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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 برنامه درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک

، برنامه  41/5/4931ای در سیزدهمین جلسه تاریخ ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 به شرح زیر تصویب کرد:درسی بازنگری شده دوره کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک را 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  4931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (4ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

-4933این برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک از نیمسال اول سال تحصیلی   (2ماده 

 –الکتروتکنیک  برق صنعتی و  –ه درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک جایگزین برنام 4931

شورای برنامه ریزی درسی علمی کاربردی به تاریخ  12تاسیسات الکتریکی مصوب جلسه شماره 

 می شود.  42/41/4919

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (9ماده 

تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه 

برای اجرا ابالغ ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، 

 می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  4931-4933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (1ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
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 غالمرضا کیانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  نایب رئیس
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 مقدمه -1-1 
های ریزی آموزشها، راهبردها و اصول برنامهبا اصل قرار دادن سیاستبرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک 

-بر آموزشاند در تنظیم این برنامه درسی به اصول و قواعد حاکم طراحان سند، سعی کردهاست.  شدهطراحی ایحرفه فنی و

 دوره کاردانی آن را تنظیم نمایند. یاحرفهفنی و  یهاآموزشهای شایستگی محور پایبند بوده و با عنایت به چارچوب 

 است. گرفتهشکلهای تخصصی تشکیل کارگروه سنجی وای دوره کاردانی با توجه به نیازهواحد ریزی دروس وفرآیند برنامه

است و با استناد به  شدهدادهای مبنا قرار رسی در آموزش و تربیت فنی و حرفهریزی دچرخه شایستگی برنامهاین فرآیند 

های درسی در سطح های طراحی برنامهر رفته در برنامه درسی ملی و مدلهای یادگیری و ادبیات بکابندی حوزهآخرین طبقه

سال  توانند به مدت دولی میقب هایشایستگی ادامهدر مدرك دیپلم  اخذپس از  هنرجویان این دورهاست.  شدهتهیهالمللی بین

 های سطح باالتری را در این دوره کسب نمایند.شایستگی

 

 تعریف -1-2
افزایی و کسب توانایی  ای از علوم مهندسی و مبتنی بر فیزیک الکتریسیته و مغناطیس است که به مهارت، شاخهالکتروتکنیک 

 پردازد.استفاده برق در صنایع مختلف میدانشجویان در زمینه کاربرد و 

ها و علوم وابسته، شود که مطالعه فناوریهایی از فرآیند آموزشی و تربیتی اطالق میبه جنبه ایآموزش و تربیت فنی و حرفه

 هاجتماعی، ب یوزندگهای گوناگون اقتصادی های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرف و مشاغل بخشها، مهارتکسب نگرش

رسمی  صورتبهای آموزش و تربیت فنی و حرفهدر وزارت علوم تحقیقات و فناوری  .گیردبرمیهمراه آموزش عمومی را در 

 .شودارائه می

 

 هدف -1-3
هدف، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای واحدهای صنعتی و صنعت برق )فعلی و آتی(1 در 

 سطوح میانی مهارت مبتنی بر چارچوب صالحیت حرفهای ملی و عدالت آموزشی است2. سایر اهداف عبارت است از:

 تربیت و ماعیو اجت سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هایشایستگی و فرهنگ سطح اعتالی -

دانشجو اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه  

 - ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، نوآوری3 و کارآفرینی در کشور

 ایحرفهبرای سطوح باالتر صالحیت  4تحصیلی دانشجویان – ایحرفه فراهم کردن شرایط هدایت و راهنمایی -

 

 و ضرورت اهمیت -1-4
ل و برای رسیدن به اهداف حا اکنونهمهای ویژه و متنوعی را دارد و یتمزها، منابع و یتظرفکشور جمهوری اسالمی ایران 

های در تمامی حرف و مشاغل برای بخش وربهرهنیازمند نیروی کار  1414و پایدار( در افق  جانبههمهآینده کشور )توسعه 

کار و فناوری،  یفیت، کارا و اثربخش در حوزه تربیت و یادگیریباکباشد. آموزش اجتماعی و فرهنگی می ،مختلف اقتصادی

ها و یستگیاشهای اصلی برای این مهم است که با توجه به شرایط فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کشور، کسب هینگزیکی از 

یر خواهد نمود. برای تحقق این پذامکانهای نیروی کار جهت ورود به حرف و مشاغل سطوح میانی را یتصالحایجاد 

                                                           
 1بند  -ابالغی در بخش اشتغال  کلی هاییاستس - 1

 21ماده  –قانون برنامه پنجم توسعه کشور  - 2

 11-5 راهكار - وپرورشآموزشتحول بنیادین  سند - 3

 21-3 راهكار - وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  - 4
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های عمومی ستگییشاو  غیر فنیهای یستگیشای فنی، هایستگیشاموضوع، حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری در بخش 

نماید.یمنقش مهمی را ایفا   

نفر  34869 تعداددهد یمنشان  1391ی مرکز آمار ایران در سال هادادهبرق طبق  کاردانتحلیل وضعیت بازار کار در واحد 

.اندبودهبرق  کارداندارای حرفه   

یپلم د)بیشتر کارشناسی و  ی دارای مدرك تحصیلی در دیگر مقاطعمابقدانی درصد دارای مدرك کار 35از این تعداد حدود 

ی قماب اندبودهی رشته تحصیلی مرتبط با برق و مهندسی برق درصد دارا 69همچنین از این تعداد حدود  .اندبودهمتوسطه( 

.اندنداشتهرشته تحصیلی مرتبط   

 .ین برق وتأمدرصد در  27 و حدوددر تولیدات صنعتی و ساخت  صرفاً درصد 34اشتغال افراد یادشده به میزان حدود 

.اندداشتهفعالیت   

ل ظرفیت برای تکمی کهیطوربه است. توجهقابلبرق بسیار  کارداندهد میزان نیاز به جذب افراد در واحد یماین آمار نشان 

اردان برق در بنابراین با فرض روند ثابت تربیت ک. اندشدهی شغلی وارد این حرفه هاحوزهدیگر  کار ازنیروی انسانی بازار 

ی برق خواهد بود.کاردانی اخیر، بازار کار نیازمند نیروی کارآمد و شایسته در واحد هاسال  

 

 (اختیاریبا توجه به دروس ) التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5

تجاری و خاص( –کونی های )مسالکتریکی فشار ضعیف ساختمان تأسیساتمتره و برآورد اجرای  -  

 (LVو  MVصنعتی )مونتاژ و تابلوهای برق ساختمان و  -

جریان ضعیف هایدستگاهنصب و نگهداری  -  

الکتریکی در واحدهای صنعتی تأسیساتاجرای  -  

مکانیکی و الکترومکانیکی تأسیساتنصب و نگهداری  -  

الکتریکی تأسیساتتعمیر و نگهداری  -  

الکتریکی تأسیساتکشی نقشه -  

الکتریکی هایماشینتعمیر  -  

های هوشمندالکتریکی ساختمان تأسیساتاجرای  -  

ریزیبرنامههای قابلاندازی رلهنصب و راه -  

توزیع نیرو برق تأسیساتمجری  -  

و تجهیزات الکتریکی تأسیساتطراحی  -  

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 تجهیزات الکتریکی مونتاژکار طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان

 بردار پست(کاردان برق فشارقوی و ضعیف )بهره انرژی خورشیدی یهاستمیسطراح 

 بردار پست(کاردان پست فشارقوی )بهره توزیع زمینی یهاپست ورزفن

 الکتریکیهای صنایع کاردان تحقیقات و استاندارد وسایل و فراورده تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم  ورزفن

 کاردان ترانسفورماتور کاردان برق

 های برقکاردان تعمیرات پست آالت تولیدیکاردان ماشین

 کاردان تعمیرات ژنراتور کاردان موتورهای دیزل

 کاردان تعمیرات خطوط برق کاردان آزمایشگاه برق
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 پست برقی تجهیزاتکاردان تعمیر  

 

 طول دوره و شكل نظام -1-7
دوره تابستانی یک نیمسال تحصیلی و  2 تحصیلی مرکب از هرسالاست و  سال 2کاردانی  دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

هفته آموزش و یک هفته امتحانات  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16و هر نیمسال شامل 

ساعت در  16و هر واحد درس نظری معادل  استدروس نظری و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزی کارآموزیدر نیمسال و هر واحد  ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-1
 مرتبط و کاردانشی احرفهفنی و  یهاهنرستان گانآموختدانش -

 ورودی قبولی در آزمون -

 دارا بودن شرایط عمومی -

 

 )برحسب ساعت(سهم درصد دروس نظری و عملی  -1-9

 ساعتتعداد  تعداد واحد نوع درس
)برحسب درصد 

 ساعت(
 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 45 811 51 نظری

  75تا  55 55 992 222 2 عملی

  111 111 1792 72 جمع

 

 

 برحسب تعداد واحد() نوع درس -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومی

 2 4 2 مهارت عمومی

 5 11 5 پایه

 44 47 42 تخصصی

 8 8 6 اختیاری 

 72 72 68 جمع

های توزیع انرژی الکتریکی، پست و نیروگاه و اتوماسیون صنعتی این رشته در چهار مسیر شغلی برق صنعتی، شبکه

برای هر مسیر  شدهتواند بر اساس نیازهای بومی منطقه اجرا شود. از پنج درس تعریفمی شده است. هر مسیر شغلیتعریف

 شغلی، الزم است چهار درس اخذ شود.
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های کنترل هوشمند، اصول تعمیر و اجزای سیستمشامل دروس ماشین مخصوص، رله حفاظت،  مسیر شغلی برق صنعتی: -

 کاربرد الکترونیک قدرت نگهداری آزمایشگاه،

های توزیع انرژی الکتریکی، صل، شبکهکارگاه کابل و مفشامل دروس  های توزیع انرژی الكتریكیمسیر شغلی شبكه -

 های هوشمند برق، کاربرد الکترونیک قدرتآشنایی با شبکه

طراحی و نصب برداری نیروگاه، ها و آزمایشگاه، بهرهرله و حفاظت سیستمشامل دروس  مسیر شغلی پست و نیروگاه -

 رونیک قدرتتعمیر و نگهداری و آزمایشگاه و کاربرد الکتنیروگاه بادی و خورشیدی، 

سازی خانه هوشمند، های کنترل هوشمند، طراحی و شبیهاجزای سیستمشامل دروس مسیر شغلی اتوماسیون صنعتی  -

 های هوشمند برق، میکروکنترلرهای پیشرفته، کاربرد الکترونیک قدرتآشنایی با شبکه

 .تعریف استبا توجه به صنایع موجود در منطقه مسیرهای شغلی دیگری نیز قابل
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 دروس عناوین: فصل دوم -2
 

 

  



12 
 

 الكتروتكنیکرشته  یوستهپکاردانی  دورهدروس عمومی جدول  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

   ساعتتعداد 

   جمع عملی نظری

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسی 1

 1 48 3 زبان خارجی 2

 
48   

 32 1 32 2 "مبانی نظری اسالم"ی یک درس از گروه درس 3
  

   32 1 32 2 "اسالمیاخالق " ییک درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 بدنییتترب 5

 32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6
  

   224 32 192 13 جمع

 

 

 

 

 رشته الكتروتكنیک کاردانی پیوسته دوره عمومی جدول دروس مهارت -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملی نظری

   32 1 32 2 ستیزطیمحبهداشت و صیانت از  1

   32 1 32 2 اخالق حرفه ای 2

   32 1 32 2 جمع

 

 

 رشته الكتروتكنیک کاردانی پیوسته دورهپایه  جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظری

   48 1 48 3 ریاضی عمومی 1

 ریاضی عمومی  32 1 32 2 فیزیک عمومی برق 2

   81 1 81 5 جمع
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 الكتروتكنیکرشته  پیوستهکاردانی  دورهدروس تخصصی جدول  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 نیازهم نیازپیش
نظر

 ی
 جمع عملی

  ریاضی عمومی DC 2 32 1 32تحلیل مدارهای الکتریکی  1

 AC 2 32 1 32تحلیل مدارهای الکتریکی  2
تحلیل مدارهای الکتریکی 

DC 
 

   48 32 16 2 ی ترسیمی در برقافزارهانرمکاربرد  3

 48 32 16 2 ی تحلیلی در برقافزارهانرمکاربرد  4
تحلیل مدارهای الکتریکی 

DC 
 

   48 48 1 1 یری الکتریکیگاندازهآزمایشگاه  5

   48 32 16 2 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه 6

 48 32 16 2 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه 7
الکترونیک عمومی و 

 آزمایشگاه
 

 32 1 32 2 الکترومکانیک کاربردی 8
 ACهای الکتریکی ینماش

 و آزمایشگاه
 

   48 32 16 2 کاربرد میکروکنترلرها و آزمایشگاه 9

   48 32 16 2 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه 11

  زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 11

   64 64 1 1 کارگاه مکانیک عمومی 12

  فیزیک عمومی برق 48 32 16 2 و آزمایشگاه DCهای الکتریکی ینماش 13

 48 32 16 2 و آزمایشگاه ACهای الکتریکی ینماش 14
 DCهای الکتریکی ینماش

 و آزمایشگاه
 

   64 48 16 2 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی 15

 48 32 16 2 و آزمایشگاه کنترل صنعتی 16
هیدرولیک و نیوماتیک و 

 آزمایشگاه
 

   16 1 16 1 ایمنی در برق 17

   32 1 32 2 طراحی روشنایی داخلی و خارجی 18

  تجهیزات پست و نیروگاه 48 32 16 2 استاندارهای اجراییمتره برآورد و  19

 48 1 48 3 تجهیزات پست و نیروگاه 21
 DCهای الکتریکی ماشین

 و آزمایشگاه
 

 MV 2 16 64 81و  LVطراحی و اجرای تابلوهای صنعتی  21
طراحی و اجرای مدارهای 

 فرمان صنعتی
 

   64 48 16 2 کارآفرینی 22

   121 121 1 1 1کارآموزی  23

  1کارآموزی  121 121 1 1 2کارآموزی  24

   1264 832 432 44 جمع
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 الكتروتكنیکرشته  پیوستهکاردانی  دورهدروس اختیاری جدول  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 نیازهم نیازپیش

شماره 

مسیر 

 شغلی
 جمع عملی نظری

 2   48 32 16 2 کارگاه کابل و مفصل 1

  48 32 16 2 ماشین مخصوص و آزمایشگاه 2

ی هانیماش

 یکیالکتر

AC  و

 آزمایشگاه

1 

3 
های توزیع و آشنایی با شبکه

 کارگاه
2 16 32 48 

تجهیزات 

پست و 

 نیروگاه

 2 

4 
ها و رله و حفاظت سیستم

 آزمایشگاه
2 16 32 48 

تجهیزات 

پست و 

 نیروگاه

 3و  1 

کنترل صنعتی  48 32 16 2 هوشمندی کنترل هاستمیساجزای  5

 و آزمایشگاه
 4و  1 

6 
سازی خانه طراحی و شبیه

 هوشمند
کنترل صنعتی  48 32 16 2

 و آزمایشگاه
 4 

 48 32 16 2 هایروگاهنی برداربهره 7
تجهیزات 

پست و 

 نیروگاه

 3 

کنترل صنعتی  48 32 16 2 های هوشمند برقآشنایی با شبکه 8

 و آزمایشگاه
 4و  2 

9 
طراحی و نصب نیروگاه بادی و 

 خورشیدی
2 16 32 48   3 

 3و  1  1کارآموزی  48 32 16 2 تعمیر و نگهداری و آزمایشگاه 11

 48 32 16 2 میکروکنترلرهای پیشرفته 11

کاربرد 

میکروکنترلره

 ا و آزمایشگاه

 4 

 48 32 16 2 کاربرد الکترونیک قدرت 12

الکترونیک 

صنعتی و 

 آزمایشگاه

 
و  3 ،2، 1

4 

    - - - 8 جمع

 واحد از دروس فوق براساس مسیر شغلی عنوان شده الزامی است. 8* گذراندن 

 اتوماسیون صنعت 4پست و نیروگاه،  3ی توزیع انرژی الکتریکی، هاشبکه 2برق صنعتی،  1: شنهادشدهیپ* مسیرهای شغلی تعریف 

 دروس اختیاری جداگانه تنظیم گردد. جدول شیگرابایستی برای هر می که رشته دارای گرایش باشد،*درصورتی  
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 الكتروتكنیک رشته پیوستهکاردانی  دوره بندی پیشنهادی دروس ترمجدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسی 1

  32 1 32 2 "اسالمیاخالق " یگروه درس یک درس از 2

  48 1 48 3 ریاضی عمومی 3

  32 1 32 2 فیزیک عمومی برق 4

  64 64 1 1 کارگاه مکانیک عمومی 5

  16 1 16 1 ایمنی در برق 6

  32 1 32 2 طراحی روشنایی داخلی و خارجی 7

  48 48 1 1 یری الکتریکیگاندازهآزمایشگاه  8

  32 32 1 1 بدنییتترب 9

  - - - 16 جمع

 
 

 دومنیمسال  -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  48 1 48 3 زبان خارجی 1

 فیزیک عمومی برق 48 32 16 2 و آزمایشگاه DC های الکتریکیماشین 2

 ریاضی عمومی DC 2 32 1 32تحلیل مدارهای الکتریکی  3

  48 32 16 2 افزارهای ترسیمی در برقکاربرد نرم 4

  48 32 16 2 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه 5

  32 1 32 2 درس مهارت عمومی 6

  48 32 16 2 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه 7

  64 48 16 2 صنعتی طراحی و اجرای مدارهای فرمان 8

 دورهاولین تابستان  121 121 1 1 1کارآموزی  9

  - - - 18 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  32 1 32 2 "مبانی نظری اسالم"ی یک درس از گروه درس 1

 48 32 16 2 و آزمایشگاه ACهای الکتریکی ماشین 2
 DCهای الکتریکی ماشین

 و آزمایشگاه

تحلیل مدارهای الکتریکی  AC 2 32 1 32تحلیل مدارهای الکتریکی  3

DC 

 48 1 48 3 تجهیزات پست و نیروگاه 4
 DCهای الکتریکی ماشین

 و آزمایشگاه

تحلیل مدارهای الکتریکی  48 32 16 2 ی تحلیلی در برقافزارهانرمکاربرد  5

DC 

 48 32 16 2 و آزمایشگاهکنترل صنعتی  6
نیوماتیک و هیدرولیک و 

 آزمایشگاه

  48 32 16 2  کاربرد میکروکنترلرها و آزمایشگاه 7

 زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 8

  48 32 16 2 درس اختیاری 9

  - - - 19 جمع
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 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  32 1 32 2 و جمعیتدانش خانواده  1

 48 32 16 2 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه 2
الکترونیک عمومی و 

 آزمایشگاه

و  LVطراحی و اجرای تابلوهای صنعتی  3

MV 
2 16 64 81 

طراحی و اجرای مدارهای 

 فرمان صنعتی

 32 1 32 2 الکترومکانیک کاربردی 4
و  ACهای الکتریکی ماشین

 آزمایشگاه

 تجهیزات پست و نیروگاه 48 32 16 2 های اجراییدو استاندار متره برآورد 5

  64 48 16 2 کارآفرینی 6

  48 32 16 2 درس اختیاری 7

  48 32 16 2 درس اختیاری 8

  48 32 16 2 درس اختیاری 11

 دومین تابستان دوره 121 121 1 1 2کارآموزی  11

  - - - 19 جمع
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 فصل سوم: سرفصل دروس -3
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 ریاضی عمومیدرس  -3-1

 نوع درس: پایه

 :نیازپیش

 هم نیاز:

 دانشجویان با مطالب پایه ریاضی آشنایی :هدف کلی درس

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب –الف 

 رئوس محتوا ردیف
 ساعت()زمان یادگیری 

 عملی نظری

1 

قدر  -ایضابطه چند -همانی -ثابت) انواع توابع -دامنه و برد -تعریف تابع تابع:

مثال از توابع  -لگاریتمی( -نمایی -تابع زوج و فرد -صحیح جز -عالمت -مطلق

 -ترکیب(-تقسیم -تفاضل ضرب -جمع) اعمال روی توابع -ضربه، پله و شتاب

 تابع معکوس -نمودار توابع ساده

9 - 

2 
 -حد بینهایت -قضایای حد -حد چپ و راست -مفهوم حد تابع حد و پیوستگی:

 تعریف پیوستگی-رفع ابهام  -حد در بینهایت

 

6 - 

3 
-مثلثاتی -جبری ) های مشتقفرمول -تعبیر هندسی مشتق -تعریف مشتق مشتق:

 مشتق مرتبه دوم -ایمشتق زنجیره -لگاریتمی(-نمایی -ضربحاصل -کسری
9 - 

4 

 -معادالت خط مماس و قائم بر منحنی -تعریف دیفرانسیل تابع کاربرد مشتق:

 -نقطه عطف  -ماکسیمم و مینیمم نسبی و مطلق-صعودی و نزولی بودن توابع

 سازیکاربرد مشتق در بهینه-2معادله خط و رسم توابع درجه  -جدول تغییرات تابع

9 - 

5 
گیری )تأکید بر های انتگرالنامعین، روش انتگرال: تعریف انتگرال، انتگرال معین و

 توابع مثلثاتی و نمایی(، کاربردهای انتگرال )محاسبه مساحت، حجم و طول منحنی(
9 - 

6 
های استاندارد اعداد مختلط، تبدیل قطبی اعداد مختلط: تعریف اعداد مختلط، صورت

 به دکارتی، چهار عمل اصلی در اعداد مختلط
3 - 

 - 3 ماتریس، جبر ماتریس، دترمینان ماتریس ماتریس: تعریف 7

 - 48 جمع

 

 مورد انتظار و تخصصی عمومی هایمهارت -ب 
پذیریآوری و گرداوری اطالعات و مسئولیتمحاسبه ریاضی، جمع  

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 - 3 تعداد واحد
 - 48 تعداد ساعت
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 منبع فارسی و خارجی( 3حداقل ) منبع درسی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 آهنگ قلم  محمدعلی کرایه چیان (1ریاضیات عمومی )

 1395 آهنگ قلم  محمدعلی کرایه چیان (2ریاضیات عمومی )

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه کار تخصصی و  3ریاضی و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد 

 تجربی در زمینه تدریس

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

برد افزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای   

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ل تمرین و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شده و ح قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، شده درهای تعریفسرفصل

.شودتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام میبا همکاری انجمن علمی برق مسئله   

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش سنجش و ارزشیابیروش 

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح ..( پوشه.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش  

  -ب
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 فیزیک عمومی برقدرس  -3-2
 نوع درس: پایه

 :نیازپیش 

 ریاضی عمومینیاز:  هم

 اساسی رشته برق یهاتیکمو درك مفاهیم و  آشنایی درس:هدف کلی 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 (ساعت)زمان یادگیری 

 عملی نظری

 مکانیک: سینماتیک خطی، حرکت در صفحه، دینامیک ذره 1

 

 

6 - 

 - 3 مکانیک: کار و انرژی پایستگی انرژی 2

 - 3 دینامیک دورانی مکانیک: سینماتیک دورانی، 3

4 

حرارت: دما و واحدها، انبساط در مایعات و جامدات، مقدار گرما و ظرفیت گرمایی، 

، های کاربردی رشته برق )گرماگیر، حرارت تولیدی کابل و سیمقوانین ترمودینامیک، مثال

 های الکتریکی(های ترانس و ماشینپیچحرارت سیم

6 - 

5 
نمودن اجسام، قوانین جذب و دفع بارهای الکتریکی، توزیع بار روی بار الکتریکی: باردار 

 اجسام، قانون کلمب

 

2 - 

6 

ای، شدت میدان میدان الکتریکی: تعریف میدان الکتریکی، اثر میدان بر بارهای نقطه

الکتریکی و محاسبه آن، تعیین جهت میدان، خطوط میدان اطراف صفحه و کره و بین 

در جریان  RCای، ظرفیت خازنی، بار الکتریکی خازن، مدار ها، اثر میدان بر بار نقطهآن

 مستقیم

2 - 

7 
فوران میدان الکتریکی، رابطه فلو، تعریف قانون گوس، تعریف رابطه گوس  قانون گوس:

 ای خطی و صفحه، موارد استفاده از قانون گوسبرای بار نقطه
2 - 

8 
ای، پتانسیل نقاط ای، پتانسیل حاصل از چند بار نقطهپتانسیل الکتریکی: پتانسیل بار نقطه

 الکتریکی، انرژی میدان الکتریکیپل، محاسبه شدت میدان باردار، پتانسیل دای
2 - 

9 

میدان مغناطیسی: میدان مغناطیسی، تعریف اندوکسیون مغناطیسی و فرمول، نیروی وارده 

به سیم حامل جریان، پدیده هال، رفتار ذرات باردار در  روِینبه سیم حامل جریان، جهت 

 میدان مغناطیسی

2 - 

11 
القای فارادی، قانون لنز، القای میدان مغناطیسی قانون فارادی: آزمایش فارادی، قانون 

 متغیر، محاسبه نیرومحرکه القایی سینوسی
2 - 

11 
در جریان مستقیم، محاسبه جریان گذرا در مدار  RLاندوکتانس: محاسبه اندوکتانس، مدار 

RLانرژی میدان مغناطیسی ، 
2 - 

 - 32 جمع

 

 

 عملی نظری 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 خارجی(منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک و 

 گرما

 1385 صفار عابدینی -جلیلیان رزنیک -هالیدی

فیزیک هالیدی جلد سوم الکتریسیته و 

 مغناطیس

 1384 صفار عابدینی -جلیلیان رزنیک -هالیدی

 مبانی فیزیک مکانیک و گرما

 جلد اول

 دیوید هالیدی

 رابرت رزنیک

 یرل واکر

 محمدرضا

 نیبخوش

 نظرخوش

 1386 انتشارات نیاز دانش

 فیزیک دانشگاهی

 جلد اول

 فرانسیس سرز

 مارك زیما نسکی

 هیو یانگ

 علوم دانشگاهی فروتن اهللفضل

 

1372 

 1394 انتشارات فاطمی مهران اخباری فر فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول مکانیک

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه کار تخصصی  3دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد فیزیک یا برق و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 و تجربی در زمینه تدریس

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت و

تورپروژک برد و دیتا افزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای   

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

سرفصلهای تعریفشده در قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شده و حل تمرین و 

 مسئله با همکاری انجمن علمی برق توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام میشود

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

ل تمرین و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شده و ح قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، شده درهای تعریففصلسر

دشوویان تحت نظارت مدرس انجام میتوسط دانشجبا همکاری انجمن علمی برق مسئله   

  -ب
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 DC الكتریكیتحلیل مدارهای درس  -3-3

 نوع درس: تخصصی 

 ریاضی عمومی: نیازپیش 

 -نیاز: هم

 در حالت گذرا DCو مدارهای مرتبه اول و دوم  DC تغذیه با مقاومتی مدارهای تحلیل هایهدف کلی درس: یادگیری روش

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

 بر مدارهای الکتریکیای اول: مقدمهفصل 

 الکتریکی، مقاومت و هدایت الکتریکی، پتانسیلالکتریکی، اختالف تعاریف جریان

 عناصر آن، روابط و اهم ها. بررسی قانونآن واحد و الکتریکی توان الکتریکی، انرژی

 و فعال عناصر. وابسته و مستقل منابع هایویژگی و تعاریف الکتریکی، مدار یک

 بین رابطه یافته،تعمیم KCL کرشهوف، جریان قانون کرشهوف، ولتاژ قانون غیرفعال،

 و سلف جریان و ولتاژ محاسبه در انتگرال و مشتق کاربرد) مقاومت، در جریان و ولتاژ

 سازیخازن و سلف در حوزه زمان، معادل در جریان و ولتاژ بین رابطه( خازن

 مثلث، یا ستاره بااتصال هایمقاومت سازیمعادل ترکیبی، سری، موازی و هایمقاومت

 مدار، اساسی شبکه مدار، منابع کردن صفر جریان، تقسیم قضیه ولتاژ، تقسیم قضیه

 مدارقدرت توان بررسی

8 - 

2 

 dcمقاومتی با تغذیه  مدارهایتحلیل  هایفصل دوم: روش

معادله سه مجهول به کمک ماتریس و دترمینان، حل دستگاه دو معادله دو مجهول و سه 

گره، روش جریان مش، روش  روش پتانسیلاساسی،  شبکه تشکیل دترمینان. روش

سازی تونن یا نورتن، محاسبه ولتاژ معادل تونن، محاسبه جمع آثار، روش معادل

در مدار Rth و Vthزمانمقاومت معادل تونن، محاسبه جریان معادل نورتن، محاسبه هم

 نتقال توان ماکزیمم به بار.معادل تونن، قضیه ا

 

 

14 

 

- 

3 

 اول و دوم مرتبه مدارهای-گذرا هایحالت فصل سوم:

 و هامشتق نمایی،تابع و واحد شیب واحد، ضربه واحد، پله توابع معرفی و کاربردهای

 کاربرد و اول مرتبه دیفرانسیل معادله حل اول، مرتبه مدارهای حل در مهم هایانتگرال

 با dc تحریک با زنی کلید حالت در اول مرتبه مدارهای تحلیل مدار، تحلیل در آن

 .شده سازیساده روش به و دیفرانسیلی مرتبه اول معادله حل از استفاده

 مرتبه دیفرانسیل معادله سری و موازی، RLC دوم مرتبه مدارهای پاسخ میرایی نحوه

 RLC دوم مرتبه مدارهای تحلیل سری و موازی، RLCدوم  مرتبه حاکم بر مدارهای دوم

شده  سازیساده روش از استفاده با dc تحریک با زنی کلید حالت موازی در و سری

 بدون حل معادله دیفرانسیلی مرتبه دوم.

 

11 

 

- 

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
های گذرا و مدارهای مرتبه اول و دوممهارت الزم در تحلیل و محاسبه مدارهای الکتریکی جریان مستقیم، حالت  

 عملی نظری 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1تحلیل مدارهای الکتریکی 
سید حسن نبوی، 

 محمود یوسفیان
 

دانشگاه فردوسی 

 مشهد
1397 

راحیل زرگری  جیمز ولیام 1مدارهای الکتریکی 

 نژاد، مرتضی

 طاهری خانی

 

 و نژاد زرگری یل

 طاهر مرتضی

 خانی

 1391 نشر دانشگاهی کیان

 1375 انتشارات نص محمود دیانی ولیام هیت تحلیل مهندسی مدار

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه کار تخصصی و تجربی  3بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد برق و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا 

 در زمینه تدریس

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تورپروژک برد و دیتا افزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای   

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ای، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه  

 

رفع -یابیعیب ) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

ل تمرین و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شده و ح قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، شده درهای تعریفسرفصل

شودتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام میبا همکاری انجمن علمی برق مسئله   
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 ACتحلیل مدارهای الكتریكی درس  -3-4

 نوع درس: تخصصی

 DC: تحلیل مدارهای الکتریکی نیازپیش 

 نیاز: هم

 و سه فاز فاز تکدانشجو با مفاهیم فازور و بررسی مدارهای با منبع تغذیه متناوب در حالت  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت(زمان یادگیری 

 عملی نظری

1 

 سینوسی دائمی حالت در فاز تک مدارهای فصل اول: تحلیل

نمایش توابع تحریک سینوسی مفهوم فازور، مختلط و کاربرد آن در تحلیل مدار،  اعداد

، نمایش عناصر مقاومت، سلف و خازن در حوزه فازور، در حوزه فرکانس )فازور(

مفهوم ادمیتانس، تحلیل  اتصال سری و موازی،مفهوم امپدانس، امپدانس معادل در 

فاز بین ولتاژ و جریان در مدار مدارهای با تحریک سینوسی به کمک فازور، اختالف

، قضیه تعریف ضریب توانها در حالت دائمی سینوسی، جریان متناوب، معرفی توان

ریک با تح RLCانتقال توان ماکزیمم در حالت دائمی سینوسی، تشدید در مدارهای 

سینوسی، تحلیل مدارهای جریان متناوب با چندین فرکانس تحریک، انتگرال و سری 

فوریه و کاربرد آن در تحلیل مدار، محاسبه مقادیر متوسط و مؤثر جریان و ولتاژ با 

 های مختلف.شکل موج

14 - 

2 

 مغناطیسی تزویج با مدارهای فصل دوم: تحلیل

های تعیین تزویج و مفهوم القای متقابل، قانون دست راست و جهت فوران، روش

گذاری جهت تعیین تزویج مثبت و منفی، ضریب پالریته ولتاژ القای متقابل، قاعده نقطه

تزویج )ضریب کوپلینگ(، اتصال سری دو سلف تزویج شده، اتصال موازی دو سلف 

در  πو  Tدر حال تزویج، مدارهای معادل های شده در سلفتزویج شده، انرژی ذخیره

 های تزویج شده.سلف

 

8 

 

- 

3 

 سینوسی دائمی حالت در فازه سه مدارهای تحلیل فصل سوم:

سیستم سه فازه، اتصال منابع سه فاز متعادل، منبع سه فاز متعادل با توالی فاز مثبت و 

سیمه یا چهار سیمه(، بار منفی، انواع بارهای سه فاز، بار بااتصال ستاره متعادل )سه 

بااتصال ستاره نامتعادل چهار سیمه، بار بااتصال ستاره نامتعادل سه سیمه، بار بااتصال 

مثلث متعادل، بار بااتصال مثلث نامتعادل، محاسبه توان در بارهای سه فاز، اصالح 

 گیری توان در مدارهای سه فازه، مدارهای اندازهضریب توان دربار سه فازه، روش

 خطی بار متعادل سه فاز.معادل تک

 

11 

 

- 

 - 32 جمع

 

 

 

 

 عملی نظری 

 - 2 تعداد واحد
 - 32 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
.. و فازمهارت الزم در تحلیل و محاسبه مدارهای تک فاز، سه   

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1الکتریکی تحلیل مدارهای 
سید حسن نبوی، 

 محمود یوسفیان
 

دانشگاه فردوسی 

 مشهد
1397 

 جیمز ولیام 1مدارهای الکتریکی 
راحیل زرگری نژاد، 

 مرتضی طاهری خانی

 

 و نژاد زرگری یل

 خانی طاهر مرتضی

 - نشر دانشگاهی کیان

 - انتشارات نص محمود دیانی ولیام هیت تحلیل مهندسی مدار

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه کار تخصصی و تجربی  3دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد برق و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

تدریس در زمینه  

 

 و وسایل موردنیاز درسمساحت و تجهیزات 

تورپروژک برد و دیتا افزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای   

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ای، تمرین و تکرارمباحثه سخنرانی،  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

ل تمرین و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شده و ح قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، شده درهای تعریفسرفصل

شودشجویان تحت نظارت مدرس انجام میتوسط دانبا همکاری انجمن علمی برق مسئله   
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 برق در ترسیمی یافزارهانرمکاربرد درس  -3-5

 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش 

 -نیاز: هم

 برق یترسیم ایه افزارنرمبا انواع  آشنایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

افزار و احضار و امکانات نرم AutoCAD Electricalآشنایی با محیط -

 های موردنیازپنجره

 (osnap,start up,un) اجرای تنظیمات اولیه-

 DIVAID,MIRRORهای پله به کمک فرمانترسیم سرویس راه

 ،LINE هایکشی کامل به کمک فرمانهمراه سیمترسیم کامل پالن ساختمان به -

Rectangle،MIRROR،COPY،MOVE،ROTATE،ARC،TRIM،EXTEND

، 

EXPLODE،HATCH،BLOCK،MEASURE ا 

 DIVAID،LAYERگیری(،اندازه)

 Circle 
های ترسیم دیاگرام سیم بندی یک طبقه و دوطبقه به کمک فرمان-

(MIRROR،COPY,ARRAY,TEXT) 

صورت نقشه به( ستاره مثلث،... گرد،گرد راستالکتریکی )چپرسم مدارات -

 خطی )فرمان و قدرت(تک

 

8 

 

12 

 

2 

 EPLANافزار آشنایی با محیط و امکانات نرم-

 های شماتیکآشنایی و شناخت با طراحی انواع نقشه-

نحوی معرفی  ارتباطات شیت های مختلف یک تابلو و شناخت منوهای مختلف و-

 هاسربندی

 فیدر 11خطی یک تابلوی توزیع ی رسم دیاگرام تکآشنایی با نحوه-

 ارتباطات(-فرمان )تک خطی-رسم یک تابلو کنترل -

تهیه لیست اقالم و کاربرد و فرمول نویسی برای محاسبات اصالح ضریب قدرت و -

 بانک خازن

 های موردنیازها و سایز خروجی CVER SHEETی تهیه-

 ی شماتیکصورت نقشهای بهتأسیسات کارخانهاندازی طراحی و راه-

3 8 

3 

 SEE Electricalافزار نرم-

 افزارآشنایی با محیط نرم-

 آشنایی با انواع مدارات الکتریکی )فرمان و قدرت(-

 نحوه رسم مدارات الکتریکی-

 نحوه اتصال مدارات به هم-

 گردراست گرد وطراحی مدار چپ-

 طراحی مدارات ستاره و مثلث-

 ای با چندین موتور الکتریکیایطراحی و اجرای کارخانه -

1 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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4 

 Autodesk Revit MEPافزاری آشنایی با محیط نرم-

 نحوه رسم مدارات الکتریکی-

 هانحوه استفاده از مدارات در پالن-

 بعدی تابلو برقنحوه طراحی سه-

4 8 

 32 16 جمع

 

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 افزارهای ترسیمی رشته برقتسلط به نرم

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

HELP افزارآخرین نسخه نرم افزارسازندگان نرم   افزارهانرم 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) مدرسهای ویژگی

سال سابقه کار تخصصی و تجربی  3دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد برق و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

افزارهای مربوطهدر زمینه نرم  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ستم شبکه افزارهای ترسیمی برق برای کار فردی و گروهی کامپیوترها مجهز به سینرمسایت و مرکز کامپیوتر مجهز به 

 داخلی باشند

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ای، گروهسخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش سنجش و ارزشیابیروش 

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح ..( پوشه.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

شدهسازیهای شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ... -یابیعیب) آزمون شناسایی -آزمون عملکردی  
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 برقدر تحلیلی های افزارنرمکاربرد درس  -3-6

 نوع درس: تخصصی

 DC الکتریکیهای مدارتحلیل  :نیازپیش 

 -نیاز: هم

 طراحی و تحلیلی در برق محاسباتی، مای افزارنرمبا  آشنایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

PSPICE 

 PSPICEآشنایی با محیط  .1

 روش ترسیم مدارات الکتریکی استفاده از کتابخانه وروش  .2

 Laboratory BIAS POINTدر  DCتحلیل  .3

 رسم مدارات با منبع وابسته .4

 محاسبه تونن و نورتون .5

 ترسیم مدارات دارای ترانس .6

 RL,RCترسیم مدارات  .7

 هاسو کننده به همراه نمایش شکل موجترسیم مدارات یک .8

 TRANSIENTتحلیل  .9

 

 

4 

 

8 

2 

MATLAB 
 و پَروَنجاها مربوطه MATLABافزار آشنایی با نرم .1

 MATLABی اصلی های مختلف صفحهمعرفی قسمت .2

دستورات ابتدایی )انتساب متغیرها، جمع، تفریق، ضرب، جمع و عکس  .3

 ماتریس(

 رسم شکل موج سه فاز )فرمول و رسم( .4

 Simulinkآشنایی با  .5

 های پرکاربردمعرفی بلوك .6

 sim power systemsابزار های اختصاصی جعبهمعرفی بلوك .7

و  ac,dcانواع موتورهای )های الکتریکی سازی ماشینشبیه .8

های سنکرون و ماشین سنکرون ترانسفورماتور، محاسبه تلفات ترانس و ماشین

 تحت بار نامتقارن(

 های قدرتسازی سیستمشبیه .9

4 8 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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3 

Microsoft Excel 

 انبارگردانی. 1

 فرمول نویسی .2

 (Single phase power in KVA) آمپر کیلوولت برحسب فاز تک . محاسبه توان3

 (Three-phase power in kVA) آمپر کیلوولت برحسب فاز سه محاسبه توان. 4

 Single phase current in) آمپر برحسب در فاز تک محاسبه جریان. 5

Amps) 

 Three-phase current in) آمپر برحسب فاز سه محاسبه جریان. 6

Amps) 

 (Dissipated power in Watts) وات برحسب شدهتلف محاسبه توان. 7

 Inductance in) هانری برحسب مغناطیسی القاء محاسبه ظرفیت. 8

Henries) 

 (Impedance in Ohms) اهم برحسب ظاهری محاسبه مقاومت. 9

 (Resistance in Ohms) اهم برحسب مقاومت محاسبه. 11

 نویسیبرنامه .11

 ترسیم نمودارهای دوبعدی .12

 پروژه محاسباتی افت ولتاژ .13

3 6 

4 

DIALUX EVO یا CALCULUX یا RELUX 

dialux evo افزارمعرفی نرم .1  

 ایجاد پروژه .2

 ایجاد ساختمان و طبقات .3

 ها و فضاهاایجاد اتاق .4

 هاهای اتاقویژگیواردکردن  .5

 واردکردن تجهیزات به اتاق .6

 طراحی انواع سقف کاذب .7

 طراحی باکن و پله .8

 چیدمان چراغ .9

 طراحی نور مخفی .11

 طراحی روشنایی بیرونی .11

 نورپردازی نمای ساختمان .12

 و طراحی بر اساس ان ها CADواردکردن فایل  .13

 خاصانجام محاسبات روشنایی در سطوح  .14

 dialux evoبری در طراحی گچ .15

 dialux evoسازی نور در شبیه .16

 های مختلف light sceneایجاد  .17

 های گوناگونایجاد نور بارنگ 18

19.rendering از پروژه 

 محاسبه خیرگی .21

 گیری از پروژهگزارش .21

5 11 

   معرفی اپیکیش ها محاسباتی برق 5

 32 16 جمع
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 افزارهای تحلیلی رشته برقتسلط به نرم

 

 

 

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 افزارجدیدترین ورژن نرم افزارتولیدکنندگان نرم   Help افزارنرم 

 
 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه کار تخصصی و تجربی  3دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد برق و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

افزارهای مربوطهدر زمینه نرم  

 

 موردنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل 

و کامپیوترها مجهز به سیستم شبکه داخلی باشند سایت  

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

،ای، گروهسخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، شفاهی،های پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش و طرح ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

.های تحقیقات، خود سنجی و..ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح  

شدهسازیهای شبیهانجام کار در محیط (رفع عیب و ... -یابیعیب) آزمون شناسایی -عملکردیآزمون   
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 الكتریكییری گاندازهآزمایشگاه درس  -3-7
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش 

 - نیاز: هم

و آموختن نحوه کار با  گیریاندازهبا اصول  آشنایی هدف کلی درس:

 پارامترهای الکتریکی گیریاندازه هایدستگاه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 یادگیری )ساعت(زمان 

 عملی نظری

فرکانس  آمپرمتر، واتمتر، متر،گیری شامل: ولتآشنایی  کلی با تجهیزات و لوازم اندازه 1

 لوکس متر و... متر، LCRاسیلوسکوپ، ارت سنج، مگر، متر،

 

- 
6 

بررسی قانون  توان در مدارهای سری و موازی و ولتاژ، های جریان،اندازه گیری کمیت 2

 اهم 

فاز بین دو شکل موج به روش عملی و به کمک اختالف اندازه گیری زمان تناوب،

 منحنی لیساژوربا اسلیسکوپ

- 6 

 میل ارت( و عمقی به کمک ارت تستر) اندازه گیری مقاومت زمین سطحی 3

 اندازه گیری مقاومت عایقی کابل و کار با دستگاه مگر

 با دستگاه لوکس متراندازه گیری میزان روشنایی چند محیط مختلف 

 سلفی و خازنی های اهمی،متر و اندازه گیری کمیت LCRکار با دستگاه 

 مصرف و ال ای دی باهمکم ای،بررسی و مقایسه توتال هارمونیک سه نوع المپ رشته

- 6 

 CTقرار دادن مقاومت شنت و  مستقیم، هایاندازه گیری جریان به روش 4

 مستقیم و قرار دادن مقاومت سری هایاندازه گیری ولتاژ به روش
- 3 

سلفی و خازنی به  تکفاز در بارهای مختلف اهمی،  ACبررسی توان در مدارهای 5

های مستقیم، غیرمستقیم و محاسبه خازن موردنیاز و اصالح ضریب قدرت یک روش

 نمونه بار اهمی سلفی
- 3 

تست صحت کنتور به  اندازه گیری توان مصرفی توسط کنتور تکفازه و سه فازه و 6

 کمک پاور آناالیزر
- 3 

 6 - سری   RCو   RLجریان و امپدانس را در مدارهای  محاسبه ولتاژ، 7

سری ) هدف از  RLCدر مدارهای  جریان و امپدانس، محاسبه و اندازه گیری ولتاژ، 8

 این بخش فقط بستن مدار و اندازه گیری کمیتها است( 
- 3 

های خطی و فازی و جریان سیم نول و ولتاژ نقطه صفر ولتاژها و جریاناندازه گیری  9

 در بارهای متعادل و نامتعادل در اتصال ستاره و مثلث
- 6 

سه فازه به روش سه واتمتری و روش آرون و  ACاندازه گیری توان در مدارهای  11

 اصالح ضریب توان
- 6 

 48 - جمع

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 48 1 تعداد ساعت
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 انتظارهای عمومی و تخصصی مورد مهارت -ب
 های الکتریکیگیری کمیتتوانایی اندازه

 
 
 
 
 
 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 و الکتریکی گیری اندازه هایدستگاه کاربرد و اصول

 الکترونیکی
 1381 صفار  کاظمی

 1396 دانشگاه آزاد  حسینیامامعلی  آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

 

 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 سال سابقه کار صنعتی 2کارشناسی ارشد مهندسی برق با 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفره 2های آزمایشگاهی و کارگاهی نفره و گروه 16اساس کالس  بر

 مترمربع 45الی  31محیط آموزشی 

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 سخنران، تمرین و تکرار، آزمایشگاه

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش ارزشیابیروش سنجش و 

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش کار، ارائه مقاالت و طرح ..( پوشه مجموعه.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 سازی و ...های شبیهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه (ای و ...حرفه
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 و آزمایشگاهالكترونیک عمومی درس  -3-1

 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش 

 -نیاز: هم

 ولتاژ هایکنندهتنظیمعملیاتی و  مای کنندهتقویت، کار با هاآنبا ادوات الکترونیکی و اصول کار با  آشنایی هدف کلی درس:

 مطالب سرفصل آموزشی و رئوس -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 1 

 هادیدیودهای نیمه 

 شناخت و بررسی مشخصه دیود -

 ها استاتیکی و دینامیکیشناخت و بررسی مقاومت -

 فاز تکنیم موج  سوسازکشناخت و بررسی مدار ی -

 فاز تکنیم موج  سوسازکشناخت و بررسی مدار ی -

 بر روی ریپل شناخت و بررسی اثر خازن -

 شناخت و بررسی دیود زنر -

 شناخت و بررسی مدارهای دیود زنر -

 

4 
- 

2 

 هادیهای دیودهای نیمهآزمایش

 فاز تکنیم موج  سوسازکاجرای آزمایش مدار ی -

 مدل 2 فاز تکتمام موج  سوسازکاجرای آزمایش مدار ی -

 اجرای یک آزمایش از دیود زنر -

- 8 

3 

 ترانزیستور

 ترانزیستور DCشناخت و بررسی روابط جریان و ولتاژ  -

 شناخت و بررسی نواحی فعال، قطع و اشباع -

 شناخت و بررسی انواع بایاسینگ: مستقیم، اتوماتیک و سرخود -

 : امیتر مشتركکنندهتیتقوشناخت و بررسی انواع  -

3 - 

4 

 های ترانزیستورآزمایش

 اجرای آزمایش مدار بایاسینگ -

 مدار امیتر مشترك، کلکتور مشترك و بیس مشتركاجرای آزمایش  -

- 6 

5 

 (Op-Amp)های عملیاتی کنندهتقویت

 Op-Ampشناخت و بررسی نماد  -

 آلایده Op-Ampشناخت و بررسی مشخصات  -

شامل: مدارهای وارونگر، ناوارونگر،  Op-Ampشناخت و بررسی کاربردهای  -

 ابزار کنندهتیتقوو یک نمونه فیلتر و  کننده سهیمقاجمع کننده، تفریق کننده، 

 قیدق

5 - 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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6 

 (Op-Amp)های عملیاتی های تقویت کنندهآزمایش

 اجرای آزمایش مدار وارونگر -

 اجرای آزمایش مدار ناوارونگر -

اجرای آزمایش مدار جعمگر و تفریقگر و فیلتر و ابزار دقیق با  -

AD621 

- 11 

7 

 رگوالتورهای ولتاژ

 رگوالتورهای زنریشناخت و بررسی  -

 شناخت و بررسی رگوالتورهای ولتاژ با فیدبک -

 79و  78های شناخت و بررسی آی سی رگوالتورهای سه پایه: سری -

 337و  317و 

4 - 

1 

 های رگوالتور ولتاژآزمایش

 اجرای آزمایش رگوالتور زنری -

و  79و  78های اجرای آزمایش آی سی رگوالتورهای سه پایه سری -

 337و  317

- 8 

 32 16 جمع

 

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و غیره Op-Ampیابی عناصر الکترونیکی شبیه دیود، ترانزیستور، رگوالتور، توانایی کار و عیب

 

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 مترجم مؤلف عنوان منبع
 ناشر

 سال انتشار

 Louis Nashelsky الکترونیکقطعات و مدارات 
  -نام قدرت سپید

 خلیل باغانی
 1391 انتشارات خراسان

 -Adel Sedra مدارات میکروالکترونیک
Kenneth Smith 

 1394 انتشارات نص محمود دیانی

 مدارهای مجتمع خطی

حسن نبوی  سید

 کریزی

 عابدی حسین ساالر

 
انتشارات دانشگاه 

 فردوسی
1392 
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 سابقه تدریس و ترجیحاً دارای تجربه کار صنعتی مرتبط کارشناسی ارشد مهندسی برق با حداقل سه سال

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی فضای 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.موردی ومطالعه 

گردد. پیشنهاد زمان توسط یک استاد در هر کالس برگزار میهم صورت نظری و عملیو ازآنجاکه درس در آزمایشگاه و به

صورت سخنرانی توأم با مباحثه متناسب با امکانات سمعی بصری موجود در آزمایشگاه بیان های هر بحث بهگردد نظریهمی

 سازی مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشدلی و یا شبیهشود و تمرین داده شود و انجام عم

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) شاهده رفتارم

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 سازی و ...های شبیهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه (ای و ...حرفه
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 درس الكترونیک صنعتی و آزمایشگاه  -3-9

 نوع درس: تخصصی

 و آزمایشگاه : الکترونیک عمومینیازپیش

 -هم نیاز:

عملکرد و  الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه ادواتبا  آشناییهدف کلی درس: 

 در مدارات الکترونیک قدرت هاآن

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

در حد نمایش قطعات و بیان  الکترونیک قدرت یهاو خصوصیات المان هاییژگیو -

 کلیات

، چاپرها، اینورترها، کانورترها و سوسازیکالکترونیک قدرت )انواع  یهامبدل بندییمتقس -

 و مدوالسیون پهنای پالس سینوسی PWM سیکلو کانورترها، مدوالسیون پهنای پالس

SPWM) 

انواع  -تعریف عملکرد دیود و منحنی مشخصه دیود قدرت -الکترونیک قدرت یهاالمان -

 قدرت یودهاید

 یازریاضی موردن مروری بر بعضی از روابط -

شارژ  هاییکلی منحن رسم و DC سری با منبع ولتاژ R-Cو  R-L مدارهایمروری بر  -

 و دشارژ

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

سوسازها، دیود کموتاسیون و آثار وجود ی یکو پارامترها تک فازسوسازهای دیودی یک-

 آن

 سلفی -اهمی و اهمی خالص هایتک فاز نیم موج دیودی با بار -

 سلفی -اهمی و اهمی خالص هایفاز تمام موج دیودی )پل تک فاز( با بارتک  - 

 سلفی -اهمی و اهمی خالص هایترانس سر وسط دیودی با بار سوسازیک -

 RLEموج دیودی با بار  نیمتک فاز  سوسازیک -

و راندمان  Pacو  Pdcو محاسبه  تعریف و محاسبه مقادیر متوسط و مؤثر ولتاژ و جریان -

 سوسازهایکورمر در فضریب شکل و ضریب ریپل و ضریب استفاده ترانس ،کننده یکسو

 آن ات وجودو اثر تعریف دیود کموتاسیون -

3 6 

3 
 تریستوری تک فازی سوسازهاکو بررسی ی تریستور -

تریستوری نیم موج و تمام  تک فازی سوسازهاکو بررسی ی)عملکرد و رسم مشخصه و...( 

 RLEسلفی و  –موج )نیمه کنترل و تمام کنترل( با بارهای اهمی، اهمی 

3 

 

6 

 

4 

 هاآنسوسازهای چندفازه و محاسبه مقدار متوسط ولتاژ در یک-

، سه فاز نیم موج و تمام موج و شش فاز نیم موج و فرم کلی محاسبه دیودی و تریستوری 

 4 2 پالسه Pسوساز مقدار متوسط در یک یک

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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5 

 تریستور ()روشن کردنی تحریک هاروش-

 -3اپ امپ و...  هاییساز با آی سمدارات نوسان -2ساده  RCمدارات  -1

مدارات کنترل  -PUT 4و  UJTساز با ترانزیستور تک اتصالی مدارات نوسان

مدارات ایجاد پالس با  -5و...  TCA785خاص تریگر مثل  هاییفاز با آی س

 ها و تحلیل و اجرای حداقل دو روشمیکروکنترلر مقایسه عمومی روش

2 4 

6 

 و کاربردهای عناصر الکترونیک قدرت عملکرد کلی، تعریف نماد-

 DC هاییچدیاك( و سوئو  یه، دیود چهار الTriac)مثل  AC هاییچسوئ -

 ها( IGBTها و  Mosfetها،  BJT نظیر ترانزیستورهای قدرت)مثل 

های الکترونیک قدرت در مقابل نرخ افزایش جریان و نرخ یچحفاظت سوئ-

 افزایش ولتاژ

شناسایی و تست قطعات الکترونیک قدرت شامل دیود، تریستور، تریاك، انواع -

 (BJT,Mosfet,IGBT) ترانزیستور

 

1 5/3 

7 
 (Heatsink) گرما برها-

 ها و مشاهده شکل ظاهری انواع گرمابرمحاسبه انتقال گرما و تلف توان در آن 
1 5/1 

 1 1 (هاشناخت انواع باتری و مقایسه آن) هایباتر- 8

9 

 هاآنبا  و کارمرور بعضی از انواع مبدل -

 DCمتغیر و بیان مفهوم درایو  DCثابت به  DC/ مبدل هاگرچاپرها )برش -1

یک جهته و  DCو بیان مفهوم درایو  هاها )معکوس کنندهاینورتر -2 (یک جهته

و بیان ( PWMمدوالسیون پهنای پالس ) -AC) 3به  DCدو جهته و مبدل 

 ACمفهوم درایو 

بطور خاص کار با  و ACپارامترهای عمومی مورد نیاز برای کار با درایوهای -

 ACایو یک نوع در

3 7 

 32 16 جمع

 
 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 DC, ACدست آورد. انواع مبدل و درایوهای  سوسازی را بهها کار کند و پارامترهای یکسوساز را بشناسد و با آنانواع یک

برها را بداند. آشنایی  عمومی گرماها کار کند. قطعات الکترونیک قدرت را تست کند. محاسبات کلی بشناسد و با آنرا به

 های تحریک تریستور داشته باشد و حداقل با دو نمونه آن کار کندکلی با روش
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حسین شفیقی شهر و  سیریل لندر الکترونیک صنعتی

 غیره

 1383 انتشارات خراسان

علیرضا صداقتی و  م هـ رشید الکترونیک صنعتی

 بهزاد قهرمان

 1392 نما -جهان فردا

 1389 دانشگاه امیرکبیر جواد شکراللهی و غیره دانیل هارت الکترونیک قدرت

 

 
 
 
 
 
 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( تحصیلی، مرتبه علمی،مدرک ) های مدرسویژگی

 سابقه تدریس و ترجیحاً دارای تجربه کار صنعتی مرتبط کارشناسی ارشد مهندسی برق با حداقل سه سال

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 در کالس.نفر  16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

یگردد برگزار میگردد. پیشنهاد مهمزمان توسط یک استاد در هر کالس  که درس در آزمایشگاه و بصورت نظری و عملی

بیان شود و  تئوریهای هر بحث بصورت سخنرانی توأم با مباحثه متناسب با امکانات سمعی بصری موجود در آزمایشگاه

.سازی مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشدتمرین داده شود و انجام عملی و یا شبیه  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی ،حل مسئله های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

 ها گزارش..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 سازی و ...های شبیهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه (ای و ...حرفه
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 الكترومكانیک کاربردیدرس  -3-11
 نوع درس: تخصصی

 و آزمایشگاه ACالکتریکی  هایماشین: نیازپیش 

 -نیاز: هم

مانند انتخاب تجهیزات  با مفاهیم مکانیکی در برق آشناییهدف کلی درس: 

 هاآنالکتریکی الزم در مورد  برآوردهایمکانیکی و الکترومکانیکی و 

 رئوس مطالبسرفصل آموزشی و  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 6 اجزاء ماشین  1

 
- 

 - 4 خواص مواد در صنعت برق 2

 - 6 نحوه انتخاب انواع الکتروموتورها در کاربردهای مختلف 3

4 
 ها بر اساس دبی، عمق و ارتفاعنحوه انتخاب انواع پمپ

6 - 

5 
 های کشاورزیبکار رفته در چاهمکانیکی -بررسی تجهیزات برقی

4 - 

 - 2 های سرمایشی و گرمایشیبررسی تجهیزات برقی بکار رفته در انواع سیستم 6

 - 4 های صنعتی برقی و نحوه انتخاب در کاربردهای عملیاتیانواع جرثقیل 7

8 
کاررفته در برخی صنایع شاخص هر پروژه؛ تهیه فهرست تجهیزات اصلی به

 (...)مانند صنعت سیمان، آرد، کاشی و سرامیک، خودرو و  استان
- - 

 - 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 توانایی شناخت قطعات و اجزای ماشین، شناخت اجزای انتقال نیرو و گشتاور،

 های کشاورزیهای سرمایشی، گرمایشی، چاهآشنایی با اجزای مکانیکی سیستم

 

 درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی(منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 دانشگاه تهران  علیرضا آرائی اجزای ماشین

 1392 دانشگاه تهران موسی زاده شتی مکاترونیک طراحی سیستم

 
 
 
 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) مدرسهای ویژگی

 کارشناسی ارشد مهندسی برق یا مکانیک با حداقل سه سال سابقه کار صنعتی مرتبط

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تورپروژک دیتا برد و افزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای   

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ایتمرین و تکرار، پروژه سخنرانی،

 

رفع -یابیعیب ) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پوشه مجموعه  (ای و ...پذیری، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، مشاهده رفتار پرسش

 کار، کوئیز
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 و آزمایشگاه هامیكروکنترلرکاربرد درس  -3-11

 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش

 -هم نیاز:

 هاآن( و کار با ها AVRبا یک نوع از میکروکنترلرهای رایج )مثل  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 مبانی مقدماتی میکروکنترلرها

ها به هم انواع حافظه در میکروها، عملیات منطقی روی تعریف مبناهای اعداد و تبدیل آن 

متغیرها، بیان کاربردهایی از میکروکنترلرها، تاریخچه میکروپروسسورها و میکرو کنترولرها و 

FPGA افزارهای مرتبط با میکروکنترلرها مثل رله و ترانزیستور و اپتوکوپلر ها، معرفی سخت

 و... ULN2813فرهایی نظیر و با

2 4 

2 

 نویسی میکروکنترلرهاالگوریتم و فلوچارت و آشنایی با مقدمات برنامه 

نویسی سطح پائین ای برنامهبندی زبانهنویسی، فلوچارت، دستهالگوریتم و بیان اصول برنامه 

 ریزی میکروکنترلرهانویسی، چگونگی برنامهو سطح باال، معرفی کلی محیط برنامه
2 1 

3 

 Bascomنویسی میکرو افزار برنامهمعرفی نرم

ذخیره بانام جدید، کامپایل کردن برنامه، کردن فایل قبلی، ذخیره و  ایجاد فایل جدید، باز 

 صورت یکجا و سطر به سطر و...سازی برنامه بهشبیه
1 3 

4 

 شدهنوشتهساده از قبل  برنامهو تحلیل چند  نویسی میکروکنترلردستورات مقدماتی برنامه

، تعریف نوع میکرو و کریستال و دیمانسیون یا بعد متغیرها)دستورات ریاضی و منطقی، 

 (اعالم انتهای برنامه، نوشتن توضیحات، تحلیل و بررسی چند برنامه ساده
1 2 

5 

 AVRدستورات کاربردی و متداول در میکروکنترکنترلرهای 

 Ifشرطی  و دستورات Do ،While ،Forی و تکرار احلقه، دستورات Gotoدستور پرش 

، Input ،Waitus ،Waitms، دستورات LCDو  Print، دستورات چاپ Caseو 

Wait ،Delay ،ی خواندن ورودی و افزارسختو دستورات  هاپورتی بندکرهیپ

ی بندکرهیپ، هاپورت، عملیات منطقی روی Toggleو  Set ،Resetمقداردهی خروجی، 

LCD ،هاآنی بندکرهیو پ هاوقفه، هاآنو خواندن  6*4و  4*4ی دهایکلصفحهی بندکرهیپ ،

 LEDو کنترل نور  ACو  DCو کاربرد آن در درایوهای  PWMسابروتین ها و توابع، 

ی و فراخوانی سازرهیذخ، تایمر/کانتر ها، هاآنی بندکرهیپی آنالوگ و هایورودو...، 

، Alias ،Swap ،Incr ،Decr، سایر دستورات میکرو مثل Prom2Eاطالعات روی 

 روابط مثلثاتی و...

8 18 

6 

و معرفی  AVRی در میکروکنترکنترلرهای احرفهفقط آشنایی مقدماتی با دستورات 

، MicroSDو  SDسازی و فراخوانی اطالعات از کارت یرهذخی ارتباطی )هاپروتکل

یزی میکرو روی بورد، ارتباط اینترنتی با ربرنامه، افزارهاسختو با سایر  باهمارتباط میکروها 

2 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (و... Modbus ،Canی هاپروتکلمیکرو، معرفی 

 32 16 جمع

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
نویسی طراحی و برنامه Bascomبا زبان بیسیک تحت کامپایلر  AVRرود دانشجو بتواند با میکروکنترلر در پایان انتظار می

 کند

 انجام دهد.های معمول مورد انتظار یک میکروکنترلرکار متوسط را و اغلب طراحی

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

    علی کاهه AVRمیکرو کنترلرهای 

  دیباگران تهران  سورنا مرات کنترل صنعتی

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( تحصیلی، مرتبه علمی،مدرک ) های مدرسویژگی

سال سابقه  5ارای که آشنایی کامل با میکروکنترلر داشته باشد و ترجیحاً حداقل د... کارشناسی ارشد مهندسی برق و باالتر، 

.باشد فعالیت صنعتی  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2یا کارگاهی  فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند.
 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ه شده باشند و گردد و کامپیوترهای آزمایشگاه بایستی شبکزمان برگزار میو عملی هم صورت نظریدرس در آزمایشگاه و به

پیشنهاد  ...اشداستاد درس تسلط کامل به کامپیوترهای دانشجویان داشته باشد و امکان ارائه درس تحت شبکه داخلی مهیا ب

یشگاه بیان کانات سمعی بصری موجود در آزماصورت سخنرانی توأم با مباحثه متناسب با امهای هر بحث بهگردد نظریمی

نیز مدنظر باشد.همان جلسه  سازی مطلب درشود و تمرین داده شود و انجام عملی و یا شبیه  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیشبیههای انجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

اخالق  پذیری، رعایتمسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار شپرس -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

سازی و ...های شبیهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه (ای و ...حرفه  
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 و آزمایشگاه نیوماتیکهیدرولیک و درس  -3-12

 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش 

 -:نیاز هم

 اجرا و آزمایش ،شامل طراحی نیوماتیکشناخت و تحلیل قطعات و مدارهای هیدرولیک و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 1 1 هیدرولیکی و پنوماتیکی هایتعاریف اولیه سیستم 1 

 2 1 ها و محاسبات مربوطههای هیدرولیکی و ساختمان آنانواع پمپ 2

3 
 های اندازه گیریتعریف ویسکوزیته، واحدها و روش

 های هیدرولیکشناسایی انواع روغن
1 2 

 2 1 هامعرفی انواع موتورهای هیدرولیک و نحوه عملکرد آن 4

5 
 اولیه هیدرودینامیکتعاریف و مفاهیم 

 دهنده خطوط انتقال انرژی و تعیین قطر لوله از جدولاجزا تشکیل 
1 2 

 2 1 هامعرفی انواع شیرهای هیدرولیکی، عالئم مشخصه، ساختمان و طرز کار آن 6

 2 1 هاها، ساختمان و طرز کار آنمعرفی انواع سیلندر، پیستون، انباره و فشارسنج 7

 2 1 ها در صنعتهای هیدرولیک و کاربرد آنفرمانمکانیزه کار  8

 2 1 یابیمدارات هیدرولیکی، عالئم اختصاری، اصول کنترل و عیب 9

 2 1 ها با هیدرولیکهای پنوماتیک و تفاوت آنتعاریف اولیه سیستم 11

 2 1 های توزیع آنسازی سیستم هوای فشرده و شبکهدهنده و آمادهاجزا تشکیل 11

 2 1 هاهای مختلف آنانواع کمپرسورها، عملکرد و قسمت 12

 2 1 انواع شیرهای پنوماتیک و طرز کار آن 13

 

 
 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت

 

https://www.hydraulicspneumatics.com/
https://www.hydraulicspneumatics.com/
https://www.hydraulicspneumatics.com/
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14 
طرفه و دوطرفه و محاسبات نیرو و گشتاور و های یکانواع سیلندر و پیستون

 ظرفیت کمپرسور
1 4 

 2 1 ها در صنعتهای پنوماتیکی و کاربرد آنشناسایی انواع فرمان 15

 1 1 نکات ایمنی و اصول بهداشتی در مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی 16

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 توانایی کار با انواع تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

   مهندس عابدیان شرکت فستو مقدماتی نیوماتیک
   مهندس عابدیان شرکت فستو هیدرولیک مقدماتی

   مهندس عابدیان شرکت فستو نیوماتیکاصول مهندسی 
   مهندس عابدیان شرکت فستو هیدرولیک پیشرفته
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

یک و پنوماتیککارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ترجیحاً سیاالت یا طراحی کاربردی باسابقه کار صنعتی در زمینه هیدرول  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16و حداکثر ظرفیت نفره  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفکیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ه شده باشند و گردد و کامپیوترهای آزمایشگاه بایستی شبکبرگزار میزمان صورت نظری و عملی همدر آزمایشگاه و به درس

پیشنهاد  ...اشداستاد درس تسلط کامل به کامپیوترهای دانشجویان داشته باشد و امکان ارائه درس تحت شبکه داخلی مهیا ب

یان شود و موجود در آزمایشگاه بمتناسب با امکانات سمعی بصری  سخنرانی توأم با مباحثه صورتهای هر بحث بهگردد نظریمی

نیز مدنظر باشد.همان جلسه  سازی مطلب درتمرین داده شود و انجام عملی و یا شبیه  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) نمونه کارشده، تولید سازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

اخالق  پذیری، رعایتمسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

سازی و ...های شبیهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه (ای و ...حرفه  
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 بان فنیزدرس  -3-13
 نوع درس: تخصصی

 ی: زبان خارجنیازپیش 

 -نیاز: هم

 از متون فنی در حوزه برق و کاتالوگ خوانی متوانایی برداشت اطالعات الز درس:هدف کلی 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 های الکتریکی و الکترونیکیترجمه انگلیسی متون فنی مرتبط به دستگاه

 الکترونیک کلمات و اصطالحات فنی ساده و رایج در

 های الکتریکی و الکترونیکیترجمه کلمات و اصطالحات فنی در دستگاه

 های مرجعهای بکار رفته در کتابها و المانتشریح عالئم اختصاری کمیت

 ی استخراج مشخصات فنی از روی منابع مطالعاتینحوه

 ترجمه متون انگلیسی

4 - 

2 

 اندازه گیریهای ترجمه اصطالحات فنی رایج در دستگاه

 متر، اسیلوسکوپ، مگر(ها )اهمها و المانعالئم اختصاری کمیت

 های اندازه گیریترجمه متون مربوط به دستگاه

 اصطالحات مخفف و کلمات فنی

5 - 

3 

 های الکتریکیکاتالوگ خوانی دستگاه

 ی استفاده از کاتالوگنحوه

 هااصطالحات و عالئم بکار رفته در کاتالوگ

 هااطالعات موردنیاز در کاتالوگخواندن 

 هامشخصات و عالئم اختصاری در کاتالوگ

 هاکاربرد کاتالوگ

7 - 

4 
 های اطالعات قطعات الکترونیکیکتاب

 های مرجع قطعات الکترونیکیاستفاده از کتاب
3 - 

5 

 های الکتریکی و الکترونیکیترجمه دستورالعمل تعمیر دستگاه

فاز،  گوشت، ماشین لباسشویی، موتورهای سه فاز و تکچرخترجمه دستورالعمل تعمیر 

 کنتاکتور، رله، تلفن همراه و ...

 های الکتریکی و الکترونیکیهای فنی و ... دستگاهترجمه اطالعات روی نقشه

4 - 

  

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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6 

 ترجمه منوهای کامپیوتری

 ترجمه منوهای ویندوز

 ترجمه منوهای اینترنت

 الکترونیکافزار ترجمه منوهای نرم

5 - 

7 

 (Matlabافزار پرکاربرد در زمینه برق )مثل ترجمه منوهای یک نرم

 افزار فوقنرم helpی استفاده از نحوه

 ی دستورات و اصطالحات کاربردیترجمه

4 - 

 - 32 جمع

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ترجمه متون فنی اولیهمهارت کاتالوگ خوانی، آشنایی با اصطالحات فنی برق،   

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     
 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه کار تخصصی 3مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد برق و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل   

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تورپروژک برد و دیتا افزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31هم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای ا  

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ل تمرین و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شده و ح قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، شده درهای تعریفسرفصل

شودانجام میتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس  همكاری انجمن علمی برقبا مسئله   

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وحرفه پذیر، رعایت اخالقمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

ل تمرین و تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس شده و ح قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، شده درهای تعریفسرفصل

.شودام میتوسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجبا همکاری انجمن علمی برق مسئله   
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 عمومی کارگاه مكانیک درس -3-14
 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش 

 -نیاز: هم

ابزار و  هایماشینایجاد توانایی در دانشجو برای کار با  هدف کلی درس:

 برش و جوش هایدستگاه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 4 - کاریسوراخ 1

 4 - برشکاری 2

 12 - جوشکاری 3

 12 - کاریورق 4

 4 - ابزار )فرز، تراش، سی ان سی، اسپارك، پرس(آشنایی با ماشین 5

 28 - های فرز و تراشکار با دستگاه 6

 64 - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 توانایی سوراخکاری، برشکاری، ورقکاری، جوشکاری و آشنایی با فرز و تراش

 

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 پژواك اندیشه  جواد اکبری ابزار شناسی و کارگاه مکانیک

اصول کارگاهی تراشکاری و 

 فرزکاری

 1388 پژواك اندیشه  درویش
 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 64 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 های مربوطه با مدرك حداقل لیسانساساتید و مربیان ماهر در زیر گروه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

های فلز، ساخت و تولید و جوشمناسب در بخش فضای  

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ایکارگاه، پروژه

 

رفع -عیب یابی) شناساییآزمون  -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 سنجی و...های تحقیقات، خود فعالیت

، مشاهده رفتار (رفع عیب و ... -یابیعیب) آزمون عملکردی، آزمون شناسایی ،(هاساختهانواع دست)تولید نمونه کار 

 (ای و ...پذیری، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)
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 آزمایشگاهو  DCتریكی كال هایماشین درس -3-15
 نوع درس: تخصصی

 فیزیک عمومی برق: نیازپیش

 -نیاز: هم

 و ترانسفورماتورها DCبا کاربرد انواع موتورها و مولدهای  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 

 

1 

 الکترومغناطیس فصل اول:

شدت میدان  –چگالی فوران مغناطیسی  –فوران مغناطیسی  –میدان مغناطیسی 

هیسترزیس  –نیرومحرکه مغناطیسی  -B-Hمنحنی  مقاومت مغناطیسی –مغناطیسی 

 مدارهای مغناطیسی ومنحنی

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

جریان مستقیم وآزمایشهای ( ژنراتورهای) فصل دوم: اصول کاروکاربرد مولدهای

 مربوطه

 اصول کار وکاربرد مولد تحریک مستقل ومدار معادل الکتریکی-

 اصول کار وکاربرد مولد شنت ومدار معادل الکتریکی-

 اتصال کوتاه –مشخصه خارجی  –آزمایش بی باری 

 مشخصه تنظیم –اتصال کوتاه  –مشخصه خارجی  –آزمایش بی باری 

و نقصانی ومدار معادل اضافی  اصول کار وکاربرد مولدهای کمپوند بلند و کوتاه-

 الکتریکی

 مشخصه خارجی

عکس العمل آرمیچر وتاثیر آن در مولدهای جریان مستقیم و روش های کاهش -

 وبهبود آن

 دیاگرام توازن توان ومحاسبه تلفات وراندمان در مولدهای جریان مستقیم-

 آزمایش محاسبه تلفات وراندمان مولد تحریک مستقل-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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3 

 فصل سوم: اصول کار وکاربرد موتورهای جریان مستقیم

 اصول کار وکاربرد موتور تحریک مستقل ومدار معادل الکتریکی-

 جریان آرمیچر-سرعت وگشتاور -آزمایش گشتاور

 اصول کار وکاربرد موتور شنت و مدار معادل الکتریکی-

 آزمایش بی باری –جریان آرمیچر( -سرعت وگشتاور -آزمایش بارداری )گشتاور

اصول کار و کاربرد کمپوند بلند اضافی و کمپوند کوتاه اضافی و مدار معادل  -

 الکتریکی و مقایسه آنها

 جریان آرمیچر( -سرعت وگشتاور -بارداری کمپوند اضافی  -آزمایش )گشتاور 

 ری ومدار معادل الکتریکیاصول کار وکاربرد موتور س-

 جریان آرمیچر-سرعت وگشتاور -آزمایش گشتاور

 دیاگرام توازن توان ومحاسبه تلفات وراندمان در موتور های جریان مستقیم-

 آزمایش محاسبه تلفات وراندمان موتور شنت-

روشهای کنترل دور موتور های جریان مستقیم )کنترل ولتاژ، کنترل جریان تحریک، -

 مقاومت آرمیچر(کنترل 

 آزمایش کنترل دور موتورهای جریان مستقیم شنت -

و آزمایش ترمز مولدی در موتورهای جریان  DCروش های ترمز موتورهای -

 مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 فصل چهارم: اصول کار وآزمایشهای ترانسفورماتورهای تک فاز

 کار ترانسفورماتور تک فاز و رسم مدار معادل الکتریکیاصول -

 . معرفی انواع هسته های ترانسفورماتورB-Hتعیین مشخصه  -

آزمایش بی باری واتصال کوتاه ترانسفورماتور ومحاسبه پارامترهای الکتریکی مدار 

 معادل

 دیاگرام توازن توان ومحاسبه تلفات وراندمان در ترانسفورماتورهای تک فاز-

محاسبه وآزمایش ) آزمایش محاسبه تلفات وراندمان در ترانسفورماتورهای تک فازه

تلفات وراندمان حداکثر، محاسبه وآزمایش تلفات وراندمان در بارهای وضریب 

 قدرت های متفاوت ومقایسه آنها(

ومحاسبه درصد تنظیم ( سلفی –خازنی، اهمی  آزمایش بارداری )بار اهمی، سلفی،-

 ورماتورهای تک فازولتاژ ترانسف

 آزمایش موازی نمودن دو ترانسفورماتور تک فاز و تقسیم بار بین آنها-

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 و ترانسفورماتورها DCکاربرد انواع موتورها و مولدهای توانایی 
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 فارسی و خارجی(منبع درسی )حداقل سه مورد منبع  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 نص دیانی چاپمن مبانی ماشینهای الکتریکی

 1384 نص عابدی پ س سن ماشینهای الکتریکی

 

 

 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 و تجربی(سوابق تحصیلی  مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 حداقل کارشناسی ارشد رشته برق و سابقه کار در صنعتی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفکیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) و ارائه درسروش تدریس 

 (.مطالعه موردی و

ای، تمرین و تکرار، آزمایشگاهسخنرانی، مباحثه  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( ..عیب و.

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

مسئله، آزمون کتبی، عملکردیهای شفاهی، حل پرسش  
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 و آزمایشگاه ACالكتریكی  مایماشین  درس -3-16

 نوع درس: تخصصی

 آزمایشگاه و DC الکتریکی ایه: ماشین نیازپیش 

 -هم نیاز:

 ACبا کاربرد انواع موتورها و مولدهای  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ردیف
 رئوس محتوا

 

 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

 فصل اول: ترانسفورماتورهای سه فازه 

ستاره، مثلث، زیگزاك( وویژگیهای وکاربرد ) انواع اتصاالت ترانسفورماتورسه فازه

 هرکدام

 برداری ترانسفورماتورتعریف گروه -

 تعیین گروه برداری ترانسفورماتور سه فازه-

 شناسایی یک ترانسفورماتور سه فازه بهم ریخته-

 آزمایش بی باری واتصال کوتاه ترانسفورماتور سه فازه-

 رسم مدار معادل ومحاسبه تلفات وراندمان ترانسفورماتور سه فازه-

 فازهدرصد رگوالسیون ترانسفورماتور های سه -

 آزمایش موازی بستن ترانسفورماتور سه فازه-

 

 

 

5 

 

 

11 

2 

 فصل دوم: موتورهای القایی سه فازه

 اساس کار وایجادحوزه دوار میدان مغناطیسی سه فازه-

 آزمایش بی باری وبارداری ورتور قفل شده یک موتور القایی قفس سنجابی سه فازه-

 القایی سه فازهرسم دیاگرام توزیع توان در یک موتور -

 رسم مدار معادل وتلفات وراندمان یک موتور القایی سه فازه-

 لغزش یک موتور القایی سه فازه-سرعت وگشتاور-آرمایش گشتاور-

 بررسی موتوررتور سیم پیچی وآزمایش بی باری وبارداری با تغییر مقاومت رتور-

 روشهای راه اندازی وتغییر دور موتورهای القایی سه فازه-

 بررسی موتور سنکرون سه فازه وآزمایش بی باری وبارداری-

 شکل یک موتور سنکرون سه فازه Vرسم منحنی -

 

 

 

 

6 

 

 

 

11 

3 

 فصل سوم: ژنراتورهای سنکرون سه فازه

 آزمایش بی باری وبارداری ژنراتور سنکرون سه فازه-

 آزمایش اتصال کوتاه ورسم مدارمعادل ژنراتور سنکرون سه فازه-

 دیاگرام توازن توان در ژنراتور سنکرون سه فازه-

 آزمایش تعیین تلفات ومحاسبه رانمان ژنراتورسنکرون سه فازه-

 آزمایش موازی نمودن ژنراتورهای سنکرون سه فازه با شبکه وتبادل توان-

 

 

5 

 

 

11 

 32 16 جمع

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 ACکاربرد انواع انواع موتورها و مولدهای توانایی 

 

 

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1381 نص دیانی چاپمن مبانی ماشینهای الکتریکی

 1384 نص عابدی پ س سن ماشینهای الکتریکی

 

 (و یادگیری مطلوب درسشرایط آموزشی )استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 حداقل کارشناسی ارشد رشته برق و سابقه کار در صنعتی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 در کالس.نفر  16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفکیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ای، تمرین و تکرار، آزمایشگاهسخنرانی، مباحثه  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ئه مقاالت و طرح..( پوشه مجموعه کار، ارا.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملکردیپرسش  

 

 

 

 

 

 



56 
 

 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی درس -3-17
 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش 

 -نیاز: هم

 هاآنو درایوهای صنعتی در  PLCطراحی مدارهای فرمان و کاربرد  هایروشبا  آشنایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 سسنورها و... کنتاکتورها، کلیدها، آشنایی با انواع رله ها،  1

 

 

 

 

 

 

1 

 
- 

2 

 شود رسم و طراحی کننده محدود سویچهای با باالبر مدار نقشه

 .شود یابی عیب و اندازی راه نصب، فوق مدار

 راستگرد سریع کنترل از چند نقطه طراحی ورسم شود.-نقشه مدار چپگرد

 مدار فوق نصب راه اندازی و عیب یابی شود.

2 6 

3 

 نقشه چپگرد راستگرد لحظه ای و دائم طراحی و رسم شود.

 اندازی و عیب یابی شود.راه  مدار فوق نصب،

 طراحی و رسم شود. نقشه مدار چپگرد راستگرد با جهت چرخش اولیه راستگرد

 راه اندازی و عیب یابی گردد. مدار فوق نصب،

1 3 

4 

 طراحی و رسم شود.( چندمرحله ای) نقشه مدار راه اندازی موتور رینگی

 راه اندازی و عیب یابی شود. مدار فوق نصب،

کنترل کننده دما با محدودیت دمای باالوپایین با استفاده از  نقشه کمپرسور

 طراحی ورسم شود.( ترموستات) سنسور دما

 راه اندازی و عیب یابی شود. مدارفوق نصب،

 نقشه مدار پرس هیدرولیک با حفاظت طراحی ورسم شود.

 راه اندازی و عیب یابی شود. مدارفوق نصب،

3 

 
 
 

 

 

6 

 

 

 

5 

 بوسیله جریان مخالف طراحی و رسم شود.نقشه مدار ترمز 

 راه اندازی و عیب یابی شود. مدار فوق نصب،

 نقشه مدار ترمز با اعمال جریان مستقیم طراحی و رسم شود.

 راه اندازی و عیب یابی گردد. مدار فوق نصب،

1 3 

6 

طراحی ورسم ( نوارنقاله و... نقشه مدارهای مختلف صنعتی )جرثقیل صنعتی،

 شود.

 راه اندازی و عیب یابی شود. های فوق نصب، مدار

2 6 

 

 
  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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7 

 انواع روشهای کنترل سرعت

 مقایسه انواع روشهای کنترل سرعت

 منحنی گشتاور/سرعت

 روش انتخاب اینورتر برای یک موتور

 معرفی ساختار داخلی اینورتر و نحوه تنظیمات مختلف توسط صفحه کلید

 و بهره برداری از عملگرهای اصلی

اندازی یک الکتروموتور بصورت سافت استارت و سافت استوپ در چند راه 

 دور متفاوت به کمک اینورتر

راه اندازی یک الکترموتور بصورت چپگرد راستگرد توسط اینورترو فرمان از راه 

 دور

 ایجاد حالت ترمزی توسط اینورتر

 dcترمز 

 ترمز دینامیکی

 .و

 تنظیم قابلیتهای حفاظتی

3 9 

 15 4 طراحی، رسم ونصب و عیب یابی شود. plcمدارهای هفته دوم تا ششم توسط  8

 48 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 یابی مدارهای فرمان، آشنایی با اجزای مدارهای فرمانتوانایی اجرای مدارهای فرمان، توانایی عیب

 

 

 خارجی( منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و  مهندس خلیل افشار گلی 2برق صنعتی 

 محسن آقاحسینی

 هلیا توس 
1385 
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 سال سابقه کار الکتریکی در محیط صنعتی 3حداقل حداقل لیسانس برق و 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفکیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ایسخنران، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 (رفع عیب و ... -یابیعیب) یآزمون شناسای -های شفاهی، آزمون عملکردیپرسش
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 و آزمایشگاه صنعتیکنترل درس  -3-11

 نوع درس: تخصصی

 آزمایشگاه و نیوماتیکهیدرولیک و : نیازپیش

 -هم نیاز:

 PLCاولیه با یک نوع  آشناییو  هاآنو کار با  ریزیبرنامهقابل مایبا سنسورها، رله  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 تاریخچه کنترل و اتوماسیون صنعتی 1

بیان روشهای کنترل از ابتدایی تا پیشرفته، نشان دادن انواع سنسور، ماژول، 

 و... PLCبوردهای کنترلی و 

1 2 

 اجزاء کنترل صنعتی 2

نوع  8تعریف سنسور و ترنسدیوسر و ترنسمیتر، معرفی و بکارگیری حداقل  

سنسور، نمایش فیلم و انیمیشن از کاربرد این اجزاء، بستن مدارهای مرتبط با 

 موضوع

5 11 

 تقویت کننده های عملیاتی و کاربردآنها در کنترل 3

معرفی تقویت کننده های مستقیم، معکوس کننده، تفاضلی و جمع کننده  

 وبکارگیری آنها

1 2 

 انواع سیستم کنترل 4

معرفی سیستمهای  سیستمهای کنترل حلقه باز و حلقه بسته و مقایسه آنها،

تناسبی و/یا مشتقی و/یا انتگرالی، بیان کاربردهای انواع سیستم کنترل و نمایش 

 فیلم و انیمیشن

5/1 3 

 4 2 اصول و مبانی مدارهای منطقی )آشنایی و کار با گیتهای منطقی( 5

 Smart( یا رله باهوش )Programmabe Relayرله قابل برنامه ریزی ) 6

Relay امکانات عمومی حد اقل دو نوع رله قابل برنامه ریزی متداول ( )معرفی

 ( و کار با آنها(CSF( و بلوکی )Ladderدر ایران در زبانهای نردبانی )

 ها( DCSها و  RTU) در صنعت برق کنترلرهای مورد استفاده آشنایی عمومی با

5/3 7 

 PLC (Programmabe Logicکنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی  7

Controllers) 

 متعارف PLCمعرفی مقدماتی یک نوع  

2 4 

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 در پایان انتظار میرود دانشجو چند نوع سنسور را بشناسد و توانایی استفاده از آنها را داشته باشد و قدرت تحلیل سنسور

 را بدست آورده باشد و با هر دو نوع روش برنامه ریزی رله های قابل برنامه ریزی آشنا شده باشد و قدرت برنامه ریزی آنها را 

 را داشته باشد. PLCداشته باشد. آشنایی عمومی و توانایی کار مقدماتی و با یک نوع 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1382 دیباگران تهران  سورنا مرات کنترل صنعتی

داانشگاه علم و   سید حجت سبزپوشان اصول و اجزاء کنترل صنعتی

 صنعت

1383 

یاسرقاسم نیا و محمد کامرانی  کاردانی به کارشناسی ابزار دقیق

 راد

 1389 کامیاب 

 برنامه قابل های رله آموزش

 هنرستان پایه دوازدهم ریزی

دفتر تالیف کتب درسی 

 وزارت آموزش و پرورش
 

چاپ و نشر کتب 

 درسی
1397 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 سال سابقه فعالیت صنعتی و تدریس 5حد اقل دارای  ، ترجیحا...کارشناسی ارشد مهندسی برق و باالتر، 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفکیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

ده باشند و درس در آزمایشگاه و بصورت نظری و عملی همزمان برگزار میگردد و کامپیوترهای آزمایشگاه بایستی شبکه ش

پیشنهاد  ...اشداشد و امکان ارائه درس تحت شبکه داخلی مهیا باستاد درس تسلط کامل به کامپیوترهای دانشجویان داشته ب

شگاه بیان شود میگردد نظریهای هر بحث بصورت سخنرانی توام با مباحثه متناسب با امکانات سمعی بصری موجود در آزمای

 و تمرین داده شود و انجام عملی و یا شبیه سازی مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشد.

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش ارزشیابی روش سنجش و

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح..( پوشه .ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 پوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه های شبیه سازی و ... (ای و ...حرفه
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 ایمنی در برقدرس  -3-19

 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش 

 -نیاز: هم

و استفاده  دیدهآسیبو نجات فرد  گرفتگیبرقهدف کلی درس: آموزش اصول حفاظت در برابر برق، پیشگیری از خطرات 

 صحیح از تجهیزات ایمنی

 رئوس مطالبسرفصل آموزشی و  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

تعاریف: خطر )ریسک(، خطرات کار با برق، عوامل در معرض خطر، راههای 

 تجهیزات محدود کننده و حفاظت( -آموزشی فنی)کاهش خطر 

 ابزار ایمنی: فردی، گروهی

خاموشی، مراحل اجرایی بی باری، بی برقی(، انواع ) هیاولخاموشی: تعاریف 

 خاموشی خواسته

 ایمنی از دیدگاه حقوقی

 HSEتعاریف 

 انواع برق گرفتگی و اثرات آن روی بدن

 امداد فرد برق گرفته )فیزیولوژی بدن(

 آشنایی با کمکهای اولیه به فرد آسیب دیده

 

11 
- 

2 

 آشنایی با تجهیزات تست و بی برقی شبکه

 کار با دستگاه میگر و ارت سنج

 ارائه سمینار در خصوص سیستم های ارت و صاعقه گیر ساختمانهای بزرگ

 

6 - 

 1 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 شناخت خطرات برق

 شناخت روشهای جلوگیری و ایمن سازی از برق گرفتگی و خطرات آن

 روشهای نجات مصدوم در محیط های صنعتی مخصوصا برق گرفتگی و سوختگی

 شناخت اولیه تجهیزات ایمنی برق و استاندارهای اجرایی

 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 1 16 تعداد ساعت
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1385 وزارت نیرو  عبدالخالق مجیری ایمنی در برق

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

های صنعتی و ترجیحاً عضو نظام مهندسی یا آشنا به استانداردهای نظام کارشناسی ارشد مهندسی برق با سابقه کار در محیط

 مهندسی ساختمان

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وربرد و دیتاپروژکتافزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31کالسی مناسب برای  اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط  

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 سخنران، تمرین و تکرار

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، شفاهی،های پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش و طرح ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 آزمون کتبی، پروژه
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 طراحی روشنایی داخلی و خارجیدرس  -3-21

 نوع درس: تخصصی

 -:نیازپیش

 -هم نیاز:

 داخلی و خارجی نورپردازیو طراحی  هاچراغبا اصول نورپردازی، انواع  آشنایی هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

محدوده امواج الکترومغناطیسی و طیف رنگهای ) مبحث نور و ماهیت آن

 نورمرئی(

 تئوری های نور 

 منحنی حساسیت چشم 

 ساختمان چشم 

 جذب نور و عبور نور 

 اندازه گیری روشنایی 

 شکست نور 

 )توزیع انواع نورها )نور موضوعی، متمرکز، محیطی 

 ضریب توان باال در محصوالت روشنایی 

 

2 

 

- 

2 

 آشنایی و توضیح اصطالحات مربوط به روشنایی

 (شار نوری )جریان نور (optical flux) 

  شدت نور(Luminous intensity) 

  بهره نوری(Luminous efficacy) 

  شدت روشنایی(Luminance) 

  انعکاسضریب (Reflection factor) 

 درخشندگی و تابع درخشندگی 

 دمای رنگ نور 

 زاویه تابش 

 رابطه شدت روشنایی و درخشندگی 

 

2 

 

- 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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3 

 آشنایی با منابع تولید نور و تجهیزات داخلی آنها 

 معرفی المپ ها 

  المپ های فلورسنت(CFL-  کم مصرفFPL) 

 المپ های تنگستن 

 المپ های بخار جیوه 

 المپ های نئون 

 المپ های متال هالید 

 المپ های سدیم 

 المپ های هالوژن 

 المپ های تخلیه گاز 

  المپ هایLED 

  المپ هایCOB 

  اندازه گیری المپ هایLED 

 
 
 

4 

- 

4 

 معرفی با سیستمهای کنترل هوشمند روشنایی

  آشنایی با مدیریت هوشمند روشناییLMS 

  نورپردازی داینامیک(Dynamic lighting) 

 انواع روش های کنترل روشنایی 

 مبحث صرفه جویی در سیستم های روشنایی 

 نگهداری و تعمیر سیستمهای روشنایی 

 

13 - 

5 
 تجهیزات جانبی روشنایی

  انواع باالست، خان اصالح ضریب توان، انواعDriver تنگستن، ترانس، چیپ ،

 ، چوكLEDهای 

 

2 - 

6 

 انواع چراغ ها و تجهیزات داخلی آنها

 چراغ های روشنایی داخلی 

 چراغ های روشنایی بیرونی 

 چراغ های دفنی 

 پنل های سقفی 

 نور افکن ها 

 انواع وال واشرها 

 انواع چراغها ازنظر راندمان انرژی 

 انواع چراغها ازنظر حفاظت در برابر اشتعال و انفجار 

 
 

4 
- 

7 

 آشنایی با محاسبات روشنایی

 آشنایی با محاسبات 

  منحنی ایزولوکس(Isolux) 

  محاسبات روشنایی داخلی(Indoor) 

 محاسبات جریان نور المپ ها 

  محاسبات روشنایی بیرونی(outdoor) 

 محاسبات روشنایی خیابان و معابر 

 

8 - 
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8 

 تازه ها در صنعت روشنایی

 LUNAنورپردازی  -

 OLEDتکنولوژی  -

 OLEDروشنایی با  -

 المپ های ژله ای -

 PMMIمحصوالت روشنایی با  -

 

3 - 

9 

 مسائل روشنایی و تمرینات

ها،  جاده سالن آمفی تاتر، مجموعه ورزشی،) نمونهبررسی چند پروژه  -

 میادین، ...(

 (TRANS PONDERتابلوهای تبلیغاتی،)بررسی چند پروژه نمونه  -

 

3 - 

01 

 معرفی سیستم های صوتی

 توضیح محدوده فرکانسی -

 شدت صداواحد اندازه گیری  -

 پاسخ فرکانسی( -توان بلندگو -امپدانس بلندگو) بلندگومشخصات  -

 معرفی تجهیزات سیستم ها صوتی -

 انواع بلندگو ها -

 ارتباط بین شدت صدا و توان بلندگو -

 معرفی آمپلی فایر -

 (Matching) قیتطبمعرفی ترانسفورماتور  -

 معرفی انواع میکروفون -

پاسخ  -امپدانس میکروفون -توضیح میکروفون )حساسیت میکروفون  -

 جهت داری میکروفون(-فرکانسی

 معرفی میکسر صوتی و قابلیت های ان -

 محاسبات طراحی صوت -

 اجرای یک پروژه طراحی صوت -

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 1 32 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 نورپردازیهای روشنایی و سیستم توانایی اجرای

 توانایی تحلیل سیستم روشنایی در نرم افزارهای مربوطه
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

    شرکت افراتاب بولتنهای علمی

 مهندس کاوه احمدیان اصول روشنایی

 ر

 1385 طراح 

    دکترکلهر روشنایی فنی

 1375   مهندس موحدی روشنایی فنی

 آموزش جامع نرم افزار روشنایی

مهندس سیدحسین سجادی 

 جهرمی

مهندس محمدحسین مهربان 

 جهرمی

 1392 آریا پارس 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 ارشد رشته مهندسی برق آشنا به سیستم های روشنایی و دارای سابقه کار اجرایی یکارشناس

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وربرد و دیتاپروژکتافزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای  اهم  

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ای، تمرین و تکرار، شبیه سازیسخنران، مباحثه

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهدر محیطانجام کار ( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 شده، پروژهسازیبیههای شآزمون کتبی، انجام کار در محیط
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 متره برآورد و استانداردهای اجراییدرس  -3-21
 نوع درس: تخصصی

 : تجهیزات پست و نیروگاهنیازپیش

 -نیاز: هم

 های برقیبا مفاهیم قرارداد و استانداردهای تجهیزات الکتریکی و برآورد مالی پروژه آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

 متره و برآورد

 پیمان()تعریف قرارداد  -

 شرایط عمومی و خصوصی پیمان -

 ارتفاع، طبقات و...( ، باالسری،ایمنطقه) مانیپضرایب  -

 با نحوه آنالیز قیمت آشنایی -

 بهافهرست -

 مالی مایتهیه ریز متره، خالصه متره، برگه  -

 (3 و 2و  1و  1فاز )تعریف فازهای پروژه  -

 اجرایی 2فاز  مایبررسی نقشه  -

 3بررسی مقیاس عمومی فاز  -

 ساخت( –)چون  ASBUILT مایتهیه نقشه  -

 پروژه عملی: -

 ساختمان مسکونی یا اداری از روی نقشهبرآورد قیمت یک 

 موجود مایبرآورد قیمت یک پروژه صنعتی از روی نقشه 

8 24 

2 

 کلیات استانداردهای اجرایی

مفاهیم و تعاریف، لزوم ایجاد و رعایت استاندارد، انواع استاندارد  -

 ، سازمانیایمنطقه، ملی، المللیبین

 (المللیبین) برقاستانداردهای رایج در صنعت  -

 موسسه استاندارد -

 (111نشریه ) وبودجهبرنامهسازمان  -

 (مقررات ملی 19و  13مبحث )ساختمان  مهندسینظامسازمان  -

  25اییایی4

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 مباحث تخصصی اجرایی و استانداردها

، موارد کاربرد، ظرفیت هالولهاستاندارد ساخت، انواع )برق  کشیلوله -

از روی  هالولهنصب روکار و توکار، شناسایی  هایروش، اصول و هالوله

 ، عالیم ترسیمی(بهافهرست

، موارد کاربرد، ظرفیت نامی هاسیماستاندارد ساخت، انواع )برق  کشیسیم -

از روی  هاسیمنصب روکار و توکار، شناسایی  هایروش، اصول و هاسیم

 ، عالیم ترسیمی(بهافهرست

و موارد  بندیطبقهدرجه حفاظت،  استاندارد ساخت و)کلید و پریزها  -

 نصب، عالئم ترسیمی( هایروشکاربرد، اصول و 

و  بندیطبقهاستاندارد ساخت و درجه حفاظت، )روشنایی  هایچراغ -

 نصب، عالئم ترسیمی( هایروشموارد کاربرد، اصول و 

انواع تابلوها، مشخصات فنی ساخت و روش ) فشار ضعیفتابلوهای  -

 ازم و تجهیزات داخل تابلو، عالئم ترسیمی(نصب، درجه حفاظت، لو

مخصوص، اتصاالت،  -هوایی -: زمینیهابافه)انواع  فشار ضعیف هایبافه -

 ، کابلشوها، عالئم ترسیمی، استاندارد ساخت(هامفصل

 استاندارد ساخت، اصول نصب، عالئم ترسیمی() یصنعت هایخازن -

استاندارد و مشخصات، )و اتصال زمین  گیربرقحفاظتی و  هایسیستم -

 نصب، عالئم ترسیمی( هایروشموارد استفاده و 

6 8 

 32 16 جمع

 

 

 

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 شناخت خطرات برق

 شناخت روشهای جلوگیری و ایمن سازی از برق گرفتگی و خطرات آن

 سوختگیروشهای نجات مصدوم در محیط های صنعتی مخصوصا برق گرفتگی و 

 شناخت اولیه تجهیزات ایمنی برق و استاندارهای اجرایی

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  سازمان برنامه و بودجه   111نشریه 
  سازمان مسکن و شهرسازی   مقررات ملی ساختمان 13مبحث 
  سازمان مسکن و شهرسازی   ساختمانمقررات ملی  19مبحث 
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

استانداردهای نظام های صنعتی و ترجیحاً عضو نظام مهندسی یا آشنا به کارشناسی ارشد مهندسی برق با سابقه کار در محیط

 ساختمان مهندسی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

وربرد و دیتاپروژکتافزار آموزشی مثل تخته وایتنفر، نوشت 31اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای   

 

ای، پژوهشی، گروهی، پروژهتمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه،  ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

مهندسی یا آشنا به استانداردهای های صنعتی و ترجیحاً عضو نظامکارشناسی ارشد مهندسی برق باسابقه کار در محیط

 مهندسی ساختماننظام

 

رفع -بیعیب یا) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 شده، پروژهسازیهای شبیهبی، انجام کار در محیطآزمون کت
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 تجهیزات پست و نیروگاهدرس  -3-22
 نوع درس: تخصصی

 و آزمایشگاه DCالکتریکی  هایماشین: نیازپیش 

 -نیاز: هم

 های توزیع انرژی الکتریکی، انواع پستهانیروگاهبا تجهیزات بکار رفته در  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

 نیروگاهها

ساختار، دیاگرام ها، راندمان، ) یبیترکنیروگاههای حرارتی: بخاری، گازی، سیکل  -

 مزایا، معایب(

نیروگاه اتمی: اصول کار، راکتورها، انواع نیروگاههای هسته ای، چرخه سوخت، ایمنی  -

 نیروگاهها، گداخت هسته ای

سد، توربین، ژنراتور(، نیروگاه تلمبه ای ذخیره ) یاصلنیروگاه آبی: انواع، تجهیزات  -

 ای، نیروگاههای آبی کوچک

 و معایبنیروگاه بادی: موارد کاربرد، انواع توربین ها، مزایا  -

 نیروگاه خورشیدی: نیروگاه فتوولتاییک، نیروگاه حرارتی خورشیدی -

 سایر انرژی های نو: نیروگاه زمین گرمایی، بیوماس، جذر و مد -

 نیروگاه دیزلی -

 (CHPتولید همزمان برق و حرارت ) -

 بازدید نیروگاه حرارتی، بازدید نیروگاه انرژی تجدیدپذیر -

21 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 نمایش فیلم و ارائه پروژه معرفی تجهیزات( تئوری، بازدید،)پستهای فشارقوی 

 انواع پستهای فشار قوی و فشار متوسط، استانداردهای ولتاژ -

 اجزای پست ها: -

 ترانسفورماتور قدرت و زمین و کمکی

 کلیدخانه )سویچگیر(

 کلیدهای قدرت: انواع، مکانیزم عمل کننده، ریکلوزر، مقادیر نامی

 سکسیونرها() بارکلید های قطع بدون 

 ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان و ولتاژ

 سیستمهای شینه بندی در پستها )باسبارها(

 PLCبرقگیرها، تله موج و سیستم 

 سیستم زمین در پستها -

 رله ها، اتوبوستر، جبران کننده ها و ...()سایر تجهیزات شبکه  -

 پست فشارمتوسط و ارائه گزارش 2بازدید از پست فشاقوی و حداقل  -

21 
- 

 

 - 6 محاسبات افت ولتاژ و توان در شبکه های توزیع الکتریکی 3

 1 48 جمع

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد
 1 48 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ها، توانایی انجام محاسبات اولیه افت ولتاژ و توان نیروگاه های الکتریکی، شناخت عملکردآشنایی با تجهیزات پست و شبکه

 های الکتریکیدر شبکه

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

منابع تولید انرژی الکتریکی در 

 قرن بیست و یکم
  دکتر سیدمسعودمقدس تفرشی

دانشگاه خواجه 

 نصیرطوسی
1384 

 1395 دانشگاه اصفهان  دکتر رحمت اهلل هوشمند طراحی پست های فشارقوی

  توانیر   استانداردهای وزارت نیرو

     مستندات فنی پستها و نیروگاهها

 
 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

قدرت و درصورت امکان با تجربه کار در محیطهای نیروگاه و پست و یا حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی به باال در رشته 

 ارتباط با این مکانها

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفره همراه با دیتاپروژکتور، سرویس دهی و هماهنگی الزم جهت بازدید منظم در همه ترمها توسط دانشگاه 31 کالس

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 .سخنرانی، نمایش فیلم، پروژه معرفی مشخصات فنی تجهیزات توسط دانشجویان، بازدید از پستها و نیروگاهها

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -لكردیآزمون کتب، عم حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیقات، خود سنجی و...های فعالیت

 های شفاهی، آزمون کتبی، گزارش بازدید، ارائه پروژه فردی یا گروهیپرسش
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 MVو  LV طراحی و اجرای تابلوهای صنعتی درس -3-23 

 نوع درس: تخصصی

 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی :نیازپیش

 -هم نیاز:

 MV تابلوهای اجرابا  آشناییو  LVانواع تابلوهای  اندازیراهو  اجرا هدف کلی درس: توانایی طراحی،

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

 LVشناسایی انواع تابلوهای 

 انواع تابلو ها بر مبنای فضای نصب .1

 (ایستاده، دیواری ... .) تابلوها بر مبنای نحوه نصب و دسترسی انواع .2

 ,(MDP,MP,LPانواع تابلوها بر مبنای محل و موقعیت تغذیه ) .3

 های مختلف و کاربرد آن ها IPمعرفی تابلو با  -

 روشنایی، بانک خازن، توزیع، راه انداز موتورها، چند کنتوره معرفی تابلو .4 

1 

 
- 

2 

 (مرور دروس هنرستان و تکمیل آن)تابلو های روشنایی 

 معرفی تجهیزات تابلو روشنایی )با معرفی تجهیزات جدید( .1

. آموزش طراحی مدار تابلو روشنایی شامل انتخاب تعداد و رنج فیوز مناسب، 2

 تجهیزات حفاظتی و... .

 .eplanنرم افزار آموزش نقشه تک خط و کامل مدار تابلو روشنایی با استفاده از  .3

 .Autocad. آموزش ترسیم نقشه جانمایی و مونتاژ با استفاده از نرم افزار 4

 معرفی سایز سیم های مناسب هر مدار و روش اصالح دمایی در سایز سیم ها. .5

کار )مونتاژ یک تابلو روشنایی بر اساس نقشه مونتاژ و اجرای کامل آن در داخل تابلو  .6

 انجام شود.( دو قاببرروی سینی نباشد و در داخل یک تابلو توکار 

سیم کشی داخل تابلو بر اساس سایز مناسب سیم ها و با استفاده از سر سیم صورت 

 گیرد.

2 11 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 64 16 تعداد ساعت
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 (تابلو بانک خازن )مروردروس هنرستان و تکمیل آن

 معرفی توان راکتیو و دالیل جبران سازی در مراکز مصرف. .1

روش های جبران توان راکتیو، روش های خازن گذاری، روش در مدار قرار  .2

 دادن خازن ها

معرفی انواع خازن )معرفی تجهیزات تابلو بانک خازن و روش حفاظت خازن  .3

 (و... . ها، سلف های مناسب خازنها

 روش محاسبه بار راکتیو و چیدمان پله های بانک خازن. .4

نقشه تک خط و کامل با استفاده از نرم افزار  معرفی یک پروژه و ترسیم .5

eplan. 

 .Autocad. ترسیم نقشه جانمایی و مونتاژ با استفاده از نرم افزار 6

. مونتاژ یک تابلو بانک خازنی بر اساس نقشه مونتاژ و اجرای کامل آن در 7

 داخل تابلو.

رگوالتور بانک خازن راه اندازی بانک خازن در کنار یک تابلو توزیع و تنظیم  .8

و عملکرد خودکار آن )در صورت عدم دسترسی به تابلو توزیع ایجاد یک 

 تجهیز تست که امکان عملکرد خودکار بانک خازن فراهم شود.(

سیم کشی داخل تابلو بر اساس سایز مناسب سیم ها و با استفاده از سر سیم 

 صورت گیرد.

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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4 

 تابلو توزیع فرعی و اصلی

 معرفی اجزا تابلو توزیع .1

 (MCCBو  ACB ََ)کلیدهای اتومات  انواع 1-1 

 معرفی مفهموم اتصال کوتاه و اضافه بار و آشنایی با منحنی معکوس جریانی 1 

معرفی پارامترهای کلیدهای اتومات شامل قدرت قطع، جریان نامی ولتاژ کار  1 

 و ... .

قابل  کمپکت و هوایی، کشویی و ثابت،معرفی انواع کلیدهای اتومات شامل  1 

و معرفی تجهیزات جانبی کلیدهای اتومات شامل موتور  تنظیم و غیر قابل تنظیم

 کلید، بوبین قطع و وصل و ... .

 نحو نصب و مکان نصب کلید اتومات در داخل تابلوها 1 

 فیوزهای سوختنی انواع 2-1 

عملکرد، شکل ظاهری معرفی انواع فیوزهای سوختنی بر اساس سرعت  1 

 فیوزهای تیغه ای، استوانه ای و... .() وکاربرد

 معرفی مزایا، معایب و کاربرد فیوزها بر مبنای منحنی جریان کاهشی 1 

 معرفی شینه ها و مقره ها 3-1 

 معرفی شینه های مسی و آلومینیومی و مزیت استفاده آن ها در تابلو 1 

 انتخاب شینه مناسب بر مبنای جدول 1 

 معرفی انواع مقره ها شامل اتکایی، شیاردار، پله کانی و... . 1 

آموزش اصول کلی شینه کشی شامل خم کاری، سوراخ کاری و نحوه اتصال  1 

 آنها به یکدیگر و به مقره ها.

 معرفی تجهیزات اندازه گیری تابلویی 4-1

متر، مولتی معرفی انواع تجهیزات اندازه گیری تابلویی شامل آمپر متر، ولت  1 

 متر، پاورمیتر و... .

معرفی ترانس های جریان و ولتاژ و مشخصات فنی آنها شامل کالس دقت،  1 

و نحوه در مدار قرار گرفتن آنها واتصالشان به  نسبت تبدیل و ...؛ توان،

 تجهیزات اندازه گیری.

 و انتخاب تجهیزات مناسب آن. آموزش طراحی تابلو توزیع 5-1

 وع چیدمان در تابلو توزیعمعرفی چند ن 1 

و نحوه چیدمان در  (انتخاب نوع و تعداد کلیدها )کلید اتومات، کلید فیوز و... 1 

 تابلو توزیع بر مبنای حداقل هزینه شینه ها و مزیت های فنی

 .eplanترسیم نقشه تک خط و کامل بااستفاده از نرم افزار  1 

 .Autocadترسیم نقشه جانمایی و مونتاژ با استفاده از نرم افزار  1 

 مونتاژ تابلو طراحی شده و اجرای شینه کشی 6-1

در این مونتاژ نصب حداقل دو نوع کلید قدرت، تجهیزات اندازه گیری و  

ترانس های مربوطه، نصب مقره های مورد نیاز و اجرای شینه کشی در داخل 

 ورت پذیرد.یک تابلو ایستاده ص

 

5 

 

 

14 
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5 

توجه به موتورهای پر کاربرد در صنعت که بیشتر از )تابلو راه اندازی موتورها 

 (نوع آسنکرون قفس سنجابی هستند

. معرفی تجهیزات حفاظتی موتورها مانند فیوز، کلید اتومات، بیمتال، کلید 1

 موتوری، کلید نشت زمین مناسب موتور و... .

کمکی جهت کنترل مدار موتورها مانند کنترل سطح مایعات، معرفی تجهیزات  .2

 رله استارت مجدد و... .

 راه اندازی ستاره مثلث .3

طراحی مدار فرمان و مدار قدرت و انتخاب تجهیزات مناسب بر مبنای  1-3 

قدرت موتور باال در نظر گرفته شود تا در تابلو راه ) قدرت موتور مورد نظر

 ی صورت پذیرد(انداز موتور، شینه کش

 .eplanترسیم نقشه تک خط و کامل بااستفاده از نرم افزار  2-3 

 .Autocadترسیم نقشه جانمایی و مونتاژ با استفاده از نرم افزار  3-3 

مونتاژ تابلو بر مبنای طراحی های صورت گرفته به شکل کامل و تست  4-3 

 کامل با راه اندازی موتور به شکل ستاره مثلث.

 (.ACکنترل کننده موتورهای ). راه اندازی موتور با اینورتر 4

آشنایی با مزیت های راه اندازی با اینورتر و معرفی توانایی ها و  1-4 

 کاربردی آن پارامترهای

یک طراحی ساده با اینورتر و مونتاژ بر روی سینی و راه اندازی موتور  4-2 

و مزیت آن نسبت به روش های  هدف معرفی توانمندی های اینورتر.)توسط آن

 دیگر راه اندازی است(

 (softstarter) را اندازی موتور با راه انداز نرم .5

آشنایی با مزیت ها و معایب راه اندازی با راه انداز نرم و معرفی توانایی ها  1-5 

 کاربردی آن و پارامترهای

و  (شود Bypassیک طراحی ساده با راه انداز نرم )پس از راه اندازی  4-2 

هدف معرفی توانمندی های .)مونتاژ بر روی سینی و راه اندازی موتور توسط آن

 راه انداز نرم و مزیت ها ومعایب آن نسبت به روش های دیگر راه اندازی است(

2 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

6 

 تابلوهای چند کنتوره

 (PT و CT. معرفی کنتورهای تک فاز، سه فاز مستقیم و غیر مستقیم )همراه 1

معرفی چیدمان های مختلف تک فاز و سه فاز برای مراکز مسکونی، تجاری،  .2

 اقامتی و... .

 (. بررسی یک چیدمان استاندارد )بر مبنای طرح شرکت توزیع3

 .eplan. ترسیم نقشه تک خط و کامل بااستفاده از نرم افزار 4

 .Autocad. ترسیم نقشه جانمایی و مونتاژ با استفاده از نرم افزار 5

 . مونتاژ تابلو بر مبنای طراحی های صورت گرفته به شکل کامل.6

- 7 
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7 

 وبرآورد فنی و مالی LVمعرفی یک پروژه تابلوهای 

مجموعه نقشه های تک خط یک پروژه ساده که حداقل دارای یک تابلو اصلی، 

قرار یک تابلو بانک خازنی و تعدادی تابلو فرعی باشد در اختیار دانشجویان 

داده شود واز آنها خواسته شود قیمت تمام شده پروژه با جزییات زیر محاسبه و 

 ارایه شود.

نقشه مونتاژ و  .2 لیست اقالم مورد نیاز با قیمت روز بازار و برند مشخص .1

زمان مورد  .5 دستمزد مونتاژ .4وزن تقریبی هر تابلو به شکل خام  .3جانمایی 

 نیاز اجرای پروژه

1 - 

8 

 MVمعرفی تابلوهای 

سکسیونر ساده و ارت،  مانند MV معرفی انواع کلیدهای قدرت در تابلوهای .1

 سکسیونر قابل قطع زیر بار، دیزنگتورها با عایق های متفاوت

مقره های خازنی،  مانند MVمعرفی تجهیزات جانبی و تکمیلی در تابلوهای  .2

 ترانس جریان و ولتاژ، نشانگر مقره خازنی و ... .

و شمای فنی هر  MV. آشنایی کلی با تجهیزات کنترلی و حفاظتی و تابلوهای 3

 یک.

. معرفی آرایش مختلف کلیدها در تابلو و چیدمان تابلوها در پست های 4

 عمومی و اختصاصی و آشنایی با شمای فنی هر یک.

قبل از بهره برداری مانند تستهای  MVست های کلی تابلوهای معرفی ت .5

 عایقی و... .

در سلول شامل رعایت فواصل عایقی  MVآموزش کلیات مونتاژ کلیدهای  .6

 و... . PTو  CTدر شینه کشی ها، نحوه نصب 

در داخل سلول و  (سکسیونر و دژنگتور)مونتاژ تجهیزات کلیدهای قدرت  .7

صورت عدم امکانات از فضای شرکت های سازنده تابلو  شینه کشی آن ها )در

MV )یا شرکت های توزیع برق یا فضاهای مناسب استفاده شود 

3 
 

8 

 64 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 MVو  LV یابی تابلوهای ، مهارت تشخیص و عیبMVو  LV شناخت اجزای تابلوهای 

 

 

 مورد منبع فارسی و خارجی( منبع درسی )حداقل سه -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     111 نشریه
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

صنعتی و ترجیحاً عضو نظام مهندسی یا آشنا به استانداردهای نظام های کارشناسی ارشد مهندسی برق با سابقه کار در محیط

 مهندسی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر مربع بعنوان فضای کارگاهی با گروه های دو نفره مورد نیاز است 61  

 

ای، پژوهشی، گروهی، پروژهتمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه،  ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 ای، گروهسخنران، تمرین و تکرار، کارگاه، پروژه

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشتانواع دس) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 (رفع عیب و ... -یابیعیب) آزمون شناسایی -های شفاهی، آزمون عملکردیپرسش
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 درس کارآفرینی -3-24

 نوع درس: تخصصی 

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 های الزم برای تدوین برنامه کسب و کارکلی درس: آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و آموزش مهارت هدف

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

های کارآفرینان )تعاریف، اهمیت و نقش کارآفرینی، فرایند دانش: اصول کارآفرینی و ویژگی

آوردهای کارآفرینی، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی کارآفرینی، خطرها، ره

 کارآفرینی(های کارآفرینی، صفات کارآفرینان، رویکردهای رفتاری کارآفرینی و انگیزه
2 - 

 مهارت:

2 

دانش: خالقیت و نوآوری )تعریف خالقیت، ضرورت و نقش خالقیت، فرایند خالقیت، 

های افزایش خالقیت )توفان ذهنی، توهم ها و روشتوسعه خالقیت و موانع آن، تکنیک

خالق، اسکمپر، دلفی و لینکنیکس(، تعریف نوآوری، تفاوت خالقیت و نوآوری، فرایند 

 (TRIZنوآوری، سطوح نوآوری و انواع نوآوری و نظریه حل خالق مسئله )

3 6 

 های ذکرشدهمهارت: انجام حل چند مسئله خالقیت و نوآوری با به کاربردن روش

3 

 دانش: مدیریت کسب و کار تجاری کوچک

سازماندهی: کار گروهی و تیمی، رهبری و سازماندهی یک کسب و کار، ساختار یک  -

 وری کسب و کارو کار، نیروی انسانی و بهره کسب

-ها )استارتمسائل حقوقی: قوانین و مقررات تأسیس کسب و کار کوچک، انواع شرکت -

های هر یک، مفاهیم کلمات بیان، تعاونی و سایر انواع( و مسئولیتآپ، مرکز رشد، دانش

مقررات واردات رایت( و ( و کپیTrade Mark(، عالمت تجاری)Patent)حق انحصاری)

 و صادرات

امور مالی: عوامل سهم بازاریابی) محصول، محل، قیمت و توسعه آتی( و نقش آن در  -

های رقابتی) مشتری مداری، نوع آوری، خدمات و سرعت استراتژی بازاریابی، شناخت محیط

 و راحتی(، تبلیغات و ابزارهای آن

ل با واسطه های تجاری، سرمایه روش های تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ: تعام -

المللی، های بینگذاری ها) همکاری های( مشترك، مجوزهای خارجی، امتیازها و موقعیت

 تجارت متقابل و صادرات

 ( و نقش آن در توسعه کسب و کار و کسب و کارهای مجازیITفناوری اطالعات) -

6 6 

مثال عملی چند کسب و کار مهارت: ارائه مثال عملی چند کسب و کار و کوچک، ارائه 

 مجازی

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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4 

 دانش: فرهنگ کسب و کار

 باورها و هنجارهای قالب بر محیط کسب و کار موفق -

 راهکارهای توسعه فرهنگ کارآفرینی -

 مقایسه فرهنگ کار با سایر کشورها -

 راهکارهای افزایش فرهنگ کار در ایران -

2 - 

 مهارت:

( و انواع آن و بررسی نمونه طرح کسب و کار مرتبط Business Planدانش: طرح تجاری ) 5

 با رشته

3 36 

 

 مهارت: انجام گروهی پروژه طرح کسب و کار

 تعریف طرح تجاری مرتبط با رشته -

 ای )ارائه و بازبینی آن در صورت نیاز(تهیه طرح تجاری یک صفحه -

 (نیاز صورت در بازبینی آن و ارائه)کلیات طرح تجاری -

جزئیات طرح تجاری، فرایند ارزیابی طرح تجاری، توصیف شغل، طرح و پروژه بازاریابی،  -

 تولید طرح تبلیغاتی، طرح مالی و طرح مدیریتی

 نیاز صورت در بازبینی آن و ارائه نهایی طرح تجاری -

 48 16 جمع

 

 مهارت های عمومی و تخصصی مورد انتظار -ب
 مهارت های:

مجازی ایجاد و مدیریت انواع کسب و کار و توانایی ارائه یک طرح تجاری برای کسب و کار واقعی وشناسایی و نحوه  -  

داریپذیری و امانتمسئولیت -  

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 مترجم مؤلف عنوان منبع
سال  ناشر

 انتشار

Essentials of 
Entrepreneurship and 

Small Business 
Management 

Norman M. Scarborough  Prentice Hall 

2111 

Entrepreneurship Robert D. Hisrich, Michael 
P. Peters 

 McGraw-Hill 
Education 

2116 
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 تحصیلی و تجارب( سوابق مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی -

 سال سابقه کار 5کارشناسی ارشد ترجیحاً کارآفرین با رشته تحصیلی مرتبط یا مدیریت با 

 گواهی صالحیت مدرسی درس کارآفرینی 

 ای گذراندن دوره روش تدریس در دانشگاه فنی و حرفه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس -

 کالس تئوری همراه با ویدئو پروژکتور

 

روهی، ای، پژوهشی، گتمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس -

(.مطالعه موردی و  

ایای، سخنران مدعو، بررسی مطالعات موردی، کارگروهی و پروژهسخنرانی، مباحثه  

 

-ابیعیب ی) آزمون شناسایی -کتب، عملكردیآزمون  حل مسئله، های شفاهی،پرسش) روش سنجش و ارزشیابی -

ی انشایی، های عملساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( رفع عیب و...(

ها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

قیقات، خود سنجی و...های تحفعالیت  

 آزمون کتبی، ارزیابی پروژه و ارزیابی کارگروهی 
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 1کارآموزی س در -3-25
 نوع درس: تخصصی

 در اولین تابستان دوره :نیازپیش 

 -نیاز: هم

 -شغلی مایکاری و زمینه  هایمحیطدانشجو با  آشنایی هدف کلی درس:

 کمک به انتخاب دروس اختیاری به انتخاب گرایش

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 - نیروگاه از هر نوعی 1

- 

31 

 31 - پست برق 2

 31 - شرکتهای پیمانکاری توزیع برق 3

 - نوعی با داشتن واحد برقیک کارخانه تولیدی از هر  4
31 

 - یک شرکت تولید و مونتاژ تابلو های صنعتی 5

 121 - جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 آشنایی با محیطهای کار صنعتی و تجهیزات مربوطه

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 121 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 حداقل کارشناسی مهندسی برق

 

ای، پژوهشی، گروهی، پروژهتمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه،  ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 کاربینی

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

های تحقیقاتی، ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، طرح (ای و ...پذیری، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجی و ... خود

  -ب
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 2کارآموزی درس  -3-26
 نوع درس: تخصصی

 1 یکارآموز: نیازپیش 

 -نیاز: هم

 کمک به انتخاب دروس اختیاری به انتخاب گرایش -های کاری و زمینه مای شغلیهدف کلی درس: آشنایی دانشجو با محیط

 مطالبسرفصل آموزشی و رئوس  -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

ساعت در یک  121متناسب با مسیر شغلی انتخاب شده توسط دانشجو باید  1

 واحد صنعتی یا تولیدی به کارآموزی بپردازد.

- 

 
- 

 121 1 جمع

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 مربوطه آشنایی با محیطهای کار صنعتی و تجهیزات

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 حداقل کارشناسی مهندسی برق

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 کاربینی

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیشبیههای انجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

های تحقیقاتی، ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، طرح (ی و ...اپذیری، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجی و ... خود

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 121 1 تعداد ساعت
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 کابل و مفصلکارگاه درس  -3-27

 نوع درس: اختیاری

 -:نیازپیش 

 -:نیاز هم

 (هدف کلی درس: فراگیری کابل و تجهیزات مرتبط با آن )سرکابل و مفصل

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 2 (الیه های تشکیل دهنده کابل مشخصات و وظیفه الیه ها)ساختمان کابل  1

 

4 

  1 (VDEو  ISIRIاستاندارد های سیم و کابل )مشخصه های شناسایی کابل استاندارد  2

3 
به لحاظ سطح ولتاژ سطح جریان و دسته بندی کلی حفاظت  آشنایی با انواع کابل ها

 مکانیکی
1 6 

محاسبات کابل محاسبه سطح مقطع کابل الف به لحاظ جریانی ب به لحاظ درصد  4

 افت ولتاژ مجاز
2 1 

5 
کابل کشی معرفی انواع روش های کابل کشی شامل کابل کشی تاسیساتی، زمینی، 

 کابل کشی استاندارد های اجرایی کابل کشیهوایی و معرفی ابزار و تجهیرات 
2 4 

6 

عیب یابی کابل آشنایی با انواع عیب و خطا در کابل آشنایی با روش تشخیص نوع 

عیب آشنایی با روش های تعیین محل عیب الف روش کالسیک ب روش مدرن 

 )ماشین عیب یاب(

2 4 

7 
تعریف سر کابل و آشنایی با آن انواع سرکابل های موجود اعم از چدنی رزینی 

 هیت شرینک کلد شرینک pluginهوایی فشاری 
3 7 

8 
تعریف مفصل و آشنایی با انواع مفصل مفصل های رزینی کلد شرینک هیت 

 مخابراتی نواری Slip-onشرینک فشاری چدنی 
3 7 

 32 16 جمع

 

 تخصصی مورد انتظار های عمومی ومهارت -ب
 کابل بتواندیک کابل را شناسایی نماید و توانایی انتخاب کابل مناسب برای مصارف گوناگون را داشته باشد پس از آموزش

 سرکابل بتواند سرکابل مورد نظر را اجرا نماید پس از آموزش

 مفصل بتواند آن را اجرا نماید از آموزش پس .

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



85 
 

 (منبع فارسی و خارجی حداقل سه مورد)منبع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

دانشکده فنی   محمد جواد اسماعیل زاده جروه سرکابل مفصل

 مشهد

1392 

علیرضا رضایی و مهدی  همه کتاب های کابل

 قربانی و ...

   

سایت های معتبر شرکت های سازنده 

 کابل و سرکابل مفصل

    

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

آشنا با کابل ها و مفصل ها –حداقل مدرك کارشناسی برق   

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر بهترین حالت هستند 18نفر یا  12باشد لذا  6های عدد با توجه به اجرای عملی مفصل باید ضریبی از گروه 

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 

 

رفع -عیب یابی) شناساییآزمون  -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 سنجی و...های تحقیقات، خود فعالیت

 (روش های حل مسئله)روش ارزیابی 

 آزمون کتبی انجام شود و به سواالت پاسخ دهد ...پس از آموزش تئوری کابل و عیب یابی و  

 پس از آموزش عیب یابی بتواند اجرای عملی کرده و روش های عیب یابی را انجام دهد

سرکابل و مفصل( انجام شود آزمون )ساس امکانات موجود ارزشبابی در حیطه عملی باید متناسب با آموزش داده شده بر ا

 عملکردی می باشد

 درپایان بتواند تحقیق عملیاتی و سر کابل و مفصل های انجام شده ارائه نماید می توان گفت به اهداف نهایی دست یافته ایم
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 و آزمایشگاه ماشین مخصوصدرس  -3-21
 اختیاری نوع درس:

 - :نیازپیش 

 و آزمایشگاه ACی الکتریکی هانیماش نیاز: هم

 و ... یاپلهمخصوص مانند سرو موتورها و موتورهای  یهانیماشآشنایی با انواع عملگرها و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 
 فصل اول:

 موتورهای القایی تکفاز
2 4 

2 
 فصل دوم:

 موتورهای القایی تکفازهایآزمایش
2 5 

3 
 فصل سوم:

 2 1 موتورهای خطی

 موتورهای خطی فصل چهارم: آزمایش 4

 2 1 فصل پنجم: سروها و تاکوها 5

6 
 سروها و تاکوها فصل ششم: آزمایش

 
1 2 

 ای و رولوکتانس متغیرموتورهای پلهفصل هفتم:  7

 
1 2 

8 
 موتورهای پله ای و رولوکتانس متغیر فصل هشتم: آزمایش

 
5/1 3 

9 
 فصل نهم: موتورهای سنکرون مخصوص

 
1 2 

 3 5/1 موتورهای سنکرون مخصوصهایآزمایشدهم:فصل 11

11 

 فصل یازدهم:

 برخی ماشین های مخصوص دیگر

 و آزمایش های مربوطه

5/1 5/3 

12 

 فصل دوازدهم:

 ترانسفورماتورهای مخصوص

 و آزمایش های مربوطه

2 4 

 32 16 جمع

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 آشنایی با ماشینهای الکتریکی مخصوص شامل موتورهای تکفاز، پله ای،

 سرو سیستم های، براشلس و سنکرون 
 

 

 

 منبع فارسی و خارجی(منبع درسی )حداقل سه مورد  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

جعفر سلطانی،  ماشینهای الکتریکی مخصوص

 ابوترابی، شجاعیان

 1395 نیاز دانش 

ماشینهای الکتریکی تحلیل بهره 

 برداری و کنترلی

 1372 کارآفرینان بصیر  پ س سن

 

 (مطلوب درسشرایط آموزشی و یادگیری )استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 کارشناسی ارشد مهندسی برق با سابقه کار صنعتی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند.به هیچ 

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 سخنرانی

 

رفع -عیب یابی) شناساییآزمون  -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 ی و...های تحقیقات، خود سنجفعالیت

 آزمون کتبی، عملکردی
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 و کارگاه توزیع هایشبكهبا  آشناییدرس  -3-29

 اختیاری نوع درس:

 تجهیزات پست و نیروگاه :نیازپیش 

 -نیاز: هم

 هاآناجرای  یهاروشهوایی و  یهاشبکهآشنایی با تجهیزات  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 3 تعاریف و مقدمات )شامل تعاریف انواع شبکه، مفاهیم و اولویت های طراحی( 1

 

- 

 3 5 تست و نصب( –روش تولید  –انواع پایه های شبکه )معرفی  2

 9 - صعود و فرود از پایه های چوبی و بتنی 3

 2 2 روش اجرا( –قطعات  –معرفی مهار )موارد استفاده  4

اتصاالت و روش های سیم کشی )هادی های معمولی و  –معرفی هادی ها  5

 خود نگهدار(

2 6 

 8 1 آالت فشار ضعیف )آشنایی و اجرا(معرفی یراق 6

 8 1 آالت فشار متوسط )آشنایی و اجرا(معرفی یراق 7

 12 2 خط گرمروش های اجرای شبکه  8

 41 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 آشنایی با تجهیزات شبکه هوایی و مورد مصرف آن ها.

 نحوه اجرا و ترتیب نصب و تجهیزات

 صعود و فرود به صورت مطمئن و ایمن از تیر

 کشیآالت را نصب و سیمانجام یراق

 

 

 فارسی و خارجی(منبع درسی )حداقل سه مورد منبع  -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388   شرکت توزیع برق مشهد ابزار شناسی خط گرم

 1383 متن  وزارت نیرو استاندارد تجهیزات برق

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 تحصیلی و تجربی(سوابق  مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3مهندس برق با حداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

متر مربع برای نصب چند عدد تیر و صعود و فرود و اجرای شبکه نیاز  111به فضای سرباز یا سرپوشیده به مساحت حداقل 

 است

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 .ای، پژوهش، گروه، مطالعه موردی و...(ای، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه)سخنران، مباحثه

شود.درس به صورت ارائه مطلب تئوری هر بخش و سپس اجرای عملی همان بخش ارائه می  

ز ارائه تواند بخشی اعکس و فیلم از تجهیزات اجرا شده در سطح شهر و روش های انجام کار توسط دانشجویان میتهیه 

 مطلب باشد.

ورت به نیاز های جدید صنعت برق از جمله اجرای شبکه با کابل خود نگهدار و هادی های روکش دار اجرای شبکه به ص

ویژه شود. خط گرم و ... در اصالحات و ارائه مطالب توجه  

شود(ایمنی اجرای کار در ارتفاع )در درس ایمنی ارائه می  

شود(تجهیزات ایمنی صعود و فرود از تیر )در درس ایمنی ارائه می  

شود(در درس تجهیزات پست ارائه می)مقره ها و کاربرد آن ها   

ست زی –شود و فقط اولویت های طراحی )مسائل اقتصادی مباحث مربوط به طراحی خطوط و محاسبات آن مطرح نمی

ید از شود. بخش عملی خط گرم به صورت نمایش فیلم یا بازدعوارض جغرافیایی و ...( مطرح می –تلفات  –محیطی 

 دی ها انواع بافت ها، بوش ها، کلمپ ها و ... اجراریزی شود. در اتصاالت هااجرای شبکه در شرکت های توزیع برنامه

شود.می  

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

انشایی، های عملی و ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 ارزیابی مربوط به کار عملی و گزارش کار ها است 75درس به صورت عملی، تئوری است و لذا بیش از %
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 و آزمایشگاه هاسیستمرله و حفاظت درس  -3-31

 اختیاری نوع درس:

 تجهیزات پست و نیروگاه :نیازپیش

 -نیاز: هم

توزیع و  یهاشبکهحفاظتی در  یهارلهآشنایی با انواع  هدف کلی درس:

 هاپست

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 4 مبانی حفاظت و تجهیزات حفاظتی 1

 

1 

2 

 روشهای حفاظت

 حفاظت جریان زیاد 

 حفاظت جریان زیاد جهت دار 

 حفاظت دیفرانسیل 

 حفاظت دیستانس 

 

 

6 16 

3 

 حفاظت عناصر شبکه

 حفاظت ژنراتور 

 حفاظت ترانسفورماتور 

 حفاظت خطوط انتقال و توزیع 

6 16 

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 شبکه های توزیع و انتقال آشنایی با انواع سیستم های حفاظتی و تنظیمات رله های حفاظتی ژنراتور، ترانسفورماتور و

 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  دانشگاه امیرکبیر  دکتر عسکریان ابیانه هاحفاظت و رله

     راهنمای رله و حفاظت اشنایدر

مبانی رله و حفاظت در سیستم 

 های قدرت

فر، سهراب فیروزی

 سعید فیروزی فر

 1391 جاودان خرد 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



91 
 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مرتبه علمی،مدرک تحصیلی، ) های مدرسویژگی

 سال سابقه کار صنعتی 3کارشناسی ارشد مهندسی برق با حداقل 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 همدیگر تفكیک نشوند.به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از 

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 سخنرانی

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 آزمون کتبی های شفاهی، حل مسئله،پرسش
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 هوشمندکنترل  هایسیستماجزای درس  -3-31

 اختیارینوع درس: 

 و آزمایشگاه : کنترل صنعتینیازپیش

 -هم نیاز:

 جزئی با آشناییو  هاآنو کار با  PLCعمومی با یک نوع دوم از  آشناییو  PLCکامل با یک نوع  آشناییهدف کلی درس: 

 در صنعت برق مورداستفادهکنترلرهای 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

 اجزاء کنترل صنعتی

نوع سنسورجدید غیر از سنسورهای معرفی شده  8معرفی و بکارگیری حداقل 

فیلم و انیمیشن از کاربرد این اجزاء، بستن مدارهای  ، نمایش1 در کنترل صنعتی

 مرتبط با موضوع

3 3 

2 

PLC1 

، دلتا، فتک و ... LGمتعارف )مثل  PLCمعرفی همه امکانات متداول یک نوع 

بسته به امکانات دانشکده( و کار با آن شناخت دیمانسیونها، انواع تایمرها، انواع 

فلگها، انواع شمارنده ها، توابع انتقال، توابع عملیات ریاضی و مقایسه ای، 

 ACمبدلهای دیجیتال به آنالوگ و بالعکس، خواندن اینکودر و کنترل دور موتور 

 و... و کنترل وزن مخازن

6 15 

3 
HMI 

 HMI 3 6انجام عملیات برنامه ریزی، کنترل و کار با حداقل یک نوع  –

4 

 تعریف پروژه

تحقیق از چند پروسه تولید واقعی و نوشتن برنامه اتوماسیون آن )حد اقل سه 

پروسه برای هر دانشجو بگونه ای که پس از تحقیق و نوشتن برنامه، فقط آنها را 

 می نماید( در آزمایشگاه اجرا

1 4 

5 
 PLC2  معرفی عمومی امکانات یک نوعPLC  مثل( متعارف دومS7 )و  زیمنس

 کار با نرم افزار آن
4 4 

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 کار کند HMIو در حدم معمول با یک نوع  بصورت حرفه ای کار کند PLCدر پایان انتظار میرود دانشجو بتواند با یک نوع 

 دیگر را هم داشته باشد. PLCو توانایی کار مقدماتی و با یک نوع 

 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1382 دیباگران تهران  سورنا مرات کنترل صنعتی

سید حجت  اصول و اجزاء کنترل صنعتی

 سبزپوشان

علم و  دانشگاه 

 صنعت

1383 

 LS شرکت مای PLC عملی نویسیبرنامه

 

 1387 قدیس  حسین دیلمی زندی

 تکنیکی و کاربردی مایمرجع کامل پروژه 

PLC  افزارنرمبا STEP 7 

 

 1391 فدیس  مبین محسن زاده

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه فعالیت صنعتی 5، ترجیحا حد اقل دارای ...کارشناسی ارشد مهندسی برق و باالتر،   

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس. نفر در 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 

 

رفع -عیب یابی) شناسایی آزمون -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 جی و...های تحقیقات، خود سنفعالیت

اخالق  پذیری، رعایتمسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

پوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه های شبیه سازی و ... (ای و ...حرفه  
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 خانه هوشمند سازیشبیهطراحی و درس  -3-32

 اختیارینوع درس: 

 و آزمایشگاه صنعتیکنترل  :نیازپیش

 -هم نیاز:

 هاآنبا انواع سیستم هوشمند ساختمان و قابلیت کار با  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 کلیتعاریف  1

، مقایسه عمومی انواع BMSتعریف خانه هوشمند، سیستم مدیریت ساختمان  

روشهای کنترل باسیم و بی سیم و مقایسه انواع روشهای هوشمندسازی 

 ساختمان

3 1 

 مزایا و معایب هوشمندسازی ساختمان و روشهای سخت افزاری اجرای آن 2

بر سیستم سنتی ، روشهای مبتنی BMSروشهای متداول سیم کشی و اجرای  

 روش تبدیلی یا با فیدبک( -2روش موازی یا بدون فیدبک -1)

1 2 

 اجزای یک سیستم هوشمند و معرفی انواع ماژولهای آن و کاربرد هریک 3

 ، ورودیDI ، ورودی دیجیتالDOمنبع تغذیه، رابط دیتا، خروجی دیجیتال  

، تاچ پنل GSM، پرده، صدا، ریموت، AO ،RGB، خروجی آنالوگ AIآنالوگ 

 اصلی و انواع تاچ پنل محلی، کارت رله و...

1 3 

 و پروتکلهای مورد استفاده هریک BMSمعرفی سازندگان تجهیزات  4

 معرفی چند برند داخلی و خارجی متداول در کشور
1 1 

 Knxتحت پروتکل  ETSآموزش نرم افزار  5

تعریف انواع ماژول و  آموزش محیط نرم افزار و معرفی کلی امکانات نرم افزار و

 تنظیمات هریک و چگونگی ویرایش تنظیمات و تجهیزات

8 17 

و بیان ویژگیهای آن و مشاهده سرعت  PSEمعرفی سیستم هوشمندسازی  6

 ETS یادگیری آن در مقایسه با نرم افزار

مقایسه قیمت، سرعت فراگیری باال و آموزش بسیار آسان، سهولت برنامه ریزی، 

 اجرا و پیاده سازی، قابلیت تعمیم بسیار سریع تر و...سرعت باالی 

 از روی تاچ پنل اصلی PSEبرنامه ریزی و کار با سیستم هوشمندسازی 

2 4 

تعریف پروژه های عملی و برآورد قیمت واقعی از انواع سیستم موجود )داخلی  7

 و خارجی(
1 4 

 32 16 جمع

 

 
 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
خوبی آشنا شده باشد و با آن کار  به PSEکار کند و با سیستم  ETSسیستمهای هوشمند ساختمان را بشناسد و با نرم افزار 

 کند، پروتکلهای رایج در این سیستمها را بشناسد.

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 یزدا  هادی عسکری هوشمند ساختمانسیستمهای 

سیستمهای هوشمند ساختمان با 

 knxاستاندارد 

سیف اهلل نیکنامی و  

 حبیب اله نیکنامی

 1395 یزدا

و  knxساختمان هوشمند آموزش 

 نرم افزار

 1393 مانی محمد نشاسته گر و... 

 1394 سها دانش  مجری و دانش سیف سیستمهای هوشمند ساختمان

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه فعالیت  5داشته باشد و ترجیحا حد اقل دارای  BMSکه آشنایی کامل با ... کارشناسی ارشد مهندسی برق و باالتر، 

 باشد. تجربی

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت و 

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند.

 

ای، پژوهشی، گروهی، پروژهتمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه،  ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

و ازآنجا که درس در آزمایشگاه و بصورت تئوری و عملی همزمان برگزار میگردد ترجیحا کامپیوترهای آزمایشگاه بایستی 

شبکه شده باشند و استاد درس تسلط کامل به کامپیوترهای دانشجویان داشته باشد و امکان ارائه درس تحت شبکه داخلی 

 هیا باشد.م

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وحرفهپذیر، رعایت اخالق مسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 ه سازی و ...پوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز، پروژه های شبی (ای و ...حرفه
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 هاروگاهین برداریبهرهدرس  -3-33
 اختیارینوع درس: 

 تجهیزات پست و نیروگاه :نیازپیش 

 -نیاز: هم

 حرارتی هاینیروگاه برداریبهرهبا  آشناییهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 3 آشنایی با تجهیزات اصلی نیروگاههای گازی، بخاری و سیکل ترکیبی 1

 

3 

 3 2 انتخاب یک نیروگاه برای ادامه مباحث و معرفی تجهیزات جانبی و کمکی آن 2

 3 1.5 معرفی پالن و جانمایی تجهیزات و ساختمانهای نیروگاه و پست بالفصل 3

 3 1 آشنایی با سیستم سوخت رسانی )گاز و مایع( 4

 3 1 آشنایی با یاتاقان ها و سیستم روغنکاری 5

 3 1.5 تشریح مراحل راه اندازی و توقف واحد 6

 2 2 ها P&IDآشنایی با کلیات  7

 DCS 2 2آشنایی با سیستم  8

مصرف داخلی نیروگاه و مانورهای مربوطه و دیاگرام تک خطی خروجی  9

 ژنراتور

2 3 

 2 1 آشنایی با سیستم های آتش نشانی و نکات ایمنی 11

 سیموله، پرمیت، آشنایی با اصطالحات متداول در نیروگاه مثل تریپ، 11

 فالشینگ،...

1.5 1 

 2 1 کدگذاری و نحوه استفاده از آنها آشنایی با مستندات، نقشه ها، 12

 1 1.5 اساسی و اساسینیمه  آشنایی با بازدیدهای دوره ای، 13

 1 1 آشنایی با وظایف بهره برداری، تعمیرات و دفتر مهندسی و ساعات کار آنها 14

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 P&IDبا ساختار نیروگاههای حرارتی آشنا شود و بتواند مستندات مربوط به یک نیروگاه را تجزیه و تحلیل کند. نقشه های 

 را تحلیل کند. تعمیر و نگهداری واحدهای نیروگاهی را انجام دهد

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     مستندات نیروگاه

 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 سال سابقه کار در نیروگاه و ترجیحا شاغل در نیروگاه 5حداقل کارشناسی ارشد با 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

برگزاری  الزم است از طریق دفتر ارتباط با صنعت برای) مباحث تئوری در کالس درس و مباحث عملی در محیط نیروگاه

کالسهای عملی با نزدیک ترین نیروگاه توافقنامه ای منعقد گردد که طی آن هم مدرس و هم محل برگزاری کالسهای عملی 

 از طریق نیروگاه تامین شود(

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.موردی ومطالعه 

 سخنران در کالس تئوری و بازدید از نیروگاه طی چهار روز

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

و انشایی،  های عملیساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

 آزمون کتبی
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 های هوشمند برق درس آشنایی با شبكه  -3-34
 اختیارینوع درس: 

 کنترل صنعتی و آزمایشگاه: نیازپیش 

 -هم نیاز:

 هاپروتکل، انواع مدیای ارتباطی، انواع هاپورت، انواع ورودی و خروجی، انواع RTUآشنایی با انواع هدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 - 1 شبکه های هوشمند برق سیرتکاملی 1

 - 1 اجزای اصلی شبکه های هوشمند برق 2

 - 1 تعاریف، زیرساخت ها و معیارهای توسعه 3

 - 1 انواع تجهیزات قابل کنترل  4

 2 2 انواع ورودی و خروجی 5

 DCS 2 2و  RTUآشنایی با  6

 RTU 2 8انواع  7

 4 2 پورت های ارتباطی 8

 2 2 انواع مدیای ارتباطی 9

 2 2 انواع پروتکل های مورد استفاده 11

 6 - بازدید از مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 11

 6 - بازدید از شبکه های توزیع هوشمند 12

 32 16 جمع

 

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 را از هم تشخیص دهد هاآنی مختلف هامدلی هوشمند را بشناسد و بتواند از هادستگاهانواع 

 

 
  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ی هاچالشی هوشمند و هاشبکه

 آن

علی  -یغمایی نیمحمدحس

 -محسن ذبیحی -سعیدی

 سعید علیشاهی

 1391 امید مهر 

ی هوشمند هاسامانه فرا

 انرژیی و مدیریت ریگاندازه

علیرضا  -هادی مدقق

 میثم رضاییان -ذکریازاده
 

ی وربهرهسازمان 

 انرژی ایران
1394 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 دارای تجربه کار صنعتی مرتبط حاًیترجسابقه تدریس و  کارشناسی ارشد مهندسی برق با حداقل سه سال

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

تورپروژک تایدو  برد تیواافزار آموزشی مثل تخته نفر، نوشت 31اهم تجهیزات آموزشی شامل محیط کالسی مناسب برای   

 

ای، پژوهشی، گروهی، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تكرار،  ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 گرددیم. پیشنهاد گرددیمتوسط یک استاد در هر کالس برگزار  زمانهم تئوری و عملی صورتبهدرس در آزمایشگاه و 

با مباحثه متناسب با امکانات سمعی بصری موجود در آزمایشگاه بیان شود و  توأمسخنرانی  صورتبهی هر بحث هاهینظر

 ی مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشد.سازهیشبتمرین داده شود و انجام عملی و یا 

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهم کار در محیطانجا( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -آزمون کتبی، عملیهای شفاهی، حل مسئله، پرسش

 ی و ...سازهیشبی هاپروژهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز،  (ای و ...حرفه
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 تعمیر و نگهداری و آزمایشگاهدرس  -3-35
 اختیارینوع درس: 

 1 کارآموزی: نیازپیش 

 -هم نیاز:

گرمایشی و  هایسیستمشناخت  الکتریکی و تأسیساتبا اصول سرویس و نگهداری و تعمیرات  آشناییهدف کلی درس: 

 سرمایشی

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 (هاتیاولومفاهیم و )مدیریت سرمایه 

، CBM، مبتنی بر وضعیت PM، پیشگیرانه EMبحرانی ) ینگهداری تعمیر و هاروشانواع  -

 (CBRM مبتنی بر وضعیت و ریسک

 تجهیز تیحساس وانتخاب روش مناسب بر مبنای نوع تجهیز و شرایط خاص  -

4 

 

 
- 

2 

 تهیه و بروز رسانی بایگانی فنی از تجهیزات

 مبتنی بر کاربد و حساسیت() سیسروبازدید و  ستیلچکتدوین  -

 هاآنو بایگانی  هافهرستنحوه تکمیل چک  -

ی بر مبنای بازخورد زیربرنامهی روزرسانبهی بازید و تعمیرات و بندزمانتدوین برنامه  -

 تحلیلی و آماری() قبلی هادوره

4 2 

3 
 در بازدید و سرویس مورداستفادهابزار و تجهیزات 

 کالیبره بودن و بروز بودن -
2 2 

4 

 برقی عام و خاص ساتیتأسدر بازدید و تعمیر  موردتوجهکلیات 

 ، فرمان، مخابرات، شبکه دیتا، بانک خازنی، راکتورها، فیلترهاLV ،MVتابلوهای برق  -

 اجزای تابلوهای فوق -

 موتورها، الکتروپمپها، کمپرسورها، دیزل ژنراتورها، کندانسورها -

 تسمه و پولی، یاتاقان، دنده و زنجیر(گیربکس، ) فوقاجزای مکانیکی تجهیزات  -

ی مخابراتی، اتوماسیون، هاسامانه، هاسرکابل، هابافهپست برق شامل ترانسفورماتور،  -

 روشنایی، فرمان و ...

ی هاستمیس، هاکن آبسرد، هاکن آبگرمی بخار، هاگید) یشیگرما -ی سرمایشیهاستمیس -

 ، کولرگازی(ی، شیرآالت و اتصاالت، پکیج، هواسازکشلوله

ی کشمیس هوایی و زمینی(،)ی برق هاشبکه ی،برقپله، آسانسور بوردهای الکترونیکی، -

 ی حفاظت، زمین، صاعقه گیرهاستمیس مصرفی، فیضع فشارروشنایی و تجهیزات 

2 21 

5 

 قراردادهای سرویس و نگهداری

احتساب جریمه از  یادورهکارکرد، بروش  تیوضعصورتی با اعمال ادورهبروش  -

 نیرویی-، بروش ترکیبی، بروش نفرهاخسارتو  جادشدهیاخطاهای 

 

2 4 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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6 
امکان  صورت درتهیه و تنظیم برنامه کامل سرویس و نگهداری یک پروژه خاص و  -پروژه

 در آن پروژه شدهانجامارائه مستندات 
 4 

  2 اقتصادی و ارزیابی سرویس و نگهداری و تعمیرات –تحلیل فنی  7

 32 16 جمع

 های عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
برقی را  ساتیتأسو تعمیرات انواع  سیسروی نگهداری و هاروشی گرمایشی و سرمایشی را بشناسد و هاستمیسانواع 

 بشناسد

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 R. Keit Mobley, Larry نگهداری و تعمیرات نت اصول

hastain 
 1396  مهندس حسین قلی زاده

اصول تعمیر و نگهداری 

 موتورخانه ساتیتأس
 1383 ودیعت  ی مهدویمحمدعل

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 تحصیلی و تجربی(سوابق  مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 دارای تجربه کار صنعتی مرتبط حاًیترجسابقه تدریس و  کارشناسی ارشد مهندسی برق با حداقل سه سال

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16و حداکثر ظرفیت  نفرِ 2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 .ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند عنوانچیهبه
 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

 گرددیم. پیشنهاد گرددیمتوسط یک استاد در هر کالس برگزار  زمانهم تئوری و عملی صورتبهدرس در آزمایشگاه و 

با مباحثه متناسب با امکانات سمعی بصری موجود در آزمایشگاه بیان شود و  توأمسخنرانی  صورتبهی هر بحث هاتئوری

 ی مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشد.سازهیشبتمرین داده شود و انجام عملی و یا 
 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -کتب، عملكردیآزمون  حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 ی و ...سازهیشبی هاپروژهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز،  (ای و ...حرفه
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 کاربرد الكترونیک قدرتدرس  -3-36

 اختیاری نوع درس:

 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه :ازینشیپ

 -هم نیاز:

و یادگیری و کار کامل با یک نوع  هاآنو کار با  الکترونیک صنعتی و آزمایشگاهتخصصی با تجهیزات  آشناییهدف کلی درس: 

 ACدرایو 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 

مشاهده  -بیان تئوری)خاص الکترونیک قدرت  یهاچیسوئبررسی کامل  -

 ی عملی تست قطعات(هاروش -کاربرد هر یک -قطعات

-IGBT ،باالسرعتی هاچیسوئی الکترونیک قدرت فشارقوی، هاچیسوئ 

(Fast) 

 و...

3 6 

2 

 هاآنبا  و کاربررسی جامع انواع مبدل -

 DCمتغیر و بیان مفهوم درایو  DCثابت به  DC/ مبدل هاگرچاپرها )برش -1

و  جهتکی DCو بیان مفهوم درایو  هاها معکوس کنندهاینورتر -2 (جهتکی

 ACبه  DCو مبدل  جهتِدو 

 ACو بیان مفهوم درایو ( PWMمدوالسیون پهنای پالس ) -3

3 6 

3 

بعضی از  و ساخت تریستور ()روشن کردنی تحریک هاروشبررسی جامع - 

 هاآن

 RCمدارات  -1

 اپ امپ و. یهایساز با آی سمدارات نوسان -2 

 PUTو  UJTساز با ترانزیستور تک اتصالی مدارات نوسان -3. 

 و... TCA785خاص تریگر مثل  یهایمدارات کنترل فاز با آی س -4 

 با یکدیگرها مدارات ایجاد پالس با میکروکنترلر مقایسه عمومی روش -5 

3 

 

6 

 

خاص  طوربه و ACبرای کار با درایوهای  ازیموردنبررسی جامع پارامترهای - 4

 )و بیان انواع روش کنترل سرعت با درایو( ACکار با حداقل یک نوع درایو 
6 14 

 –با توجه به محل کاربرد )کارهای سبک، متوسط  ACبررسی انواع درایو - 5

 سخت و خیلی سخت(

هر یک از موارد فن و پمپ، کانوایر ها و الواتورها،  ازیموردنشناسایی درایو 

 و... هانی کرو تاور  هالیجرثق، آسانسورها، هاابیآسمیکسر ها و 

1 1 

 32 16 جمع

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 عمومی و تخصصی مورد انتظار هایمهارت -ب

 DC, ACآورد. انواع مبدل و درایوهای  دست بهی را سوسازککار کند و پارامترهای ی هاآنرا بشناسد و با  سوسازکانواع ی

را بداند. آشنایی کلی  برها گرماکار کند. قطعات الکترونیک قدرت را تست کند. محاسبات عمومی  هاآنی بشناسد و با کلبهرا 

 داشته باشد و حداقل با دو نمونه آن کار کندی تحریک تریستور هاروشبا 

 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 سیریل لندر الکترونیک صنعتی
حسین شفیقی شهر و 

 غیره
 1383 انتشارات خراسان

 م هـ رشید الکترونیک صنعتی
علیرضا صداقتی و 

 بهزاد قهرمان
 1392 نما -جهان فردا

 1389 دانشگاه امیرکبیر جواد شکراللهی و غیره دانیل هارت الکترونیک قدرت

     LSشرکت  ACآموزش درایوهای 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 دارای تجربه کار صنعتی مرتبط حاًیترجسابقه تدریس و  ارشد مهندسی برق با حداقل سه سالکارشناسی 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند. عنوانچیهبه

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

. پیشنهاد گرددیمتوسط یک استاد در هر کالس برگزار  زمانهم تئوری و عملی صورتبهدرس در آزمایشگاه و  ازآنجاکه

با مباحثه متناسب با امکانات سمعی بصری موجود در آزمایشگاه بیان  توأمسخنرانی  صورتبهی هر بحث هاهینظر گرددیم

 ی مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشد.سازهیشبشود و تمرین داده شود و انجام عملی و یا 

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -ون کتب، عملكردیآزم حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 ی و ...سازهیشبی هاپروژهپوشه مجموعه کار، گزارش کار، کوئیز،  (ای و ...حرفه
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 میكروکنترلرهای پیشرفتهدرس  -3-37

 اختیاری نوع درس:

 و آزمایشگاه هاکاربرد میکروکنترلر: نیازپیش

 -هم نیاز:

( و کار با ها AVRبا یک نوع از میکروکنترلرهای رایج )مثل  Cتحت زبان  نویسیبرنامهکامل به  آشناییهدف کلی درس: 

 کاربردی هایماژولو بعضی از  ARMبیتی  32با میکرو کنترلرهای  آشناییو  هاآن

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

1 
ریزی میکروکنترلرها و برای برنامه Cو کامپایلرهای تحت زبان  Cمبانی مقدماتی زبان 

 هاآنافزاری های نرممشاهده محیط

 

2 1 

2 
 نویسی میکرو )کدویژن(برنامهافزار معرفی نرم

کردن فایل قبلی، ذخیره و ذخیره بانام جدید، کامپایل کردن  )ایجاد فایل جدید، باز 

 صورت یکجا و سطر به سطر و...(سازی برنامه بهبرنامه، شبیه

1 2 

3 

 شدهنوشتهساده از قبل  برنامهو تحلیل چند  نویسی میکروکنترلردستورات مقدماتی برنامه

)دستورات ریاضی و منطقی، تکمیل بحث دیمانسیون، تعریف نوع میکرو و کریستال و 

 (اعالم انتهای برنامه، نوشتن توضیحات، تحلیل و بررسی چند برنامه ساده
2 3 

4 

 AVRدستورات کاربردی و متداول در میکروکنترلرهای 

دستورات چاپ ، Caseو  Ifشرطی  ی و تکرار و دستوراتاحلقه )دستورات پرش،

ی خواندن افزارسختو دستورات  هاپورتی بندکرهیپ، ریتأخ، دستورات LCD روی

، عملیات منطقی روی Toggleو  Set ،Resetورودی و مقداردهی خروجی، 

، هاآنو خواندن  6*4و  4*4ی دهایکلصفحهی بندکرهیپ، LCDی بندکرهیپ، هاپورت

و کاربرد آن در درایوهای  PWMو توابع،  هانیساب روت، هاآنی بندکرهیو پ هاوقفه

DC  وAC  و کنترل نورLED  ،...هاآنی بندکرهیپی آنالوگ و هایورودو ،

، سایر دستورات Prom2Eی و فراخوانی اطالعات روی سازرهیذختایمر/کانتر ها، 

 میکرو، روابط مثلثاتی و...(

4 8 

5 

ی ارتباطی هاپروتکلو معرفی  AVRی در میکروکنترلرهای احرفهدستورات 

 باهم، ارتباط میکروها MicroSDو  SDسازی و فراخوانی اطالعات از کارت یرهذخ)

 (ریزی میکرو روی بورد، ارتباط اینترنتی با میکرو و...، برنامهافزارهاسختو با سایر 

3 6 

6 
، Wifi ،Bluetoothهای کاربردی مثل معرفی و کار با ماژولهای کاربردی )ماژول

GSM ،RFID  و... اثرانگشتو) 
1 3 

7 
ریزی های برنامهمعرفی بوردهای آماده آردوینو و رزبری پای )آشنایی با امکانات و محیط

 (هاآن
1 3 

 3 1 هاآننویسی های برنامهو معرفی محیط ARMمعرفی امکانات و انواع میکروکنترلرهای  8

 1 3 (AVRبا  PICمقایسه دستورات ) PICمرور دستورات کلی میکروکنترلرهای  9

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 32 16 جمع

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هایمهارت -ب
 تحت کامپایلر کدویژن Cبا زبان  AVRبا میکروکنترلر  یسینوبرنامهطراحی و 

 های کاربردی، با بوردهای آماده آردوینو و رزبری پایبا ماژول ،های مرسومپروتکلآشنایی با 

 را تحت AVRنویسی میکروهای و دستورات آن و ساختار کلی برنامه PICبا میکروکنترلرهای  آشنایی

 ای را تحت زبان بیسیکهای معمول مورد انتظار یک میکروکنترلرکار حرفهاغلب طراحی انجام کدویژن وشناخت 

 

 درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی(منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1383   مهندس جمشید زارع AVRمیکرو کنترلرهای 

 1382 دیباگران تهران  سورنا مرات کنترل صنعتی

 

 (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس)استانداردهای آموزشی  –د

رفع  -یابیعیب) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش) روش سنجش و ارزشیابی

های عملی انشایی، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازیشبیه هایمحیطانجام کار در ( عیب و...(

ها گزارش االت و طرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مق.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

پذیری، رعایت اخالق مسئولیت)های عملی، مشاهده رفتار پرسش -های شفاهی، حل مسئله، آزمون کتبی، عملیپرسش

 و ... سازیشبیه مای، پروژه لوئیزپوشه مجموعه کار، گزارش کار،  (ای و ...حرفه
 
 

 درس موردنیاز وسایل و تجهیزات و مساحت

 نفر در کالس. 16نفره و حداکثر ظرفیت  2فضای آزمایشگاهی مناسب با میزهای آزمایشگاهی یا کارگاهی 

 به هیچ عنوان ساعت تئوری و عملی از همدیگر تفكیک نشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی و تجارب( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

سال سابقه  5که آشنایی کامل با میکروکنترلر داشته باشد و ترجیحاً حداقل دارای ... کارشناسی ارشد مهندسی برق و باالتر، 

 باشد. فعالیت صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 .موردی و (.و مطالعه موردی

و کامپیوترهای آزمایشگاه بایستی شبکه شده باشند  گرددمیزمان برگزار صورت نظری و عملی همدرس در آزمایشگاه و به 

 .و استاد درس تسلط کامل به کامپیوترهای دانشجویان داشته باشد و امکان ارائه درس تحت شبکه داخلی مهیا باشد
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  یدیخورشبادی و  روگاهیو نصب ن یطراحدرس  -3-31

 اختیارینوع درس: 

 -:نیازپیش

 -هم نیاز:

 های خورشیدی و بادیهدف کلی درس: احداث نیروگاه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب: -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 مقدمه و تعاریف اولیه

تعریف  -)فسیلی(  ریناپذ دیتجدو  5ریپذ دیتجدتعریف منابع تولید  –تبیین اهداف درس 

انتقال مفاهیم توان  – ریپذ دیتجدارائه دالیل رویکرد به منابع  –و متمرکز  6منابع تولید پراکنده

( و انرژی )برای محاسبه هزینه 8MPPTای )برای درك ( و توان لحظه7اکتیو، راکتیو )فازور

مصرف )قبض برق( و تولید انرژی برمبنای تعرفه وزارت نیرو و ارزیابی توجیه اقتصادی 

 احداث نیروگاه(.

4 - 

2 

-بررسی نحوه راه - 9و کار با کلیدهای الکترونیک قدرت ییآشنا :مبانی الکترونیک قدرت

معرفی و نمایش اجمالی  –اندازی و خاموش کردن هر یک از کلیدهای الکترونیک قدرت 

AC  – 11DC to AC– 11AC to ACهای الکترونیک قدرت، اعم از: عملکرد انواع مبدل

13DC to DC - 12to DC –  و دالیل تنوع  فاز سهو  فاز تکنمایش عملکرد اینورتر

 .هاآندر  14ساختار

- 4 

3 

در ایورترها، نمایش چند نمونه از آن و ارائه دالیل  15مدوالسیون فیقدرت تعرالکترونیک 

و تمایز  17و مفصل از شبکه 16معرفی و نمایش عملکرد اینورتر متصل به شبکه –تنوع آن 

 .هاآن

- 4 

                                                           
EnergyRenewable  5 

Distributed Generations (DGs) 6 
Fasor 7 
Maximum Power Point Tracking 8 
Power electronic switches 9 

Converter 10 
Inverter 11 
Rectifier 12 
Chopper 13 
Topology 14 
Modulation 15 
On grid 16 

grid Off 17 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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4 

 نیروگاه خورشیدی

انتقال مفهوم سیستم کنترل حلقه بسته و حلقه  -ارائه پتانسیل انرژی خورشیدی کشور و منطقه 

ارائه کاربردهای نیروگاه حرارتی  –)برای درك نحوه انتقال بیشینه توان توسط اینورتر(  18باز

معرفی نیروگاه خورشیدی مبتنی بر صفحه  - هاآنو معرفی اجمالی انواع  19خورشیدی

بر  21PVصفحه ارائه اثر سایه  – PVارائه مشخصه خروجی صفحه  – (PV) 21خورشیدی

( MPPTارائه مفهومی کنترل حلقه بسته تعقیب نقطه بیشینه توان ) –مشخصه توان خروجی

ارائه مفهومی  -و معرفی چند روش آن  PVهای خورشیدی مبتنی بر صفحه در نیروگاه

 کننده رایممحاسبه بانک خازنی  – θو  ϕتعقیب و ردیابی بیشترین تابش خورشید در راستای 

محاسبه توان، انرژی و یک نمونه محاسبات برگشت سرمایه نیروگاه  -نوسانات ولتاژ خروجی 

 .PVخورشیدی مبتنی بر صفحه 

4 - 

5 

، 22های سایه، تابش مستقیمگیری ولتاژ در وضعیتو اندازه PVنصب یک نمونه صفحه 

به همراه اینورتر رابط و اخذ انرژی  PVنصب یک نمونه صفحه  - 24و بازتابشی 23انعکاسی

 -)ساده و چندگانه(  25مشاهده عملکرد اینورتر با مدوالسیون پهنای پالس - ACبا جریان 

 -( 27و دوقطبی یقطبتک) 26مشاهده عملکرد اینورتر با مدوالسیون پهنای پالس سینوسی

ده عملکرد مشاه -مشاهده عملکرد اینورتر با مدوالسیون پهنای پالس حذف هارمونیک 

 .28یچند سطحاینورتر 

- 4 

 PVsyst. - 4افزار کار با نرم 6

7 

های بادی و مناطق معرفی جریان –پتانسیل انرژی بادی کشور و منطقه  ارائه :یروگاه بادین

(، 31)مفهوم مطالعات بادسنجی 31، سایت بادی29معرفی اجزاء توربین بادی –بادخیز ایران 

های بادی ایران و معرفی انواع نیروگاه – 34مزرعه بادی( و 33)خوشه 32نیروگاه بادی

-در توربین مورداستفادهمعرفی ساختار و انواع ژنراتورهای  -در آن  مورداستفادهژنراتورهای 

های بادی از حیث: سایز، نوع معرفی انواع توربین -های جدید( های بادی )بالخص نیروگاه

محاسبه توان، انرژی و یک نمونه محاسبات برگشت سرمایه برای یک  –محور، سرعت 

( در توربین MPPTارائه مفهومی کنترل حلقه بسته تعقیب نقطه بیشینه توان ) -توربین بادی

ارائه  –( و معرفی چند روش آن 36و زاویه توربین 35بادی )با کنترل زاویه و جهت پره

 نوع ژنراتور. بر اساسهای مختلف توربین بادی پیکربندی

4 - 

                                                           
system controlpen loop and closed loop O 18 

power plantolar thermal S 19 
hotovoltaicP 20 
hotovoltaic shadedP 21 
irect radiationD 22 
eflexion radiationR 23 
iffusion radiationD 24 

Pulse width modulation (PWM) 25 
Sinusoidal pulse width modulation (SPWM) 26 

bipolarand Unipolar  27 
Multilevel inverter 28 
Wind turbine 29 

siteWind  30 
Statistical studies of wind 31 
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8 

( همراه با بانک 37اندازی انواع ژنراتور اعم از: ژنراتور القائی روتور قفسی )قفس سنجابیراه

 DC، ژنراتور 39، ژنراتور القائی دو سو تغذیه38پیچی شدهخازنی، ژنراتور القائی روتور سیم

 کمپوند. DCشنت، ژنراتور  DCتحریک مستقل، ژنراتور 

- 4 

 4 - افزارکار با نرم 9

11 

های خورشیدی و بادی در محاسبه میزان تولید هر یک از نیروگاه: بادی-نیروگاه خورشیدی

 -ها و شرایط قراردادهای وزارت نیرو بررسی تعرفه –ساعته، ماهانه و ساالنه  24های دوره

نمایش  -ارائه مفهومی قابلیت اطمینان در تولید  –محاسبه سود ماهانه و ساالنه هر نیروگاه 

ارائه انواع  –بادی در ارتقاء شاخص قابلیت اطمینان در تولید -موفقیت نیروگاه خورشیدی

در  41معرفی ساختار میکرواینورتر - 41های اتصال نیروگاه ترکیبی خورشیدی بادیروش

 .ریپذ دیتجدها نیروگاه

4 - 

11 
و یک نمونه توربین بادی واقعی و برقراری ارتباط الکتریکی دو مجموعه  PVنصب صفحه 

مشترك و فیلتر بانک خازنی و تزریق انرژی تولیدی نیروگاه ترکیبی  DCنیروگاهی به کمک لینک 

 خورشیدی بادی به شبکه.

- 4 

 4 - بازدید از نیروگاه خورشیدی و بادی. 11

 32 16 جمع

 

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هایمهارت -ب
شناخت انواع  –محیط نصب(  اساس برانتخاب صحیح بهترین نوع صفحه ) –موجود در بازار  PVشناخت انواع صفحات 

آشنایی کامل با انواع اینورترها و نوع  –محیط نصب(  اساس برانتخاب صحیح بهترین نوع توربین ) -های بادی توربین

 بادی-آمادگی کامل برای احداث نیروگاه خورشیدی، بادی و خورشیدی – هاآنعملکرد 

 
 

 منبع درسی )حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی( -ج

سال  ناشر ویرایش مؤلف عنوان منبع

 انتشار
Microgrids and Active 

Distribution Networks 

S. Chowdhury, S.P. 

Chowdhury and P. 

Crossley 
SERIES 6 IET RENEWABLE 

ENERGY 
1988 

                                                                                                                                                                                     
Wind power plant 32 
Wind cluster 33 

Wind farm 34 
Pitch and blade control 35 

Yaw Control 36 
Squirrel cage induction generator (SCIG) 37 
Wound rotor induction generator (WRIG) 38 
Double feed induction generator (DFIG) 39 

solar hybrid power plant Wind and 40 
Microinverter 41 
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DESIGN OF 

SMART POWER 

GRID RENEWABLE 

ENERGY SYSTEMS 
 

ALI KEYHANI  IEEE & WILEY 2111 
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 بیست و یکم

دکتر سید مسعود مقدس 

 تفرشی
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 (آموزشی و یادگیری مطلوب درسشرایط )استانداردهای آموزشی  –د 

 سوابق تحصیلی و تجربی( مدرک تحصیلی، مرتبه علمی،) های مدرسویژگی

 های مرتبط.و مجری پروژه سال تدریس 8کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت با گرایش سیستم قدرت، با حداقل سابقه 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفرِ  2های آزمایشگاهی و کارگاهی و گروه نفرِ 16کالس  اساس بر

، متصل و منفصل از شبکه، صفحه فاز تک، فاز سهیک نمونه از انواع اینورترهای  -مترمربع مساحت آزمایشگاه و کالس  111الی  61

PV  ژنراتور القائی روتور قفسی های بادی مقیاس بزرگ اعم از: های القائی برای ارائه توربینانواع ژنراتور –در سایزهای متفاوت

بانک خازنی برای جبران توان راکتیو ژنراتور القائی  -پیچی شده، ژنراتور القائی دو سو تغذیه )قفس سنجابی(، ژنراتور القائی روتور سیم

تحریک  DC های بادی مقیاس کوچک اعم از: ژنراتوربرای ارائه توربین DCانواع ژنراتور  –محرك ژنراتور القائی  DCموتور  –

 کمپوند. DCشنت، ژنراتور  DCمستقل، ژنراتور 

 

ای، پژوهشی، گروهی، تمرین و تكرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه ای،سخنرانی، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردی و

گردد. توسط یک استاد در هر کالس برگزار می زمانهمتئوری و عملی  صورتبهدرس در آزمایشگاه یا کارگاه  ازآنجاکه

با مباحثه متناسب با امکانات سمعی بصری موجود در آزمایشگاه بیان  توأمسخنرانی  صورتبهشود مباحث تئوری پیشنهاد می

یابد.  های او ارتقاء، قابلیتزمانهم صورتبهشود و تمرین داده شود و با درگیر کردن دانشجو بین مباحث تئوری و عملی 

 بخشد.کیفیت آموزش را ارتقاء می شدتبهی نیز افزارنرمهای الزم به ذکر است، استفاده از قابلیت

 

رفع -عیب یابی) آزمون شناسایی -آزمون کتب، عملكردی حل مسئله، های شفاهی،پرسش روش سنجش و ارزشیابی

های عملی و انشایی، ساخته ها( پرسشانواع دست) رشده، تولید نمونه کاسازیهای شبیهانجام کار در محیط( عیب و...

ها گزارش ..( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.ای وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 های تحقیقات، خود سنجی و...فعالیت

-مسئله، آزمون کتبی، آزمون عملی، پرسشهای شفاهی از مباحث تئوری، توانائی در حل های کالسی، پرسشتکاپو و فعالیت

های ، گزارش کار، کوئیز، پروژه(ای و ...پذیری، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)های عملی در محیط کارگاه، مشاهده رفتار 

 سازی و ...افزار و شبیهکار با نرم
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 یکپیوست 
  کیالکتروتکنرشته پیوسته کاردانی  دوره موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 تجهیزات مصرفی ایتجهیزات سرمایه ردیف

1 
شامل اسیلوسکوپ، منبع )میز کامل آزمایشگاه الکترونیک 

 عدد 8تغذیه دوبل، فانگشن ژنراتور، مولتی متر(  
 انواع قطعات الکترونیکی و الکتریکی

   DC, ACی الکتریکی هانیماشمیز کامل آزمایشگاه  2

 ی الکتریکیهاکنندهمصرفانواع  عدد 8ی ریگاندازهمیز کامل آزمایشگاه   3

  عدد 8ی مرتبط سازهاهیشبو  PLCمجموعه آموزشی  4

  عدد AVR 8مجموعه آموزشی میکروکنترلر  5

6 

تجهیزات مربوط به مونتاژ تابلوهای صنعتی و قطعات داخلی 

مانند رگوالتور خازن، درایور، انواع میترهای تابلویی و  هاآن

... 

چند مدل تابلو صنعتی برق و سیم و شینه مسی 

 برای مونتاژ تابلو

7 
انواع تجهیزات مدارهای فرمان مانند کنتاکتور، تایمر، بی متال، 

 درایور و ...
 

  روزبهدستگاه  16ایت کامپیوتر مجهز به حداقل س 8

 ی موجود در صنعتهاسرکابلانواع کابل و   تجهیزات مربوط به کارگاه شبکه هوایی 9

11 

تجهیزات مربوط به آزمایشگاه الکترونیک صنعتی  

، دستگاه کنترل زاویه ACو  DCتغذیه  منبعاسیلوسکوپ، 

 )آتش تریستور

صنعتی شامل انواع  بردهای آموزشی الکترونیک

قطعات الکترونیک قدرت مانند دیودهای قدرت، 

 و ... تریستور، ترایاك

11 
تجهیزات مربوط به دروس اختیاری نظری و آزمایشگاهی 

 متناسب با مسیر شغلی که هر مرکز در نظر گرفته است
 

  



113 
 

 دوپیوست 
  الکتروتکنیکرشته  پیوستهکاردانی  دوره موردنیاز مدرس استاندارد مشخصات

 ردیف
عنوان مدرك 

 تحصیلی

 مقطع
سابقه تدریس و 

 تجربه کاری
 نام دروس مجاز به تدریس

 کارشناسی
کارشناس

 ی ارشد
 دکترا

 سال 3حداقل  * *  قدرت -برق 1
، ACو  DC  تحلیل مدارهای

 ، ACو  DCی الکتریکی هانیماش

2 
قدرت  -برق

 یا الکترونیک 
* *  

سال  3حداقل 

تجربه در زمینه 

 طراحی

 ی ترسیمی و تحلیلافزارهانرمکاربرد 

3 
قدرت  -برق

 یا الکترونیک
* *  

سال در زمینه  3

تعمیر تجهیزات 

 الکترونیک

الکتریکی، ی هاتیکمی ریگاندازه

الکترونیک عمومی و آزمایشگاه، 

 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه

  * * مکانیک  4

سال  3حداقل 

سابقه در 

ی هاشرکت

 صنعتی

 الکترومکانیک کاربردی

  * * برق  5

سال  3حداقل 

 3سابقه کار  و 

سال سابقه 

 تدریس

 هاشگاهیآزمابقیه دروس و 

 افرادای در خصوص تدریس حرفه دانشگاه فنی و و قوانینبا مقررات * 

 


