
 

 

 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

 

 

 عنوان آموزش شغل 

  CorelDrawثابت با نرم افزار LEDتابلوهای  سازندهو  طراح
 

 

 

  گروه شغلي

       کنترل و ابزار دقیق
 

 

 شغل آموزش کد ملي 

 

 

 

 

 3/8/4331 تاريخ تدوين استاندارد :

 

 

 



  

 

 

   

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 3433-34-848-4:  شغل آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

39 

 11311428 - 11913389تلفن                                                     11311449دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 

 اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته کنترل و ابزار دقیق  :

 سید علي موسوي

 رامک فرح آبادي  

 ارژنگ بهادري

 لیال فرهادي راد

 مرتضي محمديان دهكردي

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل : 

 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختیاري   -

-  

 

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .کشور 
 



  

 

 

 

 

 

 

  شايستگي   تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل  

 ايمیل تلفن و، آدرس   سابقه کار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصیلي آخرين مدرك تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

4 
احمد رضا بني 

 شريف
 کارشناسي ارشد

-برق

 الكترونیک
 سال9 مربي

 تلفن ثابت :

  83433883481تلفن همراه :

 ahbanisharif@gmail.comايمیل : 

آدرس : مرکییز آمییوزش فنییي و حرفییه اي  

 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 آدرس : 

 قدرت -برق کارشناسي ارشد اشكان علیدوستي 2

کارشناس 

 مشاوره و

 هدايت شغلي

 سال3

 تلفن ثابت :

 83434811349تلفن همراه : 

 ايمیل : 

ashkan_alidousti@yahoo.com 

مرکییز آمییوزش فنییي و حرفییه اي  آدرس : 

 شهرستان شهرکرد

 

3 
 مرتضي محمديان

 دهكردي
 ارشدکارشناسي 

-برق

 الكترونیک

کارشناس 

 آموزش
 سال 48

 83832228189تلفن ثابت :

 83434842398تلفن همراه : 

 mr.dehkordi@yahoo.comايمیل :

اداره کل آموزش فنیي و حرفیه اي   آدرس : 

 استان چهارمحال و بختیاري

 

 

 
1      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :

 

 9      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس : 

 

1      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :

9      

 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :

mailto:ahbanisharif@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 :  شغلاستاندارد آموزش نام 

  CorelDrawثابت با نرم افزار LEDتابلوهاي  سازندهو  طراح

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

حوزه کنترل می باشد و شاامل شاستات ی    مشاغل از CorelDrawثابت با نرم افزار LEDتابلوهای  سازندهو  طراح

و  ابزارهاا  کار با CorelDrawنرم افزار  در ها ابزار نوار و محيطبا کار   CorelDrawنصب نرم افزار هاسی چون 

 نارم افازار    در ، ن اار  ماتو وکاار باا هسا  هاا       تابلو گرافيکی طراحی  CorelDrawنرم افزار  در طراحی وترسيم

CorelDraw طراحی و سااتت    راه اندازی تابلو های ثابت ، تتت و مونتاژFlasher     منااب   طراحای و سااتت

 در ارتباط است .  AVRمی باشد و با مشاغل طراح و تحليل ر مدارات ميکروکنترلر در تانواده  تغذس  در تابلو های ثابت

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 دسپلم برق )کلي  گراسش ها(میزان تحصیالت : حداقل 

 ذهنی وجتمی سالمت کامل  : و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    428   آموزش  :     طول دوره

 ساعت    31       ی زمان آموزش نظري:  

 ساعت   81        آموزش عملي:  ی زمان

 ساعت     -     کارورزي  :     زمان ی 

  ساعت     -       :        ی زمان پروژه 

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %29:  کتبي -

 %19عملي : -

 %48اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 کارمرتبط سابق  سال 3برق و  فوق دسپلم تحصيلی مدرك حداقل بودن دارا

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

طراحي و  با استفاده از نرم افزار و میكروکنترلر   Corel Drawثابت با نرم افزار  LEDطراح و سازنده تابلوهاي 

 ثبت را انجام مي دهد . LEDساخت تابلوهاي 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Design and production of fixed LED boards with CorelDraw software 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 طراحي تابلوهاي روان 

   AVRو تحلیلگر مدارات میكروکنترلري  طراح

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

 د :  نیاز به استعالم از وزارت کار              

 



  

 

 

 

 

 

 استاندارد آموزش شغل 

 هاشايستگي  -

 عناوين رديف

 CorelDrawنصب نرم افزار  4

 CorelDrawنرم افزار  در ها ابزار نوار و محيطبا کار  2

 CorelDrawنرم افزار  در و طراحی وترسيم ابزارها کار با 3

 CorelDrawنرم افزار  در ن ار  متو وکار با هس  ها ، تابلو گرافيکی طراحی 1

 تتت وراه اندازی تابلو های ثابتمونتاژ،  9

 Flasherطراحی و ساتت  1

 ب  تغذس  در تابلو های ثابتاطراحی و ساتت من 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموز  

 ی تحليل آموز   برگ  -

 عنوان : 

 CorelDrawنصب نرم افزار 

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

1 1 48 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 راسان    دانش :

 وسژگی های نرم افزار برداری ونقش  بيتی - CorelDraw افزار نرم

 CorelDraw نرم افزار -

 CorelDraw های کاربردیبرنام   -

 CorelDraw نرم افزار امکانات هزم برای نصب -

 CorelDraw نرم افزارمراحل نصب  -

 
 

  

  مهارت :

    CorelDraw نصب نرم افزار -

 ن ر  :

 دقت در انجام کار -

 مدسرست زمان-

 استفاده بهين  از مواد مصرفی-

 استفاده و ن هداری صحيح ابزار و تجهيزات -

 اسمنی و بهداشت : 

 ارگونومی اصول رعاست-

 توجهات زستت محيطی :

 محيط صوتی آلودگی کاهش-

 مدسرست انرژی -

 

 



  

 

 استاندارد آموز  

 ی تحليل آموز   برگ  -

 عنوان : 

نرم افزار  در ها ابزار نوار و محیطکار با 

CorelDraw 

 آموز زمان 

 جم  عملی نظری 

1 48 41 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 راسان   دانش :

  CorelDraw محيط اصلی نرم افزار - CorelDraw افزار نرم

 بررسی پاراگراف های متنی -

 اصول پشتيبان گيری از سند -

 تعرسف ابزارهای کاری مورد استفاده در طراحی -

   

  مهارت :

 CorelDraw کار با محيط اصلی نرم افزار  -

 پروژه موجود تعرسف -

 پيش فرض  تنظيمات تغيير  -

 برقراری ارتباط بيو محيط های اصلی نرم افزار -

CorelDraw 

   

 ن ر  :

 دقت در انجام کار -

 مدسرست زمان-

 استفاده بهين  از مواد مصرفی-

 استفاده و ن هداری صحيح ابزار و تجهيزات 

 اسمنی و بهداشت : 

 ارگونومی اصول رعاست-

 توجهات زستت محيطی :

 محيط صوتی آلودگی کاهش-

 مدسرست انرژی-



  

  



  

 ستاندارد آموز  ا

 ی تحليل آموز   برگ  -

 عنوان : 

نرم افزار  در و طراحي وترسیم ابزارها کار با

CorelDraw 

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

1 48 41 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 راسان    دانش :

 و متو اشکال انتخاب های حالت - CorelDraw افزار نرم

  همانندسازی های جابجاسی و فاصل  تنظيمات -

 ها فرم ترکيب -

 ها فيلتر کاربرد -

   

  مهارت :

 طراحی و ترسيم تطوط و اشکال -

 ساسز اشکال تغيير و ، وسراسشجابجاسی -

  چيدمان ) سطح ( مرتب  تغيير -

 ، گروه بندی وترکيب اشياسازی مرتب -

  Eyedropperکار با ابزار-

 Smart Fill کار با ابزار -

  

 

 

 

 :ن ر  

 دقت در انجام کار -

 مدسرست زمان-

 استفاده بهين  از مواد مصرفی-

 استفاده و ن هداری صحيح ابزار و تجهيزات 

 اسمنی و بهداشت : 

 رگونومیا اصول رعاست-

 توجهات زستت محيطی :

 محيط صوتی آلودگی کاهش-

 مدسرست انرژی-

 

 

 



  

 استاندارد آموز  

 ی تحليل آموز   برگ  -

 عنوان : 

 تابلو، نگارش متن وکار با اليه ها گرافیكي طراحي

 CorelDrawنرم افزار  در

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

1 48 41 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 راسان    دانش :

 LED دوبر دست اه پرسنتر ليزری

 CorelDraw افزار نرم

CD آموزشی های 

 LEDTool5  پالگيو سازی لفعا و نصب -

 effectsتنظيمات  -

 آنها کاربرد و ن ار  های قلم -

 کلم  ها بندی قالب شيوه -

 بندی پاراگراف شيوه قالب -

 CorelDraw  های هس  شيوه -

   

  مهارت :

 LEDTool5  پالگيوکار با  -

 Artistic Text و Paragraph Textاسجاد  -

 طراحی متو، وارد کردن متو و استفاده از ابزار نوشتو -

 CorelDrawنماسش و وسراسش هس  های  -

 CorelDraw، مرتب کردن هس  های اری ذنام -

   

 ن ر  :

 دقت در انجام کار -

 مدسرست زمان-

 استفاده بهين  از مواد مصرفی-

 استفاده و ن هداری صحيح ابزار و تجهيزات 

 اسمنی و بهداشت : 

  ارگونومی اصول رعاست -

 مدسرست انرژی- توجهات زستت محيطی :

 محيط صوتی آلودگی کاهش-

 

 



  

 استاندارد آموز  

 ی تحليل آموز   برگ  -

 عنوان : 

 راه اندازي تابلو هاي ثابت مونتاژ، تست و

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

9 28 29 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مقاومت  دانش :

 پيچ سيم 

 تازن 

  30V,8A تغذس  منب 

 HGمدل  LED دسود

 دسود زنر

IC   های  تقوست کننده

 جرسان و ولتاژ

 دسجيتال و آنالوگ متر مولتی

  دار حافظ  اسيلوسکوپ

 برد بورد 

 سيم لحيم و هوس  

 روغو لحيم

 کف چيو

 بورد تابلو ثابت

 آموزشی هایه جزو 

 لحيم کاری اصول -

 LED نواع دسودهایا -

  LED معاسب دسود های مزاسا و -

 LEDمحاسبات ولتاژ وجرسان دسود های اصول  -

 موازی در تابلوهای ثابت  مدارهای سری و -

   

  مهارت :

 لحيم کاری -

 LEDتتت دسودهای  -

بار روی   LEDطراحی و پياده سازی مدار های دسود های  -

 بورد تابلوهای ثابت

   

 ن ر  :

 دقت در انجام کار -

 مدسرست زمان-

 استفاده بهين  از مواد مصرفی-

 استفاده و ن هداری صحيح ابزار و تجهيزات -

 ارگونومی اصول رعاست-اسمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد-

 مدسرست انرژی- توجهات زستت محيطی :

 محيط صوتی آلودگی کاهش-

 تفکيک زبال  های الکترونيکی از ساسر زابل  ها-

 



  

 استاندارد آموز  

 ی تحليل آموز   برگ  -

  عنوان :

 طراحي و ساخت منابع تغذيه در تابلو هاي ثابت

 

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

9 48 49 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دسود  دانش :

  IC های  تقوست کننده

 جرسان و ولتاژ

 اتوترانس

 فسل انواع

 مقاومت 

 سلف 

 تازن 

 ماسفت قدرت 

 ترانزستتور 

  30V,8A تغذس  منب  

 برد بورد 

  دسجيتال و آنالوگ متر مولتی

 دار حافظ  اسيلوسکوپ

 آموزشی هایه جزو  و نقش 

 سوئيچينگ و تطی های سکتوکننده انواع -

 سوئيچينگ و تطی مبدل های ومعاسب مزاسا -

 طراحی فيلترها در مناب  تغذس  -

 طراحی و تعبي  ترانتفورماتور در مناب  تغذس  -

 DC ب  AC سوئيجينگ مبدل های محاسبات اصول -

   

  مهارت :

 پياده سازی سکتو کننده های کنترل نشده وکنترل شده -

 RFIب  کار گيری فيلترهای رزونانس سری و موازی و فيلتر -

 انتخاب هتت  مناسب ومحاسبات تعداد دور اولي  وثانوس  -

 ب  AC سوئيچينگطراحی و پياده سازی المان های مبدل  -

DC 

   

 ن ر  :

 دقت در انجام کار -

 مدسرست زمان-

 استفاده بهين  از مواد مصرفی-

 استفاده و ن هداری صحيح ابزار و تجهيزات -

اتصال صحيح المان ها جهت جلوگيزی از اسجاد نشتی و جلوگيری از با  وجاود آمادن    -

 ترابی های مداوم

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 استاندارد آموز  

 ی تحليل آموز   برگ  -

  عنوان :

 طراحي و ساخت منابع تغذيه در تابلو هاي ثابت

 

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  اسمنی و بهداشت : 

 رعاست اصول ارگونومی-

 فردی و تجهيزات اسمنی اصول رعاست -

 استاندارد و سالم تجهيزات از استفاده -

 توجهات زستت محيطی :

 مدسرست انرژی-

 کاهش آلودگی صوتی محيط -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاندارد آموز  



  

 ی تحليل آموز   برگ  -

  عنوان :

 Flasherطراحي و ساخت 

 

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

8 28 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 فسل انواع  دانش :

 مقاومت 

 پيچ سيم 

 تازن 

 ماسفت قدرت

   تانواده ميکروکنترلر انواع

AVR  
 ترانزستتور 

  30V,8A تغذس  منب  

 برد بورد 

 دسجيتال و آنالوگ متر مولتی 

 دار حافظ  اسيلوسکوپ

 آموزشی هایه جزو  و نقش 

    BASCOM-AVR افزار نرم

 PROTEUS افزار نرم

 برنام  نوستی وسژوال بيتيک مقدماتی محيط -

 Bascom محيط با کار -

 BASCOM در دستورات و تواب  -

   AVRطراحی مدارات ميکروکنترلراصول -

 مدارات ميکروکنترلردراسور های مناسب در IC شناتت  -

 

   

  مهارت :

    BASCOM-AVR اجرای برنام  وکار با منو های -

    BASCOM-AVRاجرای دستورات در  -

   AVRشبي  سازی و پياده سازی مدارات ميکروکنترلر -

 دراسور های مناسب در مدارات ميکروکنترلرIC طراحی  -

   

 

 

 



  

 استاندارد آموز  

 آموز ی تحليل  برگ  - 

 

 

 

 

 

 

 

   عنوان :

 Flasherطراحي و ساخت 

 

 زمان آموز 

 جم  عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   ن ر  :

 دقت در انجام کار -

 مدسرست زمان-

 استفاده بهين  از مواد مصرفی-

 استفاده و ن هداری صحيح ابزار و تجهيزات -

ی از اسجاد نشتی و جلوگيری از ب  وجود آمادن  اتصال صحيح المان ها جهت جلوگير-

 ترابی های مداوم

 اسمنی و بهداشت : 

 رعاست اصول ارگونومی -

 فردی و تجهيزات اسمنی اصول رعاست-

 

  استاندارد و سالم تجهيزات از استفاده -

  توجهات زستت محيطی :

 کار محيط آراست ی رعاست -

 محيط صوتی آلودگی کاهش -

 مدسرست انرژی-



  

  

 

 

  برگ  استاندارد تجهيزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد5 معمولی و دسجيتال ترانس 1

  عدد 5 هرتز م ا 111 کانال  دو حافظ  دار اسيلوسکوپ 2

بورد  دست اه پرسنتر ليزری 3

LED 

  عدد1 دسجيتال

  عدد 30V 5 و  8A تغذس  منب  4

  عدد5 30  -60 و 100 وات قلمی هوس  5

  عدد5 شده بندی عاسق ميزکار 6

  عدد2 دستی و آنالوگ پيچ سيم دست اه 7

  عدد2 متر 1  *  1.5 برد واست تخت  8

  عدد1 باه رزولوشو با پروژکتور دستا 9

  عدد1 کيلوی 6 حرسق اطفای کپتول 11

  عدد5 متعلقات تمام با راسان  11

  سری1 تجهيزات کلي  با اولي  های کمک جعب  12

  عدد5 معمولی راسان  مخصوص ميز 13

14 DVD افزار نرم 

CorelDraw 

  سری2 آترسو ورژن نرم افزار

15 DVD افزار نرم Bascom سری2 آترسو ورژن نرم افزار  

16 DVD افزار نرم Proteus سری2 آترسو ورژن نرم افزار  

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود . 49تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 برگ  استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  ست 5  مختلف های مقاومت مقاومت انواع 1

  بتت  HG 5 مدل LEDدسود  2

  ست 1 (MUR460)ودسود مختلف مقادسر دسود انواع   3

  عددIRFP460  11وماسفت قدرت  IGBT انواع ترانزستتور قدرت 4

  عددAVR 5انواع تانواده  ميکرو کنترلر 5

  ست 1  مختلف ولتاژهای  رگوهتور انواع 6

  عدد 5  مختلف های مارك  ترستتور انواع 7

  عدد 5  مختلف ساسزهای در ، آلومينيومی  سينگ هيت انواع 8

  عدد5 قابل های جرسان و ولتاژ و مختلف ساسزهای در فو انواع 9

 مختلف تحمل کنترلی های سی آی 11

 مختلف های مدل در مدار برد حتب بر

  عدد5

 مختلف اشکال در هتت  انواع 11

 یهندس

 

EC-UI-UU-RM-EP- EE 

  

 هرکدام 

 عدد2

 

 پيچی سيم جهت سيم انواع 12

 ترانس

  قرقره نيم طرح ب  بتت  مختلف های نمره در

  عدد15 آلمانی ، ميلی 1 لحيم سيم 13

  عدد15 آلمانی ملحي روغو 14

  عدد5 چند رنگ مختلف برد واست ماژسک 15

  بتت A 4 3  کاغذ 16

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 49و يک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -

 

 

 

 

 



  

 

 

  برگ  استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد5  دسجيتالی  متر مولتی 1

  عدد5 آنالوگ  متر مولتی 2

  عدد5 کار با متناسب پاس  کوتاه چيو سيم 3

  عدد5 کار با متناسب پاس  کوتاه دم بارسک 4

  عدد5 دار حافظ  مهندسی حتاب ماشيو 5

  عدد5 م نتيک آنتی تخت -سرکج پنس انواع 6

  عدد5   ساعتی کامل ست گوشتی پيچ 7

  عدد5 برد واست مخصوص  کو پاك تخت  8

  عدد5 دار مهتابی برقی نوع از  بيو ذره 9

  عدد5 معمولی برد بورد 11

  عدد5 معمولی کف چيو 11

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

ميکرو کنترلر های  1

AVR 

 نص تهران 1388 - جابر الوندی

رسشاامی باادسااب  مناب  تغذس  سوئچينگ 2

 فرد

- 1391 - - 

 

 

 

 

 

 

 فهرست ساست های قابل استفاده در آموز  استاندارد

 رديف عنوان

www.ieee.org 1 

www.elsevier.com 2 

www.freepapers.ir 3 

 


