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سخني با هنرجویان عزیز

نقشه زبان انتقال مفاهیم و ایدهها در صنعت است .تمامی افراد متخصص و اهل فن در هر یك از مشاغل ،زمانیکه به
درجهای از شایستگیهای فنی میرسند ،درک و فهم یکسانی از شکل و فرایند ساخت و تولید قطعات و ماشینآالت
صنعتی ،صنایع خودروسازی و هواپیما ،ساخت ماشینآالت کشاورزی و راهسازی و ساختمانی خواهند داشت .از سوی
دیگر در دنیای فناوری اطالعات و مدرن و پیشرفتة امروزی در بخشهای مختلف با استفاده از مواد جدید و بهکارگیری
فناوریها ،آنقدر پیشرفت كردهاند که عم ً
ال بدون داشتن نقشه ،نگهداری ،ساخت و تولید محصوالت صنعتی ،امكانپذیر
نخواهد بود .در برخی از پروژهها ساخت یک محصول ،ترکیبی از فرایندهای مختلف است كه اجبارا ً باید در واحدهای
مختلف صنعتی و جدا از هم انجام شود .ضروری است كه افراد شاغل در این واحدها ،درک و فهم مشترکی از فرایند
ساخت این محصول داشته باشند .بنابراین تنها نقش ه است كه میتواند فهمی مشترک برای ساخت و تولید یک محصول
استاندارد و یکپارچه بین سازندگان و طراحان ایجاد کند.
با بررسی و مطالعة نیازهای گستردة مشاغل مختلف در گروه مكانیك ،توسط متخصصین رشتهها ،تصمیم برآن شد تا
در پایة دهم برای تمامی رشتههای گروه مكانیك ،درسی با عنوان نقشهكشی فنی رایانهای طراحی شود كه بتواند دانش
و مهارت پایة مورد نیاز نقشهخوانی این گروه را تأمین نماید .باتوجه به تنوع رشتهها سعی شده است اصول و مفاهیم
نقشهكشی و استفاده از نرمافزارهای نقشهکشی طوری آموزش داده شود كه متناسب با سطح علمی هنرجویان باشد.
کتاب پیش رو دارای  5فصل است كه محتوای آن مطابق با استاندارد بینالمللی ( )ISOو استاندارد ملی است.
در فصل اول مفاهیم و اصول نقشهخوانی و کاربرد ابزار ترسیم دستی که در دورة اول متوسطه با آنها آشنا شدید ،به
طور خالصه آموزش داده میشود.
در فصل دوم از شما هنرجویان انتظار میرود که با استفاده از رایانه و نرمافزارهای نقشهكشی ،توانایی و مهارت فردی
خود را متناسب با نیازهای رشتة شغلی ارتقا دهید و به کسب شایستگی ترسیم نقشه با رایانه برسید .در این بخش
فعالیت ها به گونهای طراحی شده است که بتوانید مطابق با استانداردهای روز بازار کار ،نقشهها را ترسیم نمایید.
در فصل سوم تفكر تجسمی با استفاده از ترسیم نقشهها با روش دست آزاد به زبانی ساده و روان بیان شده است و اصول
نقشهبرداری از یک قطعه و ایجاد مهارت برای رسیدن به توانمند شدن برای طراحی مقدماتی با دست آموزش داده
میشود و شما قادر خواهید بود طرحهای سادهای که در اطراف خود مشاهده میکنید را ترسیم نمایید.
در فصل چهارم با آموزشی مختصر و مفید به اهمیت کنترل کیفی و کمی استاندارد نقشهها ،پی خواهید برد.
در فصل پنجم با استفاده از رایانه پروژهها و كارهای عملی انجام شده در كارگاه را ترسیم خواهید نمود .این فصل طوری
طراحی شده كه برای هر یك از رشتههای گروه مكانیك متناسب با ماهیت کار و فعالیتهای انجام شده در طول سال
تحصیلی نقشههایی به عنوان پروژه در نظر گرفته شود و هنرجویان هر رشته در پایان سال پروژة مربوط به رشتة خود
را انتخاب نموده و انجام دهند.
آنچه كه مسلم است شما در این درس مهارت مقدماتی نقشهكشی و استفاده از رایانه در نقشهكشی راكسب خواهید كرد
و مهارتهای تخصصی نقشهكشی و نقشهخوانی رشتة خود را در سالهای بعد فرا خواهید گرفت.
دفتر تألیف كتابهای درسی فنی و حرفهای و كاردانش

