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احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی 

خودتان غافل نباشید و از اتّکای به اجانب  بپرهیزید. 
امامخمینی»قّدس سّره الّشریف«
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سخنی با همکاران محترم

کتاب کارگاه و آزمایشگاه الکترونیک عمومی در قالب یک درس آزمایشگاهی سه واحدی برای سال سوم هنرستان در رشته ی الکترونیک و به مدت 8 ساعت 
در هفته و 240 ســاعت در ســال اجرا می شود. از آن جا که این درس نیاز به تئوری کارگاهی دارد و یک واحد آن به صورت نظری و دو واحد آن به صورت عملی 
ارائه می شود. فرآیند برنامه ریزی و تألیف آن فراز و نشیب های فراوانی داشته است. در روش اجرای نیم سالی واحدی به صورت  دو واحد اجرا شد و در سال 1379 
با توجه به تأکید بر تغییر به روش ســالی واحدی و افزایش توانمندی هنر جویان در ابعاد آموزش های عملی،  به صورت یک درس ســه  واحدی درآمد و ســاعات 
آن نیز اضافه شد. محتوای آموزشی این کتاب نیز، با توجه به فناوری های جدید و در هم تنیدن IT و استفاده از آزمایشگاه مجازی مورد بازنگری قرار گرفت.

از  آن جا  که تألیف کتاب براساس ریز  برنامه های تدوین شده و اهداف رفتاری، دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی است. به اختصار به تشریح مواردی 
از آن ها می پردازیم:

1- در کتاب قبلی 17 آزمایش پیش بینی شــده بود که در برنامه ریزی جدید این آزمایش ها به تعداد 18 آزمایش رســید. در فرآیند تألیف سعی شده است 
از تجربیات موجود درکتاب های قبلی به نحوه ی مطلوب استفاده شده و با توجه به نیازها و پیشرفت تکنولوژی، مباحث، روز آمد شود.

2- یکی از نیازهای مطرح شده توسط هنر  آموزان و هنر جویان خأل ناشی از زبان تخصصی است، که در فرآیند اجرای آزمایش ها، سعی شده کاتالوگ خوانی 
به صورت کاربردی آموزش داده شــود. هم چنین به منظور آشــنا نمودن هنر آموزان و هنرجویان با نهضت نرم افزاری، اجرای آزمایش ها را با اســتفاده از نرم افزار 

مولتی سیم توصیه کرده ایم.
3- از آن جا که کتاب آزمایشــگاهی باید دارای ویژگی های خاص و جذابیت کافی باشــد، سعی کرده ایم سبک نوینی را در تدوین کتاب ارائه کنیم و کلیه ی 
قسمت های کتاب را بر اساس اهداف رفتاری بنویسیم. در نهایت پس از هر آزمایش، فراگیرنده را به یک مهارت نسبی در سطوح اجرای مستقل یا دقت برسانیم. 
برای رســیدن به این منظور آزمایش ها با ســاختار ی جامع و متنوع تهیه شده است و از هدف کلی، هدف رفتاری، اطالعات اولیه، کار با نرم افزار، تجهیزات، مواد، 

ابزار و قطعات مورد نیاز، مراحل اجرای آزمایش، نتایج آزمایش و الگوی پرسش و ارزش یابی . . .  برخوردارند.
4- تحول تازه ای که در این کتاب صورت گرفته است تدوین یک کتاب مستقل برای نوشتن گزارش کار استاندارد، تحت عنوان دفتر گزارش کار و فعالیت های 
آزمایشــگاهی است که به صورت جلد دوم کتاب کارگاه و آزمایشــگاه الکترونیک عمومی ارائه می شود. در این فرآیند، هنر جویان نیاز به تهیه ی دفتر گزارش کار 
جداگانه ندارند و نتایج آزمایش های خود را در جلد دوم کتاب که همان دفتر گزارش  کار است، می نویسند. در این شرایط روند نگارش گزارش کار یک سان می شود 
و ارزش یابی آن نیز به صورت یک نواخت صورت می گیرد. هم چنین اســتفاده از تصاویر جدید و متناســب با علم روز و به صورت رنگی و جذاب از ویژگی های این 

کتاب است.
5- در فرآیند اجرای آزمایش ها،  فعالیت های فوق برنامه با توجه به رویکردهای فرهنگی و تربیتی و در هم تنیدن IT دیده شده است. هم چنین سعی شده 
اســت با گنجاندن مطالب جدید و پروژه های مرتبط، روحیه ی مطالعه و تحقیق، اعتماد به نفس، مشــارکت پذیری، احساس مسئولیت، حس همکاری و تعامل و 
انتقال معلومات به یک دیگر در هنر جویان ایجاد شود و استعداد آنان شکوفا گردد. هم چنین با استفاده از مدارهای مجتمع )IC( در تعدادی از آزمایش ها سعی 

شده است موضوع درسی با علم روز انطباق داده شود.
6- تأکید بر اجرای حیطه ی عاطفی و طبقات آن از جمله رعایت نظم و مقررات از مواردی است که هم در هدف های رفتاری و هم در آزمایش ها آمده است. 

اجرای این مسائل باعث می شود تا روحیه ی مسئولیت پذیری و دقت در هنر جو باال رود.
این کتاب را زمانی می توان با موفقیت آموزش داد که محتوای آزمایش ها و ارتباط بین آن ها به طور دقیق و کامل در ذهن مربی جا ی گرفته باشــد. از این 
رو توصیه می کنیم همکاران عزیز، قبل از شــروع به تدریس، کلیه ی آزمایش ها را یک بار عماًل اجرا کنند و برای هر جلســه تدریس، طرح درس آن را تهیه و 

متناسب با بودجه بندی زمانی اجرا کنند.
از آن جا که هیچ گونه فعالیت علمی به دور از کاســتی نیســت، این کتاب نیز ممکن اســت دارای کاستی هایی باشــد، از این رو سپاس گزار خواهیم شد که 

رهنمودهای همکاران محترم، ما را در مسیری که برگزیده ایم یاری کند.
باآرزویموفقیت

مؤلفان
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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجویعزیز: کتاب »کارگاه وآزمایشــگاه الکترونیک عمومی )جلد اول(« از مجموعه  کتاب های درســی ای اســت که به دلیل 
کاربردی بودن آن، در ســطح جامعه از جذابیت خاصی برخوردار است و در صورت اجرای دقیق آزمایش ها و توجه به آن ها می توانید 
مهارت الزم را کسب کنید و مبانی کاربردی عملی علم الکترونیک را فرا گیرید. برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب، توجه به نکات زیر 

کاماًل  ضروری است:
1- قبل از شروع هرآزمایش، هدف کلی و  اهداف رفتاری آن را به طور دقیق مطالعه کنید.

2- چون مراحل هر آزمایش بر اساس یک تسلسل منطقی برنامه ریزی شده است، هنگام اجرای آزمایش ها اوالً به زمان پیش نهادی 
در هدف های رفتاری توجه کنید. ثانیاً  مراحل اجرای آزمایش ها را به  صورت قدم  به قدم و کامل اجرا نمایید.

3- این کتاب در دو جلد تنظیم شــده اســت. جلد اول آن مطالب تئوری و دستور کار اجرای آزمایش ها ست  و جلد دوم آن دفتر 
گزارش کار و فعالیت های آزمایشــگاهی اســت، لذا عماًل به تهیه ی دفتر گزارش کار جداگانه نیاز ندارید و هم چنین الزم اســت نتایج 
آزمایش ها را )طبق دســتور کار داده شــده در جلد دوم کتاب( به طور دقیق بنویسید و موج ها را با مقیاس مناسب و به طور دقیق در 

دفتر گزارش کار خود ترسیم و جداول مربوط را پر کنید.
4- قبل از هر جلســه آزمایش، آزمایش های مربوط به آن جلســه را یک بار مطالعه کنید و آن ها را به صورت نرم افزاری در خارج 
از آزمایشــگاه اجــرا نمایید تا بتوانید با دقــت و حوصله و  علم کافی به اجرای واقعی آزمایش ها به صورت ســخت افزاری و در محیط 

آزمایشگاه  بپردازید.
5- اجــرای نظم و ترتیب را ســر لوحه ی کار خود قرار دهید و همــواره آزمایش ها را با اعتماد  به نفس، با دقت و به طور کامل اجرا 

کنید.
6- به نکات اجرایی کتاب، که در ابتدا ی آزمایش 1 آمده است، توجه کنید.

7- کلیه ی ســؤاالت خود را بپرســید و به الگوی پرســش در پایان هر آزمایش پاسخ دهید و بر اساس آن به طرح سؤاالت جدید 
بپردازید.

8- ســعی کنید به طور فعال در فعالیت های فوق برنامه، که ویژه ی هنر جویان عالقه مند اســت، شرکت کنید. زیرا برای این گونه 
فعالیت ها، امتیاز جداگانه ای در نظر گرفته شده است.

9- تا زمانی که از نتایج به  دست آمده راضی نشده اید، دست از تحقیق و پژوهش بر ندارید.

نکتهیمهم:برایاجراینرمافزاریآزمایشهایکتابکارگاهوآزمایشگاهالکترونیکعمومی،میتوانیدبه
جلددومکتابآزمایشگاهمجازیکهبههمینمنظورتألیفشدهاستمراجعهکنید.

باآرزویموفقیت
مؤلفان



VII

نکات اجرایی کتاب

1.  از هنر آموزان محترم تقاضا می شود قبل از شروع هر آزمایش و در صورت نیاز، آزمایش مربوطه را به صورت نرم افزاری و با 
استفاده از ویدیو پروژکتور برای هنر جویان به نمایش درآورند و از آنان بخواهند قبل از ورود به جلسات آزمایشگاهی، اجرای نرم افزاری 

آن را در خارج از محیط آزمایشگاهی عملی سازند و با آمادگی کامل در آزمایشگاه حضور یابند.

2.  در ابتدای ســال، برای ارشــدهای کارگاه و مأمورین نظارت بر نظافت کارگاه برنامه ی مدون و شرح وظایف تعیین شود و 
برنامه ی مزبور روی تابلو اعالنات کارگاه نصب گردد و به هنر جویان اعالم شــود که در هر جلســه برنامه را مشاهده کنند و گروه های 
کاری که  وظیفه ی ارشــد یا مأمورین نظارت بر  نظافت کارگاه را بر عهده دارند، با توجه به شــرح وظایف در طول روز فعالیت کنند. 
در پایان هر روز کاری، به مأمورین نظارت بر نظافت کارگاه و ارشــدهای کارگاه امتیاز داده شــود و نقاط ضعف و قوت آنان برای سایر 

هنر جویان تشریح گردد.

3.  چون جلد دوم کتاب کارگاه و آزمایشــگاه الکترونیک عمومی تحت عنوان »دفتر گزارش کار و فعالیت های آزمایشــگاهی« 
تنظیم شده است، همان ابتدای سال نحوه ی نوشتن گزارش کار برای هنر جویان تشریح  شود.

4.  در پایان هفته ی نهم در شروع آزمایش شماره ی 7، پروژه معرفی می شود.

نکتهیمهم:هرگروهکاریدرکارگاهالکترونیکوآزمایشگاهمخابراتفقطیکپروژهاجراخواهندکرد.به
اینترتیبکهنیمیازکالسپروژهیمخابراتیرادرآزمایشگاهمبانیمخابراتورادیوونیمیدیگرپروژهیالکترونیکی

رادرکارگاهالکترونیکعمومیانتخابواجرامیکنند.انتخابپروژهمیتواندتوسطهنرجویامربیکارگاهباشد.ولی
درهرصورتبایدبهتأییدمربیبرسد.

5.  آزمون هــای عملی، پس از اتمام کار عملی هر آزمایش و در همان روز و آزمون تئوری کارگاهی در ابتدای جلســه ی بعد 
اجرا می شود.

6.  دفاتر گزارش کار باید به صورت مســتمر پس از اتمام هر آزمایش توسط مربیان کارگاه بررسی و امتیاز دهی شود، به طوری 
که هر هنرجو از وضعیت پیشــرفت تحصیلی خود اطالع کامل کســب نماید. در انتهای هر آزمایش در دفتر گزارش کار و فعالیت های 
آزمایشــگاهی )جلد دوم کتاب( جدول ارزش یابی آمده و الزم اســت هنرجویان از محتوای این جدول و نحوه ی ارزش یابی آن اطالع 

حاصل نمایند. این جدول پیش نهادی است و می تواند متناسب با نظر مربی تغییر کند.

7.  اجرای فعالیت های فوق برنامه، امتیاز جداگانه دارد )امتیاز مازاد بر 20 نمره(. لذا توصیه می شود کلیه ی هنرجویان در این 
زمینه ها به صورت فعال شرکت نمایند.

8.  به کلیه ی هنرجویان توصیه می شــود به الگو های پرســش که در پایان هر آزمایش آمده اســت پاسخ دهند و در ابتدای 
جلسه ی بعد سؤال ها و ابهام های خود را بپرسند. در مجموع نباید پس از اتمام هر آزمایش سؤالی بدون جواب باقی بماند.

9.  هنرآمــوزان محتــرم هنگام ارزیابی به رویکرد های تربیتی، ازقبیل رعایت نظم و ترتیب، داشــتن اعتماد به نفس، انســان 
دوســتی، داشتن روحیه ی مشــارکت، عالقه مندی به تحقیق، تعامل بین هنرجویان در یک گروه کاری، رعایت نکات ایمنی، داشتن 

حس مسئولیت پذیری و مالکیت نسبت به محیط کارگاه و ... توجه نمایند و آن ها را در ارزش یابی خود لحاظ کنند. 

مؤلفان



VIII

توصیه هایی درباره ی روش تدریس کتاب

برای این که بتوانید به اهداف آموزشی و اهداف رفتاری کتاب دسترسی پیدا کنید و نتیجه ی مطلوب به دست آورید، قبل از شروع آموزش حتماً این صفحه را مطالعه کنید و آن را عماًل اجرا نمایید.

1. تدوین طرح درس ساالنه: طرح درس ساالنه بر اساس بودجه بندی پیشنهادی در ابتدای کتاب، تهیه نمایید.

در این طرح درس باید دقیقاً تعداد روزهای تدریس فعال در طول سال با ذکر روز )شنبه، یکشنبه و...( مشخص شود. در صورتی که تعداد روزهای فعال 30 روز )30 جلسه( در سال باشد، عناوین دروس 

و صفحات مورد تدریس را در طرح درس قید کنید. در صورتی که تعداد روزها بیشتر از 30 روز باشد، برای روزهای اضافی، تمرین در نظر بگیرید. در صورتی که تعداد روزها کمتر از 30 روز باشد، یا باید 

برنامه را فشرده تر کنید یا برای روزهای حذف شده، کالس فوق العاده در نظر بگیرید. در نظر داشته باشید هنگام تهیه ی طرح درس ساالنه، باید روزهای تعطیل رسمی را از برنامه حذف کنید.

2. تدوین طرح درس روزانه: در این طرح درس، عالوه بر تدوین برنامه ی دقیق تدریس مربوط به یک جلسه )از احوال پرسی و حضور و غیاب تا پایان درس(، مواردی مانند آزمون های تشخیصی، 

تکوینی و پایانی منطبق با زمان تدریس می بایستی پیش بینی شود. ارائه ی مثال هایی از زندگی روزمره و شرایط اقلیمی متناسب با موضوع تدریس، معموالً بر جذابیت تدریس می افزاید.

3. تدوین برنامه ی اجرایی مربوط به ارشــدها و مأموران نظافت کارگاه در طول ســال: این برنامه به گونه ای تنظیم می شود که در هر جلسه یک گروه به عنوان ارشد و یک گروه به 

عنوان مأموران نظافت انتخاب می شوند.

4. کلیه ی هنرجویان باید جلد اول و دوم کتاب کارگاه یا آزمایشــگاه را همراه داشــته باشــند. عالوه بر این موارد الزم است هنرجویان یک دفترچه ی 40 برگ برای یادداشت تنظیم پیش گزارش تهیه 

کنند.

5. یــک هفتــه قبــل از اجرای آزمایش یا کار عملی، از هنرجویان بخواهید که آزمایش یا کار عملی هفته ی بعد را مطالعه نمایند و برای آن یک پیش گزارش کوتاه تهیه کنند و در دفترچه ی 40 برگی 

بنویسند. این مطالعه باعث می شود که هنرجویان در هنگام ورود به کارگاه دقیقاً آگاه باشند که چه فعالیت هایی را در آن روز انجام خواهند داد.

6. قبل یا پس از اتمام تدریس در هر جلســه، از هنرجویان بخواهید که متن تدریس شــده ی کتاب را با صدای بلند بخوانند. اجرای این فرآیند، میزان تســلط هنرجویان را در ارتباط با آشنایی با کلمات 

و جمالت تخصصی ارزیابی می کند. پس از خواندن هر پاراگراف از هنرجو بخواهید، مفهوم کلّی آن پاراگراف را از دید خود بیان کند.

7. هنگام اجرای تدریس مباحث تئوری مرتبط با کارگاه و آزمایشــگاه ســعی کنید به صورت تعاملی باشــد و از روش پرسش پاسخ استفاده نمایید. همچنین از هنرجویان بخواهید تا در اجرای برنامه  ی 

درسی مشارکت نمایند و مباحثی را به انتخاب خود در کالس به صورت کنفرانس ارائه دهند. همچنین به هنرجویان فرصت پرسیدن سؤال داده شود.

8. در فرآیند اجرای آموزش از فیلم ها، پویانمایی ها )Animations( مناسب موجود برای عمیق تر کردن آموزش استفاده نمایید.

9. به منظور درک بهتر مفاهیم، در فرآیند اجرای آزمایش بر اســاس برنامه ی پیش بینی شــده به کتاب آزمایشــگاه مجازی جلد یک یا دو مراجعه نمایید و با اســتفاده از نرم افزارهایی مانند ادیســون، 

یا نرم افزارهای مشــابه موارد را شبیه ســازی کنید و بــه کالس ارائه دهید. همچنین از هنرجویــان بخواهید مراحل  Electronic Assis tan tElectronic Assis tan tElectronic Assis tan tElectronic Assis tan t،Electronic Pad2PadElectronic Pad2Pad،مولتی ســیم، پروتئــوس، لب ویو

شبیه سازی را در خارج از برنامه ی کالسی و با استفاده از کتاب آزمایشگاه مجازی  اجرا نمایند و نتایج را با توجه به جلد دوم کتاب کارگاه )دفتر گزارش کار( به کالس ارائه دهند.

10. بر هنرجویان نظارت کنید تا آزمایش ها و کارهای عملی کتاب را به طور دقیق اجرا نمایند وبه نتیجه ی قابل قبول برسند.

11. برنامه ی کالسی هر روز، تکالیف هفته بعد، نام ارشدها و مأموران نظافت کارگاه یا آزمایشگاه، توسط ارشد کارگاه روی تابلو درج می شود.

12. بر اساس برنامه ی زمان بندی شده دفتر گزارش کار )جلد دوم کتاب کارگاه( را در حضور هنرجویان تصحیح نمایید و به آنان نمره دهید.

13. به دلیل این که اجرای عملیات کارگاهی و آزمایشــگاهی یک کار گروهی اســت به حیطه های عاطفی دقیقاً توجه شــود و به هنرجویان در این زمینه اطالع رسانی کافی شود. از این موارد می توان 

رعایت نظم و ترتیب و مشارکت فعال در کارهای گروهی را نام برد.

14. به فعالیت های فوق برنامه در کارگاه و آزمایشگاه توجه ی ویژه مبذول شود.

15. از آنجا که نمرات امتحانی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی بر اساس فعالیت های مستمر تعیین می شود، آزمون های نظری و عملی در زمان های مقتضی صورت پذیرد و در پرونده ی هنرجو درج 

شود.

16. یک پوشه به سوابق و فعالیت های کالسی اختصاص داده شود و برای هر هنرجو یک برگ در نظر گرفته شود. عکس هنرجو و مشخصات وی در باالی صفحه درج می شود همچنین فعالیت های 

مستمر هنرجو در آن برگ نوشته خواهد شد.

17. کلیه ی واژه های انگلیسی و مباحث مربوط به برگه ی اطالعات )Data sheet( می بایستی آموزش داده شود و در آزمون مربوطه نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد.

18. اجرای تکالیفی را که به هنرجویان می دهید، پیگیری نمایید و از مســئولین و مشــاوران مربوطه بخواهید، هنرجویان فعال را تشــویق و عدم اجرای تکالیف توســط برخی از آنها را بررسی نمایند و 

نتیجه را به مربی مربوطه گزارش کنند.

19. کلیه ی هنرجویان موظف هســتند پروژه ی ارائه شــده در کتاب کارگاه را تعریف و پس از تأیید مربی اجرا نمایند. توصیه می شود در پایان سال یک نمایشگاه از پروژه های اجرا شده تشکیل دهید 

و از سایر هنرجویان و هنرآموزان و اولیاء بخواهید از نمایشگاه بازدید نمایند.

20. در اجرای ارزشــیابی های تشــخیصی، تکوینی و پایانی هر جلســه یا آزمون های هفتگی، ماهانه یا میان ترم و پایان ترم، ســئواالت را به صورت پرسش های مفهومی، کوتاه پاسخ، تشریحی توصیفی، 

تشریحی محاسباتی، جورکردنی، صحیح غلط و صحیح و غلط اصالحی طراحی نمایید.

با آرزوی موفقیت

مؤلفان
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 بــه منظور صرفه جویی در وقت  و فراهم آوردن زمینه ی مناســب جهت تمریــن بیش تر و در هم  
تنیدن فناوری اطالعات )IT( با این موضوع درســی الزم اســت هنر آموزان محترم و هنر جویان عزیز از 
نرم  افزارهای EWB،Proteus ، Multisim  یا  هر نرم افزار مناسب دیگری که در دسترس قرار دارد برای 

آموزش فصول مختلف این کتاب استفاده نمایند.
مدیران محترم هنرســتان ها نیز در برنامه ریزی درسی هنرستان ، قسمتی از زمان سایت کامپیوتری 

را به این موضوع اختصاص دهند یا تعدادی کامپیوتر برای اجرای نرم افزار فراهم نمایند. 

برایاجرایمباحثنرمافزاریاینکتاب،ازکتابآزمایشگاهمجازیجلددوم
استفادهکنید.


