
 معرفی کدها

فاز، داوطلب موظف به مطالعه کتاب های پالس و میکرو است. دقت کنید که در فاز قبلی، قسمتهای مهم و پیچیده در این 
پالس به صورت کامل در کالس تدریس شده اما باز هم اینجا فرصت مطالعه کامل داده خواهد شد. در ادامه کدهای مربوط 

 معرفی می گردد.به هر فصل از کتاب پالس و میکرو 

یعنی فصل اول  K190تکلیف عالوه بر کدهای فوق عددی نوشته شده که معرف مدت زمان مطالعه است مثال: در قسمت 
 ( در یک روز باشد یعنی هر دو فصل مطالعه شود.LMدقیقه مطالعه شود. در صورتیکه دو کد )مثال  ۰۹۱پالس به مدت 

 عنوان فصل منبع کد
A  مفاهیم پایه ای بار اول فیلم و راه آزمون 
B  محاسبات هادی دوم فیلم و راه آزمون 
C  منابع انرژی سوم فیلم و راه آزمون 
D  حفاظت و سیستم زمین چهارم فیلم و راه آزمون 
E  تاثیر خازن روی شبکه پنجم فیلم و راه آزمون 
F  تابلو و تجهیزات آن ششم فیلم و راه آزمون 
G  اجرای سیم و کابل هفتم فیلم و راه آزمون 
H  مدار روشنایی و پریز هشتم فیلم و راه آزمون 
I  سیستمهای جریان ضعیف نهم فیلم و راه آزمون 
J  رو متحرکآسانسور، پلکان برقی و پیاده دهم فیلم و راه آزمون 

R ها در مقابل حریقمبحث سوم: حفاظت ساختمان اول کتاب میکرو تاسیسات برقی 
S  مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمانها دوم میکرو تاسیسات برقیکتاب 
T مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل سوم کتاب میکرو تاسیسات برقی 
U مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا چهارم کتاب میکرو تاسیسات برقی 
V مهندسی و کنترل ساختمانقانون نظام  پنجم کتاب میکرو تاسیسات برقی 
W مبحث دوم: نظامات اداری ششم کتاب میکرو تاسیسات برقی 
X جوئی در مصرف انرژیمبحث نوزدهم: صرفه هفتم کتاب میکرو تاسیسات برقی 
Y بحث اول: تعاریف هشتم کتاب میکرو تاسیسات برقی 
Z مرور مطالب مطالعه شده - - 
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 3هفته  ۲هفته  ۰هفته 

 تکلیف روز تکلیف روز تکلیف روز

 180C آبان ۲۰شنبه  180B آبان ۰۴شنبه  180A آبان 7شنبه 

 180D آبان ۲۲شنبه 180C ۰ آبان ۰1ه شنب180A ۰ آبان ۸شنبه ۰

 180D آبان ۲3شنبه 180C ۲ آبان ۰۶شنبه 180B ۲ آبان ۹شنبه ۲

 180D آبان ۲۴شنبه 180C 3 آبان ۰7شنبه 180B 3 آبان ۰۱شنبه 3

 180D آبان ۲1شنبه 180C ۴ آبان ۰۸شنبه 180B ۴ آبان ۰۰شنبه ۴

 180D آبان ۲۶شنبه 180C 1 آبان ۰۹شنبه 180B 1 آبان ۰۲شنبه 1

 180D آبان ۲7جمعه 180C آبان ۲۱جمعه  180B آبان ۰3جمعه

 
 

 ۶هفته  1هفته  ۴هفته 

 تکلیف روز تکلیف روز تکلیف روز

 240HI آذر ۰۲شنبه  240F آذر 1شنبه  180D آبان ۲۸شنبه 

 240I آذر ۰3شنبه 240F ۰ آذر ۶شنبه 180D ۰ آبان ۲۹شنبه ۰

 240I آذر ۰۴شنبه 240F ۲ آذر 7شنبه 180D ۲ آبان 3۱شنبه ۲

 240J آذر ۰1شنبه 240F 3 آذر ۸شنبه 180D 3 آذر ۰شنبه 3

 240J آذر ۰۶شنبه 240G ۴ آذر ۹شنبه 180D ۴ آذر ۲شنبه ۴

 240R آذر ۰7شنبه 240G 1 آذر ۰۱شنبه 180D 1 آذر 3شنبه 1

 240R آذر ۰۸جمعه  240G آذر ۰۰جمعه  180E رآذ ۴ جمعه

 

 کتاب مرور آخر، همزمان ویدیوی مرور آخر را نیز مشاهده کنید 31در مطالعه فصل 

 ۹هفته  ۸هفته  7هفته 

 تکلیف روز تکلیف روز تکلیف روز

 &280 دی 3شنبه  240Z آذر ۲۶شنبه  240ST آذر ۰۹شنبه 

 $&280 دی ۴شنبه 240Z ۰ آذر ۲7شنبه 240UV ۰ آذر ۲۱شنبه ۰

 &280 دی 1شنبه 240Z ۲ آذر ۲۸شنبه 240V ۲ آذر ۲۰شنبه ۲

 $&280 دی ۶شنبه 240Z 3 آذر ۲۹شنبه 240W 3 آذر ۲۲شنبه 3

 &280 دی 7شنبه 240Z ۴ آذر 3۱شنبه 240XZ ۴ آذر ۲3شنبه ۴

  دی ۸شنبه 1 $@240 دی ۰شنبه 240Z 1 آذر ۲۴شنبه 1

  دی ۹معه ج 240Z دی ۲جمعه  240Z آذر ۲1جمعه 

 


