
  بهره برداری و تعویرات نیروگبه صبب شرکتاستخذاهي  آزهوى دروس

 سیکل ترکیبي خـرم آببد وگبه نیرویژه 

 عمًمی دريس شغلی عىًان دیفر
 تعذاد

 سًاالت
 تخصصی دريس ضریب

 تعذاد

 سًاالت
 ضریب

1 

 رقــب کارشىاس

 
لیساوس ي باالتر در رشته 

قذرت، شبکه های مهىذسی برق )

  (اوتقال ي تًزیع ي الکتريتکىیک

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 کيالکتری مذارَاي

 5 لذرت َاي سیستم بررسي

 5 الکتریکي ماشیه َاي 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 اوذازٌ گیري الکتریکي

 5 رلٍ ي حفاظت

2 

 کارشىاس

 ابساردقیق

  
 لیساوس ي باالتر در رشته 

 الکتريویک، کىترل ) برقمهىذسی 

  (ي ابساردقیق

 01 ًمياطالعات عم

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 2ي0ک الکتريوی

 5 الکتریکي مذارَاي

 5 خطي کىترلسیستم َاي  01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 ساردلیكــاب

 5 الکتريمغىاطیس

3 

 کارشىاس 

 اویکــمک

 
 ته لیساوس ي باالتر در رش

حرارت سیاالت، )مهىذسی مکاویک 

 جامذات، تبذیل اورشی 

 (ي بهیىه سازی اورشی

 

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 مصالح ممايمت ي استاتیک

 5 سیاالت مکاویک

 5 ترمًدیىامیک 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 حرارت اوتمال

 5 ارتعاشات ي دیىامیک

4 

  بـرق تکىسیه

 

 
  برق ي باالتر در رشته فًق دیپلم

 قذرت، الکتريتکىیک )

 (ي برق صىعتی

 01 زبان عمًمي

2 

 01 مذارَاي الکتریکي

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 الکتریکي اورشي تًلیذ

 5 الکتریکي ماشیه َاي

 5  گیري الکتریکي اوذازٌ 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 رلٍ ي حفاظت

 5 ایمىي در برق

5 

 ابساردقیق تکىسیه

 

 
  برق ي باالتر در رشته فًق دیپلم

 الکتريویک، ابساردقیق )

 (ي کىترل صىعتی

 01 زبان عمًمي

2 

 01 عمًمي الکتريویک

3 
 01 ىيتًاومىذي َاي رَ

 01 مذارَاي الکتریکي

 01 ابساردلیك

 5  گیري الکتریکي اوذازٌ 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 5 مذارَاي مىطمي 01 اتــــریاضی

6 

 مکاویک تکىسیه
 
 

 مکاویک ي باالتر در رشته کارداوی

 )تأسیسات ي خًدري(

 01 زبان عمًمي

2 

 01  استاتیک

3 

 01 َىيتًاومىذي َاي ر
 01 مصالح ممايمت

 5 مکاویک سیاالت

 5 ترمًدیىامیک 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 تکىًلًشي سًخت رساوي

 5 اصًل تعمیر ي وگُذاري
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