معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي شوارُ  82دّاقاى
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 878ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

تلَار اًقالب-خیاتاى شْذاي قشقائي-جٌة پوپ گازCNG

53335102

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حداقل ه٘صاى تحص٘الت دٗپلن زٗاضٖ  ،دٗپلن تجسبٖ  ،دٗپلن فٌٖ ٌّسستاى ٍ ٗا داًص آهَش پاِٗ دٍاشدّن ضاخِ
کاز ٍ داًص با حداقل تَاًاٖٗ جسوٖ ٍ ذٌّٖ داضتي سالهت کاهل جسواًٖ ٍ زٍاًٖ هْازت ّإ ٍ پ٘ص ً٘اش ًدازد.

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
 ، PLCکٌتسل کٌٌدُ ًسم افصازٕ است کِ دزقسوت ٍزٍدٕ  ،اطالعاتٖ زا بِ صَزت باٌٗسٕ دزٗافت ٍآًْا زا طبق
بسًاهِ إ کِ دزحافظِ اش ذخ٘سُ ضدُ پسداشش هٖ ًواٗد ٍ ًت٘جٔ عول٘ات زا ً٘ص اش قسوت خسٍجٖ بِ صَزت
فسهاًْاٖٗ بِ گ٘سًدُ ّا ٍ اجسا کٌٌدُ ّإ فسهاى ) (Actuatorsازسال هٖ کٌد .بِ عبازت دٗگس  PLCعبازت اش ٗک
کٌتسل کٌٌدٓ هٌطقٖ است کِ هٖ تَاى هٌطق کٌتسل زا تَسط بسًاهِ بسإ آى تعسٗف ًوَد ٍ دز صَزت ً٘اش ،بِ
زاحتٖ آى زا تغ٘٘س داد.
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هشخصات عوَهي شغل :
کازٍز  PLCدزجِ ٗک کسٖ است کِ پﺲ اش گرزاًدى دٍزُ ّإ آهَشضٖ ﻻشم بتَاًد اش عْدُ پ٘ﻜس بٌدٕ ٍ اًجام
تٌظ٘وات سﺨت افصازٕ  ٍ - PLC S7 000/000بسًاهِ ًَٗسٖ پ٘طسفتِ دز هحٗط  Step7بسآٗد ٍ دز ًْاٗت اش عْدُ
اًجام پسٍضُ ّإ صٌعتٖ بسآٗد

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال تِ ایي حرفِ :
ٗﻜٖ اش پسکابسدتسٗي تجْ٘صات اتَهاسَ٘ى صٌعتٖ ّ PLCا هٖ باضٌد .اش طسٗق اٗي ابصاز فساٌٗدّا با استفادُ اش
ًظازت بس ٍزٍدٕ ّإ س٘ستن ٍ زٍضي ٗا خاهَش کسدى خسٍجٖ ّإ آى بس اساس بسًاهِ ّاٖٗ کِ اش طسٗق شباى
ّإ  PLCطسح زٗصٕ ٍ بسًاهِ زٗصٕ ضدُ اًد ،تحت هاً٘تَزٌٗگ قساز هٖ گ٘سًد .فسٍشّ PLCا دز شهاى ّاٖٗ هَزد
اًجام هٖ گ٘سًد کِ فساٌٗدّإ کٌتسلٖ الﻜتسٗﻜٖ هٖ باٗست ٍزٍدٕ ّا ٍ خسٍجٖ ّإ فساٌٗدّا زا بِ دقت ٍ بِ
صَزت هستوس هَزد پاٗص ٍ هاً٘تَزٌٗگ قساز دٌّد .اش اٗي زٍ استفادُ اش اٗي ابصاز اتَهاسَ٘ى صٌعتٖ دز ٍاحدّإ
صٌعتٖ هﺨتلف بس٘از زاٗج است .بِ اٗي تست٘ب ٍ با استفادُ اش ّ PLCا فساٌٗد ًظازت بٌِْ٘ هٖ ضَد.

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
کازٍز  PLCدزجِ  ، 1هﻜاتسًٍ٘ک  ،ابصازدق٘ق ّ٘ ،دزٍل٘ک ٍ پٌَهات٘ک  ،س٘ستن ضبﻜِ  ، PLCهاً٘تَزٌٗگ
WINCE

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال تِ ایي حرفِ :
ّواًگًَِ کِ هستحضس ّست٘د اهسٍشُ با پ٘طسفت علن ٍ تﻜٌَلَضٕ کازبسد کاهپَ٘تس دز صٌعت ً٘ص ًوَد پ٘دا کسدُ
است بدٗي گًَِ بِ جإ تابلَّإ فسهاى ٍ قدزت دستگاُ ّإ خط تَل٘د کِ تواها بِ صَزت زلِ کٌتاکتَزٕ ساختِ
هٖ ضد ٍ دز ًت٘جِ بسإ تعو٘س ٍ ع٘ب ٗابٖ ّس اٗساد اٍﻻ بِ تجسبِ ٍ ضٌاخت کافٖ اش تابلَ ً٘اش بَد ٍ ثاً٘ا باٗستٖ
هسحلِ بِ هسحلِ تواهٖ تابلَ اش طسٗق ًقطِ کٌتسل هٖ گسدٗد  ،اها اهسٍشُ با استفادُ اش  PLCهٖ تَاى ّس اٗسادٕ زا
هًَ٘تَز ًوَد ٍ بس زٍٕ صفحِ ً OPواٗص داد بدٍى ً٘اش بِ ًقطِ ٍ بساحتٖ هٖ تَاى اٗسادات دستگاُ زا دز
کَتاّتسٗي شهاى هوﻜي هطﺨص ٍ زفع ع٘ب ًوَد.
افساد هسلط بِ اٗي زضتِ هٖ تَاًٌد دز ضسکت ّاٖٗ کِ اش صٌاٗع بستِ بٌدٕ بْسُ بسدازٕ هٖ کٌٌد هطغَل بِ کاز
ضًَدّ .وچٌ٘ي هْازت ّا اٗي حسفِ دز صٌاٗع پاﻻٗطگاّٖ کازبسد دازد.
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