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مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

کتاب »مجموعه  استانداردهاى  مبناى  بر  کاردانش«  »کتاب هاى تخصصى شاخه ى  ىا  مهارت«  »پودمان هاى  تألىف  برنامه رىزى 
برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ششم« صورت گرفته است. بر اىن اساس ابتدا تواناىى هاى هم خانواده 
)Harmonic Power 1( مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت 
 3)Module( 2 دسته بندى مى شوند. در نهاىت واحدهاى کار هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى)Unit( عنوان

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.
به منظور آشناىى هرچه بىشتر مربىان، هنرآموزان و هنرجوىان شاخه ى کاردانش و ساىر عالقه مندان و دست اندرکاران آموزش هاى 
مهارتى با روش تدوىن، »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 ىک »پودمان« به عنوان کتاب 

درسى مورد تأىىد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ى کاردانش« چاپ سپارى مى شود.
به طورکلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت )M1وM2و...( و هر پودمان نىز به تعدادى واحد کار )U1وU2و...(
و هر واحد کار نىز به تعدادى تواناىى وىژه )P1وP2و...( تقسىم مى شوند. نمون برگ شماره )1( براى دسته بندى تواناىى ها به کار مى رود. 
در اىن نمون برگ مشاهده مى کنىم که در هر واحد کار چه نوع تواناىى هاىى 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. بدىهى است هنرآموزان و هنرجوىان ارجمند 
شاخه کاردانش و کلىه عزىزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالىت دارند، مى توانند ما را در غناى کىفى پودمان ها که براى توسعه 

آموزش هاى مهارتى تدوىن شده است رهنمون و ىاور باشند. 
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى  

دفتر تألىف کتاب های درسی   
فنى و حرفه اى و کاردانش   

M =Module ــU =Unit            3 ــP =Power               2 ــ1



مقدمه
کتاب حاضر که تحت عنوان منبع تغذىه و واحد کنترل تدوىن شده است، به بررسى مدارهاى تلوىزىون رنگى جدىد مى پردازد. 
منبع تغذىه مهم ترىن بخش ىک دستگاه الکترونىکى به خصوص تلوىزىون است. امروزه همه ى دستگاه هاى مدرن الکترونىکى مجهز به 
منبع تغذىه مدرن کلىدى )سوىىچىنگ( هستند. اىن پودمان به نحوه ى کار اىن نوع منابع تغذىه مى پردازد. واحد کنترل به عنوان مغز سىستم 
الکترونىکى، کلىه ى بخش هاى  دستگاه را تحت کنترل و نظارت خود دارد و در صورت هرگونه  عملکرد نامطلوب فرمان الزم را جهت 
اصالح وضعىت مى دهد. اىن دو بخش در هر دستگاه از اهمىت بسىار زىادى برخوردارند. بنابراىن  کسب دانش کافى در مورد اىن 
مدارها از  اهمىت برخوردار است. همچنىن باىد در اجراى کارهاى عملى و بررسى و رفع معاىب اىجاد شده دقت باالىى را مبذول داشت. 
مباحث عنوان شده در اىن کتاب )پىمانه M2 ( در سه فصل تدوىن شده است. از آن جاىى که هىچ فعالىت علمى نمى تواند عارى از عىب 
و ىا کمبود اطالعات باشد، کتاب حاضر نىز داراى کاستى ها و نواقصى است که رهنمودهاى همکاران محترم مى تواند ما را ىارى دهد تا 

انشاء الله بتوانىم نواقص و کمبودهاى آن را در چاپ هاى بعدى برطرف کنىم.  
در خاتمه از آقاى مهندس سىد محمود صموتى کارشناس مسئول دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش سازمان 
پژوهش و برنامه رىزى وزارت آموزش و پرورش که ضمن وىراستارى فنى راهنماىى هاى الزم را در بهبود بخشى کىفى کتاب نموده اند و 
نىز اعضاى کمىسىون تخصصى رشته الکترونىک کاردانش دفتر تألىف و برنامه رىزى سازمان پژوهش و برنامه رىزى آقاى على على مددى، 
خانم مهندس مهىن ظرىفىان جوالىى، خانم مهندس فرشته داودى لعل آبادى و خانم سهىال ذوالفقارى صمىمانه تشکر و قدردانى مى نماىم. 
مؤلف
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