
، برنامه ريزي و سنجش مهارت معاونت پژوهش

 ، طرح و برنامه ريزي درسي دفتر پژوهش

شغلآموزش استاندارد 

PLCکارور 

گروه شغلي      

کنترل و ابزار دقیق

کد ملي آموزش شغل 

100040013039313

شناسه  نسخه

شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

مهارت
Isco-00

52/5/6931تاريخ تدوين :
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ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :

 969391961131116کد ملي شناسايي آموزش شغل : 

کنترل و ابزار دقیق   ريزي درسي  : اعضاء کارگروه برنامه

نام و نام  رديف

خانوادگي

آخرين مدرک 

تحصیلي 

ته رش

تخصصي

سابقه کار شغل و سمت

سيد پرويز  6

موسوي
سال 00مربيبرقمربي ارشد

5
سال10 مدرس دانشگاه برق کارشناسي ارشد حسين اسکندري

9
سال7 مربي برق کارشناسي ارشد مريم فريور

3
سال 10 مربي برق کارشناسي ارشد احمد اسفندمد

2
سال 10 مربي برق کارشناسي ارشد هما شاه محمدي

سال  11 کنترل و ابزار دقيقبرنامه ريزي درسي گروه کار  دبير برق  کارشناسي  ليال فرهادي راد  1

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي کنترل و ابزار دقیق  برگززار گرديزد     52/5/31طي جلسه اي که در تاريخ 

بزا کزد    PLCکزارور   بررسي و تحت عنوان شغل   1-3/5/22/43با کد    5درجه  PLCکارور شغل  استاندارد آموزش

مورد تائید قرار گرفت .  969391961131116

اي کشور بوده و هرگونزه   کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

د قانوني است.سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگر

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خيابان خوش نبش ، تهران، خيابان آزادي

 55668566تلفن                  55668566دورنگار       

rpc@irantvto.ir:  آدرس الكترونيكي
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 تعاريف
 استاندارد شغل :
 اي نيو  نتتو    ي از مووارد اتوتاندارد فر و    هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در ب  و     ها و توانمنديمشخصات شايستگي

 شود.مي

 استاندارد آموزش:

 هاي موجود در اتتاندارد شغل .يادنيري براي رتيدن ب  شايستگي ء نقش 

 نام يک شغل : 
 شود . رود اطالق ميهاي خاص ر  از يك شخص در تطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل :
هوا ،  ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك فووزه شوغلي ، مسويو ي    اي شامل مهماني بي

 شرايك راري و اتتاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش:
 فداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رتيدن ب  يك اتتاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي رود . ها و تواناييفداقل شايستگي

 كارورزي :
نيرد و ضرورت دارد رارورزي صر ا در مشاغلي ات  ر  ب د از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر   رد در ميل آموزش ب  صورت تيوريوك  ر آن مشاغل خاص مييك واق ي براي مدتي ت ريفر  د
 نردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واق ي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميبا اتتتاده از عكس مي

 ارزشيابي :
اي  عملوي و اخوالق فر و    ، رتبوي  بخو     ، ر  شامل تواهد و ق اوت در مورد آنك  يك شايستگي بدت  آمده ات  يا خير آوري ش رآيند جمع
 خواهد بود . 

 صالحيت حرفه اي مربيان :
 رود .اي ر  از مربيان دوره آموزش اتتاندارد انتظار ميهاي آموزشي و فر  فداقل توانمندي

 شايستگي :
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر اتتاندارد . مييك توانايي اجراي رار در

 دانش :
، تواند شامل علوم پايو  )رياضوي   هاي ذهني الزم براي رتيدن ب  يك شايستگي يا توانايي ر  مياي از م لومات نظري و توانمنديفداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان  ني باشد .  (، زيس  شناتي، شيمي  ي يك 

 مهارت :
 هاي عملي ارجاع مي شود . فداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رتيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي . م موالً ب  مهارت 

 نگرش:
 باشد .  اي ميهاي غير  ني و اخالق فر  اي از ر تارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز ات  و شامل مهارتمجموع 

 ايمني:
 ردي ات  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز فوادث و خطرات در مييك رار مي شودموا 

 توجهات زيست محيطي :
.مالفظاتي ات  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آتيب ب  مييك زيس  وارد نردد  
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:شغل استاندارد آموزش نام 

PLCکارور 

:شغل استاندارد آموزش شرح 

کارور PLC از شغلهای حوزه کنترل و  ابزار دقیق میباشد. این شغل، شایستگیهای کار با اجزای سیستم های کنترل 

صنعتی، راهاندازی موتورهای الکتریکیAC با کنتاکتورها، برنامهنویسیPLC   با دستورات پایه و پیشرفته را شامل 

می شود. این شغل با مهندسین و تکنسین های برق وکنترل در کارخانه های صنعتی در ارتباط می باشد. 

: وروديويژگي هاي 

 و یا دانش آموز پایه دوازدهم شاخه کاردانشانديپلم رياضي، ديپلم تجربي ، ديپلم فني هنرستحداقل میزان تحصیالت : 

  داشتن سالمت کامل جسماني و رواني:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

ندارد:  مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول

 ساعت   965طول دوره آموزش                    :    

 ساعت   45  ز زمان آموزش نظري               :   

 عتسا  591ز زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     -   :                           کارورزيزمان ز 

 ساعت      - ز زمان پروژه                            :  

بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

%52کتبي :  - 

 %12عملي : -

%61اخالق حرفه اي : -

صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 مرتبطسه سال سابقه حداقل مدرک كارشناسي برق با 
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تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

براي راه اندازي سيستمهاي الکتريکي و موتوري مراکز  PLCپيکربندي و تنظيمات سخت افزاري و برنامه نويسي   دين استانداردر ا

 مورد نظر مي باشد. صنعتي

اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

PLC Technician

د : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندار ٭

Siemencصنعتي  کاراتوماسيون-

 LSصنعتي کاراتوماسيون-

FATEKصنعتي  کاراتوماسيون -

*اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

-

-

-

-

-

 بکارگیري نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق  کار 

با اجزاي سیستم هاي کنترل صنعتی  راهاندازي 

با کنتاکتورها  AC  موتورهاي الکتریکی

 برنامهنویسی  PLC S7  - 300با دستورات پایه  

برنامهنویسی  PLC S7  - 300با دستورات 

پیشرفته
جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار : ٭

طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

طبق سند و مرجع ......................................                 اغل نسبتاً سخت  ب : جزو مش

طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

د :  نیاز به استعالم از وزارت کار 
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شغل استاندارد آموزش 

شايستگي ها -

ساعت آموزش پیش نیازعناوينکد رديف

جمع عملي  نظري 

6 741000050010111
بکارگيري نکات حفاظت و ايمني 

 تخصصي برق
0011ندارد

5 313930310050011
کار با اجزاي سيستم هاي کنترل 

 صنعتي

بکارگيري نکات حفاظت و 

با کد  ايمني تخصصي برق

741000050010111

00430

9741000050010041
راهاندازي موتورهاي 

الکتریکی AC با کنتاکتورها 

بکارگيري نکات حفاظت و 

با کد  ايمني تخصصي برق

741000050010111

3090100

3313930310040001
   PLC S7- 300نويسي برنامه

 با دستورات پايه

اندازي موتورهاي الکتريکي راه
با  با کنتاکتورها

 741000050010041کد

001000

2313930310040031
   PLC S7- 300نويسي برنامه

 با دستورات پيشرفته

   PLC S7- 300نويسي برنامه
با  با دستورات پايه

 313930310040001کد

114014

00030310جمع ساعات
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 آموزش استاندارد

ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

حفاظتي تخصصي برق بکارگيري نکات ايمني و

زمان آموزش

جمع عملي نظري

8861

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 فيلم آموزشي مربوطهدانش :
تابلو و پوسترهاي هشدار 

 دهنده ايمني
 فازمتر 

 کاله ايمني 
ق کفش ايمني داراي عاي

 الکتريسته
 کمربند ايمني

 ابزار کار با دسته عايق
 لباس کار 

 لباس کار جوشکاري 
 تابلو برق 

کليدهاي قطع و وصل 
 کليدهاي خودکار فيوز

گرفتگري و  گرفتگري و آ  ، بررق خطرات ناشي از گازگرفتگي-
پرت شدن از ارتفاع 

دن داحوادث شغلي و نحوه پيشگيري از آن ) مانند عرد  قررار  -
هايي که خطر انفجار دستگاهها و تجهيزات الکتريکي در مکان

هاي گاز و يا بخار قابل اشتعال وجود دارد. (مخلوط

تاثير جريان برق بر بدن انسان-

عررد  حمررل اشرريا  فلررزي ماننررد انگشررتر ، کليررد ، زنجيررر ،  -
ماسکهاي فلزي و اشيا قابل اشتعال 

ست براي انجا  کارهاي برقري )ترا حرد    عد  استفاده از دو د-
امکان(

عد  استفاده از دست به جاي فازمتر براي تشخيص برق-

کراله   (وسايل حفاظت شخصي با توجه به نوع و محيط کرار -
ايمني ، دسرتکش ، کفرش ايمنري داراي عرايق الکتريسريته ،      
کمربند ايمني ، ابزار کار با دسته عايق و مخصوص برقکاري ، 

باس کار تميز و متناسب با نوع کار و فاقد اجزاي فلزي ) ايرن  ل
وسايل بايد مورد تأييد موسسه تحقيقرات و اسرتاندارد صرنعتي    

 )ايران باشد. (لباس کار جوشکاري 

هاي فشار قوي حريم مجاز در هنگا  کار در شبکه-

از مقرررات ملري سراختمان در نصرب و      13مقررات مبحر   -

يزات و وسايل حفاظرت و کنتررل بررق ، از قبيرل     استفاده تجه

هاي خودکار، فيوزها و همچنرين  هاي قطع و وصل ، کليدکليد

تابلوهاي برق 
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 استاندارد آموزش 

ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

بکارگيري نکات ايمني و حفاظتي تخصصي برق

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :

گرفتگي و....شناسايي عوامل ايجاد خطر گازگرفتگي، برق

هاي کار از نظر ايمنيکنترل محيط 

هاي کار از نظر حفاظتيکنترل محيط 

هاي فشار قوي در شبکه رعايت حريم مجاز در هنگا  کار

استفاده از وسايل حفاظت جان براي ميزکار و آزمايش  و اتصال 
زمين مناسب با توجه به شرايط موجود در کارگاه

-لوله هاي برق ، ها و زره کابلبرقراري اتصال زمين موثر پوشش

ها و ساير قسمت فلزي وسرايل و تجهيزاتري   حفاظ ها، ها ، بست
يما تحت فشار برق نيستند ) به منظور جلوگيري از بروز که مستق

 خطرات احتمالي (
هاي اتصال زميني که احتمال پوشش مناسب براي حفاظت سيم

 آسيب ديدن دارند  
بررسي تأييديه موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران برراي  

 وسايل و تجهيزات مورد استفاده 
از مقررات ملي ساختمان در نصرب و   13 بررسي مقررات مبح 

-استفاده تجهيزات و وسايل حفاظت و کنترل برق ، از قبيل کليد

هراي خودکرار، فيوزهرا و همچنرين     هاي قطرع و وصرل ، کليرد   
 تابلوهاي برق 

قطع مدار از منبع انرريي هنگرا  تعروي  و يرا تعميرر قطعرات       
 معيو 

به زمين  تجهيز بدنه فلزي دستگاهها به اتصال

بازرسي مرتب روزانه از وسايل و ادوات کار

استفاده از سيمها با سطح مقطع مناسب با توجه به ميزان جريان 
 عبوري ، دما و شرايط اقليمي   

هاي گاز هاي آ  گر  و لولههاي سيم برق از لولهرعايت فاصله
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 استاندارد آموزش 

آموزش ي تحليل  برگه -

 عنوان : 

بکارگيري نکات ايمني و حفاظتي تخصصي برق

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

جلونيري از ا يجاد خطر در مييك رار -

 مديري  زمان -
اخالق فر   اي رعاي -
صر   جويي در مصرف آب-

ايمني و بهداشت : 

رعاي  نكات ايمني در مييك رار -

 رعاي  نكات بهداشتي در مييك رار 

اتتتاده از اب ار و تجهي ات فتاظ  و ايمني  ردي-
رعاي  بهداش   ردي و عمومي -

توجهات زيست محيطي :

 زائد   د ع صييح و مناتب پسماند و مواد-
 مديري  انرژي-
 خروج آالينده هاي زيس  مييطي از مييك رار -
رعاي  مقررات و ضوابك مرتبك با فتاظ  مييك زيس -
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 استاندارد آموزش 

ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

هاي رنترل صن تيرار با اج اي تيستم

زمان آموزش

جمع عملي نظري

84224

ايمني  ،ش مهارت ،نگر ،دانش 

مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

CPUدانش :

 PLCيك نمونه 

 ،PSشامل)

،CPU، DI، DO)

سيموالتور کنترل دما 

سيموالتورکنترل سطح

تابلو آموزشي مدراهاي 

 منطقي 

 سيم با فيش نري

 شستي استارت

 شستي استپ

  0-1کليد 

  ليميت سوئيچ

 سنسور خازني 

 سنسور القايي 

 سنسور آلتراسونيك 

 سنسور فوري 

 پتانسيومتر 

 انکودر

 تاکومتر

 سنسور فشار 

 PTIOOسنسور 

 سنسور سطح 

 سنسور فلو

 تراسنديوسر

 ترانسميتر

 شير برقي 
 فاز  3موتور 

 موتور تکفاز 

سيستم کنترل )اصطالحات و تعاريف(

، ترتيبي( ، حلقه بستهزبا انواع سيستم هاي کنترل )حلقه

، DDC، PLC، ، ميکروپروسسوري، الکترونيکي )نيوماتيکي 

DCS ،FCS )

، PS ،CPU ،DI ،DO،AIساختار کنترل سخت افزاري )

AO ).... و 

ساختار کنترل نر  افزاري 

مزايا و معايب سيستم هاي کنترل مدرن 

ها و .... PLC، پذير، رله هاي برنامهمعرفي ميکروکنترلرها

DDC ،DCS، با سيستم هاي رله کنتاکتي PLCمقايسه 

IEC11131استاندارد 

،شانزده ، هشت  يا اکتالسيستم هاي اعداد )مبناي  دو يا باينري

 ( BCDيا هگزا دسيمال و 

سطوح منطقي صفر و يك 

( AND ،OR ،NOTگيت هاي منطقي پايه )گيت هاي 

مدارهاي منطقي 

جبربول 

RS ،SRمدارهاي ترتيبي و فليپ فالپ 

حافظه و انواع آن 

(BUSگذرگاه يا مسير عمومي )



11

 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
هاي رنترل صن تيرار با اج اي تيستم

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،مهارت ،نگرش  ، دانش

توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

کنتاکتور دانش:
رله فرمان 

المپ سيگنال 
آيير 

درايو موتور پله اي 
سرو موتور

CPUپردازشگر 

، کليد ها و سنسورها شستي ها

سنسورهاي دو وضعيتي 

ي تماسي )انواع ليميت سوئيچ ها ( سنسورها

، ،خازنيسنسورهاي بدون تماس )سنسورهاي مجاورت القايي
 مافوق صوت و فتوالکتريك(

، ترانسميتر،ترانسديوسرسگينال هاي آنالوگ ورودي 

سنسورهاي پيوسته 

، تاکومتر و ...(، انکودرسنسورهاي حرکت دوراني )پتانسيومتر

، ،خازنيStrain Gauge، ورهاي فشار )استرين گيجسنس
و...( ،LVDT، ، رلوکتانسي، مغناطيسيپتانسيومتري

LVDT(Linear variable differential 

transformer) 

، ، ترموکوپل RTDسنسور هاي اندازه گيري درجه حرارت )
 ترميستور و ....(

نوع  اختالف  ( ازLevelسنسورهاي اندازه گيري ارتقاع سطح )
 اداري و آلتراسونيك(، ر، خازني فشار

، اختالف ، توربينيسنسورهاي اندازه گيري فلو )از نوع پره چرخان
، Massflow، (Vortex، گردابي )، القاييpitot Tube، فشار

Coriolis mass flow metter

Themal mass flow )آلتراسونيك 

 ، پيوسته (محرك ها )دو وضعيتي 

سيستم  ،، سيلندر ها ، شيرهامحرك هاي دو وضعيتي )سولنوئيدها
 ، موتورها و ..(، سيستم هاي پنوماتيكهاي هيدروليك 

  ACمحرك هاي پيوسته )درايو کنترل دور موتورهاي الکتريکي 
، ، سر و موتورها، موتورهاي پله اي کنترل شونده ، شيرهاي DCو

هيدروليك و....(هاي سيستم 

اصطال حات فني به زبان انگليسي
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 استاندارد آموزش 

ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

هاي رنترل صن تيرار با اج اي تيستم

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

هارت:م

هاي ساخت سازندگان مختلف PLCبررسي ويژگي هاي -

، خروجي و ... ، ورودي، پردازشگر تشخيص مايول هاي تغذيه -
سيستم هاي کنترل

، بررسي چند نمونه سيستم هاي کنترل دو وضعيتي )کنترل دما-
ارتفاع سطح و .....(

IEC11131بررسي بخش هاي مختلف استاندارد 

تبديل سيستم هاي اعداد در مبناهاي مختلف 

NOTو AND ،ORهاي   کار با گيت

NAND،NOR ،XOR ،XNORکار با گيت هاي 

قبل از  ANDOR، ،XOR (ANDترکيب کردن توابع 
OR )(،OR  وXOR  قبل ازAND ) 

کار با مدارهاي ترکيبي  و ترتيبي

مشاهده انواع سنسورها 

کاتالوگ خواني سنسورها 

انتخا  نوع سنسورها 

اتصال سنسورهاي دو سيمه دو وضعيتي 

اتصال سنسورهاي سه سيمه دو وضعيتي 

اتصال سنسورهاي چهار سيمه دو وضعيتي

اتصال سنسورهاي پنج سيمه دو وضعيتي

، ، المپ سگينالفرمانهاي ، رلهاتصال ساده موتورها با کنتاکتورها
 وسايل هشداردهنده و ....(

اتصال شيرهاي برقي 

اتصال ساده موتور به يك درايو )توسط مربي (

اتصال موتور پله اي )توسط مربي( 

اتصال سرو موتور )توسط مربي(
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 استاندارد آموزش 

ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

هاي رنترل صن تيتمرار با اج اي تيس

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

توجهات زيست محیطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

مديري  زمان 

دق  در انجام رار 

رعاي  آراتتگي در مييك رار

اتتتاده بهين  ازانرژي

و نگهداري صييح تجهي اتاتتتاده 

ايمني و بهداشت : 

اتتتاده از تجهي ات تا م و اتتاندارد

اتتتاده از تجهي ات ايمني شخصي

رعاي  اصول ارنونومي هنگام رار با رايان 

رعاي  بهداش  تجهي ات و قط ات ا كتريكي و رايان 

توجهات زيست محيطي :

مصر ي جويي در اتتتاده از موادصر  

تتكيك زبا   هاي ا كترونيكي و ا كتريكي

جويي در مصرف برق هنگام اتتتاده از وتايل ا كتريكي مانند رامپيوتر، ويديو صر  
 پروژرتور و ...
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 استاندارد آموزش 

ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

با رنتارتورها   ACاندازي موتورهاي ا كتريكيراه

زمان آموزش

جمع عملي ينظر

2303643

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

مصرفي و منابع آموزشي

هر تابلو داراي (تابلو يشي دانش :

رنتارتور، تايمر ،  شستي،  يمي 

)توييچ، آمپرمتر و تمتر رمپك 

6033R.P.Mموتور ت   از 

  نري تيم با دو تر  ي

راغذ

6033R.P.M از تكموتور 

 از از و ت رئوتتا تك 

موتور داالندر 

6033/2333R.P.M 

موتور دو تيم پيچ مج ا 

6033R.P.M/6333R.P.M

خواني رنتارتورتاختمان، طرزرار و پالک

متهوم مدار قدرت 

متهوم مدار  رمان 

 از ب  صورت تاده اندازي موتور تمدار قدرت راه

اي  از ب  صورت  يظ اندازي موتور ت مدار  رمان راه

 از ب  صورت دائماندازي موتور ت مدار  رمان راه

اي و دائم از ب  صورت  يظ اندازي موتور ت مدار  رمان راه

مدار قدرت موتور ت   از ب  صورت چپگرد و راتتگرد

مان موتور ت   از ب  صورت چپگرد و راتتگرد تادهمدار  ر

تايمر و انواع آن

مثلث - از ب  صورت تتاره اندازي موتور ت مدار قدرت راه

مثلث – از ب  صورت تتاره اندازي موتور ت مدار  رمان راه

مثلث  –اندازي تتاره برچسب رنتارتوري در راه

متال در تر راه جريان خطي و تنظيم بيروش انتخاب و 

 مثلث –جريان  ازي مدارهاي تتاره 

 از ب  صورت تادهاندازي موتور تكمدار قدرت راه 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با رنتارتورها   ACاندازي موتورهاي ا كتريكيراه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

 از ب  صورت يكي پس از مدار قدرت و  رمان دو موتور ت 

 ديگري

   

 از ب  صورت يكي ب  جاي مدار قدرت و   رمان دو موتور ت 

 ديگري

   

در مدارهاي يكي پس از ديگري و يكي بر چسب رنتارتوري 

 ب  جاي ديگري

   

 از با اتصال روزا )با مقاوم  اندازي موتور ت مدار قدرت راه

  از(انداز تر راه يكراه

   

 از با اتصال اتتاتوريك)با اندازي موتور ت مدار قدرت راه

  از(انداز تر راه ت مقاوم  راه

   

    ها با اتصال روزا و اتتاتوريكبرچسب رنتارتوري در مدار

    هاي مسير جرياننقشه

    شماره انشعا  و شماره ترمينال

    نقشه مونتاي

    نقشه ترمينال 

    نقشه خارجي

    اصطالفات  ني ب  زبان انگليسي
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با رنتارتورها   ACياندازي موتورهاي ا كتريكراه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  مهارت :

     از ب  صورت تاده رتم مدار قدرت موتور ت 

     از ب  صورت تاده رتم مدار قدرت موتور تك

-رشي و تس  مدار  رمان ب  صورت  يظ طرافي، رتم، تيم

 اي )رنترل از يك و دو نقط (

   

رشي و تس  مدار  رمان ب  صورت دايم طرافي، رتم، تيم

 )رنترل از يك و دو نقط ( 

   

-رشي و تس  مدار  رمان ب  صورت  يظ طرافي، رتم، تيم

 اي و دايم )رنترل از يك نقط ( 

   

-رشي و تس  مدار  رمان ب  صورت  يظ م، تيمطرافي، رت

 اي و دايم با رنتارتور رمكي 

   

     از ب  صورت چپگرد و راتتگرد رتم مدار قدرت موتور ت 

 از ب  رشي و تس  مدار  رمان موتور ت طرافي، رتم، تيم

 صورت چپگرد و راتتگرد  تاده )رند(

   

 از ب  ان موتور ت رشي و تس  مدار  رمطرافي، رتم، تيم

 صورت چپگرد و راتتگرد  با ايمني رامل )رند(

   

 از ب  رشي و تس  مدار  رمان موتور ت طرافي، رتم، تيم

 صورت چپگرد و راتتگرد  با ايمني رامل )تريع( 

   

ت   از ب  رشي و تس  مدار  رمان موتورطرافي، رتم، تيم

  صورت چپگرد و راتتگرد  با ميكروتوئيچ

   

 از ب  رشي و تس  مدار  رمان موتور ت طرافي، رتم، تيم

 شونده با تايمر صورت چپگرد و راتتگرد تكرار
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با رنتارتورها   ACاندازي موتورهاي ا كتريكيراه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،رش نگ مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  مهارت :

    مثلث - از ب  صورت تتاره رتم مدار قدرت موتور ت 

 از ب  ، تس  مدار  رمان موتور ت رشيطرافي، رتم، تيم

 مثلث  غير اتوماتيك نوع اول  –صورت تتاره 

   

 از ب  رشي، تس  مدار  رمان موتور ت يمطرافي، رتم، ت

 مثلث  غير اتوماتيك نوع دوم –صورت تتاره 

   

 از ب  رشي و تس  مدار  رمان موتور ت طرافي، رتم، تيم

 مثلث اتوماتيك نوع اول  –صورت تتاره 

   

 از ب  رشي و تس  مدار  رمان موتور ت طرافي، رتم، تيم

 ك نوع دوم مثلث اتوماتي –صورت تتاره 

   

 از ب  رشي و تس  مدار  رمان موتور ت طرافي، رتم، تيم

 مثلث  غير اتوماتيك انتخاب اتصال آزاد  –صورت تتاره 

   

رتم مدار قدرت موتور ت   از ب  صورت چپگرد و راتتگرد 

 مثلث –تتاره 

   

 از ب  صورت رشي و تس  مدار  رمان ت ، رتم، تيمطرافي

 ثلث چپگرد و راتتگرد غير اتوماتيك م –تتاره 

   

 از ب  صورت رشي و تس  مدار  رمان ت طرافي، رتم، تيم

 مثلث چپگرد و راتتگرد اتوماتيك –تتاره 

   

     از ب  صورت تاده رتم مدار قدرت موتور تك

-رشي و تس  مدار  رمان ب  صورت  يظ طرافي، رتم، تيم

 اي 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با رنتارتورها   ACاندازي موتورهاي ا كتريكيراه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  مهارت :

    مان ب  صورت دايم رشي و تس  مدار  رطرافي، رتم، تيم

 از ب  صورت چپگرد و راتتگرد رتم مدار قدرت موتور تك

 م مول )با دو رنتارتور(

   

 از ب  صورت چپگرد و راتتگرد رتم مدار قدرت موتور تك
 اتتاندارد زيمنس)ت  رنتارتوري(

   

 از بو   رشي و تس  مدار  رمان موتور تكطرافي، رتم، تيم 

 اتتگرد با ايمني رامل ) ب  ت  رنتارتور(صورت چپگرد و ر

   

 از ) يا يك موتور ت   از و يوك  رتم مدار قدرت دو موتور ت 

 موتور تك  از (

   

رشي و تس  دو موتور ب  صورت يكي پس طرافي، رتم، تيم

 از ديگري غير اتوماتيك

   

رشي و تس  دو موتور ب  صورت يكوي بو    طرافي، رتم، تيم

 غير اتوماتيك جاي ديگري

   

رشي و تس  دو موتور ب  صورت يكي پس طرافي، رتم، تيم

 از ديگري اتوماتيك

   

رشي و تس  دو موتور ب  صورت يكوي بو    طرافي، رتم، تيم

 جاي ديگري اتوماتيك

   

     از از يا تكرتم مدار قدرت ت  موتور ت 

ي رشي و تس  ت  موتوور بو  صوورت يكو    طرافي، رتم، تيم

 پس از ديگري غير اتوماتيك
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با رنتارتورها   ACاندازي موتورهاي ا كتريكيراه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  مهارت :

رشي و تس  ت  موتور ب  صورت يكي بو   طرافي، رتم، تيم

 جاي ديگري غير اتوماتيك

   

رشي و تس  ت  موتوور بو  صوورت يكوي     طرافي، رتم، تيم

 پس از ديگري اتوماتيك

   

رشي و تس  ت  موتور ب  صورت يكي بو   طرافي، رتم، تيم

 جاي ديگري اتوماتيك

   

 واز بوا اتصوال    رشي و تس  يك موتور ت طرافي، رتم، تيم

 روزا

   

 واز بوا اتصوال    رشي و تس  يك موتور ت طرافي، رتم، تيم

 اتتاتوريك

   

     رسم نقشه مسير جريان چند نمونه عملي 

-کردن شماره انشعا  و شماره ترمينال بر روي نقشره مشخص

 هاي مسير جريان 

    

     ي چند نمونه کار عملي رسم نقشه مونتا

     رسم نقشه ترمينال چند نمونه عملي 

     رسم نقشه خارجي چند نمونه عملي 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با رنتارتورها   ACاندازي موتورهاي ا كتريكيراه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 مديري  زمان 

 دق  در انجام رار 

 اتتتاده بهين  از مواد مصر ي 

 اتتتاده و نگهداري صييح اب ار و تجهي ات

 ايمني و بهداشت :

 اتتتاده از تجهي ات تا م و اتتاندارد

 از تجهي ات ايمني شخصياتتتاده 

 هارعاي  اصول ايمني در برابر برق نر تگي و خرابي دتتگاه

 توجهات زيست محيطي :

 صر   جويي در اتتتاده از مواد مصر ي    

 تتكيك زبا   هاي ا كترونيكي

 رعاي  آراتتگي مييك رار 

نود روامپيوتر، ويوديو    جويي در مصرف برق هنگام اتتتاده از وتوايل ا كتريكوي مان  صر  

 پروژرتور و ...
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پايهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

00 10 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 و منابع آموزشيمصرفي 

 افزارنر  دانش :

Rack-300 

PS-300 

CPU-300 

SM-300 

Front&backplane 

(bus) Connector 

IM-300 

 افزارنر 

 رنتارتور

 موتور ت   از
 پوتترآموزشي
 مولتي متر

 سيم
 سيم لخت کن اتوماتيك

 دريل

 فريم تابلو

 ترمينال
 مت 

 شستي
 تنسور
  يوز

 پيچ گوشتي 

 سيم لخت کن دستي

 مترفاز 

 سيم چين

 انبردست

 د  باريك

    نحوه نصب نر  افزار 

    step7 (Authorization step7)مجوز نر  افزار 

    wizardنحوه ايجاد پرويه جديد به صورت 

    Manualنحوه ايجاد پرويه به صورت 

)منوهاي  Simatic managerمنوهاي اصلي پنجره 
file،Edit،Insert ،
plc،view،options،window،Help) 

   

    Hw configمحيط 

 ،Station ،Edit ،Insert ،PLC ،viewمنوهاي 
options در محيط ،Hw config 

   

    و اجزاي آن  Hw configکاتالوگ 

    Hw configپنجره کاتالوگ در  Updateنحوه 

    networkconfigureمحيط 

    simulate  modulesمحيط 

    يمات ارتباطينحوه تنظ

    LAD/FBD/STLمحيط برنامه نويسي  

افزار با استفاده از متدهاي: منوي نحوه واردکردن اجزا سخت
Insert ،over view و پنجره کاتالوگ 

   

Rack-300    

PS-300    

CPU-300    

SM -300     
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پايهPLCs7-911مه نويسي برنا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش: 

 Front& back plane(bus) Connector    

IM-300    

، ساختار ، تقسيم شدهي )خطينويسهاي برنامهانواع روش
 يافته(

   

    ( OB ،FC ،FBهاي برنامه نويسي )بلوك

    PLC-S7دهي در نحوه آدرس

    PLC-S7نويسي در هاي برنامهزبان

    OB1منوها و نوار ابزار در محيط 

    OB1در LAD,FBDبه زبان  Bit Logieدستورات 

    ها ها و نمادنحوه ايجاد سمبل

 Bitنويسي مدارهاي فرمان توسط دستورات نحوه برنامه

Logic  درOB1 

   

    ها و عملکرد آن S7-300تايمرهاي 

    هاي تايمر ها و خروجيورودي

به زبان  S7-300 فرمت وارد کردن زمان درتايمرهاي 
LAD  ،FBD 

   

نحوه تبديل مدارهاي فرمان اتوماتيك زماني با دستور 
 LAD  ،FBDبه زبان  S7-300مرهاي تاي

   

    ها و عملکرد آن S7-300گرهاي مقايسه

به زبان  R,DI,Iگرهاي فرمت وارد کردن مقادير درمقايسه
LAD  ،FBD 

   

    ها و عملکرد آن S7-300کانترهاي 

    هاي کانترها ها و خروجيورودي

به زبان  S7-300 فرمت وارد کردن مقدار اوليه درکانترهاي 
LAD  ،FBD 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پايهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

    (Moveدستور انتقال )

    فرايند انتقال )انتقال به کمك آکوموالتور(

    بيتي 30و  11، 0انواع انتقال 

    نحوه زمان سنجي با ترکيب تايمر و کانتر

    ( و اتصال زمين آن  Rack-300)Railنحوه نصب 

    PS-300کشي نحوه نصب و سيم

    و اتصال تغذيه آن  CPU-300کشي نحوه نصب و سيم

    روي ريل SM-300هايکارتنحوه نصب 

    نحوه استفاده از فرانت کانکتور و باس کانکتور

    نحوه اتصال تغذيه به ترمينال هاي ورودي و خروجي 

    ها   IMنحوه برقراري اتصال توسط 

 مهارت :

    نصب نر  افزار

    افزار نصب مجوز نر 

    Wizardاد پرويه به صورت ايج

    Manualايجاد پرويه به صورت دستي 

    Hw configوارد شدن به محيط 

 Insert ،over افزار با استفاده از متدهاواردکردن اجزا سخت

view و پنجره کاتالوگ 

   

    Hw configدر محيط  Railوارد کردن 

    Hw configدر محيط  PSوارد کردن 

     Hw configدر محيط  CPUارد کردن و

    Hw configدر محيط  DIپيکربندي و تنظيم کارت 

    Hw configدر  DOپيکربندي و تنظيم کارت 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 با دستورات پايهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ، دانش
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت: 

    DI/DOترکيبي  پيکربندي و تنظيم کارت

    AI ،AO ،AI/AOهاي پيکربندي و تنظيم کارت

 Hwدر  IMها )پيکربندي  IMبرقراري اتصال توسط 

coning) 
   

    OB1منوها و نوار ابزار در محيط برنامه نويسي  کار با

 LADنويسي يا تبديل مدارهاي فرمان به زبان برنامه

،FBD 

   

    S7-300بررسي تايمرهاي 

تبديل مدارهاي فرمان اتوماتيك زماني با دستور تايمرهاي 
S7-300  به زبانLAD  ،FBD 

   

    LAD  ،FBDن به زبا S7-300نويسي با تايمرهاي برنامه

    S7-300گرهاي بررسي مقايسه

،  LADبه زبان  S7-300گرهاي نويسي با مقايسهبرنامه
FBD 

   

    S7-300بررسي کانترهاي 

    LAD  ،FBDبه زبان  S7-300نويسي با کانترهاي برنامه

    نويسي با استفاده از انتقال ديتابرنامه

    ر و کانترزمان سنجي با ترکيب تايم

    PLCS7-300بندي تابلو سيم، مونتاي و نصب

 نگرش :
 مديري  زمان 

 رعاي  آراتتگي در مييك رار 
 جويي در اتتتاده از مواد مصر يصر  

 اتتتاده بهين  ازانرژي
 اتتتاده و نگهداري صييح اب ار و تجهي ات
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 استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پايهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 رعاي  نكات ايمني هنگام برقدار رردن تابلو

 تجهي ات تا م و اتتاندارد اتتتاده از

 ) اتتتاده از  باس رار ، عينك و ... (اتتتاده از تجهي ات ايمني شخصي

 هانر تگي و خرابي دتتگاهرعاي  اصول ايمني در برابر برق

 رعاي  اصول ارنونومي هنگام رار با رايان 

 توجهات زيست محيطي :

 جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه

 کيك زباله هاي الکترونيکي و الکتريکيتف

جويي در مصرف برق هنگا  استفاده از وسرايل الکتريکري ماننرد کرامپيوتر، ويرديو      صرفه
 پرويکتور و ...

 مديريت پسماند
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پیشرفتهPLCs7-911برنامه نويسي 

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظري 

11 40 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 افزارنر  دانش :

Rack-300 

PS-300 

CPU-300 

SM-300 

Front&backplane 

(bus) Connector 

IM-300 

 افزارنر 

 رنتارتور

 موتور ت   از
 تترآموزشيپو

 مولتي متر
 سيم

 سيم لخت کن اتوماتيك

 دريل

 فريم تابلو

 ترمينال
 مت 

 شستي
 تنسور
  يوز

 پيچ گوشتي 

 سيم لخت کن دستي

 فاز متر

 سيم چين

 انبردست

 د  باريك

    Integerدستورات محاسباتي 

    DInteger  دستورات محاسباتي 

    Realدستورات محاسباتي 

    اد به يکديگرهاي فرمت اعدمبدل

    هاي متمم يك و دو مبدل

    ROUND,TRUNC,CEIL,FLOORهاي مبدل

    shiftدستورات 

    rotateدستورات 

    word logicدستورات 

    jumpدستورات 

    program controlدستورات 

    DBدستور بازکردن 

    Status Bitsدستورات 

در فرراز تسررت و راه  force  /monitor/modifyکرراربرد

 اندازي

   

    در فاز بهره برداري force  /monitor/modifyکاربرد

در محيط پيکر بندي سرخت   monitor/modifyابزارهاي 

 Hw configافزار 

   

در محريط برنامره نويسري      monitor/modifyابزارهراي  

LAD/FBD/STL 
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 استاندارد آموزش 

 يل آموزش ي تحل برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پیشرفتهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     دانش:

 simatic در محررريط monitor/modifyابزارهررراي 

manager  استفاده از جدول  باVAT 

   

    VATنحوه ايجاد جدول 

monitor/modify  با جدولVAT    

    monitorنحوه تنظيمات تريگر براي 

    modify نحوه تنظيمات تريگر براي 

هاي ديجيتال و ها و خروجيورودي  monitor/modifyنحوه 

 data blockها ، تايمرها ، کانترها و  bit memoryآنالوگ 

 ها

   

    VATکردن با استفاده از جدول  forceنحوه 

    Hw configهاي جريان و ولتاي نحوه تنظيم سيگنال

    s7-300دهي آنالوگ ورودي و خروجي در نحوه آدرس

    نحوه مانيتور کردن آنالوگ ورودي و خروجي 

    نويسي آنالوگ ورودي و خر وجي نحوه برنامه

    هاي آنالوگ عملکرد کارتنحوه 

    هاي آنالوگ نحوه اتصاالت کارت

    هاي آنالوگبررسي تاثير نويز روي سيگنال

    نويز هاي کاهش تاثيرروش

    Simatic managerپرويه در محيط   download نحوه

    Simatic managerپرويه در محيط  upload نحوه 

    HW configدر محيط  download/ uploadنحوه
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پیشرفتهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 در محررررريط download/ upload نحررررروه 

LAD/STL/FBD 

    

    netpro  در محيط download/ upload نحوه 

Simatic manager   در نمايشonline    

Hw config   در نمايشonline    

    يابيجهت عيب  onlineدر حالت  CPUنمايش اطالعات  نحوه

    onlineدر نمايش  LAD/STL/FBDمحيط 

    Reference Dataبا نحوه کار 

    Rewireنحوه کار با 

    Compare Blocksنحوه کار با 

 مهارت :

    Integer نويسي با دستورات محاسباتي برنامه

    DIntegerنويسي با دستورات محاسباتي برنامه

    Real نويسي با دستورات محاسباتي برنامه

     ت محاسباتي نويسي ترکيبي با دستورابرنامه

    هاي فرمت اعداد نويسي با مبدلبرنامه

    هانويسي با متمم کنندهبرنامه

    هاکننده نويسي با رندبرنامه

    بيتي به راست 30بيتي و 11هاي عدد صحيح جابجايي بيت

    به راست يا چپ  wordهاي  جابجايي بيت

    يا چپ به راست Dwordهاي جابجايي بيت
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با دستورات پیشرفتهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     به راست يا چپ Dwordهاي چرخش بيت

    word logicنويسي يا دستورات برنامه

    در برنامه نويسي  jumpاستفاده از 

    program controlاستفاده از 

    بازکردن بلوك اطالعات 

    Status Bitsاستفاده از دستورات 

    force /monitor/modifyکار با ابزارهاي 

    VATايجاد جدول 

monitor/modify  کردن با جدولVAT    

    monitorتنظيمات تريگر براي 

    modify تنظيمات تريگر براي 

monitor/modify هراي ديجيترال و   ها و خروجيکردن  ورودي

 ها data blockها ، تايمرها ، کانترها و  bit memoryآنالوگ 

   

force  کردن با استفاده از جدولVAT    

    Hw configهاي جريان و ولتاي در محيط يم سيگنالتنظ

    s7-300دهي آنالوگ ورودي در آدرس

monitor/modify/force کردن آنالوگ ورودي    

، مرانيتورکردن  نويسي با آنالوگ خا  )کنتررل کميرت فرآينردي   برنامه
 لحظه کميت فرآيندي(

   

    FC105شده  scleنويسي با آنالوگ برنامه

download    پرويه در محيطSimatic manager    

  upload  پرويه در محيطSimatic manager    
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 با دستورات پیشرفتهPLCs7-911برنامه نويسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط يست محیطيتوجهات ز

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

download/ upload   در محيطHW config     

  download/ upload در محيط LAD/STL/FBD    

  download/ upload در محيط  netpro    

      Simatic managerپرويه در محيط  onlineنمايش 

    Hw configر محيط پرويه د onlineنمايش 

    Reference Dataکار با 

    Rewireکار با 

    Compare Blocksکار با 

 نگرش :
 مديري  زمان 

 رعاي  آراتتگي در مييك رار 
 جويي در اتتتاده از مواد مصر يصر  

 اتتتاده بهين  ازانرژي
 اتتتاده و نگهداري صييح اب ار و تجهي ات

 و بهداشت : ايمني 
 رعاي  نكات ايمني هنگام برقدار رردن تابلو

 اتتتاده از تجهي ات تا م و اتتاندارد

 ) اتتتاده از  باس رار ، عينك و ... (اتتتاده از تجهي ات ايمني شخصي

 هانر تگي و خرابي دتتگاهرعاي  اصول ايمني در برابر برق

 ان رعاي  اصول ارنونومي هنگام رار با راي

 توجهات زيست محيطي :

 جويي در اتتتاده از مواد مصر يصر  

 تتكيك زبا   هاي ا كترونيكي و ا كتريكي

جويي در مصرف برق هنگام اتتتاده از وتايل ا كتريكي مانند رامپيوتر، ويديو صر  
 پروژرتور و ...

 مديري  پسماند
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  اتبرگه استاندارد تجهيز -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

، AO…شررررررررررررررررررررامل   PLCمجموعه آموزشي  1

AI،DO،DI،PS،CPU)) 

  مجموعه 1

  عدد  1 استاندارد سيموالتور کنترل دما 0

  عدد 1 استاندارد سيموالتور کنترل سطح 3

شرامل گيرت هراي منطقري و فليرپ       مجموعه آموزشي مدارهاي منطقي  4

 فال 

  جموعه م 4

  مجموعه 4 شامل سنسورهاي ديجيتال و آنالوگ  مجموعه آموزشي سنسورها  5

، موتور ،المپ سيگنال شامل کنتاکتور مجموعه آموزشي برق صنعتي  1

 تي ها س، شليميت سوئيچ

  مجموعه  4

PS PLC S7-233منبع تغذي   7 و   0A 0 عدد   

0 CPU  PLC S7-233 ،260 E4DP 0 عدد   

عدد 0 اتتاندارد S7-233ريل  9   

خروجي ( 61ورودي و 61ديجيتال ) SMرارت هاي  10 عدد 63    

عدد D64 40 رنتارتور 11   

عدد 63 اتتاندارد بي متال 10   

13 Connector–Front 23 Pole 43 عدد   

KW موتور ت   از 14  2/3 – 113  /283  /λ /∆ عدد 2    

زم مربوط ب  رامل و داراي  وا ج ب  رمك هاي او ي  15

 شكستگي،جراف  ،توختگي

تري6   

ريلونرمي 1 –پودر خشك  رپسول آت  نشاني 11 عدد6    

عددCo4 6 رپسول آت  نشاني 17   

دتتگاه6 با رلي  مت لقات ان رايان   10   

عدد6 مخصوص رايان  مي  19   

عدد 0 آزمايشگاهي مي   00   

عدد60 دتت  دار صند ي 01   

و چرخدار طبي صند ي مربي 00 عدد6    

عدد6 مربي مي  03   

تري6 ايمني در رارناه پوتتر آموزشي 04   

تري6 مربوط  پوتتر آموزشي 05   

01 ups  عدد6 برق اضطراري رايان   
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  برگه استاندارد تجهيزات

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

عدد6 ب رگ واي  برد 07   

يديجيتا  مو تي متر  00 عدد 0    

عدد 0 83*03  ريم تابلو 09   

عدد 0 شارژي دريل  30   

 4و ر   Dual Coreپردازنده   رايانه 31
 گيگ 

 با کليه تجهيزات

  عدد 0

  عدد 1 با رزولوشن باال ديتا پرويکتور 30

  عدد 1 ليزري پرينتر 33

  عدد 30V  5 و  0A    تغذيه منبع 34

  دعد0 متغير   ACمنبع ولتاي  35

  عددRS 0 405   کانکتور 31

  عدد5 شده بندي عايق  ميزکار 37

  عدد0  اپراتوري  مايول 30

  عدد0 متر 1  *  1.5 برد وايت تخته 39

  عدد1 باال رزولوشن با پرويکتور ديتا 40

  عدد1 کيلويي 1 حريق اطفاي کپسول 41

  سري1 تجهيزات کليه با اوليه هاي کمك جعبه 40

  عدد0 رايانه  مخصوص  ميز 43

  عدد15 ( گردان)  کامپيوتر صندلي 44

  سريDrive Monitor 0   افزار نر  45

 پيچي سيم توروور سنجابي قفس  القايي موتور 41

 شده
  عدد0

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  62تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  -
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 د مواد برگه استاندار -           

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد  000 دوسر فيش سيم فيشي 1

  يك کالف  mm05/1 سيم افشان  0

  يك کالف  mm01 سيم افشان  3

0/4و  0/6و  6نمره  تيم ا شان 4 رالف0    

رالف2 تلتن تيم  5   

تايي24تيم تلتن  1 متر633 ( Flatتخ  رنگي)     

0/4و  0/6و  6نمره  ترتيم 7 بست 4    

13*03متناتب با تابلو  تيني تايلو 0 عدد 63    

بست  A2 6 راغذ 9   

1و  2و  2 مت  10 عدد 64    

  از هررنگ دوعدد  در چند رنگ ماييك 11

  يك بسته A4 کاغذ 10

13 CD حلقه 00 معمولي  

  ست 5  مختلف هاي مقاومت مقاومت انواع 14

  بسته 0  مزتر  هاي مقاومت 15

  ست 1 استاندارد  سوييچ ديپ 11

  عدد10 کيلو اهم 5 پتانسيومتر 17

  عدد000 فيشي سيم 10

  عدد5 چند رنگ مختلف برد وايت ماييك 19

  بستهA 4 3  کاغذ 00

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 62و يك کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -
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  ه استاندارد ابزار برگ -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

عدد6 مهندتي ماشين فساب 6   

عدد 0 اتتاندارد برد برد 4   

V 6/0براي باتري هاي  شارژ باتري 2 و  

0V 

عدد از هر يك 4   

عدد W 0 633 هوي  هت  تيري 2   

تري 0 در تاي هاي مختلف پيچ نوشتي تخ  0   

شتي چهارتوپيچ نو 1 تري 0 در تاي هاي مختلف    

عدد60 م مو ي  ازمتر 7   

عدد033V 60با دتت  عايقي   تيم چين 8   

عدد033V 60با دتت  عايقي   انبردت  0   

عدد60 اتوماتيك تيم  خ  رن 63   

عدد60 دتتي تيم  خ  رن 66   

عدد033V 60با دتت  عايقي   دم باريك 64   

دعد0 روچك پرس تر تيم 62   

عدد60 م مو ي  خك ر   62   

عدد60 دايره  شابلون  60   

عدد0 اتتاندارد توزن خك ر  61   

عدد0 اتتاندارد تمب  نشان 67   

عدد0  ل ي نونيا 68  43cm 

عدد0 نواري متر 60  2m 

شارژي -م مو ي  دريل 43 عدد0   هر نروه يك عدد 

عدد0 قالوي   دريل  46  رل رارناه 

عدد0 اتوماتيك    پرس تر تيم 44  هر نروه يك عدد 

عدد0 اتتاندارد پرس رابلشو 42   

تخ    آچار 42 تري0 در تاي هاي مختلف    

عدد 0 اتتاندارد دتتگاه پرچ 40   

41 
ج ب 60 اتتاندارد ترمو ي  رنگي)رور  فرارتي(  

متناتب تاي  شم  و 

 رنگ اتتاندارد

عدد0 م مو ي چك   ل ي 47   

ندارداتتا خك ر   ل ي 48 عدد ازهريك0    

 توجه : ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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  برگه استاندارد ابزار  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

عدد  6 اتتاندارد راله ايمني 40   

جت   60 داراي عايق ا كتريسيت   رت  ايمني  23   

عدد  6 اتتاندارد  رمربند ايمني  26   

دت   6 يكسره  باس رار جوشكاري  24   

دت   60 يكسره  باس رار  22   

 

 توجه : ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

 


