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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههاي
درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي پیشین براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم.
مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام دادن كار واقعي به طور
استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته تحصيلي حرفهاي شما ،چهار
دسته شايستگي در نظر گرفته شده است:
 .1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي كار با دستگاه هاي فرايندي
 .2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
 .3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 .4شايستگيهاي مربوط به يادگيري همیشگی مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان
برنامهريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين
کرده اند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين كتاب دومين كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته صنايع شيميايي تأليف شده است و شما در طول دو سال تحصيلي پيش رو
چهار كتاب كارگاهي و با شايستگيهاي متفاوت را آموزش خواهيد ديد .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت در شغل و
حرفه براي آينده بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي کنید تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و
در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي عمليات دستگاه ها درصنايع شيميايي شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري
است و هر واحد يادگيري از چند مرحلهكاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد
شايستگيهاي مربوط به آن را كسب کنید .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور
می کند و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12است.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير
دنياي كار و مشاغل ،برنامه درسي رشته صنایع شیمیایی طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي تأليف گرديد .كتاب حاضر
از مجموعه كتابهاي كارگاهي است كه براي سال دهم تدوين و تأليف شده است .اين كتاب داراي  5پودمان است كه هر
پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است .همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگيهاي اين كتاب
ميباشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است .هنرآموزان گرامي ميبايست براي هر پودمان يك نمره در
سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند .نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12است و نمره هر پودمان از دو بخش
تشکيل می شود كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمانها است .از ويژگيهاي
ديگر اين كتاب طراحي فعاليتهاي يادگيري ساختيافته در ارتباط با شايستگيهاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع،
اخالق حرفهاي و مباحث زيست محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است
كه الزم است از ساير اجزای بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرمافزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده
شود .كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام دادن كار واقعي مورد استفاده قرار ميگيرد .شما میتوانید
برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج
در یادگیری محتوای کتاب ،بودجهبندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگیهای غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت
راهنما و پاسخ فعالیتهای یادگیری و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
كتاب شامل پودمانهاي ذيل است:
پودمان اول :محاسبات در صنايع شيميايي كه در سه مرحله :بهکارگیری يكاها و ابعاد ،تبديل يكاها و موازنه مواد ورودی و خروجی
به یک سامانه آموزش داده ميشود.
پودمان دوم :دستگاه های حرارتی نام دارد ،كه در سه بخش :کار با مبدلهای حرارتی ،کار با برجهای خنککننده و کار با
خشککنها بيان مي شود.
پودمان سوم :داراي عنوان دستگاه های د ّوار است .در اين پودمان ابتدا کار با پمپها آموزش داده می شود و سپس کار با
مخلوط کن ها و سانتریفیوژها و در ادامه كار با دستگاه هاي كاهش اندازه شرح داده شده است.
پودمان چهارم :راكتور و مخازن نام دارد .ابتدا سرعت واكنش و عوامل مؤثر بر آن شرح داده شده است و سپس راكتور و انواع
آن و در ادامه كار با مخازن آموزش داده میشود.
پودمان پنجم :با عنوان دستگاههاي جداكننده است كه در آن هنرجويان ابتدا با به كارگيري روشهاي جداسازي در صنایع شیمیایی
آشنا ميشوند و سپس کار با برجهای تقطیر و استخراج را فرا میگیرند.
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيشبيني شده براي اين درس محقق شود.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش

