
 

 

  

  

  
 تعالي سمهب

 آموزش معاونت

 درسي هاي برنامه و طرح دفتر

 

   استاندارد آموزش شايستگي
 

 LABVIEWنرم افزار  كار با
 

   يشغل گروه
  كنترل و ابزار دقيق

 

  شايستگي آموزش ملي كد
  

  
 
  

 1/12/1392: استاندارد تدوين تاريخ

30/1/1/05/23-0 
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 رسيد هاي برنامه و طرح دفتر : تصويب و محتوا تدوين بر نظارت

  0-30/1/1/05/23:  شايستگي آموزش شناسايي ملي كد

 درسي هاي برنامه و طرح دفتر آدرس

 ، كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان ، 2 شماره ساختمان ، نصرت خيابان نبش ، شمالي خوش خيابان ، آزادي خيابان – تهران
  97  شماره پالك

  66569900-9:تلفن      66944117:دورنگار
   BARNAMEHDARCI @ YAHOO.COM  : ترونيكي الك آدرس

 :قيقكنترل و ابزار درشته درسي ريزي برنامه تخصصي كميسيون اعضاء
لـيال فرهـادي   -راضيه معصومي-حسين نجاتبخش اصفهاني-ياسين حيات ابدي -مسعود تكي –سيد علي رضا مظفري نيسياني  –مريم فريور 

 راد

 : شايستگي آموزش استاندارد تدوين براي همكار تخصصي و اي حرفه هاي حوزه

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

 ه اي شهرستان شاهين شهرآموزش فني و حرف مركز

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 : بازنگري و اصالح فرآيند
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  شايستگيآموزشاستاندارد كنندگان تهيه

  نام و  رديف
 نام خانوادگي

  آخرين
مدرك 
  تحصيلي

  رشته
  تحصيلي

  شغل
  و سمت

سابقه كار 
  مرتبط

  آدرس  تلفن
  و ايميل

-برق  فوق ليسانس مريم فريور 1
  الكترونيك

 مربي مركز
 فني و حرفه اي

 0312-5206004:تثاب تلفن سال6

 09132064022: همراه تلفن

       FARIVAR.MARYAM@YAHOO.COM:ايميل

  مركز فني و حرفه اي شهرستان شاهين شهر : آدرس
عليرضاسيد 2

مظفري 
  نيسياني

  ليسانس
  فوق ليسانس

 الكترونيك
  صنايع

 مركزرئيس
  ايحرفه  فني و

     0312-5206004:ثابت تلفن سال12
 09136468640 : همراه تلفن

  :       AMOZAFFARI88@YAHOO.COM ايميل

  مركز فني و حرفه اي شهرستان شاهين شهر: آدرس
مهندسي  ليسانس تكيمسعود 3

  الكترونيك
 مربي مركز
 ايفني و حرفه 

 0311-3664900 :ثابت فنتل سال4

 09132691744: همراه تلفن

 :              MASOUDTAKI@GMAIL.COMايميل

  : آدرس
 ياسين 4

  حيات ابدي
 –شيمي   دكتري

  آلي
 2444467 :ثابت تلفن سال5 پژوهشگر

 09131963874: همراه تلفن

 :              YHAYASIN@YAHOO.COMايميل

  شاهين شهر –دانشگاه صنعتي مالك اشتر :  آدرس

حسين 5
بخش نجات

  اصفهاني

مهندسي  فوق ليسانس
  مكاترونيك

مدرس دانشگاه
  آزاد

  0311 - 3205621:ثابت تلفن سال2
 09394610557 : همراه تلفن

 :ايميل
NEJATBAKHSH_HOSSEIN65@YAHOO.COM  

      
  : آدرس

راضيه 6
  معصومي

-برق  فوق ليسانس
  الكترونيك
گرايش 
  ديجيتال

مدرس
  آموزشگاه

 سال3
  
  
  
  
  

 :ثابت تلفن

  09194520599: همراه تلفن
  :       RAZIE.MASOOMI@YAHOO.COMيلايم

  : آدرس
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 : تعاريف

 : شغل استاندارد

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

 : آموزش استاندارد

 . شغل استاندارد در موجود هاي تگيشايس به رسيدن براي يادگيري ي نقشه

 : شغل يك نام

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

 : شغل شرح

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

 : آموزش دوره طول

 . آموزشي استاندارد يك به رسيدن براي نياز مورد جلسات و زمان حداقل

 : ورودي كارآموز ويژگي

 . رود مي نتظارا آموزش دوره به ورود هنگام در كارآموز يك از كه هايي توانايي و ها شايستگي حداقل

 :كارورزي

 آن در كه دارد ضرورت و گيرد مي صورت ماكت با يا محدود صورت به عملي آموزش آن با همگام يا نظري آموزش از بعد كه است مشاغلي در صرفا كارورزي

 مي عكس از استفاده با تئوريك صورت به آموزش محل در فرد كه شايستگي يك آموزش مانند(.شود تجربه شده تعريف مدتي براي واقعي محيط خاص مشاغل

 ).گردد نمي مشاغل از بسياري شامل و ببيند عملي آموزش واقعي مكان يك در مدتي دارد ضرورت و آموزد

 : ارزشيابي

 . بود خواهد اي هحرف اخالق و عملي كتبي ، عملي بخش سه شامل كه ، خير يا است آمده بدست شايستگي يك آنكه مورد در قضاوت و شواهد آوري جمع فرآيند

 : مربيان اي حرفه صالحيت

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

 : شايستگي

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

 : دانش

 ، فيزيك ، رياضي ( پايه علوم شامل تواند مي كه . توانايي يا شايستگي يك به رسيدن براي الزم ذهني هاي توانمندي و ينظر معلومات از اي مجموعه حداقل
 . باشد فني زبان و تكنولوژي ، ) شناسي زيست ، شيمي

 : مهارت

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

 : نگرش

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

 : ايمني

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

 : محيطي زيست توجهات

  .گردد وارد زيست محيط به آسيب كمترين كه شود عمل و رعايت بايد شغل هر در كه است مالحظاتي
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  :1شايستگي استاندارد نام

 LABVIEWنرم افزار  كار با

  : شايستگي استاندارد شرح
كنترل نرم افزار و از قبيل ايي از شايستگي هاي حوزه كنترل و ابزار دقيق مي باشد و كاره  LABVIEWكار با نرم افزار شايستگي 

، كنترل برنامه ها با استفاده از حلقه ها و ساختارهاي شرطي و ترتيبي ، تعريف داده ها به صورت  SUB VIو  VIمحيط برنامه نويسي 
هاي  ، تحليل گرافيكي داده LABVIEWآرايه ها و كالسترها و رشته ، مدل سازي توسط توابع رياضي و منطقي و مقابسه اي در 

، گره   ( FILE I/O )خروجي  –، انتقال و ذخيره سازي داده ها توسط توابع ورودي  GRAPH و   CHARTخروجي با استفاده از 
، جمع آوري داده ها و سيگنال و تبديل سيگنال آنالوگ به ديجيتال و   VIخصوصيت و متغيرهاي محلي و سراسري و ارتباط بين دو 

  .شامل مي شود شده به سخت افزار توسط كارت هاي درايور را بالعكس ، اتصال مدل طراحي 
  :ورودي كارآموز هاي ويژگي
 فني فوق ديپلم: تحصيالت ميزان حداقل

 سالمت كامل جسمي و ذهني: جسمي توانايي حداقل

  ندارد : استاندارد اين نياز پيش هاي مهارت

 : آموزش دوره طول
 ساعت   90    : آموزش    دوره طول

 ساعت  27   : نظري آموزش زمان -

 ساعت  63   : عملي آموزش زمان -

 ساعت     -    :       كارورزيزمان  -

  ساعت    -      :         پروژه زمان -

  ) درصد به (ارزشيابي بندي بودجه
 %25:نظري آزمون

 %65: عملي   آزمون

  %10: اي حرفه اخالق

  : مربيان اي حرفه هاي صالحيت
  بودن مدرك كارشناسي برقدارا

  سال سابقه كار مرتبط 3دارا بودن حداقل 

                                                            
١ . Job / Competency Description 
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  :) اصطالحي (استاندارد دقيق تعريف ٭

مي باشد و به كمك اين نرم افزار، كاربر مي تواند بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     2013نگارش نرم افزار مورد استفاده در اين استاندارد 
و در صـنعت   كنـد يط برنامه نويسي گرافيكي بدون نياز به وارد كردن كد مدل سازي مجازي يك آزمايشگاه مجازي را با يك مح

و در برخي موارد بطور مستقيم وظيفه نظـارت و   نمودهو ابزار دقيق و پردازش سيگنال و تصوير در بخش مخابرات از آن استفاده 
  .كنترل فرايند را بوسيله اين نرم افزار به عهده بگيرد

  
 
   :)جهاني مشابه اصطالحات و (استاندارد  يانگليس اصطالح ٭
  
  
  
  
 
   :استاندارد اين با مرتبط هاي رشته و استانداردها ترين مهم ٭

 8-1/1/44/51   كد استاندارد : صنعتي كار اتوماسيون -

 8-3/1/40/44كد استاندارد   : كارابزاردقيق  -

 8-1/1/13/44كد استاندارد : مكاترونيك كار -

 0-1/1/35/32اندارد كد است : MATLABكارور  -

  
  
 
   :كار سختي سطح و شناسي آسيب جهت از شغلي استاندارد جايگاه ٭

  ...................................... مرجع و سند طبق   آسيب كم و عادي مشاغل جزو : الف

 ...................................... مرجع و سند طبق   سخت نسبتاً مشاغل جزو : ب

 ........................................ مرجع و سند طبق               آور زيان و سخت مشاغل جزو : ج

   كار وزارت از استعالم به نياز : د
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 1شايستگي استاندارد

 كارها-

  عناوين رديف

 SUB VIو    VI بوسيله ساخت  VIكنترل نرم افزار و محيط برنامه نويسي   1

  با استفاده از حلقه ها و ساختارهاي شرطي و ترتيبيها كنترل برنامه   2

  آرايه ها و كالسترها و رشته داده ها به صورت  استفاده از  3

   LABVIEWدر مقايسه اي و  مدل سازي توسط توابع رياضي و منطقي  4

 GRAPHو   CHARTخروجي با استفاده از تحليل گرافيكي داده هاي   5

    ( FILE I / O ) خروجي –فايل ورودي  ها توسط توابعانتقال و ذخيره سازي داده   6

  VIمتغيرهاي محلي و سراسري و ارتباط بين دو  تعريف گره خصوصيت وايجاد   7

  جمع آوري داده ها و سيگنال و تبديل سيگنال آنالوگ به ديجيتال و بالعكس  8

  اتصال مدل طراحي شده به سخت افزار توسط كارت هاي درايور   9

  
  
  
  
  

 

  
                                                            
١ Occupational / Competency Standard 
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  آموزش استاندارد
  آموزش تحليل ي برگه-

 : عنوان

 VIكنترل نرم افزار و محيط برنامه نويسي 
  SUB VIو    VI بوسيله ساخت 

    زمان آموزش    
  جمع  عملي  نظري
4.5  10  14.5  

  ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش
 مرتبط محيطي زيست توجهات

  مواد ، ابزار ، تجهيزات
 آموزشي منابع و مصرفي

          :دانش
  ديتا پروژكتور -
  لقات آن عو مت رايانه-
  LABVIEWنرم افزار -

       محيط نرم افزار
        استفاده از المان هاي موجود روش

        VIنحوه ايجاد برنامه 
        هاVIذخيره سازي و چاپ  روش

        روند اجرا و توقف يك برنامه
       و موارد استفاده از آن  Sub – Vi مفهوم

        :مهارت 
        كار با المان هاي موجود و كاربرد آن ها

        كار با صفحه پانل و نمودار بلوكي
        كار با منوها و پالت ها

         VIتنظيمات دلخواه يك ساخت و 
        ها VIذخيره سازي و چاپ  

       VIاشكال زدايي 
       اجراي برنامه به روش تك مرحله اي 

       Execution High Lightبه روش اجراي برنامه 
Timing با تنظيم زمان اجراي برنامه       

        و استفاده از آن ها SUB VIآماده سازي يك 
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 آموزش استاندارد

 آموزش تحليل ي برگه-

 

 

  :عنوان
 VIكنترل نرم افزار و محيط برنامه نويسي 

  SUB VIو    VI بوسيله ساخت 

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري

      

 ايمني ، نگرش ، رتمها ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات    
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
  : نگرش
مراقبت از سيستمي كه نرم افزار روي آن نصب مي شود و كليه فايل هاي از پيش نصب شده  -

 روي آن
  دقت در انجام كار -

  

  : بهداشت و ايمني
  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار -

  : محيطي يستز توجهات
- 
-  
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 آموزش استاندارد

 آموزش تحليل ي برگه-

  :عنوان
كنترل برنامه ها با استفاده از حلقه ها و 

  ساختارهاي شرطي و ترتيبي

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري

4.5  7.5  12  

 ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات    
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
          :دانش

  ديتا پروژكتور -
  لقات آن و متع رايانه-
 LABVIEWنرم افزار -

        For و  While    هاي تكرار حلقه كاربرد 
        ثبات انتقالاستفاده از  روش
        ساختارهاي شرطياستفاده از  روش

         Caseساختار تصميم 
        ساختارهاي ترتيبياستفاده از  روش
        گره فرمولياستفاده از  روش

        : مهارت
       Whileبكارگيري حلقه 
       Forبكارگيري حلقه 

        ثبات انتقالكار با 
        استفاده از ساختارهاي شرطي

        بكارگيري ساختار تصميم
 stackو   flat sequenceاختارهاي ترتيبياستفاده از س

sequence  
      

        formula node گره فرموليكار با 
  : نگرش

  دقت در انجام كار-
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  آموزش استاندارد
 آموزش تحليل ي برگه-

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  :عنوان
كنترل اجراي برنامه با استفاده از حلقه ها و 

  ساختارهاي شرطي و ترتيبي

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري

      

 ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات    
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
  : بهداشت و ايمني
  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار -

  

  : محيطي زيست توجهات
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 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

  عنوان
آرايه ها و داده ها به صورت  استفاده از

  ايكالسترها و رشته 

    زمان آموزش
  جمع  عملي  ظرين

4.5  7.5  12  
  ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

 آموزشي منابع و مصرفي
  ديتا پروژكتور -        :دانش

  لقات آن و متع رايانه-
نرم افزار -

LABVIEW  
  

        مفهوم آرايه، آرايه يك بعدي، آرايه دوبعدي

ه هاي يك بعدي و دو بعدي با استفاده توليد آراي نحوه
  از حلقه ها

      

        ايجاد المان هاي كالستري روش
       POLY MORPHISMمفهوم اصل 

        نحوه ايجاد متغيرهاي رشته اي
        نحوه ايجاد توابع رشته اي

        :مهارت 
        المان هاي كنترلي و نشان دهنده آرايه اي كار با
       FUNCTIONيه در منوي با توابع آرا كار

ايجاد المان هاي نشان دهنده و كنترل كالستري در 
  صفحه

      

        كار با توابع كالستري
        ايجاد المان هاي نشان دهنده و كنترل رشته اي

        كار با توابع رشته اي
        تبديل برنامه به فايل اجرايي
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 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

  
  
  
  
  
  
  
  

  نعنوا
داده ها به صورت آرايه ها و  استفاده از

  كالسترها و رشته اي

    زمان آموزش
  نظري  نظري  نظري

      

  ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش
 مرتبط محيطي زيست توجهات    

  مواد ، ابزار ، تجهيزات
 آموزشي منابع و مصرفي

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -

  

  : بهداشت و ايمني
  و ميز كارتنظيم مناسب صندلي  -

 : محيطي زيست توجهات
  



١٤ 
 

 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

  :عنوان 
منطقي و توابع رياضي و مدل سازي توسط 

  LABVIEWدر  مقايسه اي

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري

3.5  7.5  11  

 ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
  ديتا پروژكتور -        :دانش

  لقات آن و متع رايانه-
 LABVIEWنرم افزار -
  

       LAB VIEWكاربرد توابع رياضي در 

        توابع عددي، بولين و مقايسه اي

        شبيه ساز سيگنال و فيلترها

        براي انجام محاسبات رياضي MathScriptمحيط 
       LAB VIEWدرMATLABكاربرد

        :مهارت 
        كار با توابع عمومي رياضيات

        كار با اعداد مختلط
        كار با برازش منحني

        كار با جبر خطي
        كار با توابع مقايسه اي 

        يافتن ريشه هاي توابع يك بعدي
        مشتق گيري و انتگرال گيري عددي

        حل عددي معادالت ديفرانسيل
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 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

  

  عنوان
مدل سازي توسط توابع رياضي و منطقي و 

   LABVIEWدر  مقايسه اي

    زمان آموزش
  نظري  نظري  نظري

      

  ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش
 مرتبط محيطي زيست توجهات    

  مواد ، ابزار ، تجهيزات
 آموزشي منابع و مصرفي

  :نگرش 
  انجام كار دقت در -

  

  : بهداشت و ايمني
  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار -

 : محيطي زيست توجهات
  



١٦ 
 

 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

  :عنوان 
تفاده خروجي با اس تحليل گرافيكي داده هاي

  نمودارها و گرافاز 

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري
1.5  8  9.5  

 منياي ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
  ديتا پروژكتور -        :دانش

  لقات آن و متع رايانه-
 LABVIEWنرم افزار -
  
  

        مفهوم نمودار و گراف
        تك رسمي و چند رسمي كردن شكل موج ها نحوه 

        :مهارت 
       كاربا نمودار شكل موج

        شكل موج به صورت  تك رسمي و چند رسميرسم 
        ترسيم نمودار در حالت هاي مختلف نمايشي

        تنظيمات نموداراعمال 
        تنظيم گراف ها با استفاده از پالت گراف

        رسم گراف شكل موج 
        ترسيم گراف به صورت  تك رسمي و چند رسمي

       XYگراف  ترسيم 
  : نگرش
   جام كاردقت در ان

  :ايمني و بهداشت
  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار

  توجهات زيست محيطي
-  

  
  



١٧ 
 

 آموزش استاندارد

 آموزش تحليل ي برگه-

  : عنوان 
توسط توابع  انتقال و ذخيره سازي داده ها

  ( File  I/O )خروجي –ورودي 

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري
2  7.5  9.5  

 ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
  ديتا پروژكتور -        :دانش

  لقات آن و متع رايانه-
 LABVIEWنرم افزار -
  

        انتقال داده نحوه 
        مفهوم فايل هاي ورودي ، خروجي

        داده ها TDMSنوع 
        :مهارت 

       ساختن فايل
        ار با انتقال دادهك 

        خروجي سطح باال –كار با فايل هاي ورودي 
        خروجي سطح پايين –كار با فايل هاي ورودي 

       LMVذخيره سازي داده ها در نوع 
        TDMSذخيره سازي داده در نوع 

      labviewتبادل داده بين نرم افزار هاي متني و اكسل و 
  : نگرش

  كار دقت در انجام
  :ايمني و بهداشت

  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار

  توجهات زيست محيطي



١٨ 
 

 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

  

  :عنوان 
ايجاد گره خصوصيت و تعريف متغيرهاي 

 VIمحلي و سراسري و ارتباط بين دو 

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري

2.5  4  6.5  

 ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
  ديتا پروژكتور -        :دانش

  لقات آن و متع رايانه-
 LABVIEWنرم افزار -
  

        مفهوم گره خصوصيت
        متغيرهاي محلي و سراسريآشنايي با 

        چگونگي استفاده از مراجع كنترل
        :مهارت 

        هاي مختلف  objectاي خصوصيت براي گره ه ايجاد
مجزا با استفاده از متغيرهاي  VIبرقراري ارتباط بين دو 

  محلي 
      

        با مراجع كنترل كار
        ايجاد متغير محلي براي ترمينال ها

  : نگرش
  دقت در انجام كار 

  : بهداشت و ايمني
  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار

  : محيطي زيست توجهات



١٩ 
 

 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

 :عنوان 

  جمع آوري داده ها و سيگنال ها و تبديل 
  سيگنال آنالوگ به ديجيتال و بالعكس

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري

2  4.5  6.5  

  ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش
 مرتبط محيطي زيست توجهات

  مواد ، ابزار ، تجهيزات
 موزشيآ منابع و مصرفي

  ديتا پروژكتور -        :دانش
  لقات آن و متع رايانه-
 LABVIEWنرم افزار -
  

        مزاياي استفاده از شمارنده ها 
        مفهوم تئوري تبديل سيگنال آنالوگ به ديجيتال

        :مهارت 
        اندازه گيري ورودي آنالوگ

        توليد خروجي آنالوگ
        توليد خروجي ديجيتال

        شمارنده ها كار با
  : نگرش
  دقت در انجام كار -

  : بهداشت و ايمني
  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار -

  : محيطي زيست توجهات



٢٠ 
 

 آموزش استاندارد

  آموزش تحليل ي برگه-

  : عنوان 
اتصال مدل طراحي شده به سخت افزار  

 كارت هاي درايور  توسط

    زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري
2  6.5  8.5  

 ايمني ، نگرش ، مهارت ، دانش

  مرتبط محيطي زيست توجهات
 مواد ، ابزار ، تجهيزات

  آموزشي منابع و مصرفي
  ديتا پروژكتور -        :دانش

  لقات آن و متع رايانه-
 LABVIEWنرم افزار -
  

        ارتباط سريال  
        با دستگاه) VISA(توابع پيكره بندي ارتباط سريال 

        :مهارت 
        )DAQ(كارت هاي داده پردازي با كار 

        DAQتوابع پيكره بندي براي ارتباط با كار با 
         DAQبراي پيكره بندي  MAXمحيط كار با 

        خروجي هاي آنالوگ و ديجيتال  -ورودياستفاده از 
        DAQكارت 

        و كاربرد آن  DAQبا شمارنده هاي كارت كار 

  : نگرش
   كاردقت در انجام 

  :ايمني و بهداشت
  تنظيم مناسب صندلي و ميز كار

  توجهات زيست محيطي

 



٢١ 
 

  تجهيزات استاندارد برگه -

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1  
2  
3  
4  
 
5  
6  
7 

8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
  

  و متعلقات آن رايانه
  اسيلوسكوپ

  سيگنال ژنراتور
  بورد آموزشي ارتباط سريال

 
  سريال ارتباطكابل 

  NI-DAQكارت داده پردازي 
  چاپگر

  صندلي گردان
  كابل سيار

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  مربيميز 
  كپسول اطفا حريق

  اوليه هاي جعبه كمك
  تخته وايت برد

CORE I3  به باال– RAM 4GB  

  mhz 25ديجيتالي حافظه دار 
-  

تعدادي  -  AVRشامل يك ميكروكنترلر
 LEDولوم پتانسيومتري و  –ل سوئيچ ديجيتا

RS 232 

DAQ(X SERIES – NI USB 6343) 

  ليزري رنگي
    معمولي

  راهه 3-4-5
-  
-  
-  
  )پودر خشك(كيلويي6

  همراه با وسايل 
-  
  
 

  عدد 15
  دستگاه 1
  دستگاه 1

  عدد 15
 

 عدد 15

  عدد 3
  عدد3

  عدد15
  عدد1
  عدد1
  عدد1
  عدد2
  عدد1
  عدد2
  عدد 1

  

  
 : توجه

شود گرفته نظر در نفر 15 ظرفيت به كارگاه يك براي تجهيزات -



٢٢ 
 

  
  
  مواد استاندارد برگه -

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1  
2  
3  
4  
5  

 A4برگه 

 LAB VIEWنرم افزار 

  تحريراللوازم 
  لوح فشرده خام
  ماژيك وايت برد

-  
  2013نسخه 

-  
-  

  چند رنگ

  بسته 2
1  

  سري15
2  
  عدد5

  

  
 : توجه

  شود محاسبه نفر 15 ظرفيت به كارگاه يك و نفر يك اءاز به مواد -
  
  

  ابزار استاندارد برگه

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  روپوش كار  1
  

  نخي –با رنگ روشن 
  

  عدد15
  

  

  
 : توجه

   شود محاسبه نفر سه هر ازاء به ابزار-



٢٣ 
 

 
  ) استاندارد آموزش و دوينت در استفاده مورد اصلي ( آموزشي هاي افزار نرم و منابع

 توليد يا ناشر  نشر محل  نشر سال مترجم  مولف  افزار نرم يا منبع عنوان رديف

  كننده
1  

2  

  

  

 LAB VIEWنرم افزار 

  LAB VIEWراهنماي جامع 

  

 

  

مهندس محمد 
  مهدي درويشي

 

   

    

1389  

  

  

  

  تهران

  

  آفرنگ

  
  اصلي منابع بر عالوه ) تاندارداس تدوين گروه پيشنهادي ( آموزشي محتواهاي و منابع ساير

 / مولف  نشر سال  جزوه يا كتاب نام رديف

  مولفين
 /مترجم

  مترجمين
 محل
  نشر

  توضيحات  ناشر

مرجع كاربردي   1
LAB VIEW  

  حميد ذكايي  
عليرضا 
  كشاورز

        

آموزش كاربردي   2
LAB VIEW   در

  روز 19

            

  

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف  عنوان

WWW.NI.COM 1 
  2 

  


