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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي 
درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین 
تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور استاندارد و درست 
تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي - حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در 

نظر گرفته است.
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي نصب برق اضطراري و پشتیبان و سیم کشي خانه هوشمند

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه و مدیریت انرژي
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
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان 
برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین 

نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است.
این درس، سومین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته الکتروتکنیک در پایه 11 تألیف شده است. کسب 
شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام 

شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند واحد 
یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان 
مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات 
منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، 
فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره 
مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان 
پودمان الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید و پودمان هایي قبول شده در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي 

مجدد نمي باشد. همچنین این درس داري ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود 
دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده 
نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري 
نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین 

آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و 
شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته 
آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، 
تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید. رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار 

است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل 

کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان عزیز

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير 
دنياي كار و مشاغل، برنامه درسي رشته الكتروتكنيك طراحي و براساس آن محتواي آموزشي نيز تأليف گرديد. كتاب حاضر 
از مجموعه كتاب هاي كارگاهي مي باشد كه براي پايه يازدهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتاب داراي 5 پودمان است كه 
هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگي هاي اين كتاب 
مي باشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بايست براي هر پودمان يك نمره در 
سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش 
تشكيل مي گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمان ها است. از ويژگي هاي 
ديگر اين كتاب طراحي فعاليت هاي يادگيري  ساخت يافته در ارتباط با شايستگي هاي فني و غير فني از جمله مديريت منابع، 
اخالق حرفه اي و مباحث زيست محيطي است. اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه 
الزم است از ساير اجزاء بستة  آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده شود. 
كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد. شما مي توانيد براي آشنايي 
بيشتر با اجزاي بسته يادگيري، روش هاي تدريس كتاب، شيوه ارزشيابي مبتني بر شايستگي، مشكالت رايج در يادگيري 
محتواي كتاب، بودجه بندي زماني، نكات آموزشي شايستگي هاي غير فني، آموزش ايمني و بهداشت و دريافت راهنما و پاسخ 
فعاليت هاي يادگيري و تمرين ها به كتاب راهنماي هنرآموز اين درس مراجعه كنيد. الزم به يادآوري  است، كارنامه صادر شده 
درسال تحصيلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشيابي پودمان ها و شايستگي ها، 
مي بايست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مراجعه گردد. 
رعايت ايمني و بهداشت، شايستگي هاي غير فني و مراحل كليدي بر اساس استاندارد از ملزومات كسب شايستگي مي باشند. 

همچنين براي هنرجويان تبيين شود كه اين درس با ضريب 8 در معدل كل محاسبه مي شود و داراي تأثير زيادي است.
پودمان اول: شبكه برق سه فاز و ارتباط آن با مصرف كننده های سه فاز با توجه به نوع بارهای متعادل و نا متعادل در اين پودمان 

آموزش داده می شود و پارامتر های الكتريكی تحليل می شود.
پودمان دوم: كابل كشی شامل نصب كابل روی ديوار، سينی كابل، نردبان كابل، مفصل بندی كابل و كابل دفنی از مهم ترين 

شايستگی های اين پودمان است.
پودمان سوم: محاسبات و سيم پيچی ترانسفورماتور تك فاز و تحليل آرايش های بی باری و اتصال كوتاه از مهم ترين عناوين 

شايستگی در اين پودمان است.
پودمان چهارم: آشنايی با انواع سيم پيچی الكتروموتورهای سه فاز، جدول و ترسيم دياگرام، عايق كاری، سربندی و آزمايش های 

صحت سيم پيچی الكتروموتور و راه اندازی آن در اين پودمان دنبال می شود.
پودمان پنجم: سيم پيچی الكتروموتورهای يك فاز )راه انداز موقت و دائم( جدول و ترسيم دياگرام و الكتروموتورهای تك فاز دو 

سرعته )كولری( از شايستگی های مهم اين پودمان است.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش




