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مقدمه

کتاب راهنمای هنرآموز به عنوان یکی از اجزای بسته آموزشی در کنار کتاب درسی، همراه هنرجو 
و فیلم و نرم افزار نقش  مهمی در فرایند یاددهی ـ یادگیری خواهد داشت.

کتاب راهنمای هنرآموز کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی به هنرآموزان ارجمند کمک 
می کند تا در تدریس کارگاهی کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی و ارزشیابی این درس 

تسلط بیشتر داشته باشند و نگاه واحدی را در این درس دنبال نمایند.
تدریس شامل مسیر  اّول، کلیات و روش های  است. در فصل  ارایه شده  این کتاب در دو فصل 
یادگیری درس، شایستگی های فنی و غیر فنی، جداول ارتباط افقیـ  عمودی، بودجه بندی ساالنه، 

طرح درس روزانه پیشنهادی و در انتها نحوه ارزشیابی آورده شده است.
در فصل دوم  کتاب راهنما، بررسی محتوای کتاب درس با هدف دانش افزایی بیشتر برای همکاران 
گرامی و همچنان پاسخ به فعالیت و تمرین هایی که در کتاب درسی آمده است، اشاره شده است.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



سخني با هنرآموز

نظام آموزش فنی و حرفه ای تحولی جدید بر مبنای نیازسنجی انجام شده از بازار کار و مشاغل 
در  شده  آورده  درس های  دیگر  به عبارت  است.  گرفته  صورت  الکتروتکنیک  رشته  با  مرتبط 
شده  انجام  برق  شغلی  حوزه  در  آینده نگری  و  کار  دنیای  نیاز  به  توجه  با  جدید  سه ساله  دوره 
است. کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی از جمله مهارت های اصلی و مهم در رشته 

الکتروتکنیک بوده و هنرجویان برای اّولین بار با شبکه مصرف کننده سه فاز آشنا می شوند.
به همین منظور پودمان اّول کتاب درسی به این موضوع اشاره دارد. پیشنهاد می شود همکاران 
گرامی در نهایت دقت کارهای عملی این پودمان را تا تحقق شایستگی هنرجویان در این مهارت ها 

دنبال نمایند.
در پودمان کابل کشی بخشی از فعالیت کارگاهی به ساخت تبدیل سینی کابل، نصب کابل روی 
دیوار و مفصل کابل اختصاص دارد که هر کدام از این مهارت ها در دنیای کار اهمّیت داشته و 
آموزش اصولی و فنی آنها بسیار اهمّیت دارد. در این بخش فیلم های آموزشی می تواند تأثیرگذاری 

مضاعفی در آموزش داشته باشد.
و  سه فاز  الکتروموتورهای  و  یک فاز  ترانسفورماتورهای  شامل  الکتریکی  ماشین های  سیم پیچی 

یک فاز نیز با فیلم های آموزشی متناسب با هر فعالیت ارایه شده است.
پیشنهاد می شود همکاران گرامی در آموزش هر شایستگی از فیلم های آموزشی استفاده نمایند. 
همچنین استفاده از شبیه ساز مولتی سیم در تعمیق یادگیری مفاهیم ماشین های الکتریکی بسیار 

مفید خواهد بود.

مؤلفان


