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 جعبه ابزار همراه با تجهیزات ووسایلی که در پروژه بکاربرده میشوند )هفته اول(توانایی نقشه خوانی 1

      √ آشنایی با عالئم قطعات الکتریکی درمدارات  1-1

     √  شناسایی نحوه اتصال وارتباط صفحات نقشه 1-2

     √  خواندن مشخصات کابل ها ازروی نقشه 1-3

    √   شناسایی قطعات درروی نقشه 1-4

    √   درروی نقشهشناسایی نحوه ارتباط اجزا.وقطعات  1-5

   √    شناسایی نحوه عیب یابی ازروی نقشه 1-6



  
 

   
 

  

1-7 
ه بایدروی پانل هاوتابلوهانصب شناسایی قطعاتی ک

 شوند
    √  

1-8 
شناسایی نحوه بازکردن وبستن قطعاتی که باید 

 هنگام نصب بازشوند
     √ 

 )هفته دوم(ذاریتوانایی اندازه گ 2
 وجعبه ابزارو پانل وتابلوها CDمداد ماژیک

     √ √ وتابلوهاشناسایی نحوه اندازه گذاری روی پانل  2-1

 ی برشکاری وسوراخکاریتوانای 3

1-3 
شناسایی روش کاربا دریل،مینی فرز،اره 

بارعایت اصول hole punchعمودبر،فارسی برو
 ایمنی

  √ √   

 توانایی نصب قطعات وتجهیزات روی پانل 4

4-1 
شناسایی اصول نصب تجهیزات روی پانل پس 

 ازاندازه گذاری
    √  

 توانایی نصب قطعات وتجهیزات در تابلو ها 5

5-1 
شناسایی اصول نصب تجهیزات وترمینال هاروی تابلوها 

 مطابق نقشه
     √ 

 توانایی سیم کشی وکابل کشی)هفته سوم( 6

6-1 
شناسایی روشهای چیدن،لخت کردنوسرسیم زدن 

 طهسیم وکابلها با وسایل مربو
√      

6-2 
 اجرای سیم کشی طبق 

 صول درتابلوهاا
 √ √    



  
 

   
 

  

6-3 
اجرای کابل کشی وسیم کشی طبق اصول درپانلها 

 تابلوهاوداخل 
   √ √ √ 

 (تاپایان هشتم )هفته چهارمPLCتوانایی اجرای پروژه های 7

 TIA √      STEP7 TIAPLCیا  STEP7نصب نرم افزار 7-1

     √    با نرم افزار PLCشناسایی نحوه پیکربندی  7-2

7-3 
درپنجره شناسایی دستورات موجوددرنرم افزار 

Program elementsبه زبان LAD 
  √ √ √ √ 

7-4 
شناسایی دستورات موجوددرنرم افزار درپنجره 

Program elements به زبانLAD 
√ √ √ √ √ √ 

7-5 
-S7شناسایی روشهای برنامه نویسی به زبان

GRAPHوآشنایی با دستورات 
√ √ √ √ √ √ 

7-6 
 ورودی خروجیهای شناسایی

    √ √ √ آنالوگ،برنامه نویسی 

 √ √ √    PLCژه های برنامه نویسی اجرای پرو 7-7

7-8 

شناسایی نحوه سیم کشی واستفاده از ورودی 
خروجی های پانالوگ ودیجیتال واجرای پروژه 

 PLCهای

√ √ √ √ √ √ 

 توانایی کاربا اینورتر)هفته نهم( 8

 PLC      √ ایی با ساختمان وعملکرد اینورترآشن 8-1

    √ √ شناسایی منوی تنظیمات وتنظیم پارامترهای موردنیاز 8-2



  
 

   
 

  

8-3 
وکنترل PLCشناسایی نحوه اتصال اینورتر به 

 دورموتور
   √ √ √ 

 )هفته دهم ویازدهم(WINCC FLEXIBLEتوانایی اجرای پروژه های  9

9-1 
 WINCCشناسایی اصول نصب نرم افزار

FLEXIBLE 
√      

WINCC FLEXIBLE, PLC,HMI

9-2 
ایجاد پروژه وطراحی صفحات گرافیکی وشناسایی 

 تگ ها
 √     

9-3 
ودینامیک PLCنصبت دادن اشیاءبه آدرسهای 

 سازی
  √    

   √    HMIرنامه روی شناسایی روش دانلود ب 9-4

  √     واجرای یک برنامه ساده HMIوPLCاتصال  9-5

 √      اجرای پروژه های مختلف همراه با اینورتر 9-6

 √ √ √ √ √ √ اجرای پروژه های مختلف همراه با اینورتر 9-7

 )هفته دوازدهم(PROFINETپیکربندی واجرای شبکه توانایی  10

PROFINET      √ ه های مختلفآشنایی با شبک 10-1

     √  ونحوه پیکربندی profinetشناسایی شبکه  10-2

    √   ایجاد چندپروژه ساده واجرای آن توسط شبیه ساز 10-3

10-4 
های مختلف مورد استفاده درشبکه OBآشنایی با 

PROFINETطایابی،انتقال دیتاو...جهت خ 
   √ √  



  
 

   
 

  

10-5 
 ادپروژه ودانلودرویایج

PLC واجرای آن 
     √ 

 وچهاردهم( اجرای پروژه های جهانی وملی ادوار گذشته)هفته سیزدهم 11

11-1 
 پروژه ادوارانتخاب یک 

 √ √ √ √ √ √ واجرای آن ،تحلیلگذشته

 √ √ √ √ √ √ ی آنواجرا ،تحلیلپروژه ادوار گذشته انتخاب یک 11-2

 )هفته پانزدهم تا پایان هفته بیست وچهارم(اجرای تست پروژه  کشوری)موجود درسایت مسابقات( 12

 هفته 10به مدت  اجرای تست پروژه  12-1

  


