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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألىف »پودمان هاى مهارت« یا »کتاب هاى تخصصى شاخه ى کاردانش« بر مبناى استانداردهاى 
کتاب »مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ششم« صورت گرفته است. 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  »توانایى 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. 
به منظور آشنایى هر چه بىشتر مربىان، هنر آموزان و هنرجویان شاخه ى کاردانش و سایر عالقه مندان و 
دست اندرکاران آموزش هاى مهارتى با روش تدوین، »پودمان هاى مهارت«، توصىه مى شود الگوهاى ارائه شده 
در نمون برگ هاى شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسى قرار گىرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان مورد نىاز براى 
آموزش آن ها نىز تعىىن مى گردد، 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  كار )U2 ، U1 و ...) و هر واحد کار نىز به تعدادى توانایى ویژه  )P2 ، P1 و ...) تقسىم مى شوند. نمون برگ 
شماره )1( براى دسته بندى توانایى ها به کار مى رود. در این نمون برگ مشاهده مى کنىم که در هر واحد کار چه 
نوع توانایى هایى وجود دارد. در نمون برگ شماره )2( واحدهاى کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره )3( 
اطالعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش 
و کلىه 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
با توسعه روزافزون علم و تکنولوژى، وسایل خانگى حرارتى پىشرفت زیادى داشته است. از آن جایى که خرابى کابل ناشى از 
فرسودگى و استفاده ى نادرست از آن یک نقص عادى محسوب مى شود لذا بعضى از وسایل خانگى برقى از نوع حرارتى مانند اطو و 
کترى طورى طراحى شده اند که براى گرفتن انرژى الکتریکى، از یک پریز سىار یا از یک پایه ى جداشدنى نظىر شارژرها استفاده کرده 

و به هنگام کار، این وسایل بدون سىم بوده، از منبع انرژى الکتریکى بى نىازند و خطرى مصرف کننده را تهدید نمى کند.
هم چنىن استفاده از مىکروکنترولرها و رایانه جهت راه اندازى و کنترل حىن کار، با گرفتن اطالعات الزم از وضعىت پروسه 

و انتقال آن ها به شخص کنترل کننده از راه دور مقدور گشته است.
با کنترل الکترونىکى، امکان تنظىم توان مصرفى، ایجاد فاکتور خودتشخىص یا هوشمند سبب مجهز شدن وسایل به صفحه 

نمایشگر جهت کنترل اطالعات مربوط به عملکرد وسایل و عىوب داخلى آن ها شده است.
درحال حاضر با تکنولوژى پىشرفته علم الکترونىک، وسایل خانگى برقى مجهز به قطعه ى آنالىزکننده )پروسسور( کالم 
مى باشد که اخطارها، نوع خطا و روش برطرف شدن آن را با کالم به شما اعالم مى کند. کتاب حاضر به صورتى تدوین یافته تا شما 
را در امر کاربرد، تعمىر و عملکرد اجزاى داخلى وسایل خانگى یارى دهد. هم چنىن جدول ها، شکل ها و تصاویر گام به گام یک 

الگوى منطقى را براى عىب یابى و روش رفع آن فراهم مى آورد.
 این کتاب در دو جلد تألىف شده، جلد اول متشکل از لوازم حرارتى )1( مربوط به وسایل خانگى ساده و خودکار و جلد 
دوم لوازم حرارتى )2( متشکل از لوازم خانگى که فقط خودکارند به شما کمک خواهد کرد که چگونه از ایجاد خطا جلوگىرى 

نموده و روش عىب یابى سریع و نحوه ى تعمىر آسان، مطمئن و کم هزینه را فراگىرید.
یکى از مواردى که موجب ارتقاء کىفى این کتاب شده است، اجراى ویراستارى فنى آن توسط آقاى مهندس صموتى بوده 
است. ایشان عالوه بر ویراستارى فنى نقش اساسى در دگرگونى ساختارى کتاب داشته و درتمام مراحل تألىف گام به گام با اینجانب 

همکارى کرده اند. لذا بر خود الزم مى دانم از ایشان تشّکر ویژه داشته باشم.
در خاتمه وظىفه خود مى داند که از زحمات و رهنمودهاى آقایان مهندسىن ابوالقاسم جاریانى، بهروز کهزادى، عبدالمجىد 
خاکى صدیق، فریدون علومى، محّمدحسىن افشار، صمد خادمى اقدم، محسن پردیس، بهنام بهشادپور و سرکارخانم ماهدخت عقىقى 
ویراستارادبى کتاب و اعضاى محترم کمىسىون تخصصى رشته ى الکتروتکنىک دفتر برنامه ریزى و تألىف آموزش هاى فنى وحرفه اى 
و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش وپرورش آقایان مهندس امىرحسىن ترکمانى، شهرام خدادادى، 

جواد آیت الهى، حسىن جنانى و فریدون عرب پوریان تشکر و قدردانى نمایم.
آماده سازى خبر، حروفچىنى،  ارزشمند همکاران محترم واحدهاى  بسىار  و  بى شائبه  تحمل زحمات  به خاطر  همچنىن 
گرافىک، رسامى، صفحه آرایى و همکاران مصحح در اداره کل چاپ و توزیع کتاب هاى درسى و عکاسان محترم شرکت صنایع 
آموزشى ایران آقایان عباس رخوند، مهندسىن محّمدرضا صفابخش و سعىد رضایى نودهى و عکاس محترمه دفتر برنامه ریزى و 
تألىف آموزش هاى فنى وحرفه اى و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش سرکارخانم نسرین 

اصغرى کمال تشکر و سپاسگزارى را دارم.
از آنجائىکه هرنوع فعالىتى به خصوص در زمىنه ى تألىف کتاب ها ى درسى نمى تواند بدون نقص باشد، رهنمودهاى کلىه ى 
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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