
  

 

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 1 درجه PLC كارور

 گروه شغلي      

 كنترل و ابزار دقیق
 

 كد ملي آموزش شغل 

1 0 0 0 9 0 0 1 3 0 3 9 3 1 3 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شغل شناسه

 مهارت
Isco-08 

 

  1/1/88 تاريخ تدوين استاندارد :

0-
84

/5
5/

1/
4

 



درجه يك PLCكارور : نام شغل 

خالصه استاندارد
تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

به مفهوم قدرت انجام كار :توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري:  اصول/ به مفهوم داشتن اطالعات كامل :شناسايي/داشتن اطالعات مقدماتي به مفهوم :آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
درجه يك كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده پيكر بندي و PLCكارور 

برآيد و در Step7و برنامه نويسي پيشرفته در محيط  PLCS7- 300/400افزاري انجام تنظيمات سخت
.نهايت از عهده انجام پروژه هاي صنعتي برآيد

 :  
:)

ویژگی هاي کارآموز ورودي

حداقل میزان تحصیالت  دیپلم برق، رایانه، ریاضی، تجربی یا دانش آموز پایھ دوازدھم شاخھ کاردانش
سالمت کامل جسمانی و روانی حداقل توانایی جسمی: 

مهارت هاي پیش نیاز این استاندارد:  کارور PLC درجه دو
  :آموزشي دوره  طول
ساعت    272  :    آموزش                  دوره  طول

زمان آموزش نظري ساعت   100 :                 ـ
زمان آموزش عملي عتسا  132   :                ـ

زمان  ساعت       -   :   كارآموزي در محيط كار  ـ
زمان   ساعت      40   :                  پروژهاجراي ـ

ساعت       -:       زمان سنجش مهارت            ـ

  : روش ارزيابي مهارت كارآموز
%25: )دانش فني(سنجش نظريامتياز  - 1
%75:  سنجش عملي امتياز- 2
%10: سنجش مشاهده اي امتياز -1-2
%65: امتياز سنجش نتايج كار عملي -2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي
)كليه گرايشها(ليسانس برق  :حداقل سطح تحصيالت 



 

 

  

  1درجه   PLCكارور :  نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  FBDيا  LADز مجموعه دستورات زبانبا استفاده اSTEP7توانايي برنامه نويسي درمحيط  1
  STLبا استفاده از مجموعه دستورات زبان STEP7توانايي برنامه نويسي در محيط  2
 كردن برنامهDebugتوانايي   3
و آدرس دهي غير مستقيم آنها و استفاده از Shareهاي نوعData Blockتوانايي استفاده از  4

UDT  
  Variable Table (VAT(متغيرهاتوانايي استفاده از جدول  5
 OBتوانايي شناخت و استفاده از بلوكهاي سازماندهي  6

 )Symbol Table(توانايي شناخت و استفاده از جدول سمبل ها  7

 توانايي كار با سيگنالهاي آنالوگ  8
 Libraryتوانايي شناخت و استفاده از  9

 )فيدبك دار(بستهتوانايي شناخت و استفاده از كنترلرهاي حلقه  10

 Cross Referenceتوانايي استفاده از  11
 Compare Blocksتوانايي استفاده از  12
 Rewiringتوانايي استفاده از  13

 )Trouble Shooting(توانايي عيب يابي تكميلي  14
 توانايي انجام پروژه هاي عملي  15
 ط كارتوانايي به كارگيري ضوابط ايمني و بهداشت درمحي  16

  

 



 

 

  

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

با استفاده از مجموعه دسـتورات   Step7توانايي برنامه نويسي درمحيط   1
 FBDيا  LADزبان 

5/5  5/11  17  

  آشنايي با مجموعه دستورات   1-1
Bit Logic- Timer-Counter-Comprator-Converter-Integer 
Function –Floating Point Function –Move Word Logic 

      

        آن Help, jumpشناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات   2-1
  شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات   3-1

    Help , MCR (Master Control Relay) آن  

      

        آن Help, Shiftمجموعه دستورات شناسايي اصول استفاده از   4-1
        آن Help, Rotateشناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات   5-1
  :شامل ) Status word(آشنايي با بيتهاي   6-1

RLO-BR-STA-OV-OS-CC0-CC1-DR-FC

      

درحـين اسـتفاده از    Status wordشناسـايي اصـول بررسـي وضـعيت       7-1
  مجموعه دستورات

      

        نآ Help, Status wordناسايي اصول استفاده از مجموعه دستوراتش  8-1
با استفاده از مجموعه  Step٧توانايي برنامه نويسي در محيط   2

  STLدستورات زبان 
3  22  25  

        آشنايي با آكوموالتورها و رجيسترهاي حافظه  1-2
 وBit Logic Instructions  شناسايي اصول استفاده از مجموعه دستورات  2-2

 Helpآن  
      

  و Timer Instructionsازمجموعه دستورات  شناسايي اصول استفاده  3-2
Help آن  

      

  وCounter Instructions دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   4-2
Help آن  

      

   دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   5-2
Comparison Instructions و Help آن  

      

   دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   6-2
Conversion Instructions و Help  آن  

      

  
  
 

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

   دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   7-2

Help , Integer Math Instructions آن  

      

   دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   8-2
Help , Floating Point Math Instructionsآن  

      

   دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   9-2
Help , Logic Control Instructions آن  

      

دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   2- 10  
  Help , Word logic Instructions آن

      

  دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   2- 11
Help , Load and transfer Instructions آن  

      

  دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   2- 12
Help , Program Control Instructions آن  

      

  دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   2- 13
Help , Data Block Instructions آن  

      

 دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   14-2
Help , Shift And Rotate Instructions آن 

      

 دستوراتشناسايي اصول استفاده از مجموعه   15-2
Help , Accumulator Instructions آن 

      

  6  3  3  كردن برنامه Debugتوانايي   3

        نو كاربرد آ Hold, Debugآشنايي با مفهوم   1-3
        ها Break Pointكردن برنامه و استفاده ازDebugشناسايي اصول  2-3

و آدرس  Shareهـاي نـوع    Data Blockتوانايي اسـتفاده از    4
 UDTدهي غير مستقيم آنها و استفاده از 

8  10  18  

1-4  S7 آشنايي با فرمت ديتاها در         

        نمودن آن Write Protectو نحوهShareنوعDBآشنايي با   2-4

        و تنظيمات مربوطهShareنوعDBشناسايي اصول ايجاد يك  3-4

       ShareنوعDBشناسايي اصول ايجاد انواع داده ها در  4-4

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

       (DB)اآشنايي با آدرس دهي ديتا بلوك ه  5-4

       در برنامهDB  شناسايي اصول استفاده از داده هاي  6-4

        ها Pointerآشنايي با نحوه آدرس دهي غير مستقيم و استفاده از   7-4

حافظه ها , خروجي ها,شناسايي اصول آدرس دهي غير مستقيم وروديها  8-4
  ها  DBو

      

       UDT(User Define Data Type)آشنايي با كاربرد  9-4

       UDTشناسايي اصول ايجاد  10-4

       هاDBبه همراهUDTشناسايي اصول استفاده از  11-4

  Variable Table  (VAT 4  4  8(توانايي استفاده از جدول متغيرها   5

       و كاربرد آنVATآشنايي با   1-5

       VATشناسايي اصول ايجاد  2-5

        VATآشنايي با محيط   3-5
       كردن متغيرهاMonitorبا آشنايي   4-5

        كردن متغيرها Monitorشناسايي اصول   5-5
       كردن متغيرهاModifyآشنايي با   6-5

       كردن متغيرهاModifyشناسايي اصول  7-5

       آشنايي با Force كردن متغيرها  8-5

       متغيرهاForceشناسايي اصول  9-5

ي سازماندهي توانايي شناخت و استفاده از بلوكها  6
)Organization block(OB  

5/15 5/24  40  

       Event, Errorوقفه هاي مبتني بر Priorityآشنايي با   1-6

 OB10-OB17آشنايي با   2-6
)TOD Interrupt: Time Of Day Interrupt  (و كاربرد آن 

      

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 آموزشزمان 

 جمع عملي نظري

پارامتردهي  ها و Time Of Day Interruptشناسايي اصول ايجاد  3-6
  CPU آن در تنظيمات

      

و استفاده از متغيرهاي TOD Interruptشناسايي اصول استفاده از  4-6
Temp آن  

      

        و كاربرد آن)OB30-OB38 )Cyclic Interruptباآشنايي   5-6

ها و پارامتردهي آن در Cyclic Interruptل ايجادشناسايي اصو  6-6
 CPUتنظيمات 

      

       هاtempشناسايي اصول استفاده از متغيرهاي  7-6

        و كاربرد آن )OB40-OB47 )Hard Ware Interrupt آشنايي با  8-6

 و انجام تنظيمات ويژه كارتهاي OB40-OB47شناسايي اصول ايجاد  9-6
 ورودي و خروجي

      

       آنTempشناسايي اصول استفاده از متغيرهاي  10-6

و كاربرد  )Asynchronous Interrupt( OB٨٧-OB٨٠ آشنايي با  11-6
  آن

      

و انجام تنظيمات ويژه ماژولهـاي  OB٨٧-OB٨٠شناسايي اصول ايجاد  12-6
PLC 

      

       آنtempشناسايي اصول استفاده از متغيرهاي  13-6

        )OB100-OB101-OB102 )start up  آشنايي با  14-6

و انجـام تنظيمـات   OB100-OB101-OB102شناسايي اصول ايجاد  15-6
CPU 

      

       آن tempشناسايي اصول استفاده از متغيرهاي  16-6

        )OB121-OB122)Synchronous Interruptآشنايي با   17-6

        هو انجام تنظيمات مربوط OB121-OB122شناسايي اصول ايجاد  18-6

       آنtempشناسايي اصول استفاده از متغيرهاي  19-6

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        )OB20-OB23 )Time Delay Interruptآشنايي با   20-6

        و انجام تنظيمات مربوطهOB20-OB23شناسايي اصول ايجاد  21-6
       آنtempشناسايي اصول استفاده از متغييرهاي  6- 22

 Symbol(توانايي شناخت و استفاده از جدول سمبل ها   7

Table(  
2  3  5  

       آشنايي با آدرس دهي مطلق و سمبليك  1-7

       Symbol Editorآشنايي با محيط  2-7

        شناسايي اصول استفاده از جدول سمبل ها در محيط مذكور  3-7

 شناسايي اصول استفاده از جدول سمبل ها در محيط  4-7
LAD-STL-FBD Program Blocks 

      

       HW Configشناسايي اصول استفاده از جدول سمبل ها در محيط  5-7

  15  5  10  توانايي كار با سيگنالهاي آنالوگ  8

       آشنايي با كميت هاي آنالوگ  1-8

        ترانسميترها -انسديوسرهاتر –آشنايي با سنسورهاي آنالوگ   2-8

        )مقاومت –جريان  –ولتاژ (آشنايي با انواع سيگنالهاي آنالوگ از نظر   3-8

       آشنايي با طريقه آدرس دهي كارت هاي آنالوگ  4-8

شناسايي اصول تنظيم سخت افزاري كارتهاي ورودي آنالوگ با توجه به   5-8
  )Measuring Range Module تنظيم(سيگنال ورودي 

      

شناسايي اصول تنظيم پارامترهاي مورد نياز ماژولهاي آنالوگ با توجه به   6-8
  سيگنال ورودي و خروجي

      

آشنايي با محدوده هاي اندازه گيري و اعداد متناظر با آنها در كارتهاي   7-8
  ورودي و خروجي و همچنين ارتباط با مقادير واقعي

      

  

 



 

 

  درجه يكPLCكارور:ام شغلن
 اف و ريزبرنامه درسي اهد

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

-over flow-under range-over rangeآشنايي با محدودهاي   8-8

rated range 
      

شناسايي اصول پردازش مقادير آنالوگ شامل اجراي دستورات آموخته   9-8
  بر روي آنها...) مانند مقايسه و (

      

  library 22  22  44اده از توانايي شناخت و استف  9

  :شامل BIT-LOGICآشنايي با مجموعه   1-9
SFC79-SFC80-SFC82-SFC83-SFC100-SFC101 

      

  :شامل BIT-LOGICشناسايي اصول استفاده از مجموعه   2-9
SFC79-SFC80-SFC82-SFC83-SFC100-SFC101 

      

        )RTM )Run Time Meter آشنايي با  3-9

  :شامل CLK-FUNC آشنايي با مجموعه  4-9
SFC0-SFC1-SFC2-SFC3-SFC48-SFC64-SFC100-SFC101  

      

  :شامل CLK-FUNCشناسايي اصول استفاده از مجموعه   5-9
SFC0-SFC1-SFC2-SFC3-SFC48-SFC64-SFC100-SFC101  

      

  :شامل IECآشنايي با مجموعه   6-9
FC1-FC3-FC6-FC7-FC8-FC9-FC12-FC14-FC18-FC22-

FC23-FC25-FC26-FC27-FC28-FC33-FC34-FC35-FC36-FC40  

      

  :شامل IECشناسايي اصول استفاده از مجموعه   7-9
FC1-FC3-FC6-FC7-FC8-FC9-FC12-FC14-FC18-FC22-

FC23-FC25-FC26-FC27-FC28-FC33-FC34-FC35-FC36-FC40  

      

  :شامل IEC-TCآشنايي با مجموعه   8-9
SFB0-SFB1-SFB2-SFB3-SFB4-SFB5 

      

  :شامل IEC-TCمجموعه  از اسايي اصولشن  9-9
SFB0-SFB1-SFB2-SFB3-SFB4-SFB5 

      

  :شامل CONVERTآشنايي با مجموعه   10-9
FC93-FC94-FC95-FC96-FC97-FC98-FC99-FC105-

FC106 

      

  

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  :شامل CONVERTسايي اصول استفاده از مجموعه شنا  11-9
FC93-FC94-FC95-FC96-FC97-FC98-FC99-FC105-

FC106 

      

        :شامل MOVEآشنايي با مجموعه   12-9
  :شامل MOVEشناسايي اصول استفاده از مجموعه   13-9

SFC20-SFC21-SFC81 

      

  :شامل  PGM-CNTLآشنايي با مجموعه   14-9
SFC28-SFC29-SFC30-SFC31-SFC32-SFC33-SFC34-SFC46-SFC47 

      

  :شامل PGM-CNTLشناسايي اصول استفاده از مجموعه   15-9
SFC28-SFC29-SFC30-SFC31-SFC32-SFC33-SFC34-SFC46-SFC47  

      

       :شاملCOUNTERSآشنايي با مجموعه  16-9
        :شامل COUNTERS شناسايي اصول استفاده از مجموعه  17-9
       SFB41-SFB42-SFB43: شامل ICONTبا مجموعه آشنايي   18-9
         ICONTشناسايي اصول استفاده از مجموعه   19-9

فيدبك (توانايي شناخت و استفاده از كنترلرهاي حلقه بسته   10
)دار  

5/12 5/12  25  

        آشنايي با انواع كنترل كننده ها  1-10
رسي تفاوتها و مزايا و بر PLD,PD,PIآشنايي با كنترل كننده هاي نوع   2-10

  و كاربردهاي آنها
      

        :شامل PID Control Blocksآشنايي با مجموعه   3-10
   :شامل PID Control Blocksشناسايي اصول استفاده از مجموعه  4-10

SFB58-SFB59-SFB41-SFB42-SFB43 

      

  شناسايي اصول برنامه نويسي كنترل سطح آب مخزن با استفاده از يك  5-10
LIT(Level Indicator Transmitter) و يك CV(control valve)  

   FB٤١وياSFB٤١  از با استفاده از كيت آموزشي و با استفاده

      

  شناسايي اصول برنامه نويسي كنترل سطح آب مخزن با استفاده از يك  6-10
LIT(Level Indicator Transmitter) و يك  

Valve ديجيتال )ON/OFF( با استفاده از SFBو يا  ٤٢FB٤٢  

      

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

به روش تجربي و  PIDآشنايي با نحوه تنظيم و مشخص نمودن ضرايب   7-10
  سعي و خطا

      

       PID Control Parameter Assignment آشنايي با نرم افزار جانبي  8-10
        PID Control Parameter Assignmentشناسايي اصول استفاده از   9-10

  Cross Reference  1  2  3توانايي استفاده از   11
        Cross Referenceآشنايي با   1-11
2-11  Cross Reference         شناسايي اصول استفاده از

  Compare Blocks  1  2    3توانايي استفاده از   12
       Compare Blocks آشنايي با  1-12
        Compare Blocks شناسايي اصول استفاده از  2-12

  Rewiring  5/0  5/0  1توانايي استفاده از   13
         Rewiring آشنايي با  1-13
        Rewiring شناسايي اصول استفاده از  2-13

  Troubleshooting(  4  6  10( توانايي عيب يابي تكميلي  14
       Module Informationآشنايي با   1-14
 Module Informationشناسايي اصول استفاده از اطالعات   2-14

 Diagnostic Bufferو

      

       system information شنايي باآ  3-14
        system information شناسايي اصول استفاده از اطالعات  4-14
        CPU Messagesآشنايي با ابزار   5-14
        CPU Messages ازشناسايي اصول استفاده   6-14

  40  40  0 توانايي انجام پروژه هاي عملي  15
در اين توانايي با توجه به نظر مربي مربوطه تعدادي پروژه هاي عملـي    

 .اجــرا مــي گــردد) ي و يــا ســيموالتور بــا اســتفاده از كيــت آموزشــ(
، اسـتفاده از   PLD، كنترلرهـاي  اين پروژه ها شامل برنامه نويسـي   

ــع  ــ Libraryتواب ــانبي  OBتفاده از ، اس ــات ج ــراي امكان ــا و اج  ه
  .نرم افزار مي باشد

      

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  12  4  8  وابط ايمني و بهداشت درمحيط كارضتوانايي به كارگيري   16

       آشنايي با عوامل موثر در محيط كار  1-16

       آشنايي با تقسيم كار  2-16

ماننـد عـدم قـرار دادن    (آشنايي با حوادث شغلي و نحوه پيشـگيري از آن  3-16
ــار       ــر انفج ــه خط ــايي ك ــي در مكانه ــزات الكتريك ــتگاهها و تجهي دس

  )مخلوط هاي گاز و يا بخار قابل اشتغال وجود دارد

      

       آشنايي با تاثير جريان برق بر بدن انسان  4-16

كاله  -آشنايي با وسايل حفاظتي شخصي با توجه به نوع  و محيط كار    5-16
، ، كفش ايمني داراي عايق الكتريسيته كمربند ايمني دستكش  –ايمني 

لباس كار غير و متناسب با  ،ابزار كار با دسته عايق و مخصوص برقكاري 
تحقيقات اين وسايل بايد مورد تاييد موسسه (نوع كار و فاقد اجزاي فلزي 

  )و استاندارد صنعتي ايران باشد 

      

لباس كار جوشكاري و كارهاي مشابه آن بايد مقاوم در برابر جرقه و  -  
  آتش باشند

      

در هواي باراني و غير در محيط هاي مرطوب لباس كار بايد ضد آب  -  
  باشد و در صورت نياز سرپوش تهيه شود

      

، ماسكهاي فلزي و ، زنجير، كليدرعدم حمل اشياء فلزي مانند انگشت -  
  شيا قابل اشتعالا

      

       آشنايي با مقررات ايمني -  

         تا حد امكان از دو دست براي انجام كارهاي برقي استفاده نشود -  

        عدم استفاده از دست به جاي فازمتر بري تشخيص برق -  
        يرعايت حريم مجاز در هنگام كار در شبكه هاي فشار قو -  

استفاده از وسايل حفاظت جان براي ميز كار و آزمايش واتصال زمين  -  
  مناسب با توجه به شرايط موجود در كارگاه

      

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

يـد بـا پوشـش    سيم هاي اتصال زميني كه احتمال آسيب ديدن دارند با -  
  .مناسب حفاظت شوند 

      

، از قيبـل كليـدهاي قطـع و    تجهيزات و وسايل حفاظت و كنترل برق  -  
، فيوزهـا و همچنـين تابلوهـاي بـرق و تختـه      ، كليدهاي خودكار ل وص

از مقـررات ملـي سـاختمان     13مقـررات مبحـث   ، بايد با رعايت كليدها 
 .نصب و مورد استفاده قرار گيرند 

      

        دار ار منبع انرژي هنگام تعويض و يا تعمير قطعات معيوبقطع م -  
        بدنه فلزي دستگاه ها مجهز به اتصال زمين باشد -  
        بازرسي مرتب روزانه از وسايل و ادوات كار -  
استفاده از سيمها با سطح مقطـع مناسـب بـا توجـه بـه ميـزان جريـان         -  

  ، دما و شرايط اقليميعبوري 
      

        فاصله هاي سيم برق از لوله هاي آب گرم و لوله هاي گازرعايت  -  
كليه سيم كشي هاي موقت و دايم و نصـب تجهيـزات برقـي بايـد بـا       -  

ساختمان از مقـررات ملـي سـاختمان     13رعايت ضوابط و مقررات مبحث 
  صورت گيرد

      

       آشنايي با عاليم هشدار دهنده  6-16

        ات ايمني و حفاظتي در برقشناسايي اصول كاربرد تجهيز  7-16
       كاربرد تجهيزات ايمني و حفاظتي در برق -  

        شناسايي عوامل ايجاد خطر برق گرفتگي و نحوه پيشگيري از آنها  8-16

شناســايي اصــول اجــراي كمــك هــاي اوليــه و نحــوه اســتفاده از جعبــه   9-16
  كمك هاي اوليه

      

       اجراي كمك هاي اوليه -  
        نايي با عوامل آتش زا و چگونگي اطفاء حريقشآ 16- 10
        شناسايي اصول اطفاء حريق 16- 11

        اطفاء حريق -  

  
  

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ’ ابزار ’ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد  مشخصات فني رديف
 2پانـل   2براي تغذيـه و  پانل  PLC1 تابلو آموزشي فيشي يك طرفه   1

  : نفره براي بستن مدارات با مشخصات ذيل 
     

     :هر پانل تغذيه داراي  
    mA/25A 30كليد محافظ جان -  

     تك فاز كليد فيوز مينياتوري -  
      A 25 سه فاز كليد فيوز مينياتوري -  

     A 25 سه فازكليد زبانه اي گردان          -  

     معمولي الچراغ سيگن -  
     V 24منبع تغذيه جريان مستقيم   -  

     معموليپريز تك فاز -  

     نول -ارت  –سه فاز فيش هاي مادگي خروجي -  

    :هر پانل كار داراي  

    D١٢   كنتاكتور -  

    معمولي   Stopشستي  و  Startشستي  -  

     ساده Start /Stopشستي  -  

    دوقلو   Start /Stopشستي  -  

    معموليميكروسوييچ  -  

     دار LED چراغ سيگنال -  

مسـير جريـان و    3و با قابليت اندازه گيري 96 ×96مولتي ولت آمپرمتر تابلويي -  
    ولتاژ شبكه          

   

     معموليبي متال  -  

     معموليكمكي كنتاكتور  -  

     ولتي 24، آمپري  10رله شيشه اي -  

  دور 750وKW18/0ور دو سرعته سيم پيچ مجزاموت -  
KW24/0دور 3000و  

   

  
  
  
  
  
  

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ’ ابزار ’ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد  مشخصات فني رديف
     دور 1500وKW18/0موتور سه فاز روتور قفسي -  

  دور 750و KW 18/0موتور دو سرعته داالندر -  
KW                            24/0دور 1500و  

   

  با فيش نري 5/2و5/1سيم  - 
Cm50وcm30 cm,120وcm100  

     

     معموليفيش هاي مادگي -  
  كليدهاي كلنگي -  

  يك طرف كليد و سمت دوم شاسي) 1/0/1(الكترونيكي سه حالته 
   

2  - 300-PLCS7 با مشخصات ذيل     
  -CPU  

Cpu313C-  
2DP 

6ES7313 

6 CF03-0AB0  

   

  خروجي ديجيتال 16ورودي  16كارت  -  
SM323  

SES7323  
BH011  
0AA0 

  

 Front Connectorفرانت كانكتور  -  

40Pin 

    

  خروجي آنالوگ 2/ورودي  4كارت  -  
Sm334  

6ES7334-0KE00-0AB0 

   

 ET200Mكارت  -  
IM153 

6ES7153-1AA03-OXB0 

   

  - Bus Unit  for ET200M 
1PS811M 

6ES7195 

7HA00-0XA0 

   

  
  
  

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ’ ابزار ’ فهرست استاندارد تجهيزات

ردي
  ف

  شماره تعداد   مشخصات فني 

 6ES7195ريل                    -  

1GA00-0XA0  
    

  - SENDR  
IM360 

6ES7360 

3AA01-0AA0 

    

   A5و  S7-300منبع تغذيه      تيپ  -  
6ES7307 

1EA00-0AA0  

    

 PIN20فرانت كانكتورسيم بندي    -  

6ES7392-1AJ00                    

    

 Kb          128كارت حافظه -  

6ES7653-&LF11-0AA0 

    

 PC-Adaptorكابل  -  

USB Port 
CB23ES79722 

0XA0 

    

  -CP                           340   
RS23230Interface 

6ES7340 

1AH02-0AE0 

     

     CA01نرم افزار  -  
    15سيموالتورهاي آموزشيمطابق با پروژه هاي ذكر شده در توانايي  3

     سنسورتشخيص كد رنگ  4
     سنسورشفت انكدر  5

    سنسورخازني ديجيتال  6

      سنسور القايي ديجيتال  7
      )يك طرفه بارفلكتور –دو طرفه  –يك طرفه (نوري  سنسور  8

      سنسورمغناطيسي  9

      سنسورفلو سوييچ  10

  

 



 

 

  درجه يك PLC كارور: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ’ ابزار ’ فهرست استاندارد تجهيزات

ردي
  ف

  شماره تعداد   مشخصات فني 

11   ( PIT (سنسور  

  bar 2فشار 
    

12  ( LIT (سنسور  

  قابل تنظيم m 3زيم سطح التراسونيك ماك
    

  3/2NOانواع شيرهاي برقي          13
  يك  سرمگنت              5/2
  دو سرمگنت              5/2

    

     6barپمپ   14

     سيلندريك طرفه  15

     سيلندردو طرفه  16

     HP2300سياه سفيد  -پرينترليزري  17

  KW 5/0موتور تك فاز      تك فاز خازنه  18
  دور نصب روي ميز مقابل هر پانل كار    1500

    

 CV(control valve)شير برقي آنالوگ   19

Position  ساخت كارخانجات داخلي(يك اينچ(  
    

     P4 , Ram 512كامپيوتر با تمام ملحقات  20

 P4)  با قابليت اتصال به اينترنت(كامپيوتر مربي با تمام ملحقات   21

, Ram 512  
    

     كاناله 16هاب شبكه  22

      ميز كامپيوتر  23
     ديتا پروژكتور با تمام ملحقات  24
     صندلي مربي چرخدار  25

     صندلي كارآموز دسته دار چوبي  26
     cm100×cm150تابلو وايت برد  27

، جعبه كمكهاي اوليه كامل و داراي لـوازم مربـوط بـه شكسـتگي       28
  سوختگي و جراحت

   

  
  
  
  
  

  

 



 

 

  درجه يك PLC ارورك: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ’ ابزار ’ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد  مشخصات فني رديف
     CO2گاز كپسول اطفاء حريق   29
    كيلو گرمي 6پودر خشك كپسول اطفاء حريق   30

    گرد چرخانصندلي   31

    دسته عايقانبردست   32

    دسته عايق دم باريك  33

    دسته عايقفازمتر   34

    ساعتيپيچ گوشتي   35

    دسته عايقسيم چين   36

    ديجيتال مولتي متر  37

    10V-0پتاسيومتر  38

     پنوماتيك شيلنگ  39

     بست شيلنگ پنوماتيك  40

     معمولي چسب برق  41

    Cat 5كابل  42

    R45سوكت  43

     مخصوص وايت برد تابلو پاك كن  44

     عايق كفش ايمني  45

     لباس كار يكسره  46

     پالستيكي محافظ عينك  47

     عايق دستكش  48

     سبز –آبي  –ماژيك وايت برد  قرمز   49

     خط كش معمولي -پاك كن –مداد تراش  -مداد  50

     ليتري 4گالن   مواد شوينده  51

     تنظيفپارچه   52
  
  

 

  درجه يك PLCكارور :نام شغل 
 منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست  

 شرح رديف

  1385؛ انتشارات آفرنگ ؛  PLC، غريبي سعيد ؛ مرجع كامل ، هادي غريبي  1
  1385؛ انتشارات قديس ؛ جلد  STEP7  ،2؛ راهنماي جامع ، محمد رضا ماهر  2

  

  

 




