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 اسشب٘ؽاـؼ ٟٔبـر ٚ آٔٛقضي
 

(ممتاز)کارگر ماهرالكترونيك صنؼتي   

ثف٘بٔٝ ـيكي ؼـسي اِىشفٚ٘يه ٌفٜٚ 
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 ظ- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ:دفشز طزح ٍ ثزًبهِ ّبي درعي

سبغشٕبٖ فٙبٚـي -   سمبعغ غٛش ٚ ٘ػفر-  ضٕبِيغٛش
   عجمٝ زٟبـْ  - اعالػبر ٚ اـسجبعبر

 66944117:  ؼٚـٍ٘بـ66944120  66944119ٚ: سّفٗ
 1457777363: وؽدسشي

EMAIL: 

DEVELOP@IRANTVTO.IR 

غيبثبٖ -سٟفاٖ :ثزًبهِ ريشي هؼبًٍز دضٍّؼ ٍ 

سبقٔبٖ آٔٛقش فٙي ٚ - ٘جص زٟبــاٜ غٛش- آقاؼي
ٝ اي وطٛـ عجمٝ دٙدٓ  -ضفف  

   66941272:    ؼٚـٍ٘بـ66941516:سّفٗ
1345653868: وؽدسشي     

EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
 

 ٘ظفاٖ  اق وّيٝ غبضت
سمبضب ؼاـؼ ديطٟٙبؼار ٚ 

٘ظفار غٛؼ ـا ؼـثبـٜ 
ايٗ سٙؽ آٔٛقضي ثٝ 

٘طب٘ي ٞبي ٔؿوٛـ اػالْ 
. ٕ٘بيٙؽ
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:                                         نام شغل 

  خالصه استاندارد  

سؼزيف هفبّين عطَح يبدگيزي 
  ثٝ ٔفْٟٛ لؽـر ا٘دبْ وبـ:سَاًبيي/ ثٝ ٔفْٟٛ ٔجب٘ي ٔغبِت ٘ظفي: اصَل /  ثٝ ٔفْٟٛ ؼاضشٗ اعالػبر وبُٔ:ؽٌبعبيي/ ثٝ ٔفْٟٛ ؼاضشٗ اعالػبر ٔمؽٔبسي:آؽٌبيي

وبـٌف ٔبٞف اِىشفٚ٘يه غٙؼشي وسي اسز وٝ  ثشٛا٘ؽ ػّٕىفؼ ٔؽاـٞبي ؼيٛؼي ٚ يىسٛوٙٙؽٜ ٞب ،  :ؽغلهؾخصبر ػوَهي 

، ايٙٛـسٛـٞب يب DC ٔؽاـار سفيسشٛـي ، ـٚش ٞبي ٔػشّف وٕٛسبسيٖٛ سفيسشٛـ ، ػّٕىفؼ سفا٘كيسشٛـٞبي لؽـر ، زبدفٞبي 

 ـا ثفـسي ٕ٘بيؽ ٚ AC ، ٔبضيٗ ٞبي DC ، وّيؽٞبي اسشبسيه ، ٔٙبثغ سغؿيٝ غٙؼشي ، ٔبضيٗ ٞبيAC  ثٝ DCٔجؽَ ٞبي 

سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ا٘ٛاع وّيؽ ٞبي سبؼٜ ٚ ٔفوت سٝ فبقٜ ،٘مطٝ غٛا٘ي ٚ ٘مطٝ وطي ثفق سبغشٕبٖ ، ـاٜ ا٘ؽاقي ٚ وٙشفَ 

 ، ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ يه ٜ ، اِىشفٚٔٛسٛـٞبي زٙؽ سفػشٝ سٝ فبقٜل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ ، ل٘فاسٛـ خفيبٖ ٔشٙبٚة سىفبقٜ ٚ سٝ فبق

 ٚ ثفـسي feed back ، ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ يه وبـٜ وٙشفَ غيف ٔسشميٓ ، ـاٜ ا٘ؽاقي ٔؽاـ NO 3/2وبـٜ ثٝ وٕه ضيف 

َ اِىشفٚ٘يٛٔبسيه ٚ سٛا٘بيي ضٙبغز ٔفبٞيٓ ثٙيبؼيٗ   ـا ITسيسشٕٟبي اسٛٔبسيٖٛ غٙؼشي ، اخفاي ٔؽاـار وٙشفَ سفسيجي ثب وٙشف

 .ؼاضشٝ ثبضؽ

 :  ٍرٍديٍيضگي ّبي کبرآهَس

  ؼيذّٓ: هيشاى سحصيالر حذالل 

سالٔز وبُٔ خسٕي ٚ ؾٞٙي  : سَاًبيي جغويحذالل 

   ٘ؽاـؼ:هْبرر ّبي ديؼ ًيبس ايي اعشبًذارد

: آهَسؽي  دٍرُ طَل

عبػز     2800      :  آهَسػ                   دٍرُ طَل

عبػز      933      :                ـ سهبى آهَسػ ًظزي

عبػز     1867     :                 ـ سهبى آهَسػ ػولي

 عبػز      -        :   کبرآهَسي در هحيط کبر  ـ سهبى 

  عبػز    -          :                    دزٍصُاجزاي ـ سهبى 

 عبػز:         -         سهبى عٌجؼ هْبرر            ـ

:  رٍػ ارسيبثي هْبرر کبرآهَس 

% 25 : (داًؼ فٌي)اهشيبس عٌجؼ ًظزي- 1

 %75: اهشيبس عٌجؼ ػولي -2

% 10: أشيبق سٙدص ٔطبٞؽٜ اي- 1-2

 %65: أشيبق سٙدص ٘شبيح وبـ ػّٕي- 2-2

:  ٍيضگي ّبي ًيزٍي آهَسؽي

 ِيسب٘س ٔفسجظ :حذالل عطح سحصيالر 
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 ػنوان توانايي رديف

سٛا٘بيي سطػيع ػٛأُ ٔٛثف ٔطيظ وبـ  1

 سٛا٘بيي ـػبيز ايٕٙي ؼـ ثفق 2

 سٛا٘بيي ٘مطٝ وطي ٚ ٘مطٝ غٛا٘ي  3

سٛا٘بيي فّك وبـي ٔمؽٔبسي ثفق  ٚ اِىشفٚ٘يه   4

ٞبي اسبسي ٔؽاـار اِىشفيىي ٚ اِىشفٚ٘يىي   سٛا٘بيي ا٘ؽاقٜ ٌيفي إِبٖ 5

سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي اِىشفيىي  6

ـٚي لغؼبر ثفاسبس ٘مطٝ ٞبي ؼاؼٜ ضؽٜ   سٛا٘بيي ِطيٓ وبـي ففْ ثف 7

سٛا٘بيي لفاـ ؼاؼٖ سيٓ افطبٖ ٚ ٔفشِٛي قيف دير   8

 ، فٛالؼي ٚ ٕٞسٙيٗ ا٘ٛاع وب٘بِٟبي ٔػففي ؼـ غٙؼز ثفق   pvc ، petسٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ِِٛٝ ٞبي  9

سٛا٘بيي غظ وطي ـٚي ؼيٛاـ ٚ سمف ٚ ٕٞسٙيٗ وٙؽٖ خبي ِِٛٝ لٛعي وّيؽ ٚ خؼجٝ سمسيٓ ـٚي  10

ؼيٛاـ سمف ٚ ٘ػت آٟ٘ب  

سٛا٘بيي ٘مطٝ غٛا٘ي ٚ ٘مطٝ وطي ثفق سبغشٕبٖ   11

سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ا٘ٛاع ضفبظز وٙٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي  12

سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ا٘ٛاع ضفبظز وٙٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي  13

سٛا٘بيي ٘ػت سيٓ وطي ٔؽاـار ـٚضٙبيي ثٝ ٕٞفاٜ دفيك ٞبي سبؼٜ ٚ اـر ؼاـ سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ   14

  (، اف اف ٔؼِٕٛي ٚ سػٛيفي قً٘ اغجبـ ، سّفٗ )سٛا٘بيي ٘ػت ٚ سيٓ وطي ٚسبيُ غجفي  15

، خيٜٛ اي ، ٞبِٛل٘ي ، ٘ئٖٛ ، ٘ٛـافىٗ   يٕي سؽالٔذٟبي وطي ٔؽاـار ٚ سيٓ ٘ػت سٛا٘بيي 16

ٞبي ـٚضٙبيي   سٛا٘بيي ٔطبسجٝ سيسشٓ 17

سٛا٘بيي ٘مطٝ وطي ٚ ٘مطٝ غٛا٘ي ثفق غٙؼشي   18

سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ا٘ٛاع وّيؽ ٞبي سبؼٜ ٚ ٔفوت سٝ فبقٜ   19

سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ضفبظز وٙٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي ؼـ ضجىٝ سٝ فبقٜ   20

سٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٝ فبقٜ   21

سٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبقٜ   22
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 ػنوان توانايي رديف

 سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼـ ثفق غٙؼشي 23

سٛا٘بيي سبغز سفا٘سفٛـٔبسٛـ ٞبي سىفبقٜ   24

ٞبي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ ٚسبيُ آقٔبيطٍبٞي اِىشفٚ٘يه  سٛا٘بيي وبـ ثب ؼسشٍبٜ 25

 سٛا٘بيي سدكيٝ ٚ سطّيُ ٔؽاـٞبي ـقٚ٘ب٘س 26

 RLCسٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ ا٘ٛاع فيّشفٞبي  27

سٛا٘بيي ثفـسي غػٛغيبر ؼيٛؼٞب ٚ ٔٛاؼ وبـثفؼ آٟ٘ب  28

 ، ٔيىفٚفٖٛ ٚ ثّٙؽٌٛ سٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ ـِٝ 29

سفا٘كيسشٛـ ٚ ٔٙطٙي ٔطػػٝ آٟ٘ب  غػٛغيبر سٛا٘بيي ثفـسي 30

 سٛا٘بيي ثفـسي ٔؽاـار سفا٘كيسشٛـي ٚ ثبيبسيًٙ آٖ 31

 سٛا٘بيي ثفسي ٔؽاـار زٙؽ عجمٝ سفا٘كيسشٛـي ٚ سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي لؽـر 32

 سٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ ٔؽاـٞبي ؼيٛؼي ٚ يىسٛوٙٙؽٜ ٞب 33

سٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ ٚعفاضي ٔؽاـار سفيسشٛـي  34

سٛا٘بيي ثفـسي ـٚش ٞبي ٔػشّف وٕٛسبسيٖٛ سفيسشٛـ  35

سٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ سفا٘كيسشٛـٞبي لؽـر   36

 DCسٛا٘بيي ثفـسي زبدفٞبي  37

سٛا٘بيي ثفـسي ايٙٛـسٛـٞبي دُ سىفبق  38

سٛا٘بيي ثفـسي وٙشفَ وٙٙؽٜ ٞبي ِٚشبل ٔشٙبٚة  39

سٛا٘بيي ثفـسي وّيؽٞبي اسشبسيه   40

سٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ ٔٙبثغ سغؿيٝ غٙؼشي  41

 DCسٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ ٚ وٙشفَ ٔبضيٗ ٞبي  42

 ACسٛا٘بيي ثفـسي ػّٕىفؼ ٚ وٙشفَ ٔبضيٗ ٞبي  43

سٛا٘بيي ٔطبفظز اق ٚسبيُ ٚ ٔؽاـٞبي اِىشفٚ٘يه غٙؼشي   44

 سٛا٘بيي ثفـسي ٔؽاـار ِٔٛشي ٚيجفاسٛـي سفا٘كيسشٛـي 45
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 ػنوان توانايي رديف

 سٛا٘بيي عفاضي ٚ سبغز فيجف ٔؽاـزبدي 46

سٛا٘بيي ِطيٓ وبـي لغؼبر اِىشفٚ٘يىي  47

ٚ ٔطيظ ٞبي غٛسي ٚ سػٛيفي غٛؼـٚ  سٛا٘بيي ٘ػت ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي سيسشٓ 48

ٔطيظ ٞبي ٘ٛـدفؼاقي  سٛا٘بيي ٘ػت ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي سيسشٓ 49

 سٛا٘بيي ٘ػت آ٘شٗ ٔفوكي سبغشٕبٖ ٚ آ٘شٗ ثفلي غٛؼـٚ 50

لفُ ٔفوكي ٚ ضيطٝ ثبالثف ثفلي ؼـ اسٛٔجيُ  ، سٛا٘بيي ٘ػت ؼقؼٌيف 51

 ٞب ٞبي اسٛٔبسيه ؼـ سبغشٕبٖ سٛا٘بيي ٘ػت سيسشٓ اػالْ ضفيك ، ؼٚـثيٗ ٔؽاـثسشٝ ٚ ؼـة 52

ٞبي  ؼيديشبِي  سٛا٘بيي ضٙبغز  سيسشٓ 53

 ٞبي اػؽاؼ ٚ ٘طٜٛ اسشفبؼٜ اق سيسشٓ اػؽاؼ ثبيٙفي سٛا٘بيي ثفـسي سيسشٓ 54

 ٞبي ٔٙغمي ٞبي ٔٙغمي ٚ اسشفبؼٜ اق ٌيز سٛا٘بيي ضٙبغز ٌيز 55

 سٛا٘بيي عفاضي ٔؽاـٞبي سفويجي 56

 سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق فيّيخ فالح ٞب 57

 سٛا٘بيي وبـ ثب ضيفز ـخيسشفٞب 58

 سٛا٘بيي ثفـسي ا٘ٛاع ضٕبـ٘ؽٜ ٞبي الخيه 59

 سٛا٘بيي ثفـسي ٔؽاـٞبي ٔطبسجبسي 60

 سٛا٘بيي ثفـسي ٚ وبـ ثب ا٘ٛاع ضبفظٝ ٞب 61

 ؼـ ٔؽاـار ٔٙغمي  TTL ٚ CMOSسٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق  62

 سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق يىسٛ وٙٙؽٜ ٞبي غيف وٙشفَ ضؽٜ سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ 63

  ٞبي وٙشفَ ضؽٜ سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜٜسٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق يىسٛ وٙٙؽ 64

  ٚ ا٘ؽاقٜ ٌيفي دبـأشفٞبي ؼـيٗ ، سٛـس ٚ ٌيزFETسٛا٘بيي وبـ ثب سفا٘كيسشٛـ  65

 ٞبي وٙشفَ ـٚضٙبيي ، ضفاـسي ٚ ثفٚؼ سي  سٛا٘بيي ثىبـٌيفي سفيسشٛـ ؼـ سيسشٓ 66

سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق سفيسشٛـ ٞب ؼـ ٔؽاـٞبي ثب وٕٛسبسيٖٛ اخجبـي  67

دفٚلٜ اِىشفٚ٘يه ، ؼيديشبَ ٚ اِىشفٚ٘يه غٙؼشي ا٘دبْ سٛا٘بيي  68
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 ػنوان توانايي رديف

ٞبي خفيبٖ ؼايٓ  سٛا٘بيي ٘مطٝ وطي ٚ ٘مطٝ غٛا٘ي ٔؽاـار ـاٜ ا٘ؽاقي ٚ وٙشفَ ٔبضيٗ 69

 ْ ٚ ٔٛاـؼ اسشفبؼٜ آٟ٘بيا٘ٛاع ل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ؼاثفـسي سٛا٘بيي  70

 سٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي ٚ وٙشفَ ل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ 71

سٛا٘بيي سيٓ وطي ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ  72

 سٛا٘بيي وٙشفَ سفػز اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ 73

 ايٙٛـسفٞبي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓثفـسي سٛا٘بيي  74

 ٜسٛا٘بيي ٘مطٝ وطي ٚ ٘مطٝ غٛا٘ي ٔؽاـ ل٘فاسٛـ خفيبٖ ٔشٙبٚة سىفبقٜ ٚ سٝ فبق 75

 ٜسٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي ل٘فاسٛـ خفيبٖ ٔشٙبٚة سىفبقٜ ٚ سٝ فبق 76

 ٜسٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي زٙؽ سفػشٝ سٝ فبق 77

 سٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي  اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ 78

 AC سٛسظ ايٙٛـسفٞبي ٜ سٝ فبق سٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي 79

 PLC ٔيٙيٞبي اسٛٔبسيٖٛ غٙؼشي  سٛا٘بيي ثفـسي سيسشٓ 80

 قيٕٙسLOGO  ٔؽَ  PLCسٛا٘بيي ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ ٔيٙي  81

   قيٕٙس S5ٔؽَ PLC سٛا٘بيي ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ  82

 قيٕٙس S7ٔؽَ PLCسٛا٘بيي ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ  83

 سٛا٘بيي عفاضي اسيالسٛـٞبي سفا٘كيسشٛـي 84

 ICسٛا٘بيي ثفـسي ـٌٛالسٛـٞبي سفا٘كيسشٛـي ٚ  85

 سٛا٘بيي سطػيع ٔىب٘يكْ ٔػبثفار ـاؼيٛيي 86

 OP-AMPسٛا٘بيي وبـ ثب سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي ػّٕيبسي  87

 ٞبي آ٘بِٛي ثٝ ؼيديشبَ ٚ ثبِؼىس سٛا٘بيي سجؽيُ سيسشٓ 88

 IC555سٛا٘بيي وبـ ثب  89

   ثؼٙٛاٖ اسيالسٛـIC555سٛا٘بيي اسشفبؼٜ اق  90

 سٛا٘بيي ا٘دبْ ٟٔٙؽسي ٔؼىٛس 91
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 (هوشبس) کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 ػنوان توانايي رديف

 PROTELسٛا٘بيي وبـ ثب ٘فْ افكاـٞبي اِىشفٚ٘يه  92

 (  PIC  ٚ 8051 ٚAVRسفخيطب  )سٛا٘بيي وبـ ثب ٔيىفٚدفسسٛـٞبي ـايح  93

 ٔجب٘ي فيكيىي ٞٛاي فطفؼٜثفـسي سٛا٘بيي  94

 سٛا٘بيي سٙدص فطبـ 95

 ا وٕذفسٛـ ٜ ثبوبـثفـسي سٛا٘بيي  96

 ٚاضؽ سفٚيسثفـسي سٛا٘بيي  97

 ٔػكٖ ٞٛاي فطفؼٜثفـسي سٛا٘بيي  98

 سٛا٘بيي ا٘شػبة ضيفٞبي وٙشفَ خٟز 99

 سٛا٘بيي ثىبـ ٌيفي غطيص اق ضيفٞبي وٙشفَ خٟز 100

 سٛا٘بيي ا٘شػبة ػُٕ وٙٙؽٜ ٞبي غغي 101

 NO 3/2سٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ يه وبـٜ ثٝ وٕه ضيف  102

 سٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ يه وبـٜ وٙشفَ غيف ٔسشميٓ 103

 feed backسٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي ٔؽاـ  104

  وبـ2ٜسٛا٘بيي ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ  105

 سٛا٘بيي اخفاي سٛاثغ ضفوشي 106

 سٛا٘بيي اخفاي ٔؽاـار وٙشفَ سفسيجي 107

  ٔؽاـار اِىشفٚ ٘يٛٔبسيهثفـسيسٛا٘بيي  108

 ٍٔٙشي –سٛا٘بيي ا٘شػبة ضيف ٞبي ثفلي  109

  يه سف ٍٔٙز5/2سٛا٘بيي ا٘شػبة ضيف 110

   ؼٚ سف ٍٔٙز5/2سٛا٘بيي ا٘شػبة ضيف 111

اِىشفٚ ٘يٛٔبسيه  وٙشفَ ثب وٙشفَ سفسيجي سٛا٘بيي اخفاي ٔؽاـار 112

 ITسٛا٘بيي ضٙبغز ٔفبٞيٓ ثٙيبؼيٗ  113
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 (هوشبس) کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 ػنوان توانايي رديف

سٛا٘بيي ثىبـٌيفي وبٔذيٛسف ٚ ٔؽيفيز دفٚ٘ؽٜ ٞب  114

سٛا٘بيي وبـ ثب اعالػبر ٚ اـسجبعبر  115

سٛا٘بيي ؼـيبفز اعالػبر فٙي اق وشت ، ٔشٖٛ  ٚ ايٙشف٘ز ثػٛـر السيٗ  116
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: ام شغل ن

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

 4 2 2سَاًبيي سؾخيص ػَاهل هَثز هحيط کبر  1

   آضٙبيي ثب ػٛأُ ٔٛثف فيكيىي ٔطيظ وبـ  1-1

   آضٙبيي ثب ػٛأُ فيكيِٛٛليىي ٔطيظ وبـ  2-1

   آضٙبيي ثب ػٛأُ ضيٕيبيي ٔطيظ وبـ  3-1

   آضٙبيي ثب ػٛأُ ثيِٛٛليىي  ٔطيظ وبـ   4-1

   آضٙبيي ثب اـٌٛ٘ٛٔي ٚ دبـأشفٞبي آٖ   5-1

   ضٙبسبيي اغَٛ سطػيع ػٛأُ ٔٛثف ٔطيظ وبـ  6-1

 8 4 4سَاًبيي رػبيز ايوٌي در ثزق  2

   آضٙبيي ثب اـر ٚ وبـثفؼ آٖ   1-2

   آضٙبيي ثب ٘مص ػبيك ٚ وبـثفؼ آٖ   2-2

   آضٙبيي ثب ٚسبيُ ايٕٙي ٚ ففؼي   3-2

   آضٙبيي ثب ايدبؼ ػُّ ضفيك  4-2

   ضٙبسبيي اغَٛ اعفب ضفيك  5-2

   آضٙبيي ثب ػاليٓ ٞطؽاـٞبي ايٕٙي ؼـ ثفق ٚ اِىشفٚ٘يه  6-2

   آضٙبيي ثب ٔٛاـؼ ايٕٙي ٚ ضفبظشي ثفق ٚ اِىشفٚ٘يه   7-2

   آضٙبيي ثب خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚ ٚسبيُ آٖ   8-2

   ضٙبسبيي اغَٛ أؽاؼ ـسب٘ي ؼـ سٛا٘ص ثفق ٌففشٍي   9-2

10-2    ضٙبسبيي اغَٛ ـػبيز ٘ىبر ايٕٙي  

 20 14 6 سَاًبيي ًمؾِ کؾي ٍ ًمؾِ خَاًي  3

   آضٙبيي ثب ٔسيف ٘مطٝ وطي ٚ ٔشؼّمبر آٖ   1-3

   آضٙبيي ثب اثكاـٞبي ٘مطٝ وطي ٚ وبـثفؼ آٟ٘ب  2-3

   آضٙبيي ثب وبغؿ ٚ ٔؽاؼٞبي ٘مطٝ وطي   3-3
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل                                            

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   ضٙبسبيي اغَٛ سفسيٓ اضىبَ ٞٙؽسي ٔٙظٓ ٚ غيف ٔٙظٓ   4-3

   ضٙبسبيي اغَٛ سفسيٓ دفسذىشيٛ سبؼٜ ثب ٕ٘بٞبي ؼاؼٜ ضؽٜ  5-3

   ضٙبسبيي اغَٛ غٛا٘ؽٖ ٘مطٝ ٞبي ٔؽاـار ثفلي ٚ اِىشفٚ٘يىي  6-3

   ضٙبسبيي اغَٛ سفسيٓ ٟ٘بيي لغؼبر سبؼٜ ثفلي ٚ اِىشفٚ٘يىي   7-3

 108 82 26سَاًبيي فلش کبري همذهبسي ثزق  ٍ الكشزًٍيك   4

   آضٙبيي ثب فّك وبـي ٚ ٔشؼّمبر   1-4

   آضٙبيي ثب ٚسبيُ غظ وطي فّك وبـي    2-4

   ضٙبسبيي اغَٛ ديبؼٜ وفؼٖ ٘مطٝ وبـ   3-4

   ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ لغؼٝ وبـ ثٝ ٌيفٜ ٔيك وبـ   4-4

    وِٛيس ٚ ٔيىفٚ ٔشف  اضٙبسبيي اغَٛ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ة 5-4

   آضٙبيي ثب وٕبٖ اـٜ ٚ سيغٝ اـٜ ٚ وبـثفؼ آٟ٘ب     6-4

   ضٙبسبيي اغَٛ اـٜ وبـي ٚ ثفش وبـي  7-4

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سٛٞبٖ ٚوبـثفؼ آٟ٘ب  8-4

   ضٙبسبيي اغَٛ سٛٞبٖ وبـي لغؼبر وبـ    9-4

   آضٙبيي ثب ؼـيُ ـٚٔيكي ٔشٝ ٚ وبـثفؼ آٟ٘ب  10-4

   وبـي لغؼبر ثب ؼـيُ ـٚٔيكي   ضٙبسبيي اغَٛ سٛـاظ 11-4

   آضٙبيي ثب ليسي ؼسشي فّك ثفي ٚ وبـثف آٟ٘ب   12-4

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفضىبـي ثب ليسي ؼسشي   13-4

   آضٙبيي ثب دفذ وٗ ٚ دير دفذ   14-4

   ضٙبسبيي اغَٛ دفزىبـي ٚـق ٞبي سبؼٜ    15-4

     (ا٘ٛاع دير ٚ ٟٔفٜ ٞب  ) خؽا ضؽ٘ي رآضٙبيي ثب اسػبال 16-4

   ضٙبسبيي اغَٛ ـػبيز ٔٛاـؼ ايٕٙي ضٕٗ وبـ   17-4
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :       نام شغل                                      

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

ّبي اعبعي هذارار الكشزيكي ٍ  سَاًبيي اًذاسُ گيزي الوبى 5

الكشزًٍيكي  

40 30 70 

   آضٙبيي ثب اغَٛ ٔمؽٔبسي اِىشفيىي  1-5

   سبغشٕبٖ اسٓ  -  

   ٞبؼي ٞب ، ٘يٕٝ ٞبؼي ٞب ، ػبيك ٞب  -  

   ثبـ اِىشفيىي  -  

   ٞبي سِٛيؽ آٖ   خفيبٖ سيسشٓ ٚ ـٚش-  

   ٞبي سِٛيؽ آٖ  ِٚشبل سيسشٓ ٚ ـٚش-  

   ٞب   ـسب٘بيي اِىشفيىي ٚ ٔمبٚٔز اِىشفيىي ٚ ثفـسي وؽ ـٍ٘ي ٔمبٚٔز-  

   سٛاٖ اِىشفيىي ٚ ا٘فلي اِىشفيىي  -  

   لبٖ٘ٛ اٞٓ  -  

   ٞب ٚ ثفـسي لبٖ٘ٛ ِٚشبل ويفضٟف  اسػبَ سفي ٔمبٚٔز-  

   ٞب ٚ ثفـسي  لبٖ٘ٛ خفيبٖ ويفضٟف   اسػبَ ٔٛاقي ٔمبٚٔز-  

   ٞب   اسػبَ سفي ٔٛاقي ٔمبٚٔز-  

   اسػبَ سٛ٘ٗ ٚ ٘ٛـسٗ  -  

   ٔطػػبر خفيبٖ ٚ ِٚشبل ٔشٙبٚة  

     (ا٘ٛاع غبقٖ ٚ وبـثفؼ آٖ  )آضٙبيي ثب غبقٖ  2-5

3-5 
ٞبي  آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ ٔغٙبعيس ٚ زٍٍٛ٘ي ثٛخٛؼ آٔؽٖ آٖ ، ـٚش

ٔػشّف 

   

   ٚ لبٖ٘ٛ ِٙك   (سيٓ دير ٞب  )آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سّف ٚ وبـثفؼ آٟ٘ب  4-5

5-5 
ٞبي اِىشفيىي ؼـ خفيبٖ ٔشٙبٚة سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ ٚ  آضٙبيي ثب سٛاٖ

ٞب   ٔثّث سٛاٖ

   

     ( ِٚشبل ٚ خفيبٖ ٖاغشالف فبق ثي )آضٙبيي ثب ثفؼاـٞب ٚ ٚضؼيز فبق  6-5
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :      نام شغل                                      

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

    سفي ٚ ٔٛاقي   RCآضٙبيي ٔؽاـار 7-5

    سفي ٚ ٔٛاقي  RLآضٙبيي ثب ٔؽاـار  8-5

    سفي ٚ ٔٛاقي  RLCآضٙبيي ثب ٔؽاـار  9-5

 8 4 4سَاًبيي اعشفبدُ اس ٍعبيل اًذاسُ گيزي الكشزيكي  6

   آضٙبيي ثب إٞشف ٚ وبـثفؼ آٖ    1-6

   آضٙبيي ثب أذفٔشف ٚ وبـثفؼ آٖ   2-6

   آضٙبيي ثبِٚز ٔشف ٚ وبـثفؼ آٖ  3-6

   ضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي اِىشفيىي  4-6

ِ ّبي  7 سَاًبيي لحين کبري فزم ثز رٍي لطؼبر ثز اعبط ًمؾ

دادُ ؽذُ  

7 8 15 

   آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ ِطيٓ وبـي لغؼبر اِىشفيىي ٚ اِىشفٚ٘يىي   1-7

   آضٙبيي ثب ٚسبيُ ِطيٓ وبـي ٚ وبـثفؼ آٖ   2-7

   ضٙبسبيي اغَٛ ا٘شػبة ٞٛيٝ ٔٙبست ٘سجز ثٝ ٘ٛع وبـ   3-7

   ضٙبسبيي اغَٛ ِطيٓ وبـي لغؼبر ثف اسبس ٘مطٝ    4-7

   ضٙبسبيي اغَٛ ـػبيز ٔٛاـؼ ايٕٙي ضٕٗ وبـ  5-7

 4 3 1سَاًبيي لزار دادى عين افؾبى ٍ هفشَلي سيز ديچ   8

    ٞبي دفسي ٚ ِطيٕي  ٚآضٙبيي ثب ا٘ٛاع وبثُ ش  1-8

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٚايفضٛ    2-8

   آضٙبيي ثب دفس وبثّطٛ ؼسشي    3-8

   آضٙبيي ثب لفاـ ؼاؼٖ سيٓ ٔفشِٛي قيف دير   4-8

   ضٙبسبيي اغَٛ لفاـ ؼاؼٖ سيٓ افطبٖ ٚ ٔفشِٛي قيف دير  5-8
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :        نام شغل                                 

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

 ، فَالدي ٍ ّوچٌيي pvc ، petسَاًبيي اعشفبدُ اس لَلِ ّبي  9

ّبي هصزفي در صٌؼز ثزق    اًَاع کبًبل

10 15 25 

   آضٙبيي ثب ِِٛٝ ٞبي غفعٛٔي سبؼٜ ٚ غفعٛٔي فّكي   1-9

   ٚ ٘طٜٛ اسشفبؼٜ اق آٟ٘ب   PVC , PETآضٙبيي ثب ِِٛٝ ٞبي  2-9

   آضٙبيي ثب ِِٛٝ ٞبي فٛالؼي ٚ ٘طٜٛ اسشفبؼٜ اق آٟ٘ب   3-9

   ٞبي ٔٛـؼ اسشفبؼٜ ؼـ غٙؼز ثفق   آضٙبيي ثب وب٘بَ 4-9

   آضٙبيي ثب سيٙي وبثُ ٚ ٘طٜٛ اسشفبؼٜ ٚ ٘ػت آٟ٘ب   5-9

 ، فٛالؼي ٚ ٕٞسٙيٗ pvc ، petضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق ِِٛٝ ٞبي  6-9

ٞبي ٔػففي ؼـ غٙؼز ثفق    ا٘ٛاع وب٘بَ

   

سَاًبيي خط کؾي رٍي ديَار ٍ عمف ٍ ّوچٌيي کٌذى جبي  10

لَلِ لَطي کليذ ٍ جؼجِ سمغين رٍي ديَار عمف ٍ ًصت آًْب  

2 4 6 

آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٔشف ، ـيسٕبٖ وبـ ، ٔؽاؼ ـٍ٘ي ،ضبلَٛ ، سفاق ، ٘فؼثبٖ ٚ  1-10

زىص سجه 

 
 

 

   آضٙبيي ثب عفق ٔػشّف غظ وطي ـٚي ؼيٛاـ ٚ سمف  2-10

آضٙبيي ثب لّٓ ، ففق ثفلي ٔػػٛظ وٙؽٖ خبي ِِٛٝ ، لٛعي وّيؽ ، خؼجٝ  3-10

سمسيٓ ، ٔبِٝ ٚ اسشبثِٛي   

 
 

 

   آضٙبيي ثب ٔالر ٞبي ٌسي ، سيٕب٘ي ٚ ٌر ٚ غبن  4-10

ضٙبسبيي اغَٛ غظ وطي ـٚي ؼيٛاـ ٚ سمف ٚ ٕٞسٙيٗ وٙؽٖ خبي ِِٛٝ  5-10

لٛعي وّيؽ ٚ خؼجٝ سمسيٓ ـٚي ؼيٛاـ سمف ٚ ٘ػت آٟ٘ب 

   

 32 24 8سَاًبيي ًمؾِ خَاًي ٍ ًمؾِ کؾي ثزق عبخشوبى   11

   آضٙبيي ثب ػاليٓ اغشػبـي ٔؽاـار ـٚضٙبيي   1-11

   آضٙبيي ثب ػاليٓ اغشػبـي ٚسبيُ ضفبظز وٙٙؽٜ اِىشفيىي  2-11
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :         نام شغل                                    

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٘مطٝ ٞبي ٔؽاـار ـٚضٙبيي   3-11

   ضفبظز وٙٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي  -  

   وّيؽ سه دُ  -  

   وّيؽ ؼٚدُ -  

   وّيؽ سجؽيُ  -  

    ـِٝ ـاٜ دّٝ-  

   سٛقيغ غغٛط ـٚضٙبيي ؼـ سبثّٛ سٛقيغ ٔيٙيبسٛـي -  

   ٔؽاـ الٔخ فّٛـسٙز  -  

   ٔؽاـ الٔخ ٌبقي ٚ ٘ٛـافىٗ  -  

   دفيك سىفبقٜ سبؼٜ ٚ  اـر ؼاـ -  

   دفيك سّفٗ ٚ آ٘شٗ سبؼٜ ٚ آ٘شٗ ٔفوكي  -  

   دفيك سٝ فبقٜ سبؼٜ ٚ اـر ؼاـ -  

   قً٘ اغجبـ -  

   ٔىبِٕٝ ؼٚعفف اف اف سبؼٜ ٚ سػٛيفي -  

   ٔؽاـ ؼيٕف -  

    ضٙبسبيي اغَٛ ٘مطٝ غٛا٘ي ٚ ٘مطٝ وطي ثفق سبغشٕبٖ 4-11

 8 4 4سَاًبيي اعشفبدُ اس اًَاع حفبظز کٌٌذُ ّبي الكشزيكي  12

   آضٙبيي ثب غغفار ثفق ٚ عفق خٌّٛيفي اق آٟ٘ب   1-12

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع غغبٞبي ٘بضي اق خفيبٖ ثفق  2-12

   آضٙبيي ثب فيٛق ٚ ا٘ٛاع آٟ٘ب   3-12

   آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ا٘شػبة فيٛق ؼـ ٔؽاـار ـٚضٙبيي  4-12
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :       نام شغل                                      

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   ٞبي ضفبظز اضػبظ  آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـٚش 5-12

    اسشفبؼٜ اق ا٘ٛاع ضفبظز وٙٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي ضٙبسبيي اغَٛ 6-12

 دار ٍ گبسي ّبي رؽشِ الهخ  سَاًبيي ثزرعي ػولكزد 13

دزٍصکشَرّب  

4 1 5 

   ٞبي ـضشٝ ؼاـ ٚ ٌبق ؼاغُ ضجبة   آضٙبيي ثب سبغشٕبٖ ػٕٛٔي الٔخ 1-13

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ضجبة الٔخ ٞب   2-13

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سف دير   3-13

   آضٙبيي ثب الٔخ فّٛـسٙز ٚ ٘طٜٛ ػّٕىفؼ آٖ   4-13

   آضٙبيي ثب الٔخ ٌبقي ٚ سبغشٕبٖ ؼاغّي آٖ ٚ ٘طٜٛ ػّٕىفؼ آٖ  5-13

ٝ ؼاـ ٚ ٌبقي دفٚلوشٛـ ٞب  ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼ  الٔخ 6-13    ٞبي ـضش

سَاًبيي ًصت عين کؾي هذارار رٍؽٌبيي ثِ ّوزاُ دزيشّبي  14

عبدُ ٍ ارر دار سكفبسُ ٍ عِ فبسُ  

7 28 35 

   آضٙبيي ثب سه دُ ثٝ ٕٞفاٜ الٔخ ٞبي ـضشٝ اي ٚ دفيك سبؼٜ ٚ اـر ؼاـ  1-14

   آضٙبيي ثب سه دُ ثٝ ٕٞفاٜ الٔخ فّٛـسٙز ٚ دفيك سبؼٜ ٚ اـر ؼاـ  2-14

   ؼاـ  اي ٚ دفيك سبؼٜ ٚ اـر آضٙبيي ثب وّيؽ ؼٚ دُ ثٝ ٕٞفاٜ الٔخ ٞبي ـضشٝ 3-14

   ثؽيُ ثٝ ٕٞفاٜ الٔخ ٞبي ـضشٝ اي ٚ دفيك سبؼٜ ٚ اـر ؼاـ  رآضٙبيي ثب وّيؽ 4-14

   آضٙبيي ثب سبثّٛي سٛقيغ ـٚضٙبيي ٚ دفيك ؼاغُ سبغشٕبٖ  5-14

   ٞبي ـٚضٙبيي ـٚي سٝ فبقٜ ٔػشّف  آضٙبيي ثب سٛقيغ سيسشٓ 6-14

   آضٙبيي ثب وّيؽ ـِٝ ـاٜ دّٝ   7-14

8-14 
سبؼٜ  ضٙبسبيي اغَٛ ٘ػت سيٓ وطي ٔؽاـار ـٚضٙبيي ثٝ ٕٞفاٜ دفيك ٞبي

 ٚ اـر ؼاـ سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :        نام شغل                                

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

سًگ اخجبر، سلفي، )سَاًبيي ًصت ٍ عين کؾي ٍعبيل خجزي  15

  (اف اف هؼوَلي ٍ سصَيزي 

4 12 16 

    V  ٚ 220 V 12آضٙبيي ثب قً٘ اغجبـ  1-15

   آضٙبيي ثب دفيك سّفٗ ٔؼِٕٛي ٚ سٛوز ؼاـ   2-15

   آضٙبيي ثب اف اف ؼٚعجمٝ ٚ سٝ عجمٝ   3-15

   آضٙبيي ثب اف اف ؼٚ عجمٝ سٝ عجمٝ سػٛيفي  4-15

قً٘ اغجبـ ، سّفٗ،  )ضٙبسبيي اغَٛ ٘ػت ٚ سيٓ وطي ٚسبيُ غجفي  5-15

 (اف اف ٔؼِٕٛي ٚ سػٛيفي 

   

، جيَُ  يوي عذّبي الهخ  کؾي هذارار ٍ عين ًصت سَاًبيي 16

اي ، ّبلَصًي ، ًئَى ، ًَرافكي 

4 8 12 

    ٚار  500آضٙبيي ثب دفلوشٛـ ٔدٟك ثٝ الٔخ ٔؽاؼي  1-16

    ٚار 250آضٙبيي ثب دفلوشٛـ ٔدٟك ثٝ الٔخ ثػبـ سؽيٓ  2-16

    ِٚز  220 ِٚز ٚ 24آضٙبيي ثب الٔذٟبي ٞبِٛل٘ٝ  3-16

ٓ وطي ٔؽاـار الٔخ ضٙبسبيي اغَٛ  ٘ػت 4-16 ، خيٜٛ اي ،  ٞبي سؽيٕي  ٚ سي

ٞبِٛل٘ي ، ٘ئٖٛ ، ٘ٛـافىٗ 

   

 24 16 8ّبي رٍؽٌبيي   سَاًبيي هحبعجِ عيغشن 17

   آضٙبيي ثب ـسٓ سيٓ وطي سبغشٕبٖ   1-17

   آضٙبيي ثب ٘ٛـ ٚ ٔٙجغ ـٚضٙبيي   2-17

   ٞبي دػص ٘ٛـ  آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـٚش 3-17

   آضٙبيي ثب ٔطبسجٝ ـٚضٙبيي ؼاغّي  4-17

    ٞبي ـٚضٙبيي ضٙبسبيي اغَٛ ٔطبسجٝ سيسشٓ 5-17
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :      نام شغل                                  

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

 35 24 11سَاًبيي ًمؾِ کؾي ٍ ًمؾِ خَاًي ثزق صٌؼشي   18

1-18 
ْ اغشػبـي وّيؽٞبي سبؼٜ ٚ ٔفوت سٝ فبقٜ ؼـ ثفق يآضٙبيي ثب ػال

غٙؼشي اسشب٘ؽاـؼ خؽيؽ ٚ لؽيٓ  

   

2-18 
ْ اغشػبـي ٚ سػشٝ وّٓ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٝ فبقٜ يآضٙبيي ثب ػال

اسشب٘ؽاـؼ خؽيؽ ٚ لؽيٓ 

   

3-18 
ْ اغشػبـي ٚ سػشٝ وّٓ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سه فبقٜ يآضٙبيي ثب ػال

اسشب٘ؽاـؼ خؽيؽ ٚ لؽيٓ 

   

4-18 
ْ اغشػبـي ضفبظز وٙٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي سٝ فبقٜ ٚ سه يآضٙبيي ثب ػال

فبقٜ اسشب٘ؽاـؼ خؽيؽ ٚ لؽيٓ  

   

   ْ اغشػبـي ا٘ٛاع ٞطؽاـ ؼٞٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي  يآضٙبيي ثب ػال 5-18

   ْ اغشػبـي سفا٘سفٛـٔبسٛـٞبي سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ  يآضٙبيي ثب ػال 6-18

   ْ ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي يآضٙبيي ثب ػال 7-18

   ٞبي ٘مطٝ وطي ؼـ ثفق غٙؼشي   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـٚش 8-18

    ٘مطٝ ٔؽاـ ففٔبٖ -  

   ٘مطٝ ٔؽاـ لؽـر  -  

   ٘مطٝ ٔٛ٘شبل ؼاغّي  -  

   ٘مطٝ ٔٛ٘شبل غبـخي  -  

   ٘مطٝ سفٔيٙبَ -  

   ٘مطٝ ٔسيف خفيبٖ  -  

    ضٙبسبيي اغَٛ ٘مطٝ وطي ٚ ٘مطٝ غٛا٘ي ثفق غٙؼشي 9-18

 24 16 8سَاًبيي اعشفبدُ اس اًَاع کليذ ّبي عبدُ ٍ هزکت عِ فبسُ   19

   آضٙبيي ثب وّيؽ زبلٛيي   1-19
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :         نام شغل                              

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   آضٙبيي ثب وّيؽ سّىشٛـي سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ   2-19

   آضٙبيي ثب وّيؽ سّىشٛـي ا٘ؽاقٜ ٌيفي   3-19

يسٟبي يير ٚ سٛيير ٚ فّٛسف سٛيآضٙبيي ثب ٔيىفٚسٛئيح ٚ ِيٕيز سٛ 4-19

فطبـ ٞٛا ٚ وّيؽٞبي ٌفيك اق ٔفوك 

   

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سٙسٛـٞب   5-19

   سٙسٛـ غب ق٘ي -  

   سٙسٛـ اِمبيي  -  

   سٙسٛـ ٔغٙبعيسي -  

    سٙسٛـ ٘ٛـي يىغففٝ ٚ ؼٚ عففٝ-  

    ـآضٙبيي ثب ضسشي اسشخ ؼسشي اسشبـ ر 6-19

   آضٙبيي ثب وٙشبوشٛـ  7-19

     (سبيٕف )آضٙبيي ثب ـِٝ قٔب٘ي   8-19

   ضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق ا٘ٛاع وّيؽ ٞبي سبؼٜ ٚ ٔفوت سٝ فبقٜ  9-19

سَاًبيي اعشفبدُ اس حفبظز کٌٌذُ ّبي الكشزيكي در ؽجكِ  20

عِ فبسُ  

8 8 16 

   ضفاـسي ؾٚة ضٛ٘ؽٜ   (فيٛق ٞبي وبـؼي  )آضٙبيي ثب وّيؽ فيٛق  1-20

   آضٙبيي ثب وّيؽ فيٛق اسٛٔبسيه   2-20

   ٔشبَ ٚ ٘طٜٛ اسشفبؼٜ آٖ ؼـ ضجىٝ سٝ فبقٜ ٚ سىفبقٜ   آضٙبيي ثب ثي 3-20

   آضٙبيي ثبوٙشفَ ثبـٚ ٘طٜٛ اسشفبؼٜ آٖ ؼـ ضجىٝ سٝ فبقٜ ٚ سىفبقٜ  4-20

   ٘طٜٛ اسشفبؼٜ آٖ ؼـ ٔؽاـ  ٚ آضٙبيي ثبوٙشفَ فبق 5-20

ضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق ضفبظز وٙٙؽٜ ٞبي اِىشفيىي ؼـ ضجىٝ سٝ  6-20

 فبقٜ
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :       نام شغل                                     

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

 115 100 15سَاًبيي راُ اًذاسي الكشزٍهَسَرّبي عِ فبسُ   21

   آضٙبيي ثب الٔخ ثػٛـر سشبـٜ   1-21

   آضٙبيي ثب الٔخ ثػٛـر ٔثّث  2-21

    آضٙبيي ثب سػشٝ وّٓ اِىشفٚٔٛسٛـ  سٝ فبق ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث 3-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وّيؽ زبلٛيي   4-21

    اي  ٜآضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وّيؽ قثبٖ 5-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث سٛسظ وّيؽ قثب٘ٝ اي   6-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث سٛسظ وّيؽ قثب٘ٝ اي  7-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وٙشبوشٛـ   8-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وٙشبوشٛـ وٙشفَ اق ؼٚ ٘مغٝ ؼايٓ   9-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وٙشبوشٛـ ثػٛـر ِطظٝ اي ٚ ؼايٓ   10-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ يه دس اق ؼيٍفي  11-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ يه ثدبي ؼيٍفي  12-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر زذٍفؼ ـاسشٍفؼ لغغ سفيغ   13-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ زذٍفؼ ـاسشٍفؼ ضفبظز وبُٔ  14-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ يىي دس اق ؼيٍفي اسٛٔبسيه   15-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ يه ثٝ خبي ؼيٍفي اسٛٔبسيه   16-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ زذٍفؼ ـاسشٍفؼ اسٛٔبسيه   17-21

   ير  يآضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ ٔيىفٚ سٛ 18-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ سٙسٛـ  19-21

    ير يآضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ زذٍفؼ ـاسشٍفؼ سٛسظ ٔيىفٚسٛ 20-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث ٘ٛع اَٚ  21-21
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :     نام شغل                                       

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

    الٔخ ثػٛـر سشبـٜ ٘ػت ضٙبسبيي اغَٛ 22-21

   الٔخ ثػٛـر ٔثّث  ٘ػت ضٙبسبيي اغَٛ 23-21

سػشٝ وّٓ اِىشفٚٔٛسٛـ  سٝ فبق ثػٛـر سشبـٜ  ـاٜ ا٘ؽاقي ضٙبسبيي اغَٛ 24-21

 ٔثّث

   

    اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وّيؽ زبلٛيي ـاٜ ا٘ؽاقي ضٙبسبيي اغَٛ 25-21

اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث  ـاٜ ا٘ؽاقي ضٙبسبيي اغَٛ 26-21

 سٛسظ وّيؽ قثب٘ٝ اي

   

     اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وٙشبوشٛـ ـاٜ ا٘ؽاقي ضٙبسبيي اغَٛ 27-21

   اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وٙشبوشٛـ ـاٜ ا٘ؽاقي  1-27-21

اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ وٙشبوشٛـ وٙشفَ اق  ـاٜ ا٘ؽاقي ضٙبسبيي اغَٛ 28-21

ؼٚ ٘مغٝ ؼايٓ 

   

اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر زذٍفؼ ـاسشٍفؼ  ـاٜ ا٘ؽاقي ضٙبسبيي اغَٛ 29-21

لغغ سفيغ 

   

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ يىي دس اق ؼيٍفي اسٛٔبسيه   30-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ يه ثٝ خبي ؼيٍفي اسٛٔبسيه   31-21

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ زذٍفؼ ـاسشٍفؼ اسٛٔبسيه   32-21

   ير يآضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ سٛسظ ٔيىفٚ سٛ 33-21

ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث ٘ٛع  ضٙبسبيي اغَٛ 41-21

ؼْٚ 

   

 ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ٘ٛع اَٚ ثػٛـر ضٙبسبيي اغَٛ 42-21

سٛٔبسيه  ا

   

ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ٘ٛع ؼْٚ ثػٛـر  ضٙبسبيي اغَٛ 43-21

اسٛٔبسيه 
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :     نام شغل                                     

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث  ضٙبسبيي اغَٛ 44-21

زذٍفؼ ـاسشٍفؼ  

   

ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـ سٝ فبقٜ ثػٛـر سشبـٜ ٔثّث  ضٙبسبيي اغَٛ 45-21

زذٍفؼ ـاسشٍفؼ اسٛٔبسيه  

   

 70 50 20سَاًبيي راُ اًذاسي الكشزٍهَسَر سكفبسُ   22

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبقٜ سٛسظ وّيؽ سّىشٛـي   1-22

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبقٜ سٛسظ وٙشبوشٛـ  2-22

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبقٜ يه غبق٘ٝ سٛسظ وٙشبوشٛـ  3-22

    آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبقٜ ؼٚ غبق٘ٝ سٛسظ وٙشبوشٛـ 4-22

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبقٜ ثػٛـر زذٍفؼ ـاسشٍفؼ   5-22

 55 40 15 سَاًبيي اعشفبدُ اس ٍعبيل اًذاسُ گيزي در ثزق صٌؼشي 23

    CT, PTآضٙبيي ثب آٔذفٔشف ٚ ِٚز ٔشف سبثّٛيي ثب سفا٘س  1-23

   آضٙبيي ثب ففوب٘س ٔشف سبثّٛيي  2-23

   آضٙبيي ثب ٚار ٔشف سبثّٛيي  3-23

   آضٙبيي ثب وٙشٛـ سه فبق ٔؼِٕٛي   4-23

   آضٙبيي ثب وٙشٛـ سه فبقٜ ؼيديشبِي  5-23

   آضٙبيي ثب وٙشٛـ سٝ فبقٜ ٔؼِٕٛي  6-23

   آضٙبيي ثب وٙشٛـ سٝ فبقٜ ؼيديشبِي  7-23

   آضٙبيي ثب وسيٙٛس في ٔشف  8-23

    اسشفبؼٜ اق ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼـ ثفق غٙؼشي ضٙبسبيي اغَٛ 9-23

    اسشفبؼٜ اق ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼـ ثفق غٙؼشي 10-23
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي  :       نام شغل                                    

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

 35 24 11سَاًبيي عبخز سزاًغفَرهبسَر ّبي سكفبسُ   24

   آضٙبيي ثب سفا٘سفٛـٔبسٛـ   1-24

   سفا٘سفٛـٔبسٛـ سىفبقٜ  -  

   اسٛسفا٘سفٛـٔبسٛـ -  

   سفا٘سفٛـٔبسٛـ سٝ فبقٜ -  

   عفاضي ٚ سبغز سفا٘سفٛـٔبسٛـ ٞبي سىفبقٜ   ضٙبسبيي اغَٛ 2-24

ّبي اًذاسُ گيزي ٍ ٍعبيل  سَاًبيي کبر ثب دعشگبُ 25

آسهبيؾگبّي الكشزًٍيك 

4 8 12 

   آضٙبيي ثب اسيّٛسىٛح  1-25

   وبـ ثب اسيّٛسىٛح  ضٙبسبيي اغَٛ 2-25

ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ ٔطبسجٝ ٔمبؼيف ِٚشبلٚ خفيبٖ ِطظٝ اي ،  ضٙبسبيي اغَٛ 3-25

ٔبوكيٕٓ،ٔشٛسظ ٚ ٔٛثف ثب اسيّٛسىٛح 

   

   ا٘ؽاقٜ ٌيفي اغشالف فبق ثب اسيّٛسىٛح  ضٙبسبيي اغَٛ 4-25

   آضٙبيي ثب ِٔٛؽ ففوب٘س غٛسي  2-25

   آضٙبيي ثب ِٔٛؽ سيٍٙبِٟبي ٔػشّف ٚ فب٘ىطٗ ل٘فاسٛـ  3-25

 25 15 10 سَاًبيي سجشيِ ٍ سحليل هذاراّبي رسًٍبًظ 26

    آضٙبيي ثب ٔؽاـار ـقٚ٘ب٘س سفي ؼـ خفيبٖ ٔشٙبٚة 1-26

   سدكيٝ ٚ سطّيُ ٔؽاـ ـقٚ٘ب٘س سفي -  

   ثفـسي ضفيت ويفيز ؼـ ٔؽاـ ـقٚ٘ب٘س سفي -  

   ثفـسي دٟٙبي ثب٘ؽ ؼـ ٔؽاـ ـقٚ٘ب٘س سفي  

   آضٙبيي ثب ٔؽاـٞبي ـقٚ٘ب٘س ٔٛاقي  2-26

   سدكيٝ ٚ سطّيُ ٔؽاـ ـقٚ٘ب٘س ٔٛاقي  
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :نام شغل                                 

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   ثفـسي ضفيت ويفيز ؼـ ٔؽاـ ـقٚ٘ب٘س ٔٛاقي  

   ثفـسي دٟٙبي ثب٘ؽ ؼـ ٔؽاـ ـقٚ٘ب٘س  ٔٛاقي  

   سدكيٝ ٚ سطّيُ ٔؽاـاٞبي ـقٚ٘ب٘س  ضٙبسبيي اغَٛ 3-26

 RLC 10 20 30سَاًبيي ثزرعي ػولكزد اًَاع فيلشزّبي  27

   آضٙبيي ثب فيّشفٞبي دبييٗ ٌؿـ  1-27

   آضٙبيي ثب فيّشفٞبي ثبال ٌؿـ  2-27

   آضٙبيي ثب فيّشفٞبي ٔيبٖ ٌؿـ  3-27

   آضٙبيي ثب فيّشفٞبي ٔيبٖ ٍ٘ؿـ  4-27

    RLCضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼ ا٘ٛاع فيّشفٞبي  5-27

 65 50 15ّب  سَاًبيي ثزرعي خصَصيبر ديَدّب ٍ هَاد کبرثزد آى 28

   آضٙبيي ثب سبغشٕبٖ اسٕي ٘يٕٝ ٞبؼيٟب  1-28

    N ٚ P٘يٕٝ ٞبؼي ٞبي ٘ٛع  2-28

    آضٙبيي ثب سبغشٕبٖ ٔطػػبر ؼيٛؼٞب 3-28

    آضٙبيي ثب ٔؽاـ ٔؼبؼَ ؼيٛؼ ٚ ٔٙطٙي ٔطػػٝ  4-28

   ٞبي ٘بٍٔؿاـي ؼيٛؼٞب  آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـٚش 5-28

     LED، ق٘ف ، ضبسىي ، ٚـيىبح آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ؼيٛؼٞبي ٘مغٝ اي ، 6-28

   آضٙبيي ثب اغَٛ وبـ يىسٛ سبقٞبي ٘يٓ ٔٛج  7-28

    آضٙبيي ثب اغَٛ وبـ يىسٛ سبقٞبي سٕبْ ٔٛج 8-28

    آضٙبيي ثب اغَٛ وبـ غبفي ٞب 9-28

    clipperآضٙبيي ثب اغَٛ وبـ  10-28

    clamperآضٙبيي ثب اغَٛ وبـ  11-28

   آضٙبيي ثب اغَٛ وبـ ؼٚ،سٝ ٚ زٙؽ ثفاثف وٙٙؽٜ ٞبي ِٚشبل  12-28
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :نام شغل                                 

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   آضٙبيي ثب ؼيٛؼٞبي ق٘ف ٚ ٔٛاـؼ اسشفبؼٜ آٖ  13-28

   آضٙبيي ثب ـٌٛالسٛـ ؼيٛؼ ق٘في  14-28

    ٞب ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي غػٛغيبر ؼيٛؼٞب ٚ ٔٛاؼ وبـثفؼ آٖ 15-28

 16 8 8 سَاًبيي ثزرعي ػولكزد رلِ، هيكزٍفَى ٍ ثلٌذگَ 29

   ٞب  آضٙبيي ثب ـِٝ ٞب ٚ وبـ ثفؼ آٖ 1-29

   ٞب  آضٙبيي ثب ٔيىفٚفٗ ٞب ٚ وبـ ثفؼ آٖ 2-29

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼ ـِٝ، ٔيىفٚفٖٛ ٚ ثّٙؽٌٛ   3-29

سزاًشيغشَر ٍ هٌحٌي هؾخصِ  خصَصيبر  سَاًبيي ثزرعي 30

آًْب 

15 15 30 

    N ٚ Pآضٙبيي ثب سبغشٕبٖ سفا٘كيسشٛـ  1-30

   آضٙبيي ثب ٔٙطٙي ٔطػػٝ سفا٘كيسشٛـ ؼـ ضبِز اسشبسيه  2-30

   آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ٘بٍٔؿاـي دبيٝ ٞبي سفا٘كيسشٛـ ٚ سسز آٖ  3-30

    آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ػّٕىفؼ سفا٘كيسشٛـ              4-30

     ٞب ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي غػٛغيبر سفا٘كيسشٛـ ٚ ٔٙطٙي ٔطػػٝ آٖ 5-30

 35 20 15 سَاًبيي ثزرعي هذارار سزاًشيغشَري ٍ ثبيبعيٌگ آى 31

    CC-CE-CBآضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـٚضٟبي ثب يبسيًٙ  1-31

    ٚ وبـ ثفؼ آٖ DCآضٙبيي ثب سفسيٓ غظ ثبـ  2-31

   آضٙبيي ثب سفا٘كيسشٛـ ثؼٙٛاٖ سمٛيز وٙٙؽٜ  3-31

    CE ٔطػػبر سمٛيز وٙٙؽٜ  ثفـسيضٙبسبيي اغَٛ 4-31

    CC ٔطػػبر سمٛيز وٙٙؽٜ  ثفـسيضٙبسبيي اغَٛ 5-31

    CB ٔطػػبر سمٛيز وٙٙؽٜ  ثفـسيضٙبسبيي اغَٛ 6-31

   آضٙبيي ثب اثف ضفاـر ثف ػّٕىفؼ سفا٘كيسشٛـ  7-31
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :نام شغل                                

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

سَاًبيي ثزعي هذارار چٌذ طجمِ سزاًشيغشَري ٍ سمَيز  32

 کٌٌذُ ّبي لذرر

15 30 45 

     RCآضٙبيي ثب وٛدالل 1-32

   آضٙبيي ثب وٛداللسفا٘سفٛـٔبسٛـي  2-32

   آضٙبيي ثب وٛدالل ٔسشميٓ  3-32

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي لؽـر  4-32

   آضٙبيي ثب ٔؽاـ خؽا وٙٙؽٜ فبق  5-32

   آضٙبيي ثب ٔؽاـ ٔؼىٛس وٙٙؽٜ فبق  6-32

   آضٙبيي ثب سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي دٛش دَٛ  7-32

   ٘ٛع ٔىُٕ  آضٙبيي ثب سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي لؽـر اق 8-32

   آضٙبيي ثب سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي ؼاـِيٍٙشٖٛ   9-32

   آضٙبيي ثب سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي سفبضّي             10-32

ضٙبسبيي اغَٛ ٔؽاـار زٙؽ عجمٝ سفا٘كيسشٛـي ٚ سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي  11-32

لؽـر 

   

 25 10 15سَاًبيي ثزرعي ػولكزد هذارّبي ديَدي ٍيكغَکٌٌذُ ّب  33

   آضٙبيي ثب اِىشفٚ٘يه لؽـر ٚ وبـثفؼٞبي آٖ   1-33

   آضٙبيي ثب ؼيٛؼٞبي لؽـر ٚا٘ٛاع آٖ   2-33

   آضٙبيي ثب ؼيٛؼٞبي اسػبَ سفي  3-33

    آضٙبيي ثب ؼيٛؼٞبي اسػبَ ٔٛاقي 4-33

    ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼ ٔؽاـٞبي ؼيٛؼي سفي ٚ ٔٛاقي 5-33

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٔؽاـٞبي ؼيٛؼي ٚ وبـثفؼ آٖ ٞب  6-33

    RLC,LC,RC,RLثب ثبـٞبي -  

   ؼيٛؼٞبي ٞفقٌفؼ -  
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :      نام شغل                                    

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   يىسٛوٙٙؽٜ ٞبي سىفبق ٘يٓ ٔٛج  -  

   يىسٛ وٙٙؽٜ ٞبي سىفبق سٕبْ ٔٛج سىفبق  -  

   يىسٛ وٙٙؽٜ ٞبي سشبـٜ اي زٙؽ فبق  -  

   يىسٛ وٙٙؽٜ ٞبي دُ سٝ فبق -  

   ضٙبسبيي اغَٛ وبـ ثب ا٘ٛاع ٔؽاـٞبي ؼيٛؼي   7-33

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼٞبي ؼيٛؼي ٚ يىسٛوٙٙؽٜ ٞب   8-33

 35 20 15سَاًبيي ثزرعي ػولكزد ٍ طزاحي هذارار سزيغشَري  34

   آضٙبيي ثب سبغشٕبٖ سفيسشٛـ  1-34

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سفيسشٛـ ٚ وبـثفؼ آٖ ٞب   2-34

   ضٙبسبيي اغَٛ سسز سفيسشٛـ   3-34

ضٙبسبيي اغَٛ ضفبظز اق سفيسشٛـ ؼـثفاثف سغييفار ٘بٌٟب٘ي خفيبٖ ٚ  4-34

 ِٚشبل

   

    آضٙبيي ثب ػّٕىفؼ سفيسشٛـٞب 5-34

    سفي-  

    ٔٛاقي-  

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼ ٚ عفاضي ٔؽاـار سفيسشٛـي  6-34

 35 20 15سَاًبيي ثزرعي رٍػ ّبي هخشلف کوَسبعيَى سزيغشَر  35

   آَضٙبيي ثب ٔفْٟٛ وٕٛسبسيٖٛ   1-35

   آضٙبيي ثب وٕٛسبسيٖٛ عجيؼي   2-35

   آضٙبيي ثب وٕٛسبسيٖٛ اخجبـي ٚ ا٘ٛاع آٖ   3-35

   وٕٛسبسيٖٛ غٛؼثٝ غٛؼ  -  

   وٕٛسبسيٖٛ ضفثٝ  -  
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :نام شغل                                 

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   وٕٛسبسيٖٛ دبِس سطؽيؽ ضؽٜ  -  

   وٕٛسبسيٖٛ ٔىُٕ  -  

   وٕٛسبسيٖٛ دبِس غبـخي  -  

    وٕٛسبسيٖٛ ؼـ سٕز ثبـ-  

    وٕٛسبسيٖٛ ؼـ سٕز غظ -  

   آضٙبيي ثب عفاضي ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ   4-35

   ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ غٛؼ ثٝ غٛؼ ٚ ثفـسي آٖ   5-35

    ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ ضفثٝ ٚ ثفـسي آٖ 6-35

    ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ دبِس سطؽيؽ ضؽٜ ٚ ثفـسي آٖ 7-35

    ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ ٔىُٕ ٚ ثفـسي آٖ 8-35

    ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ دبِس غبـخي ٚ ثفـسي آٖ 9-35

   ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ سٕز ثبـ ٚ ثفـسي آٖ  10-35

   ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ وٕٛسبسيٖٛ سٕز غظ ٚ ثفـسي آٖ  11-35

 45 30 15سَاًبيي ثزرعي ػولكزد سزاًشيغشَرّبي لذرر   36

   آضٙبيي ثب سفا٘كيسشٛـٞبي لؽـر ٚ ا٘ٛاع آٖ   1-36

   ( BJT)سفا٘كيسشٛـٞبي ديٛ٘ؽ ؼٚ لغجي -  

   ( MOSFET)سفا٘كيسشٛـٞبي اثف ٔيؽا٘ي ثب ٘يٕٝ ٞبؼي اوسيؽ فّكي -  

   سفا٘كيسشٛـٞبي اِمبي اسشبسيه  -  

   ( IGBT)سفا٘كيسشٛـٞبي ؼٚ لغجي ثب ٌيز ػبيك ضؽٜ -  

    BJTآضٙبيي ثب ٔطػػٝ ٞبي وّيؽ ق٘ي  2-36

    BJTآضٙبيي ثب ٔطؽٚيز ٞبي وّيؽ ق٘ي  3-36

   آضٙبيي ثب وٙشفَ ـاٜ ا٘ؽاقي ثيس   4-36
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    MOSFETآضٙبيي ثب ٔطػػٝ ٞبي وّيؽ ق٘ي  5-36

    MOSFETآضٙبيي ثب ٔطؽٚؼيز ٞبي وّيؽ ق٘ي  6-36

   آضٙبيي ثب ـاٜ ا٘ؽاقي ٌيز  7-36

    ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼ سفي ٚ ٔٛاقي سفا٘كيسشٛـٞبي لؽـر  8-36

    آضٙبيي ثب خؽاسبقي ـاٜ ا٘ؽاقي ثيس ٚ ٌيز 9-36

آضٙبيي ثب خؽاسبقي يب ضٙبٚـ وفؼٖ سيٍٙبَ ٌيز يب وٙشفَ ٘سجز ثٝ  10-36

 قٔيٗ ٚ ا٘ٛاع آٖ 

   

    سفا٘سفٛـٔبسٛـٞبي دبِسي -  

   ادشٛوٛدّفي -  

   ضٙبسبيي اغَٛ خؽاسبقي سيٍٙبَ ٌيز يب وٙشفَ ٘سجز ثٝ قٔيٗ   11-36

 DC 15 20 35سَاًبيي ثزرعي چبدزّبي  37

   آضٙبيي ثب اسبس وبـ وبٞص دّٝ اي   1-37

   آضٙبيي ثب ػّٕىفؼ ففوب٘س ثبثز ٚ ففوب٘س ٔشغيف  2-37

   آضٙبيي ثب ػّٕىفؼ ففوب٘س ٔشغيف  3-37

    RLآضٙبيي ثب زبدفوبٞص دّٝ اي ثب ثبـ  4-37

   آضٙبيي ثب اسبس وبـ افكايص دّٝ اي   5-37

   آضٙبيي ثب عجمٝ ثٙؽي زبدفٞب  6-37

    Aزبدف والس -  

    Bزبدف والس -  

    Cزبدف والس -  

    Dزبدف والس -  

    Eزبدف والس -  

    آضٙبيي ثب ـٌٛالسٛـٞبي سغييف ؼٞٙؽٜ ضبِز ٚ ا٘ٛاع آٖ  7-37
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    ـٌٛالسٛـٞبي ثبن-  

    ـٌٛالسٛـٞبي ثٛسز-  

    ثٛسز –ـٌٛالسٛـٞبي ثبن -  

   ـٌٛالسٛـٞبي ويٛن -  

   آضٙبيي ثب ٔؽاـٞبي زبدف سفيسشٛـي  8-37

   آضٙبيي ثب زبدفٞبي ثب وٕٛسبسيٖٛ ضفثٝ  9-37

   ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ ـٌٛالسٛـ ثبن ٚ ثفـسي آٖ   10-37

   ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ ـٌٛالسٛـ ثٛسز ٚ ثفـسي آٖ  11-37

    ثٛسز ٚ ثفـسي آٖ –ضٙبسبيي اغَٛ ثسشٗ ٔؽاـ ـٌٛالسٛـ ثبن  12-37

   آضٙبيي ثب زبدفٞبي سٝ سفيسشٛـي ثب وٕٛسبسيٖٛ ضفثٝ  13-37

   آضٙبيي ثب زبدفٞبي دبِس سطؽيؽ  14-37

   ضٙبسبيي اغَٛ عفاضي ٔؽاـ زبدف  15-37

 40 25 15سَاًبيي ثزرعي ايٌَرسَرّبي دل سكفبس  38

   آضٙبيي ثب ايٙٛـسٛـٞبي دُ سىفبق  1-38

   آضٙبيي ثب ايٙٛـسٛـٞبي سٝ فبق ٚ ا٘ٛاع آٖ   2-38

    ؼـخٝ  180ٞؽايز -  

    ؼـخٝ  120ٞؽايز -  

    آضٙبيي ثب وٙشفَ ِٚشبل ايٙٛـسٛـٞبي سىفبق ٚ ا٘ٛاع آٖ  3-38

    ٔؽٚالسيٖٛ دٟٙبي دبِس ٔٙففؼ-  

    ٔؽٚالسيٖٛ دٟٙبي دبِس زٙؽ ٌب٘ٝ -  

   آضٙبيي ثب ٔؽٚالسيٖٛ دٟٙبي دبِس سيٙٛسي  4-38

   آضٙبيي ثب ايٙٛـسٛـٞبي سفيسشٛـي ثب وٕٛسبسيٖٛ اخجبـي  5-38
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   ايٙٛـسٛـٞبي ثب وٕٛسبسيٖٛ اضبفي -  

   ايٙٛـسٛـٞبي ثب وٕٛسبسيٖٛ ٔىُٕ -  

   آضٙبيي ثب ايٙٛـسٛـٞبي ٔٙجغ خفيبٖ   6-38

    ٔشغيف DCآضٙبيي ثب ايٙٛـسٛـ اسػبَ  7-38

   ضٙبسبيي اغَٛ وٙشفَ ِٚشبل ايٙٛـسٛـٞبي سىفبق   8-38

   ضٙبسبيي اغَٛ وٙشفَ ِٚشبل ايٙٛـسٛـٞبي سٝ فبق   9-38

   آضٙبيي ثب ايٙٛـسٛـٞبي سطؽيؽ سفي ٚ ا٘ٛاع آٖ   10-38

   ايٙٛـسٛـٞبي سطؽيؽ سفي ثب وّيؽ يه سٛيٝ  -  

   ايٙٛـسٛـٞبي سطؽيؽ سفي ثب وّيؽ ؼٚ سٛيٝ -  

   آضٙبيي ثب ايٙٛـسٛـٞبي ثب سطؽيؽ ٔٛاقي   11-38

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ايٙٛـسٛـٞبي سطؽيؽ سفي  12-38

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ايٙٛـسٛـٞبي سطؽيؽ ٔٛاقي  13-38

 40 25 15سَاًبيي ثزرعي کٌشزل کٌٌذُ ّبي ٍلشبص هشٌبٍة  39

   آضٙبيي ثب اسبس وٙشفَ لغغ ٚ ٚغُ  1-39

   آضٙبيي ثب اسبس وٙشفَ فبق  2-39

   آضٙبيي ثب وٙشفَ وٙٙؽٜ ٞبي ؼٚ سٛيٝ سىفبق ثب ثبـ ٔمبٚٔشي  3-39

   آضٙبيي ثب وٙشفَ وٙٙؽٜ ٞبي ؼٚ سٛيٝ سىفبق ثب ثبـ سّفي  4-39

    آضٙبيي ثب وٙشفَ وٙٙؽٜ ٞبي سٕبْ ٔٛج 5-39

   آضٙبيي ثب سيىّٛ وٙٛـسٛـ ٚا٘ٛاع آٖ  6-39

   سىفبق -  

   سٝ فبق -  

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي وٙشفَ وٙٙؽٜ ٞبي ؼٚ سٛيٝ سىفبق ثب ثبـ ٔمبٚٔشي  7-39

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي وٙشفَ وٙٙؽٜ ٞبي ؼٚ سٛيٝ سىفبق ثب ثبـ سّفي  8-39
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   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي سيىّٛ وٙٛـسٛـ  10-39

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي وٙشفَ وٙٙؽٜ ٞبي سٕبْ ٔٛج  9-39

 30 20 10سَاًبيي ثزرعي کليذّبي اعشبسيك   40

    سه فبق ACآضٙبيي ثب وّيؽٞبي  1-40

    سٝ فبق ACآضٙبيي ثب وّيؽٞبي  2-40

   آضٙبيي ثب وّيؽٞبي ٔؼىٛس وٙٙؽٜ سٝ فبق   3-40

    DCآضٙبيي ثب وّيؽٞبي  4-40

    آضٙبيي ثب ـِٝ ٞبي ضبِز خبٔؽ 5-40

    ضٙبسبيي اغَٛ عفاضي وّيؽٞبي اسشبسيه 6-40

 45 30 15سَاًبيي ثزرعي ػولكزد هٌبثغ سغذيِ صٌؼشي  41

   آضٙبيي ثب ٔٙبثغ سغؿيٝ غٙؼشي ٚ ا٘ٛاع آٖ   1-41

    DCٔٙبثغ سغؿيٝ -  

   ٔٙبثغ سغؿيٝ سغييف ضبِشي -  

   ٔٙبثغ سغؿيٝ سطؽيؽ  -  

   ٔٙبثغ سغؿيٝ ؼٚسٛيٝ  -  

    ACآضٙبيي ثب ٔٙبثغ سغؿيٝ  2-41

    سغييف ضبِشي ACٔٙبثغ سغؿيٝ -  

    سطؽيؽ ACٔٙبثغ سغؿيٝ -  

    ؼٚسٛيٝ ACٔٙبثغ سغؿيٝ -  

    DCضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ٔٙبثغ سغؿيٝ  3-41

    ACضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ٔٙبثغ سغؿيٝ  4-41

   آضٙبيي ثب ثٟجٛؼ ضفيت سٛاٖ   5-41
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    UPSآضٙبيي ثب آـايص ٞبي  6-41

    UPSضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ػّٕىفؼ آـايص ٞبي  7-41

 DC 15 25 40سَاًبيي ثزرعي ػولكزد ٍ کٌشزل هبؽيي ّبي  42

    DCآضٙبيي ثب ٔطػػٝ ٞبي اغّي ٔٛسٛـٞبي  1-42

    DCآضٙبيي ثب ضبِز ٞبي وبـي ٔٛسٛـٞبي  2-42

   آضٙبيي ثب ـاٜ ا٘ؽاقي سىفبق   3-42

   آضٙبيي ثب ـاٜ ا٘ؽاقٞبي سٝ فبق  4-42

    DCضٙبسبيي اغَٛ ـاٜ ا٘ؽاقي سىفبق ٚ سٝ فبق ٔٛسٛـٞبي  5-42

    DCآضٙبيي ثب اسبس وٙشفَ سٛاٖ ؼـ ٔٛسٛـٞبي  6-42

   وٙشفَ سفٔك ِٔٛؽي -  

   وٙشفَ سفٔك ـئٛسشبيي  -  

   وٙشفَ سفٔك سفويجي -  

    DCضٙبسبيي اغَٛ وٙشفَ سٛاٖ ؼـ ٔٛسٛـٞبي  7-42

آضٙبيي ثب ثب ػّٕىفؼ سيسشٓ ٞبي وٙشفَ ؼٚـ ؼـ ٔبضيٗ ٞبي اِىشفيىي  8-42

DC  وبـثفؼ آٖ ٞب ٚ 

   

   ضّمٝ ثسشٝ  -  

   ضّمٝ ثبق  -  

ضٙبسبيي اغَٛ ػّٕىفؼ سيسشٓ ٞبي وٙشفَ ؼٚـ ؼـ ٔبضيٗ ٞبي  9-42

 DCاِىشفيىي 

   

 AC 15 25 40سَاًبيي ثزرعي ػولكزد ٍ کٌشزل هبؽيي ّبي  43

   آضٙبيي ثب ـاٜ ا٘ؽاقي ٔٛسٛـٞبي اِمبيي   1-43

   آضٙبيي ثب ٔطػػبر ٔٛسٛـٞبي اِمبيي   2-43
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 اهداف و ريسبرنامه درسي
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   آضٙبيي ثب ـٚش ٞبي وٙشفَ سفػز ٚ ٌطشبٚـ ؼـ ٔٛسٛـٞبي اِمبيي   3-43

    وٙشفَ ِٚشبل اسشبسٛـ-  

   وٙشفَ ِٚشبل ـٚسٛـ -  

   وٙشفَ ففوب٘س -  

    وٙشفَ ففوب٘س ٚ ِٚشبل اسشبسٛـ -  

   وٙشفَ خفيبٖ اسشبسٛـ  -  

   وٙشفَ ِٚشبل، خفيبٖ ٚ ففوب٘س  -  

   ضٙبسبيي اغَٛ ـاٜ ا٘ؽاقي ٔٛسٛـٞبي اِمبيي   4-43

   آضٙبيي ثب ـاٜ ا٘ؽاق ٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ   5-43

   آضٙبيي ثب ٔطػػبر ٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ  6-43

   آَضٙبيي ثب ـٚش ٞبي وٙشفَ سفػز ٚ ٌطشبٚـ ٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ   7-43

   ٔٛسٛـٞبي لغت ثفخسشٝ  -  

   ٔٛسٛـٞبي ـئٛوشب٘سي -  

   ٔٛسٛـٞبي ثب آٞٙفثبي ؼايٕي  -  

   ضٙبسبيي اغَٛ وٙشفَ ضّمٝ ثسشٝ ٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ   8-43

 35 20 15سَاًبيي هحبفظز اس ٍعبيل ٍ هذارّبي الكشزًٍيك صٌؼشي   44

   آضٙبيي ثب غٙه سبقي ٚ ٌفٔبٌيف   1-44

   آضٙبيي ثب ٔؽاـٞبي اسٙبثف  2-44

   آضٙبيي ثب ضفبظز اق خفيبٖ ٚ ـٚش ٞبي آٖ   3-44

    اسشفبؼٜ اق فيٛق-  

    ACخفيبٖ غغب ثب ٔٙجغ -  

    DCخفيبٖ غغب ثب ٔٙجغ -  

    ضٙبسبيي اغَٛ ضفبظز اق خفيبٖ ؼـ ٔؽاـٞبي اِىشفٚ٘يه غٙؼشي 4-44
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 24 16 8 سَاًبيي ثزرعي هذارار هَلشي ٍيجزاسَري سزاًشيغشَري 45

    آضٙبيي ثب اغَٛ وبـ ِٔٛشي ٚيجفاسٛـٞب 1-45

   آضٙبيي ثب ِٔٛشي ٚيجفاسٛـ ٔٙٛ اسشبثُ  2-45

   آضٙبيي ثب ِٔٛشي ٚيجفاسٛـ آسشبثُ  3-45

   آضٙبيي ثب ِٔٛشي ٚيجفاسٛـ ثي اسشبثُ  4-45

    ثفـسي ٔؽاـار ِٔٛشي ٚيجفاسٛـي سفا٘كيسشٛـي ضٙبسبيي اغَٛ 5-45

 24 16 8 سَاًبيي طزاحي ٍ عبخز فيجز هذارچبدي 46

   آضٙبيي ثب اسشب٘ؽاـؼ فيجف ٔؽاـزبدي  1-46

   آضٙبيي ثب اسشب٘ؽاـؼ عفاضي ٔؽاـ زبدي  2-46

   آضٙبيي ثب ـٚضٟبي ا٘شمبَ ٘مطٝ ٔؽاـ زبدي ـٚي فيجف  3-46

   ـٚش ٔبليه  

   ـٚش دٛقيشيٛ  

   ـٚش سيّه اسىفيٗ  

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سٕجّٟبي لغؼبر اِىشفٚ٘يىي  4-46

    عفاضي ٚ سبغز فيجف ٔؽاـزبدي ضٙبسبيي اغَٛ 5-46

 45 34 11سَاًبيي لحين کبري لطؼبر الكشزًٍيكي  47

   آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ ِطيٓ وبـي لغؼبر اِىشفٚ٘يىي ٚ ا٘شػبة ٞٛيٝ ٔٙبست  1-47

   آضٙبيي ثب سٕيك وفؼٖ سغص فيجف ٚ لّغ وص  2-47

دفٚلٜ عفاضي فيجف ٔؽاـزبدي ٚ ِطيٓ وبـ ٚ ٔٛ٘شبل فيجف  ضٙبسبيي اغَٛ 3-47

ٔؽاـزبدي 

   

ّبي صَسي ٍ سصَيزي  سَاًبيي ًصت ٍ راُ اًذاسي عيغشن 48

 هحيط خَدرٍ ٍ

8 16 24 

    ٞبي غٛسي ٚ سػٛيفي ؼاغُ اسٛٔجيُ آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ٘ػت سيسشٓ 1-48
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 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

    ٚ اوٛٞب ٚ وبـثفؼ اآضٙبيي ثب ا٘ٛاع آٔذّي فبيف ٜ 2-48

   آضٙبيي ثب سيسشٓ ٔيىفٚفٖٛ وٙففا٘س ٚ ٘طٜٛ ا٘شػبة آٖ  3-48

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٔيىسف  4-48

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـن ٞبي غٛسي ٚ سػٛيفي 5-48

   ٚ دفلوشٛـ ٚ سّٛيكيٖٛ دالسٕب يآضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٚيؽ 6-48

    آضٙبيي ثب ٔؽاـار اِىشفيىي ثفق غٛؼـٚ 7-48

    ٔطيظ غٛؼـٚ ٚ ٞبي غٛسي ٚ سػٛيفي  سيسشٓيوص  سيٓ٘طٜٛآضٙبيي ثب 8-48

9-48 
 ٘ػت ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي سيسشٓ ٞبي غٛسي ٚ سػٛيفي ضٙبسبيي اغَٛ

 غٛؼـٚ ٚ ٔطيظ

   

 12 8 4 هحيطّبي ًَردزداسي  سَاًبيي ًصت ٍ راُ اًذاسي عيغشن 49

    آضٙبيي ثب ٚسبيُ ٚ سدٟيكار ٘ٛـدفؼاقي 1-49

   ٔطيظ آضٙبيي ثب اغَٛ ٘ٛـدفؼاقي  2-49

   ٞبي ؼٚاـ  آضٙبيي ثب اغَٛ ثفق ـسب٘ي سيسشٓ 3-49

4-49 
غيبثبٟ٘ب ٚ  ٞبي ٘ٛـدفؼاقي دبـوٟب ٚ ا٘ؽاقي سيسشٓ ثب ٘ػت ٚ ـاٜ آضٙبيي

ٔؼبثف 

   

   ٔطيظ ٞبي ٘ٛـدفؼاقي  ٘ػت ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي سيسشٓ ضٙبسبيي اغَٛ 5-49

 24 16 8 سَاًبيي ًصت آًشي هزکشي عبخشوبى ٍ آًشي ثزلي خَدرٍ 50

   ا٘ٛاع آ٘شٗ  ٚ وبـثفؼ آٟ٘ب  آضٙبيي ثب 1-50

   آضٙبيي ثب ٘ػت آ٘شٗ ٔفوكي سبغشٕبٖ  2-50

   اضٙبيي ثب ٘ػت آ٘شٗ ثفلي غٛؼـٚ  3-50

    ضٙبسبيي اغَٛ ٘ػت آ٘شٗ ٔفوكي سبغشٕبٖ ٚ آ٘شٗ ثفلي غٛؼـٚ 4-50
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51 
در   ثزلي ثز  ؽيؾِ ثبال ٍ  هزکشي  دسدگيز ، لفل ًصت  سَاًبيي 

اسَهجيل 

8 16 24 

   آضٙبيي ثب لفُ ٔفوكي ٚ ا٘ٛاع آٖ  1-51

   آضٙبيي ثب لفُ ٔفوكي غٛؼـٚ  2-51

   آضٙبيي ثب لفُ ٔفوكي سبغشٕبٟ٘ب  3-51

   آضٙبيي ثب ؼقؼٌيف ٚ ا٘ٛاع آٖ  4-51

    لفُ ٔفوكي  ضٙبسبيي اغَٛ ٘ػت 5-51

   ضٙبسبيي اغَٛ ٘ػت ؼقؼٌيفؼـسبغشٕبٖ  6-51

   ضٙبسبيي اغَٛ ػيت يبثي ٚ سؼٕيف ضيطٝ ثبالثف ثفلي اسٛٔجيُ  7-51

سَاًبيي ًصت عيغشن اػالم حزيك ، دٍرثيي هذارثغشِ ٍ  52

 درثْبي اسَهبسيك در عبخشوبًْب

8 32 40 

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ؼسىشٛـٞبي ضفاـسي 1-52

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ؼسىشٛـٞبي ؼٚؼي 2-52

   ٞبي اػالْ ضفيك ٚ ٘طٜٛ ٘ػت آٟ٘ب  آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سيسشٓ 3-52

   ٞبي اػالْ ؼٚـثيٗ ٔؽاـثسشٝ ٚ ٘طٜٛ ٘ػت آٟ٘ب  آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سيسشٓ 4-52

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سيسشٓ ؼـثٟبي اسٛٔبسيه ٚ ٘طٜٛ ٘ػت آٟ٘ب  5-52

ضٙبسبيي اغَٛ ٘ػت سيسشٓ اػالْ ضفيك ، ؼٚـثيٗ ٔؽاـثسشٝ ٚ ؼـثٟبي  6-52

اسٛٔبسيه ؼـ سبغشٕبٟ٘ب 

   

 16 8 8ّبي  ديجيشبلي  سَاًبيي ؽٌبخز  عيغشن 53

   ٞبي ؼيديشبِي ٚ وبـثفؼ آٖ  آضٙبيي ثب سيسشٓ 1-53

   آضٙبيي ثب سيسشٓ آ٘بِٛي ٚ وبـثفؼ آٖ  2-53

   ضٙبسبيي اغَٛ ٔمبيسٝ سيسشٓ آ٘بِٛي ٚ ؼيديشبَ   3-53
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ّبي اػذاد ٍ ًحَُ اعشفبدُ اس  سَاًبيي ثزرعي عيغشن 54

 عيغشن اػذاد ثبيٌزي

11 4 15 

    آضٙبيي ثب ضٕبـش ثػٛـر ؼٞؽ ٞي ٚ ؼٚؼٚيي 1-54

   آضٙبيي ثب سجؽيُ اػؽاؼ ثبيٙفي ثٝ ؼسيٕبَ ٚ ثبِؼىس  2-54

سجؽيُ آٟ٘ب  (اوشبَ ، ٍٞكا ٚ ؼسيٕبَ  )آضٙبيي  ثب سيسشٓ ؼيٍف اػؽاؼ  3-54

ثيىؽيٍف 

   

   آضٙبيي ثب خٕغ ؼـ سيسشٓ ثبيٙفي  4-54

   آضٙبيي ثب سففيك ؼـ سيسشٓ ثبيٙفي  5-54

   آضٙبيي ثب ضفة ؼـ سيسشٓ ثبيٙفي  6-54

   آضٙبيي ثب سمسيٓ ؼـ سيسشٓ ثبيٙفي  7-54

   آضٙبيي ثب ٔشٕٓ اػؽاؼ ٚ اسشفبؼٜ اق ٔشٕٓ يه ٚ ؼٚ ؼـ سففيك اػؽاؼ ثبيٙفي  8-54

ٞبي اػؽاؼ ٚ ٘طٜٛ اسشفبؼٜ اق سيسشٓ  ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي سيسشٓ 9-54

اػؽاؼ ثبيٙفي 

   

ّبي  ّبي هٌطمي ٍ اعشفبدُ اس گيز سَاًبيي ؽٌبخز گيز 55

 هٌطمي

19 44 63 

 AND,OR,.XOR,XNOR,NOTٞبي ٔٙغمي  آضٙبيي ثب ٌيز 1-55

ؼٚ ٚـٚؼي ٚ ثيطشف اق ؼٚ ٚـٚؼي 

   

   ثؼٙٛاٖ يه ٌيز ػٕٛٔي NAND آضٙبيي ثب ٌيز  2-55

   لٛا٘يٗ ٚ ـٚاثظ خجفثَٛ  ، آضٙبيي ثبؼيبٌفاْ ٖٚ 3-55

ٞبي ٔٙغمي ثب اسشفبؼٜ اق سفا٘كيسشٛـ ٚ ؼيٛؼ ٚ  آضٙبيي ثب ٔؽاـ ٌيز 4-55

ٔمبٚٔشي 

   

   آضٙبيي ثب خؽَٚ وبـ٘ٛ سب ضؽاوثف دٙح ٔشغيف  5-55
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 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

 وبـثفؼي ٚ ثفـسي ٔؼبيت ٚ ٔكايبي TTLآضٙبيي ثب ٌيز ٞبي ٔٙغمي  6-55

آٖ 

   

وبـثفؼي ٚ ثفـسي ٔؼبيت ٚ CMOSآضٙبيي ثب ٌيز ٞبي ٔٙغمي  7-55

ٔكايبي آٖ 

   

    ٚ اسشفبؼٜ اق آٖ ICٞبي اعالػبسي  آضٙبيي ثب وشبة 8-55

   آضٙبيي ثب سبغشٗ ٔؽاـ ٌيز ٞبي ٔٙغمي اق ـٚي ػجبـسٟبي ثِٛي  9-55

آضٙبيي ثب ـسٓ ٔؽاـاق يه ػجبـر ثِٛي ٔبوسشفٔي ٚ ػجبـر ثِٛي  10-55

ٔيٙشفٔي  

   

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ٌيز ٞبي ٔٙغمي ٚ اسشفبؼٜ اق ٌيز ٞبي ٔٙغمي  11-55

 24 16 8 سَاًبيي طزاحي هذارّبي سزکيجي 56

    وؽ اسىي – افكٚ٘ي 3 ، وؽ ٌفي ٚ وؽ  BCDآضٙبيي ثب وؽ  1-56

    ٞفز لغؼٝ اي  LEDآضٙبيي ثب ٕ٘بيطٍفٞبي 2-56

    ثٝ ٞفز لغؼٝ اي BCDـاٜ ا٘ؽاق / آضٙبيي ثب ـٔك ٌطب  3-56

   آضٙبيي ثب ؼيىٛؼـ ٚ ديبؼٜ سبقي سٛاثغ ثب اسشفبؼٜ اق آٖ  4-56

   آضٙبيي ثب ِٔٛشي دّىسف ٚ ديبؼٜ سبقي سٛاثغ ثب اسشفبؼٜ اق آٖ  5-56

6-56     ضٙبسبيي اغَٛ عفاضي ٔؽاـٞبي سفويجي 

 24 16 8 سَاًبيي اعشفبدُ اس فيليخ فالح ّب 57

    سبػشي  RS  ٚ RSآضٙبيي ثب فّيخ فالح  1-57

    JK  ٚ Master slave JKآضٙبيي ثب فّيخ فالح  2-57

    Dآضٙبيي ثب فّيخ فالح ٘ٛع   3-57

    Tآضٙبيي ثب فّيخ فالح ٘ٛع  4-57

5-57 َ اسشفبؼٜ اق فيّيخ فالح ٞبضٙبسبيي اغٛ      
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 24 16 8  سَاًبيي کبر ثب ؽيفز رجيغشزّب 58

    غفٚخي ٔٛاقي–آضٙبيي ثب ضيفز ـخيسشف ٚـٚؼي سفي  1-58

   غفٚخي سفي - آضٙبيي ثب ضيفز ـخيسشف ٚـٚؼي سفي 2-58

   غفٚخي سفي - آضٙبيي ثب ضيفز ـخيسشف ٚـٚؼي ٔٛاقي 3-58

    غفٚخي ٔٛاقي –آضٙبيي ثب ضيفز ـخيسشف ٚـٚؼي ٔٛاقي  4-58

   زخ ـٚ -آضٙبيي ثب ضيفز ـخيسشفٞبي ـاسز ـٚ 5-58

   ضٙبسبيي اغَٛ وبـ ثب ضيفز ـخيسشفٞب  6-58

 32 24 8 سَاًبيي ثزرعي اًَاع ؽوبرًذُ ّبي الجيك 59

1-59 
يٗ ضٕبـ ي ٚ دبـثبال ضٕب (غيف ٕٞكٔبٖ )آضٙبيي ثب ضٕبـ٘ؽٜ ٞبي آسٙىفٖٚ 

يٗ ضٕبـ ٕٞكٔبٖ يٚ ٕٞسٙيٗ ثبال  ٚ دب
  

 

    (ٕٞكٔبٖ  )آضٙبيي ثب ضٕبـ٘ؽٜ ٞبي سٙىفٖٚ  2-59

     BCDآضٙبيي ثب ضٕبـ٘ؽٜ ٞبي ضّمٛي ٚ ضّمٛي ٔبـدير ٚ  3-59

   آضٙبيي ثب ضٕبـ٘ؽٜ ٞبي ٘بٔفست  4-59

    ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ا٘ٛاع ضٕبـ٘ؽٜ ٞبي الخيه  5-59

 16 10 6 سَاًبيي ثزرعي هذارّبي هحبعجبسي 60

    ييآضٙبيي ثب ٘يٓ خٕغ وٙٙؽٜ ٚ سٕبْ خٕغ وٙٙؽٜ ؼٚؼٚ 1-60

    ييآضٙبيي ثب ٘يٓ سففيك وٙٙؽٜ ٚ سٕبْ سففيك وٙٙؽٜ ؼٚؼٚ 2-60

     ٔمبيسٝ ٌف ٚ وبـثفؼ آٖ ICآضٙبيي ثب  3-60

   يي اغَٛ ثفـسي ٔؽاـٞبي ٔطبسجبسي ضٙبسب 4-60

 16 8 8 سَاًبيي ثزرعي ٍ کبر ثب اًَاع حبفظِ ّب 61

1-61 
 ,SRAM) ٚ ا٘ٛاع آٖ  (RAM )آضٙبيي ثب ضبفظٝ ثب ؼسشيبثي سػبؼفي 

DRAM  )  
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2-61 
 ,EEPROM) ٚ ا٘ٛاع آٖ  (ROM)آضٙبيي ثب ضبفظٝ فمظ غٛا٘ؽ٘ي 

EPROM, PROM )

   

   آضٙبيي ثب ضبفظٝ ٞبي غٛا٘ؽ٘ي ٚ ٘ٛضشٙي غيف ففاـ  3-61

    رآضٙبيي ثب ثسشٝ ثٙؽي ضبفظٝ ٞب ٚ اثكاـٞبي ؾغيفٜ سبقي دف ظففي 4-61

    يي اغَٛ ثفـسي ٚ وبـ ثب ا٘ٛاع ضبفظٝ ٞبضٙبسب 5-61

 32 24 8 در هذارار هٌطمي  TTL ٍ CMOSسَاًبيي اعشفبدُ اس  62

     ثٝ يىؽيٍفTTL  ٚ CMOS ٞبي  ICآضٙبيي ثب اضشفان  1-62

2-62 
 ثب ٔػفف وٙٙؽٜ ٞب TTL  ٚ CMOS ٞبي  ICآضٙبيي ثب اضشفان 

.... ٔثُ آليف ، ـِٝ ، ٔٛسٛـ ، سِٛٙٛئيؽ ٚ 

   

   ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي  آٟ٘ب  (اسشخ ٔٛسٛـ  )آضٙبيي ثب ٔٛسٛـٞبي دّٝ اي  3-62

4-62 
 ثٝ ٔٛسٛـٞبي دّٝ اي TTL  ٚ CMOS  ٞبي  ICآضٙبيي ثب اضشفان 

 (اسشخ ٔٛسٛـ)

   

    ؼـ ٔؽاـار ٔٙغمي  TTL ٚ CMOSضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق  5-62

63 
سَاًبيي اعشفبدُ اس يكغَ کٌٌذُ ّبي غيز کٌشزل ؽذُ سكفبسُ 

 ٍ عِ فبسُ

12 24 36 

    ٘يٓ ٔٛج سىفبقٜ غيف وٙشفَ ضؽٜ ٜآضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽ 1-63

    ٘يٓ ٔٛج سىفبقٜ ثب ثبـ إٞي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

    ٘يٓ ٔٛج سىفبقٜ ثب ثبـإٞي سّفي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

     سٕبْ ٔٛج سىفبقٜ غيف وٙشفَ ضؽٜٜآضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽ 2-63

    سٕبْ ٔٛج سىفبقٜ ثب ثبـ إٞي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

    سٕبْ ٔٛج سىفبقٜ ثب ثبـإٞي سّفي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

    ٘يٓ ٔٛج سٝ فبقٜ غيف وٙشفَ ضؽٜ ٜآضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽ 3-63
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    ٘يٓ ٔٛج سٝ فبقٜ ثب ثبـ إٞي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

    ٘يٓ ٔٛج سٝ فبقٜ ثب ثبـإٞي سّفي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

    سٕبْ ٔٛج سٝ فبقٜ غيف وٙشفَ ضؽٜ ٜآضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽ 4-63

    سٕبْ ٔٛج سٝ فبقٜ ثب ثبـ إٞي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

    سٕبْ ٔٛج  سٝ فبقٜ ثب ثبـإٞي سّفي ٜيىسٛ وٙٙؽ-  

ضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق يىسٛ وٙٙؽٜ ٞبي غيف وٙشفَ ضؽٜ سىفبقٜ ٚ  5-63

سٝ فبقٜ 

   

 ّبي کٌشزل ؽذُ سكفبسُ ٍ ُسَاًبيي اعشفبدُ اس يكغَ کٌٌذ 64

 عِ فبسُ

14 24 38 

   آضٙبيي ثب ؼيٛؼ لؽـر  1-64

    PUTٚ ٌيز  آ٘ؽي   SCRآضٙبيي ثب سفيسشٛـ ٌيز وبسؽي 2-64

   ثفـسي ػّٕىفؼ ٚ ٔٙطٙي ٔطػػٝ سفيسشٛـ -  

    ٘طٜٛ آقٔبيص سفيسشٛـ-  

   ثفـسي ٔطػػبر سفيسشٛـ ثب اسشفبؼٜ اق وشبثسٝ ٞبي ـإٞٙب -  

    سىٙيه ٞبي وٕٛسبسيٖٛ سفيسشٛـ-  

    ٔؽاـٞبي ـٚضٗ وفؼٖ سفيسشٛـ-  

   آضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽٜ ٘يٓ ٔٛج سىفبقٜ وٙشفَ ضؽٜ  3-64

   آضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽٜ سٕبْ ٔٛج سىفبقٜ وٙشفَ ضؽٜ  4-64

   آضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽٜ ٘يٓ ٔٛج سٝ فبقٜ وٙشفَ ضؽٜ  5-64

   آضٙبيي ثب يىسٛ وٙٙؽٜ سٕبْ ٔٛج سٝ فبقٜ وٙشفَ ضؽٜ  6-64

ٛ وٙٙؽ 7-64 َ ضؽٜ سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ ٜضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق يىس     ٞبي وٙشف
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 ٍ اًذاسُ گيزي دبراهشزّبي FETسَاًبيي کبر ثب سزاًشيغشَر  65

دريي ، عَرط ٍ گيز 

8 16 24 

    FET ا٘ٛاع ثبآضٙبيي  1-65

1-1-65 JFET    

2-1-65 MOSFET    

  ٚ ا٘ؽاقٜ ٌيفي دبـأشفٞبي FETضٙبسبيي اغَٛ وبـ ثب سفا٘كيسشٛـ  2-65

 ؼـيٗ، سٛـس ٚ ٌيز

   

ّبي کٌشزل رٍؽٌبيي،  سَاًبيي ثكبرگيزي سزيغشَر در عيغشن 66

 حزارسي ٍ ثزٍد سي 

8 16 24 

    ٞبي وٙشفَ ـٚضٙبيي آضٙبيي ثب سفيسشٛـ ؼـ سيسشٓ 1-66

   ٞبي وٙشفَ ضفاـر  آضٙبيي ثب سفيسشٛـ ؼـ سيسشٓ 2-66

   ٞبي وٙشفَ ثفٚؼر  آضٙبيي ثب سفيسشٛـ ؼـ سيسشٓ 3-66

ضٙبسبيي اغَٛ ثىبـٌيفي سفيسشٛـ ؼـ سيسشٓ ٞبي وٙشفَ ـٚضٙبيي ،  4-66

 ضفاـسي ٚ ثفٚؼ سي

   

سَاًبيي اعشفبدُ اس سزيغشَر ّب در هذارّبي ثب کوَسبعيَى  67

اججبري 

7 12 19 

    Aآضٙبيي ثب وٕٛسبسيٖٛ ـقٚ٘ب٘س ثبـ والس  1-67

    B والس LCآضٙبيي ثب وٕٛسبسيٖٛ ثب ٔؽاـ  2-67

ضٛؼ   ير ٔيي سٛ SCR وٝ سٛسظ  LC ٚ يب  Cآضٙبيي ثب وٕٛسبسيٖٛ  3-67

  D  ٚ Cوالس 

 
 

 

    Eآضٙبيي ثب وٕٛسبسيٖٛ ٔٙجغ دبِس غبـخي والس  4-67

   آضٙبيي ثب ٞيز سيًٙ ثفاي لغؼبر اِىشفٚ٘يه غٙؼشي  5-67

   ضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق سفيسشٛـ ٞب ؼـ ٔؽاـٞبي ثب وٕٛسبسيٖٛ اخجبـي  6-67
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دزٍصُ الكشزًٍيك ، ديجيشبل ٍ الكشزًٍيك اًجبم سَاًبيي  68

صٌؼشي 

4 24 28 

   آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ا٘دبْ دفٚلٜ اِىشفٚ٘يه ، ؼيديشبَ ٚ اِىشفٚ٘يه غٙؼشي  1-68

   ضٙبسبيي اغَٛ ا٘دبْ دفٚلٜ اِىشفٚ٘يه ، ؼيديشبَ ٚ اِىشفٚ٘يه غٙؼشي  2-68

سَاًبيي ًمؾِ کؾي ٍ ًمؾِ خَاًي هذارار راُ اًذاسي ٍ  69

ّبي جزيبى داين  کٌشزل هبؽيي

4 12 16 

ٞبي خفيبٖ ؼايٓ  آضٙبيي ثب ػاليٓ اغشػبـي ٚ اغَٛ ٘مطٝ وطي ٔبضيٗ 1-69

ٚ وّيؽٞبي ـاٜ ا٘ؽاقي 

   

آضٙبيي ثب ػاليٓ اغشػبـي ٚ اغَٛ ٘مطٝ وطي ٔمبٚٔز ٔشغيف ٚ  2-69

دشب٘سيٛٔشف 

   

ضٙبسبيي اغَٛ ٘مطٝ وطي ٚ ٘مطٝ غٛا٘ي ٔؽاـار ـاٜ ا٘ؽاقي ٚ وٙشفَ  3-69

 ٔبضيٗ ٞبي خفيبٖ ؼايٓ

   

70 
اًَاع صًزاسَرّبي جزيبى داين ٍ هَارد ثزرعي سَاًبيي 

 اعشفبدُ آًْب

5 1 6 

    ل٘فاسٛـ ٞبي خفيبٖ ؼايٓا٘ٛاع آضٙبيي ثب  1-70

   سفي ٚ وٕذٛ٘ؽ  –ل٘فاسٛـ ثبضٙز سطفيه خؽاٌب٘ٝ ، سطفيه سفغٛؼ -  

   ػىس اِؼُٕ آـٔيسف ؼـ ل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ ٚ ـٚش ٔمبثّٝ ثب آٖ -  

   ـئٛسشبي ٔيؽاٖ سطفيه ٚ دشب٘سيٛٔشف -  

    ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ا٘ٛاع ل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ ٚ ٔٛاـؼ اسشفبؼٜ آٟ٘ب 2-70

    ثفـسي ا٘ٛاع ل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ ٚ ٔٛاـؼ اسشفبؼٜ آٟ٘ب 3-70

 12 8 4 سَاًبيي راُ اًذاسي ٍ کٌشزل صًزاسَرّبي جزيبى داين 71

ـاٜ ا٘ؽاقي ٚ وٙشفَ ل٘فاسٛـ ضٙز سطفيه خؽاٌب٘ٝ ، ٘طٜٛ آضٙبيي ثب  1-71
 سطفيه سفغٛؼ ، ل٘فاسٛـسفي ، ل٘فاسٛـ وٕذٛ٘ؽ
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي :نام شغل                                   

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

ـاٜ ا٘ؽاقي ٚ وٙشفَ ل٘فاسٛـ ضٙز سطفيه خؽاٌب٘ٝ ، ضٙبسبيي اغَٛ  2-71

سطفيه سفغٛؼ ، ل٘فاسٛـسفي ، ل٘فاسٛـ وٕذٛ٘ؽ 

   

سَاًبيي عين کؾي ٍ راُ اًذاسي الكشزٍهَسَرّبي جزيبى  72

داين 

4 16 20 

   آضٙبيي ثب اغَٛ وبـ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ  1-72

 آضٙبيي ثب ػىس اِؼُٕ آـٔيسف ؼـ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ ٚ ـٚش 2-72

ٞبي ٔمبثّٝ ثب آٖ 

   

   ضٙبسبيي اغَٛ سيٓ وطي ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ    3-72

 12 8 4 سَاًبيي کٌشزل عزػز الكشزٍهَسَرّبي جزيبى داين 73

وٙشفَ سفػز ثب اسشفبؼٜ اق ٔمبٚٔز ؼـ ٔيؽاٖ ٘طٜٛ آضٙبيي ثب  1-73

 اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ضٙز ٚ وٕذٛ٘ؽ

   

وٙشفَ سفػز ثب اسشفبؼٜ اق ٔمبٚٔز ؼـ ٔؽاـ آـٔيسف ٘طٜٛ آضٙبيي ثب  2-73

اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ 

   

وٙشفَ سفػز ثب  ـٚش وٙشفَ ِٚشبل ؼٚ سف آـٔيسف ؼـ ٘طٜٛ آضٙبيي ثب  3-73

اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ضٙز ٚ وٕذٛ٘ؽ 

   

وٙشفَ سفػز ثب  ـٚش وٙشفَ ِٚشبل ؼٚ سف آـٔيسف ؼـ ضٙبسبيي اغَٛ  4-73

اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ضٙز ٚ وٕذٛ٘ؽ 

   

 12 8 4 ايٌَرسزّبي الكشزٍهَسَرّبي جزيبى داينثزرعي سَاًبيي  74

    آضٙبيي ثب ايٙٛـسفٞبي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ 1-74

    ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ايٙٛـسفٞبي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي خفيبٖ ؼايٓ 2-74

75 
سَاًبيي ًمؾِ کؾي ٍ ًمؾِ خَاًي هذار صًزاسَر جزيبى 

 ُهشٌبٍة سكفبسُ ٍ عِ فبس 

6 12 18 

    وبـ ل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ٔشٙبٚة سىفبقٜ ٚ سٝ فبقٜ ثب ٘طٜٛآضٙبيي  1-75
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   آضٙبيي ثب ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼـ ٔؽاـ ل٘فاسٛـٞب  2-75

   آضٙبيي ثب ػاليٓ اغشػبـي ل٘فاسٛـٞبي خفيبٖ ٔشٙبٚة  3-75

 14 10 4 ُسَاًبيي راُ اًذاسي  صًزاسَر جزيبى هشٌبٍة سكفبسُ ٍ عِ فبس 76

    آضٙبيي ثب ـاٜ ا٘ؽاقي ل٘فاسٛـ خفيبٖ ٔشٙبٚة سىفبقٜ 1-76

   آضٙبيي ثب ـاٜ ا٘ؽاقي ل٘فاسٛـ خفيبٖ ٔشٙبٚة سٝ فبقٜ  2-76

     ـاٜ ا٘ؽاقي ل٘فاسٛـٞب رآضٙبيي ثب ٘ػت ٚسبيُ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼـ ٔؽاـا 3-76

    ٜضٙبسبيي اغَٛ ـاٜ ا٘ؽاقي  ل٘فاسٛـ خفيبٖ ٔشٙبٚة سىفبقٜ ٚ سٝ فبق  4-76

 26 20 6 ُسَاًبيي راُ اًذاسي الكشزٍهَسَرّبي چٌذ عزػشِ عِ فبس  77

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ؼٚسفػشٝ ثب سيٓ ٔدكا  1-77

   وبـ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ؼٚسفػشٝ ثب سيٓ ٔدكا ٘طٜٛ -  

   ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ؼٚسفػشٝ ثب سيٓ ٔدكا ٘طٜٛ -  

   آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ـٚسٛـسيٓ ديسي ضؽٜ  2-77

   وبـ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ـٚسٛـسيٓ ديسي ضؽٜ  سبغشٕبٖ ٚ اغَٛ-  

    ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ـٚسٛـسيٓ ديسي ضؽٜ ٘طٜٛ-  

    آضٙبيي ثب اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ؼاال٘ؽـ  3-77

   سبغشٕبٖ ٚ اغَٛ وبـ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ؼاال٘ؽـ -  

     ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ؼاال٘ؽـ ٘طٜٛ-  

    ٜـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي زٙؽ سفػشٝ سٝ فبق  ضٙبسبيي اغَٛ 4-77

 8 6 2 سَاًبيي راُ اًذاسي  الكشزٍهَسَرّبي عٌكزٍى 78

   آضٙبيي ثب اغَٛ وبـ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ  1-78

   آضٙبيي ثب ػاليٓ اغشػبـي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ  2-78

   آضٙبيي ثب ـٚضٟبي ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ   3-78

    ضٙبسبيي اغَٛ ـاٜ ا٘ؽاقي  اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٙىفٖٚ 4-78
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 سَعط ُ عِ فبسسَاًبيي راُ اًذاسي الكشزٍهَسَرّبي 79

 ACايٌَرسزّبي 

4 10 14 

   آضٙبيي ثب ٘طٜٛ اسػبَ ا٘ٛاع ايٙٛـسفٞب ؼـ ٔؽاـ  1-79

    ACآضٙبيي ثب ٘طٜٛ ثف٘بٔٝ ـيكي ؼسشي ٚ اسٛٔبسيه ايٙٛـسفٞبي  2-79

 سٛسظ ايٙٛـسفٞبي ٜضٙبسبيي اغَٛ ـاٜ ا٘ؽاقي اِىشفٚٔٛسٛـٞبي سٝ فبق  3-79

AC 

   

 PLC 8 1 9ي ييّبي اسَهبعيَى صٌؼشي م سَاًبيي ثزرعي عيغشن 80

   ٞب   ٚ ٔمبيسٝ آٖ ثب ؼيٍف سيسشPLCٓآضٙبيي ثب سيسشٓ  1-80

    PLCٞب ٚ اخكاي ؼاغّي  آضٙبيي ثب لسٕز 2-80

    PLCآضٙبيي ثب ـٚضٟبي ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ  3-80

    PLCآضٙبيي ثب اخفاي ثف٘بٔٝ ؼـ  4-80

     PLCثفـسي سيسشٓ ٞبي اسٛٔبسيٖٛ غٙؼشي ٔيٙي ضٙبسبيي اغَٛ 5-80

 LOGO  هذل  PLCسَاًبيي ثزًبهِ ًَيغي در هيٌي  81

 سيوٌظ

12 20 32 

    LOGOٔؽَ PLCآضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٔيٙي  1-81

    LOGOٔؽPLCَ آضٙبيي ثب ٘طٜٛ سيٓ ثٙؽي ٔيٙي  2-81

 اق عفيك وّيؽٞبي ـٚي آٖ ٚ LOGOآضٙبيي ثب ٘طٜٛ ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ  3-81

٘فْ افكاـ وبٔذيٛسفي  

   

    LOGOٞبي ٚ ثّٛن ٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ  آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ؼسشٛـاِؼُٕ 4-81

   قيٕٙس LOGO  ٔؽَ  PLCثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ ٔيٙي ضٙبسبيي اغَٛ  5-81

 45 35 10   سيوٌظ S5هذل  PLCسَاًبيي ثزًبهِ ًَيغي در  82

    S5(STEP 5 )آضٙبيي ثب ٘فْ افكاـ  1-82
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    DB,SB,FB,PB,OBا٘ٛاع ثّٛن ٞبي -  

     S5سبغشٕبٖ ثف٘بٔٝ ؼـ -  

    S5ٞبي  آضٙبيي ثب ؼسشٛـاِؼُٕ 2-82

    basic-operationٞبي دبيٝ  ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    supplementary-opٞبي  ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    system-opٞبي  ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    S5آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ثىبـٌيفي ؼسشٛـاِؼّٕٟبي  3-82

    STL,LAD,CSF ؼـ  NOT,AND , ORٞبي  ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    STL,LAD,CSF ؼـ RSٞبي  ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    STL,LAD,CSFٞبي سبيٕف ؼـ  ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    STL,LAD,CSFٞبي ٔمبيسٝ وٙٙؽٜ ؼـ  ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    STL,LAD,CSF ؼـ ٜٞبي ضٕب ـ٘ؽ ؼسشٛـاِؼُٕ-  

   آضٙبيي ثب سٕجُ سبقي ٚـٚؼي ٚ غفٚخي  4-82

   آضٙبيي ثب ؾغيفٜ ٕ٘ٛؼٖ ثف٘بٔٝ ؼـ فالدي ٚ دفيٙز ٕ٘ٛؼٖ آٖ  5-82

    S5ؼـ FBآضٙبيي ثب ثّٛن ٞبي ػّٕيبسي  6-82

    S5ؼـ DBآضٙبيي ثب ثّٛن ٞبي اعالػبسي  7-82

    S5آضٙبيي ثب ٘ػت ٚ سيٓ ثٙؽي  8-82

     قيٕٙس  S5ٔؽَ PLCيي اغَٛ ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ ضٙبسب 9-82

 70 50 20 سيوٌظ S7هذلPLCسَاًبيي ثزًبهِ ًَيغي در  83

    SIMATIC  S7آضٙبيي ثب غب٘ٛاؼٜ سيسشٓ 1-83

  - S7-200 ٖٔبخِٟٛبي آ ٚ   

  -S7-300 ٖٔبخِٟٛبي آ ٚ     

 -S7-400  ٖٔبخِٟٛبي آ ٚ     
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ٞبي ثف٘بٔٝ ـيك ٚ دفٌٚفأفٞب ٚ ٕٞسٙيٗ آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ٘ػت  ؼسشٍبٜ- 

ؼـ وبٔذيٛسف  SIMATIC MANAGERثف٘بٔٝ 

   

    S7-200ٔؽَ  PLC آضٙبيي ثب  2-83

     ٚ سيٓ ثٙؽي آS7-200ٖ٘طٜٛ ايدبؼ سػز افكاـي ٚ ٘ػت -  

   اسشفبؼٜ اق ٔٙٛٞب ٚ ٘ٛاـ اثكاـ خٟز ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي -  

    S7-200ٞبي ي ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ  اسشفبؼٜ اق ؼسشٛـاِؼُٕ-  

    S7-200٘طٜٛ ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ٚ اخفاي  ثف٘بٔٝ   ؼـ -  

       SIMATIC MANAGERآضٙبيي ثب ا٘دبْ دفٚلٜ ؼـ  3-83

     S7-300٘طٜٛ ايدبؼ سيسشٓ سػز افكاـي  ؼـ-  

    S7-300اسشفبؼٜ اق ٔٙٛٞب ٚ ٘ٛاـ اثكاـ خٟز ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ -  

    S7-300سبغشبـ دفٚلٜ ؼـ -  

    S7ايدبؼ يه دفٚلٜ ٚ ٚاـؼ وفؼٖ ثف٘بٔٝ ٚ ثّٛن ؼـ -  

    ٚ آؼـس ؼٞي ٔبخِٟٛب اديىف ثٙؽي سػز افكاـ ٚ سؼييٗ دبـأشف ٜ-  

    PGثبـ ٌؿاـي ديىف ثٙؽي ٚالؼي سػز افكاـ ؼـ -  

 
  SIMATICٕ٘بيص ٞطؽاـ ؼٞٙؽٜ ٞبي سػز افكاـي ؼـ - 

MANAGER 

   

4-83 
 ثٝ ـٚش STEP7 ؼـ اآضٙبيي ثٝ قثبٟ٘بي ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ٚ ؼسشٛـاِؼُٕ ٜ

FBD/STL/LAD 

   

    OB1ؾغيفٜ وفؼٖ يه ثّٛن ٚ ففاغٛا٘ي آٖ ؼـ -  

    PLCثبـ ٌؿاـي ثّٛوٟب ؼاغُ -  

    ـفغ اضىبَ سبؼٜ ثف٘بٔٝ-  

   آضٙبيي ثب ػّٕيبر ثبيٙفي  5-83

    ؼـ ديىف ثٙؽي ٞبي زٙؽ ـؼيفٝ  DI/DOآؼـس ؼٞي -  
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ٚ XOR , NOT , AND , OR ٚ   setػّٕيبر ٔٙغمي - 

reset   ٖٞب فّيخ فالحوفؼ 

   

   دفش ٞبي غيف ضفعي ٚ ضفعي -  

     ٚ ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٞبٖثبـ وفؼ-  

    STEP7سبيٕفٞب ؼـ -  

    STEP7  ٞب ؼـٜضٕبـ٘ؽ-  

    ػّٕيبر ٔمبيسٝ  وٙٙؽٜ ٞب-  

    سٕجُ سبقي ٚـٚؼي ٚ غفٚخي ٞب-  

    سٕجّيه ؼٚـٜ –آؼـس ؼٞي سٕجّيه ٚ ٔغّك -  

    ثبق وفؼٖ خؽَٚ سٕجّٟب-  

 
 ا٘شػبة سٕجُ ؼـ ٚيفاسشبـ ،ٚيفايص سٕجّٟب ، اعالػبر سٕجُ- 

LAD/FBD/STL 

   

    آضٙبيي ثب سٛاثغ آقٖٔٛ 5-83

    اضىبَ قؼايي -  

     ٕ٘بيص ٚضؼيز– 

    ضبِشٟبي ػّٕىفؼ ثف٘بٔٝ-  

    اسشفبؼٜ اق ٘مبط ـاٜ ا٘ؽاق ثب ٚضؼيز ثف٘بٔٝ-  

    ااغالش ٔشغيف ٜ/فؼبَ سبقي اثكاـ ٕ٘بيص-  

   سٙظيٓ ٘مبط ـاٜ ا٘ؽاق -  

    stopاغالش غفٚخي ٞب ؼـ ضبِز -  

    (DB)آضٙبيي ثب ؾغيفٜ ؼاؼٜ ٞب ؼـ ثّٛن ٞبي ؼاؼٜ   6-83

   ثّٛن ؼاؼٜ ٚ ٘طٜٛ ايدبؼ آٖ -  

   آؼـس ؼٞي إِبٟ٘بي ؼاؼٜ ٚ ؼسشفسي ثٝ آٟ٘ب -  

 

 

  

 

 



 50 
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 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

    آضٙبيي ثب سٛاثغ ٚ ثّٛن ٞبي سٛاثغ  7-83

    ٘طٜٛ ـفغ اضىبَ-  

    ٞطؽاـؼٞٙؽٜ ٞبي ٕ٘بي وّي سيسشٓ-  

   ثفٚؼ  STOP ثٝ ضبِز CPUخسشدٛي غغبٞبيي وٝ سجت ٔيطٛ٘ؽ -  

    آضٙبيي ثب دفؼاقش ٔمؽاـ آ٘بِٛي 8-83

    اسشفبؼٜ اق ٔبخِٟٛبي آ٘بِٛي-  

   ٕ٘بيص ٔمؽاـ آ٘بِٛي ٚ ؼلز ٔمؽاـ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ضؽٜ -  

   ٕ٘بيص ٔمؽاـ آ٘بِٛي ثفاي غفٚخي ٞبي آ٘بِٛي -  

    قيٕٙس S7ٔؽPLCَ٘بسبيي اغَٛ ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ؼـ ش 9-83

 26 18 8 سَاًبيي طزاحي اعيالسَرّبي سزاًشيغشَري 84

1-84 
سبق ٞبي آـٔسشفاً٘ ، ٞبـسّي ، وِٛذيشس ٚ والح  آضٙبيي ثب ٘ٛسبٖ

 ٞب ثب يىؽيٍف ٔمبيسٝ آٖ

   

   ٘بسبيي اغَٛ عفاضي اسيالسٛـٞبي سفا٘كيسشٛـي ش 2-84

 IC 6 12 18سَاًبيي ثزرعي رگَالسَرّبي سزاًشيغشَري ٍ  85

   آضٙبيي ثب ـٌٛالسٛـٞبي ِٚشبل سفي سفا٘كيسشٛـي  2-85

   آضٙبيي ثب ـٌٛالسٛـٞبي ِٚشبل ٔٛاقي سفا٘كيسشٛـي  2-85

    78XX ٚ 79XX ٔؽِٟبي ICآضٙبيي ثب ـٌٛالسٛـ ِٚشبل ثٛسيّٝ  3-85

    ICضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ـٌٛالسٛـٞبي سفا٘كيسشٛـي ٚ  4-85

 22 14 8 سَاًبيي سؾخيص هكبًيشم هخبثزار راديَيي 86

    AM  ٚFMآضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٔؽٚالسيٖٛ  1-86

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـٚضٟبي وٙشفَ اق ـاٜ ؼٚـ 2-86

   ضٙبسبيي اغَٛ سطػيع ٔىب٘يكْ ٔػبثفار ـاؼيٛيي  2-86 
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 OP AMP 6 20 26سَاًبيي کبر ثب سمَيز کٌٌذُ ّبي ػوليبسي   87

    آضٙبيي ثب سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي سفبضّي 1-87

   آضٙبيي ثب سبغشٕبٖ ؼاغّي سمٛيز وٙٙؽٜ ػّٕيبسي  2-87

     اِىشفٚ٘يىي ٔدٟك ثٝ سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي ػّٕيبسيرآضٙبيي ثب ا٘ٛاع ٔؽاـا  3-87

    OP AMPضٙبسبيي اغَٛ وبـ ثب سمٛيز وٙٙؽٜ ٞبي ػّٕيبسي   4-87

 16 10 6 ّبي آًبلَگ ثِ ديجيشبل ٍ ثبلؼكظ سَاًبيي سجذيل عيغشن 88

    سبؼٜ ٚ ٘فؼثب٘يD/A آضٙبيي ثب ٔجؽَ  1-88

    A/Dآضٙبيي ثب ٔجؽَ  2-88

    A/D ٔجؽَ ICآضٙبيي ثب  3-88

   ٞبي آ٘بِٛي ثٝ ؼيديشبَ ٚ ثبِؼىس  ضٙبسبيي اغَٛ سجؽيُ سيسشٓ 4-88

 IC555 4 12 16سَاًبيي کبر ثب  89

    IC555آضٙبيي ثب سبغشٕبٖ ؼاغّي  1-89

      ثؼٙٛاٖ اسيالسٛـIC555ضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق   2-89

 18 16 2   ثؼٌَاى اعيالسَرIC555سَاًبيي اعشفبدُ اس   90

    SMDآضٙبيي ثب اسشب٘ؽاـؼ ػاليٓ لغؼبر  1-90

   آضٙبيي ثب سٙظيٓ ٚ اسشفبؼٜ اق ٞٛيٝ ٞٛاي ٌفْ  2-90

    ضٙبسبيي اغَٛ ٔٛ٘شبل ٚ ؼٔٛ٘شبل لغؼبر سغطي ـٚي ثٛـؼ اِىشفٚ٘يىي 3-90

    ٔٛ٘شبل ٚ ؼٔٛ٘شبل لغؼبر سغطي ـٚي ثٛـؼ اِىشفٚ٘يىي-  

      ثؼٙٛاٖ اسيالسٛـIC555ضٙبسبيي اغَٛ اسشفبؼٜ اق   4-90

 18 16 2 سَاًبيي اًجبم هٌْذعي هؼكَط 91

1-91 
آضٙبيي ثب اسشب٘ؽاـؼ سفسيٓ ٘مطٝ وطي ٚ سفسيت ضٕبـٜ ٌؿاـي لغؼبر اق 

ٚـٚؼي ثٝ غفٚخي 
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   ثٝ ٔؽاـ ضٕب سيه  PCBآضٙبيي ثٝ سجؽيُ  2-91

   ضٙبسبيي اغَٛ ا٘دبْ ٟٔٙؽسي ٔؼىٛس  3-91

 PROTEL 16 25 41سَاًبيي کبر ثب ًزم افشارّبي الكشزًٍيك  92

    PROTEL آضٙبيي ثب ٘فْ افكاـ 1-92

    نسفسيٓ ٘مطٝ ؼـ فضبي ضٕبسي٘طٜٛ آضٙبيي ثب  2-92

   ثػٛـر ؼسشي ٚ اسٛٔبسيه  PCB  سفسيٓ ٘طٜٛآضٙبيي ثب  3-92

    َ آ٘بِيك ٔؽاـ ؼـ فضبي دفٚ ر٘طٜٛآضٙبيي ثب  4-92

    PROTELضٙبسبيي اغَٛ وبـ ثب ٘فْ افكاـٞبي اِىشفٚ٘يه  5-92

  ٍ  PICسزجيحب  )سَاًبيي کبر ثب هيكزٍدزعغَرّبي رايج  93

8051 ٍ AVR  ) 

15 50 65 

   آضٙبيي ثب ٔيىفٚ دفسسٛـٞب ٚ غب٘ٛاؼٜ  آٖ  1-93

   آضٙبيي ثب ـٚش ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي ثٝ يىي اق ـٚضٟبي ـايح  2-93

    آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ٘ػت ٚ ٔٛ٘شبل ٔيىفٚ دفسسٛـ ؼـ ٔؽاـار اِىشفٚ٘يىي 3-93

    ٞبي ـايح ثف٘بٔٝ ٘ٛيسي آضٙبيي ثب ؼسشٛـاِؼُٕ 4-93

   ضٙبسبيي اغَٛ ؾغيفٜ ٕ٘ٛؼٖ ثف٘بٔٝ ؼـ ٔيىفٚدفسسٛـٞبي ٔفثٛعٝ  5-93

   ضٙبسبيي اغَٛ اخفاي دفٚلٜ وبـ ػّٕي  6-93

 2 1 1 هجبًي فيشيكي َّاي فؾزدُثزرعي سَاًبيي  94

   آضٙبيي ثب لبٖ٘ٛ سفاوٓ ٌبقٞب  1-94

    Gay-Lussacآضٙبيي ثب لبٖ٘ٛ   2-94

    آضٙبيي ثب ٔؼبؼِٝ ٚضؼيز ٌبقٞب 3-94

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ٔجب٘ي فيكيىي ٞٛاي فطفؼٜ  4-94
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 زمان آموزش شرح شماره
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 2 1 1 سَاًبيي عٌجؼ فؾبر 95

   آضٙبيي ثب ٚاضؽٞبي سٙدص فطبـ  1-95

   آضٙبيي ثب اثكاـ ضٙدص فطبـ  2-95

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي سٙدص فطبـ  3-95

 2 1 1 ا کوذزعَر ُ ثبکبرثزرعي سَاًبيي  96

    آضٙبيي ثب سبغشٕبٖ ٚ ا٘ٛاع وٕذفسٛـٞب 1-96

    اضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي وبـ ثب وٕذفسٛـ ٜ 2-96

 2 1 1 ٍاحذ عزٍيظثزرعي سَاًبيي  97

   آضٙبيي ثب اخكاي سطىيُ ٚاضؽ ٔفالجز  1-97

   ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ٚاضؽ سفٚيس  2-97

 2 1 1 هخشى َّاي فؾزدُثزرعي سَاًبيي  98

    آضٙبيي ثب ٔػكٖ ٞٛاي فطفؼٜ 1-98

    ضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ٔػكٖ ٞٛاي فطفؼٜ 2-98

 3 1 2 سَاًبيي اًشخبة ؽيزّبي کٌشزل جْز 99

    ISO 1219آضٙبيي ثب ضىُ سٕجّيه ضيفٞب عجك اسشب٘ؽاـؼ  1-99

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع ـاٜ ا٘ؽاقٞب 2-99

    ا٘شػبة ضيفٞبي وٙشفَ خٟز ضٙبسبيي اغَٛ 3-99

 3 1 2 سَاًبيي ثكبر گيزي صحيح اس ؽيزّبي کٌشزل جْز 100

    ٘طٜٛ ثىبـ ٌيفي غطيص اق ضيفٞبي وٙشفَ خٟز آضٙبيي ثب 1-100

    ضٙبسبيي اغَٛ ثىبـ ٌيفي غطيص اق ضيفٞبي وٙشفَ خٟز 2-100
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 3 1 2 سَاًبيي اًشخبة ػول کٌٌذُ ّبي خطي 101

    آضٙبيي ثب سيّٙؽـ يه وبـٜ 1-101

    ضٙبسبيي اغَٛ ا٘شػبة ػُٕ وٙٙؽٜ ٞبي غغي 2-101

 NO 1 1 2 3/2سَاًبيي راُ اًذاسي عيلٌذر يك کبرُ ثِ کوك ؽيز  102

    NO 3/2آضٙبيي سيّٙؽـ يه وبـٜ ثٝ وٕه ضيف  1-102

    NO 3/2 ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ يه وبـٜ ثٝ وٕه ضيف ضٙبسبيي اغَٛ 1-102

 2 1 1 سَاًبيي راُ اًذاسي عيلٌذر يك کبرُ کٌشزل غيز هغشمين 103

    ٘طٜٛ ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ يه وبـٜ وٙشفَ غيف ٔسشميٓ آضٙبيي ثب 1-103

    ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ يه وبـٜ وٙشفَ غيف ٔسشميٓ ضٙبسبيي اغَٛ 2-103

 feed back 1 1 2سَاًبيي راُ اًذاسي هذار  104

    feed backآضٙبيي ثب ٘طٜٛ ـاٜ ا٘ؽاقي ٔؽاـ  1-104

    feed backضٙبسبيي اغَٛ ـاٜ ا٘ؽاقي ٔؽاـ  2-104

 2 1 1  کبر2ُسَاًبيي راُ اًذاسي عيلٌذر  105

     وبـ2ٜآضٙبيي ثب ٘طٜٛ ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ  1-105

    وبـٜ ثٝ وٕه ضيف ضبفظ2ٝضٙبسبيي اغَٛ ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ  2-105

 6 5 1 سَاًبيي اجزاي سَاثغ حزکشي 106

    آضٙبيي ثب ٘طٜٛ اخفاي سٛاثغ ضفوشي 1-106

    ضٙبسبيي اغَٛ اخفاي سٛاثغ ضفوشي 1-106

 6 5 1 سَاًبيي اجزاي هذارار کٌشزل سزسيجي 107

    آضٙبيي ثب ٘طٜٛ اخفاي ٔؽاـار وٙشفَ سفسيجي 1-107

    اخفاي ٔؽاـار وٙشفَ سفسيجي  ضٙبسبيي اغَٛ 2-107
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 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

 2 1 1  هذارار الكشزٍ ًيَهبسيكثزرعيسَاًبيي  108

    آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ثفـسي ٔؽاـار اِىشفٚ ٘يٛٔبسيه 1-108

    يي اغَٛ  ثفـسي ٔؽاـار اِىشفٚ ٘يٛٔبسيهضٙبسب 2-108

 4 3 1 هگٌشي –سَاًبيي اًشخبة ؽيز ّبي ثزلي  109

   يه سف ٍٔٙز  3/2وبـ ضيفٞبي آضٙبيي ثب ٘طٜٛ  1-109

2-109 
 يه سف  3/2ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـيه وبـٜ ثٝ وٕه ضيف   ضٙبسبيي اغَٛ

ٍٔٙز 

   

 4 3 1  يك عز هگٌز5/2سَاًبيي اًشخبة ؽيز 110

     يه سف ٍٔٙز5/2آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ا٘شػبة ضيف 1-110

    سف ٍٔٙز  يه5/2وٕه ضيف   وبـٜ ث2ٝ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ ـاٜ  ضٙبسبيي اغَٛ 2-110

 3 2 1   دٍ عز هگٌز5/2سَاًبيي اًشخبة ؽيز 111

      ؼٚ سف ٍٔٙز5/2آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ا٘شػبة ضيف 1-111

     ؼٚ سفٍٔٙز5/2وبـٜ ثٝ وٕه ضيف 2ـاٜ ا٘ؽاقي سيّٙؽـ  ضٙبسبيي اغَٛ 2-111

112 
کٌشزل  ثب   کٌشزل سزسيجي  سَاًبيي اجزاي هذارار

الكشزًٍيَهبسيك  

1 2 3 

    آضٙبيي ثب ٘طٜٛ اخفاي ٔؽاـار  وٙشفَ سفسيجي  ثب  وٙشفَ  اِىشفٚ ٘يٛٔبسيه 1-112

   اخفاي ٔؽاـار  وٙشفَ سفسيجي  ثب  وٙشفَ  اِىشفٚ ٘يٛٔبسيه  ضٙبسبيي اغَٛ 2-112

 IT 12 6 18سَاًبيي ؽٌبخز هفبّين ثٌيبديي  113

    IT.ICT . C&Cآضٙبيي ثب ٔفْٟٛ  1-113

   آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ سٛاؼ وبٔذيٛسفي  2-113

    آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ ٌٛاٞيٙبٔٝ ثيٗ إِّّي 3-113
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 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   اق ٘ظف فٛايؽ ٚ وبـثفؼ آٖ   ICDLآضٙبيي ثب اٞؽاف 4-113

   ٚ وبـثفؼ ٞف سغص  ICDL آضٙبيي ثب سغٛش  5-113

    ٚ وبـ ثفؼ آٖ  ICDLثفـسيآضٙبيي ثب ٘طٜٛ  6-113

    IT سػز افكاـ ٚ  ،آضٙبيي ثب ٘فْ افكاـ 7-113

   آضٙبيي ثب ا٘ٛاع وبٔذيٛسف  8-113

   ٞبي اغّي يه وبٔذيٛسف ضػػي  آضٙبيي ثب ثػص 9-113

    ٚ وبـثفؼ آٖ  CPUآضٙبيي ثب  10-113

    Input  unitآضٙبيي ثب  11-113

    Output  unitآضٙبيي ثب  12-113

   آضٙبيي ثب ضبفظٝ ا٘ٛاع ، وبـثفؼ ٚ ٚاضؽٞبي ـايح آٖ  13-113

    آضٙبيي ثب ػٛأُ ٔٛثف ؼـ وبـ آيي يه وبٔذيٛسف 14-113

    آضٙبيي ثب عجمٝ ثٙؽي ٘فْ افكاـ 15-113

    آضٙبيي ثب ا٘ٛاع سيسشٓ ػبُٔ ٚ وبـثفؼ آٟ٘ب 16-113

آضٙبيي ثب زٙؽ ٘فْ افكاـ وبـثفؼي ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وبـثفؼ ٞفيه ؼـ  17-113

 اخشٕبع

   

   آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ سٛسؼٝ سيسشٓ  18-113

   آضٙبيي ثب ضجىٝ ٚ ٔفْٟٛ ٚ وبـثفؼ آٖ  19-113

   آضٙبيي ثب ضجىٝ ٞبي سّفٙي  20-113

    E-MAILآضٙبيي ثب  21-113

    Internetآضٙبيي ثب  22-113

    آضٙبيي ثب وبـثفؼ وبٔذيٛسف ؼـ ٔٙبقَ 23-113

    آضٙبيي ثب وبـثفؼ وبٔذيٛسف ؼـ ٔطُ وبـ ٚ آٔٛقش 24-113
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 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

   آضٙبيي ثب وبـثفؼ وبٔذيٛسف ؼـ ق٘ؽٌي ـٚقٔفٜ  25-113

آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ سطٛالر خٟب٘ي ثفاسبس وبٔذيٛسف ٚ اـسجبعبر  26-113

وبٔذيٛسفي 

   

   آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ يه فضبي وبـي ٔٙبست ٚ ـػبيز اـٌٛ٘ٛٔي  27-113

    آضٙبيي ثب ٔمفـار ضفبظز ٚ ايٕٙي ؼـ ٔطُ وبـ 28-113

   آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي ضفبظز اق اعالػبر  29-113

   آضٙبيي ثب ٚيفٚس ٚ زٍٍٛ٘ي  ٚيفٚس يبثي  30-113

   آضٙبيي ثب ٔبِىيز لب٘ٛ٘ي ٘فْ افكاـ  31-113

    ITضٙبسبيي اغَٛ ثفـسي ٔفبٞيٓ ثٙيبؼيٗ   32-113

 8 6 2سَاًبيي ثكبرگيزي کبهذيَسز ٍ هذيزيز دزًٍذُ ّب  114

آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي ثىبـٌيفي وبٔذيٛسف ٚ ؼـن ٔفبٞيٓ ديبٟٔبي ػجٛـي  1-114

اثشؽايي 

   

    ٔفْٟٛ ٚ زٍٍٛ٘ي وبـ ثب آٟ٘ب   Iconآضٙبيي ثب 2-114

    ٚ ٔؽيفيز آٟ٘ب  Folderآضٙبيي ثب 3-114

    ٚ ٔؽيفيز آٟ٘ب  Fileآضٙبيي ثب 4-114

   ضٙبسبيي اغَٛ وذي ، ا٘شمبَ ٚ ضؿف فبيّٟب  5-114

    Findآضٙبيي ثب خسشدٛي ثٛسيّٝ  6-114

   وفؼٖ  format ضٙبسبيي اغَٛ 7-114

    Helpآضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي ثىبـٌيفي  8-114

   آضٙبيي ثب دٙدفٜ ، اخفا ٚوبـثفؼ آٖ  9-114

   آضٙبيي ثب ٚيفايطٍف ٚ وبـثفؼ آٖ  10-114

   ضٙبسبيي اغَٛ اخفاي ثف٘بٔٝ ٚيفايطٍف  11-114
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 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش شرح شماره

 جمغ ػملي نظري

    آضٙبيي ثب ايدبؼ يه فبيُ 12-114

   آضٙبيي ثب ؾغيفٜ وفؼٖ يه فبيُ ؼـ فٟفسز ٔٛـؼ ٘ظف  13-114

    آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي غفٚج اق ٘فْ افكاـ ٚيفايطٍف 14-114

    آضٙبيي ثب ا٘دبْ زبح اسٙبؼ ٚ ٔؽاـن 15-114

    ضٙبسبيي اغَٛ ثىبـٌيفي وبٔذيٛسف ٚ ٔؽيفيز دفٚ٘ؽٜ ٞب 16-114

 14 11 3سَاًبيي کبر ثب اطالػبر ٍ ارسجبطبر  115

    Webآضٙبيي ثب اخفاي يه ٘فْ افكاـ  وبـثفؼي ٔطبٞؽ ٜ  1-115

    ٚ سبغشبـ يه آؼـس Webآضٙبيي ثب ٔفْٟٛ آؼـس  2-115

    ٔٛـؼ ٘يبق Webآضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي ٔطبٞؽٜ غفطٝ  3-115

    ؼـيه فبيُ  Webآضٙبيي ثب ؾغيفٜ وفؼٖ يه  4-115

    Helpآضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي  ثىبـٌيفي  5-115

    Webآضٙبيي ثب ثسشٗ ٘فْ افكاـ ٔطبٞؽٜ  6-115

   ضٙبسبيي اغَٛ اغَٛ سغييف ٘طٜٛ ٔطبٞؽٜ يب ٔؽ ٕ٘بيطي  7-115

8-115 
 يب  toolboxآضٙبيي ثب اغالش ػّٕٟبي ٕ٘بيطي ٔشٙبظف ؼسشٛـار 

toolbar 

   

9-115 
آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي ٘طبٖ ؼاؼٖ ثب ػؽْ ٕ٘بيص فبيّٟبي سػٛيف ـٚي 

 Webغفطٝ 

   

10-115 
 ٔدٕٛػٝ ؼاؼٜ ٞبي  URLآضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي ثبق وفؼٖ يه آؼـس 

ٔفثٛط ثٝ آٖ 

   

11-115 
آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي ثبقوفؼٖ يه ديٛ٘ؽ اثف ٔشٗ يب يه ديٛ٘ؽ سػٛيف ٚ 

 ثبقٌطز ثٝ غفطٝ اغّي

   

12-115 
آضٙبيي ثب ٔطبٞؽٜ يه سبيز ٔطػع ٚ ٔدٕٛػٝ ؼاؼٜ ٞبي ٔفثٛط ثٝ 

آٖ 
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 جمغ ػملي نظري

    ضٙبسبيي اغَٛ خسشدٛ ؼـ ايٙشف٘ز 13-115

   آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ ٘يبق خسشدٛ ٚ اسشفبؼٜ اق وّٕٝ وّيؽي ؼـ خسشدٛ  14-115

    آضٙبيي ثب اسشفبؼٜ اق ػُٕ ٌفٞبي ٔٙغمي ٔؼَٕٛ ؼـ خسشدٛ 15-115

   آضٙبيي ثب سٙظيٓ ٌكيٙٝ ٞبي اِٚيٝ غفطٝ  16-115

17-115 
زبح يه غفطٝ اِٚيٝ ثب اسشفبؼٜ اق ٌكيٙٝ ٞبي دبيٝ ٚ  اغَٛ ضٙبسبيي

زبح 

   

   ٜ يه ٌكاـش خسشدٛ ثؼٙٛاٖ يه سٙؽ زبح ضؽٜ يآضٙبيي ثب اـا 18-115

    Webضٙبسبيي اغَٛ ثفٚق وفؼٖ يه ٘طب٘ٝ غفطٝ  19-115

    Webآضٙبيي ثب ػالٔز ٌؿاـي يه غفطٝ  20-115

    ثٝ فٟفسز ٘طب٘ٝ ٞب  Webآضٙبيي ثب اضبفٝ وفؼٖ غفطبر  21-115

    E-MAILضٙبسبيي اغَٛ وبـ ثب  115÷22

   آضٙبيي ثب ثبق وفؼٖ يه ثف٘بٔٝ ٚ غٙؽٚق دسشي  ثفاي وبـثف ضػػي  23-116

   آضٙبيي ثب ثبق وفؼٖ يه ثف٘بٔٝ دسشي  24-115

    E-MAIL آضٙبيي ثب ثسشٗ ٘فْ افكاـ وبـثفؼي 25-115

    E-MAIL  ٘فْ افكاـ Helpآضٙبيي ثب  26-115

   آضٙبيي ثب سغييف ٘طٜٛ ٔطبٞؽٜ يب ٔؽ ٕ٘بيص  27-115

28-115 
 toolboxٞبي ٕ٘بيطي ٔشٙبظف ؼسشٛـار   آضٙبيي ثب اغالش ػالٔز

 toolbarيب 

   

   ضٙبسبيي اغَٛ يه ثف٘بٔٝ خؽيؽ  29-115

   آضٙبيي ثب لفاـؼاؼٖ يه آؼـس دسشي ؼـ فيّؽ ٔمػؽ  30-115

   آضٙبيي ثب لفاـؼاؼٖ ػٙٛاٖ ٘بٔٝ ؼـ فيّؽ ٔفثٛط ثٝ ٔٛضٛع  31-115

   آضٙبيي ثب اضبفٝ وفؼٖ يه أضب غٛؼوبـ ثٝ ٘بٔٝ  32-115
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 اهداف و ريسبرنامه درسي
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33-115 
ي ٚ ؼسشٛـي ٚ ا٘دبْ يآضٙبيي ثب اسشفبؼٜ اق اثكاـ ثفـسي وٙٙؽٜ أال

اغغالضبر ٔٛـؼ ٘يبق 

   

   آضٙبيي ثب ضٕيٕٝ وفؼٖ يه فبيُ ثٝ ٘بٔٝ اـسبِي  34-115

    ضٙبسبيي اغَٛ اـسبَ يه ٘بٔٝ ثب اِٚٛيز دبييٗ يب ثبال 35-115

36-115 
آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي وذي ، ضؿف ٚ ا٘شمبَ ثػطي اق يه ٘بٔٝ ؼـ ٘بٔٝ 

ؼيٍف 

   

37-115 
آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي وذي ٚ ا٘شمبَ ثػطي اق يه سٙؽ ؼـ ٘بٔٝ ٚ ثبِؼىس 

ٚ ضؿف ٔشٗ اق يه ٘بٔٝ 

   

    ٔٛـؼ ٘يبق ثف٘بٔٝ رغٛـ ضٙبسبيي اغَٛ سٙظيٓ ٔشٗ ثٝ 38-115

   آضٙبيي ثب ضؿف فبيُ ضٕيٕٝ ضؽٜ ثف٘بٔٝ  39-115

   آضٙبيي ثب ثبق وفؼٖ يه ثف٘بٔٝ  40-115

   آضٙبيي ثب ػالٔز ٌؿاـي يه ٘بٔٝ ؼـ فٟفسز ٘بٔٝ ٞب  41-115

   آضٙبيي ثب اسشفبؼٜ غٙؽٚق دسشي ثفاي غٛا٘ؽٖ ٘بٔٝ  42-115

   آضٙبيي ثب ثبق وفؼٖ  ٚ ؾغيفٜ وفؼٖ فبيُ ضٕيٕٝ ثف٘بٔٝ  43-115

   آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي دبسع ثٝ ففسشٙؽٜ  44-115

   آضٙبيي ثب زٍٍٛ٘ي دبسع ثٝ ٕٞٝ  45-115

   آضٙبيي ثب دبسع ؼاؼٖ ثٝ ٘بٔٝ ثب لفاـ ؼاؼٖ ٘بٔٝ اغّي  46-115

47-115 
آضٙبيي ثب دبسع ؼاؼٖ ثٝ ٘بٔٝ ثؽٖٚ لفاـ ؼاؼٖ ٘بٔٝ اغّي ٚ ففسشبؼٖ 

٘بٔٝ ثٝ ؼيٍفي 

   

   ضٙبسبيي اغَٛ دبسع ثٝ ٘بٔٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  48-115

   آضٙبيي ثب اضبفٝ وفؼٖ يه آؼـس دسشي ثٝ فٟفسز آؼـسٟب  49-115

   آضٙبيي ثب ضؿف يه آؼـس دسشي اق فٟفسز آؼـسٟب  50-115

   آضٙبيي ثب ايدبؼ يه فٟفسز خؽيؽ ثفاي آؼـسٟب  51-115
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   آضٙبيي ثب ثفٚق وفؼٖ وشبة ـإٞٙبي آؼـس اق غٙؽٚق دسشي  52-115

   آضٙبيي ثب ففسشبؼٖ يه ديبْ ثب اسشفبؼٜ اق فٟفسز سٛقيغ  53-115

    blindآضٙبيي ثب اسشفبؼٜ اق اثكاـ  54-115

   آضٙبيي ثب خسشدٛي يه ٘بٔٝ  55-115

   آضٙبيي ثب ايدبؼ يه وطٛي دسشي خؽيؽ  56-115

   آضٙبيي ثب ٘ست يه ثف٘بٔٝ  57-115

   آضٙبيي ثب ا٘شمبَ ٘بٔٝ  ثٝ وطٛي دسشي خؽيؽ  58-115

   آضٙبيي ثب ٔفست وفؼٖ فبيّٟب ثفاسبس اسٓ ، ٔٛضٛع ، سبـيع ٚ غيفٜ   59-115

   ضٙبسبيي اغَٛ وبـ ثب اعالػبر ٚ اـسجبعبر  60-115

116 
سَاًبيي دريبفز اطالػبر فٌي اس کشت ، هشَى  ٍ ايٌشزًز 

ثصَرر السيي 

20 4 24 

1-116 
آضٙبيي ثب ٘طٜٛ ؼـيبفز اعالػبر فٙي اق وشت ، ٔشٖٛ  ٚ ايٙشف٘ز 

 ثػٛـر السيٗ

   

2-116 
ؼـيبفز اعالػبر فٙي اق وشت ، ٔشٖٛ  ٚ ايٙشف٘ز ضٙبسبيي اغَٛ 

ثػٛـر السيٗ 
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  (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:        نام شغل                                

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

    لّغ وص  1

    دٙس 2

    دير ٌٛضشي سبػشي 3

   فبقٔشف   4

   ا٘جفؼسز  5

   ؼْ ثبـيه  6

   وٕبٖ اـٜ ٔٛئي  7

   اـٜ آٞٗ ثف  8

    gr 500زىص 9

   ٞٛيٝ سفٍٙي  10

   ٌيفٜ ٔػػٛظ فيجف ٔؽاـ زبدي  11

   سٛقٖ غظ وص فّكي  12

   غظ وص فّكي   13

   ؾـٜ ثيٗ  14

   وِٛيس  15

    (ٔشف)ٔيىفٚسٙح 16

   ٞٛيٝ اسٛٔبسيه  17

   دبيٝ ٞٛيٝ   18

   سيٓ ِػز وٗ اسٛٔبسيه  19

   سٛٞبٖ سػز   20

   سٛٞبٖ ٌفؼ  21

   سٛٞبٖ سٝ ٌٛش  22

   دفس وبثّطٛ  23

   ا٘جف لفّي   24
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  (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:                                          نام شغل 

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

   آزبـ ثىس   25

   آزبـ ففا٘سٝ وٛزه   26

   ٞٛيٝ ضفاـسي   27

   ٚايز ثفؼ   28

   ؼيشبدفٚلوشٛـ ثب ِٛاقْ   29

   اٚـٞؽ دفٚلوشٛـ   30

   غٙؽِي آقٔبيطٍبٞي   31

   غٙؽِي وبـآٔٛقي   32

   ؼـيُ سشٛ٘ي   33

   ؼـيُ ؼسشي   34

   سًٙ ؼٚعفف   35

   وِٛف   36

    5/3ِٔٛشي ٔشف ـٚٔيكي  37

   PIV-60وبٔذيٛسف ثب سٕبْ ٔشؼّمبر   38

39 AM  سيٍٙبَ ل٘فاسٛـ MHZ 150 ٖٛثب ٔؽٚالسي  

   غٙؽِي ٌفؼاٖ ٔفثي   40

   اسىٙف   41

    EPSONدفيٙشف  42

    فٛر  2يػسبَ  43

   فبيُ زٟبـ وطٛ   44

   ِٔٛشي ٔشف ؼيديشبَ   45

  ثب ضسبسيز ثبال MHZ 20 وب٘بِٝ  2اسيّٛسىٛح  46

   MHZ 60 وب٘بِٝ 2اسيّٛسىٛح  47

-Oثب ضسبسيز ثبال  AFسيٍٙبَ ل٘فاسٛـ  48

TMHZ 
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  (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:         نام شغل                             

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

    RFسيٍٙبَ ل٘فاسٛـ  49

   فب٘ىطٗ ل٘فاسٛـ   50

   DC 3A,0-30ٔٙجغ سغؿيٝ  51

   3A,0-30ٔٙجغ سغؿيٝ ؼٚثُ سفاوٙيً   52

 (ٚاـيبن)سه فبق ٚ سٝ فبق  ACٔٙجغ سغؿيٝ  53

10A,0-240 

  

  ؼيديشبَ ؼسشٍبٜ سسشف آي سي   54

  آ٘بِٛي ؼسشٍبٜ سسشف آي سي  55

   وفٚسفيسف   56

   ففوب٘سٕشف   57

58 RLC  ؼيديشبَ  ٔشف  

  ثب ضسبسيز ثبال ثٛثيٗ دير إِٓب٘ي ثفلي   59

  ثب ضسبسيز ثبال ليسي اٞفٔي   60

   ثفؼ آٔٛقضي اِىشفٚ٘يه ؼيديشبَ   61

   ٞيشف ثِٛٛٚـ   62

  ثب ضسبسيز ثبال ِٔٛشي ٔشف ػمفثٝ اي   63

  اِىشفٚ٘يه غٙؼشي سيٕٛالسٛـ آٔٛقضي   64

  سيبٜ ٚ سفيؽ دفيٙشف ِيكـي  65

 ؼٚـ ٔثّث 1415ـٚسٛـ  ِٚز  380 فبق 3اِىشفٚٔٛسٛـ  66

KW 4 

  

 ؼٚـ 2775ـٚسٛـ لفسي  ِٚز 380 فبق 3اِىشفٚٔٛسٛـ  67

سشبـٜ 

  

   ويّٛ ٚار 3ٔٛسٛـ ل٘فاسٛـ  فبق سٙىفٖٚ 3اِىشفٚٔٛسٛـ  68

 

 

  

 

 

  

 

 



 65 

  (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:                                          نام شغل 

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

   ويّٛ ٚار 3ؾغبِي سىفبق  فبق ايٙٛـسبَ 3اِىشفٚٔٛسٛـ  69

يه غبق٘ي  ِٚز  220اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبق  70

 ويّٛ ٚار 75 ؼٚـ 1415 

  

   ؼٚـ ؼٚ غبق٘ٝ 1450ـٚسٛـ  ِٚز  220اِىشفٚٔٛسٛـ سىفبق  71

دٕخ ) ؼٚـ سىفبق 3000اِىشفٚٔٛسٛـ لغت زبوؽاـ   72

 (وِٛف

  

   آٔذف 25ا٘جفي آٔذفٔشف   73

-ac)(dc-cc)ا٘ٛاع وٙٛـسٛـ   74

dc)(dc-ac)(ac-

ac) 

  

سبثّٛ ٔػػٛظ ٘ػت ٔؽاـ  75

ففٔبٖ  

وّيؽ -ِٚشٕشف- آٔذفٔشف

الٔخ سيٍٙبَ -فيٛقؼاـ

ؼاـ 

  

   آٔذف 250سفا٘س خٛش سىفبق   76

   13 ٚ 11ثب دفزٝ ٞبي غٓ وٗ ِِٛٝ فٛالؼي   77

   ايفا٘ي 2سىفبق سب ٚـق ؼسشٍبٜ ٘مغٝ خٛش   78

 ويّٛ 3سٝ فبق ثب لؽـر  آِشف٘بسٛـ  ACل٘فاسٛـ  79

ٚار 

  

وٕذٛ٘ؽ لبثُ سجؽيُ ثٝ  DCل٘فاسٛـ  80

سفي ٚ ضٙز 

  

  ؼيديشبِي سفػز سٙح   81

    سٛئيخ ل٘فاسٛـ   82

83 PLC  َ400 يب 5300ٔؽ   

84 PLC S5  , 115U   
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  (هوشبس) کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي:نام شغل                                      

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

   KW   2/0ٔٛسٛـ ؼاال٘ؽـ   85

   KW2/0ٔٛسٛـ سٙىفٖٚ   86

   KW2/0ٔٛسٛـ ـسٛـ سيٓ ديسي   87

  ٔؼِٕٛي وسيٙٛس في ٔشف   88

   ٔؼِٕٛي ٔؽاـ سيىّٛوٙشفسٛـ  89

سفي -ضٙز-وٕذٛ٘ؽ DCٔٛسٛـ  90

 ٚار 1000

  

   ثب سدٟيكار وبُٔ ٔيك آقٔبيطٍبٞي افكاـ آقٔب 91

   KW 5/0 ِٚز ٚ 220ٚاـيبن سىفبق   92

   KW 1 ِٚز 380ٚٚاـيبن سٝ فبق   93

   KW 2/0ٔٛسٛـ آسٙىفٖٚ لفسٝ اي   94

   ؼٚـ سٙح ٘ٛـي   95

96 

 

– ٌبقي –ضفثٝ اي ا٘ٛاع سٙسٛـ  

 غبق٘ي –٘ٛـي 

  

  ٔؼِٕٛي  دفس   97

  ٔؼِٕٛي  سبوٛل٘فاسٛـ   98

  ؼيديشبَ  ا٘ىؽـ  99

  ٔؼِٕٛي  سٙسٛـ ضفاـر   100

   سفٚ ٔٛسٛـ   101

   ٔٛسٛـ دّٝ اي اسشخ ٔٛسٛـ   102

103 DC  ٔؼِٕٛي   ٔٛسٛـ  

104 

 

ا٘ٛاع سيٕٛالسٛـ ضفوز 

وٙشفٚ٘يه  
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل                                       

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

   AVR,8051ثفؼ آقٔبيطي ٔيىفٚوٙشفِف   105

             BC 107ا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   106

2219N 2 

  

 2905N 2ا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   107

208 BU 

  

   3050N 2ا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   108

 BD 137ا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   109

138 BD 

  

 ثب وب٘بَ MOSFETا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   110

N ٔؼِٕٛي 

  

 ثب وب٘بَ MOSFETا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   111

P ٔؼِٕٛي 

  

   ٔؼِٕٛي ujtا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   112

 N ثب وب٘بَ FETا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   113

ٔؼِٕٛي 

  

 P ثب وب٘بَ FETا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   114

ٔؼِٕٛي 

  

 A 5 ٚ Vؼاـِيٍٙشٖٛ ثب ا٘ٛاع سفا٘كيسشٛـ   115

100 

  

  ...  ٚ C 106ا٘ٛاع سفيسشٛـ   116

117 PUT  اق ٞف ٘ٛع وٝ ثبضؽ  

118 GTO  اق ٞف ٘ٛع وٝ ثبضؽ  

   BT 136سفيبي   119

   ِٚز 32ؼيبن   120
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 (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل                                          

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

   ؼيٛؼ ٔؼِٕٛي   121

   A 10ؼيٛؼ لؽـر   122

 سفا٘س  123
V24 AC 13  سٝ سف  آٔذف  

 سفا٘س  124
V14 AC 13 سٝ سف  آٔذف  

  ٔؼِٕٛي  V12 ٚW10الٔخ ٞبي  125

  سبيٛاٖ ثفؼ ثفؼ   126

  ٔؼِٕٛي سيٓ سّفٗ   127

   7400- آغف  7400سفي آي سي  128

   4000- آغف  4000سفي  129

   LM 741 741سفي  130

   دبيٝ 8 555 555سفي  131

   Ω 1/0سبMΩ 10ٔمبٚٔز  132

   PF1سب µF 1000 غبقٖ  133

   mH1 سبµh1000سّف   134

   ٚار 30ٞٛيٝ لّٕي  135

   D25 سب  D32وٙشبوشٛـ لّٕي  136

   S 60-0يبS 30- 0سبيٕف   137

   A10 - 2ثي ٔشبَ   138

   A 15يبA10فيٛق ٔيٙيبسٛـي   139

  ٔؼِٕٛي  اسشبـر  –وّيؽ اسشبح  140

   سبيي 12سفٔيٙبَ   141

  ٔؼِٕٛي ا٘ٛاع ٔيىفٚسٛيير   142

 – ٘ٛـي –فطبـي ا٘ٛاع سٙسٛـ   143

ٝ اي –ضفاـسي  ضفث
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  (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل                                      

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

  ٔؼِٕٛي الٔخ سيٍٙبَ   144

   ٔشفي 1ـيُ وٙشبوشٛـ   145

   mm5/1-1سيٓ افطبٖ   146

  ٔؼِٕٛي ثبعفي غٛـضيؽي   147

   ِٚز 9ِٚز ٚ 5/1ثبعفي وشبثي ٚلّٕي   148

  خؽيؽ وشبة سفا٘كيسشٛـٞب ٚ آي سي ٞب   149

150 CD  اِىشفٚ٘يه  آٔٛقضي  

  اِىشفٚ٘يه  وشبة آٔٛقضي  151

   1 سب V100 ؼيٛؼ ق٘ف 152

   KΩ1سب  KΩ500 دشب٘سيٛٔشف  153

   KΩ1سب  KΩ500ـئٛسشب   154

   AVR,8051 ٔيىفٚوٙشفِف 155

   8051ثفؼ آقٔبيطي ٔيىفٚ   156

  ٔٛسٛـ دّٝ اي  298L ٚ 297Lآي سي  157

   V12خفيبٖ دبئيٗ  DCا٘ٛاع ٔٛسٛـ  158

  خفيبٖ دبييٗ ٔٛسٛـ دّٝ اي  159

  خفيبٖ دبييٗ ٔٛسٛـ سفٚ   160

  خفيبٖ دبييٗ ؼيٕف آٔبؼٜ   161

  خفيبٖ دبييٗ ايٙٛـسف   162

  ٔؼِٕٛي ثٛثيٗ دير ؼسشي   163

  ٔؼِٕٛي ثفؼ وٙشفَ ؼٚـ ٔٛسٛـ   164
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  (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل                                            

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

  ....  ٚ A/D 0808آي سي  165

   S5 , PLCS7٘فْ افكاـ   166

   S5 , PLCS7وشبة آٔٛقضي   167

   ٔشفي 1 (ثفق)وب٘بَ سيٓ  168

  % 63سيٓ ِطيٓ   169

  ٔؼِٕٛي ـٚغٗ ِطيٓ   170

   اسيؽ ٔؽاـ زبدي ٚ ِٛاقْ ٔفثٛعٝ   171

   V4ٚ V12 ٚV3ا٘ٛاع ـِٝ   172

173 LED  سٝ ـً٘ ٔؼِٕٛي  ٔػشّف  

174 LED  سٝ ـً٘ ٔؼِٕٛي  دف٘ٛـ  

  ٔؼِٕٛي  ON/OFFوّيؽ  175

  ٔؼِٕٛي خبالٔذي  176

  ٔؼِٕٛي  دفيك سه فبق  177

  ٔؼِٕٛي  دفيك سٝ فبق  178

   ٔؼِٕٛي ادشٛ وٛدّف  179

   ـاثظ وبٔذيٛسف ـاثظ  232آي سي  180

   ـاثظ وبٔذيٛسف وٙشبوشٛـ اِىشفيىي 181

    ثبق ٚ ؼٚ ثسش2ٝوٕىي وٙشبوشٛـ  182

   ثبق ٚ ؼٚ ثسشٝ 2وّيؽ فطبـي  183
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  (هوشبس)کبرگز هبّزالكشزًٍيك صٌؼشي: نام شغل                                          

  فهرست استاندارد تجهيسات، ابسار ، مواد و وسايل رسانه اي 

ؽوبرُ سؼذاد  هؾخصبر فٌي  رديف 

  سٝ ضبِشٝ وّيؽ زٙؽ ضبِشٝ   184

  ٔؼِٕٛي  NTCٔمبٚٔز  185

  ٔؼِٕٛي  PTCٔمبٚٔز  186

  ٔؼِٕٛي  VPRٔمبٚٔز  187

  ٔؼِٕٛي  LDRٔمبٚٔز  188

  ٔؼِٕٛي آِشفاسٛ٘يه   189

  ٔؼِٕٛي  (ؼقؼٌيف)وّيؽ الؼـثي  190

   ٔؼِٕٛي (ؼقؼٌيف)ٍٔٙز 191

  وبُٔ ويز ؼقؼٌيف   192

 

  

 

 

  

 

 


