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  ن برقات مهندسیترب يا برایپو یآموزش يزیبرنامه رک ی
  

  مهدي احسان، ،مهدي فردمنش ،فروهر فرزانه ،*مهدي وکیلیان
  خلج  محمود تابنده، مهران جاهد، محمد حائري، بابک حسین

  محمود نحوي  و سیدمحمد حسین علوي، رحیم فائز، محمود فتوحی
 فیشر یدانشگاه صنعت - برق یدانشکده مهندس

  

  ده یچک
تحت  يته ایبه کم 1383خود در سال  یآموزش يزیدر برنامه ر ید نظر اساسیاز به تجدیاحساس ن یبرق، در پ یدانشکده مهندس        
نموده و با مطالعه  ییحاضر را شناسا يها صه موجود در آموزشیت داد تا نقیمامور "برق یآموزش مهندس يزیته برنامه ریکم"عنوان 

 يپاسخگو يشرفته جهان، برنامه ایپ يها دانشگاه یآموزش يها ز برنامهیبه انتظارات صنعت روز و ن ییگو هت پاسخج یآموزش يازهاین
] .دی، ارائه نماف وفق داشته باشدیبرق دانشگاه شر یرا که با رسالت دانشکده مهندس نکشور خودما يازهاین ]1  ،اهداف دوره، ن رسالتیا 

آن مورد  يو اجرا يزین برنامه ریاست که در ا ین مقاله هدف ارائه اصولیدر ا .دینما یمارائه را د یجد يزیو برنامه ر يزینامه ربر یخطوط کل
] يها بحثنظر بوده است و در  ]1   .است وجود نداشتهامکان پرداختن به آن  

 

 یا، آموزش مهندسیپو يزیر در آموزش، اصول برنامه رد ساختای، تجدیآموزش يزیر برنامه : يدیکل يواژه ها 
  برق، آموزش معکوس

  

  مقدمه 
ر در يز دو دهه اخيشرفت شگفت انگيبا تکامل و پ

دانش  يهايازمندير در نييبه اطالعات و تغ يابينه دستيزم
شه در علوم و يکه ر يمباحث ين از نظر گستردگيمهندس

  عالوه به داشته و  يميک و شيزيف ،ياضير يمبان
دانش مجهز به د يبا يمهندس يها الن رشتهيفارغ التحص
 يها دانشو  يمحاسبات يها يانواع تکنولوژنسبت به 

 يدر سطح جهانجاب نموده که يا ،دند باشيساخت و تول
 يآموزش يدر روند آموزش و ابزارها ياساس يد نظريتجد

 يرات اساسييده منجر به تغين پديا. رديمورد توجه قرار گ
 يکشورها يها از دانشگاه ياريبس يساختار آموزشدر 

با  يزين برنامه ريده است که در ايشرفته جهان گرديپ
 قرار گرفته است يدقت مورد مطالعه و بحث و بررس

[ ]118,19,20,2,15,16,17,1,12,13,147,8,9,10,12,3,4,5,6,
ق يتطب يبه معنا يزين برنامه ريدر ا يساز يبوم.  

کشور  يازهايبا ن يدر برنامه آموزش ين جهانينو يآموزشها
 يگريکشورها د يارياز جمله در کشور ما و بس .باشد يم

از يخاص خود را ندارند، ن يآموزش يها ع آنها دورهيکه صنا
 يمهندس يکارشناس يش در برنامه آموزشيبه وجود گرا

ع در کشور ما يصنا ياگر زمان. است يار قويبرق بس
ک تا دو سال، را يخاص خود، به مدت  يآموزش يها دوره

ش تا ياز به گراين ديو برگزار نمودند آنگاه شا يزيه ربرنام
 يدر کشورها يدر حال حاضر حت. ابديکاهش  يا اندازه
آماده به  يالنياز به فارغ التحصيکوچک ن يشرکتها يصنعت

ا ي ياقتصاد ييها ن دورهيچن يآنها برگزار يکار دارند و برا
بزرگ هستند که با  يها باشد و فقط شرکت يممکن نم

 ييها ن دورهيتوانند چن يو سابقه خود م يه به توانمندتوج
 .نديرا برگزار نما

ن اصول و روشها در بخش بعد مورد ياز ا يا خالصه
   .رديگ يتوجه قرار م

  

و  يزیبرنامه ر نیوتددوازده گانه اصول  
 یمهندسن آموزش ینو يروشها يساز یبوم

  برق
 

به  يدانش مهندس يو مبانم يارائه مفاه - الف
 مساليندر (از بدو شروع دوره  يان مهندسينشجودا
  )اول

که  ابدي يفرصت م يورود ي، دانشجون نگرشيدر ا
  ق يعم يدرکو  ،رقب يع نسبت به مهندسيوس يديد

  ب در کسب ين ترتيکسب نموده و بدمربوطه م يفاهـــاز م
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 يموثر دانش و مهارت مهندس يريادگيجهت  يقو ييمبنا
 .برق موفق شود
 ،رانيبرق ا يمهندس يحاضر دانشکده ها در برنامه

برق در سال اول بدون داشتن درک  يان مهندسيدانشجو
ل خود، ينه تحصيزممربوط به از کاربرد و اصول  يحيصح

شده که با  ياضيک و ريزينه فيدر زم يمشغول دروس
ست، از ياهداف آنان در انتخاب رشته هماهنگ نانتظارات و 

را  يار معدوديان بسيجودانشن امر ياممکن است  يطرف
در باشند داشته  يصرفاً نظر يل به رشته هايکه تما
  .نگاه دارد يسردرگم

  

  شگاه يبر آزما يارائه دروس مبتن - ب
 ينه هايان با زميشود که دانشجو يمن امر باعث يا

آن آشنا شوند، و  يم اصوليبرق و مفاه يمختلف مهندس
شده در کالس را م آموزش داده يشگاه مفاهيدر آزمابتوانند 
  .کنند  يش بررسيبا آزما

برق را بهتر  يمهندس ينظر يان مبانيب دانشجوين ترتيبد
د وش يممنجر به آن  يمند هدرک نموده و در صورت عالق

ه يت شوند که پايشرو در عمل تربيخالق و پ يناکه مهندس
ا يازها ياز امت يکين امر يا .ز خواهند داشتين ييقو يتئور
ن اصل در آموزش رشته يا يريه کارگز بيه تماووج

ممکن است ف، يباشد که در صورت تضع يبرق م يمهندس
 .شود  يحرفه ا يها تيبدون قابل يت مهندسيمنجر به ترب

  

  دروس يب برخيترک - ج
 يا دروس سال اول اندازه ،ديجد يزين برنامه ريدر ا
 ان نموده است، کهيارتقا درک و دانش دانشجو کمک به

دروس ژه يبه و ،بعدبه در سال دوم  يفعلس درواز  يبرخ
 ينيشرفته و نويه شکل پبتوانند  يم ها  شين گرايمشترک ب

ق يان تطبين دانشجويا يازهايادغام و ارائه شوند تا با ن
 يمحتو ياحساس ب نشده ود و باعث تکرار مباحث ينما

د و از جمله يجد يدروس يزينشود برنامه ر بودن درس
 ينده کاريان را در آيصاد که دانشجوت و اقتيريدروس مد

 .ب استين ترکياز جمله تبعات اکمک خواهد نمود، 
ت يدر تربالزم  يآموزش يازهايکه ن يافزودن دروس -د

و صنعت روز برق را  يهماهنگ با تکنولوژرا مهندس برق 
   .دينما ارضاء

نه يک مهندس برق در زمي يازهاياقل نآموزش حد -  ه
  قل ــمست يس و اداره واحدهايت تاست و اقتصاد جهيريمد

   ييها سازمان يت هايريمد يو تصد ينيکارآفر ،يمهندس
 .شوند يکه در آن مشغول به کار م

آن در  يزيبا برنامه ر يکارشناس يها ت پروژهيفيارتقا ک -و
در ترم اول  شنهاد موضوع و دفاع از آنيترم و همراه با پدو 

آن در ترم دوم، به ج ياپروژه و دفاع از نت يو سپس کار رو
  .باشد يمهندس يطراح يکه متضمن نوع ينحو

با انتخاب مناسب مراکز  يکارآموز يارتقا نحوه برگزار -ز
و نظارت بر نحوه  يتوسط دانشکده و هماهنگ يکارآموز

 ينگرشافتن ينه ساز يتواند زم يکه م يکارآموز ياجرا
د و او دانشجو گرد يصنعت و بازار کار برانسبت به  يواقع

  .ديت نمايل هدايادامه تحصا ينده و يکار آرا در 
که  ياخالق مهندس يآموزش اصول و مبان بهتوجه  -ح

سالم و مملو از اعتماد جهت کار  يطيعامل داشتن مح
از معضالت  يکين امر يعدم توجه به ا. ن استامهندس

باشد که موجب بروز مشکالت  يما م يجامعه مهندس
ان چه در انعقاد قرارداد ين دانشجويا ينده شغليده در آيعد

توسعه صنعت  نعشود و ما يمخود  انهمکاربا ا ي، يبا مشتر
 .گردد يم
به ست و عدم صدمه يط زيمحبا اصول همساز آموزش  -ط
کمک  ذکر شد" ح"بند  آنچه دردر کنار ن موضوع يا
که در  يا پروژهدر هر  ليالتحص ن فارغيمهندسکند که  يم

ط يمح يخود را رو يو اجرا يات طراحتبع ،دست دارند
رند تا يکنند و جوانب مختلف را در نظر بگ يست بررسيز

 .ست گردديط زيحداقل صدمه متوجه مح
سه (شها يگرا يشتر به دوره اختصاصيب ياختصاص زمان -ي
 مسال ششميندر  يب دانشجوين ترتيبد .)مسال آخرين
آن  فتممسال هينش خود آشنا شود و در يتواند با گرا يم

 يکار رو مسال هشتمينند و در يپروژه مورد عالقه را برگز
ن يو به ا .ديپروژه را به اتمام رسانده و از آن دفاع نما

 يليا تحصي ينده کاريآ يرا برا ينه مناسبيزم يب حتيترت
  .نديخود تدارک بب

و نرم  يتئور يو به روز نمودن محتو يبازنگر - ک
در ارائه  يهماهنگ ناردر کدروس  يکمک آموزش يافزارها

که الزمه به روز نگه داشتن آموزش  ن گروهيدروس با چند
که در  يارائه هماهنگ دروس .باشد يا بودن آن ميو پو
 ن امريا. شود يمد مختلف ارائه ين گروه و توسط اساتيچند

ز يکسان مباحث رين پوشش يک ضرورت به منظور تضمي
  مورد ژه در يبه و يت آموزشيفيدرس و ارتقاء ک
  جا  نيدر ا. باشد يشش گانه م يها شيدروس مشترک گرا
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   يشنهاديابتدا اهداف ارائه هماهنگ دروس و سپس روش پ
  . شود يارائه م يزيبرنامه ر ييته اجرايکم

  

 اهداف ارائه هماهنگ دروس  - ۱
مختلف  يها پوشش متوازن سرفصل دروس در گروه -
  ک درسي
ان يجارب مق تبادل تياز طر يت آموزشيفيارتقا ک -

 مدرسان هر درس
مختلف  يها ع نمرات در کالسيکنواخت ساختن توزي -

 انيبه تناسب توان دانشجو
ن، امتحان، يمانند تمر يآموزش ين حداقل کارهايتام -

 انيهمه دانشجو يش و پروژه برايآزما
ع صفات ممتاز يق تجمياز طر يت آموزشيفيارتقا ک -

  انمدرس
 اب ديجد يآموزشد جزوه، کتاب و مواد يامکان تول  -

 يجمع يهمکار
 

  روش ارائه هماهنگ دروس - ۲
ه جهت ارائه يش شده اوليآزما يشنهاديروش پ
ک درس که هر کدام توسط يمختلف  يها هماهنگ گروه

ل يشود به شرح ذ يس ميک استاد در دانشکده تدري
  .باشد يم

البس دروس قبل از شروع ترم بر يس ينحوه اجرا
ب ين و تصوييمسال تعير هر ند درس دياساس توافق اسات

  .گردد يم
با (ان ترم به صورت مشترک يان ترم و پايامتحانات م -

  .گردد يبرگزار م) مشترک يسئوالها
ز يدر طول ترم ن) آزمون کوچک(زها ياالمکان کوئ يحت -

 يدر صورت عدم اجرا. گردد يبه طور مشترک برگزار م
ا در زهيزها به صورت مشترک درصد وزن نمره کوئيکوئ

ان درس متناسباً با توافق يدانشجو ييمحاسبه نمره نها
  .گردد يل ميهر گروه تعد يد مربوطه براياسات

سئواالت امتحان به صورت مشترک پس از  يطراح -
د جهت امتحان انجام ين موضوعات مورد توافق اساتييتع
هر مورد توسط  يسئوالها يبه طور مثال طراح. شود يم
پس  يو سپس برگه سئواالت امتحانک استاد انجام شده ي

 ييد نهايمشترک توسط تمام اسات يدر جلسه ا ياز بررس
ن يين مرحله تعيز در ايوزن نمره هر سئوال ن. شود يم
  .شود يم

د درس صورت يبا مشارکت اسات يح اوراق امتحانيتصح -
تمام اوراق خاص در هر سئوال  ب کهين ترتيرد به ايگ يم

  . شود يح ميستاد تصحک ايفقط توسط  يامتحان
ار ينات هر گروه در صورت مستقل بودن در اختيتمر -

رد يگ يز جهت مطالعه قرار ميگر نيد يها ان گروهيدانشجو
ها  همه گروه ياالمکان برا ينات حتيو وزن و تعداد تمر

  . باشد يکسان مي
ان يو پا) ها(ان ترميزها، مينات، کوئيدرصد وزن نمره تمر -

د يوژه در صورت ارائه توسط تمام اساتعالوه پره ترم ب
 ييبه صورت نهامسال يهر نها در جلسه مشترک در  گروه

  .گردد يب مين و تصوييتع
) در صورت مشترک بودن(زها يو کوئ يج امتحانياعالم نتا -

  .باشد يبه صورت مشترک م
مشترک  يينها يابيپس از ارزش يترم يياعالم نمره نها -

ار کامل يکامالً مستقل در اختان ترم، به صورت يدر پا
 يبرا يست کالسياستاد کالس مربوطه بوده و با ل

  .شود يان هر کالس بصورت مجزا اعالم ميدانشجو
 يها شگاهيآزماشگاهها و احداث يو ارتقا آزما يبازساز -ل

  شگاهيد در کنار دروس فاقد آزمايجد
 يزين اصول دوازده گانه برنامه ريبر اساس ا

د ساختار شد يبرق تجد يمهندس يرشناسدوره کا يآموزش
که يو پنج ترم به دوره مشترک اختصاص داده شد، در حال

ش و يگرا يشها سه ترم جهت دروس اختصاصيدر همه گرا
  .پروژه در نظر گرفته شده است
ن دانشکده و يا يها تيقابلو ضمناً با توجه به سوابق 

و " کيوالکتريب"ش تحت عنوان يصنعت دو گرا يازهاين
که بتواند  ينيت مهندسيجهت ترب" تاليجيد يستمهايس"

ن يدر ارا در کشور  يتخصص يها نهين زميموجود در اخال 
در نظر گرفته شد و  يزين برنامه ريها بپوشانند در ا نهيزم

به مورد اجرا در  ۱۳۸۶از سال ش يدر مجموع با شش گرا
  .آمد

  

 دوره  يو نظارت بر اجرا یابیارز يها روش
از از اصالح در ين يب يزيچ برنامه ريهکه  جا از آن

 يزين برنامه ريد به چند روش ايباشد با يطول اجرا نم
مورد  يرات جزئيين اجرا تغينموده و در ح يابيارزرا د يجد

  .از را اعالم نمود ين
  : يشنهاديپ يابيارز يها روش

  نکسب نظر از مدرسا - الف
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  انياز دانشجو ينظر خواه -ب
  صنعت صاحبنظران از ينظر خواه -ج
 يکيمورد  ان درياز دانشجو يج نظر خواهين بخش نتايدر ا

 يعني در سال اولشگاه ياز دروس ارائه شده به همراه آزما
  :ر ياز مجموعه ز

  آز +برق  ياصول مهندس - الف
  آز+ آنالوگ  يمدارها -ب

  .ارائه خواهد شد
برق از  يد ساختار شده دانشکده مهندسيبرنامه تجد

برق به اجرا در آمده  يدر دانشکده مهندس ۱۳۸۶مهر ماه 
  .است

ن دوره هر چند هنوز زود يا يج اجراينتا يبررس
در  يمقطع يها يبا استفاده از نظر خواه يباشد ول يم

توان نقاط ضعف و قوت  يان ميدوره از دانشجو يطول اجرا
  .نمود يابيارز يا آن را تا اندازه

شها ين گرايمشترک ب از دروس يکيدر ترم دوم و در مورد 
 يمدارها"شگاه است، تحت عنوان يکه همراه با آزما

از بود درس در چهار گروه ارائه ينکه نيبا توجه به ا(" آنالوگ
ها از  همه گروه يت مناسب برايفين کيتضم يبرا )شود

در . شد يرويک نظام هماهنگ توسط ارائه کنندگان پي
درس،  websiteاز اعضا مسئول  يکين نظام هماهنگ، يا
ن يمسئول تدو يگريد ،ياران آموزشيمسئول دست يگريد

از اعضا نقش هماهنگ کننده را به گر يد يکي ون ها يتمر
جلسه  يهماهنگ کننده به طور هفتگ. دنريگ يعهده م
از يب داده و مباحث مورد نيرا با حضور اعضا ترت يمشترک

عملکرد : و از جمله شرفت درس، يپ يابيجهت ارز
ارائه  يمباحث مورد نظر برا، شگاهياران درس و آزمايدست

گزارش و ، يهفتگ يها نين تمريينده، تعيدر هفته آدرس 
به عالوه سئواالت  .دنينما يم يبررسرا ن يجلسات تمر

ن جلسه مورد بحث يان ترم در ايان ترم و پايم يها امتحان
اوراق به صورت هماهنگ در  حيتصح يز برايقرار گرفته و ن

  .شود يم يزيجلسه برنامه رن يا
ک يز درس و مراجع، از يعالوه بر ر يهماهنگ يبرا

د يالمقدور اسات يشود تا حت ياستفاده ممشترک جزوه 
  .نديس خود را با هم هماهنگ نمايتدر

د که ينما ين ميمشترک تضم ين هايتمر
ن درس را به طور يا يان حداقل دانش الزم برايدانشجو

  د ينما ين ميز تضميجزوه ن کسان فراگرفته اند وي
  ان ين حد به دانشجويز حداقل در اين ياحث جانبـــکه مب

  .آموزش داده شده است
ان ترم به يان ترم و پايامتحانات م يها طرح سئوال

در محدوده  يو کم يفيرد که از نظر کيگ يصورت م ينحو
  .طول ترم باشد يها نيتمر

در مورد  يپرسشنامه خاص جهت نظر سنج
ه يته ۱ -آنالوگ مطابق جدول يشگاه و درس مدارهايآزما

 يگانه برا ازدهيشده است و پاسخ آنها به سئواالت 
و متوسط آنها  شده است يجمع آورمختلف  يها گروه

 يهمگکه  )چهار گانه يها گروه يبرا(محاسبه شده است 
و نشان باشند  يماز پنج ک به عدد چهار يار نزديبس
موافقت به طور متوسط دگان نظر پاسخ دهن دهد که يم

البته با توجه . باشد يمورد سئوال م يخوب با بندها نسبتاً
توان  ين موارد نقاط قوت را ميک از ايهر  يمحتوبه 
در که  يو انتقاد يليتکم ينظرها ياز رو. ص داديتشخ

در مورد  ارائه شده بود،ن پرسشنامه يا ۱۲سئوال  پاسخ به
د نظر يتامل و تجد قابل يمواردو درس شگاه يآزما

  .دنباش يم
شگاه و ياران آزمايش تعداد دستيه به افزايمثالً توص

ا در يمتفاوت و  يها در هفته ها شين حجم آزمايتوازن ب
ح يا تصحيه ها قابل تامل و يتوص يبرخ ،مورد ارائه درس

در دسترس قرار دادن از به يجمله نآن از  .شود يده ميد
  .باشد يها م نيپاسخ تمر

 

  يریجه گیصه و  نتخال
د در دانشکده يجد يزين مقاله اصول برنامه ريدر ا

ن يا. ديح گرديف تشريشر يبرق دانشگاه صنعت يمهندس
 يها به عمل آمده از برنامه يها يبررس ياصول بر مبنا

 ينه مهندسيمعتبر جهان در زم يها از دانشگاه يتعداد
 يکشور از سو يآموزش يها يازمنديک سو و نيبرق از 

 يمهندس يد کارشناسيبرنامه جد. ن شده استيگر تدويد
 ۸۶شده و از مهر ماه سال  يزيش برنامه ريبرق با شش گرا

شگاه و يارائه همزمان درس با آزما .به اجرا در آمده است
 يها يژگيها از و شيس هماهنگ دروس مشترک گرايتدر

 يسال از اجرا ۵/۱با وجود گذشت تنها . د استيبرنامه جد
ج يده و نتايع گردين و توزيتدو ينظر سنج يها فرم دوره

ت يقرار گرفته که نشان دهنده رضا يابيآنها مورد ارز
د يو تجد يابيارز .باشد يم يزين برنامه ريان از ايدانشجو
ت يفيباعث ارتقاء ک ين برنامه آموزشيا يوسته روينظر پ
  .برق در کشور خواهد شد يمهندس يآموزش
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  .۸۶-۸۷ترم دوم  آنالوگ يشگاه و درس مدارهايورد آزمادر م يجدول نظر سنج
  

  نظر       مخالف        کامالً مخالف يکامالً موافق       موافق       ب 
شگاه به کسب دانش من از موضوع کمک ين آزمايدر مجموع ا - ۱
  .نمود ياديز

  ○                  ○             ○               ○                ○  

    ○                  ○                ○             ○               ○    .مرا به موضوع افزود يشگاه عالقمندين آزمايدر مجموع ا - ۲
شگاه آموزش داده شد به ين آزمايکه در ا ييم و مهارت هايمفاه - ۳

  .مرتبط با آنچه که در کالس آموخته شد بودند يخوب
  ○               ○             ○                ○                 ○     

انه و نقادانه من در مورد مطالب يشگاه به تفکر واقع گراين آزمايا - ۴
  .نمود ياديکمک ز يدرس

  ○              ○              ○                ○                ○   

اعالم  يالب سرفصل هابا مط يشگاه به روشنين آزمايا يشهايآزما - ۵
  .مرتبط بودند يک به خوبيالکترون يشده درس و ادوات و مدارها

  ○              ○              ○                ○                 ○   

  ○                 ○                ○              ○              ○    .نمود ياديمطالب کمک ز يريشگاه به فراگيد در آزمايحضور اسات -۶
شگاه ين آزمايمن در ا يريشگاه به فراگياران در آزمايحضور دست - ۷

  .نمود ياديکمک ز
  ○              ○              ○                ○                 ○    

   ○                ○                ○              ○              ○    .د بوديمف يريشگاه در فراگيمطالب آزما يزيبرنامه ر - ۸
 يشگاه با مطالب و سرفصل ها تناسب خوبيزات آزمايامکانات و تجه - ۹

  .داشت
  ○              ○              ○                ○                ○   

   ○                ○                ○              ○              ○    .ار موثر بودين درس بسيا يريادگيس هماهنگ کالسها در يتدر -۱۰
   ○                ○                ○              ○              ○    .د بودنديار مفيآن بس يريکالس درس در فراگ ياران آموزشيدست -۱۱
  .ديسيل بنويخود را در ذ يا انتقادي يليهر گونه نظرات تکم-۱۲

  
  

در  هـا  مشـکل  يشـگاه انتقـاد از برخـ   يد آزمادر مـور 
وجود داشت  شگاهيز در آزماينوا يوجود تداخل زات و يتجه
  .دين مشکل به عمل آيد اقدام الزم در رفع ايکه با

موثر بودن درس را  ين نظرسنجيکه ا نيضمن ا
ان يار خوب مجريت بسيدهد و شاهد بر موفق ينشان م
ارتقا  يکه برا دهد يبه عالوه نشان م ،باشد يدرس م

 يشگاه همواره نظارت برايت و روش ارائه درس و آزمايفيک
باشد و به  يم يضرور يدرس امر ينحوه اجرا و محتو

و روش ارائه در  يله جهت اصالح محتويک وسيعنوان 
  .نده قابل استفاده استيآ يترمها

در به طور خاص ها که  ينظر خواهنوع  نيعالوه بر ا
ان يدر پا يک نظر سنجي. باشد يص ممشخک درس يمورد 

ش و يپس از اتمام پنج ترم و انتخاب گرا و دوره مشترک
ان يگر پس از اتمام دوره از دانشجويد يک نظر سنجيز ين

  .د خواهد بوديار مفيبس
س با توجه به رود يد نظر در محتويبه عالوه تجد

د يجد يازهايبرق و ن يمهندس يشرفت در تکنولوژيپ
  .باشد ياز ميبار مورد ن کيسه سال  حدوداً هر يآموزش

 يشها، نرم افزارهايز از نظر نوع آزمايشگاه ها نيآزما يابيارز
صاحبنظران و از جمله از  يبا نظرخواهمورد استفاده 

 و اند ن برنامه را ارائه نمودهياز ا ييها که درس  يدياسات
 .باشد يم يان ضروريدانشجو
از  يگريک گزارش دينده نزديد است در آيام

در قالب مقاله  يزين برنامه ريا ييشرفت کار اجرايپ
  .منتشر شود يگريد
  

  یقدردانتشکر و 
ان دکتر محمد يآقاسندگان مقاله از تالش ينو

فردمنش، دکتر خسرو حاج  ي، دکتر مهدين علويحس
و دکتر  ينا خراساني، دکتر سيار کابلي، دکتر شهريصادق

د يجد يها شگاهيماآز يراه انداز بهکه  يفتوت احمد يعل
برق در برنامه  يو ارائه دروس سال اول دانشکده مهندس

د و ينما ير ميمانه تقديد همت گماشتند صميجد يزير
 يزين برنامه رياآنها  يد که بدون همت واالينما ياذعان م

ئت يه يو معنو يت مالين از حمايچن هم .قابل اجرا نبود
ها  شگاهيآزما يدازان ژه در راهيسه محترم دانشگاه به ويرئ

  .شود يم يتشکر و قدردان
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