
 

 

 

 

 
 یو صنعت یساختمان ،یمارستانیب یبرق ساتیتاس یاصول و طراح نام دوره:              

 ساعت55مدت دوره:               
 

 سرفصل ها

      ّا )وارفرها، هشاٍر، پیواًىار(ُ  حاون بر پرٍشآشٌایی با لَاًیي      1

 آشٌایی با اًَاع سین ٍ وابل ٍ ًام اختصاری     2

 فاز ٍ وابل سِ  سایسیٌگ سین     3

 برق یّا ًردباى ٍ لَلِ ،وابل یٌیشاهل س ییساخت اجراریدر ز ساتیتجْبا  ییآشٌا 4

5 

 ییرٍشٌا یجْت طراح وارب یّا سمف یهعوار یّا با ًمشِ ییٌاآش

 ازیلَوس هَرد ً  -1

 اًتخاب چراغ -2

 ییوٌترل رٍشٌا -3

ّوراُ  بِ یاباًیخ هحَطِ ٍ ییرٍشٌا ،ّا ٌگیپارو ،یادار، یهسىًَ یّاٍاحذ ییرٍشٌا یٍ طراح 

 الَوسیافسار د با ًرم ییآشٌا

 یادار ٍ یهسىًَ یّابرق ٍاحذ یّاسیپر یّا ًمشِ یطراح 6

7 

 : شاهل یٍ اداری هسىًَ یٍاحذّا  برق یّا ًمشِ ذیٍ تَل  ساتیبر تاس یا همذهِ

  لیفي وَ  -1

 لیداوت في وَ -2

  یوَلر آب  -3

  َّاساز -4

  اگساست في  -5

  یّا ستنیس -6

   هَتَرخاًِ یرٍرساًیً یّا ًمشِ ذیهَتَرخاًِ ٍ تَل ساتیبر تجْ یا همذهِ 8

9 
 : شاهل فیضع اىیجر یّا ستنیس یّا ًمشِ ِیٍ تْ یطراح

 تلفي -1



 

 زیرساخت شبىِ واهپیَتری -2

 اعالم حریك -3

 هىالوِ تصَیری -4

 دٍربیي هذاربستِ -5

 سیستن صَتی -6

 آًتي ٍ هاَّارُ هروسی -7

 فیضع اىیٍ جر فیفشار ضع اگرامید سریرا یّا ًمشِ ذیتَل 11

11 
 -یافم یرّایهس -باسذاوت -داوت باًه -یدفٌ -ٌگیتراًى) ٍلت  444وابل  یّاریهس با ییآشٌا

 (یعوَد

12 

 : شاهل یاًرش ذیٍ تَل لیاًَاع هٌابع تبذ

  عیتَز یپست ّا  -1

 تراًسفَرهاتَرّا -2

 شًراتَر سلید -3

4- UPS 
  UPS  تراًسفَرهاتَر -شًراتَر سلید -یاًجام هحاسبات باًه خازً 13

 ّا SPD ٍ ّا در پرٍشُ یٍ ّن بٌذ يیاتصال زه ستنیاًَاع س با ییآشٌا 14

 ... ATS -یاصل یتابلَّا -یباًه خازً -ّا ٍ هَتَرخاًِ فیضع فشار یّاتابلَ یطراح 15

 FTTX َیپس یًَر بریٍ فHome Smart  یبا طراح ییآشٌا 16

 اًشعاب برق ذیخر ٍساختواى  ازیبرق هَرد ً يیتخو 17

 هرتبِبلٌذ یّا ٍ ساختواى یهسىًَ یّا برج یبر طراح یهرٍر 18

 ًفت ٍ گاز یّا پرٍشُ یبرا برق ساتیشذُ در تاس ذیبا هذارن تَل ییآشٌا 19

 یساختواى هسىًَ ییهذرن ًْا ِیٍ تْ ٌگیسیٍرد واهل هحاسبات ساآًوًَِ بر هی 21
 

 
 


