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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
   0-23/1/1/05/23 :   شناسايي شغل مليشماره

  1/2/1389  :  شروع اعتبار
  1/2/1390   : پايان اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2 شماره ، ساختمان ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

 :  كنترل و ابزار دقيقدرسي رشتهاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي 
  
 

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
    اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان-

  : د اصالح و بازنگري فرآين
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  شايستگيگان استاندارد تهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

 سال2  كنترل-برق سي ارشددانشجوي كارشنا رابعه عرفان منش  1

 سال10  كنترل-برق دكتري بهرام كريمي  2

  سال14  مخابرات-برق دكتري جواد شاهميرزايي  3

 سال5 الكترونيك -برق ليسانس مهدي شركت العباسي  4

 سال5  الكترونيك-برق ليسانس مراد برهاني  5

6       

7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
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 :تعاريف
   :استاندارد شغل

  .مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود 
  :استاندارد آموزش 

  .دارد شغل ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استان نقشه
  :نام يك شغل 

  .به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 
   :شرح شغل

ت ها ، بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئولي
  .شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  :طول دوره آموزش 
  .حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  :ويژگي كارآموز ورودي 
  .حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  :ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفه اي ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

  .خواهد بود 
  :صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  :شايستگي 

  .توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  :دانش 

، رياضي ( كه مي تواند شامل علوم پايه . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذحداقل مجموعه اي 
  .، تكنولوژي و زبان فني باشد ) سي ، زيست شنا، شيمي فيزيك 

  :مهارت 
  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  :نگرش 
  . حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق

  :ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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 CFCS7 با نرم افزاركار : ايستگينام ش

  : ١ايستگيش شرح

. د ي برآي صنعتينگ كردن پروژه هايتوريز حوزه برق كه از عهده كنترل و ماناست ا ستگييا شCFCS7 ر با نرم افزاركا
 تابع يادي تعداد زيسي به برنامه نويازي شود و نيفاده مان توابع موجود استي ارتباط مي براCFCS7 يسيزبان برنامه نو

 اين شايستگي با مشاغل مهندسي . باشدينگ آن آسان ميتوري مانwinccنك با يل ليبه دل. ستياستاندارد توسط كاربرن
 .كنترل در ارتباط مي باشد
    ورودي ويژگي هاي كارآموز

  )ك و مخابراتيالكترون, قدرت,كنترل(برق پلم يفوق د: ميزان تحصيالت حداقل 
   جسمي و ذهنيسالمت كامل:  توانايي جسميحداقل 

   -  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآ دوره طول
  ساعت     60     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     23   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      37  :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -   :                                زيروكارـ 
  ساعت      -   :                              ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %65يعملآزمون 

 % 25آزمون  نظري 

 %10ياخالق حرفه ا

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
 سال سابقه كار مرتبط و      2و حداقل   ) ك و مخابرات  يالكترون, قدرت  ,كنترل(سانس برق   ي ل يليدارا بودن حداقل مدرك تحص    

  تسلط به نرم افزار مربوطه
  

                                                 
1. Job Description  
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                              شايستگياستاندارد 
   شايستگي كارهاي -

  ها توانايي رديف

  الگوريتم نويسي ييتوانا  1

 CFCS7ط نرم افزار ي كار در محييتوانا  2

   استفاده از چارتييتوانا  3

  جاد و كار با بلوكي اييتوانا  4

 CFCS7جاد اتصاالت در ي اييتوانا  5

 (Run time)ات زمان اجرا يم خصوصي تنظييتوانا  6

  توانايي كامپايل كردن و دانلود برنامه  7

  توانايي تست برنامه  8

 WINCCتوانايي برقراري ارتباط با   9

10   

11    

12    
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  الگوريتم نويسي ييتوانا

3 2 5 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد  ابزار، تجهيزات
   و منابع آموزشيمصرفي

        :دانش 

      5/0  الگوريتم نويسيل اصو

      5/0   آنيك پروسه و استراكچر ساختاريل ينحوه تحل

      5/0  گريكديك پروژه و نحوه ارتباطات آنها با يزات يتجه

      5/0   مربوطهي هاinterlock يز و بررسيك تجهيط كار يل شراينحوه تحل

      5/0  زيك تجهي ي هاي و خروجيورود

      5/0  ك پروسهي يه بسته براك كنترل حلقيجاد ينحوه ا

        :مهارت 

    5/0    گريكديزات با يك پروسه و ارتباط تجهيدن فلوچارت يكشنوشتن الگوريتم و 

ط متوقف  يز و مشخص كردن شرا    يك تجه ي ير راه انداز  ين تقدم و تاخ   ييتع
  زيك تجهيشدن 

  1    

    5/0    كشيدن فلوچارت كامل حلقه بسته يك پروسه

  :نگرش 
  ت در انجام كاردق

  استفاده از برنامه نويسي سازمان يافته
  : ايمني 

  :توجهات زيست محيطي 
  

  كيماژ
  ت بورديوا

 A4 برگه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
 CFCS7ط نرم افزار يحم كار در ييتوانا

5/4 6 5/10 

  

  ني  ايم،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

        :دانش 

      CFCS7 5/0ط يمح

      1   و كتابخانهsheet ,chartاصول كار با 

      5/0  اصول كار با وقفه ها و نحوه تنظيم آنها

      CFCS7  1ه اصول كار با كتابخان

      1  اصول كار با تجهيزات از پيش تصفيه شده و شناخت ورودي و خروجي

      help 5/0نحوه استفاده از 

        :مهارت 

    CFCS7   5/1نصب برنامه 

    3     برنامهhelpاستفاده از 

    5/1    ايجاد يك پروژه

  :نگرش 
  دقت در انجام كار

   يافتهاستفاده از برنامه نويسي سازمان
  : ايمني 

  
  :توجهات زيست محيطي 

  

  كيماژ
  ت بورديوا

  A4برگه 
 CFCS7نرم افزار 

  رايانه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   استفاده از چارتييتوانا

2 3 5 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  ابع آموزشيمصرفي و من

        :دانش 

      1  ي و خروجين وروديياصول كار با چارت و تع

      5/0  ك بلوكياستفاده از چارت به عنوان اصول 

      5/0   ديگرك چارتيك چارت داخل ياستفاده از اصول 

        

        :مهارت 

    CFCS7   2جاد چارت در يا

    5/0    جاد چارت به عنوان بلوكيا

    5/0    گريك چارت ديك چارت داخل يجاد يا

        

  :نگرش 
  دقت در انجام كار
  ستمي در سي طراحيحداقل كردن خطا

  : ايمني 
  

  :توجهات زيست محيطي 
  

  كيماژ
  ت بورديوا

   A4   برگه
 CFCS7نرم افزار 

  رايانه 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  آن و كار با بلوك  جاديا ييتوانا

5/2 8 5/10 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

        :دانش 

      5/1  ت آناين خصوصيياصول كار با بلوك ها و تع

      5/0  ب كردن بلوك هاياصول ترك

      5/0   براي شناخت بلوك ها helpنحوه استفاده از 

        :مهارت 

    1   انتخاب و تنظيم بلوك هاي تايمر و كانتر

    1    انتخاب و تنظيم بلوك هاي تبديل كننده و مقايسه اي

    1    ايجاد يك بلوك دلخواه و تنظيم كردن آن

    1    از بلوك هاي بدون مكان و تعيين ورودي و خروجي بلوكاستفاده 

    4    ايجاد يك برنامه و استفاده از بلوك هاي از پيش تعيين شده 

  :نگرش 
  دقت در انجام كار

  حداقل كردن خطاي طراحي در سيستم
  : ايمني 

  
  :توجهات زيست محيطي 

  

  كيماژ
  ت بورديوا

   A4   برگه
 CFCS7نرم افزار 

  رايانه
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  استاندارد آموزش 
  ي ي تحليل آموزش  برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
 CFCS7جاد اتصاالت در يا ييتوانا

2 4 6 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

        :دانش 

      1   و سمبل هايو اتصاالت به آدرس اشتراكار با اتصاالت بلوك ها اصول ك

      5/0   زمان اجراياصول كار با اتصاالت در گروه ها

      5/0  ياصول كار با اتصاالت متن

        

        :مهارت 

    1   گريكديجاد بلوك ها و اتصاالت آنها با يا

    2     ها و آدرس هاي و خروجيجاد اتصال با وروديا

    1    جاد اتصال آني زمان اجرا و ايف گروه هايتعر

        

  :نگرش 
  دقت در انجام كار
  ستمي در سي طراحيحداقل كردن خطا

  : ايمني 
  

  :توجهات زيست محيطي 
  

  كيماژ
  ت بورديوا

   A4   برگه
 CFCS7نرم افزار 

  رايانه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
 (Run time)ات زمان اجرا يم خصوصيتنظ ييتوانا

2 2 4 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

        :دانش 

      1  ات زمان اجرايش خصوصيرايم و وينحوه تنظ

      5/0   و كار با اشاره گري مرحله ايش اجرايراينحوه و

      5/0 (Run time groups) زمان اجرا ياصول كار با گروه ها

        

        :مهارت 

    2    ش زمان اجرايرايات و ويم پارامترها و خصوصيتنظ

        

  :نگرش 
  دقت در انجام كار
  ستمي در سي طراحيحداقل كردن خطا

  : ايمني 
  

  :ت زيست محيطي توجها
  

  كيماژ
  ت بورديوا

   A4   برگه
 CFCS7نرم افزار 

  رايانه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  ل كردن و دانلود برنامهيكامپا ييتوانا

5/2 3 5/5 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  زشيمصرفي و منابع آمو

        :دانش 

      1  ل و دانلود كردن برنامهي كامپايمات برايتنظ

 ناخواسـته در    ي كردن از متوقف شدن هـا      يري و جلوگ  CPUاصول كار با    
CPU 

5/1      

        

        

        :مهارت 

    1    مات آني و انجام تنظPLCك برنامه به يل كردن و دانلود كردن يكامپا

    1    ل كردن چارت به عنوان بلوك و برنامهيكامپا

    1    ك پروسهي يب و برطرف كردن خطاي و رفع عيابيب يع

        

  :نگرش 
  دقت در انجام كار

  : ايمني 
  :توجهات زيست محيطي 

  

 CFCS7نرم افزار 

  رايانه
 AOكارت 
 AIكارت 

DOكارت   
PC adaptor 
PLCS7300 

  هيمنبع تغذ
Rail 

   ولت24گنال يچراغ س
 NC, NOد چرخان يكل

 Stop/startد يكل
 emergency stopد يكل
   تك فازياتورينيد ميكل
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  تست برنامهييتوانا

5/2 4 5/6 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادار  ابز،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

        :دانش 

      1 (test mod)اصول كار با تست مد 

 ي و خروجـ   ينـگ اطالعـات ورود    يتورير فعـال كـردن مان     يا غ ينحوه فعال   
  كيناميد

5/0      

      5/0  ي و خروجي ورودين پارامترهايي تعيچگونگ

      5/0  كار با پنجره رونداصول 

        :مهارت 

    1   يشگاهيتست كردن برنامه در مد آزما

    1   يتست كردن برنامه در مد پروسه ا

    1     بلوك و چارتين پارامترهايينگ كردن و تعيتوريمان

    1    ي و خروجي وروديك سريش ينما

  :نگرش 
  دقت در انجام كار

  نه هاي و كاهش هزينه سازيبه
  : ايمني 

  
  :توجهات زيست محيطي 

  كيماژ
  ت بورديوا

   A4   برگه
 CFCS7نرم افزار 

  رايانه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
 wincc ارتباط با يبرقرار ييتوانا

2 5 7 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  بع آموزشيمصرفي و منا

        :دانش 

      compile os 5/0اصول كار با 

      5/0  كيجاد صفحه استاتينحوه ا

      S7 5/0 يك با پارامترهايزات استاتيك كردن تجهيناميروش د

      AS – OS Engineering 5/0اصول كار با 

        :مهارت 

    wincc   1 استفاده در يك برنامه برايدن ل كريكامپا

    2    كيجاد صفحه استاتيا

    S7   2 يك با پارامترهايزات استاتيك كردن تجهيناميد

        

  :نگرش 
  زاتيتجه بهينه يدقت در حفظ و نگهدار

  ياز مواد مصرف بهينه  و استفادهيت اصول نگهداريرعا
   از راه دور و تسلط به كل پروسه در آن واحديفي و كيمح دستورات و نظارت كي صحيدقت در اجرا

  : ايمني 
  

  :توجهات زيست محيطي 

  كيماژ
  ت بورديوا

   A4   برگه
 CFCS7نرم افزار 

  رايانه

  



 15

    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

     عددCFCS7 1نرم افزار   1

     عدد8  زات كامليانه با تجهيرا  2

     عددAO 1كارت   3

    د عدAI  1كارت   4

5  DOعدد1   كارت     

6  PC adaptor 1عدد     
7  Plcs7300 1عدد     
     عدد1  هيمنبع تغذ  8

9  Rail 1عدد     
     عدد1   ولت24گنال يچراغ س  10

     عددNC ,NO 1د چرخان يكل  11

     عددStop/start 1د يكل  12

     عددemergency stop 1د يكل  13

     عدد1   تك فازياتورينيد ميكل  14

     عدد15   يصندل  15

     عدد1  قيكپسول اطفاء حر  16

     عدد1  هي اوليجعبه كمك ها  17

    ي سر8  يلوازم كمك آموزش  18

        

        

  
  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  .ود  مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه ش-
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  منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 شرح رديف

1 Helpنرم افزار    
  
 
  
  
  


