
  

  

  بسمه تعالي

نقاط ضعف آنان در موارد ذيل معلوم است و نياز   ،احتراماً با توجه به ارزيابي  فني شركت كننده گان در آزمون مرحله اول رشته كنترل صنعتي

  .گردد است در برنامه آموزشي ذيل كه قرار است در استانهاي مربوط اجرا گردد نسبت به رفع ضعفهاي مهارتي اقدام

  :نقاط ضعف عبارتند از

  كم بودن سرعت كار  بعلت كم بودن تمرين در نمونه پروژه هاي عملي مسابقات جهاني •

  ن و تجربه كافي در برنامه نويسي سيستمهاي كنترل صنعتينداشتن تمري •

كه نياز به بازديد و ....عدم آشنايي كافي با پروسه هاي صنعتي توليدي مانند خطوط توليد مونتاژ، فرايند هاي شيميايي ، كنترل دما و  •

 .شي مكاترونيك فستو داردكاروزي در  صنعت و تمرين با سيموالتورهاي آموزشي اتوماتيك پيشرفته نظير ست هاي آموز

مربيان محترم هر شركت كننده مي  ،نداشتن تمرين و تجربه كافي در آزمون هاي عيب يابي سخت افزاري كه براي اين منظور •

آماده و براي آزمون ) از مشخصات تابلو و مدار كنترل شركت كننده و اطالع بدون حضور(بايست تعدادي تابلوهاي عيب يابي 

 .مربوط استفاده نمايند

 طراحي و اصالح مدار نداشتن تمرين و تجربه كافي در آزمون  •

 عدم آشنايي كافي با شرح فني رشته •

  نداشتن مديريت در زمان اجراي كار و اولويت بندي در اجراي آيتم هاي پروژه •

 و راه اندازينداشتن تمرين در بخش ايمني  •

  

  

  

  

  

  

 

   



 برنامه آموزشي غير متمركز اردوي دوم

مدت   آيتم هاي آموزشي  رديف

  آموزش

  تجهيزات مورد نياز  هفته

برنامه نويسي تركيبي سيستم كنترل  •  1

انواع ماشين آالت در صنعت  مانند 

كانواير ، دكويلر، پرس، ميزهاي 

گردان ، فيكسچر ، كلمپ ها ، باالبر، 

  ...جوش،بويلر وجرثقيل،

  طراحي و اصالح مدارآزمون  •

  عيب يابي سخت افزاريآزمون  •

،سيموالتور آموزشي مانند سيستم PLC،HMIست   اول و دوم  80

فستو كه در اغلب مراكز  MPSهاي آموزشي 

  موجود است

براي تقويت آزمون طراحي و اصالح مدار عالوه (

ز ، اين تمرينات با استفاده ا  plcبر برنامه نويسي 

مدارات رله كنتاكتوري نيز طراحي و با برنامه هاي 

  .)سيموالتور رله كنتاكتوري نيز تست شود

  تابلوهاي عيب يابي سخت افزاري 

آخرين نسخه  شرح  جزئيات بررسيترجمه و   2

  فني رشته كنترل صنعتي 

    سوم  6

طراحي يك پروژه كامل نظير مسابقات مهارت   3

نقشه (طبق شرح فني و تهيه كليه مستندات آن 

هاي الكتريي،  فلوچارت هاي برنامه فرايند ، 

  )فرمهاي ارزشيابي

اندازه و حجم آيتم هاي پروژه اصلي ، طراحي و   سوم  24

اصالح مدار و عيب يابي سخت افزاري متناسب با 

  ساعت باشد 22زمان 

   سوم  1  ون عيب يابي سخت افزاريآزم  4

آزمون عيب يابي سخت افزاري طبق شرايط   5

  واقعي

   سوم  1

تمرين فردي شركت كننده در نصب برنامه   6

و  و نرم افزارهاي الزم مسابقات  xpويندوز 

   تست از نظر صحت اتصال با تجهزات همراه

  معتبر باشد  xpنرم افزار .بار تكرار شود 2حداقل   سوم  4

آماده سازي كارگاه و مواد مصرفي الزم طبق   7

شرايط مسابقات مهارت براي اجراي تمرين 

  واقعي

    سوم  4

طراحي شده توسط شركت كننده انجام پروژه   8

درصد تغييرات توسط مربي محترم مربوط  30(

  )اعمال شود

  

ارزشيابي و ارسال مستندات ، نقشه ها و عكس هاي   چهارم  22

نتايج به ستاد و كارشناس مسئول مراحل پروژه   و 

  رشته الزامي است

                        

  با احترام                    

  محمود عبداللهي                                            

 كرج 3مربي  مركز                         


