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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
دفتر تألیف کتاب های درسی
ف ّنی وحرفه ای وکاردانش

		
M=Module

U=Uonit

P=Power

مقدمه
کتاب حاضر با عنوان پی سازی و کرسی چینی ،بر اساس استاندارد مهارت ساختمان سازی تهیه شده است .کوشش
شده تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودمحتوا (روش پودمانی) تدوین شود تا امر یاد گیری را آسان تر نماید.
همچنین در سراسر کتاب سعی شده است تا در رسم عالیم و نقشه ها از آخرین استاندارد جهانی  IECاستفاده شود.
این کتاب مشتمل بر شش واحد کار است:
در واحد کار ّاول نحوه ی اجرای بتون ِمگر (بتون نظافت) فونداسیون ،نکات ایمنی الزم در زمان اجرا ،وسایل کار
مورد نیاز ،مصالح مورد استفاده ،و اصول بتون ریزی ِمگر و نحوه ی تراز و مسطح کردن آن بحث و بررسی شده است.
دوم شامل نکات ایمنی در اجرای قالب بندی آجری ،ابزار و وسایل کار ،مصالح مورد نیاز ،اصول جلوگیری
واحد کار ّ
از هدر رفتن شیره بتون ،اصول آجر چینی جهت قالب بندی و نحوه ی تراز کردن سطح روی پی است.
سوم اصول ایمنی در پی سازی ،انواع پی سازی،مصالح مورد نیاز در پی سازی ،ابزار و وسایل
در واحد کار ّ
پی سازی ساده ،اصول پی سازی ساده و کنترل فونداسیون در مراحل قالب بندی و آرماتور گذاری و بتون ریزی را مورد بحث

و بررسی قرار می دهیم.
در واحد کار چهارم نحوه ی کرسی چینی و اصول اجرایی آن با آجر و یا سنگ بررسی می شود.
در واحد کار پنجم طریقه ی عایق کاری (ایزوالسیون) بر روی کرسی چینی ،اصول ایمنی در عایق کاری رطوبتی و
نحوه ی اجرای عایق کاری توسط قیر و گونی و یا مشمع های قیراندود بحث می شود.

واحد کارششم شامل طریقه ی نصب و اجرای سنگ ازاره (هزاره) پس از رعایت نکات ایمنی می باشد.
متناسب با واحد کارهای شش گانه ،کارهای عملی پیش بینی شده است و فراگیران موظف هستند تا با راهنمایی های
مربیان خود کارهای عملی را در زمان های تعیین شده انجام دهند.
روش اجرای کارهای عملی بدین صورت است که پس از توضیحات هر کار در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار،
ابتدا از فراگیران می خواهیم وسایل و مصالح مورد نیاز هر کار را تحویل گرفته و با توجه به نقشه ی کار ،به صورت مرحله
به مرحله کار عملی را انجام دهند.
مؤلف
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