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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حذالل هیساى تحصیالت  :فَق ديپلن رشتِ ّای فٌي ٍ برق
حذالل تَاًايي جسوي ٍ رٌّي  :داشتي سالهت کاهل جسواًي ٍ رٍاًي
ساير شرايط :داشتي حذالل 22سال توام

اهویت حرفه هورد نظر :
ًرم افسار  LabVIEWکِ هحصَل شرکت  National Instrumentاهريکا است ،اهرٍزُ بِ عٌَاى بسرگتريي ًرم
افسار در زهیٌِ طراحي سیستن ّای کٌترل ٍ هاًیتَريٌگ بِ کوک کاهپیَتر هي باشذ .ايي ًرم افسار ابسارّای بسیار
هتٌَعي را در تواهي زهیٌِ ّای هٌْذسي ،با کاربردّای صٌعتي ،تحمیماتي ٍ آهَزشي برای توام هٌْذسیي ٍ
داًشجَياى دارا هي باشذ .بِ کوک ايي ًرم افسار ٍ هحیط گرافیکي کاربر پسٌذ آى هيتَاى بِ سرعت برًاهِّای
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کاربردی را تَسعِ داد .طیف کاربرد ايي ًرم افسار رشتِّای هٌْذسي برق ،کاهپیَتر ،هکاًیک ٍ هٌْذسي شیوي را
در بر هيگیرد ٍ ًیس ،در تواهي زهیٌِ ّای صٌعتي ٍ اتَهاسیَى ،ايي ًرم افسار کاربردی است.

هشخصات عووهي شغل :
شايستگي کار با ًرم افسار  LABVIEWاز شايستگي ّای حَزُ کٌترل ٍ ابسار دلیك هي باشذ ٍ کارّايي از لبیل
کٌترل ًرم افسار ٍ هحیط برًاهِ ًَيسي  ، VI SUB ٍ VIکٌترل برًاهِ ّا با استفادُ از حلمِ ّا ٍ ساختارّای شرطي
ٍ ترتیبي ،تعريف دادُ ّا بِ صَرت آرايِ ّا ٍ کالسترّا ٍ رشتِ ،هذل سازی تَسط تَابع رياضي ٍ هٌطمي ٍ
همابسِ ای در  ،LABVIEWتحلیل گرافیکي دادُ ّای خرٍجي با استفادُ از  ،GRAPH ٍ CHARTاًتمال ٍ رخیرُ
سازی دادُ ّا تَسط تَابع ٍرٍدی – خرٍجي ( ،)O/I FILEگرُ خصَصیت ٍ هتغیرّای هحلي ٍ سراسری ٍ ارتباط
بیي دٍ  ،VIجوع آٍری دادُ ّا ٍ سیگٌال ٍ تبذيل سیگٌال آًالَگ بِ ديجیتال ٍ بالعکس ،اتصال هذل طراحي شذُ
بِ سخت افسار تَسط کارت ّای درايَر را شاهل هي شَد.

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
هْوتريي تجْیسات :کاهپیَتر ،کارت جوع آٍری دادُ

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
کارآهَزاى هي تَاًٌذ برای تکویل هْارت پس از ايي دٍرُ جْت بکارگیری داًش

ٍ هْشارت خشَد بشا اششتغال در

کارخاًِّا کسب تجربِ ًوايٌذ.

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
ًششرم افششسار  Labviewدر رشششتِّششا ٍ صششٌايع هختلفششي هاًٌششذ رشششتِ هٌْذسششي بششرق گششراي

کٌتششرل،

الکترًٍیک ,لذرت ,هکاًیک ٍ هٌْذسي پسشکي کاربرد فراٍاًي دارد .هتاسفاًِ در کشَر ها تعذاد هٌْذسشاًي کشِ
تسلط بر ايي ًرم افسار داشتِ باشٌذ بسیار کن هي باشذ ٍ داًشجَياى رشتِ ّای هربَطِ هي تَاًٌشذ بشا آهشَز

ٍ

تجريِ کافي در ايي ًرم افسار بِ هشاغل هربَطِ در کٌترل پرٍسِّا در صٌايع کشَر بِ صَرت  PC-BASEتَسشط
کاهپیَترهشغَل شًَذ .الزم بِ رکر است کِ حمَق در ًظر گرفتِ شذُ برای ايي هٌْذسیي ًیس لابل تَجِ هیباشذ.
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