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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي: صويبنظارت برتدوين محتوا و ت

       3139-31-001- 1:    كد ملي و شناسايي آموزش شايستگي
  

  كنترل و ابزار دقيق: اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 
  سيدعلي موسوي-
  رامك فرح آبادي -
  سيد پرويز موسوي -
  ليال فرهادي راد -
  
  
  

  

  
  :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي

  ادراه كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه  -
  ادراه كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران  -
  ادراه كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان  -
  

  
  

  :فرآيند اصالح و بازنگري
-   
-  
  
  

  
  آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  97، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، پالك 2تهران، خيابان آزادي، خيابان خوش شمالي، نبش خيابان نصرت، ساخامان شماره 
  66944120 -66569907تلفن                        66944117دورنگار               
  Barnamehdarci @ yahoo.com:   آدرس الكترونيكي

  



  

٣ 
 

  
  

 

  تهيه كنندگان استاندارد آموزش شايستگي

آخرين مدرك  نام نام خانوادگي  رديف
سابقه كار   شغل و سمت  رشته تحصيلي  تحصيلي

  آدرس ، تلفن و ايميل  مرتبط

-برق  ليسانس  سعيد شادماني  1
  سال 2  سرباز مربي  الكترونيك

  08345130817:تلفن ثابت
    09189183745:تلفن همراه

saeedshadmani83@yahoo.com:ايميل

كرمانشاه،شهرك زاگرس،بلوك :آدرس
  23قطعه 18

2  
  

  عزيز نوري
  

  صنايع  ليسانس
سرپرست 

مركز و 
  مربي برق

  سال 17

  08345130819:تلفن ثابت
    09183305616:تلفن همراه

 aziznoori24@yahoo.com:ايميل

كرمانشاه،هرسين،مركز فني و حرفه اي :آدرس
  هرسين

  قدرت برق  كارشناس ارشد  احمد اسفندمد  3
 مربي

اتوماسيون 
 و ابزار دقيق

14  

  :تلفن ثابت
  09111273169 :تلفن همراه

 :ايميل
مركز آموزش فني و  –آمل -مازندران:آدرس

  حرفه اي شهيد مدني آمل
د پرويز سي  4

  سال  18  مربي   قدرت –برق   مربي ارشد   موسوي 

  :تلفن ثابت
  :تلفن همراه

 asrenovin.malager@gmail.com:ايميل

  مركز آموزش فني و حرفه ا ي اسدآباد:آدرس
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 :تعاريف
  :استاندارد شغل 

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

  .نقشه يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل
  :نام يك شغل

  .ق مي شودبه مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطال
  :شرح شغل 

مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، شرايط كارها ارتباط شغل با  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،
  .كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل

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

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

  :كارورزي 
و ضرورت دارد كه  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد

وريك با استفاده ي كه فرد در محل آموزش به صورت تئك شايستگيمانند آموزش (در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدت تعريف شده تجربه شود
  ).عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد ارد مدتي در يك مكان واقعي آموزشاز عكس مي آموزد و ضرورت د

  :ارزشيابي 
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي به دست آمده است يا خير كه شامل سه بخش عملي ، كتبي عملي و اخالق حرفه اي 

  .خواهد بود 
  :صالحيت حرفه اي مربيان 

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

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

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

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

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

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

  :توجهات زيست محيطي 
  .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد 
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  :نام استاندارد آموزش شايستگي

  PLC  S7 – 1200اتوماسيون و برنامه نويسي 

  : شرح استاندارد آموزش شايستگي
و ابزار دقيق مي باشد كه كارهايي از قبيل از شايستگي هاي حوزه كنترل   PLC  S7 – 1200اتوماسيون و برنامه نويسي 

اجراي يك پروژه صنعتي با استفاده از ابزارهاي ورودي مانند كليدها و سنسورها و لوازم خروجي چون كنتاكتورها و شيرهاي 
كه با مهندسين و تكنسين كال و آزمايش برنامه را شامل مي شود برنامه نويسي و رفع اش PLC  S7 – 1200برقي توسط 

  .اي برق كنترل در كارخانه هاي صنعتي در ارتباط مي باشده

  :ويژگي هاي كارآموز ورودي 

  )كليه گرايش ها(ديپلم برق :   حداقل ميزان تحصيالت
  سالمت كامل جسمي وذهني:ايي جسمي و ذهني  حداقل توان

  ندارد: مهارت پيش نياز  

  :طول دوره آموزش 

  ساعت   80:            طول دوره آموزش
  ساعت  20:       زمان آموزش نظري -
  ساعت   60:       زمان آموزش عملي -
  ساعت     -:            زمان كارورزي -
  ساعت     -:              زمان پروژه  -

  :بودجه بندي ارزشيابي به درصد 

  %25:كتبي  -
  %65:عملي  -
  %10:    اخالق حرفه اي  -

  :مربيان صالحيت هاي حرفه اي 

  سال سابقه كار مرتبط 3داراي حداقل كارشناسي برق با 
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  ) :اصطالحي (تعريف دقيق استاندارد *

 مدلي از محصوالت شركت  S7 – 1200به معناي كنترل كننده منطقي برنامه پذير است و   Programmable logic  controllerمخفف  
با داشتن ساختاري ساده اما در عين حال پيشرفته قابليت اتصال   S7 – 1200 PLC .زيمنس مي باشد كه با كارايي باال و وزن كم در صنايع كاربرد دارد

  .را دارا مي باشد  HMIبه شبكه و مانيتورينگ صنعتي با 

  

  

  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد *

Automation and programming   PLC S7 – 1200  

  

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

  2درجه PLCكارور  -

  برقكار صنعتي  –  

  !mini PLC logoراه اندازي  –

  

  :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 

 استعالم از وزارت كارنياز به : د 
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                                                                                                    استاندارد آموزش شايستگي   

  كارها -         

 عناوين  رديف

  TIA Portal و نصب نرم افزارPLC  S7 – 1200 اجراي سيم كشي ،سخت افزار  پيكربندي  1

  TIA Portalو نحوه كاركردن با نرم افزار آدرس دهي  2

  )  S7 – 1200)TIA Portalنرم افزاركار با مجموعه دستورات پايه در   3

  )  S7 – 1200)TIA Portal نرم افزاركار با مجموعه دستورات تكميلي در   4
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                                                                                                 استاندارد آموزش                               

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان 
و نصب PLC  S7 – 1200سخت افزار ،اجراي سيم كشي  پيكربندي
  TIA Portal نرم افزار

  زمان آموزش
  جمع  عملي نظري  

4  12  16  
  مهارت ، نگرش ، ايمنيدانش ، 

  توجهات زيست محيطي مرتبط
  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

 PLC S7 – 1212C   :دانش 
Signal boards 
Signal Module 

Communication-
Module 

   سيم مفتولي 
   ي تشوپيچ گ

  رايانه
  كابل ارتباطي

  استپ –شستي استارت 
  كنتاكتور

  چراغ سيگنال

       )PLC S7 – 1200  )CPU-SM-SB-CMافزارسخت -
       PLC S7 – 1200 نحوه پيكربندي سخت افزاري در -
       و كارت ها براي ورودي هاي ديجيتال و آنالوگ CPUنحوه سيم بندي -
       نحوه نصب نرم افزار-
       View Projectايجاد پروژه جديد در محيط -
 – PLC S7سخت افزارنحوه استفاده از پنجره هاي مربوط به پيكربندي -

1200 
      

       نحوه دانلود كردن و آپلود كردن پيكربندي سخت افزاري-
   :مهارت 

هاي PLCيك پروسه پيش فرض با استفاده از  افزار مناسب براي انتخاب سخت-
        Step7‐1200سري

       استفاده از كاتالوگ محصوالتانتخاب و كد گذاري تجهيزات با -
افزار مناسب براي چند پروسه پيش فرض در  ساخت پروژه و پيكربندي سخت -

       افزار محيط نرم
       ها اجراي تنظيمات الزم سخت افزاري و پارامتردهي كارت -
       و رايانه PLC S7 – 1200تنظيم لينك ارتباطي بين  -
       PLC S7 – 1200دانلود كردن پيكربندي و تنظيمات از رايانه به -
       به رايانه PLC S7 – 1200آپلود كردن پيكربندي و تنظيمات از -

  :نگرش 
  كار دقت در انجام

  :ايمني و بهداشت 
  )به منظور جلوگيري از برق گرفتگي ( كنترل تجهيزات الكتريكي قبل از اتصال به برق-
   اصول ارگونوميرعايت -

  : توجهات زيست محيطي
  بهينه سازي مصرف انرژي -
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  استاندارد آموزش                   

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان 
 TIA Portalو نحوه كاركردن با نرم افزار  آدرس دهي

  زمان آموزش
  جمع  عملي نظري  

2 6  8  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

  زيست محيطي مرتبطتوجهات 
  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه   :دانش 
  كابل ارتباطي
  نرم افزار

PLC S7 - 1200 

        محيط نرم افزار و پنجره هاي مختلف-
        نرم افزار نحوه استفاده از ابزارهاي-
        دهي و چگونگي تعيين آن آدرس-
        (Slot Oriented , User Oriented)دهي هاي آدرس روش -
        تداخل حافظه و بررسي آن-
        (LAD, FBD, STL)هاي برنامه نويسي پايه  زبان-
        افزار جهت نوشتن برنامهمحيط نرم-
 Linear & Structure)نويسي هاي برنامه انواع روش -

Programming)        

 ,OB, FC, FB, DB, SFC, SFB, SDB)نويسيهاي برنامهبلوك-

UDT)        

       نويسي و اصول كلي در نوشتن برنامهمحيط برنامه-
        )ساز شبيه(محيط سيموالتور -
        كردن برنامه(Monitor)اصول دانلود و آپلود كردن برنامه و مونيتور -

        :مهارت 
        هاي ورودي ديجيتال دهي كارت آدرس-
        ديجيتالهاي خروجي  دهي كارت آدرس-
      هاي ورودي آنالوگ دهي كارت آدرس-
      هاي خروجي آنالوگ دهي كارت آدرس-
       )بررسي چند نمونه(دهي حافظه و بررسي مساله تداخل حافظه  آدرس-

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -

  :ايمني و بهداشت 
  )جلوگيري از برق گرفتگي به منظور ( كنترل تجهيزات الكتريكي قبل از اتصال به برق-
   رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  بهينه سازي مصرف انرژي-
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           ستاندارد آموزش                                                                                                               ا
  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان
  )  S7 – 1200)TIA Portalنرم افزاركار با مجموعه دستورات پايه در 

  زمان آموزش
 جمع  عملي نظري  

6 18  24  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه    :دانش
  نرم افزار

  كابل ارتباطي
PLC S7 - 1200 

       S7 – 1200(Elementary Data Type)هاي ابتدايي در  فرمت داده -
:آن شامل Helpمجموعه دستورات پايه و -
 (Normally Open Contact, Normally Close Contact, 

Invert  Power  Flow,  Output  Coil, Midline  Output, 
Set‐Reset  Flip  Flop,  Reset‐Set  Flip  Flop,  Positive 
RLO Edge Detection, Negative RLO Edge Detection) 

      

:شاملآنHelpوTimerدستوراتمجموعه-
)Pulse Timer, Extended Pulse Timer, On Delay 

Timer, Retentive On Delay Timer, Off Delay 
Timer( 

      

:آن شاملHelpو  Counterمجموعه دستورات -
(Up‐Down Counter, Up Counter, Down Counter)

      
آنHelpوConverterمجموعه كامل دستورات -
        آن Helpو Moveدستور-

   :مهارت
       پيكربندي و ساخت پروژه-
برنامه نويسي با استفاده از مجموعه دستورات پايه و تست با استفاده از-

       PLCS7 – 1200سيموالتور و همچنين سخت افزار 
و تست با استفاده ازTimerبرنامه نويسي با استفاده از مجموعه دستورات-

        PLCسيموالتور و همچنين سخت افزار 
و تست با استفاده ازCounterبرنامه نويسي با استفاده از مجموعه دستورات-

        PLCسيموالتور و همچنين سخت افزار 
 ,Comparatorبرنامه نويسي با استفاده از مجموعه دستورات-

Converter, Move و تست با استفاده از سيموالتور       
هاي تركيبي و تست با استفاده از سيموالتور و همچنين سخت نويسي مثالبرنامه-

 PLCافزار
      

  :نگرش 
  دقت در انجام كار  -

  :ايمني و بهداشت 
  )به منظور جلوگيري از برق گرفتگي ( الكتريكي قبل از اتصال به برقكنترل تجهيزات -
   رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  بهينه سازي مصرف انرژي -
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                    استاندارد آموزش                                                                                                              

  برگه تحليل آموزش    -

  :عنوان
  )  S7 – 1200)TIA Portalنرم افزاركار با مجموعه دستورات تكميلي در 

  زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري  

8 24  32  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  الكتروموتور   :دانش 
  تابلو آموزشي فيشي

  كنتاكتور
  تايمر

  رله كنترل فاز
  استپ -شستي استارت 
  رايانه 

  سيم مفتولي 
  كابل ارتباطي

PLC S7 - 1200 

        S7-1200در  CPUتغيير ورژن -
        آن Helpو  Integer Functionمجموعه كامل دستورات -
        آن Helpو  Floating Point Functionمجموعه كامل دستورات -
       Data Blockانواع و چگونگي استفاده از -
و نحوه  (Structure Programming)نويسي به روش ساختار يافته  برنامه-

        فراخواني توابع

        (Symbol Table)ها  چگونگي استفاده ا زجدول سمبل -
        Variable Table (VAT)چگونگي استفاده از -
        و كاربرد آن Rewireچگونگي استفاده از -
        و كاربرد آن Compare Blocksچگونگي استفاده از  -
        و كاربرد آن Cross Referenceچگونگي استفاده از  -
        چگونگي آرشيو و بازيابي پروژه -
        )S7-1200)USSدستورالعمل هاي كتابخانه -
        هاي آنالوگ و سطوح استاندارد سيگنال سيگنال -
        هاي آنالوگ افزاري كارت افزاري و نرم طريقه تنظيم سخت -
        Unscaleو  Scaleاستفاده از توابع استاندارد  -
        PIDنحوه طراحي -

   :مهارت
 Integer Function, Floatingبرنامه نويسي با استفاده از مجموعه دستورات -

Point Function و تست با استفاده از سيموالتور       
برنامه نويسي با استفاده از مجموعه دستورات به روش ساختار يافته و تست با استفاده از -

    7   سيموالتور
        Instanceو  Shareبه صورت  Data Blockاستفاده از  -
        (Symbol Table)ها  استفاده ا زجدول سمبل -
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            آموزش                                                                                                                      استاندارد 

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان
  )  S7 – 1200)TIA Portalنرم افزاركار با مجموعه دستورات تكميلي در 

  زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري  

8 24  32  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

و  (Monitor)در مشاهده نمودن  Variable Table (VAT)استفاده از  -
        مقادير (Modify)دادن  تغيير

  

        و تغيير آدرس در ميان برنامه Rewireاستفاده از  -
        Compare Blocksها با استفاده از  بالك  Offlineو  Onlineمقايسه  -
        Cross Referenceاستفاده از  -
        هاي آنالوگ با توجه به سيگنال ورودي كارتتنظيم و پارامتردهي  -
و به رنج در آوردن كميت آنالوگ  Scale (FC105)برنامه نويسي با استفاده از تابع  -

        و تست با استفاده از سيموالتور

و از رنج در آوردن كميت  Unscale (FC106)برنامه نويسي با استفاده از تابع  -
        آنالوگ و تست با استفاده از سيموالتور

       TIAبا نرم افزار  HMIپيكر بندي و طراحي صفحات -
       RS485ارتباط با اينورتر وآدرس دهي اينورتر و باس -
        هاي تركيبي و تست با استفاده از سيموالتور نويسي مثال برنامه -

 :نگرش
  استفاده صحيح از ابزار -
  دقت در انجام كار -
  

  :ايمني و بهداشت 
  ) به منظور جلوگيري از برق گرفتگي( كنترل تجهيزات الكتريكي قبل از اتصال به برق-
   رعايت اصول ارگونومي-

  :توجهات زيست محيطي 
  بهينه سازي مصرف انرژي-
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                                    برگه استاندارد تجهيزات -

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف
  نفر 15براي   15  پشتي دار  صندلي تك نفره كارآموزان 1
    عدد 1  2*1  تخته وايت برد 2
    عدد 1  چوبي كشودار  ميز مربي 3
    عدد 1  چرخان  صندلي مربي 4
    دستگاه 8  با تمام متعلقات  رايانه  5
    دستگاه 1  استاندارد  ديتا پروژكتور 6
    دستگاه 8  رايانهمخصوص   ميز  7
    عدد 4  نوري  سنسور 8
    عدد 4  خازني  سنسور 9

    عدد 4  القايي  سنسور  10
    عدد 4  استاندارد  فلوترسوئيچ 11
    عدد 2  دور 1500سه فاز   الكتروموتور  12
    عدد 2  تك فاز خازني   كتروموتورال 13
  تابلو دوطرفه و طرف دونفر  عدد 4  نفره 4  تابلو ديواري جهت نصب قطعات  14
    عدد TIA Portal V11 1   نرم افزار 15
16 PLC   S7 – 1200 8 عدد    
    عدد PLC S7- 1200  2ارتباطي رايانه با  كابل 17
18 Signal Boards عدد 8  استاندارد    
19 Signal Modules عدد 8  استاندارد    
    عدد 8  استاندارد CMماژول شبكه  20
    عدد Sinamic G110 2  اينورتر  21
    عدد HMI KTP 600   2پانل  22

  

  :توجه 

  .نفر درنظر گرفته شود 15به ظرفيت تجهيزات براي يك كارگاه  -
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                                                                                  برگه استاندارد مواد    -

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف
    بسته A4 Copy Max 1كاغذ  1
    ستهب Board Marker 1  ماژيك وايت برد 2
    كالف1  1نمره   مفتوليسيم  3
        

  

  :توجه 

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

  

  برگه استاندارد ابزار -

  

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف
    عدد8 مخصوص سيم مفتولي سيم چين انبر 1
    عدد8 بانوك كوچك  شتي چهارسووپيچ گ 2
    عدد8  معمولي  دوشاخه برق 3
    عدد8  استپ دوبل -استارت   شستي  4
    عدد8  در سه رنگ  چراغ سيگنال  5
    عدد8  استاندارد  فازمتر 6

  

  :توجه 

  . نفر محاسبه شود 3ابزار به ازاي هر  -
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  )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي  -

  ناشر يا توليدكننده  محل نشر  سال نشر  مترجم  مولف  نرم افزارعنوان منبع يا   رديف

1  S7 – 1200 System 
Manual-en-us-pdf 

Siemens  -  2012  Germany 
Siemens  

 

  TIA Portal V11 Siemens  -  2012  Germany  Siemensنرم افزار   2
  

  

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

  توضيحات  ناشر يا توليدكننده  محل نشر  مترجم  مولف  سال نشر  نام كتاب يا جزوه  رديف

 PLCمرجع كاربردي   1

1200 
عليرضا   1389

 تهران  -  كشاورز
 - دانش –سها 

 -  Step 7 Basic 2009  Siemens  -  Germany  Siemensنرم افزار   2

3  S7 – 1200 Getting-
Started 

2009  Siemens  -  Germany  Siemens  -  

  

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  رديف  عنوان
www.automation.siemens.com1  

   
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط

  )عالوه بر نرم افزارهاي اصلي (

  توضيحات  آدرس  تهيه كننده  عنوان نرم افزار  رديف
1 Wincc Flexible Siemens Germany  جهت مانيتورينگ  

2 Drive Monitor(Starter) 
 

Siemens Germany  جهت كنترل دور موتور  

  


