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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألىف »پودمان هاى مهارت« یا  »کتاب هاى تخصصى شاخه کاردانش«  بر مبناى استانداردهاى 
برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ى هشتم« صورت گرفته است.  »مجموعه 
براین اساس ابتدا توانایى هاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه 
مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار 

هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »تواناىى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمىسىون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است 

به گونه اى که یک سىستم پویا بر برنامه ریزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأیىد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ى کاردانش« 

چاپ سپارى مى شود.
به طور کلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M2 ، M1 و …( و هر پودمان نىز به تعدادى واحد 
کار )U2 ، U1 و…( و هر واحد کار نىز به تعدادى توانایى )P2 ، P1 و …( تقسىم مى شوند. به طورى که هنرجویان در 
پایان آموزش واحدهاى کار )مجموع توانایى هاى استاندارد مربوطه( و کلىه پودمان هاى هر استاندارد، تسلط و مهارت 
کافى در بخش نظرى و علمى را به گونه اى کسب خواهند نمود که آمادگى کامل را براى شرکت در آزمون جامع نهایى 

جهت دریافت گواهىنامه مهارت به دست آورند.
بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه ى کاردانش و کلىه ى عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى 
مهارتى فعالىت دارند، مى توانند ما را در غناى کىفى پودمان ها که براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است 

رهنمون و یاور باشند. 
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

دفتر  تألىف کتاب های درسی 
فنى و حرفه اى و کاردانش

 P =Power                           U =Unit                         M =Module



مقدمه
گسترش علم و تکامل فّناورى در صنعت و شاخه هاى مختلف آن از جمله در تولىد لوازم خانگى، به طّراحى هاى متنوع و پىچىده اى 
منجر شده است. هوشمند شدن وسایل خانگى گردنده و مجهز شدن آن ها به ریزپردازنده هاى دیجىتالى یا رقمى، سبب آشکارسازى عىب، 
نىاز کاربر از وسایل خانگى و ضبط  با  اعالم محدودیّت ها، کنترل دور در محدوده ى وسىع، کاهش مصرف انرژى الکتریکى متناسب 

اطالعات مربوطه به راه اندازى و عملکرد آن ها از دستاوردهاى جدید علم و فّناورى است. 
براى نمونه تکنولوژى به کار رفته در لوازم خانگى گردنده »نظىر جاروبرقى« سبب شده است که طراحى جاروبرقى هاى  جدید 
نسبت به طراحى انواع اولىه ى آن کامالً متفاوت باشد. به عنوان مثال در جاروبرقى هاى جدید، ابتدا محلول پاک کننده همراه با بخار آب 
داغ )120ºC( با فشار زیاد از مخزن خارج شده و روى فرش، کف پوش، دیوار و پرده پاشىده مى شود، سپس جارو مواد حاصل از 
نظافت را به داخل کىسه ى خود مى مکد. این درحالى است که در نسل قبلى جارو برقى، اگر آب به داخل دستگاه وارد مى شد به آن آسىب 

مى رساند و ایمنى آن را به مخاطره مى انداخت.
همچنىن پنکه هاى رومىزى، دیوارى، سقفى و کولرهاى آبى مجهز به کنترل از راه دور شده، تسهىالت و ایمنى بىشترى را براى 

کاربر فراهم کرده است.
با توجه به موارد فوق، آموزش مهارت ها براى بهره بردارى، سرویس و نگهدارى و تعمىر این گونه وسایل نىز  بایستى با روش مدرن 

توأم با دّقت و تخصص بىشترى صورت پذیرد. 
امروزه، بعضى از شرکت هاى سازنده ى لوازم خانگى برقى، براى جلوگىرى از دسترسى افراد غىرمجاز به قطعات داخلى دستگاه به 
منظور تعمىر آن، پىچ هاى اتصال دهنده ى قطعات را طورى طّراحى کرده اند که با ابزار معمولى قابل بازکردن یا بستن نباشد. از آنجا که  آشنا 
بودن به اصول فنى باز و بست کردن دستگاه هاى لوازم خانگى گردنده، سرویس مرتب، عىب یابى صحىح و تعمىر و راه اندازى احتمال بروز 
خرابى در دستگاه و نىاز به تعویض زودتر از موعد مقّرر قطعات را کاهش مى دهد، لذا توجه به این امر از ضرورت ویژه اى برخوردار است. 
این کتاب راهنماى کامل براى نحوه ى استفاده ى صحىح از این وسایل خانگى گردنده و مرجعى مناسب براى عىب یابى سریع، 
تعمىر آسان و مطمئن براى استفاده کنندگان و تعمىرکاران خواهد بود. کتاب داراى سه بخش به شرح زیر است که بخش اول  و سوم هر 

کدام در یک مجلد و بخش دوم در دو مجلد به طور جداگانه چاپ و منتشر مى شود. 
بخش اول: جلد اول شامل باز و بست کردن، عىب یابى، تعمىر و راه اندازى سشوار و ریش تراش برقى

بخش دوم: جلد دوم شامل باز    و بست کردن، عىب یابى، تعمىر و راه اندازى آسىاب، مخلوط کن، همزن و آب مىوه گىرى برقى
جلد دوم: جلد سوم شامل باز و بست کردن، عىب یابى، تعمىر و راه اندازى چرخ گوشت و جاروبرقى

بخش سوم: جلد چهارم شامل باز و بست کردن، عىب یابى، تعمىر و راه اندازى هواکش و پنکه، نصب و راه اندازى و سرویس کولر آبى
آن چه موجب ارتقاى کىفى این کتاب شده ویرایش فنى آن است که توسط آقاى مهندس سىد محمود صموتى انجام گرفته است. 



عالوه بر این که، ایشان نقش اساسى در دگرگونى ساختارى کتاب داشته، در تمام مراحل تألىف گام به گام با مؤلف همکارى کرده اند. لذا 
این جانب بر خود الزم مى دانم از ایشان تشکّر ویژه داشته باشم.

قبول زحمت فرموده و عالوه بر  زیاد کارى  نظریان که علىرغم مسئولىت و مشغله ى  آقاى مهندس فتح ا…  برادر ارجمندم  از 
راهنمایى هاى الزم رسامى کتاب را انجام داده اند کمال سپاسگزارى و امتنان را دارم.

همچنىن وظىفه ى خود مى دانم از زحمات و رهنمودهاى آقایان مهندس ابوالقاسم جاریانى، بهروز کهزادى، عبدالمجىد خاکى 
صدیق، فریدون علومى، محّمد حسىن افشار، صمد خادمى اقدم، محسن پردیس، بهنام بهشادپور،  داود خلىلى جعفرآباد، مرتضى رادمهر، 
کسرى بهزاد، خانم مهندس ژیال جواد، جعفر ربانى ویراستار ادبى کتاب، اعضاى محترم کمىسىون تخصصى رشته ى الکتروتکنىک دفتر 
برنامه ریزى و تألىف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کار دانش سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش مهندس 

امىر حسىن ترکمانى، شهرام خدادادى، حسىن جنانى و خانم سهىال ذوالفقارى تشکر و قدردانى نمایم.
در خاتمه به خاطر تحمل زحمات بى شائبه و بسىار ارزشمند همکاران محترم واحدهاى آماده سازى خبر، حروف چىنى، گرافىک، 
رسامى، صفحه آرایى و همکاران مصحح در اداره ى کل چاپ و توزیع کتاب هاى درسى و عکاسان محترم شرکت صنایع آموزشى ایران 

آقایان عباس رخ وند، مهندس محّمد رضا صفابخش و مهندس سعىد رضایى نودهى کمال تشّکر و سپاس گزارى را دارم.
کلىه ى  رهنمودهاى  باشد،  نقص  بدون  نمى تواند  کتاب هاى درسى  تألىف  زمىنه ى  در  به خصوص  فعالىتى  نوع  هر  که  آن جا  از 
استفاده کنندگان این کتاب مى تواند در بهبود کىفى کتاب در چاپ هاى بعدى اثر بگذارد. لذا خواهشمند است نظرات خود را به آدرس 

صندوق پستى درج شده در ابتداى کتاب ارسال دارید.
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