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 مقدمه -1-1
 هب ي در توسعه پایدار هر کشور ایفا خواهند کرد ومؤثري شایسته محور متناسب با نیاز صنعت، نقش او حرفهي فنی هاآموزش

 نیز معمول گردد. هاآموزشدلیل تغییرات سریع فناوري در صنعت نیاز است، روزآمدي فناوري در 

 وي عالی مهارتی، تربیت نیروي انسانی متخصص موردنیاز بازار کار است. بر این اساس دانشگاه فنی هاآموزشیکی از اهداف 

ستلزامات احرفه سته برق قدرت راو تغي با عنایت به ا سی ناپیو شنا سی برق، دوره کار س ییرات در مهند  ت.بازنگري کرده ا

ست. همچنین  گرفتهانجامرگان صنعت برق کشور یازسنجی این برنامه درسی با مشاورت خبن ا دعوت از ب بازنگري، منظوربها

سایی  شنا صنعت برق و  صین بنام در  ص شیوه  هاآنمتخ شکیل گروه کانونی هدفمند یريگنمونهبه  شکل  به 1)گلوله برفی( و ت

صا کرده و  سان برق را اح صلی مهند شد تا وظایف ا صلمجازي تالش  سب به آن هاسرف سته محور موردنیاز را متنا شای ي 

 یف کاري منطبق نمایند.و تکالوظایف 

 

 تعریف -1-2
ت که اس هایییستگیشامل شا می باشد که ياو حرفه یفن یآموزش عال يهااز رشته یکی برق قدرت يارشته مهندسی حرفه

 .هست یرپذشده، امکان برنامه لحاظ ینکه در ا یو عمل يدروس نظر یقطر ها ازآنبه  یافتندست 

 

 هدف -1-3
 :مایندننقشیفاي اهاي زیر تا بتواند در زمینهالزم  يهااست که با کسب دانش و مهارت یانسان یروين یتدوره، ترب ینهدف ا

 برق؛ توزیع و انتقال تولید، يهاو دستگاه نیروگاه طراحی و مشاوره ارائه -

 برق؛ توزیع و انتقال ي تولید،هادستگاه عملکرد بر نظارت و کنترل -

 خانگی؛ برقی وسایل یا تجهیزات سایر و لوکوموتیوهاي برقی برقی، هاي موتورهايسیستم طراحی و مشاوره ارائه -

 اشیا؛ و بناها سایر و صنعتی هايساختمان ها درآن کاربرد و برقی تأسیسات نوع تعیین -

 و توزیع تولید تجهیزات و الکتروموتورها ها،ایمنی سیستم و عملکرد بر نظارت کنترل براي هايروش و استانداردها ایجاد -

 برق

 موجود؛ برقی تجهیزات و ها، موتورهاسیستم دارينگه و تعمیر نیز و هاي برقیسیستم ساخت براي هايروش تعیین -
 

 اهمیت و ضرورت -1-4

 ریتیو مد یطراحزمینه سعی دارد تا درهاي الزم اي برق قدرت با ارائه شایستگیمهندسی حرفهسی ناپیوسته دوره کارشنا

 و همچنین یو مخابرات و الکتریکی یکیالکترون یزاتالکتروموتورها و تجه الکتریکی، ها و قطعاتساخت و عملکرد سیستم

 اطالعات روز را در اختیار دانشجویان قرار دهد. یفن يهاها از جنبهعملکرد و نگهداري و تعمیرات آن

اي برخوردار است. توسعه خطوط انتقال و توزیع برق در سراسر یژهوین حوزه از جایگاه در اید بر ایمنی تأکبا  هاآموزشاین 

این  ي کاربردي کهارشتهیزي درسی ربرنامهاست  بدیهی نماید.یمي بهینه از آن را ضروري برداربهرهکشور، اهمیت نگهداري و 

 برگیرد از اهمیت شایانی برخوردار است. ي جهانی دراستانداردهاها را با عنایت به یتقابل

ي مشابه از روایی مهارتی هارشتهي درسی کاربردي آن است این واحدها نسبت به واحدهااز طرف دیگر اهمیت این رشته، 

یرنده ربرگدتواند یمرشته فعلی  وجود تر خواهد کرد.یکنزدیازهاي دنیاي کار نیالن را با التحصفارغبیشتري برخوردار بوده و 

ا مرتبط با صنعت برق ر هايبخشدر تمام  موردنظریازهاي ني مورد نیاز براي حرفه مهندسین برق باشد و هامهارتیدترین جد

 پاسخگو باشد.
                                                      

1 Focus group 
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5
 دروس مرتبط توانایی

 مشاوره و طراحی تأسیسات

 هاالکتریکی انواع ساختمان

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

ی طراحی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالپست

ی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

و  یکیرالکت حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراح

لید و نقل الکتریکی، تو هاي حملسیستم، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیآزما

ست، منابع زی، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتانرژي الکتریکی، 

 تولید پراکنده.

تأسیسات  نظارت بر اجراي

 هاالکتریکی انواع ساختمان

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

ی طراحی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالپست

ی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

و  یکیرالکت حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراح

لید و نقل الکتریکی، تو هاي حملسیستم، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیآزما

ست، منابع زی، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیترالک تأسیساتانرژي الکتریکی، 

 تولید پراکنده.

 هايمدیریت اجرایی پروژه

 برقی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

ی طراحی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالپست

ی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

و  یکیرالکت حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراح

لید و نقل الکتریکی، تو هاي حملسیستم، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیآزما

ست، منابع زی، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتانرژي الکتریکی، 

 تولید پراکنده.

کنترل و نظارت عملکرد 

توزیع و  تولید، هايسیستم

 انتقال برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

 یطراحی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالپست

ی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

و  یکیرالکت حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراح

لید و نقل الکتریکی، تو هاي حملسیستم، توزیع انرژي الکتریکیهاي شبکه، شگاهیآزما
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ست، منابع زی، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتانرژي الکتریکی، 

 تولید پراکنده.

صحیح نظارت بر عملکرد 

 برقی تجهیزات و تأسیسات

و  2 یکیالکتر هاينماشی، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

ی طراحی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالپست

ی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

و  یکیرالکت حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراح

لید و نقل الکتریکی، تو هاي حملسیستم، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیآزما

ست، منابع زی، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتانرژي الکتریکی، 

 تولید پراکنده.

شناسایی و انتخاب تجهیزات 

 متناسب با نیاز الکتریکی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

 الکترونیکی، صنعت ونیاتوماس کارگاهی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

 يمصرف انرژ تیریمد، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیرات، قدرت کاربردي

 ،هاي توزیع و انتقالطراحی پست، شگاهیو آزما یکنترل خط هايسیستمی، کیالکتر

 يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي

 ،و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل آز، 2 یکیالکتر

توزیع  هايشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس

 أسیساتتو نقل الکتریکی، تولید انرژي الکتریکی،  هاي حملسیستم، انرژي الکتریکی

 زیست، منابع تولید پراکنده.، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر

نصب تجهیزات نیروگاه و 

پست با استفاده از مشخصات 

 مربوطه هايفنی و نقشه

و  2 یکیالکتر هاياشینم، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

نگهداري و ، الکترونیک قدرت کاربرديی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

ل کنتر هايسیستمی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمد، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 تعمیرات

 لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالطراحی پست، شگاهیو آزما یخط

 لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم

و  عیتوز هايشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم

د انرژي تولی، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، انتقال

ابع تولید زیست، من، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتالکتریکی، 

 پراکنده.

هاي طراحی و اجراي شبکه

توزیع و انتقال مطابق با 

 ستاندارهاي مربوطها

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیزماو آ 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

نگهداري و ، الکترونیک قدرت کاربرديی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

ل کنتر هايسیستمی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمد، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 تعمیرات

 لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالطراحی پست، شگاهیو آزما یخط
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 لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم

و  عیتوز هايشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم

د انرژي تولی، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیترالک حفاظت، انتقال

ابع تولید زیست، من، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتالکتریکی، 

 پراکنده.

هاي لیستتنظیم چک

 منظوربه نگهداري و تعمیرات

 مدیریت سرمایه

 تأسیسات، شگاهیو آزما 2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین

افزار هاي نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر

، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 2تخصصی قدرت 

، شگاهیاو آزم یکیالکتر حفاظت، شگاهیو آزما فشارقويی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمد

 زیست.، بهداشت ایمنی و محیطهاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه

ریزي مدیریت و برنامه

نگهداري  سرویس و

 الکتریکی هايماشین

 تأسیسات، شگاهیو آزما 2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین

افزار هاي نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر

، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 2تخصصی قدرت 

، شگاهیاو آزم یکیالکتر حفاظت، شگاهیو آزما فشارقويی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمد

 زیست.، بهداشت ایمنی و محیطهاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه

ریزي مدیریت و برنامه

نگهداري  سرویس و

تأسیسات الکتریکی مراکز 

، درمانی، صنعتی، اقامتی

 تجاري، ورزشی و مسکونی

 تأسیسات، شگاهیو آزما 2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین

افزار هاي نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر

هاي مسیست لیتحلی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصصزبان ، 2تخصصی قدرت 

هاي سیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يانرژ

، راکز خاصدر م یکیالکتر تأسیسات، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکهی، کیالکتر يانرژ

 زیست.بهداشت ایمنی و محیط

هاي اندازي سیستماجرا و راه

 هاياتوماسیون صنعتی و شبکه

 الکتریکی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

 الکترونیکی، صنعت ونیاتوماس کارگاهی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، شگاهیو آزما یکنترل خط هايسیستم، قدرت کاربردي

 ، بهداشت ایمنی وهاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت

 زیست.محیط

ها و مدیریت ایمنی کارگاه

 هاپروژه

 تأسیسات، شگاهیو آزما 2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین

افزار هاي نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر

، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، شگاهیو آزما فشارقوي تیریمد، 2تخصصی قدرت 

یمنی و ، بهداشت ادر مراکز خاص یکیالکتر تأسیسات، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه

 زیست.محیط
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 مشاغل قابل احراز -1-6
 دروس مرتبط شغل

 افسر برق کشتی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

نگهداري ، الکترونیک قدرت کاربرديی، تخصصزبان ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

 حمل هايسیستم، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 و تعمیرات

بهداشت  ،در مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتی، کیالکتر يانرژ دیتولی، کیو نقل الکتر

 زیست، منابع تولید پراکنده.ایمنی و محیط

 افسر برق و الکترونیک کشتی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

نگهداري ، الکترونیک قدرت کاربرديی، تخصصزبان ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

 حمل هايسیستم، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 و تعمیرات

بهداشت  ،در مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتی، کیالکتر يانرژ دیتولی، کیو نقل الکتر

 منابع تولید پراکنده.زیست، ایمنی و محیط

 تکنولوژیست مهندسی برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

هاي سیستم لیلتح، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1

، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يانرژ

 زیست.بهداشت ایمنی و محیط

 کارشناس الکتریک

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2الکتریکی تأسیسات ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

هاي سیستم لیتحل، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1

، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يانرژ

 زیست.بهداشت ایمنی و محیط

 مهندس الکتریک

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

هاي سیستم لیتحل، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1

، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يانرژ

 زیست.بهداشت ایمنی و محیط

 مهندس برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

هاي سیستم لیتحل، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1

، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يانرژ

 زیست.بهداشت ایمنی و محیط

 هاي برقیمهندس سیستم

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

هاي سیستم لیتحل، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1
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، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يانرژ

 زیست.بهداشت ایمنی و محیط

 نیروگاه برقطراح 

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

زبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 شارقويف، هاي توزیع و انتقالطراحی پستی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصص

 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژتمسیس لیتحل، شگاهیو آزما

 دیتول، گاهشیو آزما یکیالکتر حفاظتی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2

یست، ز، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتی، کیالکتر يانرژ

 منابع تولید پراکنده.

 مهندس توربین گازي

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

زبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 شارقويف، هاي توزیع و انتقالطراحی پستی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصص

 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما

 دیتول، گاهشیو آزما یکیالکتر حفاظتی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2

یست، ز، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتی، کیالکتر يانرژ

 منابع تولید پراکنده.

 مهندس تولید نیروي برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

زبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 شارقويف، هاي توزیع و انتقالطراحی پستی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصص

 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما

 دیتول، گاهشیو آزما یکیالکتر حفاظتی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2

یست، ز، بهداشت ایمنی و محیطدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتی، کیالکتر يانرژ

 منابع تولید پراکنده.

 مهندس انتقال برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالطراحی پست، 2 نگهداري و تعمیرات

 لیلتح آز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم

 عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم

 هايیستمس، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، و انتقال

ابع تولید زیست، منی، بهداشت ایمنی و محیطکیالکتر يانرژ دیتولی، کیو نقل الکتر حمل

 پراکنده.

 مهندس توزیع برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالطراحی پست، 2 نگهداري و تعمیرات

 لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم

 عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم
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 هايیستمس، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، و انتقال

ابع تولید زیست، منی، بهداشت ایمنی و محیطکیالکتر يانرژ دیتول ی،کیو نقل الکتر حمل

 پراکنده.

مهندس تولید، توزیع و انتقال 

 نیروي برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، 1 نگهداري و تعمیراتی، تخصصزبان ، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالطراحی پست، 2 نگهداري و تعمیرات

 لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم

 عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم

 هايیستمس، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، و انتقال

ابع تولید زیست، منی، بهداشت ایمنی و محیطکیالکتر يانرژ دیتولی، کیو نقل الکتر حمل

 پراکنده.

 طراح وسایل الکتریکی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

زبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 یراحط ،شگاهیو آزما یکنترل خط هايسیستم، الکترونیک قدرت کاربرديی، تخصص

 هايمسیست، ساخت پروژه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، هاي توزیع و انتقالپست

، بهداشت ایمنی و کز خاصدر مرا یکیالکتر تأسیساتی، کیو نقل الکتر حمل

 زیست.محیط

وسایل  مهندس طراحی

 الکتریکی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

زبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 یراحط ،شگاهیو آزما یکنترل خط هايسیستم، الکترونیک قدرت کاربرديی، تخصص

 هايمسیست، ساخت پروژه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، هاي توزیع و انتقالپست

، بهداشت ایمنی و در مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتی، کیو نقل الکتر حمل

 زیست.محیط

 کارشناس آزمایشگاه برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

ونیک الکتری، صنعت ونیاتوماس کارگاهی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1

 يمصرف انرژ تیریمد، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیرات، قدرت کاربردي

 ،هاي توزیع و انتقالطراحی پست، شگاهیو آزما یکنترل خط هايسیستمی، کیالکتر

 يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي

و  عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر

، ساخت روژهپ، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، انتقال

ایمنی و  ، بهداشتدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیسات، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه

 زیست.محیط

 مهندس تأسیسات برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

 کارگاهی، تخصصزبان ، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

نگهداري و ، 1 نگهداري و تعمیرات، الکترونیک قدرت کاربرديی، صنعت ونیاتوماس
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هاي تمسیس لیتحل، شگاهیو آزما فشارقويی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمد، 2 تعمیرات

 ،توزیع انرژي الکتریکیهاي شبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، 1 یکیالکتر يانرژ

ایمنی  ، بهداشتدر مراکز خاص یکیالکتر تأسیساتی، کیو نقل الکتر حمل هايسیستم

 زیست، منابع تولید پراکنده.و محیط

 مهندس الکترومکانیک

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

اري و نگهد، الکترونیک قدرت کاربرديی، صنعت ونیاتوماس کارگاهی، تخصصزبان ، 1

و نقل  حملی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمد، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 تعمیرات

اشت ایمنی و بهد، در مراکز خاص یکیالکتر تأسیسات ی،کیالکتر يانرژ دیتولی، کیالکتر

 زیست.محیط

 طراح شبکه توزیع برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 2تأسیسات الکتریکی ، 1 یکیالکتر تأسیسات، شگاهیآزما

 ی،کیالکتر يمصرف انرژ تیریمدی، تخصصزبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1

 يهاي انرژسیستم لیتحل، شگاهیو آزما فشارقوي، هاي توزیع و انتقالطراحی پست

 يهاي انرژسیستم لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر

 حفاظت ،و انتقال عیهاي توزشبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر

قل و ن حمل هايسیستم، هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر

شت ایمنی و ، بهدادر مراکز خاص یکیالکتر تأسیسات ی،کیالکتر يانرژ دیتولی، کیالکتر

 زیست، منابع تولید پراکنده.محیط

مهندس کنترل، تولید، انتقال و 

 توزیع برق

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

، یصنعت ونیاتوماس کارگاهی، تخصصزبان ، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

 تیریمد، 2 نگهداري و تعمیرات، 1 نگهداري و تعمیرات، الکترونیک قدرت کاربردي

، شگاهیو آزما فشارقوي، شگاهیو آزما یکنترل خط هايسیستمی، کیالکتر يمصرف انرژ

 مایشگاهآز، 2 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل، 1 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

هاي شبکه ونیاتوماس، و انتقال عیخطوط توز یطراحی، کیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

 ،هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، و انتقال عیتوز

زیست، ی، بهداشت ایمنی و محیطکیالکتر يانرژ دیتولی، کیو نقل الکتر حمل هايسیستم

 منابع تولید پراکنده.

کارشناس استاندارد صنایع 

 الکتریکی

و  2 یکیالکتر هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

زبان ، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم، شگاهیآزما

، 1 یراتنگهداري و تعم، الکترونیک قدرت کاربرديی، صنعت ونیاتوماس کارگاهی، تخصص

هاي توزیع و طراحی پستی، کیالکتر يمصرف انرژ تیریمد، 2 نگهداري و تعمیرات

 هايیستمس، ساخت پروژه، شگاهیو آزما یکیالکتر حفاظت، شگاهیو آزما فشارقوي، انتقال

 زیست.ی، بهداشت ایمنی و محیطکیو نقل الکتر حمل
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یی از باالتنوع  زحرفه مهندسی برق نیز خود ا همچنین اي مهندسی برق طیف وسیعی از مشاغل را دربرمی گیرد.حوزه حرفه* 

دسین برق در اي برخوردار است. بدیهی است اگرچه ممکن است بسیار از وظایف مهنحیث شرح خدمات و جایگاه حرفه

 اي و شغلی عناوین ِحرَف متفاوت هستند.هاي مختلف صنعت تشابهاتی نیز داشته باشد ولی به لحاظ جایگاه حرفهحوزه

حرفه مهندسی برق  23، تعداد 1395مطابق با آخرین سرشماري رسمی مرکز آمار ایران )سرشماري مشاغل و حرف( در سال 

هاي جدید دوره مهندسی برق در ها با عناوین سرفصلان ارتباط هرکدام از این حرفهدر کشور شناسایی و احصا شده است. میز

 جدول آورده شده است.

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته 

هفته آموزش و یک هفته  6و دوره تابستانی شامل  ترمیانآزمون پا فته آموزش و دو هفتهه 16تابستانی و هر نیمسال شامل 

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

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

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 دوره کاردانی مرتبط آموختگاندانش -

 ورودي قبولی در آزمون -

 شرایط عمومی دارا بودن -

 

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

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 واحد( برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 41 768 65تا  25 69 48 نظري

 75تا  55 59 1196 75تا  35 31 22 عملی

 111 111 1864 111 111 71 جمع
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 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 6 6 1 جبرانی )بدون احتساب(

 9 9 9 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 5 11 5 پایه

 48 51 44 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 دروس : عناوینفصل دوم
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 اي برق قدرتکارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه دوره جبرانی جدول دروس -2-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 48 1 1 گیري الکتریکیآزمایشگاه اندازه 1

   MV 2 16 64 81 و LV صنعتی تابلوهاي اجراي و طراحی 2

   64 48 16 2 طراحی و اجراي مدارهاي فرمان صنعتی 3

   48 1 48 3 تجهیزات پست و نیروگاه 4

   241 161 81 8 جمع

ارائه  روهبا نظر مدیر گانی غیرمرتبط کاردشدگان یرفتهپذفوق به  نامه آموزشی و سایر مقررات مربوطه، دروس* با رعایت آیین

 .شود

 ارائه شود.نیمسال اول و دوم  حداکثر، بایست یدروس جبران* 

 

 

 برق قدرت ايجدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه - 2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «انقالب اسالمی» یک درس از گروه درسی 2

3 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32   

4 
 از گروه درسی درس یک

 «اسالمی منابع با آشنایی»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 1ورزش  5

   161 32 128 9 جمع

 

 

 اي برق قدرترشته مهندسی حرفهدوره کارشناسی ناپیوسته  جدول دروس مهارت عمومی -2-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 اقتصاد در حرفه 1

   48 32 16 2 جمع
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 اي برق قدرتپایه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه جدول دروس -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 ریاضی کاربردي 1

  ریاضی کاربردي 32 1 32 2 ریاضی مهندسی 2

   81  81 5 جمع

 

 اي برق قدرتمهندسی حرفه جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 2مدارهاي الکتریکی  1

2 
و  1هاي الکتریکی ماشین

 آزمایشگاه
3 32 32 64   

3 
و  2هاي الکتریکی ماشین

 آزمایشگاه
3 32 32 64 

هاي ماشین

و  1الکتریکی 

 آزمایشگاه

 

   32 1 32 2 1تأسیسات الکتریکی  4

 64 32 32 3 2الکتریکی  تأسیسات 5

تأسیسات 

 -1الکتریکی 

افزار هاي نرم 

 2تخصصی قدرت 

 

  48 48 1 1 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم 6
هاي تحلیل سیستم

 1انرژي الکتریکی 

 48 48 1 1 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم 7
افزار هاي نرم

 1تخصصی قدرت 
 

   32 1 32 2 زبان تخصصی 8

   64 64 1 1 اتوماسیون صنعتیکارگاه  9

 64 32 32 3 الکترونیک قدرت کاربردي 11

هاي ماشین

و  1الکتریکی 

 آزمایشگاه

 

 64 48 16 2 1 نگهداري و تعمیرات 11

هاي ماشین

و  1الکتریکی 

 آزمایشگاه

 

 64 48 16 2 2 نگهداري و تعمیرات 12
نگهداري و  

 1تعمیرات 
 



19 

13 
مدیریت مصرف انرژي 

 الکتریکی
2 16 32 48   

14 
هاي کنترل خطی و سیستم

 آزمایشگاه
2 16 32 48 

 -ریاضی مهندسی 

افزار هاي نرم

تخصصی قدرت 

مدارهاي  -1

 2الکتریکی 

 

15 
هاي توزیع و طراحی پست

 انتقال
2 32 1 32 

هاي تحلیل سیستم

 1انرژي الکتریکی 
 

   64 48 16 2 فشارقوي و آزمایشگاه 16

17 
هاي انرژي سیستمتحلیل 

 1الکتریکی 
2 32 1 32 

هاي ماشین

و  1الکتریکی 

 آزمایشگاه

 

18 
هاي انرژي تحلیل سیستم

 2الکتریکی 
2 32 1 32 

هاي تحلیل سیستم

 1انرژي الکتریکی 
 

19 
 هايآزمایشگاه تحلیل سیستم

 انرژي الکتریکی
1 1 48 48  

هاي تحلیل سیستم

 2انرژي الکتریکی 

   48 32 16 2 توزیع و انتقالطراحی خطوط  21

21 
هاي توزیع و اتوماسیون شبکه

 انتقال
2 16 32 48 

هاي تحلیل سیستم

 1انرژي الکتریکی 
 

 64 32 32 3 حفاظت الکتریکی و آزمایشگاه 22
هاي تحلیل سیستم

 2انرژي الکتریکی 
 

 361 361 1 3 کارآموزي 23
گذراندن حداقل 

 واحد 51
 

   1464 1111 464 48 جمع
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 اي برق قدرتجدول دروس اختیاري دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه -2-6

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

 - - - 2 پروژه ساخت 1
گذراندن حداقل 

 واحد 51
 

   48 32 16 2 هاي توزیع انرژي الکتریکیشبکه 2

   32 1 32 2 و نقل الکتریکی هاي حملسیستم 3

 32 1 32 2 تولید انرژي الکتریکی 4

تحلیل 

هاي انرژي سیستم

 2الکتریکی 

 

   32 1 32 2 مباحث ویژه 5

6 
تأسیسات الکتریکی در مراکز 

 خاص
2 32 1 32 

تأسیسات 

 1الکتریکی 
 

   32 1 32 2 بهایمنی در برق 7

 32 1 32 2 منابع تولید پراکنده 8

تحلیل 

هاي انرژي سیستم

 1الکتریکی 

 

   - - - 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6گذراندن * 
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 درتاي برق قرشته مهندسی حرفهدوره کارشناسی ناپیوسته  ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-7
 نیمسال اول -2-7-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

  48 1 48 3 ریاضی کاربردي 2

  32 1 32 2 2مدارهاي الکتریکی  3

  64 32 32 3 و آزمایشگاه 1هاي الکتریکی ماشین 4

  32 1 32 2 1تأسیسات الکتریکی  5

  64 64 1 1 کارگاه اتوماسیون صنعتی 6

  32 1 32 2 تخصصیزبان  7

  32 32 1 1 1ورزش  8

  - - - 16 جمع

 

 

 نیمسال دوم -2-7-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «انقالب اسالمی»
2 32 1 32  

  48 32 16 2 اقتصاد در حرفه 2

 ریاضی کاربردي 32 1 32 2 ریاضی مهندسی 3

  48 48 1 1 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم 4

 64 32 32 3 و آزمایشگاه 2هاي الکتریکی ماشین 5
و  1هاي الکتریکی ماشین

 آزمایشگاه

 64 32 32 3 الکترونیک قدرت کاربردي 6
و  1هاي الکتریکی ماشین

 آزمایشگاه

 32 1 32 2 1هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستم 7
و  1 هاي الکتریکیماشین

 آزمایشگاه

 64 48 16 2 1 نگهداري و تعمیرات 8
و  1هاي الکتریکی ماشین

 آزمایشگاه

  - - - 2 اختیاري 9

  - - - 19 جمع
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 نیمسال سوم -2-7-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «تاریخ تمدن اسالمی»
2 32 1 32  

  48 32 16 2 مدیریت مصرف انرژي الکتریکی 2

 48 32 16 2 هاي کنترل خطی و آزمایشگاهسیستم 3

افزار هاي نرم -ریاضی مهندسی 

مدارهاي  -1تخصصی قدرت 

 2الکتریکی 

 32 1 32 2 هاي توزیع و انتقالطراحی پست 4
هاي انرژي تحلیل سیستم

 1الکتریکی 

  64 48 16 2 فشارقوي و آزمایشگاه 5

 32 1 32 2 2هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستم 6
هاي انرژي تحلیل سیستم

 1الکتریکی 

7 
هاي انرژي تحلیل سیستم مایشگاهآز

 الکتریکی
1 1 48 48  

  48 32 16 2 طراحی خطوط توزیع و انتقال 8

 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم 48 48 1 1 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم 9

  - - - 2 اختیاري 11

  - - - 18 جمع

 

 نیمسال چهارم -2-7-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
 یک درس از گروه درسی

 «آشنایی با منابع اسالمی»
2 32 1 32  

 48 32 16 2 هاي توزیع و انتقالاتوماسیون شبکه 2
هاي انرژي تحلیل سیستم

 1الکتریکی 

 64 32 32 3 الکتریکی و آزمایشگاه حفاظت 3
هاي انرژي تحلیل سیستم

 2الکتریکی 

 1 نگهداري و تعمیرات 64 48 16 2 2 نگهداري و تعمیرات 4

 64 32 32 3 2تأسیسات الکتریکی  5
افزار نرم -1تأسیسات الکتریکی 

 2هاي تخصصی قدرت 

 واحد 51گذراندن حداقل  361 361 1 3 کارآموزي 6

  - - - 2 اختیاري 7

  - - - 17 جمع
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 ریاضی کاربردي درس -3-1
 پایه نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 آشنایی با مفاهیم ریاضی مرتبط با دروس تخصصی برقهدف کلی درس: 

 آموزشیسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
حل  -بردارهاي ویژه -مقادیر ویژه -محاسبه وارون ماتریس -ماتریس: محاسبه دترمینان

 دستگاه معادالت خطی.
8 1 

2 
 -رنمایش قطبی و دکارتی و تبدیل به همدیگ -دستگاه مختصات قطبی -اعداد مختلط: تعریف

 .توابع مختلط -فاز محاسبه اندازه و
8 1 

 1 8 جزءروش جزءبه -گیريهاي انتگرالروش -یادآوري و مرور دیفرانسیل و انتگرال 3

و  RLهایی از مدارهاي با ضرایب ثابت( به همراه مثال) معادالت دیفرانسیل مرتبه اول خطی 4
RC 

8 1 

 RLC 8 1هایی از مدارهاي به همراه مثال با ضرایب ثابت()معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم خطی  5

6 
هاي مهایی از سیستتبدیل الپالس و حل معادالت دیفرانسیل با استفاده از آن به همراه مثال

 و مدارهاي الکتریکی کنترل
8 1 

 1 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 یري مفاهیم ریاضی در دروس تخصصی برقکارگبهشناخت و 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه 

 تحلیلی
 1389 نشر نوین اکبر عالم زادهعلی لوئیس لیتهولد

 1391 نشر آزاده  مسعود نیکوکار معادالت دیفرانسیل

 2ریاضیات عمومی 
محمدعلی کرایه 

 یانج
 1393 تمرین 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه 3حداقل کارشناسی ارشد ریاضی با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 درسروش تدریس و ارائه 

 توضیحی، پرسش و پاسخ، حل تمرین
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانمیان آزمون %61ترم و ارزشیابی مستمر در طول %41
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 ریاضی مهندسی درس -3-2

 پایه نوع درس:

 ریاضی کاربردي :نیازپیش

 - نیاز: هم

 برق آشنایی با مفاهیم ریاضی مهندسیهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 8 تابع دو و سه متغیره، بررسی مشتقات نسبی و ضمنی، گرادیان. 1

 1 6 دستگاه مختصات قطبی. انتگرال اعداد مختلط. 2

3 
سو -سري فوریه  سري فوریه ولتاژ  -ساز نیم موج و تمام موجسري فوریه یک سی  برر

 خروجی ژنراتورها و مفهوم هارمونیک
6 1 

 1 6 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 4

 1 6 بعدي و دوبعديحل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی و مسئله موج یک 5

 1 32 جمع

 

 انتظارمورد و تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کارگیري در دروس تخصصی برقشناخت مفاهیم ریاضی مهندسی و به

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1375 دالفک  عبداهلل شیدفر ریاضیات مهندسی

 1391 پیام کوثر اکبر عالم زادهعلی گیزیکراروین  ریاضیات مهندسی پیشرفته

 1386 دانشگاه امام حسین  یوسف ترابی گلسفید ریاضیات مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



27 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3حداقل کارشناسی ارشد ریاضی با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتورکالس استاندارد 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحی، پرسش و پاسخ، حل تمرین
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانمیان هايآزمون %61ترم و ارزشیابی مستمر در طول %41
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 2درس مدارهاي الکتریکی  -3-3
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاي طبیعیهاي حل مدارهاي الکتریکی با تبدیل الپالس و معادالت حالت به همراه فرکانسکلی درس: یادگیري روش هدف

 الکتریکی هايشبکه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 الکتریکی مدارهاي در تحلیل آن و کاربرد الپالس تبدیل

 الس،تبدیل الپ خواص الپالس چند توابع زمانی ساده، ذکر تبدیل تعریف تبدیل الپالس،

یاي مقدار اولیه و نهایی، تبدیل عناصر مداري در حوزه قضا عکس تبدیل الپالس، هايتکنیک

 الپالس، حل چند مدار ساده در حوزه الپالس.

7 1 

2 
 گره و مش آنالیز نظري هايگراف، روش هنظری

 تعاریف گراف، درخت، لینک، روش نظري آنالیز گره، روش نظري آنالیز مش
6 1 

3 
 هاي دو دهنههاي دوقطبی یا شبکهشبکه

 هاي امپدانس، ادمیتانس، هایبرید و انتقالیهاي دودهنه، بیان ماتریستعریف شبکه
4 1 

4 

 معادالت حالتتحلیل مدار به روش 

تعریف حالت و متغیرهاي حالت، نوشتتتتن معادالت حالت، حل معادالت حالت یک شتتتبکه 

 الکتریکی

5 1 

5 

 هاي طبیعی یک شبکه الکتریکیفرکانس

 هاي طبیعی، تأثیر تغییر مقادیر عناصر وهاي طبیعی، روش محاسبه فرکانستعریف فرکانس

 تریکی.طبیعی یک شبکه الک هايطبیعی، کنترل فرکانسهاي مقدار انرژي اولیه بر روي فرکانس

5 1 

6 

 توابع شبکه و قضایاي شبکه

تعریف توابع شبکه، تابع امپدانس و ادمیتانس نقطه تحریک، تابع امپدانس و ادمیتانس انتقالی، 

 تابع بهره ولتاژ و بهره جریان، قضایاي تلگان و قضیه هم پاسخی

5 1 

 1 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظارهاي مهارت -ب
 هاي الکتریکیهاي طبیعی شبکهفرکانس معادالت حالت و تحلیل مدارهاي الکتریکی با تبدیل الپالس و

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( يشنهادیپ یمنابع درس -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 2 الکتریکی مدارهاي تحلیل
 نبوي، حسن سید

 یوسفیان محمود
 1397 مشهد فردوسی دانشگاه 

 1396 کیان محمود دیانی ولیام هیت تحلیل مهندسی مدارهاي الکتریکی

هاي نظریه اساسی مدارها و شبکه

 الکتریکی
 1395 دانشگاه تهران  دارپرویز جبه

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 تدریسو  تخصصی کار سابقه سال 3 و برق ارشد کارشناسی حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به وایت برد و ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحی، پرسش و پاسخ، حل تمرین
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانهاي میانآزمون %61ترم و ارزشیابی مستمر در طول %41
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 و آزمایشگاه 1هاي الکتریکی درس ماشین -3-4
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاي القایی سه فازترانسفورماتورها و ماشین هايکلی درس: یادگیري محاسبات، طراحی عملی و آزمایش هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ترانسفورماتورها

 مرور کلی بر مطالب دوره کاردانی -هاي الکتریکینمایش خانواده انواع ماشین

 باري و بارداريبی آزمایش -تک فاز اتو ترانسفورماتورمحاسبات عملی 

 بارداري و باريآزمایش بی -جوشکاري عملی ترانسفورماتور محاسبات

 بارداري و باريبی آزمایش -جوشنقطه عملی ترانسفورماتور محاسبات

 بارداري و باريآزمایش بی -فازِهاي ایزوله سه عملی ترانس محاسبات

گیري هاي اندازهمقایسه ترانس -خازنی ولتاژ ولتاژ، جریان،گیري اندازه عملی ترانس محاسبات

 ولتاژ و جریان گیرياندازه گیري ولتاژ و جریان توسط ترانسآزمایش اندازه -و حفاظتی

 تپ چنجر -هاي پستترانس

از مشخصات ورق هسته در دسترس استفاده شود. نتایج  هاي گروهی: )در طراحیپروژه

هایی که منجر به تولید هاي عملی پروژهشتراک گذاشته شود. تستها به اطراحی همه گروه

 و نتایج به اشتراک گذاشته شود.( شدهانجامشود می

محاسبه مقادیر مس و آهن  -آمپرکیلو ولت 3ولت  221به  381کاهنده  اتو ترانسطراحی 

 مقایسه با واریاک متناظر وجویی شده صرفه

و  211و  151ثانویه  هايجریانولت و  221ولتاژ اولیه جوشکاري با  طراحی ترانسفورماتور

 آمپر 251

آمپر، کیلو ولت 11اي، مرحله 4ولت،  381جوش با ولتاژ اولیه نقطه طراحی ترانسفورماتور

 ولت 5/1ها ولتاژ تحت بار انبرک

 ولت 381آمپر کیلو ولت 25ایزوله سه فاز  عملی ترانس محاسبات

ولتاژ  عملی ترانس محاسبات - 5/1دقت  باکالس 5به  2111ن جریا عملی ترانس محاسبات

 آمپرولت 111و ظرفیت  5/1با کالس دقت  ولت 111کیلوولت به  21

 ولت 111کیلوولت به  132 خازنی ولتاژ ترانس عملی محاسبات

 هاي پیشنهاديانجام پروژه

16 14 

2 
 فاز القایی سه هايماشین

 ازف سه القایی موتورهاي تونن و تقریبی معادل مدار فاز، سه القایی موتور کامل معادل مدار
16 18 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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ی، اندازي، ماکزیمم، لغزش بحرانفاز، محاسبه گشتاور راه سه القایی رابطه گشتاور در موتورهاي

 کاري نواحی تشریح برحسب سرعت، گشتاور و لغزش نسبت گشتاورها، منحنی

 فازِ به کمک آزمایشمحاسبه پارامترهاي مدار معادل موتورهاي القایی سه 

 به کمک اینورتر فازِ سه القایی موتورهاي سرعت کنترل سرعت و آزمایش کنترل هايروش

هاي القایی سه فاز در مورد پالک خوانی، کولینگ، کارکرد، حفاظت، استانداردهاي مهم ماشین

 صنایع رد فازِ سه القایی موتورهاي مناسب انتخاب در تأثیرگذار و مهم و پارامترهاي ابزار دقیق

 مختلف

ملکرد و ... بر ع بارباري، اضافهاثر تغییرات ولتاژ، فرکانس، دما، ارتفاع نصب، نوع بار، کم

 فازِ  سه القایی موتورهاي

 کاررفته در صنایع کشاورزيفاز به سه القایی بررسی موتورهاي

کتانسی رلو -سه فازِفازِ با سایر موتورهاي دیگر )سنکرون  سه القایی مقایسه عملی موتورهاي

 (PMSMو 

ژنراتورهاي القایی سه فاز، مزایا، معایب، ساختمان، اساس کار، روابط، منحنی گشتاور سرعت، 

اي اکتیو و همولد انفرادي جدا از شبکه و متصل به شبکه، نحوه کنترل فرکانس و ولتاژ و توان

 فاز جدا از شبکه سه القایی اندازي و تست بارداري یک نمونه ژنراتورراکتیو، راه

 ها به اشتراک گذاشته شود.(هاي عملی همه گروههاي گروهی: )نتایج طراحی و تستپروژه

ج به کمک نتای فازِ سه القایی اندازي و کنترل سرعت موتورهايهاي مختلف راهمقایسه روش

 آزمایشگاهی

 کاررفته در آسانسورهکیلووات ب 5/7بررسی عملی تجهیزات مربوط به یک موتور سه فاز القایی 

گرد به همراه قطع فاز براي یک ماشین القایی سه فاز به گرد، چپنمایش میدان دوار راست

 افزارکمک نرم

و  هامحاسبه پارامترهاي مدار معادل از نتایج آزمایشگاهی و تعیین مقادیر نامی جریان، توان

 افزارسرعت به کمک نرم -گشتاور و رسم منحنی گشتاور

 HVو  LVفاز  سه القایی هاي کولینگ و حفاظتی براي موتورهايی عملی انواع سیستمبررس

 بکار رفته در نیروگاه بادي دیزباد و منجیل فاز سه بررسی عملی ژنراتورهاي القایی

استاد درس( شامل تعدادي موتور و ژنراتور سه  دیتائسازي یک سیستم قدرت دلخواه )با مدل

 و استخراج نتایج به کمک سیمولینک متلب ازیموردنانسفورماتورهاي فاز القایی به همراه تر

پیچ قطب + سیم 4/8اقتصادي( یک موتور سه فاز القایی سه دور )داالندر  )عملی و مقایسه

 شود.پیچ که توسط اینورتر کنترل دور میموتور سه فاز القایی با یک سیم قطب( و یک 6مجزا 

 (.کیلووات باشند 3 و ولت 381مثالً موتورها مشابه )

 هاي پیشنهاديانجام پروژه

 القایی بازدید از یک شرکت تولیدي/ تعمیراتی ترانسفورماتور و ماشین

 32 32 جمع
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
هاي انواع ترانسفورماتورهاي پیچی انواع ترانسفورماتورهاي مخصوص الکتریکی و انجام آزمایشمحاسبات طراحی سیم

 هايانجام آزمایشفاز،  سه القایی هاينتایج و انجام محاسبات و تحلیل ماشینو تحلیل  تجزیهمخصوص الکتریکی و 

 هاي گروهیانجام پروژهو تحلیل نتایج  فاز و تجزیه سه القایی هايماشین

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اهمحاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک

 علی عراقی،

 ،نظریاناهلل فتح

 معیري احمد

 
شرکت سیم الکی 

 فارس
1394 

 ي،برداربهره تحلیل،: الکتریکی هايماشین

 کنترل
 سن سی. پی.

 نبوي، محمدتقی

 عابدي مهرداد
 1385 بصیر کارآفرینان

 و عملکرد نظري،) الکتریکی هايماشین

 کاربردها(
 بیم بهارا

 لسانی، حمید

 سلطانی جعفر
 1391 قائم

 1396 دانش نهر عابدي مهرداد  الکتریکی )جلد دوم و سوم( هايماشین

 

 )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشی -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي الکتریکیماشین تدریسو  تخصصی کار سابقه سال 3حداقل کارشناسی ارشد برق قدرت و 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

سایل ورماتور، بار، وژنراتور، ترانسفکالس استاندارد مجهز به دیتا، تخته و پرده نمایش و آزمایشگاه مجهز به انواع موتور، 

 گیرياندازه
 

 درس ارائه و تدریس روش

 و پژوهش پروژه آزمایشگاه، تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 %31 -ترمنمره آزمون پایان %31 -و حل تمرین ترممعدل نمرات آزمون کوتاه، میان %21 -ترممعدل نمرات عملی طول 21%

 نمره پروژه درسی
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 و آزمایشگاه 2هاي الکتریکی درس ماشین -3-5
 نوع درس: تخصصی

 و آزمایشگاه 1هاي الکتریکی : ماشیننیازپیش

 -نیاز:  هم

الکتریکی سنکرون و مخصوص، افزایش توانمندي  هايهاي ماشینی و آزمایشعمل یطراحمحاسبات، هدف کلی درس: یادگیري 

 کار گروهی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 سنکرون فاز سه هايماشین

 مدار اندازي،هاي راهسنکرون: مزایا، معایب، ساختمان، اساس کار، روش فاز موتورهاي سه

 خازن سنکرون ،معادل

 باري، بارداري، کنترل ضریب تواناندازي، بیسنکرون: راه فاز موتور سههاي آزمایش

، هاي تحریکسنکرون: مزایا، معایب، ساختمان، اساس کار، انواع سیستم فاز سه ژنراتورهاي

نحوه القاء ولتاژ، منحنی مغناطیس شوندگی، مدار معادل قطب صاف و قطب برجسته، دیاگرام 

 AVRنهایت، گاورنر، برداري ولتاژها و جریان، دیاگرام توازن توان، شین بی

 شبکه( باري، بارداري )مولد جدا ازازي، بیاندسنکرون: راه فاز سه هاي ژنراتورآزمایش

برداري  هايشرایط موازي بستن ژنراتور سه فاز سنکرون با سیستم قدرت و بررسی دیاگرام

آزمایش موازي بستن ژنراتور سه  -هاي ژنراتور در نواحی فوق و زیر تحریکولتاژها و جریان

 فاز سنکرون با سیستم قدرت

 سنکرون فاز سه ب آن، مقایسه دیزل ژنراتورها و ژنراتورهايدیزل ژنراتورها و نحوه انتخا

 ها به اشتراک گذاشته شود.(هاي عملی همه گروههاي گروهی: )نتایج طراحی و تستپروژه

 فاز سنکرون هاي کولینگ و حفاظتی ژنراتورهاي سهبررسی عملی انواع سیستم

 هاي کشورگاهبکار رفته در نیرو سنکرون فاز بررسی عملی ژنراتورهاي سه

سازي یک سیستم قدرت دلخواه )با تائید استاد درس( شامل تعدادي ژنراتور سه فاز مدل

 به همراه بار و سایر تجهیزات الزم و استخراج نتایج به کمک سیمولینک متلب سنکرون

سه  ای و تک فاز دائم کار، اضطراري،) ژنراتورها تجهیزات بکار رفته در دیزل عملی بررسی

 (فاز

 هاي خنک شونده با آب در ژنراتورهاي سه فاز سنکرون نیروگاهیررسی عملی شینهب

 گاهینیرو سنکرون فاز سه بررسی عملی تعمیرات مکانیکی و الکتریکی انواع ژنراتورهاي

 قدرت سیستم در انرژي سازهايذخیره و انواع CHP نیروگاهعملی  بررسی

 25ایزوله سه فاز  عملی ترانس محاسباتهاي پیشنهادي توسط استاد درس انجام پروژه

 ولت 381کیلوولت 

ولتاژ  عملی ترانس محاسبات - 5/1باکالس دقت  5به  2111جریان  عملی ترانس محاسبات

 آمپرولت 111و ظرفیت  5/1باکالس دقت  ولت 111آمپر به  کیلوولت 21

14 14 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 ولت 111کیلوولت آمپر به  132 خازنی ولتاژ ترانس عملی محاسبات

 هاي پیشنهاديم پروژهانجا

2 

 مخصوص هايماشین

 قطب ،خازنِ دو کار، دائم انداز،راه خازن شکسته،فاز تک  القایی موتورهاي عملکرد نحوه

 -اندازيراه) مربوطه هايبه همراه آزمایش کاربردها مناسب، خازن ظرفیت ، محاسباتدارچاک

 (درایو مدارات و دور کنترل -بارداري -يباریب

 موتورهاي رلوکتانسی، هیسترزیس و یونیورسال، محاسبه گشتاور و توان، عملکرد نحوه

 مدارات و دور کنترل -بارداري -يباریب -اندازيراه) مربوطه هايبه همراه آزمایش کاربردها

 درایو(

به همراه  AC و DC تاکو ژنراتورهاي و موتورها سرو در ولتاژ و گشتاور تولید اصول

 (درایو مدارات و دور کنترل -بارداري -باريبی -اندازيراه) مربوطههاي آزمایش

 مربوط درایو مدارات و کاربردها( PMSM) دائم مغناطیس ايپله موتورهاي عملکرد اصول

 (درایو مدارات و دور کنترل -بارداري -باريبی -اندازيراه) به همراه آزمایش آن به

 متغیر رلوکتانس ايپله ، موتورهاي(VRM) متغیر موتورهاي رلوکتانس عملکرد اصول

(VRSM) آن به همراه آزمایش به مربوط درایو مدارات و هایبرید، کاربردها ايپله و موتورهاي 

 (درایو مدارات و دور کنترل -بارداري -باريبی -اندازيراه)

 و شعاعی شار با دائم مغناطیس موتورهاي فاز، سه رلوکتانسی موتورهاي عملکرد اصول

آن به  به مربوط درایو مدارت و کاربردها( BLDC) جاروبک بدون DC موتورهاي محوري،

 (درایو مدارات و دور کنترل -بارداري -باريبی -اندازيراه) هاي مربوطههمراه آزمایش

 ها به اشتراک گذاشته شود.(هاي عملی همه گروههاي گروهی: )نتایج طراحی و تستپروژه

 استانداردهاي تعمیرات و نگهداري موتورهاي مخصوص الکتریکیبررسی 

 بررسی عملی موتورهاي مخصوص الکتریکی بکار رفته در صنعت خودروسازي

یزان و م تک فاز برق با القایی فاز سه موتور اندازيراه جهت مناسب خازن ظرفیت محاسبات

 کاهش بازده و قدرت به کمک نتایج عملی

 شآزمای، کاربردها ،عملکرد ،خطی القایی فاز سه موتورهاي پیچیسیم طراحی عملی بررسی

( و PMSM ،VRSM ،BLDCباري و بارداري یک نمونه موتور )اندازي، بیسازي راهمدل

 استخراج نتایج به کمک سیمولینک متلب

 هايیشآزما و کاربردها ،کاسکاد سینکرو، داالندر، شراگ، الکتریکی موتورهايبررسی عملکرد 

 همربوط

 افزار هاي مناسبهاي مخصوص الکتریکی به کمک نرمنمایش عملکرد انواع ماشین

 ي موتورهاي مرسومجابهبررسی عملی جایگزینی موتورهاي الکتریکی مخصوص پربازده 

 هاي پیشنهاديانجام پروژه

18 18 

 32 32 جمع
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
حلیل و ت سنکرون و تجزیه فاز هاي موتورها و ژنراتورهاي سهسنکرون، انجام آزمایش فاز سه هايماشینمحاسبات و تحلیل 

کی الکتری مخصوص هايماشین هاي انواعمخصوص الکتریکی و انجام آزمایش هاينتایج، محاسبات و تحلیل انواع ماشین

 و تحلیل نتایج و تجزیه

 

 منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مخصوص الکتریکی هايماشین

 سلطانی،جعفر 

 ،زارچی یابوتراب حسین

 شجاعیان شاهرخ

 1392 نیاز دانش 

 تحلیل،: الکتریکی هايماشین

 کنترل برداري،بهره
 سن سی. پی.

 نبوي، محمدتقی

 عابدي مهرداد
 1385 ربصی کارآفرینان

 و عملکرد نظري،) الکتریکی هايماشین

 کاربردها(
 بیم بهارا

 لسانی، حمید

 سلطانی جعفر
 1391 قائم

الکتریکی )جلد پنجم و  هايماشین

 ششم(
 عابدي مهرداد

 

 
 1396 دانش نهر

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي الکتریکیسابقه کار تخصصی وتدریس ماشین سال 3قدرت و حداقل کارشناسی ارشد برق 
 

 مساحت تجهیزات و وسایل مورد نیاز درس

هاي رسنکرون، موتو فاز سه موتور و ژنراتورهاي کالس استاندارد مجهز به دیتا، تخته و پرده نمایش و آزمایشگاه مجهز انواع

 گیريوسایل اندازهمخصوص، بار،  الکتریکی
 

 درس ارائه و تدریس روش

 و پژوهش پروژه آزمایشگاه، تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 %31ترم و نمره نظري پایان %31ترم و حل تمرین، مدت، میانمعدل نمرات کوتاه %21ترم، معدل نمرات عملی طول 21%

 نمره پروژه درسی
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 1درس تأسیسات الکتریکی  -3-6
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: آشنایی با مفاهیم و توانمندي انجام محاسبات تأسیسات الکتریکی ساختمان

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 برآورد بار

وات  روش -ضریب بار -ضرایب همپوشانی -توان مصرفی بارهاي مختلف -انواع انشعابات

 بر مترمربع

4 1 

2 
 منابع تأمین نیروي برق

 CCHP -خورشیدي -UPS -دیزل ژنراتور -برق شهر
4 1 

3 
 تابلوهاي توزیع

 حفاظت سلکتیو -انواع کلیدها -تابلوي مشاعات -تابلوهاي واحد
4 1 

4 
 تجهیزات برق

 هاباسداکت و محاسبه مقطع آن -سیم -انواع کابل
4 1 

 هاي توزیع نیروسیستم 5
TT- IT- TN- TNS- TNC- TNCS- SELV- PELV- FELV 

6 1 

6 

 همبندي و ارتینگ

 همبندي اضافی -همبندي اصلی

 حفاظتی -صاعقه گیر -عملیاتی -ارت: ایمنی

4 1 

7 
 طراحی روشنایی

 افزارنرم -محوطه -نما -داخلی
3 1 

8 

 مقررات ملیالزامات 

 هاي شبکه، لوله گاز، کنتور گاز و ...یمحر -تعداد پریز -تعداد کلید -آشپزخانه

 یست نظارت تأسیسات برقی ساختمانلچکبررسی چند مورد 

3 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 برقی ساختمانلیست نظارتی تأسیسات تهیه چک نظارت و اجراي تأسیسات برقی ساختمان و

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 ساعتتعداد 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طرح و اجراي تأسیسات برقی 

 (13ها )مبحث ساختمان

دفتر امور مقررات ملی 

 ساختمان
 

مرکز تحقیقات راه، 

 مسکن و شهرسازي
1395 

مشخصات فنی عمومی و اجراي 

شریه ن)تأسیسات برقی ساختمان 

111) 

معاونت نظارت راهبردي 

 دفتر نظارت بودجه
 

سازمان مدیریت و 

 ریزي کشوربرنامه
1393 

جویی در مصرف انرژي صرفه

 (19)مبحث 

دفتر امور مقررات ملی 

 ساختمان
 

مرکز تحقیقات راه، 

 مسکن و شهرسازي
1395 

تأسیسات طراحی و تحلیل 

 الکتریکی
Ismail Kasikci 

شاهرخ شجاعیان، 

 فر، پوریا ساسان

 ایمان سریري

 1399 نوآور

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 تدریسدرزمینه  تخصصی کار سابقه سال 3 و برق ارشد کارشناسی مدرک حداقل

 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 پروژکتور دیتا و برد وایت کالس استاندارد مجهز به
 

 روش تدریس و ارائه درس

 توضیحی، پرسش و پاسخ، حل تمرین
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانی میانهاي کتبآزمون %61ترم، ارزشیابی مستمر در طول %41
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 2درس تأسیسات الکتریکی  -3-7
 نوع درس: تخصصی

 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم -1: تأسیسات الکتریکی نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: توانمندي طراحی، نظارت و اجراي تأسیسات الکتریکی ساختمان

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 برآورد دیماند

 -برق اضطراري و محاسبه دیماند -برق ایمنی و محاسبه دیماند -برق نرمال و محاسبه دیماند

 باس کوپلر و سنکرون ساز ژنراتور -موازي کردن ترانسفورماتورها -تابلو چنج اور

 مربوط به بخش عملی()تهیه دفترچه محاسبات 

5 3 

2 

 برقیآسانسور و پله

 برآورد برق مصرفی و محاسبه تابلوهاي برق و کابل تغذیه -ظرفیتمحاسبه 

 تهیه دفترچه محاسبات و بازدید

5 4 

3 

 SPDصاعقه گیر و 

هاي تعداد هادي -تعداد چاه ارت -محاسبه تعداد صاعقه گیر -SPDانواع  -انواع صاعقه گیر

 روندهپایین

 صاعقه گیرتهیه دفترچه محاسبات و اجراي یک نمونه سستم زمین و 

3 3 

4 

 هاي انتقال انرژيسیستم

 طراحی باسداکت -تعداد رایزر موردنیاز -طراحی سینی کابل -طراحی لدر -طراحی رایزر

 افزارشده با نرمیطراحهاي تهیه دفتر محاسبات و رسم نقشه

3 3 

5 

 ي جبران سازهاخازن

 با آنک خازن رگوالتور -طراحی تابلو با آنک خازنی -محاسبه ظرفیت موردنیاز

وسیله به هانقشههاي اتوکد تابلو و تهیه تهیه دفترچه محاسبات و طراحی تابلو )طراحی نقشه

 افزار(نرم

3 3 

6 

 هاي فشار متوسط در داخل ساختمانشبکه

 -خشک) ترانسفورماتور -پست عمومی -پست کمپکت -پست اختصاصی -پست پاساژ

 انتخاب، جانمایی و تعیین ابعاد انواع پست -خانه یدکل -روغنی هرمیتک( -روغنی کنسرواتیو

 ی انواع پست، بازدیدخطتکو رسم نمودار 

5 4 

7 

 هاي خاصیطمحمبانی طراحی تأسیسات برق 

 استخر سونا، جکوزي و ...

 ..هاي با مصرف باال و .هاي خاص صنعتی: پتروشیمی، داروسازي، پاالیشگاه و کارخانهمحیط

4 1 

 12 4 کامل تأسیسات الکتریکالپروژه طراحی  8

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 ساعتتعداد 
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 هاي آبی...مجموعه -استادیوم ورزشی -دانشگاه -کارخانه -هتل -طراحی بیمارستان

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ...طراحی، نظارت و اجراي تأسیسات الکتریکی ساختمان، بیمارستان، هتل و 

 

 منبع فارسی و خارجی( منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ها طرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان

 (13)مبحث 

دفتر تدوین مقررات ملی 

 ساختمان
 

مرکز تحقیقات راه، 

 مسکن و شهرسازي
1395 

مشخصات فنی عمومی و اجراي 

 (111نشریه )تأسیسات برقی ساختمان 

معاونت نظارت راهبردي 

 دفتر نظارت بودجه
 

سازمان مدیریت و 

 ریزي کشوربرنامه
1393 

 جویی در مصرف انرژيصرفه

 (19)مبحث 

دفتر امور مقررات ملی 

 ساختمان
 

مرکز تحقیقات راه، 

 مسکن و شهرسازي
1395 

هاي جزییات اجرایی تیپ تأسیسات نقشه

 (393نشریه )الکتریکی ساختمان 

معاونت نظارت راهبردي 

 بودجهدفتر نظارت 
 

سازمان مدیریت و 

 ریزي کشوربرنامه
1395 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 تدریستخصصی و  کار سابقه سال 3ارشد برق قدرت و داراي  کارشناسی مدرک حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور دیتا و برد وایت کالس استاندارد مجهز به
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و پژوهش پروژه آزمایشگاه، تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمآزمون پایان %41پروژه و  %31ترم، ارزشیابی مستمر در طول 31%
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 1هاي تخصصی قدرت  افزاردرس نرم -3-8
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 1هاي انرژي الکتریکی هم نیاز: تحلیل سیستم

 هاي قدرتسیستم ها در تحلیلافزار هاي تخصصی قدرت و کاربرد آنکلی درس: تسلط بر نرم هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 MATLABافزار نرممحیط کد نویسی 

و عملیات ریاضی ماتریسی، معرفی عملگرهاي ریاضی و منطقی، ترسیم نمودار، تابع  ماتریس

 نویسی، دستورات شرطی، دستورات حلقه

1 9 

2 

 MATLABافزار محیط سیمولینک نرم

 MATLABکتابخانه عمومی 

 در سیمولینک runمحیط اجرا و 

 و اجزاي آن SimPowerSystemsتولباکس 
Powerlib 

1 9 

3 
در  SimPowerSystemsابزار هاي الکتریکی به کمک جعبههاي قدرت و ماشینتحلیل سیستم

 قالب پروژه
1 9 

4 

 . اهمیت، کاربرد و توابع آنETAP افزارنرم

 ETAPافزار هاي قدرت با نرمترسیم و تحلیل شبکه

 افزارها در این نرمتجهیزات و کتابخانه قدرت. مدل هايسازي سیستممدل

  IEEEو  IEC ستانداردهايبا انظري و اهداف آنالیزهاي پخش بار و اتصال کوتاه مطابق 

 تحلیل پخش بار، تحلیل اتصال کوتاه، تحلیل سیستم ارتینگ

 افزارهاي خروجی نرمهشدارها و گزارش

 پایدارياندازي موتور و آنالیز بررسی راه

 نیرزمیز یکشارتینگ و کابل

 بررسی جریان پذیري کابل و انتخاب سطح مقطع بهینه

 هاهماهنگی و تنظیم رله

1 21 

 48 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 افزار هاي تخصصی قدرتتوانایی انجام کار با نرم

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 افزارآموزش پروژه محور نرم

ETAP 
 دیباگران  احمد درویشی

آخرین 

 چاپ

 ETAP مرجع کاربري

 ،يرجندیب عیمط اکبریعل

 ،یقتکشاورز با حق رضایعل

 يمحمد مقار

 1392 سها دانش 

MATLAB 1393 نص یانیمحمود د اوگاتا کنترل یمهندس يبرا 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 و متلب ETAPافزار هاي سال سابقه تدریس نرم 3حداقل  مهندسی برق قدرت و ارشد رشته حداقل کارشناسی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ETAPو  MATLABافزار هاي نرم -سایت مجهز به رایانه و تجهیزات جانبی 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هااي یا ترکیبی از آنکارگروهی یا پروژه صورتبهفعال و تعاملی و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمپایان آزمون 21پروژه و % 41ترم، %ارزشیابی مستمر در طول %41
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 2افزار هاي تخصصی قدرت درس نرم -3-9
 نوع درس: تخصصی

 1افزار هاي تخصصی قدرت : نرمنیازپیش

 -هم نیاز: 

 revitافزار هدف کلی درس: تسلط نسبی بر ترسیم و تحلیل تأسیسات الکتریکی در نرم

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 6 1 هاها و تولباکسو بیان افزونه revitافزار نرم 1

 revit 1 12افزار ترسیم، معماري ساختمان و تأسیسات مکانیکی با نرم 2

3 

 revitافزار ها در نرمکشی و جانماییترسیم تأسیسات الکتریکی، لوله

 هاي پریزهاي برق و یو پی استرسیم سیستم طراحی و

 شبکه کامپیوتر و هاي تلفنسیستم طراحی و ترسیم

 کشی آنتن مرکزيطراحی سیم

 هاي اعالم حریقترسیم سیستم طراحی و

 مورداستفاده در ساختمانهاي صوتی طراحی و ترسیم سیستم

 هاي دوربین مدار بستهطراحی و ترسیم سیستم

 هاي برقهاي سینی کابل و تابلويطراحی و ترسیم سیستم

1 24 

6 

 افزار هاي برخط در حوزه مهندسی برق قدرتافزار هاي ندرویدي و نرمنرم

 :نمونه

Electrical Technology, EveryCircuit, DroidTesla, Electrical Pro, Electrical 

Engineering Pack, Electrical Wiring, Electrical calculations 

1 6 

 48 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 revitافزار سازي تأسیسات الکتریکی در نرمتوانایی شبیه

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

سازي افزار مدلنرم یکتاب آموزش جامع و تخصص

 REVIT 2121ساختمان 
 1399 نوآور  قاسم آریانی

 REVIT MEP 2119 یو تخصص يکتاب آموزش کاربرد

 و برق کیمهندسان مکان ژهیو
 1399 نوآور  نقویانحمزه 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 ساعتتعداد 

https://mftmirdamad.com/?post_type=product&p=12694
https://mftmirdamad.com/?post_type=product&p=12708
https://mftmirdamad.com/?post_type=product&p=12659
https://mftmirdamad.com/?post_type=product&p=12659
https://mftmirdamad.com/?post_type=product&p=12659
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 revitافزار مهندسی برق باسابقه تدریس نرم رشته حداقل کارشناسی ارشد

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 revitافزار رایانه و تجهیزات جانبی آن به تعداد دانشجویان و نرم
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هااي یا ترکیبی از آنکارگروهی یا پروژه صورتبهفعال و تعاملی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمآزمون پایان %21پروژه و  41ترم، %ارزشیابی مستمر در طول %41
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 درس زبان تخصصی -3-11
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: درک مطلب متون فنی و ساختار نوشتارهاي فنی برق به زبان انگلیسی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 3 شناسی )اسم، فعل، صفت، قید(واژه 1

 1 7 فنی برقدرک مطلب متون  2

 1 2 رزومه نویسی انگلیسی، نوشتن ایمیل انگلیسی، ساختار یک نامه انگلیسی 3

 1 2 هاي تخصصی و فنینامهها، واژهنامهچگونگی استفاده از واژه 4

5 

 و مستندات فنی انگلیسی (Data Sheet) نحوه استفاده و خواندن برگه مشخصات

هاي الکتریکی، یک نمونه سیستم اعالن حریق و بررسی برگه مشخصات یک نمونه از ماشین

 PLCیک نمونه 

5 1 

6 Help افزار افزار هاي تخصصی رشته ازجمله نرمخوانی نرمMATLAB 4 1 

7 
لیسی و گتها و گزارش فنی به زبان انیتتاالت و دیتاشتترنتی مقتتجوي اینتونگی جستچگ

 يهاچند رسانههاي سیستم
2 1 

8 

متن آزاد توسط استاد  صورتبهتواند هاي تخصصی برق، این بخش میاصطالحات و واژه

 :شوددرس انتخاب شود. موارد زیر پیشنهاد می

 چاپمن -هاي الکتریکیبخشی از کتاب ماشین -1

 ویلیام هیت -کتاب مدارهاي الکتریکی -2

 رشید -کتاب الکترونیک قدرت -3

 گرینجر و یونسوناست -قدرتهاي سیستمکتاب 

7 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ا و ههاي استفاده صحیح از منابع انگلیسی تخصصی، درک مطلب و خواندن دیتاشیتهاي تخصصی برق، روششناخت واژه

 متون تخصصی انگلیسی

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Professional English in use 

engineering with answers: Technical 

English for professionals 

Mark Ibbotson  Cambridge 

University Press 
2119 

Preparation Course For The Toefl 

Test Deborah Philips  LONGMAN 2118 

زبان تخصصی برق، الکترونیک، کنترل و 

 مخابرات
 آخرین چاپ دانشگاه تهران  منوچهر حقانی

     هاي اینترنتییتسا

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

هاي مهندسی برق و داراي سه سال سابقه تدریس زبان تخصصی برق و داراي گواهی یشگراکلیه  ارشد یکارشناسحداقل 

 %61رسمی با نمره باالي قبولی در یک آزمون زبان 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

براتوارهاي ویژه الشود پیشنهاد می) یتعاملو قابلیت چینش کالس  برد یتواکالس استاندارد مجهز به ویدئو پروژکتور، تخته 

 یادگیري آموزش زبان محیط کالس باشد(
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هااي یا ترکیبی از آنکارگروهی، بحثی و پروژه صورتبهتوضیحی و تعاملی و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یابی شناختیمهارتی و ارزشیابی ارزش (،مطلق نمره اکتسابی نهیابی مبتنی بر پیشرفت تحصیلی )ارزش ارزشیابی آغازین،

 ترمارزشیابی مستمر )عدم ارزشیابی تجمعی(، آزمون پایان
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 درس کارگاه اتوماسیون صنعتی -3-11
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 )سازگار با آن( HMIزیمنس( و یک نوع  S7-1211متداول )مثل  PLCهدف کلی درس: آشنایی با یک نوع 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ریزيي قابل برنامههارلههاي کلی و مقایسه و مرور ازنظر برند و قابلیت PLCمرور انواع 

ها یا نمایش فیلم یا با نشان دادن خود آن (Pharaoو  LOGO ،Zen ،Zelio)مثل لوگو 

 تصاویري از هریک

 متعارف PLCاز یک خانواده از  PLCي انواع بنددسته

 هامورد آموزش ازنظر کامپکت یا ماژوالر بودن و مقایسه امکانات آن PLCانواع 

 ها سازگار است.(با هر یک از آن)( Expansionي توسعه )هاماژولانواع 

1 2 

2 

 PLCامکانات متداول یک نوع 

، انواع توابع از هاشمارنده، انواع هافلکها، انواع تایمرهاي عمومی و خاص، انواع دیمانسیون

ي دیجیتال به آنالوگ و بالعکس، خواندن هامبدلاي، یسهمقاقبیل توابع عملیات ریاضی و 

 و کنترل وزن مخازن. ACاینکودر و کنترل دور موتور 

1 32 

 21 1 انتخابی و داراي امکانات بروز PLCسازگار با  HMIوع یک ن 3

4 

شده در درس کنترل صنعتی و آزمایشگاه یمعرفنوع سنسور از سنسورهاي  8یري حدود کارگبه

، یکآلتراسون ،فلوسنج براي مثال سنسورهايهوشمند ) کنترل هايسیستم اجزاي و یا درس

 مغناطیسی(

در قالب یک  PLCو  HMIیسی براي یک پروسه کامل صنعتی با استفاده از سنسور، نوبرنامه

 پروژه

1 11 

 64 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 HMIو  PLCو ایجاد ارتباط بین  PLCنویسی و اجراي یک پروژه صنعتی با توانایی برنامه

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 TIA Portalترین مرجع کاربردي کامل
محمدرضا ماهر، امیر 

 بحرینی
 1398 نگارنده دانش 

Learn-/Training Textbook TIA 

Portal Modules for Automation 

System SIMATIC S7-1211 
© Siemens  © Siemens AG 2117 

 1396 انتشارات ماهواره  مجید کاظمی ، وحید عبدي زیمنس TIA Portal - گام به آموزش گام

 PLCافزار کتاب آموزشی نرم
مبنا براي آموزش غیر  PLCکه یدرصورت)

 است.( شدهانتخاباز زیمنس 
    

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي صنعتی درزمینه اتوماسیونسال سابقه اجراي پروژه 3قدرت یا کنترل و داراي حداقل  -ارشد برق  حداقل کارشناسی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفر 16براي یک گروه  HMIبا  S7-1211حداقل  CPUو داراي  PLCست آموزشی  8 آزمایشگاه مجهز به
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش و پروژه ی،کارگاه تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پروژه %31ترم و پایان آزمون 41ترم، % ارزشیابی مستمر طول 31%
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 درس الکترونیک قدرت کاربردي -3-12
 تخصصینوع درس: 

 آزمایشگاه و 1هاي الکتریکی ماشین: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاآن یريکارگبهیادگیري مفاهیم کاربردي الکترونیک قدرت و  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مرور کلی قطعات الکترونیک قدرت

 مشاهده -عملکرد بیان قدرت الکترونیک خاص هايیچسوئ مرور کلی

شامل دیود، تریستور، تریاک،  -قطعات تست عملی هايروش -یک هر کاربرد -قطعات

 MOSFETو  FETو  BJTو ترانزیستورها  GTOیه و چهار الدیاک و دیود 

IGBT  هاي چیسوئساختمان و عملکرد، تست عملی و بیان کاربردها و مقایسه آن با سایر

 قدرت

 فهاي کاري مختلولتاژ و جریان در فرکانس ازلحاظ قدرت الکترونیک هايیچسوئمقایسه 

 هاها و بستن بعضی از مدارات ساده با بعضی از آنآزمایش عملی تست هریک از آن

سازي افزار هاي شبیهو معرفی کلی نرم Matlabمعرفی هریک از این اجزاء در سیمولینک 

 الکترونیک قدرت

4 4 

2 

 هامرور مبدل

و کاربردهاي  (DCبه  AC) سازولتاژ خروجی انواع یکسومرور شکل ظاهري مدار و منحنی 

 هاآن

 و کاربردهاي آن (DCبه  DC)مرور کلی مدار چاپر 

و انواع اینورتر )تک  (PWMو مدوالسیون پهناي پالس ) (ACبه  DCمرور کلی اینورتر )

 هاکاربردهاي آن ( وفاز و سه فاز

 LED)تریستوري و ترانزیستوري( و درایور  DCمرور انواع درایو 

 )تک فاز و سه فاز( ACمرور انواع درایو 

 Matlabسازي با سیمولینک شبیه

2 2 

3 
 هاو کار عملی با آن DCبررسی انواع درایو 

 حداقل یک نمونه چاپري و یک نمونه تریستوري
2 2 

4 

 اینورترهاي نیروگاه خورشیدي

ساختمان و تعداد فاز و نحوه اتصال / عدم اتصال به شبکه و  ازنظرانواع اینورتر نیروگاهی 

 ها و بازدید از نیروگاه خورشیدياصطالحات خاص و کار با آن

 سازي اینورترها و تجهیزات نیروگاه خورشیديافزار هاي شبیهنرم

 یلوواتککار با یک اینورتر حدود یک 

4 4 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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5 

 AC (AC Drive)بررسی جامع درایو 

 (سخت خیلی و سخت ،متوسط سبک، کارهاي) کاربرد محل به توجهبا  AC درایو انواع

 الواتورها و هاکانوایر ،هاپمپ و فن موارد از یک هر موردنیاز درایو شناسایی

 ...و  هاینکرتاور و هایلجرثق آسانسورها، ها،یابآس و میکسرها

 Scalarانواع روش کنترل سرعت )اسکالر یا  ازنظر ACتنظیمات تخصصی یک درایو 

Control or V/f کنترل برداري یا ،Vector Control کنترل مستقیم با گشتاور یا  وDirect 

Torque Control) منظورههمههاي دیجیتال يورودهاي تغییر سرعت با و تنظیمات روش، 

، آشنایی با (RS232/RS485)آمپر، ارتباط سریال یلیم 21تا  4ولوم و کنترل با جریان 

 ACکدهاي خطا در درایوهاي 

هاي کنترل حلقه باز/حلقه بسته با درایو و مزایا و معایب هر یک از روش افزارسختمقایسه 

 تنظیمات هریک هايتفاوتو بررسی 

 ACهاي درایو یخروجو  هارلهو  منظورههمههاي دیجیتال يورودمعرفی سایر کاربردهاي 

6 6 

6 

 (Soft Startنرم / سافت استارت ) اندازراه

ساختمان و  ازنظر ACها با درایوهاي و مقایسه آن هااستارتکاربردها، مزایاي سافت 

 عملکرد و قیمت و...

 هاتنظیمات سافت استارت

2 2 

7 

 سازهاي انرژي الکتریکیها و ذخیرهانواع باتري

آمپرساعت )ظرفیت(، طول عمر، سرعت شارژ و ازنظر عملکرد و ساختمان،  باتري انواع

دشارژ، حجم و وزن در ظرفیت یکسان، قیمت، میزان تغییرات ولتاژ از شارژ تا تخلیه و 

 شیب تغییرات و...

ها باهم و هاي آناصطالحات ابر خازن، ابر باتري و سوپر باتري و اشتراک و تفاوت

 هاها و مشاهده شارژ و دشارژ ابر خازنکاربردهاي آن

 هاهاي شارژ و دشارژ هریک از انواع باتريهاي شارژ و توصیهمقایسه روش

4 2 

8 

UPS 

 با شکل موجهی مربعی و شبه سینوسی و آنالین و آفالین UPSانواع 

 UPSساختار و اجزاء مداري و عملکرد و کاربردهاي 

 UPSو کار با حداقل یک نوع  UPSتنظیمات 

2 2 

9 

 درایوهاسرو درایوها و استپر 

 DCو  ACها با درایوهاي ها و مقایسه آنهاي آنو قابلیت DCو  ACسرو درایوهاي 
 معمولی ازنظر ساختمان و اجزاء مداري و دقت و کیفیت عملکرد و کاربرد و قیمت

 استپر درایو و مقایسه آن با سرو درایو ازنظر مدار، عملکرد و...

 پخش فیلم و در صورت امکان بازدید

2 2 

11 

 هاي القاییکوره

 و کار با آن SSRمرور 

 مرور انواع کوره )الکتریکی و غیر الکتریکی(

 ها و مقایسه مزایا و معایب هریکانواع کورهاي القایی و اجزاء آن

4 6 



51 

 پخش فیلم و در صورت امکان بازدید

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ها ها و تنظیمات آنو سرو درایوها و سافت استارت DC، ACها، شناخت درایوهاي شناسایی انواع مبدل و توانایی کار با آن

ها، توانایی تست قطعات الکترونیک قدرت، شناخت استپر درایو و توانایی مقایسه با سرو در مدهاي مختلف و کار با آن

با سایر  هاي القایی و توانایی مقایسهو کوره هاو کار با آن UPSیدي، شناخت درایو، کار با اینورترهاي نیروگاه خورش

 ها با یکدیگرساز انرژي و توانایی مقایسه آنیرهذخانواع باتري و  و شناختهاي الکتریکی و غیر الکتریکی کوره
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 م ه. رشید الکترونیک صنعتی
 علیرضا صداقتی،

 بهزاد قهرمان
 1392 جهان فردا، نما

 دانیل هارت الکترونیک قدرت
جواد شکراللهی و 

 غیره
 1389 دانشگاه امیرکبیر

 UPS اندازيکتاب نصب و راه

 اندازي و اجرا: جلد اولمفاهیم، راه

  ،والفقاريذمحمد مهدي 

  ،مهسا سبزعلی 

 میرطاهر میرزایی
 1396 دیباگران تهران 

 1397 نسیم دانش کهن  محمدعلی محمدي UPSهمه چیز در مورد 

 1388 قدیس  پور یارند محمدرضا LS شرکت ACآموزش درایوهاي 

هاي القایی در آشنایی با عملکرد کوره

 فوالدسازي

محمد عسکري و... )گروه 

 پاترون(
 1397 هماي غدیر 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سابقه تدریس و داراي تجربه کار صنعتی مرتبط سال 3هاي مهندسی برق با حداقل یشگراحداقل کارشناسی ارشد کلیه 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 48یاز موردنتجهیزات مربوط به آزمایشگاه الکترونیک قدرت، فضاي 

 .نشوندعنوان فضاي کالس نظري و عملی از همدیگر تفکیک یچهبه
 

 روش تدریس و ارائه درس

توسط یک  زمانهم نظري و عملی صورتبهاین درس در آزمایشگاه و  تکرار )ازآنجاکهیشگاهی، تمرین و آزماتوضیحی، 

بصري  با مباحثه متناسب با امکانات سمعی توأمتوضیحی  صورتبههاي هر بحث ينظرشود یمگردد. توصیه یماستاد برگزار 

 سازي مطلب در همان جلسه نیز مدنظر باشد(ی و یا شبیهموجود در آزمایشگاه بیان شود و تمرین داده شود و انجام عمل
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پروژه %31ترم و پایان آزمون 41ترم، % ارزشیابی مستمر طول 31%

https://fidibo.com/books/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.gisoom.com/book/11426289/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-UPS/
https://www.gisoom.com/search/book/author-270093/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-298659/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%87%D9%86/
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 1 درس نگهداري و تعمیرات -3-13
 نوع درس: تخصصی

 و آزمایشگاه 1الکتریکی هاي ماشین: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 یابی ترانسفورماتورهایبو عتوانایی نگهداري و تعمیرات  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 نگهداري بهبود،) ریزي نگهداري و تعمیراتانواع برنامه -ي نگهداري و تعمیراتزیربرنامه

گهداري ن یر اصالحی،و تعمنگهداري  یر پیشبینانه،و تعمنگهداري  نگهداري و تعمیر اضطراري،

 یب نگهداري و تعمیراتو معامزایا  -(رانهیشگیپیر و تعم

1 - 

 - 1 با توجه به برنامه نگهداري و تعمیرات لیستچکتهیه  2

3 

 مولدهاي موتورها ویدهاي قدرت، کلترانسفورماتور،  یکیالکترپالک خوانی تجهیزات 

پالک خوانی چند نمونه از تجهیزات  -یازموردناستانداردهاي  -الکتریکی )دیزل ژنراتور(

 و کارگاهموجود در آزمایشگاه 

 هاي آموزشییلمف

2 3 

4 

ترمو ) یحرارتآلتراسونیک، دوربین : هاي تشخیص عیب در تجهیزات الکتریکیانواع روش

 آموزشیهاي یلمف -ویژن(، کرونا ویژن

 هاي فوقیابی با روشیبعبازدید از مراکز 

2 6 

5 

ریزي امهبرن و مانیتورینگ ترانس یابیبیع -ارزیابی ظاهري ترانس قدرت: ترانسفورماتور

آنالیز گازهاي  -هاآنالیزهاي روغن و نمونه -نگهداري بازدارنده و آنالیز ترانس ریبراي تعم

 -یابیبیترانسفورماتور براي اهداف نگهداري و تعمیرات و ع يهاتست -محلول در روغن

نیک و  یابی سوعیب -و برگشتی رفتتست آنالیز پاسخ فرکانسی  -هاتست بوشینگ

-مخزن -قرمزترموگرافی مادون -قاومت عایقی هستهم -آنالیز ارتعاشات -آلتراسونیک

 -(بوشینگ اتصاالت -ح روغنسط) هاها و عایقبوشینگ -کنندهرادیاتورها و سیستم خنک

ست ت -اي فشارقوي و ضعیف(سیم پیچهپارت )یابی اکتیو یبو عتست  -تپ چنجرها

اي هتست واشرها و اورینگ -(...ها و، فشارشکنترمومترها رله بوخهلتس،) یحفاظتتجهیزات 

 انجام تعمیرات موردنیاز تجهیزات کارگاه -هاي آموزشیاستفاده از فیلم -بنديآب

 بازدید از مراکز تعمیر ترانسفورماتورهاي توزیع و قدرت

11 39 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 یابی ترانسفورماتورهالیست و تعمیر و عیبتوانایی تهیه چک

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

نگهداري و تعمیرات 

 ترانسفورماتورهاي توزیع
 1359 امیرکبیر  محمد مجید نیا

 2119 مک گروهیل  زیمنس یرات ترانسفورماتورهاتعمبوک هند

 1391 سیم الکی فارس  محمد عراقی هاي تعمیر ترانسفورماتورهاروش

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 یابیسال در مراکز نگهداري و تعمیرات و عیب 3حداقل کارشناسی ارشد برق قدرت و سابقه کار 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

که  25K.V.Aحداقل با توان  21KV/411v دانشجو با امکانات )ترانسفورماتور توزیع روغنی 16کارگاه جهت آموزش 

 میگر( و روغن ترانسفورماتور) یقیعاداراي تمام تجهیزات حفاظتی موردنیاز سرفصل درس باشد(. دستگاه تست 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، پژوهش و بازدیدپروژه آزمایشگاه، تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 شدههاي انجامهاي نظري و عملی از آموزشآزمون
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 2 درس نگهداري و تعمیرات -3-14
 نوع درس: تخصصی

 1نگهداري و تعمیرات : نیازپیش

 -هم نیاز: 

 یابی موتورها و دیزل ژنراتورهاي الکتریکی، تابلوها و کلیدهاي قدرتتوانایی نگهداري و تعمیرات و عیبهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 1 عیوب مکانیکی -عیوب الکتریکی: هاي موتورها و مولدهاي الکتریکیمعرفی عیب 1

 1 1 یازاستانداردهاي موردن: اي الکتروموتورها و مولدهایابی و تعمیرات دورهلیست عیبتهیه چک 2

3 

-دنهاتصال ب -هاپیچها: سیمموتورهاي الکتریکی و روش تست آنانواع عیوب الکتریکی 

االنس ب -عدم تعادل جریان و ولتاژ الکتریکی -محکم بودن اتصاالت -تست اتصال حلقه

 -هاي آموزشیاستفاده از فیلم -تست عایقی موتورها -آنالیز فرکانسی -مغناطیسی و الکتریکی

 بازدید از مراکز تعمیر

4 15 

4 

رابی خ -هاخرابی بلبرینگ: هاعیوب مکانیکی موتورهاي الکتریکی و روش تست آنانواع 

استفاده از  -باالنس مکانیکی و جرمی -آنالیز ارتعاشی - ...ها وخرابی بوش -هایاتاقان

 بازدید از مراکز تعمیر -هاي آموزشیفیلم

4 15 

 1 1 یابی سیستم تهویه الکتروموتورهاعیب 5

6 
استفاده از  -مدار قدرت -مدار کنترلر -مدار تحریک مدارهاي دیزل ژنراتورها:یابی عیب

 بازدید از مراکز نصب دیزل و تعمیرات آن -هاي آموزشیفیلم
3 9 

7 

تاکتورها یابی کنعیب -یابی کلیدهاي قدرتعیب ها:لیست آنیابی تابلوهاي برق و چکعیب

بازدید از مراکز تعمیر کلیدهاي قدرت  -آموزشیهاي استفاده از فیلم -یزات فرمانو تجه

 وکنتاکتورها.

2 9 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 یدهاي قدرتو کل تابلوها یابی موتورها، دیزل ژنراتورهاي الکتریکی،لیست و تعمیر و عیبتوانایی تهیه چک

 

  

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 صنعت آب و برق  خدرزاده حفاظت پیشرفته موتورهاي الکتریکی

 2119 مک گروهیل  زیمنس بوک تعمیرات موتورهاي الکتریکیهند

 1391 ققنوس  حمید لسانی یکیالکترهاي هاي تعمیر ماشینروش

 1393 آدینه  شاهرخ شاهی قدرتیابی کلیدهاي هاي عیبروش

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 یابیسال سابقه کار در مراکز نگهداري و تعمیرات و عیب 3حداقل کارشناسی ارشد برق قدرت و 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

داقل حیزل ژنراتور با توان د هاي متفاوت؛ی با توانصنعتدانشجو با امکانات )الکتروموتور سه فازِ  16کارگاه جهت آموزش 

11K.V.A، یفرکانس ( ومیگر) یقیعایابی(، دستگاه تست جهت عیب و متوسطیف فشار ضعي برق و تابلوهاید قدرت کل 

 هاي الکتریکیارتعاشی( ماشین)
 

 ارائه درسروش تدریس و 

 ، پژوهش و بازدیدپروژه کارگاهی، تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 پایان ترم ی میان ترم وو عملهاي نظري آزمون
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 درس مدیریت مصرف انرژي الکتریکی -3-15
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی درس: آشنایی با مبانی مدیریت انرژي و توانمندي جهت ممیزي انرژي الکتریکی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 و استانداردهاي کیفیت انرژي GDPبار، شدت انرژي، یکپي برق، منحنی بار، هاتعرفهمفاهیم 

 مصرف )از بعد میزان انرژي مصرفی و هزینه انرژي(مبانی مدیریت 
6 - 

2 
 ها و ...(یکهارموندامنه، شکل موج، فرکانس، )مبانی کیفیت توان 

 حرارت و برق( )در محیط آزمایشگاه()ممیزي انرژي، انواع و مراحل اجرایی آن 
4 8 

 4 - گیري و پایش کیفیت توان مصرفی )در محیط آزمایشگاه(تجهیزات اندازه 3

4 

 ،فن پمپ،دوار )یزات تجه مانند الکتروموتور، شناسایی نقاط اساسی در ذخیره انرژي

 (کمپرسور

 ترانسفورماتور ي،هوشمند سازو  کنترل خازنی، با آنک یه مطبوع،تهو یی،روشنا

تحلیل فنی اقتصادي، بهبود کیفیت انرژي، اثرات کیفیت توان نامطلوب، اثرات مصرف انرژي 

 ناصحیح

 عملی پروژه

4 21 

 - 2 مقررات ملی ساختمان )آخرین ویرایش(، کلیات و مباحث الکتریکی 19تبیین مبحث  5

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 گیري کیفیت توان و برداشت اطالعات آنعمومی و نصب تجهیزات اندازه صورتبهتوانایی ممیزي انرژي 

 

 پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کیفیت توان
محمد توکلی بینا، بیژن 

 رحمانی، مجیر ساکی
 1391 جاودان خرد 

 کیفیت توان
ید حسین س عارف درودي،

 حسینیان
 

ي امنطقهشرکت برق 

 تهران
1383 

جویی و مدیریت انرژي در صرفه

 الکتریکیهاي سیستم
  مؤلفانگروه 

ي انرژي وربهرهسازمان 

 ایران
1383 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس و داراي گواهینامه دوره مدیریت انرژي 3هاي برق با حداقل حداقل کارشناسی ارشد کلیه گرایش

 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

باحث گیري براي مفضاي کالس شامل وایت برد و دیتا پروژکتور براي مباحث نظري و امکان استفاده از آزمایشگاه اندازه

 یري و تحلیل کیفیت توان الکتریکیگعملی با تجهیزات اندازه
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، پژوهش و بازدیدپروژه تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 سنجش و ارزشیابی درسروش 

 پایان ترم هاي نظري و عملی میان ترم وآزمون
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 هاي کنترل خطی و آزمایشگاهدرس سیستم -3-16
 نوع درس: تخصصی

 1 افزار هاي تخصصی قدرتنرم -2مدارهاي الکتریکی  -: ریاضی مهندسینیازپیش

 -نیاز:  هم

ري کارگیهاي کنترل و نحوه بههدف کلی درس: شناخت مفاهیم اصلی در سیستم

 صنعتی PIDکنترلر 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
در  دستورات پایه -سازي با معادالت دیفرانسیلمدل -هاي کنترلتعاریف اولیه از سیستم

 متلب.
1 2 

2 
سازي ادهس -نمایش و مفهوم قطب و صفر -نحوه تعریف تابع انتقال در متلب -تابع انتقال

 مفهوم فیدبک و انواع آن. -دیاگرام بلوکی با استفاده از دستورات متلب
1 2 

3 

مشخصات عملکردي  -پاسخ پله و ضربه -نوع سیستم -مرتبه اول و دوم هايسیستم

ور جابجایی قطب و صفر روي پاسخ پله. استفاده از دستبررسی تأثیر  -هاي مرتبه دومسیستم

Subplot  و انطباق محل قرار گرفتن قطب با پاسخ پله و نسبت میرایی در سیستم مرتبه دوم

 نمونه.

2 4 

 2 1 .هاقطبمشاهده اثر تغییر بهره در موقعیت  -محک راث -مفهوم پایداري 4

5 
نوع صفر، یک و دو به ورودي پله، شیب و هاي مشاهده خطا در سیستم -خطاي حالت مانا

 سهمی.
1 2 

6 

سم ر -استانداردسازي معادله مشخصه براي رسم مکان -هامفهوم و کاربرد مکان هندسی ریشه

تحلیل رفتار سیستم به ازاي تغییر بهره در مکان هندسی  -ها در متلبمکان هندسی ریشه

له و نوع پاسخ پ ، زمان نشستجهشفرا بررسی مشخصات عملکردي سیستم مانند )ها ریشه

 ها(.و نحوه تغییر آن به ازاي تغییر بهره در مکان هندسی ریشه

2 4 

 2 1 در حوزه زمان PDهاي خطی با کنترلر طراحی سیستم -PIDانواع کنترلرهاي  7

 2 1 در حوزه زمان PIهاي خطی با کنترلر طراحی سیستم 8

9 

آزمایش کنترل دو وضعیتی روي یک پروسه کنترل فرایند صنعتی  -کننده دو وضعیتیکنترل

بررسی اثر  -روي سیستم کنترل دما PIDتنظیم پارامترهاي کنترلر  -مانند پروسه کنترل دما()

 در یک کنترلر صنعتی روي رفتار سیستم کنترل دما Dو  P ،Iتغییرات پارامترهاي 

1 4 

11 

تفاده اس -آزمایش عملکرد سیستم کنترل سرعت و موقعیت روي مجموعه آموزشی سرو موتور

ها در حالت کنترل سرعت و کنترل موقعیت و مقایسه دو سیستم از رسم مکان هندسی ریشه

روي سیستم کنترل سرعت و  PIDآزمایش کنترلر  -ازنظر مشخصات عملکردي و پایداري

نمایش حالت ناپایداري روي سیستم کنترل  -ی سرو موتورکنترل موقعیت در مجموعه آموزش

 موقعیت با افزایش قطب و افزایش بهره

1 4 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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11 
گیري تشخیص و اندازه -رسم دیاگرام بود در متلب -دیاگرام بودمفهوم پاسخ فرکانسی و 

 تشخیص پایداري در دیاگرام بود -حاشیه بهره و فاز در متلب
2 2 

 2 2 حوزه فرکانسطراحی جبران ساز در  12

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

و  هبراي یک سیستم صنعتی، تجزی شناخت اجزاء یک سیستم کنترلی، تشخیص ورودي، خروجی، اغتشاش، فیدبک و ...

هر بخش از  توانایی اصالحهاي مختلف، تغییر پارامترهاي یک کنترلر صنعتی و تحلیل رفتار سیستم به ازاي افزایش بهره

 پاسخ زمانی سیستم، تغییر کدام پارامتر کنترلر و چگونگی تغییر

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 نص دیانی اوگاتا مهندسی کنترل

 1399 خراسان نام سپید دورف هاي کنترل پیشرفتهسیستم

 1391 دانشگاه صنعتی شریف علی کافی بنجامین کو کنترل

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 حداقل کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

دما شامل  پروسه کنترل -سیموالتورهاي کنترل خطی -نصب متلببا قابلیت دستگاه کامپیوتر  8آزمایشگاه مجهز به حداقل 

 متراسیلوسکوپ دیجیتال و مولتی -مجموعه آموزشی سرومکانیزم -صنعتی PIDکنترلر 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي عملی توسط دانشجو.انجام آزمایش -ارائه درس در محیط آزمایشگاه

 نشود.عنوان مکان و ارائه بخش نظري و عملی از همدیگر تفکیک هیچبه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هاي آزمایشگاهی و آزمون عملیآزمون کتبی، گزارش کار و فعالیت
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 هاي توزیع و انتقالدرس طراحی پست -3-17

 نوع درس: تخصصی

 1هاي انرژي الکتریکی : تحلیل سیستمنیازپیش

 -هم نیاز: 

 کیلوولت( 411کیلوولت تا  21هاي توزیع، فوق توزیع و انتقال )از هدف کلی درس: آشنایی با طراحی پست

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 ي.امنطقهالمللی، ملی و ینبدر سطوح مختلف و استانداردهاي مرتبط  هاپست 1

2 
 مبانی طراحی پست

 یابی، تمرکز بار، ولتاژ متناسب، ظرفیت پست، نوع آرایش پست، نقطه ژرف.مکان
4 - 

3 

 هاي فشار متوسططراحی پست

محاسبات الکتریکی الزم، طراحی شبکه زمینی در برآورد بار و ظرفیت ترانسفورماتور، 

کیلوولت(  4/1/11کیلوولت و  4/1/33کیلوولت و  4/1/21هاي موردنیاز صنعت برق )پست

کیلوولت در صنایع خودرو و صنایع ذوب  6/21مانند )هاي موردنیاز صنایع خاص و پست

 کیلوولت در صنایع ریلی( 6/1/21یا 

 ها.هاي مختلف آنو آرایش RMU پاساژهاي کمپکت، پدمانتد، پست

 هاي توزیع.نمایش فیلم و بازدید از پست

11 - 

4 

 هاي فشارقويطراحی پست

 هاي فشارقوي و انواع آن ازنظرپست

 د )تبدیل یا کلید زنی(عملکر -

 (GIS و AIS)نوع عایق  -

 ساخته و کمپکت(استاندارد، موبایل، پیش)نوع طراحی  -

 یراحط، پست زاتیتجهها، معرفی انواع و مقایسه فنی و اقتصادي آن و انواع آن يبندنهیش

، الزم یکیالکتر محاسبات، (اتیمقاطع و جزئ ،ییجانما ،یخط)تک یهاي اساسو نقشه اتیکل

یري شبکه در طراحی مانور پذ، بر کنترل و حفاظت يامقدمه، هاو روش انتخاب آن دهایکل

 پست، بررسی اقتصادي.

 هاي انتقال.بازدید از پستنمایش فیلم و 

 هاي گروهی طراحی حداقل یک نوع پست.انجام پروژه

14 - 

 - 32 جمع

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
ار با هاي فشارقوي و کتوانایی طراحی انواع پست افزار هاي قدرتهاي فشارقوي و تسلط به نرمآشنایی با تجهیزات پست

 افزار هاي مربوطنرم

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  کریم روشن میالنی هاي توزیع برقطراحی شبکه
آموزش علمی 

 صنعت آب و برق

آخرین 

 چاپ

مشخصات فنی، عمومی و اجرایی 

ه نشری)خطوط فوق توزیع و انتقال 

417 ،427 ،437 ،451 ،478 ،512) 

 ارکی لکروي،

 ادوارد جی. هومز

حسین شاطري، 

 صادق جمالی

دانشگاه علم و 

 صنعت

آخرین 

 چاپ

 هاي فشارقويطراحی پست
معاونت نظارت راهبردي 

 دفتر نظارت بودجه
 

سازمان مدیریت و 

 ریزي کشوربرنامه

آخرین 

 چاپ

 هاي فشارقويطراحی پست

 عماد صمدایی،

 مهدي حسینی، سید

 يباریجوبهرام رشیدي 

 علوم رایانه 
آخرین 

 چاپ

برداري از تجربیات عملی در بهره

 هاي فشارقوي برقایستگاه
 1395 دانشگاه اصفهان  رحمت ا... هوشمند

خوانی تجربیات عملی در نقشه

 فشارقويهاي ایستگاه

جعفر نصرتیان و 

 همکاران
 1397 قدیس 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 هاي توزیع و فشارقويهاي مشاور یا پیمانکار پستقدرت و تجربه در شرکت ارشد برق گرایش حداقل کارشناسی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 جهز به دیتا پروژکتور و وایت برداستاندارد م کالس
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و آزمون پایانو ارزشیابی مستمر با آزمون کوتاه، آزمون میان حل تمرین
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 فشارقوي و آزمایشگاه درس -3-18
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

گیري ولتاژهاي اندازه هاي تولید وها و روشدالیل شکست و توانایی تست آن ها وهدف کلی درس: آشنایی با انواع عایق

 AC و DCفشارقوي 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هاعایق

ق، تقامت الکتریکی عایتکست الکتریکی در عایق، استتعریف عایق، وظیفه عایق، پدیده ش

یات وصتیمیایی، خصتیی، پارامترهاي شرفتار گرمایکی، انتتار مکترف هاي یک عایق:یژگیو

 الکتریکی، عوامل اقتصادي

 هاي آموزشیفیلم

1 2 

2 

 انواع عایق

آن  و انواعهاي گازي هاي گازي، پدیده یونیزاسیون در عایقین عایقترمهمهاي گازي، عایق

یونیزاسیون ضربه، یونیزاسیون نوري، یونیزاسیون حرارتی، یونیزاسیون سطحی(، کاربردهاي )

 هاي گازيصنعتی پدیده شکست عایق

 هاي آموزشیفیلم -تست ولتاژ شکست چند عایق گازي

2 2 

3 

 هاي مایععایق

یف عدد عایقی، ویژگی فیزیکی یک عایق تعر هاي عایق مایع،یژگیوهاي مایع، ین عایقترمهم

 نظریه الکترونی،) یعماهاي شکست الکتریکی در عایق انواع ي عایق،هاروغنمایع، خواص 

، ي ناخالص گازيهابراثر حبابیزم شکست براثر ذرات ناخالص جامد، مکانیزم شکست مکان

 ات ناخالص مایعات متفرقه(مکانیزم شکست براثر ذر

 تست ولتاژ شکست چند عایق مایع

 هاي آموزشیفیلم

2 3 

4 

 هاي مایعدر شکست عایق مؤثرعوامل 

جنس الکترودها، شکل الکترودها، فاصله الکترودها، شکل ولتاژ اعمالی، سرعت افزایش ولتاژ، 

 آن، و انواعیق مایع، روغن ترانسفورماتور و عادرجه حرارت، پوشاندن الکترودها، حجم روغن 

استقامت الکتریکی، ضریب تلفات عایقی، ویسکوزیته، نقطه ترانسفورماتور )ي هاروغن خواص

اشتعال، نقطه ریزش در دماي پایین، تولید اسید و لجن(، استانداردهاي الزم براي روغن 

ي ازهاگ یزآنالولتاژ شکست،  تعیینترانسفورماتور )روغن  و تست هاآزمونترانسفورماتور، 

گیري میزان رطوبت، بررسی رنگ ظاهري، تعیین گیري درجه اسیدي، اندازه، اندازهشدهحل

3 8 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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نقطه  گیريگیري مقاومت مخصوص، اندازهیقی، اندازهعدد عاگیري تلفات عایقی، اندازه ضربت

 ترانسفورماتوریمیایی روغن و ش، فورورال(، تصفیه فیزیکی و اشتعالانجماد 

 ي روغن ترانسفورماتورهاتست

 یمیایی روغنو شهاي جهت تصفیه فیزیکی مکان از یدبازد

5 

مکانیزم جامد )هاي هاي جامد، انواع مکانیزم شکست در عایقین عایقترمهمهاي جامد، عایق

شکست ذاتی، مکانیزم شکست حرارتی، مکانیزم شکست فرسودگی، مکانیزم شکست لبه، 

 مکانیزم شکست الکترومکانیکی(

 یزات الکتریکیو تجههاي الکتریکی هاي صنعتی مورداستفاده در ماشینانواع عایق

 تست ولتاژ چند عایق جامد

 تست ولتاژ شکست چند مقره کوچک تابلویی در شرایط محیطی متفاوت

 هاي آموزشیفیلم

 یري ضریب تلفات عایقیگو اندازهتست 

 hi-potو تست میگر 

2 8 

6 

 مؤثر در آن و عواملپدیده کرونا 

 ها، عوامل مربوط به فرسودگی خطعوامل جوي، عوامل الکتریکی، عوامل مربوط به هادي

 هاي آموزشیفیلم

2 4 

7 
 هاي مربوط به ولتاژهاي فشارقويحریم

 هاي آموزشییلمو فبازدید 
1 4 

8 

 AC و DCهاي تولید فشارقوي روش

 ولتاژ برابر کنندهبا مدارات چند  DCتولید ولتاژ فشارقوي 

 سري ترانسفورماتورها بااتصال ACتولید ولتاژ فشارقوي 

1 8 

9 

 AC و DCي فشارقوي ولتاژهاگیري هاي اندازهروش

 ولتاژ فشارقوي با مدار مقسم ولتاژ گیرياندازه DC گیري ولتاژهاي فشارقوياندازه

 ي آنو باردارباري آزمایش بی 21Kv/411vاندازي یک ترانسفورماتور راه

 MOFو ترانسفورماتور  CVT با ACي فشارقوي ولتاژهاگیري اندازه

2 9 

 48 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

اندازي هاي الکتریکی، تست روغن ترانسفورماتورهاي الکتریکی، راهتوانایی تعیین و تست ولتاژ شکست انواع عایق

 AC ،DCهاي فشارقوي گیريو اندازه 21KV/411Vترانسفورماتور 
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 فشارقوي و عایق
 ثقفی، مهدي

 هوشمند رحمت اله
 1397 شهید چمران اهواز 

 1396 صنعتی امیرکبیر  محمدقلی محمدي اصول مهندسی فشارقوي الکتریکی

 1393 دانشگاه تهران  حسین محسنی الکتریکی فشارقوي مبانی مهندسی

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سابقه کار عملی در حوزه عایق و تست روغنقدرت و  برق مهندسی کارشناسی حداقل

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ولتاژ باال،  هايآزمایشگاه مجهز به دستگاه تست ولتاژ شکست انواع عایق، دستگاه تست روغن ترانسفورماتور، دیود و خازن

 25KVAبا توان حداقل  21KV/411V ، ترانسفورماتورCT، CVT، MOF و ترانسفورماتورهاي سري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي موردنیازتوضیحی و حل مسائل، پرسش و پاسخ، انجام آزمایش
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون نظري و عملی، تمرین و فعالیت
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 1هاي انرژي الکتریکی درس تحلیل سیستم -3-19
 نوع درس: تخصصی

 و آزمایشگاه 1هاي الکتریکی : ماشیننیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاسازي و تحلیل آنهاي انرژي الکتریکی، مدلهدف کلی درس: شناخت سیستم

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 هاي قدرتمقدمات و مفاهیم اولیه سیستم

 فازوري، مفهوم توان، مفاهیم پس فاز و پیش فاز، مفاهیم تولید و مصرفروابط 

 فاز، اصالح ضریب قدرتمفاهیم ژنراتور و موتور، انواع بارها، سیستم سه 

به ولتاژ  رهاي سه فاز متعادل و نامتعادل، پریونیت، وابستگی بامفهوم کنترل توان راکتیو، سیستم

 و فرکانس

مدل ساده ژنراتور سنکرون، روابط انتقال توان، ارتباط توان حقیقی و موهومی و نحوه تولید و 

 اي بر تولید پراکندهمصرف در خطوط، مقدمه

12 - 

2 

 پارامترهاي خط

 اي، با آندل، ترانسپوزمفاهیم مقاومت، اندوکتانس، خازن، هادي توپر، توخالی، رشته

 ،GMD ،GMRانواع سیم و کابل و استانداردهاي مرتبط، 

 و مقایسه با سیستم شش فاز، پدیده کرونا مدارِاثر زمین، خط سه فاز تک و سه فاز چند 

 

8 
- 

3 

 مدل و عملکرد خط انتقال

 و رگوالسیون. Tو  مدل دوقطبی، خط کوتاه، خط متوسط، بلند )اشاره مختصر(، مدل 

و جریان شارژ  سري و موازي ( جبران سازيSILو برگشت، بار موجی،  رفت موجیمعرفی )

 خط.

 

6 

 

- 

4 

 پخش بار سیستم قدرت

مفهوم پخش بار یا پخش توان سیستم قدرت، ارائه اطالعات کلی شبکه برق ایران، ماتریس 

 ادمیتانس، روش گوس سایدل دوباسه

قطبی و دکارتی، انواع باس،  صورتبهمعرفی ماتریس امپدانس و شبکه، معادالت توان 

 نویسیژاکوپی، نیوتن رافسون، پخش بار جداشده، برنامه-سایدل، گوس-گوس هايروش

خلوت )تنک( مفهوم پایداري ولتاژ، ترانسفورماتور با تپ، تلفات سیستم قدرت، انواع 

هاي بکه، محاسبات نقطه ژرف، افت ولتاژ و افت توان در شDCهاي توزیع، پخش بار شبکه

 توزیع.

 

6 
- 

 - 32 جمع

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاي انرژي الکتریکیسازي سیستملتوانایی مد

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هادي سعادت 1هاي قدرت بررسی سیستم

 احد کاظمی،

 شهرام جدید،

 حیدر علی شایان فر

دانشگاه علم و 

 صنعت
1392 

خالصه درس و حل مسائل 

 هاي قدرتبررسی سیستم
 1387 نگاران سبز  مصطفی عیدیانی

 اینگمار الگرد یانرژي الکتریک هايسیستمنظریه 

نجات مهدوي طباطبایی، 

 ،زادهسعید قاسم

 سید حسین حسینی 

دانشگاه صنعتی 

 سهند
1373 

 1393 نص محمود دیانی استیونسون تهاي قدربررسی سیستم

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 مرتبط وکاردر حوزهسابقه تدریس  سال 3و حداقل کارشناسی ارشد قدرت 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 پروژکتور و وایت بردجهز به دیتا کالس استاندارد م
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پرسش و پاسخ، حل مسائل توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و آزمون پایانحل تمرین و ارزشیابی مستمر با آزمون کوتاه، آزمون میان
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 2انرژي الکتریکی هاي درس تحلیل سیستم -3-21
 نوع درس: تخصصی

 1هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستم: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاي تحلیل خطا و پایدارسازي شبکههاي انرژي الکتریکی و روشهاي مهم شبکههدف کلی درس: آشنایی با مدل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مرکز کنترل انرژي و پخش بار اقتصادي

ایط رتمین حالت، آنالیز شتداري، تختظات پایتترل انرژي، مالحتاهیم مرکز کنتمروري بر مف

 اضطراري

 سازي، مفاهیم مختلف پخش بار بهینهسازي، مفهوم بهینهاي بر بازار برق و خصوصیمقدمه

 اقتصادي.تعیین تابع هزینه، فرمول تلفات، انواع پخش بار 

8 - 

2 

 اتصال کوتاه متقارن

 مفهوم اتصال کوتاه، انواع اتصال کوتاه متقارن و نامتقارن

 ماتریس ادمیتانس، ماتریس امپدانس، شبکه تونن

 محاسبه جریان اتصال کوتاه متقارن و ولتاژ بعد از خطا

8 - 

3 

 اتصال کوتاه نامتقارن

 ي مثبت، منفی، صفرهامؤلفهمفهوم سیستم نامتقارن و نامتعادل، مفهوم 

 انواع اتصال کوتاه نامتقارن، مدل اتصال کوتاه تک فاز و دو فاز به هم

 تعیین جریان اتصال کوتاه نامتقارن

8 - 

4 

 پایداري گذرا و کنترل

 زاویه-مفهوم پایداري، انواع پایداري استاتیک و دینامیک، معادله نوسان توان

 مسئله.و حل  مفهوم معیار سطوح برابر

 (LFC( و کنترل فرکانس سیستم قدرت )AVRولتاژ )ساختار کنترل 

8 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هاي بحرانی شبکه، از تحلیل اتصال کوتاه تا تحلیل پایداري گذراشناخت عملکرد بهینه و حالت

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هادي سعادت 2و  1هاي قدرت بررسی سیستم

 احد کاظمی،

 شهرام جدید،

 حیدر علی شایان فر

 1392 دانشگاه علم و صنعت

 اینگمار الگرد یانرژي الکتریک هايسیستمنظریه 

نجات مهدوي طباطبایی، 

 ،زادهسعید قاسم

 سید حسین حسینی

 1373 صنعتی سهنددانشگاه 

 1393 نص محمود دیانی استیونسون تهاي قدربررسی سیستم

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 و تخصص مرتبط تدریس سال سابقه 3با حداقل کارشناسی ارشد قدرت 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 جهز به دیتا پروژکتور و وایت بردکالس استاندارد م
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و حل مسائل توضیحی، پرسش و پاسخ
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و آزمون پایانحل تمرین و ارزشیابی مستمر با آزمون کوتاه، آزمون میان
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 هاي انرژي الکتریکیآزمایشگاه تحلیل سیستم -3-21
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 2هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستمهم نیاز: 

بات برداري، محاسسازي شبکه، تحلیل استاتیک شبکه در سناریوهاي مختلف بهرههاي مدلهدف کلی درس: آشنایی با روش

 اتصال کوتاه و پایداري شبکه

 آموزشیسرفصل  -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 افزار تحلیل سیستم قدرتانواع نرم

 افزار دیجسایلنتهاي نرمتوانایی

 افزار دیجسایلنتعلت استفاده از نرم

 افزارافزار، انواع مختلف ویرایش نرمافزار، نحوه نصب نرمنکات اصلی کار با نرم

- 5 

2 

 افزاربا سه در محیط نرم 9ساده  شبکهسازي یک پیاده

 ي مختلفهاماننحوه کار با ال

 هاالماننحوه عدد دهی به 

( LIBRARYکتابخانه )از  و استفادهتهیه  نحوه (،و بار منبع سازي خط، ترانس،)مدل

 افزار.ها از نرمی گرفتن پروژهو خروجها یلفاافزار و نحوه ورود نرم

- 9 

3 

 پخش بار

 هاي مختلفانواع پخش بار متقارن با روشتحلیل 

ولتاژ  بار و اضافه ولتاژ، رسم دیاگرام برداريتعیین تلفات شبکه، ذخیره چرخان، تعیین اضافه

 ولتاژ، تعیین جهت انتقال توان-و جریان، رسم دیاگرام بار

- 7 

4 

 تحلیل شبکه

 گذاري، تغییر وابستگی بار به ولتاژجبران توان راکتیو با خازن

 صورت دستی و خودکاربررسی اثرات تغییر تپ ترانس به

 کنترل ولتاژ باس با استفاده از روش کنترل ژنراتور

 تعیین فیدر، تغییر بار برحسب توان فیدر، رسم پروفایل ولتاژ از دید فیدر

 افزارگیري در نرمهاي گزارشانواع روش

- 12 

5 

 اتصال کوتاه

 هاها و خطو نامتقارن با استانداردهاي مختلف بر روي باستحلیل انواع اتصال کوتاه متقارن 

 رسم جریان اتصال کوتاه

- 6 

6 

 پایداري گذرا

 هاي دینامیکینحوه رسم منحنی

 تعیین زمان و مکان خطا

- 9 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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 تعیین زمان قطع خطاي بحرانی

 48 1 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 2و  1هاي انرژي الکتریکی اي سیستم قدرت در حد درس تحلیل سیستمحرفهافزار نرم توانایی کار با

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 هادي سعادت 2و  1هاي قدرت بررسی سیستم

 احد کاظمی،

 شهرام جدید،

 حیدر علی شایان فر

 1392 صنعتدانشگاه علم و 

 اینگمار الگرد یانرژي الکتریک هايسیستمنظریه 

نجات مهدوي طباطبایی، 

 ،زادهسعید قاسم

 سید حسین حسینی

 1373 دانشگاه صنعتی سهند

 1393 نص محمود دیانی استیونسون تهاي قدربررسی سیستم

     افزار( نرمHELPراهنما )

 

 یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و  -د

 هاي مدرسویژگی

 مهندسی برق قدرتافزار هاي تدریس نرم سال سابقه 3با حداقل کارشناسی ارشد قدرت 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفري 16گروه دستگاه رایانه براي یک  16سایت کامپیوتر مجهز به دیتا پروژکتور با حداقل 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 سازيتوضیحی، پرسش و پاسخ، حل مسائل و شبیه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 سازي و آزمون نهاییارزشیابی مستمر در هر جلسه، تحویل گزارش شبیه
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 درس طراحی خطوط توزیع و انتقال -3-22
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 کیلوولت( 411کیلوولت تا  21هدف کلی درس: آشنایی با طراحی خطوط توزیع و انتقال )از 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

 بندي شبکهانواع تقسیم

 ايالمللی، ملی و منطقهاستاندارهاي بین

 شدهسطح ولتاژ شبکه از روي تأسیسات نصب

2 - 

2 

 ترین گزینههاي طراحی و انتخاب مناسباولویت

 هااي مختلف و نیازمنديتشریح طراحی خطوط، بخشه

 ابزار شناسی و یراق شناسی

2 - 

3 

 کیلوولت( 33کیلوولت و  21ولت،  411طراحی خطوط توزیع نیرو )

 ترانسفورماتور تیبرآورد بار و ظرف

 )افت ولتاژ شبکه، محاسبات اتصال کوتاه( شبکه یکیالکتر محاسبات

مانند  یکیصطالحات مکانبا ا ییو آشنا یکی)شامل محاسبات مکان ییشبکه هوا یطراح

 انواع اسپان و ...( -Sagفلش، 

 ینیشبکه زم یطراح

 فیدر خطوط فشار ضع نیبر شبکه زم ايمقدمه

 زیدفترچه پروژه شامل محاسبات، نقشه و ر هیته -یصورت گروهپروژه به کی انجام

و بازدید از  شدهو دفاع از پروژه طراحی انیدانشجو یرسا يو ارائه در کالس برا متره

 هاي در حال اجراپروژه

7 

 

12 

 

4 

کیلوولت  231کیلوولت،  132کیلوولت،  63طراحی خطوط فوق توزیع و انتقال نیرو )

 کیلوولت( 411و 

 یکیالکتر یطراح

 یکیمکان یحطرا

 يگذار برج

تهیه دفترچه پروژه شامل محاسبات، نقشه و ریز  -صورت گروهیانجام یک پروژه به

و بازدید از  شدهمتره و ارائه در کالس براي سایر دانشجویان و دفاع از پروژه طراحی

 هاي در حال اجراپروژه

3 12 

 - 2 نمایش فیلم()هاي توزیع و انتقال عیوب ناشی از طراحی نادرست در شبکه 5

 8 - افزار هاي محاسبات الکتریکی و مکانیکی طراحی خطوط انتقالنرم 6

 32 16 جمع

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 توانایی انجام محاسبات الکتریکی و مکانیکی خطوط توزیع و انتقال

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 طراحی خطوط انتقال برق
سید محمدرضا 

 نوحی
 1391 امیرکبیر 

 1393 اي تهرانبرق منطقه  حیدري .قدرت آ طراحی الکتریکی خطوط انتقال نیرو

  فرامرز قلیچی طراحی جامع خطوط انتقال فشارقوي
شرکت مهندسین 

 مشاور موننکو ایران

آخرین 

 چاپ

هاي هوایی توزیع برق، تجهیزات شبکه

 و طراحی
  کریم روشن میالنی

آموزش علمی صنعت 

 آب و برق

آخرین 

 چاپ

 هاي توزیع برقطراحی شبکه
 ارکی لکروي،

 ادوارد جی. هومز

حسین 

شاطري، 

 صادق جمالی

 دانشگاه علم و صنعت
آخرین 

 چاپ

مشخصات فنی، عمومی و اجرایی 

نشریه )خطوط فوق توزیع و انتقال 

417 ،427 ،437 ،451 ،478 ،512 ) 

معاونت نظارت 

راهبردي دفتر 

 نظارت بودجه
 

سازمان مدیریت و 

 ریزي کشوربرنامه

آخرین 

 چاپ

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 طراح خطوطهاي حداقل کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت و سابقه کار در شرکت

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 یوتر و دیتا پروژکتور و وایت بردکالس درس مجهز به یک دستگاه کامپ
 

 روش تدریس و ارائه درس

 و پژوهش پروژه آزمایشگاهی، تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانهاي کتبی میانآزمون 41پروژه و %  %31 ترم،ارزشیابی مستمر در طول 31%
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 هاي توزیع و انتقالدرس اتوماسیون شبکه -3-23
 نوع درس: تخصصی

 1هاي انرژي الکتریکی : تحلیل سیستمنیازپیش

 -هم نیاز: 

 ها.هاي توزیع و انتقال و کاربرد آناتوماسیون شبکهروز هاي بههدف کلی درس: توانایی کار با سیستم

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 آوري اطالعات.هاي ارتباطی و فنمفاهیم شبکه، سیستم 1

 - 2 انتقال دیتا روي خطوط برق() PLCهاي مخابراتی، فیبر نوري، هاي اسکادا، سیستمسیستم 2

 4 2 ...مفاهیم امنیت شبکه، سطح دسترسی و  3

4 
 هوایی، زمینی()اتوماسیون با قابلیت ها( ها )سوئیچقطع کننده

 شده در شبکه توزیعبازدید از تجهیزات اتوماسیون نصب
4 11 

5 
 (DCSو  RTU) هاي برقهاي کنترل از راه دور در شبکهسیستم

 مانیتورینگ-انتقالبازدید از مرکز دیسپاچینگ توزیع یا 
 3 4 

 2 2 ي ارتباطی مورداستفاده در صنعت برق ایرانهاپروتکل 6

 - 1 بررسی اثرات و منابع ایجاد سیستم اتوماسیون در صنعت برق 7

 RTU - 12 تنظیمات و پیکربندي عملی 8

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 هاي برقهاي اتوماسیون در پستسیستمتوانایی نصب و رفع عیب 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ي، هاي فشارقوسیستم اتوماسیون پست

 ها و کاربردهاي آنپروتکل
  گروه مؤلفین

شرکت برق 

اي منطقه

 خراسان

1391 

با  هاي فشارقوياتوماسیون پست

 آوري کنترل نیومریکفن

شرکت رأي آوین 

 فن
 

شرکت رأي 

 آوین فن

آخرین 

 چاپ

 هاي توزیع برقاتوماسیون شبکه

 احسان جواهري،

 رامین افشار، 

 علی سعیدي 

 

شرکت توزیع 

نیروي برق 

 مشهد

آخرین 

 چاپ

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 جان گرست یعهاي توزتحلیل و اتوماسیون سیستم

افشین لشکرآرا، 

 شفیع، عاطفه پور

 یطوالبهاجر باقري 

 1397 نیاز دانش

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

ترجیحاً مدعو از  -هاي برقسال فعالیت درزمینه اتوماسیون شبکه 3حداقل کارشناسی ارشد مهندسی برق و داراي حداقل 

 صنعت برق
 

 درس مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز

 نفري 16براي یک گروه  RTUدستگاه  3آزمایشگاه مجهز به حداقل 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش و بازدید. آزمایشگاهی، تکرار، و تمرین توضیحی،

 یشگاه ارائه شود.آزماي و عملی در واحد نظر
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانهاي کتبی میانآزمون 41آزمون عملی و % %31ترم، ارزشیابی مستمر در طول 31%
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 درس حفاظت الکتریکی و آزمایشگاه -3-24
 نوع درس: تخصصی

 2هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستم: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاي قدرتسیستمگذاري  هدف کلی درس: شناخت مبانی حفاظت الکتریکی و رله

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 ،حفاظت ستمیس يهامشخصه، قدرت ستمیحفاظت س فیتعر :خچهیتار ه،یاول فیمقدمه، تعار

 یاصطالحات اصل، هاو رله يرله گذار خچهیاری، تحفاظت يهاانواع رله، قدرت ستمیاجزاء س

 یحفاظت

2 - 

2 

 :(CT، PT، CVT، Transducer، Input signal) هاسیگنالها و گیري، مبدلاندازه زاتیتجه

هاي جریان، نحوه هاي جریان: معرفی ترانس جریان، پارامترهاي ترانس جریان، انواع مبدلمبدل

 ها.اتصاالت و تست

االت هاي ولتاژ، نحوه اتصمبدلهاي ولتاژ: معرفی ترانس ولتاژ، پارامترهاي ترانس ولتاژ، انواع مبدل

 هاو تست

 (دیکل تی)وضع يورود گنالی، سARC سنسور(، PTCسنسور دما )ها: ها و سیگنالمبدل

 يرهاپارامت، ترانس ولتاژ یمعرف، ولتاژ يهامبدل، هانحوه اتصاالت و تست ، انیجر يهاانواع مبدل

 هاها و سیگنالمبدل، هاتستنحوه اتصاالت و  ژ،ولتا يهاانواع مبدل ،ترانس ولتا

4 4 

3 

 آن يو کاربردها یانیحفاظت جر

، کلیدها LVهاي جریانی (، فیوزها، رله51و جریان آنی  51جریان زیاد تأخیري )هاي جریانی رله

 دار، قواعد تنظیم و هماهنگیهاي جریان زیاد جهتها در شبکه توزیع، رلهو حفاظت

4 6 

4 
 ی، توانیفرکانس ،يهاي ولتاژرله

 هاي ولتاژي و توانی.ها، تست رله DGهاي توانی، حفاظت هاي فرکانسی، رلههاي ولتاژي، رلهرله
4 4 

5 

 حفاظت دیستانس

کاربرد  ،ستانسیهاي درله یو هماهنگ می، تنظستانسیهاي د، انواع رلهستانسیهاي داصول کار رله

 ستانسیرله د

2 - 

6 
 لیفرانسیو رله د یحفاظت تفاضل

 هاي دیفرانسیل.روش تفاضلی در حفاظت، رله
4 6 

7 

 حفاظت ترانسفورماتور، ژنراتور و باس بار

خاب تک فاز و سه فاز، انت يروش حفاظت ترانسفورماتور در مقابل خطاهاحفاظت ترانسفورماتور 

لتس، )بوخه یکیمکان یهاي حفاظتترانس، رله یهاي حفاظترله ماتیمناسب، تنظ یرله حفاظت

ها، نهیمعمول در ش يانواع خطاهاها )حفاظت شینه -حفاظت ژنراتور -(، فشار و ...ییدما

 (ها در انواع خطاهانهیهاي حفاظت شروش

6 4 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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8 

 یهاي صنعتحفاظت شبکه

 شیو ولتاژ، کاهش و افزا انیبار، اتصال کوتاه، عدم تعادل جراضافه يهاحفاظتحفاظت موتورها )

حفاظت تابلوها و  -(...شدن زمان استارت و یستارت، طوالنا ادلتع، ییفاز، دما یولتاژ، توال

در  یانیجر يهاانتخاب نحوه حفاظت ،درهایمعمول در تابلوها و ف يانواع خطاهافیدرها )

، ACB) اتومات يدهایمناسب کل ماتیو تنظ وزی، انتخاب فدرهایو ف یهاي اصلورودي

MCCB ،)يانواع خطاهاها )حفاظت خازن -داخل تابلو )سنسور دود و دما(( یجانب يهاحفاظت 

تاژ و ول ادیز کی)هارمون یکینامناسب توان الکتر تیفیک طیها، بروز خطا در شرامعمول در خازن

اتومات مناسب، انتخاب قطع کننده مناسب، نحوه در مدار قرار دادن  دیو کل وزی(، انتخاب فانیجر

 (هاخازن

6 8 

 32 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

هاي حفاظتی و تشخیص کدهاي خطا در توانایی انتخاب حفاظت مناسب براي کاربردهاي مختلف و پارامترهاي انواع رله

 هاي حفاظتیسیستم

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران  صادق جمالی هاي قدرتحفاظت سیستم

 1392 دانشگاه تهران  مسعود سلطانی هارله و حفاظت سیستم

 1395 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  حسین عسگریان ابیانه هاحفاظت و رله

Power System Relaying 

(Fourth Edition) 
Stanley H. Horowitz, 

Arun G. Phadke 
 WILEY 2114 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سابقه کار در واحد رلیاژ هندسی برق گرایش قدرت، ترجیحاًحداقل کارشناسی ارشد م

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ي هادیتا پروژکتور. آزمایشگاه رله و حفاظت مجهز به مجموعه وکالس آموزشی استاندارد مجهز به تجهیزات وایت برد 

 نفري 16له و حفاظت براي یک گروه آموزشی ر
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش و بازدید آزمایشگاهی، تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانهاي کتبی میانآزمون 41آزمون عملی و %  %31ترم، ارزشیابی مستمر در طول 31%
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 درس کارآموزي -3-25
 تخصصی نوع درس:

 واحد 51گذراندن حداقل  :نیازپیش

 - نیاز: هم

 ي.زریو برنامه يروابط کار ت،یفیکنترل ک ، طراحی،با محیط کار ییهدف کلی درس: آشنا

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
برگزاري جلسه توجیهی گروهی: انتخاب محل کارآموزي، مراحل انجام کارآموزي، رفتار و 

 روابط کاري، رعایت نکات ایمنی، روش تهیه گزارش کارآموزي و روش ارزشیابی

- - 

2 
اي و ازنظر اخالق حرفهمشخصات محل کارآموزي: داراي تجهیزات کافی، محیط سالم 

 ايبهداشت حرفه

3 

نامه کارآموزي، رعایت قوانین محل آموزي، تهیه مراحل انجام کارآموزي: تهیه معرفی

گزارش روزانه، دقت درروش انجام کارها و شناسایی مشکالت موجود، ارائه پیشنهاد براي 

 رفع مشکالت و بهبود وضعیت موجود

 راهنمایی استاد و سرپرست کارآموزي انجام کارآموزي بر اساس 4

 361 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
داري امانت ن،یقوان تیرعا ،يریپذتیها، مسئولاز آن يبردارکار، بهره یواقع طیدر مح لیهاي دوران تحصکردن آموخته یعمل

 يو روابط کار طیبا مح ییو آشنا

 

 )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشی -ج

 هاي مدرسویژگی

 یکارگاه تیریسال سابقه مد 3با قدرت  برقارشد  یکارشناسحداقل 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 در صنعت يو مسئول کارآموز ياستاد کارآموز ییو راهنما دیبازد
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ستفاده از فرم مربوطهبا ا يدانشجو توسط سرپرست کارآموز يکارآموز تیفیک یابیارزش

 متن گزارش ،يحضور در محل کارآموز تیفیبر اساس ک يدانشجو توسط استاد کارآموز يکارآموز تیفیک یابیارزش

 هاي مربوطهستفاده از فرمبا ا يدر محل کارآموز ندهایها در مورد بهبود فرامصاحبه و پیشنهاد ،يکارآموز
 

 

 عملی نظري 

 3 1 تعداد واحد

 361 1 تعداد ساعت
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 درس پروژه ساخت -3-26
 نوع درس: اختیاري

 واحد درسی 51: گذراندن حداقل نیازپیش

 -هم نیاز: 

 صورت عملیهاي دانشجو براي اجراي یک پروژه ساخت و کسب مهارت بهکارگیري آموختهکلی درس: به هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

هاي نوآوري، مهندسی یژگیوهاي مختلف برق با یکی از یشگراپروژه ساخت مرتبط با 

پروپوزال( مورد پروژه )به باال که پیشنهاد  TRL 4آوري جدید، قابلیت اخذ معکوس، فن

 تائید گروه آموزشی.

- - 

2 
دانشجو در حضور تمام دانشجویان پروژه هر بندي اجراي پروژه توسط ارائه برنامه زمان

 استاد.

3 

مرحله گزارش پیشرفت توسط هر دانشجو در حضور کلیه دانشجویان شامل:  4ارائه حداقل 

 صورتافزار بههاي موردنیاز، اجراي سختسازيبررسی مقدمات کلی انجام پروژه، شبیه

 سازي پروژه.آزمایشی و تست نهایی و تجاري

4 
ا ارتباط ب)برگزاري جلسه دفاع براي اخذ نمره پروژه در حضور استاد داور، نماینده گروه 

 صنعت(.

5 
مستندسازي اطالعات پروژه و محصول نهایی و تحویل یک نسخه الکترونیکی به کتابخانه 

 و گروه آموزشی.

 - - جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
 جهیز الکتریکی یا یک پروسه صنعتینویسی و مهندسی معکوس یک تساخت، برنامهتوانایی طراحی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد

 - - تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -ج

 هاي مدرسویژگی

 هاي مرتبط برق.کارشناسی ارشد و باالتر دریکی از رشته

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ه.هاي پیشرفت و دفاع پروژافزاري در اتاق پروژه دانشکده براي دانشجویان و کالس ارائه گزارشافزاري و نرمسختامکانات 
 

 روش تدریس و ارائه درس

 هاي پیشرفت دانشجویان.جلسه کالس آموزشی توسط استاد جهت توجیه و بررسی گزارش 4برگزاري حداقل 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

، عملکرد و کیفیت ظاهري %21و دفاع پروژه  %21 گزارش نهایی %21پیشرفت و شرکت در جلسات توجیهی  نمرات گزارش

 %41سازي محصول نهایی و قابلیت تجاري
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 هاي توزیع انرژي الکتریکیدرس شبکه -3-27

 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 مختلف يهاها با روشآن ياجرا ییو توانا ییهوا يهاشبکه زاتیو کار با تجه ییدرس: آشنا یهدف کل

 سرفصل آموزشی -لفا

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 3 هاي طراحی(تعاریف و مقدمات )شامل تعاریف انواع شبکه، مفاهیم و اولویت 1

 3 5 تست و نصب( -روش تولید -هاي شبکه )معرفییهپاانواع  2

 4 - هاي چوبی و بتنییهپاصعود و فرود از  3

 2 2 روش اجرا( -قطعات -مهار )موارد استفاده 4

 5 2 هاي معمولی و خود نگهدار(کشی )هاديهاي سیماتصاالت و روش -هاهادي 5

 6 1 آالت فشار ضعیف )آشنایی و اجرا(یراق 6

 6 1 آالت فشار متوسط )آشنایی و اجرا(یراق 7

 6 2 هاي اجراي شبکه خط گرمروش 8

 32 16 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب
مئن صورت مطها، نحوه اجرا و ترتیب نصب و تجهیزات، صعود و فرود بهشناخت تجهیزات شبکه هوایی و مورد مصرف آن

 کشیآالت را نصب و سیمانجام یراقو ایمن از تیر، 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388   شرکت توزیع برق مشهد ابزار شناسی خط گرم

 1383 متن  وزارت نیرو استاندارد تجهیزات برق

 1392 قدیس کارگندممجید  T. A. Short توزیع انرژي الکتریکی

 1396 علم و صنعت صادق جمالی E. Lakervi & E. J. Holmze ي توزیع برقهاشبکهطراحی 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 3حداقل کارشناسی ارشد برق با حداقل 

 

 موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و وسایل

مترمربع براي نصب چند عدد تیر و صعود و فرود و اجراي شبکه نیاز  111به فضاي سرباز یا سرپوشیده به مساحت حداقل 

 است
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اشدهاجرشود. تهیه عکس و فیلم از تجهیزات یمصورت ترکیبی از مطالب نظري و عملی هر بخش از محتوا ارائه درس به

 ط دانشجویانهاي انجام کار توسدر سطح شهر و روش
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و پایانهاي کتبی میانآزمون 41آزمون عملی و %  %31ترم، ارزشیابی مستمر در طول 31%
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 و نقل الکتریکی هاي حملدرس سیستم -3-28
 درس: اختیارينوع 

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاو نقل الکتریکی و ساختار آن هاي حملکلی درس: آشنایی انواع سیستم هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقدمه

 ها )هوایی، زمینی، ریلی و دریایی(و نقل، انواع سیستم تاریخچه حمل

 سوخت فسیلی، برق و ...(ها )محرکهانواع 

2 - 

2 

 خودروهاي الکتریکی

 تاریخچه، حال، آینده() صنعت خودروهاي برقی در ایران و جهان

 بندي )اتومبیل، دوچرخه و موتورسیکلت(دسته

 فناوري، ساختار، اجزاي اصلی، مزایا و معایب() خودروهاي هیبریدي

 الکتریکی، سیستم کنترل، باتري، بازتولید انرژي ترمزي(موتورهاي ) ساختمان خودروهاي برقی

 انواع، ساختمان، سیستم کنترل() دوچرخه برقی

 انواع، ساختمان، سیستم کنترل() موتورسیکلت برقی

 ها در شبکهها و عملکرد آنهاي شارژ و ساختار آنایستگاه

 خودروهاي خود ران

 سازي موتور الکتریکی، معرفیساختار و شبیهعنوان نمونه: بررسی هاي گروهی بهارائه پروژه

 سازي سیستم کنترل، ساخت درایوهاي یک خودروي خاص، شبیهویژگی

اه االمکان بازدید از یک تعمیرگاه و ایستگبررسی عملکرد یک دوچرخه یا موتورسیکلت و حتی

 شارژ خودرو

15 - 

3 

 قطارهاي برقی

خل السیر(، قطار حومه، دامعمولی، سریع)ري شههاي قطار برقی شامل بینبندي سیستمدسته

 ، مترو(LRV تراموا،) شهري

 شبکه باالسري، ریل سوم() شهري هاي تغذیه قطارسیستم

 هايمصرف داخلی، پست کشش، یکسوساز ها، پست) هاها و ساختار داخلی آنانواع پست

 دوطرفه(

 شهري هاي حفاظتی در قطارایمنی و سیستم

 هاي جدیدفناوري

 اي مختلفشهري یا نمایش فیلم و بررسی عملکرد بخشه بازدید از سیستم قطار

15 - 

 1 32 جمع

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هاي ایمنی قطارهاي شهريو نقل الکتریکی، توانایی اجراي سیستم هاي حملشناخت انواع سیستم

 

 و خارجی( منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

خودروهاي الکتریکی و اثرات آن بر 

 هاي توزیعشبکه

محمد هاشمی،  سید

 مرتضی بهادري
 1394 انتشارات قله 

 1395 آیین تربیت لو ماندانا قهرمان ربکا پتی فورد خودروهاي هیبریدي و برقی

 1393 فنی حسینیان  رضاییعلیرضا  قطار هاي برقی مترو وسیستم

 آهن برقیاصول مهندسی راه
سید سعید فاضل، 

 حسین نادري
 

مرکز آموزش و 

آهن تحقیقات راه

جمهوري اسالمی 

 ایران

 

Electric power train 
John J. Hayes, 

G. Abas Goodarzi 
 waily 2118 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3حداقل کارشناسی ارشد قدرت با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به دیتا پروژکتور و وایت برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش و بازدید تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و آزمون پایانستمر با گرفتن آزمون کوتاه، آزمون میانحل تمرین و ارزشیابی م
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 درس تولید انرژي الکتریکی -3-29
 نوع درس: اختیاري

 2هاي انرژي الکتریکی : تحلیل سیستمنیازپیش

 -هم نیاز: 

 و سایر منابع تولید توان الکتریکی هانیروگاهتولید انرژي الکتریکی شامل منابع  شناختهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

در  بر ساختار شبکه برق يا: مقدمهرانیبرق ا دیتول تیو وضع هاروگاهیساختار و اصول کار ن

شده قدرت نصب -برق يانرژ يعرضه و تقاضا -رانیبرق در ا دیتول تیوضع -و جهان رانیا

 ،یآب ،یبیترک کلیس ،يگاز ،يبخار روگاهین یکل سمیمکان -هاروگاهین یو قدرت عمل

 يو باد يدیخورش

3 - 

2 

بار و  دهشمنحنی مرتب -منحنی بار شبکه -تعاریف مسائل اقتصادي و انتخاب نوع نیروگاه:

هاي ثابت و متغیر نیروگاه هزینه -نیروگاه يهانهیهزانواع  -منحنی انرژي مصرفی

انتخاب نوع  -هاعوامل مؤثر در کاهش هزینه تولید نیروگاه -ايهسته آبی، گازي، بخاري،

 انتخاب موقعیت نیروگاه -هانیروگاه با توجه هزینه آن

3 - 

3 

انبی سیستم توربین و تجهیزات ج -سیستم بویلر و تجهیزات جانبی آن هاي بخاري:نیروگاه

 -سیستم خنک کاري و تجهیزات جانبی آن -سیستم کندانسور و تجهیزات جانبی آن -آن

 -برق اضطراري ...  -ایستگاه گازي -کمپرسور خانه -یرسانسوخت -هاي جانبیسیستم

 هاي بخاري در ایراننیروگاه

3 - 

4 
وربین ت اندازيراه -توربین گازي -تجهیزات نیروگاه گازي -سیکل قدرت گازي گازي:نیروگاه 

 هاي گازي در ایراننیروگاه -محور توربو ژنراتور نیروگاه گازيتجهیزات متصل به  -گازي
2 - 

5 
بازده نیروگاه  حاسبهم -سیکل ترکیبی با دیگ بخار بازیاب نیروگاه :نیروگاه سیکل ترکیبی

 هاي سیکل ترکیبی در ایراننیروگاه -سیکل ترکیبی
2 - 

6 

 هايانتخاب مکان مناسب براي نیروگاه -نسیل احداث نیروگاه آبی در ایرانپتا: نیروگاه آبی

 اساس بر -نوع بار بر اساس -ی آب رودخانهبر اساس دب -آبی هايي نیروگاهبنددسته -آبی

 بررسی -(Pump Storageي )ارهیذخنیروگاه تلمبه  -آبی يهانیتوربانواع  -ارتفاع ریزش آب

 اندازي دو نمونه نیروگاه آبی در ایران و جهانشرایط ساخت و راه

2 - 

7 

 شکافت -ايهسته هايمزایا و معایب نیروگاه -ايکاربردهاي انرژي هسته :اينیروگاه هسته

ساختمان  -ايپدیده شکافت هسته ویواکتیرادتشعشعات  -اورانیوم يسازیغنمفهوم  -ايهسته

 اي در ایرانهاي هستهنیروگاه -ايراکتورهاي هسته

2 - 

8 

هاي بخار )ولتاژ مصرف داخلی، مصرف داخلی نیروگاه: هاي تولید برقمصرف داخلی نیروگاه

و یک نمونه  UPSها، شارژرها و ، باتريDCهاي تغذیه مصرف داخلی، توزیع برق روش

مصرف داخلی نیروگاه سیکل  -هاي گازيمصرف داخلی نیروگاه -دیاگرام توزیع برق(

3 - 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



84 

لی مصرف داخ -هاي آبیمصرف داخلی نیروگاه -هاي دیزلیمصرف داخلی نیروگاه -ترکیبی

 يارهیذخهاي تلمبه نیروگاه

9 

یستم ، اجزاي ساصول عملکرد سیستم تحریکولتاژ )سیستم کنترل  :هاي ژنراتورسیستم

سیستم اندازه  -سیستم خنک کاري -سیستم کنترل فرکانس - (،تحریک، انواع سیستم تحریک

 (Sealسیستم سیل ) -گیري ابزار دقیقاندازه -کیري الکتریکی

4 - 

11 

 روگاهین ندهیو آ لیپتانس -يباد روگاهین يایمزا -باد انیجر يهاعی: انواع توزيباد يهاروگاهین

 یعرفم -يباد يهانیاجزا و نحوه عملکرد تورب یمعرف -يباد يهانیانواع تورب -رانیدر ا يباد

 -يباد يهانیحمل و نصب تورب -رانیدر ا يباد يهاروگاهین -ایبزرگ دن يباد نیتورب 11

و  رانیمهم ا يمزارع باد یمعرف -ياحداث مزرعه باد -يباد نیتورب راتیو تعم ينگهدار

 جهان

2 - 

11 

یروگاه خورشیدي از نوع سهموي ن هاي فتوولتائیک:هاي حرارتی خورشیدي و پنلنیروگاه

گاه خورشیدي از نوع شلجمی نیرو -مرکزي کنندهافتیدرنیروگاه خورشیدي از نوع  -خطی

 یاهروگین ریغکاربردهاي  -خورشیدي هايمزایاي نیروگاه -خورشیدي يهادودکش -بشقابی

 مزایا و معایب -هاي فتوولتاییککاربرد پنل -هاي فتوولتاییکپنل -از انرژي خورشید

بررسی  -تاییکفتوول هايانواع سیستم -فتوولتاییک يهاسلولجنس  -فتوولتاییک هايسیستم

 هاي فتوولتاییکراندمان و مسائل اقتصادي در سیستم

2 - 

12 
 -به الکتریسیته تبدیل بیومس -منابع بیومس :(Biomass) تودهستیزنیروگاه بیومس یا 

 هاي بیومس در ایرانپروژه
1 - 

13 

 -فناوري تولید هیدروژن -سوخت هیدروژنی يهایژگیو: ي سوختیهالیپانرژي هیدروژن و 

ن هاي انرژي هیدروژپروژه -پیل سوختی هاينیروگاه -پیل سوختیفناوري مصرف هیدروژن 

 و پیل سوختی در ایران

1 - 

14 
فاده است -ییگرمانیزمی از انرژي روگاهین ریغاستفاده مستقیم یا  :ییگرمانیزمنیروگاه 

 یی در ایرانگرمانیزمهاي پروژه -ییگرمانیزمغیرمستقیم یا نیروگاهی از انرژي 
1 - 

15 
 هايانواع نیروگاه -و معایب استخراج انرژي امواجمزایا  :هاي دریاییانرژي امواج و نیروگاه

 هاي گرما دریاییانواع نیروگاه -جریان دریایی هاينیروگاه -جذر و مدي
1 - 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 ها و انتخاب نوع نیروگاه با توجه به موقعیت بومی مناطقشناخت انواع نیروگاه
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  اهلل هوشمندرحمت هاتولید برق در نیروگاه
دانشگاه شهید 

 چمران اهواز

ویرایش سوم 

1395 

 هاي انرژي الکتریکیتولید و نیروگاه
مرتضی محمدي 

 اردهالی
 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
1394 

 هاي حرارتیآشنایی با اصول طرحی نیروگاه
شرکت مهندسین 

 مشاور موننکو ایران
 1388 شیوه 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس 3حداقل کارشناسی ارشد قدرت با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به دیتا پروژکتور و وایت برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 بازدید پژوهش و تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترم تشریحی و تستیترم و آزمون پایانارزشیابی مستمر با گرفتن آزمون کوتاه و حل تمرین، آزمون میان
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 درس مباحث ویژه -3-31
 نوع درس: اختیاري

 -: نیازپیش

 -نیاز: هم 

 هاي دانشجویان در ارتباط با نیازهاي اقلیمی و آشنایی با مباحث جدید در صنعت برق.ارتقاء مهارت: کلی درس هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

اي استانی و یا موضوعات جدید مرتبط با این درس با توجه به نیازهاي منطقه برنامه یزر

مهندسی برق که در مرز دانش هستند، توسط کمیته منتخب آموزشی دانشگاه واحد استان 

 شود.یمتعیین 

32 1 

 - 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 مسائل ارتباط با نیازهاي اقلیمی مشکالت وشناخت مباحث جدید در صنعت برق و درک 

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -ج

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس. 3حداقل کارشناسی ارشد قدرت با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد مجهز به دیتا پروژکتور و وایت برد
 

 تدریس و ارائه درسروش 

 پژوهش و بازدید. تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترم تشریحی و تستیترم و آزمون پایانحل تمرین و ارزشیابی مستمر با گرفتن آزمون کوتاه، آزمون میان

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 مراکز خاص درس تأسیسات الکتریکی در -3-31
 نوع درس: اختیاري

 1: تأسیسات الکتریکی نیازپیش

 -هم نیاز: 

 کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفاهیم و استاندارهاي اجرایی تأسیسات الکتریکی اماکن خاص هدف

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
، با آندهاي صعود و فرود، هافرودگاهمفاهیم و استاندارهاي اجرایی تأسیسات الکتریکی 

 یري و ارت برج مراقبت.گسوختپارکینگ، سیستم ارت محل 
4 1 

2 
 ي بزرگ، تأسیساتهااسکلهو  بندرهامفاهیم و استاندارهاي اجرایی تأسیسات الکتریکی 

 روشنایی محوطه.هاي بزرگ الکتریکی، یلجرثقالکتریکی 
4 1 

 1 4 ي انرژي.هاتونلمفاهیم و استاندارهاي اجرایی  3

 1 4 .مفاهیم و استاندارهاي اجرایی و محاسبات حفاظت کاتودیک 4

 1 4 مفاهیم و استاندارهاي اجرایی تأسیسات الکتریکی قطارهاي برقی و مترو. 5

 1 4 گازوییل و گاز. هاي سوخت بنزین،مفاهیم و استاندارهاي اجرایی جایگاه 6

 1 4 هاي شارژ خودروهاي الکتریکی.بررسی ایستگاه 7

8 
یست ها، پمفاهیم و استاندارهاي اجرایی تأسیسات الکتریکی اماکن ورزشی مانند استادیوم

 ...سواري، سالن والیبال و ماشین
4 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 هاي خاص مانند فرودگاه و بندرها و ...اجراي تأسیسات الکتریکی پروژهطراحی و نظارت و 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

هاي مشترک نشریه ضوابط اجراي تونل

 (369نشریه )تأسیسات شهري 
  گروه مؤلفین

معاونت راهبردي 

 جمهوررئیس

آخرین 

 ویرایش

ها و ضوابط اجراي تأسیسات دستورالعمل

 هاالکتریکی فرودگاه
 هاي کشورسازمان فرودگاه  گروه مؤلفین

آخرین 

 ویرایش

ها و ضوابط اجراي تأسیسات دستورالعمل

 هاي سوختالکتریکی جایگاه
  گروه مؤلفین

هاي شرکت پخش فرآورده

 نفتی

آخرین 

 ویرایش

ضوابط اجراي تأسیسات ها و دستورالعمل

 هاالکتریکی بندرها و اسکله
  گروه مؤلفین

شرکت بندرها و کشتیرانی 

 جمهوري اسالمی ایران

آخرین 

 ویرایش

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال تدریس 3حداقل کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت باسابقه 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 کالس استاندارد مجهز به دیتا پروژکتور و وایت برد
 

 روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش و بازدید تکرار، و تمرین توضیحی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و آزمون پایانارزشیابی مستمر با گرفتن آزمون کوتاه، آزمون میان و حل تمرین
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 ایمنی در برقدرس  -3-32
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاي پیشگیري از آنهدف کلی درس: آشنایی با خطرات و حوادث صنعت برق و راه

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

 مقدمه و مروري بر اصطالحات و مفاهیم

توان الکتریکی، جریان مستقیم و متناوب، برق تک فاز، برق سه فاز، اتصال  ولتاژ، جریان،

 سطح ولتاژ بنديستاره، اتصال مثلث، منابع تولید و انتقال و توزیع انرژي الکتریکی، طبقه

2 1 

2 

 و عوارض آن مخاطرات الکتریکی در انواع ولتاژها، عوامل مؤثر

حوادث ناشی از انواع ولتاژ و جریان انرژي الکتریکی، مخاطرات انواع منابع انرژي الکتریکی، 

یولوژي فیزگرفتگی )شوک الکتریکی(، علل به وجود آمدن شوک الکتریکی، تعریف برق

کانس گرفتگی، فر، عوامل مؤثر درخطر برقگرفتگی و اثرات جریان برق بر بدن انسانبرق

مسیر عبور جریان، مقاومت بدن، مقدار چگالی جریان، ولتاژ  الکتریکی، نوع جریان، جریان

 پتانسیل(، مدت عبور جریان)اختالف

2 1 

3 
 سوختگی ناشی از جریان الکتریکی

 سوختگی تماس گرمایی، سوختگی الکتریکی، سوختگی قوس الکتریکی
1 1 

4 

 حفاظت در برابر شوک الکتریکی

گرفتگی مستقیم و غیرمستقیم، تجهیزات ایمنی فردي و برابر برقهاي محافظت در روش

 گروهی کار با برق.

 رفتهگهاي اولیه براي نجات شخص برقگرفتگی و چگونگی انجام کمکفاهیم امداد در برقم

4 1 

5 

 سیستم ارتینگ

، TN یستمس، هاي متداول توزیع نیروي برقسیستم، انواع سیستم ارتینگ و کلید محافظ جان

 ، حریم مجاز خطوط انتقال و توزیع نیروي برقIT سیستم ،TT سیستم

2 1 

6 

 ها و استانداردهاي تخصصی ایمنی برقنامهآیین

میدان الکتریکی و مغناطیسی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، امواج الکترومغناطیسی، 

در کار با  میدان الکتریکیمقایسه میدان الکتریکی و مغناطیسی، القاي میدان الکتریکی، اثرات 

ولتاژ باال، اثرات امواج الکترومغناطیسی بر انسان، حدود مجاز مواجهه، کمترین فاصله نزدیک 

  شدن به سیم برق

5 1 

7 

 سوزي و انفجارات ناشی از جریان الکتریکیآتش

ه، سوزي در اثر جریان الکتریسیتسوزي ناشی از جریان الکتریکی، علل عمده بروز آتشآتش

فاده هاي نشتی به زمین، اتصاالت کوتاه، علت استبار، اتصاالتی که محکم نیستند، جریاناضافه

4 1 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



91 

از برق سه فاز، کاهش ریسک حریق در شبکه، افت ولتاژ، محاسبه سایز سیم براي جلوگیري 

القاي جریان الکتریکی، اطفاء حریق تجهیزات الکتریکی، خطر انفجارات ناشی از از حریق، 

 ايجریان الکتریکی، ایمن ذاتی، اثر انباره

8 

 ساکن تهیسیالکتر

الکتریسیته ساکن، چگونگی ایجاد الکتریسیته ساکن، خطرات الکتریسیته ساکن، جرقه ناشی 

ناشی از  هاهاي ناشی از جریان الکتریسیته، جرقه در عایقاز الکتریسیته ساکن، جرقه در هادي

هاي کنترل الکتریسیته ساکن، افزایش درصد رطوبت، استفاده از مواد جریان الکتریسیته، روش

، استفاده از روش همبندي، استفاده از یونیزاسیون )تجزیه محیط اطراف(، هادي نمودن رسانا

با مقاومت  هاپوشکفو  هاکفشي، کاهش مقاومت مایعات، استفاده اجباري از رفلزیغمواد 

 ناچیز

4 1 

9 

 حفاظت در برابر صاعقه

رات اث ی،حرارتصاعقه، اثرات  یماز برخورد مستق یصاعقه، صدمات ناش یدهحفاظت با پد

 میرمستقیغ اثرات ی،کوپالژ خازن ی،کوپالژ سلف ی،کوپالژ مقاومت یکی،اثرات الکتر یکی،مکان

 تمیساجزاء س ی،سیمغناط يگذرا يهادانیم یجادا یکی،الکتر يگذرا يهادانیم یجادصاعقه، ا

اتصال به  یستمس ،هايها، هادو انواع آن و نحوه کارکرد آن یرحفاظت از صاعقه، صاعقه گ

 یستمس ،یممال یبحفاظت با ش یستمتند )سوله(، س یبها با شحفاظت بام یستمس ین،زم

صله فا ینانفجار و اشتعال، مراحل محاسبه و تخممواد قابل يمحتو يها و انبارهاحفاظت زاغه

 یکیالکتر يالزم جهت حفاظت در برابر منابع انرژ

4 1 

11 

 شناسایی خطراي بر ارزیابی ریسک و مقدمه

ی هاي ارزیابمفاهیم و تعاریف، متدولوژي ریسک، شناسایی خطر، کنترل ریسک، تکنیک

 ریسک.

2 1 

11 

 مدیریت بحران

تعریف بحران، فرایند مدیریت بحران، اقدامات قبل از بحران، اقدامات حین بحران، اقدامات 

 رعاملیغ پدافندبعد از بحران، دفاع و 

2 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 زیستهاي محیطرات انسانی و آسیبشناخت ایمنی و جلوگیري از خط
 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 آثار سبحان  غالمحسین حلوانی ایمنی برق براي مهندسین

 1385 وزارت نیرو  عبدالخالق مجیري برقایمنی در 

 1393 فدک  محمد اصابتی ایمنی برق

 1384 آورانفن  ایرج محمد فام یز مقدماتی خطرآنال

 1395 مهرراوش  علی اردالن و همکاران سالمت در حوادث و بالیا نامهدرس



91 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرسهاي ویژگی

 HSEو داراي گواهینامه  مهندسی برق کارشناسی ارشد و باالتر در رشته

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کالس استاندارد همراه با ویدئو پروژکتور
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشتوضیحی، مباحثه
 

 درسروش سنجش و ارزشیابی 

 طیات محو بهداشت در کار، الزام یمنی)ا یفن ریهاي غشایستگی یابیارز ی وهاي فنشایستگی یابیارز يبرای هاي کتبآزمون

 منابع و زمان( تیریاي در کار، مداخالق حرفه ،محیطیتوجهات زیست ،پذیريکار، مسئولیت
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 درس منابع تولید پراکنده -3-33
 نوع درس: اختیاري

 1هاي انرژي الکتریکی تحلیل سیستم :نیازپیش

 -هم نیاز: 

 ي توزیعهادر شبکهپراکنده مقیاس کوچک هدف کلی درس: آشنایی با اصول کلی تولید 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 

د الزم(، ، قیوهاچالشیب، معا هاي توزیع )مزایا،مقدمات و مفاهیم اولیه، فلسفه تولید در شبکه

ي مجاز هاطرحازنظر مقادیر نامی و )مقیاس کوچک  هايي نیروگاهبندکالسهبندي و طبقه

 براي اتصال(، الزامات فنی مطالعه و اتصال.

ري پتانسیل یگو اندازهمفاهیم بادسنجی . اتییلووبا کهاي مگاواتی هاي ساختاري نیروگاهتفاوت

 تابش نور خورشید.

4 1 

2 

(، CHP گازي و خورشیدي، هاي بادي،هاي مقیاس کوچک شامل )نیروگاهانواع نیروگاه

 .هاي توزیعنحوه انتخاب نوع، قدرت تولید و محل بهینه در شبکه معرفی عوامل مؤثر بر

هاي تجهیزات اینورتري مورداستفاده در نیروگاه و هاي خورشیديرئیسهتجهیزاتی نظیر هیئت

 خورشیدي. بادي و

 ها به شبکه.تجهیزات مورداستفاده جهت اتصال نیروگاه هاي پاساژ ومعرفی پست

6 1 

3 
ورینگ و زمین، مانیت کنترل، سیستم اتصال کوتاه، حفاظت، پخش بار،) الزامات مطالعات فنی

 کیفیت توان(
6 1 

4 

مقیاس کوچک بر پارامترهاي مختلف شبکه شامل: تنظیم ولتاژ و پروفیل  هاينیروگاهتأثیر 

برداري، جریان اتصال کوتاه، کیفیت توان، هماهنگی ولتاژ شبکه در شرایط مختلف بهره

 تجهیزات حفاظتی شبکه، قابلیت اطمینان و پایداري شبکه توزیع.

6 1 

5 

جود در هاي فشار متوسط مو، اتوبوستر و خازنبررسی تأثیر حضور تجهیزاتی نظیر ریکلوزر

 مقیاس کوچک. هايشبکه بر عملکرد نیروگاه

 مقیاس کوچک )تولید پراکنده(. هايمعرفی استانداردهاي موجود در بخش نیروگاه

 هاي مقیاس کوچک.مقدمات اقتصادسنجی حضور نیروگاه

6 1 

 1 4 افزار.هاي توزیع در نرمشبکهمقیاس کوچک در  هايسازي حضور نیروگاهپروژه شبیه 6

 1 32 جمع

 

 هاي عمومی و تخصصی مورد انتظارمهارت -ب

 DGتحلیل شبکه با حضور  بررسی و ایجاد مهارت تولید پراکنده(،) مقیاس کوچک هايهاي نیروگاهشناخت سیستم

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اصول و مفاهیم تولید پراکنده 
گئورگ قره پتیان، 

 مهدي علومی بایگی
 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
1399 

 هاي فتوولتائیکسیستم
ترابی  حسین ابو

 زارچی
 1392 تعالی گستر مشهد 

هاي اتصال جلدي دستورالعمل 5دوره 

 به شبکه منابع تولید پراکنده
 1392 شرکت توانیر  شرکت توانیر

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سابقه تدریس در حوزه مرتبطسال  3حداقل کارشناسی ارشد قدرت با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 شده باشدروي آن نصب 15حداقل نسخه که  دیگسایلنتافزار اي که نرمهاي رایانهمتناسب با تعداد دانشجویان و سیستم
 

 روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، استخراج اطالعات و ارائه گزارشتوضیحی، مباحثه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمترم و آزمون پایانآزمون میان مدت و حل تمرین،بی مستمر با گرفتن آزمون کوتاهارزشیا
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 پیوست یک
 اي برق قدرتتجهیزات استاندارد موردنیاز دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه

 ايتجهیزات نیمه سرمایه ايتجهیزات سرمایه ردیف

1 

شامل )میز کامل آزمایشگاه الکترونیک قدرت 

افت متر، درایو، سمولتی اسیلوسکوپ، منبع تغذیه دوبل،

ساز ها و دستگاه کنترل زاویه آتش ، یکسوUPSاستارت، 

 عدد 8 تریستور، اینورتر(

 انواع قطعات الکترونیکی و الکتریکی

بردهاي آموزشی الکترونیک صنعتی شامل انواع 

قطعات الکترونیک قدرت مانند دیودهاي قدرت، 

 و ... تریستور، ترایاک

2 

، DCهاي الکتریکی مجموعه آموزشی آزمایشگاه ماشین

AC تک فاز، ترانس جوش،  اتو ترانسفورماتور عالوهبه

 جوش و ترانس ایزوله سه فاز.ترانس نقطه

 ي الکتریکیهاکنندهمصرفانواع 

3 

رله و حفاظت شامل انواع  مجموعه آموزشی آزمایشگاه

CT ،PT ،CVTولتاژي و هاي هاي جریانی، رله، رله

 هاي دیفرانسیلرله

 

4 
سازهاي مرتبط یهشبو  HMIو  PLCمجموعه آموزشی 

 عدد 8
 

  هاي الکتریکی مخصوصمجموعه آموزشی ماشین 5

6 

مجموعه کامل تجهیزات آزمایشگاه فشارقوي شامل 

کیلوولت، دستگاه تست روغن و ضریب  21/104ترانس 

 MOFتلفات عایقی، ترانسفورماتور 

 خازن و دیود ولتاژ باالمقاومت و 

7 

تجهیزات آزمایشگاه کنترل خطی مانند سیستم 

سرومکانیزم و سیستم کنترل دما و سیستم کنترل زاویه 

 آونگ.

 

  روزدستگاه به 16سایت کامپیوتر مجهز به حداقل  8

 ي موجود در صنعتهاسرکابلانواع کابل و  تجهیزات مربوط به کارگاه شبکه هوایی 9

11 
مجموعه آموزشی آزمایشگاه اتوماسیون شبکه شامل: یک 

 .RTU ،DCSنمونه از کلیدهاي فشار متوسط، 
 

11 
تجهیزات کارگاه نگهداري و تعمیرات شامل دوربین 

 حرارتی، آلتراسونیک، دستگاه میگر، ارت تستر،
 

12 

تجهیزات آموزشی مرتبط با مدیریت مصرف انرژي شامل 

ي مکانیکی و هادستگاهتجهیزات مانیتورینگ براي 

 الکتریکی، پاور آناالیزر، دیتاالگر

 

 

 

  



96 

 پیوست دو
 قدرت اي برقکارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی حرفه نیروي انسانی استاندارد موردنیاز دوره

ف
ردی

 

عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس و 

 تجربه کاري

 دروس مجاز به تدریس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 3 * *  مهندس برق قدرت 1

 هايماشین، 2 یکیالکتر يمدارها

 هايماشین، شگاهیو آزما 1 یکیالکتر

، تأسیسات شگاهیو آزما 2 یکیالکتر

، 2، تأسیسات الکتریکی 1الکتریکی 

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

 نویاتوماس کارگاهی، تخصصزبان 

 ،الکترونیک قدرت کاربرديی، صنعت

نگهداري و ، 1 نگهداري و تعمیرات

 يمصرف انرژ تیریمد، 2 تعمیرات

 هاي توزیعی، طراحی پستکیالکتر

، شگاهیو آزما فشارقويو انتقال، 

 یکیالکتر يهاي انرژسیستم لیتحل

 يهاي انرژسیستم لیتحل، 1

 لیتحل مایشگاهآز، 2 یکیالکتر

 یاحطری، کیالکتر يهاي انرژسیستم

 نویاتوماس، و انتقال عیخطوط توز

 حفاظت، و انتقال عیهاي توزشبکه

ي هاشبکه، شگاهیو آزما یکیالکتر

 هايسیستم، توزیع انرژي الکتریکی

 يژانر دیتولی، کیو نقل الکتر حمل

ی، تأسیسات الکتریکی در کیالکتر

مراکز خاص، مباحث ویژه، بهداشت 

زیست، منابع تولید ایمنی و محیط

 پراکنده.

 3 * *  مهندس برق قدرت 2

، 1افزار هاي تخصصی قدرت نرم

، 2افزار هاي تخصصی قدرت نرم

ي نگهداری، صنعت ونیاتوماس کارگاه

 نگهداري و تعمیرات، 1 و تعمیرات

 حفاظت، شگاهیو آزما فشارقوي ،2

 .شگاهیو آزما یکیالکتر
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 3 * *  مهندس برق کنترل 3

زبان ، 2 یکیالکتر يمدارها

 ی،عتصن ونیاتوماس کارگاه، یتخصص

 تیریمد ،الکترونیک قدرت کاربردي

 هايسیستمی، کیالکتر يمصرف انرژ

 ونیاتوماس ،شگاهیو آزما یکنترل خط

 ،و انتقال عیهاي توزشبکه

، یکیو نقل الکتر حمل هايسیستم

 زیستبهداشت ایمنی و محیط

 ی.صنعت ونیاتوماس کارگاه 3 * *  مهندس برق کنترل 4

5 
مهندس برق 

 الکترونیک
 * * 3 

 کارگاه، 2 یکیالکتر يمدارها

الکترونیک ی، صنعت ونیاتوماس

مصرف  تیریمد، قدرت کاربردي

 لحم هايسیستمی، کیالکتر يانرژ

ی، بهداشت ایمنی و کیو نقل الکتر

 زیست،محیط

6 
مهندس برق 

 مخابرات
 * * 3 

 ونیاتوماس، 2 یکیالکتر يمدارها

 ، بهداشتو انتقال عیهاي توزشبکه

 زیستایمنی و محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


