
1

تعاریف و اصطالحات

تعاريف و اصطالحات

 رويكرد برنامه  درسي مّلي: منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي 
مدرسه اي براساس فلسفه  تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات مديران، مردم 
توحيدي  فطرت گراي  رويكرد  رويكرد،  اين  است.  ملّي  درسي  برنامه   از  نهادها  و 
نام دارد كه مقصد عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان 

خليفه ..  اهلل است.
 دنياي كار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنيای كار شامل زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي 

است.
 محيط كار: موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از 

فضا ها، از خانه تا كارخانۀ بزرگ را شامل می شود. 
 بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 

طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد. 
 صالحيت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به 

سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.
قلمرو  در  تربيت  و  آموزش   :1)TVET( و حرفه اي  فني  تربيت  و  آموزش   
را  حرفه اي  و  شغلي  ارتقاء  و  نگهداشت  آمادگي،  زمينه سازي،  جهت  كار  دنياي 
جنبه هايی  به  كه  است  جامع  واژه اي  حرفه اي  و  فني  تربيت  و  آموزش  گويند. 
نگرش ها  كسب  وابسته،  علوم  و  فناوري ها  مطالعۀ  تربيتي،  و  آموزشي  فرايند  از 
گوناگون  بخش هاي  در  را  حرفه ها  با  مرتبط  دانش  و  فهم  عملي،  مهارت هاي  و 
اطالق مي شود.  و  ارجاع  آموزش عمومي،  بر  اجتماعي، عالوه  زندگي  و  اقتصادي 
اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته است. 
همچنين اين آموزش ها شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است 
كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد 
سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی 

نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير آموزش و تربيت فني و حرفه اي می باشند.
ارائه خدمت و يا براي مدتي   شغل )Job(: واژۀ شغل »   استخدام شدن براي 
خاص« مي باشد. شغل، محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از 
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كارها و وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص 
ممكن است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

شباهت  كه  است  كار  دنياي  مشاغل  از  مجموعه اي   :)Occupation(  حرفه 
معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي 
فرد در طول زندگي است. استاندارد حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنياي كار 
در يك حرفه را نشان مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار 
است )مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها 
در بخش هاي مختلف وجود دارد درحالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( 
مربوط به بخش خاصي است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت 

معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. 
 وظيفه )Duty(: وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه در 
يك جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر مي گيرند. براي مثال از وظايف اصلي 
يك تعميركار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال 
انتظار مي رود نگهداري و تعميرات  از تكنسين مكاترونيك  قدرت و... اشاره كرد. 

سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. 
داراي  فعاليت مشخصي است كه  تكليف كاري،  يك   :)Task( تكليف كاري 
ابتدا و انتها مي باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين 
»تعمير  وظيفه  كاري  تكاليف  از  يكي  مثال  به طور  مي شود.  تقسيم  تكليف كاري 

سيستم مولد قدرت«، تنظيم سيستم جرقه مي باشد.
نياز جهت  از دانش، مهارت و نگرش مورد  اثبات شده  مجموعۀ   شايستگي1: 
انجام يك تكليف كاري، براساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در 
و  غيرفني  فني،  شايستگي هاي  دستۀ  سه  به  حرفه اي  و  فني  آموزش هاي  حوزه 

عمومي  تقسيم بندي مي شوند.
 سطح شايستگي انجام كار: صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح 
صالحيت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در 
محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط 
كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار 
اساسي ارزشيابي مي باشد. در بين كشورهاي مختلف، نظام سطح بندي شايستگي 

گوناگوني وجود دارد، اما نظام چهارسطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد. 
 چارچوب صالحيت ملي)NQF (2: چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و 
براساس  به صورتي منسجم و همگون  را  انواع مختلف  و  گواهينامه هاي در سطوح 
اين  در  مي دهد.  ارتباط  به هم  شده  توافق  شاخص هاي  و  معيار ها  از  مجموعه ای 
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چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش، ارزش ويژه اي داده مي شود. زمان و مكان 
يادگيري ارزش كمتري دارد.

 سطح صالحيت )Level of Qualification(: سطح صالحيت عبارت است 
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي كه تكاليف كاري 
بايد در آن طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين كشورها 
وجود دارد، سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر گرفته شده است كه 
به تََبع آن، تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. صالحيت حرفه اي 

در اروپا EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.
تربيت  و  آموزش  برنامۀ  درسي  فني و حرفه اي:  تربيت  و  آموزش  درسي  برنامۀ   
فني و حرفه اي، مجموعه اي از استانداردهای دنياي كار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي 
و  آموزشي  مواد  شايستگي ها،  استاندارد  فضا،  زمان،  تجهيزات،  يادگيري،  ـ  ياددهي 
استاندارد ارزشيابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كارآموز يا متربّي را براي رسيدن به آن 
اهداف در حوزۀ آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت مي نمايد. دامنۀ شمول برنامه درسي 

در حوزۀ آموزش هاي فني و حرفه اي، دنياي كار و دنياي آموزش را دربرمي گيرد. 
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

مي شوند:
متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه اي؛  شايستگي  استاندارد   1
صنعت، بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهيه مي شود. در اين استاندارد، وظايف، 

كارها و صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
عوامل  ديگر  و  استاندارد شايستگي حرفه اي  براساس  ارزشيابي؛  استاندارد   2
به  منجر  و  مي شود  تهيه  گوناگون  حوزه هاي  از  مشتركي  گروه هاي  توسط  مؤثر 

اعطاي گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد. 
3 استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ براساس استاندارد هاي شايستگي حرفه 
در  تهيه مي گردد.  و حرفه اي  فني  آموزش هاي  ارائه دهندگان  توسط  ارزشيابي  و 
تجهيزات  يادگيري،  ـ   ياددهي  راهبردهاي  اهداِف دروس، محتوا،  و  استاندارد  اين 

آموزشي و... در اولويت قرار دارند.
 آموزش مبتني بر شايستگي: رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه 
تمركز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي 
برنامه درسي و ارزشيابي  نيازسنجي، طراحي و تدوين  در نظر مي گيرد و فرايند 
)در  فني  شايستگي هاي  به  مي توانند  شايستگی  ها  مي شود.  انجام  آنها  براساس 
يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و عمومي دسته بندي شوند. رسيدن 
فراگيران به حداقلي از همۀ شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني و حرفه اي 

در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
 استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد  شايستگي حرفه،  تعيين كنندۀ فعاليت ها، 
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كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه مي باشد. 
 هويت حرفه اي: برآيند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، 

هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
 گروه تحصيلی ـ حرفه اي )چند رشته اي تحصيلي ـ حرفه اي(: چند رشتۀ 
ـ   حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر  تحصيلي 
عالئق، تصحيح در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به 
استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت منطقي ياري رساند. 
چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي هم خانواده، غير 
هم خانواده، شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي 
طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصيلي ـ حرفه اي باعث شكل دهي هويت 

حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
 رشتۀ تحصيلیـ  حرفه اي: مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است 

كه آموزش و تربيت براساس آن، اجرا و ارزشيابي مي گردد.
براساس  كه  است  اهدافي  توانمندسازي،  اهداف  توانمندسازي:  اهداف   
كسب  جهت  يادگيري  ـ   ياددهي   اقتضائات  و  عملكرد  استاندارد  شايستگي ها، 
به  توجه  با  توانمندساز  اهداف  مي گردد.  تدوين  هنرجويان  توسط  شايستگي ها 
رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر: تعقل،  ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار 
عرصۀ  ارتباط متربّي با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا 
تعريف، تبيين و تدوين مي شوند. با توجه به  اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي 
و مهارتي، فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربّيان است و هويت متربّيان 
برآيند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با 
توجه به اين عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود،  اين عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه 

و منطقي كليه  ساحت هاي تربيتي1 را دربرمي گيرد.
از  يادگيري يك موضوع  يادگيري همه جانبه،   يادگيري يكپارچه و كل نگر: 
و  تربيتي  و  درسي  اهداف  عناصر  ارتباط  به  ملي  درسي  برنامه  در  مختلف.  ابعاد 

عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.
 يادگيري: فرايند  ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار فراگير يادگيری ناميده 
می شود. يادگيري ممكن است از طريق تجربۀ  عيني )از طريق كار، تمرين و...(، 
به صورت نمادين )از  طريق اشكال، اعداد و نمادها(، به شيوۀ نظري )توضيحات كلي( 

يا به شيوۀ  شهودي )ذهني يا روحاني( صورت گيرد.

اعتقادی،  از:  عبارت اند  پرورش،  و  آموزش  بنيادين  تحول  براساس سند  تربيت  و  تعليم  1ـ ساحت های 
عبادی و اخالقی، اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی 

و فناورانه.
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يافته  ساخت  يادگيري  فعاليت هاي  يافته:  ساخت  يادگيري  فعاليت هاي   
و  فنی  در شاخه  ياددهی ـ  يادگيری  راهبردهای  انتخاب  بر  اصول حاكم  براساس 
حرفه اي طراحي مي گردد. در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه 
فني و حرفه اي براساس برنامه درسي ملي  ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، 
ـ يادگيری در فرايند  ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهی 
آموزش به كمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس 
اصولي از قبيل تقويت انگيزه هنرجويان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های 

واقعی دنياي كار، فعال نمودن هنرجويان استوار است.
 محتوا: محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعاليت هاي يادگيري 
با  تربيتی و سازگار  و  ارزش های فرهنگی  بر  ساخت يافته مي باشد. محتوا مبتنی 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات 
يادگيری است كه زمينۀ شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتوا دربرگيرندۀ مفاهيم 
انتظار از  و مهارت های اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد 
تناسب  مي باشد.  بشری  معتبر  علمی  و  يافته های  از  بر گرفته  و  است  هنرجويان 
محتوا با نياز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی هنرجويان، انتظارات 

جامعه اسالمی  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بستۀ تربيت و يادگيري: بستۀ تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود كه دريك بستۀ واقعي يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسۀ توليدكننده، تهيه و براي يك يا چند پايۀ 
نوين  فناوري هاي  با گسترش  قرار مي گيرد. در حال حاضر  استفاده  مورد  تحصيلي 
و سايت هاي  اينترنتي  لوح فشرده  آموزشي،  نرم افزارهاي  با  آموزشي  بستۀ   ،ICT و 
تكميل مي شود. طراحي و تهيۀ بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري 
انجام مي پذيرد. بستۀ تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي 
آموزشي يا حاوي تعدادي كتاب وكتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و 
حتي برخي وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده 
از امكانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستۀ آموزشي كمك كند.

مي توان بستۀ تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي، شامل منابع اصلي و منابع 
تكميلي تقسيم نمود. منابع اصلي، شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي، 

كتاب كار و كتاب ارزشيابي مي شود.
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل اجزای زير می باشد: 

1ـ كتاب درسي؛2ـ راهنماي هنرآموز؛ 3ـ كتاب همراه هنرجو؛ 4ـ كتاب كار؛ 
5ـ نرم افزار هنرجو؛ 6ـ فيلم هنرجو؛ 7ـ شبيه سازها؛ 8ـ فيلم هنرآموز؛ 

9ـ پوستر و ... می باشد.
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فصل 1

ترسيم پالن لوله كشی پخش كننده های گرمايی
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روز 
اول

كار در منزلكاركالسیروش تدريسابزارمكانموضوعزمان

 2
ساعت

تعريف نقشه 
و پالن

سايت 
رايانه

كاغذ، مداد، كتاب، 
ويدئو پروژكتور،  

اتوكد

سخنرانی، 
نمايش نقشه و 

پالن

ترسيم با 
دست آزاد

ترسيم پالن 
محل زندگی 
خود با دست 

آزاد

 3
ساعت

معرفی 
نمادهای 

معماری در 
پالن

سايت 
رايانه

ويدئو پروژكتور، رايانه 
دارای شبكه كالس، 

نرم افزار اتوكد

سخنرانی، 
نمايش نمادهای 

معماری

عالمت گذاری 
روی نقشه

مشخص 
نمودن 

عالمت شمال 
روی نقشه

 2
ساعت

توصيف 
اندازه گذاری

سايت 
رايانه

كتاب،نقشه، رايانه،  
ويدئو پروژكتور،  

نرم افزار اتوكد

سخنرانی، 
نمايش پالن و 
اندازه های آن

كاركالسي
اندازه گذاری 
روی يك 

پالن

 1
ساعت

تشريح 
جدول نقشه 
تأسيسات 
مكانيكی

سايت 
رايانه

كتاب، رايانه، ويدئو 
پروژكتور، نرم افزار 

اتوكد

سخنرانی، 
كار دركالسنمايش جدول

ترسيم يك 
جدول نقشه 
و پركردن 

مشخصات آن

روز 
دوم

 4
ساعت

تشريح برش 
در نقشۀ 
معماری

سايت 
رايانه

رايانه، ويدئو، 
پروژكتور

سخنرانی،

كار دركالسنمايش

برش 
ساختمان 

محل سكونت 
خود

 4
ساعت

باز كردن 
فايل 

معماری

سايت 
رايانه

رايانه، نرم افزار، 
ويدئو پروژكتور

سخنرانی،
نمايش عملی

كار عملی 
در سايت با 

رايانه

تمرين ترسيم 
خط با رايانه 

در منزل

روز 
سوم

 4
ساعت

تشريح روش 
ترسيم پالن 

لوله كشی

سايت 
رايانه

رايانه، نرم افزار، 
ويدئو پروژكتور

سخنرانی، 
كاركالسينمايش عملی

 4
سايت ترسيم پالنساعت

رايانه

رايانه، نرم افزار 
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته و 
ماژيك، كتاب

كار عملی در نمايش عملی
سايت رايانه

هدف از تأليف اين فصل نقشه كشی به كمك نرم افزار كه در پايان منجر به نقشه خوانی سيستم 
تأسيسات مكانيكی ساختمان خواهد شد.
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روز 
چهارم

روش ابزارمكانموضوعزمان
تدريس

كار 
كالسی

كار در 
منزل

 4
ساعت

ترسيم خطوط لوله 
پخش كننده گرمايی

رايانه، نرم افزار سايت رايانه
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

كار عملی نمايش عملی
در سايت

 4
ساعت

تشريح چگونگی 
اندازه گذاری  لوله

رايانه، نرم افزار سايت رايانه
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

سخنرانی،
 نمايش عملی

كار 
كالسی

روز 
پنجم

 4
ساعت

ترسيم خطوط لوله 
سيستم گرمايشی با 

اندازه گذاری

رايانه، نرم افزار سايت رايانه
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

كار عملی نمايش عملی
در سايت

 4
ساعت

رايانه، نرم افزار سايت رايانهترسيم پالن
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

كار عملی نمايش عملی
در سايت

روز 
ششم

 4
ساعت 

ترسيم خطوط لوله 
سيستم پخش كننده 
گرمايی با اندازه گذاری

رايانه، نرم افزار سايت رايانه
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

كار عملینمايش عملی

 4
ساعت

ترسيم خطوط لوله 
سيستم پخش كننده 
گرمايی بر روی پالن

رايانه، نرم افزار سايت رايانه
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

كار عملینمايش عملی
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روز 
هفتم

 8
ساعت

بررسی پالن لوله كشی 
سيستم پخش كننده 
گرمايی و رفع ايرادات 

احتمالی

رايانه، نرم افزار سايت رايانه
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

كار عملینمايش عملی

روز 
هشتم

 8
ساعت

بررسی پالن لوله كشی 
سيستم پخش كننده 
گرمايی و رفع ايرادات 

احتمالی

رايانه، نرم افزار سايت رايانه
اتوكد، ويدئو 

پروژكتور، تخته 
و ماژيك و 

كتاب

كار عملینمايش عملی
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تعريف نقشه و پالن 
بيان كنند  را  نقشه  از  بخواهيد كه تصورشان  از هنرجويان  به منظور شروع بحث 
دارند  قرار  آن  در  ها  بچه  و  نصب شده  آن  در  رايانه  سايت  كه  به كالسی  سپس 
توجه شان را جلب كرده و ابعاد آن را روی وايت برد رسم و تصور خوبی از يك نقشه 

يا پالن در ذهنشان ايجاد كنيد. 
ـ نقشه يك زبان بين المللی است كه به وسيله آن متخصصين می توانند به ساخت 
به مجری تحويل داده  باشد وقتی  بايد طوری  نقشه  بنابراين  اقدام كنند  بنا  يك 
می شود با توجه به اطالعات روی نقشه مجری بتواند بدون كم و كاست آن نقشه 
حاوی  بايستی  نقشه  نيز،  ساختمان  مكانيكی  تأسيسات  نقشۀ  در  نمايد  اجرا  را 

اطالعاتی باشد كه مجری برای اجرای آن كم و كاستی نداشته باشد.
انواع نقشه ها شامل پالن و نما را براي هنرجو توضيح دهيد.

سؤال:  از هنرجو بخواهيد تا هريك از نقشه هاي كالس درس يا كارگاه تأسيسات 
را روی كاغذ با دست آزاد ترسيم نمايد پنجره ها و درب آن را مشخص نمايد.

معرفی نمادها در پالن
برای هر قسمت واقعی از يك  ساختمان بايستی يك نماد مشخص كرده و آن نماد 
در نقشه آورده شود آن نماد نيز بايستی رابطه ای منطقی با واقعيت آن جسم داشته 
باشد مثاًلً وقتی يك سقف را از روی يك ساختمان برمی داريم و از باال به آن نگاه 
می كنيم ديوار آن به وسيله دوخط ديده می شود كه در پالن ديوار را با دوخط با 

فاصله ترسيم می كنيم.
 از هنرجو بخواهيد كه نماد درب و پنجره را در پالن و نما را اول با تصور خودش 

روی كاغذ ترسيم كند سپس ترسيم صحيح آن را برايشان توضيح دهيد.
از هنرجو بخواهيد كه عالمت پله و همچنين طريقه نوشتن طول و عرض درب و 

پنجره را روی پالن بنويسد سپس طريقه صحيح آن را برايش توضيح دهيد.

توصیه اندازه گذاری
برای هنرجو طريقه اندازه گذاری نقشه را توضيح دهيد برايش بيان كنيد كه معموالً 
اندازه گذاری را در دو طرف نقشه انجام می دهند و همه اندازه ها را در راستای قسمت 
اليه های  در  ا  ر ريزتر  های  اندازه  می كنند  منتقل  پالن  بيرونی  به سمت  مربوطه 
نزديك به پالن و هرچه از پالن فاصله می گيريم اندازه های كلی تر را می نويسيم 
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برايش بيان كنيد كه در يك طرف نقشه قسمت ها را با عدد شماره گذاری و در 
طرف ديگر حروف گذاری می كنند بيان كنيد كه ضخامت خطوط و فونت هايی كه 
در اندازه گذاری به كار می بريم بايد با پالن متناسب باشد؛ مقياس را برای هنرجو 

توضيح داده و از آنها بخواهيد مقياس يك نقشه را تعيين كنند.

تشريح جدول نقشه تأسیسات مکانیکی 
برای اينكه مشخص شود كه هدف نقشه چيست و چه كسانی آن را طراحی و ترسيم 
كرده اند در قسمت گوشه سمت راست در پايين هر نقشه جدولی ترسيم می كنند 
و مشخصات از جمله نام كارفرما، نام طراح، نام ترسيم كننده، نام كنترل كننده و 

مقياس نقشه و نوع نقشه را در آن مشخص می كنند.
معموالً هر شركِت مشاوری برای خودش يك جدول مخصوص به خودش را دارد 

اما در اينكه هر جدول حاوی اطالعات مذكور هستند مشتركند.
درخصوص فازهای صفر و يك و دو از هنرجو سؤال كنيد و جواب آن را برايشان 
توضيح دهيد. درخصوص تفاوت As built با نقشه از هنرجويان سؤال كنيد سپس 
از  تا  برای جواب می توانيد بيان كنيد كه نقشه طرحی است كه ترسيم می شود 
روی آن مجری طرح را اجرا كند اما As built معموالً كار نهايی اجرا شده را ترسيم 

می كنند كه به آن Asbuilt می گويند.

تشريح برش در نقشه معماري 
را برش زده و دور  نمايش دهيد كه سقف آن  را  می توانيد يك ساختمان سه بعدی 
انداخته ايد سپس از باال به آن نگاه كنيد آنچه تصور می كنيد پالن گفته می شود. حال 
 A ـ A اگر ساختمان را در مسير طولي برش داده و قسمت جلوی آن را دور بندازيد برش
به وجود می آيد كه در آن اطالعات ارتفاعی داخلی در مسير طول ساختمان جهت اجرا 

استخراج می شود حال اگر اين كار را در قسمت عرض ساختمان انجام دهيم.
در نتيجه برش B ـ B به وجود می آيد كه در آن اطالعات ارتفاعات عرضی ساختمان جهت 
اجرا استخراج می شود. می توانيد مثال های مختلفی را از پرسپكتيو پالن، برش A ـ A و 

برش B ـ B با رايانه و ويدئو پروژكتور برای هنرجويان نمايش دهيد تا خوب ياد بگيرند.
از هنرجو سؤال كنيد كه اندازه گذاری روی برش چگونه نوشته می شود؟

در جواب برايشان تشريح كنيد كه ابتدا خط صفرـ صفر ساختمان مشخص شود 
و آن تقريباً سطح پياده رو ورودی به حياط ساختمان می باشد حال اندازه ها اگر 
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با عالمت منفی و اگر از  از صفرـ صفر پائين تر رود )يعنی به سمت زيرزمين ها( 
ـ  صفر باالتر رود به سمت طبقات باال با عالمت مثبت نوشته می شوند. صفر

از هنرجو سؤال كنيد كه اندازه گيری از چه مبنايی محاسبه می شود؟ 
در جواب برايشان تشريح كنيد كه اندازه هر قسمت در ارتفاع چه مثبت و چه منفی 

از مبنای صفرـ صفر محاسبه و نوشته می شود.

معرفی محیط اتوکد 
برای هنرجويان توضيح دهيد كه محيط اتوكد به مانند يك تخته رسم است كه 

كليه ابزارهای ترسيم روی آن نصب شده است.
كنيد  سعی  دهيد.  توضيح  برايشان  را  اتوكد  محيط  مختلف  های  قسمت  سپس 
صفحه  می توانيد  بگيرند.  ياد  كه  كنيد  بيان  برايشان  نيز  را  آن  التين  اسم های  
نرم افزار اتوكد را باز كنيد و در مورد قسمت های مختلف آن از هنرجويان سؤال 
كنيد و سعی كنيد كه در همان جلسه اول قسمت های مختلف اتوكد را ياد بگيرند.

بیان روش ايجاد فايل و ذخیره سازی
می توانيد در مورد چگونگی ايجاد يك فايل برای هنرجويان توضيح دهيد چنان كه 
فايلی را باز كنند آن را اسم گذاری كنند سپس هر گاه نقشه ای را ترسيم می كنند 

در آن آدرس ذخيره كنند.
برای كشيدن نقشه ابتدا بايستی نقشه را به چند قسمت تقسيم بندی كنيد و هر 
قسمت را با اليه ای ترسيم كنيد هر اليه بسته به اينكه برای چه قسمتی از پالن يا 
تأسيسات باشد اسمی متناسب با آن برايش انتخاب كنيد؛ مثاًل wall برای ديوار يا 
win برای پنجره سپس قسمت های مختلف هر اليه مانند رنگ، نوع خط و غيره را 

تنظيم می كنيد نقشه را ترسيم و در آدرس مربوطه ذخيره می كنيد.
می توانيد درخصوص خاموش يا روشن بودن اليه ها و طريقه ذخيره كردن اليه ها از  
هنرجويان سؤال كنيد و جوابشان را تكميل كنيد می توانيد سؤال كنيد يك نقشه 
كه با اتوكد ترسيم شده با چه پسوندی ذخيره می شود كه جوابش Dwg است و 

برايشان توضيح دهيد.

باز کردن فايل معماری
پس از روشن كردن رايانه نرم افزار اتوكد را اجرا كنيد. نقشه ای را كه در رايانه داريد 
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باز كنيد. بعضی از اليه ها را انتخاب كرده و به تغيير مشخصات آنها بپردازيد و سپس 
از آنها سؤال كنيد كه مثاًلً وقتی اليه ای on است اگر off شود چه اتفاقی می افتد يا 
وقتی اليه ای فريز می شود چه تغييری در نقشه به وجود می آيد می توانيد سؤاالتی 
درخصوص تغيير linetype و تغيير رنگ و تغيير ضخامت خط هر اليه پرسيده و 

بخواهيد نتيجه عملی آن را از روی تغييرات در نقشه مشخص كنند.
می توانيد از هنرجويان بخواهيد نقشه ای را كه مشخصات اليه های آن را تغيير داده اند به 
اسم ديگری در رايانه خود ذخيره نمايند. می توانيد ارزشيابی تكوينی درخصوص بازكردن 
و ذخيره كردن فايل معماری و موارد فوق درخصوص اليه ها را از هنرجويان به عمل آوريد.

ارزشيابي تكويني آماده سازي نقشه هاي معماري

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول )1نمره( قابل قبول)2نمره( باالتر از حد انتظار

)3نمره( طرح فعاليت رديف

انجام ندادن 
يكی از موارد

1ـ بازكردن فايل معماري آماده سازي نقشه 1
2ـ خاموش و روشن كردن اليه ها

3ـ فريز كردن بخش مبلمان
4ـ تغيير رنگ اليه ها
5ـ انتخاب نوع خط

انجام ندادن 
يكی از موارد

1ـ تكميل جدول مشخصات عمليات تكميلي 2
2ـ ذخيره سازي با نام جديد

جمع نمره
بكارگيري وسايل ايمني شخصي 

و كارگاهي
رعايت ايمني 

شخصي و 
كارگاهي

3

زمان بندي شروع و پايان كار دقت وسرعت در 
انجام كار

4

رعايت مسايل زيست محيطي
تميز نمودن محيط كار پس از 

خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

5

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ 
نظم و ترتيب ـ استاندارد سازي 

ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

6

جمع نمره
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ايجاد اليه های تجهیزات تأسیساتی
با توجه به توضيحاتی كه قباًلً ارائه داده ايد می توانيد از هنرجويان بخواهيد كه نماد 
يك شير فلكه كشويی، شير فلكه كف فلزی و شير يك طرفه و همچنين كنوكتور 
را ترسيم نمايند. برای اين كار ابتدا بخواهيد رايانه را روشن كنند، نرم افزار اتوكد را 
اجرا كنند. برای هر نماد يك اليه ای ايجاد كنند اليه ها را متناسب با نماد نام گذاری 
كنند. تغييرات الزم را روی اليه ها انجام دهند سپس نماد را ترسيم نمايند پس از 
پايان كار، كارهای انجام شده را ارزشيابی كرده، نمره آن را بين قسمت های مختلف 
تقسيم كرده و به نسبت كار انجام شده ارزشيابی الزم را انجام و نمره آن را وارد 
كنيد. همچنين نماد لوله رفت و برگشت آب گرم را نيز مطابق ساير نمادها انجام 
داده و در پايان ارزشيابی مرحله لوله رفت و برگشت را با تقسيم نمره به ازاء كار 

انجام شده انجام دهيد.
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني ايجاد اليه هاي لوله كشي)مرحله اول(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار
)3نمره(

طرح فعاليت رديف

1ـ اجراي فرمان خط ترسيم 1

2ـ رعايت مقياس ترسيم 

3ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

4ـ تناسب مقياس ترسيم

1ـ نام اليه ايجاد اليه 2

2ـ رنگ اليه

3ـ تعيين ضخامت خط

4ـ تعيين نوع خط

1ـ ايجاد يك فايل ذخيره سازي 3

2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت وسرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ 
نظم وترتيب  ـ استاندارد سازي ـ 

انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره
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ارزشيابي تكويني ايجاد اليه هاي لوله كشي)مرحله دوم(

نمره 
كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

1ـ اجراي فرمان خط ترسيم 1

2ـ رعايت مقياس ترسيم 

3ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

4ـ تناسب مقياس ترسيم

5ـ نام لوله رفت و برگشت

1ـ نام اليه ايجاد اليه 2

2ـ رنگ اليه

3ـ تعيين ضخامت خط

4ـ تعيين نوع خط

1ـ ايجاد يك فايل ذخيره سازي 3

2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي 

در محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ 
نظم وترتيب  ـ استاندارد سازي ـ 

انضباط

 5s پياده سازي
در محيط كار

7

جمع نمره
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني ايجاد اليه هاي لوله كشي)مرحله سوم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره( باالتر از حد 
انتظار

)3نمره(

طرح فعاليت رديف

1ـ اجراي فرمان خط ترسيم 1

2ـ اجراي فرمان دايره

3ـ رعايت مقياس ترسيم 

4ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

5ـ تناسب مقياس ترسيم

6ـ نام لوله رفت و برگشت

1ـ ايجاد اليه رادياتور ايجاد اليه 2

2ـ ايجاد اليه يونيت هيتر

3ـ رنگ اليه

4ـ تعيين ضخامت خط

5ـ تعيين نوع خط

1ـ ايجاد يك فايل ذخيره سازي 3

2ـ ذخيره كردن با نام جديد
جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت وسرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي 
در محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

 5s پياده سازي
در محيط كار

7

جمع نمره
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ترسیم خطوط لوله
 draw از هنرجو بخواهيد رايانه را روشن كند نرم افزار اتوكد را اجرا كند. از منوی
دستور Line را انتخاب و دو اليه با نام های رادياتور و يونيت هيتر ايجاد كند. رنگ، 
نوع خط و ساير مشخصات اليه ها را تنظيم كند سپس نمادهای رادياتور و يونيت 
و  ايجاد اليه  نمايد؛ سپس درخصوص  رايانه ذخيره  فايلی در  را رسم و در  هيتر 
تنظيمات اليه ها و ترسيم نمادها و ذخيره سازی كارهاي انجام شده ارزشيابی كرده 

و نمره آن را وارد نماييد.
ايجاد كرده رنگ و  به اسم دايره   را  بگوييد اليه ای  به هنرجويان  بعد  در مرحله 
ساير تنظيمات اليه را در دايره ای به شعاع 50 ميلی متری ترسيم نمايند سپس 
آن را در فايلی ذخيره نمايند؛ سپس كار انجام شده را ارزشيابی كرده و با توجه به 

قسمت های مختلف كار نمره آن را وارد كنيد.
در مرحله بعد به هنرجويان بگوييد اليه ای را به اسم wall ايجاد كرده تنظيمات 
مربوطه را انجام داده و در پالني كه برای اين منظور درنظر گرفته شده لوله كشی 
گرمايی را بين پكيج و رادياتور مربوطه انجام دهند و در فايلی ذخيره نمايند سپس 

كارهای انجام شده را ارزشيابی كرده و نمره آن را وارد نماييد.
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني ايجاد اليه هاي لوله كشي)مرحله چهارم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار
)3نمره(

طرح فعاليت رديف

استفاده از  1ـ اجراي فرمان خط
فرمان هاي 

ديگر درترسيم 
با سرعت و 
دقت باالتر 

ترسيم 1

 2ـ رعايت مقياس ترسيم 

 3ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

 4ـ تناسب مقياس ترسيم

ايجاداليه 1ـ نام اليه 2

 2ـ رنگ اليه

 3ـ تعيين ضخامت خط

 4ـ تعيين نوع خط

ذخيره سازي 1ـ ايجاد يك فايل 3

 2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت وسرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره



20

ارزشيابي تكويني ايجاد اليه هاي لوله كشي)مرحله پنجم(

نمره 
كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار
)3نمره(

طرح فعاليت رديف

1ـ اجراي فرمان دايره ترسيم 1

2ـ رعايت مقياس ترسيم 

3ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

4ـ تناسب مقياس ترسيم

1ـ نام اليه ايجاد اليه 2

2ـ رنگ اليه

3ـ تعيين ضخامت خط

4ـ تعيين نوع خط

1ـ ايجاد يك فايل ذخيره سازي 3

2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت وسرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ 
نظم و ترتيب ـ استاندارد سازي ـ 

انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني ايجاد اليه هاي لوله كشي)مرحله ششم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

ترسيم 1ـ اجراي فرمان خط 1

 2ـ رعايت مقياس ترسيم 

 3ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

 4ـ تناسب مقياس ترسيم

ايجاداليه 1ـ ايجاد اليه پالن 2

 2ـ ايجاداليه پكيج

 3ـ ايجاد اليه رادياتور

 4ـ ايجاداليه لوله رفت و برگشت

 5ـ رنگ اليه

 6ـ تعيين ضخامت خط

 7ـ تعيين نوع خط

1ـ ايجاد يك فايل ذخيره سازي 3

2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت وسرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره
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تشريح ابزار گیره شکل
ابزار گيره شكل ها در نوار وضعيت به اختصار osnap ناميده می شود كه كاربرد 
زيادی در اتوكد دارد مثاًلً ابزار گيره شكل به كاربر كمك می كند كه اگر از انتهای 
خطی خط ديگری را رسم كند به آسانی انتهای خط را به خط جديد وصل نمايد 
يا اگر از مركز دايره ای بخواهد خطی رسم كند مركز دايره به راحتی پيدا و انتخاب 
و هر  انتخاب كرده  را   setting osnap كليك راست كرده  شود می توانيد روی 

گيره ای را كه الزم داشته باشيد تيك زده و دكمه ok را بزنيم با on و off كردن 
osnap می توانيد ابزار گيره ها را فعال يا غير فعال كنيد.

می توانيد سؤاالتی درخصوص ابزار گيره شكل مطرح و از هنرجويان بخواهيد كه 
جواب بدهند به عنوان مثال :

1ـ برای اينكه خطی را از وسط خط ديگر رسم كنيم كدام دكمه osnap بايستی 
mid point :تيك بخورد؟ جواب

  osnap دكمه  كدام  كنيم  رسم  خطی  ای  دايره  ركز  م از  يم  بتوان اينكه  برای  2ـ 
center :بايستی تيك بخورد؟ جواب

3ـ فعال نمودن همه ابزارهای گيره شكل osnap به صورت همزمان چه مشكلی 
به وجود می آورد؟ جواب: محيط اتوكد را در هنگام ترسيم خط شلوغ كرده و ترسيم 

را مختل می كند لذا فقط موارد مورد نياز را تيك می زنيم.

به کارگیری ابزار کمکی ترسیم در ترسیم لوازم تأسیساتی
از هنرجويان بخواهيد رايانه را روشن كرده نرم افزار اتوكد را اجرا نمايند سپس در 
محيط اتوكد اليه ای را به نام شير فلكه  ايجاد و تنظيمات آن را انجام دهد سپس 
دستور line را اجرا كرده و  osnap را فعال و ابزار گيره شكل مورد لزوم را فعال 
انجام  شده را  نمايد. سپس كار  كرده و نماد يك شير فلكه را ترسيم و ذخيره 

ارزشيابی كرده و نمره آن را وارد كنيد.
در مرحله بعد از هنرجو بخواهيد اليه ديگری به اسم پمپ ايجاد، osnap را فعال، 
ابزار گيره شكل الزم را تيك زده و نماد يك پمپ خطی را ترسيم نمايد. سپس كار 

انجام شده را ارزشيابی كرده و نمره آن را وارد نمايند.
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني ترسيم خطوط لوله كشي آب گرم رفت و برگشت)مرحله اول(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

ترسيم 1ـ اجراي فرمان خط 1

 2ـ رعايت مقياس ترسيم 

 3ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

 4ـ تناسب مقياس ترسيم

ايجاد اليه 1ـ نام اليه 2

 2ـ رنگ اليه

 3ـ تعيين ضخامت خط

 4ـ تعيين نوع خط

ذخيره سازي 1ـ ايجاد يك فايل 3

 2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره
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ارزشيابي تكويني ترسيم خطوط لوله كشي آب گرم رفت و برگشت)مرحله دوم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

1ـ اجراي فرمان خط ترسيم 1

2ـ اجراي فرمان دايره

3ـ اجراي فرمان  هاشور

2ـ رعايت مقياس ترسيم 

3ـ بكارگيري روش صحيح ترسيم

4ـ تناسب مقياس ترسيم

1ـ نام اليه ايجاد اليه 2

2ـ رنگ اليه

3ـ تعيين ضخامت خط

4ـ تعيين نوع خط

1ـ ايجاد يك فايل ذخيره سازي 3

2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

 بكارگيري وسايل ايمني شخصي 
و كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

دقت وسرعت در  زمان بندي شروع و پايان كار
انجام كار

5

 رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي 

در محيط كار

6

 سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم   
وترتيب ـ استانداردسازي ـ انضباط

 5s پياده سازي
در محيط كار

7

جمع نمره
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

تشريح عملیات ويرايشی روی شکل
يا  ها  نقشه  يا  اشكال  تغييرات  چگونگی  درخصوص  سؤاالتی  هنرجو  از  می توانيد 
نمادها بپرسيد تا ذهنش مقداری آماده شود مثاًلً نماد يك رادياتور را ساخته ايم 

مقياسش را چگونه تغيير دهيم سپس به ارائه مطلب بپردازيد.
سپس  كنيد  تشريح  را  نماد  يك  مقياس  تغيير  روش  پروژكتور  ويدئو  طريق  از  می توانيد 
مانند    modify دستوراتی  منوی  از  اتوكد  و در محيط  توضيح دهيد  را  اشكال  جابه جايی 
scale,move,sterech را تشريح و برايشان مثال بزنيد كه ياد بگيرند سپس در آخر توضيح 
های  گزينه  به سمت  را  هنرجويان  و  مطرح    zoom مختلف  تست های  مورد  در  سؤاالتی 
درست هدايت كنيد. می توانيد از سؤاالت چهار گزينه ای نيز استفاده كنيد. به عنوان مثال:
1ـ برای اينكه گوشه های يك مستطيل را قوس بزنيم از چه دستوری استفاده كنيم؟

sterech )ت   chamfer )پ      filet )ب  trim )الف
كه جواب گزينه ب است.

انجام عملیات ويرايشی روی شکل 
از هنرجويان بخواهيد رايانه  را روشن و نرم افزار اتوكد را اجرا نمايند سپس بلوک رايزر 
دياگرامی را كه قباًلً در فايل خود داشته اند بازخوانی كرده روی آن عمليات ويرايشی 
انجام دهند مثاًلً محل شير فلكه ها را جابه جا كنند اندازه شير فلكه ها را با استفاده از 
دستور scale تغيير بدهند يك طبقه ديگر به آن اضافه كنند و اسم طبقه سوم را روی 
قسمت اضافه شده بنويسند؛ سپس كارهای انجام شده به وسيله هنرجويان را ارزشيابی 
كرده و به آنها نمره بدهيد. توجه داشته باشيد در ارزشيابی برای هر قسمتی كه انجام 
داده اند نمره ای درنظر بگيريد و در پايان از هنرجويان بخواهيد كه شكل جديد را با نام 
جديدی در فايلی ذخيره نمايند. از هنرجويان بخواهيد كه رايزر دياگرام رفت و برگشت 

آب گرم يك ساختمان 5 طبقه را به عنوان كار در منزل انجام دهند.
در مرحله بعد از هنرجويان بخواهيد كه يك مخزن دو جداره برای تأمين آب گرم 

بهداشتی ترسيم نمايند. 
از آنها بخواهيد ابتدا فايل جديدی را به اسم مخزن دو جداره باز كرده و با اندازه هاي 
دلخواه شروع به ترسيم مخزن دو جداره در محيط اتوكد نمايند خودتان مرتب آنها را 
كنترل كرده و برای تسريع در انجام كار از آنها بخواهيد كه نيمه مخزن را ترسيم سپس 
با استفاده از دستور mirror يا قرينه سازی نيمه دوم آن را نيز ايجاد كنند. در پايان 
 Arc , Line كار انجام شده را ارزشيابی كنيد و بابت اجرای فرمان های مختلف مانند
mirror,scale و غيره و در نهايت كار تكميلی نمره الزم را بدهيد سپس از هنرجويان 

بخواهيد كه شكل ايجاد شده را در فايلی كه قباًلً ايجاد كرده اند، ذخيره نمايند.
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 ارزشيابي تكويني ترسيم خطوط لوله كشي آب گرم رفت و برگشت )مرحله سوم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

1ـ اجراي نرم افزار بازكردن فايل 1

2ـ بازكردن فايل رايزر

1ـ استفاده ازابزار گيره شكل در 
عمليات ويرايشي

ويرايش شكل 2

2ـ استفاده از فرمان صحيح در 
اصالح شكل

1ـ ايجاد يك فايل ذخيره سازي 3

2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

به كارگيري وسايل ايمني شخصي 
و كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي
تميز نمودن محيط كار پس از 

خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني ترسيم خطوط لوله كشي آب گرم رفت و برگشت )مرحله چهارم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول)1نمره( قابل قبول)2نمره(

باالتر از حد 
انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

ترسيم 1ـ اجراي فرمان خط 1

ARC 2ـ اجراي فرمان 

 3ـ اجراي فرمان قرينه سازي

 4ـ تناسب مقياس ترسيم

 1ـ استفاده ازابزار گيره شكل در 
عمليات ويرايش

ويرايش شكل 2

 2ـ استفاده از فرمان صحيح در 
اصالح شكل

ذخيره سازي 1ـ ايجاد يك فايل 3

 2ـ ذخيره كردن با نام جديد

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره
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توضیح فراخوانی بلوک 
برای اينكه در ترسيم نقشه زمان، صرفه جويی گردد قسمت هايی از يك نقشه را كه 
قباًلً تهيه كرده ايم و در اختيار داريم می توانيم برحسب نياز در تهيه نقشه های جديد 
برای  مثال  به عنوان  نيست.  آنها  ترسيم مجدد  به  نياز  و ديگر  استفاده كنيم  آنها  از 
تهيه فلودياگرام يك موتورخانه حرارت مركزی قباًل شكل مخزن دو جداره آب گرم 
استفاده  آنها  از  اكنون  كرديم  رايانه خود ذخيره  در  و  ايم  كرده  ترسيم  را  بهداشتی 
می كنيم برای اين منظور می توانيم شكل های مختلف تأسيساتی مانند نمادها را در 
قالب بلوک در رايانه ذخيره نماييم و هر موقع بخواهيم از آن استفاده كنيم. از منوی 

insert فرمان Block را اجرا می كنيم پنجره ای باز می شود و اسامی تمامی بلوک  های 
انتخاب كرده و در  را  بلوک مورد نظر  انه ظاهر می شود  راي ساخته شده موجود در 
محيط اتوكد كليك چپ می كنيم بلوک در آنجا نصب می شود حال مقياس بلوک را 

در صورت نياز متناسب با نقشه تغيير داده و از آن استفاده می كنيم.

انجام فراخوانی بلوک با تغییر مقیاس
از هنرجويان بخواهيد كه رايانه  را روشن، نرم افزار اتوكد را اجرا نمايند. پالن شماره يك 
را كه قباًل ذخيره كرده ايد اجرا نمايند پالن كه باز می شود می خواهيم يك پكيج در 
آشپزخانه و در اتاق های خواب رادياتور نصب كنيم. حال از هنرجويان بخواهيد كه از 
منوی insert  گزينه بلوک را اجرا كنند پنجره ای باز می شود در آنجا انواع بلوک ها 
وجود دارد يك بار بلوک رادياتور را و بار دوم بلوک پكيج را در محيط اتوكد نصب كنند. 
سپس مقياس بلوک را با مقياس پالن يكی بكنند سپس از بلوک رادياتور كپی گرفته 
و در اتاق ها نصب و بلوک پكيج را جابه جا كرده و در آشپزخانه نصب نمايند سپس كار 
هنرجويان را ارزشيابی كنيد در خصوص فراخوانی بلوک، تغيير مقياس بلوک و نصب 
بلوک در محل مورد نظر نمره الزم را به هنرجويان داده سپس از آنها بخواهيد كه پالن 

جديد را تحت اسم ديگری در رايانه ذخيره نمايند.
می توانيد از هنرجويان بخواهيد كه در منزل يك بار ديگر پالن را اجرا كرده مقياس آن 
را تغيير داده  اين بار مقياس بلوک های رادياتور و پكيج را متناسب با نقشه جديد تغيير 

دهند و به عنوان تمرين در منزل انجام دهند.
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني فراخواني بلوك پخش كننده ها)مرحله چهارم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار
)3نمره(

طرح فعاليت رديف

فراخواني بلوک 1ـ فراخواني بلوک پالن 1

 2ـ فراخواني بلوک رادياتورها 

1ـ تغيير مقياس با توجه به ابعاد 
فضا

استقرار بلوک 
رادياتور

2

 2ـ استقرار در محل مناسب

 3ـ انتخاب نوع مناسب

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت وسرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم و 
ترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره

بیان شیوه اندازه گذاری لوله ها 
وقتی طراح يك نقشه تأسيساتی را محاسبه می كند هر لوله ای كه از آن سيالی 
محاسبه  آن  لوله  قطر  در  فشار  افت  و  سيال  دبی  مقدار  براساس  می كند  عبور 
می شود اين قطر لوله بايستی در نقشه روی لوله نوشته شود تا وقتی نقشه برای 
اجرا به مجری تحويل داده می شود مجری براساس آن بتواند مصالح را تهيه و طرح 
را صحيح اجرا نمايد بنابراين هر مسير لوله كشی بايستی قطر آن روی نقشه نوشته 
شود برای اين كار پس از ترسيم لوله كشی، در نرم افزار اتوكد فرمان Text را اجرا 
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می كنيم پنجره ای باز می شود در آنجا نوع فونت، ارتفاع فونت و ساير تغييرات الزم 
را نوشته سايز لوله را تايپ كرده و در محل لوله ها قرار می دهيم می توانيم ساير 

1′′ يا ′′1/2 در 

2
لوله های كسری را به صورت كسر افقی يا شيب دار مانند مثاًل 

تنظيمات انتخاب كرده و اجرا نماييم.
در پايان از هنرجو می توانيم سؤال كنيم كه برای تغيير سايز لوله ای كه قباًل آن را 

نوشته ايم چه بايد كرد؟
آمده  در  آبی  رنگ  به  سايز  كنيم  كليك  دوبار  لوله  سايز  روی  می توانيم  جواب: 

سپس سايز جديد را وارد كنيم و تغيير حاصل می شود.

اندازه گذاری لوله ها و مشخصات پخش کننده ها
از هنرجويان بخواهيد كه رايانه خود را روشن فايل اتوكد را اجرا نمايند. در محيط 
اتوكد از دستورLine دو خط ترسيم كرده يكی را رفت آب گرم و ديگری را برگشت 

آب گرم بگيريد.
 گرفته و با كسر مورب آن را تايپ كرده 

′′1

2
حال از منوی Text سايز هر دو لوله را

و روی لوله بنويسيد حال كار انجام شده را ارزشيابی كنيد و نمره آن را بين كارهای 
انجام شده از جمله نوع فونت، ارتفاع فونت، درج اندازه صحيح، زمان اجرای كار و 

غيره تقسيم و وارد كنيد سپس از هنرجو بخواهيد كه نقشه را ذخيره نمايد.
در مرحله بعد از هنرجو بخواهيد پالنی را كه در آن لوله كشی آب گرم انجام شده و 
رايزر آن در پالن مشخص می باشد و در رايانه وجود دارد را اجرا نموده و در محل رايزر 
منوی Text را اجرا كرده ابتدا با حرف بزرگ R1 يعنی رايزر شماره يك را نوشته سپس 
يك خط كسری رسم كرده سايز لوله هايی را كه از پايين وارد پالن طبقه می شوند را 
در مخرج كسر و ساير لوله هايی را كه از پالن طبقه به طبقه باالتر می روند را در صورت 
كسر بنويسد. سپس سؤاالتی را در خصوص شيوه صحيح نوشتن از هنرجويان بپرسيد 
و جوابش را خود تصحيح و اعالم كنيد. سپس كار انجام شده را ارزشيابی كرده و نمره 

آن را وارد و از هنرجو بخواهيد كه پالن را به اسم ديگری ذخيره نمايد.
در  ترسيم  كسری  يك خط  رادياتور  محل  در  خواهيد  ب هنرجو  از  بعد  مرحله  در 
صورت آن تعداد پره رادياتور و ارتفاع پره و پهنای پره رادياتور را بر حسب ميلی متر 
و در مخرج آن طول پره ها بر حسب ميلی متر و قطر شير رادياتور بر حسب اينچ 
را تايپ و بنويسد سپس كار را ارزشيابی كرده نمره آن را وارد كرده و از هنرجو 

بخواهيد كه نقشه را ذخيره نمايد.
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فصل اّول: ترسیم پالن لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشيابي تكويني اندازه گذاري سايز لوله ها )مرحله اول(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

 انجام ندادن 
يكی از موارد

 TEXT 1ـ انتخاب فرمان اندازه گذاري 
لوله هاي رفت و 

برگشت

1

2ـ تعيين شيوه نوشتاري

3ـ انتخاب فونت

4ـ انتخاب اندازه فونت

5 ـ درج اندازه صحيح

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

4

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

5

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

6

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

7

جمع نمره
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ارزشيابي تكويني اندازه گذاري سايز لوله ها )مرحله دوم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

1ـ عالمت اختصاری رايزر اندازه گذاری رايزر 1

TEXT 2ـ انتخاب فرمان

3ـ تعيين شيوه نوشتاري

4ـ انتخاب فونت

5ـ انتخاب اندازه فونت

6 ـ درج اندازه صحيح

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

2

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

3

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

4

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

5

جمع نمره
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ارزشيابي تكويني اندازه گذاري سايز لوله ها)مرحله سوم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار

)3نمره(
طرح فعاليت رديف

 TEXT 1ـ انتخاب فرمان اندازه گذاری 
پخش كننده ها

1

2ـ تعيين شيوه نوشتاري

3ـ انتخاب فونت

4ـ انتخاب اندازه فونت

5 ـ درج اندازه صحيح

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

2

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

3

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

4

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

5

جمع نمره
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ارزشيابي تكويني اندازه گذاري سايز لوله ها )مرحله چهارم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره(
باالتر از حد 

انتظار
)3نمره(

طرح فعاليت رديف

1ـ فراخوانی بلوک پالن فراخوانی بلوک 1

2ـ فراخوانی بلوک رادياتورها

1ـ تغيير مقياس با توجه به ابعاد 
فضا

استقرار بلوک 
رادياتور

2

2ـ استقرار در محل مناسب

3ـ انتخاب نوع مناسب

جمع نمره

بكارگيري وسايل ايمني شخصي و 
كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

3

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

4

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي در 

محيط كار

5

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم و 
ترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

پياده سازي 5s در 
محيط كار

6

جمع نمره
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بیان روش چاپ نقشه و تنظیمات 
اجرا می كنيم  را  ابتدا پالن  بگيريم  يا پالت  پرينت  ای  نقشه  از  وقتی می خواهيم 
سپس از منوی File گزينه print را انتخاب و مدل پرينتری را كه به رايانه وصل 
 What to plot را انتخاب می كنيم در قسمت  A4 است انتخاب و نوع كاغذ مثاًل
گزينه window را می زنيم حال كل نقشه را انتخاب می كنيم و در اين حالت اگر 
 fit to paperجای بگيرد گزينه A4 بخواهيم نقشه ما كاماًل بدون مقياس در كاغذ

را انتخاب و ok را اجرا می كنيم.
نقشه ما در كاغذ A4 چاپ می شود اما اگر بخواهيم با مقياس چاپ كنيم گزينه

fit  to paper را تيك نمی زنيم خود به خود گزينه scale  فعال می شود در آنجا 
انتخاب می كنيم و نقشه را چاپ می كنيم در هر دو حالت  را  نوع مقياس نقشه 

گزينه center the plot را كليك كنيم نقشه در مركز كاغذ چاپ می شود.
در پايان می توان سؤاالتی درخصوص تنظيمات از هنرجويان پرسيد و در جواب به 

آنها كمك نمود.

ذخیره سازی و چاپ نقشه با مشخصات جديد
از هنرجويان بخواهيد كه رايانه خود را روشن و نرم افزار اتوكد را اجرا نمايند.

سپس نقشه ای كه قباًل تأسيسات گرمايی آن را ترسيم و در رايانه دارند را باز كنند 
و مشخصات جدول آن را به نام خود تغيير دهند و پس از تغيير از منوی file گزينه 
print را انتخاب كرده و نوع پرينتر تعريف شده در رايانه را انتخاب نمايند. نوع 
كاغذ را A4 يا A3 بسته به نوع پرينتر انتخاب نمايند يك بار نقشه را بدون مقياس 
 A4 چاپ كنند در مرحله بعد نقشه را با مقياسی كه در كاغذ A3 يا A4 فيت كاغذ
يا A3 بگنجد چاپ كنند سپس كار هنرجويان را ارزشيابی كرده نمرات آنها را وارد 

كرده و از آنها بخواهيد كه نقشه را به نام خود در رايانه ذخيره نمايند.
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ارزشيابي تكويني عمليات تكويني )مرحله پنجم(

نمره كسب 
شده

غيرقابل 
قبول 
)1نمره(

قابل قبول)2نمره( باالتر از حد 
انتظار طرح فعاليت رديف

انجام ندادن 
يك از موارد

1ـ انتخاب مدل چاپگر تنظيمات چاپگر 1

2ـ تعيين اندازه كاغذ خروجي

3ـ تعيين تعداد برگ

4ـ تعيين مقياس 

5ـ تعيين محل چاپ

انجام ندادن 
يك از موارد

1ـ قراردادن كاغذ در چاپگر چاپ  2

2ـ چاپ نقشه

جمع نمره

به كارگيري وسايل ايمني شخصي 
و كارگاهي

رعايت ايمني 
شخصي و 
كارگاهي

3

زمان بندي شروع و پايان كار دقت و سرعت در 
انجام كار

4

رعايت مسايل زيست محيطي

تميز نمودن محيط كار پس از 
خاتمه كار

رعايت نكات 
زيست محيطي 
در محيط كار

5

سامان دهي ـ پاكيزه سازي ـ نظم 
وترتيب ـ استاندارد سازي ـ انضباط

 5s پياده سازي
در محيط كار

6

جمع نمره

پالن هاي اضافي
جهت كار بيشتر در كالس چند پالن نمونه در نرم افزار هنرآموز ارائه گرديده كه 

مي توانيد به عنوان كار در كالس يا كار در منزل در اختيار هنرجويان قرار دهيد.




