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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
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تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان 
را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب 

بپرهیزید.
امام خمینی )ره(



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
بـه نشانى  پیشنهـادات و نظرات خـود را در بـارۀ محتواى این کتاب 
ـ    صندوق پستى شمارۀ    4874/15  دفتر تألیف کتاب های درسی فنى و  تهران 

حرفه اى و کاردانش، ارسال فرمایند.
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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ريزی کتاب های پودمانی

استانداردهاى  مبناى  بر  كاردانش«  یا »كتاب هاى تخصصى شاخۀ  تألیف »پودمان هاى مهارت«  برنامه ریزى 
كتاب »مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخۀ كاردانش، مجموعۀ هشتم« صورت گرفته است. بر 
این اساس ابتدا توانایى هاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه 
مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى كار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى كار هم 

خانواده با هم مجدداً دسته بندى مى شوند و پودمان مهارتى )Module( را شكل مى دهند. 
دسته بندى »توانایى ها« و »واحدهاى كار« توسط كمیسیون هاى تخصصى با یك نگرش علمى انجام شده است به 
گونه اى كه یك سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. با روش مذكور یك »پودمان« 

به صورت كتاب درسِى مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش، در »شاخۀ كاردانش« چاپ سپارى مى شود.
به طور كلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1 و M2 و …( و هر پودمان نیز به تعدادى واحد كار 
)U1 و U2 و …( و هر واحد كار نیز به تعدادى توانایى ویژه )P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند، به طورى كه هنرجویان 
در پایان آموزشى واحدهاى كار )مجموع توانایى هاى استاندارد مربوطه( و در كلیۀ پودمان هاى هر استاندارد، تسلط و 
مهارت كافى در بخش نظرى و عملى را به گونه اى كسب خواهند نمود كه براى شركت در آزمون جامع نهایى جهت 

دریافت گواهى نامۀ مهارت آمادگى كامل را به دست آورند.
بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه كاردانش و كلیۀ عزیزانى كه در امر توسعۀ آموزش هاى مهارتى 
فعالیت دارند، مى توانند ما را در غناى كیفى پودمان ها، كه براى توسعۀ آموزش هاى مهارتى تدوین شده است، رهنمون 

و یاور باشند. 
                                                          سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى

                                                          دفتر تألیف كتاب هاى درسى     
                                                          فنى و حرفه اى و كاردانش   



مقدمه  مؤلف
 به نام خدا

با توجه به نیاز بازاركار تولید فرآورده هاى چوبى براى اولین بار با عنایت پروردگار متعال  و 
با توجه به پیام نوروزى  مقام معظم رهبرى در سال تولید ملى ـ حمایت از كار و سرمایه ایرانى 
بحث طراحى و نقشــه كشى دكورهاى چوبى در كمیسیون تخصصى صنایع چوب و كاغذ مطرح 
شــد و براساس برنامه ریزى و استاندارد سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور براى هنرجویان 
كاردانش در رشــته تزئینات داخلى چوبى كتابى كه پیش روى شماست، تألیف گردید. نظر به 
اینکه ابتکار و خالّقیت در طراحى نقشــۀ دكورهاى چوبى بسیار مؤثر خواهد بود و از نظر فرم 
و چیدمان و نیز اســتفاده از مواد متنوع مى تواند داراى جاذبه چشمگیرى باشد؛ لذا مؤلفان از 
تمام توان خود براى به تصویر كشیدن تفکر خالق و نوآورى در ساخت دكورهاى چوبى و ترسیم 
نقشــه ها و ایده پردازى براى آموزش در این كتاب استفاده كرده اند تا هنرآموزان و هنرجویان 
عزیــز بتوانند با توجه به هــدف هاى رفتارى  فصل هاى این كتــاب را گام به گام با دقت زیاد 
طى نموده و با كســب توانمندى الزم بتوانید به صورت كاربردى از عهده طراحى و نقشه كشى 
دكورهــاى چوبى بر آمده و در تحقق پیام رهبر معظم انقالب گام هاى مؤثرى را بردارید. بدیهى 
است تکنیک هاى بکار گرفته در این كتاب برگرفته از تجربیات مؤلفان، رعایت استانداردها با 
اســتفاده از راهنمایى اعضاى كمیسیون تخصصى بوده و امید است با توكل به خداوند متعال با 
ارتقاى كیفیت آموزش، اجر معنوى را در پى داشــته باشد. نتیجه تالش ما موفقیت شما ست و 
بهترین هدیه براى ما انتقاد و راهنمایى هاى شما مى باشد .هدف نهایى ما در این كتاب باال بردن 

توان طراحى شما در ساخت انواع دكورهاى چوبى خواهد بود.

                                                                                                             با تشکر مؤلفان
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