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 پیشگفتار
دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش از دفاتر تابعه سازمان پژوهش و برنامه 

یزي آموزشی می باشد. این دفتر با استفاده از کمیسیون هاي تخصصی در رشته هاي مختلف در شاخه فنی و ر

حرفه اي و شاخه کاردانش که در آن اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها ، متخصصان حوزه برنامه ریزي آموزشی و 

 ین برنامه درسی و تهیه درسی و کارشناسان ستادي و خبرگان حوزه حرفه اي عضویت دارند نسبت به تدو

 سته هاي آموزشی اقدام می نماید.ب

از آن جایی که توزیع منابع و نیروي انسانی متخصص و کارآمد در سطح کشور به صورت یکنواخت نیست و 

با توجه به مشاهدات کارشناسان و اعضاي محترم کمیسیون هاي تخصصی از مراکز آموزشی که نمایانگر فاصله 

انداردهاي برنامه و وضعیت اجرایی برنامه بوده این دفتر مصمم شد در شاخه فنی و حرفه اي بین اهداف و است

براي هر یک از رشته ها ، طی یک برنامه هماهنگ ، سندي براي معرفی برنامه به طور خالصه  و ارایه راهنمایی 

 هایی براي اجرا و ارزشیابی تنظیم نماید.

تدوین شده ،  "نقشه کشی معماري رنامه درسی رشتهخالصه ب "مجموعه حاضر که تحت عنوان 

خالصه برنامه درسی و ارزشیابی رشته مذکور بوده و می تواند مورد استفاده برنامه ریزان آموزشی و درسی ، 

، هنرآموزان و نقشه کشی معماري  مجریان آموزشی ، گروه هاي آموزشی ، مؤلفان کتاب هاي درسی رشته

 هنرجویان قرار گیرد.

ن برنامه در خصوص محتوا و نحوه ارزشیابی از دروس ، استانداردهاي فضا ، تجهیزات و نیروي انسانی مورد ای

، توانایی هاي فارغ التحصیالن ، اهداف رشته و سایر موارد به بحث می پردازد.  نقشه کشی معمارينیاز در رشته 

هاي فوق الذکر مفید و راهگشا باشد ولی باید  اگر چه استفاده از هر قسمت از این مجموعه می تواند براي گروه

 دقت داشت که این مجموعه کامالً به هم پیوسته بوده و هر قسمت از آن جزیی از یک برنامه کامل رشته 

 است.نقشه کشی معماري 

 
 

 دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزش هاي
 فنی و حرفه اي و کاردانش
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 سمت تهیه کنندگان برنامه: 
 عضو هئیت عملی ویدا تقواییـ دکتر 1
 ايرس آموزشکده فنی و حرفهمد ـ مهندس غالمحسین قربانیان2
 ايي حرفهکارشناس خبره از حوزه عبدالحمید قنبرانـ دکتر 3
 ايکارشناس دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه محمدرضا طهماسب پورـ 4
 هنرآموز خبره زوارهـ مهندس ملک طباطبایی5
 شی معماريکي نقشهریزي رشتهکارشناس تخصصی و برنامه  ـ مهندس پرستو آریانژاد6
 ریزي درسیکارشناس برنامه    نبی اهللا مقیمیـ مهندس 7
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 مقدمه
ها، هاي تخصصی متشکل از اساتید دانشگاهاي و کار دانش با داشتن کمیسیونهاي فنی و حرفهریزي و تألیف آموزشدفتر برنامه

ها ي درسی و تألیف کتابرسی و رشته، در تهیه برنامهریزي داي و کارشناسان در زمینه برنامههنرآموزان خبره، صاحبنظران حرفه
ریزان درسی ي برنامه و تدوین منابع الزم است برنامههاي الزم در تهیهتالش و دقت فراوان داشته است. علیرغم این فرایند و دقت

 ا در اختیار داشته و به آن عمل کنند.د و عالوه بر آن مجریان نیز استانداردهاي اجرا رناز وضعیت برنامه در اجرا آگاهی داشته باش
ي درسی آموختگان و مشکالت فرآیند به محتواي برنامههاي تحصیلی اعم از کیفیت دانشهاي موجود در رشتهبسیاري از کاستی

 ي درسی برابر استاندارد نیست.شود بلکه اجراي برنامهمربوط نمی
نیروي انسانی  استاندارد، پیشنهادي ي هفتگیاهداف، برنامه مهمی چونبخش هاي  رشته که شامل خالصه برنامه درسی اینهدف 

هاي رشته و معیاري مناسب جهت سازي و اجراي برنامهو ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است ایجاد بستر مناسبی براي هماهنگ
 باشد.هاي آموزشی میها براي مدیران و گروهکنترل و ارزیابی دقیق آموزش

 ي درسی رشته شرایط الزم را براي استقرار نظام تضمین کیفیت فراهم آورد.ي استانداردهاي برنامهه مجموعهانتظار این است ک
 کشی معماري تهیه و تدوین شده است.این برنامه براساس برنامه تفصیلی کاردانی پیوسته گروه هنر رشته نقشه
سایر فضاهاي موردنیاز جامعه و خدمات مربوط به آن و نیز یکی از مشکالت عمده امروز جامعه اسالمی ایران، کمبود مسکن و 

هاي مقاوم در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله است. از دالیل ایجاد این مشکالت کمبود نیروي انسانی احداث ساختمان
 باشد.می صنعت ساختماني متخصص در زمینه

 شود.اي و کشاورزي اجرا میحرفههاي فنی و در هنرستان واي سه ساله هاي فنی و حرفهآموزش
کشی معماري سعی ي نقشهریزي در این دوره تنظیم شده که در رشتهتربیت نیروي انسانی موردنیاز جامعه در حد میانی با برنامه
 آموختگان این رشته است.بر رفع مشکالت موجود در بخش ساختمان و اشتغال دانش
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 اهداف 
تر تحصیلی را در کارهاي تربیت افرادي که بتوانند فاصله تخصصی بین طراحان، مهندسین و سطوح پایین

اي و مهندسی و هاي طرح و اجراي ابنیه در دفاتر فنی و حرفهي نقشهطراحی و اجرایی پر کرده و در زمینه تهیه
 ري انجام وظیفه نماید.کشی معماهاي ساختمانی به عنوان تکنیسین نقشهکارگاه

 
 التحصیالننقش و توانایی فارغ

 با کامپیوتر ايهاي معماري، معماري داخلی، اجرایی و سازهکشی نقشهـ نقشه1
 ـ کار در دفاتر مهندسین مشاور 2
 هاي ساختمانی همراه با محوطه آنـ ساخت ماکت پروژه3
 یي متره و برآورد پروژه هاي ساختمانهمکاري در تهیه ـ4
 ـ استفاده از وسایل و تجهیزات موردنیاز در محدوده شغلی5
 بردارـ کمک نقشه6
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 طول دوره و شکل نظام
باشد که زمان دوره تحصیل براي اخذ مدرك دیپلم در نظام سالی ـ واحدي سه ساله بوده و هنرجوي ساله می سهطول کل دوره 

تواند به صورت نیمه ماهر در بازار کار واحد تخصصی) می 39ك و واحد مشتر 57واحد درسی ( 96این دوره بعد از گذراندن 
 مشغول شود 

برابر ساعت واحد نظري در  4تا  5/1ساعت در هفته و هر واحد درسی عملی (آزمایشگاهی ـ کارگاهی)  2هر واحد درسی نظري 
 هفته است. 30تحصیلیسال طول یک سال تحصیلی است. طول هر 

 التحصیالنمشاغل فارغ
 اي هاي معماري، معماري داخلی، اجرایی و سازهکشی، نقشهتکنسین نقشه ـ1
 کشی با کامپیوتر)ـ اپراتور کامپیوتر (نقشه2
 هاي متره و برآورد ساختمانـ همکاري در پروژه3
 ـ همکاري در دفاتر مهندسین مشاور 4
 سازـ ماکت5
 برداريهاي عمومی نقشهـ انجام فعالیت6
 

 هاوديضوابط و شرایط ور
 ـ دارا بودن مدرك پایه اول دوره متوسطه

 ـ دارا بودن توانایی جسمانی الزم
 نامه آموزش و پرورش هر استان در همان سالـ پذیرفته شدن در آزمون ورودي طبق شیوه
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 کشی معماريجدول اهداف کلی دروس رشته نقشه

 هدف کلی نام درس کد درس ردیف

کشی و توانایی شنایی با وسایل و اصول نقشهها و آتوانایی و تجسم ترسیم کلیه حجم کشی ترسیم فنی و نقشه  1
 ي معماريهاي سادهترسیم نقشه

 سازي و کاربرد آنهاشناخت مصالح مصرفی در ساختمان شناخت مواد و مصالح  2

-فراگیر پس از پایان واحد درسی با مفاهیم اساسی و مبانی کامپیوتر و اصول برنامه ریزيمبانی کامپیوتر و برنامه  3
 .شود شنا میریزي آ

ها شناخت عناصر بصري (نقشه ـ سطح ـ شکل و فرم) و بررسی حاالت مختلف آن مبانی هنرهاي تجسمی   4
 در صفحه و ایجاد توانایی در خلق آثار هنرهاي تجسمی 

 توانایی بکارگیري اصول کلی طراحی (هماهنگی دید، دست و ذهن) ) 1طراحی (  5
 هاي فاز اول و دوم معماري گذاشتن و تهیه نقشه به مقیاس کشی معماري نقشه  6
 توانایی ترسیم جزییات ساختمانی عناصر و جزییات  7
 هاي یک ساختمان کوچک توانایی محاسبه و برآورد نقشه متره و برآورد  8
 هاي ساختمانیتوانایی استفاده از رایانه در رسم نقشه کشی معماري درنقشه کاربردرایانه  9

10 

 

 بانی طراحی معماري م

 ـ آشنایی با مبانی طراحی معماري، عوامل مؤثر بر طراحی و روند طراحی معماري1
ي منطقی تجربی و ـ تجربه و طراحی یک پروژه کوچک معماري و برقراري رابطه2

 احساسی با معقوله طراحی و مبانی آن
 هاي معماري ژهسازي براي همکاري هنرجویان با تیم طراحی و مجریان پروـ زمینه3

 و توانایی کاربرد وسایل و دستگاه هاي نقشه برداريبرداري نقشهمفاهیم آشنایی با  برداري نقشه  11
 هاي مختلف هاي مربوط به نقشهتوانایی ساختن ماکت سازيشناسی و ماکتحجم  12
 هاي مختلف ورهآشنایی با معماري بناهاي تاریخی ایران در د آشنایی با بناهاي تاریخی   13

هاي تأسیسات آب و فاضالب و تأسیسات الکتریکی یک ساختمان آشنایی با نقشه تأسیسات ساختمان  14
 کوچک

 کسب تجربه کار عملی در دفاتر فنی و مهندسی کارآموزي   15
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  واحد تعداد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 - 2 - 2 نظري سال دوم  )85/359( 3532شناخت مواد و مصالح  
  هاي فنی مصالح خواص و ویژگیفصل اول: 

 مصالح و محیط زیستفصل دوم : 
 زمینفصل سوم: 

 هاسنگفصل چهارم: 
 خاكفصل پنجم: 
 آجر و سرامیک: فصل ششم

 هکآ فصل هفتم:
 گچ فصل هشتم:

 چوب فصل نهم:
 فلزات فصل دهم:

 سیمان، بتن فصل یازدهم:
 شیشه فصل دوازدهم:
 هاي رطوبتی، حرارتی و صوتیعایق فصل سیزدهم:

 هایکستپال فصل چهاردهم:
 آمیزيسازي، دیوارسازي و رنگمصالح کف فصل پانزدهم:
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 - 2 - 2 نظري وم سسال  )6/492( 3541 آشنایی با بناهاي تاریخی 
 معمار و معماريفصل اول: 

 شهر و خانهمعماري فصل دوم : 
 معماري مذهبیفصل سوم: 

 دماتیمعماري تجاري ، خفصل چهارم: 
 تزیین و نقشفصل پنجم: 
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 - 2 - 2 نظري وم سسال  3/489 3537 تأسیسات ساختمان
 تأسیسات الکتریکیاول:  بخش

 یم و کمیت هاي الکتریکیمفاهاول:  فصل
 حفاظت و ایمنی در برقفصل دوم : 
 مدارات روشنایی و خبريفصل سوم: 

 نقشه خوانیفصل چهارم: 
 بخش دوم: تأسیسات آب و فاضالب

 آبفصل پنجم: 
 ویژگی هاي آب: فصل ششم

 آب رسانی فصل هفتم:
 جمع آوري و دفع فاضالب فصل هشتم:

 برودتی تأسیسات حرارتی و فصل نهم:
 کشی آب و فاضالب داخل ساختمانعالیم و اختصارات لوله 
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 2 2 1 2 عملی -نظري  وم سسال  4/489 3538 عناصر و جزئیات
  سازيشناخت زمین و پی اول: فصل

 دیوارچینیفصل دوم : 
 محافظت از دیوارها در برابر رطوبتفصل سوم: 

 بازشو یا درگاه در دیوارفصل چهارم: 
 سازي به روش طاق ضربیسقففصل پنجم: 
 سازيکف: فصل ششم

 اندودها فصل هفتم:
 هاي بهداشتیسرویس فصل هشتم:

 در و پنجره فصل نهم:
 نماسازي دهم:فصل 
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 3 1 2 1 عملی -نظري  وم سسال  7/490 3535 کشی معماريکاربرد رایانه در نقشه
  شروع کار با اتوکد فصل اول:

 ترسیم با اتوکددوم :  فصل
 ابزارهاي کمکی ترسیم در اتوکدفصل سوم: 

 ها در اتوکدویرایش شکلفصل چهارم: 
 امکانات جانبی اتوکدفصل پنجم: 
 ها در اتوکدمدیریت اجرایی نقشه: فصل ششم

 ها در اتوکدگذاري نقشهاندازه فصل هفتم:
 خدمات اتوکد به کاربران فصل هشتم:
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 کشی معماري  نقشه: هاي دروس رشتهجدول سرفصل

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 5 1 2 1 عملی -نظري  وم سسال  5/492 3536 سازيو ماکت شناسیحجم
  ها چند وجهی فصل اول:

 سازي با مصالح مختلفماکتفصل دوم : 
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 کشی معماري  نقشه: فصلهاي دروس رشتهجدول سر

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 3 1 1 1 عملی -نظري  وم سسال  491 3534 متره و برآورد
  ي ساختمانیآشنایی با متره و برآورد و روند انجام یک پروژه فصل اول:
 گیريهاي کارهاي ساختمانی و واحدهاي اندازهآشنایی با سرفصل: فصل دوم 

 اده در برآوردفحمل مصالح و تجهیز کارگاه و ضرایب مورد استفصل سوم: 
 پروژهفصل چهارم: 
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 2 2 2 2 عملی  –نظري  وم سسال  4/491 3540 مبانی طراحی معماري
 ریزي و طراحی مفهوم برنامهفصل اول: 

 ابعاد مختلف در طراحی طبیعی و مصنوعیفصل دوم : 
 عوامل مؤثر در طراحی معماري و تبیین صوت عقالنی طرحفصل سوم: 

 هاي فیزیکی طرحي برنامهژه و تهیهشناخت اجزاي پروفصل چهارم: 
 طراحی معماريفصل پنجم: 
 هاي طرحي فضا در گزینهدهنده عناصر تشکیل: فصل ششم

 هاي طرحهاي بصري و ادراکی در گزینهبندي و ارزشاصول ترکیب فصل هفتم:
 ها، ارزیابی و تکمیل طرحي گزینهتوسعه فصل هشتم:
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 6 - 2 - عملی وم سسال  6/499 3533 کشی معمارينقشه
 هاي فاز یک معماري  مروري بر طراحی و ترسیم نقشهفصل اول: 

 اريهاي معمپرسپکتیو و ارائه نقشهفصل دوم : 
 هاي اجراییعالئم ترسیم در پالنفصل سوم: 

 هاي اجراییاصول و مراحل ترسیم پالنفصل چهارم: 
 هاي اجراییترسیم نما در نقشهفصل پنجم: 
 طرح و ترسیم مقاطع اجرایی: فصل ششم

 طرح و ترسیم پالن موقعیت و بام فصل هفتم:
  ي فلزيهاي سازهکلت فلزي و ترسیم نقشههاي اسآشنایی با اصول و مبانی ساختمان فصل هشتم:
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 3 1 1 1 عملی -نظري  وم سسال  4/475 3539 بردارينقشه
  اساسی تعاریف و اصطالحات فصل اول: 

 برداريدر نقشه ااشتباه و خطفصل دوم : 
 برداريامتداد گذاري با وسایل ساده نقشهفصل سوم: 

 فاصله با روش هاي مستقیم و غیرمستقیمگیري اندازهفصل چهارم: 
 برداريگیري زاویه با وسایل ساده نقشهاندازهفصل پنجم: 
 برداريل ساده نقشهبرداشت، محاسبه و ترسیم نقشه با وسای: فصل ششم

 مساحی فصل هفتم:
 ترازیابی فصل هشتم:

 کاربردهاي ترازیابی در معماري فصل نهم:
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 کشی معماري  نقشه: جدول سرفصلهاي دروس رشته

 

 زمان آموزش  تعداد واحد نوع درس دوره کد کتاب شماره درس نام درس
 عملی نظري  عملی نظري 

 4 2 2 2 عملی -نظري  سال دوم  78/359 3531 کشیترسیم فنی و نقشه
 يبعدبخش اول: هندسه و ترسیمات دو 

 ترسیمات پایه و مثلث:  اولفصل 
 تقارنوم: دفصل 
 هاچند ضلعیم: سوفصل 
 هادایره، منحنیم: چهارفصل 

 ترسیم فنی: بخش دوم
 احجام هندسی م:پنجفصل 
 دوبعديویر اتص م:ششفصل 
 برش  م:هفتفصل 
 تصاویر سه بعدي م:هشت فصل

 کشی معمارينقشه :بخش سوم
 کشی معمارينقشه هم:نفصل 

 موجود (رولوه) يبرداشت و تهیه نقشه از بنا فصل دهم:
 کشی آشنایی با ابزار و تجهیزات نقشهبخش ضمیمه: 
 ابزار و تجهیزات
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 تکالیف یاددهی و یادگیري تکمیلی و جبرانی 

اي از دروس نظري، عملی ـ نظري و کارگاهی است که بنا به موضوع و هدف الزم است تکالیف یادگیري و کشی معماري مجموعههدروس رشته نقش
 اي داشته باشد.جبرانی ویژه

 گردد: پیشنهاداتی در این زمینه به شرح جدول زیر ارائه می
 بازدید تکالیف یادگیري و جبرانی عنوان درس ردیف

 کشی قشهترسیم فنی و ن 1
ارائه ترسیمات استاندارد و مناسب مبحث درسی توسط هنرآموز ـ 
ترسیم یک بناي مسکونی و ترسیم آن (تبدیل کروکی به ترسیم 

 ) ـ استفاده از احجام و ماکتمشخص استاندارد با مقیاس

هاي فعال ساختمانی و بناي کارگاه
 ساختمانی مثل مدرسه

 شناخت مواد و مصالح 2
هاي مصالح ساختمانی ـ تحقیق راجع به مواد و مصالح هآوري نمونجمع
انی و ارائه آن به صورت پروژه، آلبوم عکس، کلکسیون ـ برگزاري مساخت

 نمایشگاه ـ مصاحبه با استادکاران تجربی (بناها) راجع به مصالح ساختمانی

ها و کارخانجات تولید مواد و کارگاه
هاي مصالح ساختمانی و کارگاه

 عال ساختمانی ف

 کشی معمارينقشه 3
رولوه (برداشت) یک بناي مسکونی و تبدیل آن به نقشه استاندارد و با 

یک  2و  1هاي کامل شده فاز ـ استفاده از آلبوم)1فازمشخص ( مقیاس
درس ماکت در این زمینه محتواي پروژه استفاده از ماکت (هماهنگی با 

 الزم است)

هاي فعال ساختمانی و بناي کارگاه
 اختمانی مثل مدرسه س

هاي استحکام بخش استفاده از عکس، فیلم، ارائه مسائل و حل تمرین متره و برآورد 4
 هاي فعال بازدید از کارگاه ماکت و دفترچه فهرست بها جهت مشخص شدن صورت مسائل 

 عناصر و جزئیات 5
انجام پروژه راجع به عناصر ساختمانی و جزئیات اجرایی آن ـ ترسیم 

یات ساختمانی توسط هنرجویان و ارائه آن به صورت آلبوم ـ نشان جزئ
معاونت برنامه ریزي و دادن جزئیات اجرایی تأیید شده مانند جزئیات 

 نظارت راهبردي ریاست جمهوري

 هاي ساختمانی فعال کارگاه

هاي صحرایی در کارگاه شرکت ي ترسیمات مربوطههاي کتاب ـ انجام کار عملی و محاسبهحل تمرین بردارينقشه 6
 برداري سازمان نقشه

کشی کاربرد رایانه در نقشه 7
 معماري

ها و ترسیمات ـ ارائه کشیدن نقشه برايافزار مربوطه استفاده از نرم
ها در کارگاه از سوي پروژه (به عنوان مثال کشیدن و ارائه نقشه

 هنرآموز) 
 

شده در محتواي کتاب (مکانیکی و برق)  هاي معرفیآوري نمونهجمع تأسیسات ساختمان 8
 هاي تأسیساتی مناسب از سوي هنرآموزارائه نقشه

هاي فعال در مرحله بازدید از کارگاه
کاري ـ بازدید از موتورخانه در  نازك

 محل هنرستان

 مبانی طراحی معماري 9
ها و هاي کتاب ـ استفاده از مجالت و کتابانجام به موقع تمرین

-معماري ـ تهیه آلبوم عکس از فضاي داخلی و مبلمان آن هايکاتولوگ
 هاي منازل مسکونی ها ـ نقد فضاهاي داخلی و محوطه

-بازدید از فضاهاي داخلی ساختمان
 هاي مسکونی

کنفرانس کالسی ـ تهیه آلبوم عکس و پروژه در رابطه با بناهاي تاریخی  آشنایی با بناهاي تاریخی 10
 باشد)(تأکید بر آثار کتاب می

بازدید از آثار تاریخی در محدوده 
 شهر، استان و کشور

آمیزي در ارائه ها ـ استفاده از نقوش هندسی و رنگتهیه احجام و ماکت سازيشناسی و ماکتحجم 11
 سازي ماکت ـ تحقیق راجع به مواد متداول در ماکت

ها و که درساخت آن فضاهایی بازدیداز
ها  ی آنو یا خارج داخلی دکوراسیون

ازماکت بهره گرفته شده است مانند 
هاي سینمایی و استودیویی شهرك

 هااجرایی، تئاتر، سینما و نمایشگاه
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 کشی معماريبرنامه هفتگی پیشنهادي رشته نقشه
 کشی معماري برنامه هفتگی پیشنهادي درسال دوم رشته نقشه

 ساعت
 روزهاي هفته

 15/13ـ  30/14 20/11ـ  45/12 45/9ـ  11 8ـ  30/9

 سایر دروس مبانی هنرهاي تجسمی مبانی هنرهاي تجسمی مبانی هنرهاي تجسمی شنبه

 طراحی طراحی طراحی شناخت مواد و مصالح یکشنبه

 سایر دروس کشیترسیم فنی و نقشه کشیترسیم فنی و نقشه کشیترسیم فنی و نقشه دوشنبه

 مبانی و کاربرد رایانه شنبهسه
 سایر دروس

 ی کاربرد رایانهمبان
 سایر دروس سایر دروس

 ـ سایر دروس ر دروسسای ر دروسسای چهارشنبه

 ـ سایر دروس سایر دروس سایر دروس شنبهپنج

 ساعت متوالی ارائه کرد. 8کشی را مانند سایر دروس کارگاهی در توان درس ترسیم فنی و نقشهمی
 

 معماري  کشیبرنامه هفتگی پیشنهادي در سال سوم رشته نقشی
 ساعت

 روزهاي هفته
 15/13ـ 30/14 20/11ـ  45/12 45/9ـ  11 8ـ  30/9

 سایر دروس عناصر و جزئیات عناصر و جزئیات آشنایی با بناهاي تاریخی شنبه

شناسی و کارگاه حجم تأسیسات ساختمان یکشنبه
 سازيماکت

شناسی و کارگاه حجم
 سازيماکت

شناسی و کارگاه حجم
 سازيماکت

 کشیکاربرد رایانه در نقشه کشی کاربرد رایانه در نقشه مبانی طراحی معماري مبانی طراحی معماري شنبهدو

 سایر دروس کشی معمارينقشه کشی معمارينقشه کشی معمارينقشه شنبهسه

 بردارينقشه بردارينقشه متره و برآورد متره و برآورد چهارشنبه

 ـ یر دروسسا سایر دروس سایر دروس شنبهپنج
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 کشی معماريبندي دروس رشته نقشهجدول بارم
 نمره تعداد واحد نام درس ردیف

 نظري عملی نظري عملی

 4 16 2 2 کشی ترسیم فنی و نقشه 1

 20 ـ 2 ـ شناخت مواد و مصالح 2

 ـ 20 ـ 2 کشی معماري نقشه 3

 6 14 1 1 متره و برآورد 4

 8 12 1 2 معماري کشیقشهکاربرد رایانه در ن 5

 4 16 1 2  حجم شناسی و ماکت سازي 6

 20 ـ 2 ـ تأسیسات ساختمان  7

 6 14 2 1 عناصر و جزئیات  8

 6 14 1 1 برداري نقشه 9

 6 14 2 1 مبانی طراحی معماري  10

 20 ـ 2 ـ آشنایی با بناهاي تاریخی  11

 8 12 1 1 مبانی و کاربرد رایانه 12

 4 16 1 3 هنرهاي تجسمی  مبانی 13

 ـ 20 ـ 4 1طراحی  14
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 کارآموزي 
 تعریف  

کننده ي درسی قرار گرفته است و یک درس جمعي همگراي برنامهترین نقطههایی است که در انتهاییکارآموزي از جمله درس
این درس تبلور حوزه دانش، مهارت و نگرش سایر دروس است. بنابراین داراي محتواي شناور و متکی بر  به عبارت بهتر .باشدمی

شی و عملی متفاوت در آن اقتضا هاي دانشی، نگرگیرد یعنی تعدد فضاهاي کارآموزي و مهارتهاي محیطی شکل میفرصت
 کند که این درس محتوایی شناور داشته باشد. می

هاي دنیاي کسب و کار عالوه بر این موارد نیز موجود ها و برخی از مهارتها و مهارتدر هم تنیدگی دانش امکان چند مهارت،
 است.
 هاي مجاز کارآموزي: محل
اي است که هر دو جنس پسر و دختر در آن به تحصیل هاي تحصیلی فنی و حرفهکشی معماري از جمله رشتهي نقشهرشته

کارآموزي در حیطی براي هر دو جنسیت یکسان نیست. لذا اولویت اساسی براي محل اجراي هاي ماشتغال دارند و فرصت
 هاي زیر است: محیط

 ـ دفاتر مهندسی مشاور 
 کشی که به صورت خصوصی فعالیت دارند.ـ دفاتر فنی ساختمان و نقشه

برداري و سازمان رسازي و سازمان نقشهها، وزارت مسکن و شهـ دفاتر فنی ساختمان که مربوط به ادارات دولتی چون شهرداري
 نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس ... هستند.

 هاي بعدي اولویت
اي ي کارآموزي در فضاي بیرون میسر نباشد با اخذ مجوز از کارشناس فنی و حرفهر دلیلی امکان براي دورهه در صورتی که به

 شود بالمانع است:ن انجام میاي با شرایط زیر و مشابه به آنچه در بیرواجراي مدرسه
 اي هاي حرفهـ استفاده از هنرآموزان مجرب و آشنا به فعالیت

 هاي مشابه با کار محیط بیرون ـ انجام تمرین
 اي ـ آشنا کردن هنرجویان با شرایط انجام کارهاي حرفه

 زمان کارآموزي
 در تابستان و پس از پایان سال تحصیلی سال سوم برگزار شود.
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 ي درسی برنامه الزامات: دومفصل 
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 جدول تناسب نیروي انسانی
 هاي بعدياولویت اولویت اول نام درس ردیف

 ـ  کارشناس یا کارشناس ارشد معماري کشیترسیم فنی و نقشه 1

 کارشناس عمران یا ساختمان کارشناس یا کارشناس ارشد معماري شناخت مواد و مصالح 2

 ـ  شناس یا کارشناس ارشد معماريکار کشی معمارينقشه 3

 کارشناس عمران یا ساختمان کارشناس یا کارشناس ارشد معماري متره و برآورد 4

 کارشناس عمران یا ساختمان کارشناس یا کارشناس ارشد معماري عناصر و جزییات 5

 ران برداري ـ کارشناس عمکارشناس نقشه کارشناس یا کارشناس ارشد معماري بردارينقشه 6

7 
-کاربرد رایانه در نقشه

 کشی معماري
 ـ  کارشناس یا کارشناس ارشد معماري

 کارشناس یا کارشناس ارشد معماري تأسیسات ساختمان 8
کارشناس مکانیک ـ کارشناس ساختمان ـ 

 کارشناس تأسیسات –کارشناس عمران 

 - کارشناس یا کارشناس ارشد معماري مبانی طراحی معماري 9

 کارشناس یا کارشناس ارشد معماري ی با بناهاي تاریخیآشنای 10
شناسی و باالتر ـ کارشناس مرمت کارشناس باستان

 ابنیه تاریخی و باالتر
 ـ  کارشناس یا کارشناس ارشد معماري سازيو ماکت شناسیحجم 11

 سمی اشی ـ گرافیک ـ هنرهاي تجقکارشناس ن کارشناس یا کارشناس ارشد معماري )1طراحی ( 12

 اشی ـ گرافیک ـ هنرهاي تجسمیقکارشناس ن کارشناس یا کارشناس ارشد معماري مبانی هنرهاي تجسمی 13

 - کارشناس یا کارشناس ارشد معماري کارآموزي * 14

 کشی معماري باشند.ي نقشه* هنرآموزان این دوره باید از مدرسان سال سوم رشته
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 استاندارد فضا و تجهیزات 

هاي نظري و روس نظري رشته (شناخت مواد و مصالح، تأسیسات ساختمان، آشنایی با بناهاي تاریخی) طبق استاندارد کالسـ د
 هاي مربوط به آنها مدنظر گرفته شود.سرانه

س نظري توان فقط فضا و تجهیزات موردنیاز براي آن را مشابه دروتوجه: درس متره و برآورد با وجود ماهیت عملی ـ نظري آن می
 ي اجراي آن مطابق دستورالعمل دروس نظري عملی خواهد بود.در نظر گرفت. اما نحوه

ارائه هایی با مشخصات کشی) در کارگاهکشی، عناصر و جزئیات، مبانی طراحی معماري، نقشهـ دروس کارگاهی (ترسیم فنی و نقشه
 شده اجرا شود.

 باشد:شده به شرح زیر میهاي عملی دروس ذکر ـ تجهیزات موردنیاز کارگاه
نمایش آثار، آویز لباس، کمد  قفسهکشی، تخته با لوازم جانبی، میز و صندلی هنرآموز، کمد نگهداري وسایل، میز و صندلی نقشه

 (کارگاه ها مجهز به لوله کشی آب باشند)نگهداري روپوش هنرجویان، روشویی
 آثار هنرجویان با موادي چون موکت پوشیده شود.  الزم است بخشی از دیوار جهت چسباندن، نمایش و بررسی

 برگزار شود.  داده شدهسازي در کارگاهی با مشخصات شناسی و ماکتـ درس حجم
 توان نحوه قرارگیري میزها را متناسب با فضا در نظر گرفت.هاي موجود میبا توجه به محدودیتهاي موجود در شکل پالن کارگاه

 سازي:شناسی و ماکتحجمتجهیزات موردنیاز کارگاه 
میز و صندلی به تعداد هنرجویان (ترجیحاً جنس میزها فلزي باشد که در اثر برش قطعات ماکت صدمه نبینند یا در غیر این 

کمد نگهداري وسایل ،روپوش هنرجویان  ي،کمد نگهدار ،هاصورت میزهاي برش جداگانه در نظر گرفته شود) کمد نمایش ماکت
 آویز لباس. ،روشویی ،و وسایل جانبی آن هنرجویان، تخته 
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 زنجیره دروس
افزایی باشند به این معنی که زمان حقیقی (ساعت واحد) و زمان مجازي (همدروس در کنار هم داراي اثر افزایشی و یا کاهشی می

تواند ها قرار گیرد. برخی نکات که میستانهاي یاددهی و یادگیري در فضاي تعاملی) هر دو باید مدنظر مدیران هنرناشی از فعالیت
 اند از:وري شود عبارتباعث بهره

 ـ دروس کارگاهی در یک روز و در ساعات پیوسته ارائه شود.1
االمکان توسط یک هنرآموز تدریس شود چنانچه این ـ دروس هم نیاز و پیش نیاز مرتبط به دلیل اجراي سالی واحدي حتی2

ي اجرائی را مربوط به این دروس تهیه نمایند. به نحوي که در است هنرآموزان در جلسات مشترك برنامهشرایط محقق نشود الزم 
کشی معماري داراي این ویژگی مثالً درس مبانی طراحی معماري و درس نقشه .افزایی الزم انجام شودهاي زمانی معینی همفاصله

 هستند.
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 منابع آموزشی رشته

 هاي بعدي به ترتیباولویت لیمنبع اص نام درس ردیف

 78/359کتاب با کد  کشیترسیم فنی و نقشه 1
افزارهاي آموزشی ـ هاي حجمی (ماکت) ـ نوار ویدئویی ـ نرممدل

 1هاي فاز آلبوم از نقشه

 85/359کتاب با کد  شناخت مواد و مصالح 2
هاي افزار آموزشی عکس ـ پوستر ـ کاتولوگنرم CDنوار ویدئویی و 

 اد و مصالح ساختمانی مو

 6/499کتاب با کد  کشی معمارينقشه 3
افزارهاي آموزشی ـ آلبوم هاي حجمی (ماکت) ـ نوار ویدئویی نرممدل

 معماري. 2و  1هاي فاز از نقشه

 افزارهاي آموزشی مرتبط با محتواي تدریس عکس و فیلمنرم 491کتاب با کد  متره و برآورد 4

 4/488ب با کد کتا عناصر و جزئیات 5
هاي ترسیمی از افزار آموزشی ـ نقشهعکس و نوار ویدئویی ـ نرم
 جزییات اجرایی ساختمان 

 4/475کتاب با کد  بردارينقشه 6
-افزارهاي آموزشی وسایل و تجهیزات نقشههاي توپوگرافی ـ نرممدل

 برداري 

7 
کشی کاربرد رایانه در نقشه

 معماري
 کشی زارهاي مرتبط با نقشهافنرم 7/490کتاب با کد 

 3/489کتاب با کد  تأسیسات ساختمان 8
افزار آموزشی ـ تأسیسات مکانیکی و برق معرفی شده در کتاب نرم

 عکس و فیلم 

 4/491کتاب با کد  معماري مبانی طراحی 9
افزارهاي موجود راجع به طراحی معماري بناهاي مسکونی، فرآیند نرم

 يطراحی و نقد آثار معمار

 افزار آموزشی عکس ـ فیلم ویدئویی ـ نرم 6/492کتاب با کد  آشنایی با بناهاي تاریخی 10

 سازي افزار آموزشی مناسب مواد و مصالح ماکتهاي مناسب ـ نرممدل 5/492کتاب با کد  سازيی و ماکتشناسحجم 11
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 رسانه هاي آموزشی

 
 لیست تعدادي از منابع کمک آموزشی 

 اطالعات معماريـ نویفرت 1
 ـ مبادي سواد بصري2
 ـ هندسه ایرانی3
 ـ معماري ایران دوره اسالمی4
 ـ فرم، فضا، معماري5
 معاونت برنامه ریزي و نظارت  راهبردي ریاست جمهوريجزئیات اجرایی ساختمان  ـ 6
 فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصی معماريـ 7

 

 سایت ها
 سایت وزارت مسکن و شهرسازي -1

 ردهاي ریاست جمهوريبت برنامه ریزي و نظارت راهسایت معاون -2

 مسکنساختمان و سایت مرکز تحقیقات  -3

 سایت سازمان هاي نظام مهندسی ساختمان استان ها -4
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: منابع و مراجع 

مصوبات شوراي عالی آموزش و پرورش و هیئت اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه -1
هاي فنی  تألیف آموزشریزي و دفتر برنامه –اي و کاردانش  انهاي فنی وحرفهبازدید ازهنرست راهنماي-2

 85پائیز  –اي و کاردانش  وحرفه
اي و  هاي فنی وحرفه زي و تألیف آموزشــر برنامه ریــدفت –سه سالهدرسی دوره   هاي خالصه برنامه-3

85بهار  –کاردانش 
 :به نشانی کاردانش اي و وحرفه فنی یزي و تألیف آموزشهاير سایت اینترنتی دفتر برنامه-4

www.tvoccd. .ir 
  نقشه کشی معماريمصوبات جلسات کمیسیون تخصصی رشته -5
هاي  کمیسیون تخصصی دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش –کشی معماري  اعتباربخشی کتاب نقشه-6

اي و کاردانش فنی وحرفه
1385 -تهران  –ایی سرگروه هاي آموزشی رشته نقشه کشی معماري گردهم-7


