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از مکاید ]حیله هاي[ بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را 
وعده صالح و اصالح در زمان پیری می دهد تا جوانی با غفلت از دست 
برود و به پیران وعده طول عمر می دهد و تا لحظه آخر با وعده های پوچ 

انسان را از ذکر خدا و اخالص برای او باز می دارد تا مرگ برسد.

امام خميني )قدس سره الشريف(





مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ریزي تألیف »پودمان هاي مهارت« یا »کتاب هاي تخصصي شاخه  کاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه   کاردانش، مجموعه هشتم« صورت گرفته است. بر 
این اســاس ابتدا توانایي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي کار تحت عنوان )Unit( دسته بندي مي شوند. 
در نهایت واحدهاي کار هم خانواده با هم مجدداً دســته بندي شده و پودمان مهارتي )Module( را شکل 

مي دهند.
دســته بندي »توانایي ها« و »واحدهاي کار« توسط کمیسیون هاي تخصصي با یك نگرش علمي انجام 
شــده اســت به گونه اي که یك سیســتم پویا بر برنامه ریزي و تألیف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي 

دارد.
بــا روش مذکــور یك »پودمان« به عنوان کتاب درســي مورد تأییــد وزارت آموزش و پرورش در 

»شاخه ي کاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور کلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نیز به 
تعــدادي واحــد کار )U1 و U2 و ...( و هــر واحد کار نیز به تعدادي توانایي )P1 و P2 و ...( تقســیم 
مي شوند. به طوري که هنرجویان در پایان آموزش واحدهاي کار )مجموع توانایي هاي استاندارد مربوطه(

کلیه پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت کافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي کســب 
خواهند نمود که آمادگي کامل را براي شــرکت در آزمون جامع نهایي جهت دریافت گواهینامه مهارت 

به دست آورند.
بدیهي اســت هنر آموزان و هنرجویان ارجمند شــاخه  کاردانش و کلیه  عزیزاني که در امر توســعه  
آموزش هاي مهارتي فعالیت دارند، مي توانند ما را در غناي کیفي پودمان ها که براي توســعه   آموزش هاي 

مهارتي تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تأليف كتاب هاي درسی
فني و حرفه اي و كاردانش 



توصيه هايي به هنرجويان

الف( توصیه هاي کلي
1. پیش از ورود به کارگاه دست هایتان را با آب و صابون بشویید.

2. روپوش مخصوص کارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
3. کفش هایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده مي کنید آن را نیز تمیز نگه دارید.

4. هنگام کار باید دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق کرد آن را با دستمال خشك کنید و یك برگ 
سفید اضافي زیر دستتان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.

5. اگر ناگزیر به استفاده از عینك طبي هستید، حتمًا با عینك کار کنید.

ب( توصیه هاي آموزشي
1. ورود و خروج به کالس یا کارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

2. پس از به انجام رســاندن هر دســتورکار آن را براي تأیید و ارزشــیابي در اختیار هنرآموز محترم قرار 
دهید.

3. در حل تمرین ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشارکت با هم کالسي ها نیز مؤثر است.
4. در صورت غیبت در یك جلسه مطالب و تمرین هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.

5. همه ي نقشه هایي که در طول دوره ترسیم مي کنید در محل مناسبي بایگاني کنید تا بتوانید بعدها آسان 
به آن ها مراجعه کنید.

6. تمرین ها را، بي آنکه خود را تحت فشــاري رواني قرار دهید، بکوشــید تا آنجا که مي توانید حل کنید 
ولي حتمًا نواقص و اشکاالت آن را بعداً به کمك هنرآموز محترم برطرف کنید.



مقدمه

نرم افزار اتوکد به عنوان یکي از بهترین نرم افزارهاي طراحي و نقشه کشي به کمك رایانه است که محصول 
شرکت اتودسك1است و از اولین نسخه  آن تا نسخه هاي اخیر تحوالت چشمگیري داشته است.

این نرم افزار عالوه بر ســادگي کار، از قابلیت هاي منحصر به فردي برخوردار اســت به نحوي که با 
وجود نرم افزارهاي متعدد دیگر در زمینه )CAD(2 جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان به عنوان پایه اي 

در عرصه )CAD/ CAM(3 به شمار مي رود. 
نســخه هاي اولیه اتوکد مبتني بر سیستم عامل DOS بود و از نســخه 13 تحت سیستم عامل ویندوز 
قرار گرفت که در این گذر قابلیت هاي ویندوز تأثیر بســزایي بر ســهولت کار با اتوکد گذاشت. اخیراً از 
نســخه ي 2007 به بعد نیز تحوالت قابل توجهي در اتوکد به وجود آمده اســت که تعدد فضاهاي کاري، 
قابلیت هایي نظیر امکانات تخصصي نقشه کشي دوبعدي، سهولت در طراحي سه بعدي و ارتباط با شبکه 

و اینترنت از آن جمله است.
لذا در تألیف این کتاب اتوکد 2008 انتخاب گردید تا عالوه بر به روز بودن، سبك کار و روش هاي 
دســتیابي به ابزار آن نیز با نسخه هاي پایین تر منطبق باشــد. و در این خصوص فضاي کاري کالسیك4 

مبناي آموزش قرار گرفته است.
این کتاب شامل پودمان دوم مهارت طراح و نقشه کش به کمك رایانه است که در آن هر واحد کاري 
چند توانایي از سرفصل استاندارد مهارتي مربوط را در بر مي گیرد، در آموزش هر توانایي ابتدا شناسایي 
فرمان ها، ســپس اجراي فرمان و در آخر دستورکاري جهت به کارگیري آن فرمان ها ارائه شده است. در 
آخر هر توانایي نیز، ارزشیابي نظري و عملي به صورت متنوع و سیر تکاملي آن از ساده به پیچیده آورده 

شده است تا عالوه بر ارزشیابي مستمر بتواند مبنایي بر آزمون هاي پایاني دوره  مهارت مذکور باشد.
در سرتاســر این کتاب سعي شــده آموزش مبتني بر نقشه کشــي صنعتي صورت پذیرد و تمرین ها  
و ارزشــیا بي ها نیز متناســب و مرتبط با مهارت نقشه کشي صنعتي باشــد و آموخته هاي هنرجویان در 

نقشه کشي به کمك رایانه به کار بسته شود.
با اعتقاد به اینکه هیچ کاري بي عیب و نقص نیست، منتظر پیشنهادهاي سازنده شما هستیم.
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