
 
 

  ")برد الکترونیکی دستگاه(پروژه ساخت  "مراحل کار درس  وواحدهاي یادگیري  ،فهرست پودمان
 )11-1( پایه یازدهم رشته الکترونیک

 نام و شماره مراحل کار نام و شماره واحدهاي یادگیري نام و شماره پودمان
M11 

 افزار پیشرفته مدار چاپی نرم
 0307واحد یادگیري 

 افزار تجاري طراحی مدار چاپی نرمکار با 
 تجاريهاي  افزار معرفی نرم -1
 افزار اندازي نرم نصب و راه -2
 افزار کار با نرم -3
 )تمرینی(طراحی یک نمونه طرح مدار چاپی  -4

M12 
افزار  طراحی مدار چاپی با نرم

 پیشرفته
 

 0403واحد یادگیري 
پروژه کاربردي با مدار چاپی طراحی 

 آنالوگسی  آي

 انتخاب پروژه آنالوگ -1
 و تشریح مدار عملکرد پروژه -2
 طراحی مدار چاپی پروژه -3

 0405واحد یادگیري 
سازي طرح رو و پشت   چاپ و آماده

 مدارچاپی 

 سازي طرح رو و پشت مدار چاپی آنالوگ آماده -1
 سازي و ذخیره فایل آماده -2
 انتقال و چاپ طرح، روي فیبر مدار چاپی -3

M13 

 آنالوگ پروژه
 0401واحد یادگیري 

 پروژه کاربردي آنالوگ ژمونتا
 
 
 
 

 سازي ابزار، مواد و تجهیزات آماده -1
 اسیدکاري برد پروژه آنالوگ -2
 کاري برد سوراخ -3
 بررسی و انطباق قطعات با نقشه پروژه -4
 آزمایش صحت قطعات -5
 مونتاژ قطعات روي برد -6

 0409واحد یادگیري  
کاربردي  یابی پروژه عیبو اندازي  راه

 آنالوگ

 اعمال ولتاژ تغذیه به مدار -1
 هاي نقاط آزمایش بررسی ولتاژها و سیگنال -2
 یابی پروژه  عیب -3
 اندازي پروژه راه -4
 قرار دادن برد پروژه داخل جعبه دستگاه -5

M14 
 پروژه مخابراتی 

 0406  واحد یادگیري
 ساخت پروژه کاربردي مخابراتی 

 انتخاب پروژه -1
 تشریح مدار پروژه -2
 طراحی مدار چاپی -3
 چاپ طرح رو و پشت فیبر -4
 اندازي مدار مونتاژ و راه -5

M15 

 پروژه الکترونیک صنعتی
   0407 واحد یادگیري

 ساخت پروژه کاربردي الکترونیک صنعتی
 
 
 
 

 انتخاب پروژه  -1
 قطعات الکترونیک صنعتی تشریح عملکرد -2
 تشریح مدار پروژه  -3
 طراحی مدار چاپی -4
 چاپ طرح رو و پشت فیبر -5
 اندازي مدار مونتاژ و راه -6

 0205واحد یادگیري  
 کار و مستندسازي تنظیم گزارش

 ها کار براي هریک از فعالیت تنظیم گزارش -1
 ها از فعالیتتکمیل جداول مربوط به ترسیم نمودارها براي هریک  -2
تهیه و تکمیل فهرست وارسی براي تعیین کیفیت محصول تولید  -3

 شده
 ثبت اطالعات در رایانه و تنظیم مستندات -4

 



 
 

 
  "و مستندسازي SMDمونتاژ و دمونتاژ "مراحل کار درس  وواحدهاي یادگیري  ،فهرست پودمان

 )11-2(پایه یازدهم رشته الکترونیک
 نام و شماره مراحل کار و شماره واحدهاي یادگیري نام نام و شماره پودمان

M16 

دمونتاژ قطعات 
SMD 

 0201واحد یادگیري 
 SMDهاي  کار با ابزار و دستگاه

 

 SMDشرح استانداردهاي حاکم بر قطعات  -1
 SMDخواندن مشخصات قطعات  -2
هاي استاندارد مرتبط با قطعات  تشریح عملکرد ابزار و دستگاه -3

SMD 
 0208یادگیري واحد 
 SMDسازي قطعات  پیاده

سازي  انتخاب ابزار و مواد مناسب براي پیادهشرح چگونگی  -1
 SMDقطعات 

 از روي برد اوراقی  SMDدمونتاژ قطعات  -2
 تمیزکاري برد بر اساس استانداردهاي تعریف  شده -3

M17 

 SMDقطعات  ژمونتا
 0203واحد یادگیري 

  SMDنصب قطعات 
 

 SMDهاي چگونگی مونتاژ قطعات  ح انواع روشیشرت -1
 به صورت استاندارد روي برد اوراقی SMDمونتاژ قطعات  -2
 تمیزکاري برد بر اساس استانداردهاي تعریف شده -3

M18 

 دیجیتال و کاربرد آن
 0505واحد یادگیري 

 هاي منطقی دروازهکار با 
 

 هاي منطقی پایه تشریح عملکرد دروازه -1
 مدارهاي ترکیبیتشریح  -2
 تشریح مدارهاي ترتیبی -3

 0705واحد یادگیري 
 مدارهاي کاربردي دیجیتالی

 

 بستن مدارهاي کاربردي ترکیبی  -1
 بستن مدارهاي کاربردي ترتیبی  -2
 ریزي شده برنامه FPGAسی با  شرح یک نمونه آي -3

M19 

 هامیکروکنترلر
 0507واحد یادگیري 

ریزي  برنامهمیکروکنترلر و چگونگی 
 آن

 ها معرفی خانواده میکروکنترلرها و شرح عملکرد آن -1
 هاسیر تکاملی خانواده میکروکنترلر -2
 نویسی براي میکروکنترلر تشریح برنامه -3

 0707واحد یادگیري 
 کاربردي با میکروکنترلرمدارهاي 

 )AVR,ARMانتخاب میکروکنترلر مناسب ( -1
 میکروکنترلر(دو نمونه برنامه ساده)نویسی  برنامه -2
 ریزي میکروکنترلر استفاده از پروگرامر براي برنامه -3
 ریزي شده در مدار استفاده از میکروکنترلر برنامه -4

M20 

مشاوره، سرویس و 
 خدمات

 0708واحد یادگیري 
هاي مختلف و  سرویس ، ارائه مشاوره
 مستندسازي

 

 براي تنظیم مستنداتتهیه فهرست وارسی (چک لیست)  -1
 هاي مختلف ثبت اطالعات تکمیل فرم -2
 تنظیم مستندات –ثبت اطالعات در رایانه -3
 نامه از کاربر ارائه فاکتور و اخذ رضایت --4

 

 

 


