آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد

تاريخ 94/10/01:
شماره 941001:
پيوست :

چيستا رباتيك صدرا

داود جعفري مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد چيستا رباتيك صدرا
صاحب امتياز کتاب آريانا
آموزش مكانيك ربات براي دانش آموزان  10-7سال

خلق فکر و ايدههای نو از بهترين توليدات جهان امروزی است .اين امر به خوبی ضرورت توجه به خالقيت و پرورش آن را
نشان میدهد .خالقيت موهبتی است که در تمام انسانها بالقوه وجود دارد اما آشکار شدن و گسترش يافتن آن مستلزم
شرايط مناسب است.
فعاليتها به کودک فرصت میدهند تا از قوه تخيلش در حل مسائل استفاده کند و باعث رشد و تقويت خالقيت او شود.
طبق نظر انديشمندان اين فعاليتها به رشد ذهنی ،فکری ،عاطفی ،احساسی و اجتماعی کودک کمک میکند .به عبارت
ديگر آنها به نوعی ابزار و کنترل و تنظيم رفتار کودک هستند .کودک در هنگام طراحی و ساخت ،با دنيای خيالیاش
سروکار دارد و به همين دليل امکان خالقيت ،آفرينش و فرصت آشکار ساختن خصوصيات رفتاری و اخالقی خود را
میيابد .الگوبرداری از سازههای عملياتی و ساخت نمونههايی در ابعاد کوچک موجب هماهنگی بين چشم و دست میشود.
همچنين سرعت عمل ،تمرکز ،گسترش مهارتهای دست و حوصله و پشتکار را به کودکان آموزش میدهد و چنانچه به
صورت گروهی باشد لحظات پرنشاطی را همراه با احساس مسئوليت و وظيفهشناسی برای همه به وجود میآورند.

اصفهان،خيابان آيت ا ...طيب ،روبه روي پمپ بنزين،بن بست عسل  ،پالك 57

تلفن031-32338599:

پست الكترونيكsadra.robot@yahoo.com:

دورنگار031-32338599 :

وب سايت www.sadrarobot.com:

(تاسيس )1392

آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد

تاريخ 94/10/01:
شماره 941001:
پيوست :

چيستا رباتيك صدرا

آموزشگاه چيستا رباتيک صدرا با مديريت آقای داود جعفری دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنـی و حرفه ای
کشور ،آموزشگاه تخصصی در زمينه رباتيک برای گروه های مختلف سنی می باشد.
دوره های تخصصی اين آموزشگاه شامل موارد ذيل می باشد:
• آموزش تخصصی ربات های مسير ياب ،مين ياب،امدادگر،فوتباليست و ...
• آموزش و راه اندازی بازوهای صنعتی (ارتباط ربات با صنعت)
• ارائه مدرک بين المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
• مشاوره تخصصی در زمينه اجرای پروژه های دانشجويی و صنعتی
• معرفی کارآموزان و دانشجويان برجسته به صنايع مرتبط
• آماده سازی کارآموزان جهت شرکت در مسابقات ملی مهارت،جشنواره خوارزمی مسابقات بين المللی رباتيک
()IRANOPENو دانشگاه صنعتی امير کبير
• برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های فنی و مهندسی در زمينه الکترونيک مکانيک ،برنامه نويسی ،رباتيک و
اتوماسيون صنعتی
• توليـد ريموت کنتـرل  10کانالــه با قـابليت کنترل از راه دور همزمـان موتورهــای  DC ،STEPو SERVO
• توليد مجموعه بردهای مدارات منطقی با هدف به کارگيری مدارات منطقی در کاربردهای عملی و رباتيک
ساخت اولين مجموعه فلزي در قالب "مكانيك آسان شده" با نام آريانا
بسته آموزشی آريانا با اخذ مجوز از دفتر تکنولوژی
آموزشی و کمک آموزشی سازمان آموزش کشور به شماره
 24932در قالب مکانيک طراحی شده و می توان علوم
مختلف از جملــه فيزيـــک،رياضــی،مکانيــک و
تکنــولوژی را به سادگی به کار آموزان آموخت.
بسته آموزشی آريانا مجـموعه کوچک شده ای از سـازه
های شبيه سـازی شده مـدرن و صنعتـی برای همه گروه
های سنی است.
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در عصر حاضر الزم است مهارت هايی کسب کنيد که اين امر را می توان با آموزش جذاب در قالب ساخت سازه های
صنعتی به دست آورد.بسياری از مشاغل حال حاضر نيازمند درک صنعتی اوليه هستند.
اين بسته آموزشی با داشتن کتاب آموزشـــی همــراه بـا سرفصل های عملی و منطبق با اهداف کتاب هـای درسـی
گامی نو در آموزش مشاغل جديد برای گروه های سنی مختلف می باشد وقــابـل استفـــاده در رده های سنی مختلف از
دبستان تا دانشگاه و حتی صنعت را پوشش می دهد.
رباتيک فناوری جديد و پيشرفته ای است که هر جز آن بر پايه يک قانون علمی بنا شده و به اصطالح دانش بنيان است.
در اين فناوری از ساده ترين تجربه های بشر که به صورت قانون های علمی درآمده مانند اهرم ها تا قانون های
الکتريسيته ،امواج و الکترونيک استفاده می شود تا رباتی ساخته شود.
بنابراين کارآموز رشته رباتيک الزم است :
1قانون های پايه و اساسی هر جز را فرا گيرد.2در پياده سازی  ،باز و بسته کردن هر جز مهارت يابد.3شجاعت دست زدن به وسايل و تغيير و تبديل اجزای هر مجموعه را کسب کند.4دست و مغز خود را به کار انداخته و هماهنگ سازد تا به درجه خالقيت  ،نوآوری و سازندگی دست يابد.بر اين اساس شرکت نوآوران خالق صدرا سعی دارد تا در سرفصل های آموزشی خود مفاهيم و قانون علمی مربوط به هر
قسمت ساخت ربات را توضيح داده و يادگيرنده را از مرحله تعليم و تقليد با سرعت گذرانده و به مرحله تحقيق و خالقيت
در فناوری های نو برساند.
در اين سرفصل ساخت ربات به سه مرحله مکانيک ،الکترونيک و برنامه نويسی تقسيم می شود.
مکانيک ربات:اين مرحله شامل اصول اوليه ساخت ربات،آموزش مفاهيم حرکتی و فيزيکی ،آموزش نرم افزار شبيه ساز سه
بعدی  Virtual Mecمی باشد.مکانيک ربات با استفاده از بسته آموزشی آريانا آموزش داده می شود.
الکترونيک ربات:آموزش درايورهای راه انداز موتور،آموزش گيتهای منطقی،ساخت ربات های هوشمند ،الکترونيک ربات با
استفاده از بسته آموزشی الکترونيک آموزش داده می شود.
قطعه شناسی :آشنايی با ابزار و تجهيزات مانند مولتی متر،هويه،بردبورد ،شناخت انواع قطعات الکترونيک  ،طراحی و پياده
سازی بردهای الکترونيکی و ساخت ربات مسيرياب،آموزش نرم افزار Proteus
برنامه نويسی :آموزش الگوريتم و فلوچارت با استفاده از نرم افزار جذاب و سه بعدی  ،ROBOTPROGآموزش برنامه
نويسی ميکروکنترلرهای  AVRو ميکروکنترلرهای  PICبا اجرای پروژهای عملی
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