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 ( هاِّ پيَست18ِطرح )كارگر هاّر برق صٌؼتي : ًام ضغل 

 ٌفش ٌـْ

ٝ ثفهٌبـ ِٜؼشي  (8-4/2/15/55) 2ًىي اوز ٠ً ٢ٗبـر ١بي ثفهٌبـ ِٜؼشي ؼـخ٠  (ديٞوش٠)ًبـُف ٗب١ف ثفم ِٜؼشي 

 .ـا ؼاـا ٗي ثبٌؽ ( 8-3/1/12/55)ٝ ثفهٌبـ ِٜؼشي ٗب١ف  (8-4/1/13/55 )1ؼـخ٠ 

 ٍرٍدي  ٍيصگي ّاي كارآهَز 

دبيبٙ ؼٝـٟ ـا١ٜ٘بيي  : هيساى تحصيالت حذالل 

والٗز ًبْٗ خى٘ي ٝ ـٝاٛي  : تَاًايي جسوي حذالل 

 ٛؽاـؼ  :هْارت ّاي پيص ًياز ايي استاًذارد 

 آهَزش  دٍرُ طَل

ساػت    2446       :  آهَزش                   دٍرُ طَل

ساػت    1024     :                ـ زهاى آهَزش ًظري

ساػت      1422   :                 ـ زهاى آهَزش ػولي

 ساػت   :     -     كارٍرزي                               ـ 

  ساػت-        :                               ـ زهاى پرٍشُ

 ضيَُ ارزضيابي 

%                 25: اٗشيبق وٜدً ٛظفي

 %65: اٗشيبق وٜدً ػ٘ٔي

 %10:  اغالم ضفك٠ اي

 صالحيت ّاي حرفِ اي هربياى 

 (ترجيحاً گرايص لذرت)ليساًس برق 

                                                 

. Job Description 
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

مباني برق  الف 

سٞاٛبيي خُٔٞيفي اق ػٞاْٗ ٕٗف ؼـ ٗطيٗ ًبـ ٝ ـػبيز اِّٞ ضلبظز ايٜ٘ي ٝ ث٢ؽاٌز   1

سٞاٛبيي ٛو٠ٍ ًٍي ِٜؼشي ػ٘ٞٗي   2

سٞاٛبيي ًبـ ثب اثكاـ ٝ ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي ؼـ ويىشٖ ١بي ٗئي ٗشفي ٝ ايٜسي   3

سٞاٛبيي اـٟ ًبـي ـٝي هٙؼ٠ ًبـ كٔكي ٝ زٞثي   4

سٞاٛبيي و١ٞبٌٛبـي ـٝي هٙؼ٠ ًبـ كٔكي ٝ زٞثي   5

سٞاٛبيي وٞـاغٌبـي ٝ غكي٠ٜ ًبـي ـ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيكًبـي   6

سٞاٛبيي ثفٌٌبـي ٝ غٌ٘بـي ـٝي ٝـه٠ ١بي كٔكي   7

سٞاٛبيي اٛدبٕ اٛٞاع اسّبالر ؼـ كٔكًبـي   8

سٞاٛبيي ٌٜبغز ٝ ًبـ ثب اثكاـ ثفهٌبـي ٝ ويٖ   9

سٞاٛبيي ٓطيٖ ًبـي ـٝي ويٖ ١بي ٗىي  10

 ٗطبوج٠ ٝ اٛدبٕ آقٗبيً اِّٞ آٌشفيىيش٠  –ي ثفـوي يسٞاٛب 11

 سٞاٛبيي ٌٜبغز ٝ ثٌبـُيفي اٛٞاع ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي 12

سٞاٛبيي ثفـوي ػاليٖ اغشّبـي ـ ٛو٠ٍ غٞاٛي ٝ ٛو٠ٍ ًٍي ٗؽاـار آٌشفيٌي  13

سٞاٛبيي ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٝوبيْ ضلبظشي ٗؽاـار آٌشفيٌي  14

سٞاٛبيي ٌٜبغز ، ّٛت ٝ ًبـ ثب ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ؼاًز ١بي ٗٞـؼ ّٗفف ؼـ ِٜؼز ثفم    15

ٕ ًٍي ٝ ّٛت سد٢يكار ٗؽاـار دبي٠  يي نيسٞاٛب 16

 2برلكار صٌؼتي درجِ ب 

سٞاٛبيي ٌٜبغز ٝ ٗطبوج٠ ًبثْ ١بي سد٢يكار آٌشفيٌي   17

 ٝٓز  100سٞاٛبيي اٛدبٕ ػ٘ٔيبر ًبثْ ًٍي ًبث٢ٔبي دفٝسٞؼٝـ سب ٝٓشبل ًبـ  18

 ٝٓز   1000سٞاٛبيي اسّبّ وف ًبثْ ٝ ٗلّْ ثٜؽي ًبثْ ١بي كٍبـ ٗشٞوٗ سب ٝٓشبل ًبـ  19

سٞاٛبيي سىز ٝ ػيت يبثي ًبثْ   20

 ACسٞاٛبيي ٌٜبغز ٝ ثفـوي ٗجبٛي ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي  21
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 -الف

 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 ACسٞاٛبيي ـاٟ اٛؽاقي ٝ دالى غٞاٛي آٌشفٝٗٞسٞـ١بي و٠ كبق  22

 AC ػيت يبثي ٝ سؼٞيٓ هٙؼبر ٌٗبٛيٌي آٌشفٝٗٞسٞـ١بي _سٞاٛبيي ثفـوي ػٌ٘ٔفؼ  23

 ACسٞاٛبيي سىز آٌشفيٌي ٝ ٌٗبٛيٌي آٌشفٝٗٞسٞـ١بي  24

سٞاٛبيي ٌٜبغز ٝ ثفـوي ػٌ٘ٔفؼ سد٢يكار ـاٟ اٛؽاقي ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي خفيبٙ ٗشٜبٝة   25

ؼـ ٌ٘بي ضويوي )سٞاٛبيي ٛو٠ٍ ًٍي ٝ ٛو٠ٍ غٞاٛي ٗؽاـار ـاٟ اٛؽاقي ثب ًٔيؽ١بي ؼوشي ٝ ًٜشبًشٞـ  26

  (ٝ كٜي

  AC كفٗبٙ ـاٟ اٛؽاقي آٌشفٝٗٞسٞـ١بي _سٞاٛبيي ٘فاضي ٗؽاـ هؽـر  27

سٞاٛبيي ـاٟ اٛؽاقي ٗٞسٞـ١بي آٌشفيٌي آوٌٜفٝٙ سٌلبق ٝ و٠ كبق ؼوشي ٝ ًٜشبًشٞـي   28

سٞاٛبيي ّٛت سد٢يكار ٝ ـاٟ اٛؽاقي سبث١ٞٔبي آٌشفيٌي   29

سٞاٛبيي ٌٜبغز ٝ ثفـوي ػٌ٘ٔفؼ هٙؼبر آٌشفٝٛيي   30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  4

 

 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح  شماره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظريمباني برق  الف 

تَاًايي جلَگيري از ػَاهل هضر در هحيط كار ٍ رػايت  1

 اصَل حفاظت ٍ ايوٌي ٍ بْذاضت

8 4 12 

   آٌٜبيي ثب ػٞاْٗ كيكيٌي ٗٞثف ؼـ ٗطيٗ ًبـ   1-1

   آٌٜبيي ثب ػٞاْٗ ٌي٘يبيي ٗٞثف ؼـ ٗطيٗ ًبـ   2-1

   آٌٜبيي ثب ػٞاْٗ ٗٞثف ؼـ ٗطيٗ ًبـ   3-1

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ضلبظشي ٌػّي ثب سٞخ٠ ث٠ ٛٞع ٝ ٗطيٗ ًبـ   4-1

   آٌٜبيي ثب سوىيٖ ًبـ   5-1

   آٌٜبيي ثب ٗوفـار ايٜ٘ي ٝ ث٢ؽاٌز   6-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـثفؼ سد٢يكار ايٜ٘ي ٝ ضلبظشي ؼـ ثفم   7-1

   ًبـثفؼ سد٢يكار ايٜ٘ي ٝ ضلبظشي ؼـ ثفم  -  1-7-1

   ٌٜبوبي ػٞاْٗ ايدبؼ غٙف ثفم ُفكشِي ٝ ديٍِيفي اق آٙ   1-8

   ايدبؼ غٙف ثفم ُفكشِي ٝ ديٍِيفي اق آٙ  -  1-8-1

   ٌٜبوبيي اِّٞ اخفاي ً٘ي ١بي اٝٓي٠   1-9

   اخفاي ً٘ي ١بي اٝٓي٠  -  1-9-1

ٌٜبوبيي اِّٞ خُٔٞيفي اق ػٞاْٗ ٕٗف ؼـ ٗطيٗ ًبـ ٝ ـػبيز اِّٞ  1-10

ضلبظز ٝ ايٜ٘ي ٝ ث٢ؽاٌز  

   

 24 20 4تَاًايي ًمطِ كطي صٌؼتي ػوَهي  2

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ٝ اثكاـ ٛو٠ٍ ًٍي   1-2

   آٌٜبيي ثب ًبؿؿ١بي اوشبٛؽاـؼ ٛو٠ٍ ًٍي ٝ اٛٞاع آٙ   2-2

    آٌٜبيي ثب وٙٞش ٝ اضدبٕ ١ٜؽوي 3-2

ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ غٖٙٞ، اٛؽاقٟ ٛٞيىي، ػاليٖ اغشّبـي ٗوب٘غ  4-2

١ٜؽوي  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   سفويٖ غٖٙٞ، اٛؽاقٟ ٛٞيىي، ػاليٖ اغشّبـي ٗوب٘غ ١ٜؽوي  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٛو٠ٍ ًٍي دفوذٌشيٞ يب سفويٖ و٠ ثؼؽي   5-2

   ٛو٠ٍ ًٍي دفوذٌشيٞ يب سفويٖ و٠ ثؼؽي -  

    ٌٜبوبيي اِّٞ سفويٖ ٛ٘بي ٗد٢ّٞ اق هٙؼبر وبؼٟ ٌٗبٛيٌي  6-2

   سفويٖ ٛ٘بي ٗد٢ّٞ اق هٙؼبر وبؼٟ ٌٗبٛيٌي -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٛو٠ٍ ًٍي ِٜؼشي ػ٘ٞٗي   7-2

   ٛو٠ٍ ًٍي ِٜؼشي ػ٘ٞٗي -  

تَاًايي كار با ابسار ٍ ٍسايل اًذازُ گيري در سيستن ّاي  3

هيلي هتري ٍ ايٌچي 

5 7 12 

   آٌٜبيي ثب ٝاضؽ١بي اٛؽاقٟ ُيفي ؼـ ويىشٖ ١بي ٗئي ٗشفي ٝ ايٜسي   1-3

   آٌٜبيي ثب ٗيك ًبـ ٝ اٛٞاع ُيفٟ   2-3

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   3-3

   غٗ ًً -  

   ٗشف  -  

   ُٞٛيبي كٔكي  -  

   ًٞٓيه ٗئي ٗشفي  -  

   ٗيٌفٝٗشف  -  

   دفُبـ اٛؽاقٟ ُيفي -  

   قاٝي٠ وٜح  -  

   سفاق  -  

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ػالٗز ُؿاـي ٝ ًبـثفؼ١بي آٙ   4-3

   وٞقٙ غٗ ًً  -  1-4-3
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   وٞقٙ غٗ ًً دبي٠ ؼاـ  -  2-4-3

 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   وٜج٠ ٍٛبٙ  -  

   دفُبـ كٔكي  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ؼوشِبٟ وَٜ ـٝٗيكي   5-3

ٝ ًبـ ثب ِلط٠ ًبـ ثب ؼوشِبٟ وَٜ ـٝٗيكي ٝ اٛٞاع هبثٔيز ١بي آٙ -  

ِبكي 

   

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب اثكاـ ٝ ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ اٛؽاقٟ ُؿاـي ؼـ  6-3

كٔكًبـي 

   

   ًبـ ثب اثكاـ ٝ ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ اٛؽاقٟ ُؿاـي ؼـ كٔكًبـي  -  

 6 4 2تَاًايي ارُ كاري رٍي لطؼِ كار فلسي ٍ چَبي  4

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع اـٟ ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-4

   ٌٜبوبيي اِّٞ اـٟ ًبـي ـٝي هٙؼ٠ ًبـ كٔكي ٝ زٞثي   2-4

    اـٟ ًبـي ـٝي هٙؼ٠ ًبـ كٔكي ٝ زٞثي-  

 18 15 3تَاًايي سَّاًكاري رٍي لطؼِ كار فلسي ٍ چَبي   5

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ و١ٞبٌٛبـي   1-5

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع و١ٞبٙ ١ب ثفضىت ٌٌْ اٛؽاقٟ ٝ ٛٞع آج   2-5

   ٌٜبوبيي اِّٞ و١ٞبٌٛبـي ـٝي هٙؼ٠ ًبـ كٔكي ٝ زٞثي   3-5

   و١ٞبٌٛبـي ـٝي هٙؼ٠ ًبـ كٔكي ٝ زٞثي  

 18 12 6تَاًايي سَراخكاري ٍ خسيٌِ كاري ـ حذيذُ ٍ لالٍيسكاري   6

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٗش٠   1-6

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼـيْ ؼوشي ٝ ثفهي   2-6

   ٌٜبوبيي اِّٞ وٞـاغٌبـي ثب ؼـيْ ؼوشي ٝ ثفهي   3-6

   وٞـاغٌبـي ثب ؼـيْ ؼوشي ٝ ثفهي -  

  

 

 



  7

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼوشِبٟ دبٛر   4-6

 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   آٌٜبيي ثب هالٝيك ٝ ؼوش٠ هالٝيك   5-6

   آٌٜبيي ثب اٛشػبة ٗش٠ ثفاي هالٝيكًبـي ٝ خؽّٝ ٗفث٠٘ٞ   6-6

   ٌٜبوبيي اِّٞ هالٝيكًبـي   7-6

   هالٝيكًبـي  -  

   آٌٜبيي ثب ضؽيؽٟ ٝ ًبـثفؼ آٙ   8-6

   ٌٜبوبيي اِّٞ ضؽيؽٟ ًبـي   9-6

   ضؽيؽٟ ًبـي   1-9-6

   ٌٜبوبيي اِّٞ وٞـاغٌبـي ٝ غكي٠ٜ ًبـي ـ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيكًبـي   10-6

   وٞـاغٌبـي ٝ غكي٠ٜ ًبـي ـ ضؽيؽٟ ٝ هالٝيكًبـي  1-10-6

   سيك ًفؼٙ ٗش٠ سٞوٗ وَٜ و٘جبؼٟ  2-10-6

 14 10 4 تَاًايي برضكاري ٍ خوكاري رٍي ٍرلِ ّاي فلسي  7

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ هيسي ًبـي   1-7

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼوشِبٟ هيسي    2-7

   آٌٜبيي ثب قٝايبي أِي ؼـ هيسي ًبـي   3-7

   ٌٜبوبيي اِّٞ هيسي ًبـي ـٝي ٝـم   4-7

   هيسي ًبـي ـٝي ٝـم  1-4-7

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ غٌ٘بـي ٝ اٛؽاقٟ ُؿاـي ٝ اٛؽاقٟ ُيفي آٙ   5-7

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼوشِبٟ غٌ٘بـي   6-7

   آٌٜبيي ثب دبـز٠ ١بي غٌ٘بـي   7-7

   ٌٜبوبيي اِّٞ غٌ٘بـي ـٝي ٝـم   8-7

   غٌ٘بـي ـٝي ٝـم -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ثفٌٌبـي ٝ غٌ٘بـي ـٝي ٝـم ١بي كٔكي  -  9-7

   ثفٌٌبـي ٝ غٌ٘بـي ـٝي ٝـم ١بي كٔكي  -  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 22 16 6تَاًايي اًجام اًَاع اتصاالت در فلسكاري  8

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ اسّبّ   1-8

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع دير ٝ ٢ٗفٟ   2-8

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٝاٌف١ب   3-8

   ديْ ٝ غبـ  يآٌٜبيي ثب ا 4-8

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع آزبـ١ب   5-8

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ اسّبّ ثب اٛٞاع دير ٝ ٢ٗفٟ   6-8

   اٛدبٕ اسّبّ ثب اٛٞاع دير ٝ ٢ٗفٟ  1-6-8

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٗيع دفذ    7-8

   آٌٜبيي ثب اثكاـ دفزٌبـي   8-8

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ خٌٌٞبـي   9-8

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع خٌٌٞبـي ٝ ًبـثفؼ آٙ   10-8

   خٌٌٞبـي ثفم   1-10-8

   آٌٜبيي ثب آٌشفٝؼ ٝ اٛٞاع آٙ   11-8

   آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ اٛشػبة آٌشفٝؼ ثب سٞخ٠ ث٠ خؽّٝ ٝ خٜه ٝ ٔػبٗز هٙؼ٠ ًبـ   12-8

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼوشِب٢١بي خٌٌٞبـي ثفم  13-8

   آٌٜبيي ثب اثكاـ ٝ سد٢يكار ايٜ٘ي ثب سٞخ٠ ث٠ ٛٞع خٌٌٞبـي   14-8

   آٌٜبيي ثب ؼوشِبٟ ٛو٠ٙ خٞي ٝ سد٢يكار خبٛجي آٙ   15-8

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ اٛٞاع خٌٌٞبـي ثفم  16-8

   اٛدبٕ اٛٞاع خٌٌٞبـي ثفم -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ اٛٞاع اسّبالر ؼـ كٔكًبـي   17-8

   اٛدبٕ اٛٞاع اسّبالر ؼـ كٔكًبـي -  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 16 12 4تَاًايي ضٌاخت ٍ كار با ابسار برلكاري ٍ سين   9

   آٌٜبيي ثب اثكاـ ٗوؽٗبسي ثفم  1-9

   اٛجفؼوز    

   ؼٕ ثبـيي   

   ؼٕ د٢ٚ ٝ ؼٕ ُفؼ  

   ويٖ زيٚ  

   ويٖ ٓػز ًٚ   

   دفن وفويٖ   

   اٛٞاع كبقٗشف   

   زبهٞي ًبثْ ثفي  

   اٛٞاع دير ٌُٞشي   

   كٜف ويٖ ًٍي   

    ٝٓز ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب  400آٌٜبيي ثب اٛٞاع ويٖ ًبثْ سب  2-9

   ويٖ ٗلشٞٓي   

   ويٖ اكٍبٙ   

   اٛٞاع ًبثْ  

   اٛٞاع ويٖ آٛشٚ    

   اٛٞاع ويٖ سٔلٚ   

   ويٖ ١بي الًي  

   ًبثْ آيلٚ   

     آٓ٘بٙ VDEآٌٜبيي ثب وبغشبـ ويٖ ٝ ًبثْ ٝ خؽاّٝ ٗفث٠٘ٞ ثفاوبن اوشبٛؽاـؼ  3-9

   خٜه ػبين   

   خٜه ١بؼي   
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٗوب٘غ اوشبٛؽاـؼ  -  

   خؽّٝ آٗذفال ٗدبق  -  

آٌٜبيي ثب ٓػز ًفؼٙ ٝ اٛدبٕ اٛٞاع اسّبّ ـ ػبين ًبـي ٝ كفٕ ًبـي  4-9

ويٖ ٝ ٗٞاـؼ ًبـثفؼ آٙ  

   

   اسّبّ وف ث٠ وف  -  

   اسّبّ ٘ٞٓي -  

   اسّبّ اٍٛؼبثي -  

   اسّبّ اكٍبٙ ث٠ ٗلشٞٓي  -  

ٌٜبوبيي اِّٞ ٓػز ًفؼٙ ٝ اٛدبٕ اٛٞاع اسّبّ ػبين ًبـي ٝ كفٕ ًبـي  5-9

ٗئي٘شف ٗفثغ 2.5سب ٗوٙغ ويٖ 

   

   ٓػز ًفؼٙ ٝ اٛدبٕ اٛٞاع اسّبّ ػبين ًبـي ٝ كفٕ ًبـي ويٖ -  

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع سفٗيٜبّ ٝ وف ويٖ ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   6-9

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب اٛٞاع سفٗيٜبّ ٝ وفويٖ   7-9

   ًبـ ثب اٛٞاع سفٗيٜبّ ٝ وفويٖ -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب اثكاـ ثفهٌبـي ٝ ويٖ   8-9

   ًبـ ثب اثكاـ ثفهٌبـي ٝ ويٖ  -  

 16 12 4   ٍ كارّاي سختتَاًايي لحين كاري رٍي سين ّاي هسي 10

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ٓطيٖ ًبـي ٝ ًبـثفؼ آٙ   1-10

   آٌٜبيي ثب آٗبؼٟ ًفؼٙ وٙٞش خ٢ز ٓطيٖ ًبـي   2-10

    ـٝؿٚ ٓطيٖ-  

   دٞؼـ ٍٛبؼـ  -  

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ١ٞي٠ ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   3-10

   ١ٞي٠ آوبيي  -  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

      ٝ ١ٞي٠ زٌٍي(ض٘بٕ هٔغ ـ ٛٞى ٗؽاؼي)اٛٞاع ١ٞي٠ آٜ٘شي -  

   ٝ زفاؽ ًٞـٟ اي ٍٗؼْ ُبقي -  

   آٌٜبيي ثب ويٖ ٓطيٖ ٝ اٛٞاع آٙ   4-10

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٓطيٖ ًبـي ـٝي ويٖ ١بي ٗىي   5-10

   ٓطيٖ ًبـي ـٝي ويٖ ١بي ٗىي -  

 134 36 98تَاًايي بررسي ـ هحاسبِ اًجام آزهايص اصَل الكتريسيتِ   11

   آٌٜبيي ثب سبـيػس٠ ديؽايً ثفم   1-11

   آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٗبؼٟ   2-11

   اسٖ  -  

     (سؼفيق ٗبؼٟ سفًيت ٌّٗٔٞ ػّٜف اسٖ)اٛٞاع ديٞٛؽ ١ب-  

   آٌٜبيي ثب ١ؽايز آٌشفيٌي ٗٞاؼ   3-11

   ١بؼي٢ب  -  

   ٛي٠٘ ١بؼي٢ب  -  

   ػبين ١ب  -  

   اثف ـوبٛب  -  

    آٌٜبيي ثب آٌشفيىيش٠ 4-11

   هبٛٞٙ ثبـ١بي آٌشفيٌي  -  

   ثبـ آقٗٞٙ  -  

   هبٛٞٙ ًٞٓٚ  -  

   (  E)ًي يؼاٙ آٌشفيٕ-  

   (  V)ٝٓشبل -  

   آٗذف  -  

   ًي  يًبـ آٌشف-  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   س٠  ينيؼ آٌشفيي ثب ـٝي ١بي سّٞيآٌٜب 5-11

   كٍبـ  -  

   ُفٗب  -  

   ٛٞـ  -  

   ٌي٘يبيي  -  

   ٗبٍٓي  -  

   وي  يٗـٜبٖ-  

   ٕ  ياٙ ٗىشنيؼ خفيي ثب زِِٞٛي سّٞيآٌٜب 6-11

اٙ ٗوبٝٗز يّ ٌؽٙ خفيسبٛهحاغشالف )ًي ير ١بي آٌشفيي ثب ًٖيآٌٜب 7-11

  (ًييآٌشف

   

   ًي ٝ كفّٗٞ آٙ  يي ثب ٗوبٝٗز آٌشفيآٌٜب 8-11

   أي آٙ  يى ١بؼي ٝ ـاث٠ٙ ـيي ثب ػٞاْٗ ٗٞثف ؼـ ٗوبٝٗز يآٌٜب 9-11

  -  ّٞ٘   

   وٙص ٗوٙغ  -  

   لٟ   ير ٗوبٝٗز ٝي١ؽا-  

   اثف ضفاـر ـٝي ٗوبٝٗز  -  

   ي ثب اٛٞاع ٗوبٝٗش٢ب ٝ ًؽ ـِٛي آ٢ٛب  يآٌٜب 10-11

   ثي  يسفى-  

   زي  يٕ حين-  

   ٟ اي  يال-  

   ثبثز  -  

   ٕ  يهبثْ سٜظ-  

     (ٝٗشفيـئٞوشب ٝ دشبٛه)ـ يٗشؾ-  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ًؽ ـِٛي ٗوبٝٗش٢ب  -  

   ي اِّٞ ٗطبوجبر ٗؽاـار  يٌٜبوب 11-11

   ٕ  ياٙ ٗىشنيٗطبوجبر ٗؽاـار خف-  

   اسّبّ وفي  -  

   اسّبّ ٗٞاقي  -  

   اسّبّ ٗػشٔٗ  -  

   ٙ اوبوي ثفم  يي ثب هٞاٙيآٌٜب 12-11

   هبٛٞٙ ا١ٖ  -  

   ـ٢ٌق  يهبٛٞٙ اّٝ ى-  

   ـ٢ٌق  يهبٛٞٙ ؼٕٝ ى-  

    ؼـ ٗؽاـار وفي ٝ ٗٞاقي  لاٙ ٝ ٝٓشبيي ثب ٌؽر خفيآٌٜب 13-11

     (ـ هبثْ ٌبـليهبثْ ٌبـل ؽ)ّ ١ب يي ثب اٛٞاع حيآٌٜب 14-11

   ُف  يًؽيّ ١ب ث٠ يي اِّٞ اسّبّ حيٌٜبوب 15-11

   وفي  -  

   ٗٞاقي  -  

   ٗشوبثْ  -  

   ٗػشٔٗ -  

   ًي ٝ كفّٗٞ ١بي آٙ  يي ثب سٞاٙ ٝ ًبـ آٌشفيآٌٜب 16-11

ًي ٝ ٗطبوج٠ اـقي ًبـ يا ـاٛؽٗبٙ آٌشفية ث٢فٟ يي ثب ٔفيآٌٜب 17-11

ًي يآٌشف

   

   غس٠ آٙ  ين ٝ سبـيوي ٝ آٌشفٝٗـٜبٖيي ثب ٗـٜبٖيآٌٜب 18-11

   ن  يٗل٢ٕٞ ٗـٜبٖ-  

   ن  يـٝي ٗـٜبٖيغٖٙٞ ٙ-  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   اٙ ؼاـ  يى ١بؼي خفيهبٛٞٙ ؼوز ـاوز ثفاي -  

    (ؼييؤٞٛٞ)ذ يٕ حيى نيهبٛٞٙ ؼوز ـاوز ثفاي -  

   ٝوبٝاـ  يهبٛٞٙ ة-  

   (  F)ن يـٝي ٗطف٠ً ٗـٜبٖٙي-  

   (  H)ٌؽر ٗيؽاٙ ٗـٜب٘يىي -  

   (  )س٠ يا دفاثْيوي ية ٛلٞؾ ٗـٜبٖئف-  

   وي  يكٞـاٙ ٗـٜبٖ-  

   (  B)وي يؼاٙ ٗـٜبٖيزِبٓي ٕ-  

     (ـًٓٞشبٛه)وي يٗوبٝٗز ٗـٜبٖ-  

     (ٗؽّ وبقي)ي ثب ٗؽّ ١ٞثٌٜىٞٙ يآٌٜب 19-11

   (  AC)ؼ خفيبٙ ٗشٜبٝة يي ثب زِِٞٛي سّٞيآٌٜب 20-11

   ٕ  يى نيٕ ٝ ٗشٜبٝة ؼـ ياٙ ٗىشنيي ثب اثفار خفيآٌٜب 21-11

   اٙ ٗشٜبٝة  يي ثب ٌٌْ ٗٞخ٢ب ؼـ خفيآٌٜب 22-11

   قٗبٙ ٗشٜبٝة  -  

   كفًبٛه  -  

   ّ٘ٞ ٗٞج -  

   كبق  -  

   ؼا٠ٜٗ ٗٞج  -  

   ـاث٠ٙ كفًبٛه ٝ قٗبٙ ٗشٜبٝة   

 سؼفيق ٝ ٛ٘بيً Oٛٞوي يى ٗٞج نيـ ٗشٞوٗ ٝ ٗٞثف يي ثب ٗوبؼيآٌٜب 23-11

ـٝي ٌٌْ 

   

   آٌٜبيي ثب ؤق ٝ ثبثز قٗبٛي   24-11

     ٕ ٝ ٗشٜبٝة  ياٙ ٗىشنيي ثب اثفار ؤق ؼـ خفيآٌٜب 25-11
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ًي  يـٝي ٔؽ ٗطف٠ً آٌشفٙي 

   ة غٞؼ آوب ٝ ػٞاْٗ ٗٞثف ؼـ آٙ  ئف 

   ـاًشبٛه ؤق   

   آٌٜبيي ثب اسّبّ ؤق ١ب   26-11

   وفي  -  

   ٗٞاقي  -  

   ٗػشٔٗ  -  

   آوب ٗشوبثْ  -  

   وي  يٙ ١ب ثب ؼـ ٛظفُفكشٚ ًٞدالل ٗـٜبٖياسّبّ ثٞة-  

   اٙ ٗشٜبٝة  يٙ ؼـ خفياٙ ٝ ٝٓشبل ثٞةيٜٗطٜي خف-  

    ـٟ ٌؽٟ ؼـ ؤق ياٛفلي ؾظ-  

   آٌٜبيي ثب غبقٙ ٝ وبغش٘بٙ آٙ   27-11

   وٙص ٝ ػٞاْٗ ٗٞثف ؼـ آٙ  ,ظفكيز غبقٙ -  

   آٌٜبيي ثب ٌبـل ٝ ؼٌبـل غبقٙ ؼـ خفيبٙ ٗىشويٖ ٝ ٗشٜبٝة   28-11

   ثبثز قٗبٛي  -   

   آٌٜبيي ثب ًبـثفؼ غبقٙ ؼـ خفيبٙ ٗىشويٖ ٝ ٗشٜبٝة   29-11

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع غبقٙ ٝ ًؽ ـِٛي آ٢ٛب   30-11

   آٌٜبيي ثب اسّبّ غبقٙ ١ب   31-11

    ٗػشٔٗ _ ٗٞاقي _وفي -  

   اٛفلي ؾغيفٟ ٌؽٟ ؼـ غبقٙ   

   آٌٜبيي ثب ٗؽاـار خفيبٙ ٗشٜبٝة   32-11

   ا١٘ي  -  

   ؤلي  -  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   غبقٛي  -  

   ٗػشٔٗ  -  

   ٜٗطٜي خفيبٙ ٝ ٝٓشبل غبقٙ ؼـ خفيبٙ ٗشٜبٝة  -  

   آٌٜبيي ثب سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سٌلبق ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب   33-11

   سؼفيق ٝ وبغش٘بٙ سفاٛىلٞـٗبسٞـ  -  

   سفاٛىلٞـٗبسٞـ ايؽٟ آّ  -  

   سفاٛىلٞـٗبسٞـ ٝاهؼي  -  

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع سفاٛىلٞـٗبسٞـ   34-11

   ًب١ٜؽٟ ٝٓشبل  -  

   اككايٜؽٟ ٝٓشبل  -  

   ايك٠ٓٝ  -  

   اسٞسفاٛىلٞـٗبسٞـ  -  

   (  CT-PT)سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي اٛؽاقٟ ُيفي -  

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع سٞاٙ ؼـ خفيبٙ ٗشٜبٝة   35-11

   اًشيٞ -  

   ـاًشيٞ  -  

   ظب١في  -  

   آٌٜبيي ثب اِّٞ ًبـ ٗٞٓؽ و٠ كبق   36-11

   كفًبٛه غفٝخي  -  

   ـٝي سجؽيْ اسّبّ وشبـٟ ث٠ ٗثٔث ٝ ثبٓؼٌه  -  

   آٌٜبيي ثب ـٝاثٗ خفيبٙ ٝ ٝٓشبل ٝ سٞاٙ ؼـ اسّبالر وشبـٟ ٝ ٗثٔث   37-11
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

آٌٜبيي ثب اٛٞاع سٞاٙ ؼـ ٗؽاـار و٠ كبق ٗشؼبؼّ ٝ ٛبٗشؼبؼّ ٝ ـٝي  38-11

ٗطبوج٠ آٙ   

   

   آٌٜبيي ثب يٌىٞوبقي سٞوٗ ؼيٞؼ   39-11

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٗطبوجبر ٝ آقٗبيٍبر ٗجبٛي اِّٞ ٗوؽٗبسي آٌشفيىيش٠   40-11

   ٗطبوجبر ٝ آقٗبيٍبر ٗجبٛي اِّٞ ٗوؽٗبسي آٌشفيىيش٠  -  

تَاًايي ضٌاخت ٍ بكارگيري اًَاع دستگاّْاي اًذازُ گيري  12

الكتريكي  

18 22 40 

   آٌٜبيي ثب اِّٞ اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي   1-12

   وٜدً ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   غٙب ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   ضىبويز ٝ اٛٞاع آٙ  -  

   ٍٗػّبر ٝ اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي  -  

   ٔفيت غٞاٛؽٙ  -  

   ًالن ؼوشِبٟ  -  

   آٌٜبيي ثب ويىشٖ ١بي اٛؽاقٟ ُيفي ؼـ ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي   2-12

   آٌٜبيي ثب ًبـثفي ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي   3-12

   ُبٓٞاٛٞٗشف  -  

    (اٛجفي ٝ ٗؼ٘ٞٓي)آٗذفٗشف -  

   ٝاس٘شف  -  

   ا١ٖ ٗشف  -  

   ٝٓز ٗشف  -  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٗٞٓشي ٗشف  -  

   ٝاـٗشف  -  

   ًىيٜٞن كي ٗشف  -  

   كفًبٛه ٗشف  -  

   ِٗف  -  

   ًٜشٞـ سي كبق ٝ و٠ كبق  -  

 R.S.T-   وٜح    

 R.L.C-   ٗشف    

     (ؼٝـوٜح)سبًٞٗشف -  

   اوئٞوٌٞح -  

   ًٔيؽ ٝٓز  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـثفي اٛٞاع ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي   4-12

   ًبـثفي اٛٞاع ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٌٜبغز ٝ ثٌبـُيفي ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي  5-12

   ٌٜبغز ٝ ثٌبـُيفي ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي -  

 ًمطِ خَاًي ٍ ًمطِ _تَاًايي بررسي ػالين اختصاري  13

كطي هذارات الكتريكي  

6 48  54 

   آٌٜبيي ثب ػاليٖ اغشّبـي ٗؽاـار آٌشفيٌي   1-13

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٛو٠ٍ ٗؽاـار آٌشفيٌي   2-13

     (كٜي)ٛو٠ٍ سي غٙي -  

     (ػ٘ٔي)ٛو٠ٍ ضويوي -  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

     (ُىشفؼٟ)ٛو٠ٍ ٗىيف خفيبٙ -  

   آٌٜبيي ثب ٛو٠ٍ ٗؽاـار آٌشفيٌي وبغش٘بٙ   3-13

   سي دْ  -  

   ؼٝدْ  -  

   سجؽيْ  -  

   ِٔيجي -  

   ٗؽاـ ًٞٓف  -  

   دفيك اـر ؼاـ ثفم  -  

   ٗؽاـ الٗخ كٔٞـوٜز  -  

 ٛو٠ٍ غٞاٛي ٝ ٛو٠ٍ ًٍي _ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ػاليٖ اغشّبـي  4-13

ٗؽاـار آٌشفيٌي  

   

 ٛو٠ٍ غٞاٛي ٝ ٛو٠ٍ ًٍي ٗؽاـار _ثفـوي ػاليٖ اغشّبـي -  

آٌشفيٌي  

   

 34 12 22تَاًايي ًصب ٍ سين كطي ٍسايل حفاظتي هذارات الكتريكي   14

   آٌٜبيي ثب ضلبظز آٌشفيٌي   1-14

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع غٙب١بي آٌشفيٌي   2-14

   اسّبّ ًٞسبٟ  -  

   اسّبّ ثؽ٠ٛ  -  

   اسّبّ قٗيٚ  -  

   أبك٠ ثبـ  -  

   ٛٞوبٛبر ٝٓشبل  -  
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ٝ ـٝي ١بي ضلبظز ٌػُ ٝ سد٢يكار ؼـ ٗوبثْ  3-14

غٙب١بي آٌشفيٌي  

   

   اٛٞاع كيٞق١ب ٝ ٍٗػّبر آٙ  -  

   (  MCB)اٛٞاع ًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي ٝ ٍٗػّبر آٙ -  

   اٛٞاع ـ٠ٓ ١بي ضفاـسي ٝ ٗـٜب٘يىي ٝ ٍٗػّبر آٙ  -  

   (  FI-FU-RCD-RCCB-ELCB)ًٔيؽ١بي ضلبظز خبٙ -  

   ويىشٖ اـر  -  

   ويىشٖ ّٛٞ  -  

   ويىشٖ ػبين ًبـي  -  

   ويىشٖ ايك٠ٓٝ  -  

   ١ٖ دشبٛىيْ ًفؼٙ   -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٝوبيْ ضلبظشي ٗؽاـر آٌشفيٌي   4-14

   ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٝوبيْ ضلبظشي ٗؽاـار آٌشفيٌي  -  

   آٌٜبيي ثب ثفم ُيف   5-14

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـثفي ثفم ُيف   6-14

   ضلظ ٝ ٢ِٛؽاـي ٝ ويٖ ًٍي ثفم ُيف  -  

تًَايي ضٌاخت، ًصب ٍ كار با لَلِ ّا ٍ داكت ّاي هَرد  15

هصرف در صٌؼت برق  

7 25 32 

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٠ٓٞٓ ١بي ٗٞـؼ ّٗفف ؼـ ثفم   1-15

   غف٘ٞٗي دالوشيٌي  -  

     (كٌٔىي ثْ)غف٘ٞٗي كٔكي -  

 PET-  (ٚٔدٔي اسي)     
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 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 PVC-  (دٞٓيٌب)     

   كٞالؼي  -  

   غٌ٘بـي ٝ اسّبّ ٠ٓٞٓ ١بي كٞالؼي  ‘ آٌٜبيي ثب اثكاـ١بي ثفي 2-15

   ٠ٓٞٓ ُيف  -  

   آزبـ ٠ٓٞٓ ُيف  -  

   ٠ٓٞٓ ثف  -  

   ثفهٞ دٔيى٠ ُيفي  -  

   اٛٞاع غٖ ًٚ ٠ٓٞٓ كٞالؼي  -  

   ثٌٞٚ  -  

   و٠ ـاٟ  -  

   قاٛٞيي  -  

   خؼج٠ سوىيٖ زؽٛي  -  

   ضؽيؽٟ ٠ٓٞٓ كٞالؼي  -  

     PET,PVCٌٜبوبيي اِّٞ ثفي، غٌ٘بـي ٝ اسّبّ ٠ٓٞٓ ١بي كٞالؼي 3-15

    PET,PVCثفي، غٌ٘بـي ٝ اسّبّ ٠ٓٞٓ ١بي كٞالؼي-   

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼاًز ٝ ًبـثفؼ آٙ   4-15

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٛطٟٞ ًبـ ثب اٛٞاع ؼاًز   5-15

   ٛطٟٞ ًبـ ثب اٛٞاع ؼاًز  -   

ٌٜبوبيي اِّٞ ٌٜبغز ٝ ًبـ ثب ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ؼاًز ١بي ٗٞـؼ ّٗفف ؼـ  6-15

ِٜؼز ثفم  

   

   ٌٜبغز ٝ ًبـ ثب ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ؼاًز ١بي ٗٞـؼ ّٗفف ؼـ ِٜؼز ثفم -   



  22

 2برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ غٗ ًٍي ـٝي ؼيٞاـ   7-15

    آٌٜبيي ثب اوشبٛؽاـؼ كٞاِْ ٝ ٗطْ ّٛت هٞ٘ي ًٔيؽ ٝ دفيك١بي ـٝي ؼيٞاـ  8-15

   كب٠ِٔ ًٔيؽ١ب ٝ دفيك١ب اق ًق  -  

   كب٠ِٔ خؼج٠ سوىيٖ ١ب اق ووق  -  

   ٗطْ ٜٗبوت ّٛت هٞ٘ي ًٔيؽ١ب ٝ دفيك١ب  -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٛطٟٞ غٗ ًٍي ـٝي ؼيٞاـ ٝ ووق   9-15

   غٗ ًٍي ـٝي ؼيٞاـ ٝ ووق  -   

   آٌٜبيي ثب ٝوبيْ ًٜؽٙ خبي ٠ٓٞٓ ٝ هٞ٘ي٢ب ـٝي ؼيٞاـ ووق ٝ ًق   10-15

    ؼاًز ٝ هٞ٘ي ١ب  _ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت اٛٞاع ٠ٓٞٓ  11-15

    ؼاًز ٝ هٞ٘ي ١ب _ّٛت اٛٞاع ٠ٓٞٓ -   

   آٌٜبيي ثب سؼفيق ثبن ؼاًز اٛٞاع ٝ ًبـثفؼ آٙ   12-15

   ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ًبـ ثب ثبن ؼاًز   13-15

 26 16 10تَاًايي سين كطي ٍ ًصب تجْيسات هذارات پايِ  16

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٗؽاـار دبي٠   1-16

   سي دْ  -   

   ؼٝ دْ -  

   سجؽيْ  -  

   يي دْ ـ سجؽيْ  -  

   ِٔيجي  -  

   ٗؽاـ ًٞٓفي -  

   ٗؽاـ الٗخ كٔٞـوٜز -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ويٖ ًٍي ٝ ّٛت سد٢يكار ٗؽاـار دبي٠   2-16

   ويٖ ًٍي ٝ ّٛت سد٢يكار ٗؽاـار دبي٠  -   
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 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   ٝوبيْ ضلبظشي ٌػّي 1

   ٝوبيْ ً٘ي ١بي اٝٓي٠  2

   ٝوبيْ ً٘ي آٗٞقٌي 3

   سد٢يكار ٛو٠ٍ ًٍي  4

   اٛٞاع ٗشف  5

   اٛٞاع زًٌ  6

   وٞقٙ غٗ ًً  7

   اٛٞاع سى٠٘  8

   اٛٞاع دفُبـ  9

   اٛٞاع ُٞٛيب  10

   قاٝي٠ وٜح  11

   اٛٞاع ُفيه 12

   ؼوشِبٟ وَٜ ـٝٗيكي ٝ ٗشؼٔوبر 13

   ٗيكًبـ ٝ ُيفٟ 14

   اٛٞاع اـٟ 15

   سيـ٠ اـٟ  16

   ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ اٛؽاقٟ ُؿاـي  17

   ـٝؿٜؽاٙ  18

   اٛٞاع و١ٞبٙ  19

   ثفن وي٘ي  20

   ((mm 7سب 1اٛٞاع ٗش٠ اق  21

   اٛٞاع ؼـيْ ثفهي ٝ ؼوشي 22

هالٝيك ؼـ وبيك١بي ٗػشٔق ٗشٜبوت ثب وبيك ٗش٠ ١ب ؼـ ـؼيق  23

21 
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 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

    ٛٞاع ٗػشٔقاضؽيؽٟ  24

   اٛٞاع ؼوشِبٟ دبٛر 25

   اٛٞاع هيسي 26

   mm 5/1ٝ 1ٝ  5/0ث٠ ٔػبٗز  m 2×1ٝـم آ١ٚ  27

   ٗشف 1ث٠ ػفْ   mm 1ضؽاًثف ثفاي ٝـم  ؼوشِبٟ غٖ ًٚ  28

   زىت ٛٞاـي 29

   ٗيٌفٝٗشف 30

   اٛٞاع دير ٝ ٢ٗفٟ 31

   اٛٞاع ٝاٌف 32

   اٛٞاع آزبـ 33

   هٙؼ٠ ًبـ 34

   اٛٞاع ٗيع دفذ 35

   دفذ ًٚ ؼوشي 36

   وٜج٠ ٍٛبٙ 37

   سفاٛىلٞـٗبسٞـ خٌٌٞبـي 38

   ـًشي كبيف خٌٌٞبـي 39

   اٛجف١بي خٌٌٞبـي 40

   ٗبوي خٌٌٞبـي  41

   ؼوشًٌ خٌٌٞبـي 42

   ٗطبكظ ـٝي ًلً 43

   ديً ثٜؽ زفٗي 44

   آوشيٚ ٗطبكظ 45

   وبم ثٜؽي ٗطبكظ 46

   ٗيك خٌٌٞبـي  47
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 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   ػيٜي خٌٌٞبـي 48

   آٌشفٝؼ خٌٌٞبـي وبيك١بي ٗػشٔق 49

   ؼوشِبٟ ٛو٠ٙ خٞي 50

   هيسي ٝـم ثف 51

   ٌي٠ٍ ـِٛي ٗبوي 52

   سد٢يكار خٞي ُبق 53

   اٛٞاع ويٖ وبيك١بي ٗػشٔق 54

   اٛٞاع وفويٖ وبيك١بي ٗػشٔق 55

   اٛٞاع سفٗيٜبّ وبيك١بي ٗػشٔق 56

   اٛٞاع ًبثْ وبيك١بي ٗػشٔق 57

   اٛٞاع ويٖ ٓطيٖ 58

   اٛٞاع ١ٞي٠ ثب هؽـر ١بي ٗػشٔلبٌٓشفيٌي، آسٍي،  59

   ـٝؿٚ ٓطيٖ  60

   دٞؼـ ٍٛبؼـ 61

   (K1سب  اٛٞاع ٗوبٝٗز اق  62

   w20  ٝw40اٛٞاع ؤق اق زٞى الٗخ، كٔٞـوٜز،  63

   اٛٞاع غبقٙ 64

   اٛٞاع ثبسفي 65

   هٙت ٛ٘ب 66

   220سفاٛىلٞـٗبسٞـ ٝٓشبل  67

   A 1سب  A5/0اٛٞاع كيٞق ٌي٠ٍ اي ثب دبي٠ اق  68

   A 25دْ  A 6  ٝ3اٛٞاع ًٔيؽ١بي ٗيٜيبسٞـي يي دْ  69

   30MAاٛٞاع ًٔيؽ١بي ضلبظز خبٙ  70

   mm3ث٠ ٔػبٗز  cm70 × cm70سد٢يكار ويٖ اـر ِلط٠  71
  

 

 

 



  26

 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   11PGسب  20PGاٛٞاع ٠ٓٞٓ كٞالؼي اق  72

   اٛٞاع ؼاًز 73

   ُيفٟ ٠ٓٞٓ  74

   اٛٞاع ٠ٓٞٓ غٖ ًٚ  75

   آزبـ ٠ٓٞٓ ُيف 76

   ثفهٞ دٔيى٠ ُيف 77

   ثٌٞيَٜ 78

   قاٛٞيي ٗيبٛجف١بي ٗػشٔق 79

   خؼج٠ سوىيٖ زؽٛي 80

   ـّٝ دالى 81

   اٛٞاع ثىز ٠ٓٞٓ  82

   دير غٞؼـٝ 83

   ـيى٘بٙ ًبـ 84

   ٗؽاؼ ـِٛي 85

   ٛفؼثبٙ ؼٝ٘فك٠  86

   هٖٔ سػز  87

   سي٠ٍ ؼٝوف 88

   ٌيبـ قٙ ٝ هٞ٘ي ثف 89

   هٞ٘ي ًٔيؽ ٝ سوىيٖ  90

   اٛٞاع ًبثْ 91

   اٛٞاع ًبثْ ٌٞ 92

   زبهٞي ًبثْ ثف 93

   ًبثْ ٓػز ًٚ  94

   ٗٞف 95
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 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   ثفن دفوي 96

   و٠ ـا١ي دفوي 97

   اٛٞاع ُٜٔؽ 98

   اٛٞاع ٗلّْ 99

   ـًًٝ ضفاـسي 100

   ٓيجْ ًبثْ 101

   دفن ًبثْ ٌٞ 102

   اٛٞاع ثىز ًبثْ 103

   اٛٞاع ويٜي 104

   اٛٞاع ؼاًز 105

   هفهفٟ ًبثْ 106

   ؿٔٙي ًبثْ 107

   خي ثبالثف 108

   ٗيِف 109

   اثكاـ ثفم ًبـي 110

   اٛٞاع وف ًبثْ 111

   ١ٞي٠ ٓطيٖ ًبـي 112

   هٔغ 113

   زفاؽ ًٞـٟ اي 114

   آٗذفٗشف اٛجفي  115

   ٝٓز ٗشف 116

   ؼوشِبٟ ػيت يبثي ًبثْ 117

   اٛٞاع وف ًبثْ 118

   (سي كبق ٝ و٠ كبق) ACاٛٞاع ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي  119
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 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   (و٠ كبق ٝ سٌلبق) ACٜٗجغ سـؿي٠ ٗشـيف  120

   AC, DCٝار ٗشف  121

122 COS ٗشف   

   ـئٞوشب 123

   آزبـ 124

   (آٌشفٝٓيشي)غبقٙ  125

   (ـٝؿٜي)غبقٙ  126

   ٗوبٝٗز ـاٟ اٛؽاق و٠ كبق 127

   اسٞ سفاٛىلٞـٗبسٞـ 129

   ًٜشبًشٞـ 130

   (وبؼٟ ٝ ؼٝثْ)ٌبوي اوشخ اوشبـر  131

   و٠ كبق (I-O)ًٔيؽ ؼوشي  132

   سبثٔٞ آٗٞقٌي ٗٙبثن اوشبٛؽاـؼ خ٢ز ّٛت ٝوبيْ 133

   خ٢ز ويٖ ًٍي  5/2ٝ  5/1ويٖ اكٍبٙ  134

   ثي ٗشبّ و٠ كبق 135

   كيٞق ٗيٜيبسٞـي و٠ كبق ٝ سي كبق 136

   اٛٞاع آزبـ سػز ٝ ـيِٜي 137

   كٞٓي ًً 138

   اٛٞاع آزبـ آٓٚ  139

   آزبـ ثٌه  140

   زًٌ دالوشيٌي 141

   ُيفيه د٘خ 142

   ـٝؿٚ ؼاٙ  143

   ٗٞٓشي ٗشف 144
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 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   ؼوشًٌ 145

   اٛٞاع ٗيٌفٝوٞيير ٝ ٓي٘يز وٞيير 146

   اٛٞاع ـ٠ٓ ثي ٗشبّ 147

   اٛٞاع سبي٘ف 148

   اٛٞاع زفاؽ ويِٜبّ 149

   اٛٞاع ـيْ ًٜشبًشٞـ ٝ سفٗيٜبّ 150

   اٛٞاع ًٔيؽ١بي ِٜؼشي سي كبق 151

   (آٌشفٝٛيٌي ٝ ٌٗبٛيٌي)كٔٞسف وٞيير  152

   وٜىٞـ ضفاـسي 153

   ـ٠ٓ ًٜشفّ كبق 154

   اوئٞوٌٞح ؼٝ ًبٛب٠ٓ 155

   ـًًٝ ؼاـ 75/0ويٖ ٛ٘فٟ  156

   ُيفٟ وٞو٘بـي 157

   ثفؼ آٗٞقٌي 158

   ١40Wٞي٠ هٔ٘ي  159

   اٛٞاع ؼيٞؼ 160

   (400سب  100)اٛٞاع ٗوفٟ ١بي ٌي٠ٜ  161

   (ACB)ًٔيؽ١بي ١ٞايي  162

   كيٞق ٌي٠ٍ اي 163

   (5×30 ,5×20 ,3×20)اٛٞاع ٌيٚ ١بي اوشبٛؽاـؼ  164

   اٛٞاع ؼاًز دالوشيٌي وبؼٟ ٝ ٌيبـؼاـ 165

   آٗذفٗشف سبثٔٞيي 167

   (210×60, 20×5, 30×5)  (H.W.D)ؤّٞ سبثٔٞ 168

   اٛٞاع ؼاًز دالوشيٌي وبؼٟ ٝ ٌيبـؼاـ 169
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 2 برلكار صٌؼتي درجِ :نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   آٗذفٗشف سبثٔٞيي 170

171  (H.W.D)  (210×60×60CM)ٞٔؤّٞ سبث    

    ـ٠ٓ ًٜشفّ كبق ٝ ـ٠ٓ ًٜشفّ ثبـ(أبك٠ ثبـ)  172

173 1KW ٜٗبثغ سـؿي٠ AC ضؽاًثف ث٠ هؽـر    

   اٛٞاع سفاٛكيىشٞـ  174

    ًٔيؽ١بي هبثْ ثفٛب٠ٗ ـيكي(ٗبٜٛؽ ُٓٞٞ)  175
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- ب

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شماره شرح

 نظري عملي جمع

- سِضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد تراًسفَرهاتَرّاي تَاًايي  16 12 28

فاز 

1 

 

آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ اِّٞ ًبـ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٠ كبق      1-1 

آٌٜبيي ثب اسّبالر ٝ ُفٟٝ ١بي اسّبّ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٠ كبق      2-1 

آٌٜبيي ثب دالى غٞاٛي سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٢لبق      3-1 

ضلبظز ؼـ ثفاثف غٙب١بي )آٌٜبيي ثب سد٢يكار ايٜ٘ي ٝ غٌٌٜٜٜؽ٢١ب    

 (اسّبّ ًٞسبٟ ٝ أبك٠ ثبـ ٝ ٛطٟٞ سٜظيٖ ـ٠ٓ ١بي ضفاـسي ٝ ٗـٜب٘يىي

4-1 

آٌٜبيي ثب ٗٞاقي ٛ٘ٞؼٙ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٠ كبق      5-1 

ٌٜبوبيي اِّٞ سؼييٚ ُفٟٝ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٠ كبق     6-1 

سؼييٚ ُفٟٝ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٠ كبق -      

ٌٜبوبيي اِّٞ ٛو٠ٍ ًٍي ٝ ٛو٠ٍ غٞاٛي سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٢لبق     7-1 

  ٛو٠ٍ ًٍي ٝ ٛو٠ٍ غٞاٛي سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٢لبق-    

ٌٜبوبيي اِّٞ ٗٞاقي ٛ٘ٞؼٙ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٠ كبق     8-1 

  ٗٞاقي ٛ٘ٞؼٙ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي و٠ كبق-    

تَاًايي كار با ٍسايل ٍ تجْيسات پست تراًسفَرهاتَر سِ  24 12 36

 KV 4/0/ KV 20فاز 

2 

آٌٜبيي ثب دىز سٞقيغ ثفم      1-2 

  (كٍبـ ٔؼيق  ؼـ ضؽ يبؼآٝـي ٝ اٌبـٟ)سبثٔٞي ثفم كٍبـهٞي -    

سفاٛىلٞـٗبسٞـ  -      

آٌٜبيي ثب سد٢يكار سبثٔٞي كٍبـ هٞي      2-2 

  (ؼلٌٛشٞـ١ب ، وٌىيٞٛف١ب ، ًبر اٝر كيٞق١ب )اٛٞاع ًٔيؽ١بي هؽـر -    

ًٔيؽ اسّبّ قٗيٚ -      
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شماره شرح

 نظري عملي جمع

ثبن ثبـ  -      

سفاٛىلٞـٗبسٞـ خفيبٙ  -      

سفاٛىلٞـٗبسٞـ ٝٓشبل -      

ـ٠ٓ ١بي ضلبظشي  -      

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب سد٢يكار سبثٔٞي كٍبـهٞي      3-2 

ًبـ ثب سد٢يكار سبثٔٞي كٍبـهٞي -      

آٌٜبيي ثب سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سٞقيغ      4-2 

اٛٞاع سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سٞقيغ  -      

سد٢يكار خبٛجي سفاٛىلٞـٗبسٞـ ٌبْٗ ًٔيؽ سٜظيٖ ٝٓشبل ، ؼوشِبٟ -    

ـ٘ٞثز ُيف ، ٗوفٟ ١ب ، ـ٠ٓ ثٞغ٢ٔشه ، ثفهِيف ، ٜٗجغ اٛجىبٖ ـٝؿٚ ، 

ـاؼيبسٞـ 

 

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سٞقيغ     5-2 

ًبـ ثب سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سٞقيغ  -      

آٌٜبيي ثب اِّٞ ضلبظشي ٝ ايٜ٘ي ًبـ ثب ٝوبيْ ٝ سد٢يكار دىز    

سفاٛىلٞـٗبسٞـ و٠ كبق    

6-2 

ٌٜبوبيي اِّٞ وفٝيه ٝ ٢ِٛؽاـي ٝسؼ٘يفار ثب ـػبيز ٌٛبر ايٜ٘ي ٝ    

ضلبظشي  

7-2 

وفٝيه ٝ ٢ِٛؽاـي ٝسؼ٘يفار ثب ـػبيز ٌٛبر ايٜ٘ي ٝ ضلبظشي -      

12  -  3 تَاًايي ضٌاخت اًَاع سيستن ّاي كٌترل  12

آٌٜبيي ثب ويىشٖ ١بي ًٜشفّ ضٔو٠ ثىش٠      1-3 

آٌٜبيي ثب ٝيمُي ١ب ٝ ٘جو٠ ثٜؽي ويىشٖ ١بي ًٜشفّ      2-3 

آٌٜبيي ثب ويىشٖ ١بي ًٜشفّ ؼيديشبٓي      3-3 

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ويىشٖ ١بي ًٜشفّ     4-3 
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شماره شرح

 نظري عملي جمع

 4      تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد سٌسَرّا 16 8 24

آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ ؼٗب      1-4 

 4-2 آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ كٍبـ   

 4-3  (كٔٞ)آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ خفيبٙ ٗبيغ   

آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ سـييف ٌٗبٙ      4-4 

 4-5 آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ ٌشبة     

 4-6 آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ ـ٘ٞثز   

 4-7 آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ ؼٝؼ ٝ ُبق    

 4-8 آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ ٝقٙ    

 4-9 آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ اـسلبع وٙص ٗبيؼبر    

 4-10 آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ وٜىٞـ١بي ٛٞـ ٝ ِؽا    

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي اٛٞاع وٜىٞـ١ب      11-4 

ثفـوي اٛٞاع وٜىٞـ١ب  -      

 5 تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد هذارّاي ابسار دليك 8 4 12

آٌٜبيي ثب اوشبٛؽاـؼ١بي اٛشوبّ ويِٜبّ      1-5 

آٌٜبيي ثب سوٞيز ًٜٜؽٟ ١بي اثكاـ ؼهين      2-5 

( Opto Coupler)آٌٜبيي ثب ًٞدْ ًٜٜؽٟ ٛٞـي     3-5 

 A/D ٝ D/A 4-5آٌٜبيي ثب ٗجؽّ ١بي    

آٌٜبيي ثب ًبـر ١بي ٝاو٠ٙ     5-5 

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ػٌ٘ٔفؼ ٗؽاـ١بي اثكاـ ؼهين      6-5 

ثفـوي ػٌ٘ٔفؼ ٗؽاـ١بي اثكاـ ؼهين  -      

 6 تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد ضيرّاي برلي 6 4 10

آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ ٌيف١بي ثفهي      1-6 
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شماره شرح

 نظري عملي جمع

آٌٜبيي ثب ًبـثفؼ ٌيف١بي ثفهي     2-6 

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـثفؼ ٌيف١بي ثفهي      3-6 

ًبـثفؼ ٌيف١بي ثفهي -      

تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد هَتَرّاي هخصَظ  20 10 30 7 

آٌٜبيي ثب اِّٞ ًبـ ٗٞسٞـ١بي د٢ٔبي      1-7 

آٌٜبيي ثب ٢ٗ٘شفيٚ ٍٗػ٠ّ ١بي ٗٞسٞـ١بي د٢ٔبي     2-7 

آٌٜبيي ثب ؼـاي١ٞبي ٗٞسٞـ د٠ٔ اي ٝ ٛطٟٞ ـا١بٛؽاقي آٙ      3-7 

آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ غٞاٛؽٙ دالى ٗٞسٞـ د٢ٔبي      4-7 

 7-5 (ديؽا ًفؼٙ وفويٖ ١ب)ٌٜبوبيي اِّٞ سؼييٚ وي٘ذيس٢بي ٗٞسٞـ د٢ٔبي    

  (ديؽا ًفؼٙ وفويٖ ١ب)سؼييٚ وي٘ذيس٢بي ٗٞسٞـ د٢ٔبي -    

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٗٞسٞـ د٢ٔبي ٝ ٛطٟٞ ـا١بٛؽاقي آٙ      6-7 

آٌٜبيي ثب ًبـثفؼ ٗٞسٞـ د٢ٔبي ؼـ ِٜؼز     7-7 

آٌٜبيي ثب وفٝٝٗٞسٞـ١ب ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب      8-7 

آٌٜبيي ثب ـا١بٛؽاقي وفٝٝٗٞسٞـ     9-7 

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب وفٝٝٗٞسٞـ ٝ ٛطٟٞ ـا١بٛؽاقي آٙ     10-7 

آٌٜبيي ثب ٗٞسٞـ١بي ٗػَّٞ ؼيِف     11-7 

تَاًايي كار با اسيلَسكَپ ٍ فاًكطي شًراتَر  6 12 18 8 

آٌٜبيي ثب اوئٞوٌٞح      1-8 

آٌٜبيي ثب كبٌٍٛٚ لٛفاسٞـ     2-8 

 8-3 ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب اوئٞوٌٞح ٝ كبٌٍٛٚ لٛفاسٞـ   

ًبـ ثب اوئٞوٌٞح ٝ كبٌٍٛٚ لٛفاسٞـ -      
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شماره شرح

 نظري عملي جمع

 9 تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد يكسَكٌٌذُ ّاي لذرت 8 16 24

آٌٜبيي ثب ؼيٞؼ١بي هؽـر      1-9 

آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ٛيٖ ٗٞج سي كبق ثب ثبـ ا١٘ي      2-9 

 9-3 آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ س٘بٕ ٗٞج سي كبق ثب ثبـ ا١٘ي    

 9-4 آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ دْ ُفسك سي كبق ثب ثبـ ا١٘ي    

ؤلي   - آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ٛيٖ ٗٞج سي كبق ثب ثبـ ا١٘ي    5-9 

آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ٛيٖ ٗٞج سي كبق ثب ثبـ ٛيفٝي ٔؽ ٗطف٠ً     6-9 

ؤلي   - آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ١بي ٛيٖ ٗٞج و٠ كبق ثب ثبـ ا١٘ي ٝ ا١٘ي    7-9 

ؤلي - آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ دْ ُفسك و٠ كبق ثب ثبـ ا١٘ي ٝ ا١٘ي    8-9 

آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ٛيٖ ٗٞج سي كبق ثب ؼيٞؼ ١فقُفؼ     9-9 

آٌٜبيي ثب ًبـثفؼ سفاٛىلٞـٗبسٞـ ٗجؽّ و٢لبق ث٠ ٌٍلبق ؼـ يٌىٞوبقي     10-9 

آٌٜبيي ثب ًبـثفؼ سفاٛىلٞـٗبسٞـ ٗجؽّ و٢لبق ث٠ ؼٝاقؼ١لبق ؼـ  يٌىٞوبقي          11-9 

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي اٛٞاع يٌىًٜٜٞؽٟ ١ب      12-9 

ًبـ ثب اٛٞاع يٌىًٜٜٞؽٟ ١ب -      

تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد هَلذّاي هَج دًذاًِ      4 8 12

ارّاي ٍ هربؼي 

10 

( UJT)آٌٜبيي ثب سفاٛكيىشٞـ سي ديٞٛؽي     1-10 

 UJT 2-10آٌٜبيي ثب ٗؽاـ ٗٞٓؽ ٗٞج ؼٛؽا٢ٛبـ١بي ثب اوشلبؼٟ اق    

 UJT 3-10ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ٗؽاـ ٗٞٓؽ ٗٞج ؼٛؽا٢ٛبـ١بي ثب اوشلبؼٟ اق    

  UJTثفـوي ٗؽاـ ٗٞٓؽ ٗٞج ؼٛؽا٢ٛبـ١بي ثب اوشلبؼٟ اق -    

( PUT)آٌٜبيي ثب سفاٛكيىشٞـ سٌذيٞٛؽي هبثْ ثفٛب٢ٗفيكي     4-10 

 PUT 5-10 آٌٜبيي ثب ٗؽاـ ٗٞٓؽ ٗٞج ؼٛؽا٢ٛبـ١بي ثب اوشلبؼٟ اق   

 PUT 6-10ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ٗؽاـ ٗٞٓؽ ٗٞج ؼٛؽا٢ٛبـ١بي ثب    
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   PUTثفـوي ٗؽاـ ٗٞٓؽ ٗٞج ؼٛؽا٢ٛبـ١بي ثب -    

 IC555 7-10آٌٜبيي ثب    

 IC555 8-10آٌٜبيي ثب ٗؽاـ ٗٞٓؽ ٗٞج ٗفثؼي ثب اوشلبؼٟ اق    

 IC 555 9-10ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ٗٞٓؽ ٗٞج ٗفثؼي ثب اوشلبؼٟ اق    

  IC 555ثفـوي ٗٞٓؽ ٗٞج ٗفثؼي ثب اوشلبؼٟ اق -    

 11 تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد هذارّاي آتص تريستَر 6 12 18

آٌٜبيي ثب ٍٗػّبر القٕ ثفاي ثفاي دبٓه سفيِف ًٜٜؽٟ ُيز اق ٛظف    

ؼا٠ٜٗ ٝٓشبل ٝ خفيبٙ ، قٗبٙ ِؼٞؼ ٝ ٛكّٝ ٝ ػفْ دبٓه  

1-11 

آٌٜبيي ثب خؽاوبقي سفيىشٞـ ٝ ٗؽاـ ٗٞٓؽ دبٓه ُيز      2-11 

ثب اوشلبؼٟ اق ًٞدٌٜٜٔؽٟ ٛٞـي  -      

ثب اوشلبؼٟ اق سفاٛىلٞـٗبسٞـ دبٓه  -      

آٌٜبيي ثب ٗؽاـ١بي سّطيص ٝ سوٞيز دبٓه سفيِف      3-11 

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ٗؽاـ١بي آسً سفيىشٞـ      4-11 

ثفـوي ٗؽاـ١بي آسً سفيىشٞـ -      

 12 تَاًايي بررسي ػولكرد هذارّاي كٌترل رٍضٌايي ٍ حرارت 8 16 24

آٌٜبيي ثب ٗؽاـ١بي ًٜشفّ ـٌٜٝبيي      1-12 

ٗؽاـ ؼي٘ف اوشبٛؽاـؼ ثب سفيبى ٝ ؼيبى  -      

  UJTٗؽاـ ؼي٘ف سٞوٗ سفيِفًٜٜؽٟ -    

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ٗؽاـ١بي ًٜشفّ ـٌٜٝبيي      2-12 

  ثفـوي ٗؽاـ١بي ًٜشفّ ـٌٜٝبيي-    

آٌٜبيي ثب ـٝي ١بي ًٜشفّ ضفاـر      3-12 

ـٝي ًٜشفّ هٙغ ٝ ِْٝ  -      
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ـٝي ًٜشفّ كبق  -      

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ٗؽاـ١بي ًٜشفّ ضفاـر      4-12 

ثفـوي ٗؽاـ١بي ًٜشفّ ضفاـر  -      

تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ػولكرد تراًسيستَرّاي لذرت  6 12 18 13 

 13-1 هؽـر  BJTآٌٜبيي ثب    

 13-2 هؽـر  MOSFETآٌٜبيي ثب    

 IGBT  3-13آٌٜبيي ثب    

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي ػٌ٘ٔفؼ سفاٛكيىشٞـ١بي هؽـر      4-13 

ثفـوي ػٌ٘ٔفؼ سفاٛكيىشٞـ١بي هؽـر -      

 14 تَاًايي حفاظت از ٍسايل ٍ هذارّاي الكترًٍيک صٌؼتي 10 2 12

آٌٜبيي ثب غٜي وبقي ٝ ُفٗبُيف١ب     1-14 

آٌٜبيي ثب ضلبظز ؼـ ٗوبثْ أبك٠ خفيبٙ      2-14 

آٌٜبيي ثب ضلبظز ؼـ ٗوبثْ أبك٠ ٝٓشبل      3-14 

آٌٜبيي ثب ضلبظز ؼـ ٗوبثْ سـييفار ٛب٢ُبٛي ٝٓشبل      4-14 

آٌٜبيي ثب ٗؽاـ١بي ٗطبكظ ُيز      5-14 

ٌٜبوبيي اِّٞ ضلبظز اق ٝوبيْ ٝ ٗؽاـ١بي آٌشفٝٛيي ِٜؼشي      6-14 

ضلبظز اق ٝوبيْ ٝ ٗؽاـ١بي آٌشفٝٛيي ِٜؼشي -      

 DC 15 ّايتَاًايي كٌترل دٍر هَتَر 25 20 45

 15-1 آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽ٢١بي ًٜشفّ ٌؽٟ    

آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ًٜشفّ ٌؽٟ سٌلبق ٛيٖ ٗٞج ٝ ًبـثفؼ آٙ      2-15 

آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ًٜشفّ ٌؽٟ سٌلبق س٘بٕ ٗٞج ٝ ًبـثفؼ آٙ      3-15 

آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ًٜشفّ ٌؽٟ و٢لبق ٛيٖ ٗٞج ٝ ًبـثفؼ آٙ      4-15 
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آٌٜبيي ثب يٌىًٜٜٞؽٟ ًٜشفّ ٌؽٟ و٢لبق س٘بٕ ٗٞج ٝ ًبـثفؼ آٙ      5-15 

ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق يٌىًٜٜٞؽ٢١بي ٛيٖ ٗٞج ٝ س٘بٕ ٗٞج سٌلبق    
ٝ و٠ كبق 

6-15 

  اوشلبؼٟ اق يٌىًٜٜٞؽ٢١بي ٛيٖ ٗٞج ٝ س٘بٕ ٗٞج سٌلبق ٝ و٠ كبق-    

آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ اسّبّ ؼٝ يٌىًٜٜٞؽٟ و٠ كبق ث٠ يي ثبـ ١٘فاٟ ثب ثٞثيٚ    
خؿة  

7-15 

 15-8 آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ ِبف ًفؼٙ خفيبٙ ثبـ ؼـ سٞاٙ ١بي قيبؼ    

 AC/DC 9-15آٌٜبيي ثب ٗجؽّ ١بي    

 15-10 (ثفـوي زبدف١ب) DC/DCآٌٜبيي ثب ٗجؽ٢ٓبي    

 DC  11-15ٌٜبوبيي اِّٞ ًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ١بي    

  DCًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ١بي -    

 DC 12-15آٌٜبيي ثب ؼـاي١ٞبي آٌشفٝٛيٌي ًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ    

 DC 13-15ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ؼـاي١ٞبي آٌشفٝٛيٌي ًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ    

  DCًبـ ثب ؼـاي١ٞبي آٌشفٝٛيٌي ًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ -    

 DC 14-15آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ سثجيز ؼٝـ ٗٞسٞـ    

 15-15 (سبًٞٗشف)آٌٜبيي ثب ٗجؽّ ؼٝـ ث٠ ٝٓشبل    

 Rotary Encoder 16-15آٌٜبيي ثب ٗجؽّ ؼٝـ ث٠ دبٓه    

آٌٜبيي ثب ويىشٖ كيؽثي ث٠ ً٘ي سبًٞٗشف ٝ يب ٗجؽّ ؼٝـ ث٠ دبٓه ثفاي    

 DCسثجيز ٝ سـييف ؼٝـ ٗٞسٞـ 

17-15 

 DC 18-15آٌٜبيي ثب ؼـاي١ٞبي آٗبؼٟ ؼـ ِٜؼز ثفاي ًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ    

 AC 16 ّايتَاًايي كٌترل دٍر هَتَر 25 10 35

 سي كبقٟ ثب ؼا٠ٜٗ ٝ كفًبٛه AC ث٠ DCآٌٜبيي ثب اِّٞ سجؽيْ ٝٓشبل     
ٗشـيف  

1-16 
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 و٠ كبقٟ ثب ؼا٠ٜٗ ٝ كفًبٛه AC ث٠ DCآٌٜبيي ثب اِّٞ سجؽيْ ٝٓشبل    

 ٗشـيف 

2-16 

آٌٜبيي ثب اِّٞ ًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ١بي آوبيي اق ٘فين سـييف كفًبٛه ٝ    

ٗوبٝٗز ١بي ـا١بٛؽاق  

3-16 

آٌٜبيي ثب ايٜٞـسف١ب ٝ اٌٗبٛبر ـٝي آٙ ١ب      4-16 

آٌٜبيي ثب ٛفٕ اككاـ١بي ٗفثٖٞ ث٠ ايٜٞـسف١ب ٝ ًبـثفؼ آٙ ١ب      5-16 

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ايٜٞـسف١ب ٝ ٛطٟٞ سـييف وفػز ٗٞسٞـ١بي و٠ كبق    

آوٌٜفٝٙ ٝ سٜظيٖ دبـاٗشف١بي آٙ  

6-16 

ًبـ ثب ايٜٞـسف١ب ٝ ٛطٟٞ سـييف وفػز ٗٞسٞـ١بي و٠ كبق آوٌٜفٝٙ ٝ -    

سٜظيٖ دبـاٗشف١بي آٙ 

 

 16-7  ٌٜبوبيي اِّٞ ثفـوي اٌٗبٛبر خبٛجي يي ايٜٞـسف و٠ كبق   

ثفـوي اٌٗبٛبر خبٛجي يي ايٜٞـسف و٠ كبق -      

تَاًايي ضٌاخت هفاّين فٌاٍري اطالػات   12 2 14 17 

 17-1 آٌٜبيي ثب ـايب٠ٛ  ٝ ًبـثفؼ١بي آٙ   

آٌٜبيي ثب ٗكايبي ـايب٠ٛ     2-17 

وفػز ، ا٘٘يٜبٙ ، ؼهز ٝ ؾغيف١ىبقي -      

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ـايب٠ٛ ثف اوبن هؽـر دفؼاقي ٝ ًبـثفؼ آٙ      3-17 

   ((  -PC) Personal Computer  )  Micro Computer   

    -Mini Computer   

    -Main Frames  

    - Super Computer  

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ـايب٠ٛ ٌػّي      4-17 
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   ًبٗذيٞسف ـٝٗيكي ٝ ًبٗذيٞسف ًيلي -   

آٌٜبيي ثب وػز اككاـ ، ٛفٕ اككاـ ٝ ٗيبٙ ٛفٕ اككاـ      5-17 

آٌٜبيي ثب ثفغي اق اِٙالضبر ـايح      6-17 

ويىشٖ ، ؼاؼٟ ١ب ، ا٘الػبر  -      

آٌٜبيي ثب دفؼاقٛؽٟ ٝ اخكاي آٙ       7-17 

 17-8 آٌٜبيي ثب اٛٞاع ضبكظ٠ أِي ٝ ٝاضؽ١بي آٙ    

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ضبكظ٢٢بي خبٛجي ٝ ًبـثفؼ آٙ ١ب      9-17 

آٌٜبيي ثب ؼوشِبٟ ١بي ٝـٝؼي ٝ غفٝخي ـايب٠ٛ      10-17 

آٌٜبيي ثب ثفغي اق اخكاي وػز اككاـي ـايب٠ٛ       11-17 

   - Case  ًبـر ُفاكيٌي ، ًبـر ِؽا ،  ثفؼ أِي ٝ ٜٗجغ سـؿي٠ ،  

 17-12 (ويىش٘ي ٝ ًبـثفؼي)آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ ٛفٕ اككاـ  ٝ اٛٞاع آٙ    

 IT  ٝ ICT 13-17آٌٜبيي ثب ٗـ٢ٕٞ    

 18   تَاًايي كاربرد راياًِ ٍ هذيريت فايل ّا  12 32 44

 18-1 آٌٜبيي ثب ٝظبيق ويىشٖ ػبْٗ ٝ ٝظبيق آٙ    

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ويىشٖ ػبْٗ ١ب      2-18 

سي ثفٛب٠ٗ اي ، زٜؽ ثفٛب٠ٗ اي ، ويىشٖ ػبْٗ ٌج٠ٌ ٝ ويىشٖ ػبْٗ -    

 سٞقيغ يبكش٠

 

آٌٜبيي ثب ويىشٖ ػبْٗ ١بي ٗشؽاّٝ      3-18 

    -Windows 98  

    -2000 Windows  

    -XP Windows  
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    -UNIX  

    -LINUX  

 18-4 ٝ ثٌبـُيفي آٙ XP Windowsآٌٜبيي ثب ٗطيٗ    

   - Icon ، Folder  ٛٞاـ ًبـ ، ٛٞاـ اثكاـ ، ٜٗٞي ،Start ، Task 

Manager 

 

 XP Windows 5-18ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ؼـ ٗطيٗ    

  Drag and Dropاٛدبٕ ًٔيي ، ؼاثْ ًٔيي ،ًٔيي ـاوز ، -     

  Desktopاٛشػبة يي آيٌٞٙ ثف ـٝي -    

  Startاخفاي يي ثفٛب٠ٗ اق ٜٗٞي -    

ًبـ ثب دٜدفٟ ١بي ٝيٜؽٝق  ٝ سـييف اثؼبؼ آٙ ١ب -      

ٍٗب١ؽٟ كبي٢ٔب ، كٔؽـ١ب ٝ كبي٢ٔبي ؼاغْ آ٢ٛب  -      

  Task Barسٜظيٖ غِّٞيبر ٛٞاـ -    

غبٗٞي ًفؼٙ ـايب٠ٛ -      

 18-6 ٝ ًبـثفؼ آٙ Word Padآٌٜبيي ثب    

 Word Pad  7-18ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٛٞاـ اثكاـ    

ايدبؼ وٜؽ خؽيؽ  -      

ثبق ًفؼٙ وٜؽ ٗٞخٞؼ  -      

سبيخ ًفؼٙ ٝ ؾغيفٟ وبقي كبيْ -      

ًذي ًفؼٙ ، ضؿف ًفؼٙ ٝ ثفيؽٙ ثػٍي اق ٗشٚ  -      

 Word Pad  8-18ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٛٞاـ هبٓت ثٜؽي    

سـييف هٖٔ ٝ اٛؽاقٟ هٖٔ  -      

سـييف ـٝي ١بي ٌٛٞشبـي  -      

سـييف ـَٛ ٗشٚ  -      

  Bulletsث٠ ًبـُيفي -    
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ٌٜبوبيي اِّٞ زبح وٜؽ      9-18 

سٜظيٖ غِّٞيبر زبح وٜؽ -      

ثفـوي ديً ٛ٘بيً زبح وٜؽ -      

زبح وٜؽ -      

 18-10 ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ  ثب كبي٢ٔب    

اٛشػبة كبي٢ٔب  -      

سـييف ٛبٕ كبيْ ١ب  -      

ضؿف كبيْ ١ب ٝ ثبقيبثي آٙ ١ب -      

اٛشوبّ كبيْ  -      

ًذي كبيْ  -      

ايدبؼ د٠ٌٞ خؽيؽ  -      

  Folder Optionسٜظيٖ غِّٞيبر د٠ٌٞ سٞوٗ -    

 Word Pad 11-18ٌٜبوبيي اِّٞ ؼـج سّٞيف ؼـ    

  Word Padؼـج سّٞيف ؼـ -    

 Control Pannel 12-18آٌٜبيي ثب    

ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظي٘بر ٝيٜؽٝق      13-18 

ضؿف ٝ أبك٠ ًفؼٙ ثفٛب٠ٗ ١ب -      

اٛدبٕ سٜظي٘بر ِلط٠ ٛ٘بيً -      

  اٛدبٕ سٜظي٘بر ِؽا -    

اٛدبٕ سٜظي٘بر ٗٞؼٕ  -      

اٛدبٕ سٜظي٘بر ِلط٠ ًٔيؽ -      

اٛدبٕ سٜظي٘بر ٗبٝن  -      

ٝ اٛٞاع آٙ   ( User Account)آٌٜبيي ثب ضىبة ًبـثفي     14-18 

ٌٜبوبيي اِّٞ ايدبؼ ٝ ضؿف يي ضىبة ًبـثفي      15-18 
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شماره شرح

 نظري عملي جمع

ايدبؼ ٝ ضؿف يي ضىبة ًبـثفي -      

ٌٜبوبيي اِّٞ اغشّبَ ٠ً٘ٔ ػجٞـ ثفاي ضىبة ًبـثفي     16-18 

اغشّبَ ٠ً٘ٔ ػجٞـ ثفاي ضىبة ًبـثفي -      

ٌٜبوبيي اِّٞ ٝـٝؼ ٝ غفٝج ث٠ يي ضىبة ًبـثفي      17-18 

    -Log Off  

    -Switch User  

 18-19 ٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ـا١ٜ٘بي ٝيٜؽٝق    

  اوشلبؼٟ اق ـا١ٜ٘بي ٝيٜؽٝق-    

 18-20 ٝيٜؽٝق   Searchٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق    

  ٝيٜؽٝق  Searchاوشلبؼٟ اق -    

آٌٜبيي ثب ّٛت ٝيٜؽٝق  ٝ ٗفاضْ آٙ      21-18 

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝيٜؽٝق      22-18 

ّٛت ٝيٜؽٝق -      

 19 ايٌترًتتَاًايي كار با  6 22 28

آٌٜبيي ثب ٌج٢٢ٌبي ـايب٢ٛبي      1-19 

آٌٜبيي ثب ثػً ١بي ٗػشٔق يي ويىشٖ ٌج٠ٌ اي      2-19 

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٌج٠ٌ ١بي ـايب٠ٛ اي      3-19 

    -WANs  

    -LANs  

    -MANs   

آٌٜبيي ثب ٗكايب ٝ ٗؼبيت ٗطي٢ٙبي ٌج٠ٌ     4-19 

آٌٜبيي ثب ايٜشفٛز ٝ ايٜشفاٛز      5-19 
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شماره شرح

 نظري عملي جمع

آٌٜبيي ثب ـٝي ١بي اـسجبٖ      6-19 

ٗٞؼٕ  -      

    -ISDN  

 ISP 7-19آٌٜبيي ثب    

ٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ اسّبّ ث٠ ايٜشفٛز      8-19 

 Network andسٞوٗ ُكي٠ٜ )سٜظيٖ اسّبّ ث٠ ايٜشفٛز -    

Internet Connections  ) 

 

 Internet Explorer 9-19آٌٜبيي ثب    

آٌٜبيي ثب ثفغي اِٙالضبر ٌج٠ٌ      20-19 

ِلط٠ ٝة ، وفٝيه ؼ١ٜؽٟ ٝة ، وبيز ٝة ، آؼـن ِلط٠ ٝة ، -    

ٗفٝـُف ٝة ٝ ديٞٛؽ١ب  

 

 Internet Explorer 21-19ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب    

  ٗفٝـ ِلطبر ٝ ديٞٛؽ١بي آٙ ١ب-    

آٌٜبيي ثب خىشدٞ ؼـ ٝة  ٝ ٗٞسٞـ١بي خىشدٞ      22-19 

 19-23 خىشدٞ ثفايػِ٘ٔف١بي ٜٗٙوي ًٔ٘بر ًٔيؽي ٝ آٌٜبيي ثب اوشلبؼٟ اق    

 19-24 ٌٜبوبيي اِّٞ خىشدٞ ؼـ ٝة   

خىشدٞ ؼـ ٝة  -      

ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٛٞاـ اثكاـ      25-19 

  ًبـ ثب ٛٞاـ اثكاـ -    

 26-19 (E-Mail )آٌٜبيي ثب دىز آٌشفيٌي ٝ ًبثفؼ آٙ   

آٌٜبيي ثب آؼـن دىز آٌشفٝٛيٌي      27-19 

ٌٜبوبيي اِّٞ ايدبؼ آؼـن دىشي      28-19 

  ايدبؼ آؼـن دىشي -    
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٌٜبوبيي اِّٞ غٞاٛؽٙ يي ديـبٕ ٝ ؼـيبكز ٔ٘ي٠٘ آٙ   29-19

   اِّٞ غٞاٛؽٙ يي ديـبٕ ٝ ؼـيبكز ٔ٘ي٠٘ آٙ ٝ دبوع ُٞيي ث٠ آٙ -  

    ٌٜبوبيي اِّٞ اـوبّ يي ديـبٕ ١٘فاٟ ثب ٔ٘ي٠٘  30-19

   اـوبّ يي ديـبٕ ١٘فاٟ ثب ٔ٘ي٠٘ -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ضؿف يي ديـبٕ   31-19

   ضؿف يي ديـبٕ -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ أبك٠ ًفؼٙ آؼـن دىشي ث٠ ؼكشفز٠ آؼـن   32-19

   ضؿف يي ديـبٕ -  

   آٌٜبيي ثب ٝيفٝن ١بي ـايب٠ٛ اي   33-19

   آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٝيفٝن ١بي ـايب٠ٛ اي ٝ سبثيف آٙ ١ب   34-19

   آٌٜبيي ثب ـٝي ١بي ديٍِيفي اق  ٝيفٝن   35-19

   ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب ٛفٕ اككاـ١بي ٔؽ ٝيفٝن  36-19

 12 8 4تَاًايي ضٌاخت كٌترل كٌٌذّْاي هٌطمي لابل برًاهْريسي  20

    PLCآٌٜبيي ثب سبـيػس٠  1-20

 ١بي اـٝدبيي PLC ٝ ٗؼفكي PLCآٌٜبيي ثب ثفغي اق وبقٛؽُبٙ ٗٙفش  2-20

، لادٜي، اٗفيٌبيي ٝ ثفـوي اخ٘بٓي آ٢ٛب 

   

١بي قيٜ٘ه ٝ ٗوبيى٠ آ٢ٛب ثب ٗطّٞالر PLCآٌٜبيي ثب ٝيمُي٢بي  3-20

ٍٗبث٠ وبيف ٌفًش٢ب 

   

    IEC ٝ ٗؼفكي قثب٢ٛبي ثفٛب٢ٜٗٞيىي IEC61131آٌٜبيي ثب اوشبٛؽاـؼ  4-20

    Ladderٌٜبوبيي اِّٞ سجؽيْ ٗؽاـار وبؼٟ كفٗبٙ ث٠ قثبٙ  5-20

    Ladderسجؽيْ ٗؽاـار وبؼٟ كفٗبٙ ث٠ قثبٙ -  

 FBD ث٠  Ladderٌٜبوبيي سجؽيْ اِّٞ  6-20

 (Function Block Diagram) 
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    FBD ث٠  Ladderسجؽيْ -  

    STL ث٠ FBD يب  Ladderٌٜبوبيي اِّٞ سجؽيْ  7-20

    STL ث٠ FBD يب  Ladderسجؽيْ -  

 S7 ١بي وفي PLCآٌٜبيي ثب وبيف قثب٢ٛبي ثفٛب٢ٜٗٞيىي غبَ  8-20

 (SCL-SFC- Graph-Higragh)قيٜ٘ه 

   

     SIMATIC MANAGERآٌٜبيي ثب غبٛٞاؼٟ  9-20

    Logoٗؼفكي ـ٢٢ٓبي هبثْ ثفٛب٢ٗفيكي -  

    (وػشبككاـ ٝ ٛفٗبككاـ) S5 ١بي وفي PLCٗؼفكي -  

    (وػشبككاـ ٝ ٛفٗبككاـ) S7 ١بي وفي PLCٗؼفكي -  

 PLC 10 2 12تَاًايي ضٌاخت ًحَُ كار  21

     PLCآٌٜبيي ثب ثٔٞى ؼيبُفإ  1-21

ٝـٝؼي٢ب ، ٝاضؽ دفؼاقي ٗفًكي  - 

 (CPU: Central Process Unit) غفٝخي ١ب ٝ ٛٞاضي ٗػشٔق ،

 ,Load Memory, System Memory :   ضبكظ٠ ٌبْٗ 

Work Memory, Retentive Memory 

 

   

   (  Scan Cycle , PIO , PIIٗلب١يٖ ) PLCآٌٜبيي ثب ٛطٟٞ ًبـ   2-21

آٌٜبيي ثب اٛجبـ٢١ب ٝ ثجبس٢ب   3-21

(CPU  Registers, Accumulators ) 

   

   آٌٜبيي ثب ٝـٝؼي٢ب ٝ غفٝخي٢بي ؼيديشبّ ـ٢ٓبي ٝ سفاٛكيىشٞـي   4-21

   آٌٜبيي ثب ٝـٝؼي٢ب ٝ غفٝخي٢بي آٛبٍٓٞ ٝ اٛٞاع آ٢ٛب  5-21

 Step7-300 14 18 32ّاي سري PLCتَاًايي ضٌاخت  22

    Step7-300آٌٜبيي ثب وػشبككاـ أِي  1-22
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  -Rack يب Rail    

  -PS (Power Supply )    

  -CPU (Central Process Unit)    

  -IM (Interface Module)    

  -SM (Signal Module)    

  -FM (Function Module)    

  -CP (Communication Process )    

   آٌٜبيي ثب وٙٞش ٗػشٔق اسٞٗبويٞٙ  2-22

     S7-300 آٌٜبيي ثب وػشبككاـ ٝ سد٢يكار خبٛجي 3-22

  -Memory Card    

  -MMC (Micro Memory Card)    

  -Connection Collar    

  -Bus Connector     

  -Front Connector    

    ٝ ًبٗذيٞسف PLCآٌٜبيي ثب اِّٞ اـسجبٖ ثيٚ  4-22

  -PG (Programmer )    

 - PC (Personal Computer) ، PC Adaptor   ، 

Cable RS 232  

   

 PCMCIA,PCIآٌٜبيي ثب ًبـس٢بي اـسجب٘ي  5-22

(cp5511,cp5611) 

   

   ٌٜبوبيي هٞاػؽ ٝ ٌٛبر ؼـ ٘فاضي ٝ ّٛت وػشبككاـ   6-22

    Rackسفسيت هفاـ ُفكشٚ هٙؼبر وػشبككاـي ثف ـٝي -  

ديٌفثٜؽي ٗدبقي يي ٗد٘ٞػ٠ ٗشٌٍْ اق ًبـس٢بي ٗػشٔق ث٠ -  

 Central Rackِٞـر 
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    Rackسفسيت هفاـ ُفكشٚ هٙؼبر وػشبككاـي ثف ـٝي -  

ديٌفثٜؽي ٗدبقي يي ٗد٘ٞػ٠ ٗشٌٍْ اق ًبـس٢بي ٗػشٔق ث٠ -  

 Central Rackِٞـر 

   

ديٌفثٜؽي ٗدبقي يي ٗد٘ٞػ٠ ٗشٌٍْ اق ًبـس٢بي ٗػشٔق ث٠ -  

  Expansion Rackِٞـر 

   

   ١ب  Central Rack ٝ Expansion Rackزِِٞٛي اـسجبٖ ؼاؼ٢١ب ثيٚ -  

   ـٝي ويٖ ثٜؽي ٝ اسّبالر ثيٚ ًبـس٢ب ٝ ٝـٝؼي ١ب ٝ غفٝخي ١ب  -  

    CA01 ًبسبٍٓٞ CDآٌٜبيي ثب  7-22

    CA01 ًبسبٍٓٞ CDٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب  8-22

   ّٛت ٛفٗبككاـ  -  

   خىشدٞ هٙؼبر ٗٞـؼ ٛظف  -  

   اوشػفاج ا٘الػبر ٝ ثفـوي ا٘الػبر كٜي هٙؼبر ٗٞـؼ ٛظف  -  

ٌٜبوبيي اِّٞ اٛشػبة وػشبككاـ ٜٗبوت ثفاي يي دفٝو٠ ديٍلفْ ثب  9-22

 S7-300اوشلبؼٟ اق  

   

اٛشػبة وػشبككاـ ٜٗبوت ثفاي يي دفٝو٠ ديٍلفْ ثب اوشلبؼٟ اق  -  

S7-300 

   

 S7-300 4 12 16تَاًايي پيكربٌذي ٍ اًجام تٌظيوات سختافساري 23

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ـا١بٛؽاقي ٛفٗبككاـ ٝ ٘فيو٠ اٛشوبّ  1-23

Authorization  

   

    Authorizationّٛت ٝ ـا١بٛؽاقي ٛفٗبككاـ ٝ ٘فيو٠ اٛشوبّ -  

     SIMATIC MANAGERآٌٜبيي ثب ٗطيٗ دٜدفٟ   2-23

    (ؼوشي) Wizardٌٜبوبيي اِّٞ ايدبؼ يي دفٝلٟ ثؽٝٙ اوشلبؼٟ اق  3-23

    (ؼوشي) Wizardايدبؼ يي دفٝلٟ ثؽٝٙ اوشلبؼٟ اق -  
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

     Wizardٌٜبوبيي اِّٞ ايدبؼ يي دفٝلٟ ثب اوشلبؼٟ اق  4-23

    Wizardايدبؼ يي دفٝلٟ ثب اوشلبؼٟ اق -  

    Expansion Rackٌٜبوبيي اِّٞ ديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر  5-23

    Expansion Rackديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر -  

    SIMATIC MANAGERآٌٜبيي ثب ٗطيٗ خؽيؽ دٜدفٟ  6-23

     SIMATIC 300 Stationٌٜبوبيي اِّٞ ايدبؼ  7-23

    SIMATIC 300 Stationايدبؼ -  

    HW config  (Hardware Config)آٌٜبيي ثب ٗطيٗ  8-23

    Central Rackٌٜبوبيي اِّٞ ديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر  9-23

    Central Rackديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر -  

     Consistency Check  ٝ Save and Compileآٌٜبيي ثب  10-23

آٌٜبيي ثب آؼـوؽ١ي ٝ ـ٢ٌٝبي آٙ   11-23
(Slot Oriented- User Oriented) 

   

:  آٌٜبيي ثب ث٢ًٞٔبي ثفٛب٢ٜٗٞيىي ٌبْٗ  12-23
OB , FC , FB , DB , SFC ,SFB , SDB ,UDT ( 

Organization Blocks , Function   , Function Blocks , Data 

Block, System Function   

System Function Blocks, System Data Block, User 

Define Data Type)  

   

    S7-300ٌٜبوبيي اِّٞ دبـاٗشفؼ١ي ٝ اػ٘بّ سٜظي٘بر وػشبككاـي  13-23

    S7-300دبـاٗشفؼ١ي ٝ اػ٘بّ سٜظي٘بر وػشبككاـي -  

    Set PG /PC Interfaceٌٜبوبيي اِّٞ سٜظيٖ ٝ دبـاٗشفؼ١ي  14-23

    Set PG /PC Interfaceسٜظيٖ ٝ دبـاٗشفؼ١ي -  

 ٛ٘ٞؼٙ ديٌفثٜؽي اٛدبٕ  Download ٝ Uploadٌٜبوبيي اِّٞ 15-23
 (اوشلبؼٟ اق وػشبككاـ)ٌؽٟ 

   

  -Download  ٝ Upload ٟاوشلبؼٟ اق ) ٛ٘ٞؼٙ ديٌفثٜؽي اٛدبٕ ٌؽ
 (وػشبككاـ
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    PLCSimآٌٜبيي ثب ٗطيٗ ٛفٗبككاـ  16-23

 ٛ٘ٞؼٙ ديٌفثٜؽي اٛدبٕ  Download  ٝ Uploadٌٜبوبيي اِّٞ  17-23

 (اوشلبؼٟ اق وي٘ٞالسٞـ)ٌؽٟ 

   

  -Download  ٝ Upload  ٟاوشلبؼٟ ) ٛ٘ٞؼٙ ديٌفثٜؽي اٛدبٕ ٌؽ

 (اق وي٘ٞالسٞـ

   

ٌٜبوبيي اِّٞ اٛشػبة وػشبككاـ ٜٗبوت ثفاي يي دفٝو٠ ديٍلفْ ثب  18-23

 S7-400اوشلبؼٟ اق  

   

اٛشػبة وػشبككاـ ٜٗبوت ثفاي يي دفٝو٠ ديٍلفْ ثب اوشلبؼٟ اق  -  

S7-400 

   

 Step7-400 6 12 18ّاي سري PLCتَاًايي ضٌاخت  24

-Step7 ٝ سلبٝس٢بي آٙ ثب Step7-400آٌٜبيي ثب وػز آككاـ أِي  1-24

300 

   

  -Rack يب Rail    

  -PS (Power Supply )    

  -CPU (Central Process Unit)    

  -IM (Interface Module)    

  -SM (Signal Module)    

  -FM (Function Module)    

  -CP (Communication Process )    

    S7-400آٌٜبيي ثب وػشبككاـ ٝ سد٢يكار خبٛجي  2-24

  -Memory Card    

  -MMC (Micro Memory Card)    

  -Connection Collar    

  -Front Connector    
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   ٌٜبوبيي هٞاػؽ ٝ ٌٛبر ؼـ ٘فاضي ٝ ّٛت وػشبككاـ   3-24

    Rackسفسيت هفاـ ُفكشٚ هٙؼبر وػشبككاـي ثف ـٝي -  

ديٌفثٜؽي ٗدبقي يي ٗد٘ٞػ٠ ٗشٌٍْ اق ًبـس٢بي ٗػشٔق ث٠ -  

 Central Rackِٞـر 

   

ديٌفثٜؽي ٗدبقي يي ٗد٘ٞػ٠ ٗشٌٍْ اق ًبـس٢بي ٗػشٔق ث٠ -   

 Expansion Rackِٞـر 

   

 Central Rack ٝ Expansionزِِٞٛي اـسجبٖ ؼاؼ٢١ب ثيٚ -  

Rack ١ب

   

ٌٜبوبيي اِّٞ اوشػفاج ا٘الػبر ٝ ثفـوي ٍٗػّبر كٜي هٙؼبر ٗٞـؼ  4-24

 CA01 ًبسبٍٓٞ CD  ثب اوشلبؼٟ اق S7-400ٛظف 

   

اوشػفاج ا٘الػبر ٝ ثفـوي ٍٗػّبر كٜي هٙؼبر ٗٞـؼ ٛظف       -  

S7-400 ثب اوشلبؼٟ اق  CD ًٍٞٓبسب CA01 

   

ٌٜبوبيي اِّٞ اٛشػبة وػشبككاـ ٜٗبوت ثفاي يي دفٝو٠ ديً كفْ  5-24

  S7-400ثب اوشلبؼٟ اق 

   

اٛشػبة وػشبككاـ ٜٗبوت ثفاي يي دفٝو٠ ديً كفْ ثب اوشلبؼٟ اق -  

S7-400 

   

 S7-400 4 10 14تَاًايي پيكربٌذي ٍ اًجام تٌظيوات سختافساري  25

     SIMATIC 300 Stationٌٜبوبيي اِّٞ ايدبؼ  1-25

    SIMATIC 300 Stationايدبؼ -  

    Central Rackٌٜبوبيي اِّٞ ديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر  2-25

    Central Rackديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر -  

 ٌٜبوبيي اِّٞ ديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر  3-25

Expansion Rack 
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    Expansion Rackديٌفثٜؽي يي وػشبككاـ ث٠ ِٞـر -  

    S7-400ٌٜبوبيي اِّٞ دبـاٗشفؼ١ي ٝ اػ٘بّ سٜظي٘بر وػشبككاـي  4-25

    S7-400دبـاٗشفؼ١ي ٝ اػ٘بّ سٜظي٘بر وػشبككاـي -  

 ٛ٘ٞؼٙ ديٌفثٜؽي اٛدبٕ  Download  ٝ Uploadٌٜبوبيي اِّٞ  5-25
 (اوشلبؼٟ اق وي٘ٞالسٞـ)ٌؽٟ 

   

 Step7 * 4 16 20تَاًايي برًاهٌَْيسي در هحيط  26

    LAD/STL/FBD Program Blockآٌٜبيي ثب ٗطيٗ ٛفٗبككاـ  1-26

   آٌٜبيي ثب ـ٢ٌٝبي ثفٛب٢ٜٗٞيىي   2-26

  -Linear Programming     

  -Structure Programming    

ٌٜبوبيي اِّٞ ثفٛب٢ٜٗٞيىي يي دفٝلٟ وبؼٟ ؼـ ٗطيٗ  3-26
LAD/STL/FBD Program Block ثب يٌي اق قثب٢ٛبي 

LAD  يب  FBD 

   

 
 LAD/STL/FBDثفٛب٢ٜٗٞيىي يي دفٝلٟ وبؼٟ ؼـ ٗطيٗ - 

Program Block ثب يٌي اق قثب٢ٛبي LAD  يب  FBD 

   

    (اوشلبؼٟ اق وػشبككاـ ) ٛ٘ٞؼٙ ثفٛب٠ٗ Downloadٌٜبوبيي اِّٞ  4-26

  -Download (اوشلبؼٟ اق وػشبككاـ ) ٛ٘ٞؼٙ ثفٛب٠ٗ    

5-26 
-اوشلبؼٟ اق وػز)ٌٜبوبيي اِّٞ ـا١بٛؽاقي ٝ سىز ثفٛب٠ٗ ٌٛٞش٢ٍؽٟ 

 (اككاـ

   

    (اوشلبؼٟ اق وػشبككاـ)ـا١بٛؽاقي ٝ سىز ثفٛب٠ٗ ٌٛٞش٢ٍؽٟ -  

    PLCSimٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٛفٗبككاـ  6-26

    PLCSimاوشلبؼٟ اق ٛفٗبككاـ -  

7-26 
اوشلبؼٟ اق ٛفٗبككاـ ) ٛ٘ٞؼٙ ثفٛب٠ٗ  Downloadٌٜبوبيي اِّٞ 

PLCSim )

   

 Download -  ٛ٘ٞؼٙ ثفٛب٠ٗ ( اوشلبؼٟ اق ٛفٗبككاـPLCSim )   
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8-26 
اوشلبؼٟ اق ٛفٗبككاـ )ٌٜبوبيي اِّٞ ـا١بٛؽاقي ٝ سىز ثفٛب٠ٗ ٌٛٞش٠ ٌؽٟ 

PLCSim )

   

   ( PLCSimاوشلبؼٟ اق ٛفٗبككاـ )ـا١بٛؽاقي ٝ سىز ثفٛب٠ٗ ٌٛٞش٠ ٌؽٟ -  

   ٛ٘ٞؼٙ ثفٛب٠ٗ  (monitor)ٌٜبوبيي اِّٞ ٗبٛيشٞـ  9-26

   ٛ٘ٞؼٙ ثفٛب٠ٗ (monitor)ٗبٛيشٞـ -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ ٛطٟٞ سجؽيْ قثب٢ٛبي ثفٛب٢ٜٗٞيىي ث٠ يٌؽيِف  10-26

   ٛطٟٞ سجؽيْ قثب٢ٛبي ثفٛب٢ٜٗٞيىي ث٠ يٌؽيِف -  

 با استفادُ از Step7تَاًايي برًاهٌَْيسي در هحيط  27

 Step7هجوَػِ دستَرات تكويلي 

2 38 40 

   S7(Elementary Data Type  )آٌٜبيي ثب كفٗز ؼيشب١ب ؼـ  1-27

    آٙ Bit Logic ٝ Helpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار  2-27

    آٙ Bit Logic ٝ Helpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار -  

    آٙ Timer ٝHelpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار  3-27

    آٙ Timer ٝHelpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار -  

    آٙ Counter  ٝ Helpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار  4-27

    آٙ Counter  ٝ Helpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار -  

5-27 
 ٝ  Integer Functionٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار 

Help ٙآ 

   

    آٙ Integer Function  ٝ  Helpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار -  

6-27 
 Comparatorٝ Helpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار 

آٙ 

   

    آٙ Comparator ٝ Helpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار -  

7-27 
 Converter  ٝ Helpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار 

آٙ 

   

    آٙ Converter  ٝ Helpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار -  
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    آٙ Move ٝ Helpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار  8-27

    آٙ Move ٝ Helpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار -  

9-27 
 Floating Pointٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار 

Function  ٝ Help ٙآ 

   

 
 ٝ  Floating Point Functionاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار - 

Help ٙآ 

   

10-27 
 ٝ  Word Logicٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار

Help ٙآ 

   

    آٙ Word Logic  ٝ Helpاوشلبؼٟ اق ٗد٘ٞػ٠ ؼوشٞـار-  

 Structure Programmingٌٜبوبيي اِّٞ ثفٛب٢ٜٗٞيىي ث٠ ـٝي  11-27

ٝ كفاغٞاٛي سٞاثغ 

   

     FCايدبؼ -  

    FBايدبؼ -  

    Instance ٛٞع DBايدبؼ -  

   كفاغٞاٛي سٞاثغ ؼاغْ يٌؽيِف  -  

    ٝ ًبـثفؼ آٙ  Declaration Sectionآٌٜبيي ثب  12-27

 FB ٝ ًبـثفؼ آٙ ؼـ Declaration Sectionٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب  13-27

 ٝFC١بي دبـاٗشفدؿيف 

   

١بي FB ٝ FC ٝ ًبـثفؼ آٙ ؼـ Declaration Sectionًبـ ثب -  

 دبـاٗشفدؿيف

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ آـٌيٞ ٝ ثبقيبثي دفٝلٟ   14-27

   آـٌيٞ ٝ ثبقيبثي دفٝلٟ -  
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    PLC ثب On-Lineٌٜبوبيي اِّٞ اـسجبٖ  15-27

    PLC ثب On-Lineاـسجبٖ -  

  Hardware Diagnosticsٌٜبوبيي اِّٞ ػيت يبثي ثب اوشلبؼٟ اق  16-27

 SIMATIC MANAGERؼـ 

   

 ؼـ  Hardware Diagnosticsػيت يبثي ثب اوشلبؼٟ اق -  

SIMATIC MANAGER 

   

 64-  64تَاًايي بكارگيري زباى تخصصي در في كاتالَگ خَاًي   28

   آٌٜبيي ثب ًٔ٘بر ٝ اِٙالضبر كٜي وبؼٟ ؼـ ثفم   1-28

اثكاـ١ب، سد٢يكار ٝ اؼٝار ٗٞـؼ اوشلبؼٟ ؼـ  ًٔ٘بر ٗفثٖٞ ث٠ آٌٜبيي ثب 2-28

ِٜؼز ثفم  

   

   آٌٜبيي ثب ػاليٖ اغشّبـي ً٘يز ١بي آٌشفيٌي ٝ اِٙالضبر ٗفث٠٘ٞ  3-28

   آٌٜبيي ثب ًٔ٘بر ٝ اِٙالضبر كٜي ؼوشِب٢١بي اٛؽاق١ِيفي آٌشفيٌي   4-28

   آٌٜبيي ثب ًبسبٍٓٞ ١بي ؼوشِب٢١بي آٌشفيٌي  5-28

   آٌٜبيي ثب اِٙالضبر ٝ ػاليٖ ث٠ ًبـ ـكش٠ ؼـ ًبسبٍٓٞ ١ب  6-28

ٌٜبوبيي اِّٞ ؼـى ػاليٖ اغشّبـي ً٘يز ١ب ٝ آ٘بٙ ١بي ث٠ ًبـ ـكش٠  7-28

ؼـ ًشبة ١بي ٗفخغ ثفم  

   

سٍػيُ ػاليٖ اغشّبـي ً٘يش٢ب ٝ آ٘ب٢ٛبي ث٠ ًبـ ـكش٠ ؼـ ًشبة -  

١بي ٗفخغ ثفم 

   

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشػفاج ٍٗػّبر كٜي اق ـٝي ٜٗبثغ ا٘الػبسي   8-28

   اوشػفاج ٍٗػّبر كٜي اق ـٝي ٜٗبثغ ا٘الػبسي -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ اوشػفاج ا٘الػبر ٗٞـؼ ٛيبق اق ًبسبٍٓٞ ١ب   9-28

   اوشػفاج ا٘الػبر ٗٞـؼ ٛيبق اق ًبسبٍٓٞ ١ب -  
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ٌٜبوبيي اِّٞ سفخ٠٘ ا٘الػبر اق ـٝي ٛو٠ٍ ١بي كٜي ٝ ؼوشِب٢١بي  10-28

آٌشفيٌي  

   

   سفخ٠٘ ا٘الػبر اق ـٝي ٛو٠ٍ ١بي كٜي ٝ ؼوشِب٢١بي آٌشفيٌي -  

ٌٜبوبيي اِّٞ سفخ٠٘ ٗشٞٙ كٜي وبؼٟ ٝ ؼاـاي اِٙالضبر ٝ سؼبـيق  11-28

ٗشؽاّٝ 

   

   اِّٞ آٌشفيىيش٠ وبًٚ ٝ خبـي  - 

    AC ٝ DCٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي - 

   ضلبظز ويىشٖ ١بي آٌشفيٌي  - 

     AC/DCـاٟ اٛؽاقي ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي - 

   ويٖ ديسي ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي  - 

   اٛؽاقٟ ُيفي آٌشفيٌي  - 

   ًبثْ ًٍي ٝ ٗلّْ ثٜؽي  - 

   سبث١ٞٔبي ثفم  - 

   ػٜبِف آٌشفٝٛيٌي  - 

   ٗؽاـار ـٌٜٝبيي الٗخ ١ب  - 

   ٗؽاـار غجفي  - 

   سد٢يكار ٗٞـؼ اوشلبؼٟ ؼـ دىز  - 

   اٛٞاع ٛو٠ٍ ١بي آٌشفيٌي - 

 64 50 14  كار با ًرم افسارّاي هَرد استفادُ در برقتَاًايي  29

   ٝ ًبـثفؼ آٙ  Multi Sim آٌٜبيي ثب ٛفٕ اككاـ  1-29

    Multi Sim آٌٜبيي ثب ضؽاهْ ويىشٖ ٗٞـؼ ٛيبق  ثفاي ٛفٕ اككاـ  2-29

    Multi Simٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ثفٛب٠ٗ  3-29
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    Multi Simّٛت ثفٛب٠ٗ -  

    Multi Simآٌٜبيي ثب ٗطيٗ ٛفٕ اككاـ  4-29

   ١ٜٞٗب -  

   ٛٞاـ اثكاـ ٝ هٙؼبر  -  

    Multi Sim ٛفٕ اككاـ helpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق  5-29

    Multi Sim ٛفٕ اككاـ helpاوشلبؼٟ اق -  

    Multi Sim ٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ  ثب ٛفٕ اككاـ  6-29

    Multi Sim ًبـ  ثب ٛفٕ اككاـ -  

   آٌٜبيي ثب ٌٛبر سفويٖ كٜي   7-29

   آٌٜبيي ثب ٛفٕ اككاـ اسًٞؽ ٝ ًبـثفؼ آٙ  8-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ثفٛب٠ٗ اسًٞؽ  9-29

   ّٛت ثفٛب٠ٗ  اسًٞؽ -  

   آٌٜبيي ثب ٗطيٗ ٛفٕ اككاـ اسًٞؽ  10-29

  -Menu Bar    

  -Tool Tabs    

  -Layout Tabs    

  -Cursor Crosshair     

  -Command Prompt      

  -Status Line     

  -Text Window    

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ سٜظي٘بر ـوٖ   11-29

   اٛدبٕ سٜظي٘بر ـوٖ -  

  

 

 



  58
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   ٌٜبوبيي اِّٞ وبغز ـوٖ   12-29

   وبغز ـوٖ -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ أبك٠ ًفؼٙ خكييبر ث٠ ـوٖ   13-29

   أبك٠ ًفؼٙ خكييبر ث٠ ـوٖ -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ سـييفار ؼـ ـوٖ   14-29

   اٛدبٕ سـييفار ؼـ ـوٖ -  

      Dimensionآٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ  15-29

    Note ٝ Dimensionٌٜبوبيي اِّٞ أبك٠ ًفؼٙ  16-29

    Note ٝ Dimensionأبك٠ ًفؼٙ -  

   ACAD( Auto Cad Design Center  )آٌٜبيي ثب  17-29

    ACADٌٜبوبيي اِّٞ ًبـ ثب  18-29

    ACADًبـ ثب -  

   آٌٜبيي ثب ٗل٢ٕٞ و٘جْ ١ب ٝ ِلبر   19-29

   ٌٜبوبيي اِّٞ وبغشٚ كئؽ١بي ِلبر   20-29

   وبغشٚ كئؽ١بي ِلبر -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ وبغز ٌ٘بسيي ١بي آٌشفيٌي   21-29

   وبغز ٌ٘بسيي ١بي آٌشفيٌي -  

   ٌٜبوبيي اِّٞ وبغز و٘جْ ١ب ٝ ِلبر   22-29

   وبغز و٘جْ ١ب ٝ ِلبر -  

    ٛفٕ اككاـ اسًٞؽ helpٌٜبوبيي اِّٞ اوشلبؼٟ اق  23-29

    ٛفٕ اككاـ اسًٞؽ helpاوشلبؼٟ اق -  

   آٌٜبيي ثب وبيف ٛفٕ اككاـ١بي ًبـثفؼي ثب هبثٔيز ١بي ثيٍشف  24-29
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

    P4.  Ram 512ـايب٠ٛ ثب ًٔي٠ ٗشؼٔوبر آٙ  1

  ِٜؽٓي ًبـآٗٞق 2

 ُفؼ زفغبٙ- 

   

  ِٜؽٓي ًبـآٗٞق 3

 ؼوش٠ ؼاـ- 

   

ٗيك  4

 ٗػَّٞ ـايب٠ٛ-  

   

  ٗيك 5

 ٗػَّٞ ٗفثي- 

   

ٜٗجغ سـؿي٠ و٠ كبق    6

  ٝٓزKW  4 - 400ٗشـيف سب- ثب ويٖ ّٛٞ- 

   

ٜٗجغ سـؿي٠ خفيبٙ ٗىشويٖ  7

A -3 ٝDC  30-0ٝٓز  

   

  خؼج٠ ً٘ي ١بي اٝٓي٠ 8

 ، خفاضز ٝ وٞغشِيًبْٗ ٝ ؼاـاي ٓٞاقٕ ٗفثٖٞ ث٠ ٌٌىشِي- 

   

ًذىّٞ ا٘لبء ضفين  9

  CO 2 ُبق - 

   

  ًذىّٞ ا٘لبء ضفين 10

  ًئٞ ُفٗي6 –دٞؼـ غٍي - 

   

  سبثٔٞي آٗٞقي ثفم ِٜؼشي يي ٘فك٠ ؼٝ ٜٗظٞـٟ 11

 ً٘ؽ ٝ يي دبْٛ سـؿي٠ ٝ ؼاـاي ًٔيؽ وٞئير   2 دبْٛ ٍٗجي ثفاي ًبـ ٝ 2ثب - 

ٗذف ٗشف ٝ ، ٓٞاقٕ اٛؽاقٟ ُيفي ٌبْٗ آًٔيؽ١بي ِلف ٝ يي ،FI هلْ  ًٜٜؽٟ،

 كيً 10دفيك١بي سي كبق ٝ و٠ كبق اـر ؼاـ ٝ  (سفخيطبً ؼيديشبٓي )ٝٓز ٗشف

، DC، ًٜشبًشٞـ ٝ ٜٗجغ سـؿي٠  الٗخ ويِٜبstart /stopّ  ٌىشيٗبؼُي،

 كبق ٌبغ٠ و٠  و٠ ٝ كبقسيكيٞق 
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

 هطخصات فٌي رديف 

 

 تؼذاد

 

ضوارُ 

 ِٜؽٓي ٗفثي 12

 زفغؽاـ-  

  

آٌشفٝ ٗٞسٞـ سي كبق  13

  ؼٝـKW 1/1  ،1500سي غبق٠ٛ -   

  

  آٌشفٝ ٗٞسٞـ سي كبق 14

  ؼٝـKW 1/1  ،1500ؼٝ غبق٠ٛ -  

  

 آٌشفٝ ٗٞسٞـ سي كبق 15

  ؼٝـ1500،   ٝار350، هٙت زبًؽاـ-  

  

 آٌشفٝ ٗٞسٞـ سي كبق 16

  -W 350ّؼٝـ1500   يٞٛيٞـوب  

  

آٌشفٝ ٗٞسٞـ و٠ كبق  17
 ٝٓزKW  380 ، وشبـٟ 1/1

  

 آٌشفٝ ٗٞسٞـ و٠ كبق 18

  ٝٓزKW 4, 380/660وشبـٟ ٗثٔث -  

  

آٌشفٝ ٗٞسٞـ و٠ كبق   19

   -KW 75/0 rpm , 750ٝKW 1 , rpm 1500-  380ٝٓز  

  

ٝايز ثفؼ     20

 -cm 150 ×100 

   

    (ثب هبثٔيز اسّبّ ث٠ ٌج٠ٌ)ـايب٠ٛ ٗفثي ثب س٘بٕ ٗٔطوبر 21

١بة ٌج٠ٌ  22

 ًبٛب16٠ٓ-  

   

    ثب س٘بٕ ٗٔطوبرؼيشب دفٝلًشٞـ  23

دفيٜشف  24

 HP2300 ويبٟ وليؽ-  ٓيكـي- 

   

 دٞوشف آٗٞقٌي 25

 ايٜ٘ي ؼـ ًبـُبٟ-  
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 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

 هطخصات فٌي رديف 

 

 تؼذاد

 

ضوارُ 

    V24/V220 VA440  ٝسفاٛىلٞـٗبسٞـ ويٖ دير ٗدكا 26

    V 380-0 اسٞ سفاٛىلٞـٗبسٞـ 27

   آقٗبيٍِبٟ ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي  وفي ًبْٗ  28

  ؼوشِبٟ ػيت يبة ًبثْ 29

 ٗػَّٞ سىز ػبيوي ٝ سىز ٝٓشبل ٌٌىز ػبيوي ًبثْ- 

   

 سفيٜف آٌشفٝٛيي 30

 ؼاـاي ٜٗجغ سـؿي٠ ٝ ثفؼثفؼ-  

   

    mm 96 ×96دبٝـ آٛباليكـ   31

اٛٞاع ٌيف١بي ثفهي   32

 -3/2 NO  ٝ  5/2ؼٝ وفِٜٗز5/2 ٝ  يي وفِٜٗز  

   

     ايٜر1 ؼاـ CV Position  (Control Valve)ٌيف ثفهي آٛبٍٓٞ 33

    6barد٘خ 34

وئٜؽـ  35

 يي ٘فك٠-  
 

  

وئٜؽـ  36

 ؼٝ٘فك٠-  
 

  

37 PLC S7-300ْثب ٍٗػّبر ؾي     

38  -CPU CPU313C – 2DP 

6ES7313- 6CF03- 0AB0 
 

  

 SM323غفٝخي ؼيديشبّ 16/ ٝـٝؼي16ًبـر -  39

SES7323-1BH01- 0AA0 
 

  

40  -Front Connector 60 Pin    

 SM334غفٝخي آٛبٍٓٞ 2/ ٝـٝؼي4ًبـر -  41

6ES7334-0KE00- 0AB0 
 

  

 ET200Mًبـر -  42

IM 153 6ES7153-1AA03- 0XB0 
 

  

 

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 

  

 

 

  

 

 



  62

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

 هطخصات فٌي رديف 

 

 تؼذاد

 

ضوارُ 

ـيْ  -  43

 6ES7195-1GA00-0XA0 
   

44  -SENDR   

      IM360 6ES7360-3AA01-0AA0 
   

   S7-300 ٝ A5سيخ ٜٗجغ سـؿي٠ -  45

6ES7307- 1EA00- 0AA0 
   

    PEN20   6ES7392-1AJ00كفاٛز ًبٌٛشٞـويٖ ثٜؽي -  46

    KB6      6ES7953-8LF11-0AA0ًبـر ضبكظ٠ -  47

 PC-Adaptor   USB portًبثْ -  48

ES7972-3CB22-0XA0 

   

49  -CP 340   RS23230Interface 

6ES7340-1AH02-0AE0 

   

    CA01ٛفٕ اككاـ -  50

   ٗد٘ٞػ٠ ً٘ي آٗٞقٌي آٌشفٝٛيي هؽـر   51

   ( اِٛٔيىي )كٜي ثفم ًبسبٍٓٞ ًٝشبة  52

    Multi Simٛفٕ اككاـ  53

    ٛفٕ اككاـ اسًٞؽ 54

ايٜٞـسف   55
 ٝار ٗشٜبوت ثب ٗطؽٝؼٟ سٞاٙ ٗبٌيٚ ١بي ٗٞخٞؼ ؼـ 175ؼـ ٗطؽٝؼٟ - 

 ًٜشفّ ، سٜظيٖ V/Fآقٗبيٍِبٟ ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي ًبـُبٟ ، 

 ، PID ٝـٝؼي ١بي آٛبٍٓٞ خ٢ز ًٜشفّ –كفًبٛه ثب ٝـٝؼي آٛبٍٓٞ 

 ، ؼاـاي ٛفٕ اككاـ ٗفث٠٘ٞ ، هبثٔيز اـسجبٖ ثب ًٔي٠  DCسكـين سفٗك 

ٌج٠ٌ ١بي اوشبٛؽاـؼ ِٜؼشي ، ؼاـاي س٘بٕ هبثٔيز ١بي ثفٛب٠ٗ ٛٞيىي 

PLC  ٝ دؿيفي ٝـٝؼي ١بي اٌٛؽـ ، ٝـٝؼي ايٜشفادز ، ٝـٝؼي ٝ 

 غفٝخي دبٓه

  

 

    ٗٞسٞـ د٠ٔ اي 56

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 

  

 

 



  63

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

  DCؼـايٞ ًٜشفّ ؼٝـ ٗٞسٞـ  57
 ٗٞخٞؼ ؼـ آقٗبيٍِبٟ ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي   DCثب سٞخ٠ ث٠ ٗطؽٝؼٟ هؽـر ٗبٌيٚ ١بي- 

 ًٜشفّ –ًبـُبٟ ، ؼاـاي هبثٔيز ًٜشفّ ث٠ ٝوي٠ٔ ويِٜبّ ١بي آٛبٍٓٞ ٝ ٝـٝؼي ١بي دبٓه 

 ًٜشفٓف ؼاغٔي ، سٙجين ثب ٌج٠ٌ ١بي ِٜؼشي اوشبٛؽاـؼ ،  PID ؼاـاي –١ٌٜٞ٘ؽ ٍُشبٝـ 

 ضؿف ٓفقي ١بي ٌٗبٛيٌي

   

     ثفاي ٗٞسٞـ د٠ٔ ايؼـايٞ 58

     ٛٞع ٗـٜب٘يه ؼايٖ ٝ ٛٞع ـًٓٞشبٛه ٗشـيفوفٝٝ ٗٞسٞـ 59

  اوئٞوٌٞح 60

 MHZ 60 –ؼٝ ًبٛب٠ٓ - 

   

كبٌٍٛٚ لٛفاسٞـ  61

 - MHZ 3-5/0 

   

    D/A,A/D ٗجؽّ 62

ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٠ كبق ؼٝ وفػش٠ ويٖ دير ٗدكا  63

rpm 750 ٝ  hp 1 

rpm 3000 ٝ hp 3 

   

ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٠ كبق ؼٝ وفػش٠ ؼاالٛؽـ  64

rpm 1500 ٝ  hp 1 

rpm 3000  ٝ hp 
3
4

 

   

  ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٠ كبق ـٝسٞـ ويٖ ديسي ٌؽٟ 65

rpm 1500 ٝ  hp 3 

   

    A10 كيٞق سي كبق ٗيٜيبسٞـي ـُٞالسٞـ 66

    220/380 ٗثٔث –سفاٛىلٞـٗبسٞـ و٠ كبق وشبـٟ  67

    220/380 ٗثٔث –سفاٛىلٞـٗبسٞـ و٠ كبق ٗثٔث  68

    ٗشفي 3ٗشف كٔكي 69

زًٌ آ١ٜي  70

   ُفٗي500- 

   

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 

  

 

 



  64

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٗيٌفٝٗشف  71
 ٗئي ٗشف 35ِلف سب - 

   

ًٞٓيه  72
 02/0آٛبٍٓٞ ثب ؼهز - 

   

اٛٞاع آزبـ  73
 ًٌ دف ٝ –آٓٚ - يي وفسػز يي وف ـيِٜي-  ـيِٜي–سػز - 

 ( ٗئي ٗشف32سب )...... 

   

   وٜج٠ ٍٛبٙ   74

١ٞي٠  75

  ( ٝار200، 100، 60)هٔ٘ي -  
 

 
 

   زبهٞي ًبثْ ثفي وف ًح   76

   ًبثْ ٓػز ًٚ ثب سيـ٠ ُفؼثف  77

    ٗئي ٗشف ٗفثغ 50دفن ًبثْ ٌٞؼوشي سب وٙص ٗوٙغ  78

اثكاـ ثفهٌبـي  79
ويٖ - ؼٕ ُفؼ- ؼٕ سػز- ؼٕ ثبـيي- ويٖ ٓػز ًٚ- اٛجف ؼوز- 

 ( ٝٓز1000ؼاـاي ؼوش٠ ػبين ٜٗبوت سب ٝٓشبل ًبـ )زيٚ 

   

   كبقٗشف ؼاـاي ػبين ٜٗبوت   80

  (ٗػَّٞ ثفهٌبـي)دير ٌُٞشي  81
 ز٢بـ وٞ ًٞزي ٝ ٗشٞوٗ ، ٗئي ٗشف2ٝ5ؼٝ وٞ ثب ؼ٠ٜ١ - 

   

ًٞٓيه  82
 cm 20ؼيديشبّ ثب غٗ ًً - 

   

    10V-0دشبٛىيٞٗشف  83

    A1000آٗذفٗشف اٛجفي ؼيديشبّ   84

    V400ٝٓز ٗشف سبثٔٞيي آٛبٍٓٞ  85

    A30آٗذف ٗشف سبثٔٞيي آٛبٍٓٞ  86

  AC  ٝ DCٝار ٗشف  87

 KW 2ؼيديشبّ ٝ آٛبٍٓٞ سب ـٛح - 
 

 
 

ًىيٜٞن كي ٗشف  88

 ٝٓز 380 220ٝؼيديشبّ ٝ آٛبٍٓٞ  ثب ٝٓشبل ًبـ- 
 

 
 

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 
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  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

    K 500ٝ  W5ـئٞوشب 89

   ٗٞٓشي ٗشف ؼيديشبّ  90

91 CT 

5/100 – 3 CL 
 

 
 

92 PT 

400/1000 
 

 
 

ٗيِف  93

G-  1ّؼيديشب  
 

 
 

94 RLC وٜح سب K2     

95 RSTوٜح LED ؼاـ    

    A400-0آٗذفٗشف 96

    V500-0ٝٓش٘شف 97

   V220(LED )زفاؽ ويِٜبّ 98

    Nm  20ٍُشبٝـوٜح سب  99

   زىت ًبؿؿي  100

    cm5/1ػفْ  (ٜٓز)زىت ثفم  101

    :NY 4ٝ5/2ٝ5/1ٝ1ويٖ 102

    1ويٖ ٗلشٞٓي ٛ٘فٟ  103

    5/1ويٖ اكٍبٙ ٛ٘فٟ  104

    5/1ويٖ ٗلشٞٓي ٛ٘فٟ  105

    5/2ويٖ ٗلشٞٓي ٛ٘فٟ  106

    5/2ويٖ اكٍبٙ ٛ٘فٟ  107

 ًبثْ 108

16+2mm 25×3 
16+2mm 35×3 
25+2mm 50×3 

 

 

 

 

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 
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  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

 ًبثْ 109
2mm 5/1×4 
2mm 5/1×5 
2mm 5/1×3 

 

 

 

 ًبثْ 110

16+2mm 25×3 
16+2mm 35×3 
25+2mm 50×3 

 

 

 

 وفويٖ 111

وٞآي -  uٌٌْ- ٝاٌفي-  ٛٞع ٗيػي4ٝ5/2ٝ5/1اٛؽاقٟ 
 

 
 

    10 4ٝسفٗيٜبّ دالوشيٌي اٛؽاقٟ  112

   % 63ويٖ ٓطيٖ 113

   ـٝؿٚ ٓطيٖ   114

 µF سب µF 5آٌشفٝٓيشي اق - ـٝؿٜي- V25اٛٞاع غبقٙ 115

1000 
 

 
 

   ٓجبن ًبـ يٌىفٟ  116

   ػيٜي ٗطبكظ دالوشيٌي  117

   ؼوشًٌ ػبين ٗػَّٞ ثفهٌبـي   118

   ًالٟ ايٜ٘ي  119

   ًلً ايٜ٘ي  120

   ٌبوشي اوشٞح ٝ اوشبـر وبؼٟ  121

   ٌبوشي اوشٞح ٝ اوشبـر ؼٝهٔٞ  122

   وجك -قـؼ- زفاؽ ويِٜبّ ؼـ ـ٢ِٛبي هفٗك 123

    4سفٗيٜبّ ًبئٞزٞيي اٛؽاق٣ 124

    9ٌ٘بـٟ ويٖ ِلف سب  125

    9ٌ٘بـٟ سفٗيٜبّ ِلف سب  126

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 

  

 

 



  67

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

    وٞئير ٗؼ٘ٞٓيBJT   سفاٛكيىشٞـ 127

   اٛٞاع ٗػشٔق FET,MOS   سفاٛكيىشٞـ 128

129 IC555    

130 UJT2N2646    

131 IGBT-    

132  PUT2N6027    

    A4 ٝ A 2ؼيٞؼ ٗؼ٘ٞٓي 133

    LED V3ؼيٞؼ ٛٞـي  134

    V3/6 ٝ V2/9ؼيٞؼ قٛف  135

    V220-A10دْ ؼيٞؼ 136

    AN ٝ317 LM 7805آي وي ـُٞالسٞـي 137

    A10سفيىشٞـ 138

    A5ؼيبى 139

    A5سفيبى 140

141 Optocoupler 
4N25 

   

    A25 ٗئي آٗذف ٝ خفيبٙ ٛبٗي RCD – 30ًٔيؽ ٗطبكظ خبٙ 142

    A100 (هؽـر) ؼيٞؼ  143

   ٗؽاؼ سفاي  144

   دبى ًٚ  145

   ٗؽاؼ  146

    Tغٗ ًً 147

    cm30غٗ ًً  148

    ثفُي 50ًبؿؿ ٌٙفٛدي  149

    A4 وفي ًبْٗ 1ٌبثٔٞٙ 150

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 
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  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   وجك -آثي-ٗبليي ٝايز ثفؼهفٗك 151

   سػش٠ دبى ًٚ ٝايز ثفؼ  152

   ـيْ ًٜشبًشٞـٗؼ٘ٞٓي  153

    16ٛ٘فٟ - سفٗيٜبّ ـئيٌبئٞزٞيي 154

   ـيْ سفٗيٜبٓ٘ؼ٘ٞٓي  155

    وبٛشي ٗشف 30ويٖ ـاثٗ وٞو٘بـي ثب ُيفٟ ًٞزي ٝ ّ٘ٞ  156

   ٌئَٜ دٜٞٗبسيي  157

   ثىز ٌئَٜ دٜٞٗبسيي   158

   زىت ثفم ٗؼ٘ٞٓي   159

    Cat 5ًبثْ  160

    R45وًٞز  161

    V220 ٝ A 6كٔٞسف وٞئير 162

    A 6 -mA 30دفٌف وٞئير 163

ٛٞـي يٌٙفك٠ ٝ ؼٝ -غبقٛي-ٗـٜب٘يىي-ُبقي-وٜىٞـضفاـسي 164

٘فك٠ 
 

 
 

    A 6ـ٠ٓ ًٜشفّ كبق 165

   دٜٞٗبسيٌي -آٌشفٝٛيٌي-اٛٞاع سبي٘فٗٞسٞـي 166

    دبي٠ 8-  وًٞشيV220سبي٘ف آٌشفٝٛيٌي 167

    دبي٠ A- 8ٝٓز ٗٞؼ220وًٞز سبي٘ف آٌشفٝٛيٌي 168

    آٗذف 7 سب 5/3ـ٠ٓ ًٜشفّ ثبـ 169

    32Dًٜشبًشٞـ هؽـر ثب سيـ٠ ًٌ٘ي 170

    آٗذف  DC2,DC3,DC4,DC5 20ًٜشبًشٞـ 171

     آٗذفDC11   ٝ10ًٜشبًشٞـ  172

    آٗذف 10، ٝٓز 240ٗيٌفٝ وٞئير ٝ ٓي٘يز وٞئير 173

 برلكار صٌؼتي هاّر: نام شغل 
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  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

    آٗذف 12 آٗذف سب 6/1اٛٞاع ثي ٗشبّ اق  174

    آٗذف 12 سب 5/3ثي ٗشبّ و٠ كبق  175

    A63-2كيٞقثٌه  176

    A100-63كيٞق 177

    A200-100كيٞق 178

    A25دبي٠ كيٞق 179

    A63دبي٠ كيٞق 180

    A150دبي٠ كيٞق 181

    A25ًال١ي كيٞق 182

    A63ًال١ي كيٞق 183

    A150ًال١ي كيٞق 184

    A100كيٞق ًشبثي 185

    A100خب كيٞق ًشبثي 186

    A25كيٞق ٗيٜيبسٞـي سي كبق 187

    A32كيٞق ٗيٜيبسٞـي و٠ كبق 188

    A25/mA 30 و٠ كبقFIًٔيؽ  189

    A75ًٔيؽ ضلبظز ٗٞسٞـ 190

    A75هبة ًٔيؽ ضلبظز ٗٞسٞـ 191

     آٗذف 160ًٔيؽ كيٞق و٠ كبق  192

     آٗذف 63ًٔيؽ ُفؼاٙ و٠ كبق  193

     آٗذف 63كيٞق ثٌه ًبْٗ  194

     آٗذف 25كيٞق ثٌه ًبْٗ  195

     آٗذف 25ًٔيؽ ُفؼاٙ  196

    آٗذف 10 ٝٓز 24ـ٠ٓ ٌي٠ٍ اي  197

    V 220 ٝ A 10ـ٠ٓ ٔفث٠ اي 198
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  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابسار ‘ فهرست استاندارد تجهيسات

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

    آٗذف 12ًٔيؽ قثب٠ٛ اي يٌٙفك٠ سي كبق 199

    آٗذف 12ًٔيؽ قثب٠ٛ اي ؼٝ٘فك٠ سي كبق 200

    آٗذف 16ًٔيؽ قثب٠ٛ اي وشبـٟ ٝ ٗثٔث 201

    آٗذف 16ًٔيؽ قثب٠ٛ اي ؼاالٛؽـ 202

     آٗذف16 وشبـٟ ٗثٔث –ـاوز ُفؼ - ًٔيؽ قثب٠ٛ اي زخ ُفؼ 203

    آٗذف 16ًٔيؽ قثب٠ٛ اي زخ ُفؼ ـاوز ُفؼ و٠ كبق 204

    12D –V220ًٜشبًشٞـ كفٗبٙ 205

    A400(MCCB)ًٔيؽ اسٞٗبسيي  206

    آٗذف 16ًٔيؽ قثب٠ٛ اي زخ ُفؼ ـاوز ُفؼ ؼاالٛؽـ 207

    آٗذف 16ًٔيؽ قثب٠ٛ اي يٌٙفك٠ و٠ كبق 208

   آٗذف 12ًٔيؽ ٝٓز ٗشفيي 209

    A160ًٔيؽ اسٞٗبسيي 210

    A100ًٔيؽ اسٞٗبسيي 211

    A6ًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي سي كبق 212

    A32ًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي و٠ كبق 213

    B ٝ ٛٞع C  ٛٞعA6-MCBًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي سٌلبق 214

    C  ٛٞعA16 – MCBًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي و٠ كبق 215

   وٜىٞـسٍػيُ ًؽ ـَٛ  216

    وٜىٞـ ٝقٙ 217

   وٜىٞـغٗ ًً ؼيديشبّ  218

    وٜىٞـ ٌلز اٌٛؽـ  219

 سفاٛى٘يشف آٌشفيٌي كٍبـ 220

 PSI 300-0 ؼٝوي٠٘  LCDؼاـاي ٛ٘بيٍِف 
 

 
 

 هبثٔيز اٛشػبة ويِٜبّ غفٝخي ث٠ ِٞـر  RTDسفاٛى٘يشف  221

 ؼـخ٠ وبٛشيِفاؼ  0-200 ٝٓشبل يب خفيبٙ، 
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    (ؼيديشبّ)وٜىٞـ غبقٛي  222

    (ؼيديشبّ)وٜىٞـ آوبيي  223

    يي ٘فك٠ ، ؼٝ٘فك٠ ، يي ٘فك٠ ثب ـكٌٔشٞـ - وٜىٞـٛٞـي 224
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- ج

 1 برلكار صٌؼتي درجِ:نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

سٞاٛبيي ٛو٢ٌٍٍي ، ٛو٠ٍ غٞاٛي ٝ ـاٟ اٛؽاقي ٗٞسٞـ١بي آوٌٜفٝٙ و٠ كبق ؼٝ وفػش٠ سٞوٗ ًٜشبًشٞـ  1

ٗٞسٞـ١بي آوٌٜفٝٙ و٢لبق ـٝسٞـ ويٖ ديسيٍؽٟ سٞوٗ ـا١بٛؽاقي سٞاٛبيي ٛو٢ٌٍٍي ،  ٛو٢ٍػٞاٛي ٝ  2

ًٜشبًشٞـ  

سٞاٛبيي ٌٜبغز ٝ ثفـوي سفٗك ٗٞسٞـ١بي آوٌٜفٝٙ و٢لبق   3

سٞاٛبيي ويٌٍ٘ي ٝ ـا١بٛؽاقي يي خفثويْ آٌشفيٌي وولي ث٠ ١٘فاٟ سفٗك١بي آٌشفيٌي ٝ ٌٗبٛيٌي  4

( KW 5/7سب )

سٞاٛبيي ـاٟ اٛؽاقي سد٢يكار آٌشفيٌي آوبٛىٞـ  5

سٞاٛبيي ٛو٢ٌٍٍي ، ٛو٢ٍػٞاٛي ، ّٛت ٝ ـا١بٛؽاقي ويىش٢٘بي ثفم أٙفاـي ٝ ايٜ٘ي   6

سٞاٛبيي ّٛت غبق٢ٛبي اِالش ٔفيت هؽـر ٝ ويٌٍ٘ي آ٢ٛب ؼـ سبث١ٞٔبي ثفم   7

 Out Door آٗذفي ؼيٞاـي 100سٞاٛبيي ّٛت سد٢يكار ، ويٖ ًٍي ٝ ـاٟ اٛؽاقي يي سبثٔٞي ثفم  8

 In Door آٗذفي ايىشبؼٟ 400سٞاٛبيي ّٛت سد٢يكار ، ويٌٍ٘ي ٝ ٌي٢ٜجٜؽي سبثٔٞي سٞقيغ ثفم  9

سٞاٛبيي ّٛت ٗبٌي٢ٜبي آٌشفيٌي   10

سٞاٛبيي اٛدبٕ آقٗبي٢ٍبي ثيجبـي ٝ اسّبّ ًٞسبٟ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سٌلبق  11

سٞاٛبيي اٛدبٕ آقٗبي٢ٍبي ثيجبـي ، ثبـؼاـي ٝ ـٝسٞـ هلٍٔؽٟ ٗٞسٞـ١بي آوٌٜفٝٙ و٠ كبق   12

سٞاٛبيي ٛو٢ٌٍٍي ، ٛو٢ٍػٞاٛي ٝ ـا١بٛؽاقي لٛفاسٞـ١بي وٌٜفٝٙ و٢لبق  13

ٝ ـا١بٛؽاقي ٗٞسٞـ١بي وٌٜفٝٙ و٢لبق  ٛو٢ٍػٞاٛي  ،ٛو٢ٌٍٍيسٞاٛبيي  14

 ٗىشويٖـاٟ اٛؽاقي لٛفاسٞـ١بي خفيبٙ ٝ  ٛو٢ٍػٞاٛي  ،سٞاٛبيي ٛو٢ٌٍٍي 15

ٗىشويٖ  ـاٟ اٛؽاقي ٗٞسٞـ١بي خفيبٙ ٝ ٛو٢ٍػٞاٛي  ،سٞاٛبيي ٛو٢ٌٍٍي 16

سٞاٛبيي ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٝوبيْ غجفي  17

سٞاٛبيي ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٗؽاـار الٗخ ١بي ٗػَّٞ  18

 (ؤّٞ غٞـٌيؽي)سٞاٛبيي ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٗؽاـ ؤّٞ كشٞٝٓشبئيي  19

سٞاٛبيي ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ويىشٖ اػالٕ ضفين   20

سٞاٛبيي ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٗؽاـار ويىشٖ ؼقؼُيف ٝ ؼٝـثيٚ ٗؽاـثىش٠  21

سٞاٛبيي ثفـوي ويىشٖ ؼـث٢بي اسٞٗبسيي  22
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 1برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شماره شرح زمان آموزش

 نظري عملي جمع

راُ اًذازي هَتَرّاي ٍ  ًمطِ خَاًي ،تَاًايي ًمطِ كطي  8 20 28

 دٍ سرػتِ تَسط كٌتاكتَر  آسٌكرٍى سِ فاز

1 

ٌٜبوبيي اِّٞ ٛو٢ٌٍٍي ، ٛو٢ٍػٞاٛي ٝ ـا١بٛؽاقي ٗٞسٞـ١بي ـسٞـ    

هلىي ؼٝ وفػش٠ ثب ؼٝ ويٖ دير ٗدكا سٞوٗ ًٜشبًشٞـ  

1-1 

  ث٠ ِٞـر ؼوشي ٝ اسٞٗبسييـ ؼـ يي خ٢ز    

  ث٠ ِٞـر ؼوشي ٝ اسٞٗبسييـاوشِفؼ - ـ زذِفؼ   

ٌٜبوبيي اِّٞ ٛو٢ٌٍٍي ، ٛو٢ٍػٞاٛي ٝ ـا١بٛؽاقي ٗٞسٞـ١بي ـسٞـ    

  سٞوٗ ًٜشبًشٞـ ؼاالٛؽـهلىي ؼٝ وفػش٠

2-1 

  (اخجبـي= اق ًٜؽ ث٠ سٜؽ)ـ ؼـ يي خ٢ز    

(  ثؽٝٙ ٗطؽٝؼيز اٛشػبة ؼٝـ اغشيبـي،)ـ ؼـ يي خ٢ز      

  (اق ًٜؽ ث٠ سٜؽ) ـاوشِفؼ- زذِفؼث٢ّٞـر ـ    

  (اغشيبـي) ـاوشِفؼ- زذِفؼ ث٢ّٞـر -   

راُ اًذازي هَتَرّاي ٍ  ًمطِ خَاًي ،ًمطِ كطي تَاًايي  8 12 20

 رتَر سين پيچي ضذُ تَسط كٌتاكتَر آسٌكرٍى سِ فاز

2 

آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ ـسٞـ ويٖ ديسي ٌؽٟ      1-2 

آٌٜبيي ثب دالى غٞاٛي ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ ـسٞـ ويٖ ديسي ٌؽٟ     2-2 

ـاٟ اٛؽاقي ٗٞسٞـ١بي ٝ  ٛو٠ٍ غٞاٛي ،ٛو٠ٍ ًٍي ٌٜبوبيي اِّٞ    

 ـسٞـ ويٖ ديسي ٌؽٟ ثب ٗوبٝٗز ـا١بٛؽاق سٞوٗ آوٌٜفٝٙ و٠ كبق

ًٜشبًشٞـ 

3-2 

ؼـ يي خ٢ز  -      

  ـاوشِفؼ- زذِفؼ-    
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 1برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي 

 شماره شرح زمان آموزش

 نظري عملي جمع

تَاًايي ضٌاخت ٍ بررسي ترهس هَتَرّاي آسٌكرٍى سْفاز  8 8 16 3 

آٌٜبيي ثب سفٗك١بي آٌشفيٌي ٝ آٌشفٌٝٗبٛيٌي ٝ ػاليٖ اغشّبـي آ٢ٛب     1-3 

سفٗك ؼيٜبٗيٌي  -      

ـ سفٗك ثب خفيبٙ ٗػبٓق ـ٠ٓ دالًيَٜ      

ـ سفٗك آٌشفٌٝٗبٛيٌي ـ١ب ٌٞٛؽٟ       

ـ سفٗك آٌشفٌٝٗبٛيٌي خؿة ٌٞٛؽٟ       

سفٗك  ٗؽاـ ـاٟ اٛؽاقي ٝ ٛو٢ٍػٞاٛيٝ ٛو٢ٌٍٍي ٌٜبوبيي اِّٞ    

 ٗٞسٞـ١بي آوٌٜفٝٙ و٢لبق

2-3 

ث٠ ـٝي ؼيٜبٗيٌي ثب خفيبٙ ٗىشويٖ -      

   ث٠ ـٝي آٌشفٌٝٗبٛيٌي-   

  ( ويٖ ديسي ٌؽٟـسٞـ) ث٠ ـٝي قيف وٌٜفٝٙ -   

  (ـسٞـ هله وٜدبثي)ث٠ ـٝي كٞم وٌٜفٝٙ -    

تَاًايي سين كطي ٍ راُ اًذازي يک جرثميل الكتريكي  6 16 22

سمفـي بِ ّوـراُ تـرهـسّـاي الكـتـريكـي ٍ هكاًيكـي 

( KW5/7 تا)

4 

وبغش٘بٙ ـ ٘فق ًبـ ٝ ٗٞاـؼ اوشلبؼٟ )آٌٜبيي ثب خفثويْ آٌشفيٌي وولي    

   (اق خفثويْ آٌشفيٌي وولي

1-4 

 4-2 (وبغش٘بٙ ٝ ٘فق ًبـ سفٗك ٌٗبٛيٌي)آٌٜبيي ثب سفٗك ٌٗبٛيٌي    

ٌٜبوبيي اِّٞ ويٖ ًٍي ٝ ـاٟ اٛؽاقي خفثويْ آٌشفيٌي ث٠ ١٘فاٟ    

سفٗك١بي آٌشفيٌي ٝ ٌٗبٛيٌي  

3-4 

ـ ويٖ ًٍي ٝ ـاٟ اٛؽاقي خفثويْ آٌشفيٌي ث٠ ١٘فاٟ سفٗك١بي    

آٌشفيٌي ٝ ٌٗبٛيٌي 
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 1برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 شماره شرح زمان آموزش

 نظري عملي جمع

 5 آساًسَر تجْيسات الكتريكيتَاًايي راُ اًذازي  12 24 36

آٌٜبيي ثب ٗؽاـ سبثٔٞ كفٗبٙ ٝ ػالئٖ اغشّبـي      1-5 

آٌٜبيي ثب سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سوىيٖ ٝٓشبل سبثٔٞي كفٗبٙ آوبٛىٞـ      2-5 

آٌٜبيي ثب سبثٔٞ كفٗبٙ آوبٛىٞـ     3-5 

آٌٜبيي ثب ويٖ ًٍي ٌىشي ١بي كفٗبٙ ؼاغْ ًبثيٚ      4-5 

ي ؼاغْ ًبثيٚ  يآٌٜبيي ثب ويٖ ًٍي ـٌٜٝب    6-5 

يي  ر ؼـة ١بي اسٞٗبوٜىٞـ١بيآٌٜبيي ثب ويٖ ًٍي ٝ ّٛت     7-5 

آٌٜبيي ثب ٗٞسٞـ ُيفثٌه     8-5 

آٌٜبيي ثب ويىشٖ ١بي سفٗك ثٌبـ ثفؼٟ ٌؽٟ ؼـ آوبٛىٞـ     9-5 

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼـاي١ٞبي ثٌبـ ـكش٠ ؼـ سبث١ٞٔبي آوبٛىٞـ ٝ ٘فق ًبـ آ٢ٛب      10-5 

آٌٜبيي ثب ٛطٟٞ ػٌ٘ٔفؼ سد٢يكار ٌٗبٛيٌي ٝ ٗٞسٞـي ٗٞخٞؼ ؼـ    

آوبٛىٞـ  

11-5 

ٌٜبوبيي اِّٞ ـاٟ اٛؽاقي سد٢يكار آٌشفيٌي آوبٛىٞـ     12-5 

  ـاٟ اٛؽاقي سد٢يكار آٌشفيٌي آوبٛىٞـ-    

، ًصب ٍ راُ اًذازي  ًمطِ خَاًي ،تَاًايي ًمطِ كطي  10 12 22

 ٍ ايوٌي   برق اضطراريسيستن ّاي

6 

آٌٜبيي ثب ويىشٖ ثفم أٙفاـي ٝ ايٜ٘ي ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب     1-6 

آٌٜبيي ثب ٗؽاـ ويىشٖ ثفم أٙفاـي ٝ ايٜ٘ي      2-6 

 6-3 ٝ ايٜ٘ي  آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٛو٠ٍ ١بي ٗؽاـار ثفم أٙفاـي   

 6-4 ٝ ايٜ٘ي آٌٜبيي ثب ػالئٖ اغشّبـي ٛو٠ٍ ١بي ٗؽاـار ثفم أٙفاـي   

 6-5 ايدبؼ ثفم أٙفاـي  ثفاي ٗشؽاّٝ ـٝي ١بي آٌٜبيي ثب   
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ـ ؼيكّ لٛفاسٞـ      

    UPSـ   

   (وفثي ٝ اويؽي)ي سفـ ثب   

ي ٛيٌْ ًبؼٗيٕٞ سفـ ثب     

 6-6  ويٖ ًٍي ويىشٖ ١بي ثفم أٙفاـيٝ آٌٜبيي ثب اِّٞ ـاٟ اٛؽاقي    

ي ٗٞـؼ اوشلبؼٟ ؼـ ؼيكّ لٛفاسٞـ  آٌٜبيي ثب اٛٞاع وٜىٞـ١ب    7-6 

آٌٜبيي ثب سىز ٝ والٗز وٜدي ؼٝـٟ اي ويىشٖ ثفم أٙفاـي      8-6 

، ّٛت ٝ ـاٟ اٛؽاقي  ٛو٠ٍ غٞاٛي ،ٛو٠ٍ ًٍي ٌٜبوبيي اِّٞ    

ٖ ١بي  ٝ ايٜ٘ي  ثفم أٙفاـيويىش

9-6 

ٖ ١بي ٛو٠ٍ غٞاٛي ،ٛو٠ٍ ًٍي -      ثفم ، ّٛت ٝ ـاٟ اٛؽاقي ويىش

  ٝ ايٜ٘يأٙفاـي

 

تَاًايي ًصب خازًْاي اصالح ضريب لذرت ٍ سين كطي  10 6 16

آًْا در تابلَّاي برق 

7 

آٌٜبيي ثب اِالش ٔفيت هؽـر سٞوٗ غبق٢ٛب     1-7 

 7-2   هؽـر سٞوٗ غبق٢ٛب اِالش ٔفيتـ٢ٌٝبيآٌٜبيي ثب    

اٛلفاؼي -      

ُف١ٝي -      

ٗفًكي -      

ـ٢ٌٝبي ٗطبوج٠ هؽـر غبقٙ آٌٜبيي ثب     3-7 

١ب CT ـُٞالسٞـ ، ًٜشبًشٞـ غبقٛي ، ٗوبٝٗز سػٔي٠ ٝ آٌٜبيي ثب     4-7 
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غبق٢ٛبي اِالش ٔفيت ٝ ـا١بٛؽاقي ّٛت ٗطبوج٠ ، ٌٜبوبيي اِّٞ    

 ث٠ ِٞـر اٛلفاؼي هؽـر 

5-7 

ث٠ ِٞـر غبق٢ٛبي اِالش ٔفيت هؽـر ٝ ـا١بٛؽاقي ّٛت ٗطبوج٠ ، -    

 اٛلفاؼي

 

يک تابلَي ٍ راّاًذازي سين كطي ،   تجْيساتتَاًايي ًصب 4 16 20

  Out Doorديَاري  آهپري 100برق 

8 

 Outؼيٞاـي  آٗذفي 100ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي سبثٔٞي ثفم    

Doorثب ٍٗػّبر قيف   :

 ّٗفف ًٜٜؽٟ 10:  و٠ كبق، سؼؽاؼ غفٝخيآٗذف160ًٔيؽ كيٞق : ًٔيؽ أِي 

 و٠ كبق

ٝ 25 ٝ 40ٝ 63ـٛد٢بي ) ًٔيؽ ُفؼاٙ و٠ كبق سبثٔٞيي: ًٔيؽ١بي اٍٛؼبثي

 A63 ٝ A25، كيٞق١بي ثٌه (16

ًٔيؽ ٝٓز  ثب  ٝٓش٘شف و٠ آٗذفٗشف ٝ يي: ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي

1-8 

 ٘جن Out Doorؼيٞاـي  آٗذفي 100ـ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي سبثٔٞي ثفم    

ٍٗػّبر ؼاؼٟ ٌؽٟ 

 

  تابلَي ٍ ضيٌِ بٌذيسين كطي،  تجْيساتتَاًايي ًصب  7 29 36

 In Door آهپر ايستادُ 400 برق تَزيغ

9 

 400 سبثٔٞي ثفم  ٌي٠ٜ ثٜؽيٝ  ويٖ ًٍي،سد٢يكارٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت    

: قيفٍٗػّبر ثب آٗذف ًٜشبًشٞـي ايىشبؼٟ 

(  MCCB) آٗذف 400اسٞٗبسيي  :ًٔيؽ أِي

 ػؽؼ A160 ٝ2 ػؽؼ ًٔيؽ كيٞق A250 ، A160  ٝ 2اسٞٗبسيي : ًٔيؽ اٍٛؼبثي

A63 ،   ػؽؼ 6: سؼؽاؼ غفٝخي  

1-9 
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 ػؽؼ آٗذفٗشف ثب سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي خفيبٙ 3: ؼوشِب٢١بي اٛؽاقٟ ُيفي   

ٝ يي ٝٓش٘شف ثب ًٔيؽ ٝٓز 5/400

 

 آٗذف 400 سبثٔٞي ثفم  ٌي٠ٜ ثٜؽيٝ  ويٖ ًٍي،سد٢يكارـ ّٛت    

ًٜشبًشٞـي ايىشبؼٟ ٘جن ٍٗػّبر ؼاؼٟ ٌؽٟ   

 

تَاًايي ًصب هاضيٌْاي الكتريكي  6 10 16 10 

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ًٞدالل ٌٗبٛيٌي      1-10 

ـ ًٞدالل ٗىشويٖ، ٗطٞـ ث٠ ٗطٞـ سٞوٗ كالٛر      

ـ ًٞدالل ؿيفٗىشويٖ، سى٠٘ دفٝا٠ٛ ٝ زفظ ؼٛؽٟ       

آٌٜبيي ثب ًالز٢بي آٌشفٝٗـٜب٘يىي     2-10 

 10-3  ًالن ّٛت ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي آٌٜبيي ثب    

آٌٜبيي ثب ٓفقٟ ُيف١بي ِٜؼشي      4-10 

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي      5-10 

ث٢ّٞـر اكوي ٝ ػ٘ٞؼي ثب سٞخ٠ ث٠ ّٛت ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي -    

دالى ٗبٌيٚ 

 

تَاًايي اًجام آزهايص ّاي بي باري ٍ اتصال كَتاُ  4 4 8

 تراًسفَرهاتَرّاي تكفاز 

11 

آٌٜبيي ثب آقٗبيً ثي ثبـي سفاٛىلٞـٗبسٞـ سٌلبق      1-11 

آٌٜبيي ثب آقٗبيً اسّبّ ًٞسبٟ سفاٛىلٞـٗبسٞـ سٌلبق      2-11 

ٌٜبوبيي اِّٞ آقٗبيً ١بي ثي ثبـي ٝ اسّبّ ًٞسبٟ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي    

 سٌلبق

3-11 

  اٛدبٕ آقٗبيً ١بي ثي ثبـي ٝ اسّبّ ًٞسبٟ سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي سٌلبق-    
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 اهداف و ريسبرنامه درسي

 شماره شرح زمان آموزش

 نظري عملي جمع

تَاًايي اًجام آزهايطْاي بيباري ، بارداري ٍ رٍتَر لفل  6 12 18

 ضذُ هَتَرّاي آسٌكرٍى سْفاز 

12 

( Torque meter)ٍُشبٝـوٜح آٌٜبيي ثب اٛٞاع سبًٞٗشف ٝ     1-12 

آٌٜبيي ثب آقٗبيً ثي ثبـي ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٠ كبق      2-12 

آٌٜبيي ثب آقٗبيً ثبـؼاـي ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٠ كبق      3-12 

آٌٜبيي ثب آقٗبيً ـٝسٞـ هلْ ٌؽٟ ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٠ كبق      4-12 

ٌٜبوبيي اِّٞ آقٗبي٢ٍبي ثي ثبـي ، ثبـؼاـي ٝ ـٝسٞـ هلْ ٌؽٟ    

 ٗٞسٞـ١بي آوٌٜفٝٙ و٠ كبق

5-12 

اٛدبٕ آقٗبي٢ٍبي ثي ثبـي ، ثبـؼاـي ٝ ـٝسٞـ هلْ ٌؽٟ ٗٞسٞـ١بي -    

آوٌٜفٝٙ و٠ كبق 

 

 راّاًذازي شًراتَرّاي ًمطْكطي ، ًمطْخَاًي ٍتَاًايي  16 16 32

 سٌكرٍى سْفاز

13 

 13-1 و٠ كبق وبغش٘بٙ لٛفاسٞـ وٌٜفٝٙآٌٜبيي ثب    

 13-2 و٠ كبق  ٘فق ًبـ لٛفاسٞـ وٌٜفٝٙآٌٜبيي ثب   

  ٝ و٠ كبق، سطفيي ؼاغٔي يب غبـخيلٛفاسٞـ وٌٜفٝٙآٌٜبيي ثب سطفيي    

 آ٢ٛب ػالئٖ اغشّبـي

3-13 

 13-4  آ٢ٛب ػالئٖ اغشّبـيٝآٌٜبيي ثب اٛٞاع ـئٞوشب ٝ ـُٞالسٞـ١بي ٝٓشبل    

 13-5 ٗىشوف ثف ـٝي ـٝسٞـؼيٞؼ ثب آٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ ٗؽاـ سطفيي    

 13-6 آٌٜبيي ثب اٛٞاع ٍٗػ٢٢ّبي لٛفاسٞـ وٌٜفٝٙ و٠ كبق   

 13-7 آٌٜبيي ثب ـ٢ٌٝبي ٗػشٔق سٜظيٖ ٝٓشبل   

ٌٜبوبيي اِّٞ هفاـ ؼاؼٙ كفًبٛه ٗشف، ٝٓش٘شف، آٗذفٗشف ٝ ؼٝـوٜح ؼـ    

 و٠ كبق وٌٜفٝٙٗؽاـ لٛفاسٞـ 

8-13 

  

 

 



  80

 1برلكار صٌؼتي درجِ : نام شغل

 اهداف و ريسبرنامه درسي

 شماره شرح زمان آموزش

 نظري عملي جمع

ـ هفاـ ؼاؼٙ كفًبٛه ٗشف، ٝٓش٘شف، آٗذفٗشف ٝ ؼٝـوٜح ؼـ ٗؽاـ لٛفاسٞـ    

 و٠ كبق وٌٜفٝٙ

 

ٌٜبوبيي اِّٞ ؼـ ٗؽاـ هفاـ ؼاؼٙ آٗذفٗشف ٝ ٝٓز ٗشف ؼـ ٗؽاـ سطفيي     9-13 

ـ ؼـ ٗؽاـ هفاـ ؼاؼٙ آٗذفٗشف ٝ ٝٓز ٗشف ؼـ ٗؽاـ سطفيي      

  وٌٜفٝٙلٛفاسٞـ ي ـا١بٛؽاقٝ ٛو٢ٍػٞاٛي ،ٛو٢ٌٍٍي ٌٜبوبيي اِّٞ    

 و٠ كبق

10-13 

  ثب سطفيي ٗيؽاٙ ث٠ ٝوي٠ٔ ؼيٜبٕ ١٘فاٟ ثب ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي-    

ثب سطفيي ٗيؽاٙ سٞوٗ يٌىٞوبق ١٘فاٟ ثب ٝوبيْ اٛؽاقٟ ُيفي -      

ػٜٞاٙ ٗؽاـ سطفيي  ٟ  ثب ـُٞالسٞـ ٝٓشبل ة-     

   ٗىشوف ثف ـٝي ـٝسٞـ  ثب ؼيٞؼ -   

 و٠ ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ آقٗبيً ثي ثبـي ٝ ثبـؼاـي لٛفاسٞـ وٌٜفٝٙ   

 ٝ ـوٖ ٜٗطٜي ٍٗػ٠ّ ١بي ٗفث٠٘ٞ  كبق

11-13 

   و٠ كبقاٛدبٕ آقٗبيً ثي ثبـي ٝ ثبـؼاـي لٛفاسٞـ وٌٜفٝٙ-    

آٌٜبيي ثب كفًبٛه ٗشف ؼٝثْ ٝ ٝٓز ٗشف ؼٝثْ ٝ ػاليٖ اغشّبـي آ٢ٛب     12-13 

آٌٜبيي ثب وٌٜفٝوٌٞح ٝ ػاليٖ اغشّبـي آٙ     13-13 

آٌٜبيي ثب وٌٜفٝٙ ًفؼٙ ثب الٗخ ١بي غبٗٞي ٝ ـٌٝٚ     14-13 

 ١بيلٛفاسٞـٝ ٗٞاقي ٛ٘ٞؼٙ  ٛو٠ٍ غٞاٛي ،ٌٜبوبيي اِّٞ ٛو٠ٍ ًٍي   

 ثب يٌؽيِف ٝ ثب ٌج٠ٌ   و٠ كبقوٌٜفٝٙ

15-13 

 و٠ وٌٜفٝٙ ١بيلٛفاسٞـٝ ٗٞاقي ٛ٘ٞؼٙ  ٛو٠ٍ غٞاٛي ، ٛو٠ٍ ًٍي-    

 ثب يٌؽيِف ٝ ثب ٌج٠ٌ  كبق
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ّاي هَتَرٍ راّاًذازي  ًمطْخَاًي ،ًمطْكطيتَاًايي  8 12 20

 سٌكرٍى سْفاز

14 

 14-1  و٠ كبق٘فق ًبـ ٗٞسٞـ وٌٜفٝٙآٌٜبيي ثب    

 14-2  وفػز ٗٞسٞـ وٌٜفٝٙ و٠ كبق–آٌٜبيي ثب ٜٗطٜي ٍُشبٝـ    

آٌٜبيي ثب ـا١بٛؽاقي ٗٞسٞـ وٌٜفٝٙ و٢لبق     3-14 

 ٗٞسٞـ وٌٜفٝٙ  ي ـا١بٛؽاقٝ ٛو٢ٍػٞاٛي ،ٌٜبوبيي اِّٞ ٛو٢ٌٍٍي   

و٢لبق 

4-14 

ث٠ ِٞـر ؼوشي  -       

ث٠ ِٞـر ًٜشبًشٞـي  -      

آٌٜبيي ثب زِِٞٛي سـييف ٔفيت سٞاٙ ٗٞسٞـ وٌٜفٝٙ ثب سـييف خفيبٙ    

سطفيي 

5-14 

ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ آقٗبيً ثي ثبـي ٝ ثبـؼاـي ٗٞسٞـ١بي وٌٜفٝٙ    

 vو٠ كبق ٝ ـوٖ ٜٗطٜي ٍٗػ٠ّ ١بي ٗفث٠٘ٞ ٝ ٜٗطٜي 

6-14 

 اٛدبٕ آقٗبيً ثي ثبـي ٝ ثبـؼاـي ٗٞسٞـ١بي وٌٜفٝٙ و٠ كبق ٝ ـوٖ -   

 vٜٗطٜي ٍٗػ٠ّ ١بي ٗفث٠٘ٞ ٝ ٜٗطٜي 

 

راُ اًذازي شًراتَرّاي  ٍ ًمطْخَاًي ،تَاًايي ًمطْكطي 24 48 72

هستمين جرياى 

15 

( DC: Direct Current )لٛفاسٞـ خفيبٙ ٗىشويٖآٌٜبيي ثب وبغش٘بٙ     1-15 

 15-2 لٛفاسٞـ خفيبٙ ٗىشويٖآٌٜبيي ثب اوبن ًبـ    

 15-3 (هٙت ًٌ٘ي) آٌٜبيي ثب ػٌه آؼْ٘ آـٗيسف ٝ ـٝي ٗوبث٠ٔ ثب آٙ   

 15-4 آٌٜبيي ثب ـاث٠ٙ ٛيفٝ ٗطف٠ً آوبيي    
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 15-5 آٌٜبيي ثب اٛٞاع ويٖ ديسي آـٗيسف    

 15-6 ١بي خفيبٙ ٗىشويٖ لٛفاسٞـآٌٜبيي ثب سٞاٙ ٝ ـاٛؽٗبٙ ؼـ   

ػاليٖ اغشّبـي ،  ، ٗىشويٖآٌٜبيي ثب اٛٞاع لٛفاسٞـ١بي خفيبٙ    

ثبـي ٝ ثبـؼاـي  ٝ ٗٞاـؼ اوشلبؼٟ آ٢ٛب    ١بي ثي ٜٗطٜي

7-15 

  سطفيي خؽاُب٠ٛ  ثبـ لٛفاسٞـ    

ـ لٛفاسٞـ ٌٜز       

ـ لٛفاسٞـ وفي      

ـ لٛفاسٞـ ً٘ذٞٛؽ      

 15-8 آٙ  اغشّبـيٗزػالٝ آٌٜبيي ثب ـئٞوشبي ٗيؽاٙ سطفيي    

 15-9 آٌٜبيي ثب اٛٞاع ـ٢ٌٝبي ًٜشفّ ٝٓشبل غفٝخي لٛفاسٞـ١بي خفيبٙ ٗىشويٖ   

ٝٓشبل ٝ ًٜشفّ   ـاٟ اٛؽاقيٝٛو٠ٍ ًٍي ، ٛو٠ٍ غٞاٛي ٌٜبوبيي اِّٞ    

 خفيبٙ ٗىشويٖلٛفاسٞـ١بي 

10-15 

ثب ًٔيؽ ؼوشي ؼٝ هٙجي ٝ ـئٞوشبي ٗيؽاٙ سطفيي خؽاُب٠ٛ ـ لٛفاسٞـ    

سطفيي  

 

ٛز ثب ًٔيؽ ؼوشي ؼٝ هٙجي ٝ ـئٞوشبي ٗيؽاٙ سطفيي  يـ لٛفاسٞـ      

ـ لٛفاسٞـ وفي ثب ًٔيؽ ؼوشي ؼٝ هٙجي ٝ ـئٞوشبي ٗيؽاٙ سطفيي       

ـ لٛفاسٞـ ً٘ذٞٛؽ ثب ًٔيؽ ؼوشي ؼٝ هٙجي ٝ ـئٞوشبي ٗيؽاٙ سطفيي       

 اسّبّ ٗٞاقي لٛفاسٞـ١بي ٝٛو٠ٍ ًٍي ، ٛو٠ٍ غٞاٛي ٌٜبوبيي اِّٞ    

 خفيبٙ ٗىشويٖ

11-15 

  ٗفث٠٘ٞ  سد٢يكارـ اسّبّ ٗٞاقي ؼٝ لٛفاسٞـ ٌٜز ثب    

  ٗفث٠٘ٞ  سد٢يكارـ اسّبّ ٗٞاقي ؼٝ لٛفاسٞـ ً٘ذٞٛؽ ثب    
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خفيبٙ ٗىشويٖ ٝ ـوٖ ١بي ٌٜبوبيي اِّٞ اٛدبٕ آقٗبي٢ٍبي لٛفاسٞـ   

ٜٗطٜي ٍٗػ٠ّ ١بي ٗفث٠٘ٞ  

12-15 

خفيبٙ ٗىشويٖ ١بي اٛدبٕ آقٗبي٢ٍبي ثيجبـي ٝ ثبـؼاـي لٛفاسٞـ-    

سطفيي ٗىشوْ ٝ سطفيي ٌٜز  

 

خفيبٙ ٗىشويٖ ثب ١بي اٛدبٕ آقٗبي٢ٍبي ثيجبـي ٝ ثبـؼاـي لٛفاسٞـ-    

  سطفيي وفي

 

خفيبٙ ٗىشويٖ ١بي اٛدبٕ آقٗبي٢ٍبي ثيجبـي ٝ ثبـؼاـي اٛٞاع لٛفاسٞـ-    

ً٘ذٞٛؽ  

 

 راُ اًذازي هَتَرّاي ٍ ًمطْخَاًي ،تَاًايي ًمطْكطي 32 50 82

هستمين جرياى 

16 

ٗىشويٖ ٗٞسٞـ١بي خفيبٙ اِّٞ ًبـ آٌٜبيي ثب     1-16 

 16-2 ٗىشويٖ ٗٞسٞـ١بي خفيبٙ آٌٜبيي ثب ٍُشبٝـ سٞٓيؽي   

 16-3  خفيبٙ ٗىشويٖٗٞسٞـ١بيآٌٜبيي ثب سٔلبر ٝ ـاٛؽٗبٙ ؼـ    

ٜٗطٜي ١بي ،،  ػالئٖ اغشّبـي خفيبٙ ٗىشويٖآٌٜبيي ثب اٛٞاع ٗٞسٞـ١بي    

ٗفث٠٘ٞ ٝ ٗٞاـؼ اوشلبؼٟ آ٢ٛب  

4-16 

ـ سطفيي ٗىشوْ ٗٞسٞ -     

ـ ٗٞسٞـ ٌٜز      

ـ ٗٞسٞـ وفي      

ـ ٗٞسٞـ ً٘ذٞٛؽ ٝ اٛٞاع آٙ      

 16-5 خفيبٙ ٗىشويٖ ٗٞسٞـ١بيآٌٜبيي ثب ـا١بٛؽاق١بي    

ـ ـاٟ اٛؽاق و٠ ٛو٠ٙ اي      

ـ ـاٟ اٛؽاق ز٢بـ ٛو٠ٙ اي      
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 16-6 آٌٜبيي ثب سفٗك ٗٞسٞـ١بي آٌشفيٌي خفيبٙ ٗىشويٖ   

ٝ سفٗك ٗٞسٞـ١بي   ـاٟ اٛؽاقي،ٛو٠ٍ ًٍي ، ٛو٠ٍ غٞاٛي ٌٜبوبيي اِّٞ    

ٗىشويٖ سٞوٗ ًٜشبًشٞـ ٝ ٗوبٝٗز ١بي ـا١بٛؽاق خفيبٙ 

7-16 

سطفيي ٗىشوْ   ٗٞسٞـ ـ     

  ٗٞسٞـ ٌٜز  ـ   

وفي ـ ٗٞسٞـ      

  ً٘ذٞٛؽ ـ ٗٞسٞـ   

ـاوشِفؼ - سطفيي ٗىشوْ ث٠ ِٞـر زذِفؼـ ٗٞسٞـ      

ـاوشِفؼ -  ث٠ ِٞـر زذِفؼٗٞسٞـ ٌٜز ـ     

  ـاوشِفؼ- وفي ث٠ ِٞـر زذِفؼـ ٗٞسٞـ    

  ـاوشِفؼ-  ً٘ذٞٛؽ ث٠ ِٞـر زذِفؼـ ٗٞسٞـ   

اٛدبٕ سفٗك ٗٞٓؽي  -      

 16-8 خفيبٙ ٗىشويًٖٜشفّ وفػز ٗٞسٞـ١بي آٌٜبيي ثب    

سطفيي  ؼـ ٗؽاـ ٗيؽاٙ  ٗشـيفثب اوشلبؼٟ اق ٗوبٝٗز-      

ؼـ ٗؽاـ آـٗيسف  ٗشـيف ثب اوشلبؼٟ اق ٗوبٝٗز -      

  ثب ًٜشفّ ٝٓشبل ؼٝ وف آـٗيسف -    

خفيبٙ ٗىشويٖ ثب ـ٢ٌٝبي ًٜشفّ وفػز ٗٞسٞـ١بي ٌٜبوبيي اِّٞ    

ٗػشٔق 

9-16 

خفيبٙ ٗىشويٖ ثب ـ٢ٌٝبي ٗػشٔق ًٜشفّ وفػز ٗٞسٞـ١بي -      

تَاًايي ًصب ٍ سين كطي ٍسايل خبري   6 12 18 17 

آٌٜبيي ثب ٝوبيْ غجفي ٝ ًبـثفؼ آٙ ١ب      1-17 
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ويىشٖ ديديَٜ  -      

سٔلٚ ٝ سٔلٚ ٗفًكي  -      

وبػز ٗفًكي  -      

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٝوبيْ غجفي      2-17 

ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٝوبيْ غجفي -      

 18 تَاًايي ًصب ٍ سين كطي هذارات الهپ ّاي هخصَظ 6 12 18

آٌٜبيي ثب اٛٞاع الٗخ ١بي ٗػَّٞ      1-18 

الٗخ ثػبـ وؽيٖ  -      

الٗخ ثػبـ خيٟٞ -      

الٗخ ٗشبّ ١بٓيؽ -      

الٗخ ٛئٞٙ -      

ٛٞـاكٌٚ  -      

 18-2 ٗػَّٞ   ١بيالٗخ آٌٜبيي ثب ٗؽاـ ـاٟ اٛؽاقي   

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٗؽاـار الٗخ ١بي ٗػَّٞ      3-18 

ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٗؽاـار الٗخ ١بي ٗػَّٞ  -      

سلَل )تَاًايي ًصب ٍ سيوكطي هذار سلَل فتٍَلتائيک  4 6 10

 (خَرضيذي

19 

آٌٜبيي ثب ويىشٖ ١بي كشٞٝٓشبئيي ، ٗكايب ٝ ٗٞاـؼ ًبـثفؼ آٙ      1-19 

آٌٜبيي ثب ثػ٢ٍبي أِي ويىشٖ ١بي كشٞٝٓشبئيي     2-19 

 19-3 آٌٜبيي ثب ػٌ٘ٔفؼ ؤّٞ كشٞٝٓشبئيي   

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٗؽاـ ؤّٞ كشٞٝٓشبئيي     4-19 

ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ٗؽاـ ؤّٞ كشٞٝٓشبئيي -      
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 20 تَاًايي ًصب ٍ سين كطي سيستن اػالم حريك  12 24 36

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ويىشٖ اػالٕ ضفين اق ٛظف ضلبظشي      1-20 

ضلبظز اٗٞاّ  -      

اكفاؼ ضلبظز -      

 20-2 آٌٜبيي ثب اٛٞاع ويىشٖ اػالٕ ضفين اق ٛظف سد٢يكار    

  ويىشٖ اػالٕ ضفين اٛلفاؼي -    

  (دؿيف ٝ ؿيفآؼـن دؿيف آؼـن )ويىشٖ اػالٕ ضفين ٗفًكي -    

آٌٜبيي ثب سد٢يكار ويىشٖ اػالٕ ضفين      3-20 

- ؼٝؼي- ضفاـسي- هيبوي- زٜؽٝٔؼيشي- ؼٝ ٝٔؼيشي )آٌٌبـوبق١ب -    

 (ٌؼ٠ٔ

 

ٌىشي ١ب  -      

آليف١ب  -      

  زفاؽ ١بي زٍ٘ي قٙ-    

ٗفًك ًٜشفّ ٝ اػالٕ ضفين  -      

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٌٍ٘ي ويىشٖ اػالٕ ضفين      4-20 

  ّٛت ٝ ويٌٍ٘ي ويىشٖ اػالٕ ضفين  -    

تَاًايي ًصب ٍ سيوكطي هذارات سيستن دزدگير ٍ دٍربيي  18 36 54

هذاربستِ  

21 

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ويىشٖ ١بي ؼقؼُيف ٝ ًبـثفؼ آ٢ٛب      1-21 

آٌٜبيي ثب سد٢يكار ويىشٖ ١بي ؼقؼُيف      2-21 

آٌٜبيي ثب اٛدبٕ ٘فاضي ٝ ٗطبوجبر ويىشٖ ١بي ؼقؼُيف      3-21 
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 21-4 ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ويىشٖ ١بي ؼقؼُيف    

  ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ويىشٖ ١بي ؼقؼُيف-    

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ويىشٖ ١بي ؼٝـثيٚ ٗؽاـ ثىش٠      5-21 

آٌٜبيي ثب سد٢يكار ويىشٖ ١بي ؼٝـثيٚ ٗؽاـ ثىش٠      6-21 

آٌٜبيي ثب ٘فاضي ويىشٖ ١بي ؼٝـثيٚ ٗؽاـ ثىش٠      7-21 

ٌٜبوبيي اِّٞ ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ويىشٖ ١بي ؼٝـثيٚ ٗؽاـ ثىش٠      8-21 

ّٛت ٝ ويٖ ًٍي ويىشٖ ١بي ؼٝـثيٚ ٗؽاـ ثىش٠  -      

 22 تَاًايي بررسي سيستن دربْاي اتَهاتيک 5 15 20

آٌٜبيي ثب اٛٞاع ؼـث٢بي اسٞٗبسيي     1-22 

١يؽـٝٓيٌي -      

دٜٞٗبسيٌي -      

ُيفثٌىي -      

آٌٜبيي ثب سد٢يكار ٗػشٔق ؼـة ١بي اسٞٗبسيي     2-22 

آٌٜبيي ثب ـا١جٜؽ١بي آٌشفيٌي     3-22 

 22-4 ايي اِّٞ ثفـوي ويىشٖ ؼـة ١بي اسٞٗبسييٌٜبن   

  ثفـوي ويىشٖ ؼـة ١بي اسٞٗبسيي-    
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٜٗجغ سـؿي٠ و٠ كبق  1

 KW4- ٝٓز400ٗشـيف سب  - ثب ويٖ ّٛٞ- 

  

ٜٗجغ سـؿي٠ خفيبٙ ٗىشويٖ  2

 DC ٝ 3A ٝٓز 30-0- 

  

خؼج٠ ً٘ي ١بي اٝٓي٠  3

، خفاضز ٝ ًبْٗ ٝ ؼاـاي ٓٞاقٕ ٗفثٖٞ ث٠ ٌٌىشِي- 

 وٞغشِي

  

ًذىّٞ ا٘لبء ضفين  4

  CO2 ُبق - 

  

ًذىّٞ ا٘لبء ضفين  5

  ًئٞ ُفٗي6 –دٞؼـ غٍي - 

  

  سبثٔٞي آٗٞقي ثفم ِٜؼشي يٌٙفك٠ ؼٝ ٜٗظٞـٟ 6

 ً٘ؽ ٝ يي دبْٛ سـؿي٠ ٝ 2 دبْٛ ٍٗجي ثفاي ًبـ ٝ 2ثب - 

، ًٔيؽ١بي ِلف ٝ يي ،FI ؼاـاي ًٔيؽ وٞئير   هلْ  ًٜٜؽٟ،

سفخيطبً )ٗذف ٗشف ٝ ٝٓز ٗشفٓٞاقٕ اٛؽاقٟ ُيفي ٌبْٗ آ

 كيً 10دفيك١بي سٌلبق ٝ و٠ كبق اـر ؼاـ ٝ  (ؼيديشبٓي 

، ًٜشبًشٞـ ٝ الٗخ ويِٜبّ،  start /stop ٌىشيٗبؼُي،

 كبق ٌبغ٠ و٠  و٠ ٝ كبقسي، كيٞق DC ٜٗجغ سـؿي٠ 

  

ـايب٠ٛ ثب ًٔي٠ ٗشؼٔوبر آٙ   7

 -512  P4.  Ram 

  

ِٜؽٓي ًبـآٗٞق  8

 ُفؼ زفغبٙ- 

  

ِٜؽٓي ًبـآٗٞق  9

 ؼوش٢ؽاـ- 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ِٜؽٓي ٗفثي  10

زفغؽاـ - 

  

ٝايز ثفؼ  11

 -cm150×100 

  

ٗيك   12

 ٗػَّٞ ـايب٠ٛ- 

  

ٗيك  13

 ٗػَّٞ ٗفثي- 

  

دفيٜشف  14

 HP2300 ويبٟ وليؽ- ٓيكـي- 

  

 (ثب هبثٔيز اسّبّ ث٠ ٌج٠ٌ)ـايب٠ٛ ٗفثي ثب س٘بٕ ٗٔطوبر 15

 -512  P4.  Ram 

  

١بة ٌج٠ٌ   16

ًبٛب٠ٓ 16- 

  

ؼيشب دفٝلًشٞـ   17

ثب س٘بٕ ٗٔطوبر - 

  

دٞوشف آٗٞقٌي  18

 ايٜ٘ي ؼـ ًبـُبٟ- 

  

اسٞسفاٛىلٞـٗبسٞـ  19

 -V380-0 

  

آقٗبيٍِبٟ ٗبٌيٚ ١بي آٌشفيٌي   20

وفي ًبْٗ - 

  

 

 

 

 

  

 

 



  90

 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٢لبق   21

ؼٝ وفػش٠ ويٖ دير ٗدكا - 

rpm 750 ٝ  hp 1 

rpm 3000 ٝ hp 3 

  

ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٢لبق   22

ؼٝ وفػش٠ ؼاالٛؽـ - 

rpm 1500 ٝ  hp 1 

rpm 3000  ٝ hp 
3
4 

  

ٗٞسٞـ آوٌٜفٝٙ و٢لبق   23

ـٝسٞـ ويٖ ديسي ٌؽٟ  - 

rpm 1500 ٝ  hp 3 

 

 

  سفٗك آٌشفٌٝٗبٛيٌي 24

 ـ١ب ٌٞٛؽٟ- 

  

سفٗك آٌشفٌٝٗبٛيٌي  25

 (ٗـٜب٘يىي)خؿة ٌٞٛؽٟ- 

  

ـ٠ٓ دالًيَٜ  26

  آٗذف37- 

  

 (ٜٓز)ٗٞسٞـ خفثويْ آٌشفيٌي ثب سفٗك آٌشفيٌي ٝ ٌٗبٛيٌي  27

 -Kw 5/7 ١٘فاٟ ثب سد٢يكار خبٛجي ثفاي ّٛت ثف ـٝي 

mm   ٗشف سفاّٝ ًبث10ْووق ٝ 
2 5/1×10 

  

 PF6ثبٛي غبقٛي و٠ كبق  28

 -KVAR  30 ٝ 400 ، 6/8 ٝ 3/3ٝ 5ٝ 5/2) د٠ٔ 6 ٝٓز ٝ

 ( ًئٞ ٝٓز آٗذف ـاًشي10ٞ
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ًٔيؽ هٙغ ًٜٜؽٟ ثبٛي غبقٛي   29

 -P3 ، A 63 ، 500  ٝٓز 

  

ؤّٞ سبثٔٞ ثبٛي غبقٛي   30

   وبٛشي٘شف30 ٝ ػ٘ن 80× 60- 

  

كيٞق ٗيٜيبسٞـي ثبٛي غبقٛي   31

 آٗذف 25- 

  

ـُٞالسٞـ ثبٛي غبقٛي  32

 آٗذف 5 ٝٓز ٝ 400 د٠ٔ ٝ 6- 

  

33 CT  ثبٛي غبقٛي 

 -5/100 

  

كيٞق سي كبق ٗيٜيبسٞـي ـُٞالسٞـ  34

 -A 10 

  

ٗد٘ٞػ٠ آٗٞقٌي آوبٛىٞـ  35

 ٘جو٠ ؼاـاي ثفؼ١بي آٌشفٝٛيٌي ٝ وٜىٞـ١بي ٛٞـي ٝ 5- 

 ٝقٛي

 

 

ؼيكّ لٛفاسٞـ   36

  سي كبقhp 3لٛفاسٞـ - 

 
 

ثبسفي   37

 V 12  ٝ Ah 100  (وفثي ٝ اويؽي )- 

  

 (ٗد٘ٞػ٠ اي اق ؤّٞ ١ب )ثبسفي  38

 V 12  ٝ Ah 100ٛيٌْ ًبؼٗيٕٞ - 

  

ًالذ آٌشفٝٗـٜب٘يىي  39

 -KVA 2/2 ٝ 10آٗذف  
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

 سطفيي ٗىشوْ  DCلٛفاسٞـ  40

 hp 3ضؽاهْ - 

  

 ٌٜز  DC لٛفاسٞـ 41

 hp 3ضؽاهْ - 

  

 وفي DC لٛفاسٞـ 42

 hp 3ضؽاهْ - 

  

ً٘ذٞٛؽ   DCلٛفاسٞـ  43

 hp 3ضؽاهْ - 

  

 سطفيي ٗىشوْ DCٗٞسٞـ  44

  ًئٞ ٝار9/1 ٝٓز ٝ 110- 

  

 ٌٜز DCٗٞسٞـ  45

  ًئٞ ٝار9/1 ٝٓز ٝ 110- 

  

 وفي DCٗٞسٞـ  46

  ًئٞ ٝار9/1 ٝٓز ٝ 110- 

  

 ً٘ذٞٛؽDCٗٞسٞـ  47

  ًئٞ ٝار9/1 ٝٓز ٝ 110- 

  

ـاٟ اٛؽاق و٠ ٛو٠ٙ اي   48

 -A24 ٝ KW 2 

  

ـاٟ اٛؽاق ز٢بـ و٠ ٛو٠ٙ اي   49

 -A24 ٝ KW 2 

  

ٗوبٝٗز ٗشـيف   50

 KW 3ثفاي لٛفاسٞـ - 

  

ٗٞسٞـ و٠ كبق   51

 (ّٛت ػ٘ٞؼي) Vٛٞع - 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٗٞسٞـ و٠ كبق   52

 كالٛر ؼاـ- 

  

53 

 

لٛفاسٞـ وٌٜفٝٙ و٠ كبق  

 -KW 3 

  

ٗٞسٞـ وٌٜفٝٙ و٠ كبق   54

 -KW 3 

  

55 UPS 

 KW 5 – ٝٓز 220ٝ غفٝخي  (170-260)ٝـٝؼي - 

  

ويٜي سبثٔٞي ؼيٞاـي   56

  وبٛشي٘شف50  × 70 ٝ 25 ػ٘ن -

  

ويٜي سبثٔٞي ؼيٞاـي   57

  وبٛشي٘شف50× 70ثفاي سبثٔٞي - 

  

ويىشٖ ديديَٜ ثب س٘بٕ ٗشؼٔوبر  58

 ٝار 5ثب غفٝخي - 

  

ٌُٞي سٔلٚ   59

ٗؼ٘ٞٓي - 

  

سٔلٚ ٗفًكي ثب س٘بٕ ٗشؼٔوبر  60

  غفٝخي6ثب ضؽاهْ - 

  

ويىشٖ وبػز ٝ وبػز ٗفًكي ثب س٘بٕ ٗشؼٔوبر   61

 ( وبػز ثفاي ١ف ٗد٘ٞػ٠ 6)ػوفث٠ اي - 

  

   (ثب سد٢يكار ؾيْ ) Zone  6ؼوشِبٟ ٗفًكي اػالٕ ضفين 62

   (DC) ٝٓز A 04/0 ٝ 24ؼسٌشٞـ ؼٝؼي -  

   (DC) ٝٓز A 04/0 ٝ 24ؼسٌشٞـ ضفاـسي -  

   (DC) ٝٓز A  04/0 ٝ 24(ٌؼ٠ٔ)ؼسٌشٞـ اٌؼ٠ -  
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

   (DC) ٝٓز A 04/0 ٝ 24ؼسٌشٞـ هيبوي -  

    ٝٓز24آليف -  

   A10ٌىشي أٙفاـي آسً ٍٛبٛي -  

    ٝٓز24 (١ٍؽاـ ؼ١ٜؽٟ ٛٞـي )كالٌف -  

سفاٛىلٞـٗبسٞـ ثب زٜؽ ٝـٝؼي ٝ زٜؽ غفٝخي  63

 -V24/12/6 /V220/380-VA 760 

 
 

ٗشف كٔكي  64

 ٗشفي  3- 

 
 

اـٟ  65

 ٝار  550ػ٘ٞؼ ثف - 

  

ؼـيْ ٔفث٠ اي  66

 وٞـاغٌبـي mm 40 ثب ضؽاًثف هٙف – w800 ؼٝ وفػش٠- 

 ؼـ كٞالؼ ثب و٠ ٛظبٕ اسٞٗبسيي

  

ـٝؿٜؽاٙ  67

ٛيٖ ٓيشفي كٔكي - 

  

ثفن وي٘ي  68

ؼوشي - 

  

ُفؼثف كٔك  69

 mm 80ًبْٗ ضؽاًثف سب هٙف - 

  

هيسي آ١ٚ ثف ؼٝ ٓج٠  70

ؼوشي ـاوشجف - 

  

وٍٞاـ ِٜؼشي  71

 -W500 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٖ ًٚ ٝـم  72 غ

 m1 ٝ ػفْ mm1ثفاي ٝـم - 

  

ٗيٌفٝٗشف  73

 ٗئي ٗشف 35ِلف سب - 

  

ًٞٓيه  74

 02/0آٛبٍٓٞ ثب ؼهز - 

  

اٛٞاع آزبـ  75

 –آٓٚ - يي وفسػز يي وف ـيِٜي-  ـيِٜي–سػز - 

 ( ٗئي ٗشف32سب )...... ًٌ دف ٝ 

  

وٜج٢ٍٜبٙ   76

ٗؼ٘ٞٓي - 

  

هٖٔ سػز  77

 - ّٞ٘cm20ؼ٠ٜ١ ٝ cm2 

  

سي٠ٍ   78

 ؼٝ وف ثب ّ٘ٞ ؼوش٠ ٗشٞوٗ- 

  

زبهٞي ًبثْ ثفي  79

وفًح - 

  

ًبثْ ٓػز ًٚ  80

ثب سيـ٠ ُفؼثف - 

  

دفن ًبثٍٔٞ  81

 ٗئي ٗشف ٗفثغ 50ؼوشي سب وٙص ٗوٙغ - 

  

اثكاـ ثفهٌبـي  82

- ؼٕ ُفؼ- ؼٕ سػز- ؼٕ ثبـيي- ويٖ ٓػز ًٚ- اٛجف ؼوز- 
 ( ٝٓز1000ؼاـاي ؼوش٠ ػبين ٜٗبوت سب ٝٓشبل ًبـ )ويٖ زيٚ 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

كبقٗشف  83

 ٝٓز 1000ؼاـاي ػبين ٜٗبوت سب ٝٓشبل - 

  

 (ٗػَّٞ ثفهٌبـي)دير ٌُٞشي  84

  ز٢بـ وٞ ًٞزي ٝ ٗشٞوٗ، ٗئي ٗشف2ٝ5ؼٝ وٞ ثب ؼ٠ٜ١ - 

  

ًٞٓيه  85

 cm 20ؼيديشبّ ثب غٗ ًً - 

  

دشبٛىيٞٗشف   86

 -0-10V 

  

آٗذفٗشف اٛجفي  87

 A1000 –ؼيديشبّ - 

  

ٝٓز ٗشف سبثٔٞيي  88

 V400–آٛبٍٓٞ - 

  

آٗذف ٗشف سبثٔٞيي  89

 A30–آٛبٍٓٞ - 

  

 AC  ٝ DCٝار ٗشف  90

 KW 2ؼيديشبّ ٝ آٛبٍٓٞ سب ـٛح - 

  

ًىيٜٞن كي ٗشف  91

  ٝٓز380 220ٝؼيديشبّ ٝ آٛبٍٓٞ  ثب ٝٓشبل ًبـ- 

  

ـئٞوشب  92

 -K 500 W ,5 

  

ٗٞٓشي ٗشف   93

ؼيديشبّ - 

  

94 CT 

 -5/100 – 3 CL 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

95 PT 

 -400/1000 

  

  ٗيِف 96

 -G1ّؼيديشب  

  

97 RLC وٜح 

 K2سب - 

  

98 RST وٜح 

 -LED ؼاـ 

  

ٗٞٓشي ٗشف  99

آٛبٍٓٞ - 

  

آٗذفٗشف  100

 -A400-0 

  

ٝٓش٘شف  101

 -V500-0 

  

زفاؽ ويِٜبّ  102

 -V220(LED) 

  

سفاٛه خفيبٙ  103

 -5/400 

  

ٝٓز ٗشف ؼٝثْ  104

  ٝٓز500-0- 

  

كفًبٛه ٗشف ؼٝثْ  105

  ١فسك100-0- 

  

ٍُشبٝـوٜح  106

 Nm  20سب - 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٛٞـاكٌٚ ثب س٘بٕ ٗشؼٔوبر   107

  ٝار1000- 

  

ُفيه د٘خ  108

ًٞزي - 

  

ـٝؿٚ ٗٞسٞـ  109

 30ثب ؼـخ٠ ؿٔظز - 

  

زىت  110

 ًبؿؿي - 

  

 (ٜٓز)زىت ثفم  111

 cm5/1ػفْ - 

  

زىت  112

 ٗبسيٌي- 

  

ويٖ  113

 -4ٝ5/2ٝ5/1ٝ1 NY: 

  

ويٖ ٗلشٞٓي  114

 1ٛ٘فٟ - 

  

ويٖ اكٍبٙ   115

 5/1ٛ٘فٟ - 

 
 

ويٖ ٗلشٞٓي  116

 5/1ٛ٘فٟ - 

 
 

ويٖ ٗلشٞٓي  117

 5/2ٛ٘فٟ - 

 
 

ويٖ اكٍبٙ   118

 5/2ٛ٘فٟ - 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ًبثْ  119

  -16+2
mm 25×3 

16+2
mm 35×3 

25+2
mm 50×3 

 

 

ًبثْ  120

 -2
mm 5/1×4 

2
mm 5/1×5 

2
mm 5/1×3 

 

 

وفويٖ  121

 وٞآي-  uٌٌْ- ٝاٌفي-  ٛٞع ٗيػي4ٝ5/2ٝ5/1اٛؽاقٟ - 

 
 

سفٗيٜبّ دالوشيٌي  122

 10 4ٝاٛؽاقٟ - 

 
 

ٗطبكظ ـٝي ًلً  123

 ٗػَّٞ خٌٌٞبـي- 

 
 

ً ثٜؽ زفٗي  124 دي

 ٗػَّٞ خٌٌٞبـي- 

 
 

آوشيٚ ٝ وبم ثٜؽ ٗطبكظ  125

 ٗػَّٞ خٌٌٞبـي- 

 
 

ويٖ ٓطيٖ  126

 -63% 

 
 

ـٝؿٚ ٓطيٖ  127

ٗؼ٘ٞٓي  - 

 
 

ٓجبن ًبـ  128

يٌىفٟ  - 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ػيٜي  129

 ٗطبكظ دالوشيٌي- 

 
 

ؼوشًٌ  130

 ػبين ٗػَّٞ ثفهٌبـي- 

 
 

ًالٟ   131

ايٜ٘ي - 

 
 

ًلً  132

 (ػبين آٌشفيىيش٠)ايٜ٘ي - 

 
 

اٛٞاع الٗخ  133

 ثػبـخيٟٞ-ثػبـ وؽيٖ-ُبقي-٢ٗشبثي-ـٌش٠ اي- 

 
 

ثفزىت ًبثْ  134

 35ٝ25ٝ16ثفاي ًبثْ - 

 
 

ويٜي ًبثْ  135

 cm20ُبٓٞاٛيكٟ ٝ ػفْ - 

 
 

اٛٞاع اسّبالر ويٜي  136

  ؼـخ٠ ٝ وبدفر ويٜي ًبث90ْغٖ - 

 
 

ٌبوشي اوشٞح ٝ اوشبـر  137

 وبؼٟ- 

 
 

ًبثٍٔٞ  138

mm
2
- 50ٝ35ٝ25ٝ16  

 
 

ٗٞف  139

mm
2
- 50ٝ35ٝ25ٝ16 

 
 

ٌبوشي اوشٞح ٝ اوشبـر  140

ؼٝهٔٞ - 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

سفٗيٜبّ ًبئٞزٞيي  141

 4اٛؽاق٣- 

 
 

ٌ٘بـٟ ويٖ  142

 9ِلف سب - 

 
 

ٌ٘بـٟ سفٗيٜبّ  143

 9ِلف سب - 

 
 

ؼيٞؼ ٗؼ٘ٞٓي  144

 -A4 ٝ A 2 

 
 

دْ ؼيٞؼ  145

 -V220-A10 

 
 

سفيىشٞـ  146

 -A10 

 
 

ؼيبى  147

 -A5 

 
 

سفيبى  148

 -A5 

 
 

ًٔيؽ ٗطبكظ خبٙ  149

 -RCD – 30 ٗئي آٗذف ٝ خفيبٙ ٛبٗي A25 

 
 

 (هؽـر) ؼيٞؼ  150

 -A100 

 
 

ٗؽاؼ سفاي  151

 ٗؼ٘ٞٓي- 

 
 

دبًٌٚ  152

 ٗؼ٘ٞٓي - 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٗؽاؼ  153

 ٗؼ٘ٞٓي - 

 
 

غٗ ًً  154

 -T 

 
 

غٗ ًً  155

 cm30ٗؼ٘ٞٓي - 

 
 

ًبؿؿ  156

  ثفُي50ٌٙفٛدي - 

 
 

ٌبثٔٞٙ  157

 A4 وفي ًبْٗ 1- 

  

ٗبليي ٝايشجفؼ  158

 وجك- آثي- هفٗك- 

 
 

سػش٠ دبًٌٚ  159

 ٝايز ثفؼ- 

 
 

اٛٞاع ٗش٠ ٗٞخٞؼ ؼـ ِٜؼز  160

- ٗش٠ آ٘بو٠- ٗش٠ ١بي زٞة- ٗش٠ ُفؼ ثفآ١ٚ ٝ كٞالؼ- 

  ٗش٠ ١بي وَٜ ثشٚ–ٗش٠ ١بي ٌي٠ٍ ٝ وفاٗيي 

 

 

ٗش٠ آ١ٚ  161

 -HSS ٟ13 سب 1 اق ٛ٘ف 

 
 

ـيْ ًٜشبًشٞـ  162

ٗؼ٘ٞٓي - 

 
 

سفٗيٜبّ ـئي  163

 16ٛ٘فٟ - ًبئٞزٞيي- 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ـيْ سفٗيٜبّ  164

ٗؼ٘ٞٓي - 

 
 

ويٖ ـاثٗ وٞو٘بـي  165

 وبٛشي ٗشف 30ثب ُيفٟ ًٞزي ٝ ّ٘ٞ - 

 
 

 (٠ٛٞ٘ٛ ثفاي ًبـُبٟ  )وٜىٞـ  166

ٛٞـي يٌٙفك٠ ٝ ؼٝ - غبقٛي- ٗـٜب٘يىي- ُبقي- ضفاـسي- 

 ٘فك٠

 

 

ٌئَٜ   167

دٜٞٗبسيي - 

 
 

ثىز ٌئَٜ   168

 دٜٞٗبسيي- 

 
 

زىت ثفم   169

 ٗؼ٘ٞٓي- 

 
 

ًبثْ   170

 -Cat 5 

  

وًٞز   171

 -R45 

  

كٔٞسف وٞئير  172

 -V220 ٝ A 6 

  

دفٌف وٞئير  173

 -A 6 -mA 30 

  

ًٜشبًشٞـ كفٗبٙ  174
 -12D –V220 

  

ـ٠ٓ ًٜشفّ كبق  175
 -A 6 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

اٛٞاع سبي٘ف   176

دٜٞٗبسيٌي - آٌشفٝٛيٌي- ٗٞسٞـي- 

  

سبي٘ف آٌشفٝٛيٌي  177

 -V220دبي8٠-  وًٞشي  

  

وًٞز سبي٘ف آٌشفٝٛيٌي  178

 دبي٠ A- 8ٝٓز ٗٞؼ220- 

  

ـ٠ٓ ًٜشفّ ثبـ  179

 آٗذف 7 سب 5/3- 

  

ًٜشبًشٞـ هؽـر ثب سيـ٠ ًٌ٘ي  180

 -32D 

  

ًٜشبًشٞـ  181

 -DC2,DC3,DC4,DC5 20  آٗذف 

  

ًٜشبًشٞـ   182

 -DC11  ٝ 10آٗذف  

  

ٗيٌفٝ وٞئير ٝ ٓي٘يز وٞئير  183

  آٗذف10، ٝٓز 240- 

  

اٛٞاع ثي ٗشبّ  184

 آٗذف 12 آٗذف سب 6/1اق - 

  

ثي ٗشبّ   185

 آٗذف 12 سب 5/3و٠ كبق - 

  

كيٞق  186

 A63-2ثٌه - 

  

كيٞق  187

 -A100-63 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

كيٞق  188

 -A200-100 

  

دبي٠ كيٞق  189

 -A25 

  

دبي٠ كيٞق  190

 -A63 

  

دبي٠ كيٞق  191

 -A150 

  

ًال١ي كيٞق  192

 -A25 

  

ًال١ي كيٞق  193

 -A63 

  

ًال١ي كيٞق  194

 -A150 

  

كيٞق ًشبثي  195

 -A100 

  

خب كيٞق ًشبثي  196

 -A100 

  

كيٞق ٗيٜيبسٞـي سي كبق  197

 -A25 

  

كيٞق ٗيٜيبسٞـي و٠ كبق  198

 -A32 

  

 و٠ كبق FIًٔيؽ  199

 -A25/mA 30 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ًٔيؽ ضلبظز ٗٞسٞـ  200

 -A75 

  

هبة ًٔيؽ ضلبظز ٗٞسٞـ  201

 -A75 

  

ًٔيؽ كيٞق   202

  آٗذف160و٠ كبق - 

  

ًٔيؽ ُفؼاٙ و٠ كبق   203

  آٗذف63- 

  

كيٞق ثٌه ًبْٗ   204

  آٗذف63- 

  

كيٞق ثٌه ًبْٗ   205

  آٗذف25- 

  

ًٔيؽ ُفؼاٙ   206

  آٗذف25- 

  

ـ٠ٓ ٌي٠ٍ اي   207

 آٗذف 10 ٝٓز 24- 

  

  ـ٠ٓ ٔفث٠ اي 208

 -V 220 ٝ A 10 

  

ثيكـ  209

 -DC-V24 

  

ًٔيؽ قثب٠ٛ اي يٌٙفك٠ سي كبق  210

 آٗذف 12- 

  

ًٔيؽ قثب٠ٛ اي ؼٝ٘فك٠ سي كبق  211

 آٗذف 12- 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ًٔيؽ قثب٠ٛ اي وشبـٟ ٝ ٗثٔث  212

 آٗذف 16- 

  

ًٔيؽ قثب٠ٛ اي ؼاالٛؽـ  213

 آٗذف 16- 

  

 وشبـٟ ٗثٔث –ـاوز ُفؼ - ًٔيؽ قثب٠ٛ اي زخ ُفؼ 214

  آٗذف16- 

  

ًٔيؽ قثب٠ٛ اي زخ ُفؼ ـاوز ُفؼ و٠ كبق  215

 آٗذف 16- 

  

ًٔيؽ اسٞٗبسيي  216

 -(MCCB)A400 

  

ًٔيؽ قثب٠ٛ اي زخ ُفؼ ـاوز ُفؼ ؼاالٛؽـ  217

 آٗذف 16- 

  

ًٔيؽ قثب٠ٛ اي يٌٙفك٠ و٠ كبق  218

 آٗذف 16- 

  

ًٔيؽ ٝٓز ٗشفيي  219

آٗذف 12- 

  

ًٔيؽ اسٞٗبسيي  220

 -A160 

  

ًٔيؽ اسٞٗبسيي  221

 -A100 

  

ًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي سي كبق  222

 -A6 

  

ًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي و٠ كبق  223

 -A32 
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 1صٌؼتي درجِ  برلكار :نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ،ابسار ، فهرست استاندارد تجهيسات 

ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف 

ٌي٠ٜ أِي  224

 -mm 5×40 

  

 A400ٌي٠ٜ كفػي ثفاي ًٔيؽ  225

 -mm 5×30 

  

ٌي٠ٜ اـر ٝ ّٛٞ ـٝي دبي٠ خؽاُب٠ٛ  226

 -mm 5×20 

  

  ٗوفٟ اسٌبيي 227

ؼـ و٠ ـَٛ - 

  

ٗوفٟ  228

 -400K 

  

ٗوفٟ  229

 -200K 

  

ٗوفٟ  230

 -100K 

  

ؤّٞ ايىشبؼٟ ٘فش ـيشبّ اق ٛٞع ٗؽٝالـ  231

 -60×60×210 

  

ًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي سٌلبق  232

 -A6-MCBٛٞع  C ٛٞع ٝ B 

  

ًٔيؽ ٗيٜيبسٞـي و٠ كبق  233

 -A16 – MCBٛٞع  C 

  

ويٖ اكٍبٙ  234

 -75/0 ،1 ،5/1 

  

  ثٔجفيَٜ  235

  ثٌٞٚ  236
 

  

 

 


