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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی
برنامه ریزی تألیف «پودمان های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه ی کاردانش» برمبنا ی
استاندارد  های کتاب «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش»« ،مجموعه  هشتم»
صورت گرفته است .براین اساس ابتدا توانایی های هم خانواده( )Harmonic Powerمورد مطالعه و بررسی
قرارگرفته است .سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان()Unit
دسته بندی می شوند .درنهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجددا ً دسته بندی شده و پودمان مهارتی
( )Moduleرا تشکیل می دهند.
دسته بندی «توانایی ها» و «واحد های کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام
شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بربرنامه ریزی و تألیف پود مان های مهارت نظارت دائمی دارد.
به منظورآشنایی هرچه بیش ترمربیان ،هنرآموزان و هنرجویان شاخه ی کاردانش و سایرعالقه مندان
و دست اندرکاران آموزش های مهارتی با روش تدوین« ،پودمان های مهارت» ،توصیه می شود الگوهای
ارائه شده در نمون برگ های شماره ()2( ،)1و( )3مورد بررسی قرارگیرد .در ارائه دسته بندی ها ،زمان
مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد ،با روش مذکور یک پودمان به عنوان کتاب درسی مورد
تأیید وزارت آموزش وپرورش در«شاخه کاردانش» چاپ سپاری می شود.
به طور کلی هراستاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M1وM2و )...و هرپودمان نیز به تعدادی
واحدکار(U1وU2و )...و هر واحدکار نیزبه تعدادی توانایی ویژه (P1وP2و )...تقسیم می شوند .نمون برگ
شماره ( )1برای دسته بندی توانایی ها به کارمی رود .در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هرواحدکار
چه نوع توانایی هایی وجود دارد .درنمون برگ شماره ( )2واحد های کار مرتبط با پودمان و درنمون برگ
شماره ( )3اطالعات کامل مربوط به هرپودمان درج شده است .بدیهی است هنرآموزان ارجمند و هنرجویان
عزیز شاخه ی کاردانش و کلیه همکارانی که درامرآموزش های مهارتی فعالیت دارند ،می توانندمارا درغنای
کیفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب های درسی
ف ّنی وحرفه ای وکاردانش

		
M=Module

U=Uonit

P=Power

مقدمه
در حدود 4500سال قبل ،نقشه ای بر روی خشت خام به دست آمده ،که بیانگر اولین فعالیت ها در زمینه ی تهیه ی
نقشه بوده است .از زمانی که انسان اولیه ساختن سرپناه را آغاز کرد ،معماری نیزآغاز شد و به دنبال بروز این پدیده ،طراحی
ساختمان نیز مطرح گردید .درنتیجه ،نیازبه تهیه ی نقشه و تفسیر و خواندن آن نیز احساس گردید.
اصو ً
ال پس ازشکل گرفتن یک ایده و طرح در ذهن ،برای انتقال آن به دیگران ناگزیریم از وسیله ای کمک بگیریم که
به راحتی و وضوح کافی به دیگران منتقل شود .احتما ً
ال ابتدایی ترین وسیله ای که به ذهن آدمی خطورمی کند صحبت کردن با
دیگران در مورد آن ایده است و این یکی از چند روشی است که وجود دارد .اما این روش همیشه کارساز نبوده و نمی توان
همه چیز را از طریق گفتگو ،به دیگران انتقال داد .چه بسا هر شنونده ای منظور ما را به گونه ای متفاوت دریافت می کند .در
این جاست که طرح و ایده ها به شکل تصاویر و نقشه با عالئم استاندارد بر روی صفحه ی کاغذ ترسیم و نمایان می شود،
که زبان مشترکی است برای آنان که با علم نقشه کشی سر و کار دارند .زیرا کام ً
ال مفهوم پیدا کرده است و به راحتی درک
			

می  شود .این درک و فهم مشترک ،زمینه و زیر ساخت الزم را برای اجرای پروژه ها فراهم می سازد.
		
نقشه ،زبان افراد فنّی است .بنابراین ،یک فرد فنّی باید این زبان را با تمام رموز آن بشناسد .به بیان دیگر از عهده ی
ترسیم نقشه به طوردرست و اصولی برآید و توانایی درک و خواندن آن را نیز داشته باشد .نقشه کشی ساختمان کاری فنّی
و هنری است ،به این شرح:
 -1بخش فنّی آن به رعایت نکات ترسیمی مربوط است .این بخش را می توان در کالس درس فرا گرفت.
 -2بخش هنری به زیبایی و تمیزی ترسیمات ارتباط دارد .این بخش با کوشش و تمرین مداوم به دست می آید.

درکتاب حاضر ،تحت عنوان«مبانی نقشه کشی معماری» شامل شش واحدکار ،در دسترس شما هنرآموزان و هنرجویان
عزیزقراردارد .این کتاب شامل مباحثی درمورد شناخت مواد و مصالح ساختمانی ،انواع دیوارها ،آشنایی با پالن و نحوه ی
ترسیم آن ،ترسیم نما و برش و شناخت پالن های شیب بندی بام و موقعیت است.
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 برنامه ریزی و تألیف قدردانی و سپاسگزاری
می نماییم.
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