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نکته ها:
1ــ هنرآموزان عالقه مند مى توانند با تهىه ى نرم افزارهاى آموزشى از جمله CD، فىلم و… 

انگىزه ى هنرجوىان را در اىن درس افزاىش دهند.
2ــ سازمان آموزش و پرورش استان ها مى توانند با همکارى گروه آموزشى رشته ى ساختمان 
در تهىه نرم افزارهاى آموزشى براى اىن درس کوشا باشند و نمونه هاى تهىه شده را به اىن 

دفتر ارسال دارند.
3ــ دفتر تألىف کتاب  هاى  درسی فنى و حرفه اى و کاردانش مساعدت الزم را براى تهىه ى 

نرم افزارهاى آموزشى به عمل خواهد آورد.
4ــ دفتر تکنولوژى پس از بررسى نهاىى،نرم افزار ها و فىلم هاى آموزشى را تهىه خواهد کرد.

شماره ى  
صفحه ى کتاب عناوىن: آشناىى با ملزومات آموزشى 

 
19 بالن لوشاتلىه 
19 ترازوى دىجىتالى و معمولى 
19  )Blain( دستگاه نفوذپذىرى هواى بلىن
20 دستگاه وىکات 
22 استوانه ى مدرج 
22 پىکنومتر 

21 و 28 انواع قالب هاى نمونه گىرى سىمان و بتن 
24 انواع الک 
25 قوطى مقسم 
26 دستگاه لوس آنجلس 
27 دستگاه اسالمپ 

29 و 30 انواع نمونه هاى بتنى ساخته شده و شکسته شده در دستگاه تعىىن مقاومت 
فشارى بتن 

توجه: براساس نظر نهاىى کارشناسى اشاره مى گردد که اىن کتاب به خرىد ملزومات اساسى و عمده نىاز نداشته و تنها از طرىق بازدىدهاى علمى مى توان به اهداف 
برنامه آموزشى دست ىافت. لذا الزم است که موارد مذکور مدنظر قرار گرفته و در برنامه رىزى براى آموزش بهتر هنرجوىان اقدامات مقتضى صورت گىرد.
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نکته ها:
1ــ هنرآموزان عالقه مند مى توانند با تهىه ى نرم افزارهاى آموزشى از جمله CD، فىلم و… 

انگىزه ى هنرجوىان را در اىن درس افزاىش دهند.
2ــ سازمان آموزش و پرورش استان ها مى توانند پس از ارائه پىشنهادها در گروه هاى آموزشى 

استان ها در تهىه نرم افزارهاى آموزشى در اىن درس کوشا باشند.
3ــ دفتر آموزش و پرورش فنى و حرفه اى جهت اتخاذ و عمل کارشناسى مساعدت الزم را 
براى واحدهاى آموزشى سازمان استان هاى کشور در تهىه نرم افزارهاى آموزشى به عمل آورد.
4ــ دفتر تکنولوژى پس از بررسى نهاىى، نرم افزارها و فىلم هاى آموزشى را تهىه خواهد کرد.

شماره ى  
صفحه ى کتاب  

عناوىن: آشناىى با ملزومات آموزشى
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59 نمونه ى انواع وصله هاى مىل گرد )ُاتکاىى، جُوشى، مکانىکى و مرکب( 
67 و 68 نمونه ى مىل گردگذارى انواع ستون ها )مىل گردهاى طولى و عرضى( 

71 نمونه مىل گردگذارى اتصال تىر به ستون 
70 نمونه ى مىل گردگذارى در تىر و ستون 
70 جزىىات وصله آرماتور در محل ستون هاى با مقطع متفاوت 

توجه: براساس نظر نهاىى کارشناسى اشاره مى گردد که اىن کتاب به خرىد ملزومات اساسى و عمده نىاز نداشته و تنها از طرىق بازدىدهاى علمى مى توان به اهداف 
برنامه آموزشى دست ىافت. لذا الزم است که موارد مذکور مدنظر قرار گرفته و در برنامه رىزى براى آموزش بهتر هنرجوىان اقدامات مقتضى صورت گىرد.
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پىشنهادهاى کمىسىون تخصصى »رشته ى ساختمان« در خصوص آموزش مفاهىم عملى )کاربردى(
براى درس »فنّاورى ساختمان هاى بتنى« 
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نکته ها:
1ــ هنرآموزان عالقه مند مى توانند با تهىه ى نرم افزارهاى آموزشى از جمله CD، فىلم و… 

انگىزه ى هنرجوىان را در اىن درس افزاىش دهند.
2ــ سازمان آموزش و پرورش استان ها مى توانند پس از ارائه پىشنهادها در گروه هاى آموزشى 

استان ها در تهىه نرم افزارهاى آموزشى در اىن درس کوشا باشند.
3ــ دفتر آموزش و پرورش فنى و حرفه اى جهت اتخاذ و عمل کارشناسى مساعدت الزم را 
براى واحدهاى آموزشى سازمان استان هاى کشور در تهىه نرم افزارهاى آموزشى به عمل آورد.
4ــ دفتر تکنولوژى پس از بررسى نهاىى، نرم افزارها و فىلم هاى آموزشى را تهىه خواهد کرد.

عناوىن: آشناىى با ملزومات آموزشى
شماره ى  

صفحه ى کتاب  

75 نمونه ى دال بتنى )اجرا شده و اجرا نشده( 
76 نمونه ى سقف تىرچه و بلوک )اجرا شده و اجرا نشده( 

86 و 87 نمونه ى دستگاه هاى مىکسر 
94 وىبراتور 

108 و 113 نمونه ى نحوه ى عمل آورى بتن 
122ــ116 نمونه ى نحوه ى ترمىم بتن 

131 نمونه ى اجزاى پىش ساخته ى بتنى 
132 نمونه ى بتن ساندوىچى 

توجه: براساس نظر نهاىى کارشناسى اشاره مى گردد که اىن کتاب به خرىد ملزومات اساسى و عمده نىاز نداشته و تنها از طرىق بازدىدهاى علمى مى توان به اهداف 
برنامه آموزشى دست ىافت. لذا الزم است که موارد مذکور مدنظر قرار گرفته و در برنامه رىزى براى آموزش بهتر هنرجوىان اقدامات مقتضى صورت گىرد.
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پىش گفتار
امروزه تبادل اطالعات و نقش آن در آموزش بر همه ى پژوهندگان دانش، علم و هنر به وىژه هنرآموزان و هنرجوىان آشکار بوده و در 
بهبود کىفىت و محتواى آموزشى دوره ى متوسطه، نقش به سزاىى خواهد داشت. بر آن شدىم تا ضمن آموزش اخالق حرفه اى، آگاهى هاى 
الزمى را که در تکمىل مباحث درسى مؤثر خواهند بود، تهىه نموده و با نقد و بررسى آن ها هنرآموزان و هنرجوىان را از فرآىندهاى علمى 
جدىد بهره مند نماىىم. از اىن رو در حاشىه ى کتاب، تصاوىر و اطالعاتى ارائه شده که خسارت هاى ناشى از رعاىت نکردن ضوابط فّنى را 
گوشزد مى کند. همچنىن در پاره اى از موارد با ارائه ى آدرس هاى اىنترنتى، زمىنه ى بهره گىرى از فّناورى هاى علمى رشته ى مهندسى 
عمران به وىژه در مورد مباحث مطرح در اىن کتاب فراهم گردىده است. مواردى را نىز اختصاص به برخى مراحل اجراىى پروژه هاى 
واقعى و دستگاه ها و تجهىزات مربوط به بتن داده اىم. لذا بر هنرآموزان الزم است که توضىحات تکمىلى را در حىن آموزش براى فراگىرى 
بهتر مطالب درسى با بىان خسارت هاى حاصل از رعاىت نکردن اخالق حرفه اى به هنرجوىان گوشزد نموده و آن ها را ترغىب کنند که از 
کارگاه هاى ساختمانى عکس هاىى را تهىه کرده و در کالس درس مورد نقد و بررسى قرار دهند. )الزم به ذکر است مطالب پژوهشى حاشىه 

و ضمائم کتاب و مطالب آىا مى دانىد که... جزو موارد امتحانى و ارزشىابى ها محسوب نمى شود.(
در پاىان از هنرآموزان عزىز درخواست مى گردد که براى بهبود کىفىت و تکمىل مطالب حاشىه ى کتاب، موارد موردنظر خود را 

به دفتر برنامه رىزى و تألىف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش ارسال نماىند.
مؤلفىن



مقدمه
بتن ىکى از پرمصرف ترىن فرآورده هاى ساختمانى در جهان به شمار مى آىد. وىژگى هاى بسىار خوب بتن عبارت است از: اقتصادى 
بودن، سهولت دسترسى به اجزاى تشکىل دهنده ى آن در اکثر مناطق، دارا بودن فرم پذىرى و پاىاىى نسبتاً باال. اىن وىژگى هاى بتن باعث 
توجه روزافزون به کاربرد آن شده است. بدىن سبب الزم است که متخصصىن خواص اجزاى تشکىل دهنده و مراحل اساسى در ساخت، 

نگهدارى و گاه تعمىر و مرمت آن را به خوبى بشناسند.
در ساختماِن سازه ى بتنى )اعم از بتن رىزى پىاده رو تا اجراى سد( الزم است نسبت اجزاى بتن طراحى شود. برخالف فوالد، در 
مورد بتن نمى توان به مشخصات عرضه شده ى تولىدکننده ها اکتفا کرد. به علت عدم آشناىى و عدم شناخت کامل بعضى از اجراکنندگان 
کارهاى عمرانى با وىژگى ها و کارآىى بتن و آشنا نبودن با شىوه هاى صحىح اختالط اجزاى آن ــ براى دست ىابى به مخلوط مناسب و 
مقاوم در شراىط اقلىمى مختلف ــ در سال هاى اخىر گسىختگى و خرابى هاى بسىارى در تعدادى از سازه هاى بتنى مشاهده شده است. 
به نظر مى رسد در پاره اى از موارد به تأثىر آب و هوا، دما، وضعىت محىطى و تطبىق وىژگى هاى بتن با استانداردهاى ملى و بىن المللى و 

آىىن نامه ها در ساخت بتن چندان اهمىتى داده نمى شود.
امىد است مطالب اىن کتاب، راه گشا و راهنماى مناسبى باشد تا شناخت جامعى از بتن حاصل شود و روش هاى اصولى و استاندارد 

انتخاب اجزاى تشکىل دهنده ى بتن، طرح مخلوط، ساخت و اجراى آن و آزماىش هاى مربوطه به طرىق صحىح آموزش داده شود.

تصاوىر روى جلد مربوط به سد کارون 3 و حرم حضرت معصومه سالم اللّه علىها در شهر قم )از 
بتن سفىد( مى باشد.

هدف کّلى کتاب

فراگىرى نسبى اطالعاتى درباره ى بتن و بتن مسلّح و کاربرد آن ها در ساختمان هاى 
بتنى در سه محدوده ى کلى »آشناىى«، »شناخت« و »اجرا«.


