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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

بـرنـامه 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. براین اساس ابتدا 
توانایى هـاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. 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  »تواناىى 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. 
بـه طور کلى هر استاندارد مهارت بـه تعدادى پودمان مـهـارت ) M1 وM 2 و …( و هـر پودمان نیز بـه تـعـدادى واحد کار 
)U1 و U 2و…( و هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى ویژه )P 1  و P 2 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 ى کاردانش و کلیه ى عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالیت دارند، مى توانند 

ما را در غناى کیفى پودمان ها که براى توسعه ى 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 

              بـه نـام خـداونـد جــان و خـرد               کــزىن برتر اندىشه بـرنـگـذرد
فردوسى                                           
              

کتابى که تقدیم هنرآموزان محترم و هنرجویان عزیز هنرستان هاى کاردانش رشته ى تأسیسات مى شود، براساس یکى 
از پودمان هاى تنظیم شده توسط »کمیسیون تخصصى رشته ى تأسیسات« دفتر آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش« 
براساس  لوله کشى فاضالب و… همه  بهداشتى،  لوازم  مانند نصب  پودمان هاى دیگرى  پودمان و  این  تألیف شده است. 
استانداردهاى مهارت و آموزشى »لوله کشى آب سرد و آب گرم، فاضالب و نصب لوازم بهداشتى )لوله کشى و تأسیسات 

ـ   8  و 75 تدوین شده است. بهداشتى درجه 2(« با کد بین المللى 71/07 ـ
پودمان لوله کشى آب سرد و آب گرم شامل پنج واحد کار و هر واحد منطبق بر یکى از توانایى هاى استاندارد فوق الذکر 
است. هر واحد کار نیز شامل یک پیش آزمون است که قبل از ورود به بحث اصلى، سؤاالتى را در زمینه ى واحد کار مربوط 



مطرح مى نماید و هدف از طرح آن سنجش توانایى و اطالعات اولیه ى هنرجویان، ایجاد زمینه ى تفکر و انگیزه در هنرجویان 
است. هم چنین در هر واحد کار، ابزار کار، روش استفاده از ابزار کار، اصول کار، موارد فنى و ایمنى و مقرراتى که 
باید در انجام کار مراعات شود آورده شده است. در پایان هر واحد کار یک یا چند دستور کار به همراه نقشه ى آن داده 
شده است که هنرجویان زیر نظر هنرآموز با توجه به دستور کار و مراحل مختلف آن، به انجام آن مبادرت خواهند نمود.

در پیشگاه خداوند متعال شکرگزار هستم که توفیق تألیف این کتاب را به اینجانب عطا نمود. از کمیسیون محترم 
تخصصى رشته ى تأسیسات که کتاب را به دقت مورد مطالعه قرار داده و مؤلف را در این مورد راهنمایى نموده اند، تشکر 
و قدردانى مى کنم. از آقاى مهندس عبدالمجید خاکى صدیق نیز به دلیل مطالعه ى متن نهایى و راهنمایى در مورد ساختار 

کتاب و موارد فنى و غیرفنى، تشکر و قدردانى مى کنم.
در خاتمه از شما اساتید محترم و همکاران ارجمند بسیار سپاسگزار خواهم شد که نواقص کتاب را تذکر دهید و 

از هرگونه راهنمایى دریغ نفرمایید.
                                      

                                                                                                                          مهدى ثنائى عالم
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