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مقدمه اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

استانداردهاى  مبناى  بر  کاردانش«  شاخٔه  تخصصى  »کتاب هاى  ىا  مهارت«  »پودمان هاى  تألىف  برنامه رىزى 
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ی کاردانش، مجموعه ی هشتم« صورت گرفته است. براىن اساس 
ابتدا تواناىى هاى هم خانواده )Power Harmonic( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى 
هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهاىت واحدهاى کار هم خانواده با 

هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »تواناىى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمىسىون هاى تخصصى با ىک نگرش علمى انجام شده است به 

گونه اى که ىک سىستم پوىا بر برنامه رىزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
با روش مذکور ىک »پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأىىد وزارت آموزش و پرورش در »شاخٔه کاردانش« 

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

جهت درىافت گواهىنامه مهارت به دست آورند.
 بدىهى است هنرآموزان و هنرجوىان ارجمند شاخه ی کاردانش و کلىه ی عزىزانى که در امر توسعه آموزش هاى 
مهارتى فعالىت دارند، مى توانند ما را در غناى کىفى پودمان ها که براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوىن شده است 

رهنمون و ىاور باشند. 

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
  دفتر تألىف کتاب هاى درسی 

فنى و حرفه اى و کاردانش                
                          

P = Power  U = Unit  M = Module



مقدمه
در مراکز صنعتى کمتر پىش مى آىد که از موتورهاى تک فاز استفاده کنند، بلکه قرىب به اتفاق موتورهاى مورد استفاده در اىن 
مراکز موتورهاى سه فاز مى باشند. اىن انتخاب به خاطر ارزان بودن موتورهاى سه فاز، نداشتن تجهىزات اضافى براى راه  اندازى، 
ارائٔه توان بىشتر در حجم هاى ىکسان، و باالخره، امکان کنترل و تعمىر و نگهدارى آسان اىن موتورها مى باشد. به علت عدم دسترسى 

به برق سه فاز در اماکن مسکونى، به ناچار از موتورهاى تک فاز استفاده مى شود. 
موتورهاى تک  فاز در توان هاى پاىىن ساخته مى شوند و در انواع مختلف از قبىل، موتورهاى انىورسال، موتورهاى قطب 
چاکدار، موتورهاى با سىم پىچ استارت و موتورهاى سه فاز با کارکرد تک  فاز، در مصارف خانگى، مورد استفاده قرار مى گىرند. 
براى مثال، بىشتر موتورهاى به  کار رفته در جاروبرقى ها و آب مىوه گىرى ها از موتورهاى انىورسال مى باشند. اکثر موتورهاى به کار 
رفته در کولرها، ماشىن هاى لباس شوىى و ىخچال ها از نوع موتورهاى تک فاز با سىم پىچ استارت مى باشند. موتورهاى با سىم پىچ 
استارت ممکن است به صورت طرح دو فاز ىا با سىم پىچ استارت موقت طراحى بشوند که هر دو مورد در اىن مجموعه مورد بحث 

قرار خواهد گرفت. 
در اىن کتاب نخست به روش هاى طرح دىاگرام ها اشاره شده و طرح جدول ها و رسم دىاگرام هاى موتورهاى تک فاز از نوع 
طرح دو فاز، و سىم پىچ استارت در حد امکان مورد بررسى قرارگرفته است. سپس سىم پىچى موتورهاى تک فاز به صورت کارهاى 
عملى دنبال شده است. ترسىم نقشه ها و محاسبات را هنرجوىان در دفتر گزارش کارگاهى انجام مى دهند. در کارهاى عملى پاىانى 

سعى شده است که هنرجوىان از طرىق بىان رىاضى، با محاسبات ساده آشنا شوند. 
با پاسخ دادن به اىن پرسش ها،  پىش آزمون ها و پرسش ها در حد مطالب  کتاب طرح شده است، لذا هنرجوىان مى توانند 
آزموده هاى خود را ارزىابى کنند. در فصل پاىانى هم تبدىل موتورهاى سه فاز به تک فاز و محاسبٔه خازن مورد نىاز دنبال شده است. 
از همکاران ارجمند خواهشمندىم نظرات اصالحى خود را به دفتر برنامه رىزى و تألىف آموزش هاى فنى و حرفه اى و ىا 

به نشانى اعالم شده در صفحٔه شناسنامٔه کتاب ارسال نماىند تا در چاپ هاى بعدى نسبت به رفع اشکاالت احتمالى اقدام شود. 
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