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کتاب نامه.
1ـ حرارت مرکزی     ٢ـ لوله کشی       ٣ـ تأسیسات

اعرابیان،نعمت اللّٰه ـ کریمی،محمدرضا. الف ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آمـوزشی. ب ـ دفتر تألیف کتاب هـای درسی فنی و 
حـرفـه ای و کـاردانش. ج ـ اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
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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www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را 
برآورده سازید،از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اتّکاى به اجانب بپرهیزید.

امام خمىنى »قّدس سّره الّشرىف«



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پىشنهادات و نظرات خود را دربارۀ محتواى این کتاب بـه نشانى 
درسی  کتاب های  دفتر تألىف   4874/15 شمارۀ  پستى   ـ   صندوق   تهران   

فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پىام  نگار)ایمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

برنامه 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 هاى هم خانواده 
)Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى کار 
مهارتى  پودمان  و  با هم مجددًا دسته بندى شده  کار هم خانواده  نهایت واحدهاى  در  )Unit( دسته بندى مى شوند.  تحت عنوان 

)Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »توانایى 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
خداوند را سپاس مى گوییم که ما را یارى نمود تا بتوانیم کتاب حاضر را به رشته ى تحریر درآورده و تقدیم شما جوانان 

این مرز و بوم نماییم.
امروزه یکى از مهم ترین بخش هاى مهندسى ساختمان، بخش مربوط به تأسیسات مکانیکى ساختمان است و طرح و اجراى 
لوله کشى ساختمان، خود، جزئى بسیار مهم از این بخش به شمار مى آید. در این زمینه، رعایت استانداردها، به کارگیرى اصول 
صحیح، بهره گیرى از فّناورى و ابزار مناسب و اجراى دقیق کار طبق نقشه هاى موجود، مى تواند تضمین کننده ى صّحت عمل 

در اجراى کار باشد.
در این کتاب شما با مجموعه اى از استانداردها، نکات اصولى، ابزارها و فّناورى آشنا مى شوید که فراگیرى آن ها مى تواند 

در اجراى کار یارى تان نماید.
توجه به جزئیات اجرایى در این تألیف، باعث خودآموز بودن کتاب گردیده و البته راهنمایى هاى همکاران محترم مى تواند 

تکمیل کننده ى نواقص آن باشد.
امیدواریم نگارش این کتاب بتواند گامى هر چند کوچک در جهت ارتقاى سطح دانش علمى و عملى کارآموزان جوان بردارد.

                                                                                                                                                                              مؤّلفان
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