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سخنی با همکاران محترم

کتاب کارگاه الکترونىک مقدماتى در قالب ىک درس آزماىشگاهی ىک واحدی برای سال دوم هنرستان در رشتٔه الکترونىک و به 
مدت ٣ ساعت در هفته و ٩٠ ساعت در سال اجرا می شود. اىن درس از سال ١٣٧٩ با توجه به تأکىد بر تغىىر برنامه به روش سالی واحدی 
و افزاىش توانمندی هنرجوىان در ابعاد آموزش های عملی، به برنامه اضافه شد.در سال های بعد محتوای آموزشی اىن کتاب نىز، با توجه به 
فناوری های جدىد و در هم تنىدن IT و استفاده از آزماىشگاه مجازی مورد بازنگری قرار گرفت. در کتاب جدىد سعی شده است که مباحث 
مربوط به لحىم کاری، طراحی مدار چاپی و بوبىن پىچی به گونه ای بىان شود که با علم روز تطبىق داشته باشد. هم چنىن برای طراحی مدار 

چاپی نرم افزار Pad 2 pad پىشنهاد شده است که عماًل طراحی مدار چاپی را با زبان و بىان ساده ارائه می کند. 
از آن جا که کتاب آزماىشگاهی باىد دارای وىژگی های خاص و جذابىت کافی باشد، سعی کرده اىم سبک نوىنی را در تدوىن کتاب 
ارائه کنىم و کلىٔه قسمت های کتاب را براساس اهداف رفتاری بنوىسىم. در نهاىت پس از هر کار عملی، فراگىرنده را به ىک مهارت نسبی 
در سطوح اجرای مستقل ىا دقت برسانىم. برای رسىدن به اىن منظور کارهای عملی با ساختاری جامع و متنوع تهىه شده است و از هدف 
کلی، هدف های رفتاری، اطالعات اولىه، کار با نرم افزار، تجهىزات، مواد، ابزار و قطعات مورد نىاز، مراحل اجرای آزماىش، نتاىج آزماىش 

و الگوی پرسش و ارزش ىابی برخوردار است. 
تحول تازه ای که در کتاب صورت گرفته است تدوىن ىک کتاب مستقل برای نوشتن گزارش کار استاندارد، تحت عنوان کتاب 
گزارش کار و فعالىت های آزماىشگاهی است که به صورت جلد دوم آزماىشگاه اندازه گىری الکترىکی و کارگاه مقدماتی الکترونىک ارائه 
می شود. در اىن فراىند، هنرجوىان نىاز به تهىٔه دفتر گزارش کار جداگانه ندارند و نتاىج آزماىش های خود را در جلد دوم کتاب که همان دفتر 
گزارش کار است، می نوىسند. در اىن شراىط روند نگارش گزارش کار ىکسان می شود و ارزشىابی آن نىز به صورت ىکنواخت صورت 

می گىرد. همچنىن استفاده از تصاوىر جدىد و متناسب با علم روز و به صورت رنگی و جذاب از وىژگی های اىن کتاب است. 
در فراىند اجرای کارهای عملی و فعالىت های فوق برنامه به روىکردهای فرهنگی و تربىتی و درهم تنىدن IT توجه شده است. 
همچنىن سعی شده است با گنجاندن مطالب جدىد و پروژه های مرتبط، روحىٔه مطالعه و تحقىق، اعتماد به نفس، مشارکت پذىری، احساس 

مسئولىت، حس همکاری و تعامل و انتقال معلومات به ىکدىگر در هنرجوىان اىجاد شود و استعداد آنان شکوفا گردد. 
تأکىد بر اجرای حىطٔه عاطفی و طبقات آن از جمله رعاىت نظم و مقررات از مواردی است که هم در هدف های رفتاری و هم در 

آزماىش ها آمده است. اجرای اىن مسائل باعث می شود تا روحىٔه مسئولىت پذىری و دقت در هنرجو باال رود. 
اىن کتاب را زمانی می توان با موفقىت آموزش داد که محتوای کارهای عملی و ارتباط بىن آن ها به طور دقىق و کامل در ذهن مربی 
جای گرفته باشد. از اىن رو توصىه می کنىم همکاران عزىز، قبل از شروع به تدرىس، کلىٔه کارهای عملی را ىک بار عماًل اجرا کنند و برای 

هر جلسه تدرىس، طرح درس آن را تهىه و متناسب با بودجه بندی زمانی اجرا کنند. 
از آن جا که هىچ گونه فعالىت علمی به دور از کاستی نىست، اىن کتاب نىز ممکن است دارای کاستی هاىی باشد، از اىن رو سپاسگزار 

خواهىم شد که رهنمودهای همکاران محترم، ما را در مسىری که برگزىده اىم ىاری کند. 
با آرزوی موفقىت 
مؤلفان 



سخنی با هنرجویان عزیز
 

هنرجوی عزیز: کتاب کارگاه الکترونىک مقدماتی )جلد اول( از مجموعه کتاب های درسی است که در صورت اجرای دقىق 
کارهای عملی و توجه به آن ها می توانىد مهارت الزم را کسب کنىد و مبانی کاربردی عملی علم الکترونىک را فراگىرىد. برای رسىدن به 

نتىجٔه مطلوب، توجه به نکات زىر کامالً ضروری است: 
١ــ قبل از شروع کار عملی، هدف کلی و اهداف رفتاری آن را به طور دقىق مطالعه کنىد. 

٢ــ چون مراحل هر کار عملی براساس ىک تسلسل منطقی برنامه رىزی شده است، هنگام اجرای آزماىش ها اوالً به زمان پىشنهادی 
در هدف های رفتاری توجه کنىد. ثانىاً مراحل اجرای کارهای عملی را به صورت قدم به قدم و کامل اجرا نماىىد. 

٣ــ اىن کتاب در دو جلد تنظىم شده است. جلد اول آن مطالب تئوری و دستور کار اجرای کارهای عملی و جلد دوم آن کتاب 
گزارش کار و فعالىت های آزماىشگاهی است، لذا عمالً به تهىٔه دفتر گزارش کار جداگانه نىاز ندارىد و هم چنىن الزم است نتاىج کارهای 

عملی را )طبق دستور کار داده شده در جلد اّول کتاب( به طور دقىق بنوىسىد. 
٤ــ قبل از هر جلسه کارهای عملی مربوط به آن جلسه را ىک بار مطالعه کنىد و آن ها را به صورت نرم افزاری در خارج از آزماىشگاه 
اجرا نماىىد تا بتوانىد با دقت و حوصله و علم کافی به اجرای واقعی کارهای عملی به صورت سخت افزاری و در محىط کارگاه بپردازىد. 
٥ــ اجرای نظم و ترتىب را سرلوحٔه کار خود قرار دهىد و همواره کارهای عملی را با اعتماد به نفس، با دقت و به طور کامل اجرا 

کنىد. 
٦ــ به نکات اجراىی کتاب، که در ابتدای فصل اّول آمده است، توجه کنىد. 

٧ــ سؤاالت خود را بپرسىد و به الگوی پرسش در پاىان هر کار عملی پاسخ دهىد و براساس آن به طرح سؤاالت جدىد بپردازىد. 
٨ــ سعی کنىد به طور فعال در فعالىت های فوق برنامه، که وىژٔه هنرجوىان عالقه مند است، شرکت کنىد. زىرا برای اىن گونه فعالىت ها، 

امتىاز جداگانه ای درنظر گرفته شده است. 
٩ــ تا زمانی که از نتاىج به دست آمده راضی نشده اىد، دست از تحقىق و پژوهش برندارىد. 

نکتۀ مهم: برای اجرای نرم افزاری می توانىد به جلد اّول کتاب آزماىشگاه مجازی که به همىن منظور تألىف شده است مراجعه 
کنىد. 

با آرزوی موفقىت 
مؤلفان           



نکات اجرایی کتاب
 

١ــ از هنرآموزان محترم تقاضا می شود قبل از شروع هر کار عملی و در صورت نىاز، آزماىش مربوطه را به صورت نرم افزاری و 
با استفاده از وىدئو پروژکتور برای هنرجوىان به نماىش درآورند و از آنان بخواهند قبل از ورود به جلسات کارگاهی، اجرای نرم افزاری آن 

را در خارج از محىط کارگاهی عملی سازند و با آمادگی کامل در کارگاه حضور ىابند. 
٢ــ در ابتدای سال، باىد برای ارشدهای کارگاه و مأمورىن نظارت بر نظافت کارگاه، برنامٔه مدون و شرح وظاىف تعىىن شود. برنامٔه 
مزبور روی تابلو اعالنات کارگاه نصب و به هنرجوىان اعالم شود که در هر جلسه برنامه را مشاهده کنند. گروه های کاری که وظىفٔه ارشد ىا 
مأمورىن نظارت بر نظافت کارگاه را برعهده دارند،باىد با توجه به شرح وظاىف در طول روز فعالىت کنند. در پاىان هر روز کاری، به مأمورىن 

نظارت بر نظافت کارگاه و ارشدهای کارگاه امتىاز داده شود و نقاط ضعف و قوت آنان برای ساىر هنرجوىان تشرىح گردد. 
٣ــ چون جلد دوم کتاب کارگاه الکترونىک مقدماتی تحت عنوان »کتاب گزارش کار و فعالىت های آزماىشگاهی« تنظىم شده است، 

همان ابتدای سال نحوهٔ نوشتن گزارش کار برای هنرجوىان تشرىح شود. 
٤ــ آزمون های عملی، پس از اتمام هر کار عملی و در همان روز و آزمون تئوری کارگاهی در ابتدای جلسٔه بعد اجرا می شود. 

٥ــ دفاتر گزارش کار باىد به صورت مستمر پس از اتمام هر آزماىش توسط مربىان کارگاه بررسی و امتىازدهی شود، به طوری که 
هر هنرجو از وضعىت پىشرفت تحصىلی خود اطالع کامل کسب نماىد. در انتهای هر کار عملی کتاب گزارش کار و فعالىت های کارگاهی 
)جلد دوم کتاب( جدول ارزشىابی آمده و الزم است هنرجوىان از محتوای اىن جدول و نحؤه ارزشىابی آن اطالع حاصل نماىند. اىن جدول 

پىشنهادی است و می تواند متناسب با نظر مربی تغىىر کند. 
٦ــ اجرای فعالىت فوق برنامه، امتىاز جداگانه دارد )امتىاز مازاد بر ٢٠ نمره( لذا توصىه می شود کلىٔه هنرجوىان در اىن زمىنه ها به 

صورت فعال شرکت نماىند. 
٧ــ به کلىٔه هنرجوىان توصىه می شود به الگوهای پرسش که در پاىان هر کار عملی آمده است پاسخ دهند و در ابتدای جلسٔه بعد 

سؤال ها و ابهام های خود را بپرسند. در مجموع نباىد پس از اتمام هر آزماىش سؤالی بدون جواب باقی بماند. 
٨ــ هنرآموزان محترم هنگام ارزىابی به روىکردهای تربىتی، مانند رعاىت نظم و ترتىب، داشتن اعتماد به نفس، انسان دوستی، 
داشتن روحىٔه مشارکت، عالقه مندی به تحقىق، تعامل بىن هنرجوىان در ىک گروه کاری، رعاىت نکات اىمنی، داشتن حس مسئولىت پذىری 

و مالکىت نسبت به محىط کارگاه توجه نماىند و آن ها را در ارزشىابی خود لحاظ کنند. 
مؤلفان 



هدف کلی 

اجرای عملی و عىب یابی مدارهای کاربردی ساده الکترونىکی 

جدول بودجه بندی زمانی پىشنهادی 

زمان اختصاص داده شده به ساعت آموزشی  عنوان     شمارۀ آزمایش    

 ٢٤ لحىم کاری       ١ــ فصل اول     
٩ بوبىن پىچی       ٢ــ فصل دوم     

١٥ نقشه های مدارهای الکترونىکی      ٣ــ فصل سوم   
٢٤ تهىٔه مدار چاپی      ٤ــ فصل چهارم    

٦ عىب ىابی       ٥ــ فصل پنجم    
١٢ پروژه       ٦ــ فصل ششم    

به منظور صرفه جوىى در وقت و فراهم  آوردن زمىنٔه مناسب جهت تمرىن بىش تر و درهم تنىدن فناورى اطالعات )IT( با اىن موضوع 
درسى الزم است هنرآموزان محترم و هنرجوىان عزىز از نرم افزارهاى EWB، Multisim،Proteus ،Pad 2 pad  و ىا هر نرم افزار مناسب 

دىگرى که در دسترس قرار دارد براى آموزش کلىه فصل هاى اىن کتاب استفاده نماىند. 
مدىران محترم هنرستان ها نىز در برنامه رىزى درسى هنرستان، قسمتى از زمان ساىت راىانه را به اىن موضوع اختصاص دهند ىا 

تعدادى راىانه براى کارگاه الکترونىک مقدماتى فراهم نماىند.

برای اجرای مباحث نرم افزاری این کتاب، از کتاب آزمایشگاه مجازی جلد اّول استفاده کنىد. 


