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مقدمه اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألىف »پودمان هاى مهارت« یا »کتاب هاى تخصصى شاخه ى کاردانش« بر مبناى استانداردهاى 
کتاب »مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ى ششم« صورت گرفته است. 
بر این اساس ابتدا توانایى هاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته، سپس به صورت 
واحدهاى کار، تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده مجددًا دسته بندى شده و 

پودمان مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى »تواناىى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمىسىون هاى تخصصى با نگرشى علمى انجام شده است به 

گونه اى که یک سىستم پویا بر برنامه ریزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
به منظور آشنایى هر چه بىش تر مربىان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ى کاردانش و سایر عالقه مندان و دست اندرکاران 
آموزش هاى مهارتى با روش تدوین »پودمان هاى مهارت« توصىه مى شود الگوهاى ارائه شده در نمون برگ هاى شماره )1(، 
)2( و )3( مورد بررسى قرار گىرد. در دسته بندى ها، زمان مورد نىاز براى آموزش آن ها نىز تعىىن مى گردد، با روش مذکور 
یک »پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأیىد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ى کاردانش« چاپ سپارى مى شود. 

به طور کلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M2 ،  M1 و …( و هر پودمان مهارت نىز به تعدادى 

واحد کار )U2 ،U1 و …( و هر واحد کار نىز به تعدادى توانایى ویژه )P2 ،P1 و …( تقسىم مى شوند. نمون برگ شماره 
)1( براى دسته بندى توانایى ها به کار مى رود. در این نمون برگ مشاهده مى کنىم که در هر واحد کار چه نوع توانایى هایى 
وجود دارد. در نمون برگ شماره )2( واحدهاى کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره )3( اطالعات کامل مربوط 
به هر پودمان درج شده است. بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه ى کاردانش و کلىه ى عزیزانى که در امر 
براى توسعه ى آموزش هاى  توسعه ى آموزش هاى مهارتى فعالىت دارند، مى توانند ما را در ارتقاى کىفى پودمان ها که 

مهارتى تدوین شده است رهنمون باشند. 

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
دفتر تألىف کتاب های درسی     

فنى و حرفه اى و کاردانش              

P=Power                                                   U=Unit                                             M=Module 



مقدمه
پس از حمد و ثناى پروردگار با عنایت بر گستردگى و تنوع نعمت هاى خدادادى و رشد و شکوفایى استعدادهاى 
انسانى بشر، طى تاریخ طوالنى خود شاهد اکتشافات، اختراعات و ابداعات زیادى بوده است و این روندى تکاملى است 

که همچنان ادامه دارد. 
پىدایش فلزات و شناخت خواص کاربردى آن ها و لزوم دست یابى به آلىاژها و هم بسته هاى فراوان فلزى و به کارگىرى 
این دسته از مواد در صنایع به صورت ها و شکل هاى متفاوت، منجر به بسط و گسترش علم مکانىک، اتصاالت و یکپارچه 

کردن فلزات به شکل مصنوعات فلزى شده که خود ابداع روش هاى جوشکارى و تکامل آن ها را موجب شده است. 
امروزه صنعت جوشکارى نقش کلىدى و گسترده اى در صنایع گوناگون ایفا مى کند و نىروى انسانى ماهر و متخصص 

زیادى در این بخش در رده هاى مختلف به کار اشتغال دارند. 
جوشکارى با شعله از اولىن روش هاى شناخته شده در علم مکانىک اتصال قطعات فلزى است، که قبل از همه 
مصرى ها، یونانى ها و رومى ها به این کار اقدام کردند و فلزات قىمتى یا فلزات زود ذوب را با این روش به هم جوش دادند. 
در قرون اخىر نىز استفاده از گازهاى سوختنى با توان حرارتى زیاد و به کارگىرى اکسىژن خالص به جاى هوا در 

مشعل هاى جوشکارى امکان ذوب سریع لبه هاى اتصال را فراهم آورد و جوشکارى ذوبى گسترش زیادى پىدا کرد. 
در سال هاى اولىه ى قرن نوزدهم جوشکارى اکسى استىلن )گاز اکسىژن و گاز استىلن( براى اولىن بار شناخته شد 

و به عنوان یکى از روش هاى مهم در اتصال قطعات فلزى گسترش یافت. 
در قرن حاضر فرآیندهاى نوین و متعدد دیگرى در جوشکارى فلزات و آلىاژها ابداع شد ولى جوشکارى اکسى استىلن 
همچنان در بخش هایى از صنعت هم پاى سایر روش هاى ساخت در جایگاه اولىه ى خود خصوصاً در لحىم کارى سخت و 
برشکارى و کارهاى تعمىراتى کاربرد دارد. به عالوه کسب مهارت در جوشکارى با مشعل جوشکارى و سىم جوش موجب 

مى شود تا جوشکار بتواند در مدت کوتاهى جوشکارى آرگون یا TIG را به راحتى فراگىرد. 
امىد است فراگىران عزیز در کسب مهارت ها توفىق داشته و زمىنه ى اشتغال خویش را در صنایع مختلف فراهم آورند. 
در پایان واجب مى دانىم از مسئولىن محترم مرکز آموزش عالى انقالب اسالمى و کارکنان کارگاه جوشکارى آن 
مرکز که در تهىه ى عکس هاى کتاب همکارى صمىمانه داشته اند تشکر و قدردانى نمایىم. از صاحب نظران محترم صمىمانه 

درخواست مى کنىم با اظهارنظرها و پىشنهادهاى خود ما را در رفع نواقص احتمالى کتاب یارى دهند. 
با تشکر ــ مؤلفان
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