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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه ریزى کتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألىف »پودمان هاى مهارت« یا »کتاب هاى تخصصى شاخٔه کاردانش« بر مبناى استانداردهاى »مجموعه 
توانایى هاى  ابتدا  اساس  براین  است.  گرفته  هشتم« صورت  مجموعٔه  کاردانش،  شاخٔه  مهارتى  رشته هاى  درسى  برنامه هاى 
هم خانواده )Power Harmonic( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت 
واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده و 

پودمان مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمىسىون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است به گونه اى 

که یک سىستم پویا بر برنامه ریزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
کاردانش«  »شاخٔه  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  تأیىد  مورد  درسى  کتاب  عنوان  به  »پودمان«  یک  مذکور  روش  با 

چاپ  سپارى مى شود. 
 U1( و هر پودمان نىز به تعدادى واحد کار )… و M2 و M1( به طور کلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت
و U2 و…( و هر واحد کار نىز به تعدادى توانایى ویژه )P1 و P2 و …( تقسىم مى شوند. به طورى که هنرجویان در پایان آموزش 
واحدهاى کار )مجموع توانایى هاى استاندارد مربوطه( و کلىه پودمان هاى هر استاندارد،تسلط و مهارت کافى در بخش نظرى 
و عملى را به گونه اى کسب خواهند نمود که آمادگى کامل را براى شرکت در آزمون جامع نهایى جهت دریافت گواهىنامه 

مهارت به دست آورند.
 بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخٔه کاردانش و کلىه عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالىت 

دارند، مى توانند ما را در غناى کىفى پودمان ها که براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است رهنمون و یاور باشند. 

سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى
دفتر تألىف کتاب هاى درسی 

فنى و حرفه اى و کاردانش                  
                          



مقدمه
در مجموعه پودمان هاى مهارتى رشته برق، به اهمىت ماشىن هاى الکتریکى پى برده و دریافتىم که قسمت اعظم محرک هاى مکانىکى 
در کارخانه هاى صنعتى، توسط موتورهاى الکتریکى صورت مى گىرد. این ماشىن ها نقش بسىار مهمى در استمرار فعالىت کارخانه ها ایفا 
مى کنند و به همىن علت ضرورت دارد افرادى که با آن ها سر و کار دارند، از مهارت هاى بىشترى برخوردار باشند. در این مجموعه سعى 

شده است تا با فرمول ها و روابط علمى ساده، مسائل مرتبط با ماشىن هاى الکتریکى مورد بررسى قرار گىرد. 
موضوع هاى ارائه شده در این کتاب، در سه قسمت تنظىم شده اند. قسمت اول به دیاگرام هاى سىم بندى اختصاص دارد و در آن 
نقشه هاى سىم پىچى را در قالب دیاگرام گسترده و مدور، تشریح کرده ایم. در این قسمت، اصطالحات مربوط به سىم بندى الکتروموتورها، 
محاسبات ساده موتورها و ارتباط بىن این اصطالحات با تعداد شىارها و تعداد قطب ها، بىان شده است. براى تفهىم بىشتر، به اندازه کافى 

کار عملى ارائه شده تا فراگىران با کشىدن نقشه هاى مختلف، مهارت کافى را در طرح و رسم دیاگرام ها کسب کنند. 
در قسمت دوم، روش کالف گذارى درون شىارها بىان شده است. اصول قراردادن کالف ها در داخل شىارها، در انواع کالف هاى 
مساوى و متحدالمرکز با سىم بندى هاى تک قطب و جفت قطب، تشریح شده و در نهایت چندین نمونه کار عملى ارائه شده است تا هنرجویان 

با انجام آن ها، مهارت مطلوب را کسب کنند.
در قسمت سوم، شىوه سربندى گروه کالف ها بىان شده است. توصىه هاى مربوط به آزمایش ارتباط بىن سرسىم ها با استفاده از 
اهم متر، بارها تکرار شده است. سربندى ها با شماره گذارى شىارهاى استاتور و درنظرگرفتن نقشه اتصال گروه کالف هاى هر فاز، انجام 
شده تا فراگىران ضمن کار، با نقشه خوانى بىشتر آشنا شوند و تهىه نقشه و رعایت دستورالعمل هاى موجود در آن را بىشتر رعایت کنند.

از آن جایى که مراحل اجراى کار و تنظىم موارد موجود در واحدهاى کارى براساس دستورالعمل تصویب شده کارشناسى انجام 
شده، ممکن است نواقصى در مجموعه مشاهده شود که انتظار داریم مربىان و همکاران عزیز در صورت روبه روشدن با مواردى که نىاز 
به اصالح دارند، نکات و روش هاى اصالحى آن ها را به سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش اطالع دهند تا 

پس از بررسى و تأیىد، در چاپ هاى بعد اعمال شود.
در پایان از اعضاى کمىسىون هماهنگى دفتر تألىف کتاب هاى درسی فنى و حرفه اى و اعضاى کمىسىون تخصصى کاردانش رشته 
الکتروتکنىک، آقایان، مهندس سىد محمود صموتى، مهندس فریدون علومى، مهندس امىرحسىن ترکمانى، مهندس ناصر على پور و مهندس 
شهرام خدادادى که در برنامه ریزى و تألىف این کتاب، بنده را راهنمایى کرده و موجب بهبود کىفى کتاب شده اند، سپاسگزارى مى کنم. 
مؤلف
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