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 :كنترل و ابزار دقيقاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  هاي درسي  سيد علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه
  درسي استان همدانريزي عليرضا مهرابي رييس كميته تخصصي برنامه

  هاي درسي  آبادي معاون دفتر طرح و برنامهرامك فرح
  هاي درسيليال فرهادي راد مسئول گروه برق دفتر طرح و برنامه

  حسين اسكندري 
  سيد پرويز موسوي 

  :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگياي و تخصصيهاي حرفهحوزه
  اي استان همدان حرفهاداره كل آموزش فني و  -
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه  -
  پردازان آدراپاناشركت فني و مهندسي ايده -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و 

 



 

 

 

 
 

  شايستگيشغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
رشته 
  تحصيلي

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت 

  سال 18  مربي برق مربي ارشد   سيد پرويز موسوي  1

   09188131852:تلفن همراه 
: ايميل 
ip.adrapana2@gmail.com  

-اداره كل آموزش فني و حرفه: آدرس  

  اي استان همدان
  

  سال 17  مدرس دانشگاه  برق كارشناسي ارشد   حسين اسكندري   2

    08138395250 :تلفن ثابت

 :ايميل 

eskandari.sh@gmail.com 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه: آدرس 

  

  سال 8  مربي برق كارشناسي ارشد  محمديهما شاه  3

: ايميل 
shahmohamadi65@gmail.

com 
سامن  –مالير  –همدان : آدرس 

  كوچه حوزه  –خيابان طباطبايي 
  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  تعاريف
  :استاندارد شغل 

 اي نيـز گفتـه   هاي مورد نياز براي عملكـرد مـوثر در محـيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد اسـتاندارد حرفـه         ها و توانمنديمشخصات شايستگي
  .شودمي

  :استاندارد آموزش
  .هاي موجود در استاندارد شغل ء يادگيري براي رسيدن به شايستگي نقشه

  :نام يك شغل 
  . شود رود اطالق ميهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميوانمندياي از وظايف و تبه مجموعه

  :شرح شغل 
هـا ،  ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مسـئوليت   اي شامل مهمبيانيه

  . ل شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغ
  :طول دوره آموزش

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  :كارورزي 

گيرد و ضرورت دارد كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي
مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صـورت تئوريـك   .(شده تجربه شودمدتي تعريف كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي

  .)گرددآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميبا استفاده از عكس مي
  :ارزشيابي 
اي  عملـي و اخـالق حرفـه   ، كتبـي  بخـش   ه، كه شامل سـ آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع
  . خواهد بود 

  :صالحيت حرفه اي مربيان 
  .رود اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و حرفهحداقل توانمندي

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

  :دانش 
، رياضـي  (تواند شامل علوم پايـه  هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مياي از معلومات نظري و توانمنديحداقل مجموعه

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  :مهارت 

  . هاي عملي ارجاع مي شود معموالً به مهارت. حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  
  :نگرش
  .  باشد اي ميحرفههاي غير فني و اخالق اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتمجموعه
  :ايمني
  .  باشد اي ميهاي غير فني و اخالق حرفهاي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتمجموعه

  :توجهات زيست محيطي 
 .ت وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيس



 

 
 
 

 

  : شايستگياستاندارد آموزش نام 

 با دستورات پايهPLC-S7-200نويسي برنامه
 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

باشد كه از  عهده مي كنترل و ابزار دقيق حوزههاي يكي از شايستگي با دستورات پايهPLC-S7-200نويسي برنامه
تايمرها، ،منطقينويسي با دستورهاي افزار، برنامهافزار ، ايجاد پروژه، پيكربندي و تنظيمات سختنصب نرم مانند كارهايي
شاغل اتوماسيون كار صنعتي و مو با  .آيدبرمي PLCS7-200بندي تابلو ، مونتاژ و سيم،نصبگرها و كانترهامقايسه
  .در ارتباط مي باشد PLCكارور 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  برق ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل
  جسمي و ذهني داشتن سالمت :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  هاي كنترل صنعتيكار با اجزاي سيستم  :مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت 64:       طول دوره آموزش            
  ساعت    16:   ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت 48:   ـ زمان آموزش عملي               

  ساعت:                   كارورزي            زمان ـ 
  ساعت:                   ـ زمان پروژه                 

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي-

  %65:عملي -

  %10:اخالق حرفه اي -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 حداقل مدرك كارشناسي برق با سه سال سابقه مرتيط
   .مي باشد" ACراه اندازي موتورهاي الكتريكي "در صورت داشتن ديپلم هاي ديگر نياز به گذراندن مهارت پيش نياز *
  
  



 

  
 

  
 

  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
-ها و خروجيو  بكارگيري برخي دستورات پايه به منظور كنترل ورودي PLC-S7(200)نصب، مونتاژ و راه اندازي 

  )دو وضعيته(هاي ديجيتال 
Setup, Assembly and Configuration Training ofPLC-S7 (200)and applyingsomebasic 

Instructions to controldigitalinputs and outputs(Two-conditions Process)  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

PLC-S7 (200) Configuration and Basic Programming 

  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

 Plcكارور 

  كار با اجزاي سيستم هاي كنترل صنعتي 
  
  
  
  
  :استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                        جزو مشاغل نسبتاً سخت  : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع           مشاغل سخت و زيان آور  جزو : ج 

  نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  



 

 
 

 

 شايستگي                     آموزش استاندارد 
  كارها  -

 عناوين رديف

  و ايجاد پروژه S7-Micro Winافزار نصب نرم1
  S7-200افزار پيكربندي و تنظيمات سخت2
 منطقيدستورهاي نويسي بابرنامه  3
  S7-200 ي هانويسي با تايمربرنامه  4
 S7-200ي گرهانويسي با مقايسهبرنامه  5

  S7-200ي نويسي با كانترهابرنامه  6
  PLCS7-200بندي تابلو ، مونتاژ و سيمنصب  7

 

 

 

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  و ايجاد پروژه Micro Winنصب نرم افزار 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه  :دانش 
Flash memory 

  نرم افزار 
  اصول نصب نرم افزار -
  اصول ايجاد پروژه جديد -

، file،Edit،Insertمنوهاي ( Micro Winمنوهاي اصلي پنجره 
plc،view،options،window،Help(  

  افزارمحيط هاي مختلف نرم
  :مهارت 

  نصب نرم افزار
  ايجاد پروژه 

  وارد شدن به محيط هاي مختلف و بررسي منوها
  :نگرش 

 مديريت زمان 

  دقت در انجام كار 
  رعايت آراستگي محيط كار

  استفاده بهينه ازانرژي
 استفاده و نگهداري صحيح تجهيزات

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

  رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه
  :زيست محيطي توجهات 

  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
  تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي

  استفاده بهينه از كاغذ و ماژيك
جويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر، ويديو صرفه

  ...پروژكتور و 
 

  



 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 S7-200پيكربندي و تنظيمات سخت افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 6 8 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه  :دانش
Flash memory 

 PS )عملكرد و ويژگي آن(ماژول تغذيه   افزارنرم

 CPU...)ساختار كلي، حافظه، عملكرد و (پردازشگرماژول 

 PLC S7-200روي  onboardهاي ورودي و خروجي ترمينال

  پورت ارتباطي
  كانكتور ارتباطي

 ورودي ديجيتالافزايشي  ماژول
 خروجي ديجيتال افزايشيماژول
 ورودي آنالوگ افزايشيماژول
 خروجي آنالوگ افزايشيماژول
  :مهارت

  PS-200انتخاب و بررسي  

  CPU-200پيكربندي 

  DIپيكربندي و تنظيم كارت 

  DOپيكربندي و تنظيم كارت 

  AI ،AOهاي پيكربندي و تنظيم كارت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 S7-200افزار پيكربندي و تنظيمات سخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

 مديريت زمان 

  كار دقت در انجام 
  رعايت آراستگي محيط كار

  استفاده بهينه ازانرژي
 نگهداري صحيح تجهيزاتاستفاده و 

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

  رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه
  :توجهات زيست محيطي 

  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
  تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي

 استفاده بهينه از كاغذ و ماژيك
جويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر، ويديو پروژكتور صرفه

  ...و 
 

  



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان
 S7-200دستورهاي منطقي  نويسي بابرنامه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

39 12
 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش

  مرتبطتوجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي
  رايانه  :دانش

Flash memory 
  )، ساختار يافته، تقسيم شدهخطي(انواع روش هاي برنامه نويسي  افزارنرم

  S7-200نويسيبلوك هاي برنامه
 PLC-S7-200نحوه آدرس دهي در 

 PLC-S7-200نويسي در هاي برنامهزبان
 نويسيمنوها و نوار ابزار در محيط برنامه

 S7-200درLAD,FBDدستورات منطقي به زبان 
 هاها و نمادنحوه ايجاد سمبل

 منطقينويسي مدارهاي فرمان توسط دستوراتنحوه برنامه
  :مهارت

 كار با منوها و نوار ابزار در محيط برنامه نويسي
 LAD ،FBDنويسي يا تبديل مدارهاي فرمان به زبانبرنامه
  :نگرش

 مديريت زمان 

  كار دقت در انجام 
 رعايت آراستگي محيط كار

  استفاده بهينه ازانرژي
استفاده و نگهداري صحيح تجهيزات

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه
 :توجهات زيست محيطي 

 جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
 تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي

 استفاده بهينه از كاغذ و ماژيك
مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر، ويديو جويي در صرفه

  ...پروژكتور و 
 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان
  S7-200 نويسي با تايمرهاي برنامه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

39 12 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  مرتبطتوجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه   :دانش
Flash memory 

  ها و عملكرد آن S7-200تايمرهاي   افزارنرم
  هاي تايمر ها و خروجيورودي

  LAD  ،FBDبه زبان  S7-200 فرمت وارد كردن زمان درتايمرهاي 

،  LADبه زبان  S7-200نحوه تبديل مدارهاي فرمان اتوماتيك زماني با دستور تايمرهاي 
FBD  
  :مهارت

  S7-200بررسي تايمرهاي 
  LAD  ،FBDبه زبان  S7-200تبديل مدارهاي فرمان اتوماتيك زماني با دستور تايمرهاي 

  LAD  ،FBDبه زبان  S7-200نويسي با تايمرهاي برنامه
 :نگرش

 مديريت زمان 

  كار دقت در انجام 
  رعايت آراستگي محيط كار

  استفاده بهينه ازانرژي
 استفاده و نگهداري صحيح تجهيزات

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

  رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه
  :توجهات زيست محيطي 

 جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
  تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي

  هاي خشك و مرطوبجداسازي زباله 
  استفاده بهينه از كاغذ و ماژيك

  ..جويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر، ويديو پروژكتور وصرفه



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 
  S7-200گرهاي نويسي با مقايسهبرنامه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه  :دانش 
Flash memory 

  ها و عملكرد آن S7-200گرهاي مقايسه  افزارنرم
  LAD  ،FBDهايبه زبانS7-200گرهاي فرمت وارد كردن مقادير درمقايسه

  :مهارت 

  S7-200گرهاي بررسي مقايسه
  LAD  ،FBDبه زبان  S7-200گرهاي نويسي با مقايسهبرنامه

  هاگرتركيب مقايسه
  :نگرش 

 مديريت زمان 

  دقت در انجام كار 
  رعايت آراستگي محيط كار

  استفاده بهينه از انرژي 
 استفاده و نگهداري صحيح تجهيزات

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

  رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه
  :توجهات زيست محيطي 

  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
  تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي

  استفاده بهينه از كاغذ و ماژيك
جويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر، ويديو صرفه

  ...پروژكتور و 
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
  S7-200نويسي با كانترهاي برنامه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

39 12 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  مرتبطتوجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  راينه  :دانش
Flash memory 

 هاو عملكرد آن S7-200كانترهاي   افزارنرم
 هاي كانترهاخروجيها و ورودي

  LAD  ،FBDبه زبانS7-200دركانترهايشمارشكردن مقدار فرمت وارد
  )Move(دستور انتقال 
 )انتقال به كمك آكوموالتور(فرايند انتقال 
 بيتي 32و  16، 8انواع انتقال 

  نحوه زمان سنجي با تركيب تايمر و كانتر
  :مهارت

 S7-200بررسي كانترهاي 
 LAD ،FBDبه زبانS7-200نويسي با كانترهاي برنامه
 نويسي با استفاده از انتقال ديتابرنامه

 زمان سنجي با تركيب تايمر و كانتر
  :نگرش

 مديريت زمان 

  كار دقت در انجام 
 رعايت آراستگي محيط كار

  استفاده بهينه ازانرژي
 استفاده و نگهداري صحيح تجهيزات

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه
 :توجهات زيست محيطي 

 جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
 تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي

 ماژيكاستفاده بهينه از كاغذ و 
جويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر، ويديو صرفه

  ...پروژكتور و 
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 PLCS7-200بندي تابلو ، مونتاژ و سيمنصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 9 12 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  Rail  :دانش
PS-200 

CPU-200 
SM -200 

Flash memory 
  افزارنرم

  كنتاكتور
  موتور سه فاز
  پوسترآموزشي
  مولتي متر

  سيم لخت كن اتوماتيك
  دريل

  فريم تابلو
  سيم

  ترمينال
  مته

  شستي
  سنسور
  فيوز

 پيچ گوشتي 

 سيم لخت كن دستي

 فاز متر

 سيم چين

 انبردست

  دم باريك

  و اتصال زمين آن   Railنحوه نصب 

  PS-200كشي نحوه نصب و سيم

  و اتصال تغذيه آن  CPU-200بندينحوه نصب و سيم

  ورودي و خروجيهايكارتبندي و سيمنحوه نصب 

  :مهارت

  و اتصال زمين آن   Railنصب 

  PS-200كشي نصب و سيم

  CPU-200اتصال تغذيه   بندي و، سيمنصب 

  ورودي و خروجيكارت هايبندي و سيمنصب

  ها و سنسورهابه شستي PLC-S7-200هاي بندي  وروديسيم
  هابه رله PLC-S7-200 هايبندي  خروجيسيم

 افزارنويسي با دستورات پايه و پيكربندي سختبرنامه
  پيكربندي دانلود برنامه و

 مونتاژ شدهكنترلي تابلو  اندازيراه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 PLCS7-300بندي تابلو ، مونتاژ و سيمنصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 مواد، ابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

 مديريت زمان 

  كار دقت در انجام 
  رعايت آراستگي محيط كار

  استفاده بهينه ازانرژي
 استفاده و نگهداري صحيح تجهيزات

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه هارعايت اصول 
  رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه

  :توجهات زيست محيطي 
  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه

  تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي
 استفاده بهينه از كاغذ و ماژيك

از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر، ويديو پروژكتور جويي در مصرف برق هنگام استفادهصرفه
  ...و 
  
  
  
  
  



 

  
 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

عددPS 5A5منبع تغذيه   1    
2  CPU  S7-2XX5عدد    
عدد5 استاندارد ريل  3    
ورودي و خروجي كارت هاي  4 عدد10)خروجي 16ورودي و16(ديجيتال     
عددD12 25 كنتاكتور  5    
عدد10 استاندارد بي متال  6    
    عدد5 استاندارد كابل ارتباطي  7
KW موتور سه فاز  8  4/0 – 660  /380  /λ /∆ عدد3     
كامل و داراي لوازم مربوط به  جعبه كمك هاي اوليه  9

 شكستگي،جراحت ،سوختگي

سري1    

كيلوگرمي 6 –پودر خشك  كپسول آتش نشاني  10 عدد1     
عددCo2 1 كپسول آتش نشاني  11    
دستگاه1 با كليه متعلقات ان رايانه  12    
عدد1 مخصوص رايانه ميز  13    
عدد5 استاندارد ميز آزمايشگاهي  14    
عدد15 دسته دار صندلي  15    
عدد1 طبي و چرخدار صندلي مربي  16    
عدد1 مربي ميز  17    
سري1 ايمني در كارگاه پوستر آموزشي  18    
سري1 مربوطه پوستر آموزشي  19    
20  ups عدد1 برق اضطراري رايانه    
عدد1 بزرگ وايت برد  21    
عدد5ديجيتالي مولتي متر  22    
عدد805*50 فريم تابلو  23    
عدد5 شارژي دريل  24    

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 



 

 
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام   رديف

كالف5/25و5/1و1نمره سيم افشان1  ازهريك 
كالف3 استاندارد سيم تلفن2   
تايي32سيم تلفن  3 مترFlat (  100( تخت رنگي    
بسته5/22و5/1و1نمره سرسيم4  ازهريك 
عدد6010*50متناسب با تابلو سيني تايلو 5   
بسته A4 1 كاغذ 6   
عدد612و4و3 مته 7  ازهريك 

  
  : توجه 

  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

سري5- پيچ گوشتي ساعتي  1    
، انبردست،پيچ گوشتي،فازمتر ،سيم چين ابزارآالت برق  2

...كن اتوماتيك و سيم لخت  
سري5    

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  

   



 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1 

مباني اتوماسيون صنعتي
پيشرفته با 

SIMATIC S7-

200 

شركت قشم ولتاژ تهران   غالمرضا قاسمي

  تهران     وحيد كارگر مقدم  plcمجموعه آموزشي  2
كتابخانه مجازي 

  ايران
 
 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

          هاي قشم ولتاژجزوه 1
 

 

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

 siemens 1سايت زيمنس 

  
 
 


