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مدت  
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 الکترونیک 

 

 

 

 

 

 

MATLAB  40 عمومی 

 96 کارگاه الکترونیک کاربردی 

FPGA (I) 48 

FPGA (II) 48 

Vivado (I) 20 

DSP (I) 16 

 28 طراحی بوردهای فرکانس بال 

 ARM (LPC) 56 میکرو کنترلر جامع 

 ARM (STM) 60 میکرو کنترلر جامع 

 AVR (I) 32 میکرو کنترلر 

 AVR (II) 32میکرو کنترلر 

Altium designer  (Protel DXP) 32 

Altium designer (I)   26 

Altium designer (II)   96 

Pattern Recognition 48 

LabVIEW (I) 32 

LabVIEW (II) 32 

 LabVIEW 32 پردازش تصویر با 

 FPGA 24و پیاده سازی روی  MATLABپردازش سیگنال با  

Embedded System   واینترنت اشیاIOT 24 

 48 طراحی و ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ 

 40 کاربرد مبدل های سوئیچینگ 

 30 شارژ سوئیچ مد 

 32 دقیق  ابزار  و  دیجیتال و  الکترونیک طراحی

 AC 28تعمیرات درایوهای 

 40 تعمیر بوردهای الکترونیکی  جامع 

 48   سوئیچینگ طراحی و اصول تعمیرات مدارات 

 80 در صنعت  یکیمدارات الکترون  لیو تحل یطراح

 36 الکترونیک صنعتی 

 32 کارگاه آردوینو 

 28 اصول کار با تجهیزات اندازه گیری برق 

 40 ( ی)کارگاه پالستکنیک 
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HSpice (I) 40 

 40 ( ی)کارگاهالکترونیک دیجیتال

 

 

 رباتیک 

 40 مبانی رباتیک 

 32 (I)رباتیک  

 32 (II)رباتیک  

 16 کابین  تله فلک یا ربات و  چرخ ربات

 20 کنترلر  با جنگجو  قایق کنترلر یا ربات با جنگجو   ماشین ربات

 22 کنترلر  با نشان  آتش ربات

 22 کنترلر  با فوتبالیست  ربات

 20 اوتوماتیک  ماز حل ربات

 20 اوتوماتیک  نوریاب ربات

 22 نویسی برنامه بدون  مسیریاب ربات

 22 پذیر برنامه مسیریاب ربات

 20 کنترلر  با جنگنده ربات

 56 صنعتی جامع  ربات

 مهندسی 

 پزشکی

 25 یونیت دندان پزشکی

 15 دستگاه کویترون 

 40 اتوکالو 

 80 جامع  دندان پزشکی 

برق صنعتی و  

 اتوماسیون  

 28 اصول و مبانی برق 

PLC S7 (I) 42 

PLC S7 (II) 42 

PLC Delta (I) 52 

PCS7 (I) 52 

FATEK PLC 50 

 48 سیستم های کنترل صنعتی و ابزاردقیق

 36 (I)سیستم های کنترل صنعتی و ابزاردقیق

 36 (II)کنترل صنعتی و ابزاردقیقسیستم های 

 48 ( WINCCمانیتورینگ صنعتی )

 Drive 40 میکرومستر زیمنس 

(I) TIA 16 نرم افزار یکپارچه 

(II) TIA 16 نرم افزار یکپارچه 

و    یو اصول بهره بردار یو کنترل صنعت قیابزار دق زاتیتجه

از آنها  ینگهدار   
16 

ePLAN P8 40 
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Autocad Electrical 40 

 ETAP 40طراحی سیستم های برق رسانی با 

 24 (I) طراحی نیروگاه  برق خورشیدی 

 8 ارزیابی نیروگاه خورشیدی و طرح توجیهی 

طراحی نیروگاه  برق   ) اتصال نیروگاه های تجدید پذیر به شبکه

(   پیشرفته خورشیدی  
16 

(I)  16 سرویس پست های برق 

(II)  16 سرویس پست های برق 

 HSE 8ایمنی در صنعت برق  

 40 ( عمومی)  صنعتی  های شبکه تکنولوژی

 40 ( As-Interface) صنعتی  های شبکه تکنولوژی

 40 ( Induetrial Ethernet) صنعتی  های شبکه تکنولوژی

 40 ( Profibus) صنعتی  های شبکه تکنولوژی

 40 نتی اترنت پروف  یصنعت  یشبکه ها یتکنولوژ

 16 برق  خوانی نقشه

 24 بخار  های دیگ فنی ایمنی

 16 عمومی  نشانی آتش و ایمنی

 52 الکتروپنوماتیک 

 52 (I)هیدرولیک 

 52 (II)هیدرولیک 

 80 الکتروهیدرولیک 

Digsilent 68 

کنترل توان راکتیو در شبکه های صنعتی و آشنایی با انواع  

 جبرانسازها 
12 

 52 اصول برق صنعتی 

 40 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانی و صنعتی 

 100 تاسیسات الکتریکی 

 20 سامانه های تامین انرژی الکتریکی

 30 فشارقوی  تابلوهای ، بهره برداری و تست طراحیاصول  

 30 فشار ضعیف  تابلوهای ، بهره برداری و تست طراحیاصول  

 20 باتری و باتری شارژر 

 40 حفاظت رله و 

 20 و کنترل موتور   درایوهای صنعتی

 30 (EMC)سازگاری الکترومغناطیسی 

 44 طراحی تاسیسات برق ساختمان و صنعتی 
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 برق ساختمان 

 DIALux 30طراحی سیستم روشنایی با 

 Wireless (BMS ) 40هوشمندسازی ساختمان پروتکل  

 114 حفاظتی ، ارتباطی و ایمنی ساختمان جامع تجهیزات 

 32 کاربردی  و تخصصی-صاعقه  و ارتینگ سیستم

 40 طراحی و اجرای سیستمهای ردیابی و اعالم حریق 

 40 نظارت برق ساختمان 

 50 آسانسور و تجهیزات 

 30 متره و برآورد 

 آزمون
 برق  تاسیسات مهندسی نظام 3 پایه آزمون  آمادگی

 قضائیه قوه و دادگستری رسمی کارشناس آزمون  آمادگی

  های اجتماعی گروه برق، با تلفن همراه خود تصاویر رو به رو را اسکن کنید.(جهت ارتباط با شبکه)

 


