
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  يزشآمو يتم هايها و آ يين توانايعناو              1فرم شماره 

 تيبه منظور حما يشنهاديع پيصنا مدت آموزش يآموزش يتم هايآ ازيمورد ن يهاين توانمنديعناو فيرد

  ساعت  8 2017 ير نقشه مسابقات جهانيآموزش وتفس 2017 يل پروژه جهانيتحل  1

2  
و  يريپانل و اندازه گ يخط کش

 ياندازه گذار

  يمسابقات جهان يپانل بر مبنا ين وتکرار خط کشيتمر

 پانل ينقشه بر رو يآموزش انتقال اندازه از رو
  ساعت150

3  
و  ينال بنديزات و ترمينصب تجه

 مونتاژ تابلو

و برش  ين وتکرار نصب قطعات و داکت ها و لوله ها و خم کاريتمر

 2017پانل به صورت تراز و طبق نقشه ي.. روو. يکار
  ساعت120

 ينال بنديو ترم يم کشيس  4
تابلو  ينال بندين عناصر و ترمير ها و بيمس يم کشين وتکرار سيتمر

 2017مطابق نقشه
  ساعت 100

 يمنيون و ايسيتست کم  5
پروژه تست  يمصرف يمنيون و ايسيح تست کمين وتکرار انجام صحيتمر

 تصال کوتاهق و مدار ايعا
  ساعت24

 ناياتر يشرکت مهندس ساعت LOGO 120و   KNX يسين وتکرار برنامه نويتمر نرم افزار يسيبرنامه نو  6

7      

8      

 دفتر مسابقات 

 



 

 

 

 کارشناسان محترم

جرا خواهد ه رقابت کنندگان ايکل يبصورت متمرکز برا يت مربيدر مرکز تربKNXک هفته آموزش بخش يهفته در نظر گرفته شذه است که  14 يمرحله کشور يتوجه داشته باشند اردو 

 شد 

 دييت فرمايريمد يمانده به مسابقات مل يمانده را در مدت زمان باقيهفته باق 13ان ترم رقابت کنندگان دانشجو يالت سال نو وامتحانات پايباتوجه به تعط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ...يکيسات الکتريتاس..رشته :              2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 ست کامل ابزار همراه يل  1

برابر   يصرفمواد م ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 يکشور پروژه

ل يزات برابر فايست تجهيل

 پروژه  زات يتجه ستيل

 

     * * 2017 ير نقشه مسابقات جهانيآموزش وتفس 1-1

     * * 2017وتجهبزات پروژه  يست مواد مصرفيه ليته 1-2

 * * * *   2017 يشده مطابق جهان يطراح ينيتمر پروژه ياجرا 1-3

1-4      

8 

  

1-5        

2  

 ست کامل ابزار همراه يل

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * پروژه  يادامه کارعمل 2-1

     * * ينصب قطعات برابر مقررات مسابقات جهان يروشها 2-2

    *   LOGOوKNXيسينامه نوبر 2-3

   *    ش با برقيون وازمايسيتست کم 2-4

   *    يسخت افزار يابيب يع 2-5

  *     ورفع اشکال يابيارزش 2-6

2-7        

 

 



 

 

 

 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :              2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 KNX يپک اموزش ه رقابت کنندگان(ي)کليت مربيبطور متمرکز در مرکز تربKNX يدوره آموزش 3

 ينياممحمدفاروق 

 يحمد قاسمم

      * KNX پروتکل ها، ستميس اهداف، ،يمعرف 1-1

      * ها پروتکل ريسا با آن تفاوت ه،يپا اطالعات خچه،يتار 1-2

      * ستميس به اتصال يروشها و بسترها انواع 1-3

      * ستميس يساز ادهيپ و ساختارها ف،يتعار ارائه 1-4

     *  KNX باس شبکه يبند ميس ينحو و زاتيتجه نصب 1-5

يمعرف 1-6 سنسيال انواع  يانداز راه و نصب نحوه ها، ورژن و ها   

 نصب جهت افزار نرم ارائه
 *     

    *   KNX ماژولهادرانواع  آموزش .ها Gateway يمعرف و KNX شبکه با IP و USB ارتباط ماژول 1-7

  * *    دگانرقابت کنن توسط يعمل يها پروژه انجام 1-8

 ست کامل ابزار همراه يل  4

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 3نيتمر يکامل پروژه سخت افزار ياجرا 2-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 2-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 2-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 2-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 2-5

    *     پروژه  يابيارزش 2-6



 

 

 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :               2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 ست کامل ابزار همراه يل  5

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 3نيتمر يه سخت افزارکامل پروژ ياجرا 1-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 1-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 1-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 1-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 1-5

  *     پروژه  يابيارزش 1-6

6  

 ست کامل ابزار همراه يل

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 4نيتمر يسخت افزار2017کامل پروژه  ياجرا 2-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 2-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 2-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 2-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 2-5

  *     پروژه  يابيارزش 2-6

2-7        

2-8        

 



 

 

 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :               2فرم 

 يآموزش يها تميآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 ست کامل ابزار همراه يل  7

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 5نيتمر يکامل پروژه سخت افزار ياجرا 1-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 1-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 1-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 1-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 1-5

  *     پروژه  يابيارزش 1-6

1-7        

1-8        

8  

 بزار همراه م ست کامل ايل

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

زات يست تجهيلپروژه 

 ست پروژه يلل يبرابر فا

 

  * * * * * 6نيتمر يکامل پروژه سخت افزار ياجرا 2-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 2-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 2-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 2-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 2-5

  *     پروژه  يابيارزش 2-6

 



 

 

 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :              2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يامه هفتگبرن

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 ست کامل ابزار همراه يل  9

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 7شماره  ينيکامل پروژه  تمر ياجرا 1-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 1-2

    *    ينال بنديو ترم يم کشيس 1-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 1-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 1-5

  *     پروژه  يابيارزش 1-6

1-7        

1-8        

10  
 ست کامل ابزار همراه يل

برابر   يمواد مصرف تسيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 8شماره  ينيکامل پروژه  تمر ياجرا 2-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 2-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 2-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 2-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 2-5

  *     پروژه  يابيارزش 2-6

          



 

 

 
 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :              2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 ست کامل ابزار همراه يل  11

برابر   يمواد مصرفست يل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 9شماره  ينيکامل پروژه  تمر ياجرا 1-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 1-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 1-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 1-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 1-5

  *     پروژه  يابيارزش 1-6

1-7        

1-8        

12  
 ست کامل ابزار همراه يل

برابر   يصرفمواد م ستيل

 يست مواد مصرفيلل يفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 10شماره  ينيکامل پروژه  تمر ياجرا 2-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 2-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 2-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 2-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 2-5

  *     پروژه  يابيارزش 2-6



 

 

 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :              2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

2-7        

 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :              2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

 ست کامل ابزار همراه يل  13

برابر   يمواد مصرف ستيل

 يست مواد مصرفيل ليفا

 پروژه 

ل يزات برابر فايست تجهيل

 ست پروژه يل

 

  * * * * * 11شماره  ينيکامل پروژه  تمر ياجرا 1-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يکش خط 1-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 1-3

   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 1-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيتست کم 1-5

  *     پروژه  يابيارزش 1-6

1-7        

1-8        

 ست کامل ابزار همراه م يل  14

برابر   يفمواد مصر ستيل

 يست مواد مصرفيل ليفا

 پروژه 

 
  * * * * * 10شماره  ينيکامل پروژه  تمر ياجرا 2-1

     * * ينصب و اندازه گذار –پانل  يخط کش 2-2

    *   ينال بنديو ترم يم کشيس 2-3



 

 

 ...يکيسات الکتري..تاسرشته :              2فرم 

 يآموزش يتم هايآ  فيرد
 يبرنامه هفتگ

 يد آموزشياسات يزات و مواد مصرفيتجه
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه کشنبهي شنبه

ل يزات برابر فايست تجهيل   *    ينرم افزار يسيبرنامه نو 2-4

   *    ريون و ثبت مقاديسيست کمت 5-2 ست پروژه يل

  *     پروژه  يابيارزش 2-6

 


