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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألیف »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 ششم« صورت گرفته است. 
است.  قرارگرفته  بررسى  و  مطالعه  مورد   )Harmonic Power( هم خانواده  توانایى هاى  ابتدا  اساس  براین 
سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در 
نهایت واحدهاى کار هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده 

است به گونه اى که یک سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
به منظور آشنایى هر چه بیشتر مربیان، هنر آموزان و هنرجویان شاخه ى کاردانش و سایر عالقه مندان 
و دست اندرکاران آموزش هاى مهارتى با روش تدوین، »پودمان هاى مهارت«، توصیه مى شود الگوهاى ارائه 
شده در نمون برگ هاى شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسى قرار گیرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان مورد نیاز 
براى آموزش آن ها نیز تعیین مى گردد، با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأیید وزارت 

آموزش و پرورش در »شاخه ى کاردانش« چاپ سپارى مى شود. 
به طور کلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1 و M2 و …( و هر پودمان نیز به تعدادى 
واحد کار )U1 و U2 و…( و هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى ویژه )P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند. نمون 
برگ شماره )1( براى دسته بندى توانایى ها به کار مى رود. در این نمون برگ مشاهده مى کنیم 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 کاردانش و کلیه عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالیت دارند، مى توانند ما را در غناى 

کیفى پودمان ها که براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است رهنمون و یاور 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 
ین فر آ ن  با ز ر  د سخن  حکیم  بــه نـــام خــداونــد جـــان آفـــریـــن 

خداوند منان را شکر گزار هستم که توفیق تألیف کتاب حاضر را به اینجانب عطا فرمود تا بتوانم با تألیف این کتاب، قدمى هر چند 
کوتاه در راه اعتالى آموزش هاى علمى و عملى رشته تأسیسات برداشته باشم. 

کتاب نصب لوازم بهداشتى دومین جلد از سه جلد کتابى است که براساس استاندارد مهارتى »لوله کشى آب سرد و آب گرم و نصاب 
لوازم بهداشتى« سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور نگارش شده است. فصل اول کتاب به توانایى نصب و راه اندازى آب گرمکن هاى 
مخزنى نفت سوز و گاز سوز، فصل دوم به نصب و تعمیر انواع شیرها اعم از شیرهاى برداشت، شیرهاى مسیر و انواع شیرهاى مخلوط، 
و فصل سوم کتاب به نصب انواع وسایل بهداشتى شامل دست شویى، ظرفشویى، توالت شرقى و غربى، مخزن فشارى، شیرفشارى، 
وان حمام، زیردوشى، کابین دوش و اتصال کف شوى به شبکه ى فاضالب اختصاص دارد. در هر فصل ابتدا وسیله بهداشتى با شرح 
مصّور معرفى شده و اصول نصب آن به صورت مرحله به مرحله بیان شده است، در ادامه مبحث نظرى و تئورى عملى و اجرایى در قالب 
دستور العمل کارگاهى مربوط به نصب وسیله بهداشتى به شکل گام به گام )پودمانى( با تصاویر مربوط به آن، بانضمام نقشه کار، مدت انجام 
آن، ابزار و وسایل مورد نیاز، نکات فنى و ایمنى مربوط به هر مهارت کارى شرح داده شده است. به طورى که در پایان آموزش هر واحد 
کارى، هنرجویان با کسب مهارت قادر به انجام کار خواهند بود. در خاتمه از مسئولین محترم صنایع آموزشى و دفتر برنامه ریزى و تألیف 
آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش به خصوص استاد ارجمند جناب آقاى مهندس احمد آقازاده   هریس که همواره از راهنمایى ها و 
زحمات ایشان برخوردار بوده ام و اداره ى کل چاپ و توزیع کتب درسى، همچنین آقاى عزت ا… رضایى که در فراهم کردن محیط کار و 
مراحل اجرایى بعضى از وسایل بهداشتى با اینجانب همکارى نموده اند و مسئولین محترم شرکت ارج که امکان تهیه عکس از آب گرمکن هاى 
تولیدى خود و مدیریت محترم شرکت ساى تک به جهت همکارى و امکان استفاده از نمایشگاه و وسایل بهداشتى تولیدى خود را جهت 
تهیه تصاویر بعضى از دستورالعمل ها را فراهم نموده اند بى نهایت متشکرم. از اساتید بزرگوار، همکاران هنرآموز و هنرجویان عزیز متشکر 

خواهم بود که با مطالعه این کتاب نقایص و کاستى هاى آن را متذکر شوند و مؤلف را در بهبود محتواى کمى و کیفى راهنمایى نمایند. 
با تشکر و احترام  

مؤلف               
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356 پاسخ سؤاالت  آزمون نهایى واحد کار شماره ى 3   

358 فهرست منابع و مآخذ 



هدف کلى

نصب لوازم بهداشتى

شماره  
تواناىى واحد کار 

20  1  
21  2  
24  3  

   

عنوان تواناىى

توانایى نصب و راه اندازى آب گرمکن هاى نفتى
توانایى نصب شیرآالت

توانایى نصب وسایل بهداشتى

ساعت  
جمع عملى  نظرى 

8  6  2  
14  8  6  
30  22  8  
52  36  16 جمع کل 


