
 
  
  
  
  
  

  
  

  معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  
  
  
  

  شايستگياستاندارد 
  

  
كنترل و نظارت بر طرح و تجهيزات با 

 Citect HMI/SCADAنرم افزار 
  
  

  كنترل و ابزار دقيقگروه شغلي 
  
  

  شماره ملي شناسايي شغل 
  

  
 

22/1/1/05/23-0 



 1

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  0-22/1/1/05/23 :   شناسايي شغل مليشماره

  1/2/1389 :  شروع اعتبار
  1/2/1390  : پايان اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2اره ، ساختمان شم ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

  : كنترل و ابزار دقيقاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
   اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي -
 

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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  شايستگيگان استاندارد تهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

  سال3 كامپيوتر كارشناسي رضا اسدي  1

 داريوش نظر پور  2
 

  قدرت-برق  دكتري
 

سال10  
 

  سال8 كامپيوتر كارشناسي مقصود دولتخواه  3

ذرين نياامير  4  
 

 تاسيسات كارشناسي
 

  سال10
 

سال 2  الكترونيك-برق  كارشناسي سعيد رفيع زاده  5  

 عليرضا ملكي  6
 

  قدرت-برق  كارشناسي
 

سال10  
 

7       
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 :تعاريف
   : استاندارد شغل

  .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود 
  : استاندارد آموزش 

  . ود در استاندارد شغل ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موج نقشه
  :  نام يك شغل 

  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 
   : شرح شغل

زه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،      بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـو                         
  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . وزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آم

  : ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفـه اي    ،  عملي   بخش   ه، كه شامل س   فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير                 

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش 
  : شايستگي 

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : دانش 

، ي  رياض( كه مي تواند شامل علوم پايه       . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي          از معلومات نظري و توانمندي هاي ذ      حداقل مجموعه اي    
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
  .  و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است 

  : ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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  Citect HMI/SCADA كنترل و نظارت بر طرح و تجهيزات با نرم افزار : شايستگينام 

  شايستگي شرح
اين نرم افزار براي نمايش اطالعات . نرم افزاريست كه براي نظارت و كنترل طرح ها و تجهيزات صنعتي استفاده مي شود

 قابليت مونيتورينگ Citect HMI/SCADA. جمع آوري شده و ارسال آن به يك مركز كنترلي طراحي شده است
اين . طرح ها براي اطمينان از صحت كاركرد و همچنين هشدار به اپراتور به هنگام بروز مشكل در سامانه، را دارا ميباشد

 در كارخانه ها ، معادن ، سامانه هوايي مطبوع شايستگي با مشاغل مهندسي در زمينه كنترل و اتوماسيون در ارتباط است و
  . رابري ، پااليشگاهها و هر جا كه نياز به يك حلقه ارتباطي مطمئن باشد مورد استفاده قرار مي گيرد ت

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
  فوق ديپلم برق يا مكانيك: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسمي و ذهني :  توانايي جسميحداقل 

   - : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآ دوره طول
  ساعت   73     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت  5/25  :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   5/47 :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -    :                                 زيروكارـ 
  ساعت          -:                               ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %25: آزمون نظري 
  %65: آزمون عملي

 %10اخالق حرفه اي 

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
    سال سابقه كار مرتبط و تسلط بر نرم افزار و سخت افزار مربوطه2، )كنترل (دارا بودن حداقل مدرك ليسانس برق 
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                              شايستگياستاندارد 
    يشايستگي ها كارهاي -

  ها توانايي رديف

   )HMI ) Human Machine Interface  با سامانه كنترل ونظارتكارتوانايي   1

 Citect HMI/SCADA با كارتوانايي   2

  Citect HMI/SCADAتوانايي ساخت و مديريت پروژه مانيتورينگ به كمك   3

  Citect HMI/SCADAي با نرم افزار  گرافيكايجاد صفحاتتوانايي   4

  Citect HMI/SCADA نرم افزار Alarms استفاده ازتوانايي   5

6  
  در )  كنترل و فرامين و تحليگر فرآيند -  ( Trendتوانايي ارزيابي پروسه با استفاده از 

Citect HMI/SCADA  

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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  استاندارد آموزش 
  تحليل آموزشي ي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
 HMI ) Human Machine  با سامانه كنترل ونظـارت كارتوانايي 

Interface(   
4 8 12 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  HMIع بررسي انوا -

)Traditional Thick Client HMI  
Windows HMI Thick Client Hybrid System 

Thin Client HMI Utilizing Terminal Services 
HMI بر پايه وب (  

  HMIفن آوري  -
   HMIتوابع سيستم  -

   Graphic display , User Input, Trending)       
Data logging & Storage  

 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 

    

  : مهارت 
 HMI  انواع باكار -
 كار با منو هاي نرم افزار  -
  مانندHMIكار با ساختار مناسب يك نرم افزار و سخت افزار  -

 I/O server و Display Client – Alarm Server- 
Report & Trend server 

 – Centeralized)كار با معماري انعطاف پذير  -
Distributed) 

 بررسي برخي از ساختارهاي استفاده شده مانند محيط -
Engineering  و Maintenance 

 HMIكار با توابع سيستم  -
 PC و HMIبرقراري ارتباط الكتريكي بين سخت افزار  -
  ها و سيستم PLCبرقراري ارتباط الكتريكي  بين  -

 HMI  

   
1  
1  
1  
 
 
 
1  
 
1  
 
1  
1  
1 

  

  : نگرش 
-    

  : ايمني 

  : توجهات زيست محيطي 
  

ــزار و   - ــخت اف س
 HMIنرم افزار   

ــستم   ــراي سي ب
ــزي   ــه مرك رايان

 )كنترل(
اطالعـــات الزم  -

مربوط به شرايط   
عملكرد سـامانه   و

 كاربربراي 
رايانــه بعنــوان   -

server/client  
- PLC  جهـــت 

  HMIارتباط با 
كابل انتقال داده منطبق بـا      
كارت يـا مـاجول سيـستم       

HMI و pc ) RJ45(  
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  Citect HMI/SCADA  نرم افزار باكارتوانايي 

3 5/4 5/7 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 مصرفي و ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

  : دانش 
   كنترل نظارتي-
  محيط گرافيكي( 
  ) اصول كنترل مانيتورينگ 
   جمع آوري داده-
  

  
  
2  

  
1  

    

  : مهارت 
 زار مربوطه در نرم اف منوهاي بكارگيري وظايف -

(page file, Alarm , Trend ,Tools  )  
 شبيه سازي سيستم نظارتي و اجراي نرم افزار  -

Citect HMI/SCADA 
 PLC مربوط به I/O  كار با ماجولها يا كارت هاي -
 PLCسنسور و كنترلر با  كارگزاري وارتباط  -
يا برد ( به رايانه اتاق كنترل  PLCبرقراري ارتباط از  -

 )PCارتباطي 
  

    
1  

  
1   

 
1  

1  
 دقيقه30

  

  : نگرش 
-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

- PLC 
داده كابل انتقال  -

متناسب با  پورت 
خروجي و      

ورودي
Rj45,RS485,RS2

32( 
 رايانه -
 سنسور -
 كنترولر -
 Citectنرم افزار  -

HMI/SCADA 
كارت شبكه يا ماجولهاي مختلف 

  اخذ داده
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي ساخت و مديريت پروژه مانيتورينگ به كمك

HMI/SCADA Citect  5/7 5/13 21 
  

    ايمني،ش نگر  مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  المان و  پيكربندي اطالعات براي يك پروژهمفهوم -
 استخراج نيازمنديهاي يك پروژه -
 اصول طراحي پروژه با توجه به نيازهاي پيش بيني شده -
  با سامانه  Citect HMI/SCADAنحوه ارتباط  -
 ره هاي محاوره اي ارتباطاتپنج -
 اصول سيستم هاي كنترل توزيع -
 مفاهيم پروتكل هاي ارتباطي -
  RJ45, RS485,RS232اصول استاندارد پورت هاي   -
- Variable Tagو اصول آدرس دهي  
 اصول استاندارد فرم پايگاه اطالعاتي -
  )اپراتور(انواع كاربر  -      

  
دقيقه30
ساعت1  
ساعت1  
دقيقه30
دقيقه30
اعتس1  
ساعت1  
دقيقه30
دقيقه30
دقيقه30
دقيقه30

  

    

  : مهارت 
 اجراي قسمت هاي مختلف برنامه جهت پياده سازي -

Citect Project Editor)-1) ساخت و مديريت پايگاه داده(
Citect Graphics Builder-2 )طراحي گرافيكي( 

Cicode Editor-3)  كدنويس و كار كردن با دستورات
  )مختلف

 )Citect SCADA ساخت يك پروژه با توجه به امكانات -
  Express Communication wizard طراحي خودكار با -

   رايانه و دستگاههاي جانبيI/O تجهيزات با توجه به
  برآورد دستگاههاي جانبي متصل به مركز كنترل-
  كاربرد و تشخيص ماجول و نوع كارت و كابل هاي ارتباطي جهت-

  ارتباط بين تجهيزات استفاده شده در پروژه
 Tag كار كردن با جداول شناسايي -
  تست اتصاالت تجهيزات پروژه و بررسي صحت اتصاالت-
   ايجاد كاربر با دسترسي معين جهت كنترل و اجراي پروسه-

    
6  

  
  
2  
1  
1  

  
1  

  
1  
1  

 دقيقه30
  

  

  : نگرش 
  

  : ايمني 
  

  : توجهات زيست محيطي 

نرم افزارهاي  -
 مربوطه

برگه اطالعات  -
 الزم در مورد 

نرم افزار  -
Citect 

HMI/SCADA 
كارت شبكه يا  -

ماجولهاي 
 مختلف اخذ داده

- PLC 
كابل انتقال اطالعات با 

  I/Oتوجه به دستگاه 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
  HMI/SCADA Citectت گرافيكي باايجاد صفحاتوانايي 

5/3 5/7 11 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  Citect HMI/SCADAكتابخانه اصول  -
  مفاهيم ويژگي هاي زمان اجرا  -
 دوات گرافيكياصول استفاده از ا -
 اصول ساخت يك صفحه گرافيكي -
 BAR Graphنمايش  -
   اصول عيب يابي-      

  
1  

 دقيقه30
 دقيقه30
 دقيقه30
 دقيقه30
 دقيقه30

    

  : مهارت 
 با استفاده از اشياء پايهساخت يك صفحه گرافيكي  -
 ره ها ويرايش گ -
مانند سمبل ها ، صفحات قالب و(استفاده از  فايلهاي كتابخانه  -

genie(  
مانند نمايش اعداد و( بكارگيري ويژگي هاي زمان اجرا پروسه  -

)  نمايش رنگ اشياء در زمان اجرا –نمايش متن در زمان اجرا 
   تحليل پروسه طراحي و شبيه سازي شده -
 ..,Edit , View, textبكارگيري وظايف منوها  مانند  -
 چك كردن قسمتهاي مختلف پروسه بصورت گرافيكي -

   بر طرف كردن ايرادهاي احتمالي در صفحات گرافيكي نرم افزار-

    
1  

 دقيقه30
  
1  

  
1  
1  

  
1  
1  
1  

  

  :نگرش 

  : ايمني 

  : توجهات زيست محيطي 

 citectنرم افزار  -
hmi/scada 

  رايانه -
برگه اطالعات  -

الزم در مورد 
  پروژه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
 Citect نـــرم افـــزار Alarms اســـتفاده از توانـــايي 

HMI/SCADA  
5/3 7 5/10 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 پيكربندي هشدارهااصول  -
 اصول نمايش هشدارها -
  دارپارامترهاي هش -
هـشدارهاي  ،Time Stampedهشدار هـاي  ،هشدارهاي  ديجيتالي (

  )هشدارهاي سخت افزاري  ،هشدارهاي پيشرفته ،آنالوگ
  

  
 دقيقه30
 دقيقه30

  
5/2  

    

  : مهارت 
  پارامترهاي هشدار انواعكار با -
  هشدار جديد اضافه كردن يك-
  به كارگيري هر كدام از هشدارها-
   Alarms تسلط بر گزينه هاي مختلف -
   كار با سيستم هاي هشدار آنالوگ و ديجيتال-

   
ساعت2  
ساعت1  
ساعت1  
ساعت1  
ساعت1  
  ساعت1

  

  : نگرش 
-  

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 citectنرم افزار  -
hmi/scada 

  رايانه -
برگه اطالعات  -

الزم در مورد 
  پروژه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : نوان توانايي ع
فـرامين و   – Trend با اسـتفاده از (توانايي ارزيابي پروسه  

 Citectدر نــرم افــزار   )  تحليلگــر فرآينــد –كنتــرل 

HMI/SCADA  
4 7 11 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  آموزشيمصرفي و منابع 

  : دانش 
 Trend  Tagsمفاهيم  -
  Trand انواع روند  -
   فرامين و كنترل ها-
  )تحليلگر فرآيند (Active X اصول -
   ويژگيهاي تحليلگر فرآيند-
 Trend Dataبا  Active X اصول ارتباط -
  

   
 دقيقه30

  ساعت1
  ساعت1

 دقيقه30
 دقيقه30
دقيقه30

  
 

  

  : مهارت 
 Trand Tagساخت  -      

 )براي نمايش (كار با انواع روند ها -
 كار با فرامين لمسي براي خاموش و روشن كردن  -
 Sliderكار با كنترل كننده  -
  به پروژهActive Xافزودن  -
 Active Xپيكربندي  -
  Tag كار با -       

  
 

   
1   
1  
1  
1  
1  
1  
1 

  

  : نگرش 

  : ايمني 

  : توجهات زيست محيطي 

 citectنرم افزار  -
hmi/scada 

  رايانه -
برگه اطالعات  -

الزم در مورد 
  پروژه
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

     براي هر نفر  يك سري    نرم افزارياطالعات برگه   1
      نفر2براي هر  دستگاه server/client  2رايانه بعنوان   2
3  PLC  يك دستگاه   
)يا دستگاه ديگر (  I/O متناسب با پورت ال اطالعاتكابل انتق  4 PLC يك كابل بين 

 كنترلر و
  

دستگاه 1  رايانه  5    
    نيازبه تعداد موارد مورد   سنسور  6
   به تعداد موارد كنترل شده   لركنتر  7
   يك نسخه براي هر نفر   Citect HMI/SCADAنرم افزار   8
   به تعدادPLCها  PLCمودم   9
    سري براي هر نفر 1  كمك آموزشيلوازم   10
    دستگاه 1  ديتا پروژكتور  11
    عدد براي هر نفر 1  ميز  12
    عدد براي هر نفر 1  صندلي  13

    دستگاه 1  پرينتر  14
    به تعداد لينك دستگاههايRS232   I/O به RS485ماجول مبدل   15
    عدد 1  مولتي متر  16
    و رايانهplc, HMIبه تعداد پورت هاي   هكارت يا ماجولهاي مختلف اخذ داد  17

       
        

        

        

        

  
  : توجه 

  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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  منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 شرح رديف

 WWW.Citect.comوب سايت  1

  SCADA  Citect.راهنماي نرم افزار 2
   
   
   
  
   
   
  
  
 
  
  
  


