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فصل 5

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀپروژه

اکنون شما با تمام فرمان های الزم برای ایجاد حجم ساختمانی آشنایی دارید. اگر دوست دارید حجم های 
خود را مانند تصویر باال ارائه کنید، آموزش اتوکد پیشرفته را دنبال کنید تا بتوانید با نسبت دادن جنس 

مصالح دید واقعی از حجم ها پیدا کنید.

خداوند تعالی دوست دارد، هرگاه فردی از شما کاری می کند آن را محکم انجام دهد. 
پیامبر اکرم )ص(
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استاندارد عملکرد
در این واحد یادگیری انتظار می رود هنرجو با مفهوم کنترل کیفیت و هدف از انجام آن و نیز عواقب ناشی از عدم 
انجام کنترل کیفیت عملیات اجرایی در ساختمان آشنا شده و بتواند در هر مورد از عملیات ساختمانی با استفاده از 

ضوابط و دستورالعمل های فنی، روش های کنترل آنها را بشناسد.

یکی از مراحل انجام عملیات در همۀ مشاغل و حرفه های صنعتی و تولیدی، کنترل کیفیت کار انجام شده یا محصول 
تولیدی در این مشاغل می باشد. در صنعت ساختمان نیز این مقوله به طور جدی توسط آیین نامه ها و استانداردهای 

فنی دنبال شده و ضوابط و دستورالعمل های گوناگونی نیز در این زمینه تدوین شده است.
در این واحد یادگیری با مفهوم کنترل کیفیت و موارد مختلف آن در صنعت ساختمان آشنا می شوید.

مقدمه

کنترل کیفیت نقشه
یادگیری 5واحد 
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کنترل کیفیت در کارهای ساختمانی 
کنترل کیفیت، مجموعه عملیاتی نظیر اندازه گیری یا آزمون است که روی یک کار انجام شده یا محصول تولید 
شده، انجام می شود تا مشخص شود که آیا کار یا محصول تولیدی با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا 

خیر.
کنترل کیفیت در هر قسمت از عملیات ساختمانی مراحل گوناگونی دارد که در بیشتر آنها این مراحل باید طی 

شود تا آن کار را با کیفیت بدانیم. 
در شکل زیر این مراحل نشان داده شده است.

کنترل نقشه
هنگام ساخت هر قسمت از عملیات ساختمانی ابتدا باید نقشه را دقیقاً بررسی نمود و در صورت اشکال در نقشه 
آن را به کارفرما و مسئولین مربوطه اطالع داد و با هماهنگی آنها اقدام به اصالح آن نموده یا برای اصالح به 

مسئول مربوطه ارجاع داد.
از جمله اشکاالتی که عموماً در نقشه دیده می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ نقشه نماهای کافی نداشته و برای تجسم ناقص باشد.
ـ بعضی از اندازه ها روی نقشه وجود نداشته باشند.

ـ اصلی که در این مورد باید رعایت شود این است که

تمام اندازه ها روی نقشه وجود داشته باشند نه اینکه با اندازه گیری و حدس و گمان توسط مجری تعیین  نکته
شود.

- نماهای مختلف همخوانی نداشته باشند.
- برای یک قسمت دو اندازه متفاوت در نقشه ارائه شده باشد.
- اندازه های روی نقشه با مقیاس نقشه مطابقت نداشته باشند.

- جنس مواد و مصالح مصرفی در نقشه مشخص نشده باشد.

شما چه مواردی را می توانید به موارد فوق اضافه کنید آنها را بنویسید.
...........................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

بررسی 
کنید

انتخاب مصالح از روی کنترل نقشه
نقشه و کنترل کیفی آنها

کنترل صالحیت نیروی 
کنترل عملیات اجراییانسانی
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مثال: نقشه زیر که با مقیاس 1:10 ترسیم شده است را مشاهده کنید. در این نقشه چه اشکاالتی وجود دارد.
1ـ در نمای روبه رو اندازه ضخامت قطعه تعیین نشده است.

2ـ مجموع اندازه های ارتفاعی سمت چپ در نمای روبه رو با سمت راست آن برابر نمی باشد که در این حالت 
یکی از اندازه های سمت چپ یا راست باید اصالح شوند.

اندازه ارتفاعی سمت راست نیز بعد از اصالح باید به سمت چپ منتقل شود.
3ـ اندازه های جزئی در زیر نمای افقی باید به باالی خط اندازه انتقال یابند.

مثال

انتخاب مصالح از روی نقشه و کنترل کیفی آنها
به عنوان یک فرد متخصص در اجرای کارهای ساختمانی باید این نکته همیشه مد نظرمان باشد که تمام کارها 

را از روی نقشه ای که اشخاص و یا سازمان های معتبر آن را تأیید کرده اند اجرا نماییم.
یکی از نکاتی که باید در نقشه رعایت شود تعیین جنس مصالح است.

یک دیوار را می توان با آجر، بلوک سیمانی، پانل های گچی و ... اجرا نمود. باید دقت نمود که طراح در نقشه ،  برای 
این دیوار، با توجه به اینکه در چه منطقه ای از نظر آب و هوایی قرار دارد و یا در دسترس بودن مصالح و نیز 

قیمت مناسب، چه نوع مصالحی را انتخاب کرده است.

147

فصل 4  کنترل کیفیت نقشه

شکل 4-۱

مثال : نقشه زير که با مقیاس ۱:۱0 ترسیم شده است را مشاهده کنید. در اين نقشه چه اشکاالتی وجود دارد. 
1- در نمای روبرو اندازه ضخامت قطعه تعیین نشده است 

2- مجموع اندازه های 100 و 100 در نمای روبرو با 250 برابر نمی باشد.
که باید اندازه 250 را حذف و یا آن را به200 تغییر دهیم.)البته با توجه به اندازه ها(

اندازاه 250 بعد از اصالح باید به سمت چپ خط اندازه انتقال یابد
3- اندازه های جزئی باید به باالی خط اندازه انتقال یابد
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• در نقشه زیر مصالح الزم برای ساخت دیوار را تعیین نمایید.
• با توجه به نقشه، چند نوع مصالح مورد نیاز است؟

• کدام یک از مصالح مصرفی روی نقشه معرفی نشده است؟

تفکر
به نظر شما کنترل کیفی مصالح چگونه انجام می شود؟

بررسی 
کنید

148

نقشهکشیفنيرایانهای

شکل 4-2

در نقشه زیر مصالح الزم برای ساخت آن را تعیین نمایید.
درکدام یک نوع مصالح مشخص نشده است :

انتخاب مصالح از روی نقشه و کنترل کیفی آنها:
به عنوان یك فرد متخصص در اجرای کارهای ساختمانی باید این نکته همیشه مد نظرمان باشد که تمام کارها 

را از روی نقشه ای که اشخاص و یا سازمانهای معتبر آن را تایید کرده اند- اجرا نمائیم.
یکی از نکاتی که باید در نقشه رعایت شود تعیین جنس مصالح است .

یك دیوار را میتوان با آجر، بلوک سیمانی پانل های گچی و ..... اجرا نمود. باید دقت نمود که در نقشه طراح برای 
این دیوار، توجه به این که در چه منطقه ای از نظرآب و هوایی وجود دارد و یا در دسترس بودن و قیمت مناسب 

و داشتن چه نوع مصالحی را انتخاب کرده است

پرسش : به نظر شما کنترل کیفی مصالح چگونه انجام می شود.

گچ و خاک 

سنگ پالک گچ رویه 

2سانتیمتر مالت ماسه و سیمان 

کنترل صالحیت نیروی انسانی
همواره باید اجرای هر یک از اجزای ساختمانی را به افراد صاحب صالحیت واگذار نماییم.

همچنین صالحیت کارگران ماهر ساختمانی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار 
تعاون و رفاه اجتماعی با صدور گواهینامه مهارت ساختمانی در رشته های مختلف ساختمانی مانند: سفت کاری، 
گچ کاری،  کاشی کاری و ... تعیین می شود. لذا مطابق ضوابط و قوانین نظام مهندسی باید کارهای ساختمانی به 

افرادی که موفق به کسب گواهینامه مهارت فنی شده اند واگذار گردد.
همچنین ناظرین کارهای ساختمانی طبق مقررات مجازند از فعالیت افرادی که فاقد صالحیت الزم بوده و کار 

بی کیفیت ارائه می کنند، جلوگیری به عمل آورند.
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بررسی 
کنید

برای اینکه درک بیشتری از موضوع کنترل کیفیت اجرا و رعایت ضوابط فنی داشته باشیم، به مثال زیر دقت 
کنید:

می خواهیم برای دور تا دور باغی دیوار بسازیم؛ چنانچه بدون تهیه نقشه و مشورت با افراد خبره اقدام به اجرای 
آن کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

قدر مسلم نکات فنی مهمی که در این مورد وجود دارد را لحاظ نخواهیم کرد و احتماالً دیوار را به صورت پیوسته 
اجرا می کنیم؛ اگر قسمتی از آن به دالیل مختلف نشست کند و فرو بریزد با توجه به اینکه دیوار به صورت پیوسته 
اجرا شده است، تقریباً تمام طول دیوار فرو خواهد ریخت؛ در صورتی که اگر کارفرما )صاحب باغ( با متخصصین 
مربوطه مشورت می کرد و برای این کار نقشه ای با رعایت ضوابط فنی طول دیوار تهیه می نمود این مشکل برای 

او حاصل نمی شد بدین صورت که هر 5 الی 6 متر از طول دیوار را به صورت مجزا اجرا می نمود.
بنابراین نقشه دیوار پیوستۀ این باغ نقشه ای غیر اقتصادی است و باعث می شود کارفرما مجدداً برای آن هزینه 

کند.
بنابراین همیشه به نکتۀ زیر توجه داشته باشید:

به شکل های زیر دقت کنید. چه اشکالی در اجرای هر کدام می بینید. با کمک معلم خود آنها را بنویسید.

 تهیه نقشه با رعایت ضوابط فنی در کنترل کیفیت محصول بسیار تعیین کننده خواهد بود.
نکته
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همواره باید اجرای هر یك از اجزای ساختمانی را به 
افراد صاحب صالحیت واگذار نمائیم.

توسط  ماهر ساختمانی  کارگران  هم چنین صالحیت 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت 
کار  تعاون و رفاه اجتماعی با صدور گواهینامه مهارت 
 : مانند  ساختمانی  مختلف  های  رشته  در  ساختمانی 
سفت کاری  گچ کاری، کاشی کاری و... تعیین می شود. 
لذا مطابق ضوابط و قوانین نظام مهندسی باید کارهای 
ساختمانی به این افرادی که موفق به کسب گواهینامه 

مهارت فنی شده اند. واگذار گردد. 
مقررات  طبق  ساختمانی  کارهای  ناظرین  همچنین 
مجازند از فعالیت افرادی که کار بی کیفیت ارائه می کنند 

فاقد گواهي مهارت فني هستند جلوگیری بعمل آورند
کنترل اجرا:

یکی از مسائل بسیار مهم در کارهای ساختمانی انتخاب 
شیوه درست برای اجرای آن است زیرا : 

- باعث صرفه اقتصادی می شود و هزینه انجام کار را 
کاهش می دهد.

- خطرات مالی و جانی را کاهش میدهد و باعث ایمنی 
انجام کار می شود.

- باعث می شود که محصول عمر مفید داشته باشد
به مثال زیر دقت کنید. چه اشکالی در اجرای هرکدام 

می بینید. با کمك معلم خود آنها را بنویسید.

برای این که درک بیشتری از موضوع کنترل کیفیت 
زیر  مثال  به  باشیم  داشته  فنی  رعایت ضوابط  و  اجرا 

دقت کنید.
می خواهیم برای دور تا دور باغی دیوار بسازیم: چنانچه 
بدون تهیه نقشه و مشورت با افراد خبره اقدام به اجرای 

آن کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
نکته فنی مهمی که در این مورد وجود دارد را لحاظ 
نخواهیم کرد، و دیوار را به صورت پیوسته اجرا می کنیم 
چنانچه قسمتی از آن به دالیل مختلف نشست کند و 
اجرا  پیوسته  به صورت  این که  به  توجه  با  بریزد  فرو 
ریخت  فرو خواهد  دیوار  تمام طول  تقریبا  است  شده 

متخصصین  با  باغ(  کارفرما)صاحب  اگر  صورتیکه  در 
مربوطه مشورت می کرد و برای این کار نقشه با رعایت 
ضوابط فنی طول دیوار تهیه می نمود این مشکل برای 
الی 6 متر  او حاصل نمی شد بدین صورت که هر 5 

دیوار به صورت مجزا اجرا می نمود.
بنابراین نقشه دیوار سراسری بر این باغ نقشه ای غیر 
برای  باعث می شود کارفرما مجددا  اقتصادی است و 

آن هزینه کند.
با رعایت ضوابط فنی  در کنترل  بنابراین تهیه نقشه 

کیفیت محصول بسیار تعیین کننده خواهد بود.

شکل 4-4شکل 4-3

صالحیت نیروي انساني 
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همواره باید اجرای هر یك از اجزای ساختمانی را به 
افراد صاحب صالحیت واگذار نمائیم.

توسط  ماهر ساختمانی  کارگران  هم چنین صالحیت 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت 
کار  تعاون و رفاه اجتماعی با صدور گواهینامه مهارت 
 : مانند  ساختمانی  مختلف  های  رشته  در  ساختمانی 
سفت کاری  گچ کاری، کاشی کاری و... تعیین می شود. 
لذا مطابق ضوابط و قوانین نظام مهندسی باید کارهای 
ساختمانی به این افرادی که موفق به کسب گواهینامه 

مهارت فنی شده اند. واگذار گردد. 
مقررات  طبق  ساختمانی  کارهای  ناظرین  همچنین 
مجازند از فعالیت افرادی که کار بی کیفیت ارائه می کنند 

فاقد گواهي مهارت فني هستند جلوگیری بعمل آورند
کنترل اجرا:

یکی از مسائل بسیار مهم در کارهای ساختمانی انتخاب 
شیوه درست برای اجرای آن است زیرا : 

- باعث صرفه اقتصادی می شود و هزینه انجام کار را 
کاهش می دهد.

- خطرات مالی و جانی را کاهش میدهد و باعث ایمنی 
انجام کار می شود.

- باعث می شود که محصول عمر مفید داشته باشد
به مثال زیر دقت کنید. چه اشکالی در اجرای هرکدام 

می بینید. با کمك معلم خود آنها را بنویسید.

برای این که درک بیشتری از موضوع کنترل کیفیت 
زیر  مثال  به  باشیم  داشته  فنی  رعایت ضوابط  و  اجرا 

دقت کنید.
می خواهیم برای دور تا دور باغی دیوار بسازیم: چنانچه 
بدون تهیه نقشه و مشورت با افراد خبره اقدام به اجرای 

آن کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
نکته فنی مهمی که در این مورد وجود دارد را لحاظ 
نخواهیم کرد، و دیوار را به صورت پیوسته اجرا می کنیم 
چنانچه قسمتی از آن به دالیل مختلف نشست کند و 
اجرا  پیوسته  به صورت  این که  به  توجه  با  بریزد  فرو 
ریخت  فرو خواهد  دیوار  تمام طول  تقریبا  است  شده 

متخصصین  با  باغ(  کارفرما)صاحب  اگر  صورتیکه  در 
مربوطه مشورت می کرد و برای این کار نقشه با رعایت 
ضوابط فنی طول دیوار تهیه می نمود این مشکل برای 
الی 6 متر  او حاصل نمی شد بدین صورت که هر 5 

دیوار به صورت مجزا اجرا می نمود.
بنابراین نقشه دیوار سراسری بر این باغ نقشه ای غیر 
برای  باعث می شود کارفرما مجددا  اقتصادی است و 

آن هزینه کند.
با رعایت ضوابط فنی  در کنترل  بنابراین تهیه نقشه 

کیفیت محصول بسیار تعیین کننده خواهد بود.

شکل 4-4شکل 4-3

صالحیت نیروي انساني 

کنترل کیفیت عملیات اجرایی
یکی از مسائل بسیار مهم در کارهای ساختمانی انتخاب شیوه درست برای اجرای آن است زیرا:

ـ باعث صرفه اقتصادی می شود و هزینه انجام کار را کاهش می دهد.
ـ خطرات جانی و مالی را کاهش می دهد و باعث ایمنی انجام کار می شود.

ـ باعث می شود که محصول نهایی عمر مفیدو طوالنی تری داشته باشد.
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به نظر شما اگر برای ساخت دیوارهای خارجی یک ساختمان از دیوار آجری مطابق نقشه زیر استفاده شود 
آیا این نقشه مناسب خواهد بود؟ چرا؟

تفکر
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کنترل عملیات اجرایی:
به طور کلی مراحل کنترل در عملیات اجرایی ساختمان شامل موارد زیر است:

1ـ کنترل قبل از شروع کار
2ـ کنترل حین انجام کار

3ـ کنترل نهایی پس از پایان کار

اصل مهم: کارهای بدون کنترل در عملیات ساختمانی فاقد اعتبارند.

کنترل در شروع کار بسیار مهم و ضروری است و در صورتی که توسط اشخاص فاقد صالحیت این کنترل صورت 
گرفته است الزم است خودتان نیز از آن اطمینان حاصل نمایید. زیرا عدم کنترل در شروع کار همیشه باعث 
افزایش زمان و هزینه سنگین و گاه غیر قابل جبران می شود بنابراین حضور هر شخص ذی صالح در هر عملیات 
تولیدی به صورت پیوسته الزامی است. کنترل حین کار نیز باعث آسودگی خاطر خواهد بود و چنانچه به دالیل 
مختلف مانند نقص وسایل و اشتباه عوامل و مجریان خطایی رخ دهد از آن جلوگیری به عمل می آید بسته به 

حجم و نوع کار و تعداد دفعات آن می تواند متفاوت باشد.
کنترل نهایی نیز به منظور حسن انجام کار و تحویل کار از عوامل اجرایی صورت می گیرد.

به عنوان مثال: چنانچه بّنایی در حال چیدن دیوار باشد. در مرحله اول باید رج اول را کنترل کند تا محل 
اجرای دیوار دقیقاً مطابق نقشه باشد. در غیر این صورت چنانچه در رج های بعد متوجه اشتباه شود، باعث می شود 
که دیوار تخریب و دوباره کاری شود در حین اجرا نیز رعایت پیوند، شاقول، شمشه ای و تراز بودن کار کنترل 
می گردند تا در مراحل بعدی باعث بروز مشکالت نگردند. در پایان نیز کنترل نهایی انجام می شود و چنانچه 

اشکاالت قابل رفع دیده شده، پس از رفع آنها کار تحویل داده می شود.

به نظر شما چه کنترل های دیگری برای این مثال می توان اعمال نمود آنها را بنویسید. تفکر

1ـ حدود خطاهای اجرایی در ناشاقولی دیوار چقدر است؟
2ـ اگر خطای ناشاقولی در حد مجاز باشد چه مشکالتی را در مراحل بعدی ایجاد می کند؟

تحقیق 
کنید
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جلوه آفرینش:
زنبورهای عسل کندوی خود را با دقت یک دهم میلی متر می سازند و در ساختن آن از کرک های المسۀ خود 
به عنوان وسیله اندازه گیری استفاده می کنند. زنبورها سلول های کندو را در ابتدا به شکل دایره ـ و نه شش 
ضلعی ـ می سازند. سپس این دایره ها به تدریج بر اثر نرم شدن و جریان یافتن آرام موم به شکل شش ضلعی 
در می آید. در عمل، موم به کار رفته در ساختمان کندو و در اثر گرمای ناشی از فعالیت نوعی زنبور کارگر 
به حالت نیمه ذوب درآمده و پس از آن شکل شش ضلعی به خود می گیرد. هزاران سال است که اندیشمندان 
مسحور مهندسی بی بدیل کندوی زنبور عسل شده اند. هر کدام از سلول های مومی درون یک کندو به شکل 
یک شش ضلعی زیبا و بی نقص ساخته شده و دیوارهای نازک آن آن قدر قدرت دارند که نه تنها ساختار کندو 
را حفظ می کنند بلکه هوشمندانه ترین روش برای نگه داری عسل را نیز ارائه می دهند. زنبورها که با انرژی 
زیادی کار می کنند، دوشادوش همدیگر به دور خود استوانه هایی ُمدور می تنند و پس از آن با پوسته های 
ایجاد شده بین استوانه های کوچک شش میلی متری را پر  مومی خمیری یک به یک حفره های سه گوش 
می کنند.  در مرحله بعد گرمای 45 درجه ای ناشی از فعالیت  زنبورها باعث به جریان افتادن موم به شکل 
مایعی کشسان و چسبناک می شود. در قسمت اتصال استوانه ها، انبساط سطحی موجب کش آمدن موم به 
شکل خمیر شده و آن را به قسمت باال هدایت می کند و دست آخر، یکایک گوشه های شش ضلعی را تشکیل 
می دهد. در جریان این روند، دیواره های سلول به طور مداوم در حال کشیده شدن بوده و در نهایت با یکدیگر 

ترکیب شده و به شکل خطوطی صاف درمی آیند.
دانشمندان می گویند به رغم نقش آشکار قوانین فیزیک و ریاضی در شکل گیری کندوی زنبور عسل در نهایت 
نمی توان نقش زنبورها را در ایجاد این شاهکار خلقت انکار کرد. آنها می گویند نمی توانیم از نقش زنبورها 
چشم پوشی کنیم، همچنان که نمی توانیم از دیدن چگونگی گرم کردن، ورز دادن و نازک کردن موم توسط 

زنبورها شگفت زده نشویم.

بیشتر 
بدانیم 
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نقشهکشیفنيرایانهای

جلوه آفرینش: 
خود به  زنبور های عسل کندوی خود را با دقت یك دهم میلی متر می سازند و در ساختن آن از کرک های المسة
عنوان وسیلٔه اندازه گیری استفاده می کنند. زنبورها سلول های کندو را در ابتدا به شکل دایره - و نه شش ضلعی 
- می سازند. سپس این دایره ها به تدریج بر اثر نرم شدن و جریان یافتن آرام موم به شکل شش ضلعی درمی آید. 
در عمل، موم به کار رفته در ساختمان کندو در اثر گرمای ناشی از فعالیت نوعی زنبور کارگر به حالت نیمه ذوب 
اندیشمندان مسحور مهندسی  به خود می گیرد. هزاران سال است که  از آن شکل شش ضلعی  در آمده و پس 
بی بدیل کندوی زنبورعسل شده اند. هر کدام از سلول های مومی درون یك کندو به شکل یك شش ضلعی زیبا 
و بی نقص ساخته شده و دیواره های نازک آن آنقدر قدرت دارند که نه تنها ساختار کندو را حفظ می کنند بلکه 
هوشمندانه ترین روش برای نگه داری عسل را نیز ارائه می دهند. زنبورها که با انرژی زیادی کار می کنند، دوشادوش 
همدیگر به دور خود استوانه هایی ُمدور می تنند و پس از آن با پوسته های مومی خمیری یك به یك حفره های 
سه گوش ایجاد شده بین استوانه های کوچك شش میلی متری را پر می کنند. در مرحله بعد گرمای 45 درجه ای 
ناشی از فعالیت زنبورها باعث به جریان افتادن موم به شکل مایعی کشسان و چسبناک می شود. در قسمت اتصال 
استوانه ها، انبساط سطحی موجب کش آمدن موم به شکل خمیر شده و آن را به قسمت باال هدایت می کند و 
دست آخر، یکایك گوشه های شش ضلعی را تشکیل می دهد. در جریان این روند، دیواره های سلول به طور مداوم 

در حال کشیده شدن بوده و در نهایت با یکدیگر ترکیب شده و به شکل خطوطی صاف در می آیند.
دانشمندان می گویند به رغم نقش آشکار قوانین فیزیك و ریاضی در شکل گیری کندوی زنبور عسل در نهایت 
نمی توان نقش زنبورها را در ایجاد این شاهکار خلقت انکار کرد. آنها می گویند نمی توانیم از نقش زنبورها چشم پوشی 
کنیم، همچنان که نمی توانیم از دیدن چگونگی گرم کردن، ورز دادن و نازک کردن موم توسط زنبورها شگفت 

زده نشویم.

شکل 4-۱2 
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ارزشیابی شایستگی کنترل کیفیت نقشه

شرح کار:
نقشه ای با ایرادات فنی و عدم رعایت ضوابط استاندارد در اختیار هنرجو قرار گیرد و از او خواسته شود اشکاالت موجود 

در آن را بیابد.
استاندارد عملکرد: 

با توجه به نقشه و ضوابط و دستورالعمل های فنی در ترسیم نقشه ها اعم از خصوصیات شیت نقشه، مقیاس نقشه، قطر 
خطوط، هم خوانی پالن ها، نماها و برش های آن، کاربرد عالئم و ... به صورت چک لیست در اختیار هنرجو قرار گرفته و 

بتواند اشکاالت موجود را لیست نماید.
شاخص ها:

ایرادات وارد به نقشه را با توجه به بندهای کنترلی اشاره شده در چک لیست استاندارد عملکرد، مستند نموده ارائه نماید.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: در سایت نقشه کشی یک شیت نقشه و یک برگ چک لیست کنترل آن در اختیار هنرجو قرار گیرد و از او خواسته 
شود کنترل های الزم را روی نقشه انجام داده و ارائه نماید..

ابزار و تجهیزات: نقشه و چک لیست کنترل آن
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2کنترل شیت بندی نقشه1

2کنترل مقیاس و قطر خطوط2

2کنترل عالئم3

2کنترل هم خوانی پالن، برش و نما4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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تمرین راه حل مناسبی است برای ایجاد حافظه ای پایدار در مورد آموزش های کسب شده. تمامی آنچه در فصل های 
گذشته آورده شده، زمینه ای است برای ایجاد خالقیت در تهیه نقشه های ساختمانی و توانایی برای انجام پروژه هایی غیر 
از آنچه که در این فصول گفته شد. برای اینکه بتوان به پیشرفت بیشتری دست یافت الزم است پروژه هایی که در این 

واحد یادگیری تعریف شده اند را به صورت کامل ارائه نمایید.

پس از به پایان رسیدن این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از نرم افزار اتوکد و فرمان های 
آموزش داده شده در چهار فصل پیش و مطابق نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO، نقشه های مورد 

نیاز پروژه های ساختمانی را تهیه و ارائه نمایند.

استاندارد عملکرد

مقدمه

ارائۀ پروژه
یادگیری 6واحد 

پروژه های تمرینی
برای دستیابی به اهداف این کتاب که پرورش نیروی کارآمد در زمینه رسم به کمک رایانه و نرم افزار اتوکد می باشد 
بایست تمرین ها و ممارست های بیشتری توسط هنرجویان انجام گیرید. به همین دلیل در این فصل تمرین هایی 
تحت عنوان پروژه آورده شده که هنرجویان به ترتیب با استفاده از فرمان های آموزش داده شده در فصل های 1 

تا 4 می توانند آنها را با دقت بسیار باال به انجام رسانده و نتیجه کار خود را با چاپ آنها مشاهده نمایند.
برای انجام پروژه ها به موارد زیر توجه داشته باشید:

1ـ برای هر پروژه یک فایل جداگانه ایجاد نمایید.
2ـ در ابتدای کار الیه های استاندارد را ایجاد کرده و تمامی ترسیم ها را در الیه خود انجام دهید.

3ـ برای ترسیم ها در صفحه، کادر مناسب ایجاد نمایید.
4ـ به مقیاس چاپ نقشه توجه کرده و تمامی تنظیم های چاپ را به درستی انجام دهید.

5  ـ نقشه ها را به صورت سیاه و سفید چاپ کنید.
6  ـ ترسیم های هندسی را می توانید به دلخواه به صورت رنگی یا سیاه و سفید خروجی بگیرید.

7ـ در شیت بندی پروژه )چگونگی قرار دادن تمام نقشه ها در یک یا دو صفحه یکسان با اندازه مناسب( از هنرآموز 
خود نظر بخواهید.

8  ـ اگر با نرم افزار فتوشاپ آشنایی دارید می توانید برای شیت بندی از این نرم افزار استفاده کنید.
9ـ تمام پروژه ها و کارهای کالسی خود را در نرم افزار PowerPoint وارد کرده و به سایر هنرجویان نشان دهید.
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پروژه 1
ترسیم های هندسی زیر را انجام داده و با مقیاس 1:1 در کاغذ A4 چاپ نمایید.

 رسم عمود بر خط از نقطه ای خارج خطتقسیم دایره به هفت قسمت مساوی

ترسیم مماس بر دایره از نقطه ای خارج دایره

پیدا کردن مرکز کمان
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پروژه 2
ایزومتریک و سه نمای دو حجم زیر را رسم کرده و با مقیاس 1:2 به صورت فایل PDF ذخیره نمایید.
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پروژه 3
شکل های زیر را با اندازه های مناسب و دلخواه رسم کنید. 
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پروژه 4
پالن زیر را با تمامی جزئیات آن رسم کرده و با مقیاس 1:75 در کاغذ A4 چاپ نمایید.

مشخصات نقشه
1ـ ارتفاع کف تا کف ساختمان 310 سانتی متر

2ـ ضخامت سقف 30 سانتی متر
3ـ جانپناه پشت بام و قرنیز 85 سانتی متر

4ـ دست انداز پنجره ها 110 سانتی متر و ارتفاع 160سانتی متر
5  ـ ارتفاع در ورودی 230 سانتی متری 

6   ـ ارتفاع پیشخوان آشپزخانه 120 سانتی متر

پروژه 5
نمای شمالی، شرقی و غربی و برش پالن باال را رسم کنید.

پروژه 6
پالن پروژه 4 را سه بعدی نمایید.
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در تصویر زیر نمونه ای از پروژه های هنرجویان را می توانید مالحظه کنید.
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ارزشیابی شایستگی ارائۀ پروژه

شرح کار:
با استفاده از تمام فرمان های آموزش داده شده، پروژه های کتاب را طبق نظر هنرآموز محترم، رسم و ارائه نماید.

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از فرمان های الزم بتواند نقشه های فنی و هندسی، پالن، نما، برش و سایر خواسته های پروژه را مطابق با نشریه 

256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اندازه ها، رسم و ارائه نماید.
شاخص ها:

رعایت اصول استفاده از فرمان ها و به کارگیری الیه های مناسب جهت رسم نقشه ها و دقت در اندازه های صحیح در مدت 
زمان الزم.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نرم افزار اتوکد و نقشه های کتاب، خواسته های آن شامل انواع نقشه های فنی و هندسی، پالن، نما، 
برش و سایر خواسته های پروژه را رسم و به صورت مناسب ارائه نماید.

ابزار و تجهیزات: سیستم رایانه - نرم افزار اتوکد 2014 - کتاب ـ چاپگر
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2پروژه های تمرینی1

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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