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 :كنترل و ابزار دقيقاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  ر طرح و برنامه هاي درسي علي موسوي مديركل دفت

  رامك فرح آبادي معاون دفتر 
  ارژنگ بهادري معاون دفتر 

  حسين اسكندري
 ليال فرهادي راد

 

   : شايستگيآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش فني حرفه اي استان همدان-
   اداره كل آموزش فني حرفه اي استان زنجان-
  

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 

 

 

 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   تحصيلي رشته

سابقه 
كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

1  

دانشجوي  رحيم دشتكي
كارشناسي 

  ارشد

 مربي برق قدرت
  

10 
  سال

استان زنجان ،شهرستان خدابنده ،مركز آموزش 
  اي سهرورديفني حرفه

  02434226361: تلفن 
09128411586  

  :ايميل
yahoo.com1586@imRah  

Dashtaki1586@yahoo.com  
  :آدرس

2  

 18 مربي برق قدرت مربي ارشد  سيد پرويز موسوي
  سال

استان همدان مركز آموزش فني و حرفه اي 
  اسدآباد 

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

  :آدرس

3  

كارشناسي  اسكندري حسين
  ارشد

مدرس برق قدرت
  دانشگاه

17 
  سال

دانشگاه آزاد اسالمي مركز  - مركزياستان 
   ساوه 

   : تلفن همراه
 Eskandari.sh@gmail.com : ايميل

  :آدرس

4  

كارشناس برق كارشناسي  ليال فرهادي راد
آموزش فني 
و حرفه اي و 

مسئول 
كميته 

تخصصي 
 برق

 :تلفن ثابتسال 9

  : تلفن همراه 
  :ايميل

Farhadirad_5073@yahoo.com 
  :آدرس 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . اي موجود در استاندارد شغل ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي ه 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 
يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،   بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در

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

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
زش بـه صـورت   د در محـل آمـو  مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

الق كتبـي عملـي و اخـ   ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

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

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي حداقل مجموعه اي از

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

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

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

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

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 

 

  : شايستگياستاندارد آموزش نام 
 ZENبرنامه نويسي با رله برنامه پذير 

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

كه شامل كارهاي  حوزه كنترل و ابزار دقيق مي باشدهاي يكي از شايستگي zenنويسي با رله برنامه پذير برنامه 
بررسي سخت افزار ، سيم بندي مدار ، برنامه نويسي با نرم افزار و سخت افزار، تست پروسه در محيط 

Simulation وراه اندازيRelay Zen Programmable سيون كارصنعتي و كارور شاغل اتومام كه با باشدمي
PLC در ارتباط مي باشد.  

  
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  ديپلم برق: ميزان تحصيالت حداقل
  داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  كار با اجزاي سيستمهاي كنترل صنعتي : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت  32:                       طول دوره آموزش
  ساعت      8 :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت    24 :    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     - :     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت    -   :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بندي ارزشيابي بودجه

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه كار مرتبط2دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي برق با
 

 

  
  
  



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

ZEN  باال در برنامه نويسي ساخت شركت امرن يك رله قابل برنامه ريزي و داراي انعطافOMRON مي باشد.  
  
  
   

  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Zen programmable Relay 

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

  اتوماسيون كار صنعتي 
  كار با اجزاي سيستمهاي كنترل صنعتي 

  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

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

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

                نياز به استعالم از وزارت كار  :  د 

  
  

  



 

  
 
 

 

 شايستگي                    آموزش استاندارد 
  كارها  -

 عناوين رديف

  zenپذير هبررسي سخت افزار رله برنام1
  Zen Soft wareبرنامه نويسي در محيط نرم افزار  2
  و تجهيزات متصل به آن zenپذير بندي رله برنامهنصب وسيم 3
  zenپذير وارد كردن برنامه توسط صفحه كليد رله برنامه 4
  افزار تست برنامه ،تشخيص و رفع عيب برنامه با استفاده از سيموالتور نرم 5

    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
 zenبررسي سخت افزار رله برنامه پذير 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  zenمه پذير رله برنا- 1 :دانش
ديجيتال I/Oكارت-

  وآنالوگ
  كابل هاي ارتباطي-
  رايانه-
  ميز رايانه-
  پروژكتورديتا -
  لوازم التحرير-
پيچ گوشتي ،فازمتر،سيم  -

  چين ،دم باريك وغيره
 سه راه برق -

     سيم بانمره ي-
  كارت حافظه -

       و انواع آن  zenمشخصات عمومي رله برنامه پذير 

       LEDو  LCDفاوت مدل ت

       zenهاي رله برنامه پذير قابليت

       منبع تغذيه

CPU      

       كارت حافظه

       zenكابل ارتباطي رله برنامه پذير 

       )، آنالوگديجيتال ( كارت هاي ورودي انواع 

       )، آنالوگديجيتال ( كارت هاي خروجي انواع 

       نحوه نصب نرم افزار

       افزارنويسي نرمحيط برنامهم

      افزارنحوه كار با محيط نرم

      افزارنحوه كار با ابزارهاي محيط نرم

  3  :مهارت

       zenپذير رله برنامه PSبررسي 

       zenپذير رله برنامه CPUبررسي 

       zenپذير هاي افزايشي رله برنامهبررسي كارت

       zenپذير ه برنامهبررسي كابل ارتباطي رل

       نصب نرم افزار

       افزاركار با محيط نرم

       افزاركار با ابزارهاي محيط نرم
  



 

  
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 zenبررسي سخت افزار رله برنامه پذير 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 يايمن ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   :نگرش

 مديريت زمان 

  دقت در انجام كار 
  استفاده بهينه از مواد مصرفي

 استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
  : ايمني و بهداشت 

  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 جهيزات ايمني شخصياستفاده از ت

  رعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه ها
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي  
  محيط كاهش آلودگي صوتي

  رعايت آراستگي محيط كار                   
  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه

            هاي الكترونيكيتفكيك زباله
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Zen Soft wareبرنامه نويسي در محيط نرم افزار

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/2 5/7 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   ZENپذير رله برنامه- 5/2  :شدان

       ZENپذير نويسي در رله برنامهه زبان برنام  رايانه-

       هاها و خروجينحوه نمايش ورودي

      افزارها در نرماتصال سري و موازي ورودي

 ,HOLDING TIMER, ON DELAY(تايمرهـا  

OFF DELAY, ONE SHOT TIMER, 
FLASHING PULSE TIMER, WEEKLY 

TIMER, CALENDAR TIMER,……) 

     

       دهنده تايمرپارامترهاي نمايش

       )COUNTERS(هاه شمارند

       هاه دهنده شمارندپارامترهاي نمايش

دارنـده و  نحوه مقايسه كردن مقـدار تايمرهـا، تايمرهـاي نگـه    
  هاه شمارند

     

       نحوه تبديل زبان هاي برنامه نويسي به يكديگر

       LADديل مدار فرمان به زبان هاي نحوه تب

       نحوه بازخواني برنامه هاي ذخيره شده

  5/7  :مهارت

       Zen Soft wareكار با محيط برنامه نويسي 

       LADDERنوشتن برنامه به صورت 

       تنظيم پارامترها

       MESSAGEدادن پيغام نشان

       LADسي تبديل مدارهاي فرمان به  زبان برنامه نوي
  
  
  



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Zen Soft wareبرنامه نويسي در محيط نرم افزار

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    :نگرش

 يريت زمان مد

  دقت در انجام كار 
  استفاده بهينه از مواد مصرفي 

 استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
  : ايمني و بهداشت 

  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

  رعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه ها
 :ات زيست محيطي توجه

  بهينه سازي مصرف انرژي 
  محيط صوتي كاهش آلودگي 

  رعايت آراستگي محيط كار                   
  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه

  هاي الكترونيكي          تفكيك زباله
 

 

 

 



 

 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  و تجهيزات متصل به آن  zen پذير ي رله برنامهبندصب وسيمن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

  رله قابل برنامه ريزي- 1  :دانش
Mini plc omron  

غذيه  ، همراه با ماژول اصلي، منبع ت
  ،كارت هاي DI/DO كارت هاي
AI/AO كابل هاي ارتباطي و كارت،

  هاي شبكه 
شستي هاي استارت تكي،استپ  -

  تكي، شستي هاي دوبل ياقارچي
سنسور نوري ،مغناطيسي،القايي،  -

 خازني،دما
  وضربه يا شوك سنسور

فيوزهاي فشنگي،اتوماتيك، -
 مينياتوري وكاردي

رله هاي حرارتي ،مغناطيسي  -
 25،كنترل فاز ،كنترل بار،كنتاكتور

  آمپرو كنتاكتور كمكي
،پيچازوحفاظت FI،FUكليدهاي -

  موتوري
  راغ هاي سيگنال قرمز،سبزوزردچ -
  شيرهاي مغناطيسي-
  وسيم هاي-
  فيش هاي نروماده  -
تابلوهاي مشبك برق با تجهيزات  -

  كامل
 ابزارهاي برق از جمله سيم چين -

،سيم لخت كن،انبردست دم 
باريك،فازمتر،پيچ گوشتي دو 
سووچهارسو وپيچ گوشتي مخصوص 

Mini plc omron  
  سه راهي برق -

  

        ZENپذير هاي رله برنامهبندي ماژولنحوه نصب و سيم

       pcبا  ZENپذير نحوه ارتباط رله برنامه

پـذير  رله برنامه افزار بهنحوه دانلود  برنامه هاي نوشته شده در نرم
ZEN 

     

بـه   ZENپـذير  نحوه آپلود برنامه هاي نوشته شده در رله برنامـه 
PC 

     

  3 :مهارت

       هاي ديجيتال وآنالوگ اتصال منبع تغذيه به ماژول اصلي وكارت

شستي ها ، سنسورها، فيوز ورله هـاي  ( اتصال المان هاي ورودي
  به ماژول ورودي) حفاظتي

     

ــال ــي   اتص ــاي خروج ــان ه ــيرهاي  ( الم ــراغ وش ــاكتور ، چ كنت
  به ماژول خروجي) منغاطيسي

     

پـذير  افـزار بـه رلـه برنامـه    دانلود  برنامه هاي نوشته شده در نرم 
ZEN 

     

       PCبه  ZENپذير آپلود برنامه هاي نوشته شده در رله برنامه

       شدههاي نوشته ها در برنامهها وخروجيتحليل عمكرد ورودي

 :نگرش
 مديريت زمان 

  دقت در انجام كار 
  استفاده بهينه از مواد مصرفي و انرژي

 استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات

  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  و تجهيزات متصل به آن  zen پذير بندي رله برنامهصب وسيمن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    : ايمني و بهداشت 

  استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
 استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

  دستگاه هارعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي  
  محيط صوتي كاهش آلودگي 

  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
  رعايت آراستگي محيط كار                   

  هاي الكترونيكي          تفكيك زباله
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -
 :عنوان

  zenپذير وارد كردن برنامه توسط صفحه كليد رله برنامه
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  
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 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

  رله قابل برنامه ريزي- 3 :دانش
Mini plc omron  

همراه با ماژول اصلي، منبع تغذيه 
،كارت  DI/DO ، كارت هاي

  هاي
AI/AO كابل هاي ارتباطي و،

  كارت هاي شبكه 
شستي هاي استارت تكي،استپ  -

  تكي، شستي هاي دوبل ياقارچي
سنسور نوري ،مغناطيسي،القايي،  -

 خازني،دما
  وضربه يا شوك سنسور

فيوزهاي فشنگي،اتوماتيك، -
 مينياتوري وكاردي

رله هاي حرارتي ،مغناطيسي  -
 25،كنترل فاز ،كنترل بار،كنتاكتور

  آمپرو كنتاكتور كمكي
كليدهاي -

FI،FUپيچازوحفاظت موتوري،  
سيگنال راغ هاي چ -

  قرمز،سبزوزرد
  شيرهاي مغناطيسي-
 وسيم هاي-
  فيش هاي نروماده  -
تابلوهاي مشبك برق با  -

  تجهيزات كامل
بزارهاي برق از جمله سيم چين ا -

،سيم لخت كن،انبردست دم 
باريك،فازمتر،پيچ گوشتي دو 
سووچهارسو وپيچ گوشتي 

 Mini plc omronمخصوص 
  سه راهي برق -

ــدهاي روي  ،ZEN )ESC،OK،CURSOR KEYكليــ
DEL،ALT  و(...  

    

    ZENافزارنويسي سختوارد شدن به محيط برنامه

     ZENافزار يمات سختها و تنظپنجره

      هاها و وروديخروجي

OK–OPERATINGنحوه دسترسي به منوها بـا فشـار كليـد
)STOP MODE  وRUN MODE( 

    

ــت   ــاي حالـ ــختSTOP  منوهـ ــزارسـ ،RUN(افـ
PARAMETER، SET CLOCK، LANGUAGE ، 

PASSWORD، CONTRAST، BACK LIGHT 
، INPUT FIHTER، MODEM INI، NODE NO، 

SYSTEM INFORMATION( 

    

MONITOR(افــزارســختRUN MODEمنوهــاي حالــت 
،STOP ،PARAMETER ، SET CLOCK ، 

LANGUAGE ،OTHERو(... 

    

EDIT PROGRAM(افـزارسـخت PROGRAM منوهاي
،DELETE PROGRAM،CASSETEو(.... 

    

     )ON-LINE)MONITORنحوه نمايش برنامه به صورت 

     LADDERنحوه ويرايش برنامه 
     PASSWORDنحوه تغيير

      نحوه ايجاد برنامه
      نحوه وارد كردن يك ورودي

      نحوه وارد كردن يك خروجي

افزارها در سختنماي تايمرها و شمارنده
 هادهنده تايمرها و شمارندهپارامترهاي نمايش

    

     اي آنالوگگرههاي آنالوگ ومقايسهورودي

     MESSAGERنحوه نشان دادن پيغام 

  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
  zenپذير وارد كردن برنامه توسط صفحه كليد رله برنامه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

  

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادزار اب ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

    9  :مهارت

      براي تايمر LADDERوارد كردن يك برنامه 

      تنظيم پارامترهاي تايمر

     براي شمارنده LADDERوارد كردن يك برنامه 

       تنظيم پارامترهاي شمارنده

هــا وبــراي ورودي LADDERوارد كــردن يــك برنامــه 
  هاي آنالوگخروجي

     

      گرهاي آنالوگتنظيم پارامترهاي مقايسه

      براي نشان دادن پيام LADDERوارد كردن يك برنامه 

      MESSAGEتنظيم پارامترهاي

      به عنوان ورودي جداگانهZENاستفاده از كليدهاي روي 

  :نگرش
 مديريت زمان 

  دقت در انجام كار 
 انرژياستفاده بهينه از مواد مصرفي و

استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
  : ايمني و بهداشت 

 استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ايمني شخصي

 رعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه ها
  :توجهات زيست محيطي 

 بهينه سازي مصرف انرژي  
 محيطصوتي  كاهش آلودگي

 جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
 رعايت آراستگي محيط كار                  

 هاي الكترونيكي         تفكيك زباله
 
 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
تست برنامه،تشخيص و رفع عيب برنامه با استفاده از سيموالتور 

  افزار نرم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  
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 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رله قابل برنامه ريزي  -  5/0  :دانش
Mini plc omron 

  ديجيتال وآنالوگI/Oكارت  -
Mini plc omron 

  كابل هاي ارتباطي  -
Mini plc omron 

  رايانه -
  ميز رايانه -
 ديتا پروپزكتور -

  رله قابل برنامه ريزي -
Mini plc omron همراه

با ماوژل اصلي، منبع تغذيه  ، 
،كارت  DI/DO كارت هاي

،كابل هاي AI/AO هاي
  ارتباطي

  و كارت هاي شبكه
  

      نحوه آزمايش برنامه در سيموالتور قبل از راه اندازي

      ي برنامه در سيموالتور قبل از راه اندازيعيب ياب اصول

     رفع عيب برنامه در سيموالتور قبل از راه اندازياصول

  5/1 :مهارت

      كار با ابزارهاي سيموالتور نرم افزار

      عيب يابي برنامه با سيموالتور نرم افزار 

      رفع عيب برنامه با سيموالتور نرم افزار 

 :نگرش
 يريت زمان مد

  دقت در انجام كار 
  استفاده بهينه از مواد مصرفي و انرژي

 استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات

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

  رعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه ها
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي  
  محيط كاهش آلودگي صوتي

  جويي در استفاده از مواد مصرفيصرفه
  رعايت آراستگي محيط كار                   

  هاي الكترونيكي          تفكيك زباله



 

 
    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   ت فني و دقيق مشخصا نام رديف

عدد14 بدون پشتي  صندلي تك نفره گردان كارآموزي 1   
ت برديتخته وا 2  1*2 عدد1    
عدد1 چوبي كشويي دار ميزتحرير مربي 3   
دستگاه7 با تمام متعلقات رايانه  4   
دستگاه1- لپ تاپ 5   
دستگاه1 استاندارد ديتا پروژكتور 6   
عدد6 استاندارد   ZEN پذيررله برنامه 7  با تجهيزات جانبي 

كامل و داراي لوازم مربوط به  جعبه كمك هاي اوليه 8
 شكستگي، جراحت ،سوختگي

سري1   

عدد15 دسته دار صندلي 9   
عدد7 رايانه ميز  10   
عدد3 استاندارد سنسور نوري 11   
نيزسنسور خا 12 عدد3 استاندارد    
ددع3 استاندارد سنسور القايي 13   
عدد3 استاندارد سنسور دما 14   
عدد3 استاندارد سنسورمغناطيسي 15   
عدد3 استاندارد سنسور التراسونيك 16   
عدد3 استاندارد سنسور تشخيص كد رنگ 17   
عدد3 استاندارد سنسور فشار 18   
عدد3 استاندارد سنسور وزن 19   
عدد3 استاندارد سنسور فلو سطح 20   
يجيتالسنسور خط كش د 21 عدد3 استاندارد    
عدد3 استاندارد سنسور شفت انكودر22   
كاناله8 هاب شبكه23 دستگاه1    
دور1500 الكتروموتور سه فاز 24 دستگاه1    
دور3000 الكتروموتور سه فاز25 دستگاه1    
دستگاه1 خازني الكتروموتور تكفاز 26   
دستگاه1 داالندر الكتروموتور 27   
واري جهت قطعاتتابلوي دي28 دستگاه4 استاندارد    
عدد4 استاندارد منبع تغذيه جريان29   
عددCO2 1گاز كپسول اطفاءحريق30   

     
  : توجه 

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



 

  
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   اد تعد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  20 استاندارد چسب برق 1
كالفCat 51 كابل 2   
عددR45 14 سوكت 3   
متر10 پنوماتيك شيلنگ 4   
عدد20 پنوماتيك بست شيلنگ 5   
عدد30 استاندارد فيش نر 6   
  30 استاندارد فيش ماده 7
عدد50 استاندارد پيچ مهره 8   
افشان5/1 سيم  9 كالف5    
مفتول5/1 سيم  10 كالف3    
افشان5/2 سيم  11 كالف3    
عدد3 وايت برد تابلو پاك كن  12   
بستهA41 كاغذ 13   
ليتري4گالن  مواد شوينده 14 عدد1    
متر20 كرباس پارچه 15   
يك وايت بردژما 16 سبز -قرمز  –سياه  –آبي   عدد6    
دست14 كارآموزي لباس كار  17   
دست1- لباس مربي 18   
ني برقايم دستكش  19 جفت14    
دست14 ايمني كفش 20   

  
  

  : 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

عدد20 استاندارد شستي استارت 1   
اندارداست شستي استپ 2 عدد20    
عدد10 استاندارد شستي اضطراري    
عدد10 استاندارد ميكروسوئيچ 3   
عدد7 تكفاز فيوز مينياتوري  4   
عدد7 سه فاز فيوز مينياتوري  5   
عدد20 استاندارد چراغ سيگنال 6   
عدد3 استاندارد فلوترسوئيچ 7   
عدد7 استاندارد دو شاخه برق 8   
سيومترنپتا 9 عدد14 استاندارد    
يكو صفر  كليد   10 عدد28    
ولت 220 كنتاكتور   11 عدد30    
عدد4 ارت دار پريز سه فاز  12   
شاخه10 يك متري ريل كنتاكتور   13   
  7 استاندارد  سيم چين  14
  7 استاندارد  انبردست  15
  7 اتوماتيك سيم لخت كن  16
  7 استاندارد دم باريك  17
  7 دوسو پيچ گوشتي  18
  7 چهار سو پيچ گوشتي   19
  7 استاندارد  فازمتر  20
دستگاه1 استاندارد مولتي متر  21   
عدد5 استاندارد رله كنترل فاز  22   
عدد5 استاندارد رله كنترل بار  23   
عدد7 استاندارد FIرله   24   
عدد3/2NO3  شير برقي   25   
يك سر مگنت2/5 شير برقي   26 عدد3    
سر مگنتدو2/5 شير برق   27 عدد3    
بار 6 پمپ   28 دستگاه1    
عدد3 يك طرفه سيلندر  29   
عدد3 دو طرفه سيلندر  30   

  : 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

ــزار   1 ــرم افــ  ZENنــ

SOFT WARE  
     

ــار  2 جــزوه آموزشــي پايك
 بنيان

        

       

 

 

 


