
 

 

 

 

 سر فصل آموزشی
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 (Driverعنوان دوره : درايو)

 دوره و هدف از برگزاری آن : معرفی

درايوها قادرند دور درايوها مي توانند موتور را به طور نرم و كامال كنترل شده استارت و استپ كنند و زمان استارت و استپ را  مي توان به دقت تنظيم كرد 

به طورپيوسته تغييردهند . تنظيم دور الكترو موتورها در كاربرد هاي زيادي منجر به صرفه جويي انرژي مي  موتور را ازصفر تا چندين برابر دور نامي موتور و

 گردد 

 سرفصل هاي آموزشي :

 

 آناليز دوره درايو

  روشهای كنترل سرعت كنترل ولتاژ -1

 كنترل همزمان ولتاژ فركانس  -فركانس  –كنترل جفت قطب   -

 تعاريف  -2

 ا و سافت استارترانواع درايوره 

 اتصاالت -3

 قسمت قدرت و فرمان و دياگرام مداري 

 شناخت اجزاء بيرونی -4
 push buttonانواع پانل و  

 پالك خوانی -5
 شناخت پارامترهاي مهم موتور جهت جاگذاري در دستگاه 

 شناخت داخلی -6
 ساختمان يك كنترل كننده دور موتور 

 پارامترهای مهم  -7
 شيب كاهنده–شيب افزاينده  –جريان  – فركانس –توان 

 تنظيمات سريع  -8
 دسترسي سريع وآسان

 

 كاربرد در بازاركار :

است توانائي  درايوها جريان راه اندازي كشيده شده از شبكه را به ميزان زيادي كاهش مي دهند ،به طوري كه اين جريان خيلي كمتر از جريان اسمي موتور

از كنترل كننده هاي درايو در استارت و استپ نرم موجب كاهش قابل مالحظه تنشهاي مكانيكي در كوپلينگها و ساير ادوات دوار مي شود. مزاياي استفاده 

ال مستند سازي دور موتور در صرفه جويي مصرف انرژي در كاربرد هايي نظير فنها ، پمپها ، كمپرسورها و ديگر محركه هاي كارخانه ها در سالهاي اخير كام

يان اسمي موتور است . يك كنترل كننده دور درصد جر 11شده است . جريان كشيده شده از شبكه در هنگام راه اندازي موتور با استفاده از درايو كمتر از 

ي مكانيكي نيز قادر است رنج تغييرات دور را نسبت به ساير روشهاي مكانيكي به ميزان قابل توجهي افزايش دهد عالوه بر آن از مسائلي چون لرزش و تنشها

در صد در مصرف انرژي الكتريكي صرفه جوئي شده است . همچنين  27جلوگيري خواهد شد . بر طبق قوانين افينيتي تنها با كاهش ده درصد از دور موتور ، 

 درصد صرفه جويي انرژي را داشته باشيم 44درصد كاهش دهيم ، بايد انتظار  21اگر دور موتور را 

 

 ساعت  21مدت دوره : 

 

 



 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره : روشهای راه اندازی الكتروموتورهای سه فاز
 

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :
هميشه جزء آيتمهاي  راه اندازي  و كنترل انواع الكتروموتورهاي القايي سه فاز و تكفاز با استفاده از كليدها بخصوص كليدهاي الكترومغناطيسي يا كنتاكتور،

 صنعت ميباشد ، كه ميتواند فرمانهاي ساده يا اتوماتيك ويا بسيار پيچيده تركيبي  را امكان پذير سازد.مهم و اساسي در 

 سرفصل هاي آموزشي : 

 آناليز دوره راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز صنعتي : 

 مدار فرمان و قدرت . –ث اتصاالت  ستاره مثل–موتور سه فاز قفس سنجابي و ساختمان داخلي        تعاريف وآشنايي :  -1

 over loadرله  –بررسي و تحليل مدار قدرت و فرمان از يك محل و دو محل     :              كنتاكتور -2

 ساختمان داخلي و نحوه عملكرد و كالس بندي –تعريف                     فيوزها : -3

 بررسي و اجراء مدار دائم لحظه اي–چراغهاي سيگنال -پدال –ليميت سوئيچها  –ميكروسوئيچ :             شستي دوبل  -4

 آشنايي و اجراء :          مشخصات كنتاكتور و بررسي و اجراء مدار پر كاربرد يكي پس از ديگري و يكي بجاي ديگري -5

 موتورها :                  گروه بندي انواع الكتروموتورها و توانايي پالك خواني و شناسايي كالفهاي موتور -6

 سريع ( -با حفاظت–تحليل مدار چپگرد و راستگرد ) معمولي  –حفاظت واجراء :          بررسي حفاظت اشخاص  -7

 ره مثلث  و تحليل ستاره مثلث چپگرد و راستگردستاره مثلث :             بررسي و اجراء مدار ستا -8

 فوق سنكرون-ترمز الكترومكانيكي-ترمزالكتروديناميكي-ترمزهاي الكتريكي :     انواع ترمزهاي جريان مخالف -4

 مولتي متر :             مولتي متر آنالوگ و ديجيتال وشناسايي  كميتها و كاليبراسيون دستگاه -11

 :      بررسي مدار قدرت و فرمان موتورهاي داالندرو اجراء موتور دو سرعته -11

 

 

 كاربرد در بازاركار :

 

اگر بتوانيم با توجه به  شناخت انواع موتورها براساس استاندارد در هركاري و در هر زماني به ما اين امكان را ميدهد كه بهترين استفاده را از امكانات ببريم و

ت مختلفي را انجام دهيم راندمان خوبي خواهيم داشت و اين مهم توس  كنتاكتوركه نيروي مكانيكي خود رااز انرژي مشخصات موتور و شبكه ، اتصاال

يابي الكتريسيته دريافت ميكند ،بدست مي آيد كه با وجود تكنولوژيهاي جديد نرم افزاري همچنان جاي خود را صنعت حفظ نموده است. طراحي ،عيب 

 ار مهم در مهارت يك فرد ميباشدوبستن مدار سه عامل بسي

 

 

 ساعت 21مدت دوره : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

تهاي عيب يابي در اين دوره كوتاه كه به صورت كاربردي برگزار مي گردد؛فراگيران ضمن آشنايي با دياگرام برقي وپنيوماتيكي واجراي عملي آنها ؛با مهار

ري اين مهارت امروزه وپنيوماتيك مي باشد.فراگي plcوروش برطرف كردن عيب هاي احتمالي نيز آشنا مي شوند. در واقع اين مهارت تكميل كننده مهارتهاي 

غير قابل انكار براي تمامي گرايشهاي فني مهندسي به ويژه براي رشته هاي برق )كليه گرايشها(ومكانيك )كليه گرايشها(ومكاترونيك وابزار دقيق يك ضرورت 

از پايان آموزش با افزايش دامنه اطالعات فني وپنيوماتيك را دوچندان مي كند.فراگيران پس  plcمي باشد.در واقع فراگيري اين دوره اثر بخشي دوره هاي 

 خود مي توانند به جذب بهتر خود در مراكز صنعتي كمك نمايند.

 و پنوماتيك )كاربرد صنعتي(   plcنام دوره:كاربرد

 سيالبس های آموزشی دوره به شرح زير مباشند:
 

 flip-flopي دايم بدون استفاده از راه اندازي الكتروموتور هاي الفايي روتور قفسي سه فاز به صورت لحظه ا

 flip-flopاندازي الكتروموتور هاي الفايي روتور قفسي سه فاز به صورت لحظه اي دايم با استفاده از 

 flip-flopاندازي الكتروموتور هاي الفايي روتور قفسي سه فاز به صورت چپگرد وراستگرد بدون استفاده از 

 flip-flopاندازي الكتروموتور هاي الفايي روتور قفسي سه فاز به صورت چپگرد وراستگرد با استفاده از 

 flip-flopاندازي الكتروموتور هاي الفايي روتور قفسي سه فاز به صورت ستاره مثلث بدون استفاده از 

  flip-flopدون استفاده از اندازي الكتروموتور هاي الفايي روتور قفسي سه فاز به صورت ستاره مثلث ب

 شناسايي وشناخت انواع سيلندرها و عمل كننده ها و شيرهاي برقي

 step7درمحي  flip-flopدو كاره با استفاده از   -كنترل ترتيبي سيلندر هاي تك كاره

 استفاده از تايمر وكانتر در طراحي پروسه هاي الكتروپنيوماتيكي  

 والكتروپنيوماتيكplcوب احتمالي در سيستمهاي مبتني برروشهاي عيب يابي وبر طرف كردن عي

 ( plc-برق -مثالهايي كاربردي از پروژه هاي صنعتي تركيبي) الكتروپنيوماتيكي
 

 كاربرد در بازاركار :
دروليك و برق استفاده مي شود و پنوماتيك و هي Plcفردي كه اين دوره را فرا گرفته باشد در بسياري از پروسه هاي صنعتي كه در آن از تركيب چند تكنيك 

 ره نمود .، مي تواند با اعتماد به نفس بسيار زياد مشغول به فعاليت شود كه از جمله اين پروسه هاي صنعتي مي توان به دستگاه تزريق پالستيك اشا

 

 ساعت به صورت عملي21زمان آموزش:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پيشرفتهplcعنوان دوره آموزشي:

 اشند:بس هاي آموزشي دوره به شرح زير مي بسيال
 

بااستفاده ازمجموعه  STEP7توانائی برنامه نويسی درمحيط 

  FBDيا  LADدستورات زبان 

بااستفاده ازمجموعه  STEP7توانائی برنامه نويسی درمحيط 

  STLدستورات زبان 

 كردن برنامه  DEBUGتوانائی 

 S7-400های سری  PLCتوانائی شناخت 

 S7-400توانائی پيكربندی وانجام تنظيمات سخت افزاری 

 VARIABLEتوانائی استفاده از جدول متغير ها ) 

TABLE( VAT 

 OBشناخت و استفاده ازبلوكهای سازماندهی  توانائی

 SYMBOL)توانائی شناخت و استفاده از جدول سمبل ها

TABLE)  

 توانائی كارباسيگنالهای آنالوگ

  CROSS REFERENCEتوانائی استفاده از 

 COMPARE BLOCKSتوانائی استفاده از 

 REWIRINGتوانائی استفاده از 

 (TROUBLE SHOOTINGتوانائی عيب يابی تكميلی ) 

 

 برگزاري آن :معرفي دوره و هدف از 

 براي تكميل و مكاترونيك دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته هاي برق و مكانيك و كنترل

 اطالعات دانشجويي خود مي توانند اين حرفه آموزشي را فرا بگيرند كه مطمئناً كمك شاياني 

 در ارتباط با مهارت كاري و حرفه اي آنان در آينده خواهد داشت . 

 

 ساعت21آموزشي:طول دوره 

 

 

 کاربرد در بازار:

در فرآيندهاي مختلف صنعتي به وفور به  PLCامروزه کاربرد  :درکجاست؟PLCکاربرد

 :مانندچشم مي خورد

صنايع خودرو سازي : از قبيل عمليات سوراخ کاري خودکار ، اتصال قطعات ، همچنين آزمودن  -1

قطعات و تجهيزات اتومبيل ، سيستم هاي رنگ پاش وشكل دادن بدنه به وسيله پرس هاي خودکار 

 و.... 

صنايع پالستيك سازي : از قبيل ماشينهاي ذوب و قالب گيري تزريقي ،  -2

 اي توليد و آناليز پالستيك. دمش هوا سيستم ه

صنايع سنگين: از قبيل کولرهاي صنعتي ،سيستم هاي کنترل خودکار  -3

 وسايل و تجهيزات که ذوب فلزات استفاده مي شود. 

صنايع شيميايي: از قبيل سيستم هاي مخلوط کننده دستگاههاي ترکيب -4

 کننده مواد با نسبت هاي متفاوت و غيره ... 

: از قبيل سيستم هاي سانتر فيوژ ، سيستم هاي عصاره گيري صنايع غذايي -5 

 و بسته بندي

صنايع ماشيني: ازقبيل صنايع بسته بندي ،صنايع چوب ، سيستم هاي  -6

سوراخ کاري ، سيستم هاي اعالن خطر و هشدار ، سيستم هاي مورد استفاده 

 در جوش فلزات و... 

خدمات ساختماني : از قبيل آسانسور ها کنترل هوا و تهويه ي مطبوع  -7

 ،سيستم هاي روشنايي خودکارو... 

سيستم هاي حمل و نقل : از قبيل جرثقيل ها ، سيستم هاي نوار نقاله و  -8

 تجهيزات حمل و نقل و ... 

صنايع تبديل انرژي)برق ، گاز ،آب( : از قبيل استگاههاي تقويت فشار  -9

گاز ، ايستگاههاي تقويت نيرو، کنترل پمپ هاي آب ، سيستم هاي آب و 

 هواي صنعتي ، سيستم هاي تصفيه و باز يافت گازو... 

  



 

 

 
                     

 

 مقدمات plcعنوان دوره :
 

 كاربرد در بازار كار:

 :ماننددر فرآيندهای مختلف صنعتی به وفور به چشم می خورد PLCامروزه كاربرد  دركجاست؟:PLCكاربرد

 صنايع خودرو سازي : از قبيل عمليات سوراخ كاري خودكار ، اتصال قطعات ، همچنين آزمودن قطعات و تجهيزات اتومبيل ، سيستم هاي رنگ پاش -1

 وشكل دادن بدنه به وسيله پرس هاي خودكار و.... 

 صنايع پالستيك سازي : از قبيل ماشينهاي ذوب و قالب گيري تزريقي ، دمش هوا سيستم هاي توليد و آناليز پالستيك.  -2

 صنايع سنگين: از قبيل كولرهاي صنعتي ،سيستم هاي كنترل خودكار وسايل و تجهيزات كه ذوب فلزات استفاده مي شود.  -3

 ط كننده دستگاههاي تركيب كننده مواد با نسبت هاي متفاوت و غيره ... صنايع شيميايي: از قبيل سيستم هاي مخلو-4
 صنايع غذايي: از قبيل سيستم هاي سانتر فيوژ ، سيستم هاي عصاره گيري و بسته بندي  -5 

ستم هاي مورد استفاده در صنايع ماشيني: ازقبيل صنايع بسته بندي ،صنايع چوب ، سيستم هاي سوراخ كاري ، سيستم هاي اعالن خطر و هشدار ، سي -6

 جوش فلزات و... 

 خدمات ساختماني : از قبيل آسانسور ها كنترل هوا و تهويه ي مطبوع ،سيستم هاي روشنايي خودكارو...  -7

 سيستم هاي حمل و نقل : از قبيل جرثقيل ها ، سيستم هاي نوار نقاله و تجهيزات حمل و نقل و ...  -8

گاز ،آب( : از قبيل استگاههاي تقويت فشار گاز ، ايستگاههاي تقويت نيرو، كنترل پمپ هاي آب ، سيستم هاي آب و هواي صنايع تبديل انرژي)برق ،  -4

 صنعتي ، سيستم هاي تصفيه و باز يافت گازو...

 سرفصل های آموزشی:

 توانائي شناخت سيستم هاي اعداد و گيتهاي منطقي

  PLCتوانائي شناخت نحوه كار 

 S7-300هاي سري  PLCتوانائي شناخت 

 S7-300توانائي پيكربندي وانجام تنظيمات سخت افزاري 

 STEP 7توانائي برنامه نويسي درمحي  

 بااستفاده از مجموعه دستورات تكميلي آن STEP 7توانائي برنامه نويسي درمحي  

 توانائي انجام پروژه بااستفاده ازسيموالتورهاي آموزشي

 نجام كارتوانائي تعيين مراحل وزمان ا

 توانائي انتخاب ابزار كار

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

 براي تكميلو مكاترونيك  دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته هاي برق و مكانيك و كنترل

 اطالعات دانشجويي خود مي توانند اين حرفه آموزشي را فرا بگيرند كه مطمئناً كمك شاياني  

 و حرفه اي آنان در آينده خواهد داشت .در ارتباط با مهارت كاري 

 ساعت 21دوره آموزشي: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step7-300 

 



 

 

 

 

 عنوان دوره : سنسوريك

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :
هر كميت فيزيكي معين را كه بايد اندازه گيرري شرود بره مي كند. ديجيتال تبديلياكميتهاي الكتريكي آنالوگ به  را كننده اي كه كميتهاي فيزيكي المان حس

 sense،به معني توانائي حس كرردن يرا sensorium  سنسور از كلمة التين.ازش شودشكل يك كميت ديگر تبديل مي كند)تغيير مي دهد( كه   مي تواند پرد

 به معني حس، برگرفته شده است

 سرفصل هاي آموزشي :

 آناليز دوره سنسوريك:
 سنسور چيست؟         تعاريف :              -1

 و مزاياي هر گروه سنسورها و انواع گروه بندي كلي برحسب تماس         دسته بندي:          -2

 تعدادسيمها–جريان  -سرعت عملكرد-حفاظتها -ولتاژ ها–فاصله ها         پارامترهاي مهم :     -3

   سنسورها داخلي ساختمان                     مكانيزم : -4

 تشريح ساختار، عملكرد و كاربرد در صنعت.        :   سنسورهاي القايي -5

 تشريح ساختار، عملكرد و كاربرد در صنعت.      :    سنسورهاي خازني -6

 تشريح ساختار، عملكرد و كاربرد در صنعت.   سنسورهاي نوري :        -7

 تشريح ساختار، عملكرد و كاربرد در صنعت.   سنسور  التراسونيك :     -8

 رطوبت . –فشار -گرمايي )دما( سنسورهاي فيزيكي :       -4

 ( AC-DCپنج سيمه )  –چهار سيمه  –سه سيمه  –دو سيمه    سيم بندي سنسورها :  -11

 تغيير دور –تبديل توان  –تغيير جهت  –مدار تبديلي -مدار ترتيبي  مدارهاي سنسوري :     -11

 

 كاربرد در بازار كار :

اطالعات مختلف از وضعيت  كه استدستگاه كنترل اتوماتيك  الينفك حلقه فيدبك در سيستم هاي حلقه بسته و جزء سنسور بخشي از اجزاي جدا نشدني

اولين بخش از وسيله اندازه گيري كه مستقيماً باكميت مورد نظر در ارتباط از منظرمهندسي ابزار دقيق ،  ميكنداجزاي متحرك سيستم را به واحد كنترل ارسال 

. سنسورهاي بدون تماس بويژه انواع خازني، القايي و اولتراسونيك آن كاربرد بسيار سخ مناسب مي دهداست و هرلحظه تغييرات حاصله در آن را اندازه گرفته و پا

تاكت وسيعي در سيستم هاي صنعتي دارند، فركانس سوئيچينگ باال،پاسخ فركانسي مناسب و قابليت استفاده در محي  هاي سخت كاري بدليل نداشتن كن

 ا ست. كه را ه را براي استفاده وسيع در صنعت و روباتيك هموار مي كند.مكانيكي، اصلي ترين مزيت اين سنسوره

 

 

 

 ساعت  21مدت دوره : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عنوان دوره : اندازه گيري 

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

توانيم ادعا  اعتقاد بر اين است كه هرگاه بتوان آنچه را كه درباره اش صحبت ميكنيم اندازه گرفته و آنرا با اعداد و ارقام نمايش دهيم ، آنگاه مي

رفت كنيم كه چيزي در آن خصوص مي دانيم در غير اينصورت ، آگاهي ما در آن مورد ناقص بوده و در آن مورد تا مرحله علم نتوانستيم پيش

 نماييم ) كلوين ( 

 دوره اموزشي    

 :آناليز دوره اندازه گيری      

 حدود اندازه گيري -ترانسديوسر–مقدار صحيح -واحد استاندارد-اندازه-دستگاه اندازه گيري                        : تعاريف  -1

  روش ديجيتال-يكيروش الكترون -روش مقايسه اي -روش انحرافي       : روشهای اندازه گيری -2

 وزنه تعادل-صفحه مدرج-قاب-فنرها-دمفينگ-عقربه -بوبين      :            اجزای داخلی -3

 حرارتي-الكترو ديناميكي-الكترواستاتيك-آهن نرم گردان -آهنربا با قاب دايم                        : مكانيزم  -4

 (CT)جريان مستقيم و جريان متناوب تكفاز و سه فاز آمپرمتر در                          :آمپرمتر -5

 (PTولت متر در جريان مستقيم و جريان متناوب تكفاز و سه فاز )                     : ولت متر    -6

 اندازه گيري كميت هاي مختلف                           مولتی متر : -7

 واتمتر در جريان مستقيم و متناوب تكفاز و سه فاز                            واتمتر: -8

 وارمتر در جريان سه فاز                           وارمتر : -4

 كسينوس في متر در جريان متناوب تكفاز و سه فاز           كسينوس فی متر: -11

 ه فازكنتور در جريان متناوب تكفاز و س                          كنتور : -11

 

 
 

 كاربرد در بازاركار :

ين اندازه گيري نه فق  امكان درك عميق تر و صحيح تر دنياي فيزيكي اطراف ما را فراهم مي آورد بلكه آنرا مي توان به عنوان پل ارتباطي ب

الزاما به دستگاههاي اندازه گيري درك كيفي ما از پديده ها و بيان كمي آنها در نظر گرفت به منظور اطالع از وجود و مقدار اين كميتها 

ساير  الكتريكي نياز داريم. از طرف ديگر با توجه به اين صورتهاي مختلف انرژي را مي توان به سادگي به انرژي الكتريكي تبديل نمود بنابراين

و ساختمان داخلي اين دستگاهها و  كميتهاي فيزيكي را نيز مي توان توس  اين دستگاهها اندازه گرفت اين موارد اهميت شناخت اصول عملكرد

همچنين شناخت روشهاي اندازه گيري ، عوامل موثر بر دقت دستگاهها ، روشهاي توسعه ميدان ديد اندازه گيري ، اثرات بار گذاري ، 

 كاليبراسيون دستگاهها و ديگر مسائل مربوطه را مشخص مي نمايد.

 

 ساعت 21مدت دوره : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : معرفی دوره و هدف از برگزاری آن

 مواردي در صنعت پيش مي آيد كه نيازمند تجربه باال مي باشد تا بتوان برخي از مشكالت را حل كرد.

 سرفصل هاي آموزشي :

 آناليز دوره های كاربرد بردی: 

  ستار مثلث متعادل و نا متعادل -1

 هاي سه فاز كاربرد در الكترو موتورهاي سه فاز و ترانسفورماتور

  روشهای يافتن سر سيمهای موتورها و توالی فازها -2

 روشهاي مختلف يافتن سر سيمهاي الكترو موتور و ترتيب فازها و حتي يافتن مشخصات الكترو موتورهاي بدون پالك آموزش داده ميشود

 موازی نمودن ژنراتور ها -3

 ميشودموازي نمودن ژنراتورهاي سنكرون نيروگاهي آموزش داده  

 شناخت و راه اندازی انواع موتور تكفاز -4

 عالوه بر شناخت و راه اندازي انواع موتور تكفاز روشهاي راه اندازي موتورهاي سه فاز با تكفاز آموزش داده ميشود 

 مبدل فركانس  -5

 ترو موتورها با قطب نما و وسايل كمكي ديگرآشنايي با درايو الكترو مكانيكي و يافتن سه فاز بدون سنكرونسكوپ و بررسي ميدان دوار در الك

 الكترو موتورسنكرون -6

 بررسي روشهاي راه اندازي موتور سنكرون و اصالح ضريب قدرت با آن 

 ترانس های سه فاز و تكفاز -7

 بررسي انواع ترانس و گروههاي آنها 

  ايمنی و ارتينگ -8

 آشنايي با روشهاي ايمني و بخصوص ارتينگ بصورت تخصصي

 كاربرد در بازار كار :

با توجه به اينكه در اين دوره آموزشي تجربيات چندين ساله مربيان در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد، در صورت طي اين دوره آموزشي شخص 

 قادر خواهد بود همانند يك فرد بسيار با تجربه وارد امور برق صنعتي شود.

 

 ساعت 21مدت دوره : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 محاسبات بانك خازنیعنوان دوره:

     

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :                                 
 راكتيو توان براي كه بهايي و.باشد مي برق هاي قبض  اكثر لوازم الكتريكي توان راكتيو مصرف مي كنند . از طرفي توان راكتيو بسيار گران بوده كه نشانه آن

 ر مي شود تقريبا برابر با مجموع بهاي توان اكتيو و راكتيو است .منظو آن در

فراهم مي سازد و نكته قابل ذكر اين است كه فق  توان اكتيو كار انجام ميدهد و توان راكتيو هيچ كار مفيد ي صورت نمي دهد بلكه شراي  كار دستگاهها را 

 د اين هزينه مشمول جريمه اي نيز مي گردد.اگر مصرف توان راكتيو كنند ه ها از حد معيني تجاوز نماي

نتر از خريد توان خريد توان اكتيو از شركت برق به صرفه تر مي باشد ولي توان راكتيو را مي توان به سادگي و فق  توس  خازن توليد كرد كه به مراتب ارزا

رده و مقدار اندكي از شركت برق خريداري مي شود . ما مي توانيم با نصب راكتيو از شركت برق است. با اين كار قسمت اعظم توان راكتيو را در محل تامين ك

 خازن اصالح ضريب قدرت به طور قابل توجهي از هزينه برق شمارا بكاهيم و حتي جهت انتقال اين انرژي سطح مقطع كمتري نياز مي باشد .

 : سرفصل هاي آموزشي

 

  :آناليز دوره محاسبات بانك خازنی

   بررسي بارهاي اهمي،سلفي وخازني             : مصرف كننده هاتقسيم بندی  1-

 ظاهري،اكتيو،راكتيوومثلث توانها                                        :اتواع توانها 2-

 از خازن گذاريمورد از مزاياي خازن گذاري،وتحليل جريان خ  قبل وبعد  16بررسي                             :مزايای خازن گذاری 3-

 بررسي كمپنزاسيون انفرادي ،گروهي ومركزي                             :  انواع كمپنزاسيون 4-

 بررسي تعيين محل نصب خازنها،درجه حرارت محي  واضافه ولتاژها                                   :محل نصب خاز 5-

اتصال ستاره  ررسي وحل مسائل كاربردي بااستفاده ازرواب  در خصوص بدست آوردن ظرفيت خازني باب                   روابط اصالح ضريب قدرت:-6

 ومثلث

 محاسبه مقدار مقاومت تخليه وتوان مصرفي آن                                  مقاومت تخليه: -7

 بااستفاده ازجداول،قبض برق،گراف          :                 اصالح ضريب قدرت -8

 مقدار صرفه جويي شده با نصب خازن-هزينه كل با خازن گذاري-هزينه كل               محاسبات بهای برق مصرفی: -9

هاومدار كنترل آن بصورت دستي بررسي رگوالتورها با تيپ هاي مختلف)تعدادپله ومرحله(،سيم بندي رگوالتور                                      رگوالتور : -01

 واتوماتيك

 تنظيمات رگوالتور                                      رگوالتور : -00

 

تي بدست خواهد فراگير باگذراندن دوره مربوطه توانايي محاسبات ظرفيت خازني واستفاده از رگوالتور يا تنظيم كننده هوشمند را،دركارخانجات ومراكز صنع

ماه هزينه هاي فوق از محل صرفه 31تا18ميرسدولي درظرف مدت   چه هزينه هاي اوليه سرمايه گذاري براي نصب بانكهاي خازني به نظر گران اگرآورد. 

 تسويه خواهد شد ،جويي ضرر وزيان مندرج در صورتحسابهاي دوره هاي مستهلك

 
 

 كاربرد در بازاركار :

  . جهيزات الكتريكي كه مصرف سلفي دارند به توان راكتيو نيازمند مي باشندهمانطور كه گفته شد موتورها و ترانس ها و ت

افت  اين توان به ژنراتورها و خطوط انتقال تحميل مي شود و باعث تلفات اضافي و افزايش  مصرف كننده غير اقتصادي است . انتقال توان راكتيو از نيروگاه تا 

 اندوكتيو  مصارف كابل ها و ساير و اكتيوترانسفورماتورها د بنابراين به دليل فني و اقتصادي بخردانه است كه بارولتاژ ويا افزايش قدرت نامي تجهيزات مي گرد

كاركردن مطمئن أل به منظور خنثي كردن بار راكتيو توصيه مي گردد بخاطر اينكه او  بنابراين استفاده از خازن)سلفي( به كمترين مقدار ممكن رسانده شوند 
 أ به تعمير و نگهداري نياز ندارد، تلفات آن ناچيز است، فضاي كمي اشغال مي كند و در تاسيسات سرپوشيده و سرباز قابل نصب است. مجموعهاست وتقريب
 .كه به محل هاي خاص و سيستم سرد كننده گرانقيمت نيازي ندارد خازني ،

 ساعت 21مدت دوره : 

 

 

 

 



 

 

 

 0عنوان دوره: برق ساختمان 

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

رق اكثر افراد حتي با اطالعات بسيار كم حداقل يكبار اقدام به انجام كارهاي برقي نموده اند. اگر چنين افراد مستعدي به خطرات ناشي از ب

ست گرفتگي و روشهاي جلوگيري از آن آشنايي يابند و باز و بسته نمودن انواع كليد ها و پريز ها را به طور اصولي ياد بگيرند، خواهند توان

 بسياري از كارهاي برق ساختمان منزل خود و ديگران را انجام دهند. 

برق ساختمان شركت كرده ودر صورت قبولي با اريه مدرك مربوطه به  3فرد آموزش ديده در صورت تمايل قادر خواهد بود در آزمون درجه 

 3و  2دار گردد.اين دوره پيش نياز دوره هاي برق ساختمان سازمان بيمه تامين اجتماعي از تخفيف ويژه پرداخت حق بيمه بطور ماهيانه برخور

 شخص قادر خواهد بود واحدهاي مسكوني را سيم كشي نمايد 2بوده كه با طي دوره برق ساختمان 

 سرفصل هاي آموزشي

 آناليز دوره برق ساختمان 

 ايمنی دربرق -1

 طرق كمك به شخص برق گرفته خطرات ناشي از آن و روشهاي جلوگيري و_موارد ايمني در كار با برق

  كليد يك پل -2

 آشنايي با سه نوع نقشه استاندارد مربوطه و مدار المپهاي موازي و سري

  كليد دو پل -3

 گروهي و سري_آشنايي با سه نوع نقشه انواع كليد دو پل معمولي

 كليد تبديل -4

 اري و مدارهاي خاص تبديلصرفه اي و باز_آشنايي با انواع مدارهاي الكتريكي تبديل استاندارد

 كليد صليبی -5

 مدارهاي مربوط به آن و انجام كار عملي_آشنايي با انواع كليد صليبي

 ديمر -6

 نقشه مربوط به آن و موارد كاربرد ديمر_آشنايي با سيستم داخلي ديمر

 فلورسنت -7

 موازي و سري_آشنايي با مدار انواع المپ هاي فلورسنت تك المپي

 فتوسل -8

 آشنايي با انواع فتوسل و سيستم هاي داخلي آنها و موارد كاربرد فتوسل

 

 

 كاربرد در بازاركار :

قكاري با توجه به افزايش ساخت و ساز در سطح شهر استان ، افرادي كه اين دوره را سپري كرده باشند مي توانند با سمت استادكار و يا كارگر بر

 ساختمان مشغول به فعاليت شوند .

 ساعت 21دوره : مدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2عنوان: برق ساختمان 

 :معرفی دوره و هدف از برگزاری آن 

 با پيشرفت تكنولوژي موارد جديدي در برق ساختمان وارد شده اند كه اكثر برقكارهاي قديمي از آن آگاهي چنداني ندارند.

 كنسل و...-نمراتور-اينترفون–مانند آيفون تصويري 

 سرفصل های آموزشی

 آناليز دوره برق ساختمان

 مدار كنسل  -1

 آشنايي با نقشه و سيم كشي انواع كنسل مكانيكي و الكترونيكي كه در بيمارستانها كاربرد دارد 

 نمراتور-2

 آشنايي با نقشه و روش سيم كشي اين وسيله كه بيشتر در مسافرخانه ها و هتل ها كاربرد دارد 

 زنگ اخبار -3

 زنگهاي اضطراري-آشنايي با نقشه ها و اجراي انواع زنگهاي اخبار و بيزر هاي ولتاژ باال و پايين 

 آيفون تصويری -4

 آشنايي با انواع آيفون هاي تصويري رنگي و غير رنگي براي ساختمانهاي يك و چند طبقه  

 كاربرد در بازاركار :

الوه بر سيم كشي ساختمانهاي مسكوني ساختمان هاي اداري و بيمارستان ها را كه در صورت طي اين دوره آموزشي شخص قادر خواهد بود ع

 مي باشد 3نياز به سيم كشي خاص دارند انجام دهد. مكمل اين دوره برق ساختمان 

. 

 ساعت 21مدت دوره :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3عنوان دوره: برق ساختمان 

 مقدمه: 

 آزمايشگاهي و بيمارستانها در اين مرحله آموزش داده مي شود -تجاري -يكي از بخش هاي جديد و تخصصي سيم كشي ساختمانهاي اداري

 توضيحات بيشتر 

اجرا كند. او همچنين ميتواند انواع دزدگير را در فرد آموزش ديده قادر خواهد بود انواع نقشه هاي مربوط به سيستم هاي اعالم حريق را تشريح و 

واحد هاي مسكوني و غير مسكوني نصب نمايد. و نيز قادر است با نصب و سيم كشي آنتن مركزي براي ساختمان هاي مسكوني از انباشته شدن 

 انواع آنتن بروي آپارتمانها و مشكالت ناشي از اين حالت بكاهد.

 

سيستم اعالم حريق   -0  

كنترلر مركزي لوازم هشدار دهنده آش سوزي-انواع ددكتور -زون بندي -يي با انواع سيستم هاي اعالم حريقآشنا  

دزد گير -2  

مدارهاي مربوطه و اصول اجرايي -كنترلر مركزي -سنسورهاي مربوطه -آشنايي با انواع دزدگير متداول در بازار   

آنتن مركزی -3  

وشهاي نصب و سيم كشي و تفكيك آنتن مركزيشناخت انواع آنتن ها و آشتايي با ر   

                       ساعت                                                                                                          15مدت آموزش : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عنوان دوره : تحليل مدارهای برق صنعتی

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

اكثررر دسررتگاه هرراي صررنعتي وابسررتگي مسررتقيم برره انرررژي الكتريكرري دارنررد و فقرر  افررراد آمرروزش ديررده مجرررب قررادر برره طراحرري ، نقشرره  

 كشي ،نقشه خواني و اجراي سيم كشي اين دستگاهها هستند.

 كاربرد در بازار كار :

افرررادي كرره دوره تحليررل مرردارهاي برررق صررنعتي و دوره هرراي وابسررته و تكميلرري را طرري كننررد ، قررادر خواهنررد بررود دسررتگاههاي صررنعتي را 

 عيب يابي و حتي رفع عيب نمايند.

 اين امر موجب كاسته شدن هزينه هاي مختلف ناشي از خرابي دستگاهها ميشود.

   سرفصل های آموزشی :

 ارهای بآناليز دوره تحليل مد

 راه اندازی الكترو موتور   1-    

 در مدارهاي صنعتي over loadشناخت انواع كليد هاي صنعتي و نقش وسايل حفاظتي همچون رله             

 فيوز ها    2-     

 آشنايي با انواع فيوز ها بطور جامع و توانايي كار با ميكرو سوييچ ها در برق صنعتي            

 كنتاكتور ها    3-     

   آشنايي با كليد هاي الكترو مغناطيسي صنعتي و مشخصات كامل آنها و توانايي كار با آنها                 

 مشخصات الكترو موتور ها      4-

 آشنايي با مشخصات دقيق و كاربردي الكترو موتور ها         

 بررسی مدارهای صنعتی      5-

 RLتوانايي كار با انواع متنوع مدارهاي برق صنعتي مانند مدار          

 شناخت مولتی متر ها      6-

 توانايي كار با انواع مولتي متر هاي آنالوگ و ديجيتال              

 موتور های چند سرعته        7-

     توانايي راه اندازي موتورهاي دو دور صنعتي با روش هاي گوناگون

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :()رله های قابل برنامه نويسی لوگو ،  Mini Plcدوره

 هدف:

بر همگان روشن است، باتوجه به اينكه در پروسه هاي  MINI PLCويا PLCاهميت اتوماسيون صنعتي با استفاده از كنترل كننده هاي قابل برنامه نويسي همچون ،در صنعت

وارد بازار جهاني شده است وبه دليل  1446كه از سال  LOGOاينگونه موارد مي توان از لذادر نياز نمي باشدا زياد تعداد ورودي وخروجيه صنعتي به مواردي برخورد مي كنيم كه

 در مهندسي برق واتوماسيون صنعتي بوجود آورده استفاده نمود. راپيشرفت چشمگيري  كه قيمت نازلوو كاربري فوق العاده، مديريت ساده

 توانايی:

.تحليل مدارات صنعتي وبرنامه مربوطهه باتنظيمات ا،كارتهاي حافظه ،كابل ارتباطي ومنوهاي اصلي وبرنامه همرديجيتال وآنالوگژول تغذيه،كارتهاي افزايشي شناسايي ماژول اصلي،ما

 Soft key - shift register-Message texts نويسي كليه مدارات صنعتي همراه بابررسي برنامه هاي كاربردي وبررسي دستورات پيشرفته )تايمرها،فليپ فالپ،كانترها،

 .همراه بامثالهاي كاربردي درصنعت ودستورات آنالوگ

 كاربرد:

 -4ها آبياري مزارع وباغچه سيستمودرب هاودروازه هاكنترل هوشمند  -3سيستم نورپردازي هوشمند -2امكانات حمل و نقل از جمله نوار نقاله ها، با ال بر ها كنترل هوشمند -1

سيستم هاي اندازه گيري  -7ا،پمپ ها،موتورها،كمپرسورهاهماشينهاازجمله شيرهوشمند كنترل -6و مديريت انرژي ي هوشمندهوا تهويه -5م كنترل ترافيك و پنل هاعالئنمايش 

 .سطح

 :(Driverدرايو)دوره 

 :هدف

تارت و استپ را  مي توان به دقت تنظيم كرد درايوها قادرند دور موتور را ازصفر تا چندين درايوها مي توانند موتور را به طور نرم و كامال كنترل شده استارت و استپ كنند و زمان اس

 برابر دور نامي موتور و به طورپيوسته تغييردهند . تنظيم دور الكترو موتورها در كاربرد هاي زيادي منجر به صرفه جويي انرژي مي گردد.

 توانايی:

 شناسايي.دستگاه در جاگذاري جهت موتور مهم پارامترهاي شناخت. فركانس ولتاژ همزمان كنترل  -فركانس  –كنترل جفت قطب   - روشهاي كنترل سرعت به طريق كنترل ولتاژ

تور.بررسي .بررسي ساختمان يك كنترل كننده دور موكاهنده شيب– افزاينده شيب –يان جر – فركانس – توان همچون مهمي پارامترهاي بررسي.استارتر سافت و درايورها انواع

 .push buttonتنظيمات سريع و ساختمان يك كنترل كننده دور موتوروانواع پانل و 

 كاربرد:

است توانائي درايو در استارت و استپ  درايوها جريان راه اندازي كشيده شده از شبكه را به ميزان زيادي كاهش مي دهند ،به طوري كه اين جريان خيلي كمتر از جريان اسمي موتور

فه جويي مصرف انرژي در كاربرد موجب كاهش قابل مالحظه تنشهاي مكانيكي در كوپلينگها و ساير ادوات دوار مي شود. مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور در صر نرم

ت . جريان كشيده شده از شبكه در هنگام راه اندازي موتور با استفاده هايي نظير فنها ، پمپها ، كمپرسورها و ديگر محركه هاي كارخانه ها در سالهاي اخير كامال مستند سازي شده اس

 درصد جريان اسمي موتور است . 11از درايو كمتر از 

 دوره روشهای راه اندازی الكتروموتورهای سه فاز:

 هدف:

وص كليدهاي الكترومغناطيسي يا كنتاكتور،  وشناسايي المانهاي مربوطه هميشه جزء دوره راه اندازي  و كنترل انواع الكتروموتورهاي القايي سه فاز و تكفاز با استفاده از كليدها بخص

 ذير سازد.آيتمهاي مهم و اساسي در صنعت ميباشد ، كه ميتواند تحليل واجرامدار فرمانهاي ساده يا اتوماتيك ويا بسيار پيچيده تركيبي  را امكان پ

 توانايی:

تحليل مدار قدرت و فرمان از يك محل و دو  و بررسي – كنتاكتور وشناسايي. قدرت و فرمان مدار – مثلث ستاره  اتصاالت–بررسي موتور سه فاز قفس سنجابي و ساختمان داخلي 

 پر مدارات اجراء و بررسي. سيگنال چراغهاي-پدال – وئيچهاس ليميت –شناسايي ساختمان داخلي فيوزها همراه باكالس بندي آنها فيوزها و شستي دوبل  -over load رله –محل 

اره مثلث نوع اول ودوم وچپگردوراستگردستاره ومثلث نوع اول ودوم .بررسي واجرا سيستمهاي ترمز.بررسي چپگردراستگرد،ست ديگري،انواع بجاي ازديگري،يكي پس يكي كاربردمثل

 (.ندرواجرا الكتروموتورهاي دوسرعته )سيم پيچ مجزا وداال

 كاربرد:

اگر بتوانيم با توجه به مشخصات موتور و شبكه ،  شناخت انواع موتورها براساس استاندارد در هركاري و در هر زماني به ما اين امكان را ميدهد كه بهترين استفاده را از امكانات ببريم و

نتاكتوركه نيروي مكانيكي خود رااز انرژي الكتريسيته دريافت ميكند ،بدست مي آيد كه با وجود اتصاالت مختلفي را انجام دهيم راندمان خوبي خواهيم داشت و اين مهم توس  ك

 د ميباشد.تكنولوژيهاي جديد نرم افزاري همچنان جاي خود را صنعت حفظ نموده است. طراحي ،عيب يابي وبستن مدار سه عامل بسيار مهم در مهارت يك فر

 دوره  سنسوريك:

 هدف:

هر كميت فيزيكي معين را كه بايد اندازه گيري شود به شكل يك كميت ديگر مي كند. ديجيتال تبديلياكميتهاي الكتريكي آنالوگ به  را اي كه كميتهاي فيزيكي كننده المان حس

 .به معني حس، برگرفته شده است sense،به معني توانائي حس كردن يا sensorium  سنسور از كلمة التين.تبديل مي كند)تغيير مي دهد( كه   مي تواند پردازش شود

 توانايی:

– جريان -عملكرد سرعت-حفاظتها -ها ولتاژ–شناسايي انواع سنسورها و گروه بندي كلي برحسب تماس و مزاياي هر گروه ومكانيزم آنها.بررسي پارامترهاي مهم همچون)فاصله ها 

 پنج – سيمه چهار – سيمه سه –التراسونيك ، فيزيكي در صنعت. سيم بندي سنسورهاي دو سيمه  نوري، زني،خا القايي، سنسورهاي كاربرد و عملكرد ساختار، تشريح. تعدادسيمها

 .ذكرشده ازسنسورهاي دوربااستفاده تغيير – توان تبديل – جهت تغيير –مدار تبديلي -مدار ترتيبي (.بررسي AC-DC)  سيمه

 كاربرد:

اطالعات مختلف از وضعيت اجزاي متحرك سيستم را به  كه استدستگاه كنترل اتوماتيك  سيستم هاي حلقه بسته و جزء الينفكحلقه فيدبك در  سنسور بخشي از اجزاي جدا نشدني

ر آن را اندازه گرفته اولين بخش از وسيله اندازه گيري كه مستقيماً باكميت مورد نظر در ارتباط است و هرلحظه تغييرات حاصله داز منظرمهندسي ابزار دقيق ،  ميكندواحد كنترل ارسال 

 .و پاسخ مناسب مي دهد



 

 

ال،پاسخ فركانسي مناسب و قابليت استفاده سنسورهاي بدون تماس بويژه انواع خازني، القايي و اولتراسونيك آن كاربرد بسيار وسيعي در سيستم هاي صنعتي دارند، فركانس سوئيچينگ با

 اصلي ترين مزيت اين سنسورها ست. كه را ه را براي استفاده وسيع در صنعت و روباتيك هموار مي كند.در محي  هاي سخت كاري بدليل نداشتن كنتاكت مكانيكي، 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                                         محاسبات روشنايی فنیعنوان دوره:

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن : 

نايي است و چون بيشترين مهندسي روشنايي درجهان بيش ازيك قرن سابقه دارد.اين شاخه از مهندسي روشنايي، آميخته اي از علم و هنر است ومهمترين حس،حس بي

 مشكالت، سردرد  و اوقات ما در ساختمان ها مي گذرد بنابراين طرح سيستم روشنايي ازاهميت ويژهاي برخوردار است نقص در روشنايي ، باعث عوارضي  چون خستگي

 بينايي 

 مي شود.

 سرفصل هاي آموزشي :
 

 آناليز دوره روشنايی فنی

 

   تعاريف 1-

 در تاسيسات روشنايي بررسي نكات ضروري

 بررسي مشخصات فني كه تاسيسات روشنايي راتعريف مي كند

                                          عناصر مورد انتخاب در محاسبه 2-

 سقف و.....–اثاثيه -ضرايب انعكاس-مشخصات معماري-تعريف محل

 ضرايب انعكاس 3-

 بررسي ضرايب انعكاس رنگها

 س سقف ،ديوار واشياء و....بررسي ضريب انعكا

 جداول روشنايی متوسط توسعه شده 4-

 درخصوص نوع فعاليتها وشدت روشنايي آنها برحسب لوكس

 تعاريف كميتهای اصلی روشنايی 5-

 ضريب بهره نوريشدت روشنايي-درخشندگي-شدت نور-جريان نوري

 انواع پخش نور 6-

 بررسي انواع پخش نورهاوبيان كاربردهاي آنها

 شناسايی اصول در طراحی روشنايی -7

 زيبايي -بهداشتي-اقتصادي

 بررسی  انواع طراحی روشنايی  -8

 طراحي روشنايي موضعي وكاربرد آنها-2طراحي روشنايي عمومي 

 مولفه های كه در محاسبات درنظر گرفته می شوند -9

 بررسي شدت روشنايي ،نوع روشنايي،سيستم روشنايي ،نوع المپهاو......

 ررسی روابطب -01

 شناسايي رواب  وبكار گيري آنها براي حل مسائل كاربردي

 

 

 فراگير باگذراندن دوره مربوطه توانايي محاسبات روشناي فني با توجه به نوع كار درخصوص بدست آوردن تعداد المپهاونحوه استقرار آنها

 بارعايت اصول ونكات بررسي شده بدست خواهد آورد%

 

 اركاربرد در بازار ك

 

 درواحد هاي مسكوني،تجاري،اداري وصنعتي بادر نظر گرفتن اصول وقواعد محاسبات روشنايي فني مي توان به نتايج 

 زيردست يافت:

           سهولت صدور فرمان - 3                                 سهولت نگهداري -2                     روشنايي كافي -1

 ميزان هزينه و استهالككاهش  -6واصول بهداشتي          رعايت زيبا شناسي -5            مصرف انرژي كاهش -4

 

 

  ساعت 21مدت دوره : 

   



 

 

 
  لوگوپيشرفته)رله های قابل برنامه نويسی( عنوان دوره:

 :آن و هدف از برگزاری  دوره  معرفی
در پروسه  بر همگان روشن است، باتوجه به اينكه MINI PLCويا PLCاهميت اتوماسيون صنعتي با استفاده از كنترل كننده هاي قابل برنامه نويسي همچون ،عتدر صن

وارد بازار جهاني شده  1446ز سال كه ا LOGOتوان از يموارد م نگونهيا نياز نمي باشد لذادرزياد  خروجيهاو تعداد ورودي هاي صنعتي به مواردي برخورد مي كنيم كه

 در مهندسي برق واتوماسيون صنعتي بوجود آورده استفاده نمود.را پيشرفت چشمگيري  وقيمت نازل كهو كاربري فوق العاده، است وبه دليل مديريت ساده

 
 سرفصل هاي آموزشي

 آناليز دوره لوگوپيشرفته
 

         بررسي انواع تايمرها 1-

 

  (stairway lighting switch)سوئيچ روشنايي مرحله اي- OBA4&5(Multiple function switch) سوئيچ چند گانه 

 بررس انواع كانترها -2

 استفاده ازكانترهاتحليل واجراءبرنامه هاي كاربردي با

(UP/DOWN COUNTER) يشمارنده صعودي و نزول-(HOURS COUNTER) ساعت شما ر 

(Threshold Trigger) آستانه تحريك 

 
 message textsبرسی -3

 Message texts تحليل واجراءبرنامه هاي كاربردي بااستفاده از تايمره

(Message texts)پيغام نوشتاري 

  shift registerبرسي 4-

 shift register تحليل واجراءبرنامه هاي كاربردي بااستفاده از

(shift register)ثبت كننده تغييرات 

  soft keyبرسي 5-

 Soft key تحليل واجراءبرنامه هاي كاربردي بااستفاده از

(Soft key)كليد نرم افزاري 

 بررسي دستورات آنالوگي 6-

 ازدستورات آنالوگيتحليل واجراءبرنامه هاي كاربردي بااستفاده 

(Analog comparator)مقايسه گر- (Analog threshold trigger)آستانه تحريك آنالوگ- (Analog Amplifier)تقويت كننده سيگنالها- 

(Analog watchdog)كنترل داده هاي آنالوگي- (Analog differential trigger)راه انداز تفاضلي آنالوگي- 

(Analog Multiplexer)كننده آنالوگي تسهيم- (Analog Ramp) باال و پايين كردن مقاديرآنالوگي- 
(PI Controller) 

 

 ء برنامه ها یا لوگوبرنامه نويسي و اجرا7-

 برنامه زنگ مدارس،آبياري مزارع،چراغ راهنماورقص نورو..

 

 رد(())براي برنامه نويسي واجراء برنامه ها، يكدستگاه لوگودر اختيار هر فراگير قرار مي گي

 

 

 كار:كاربرد در بازار

                  امكانات حمل و نقل از جمله نوار نقاله ها، با البر ها.... كنترل هوشمند -1
 سيستم نورپردازي هوشمند -2
 آبياري مزارع وباغچه ها سيستمودروازه ها،درب هاكنترل هوشمند  -3

 امه هاي كاربردي بااستفاده از تايمرهاتحليل واجراءبرن

(OFF DELAY)تايمر تاخير در قطع- (ON/OFF  DELAY) تايمر تاخير در وصل و قطع- 

(RETENTIVE  ON  DELAY)تايمر تاخير در وصل- (wiping relay)كنتا كت لغزان- 

OBA4&5 (Edge triggered wiping relay) كنتا كت لغزان-(weekly timer)ي تايمر هفتگ-(Yearly timer) تايمرساالنه 

(Asynchronous Pulse Generator) مولد تپش- (Random Generator)مولد تصادفي 



 

 

 عالئم كنترل ترافيك و پنل هاش نماي -4
 و مديريت انرژي وشمندي ههوا تهويه -5
 ا،پمپ ها،موتورها،كمپرسورهاهماشينهاازجمله شيرهوشمند كنترل -6
 سيستم هاي اندازه گيري سطح -7
 

 ساعت 21مدت دوره : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :كار كاربرد در بازار

 امكانات حمل و نقل از جمله نوار نقاله ها، با ال بر ها.... كنترل هوشمند -1

 سيستم نورپردازي هوشمند -2

 آبياري مزارع وباغچه ها سيستمودرب هاودروازه هاكنترل هوشمند  -3

 عالئم كنترل ترافيك و پنل هاش نماي -4

 و مديريت انرژي ي هوشمندهوا تهويه -5

 ا،پمپ ها،موتورها،كمپرسورهاهماشينهاازجمله شيرهوشمند كنترل -6

 سيستم هاي اندازه گيري سطح -7

 ساعت 21مدت دوره : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات عناوين رديف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

4 
 برنامه نويسي و

 اجراءبرنامه ها با لوگو

 تحليل مدارات صنعتي وبرنامه نويسي كليه مدارات صنعتي با استفاده از گيتهاي مربوطه

 ي ديگري،مدار يك محل،دومحل،دائم ولحظه اي،يكي پس از ديگري باوقفه وبدون وقفه،يكي بجا

پس از ديگري وبجاي ديگري،چپگرد وراستگرد با حفاظت كامل،چپگرد وراستگرد سريع،ميز مسابقه،ستاره 

 ومثاث،چپگردوراستگرد ستاره ومثلث،موتورهاي دوسرعته و...

 كردن برنامه DOWN LOAD&UP LOADو  pcكار با نرم افزاروبرنامه نويسي با آشنايي با نرم افزار 11

11 
 تورات پيشرفتهبررسي دس

 واجراء برنامه ها با لوگو

(LATCHING RELAY) فليپ فالپ-(PULSE RELAY) رله ضربه اي 

 

(ON  DELAY)تايمر تاخير در وصل 

 

 ومدارات اتوماتيك RS&SRفليپ فالپبرنامه نويسي مدارات تحليل شده با  برنامه نويسي 11

 گودر اختيار هر فراگير قرار مي گيرد(())براي برنامه نويسي واجراء برنامه ها، يكدستگاه لو



 

 

 

 

 

 

  لوگو مقدماتي)رله هاي قابل برنامه نويسي(  MINIPLCعنوان دوره:

 معرفي دوره و هدف از برگزاري آن :

بر همگان روشن است، باتوجه به  MINI PLCويا PLCاهميت اتوماسيون صنعتي با استفاده از كنترل كننده هاي قابل برنامه نويسي همچون ،در صنعت

كه از سال  LOGOتوان از يموارد م نگونهيا نياز نمي باشد لذادرزياد  خروجيهاو تعداد ورودي در پروسه هاي صنعتي به مواردي برخورد مي كنيم كه اينكه

در مهندسي برق واتوماسيون صنعتي را پيشرفت چشمگيري  وقيمت نازل كهو كاربري فوق العاده، وارد بازار جهاني شده است وبه دليل مديريت ساده 1446

 بوجود آورده استفاده نمود.

 

 سرفصل هاي آموزشي :

 آناليز دوره لوگو مقدماتي

  تعاريف 1-

 تفاده از لوگولوگو،كاربردهاي لوگو،مزاياي اس

 آشنايي باسخت افزارها 2-

 شامل ماژول اصلي،ماژول تغذيه ،كارت هاي افزايشي،كارتهاي حافظه وكابل ارتباطي لوگو به كامپيوتر

 حافظه هاي موجود 3-

RAM-EEPROM-REM(RETENTIVE MEMORY 

 معرفي نسلها 4-

OBA0-OBA1&…… 

 شناسايي انواع لوگو 5-

 صفحه نمايشفاقد _شبكه– LONG_استاندارد

 معرفي زبان برنامه نويسي 6-

FBD-LADDER 

 آشنايي با منوها 7-

 شناسايي كامل منوهاي اصلي و برنامه وبررسي كامل در خصوص تنظيمات آنها

 شناسايي گيت ها واتصاالت 8-

 CO&GFبررسي پوشه هاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  محاسبات سطح مقطع)سيم وياكابل( عنوان دوره:

                      

 دوره و هدف از برگزاري آن : معرفي

چ جرايي ودر سطح مقطع يك هادي بايستي به گونه اي انتخاب شود كه جريان بار در بهره برداري عادي از ظرفيت حمل جريان كابل فراتر نرود وهادي در هي

 درجه حرارت بهره برداري مجاز گرمتر نشود. هيچ زماني از ماكزيمم

 

سرطح مقطرع  :  بررسري محردوده هراي زماني،عوامرل جغرافيايي،رشردجمعيت،طرحهاي توسرعه  موارد ضرروري درفرآينرد طراحري درخصروص انتخراب-1

 اجتماعي،طرحهاي صنعتي،طرحهاي شهري وعوامل اقتصادي و.. 

 

درجره حررارت -ضرريب مصررف همزمراني -انتخاب موتور باقدرت مناسرب-اصالح ضريب قدرت-(ηاندمان) رموارد اثر گذاردرتعيين سطح مقطع : بررسي  -2

 تلفات درسيستم  توزيع -متعادل بودن بارها تعدادكابلهاي مجاورهم-محي  و استفاده از جدول ضريب تصحيح

 

 ، همراه بامثالهاي كامال كاربردي جريان مجاز واستفاده ازجداول از طريقع :  محاسبه سطح مقط -3

 

 همراه، بامثالهاي كامال كاربردي افت ولتاژ از طريق:   محاسبه سطح مقطع  -4

 )تعيين سطح مقطع خطوط فرعي وخ  اصلي بصورت فيزوري، باوجود مصرف كننده هاي تكفاز وسه فاز متعادل ويا نامتعادل درخطوط فرعي( 

 

 

ه توانايي محاسبه سطح مقطع سيمها وياكابلهاي خطوط فرعي وخر  اصرلي رادرخصروص، مصررف كننرده هراي تكفراز وسره فراگير باگذراندن دوره مربوط -

 فاز)متعادل يانامتعادل(درپروسه هاي صنعتي ومجتمع هاي مسكوني وتجاري،بدست خواهد آورد.

 

 كاربرد در بازاركار :

 
  گيري به عمل آيد لذا باانتخاب صحيح سطح مقطع سيمها وكابلها نتيجه مي گيريم كه:دربرق رساني بايد سعي شود از كاهش قابل مالحظه ولتاژ جلو

 راازخود عبوردهند. هاديها بايد بتوانند جريان موردنياز مصرف كننده-1

 هادي بايد طوري انتخاب شودكه ولتاژدوسرمصرف كننده تامين گردد-2

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


