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احتیاجات  و  آیید  بیرون  وابستگی  این  از  که  کنید  عزیزان کوشش  شما 
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید 

و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی )) قّدس سّره الّشریف ((



فرآیند یاددهی- یادگیری نیازمند عمق دهی بیشتری به مطالب درسی و تهیه و 
تدارک تجارب یادگیری از قبل طراحی شده دارد که بعضاً این تجارب، نیازهای هنرجویان  
را تامین نکرده است. از این روست که نظریه های جدید یادگیری تاکید بر پوشش این 
نیازها داشته و در همین ارتباط تالیف و تدوین کتاب کار در مورد دروسی که فراگیری 
عمیق محتوای آن ها، احتیاج به تمرین و ممارست بیشتری دارد، نمود عینی پیدا می کند.   
از                 استفاده  می رود.  شمار  به  آموزشی  بسته های  مهم  اجزا  از  یکی  کار  کتاب 
تکنیک های آموزشی و تکیه بر اجرای آموزش های پودمانی که در بطن خود، خودآموز 
کار  کتاب  می شود  دارد سبب  به همراه  را  خودگام بودن  و  خود محتوا بودن،  بودن، 
عالوه بر دارا بودن تمرین ها و مسایل متنوع، به عنوان یک منبع کمک درسی در خدمت 

هنرآموزان و هنرجویان قرار گیرد.
بر  عالوه  تا  است  شده  سعی  الکتریکی  مدارهای  کار  کتاب  تدوین  و  تالیف  در 
به مشکل طرح  ساده  از  گوناگونی  تمرین های  و  مسایل  متنوع،  و  داشتن ظاهری جذاب 
از سوال ها پاسخ داده شود و به طور موردی چگونگی حل مسائل را در               شوند، به برخی 
درصدی قابل قبول به هنرجویان بیاموزد ضمن آن که به موشکافی محتوای کتاب درسی 

نیز  می پردازد.
ضمن تشکر از اعضای محترم کمیسیون تخصصی گروه الکتروتکنیک که در تهیه این 
کتاب ما را یاری فرمودند با کمال میل انتقاد و پیشنهادهای هنرآموزان محترم و هنرجویان 

عزیز را که همواره چراغ راه ما می باشد، پذیرا هستیم.
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