
 ( 2011 - لندن ) مھارت جھاني مسابقات یكمین و چھل بھ اعزامي برگزیدگان سازي آماده اردوي سومین پیشنھادي فرم

 محمود عبداللھی امانی: كارشناس نام                    کنترل صنعتی            :      رشتھ

 اساس بر آموزشي آیتمھاي ردیف
 (2011) فني شرح

 بر موجود تجھیزات
        فني شرح اساس

 رشتھ (2011 ) 

 استقرار محل
 تجھیزاتی کمبود تجھیزات

 پیشنھادی محل
 با آزمون اجرای
 الویت ذکر

 دکر با پیشنھادی اساتید
 تخصص

 مورد زمان مدت
 جھت نیاز

 آموزش

 S7برنامھ نویسی گراف 1

ست آموزشی 
PLCS7-300 –

نرم افزار - کامپیوتر
STEP7 V5.5 

 

  PLCکارگاه 
 کرج ٣مرکز 

 STEP7 V5.5افزار نرم
Professional  7تحت ویندوز 

 Licenceبا 
  کرج ٣مرکز 

آقای مھندس فرھاد خانی 
حق (         از صنعت

 )ھزار تومان٢٥التدریس ساعتی 
 ساعت 30

  درایو میکرومستر زیمنس  2
 
 plcست 

  ،درایو،موتور سھ فاز

  PLCکارگاه 
حق (رھنوردآقای مھندس  کرج ٣مرکز  - کرج ٣مرکز 

 ساعت 16 )ھزار تومان٢٠تدریس ساعتی ال

3 

پروژه ھای کنترل 
  دما،فشار،سطح

ست آموزشی با استفاده از 
شامل ابزار دقیق (فستو

،PLC( 
  

سیموالتورھای 
آموزشی در سایت 
 آموزش شرکت فستو

 ساعت24 آقای مھندس توحید  شرکت فستو - شرکت فستو

  عیب یابی سخت افزاری 4
 

کارگاه اردوی 
ی آماده ساز

المپیاد جھانی 
مرکز در  لندن
 کرج ٣

تابلوی عیب  ٣ساخت حدلقل 
 یابی با فرمت مسابقات جھانی

کارگاه اردوی 
آماده سازی 
المپیاد جھانی 

 ٣درمرکز   لندن
  کرج

 امیر عیسی زادهآقای 
کارشناس معاون مربی (

 )مرکز آستارا
 یکھفتھ

5 
و  PLCست آموزشی  winccبرنامھ نویسی  

 کامپیوتر
شرکت قشم 

  ساعت30 مدرس قشم ولتاژ شرکت قشم ولتاژ  ولتاژ

6 
پروژه ھای نقشھ کشی 

کنترل صنعتی با استفاده از 
EPLAN 

 16 محمود عبداللھی  کرج ٣مرکز   کرج ٣مرکز  کامپیوتر

  کرج ٣مرکز   کرج ٣مرکز  -  طراحی و اصالح مدار  7
آقای مھندس علی 

کارشناس ھمراه (افشاری
 )استان زنجان

30 



برنامھ نویسی  8
winccflexible 2008 

ست آموزشی 
PLCS7-300 –

 نرم - کامپیوتر
 

 کرج ٣مرکز 

 winccflexibleنرم افزار
2008 

 7تحت ویندوز 
 Licenceبا 

 30  محمود عبداللھی  کرج ٣مرکز 

9  

برنامھ نویسی سیستم ھای 
سیموالتورھای  کنترل

آموزشی کارگاه 
  مکاترونیک کرج

سیموالتور ھای 
ی کارگاه آموزش

 مکاترونیک کرج
  30  محمود عبداللھی  کرج ٣مرکز     کرج ٣مرکز 

10  

  Test project تمرین
  لندن

تکرار تمرین در ھرھفتھ (
درصد تغییرات  ٣٠شامل 

با نظارت ھمکاران 
،آزمون، ارزشیابی 

 )،آموزش و رفع اشکاالت،

جعبھ ابزار و 
تجھیزات ھمراه نفر 
برگزیده مسابقات از 

 استان زنجان

  کرج ٣مرکز   لیست لوازم مصرفی  کرج ٣مرکز 

  محمود عبداللھی
  علی افشاری
  نبی حبیب پور
  امیر عیسی زاده

  

...  

  

  .،درایو ،اپراتور پانل نفر برگزیده می بایست در طول زمان اردوی سوم ھمراه ایشان باشد PLCقابل ذکر است کھ جعبھ ابزار و تجھیزات 

  

  با احترام

  

  یمحمود عبداللھی امان


