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 چکیده 

که  یدارد، بطور یگآن کشور بست یکیالکتر یانرژ یدتول یزانهر جامعه به م یاقتصاد یدارتوسعه پا یاتبقاء و ح  

. لذا یستن یسرم یانرژ ینبدون استفاده از ا یو اقتصاد یخدمات یدی،تول ی،هر واحد صنعت یتشروع و ادامه فعال

 یهکل یدر اجرا یو نقش اساس یدهمختلف جامعه گرد یتهایسبب گسترش فعال یکخدمات رشته الکتروتکن یهارا

 دارد. یندهاو انجام فرآ یاتعمل
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در مدرسه .................... مشغول به تدریس  1394-1395وان هنر آموز رشته برق در سال تحصیلی اینجانب به عن

بودم .در اویال سال تحصیلی متوجه شدم که برخی از هنرجویان به رشته برق عالقه زیادی ندارند و باالجبار وارد 

 بت به حل این مشکل اقدام نمایم .بنابراین تصمیم گرفتم به ارائه راه حل هایی نساین رشته شده اند .

را برق رشته به  عالقمند کردن  هنرجویانسعی بر این است که راهکارهای  گزارش تخصصی و پژوهشدر این 

 ان و مسئولین برای رسیدن به این مهم مشخص گردد . دبیربیان نموده و نقش وظیفه ی خود دانش آموز ، اولیاء ، 

 نکات کلیدی :

 روش ها  -ندی عالقم – برقرشته 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

 علم کنت، اگوست نظر به وبنا باشد می پایین برقرشته  از اموزان دانش شناخت ، شده انجام تحقیقات به توجه  با

  برقرشته  از کافی شناخت ن آنا والدین و آموزان دانش چون.  کنش نگری وپیش آورد می نگری پیش وآگاهی
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 ، والدین سواد قبیل از خانوادگی شرایط.  دهند می نشان خود از  این رشته انتخاب برای کمتری تمایل ندارند،

 ، مشاوران عقیده به( 1374غریب،) باشند می موثر برقرشته  انتخاب در خانواده اقتصادی وضعیت پدرف شغل

 رابرق  رشته رسد نمی ها رشته دیگر انتخاب برای شان نمره که آموزانی دانش موارد دربیشتر ومدیران معلمان

 .نمایند می انتخاب

و فنی و  دانش کار های  رشته در تحصیل که است این هنرجویان توسط  برقرشته  نکردن انتخاب دالیل از یکی

 نسبت فرد یک کاتز نظر به بنا(.  1379 ، غریبت)دانند می باال سطوح در تحصیل ادامه جهت مانعی را حرفه ای

 منفی رویدادهای از جلوگیری در یا او نیازهای برآوردن در که کند می اپید مثبت نگرش( موضوعاتی) اشیائی به

 دست متناقضی نتایج به( 1374) چیمه میری مذکور تحقیات برخالف( 1379 ، کریمی)باشد موثر وی برای

نی و و  ف دانش کار به اموزان دانش وردنآ روی  و اند آورده روی برقرشته  به عالقه با آموزان دانش.  است یافته

 به توجهی   تحقیقات در که دیگری نکات از یکی است نبودهبرقرشته  به ورود شرایط کسب عدم اطربخ حرفه ای

 آنان والدین و آموزان دانش ایران کنونی جامعه در رسد می  نظر به است جامعه در کار فرهنگ است نشده آن

 با مترارف را و فنی و حرفه ای دانش کار های ورشته هستند مند عالقه رسمی استخدام و دولتی مشاغل به بیشتر

 دارد منفی تاثر و فنی و حرفه ای دانش کار شاخه به نسبت اموزان دانش نگرش در امر این پندراند می آزاد شتغالا

 در اشتغال جهت مهرت کسب برای راهی عنوان به نه پذیرند می استخدام خاطر به بیشتر را ماتحصیل جامعه در

رشته  به آموزان دانش نگرش در متعدد عوامل بنابراین. کند تغییر تا دارد الزم زمان که است رشنگ این جامعه

 .دارند مثبتیبرقرشته  به نسبت هنرجویان البته استبرق

و بازار کار آینده این رشته آشنا نموده  برقرا با رشته  هنرجویانمتصمیم گرفتم  ..…بنا بر آنچه گفته شد اینجانب 

 عالقمند نمایم .به ادامه تحصیل در این رشته و آنها را 
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 بیان مسئله

امروزه  یقتروبرو نخواهد شد. در حق یکاریالزم باشد، با مشکل ب هایییتوانا یبرق دارا یلفارغ التحص یکاگر 

رشته به خارج از کشور مهاجرت  ینتوانمند و با استعداد ا یالنفارغ التحص یشتراست که ب ینا یمشکل اصل

 «.یمهست ورشته روبر ینکارآمد در ا یروهایو ما اکنون با کمبود ن دکننیم

رشته  ینا یالنفارغ التحص یشغل یهادر مورد فرصت یزن یرانبرق دانشگاه علم و صنعت ا یمهندس یداز اسات یکی

 :گویدیم

 ینو همچن یکنون در جهان یبه انرژ یندهفزا یازدر کشور، با توجه به ن یطبق نظر کارشناسان و متخصصان انرژ"

 ینکشور افزوده شود که ا یدتول یتمگاوات به ظرف ۱۵۰۰حدود  یددر کشور، ساالنه با یکیالکتر ینرخ رشد انرژ

 .برق و قدرت دارد صصمتخ یالنفارغ التحص ینو همچن یدجد یروگاههایبه احداث ن یازن

صنعت  ازیمیمجموعه عظ یکه است چون در هر جا کگسترده یاربس یزمهندس کنترل ن یک یشغل هایفرصت

 یکنترل ضرور یمهندس یکذوب آهن و... وجود داشته باشد، حضور  ی،خودروساز یمان،مثل کارخانه س یمهندس

 یاهسته یعدر صنا یاوابسته به وزارت دفاع و  ینظام یعدر صنا توانندیرشته م ینا یالنفارغ التحص یراناست. در ا

شروع به کار  یبرا یگرید ینهگز تواندیم یقو ابزار دق یصنعت یوناتوماس یخصوص یشروع به کار کنند. شرکتها

 .باشد

دفاع و  یع،پست و تلگراف و تلفن، صنا یهاجذب وزارتخانه تواندیم یکالکترون یامهندس مخابرات  یکباالخره  و

 . شود یو دولت یمختلف خصوص یسازمانها

 

 

 اهداف:.

 هدف کلی:    

 هنرجویانبه برق مه تحصیل در رشته نحوه اداآموزش صحیح  
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 اهداف جزئی:

 برقی رشته در مورد مزایا دانش آموزانافزایش سطح آگاهی  

 برقرشته تغییر نگرش منفی و سطحی والدین نسبت به  -

 توانایی های خود در رشته برقدر مورد استفاده  هنرجویاناتخاذ برنامه های مدون و قابل قبول برای  -

 بصورت سطحی و مورد نیاز رشته برقدین در مورد آشنایی و آموزش وال -

 مقایسه با شاخص

 عالقمند شوند و خواستار ادامه تحصیل در آن باشند . برقدر مقایسه با شاخص ، هنرجویان باید به رشته 

 توصیف وضعیت موجود:

کنون در سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم و هم ا …مدت  …اینجانب              

که با آنها سر و کار  برق جویانیتعداد هنر  مشغول به تدریس می باشم . برقبه عنوان هنر آموز  ..…هنرستان 

با گذشت چند هفته اول سال تحصیلی و رونق گرفتن سیر صعودی تدریس و امور    .نفر می باشند 25دارم 

در اولین جلسه  حصیل در این رشته رغبتی ندارند.و ادامه ت برقبه رشته آنها  متوجه شدم که آموزشی در مدرسه 

ی انجمن اولیاء که تشکیل شد همه ی این موارد توسط والدین بازگو شده و به شکل جدید در برابر ما مجسم شد. 

بنابراین من  هنر آموزان و حتی والدین آنها عالقه خاصی به این رشته ندارند. شواهد حاکی از آن بود که برخی از 

 باید اطالعاتی را برای بررسی وضعیت موجود جمع آوری می کردم. پژوهشگران به عنو
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 گردآوری اطالعات:

 تهیه پرسشنامه-1

کرده و در  ینتدو یوضع موجود پرسش نامه ا یفیک یشاخص ها ی ینهدر زم یشترب یداده ها یگردآور یبرا

 دانش آموزان قرار دادم. یاراخت

 

 پـــرســـــش هـــا
 زانآمو هنرپاسخ 

 خیر بله

 شده اید ؟ برقآیا با عالقه وارد رشته  -1

 پیشرفت تحصیلی شما آسیب می رساند؟ عالقه به آیا نداشتن  -2

 دسترسی دارند موفق تر از دیگرانند؟ رشته های دیگر می روندآیا کسانی که به  -3

 لذت می برید؟ رشته تحصیلی تان آیا شما از  -4

 فقیت تحصیلی شما تأثیر دارد؟در مو برقمباحث به نظر  -5

 لذت می برید ؟ برقایا از مطالعه دروس  -6

 راضی هستید؟ شوید مرتبط با الکترونیک و برقشغل در آینده وارد از اینکه  -9

 مایلید که این رشته را ادامه بدهید ؟آیا  -10

  

 

 مصاحبه با پدر و مادر  - 2

 دادم .پرسشنامه در زیر آمده است :والدین هنرجویان قرار در مرحله دوم پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 
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 پـــرســـــش هـــا
 والدینپاسخ 

 خیر بله

 آشنا هستید ؟ برقآیا با رشته  -1

 مشغول به تحصیل می باشد راضی هستید ؟ برقاز اینکه فرزندتان در رشته آیا  -2

 ی کند ؟آیا در منزل فرزند شما دروس رشته را با عالقه مطالعه م -3

 ایا تمایل دارید فرزندتان تغییر رشته بدهد ؟ -4

 

  

 

 مطالعات کتابخانه ای – 3

یکی دیگر از روش های بنده برای جمع اوری اطالعات استفاده از منابع کتابخانه ای و مقاالت می باشد که در زیر 

 به توضیح آن می پرداز.

 یندهدر جامعه است . جامعه آ ییبه مهارت گرا ییدرک گرام تبدیلهدف از دوره های کاردانش و فنی و حرفه ای  

توسعه کشور ، توسعه  یهدفها یبرا یانسان یرویمهارت است نه دارندگان مدرک ، توسعه ن یمتعلق به افراد دارا

با  و فنی و حرفه ای شاخه کار دانش یلیشاخه تحص یناست.پر تحرک تر یو مهارت یو حرفه ا یفن یآموزشها

 یتاست که از ترب ینجامعه است. هدف ا یازهایبا ن  یالنفارغ التحص یطشرا یقو تطب یلیتحص یهاتنوع رشته 

 یبرا یمهارت یشاخه کسب آموزشها یندانش آموزان به ا یشهایاز گرا یکیفاقد مهارت بکاهد. یالنفارغ التحص

 یک یدارا انیسن نو جو آن است که دانش آموز در یشاخه در پ ینمناسب است . ا یشغل یبه فرصتها یدسترس

 یل، او را کمک کند.مساله اشتغال دانش آموزان فارغ التحص ینگرش و مهارت شود که در مواجهه با مسائل زندگ

 ینسن ینکهاست که از نظر کار و اشتغال دچار مشکل نشوند.با توجه به ا یکه با آموزش و مهارت آموز یندهدر آ
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برخوردار  یمهارت یسن از آموزشگاهها ینبه ا یدناز رس قبل یدت و باسال اس 24تا  17 ینو اشتغال ب یکاریب

از نبود مهارت و  یناش یکاریو مقابله با ب یداشتغال مولد و مف یشوند.آماده کردن دانش آموزان دوره متوسطه برا

توجه  یسمر یرغ یو حرفه ا یفن یبا آموزشها یرسم یارتباط باآموزشها یجادبا فرهنگ کار است. ا ییعدم آشنا

خارج از وزارت آموزش  یآموزش و بازار کار استفاده از امکانات آموزش ینب یوستگیو پ ینیفرهنگ کار و کار آفر به

آورد .صدها رشته  یبوجود م یگرد یدر آموزش را در دستگاهها یتاحساس مسئول یتو تقو یجادو پرورش که ا

 یندهاشتغال آ یمطمئن برا یریکه مس  دهد یارائه مبه دانش آموز  یو خصوص یرا به کمک موسسات دولت یشغل

و مهارت  یالنشود و فارغ التحص یمناطق و استان توسعه داده م یازبا توجه به ن یمهارت یجوانان است. رشته ها

 .کنند یا م یدخاطر پ ینانشغل اطم یافتنآموختگان از نظر 

 در سطح کشورو فنی و حرفه ای شاخه کار دانش  یکل اهداف

 یربطذ یدستگاهها یمختلف از رهگذر مشارکت و هماهنگ یماهر بر اساس بخشها یانسان یروین یتترب -

سالح در مقابل  ینجوانان که مناسبتر یبرا یاشتغال و خود اشتغال ینهزم یجادا ینو همچن یکاریاز ب یریجلو گ - 

 تهاجم است

 یاز آموزشها یبخش یبه جا یمهارت وزشهایآم یقاز طر یانسان یروین یگذار یهدر امر سرما ییصرفه جو -.

 و کم کردن زمان آموزشها. یو نظر یتئور

 و آموخته ها و مهارت دانش آموزان یرسم یرغ یشناختن آموزشها  یتبه رسم -

 نمودن آموزشها. یکاربرد یقاز طر یخارج ییکارا یشآموزش و پرورش و افزا یداخل یکارآئ یشافزا -
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کارکنان  یمختلف از رهگذر مشارکت آموزش و پرورش و ارتقاء دانش عموم یبخشها ییاو کار یبهره ور یشافزا -

 .یپلمتا سطح د

 قابل انعطاف نمودن آموزشها. یالزم برا یها ینهزم یجادو ا یرسم یرو غ یرسم یآموزشها ینکم کردن فاصله ب -

که به  ییها  یپلمهد زشآمو یمختلف برا یدستگاهها و بخشها یمضاعف از سو یگذار یهاز سرما یریجلو گ -

 بودند. یمهارت یآموزشها یازمندبه دانشگاهها ن یابیعدم راه  یلدل

 یبلکه م یستند،مهم به جامعه که کالس و مدرسه تنها مکان آموزش و معلم و مدرسه تنها آموزشگر ن ینا یمتفه -

( را مکان  یو خدمات کشاورزی ی،نعتص ی، واحد ها یکار ) اصناف ، جوامع صنف یطهایمح یهکل یتوان با هماهنگ

 بعمل آورد. ینهو از وجود آنها استفاده به یدآموزش و استاد کاران را معلم د

و آشنا نمودن آنان با  یو خصوص یمختلف اعم از دولت یکارکنان و کارگران در بخشها یهارتقاء دانش کل -

 یرویجامعه به ن یازبا نگاه به ن انسانی یروین در امر یگذار یهسرما -.یدجد یآموزش و تکنولوز یاستانداردها

 .توسعه یو بر نامه ها یزمان یمماهر بر اساس تقو یانسان

 یمهارت یساختار رشته ها

واحد در هر  20مهارت که حد اقل از  یاصل یهپا یشده است.استانداردها یلاز چهار بخش تشک یمهارت یها رشته

در دانش  یستگیشا یجاداست که به منظور ا یازن یشباشد.شامل دروس پ یم یرواحد متغ 47رشته تا سقف 

مهارت  یلشده است.شامل دروس تکم ینیب یشپ یاصل یا یهپا یمهارت یورود به آموزش استاندارد ها یبرا نآموزا

 .واحد است 9مهارت حد اکثر تا  یو استاندارد ها الزامی – یعموم یباشد که با توجه به سقف واحد ها یم
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 یواحد دروس انتخاب 4حد اکثر  کارورزی –واحد  1واحد   قانون کار  2 ایمنی و بهداشت –واحد  2 ینیکار آفر 

 از رشته هاست یمجموعه ا یاهر رشته  یاست که برا

 برقرشته  یمعرف

 برقی هدف رشته  

های با استفاده از آموخته بر انجام وظایف شهروندیتربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد است که بتواند عالوه 

ی های مربوط به الکتروتکنیک در سطوح میانی )تکنسین( خدمات الزم را ارائه کند. رشتهخویش در حرفه

 .های گروه تحصیلی برق استای از رشتهو حرفهی فنی الکتروتکنیک شاخه

 ی رشتهدورنمای آینده

های الکتریکی به نظر ی لوازم خانگی و سیستمها در کلیهدههای فناوری و وارد شدن ریزپردازنبا توجه به پیشرفت

ی اشتغال برای تر از گذشته توسعه یابد. لذا زمینهرسد که کاربری این رشته در سطوح مختلف حتی بیشمی

 دهد،ی صنعتی برقی رخ میالتحصیالن این رشته کماکان مهیا خواهد بود. اما به لحاظ تغییراتی که در سامانهفارغ

های آموزشی با توجه به فناوری اطالعات صورت ریزی رشته و تولید کتاببایستی تجدید نظر کلی در برنامهمی

 .گیرد

 ضوابط ورود به رشته

ی الزم ی متوسطه را به اتمام رسانده و حد نصاب نمرهبرای ورود به این رشته الزم است تا داوطلب، سال اول دوره

ی الکتروتکنیک تواند با انتخاب رشتهای را داشته باشد. در این صورت میی و حرفهبرای انتخاب گروه تحصیلی فن

به تحصیل مشغول شود. الزم به توضیح است که در برخی مناطق به لحاظ استقبال زیاد داوطلبان ورود به این 

 .گیردرشته بر اساس شرط معدل یا آزمون ورودی صورت می



 این فایل برای مشاهده است .

 با برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی

.قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید   
 

15 
 

 خصوصیات فردی جهت ورود به رشته

شود، ضروری است افرادی که تمایل به جا که در کنار مباحث علمی این رشته مباحث تئوری نیز مطرح میز آنا

ی دروس ریاضی و فیزیک برخوردار باشند و از ی نسبتاً قوی در زمینهی تحصیل در این رشته را دارند از پایهادامه

 .ببرند های عملی )کارگاهی یا آزمایشگاهی( نیز لذتانجام فعالیت

 میزان خالقیت، ابتکار و نوآوری مورد نیاز

طور طبیعی با شود به که جذب بازار کار میچنین پس از آنکه فرد در طول دوران تحصیلی و همبا توجه به این

های خود ذهنی کارگیری آموختهمسائل و موارد مختلف فنی در ارتباط خواهد بود، الزم است برای تحصیل و به

بایستی چنین میای مبتکرانه داشته باشد تا بتواند در شرایط مختلف به سرعت تصمیم بگیرد و هموحیهخالق و ر

 .ی صنعتی کشور به بهترین وجه استفاده نمایدعلوم در زمینه از پیشرفت

 ی دیپلمساله 3ی توانایی فراگیر پس از دوره

 های کوچککشی ساختماناجرای سیم -

 ی آنمنظور سرویس و رفع عیوب سادهازم خانگی برقی متداول به باز کردن و بستن لو -

 فاز و ترانسفورماتورهای کوچکفاز و تکبازپیچی موتورهای الکتریکی سه -

 ریزیهای قابل برنامهاندازی موتورهای الکتریکی کوچک با کلیدهای کنتاکتورها و رلهکشی و راهکابل -

 افزار مربوطروی پالن ساختمان با استفاده از نرم ترسیم مدارهای الکتریکی مختلف بر -

 های الکتریکیی مدارها و ماشینتحلیل مسائل ساده -
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 ی کاردانیی دوسالههای فراگیر پس از دورهتوانایی

 ی مدارهای روشنایی و تأسیسات الکتریکی در سطح محدودتوانایی طراحی و محاسبه -

 یی و زمینیی هواهای شبکهتوانایی اجرای نقشه -

 ی اتصال مفصل به کابلهای فشار ضعیف و قوی و نحوهتوانایی تعمیر و نگهداری شبکه -

 فاز و مخصوصهای الکتریکی سهتوانایی تحلیل مدارهای الکتریکی، دیجیتال و مباحث ماشین -

   PLC سازی مدارهای قابل کنترل به کمکتوانایی تحلیل و پیاده -

 تورها، ترانسفورماتورها و آرمیچرهای مختلفپیچی موتوانایی سیم -

 آالتاندازی ماشینهای تأسیساتی کوچک و راهتوانایی در اجرای طرح -

 اندازی و استفاده از تجهیزات الکتریکی ساده در بخش صنعت و خدماتنصب، راه -

 های صنعتیهای الکتریکی ماشینتوانایی تعمیر و نگهداری قسمت -

 ی الکتروتکنیککوچک تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته هایسرپرستی بخش -

 کنندهی الکتروتکنیک در سطح تعیینهای علمی رشتهآموزش مهارت -

  یو حرفه ا یفن یدر هنرستان ها برقجذب هنر جو در رشته  یشناس آسیب

  .یسمهادر ارگان ینظم یب یشهعبارت است از مطالعه و شناخت ر یشناس آسیب
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عدم  یزرشته، و ن ینا یانهنرجو یفضع یلیوه جذب  هنرجو در رشته حسابداری و عملکرد تحصتوجه به نح با

 رغبت دانش آموزان برای انتخاب رشته حسابداری، 

  :باشد یرز یلبه دال یتواندرشته م ینضعف جذب هنرجو در ا نقاط

موجب  یترشته را ندارند و در نها ینا الزم  در یزهکشش و انگ ییبه عنوان هنرجو که توانا ییاستفاده از داده ها .1

تواند به دانش  یموضوع م ینو ا یاورندب یینکه سطح آموزش را پا یکنندم یدلسردی مدرسان شده و  اغلب سع

  .باالتر لطمه وارد کند یبا بهره هوش یگرآموزان د

  .آزمونها به علت کمبود بودجه ینلغو آزمونهای هماهنگ و به حداقل رساندن ا .2

ها  یرستاناز دب یاریهم چنین در هدایت تحصیلی و مشاوره دانش آموزان ضعف وجود دارد.وچه بسادر بس .3

  .شوند یورود به هنرستان م یبرا یرستاندوم از دب یهو مشاوران مانع خروج دانش آموزان پا یرانمد

د در صورت ناتوانی در رشته آگاهی والدین ودانش آموزان از این رشته تحصیلی کم است و آن ها تصورمی کنن .4

  .کنند نام ثبت رشته این در باید ˛دیگری

اطالع رسانی مناسبی در خصوص معرفی شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای از سوی رسانه ها انجام نشده  .5

  .است

ها به رشته  یگررشته از طرف مسوالن هنرستان و دانش آموزان د ینا یانهنرجو یو سرخوردگ یزگیانگ یب .6

 ینتر یفاز هنرستان ها ضع یدر بعض یرا.)ز یینمعدل پا یلبه دل یااجبار و یرشته از رو ینو انتخاب ا یناچار یلدل

  (.شوند یم یترشته هدا یندانش آموزان به ا

  .رشته ینا یو امکانات مناسب ومربوط در اغلب هنرستان ها برا برقکارگاه   یانبود کالس  . 7
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امر تداوم  یندرامر آموزش ا ییهنر آموزان که در صورت نارسا یسکنترل  به نحوه تدر عدم توجه و عدم. 8

  .هنر آموز خواهد شد یزگیانگ یموجب ب یجدر صورت  فعال بودن هنر آموز به تدر یکرد و ل یداخواهدپ

رشته نیروها  ندرای˛مشخص نیست که طبق آنبرقرشته  ینیازهای شغلی و نیروی انسانی مورد نیاز آینده برا .. 9

 یخرج یتداردو نها یازرشته فقط به کال س و معلم ن این ˛ یراناز مسوالن ومد یرا تربیت کنیم.و چون ازنظر  بعض

 یهدر کل یراخ یمتاسفانه در سالها یلدل ینبه هم باشد یحساب م ینچند ماش یدشوند خر یمتحمل م یرانکه مد

رشته به وجودآمده که بعضا بدون  ینا یانتفاع یرو چه غ و چه کارو دانش یو حرفه ا یهنرستان ها چه فن

 بودن الوصول سهل و امکانات منطق از ˛برخالف ادعا یگر. به عبارت دیباشددر منطقه م یسنج یازو ن یکارشناس

باشد. وبه  یم یو حرفه ا یآموزش فن یهاول یاستجامعه. که عمال برخالف س نیازهای از نه˛کند  یم پیروی رشته

  . مانند یم یکاراز آنان همچنان ب یاریبس یلدل ینهم

  مختلف جذب هنرجو در هنرستانها راهکارهای

در سال  یانومرب یاءجلسات آموزش خانواده و انجمن اول یقنسبت به رشته های هنرستان از طر یاءآگاه سازی اول.1

  .یرستاناول دب

دربخش ها و  برقکار در رشته  یرویمازاد ن یاو زیان یصبرتشخ یمبن یاستعالم از وزارت کار و امور اجتماع.2

  .هر منطقه یرسانه ها یقاز طر یکاف یمختلف. و اطالع رسان یسازمان ها

 ینکهرشته. )با توجه به ا یندانش آموزان سال اول به ا یحصح یتستاد مشاوره در هر منطقه جهت هدا یلتشک .3

از آنجا  یزاز مواقع آن دانش آموزان ن یاریست.که در بسشده ا یاز هنرستان ها سال اول هم جذب م یاریدربس

  (.رفته اند
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  ..و لحاظ نمودن آن در ثبت نام یآزمون ورود یبرگزار .4

  .رشته داشته باشند ینکه در درجه اول عالقه به ا یاستفاده نمودن از دانش آموزان ..5

دانش  یحصح یتجهت هدا یه به رشته های فنکارآمد و آگا ینیکه هنرآموز بوده اند و مشاور یرانی. جذب مد6

 آنان. یلو ادامه تحص یشغل یندهآموزان درهنگام انتخاب رشته و آ

 تجزیه و تحلیل داده های اطالعاتی بدست آمده:

و برق با تجزیه و تحلیل پرسشنامه هاو منابع به این نتیجه رسیدیم که بیشتر هنر جویان و والدین آنها با رشته 

 ن آشنا نیستند.آینده شغلی آ

 ، همین عدم آشنایی کامل با بازار کار و اینده آن بود .برقو یکی از دالیل اصلی عدم عالقه هنرجویان به رشته 

بیشتر آنها از روی اجبار معدل وارد این رشته شده بودند .والدین در اظهار نظر خود بیشترشان اعالم کردند که 

بیشتر آنها دوست نداشتند رشته  نمی کند و عالقه ای به آن ها ندارد . فرزندشان در منزل دروس رشته را مطالعه

  را ادامه دهند و می خواستند که تغییر رشته بدهند .

 ارائه راه حل های پیشنهادی:

طی تشکیل جلساتی مانند شورای  با جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن، تبادل تجربه با همکاران           

جمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندی مطالب بدست آمده برای حل مشکل، ان و اندبیر

 راههای مختلفی ارائه گردید که عبارتند از:
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 اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

 برقرشته آگاهی کامل اولیاء از  -

 از طریق اینترنتبرق اطالعاتی در مورد بازار کار رشته راههای دستیابی اولیاء به  آموزش -

 برقمعرفی مدیران موفق شاغل در رشته  -

 دخل و خرج منزل به هنرجویان برقدادن مسئولیت  -

 برقآشنایی کاربردی هنرجویان با نرم افزارهای  -

 انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا:

حل های ارائه شده را با قضاوت با توجه به یافته های بدست آمده و تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادات و راه  بنده

 ارزشی سنجیده و با توجه به امکان اجرا و اهمیت اجرای آنها، راه حل ها را به ترتیب زیر بر می گزیند.

 برقدرباره رشته  آموزش و آگاهی والدین  -1

 بصورت کاربردی برقرشته فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مواجهه با  -1

 برقنرم افزارهای جدید ولی دانش آموزان در مسیر استفاده از هدایت درست و قرار دادن اص -2

 رسیده اند.مهندسی تحصیل کرده اند و اکنون به مدارج باالی برق معرفی افراد موفقی که در رشته  -3

 دخل و خرج منزل را به فرزندان خود بسپارند .برقاز والدین خواستم که مسئولیت  -4

 برخی از ادارات برقضوری به دفاتر آشنا ساختن هنرجویان از طریق مراجعه ح -5
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 اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی:

نتایج پژوهش انجام شده را با همکاران، مدیر، و مشاور آموزشگاه مورد بحث قرار دادم.  پژوهندهاینجانب به عنوان   

ند. و بنا را بر این ، مشاور، قول همکاری را برای اجرای راه حل های انتخابی دادهنرستاندر این زمینه مدیر 

 گذاشتیم که راه حل ها را بر اساس معیارهای زیر به اجرا در آوریم.

 قابل اجرا در مدرس و منزل باشد. -

 زمان و هزینۀ کافی برای اجرای روشها گرفته شود. -

 استفاده از وسایل و ابزارهای الکترونیکی موجود در مدرسه به هنگام نیاز. -

 ی راه حل ها.کنترل و نظارت مستمر بر اجرا -

 نظارت بر اجرای راه حل ها:

 شد .با والدین ارتباط حضوری و تلفنی در طی هفته برقرار  -

 برقکالس هایی مستمر در طول هفته با حضور مشاور مدرسه برگزار شد و در آن اطالعات کامل از رشته  -

 اهمیت و بازار کار آن به هنرجویان ارائه شد .

بصورت شفاهی در جلسه شورای دبیران در مورد تغییرات اعمال شده ارائه  در پایان هر ماه گزارش اجمالی -

 می شد.

مورد نظر برای استفاده والدین و دانش آموزان به آنها  و بازار کار آن  برق معرفی رشته کتابهایی مربوط به  -

 معرفی شد.
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 ارزیابی بعد از اجرای طرح ) نقاط قوت اجرای طرح (

عالقه مند شده بودند و تصمیم گرفتند در این  برقهنر آموزان مشاهده شد که به رشته  در بررسی از             

را مطالعه می کردند و در کالس و کارگاه بصورت کاربردی  برقآنها با عالقه دروس  رشته ادامه تحصیل دهند .

والدین آنها نیز از این موضوع  دید کاربردی پیدا کرده بودند و برقآنها به رشته  را استفاده می کردند. برقمفاهیم 

 ابراز خرسندی می کردند.

 نقاط ضعف

سعی کنیم هرچه زودتر فرهنگ  می باشد .پس پژوهشعدم فرهنگ صحیح انتخاب رشته از نقاط ضعف این 

 برقرشته را آموزش دهیم و بستری را فراهم سازیم تا فرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از  انتخاب رشته صحیح 

 بهینه کرده و لذت ببرند. استفاده

 نتیجه گیری

برق فراهم شده  ینمهندس یبرا یادیز یشغل یکوچک و بزرگ در کشور، فرصت ها یعامروزه با توسعه صنا"  

 یناست که ا ینا یلهستند، به دل یکاررشته ب ینا یالناز فارغ التحص یوجود بعض ینکه با ا ینیمب یاست و اگر م

کسب  یجهدروس و در نت یقعم یادگیری یبه جا یلدر دوران تحص یاگردند و  یال کار مفقط در تهران دنب یاافراد 

  .خود را گذرانده اند یدرس یالزم، تنها واحدها یها ییتوانا

نباشد بلکه به  یوزارتخانه ا یابه دنبال استخدام در موسسه  یعنیباشد  ینکارآفر ید،مهندس خوب با یک همچنین

 یازهان ینا یخاص یها و مدارها یستمس یو با طراح یافتهکشور را  یو صنعت یفن ازهاییخود، ن یها یآگاه یاری

  ".بوده اند یزو خوشبختانه موفق ن دادهما انجام  یالناز فارغ التحص یکه بعض یرا برطرف سازد. کار
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  :یدگو یم ینهزم یندر ا یزن یکمره ا دکتر

امروزه  یقتروبرو نخواهد شد. در حق یکاریزم باشد، با مشکل بال یها ییتوانا یبرق دارا یلفارغ التحص یکاگر "

 یرشته به خارج از کشور مهاجرت م ینتوانمند و با استعداد ا یالنفارغ التحص یشتراست که ب ینا یمشکل اصل

  ".یمهست ورشته روبر ینکارآمد در ا یروهایکنند و ما اکنون با کمبود ن

رشته  ینا یالنفارغ التحص یشغل یدر مورد فرصت ها یزن یرانلم و صنعت ابرق دانشگاه ع یمهندس یداز اسات یکی

  :یدگو یم

 ینو همچن یدر جهان کنون یبه انرژ یندهفزا یازدر کشور، با توجه به ن یطبق نظر کارشناسان و متخصصان انرژ"

 ینافزوده شود که ا کشور یدتول یتمگاوات به ظرف 1500حدود  یددر کشور، ساالنه با یکیالکتر ینرخ رشد انرژ

  .برق و قدرت دارد صصمتخ یالنفارغ التحص ینو همچن یدجد یروگاههایبه احداث ن یازن

از صنعت  یمیمجموعه عظ یکگسترده است چون در هر جا که  یاربس یزمهندس کنترل ن یک یشغل یها فرصت

 یکنترل ضرور یمهندس یکضور ذوب آهن و ... وجود داشته باشد، ح ی،خودروساز یمان،مثل کارخانه س یمهندس

  .است

 یع،اطالعات، صنا یارتباطات و فن آور یتواند جذب وزارتخانه ها یم یکالکترون یامهندس مخابرات  یکباالخره  و

  "شود. یو دولت یمختلف خصوص یدفاع و سازمانها

 برقهنرجویان  بیشتر و عالقمندی کارایی جهت در که پیشنهاداتی

 تحصیلی هدایت و معدل جهت از بهتر:  بهتر فراگیران .جذب1

 مناسب بودجه و کافی سرمایه .وجود2
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 کارگاه برق آموزشی کمک وسایل کردن روز .به3

 برقهنرآموزان  علمی .تقویت4

 انتظار مورد اهداف و ها فعالیت اجرای برای سازی .بستر5

 فعالیت کردن ندهدفم و مدرسین جذب شدن(  باال بخشی اثر و کارآمد براساس)  مند .ضابطه6

 برقآشنایی کامل هنرجویان با رشته .7

 جویان هنر توانایی و استعدادها کردن شکوفا برای نوآوری خالقیت برای الزم شرایط .ایجاد8

 سازی آماده و تبلیغات از استفاده با ای حرفه و فنی و دانش و کار های رشته متقاضیان در عالقه و انگیزه ایجاد.  9

 مناسب شرایط
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