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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کليه حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونيکی و ارائه در پايگاه های 
مجازی، نمايش، اقتباس، تلخيص، تبديل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهيه فيلم و تکثير به هر شکل 

و نوع بدون کسب مجوز از اين سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پيگرد قانونی قرار می گيرند.

                                 نام کتاب:               فلزكاری و ماشينكاری ـ 310167
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
غالمحسن پايگانه، عزيز خوشينی، ابوالحسن موسوی، محمد خواجه حسينی، حسن عبداللّٰه   زاده، حسن  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

امينی و احمدرضا دورانديش )اعضای شورای برنامه ريزی(
حسن امينی )مؤلف( ـ عبدالمجيد خاكی صديق )ويراستار فنی( ـ محمدباقر خسروی )ويراستار ادبی(  

ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی              مدیریت آماده سازی هنری:   
محبوبه آقاحسينی )مدير هنری، طراح جلد( ـ معصومه بازاری اسفندآبادی )مدير فنی( ـ زهره كاظمی مريدانی             شناسه افزوده آماده سازی: 

)صفحه آرا( ـ نسرين اصغری )عکاس( ـ سيدمرتضی ميرمجيدی، ميالد شاه حسينی )رسام فنی(
تهران: خيابان ايرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهيدموسوی(                               نشانی سازمان:  

ـ 8883١١6١    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : ١584747359  تلفن  : 9   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  

ـ کيلومتر ١7 جادٔه مخصوص کرج   ـ خيابان6١ )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ايران : تهران                                              ناشر :   
ـ 44985١6١،    دورنگار: 44985١60، صندوق پستی: ١39ـ 375١5 تلفن : 5   

                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران »سهامی خاص«
چاپ پنجم ١399              سال انتشار و نوبت چاپ:   



مهمترين عامل در كســب خودكفايي و بازســازي، توســعۀ مراكز علمي و تحقيقات 
و تمركــز و هدايت امكانات و تشــويق كامل و همه جانبۀ مخترعين و مكتشــفين و 
نيروهاي متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الك نگرش 
انحصاري علم به غرب و شــرق به درآمده و نشان داده اند كه مي توانند كشور را روي 

پاي خود نگهدارند.
ُه) َس ِسرُّ امام خميني )ُقِدّ



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
بـه نشانى  پیشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى این کتاب 
4874/15   دفترتألیف   کتاب هاى  درسى  رۀ  شما پستى  صندوق  ـ  تهران 

فنى  وحرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام نگار )ایمیل( 

www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف »پودمان هاي مهارت« يا »كتاب هاي تخصصي شاخه  كاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه   كاردانش، مجموعه  هشتم« صورت گرفته است. بر 
اين اســاس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان )Unit( دسته بندي مي شوند. 
در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دســته بندي شده و پودمان مهارتي )Module( را شكل 

مي دهند.
دســته بندي »توانايي ها« و »واحدهاي كار« توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام 
شده است به گونه اي كه يك سيستم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي دارد.
بــا روش مذكــور يك »پودمان« به عنوان كتاب درســي مورد تأييــد وزارت آموزش و پرورش در 

»شاخه ي كاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نيز به 
تعــدادي واحــد كار )U1 و U2 و ...( و هــر واحد كار نيز به تعدادي توانايي )P1 و P2 و ...( تقســيم 
مي شوند. به طوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار )مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه(

و كليه پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كسب 
خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت 

به دست آورند.
بديهــي اســت هنر آمــوزان و هنرجويان ارجمند شــاخه  كاردانــش و كليه ي عزيزانــي كه در امر 
توســعه آموزش هاي مهارتــي فعاليت دارند، مي تواننــد ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توســعه 

آموزش هاي مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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