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  وسایل وتجهیزات موردنیاز  تاریخ اجرا  عنوان توانایی آموزشی  ردیف

1  

  اشنایدرminiplcآموزش  -
ي ورودي خروجی دیجیتـال  کارتها – اشنایدرminiplc آشنایی اساس کار-

  وآنالوگ
  اشنایدرminiplcشناسایی اصول برنامه نویسی  -
وطراحی مدارات مختلـف درزمینـه    اشـنایدر miniplc اساس کاربانرم افزار -

  روشنایی ساختمان 
  ودانلودکردن برنامه اشنایدرminiplc شناسایی اصول ارتباط کامپیوتربه -
ــ   - ــی لوگوباص ــه نویس ــول برنام ــایی اص ــا  شناس ــد ی  KAYPADفحه کلی

miniplcاشنایدر  
  اشنایدرminiplc سیج وشمارشگرهايمشناسایی اصول کارتکست  -
  

کارت دیجیتال     اشنایدرminiplc  30/3/90الی  3/2/90
  کارت ورودي آنالوگ
  کارت خروجی آنالوگ

به  اشنایدرminiplcکابل رابط 
  کامپیوتر
  لب تاپ

2 

  سه فازوباکنتاکتورهاآموزش راه اندازي الکتروموتورهاي 
 –شناســایی اصــول راه انــدازي الکتروموتورهــاي ســه فازبصــورت چپگــرد  -

  2011مطابق پروژه پیوست   کنترل ازدونقفه دایم راستگرد
  نصب مدارات باسیم مفتولی  -
  

  V     16A     AC4 220کنتاکتور -   10/3/90الی  1/3/90

  2NO + 2NCکنتاکت کمکی  - 

 2NO + 2NCرله زمانی  - 
 25Aکلیدموتور      - 

 1NO + 1NCکمکی کلیدموتور  - 
  شستی استارت استوپ     - 

  چراغ سیگنال - 
عددي  6عددي و 4باکس  - 

  استارت واستوپ
  ترمینال ریلی - 

  10Aفیوزمینیاتوري تکفاز   - 
          استوپ قارچی- 
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3  

اموزش اصل عیب یابی سخت افزاري مـدرات روشـنایی وصـنعتی بـا      -
   توجه به توضیحات شرح فنی فارسی والتین

  

  تابلو برق   15/3/90الی  11/3/90

4 

  آموزش نصب سخت افزاري
  وفوالديpvcشناسایی اصول گلند زدن روي لوله هاي  -
  بوسیله انواع گلند فلزي وپالستیکیفلزي ط لوله ها با داکت شناسایی اصول ارتبا-
  شناسایی اصول ارتباط لوله ها به کلیدهاوتابلوبوسیله گلند-
                                                                               وفوالديpvcلوله هاي انواع خم شناسایی اصول ایجاد-
  

  pvcوانواع لوله فوالدي -   20/3/90الی  16/3/90
  pvcانواع گلند فوالدي و- 
  pvcلوله فوالدي و- 
  داکت فلزي لوالیی- 

5  

  آموزش نصب سخت افزاري
کــارعملی تمــرین ســخت افــزاري روي کــابین استانداردمســابقات جهــانی  -

  وتمرین وتکرارپروژه پیوست
  سقف وپانل وسط 2شامل پروژه ماژول  Bنصب پانل  -
   4ماژول  Cنصب پانل  -
  عملی تست کمیسیون وایمنی مطابق توضیحات شرح فنیآموزش وتمرین  -

  

    31/3/90الی  21/3/90
  

 
 2011کارشناسان محترم آموزش دهنده درمناطق توجه داشته باشندقبل ازآموزش شرح فنی مسـابقات جهـانی    -

ح مطالعه فرموده وارزیابی هفتگی رابرمبناي جدول نمـره دهـی شـر   . لندن که پیوست برنامه زمانبندي می باشد
  .فنی انجام دهند

مورداسـتفاده قرارمـی گیردلـذا آمـوزش      2سیسـتم اعـالم حریـق درمـاژول     2011پـروژه  باتوجه به اینکـه طبـق    -
 استفاده شودسیستم  اینودرتمرین پروژه هرمرحله از.مواردفوق بطورکامل الزامی می باشد

  
 

   روق   مدا   ی                                    
         کار ناس    ول    سات ال  ر                                


