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مقدمه

به نام آنکه هستي نام از او يافت

کتاب حاضر مجموعه ای است از اطالعات علمي و کاربردي راجع به سيستم هاي ايمني و حفاظتي که امروزه به وفور 
در منازل ، ادارات ، مدارس و اماکن عمومي ديگر به منظور رفاه و آسايش بيشتر و برقراري ايمني و حفاظت باالتر در 
جهت حفظ جان و اموال افراد اجرا مي شــوند. اطالعات ارائه شده در اين کتاب بر اساس مطالبي است که سازندگان 
وسايل و تجهيزات اين سيستم ها در سايت هاي اينترنتي و کاتالوگ هاي فني محصوالت خود ارائه نموده اند و بخشی 

از مطالب نيز براساس تجربيات عملي اين جانب در نصب و راه اندازي اين تجهيزات تهيه و ارائه شده است. 
در بررســي تجهيزات مورد استفادة اين سيستم ها بيشــتر وسايلي مد نظر بوده است که هم اکنون در بازار موجودند  
و مورد اســتفاده قرار مي گيرند ولي بايد توجه نمود که به دليل مبتني بودن فناوری ســاخت اين وســايل بر صنعت 
الکترونيك ،روز به روز بر تنوع و پيشرفت آن ها افزوده مي شود و ما سعي نموده ايم  نحوه  و اصول کار اکثر تجهيزات 
ســاخته شــده و ديد کلي در مورد نحوة کار اين تجهيزات را،ضمن دسته بندی کلی ،ارائه نماييم. جا دارد از زحمات 
کلية همکاراني که در مراحل مختلف تهية اين کتاب مشارکت نموده اند بسيار تشکر و قدرداني کنم و  از تمام عزيزانی 
که از اين کتاب اســتفاده می نمايند درخواســت می کنم ما    را    در جهت بهبود کّمی و کيفی اين کتاب از ديدگاه های 

خود مطلع فرمايند.

                                                                                                                    مؤلف



مقدمه ای بر چگونگی برنامه ريزی کتاب های پودمانی 

برنامــه ريزی تأليــف »پودمان های مهارت« يا »کتاب های تخصصی شــاخه کاردانش« بر مبنای اســتاندارهای »مجموعه 
برنامه درسی رشته های مهارتی شاخةکاردانش ،مجموعه هشتم «صورت گرفته است .بر اين اساس ابتدا توانايی های هم 
خانواده )Harmonic Power(  مورد مطالعه و بررســی قرار گرفته است.ســپس مجموعه مهارت های هم خانواده به 
صورت واحدهای کار تحت عنوان )Unit ( دســته بندی می شــوند.در نهايت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً 

دسته بندی شده و پودمان مهارتی )Module( را شکل می دهند.
دســته بنــدی )توانايــی( و )واحدهــای کار( توســط کميســيون هــای تخصصــی بــا يــک نگــرش علمــی انجــام شــده 
اســت بــه گونــه ای کــه يــک سيســتم پويــا بــر برنامــه ريــزی و تأليــف پودمــان هــای مهــارت نظــارت دائمــی دارد.
با روش مذکور يک )پودمان( به عنوان کتاب درسی مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ی کاردانش«چاپ سپاری 

می شود.
 بــه طور کلی هر اســتاندارد مهــارت به تعداد پودمان مهــارت )M1 و M2 و...( و هر پودمان نيز بــه تعدادی واحد کار

)U1 وU2 و...( و هر واحد کار نيز به تعدادی توانايی )P1 وP2 و...( تقســيم می شوند .به طوری که هنرجويان در پايان 
آموزش واحد های کار )مجموع توانايی های اســتاندارد مربوطه (وکليه پودمانهای هر اســتاندارد، تسلط و مهارت کافی 
در بخــش نظری و عملی به گونه ای کســب خواهد نمود که آمادگی کامل را برای شــرکت آزمون جامع نهايی جهت 

دريافت گواهينامه مهارت به دست آورند.
بديهی اســت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شــاخةکاردانش و کليه عزيزانی که در امر توســعه آموزش های مهارتی 
فعاليت دارند،می توانند ما را  درغنای کيفی پودمان ها که برای توســعه آموزش های مهارتی تدوين شده است رهنمون و 

ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
                                                                                                                 دفتر تأليف کتاب های درسی     

                                                                                                               فنی و حرفه ای و کاردانش 




