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مقدمه 
يک كتاب درسی هنگامی كه به صورت خودآموز در اختيار فراگير قرار می  گيرد می  بايستی عالوه بر يكنواخت نمودن 

سطح آموزش فراگيران موجب هماهنگی بين محتوای درس شود.
ــاخه  ــی خاصی در ش ــور مبنی بر عدم وجود كتاب درس ــر كش ــر به تقاضای مكرر هنرآموزان و هنرجويان سراس نظ
ــی درصدد  ــركت صنايع آموزش كاردانش دفتر برنامه  ريزی و تأليف آموزش  های فنی و حرفه  ای و كاردانش با همكاری ش
ــن تصميم موضوع به  ــاس اي ــتانداردهای مهارتی، كتاب  های تخصصی تهيه و تأليف نمايد. براس ــا در زمينه اس ــد ت برآم
ــيون  های مربوطه ابتدا استانداردهای مهارتی  ــيون  های برنامه  ريزی رشته  های مختلف ارجاع داده شد. در كميس كميس

ــپس واحدهای  ــيم بندی و س به واحدهای كوچک تری تقس
ــای مهارتی )پودمان(  ــواده مرتبط با هم در پيمانه  ه هم  خان
ــته  بندی شده به طوری كه هر پيمانه مهارتی يک كتاب  دس

درسی كاردانش را تشكيل می  دهد.
ــيته از جمله پيمانه  هايی است كه  پيمانه مبانی الكتريس
ــرفصل  ــرق وجود دارد، اما از نظر س ــام مهارت  های ب در تم

تعريف شده در استانداردها، با يكديگر تفاوت  هايی دارد.
ــه در مهارت  های گوناگون  ــاعات اين پيمان جدول زير س
ــد  ــان می  دهد. به همين دليل تصميم نهايی بر آن ش را نش
ــترين زمان و سرفصل درسی مشترك تهيه  كه كتابی با بيش 
شود كه پس از تأمين نظرات كميسيون تخصصی رشته برق 
اين امر محقق شد. به اين ترتيب كليه رشته  های مندرج در 
جدول می  توانند از اين كتاب برای آموزش مبانی الكتريسيته 
استفاده كنند. در اين شرايط الزم است هنرآموزان و مربيان 
ــته و  ــاعات رش ــه به اين محتوی و تعداد س ــرم با توج محت
ــتاندارد  ــمت  هايی از كتاب كه اس ــی، قس ــتاندارد مهارت اس
ــوزش دهند. يادآور  ــاب كرده و آم ــش می  دهد انتخ را پوش
ــت با توجه به استاندارد  ــيابی پايانی می بايس می  شود ارزش
ــت انجام پذيرد. روند كار  ــده اس مهارتی كه آموزش داده ش
ــن صورت بود كه پس از تهيه جداول  نگارش اين كتاب بدي
ــتاندارد  ــد يک فصل را مطابق اس پيمانه  ها مؤلف موظف ش
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مهارتی مبنا نوشته و تحويل كميته هماهنگی نمايد. اين كار انجام شد و كميته هماهنگی براساس چک ليست 21 ماده  ای 
ــد و طی  ــيون تخصصی دفتر تأليف ش ــاير فصل  ها ادامه يافت تا اينكه مجموعه تكميل و تحويل كميس كار تهيه و نگارش س
مراحل مختلف نسخه دست  نويس كتاب مورد بررسی، اصالحات و ويراستاری فنی و ادبی قرار گرفت  در نهايت مورد تصويب 

كميسيون تخصصی نيز واقع شد. 

استاندارد مهارت و آموزش
ساعات تدريس

جمع
عملیتئوری

13012142برق صنعتی درجه 2
13012142ماشين  های الكتريكی درجه 2

13812150برق ساختمان درجه 2
801090تعميركار لوازم خانگي برقي گردنده و حرارتي

ــد چون مبنای تهيه كتاب  ها از نظر كميته هماهنگی تأليف كتاب  های درسی شاخه كاردانش،  ــاره ش همان  گونه كه اش
استانداردهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه  ای كشور و به روش پودمان تعيين شده بود، در اين كتاب كه مشتمل بر 
ــعی شده تا اين نكات رعايت شود. از آنجايی كه هيچ اثری خالی از اشكال و ايراد نيست، اميد است  ــد س يازده فصل می  باش

كه صاحب نظران عزيز با ارائه پيشنهادها و انتقادهای خود برای رفع كتاب در چاپ  های بعد، مؤلف را ياری فرمايند.
ــانی كه به طرق مختلف  ــيون تخصصی برق، كميته هماهنگی و كليه كس در خاتمه وظيفه خود می  دانم از اعضای كميس

در شكل  گيری اين كتاب، مرا ياری و راهنمايی كرده  اند تشكر و قدردانی نمايم.

                                                                                                                          مؤلف
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پودمان شماره (1)

(M۱)

هدف كلی پودمان 
پس از پايان اين پودمان مهارتی فراگير با: 

اص�ول مقدماتی الكتريس�يته آش�نا ش�ده و توانايی انج�ام محاس�بات و اجرای 
آزمايش های مربوطه را كسب می  كند.

واحد كار مبانی الكتريسيته

ساعتعنوان توانايىشماره توانايىواحد كار
جمععملینظری

ــهای مربوط به اصول مقدماتی 813 ــبات و آزمايش  توانايی انجام محاس
الكتريسيته

13812150

13812150جمع كل




