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سخنی با هنرآموز

کتاب درسي طراحي و نصب تأسیسات جریان ضعیف شامل پنج فصل یا پودمان بوده و در 
هر فصل دو واحد یادگیري آورده شده است. نحوه انتخاب این واحدهاي یادگیري چنانکه 
دنیاي  نیازسنجي  برمبناي  مسکوني  ساختمان هاي  برق  سیم کشي  و  طراحي  درس  قباًل 
کار بوده است. ممکن است در نگاه اول در نظر بعضي از همکاران سیستم هاي یو پي اس 
یا سیستم درهاي خودکار هم خواني چنداني با سیستم هاي جریان ضعیف نداشته باشد 
تأسیسات  مي شوند.  ظاهر  اس  پي  یو  سیستم هاي  بار  نقش  در  اغلب  که  آنجائي  از  ولي 
جریان ضعیف نظیر دوربین مدار بسته، اعالم سرقت، اعالم حریق و سیستم UPS در این 
استفاده  به دلیل  نیز  )اتوماتیك(  خودکار  درهاي  طرفي  از  است.  گرفته  جاي  دسته بندي 
بیشتر در این خانواده و ارتباط آن با سیستم هاي جریان ضعیف در این دسته بندي قرار 

گرفته است.
در کتاب راهنماي هنرآموز تأسیسات جریان ضعیف سعي شده است تا پاسخ فعالیت ها، 
تحقیق ها و مطالبي آورده شود که ممکن است براي هنرجویان عالقمند مورد توجه قرار 

گیرد.
کتاب راهنماي هنرآموز شامل در دو فصل ارائه شده است. فصل اول شامل کلیات روش هاي 
ارتباط  بودجه بندي ساالنه موضوعات مختلف درسي، جدول  روزانه،  تدریس، طرح درس 

افقي و عمودي کتاب هاي سال دهم و ارزشیابي آمده است. 
در فصل دوم این کتاب هدف از ارائه فصل به فصل محتوي کتاب درسي است. البته در این 
فصل سعي شده است تأکید بیشتر بر محتوایي باشد که تنوع داشته یا از مشخصات فني 

بیشتري برخوردار است. 




