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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

برنامه ريزى تأليف »پودمان هاى مهارت« يا »كتاب هاى تخصصى شاخه ى كاردانش« برمبنا ى 
استاندارد  هاى كتاب »مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى كاردانش«، »مجموعه  هشتم« 
صورت گرفته است. براين اساس ابتدا توانايى هاى هم خانواده)Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى 
 )Unit(تحت عنوان واحد هاى كار  صورت  به  هم خانواده  مهارت هاى  سپس  مجموعه  است.  قرارگرفته 
دسته بندى شده و پودمان مهارتى  با هم مجدداً  دسته بندى مى شوند. درنهايت واحد هاى كار هم خانواده 

)Module( را تشكيل مى دهند.
دسته بندى »توانايى ها« و »واحد هاى كار« توسط كميسيون هاى تخصصى با يک نگرش علمى انجام 
شده است به گونه اى كه يک سيستم پويا بربرنامه ريزى و تأليف پود مان هاى مهارت نظارت دائمى دارد.

به منظورآشنايى هرچه بيش ترمربيان، هنرآموزان و هنرجويان شاخه ى كاردانش و سايرعالقه مندان 
و دست اندركاران آموزش هاى مهارتى با روش تدوين، »پودمان هاى مهارت«، توصيه مى شود الگوهاى 
ارائه شده در نمون برگ هاى شماره )1(، )2(و)3( مورد بررسى قرارگيرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان 
مورد نياز براى آموزش آن ها نيز تعيين مى گردد، با روش مذكور يک پودمان به عنوان كتاب درسى مورد 

تأييد وزارت آموزش وپرورش در»شاخه كاردانش« چاپ سپارى مى شود.
به طور كلى هراستاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1وM2و...( و هرپودمان نيز به تعدادى 
برگ  نمون  مى شوند.  ويژه )P1وP2و...(  تقسيم  توانايى  تعدادى  نيزبه  هر واحدكار  و  واحدكار)U1وU2و...( 
شماره  )1( براى دسته بندى توانايى ها به كارمى رود. در اين نمون برگ مشاهده مى كنيم كه در هرواحدكار 
چه نوع توانايى هايى وجود دارد. درنمون برگ شماره )2( واحد هاى كار مرتبط با پودمان و درنمون برگ 
شماره )3( اطالعات كامل مربوط به هرپودمان درج شده است. بديهى است هنرآموزان ارجمند و هنرجويان 
عزيز شاخه ى كاردانش  و كليه  همكارانى كه درامرآموزش هاى مهارتى فعاليت دارند، مى توانندمارا درغناى 

كيفى پودمان ها كه براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

P=Power  U=Uonit   M=Module
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مقدمه 

همواره سازه و طراحی معماری چه دریک سرپناهی ساده و چه درفضایی محصور و بزرگ، جداناشدنی اند.
باستان فرمان داده، دارای ثبات و استحکام)دوام  باید مانند آن چه که ویتروویوس در روم  یک معماری مطلوب 
سازه  ای(، سودمندی)عملکرد( و جذابیت و زیبایی باشد، که از این میان، پایداری و دوام از اصلی ترین و مهم ترین معیاراست 

که از طریق ساخت و ساز درست تأمین می شود.
به ساده ترین زبان، سازه درساختمان، به معنی برپایی و نگه داری ساختمان است. سازه این عمل را با تحمل بار 
ساختمان درمقابل نیروی جاذبه انجام می دهد. در هرصورت ساختمان از مصالحی تشکیل شده است که باید دربرابر نیروهای 

طبیعی مانند وزن ساختمان، باد، آتش و...، پایدار باشد.
 هرمصالحی درساختمان، تحت شرایط مختلف به طورمتفاوتی عمل می کند، ولی باوجود این، تمام مصالح ساختمانی 
این  گرچه  می دهند،  فشارتغییرفرم  درمقابل  مصالح  که  است  این  آن ها  مشترک  نکته ی  تنها  دارند.  مشترکی  کیفیت های 

تغییرآن قدر کوچک است که فقط با وسایل اندازه گیری معین می شود، اما همیشه وجود دارد. 
شناخت انواع سازه های ساختمانی، اولین گام درکلیه ی مراحل طراحی و اجرای ساختمان است و شناخت رفتارهای 
ایمن ساختمان  از مهم ترین عوامل مؤثر درانتخاب صحیح، محاسبه ی دقیق، طراحی درست و اجرای مطمئن و  سازه ای 

می  باشد.
انواع  شناخت  درمورد  مباحثی  شامل  واحدکار،  دو  از  متشکل  سازه«  نقشه کشی  عنوان»مبانی  تحت  کتاب حاضر، 
خاک و زمین، انواع پی های ساختمانی، آشنایی با ساختمان های اسکلت فلزی و انواع نقشه های سازه ای و چگونگی ترسیم 
هریک از آن بوده و سعی براین دارد تا هنرجویان را با مقدمات اولیه ی اجرای ساختمان و تهیه ی نقشه های آن، آشنا نماید. 
درعین حال از کلیّه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجویان پژوهشگر درخواست می کنیم، نظرات سازنده ی خود را 

دراختیار مؤلفین قراردهند تا دربازنگری و اِعمال اصالحات پیشنهادی، سطح آموزش جوانان این مرز و بوم ارتقاء یابد.
درآخر از کلیّه عزیزانی که در به سرانجام رسیدن این کتاب، راهنمایی های خود را از ما دریغ نکردند تشکر نموده و 

از همکاری فراوان جناب آقای مهندس مختاری، کارشناس محترم دفتر تألیف قدردانی و سپاسگزاری می نماییم. 
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