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مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي کتاب هاي پودماني 
مبناي  بر  کاردانش"  شاخه  تخصصي  "کتاب هاي  یا  مهارت"  "پودمان هاي  تألیف  برنامه ریزي 
مجموعه  کاردانش،  شاخه  مهارتي  رشته هاي  درسي  برنامه هاي  "مجموعه  کتاب  استانداردهاي 
مورد   )Harmonic Power( خانواده  هم  توانایي هاي  ابتدا  اساس  این  بر  است.  گرفته  ششم" صورت 
مطالعه و بررسي قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي کار تحت 
عنوان )Unit( دسته بندي مي شوند. در نهایت واحدهاي کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندي شده و 

پودمان مهارتي )Module( را شکل مي دهند. 
دسته بندي "توانايي ها" و "واحدهاي کار" توسط کمیسیون هاي تخصصي با یک نگرش علمي انجام 
شده است به گونه اي که یک سیستم پویا بر برنامه ریزي و تألیف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي دارد.

به منظور آشنایي هر چه بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه کاردانش و سایر عالقه مندان و 
دست اندرکاران آموزش هاي مهارتي با روش تدوین "پودمان هاي مهارت" توصیه مي شود الگوهاي ارائه 
شده در نمون برگ هاي شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسي قرار گیرد. در ارائه دسته بندي ها، زمان مورد 
نیاز براي آموزش آنها نیز تعیین مي گردد با روش مذکور یک "پودمان" به عنوان کتاب درسي مورد تأیید 

وزارت آموزش و پرورش در "شاخه کاردانش" چاپ سپاري مي شود.
به طور کلي هر استاندارد مهارت به تعدادي پودمان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نیز به 
تعدادي واحد کار )U1 و U2 و ...( و هر واحد کار نیز به تعدادي توانایي ویژه )P1 و P2 و ...( تقسیم 
مشاهده  برگ  نمون  این  در  مي رود.  بکار  توانایي ها  دسته بندي  براي   )1( شماره  برگ  نمون  مي شوند. 
توانایي هایي وجود دارد در نمون برگ شماره )2( واحدهاي کار  مي کنیم که در هر واحد کار چه نوع 
مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره )3( اطالعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهي 
است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزاني که در امر توسعه آموزش هاي مهارتي 
فعالیت دارند، مي توانند ما را در غناي کیفي پودمان ها که براي توسعه آموزش هاي مهارتي تدوین شده 

است رهنمون و باور باشند.
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي      

                دفتر تأليف کتاب های درسی 
                فني و حرفه اي و کار دانش
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مقدمه
تنوع وسايل الکتريکي از قبيل وسايل ارتباطي، مصرف کننده هاي خانگي و وسايل صوتي تصويري 
سبب شده است برق در زندگي بشر امروزي نقش اساسي داشته باشد و در بسياري از موارد ادامه حيات 
با نبود برق با مشکالت عديده  مواجه مي شود. اکثر وسايل به منظور کاهش خطرات برق گرفتگي، کاهش 
در  برق  توليد صنعتي  پايين طراحي مي شوند، چون  تغذيه  ولتاژهاي  اقتصادي در  حجم و صرفه جويي 
ولتاژهاي پايين از لحاظ مسائل انتقال و توزيع و اقتصادي امکان پذير نيست، لذا يک واسطه الکتريکي الزم 
است که امکان طراحي هر نوع وسيله را با هر ولتاژ مورد نياز، براي طراحان فراهم کند و در نهايت آن ها 
را به شبکه توليد صنعتي برق ارتباط دهد. اين وسيله با اهميت، ترانسفورماتور مي باشد. ترانسفورماتورها 
ارتباط  و  ايجاد  را  معيني  الکتريکي  جريان  و  ولتاژ  الکتريکي،  جريان  و  ولتاژ  اندازه  در  تغيير  با  قادرند 
مصرف کننده ها را از چند ميلي آمپر تا چند مگا آمپر به شبکه برق برقرار کنند. ولتاژهاي چند ولت تا 
هزاران ولت را براي مصرف کننده ها تامين کنند. وجود ترانسفورماتورها سبب شده است مولدهاي انرژي 
در مکان هاي مناسب با توجه به امکانات توليد از نقطه نظر سوخت و منابع آبي ساخته شوند و انرژي 
توليدي آن ها با سيم هاي رابط به محل هاي مصرف انتقال داده شوند. با توجه به نقش ترانسفورماتورهاي 
يک فاز و سه فاز در ارتباط مصرف کننده ها به شبکه برق، طراحي ترانسفورماتورهاي يک فاز تا قدرت 

KVA 3 را در اين مجموعه مطالعه خواهيم کرد.
ارائه شوند بدين منظور از جداول  اغلب سعي شده است مطالب بيشتر از بعد عملي 
بيشتر استفاده شده است و در مواردي که دانستن تئوري ها ضروري به نظر مي رسيد بيشتر 
به نتايج فرمول هاي مربوطه پرداخته شده است و اثبات آنها را در حد پايين دنبال کرده ايم 
اميد است هنرجويان با مطالعه اين مجموعه در ساخت ترانسفورماتورها، قدم هاي اوليه را 
بردارند. از آنجايي که هر مجموعه اي دور از عيب نمي باشد از عزيزان استدعا مي شود در 
بهبود و رفع نواقص ما را ياري کنند و نظرات اصالحي را به دفتر تاليف کتابهای درسي فنی 

و حرفه ای و کاردانش ارسال نمايند.

با تشکر           
                            مٔولف 
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