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سخنى با همکاران
براى هنرجوىان رشتٔه  الکترونىک در صنعت و ساىر رشته هاى تخصصى، فراگىرى آن را درحد کاربردى  گسترش علم 
کمىسىون هاى تخصصى  اساس مصوبٔه  بر  مطالب  و  مفاهىم  است  کتاب سعى شده  اىن  در  است.  نموده  الکتروتکنىک ضرورى 
از هماىش  نتاىج حاصل  تألىف آموزش هاى فنى و حرفه اى، همچنىن  برنامه رىزى و  الکترونىک دفتر  الکتروتکنىک و  رشته هاى 
هنرآموزان منتخب رشتٔه برق سراسر کشور در مرداد ماه سال 79 تألىف شود، به گونه اى که بتوان نىازهاى اولىٔه فارغ التحصىالن 
را برآورده ساخت. در اىن مجموعه، آشناىى با قطعات الکترونىکى و تشرىح مدارهاى ساده و درج نقشه هاى عملى که در صنعت 
برق کاربرد دارند به صورت ساده مطرح شده است. به طورکلى اهداف کتاب عبارت است از »آشناىى با قطعات و طرز کار آن ها« و 

»بررسى مدارهاى نمونٔه کاربردى«.
از هنرآموزان محترم تقاضا مى شود که مطالب را براساس هدف هاى رفتارى تعىىن شده در ابتداى هر فصل اجرا نماىند. 

ضمناً پىش نهادهاى خود را به منظور اصالح کتاب به دفتر برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى ارسال فرماىند.  

با توجه به اىنکه بحث رله هاى هوشمند در کتاب تکنولوژى برق صنعتى گنجانده شده است و براى آموزش آن آشناىى با 
مفاهىم و عملگرهاى منطقى ضرورى است لذا تغىىراتى در محتواى فصل مدارهاى منطقى داده شد و همچنىن جابجاىى در فصول 

کتاب اعمال گردىد تا هنرجوىان عزىز با فراگىرى اىن مطالب آمادگى مناسب ترى را براى ىادگىرى رله هاى هوشمند داشته باشند. 

با تشکر ــ مؤلفان



هدف کلى

کاربرد قطعات الکترونىکى در رشتٔه الکتروتکنىک

ساعت تدرىس عنوان فصل  فصل 

6 ساعت  )C-L-R( اجزاى سادٔه مدار اّول 

10 ساعت آشناىى با مدارهاى منطقى  دوم 

12 ساعت دىود نىمه هادى  سوم 

12 ساعت ترانزىستور  چهارم 

20 ساعت عناصر نىمه هادى خاص  پنجم 

60 ساعت جمع ساعات   

جدول زمان بندى پىشنهادى کتاب الکترونىک کاربردى


