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 آزمدارهاي الكتريكي و اندازه گيري 1
 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و اندازه گيري 

 برگزار مي شود. LMSيا همان  vc.kntu.ac.irتير در سامانه   ۲۴از تاريخ 

 بار گذاري خواهد شد. LMSتير ماه در سامانه  ۲۴از سه شنبه  ۲و 1الكترونيك مطالب آزمايشگاه   ۲و  1آز الكترونيك  2

 بار گذاري خواهد شد.  LMSتير ماه در سامانه  ۲۴از سه شنبه   3مطالب آزمايشگاه الكترونيك  3آزالكترونيك  3

 آز سيستم هاي كنترل خطي 4
بارگذاري خواهد شد. جداي از اين  LMSتيرماه در سامانه   ۲۴ازيهاي كامپيوتري( از روز سه شنبه محتواي مطالب آزمايشگاه كنترل خطي)اعم از ويدئوها و شبيه س

 سامانه، دانشجويان در يك كانال تلگرامي جهت آموزش و اطالع رسانيها عضو خواهند شد.

 برگزار خواهد شد. coursesتير ماه در سامانه  ۲۴روز سه شنبه ازمايشگاه سيستم هاي ديجيتال از  1آز سيستم هاي ديجيتال  5

 بارگذاري خواهد شد  Lmsبصورت فيلم هاي از پيش ضبط شده تدوين و در سامانه  1آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي  1آزماشينهاي الكتريكي  6

 بارگذاري خواهد شد  Lmsاز پيش ضبط شده تدوين و در سامانه بصورت فيلم هاي  ۲آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي  ۲آزماشينهاي الكتريكي  7

 ۲آز فيزيك 8
بصورت فيلم هاي از پيش ضبط شده، به همراه فايل هاي پاورپوينت كه شامل جزوه درسي و تمرين هايي براي ارزيابي دانشجويان مي باشد؛ در  ۲آزمايشگاه فيزيك 

 ين پروژه هايي براي هر يك از دانشجويان تعريف شده است.بارگذاري خواهد شد. عالوه بر ا coursesسامانه 

 آزالكترونيك صنعتي 9

 ارائه خواهد شد. LMSتحت سامانه   13۹۹/۴/۲۴از تاريخ  

ي گيرد. در ، عكس، فيلم هاي ضبط شده و فايل هاي صوتي مربوط به آزمايش در اختيار دانشجويان قرار م(pdfمطالب به صورت فايل هايي شامل توضيحات آزمايش)

 صورت نياز به بررسي بيشتر مطالب ارائه شده، زماني براي پاسخگويي به دانشجويان به صورت آنالين در نظر گرفته خواهد شد.

10 
آزمايشگاه ابزارهاي طراحي به كمك 

 كامپيوتر
 برگزار خواهد شد. coursesتير ماه در سامانه  ۲۴از روز سه شنبه  (FPGAآزمايشگاه ابزارهاي طراحي با كمك كامپيوتر ) 

 كارگاه برق 11
 فيلم ضبط شده، از انجام آزمايش بر روي تجهيزات آزمايشگاه، و همينطور محتوي ايجاد شده از كار با نرم افزار در كامپيوتر  LMSتير هر هفته، در سامانه  ۲۴از تاريخ 

 شود كه روند ارزيابي همگام با آموزش انجام شود.بارگذاري ميشود و هر دوهفته يك پروژه متناسب با مطالب ارائه شده از دانشجويان خواسته مي

 متعاقبا اعالم مي شود آزعايقهاوفشارقوي 12

 آز سيستم هاي قدرت 14

 اعي )تلگرام و واتس اپ( در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفتدرس آزمايشگاه سيستم هاي قدرت، فايل صوتي از طريق شبكه هاي اجتم

 ضمن اينكه پاورپوينت به همراه فايل توضيحات و پروژه هاي مربوط به درس براي دانشجويان ارسال ميشود

 در نهايت هر هفته يك پروژه براي دانشجويان ارسال خواهد شد

 متعاقبا اعالم مي شود آزآنتن 15

 دانشگاه بارگذارى ميشود، ارائه خواهد شد. LMSآزمايشگاه مدارهاى مخابراتى به صورت فيلم هاى ضبط شده كه در سامانه  خابراتيآزمدارهاي م 16

 ، از اين هفته انشاهلل آغاز خواهد شدبر اساس فيلمهاي ضبط شده از انجام ازمايش، و ساير محتواهاي اموزشي متناسب LMSازمايشگاه مخابرات ديجيتال از طريق سامانه   آز مخابرات ديجيتال 17



 متعاقبا اعالم مي شود آز ريز موج 18

19 
آزمايشگاه كنترل فرآيندهاي 

 صنعتي
 دانشگاه بارگذارى ميشود، ارائه خواهد شد. LMSآزمايشگاه كنترل فرايندهاي صنعتي به صورت فيلم هاى ضبط شده كه در سامانه 

 PLCآزمايشگاه  20
 فيلم ضبط شده، از انجام آزمايش بر روي تجهيزات آزمايشگاه، و همينطور محتوي ايجاد شده از كار با نرم افزار افزار در كامپيوتر  LMSتير هر هفته، در سامانه  ۲۴از تاريخ 

 همگام با آموزش انجام شود.شود كه روند ارزيابي بارگذاري ميشود و هر دوهفته يك پروژه متناسب با مطالب ارائه شده از دانشجويان خواسته مي

 آزمايشگاه ابزاردقيق 21

 ارائه خواهد شد.  LMSتيرماه  به صورت مجازي در سامانه  ۲۴آزمايشگاه ابزار دقيق از 

مانه بارگذاري خواهد شد و امطالب به صورت فيلمهاي تهيه شده  از آزمايشها، فايلهاي متني مرتبط با هر آزمايش و ساير محتويات آموزشي متناسب براي آزمايشگاه در س

 جلسات پرسش و پاسخ و توضيح نيز برگزار خواهد گرديد. 

 برگزار خواهدشد. البته يك گروه واتسپي هم راه اندازي شده است. LMSآز كنترل ديجيتال، در سامانه   آز كنترل ديجيتال 22

 


