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مقدمه اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

مبناى استانداردهاى  بر  ىا »کتاب هاى تخصصى شاخه ى کاردانش«  تألىف »پودمان هاى مهارت«  برنامه رىزى 
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه هشتم« صورت گرفته است. بر اىن اساس 
ابتدا تواناىى هاى هم خانواده ١ )Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى 
هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان ٢ )Unit ( دسته بندى مى شوند. در نهاىت واحدهاى کار هم خانواده با 

هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى ٣ )Module ( را شکل مى دهند.
دسته بندى »تواناىى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمىسىون هاى تخصصى با ىک نگرش علمى انجام شده است 

به گونه اى که ىک سىستم پوىا بر برنامه رىزى و تألىف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد.
با روش مذکور ىک »پودمان« به عنوان کتاب درسی مورد تأىىد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ی کاردانش« 

چاپ سپاری می شود.
به طورکلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1 و M2 و …( و هر پودمان نىز به تعدادى واحد 
کار )U1 و U2 و …( و هر واحد کار نىز به تعدادى تواناىى )P1 و P2 و …( تقسىم مى شوند. به طوری که هنرجوىان در 
پاىان آموزش واحدهای کار )مجموع تواناىی های استاندارد مربوطه( و کلىه پودمان های هر استاندارد، تسلط و مهارت 
کافی در بخش نظری و عملی را به گونه ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهاىی 

جهت درىافت گواهىنامه مهارت به دست آورند.
بدىهی است هنرآموزان و هنرجوىان ارجمند شاخه ی کاردانش و کلىه ی عزىزانی که در امر توسعه آموزش های 
مهارتی فعالىت دارند، می توانند ما را در غنای کىفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوىن شده است 

رهنمون و ىاور 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 تولىد لوازم خانگى، به طراحى هاى متنوع و پىچىده اى 
منجر شده است. هم چنىن هوشمند شدن وساىل خانگى گردنده و مجهز شدن آن ها به رىزپردازنده هاى دىجىتالى ىا رقمى که از دستاوردهاى 
جدىد علم و فّناورى است، سبب آشکارسازى عىب، اعالم محدودّىت ها، راه اندازى و کنترل از راه دور، کنترل دور موتورهاى الکترىکى 
در محدوده ى وسىع، کاهش مصرف انرژى الکترىکى متناسب با نىاز کاربر و ضبط  اطالعات مربوط به راه اندازى و عملکرد آن ها شده 
است. با توّجه به موارد فوق، آموزش مهارت ها براى بهره بردارى، سروىس و نگهدارى، عىب ىابى و تعمىر لباسشوىى و خشک کن نىز 
با دّقت و تخصص بىش ترى انجام شود. لذا آشنا بودن به اصول فّنى بازکردن و بستن دستگاه هاى لوازم  باىستى با روش مدرن، توأم 
گردنده، سروىس مرتب آن ها، عىب ىابى صحىح و تعمىر و راه اندازى مبتنى بر اصول فّنى، احتمال بروز خرابى در دستگاه و نىاز به تعوىض 

زودتر از موعد مقّرر قطعات را کاهش مى دهد. 
اىن کتاب راهنماى کامل براى نحوه ى استفاده ى صحىح از وساىل خانگى گردنده مانند لباسشوىى و خشک کن و مرجعى مناسب 

براى عىب ىابى سرىع، تعمىر آسان و مطمئن براى استفاده کنندگان و تعمىرکاران خواهد بود. 
کتاب داراى چهار بخش به شرح زىر است: 

بخش اول: بازکردن، بستن، عىب ىابى، تعمىر و راه اندازى ماشىن هاى لباسشوىى تک مخزنه ى نىمه اتوماتىک 
بخش دوم: باز کردن، بستن، عىب ىابى، تعمىر و راه اندازى ماشىن هاى لباسشوىى و خشک کن

بخش سوم: بازکردن، بستن، عىب ىابى، تعمىر، راه اندازى و تنظىم ماشىن هاى لباسشوىى و خشک کن تمام اتوماتىک 
بخش چهارم: بازکردن و بستن سىستم هاى الکترونىکى ماشىن هاى لباسشوىى و خشک کن تمام اتوماتىک 

آن چه موجب ارتقاى کىفى اىن کتاب شده وىراىش فّنى آن است که توسط آقاى مهندس سّىدمحمود صموتى انجام گرفته است. 
عالوه بر اىن که اىشان نقش اساسى در دگرگونى کتاب داشته، در تمام مراحل تألىف گام به گام با مؤلف همکارى کرده اند. لذا اىنجانب 

برخود الزم مى دانم از اىشان تشّکر وىژه داشته باشم. 
تألىف کتاب هاى درسى نمى تواند بدون نقص باشد، رهنمودهاى کلىه ى  از آن جاىى که هر نوع فعالىتى به خصوص در زمىنه ى 
استفاده کنندگان اىن کتاب مى تواند در بهبود کىفى کتاب در چاپ هاى بعدى اثرگذار باشد. لذا خواهشمند است نظرات خود را به آدرس 

صندوق پستى درج شده در ابتداى کتاب ارسال دارىد. 
مؤلف
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 207 ـ 2ــ کار عملى شماره ی  )1(: روش بازکردن ماشىن لباسشوىى دوقلو با سىستم حباب زا  6 ـ
334 ـ 2ــ کار عملى شماره ی  )2(: روش بستن  و آزماىش ماشىن لباسشوىى دوقلو  7 ـ



  8  ــ2ــ جدول عىب ىابى، روش هاى رفع عىب، تعمىر و راه اندازى ماشىن لباسشوىى نىمه اتوماتىک  
359          دو مخزنه )دوقلو( 
 368 9ــ2ــ فلوچارت عىب ىابى ماشىن لباسشوىى دوقلو 
 372 آزمون پاىانى واحدکار )2( 
374 جواب پىش آزمون واحد کار )1(  
376 جواب پىش آزمون واحد کار )2(  
 377 جواب آزمون پاىانى  واحد کار )1( 
378 جواب آزمون پاىانى  واحد کار )2(  

380 منابع و مآخذ 


