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شما عزیزان کوشش کنيد که از این وابستگي بيرون آیيد و احتياجات 
کشور خودتان را برآورده ســازید، از نيروي انساني ایماني خودتان 

غافل نباشيد و از اتكاي به اجانب بپرهيزید.
امام خميني »قّدس سّره الّشریف«



پيشگفتار مؤلف

به راستی چرا رسم فنی زبان صنعت است و به چه علت یادگيری آن در تمامي سطوح و مقاطع مختلف 
 تحصيلی )از هنرســتان تا دانشگاه( مورد اهتمام است؟ چرا حتی افرادی که تحصيالت کالسيك ندارند، 
در  حرفه ها و مشاغل گوناگون به ناچار از رسم و نقشه برای کار خود استفاده می کنند؟ این پرسش ها و 
 سؤاالت دیگر، مبين و مشخص کننده این واقعيت است که این درس و علم تا چه حد در انجام امور فنی 

 و تخصصی در تمامی سطوح شغلی و حرفه ای کاربرد دارد. 
پــس با توجه به جایگاه این درس و تلفيق آن در تمامی دروس فنی و تخصصی، الزام آموزش آن به 
 هنرجویان و دانشــجویان رشته های فنی بيش از پيش مورد اتفاق نظر است. کتاب پيش رو با نگاه خاص 
به  اهداف تعریف شده و با وجود دسترسی به سایر منابع از طریق اینترنت و کتاب های فشرده، به گونه ای 
 تأليف شده است که هنرجویان بتوانند در پایان آموزش آن با اهتمام هنرآموزان محترم، با اعتماد به نفس، 
 تسلط کافی را برای انجام ترسيمات و همچنين مهارت های الزم برای یادگيری درس رسم فنی تخصصی 
 کســب کنند و از طرفی اهداف تعریف شــده را پوشش دهند. شایان ذکر است که در کنار ارائه مطالب، 
 کتاب کار به همراه تمرینات زیاد و متنوعي ارائه شده تا به فراخور سطح کالس، تمرینات حل و یادگيری 
 آســان تر انجام پذیرد. همچنين در کنار بسياری از تمرینات در کتاب درسی و کتاب کار، فضای مناسبي 
 برای حل مسئله و ترسيم پيش بينی شده است. این کتاب در19 فصل تنظيم شده تا ترتيب و توالی منطقی 
 ارائه مطالب رعایت شود و این امر به همكاران عزیز نيز در امر تدریس توصيه می شود. البته بنا به دالیلی 
 به برخي از مطالب کمتر پرداخته و یا اصاًل اشاره نشده است )مانند تبدیل اندازه ميلی متری به اینچ و یا 
 برعكس آن، زیرا در درس محاسبات فنی به آن پرداخته شده و در این جا صرفًا جدولی در پيوست آمده 
 اســت(. همچنين در پایان این مقدمه برای همــكاران محترم و هنرجویان گرامی توصيه های جداگانه ای 

آمده  که توجه عزیزان را به آن جلب می کنيم.  
در پایان ضمن تقدیر و تشــكر از تمامي دست اندرکارانی که در امر تأليف این کتاب، حقير را یاری 
 رســاندند و اینجانب را از راهنمایی های خود محروم نساخته اند، صميمانه سپاسگزاری می کنم و جداً بر 
این  باورم که هيچ کاری بدون عيب و نقص نيست، به همين دليل از تمام عزیزان و بزرگواران خواهشمندم 

تا  با ارسال انتقادات سازنده خود، در به حداقل رساندن اشكاالت کتاب به ما یاری رسانند. 

مؤلف



چند توصيه به همکاران محترم

خواهشــمند اســت ضمن رعایت ترتيب بيان مطالب کتاب به هنرجویان، از وسایل کمك آموزشی 
  )به خصوص ســاخت ماکت توسط هنرجویان( استفاده شــود.  به انجام تكاليف توسط هنرجویان و 
بررسی آن توسط هنرآموزان عزیز اهميت داده شود و برای این  که تمرینات کپی نشوند، در هر یك 

از جلسات درسي، تمرینات متنوعي برای تك تك هنرجویان استفاده  شود. 
هنرآموزان محترم پيش از تعيين تكليف برای هنرجویان، تمریناتی را به طور مستمر با مشارکت و 
 تعامل آنان به صورت نمونه و مرحله به مرحله به عنوان یك دســتورالعمل و الگو ترسيم کنند.  مطمئن 
باشيد ارائه مطالب به صورت منسجم و یكپارچه، بررسی و ارزشيابی تكاليف در موعد مقرر و  الزامی 
کردن هنرجویان به داشــتن وسایل کار و استفاده درست از آن و غيره، موفقيت شما را در رسيدن  به 

اهداف آموزش دو چندان خواهد ساخت. 



چند توصيه به هنرجویان عزیز

با پوشيدن لباس کار به آراستگی فردی، محيطی خود کمك کنيد.
ضمن رعایت احترام و ادب نسبت به معلم خود، حداکثر سعی خود را برای یادگيری مطالب به کار  ببندید. 

در تهيه وســایل کار و استفاده از آن ها در کالس درس، با معلم خود مشورت کنيد و حداکثر  صرفه جویی را 
به عمل آورید. 

تمام ابزار و وسایل کار خود را پس از پایان کار به طور مرتب سر جای خود بگذارید و برای  حمل ونقل آن ها از کيف 
مخصوص استفاده کنيد. ضمنًا از آن ها در برابر عواملی مانند نور، گرما و گرد و  غبار بيش از حد محافظت کنيد. 

به تميزی وســایل و ابزار کار خود توجه خاصي داشــته باشــيد، چرا که تميزی آن ها در پاکيزگی نقشه ها  و 
ترسيمات تأثير مستقيم دارد. 

در هنگام کار باید دســت هایتان کاماًل خشك باشد و اگر عرق می کند، با دستمال کاغذی آن را خشك  کنيد و 
یك برگه سفيد اضافی زیر دست خود قرار دهيد تا نقشه کثيف نشود. 

مطمئن باشيد انجام تكاليف و ترسيمات، حتی به اشتباه و ناقص، بهتر از انجام ندادن آن است. 
ورود و خروج شما در کالس با اجازه معلم باشد و از غيبت غيرموجه حتی االمكان بپرهيزید، چرا که  با غيبت 

در یك جلسه، درس جلسه بعد را به خوبی متوجه نخواهيد شد.  
سعی کنيد درس عقب مانده را مطالعه کنيد و تمرین های آن را با کمك دوستان خود انجام دهيد. 

تمرین هایی که معلم برای شــما مشخص می کند را حل و ترســيم کنيد و پس از اتمام، آن را برای بررسی  و 
ارزشيابی به معلم خود ارائه دهيد. 

همواره سعی کنيد تمرین ها را با اعتماد به نفس و دانشی که کسب کرده اید به طور مستقل انجام دهيد و  نواقص 
را با کمك معلم خود یا با مشورت همكالسی هایتان برطرف سازید. 

تمامي تمرین ها را در محل مناسبی بایگانی کنيد تا بعداً به راحتی بتوانيد جهت یادآوری مطالب به  آن ها مراجعه کنيد. 
حتمًا هر تمرین را در فرصت و زمان تعيين شــده حل و ترســيم کنيد و از تمام امكانات مجاز برای این  کار 

به درستی بهره بگيرید. 
پس از پایان هر تمرین، وسایل و ابزار کار خود را جمع آوری، و تميز کنيد و به نظافت محيط  بپردازید. 

یادتان باشــد که هر شكست، مقدمه یك پيروزی است، پس با سعی و تالش در یادگيری و ترسيم  تمرین ها، 
و با همت و پشتكار خود روحيه اعتماد به نفس را در خودتان تقویت کنيد. 
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