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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه



با تأکید بر برنامۀ  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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  مقدمه 
و  جتماعيا، ديقتصاا توسعه يها برنامه تحقيق يهااربزو ا توسعه يها شاخهاز  يكي انعنو بهاي  حرفهو  فني يها زشموآ توسعه ورتضرو  هميتا

آن  به توجه ونبد كه ستا ناپذير نمكاا تيورضر، برنامه هر ايجرا ايبر ماهرو  متخصص وينير تامين. تـنيس هيدـپوش يـبركس ركشودر  فرهنگي
  . فتر هداخو رهد به نسانيو ا ديما يها اريگذ سرمايه

 ماهرو صـمتخص ويرـني دكمبو يا انفقد، هشد جتماعيو ا ديقتصاا يها برنامه افهدا قعيوا تحقق نعمات ـه سالهاسـك ملياعواز  ليلد همين به 
 رطو بهآن را  تامينو  تربيت ورشپرو  زشموآ وزارته ـلبتا هـك ستا دهبوآن  مياني بخشدر  صخصو به ها برنامه يياجرا يهازنيا با متناسب

  . دارد هعهد به دهگستر
و  ماهر يهاونير خال دنپركرو  تامين متوجه نهايتدر ، هدـشرمنظوآن  ايبر كه ديمتعد افهدا غمر به متوسطهدوره  شيزموآ منظادر  لتحو

  . تـسا يـلمللا بينو  ملي ركا يهازاربا كند مي مشخص پيشاز  بيشرا  جهاني دقتصاا نچهآ شنگر اـب راـكزاربا مياني بخشدر  متخصص
را  دخو منابع، لشتغاا ايبر ادفرا زيسا دهماآ ياـه ماـنظ داـيجا با تا هستند شتالدر  سخت هاركشو وزهمرا. ستا پيشاز  تر وتمتفاروز  هر كه
 رد كه كنند قابتر ركا زاربادر  ننداتو مي شرطي به توسعه لحادر  يهاركشو مردم حتي ادفرا همه حقيقتدر . دهند ارقر بهينه دهستفاا ردمو

  . باشند رداربرخو تخصصي هاي مهارتو از  شتهدا رتمها نوين ياـه ژيوـتكنول
  توسعه يها برنامه با نهمزما. دشو مي ادقلمد ركا ايبر ادفرا زيسا دهماآ لمسئو، دنها يك نندما ركشو هراي  حرفه زشموآ منظا معموال

 صليا منبع متوسطه زشموآ كه نجايياز آ. باشد مي رداربرخو خاصي لويتاز اوماهر  انيـنسا وينير منابع به توجه، ركشودر  نياعمر اريسرمايهگذ 
 جتماعيو ا ديقتصاا توسعه ياـه هـبرنام تـموفقي انزـمياي در هژـيو تاثيررو  ينرود و از ا مي رشما به ماهر نيمهو  ماهر نسانيا ويرـني تـتربي

 زاربا يهازنيا با ورشپرو  زشموآ هماهنگيو  طتباار وملز نكنوا. ستا هشد ذيرـپ ناـمكاي ا حرفهو فني شاخهدر  زشموآ با مهم ينا كه اردميگذ
 برنامه مطلوبي هه نحوـب صوـخص نـيدر ا ندا دهكر كوشش شيزموآ انيزر برنامه الذ، ددگر مي سحساا پيشاز  بيش ركا اـب زشموآ تلفيقو  ركا
متخصص اني ـنسا ويرـني تـتربي ايرـب يرـنظ ياـاخههـش راـكندر متوسطه زشموآ جديد منظا در. كنند اجرا انرآ سيعيو سطحو در  دهكر ييزر
 به اوانفر عالقه باو  نمنداتوو  ادستعدا با انگيرافر كه رود راـنتظا. ستا هيددگر ديجااي ا حرفهو  فني شاخه، ديقتصاا مختلف يبخشهادر  ماهرو
 ينا كه مهمي رثاآ بر وهعال ستا ضحوا. سيدر زشمواز راه آ لشتغاا ديجاا يعني ديهبررا فهد بهآن  طريقاز  انبتو تا كنند اپيد يشاگر شاخه ينا
 مكاترونيكرشته . دارد لنباد به نيز مستقلو  ده خوـب يـتكم ادرـفا ورشپر ايبر تربيتيو  فرهنگي رثادارد آ مولد لشتغاا ديجاا ايبر ها زشموآ

 . حرفه اي مربوط به زمينه صنعت استو يكي از شاخه هاي فني 

به همراه ، هاي هوشمندها و همچنين سيستمبه خصوص الكترونيك قدرت و ريزپردازنده، پيشرفت روز افزون علوم و فناوري اطالعات و الكترونيك
افق جديدي را در طراحي و ساخت محصوالت ، ترد محصوالت صنعتي با كيفيت بهتر و هزينه كمتر و زمان توليد كوتاهضرورت جدي به تولي

  . مكاترونيكي پديد آورده است
هاي تخصصي يادشده سازي حوزهدهد تا با يكپارچهمكاترونيك يك تفكر جديد در طراحي و توليد محصوالت صنعتي است كه به صنعت اجازه مي

  . خلق محصوالت با كيفيت بينديشند به
، اندازيهاي نصب و راهنياز به نيروهاي ماهر مكاترونيك (در زمينه، هاي دنياي كاررات فناوري و پيچيدگييباتوجه به گسترش و رشد سريع تغي

  . تعمير و نگهداري) پيش از پيش اهميت يافته است
اي باشد و داشتن تسلط بر هاي چند حوزهيك كارگر ماهر مكاترونيك بايد داراي توانايينكته مهم و اساسي در آموزش مكاترونيك اين است كه 

  . سازي آنها را داشته باشدها قابليت تجميع و يكپارچهست و درنهايت بايد در اين حوزهبراي او ضروري رايانهالكترونيك و ، اصول اساسي مكانيك

هاي فوق براي لوازم خانگي بر ضرورت تربيت نيروي انساني درحرفه كارگر ماهر مكاترونيك در زمينه، انديشي و مصاحبه با خبرگان بازاركاربا هم
ها براي تجهيزات سين در همان زمينهيضمناً اين مهم در حرفه تكن. مدرن هم در خط توليد و هم در مراكز خدمات پس از فروش مورد تأكيد بود

با توجه به وجود بيش از چهار هزار آزمايشگاه فعال دولتي و . هم اشاره شده ضرورت دارد پزشكي و آزمايشگاهي كه در طرح جامع سالمت
آموختگان مهندسي پزشكي و برق براي پذيرش مسئوليت انجام وظيفه از مهارت الزم ها و از سوي ديگر دانشخصوصي دركشور و بيمارستان

كنار كادر درماني و مراقبت جهت استفاده بهينه از تجهيزات و ممانعت از ايجاد وقفه  سين ماهر دريبرخوردار نيستند بنابراين آموزش و تربيت تكن
  . در فرآيند درمان امري ضروري و اجتناب ناپذير است
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 نصب و راه اندازي سيستم هاي مكاترونيكيهاي مربوط به  يكي از رشته هاي گروه مكانيك مي باشد كه در اين بخش آموزش مكاترونيكرشته 
بايد از سطح علمي مناسبي در دروس رياضي و ، استعداد فني و خالقيت و سالمت جسمي، هنرجويان در اين رشته عالوه بر عالقه. مي شودانجام 

  . فيزيك برخوردار باشند
ري نمودن دوره هاي الزم جهت احراز مشاغل را در دنياي كار نداشته و براي فعاليت در اين بخش نيازمند سپ فارغ التحصيالن اين رشته مهارت

   . روز بوده كه اين كار مستلزم صرف زمان و هزينه آموزش هاي مجدد بود ههاي آموزشي تكميلي و ب
محتواي آموزشي به ، ورد نيازبر مبناي نياز دنياي كار تربيت نيروهاي متخصص ممكاترونيك با توجه به تدوين سند برنامه درسي جديد رشته 

توان ، ضمن درآمد زايي براي خويش، التحصيالن اين رشته بتوانند وارد بازار كار شده و با ايجاد كسب و كار اي تنظيم گرديده كه فارغ گونه
  . كارآفريني و توليد شغل براي كشور عزيزمان داشته باشد

سياست هاي نظام ، شوراز مفاد و محتواي اسناد باالدستي مانند سند چشم انداز بيست ساله كمكاترونيك در تدوين سند برنامه درسي رشته 
فني و حرفه اي و كاردانش  هاي درسي هاي انجام شده در دفتر تاليف كتاب ارزشيابي، سند برنامه درسي ملي، آموزش هاي فني و حرفه اي كشور

  . استفاده شده است ...و
، مديران مدارس، مشاوران تحصيلي، ان آموزشيمدير، اميد است محتواي سند برنامه درسي بتواند براي برنامه ريزان آموزش فني و حرفه اي كشور

هنرآموزان و دانش آموزان مفيد واقع شده و گامي در جهت اصالح ساختار آموزش فني و حرفه اي كشور و شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد كشور 
 . برداشته شود

  

 تعاريف و اصطالحات  
  درسي ملّي  رويكرد برنامه •
  مردم و نهادها از برنامه، تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران  اي بر اساس فلسفه هاي مدرسه زشگيري آمو جهت، منظور از اين اصطالح 

هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه  شكوفايي گرايش، گراي توحيدي نام دارد كه مقصد عالي آن رويكرد فطرت، اين رويكرد. درسي ملّي است
  . است ...ا

  دنياي كار •
دنياي كار از دنياي آموزش و زندگي شخصي متمايز . پيگيري حرفه و شغل در زندگي در همه جنبه هاي زندگي اجتماعي است، كار مزدي شامل 

  . محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است، بازار كار، دنياي كار شامل زندگي شغلي. است

  محيط كار  •
 . ره اي وسيع از فضا ها از خانه تا كارخانه بزرگ را شامل مي شودموقعيتي است كه افراد در آن كار مي كنند و گست

  بنگاه اقتصادي  •
  . محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد

  صالحيت حرفه اي  •
  . سعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شدنوع و و، مجموعه اي از شايستگي هاي حرفه اي است كه با توجه به سطح

 (TVET)آموزش و تربيت فني و حرفه اي  •

  آموزش و تربيت فني و. نگهداشت و ارتقاء شغلي و حرفه اي را گويند، آمادگي، آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار جهت زمينه سازي 
كسب نگرش ها و ، لوم وابستهمطالعه فناوري ها و ع، دربرگيرنده، ربيتياي واژه اي جامع است كه به جنبه هاي از فر آيند آموزشي و ت حرفه

ارجاع و اطالق ، ر آموزش عموميعالوه ب، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي اجتماعي، هاي عملي مهارت
شامل طيف وسيعي از  موزش هاهمچنين اين آ. ان نايافته استغيررسمي و سازم، اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي. شود مي
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، يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت هاي محاسبه. با بافت هاي ملي و محلي هماهنگ مي گردد هاي توسعه مهارت ها است كه فرصت
  زش و تربيت فني و حرفه اي مي باشندموآمهارت هاي عرضي (غير فني) و مهارت هاي شهروندي نيز از مولفه هاي جدايي ناپذير 

   (Job) شغل •
شغل مجموعه از كارها و . شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. مي باشد"استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص"واژه شغل 

ي گوناگون مشاغل متفاوت داشته يك شخص ممكن است در يك حرفه در زمان ها. وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود
  . باشد

 (Occupation)حرفه  •

مشغوليت اصلي فرد در حرفه . دانش و توانائي هاي مورد نياز دارد، مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها
و حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار . فه را نشان مي دهدحداقل هاي مورد انتظار دنياي كار در يك حر، استاندارد حرفه اي. است طول زندگي

هاي مختلف وجود دارد در حالي كه برخي  ها در بخش اكثر حرفه. )مهندس ساختمان، پرستار، جوشكار، خانه دار، كار است (مانند حسابداردنياي 
دانش و ، غل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارهايك حرفه مجموعه اي از مشا. ها (مهندس معدن) مربوط به بخش خاصي است از حرفه

 . توانائي هاي مورد نياز دارد

  (Duty) وظيفه •

براي مثال از وظايف . وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را كه در يك جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند
  سين مكاترونيك انتظار ياز تكن. اشاره كرد ...تعمير سيستم انتقال قدرت و، تم مولد قدرتاصلي يك تعميركار خودرو مي توان به تعمير سيس

  . رود نگهداري و تعميرات سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد مي

  (Task) تكليف كاري •

معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري . قي استيك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا و انتها مي باشد و شامل مراحل منط
  . تنظيم سيستم جرقه مي باشد، "تعمير سيستم مولد قدرت"يكي از تكاليف كاري وظيفه  به طور مثال. تقسيم مي شود

 )Competency( شايستگي •

شايستگي ها در . شايستگي گويند، دارد رابر اساس استان، مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يك تكليف كاري، مجموعة اثبات شده از دانش
  . بندي مي شوند فني و عمومي تقسيم هاي فني, غير اي به سه دستة شايستگي هاي فني و حرفه حوزه آموزش

  سطح شايستگي انجام كار •
شخصي در محيط كار انجام هر كار ممكن است با كيفيت م، اي انجام مي شود صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح صالحيت حرفه

سطح شايستگي انجام كار . سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. مورد انتظار با شد
ل ترين بندي شايستگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمو در بين كشورهاي مختلف نظام سطح. معيار اساسي ارزشيابي مي باشد

  . رسد ها به نظر مي آن

 (NQF)چارچوب صالحيت ملي •

مدارك و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه از معيار ها و ، چارچوبي است كه صالحيت ها
زمان و مكان . انش ارزش ويژه اي داده مي شوددر اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار د. شاخص هاي توافق شده به هم ارتباط مي دهد

  . يادگيري ارزش كمتري دارد



5 
 

  (Level of Qualification)سطح صالحيت  •
. سطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي كه تكاليف كاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد

سطح صالحيت مهندسي (حرفه اي) پنج در نظر گرفته شده است كه به طبع آن ، ن كشورها وجود داردنظام هاي سطح بندي گوناگوني در بي
  . سطح تقسيم بندي شده است 8به  EQFصالحيت حرفه اي در اروپا . تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد

 فني و حرفه اي برنامه درسي آموزش و تربيت •

، يادگيري- راهبردهاي ياددهي، روش ها، محتوا، اهداف، اي ازاستانداردها دنياي كار اي مجموعه فني و حرفهبرنامه درسي آموزش و تربيت 
كار آموز يا متربي را براي رسيدن به ، موز(هنرجو)آ استاندارد ارزشيابي است كه دانش، مواد آموزشي، ها استاندارد شايستگي، فضا، زمان، تجهيزات

دنياي كار و ، اي هاي فني و حرفه دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش. اي هدايت مي نمايد ي فني و حرفهها آن اهداف در حوزه آموزش
  . دنياي آموزش را در بر مي گيرد

  ر مي شوند:متصو، ه نوع استانداردهاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها س معموالً در نظام
در اين . تهيه مي شود ...صنوف و، بازار كار و اتحاديه ها، كه توسط متوليان صنعت، مهارتشايستگي يا  ؛ياحرفه شايستگي استاندارد  - 1

  . كارها و صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند، وظايف، استاندارد
از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و ي مشتركي ه هاتوسط گرو ؤثرحرفه اي و ديگر عوامل مشايستگي براساس استاندارد  ؛استاندارد ارزشيابي - 2

  . مي گردد صالحيت حرفه ايمنجر به اعطاي گواهينامه يا مدرك 
دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه  توسط ارائه و ارزشيابيحرفه  شايستگي بر اساس استاندارد هاي ؛د آموزشي (برنامه درسي)اراستاند - 3

  . در اولويت قرار دارد ...تجهيزات آموزشي و، يادگيري - راهبردهاي ياددهي، امحتو، وسدر در اين استاندارد واهداف. مي گردد
  آموزش مبتني بر شايستگي  •

  شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي در نظر . رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه تمركز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد
شايستگي ها مي توانند به شايستگي هاي فني . و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام مي شود طراحي، گيرد و فرايند نيازسنجي مي

رسيدن فراگيران به حداقلي از همة شايستگي ها به عنوان هدف . غيرفني و عمومي دسته بندي شوند، (در يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها)
  . ويكرد مورد توجه قرار مي گيردآموزش هاي فني و حرفه اي در اين ر

 استاندارد شايستگي حرفه  •

  . ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه مي باشد، كارها، استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها
  هويت حرفه اي •
  دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي   هب بنابراين. اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است، گرايش ها، برآيند مجموعه اي از باورها 

  . هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد، اي حرفه
  حرفه اي)  - حرفه اي (چند رشته اي تحصيلي-گروه تحصيلي •

موقعيت بر اساس استعداد و  تصحيح در، حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر عالئق –چند رشته تحصيلي 
چند رشته اي ها ممكن . صورت منطقي ياري مي رساند هحرفه اي ب- حركت در مسير زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي

ي حرفه و شايستگي هاي شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرع، غير هم خانواده، است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي هم خانواده
  . حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد - گروه بندي تحصيلي. طولي براي كسب كار باشد

  حرفه اي  - رشته تحصيلي •
  . مجموعه اي از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي است كه آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد

  ف توانمند سازياهدا •
يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط - استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي، اهداف توانمند سازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها

و چهار  عمل و اخالق، علم، ايمان، اهداف توانمند ساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر: تعقل. دانش آموزان تدوين مي گردد
كه آموزش و  باتوجه به اين -. شوند تبيين و تدوين مي، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، خدا، ارتباط متربي با خود  عرصه
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خلق و ، خود، اتربيت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربيان است و هويت متربيان برايند نوع ارتباط آنان با خد
  يكپارچه و منطقي كليه، اي جامع ها به گونه اين عرصه، قابل تبيين خواهد بود  ها بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصه، باشد خلقت مي

  . گيرد را دربرمي 1هاي تربيتي ساحت
  پارچه و كل نگر يادگيري يك •

در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي چهارگانه . يادگيري يك موضوع از ابعاد مختلف، يادگيري همه جانبه
  . گفته مي شود

  يادگيري •
به صورت نمادين (از ، ) ...تمرين و، عيني (از طريق كار  يادگيري ممكن است از طريق تجربه، فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده

  . شهودي (ذهني يا روحاني) صورت گيرد  نظري (توضيحات كلي) يا به شيوه  به شيوه، و نمادها)اعداد ، طريق اشكال
 فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته •

در . يادگيري در شاخه فني و حرفه اي طراحي مي گردد - فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته بر اساس اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي 
ديدگاه ، ي يادگيري در دروس مختلف شاخه فني و حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوريتدوين فعاليت ها

يادگيري در فرايند آموزش به كمك مواد و رسانه هاي يادگيري به منظور تحقق شايستگي  - انتخاب فعاليت هاي ياددهي. فناورانه حاكم خواهد بود
  فعال نمودن ، درك و تفسير پديده ها در موقعيت هاي واقعي دنياي كار، آموزان ز قبيل تقويت انگيزه دانشاصولي اها بر اساس 

  . استوار است هنرجويان
  محتوا  •

محتوي مبتني بر ارزش هاي فرهنگي و تربيتي و . محتوي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته مي باشد
رشد ، مجموعه اي منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات يادگيري است كه زمينه شكوفايي فطرت الهي، با آموزه هاي ديني و قرآنيسازوار 

ايده هاي  همچنين محتوي دربرگيرنده مفاهيم ومهارتهاي اساسي و. عقلي و فعليت يافتن عناصر و عرصه ها را بصورت پيوسته فراهم مي آورد
تناسب محتوي با نياز هاي . است و بر گرفته از يافته هاي علمي و معتبر بشري مي باشد هنرجويان شايستگي هاي مورد انتظار ازكليدي مبتني بر 

 . انتظارات جامعه اسالمي و زمان آموزش از الزامات محتوي است، هنرجويانويژگي هاي روانشناختي ، عاليق، حال و آينده

  يادگيري بسته تربيت و •
 صورت اجزايي به يا واقعي بسته يك در كه شود مي اطالق آموزشي هاي رسانه و مواد، منابع از هنگاهم اي مجموعه به، و يادگيري تربيت بسته 

گسترش  با حاضر حال در. گيرد مي قرار استفاده مورد تحصيلي پايه چند يا يك براي و تهيه كننده توليد مؤسسه برند و نشان با هماهنگ
طراحي و تهيه بسته يادگيري . شود مي تكميل اينترنتي هاي سايت و فشرده لوح، آموزشي افزارهاي نرم با آموزشي بسته، ICT و نوين هاي وريافن

 حاوي يا آموزشي هاي رسانه و منابع از اي گستره شامل تواند مي يادگيري بسته تربيت و. بر اساس ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد

، افزاري سخت بسته كنار در. باشد ابزارها و آموزشي كمك وسايل برخي حتي و فيلم آموزشي، فشرده لوح، كار هاي برگه، كتابچه و كتاب تعدادي
  . كند كمك آموزشي بسته يك به تكميل تواند مي نيز اينترنت و افزاري نرم امكانات از استفاده

، هنرآموز راهنماي كتاب شامل اصلي منابع. نمود تقسيم تكميلي منابع و اصلي بعمنا شامل كلي گروه دو به را تربيت و يادگيري بسته توان مي
  . شوند مي دانش فني كتاب و هنرجو همراه كتاب، درسي كتاب

  مكاترونيكرشته  •
 به رانيا كشور در. است كشور آن عيصنا يجوامع نيچن در شرفتيپ ينمودها از يكي كه شود يم محسوب شرفتيپ حال در جوامع جز رانيا كشور

) رايانه - كيالكترون -كيمكان( اي حوزه تك افراد با نتوانستههنوز  ها بخش از ياريبس در كيمكاترون نيسيتكن تراز در يانسان يروين نداشتن ليدل
 و يكار فيالتك از يكي به عنوان ريدپذيتجد و نو هاي يانرژ اول تياولو در كشور يعلم جامع نقشه سند اساس بر. دينما رفع را خود مشكالت

                                                            
، زيباشناختي و هنري، زيستي و بدني، اجتماعي و سياسي، عبادي و اخالقي، عبارتند از: اعتقادي، تحول بنيادين آموزش و پرورشبر اساس سند  هاي تعليم و تربيت ساحت .1

 . و علمي و فناورانه  اي اقتصادي و حرفه
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 خدمات صنعت نسبت نيهم به. بود خواهد ندهيآ يها سال در صنعت نيا رشد دهنده نشان كه مي باشد سند نيا دوم تياولو در كيمكاترون رشته
 خود به ار كشور كار يروهاين از يميعظ قشر و كرده رشد زين يكيمكاترون محصوالت ينگهدار و ريتعم فعاالن و ركارانيتعم تعداد و فروش از پس

  . داد خواهد اختصاص
 و ماهر يها نيسيتكن و كارگران وجود، يشگاهيآزما زاتيتجه و يپزشك زاتيتجه، مدرن يخانگ لوازم عيصنا در فناوري عيسر شرفتيپ به توجه با

. باشد يم پرورش و آموزش يا حرفه و يفن آموزش نظام عهده بر ييروهاين نيچن تيترب از ياديز سهم كه شود يم احساس يخوب به كرده ليتحص
 هاي دستگاه ينگهدار و ريتعم و يانداز راه و نصب به ليتما شتريب باال يليتحص مدارك با افراد، يپزشك زاتيتجه كارشناسان اظهارات طبق

MRI،... و خارج خود برهيكال از مرور به ها دستگاه نيا اساس نيهم بر. ندارند يليتما نييپا سطح هاي دستگاه در تيفعال نيا يبرا و دارند را 
 ليتحم باعث خود نيا كه ندنماي يم يداريخر تر مدرن هاي دستگاه و نموده خارج رده از را آن ها مارستانيب اي و داشت نخواهند را الزم ييكارآ
  . شد خواهد درمان بخش به نهيهز
  . داشت خواهند رشد% 7/27 حدود متوسط طور هب كيمكاترون به مربوط مشاغل يالديم 2022 سال تا يالملل نيب مطالعات اساس بر

 نيا راتيتعم با مرتبط مشاغل، كشور در ندهيآ هاي سالدر  يادار و يخانگ يكيمكاترون محصوالت وجود زانيم اساس بر، كارشناسان نظر طبق
 مشاغل رشد روند اساس نيهم بر. ودب خواهد آن يجهان رشد از شتريب مراتب به رشد نيا و داشت خواهد يا مالحظه قابل رشد محصوالت گونه

  . شود يم ينيب شيپ% 3/56 حدود 1405 سال تا كارشناسان و خبرگان نظر اساس بر حوزه نيا به مربوط
 رشد كه دهد يم نشان آنها جينتا سهيمقا و محصوالت نيا يداخل داتيتول رشد روند و كيمكاترون كارشناسان نظر، يالملل نيب مطالعات يبررس

، اساس نيهم بر. دانست تر محتمل خصوص نيا در را خبرگان نظر توان يم و بوده شتريب المللي نيب يآمارها به نسبت كشور در حوزه نيا مشاغل
  . شود يم ينبي شيپ% 9/48 حدود در 1405 سال يبرا محصوالت مكاترونيكي راتيتعم يانداز راه و نصب مشاغل تعداد رشد روند

 و يفن آموزش در رشته نيا گسترش به توجه كه شد متصور كيمكاترون رشته يرو شيپ يعيوس انداز چشم توان يم شده عنوان موارد به توجه با
  . گردد يم متذكر شيپ از شيب را كشور يا حرفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  مكاترونيكنقش فناوري اطالعات و ارتباطات در رشته  
له صنعت بر هيچ فردي پوشيده نيست و برنامه ريزان در عصر حاضر و آينده جز ) در تمامي زمينه ها از جمITنقش فناوري اطالعات و ارتباطات (

هنرجويان مي توانند به طور مستمر با كسب اطالعات در ارتباط . تن دادن به اين فناوري نوين در تمامي زمينه هاي اطالع رساني راه گريزي ندارند
پيشرفت چشمگيري داشته ، سيستم هاي مكاترونيكي، اتوماسيون صنعتي، هاي طراحي با فناوري هاي نوين دانش خود را به روز كنند و در زمينه

  . باشند

 ميزان خالقيت ابتكار و نوآوري مورد نياز  
از مهمترين ابزاري است كه يك فرد صنعتي ، نوآوري كار گروهي و امكان استفاده از فناوري هاي جديد، خالقيت ، امروزه در محيط هاي صنعتي

در محيط هاي آموزشي و صنعتي به دليل تغييرات و پيشرفت سريع . محيط كار براي رشد و پيشرفت علمي خود از آن استفاده كند مي تواند در
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در خواهد بود به بهترين وجه قا ، پويا و روحيه اي مبتكرانه هستند ، افراد كه داراي ذهني خالق ، با فراهم بودن زمينه هاي مختلف يادگيري ، صنعتي
 . شايستگي الزم را به دست آورند، ممكن

  شايستگي هاي غير فني در رشته
  هدف شايستگي محوريرديف

جمع آوري و گرد آوري  1
  اطالعات

 و هيتجز، ازين مورد يها داده ييشناسا، كار به مربوط اطالعات/ها داده آوردن بدست/ انتخاب
، كپارچهي/چندگانه يافزارها نرم يريكارگ به، انهيرا به هيپا اطالعات كردن وارد، ها داده ليتحل

 كاربرد فناوري اطالعات 2 ها داده ريتفس، اطالعات پردازش
3 

 انتخاب فناوري مناسب
 يريگيپ، موجود هاي يفناور شناخت، ديجد هاي يفناور يطراح، كار هاي يازمندين فهم

 درك، نتظارا مورد جينتا آوردن بدست يبرا يفناور با كردن كار، كار ياجرا حيصح مراحل
 ، عملكرد از درست

4 

 به كارگيري فناوري مناسب
 يريگيپ، موجود يها يفناور شناخت، ديجد يها يفناور يطراح، كار يها يازمندين فهم

 درك، انتظار مورد جينتا آوردن بدست يبرا يفناور با كردن كار، كار ياجرا حيصح مراحل
 ، عملكرد از درست

5 

 مديريت مواد و تجهيزات

، ياثربخش ، تيفيك، ازين يابيارز، زاتيتجه و مواد منياوحيصحيريكارگبهبرنظارتوشيپا
 يشناسائ، خاص كار ياجرا يبرا ازين مورد منابع و زاتيتجه از ينگهدار، زاتيتجه و مواد يمنيا

، زاتيتجه و مواد يمنيا، ياثربخش تيفيك، ازين يابيارز، ندهيآ يبرا ازين مورد زاتيتجه و مواد
 هياول مواد حيصح يريبكارگ و شيپا، ينگهدار، سفارش، زاتيتجه ستيل از ينگهدار و سفارش

6 

 مسئوليت پذيري

 ياستانداردها شيپا و كنترل، محوله يكارها و فيوظا انجام، شده انجام كار تيفيك از نانياطم
 شدن داوطلب، نيقوان از يرويپ، منظم حضور، نظارت حداقل با كارها حيصح انجام، يعملكرد

 به حضور اثبات و گذاشتن شينما به، كار اتيجزئ به توجه، خاص و ديجد هاي¬تيفعال يبرا
 وجدان، شده انجام كار، مربوطه مراجع و استانداردها تيفيك از نانياطم، يشناس وقت و موقع
 . يكار

7 

 درستكاري و كسب حالل

 ياستانداردها شيپا و كنترل، محوله يكارها و فيوظاانجام،شدهانجامكارتيفيكازنانياطم
 شدن داوطلب، نيقوان از يرويپ، منظم حضور، نظارت حداقل با كارها حيصح انجام، يعملكرد

 به حضور اثبات و گذاشتن شينما به، كار اتيجزئ به توجه، خاص و ديجد هاي¬تيفعال يبرا
 وجدان، شده انجام كار، همربوط مراجع و استانداردها تيفيك از نانياطم، يشناس وقت و موقع
 . يكار
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  نصب و راه اندازي مصنوعات مكاترونيكي اهداف درس تفضيلي درس
 اهداف تفصيلي رشته مكاترونيك •

 عرصه
  عناصر

 رابطه با خويشتن
  روان وجسم)، (روح

 رابطه با خدا
، آيات تكويني، (صفات خدا

  انبياءواولياي الهي)، تشريعي

  ها)رابطه با خلق خدا(ساير انسان 
، همسايگان، دوستان، (خانواده
  استان و جهان)، شهر، محله

  رابطه با خلقت
محيط ، فضا، آب، طبيعت:زمين- 1(

ماوراء طبيعت:حيات  -2 ...زيست و
  ) ...مالئكه و، جهان آخرت، ابدي

تفكر و انديشه ، تعقل
  ورزي
، استدالل، (تامل

تجزيه و ، استنباط
، تدبر، توجه، تحليل

، درك، كشف، نقد
خالقيت و ، كمتح

  پژوهش)

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

عاليق و استعدادهاي فردي  -3
خود را در مشاغل مربوط به 

 . كندمكاترونيك ارزيابي مي

با توجه به فرآيند نصب و  -4
اندازي محصوالت راه

مكاترونيك به خالقيت و 
 . خودباوري توجه دارد

درمسايل موجود در حرفه -5
كارگر ماهر مكاترونيك و 

كمك تكنيسين مكاترونيك 
  . بصيرت دارد

 شايستگي پايه -1

شايستگي خاص ديگر   -2
 حوزه هاي يادگيري

پيرامون ارتباط مؤثر با خدا  -3
را براي انجام دستورات الهي 

 . كنددر زندگي تدبر مي

به يادگيري مادام العمر در  -4
مندانه انبياء زندگي سعادت

 . كندتوجه مي

يات الهي درباره ارزش در آ-5
كار كارگر و تكنيسين 
  . كندمكاترونيك تفكر مي

 شايستگي پايه -1
شايستگي خاص ديگر حوزه   -2

 هاي يادگيري
اي در ارائه به اخالق حرفه -3

خدمات به مشتريان محصوالت 
 . كندمكاترونيكي تفكر مي

در انجام خدمات پس از فروش  -4
محصوالت مكاترونيكي به 

 . دكنمشتريان تدبر مي
هاي عيوب حادث شده در بخش -5

هاي هيدروليك سيستم
مكاترونيكي را تجزيه و تحليل 

  . كندمي

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

در  HSEآخرين استانداردهاي  -3
مراكز خدمات پس از فروش 

محصوالت مكاترونيكي را ارزيابي 
 . كندمي

در حفظ محيط زيست در هنگام  -4
طوط اتوماسيون كار در خ

صنعتي به طور خردورزانه 
 . كنداستدالل مي

جويي در مصرف هاي صرفهروش -5
اندازي آب را در نصب و راه

محصوالت مكاترونيكي خانگي 
  . كندتدبر مي

  ايمان و باور
التزام ، تعبد، (پذيرش

  قلبي)

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

  به اخالق  -3
صب تجهيزات اي و نحرفه

هوشمند ساختمان ايمان 
 . دارد

پذيري در انجام به مسئوليت -4
تعمير و نگهداري تجهيزات 

سرمايشي و گرمايشي اعتقاد 
 . دارد

به توانايي خود در ساخت  -5
تجهيزات مكاترونيكي باور 

  . دارد

 شايستگي پايه -1

شايستگي خاص ديگر   -2
 حوزه هاي يادگيري

با نگرش سيستمي به نقش  -3
ام امور محوله خدا در انج

كارگر ماهر مكاترونيك 
 . ايمان دارد

با نشاط به تأثير توكل به  -4
خدا در تكاليف كاري كارگر 

 . ماهر مكاترونيك باور دارد

به حضور خدا در انجام  -5
صحيح كارهاي موجود در 

حرفه كارگر ماهر 
مكاترونيك و كمك 

تكنيسين مكاترونيك التزام 
  . قلبي دارد

 شايستگي پايه -1

گي خاص ديگر حوزه شايست  -2
 هاي يادگيري

اي در ادامه به اخالق حرفه -3
خدمات پس از فروش 

محصوالت مكاترونيكي التزام 
 . دارد

-به خيرخواهي و مسئوليت -4

پذيري در تعمير و نگهداري 
محصوالت مكاترونيكي باور 

 . دارد

به رضايت مشتري در خدمات  -5
مورد سفارش در مديريت 

هوشمند ساختمان التزام قلبي 
  . اردد

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

به پرهيزكاري درحفظ محيط  -3
اندازي زيست هنگام نصب و راه

محصوالت مكاترونيكي التزام 
 . دارد

پذيري در توسعه به مسئوليت -4
 . پايدار اعتقاد دارد

به نقش مؤثر كارگر و تكنيسين  -5
محصوالت مكاترونيك در 
ست تغييرات مخرب محيط زي

  . قائل است

  علم
(كسب معرفت 

بصيرت و ، شناخت
  آگاهي)

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

به نگرش سيستمي در تعمير  -3
و نگهداري محصوالت 
 . مكاترونيكي علم دارد

 شايستگي پايه -1

شايستگي خاص ديگر   -2
 حوزه هاي يادگيري

به احكام اسالم در پذيرش   -3
 مسئوليت علم دارد

به صفت عدالت جويي  -4

 شايستگي پايه -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

نسبت به تأثير كسب و كار  -3
مكاترونيك در رونق اقتصادي 

 . كشور بصيرت دارد

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

هاي كسب اطالعات در به روش -3
زمينه بازيافت مواد مصرفي 

 . معرفت دارد
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 اهداف تفصيلي رشته مكاترونيك •
 عرصه
  عناصر

 رابطه با خويشتن
  روان وجسم)، (روح

 رابطه با خدا
، آيات تكويني، (صفات خدا

  انبياءواولياي الهي)، تشريعي

  ها)رابطه با خلق خدا(ساير انسان 
، همسايگان، دوستان، (خانواده
  استان و جهان)، شهر، محله

  رابطه با خلقت
محيط ، فضا، آب، طبيعت:زمين- 1(

ماوراء طبيعت:حيات  -2 ...زيست و
  ) ...مالئكه و، جهان آخرت، ابدي

به خالقيت در وظايف كارگر  -4
. ماهر مكاترونيك آگاهي دارد

به وظايف و مراحل كاري -5
ر و تكنسين حرفه كارگر ماه

  . مكاترونيك معرفت دارد

خداوند در كسب علوم 
 مكاترونيك معرفت دارد

به احكام الهي درزمينه كار و -5
فعاليت اقتصادي در حرفه كارگر 

مكاترونيك  ماهر و تكنيسين
  . معرفت دارد

به اثرات بلند همتي در  -4
مناسبات اجتماعي محيط كار 

خدمات پس از فروش 
محصوالت مكاترونيكي معرفت 

 . دارد

س از به مشاغل خدمات پ- 5 
فروش محصوالت مكاترونيكي 

اي متناسب با توسعه حرفه
  . شناخت دارد

هاي كاربرد فناوري در به روش -4
تحقق توسعه پايدار در 

محصوالت مكاترونيكي بصيرت 
 . ددار

به اهميت درج برچسب انرژي در -5
محصوالت مكاترونيكي آگاهي 

  . دارد

  عمل
، اطاعت، تالش، (كار

  ، عبادت
، كارآفريني، مجاهدت
  ) ...و مهارت

 شايستگي پايه  -1
شايستگي خاص ديگر حوزه   -2

 هاي يادگيري
كارگرو تكنيسين مكاترونيك  -3

فن آوري را در كليه مراحل 
تعمير و ، اندازينصب و راه

گهداري محصوالت ن
 . گيردمكاترونيكي به كار مي

خالقيت را در نصب تجهيزات  -4
ساختمان هوشمند را به كار 

 . گيردمي
هاي تخصصي را در مهارت  -5

تعمير و نگهداري تجهيزات 
هيدروليك و پنوماتيك به كار 

  . گيرد

 شايستگي پايه -1
شايستگي خاص ديگر   -2

 حوزه هاي يادگيري
احكام اسالمي اخالق  -3

اي را در مراحل كاري حرفه
نصب و راه اندازي 

محصوالت مكاترونيكي به 
 . گيردكار مي

صفات خدا در تعمير و  -4
نگهداري مكاترونيكي 

 . نمايدمتجلي مي
به حقوق الهي در تمام  -5

ابعاد حرفه كارگر و 
تكنيسين مكاترونيك عمل 

  . مي نمايد

 شايستگي پايه -1
شايستگي خاص ديگر حوزه   -2

 هاي يادگيري
هاي مختلف ارتباط مؤثر با شيوه -3

مشتريان لوازم خانگي 
 . مكاترونيكي را به كار گيرد

خالقيت را در نصب و راه اندازي  -4
محصوالت مكاترونيكي مشتريان 

 . به كار گيرد
كارگر ماهر مكاترونيك با  -5

تكنسين خط توليد مشاركت 
  . دارد

 شايستگي پايه  -1
شايستگي خاص ديگر حوزه   -2

 هاي يادگيري
اي نوين را در خط هفناوري -3

توليد محصوالت مكاترونيكي به 
نحوه به كار گيرد تا به محيط 

 . زيست آسيب نرسد
را در بهره  HSEقوانين  -4

برداري از محصوالت 
 . گيردمكاترونيكي به كارمي

اصول زيست محيطي را در  -5
حرفه كارگرماهر و كمك 

تكنيسين مكاترونيك به كار 
  . گيردمي

  اخالق
و عاطفه ، (تزكيه

  ملكات نفساني)
  

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

در تعمير و نگهداري  -3
محصوالت مكاترونيكي اخالق 

 . حرفه اي را رعايت كند

به كار و معاش حالل و داشتن  -4
روحيه تالش مستمر براي 

اندازي محصوالت نصب و راه
 . مكاترونيكي ارزش قائل باشد

كمك در حرفه كارگر ماهر و  -5
  . تكنيسين

 شايستگي پايه -1

شايستگي خاص ديگر حوزه   -2
 هاي يادگيري

كسب و كار ، در كارآفريني -3
حالل تقواي الهي را پيشه 

 . نمايد

براي صفت عدل الهي در  -4
انجام تكاليف كاري 

 . مكاترونيك ارزش قائل است

انجام وظايف حرفه كارگر  -5
ماهر و كمك تكنيسين 

مكاترونيك را عبادت تلقي 
   .نمايد

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر   -2
 حوزه هاي يادگيري

به حقوق همكاران در  -3
ارتباط موثر و كار تيمي در حرفه 

 . مكاترونيك پايبند باشد

براي روحيه تعاون و  -4
جمع گرايي درانجام وظايف شغلي 

 . مكاترونيك ارزش قائل باشد

وظايف محوله در حرفه - 5 
كارگرماهر و كمك تكنيسين 

در قبال مشتريان را با  مكاترونيك
  . دقت و تعهد انجام مي دهد

 شايستگي پايه  -1

شايستگي خاص ديگر حوزه  -2
 هاي يادگيري 

-به استفاده از علوم و فناوري -3

هاي نوين در ارتقاء سطح 
مصرف انرژي در محصوالت 

 . مكاترونيكي التزام دارد

براي مخلوقات هستي و محيط  -4
زيست در تعمير و نگهداري 

ترونيكي ارزش محصوالت مكا
 . قائل است

به محيط كار سالم و آراسته در   -5
حرفه كارگر ماهر مكاترونيك و 
  . تكنيسين مكاترونيك باور دارد
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 هاي رشته مكاترونيكجدول تطبيق دروس ـ شايستگي •
  1كد گروه: مكانيكگروه تحصيلي: 

  078810كد رشته تحصيلي: رشته تحصيلي: مكاترونيك
 يمانه ها و شايستگي هاوس /پتخصيص در

 

 شماره
نام

 درس/پيمانه
 سال/ترمنوع درس كد درس

ساعت
 تئوري

ساعت
 عملي

شايستگي ها 
 فني

 شايستگي هاي غيرفني
  

  نام و كد گروه ارزشيابي دنياي كار

1 

نصب وراه  
اندازي 

مصنوعات 
 مكاترونيكي

078810011
0  

مشترك 
 در گروه

 180 120 دهم

و0701
و0702
و0703
و0704
و0705
و0706
و0707
و0108
0902  

انتخاب فناوري هاي 
مديريت ، )N41مناسب (

، )N66مواد و تجهيزات (
، )N53نقش در تيم (

، )N64مديريت زمان (
، )N12تصميم گيري (

، )N72مسئوليت پذيري(
درستكاري و كسب حالل 

)N73( ، تفكر انتقادي
)N14( 

نصب و راه اندازي سيستم هاي 
  )G4(نامه پذيرمكاترونيكي بر

--- )G1پرداخت كار ساده(
  )G2مونتاژكار ساده(

ي با قوس الكتريكي و جوشكار
  )G3( الكترود دستي

نصب و راه اندازي سازو كار هاي 
  )G5( حركتي

2 

 و ريتعم
 ينگهدار

سيستم هاي 
سرمايشي 
وگرمايشي 
 مكاترونيكي

078810021
1 

مشترك 
 در رشته

 180 120 يازدهم

و0106
و0105
و0101
و0903
0508 

محاسبه و رياضي
)N92( ، نگهداري فناوري

هاي بكار گرفته شده 
)N43( ، مديريت زمان
)N64( ، تصميم گيري
)N12( ، درستكاري و

 )N73كسب حالل (

دمنده -)G1تعميركار كولر آبي (
  )G2(مكاترونيكي
  )G3(جوجه كشي

نصب و راه اندازي سلول هاي 
 )G4(خورشيدي

نصاب آبگرمكن هاي 
 )G5خورشيدي(

3 
 ساخت

 زاتيتجه
 يكيمكاترون

078810031
1 

مشترك 
 در رشته

 180 120 يازدهم

و0601
و  0708
و0709
و0606
0107  

بكارگيري فناوري هاي 
، )N42مناسب (

، )N72مسئوليت پذيري(
شركت در اجتماعات و 

توسعه ، )N54فعاليت ها (
شايستگي و 

آموزش ، )N36دانش(
 )N57 ديگران (

نقشه كش تجهيزات 
تراشكار --- )G1مكانيكي(

  )G2ساده(
نقشه كش -- )G3فرزكار ساده (

  ) G4الكترونيكي(
 )G5تعمير كار ماشين هاي اداري(

4 

 و ريتعم
 ينگهدار

 يها ستميس
 و كيدروليه

 كيپنومات

078810041
2 

مشترك 
 در رشته

 180 120 دوازدهم

و0603
و0604
و0303
و0301
و0904
0606  

نگهداري فناوري هاي 
، )N43بكارگرفته شده (

، )N72ئوليت پذيري(مس
تعالي ، )N11استدالل (

تفكر ، )N71فردي (
 )N15خالق (

نقشه خوان سيستم هاي 
  )G1هيدروليكي وپنوماتيكي(
تعمير كار سيستم هاي 

  )G2هيدروليكي(
تعميركارسيستم هاي پنوماتيكي 

)G3(  
تعميركار يونيت دندان 

  )G4پزشكي(
نقشه كش دستگاه هاي 

 ) G5مكاترونيكي(
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 يمانه ها و شايستگي هاوس /پتخصيص در
 

 شماره
نام

 درس/پيمانه
 سال/ترمنوع درس كد درس

ساعت
 تئوري

ساعت
 عملي

شايستگي ها 
 فني

 شايستگي هاي غيرفني
  

  نام و كد گروه ارزشيابي دنياي كار

5 

 هرا و نصب
 اندازي

 زاتيتجه
 هوشمند
 ساختمان

078810051
2 

مشترك 
 در رشته

 180 120 دوازدهم

و0504
و0503
و0401
و0502
و0501
و0506
0505 

، )N71تعالي فردي (
جمع ، )N15تفكر خالق (

آوري و گرد آوري 
، )N31اطالعات (

، )N51اجتماعي بودن (
مديريت منابع مالي 

)N65( 

نصاب سيستم هاي حفاظتي براي 
  )G1هاي كوچك( ساختمان

  )G2نصاب تجهيزات اعالم حريق(
نصاب شبكه هاي با سيم 

  )G3كامپيوتري (
  )G4نصاب دوربين مدار بسته (

نصاب سيستم هوشمند 
 )G5ساختمان(

6  

و راه  نصب
 ستميس ينداز
 يكنترل يها

 يكيمكاترون

078810061
2 

مشترك 
 در رشته

 180 120 دوازدهم

و0402
و0403
و0201
و0202
و0206
0901 

، )N64ريت زمان (مدي
مديريت كارها و پروژ ها 

)N62( ، مديريت كيفيت
)N63( ، بكارگيري

فناوري هاي مناسب 
)N42( ، مسئوليت

 )N72پذيري(

پشتيبان شبكه هاي بي سيم 
  )G1كامپيوتري(

- )G2برنامه نويس ميكروكنترلرها(
  )plc )G3لوهاي بمونتاژكار تا

  )G4نصاب تجهيزات برقي صنعتي(
ه تعميركار دستگا

  ) ECG)(G5الكتروكارديوگراف(
  

 

 طراحي و سازماندهي درس  
تكليف كاري در قالب پنج پودمان شايستگي تشكيل شده است كه هر پودمان  هشتاز  نصب و راه اندازي مصنوعات مكاترونيكيدرس  •

افقي از ساده به پيچيده در سازماندهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در يك مسير  .استمكاترونيك نماينده يك شغل در حوزه 
و در پايان درس ، تدريجي كسب و ارزيابي خواهد شد و شايستگي ها به صورت. طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه مي شود

 . ت انتقال دارد محقق مي شودليكه قابنصب و راه اندازي مصنوعات مكاترونيكي شايستگي كالن 

  
  

 شايستگي هاي مورد انتظار  
  ي هاي فنيشايستگ •

 نصب و راه اندازي سيستم هاي مكاترونيكي برنامه پذير •

 اره كاري •

 سوهان كاري •

 سوراخ كاري •

 خم كاري •

 پرچ كاري  •

 جوش كاري با قوس الكتريكي و الكترود دستي •

 نصب و راه اندازي سازو كار هاي حركتي •
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  شايستگي هاي غير فني در رشته مكاترونيك •
  )N41انتخاب فناوري هاي مناسب ( - 1
  )N43نگهداري فناوري هاي بكارگرفته شده ( - 2
  )N72مسئوليت پذيري ( - 3
  )N73درستكاري و كسب حالل ( - 4
  )N64مديريت زمان ( - 5
  )N12تصميم گيري ( - 6
  )N71تعالي فردي ( - 7
  )N62مديريت كارها و پروژه ها ( - 8
  )N15تفكر خالق ( - 9

  )N53نقش در تيم ( - 10
  )N14تفكر انتقادي ( - 11
  )N57آموزش ديگران ( - 12
  )N31جمع آوري و گرد آوري اطالعات ( - 13
  )N81كارآفريني ( - 14
  

 هدايت تحصيلي در رشته  
  حرفه اي شامل - تحصيلي هدايت

بخشي از آن وجود دارد و بخش مكاترونيك هدايت از طريق دراختيار قرار دادن اطالعات شغلي و حرفه اي كه در برنامه درسي رشته  - 
 . مسير توسعه حرفه اي از طريق بازديد و كار اموزي محقق مي شود هاي ديگر شامل

 . و با كمك ازمونهاي استاندارد انجام خواهد شد مشاوره حرفه اي كه در طول سال تحصيلي توسط مشاوران - 

عمودي در  هدايت آموزشي كه توسط مشاوران و با ابزارهاي سنجش خاص به منظور هدايت فراگيران در مسير هاي تحصيلي افقي و - 
 . متوسطه و بعد از ان انجام مي شود

ت در سال دهم فراگيران به تناسب مكانهاي جغرافيايي كه در آن قرار دارند و امكانات محيط آموزشي( وجود ساير رشته هاي در گروه) ممكن اس
  . گيرد انتخاب در گروه همگن و يا غير همگن در اين پايه را داشته باشند كه بايد مورد توجه قرار 3

 سازماندهي محتوي  
 و بوده يكديگر از كاري مستقل تكاليف و ها پودمان كه است كاري تكليف 8 و پودمان 5 از متشكل نصب و راه اندازي مصنوعات مكاترونيكي درس

 نياز مورد پايه هاي دانش اابتد كاري تكليف هر در. مي شوند ارائه سال طول در اي مرحله بصورت و پيچيده به ساده از خطي بصورت كاري تكاليف

 . گردد مي ارائه

 . شود مي ارائه كار تحليل هاي برگ نمون اساس بر و تلفيقي بصورت كاري تكاليف از مرحله هر هاي مهارت و ها دانش
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 پودمانها زمان آموزش  
  نصب و راه اندازي مصنوعات مكاترونيكي -درس اول –سال دهم  •

  

  عت)زمان (سا كارها هاپودمان رديف
نصب و راه اندازي سيستم هاي  1

  مكاترونيكي برنامه پذير
نصب و راه اندازي سيستم هاي مكاترونيكي 

  برنامه پذير
60  

  15  اره كاري  پرداخت كار ساده  2

  15  كاريهانسو  

  30  كاريسوراخ

  30  كاري لولهخم  كار ساده مونتاژ 3

  30  پرچ كاري  

ود جوشكاري با قوس الكتريكي و الكتر 4
  دستي

  60  جوشكاري با قوس الكتريكي و الكترود دستي

هاي نصب و راه اندازي سازو كار 5
  حركتي

  60  هاي حركتيو كار نصب و راه اندازي ساز

  

  سيستم هاي سرمايشي وگرمايشي مكاترونيكي ينگهدار و ريتعم -درس دوم –سال دهم  •
زمان   كارها هاپودمان رديف

  (ساعت)
  60  كولر آبي مكاترونيكي  يكيكولر آبي مكاترون  1

  60  دمنده مكاترونيكي  دمنده مكاترونيكي  2

  60  جوجه كشيماشين   جوجه كشيماشين   3

نصب و راه اندازي سلول   4
  خورشيدي

  60  نصب و راه اندازي سلول خورشيدي

نصب و راه اندازي آبگرمكن   5
  خورشيدي

نصب و راه اندازي آبگرمكن 
  خورشيدي

60  
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  نصب و راه اندازي مصنوعات مكاترونيكي -درس اول–ي درس سال دهم مسير يادگير •
  

  

  

  

  

  

  سيستم هاي سرمايشي وگرمايشي مكاترونيكي ينگهدار و ريتعم –مسير يادگيري درس سال دهم  •
  

  

  

  استاندارد فضا  
 موارد شامل فضا اين .گردد مي اجرا، باشدخود مي  اختصاصي فضاي داراي كه مكاترونيككارگاه  در نصب و راه اندازي مصنوعات مكاترونيكي درس
 است: زير

 ..سرويس بهداشتي و، انبار، اق هنرآموزات، كالس درس، نور مناسب، ات جنبيتجهيز، ميزكار، چيدمان دستگاه ها شامل فضاياستاندارد  فضاي
به  اي و كاردانش فني و حرفه تاليف كتاب درسي استاندارد كلي فضاي مورد نياز براي چيدمان تجهيزات توسط دفتر برنامه ريزي و باشد كه مي

  . شود ميسازمان مذكور اعالم 

 يادگيري مواد و منابع، مراكز، رسانه ها، مواد  
 مراكز يادگيري •

 كارگاه •
 مراكز مهارت آموزي و بخش خصوصي مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش •
 محيط هاي كار واقعي بر مبني ايسكو •

 رسانه هاي يادگيري •

 هنرجوراه كتاب هم •
 هنرآموزكتاب راهنماي  •
 پوستر •
 نرم افزار •
 نمونه مهارت •
 انيميشن •
 شبيه سازها •
 هنرآموزفيلم راهنماي  •
 انجام تكليف كاري •
  برنامه درسي •
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 منابع يادگيري •

 كتاب مرجع •
 استاندارد هاي فني •
 استاندارد تحليل و ارزشيابي حرفه •

  مواد يادگيري •
 مواد مصرفي  •
 تجهيزات •
 وسايل آموزشي •
 زشي ماكت آمو •
 ابزار  •
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  دومبخش                       
   تدريس       

  واحدهاي يادگيري                            
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 متداول تدريس هاي روش  
آشنايي با روش براي . روش هاي تدريس مختلفي وجود دارد ....،گروه سني يادگيرنده، براي آموزش مطالب به يادگيرنده با توجه به موضوع, محتوي

  . توجه نمائيد 1هاي مختلف فعال و نوين به نمودار 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  » روش هاي تدريس نوين -1نمودار « 
  

  :است زير موارد شامل متداول تدريس هاي روش
  روش گروهي يا مشاركتي  .1

ر مقابل يادگيري خود مسئول است بلكه در مقابل تدريس مشاركتي يك راهبرد توصيه شده براي يادگيري فردي و جمعي است كه نه تنها فرد د
به . مسئول است و معلم مي تواند با انعطافي كه در تركيب و اندازه گروه ها بوجود مي آورد به يك تدريس اثربخش دست يابد يادگيري ديگران نيز

فعاليت هاي . و از اين يادگيري لذت ببرند داكثر رساندهبتوانند با هم كار كنند بلكه يادگيري خود و ديگران را به ح طوري كه نه تنها هنرجويان
اين روش در رشد اجتماعي و عاطفي آنان نيز تأثيرگذار . يادگيري را جذاب و پربار مي سازد و به رشد شناختي هنرجويان كمك مي كند، گروهي
عي و عاطفي آنان را افزايش مي دهد و همدلي و همكاري را توانايي هاي اجتما، هنرجويان در تعامل با يكديگر ياد مي گيرند و همين ارتباط. است

  . در آنان تقويت مي كند
  ضروري است:، توجه به نكات زير، فعاليت هاي گروهي و مشاركتي براي اجراي درست

  .مشاركت كنند، ابتدا ضرورت و اهميت مشاركت و كارگروهي را براي هنرجويان توضيح دهيد تا آگاهانه در اجراي اين روش - 1
 هنرجو) 4يا  2گروه و هر گروه  4يا  3(. تعداد گروه هاي كاري را مشخص كنيد، با توجه به موضوع درس و تعداد هنرجويان در كالس - 2

رعايت نوبت ، ايجاد نظم، وظيفه هماهنگ كننده. از هنرجويان بخواهيد براي گروه خود يك هماهنگ كننده و يك گزارشگر انتخاب كنند - 3
تهيه گزارش از كار ، يادداشت مطالب مطرح شده در گروه، وظيه گزارشگر. اجراي درست فعاليت گروهي است در گروه و نظارت بر

هم گزارشگر را داشته  هر هنرجو بايد تجربه كار هم هماهنگ كننده و. اين افراد نبايد ثابت باشند. گروهي و ارائه آن در كالس است
 . براي هنرجويان توضيح دهيداين مطالب را ، قبل از شروع كار گروهي. باشد

براي اين كار مي توانيد از روش هاي زير استفاده . گروه بندي هنرجويان به گونه اي باشد كه افراد هر گروه ثابت نباشند و تغيير كنند - 4
 كنيد:
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ز هنرجويان بخواهيد ا، به عنوان مثال اگر مي خواهيد چهار گروه تشكيل دهيد. شمارش و تقسيم بندي هنرجويان بر اساس اعداد - 4- 1
  . سه با هم و چهار با هم يك گروه را تشكيل دهند، دو با هم، در پايان شماره هاي يك با هم. از يك تا چهار بشمارند و آن را تكرار كنند

كيل هر چهار نفر يك گروه را تش، هنرجويان را به صورت تصادفي در كالس بنشانيد و از آنان بخواهيد از سمت راست يا چپ - 4- 2
  . دهند

  . گاهي گروه ها را بر اساس انتخاب و تمايل هنرجويان تشكيل دهيد - 4- 3
گروه  در اين روش توجه داشته باشيد در هر. بر اساس توانمندي هاي هنرجويان آن ها را گروه بندي كنيد، گاهي خود شما - 4- 4

 . متوسط و ضعيف با هم باشند، يقو، هنرجويان از نظر درسي

كه هنرجويان  گروهي است، بهترين گروه مشاركتي. متوسط و ضعيف تقسيم بندي نكنيد، ا را بر اساس هنرجويان قويهرگز گروه ه  - 5
با هم باشند تا بتوانند به يكديگر كمك كنند و همدلي و همكاري بين آن ها ايجاد ، ضعيف)، متوسط، طيف هاي مختلف آموزشي(قوي

 . شود

 . تقويت مي كنيد، خالقيت و انگيزه آنان را در كارگروهي، با اين كار. گروه بندي ارائه دهند گاهي از هنرجويان بخواهيد روشي براي - 6

را روي تابلوي كالس  ...،همكاري، رعايت نوبت، مسئوليت پذيري، خالصه اي از قواعد كارگروهي مانند نظم، هنگام اجراي فعاليت گروهي - 7
 . توجه هنرجويان را به آن جلب كنيد، م اجراي كارگروهيبنويسيديا با هر روش ديگر آن را نشان دهيد و هنگا

 نمي تواند تدريس "تدريس مشاركتي يك راهبرد تدريس در گروه هاي كوچك است اما هر تدريسي كه با استفاده از گروه صورت مي گيرد لزوما

زماني كه اين الزامات در جاي خود وبه صورت  زيرا تدريس مشاركتي الزامات و روش هاي مخصوص به خود را دارد و تا. مشاركتي تلقي گردد
                 . درست انجام نگيرد نمي توان گفت تدريس مشاركتي صورت پذيرفته است

بلكه ايجاد رفاقت و ، نيست رقابتكاراو ايجاد . مي باشد هنرجويانو رفاقت گروهي ميان ، همكاري، ايجاد زمينه ي مشاركتهنرآموز وظيفه اصلي 
به خاطر وجود برخي ويژگي هاي  ، اگرچه .به همين سبب است "فلسفه وجودي تدريس مشاركتي دقيقا. و صميميت ميان آنهاستهمكاري 

هنرآموز اما وظيفه ما به عنوان يك . ايجاد خواهد شد رقابت ميان هنرجويان  ...زمينه خانوادگي و، شخصيتي، فردي از جمله ويژگي هاي هوشي
كه  ، بايد تمام تالش خود را معطوف به اين هدف نمايد بلكه همان طوري كه در قبل آمد. ه آن دامن بزنيماي اين نيست كه بحرفه 

يا ((همگي غرق مي شويم و يا همگي نجات در واقع به اين شعار اعتقاد پيدا كنند كه . هنرجويانموفقيت خود را منوط به موفقيت ديگران بدانند
                               . را خواهند گرفت دست ديگرهنرجويان، قوي تر كه هنرجويان در اين صورت است. پيدا مي كنيم))

بلكه بر عكس هر اندازه نا همگوني اعضاي ، براساس توانايي هاي مشابه نيست يادگيري مشاركتي به معناي گروه بندي هنرجويان به اعتقاد كوهن 
  . يشتر خواهد بودتحصيلي بيشتر باشد كارايي رويكرد يادگيري مشاركتي ب هوش و پيشرفت، فرهنگ، زبان، گروه از نظر نژاد

  
  عضو هر گروه و تركيب اعضا گروه  هنرجويانتعداد  

درگروه هاي كوچك است اما آنچه كه مهم است اين است كه در گروه بندي  هنرجوياناولين وظيفه معلم در تدريس مشاركتي گروه بندي 
وگرنه ممكن است نتوانيم از تشكيل گروه به نتايج دلخواه خود دست پيدا  را رعايت نمود تا حداكثر نتيجه حاصل شودقواعدي  ، بايستيهنرجويان 

 "آستانه تحمل كودكان با نوجوانان و بزرگساالن كامال. پيروي مي كند "آستانه تحمل "اعضاي تشكيل دهنده ي هرگروه از قانون علمي . كنيم
در يك زمان واحد نمي توانند با تعداد بيشتري از ، زود خسته مي شوند. تحمل كمتري نسبت به بزرگساالن دارند كودكان آستانه. متفاوت است

يعني تعداد اعضاي هر . اين عوامل را مورد توجه قرار داد، هنرجويانلذا بايد در گروه بندي  .افراد رابطه برقرار ساخته و آن را تا مدتي حفظ نمايند
تعداد اعضاي ، سن فراگيران باالتر تعداد اعضاي گروه نيز كمتر و هرچه، كمتر هنرجويانهر چه سن . دارد هنرجويانمي با سن رابطه مستقي، گروه

نفر و  4تا  3 متوسطه اولدوره  هنرجويان ، نفر 3تا 2دوره ي ابتدايي  هنرجويان تعداد اعضاي گروه ، بهتر است. گروه نيز مي تواند بيشتر باشد
                                                  .نفرباشد 7تا  4و باالتر  دوم ره هاي متوسطهدو هنرجويان

اما اگر اين كار به درستي انجام نشد معلم حق دارد كه  .خود اعضاي گروه را تعيين كنند هنرجويانتا جايي كه ممكن است اجازه دهيد  الف: 
            . درتعيين اعضاي گروه دخالت كند

اينگونه  هنرجوياناگر . متوسط و زرنگ حضور داشته باشند، ازهر سه طيف ضعيف هنرجوياني، معلم بايد توجه داشته باشد كه در هر گروه ب:
  . آنها را سرو سامان دهد ، عمل ننمايند؛ معلم مي تواند با استفاده از روش هايي
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  روش ذهن انگيزي يا بارش فكري .2
مسئله يا پرسشي در كالس مطرح مي شود و هنرجويان آزادانه ، در اين روش. ي آموزش خالق و مشاركتي استذهن انگيزي يكي از روش ها

  . مطالب جمع بندي و مجداٌدر كالي ارائه مي شود، نظرات خود را در مورد آن بيان مي كنند و در پايان
ا در هنرجويان تقويت مي كند و به رشد اجتماعي و عاطفي آنان تفكر منطقي و تفكر خالق ر، ذهن انگيزي رشد شناختي به ويژه تفكر انتقادي

  . كمك مي كند و جرأت ورزي و اعتماد به نفس آن ها را افزايش مي دهد
  اجراي اين روش مستلزم رعايت نكات زير است:

، به پاسخ گويي مجبور نكنيدآنان را ، رجويانبراي مشاركت هن. به همه هنرجويان فرصت داده شود تا آزادانه در گفت و گو شركت كنند - 1
 . آن ها را به شركت در گفت و گو تشويق كنيد، بلكه با ايجاد انگيزه

زيرا سبب مي شود كه هنرجويان در گفت و گو ، آن را بپذيريد و به تصحيح پاسخ او نپردازيد، اگر هنرجويي پاسخ درستي را ارائه نداد - 2
 . شركت نكنند

 . به اصالح نظرات نادرست بپردازيد، ردن از هنرجويانهنگام جمع بندي پاياني بدون نام ب - 3

 . رعايت كنيد، نظم و نوبت مشاركت همه هنرجويان را در اجراي اين روش - 4

مي توانيد جمع بندي جلسات را هر بار به عهده . نظرات هنرجويان را اصالح و جمع بندي كنيد و در اختيار آنان قرار دهيد، در پايان - 5
 . ار دهيد و نظرات اصالحي خود را ارائه دهيدگروهي از هنرجويان قر

در كالس ارائه  ...،نمودار، بروشور، به صورت پوستر، بر حسب محتواي آن، جمع بندي جلسات ذهن انگيزي را هر بار گروهي از هنرجويان - 6
 . دهند

  چهار قاعده اساسي بارش مغزي  
عضا به آن توجه كرده و بررسي و ارزيابي پيشنهاد را به اخر جلسه : اين مهمترين قاعده است و الزم است تمام ا انتقال ممنوع. 1

   .ضمن اينكه مالحظه تبعيض آميز پيشنهادات نيز ممنوع است .موكول كنند
: اين قاعده براي جرات بخشيدن به شركت كنندگان براي ارائه پيشنهاداتي است كه به ذهن آنها خطور  اظهار نظرآزاد و بي واسطه. 2

عبارت ديگر در يك جلسه بارش مغزي تمام اعضا بايد جسارت و شهامت اظهار نظر را پيدا كرده باشند و بدون آنكه ترسي از  به، مي كند
هر چه پيشنهاد جسورانه تر باشد نشان دهنده ي  .ارزيابي و بعضاً انتقاد مستقيم داشته باشند ؛ بتوانند پيشنهاد و نظر خود را بيان كنند

   .است اجراي موفق تر جلسه
موفقيت  .احتمال وجود پيشنهادات مفيد و كار سازتر در بين آنها بيشتر مي شود، هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد تاكيد بر كميت :. 3

در اين روش اين گونه عنوان مي شود كه هر چه  .اجراي روش بارش مغزي با تعداد پيشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقيم دارد
اعضا مي توانند عالوه بر  تلفيق و بهبود پيشنهادات : . 4 .اد بيشتر باشد احتمال وجود طرح پيشنهاد كيفي بيشتر استتعداد پيشنه
روش بارش مغزي اين امكان را به اعضا مي دهد كه پس از شنيدن پيشنهادات  .نسبت به بهبود پيشنهاد خود اقدام كنند، ارائه پيشنهاد

انها همچنين مي توانند پيشنهاد خود را با چند پيشنهاد ديگر تلفيق كرده و پيشنهاد بهتر و  .اده شودديگران پيشنهاد اوليه بهبود د
   .كاملتري را به دست آورند

  
  
  روش فهرست سؤاالت . 3

به كار انداختن اين تكنيك راهي براي . در اين روش فهرستي از سؤاالت مختلف تهيه مي شود تا موجب برانگيختن قدرت تفكر و تصور فرد گردد
  . قدرت تصور فرد شناخته شده است

سپس سلسه . مشخص مي كنيد، شيوه عمل به اين گونه است كه ابتدا موضوع يا مسئله اي كه مي خواهيد در باره آن فكر كنيد، در اين روش
  . سؤاالتي در باره هر مرحله از موضوع يا مسئله مطرح مي كنيد

  . فزايش مي دهدنقاط قوت: خالقيت هنرجويان را ا
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 )مسئله حل( اي مسئله روش. 4
 اي گونه به هاي آموزش فعاليت روش اين در. ست واقعي زندگي براي فراگيران كردن آماده نوعي، است تدريس فعال هاي روش از يكي روش اين

 صورت به روش اين. كند مي تالش مسئله حل براي مندي عالقه با او و شود ايجاد اي مسئله )هنرجو( فراگيرنده ذهن در كه شوند مي تنظيم

 . دارد فرق كامالً سنتي هاي روش با و شود مي اجرا گروهي يا فردي

 غذاي، گيري بياموزي ماهي او به اگر اما، اي كرده تأمين را او غذاي وعده يك، بدهي ماهي يك فردي به اگر» :گويد مي چيني المثل ضرب يك

 و دهند تعميم خود را هاي آموخته و اطالعات، زمان مقتضاي به تا دهيم ياد آموزان دانش به بايد نابراينب .« اي كرده تأمين را او عمر يك
 . كنند تبديل مطلوب رفتارهاي به زندگي گستره در و برسانند فعل به را بالقوه نيروهاي

 :است زير مراحل داراي الگو اين اجراي

 روشن؛ و دقيق ورتص به تدريس مورد مسئله يا مشكل كردن مشخص. 1

 متعدد؛ هاي حل راه وجوي جست. 2

 متعدد؛ هاي حل راه بررسي. 3

 مناسب؛ حل راه انتخاب. 4

 مناسب؛ حل راه اجراي . 5

 . آمده دست به نتايج پيگيري. 6

 يابند شان دست اهداف به دهد مي ياد آموزان دانش به كه اند سهيم اصل اين در همه اما، ست متفاوتي هاي مدل داراي مسئله حل روش هرچند

 موفق و كنند مي تررفع راحت را خود روزمره نيازهاي، يابد افزايش آموزان دانش در مطلوب هاي حل راه گزينشِ و گيري تصميم قدرت هرچه و

، مسئله هاي ويژگي تشخيص، درك مسئله قدرت، مسئله به توجه :اند عبارت باشد داشته بايد، روش اين در فراگيرنده كه شرايطي. بود خواهند تر
 و شده گردآوري اطالعات مورد در قضاوت، تحليل آنها و اطالعات گردآوري قدرت، احتمالي هاي حل راه تنظيم قدرت، مسئله حل براي آمادگي
 . مسئله كاربرد و تعميم

، رويدادها براي تمامي تفكر طريق از و دكن درك را آن، شود مواجه مشكل با فراگيرنده كه گردد تنظيم اي گونه به بايد آموزشي شرايط و محيط
 . نمايد وجو جست حلي راه

 در آن اجراي. احتياج دارد تحقيق روش با آشنا و تجربه با معلمان به و بيشتر زمان به، ديگر هاي روش به نسبت، روش اين :نارسايي و كمبود

 . خواهد مي زيادي امكانات و است پذير انجام سختي به نفر بيست از بيش با نيز كالس

 علمي تفكر براي ايجاد تربيتي هاي روش بهترين از و سازد مي مرتبط آموزان دانش واقعي زندگي با را مدرسه هاي فعاليت روش اين :قوت نقاط

 تقويت نآنا در را احساس مسئوليت و انتقادگري، پژوهش روحيه و شود مي درس به آنان طبيعي عالقه برانگيختن باعث همچنين. است آنان در

  . شد خواهد هاي آنان توانايي و استعدادها شدن شكوفا باعث و گردد مي منجر نيز آنان پايدار يادگيري به روش اين. كند مي
  روش ايفاي نقش. 5

زيرا نمونه هاي كوچكي از "روش ايفاي نقش است "دارد   هايي كه در تكوين شخصيت فردي و اجتماعي هنرجويان سهم زيادي يكي از روش
 بعد دو از، تدريس الگوي يك عنوان به، روش اين. ايفاي نقشهاي زندگاني است و بهتر از بقيه روش ها هنرجويان را در عرصه زندگي مي آزمايد

 . اجتماعي و شخصي بعد :دارد قرار توجه مورد

 و بيابد كند مي آن زندگي در كه اجتماعي ايفض درون در، را خويش وجود مفهوم تا شود كمك يادگيرندگان به كه است برآن سعي، الگو اين در
 انسان رفتار از اي زنده نمونه، نقش ايفاي جريان در. كند روشن، اجتماعي هاي گروه از گرفتن كمك با، خودش درباره را خود تصورات مثبت نكات

 يادگيري به است زياد روش اين در عاطفي تباطار و حواس چون تمركز و گيرد مي قرار آموز دانش اختيار در ابزاري مثابه به كه شود مي مهيا

 :گيرد صورت مي زير مراحل طي الگو اين اجراي. انجامد مي مؤثرتر و بهتر

 )تفكر برانگيختن براي سؤال طرح، گروه سازي آماده، مسئله با آموزان دانش كردن آشنا با( گروه كردن آماده. 1

   كنندگان شركت انتخاب. 2
   آرايي صفحه. 3
 تماشاگران كردن دهآما. 4

  بازي اجراي. 5
  بحث و ارزشيابي . 6
 دوباره اجراي. 7
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  ارزشيابي و بحث ..8
 تجارب تقسيم. 9 

 الزم و تجهيزات هزينه به، آن اجراي و شود نمي تلقي جدي روش يك و نيست آموزشي پيچيده هاي هدف تحقق براي :ها نارسايي و كمبود

 . است گير وقت هم و دارد نياز

، جويند سود هاي خود برداشت و ها ارزش، ها نگرش در خود بينش از دهند بروز را خود احساسات آموزان دانش كند مي كمك :قوت نقاط
 را گروهي بحث زمينه، بررسي كنند را درسي مواد مختلف هاي راه از، دهند گسترش و آورند وجود به را مسائل حل هاي مهارت و ها نگرش

افزايش مهارتهاي ، نايجاد شور وشوق و انگيزه دروني در فراگيرا همچنين به. كنند درمان را خجالتي آموزان دانش برخي رويي كم و سازند فراهم
قويت قدرت مديريت و سازماندهي و ت تقويت نگرشها و طرز تفكر جديد وقبول ارزشهاي اجتماعي توسط هنرجويان، حركتي هنرجويان –رواني 

  . كمك مي كند لي آنهاهنرجويان د ركالس و آينده شغ
   تدريس اعضاي تيم. 6

متن اختصاص يافته ي خود را ، هر عضو، موضوع درس را بين اعضاي تيم تقسيم مي كند، مدير يادگيري، همان گونه كه از عنوان طرح بر مي آيد
متن بايد قابل تقسيم  .رندهو هم يادگي يعني هر دانش آموز هم معلم است، به دقت مطالعه مي كند و آن را به اعضاي تيم خود تدريس مي كند

   .در غير اين صورت مدير يادگيري مي تواند موضوع درس را با سازماندهي مجدد به قسمت هاي مختلف تقسيم كند، باشد
گرفته و قرار  آزمون جامع از تمامي بخش ها برگزار مي شود و سپس كليد سواالت در اختيار هنرجويان، بعد از تدريس هر بخش توسط اعضا

  : د و به اين دو سوال پاسخ مي دهندكار خود را ارزيابي مي كنن نرجويان
  ؟ اند و به ديگران تدريس كرده اند هر كدام تا چه حد موضوع را خوب ياد گرفته )الف
  براي موثر بودن كار خود در تيم چه پيشنهادهايي دارند؟  )ب 

   .ش تعيين شده مسلط شوند و به طور موثر به ديگران تدريس كننددر اين طرح به هنرجويانكمك مي شود تا در مورد بخ
، تواند ضمن ايجاد تنوع در رشته هااستفاده ي نوبتي هم مي . م ممكن است هم زمان استفاده شوندطرح هاي تدريس اعضاي تيم و كارايي تي

   .مهارت هاي مختلفي را آموزش دهد
طبيعي است كه هر دانش آموز در سواالت  .بررسي و تحليل نمرات هنرجوياندر هر سوال است ،نكته ي قابل توجهي كه در اين طرح وجود دارد
  .ولي نمره ي ديگر سواالت در بررسي عملكرد ديگر اعضا در فرآيند تدريس نيز قابل تامل است، مربوط به بخش خود نمره ي باالتري داشته باشد

 گروهي بحث. 7

و گويي سنجيده و منظم در باره ي موضوعي خاص و مورد عالقه ي مشترك شركت كنندگان در بحث  گفت، روش تدريس به شيوه بحث گروهي 
با شركت فعال در فعاليت هاي كالمي ابعاد مختلف يك مساله را مورد بحث قرار مي دهند و در پايان نسبت به آن  هنرجويان، در اين روش .است

استدالل كردن . ايد به نظريات آنان احترام گذاشتكنند كه ديگران نيز نظرياتي دارند وب همچنين درك مي. شناخت عميق تري به دست مي آورند
روابط گروهي را تمرين مي ، همچنين از طريق بحث گروهي. گردندو گوش دادن به حرفهاي ديگران را مي آموزند و داراي روحيه ي تحمل آرا مي 

البته او مي تواند  .سازمان و صحت مطالب گفته شده است، منطق، يابي جريان بحث وظيفه ي اصلي معلم تحليل و ارزش، روشدر اين . كنند
هم . آن را به مسير اصلي هدايت كند، نقش هدايت كننده ي بحث را داشته باشد و هر جا كه بحث به بن بست برسد يا از مسير اصلي خارج شود

               . ص ندهندبحث را به خود اختصا، صيچنين بايد مراقب باشد كه افراد بخصو
. اطالعات الزم را داشته باشند يا بتوانند كسب كنند، فراگيران درباره موضوع. موضوعهايي كه بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد

  . موضوع موردعالقه مشترك شركت كنندگان در بحث باشد
اصول و راه حلها هستند و اين در صورتي است كه ، خود مولف به يافتن نتايج، ر آموزهنهنرجويان بيش از استفاده از كتاب يا ، (در اين روش 

  ) . هنرجويان به موضوع عالقه مند باشند
، اقتصاد، تاريخ، براي بحث گروهي كارآيي ندارند و در عوض علومي چون علوم اجتماعي ...مهندسي و، علوم طبيعي، موضوعاتي چون رياضيات

  . و روان شناسي و جامعه شناسي با اين روش قابليت تدريس دارندعلوم سياسي ، فلسفه
ايجاد عالقه كند و در آنها حساسيت بوجود آورد  بايد به نوعي در هنرجويان هنرآموزكمتر به آن عالقه مند هستند  درباره موضوعاتي كه هنرجويان

   ...پخش يك فيلم و، مثالً با طرح سوال
كه از اين روش استفاده مي كند  هنرآموزي. دارد هنرآموزوش بحث گروهي تا اندازه زيادي بستگي به شخصيت اجراي مطلوب ر، به عبارت ديگر

   . و طوري بحث را هدايت كند كه موضوع به بيراهه كشيده نشود. بايد قدرت تصميم گيري داشته باشند
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 مراحل اجراي روش بحث گروهي  

  مرحله اول: آمادگي و برنامه ريزي •
  موضوع : انتخاب  - 1

  . بايد در قالب كلمات و جمالت صريح و روشن بيان شود، موضوعات و عناوين روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف
  فراهم كردن زمينه هاي مشترك:  - 2

  . ان درباره موضوع يكسان شودهنرجويالزم است سطح اطالعات ، قبل از شروع بحث گروهي
  طي: تعيين نحوه آرايش شبكه هاي ارتبا - 3

  . در نوع ارتباط موثر است، ترتيب قرار گرفتن و نشستن فراگيران
 رهبر گروه  - 

 هنرجويان - 

 شخص مهمان  - 

   ناظر يا ارزياب - 
  مرحله دوم: روش اجراي بحث گروهي •
  وظايف معلم در روش بحث گروهي  - 1

  الف: فراهم كردن امكانات
  ب: شركت در بحث 

ه هدف و ضوابط بحث گروهي را شرح دهد و بايد نقش خود را در جريان بحث تا حد يك تحت عنوان مقدم، معلم موظف است در شروع بحث
  . شنونده كاهش دهد

  ج: كنترل و هدايت بحث 
  در جريان بحث گروه هنرجويانوظايف  - 2

با يكديگر صحبت . گران نپرندمطالعه كنند وسط حرف دي، هنرجويان بايد درباره موضوع از قبل. را بدقت به آنان بياموزد هنرجويان معلم بايد نقش
   . انتظار نداشته باشند كه نظر آنها حتماً پذيرفته شود، كامالً به صحبتهاي ديگران گوش كنند، نكنند
  كاهش افراد خجالتي هراس، كنند ارزيابي را خود و شوند سهيم يكديگر تجربيات و عقايد در توانند مي افراد، روش اين اجراي با :قوت نقاط

ذهن فراگيران را پويا ، فهوم مشاركت و تالش براي هنرجويان روشن مي شودم. شود مي تقويت آموزان دانش رهبري و مديريت قدرت و يابد مي 
معلم نقش راهنما و كنترل كننده را هم چنين در اين روش . به ديدگاه هاي مشترك مورد توافق مي رسند"هنرجويان در پايان ، و فعال مي كند

با مشاهده رفتارها و بحث ها مي توان توانايي هاي هنرجويان را  ، و انگيزه هنرجويان افزايش يافته و تدريس كسل كننده نخواهد شدعالقه  ، دارد
ساير توانايي هاي شناختي ، دآنان تقويت مي شو رتفكر انتقادي د، عواطف دوستي هنرجويان تقويت يافته وبهتر همديگر را مي شناسند، سنجيد

  . آموزش و يادگيري بر استدالل و توجيه منطقي استوار استو  توانايي سخن گفتن و مهارت هاي كالمي پرورش مي يابد، درشد مي ياب
  
  همياري. 8 
در انتقال مفاهيم و مطالب  هنرجويانويژگي اصلي اين روش مشاركت . به جاي معلم در تدريس درس شركت دارند هنرجوياندر اين روش كليه  

يكي از هدف هاي . دريادگيري از طريق همياري تفاوت افراد گروه باعث كارآمد شدن يادگيري مي شود. مي باشد هنرجوياندرسي به ساير 
، يادگيري از طريق اين روش اين است كه هنرجويانياد بگيرند با هر كسي كار كنند و از اين طريق موجب باال رفتن پيشرفت تحصيلي فراگيران

از طريق  روش يادگيري. سالم به آن نياز دارند رواني و شناختي، قال تجاربي به آنها مي شود كه براي توسعه ي اجتماعيايجاد ارتباط مثبت و انت
به فعاليت در گروههاي كوچك به منظور كمك به يكديگر در يادگيري مطالب  هنرجويانترغيب  .متفاوت است "مشاركتي با روش همياري كامال
را زير  هنرجويانبراي اينكه گروههاي هميار موفق شوند معلم سه چيز را بايد رعايت كند : رفتار همه  .روشهاستدرسي فصل مشترك تمامي اين 

در مواقع مناسب براي آموزش مهارتهاي  .به كار مي برند به آنان بگويد هنرجوياننظر داشته باشد نتايج حاصل از مهارت هاي اجتماعي اي را كه 
       .له كندضروري در كار گروهها مداخ
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                                      :مياري را چنين مي توان بيان كرد بعضي از روش هاي ه
  هنرجويانهاي پيشرفت تيمي  گروه -1 

جنس و نژاد به شيوه اي همگن ، از حيث سطح كارايي هنرجوياننفري تقسيم مي شوند  4به گروههاي يادگيري  هنرجوياندر اين روش 
به فعاليتهاي درون گروهي مي  هنرجويانمي شوند پس از ارائه درس توسط معلم به منظور حصول اطمينان از يادگيري تك تك اعضا مختلط 

نمرات هنرجويان با ميانگين نمرات . بايد در آزمونهاي انفرادي كه نمي توانند در آنها به يكديگر كمك نمايند پردازند در پايان تمامي هنرجويان
علوم اجتماعي ، زبان، مقايسه مي شود تا عملكرد و ميزان پيشرفت آنان تعيين گردد اين روش در تدريس موضوعاتي نظير رياضيات قبلي آنها

  . قرار مي گيرد مورد استفاده
                                               رقابت و مسابقه تيمي -2

به جاي شركت در آزمون در  هنرجويانمشابه روش قبلي است با اين تفاوت كه  "كامال، روش تدريس معلم و كار گروهي در اين روش
                     مسابقات شركت مي كنند

                                     يادگيري انفرادي با ياري گرفتن از تيم -3
هستند تشكيل مي شوند و به تيم هايي كه عملكرد مطلوب در اين روش نيز تيمهاي چهار نفره از دانش آموزاني كه در سطح كارايي متفاوت 

  . ميزدآداشته اند گواهينامه اعطا مي شود و در اين روش يادگيري مشاركتي با آموزش فردي در مي 
                                       هاي مختلف تقسيم موضوع به بخش -4

لف تقسيم شده است تيم هاي شش نفره تشكيل مي دهند براي مثال زندگي نامه براي كار روي موضوع درس كه به بخشهاي مخت هنرجويان
مسائل باقيمانده سالهاي عمر و نقش آن در تاريخ تقسيم ، نخستين موفقيتها، وني از قبيل سالهاي نخستين زندگيرا مي توان به بخشهاي گوناگ

  . شود انگيزه توجه به مطالب و كار همه تيم ها در سايرين تقويت مي. كرد
                                                   پژوهش گروهي - 5

در گروههاي كوچك در برنامه ريزي مشاركتي فعاليت مي كنند با  هنرجوياناداره كالس است كه طبق آن ، در حقيقت يك طرح عمومي
 از اعضا مطالعه مي كند و در آخرين كند و هر بخش را يكيعنوان مطالب مورد مطالعه هر گروه آن را به بخشهاي كوچكتر تقسيم مي  انتخاب

   . مي دهدمرحله هر يك از گروهها مجموعه آموخته ها و يافته هاي خودرا به صورت يك كار گروهي به بقيه كالس ارائه 
                                                 طرح كارايي تيمي -6

دانش خود را قبل از بحث تيمي ارزيابي مي كند بعد از يك مرور اوليه هر فراگير به يك سري سوال كه  ،در اين روش هر يك از اعضاي تيم
از آنجايي كه  .قرار است آموخته شود پاسخ مي دهد سپس اعضا تيم در مورد هر يك از پاسخ ها با يكديگر بحث مي كنند تا به توافق برسند

وافق برسند شركت كنندگان اين فرصت را پيدا مي كنند تا اطالعات رد و بدل كنند و داليلشان را اعضاي تيم بايد در مورد بهترين پاسخ به ت
را توضيح دهند داليل و شواهد را با ديگر داليل اعضا ارزيابي مي نمايند در اين روش كليد پاسخها بايد دليل درست و نادرست بودن هر جواب 

از بهترين پاسخ به دست آورند در اين طرح در فراگيران ايجاد انگيزه مي شود كنجكاوي ذاتي  توضيح دهند تا اعضا تيم بتوانند درك عميقي
تي فراگير در اين است كه چرا ديگران به اين صورت فكر مي كنند و فراگير را مشتاق مي سازد تا ديگر اعضاي تيم را عالقه مند نموده و يا ح

  . تحت تاثير قرار دهد
  
  

 علمي گردش روش. 9
 مسئله اولين. شود مي تنظيم و طراحي شاگرد و معلم طرف از آموزشي معين هاي هدف به توجه با كه است مطالعه جامعه براي گاهي روش اين

 اجرا ماه يك تا يك ساعت از زماني محدوده در تواند مي روش اين. ست علمي گردش كيفيت و ظرفيت، ارزش ميزان روش اين از استفاده در

 به هاي آموزشي هدف كسب در تا بپردازيم طراحي به اجرا از قبل بايد، شود حاصل خوبي نتايج روش اين از كه باشيم داشته رانتظا اگر. شود

 . برسيم بيشتري اطمينان

 دربردارد زيادي هاي مالي هزينه تغذيه و بيمه و آمد و رفت نظر از همچنين. ندارد اجرايي قابليت، دروس همه براي روش اين :نارسايي و كمبود

 . نيست صرفه به مقرون شرايطي در جز كه

  بازديد براي ريزي برنامه در هدف كردن مشخص و ريزي برنامه با :تقو نقاط
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 )پروژه( طرح واحد روش. 10
 موضوع به هاولي بعد . داشت عملي جنبه صرفاً كه بود مهم و وسيع مسئله يك از عبارت عموم نزد در. م 1900 سال تا )طرح( پروژه كلمه مفهوم

  . شد تأكيد، آن عملي جنبه از بيش، آموزان دانش الهامات و هدف
. كند مي تقويت اي شايسته نحو به را موردنظر هاي مهارت زيرا. است زياد آن تجربي جنبه دارد و تربيتي ارزش طبيعي هاي موقعيت در روش اين

تكوين "يكي ازاهداف برنامه هاي تعليم و تربيت "رد درجوامع پيشرفته زندگي فراگيران نقش اساسي دا اين روش در كسب مهارتهاي اساسي
از محورهاي مهم به "برنامه ريزي و كنترل"ارتقاي قدرت مديريت"در اين زمينه  .است شخصيت افراد براي كسب مهارت هاي اساسي زندگي

در روش پروژه فراگيران مقد  .ناسب را فراهم خواهد آوردحساب مي آيد ودر جهت نيل به اين اهداف انتخاب روشهاي فعال تدريس زمينه هاي م
و براي اجراي صحيح آن به سازماندهي مي پردازندو طبق اهداف و  ريزي مي كنند و براي انجام دادن پروژه برنامه مات الزم را فراهم مي آورند

 . موضوع واگذار شده راشرع مي كنند و به اتمام مي رسانند"برنامة زماني 

 به آن صحيح براي اجراي ادامه در و نمايند مي ريزي برنامه پروژه دادن انجام براي و كنند مي فراهم را الزمه مقدمات آموزان دانش، روش اين در

 مورد، روش اين در نكته مهم. رسانند مي پايان به و كنند مي شروع را موردنظر موضوع، زماني برنامه و اهداف طبق و پردازند مي سازماندهي

  . ست واقعي زندگي فضاي در يعني، كالس از خارج هاي موقعيت در آن قرارگرفتن فادهاست
  
 هاي روش پروژه ويژگي  

 . رد مطالعه قرار گيرد معين مي شودروش پروژه مانند واحد كار هنرجويان است ولي در پروژه اول ارتباط آن با عواملي كه بايد مو .1

 . رحله اي مي شودموجب نظم كنترل م مرحله به مرحله بودن كار .2

 . يادگيري بسيار عميق است وپيشرفت هنرجويان بسيار زياد و كامال محسوس است .3

 . طة صحيح آموزشي بر قرار مي شودهنرجويان اعتماد به نفس پيدا ميكنند و بين آنها و معلم راب .4

مل عقايد مخالف در هنرجويان صبروتح"فعاليت "انضباط دركارها"احساس مسؤ ليت"تعاون "همكاري"رفتارهاي اجتماعي مانند .5
  تقويت

 . مي شود

 . هاي تحقيق و پژوهش را مي آموزند رتامه .6

  .كند هاي گوناگون در هنرجويان بروز ميتوانايي  .7

 . فعاليت آموزشي با ميل و رغبت انجام مي شود و تحميلي نيست .8

  .روش از بين مي رودبسياري از دشواري هاي تربيتي به دليل فعال بودن هنرجويان در ضمن اجراي اين  .9

  :از است عبارت پروژه اين مراحل
 . شود تعيين آموزان دانش مندي عالقه و شناسي روان اصول از استفاده با بايد هدف و موضوع: هدف و موضوع تعيين  .1

 . دهند مي طراحي فرصت آموزان دانش به سپس، شود مشخص طرح وگو گفت و بحث با: طرح ارائه  .2

 برعهده را فعاليتي، توانايي و مندي عالقه به توجه با، آموزان دانش و است نياز مورد و الزم وسايل كردن هتهي معلم نقش: اجرا  .3

 . دهند ارائه شده تعيين زمان در را آن تا گيرند مي 

 . دارد بسزايي تأثير پروژه تكميل و اصالح در سازنده انتقادات و صحيح ارزشيابي ي:ارزشياب و قضاوت .4

 . است گير زمان و دارد نياز پروژه كارهاي در مسلط و باتجربه معلمان به :ياينارس و كمبود .5

 دروني انگيزه، دهد مي قرار هايشان فعاليت محور را اجرايي و عملي جنبه و پروراند مي آموزان دانش در را پذيري مسئوليت روحيه :تقو نقاط

  . دهد مي افزايش آنان در را نفس به اعتماد و كند مي تقويت را آنان
  
  )Integrated Curriculum( تلفيقي آموزش روش . 11

 فناوري سريع عصر پيشرفت كه، امروز جامعه نيازهاي تأمين براي بنابراين. سازد مي فعال و پرانگيزه يادگيري براي را محيط، تلفيقي آموزش روش

 مختلف ابعاد پيرامون را اي گسترده گوناگون و اطالعات، درسي موضوع يك از استفاده با تا دهد مي فرصت روش اين. ست ضروري بسيار، است

 فراوان واقعي زندگي در آن مصداق كه طور بنگريم؛ همان كل يك صورت به را يادگيري و ياددهي، اطالعات اين تلفيق با و آوريم دست به آن
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 روش از استفاده با و كند مي كار انجام درگير را مستقيماً دهفراگيرن گويند مي نيز « اي رشته ميان برنامه» آن به كه تلفيقي آموزش روش. است

 . دهد مي قرار بررسي مورد گوناگون ابعاد از را مفاهيم، گوناگون هاي

 آموزشي هاي ريزي براي برنامه كوتاه تمركز و زمان مدت، موضوع كامل درك در كه هايي محدوديت دليل به، كودكان به مفهوم يك آموزش در

، اعداد آموزش بين بايد، دهيم را آموزش ساعت مثال طور به، كودكي به خواهيم مي كه زماني زيرا. است الزم تلفيقي روش از فادهاست. دارند
  . ست ضروري تلفيق اين، بهتر آموزش آن در كارگيري به و چندگانه هوش به توجه، امروزه. كنيم ايجاد تلفيق هنر نمايش و صدا، حركات

  
 آزمايشي روش. 12
 مي فراهم و شرايطي موفقيت بلكه شود نمي داده آموزش چيزي مستقيماً روش اين در. است استوار اكتشافي يادگيري اصول بر روش اين ساسا

 براي و نيست امكانات خاصي نيازمند روش اين. كنند كشف را مسئله جواب و بپردازند پژوهش به آزمايش طريقِ از خود شاگردان تا شود

 . است مفيد روشي علوم ساير و شناسي روان و جربيت علوم موضوعات

 چند به بايد اما. آموزشي دارد هاي روش در اي ويژه جايگاه و است مؤثر و مطلوب روشي بزرگساالن و كودكان آموزش در آزمايشي روش بنابراين

 :داشت توجه مهم نكته

 ؛)دقيق محل و مواد، وسايل( شده تعيين هاي هدف اجراي براي ابزار و فضا انتخاب - 

 تدريس؛ گام به گام اجراي براي صحيح ريزي برنامه - 

 . )آزمايش از بعد وگو گفت و بحث جلسات و ضروري نكات توضيح( سؤاالت به گويي پاسخ براي معلم آمادگي - 

 شود مي آن از كارايي مانع اتامكان به نداشتن دسترسي، دارد زماني محدوديت، دارد نياز آگاه و تجربه با معلمان به روش اين :ينارساي و كمبود

 . دهد مي قرار آموزان دانش اختيار در كمتري اطالعات و

 حس براي ارضاي. است آموزشي هاي فعاليت در برانگيزنده بسيار عامل يك و دهد مي افزايش را يادگيري كيفيت روش اين :تقو نقاط

 مستقيم تجارب از طريق يادگيري اينكه به نظر. است مفيد بسيار شاگردان انتقادي تفكر پرورش و اختراع و اكتشاف نيروي تقويت و كنجكاوي

 در را نفس به اعتماد و دهد افزايش مي را آموزان دانش روي تحقيق و مطالعه انگيزه همچنين. است مؤثرتر و تر باثبات آن يادگيري، شده حاصل

، ها روش ساير به نسبت، آن بازده يادگيري و نمايد مي شيرين و جذّاب رانفراگي براي را آموزشي هاي فعاليت اينكه ضمن. كند مي ايجاد هاآن
 . باالست بسيار

  
 

 طرح درس  
يادگيري به  –تر فرآيند ياددهي الزم است هنرآموزان محترم براي اجراي هر چه مطلوب، باشد ه طرح درس راهگشاي تدريس مينظر به اين كه ارائ

  شود: هايي كه الزم است براي تدريس انجام شود در سه بخش زير خالصه مي به طور كلي فعاليت. ريزي در اين زمينه بپردازند برنامه

  

  هاي قبل از تدريس الف) فعاليت
 طراحي آموزشي - 1

  هاي كلي آموزش تعيين هدف -1- 1     

  هاي توانمند ساز تعيين هدف -1- 2     

  نيازهاي درس تعيين پيش -1- 3     

  ارزشيابي تشخيصيتنظيم سئواالت  -1- 4     

  تعيين مراحل تدريس با توجه به محتوا -1- 5     

  تعيين الگوي تدريس (روش تدريس) - 1- 6     

  تعيين رسانه -1- 7     

  تعيين نظام ارزشيابي -1- 8     
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  بيني ايجاد محيط متناسب آموزشي پيش - 2

  هاي ضمن تدريس ب) فعاليت
  هاي آغازين درس فعاليت - 1    

  هاي ارائه درس فعاليت - 2    

  هاي تكميلي درس فعاليت - 3    

  پاياني درس هاي فعاليت - 4

  هاي بعد از تدريس ج) فعاليت
  آموزان بررسي ميزان پيشرفت دانش - 1

 روش و رسانه، ها از نظر محتوا ت تدريس در رسيدن به هدفموفقي ميزان بررسي - 2

تواند با توجه به تبحر و تجربه هنرآموزان محترم  شود كه مي آموزشي ارائه ميدر خاتمه يك نمونه جدول طرح درس پيشنهادي براي يك جلسه 

  . تكميل گردد
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 طرح درس پيشنهادي براي يك جلسه آموزشي  

 تعداد هنرجو:
  نام درس: موضوع درس: پايه:

 نام واحد يادگيري:
 شماره طرح درس:

لي
ت ك

صا
شخ

م
 

 صفحات: كالس:

 هنرآموز
 واحد:

  مدت اجرا:
 دقيقه

 تاريخ اجرا:
 منطقه:

 مدرسه: استادكار

  هدف كلي: - 1
ت 

الي
فع

 
س

دري
ز ت
ل ا

 قب
اي

ه
 

 اهداف توانمند ساز:-2

 
  هاي تدريس: روش - 3
 
 هاي آموزشي: رسانه - 4

 ابزارهاي آموزشي - 5

 فضاهاي آموزشي:- 6

  پيام روز: - 1

ت
الي
فع

 
س

دري
ن ت

ضم
ي 
ها

 

  ) ...بازديد تكاليف و –حضور و غياب  –پرسي  ه: (سالم و احوالهاي اولي فعاليت - 2  زمان به دقيقه
  

  ارزشيابي تشخيصي:-3  
  
  

 سازي): سازي (زمينهآماده-4  انتظارات  زمان به دقيقه
  
  

ت
الي
فع

 
س

دري
ن ت

ضم
ي 
ها

 

 هاي معلم ارائه درس: فعاليت- 5

  
 زمان به دقيقه  انتظارات  گروهي) –هاي فراگيران (فردي  عاليتف

    

     گيري: بندي و نتيجهجمع-6

ت
الي
فع

 
س

دري
ز ت
د ا

 بع
اي

ه
 

  اي): ارزشيابي تكويني (مرحله - 1
  

    

تعيين - 2
  تكليف

  فردي:
  گروهي:

 معرفي ساير منابع مرتبط با درس: - 1

  
 موضوع جلسه آينده و اقدامات الزم: -2
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 بودجه بندي درس نصب وراه اندازي مصنوعات مكاترونيكي  
  

احد ياد و هفته فصل
 گيري

 زمان رئوس محتوا
1جلسه 2جلسه  3جلسه   4جلسه   عملي نظري 

ل:
 او
صل

ف
 

ذير
ه پ
نام
 بر
كي

وني
 تر
كا
ي م

 ها
تم
يس

 س
زي

دا
ه ان

ورا
ب 

نص
 

1هفته   

ير 
پذ

مه 
رنا
ي ب

يك
رون

ا ت
مك

ي 
 ها
تم
يس

 س
زي

دا
ه ان

ورا
ب 

نص
 

  تئوري
  يادآوري، مقدمه

  

  تئوري و عملي
، اندازه گيري الكتريكي

  كليد
  3و2و1يفعاليتها

  عملي 
  2و1هم انديشي، رله

  4فعاليت 

  تئوري و عملي
  موتور
  5  3  5فعاليت 

  2هفته 

 تئوري و عملي
  مقاومت و انواع آن

  6فعاليت 

  تئوري و عملي
  پتانسيومتر و رئوستا

  8و7فعاليت 
  

  تئوري
  معرفي نرم افزارهاي
  مولتي سيم و اديسون

  عملي
   8فعاليت 

  توسط نرم افزار
  1ترجمه كنيد

3  5  

  3هفته 
 عملي

  10و  9فعاليت 
  عملي

  12و  11فعاليت 
  

  تئوري
  خازن و انواع آن

  عملي
 14و  13فعاليت 
  2ترجمه كنيد

3  5  

4هفته   
 تئوري

  ترانسفورماتور، سلف
  سنسور مادون قرمز

 تئوري و عملي
  ديود و ساختمان آن

  هم انديشي، 15فعاليت 

 عملي 
  17و  16فعاليت 

 عملي
  19و  18فعاليت 

  3جمه كنيدتر
3 5  

5هفته   
 تئوري

  ترانزيستور، رگوالتور
  

 عملي
   21و  20فعاليت 

  ساخت آداپتور

 عملي
  تكميل ساخت آداپتور

  هم انديشي

 عملي
 23و  22فعاليت 
  4ترجمه كنيد

3 5  

6هفته   
 تئوري

  مدارهاي مجتمع
  گيتهاي منطقي

 عملي
  25و  24فعاليت 

 عملي
  25فعاليت 

  توسط نرم افزار

 عملي تئوري و
 ميكروكنترلرها

  5ترجمه كنيد 
3 5  

  8 0 فعاليت كارگاهي فعاليت كارگاهي فعاليت كارگاهي فعاليت كارگاهي  7هفته 

ده
سا

ار 
ت ك

اخ
رد
 : پ
وم
ل د

فص
 

8هفته   
ري

 كا
ره
نقشه خواني وترجمه  ا

  3  5  بررسي مراحل انجام كار  فرآيند اره كاري  معرفي ابزار  متن

9هفته    7  1  4فعاليتهاي كارگاهي   3فعاليتهاي كارگاهي   2فعاليتهاي كارگاهي  1ي فعاليتهاي كارگاه 

10هفته   

ري
 كا
ان
وه
معرفي انواع سوهان  س

  5  3  2فعاليتهاي كارگاهي   1فعاليتهاي كارگاهي   بررسي مراحل انجام كار  وكاربرد آن وترجمه متن

11هفته   اهميت اندازه ها 
مراحل تبديل قطعه گرد 

  5  3  4فعاليتهاي كارگاهي   3فعاليتهاي كارگاهي   العكسبه چهارگوش وب

12هفته   

ري
 كا
اخ
ور
 س

اهميت وكاربرد سوراخ
  5  3  2فعاليتهاي كارگاهي   1فعاليتهاي كارگاهي   اهميت مونتاژودمونتاژ  كاري

13هفته    5  3  4فعاليتهاي كارگاهي   3فعاليتهاي كارگاهي   نقشه خواني سوراخ كاري فرآيند 

14هفته   
انواع ماشين هاي مته 
وكاربرد آنها وترجمه 

 متن

انواع وسايل بستن قطعه 
  5  3  5فعاليتهاي كارگاهي   5فعاليتهاي كارگاهي   كار درسوراخ كاري

ده
سا

ار 
ژ ك

نتا
مو

م: 
سو

ل 
فص

15هفته    

ري
 كا
خم

 

اهميت وانواع وسايل 
  خمكاري

ترجمه متن واصول 
  5  3  1فعاليتهاي كارگاهي   1فعاليتهاي كارگاهي   خمكاري

16هفته  مراحل انجام  
 كاردرخمكاري

  5  3  3فعاليتهاي كارگاهي   2فعاليتهاي كارگاهي   نقشه خواني

17هفته   

ري
 كا
رچ

 پ

اهميت وفرآيند پرچ 
  كاري

ترجمه متن و تجهيزات 
  پرچ كاري

فعاليتهاي كارگاهي 
  خط كشي1

 1فعاليتهاي كارگاهي 
  5  3  سوراخ كاري

18هفته   1فعاليتهاي كارگاهي   روش هاي پرچ كاري لزياتصال قطعات غير ف 
  پرچ كاري

 1فعاليتهاي كارگاهي 
  5  3  پرچ كاري
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ي 
يك
تر
الك

س 
قو

 با 
ري

 كا
ش
جو

م: 
هار

 چ
صل

ف
تي

دس
ود 

تر
الك
 و

19هفته   

ود 
تر
الك
ي و

يك
تر
الك

س 
قو

 با 
ري

 كا
ش
جو

تي
دس

 

نقشه خواني وترجمه 
جوش  انواع فرآيند هاي  انواع فرآيند هاي جوش  تعريف جوش كاري  متن

  2  6  قوس الكتريكي

20هفته   
آشنايي با فرآيند قوس
الكتريكي با الكترود 

 روپوش دار

آشنايي با تجهيزات و 
  دستگاه هاي جوش

آشنايي با تجهيزات و 
  2  6  الكترود  دستگاه هاي جوش

21هفته    6  2  3كار كارگاهي   2كار كارگاهي   1كار كارگاهي  ايمني در جوش كاري 
22هفته    6  2  2-3تمرين  2-2تمرين  1-2تمرين 1- 1نتمري 

23هفته    فعاليت كار گاهي  4-2فعاليت كار گاهي  4-1فعاليت كار گاهي  
3 -4   

  فعاليت كار گاهي
4-4   2  6  

24هفته    6  2  4ارزشيابي   3ارزشيابي   2ارزشيابي  1ارزشيابي  

تي
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 ح
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زو 
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ي 
داز
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ب 
نص

م: 
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ل پ
فص

 

25هفته   

داز
ه ان

ورا
ب 

نص
تي

رك
 ح
كار

زو 
سا

ي 
 

تعريف مكانيزم واهميت
  انواع آن

مكانيزم پيچ ومهره
  وترجمه متن

مكانيزم چهار ميله اي 
  WORKING MODEL   3  5  وترجمه متن

26هفته  انواع مكانيزم چهار ميله  
 اي 

 -مكانيزم لنگ ولغزنده 
  فيلم

WORKING MODEL   
  ترجمه متن

انواع مكانيزم لنگ 
  5  3  ولغزنده

27هفته   مكانيزم بادامك وپيرو 
WORKING MODEL   

  ترجمه متن
مكانيزم چرخ دنده 
  وتكميل جدول

WORKING MODEL   
  5  3  ترجمه متن

28هفته   چرخ وشانه 
WORKING MODEL  

   WORKING MODEL  مكانيزم تسمه وقرقره  ترجمه متن
  5  3  ترجمه متن

29هفته  مكانيزم زنجير وچرخ  
 زنجير ترجمه متن

دي وترجمه درجه آزا
  5  3  فعاليت كار گاهي  فعاليت كار گاهي  متن

  8  0  فعاليت كار گاهي  فعاليت كار گاهي فعاليت كار گاهي فعاليت كار گاهي30هفته
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 نكته هاي آموزشي و فعاليت هاي پيشنهادي  
. رات ناشي از يافته هاي ذهني خود استهنرجو در مواجهه با محيط پيراموني و فضاهاي كارگاهي همواره در پي سازمان دهي بينش وتفك - 1

عضله ، عصب، تجربه اندوزي موقعيت ها يادگيري را معنادار كرده به گونه اي كه انجام فعاليت هاي درون كتاب به فرايند انطباق ذهن
  . كمك مي كندو دانش آموز را در پي مشاهدات به افزايش اطالعات وتوسعه رفتارهاي مهارتي سوق مي دهد

تصاوير انواع قطعات ومجموعه هاي تخت بيمارستاني كه هر كدام عملكرد وكاركرد انحصاري يك دستگاه خاص را دنبال مي كند مشاهده  - 2
دانش آموزمشتاق را به دانستن نقش هر قطعه در چگونكي تشكيل دستگاه ها به فعاليت وا مي دارد كه تشويق و راهنمايي براي دستيابي 

بنابر اين ايجاد اشتياق براي فراگيري يكي از عناصر هدف مندي است كه . نه نيز پيش بيني شده استبه اهداف آموزشي در اين زمي
بنابر اين جهت توليد اشتياق سعي شده تصاويري ارائه شود كه در تغذيه اين فرايند . هنرجو را درتعامل با خود وديگران تشويق مي كند

 . به هنرجو كمك كند
رسم ، ثبت داده ها، انجام ونقش موثر هر فعاليت در حوزه صنعت، ثبت در جداول، يادداشت برداري، گري ترويج وتقويت روحيه مشاهده - 3

به كارگيري مفاهيم براي انجام فعاليت هاي كارگاهي مجموعه دستاورد هاي هستند كه دركليات كتاب ومحتواي هر درس سعي ، تصاوير
 . شده به صورت موازي پيش بيني وارائه شود

دي وايجاد گروه همتايان با توجه به ميزان عالقه نسبت به موضوعات انتخابي شوق واشتياق به فراگيري را در هنرجو توسعه داده گروه بن - 4
ضمن گروه بندي از آن ها بخواهيد فهرستي از مشاهدات خود تهيه كنند وپس از ارائه . وحس مسئوليت پذيري را در وي تقويت مي كند

چنانچه برخي دانش آموزان عالقه مندي . اب هاي خود را در جدول پيش بيني شده هردرس منعكس كننددر گروه (عمل پردازش) جو
مي توانيد از آن ها بخواهيد در گروه خود جداولي مشابه ويا طرح هاي اختياري تهيه . بيشتري به فراگيري فعاليت هاي مشابه نشان دادند
 مانند:كنند و تصاوير تهيه شده را با سوال هاي تجسسي 

o چه اتفاقي مي افتد؟ 
o علت هاي آن چيست؟ 
o چيست؟ ......منظور ما از 
o اتفاق افتد چه مي شود؟  .......اگر 
o بكنيم؟ ..........مي توانيم اين كار را 

ر اين فعاليت به آن ها كمك مي كند تا گنجينه مشاهدات خود را مبتني ب. را درج نموده وبا كمك هنرآموزخود به تكميل آن بپردازند
 . تحقيق وپژوهش افزايش دهند

سپس ، از سرگروه ها بخواهيد مطالب تهيه شده به خصوص آن هاي كه از اينترنت تهيه كرده اند را جهت تاييد به هنرآموز ارائه دهند - 5
 . درگروه همتايان مطرح و مورد بحث وگفت وگو قرار دهند

  . هنرجو با انواع روشهاي توليد آشنا شود پيشنهاد مي شود با نمونه هاي ارايه شده فرصتي ايجاد شود تا - 6
توصيه اين است كه به گروه ها كمك كنيد مطالبي را براي ارزيابي انتخاب كنندكه روش توليدو فرايند ساخت آن به راحتي قابل تشخيص  - 7

 . باشد
ي به نحوه ي كاركرد آنان ترغيب نموده براي مثال پيشنهاد مي شود در مورد وسايلي كه ارتباط با واحد هاي يادگيري دارد را با هم انديش - 8

 . تا دليل پيوند اين وسايل را با زندگي انسان ها كشف كنند
هنر جويان ديگر نيز با ، گرو ه ها بخواهيد اگر امكان دستيابي به قطعات مشابه را دارند همراه خود بياورند تا با ارائه در كالس از مي توانيد - 9

  . انواع نمونه ها آشنا شوند
 . سب نمونه هاي تهيه شده نتايج ارزيابي هاي انجام شده را مي توانيد ثبت نمائيدبر ح - 10

به نظر مي رسد نياز است فرصتي جهت آشنايي با وسايل كارگاهي قبل از مراحل انجام فعاليت در نظر گرفته شده براي هنر جويان ايجاد  - 11
پيشنهاد مي شود در تمامي مراحل انجام فعاليت هاي . مرتبط آشنا شوندشود تا با انواع مختلف وسايل و ابزارها و هم چنين نكات ايمني 

  . كارگاهي عواقب ناشي از عدم استفاده ي صحيح از وسايل وابزار هاي كارگاهي را مرتب گوش زد كنيد
ازرا كنترل و چنانچه تا هنر جويان وسايل مورد ني. توصيه مي شود قطعاتي كه بايد در فرايند ساخت شركت كنند در گروهها توزيع گردد - 12

 . تجهيزاتي ديگر مورد نياز باشد با گفت وگو وراهنمايي هنر آموز محترم آن ها را كامل كنند
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 روش هاي پيشنهادي تدريس  
o روش تدريس پيش سازمان دهنده 

عمل كند و تقدم و در اين قسمت سعي شده است كه هنرجو با انجام مراحل كارآشنا شود و بداند براي انجام يك فعاليت چگونه بايد 
  . تاخر اين مراحل چه تاثيري به روي كار دارد

o (مهارتي) روش تدريس تسلط ياب 
به عنوان مثال: بعد . بايد آماده سازي ورود به مرحله جديد را مورد ارزيابي انجام دهد. قبل از هر مرحله كاري كه بايد انجام دهدهنرجو 

مطمئن شدن از صحت انجام كار وارسي نمايد تا چنانچه نياز به عمليات اصالحي مي  از هر مرحله تميز كردن سطح قطعه كار به جهت
در اينجا معلم بايد قبل از انجام يك مرحله هر دو فعاليت را مورد ارزيابي قرار دهد يعني جهت ورود به هر . باشد مرحله قبل را تكرار كند

  براين تنها انجام يك فعاليت كافي نيست بلكه ميزان كيفيت هر مرحله مهم مرحله كاري نياز به انجام دادن مرحله ماقبل مي باشد بنا
  . مي باشد مثالً تعيين مي كنيم با چه مقدار خطا و يا چه مقداري از صحت انجام كار به مرحله بعد مي رود
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  راهنماي معلم فصل اول 

  نصب وراه اندازي سيستم هاي مكاترونيكي برنامه پذير •
اين فصل ساخت كنترلرهاي مختلف جهت حركت تخت بيمارستاني و سهولت در عملكرد آن جهت باال و پايين شدن مي باشد هدف اصلي ما در 

ميكرو كنترلر و هم چنين ، در اصل ما در سه مرحله بصورت دستي. در پايان بحث بايستي به آن برسيم هنرجويانكه با استفاده از آموخته هاي 
در اصل تخت بيمارستاني . موتور نصب مي شود مي توانيم توسط موبايل به تخت فرمان داده و آن را كنترل نمائيمتوسط ماژول خاصي كه بر روي 

رباتيك و مكاترونيك ، با توجه به پيشرفت روز افزون علم الكترونيك. به يك سيستم مكاترونيكي مجهز شده و كنترل مي گردد هنرجويانتوسط 
كاترونيكي جهت راه اندازي دستگاه ها و هم چنين استفاده از المانهاي الكترونيكي كمك قابل توجهي به آشنايي هنرجويان با سيستم هاي م

   . ساخت و كنترل دستگاه هاي صنعتي خواهد كرد

  

  
  

  . مايي كنيدهنرجورا راهن، بنابر اين تا پايان فعاليت، فعاليت هاي درون كتاب مبتني بر تحليل وبرداشت هنرجو از موضوع درس مي باشد - 1
چگونگي دريافت وسايل از انبار و تهيه گزارش كار براي انجام فعاليت ها اختصاص ، مسائل ايمني، جلسه اول را به امور آشنايي با آزمايشگاه - 2

  . دهيد
ان موثر باشد الزم است در از آنجا كه مسايل مرتبط با ايمني و نظم و ترتيب در آزمايشگاه مي تواند به عنوان يك اصل مهم در آموزش هنرجوي - 3

  . جريان اجراي فعاليت ها به اين مهم توجه شود
به صورت عملي با مبحث مورد نظر آشنا شوند بنا  هنرجوياندر هر مرحله از تدريس سعي شده است كه سواالت يا فعاليت هايي مطرح شود تا  - 4

  . ا آنها را تكميل كرده و به صورت عميق ياد گيرندبخواهيد ت هنرجويانبراين الزم است تا با به بحث گذاشتن آنها از 
در ازمايشگاه توجه كنند و چنانچه وسايلي را به برق وصل مي كنند نهايت احتياط را انجام دهند تا  بعد كار، اول ايمنيبه شعار  هنرجويان - 5

  . حادثه ناگواري رخ ندهد
مواظب باشند در هنگام حمل و نقل به آنها ضربه وارد نشود و صدمه ، يار حساس اندتوصيه كنيد كه دستگاه هاي اندازه گيري بس هنرجويانبه  - 6

  . نبينند
  . ولت استفاده شود 0- 30شد از يك منبع تغذيه  براي انجام فعاليت هاي مختلف هرجا كه نياز به ولتاژ، جهت تسهيل كار - 7
در حد امكان سعي شود برق اصلي آزمايشگاه توسط ترانسفورماتور با توجه به اين كه توان مصرفي دستگاههاي اندازه گيري كم است  - 8

  . ولت از شبكه اصلي جدا گردد تا خطر برق گرفتگي احتمالي به حداقل برسد 220/220
 . دانستن قوانين آزمايشگاه و اقدامات ايمني براي كليه هنرجويان الزامي است - 9

  . غيير اتصاالت مدار بايستي فقط به دستور و حضور سرپرست و هنرآموز صورت گيردانتخاب وسايل مورد احتياج براي هر آزمايش و ت - 10

 سخني با هنرآموز
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به قسمتهايي كه احتمال برق گرفتگي در آنها وجود دارد نبايد دست زد و تعويض وسايل آزمايش بايستي فقط در حالت قطع مدار و با حضور  - 11
  . هنرآموز صورت گيرد

  . قطع شوند در صورت وقوع خطر بايستي مدارها فورا - 13
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  انتظار مي رود: هنرجويانپس از پايان بحث از 
  . آزمايشها را با اعتماد به نفس و به طور دقيق انجام دهد. 1
  . نظم و ترتيب و حضور به موقع در آزمايشگاه را رعايت كند. 2
 . تجهيزات و ابزار به خوبي نگهداري كند، از قطعات. 3
  . وي ميز كار را شناخته و كاربرد آنها را بداندتجهيزات نصب شده ر. 4
  . نكات ايمني و بهداشت مربوط به آزمايشگاه را رعايت كند. 5
  . ولتاژ را تعريف كند و بتواند در مدار الكتريكي اندازه گيري نمايد، جريان. 6
  . با آن كار كند موتور را بشناسد و بتواند به راحتي، رله، ميكروسوئيچ، كليد، منبع تغذيه، باتري. 7
  . اندازه گيري آن و مقدار و تلرانس آن را بشناسد، مقاومت الكتريكي را تعريف كند و انواع آن. 8
  . خازن و انواع آن و روشهاي خواندن آنها را بداند، سلف. 9

  . انواع آن و روشهاي استفاده از آنها در مدارات را بداند، ديود. 10
  . ي سي هاي كاربردي و چگونگي كاربرد آنها را بشناسدرگوالتورو آ، ترانزيستور. 11
  . بتواند مدارات كاربردي را بسته و تست كند. 12
 . چگونگي كنترل تخت بيمارستاني و سيستم هاي مكاترونيكي را بشناسد. 13
 

  
آموخته هاي سالهاي قبل در درس  كه به. هاي الكترونيكي داده شود توضيحات مختصر ي به هنرجويان در مورد سيستم 1قبل از فعاليت كالسي 

  . هم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنها با هنرجويان بحث كنيد. كار و فن آوري مرتبط باشد

  
  

  با انواع المان هاي برقي والكترونيكي آشنا مي شويد  1   

 آموزش گام به گام

، ملي است و صرفه جويي در آن سبب بقاي اين انرژي براي نسل هاي بعدي مي شوداز آنجا كه انرژي يك سرمايه
هنگام ترك آزمايشگاه و يا استفاده نكردن از آنها كليه دستگاه ها و روشنايي ها را خاموش كنيد تا اين سرمايه به هدر 

هدف كلي پيامد محور

مي توانند: هنرجوياندر پايان بحث   
الكترونيكي و تجهيزات موجود در آزمايشگاه تخت بيمارستاني ساخته شده خود را توسط كليد، ميكرو توسط المان هاي 

 كنترلر و موبايل كنترل كنند و به يك تخت مكاترونيكي تبديل كنند.

 شايستگي
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  . بايستي با كمك هنرآموز هر كدام از كميت هاي الكتريكي را تعريف كرده و جدول مربوطه را كامل نمايند هنرجويان

  
  

توسط اين دستگاه مي توانيد . دارد وجود )Power Supply(در هر آزمايشگاه الكترونيكي يك دستگاهي به نام منبع تغذيه يا  :منبع تغذيه
 . تغذيه خاص مربوط به خود را دارد تنوع دستگاههاي تغذيه بسيار زياد است و هر آزمايشگاهي منبع. توليد نماييد ژهاي مختلفيولتا

جريان الكتريكي مي گويند هرچه الكترونهاي آزاد بيشتري در يك زمان ، به حركت الكترونها ي آزاد در يك مسير مشخصجريان الكتريكي (آمپر): 
واحد اندازه . كمتر باشد جريان الكتريكي كم تر است، جريان الكتريكي بيشتر و هرچه تعداد الكترونهاي آزاد، عبور كنند سيريك م مشخص از

 زمان واحد در عبوري بار. آمپرمتر در مدارات بصورت سري بسته مي شود. است و با آمپرمتر اندازه گيري مي شود Aآمپر ، گيري جريان الكتريكي
   =I=  , 1A نمايش مي دهند و برابر است با : Iكه با  است جريان شدت

 
  
  

جهت حركت الكترون ها يعني از سمت قطب مثبت و ، جهت قراردادي جريان از پتانسيل بيش تر به پتانسيل كمتر است اما جهت واقعينكته: 
 . قطب منفي و در خالف جهت واقعي است

ولتاژ يك باتري يا يك مولد عبارت از كميتي . كميتي است كه جريان را به وجود مي آورد، ولتاژ يا اختالف پتانسيل الكتريكي: ولتاژ الكتريكي(ولت)
نشان مي  vواحد ولتاژ ولت است و با ولت متر اندازه گيري مي شود و با عالمت . است كه الكترون ها را در مدار الكتريكي به حركت در مي آورد

  . دارهاي الكتريكي بصورت موازي بسته مي شوددر م. دهند
توان الكتريكي نمايان گر ميزان انرژي مصرفي توسط يك دستگاه  توان الكتريكي مي گويند، به حاصلضرب ولتاژ در جريانتوان الكتريكي (وات): 

توان الكتريكي دستگاه ، شتري مصرف مي كندهرچه توان الكتريكي بيش تر باشد به اين معناست كه دستگاه انرژي الكتريكي بي، برقي مي باشد
 . است Wوات ، واحد اندازه گيري توان، مصرف كننده هيچ وقت نبايد بيش تر از توان الكتريكي دستگاه توليد كننده برق باشد

 
  

  
اندازه گيري ولتاژ وجريان را توسط مولتي متر آنالوگ و  كار با منبع تغذيه و تنظيم ولتاژ را به دانش آموزان آموزش دهيد و سپس چگونگي

  . را تكميل كنند 2ديجيتال شرح داده و سپس هنرجويان ئفعاليت 

  
  
  

  

  
ه گيري جريان و ولتاژ يك مصرف كننده(المپ يا مقاومت) را بصورت شكل زير بسته و انداز، در مورد فعاليت باال بهتر است تا توسط ولتاژ تنظيمي

  . به صورت كار در منزل و به عنوان شناخت يك مدار الكتريكي ساخت يك چراغ قوه مطرح گردد. انجام گردد

10كالسي صفحه فعاليت   
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  هنرجوپرسش از   

اسب است؟ گيري جريان مدارهاي داخلي يك راديو من كنند براي اندازه  گيري مي  آيا آمپرسنجي كه با آن جريان برق فشار قوي (شهري) را اندازه 
 ها در چيست؟تفاوت آمپرسنج

  
  

  
 را يخچال و اتومبيل درب در آن عملكرد چگونگي تغذيه(باتري) منبع و المپ يك و ميكروسوئيچ توسط ساده مدار يك بستن با آموزان دانش
   .كنند بررسي

  
  

  
ژ يا اختالف پتانسيل و آمپراژ يا جريان الكتريكي و مولتي متر دستگاهي است براي مشاهده چندين كميت الكتريكي از قبيل ولتامولتي متر: 

. مولتي مترها در دو نوع آنالوگ و ديجيتال وجود دارند .مقاومت الكتريكي كه مي توان با آن سالمت قطعات يا مشخصات يك قطعه را ارزيابي كرد
  .ن كميت هاي الكتريكي بر حسب نياز گردش نمايدنوع ديجيتال آن براي مصارف گوناگوني طراحي مي شوندكه به وسيله يك سلكتور مدور بي

  هنگام كار با دستگاه مولتي متر توجه به نكات زير ضروري است:
  . براي اندازه گيري شدت جريان بايد دستگاه را به طور سري در مدار قرار داد .1
 . رار دادبراي اندازه گيري اختالف پتانسيل بايد دستگاه را به طور موازي بين دو نقطه از مدار ق .2
 . هنگام اندازه گيري مقاومت الزم است جريان برق را قطع كنيم در غير اين صورت به دستگاه آسيب مي رسد .3
 . دستگاه را با احتياط جابه جا كنيم و از وارد آمدن ضربه به آن و يا سقوط دستگاه جلوگيري مي نماييم .4
از دستگاه خيلي حساس است و ممكن است فنر مربوط به آن قطع و دستگاه  پيچ تنظيم صفر دستگاه را نبايد دستكاري كرد زيرا اين بخش .5

 . خراب شود
هميشه هنگام اندازه گيري كميت ها كليد سلكتور را روي بيشترين درجه قرار مي دهيم و در صورت لزوم به تدريج آن را كاهش مي دهيم تا  .6

 . به دستگاه لطمه اي وارد نشود
به عالوه چرخاندن سريع كليد سلكتور براي دستگاه خالي از ، ا در جهت حركت عقربه هاي ساعت مي چرخانيمحتي االمكان كليد سلكتور ر  .7

 . ضرر نيست
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ي صفحه نمايش نشان مي دهدو معموال واحد كميت اندازه گيري شده را بر رو كميت هاي اندازه گيري شده را به صورت رقم مولتي متر ديجيتال:
  . نيز به طريق مناسبي نمايش مي دهد

 طريقه اندازه گيري ولتاژ مستقيم:)DC( 
 چنانچه .شود مي ديده مختلفي هاي شماره محدوده اين در .دهيم مي قرار شده مشخص _ عالمت با كه DC ولتاژ محدوده روي را سلكتور كليد

 گيري اندازه را وات ميلي 200 تا صفر بين ولتاژهاي است قادر حالت اين در اهمتر كه اينست مفهومش ،دهيم قرار m 200 رنج روي را ليدك
 اندازه را ولت 2 تا صفر بين ولتاژهاي است قادر اينحالت در اهمتر كه اينست مفهومش دهيم قرار V2 عدد روي را سلكتور كليد چنانچه .كند

 اينكه علت به ضمنا .شود مي نصب V/F/Ω محل در قرمز فيش و COM محل در سياه فيش نيز حالت اين در …نحو همين به و دكن گيري
   .شود مي ظاهر صفحه روي منفي عالمت با ولتاژ مقدار ،فيشها زدن برعكس صورت در ،كنيم وصل درست را منفي و مثبت فيش بايستي
 طريقه اندازه گيري ولتاژ متناوب(AC): 

 .ميشود ديده مختلفي هاي شماره محدوده اين در .دهيم مي قرار شده مشخص ~ عالمت با كه AC ولتاژ محدوده روي را اهمتر سلكتور كليد
 كليد اگر و كند گيري اندازه را متناوب ولت 2 تا صفر بين ولتاژهاي است قادر اهمتر حالت اين در يعني ،دهيم قرار V 2رنج روي را كليد چنانچه

 و COM محل در را سياه فيش حالت اين در .نمايد گيري اندازه تواند مي را ولت 20 تا صفر بين ولتاژهاي اهمتر يعني دهيم قرار V 20روي ار
 مثبت و منفي قطب متناوب ولتاژ چون كند نمي فرقي كنيم وصل ولتاژ محل به طرف هر از را ها فيش و داده قرار V/F/Ω محل در را قرمز فيش
  .ندارد

يك ، مولتي متر عقربه اي معموال از يك صفحه با تعدادي خطوط مدرج يك عقربه كه مي تواند روي خطوط مدرج حركت كند مولتي متر آنالوگ:
براي شدت  A، براي اختالف پتانسيل vروي صفحه عالئم . يك پتانسيومتر تنظيم صفر و دو سيم رابط تشكيل مي شود، تعدادي ترمينال، سلكتور
 . براي جريان مستقيم بكار رفته است DCبراي جريان متناوب و  AC، براي مقاومت الكتريكي Ω، جريان

 طريقه كار قسمت :AC  
 و ندارد منفي و مثبت قطب ACبرق( .داد قرار بايد V-ACقسمت در را (سلكتور) كننده انتخاب كليد شهر برق مانند (AC)ولتاژ گيري اندازه براي
 ،بخوانيم بايد 10 تا صفر بين مدرج خط روي را ولتاژ مقدار دهيم قرار 10 درجه روي را كليد اگر ) .كند نمي فرقي نيمبز طرف هر از را ها فيش
 قرار 250 درجه روي را سلكتور كليد اگر و بخوانيم بايد 50 تا صفر بين مدرج خط روي را ولتاژ مقدار ،دهيم قرار 50 درجه روي را كليد اگر

 وجود 500 مدرج خط چون ،دهيم قرار 500 درجه روي را سلكتوري كليد اگر و بخوانيم بايد 250 تا 0 مدرج خط روي ار ولتاژ مقدار ،دهيم
 10 تا 0 خط روي را ولتاژ مقدار دهيم قرار 1 روي را كليد اگر و كنيم مي ضرب 10 در را آن و خوانيم مي 50 تا 0 خط روي را ولتاژ مقدار ،ندارد

   .كنيم مي تقسيم 10 بر و خوانده
  
  طريقه كار قسمت:DC 

 بايد و است – و + قطب داراي DC برق .داد قرار V-DC قسمت در بايد را سلكتور كليد آداپتور يا باطري برق مانند(DC) ولتاژ گيري اندازه براي
 ولتاژ مانند DC ولتاژ خواندن براي .كند مي حركت مخالف جهت در عقربه اينصورت غير در بزنيم مثبت به را قرمز فيش و منفي به را سياه فيش

 ACو 50 تا صفر مدرج خط روي باشد 50 روي اگر و 10 تا صفر بين مدرج خط روي ولتاژ مقدار باشد 10 روي كليد اگر يعني ،شود مي عمل 
 mA-DC روي آن كليد كه متري مولتي بايستي DC جريان گيري اندازه براي .شود مي خوانده 250 تا صفر مدرج خط روي باشد 250 روي اگر

  .شود خوانده 250 تا 0 يا و 50 تا 0 يا ،10 تا 0 بين مدرج خطوط همان روي جريان مقدار و گيرد قرار مدار در سري طور به ،است
 اگر ينهمچن .است سالم باطري كرد حركت نيمه تا عقربه و داديم فشار اگر ،است اهمتر باطري تست براي اهمترها بعضي روي قرمز فشاري دكمه

  .است خراب اهمتر يا است ضعيف آن باطري يا نيايد صفر روي عقربه اهمتر پيچ تنظيم با و بزنيم هم به را اهمتر سر دو
 كليد ها فيش تعويض جاي به شود حركت مخالف جهت در عقربه ولتاژگيري موقع در اگر كه اينست براي )-  (+ اهمترها بعضي در حالته دو كليد

   .بخوانيم را ولتاژ داده قرار ديگر حالت در را

  
 را مربوطه جدول تا بخواهد آنها از سپس و داده آموزش هنرجويان به را ها ميكروسوئيچ و ها شستي ،كليدها انواع بايستي هنرآموز فعاليت اين در

   .نمايند تكميل
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 و قطع منظور به كه هستند فلزيي اتصال واقع در كليدها .كند مي وصل و قطع را لكتريكيا جريان مسير كه است الكترومكانيكي قطعه يك كليد
  است: وابسته زير عوامل به كليد عملكرد .شوند مي متصل هم به يا و جدا يكديگر از ،مدار جريان كردن وصل
 مثال براي .است متفاوت ac و dc جريان در كليد هر براي رامترپا دو اين مقدار .آن كار ولتاژ ثانيا و كند تحمل تواند مي كه اي بيشينه جريان اوال
 تغيير آمپر 3 و ولت 20 به مقادير اين dc جريان در ،باشد آمپر 5 .1 آن مجاز جريان بيشترين و ولت ac، 240 جريان در سوئيچ كاري ولتاژ اگر
 عامل و گردد مي ايجاد آن در جريان عبور اثر در وصل حالت در كه است گرمايي يكي ،شوند مي سوئيچ عمر كاهش باعث كه عواملي .كند مي

 طور به كه است ها سوئيچ اتصال رابط دو بين هوايي فاصله در جرقه وقوع اثر در كه است سوئيچ قطع حالت در آن فلزي هاي اتصال تبخير ديگر
   .شود مي صفر مرتبه دو كامل چرخه هر در ca جريان اينكه دليل به ،است ac جريان از بيشتر dc هاي جريان در آن مقدار معمول

  
  

  
  

  
  

 با كردن تست چگونگي و داده قرار آموزان دانش اختيار در را آزمايشگاه در موجود سوئيچ ليميت حتي و ميكروسوئيچ و كليد نمونه چند
ن مولتي بر روي تست بيزر چنانچه آن را دو سر كليد قرار دهيم و كليد در با قرار داد .نمايند بررسي را آنها شدن وصل و قطع و متر مولتي

   .شد خواهد شنيده بيزر صداي كليد وصل با لي و نشده شنيده صداييحالت قطع باشد 
  

  
  

  
 رله تغذيه وصل با سپس و دهيد توضيح آن ساختمان و دعملكر مورد در و داده قرار هنرجويان اختيار در را كارگاه در موجود رله چند است بهتر

   .كنند آزمايش و بسته را فعاليت به مربوط مدار اديسون و سيم مولتي افزار نرم توسط سپس و شود توجيه هنرجويان توسط آن عملكرد چگونگي
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   .شوند آشنا آن ساختمان با تا كرده باز را CD موتور نمونه يك االمكان حتي و كنيد بحث آنها ساختمان و ها موتور مورد در
 با و كرده اندازي راه باتري توسط را آن هاي موتور و بازكرده دارند منزل در كه استفاده قابل غير بازي اسباب نمونه چند تا بخواهيد هنرجويان از

   .نمايند بررسي را موتور جهت تغيير چگونگي باتري سيمهاي تعويض با سپس ،نمايند دازيان راه را آن كليد گذاشتن

  
 هنرجويان اختيار در اندازي راه جهت را گيربكس با نمونه يك و گيربكس بدون ترجيحا dc موتور نمونه يك است بهتر فعاليت اين در .1

  .گردد اندازي راه آن به تغذيه منبع اتصال و بورد برد روي بر مخابراتي سيمهاي طتوس موتور وصل با تا دهيد قرار
   .دهند انجام تغذيه منبع سيمهاي تعويض با را موتور چرخش تغيير سپس  .2
   .شود بررسي گيربكس بدون و دار گيربكس هاي موتور تفاوت .3
  .كنيد بحث آموزان دانش با ها موتور ولتاژ و سرعت مورد در .4
  .دهيد شرح را آن از استفاده چگونگي و داده قرار اموزان دانش اختيار در را چاپي مدار فيبر و دار سوراخ فيبر .5
 انجام دار سوراخ فيبر و بورد برد روي بر آنها توسط را اتصاالت تا دهيد آموزان دانش تحويل را هدر) پين و (كانكتور سوكت نمونه چند .6

  .دهند
 

 دانستني هاي هنرآموز
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   .دهند تشخيص را مقاومت مقدار آنها رنگي كد اساس بر تا بخواهيد آنها از و دهيد قرار هنرجويان اختيار در مقاومت نمونه چند ابتدا در - 1
   .آورند بدست را مقاومت واقعي مقدار و داده تشخيص را مقاومت خطاي سپس - 2
  .نمايند كامل را جدول و كنند مقايسه آورده بدست هاي مقدار با را واقعي مقدار ديجيتال و آنالوگ متر مولتي توسط - 3
 عنوان را E24 و E12 و E6 استاندارهاي سپس و بگذاريد بحث به كالس در را آمده بدست مقدار دو تفاوت دليل : 15صفحه بينديشيد 

   .نمائيد

  
 .ثيرپذير است كه مقاومت الكتريكي را به عنوان يك عنصر مدار پياده سازي مي كندالكتريكي با دو ترمينال تا يك مقاومت الكتريكي يك المان

  . و همزمان براي كاهش سطح ولتاژ در مدارها نيز عمل مي كنند مقاومت ها براي كاهش جريان عمل مي كنند

  
ات باال تر ن چاپ مي شود ولي در مقاومتهاي با وآت كدهاي رنگي و بر روي بدنه در مقاومتهاي با وات پائين معموالً مقدار اُهمي مقاومت بصور

محاسبه مقدار اُهم مقاومت هاي رنگي بر اساس جدول رمز  .مقدار اُهمي مقاومت بصورت عدد بر روي آن نوشته مي شود، وات يا بيشتر 2مثالً 
براي محاسبه از نوار رنگي نزديك به كناره شروع مي  .رنگ وجود دارد 4موالً بر روي بدنه مقاومت مع .مقاومتها و بسيار ساده انجام مي شود

اينك مقدار مقاومت بر  .كنيم و ابتدا شماره دو رنگ اول را نوشته و سپس به ميزان عدد رنگ سوم در مقابل دو عدد قبلي صفر قرار مي دهيم
  . يدآحسب اُهم بدست مي 

 
  

  

  

  بطورمثال
و رنگ طاليي معادل ، 2رنگ قرمز معادل عدد ، 7رنگ بنفش معادل عدد ، 4رنگ زرد معادل عدد . كنيم ندن مياز سمت چپ شروع به خوا

ت و براي محاسبه خطا اس اهم كيلو 7. 4 يا، اهم 4700 مساوي، تولرانس گرفتن نظر در بدون مقاومت مقدار پس. باشد مي 5٪تولرانس 
بنابراين مقدار واقعي  4700- 235=4465و  4700+235=4935 پس : 235آيد:  كه بدست مي ،كنيم مي 100و تقسيم بر  5را ضربدر  4700عدد

  . اهم خواهد بود 4935و  4465مقاومت كه توسط مولتي متر اندازه گيري مي شود بين 
ر جلوي عدد دو رقمي اگر نوار سوم سياه باشد اندازه مقاومت بر حسب اهم عددي دو رقمي است و نوار سياه به آن معني است كه صفتذكر: 

   .گذاشته نمي شوند
اهم و يا يك اهم به  10بوده و براي مقاومت هاي كمتر از  100/1و  10/1اگر نوار سوم به رنگ طاليي و يا نقره اي باشد به ترتيب نشانگر ضريب 

ه بعضي از مقاومتها مقدار آن بصورت مثالهاي هم چنين بر روي بدن .% است20چنانچه مقاومتي نوار چهارم نداشته باشد تولرانس آن  .كار مي رود
  . زير نوشته مي شود

15صفحهفعاليت كالسي 

:1ترجمه كنيد  

 دانستني هاي هنرآموز
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از اين رو ضروري است كه تمامي آنها به منظور توليد ، طعات توليدي كارخانجات مختلف ممكن است در نقاط مختلف جهان استفاده شودق

است كه با  "استاندارد اروپايي  "معمولترين آنها  .ندقطعات خود از نظر مقدار و ساير مشخصات از روشها و استانداردهاي خاص پيروي كن
  E6 , E12 , E24: اين استاندارد خود شامل سري هاي مختلفي است .مشخص مي شود  Eحرف
  .در صد است 20قسمت و تلرانس مقاومت هاي آن  6داراي   E6سري
  .درصد است 10قسمت وتلرانس مقاومت هاي آن  12داراي   E12سري
 . درصد است 5قسمت وتلرانس مقاومت هاي آن  24اي دار  E24سري

0/1 , 5/1 , 2/2 , 3/3 , 7/4 , 8/6 :E6 
0/1 , 2/1 , 5/1 , 8/1 , 2/2 , 7/2 , 3/3 , 9/3 , 7/4 , 6/5 , 8/6 , 2/8 : E12 

4 , 1/5 , 0/1 , 1/1 , 2/1 , 3/1 , 5/1 , 6/1 , 8/1 , 2 , 2/2 , 4/2 , 7/2 , 0/3 , 3/3 , 6/3 , 9/3 , 3/4 , 7/
6/5 , 2/6 , 8/6 , 5/7 , 2/8 , 1/9 : E24 
مي توان  10مي گويند و با ضرب يا تقسيم اعداد هر سري در مضارب  "اعداد پايه  "هر يك از سه سري شامل اعدادي هستند كه به آنها 

   . مقادير مختلفي از اين سري ها را بدست آورد
  Ω ،15 Ω ،22 10 :ه مي توان به مقاومتهايي كه در اين سري ساخته مي شوند پي برددر اعداد پاي 10با ضرب عدد   E6مثال در سري 
Ω ،33 Ω ،47 Ω ،68 Ω 

  Ω ،150 Ω ،220 Ω ،330 Ω ،470 Ω ، 680 Ω 100  ه:پايدر اعداد  100و با ضرب عدد 
 عوامل موثر بر مقاومت 
 الف) تاثير جنس طول و مساحت سطح مقطع •

 زير رابطه از سيم يك مقاومت مثال براي محاسبه. ريان عبوري وابسته نيست بلكه جنس و شكل ماده بستگي داردمقاومت به اختالف پتانسيل و ج
 :شود مي استفاده

  
:R قاومت بر حسب اهمم (Ω) و:ρ مقاومت مخصوص سيم بر حسب اهم در متر (Ω. m) و:l ازاي سيم بر حسب در m  و:A  سطح

 m2مقطع سيم برحسب متر مربع

  ش دماب) افزاي •
 . در اجسام رسانا باعث افزيش مقاومت مي شود ولي افزايش دما در اجسام نيم رسانا باعث كاهش مقاومت مي گردد 

  روشهاي اندازه گيري مقاومت توسط مولتي متر  
 الف) طريقه اندازه گيري مقاومت توسط مولتي متر ديجيتال •

 شده نوشتهM((20  و 2M و 200k و k20 و 2k و 200(( هاي عالمت ،سمتق اين در دهيم مي قرار Ω قسمت روي را اهمتر سلكتور كليد
 )بوق يا بيزر( باشد مي بودن وصل و قطع تست و ترانزيستور تست ،ديود تست به مربوط )))● قسمت كه است

 دارا را اهم 200 تا صفر بين ايه مقاومت گيري اندازه قابليت حالت اين در اهمتر يعني ،دهيم مي قرار 200 عدد روي را اهمتر كليد كه هنگامي
 و باشد مي دارا را اهم كيلو 2 تا صفر بين هاي مقاومت گيري اندازه قابليت اهمتر يعني ،دهيم مي قرار K2 روي را كليد كه هنگامي و باشد مي
 مقدار و دهيم مي قرار شده مشخص V/F/Ω با كه محلي در را اهمتر قرمز فيش و COM محل در را اهمتر سياه فيش حالت اين در ضمنا …

 هرگاه و داد تغيير را كليد بايد كه شود مي ظاهر 1 عدد نباشد مقاومت مقدار خواندن به قادر اهمتر هرگاه .خوانيم مي صفحه روي بر را مقاومت
   .است مقاومت خرابي معرف دهد نشان را 1 عدد حالت همه در اهمتر
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   به ايب ) طريقه اندازه گيري مقاومت توسط اهمتر عقر •
 غير در .بايستد صفر روي و كند حركت بايد عقربه ،دهيم مي اتصال هم به را اهمتر فيش دو و گذاشته R*1 روي را اهمتر سلكتور كليد ابتدا

 طمربو كتابي ولت 9 (باطري .است ضعيف اهمتر داخل ولتي 5٫1 قلمي باطري ،نشد تنظيم اگر .شود تنظيم بايد اهمتر صفر تنظيم پيچ اينصورت
 هاي فيش به دست دو هر كه شود دقت البته .زنيم مي مقاومت سر دو به را اهمتر فيش دو سپس است خراب اهمتر )يا .است R*10K قسمت به

  .دهيم مي قرار R*1k يا و R*100 يا و R*10 روي را كليد نكند حركت عقربه اگر .باشد نداشته تماس اهمتر
 با است برابر مقاومت مقدار گوييم مي ايستاد 50 عدد روي شده مدرج خط روي عقربه و باشد R*100 روي كليد اگر مثال طور به
 : با است برابر هم باز مقاومت مقدار كه بايستد 5 روي عقربه و دهيم قرار R*1K روي را كليد اگر .باشد مي اهم 5000 يعني )5000=50*100(

K=5KΩ1*5 روي را كليد كه بار هر شود دقت R*1 يا R*10 گيرد صورت مجددا صفر تنظيم بايد دهيم مي قرار… اي.   

  

  
   .گردد تكميل 7 كالسي فعاليت سپس و دهيد توضيح هنرجويان براي باال چارت در شده ذكر مقاومتهاي انواع مورد در

  
 و كرده مشاهده را پتانسيومتر تغييرات ولوم چرخاندن و پتانسيومتر هاي پايه روي ترم مولتي دادن قرار با تا بخواهيد هنرجويان از .1

  .نمايند يادداشت
دو ترمينال به دو انتهاي اين المان مقاومتي متصل است كه مقدار مقاومت بين اين دو ترمينال همواره ثابت و برابر مقدار اهمي المان  .2

مينال ديگر وجود دارد كه به يك كنتاكت متحرك متصل است و اين كنتاكت متحرك مي يك تر، بين اين دو ترمينال .مقاومتي است
براي حركت  .تواند بر روي المان مقاومتي حركت كند و سبب تغيير مقاومت بين ترمينال وسط و هر يك از ترمينال هاي كناري گردد

ر كه توسط پيچ گوشتي قابل الوم و يا به يك صفحه شياردانتهاي المان مقاومتي را به يك و، كنتاكت متحرك بر روي المان مقاومتي
  .پتانسيومتر بيشتر به منظور تقسيم ولتاژ در مدارات مورد استفاده قرار مي گيرد ..حركت است متصل مي كنند

 . مايندمدار مورد نظر را بسته و توسط پتانسيومتر مثال نور يك المپ را با كم و زياد كردن ولوم تغيير دهند و يادداشت ن .3
كه با تغيير پايه متحرك ، رئوستا همان پتانسيومتر است ولي فقط از دو پايه آن استفاده مي شود يعني يك پايه ثابت و يك پايه متحرك .4

 . مي توان جريان را كنترل كرد و با تغيير جريان مصرف كننده را كنترل كرد
 . را به خوبي همانند آنچه گفته شد مشاهده و درك كنند هنرجويان مدار مربوطه را بسته و تفاوت پتانسيومتر و رئوستا .5

رئوستاها ساختاري مشابه  .در آزمايشگاه ها معموال از دو نوع مقاومت متغير استفاده مي شود يكي رئوستا و ديگري جعبه مقاومتنكته : 
غيير مكان اهرم باعث تغيير طول موثر سيم و مقاومت هاي سيمي دارند با اين تفاوت كه يك خروجي آن به يك اهرم لغزنده متصل بوده و ت

   .ر مقاومت مي شوديدر نتيجه تغي
   .نمايند آزمايش و بسته را رئوستا و پتانسومتر به مربوط مدارهاي سيم مولتي و اديسون افزارهاي نرم توسط .6

  
 تا مقدار حداقل از پتانسيومتر تغيير با خواهيم مي اهم 1000 كننده) مصرف( مقاومت يك و اهم *1000 پتانسيومتر يك و ولت 15 منبع توسط

 و )RX( پتانسيومتر تغيير بين رابطه اهميت حائز نكته .كنيم يادداشت نظر مورد جدول در و كنيم تست مدار در را جريان و ولتاژ ،مقدار ماكزيمم

 18صفحه فعاليت كالسي

 16صفحه يفعاليت كالس

17صفحه فعاليت كالسي



43 
 

V و I با و داد خواهد نشان را باالتري مقدار نيز جريان و دهد مي نشان را بيشتري عدد متر ولت باشد كمتر پتانسيومتر مقدار چه هر .باشد مي 
   .شد خواهد كم جريان و ولتاژ مقدار از پتانسيومتر مقدار افزايش
 و *IV=R .بود خواهد مستقيم رابطه جريان و ولتاژ رابطه چنين هم و همديگر عكس جريان و مقاومت رابطه كه كنند درك بايد آموزان دانش

R=V/I و I=V/R  
  .گردد تست نيز سيم مولتي افزار نرم توسط آزمايش مورد مدار - 

  
 شكل نظر از )NTCمنفي( حرارتي ضريب هم و )PTCمثبت( حرارتي ضريب با هم حرارت تابع هاي مقاومت بررسي انديشي هم اين انجام از هدف

   .باشد مي آنها روي بر شده نوشته مشخصات چنين هم و ابعاد و
 آن هاي پايه به شده داغ هويه كردن نزديك با سپس و كرده تست متر اهم با را منفي و مثبت حرارت تابع مقاومتهاي هنرجو ابتدا فعاليت اين در

   .كند مي يادداشت را مقاومت روي بر حرارت منفي و مثبت تغييرات

  
 اصطالحا ،است الكتريكي مقاومت مقدار بر حرارت اثر دارد زيادي كاربردي زمينه و داشته بسزايي تاثير ها مقاومت برروي كه فيزيكي لعوام از يكي
 اثر در مقاومت مقدار محاسبه براي .دهند مي نمايش  با كه گويند مي حرارتي ضريب سانتيگراد درجه يك ازاي به مقاومت مقدار تغييرات به

  و اهم حسب بر درجه صفر دماي در مقاومت مقدار R0 اينجا در كه +t)Rt=R0(1 شود: مي استفاده رو روبه رابطه از حرارت درجه افزايش
 حسب بر سانتيگراد درجه t دماي در مقاومت Rt و سانتيگراد درجه صفر به نسبت يافته افزايش دماي مقدار t و C/1 حسب بر حرارتي ضريب

   .باشد مي اهم
  كاهش مقاومت مقدار حرارت كاهش با و افزايش مقاومت مقدار حرارت افزايش با است مثبت حرارتي ضريب كه PTC در كه دانيم مي : نكته

   .يابد مي شافزاي آن مقدار حرارت كاهش با و كاهش مقاومت مقدار حرارت افزايش با است منفي حرارتي ضريب كه NTC در .يابد مي 

  
 مقاومت مقدار باشد بيشتر نور شدت قدر هر كه دانيم مي ،شود مي بررسي آن به شده تابيده نور تغييرات ازاي به مقاومت تغييرات آزمايش اين در

 توسط بايستي كه جدولي در بنابراين .يابد مي افزايش مقاومت مقدار يابد كاهش نور شدت چقدر هر برعكس و يابد مي كاهش )LDR( فتورزيستور
مقاومت ( .يابد مي كاهش هم مقاومت مقدار زياد نور سپس و اتاق طبيعي نور به تاريكي از روشنايي افزايش با ترتيب به گردد تكميل آموز دانش

مقدار اين نوع مقاومت در تاريكي خيلي زياد  .) اغلب از جنس سولفيد كادمينيم ساخته مي شوندphoto cillهاي وابسته به نور يا سلول نوري (
معموال  ) .اما در روشنائي بسته به ميزان نور مقدار مقاومت آن به حدود صد اهم تا يك كيلو اهم مي رسد .(بزرگتر از يك مگا اهم ) است

   مطلق تاريكي در و اهم كيلو 1 ودحد در مقاومتهايي كه در بازار موجود هستند در شدت نور عادي (محيط در روز) مقدار مقاومت آنها
، از جمله كاربردهاي اين مقاومت مي توان به تشخيص شب و روز جهت قطع و وصل كردن اتوماتيك المپها. است ماه مگا دو تا يك بين آنها مقدار

  . روش و خاموش كردن يك منبع تغذيه و هر جايي كه مسئله حس كردن شدت نور در ميان باشد اشاره كرد
 بر را نظر مورد مدار LDR يك و LED عدد يك و اهم كيلو 8 .1 مقاومت يك از استفاده با و تنظيم را ولت 5 تغذيه منبع توسط فعاليت ناي در

 اثبات بايستي شد گفته باال در آنچه مشابه دقيقا (نتايج .كنيم مي بررسي را LED نور تغييرات LDR نور شدت تغيير با سپس و بسته بورد برد روي
  ) .ددگر

  .گردد مقايسه تئوري حالت با نتايج سپس و شده بسته مربوطه مدار نيز سيم مولتي افزار نرم توسط

 
 مقدار كه هستند متغيري هاي مقاومت واريستورها .باشد مي VDR روي بر ولتاژ تغييرات بررسي داد انجام توان مي اينجا در كه ديگري فعاليت

هم چنين در  .يابد مي كاهش مقاومت مقدار شود بيشتر شده داده ولتاژ قدر هر ،كند مي تغيير و نيست ثابت مختلف ولتاژهاي ازاي به آنها متمقاو
سايل از مقاومت هاي متغير وابسته در و .و محافظتي در قبال اضافه ولتاژ محسوب مي گردد شدهبا افزايش ولتاژ مقدار آن نيز افزوده  اين مقاومتها

   .هشدار دهنده و نيز سيستم هاي كنترل شرايط محيط استفاده مي شود

 18صفحه فعاليت كالسي

 دانستني هاي هنرآموز

18صفحه فعاليت كالسي

 فعاليت پيشنهادي
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  قانون اهم  

در قرن نوزدهم با انجام آزمايش هايي دريافت كه مقدار جريان در يك سيم رسانا متناسب با اختالف پتانسيل اعمال شده به آن  جرج سايمون اهم
               :است

مقدار  . ولت افزايش پيدا كند آن گاه جريان مدار دو برابر خواهد شد 6ولت به  3به عنوان مثال اگر اختالف پتانسيل دو سر مداري (ساده) از  
 . باشد جريان تنها به مقدار ولتاژ بستگي ندارد بلكه تابعي از مقاومت سيم نيز مي

شدت جريان چه تغييري مي كند؟ شدت روشنايي المپ چه تغييري مي كند؟ اگر ، هيداگر اندازه مقاومت را كاهش د :پرسش از دانش آموزان
 چه اتفاقي براي المپ رخ مي دهد؟، مقاومت خيلي كم شود

  . كند جريان كمتري (با فرض ثابت بودن ولتاژ) از مدار عبور مي، مي توان نتيجه گرفت كه هر چه مقاومت بيشتر باشد، با توجه به مشاهدات فوق
  :شود بنا به تعريف اندازه مقاومت بدين شكل تعريف مي. بايد از ضريب تناسب استفاده كرد، از حالت تناسب به تساوي باال اي تبديل رابطهبر

                                          
  . باشد مي جريان عبوري از آن I اختالف پتانسيل اعمال شده به مقاومت و V، مقاومت جسم R در اين رابطه 

 .از آن عبور مي كند Iبه شدت ي متصل كنيم , (مثال به يك باطري وصل كنيم ) جريانVاگر دو سر يك هادي جريان برق را به اختالف پتانسيل
قداري م Iبه شدت جريان  Vطبق قانوق اهم اگر درجه حرارت و ساير شرايط فيزيكي در اين هادي ثابت نگه داشته شود , نسبت اختالف پتانسيل 

                    R=V/Iو  I=V/R و V=I. R     ن را مقاومت الكتريكي مي نامند و به صورت زير نوشته مي شود :آاست كه 
پيداست , منحني نمايش تغييرات اختالف پتانسل بر حسب شدت جريان خطي  ها همانطور كه از اين رابطه .بط فوق به قانون اهم معروف استوار

  مي باشد 
 .ه بر اثر عبور جريان الكتريكي از يك هادي طبق قانون ژول در آن گرما ايجاد مي شود و گرماي حاصل موجب تغيير مقاومت هادي مي شودالبت

   .اما در اينجا از تغييرات دما صرف نظر مي كنيم
 توان در مقاومتها  

  .مقدار اهمي مقاومت مي باشد R ي از مقاومت وجريان عبور I، ولتاژ دو سر مقاومت V، توان مجاز مقاومت P كه در اين روابط

را بتواند تحمل كند مقدار توان مجاز اين مقاومت  10mAباشد و اين مقاومت حداكثر جريان  10kΩبه عنوان مثال اگر مقدار اهمي يك مقاومت 

  ؟چقدر است
  

ازاي يك ولتاژ معين را بدست آورد و يا مي توان حداقل همچنين با داشتن توان مجاز يك مقاومت مي توان حداكثر جريان مجاز يك مقاومت به 
ولت اعمال كنيم حداكثر  10اختالف پتانسيلي برابر ، وات 1به عنوان مثال اگر به دو سر مقاومتي با توان  .مقدار اهمي مجاز مقاومت را تعيين كرد

جرياني كه مي تواند از اين مقاومت عبور كند به شرطي كه مقاومت  جريان مجاز گذرنده از اين مقاومت چقدر خواهد بود ؟ و يا به عبارتي بيشترين
 آسيب نبيند چقدر است ؟ همچنين حداقل مقدار اهمي مجاز اين مقاومت چقدر مي تواند باشد ؟

  
جريان گذرنده از اين ميلي آمپر مي باشد يعني اگر  100برابر با ، ولت 10بنابراين حداكثر جريان مجاز اين مقاومت به ازاي اختالف پتانسيل  

ميلي آمپر بيشتر شود گرماي ايجاد شده در داخل مقاومت از حداكثر گرمايي كه مقاومت مي تواند تحمل كند بيشتر مي شود و  100مقاومت از 
  .براي تعيين حداقل مقدار اهمي مجاز اين مقاومت نيز مي توان به شكل زير عمل كرد .در اين صورت مقاومت مي سوزد

   
جريان گذرنده از ، اهم شود 100اهم مي باشد يعني اگر مقدار اهمي اين مقاومت كمتر از  100براين حداقل مقدار اهمي مجاز اين مقاومت بنا

   .ميلي آمپر مي شود و در نتيجه مقاومت مي سوزد 100مقاومت بيشتر از 
  :داراي توان هايي به شرح زير مي باشندمقاومت هايي كه در صنايع الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرند معموال 

0. 5w , 1w , 2w , 3w , 4w , 5w, 125w , 0. 25w  
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  خازن ثابت  
ترين خازن غير الكتروليتي است كه در آن عايق را سراميك و جوشن ها را اليه نازك نقره تشكيل  اميكي معموليرخازن سراميكي : خازن س - 1

   .خازن هاي سراميكي معموال در دو نوع ديسكي (عدسي) و لوله اي ساخته مي شوند .مي دهد
خازن ميكا و شيشه : صفحات نازك فلزي و ورقه هاي ميكا را يكي در ميان روي هم قرار مي دهند به طوري كه صفحات فلزي يك عدد بيشتر  - 2

   .از صفحات ميكا (شيشه) باشد
زن ورقه پالستيكي يا نوار كاغذي آغشته به پارافين را بين دو نوار فلزي بسيار نازك (معموال از آلومينيم يا قلع) خازن ورقه اي : در اين نوع خا - 3

   .قرار مي دهند و مجموعه را روي نوار عايق ديگري گذاشته و مي پيچند تا به شكل استوانه درآيد
ساختمان آن مانند  .جم كم الزم است از خازن هاي شيميايي استفاده مي شودفيت زياد و حرخازن الكتروليتي (شيميايي) : در مدارهايي كه ظ - 4

ي الكتريك خازن آغشته به الكتروليت (تترابورات آمونيوم) بوده و بر روي يكي از ورقه هاي هادي دخازن كاغذي است , با اين تفاوت كه كاغذ 
بايد . اي قطب هاي مثبت و منفي مجزا استاين نوع خازن دار .يق عمل مي كند(آلومينيوم يا تانتاليم) اليه از اكسيد تشكيل شده و به صورت عا

چون اگر به طور معكوس گذارده شود , اتصال كوتاه شده دي الكتريك (اليه اكسيد)آن از  .در موقع قرار دادن در مدار به عالمت قطبها توجه كرد
   .بين مي رود

  .خازن گازي نيز استفاده مي شود كه از ذكر آن صرف نظر مي كنيم البته انواع ديگري از خازن همچون خازن روغني ,

 عوامل موثر بر ظرفيت خازن  
 مساحت صفحات  - 1
 فاصله بين صفحات   - 2
  =C      دي الكتريك بكار رفته بين صفحات  - 3
 تشخيص مقدار ظرفيت خازن از روي رمز عددي  

روليتي) مقدار عدد ظرفيت و واحد آن عينا بر روي بدنه خازن قيد مي شود كه در اين صورت ابهامي براي در بعضي موارد (مانند خازن هاي الكت
در اين صورت چنانچه عدد مزبور از يك  .در اغلب موارد مقدار واحد ظرفيت بر روي بدنه خازن قيد نمي شود .خواندن مقدار ظرفيت وجود ندارد

   .د و چنانچه عدد بزرگتر از يك باشد ظرفيت بر حسب پيكوفاراد استظرفيت بر حسب ميكروفارا، كوچكتر باشد
صورت پيكوفاراد به باال معموال عدد ظرفيت به  100در حالتي كه عدد ظرفيت بزرگتر از واحد است به خوص در مورد خازن هاي سراميكي عدسي 

كه دو رقم اول عدد و رقم سوم ضريب  .مشخص مي شودكه دو رقم اول عدد به صورت يك عدد سه رقمي . يك عدد سه رقمي مشخص مي شود
   .(تعداد صفر) را مشخص مي كند

نيز بر روي آن نوشته مي  .گاهي ولتاژ مجاز خازن يا حداكثر ولتاژي كه مي تواند خازن تحمل كرده بدون اينكه تغيير در ساختار آن ايجاد شود 
   .شود

وي خازن نوشته مي شود و يا مشخصات خازن به طور كلي با استفاده از رمزهاي رنگي بر روي البته گاه مشخصات ديگري نيز به صورت عالئم بر ر
   .خازن ثبت مي گردد كه از ذكر موارد فوق صرف نظر مي كنيم

  
  . ا هنرجو بايستي جدول مربوطه را تكميل نمايددر اين فعاليت با توجه به توضيحات هنرآموز در مورد خازنها و ساختمان آنها و هم چنين انواع آنه

  
  خازن  - سيم رابط  -  برد بورد –وسايل آزمايش : مولتي متري كه بتوان با آن ظرفيت خازن را اندازه گيري كرد 

موقعيت ، هم متصل نموده و با دكمه تنظيم عقربه دو سر فيش هاي مولتي متر را به .قرار دهيد mf) ( c خاب) را روي وضعيتنتسلكتور (دكمه ا
ر را دو پايه خازن را اتصال كوتاه كنيد تا مطمئن شويد كه خازن شارژ شده , دو سر فيش هاي مولتي مت .عقربه را روبه روي صفر اهم تنظيم كنيد

سرعت طي كرده به نقطه معيني مي رسد و خازن  را به c ) (mfمشاهده خواهيد كرد كه كه عقربه درجه بندي. به پايه هاي خازن متصل كنيد

 دانستني هاي هنرآموز
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 cنه انحراف عقربه كه بر روي منحني انش .به وسيله باطري مولتي متر شارژ مي شود پس از آن عقربه از نقطه مذكور شروع به بازگشت خواهد كرد
) (mf نشان داده مي شود مقدار ظرفيت خازن است.   

   .ن بايد حتما خازن مورد آزمايش را دشارژ كنيد: براي هر بار اندازه گيري ظرفيت خازتوجه •
في مولتي متر متصل كنيد و : در مورد خازن هاي الكتروليتي به قطبيت خازن توجه كرده و قطب مثبت خازن را به قطب منتوجه •

  . بالعكس
  روش آزمايش  

و ابتدا پايه هاي آن را با استفاده از سيم رابط  ابتدا مقدار اسمي ظرفيت خازن را مشخص كنيد سپس خازن را ير روي صفحه مدار متصل كرده
مقدار ظرفيت خازن را با استفاده از مولتي متر اندازه گيري كرده و با مقدار  .براي چند لحظه اتصال كوتاه نيد تا از دشارژ بودن آن مطمئن شويد

) و سپس اندازه گيري را انجام دهيدهر بار خازن را دشارژ كرده  اندازه گيري را براي چند بار تكرار كنيد (و توجه كنيد كه .اسمي آن مقايسه كنيد
   .و مقدار متوسط به دست آمده را يادداشت كنيد

   .آزمايش را براي چند خازن انجام دهيد
  از دانش آموزان پرسش  •
  مي يابد ؟در هتگام اتصال دو سر يك خازن باردار به خازن بي بار حركت بارهاي الكتريكي تا چه زماني ادامه  - 1
 چرا در مدار جريان مستقيم كه شامل خازن است شدت جريان در لحظه اتصال ماكزيمم است و بعد صفر مي شود ؟  - 2

  
  
 

 خازنها از كدام هر ظرفيت
   .آورد دست به بايستي را
 
  

  

  
براي ذخيره انرژي الكتريكي به  كه است الكتريكي با دو ترمينال (پايه) يك المان شناخته مي شود) خازن (در اصل به عنوان يك هدايت كننده

   . طور موقت در يك ميدان الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  
 (سيم پيچ) سلف  

مقاومت اهمي سيم پيچ را در اغلب موارد . اي مغناطيسي ساخته شده است اي از مدارات الكترونيك است كه از يك سيم پيچ و هسته القاگر قطعه
(ولتاژ دو سر آن صفر است) اما  .سيم پيچ مانند يك هادي عمل كرده و عكس العملي ندارد dc مي توان صفر فرض نمود و بنابر اين با عبور جريان

مخالفت نموده و اين مخالفت به صورت ايجاد ولتاژي به نام ولتاژ القائي بروز  سيم پيچ با تغيير جريان .چنانچه جريان عبوري بخواهد تغيير نمايد
 . و اصوالَ اين خاصيت خودالقائي سيم پيچ مي ناميم. نمايد

دانشمندي به نام اورستد دريافت كه هرگاه قطب  1824در سال  .هرگاه از سيمي جريان عبور كند اطراف سيم ميدان مغناطيسي ايجاد مي شود
و اثبات اين موضوع است كه اطراف سيم حامل جريان ميدان مغناطيسي وجود  .به سيم حامل جريان نزديك شود عقربه منحرف مي شود نمايي
و هر چه از  .تجمع براده ها در نزديكي سيم بيشتر بوده به اين معني كه شدت ميدان مغناطيسي ايجاد شده در نزديكي سيم بيشتر است .دارد

 . يدان مغناطيسي ضعيف تر مي شودسيم دورتر شويم م
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در صورتي . با اين فرق كه انرژي در سيم پيچ به صورت الكترو مغناطيسي ذخيره مي شود. همانند خازن سيم پيچ هم قابليت شارژ و دشارژ دارد 
 . كه انرژي ذخيره شده در خازن از نوع الكترواستاتيكي است

پيچ بايد گفت كه اندوكتانس مهمترين مشخصه يك سيم پيچ و در حقيقت يكي از خصوصيات اندوكتانس سيم پيچ : در مورد اندوكتانس سيم 
طول سيم پيچ و سطح مقطع سيم پيچ است و ، تعداد دور سيم پيچ، فيزيكي يك سيم پيچ است كه مقدار آن وابسته به جنس هسته سيم پيچ

مقدار  .چند ولت در سيم پيچ القا مي شود، ر در ثانيه تغيير در جرياناندوكتانس هر سيم پيچ نشان مي دهد كه به ازاي يك آمپ، طبق تعريف
  . اندوكتانس هر سيم پيچ از رابطه زير محاسبه مي شود

  
پرمابليته هسته و يا قابليت نفوذپذيري هسته بر حسب هانري است و نشان دهنده توانايي هسته در متمركز كردن خطوط  µكه در اين رابطه 

به اين ترتيب كه پرمابليته هوا را يك فرض  .پرمابليته همه اجسام را نسبت به پرمابليته هوا مي سنجند .ر درون هسته استميدان مغناطيسي د
يعني به هر جسمي يك عدد به نام ضريب پرمابليته نسبت مي دهند كه اين عدد نشان  .كرده و پرمابليته ديگر اجسام را نسبت به آن مي سنجند

در . پرمابليته آن جسم بدست مي آيد، رمابليته اين جسم چند برابر پرمابليته هواست و از ضرب اين عدد در پرمابليته هوادهنده اين است كه پ
با توجه به مطالب  .طول سيم پيچ بر حسب متر مي باشد lتعداد دور سيم پيچ و  N، سطح مقطع هسته بر حسب متر مربع Aرابطه فوق همچنين 

  . سيم پيچ از رابطه زير بدست مي آيد ولتاژ القا شده در، فوق

  
اما زماني كه يك سيم پيچ در . يرات لحظه اي جريان نسبت به زمانيعني ميزان ولتاژ القايي برابر است با حاصلضرب اندوكتانس سيم پيچ در تغي

يم پيچ القا نمي شود و تنها تأثير آن در ولتاژي در دو سر س، قرار مي گيرد به دليل ثابت بودن ميدان مغناطيسي اطراف سيم پيچ DCيك مدار 
ولتاژي در دو سر سيم پيچ القا مي شود بطوري كه با افزايش و كاهش جريان در ، در لحظات باز و بسته شدن مدار مي باشد كه در اين زمانها، مدار

اما  .معموالً از آن صرفنظر مي شود، ن مقدار آنالبته خود سيم پيچ يك مقاومت اهمي نيز دارد كه به دليل ناچيز بود .سيم پيچ مخالفت مي كند
همواره يك ولتاژ القايي متغير كه ، قرار مي گيرد به دليل متغير بودن ميدان مغناطيسي اطراف سيم پيچ ACزماني كه يك سيم پيچ در يك مدار 

ي شود كه اين ولتاژ القايي همواره سبب كاهش درجه اختالف فاز دارد در دو سر سيم پيچ ايجاد م 180نسبت به ولتاژ داده شده به سيم پيچ 
اين مقاومت سيم پيچ در برابر جريان را  .جريان مي گردد درست مانند اينكه يك مقاومت اهمي در مدار وجود دارد و جريان را تضعيف مي كند

تانس سيم پيچ و فركانس جريان عبوري از سيم مقدار مقاومت القايي به اندوك .نمايش مي دهند XLمقاومت القايي سيم پيچ مي گويند و آن را با 
 F، عدد ثابت 2π، مقاومت القايي سيم پيچ بر حسب اهم XLكه در اين رابطه  .مقدار مقاومت القايي از رابطه زير بدست مي آيد .پيچ بستگي دارد

  . هانري است اندوكتانس سيم پيچ بر حسب Lفركانس جريان عبوري از سيم پيچ بر حسب هرتز و 

 
 
  

  
 سنسور هاي مادون قرمز  )Infera Red( 

گرما ، تشخيص نور، تشخيص آتش، توان براي تشخيص رنگبه طور مثال مي  .اين سنسور ها داراي كاربرد وسيعي در زمينه ي روباتيك مي باشند
  مقاومت آنها با تغيير ميزان اشعه مادون قرمز در محيط تغيير  در واقع نوعي ديود هستند كه  IR گيرنده هاي. از آنها استفاده كرد ....و

  . براي استفاده از اين سنسور ها بايد آنها را به طريقه معكوس باياس كرد. كندمي
وب ميشود ولي ميتوان با اين سيكي از سنسورهاي پرمصرف در الكترونيك همين سنسور مادن قرمز ميباشد و با اين كه يك سنسور ساده مح

يا ضربان سنج قلب و يا سنجش دور موتور و يا شمارشگر  كنترل ريموت دستگا هايي مانند. سنسور پروژه هاي زيادي را طراحي و راه اندازي كرد
در يك خط توليد و يا شمارش قطرات سرم و يا ربات هاي تعقيب خط از جمله مواردي است كه در ساخت آنها از سنسور مادون قرمز استفاده 

  .ميشود
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 هاي مادون قرمزنحوه كار سنسور  
ي هم وجود دارند كه ديده اما رنگ هاي، …صورتي و ، بنفش، قرمز، زرد، در طبيعت ما رنگ هايي رو داريم كه قابل ديدن هستند مثل : آبي

ه عبارت هستند از: ك، ميشه رنگ وجود داره كه ديده 7رنگ ! بله در رنگين كمان  7به نظر شما در رنگين كمان چند رنگ وجود دارد؟ ، نميشوند
دو رنگ ديگر وجود دارد كه ما با چشم غير ، : زرد : سبز : آبي : نيلي : بنفش اما آيا رنگ ديگري وجود ندارد ؟ جواب مثبت استقرمز : نارنجي

ازار الكترونيك شما با ديود هاي نوري مصلح ان را نمي بينيم آن رنگها ماواري بنفش (باالتر از بنفش) و مادون قرمز (پايين تر از قرمز ) است در ب
به همين صورت ديود هايي داريم كه نور مادون قرمز توليد ، برخورد كرده ايد و حتما از آنها استفاده هم ميكنيد …به رنگ آبي زرد قرمز و 

لم برداري به آن نگاه كنيم ؛ به همين ميكنند كه اگر آنها را روشن كنيد با چشم غير مسلح ديده نميشود و حتما بايد با دوربين عكاسي يا في
   .ترتيب گيرنده هايي داريم كه قادرند نور مادون قرمز و شدت آن را تشخيص دهند

بينيد كه مقاومت  رستنده در مقابل گيرنده با دستگاه مقاومت سنج (اهم متر) مقاومت دو سر گيرنده را اندازه بگيريد مياگر قبل از روشن كردن ف
كيلواهم دارد كه تقريبا مثل يك كليد باز عمل ميكند ولي هنگامي كه فرستند را در نزديكي گيرنده روشن ميكنيد مقاومت  100زيادي حدود 

در واقع سنسور مشكي كه همان گيرنده است مانند يك مقاومت متغير  .بين پايه هاي آن كم ميشود و تقريبا مثل يك كليد بسته عمل مي نمايد
افت نور مادون قرمز مقاومتش كم ميشود براي بهره گيري از اين خاصيت گيرنده ميبايست در مدار به نحوي بسته شود عمل ميكند و هنگام دري

 :كه خاصيت مقاومت متغيرش مورد استفاده قرار گيرد

  
اقع از خودش يك دهد و در و راه نمي GND به VCC در شكل باال ميبينيم كه سنسور گيرنده به شكل عكس بسته شده است و در واقع از

خواهيم داشت و  IR و مقاومت حاصل از سنسور K 2 .2مقاومت نشان ميدهد پس در خروجي يك ولتاژ حاصل از تقسيم مقاومتي بين مقاومت 
 برسد يعني ما بايد انتظار داشته باشيم ولتاژ VCC هرچه مقاومت سنسور كمتر شود ولتاژ خروجي اقزايش خواهد يافت تا اين كه به مقدار

  . باشد VCC ولت تا 2خروجي چيزي بين 

  
به هم اتصال يابند الكترونهاي آزاد نيمه هادي  Pو  Nهرگاه دو كريستال نيمه هادي نوع  .ساخته مي شوند Pو  Nديودها از نيمه هادي هاي نوع 

تركيب مي شوند و به اين ترتيب  Pي نمايند و با حفره هاي كريستال نوع نفوذ م Pقرار دارند به منطقه  P–Nكه در نزديكي محل اتصال  Nنوع 
عبور يك الكترون از محل اتصال سبب ايجاد يك جفت  .حفره هايي از بين مي روند و الكترونهاي آزاد به صورت الكترون هاي ظرفيت درمي آيند

يك اتم پنج ظرفيتي الكتروني را از دست داده و به يون مثبت  Nدر ناحيه وارد مي شود  Pبه ناحيه  Nيون مي شود زيرا وقتي الكتروني از ناحيه 
به اين ترتيب در اثر عبور  .يك اتم سه ظرفيتي الكتروني را دريافت مي كند و به يون منفي تبديل مي شود Pدر ناحيه ، تبديل مي شود و در مقابل

اين يون ها در كريستال ثابت  .ند تعداد زيادي يون مثبت و منفي ايجاد مي شوددر محل پيو، تعداد زيادي الكترون از محل اتصال نيمه هادي ها
بنابراين در محل پيوند ناحيه اي به نام  .نمي توانند مانند الكترونهاي آزاد حركت كنند، هستند زيرا به علت پيوند كوواالنس بين الكترونهاي اتم ها

ناحيه سد هم گفته مي ، به ناحيه تخليه .ايت الكتريكي يعني الكترونها و حفره ها وجود ندارنداليه تخليه به وجود مي آيد كه در آن حامل هاي هد
اين ميدان الكتريكي با عبور الكترونهاي آزاد از محل اتصال  .يون هاي مثبت و منفي در ناحيه تخليه سبب ايجاد ميدان الكتريكي مي شوند .شود

حدي برسد كه مانع عبور الكترون از محل اتصال گردد حالت تعادل به وجود مي آيد و به اين صورت  هرگاه ميدان ايجاد شده به .مخالفت مي كند
   .پتانسيل سد ناميده مي شود، ولتاژ ايجاد شده در ناحيه تخليه .ديود كريستالي ساخته مي شود
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به خوبي  Pو  Nن ها و همچنين نيمه هادي هاي نوع در اين شكل يون هاي مثبت ومنفي در ناحيه تخليه و ميدان الكتريكي ايجاد شده بين يو

بيانگر الكترونهاي آزاد در حال ، بيانگر حفره ها و دايره هاي دنباله دار قرمز رنگ، در اين شكل دايره هاي سفيد رنگ .نمايش داده شده است
   .حركت هستند

به دو  P–Nباياس كردن اتصال  .ييم آن را باياس نموده ايمولتاژي اعمال كنيم گو P–N اتصال سر دو به هرگاه : P–Nباياس كردن اتصال 
   .صورت مستقيم و معكوس انجام مي گيرد

 Nو قطب منفي منبع تغذيه را به نيمه هادي نوع  P نوع هادي نيمه به را تغذيه منبع مثبت قطب اگر:  ) Forward Biasباياس مستقيم ( 
   .باياس مستقيم ديود نمايش داده شده است زيردر شكل  .رار داده ايمديود را در باياس مستقيم يا موافق ق، وصل كنيم

             
منطقه تخليه و پتانسيل سد از بين مي رود و ، ميدان الكتريكي پتانسيل سد را خنثي مي كند، هنگامي كه ميدان الكتريكي ناشي از منبع تغذيه

شده و در اثر تركيب با حفره ها به الكترون  Pاين الكترونها وارد كريستال نوع  .دبه سمت محل پيوند رانده مي شون Nالكترونهاي كريستال 
الكترونهاي ظرفيت از حفره اي به حفره ديگر مي روند تا به انتهاي كريستال و سرانجام به قطب مثبت منبع تغذيه مي . ظرفيت تبديل مي شوند

همين كه  .در ابتدا جريان كمي از مدار عبور خواهد كرد، به تدريج از صفر افزايش دهيماگر ولتاژ دو سر ديود را ، در باياس مستقيم ديود .رسند
 .اين ولتاژ حدي را ولتاژ آستانه هدايت ديود مي گويند .رسيد جريان شروع به افزايش مي نمايد P–Nولتاژ دو سر ديود به حدود ولتاژ تماس پيوند 

   .است شده داده نمايش مستقيم باياس در ديود آمپر –منحني مشخصه ولت باال در شكل 

، متصل كنيم Pو قطب منفي آن را به كريستال نوع  N نوع كريستال به را تغذيه منبع مثبت قطب اگر : ) Reverse Biasباياس معكوس ( 
   .باياس معكوس ديود نمايش داده شده است زيردر شكل  .ديود را در باياس معكوس يا مخالف قرار داده ايم

  
مي شوند و با حفره هاي مجاور ناحيه تخليه تركيب مي شوند و به اين  Pاين حالت الكترونهايي از قطب منفي منبع تغذيه وارد نيمه هادي نوع در 

الكترونهاي اطراف ناحيه تخليه جذب ، Nهمچنين در نيمه هادي نوع  .مي شوند Pترتيب سبب افزايش عرض ناحيه تخليه در نيمه هادي نوع 
نيز عرض ناحيه تخليه افزايش مي  Nت منبع تغذيه مي شوند و آن نواحي از الكترون تهي مي شود و به اين ترتيب در نيمه هادي نوع قطب مثب

پتانسيل سد نيز افزايش مي يابد و اين افزايش پتانسيل سد آنقدر ادامه مي يابد تا پتانسيل سد با ولتاژ منبع تغذيه ، با افزايش ناحيه تخليه .يابد
جريان بسيار ضعيفي از ديود عبور مي كند كه جهت اين ، در باياس معكوس ديود .رابر شود و پس از آن عرض ناحيه تخليه ثابت خواهد ماندب

در ناحيه تخليه يك ميدان ، جريان از طرف كاتد به طرف آند است و علت برقراري اين جريان در ديود اين است كه در باياس معكوس ديود
بعضي از پيوند هاي كوواالنسي بين يون ها و اتم ها شكسته شده ، تحت تأثير اين ميدان و نيز انرژي حرارتي محيط .ايجاد مي شود الكتريكي قوي

بعضي از  .الكترونهاي آزاد شده در خالف جهت ميدان حركت كرده و خود را به قطب مثبت منبع تغذيه مي رسانند .و الكترونهايي آزاد مي شوند
مجدداً ، يعني حفره ها تركيب مي شوند و در اثر شكسته شدن پيوندها يي Nها در طول مسير خود با حامل هاي اقليت نيمه هادي نوع اين الكترون

حامل هاي اقليت كه ، نيز Pهم زمان در نيمه هادي نوع  .همان تعداد الكترون آزاد مي شود كه به طرف قطب مثبت منبع تغذيه حركت مي كنند
 Pند وارد ناحيه تخليه شده و با حفره هاي ايجاد شده تركيب مي شوند و همان تعداد الكترون از منبع تغذيه وارد نيمه هادي نوع الكترونها هست

اين حامل هاي اقليت ، بنابراين .مي شود و به اين ترتيب جريان ضعيفي در ديود جاري مي شود كه به آن جريان اشباع معكوس ديود مي گويند
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مقدار جريان اشباع معكوس ديود به درجه حرارت محيط وابسته  .هستند كه سبب برقراري جريان اشباع معكوس در ديود مي شوندنيمه هادي ها 
اما آيا مي توان هر مقدار ولتاژ معكوسي را  .افزايش ولتاژ معكوس در مقدار آن تأثيري ندارد، است و پس از به اشباع رسيدن جريان معكوس ديود

  وصل كرد ؟به دو سر ديود 
   .اين موضوع را در ادامه و تحت عنوان ولتاژ شكست معكوس ديود مورد بررسي قرار مي دهيم 

 تشخيص آند و كاتد و سالم بودن ديود  
ادامه در  .به وسيله اهم متر آنالوگ و نيز مولتي متر ديجيتال مي توان آند و كاتد ديود را تشخيص داد و نيز به سالم و يا معيوب بودن آن پي برد

   .هر دو روش را بررسي مي كنيم
 تشخيص آند و كاتد و سالم بودن ديود با استفاده از اهم متر آنالوگ  

مجدداً اهم آن را اندازه ، اگر اهم متر آنالوگ ( عقربه اي ) را به دو سر ديود وصل كرده و اهم آن را اندازه بگيريد سپس اتصال ديود را برعكس كرده
، واضح است كه در حالت اهم كم .اهم كم و در حالت ديگر اهم زياد را اندازه بگيرد ديود سالم است، ر يك حالت اهم متربگيريد در صورتي كه د

اهم زياد را نشان مي دهد ديود در باياس معكوس ، ديود به وسيله باتري داخلي اهم متر در باياس مستقيم قرار گرفته است و در حالتي كه اهم متر
   .كه اصطالحاً گفته مي شود ديود از يك طرف راه مي دهد و از طرف ديگر راه نمي دهدقرار گرفته است 

              
به ترتيب مي توان  .اهم كم را نشان مي دهد مثبت واقعي اهم متر به آند و منفي واقعي اهم متر به كاتد ديود اتصال دارد، در حالتي كه اهم متر

   .بته مقدار مقاومتي كه اهم متر نشان مي دهد به انتخاب كليد سلكتور اهم متر بستگي داردآند و كاتد ديود را تعيين كرد ال
 به متر اهم اتصال حالت دو هر در، باشد شده قطع ديود كه صورتي در .باشد شده كوتاه اتصال يا و قطع كه باشد مي معيوب صورتي در ديود يك
اهم ، ه ديود اتصال كوتاه شده باشد در هر دو حالت اتصال اهم متر به دو سر ديودك صورتي در و دهد مي نشان را بينهايت اهم، متر اهم، آن سر دو
   .اهم صفر را نشان مي دهد، متر

  تشخيص آند و كاتد وسالم بودن ديود با استفاده از مولتي متر ديجيتالي  
ر مولتي متر ديجيتالي را در وضعيت تست ديود كه با عالمت هرگاه كليد سلكتو .اغلب مولتي مترهاي ديجيتالي داراي وضعيت تست ديود هستند

 اختصاري ديود معمولي مشخص شده است قرار دهيد و ديود به وسيله مولتي متر در باياس موافق قرار بگيرد مولتي متر ديجيتالي ولتاژ باياس
 ولت و براي ديودهاي ژرمانيومي 7. 0تا  5. 0سيليسيومي بين     ديود را نشان مي دهد كه اين ولتاژ براي ديودهاي

نيز بر روي صفحه نمايش مولتي متر ظاهر مي  goodالبته در بعضي از مولتي مترهاي ديجيتالي در اين حالت عبارت  .ولت مي باشد 2. 0حدود 
توسط مولتي متر نمايش داده ، ودولتاژ باياس مخالف اعمال شده به وسيله مولتي متر به دو سر دي، اما اگر ديود در باياس مخالف قرار گيرد .شود

در حالتي  .بر روي صفحه نمايش مولتي متر نمايش داده مي شود openخواهد شد و در بعضي از مولتي مترهاي ديجيتالي در اين حالت عبارت 
و به اين ترتيب مي توان  ) به كاتد و سيم مثبت به آند متصل است comسيم منفي ( ، كه مولتي متر ولتاژ باياس موافق ديود را نشان مي دهد

روي صفحه نمايش آن ولتاژ باتري ، در صورتي كه ديود قطع شده باشد در هر دو وضعيت اتصال مولتي متر به ديود .آند و كاتد ديود را تعيين كرد
روي صفحه نمايش ، ه ديودنمايش داده مي شود و اگر ديود اتصال كوتاه شده باشد در هر دو وضعيت اتصال مولتي متر ب openداخلي يا عبارت 

   .مولتي متر ولتاژ صفر نمايش داده مي شود
 هاي روش از دنيا كنار و گوشه در سازنده هاي كارخانه از برخي چند هر .دارد وجود مهم روش سه ديودها نامگذار براي نامگذاري ديودها :

  : از عبارتند روش سه اين .نمايند مي استفاده نامگذاري براي مخصوصي
  ژاپنيروش  - 1
   اروپايي روش - 2

   آمريكايي روش  - 3
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كه به دنبال آن مي آيد استفاده مي شود و به دنبال آن تعدادي شماره خواهد آمد كه با  S حرف و 1 عدد از نامگذاري روش اين در روش ژاپني :
به  .ع ديود مشخص نمي باشدجنس و نو، در اين روش .مراجعه به جدول مشخصات ديودها مي توان مشخصات الكتريكي آن را به دست آورد

   .يك ديود واراكتور است 1S2049يك ديود معمولي و ديود  1S310ديود ، ديود زنر 1S3010Aعنوان مثال ديود 
و تعدادي شماره به دنبال آن مشخص مي كردند كه با مراجعه به  OA حروف با را ديودها تمامي 1960 سال تا اروپايي روش در روش اروپايي :
به بعد اين روش نامگذاري  1960اما از سال  .OA34مانند ديود  .ات ديودها مي توانستيم مشخصات الكتريكي آن را به دست آوريمجدول مشخص

نحوه تغيير به اين صورت بود كه ديودهايي كه بيشتر در مدارات راديو و تلويزيون به كار مي روند با دو حرف و سه شماره مشخص مي  .تغيير كرد
روش دو حرفي و سه شماره اي به اين  .هايي كه كاربرد آنها در مدارات مخصوصي مي باشد با سه حرف و دو شماره معين مي شوندشوند و ديود

و اگر از جنس  Aاگر ديود از جنس ژرمانيوم باشد با حرف  .صورت است كه حرف اول جنس نيمه هادي به كار رفته در ديود را مشخص مي كند
بيانگر  Bحرف ، بيانگر ديود معمولي يكسوكننده Aحرف دوم نوع ديود را مشخص مي كند كه حرف  .مشخص مي شود Bسيليسيوم باشد با حرف 

بعد از اين حروف شماره هايي آورده مي شود كه مي توان با  .بيانگر ديود زنر است Zبيانگر ديود يكسوكننده قدرت و حرف  Yحرف ، ديود واراكتور
يك ديود يكسوكننده  BA316مثالً ديود  .مشخصات الكتريكي ديود را به دست آورد، ه به جدول مشخصات ديودهااستفاده از آنها و با مراجع

الزم به تذكر است كه در  .معمولي سيليسيومي است و براي به دست آوردن مشخصات الكتريكي آن بايد به جدول مشخصات ديودها مراجعه كرد
   .ولتاژ زنر را نيز بر روي آن قيد مي كنند ،اكثر مواقع در مورد نامگذاري ديود زنر

در اين روش جنس و نوع ديود  .و تعدادي شماره كه به دنبال آن مي آيد استفاده مي شود N حرف و 1 عدد از روش اين در روش آمريكايي :
ها مشخصات الكتريكي و نوع ديود را مي آيد مي توان با مراجعه به جدول مشخصات ديود 1Nبا توجه به شماره اي كه بعد از  .مشخص نمي باشد

بعضي مواقع  .يك ديود يكسو كننده است كه مشخصات الكتريكي آن را مي توان از جداول مربوطه به دست آورد 1N4007مثالً ديود  .تعيين كرد
كدهاي  .صرفنظر مي شود 1Nچاپ زماني كه از كدهاي رنگي استفاده مي شود از  .از كدهاي رنگي استفاده مي شود 1Nنيز به جاي ارقام بعد از 

ديود ، زيرمثالً ديود نمايش داده شده در شكل  .رنگي مانند مقاومت ها مي باشد با اين تفاوت كه شماره رنگ ها به دنبال هم قرار مي گيرد
1N4148 مي باشد.   

  

  
و الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرند بررسي كرده و سپس جدول  ي الكتريكيدر مورد اين فعاليت بايستي انواع ديودهايي كه در مدارها

   .مربوطه را تكميل نمايند

  
  كيلو اهم و ديود نوري 1مقاومت ، ميكرو فاراد 2200خازن ، ولت 12قطعات مورد نياز: منبع ولتاژ 

ولت باتري مي رسد ولي در موقع قطع  12روشن مي گردد زيرا ولتاژ خازن سريع به ولتاژ  ledشده و در اين مدار با وصل كليد سريعا خازن شارژ 
مقاومت در اين مدار زمان دشارژ . نيز به تدريج كم مي شود تا خاموش گردد ledكليد به تدريج شارژ آن كم شده تا تخليه گردد در اين زمان نور 

  . نتخاب شود خازن ديرتر خالي مي گرددخازن را مشخص مي كند و هر چه بزرگتر ا

  
و هم چنين قرار گرفتن مقاومت سر راه جريان ديود نوري و درك عمل مقاومت سر راه مصرف  ledهدف از انجام اين فعاليت بستن و روشن كردن 

  . مدار توسط نرم افزار مولتي سيم نيز بررسي شودصحت عملكرد . كننده ها مي باشد كه دانش آموز بايستي به درك كامل برسد
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 ل ديودپ 

برخي از وسائل و مدارات الكترونيكي براي كار كردن . باشد (DC) يا مستقيم (AC) متناوب همانگونه كه مي دانيم جريان برق ممكن است
 . مي باشد DC و تبديل آن به جريان AC يكسو سازي جريان، لي پل ديودوظيفه اص. نياز دارند DC و برخي به برق AC به جريان

 ديود تنها اجازه عبور جريان از يك سمت را مي دهد و در صورتي كه جريان بخواهد از سمت ديگر جريان يابد جلوي آن را مي گيرد
  . اجازه عبور جريان از آند به سمت كاتد را مي دهند ديودها

  
  

يعني در صورتي كه نمودار شدت جريان بر حسب زمان را ، هرتز مي باشد 50سينوسي و با فركانس ، شهر AC نيم جريان برقهمانگونه كه مي دا
اين است كه بخش هاي منفي  وظيفه اصلي پل ديود يا يكسو ساز. به نمودار مشابه شكل زير دست خواهيم يافت، براي اين جريان رسم كنيم

 :ت جريان را در زمانهايي كه منفي است عكس نمايد تا نمودار جريان به شكل زير در آيدنمودار فوق را عكس نموده و جه

  
  

را به  AC در صورتي كه چهار عدد ديود را مطابق شكل زير به هم متصل نماييم و جريان. مي شود ديود ساخته چهار عدد پل ديود در اصل از
 . جريان يكسو با نموداري مشابه به شكل زير به ما خواهند داد 4و  3پايه هاي ، متصل نماييم 2و  1نقاط 

                   
 به b و جريان منفي از نقطه d به a جريان مثبت از نقطه، زمان مثبت بودن جريان يا سيكل مثبتبدين صورت است كه در  طرز كار پل ديود

c  در سيكل منفي نيز جريان مثبت از. منفي مي گردد 4مثبت و خروجي  3بر قرار مي شود و خروجي b به d و جريان منفي از a به c  جاري
الزم به يادآوري است كه جريان مثبت از آند به كاتد و جريان منفي از سمت . نگه مي دارند را به ترتيب مثبت و منفي 4و  3شده و مجدداً نقاط 

  . كاتد به آند در ديودها جريان مي يابد
 

  
  . گردد در اين قسمت انواع يكسو كننده هاي ديودي به طور مختصر توضيح داده شده و سپس جدول فعاليت توسط هنرجويان تكميل

  

  
ديود داراي مقاومت كم (بطور . ديود يك قطعه الكترونيكي با دو ترمينال است كه دريك جهت هدايت مي كند(هدايت نامتقارن)، در الكترونيك

ديود ، مروزا  .يده آل بي نهايت) استوقتي جريان در يك جهت بر قرار مي شود و در جهت ديگر داراي مقاومت زياد (بطور ا، ايده آل صفر) است
متصل به دو ترمينال الكتريكي   P-N رايج ترين نوع ديود ها مي باشند كه يك قطعه كريستالي از مواد نيمه هادي با اتصال، هاي نيمه هادي

  . هستند
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اين منابع مي تواند از نوع  .به منابع تغذيه نيازمنديم، ي و توان مصرفي دستگاهو دستگاه هاي الكترونيكي براي تامين قدرت خروج در اكثر مدارها

، با دامنه مورد نياز DCمورد نياز را از برق شهر دريافت مي كنند و پس از تبديل به ولتاژ  ACولتاژ ، منابع تغذيه. منبع ولتاژ يا منابع جريان باشند
اثر . ولتاژ ورودي منبع تغذيه يا شرايط محيط تغيير كند ولتاژ خروجي تغيير مي كند، (مصرف كننده) چنان چه جريان بار. آن را به بار مي رسانند

مدارهاي كامپيوتر و سيستم هاي ناوبري پرواز هواپيما محسوس بوده ، تغيير ولتاژ خروجي منبع تغذيه روي دستگاه هايي مانند وسايل آزمايشگاهي
بايد ولتاژ خروجي منابع تغذيه را تثبيت كنيم كه ، براي رفع اشكاالت ناشي از تغيير ولتاژ خروجي. شودو ممكن است موجب بروز حوادث ناگوار 

  . براي اين منظور از رگوالتورها يا تنظيم كننده هاي ولتاژ استفاده مي كنيم
يگري مانند ترانزيستور و تقويت كننده هاي از تركيب رگوالتور زنر با عناصر د .از نوع رگوالتورهاي زنر است، رگوالتورهاي اوليه ساخته شده

  . مدارهاي رگوالتور سري و موازي شكل مي گيرد، عملياتي
  . منبع تغذيه اساسي ترين قسمت هر دستگاه الكترونيكي است كه وظيفه تامين ولتاژ مدارهاي الكترونيكي را بر عهده دارد

  
وظيفه ترانسفورماتور تبديل ولتاژ موجود مانند ولتاژ برق شهر به . ن تشكيل شده استيك ديود و يك خاز، ين منبع تغذيه از يك ترانسفورماتورا

  . نيم سيكل هاي منفي را حذف مي كند و خازن عمل صاف كردن ولتاژ خروجي را بر عهده دارد، ديود. ولت است 12ولتاژ مورد نياز دستگاه مثال 

  
   

. كه در دو سر مصرف كننده قرار مي گيرد نيز كم مي شود voژ ورودي كم شود ولتاژ خروجي يك از اشكاالت منبع تغذيه اين است كه اگر ولتا
، بنابراين ولتاژ خروجي تابع ولتاژ ورودي است و هر تغييري در ولتاژ ورودي. هم چنين اگر ولتاژ ورودي زياد شود ولتاژ خروجي نيز زياد مي شود

  . ولتاژ خروجي را تحت تاثير قرار مي دهد

                                         
   .ولتاژ خروجي در اثر تغيير مقاومت بار يعني مصرف كننده تغيير قابل مالحظه اي مي كند، از طرف ديگر با وجود ثابت بودن ولتاژ ورودي

                
  نكته مهم  

 . هم چنين ولتاژ ثانويه به مقدار ولتاژ اوليه بستگي دارد. ثانويه آن داردولتاژ خروجي ترانسقورماتور بستگي به تعداد دور سيم پيچ هاي اوليه و  -1
مقدار ولتاژ خروجي كم تر ، هر قدر جريان بيشتري از ثانويه ترانسفورماتور كشيده شود. ولتاژ خروجي ترانسفورماتور بستگي به جريان بار دارد -2

  . مي شود
ولتاژ خروجي يك منبع تغذيه ايده آل بايد ثابت باشد و با تغييرات ، بار) و ولتاژ وروديبا تغيير دو عامل جريان مصرف كننده(مقاومت اهمي 
  . احتمالي ولتاژ ورودي يا تغييرات جريان بار تغيير نكند
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رابر تغييرات منبع تغذيه اي طراحي كنيم كه در ب، در عمل منبع تغذيه كامال ايده آل وجود ندارد ولي مي توانيم به كمك مدارهاي الكترونيكي
. براي اين منظور از رگوالتور استفاده مي كنيم. حداقل تغييرات ولتاژ را در خروجي داشته باشد، ولتاژ ورودي و تغييرات جريان مصرف كننده

اژ تنظيم نشده بدهيم مي توانيم از خروجي آن يك ولتاژ نسبتا ثابت يك مدار الكترونيكي است كه اگر به ورودي آن يك ولت، تنظيم كننده ي ولتاژ
  . دريافت كنيم

  
  رگوالتورها 

بايد در مقابل تغييرات ورودي(برق شهر) و همچنين تغييرات  DC كه اين منبع دنياز دار DC تقريبا هر دستگاه الكترونيكي به يك تغذيه ي
اژ كامال صاف و رگوله شده باشد پس در واقع از آي سي رگوالتور زماني استفاده ميشود كه نياز به يك ولت، تثبيت شده باشد بار(مصرف كننده)

ر اين مثال براي استفاده در مدارات تقويت كننده صوتي) ويا هنگامي كه ولتاژي كه ما در اختيار داريم از ولتاژ مورد نظر مقداري بيشتر است د(
شت كه حداكثر دا توجه بايد. آيد مي بدست ما نظر مورد ولتاژ كننده مصرف ومدار قرار دادن يك آي سي رگوالتور بين منبع تغذيه حالت نيز با

مي  گرم سي آي بيشتر جرياني كشيدن صورت ودر است آمپر يك حدود در جرياني كه از يك آي سي رگوالتور معمولي مي توان دريافت كرد
ك ي ضخامت به آلومينيوم ورقه از ميتواند رادياتور( . شود جلوگيري سي آي سوختن از تا داد قرار كننده خنك دياتوررا آن براي و بايد شود

 )ساخته شود وسپس بوسيله پيچ ومهره بر روي آي سي نصب گردد 10*5ميليمتر وابعاد 

 78xx استفاده مي كنند ؛ آي سي هاي رگوالتور متداول سري مدارات مجتمع رگوالتور از عناصر ولتاژ مرجع(مثل ديودهاي زنر) براي تثبيت ولتاژ

آي سي هاي رگوالتور . دبراي نوع منفي مشخص مي شون 79براي نوع مثبت و  78دو نوع مثبت و منفي هستند و با پيش شمارهاي  79xxو 
دسته اي از رگوالتور هاي سه . يه) مي باشندپا 14با  LM723 يا بيشتر (مثل)  L200 پايه(مثل 5يا  (78xx پايه(مثل سري 3متداول معموال 
كه دو  78xx آي سي هاي سري. ولتاژ خروجي شان قابل تنظيم است، LM داراي ولتاژ ثابت اند و گروهي ديگه از سري 78xx پايه مثل سري

و جريان  8داراي ولتاژ  7808شماره ي  مثال. ولت موجودند 24تا  5آمپر رو تامين مي كنن و از  1رقم آخر بيانگر ولتاژ ثابت خروجي است جريان 
با ولتاژ هاي متغير موجودند و رگوالتور  LM رگوالتور هاي سري. دباش 24يا  18، 15، 12، 10، 08، 06، 05اعداد  دنامي تو xx. آمپر است 1

رو بدون ترانزيستور خارجي تامين  ميلي آمپر 150و جريان  37تا  2ولتاژ خروجي متغير ، پايه است 14كه داراي  LM723 بسيار دقيق و جالب
 . آمپر قابل افزايش مي باشد 10ميكنند كه با افزودن ترانزيستور تا 

 :برخي از رنج هاي متداول آي سي هاي رگوالتور

 …- 7824 – 7818 – 7815 – 7812 – 7810 – 7809 – 7808 – 7806 – 7805 تيپ مثبت: •

  7924 – 7915 – 7912 – 7908 – 7906 – 7905تيپ منفي:  •
  

  

  
  . جدول تكميل گردد ، با توجه به آموخته هاي مربوط به رگوالتورها و انواع آنها كه در باال توضيح داده شد

  
 در اينجا هدف ساخت يك آداپتور يا منبع تغذيه ثابت مي باشد:

ولت در اختيار هنرجويان قرار داده تا با ساختمان آن آشنا شوند و سپس اوليه را به برق شهر  9/220ورماتور ابتدا يك ترانسف در اين فعاليت .1
 . وصل كرده و توسط مولتي متر ولتاژ خروجي (ثانويه) را اندازه بگيرند

  دانستني هاي هنرآموز
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پ مي توانند به كمك هنرآموز موج (توسط اسيلوسكو. سپس توسط يك ديود كه به ثانويه اتصال مي دهند آن را بصورت نيم موج يكسو كنند .2
 ). ورودي و خروجي را مشاهده كنند

  
  

 . جهت بهبود يكسو سازي از يك خازن استفاده مي كنيم كه در ثانويه مطابق با شكل مدار قرار مي گيرد .3
 . هم چنين جهت ثابت نگه داشتن ولتاژ مي توان از مقاومت بار استفاده كرد .4
 . يك عدد پل ديود مي توان بصورت تمام موج خروجي را يكسو كرددر ادامه توسط چهار ديود و يا  .5
 . هم چنين در پايان از يك آي سي رگوالتور استفاده كرده و ولتاژ خروجي را تثبيت كنند  .6

       
 يادآوري  

  . ر مي روداسيلوسكوپ دستگاهي است كه براي مشاهده شكل موج و اندازه گيري دامنه و زمان تناوب سيگنالهاي متناوب به كا
همانگونه كه مشاهده مي كنيد شكل موج ولتاژ خروجي يكسوساز هاي نيم موج و تمام موج داراي ضربان هايي است كه براي تبديل ولتاژ ضربان 

تر باشد هر قدر ظرفيت خازن بيش. از يك خازن كه با بار موازي مي شود استفاده مي كنند، دار دريافتي از خروجي يك سو سازها به ولتاژ ثابت
  . شكل ولتاژ خروجي صاف تر مي شود

  

  
كه بهتر است هنرجويان با استفاده از آي سي هاي رگوالتور . هدف از انجام اين هم انديشي بررسي عملكرد رگوالتورها جهت تثبيت ولتاژ مي باشد

  . ازه گرفته و تست نمايندولتاژ ثابت در خروجي را اند ، مختلف و ولتاژ تغذيه متفاوت
  

  
  . از هنرجويان بخواهيد كه با بستن مدار زير بر روي برد بورد جدول زير را تكميل كنند و موارد زير را بررسي نمايند

 . اشت نمايندولت تنظيم كنيد و ولتاژ خروجي را توسط ولت متر اندازه گرفته و در جدول يادد 1منبع تغذيه را روي  .1

  
 

و در جدول زير  IOUT=VO/RL)  (مقدار جريان خروجي را محاسبه كنند، با توجه به مقادير ولتاژ خروجي اندازه گيري شده در مرحله قبل .2
  .  توضيح دهند بنويسند و سپس نتايج بدست آمده از آزمايش را

فقط توجه داشته باشند كه براي  . ولت قرار دهند - 1در ابتدا ولتاژ را بر روي تكرار كنند  7905تمام مراحل فعاليت باال را با آي سي رگوالتور  .3
  . قطب منفي را به ورودي آي سي و قطب مثبت را به پايه مشترك وصل كنند، اتصال ولتاژ منفي منبع تغذيه به مدار

  

26صفحهفعاليت كالسي

فعاليت پيشنهادي
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 كند؟ چگونه كار مي ترانزيستور  

. تغيير كند جرياني از مدار عبور نخواهد كرد مي شود و چنانچه پالريته ولتاژ PN ريته موافق باعث عبور جريان از يك پيونداعمال ولتاژ با پال
مدار منطقي كوچكي را در نظر بگيريد كه تحت شرايط خاص در خروجي خود جريان . عملكرد يك ترانزيستور را مي توان تقويت جريان دانست

شما بوسيله يك ترانزيستور مي توانيد اين جريان را تقويت كنيد و سپس از اين جريان قوي براي قطع و وصل كردن . ي كندبسيار كمي را ايجاد م
بديهي است كه اين . موارد بسياري هم وجود دارد كه شما از يك ترانزيستور براي تقويت ولتاژ استفاده مي كنيد. يك رله برقي استفاده كنيد

دي و خروجي تقويت شده را روي يك مقاومت ويصه تقويت جريان اين وسيله به ارث مي رسد كافي است كه جريان وراز خص "خصيصه مستقيما
جريان ورودي كه يك ترانزيستور مي تواند آنرا تقويت كند بايد حداقل داشته . بيندازيم تا ولتاژ كم ورودي به ولتاژ تقويت شده خروجي تبديل شود

  اما به محض آنكه شما . متر از حداقل نامبرده باشد ترانزيستور در خروجي خود هيچ جرياني را نشان نمي دهدچنانچه اين جريان ك. باشد
 "از اين خاصيت ترانزيستور معموال. جريان ورودي يك ترانزيستور را به بيش از حداقل مذكور ببريد در خروجي جريان تقويت شده خواهيد ديد

 . استفاده مي شود براي ساخت سوييچ هاي الكترونيكي

  
  

 . از لحاظ ساختاري مي توان يك ترانزيستور را با دو ديود مدل كرد

را به  ترانزستورهاي اوليه از دو پيوند نيمه هادي تشكيل شده اند و بر حسب آنكه چگونه اين پيوند ها به يكديگر متصل شده باشند مي توان آنها 
نيمه هادي  (Junction) ك نحوه عملكرد يك ترانزيستور ابتدا بايد بدانيم كه يك پيوندبراي در. تقسيم كرد NPN يا PNP دو نوع اصلي

 . چگونه كار مي كند

  
 انواع ترانزيستور 

انتخاب نام آنها به نحوه كنار هم قرار گرفتن اليه هاي نيمه هادي و پالريته آنها . داريم NPN و PNP بصورت استاندارد دو نوع ترانزيستور بصورت
 PNP ترانزستورها اغلب از جنس ژرمانيم و بصورت، هر چند در اوايل ساخت اين وسيله الكترونيكي و جايگزيني آن با المپهاي خالء. دارد بستگي

سازندگان را مجبور كرد كه بعدها بيشتر از ، ساخته مي شدند اما محدوديت هاي ساخت و فن آوري از يكطرف و تفاوت بهره دريافتي از طرف ديگر
تفاوت خاصي در عملكرد اين دو نمونه وجود ندارد و اين . براي ساخت ترانزيستور استفاده كنند NPN هاديي از جنس سيليكون و با پالريته نيمه

  . وجود ندارد PNP يا سيليكون با پالريته NPN بدان معني نيست كه ترانزيستور ژرمانيم با پالريته

  
  . ستور كه تفاوت كلكتور و اميتر را بوضوح نشان مي دهدنماي واقعي تري از پيوندها در يك ترانزي

ادي ها براي هريك از اليه هاي نيمه هادي كه در يك ترانزيستور وجود دارد يك پايه در نظر گرفته شده است كه ارتباط مدار بيروني را به نيمه ه
اگر به ساختار اليه . (منتشر كننده) مشخص مي شوندEmitter (جمع كننده) وCollector، (پايه) Base اين پايه ها به نامهاي. ميسر مي سازد

چرا كه ضخامت و . ديده نمي شود اما واقعيت اينگونه نيست Emitter و Collector اي يك ترانزيستور دقت كنيم به نظر تفاوت خاصي ميان
ين دو اليه با وجود تشابه پالريته اي كه دارند با باعث مي شود كه ا "بزرگتر است و اين عمال Emitter به مراتب از Collector بزرگي اليه

ساده ترين مداري كه . در شكل ها براي سهولت اين دو اليه را بصورت يكسان در نظر ميگيردند "با وجود اين معموال. يكديگر تفاوت داشته باشند
  . به شكل زير نگاه كنيد. شرح دهيممي توان با يك ترانزيستور تهيه كرد را به شما معرفي كرده و كاربرد آنرا براي شما 

دانستني هاي هنرآموز
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مقاومت ها يي كه در مسير هريك از اين منابع ولتاژ قرار داديم . منابع تغذيه اي قرار داده ايم B و E و همچنين بين C و E بطور جداگانه بين

چنانچه . شيده شدن جريان زياد خواهند سوختپيوندها بر اثر ك، چرا كه در صورت نبود آنها. براي محدود كردن جريان بوده و نه چيز ديگر "صرفا
روشن شود (براي اينكار كافي  PN (به معني اعمال ولتاژ و تحريك است) كنيم بطوري كه اين پيوند Bias)را بصورت مستقيم باياس( BE پيوند

مي توان  C و E ن صورت از مدار بسته شده مياندر اي، ولت با توجه به نوع ترانزيستور ولتاژ اعمال شود) 7. 0تا  6. 0است كه به اين پيوند حدود 
 C و E در حالت عادي ميان. اگر به شكل دوم دقت كنيد بوضوح خواهيد فهميد كه اين عمل چگونه امكان پذير است. جريان بسيار بااليي كشيد

 PN راجع به يك پيوند "توجه به آنچه قبال با، را با پالريته موافق باياس كنيد BE هيچ مدار بازي وجود ندارد اما به محض آنكه شما پيوند

جريان قابل مالحظه اي  C و E خواهيد توانست از پايه هاي "بصورت اتصال كوتاه عمل مي كند و شما عمال "اين پيوند تقريبا، توضيح داديم
يك اتصال كوتاه رخ  EC ي رود و بيناز بين م BE مربوط به PN اليه "(در واقع در اينحالت مي توان فرض كرد كه در شكل دوم عمال. بكشيد

اين مدار اساس . را داشته باشيد Ic شما مي توانيد يك جريان بزرگ Ib بنابراين مشاهده مي كنيد كه با برقراري يك جريان كوچك. مي دهد)
چند  "رار دهيد كه با جريان مثالبه عنوان مثال شما مي توانيد در مدار كلكتور يك رله ق. سوئيچ هاي الكترونيك در مدارهاي الكترونيكي است

در مدار بيس كه ممكن است از طريق يك مدار  - حتي كمتر  - آمپري كار مي كند و در عوض با اعمال يك جريان بسيار ضعيف در حد ميلي آمپر 
  .           به رله فرمان روشن يا خاموش شدن بدهيد، ديجيتال تهيه شود

اميتر را مي  - ن با برقراري جريان كمي ميان بيس و اميتر ترانزيستور جريان قابل توجهي در مسير كلكتور در مطالب قبل ديديم كه چگونه مي توا
در اين مطلب با دقت بيشتري اين موضوع را بررسي كرده و نقش ترانزيستور بعنوان يك تقويت كننده جريان را . توان راه اندازي و كنترل كرد

  . توضيح خواهيم داد

  

 و Vbe اميتر را باياس كنيد خواهيد ديد كه براي ولتاژ ثابت - يشگاه مدار فوق را با يك ترانزيستور معمولي بسته و پيوند بيس اگر در آزما
Vce  مقدار Ĥنسبت جريان عبوري از كلكتور به جريان بيس در محدوده اي كه ترانزيستور بصورت خطي كار مي كند و اشباع نشده است تقريب

  : يعني، نمايش مي دهند hfe مقدار ضريب تقويت جريان مي گويند و اغلب آنرا با به اين. ثابتي است

hfe = Ic / Ib  

 

  . در محدوده عملكرد خطي جريان كلكتور ضريبي از جريان بيس خواهد بود
دقت كنيد كه . مايش مي دهدنمودار جريان كلكتور به جريان بيس را ن، به شكل مقابل نگاه كنيد اين شكل براي يك باياسينگ خاص ترانزيستور

همانگونه كه . چنانچه باياسينگ ترانزيستور تغيير كند اين نمودار نيز باال و پايين رفته و نقاط اشباع و يا آستانه تقويت نيز تغيير خواهد كرد
حد ميكروآمپر است به جريان هاي مشاهده مي كنيد در محدوده سبز رنگ عملكرد ترانزيستور تقريبĤ خطي بوده و مي تواند جريان بيس را كه در 

در اين حالت ترانزيستور بعنوان يك تقويت كنند جريان با ضريب . تبديل كند - بسته به نوع ترانزيستور  - چند صد ميلي آمپر و حتي چند ده آمپر 
 . بكار برده مي شود hfe تقويت

از باياسينگ مناسب برخوردار نيست و جريان كمي از اين پيوند عبور  اميتر - دقت كنيد كه قسمت قرمز اوليه نمودار هنگامي است كه پيوند بيس 
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 مي كند لذا جريان خروجي كلكتور نيز كم است و برعكس در قسمت قرمز انتهايي نمودار باياسينگ ترانزيستور به گونه اي است كه اصطالحĤ مي
  . تقويت شده را تغيير مي دهد گويند ترانزيستور اشباع شده و در اين حالت عملكرد خطي ندارد و شكل موج

مشخص شده و سپس طراح مي تواند با مراجعه به كتابهاي مشخصات ، در طراحي مدارها مقادير پارامتر هايي كه از يك ترانزيستور انتظار مي رود
 از: اين پارامترها عمومĤ عبارتند . ترانزيستور مورد نظر خود را انتخاب كند، ترانزيستور

• Ic Max : ميلي آمپر تا چند ده آمپر باشد 100م جريان كلكتور (مي تواند از حدود ماكزيم(  
• :Vce Maz ولت 100ولت باشد تا حدود  20اميتر (مي تواند از حدود  - ماكزيمم ولتاژ كلكتور( 

•  :hfe Min  براي ترانزيستورهاي قدرت تا چند صد 10حداقل ضريب تقويت جريان (از حدود( 

•  :P Max وات 200اكزيمم (از حدود چند صد ميلي وات تا حدود قدرت تحمل توان م( 

  چگونه نوع وپايه هاي يك ترانزيستور مجهول را ميتوان تشخيص داد؟
ها توضيح داده شده اما اگر ترانزيستور ناشناخته يا بدون مارك باشد با استفاده از يك مولتي متر ساده به صورت زير مي  البته در بيشتر ديتاشيت

ولتي دارد وپراب قرمز به منفي باتري وپراب سياه به مثبت باتري (از  3يا 5. 1با توجه به اينكه مولتي متر يك باتري  .ادتوان تشخيص د
  . داخل)وصل ميشود به صورت زير عمل ميكنيم

  نكته

و پايه ديگه اگر عقربه زياد حركت پراب سياه رو روي يكي از پايه ها بذاريد و قرمز رو روي د1k) قرار دهيد (high ohm مولتي متر رو در رنج
بار اينو انجام  6اگر كم حركت كرد پراب سياه رو روي پايه هاي ديگه بذاريد براي گرفتن نتيجه نهايي حداكثر . استnpn كرد ترانزيستور از نوع

 . بديد

ار كنيددر اين حالت اگر عقربه براي هر دو پايه اگر عقربه دوباره حركت نكرد جاي پراب سياه و قرمز رو عوض كنيدو دوباره ازمايش باال رو تكر
اگر . است shortest اگر براي همه تستها حركت كند. استopen اگر براي هر دو پايه حركت نكرد ترانزيستور. است pnp ديگه حركت كرد ازنوع

  . استleaky براي يكي از تستها خيلي اروم حركت كنه
پراب سياه (در نوع ان پي ان) پايه بيس است ودر نوع ديگه پايه متصل شده به پراب قرمز پايه بيس وقتي نوعش رو فهميديم پايه متصل شده به 

  .است

سياه به كلكتور وقرمز )npn استفاده ميكنيم و در واقع ساده ترين امپلي فاير جهان رو ميسازيم در نوعtut براي پيدا كردن كلكتور واميتر از روش
درصد تغيير جهت ميدهد در اين حالت پايه اميتر نبايد با بدن تماس داشته 80اتصال برقرار كنيد عقربه c,b بين به اميتر )به وسيله يك انگشت

 . باشد

ر در واقع در اين عمل ترانزيستور جرياني كه بدن شما به بيس ميدهد رو تقويت ميكنه و جريان حدود صد برابر ميشود ودر مدار كلكتور واميت
سياه به اميتر و قرمز به كلكتور (pnp)در. زياد مقاومت بين دو پايه رو كاهش ميده و مولتي متر نتيجه رو نشون ميده جاري ميشه واين جريان

اگر از اين روش براي ترانزيستوري كه در مدار وصل است استفاده ميكنيد بايد تغذيه خاموش باشه وخازن ها . وصل شده ومثل باال عمل ميشود
 . باشند دشارژ شده

  
 

  
  . آي سي حرارتي و يك موتور فن دار جهت كنترل دما مي باشد، هدف از انجام اين فعاليت استفاده از ترانزيستور

استفاده شده است كه دقيقا بصورت مدار مطرح شده بايستي  LM35و يك آي سي  DCيك موتور ، يك مقاومت، در اين فعاليت از يك ترانزيستور
  . نتيجه فعاليت را يادداشت كنيد. روي برد آزمايشگاهي بسته و تست گرددبر 
  

27صفحه فعاليت
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  نكته مهم
شامل حسگرهاي حرارتي آي سي مانندي هستند كه ولتاژ خروجي آنها با درجه حرارت سيلسيوس (سانتيگراد)  LM35سري 

آن را مي توان بر روي سطح . استفاده قرار دادرا مي توان همچون ديگر حسگرهاي حرارتي آي سي به آساني مورد  LM35. نسبت خطي دارد
درجه حرارت سطح خواهد بود البته با اين فرضيه كه درجه حرارت محيط تقريبا با  C°01. 0چسباند يا پيوست كرد و درجه حرارت آن در حدود 

به اندازه   LM35درجه حرارت واقعي، باشداگر درجه حرارت هوا بسيار پايين تر يا باالتر از درجه حرارت سطح . درجه حرارت سطح يكسان است
 . درجه حرارت متوسط بين درجه حرارت سطح و درجه حرارت هوا مي باشد

 

  
  . ديتا شيت زير اطالعات جامع و كامل در اختيار شما قرار مي دهد Tip41 , Tip42در مورد ترانزيستورهاي 

  
  

  دانستني هاي هنرآموز
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 چشمك زن ساده با ترانزيستور 

   .) مي باشدtip42و  npn )tip41 و pnpهدف از انجام اين فعاليت بررسي دو ترانزيستور 
كيلو اهم  330اهم و  22كيلو و  1مقاومتهاي ، نانو فاراد 10ميكرو فاراد و  10خازن هاي  BC107, BC177قطعات مورد نياز: ترانزيستور هاي 

  . ولت و ديود نوري 6نبع و م
كمل يكديگرند و مي توانند هر نوع ترانزيستور مشهور م كه منفي و مثبت ترانزيستور دو از است متشكل كه الكترونيكي زن چشمك نقشه و مدار 

قرار  bc177 ورترانزيست pnp و به جاي ترانزيستور bc107 ترانزيستور npn مثبت و منفي اي باشند ولي بهتر است به جاي ترانزيستور
 . دهيد

  
ترانزيستور ها شامل مواد . يك ترانزيستور يك قطعه نيمه هادي است كه براي تقويت و يا تغيير سيگنال هاي الكترونيكي و برق استفاده مي شود

  . نيمه هادي با حداقل سه پايه براي ارتباط به يك مدار خارجي مي باشند

 
 هاي عملياتي يا آپ امپ تقويت كننده  

از ويژگيهاي  .گيرند مي قرار دسترس در مجتمع مدار صورت به و شوند مي ناميده امپ اپ اختصار به عملياتي هاي كننده تقويت
اختالف ميان ولتاژهاي ورودي در پاي  اين المان الكترونيكي. نهاستآ زياد بسيار بهره ورودي تفاضلي و عملياتي هاي كننده تقويت اختصاصي

آن را به سطح قابل قبولي . ، حتي اگر اين اختالف ولتاژ كوچك نيز باشد. هاي مثبت و منفي را در خروجي با تقويت بسيار بااليي آشكار مي سازد
 . در خروجي تبديل مي كند  از ولتاژ
Amp Op را  مثبت ورودي پايه . يه ورودي مستلزم يك پايه در خروجي هستندهمواره داراي دو پايه مثبت و منفي در ورودي است كه اين دو پا

 . مي گويند  invertingرا منفي پايه و noninverting در اصطالح التين
 ) ميشه ظاهر خروجي در  invertingيعني مقدار پايه( .شود مي اشباع VSS منفي سمت به باشد خروجي – < + اگر

 ميشه) ظاهر خروجي در  noninvertingيعني مقدار پايه( .شود مي اشباع VSS مثبت سمت به باشد خروجي – > + و برعكس اگر
  
  
  

  
  
  IC يا مدار مجتمع چيست؟  

اي از مدارات الكترونيكي  به زبان انگليسي است) به مجموعه Integrated circuit يا سي يا آي chip تَراشه يا مدار مجتمع (كه برابر فارسي
اي ناخالصي) در ابعادي كوچك (معموالً كمتر از يك  رسانا (عموماً سيليكون همراه با ميزان كنترل شده استفاده از مواد نيمه گردد كه با اطالق مي

ترين آنها  خازن و ترانزيستور (مهم، باشند: مقاومت اين مدارات معموالً شامل دو يا سه نوع دستگاه الكترونيكي مي. شود سانتي متر مربع) ساخته مي
اي در داخل يك اليه از  باشد كه با استفاده از فناوري پيچيده هر تراشه معموالً حاوي تعداد بسيار زيادي ترانزيستور مي. باشد) يستور ميترنز

عادي ها در اب هاي الكترونيكي و بويژه رايانه ها در اكثر دستگاه امروزه تراشه. اند سيليكن همگون و با ضخامتي يكنواخت و بدون ترك تزريق شده
براي اولين بار ساخته شد  Fairchild خورشيدي) توسط مهندسان شركت 1338ميالدي( 1959مدارات مجتمع در سال . روند گسترده بكار مي

 . و از آن موقع تاكنون پيشرفتهاي شگرفي در زمينه اين نوع قطعه شاهد بوديم كه باعث پيشرفت دانش بشر در همه علوم گرديده است

28صفحهفعاليت كالسي

:4ترجمه كنيد  
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، ريز تراشه داخل يك سوكت. شود ساخته مي، به ويژه ترانزيستور، ري الكترونيكي است كه مانند يك واحد از اجزاي ريز بسيار زياديابزا، ريزتراشه
 . شود گيرد و به ديگر اجزا وصل مي قرار مي، در برد مدار چاپي

 ها كار ريز تراشه  
 ريز(كنند مي كار آنالوگ سيگنالهاي با ها تراشه ريز از بعضي. شود مي ييشناسا عددي كد با و دهد مي انجام را خاصيي  هوظيف، هر ريز تراشه

طقي يا براي من هاي ورودي عنوان به –كنند  هاي ديجيتال كار مي هاي ديگر با سيگنال بعضي. يك آمپلي فاير آنالوگ است)، 741 باكد اي تراشه
 . CD دريافت صوت ديجيتالي از يك

 ها طرز ساخت ريز تراشه 
 مختلف اجزاي. سازند مي اليه اليه، پيچيده فرايند يك صورت به، خالص سيليسيم از نازك اي اليه در الكترونيكي مدارهاي ي ها را با تعبيه اشهريز تر
 . كنند مختلف ايجاد مي شيميايي مواد به سيليسيم از مناطقي كردن آغشته با را مدار

  (دودويي)كد باينري 
هاي  تمامي اطالعات به صورت سيگنال. كنند هاي ديجيتالي را به صورت كد باينري ارسال و دريافت مي السيگن، هاي ديجيتالي ريز تراشه

، عدد يك است، است هنگامي كه كليدي بسته. شوند ها به وسيله ترانزيستورهاي ريز تراشه پردازش مي اين سيگنال. شوند روشن/خاموش ارائه مي
 . است 01100001در صفحه كليدعدد ”a“ كد دودويي براي حرف. عدد صفر است، هنگامي كه كليد باز است

 انواع IC ها 
IC از جمله اين نوع قطعه . ديجيتال تقسيم مي شوند- آنالوگ، آنالوگ، ها كه داراي دسته بندي گوناگوني مي باشند به سه دسته كلي ديجيتال

 . و دهها دسته ديگر نام برد FPGA , CPLD , حافظه ها , A-D , D-A كانورتورها، پردازشگرها، ميكروپرسسورها، مي توان به ميكروكنترلرها

 كپسول سراميك 
براي (CCD) ابزار شارژ اين. دارد قرار آن داخل در تراشه –اين كپسول پوششي شفاف دارد . دهند ريز تراشه را در يك كپسول عايق قرار مي

 BJT: Bi Junction) مجتمعي كه شامل ترانزيستورهاي دوقطبي مدارات. شود هاي ديجيتالي استفاده مي گرفتن عكس در دوربين
Transistor) باشند را با نام Transistor Transistor Logic) (TTL) مدارات مجتمعي كه شامل ترانزيستورهاي NMOS و PMOS 

 BiCmos نامتركيب اين دو تكنولوژي را با . نامند ميCmos(Complementry Metal Oxide Semiconductor)هستند را
 . اند مدارهاي گسسته وجود دارند كه شامل قطعاتي مجزا هستند كه به هم روي يك برد متصل شده، در مقابل مدارهاي مجتمع. شناسند مي

اده مثالً بجاي خازن از از ترانزيستور در باياس معكوس استف. كنند تا حد امكان از ترانزيستور استفاده كنند ها طراحان سعي ميIC در ساخت
چون در حجمي كه مقاومت . كنند و يا در جايي ديگر كه مقاومت بزرگي نياز دارند مثالً در حد مگا اهم باز از ترانزيستور استفاده مي. كنند مي
 . توان چند ترانزيستور جاي داد گيرد مي مي

 :ها عبارت اند از IC ي سازنده قدرتمند و برخي از شركت هاي بزرگ
Atmel ,Analog Device , Texas Instrumen , Xilinx , Altera 

               
  

  
 مدارات ديجيتال  

 . مدارهايي الكترونيكي هستند كه روي يك يا چند سيگنال ورودي عمل مي كنند تا يك سيگنال خروجي توليد نمايند، گيت هاي منطقي

. ميكنند اختيار هم از جدا مقدار دو، جريان هايي كه در سرتاسر يك سيستم ديجيتال وجود دارندسيگنال هاي الكترونيكي مانند ولتاژها يا 
 مثالً ميدهند نشان واكنش صفراند منطق و يك منطق با برابر و متغيردودويي يك نمايشگر كه ولتاژ سطح دو به ميكنند ولتاژكار با كه مدارهايي
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ولت تعريف  4را به صورت سيگنالي برابر با  1را به عنوان سيگنالي برابر با صفر ولت ومنطق  ممكن است منطق صفر، يك سيستم ديجيتال خاص
  . دارد محدوده ي مورد قبولي، در عمل هر سطح ولتاژ. كند

                   
  

 انواع گيت هاي منطقي  
گيتي است كه چنانچه همه ورودي هاي آن(دو يا بيشتر) در وضعيت يك منطقي باشند خروجي آن نيز در وضعيت يك منطقي قرار  :AND گيت

  . بود خواهد منطقي صفر وضعيت در گيت اين خروجي باشد منطقي فرص وضعيت در آن هاي ورودي از يكي اگر حتي ميگيرد در غير اين صورت
معادل يك اتصال سري  ANDعملكرد گيت منطقي . يك مدار منطقي ساده است كه حداقل دو ورودي مختلف و يك خروجي دارد ANDگيت 

  )Y=A B(. در جبر كليدي است و به صورت ضرب در جبر بولي نمايش داده مي شود
  

  
  
  

  
  

منطقي اگردست كم يكي از ورودي هاي دروضعيت يك منطقي باشند خروجي آن نيز در وضعيت يك منطقي قرار ميگيرد ORتدرگي:OR گيت
  . منطقي+ مي باشد ORنماد . صفر منطقي خواهد بود وضعيت در گيت اين خروجي چنانچه همه ورودي هاي آن در وضعيت صفر منطقي باشد

  Y=A+B(. ازي در جبر كليدي است و به صورت جمع در جبر بولي نمايش داده مي شودمعادل يك اتصال مو ORعملكرد گيت منطقي 
  
  
  
  
  
  

  

  

Y BA

0 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

1 1 1 

Y B A 

0 0 0 

1 1 0 

1 0 1 

1 1 1 
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گيتي است كه اوال يك ورودي دارد ثانياخروجي آن زماني در وضعيت يك منطقي قرار ميگيرد كه ورودي آن دروضعيت صفر منطقي :NOT گيت 
اين مدار را مدار معكوس كننده يا متمم كننده نيز  Y= Ā . ورودي است از نماد زير استفاده مي كنيم notادن اينكه خروجي براي نشان د. باشد

  . دهند مي نمايش  Ā صورت به را Aبه طور قراردادي مقدار معكوس يك متغير همانند . مي نامند

  
  
  
  

  

 گيت هاي منطقي تركيبي 
 …از گيت هاي اساسي با يك ديگر گيت هاي منطقي جديدي ساخته مي شود كه درساخت مدار هاي ديجيتالي و كامپيوتر و با تركيب برخي 

  . باشد مفيد تواند مي
 يك وضعيت در زماني گيت اين خروجي آيد مي وجود به NOTو  ANDكه از تركيب گيت  :NAND(NOT AND( منطقي هاي گيت 

  . از ورودي هاي آن در وضعيت صفر منطقي باشد يكي كم دست كه گيرد مي قرار منطقي
  
  
  
  
  

    

  

  قرار منطقي يك وضعيت در زماني گيت اين خروجي( آيد مي وجود به NOTو  ORكه از تركيب گيت  :)OR)NOR NOT منطقي گيت

  . به اين صورت است NORتابع منطقي گيت  )باشد منطقي صفر وضعيت در آن هاي ورودي همه كه گيرد مي 
  
  
  
  
  
  
    

  . نباشند كه دو ورودي آن در يك سطح منطقي اين گيت فقط داراي دو ورودي است و خروجي آن زماني يك مي شود:XOR منطقي گيت
  . به اين صورت است XORتابع منطقي گيت 

  

Y A 

1 0 

0 1 

NANDAND B A 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 0 0 1 

0 1 1 1 

NOR OR BA

1 0 0 0 

0 1 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 
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اين گيت نيز همانند گيت قبلي فقط داراي دو ورودي است و خروجي آن زماني يك مي شود كه دو ورودي آن در يك :XNOR منطقي گيت

  . سطح منطقي باشند
  . به اين صورت است XNORتابع منطقي گيت 

  
  
  
  
  
  

  

XOR B A 

0 0 0 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

YB A 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

1 1 1 
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 شناسايي اصول تبديل اعداد مبناهاي مختلف به يكديگر 
 از صحيح قسمت تبديل براي، كنيم مي جدا ن آ اعشاري قسمت از را براي اين كار قسمت صحيح :به بقيه مبناها 10تبديل اعداد از مبناي   - 1

  .               كنيم مي استفاده متوالي يماتتقس

(45)10=(101101)2  
 (92)10=(134)8                        

قسمت صحيح ، براي اين كار قسمت اعشاري در مبناي خواسته شده ضرب مي كنيم .براي تبديل قسمت اعشاري از ضرب استفاده مي كنيم 
  . دوباره ضرب مي كنيم حاصل را بعد از مميز نوشته قسمت اعشاري را

                                                            (45)10=(101101. 1)2        
0. 5*2=1. 00 

 (0. 12)10=(0. 00011)2 

0. 12*2=0. 24      0. 24*2=0. 48    0. 48*2=0. 96    0. 96*2=1. 92   0. 92*2=1. 84 

  .براي اين كار ارقام را به توان هاي مختلف مبناي مبدا ضرب مي كنيم :10 مبناي به مبناها بقيه از تبديل – 2

 2*81 + 24*80 + 5*8-1 + 1*8-2  

(A2. 43)16=10*161 + 2*160 + 4*16-1 + 3*16-2=162. 2617188 

(2B3. 21)16=2*162 + 11*161 + 3*160 + 2*16-1 + 1*16-2         =2*256+11*16+3+2/16+1/256     
    =512+176+3+0. 125+0. 0039063=691. 12891 

را به مبناي مقصد تبديل  10سپس مبناي ، تبديل كنيم 10براي اينكار اول بايد مبناي مبدا را به مبناي تبديل از بقيه مبناها به يكديگر: – 3 
  .يعني دو مرحل تبديل داريم، كنيم

(12. 43)8=(  ?  )9  
(12. 43)8=1*8 + 2 + 4/8 + 3/64=(10. 546875)10 =(11. 482)9 
0. 546875*9=4. 921875 
0. 921875*9=8. 296875 
0. 296875*92. 671875 

از مميزبطرف راست وچپ اعداد را چهار رقم چهار رقم جدا مي كنيم وبه  16به مبناي  2براي تبديل از مبناي  :16به  2تبديل از مبناي  – 4 
  . ويسيممي ن HEXجاي هر چهار رقم باينري يك رقم 

(111. 11011)2=(7. D8)16  
(1101z10. 110)2=(36. C)16 

 . مينويسيم 2يك كد چهار رقمي در مبناي ، 16براي اينكار بجاي هر رقم در مبناي  : 2به  16تبديل از مبناي  – 5 

(AC2. 45)16=(1010 1100 0010. 0100 0101)2  
(45A. 2)16=(0100 0101 1010. 0010)2 

اعداد را سه رقم سه رقم جدا ميكنيم وبه جاي هر ، از مميز به طرف راست وچپ 8به مبناي  2براي تبديل از مبناي  : 8به  2 تبديل از مبناي -6
 . مي نويسيم 8سه رقم باينري يك رقم در مبناي 

(111. 11011)2=(7. 66)8 
(110110. 110)2=(66. 6)8 

 . مي نويسيم 2يك كد سه رقمي در مبناي 8در مبناي براي اينكار بجاي هر رقم  : 2 به 8تبديل از مبناي  – 7

(761. 24)8=(111 110 001. 010 100)2  
(2242. 1)8=(010 010 100 010. 001)2 

  
 . كرد استفاده واسطه عنوان به 2 مبناي از توان مي برعكس و16 به 8 مبناي از تبديل براي: برعكس و16 به 8 مبناي از تبديل – 8
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جهت تكميل اين جدول هنرجويان بايستي تمامي گيت هاي منطقي و عملكرد آنها را بشناسند كه قبل از تكميل توسط هنرآموز توضيحات الزم 

  مطابق آنچه در باال آورده شده داده شود

  

  
اهم و ديود نوري و كليد دو حالته هر كدام از مدارها  100ولت ومقاومت  5و منبع تغذيه  NOTو  ORو  ANDدر اين فعاليت توسط سه آي سي 

   .را به ترتيب بسته و عملكرد هر كدام از گيت هاي منطقي را بررسي كنيد

  
رد نظر هر كدام را در اختيار تحقيق كرده و آي سي مو XNORو  XORو  NORو  NANDهم چنين از هنرجويان بخواهيد تا در مورد گيت هاي 

  . هنرجويان قرار داده تا بصورت فعاليت باال مدار هر كدام را بسته و عملكرد آنها را يادداشت نمايند
  

  
 ميكرو كنترلرها  

  : ميكروكنترلرها معرفي - 1
 و خروجي -  ورودي داراي ها كنترل ميكرو ميكروكنترلرگويند شده تعيين قبل از آنها عملكرد و باشد مي ريزي برنامه قابل كه هايي سي آي به

   .پردازش مي باشد قدرت
   :كروكنترلرمي مختلف بخشهاي - 2

  اند: شده تشكيل زير بخشهاي از ها ميكروكنترلر
Cpu  )واحد (پردازش ،Alu) واحد (محاسبات ،I /O )خروجي و ها ورودي (ها ،Ram ) اصلي حافظه (ميكرو ،Rom )امه برن كه اي حافظه

   زمان كنترل براي Timer، )روي آن ذخيره مي گردد
  ميكروكنترلر هاي خانواده - 3

    Pic  - AVR - 8051:  خانواده
   .ميشود ريزي برنامه چگونه ميكروكنترلر يك - 4

مي توان براي آنها برنامه نوشت سپس برنامه  Assembly basic, cي كامپايلرهاي خاصي مي باشد كه با زبان هاي دارا ها كنترلر ميكرو
 هاي گاه در از يكي به كابل يك توسط و گيرد مي رقرا سي اي كه در اين دستگاه programmer  نوشته شده را توسط دستگاهي به نام

   .ذخيره مي شود Rom در و ميكند پيدا انتقال ه روي آي سيشد نوشته برنامه شود مي وصل كامپيوتر
  . داد انجام توان مي كارهايي چه كنترلر ميكرو با - 5

 شود مي استفاده گيري تصميم و كنترل براي ها سي آي ينا بيشتر دارند را كمتر قدرت و كوچك ابعاد در كامپيوتر يك حكم ها سي آي اين
   .دارد برد كار صنعتي انهكارخ در استفاده تا برنامه ي آن عمل مي كند اين آي سي ها براي كنترل ربات ها الگوريتم طبق چون

  : كنترلرها ميكرو امكانات - 6
   .شود مي عرضه مختلف هاي قيمت در و باشند مي دارا را خاصي امكانات كدام هر و نيست يكسان كنترلرها ميكرو امكانات

   :كنترلر ميكرو با كار شروع - 7
 تهيه programmerسپس يك برد  بياموزيد را basicيا  c  ثلم نويسي برنامه زبان يك كه است بهتر كنترلر ميكرو با كار شروع براي 

  .  كنيد مشاهده را نتيجه و بسته برد برد روي را خود مدار سپس كنيد ارسال ميكرو روي را خود برنامه و كرده

29صفحهفعاليت كالسي

 فعاليت پيشنهادي

دانستني هاي هنرآموز

30صفحهفعاليت كالسي
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  . كنيد استفاده موزش آ هاي برنامه از است بهتر نداريد تجربه نيكي الكترو مدارهاي در چه چنان
   وكنترلرها: ميكرو مختلف هاي نوادهخا مقايسه - 8
  8051 خانواده •

 كامپايلر ترين معروف .ميشود مطرح پيشكسوتان جزو و شده رايج كه بود يي ها كنترولر ميكرو نوع اولين جزو ها كنترولر ميكرو از خانواده اين
 از AVR يا  picنياز مند هستند و درمقابل خانواده  ساز نوسان به خانواده اين هاي ميكرو باشد مي franklinيا  keil ميكرو نوع اين براي

  .باشد مي C5189 يا S5189 خانواده اين ها سي آي ترين معروف باشد مي دار برخور كمتري امكانات
  
  AVR خانواده •

 و داخلي ساز نوسان –ال) (مبدل آنالوگ به ديجيت ADC چون امكاناتي و باشد مي دارا را 8051 امكانات تمامي كنترلرها ميكرو از خانواده اين
  . است Mega و Tiny خانواده اين سي آي ترين مهم باشد مي خانواده اين مزاياي جمله از) حافظه( EEPROM – بيشتر سرعت و قدرت

   pic خانواده •
   .ميباشد و در كل صنعتي تر است AVR مانند امكانات نظر از خانواده اين

   :منطقي ايه مدار به نسبت كنترلر ميكرو مزاياي - 9
 . دهد انجام را منطقي گيت چندين كار كه كرد ريزي برنامه طوري توان مي را كنترلر ميكرو يك - 
 . ميرسد حداقل به ميرود كار به مدار در كه هايي سي آي تعداد - 
  .كرد پاك يا و شتنو جديد هاي برنامه حتي مي توان برنامه ميكرو كنترلر را تغيير داد و تا هزاران بار ميتوان روي ميكرورا به - 
 برنامه و شود استفاده كنترلر ميكرو از كه صورتي در ولي ساخت را آن مشابه و كرد كپي منطقي مدار يك روي از ميتوان راحتي به - 

  . به هيچ عنوان نمي توان از آن كپي گرفت كرد قفل را ميكرو
. است رام و تعدادي ورودي خروجي قابل برنامه ريزي، ه رم,حافظCPU داراي كه است الكترونيكي چيپ يا ميكروكنترلر يك مدار مجتمع

ميكرو كنترلر ها در انواع مختلف و براي مصارف . ميكروكنترلر ها در واقع يك ميكروكامپيوتر هستند كه براي مصارف خاصي برنامه ريزي مي شوند
طبق برنامه كاربر مي تواند تعريف كند اگر شرايط خاصي در  ميكروكنترلر ها توسط كاربر قابل برنامه ريزي هستند كه. مختلفي توليد مي شوند

  . در خروجي اتفاق خاصي بيفتد، ورودي اتفاق افتاد
 ميكرو پروسسور با ميكروكنترلر چه تفاوتي دارد؟  

كروپروسسور تنها مي. ميكروپروسسور يك مدار مجتمع پردازشگر است و فاقد هرگونه مدار حافظه و ورودي خروجي جانبي قابل برنامه ريزي است
در حالي كه . وظيفه پردازش را برعهده دارد و طراح بايد خود مدار هاي حافظه و پورت هاي ورودي و خروجي را به ميكروپروسسور متصل نمايد

 ريزي نامهبر قابل خروجي –در داخل خود شامل حافظه و پورت هاي ورودي ، يك ميكروكنترلر عالوه بر اينكه شامل يك ميكروپروسسور مي شود
  . است

  تاپ و تبلت كاربرد دارند و براي مصارف گسترده اي مورد استفاده كاربران قرار لپ، ميكروپروسسور ها اغلب در ساخت رايانه هاي روميزي
  . مي شوندست كه ميكروكنترلر ها اغلب براي ساخت دستگاه ها و سيستم هاي داراي كاربرد هاي مشخص به كار گرفته ا اين درحالي. مي گيرند 

  
  ميكروكنترلرAVR چيست ؟  

AVR  برپايه معماري تغيير يافته هاروارد طراحي و ساخته شد و توسط  1996 سال در كه بيتي بود 8در ابتدا يك خانواده از ميكروكنترلر هاي
 در تاكنون و آيد مي شمار به جهان كل در ها ميكروكنترلر ترين پرفروش از يكي ميكروكنترلر اين. شد جهاني هاي بازار روانه  Atmel شركت
  . است شده كارگرفته به گوناگوني تجاري و تحقيقاتي، علمي كثير هاي پروژه
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AVR هاي سري ترين شده شناخته از. ز ميكروكنترلر ها همچنان ادامه داردسري هاي مختلفي را شامل مي شود و فرآيند توسعه اين خانواده ا 
AVR مي توان به سري Attiny,Atmega,AtXmega  حاضر حال در. نمود اشاره AVR  در سري هاي مختلف و متنوعي با توان هاي

اما چيزي كه در حال حاضر در . د استظرفيت هاي حافظه اي مختلف و سرعت پردازش متفاوت در بازار هاي جهاني موجو، پردازشي گوناگون
است كه به علت قيمت مناسب و توان پردازش باال  AVRاز خانواده  Atmegaسري ، كشورمان به صورت عمومي و گسترده استفاده مي شود

  . مورد استقبال قرار گرفته است

  
حافظه و ورودي قابل برنامه ريزي / ، ) است كه شامل يك هسته پردازندهicدارمجتمع(در يك م (SoC) يك كامپيوتر كوچك، يك ميكروكنترلر

 . خروجي و لوازم جانبي مي باشد

  
را  بايستي مرحله به مرحله هنرجويان تمامي مراحل انجام فعاليت كارگاهي به صورت كامل در كتاب هنرجو آورده شده است كه هنرآموز محترم

  ). در فيلم آموزشي آورده شده است (تمامي مراحل و اجراي برنامه ها. همراهي كند تا به نتيجه برسند
  مرحله اول  •

) در اين مرحله توسط يك كليد دو حالته و اتصال سيمهاي موتور به صورت مستقيم به آن مي توانيم موتور را بصورت دستي به سمت چپ و الف
  . راست حركت دهيم

  
اين مرحله مطابق مدار زير پيش رفته و مرحله به مرحله ابتدا توسط پل ديود ورودي را يكسو كرده و سپس توسط رگوالتور ولتاژ مورد نظر ب) در 

مربوطه از وصل بودن ولتاژ ورودي مطمئن مي شويم) سپس از خروجي رگوالتور به دو كليد ميكرو رفته  ledمي كنيم(توسط مقاومت و  را تثبيت
به يك طرف بوبين رله رفته و طرف ديگر  tip41جا توسط دو مقاومت مورد نظر به بيس ترانزيستور وصل شده و از كلكتور ترانزيستورهاي و از آن

را به ولتاژ وصل مي  noرا به زمين و  ncبوبين را هم وصل كرده و از كنتاكت مشترك هر دو رله به يك طرف موتور وصل مي كنيم و كنتاكت 
صورت وصل ترانزيستور اول به سمت راست و در صورت وصل ترانزيستور دوم به سمت چپ حركت كرده و تخت را در دو جهت پايين كنيم تا در 
  . و باال كند

  
  مرحله دوم  •

. دارد ميكروكنترلر مهمترين قسمت اصلي يك مدار مي باشدكه وظيفه دريافت اطالعات ورودي مدار پردازش و اجراي دستورات كنترلي را بر عهده
در اين مرحله بايستي توسط ميكرو كنترلر انتخابي كه هم مي توان از نوع . در اين مرحله شما بايد ميكروكنترلر خود را بر روي برد قرار بدهيد

atmega 8  ياatmega 16  استفاده كرد تخت را توسطAVR زار براي انجام اين كار بايستي در ابتدا برنامه ما توسط نرم اف. كنترل نمودCode 

vision برنامه نوشته شده را و سپس توسط پروگرامر  نوشته شود كه مطابق با برنامه نوشته شده در كتاب پايه ها را تعريف كرده
  . ميكرو را در مدار باال وارد مي كنيم، بر روي ميكرو ارسال كرده و سپس مطابق با مدار progisp172توسط

:5ترجمه كنيد  

 34صفحهفعاليت كارگاهي 
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كه ميتواند اطالعات تعداد زيادي سنسور را دريافت  AVRبرنامه پذير از خانواده  ATmega16ميكروكنترلر  با نوشتن يك برنامه ساده براي يك
در اينجا دو عدد سنسور ميكروسوييچ در ابتدا . فرمان الزم جهت كنترل مكانيزم حركتي يعني موتور را صادر نمايد، نمايد و پس از بررسي و تحليل

متصل  PB. 0 , PB. 1صل شده است و خروجي اين دو سنسور نيز به يكي از پورت هاي ميكروكنترلر مثال و انتهاي محدوده چرخش موتور و
و براي كنترل حركت موتور كه از دو عدد رله/ترانزيستور به عنوان درايور استفاده شده  PB. 2 , PB. 3ميگردد و دو عدد كليد فشاري ساده نيز به 

در شكل زير نحوه اتصال مدار ترسيم شده است و در ادامه . استفاده مي كنيم PD. 0 , PD. 1وكنترلر مثال است از يكي ديگر از پورت هاي ميكر
  . يك برنامه ساده براي راه اندازي موتور با كنترل جهت و محدوده چرخش آن ارايه مي گردد
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  مرحله سوم •
ژول بلوتوث كه در تصوير زير آمده است و روي مدار باال اضافه ميشود و ارتباط در اين مرحله مدارهاي قبل را داريم ولي قصد داريم تا توسط يك ما

 آن با موبايل از طريق بلوتوث موبايل و اپليكيشن نصب شده بر روي موبايل جهت چرخش موتور و در نتيجه حركت تخت به سمت باال و پايين را
  . كنترل نمائيم

  معرفي ماژول بلوتوثhc-05 

  
م پيش آمده باشد كه در پروژه هاي ميكروكنترلري بخواهيد مدارتان را از طريق گوشي تلفن همراه يا كامپيوتر كنترل كنيد يا شايد براي شما ه

تبادل اطالعات بوسيله ي بلوتوث ، بدون شك يكي از ساده ترين راه هايي كه پيش روي شماست. داده هايي را از مدارتان دريافت كنيد
)Bluetooth (بلوتوث ماژول ي بوسيله اما، برسد نظر به پيچيده كمي شايد اول هنگا در. است hc05  ياhc06  به سادگي مي توانيد اين كار را

  . مي توانيد اطالعاتي را از طريق بلوتوث دريافت يا ارسال كنيد UARTبه كمك اين ماژول بلوتوث شما با استفاده از پروتكل . انجام دهيد
دقت نماييد اين ماژول به صورت . اين ماژول به سادگي در بازار قابل تهيه است. يك مبدل بلوتوث به سريال است در واقع HC-05ماژول بلوتوث 

SMD  مي باشد اما براي سهولت استفاده اغلب در بازار مدل هايي يافت مي شود كه ماژولSMD  بر روي برد مبدل لحيم شده است و قطعات
 VCCولت ( 5با استفاده از اين نوع ماژول ها تنها كافيست پين هاي تغذيه ، ي برد مبدل قرار داده شده استمورد نياز جهت راه اندازي نيز بر رو

همچنين گفتني است اين نوع ماژول به دليل تبديل نوع . ) را متصل نماييد UART( خطوط ارسال و دريافت داده  TXو  RX) و  GNDو 
  . رد قابل نصب و راه اندازي استپايه ها به پين هدر به سادگي بر روي برد بو

 ATاين ماژول داراي ليستي از دستورات . را راه اندازي كنيم ؟ پاسخ اين سوال بسيار ساده است HC-05چگونه ماژول بلوتوث  حال

Command  است كه شما با ارسال اين دستورات از طريقUART مي توانيد عملياتي را انجام دهيد، به ماژول .  
يا براي بازگرداني تنظيمات . را بر مي گرداند و ريست مي شود” OK“ماژول عبارت ، براي ماژول” AT+RESET“ل با ارسال عبارت به عنوان مثا

را برميگرداند و تنظيمات اوليه را بازميگرداند ” OK“را به ماژول بفرستيد و ماژول عبارت ” AT+ORGL“فرض ماژول كافيست تا عبارت  پيش
 DiGiNiCبازگردانده مي شود و نام بلوتوث ماژول به ” OK“عبارت ، در صورت موفقيت” AT+NAME=DiGiNiC“يا با ارسال عبارت 

  . تغيير مي كند
و پس ” AT+NAME=DiGiNiC\r\n“مثال : . را نيز ارسال نماييد r\n\بايد در پايان دستور  AT Commandدقت كنيد براي اجراي هر 

  . دريافت مي شود ماژول Responseاز ارسال اين كاركتر 
و  HC-05بايد گفت ماژول بلوتوث . است HC-06و  HC-05تفاوت ماژول بلوتوث ، نكته ي ديگري كه شايد براي شما ابهام ايجاد كرده باشد

HC-06 اما از نظر ، از نظر ظاهري كامال مشابه به نظر مي رسندFirmware  متفاوت هستند و اين تفاوتFirmware كرد باعث تفاوت در عمل
هاي بيشتري  AT Commandكامل تري است و دستورات يا  Firmwareداراي  HC-05ماژول بلوتوث . اين دو ماژول بلوتوث شده است

داراي  HC-06به كار گرفته شود اما ماژول هاي بلوتوث  Slaveو هم به عنوان  Masterمي تواند هم به عنوان  HC-05ماژول ، دارد
Firmware فقط مي توانند در مد  خالصه اي هستند وSlave  كار كنند و طبيعتاAT Command  هاي مربوط به مدMaster را نيز ندارند .  

بودن به معني عدم توانايي ارسال داده و گيرنده بودن صرف  Slaveدر ماژول بلوتوث به چه معناست؟ دقت نماييد  Masterو  Slaveاما مد 
تا در اطراف جستجو كند و يك دستگاه بلوتوث پيدا كند و به آن دستگاه متصل شود ! يعني بايد  قادر نيست Slaveنيست بلكه ماژول بلوتوث 

لپ تاپ يا يك ماژول ديگر به اين ماژول متصل شود ، تبلت، مانند موبايل، باشد Masterمنتظر بماند تا يك دستگاه ديگر كه مي تواند در نقش 
مي تواند در اطراف جستجو كند و ساير  Masterاين در حاليست كه ماژول بلوتوث . دريافت ) نمايدسپس با آن دستگاه تبادل اطالعات ( ارسال و 

  . دستگاه ها را پيدا كند و به آنها متصل شود
قصد  دقت نماييد اگر. امكان انتقال فايل از طريق بلوتوث است، سوال ديگري كه ذهن استفاده كنندگان ماژول بلوتوث را به خود مشغول مي نمايد

تا آنجا كه بنده در مورد اين ماژول مي دانم چنين ، پيشنهاد مي كنم به دنبال ماژول هاي پيشرفته تر باشيد، انتقال فايل از طريق بلوتوث را داريد
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اختيار مجازي در  COMقابليتي را حداقل به صورت مستقيم در اختيار شما قرار نمي دهد و شما در حقيقت با اتصال به اين ماژول ها يك 
) و به صورت مستقيم نمي توانيد اقدام به ارسال  Hyperterminalخواهيد داشت تا از طريق آن ترمينال تبادل اطالعات نماييد ( مشابه برنامه 

  . فايل براي اين ماژول كنيد يا از طريق اين ماژول فايل ارسال كنيد
به عنوان مثال مي توانيد اطالعات سنسور ها را بوسيله ي . تر يا ميكروكنترلر استكاربرد اين ماژول بلوتوث براي تبادل اطالعات بين دو كامپيو

يا ، يدگوشي يا كامپيوتر مشاهده نماييد يا با استفاده از گوشي خود درب بازكن بلوتوث بسازيد يا چراغ هاي خانه را بوسيله ي بلوتوث كنترل كن
  . و مواردي از اين دست اطالعات را بين دو يا چند ميكروكنترلر انتقال دهيد

 بلوتوث  مشخصات ماژول HC05 

  
 

ارسال اين ماژول يكي از پركاربردترين ماژول هاي بلوتوث است و در بسياري از پروژه هايي كه توسط ميكروكنترلر بايد داده ها به صورت بلوتوث 
  . استفاده مي شود، شود

لب ، توسط اين ماژول با هر دستگاهي كه داراي امكان بلوتوث از جمله موبايل. وداين ماژول توسط پروتكل سريال به ميكروكنترلر متصل مي ش
  . كرد برقرار ارتباط، است. …تاب و 

  
  
 قسمتي از ديتا شيت مربوط به ماژول بلوتوث •

  
  كار اصلي اين ماژول ها جابجا كردن خطوط سريال مي باشد مثال:

  رتباط برقرار كنند پس يكي از ميكروكنترلرها را به بلوتوث مستر و ديگري را به اسليو متصلزماني كه دو ميكرو كنترلر مي خواهند با هم ا. 1
 . مي كنيم 
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  . است RXDوTXDاين حالت مانند حالت سريال است كه شامل 
ميكروكنترولر و كامپيوتر  وقتي كه ميكروكنترولر در حالت اسليو است مي تواند با اسمارت فون و يا كامپيوتر سپس يك اتصال از نوع سريال بين. 2

  . ويا اسمارت فون ايجاد كرد
پس ما ميتوانيم از يك مستر براي كنترل  .ماژول هاي بلوتوث در مغازه ها اغلب از نوع اسليو هستند مانند بلوتوث پرينتر و بلوتوث جي پي اس. 3

  ت :اما ارتباط با دو قطعه بلوتوث حد اقل نيازمند دو شرط اس. آنها استفاده كنيم
  . ارتباط بايد بين يك مستر و اسليو باشد. 1
  پسورد بايد درست باشد. 2

  

  
  
  

مي باشد كه مطابق با مراحل زير پيش مي رويم تا به مرحله آخر رسيده و آن را جهت كنترل تخت استفاده  اپليكيشن استفاده شده بر روي موبايل
   .كنيم
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  يم نكته مهم اينكه حتما بايستي بلوتوث تلفن همراه روشن باشد)در اينجا اپليكيشن بلوتوث را انتخاب مي كن(

  
  

  2مرحله  •
  ). در اين قسمت پس از جستجوي دستگاه ها ماژول بلوتوث كه ما به اسم كنترل تخت بيمار نامگذاري كرده ايم انتخاب مي كنيم(

  
   3مرحله  •

  (كنترل تخت بيمار را انتخاب مي كنيم)
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   4مرحله  •
  ). استفاده مي كنيم 12345678ت از ما كد مي خواهد كه قبال تعريف شده و از اعداد(در اين قسم

  
  5مرحله  •

  ). نباشد (استفاده از كد به اين دليل است كه دسترسي به كنترل تخت در اختيار همه 

  
  6مرحله  •

  به ماژول وصل مي شويم) connect( در اين قسمت با كليك بر روي 
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   7مرحله  •
كليك  downو يا  upو يا اينكه بر روي كليد  )cmd line modeتخت را كنترل كنيم(، سمت ما انتخاب مي كنيم كه با زدن كد(در اين ق 

  . )keyboard modeكرده و آن را باال و پايين ببريم(

  
   8مرحله  •

جهت متوقف كردن حركت  stopيا  جهت حركت به سمت پايين و Downجهت حركت به سمت باال و يا  up(در اين مرحله مي توان بر روي 
  ). مي توان استفاده كرد

ي مراحل نوشتن برنامه ميكرو همانند آنچه در مرحله قبل گفته شد مي باشد كه در فيلم آموزشي همراه كتاب آورده شده است كه هنرآموز بايست
 . كنترل استفاده نمايدبه هنرجويان نشان داده و پس از پروگرام كرده ميكرو و اتصال ماژول به ميكرو براي 
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   2واحد يادگيري  –راهنماي معلم فصل دوم 

  اره كاري •
بنابر اين مطابق با . تا دانش آموز را درگير با موضوعات درسي نمائيم. عموما جلسه اول را به مقدماتي كه در محتواي درس ارائه شده مي پردازيم

  . چگونگي ونحوه اجرا ) معلم تدريس خود را آغاز مي كند، رايه درسروش معلمي وهمانند تجربيات تدريس اقدام نموده و به ( ا
 اره كاري  :نقشه مفهومي

  
  نقشه مفهومي در يك نگاه •

در برش بدون براده برداري به قيچي دستي وماشيني ولوله برها ودر برش . ابتدا برش كاري با براده برداري ويا بدون براده برداري مطرح مي شود
براي انجام يك فعاليت كارگاهي وسايل مورد نياز شامل ميزو سوزن خط كش . به كمان اره دستي واره ماشيني اشاره شده است با براده برداري

گونيا معرفي شده است كه درنهايت ، خط كش، اره ودر نهايت اندازه گير ها وكنترلرها مانندا كوليس، وصفحه صافي وتجهيزات مانند گيره لب گيره
  . ستاني با محتواي درس مبتني بر نقشه هاي آن تبيين ودر كتاب آورده شده استپروژه تخت بيمار

  
  
  
  

  

  
  از پايان واحد يادگيري از هنرجو انتظار مي رود: پس 

 . اطالعات نقشه را استخراج ونقشه خواني كند - 1
 انواع ابزارهاي خط كشي را نام ببرد - 2
 . روي قطعه كار را شرح دهدروش جانمايي ابعاد نقشه  - 3
 . وسايل وروش بستن قطعه كاررا توضيح دهد - 4

 شايستگي

 هدف كلي پيامد محور

  مي توانند: هنرجوياندر پايان بحث 

  .با كمك از ساختار درختي و تجهيزات معرفي شده قطعات تخت بيمارستاني را براساس نقشه خط كشي واره كاري كنند
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 . اجزاي كمان اره را شرح دهد - 5
 . مراحل انجام كار در اره كاري را توضيح دهد - 6
 . عمليات اره كاري را انجام دهد - 7
 . نكات ايمني در اره كاري را رعايت كند - 8

 
آموخته هـاي   كه به. ضيحات مختصر ي به هنرجويان در مورد ابزارهاي برش بابراده برداري وبدون براده برداري داده شودتو قبل از فعاليت كالسي

هم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنهـا بـا   . سالهاي قبل در درس كار و فن آوري مرتبط باشد
  . هنرجويان بحث كنيد

 با دو روش برش قطعات به دو صورت براده برداري و بدون براده برداري آشنا مي شويد  12

  

  
  . هنرجويان بايستي با كمك هنرآموز محترم جدول مربوطه را كامل نمايند هاشور زني سطوح برش:

بدين معني كه در تمام طول تدريس دانش آموز با تشخيص . است كه ارتباط مستقيم با كليات درس داردنقشه خواني وترجمه متن موضوعاتي 
. س در اين باره بيشتر به موضوع مي پردازد ........صفحه. اندازه وكاربرد آن را بداند، تصاوير سروكار دارد كه بايد توانايي تصوير سازي به جهت فرم

 Cتصوير . اين بخش از كتاب آشنايي با تصاوير برش خورده قطعات است كه عمل برش كاري را بتوان توضيح داد علت جانمايي اين سه تصوير در
تصوير مقابل نحوه صحيح . چگونگي ونحوه ي اجرا) به صورت تصوير سازي براي دانش آموز مطرح مي كنيد، اهداف درس را در راستاي (نوع ارائه

ودر حالت ايزو متريك غربي ترسيم . دقت شود قطعات در حالت ايزو متريك شرقي نمايش داده مي شود. درا نمايش مي ده ISOنقشه خواني در 
  . مي شود

  
ه ار. و يا زنجيره اي با لبه سخت دندانه دار است, كه مواد مختلف (اغلب چوب) را مي برد، سيم، متشكل از يك تيغه سخت اره يك ابزاراست كه

  . برقي گرد داراي تيغه مدور براي برش آهن مي باشد
  

  
  . قسمت برش خورده بخش پنهان موضوع تدريس مي باشد : Cجواب تصوير 

  
  1سوال: كدام مورد حجم كم شده مي باشد؟ 

آموزش گام به گام:

  2-1-1فعاليت كالسي 

 دانستني هاي هنرآموز

  2-1- 2فعاليت كالسي 

 فعاليت پيشنهادي

1ترجمه كنيد  
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تا بتوانيم قسمت كم شده را در عمل برش كاري كه هدف درس است را بهتر . ده تصوير شوددر واقع ذهن دانش آموز بايد نسبت به حجم كسر ش

  . بيان كرد
   59متن كتاب ص 

  . برش كاري مكانيكي خود دو دسته است
  الف) برش كاري با براده برداري 
  ب) برش كاري بدون براده برداري 

  . زار برش (اره) است كه عمل برش تامين مي گرددبا براده مانند: جدا شدن ذرات موا د تشكيل دهنده توسط اب
  . بدون براده: قيچي كاري با جدا شدن مستقيم عمل ابزار( قيچي) است كه عمل جدا سازي را تامين مي كند

 . محتواي درس در واقع به چگونگي حجم كم شده از قطعه كار همراه با عمل برش كاري در كتاب مطرح شده است نكته طالئي:
 

  
 بررسي مراحل انجام كار 

توجه داشته باشيد نقشه خواني را تا سطحي كه نياز هدف كتاب است بيان كنيد . در اين زنگ بهتر است هنر جو را با فن نقشه خواني آشنا كنيد
. منظور درك درست از ساختار فيزيكي قطعه است نقشه خواني صرفا به. چرا كه از حوصله هنر جو خارج و از هدف اصلي دور مي شويم، نه بيشتر

رفتن تقدم ظاهرا به نظر مي رسد هنرآموزان عزيز با توجه به عاليق وذائقه هاي متفاوتي كه در ارائه درس نقشه خواني دارند مي توانند با در نظر گ
ي كه به نظر مي رسد در درك بهتر تصاوير به هنر جو ) بدون در نظر گرفتن الزامات مربوطه تمرينات62- 59تاخر در ارائه تمرينات صفحات ( و

  . كمك مي كندرا ارائه دهند
  

                        
  رسم نماهاي الزم از تصوير مجسم ( با نظر هنرآموز محترم)                  

  

  
  توسط هنر آموز) انتخاب سه نما ( كنترل       

F  E  D  C  B  A 
  شماره

  

  نماها
  نماي روبه رو  3       
  نماي باال  8       
  نماي جانبي  13       

 

 وزدانستني هاي هنرآم

 فعاليت پيشنهادي

 2-1-3فعاليت كالسي

2-1-4فعاليت كالسي  
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  انتخاب سه نما ( كنترل توسط هنر آموز) 

F  E  D  C  B  A 
  شماره

  

  نما
       3  V  
       14  H  
       25  S  

  

  
  تكميل جدول كاربردهاي ابزارهاي خط كشي ( كنترل توسط هنر آموز)

  كاربرد نوع ابزار
  خط كشي قطعات ميز خط كشي

  خط كشي قطعات دقيق صفحه صافي

  اندازه گيري طول هاي بلند متر

  اندازه گيري طول هاي محدود خط كش فلزي

  خط كشي واندازه گيري كوليس پايدار

  فلزاتخط كشي  سوزن خط كش

  ترسيم دايره و كمان روي قطعات فلزي پرگار

  اندازه گيري ابعادي كوليس

  خط كشي قطعات گونيا

  خط كش وكنترل زوايا زاويه سنجش ساده

  مشخص كردن محل سوراخ ومسير برش سنبه نشان

  

  
يك زبان گرافيكي است كه ارتباط  ميده مي شود توليد مي شود آن همچنيندر فعاليت نقشه كشي مهندسي مداركي كه نقشه هاي مهندسي نا

  . بين ايده ها و اطالعات از ذهن يكي به ديگري را برقرار مي كند و بيشتر از فقط يك نقاشي است
  

  با ماشين آالت ووسايل اره كاري آشنا مي شويد  13

  

2-1- 5فعاليت كالسي  

2-1-6فعاليت كالسي  

  2-1-7فعاليت كالسي 
2ترجمه كنيد  
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 آنها همچنين مي توانند مواد مختلف ديگر مانند پالستيك و چوب را. كه در اصل و اصوال براي برش فلزاست، ه دندانه ريز استار اره اهن بري يك

  . برش دهند
  

  
  جانمايي مناسب در اره كاري براي كاهش دور ريز   

  

  با فرايند اره كاري آشنا مي شويد  14

  

       
    تكميل جدول وظيفه قسمت هاي مختلف كمان اره   

  اسم ووظيفه هر قسمت شماره
 محكم كردن تيغه اره-مهره خروسكي 1

 نگهداري تيغه اره وساير اجزا–كمان 2

 تنظيم كشش تيغه اره–فك متحرك 3

 برش قطعات–تيغه اره 4

 نگهدارنده تيغه اره–فك ثابت 5

 گرفتن وهدايت كمان اره–دسته 6

  تثبيت تيغه اره به فك هاي ثابت ومتحرك–اشپيل 7

  استقرار تيغه اره در دو جهت عمود بر هم–شيار فك 8

  

  
  . نجام شودايمني ا از هركدام دو عدد طبق ابعاد مندرج در جدول نقشه با توجه به نكات  A1 , A2اره كاري قطعات  - 1

  . كالف اصلي چگونه محاسبه مي شود؟ جواب: با توجه به نقشه خم كاري به دست مي آيد 1026سوال : اندازه 
  . را به صورت مجموعه اي توضيح دهيد 69قبل از انجام دادن اين فعاليت صنكته: 

  2-1-9فعاليت كالسي

  2-1-11فعاليت كالسي

2-1-1فعاليت كارگاهي  

3ترجمه كنيد  2-1- 8فعاليت كالسي 
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  . رجو با توجه به نقشه جواب را فقط با اسم قطعه بيان كندكدام هستند و هن A1 ,A2از هنرجو بپرسيد قطعات  –2
  . كتاب هنرجو بيان كند 71را با توجه به جدول ارائه شده در صفحه  A1,A2از هنرجو بخواهيد ابعاد  - 3

 

  

 دانستني هاي هنرآموز

 وانينقشه خ
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ودر خصوص نكات ايمني كدام مورد از اهميت بيشتري . استاز دانش آموز بخواهيد براي انجام اين فعاليت كدام ابزار وتجهيزات مورد نياز  - 4
  . برخوردار است

  . منظور از مواد اوليه چيست؟ وچه ارتباطي بين اسم قطعه ومواد اوليه وهم چنين شماره قطعه وجود دارد - 5
  

  
  (روش استفاده بهينه از برگه فعاليت كارگاهي)

  
  ي:دورريز در اره كار

                                                 در صورتي كه گام = فاصله از مبدا 1نكته 

                                                    نا برابر با فاصله از مبدا در صورتي كه گام 2نكته 

                                                                        تعيين تعداد قطعات برش خورده 3نكته 
                                           تعيين طول قطعه آخري 4نكته 

  
  . هنرآموز محترم كنترل شود انجام فعاليت اره كاري بر اساس نقشه و صحت ابعاد قطعات توسط

  
  نكته:

  . و متناسب با فرايند اره كاري در نظر گرفته شود. ابزار اندازه گيري انتخاب شده براي تمام قطعات مورد ارزيابي بايد داري دقت برابر باشد

  
  . موز محترم كنترل شودانجام فعاليت اره كاري بر اساس نقشه و صحت ابعاد قطعات توسط هنرآ

  
  . انجام فعاليت اره كاري بر اساس نقشه و صحت ابعاد قطعات توسط هنرآموز محترم كنترل شود

2-1-3فعاليت كارگاهي  

2-1-4فعاليت كارگاهي  

 دانستني هاي هنرآموز

2-1-2فعاليت كارگاهي  
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 نمودار فعاليت كارگاهي  
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   3واحد يادگيري  –راهنماي معلم فصل دوم 

  سوهان كاري •
بنابر اين مطابق با . تا دانش آموز را درگير با موضوعات درسي نمائيم. ارائه شده مي پردازيمعموما جلسه اول را به مقدماتي كه در محتواي درس 

  . چگونگي ونحوه اجرا ) معلم تدريس خود را آغاز مي كند، روش معلمي وهمانند تجربيات تدريس اقدام نموده و به ( ارايه درس
  سوهان كاري: نقشه مفهومي

  
  نقشه مفهومي در يك نگاه •

آماده سازي قطعه . سوهان وكاربرد آن ها در مقاطع مختلف بيان شده ودانش آموز بايك بحث جديد با عنوان تفسير اندازه ها آشنا مي شودانواع 
انجام فعاليت هاي كارگاهي را . كار وهم چنين روش هاي سوهان كاري واصول فني كاررا آموزش مي بيند و ابزارووسايل مورد نياز را مي شناسد

دربحث سوهان كاري اهميت زيادي به خط كشي قطعه كار وجا نمايي اندازه ها داده شده . وسايل اندازه گيري وكنترلر ها انجام مي دهدهمراه 
البته مبحث تفسير اندازه ها در تمامي فصل . معمولي) آشنا شده و به نحوه ي اجراي آن نيز عمل مي كند، مهم، وبا اندازه هاي ( پر اهميت. است
ولي در سوهان كاري به علت ورود به بحث خوراندن قطعات داخل هم . پرچ و اره كاري) به طور كامل صحبت شده است، سوراخ، سوهان، خمها ( 

  . فيت ) شده كه با بررسي وفعاليت هاي كارگاهي هدف كتاب را تامين مي كند، عبوري، ديگر توجه بيشتري به حالت هاي انطباقي( آزاد
  يادگيري از هنرجو انتظار مي رود:پس از پايان واحد 

  
 
  

هدف كلي پيامد محور

  مي توانند: هنرجوياندر پايان بحث 

  .با كمك از ساختار درختي و تجهيزات معرفي شده قطعات تخت بيمارستاني را براساس نقشه خط كشي وسوهان كاري كنند
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  . انواع سوهان را نام ببرد. 1
 . كاربرد سوهان را شرح دهد. 2
 . اهميت اندازه ها را توضيح دهد. 3
 . مبناي خط كشي را بيان كند. 4
 . ل انجام كاررا توضيح دهداصول فني وكاربرد انواع سوهان كاري ومراح. 5
 . فرايند ومكانيزم براده برداري سوهان را توضيح دهد. 6
 . عمليات سوهان كاري را انجام دهد. 7
 . نكات ايمني سوهان كاري را شرح دهد. 8
  

  
آموخته هاي سالهاي قبل در درس كار  كه به. ي داده شودقبل از فعاليت كالسي توضيحات مختصر ي به هنرجويان در مورد سوهان و سوهان كار

  . هم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنها با هنرجويان بحث كنيد. و فن آوري مرتبط باشد

  با ابزار آالت سوهان كاري آشنا مي شويد  15

  

  
 نواع سوهان وكاربردمعرفي ا  

جدول . دارند دانش آموز را به سمت كاربرد ونحوه استفاده از آن ها سوق مي دهد 1 –شناسايي سوهان ها با توجه به مقاطعي كه در جدول شماره 
انتخاب  .................امه جدولدر اد. به طبقه بندي ذهني دانش آموز جهت دريافت انواع سوهان با توجه به كاربرد را سهل وآسان مي كند. ..ارائه شده

  . سوهان مناسب براي هر قطعه را نمايش مي دهد

                                 
گ شده يا تن اكثر سوهان ها يك قسمت. نجاري و كار هاي پالستيكي است كه براي براده برداري مواد بكار مي رود، يك سوهان يك ابزار فلزكاري

  . زبانه دار در يك انتها جهت نصب دسته دارند
 

           
   CRمثال تمامي اندازه هاي كه داري درجه اهميت . ابزار اندازه گيري انتخاب شده براي تمام قطعات مورد ارزيابي بايد داري دقت برابر باشد

اندازه گيري شود تا ميزان خطاي مجاز تنها يك فاكتور از المان هاي تعريف 1. 0با كوليس IM با دقت و اندازه هاي 05. 0مي باشند با كوليس 
  . شده را مورد ارزيابي قرار دهد

 
 

 شايستگي

 آموزش گام به گام

 دانستني هاي هنرآموز

  2- 2-1فعاليت كالسي 

 دانستني هاي هنرآموز

1ترجمه كنيد  
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      تكميل جدول: انتخاب سوهان مناسب   

  تخت  دنيم گر  تخت وگرد چهارگوش وسه گوش تخت وسه گوش  سوهان تخت
  

  . با نحوه اندازه برداري از روي نقشه وجانمايي آن روي قطعه كار آشنا مي شويد  16

  

  
  اهميت اندازه ها و تكميل جدول  

 )دارد تهيه نقشه با اندازه هاي عملكردي ( اندازه عملكردي اندازه اي است كه مستقيما در اجزاي شركت كننده در مونتاژ نقش - 1

 . هر اندازه با كد معرفي شده كه دقت اندازه ها را مشخص مي كند - 2

 . مرتبه هركدام از كدها ( طبقه بندي ودرجه اهميت شاكله ها ) از روي كد ها مشخص مي شود، در اين مرحله - 3

 . دي ودرج نمودجدولي مانند جدول زير تهيه شود كه اندازه هاي (بحراني و داراي اهميت و معمولي) را بتوان رتبه بن - 4

 . مشخص كنيد NOواندازه هاي معمولي را با عالمت  IMو اندازه هاي داراي اهميت با عالمت  CRاندازه هاي بحراني با عالمت  - 5

 . در اين مرحله دقت اندازه ها بررسي ووارسي مي شود يعني يك فاكتور از المان هاي تعريف شده را مورد ارزيابي قرار مي دهيم - 6

 . اندازه اي است كه دانش آموز آن را اجرا مي كندمقدار كوليس  - 7

  توسط دو دانش آموز اندازه گيري شود. مي باشند CRاندازه هاي كه داراي درجه اهميت 

  

  ( فرم تثبيت اندازه )
  

   ...........................قطعه شماره:
   ........................................تاريخ:

   ............................اجرا كننده:
   ...................................بازبين:

  توضيحات  مقدار ( كوليس )  مقدار ( دقيق )  درجه اهميت  شماره اندازه  رديف

1    NO  50      

2    CR  25      

3    
IM  12/5      

  2- 2- 2فعاليت كالسي 

 نقشه خواني  2- 2-4فعاليت كالسي 

1 

3 

2 
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  توضيحات اندازه روي نقشه اهميتدرجه   كد اندازه

1  NO 50 تاثيري در عمل مونتاژ ندارد .  
2  CR 25 تاثير در عمل مونتاژ دارد .  
3  IM 12/5 پرسي)، فيت يا روان، تاثير در چگونگي مونتاژ دارد ( عبوري .  
4  IM 15 تاثير كم در انطباق قطعات دارد .  
5  NO 25 تاثيري در انطباق قطعات ندارد .  
6  CR 50  دارد 3و8تاثير به روي كد اندازه هاي .  
7  CR 25 تاثير در عمل مونتاژ دارد .  
8  IM (X) اين مقدار با راهنمايي هنرآموز محترم محاسبه شود .  
9  IM 11/5 تاثير در انطباق قطعات دارد .  
10  NO 36/5 تاثير در مونتاژ ندارد .  

  

  

 يل قطعه گرد به چارگوشمراحل تبد  
   .............ص ......مثال: شكل. آماده سازي قطعات جهت تغيير فرم با توجه به چگونكي ونحوه عمليات براده برداري توسط سوهان مورد توجه است

  . سطوحي كه دو لبه مشترك و يك نقطه در راس دارند. اولويت انتخاب با كدام سطح است؟ ج، جهت گونياي سطوح :سوال

  با فرايند سوهان كاري آشنا مي شويد    17 

  

  
 بررسي مراحل انجام كار 

  براده برداري مد نظر  كاربرد مهم ديگري هم با عمل، هدف از انجام يك فعاليت كارگاهي با سوهان غير از صاف كردن سطح و رويه قطعات
مهندسي معكوسي كه . ابعاد برداري از روي نقشه كار وجا نمايي آن روي قطعه كار عنوان كرده است مي باشد كه مولف در قالب تفسير سناريوي

منظور از ارايه اين بحث آماده بودن بستر مناسب يعني سايز . ارزشيابي فاكتور اندازه گيري واندازه برداري است، در اين بخش نظر مولف است
  . كردن قطعات در حال جفت كاري است

  اصول فني سوهان كاري آشنا مي شويد با  18

  
اثرش مشابه به هر دو عمليات اره كاري و سنگ زني است, آن ، بسته به نوع استفاده. ، سوهان كاري يك روند براده برداري در توليد است

  . مي شوداما اغلب براي به پايان رساندن عمليات استفاده ، درعملكرد همه كاره است
  
  

 دانستني هاي هنرآموز

 دانستني هاي هنرآموز

  2- 2- 6كالسي فعاليت

 نقشه خواني  2- 2- 5فعاليت كالسي 

 2ترجمه كنيد
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  تكميل جدول

  كاربرد نام سوهان  شماره
  براده برداري ظريف سوهان كيفي  1

  سطوح مستوي  سوهان تخت  2

  گوشه هاي تند  سوهان با مقطع لوزي  3

  انحناء دار  سوهان نيم گرد  4

  گوشه هاي تند  سوهان چاقويي  5
  

  
  تكميل جدول

  نام وكاربرد شماره نام و كاربرد شماره
  چهار گوش / سوراخ داخلي چهارگوش  5  نيم گرد/ سطوح انحناء دار 1

  تخت / سطوح مستوي  6  گرد/ سوراخ 2

  سطوح داخلي زاويه دار يا گوشه ها سه گوش /  7  نيم گرد/ سطوح انحناء دار 3

  چاقويي / گوشه هاي تند  8  لي زاويه دارلوزي / سطوح داخ 4

  2- 2- 8فعاليت كالسي 

  2- 2- 7فعاليت كالسي 
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  4واحد يادگيري  –راهنماي هنرآموز فصل دوم 

  سوراخ كاري •
بنابر اين مطابق با روش . تا هنرجو را درگير با موضوعات درسي نمائيم. عموما جلسه اول را به مقدماتي كه در محتواي درس ارائه شده مي پردازيم

  . چگونگي ونحوه اجرا ) هنرآموز تدريس خود را آغاز مي كند، قدام نموده و به ( ارايه درسهنرآموزي وهمانند تجربيات تدريس ا

  نقشه مفهومي •
  

  نقشه مفهومي در يك نگاه •
مته كاري وسوراخ هاي راه به ، سپس روش هاي توليد سوراخ كاري ماشيني. ابتدا سوراخ كاري بابراده برداري ويا بدون براده برداري مطرح مي شود

سپس جهت انجام يك فعاليت كارگاهي . بن بست وروش هاي ايجاد سوراخ سراستوانه اي وسرخزينه اي و پيش مته توضيح داده شده استدر و
سوهان ودر نهايت اندازه گير ها وكنترلرها ، لب گيره، وسايل وابزار مثل ميزو سوزن خط كش وصفحه صافي وتجهيزات مورد نياز كه شامل گيره

درنهايت پروژه تخت بيمارستاني . گونيا به همراه چند فعاليت كارگاهي در قالب نقشه ي ساخت ارائه شده است، خط كش، كوليس ماننداستفاده از
  . كه محتواي درس مبتني بر نقشه هاي آن تبيين شده در اين كتاب آورده شده است

  
  
  

  . داف رفتاري زير برسددر پايان فصل هنرجو بايد بتواند به اه  
  . اهميت سوراخ كاري را شرح دهد - 1
 . اهميت مونتاژ ودمونتاژ در مجموعه ها را بيان كند - 2
  . فرآيند سوراخ كاري و ساختمان مته را توضيح دهد - 3
 . و تعداد دوران را شرح دهد، سرعت برش، عوامل موثر در انتخاب مته - 4
 . مراحل انجام كار در سوراخ كاري را بيان كند - 5

هدف كلي پيامد محور

مي توانند: هنرجوياندر پايان بحث   

 .با كمك از ساختار درختي و تجهيزات معرفي شده قطعات تخت بيمارستاني را براساس نقشه خط كشي وسوراخ كاري كنند

 شايستگي
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 . اطالعات مورد نياز را از نقشه استخراج كند - 6
 . خط كشي قطعات را انجام دهد - 7
 . عمليات سوراخ كاري را توضيح دهد - 8
 . نكات ايمني را شرح دهد - 9

 
هاي سالهاي قبل در درس آموخته  كه به. توضيحات مختصر ي به هنرجويان در مورد ابزارهاي سوراخ كاري داده شود قبل از فعاليت كالسي

هم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنها با هنرجويان بحث . كار و فن آوري مرتبط باشد
  . كنيد

  با انواع كاركرد سوراخ ها آشنا مي شويد  19

  
  

  اهميت وكاربرد سوراخ كاري  
مهم  به مونتاژ ودمونتاژ داده است چرا كه اهميت ارائه اين موضوع در سوراخ كاري در نظر گرفتن سه مولفهمولف در بحث سوراخ كاري اولويت را 

  . عملكرد و كاركرد) مجموعه هاي صنعتي است كه سوراخ كاري در اين فرايند نقش پر رنگ تري را ايفاء مي كند، مكانيزم، كاربرد(
  . كاربرد: كارآيي قطعه در مجموعه - 
 )LOCUS( . فتار قطعات در مسير از پيش تعريف شدهمكانيزم: ر - 

 . عملكرد: تاثيرگذاري قطعه در كاركرد مجموعه - 

 . كاركرد: كارآيي قطعه در مكانيزم - 

  
  اهميت مونتاژ ودمونتاژ 

   100ص 

  
  كدام قطعه اول ساخته مي شود وچرا؟  - 

 . تا خطاي سوراخ كاري را بتوانيم در ميله محور جبران كنيم، ج سوراخ. اين سوالي است كه درمتن درس درج شده است
 . جبران اين خطا در ساخت سوراخ وجود ندارد. اگر ابتدا ميله ساخته شود ومقدار خطا بيشتر از حد باشد

 آموزش گام به گام

 دانستني هاي هنرآموز

هنرآموز دانستني هاي  
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  . كه امكان دارد هنرجو از هنرآموز بپرسدمثال قطر ميله بيشتر ويا كمتر از ميزان خطاي در نظر گرفته باشد چه اتفاقي مي افتد؟ اين سوالي است 
  جواب 

  . مته سايز مناسب امكان دارد موجود نباشد، اگر ميله از حد مجاز بزرگتر يا كوچك ترباشد - 
 . قطر محور را متناسب با قطر سوراخ مي توان اندازه كرد، اگر سوراخ از حد مجاز بزرگتر يا كوچكتر باشد - 

  . ب وخودكار نشان داده شده استدمونتاژ شير آ 101در ص  2- 43شكل

  . در كالس يك خودكار دمونتاژ شود - 
 قطعات را طبق دمونتاژ شماره گذاري كنيد - 

 . قطعات را طبق شماره مونتاژ كنيد - 

 . را شرح دهيد Aشكل  - 

  

  
وفراگير بودن اين درس و بكار گيري به علت گستردگي . عمل مونتاژ ودمونتاژ مجموعه اتصال را نشان مي دهد A1نقشه 

آن در كارگاه هاي توليدي به منظور سازمان دهي عمليات كارگاهي منطبق بر روند ساخت ونقشه هاي كارگاهي 
  . را داشته باشند هنرآموزان محترم در ارائه اين درس اهتمام الزم

  
  
  
  
  
  

  . اين موضوعي است كه امكان دارد هنرجوان از هنرآموز سوال كنند. وت دارندچرا شماره گذاري قطعات در حالت مونتاژ ودمونتاژ با يكديگر تفا
  جواب: 

  . شماره ها در حالت دمونتاژ نشان مي دهندكه قطعات به نوبت درحال باز شدن هستند - 
 . شماره ها در حالت مونتاژ نشان مي دهند كه قطعات به نوبت بسته شدن شده اند - 

  

  

 دانستني هاي هنرآموز

 دانستني هاي هنرآموز
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 فرايند سوراخ كاري

  . بهتر است از اين مدل تمرينات استفاده شود ، هنر آموزان محترم براي ايجاد گستردگي مفاهيم كاربردي ارائه شده در اين درس
 A,B,Cسوراخ هاي  A2در شكل  سوال از هنرجو:

  مجموعه مفصل دارند؟  مكانيزمچه نقشي در  - 1
 . اد حركت دوراني مجموعه مفصل دارندباعث متحمل شدن بار شعاعي و نقش در ايج. ج

 مجموعه مفصل دارند؟ عملكردچه نقشي در  - 2

سوراخ ها )باعث عدم مونتاژ صحيح در مجموعه ، (كوچك يا بزرگ. ج
 . مفصل را دارد

 مجموعه مفصل دارند؟ كاركردچه نقشي در  - 3

(خارج از محور ويا بعضا دفرمگي ) باعث عدم اجابت انتظارات طرح  . ج
 . مجموعه مفصل را به دنبال خواهد داشتوكارآيي الزم 

  

  
 بررسي عنوان هاي سوراخ كاري دركتاب درسي و ارايه پيشنهاد 

  اهميت سوراخ كاري روش تدريس ساخت گرايي  •
o  :( قطعات انتخابي بهتر است مربوط به يك مجموعه باشد ) كشف مفهومروش پيشنهادي 

سايل محيط خانه و يا محيط كارگاه را مشاهده كرده و قطعاتي كه داراي سوراخ ويا عمليات سوراخ كاري از هنرجوان بخواهيد و
ميز كار و ، چرخ گوشت و يا وسايل داخل محيط كارگاه مانند گيره، روي آن ها صورت گرفته شده است را مانند آب ميوه گيري

ويژگي هاي هر دسته را بيان . براده برداري و غير براده برداري قرار دهندغيره فهرستي تهيه كند و آنها را در دو دسته عمليات با 
 . كرده آن گاه به كار گيري هر يك را با توجه عمليات انجام پذيرفته معرفي كند

سوراخ در شير آب به منظور عبور سيال با جريان قطع و وصل امكان پذير مي باشد و يا سوراخ جا كليدي به منظور عبور كليد 
هت باز و بستن درب به كار گرفته مي شود و يا سوراخهاي روي يك بست ديواركوب به جهت نگهدارنده لوله آب در موقعيت ثابت ج

 . مي باشد
o  :جمع آوري اطالعات و طبقه بندي آنها به لحاظ عملياتي و كاربرديروش پيشنهادي  

نها را بر اساس نقش آن ها دسته بندي كنند ممكن است همگن از هنرجو بخواهيد فهرستي ار يافته هاي اطراف خود تهيه كنند و آ
 . و يا ناهمگن باشند

  . برخي قطعات را بايد با عمليات مته كاري و برخي ديگر را بدون عمليات مته كاري سوراخ نمودنتيجه گيري: 
  

  

مثالً يكنواختي . جموعه ها ارايه شده در جدول به نقش آنها در رفع نياز پي مي بريمبا توجه به روش ساخت و فعاليت مورد انتظار از قطعات و م
فاصله ها در مسير سوراخكاري و يك اندازه بودن تقريبي قطر سوراخها در توليد سردوشي به ميزان خروج آب و يكنواختي جريان خروجي آب 

يره اي شكل و سوراخ كشويي سبب قرار گيري كليد و نحوه استفاده آن بستگي بستگي و رابطه مستقيم دارد و يا درجا كليدي تركيب سوراخ دا
  . دارد و يا سوراخ دربست نگهدارنده جهت تثبيت يك لوله در محل مورد نظر مي باشد

 دانستني هاي هنرآموز

 دانستني هاي هنرآموز
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  كاربرد انواع سوراخ و تكميل جدول  

  نقش سوراخ در قطعه  نقش سوراخ در قطعه

  عبور مواد خرد شده  ) ........ل(آب وعبور سيا

  جا كليدي  ) ....عبور سيال(روغن و

  پورت هاي سوزني )....عبور سيال( روغن و هوا و

  بست نگهدارنده  محل عبور محور

  

  با مونتاژ و دمونتاژ آشنا مي شويد  20

  

  
  مونتاژ و اهميت آن در سوراخ كاري  •

o كشف مفهومدي: روش پيشنها  
دليلي براي را مونتاژ . از هنرجوان بخواهيد مجموعه قطعاتي كه همراه خود دارند و يا به آنها ارايه شده را به يكديگر مونتاژ كنند

يعني . صحيح قطعات بازگو نكنيد بلكه خود هنرجو قطعه عملكردي و همگن خود را پيدا كند تا به نقش و اهميت مونتاژ پي ببرد
در نتيجه به  .له داخل يك سوراخ نرود و يا به سختي عمل مونتاژ انجام شد چه پيامدي را در پيش خود خواهد داشتوقتي مي

 . كشف عدم تطبيق قطعات كه نتيجه اي غير از عدم كاركرد آنها را در پي خواهد داشت را متوجه مي شوند
o )ي) شكل لوال كتاب درس101و100پاسخ خود را بيازمائيد مانند صفحه  

 2يا قطعه  1هنرجو به تفكر فرو مي رود كه جهت انجام يك مونتاژ صحيح ابتدا بايد قطعه ، درحين ارزيابي از پاسخ ارايه شده
 ساخته شود ؟

o  :طبقه بندي آنها به لحاظ ابعادي، جمع آوري اطالعات از انجام فعاليت مونتاژ قطعاتروش پيشنهادي  
معمولي) ، مهم، هاي عملي خود تهيه كنند و آنها را بر اساس درجه اهميت (خيلي مهماز هنرجو يان بخواهيد فهرستي از يافته 

 . طبقه بندي كنند
o  :جستجوگري مبتني بر روش تدريس تفحص گروهيروش پيشنهادي  

برخي قطعات داخل يكديگر قرار مي گيرند ولي طبق خواسته طرح عمل نمي كنند ولي چنانچه نقش اهم اندازه  نتيجه گيري:
  . نقش مونتاژ و اهميت آن در سوراخ كاري مشخص مي شود. ابعادي و الويت بندي تعيين شده در ساخت آنها رعايت شود هاي

  
  كتاب درسي 2-42و  2-41) شكل 101و100پاسخ فعاليت صفحه(

  چقدر است؟آن مقدار . لوال بايد كمتر از قطر ميله باشد 2سوال: اندازه ي سوراخ قطعه 
  قطر سوراخ<10Ø≤قطر ميله  جواب:

  2- 3-1فعاليت كالسي 

 دانستني هاي هنرآموز

2-3-2فعاليت كالسي الف  
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رسيد مقدار اندازه اي كه نمي داند هنرجو چقدر بايد كمتر باشد مهم ترين نتيجه گيري است كه با انجام اين فعاليت بايد به مقدار تقريبي آن 
اگر قطعه نرگي در هنگام مونتاژ حركت عرضي داشته باشد ويا به سختي و فشار  در اين فعاليت. 10كمي كوچكتر يا خيلي كوچكتر از عدد اندازه 

حالتي است كه پس از مونتاژ ضمن ، پس بهترين حالت. جا برود مونتاژ مناسب انجام نگرفته است ويا حركت دوراني را به سختي انجام مي دهد
   .وقعي كه حركت دوراني به راحتي انجام پذيردراحتي در حركت دوراني از حركت عرضي آن به مقدار كاسته شود تا م

  حركت دوراني - 1
  حركت رفت و برگشتي طولي - 2
 حركت رفت و برگشتي عرضي - 3

  

                                     
  يك مجموعه مشابه را دمونتاژ ومونتاژ كنيد 2- 43با توجه به شكل   

  

  نا مي شويدبا فرايند سوراخ كاري آش  21

  

  فرايند سوراخ كاري و ساختمان مته •
o  :روش تدريس پيش سازمان دهندهروش پيشنهادي  

تشريح مراحل عمليات سوراخكاري توسط مته را هنرآموز بازگو مي كند يعني از ابتداي انجام يك فعاليت (فرايند) سوراخ كاري و 
و تالش مي كند تا كليه عناصر و ابعاد دخالت داده شده در عمل  اهداف آن بيان مي كند و پيش سازمان دهنده را عرضه مي دارد

سوراخ كاري با يك سازمان منطقي بيان كند اين رابطه منطقي را حفظ و از شيوه هاي مختلفي مانند جز به كل و يا كل به جز 
كتاب  .......صفحه2- 43و 2- 42با توجه به شكل . بهره گيرد تا تمامي عناصر دخيل در يك عمل سوراخكاري را هنرجو فرا گيرد

  . درسي
o )كتاب درسي2-43) شكل(102پاسخ خود را بيازمائيد صفحه (  

در ارزيابي از پاسخ ارايه شده ابتدا بايد يك مته ترجيحاً با سايز بزرگ را به هنرجوان نمايش دهيم كه بتوان همه قسمتهاي آن را به 
يچ و بدنه مته و فاز مته و لبه برنده اصلي را به خوبي و قابل مشاهده براي شيار مارپ، دنباله مته، صورت رنگي مانند لبه برنده

ارايه اين تشريح قبول عمل براده برداري توسط مته روي فلزات و غير فلزات را در ذهن هنرجو ممكن مي . هنرجوان تشريح كنيم
 . سازد

o  :جمع آوري اطالعات و طبقه بندي آنهاروش پيشنهادي  
د در گروه خود فهرستي از قسمت هاي مختلف مته تهيه كنند كه هر قسمت چه وظيفه اي را در فرايند سوراخ از هنرجوان بخواهي
 . كاري به عهده دارند

o  :جستجوگري مبتني بر روش تدريس تفحص گروهيروش پيشنهادي  
انجام داده در فرايند  برخي از قسمت هاي مته به علت نزديكي و مجاورت يكديگر شايد در تشخيص نوع فعاليت نتيجه گيري:

بنا براين پيشنهاد مي شود هر قسمت از مته را براي يك گروه مشخص نماييد و . سوراخ كاري هنرجو را دچار سردرگمي كند
  . فعاليت هر بخش را در گروه دسته بندي كنند سپس به هم ارايه دهند

 بيان علت

2-3-2فعاليت كالسي ب  
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  متهوظيفه قسمت هاي مختلف 

  5  4  3  2  1 شماره

  دنباله  بدنه مته فاز مته شيار مارپيچ لبه برنده  اسم

  اتصال و بستن  استحكام  كاهش اصطكاك  هدايت براده  عمل برش وظيفه

  99ص 2فعاليت كالسي  گفتگو كنيد
وظيفه قسمت هاي مختلف مته شكل زير را در قسمت هاي مشخص شده 

  بنويسيد؟

  

  

  

1  2  3  4  5  
عمل لبه برنده 

  براده برداري
شيار مارپيچ هدايت 

  براده
  فاز مته

  كم كردن اصطكاك
  بدنه مته

  استحكام مته
  دنباله مته

  محل بستن مته
  

   

يك ابزار برش  مته. سوراخ كاري يك فرايند برش است كه با استفاده از يك مته, يك سوراخ با سطح مقطع دايره اي در مواد جامد بوجود مي آيد
  . چرخشي است

  
  . كدام يك از اشكال زير اندازه گيري صحيح قطر مته را نشان مي دهد

  
  : شكل مياني جواب

  2- 3-4فعاليت كالسي 

  2- 3- 3فعاليت كالسي 

  2- 3- 5فعاليت كالسي 

1ه كنيدترجم  
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o  2-3-5تسلط در يادگيري در فعاليت كالسي  
سپس . هر هنرجوان در گروه خود به بررسي يك موضوع بپردازد. ك برگه كپي تهيه كنيدبراي انجام اين فعاليت گفتگو كنيد و به تعداد گروهها ي

 . در واقع همه افراد گروه نظر دهند. در گروه مطرح و هم انديشي كنند
كار را اندازه گيري داده شود تا هنرجو ابعاد قطعه  1/0براي انجام فعاليت اندازه گيري به تعداد گروهها مته به سايزهاي مختلف و كوليس با دقت 

بعد خطاي اندازه گيري آنها توسط هنرآموز اصالح شود و در نهايت هر هنرجو نحوه صحيح اندازه برداري را . كند و در برگه مربوطه يادداشت كند
  . فرا گرفته ودر كتاب خود عالمت گذارد

عه كار مته ي مناسب آن را يعني تيپ آن را مشخص و در ستون سمت راست قطر سوراخ قطعات سوراخكاري نوشته شده با توجه به جنس قط
بهتر است كپي به تعداد گروهها تهيه شود . مي باشد در جدول درج كنيد  را كه شامل زاويه راس مته و زاويه مارپيچ Hسپس خصوصيات مثالً تيپ

  . و در گروه توسط گفتگو اين فعاليت انجام پذيرد

  

 

   ي هاي مته براي مواد مختلفويژگ

  زاويه مارپيچ  زاويه راس مته  تيپ  جنس
  درجه 16 – 30 درجهN 118  آهن

  " W 140 "  40 – 35  مس

  " W 140 "  40 – 35  آلومينيوم

  " H 80 "  13 – 10  برنج

  " W 140 "  40 – 35  الستيك

  " H 80 "  13 – 10  كاشي سراميك

      
فلزات ر ارزيابي به پاسخ محتوايي اين صفحه ابتدا بايد عالمت مشخصه ي هر تيپ را با توجه به زاويه راس و زاويه مارپيچ كه براي استفاده در د

مختلف واضح و شفاف مي باشد را بيان نمود و آنها را در يك دسته بندي منطقي عنوان كرد در واقع اهميت جنس را در انتخاب تيپ مته ها 
  . خص مي شودمش

 بيان علت

 دانستني هاي هنرجو

  2- 3- 6فعاليت كالسي 
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  تعيين قطر پيش مته    

  . قطر پيش مته اندكي بزرگتر باشد، : جان مته را اندازه گيري نمودهجواب
  

  
  2-3- 7تسلط در يادگيري در فعاليت كالسي 

ر هنرجو اقدام به تهيه يك جدول مشابه جدول فوق تهيه كند و پيش مته هاي به تعداد هرگروه مته هاي با شماره هاي مختلف تهيه شود و ه
  . در گروه مطرح و به رويت هنرآموز مربوطه برسد. انتخابي را براي هر شماره مته در آن درج نمايد

  با انواع مته هاي خزينه آشنا مي شويد     22

  

  
  . كارگاهي بهتر است از اين مدل تمرينات استفاده شود هنر آموزان محترم براي ايجاد گستردگي مفاهيم كاربردي

o :سوال از هنرجو   
 . را توضيح دهيد A,B,C,Dانواع اتصال  A3در شكل  - 1

 . توسط پيچ سر شش گوش سوراخ راه بدربا  1به قطعه سوراخ رزوه دار بن بست  2) اتصال قطعه  A(. ج •
  . توسط پيچ سر استوانه سوراخ گل پيچ دار با 1به قطعه سوراخ رزوه دار بن بست  2) اتصال قطعه  B(. ج •
  . توسط پيچ سر مخروطي سوراخ سر خزينه با 1به قطعه سوراخ رزوه دار بن بست  2) اتصال قطعه C(. ج •
 . توسط پيچ سر عدسي سوراخ راه بدر با 1به قطعه سوراخ رزوه دار بن بست  2) اتصال قطعه  D(. ج •

  

  
o كاوشگري و جمع آوري اطالعات: 1پيشنهادي  روش  

از هنرجو بخواهيد تحقيق و كاوش كند آيا تيپ هاي ديگر در استاندارد جهت انجام فعاليت هاي مختلف سوراخكاري پيشنهاد  - 1
 . سپس آنها را جمع آوري كند و در كالس ارائه دهد .شده است يا نه

  . تگوي كالسي ارايه دهدعلت انتخاب پيش مته ها را بررسي كند و در يك گف - 2
o  كتاب درسي104روش ساخت گرايي (مته سرخزينه) صفحه : 2روش پيشنهادي  

مته خزينه به عنوان پيش مته راهبردي استفاده مي شود بهره گيري از اين فرايند بر خالف اسم آن بسيار متفاوت با مته هاي 
 . جام فعاليت راهبردي خود انجام مي دهدمعمولي است در واقع نوع همگن آنها فعاليت هاي متفاوتي در ان

o  روش تدريس پيش سازمان دهنده: 3روش پيشنهادي  

  2- 3- 7فعاليت كالسي 

 دانستني هاي هنرجو

 دانستني هاي هنرآموز
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ابتدا هنرآموز طرحي از اتصال دو قطعه را پاي تخته ترسيم مي نمايد كه بايد توسط دو پيچ سر استوانه اي و سرخزينه اي به يكديگر  - 1
 . متصل شوند به طوري كه با سطح قطعه باالي هم سطح باشد

 . پيچ سر استوانه اي و سر خزينه اي همراه خود به كالس بياوريد دو - 2
هنگامي كه هنرآموز طرح اتصال را پاي تخته ترسيم مي كند هنرجو را به فكر وا مي دارد كه چگونه اين فرم يعني سر استوانه اي و 

م ( پيچ سر استوانه اي و سر خزينه اي) يا سر خزينه توسط يك ابزار به نام مته سر خزينه ايجاد مي شود هنرجووقتي با دو فر
سپس با باز گوئي مشخصات فيزيكي . مواجه مي شود در مي يابد كه ارتباطي بين فرم بدنه پيچ و فرم سوراخ ايجاد شده برقرار است

 . انواع مته هاي سرخزينه توسط هنرآموز هنرجو به فرايند سوراخ كاري با مته سر خزينه را پي مي برد
o جمع آوري اطالعات و طبقه بندي آنها: 4دي روش پيشنها 

از جدول مته خزينه ها به تعداد گروه ها كپي تهيه شود و سرگروه ها با ارائه آن در گروه خود به بررسي و جمع آوري اطالعات در 
ر گروه همتايان سپس سرگروه ها با مداد روي تصاوير عالمت زده و د. خصوص فرم وشكل وكاربرد انواع مته هاي خزينه بپردازند

  . خود مطرح كنند
سرگروهها موظفند كه اين . با توجه به اين فعاليت تقريباً مي توان پيش بيني نمود كه نظرات مختلفي را هنرجوان ارائه دهند

  . تصاوير را جدا نموده و شخص عالقه مند را به تهيه گزارش يا تحقيق و جمع آوري اطالعات هدايت كنند
ملكرد ابزار هاي براده برداري همگن با انواع مته ها و مته هاي سرخزينه و هم چنين انواع ابزارهاي پرداخت كه آشنا به كاركرد وع

  . بتواند در صورت لزوم هنرجو مستعد رادر جهت توسعه افكار وي هدايت كند
o روش پيشنهادي: گفت و گو 

سپس جواب هاي خود را به رويت هنر آموز . ائه شده مي پردازندهنرجويان در گروه خود به گفت و گو درباره نام و كاربرد تصاوير ار
 . رسانده و در كتابهاي خود ثبت مي نمايند

اين فعاليت بيشتر به جهت آشنايي هنرجوان با انواع ماشين هاي مته مي باشدو نحوه استفاده از اين ماشينها توسط نتيجه: 
  . هنرآموز مربوطه توضيح داده مي شود

  

  
   تكميل جدول -كاربرد انواع مته خزينه    

  تصوير  

     

  مسطح كردن  كاربرد

  سطوح اتكا

  بزرگ كردن سوراخ  سر استوانه  سر خزينه  پليسه گيري

  

  

  . يا جهت برش يك سوراخ مورد استفاده قرار مي گيرد، ) يك سوراخ مخروطي را در شي توليدي ايجاد مي كند⌵ خزينه (نماد:
  

  

 فكر كنيد

2ترجمه كنيد  2- 3- 8فعاليت كالسي   
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   وسايل مختلف بستن قطعه كار

براي بستن قطعات با شكل  صفحه گونيايي

  هندسي خاص

بستن  وسيله اي مطمئن براي  گيره روميزي

  قطعات كوچك ومتوسط

نگهداري 

  توسط دست

  نگهداري قطعات بلند

  (روش غير ايمن)

  بستن قطعات مستوي  روبنده و زير سري پله اي

  بستن قطعات گرد روبنده و جناغي قطعات خاص  روبنده

  

  نام: صفحه گونياي
كاربرد: بستن قطعات 
  با شكل هندسي خاص

  

  گيره رو ميزي
وسيله اي مطمئن 

ستن قطعات براي ب
  كوچك و متوسط

  

  
  نگهداري قطعات بلند

   (روش غير ايمن)

  نام: روبنده پله اي

كاربرد: بستن قطعات 

   نامنظم بلند

  نام: روبنده ساده
كاربرد: بستن قطعات 

  نامنظم

 
  نام: وي بالك

كاربرد: بستن قطعات 

  گرد
  

  

  

 سرعت برش و تعداد دوران، عوامل موثر در انتخاب مته •
o  روش يادسپاري: 1روش پيشنهادي  

در اين مرحله هنرآموز تالش مي كند توجه هنرجويان را از طريق هدايت آنان و توجه به عالمت دنباله مته كه با حروف بزرگ التين 
  . ا ترغيب به استفاده از كليد واژه هاي استاندارد شده روي بدنه مته جلب كندآنان ر. مشخص شده به متن درس جلب كند

  2- 3- 9فعاليت كالسي 

 دانستني هاي هنرآموز
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  وفلزات مشخص شده 10تعداد دور مناسب براي مته به قطر 

  تعداد دور قابل تنظيم ) محاسبه شدهnتعداد دور (  جنس

 u/min637  u/min500  آهن

  1274u/min  u/min1000  مس

  u/min1274 u/min1000  نيومآلومي

  u/min637  u/min500  چدن خاكستري

  

  

  . محاسبات به كمك جداول استاندارد انجام شود
  

  روش هاي پيشنهادي تدريس 

  ) كتاب درسي106سرعت برش و تعداد دوران: صفحه (
o  روش تدريس پيش سازمان دهنده1روش پيشنهادي :  

كه . نتظاراتي مي پردازد كه در اثر فرايند سوراخ كاري بين مته و قطعه كار ايجاد مي شودهنرآموز در اين مرحله به بيان اتفاقات و ا
ارتباط بين اين عناصر با روش محاسباتي . محصول اين فرايند اصطكاك و حرارت حاصل است كه در اثر گردش مته حاصل مي شود

با فرمول در انتخاب تعداد دوران  1000ن وارتباط عدد تعداد دورا، مفاهيم استاندارد شده اي مانند سرعت برش. بيان مي شود
در نتيجه ارائه اين بحث بسيار حائز . دستگاه رابطه ي اجتناب پذيري است كه به هنرجو جهت سازمان دهي صحيح كمك مي كند

  . اهميت است چرا كه محاسبات حاصل آن در تمامي راهبردهاي حل مسئله كاربرد دارد
 

o كتاب درسي107د صفحه(پاسخ خود را بيازمائي (  
سپس با . پارامترهاي تاثير گزار در سرعت برش را يكبار پاي تخته نوشته و از هنرجو بخواهيد راجع به هريك از آنها صحبت كند

در فرمول ارائه شده  1000طرح يك سوال در گروه همتايان به بيان تجزيه و تحليل و نيز هم انديشي گروهي درباره ارتباط عدد
 . وتحليل كنند سپس نتيجه را بررسي و اطالعات به دست آمده را با هنرآموز خود در ميان بگذارندتجزيه 

o  آزمايش و نتيجه گيري (روش تبديل واحد): 2روش پيشنهادي  
بهتر است براي رسيدن به يك واحد استاندارد در يك رابطه ي پارامتريك ابتدا بايد هنرجو را با واحد هر پارامتر آشنا نمود بنابراين 

دور بر ثانيه داده شود تا خود هنرجو  U/Sيك مسئله ارائه شود كه قطر را بر حسب مثالً سانتي متر و يا تعداد دوران را بر حسب 
 . به نتيجه مطلوب برسد

o  گفت و گو (بصورت گرافيكي): 3روش پيشنهادي  
ئه و يا آدرس دهي كنيد و از آنها بخواهيد سرعت برش جداول انتخاب سرعت برش و تعداد دوران و تنظيم دستگاه را به هنرجو ارا

چون سرعت برش براي فلزات . ) ولي نژاد263را براي سوراخكاري با قطرهاي مختلف پيدا و تعداد دوران را بدست آورد صفحه (
  . ) ولي نژاد305تقريباً مشخص مي باشد طبق صفحه (

o  107پاسخ خود را بيازمائيد صفحه  

  2-3- 10فعاليت كالسي 

نكته
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انتخابي مقدار دوران را بدست  Vc=220 m/minو  d=100mmقطر سوراخي مطلوب است با يك مسئله مثالً 
  تبديل واحد متر به متر .سعي شود واحد هاي هر پارامتر را كامل بنويسيد n=700 1/minآوريد؟

  
  استفاده از جدول  

  

  

 دانستني هاي هنرآموز
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o ) كتاب درسي107پاسخ محاسبه كنيد صفحه (  
 . يا سرعت برش انتخاب مي كنيم Vc) جداول استاندارد مقادير معادل هرجنس را براي 305دول (ابتدا از ج - 1
 . ) جداول استاندارد مقادير سرعت را مقايسه كنيم263از جدول ( - 2

 

 روش هاي پيشنهادي تدريس 

o ) كتاب درسي107روش پيشنهادي: آزمايش و نتيجه گيري جدول صفحه ( 
يك ستون به نام سرعت برش ايجاد  ....در جلوي ........ان در قسمت سمت راستيه شود و هنرجويك كپي به تعداد گروههاي تهي

) جداول استاندارد روبروي هر جنس سرعت برش و يا سرعت براده برداري آن استخراج نموده و در 305از جدول صفحه (. كنيد
و راهنمايي هاي الزم را . ا هنر آموز در ميان گذارندسپس در گروه حل كرده و چگونگي راه حل را ب. مقابل آن يادداشت كنيد

 . دريافت كنند
  . اين روش با استفاده نمودن از جدول و فرمول جهت بدست آوردن مقدار دور تنظيم دستگاه كمك مي كند

  

  

 ) كتاب درسي108مراحل انجام كار در مورد سوراخكاري: صفحه ( •
  ) كتاب درسي108يادسپاري(مراحل انجام سوراخكاري) صفحه ( روش تدريس: روش

هنرآموز روشهاي مختلف بستن قطعه كار را به صورت ايجاد تصوير ذهني روي كتاب همراه با هنرجو توضيح مي دهد تا هنرجو با  در اين مرحله
  . مناسب برسد بستن هر قطعه را با توجه به فرم فيزيكي آن انتخاب تا به روش، مشاهده قطعات مشابه

o  كتاب درسي105( جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل صفحه: 1روش پيشنهادي (  
بنابراين . هنرجو با مشاهده و تحقيق نحوه بستن و محكم كردن قطعه كار در يك موقعيت تثبيت شده را بايد تجربه كند - 1

، جداگانه به صورت گزارش نويسي به بيان معايبدر برگه اي ، مشاهدات خود را تجزيه و تحليل كرده و با توجه به شكل ها
 . محاسن و نحوه بستن قطعه كار پرداخته ويادداشت برمي دارد تا براي رسيدن به روشهاي بهتر در گروه ارائه دهد

اين فعاليت عمل به يادسپاري را براي هنرجو تسهيل بخشيده و هنگامي كه هنرجو به بررسي نتايج مي پردازد گروه و در  - 2
يكي از بهترين روشهاي يادسپاري تجزيه و تحليل پيرامون اطالعات جمع آوري . يت تمامي هنرجوان بهره مند مي شوندنها

 . شده راجع به موضوعي است كه يك گروه درباره آن به بحث مي پردازند
)  ....اه با تصوير صفحه (نتيجه بحث و گفتگو گروه را قانع به تاييد نموده و هر هنرجو بصورت جداگانه يك گزارش كاري همر - 3

 . كتاب كپي كرده و در كارهاي كالسي خود بايگاني مي كند
  

 روش هاي پيشنهادي تدريس 

o  روش تدريس پيش سازمان دهنده: 2روش پيشنهادي  
ند و در اين قسمت سعي شده است كه هنرجو با انجام مراحل كارآشنا شود و بداند براي انجام كار سوراخ كاري چگونه بايد عمل ك

  . تقدم و تاخر اين مراحل چه اهميتي دارد

 دانستني هاي هنرآموز
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o (مهارتي) روش تدريس تسلط ياب  
به عنوان مثال: . بايد آماده سازي ورود به مرحله جديد را مورد ارزيابي انجام دهد. هنرجو قبل از هر مرحله كاري كه بايد انجام دهد

صاف بودن آن با خط كش مويي يا گونيا سطح آن را در نور  بعد از هر مرحله تميز كردن سطح قطعه كار به جهت مطمئن شدن از
وارسي نمايد تا چنانچه نياز به مسطح كردن سطح مي باشد مرحله قبل تكرار شود در اينجا هنرآموز بايد قبل از انجام يك مرحله و 

اري نياز به انجام دادن مرحله قبل مي بعد از انجام فعاليت هر دو فعاليت را مورد ارزيابي قرار دهد يعني جهت ورود به هر مرحله ك
باشد بنابراين تنها انجام يك فعاليت كافي نيست بلكه ميزان كيفيت هر مرحله مهم مي باشد مثالً تعيين مي كنيم با چه مقدار خطا 

  . و يا چه مقداري از صاف بودن سطح مجاز مي باشد تا به مرحله بعد رفت

  

  با نقشه كار آشنا مي شويد با انواع آماده سازي قطعه همراه  23

  

      

  مشخص كردن گزينه هاي صحيح درجدول

در اين زنگ بهتر است تدريس نقشه خواني مبتني بر المان هاي تعريف شده اي باشد كه در متن درس آمده تا هنرآموزان محترم  -  A5تصوير 
  . ي هنرجوان انتخاب كنندفاكتور هاي ارزشيابي را با توجه به تواناي

  

 نقشه خواني

نمودار فعاليت 
 كارگاهي
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  . در نماي سطحي نمايش داده شده است وتصوير برش خورده آن در نماي روبه رو ترسيم مي شود A-Aمسير برش  - 
 . در نماي رو به رو نمايش داده شده است وتصوير برش خورده آن در نماي جانب (چپ) ترسيم مي شود B-Bمسير برش  - 

 . و نمايش داده شده است وتصوير برش خورده آن در نماي جانبي (راست) ترسيم مي شوددر نماي روبه ر C-Cمسير برش  - 
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   5واحد يادگيري  –راهنماي هنرآموز فصل سوم 

  خم كاري •
روش  بنابر اين مطابق با. تا هنرجو را درگير با موضوعات درسي نمائيم. عموما جلسه اول را به مقدماتي كه در محتواي درس ارائه شده مي پردازيم

  . چگونگي ونحوه اجرا ) هنرآموز تدريس خود را آغاز مي كند، هنرآموزي وهمانند تجربيات تدريس اقدام نموده و به ( ارايه درس

  نقشه مفهومي •

  

  نقشه مفهومي در يك نگاه •
مي باشد مورد بررسي قرار مي ابتدا با تئوري خم آشنا مي شويم واصل خم كاري كه مهم ترين پارامترهاي تاثير گذار يعني متغيرهاي طراحي 

در . سپس نقشه اي از خم ارائه شده كه يك فعاليت كارگاهي را براي هنرجوان ايجاد كرده كه آن ها را به تعامل با هنرآموز ترغيب مي كند. گيرد
وسايل خم كاري و فعاليت نقشه خواني و. ادامه فرايند خم كاري و برگشت پذيري زاويه خم مورد بررسي در يك بحث گروهي تعريف شده است

  . كارگاهي در ادامه ودرپايان مراحل انجام خم كاري نمايش داده شده است

  
  

  

هدف كلي پيامد محور

مي توانند: هنرجوياندر پايان بحث   

براساس نقشه خط كشي وخم كاري كنند با كمك از ساختار درختي و تجهيزات معرفي شده قطعات تخت بيمارستاني را . 



108 
 

  
  يادگيري از هنرجو انتظار مي رود پس از پايان واحد

 . تئوري خم را شرح دهد. 1
 . متغير هاي خم كاري را توضيح دهد. 2
 . اصول خم كاري را بيان كند. 3
 برگشت پذيري در خم را شرح دهد. 4
 . نقشه خواني كند. 5
 . انواع وسايل خم كاري لوله را توضيح دهد. 6
 . نكات ايمني در خم كاري را بيان كند. 7
 . مراحل انجام كار را شرح دهد. 8

 

  

آموخته هاي سالهاي قبل در درس كار و  كه به. د ابزارهاي خم كاري داده شودقبل از فعاليت كالسي توضيحات مختصر ي به هنرجويان در مور
  . هم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنها با هنرجويان بحث كنيد. فن آوري مرتبط باشد

  . با فرآيند خم كاري آشنا مي شويد  24

  

  

  . تصوير چه فرآيندي را نشان مي دهد

  . خم كردن لوله, مجموعه اي ازاصطالحات براي فرايند فرم دادن فلزات است كه جهت فرم دادن دائمي لوله مورد استفاده قرار مي گيرد

  

 شايستگي

  3-1-1فعاليت كالسي 

 آموزش گام به گام
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  . ت كه جهت فرم دادن دائمي لوله مورد استفاده قرار مي گيردخم كردن لوله, مجموعه اي ازاصطالحات براي فرايند فرم دادن فلزات اس
  

  
  به نظر شما اول سوراخ كاري انجام شده يا خم كاري؟ 

  

  

  

  

 . شوددر اين قسمت درس بهتر است هنرجو با انواع وسايل خم كاري ومتغير هاي طراحي آشنا  - 

 . با كاربرد واصول خم كاري در ماشين آالت بيشتر آشنا شود  - 

  . با هم تفاوت دارند ................ماشين آالت براي ورق و لوله وتسمه و - 

  

      

  تكميل جدول

  

  . آشنا مي شويد با متغير هاي طراحي  25

  3-1-2فعاليت كالسي

  3-1- 3فعاليت كالسي

  3-1-4فعاليت كالسي 

1ترجمه كنيد

نقشه
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  جدول راكامل كنيد     

  تصوير  لهنام وسي تصوير نام وسيله

  شير عصايي
  (دستشويي)

 

  دوش
  

  كندانسور
 

كويل حرارتي كف 
  اتاق

  لوله گاز

 

  صندلي

  
  

  3-1- 5فعاليت كالسي 
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اين يكي از اشكال اساسي مورد استفاده قطعه . مسطح است، يك فلز فرم داده شده توسط يك فرايند صنعتي به شكل قطعات نازك، ورق فلزي
  . و خم كرد آن را مي توان به انواع اشكال برش دادكاري است و 

  
  

 

 روش تدريس پيش سازمان دهندهروش پيشنهادي: 
در اين قسمت سعي شده است كه دانش آموز با انجام مراحل كارآشنا شود و بداند براي انجام كار خم كاري چگونه بايد عمل كند و تقدم و 

  . حل چه اهميتي داردتاخر اين مرا
 نقشه خواني - 

 تميزكردن سطح - 

 كنترل صافي قطعات - 

 خط كشي قطعه - 

 بستن قطعه كار - 

 مراحل خم كاري - 
  

  

  

  

  

  

  
 خم كاري اشتباه موجب هدر رفتن مواد اوليه قطعه كار مي گردد - 

 . دقت در كليه مراحل انجام كار و نظارت مستمر هنرآموزان محترم ضروري است - 

  

  3-1- 6فعاليت كالسي 

 دانستني هاي هنرآموز

2ترجمه كنيد  

دار فعاليتنمو
 كارگاهي
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   6واحد يادگيري  –ل سوم راهنماي هنرآموز فص

  پرچ كاري •
بنابر اين مطابق با روش . تا هنرجو را درگير با موضوعات درسي نمائيم. عموما جلسه اول را به مقدماتي كه در محتواي درس ارائه شده مي پردازيم

  . دريس خود را آغاز مي كندچگونگي ونحوه اجرا ) هنرآموز ت، هنرآموزي وهمانند تجربيات تدريس اقدام نموده و به ( ارايه درس
  نقشه مفهومي •

 

  نقشه مفهومي در يك نگاه •
سپس روش هاي پرچ كاري ارائه شده ودر امتداد روش . ابتدا پرچ كاري با انتظارات پيش بيني شده در طرح وسفارش ونياز جامعه شروع شده است

سپس مشكالت . ميخ پرچ كاربرد آن ها وعيوب پرچ مطرح شده است درادامه انواع. هاي پرچ كاري ( سازه هاي فلزي وغير فلزي) مطرح شده است
وسپس فعاليت هاي كارگـاهي   .......و، ودر نهايت انتخاب جنس ميخ پرچ. حاصل از پرچ كاري كه خطاي پرچ كاري ايجاد مي كند مطرح شده است

  . ورعايت اصول ايمني مطرح شده است

  
  

  

  

هدف كلي پيامد محور

مي توانند: هنرجوياندر پايان بحث   

 .با كمك از ساختار درختي و تجهيزات معرفي شده قطعات تخت بيمارستاني را براساس نقشه خط كشي وپرچ كاري كنند
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  پس از پايان واحد يادگيري از هنرجو انتظار مي رود:   

  . اهميت پرچ كاري را شرح دهد. 1
 . فرايند پرچ كاري توضيح دهد .2
 . ارتباط قطر ميخ پرچ وسوراخ راشرح دهد .3
 . انواع پرچ ومشكالت احتمالي را بيان كند .4
 . روش هاي پرچ كاري را شرح دهد .5
 . نقشه خواني كند .6
 . كاري را انجام دهد مليات پرچع .7
 . وسايل ايمني و حفاظتي را در پرچ كاري به كار گيري كند .8

 

آموخته هاي سالهاي قبل در درس كار و  كه به. قبل از فعاليت كالسي توضيحات مختصر ي به هنرجويان در مورد ابزارهاي پرچ كاري داده شود
  . هم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنها با هنرجويان بحث كنيد. فن آوري مرتبط باشد

  . با فرآيند كارگاهي آشنا مي شويد  26

  فرايند پرچ كاري  اهميت و •
 رچ ها مونتاژ قطعات و وارسي پ - پرچ كاري  .ج )3- 15شكلمتخصصان مشغول انجام چه نوع فعاليتي هستند؟ ( - 
 

  
  اتصال قطعات غير فلزي  •

  

  

 شايستگي

 آموزش گام به گام

 دانستني هاي هنرآموز
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  روش هاي پرچ كاري •

  

  
شكل داده سوراخ پانچ شده ويك سر آن تغيير  پرچ اساسا شامل يك ميله استوانه اي صاف, كه سپس در يك . پرچ يك بست مكانيكي دائمي است

  . تا حركت نكند
 

  
  مقايسه روش هاي اتصال سازه   

 سازه فلزي اتصال پيچ ومهره جهت استحكام دربرابر زلزله و باال بردن قابليت سازه فلزي است
  . فشاري وبرشي است، اتصال پرچي به منظور انعطاف پذيري باال دربرابر تنش هاي كششي

 

  نتيجه  شباهت ها  تفاوت ها  اتصال سازهروش  رديف

  اتصاالت موقت  اتصال قطعات بازو بسته كردن قطعات  پيچ ومهره اي  1

  اتصاالت دائم  اتصال قطعات  ثابت ودائم  پرچ كاري  3

  

  
  

پرچ هاي جامد يكي از قديمي ترين و قابل . حي شده اندو قدرت طرا، قابليت دسترسي، تعدادي از انواع پرچ وجود دارند كه با قيمت هاي مختلف
  . اطمينان ترين نوع اتصال دهنده ها هستند

  

                     
  جدول را كامل كنيد      نمونه كار پرچ كاري    

  

 دانستني هاي هنرآموز

  3- 2-1فعاليت كالسي 

  3- 2- 2فعاليت كالسي 

  3- 2- 3فعاليت كالسي 

  3- 2-4فعاليت كالسي 

1نيدترجمه ك  

2ترجمه كنيد  
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  تصوير  نام وسيله  تصوير  نام وسيله

  زنجيره
 

  پرچ چكشي
  

  ياتصال ورق به قوط
 

  فالنج
  

اتصال توسط پرچ 
    چكشي

  پرچ ميخي
  

  اتصال سازه اي
 

كاربرد پرچ افشان و پرچ 
   لوله اي

  

  
  جدول را كامل كنيد      نمونه انواع ميخ پرچ

  تصوير  نام وسيله  تصوير  نام وسيله
  پرچ چكشي

  
  پرچ پيچ ومهره اي

  
 ميخي

  

 انفجاري
  

 ايلوله

 

  پرچ دكمه اي
  

  

  

   جدول را كامل كنيد    نمونه تجهيزات پرچ كاري

  تصوير  نام وسيله  تصوير نام وسيله
  دستگاه پرچ كن

  

  لوله پرچ كن

  
دستگاه پرچ 

   بادي

  قالب پرچ

  
انبر پرچ كن 

   دستي

  قالب پرچ

  
  

  3- 2- 5فعاليت كالسي 

  3- 2- 6فعاليت كالسي 
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  تكميل جدول 

  
  

  

و قدرت ، قابليت دسترسي، تعدادي از انواع پرچ وجود دارند كه با قيمت هاي مختلف
پرچ هاي جامد يكي از قديمي ترين و قابل اطمينان ترين نوع اتصال . طراحي شده اند
  . دهنده ها هستند

  

  

  

  

  

  

 نقشه خواني  3- 2- 6فعاليت كالسي 

 دانستني هاي هنرآموز

نمودار فعاليت 
 كارگاهي
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   7واحد يادگيري  –هارم راهنماي هنرآموز فصل چ

  جوش كاري •
بنابر اين مطابق با روش . تا هنرجو را درگير با موضوعات درسي نمائيم. عموما جلسه اول را به مقدماتي كه در محتواي درس ارائه شده مي پردازيم

  . ريس خود را آغاز مي كندچگونگي ونحوه اجرا ) هنرآموز تد، هنرآموزي وهمانند تجربيات تدريس اقدام نموده و به ( ارايه درس
  نقشه مفهومي •

 
  نقشه مفهومي در يك نگاه •

سپس طرح هاي اتصال در جوش كاري ارائه شده . ابتدا جوش كاري با انتظارات پيش بيني شده در طرح وسفارش ونياز جامعه شروع شده است
درادامه انواع لبه سازي و كاربرد آن ها وعيوب جوش . ودر امتداد نوع وروش هاي جوش كاري ( سازه هاي فلزي وغير فلزي) مطرح شده است

شناخت انواع عالئم وانواع فرايند هاي جوش . سپس مشكالت حاصل از جوش كاري كه خطاي جوش كاري مطرح شده است. مطرح شده است
ل ايمني حين انجام كار كاري در نهايت انتخاب وسايل وتجهيزات جوش كاري ونكات ايمني جوش وسپس فعاليت هاي كارگاهي ورعايت اصو

  . مطرح شده است

  

  
  :پس از پايان واحد يادگيري از هنرجو انتظار مي رود

 . كاربرد اتصال را شرح دهد - 1
 . جوش ولبه سازي را توضيح دهد، انواع طرح هاي اتصال - 2
 . انواع وضعيت هاي جوش را شرح دهد - 3
 . ئم جوش در نقشه را بيان كندعال - 4
 . انواع فرايند هاي جوش كاري را شرح دهد - 5
 . انواع تجهيزات جوش كاري را توضيح دهد - 6
 . كاري را انجام دهد عمليات جوش - 7
 . وسايل ايمني و حفاظتي را در جوش كاري به كار گيري كند - 8

 شايستگي

 كلي پيامد محورهدف

  مي توانند: هنرجوياندر پايان بحث 

  .با كمك از ساختار درختي و تجهيزات معرفي شده قطعات تخت بيمارستاني را براساس نقشه خط كشي وجوش كاري كنند
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آموخته هاي سالهاي قبل در درس كار و  كه به. به هنرجويان در مورد ابزارهاي جوش كاري داده شودقبل از فعاليت كالسي توضيحات مختصر ي 

  . هم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنها با هنرجويان بحث كنيد. فن آوري مرتبط باشد

  . با نحوه جوشكاري آشنا مي شويد  27

  

  
با ايجاد همجوشي (ذوب ) بر ، معموال فلزات و يا ترموپالستيك ها، جوشكاري يك فرايند ساخت يا تنديسي است كه مواد را بهم متصل مي كند

  . پايه فلزات مي باشد

  
   تكميل جدول

  تصوير كاربرد نام شماره
  انبار موقت  كانتينر 1

 
 حمل و نقل بدنه اتومبيل 2

  
  حمل ابزار  جعبه ابزار 3

  

  . با انواع طرح اتصال ولبه سازي قبل از جوش كاري آشنا مي شويد  28

  . با انواع اتصاالت در جوش كاري آشنا مي شويد  29

  

  
  جوشكاري در وضعيت تخت آسان تر است؟ چرا •

ات مذاب از سيم جوش به قطعه كارعوامل مختلفي دخيل هستند كه يكي از آنها وزن خود ذرات است كه باتوجه به نيروي در زمان انتقال ذر
   .جاذبه به سمت زمين مي باشد بنابر اين در زماني كه جوشكاري در وضعيت تخت انجام مي شود اين انتقال هماهنگ با نيروي جاذبه مي باشد

  . كاري آشنا مي شويد با انواع فرايندهاي جوش  30

 آموزش گام به گام

4-1فعاليت كالسي   

4- 2فعاليت كالسي   

4- 3فعاليت كالسي   

1ترجمه كنيد  
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  در اينترنت جستجو كنيد و فرآيندجوش استفاده شده در شكل زير را تشخيص دهيد

  

  
  تكميل جدول  مقايسه فرايند هاي جوشكاري با قوس الكتريكي  

سرعت  تصوير
  جوشكاري

كيفيت
  رياجوشك

هزينه
  تجهيزات

  توضيحات

هزينه تجهيزات اين فرآيند نسبت به روش هاي ديگر قوس   كم  كم  متوسط  
سرعت جوشكاري بيشتر از فرآيند تيگ و از . الكتريكي كمتر است

فرآيند هاي ميگ و زير پودري كمتر است كيفيت جوش از فرآيند 
  . هاي قوسي ديگر كمتر است

 

  

  

ا بودن منبع حرارت از تغذيه كيفيت جوش تيگ به دليل جد  زياد  زياد  آهسته
 .كننده حوضچه جوش از كليه فرآيند هاي اين گروه بيشتر است
 . هزينه خريد دستگاه باال بوده و داراي سرعت آهسته اي مي باشد

 

ولي سرعت  .جوشكاري ميگ و مگ داراي سرعت بااليي مي باشد  زياد  متوسط  زياد
پودري كمتر  آن با توجه به حجم جوش ايجاد شده از روش زير

هزينه ابتدايي اين روش از روش قوس الكترود دستي بيشتر ، است
ولي از روش زير پودري كمتر مي باشدكيفيت جوش در اين  .است

  . روش از الكترود دستي بيشتراست

  

   ............فرآيند جوشكاري زير پودري  زياد  زياد  زياد

4- 5فعاليت كالسي   

4-4كالسي فعاليت  
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  دود در فضاي باز وبا كمترين هزينه از چه فرآيندي استفاده مي كنيد ؟براي جوشكاري مح

بدليل اينكه پوشش الكترود در فضاي باز ميتواند چتر حفاظتي را داشته باشد و و جوشكاري چنانكه محدود باشد ميتوان ، از فرآيند الكترود دستي
   .هزينه نيز اين فرآيند مناسب مي باشدچند الكترود را براي جوش مورد نظر تهيه كرد و در نهايت از نظر 

  . با فرايند قوس الكتريكي والكترود دستي آشنا مي شويد  31

  

 

جوش قوس الكتريكي يك نوع از جوش است كه با استفاده از يك منبع تغذيه جوشكاري يك قوس الكتريكي بين الكترود و مواد پايه ايجاد مي 
 . ه ذوب شدن فلزات در نقطه جوش مي انجامدكند كه ب

  

  طرح سوال كالسي  •
  . پس از مشاهده فيلم در مورد فرآيند قوس الكتريكي با الكترود روپوش دار سواالتي را طراحي و از هنر آموز خود بپرسيد

  سواالت قابل طراحي عبارت است از
  ت؟دماي قوس الكتريكي چقدر اس – 1
  قوس الكتريكي چگونه بوجود مي آيد؟ – 2
   ؟خطرات اين روش چيست – 3

      

          

  
  4-15بررسي ميزان ولتاژ وآمپراژ جدول 

  از هنرجويان بخواهيد به ترتيب اولويت و اهميت جدول زير را تكميل نمايند

  وصل نمودن منبع اصلي به برق شهر - 5  به الكتروداتصال انبر  – 1

 

  تهيه چكش شالكه – 6  اتصال انبر اتصال به كابل – 2

  تهيه برس سيمي – 7 اتصال كابل به انبر به دستگاه – 3

    اتصال كابل اتصال به دستگاه – 4

  

4- 6فعاليت كالسي   

4- 7فعاليت كالسي   

4- 8فعاليت كالسي   

4- 9فعاليت كالسي   

4- 10فعاليت كالسي   

2ترجمه كنيد  
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  . را در جدول درج كنيدتجهيزات ايمني بكار رفته درتصويرزير 

از هنرجويان بخواهيد كه كدام مورد اهميت بيشتري دارد و بترتيب اهميت جدول را تكميل نمايند ودر نهايت علت اين انتخاب را از تك تك 
   .اهميت خود را دارند، هنرجويان بپرسيد و به آنها بگوييد كه هر كدام از موارد

  

  . در فعاليت كالسي موارد نظري وسايل ايمني مطرح ودر كارگاه توسط چك ليست زير كنترل گردد

يجاد آن هنر جويان را به كارگاه ببريد تا با محيط كارگاه آشنا شوند اولين اقدام توضيح در مورد خطرات موجود در كارگاه و چگونگي ممانعت از ا
در محيط كار ميتواند مشكالت جبران ناپذيري را ايجاد كند آشنايي با طرز استفاده از كپسول ضد حريق يكي از مواردي است  شو خي كردن .است

   كه بايد آموزش داده شود
  

    تهويه هوا    دستكش چرمي

    مسير عبور اضطراري   پيشبند چرمي

    نور مناسب    كاله ايمني

        عينك محافظ

       كفش ايمني

        اريماسك جوشك

       كپسول اطفاء حريق

  

4- 11فعاليت كالسي   

4-1فعاليت كارگاهي 4- 12فعاليت كالسي    
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  سوال

   .دستكش و پيش بند براي جوشكاري از چه جنسي است؟ علت آنرا بررسي كنيد
ازجنس چرم است يكي از خصوصيات چرم اين است كه مثل پارچه آتش نمي گيرد و نيز حرارت را دير از خود انتقال ميدهد و محافظ خوبي نيز 

  . برابر اشعه مي باشد در

  
يك ، را ايجاد كند (به عنوان مثال يك نيمه هادي يك الكترود يك هادي الكتريكي است كه استفاده مي شود تا تماس با بخش غير فلزي يك مدار

 . يك خال يا هوا)، الكتروليت

  

  كه تجهيزات جوشكاري را نام ببرند و جدول زير را با توجه به دستگاهي كه در اختيار آنها قرارگرفته تكميل نمايند از هنر جويان بخواهيد

  وجود عالمت مثبت و منفي روي دستگاه تنظيم پيوسته تنظيم پله اي ماكزيمم آمپر دستگاه

      

  دهنددرنهايت از هنرجويان بخواهيد خصوصيات دستگاه مورد بررسي را توضيح 

           

  . جدول را كامل كنيد

 سرباره7 حوضچه جوش4 پوشش الكترود1

  

مغز فلزي2
  الكترود

  8  فلز اصلي5

  7  فلز جوش6 محافظ گازي3

  
  ايجاد قوس الكتريكي وخال جوش

  

  
  جاد خط جوشگرده سازي واي

4- 13فعاليت كالسي   

4- 14فعاليت كالسي   

4- 2فعاليت كارگاهي  

4- 15فعاليت كالسي  

4- 3فعاليت كارگاهي   

4- 4فعاليت كارگاهي   

3ترجمه كنيد  
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  مقايسه خط جوش با الگوي داده شده

  

  با تغيير پارامترهاي جوشكاري مندرج در جدول تاثيرات آن را در جدول زير ثبت كنيد

گرده جوش يرهامتغ
  باريك

گرده جوش
  پهن

ارتفاع گرده
  جوش كم

ارتفاع گرده 
  جوش زياد

وط روي خط
گرده جوش 
  نزديك به هم

خطوط روي 
گرده جوش با 

  فاصله
           طول قوس كم
              طول قوس زياد
              سرعت كم
           سرعت زياد
          آمپر كم
              آمپر زياد

  

  

  جوش كاري قطعات محافظ كنار تخت

  

  

  قطعات پايه جوش كاري

  

  جوش كاري قطعات شكن

 

 وب اصليچجوش كاري قطعات چار

با شناخت تجهيزات جوشكاري ورعايت نكات ، ايجاد قوس الكتريكي و اتصال دو قطعه بهم توسط جوشكاري قوس الكتريكي باالكترود رو پوشدار
   .اخت پروژه هاي مختلفايمني ودر نهايت س

4- 17فعاليت كالسي  

4- 16فعاليت كالسي  

4- 5فعاليت كارگاهي   

4- 6فعاليت كارگاهي   

4- 7فعاليت كارگاهي   

4- 8فعاليت كارگاهي   
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  توصيه
از آنها  پاورپوينت هاي ارائه شده كامال همراه كتاب بوده و جزو موارد آموزشي مي باشد لذا حتما به هنگام آموزش ومطابق زمانبندي راهنماي معلم

   .استفاده شود
  

  كتاب درسي 154بررسي صفحه
   .سواالتي را طراحي نمايند، به متن كتاب و شكلنگاه كنند و باتوجه  154از هنرجويان بخواهيد به شكل صفحه 

  سواالت احتمالي ميتواند بصورت زير مطرح شود
 منظور از اتصاالت موقت ودائم چيست  - 1
 جنس مخزن از چيست - 2
 مواد نگهدارنده داخل مخزن چيست - 3
 . ال باشد چه اتفاقي ميتواند رخ دهداگر از اتصال آببندي در اين مخزن استفاده نشود و نشتي بوجود آيد و مواد داخل مخزن قابل اشتع - 4
 آيا با پيچ و مهره ميتوانيم يك اتصال آببندي بوجود آوريم - 5
  .مناسب ترين روش اتصال اين مخزن چيست - 6

 هنرجويان را به طراحي اين سواالت هدايت نماييد ، اگر موارد بيان شده مطرح نشد
را براي هنرجويان نمايش دهيد در صفحه اول فيلمي از مراحل توليد آهن از  1شماره  در مورد توليد آهن مطالبي را بيان نموده و سپس پاورپوينت

فلزي كه با توجه به دستگاه  فيلمي در زمينه خط توليد مخازن فلزي وستون، 2در اساليد . سنگ آهن تا توليد ورق آهن نمايش داده شده است
ه شده است در هنگام نمايش اين فيلمها سعي كنيد انگيزه هنرجويان را نسبت هاي اتومات نقش رشته مكاترونيك درآن مشهود است نمايش داد

   .به جوشكاري باالببريد
  حال زمان آن رسيده كه با سواالت اختصاصي از فيلمهاي نمايش داده شده انگيزه هنرجويان سنجيده شود 

  سواالتي مانند :
 با اين روش اتصال چه چيز هايي مي توان ساخت

 ميت جوشكاري در صنعت در چه حدي استبه نظر شما اه
 سيستمهاي اتومات چه مزيتهايي نسبت به سيستم هاي دستي دارد 

  اگر جوشكاري را ياد گرفتيد دوست داريد چه چيزي بسازيد
  

  كتاب درسي156بررسي صفحه 
  انواع طرح اتصال را براي هنرجويان توضيح دهيد،  ......شماره پس از نمايش پاور پوينت

به شكل ها از هنرجويان بخواهيد تفاوت شكل را از نظر زاويه قرارگيري قطعات نسبت به هم بيان كنند همانگونه كه مشخص است دو  باتو جه
   .درجه دارند 90قطعه در دو شكل در يك راستا و در دوشكل ديگر زاويه 

   .كاربرد هريك را براي آنها با مثال توضيح دهيد
  
   انواع جوش •

   .از هنرجويان بخواهيد انواع جوش را تشخيص دهند ......يح داده و با توجه به اساليد شمارهانواع جوش را توض
  
  انواع لبه سازي •

  با توجه به تغيير ضخامت و تغيير آماده سازي لبه كه در شكل مشهوداست از هنرجويان علت آنرا سوال كنيد
باشد ولي با افزايش ضخامت ورق از پخ هاي مختلفي استفاده ميشود كه مالك عمل همانگونه كه ميدانيم در ورقهاي نازك نياز به پخ زني لبه نمي 

   .به حد اقل رساندن فلزپر كننده و امكان دسترسي به هر دوسمت قطعه مي باشد، پرشدن كامل فضاي بين دوقطعه باتوجه به
  

  كتاب درسي 157بررسي صفحه
   .يوارها و كف و سقف كالس جهت توضيح استفاده كنيد يا الگو هاي ديگري را مثال بزنيدانواع وضعيتهاي جوشكاري را توضيح دهيد ميتوانيد از د
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باتوجه به نماد هاي PEوضعيت PAوضعيت PCوضعيت 
مشخص شده روي 

دايره روبرو واشكال 
باالجدول را تكميل 

  نماييد

 
 وضعيت سقفي وضعيت تخت  وضعيت افقي

باتوجه به نماد هاي  PE وضعيت PGوضعيت PFوضعيت 
مشخص شده درشكل 

روبرو واشكال باالجدول 
  را تكميل نماييد

  
  سقفي وضعيت  قائم باالبه پايين  قائم پايين به باال

  كتاب درسي 158بررسي صفحه 
  جويان توضيح مختصري در مورد انواع عالئم رايج بدهيد براي هنر .در مورد عالئم جوش توضيحات كامل تري را ارئه ميدهد .....صفحه پاور پوينت

  كتاب درسي160بررسي صفحه 
  در مورد انواع فرآيند هاي جوش بر اساس نوع انرژي و انواع فرآيندهاي قوس الكتريكي توضيحاتي را با فيلم ارائه مي دهد  .....پاور پوينت شماره

با دقت با انواع فرآيند هاي جوش آشنا شوند و پس از آشنا شدن بگويند كه كدام فرآيند مورد قبل از نمايش پاور پوينت از هنرجويان بخواهيد كه 
   .عالقه آنها است و بوسيله آن چه وسايلي ميتوان ساخت

  كتاب درسي 161بررسي صفحه 
  را نمايش دهيد ......پاور پوينت شماره

  كتاب درسي 162بررسي صفحه 
  الكتريكي مي باشد به هنرجويان توصيه كنيد قبل از آموزش قوس الكتريكي فيلم مربوطه را ببينند  درمورد قوس ......پاور پوينت شماره

  كتاب درسي164بررسي صفحه 
  در مورد انواع تجهيزات جوشكاري است توضيحات كامل در پاور پوينت ارائه شده است  ......پاور پوينت شماره

  كتاب درسي171بررسي صفحه 
  اطالعات كاملي در زمينه تنظيم پيوسته و پله اي و اتصال كوتاه بدست مي آيد 5شماره بانمايش پاور پوينت 

  كتاب درسي168بررسي صفحه 
  در مورد ايمني مي باشد  ....پاور پوينت شماره

  كتاب درسي170بررسي صفحه 
ر نوع الكترود يك عدد را تهيه كرده و به كالس ببريد تا اگر از ه .در موردفيلم ساخت الكترود و شناسايي الكترود ها مي باشد .....پاور پوينت شماره

درمورد الكترود مناسب و الكترود معيوب نيز توضيحاتي را بدهيد همانگونه  .هنرجويان با نمونه هاي واقعي آشناشوند بيشتر در ذهنشان خواهد ماند
جوش شود و نيز رطوبت الكترود كه با ازمايشات ساده تا  كه ميدانيم شكسته شدن و ترك داشتن پوشش الكترود ميتواند موجب ايجاد معايب

   .حدودي قابل تشخيص است
  
  

  كتاب درسي172بررسي صفحه 
را نمايش دهيد در ابتداي آموزش عملي هيچگاه هنر جو را به حال خود نگذاريد چرا كه اولين حركت  8قبل از شروع كار عملي پاور پوينت شماره 

  چه غلط و چه صحيح كاري همواره در ذهن ميماند 
پيش روند و مراحل كاري خود  1هنرجويان بايد كتاب خود را به كارگاه ببرند و مرحله به مرحله با آموزش هاي عملي داده شده در قسمت تمرين 

   .را از روي كتاب مرور نمايند
  كتاب درسي174بررسي صفحه 

  را نمايش دهيد ......قبل از شروع كار عملي پاورپوينت شماره
پيش روند و مراحل كاري خود را 2هنرجويان بايد كتاب خود را به كارگاه ببرند و مرحله به مرحله با آموزش هاي عملي داده شده در قسمت تمرين

   .از روي كتاب مرور نمايند
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  كتاب درسي177بررسي صفحه 
  ميباشد  177يكي از مهمترين بخشهاي كتاب صفحه 

 10هنرجو با پارامتر هاي جوشكاري آشنا ميشود و كيفيت جوش خود را مي سنجد در فايل پاور پوينت شماره با تمرينات ارائه شده در اين صفحه 
  در مورد معايب جوش مطالبي آورده شده است 

  كتاب درسي 178بررسي صفحه 
  در ابتدا بايد يك نمونه از قطعات بصورت دقيق ساخته شود سپس بعنوان شابلن از آن استفاده شود 

عاتي به آن جوش شده و اين نمونه قالبي براي ساخت قطعات ديگر شود تا كليه قطعات ساخته شده داراي يك اندازه بوده تا مشكالت يعني قط
   .اجرايي را به حد اقل ممكن برسانيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نمودار فعاليت 
 كارگاهي
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   8واحد يادگيري  –م جراهنماي معلم فصل پن

  سازو كار حركتي •
بنابر اين مطابق با . تا دانش آموز را درگير با موضوعات درسي نمائيم. در محتواي درس ارائه شده مي پردازيمعموما جلسه اول را به مقدماتي كه 

  . چگونگي ونحوه اجرا ) معلم تدريس خود را آغاز مي كند، روش معلمي وهمانند تجربيات تدريس اقدام نموده و به ( ارايه درس

  سازو كار حركتي : نقشه مفهومي •

 

  ي در يك نگاهنقشه مفهوم •
زنده و ابتدا انواع مكانيزم هاي پيچ و مهره اي و چهار ميله اي با انواع مفصل هاي ثابت و متحرك مطرح شده در ادامه به مكانيزم هاي لنگ و لغ

عاليت كالسي و هم در ادامه به مكانيزم بادامك و پيرو پرداخته شده و فعاليت هايي نيز به عنوان ف. مكانيزم بازگشت سريع پرداخته شده است
در ادامه انواع مكانيزم هاي چرخ دنداي فعاليت هاي هم انديشه اي و فيلم هاي تهيه شده كه مكانيزم هاي مجموعه ي . انديشي مطرح شده است

تهيه شده در نظر  فعاليت هايي كه در ارتباط با فيلم هاي. كه توسط هنرآموز محترم به دانش آموزان ارائه ميگردد. چرخ دنداي را تشريح ميكند
و انواع مكانيزم هاي پيچ حلزون و چرخ ، گرفته شده است بيشتر به توليد مكانيزم دانش آموز را هدايت كرده در ادامه مكانيزم زنجير و چرخ زنجير

براي توسعه ي فهم  locus چرخ و شانه و درجات آزادي همراه با فعاليت هاي پيش بيني شده در ارتباط با توليد، حلزون و مكانيزم تسمه و قرقره
  . و ادراك دانش آموزان در محتواي درس در نظر گرفته شده است

  
 

  

 هدف كلي پيامد محور

مي توانند هنرجوياندر پايان بحث   

ت تخت بيمارستاني را براساس نقشه مونتاژ كنندبا كمك از ساختار درختي و تجهيزات معرفي شده قطعا .  



128 
 

 

  پس از پايان واحد يادگيري از هنرجو انتظار مي رود:

 . انواع مكانيزم را نام ببرد .1
 . كاربرد مكانيزم را شرح دهد .2
 . هت ها وحركت ها را توضيح دهداهميت ج .3
 . انواع مكانيزم هاي خطي را شرح دهد .4
 . فرايند تشكيل مكانيزم را توضيح دهد .5
6. Locus را تهيه كند . 
 . مكانيزم حركتي در باالبر تخت را شرح دهد .7
 . درجات آزادي را توضيح دهد .8
 . را شرح دهد working modelحركت مكانيزم را در نرم افزار  .9

 

    
آموخته هاي سالهاي قبل در درس كار و  كه به. توضيحات مختصر ي به هنرجويان در مورد ابزارهاي مونتاژ داده شود قبل از فعاليت كالسي
  . بحث كنيدهم چنين هر كدام را به صورت آزمايشگاهي نشان دهيد و در مورد عملكرد و ساختمان آنها با هنرجويان . فن آوري مرتبط باشد

  

  با انواع مكانيزم ها آشنا مي شويد  32

  

  
  انواع مكانيزم و نحوه كاركرد

  مواردي كه بايد با دانش آموزان بحث و بررسي و گفتگو شود  شكل

 

تأثير نحوه حركت پايين آوردن دست بر سرعت باال و ، نقش قرقره

نحوه درگيري ميز كشويي ، ر نيروي اعماليتغيير زاويه تتا ب، پايين رفتن

  با ريل 

 

در چه نقطه اي ، ايا سرعت حركت لغزنده در كورس خود ثابت است

تأثير شعاع دوران بر حركت ، سرعت به حداكثر حركت خود مي رسد

  . لغزنده به چه صورتي است

 

چه خاصيتي در اين مكانيزم هست كه باعث مي شود چرخ در هنگام 

چرا فنر به صورت مايل نصب شده . صورت قائم قرار گيردحركت به 

  . نحوه چرخش چرخ به چپ و راست به چه صورتي است، است

 شايستگي: 

آموزش گام به گام:

  5- 1فعاليت كالسي
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  مواردي كه بايد با دانش آموزان بحث و بررسي و گفتگو شود  شكل

  

تأثير گام . ارتباط بين حركت پيچ و سكوي متحرك به چه نحوي است

سرعت حركت پيچ چه اثراتي ، پيچ بر سرعت سكو به چه صورتي است

  ، دارد

 

نقش ، رار گيري المپ را مي توان تغيير داددر اين مكانيزم ايا راستاي ق

موقعيت اتصال فنر به ميله چه اهميتي ، فنر در اين مكانيزم چيست

  نقش لوالي اتصال بين مكانيزم و ديوار براي چيست؟، دارد

  

براي نگهداري قطعات بايد از نيروي دست استفاده شود؟ طول فك و 

كاربرد اين وسيله در ، دستگيره ها چه نقشي در نگهداري قطعات دارند

  كجاها مي تواند باشد
  

  با كاربرد مكانيزم هاي پيچ ومهره اي آشنا مي شويد  33

  
  . مهره ها تقريبا هميشه در مقابل يك جفت پيچ براي اتصال قطعات به هم استفاده مي شوند. يك مهره يك نوع از بست با سوراخ رزوه شده است

  با كاربرد مكانيزم هاي ميله و مفصل آشنا مي شويد  34

  

  
  مكانيزم چهارميله اي •

  
  . مثالهايي كه از اين مكانيزم در زندگي روزمره استفاده مي شد براي دانش آموزان مطح گردد

  . موضوعاتي كه بايد با دانش آموزان بحث و گفتگو شود  قسمت
يك دايره كامل مي زند؟ در چه  Bدر چه حالتي نقطه ، ل هر يك از قسمتها بر حركت مفاصلتأثير طو  الف

  . يك دايره كامل مي زند؟ Aصورت نقطه 

افزايش طول لنگ سمت . براي افزايش زاويه دوران لنگ سمت راست چه كاري مي توان انجام داد؟  ب

  . مكانيزم مي گذارد فاصله مفاصل ثابت چه تأثيري روي حركت. چپ چه اثري دارد؟
  

5- 2 فعاليت كالسي  

5- 3 فعاليت كالسي  

 1ترجمه كنيد
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  . تعداد مكانيز م ها ومحدوده آنها را با ترسيم خط مشخص كنيد

  

  

      Working Modelمدل سازي مكانيزم با 

  . است توضيح هر آيكن به شرح زير. براي اجراي مكانيزم فوق از آيكنهاي شكل زير كمك بگيريد

  
  

 . به كمك اين آيكن سه ميله مكانيزم رسم مي شود

 . همان موتور الكتريكي است كه موجب به حركت واداشتن ميله اي كه روي آن قرار مي گيرد مي شود - 1

 . به كمك اين ايكن مي توان ميله ها را به هم متصل كرد و به صورت لوال عمل مي كند - 2

ابتدا توسط اين آيكن عالكت لوال را كه به صورت دايره است روي انتهاهاي ميله ها  3ه براي انصال ميله ها به كمك آيكن شمار - 3

 . قرار مي دهيم

 . مي باشد Cاين آيكن همان لوالي ثابت است كه در شكل فوق مفصل  - 4

  

5-4 فعاليت كالسي  

5- 5 فعاليت كالسي  
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ه در واقع تنها داراي سه ميله متحرك اما يك ميله ثابت و چهار اين چهار ميل. ساده ترين ساز و كارهاي حركتي , مكانيزم چهار ميله اي است
  . مفصل پين يا محورمي باشند

  

  
  انواع مكانيزم هاي چهار ميله اي وتكميل جدول

  . موارد زير با دانش آموزان بحث و گفتگو شود  شكل

 

بر روي نقش طول لنگ . بحث شود DFبر روي نقش لنگ 
AE بر روي تغيير طول شعاع . بحث شودOB  و اثرات ان

با افزايش سرعت ديسك چه اتفاقاتي ممكن . بحث شود
  . است رخ دهد

 

ارتباط بين . در اين دستگاه چند مكانيزم قابل رؤيت است؟
بحث در مورد . مكانيزم باال و پايين از چه طريقي است؟

  . ودطول هر يك از ميله هاي اين دو مكانيزم بحث ش

 

در مورد نحوه حركت لنگهاي ، بحث در مورد نوع مكانيزم
  وظيفه پيچ و غيره، اين مكانيزم

 

تغيير طول و تأثير آن بر ، نحوه حركت لنگهاي مكانيزم
  ، مكانيزم

  

5-6 فعاليت كالسي  

5- 7 فعاليت كالسي  

 2ترجمه كنيد

 2ترجمه كنيد
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  با مكانيزم لنگ ولغزنده آشنا مي شويد  35

  

  با حركت پيستون وميل لنگ آشنا مي شويد  36

  

  

  . مثال هايي از مكانيزم لنگ ولغزنده بياوريد

  

  

     ونحوه كاركرد Working Modelمدل سازي مكانيزم با 

 

  

  
  

ركت دوراني را به حركت خطي و بالعكس نشان داده شده است كه بسته به كاربرد آن ح 14 در شكل، مكانيزم لنگ و لغزنده (يا يك لنگ ساده)
به يك  C به جلو و عقب نوسان مي كند زيرا نقطه BC درجه در اطراف لوال مي چرخد در حالي كه لينك 360آزادانه  AB لينك. تبديل مي كند

  . اشنديا لغزنده هر كدام مي توانند محرك ب AB لينك چرخشي. رولر كه آن را به حركت خطي محدود مي كند متصل است
 
  

  

  در مورد علت اختالف زمان رفت وبرگشت در مكانيزم بازگشت سريع بحث وگفتگو شود                      

 

  

         

  . مكانيزم را شناسايي كنيد ونحوه كاركرد آن را بنويسيد

5- 8سيفعاليت كال  

5-9فعاليت كالسي  

5- 10فعاليت كالسي  

5- 11فعاليت كالسي  

5- 12فعاليت كالسي  

3ترجمه كنيد  
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  . و گفتگو شود موارد زير با دانش آموزان بحث  شكل

 

نقش فنر . در اين مكانيزم اجزا لنگ و لغزنده را مشخص كنيد
بر حركت مكانيزم  OBتأثير تغيير طول . انتهايي براي چيست؟

  . رو بحث كنيد

 

 نقش فنر. در اين مكانيزم اجزا لنگ و لغزنده را مشخص كنيد
  . چه اثري هنگام باز كردن درب دارد؟ aطول . براي چيست؟

 

تغيير . در اين مكانيزم اجزا لنگ و لغزنده را مشخص كنيد
. چه اثري روي نحوه و كاركرد مكانيزم دارد؟ OBطول شعاع 

  . با ريل خود به چه صورتي است؟ Aنحوه ارتباط بخش 

  

  . ي بادامك وپيرو آشنا مي شويدبا انواع مكانيزم ها  37

  . كت آن در موتور خودرو آشنا مي شويدبا انواع مكانيزم ها ي ميل بادامك و نحوه حر  38

  

  

  . چند مثال مختلف براي مكانيزم بادامك وپيرو بيابيد

  

     ونحوه كاركرد Working Modelمدل سازي مكانيزم با 

5- 13فعاليت كالسي  

5- 14فعاليت كالسي  



134 
 

  
در يك مكانيزم بادامك, بادامك راننده است و عضو . انتقال حركت به يك پيرو از طريق تماس مستقيم استبادامك يك جزء مكانيكي قادر به 

  . منتقل شود , نوسان كند و يا بچرخد، رانده شده پيرو ناميده مي شود, كه مي تواند ثابت باقي بماند
 

  . با انواع مكانيزم ها ي چرخ دنده اي آشنا مي شويد  39

  

  

  مقايسه مكانيزم هاي چرخ دنده اي

د به براي شناسايي بهتر چرخ دنده ها و آشنايي با انواع آن مي توان چرخ دنده ها را براساس نحوه قرار گيري شفتي كه بر روي آن سوار مي شون
  . سه دسته زير تقسيم بندي كرد

 . شفتهاي دو چرخ دنده با هم موازي باشند •
 . چرخ دنده با هم متقاطع باشندشفتهاي دو  •
 . شفتهاي دو چرخ دنده با هم متنافر باشند •

  . در ادامه به تشريح و بيان هريك از موارد فوق مي پردازيم
  
   (Spur Gear)چرخ دنده ساده  •

  
الحظه مي كنيد سطح دنده همانطور كه م. به صورت يك استوانه است كه دنده ها روي سطح جانبي قرار دارد 116- 6اين چرخ دنده مطابق شكل 

  . مزايا و معايب اين چرخ دنده به شرح زير است. ها موازي با محور چرخ دنده مي باشد
 
  مزايا •
  دسترسي و ساخت آسان و با كيفيت  - 1
  قيمت كم آن نسبت به ساير چرخ دنده ها - 2
   . نيروهاي محوري توليد نمي كنند - 3
  معايب •
  . ورت تمام دنده رخ مي دهد كه مي تواند سايش سطح دنده ها را افزايش دهدتماس دنده ها در يك لحظه و به ص - 1
  . توليد سر و صدا و ارتعاش مي كنند، با افزايش سرعت. براي سرعتهاي كم و متوسط بكار مي رود - 2

5- 15فعاليت كالسي  

5- 16فعاليت كالسي  

2ترجمه كنيد  
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   (Helical Gear)چرخ دنده مارپيچ يا هليكال   •
به . نسبت به محور چرخ دنده به صورت مايل قرار دارند 118- 6نده ها مطابق شكل اين چرخ دنده مشابه چرخ دنده ساده است با اين تفاوت كه د

بنابراين طول . گفته مي شود (Helix Angle)زاويه مارپيچ ، نشان داده شده است 119- 6زاويه بين راستاي دنده و محور چرخ دنده كه در شكل 
ده با هم قطر است و درنتيجه استحكام دنده آن نسبت به چرخ دنده ساده بيشتر دنده در اين چرخ دنده بزرگتر از طول دنده در يك چرخ دنده سا

از طرفي چون سطح تماس اين چرخ دنده بيشتر از چرخ دنده ساده است لذا راندمان آن . خواهد بود و مي تواند گشتاورهاي بزرگتري را حمل كند
  . كمتر از چرخ دنده ساده مي باشد

                       
  

 Pinion) (Rack andچرخ دنده شانه اي و ساده 
چرخ دنده شانه اي در واقع . از چرخ دنده شانه اي استفاده مي شود 123- 6براي تبديل حركتهاي دوراني به حركت رفت و برگشتي مطابق شكل 

   . اي با شعاع بي نهايت است كه مي تواند دنده هاي آن به صورت ساده و يا مارپيچ باشد چرخ دنده

  
   (Bevel Gear)چرخ دنده مخروطي ساده  •

در يك نقطه بر ، روي سطح جانبي مخروط تعبيه شده اند به نحوي كه اگر آنها را امتداد دهيم 126- 6دنده ها مطابق شكل ، در اين چرخ دنده
  درجه مي سازند استفاده مي شود 90معموالً از اين چرخ دنده براي محورهاي متقاطع كه با هم زاويه . روي محور شفت به يكديگر مي رسند
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   (Spiral Bevel Gear)چرخ دنده مخروطي مارپيچي  •
به صورت منحني و نسبت به محور چرخ دنده  131-6اين چرخ دنده مشابه چرخ دنده مخروطي ساده است با اين تفاوت كه دنده ها مطابق شكل 

شود كه درگيري دنده ها به صورت تدريجي باشد و در يك لحظه بيش از يك دنده از هر دو چرخ دنده  اين امر باعث مي. به صورت مايل قرار دارند
  . درگير به هم نيرو وارد نمايند

  

  
  

از طرفي ساخت اينگونه چرخ . بنابراين اين چرخ دنده از استحكام و نسبت تبديل باالتري در مقايسه با چرخ دنده مخروطي ساده برخوردار است
   . اده سخت تر و هزينه بر تر استها نسبت به چرخ دند هاي مخروطي سدنده 

 (Worm Gear)پيچ و چرخ حلزون  •
به عنوان محرك و يك چرخ دنده (چرخ حلزون  Worm)از يك پيچ (كرم  134- 6همانطور كه از نام آن پيداست اين مجموعه مطابق شكل 

(Worm Gear از اين چرخ دنده براي مكانهايي كه به نسبت تبديل . حور آنها بر هم عمود استمعموالً م. به عنوان متحرك تشكيل شده است
همچنين اين چرخ دنده خاصيت قفل كنندگي دارد يعني هيچگاه چرخ حلزون . ) استفاده مي كنيم1:300باال نياز باشد (مثالً تا نسبت تبديل 

اين چرخ دنده ذاتاً به صورت لغزشي است لذا اصطكاك زيادي بين پيچ و  با توجه به اينكه حركت در. نمي تواند باعث چرخش پيچ حلزون بشود
  . چرخ حلزون وجود دارد و به همين خاطر راندمان آن پايين مي باشد
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  . نوع چرخ دنده را شناسايي ونحوه عملكرد مكانيزم را بنويسيد

  
  . حث و گفتگو شودموارد زير با دانش آموزان ب  شكل

 

. در اين مكانيزم از چه نوع چرخ دنده اي استفاده شده است
نسبت قطر چرخ دنده ها چه اثري روي سرعت و يا قدرت دريل 

اگر بجاي استفاده از سه عدد چرخ دنده از دو عدد . كاري دارد؟
  استفاده شود چه اشكالي ممكن است پيش بيايد؟

 

. رخ دنده اي استفاده شده استدر اين مكانيزم از چه نوع چ
نسبت قطر چرخ دنده ها چه اثري روي سرعت و يا قدرت 

   . محورهاي خروجي دارد؟

 

. در اين مكانيزم از چه نوع چرخ دنده اي استفاده شده است
نسبت قطر چرخ دنده ها چه اثري روي سرعت و يا قدرت 

   . محورهاي خروجي دارد؟

. رخ دنده اي استفاده شده استدر اين مكانيزم از چه نوع چ
نسبت قطر چرخ دنده ها چه اثري روي سرعت و يا قدرت 

   . محورهاي خروجي دارد؟

 

. در اين مكانيزم از چه نوع چرخ دنده اي استفاده شده است
تغيير اندازه گام پيچ چه تأثيري روي سرعت باز و بسته شدن 

  . دارد

  

5- 17 فعاليت كالسي  
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     ونحوه كاركرد Working Modelمدل سازي مكانيزم با        

  

  
چرخ دنده ها در . يك چرخ دنده ي يك چرخ با دندانه هاي هم سايز با فاصله مساوي كه دراطراف محيط آن ماشين و يا فرم داده شده است

  . نقطه به نقطه ديگر بلكه براي مزيت مكانيكي آنها استفاده مي شود چرخش ماشين آالت نه تنها براي انتقال حركت از يك
  

  

     ونحوه كاركرد Working Modelمدل سازي مكانيزم با 

  

  
  

يك . ركت خطي تبديل مي كند مي باشديك نوع محرك خطي است كه شامل يك جفت چرخ دنده كه حركت دوراني را به ح يك چرخ و شانه
  . شانه است"نوار خطي به نام  "چرخ دنده"درگير دندانه در  "چرخ"چرخ دنده ي دايره اي به نام 

  

  . با انواع مكانيزم ها ي تسمه و قرقره آشنا مي شويد  40

  

  

  
تسمه ها ممكن است به عنوان يك . يا چند ميله دوار مكانيكي است كه اغلب موازي هستندتسمه يك حلقه از مواد انعطاف پذير براي پيوند دو 

  . و يا براي پيگيري حركت نسبي استفاده شوند، انتقال قدرت موثر منبع حركت براي
  

 

  ونحوه كاركرد Working Modelمدل سازي مكانيزم با 

  

5- 20 السيفعاليت ك  

5- 18 فعاليت كالسي  

5- 19 فعاليت كالسي  

5- 22 فعاليت كالسي  

5- 23 فعاليت كالسي  

5- 21 فعاليت كالسي  

5ترجمه كنيد  

6ترجمه كنيد  

7ترجمه كنيد  
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  تكميل جدول مكانيزم كابل وقرقره

 . موارد زير با دانش آموزان بحث و گفتگو شود  شكل  رديف
1  

. سرعت دوران قرقره ها چه ارتباطي با هم دارند؟
كداميك قرقره هرزگرد است و نقش آن چيست؟ 

در خودرو براي چه كاري از تسمه تايم استفاده مي 
  ؟. شود

2  

 

براي اينكه شخص وزن خود را در اين مكانيزم 
بتواند نگه دارد چقدر نيرو بايد بكار گيرد؟ در اين 
مكانيزم نسبت حركت شخص به حركت كشيدن 

  طناب چقدر است؟
  

3  

 

نقش چرخ دنده ها در چيست؟ اگر طول ميله 
دستگيره زياد شود چه اتفاقي مي افتد؟ اگر قطر 
 چرخ دنده ها زياد شود چه تأثيري روي مكانيزم

  مي گذارد؟

  

  . با انواع كاربرد مكانيزم ها ي چرخ وزنجيرآشنا مي شويد  41

  

  

5- 24 فعاليت كالسي  
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اين اغلب براي انتقال قدرت به چرخ هاي يك وسيله نقليه به ويژه . چرخ زنجير يك راه انتقال قدرت مكانيكي از يك مكان به مكان ديگر است
  . استفاده قرار مي گيرددوچرخه و موتور سيكلت مورد 

  
  تكميل جدول
  . موارد زير با دانش آموزان بحث و گفتگو شود  شكل رديف

1  

  

اين دستگاه با چه نوع مكانيزمي كار مي كند؟ چرخ دنده كوچك بايد 
يري روي حركت باال باشد يا پايين؟ افزايش طول دستگيره چه تأث

  مكانيزم مي گذارد؟

2 

 

چه  اين دستگاه با چه نوع مكانيزمي كار مي كند؟ تغيير گام پيچ
   تأثيري روي حركت مكانيزم مي گذارد؟

3 

 

اين دستگاه با چه نوع مكانيزمي كار مي كند؟ ايا سطح باالبر همواره 
  افقي باقي مي ماند؟

با چه مكانيزمي روغن به درون سيلندر تزريق و يا از آن خارج مي 
   . شود

4 

 

اين دستگاه با چه نوع مكانيزمي كار مي كند؟ گام پيچ چه اثري روي 
هر چه شعاع دستگيره بيشتر شود چه تأثيري روي  مكانيزم مي گذارد؟

   حركت مكانيزم مي گذارد؟

5 

 

افزايش طول ميله  اين دستگاه با چه نوع مكانيزمي كار مي كند؟
  دستگيره چه تأثيري دارد؟

  . دي آشنا مي شويدبا درجه آزا  42

  
5- 27فعاليت كالسي  

5- 26 فعاليت كالسي  

5- 25 فعاليت كالسي 8ترجمه كنيد   
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  تكميل جدول شناسايي تعداد درجات آزادي انواع مكانيزم
  تعداد درجات آزادي   شكل دستگاه  رديف

1  

 

 zسه درجه يكي چرخش حول محور 
  ديگري زاويه نردبان با افق و طول نردبان

2  

 

  . يك كه همان زاويه تتا است

3  

 

  ان زاويه تتا استيك درجه كه هم

  

فيزيكي مورد استفاده قرار  يك سيستم اد پارامترهاي مستقل كه براي مشخص كردن موقعيتيك سيستم مكانيكي , تعد (DOF) درجه آزادي
و مهندسي سازه مهم ، رباتيك، هوايي مهندسي حمل و نقل، براي تجزيه و تحليل سيستم ها در مهندسي مكانيك درجه آزادي. گيرد مي باشد مي

  . است

  

  مونتاژ قسمت هاي مختلف تخت توسط پيچ ومهره   

  
  مونتاژ مكانيزم باال بر  

5- 27 فعاليت كالسي  

5- 1 فعاليت كارگاهي  

5- 2 فعاليت كارگاهي  

9ترجمه كنيد
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   سخني با همكاران محترم •

درآغاز . ل هاحين تدريس سهم قابل توجه اي در ايجاد ارتباط دانش آموزان با محتواي درس داردبي شك انتخاب اصولي و استفاده درست مثا
زيرا مثال ها يي كه ريشه هاي نيمه شفاف در  .درس از مصاديق ومثال هاي كه دانش آموزان با آن آشنا بوده ولي رمز گشايي نكرده استفاده كنيد

سعي شود درس را باطرح مثال هاي كامال عيني و يا . به كار مي گيرد "مجهول"نايي بخش ديگر ذهن دانش آموز دارد انگيزه وي را براي روش
درسي در  چون التذاذ كشف حل مسئله از دانش آموز گرفته مي شود اين را بدانيم كه رمز گشايي مباحث .كامال غير عيني شروع نكنيد

  . انحصاردانش آموز است
  ماشين و مكانيزم •

هاي خيلي پيچيده و  حتي ماشين. هاي مختلفي است يك ماشين داراي مكانيزم. كند ست كه با تبديل يا انتقال انرژي كار مياي ا ماشين وسيله
  . هاي اصلي هستند اي از مكانيزم پيچ و بادامك نمونه، چرخدنده، قرقره، اهرم. بزرگ نيز داراي تعدادي مكانيزم ساده است

  مكانيزم •
بلكه تنها حركت . گاهي نيروي خروجي مورد نظر نيست. كند حركت ورودي را به يك نيرو و حركت دلخواه تبديل مياي است كه يك نيرو و  وسيله

مهم نيست ورودي اين جعبه چيست اگر حركت خروجي مورد . توان مكانيزم را مانند يك جعبه سياه در نظر گرفت مي. خروجي مورد نظر است
 . اده استاش را انجام د نظر را ايجاد كند وظيفه

   

به . به تعريف مكانيزم دقت كنيد مي تواند شامل بسياري از وسايل و ابزارآالتي كه در زندگي روزمره از آنها استفاده مي كنيم باشد بخش تعريف:
  قفل درب و غيره، دوچرخه، صندلي چرخ دار، كشوي ميز، لوالي درب، شير آب، عنوان نمونه دستگيره درب

  
o وقعيت و شرايط كاركرد مكانيزم هامولفه هاي تعيين م 
 جابه جايي وتغييرات در مكان هندسي مولد - 1
 نوع حركت - 2
 جهت حركت - 3
  صفحات عملكردي - 4
5 - locus  

  

conditionof an object that obeys a certain  pathThe  . 
   Locusتعريف •

  . كند مكان هندسي يا مسيري كه يك شيء تحت شرايط مشخصي طي مي
تواند طي  مي Cرانقطه  مسيريچه . متر باشدسانتي  5 0همواره  D ميلهمركزنسبت اش  فاصلهطوري حركت كند كه  تواند مي Cنقطه مثال: 
   كند؟

  
ده بايد براي ترسيم مكانيزمهاي پيچي. اي هستند بسياري از مكانيزمهاي پيچيده تركيبي از مكانيزمهاي ساده ميله :ساده اي مكانيزمهاي ميله

اكنون كه . درجه مي چرخد 360اي هستند كه  اي داراي ميله تقريباً بيشتر مكانيزمهاي ميله. اي را ترسيم كنيم بتوانيم مكانيزمهاي ساده ميله
در ادامه  .قادر هستيم مكانيزمهاي ساده را حل كنيم، يك نقطه را در حين حركت تعيين كنيم توانيم مكان هندسي دانيم مكانيزم چيست و مي مي

  . كنيم تـوان از آنها در مكانيزمهاي پيچيده استفاده كرد را ترسيم و حل مي اي كه مي تعدادي از مكانيزمهاي ساده ميله

 دانستني هاي هنرآموز

 Locus شرايط معين
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  Single sliding link  مكانيزم •

  . ه مي شوداين مكانيزم براي تبديل حركت عمودي به حركت افقي استفاد
 . قرار دهيد 1- 1را ترسيم كنيد و ميله را در اولين موقعيت خود يعني  BCو   ABخط  - 1
از آنجايي كه طول ميله ثابت است با ترسيم يك كمان به شعاع طول . )2به اندازه اي مشخص پايين بياوريد( ABسر ميله را روي خط  - 2

 . مشخص كنيد BCي خط موقعيت انتهاي ميله را رو ABروي خط  2ميله و از نقطه 
 . همين فرايند را براي نقاط بعدي تكرار كنيد - 3

  
  . در حالي كه حركت افقي آن يك حركن شتاب دار مي باشد، نكته: حركت عمودي ميله يكنواخت بوده

  

  
  Locusكاربرد  •
  . است كند يم يط زميمكان كيجزء در  كيكه  يريمس افتني Locus ميترس يعمل يكاربردها نياز مهمتر يكي

  . ميكن ليآن را تحل يشتريبا دقت ب ميتوان يم مياز رفتار اجزا داشته باش يشناخت كاف زميمكان كي يطراح نيح چنانچه
  Double link زميمكان •

  

 فعاليت پيشنهادي

 فعاليت پيشنهادي

 دانستني هاي هنرآموز
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 . را ترسيم كنيد BCو  ABميله هاي  - 1
 B از BCمي لغزد ( با ترسيم كماني به طول  AC روي خط BCميله  BCميله ، به مقدار ثابت A ثابت حول لوالي AB با چرخاندن ميله - 2

 . را مشخص نمود Cمي توان موقعيت 
 . اين فرايند را براي زواياي ديگر تكرار كنيد - 3
  . را به هم وصل كنيد Bبا يك منحني نرم ( كمان دايره اي ) موقعيت هاي مختلف  - 4

  
  

  Crank and sliding linkمكانيزم 
 . مكانيزم را در موقعيت اوليه ترسيم كنيد - 1
 . را روي محور افقي مشخص كنيد Cدرجه بچرخانيد و با ترسيم يك كمان موقعيت  30را  ABميله  - 2

  Crank and sliding linkمكانيزم  •
 . مكانيزم را در موقعيت اوليه ترسيم كنيد - 3
 . را روي محور افقي مشخص كنيد Cان موقعيت درجه بچرخانيد و با ترسيم يك كم 30را  ABميله  - 4
 . مشخص گردد C درجه تكراركنيد تا طول كورس 30اين فرايند را با تناوب  - 5

  
 . مشخص گردد C درجه تكراركنيد تا طول كورس 30اين فرايند را با تناوب 

  
 
  Two cranksمكانيزم  •
 . مكانيزم را در موقعيت اوليه ترسيم كنيد - 1
 . قسمت مساوي تقسيم كنيد 12به دايره ميله اول را  - 2
 . را روي دايره دوم مشخص كنيد Bدرجه بچرخانيد و با ترسيم يك كمان موقعيت  30ميله اول را  - 3
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 . با يك نقطه مشخص كنيد AB را روي ميلهC موقعيت نقطه - 4
 . مشخص گردد Cدرجه تكرار كنيد تا موقعيت هاي مختلف  30اين فرايند را با تناوب  - 5
  . را به هم وصل كنيدC رم موقعيت هاي مختلفبا يك منحني ن - 6

  

  
 
  Rod and crankمكانيزم  •

 . مكانيزم را در موقعيت اوليه ترسيم كنيد - 1
 . قسمت مساوي تقسيم كنيد 12را به  OAدايره  - 2
 ADه را روي ميل R را روي محور عمودي وهم چنين موقعيت Dموقعيت جديد  Bاز نقطه  ADبا ترسيم كماني به شعاع طول ميله  - 3

 . تعيين كنيد
 . مشخص گردد Rدرجه تكرار كنيد ت موقعيت هاي مختلف  30اين فرايند را با تناوب  - 4
  . را به هم وصل كنيد Rبا يك منحني نرم ( شبه بيضي) موقعيت هاي مختلف  - 5

  
  
  



146 
 

  

 
 اي پيچيده مكانيزمهاي ميله •
 )Advanced Linkage Mechanism(  

 . كه با تعدادي از مكانيزمهاي ساده ميله اي آشنا شديم ميتوانيم مكانيزمهاي پيچيده را نيز تحليل و ترسيم كنيماكنون  *
  مكانيزمهاي  *
براي حل آنها ابتدا مكانيزمهاي ساده را در آنها تشخيص دهيد و بعد از حل و . مكانيزمهاي پيچيده تركيبي از مكانيزمهاي ساده هستند *

 . ن كل مكانيزم را تحليل كردتوا ترسيم آنها مي

 
  Advanced Rod and Crankمكانيزم  •

 . مكانيزم را در موقعيت اوليه ترسيم كنيد - 1
 . قسمت مساوي تقسيم كنيد 12را ترسيم وآن را به  OAدايره  - 2
موقعيت  ABبا چرخاندن ميله  DFبدون در نظر گرفتن ميله  - 3

 . روي آن را تعيين كنيد Dونقطه  BCجديد ميله 
درجه تكرار كنيد تا موقعيت هاي  30اين فرايند را با تناوب  - 4

 . مشخص گردد Dمختلف 
را به  Dبا يك منحني نرم ( شبه بيضي) موقعيت هاي مختلف  - 5

 . هم وصل كنيد
را ترسيم كنيد به  DFميله  Dبراي هر كدام از موقعيت هاي  - 6

 . بگذرد Eطوري كه از نقطه 
 . را به هم وصل كنيد Fني نرم موقعيت هاي مختلف نقطه با يك منح - 7

 دانستني هاي هنرآموز

 فعاليت پيشنهادي
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  1نمونه تمرين شماره  •

   Metropolitan Regional Examinations Board  نمونه سوال از
o  لوكاس نقطهA ديكن ميدور گردش كامل پدال ترس كي يرا برا .  

  

  
  
  2شماره  نينمونه تمر •

  . ديكن ميترس’ Aتا  Aحركت نقطه  يرا برا Pلوكاس نقطه 
 North Western Secondary School سوال از نمونه

Examinations Board  
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  3شماره  نينمونه تمر •

  . ديكن ميترس Cدور كامل گردش كرنك  كي يرا برا Pلوكاس نقطه 
  South-East Regional Examinations Boardسوال از  نمونه

                                
     
  4شماره  نينمونه تمر •

  . ديكن ميترس Cدور كامل گردش  كي يرا برا Pلوكاس نقطه 
  East Anglian Examinations Board سوال از نمونه

                              
 
  5شماره  نينمونه تمر •

  . ديكن ميترس Bتا  Aدور حركت نقطه  كي يرا برا Pلوكاس نقطه 
   South-East Regional Examinations Board سوال از نمونه
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  6شماره  نينمونه تمر •

  . ديكن مياز بسته تا باز شدن در ترس يرا برا Aلوكاس نقطه 
  West Midlands Examinations Board  سوال از نمونه

  

  
 

  
  

  
  انواع مكانيزمها •

  نوع از آنها اشاره شده است كه عبارتند از 8دارند كه در كتاب به مكانيزمها انواع بسيار مختلفي 
  مكانيزم پيچ و مهره اي - 1
  مكانيزم چهارميله اي - 2
 مكانيزم لنگ و لغزنده (لغزنده لنگي): - 3
 مكانيزم بادامك و پيرو  - 4

 دانستني هاي هنرآموز

 فعاليت پيشنهادي
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  مكانيزمهاي چرخ دنده اي: - 5
 مكانيزم چرخ وشانه  - 6
  :مكانيزم تسمه و قرقره - 7
  زم زنجير و چرخ زنجير:مكاني- 8
  
  مكانيزم پيچ و مهره -1 •

  . براي شكلهاي زير موارد زير با دانش آموزان بحث و گفتگو شود

                                   
      دستگاه باالبرد)             ج) دستگاه آبميوه گيري                    ب) ميكرومتر با مهره چرخان            الف ) جك با پيچ چرخان

  مكانيزم پيچ ومهره اي 2- شكل 
 

  الف) تأثير گام پيچ بر حركت مكانيزم
  ب) شناسايي پيچ و مهره در هر يك از شكلها 

  ب) در كداميك پيچ ثابت و در كداميك مهره ثابت است؟
  ج) در كداميك محرك به صورت دستي است؟

  ؟. وان استفاده كردد) براي ثابت نگه داشتن مهره از چه ترفندهايي مي ت
  ه) نوع دنده پيچ در هر مكانيزم به چه صورتي مي تواند باشد؟

  
  . مورد مختلف از اين نوع مكانيزمها و كاربرد آنها را بيابيد 3. مكانيزمهاي بادامك و پيرو شكلها وا نواع مختلفي دارند

  اتوماسيون مواد غذايي و خط مونتاز توليد خودرو، در دستگاههاي نساجي

  

 
  . انواع مكانيزمهاي چرخ دنده اي را با هم مقايسه كنيد و مزايا و معايب هر يك از آنها را نام ببريد
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  . مكانيزم شكل زير را ترسيم كنيد و نحوه كاركرد آنرا گزارش دهيد Working Modelكمك نرم افزار 

  

 
  . مطابق شكل زير كمك بگيريد Gearاز آيكن  Working Modelبراي رسم مكانيزم فوق در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

با دوبار كليك در صفحه ترسيم دو چرخ دنده كوچك ترسيم مي گردد با دوبار كليك روي آنها منويي مطابق شكل زير باز مي شود و مي 

  . توان مشخصات چرخ دنده ها را تغيير داد

  
  

 فعاليت پيشنهادي
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