رشته الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی چیست؟

تعزیف:

ّذف ایي تزًاهِ آهَسش ٍ تزتیت تأسیسات الکتزیکی تا جْت گیزی فٌی است کِ در اداهِ تزًاهِ دٍرُ
سِ سالِ فٌی ٍ حزفِای الکتزٍتکٌیک تْیِ ضذُ است .لذا در طزاحی تزًاهِ عالٍُ تز هْارتّای فٌی،
تفکز طزاحی ًیش هَرد تَجِ تَدُ است کِ فارغ التحصیالى عالٍُ تز داضتي اطالعات ٍ هْارتّای کافی
در سهیٌِ علوی ،تَاًاییّای ًظزی ٍ تفکز طزاحی در هطاغل هزتثط را داضتِ تاضٌذ.

پیطزفت صٌعت تزق سثة رضذ سزیع تکٌَلَصی ٍ تَسعِ کطَرّای صٌعتی گزدیذُ است .تذریجأ
سیستنّای جذیذ جایگشیي سیستنّای لذیوی ها هیضَد ٍ کوثَد هتخصص در ایي سهیٌِ لطعأ در راُ
اًذاسی ٍ ًگْذاری ٍ کٌتزل کارخاًجات اثز خَاّذ گذاضت ٍ اس آًجا کِ صٌایع کطَر تا کوثَد ًیزٍی
هتخصص در سهیٌِ طزاحی تَسعِ ٍ تعویز ٍ ًگْذاری تأسیسات الکتزیکی رٍ تِ رٍ است ٍ لذا تزتیت
ًیزٍی اًساًی در سطح کارداى (تکٌسیي) ضزٍری تِ ًظز هیرسذ.

کارتزد:
اس فارغ التحصیالى گزایص تأسیسات الکتزیکی اًتظار هیرٍد کِ:
– تَاًایی تعویز ٍ ًگْذاری لسوتّای تزق هاضیيّای صٌعتی ٍ ضثکِّای الکتزیکی را داضتِ تاضٌذ.

– تَاًایی طزاحی ٍ هحاسثِ هذارّای رٍضٌایی ٍ تأسیسات فزهاى الکتزیکی در سطح هحذٍد را داضتِ
تاضٌذ.
– تَاًایی اجزای پزٍصُّای تأسیساتی ٍ راُاًذاسی هاضیيآالت را داضتِ تاضٌذ.
– تَاًایی سزپزستی تعذادی کارگز تزلکار را داضتِ تاضٌذ.

هطاغل لاتل احزاس ایي دٍرُ عثارتٌذ اس:
– ًمطِ کطی هذارات تزلی
– سین کص ساختواى
– هًَتاصکار تاتلَّای تَسیع ٍ فزهاى الکتزیکی
– تعویزکار تاتلَّای تَسیع ٍ فزهاى الکتزیکی
– سزپزست کارگاُ
– سزٍیس ٍ تعویزکار ٍسایل خاًگی الکتزیکی
– تعویزکار هذارّای کٌتزل الکتزیکی
– کارداى رٍضٌایی داخلی ٍ خارجی
– کارداى کاتل کطی ضثکِّای سهیٌی تا  ۰۲کیلٍَات
– کارداى سینکطی َّایی تا  ۰۲کیلٍَات
– تاتلَسلش تزق تا  ۰۲۲آهپز
– ًصاب ٍ راُ اًذاس دیشل صًزاتَرّای اضطزاری
ضَاتط ٍ ضزایط پذیزش داًطجَ:

فارغ التحصیالى دٍرُّای سِ سالِ فٌی ٍ حزفِای در رضتِ الکتزٍتکٌیک ٍ یا دٍرُ چْارسالِ در رضتِ
تکٌَلَصی تزق
پذیزفتِ ضذى در آسهَى سزاسزی

دارا تَدى ضزایط جسواًی السم ٍ ضزایط عوَهی
تثصزُ :دیپلوِّای هزتثط اس ضاخِ کارداًص هطزٍط تِ گذراًذى درٍس جثزاًی
طَل دٍرُ ٍ ضکل ًظام:
هطلثك تا ًظام آهَسضی ،طَل دٍرُ کزداًی  ۰تا  ۳سال است کِ درٍس عولی ٍ ًظزی آى تِ صَرت
ٍاحذ ارائِ هیگزدد.

