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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               الکترونیک پایه ـ 310155
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
فتح اله نظریان، سید محمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی، فرشته داودی لعل آبادی، سهیال ذوالفقاری )اعضای  شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف: 

گروه تألیف(
ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مديريت آماده سازی هنری:   

منیره کاظم زاده، مهدی براتی )صفحه آرا( ـ مهدی براتی )طراح جلد( ـ فاطمه رئیسیان فیروزآباد، طوبی عطائی )رسام(              شناسه افزوده آماده سازی: 
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  

ـ کیلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                              ناشر :   
ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   

                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ پنجم 1399              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور 
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از 

اتکای به اجانب بپرهیزید.

ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ         



همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
بـه نشانى  پیشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى اين کتاب 
4874/15   دفترتألیف   کتاب هاى  درسى  شمارۀ  پستى  صندوق  ـ  تهران 

فنى  وحرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمايند.
info@tvoccd.sch.ir پیام نگار )ايمیل( 

www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سايت( 

جدول هدف محتوای کتاب الکترونیک پایه با توجه به تغییر استانداردها و فناوری جدید، نیازهای جامعه و 
درخواست هنرآموزان و گروه های آموزشی سراسر کشور و تأیید کمیسیون تخصصی رشتٔه الکترونیک، مورد بازنگری 
و اصالحات کلی قرار گرفت و سپس در سال 1390 با تغییرات متجاوز از 50 درصد تألیف مجدد و بازسازی شد.



مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی 

برنامه ریــزی تألیف »پودمان مهارت« یا »کتاب های تخصصی شــاخه ی کاردانش« برمبنای اســتانداردهای کتاب »مجموعه 

برنامه های درســی رشــته های مهارتی شاخه ی کاردانش ، مجموعه هشتم« صورت گرفته اســت . براین اساس ابتدا توانایی های 

هم خانــواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان )Unit(  دســته بندی می شــود . در نهایت واحدهــای کار هم خانواده با هم 

مجدداً دسته بندی شده و پودمان مهارتی )Module( را شکل می دهند.

دسته بندی »توانایی ها« و» واحدهای کار« توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که 

یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تألیف پودمان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشــنایی هر چه بیشــتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شــاخه ی کاردانش و ســایر عالقه مندان و دست اندکاران 

آموزش هــای مهارتــی با روش تدویــن، »پودمان های مهارت«، توصیه می شــود الگوی ارائه شــده در اســتاندارد متولي را در 

نمون برگ های شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسی قرار دهید. در ارائه دسته بندی ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین 

می گردد، با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درســی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شــاخه ی کاردانش« 

چاپ سپاری می شود.

بــه طور کلی هر اســتاندارد مهارت به تعدادی پودمــان مهارت )مانند M1 و M2 ( و هر پودمان نیــز به تعدادي واحد کار 

)مانندU1 و U2 ( و هر واحد کار نیز به تعدادي توانایی ویژه )مانند P1 و P2 ( تقســیم مي شــوند . نمون برگ شماره )1( براي 

دســته بندي توانایي ها به کار مي رود . در این نمون برگ مشــاهده مي کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایي هایي وجود دارد. 

در نمون برگ شماره )2( واحدهاي کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره )3( اطالعات کامل مربوط به هر پودمان درج 

شده است . بدیهي است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزاني که در امر توسعه آموزش هاي مهارتي 

فعالیت دارند ، مي توانند ما را در غناي کیفي پودمان که براي توسعه آموزش هاي مهارتي تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي      

دفتر تألیف کتاب های درسی      

      فني و حرفه اي و کاردانش 



 مقدمه ی مؤلفان

از اواخر قرن بیســتم تا به امروز دانش الکترونیک با سرعتي بسیار به پیش رفته است . امروزه همه ي مدارهاي الکترونیکي به 

صورت مدارهاي مجتمع یا IC ســاخته مي شوند. اگر شما یک اسباب بازي بسیار ساده را مورد بررسي قرار دهید مي بینیدکه در 

آن مدارهــاي الکترونیکي به ویژه مدارهای مجتمع یا IC به کار رفته اســت. از طرف دیگر نرم افزارهای کامپیوتری، طراحی و 

استفاده از مدارهای الکترونیکی بسیار پیچیده را براي همه امکان پذیر ساخته است . هرکس مي تواند با این نرم افزار ها با سرعت 

زیاد، مدارهاي بسیار پیچیده را طراحي و ظرف چند ثانیه برنامه را در یک IC پر کند و بالفاصله مدار را مورد استفاده قرار دهد.

استفاده از این سیستم داراي مزایایی به شرح زیر است :

- ابعاد مدارهاي چاپي فوق العاده کم مي شود.

- میزان لحیم کاري کم مي شود و در پاره اي موارد به صفر مي رسد. 

- فضاي مورد نیاز به حداقل مي رسد.

- توان مصرفي به پایین ترین اندازه مي رسد.

- هزینه ي طراحي و ساخت بسیار کاهش مي یابد.

اما روند رشد روزافزون و شتابان دانش الکترونیک ما را از آموزش مباني الکترونیک و مدارهاي پایه ی الکترونیکي بي نیاز 

نســاخته اســت. امروزه آموزش این اصول هم چنان در همه جاي دنیا رواج و تداوم دارد؛ زیرا الکترونیک را همواره باید از پایه 

آموخت و پایه ی آموزش الکترونیک، شناخت مدارهاي پایه ی الکترونیکي است.

در یک دســتگاه الکترونیکي ساده مانند MP4 شــما مجموعه اي از مدارهاي پایه ی الکترونیک را مي بینید.  این مدارها در 

شکل های گوناگون ، قسمت های مختلف MP4 را مي سازند. نوسان ساز، تقویت کننده قدرت، آشکارساز و بسیاري از مدارهاي 

دیگر از مدارهاي پایه ی الکترونیکي ساخته مي شوند.

هدف کتاب » الکترونیک پایه « آموزش قطعات و مدارهاي ساده ی الکترونیکي است. در این کتاب شما با مدارهاي پایه اي 

متنوعي در الکترونیک آشــنا مي شــوید و با آزمایش آن ها در هر مرحله، چگونگي کاربرد آن هــا را می آموزید. به این ترتیب 

کاربــرد قطعات الکترونیکي را که آموخته اید در این کتاب تجربه مي کنید و دانش نظري خود را با عمل مي آمیزید . در کتاب 

بعــدي که با نام مدارهاي پایه در الکترونیک ارائه مي شــود، به مدارهاي کامل شــده در ارتباط بــا قطعات الکترونیکي خواهیم 

پرداخــت. مجموعه ی این دو کتاب، مباني الکترونیک مورد نیاز را براي اکثر رشــته هاي مهارتي الکترونیک شــاخه کاردانش 

تأمین مي کند.

              مؤلفان


