
 9011با  9012چاپ  693012کد « ساختمان سازی»کتاب مطالب جدول تطبیقی 

شماره 

 پودمان

نام پودمان در 

 6931 چاپ

نام پودمان در 

 6931چاپ 

 اجرای تطبیقی توضیحات

پودمان 

 اول

تغییراتی جزئی در این پودمان انجام گردیده است؛  6931در چاپ  رسم فنّی رسم فنّی

-میتوسط هنرآموزان محترم بنابراین با بررسی این تغییرات جزئی 

 استفاده نمود. 6931توان از چاپ 

پودمان 

 دوم

نقشه کشی  مسّاحی

 مقدماتی

پودمان اول کتاب نازک کاری ساختمان چاپ  6931در چاپ 

با عنوان نقشه کشی مقدماتی با انجام تغییراتی جزئی به  6931

توسط  جزئی اینجا انتقال یافته است؛ بنابراین با بررسی این تغییرات

 می توان از آن استفاده نمود.هنرآموزان محترم 

پودمان 

 سوم

اجرای 

دیوارهای 

ده جداکنن

 )پارتیشن(

با انجام تغییراتی کلی ولی با همان نام  6931پودمان دوم چاپ  مسّاحی

صفحه ابتدایی آن  63به اینجا منتقل شده است و فقط )مسّاحی( 

و مابقی این  و قابل استفاده برای تدریس است بدون تغییر بوده

پودمان تغییرات زیادی داشته است؛ بنابراین می توان از صفحات 

به عنوان مطالب  6931کتاب ساختمان سازی چاپ  93 تا 16

ابتدایی این پودمان استفاده کرد ولی مابقی مطالب یا جدید التالیف 

بوده اند و یا از بخش های مختلف پودمان های دیگر آورده شده که 

 تفکیک آن مقدور نیست.

پودمان 

 چهارم

تهیه نقشه با  دیوارچینی

 وسایل ساده

ه دلیل جدید التالیف بودن و یا جابه جایی های تطبیق این پودمان ب

 زیاد امکان پذیر نیست.

پودمان 

 پنجم

تعیین  اجرای قوس

مساحت و 

پیاده کردن 

طرح با وسایل 

 ساده

تطبیق این پودمان به دلیل جدید التالیف بودن و یا جابه جایی های 

 زیاد امکان پذیر نیست.

 

 

 



 9011با  9012چاپ  693012کد « ساختماننازک کاری »جدول تطبیقی مطالب کتاب 

شماره 

 پودمان

نام پودمان در 

 6931چاپ 

نام پودمان در 

 6931چاپ 

 توضیحات اجرای تطبیقی

پودمان 

 اول

نقشه کشی 

 مقدماتی

 با 6931پودمان های سوم و چهارم کتاب ساختمان سازی چاپ  دیوارچینی

بنابراین با بررسی این  به اینجا منتقل شده است؛تغییراتی جزئی 

استفاده  آنمی توان از توسط هنرآموزان محترم تغییرات جزئی 

 نمود.

پودمان 

 دوم

نقشه برداری 

 با وسایل ساده

با تغییراتی جزئی  6931پودمان پنجم کتاب ساختمان سازی چاپ  اجرای قوس

به اینجا منتقل شده است؛ بنابراین با بررسی این تغییرات جزئی 

 آموزان محترم می توان از آن استفاده نمود.توسط هنر

پودمان 

 سوم

نصب چارچوب 

و اندود گچ و 

 خاک

نصب چارچوب 

و اندود گچ و 

 خاک

تغییراتی جزئی انجام گرفته است؛  6931در این پودمان و در چاپ 

بنابراین با بررسی این تغییرات جزئی توسط هنرآموزان محترم می 

 توان از آن استفاده نمود.

پودمان 

 چهارم

تغییراتی جزئی انجام گرفته است؛  6931در این پودمان و در چاپ  کاشی کاری کاشی کاری

بنابراین با بررسی این تغییرات جزئی توسط هنرآموزان محترم می 

 توان از آن استفاده نمود.

پودمان 

 پنجم

است؛  تغییراتی جزئی انجام گرفته 6931در این پودمان و در چاپ  فرش کف فرش کف

بنابراین با بررسی این تغییرات جزئی توسط هنرآموزان محترم می 

 توان از آن استفاده نمود.

 

 


