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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور 
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از 

اتکای به اجانب بپرهیزید.
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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی 

برنامه ریــزی تألیف »پودمان مهارت« یا »کتاب های تخصصی شــاخه ی کاردانش« برمبنای اســتانداردهای کتاب »مجموعه 

برنامه های درســی رشــته های مهارتی شاخه ی کاردانش ، مجموعه هشتم« صورت گرفته اســت . براین اساس ابتدا توانایی های 

هم خانــواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان )Unit(  دســته بندی می شــود . در نهایت واحدهــای کار هم خانواده با هم 

مجدداً دسته بندی شده و پودمان مهارتی )Module( را شکل می دهند.

دسته بندی »توانایی ها« و» واحدهای کار« توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که 

یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تألیف پودمان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشــنایی هر چه بیشــتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شــاخه ی کاردانش و ســایر عالقه مندان و دست اندکاران 

آموزش هــای مهارتــی با روش تدویــن، »پودمان های مهارت«، توصیه می شــود الگوی ارائه شــده در اســتاندارد متولي را در 

نمون برگ های شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسی 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 درســی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شــاخه 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 

)مانندU1 و U2 ( و هر واحد کار نیز به تعدادي توانایی ویژه )مانند P1 و P2 ( تقســیم مي شــوند . 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 

شده است . 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 توسعه آموزش هاي مهارتي تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي      

دفتر تألیف کتاب های درسی      

      فني و حرفه اي و کاردانش 



 مقدمه ی مؤلفان

از اواخر قرن بیســتم تا به امروز دانش الکترونیک با سرعتي بسیار به پیش رفته است . امروزه 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 مدارهــاي الکترونیکي به ویژه مدارهای مجتمع یا IC به کار رفته اســت. از طرف دیگر نرم افزارهای کامپیوتری، طراحی و 

استفاده از مدارهای الکترونیکی بسیار پیچیده را براي همه امکان پذیر ساخته است . 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 پر کند و بالفاصله مدار را مورد استفاده قرار دهد.

استفاده از این سیستم داراي مزایایی 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 ی 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 ی آموزش الکترونیک، شناخت مدارهاي پایه ی الکترونیکي است.

در یک دســتگاه الکترونیکي ساده مانند MP4 شــما مجموعه اي از مدارهاي پایه ی الکترونیک را مي بینید.  این مدارها در 

شکل های گوناگون ، قسمت های مختلف MP4 را مي سازند. نوسان ساز، تقویت کننده قدرت، آشکارساز و بسیاري از مدارهاي 

دیگر از مدارهاي پایه ی الکترونیکي ساخته مي شوند.

هدف کتاب » الکترونیک پایه « آموزش قطعات و مدارهاي ساده ی الکترونیکي است. در این کتاب شما با مدارهاي پایه اي 

متنوعي در الکترونیک آشــنا مي شــوید و با آزمایش آن ها در هر مرحله، چگونگي کاربرد آن هــا را می آموزید. به این ترتیب 

کاربــرد قطعات الکترونیکي را که آموخته اید در این کتاب تجربه مي کنید و دانش نظري خود را با عمل مي آمیزید . در کتاب 

بعــدي که با نام مدارهاي پایه در الکترونیک ارائه مي شــود، به مدارهاي کامل شــده در ارتباط بــا قطعات الکترونیکي خواهیم 

پرداخــت. مجموعه ی این دو کتاب، مباني الکترونیک مورد نیاز را براي اکثر رشــته هاي مهارتي الکترونیک شــاخه کاردانش 

تأمین مي کند.

              مؤلفان
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256 5-8	ولتاژ	القایی	
257 6-8	شارژ	و	دشارژ	سلف	
257 7-8	ثابت	زمانی	در	مدار	RL	سری	
258	 8-8	روش	آزمایش	)تست(	سلف	به	کمک	اهم	متر			
258 9-8	سلف)سیم	پیچ(	در	جریان	متناوب	
262 10-8	آزمایش	شماره	ی	)1(	
263 11-8	ضریب	خود	القایی	متغیر		
264 12-8	سلف	به	صورت	سری	و	موازی	
266 13-8	مدار	RL	سری	
269 14-8	مدار	RL	موازی	
272 15-8	آزمایش	شماره	ی	)2(	
276 16-8	اصول	کار	ترانسفورماتور	



279 17-8	ترانسفورماتورهای	تطبیق	امپدانس	
281 18-8	تلفات	در	ترانسفورماتور	
282 19-8	خرابی	های	ترانس	تغذیه	
284 20-8	اتو	ترانس	
285 آزمون	پایانی	فصل	)8(	

فصل نهم : مدارهای هماهنگ
292 	LC	مدار		1-9
295 2	–	9		مدار	RLC	سری	
298 3	–	9		مدار	RLC	موازی	
300 4	–	9	رزونانس	در	مدار	RLC	سری		
304 5	–	9	رزونانس	در	مدار	RLC	موازی		
305 6	–	9	مقایسه	مدارهای	رزونانس	سری	و	موازی			
307 	7	–	9		آزمایش	شماره	ی	)1(	
309 8	–	9		آزمایش	شماره	ی	)2(		
313 	)Filters(	فیلترها		9	-	9
317 10-	9	آزمایش	شماره	ی		)3(	
322 آزمون	پایانی	فصل)9(	

فصل دهم: مشخصات و خصوصیات دیود
330 نکات	ایمنی	)1(	
331 	Diode	دیود	1-10

2-10	تشخیص	پایه	های	دیود	و	سالم	بودن	آن	
339 									به	وسیله	ی	اهم	متر	
342 3-10	آزمایش	شماره	)1(	
345 آزمون	پایانی	فصل	)10(	

فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل مدارهای دیودی
350			 			)Rectifiers(	فایرها	رکتی	یا	یکسوسازها	1-11
357 2-11	ترانسفورماتور	تغذیه	

بخش سوم : دیود

358 3-11	آزمایش	شماره	ی	)1(																							
360 4-11	آزمایش	شماره	ی	)2(																				
362 5-11	آزمایش	شماره	ی	)3(										
364 6-11	منبع	تغذیه	ی	متقارن	
365 7-11	کلید	220/110	
366 8-11	چند	برابر	کننده	های	ولتاژ		
367 9-11	آزمایش	شماره	ی	)4(			
369 	)Clipper(	کننده	قیچی	کلیپر	مدار	10-11
369 		)clamper(	کننده	مهار	یا	کلمپر	مدار	11-11
370 12-11	آشکار	ساز	نوک	به	نوک	
371 13-11	آزمایش	شماره	ی	)5(											
374 آزمون	پایانی		فصل	)11(	

فصل دوازدهم: کار با دیودهای خاص
378 1-12	دیود	زنر	
379 2-12	تنظیم	کننده	ولتاژ	با	استفاده	از	دیود	زنر	
380 3-12	آزمایش	شماره	)1(	
381 4-12	انواع	دیودها	
388 5-12	نام	گذاری	دیودها	

6-12	نحوه	استخراج	مشخصات	دیودها	از	کتاب	های	
389 									مرجع	
392 	)BJT(	معمولی	ترانزیستور	کار	طرز	و	ساختمان	7-12

8-12	تعیین	پایه	ها	و	نوع	ترانزیستور	توسط	مولتی	متر	
393 									دیجیتالی	
395 9-12	آزمایش	شماره	)2(	
397 10-12	آزمایش	شماره	)3(	

آزمون	پایانی	فصل	)12(




