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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 پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در 
پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و 
تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               تعمیر لوازم خانگی گردنده )جلد ٥( ـ 311211
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
فریدون عرب پوریان )مؤلف( ـ نادر مسلمی، محمد حیدری )ویراستار فنی(  شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف: 

ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مديريت آماده سازی هنری:   
فرید  ـ  )رسام(  توفیق عالیی  )طراح جلد(  ـ  امیر رشیدی مقدم  ـ  رامین سرافراز )صفحه آرا(  توفیق عالیی،             شناسه افزوده آماده سازی: 

عرب پوریان )عكاس(
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1٥847473٥9  تلفن  : 9   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  

ـ   کیلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشر کتاب های  درسی ایران : تهران                                                ناشر :   
ـ 4498٥161،    دورنگار: 4498٥160، صندوق پستی: 139ـ 37٥1٥ تلفن : ٥   

                                         چاپخانه:   شرکت چاپ   و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ اّول 1396              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما جوان هاي محصل و سایر جوان ها امید من هستید، نوید من هستید. امید من به شما 
توده جوان و شما توده محصل است. من امید آن را دارم که مقدرات مملکت ما بعد از 

این به دست شما عزیزان بیافتد و مملکت را شما عزیزان حفظ کنید .
امام خمیني )ره ( 



همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
نشانی  بـه  اين کتاب  در بارۀ  محـتوای  نظرهای خـود را  پیشنهـادها و 
ـ صندوق پستی شمارۀ 4874/15  دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و  تهران 

حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمايند.
tvoccd@medu.ir       )پیام نگار)ايمیل
www.tvoccd.medu.ir وب گاه )وب سايت( 



مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف »پودمان هاي مهارت« يا »كتاب هاي تخصصي شاخه كاردانش« بر مبناي استانداردهاي »مجموعه 
ابتدا  اساس  اين  بر  است.  گرفته  كاردانش، مجموعه ي هشتم« صورت  مهارتي شاخه  برنامه هاي درسي رشته هاي 
توانايي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاي 
هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان )Unit( دسته بندي مي شوند. در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم 

مجدداً دسته بندي شده و پودمان مهارتي )Module( را شكل مي دهند.
دسته بندي »توانايي ها« و »واحدهاي كار« توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام شده است به 

گونه اي كه يك سيستم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي دارد.
با روش مذكور يك »پودمان« به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه  كاردانش« 

چاپ سپاري مي شود.
به    طور كلي هر استاندارد مهارت به تعدادي پودمان مهارت )M1 و M2 و ....( و هر پودمان نيز به تعدادي واحد 
كار )U1 و U2 و ....( هر واحد كار نيز به تعدادي توانايي )P1 و P2 و ....( تقسيم مي شوند. به طوري كه هنرجويان در 
پايان آموزش واحدهاي كار )مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه(و كليه پودمان هاي هر استاندارد، تسلط و مهارت 
كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كسب خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شركت در آزمون جامع نهايي 

جهت دريافت گواهينامه مهارت به دست آورند.
بديهي است هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شاخه  كاردانش و كليه عزيزاني كه در امر توسعه  آموزش هاي مهارتي 
فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توسعه   آموزش هاي مهارتي تدوين شده است رهنمون 

و ياور باشند.

                                                          سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
                                                                 دفتر تأليف كتاب هاي درسی
                                                         فني و حرفه اي و كاردانش
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