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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

1

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 Powerموردمطالعه 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 بیشترمربیان ،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 .درارائه 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 ارجمندو 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
دفترتألیف کتاب های درسی
ف ّنی وحرفه ای وکاردانش

		
M=Module

U=Uonit

P=Power

مقدمه
پس از حمد و ثنای پروردگار با عنایت بر گستردگی و تنوع نعمت های خدادادی و رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی ،بشر طی
تاریخ طوالنی خود شاهد اکتشافات ،اختراعات و ابداعات زیادی بوده است و این روندی تکاملی است که همچنان ادامه دارد.
ساختمان سازی که به عنوان یک حرفه ،یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده بخش اعظم آن مربوط به ایجاد یک بنای
مناسب با ساختاری محکم و مصالح مقاوم است.
امروزه کمتر بنائی را می توان یافت که در طرح و اجرای آن به نحوی از بتن استفاده نشده باشد .تقریباً در تمام فضاهای زیستی
ساخته ی دست بشر بتن به صورت پیدا و پنهان ،در نقش و مقیاس های مختلف حضور دارد .بتن بدون شک فراگیرترین مصالح
ساختمانی است که کاربرد آن روز به روز گسترش می یابد.
برای بررسی کامل مسائل اجرائی سازه های بتنی ،تدوین چندین کتاب در زمینه های مختلف از جمله :مدیریت کارگاه و
عملیات ،تکنولوژی بتن ،تکنولوژی قالب بندی ،تکنولوژی آرماتوربندی ،اجرای صنعتی ،تجهیزات ساختمانی و  ...را می طلبد.
کتاب حاضر به عنوان قدمی در این راستا به رشته تحریر درآمده است تا مفاهیم اولیه بتن و سازه های بتنی را بیان کرده و به
روش ترسیم نقشه های اجرائی سازه بپردازد.
بی شک کیفیت ارائه درس در بازده کالس و رسیدن به اهداف ،تأثیر قابل توجهی دارد .در این راستا تعیین روش های مناسب
و متناسب با زمان تدریس و برنامه ریزی صحیح و عمل به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد .تحقیقات و تجربه نشان
می دهد که تولید دانش توسط دانش آموز به جای انتقال دانش از معلم به دانش آموز ،کارآمدتر و ماندگارتر است؛ لذا بر
انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان تأکید بسیاری شده است .با در نظر گرفتن این امر مهم ،بخشی از دانش مورد نظر در قالب
تمرین های کارگاهی ارائه شده است؛ لذا نتایج حاصل از انجام این فعالیت ها باید در کالس درس مطرح گردند.
یکی دیگر از مهارت های مهم ،مهارت ترسیم دقیق ،تمیز و صحیح است که در آن بر یادگیری تأکید می شود .برای بررسی
عملکرد کالس ،ارزشیابی جایگاه ویژه ای دارد .در این فرایند محفوظات دانش آموزان مورد نظر نیست؛ بلکه باید عمق یادگیری
سنجیده شود .لذا ارزشیابی این درس شامل ارزشیابی کتبی ،انجام تمرینات کارگاهی و ارائه پروژه می باشد.
نکات اجرایی
 – 1قسمت های "مطالعه آزاد" و مطالب نوشته شده در حاشیه کتاب در ارزشیابی های طول سال لحاظ نمی شوند.
 – 2هنرجویان موظف اند یک پروژه عملی به دلخواه و با نظر مربی خود ،انتخاب کرده و مطابق با مطالب بیان شده در بخش
دوم کتاب به صورت انفرادی در طول سال  ،به ترسیم نقشه های اجرائی سازه آن بپردازند.
 – 3هنرآموزان عالقهمند می توانند با تهیه نرم افزارهای آموزشی از جمله سی دی  ،فیلم و  ...انگیزه هنرجویان را در این درس افزایش دهند.
 – 4برای درک بهتر مفاهیم پایه ،برنامهریزی برای بازدید از ساختمانهای در حال ساخت در طول سال تحصیلی ،انجام گردد.
کتاب در یک نگاه
بخش دوم :نقشه های سازه و جزئیات اجرائی
بخش اول :بتن و سازه های بتنی
فصل چهارم :پالن آکس بندی و ستون گذاری
فصل اول :شناخت بتن و مصالح تشكيل دهنده آن
فصل پنجم :پالن فونداسیون
فصل دوم :اجزای ساختمان هاي بتن آرمه
		
فصل ششم :پالن تیرریزی
فصل سوم :مراحل اجرای سازه های بتنی
فصل هفتم :جزئیات اجرائی
در آخر از کلیه عزیزانی که در تهیه و تدوین این کتاب ،راهنمایی های خود را از ما دریغ نکرده اند تشکر می نماییم.
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141
142
146
146
151
152

منابع و مآخذ

154

زمان آموزش

ردیف

عنوان توانایی

1

توانایی ترسیم پالن فونداسیون ،اندازه گذاری و مرکبی کردن

4

2

توانایی ترسیم جزئیات فونداسیون و شناژ

4

11

3

توانایی ترسیم پالن و جزئیات اسکلت بتن آرمه

40

70

110

10

5

15

58

97

155

5

توانایی شناخت و به کارگیری آیین نامه های بتن و فوالد
جمع

نظری

عملی

جمع

11

15
15

