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سخني با هنرجویان عزیز

توسعه  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
ادامه  در  را  درسي  کتاب هاي  محتواي  و  درسي  برنامه هاي  تا  داشت  آن  بر  را  ما  پایدار، 
تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي 
و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. 
شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل 
دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي - حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي 

در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي کاشی کاری

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
اسناد  بر  مبتني  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  درسي  کتاب هاي  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار 
مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع 

اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته »ساختمان« تألیف شده است و شما 
را  متفاوت  با شایستگي هاي  و  کارگاهي  رو چهار کتاب  در طول دو سال تحصیلي پیش 
آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي 
آینده بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده 

شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي  به اثبات رسانید.
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دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش 



سخني با هنرآموزان گرامي

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي 
متغير دنياي كار و مشاغل، برنامه درسي رشته ساختمان طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز تاليف گرديد. 
كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتاب داراي 5 
پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از 
ويژگي هاي اين كتاب مي باشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بايست 
براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 
مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشكيل مي گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر 
براي هريك از پودمان ها است. از ويژگي هاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته در ارتباط با 
شايستگي هاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زيست محيطي است. اين كتاب جزئي 
از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزاء بستة آموزشي مانند كتاب همراه 
هنرجو، نرم افزار و فيلم آموزشي در فرآيند يادگيري استفاده شود. كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، ارزشيابي 
و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد. شما می توانيد برای آشنايی بيشتر با اجزای بسته يادگيری، روش های 
تدريس كتاب، شيوه ارزشيابی مبتنی بر شايستگی، مشكالت رايج در يادگيری محتوای كتاب، بودجه بندی زمانی، 
نكات آموزشی شايستگی های غيرفنی، آموزش ايمنی و بهداشت و دريافت راهنما و پاسخ فعاليت های يادگيری و 
تمرين ها به كتاب راهنمای هنرآموز اين درس مراجعه كنيد.الزم به يادآوري است،كارنامه صادر شده بر اساس نمره 
5 پودمان خواهد بود و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشيابي پودمان ها و شايستگي ها، مي بايست به استاندارد 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مراجعه گردد. رعايت ايمني 
از ملزومات كسب شايستگي مي باشند.  و بهداشت، شايستگي هاي غير فني و مراحل كليدي بر اساس استاندارد 
همچنين براي هنرجويان تبيين شود كه اين درس با ضريب 8 در معدل كل محاسبه مي شود و داراي تأثير زيادي 

است.
كتاب حاضرشامل پودمان هاي ذيل است:

پودمان اول: با عنوان »ديوارچينی« كه به اجرای انواع ديوارهای باربر و غيرباربر آجری پرداخته كه در كشور عزيزمان 
ايران بيشترين كاربرد را در ديوارها دارد.

پودمان دوم: »اجرای قوس« می باشد. در اين پودمان نحوه اجرای انواع قوس های آجری را می بينيد كه در ساختمان های 
مذهبی و معماری سنتی و كارهای تزئينی به وفور يافت می شود.

پودمان سوم: »نصب چارچوب و اندود گچ وخاك« كه نحوه اجرای چارچوب های در و كالف پنجره های U.P.V.C و 
اندود گچ وخاك در آن بحث شده است.

فضاهای  و  تزئينی  تابلوهای  مذهبی،  اماكن  در  ديوارها  روی  پوشش  عنوان  به  كه  »كاشی كاری«  چهارم:  پودمان 
بهداشتی كاربرد گسترده ای دارد.

پودمان پنجم: به موضوع »فرش كف« پرداخته است. در اين پودمان با توجه به بحث رطوبت و مقابله با نفوذ آن، انواع 
حالت های كف سازی را به تفصيل مورد بررسی قرار داده و از بين انواع مصالح مصرفی در پوشش نهايی كف ها، به روش 

اجرای كف با موزائيك پرداخته شده است.
الزم به ذكر است كه در كتاب نازك كاری ساختمان، اجرای دو مرحلة مهم يك ساختمان يعنی ديوارچينی )سفت كاری( 
و نازك كاری را فرا خواهيد گرفت. چون نازك كاری بر روی سفت كاری انجام می گيرد، لذا اين دو بخش در يك كتاب 

ارائه گرديده است.
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.

دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش




