
 

 نیم سال  ماه هفته جلسه تاریخ درس فعالیت

آشنایی مقدماتی با الکترونیک ، ارائه 
مربوط به درس ، گروه نکات آموزشی 

 بندي براي انجام آزمایش

 الکتریسته ساکن و
ساختمان اتم ها و 

 طبقه بندي مواد

02/07/97  اول مهر اول 1،2،3،4 

 ارائه نکات مربوط به مباحث مورد نظر ،
بحث آزاد در رابطه با الکترونیک ، 

 پرسش و پاسخ 

میدان ، کمیت هاي 
 الکتریکی و قانون کولن

03/07/97  5،6،7،  اول مهر اول 

مرور مطالب قبلی ، ارائه مطالب جدید ، 
مثال هاي کمک آموزشی ، بحث حل 

 آزاد در رابطه با آینده شغلی

تبدیل واحد ها ، مدار ، 
قانون اهم ، توان و 

 انرژي الکتریکی

04/07/97  اول مهر اول 8،9،10،11 

آشنایی با نکات ایمنی عمومی مربوط به 
کارگاه ، ارائه قوانین و دستورات اجرایی 

، آشنایی مقدماتی با وسایل کارگاه ، 
فصل اول 1انجام آزمایش شماره   

نکات ایمنی کارگاه ، 
دستورالعمل ها و 

 اطالعات اولیه 

09/07/97  اول مهر دوم 12،13،14،15 

برگزاري آزمون فصل اول ، آشنایی با 
واع آن ، ارائه روش هاي نمقاومت و ا

تشخیص مقدار مقاومت ، حل مثال هاي 
 مربوطه

انواع مقاومت و روش 
آن هاي تعیین مقدار  

10/07/97  اول مهر دوم 16،17،18 

مرور مطالب قبلی ، آشنایی با بخش 
هاي مختلف مولتی متر ، ارائه مطالب 
مربوط به اتصال سري ، موازي و سري 

موازي مقاومت ها ، بحث آزاد پیرامون  –
آینده شغلی ، اموزش قوانین کریشهف 

در ولتاژ و جریان و انجام آزمایش شماره 
2و  1  

آشنایی با مولتی متر ، 
اتصال مقاومت ها ، 

  قوانین کریشهف 

11/07/97  اول مهر دوم 19،20،21،22 

مربوط به منبع  ارائه نکات آموزشی
، اموزش اولیه نرم افزار تغذیه و پیل ها 

4و  3، انجام آزمایش شماره پروتئوس   

تغذیه ، انواع پیل منبع 
 ها و نحوه اتصال آن ها 

16/07/97  اول مهر سوم 23،24،25،26 
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برگزاري آزمون فصل دوم ، حل مثال و 
پرسش و پاسخ درباره مدارهاي سري و 
موازي ، آشنایی با پل وتستون ، انجام 

 تمرینات کالسی توسط دانش اموزان

یادآوري مدار سري و 
 موازي ، پل وتستون ،

17/07/97  اول مهر سوم  27،28،29 

آشنایی با ،  1انجام آزمایش شماره 
لحیم کاري و ارائه فیلم هاي کمک 

آموزشی در این زمینه ، انجام آزمایش 
2شماره   

18/07/97 لحیم کاري و انواع آن ،  اول  مهر سوم 30،31،32،33 

برگزاري آزمون فصل سوم ، مرور مطالب 
قبلی ، ارائه مطالب آموزشی درباره قضیه 

تون و نورتن ، حل مثال هاي کمک 
1انجام آزمایش شماره آموزشی ،   

عناصر فعال در مدار ، 
 قضیه تونن و نورتن 

23/07/97  اول مهر چهارم 34،35،36،37 

برگزاري آزمون فصل چهارم ، آشنایی با 
شکل موج سینوسی و شبیه سازي 

پروتئوسمدارات مربوطه با نرم افزار   

منابع تولید الکتریسیته 
، مشخصات شکل موج 

 سینوسی ، 

24/07/97  اول  مهر چهارم 38،39،40 

ارائه مطالب آموزشی ، حل مثال و 
پرسش و پاسخ ، آموزش شبیه سازي با 

، حل مثال و پرسش و پاسخ ،  مدل سیم
 شبیه سازي با پروتئوس

رفتار مقاومت در 
جریان سینوسی ، بردار 

 ، جریان سه فاز

25/07/97  اول مهر چهارم  41،42،43،44 

برگزاري آزمون فصل پنجم ، آشنایی 
کامل با اسیلوسکوپ ، ولووم ها و کلید 

انجام شبیه سازي ، هاي مختلف آن ، 
1آزمایش شماره   

اسیلوسکوپ و بخش 
 هاي مختلف آن

30/07/97  اول مهر پنجم 45،46،47،48 

مرور اسیلوسکوپ ، آشنایی با 
اسیلوسکوپ در نرم افزار شبیه ساز 

با مولدهاي سیگنال وس ، آشنایی ئپروت
و نحوه عملکرد آنها و انجام آزمایش 

2شماره   

مولدهاي سیگنال اعم 
از صوتی ،رادیویی ، 

 فانکشن ژنراتور

01/08/97  اول آبان پنجم 48،49،50 



برگزاري آزمون فصل ششم ، کار با نرم 
افزار پروتوس ، آشنایی با خازن و 

مفاهیم شارژ و دشارژ و ثابت زمانی ، 
و پرسش و پاسخ ، انجام حل مثال 

1آزمایش شماره   

ساختمان داخلی خازن 
، شارژ و دشارژ ، انرژي 

 خازن و ثابت زمانی

02/08/97  اول آبان پنجم 51،52،53،54 

آشنایی با انواع خازن و روش هاي 
موجود براي تشخیص ظرفیت خازن و 

 آشنایی با مشخصات خازن ها

انواع خازن ، روش هاي 
و  تعیین ظرفیت خازن

 مشخصات خازن

07/08/97  اول آبان ششم 55،56،57،58 

آشنایی با اتصال سري و موازي خازن ها 
، و بررسی حالت هاي خاص ، و بررسی 

روش هاي مختلف تست سالم بودن 
3و  2خازن ،انجام آزمایش شماره   

به هم بستن خازن ها ، 
روش هاي تست 

 سالمت خازن

09/08/97  اول آبان ششم 59،60،61،62 

ارائه مطالب آموزشی درباره عملکرد 
خازن در جریان متناوب ، رآکتانس 

خازنی ، اختالف فاز جریان و ولتاژ ، حل 
مثال و پرسش و پاسخ و انجام آزمایش 

4شماره   

خازن در جریان 
 متناوب

14/08/97  اول  آبان هفتم  63،64،65،66 

سري و موازي و  RCآشنایی با مدار 
امپدانس هر دو مدار ، شبیه سازي و 

حل مثال هاي مربوطه و انجام آزمایش 
  5شماره 

سري و  RC مدار
  موازي

15/08/97  اول  آبان هفتم 67،68،69 

ارائه برگزاري آزمون فصل هفتم ، 
مطالب آموزشی درباره میدان 

مغناطیسی و عملکرد سلف ، ارائه فیلم 
بحث آزاد آموزشی درباره سلف و 

 پیرامون آینده شغلی 

میدان مغناطیسی ، 
سلف ، جریان القایی و 

ضریب خودالقایی ، 
 ولتاژ القایی

21/08/97  اول  آبان هشتم 70،71،72،73 

مرور مطالب قبلی ، حل مثال و پرسش 
و پاسخ ، آشنایی با شارژ و دشارژ سلف 

و ثابت زمانی سلف ، و روش تست سلف 
جریان متناوب و ، آشنایی با سلف در 

1انجام آزمایش شماره ، راکتانس سلفی  

شارژ و دشارژ سلف ، 
ثابت زمانی ، تست 

سلف عملکرد سلف در 
 جریان متناوب

22/08/97  اول  آبان هشتم 74،75،76 



آشنایی با اتصال سري و موازي سلف ها 
، امپدانس ، اختالف فاز و دیاگرام 

برداري و ولتاژها و جریان هاي مدار ، 
2انجام آزمایش شماره   

اتصال سلف ها ، مدار 
RL  سري و موازي  

23/08/97  اول  آبان هشتم 77،78،79،80 

مرور مطالب قبلی ، آشنایی با اصول کار 
ترانسفورماتور ، ساختمان و اساس کار ، 

 نسبت تبدیل و حل مثال هاي مربوطه

ترانسفورماتور ، 
 ساختمان و عملکرد

28/08/97  اول  آبان نهم 81،82،83،84 

شبیه سازي ترانس در پروتئوس ، 
آشنایی با تطبیق امپدانس و تلفات و 

دالیل خرابی ترانس ، و نحوه کار 
 اتوترانس و حل مثال و پرسش و پاسخ

تطبیق امپدانس ، 
 تلفات در ترانسفورماتور
و خرابی هاي ترانس ، 

 اتو ترانس

29/08/97  اول  آبان نهم 85،86،87 

برگزاري آزمون فصل هشتم ، مرور 
سري و  LCمطالب ، آشنایی با مدار 

موازي و پرسش و پاسخ ، آشنایی با 
RLC  سري و موازي و حل مثال  

سري و موازي  LCمدار 
، امپدانس و دیاگرام 

برداري ، مدار 
RLC سري و موازي  

30/08/97  اول  آبان نهم 88،89،90،91 

 مرور مطالب قبلی و پرسش و پاسخ
،آشنایی با مفاهیم فرکانس رزونانس ، 

ضریب کیفیت و پهناي باند و حل مثال 
، شبیه سازي ، آشنایی بل فیلترهاي 

پایین گذر ،باالگذر ، میان گذر و میان 
3و  2، 1نگذر ، انجام آزمایش شماره   

فرکانس رزونانس ، 
ضریب کیفیت و پهناي 

 RLCباند در  مدار 
، انواع  سري و موازي

  فیلترها

05/09/97  اول  آذر دهم 92،93،94،95 

آزمون فصل نهم ، مرور مطالب ، آشنایی 
با پیوند کواالنسی ، و نحوه ساخت دیود 

و منحنی مشخصه و مدار معادل آن ، 
 بحث آزاد پیرامون آینده شغلی

پیوند کواالنسی ، انواع 
نیمه هادي ، اتصال 

PN  منحنی مشخصه ،
  و مدار معادل دیود

06/09/97  اول  آذر دهم 96،97،98 

بررسی روش هاي تست سالمت دیود ، 
، ارائه مطالب  1انجام آزمایش شماره 

آموزشی درباره یکسوساز نیم موج و 
تمام موج ، حل مثال هاي مربوطه ، 

شبیه سازي یکسو ساز ها در پروتئوس ، 
 پل دیود

تشخیص سالمت دیود 
، یکسوساز نیم موج و 

 تمام موج و پل دیود

07/09/97  99،100،  
101،102 

 

 اول  آذر دهم



برگزاري آزمون فصل دهم ، مرور مطالب 
، آشنایی با صافی ها و ترانسفورماتور 

تغذیه و بررسی دالیل خرابی آن، انجام 
، آشنایی با  3و 2، 1آزمایش شماره 

منبع تغذیه متقارن و چند برابر کننده 
هاي ولتاژ ، حل مثال هاي مربوطه و 

کالسی ، پرسش و پاسخ تمرینات  

صافی ها ،ترانس تغذیه 
، منبع تغذیه متقارن  

و چند برابر کننده هاي 
 ولتاژ

08/09/97  103،104،  
105،106 

 اول  آذر یازدهم

بحث آزاد پیرامون ترانسفورماتور ، مرور 
،  4مطالب قبلی ، انجام آزمایش شماره 

آشنایی با مدار هاي کلیپر و کلمپر و 
به نوك ، انجام آزمایش  آشکار ساز نوك

5شماره   

مدار هاي کلیپر و 
کلمپر و آشکار ساز 

 نوك به نوك

13/09/97  107،108 
،109  

 اول  آذر یازدهم

مرور مطالب فصل هاي قبلی و رفع 
 اشکال ، بحث آزاد پیرامون آینده شغلی

مرور مطالب گذشته و 
 بحث آزاد

14/09/97  110،111،  
112،113 

 اول  آذر یازدهم

برگزاري آزمون فصل یازدهم ، آشنایی با 
دیود زنر ،ساختمان ، منحنی مشخصه ، 

ولتاژ و توان آن ، مدار تنظیم کننده 
ولتاژ با دیود زنر ، انجام آزمایش شماره 

1 

، تنظیم دیود زنر 
 کننده ولتاژ 

19/09/97  114،115 
،116،117  

 اول  آذر دوازدهم

آشنایی با انواع دیود ها ، فیلم آموزشی 
 درباره انواع دیود و بررسی سه روش 
ژاپنی ، اروپایی و آمریکایی براي نام 

 گذاري دیود ها

انواع دیود ها و روش 
 هاي نامگذاري آن ها

20/09/97  118،119 
،120  

 اول  آذر دوازدهم

بررسی پارامترهاي موجود روي برگه 
اطالعات دیود ، آشنایی با ترانزیستور 

BJT  ساختمان و طرز کار ، شبیه ،
  سازي با پروتئوس 

،  برگه اطالعات دیود
 BJTترانزیستور 

21/09/97  121،122،  
123 

 اول  آذر دوازدهم

بررسی روش تعیین پایه هاي بیس ، 
 کلکتور و امیتر در ترانزیستور ، تست
سالمت ترانزیستور ، انجام آزمایش 

3و  2شماره   

تعیین پایه ها و تست 
 سالمت ترانزیستور

26/09/97  124،125،  
126،127 

 اول  آذر سیزدهم



مرور مطالب فصل دوازدهم ، پرسش و 
پاسخ و رفع اشکال ، برگزاري آزمون 

 فصل دوازدهم 

مرور مطالب و رفع 
 اشکال

27/09/97  128،129،  
130 

 اول  آذر سیزدهم

برگزاري آزمون کل دوازده فصل کتاب 
الکترونیک پایه به همراه مرور مطالب و 

 رفع اشکال

پایان برگزاري آزمون 
 ترم اول

28/09/97  131،132 
133،134 

 اول  آذر سیزدهم
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