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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ريزی كتاب های پودمانی 

برنامه ریزی تالیف » پودمان مهارت « یا » کتاب های تخصصی شاخه ی کاردانش « برمبنای استانداردهای کتاب » مجموعه 
برنامه های درســی رشته های مهارتی شــاخه ی کاردانش ، مجموعه هشتم « صورت گرفته است . براین اساس ابتدا توانایی های 
هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان )Unit(  دســته  بندی می شــود . در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم 

مجدداً دسته بندی شده و پودمان مهارتی )Module( را شکل می دهند.
دســته بندی »توانایی ها« و»واحدهای کار« توســط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای 

که یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تالیف پودمان های مهارت نظارت دائمی دارد.
به منظور آشــنایی هر چه بیشــتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شــاخه ی کاردانش و سایر عالقه مندان و دست اندرکاران 
آموزش های مهارتی با روش تدوین »پودمان های مهارت«، توصیه می شــود الگوي ارائه شــده در استاندارد متولی را در نمون 
برگ های شــماره )1(، )2( و )3( مورد بررســی 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 درسی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه 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 
مانند )U1 و U2 ( و هر واحد کار نیز به تعدادي توانایي ویژه مانند )P1 و P2 ( تقسیم مي شوند . 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 شــده اســت . 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 توســعه آموزش هاي مهارتي تدوین شــده است رهنمون 

و یاور باشند .

                                         سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي
                                         دفتر تألیف کتاب هاي درسی 

                                        فني و حرفه اي و کاردانش 



مقدمه ي مولفان
از اواخر قرن بیســتم تا به امروز دانش الکترونیک با ســرعتي بسیار به پیش رفته است . امروز 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 مدارهاي الکترونیکي به  ویژه مدارهاي مجتمع یا آي ســي به کار رفته است. ازطرف دیگر نرم افزارهاي کامپیوتري، طراحي 
و اســتفاده از مدارهاي الکترونیکي  بســیار پیچیده را براي همه امکان پذیر ساخته اســت . 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 خالي یا پر کند و بالفاصله مدار را مورد 

استفاده قرار دهد.
استفاده از این سیستم داراي مزایایي 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 ي 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 ي آموزش الکترونیک، شناخت مدارهاي پایه ي الکترونیکي است.
در کتاب الکترونیک پایه ، با قطعات الکترونیکي آشــنا شــدید. در این کتاب به مدارهاي پایه مي پردازیم . در یک دستگاه 
الکترونیکي ساده مانند منبع تغذیه کامپیوتر مجموعه اي از مدارهاي پایه و مدارهاي پیچیده الکترونیکي را مي بینید . این مدارها 
در شــکل هاي گوناگون و در قسمت هاي مختلف این وســیله ي الکترونیکي به کار رفته اند . نوسان ساز، تقویت کننده قدرت ، 

آشکارساز و نمونه هایي کامل تر  از مدارهاي پایه  اي در الکترونیک هستند .
هدف کتاب » مدارهاي پایه در الکترونیک « آموزش مدارهاي ســاده الکترونیکي اســت . در این کتاب شــما با مدارهاي 
پایه اي متنوعي در الکترونیک آشــنا مي شــوید و با آزمایش آن ها در هر مرحله ، چگونگي کاربرد آن ها را مي آموزید . به این 

ترتیب کاربرد قطعات الکترونیکي را که آموخته اید در این کتاب تجربه مي کنید .
یادآوري مي شود مجموعه ي دو کتاب الکترونیک پایه و مدارهاي پایه در الکترونیک در اکثر رشته هاي مهارتي الکترونیک 

مورد استفاده قرار مي گیرند.
توجه داشــته باشــید که در این کتاب مباحثي براي مطالعه و هنرجویان عالقه مند در نظر گرفته شده است که این مباحث در 

آزمون ها مورد ارزیابي قرار نمي گیرد. 


