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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
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شما جوان هاي محصل و ساير جوان ها اميد من هستيد، نويد من هستيد. اميد من به شما 
توده جوان و شما توده محصل است. من اميد آن را دارم كه مقدرات مملكت ما بعد 

از اين به دست شما عزيزان بيافتد و مملكت را شما عزيزان حفظ كنيد .

ُه« َس ِسُرّ امام خمينى »قُِدّ



همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
نشانى بـه  کتاب  اين  محتواى  در بارۀ  را  خود  نظرات  و   پیشنهادات 
 تهران ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألیف کتاب هاى درسی فنى 

وحرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمايند.
info@tvoccd.sch.ir پیام نگار)ايمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب   سايت( 



مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی

 برنامه ریــزی تألیــف »پودمان هــای مهارت« یــا »کتاب های تخصصی شــاخه کاردانــش« بر مبنای 
اســتانداردهای »مجموعه برنامه برنامه های درســی رشته های مهارتی شــاخۀ کاردانش، مجموعۀ هشتم« 
صورت گرفته اســت. بر این اســاس ابتدا توانایــی ای هم خانــواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و 
بررســی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان 
)Unit( دســته بندی می شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پودمان 

مهارتی )Module( را شكل می دهند.
دســته بندی »توانایی ها« و »واحدهای کار« توسط کمیسیون های تخصصی با یك نگرش علمی انجام 

شده است به گونه ای که یك سیستم پویا برنامه ریزی و تألیف پودمان های مهارت نظارت دائمی دارد.
با روش مذکور یك »پودمان« به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخۀ 

کاردانش« چاپ سپاری می شود.
به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعداد پودمان مهارت )M1 ، M٢ و...( و هر پودمان نیز به تعدادی 
واحــد کار )U1 ، U٢ و...( و هــر واحــد کار نیز به تعدادی توانایی )P1 ، P٢ و...( تقســیم می شــوند. به 
طــوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار )مجموع توانایی های اســتاندارد مربوطه( و کلیه 
پودمان های هر اســتاندارد، تســلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه ای کسب خواهند 
نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست 

آورند.
بدیهی اســت هنرآمــوزان و هنرجویان ارجمند شــاخۀ کاردانش و کلیۀ عزیزانی که در امر توســعه 
آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های 

مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی و حرفه ای و کاردانش



مقدمه مؤلف
در این کتاب اجزای داخلی چهار دســتگاه از لوازم خانگی حرارتی شــامل چای ساز، قهوه جوش، 
ساندویچ ساز و سرخ کن به تفكیك بیان شده  و عملكرد و کاربرد آنها نیز بطور ساده و قابل فهم توضیح 

داده شده است. 
همچنین به کمك شــكل ها و تصاویر گام به گام تهیه شــده از مراحل باز شــدن این وســایل سعی 
شــده که یك روش منطقی برای عیب یابی و رفع عیب انواع مختلف دســتگاه های ذکر شده، آموزش 
داده شــود تا با باال بردن توانایی های فردی خود و کســب تجربه های مختلف در حین تعمیرات، درک 

وشناخت بهتری از لوازم برقی خانگی حرارتی و محدودیت آنها پیدا کنید.
همچنین برای باال بردن درک فنی شــما از نقشــه ها و مدارهای الكتریكی گوناگونی استفاده شده و 
در آنها توضیحات الزم و ضروری از عملكرد قسمت ها و مراحل مختلف مدار داده شده است و اسامی 

اجزای مهم  دستگاه های مذکور نیز به  نقشه ها و مدارها اضافه شده است.
الزم به ذکر اســت که برای رفع عیب هر دستگاه، باید آشــنایی کامل و جامع از اجزا و قسمت های 
مختلف آن داشــته باشید و همچنین با نقشــه خوانی و تحلیل ساده مدار الكتریكی، عملكرد  قسمت ها و 

مراحل مختلف دستگاه را بخوبی بفهمید. 
برای باال بردن اطالعات و دید فنی خود، پیشنهاد می شود که ابتدا این کتاب را با دقت مطالعه نمایید 
تا احاطه کاملی بر مفاهیم و موضوعات آن پیدا کنید و از آن به عنوان یك مرجع سریع، قبل از تعمیر یا 

در حین کار استفاده نمایید. 
از آنجا که این لوازم دارای تنوع زیادی هستند بحث و کار روی یك دستگاه خاص غیر ممكن است 
ولی اساس کار اکثر لوازم خانگی حرارتی تفاوت چندانی با هم ندارد و دستگاه های نشان داده شده در 
تصاویرگام به گام نمونه هایی از انواع رایج آنها می باشــند. همیشه قبل از شروع کار روی یك دستگاه 
مطمئن شــوید که از منبع تغذیه الكتریكی جدا شــده باشــد چرا که این کار  ایمنی شما، ماشین و محیط 

آن را تضمین می کند. 
                    با تشکر 

سعید مؤذنی پور
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