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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 و  M 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 و ستایش شایسته ى پروردگارى است که در نهاد انسان توان آموختن نهاد تا از سرچشمه ى پایان ناپذیر دانش در حد 

تالش خویش سىراب شود.
اصول ضبط مغناطىسى، پودمان )2( از استاندارد مهارتى تعمىرکار دستگاه هاى صوتى و رادیو است. نظام پودمانى که کتاب 
براساس آن تهىه شده با هدف اعمال شىوه ى نوین آموزش عملى برمبناى یافته هاى نظرى درنظر دارد فراگىر را به کسب مهارت هاى 

الزم پودمانى که آموزش مى بىند رهنمون شود. 
در جهت دست یابى به این هدف که با بررسى منابع موجود در این زمىنه و با استفاده از نقشه هاى فنى سىستم هاى صوتى 
تا منبع کاربردى مناسبى براى دانش آموزان رشته ى کاردانش و دیگر افراد  موجود و تجربه عملى استادان این رشته، سعى شده 

عالقه مند به کارهاى عملى الکترونىک فراهم آورد.
فراگىرانى که توان مندى موجود در استاندارد الکترونىک عمومى را کسب کرده باشند به آسانى از عهده ى فراگىرى مطالب 
این کتاب برمى آیند. در عىن حال با پرهىز از پرداختن به مباحث ریاضى و محاسباتى سعى شده کتاب به عنوان منبعى مستقل براى 

همه ى عالقه مندان به این رشته باشد. 
کتاب شامل 6 فصل است که براساس واحدهاى کار استاندارد مهارت این پودمان تهىه و تألىف شده است. در پایان هر فصل 

کار عملى و سپس آزمون پایانى با سؤاالت چند گزینه اى طراحى شده است. پاسخ هاى این سؤاالت در انتهاى کتاب آمده است. 
به همکاران محترم پىشنهاد مى شود در صورت امکان با انجام دیگر آزمایش هاى مناسب با مباحث کار عملى به بهبود کمى   و 

کىفى آموزش و تجربه اندوزى فراگىران یارى رسانند.
کتاب حاضر بى نىاز از نظرات اصالحى شما عزیزان نىست. امىد که ما را از دقت نظر خویش بى بهره نسازید تا با اعمال نظرات 

شما بزرگواران کتاب در حدامکان بتواند به اهداف تعىىن شده ى این پودمان دست یابد.
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