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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
امام خمینی )قّدس سره الشریف(
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سخني با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـالمي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب ها، آموزش و ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجام کار واقعي بطور اسـتاندارد 
و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگرش مي شـود. در رشـته تحصیلي - حرفه اي شـما، چهار دسـته 

شایسـتگي در نظر گرفته اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تعمیر موتور

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
بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامه ریزي درسـي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسـناد برنامه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفه اي را تدوین 

نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
ایـن کتـاب دومیـن کتـاب کارگاهـي اسـت که ویـژه رشـته مکانیک خودرو تألیف شـده اسـت و شـما در طـول دو سـال تحصیلي 
پیـش رو چهـار کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آمـوزش خواهیـد دیـد. کسـب شایسـتگي هاي ایـن کتـاب براي 
موفقیـت در شـغل و حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضـروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نماییـد؛ تمام شایسـتگي هاي آمـوزش داده 

شـده درایـن کتـاب را کسـب و در فرآینـد ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي تعمیـرات مکانیکـی موتور شـامل پنج پودمان اسـت و هر پودمان داراي یک یـا چند واحد یادگیري اسـت و هر واحد 
یادگیـري از چنـد مرحله کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیـز پس از یادگیـري هر پودمـان مي توانید شایسـتگي هاي 
مربـوط بـه آن را کسـب نماییـد. هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان یک نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور مي نمایـد و نمره 

قبولـي در هـر پودمان حداقل 12 مي باشـد.
همچنیـن عـالوه بـر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزاء بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تالیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتـاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
بایـد اسـتفاده نماییـد. کتـاب همـراه خـود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي بسـته 
 www.tvoccd.medu.ir آموزشـي دیگـري نیـز بـراي شـما در نظر گرفته شـده اسـت که بـا مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني

مي توانیـد از عناویـن آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخالق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطالعـات و ارتباطات همراه با شایسـتگي هاي فنـي طراحي، در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجام فعالیت هـاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآموز محترمتـان را در خصـوص رعایت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارها جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـالش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقالل 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسـته جوانان برومند میهن اسـالمي برداشـته شـود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـالمي ایـران و نیازهاي متغیر 
دنیـاي کار و مشـاغل، برنامه درسـي رشـته مکانیـک خـودرو طراحـي و بـر اسـاس آن محتـواي آموزشـي نیـز تالیف گردیـد. کتاب 
حاضـر از مجموعـه کتاب هـاي کارگاهـي مي باشـد که براي سـال دهـم تدوین و تألیف گردیده اسـت. ایـن کتـاب داراي 5 پودمان 
اسـت کـه هـر پودمـان از یک یا چند واحد یادگیري تشـکیل شـده اسـت. همچنین ارزشـیابي مبتنـي بر شایسـتگي از ویژگي هاي 
ایـن کتـاب مي باشـد کـه در پایـان هر پودمان شـیوه ارزشـیابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بایسـت براي هـر پودمان 
یـک نمـره در سـامانه ثبـت نمـرات براي هر هنرجو ثبـت کنند. نمره قبولـي در هر پودمان حداقل 12 مي باشـد و نمـره هر پودمان 
از دو بخـش تشـکیل مي گـردد کـه شـامل ارزشـیابي پایانـي در هر پودمان و ارزشـیابي مسـتمر براي هریـک از پودمان ها اسـت. از 
ویژگي هـاي دیگـر ایـن کتـاب، طراحـي فعالیت هـاي یادگیـري سـاخت یافته در ارتباط با شایسـتگي هاي فنـي و غیرفنـي از جمله 
مدیریـت منابـع، اخـالق حرفـه اي و مباحـث زیسـت محیطـي اسـت. ایـن کتاب جزئي از بسـته آموزشـي تـدارك دیده شـده براي 
هنرجویـان اسـت کـه الزم اسـت از سـایر اجـزاء بسـتة آموزشـي ماننـد کتـاب همراه هنرجـو، نرم افـزار و فیلـم آموزشـي در فرایند 
یادگیـري اسـتفاده شـود. کتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام یادگیـري، ارزشـیابي و انجـام کار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 
شـما می توانیـد برای آشـنایی بیشـتر بـا اجزای بسـته-یادگیری، روش هـای تدریس کتاب، شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی، 
مشـکالت رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب، بودجه بنـدی زمانـی، نـکات آموزشـی شایسـتگی های غیرفنـی، آمـوزش ایمنـی و 

بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیت هـای یادگیـری و تمرین هـا بـه کتاب راهنمـای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمـان اول: بـا عنـوان "تعمیـر سرسـیلندر" کـه ابتـدا بـه بررسـی اجزا سـر سـیلندر پرداخته سـپس به رفـع عیوب سـاده و در 
نهایـت بـه رفـع تمامی عیـوب موجـود پرداخته مـی گردد.

پودمـان دوم: بـا عنـوان "تعمیـر بلوکـه سـیلندر" کـه اجزا بلوکه سـیلندر مورد بررسـی قـرار گرفتـه و در نهایت به بررسـی عیوب و 
رفـع آنهـا در این بخـش پرداخته مـی گردد .  

پودمان سـوم: داراي عنوان "تعمیر سیسـتم اگزوز" اسـت. ابتدا اجزا در مسـیر گازهای خروجی در موتور را مورد بررسـی قرار داده 
و روش هـای کنتـرل آالینـده هـا در ایـن بخش بررسـی می گردد و در نهایت به شـناخت عیـوب و رفع آن پرداخته می شـود . 

پودمـان چهـارم: "تعمیـر سیسـتم روغنـکاری موتور" نـام دارد. در ادامه مباحث مطرح شـده در کتاب سـرویس و نگهـداری خودرو 
به شـناخت سیسـتم روغنکاری مورد اسـتفاده در خودرو پرداخته شـده و پس از آن عیوب احتمالی در این سیسـتم بررسـی شـده 

و نحـوه رفـع آن پرداخته می شـود . 
پودمـان پنجـم: بـا عنـوان "تعمیـر سیسـتم خنـک کاری موتور" مي باشـد کـه در آن هنرجویـان در ادامـه مباحث مطرح شـده در 

کتـاب سـرویس و نگهـداری بـه بررسـی تمـام اجـزا پرداخته و سـپس تعمیـرات آن مـورد توجه قـرار می گیرد.
نظـر بـه اینکـه یکـی از شایسـتگی های مهم یادگیری مادام العمر اسـت و کسـب اطالعات به زبان انگلیسـی نیز یکی از شـیوه های 
کمـک بـه ایـن موضـوع اسـت ، در برخـی تصاویر ایـن کتاب این کتـاب ، واژگان انگلیسـی بـه کار گرفته شـده اسـت . از هنرجویان 

بخواهیـد بـا کمـک سـایر تصاویر و جسـتجو در فرهنگ هـای لغت ، معانی فارسـی آن را در کنـار کلمه مورد نظـر درج کنند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش


