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مقدمه اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى
کتاب  استانداردهاى  مبناى  بر  کاردانش«  شاخه  تخصصى  »کتاب هاى  ىا  مهارت«  »پودمان هاى  تألىف  و  برنامه رىزى 
»مجموعه ى برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه کاردانش، مجموعه ششم« صورت گرفته است. بر اىن اساس ابتدا 
تواناىى هاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته، سپس مجموعه ى مهارت هاى هم خانواده به صورت 
واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. و 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. 
به منظور آشناىى هر چه بىش تر مربىان، هنرآموزان و هنرجوىان شاخه ى کاردانش و ساىر عالقه مندان و دست اندرکاران 
آموزش هاى مهارتى با روش تدوىن، »پودمان هاى مهارت«، توصىه مى شود الگوهاى ارائه ى شده در نمون برگ هاى شماره )1(، 
)2( و )3( مورد بررسى قرار گىرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان مورد نىاز براى آموزش آن ها نىز تعىىن مى گردد، با روش مذکور ىک 

»پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأىىد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه کاردانش« چاپ سپارى مى شود. 
 U2 و U1 ( و هر پودمان نىز به تعدادى واحد کار )… و M2 و  M1( به طور کلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت
و …( و هر واحد کار نىز به تعدادى تواناىى وىژه )P1 و  P2 و …( تقسىم مى شوند. نمون برگ شماره )1( براى دسته بندى تواناىى ها 
به کار مى رود. در اىن نمون برگ مشاهده مى کنىم که در هر واحد کار چه نوع تواناىى هاىى وجود دارد. در نمون برگ شماره )2( 
واحدهاى کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره )3( اطالعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدىهى است هنرآموزان 
و هنرجوىان ارجمند شاخه ى کاردانش و کلىه ى عزىزانى که در امر توسعه ى آموزش هاى مهارتى فعالىت دارند، مى توانند ما را در 

غناى کىفى پودمان ها که براى توسعه ى آموزش هاى مهارتى تدوىن شده است رهنمون و ىاور باشند. 
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى  

دفتر تألىف کتاب های درسی       
فنى، حرفه اى و کاردانش              



مقدمه
عصر حاضر را عصر اطالعات و فّناورى هاى مدرن و پىچىده خوانده اند. فراگىر شدن کاربُرد تکنولوژى هاى نوىن در جوامع 
صنعتى با سرعت شگفت آورى روبه رشد  است. در اىن راستا صنعت الکترونىک که از وىژگى هاى خاص و گراىش هاى مختلف 
برخوردار است نىز رشد کرده و نفوذ روزافزون آن در تمام صناىع، به خصوص مهندسى صوت و سىستم هاى صوتى و رادىوىى 

مشهود است. 
ما در اىن کتاب،  سىستم هاى  صوتى مدرن را درحدنىاز و با توجه به محدودىت هاى موجود در استاندارد؛ موردبررسى 

قرارداده اىم.  کتاب شامل شش فصل است و در هر فصل سعى شده تا مطالب  علمى به همراه تجربىات فنى ارائه شود. 
محتواى اىن پودمان با استاندارد مهارت و آموزش  تعمىرکار دستگاه هاى صوتى و رادىو انطباق دارد و به گونه اى تألىف شده 
که در هر فصل کار عملى در خالل  مطالب نظرى قرار گىرد اىن شىوه باعث مى شود که فراگىران  دچار  خستگى ذهنى نشوند؛  لذا 
به همکاران محترم توصىه مى شود قبل از شروع تدرىس، کلىه ى کارى هاى عملى و آزماىشگاهى را اجرا و اشکاالت خود را برطرف 

کنند تا در جرىان آموزش با مشکل جدى روبه رو نشوند. 
در پاىان از کلىه ى کسانى که در نگارش اىن مجموعه ما را ىارى کرده اند  از جمله  اعضاى محترم کمىسىون  هماهنگى دفتر  
و تألىفکتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش، آقاىان مهندس ابوالقاسم جارىانى، عبدالمجىد خاکى صدىق و عزىزخوشىنى 
واعضاى کمىسىون تخصصى گروه الکترونىک کاردانش و فنى و حرفه اى، آقاىان مهندسىن سىدمحمود صموتى، شهرام نصىرى 
سوادکوهى،  سىروس  سلىمى، على على مددى و خانم ها  مهندسىن مهىن ظرىفىان جوالىى و فرشته  داوودى که در فراىند تألىف 

دوشادوش با مؤلفان همکارى صمىمانه و تنگاتنگى داشته اند سپاسگزارى مى کنىم. 
ما کتاب حاضر را خالى از اشکال نمى دانىم بنابراىن در انتظار درىافت پىشنهادها و نظرات سازنده ى  شما هستىم. مى توانىد  
به آدرس صندوق پستى درج  شده در داخل کتاب با ما مکاتبه و نظرات  خود را بىان نماىىد تا انشاالله بتوانىم در چاپ هاى بعدى با 

استفاده از رهنمودهاى شما  نسبت  به اصالح کتاب اقدام کنىم. 
مؤلفان
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هدف کّلى پودمان 

عىب ىابى و تعمىر رادىو ــ ضبط

الکتروتکنىک مى باىستى   و  الکترونىک  نقشه ها و عالئم اختصارى در کتاب هاى فنى رشته هاى  کلىه ى 
براساس IEC ترسىم شود که اىن امر در چاپ هاى بعد اىن کتاب اعمال خواهد شد. 

           
جمع عملى  نظرى         

14  10  4 تواناىى عىب ىابى تعمىر و تنظىم قسمت هاى مکانىکى    1   
دستگاه هاى صوتى   

u3  

18  6  12 تواناىى بررسى اصول کار موتورهاى الکترىکى موجود   
11  u3

 
در ضبط صدا    

6  2  4 تواناىى بررسى سىستم قدرت براى حالت ضبط و پخش   12  u3

 

26  20  6 تواناىى عىب ىابى و تعمىر دستگاه هاى صوتى )رادىو ـ     5  u4

 
ضبط پخش صوت و گرام و آمپلى فاىر(   

u4

 
 12  6  6 تواناىى به کارگىرى ابزارسروىس و نگهدارى دستگاه هاى کاستى   13   

60  20  40 تواناىى عىب ىابى و تعمىر دستگاه کنترل از راه دور   15  u5
 

سىستم هاى مدرن صوتى    

136  64  72                  جمع کل 

پودمان شماره )3( 

)M 3(

ساعت  شماره
تواناىى عنوان تواناىىواحدکار            


