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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
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تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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جوان ها قدر جواني شــان را بدانند و آن را در علم و تقوي و سازندگي 
خودشــان صرف كنند كه اشــخاصي امين و صالح بشوند. مملكت ما با 

اشخاص امين مي تواند مستقل باشد.
ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ



مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تألیف »پودمان هاي مهارت« يا »کتاب هاي تخصصي شاخه  کاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه   کاردانش، مجموعه هشتم« صورت گرفته است. بر 
اين اســاس ابتدا توانايي 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 نهايت واحدهاي کار هم خانواده با هم مجدداً دســته بندي شده و پودمان مهارتي )Module( را شکل 

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

دارد.
با روش مذکور يك »پودمان« به عنوان کتاب درسي مورد تأيید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه 

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 توانايي )P1 و P2 و ...( تقســیم 
مي شوند. به طوري که هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي کار )مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه(

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

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

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
دفتر تألیف كتاب های درسی
فني و حرفه اي و كاردانش 



بسمه تعالي

مدت ها بود که تصمیم داشــتم کتابي در زمینه گازرســاني به رشته تحرير درآورم و اطالعات و 
تجارب شــخصي خود را در اين زمینه جمع آوري کرده و در اختیار کساني که به آن نیاز دارند قرار 

دهم. که بحمداهلل اين توفیق حاصل گشت.  
در تألیف اين کتاب عالوه بر تجربیات شخصي از نظرات و راهنمايي هاي عزيزان زيادي استفاده 
نموده ام که بیشتر از همه اعضاي دفتر تألیف کتاب های درسی فني و حرفه اي و کار دانش، مخصوصًا 
بــرادر ارجمندم آقاي مهندس احمد آقا زاده را بايد نام برد که در اين جا از زحمات کلیه اين عزيزان 

قدرداني و تشکر مي شود. 
کتاب براساس استاندارد مهارتی »لوله کشی گاز خانگی و تجاری کد ٧1/22/1/2ـ 8« سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشــور با روش پودمانی تألیف شده و شامل چهار فصل يا چهار واحد کار است. هر 
واحد کار دارای يك پیش آزمون در ابتدا است که از آن برای ايجاد انگیزه در دانش آموزان و سنجش 
توانايی و آگاهی آنها می توان استفاده کرد. پس از آموزش محتوای فصل يك يا چند تمرين در کالس 
آورده شــده است که هنرجو ترسیم گام به گام آن را زيرنظر هنرآموز خود انجام می دهد. پس از آن 

ارزشیابی نظری و عملی آمده است که هنرجو در منزل آموخته های خود را تمرين کند. 
در واحد کار اول زير عنوان »ترســیم اشکال هندسی« ابزارهای نقشه کشی، خط در نقشه کشی و 
چگونگی ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم آموزش داده شده است. واحد کار دوم تحت عنوان 
ترســیم سه نما از قطعات به چگونگی ترسیم ســه نما، اندازه گذاری، ترسیم پالن ساختمان پرداخته 

است. 
در واحد کار سوم توانايی ترسیم تصوير مجسم )پرسپکتیو( شرح داده شده است در انتهای فصل 
چگونگی ترسیم ايزومتريك لوله کشی گاز را به آن پیوند داده است در اين بخش از روش گام به گام 

در آموزش ترسیم ايزومتريك يك لوله کشی گاز استفاده شده است. 
ســه واحد کار گفته شــده در باال هنرجو را برای ورود به واحد کار چهارم و هدف نهايی کتاب 
آماده می کنند در واحد کار چهارم، ضمن معرفی نقشــه های لوله کشی گازـ شیت نقشه کشی مبحث 
هفدهم مقررات ملی ســاختمان ايران )لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها( اصول ترسیم پالن، ترسیم 

ايزومتريك لوله کشی گاز، برآورد مواد مصرفی و پرکردن شیت آورده شده است. 
با همۀ ســعی و تالش و دقت نظری که در تألیف کتاب شــده اســت نمی توان گفت که اين اثر 
بی عیب و از تذکر و انتقاد بی نیاز اســت بلکه ســخت نیازمند آن اســت. چشم به راه راهنمايی های 

صاحب نظران و همکاران عزيز هستم. 
مؤلف
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