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هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي بَییي هیاًذشت
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كذ استاًذارد3139310201 :

ساعت آهَزشي80 :

آدرس هركس

تلفي هركس

شْرستاى بَییي هیاًذشت-خیاباى هصلي -كَچِ شْیذ صلَاتي-هركس

01332370130

فٌي حرفِ اي بَییي هیاًشت

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذالل هيضاى تحصيالت  :ديپلن
حذالل تَاًايي جسوي ٍ رٌّي  :سالهت كاهل جسوي ٍ سٍاًي
هْاست ّاي پيش ًياص:
-1ساُ اًذاصي هَتَسّاي الكتشيكي
-2كاس با اجضاي سيستوْاي كٌتشل صٌعتي

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
 Plcيكي اص شايستگي ّاي حَصُ كٌتشل ٍ ابضاس دليك هي باشذ كِ كاسّاي ًصب ًشم افضاس  ،ايجاد پشٍطُ،
پيكشبٌذي ٍ تٌظيوات سخت افضاس ،بشًاهِ ًَيسي با دستَسّاي  ،Bit Logicتايوشّا ،همايسِ گشّا سا شاهل هي
شَد .ايي استاًذاسد آهَصشي با هٌْذسيي ٍ  ٍ PLCS7-300كاًتشّاً ،صب ،هًَتاط ٍ سيوبٌذي تابلَ تكٌسيٌْاي
كٌتشل دس كاسخاًِ ّاي صٌعتي دس استباط هيباشذ.
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هشخصات عوَهي شغل :
ايي حشفِ دس حَصُ ي بشق ٍ گشايش كٌتشل ٍ ابضاس دليك هيباشذ .فشد هاّش دس ايي صهيٌِ هيتَاًذ با استفادُ اص
دستَساتي كِ اص طشيك ًشم افضاس بِ سخت افضاس دادُ هيشَد فشايٌذ كٌتشلي تجْيضاتي هاًٌذ هَتَسّا ،چشاغ ّا،
پوپ ّا ٍ ...سا دس دست بگيشد ٍ بِ سادگي ٍ كوتشيي هسضاى سين كشي اًجام دّذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
 – Plcهٌبغ تغزيِ _ كاست ّاي ٍسٍدي ٍ خشٍجي _ هَتَس 1فاص _ كٌتاكتَس_ آهپش هتش – ٍلت هتش

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
كاسآهَصاى ايي حشفِ هيتَاًٌذ با سپشي كشدى دٍسُ كاسٍسصي دس ششكت ّاي فعال دس ايي صهيٌِ هيتَاًٌذ بش هْاست
خَد بيافضايٌذ.
با تَجِ بِ ايٌكِ ايي سشتِ داساي ًشم افضاس شبيِ ساص است ،هيتَاًٌذ بذٍى ًياص بِ سخت افضاس اًَاع بشًاهِ ّا سا
باتَجِ بِ ًياصهٌذي ّاي صٌايغ شبيِ ساصي ًوَدُ ٍ داًش ٍ هْاست خَد سا تكويل ًوايٌذ

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
اهشٍصُ تواهي صٌايغ دسحال استفادُ اص سيستن ّاي َّشوٌذ هيباشٌذ .صيشا دستشسي ّاي بيشتش ٍ ّوچٌيي
كاسبشد ّاي بيشتي ًسبت بِ تجْيضات دستي ٍ هكاًيكي داسًذّ ٍ .وچٌيي استفادُ اص سيستن ّاي َّشوٌذ بِ
هشاتب سادُ تش اص سيستن ّاي دستي است.
ً Plcيض يكي اص تجْيضات َّشوٌذ دس صهيٌِ فعاليت ّاي صٌعتي بَدُ لزا آيٌذُ كاسي بسياس خَبي سا داسد ٍ اكثش
كاسخاًِ ّا ٍ كاسگاُ ّاي صٌعتي دسحال استفادُ اص اتَهاسيي َّشوٌذ هيباشٌذ ٍ ًياصهٌذ ًيشٍي كاس هسلط بِ ًشم
افضاس ٍ سخت افضاس  plcهيباشٌذ.
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نام حرفه آموزشی :
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