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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های 
مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 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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مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف »پودمان هاي مهارت« يا »كتاب هاي تخصصي شاخه كاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درسي رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش، مجموعه ي هشتم« صورت گرفته است. 
بر اين اســاس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررســي قرار گرفته 
است. ســپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان )Unit( دسته بندي 
 )Module( مي شوند. در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندي شده و پودمان مهارتي

را شكل مي دهند.
دسته بندي »توانايي ها« و »واحدهاي كار« توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام 
شده است به گونه اي كه يك سيستم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي دارد.
با روش مذكور يك »پودمان« به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه  

كاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نيز به 
تعــدادي واحــد كار )U1 و U2 و ...( و هر واحد كار نيز به تعدادي توانايي )P1 و P2 و ...( تقســيم 
مي شوند. به طوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار )مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه(

و كليه پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كسب 
خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت 

به دست آورند.
بديهي اســت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شــاخه  كاردانش و كليه عزيزاني كه در امر توســعه  
آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توسعه   آموزش هاي 

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تأليف كتاب هاي درسی فني و حرفه اي و كاردانش 



سخني با همكاران

از نظر اميرمؤمنان علي )ع( كسي كه دو روزش مساوي باشد دچار ُخسران شده است. و اين يعني آن كه حداقل 
شرط بندگي پروردگار روزآوري است. اگر بند اول منشور اخالقي مهندسان را هم كه مي گويد: »بياييد به تمام 
مهندساني كه گمان مي كنند آنچه را كه بايد بدانند مي دانند، كمك كنيم«، به جملة گوهربار فوق مربوط بدانيم، 

آن وقت چاره اي جز تعريف »عمر مفيد« براي اطالعات گردآوري شدة خود نداريم. 
برخورد ُسنتي همكاران ما در سال هاي اخير با محتواي دو درس مكانيك عمومي و فلزكاري، عماًل اين دو 
درس بسيار حياتي را به مهارت سوهان كشي تنزل داده است. در حالي كه تنها كارگاه خوداتكايي در هنرستان ها، 
محل اجراي همين دروس است. تجربه نشان داده است كه حداقل 60% زمان اين كارگاه ها كه براساس سياست 
كالن وزارت آموزش و پرورش تقليل هم يافته، به سوهان كاري، 10% برش، 15% اندازه گيري و اندازه گذاري، 
2% سوراخ كاري و مته تيزكني، 8% قالويز و حديده  كاري و 5% سنگ زني، جوش كاري، موادشناسي، بُرقو، شابر 
و غيره مي گذرد و عدم مراجعه به كتاب درســي يا الاقل صرف زمان براي خالقيت هنرجويان از پويايي الزم 

اين دو درس كه در واقع الفباي صنعت گري است كاسته است.
براساس آنچه گفته شد و با احترام به ساحت تمامي اساتيدي كه تاكنون با دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي 
فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته اند، تصميم بر آن شده كه متن و سير آموزشي 
كتاب هاي فلزكاري 1 و 2 دستخوش تغيير در متن و اجرا شود و به شكلي با پيشرفت هاي حاصل شده در زندگي روزمرة 
هنرجو و ديد بازتر وي نسبت به كارهاي فني و از سوي ديگر نياز مبرم كشور در پرورش دست هاي فني متناسب شود. 
نوشــتة حاضر در عين اختصار ملموس در مباحثي كه ســابقًا در اين كتاب به آن پرداخته مي شــد، از دو 
ويژگي منحصر به فرد برخوردار اســت. نخست آن كه در نوشــتار كتاب سعي شده تا بر خالف سابق، تطابق 
كامل فصل ها و بخش هاي كتاب با روند معمول توليد يك قطعه در خطوط توليد كارخانه ها يا حتي كارگاه هاي 
كوچك سفارشي ساز رعايت شود. و دوم آنكه تالش مؤلف بر اين بوده است كه در هر بخش با چالش كشيدن 
هنرجوي تحت نظر، وي را با مســير باز خالقيّت در آن بخش براي رسيدن به نتايج شخصي تنها بگذارد تا از 

دستاوردهاي روز دنيا در آن زمينه غافل نماند.
اگر آن چنان كه در پيشگفتار خواهد آمد، تمام تالش همكاران محترم در اين كارگاه به »القاي حس برنده بودن 
در هنرجو« معطوف شــود، اميد اســت كه بيش از پيش در كشف معادن زرخيز استعدادهاي دروني جوانان كشور 
عزيزمان ايران توفيق يابيم. اين يك ضرورت است كه كتاب هاي درسي فني هرچه سريع تر از زنجير بودن به سمت 

كليد بودن بروند و مسير تحقيق و توسعه R&D را براي هنرجو و همكار ترسيم كنند.
با آرزوي توفيق / مؤلف          



پيشگفتار

داســتان فلزكاري درســت از همان موقعي شروع شد كه انسان نخستين پس از صرف صبحانه تصميم گرفت با 
ورقي به ضخامت دو ميلي متر مطابق نقشــه، آچاري بســازد يا شايد يك قاب براي عكس هايش و يا يك كمان 

براي تيغه اّره.
او نياز به مقدمات زيادي داشت از جمله؛

الف( بايد مواد مورد نيازش را از بين مواد طبيعي و مصنوعي انتخاب مي كرد.
ب( بايــد شــكل مواد اوليه را تعييــن مي كرد. ُمذاب، پــودر، ورق و يا صفحه. 
كارخانه  هاي بســياري مواد اّوليه فلزي را از معادن و كوه هاي اطراف، استخراج و به 

آنها شكل مي دادند تا هر »فلزكاري« بتواند نقطه شروع كار خود را مشخص كند.
ج( بايد در آغاز كار تا حد ممكن به مواد اوليه شــكل مي داد. راه انجام اين خواســته »آهنگري« بود. يعني 

كشيدن )خم كاري( يا له كردن )پرس كاري(.
د( بايد قسمت هاي اضافي را جدا مي كرد تا به قطعة مورد نظر )كاال( نزديك شود.

ه ( او نتيجة كارش را »صاف« و تميز كرد تا استفاده از آن خوشايند شود.
و( بايد در صورت نياز براي پايان كار، قطعات ديگري را هم ساخته و به آن اضافه 

مي كرد و اين كار طاقت فرسايي بود. اّما:
درســت هنگامي كــه او با روش هاي اّره كاري، ســوهان كاري، ســوراخ كاري و 

صاف كاري، كااليش را كامل كرد، اّولين مشتري دنيا به نزد او آمد. زمان متوقف شد و انسان از »كاسبي حالل« 
خود لذت بُرد. به اين ترتيب انگيزة كافي براي پيدايش حرفة »فلزكاري« به وجود آمد.

حاال اين حرفه به شــكل صنعتي براي »كار بر روي فلزات« در آمده است. »توانايي هاي« فردي انسان »عصر 
حجر« و »عصر آهن« هم، امروز به توانايي هاي گروهي، تبديل شده است. تا آن جا كه دفتر برنامه ريزي و تأليف 
آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش، هر چند ســال يك بار متن كتاب هاي فني را 
عوض مي كند تا همگام با صنعت به اين حركت مقّدس كمك كند. باشــد تا عظمت حرفة »فلزكاري« در ايران 

باســتان و دورة اقتدار تمدن اسالمي را با كمك هنرجويان عالقه مند، در كارگاه هاي 
»فلزكاري« هر استان زنده كند.

كتاب فلزكاري تالش مي كند كه هنرجو را با خود به يك ســفر علمي كامل ببرد 
تا زندگي به سبك »صنعت گران« را تجربه كرده و در پديدآمدن يك »كاال« نقش ايفا 
كند. او در اين مسير بايد به طراحي روش كار كمك كند. درستي تجربه هاي پيشين، 
شنيده ها و افكارش را در جمع دوستان و نزد استاد محك بزند و آنها را روي كاغذ 

پياده كند.



او براي اظهار نظر در انتخاب مواد و ابزار كتاب هاي راهنما را مطالعه خواهد كرد و فقط با مسئوليت خود 
در »گروه« آنها را تغيير خواهد داد.

وقتي در جمع دوســتان كار مي كنيم، قدري اصول رياضي و حســاب و كتاب به هم 
مي ريزد. ممكن اســت »4>2×2« شود تا متوجه شويم كه اثر كار گروهي دو نفر، از انجام 
يك نفري آن كار باارزش تر است. يا بنويسيم كه »4=2« و منظورمان آن باشد كه هر عدد، 
به هرحال يك عدد اســت و 4 عددتر از 2 نيســت. پس به تفاوت ها احترام بگذاريم. هر 

كدام از ما درست مانند اعداد، ارزش خاص و تفّكر ويژة خود را داريم.
در كارگاه »فلــزكاري، »4>2« يعني آن كــه در صنعت »خوب تر« يا »بدتر« معني نــدارد بلكه بايد از واژة 
»مناسب تر« استفاده كرد. پس گاهي با توجه به شرايط كار »2« مناسب تر از »4«. سرانجام اين كه گاهي »18=2« 
مي شود و آن هنگامي است كه براي تبديل بيست فرصت، به حداقل دو موفّقيت آمادة هجده بار شكست باشيم.

آن جايي كه كمتر كار شده است، بيشتر مي شود كار كرد.

مســئولين كارگاه ميزبان شــما )در مدرســه يا در صنعت- طرح 
آموزش دوگانه-( باصفا و صبوري به فضاي سال هاي قبل براي تولّد 
خاّلقيت ها كمك مي كنند تا يكي از هنرجوها بتواند در زمان مشخص 

دوره، به جاي يك »كاال« دو يا سه محصول بسازد و ديگري چند طرح ابتكاري يا مدلي براي ابزاري مخصوص 
پيشنهاد كند. ما به تمرين حس خوب دلگرمي، مشورت، رقابت و نظارت نيازمنديم.

اين بار متن كتاب در كارگاه ها نوشته مي شود و به تعداد هنرجويان كتاب متفاوت »فلزكاري« داريم. اگر در 
انتخاب مواد اوليه و روش كار آزاد باشيم، ديگران در بازرسي درستي اقدامات ما دقيق تر و راحت ترند و مربي 

مي تواند فهرست كامل تري از توانمندي هر يك از ما داشته باشد.
كارگاه هاي اين روزگار شــلوغ است و پُركار، و بدون هماهنگي نمي توان از جمع صنعت گران مشغول در 
آنجا خارج شــد يا حتي تغيير مكان داد. زيرا ما تمايلي بــه تجربه كردن »خطر« نداريم و مّربي اين را پيش از 

ورود به كارگاه و در آغاز هر فرايند براي ما به تصوير مي كشد.
به خاطر داشته باشيم كه ما براي زندگي لذت بخش خود فقط همين 
يك »بََدن« را در اختيار داريم كه مراقبت از ســخت افزار و نرم افزار آن 

بزرگ ترين وظيفة آسماني ماست.
مراقب خوبي هاي خود باشيم/ با تشكر. مؤلف
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