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سخنی با همکاران  ارجمند
هم زمان با تغییر نظام » نیم ســالی واحدی « به » ســالی واحدی « ، کتاب مبانی دیجیتال بر اســاس سرفصل های مصوب 
کمیســیون تخصصی دفتر تألیف کتاب های درســی فنی و حرفه ای و کاردانش و نیاز رشتة الکترونیک تنظیم و در سال 1379 
تدوین گردید. با توجه به اینکه در برنامه ریزی برای این درس 2 ســاعت آموزشــی در طول هفته در نظر گرفته شده بود. بنا به 
درخواست هنر آموزان و گروه های آموزشی و تأیید کمیسیون تخصصی و تأیید شورای عالی وزارت آموزش و پرورش ، ساعات 

درسی به 4 ساعت افزایش یافت.
نظر به اینکه در گردهمایی ها و دوره های باز آموزی و جلسات گروه های آموزشی استان ها، بار ها نسبت به باز نگری این درس 
اعالم نظر شده بود ، باالخره در سال 1387 کمیسیون تخصصی تصمیم به بازنگری جدول هدف محتوی بر اساس پیشنهادات 
دریافتی گرفت و در نهایت در سال 1388 با تقویت تیم تألیف ،کتاب مبانی دیجیتال بازنگری شد و با تغییراتی متجاوز از %50 

تألیف جدید و تغییرات کلی در سایر قسمت ها ، به شکل کنونی بازسازی و تألیف شد. 
کتاب چاپ سال 1379 مشتمل بر سه فصل به صورت فشرده بود که اغلب اظهار می داشتند فشردگی و طوالنی بودن فصول 
باعث خستگی هنرجویان می شود و هنرآموزان نمی توانند کتاب را به طور کامل آموزش دهند ، لذا کتاب جدید به هفت فصل 
افزایش یافت. عدم رعایت تسلســل منطقی موضوع های درســی کتاب نیز از موارد دیگری بــود که همواره مورد اعتراض واقع 

می شد که در کتاب فعلی این نقص برطرف شده است و فصول کتاب به شرح زیر تنظیم شده است.
فصل اول اختصاص به مفهوم دیجیتال در سیستم اعداد و جمع و تفریق در مبنای دودویی دارد.

فصل دوم به دروازه های منطقی پایه می پردازد.
فصل سوم اختصاص به مباحث ریاضی مربوط به مدارهای منطقی یعنی همان جبر بول دارد.

فصل چهارم مدارهای ترکیبی را مورد بررسی قرار  می دهد.
فصل پنجم مباحث فلیپ فالپ و مدارهای ترتیبی را تحلیل می کند.

فصل ششم اختصاص به شیفت رجیسترها و شمارنده ها دارد.
فصل هفتم اشاره مختصر به مدارهای منطقی پیشرفته دارد.

استفاده از نرم افزار توسط معلم  و توصیه به کار برد آن توسط هنرجو از مواردی است که در این کتاب تأکید ویژه بر آن شده 
است.

به منظور درک بهتر مفاهیم ســعی شده اســت که از مثال های کاربردی و منطبق با جامعه استفاده شود ، همچنین تمرین 
کالســی برای درک کامل مفاهیم نیز در نظر گرفته شده اســت ، لذا ضرورت دارد هنرجویان با نظارت هنر آموزان و در ساعت 

کالسی به حل آنها بپردازند.
گنجاندن مبحث مدارهای منطقی پیشــرفته حســن ختام کتاب محسوب می شود. زیرا کاربرد دیجیتال را در جامعه امروزی 

به هنرجویان معرفی می کند. 
از آنجا که در ابتدای هر فصل اهداف رفتاری کتاب بیان شــده اســت ، از هنرآموزان عزیز تقاضا می شود سؤاالت امتحانی را 

متناسب با حیطه و طبقه داده شده در اهداف رفتاری طراحی نمایند.

نکتة مهم : در صورتی که سؤالی را در ارتباط با نقشه ای مانند شمارنده ، شیفت رجیستر و مدارهای داخلی آی سی مطرح 
می نمایید ، باید حتماً اصل نقشــه را در اختیار هنرجو قرار دهید. هرگز از هنرجو نخواهید که نقشــه را ترســیم نماید یا نقشه 

ناقص را بدهید و از او بخواهید که آن را تکمیل کند.
مؤلفان           

سخنی با هنرجویان عزیز
درس مبانی مدارهای منطقی ) مدارهای دیجیتال ( یکی از دروس بســیار جالب و شــیرین اســت که یادگیری آن برای همة 
کسانی که در رشته الکترونیک تحصیل می کنند ، ضرورت دارد . یکی از ویژ گی های این درس سادگی آن است. زمانی فراگیری 
این درس برای شــما آســان می شود که مطالب را به صورت قدم به قدم و پی در پی فرا بگیرید و تمرین های آنرا به طور کامل 

انجام دهید. انجام بحث و گفت و گو پیرامون هریک از موضوع های درسی نیز بسیار مفید است. 
اجرای نرم افزاری مدارهای داده شده در کتاب می تواند شما را در رسیدن به اهداف اصلی آموزش هدایت کند. همچنین پاسخ 



دادن به الگوهای پرســش و طراحی سؤال های تازه و جدید از مباحث مختلف درسی نیز از مواردی است که پویایی آموزش را 
به همراه دارد.

از موارد دیگری که در این کتاب با آن برخورد می کنید تمرین های کالســی است. تمرین های کالسی به منظور درک کامل 
مفاهیم و مبحث مربوطه در نظر گرفته شده و هنرجو موظف است با نظارت مربی در ساعات کالسی به حل آنها اقدام نماید.

اســتفاده از منابع مختلف مرتبط با درس مبانی دیجیتال نیز بســیار مفید اســت و موجب ارتقاء دانش شــما در این زمینه 
می شود.

در پایان توصیه می کنیم در جلســات آموزشــی به مباحثی که توســط مربی آموزش داده می شود به دقت گوش فرا دهید، 
پرسش های خود را بپرسید و به مباحث نرم افزاری که توسط مربی اجرا می شود خوب توجه کنید و آنها را خارج از کالس درس 

و روی کامپیوتر شخصی خود اجرا نمایید.
 

نکات اجرایی
هنگام آموزش درس مبانی دیجیتال به نکات اجرایی زیر توجه داشته باشید:

1ــ تا حد امکان آموزش را بر اساس برنامة زمان بندی داده شده در ابتدای کتاب اجرا کنید.
2ــ در صورتی که با تعطیالت غیر منتظره ای، مواجه شدید حتماً برای آن کالس جبرانی در نظر بگیرید. در این مورد الزم 

است مسؤالن هنرستان همکاری نمایند.
3ــ برای درک بهتر مفاهیم الزم است مواردی را که امکان اجرای آن توسط نرم افزار میسر است حتماً به صورت نرم افزاری 

در کالس اجرا نمایید و از هنرجویان بخواهید که در خارج از کالس به تمرین و اجرای نرم افزارها اقدام کنند.
4ــ از هنر جویان  بخواهید الگوهای پرسش را انجام دهند و به طرح سؤال های جدید بپردازند.

5  ــ در صورت امکان از وسایل کمک آموزشی و مدارهای عملی برای انتقال مفاهیم استفاده کنید.
6  ــ از سؤال های طرح شده توسط هنرجویان برای اجرای آزمون های کالسی استفاده کنید.

مؤلفان
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