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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

بـرنـامه ریزى تألىف »  پودمان هاى مهارت  « یا »  کتاب هاى تخصصى شاخه ى کاردانش  « بر مبناى استانداردهاى کتاب 
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ششم« صورت گرفته است. براین اساس ابتدا 
توانایى هـاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به 
صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت 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 یک نگرش علمى انجام شده است به گونه اى که 

یک سىستم پویا بر برنامه ریزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
به منظور آشنایى هر چه بىشتر مربىان، هنر آموزان و هنرجویان شاخه ى کاردانش و سایر عالقه مندان و دست اندرکاران 
آموزش هاى مهارتى با روش تدوین، »پودمان هاى مهارت«، توصىه مى شود الگوهاى ارائه 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 یک 

»  پودمان  « به عنوان کتاب درسى مورد تأیىد وزارت آموزش و پرورش در »   شاخه ى کاردانش   « چاپ سپارى مى شود. 
بـه طور کلى هر استاندارد مهارت بـه تعدادى پودمان مـهـارت ) M1 وM 2 و …( و هـر پودمان نىز بـه تـعـدادى واحد کار 
)U1 و U 2و…( و هر واحد کار نىز به تعدادى توانایى ویژه )P 1  و P 2 و …( تقسىم مى شوند. نمون برگ شماره )1( براى دسته بندى 
توانایى ها به کار مى رود. در این نمون برگ مشاهده مى کنىم که در هر واحد کار چه نوع توانایى هایى 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. بدیهى است 
هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه ى کاردانش و کلىه ى عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالىت دارند، مى توانند 

ما را در غناى کىفى پودمان ها که براى توسعه ى آموزش هاى مهارتى تدوین شده است رهنمون و یاور باشند. 

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش

P=Power                          U= Unit                         M=Module  



مقدمه
سپاس خداوند یکتا را که تمام علوم و زیبایى هاى خلقت از اوست و اوست که علم و دانش را نورى براى هدایت انسان در 
راه تکامل و پىشرفت قرار داده است تا بتوانىم از دنىاى سىاهى رهایى یابىم و به دنىاى روشنایى علوم انسانى، اجتماعى، تجربى و فنى 

برسىم. یکى از ابزارهاى طى این مسىر کتاب است.
کتاب حاضر با دیدگاهى کاربردى براساس استاندارد مهارت و آموزش تعمىرکار دستگاه هاى صوتى و تصویرى به عنوان 
مقدمه اى براصول کار گىرنده هاى رادیویى AM و FM براى فراگىران شاخه ى کاردانش تألىف شده است. شىوه  ى نگارش کتاب 

خودآموز و پودمانى است و در آن به عمد از پرداختن به مباحث ریاضى و محاسباتى پىچىده پرهىز شده است.
کتاب به صورت کامالً خودآموز و پودمانى تحریر شده و در انتهاى هر مبحث کارهاى عملى نىز درنظر گرفته شده است.

به همکاران محترم پىشنهاد مى شود درصورت داشتن وقت اضافى کارهاى عملى دیگرى را متناسب با آزمایش هاى این 
کتاب و با توجه به تجهىزات و دستگاه هاى آموزشى گسترده ى موجود در مراکز آموزشى براى فراگىران درنظر بگىرند. این امر در 

جهت بهبود کمى و کىفى یادگىرى علمى و عملى فراگىران نقش بسىار مهمى دارد.
کتاب حاضر نىز مانند هر اثر دیگرى خالى از اشکال نىست؛ از این رو تقاضا دارم با ادامه ى نظرات اصالحى خود به رفع 
این اشکاالت در چاپ هاى بعدى یارى رسانىد. امىد است با تالش همه ى دست اندرکاران تعلىم و تربىت و اساتىد علم الکترونىک 

کلىه فراگىران بتوانند مراتب رشد و شکوفایى را در صنعت این کشور توانمند و اسالمى با موفقىت طى کنند.
برخود الزم مى دانم از اعضاى محترم کمىسىون تخصصى دفتر تألىف و برنامه ریزى آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش 
آقایان مهندس سىدمحمود صموتى، مهندس شهرام نصىرى سوادکوهى، على مددى و خانم ها مهندس مهىن ظریفىان،  مهندس فرشته 
داودى و سهىال ذوالفقارى که جهت تطبىق کتاب با استاندارد و بررسى علمى موجب بهبود  کىفى کتاب شده اند سپاسگزارى  نمایم.
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