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     دفتر طرح و برنامه هاي درسي: نظارت برتدوين محتوا و تصويب
  3139- 31- 009- 1:         كد ملي شناسايي آموزش شايستگي

  

  
 آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  97، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، پالك 2يابان نصرت، ساخامان شماره تهران، خيابان آزادي، خيابان خوش شمالي، نبش خ

 Barnamehdarci @ yahoo.com   :آدرس الكترونيكي 66944120 -66569907تلفن      66944117دورنگار  

 

  
  

 :دقيقابزاروكنترلاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته

  سيد علي موسوي 

  رامك فرح آبادي 

  سيد پرويز موسوي

  روح اله عبداللهي

  ليال فرهادي راد 

 :آموزش شايستگيدصي همكار براي تدوين استاندارحوزه هاي حرفه اي و تخص

  آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه -

 آموزش فني و حرفه اي استان قم  -

  آموزش فني و حرفه اي استان همدان  -

  :فرآيند اصالح و بازنگري
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  آموزش  شايستگيكنندگان استانداردتهيه

  نام خانوادگي و نام  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي
  شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  آدرس ، تلفن و ايميل

  سال 2  مربي  الكترونيك-برق  يكارشناس  رضا كراني  1

  :تلفن ثابت
  09381136097: تلفن همراه

 :ايميل
  شهرك صنعتي فرامان، كرمانشاه :آدرس

2  
سيد پرويز 
  موسوي

  سال 18  مربي  قدرت –برق   ارشد مربي

  :تلفن ثابت
  09183338707: تلفن همراه

asrenovin.malayer@gmail.com:ايميل
  اسدآباد ي ا حرفه و فني آموزش مركز :آدرس

4  
روح اله 
  عبداللهي

كارشناسي 
  ارشد

  قدرت -برق
عضو هيات 

علمي 
  دانشگاه

  سال 8

  02532808680:   ثابت تلفن
  09126511842:    همراه تلفن
  :  ايميل

rohollah.abdollahi@yahoo.com 
  دانش شهاب اليع آموزش موسسه:  آدرس
  قم استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره

  قدرت -برق  كارداني  مصطفي دادگر  4
دانشجوي 
  كارشناسي

  سال 3

  :     ثابت تلفن
  09196928410:  همراه تلفن
  :  ايميل

Mostafadadgar73@yahoo.com 
  دانش شهاب عالي آموزش موسسه : آدرس
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  :تعاريف

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

  .شود
  :استاندارد آموزش 

  .نقشه يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل
  :نام يك شغل

  .تظار مي رود اطالق مي شودبه مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر ان
  :شرح شغل 

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

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

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

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

مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت (دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدت تعريف شده تجربه شود
  .)گردد تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي

  :ارزشيابي 
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي به دست آمده است يا خير كه شامل سه بخش عملي ،  كتبي عملي و اخالق 

  .حرفه اي خواهد بود 
  :صالحيت حرفه اي مربيان 

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

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

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

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

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

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

  :توجهات زيست محيطي 
 .ارد گردد ود كه كمترين آسيب به محيط زيست وعمل ش ومالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت 
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  :نام استاندارد آموزش شايستگي

 S7-Graph   به زبان برنامه نويسي

  :شرح استاندارد آموزش شايستگي 

ايجاد پروژه در از شايستگي هاي حوزه كنترل و ابزاردقيق مي باشد كه كارهاي  S7-Graph   به زبان برنامه نويسي
Graph S7، كار باSequencer ، ستورات با د نويسيبرنامهGraph S7  برنامه  ،  عيب رفع و يابي عيبكردن، ، دانلود
اين شايستگي با مهندسين و تكنسين هاي كنترل و .را شامل مي شود  سازي عملكرد برنامهكردن برنامه و شبيهتست و مانيتور

  . ابزاردقيق در ارتباط مي باشد 

  :ويژگي هاي كارآموز ورودي 

   ديپلم :   حداقل ميزان تحصيالت  
  ذهني و جسمي كامل سالمت:   حداقل توانايي جسمي و ذهني  

  2درجه   PLC كارور: پيش نياز  هاي مهارت
  :طول دوره آموزش 

  ساعت         48:          طول دوره آموزش
  ساعت   12  :  زمان آموزش نظري  -
  ساعت  36     :زمان آموزش عملي  -
  ساعت   -        :  زمان كارورزي  -
    ساعت      -             :زمان پروژه  -

  :يابي به درصد  بودجه بندي ارزش

           %25          :  كتبي  -
  %65         :  عملي  -
  %10:    اخالق حرفه اي  -

  :صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

  
   مرتبط كار سابقه سال 2حداقل و)  براتمخا و الكترونيك , قدرت ,كنترل(برق  ليسانس  تحصيلي مدرك حداقل بودن دارا 
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  ) :اصطالحي (تعريف دقيق استاندارد *

كه ) Sequential Function Controlمخفف (نام دارد  SFCها بكار مي رود  PLCزبان برنامه نويسي ديگري كه براي 
مواردي است كه كنترلر الزم است اجزاي  بصورت گرافيكي بوده و بيشتر براي كنترل ترتيبي بكار ميرود منظور از كنترل ترتيبي

را ارائه     S7-Graphزيمنس براي كنترل ترتيبي نرم افزار . سيستم تحت كنترل را به ترتيبي منطقي روشن يا خاموش نمايد
هاي ترتيبي به شيوه نويسي كنترل كنندهيك بسته نرم افزاري است كه جهت طراحي و برنامه     S7-Graph.نموده است

توان با استفاده از اين روش مي. دهدرا افزايش مي STEP 7هاي زبان اين روش قابليت. گيردفيكي مورد استفاده قرار ميگرا
، STLهاي گذار نيز به هر يك از روشنويسي هر يك از مراحل و شرايط برنامه. برنامه را به صورت مرحله به مرحله تقسيم كرد

FBD  ياLAD پذير استامكان. 

  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( طالح انگليسي استاندارد اص*

Programing With S7-Graph  

  

  

  :مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد *

  كار صنعتياتوماسيون

   PLCكارور 

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

  ........................طبق سند و مرجع            □يب جزو مشاغل عادي و كم آس: الف 

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

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

  ........................طبق سند و مرجع              نياز به استعالم از وزارت كار  : د 
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         استاندارد آموزش شايستگي

  كارها -

 عناوين رديف

Graph S7 زبان  هايبررسي قابليت  1

Graph S7ايجاد پروژه در   2

  Sequencer  كار با  3

  Graph S7ستورات با د نويسيبرنامه  4

  برنامه عيبفعرو يابي عيبكردن، دانلود 5

  كردن برنامه تست و مانيتور 6

 عملكرد برنامه سازيشبيه 7
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                                                                                                         استاندارد آموزش                   

  برگه تحليل آموزش      -

 :عنوان

  Graph S7 زبان هاي رسي قابليتبر

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري  

1 3  4  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش 

 Plcست آموزشي

 simaticنرم افزار 
manager 

professional 

  

       نامه نويسيزبان هاي استاندارد بر
        Graph S7 نحوه نصب برنامه 

       Graph S7 اصطالحات مربوط بهمعرفي و 
         Graph S7 نويسيمحيط برنامه
        ابزارمنوها و نوار

       Graph S7ساختار نوشتن برنامه در 

    :مهارت

       Graph S7نصب برنامه 
       Graph S7محيط نرم افزار كار در 

        رات منوها و استفاده از ابزار هاتغيي
  :نگرش 

  دقت در انجام كار-

  :ايمني و بهداشت 
  ارگونومي اصول رعايت -
  وميزكار صندلي مناسبتنظيم-

  :توجهات زيست محيطي 
  انرژي مصرف سازي بهينه- 
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                                                                                              استاندارد آموزش                               

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان 

 Graph S7 ريجاد پروژه دا

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري  

1 3  4  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش 

 Plcست آموزشي

 simaticنرم افزار 
manager 

professional 

  

       Graph S7مراحل ايجاد يك پروژه 
Graph S7يكتفاوت هاي بين  source file  باGraph 

S7 FB 
      

        Graph S7 source fileروش ايجاد يك 
        Graph S7 FBروش ايجاد يك 

   FBتنظيمات 
   FBاي پارامتر ه

    و پايه هاي آنهاGraph S7انواع بلوك 
    :مهارت 

Graph S7و  Graph S7  FBايجاد پروژه بصورت   
source file        

        نرم افزارhelp استفاده از 
       FBاستفاده از 

       FBكار با پارامتر هاي 
Graph S7كار با بلوك          و پايه هاي آنها 

  :نگرش 
  ر انجام كاردقت د-

  :ايمني و بهداشت 
  ارگونومي اصول رعايت -
  وميزكار صندلي مناسبتنظيم-

  :توجهات زيست محيطي 
  انرژي مصرف سازي بهينه- 
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                                                                                                                                                                    استاندارد آموزش 

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان

  Sequencer كار با 

  زمان آموزش
  جمع  عملي نظري  

1  3  4  

  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
مصرفي و منابع 

  آموزشي
 رايانه    :دانش 

 Plcآموزشيست 

 simaticنرم افزار 
manager 

professional 

       sequencerساختار 

       sequencerقوانين براي ساختار يك 

        sequencerعناصر تشكيل دهنده يك 

       transitionو   stepوactionروش ايجاد 
       شاخه هاي موازيانواع انشعابات مورد استفاده و 

    :مهارت 

       sequencerايجاد يك 
       sequencerكار با عناصر تشكيل دهنده يك 

        موازي هاي و شاخه ايجاد انشعابات
        transitionو   stepوactionايجاد 

  :نگرش 
  دقت در انجام كار-

  :ايمني و بهداشت 
  ارگونومي اصول رعايت -
  وميزكار صندلي مناسبتنظيم-

  :توجهات زيست محيطي 
  انرژي مصرف ازيس بهينه-
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                                استاندارد آموزش                                                                                   

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان
  Graph S7ستورات با د نويسيبرنامه

  زمان آموزش
  جمع عملي  نظري  

7.5  22.5  30  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش 

 Plcست آموزشي

 simaticنرم افزار 
manager 

professional 

      S-R-N)(ها actionدستورات برنامه نويسي عمومي در 
-NC-NO-OR(ها  transitionدستورات عمومي در  

AND و(...  
      

       D و Lتايمرهاي 
        Conditionبرنامه نويسي 

        جهت فراخواني توابع callدستور 
        اينترالك و سوپروايزور

        transitionتايمرها در  
event ها        

        هاstepبراي روشن و خاموش كردن  offو  onدستور 
        ها actionدستورات مربوط به كانتر در 

        transitionگرها در دستورات مقايسه
       TDو  TLتايمرهاي 

       moveدستور 
      دستورات محاسباتي

permanent  در قبل و بعد ازsequencer    
        ) Special parameter( پارامترهاي خاص

       Jumpمفهوم 
        Alternativeدستورات 
       initialتنظيمات 
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  اندارد آموزش                                                                                                                 است
  برگه تحليل آموزش      -
  

  :عنوان 
  Graph s7ستورات با د نويسيبرنامه

  زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري  

      
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

      :مهارت 

       نويسي با دستورات عمومي برنامه

       Dو Lنويسي با تايمرهايبرنامه

        Conditionكار با 

        و اينترالك و سوپروايزر callكار با دستور 

        transitionنويسي با تايمرهاي  برنامه
       ها eventكار با 

       هاstepبراي روشن و خاموش كردن   offو  onكار با دستور 
       ها actionنويسي با دستورات مربوط به كانتر در برنامه
       transitionنويسي با دستورات مقايسه گرها در برنامه
       TDو  TLنويسي با تايمرهاي برنامه
       moveنويسي با دستور برنامه
       نويسي با دستورات محاسباتيبرنامه
        sequencerدر قبل و بعد از  permenentكار با 

        بررسي پارامترهاي خاص 
        Alternative كار با دستورات

        initial تنظيمات انجام
       يافته ساختار نويسي برنامهازاستفاده
       كاربردي مثال چندنويسيبرنامه
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     استاندارد آموزش                                                                                                              
  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان 

  Graph s7ستورات با د نويسيبرنامه

  زمان آموزش

  جمع  عملي نظري  

      

  ايمني دانش ، مهارت ، نگرش ،
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

  :نگرش 
  دقت در انجام كار-

  :ايمني و بهداشت   
  ارگونومي اصول رعايت -
  وميزكار صندلي مناسبتنظيم-

  :توجهات زيست محيطي 
  انرژي مصرف سازي بهينه- 
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                                                                                                              استاندارد آموزش          

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان 
  برنامه عيب رفع و يابي عيبدانلود كردن، 

  زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري  

0.5  1.5  2  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني

  ت زيست محيطي مرتبطتوجها
  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش 

 Plcست آموزشي

 simaticنرم افزار 
manager 

professional 

        برنامهكردندانلود و كامپايل براي تنظيماتنحوه  
        هاي مربوط به دانلودخطاكردن برطرف و عيب رفعويابيعيب

    :مهارت 
        و تنظيمات مربوطه plcكامپايل و دانلود برنامه به 

        خطاي عدم دانلودكردن برطرف و عيب رفعويابيعيب
  :نگرش 

  دقت در انجام كار-
  :ايمني و بهداشت 

  ارگونومي اصول رعايت -
  وميزكار صندلي مناسب تنظيم-

  :توجهات زيست محيطي 
  انرژي مصرف سازي بهينه- 
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                                                                                                                  استاندارد آموزش          

  برگه تحليل آموزش      -

  :عنوان 
 تست و مانيتور كردن برنامه

  زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري  

0.5  1.5  2  
  نگرش ، ايمني دانش ، مهارت ،

  توجهات زيست محيطي مرتبط
  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش 

 Plcست آموزشي

 simaticنرم افزار 
manager 

professional  

      مانيتورينگبخش  كردن فعال غيريافعالنحوه
      control sequencerبخش 

           debug از دهاستفا با كاري هاي مد تستنحوه ي 
    :مهارت 
      مانيتورينگبخش  كردن فعالغيريافعال

      control sequencerبخش كار با 
           debug  از استفاده با كاري هاي مد تست

        كردن پروژه  debugمانيتور كردن و 
  :نگرش 

  دقت در انجام كار-
  :ايمني و بهداشت 

  ارگونومي اصول رعايت -
  وميزكار صندلي مناسب تنظيم-

  :توجهات زيست محيطي 
  انرژي مصرف سازي بهينه- 
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                                                                                                                  استاندارد آموزش          

  برگه تحليل آموزش      -
  :عنوان 

  بيه سازي يك پروژهش
 

  زمان آموزش
  جمع  عملي  نظري  

0.5  1.5  2  
  دانش ، مهارت ، نگرش ، ايمني
  توجهات زيست محيطي مرتبط

  تجهيزات ، ابزار ، مواد
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش 

 Plcست آموزشي

 simaticنرم افزار 
manager 

professional  

        معرفي سيموالتور نرم افزاري
      نحوه كار با بخش هاي مختلف در سيموالتور

    :مهارت 
      كار با بخش هاي مختلف در سيموالتور

        شبيه سازي يك پروژه
      ها با سيموالتور نرم افزارينمايش عملكرد پروژه

  :نگرش 
  دقت در انجام كار-

  :ايمني و بهداشت 
  ارگونومي اصول رعايت -
  وميزكار صندلي مناسب تنظيم-

  :توجهات زيست محيطي 
  انرژي مصرف سازي بهينه- 
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                                                                                   برگه استاندارد تجهيزات -

                 
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1  
 simatic managerنرم افزار 

proffsional 
orginal 3 عدد    

    دستگاه 8 كاملتجهيزات  رايانه  2
    سري  3  همراه با كارت آنالوگ  يا باالتر  Plc 313c_2dpست آموزشي  3
4  Pc adapterUSB3  عدد    
    عدد15  گردان  صندلي  5
    عدد 8    ميز كامپيوتر  6
    عدد  Co21  كپسول اطفا حريق  7
    عدد 1  لكام  اوليههايكمك جعبه  8
    سري  8    آموزشيكمك لوازم  9
    عدد  1  با تمام متعلقات  ديتا پروژكتور  10

 :توجه 
  .نفر درنظر گرفته شود 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
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  )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي  -
  ناشر يا توليدكننده  محل نشر  سال نشر  مترجم  مولف  نرم افزارعنوان منبع يا  رديف
           
             
              
              
              
  
  
  عالوه بر منابع اصلي) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد (ساير منابع و محتواهاي آموزشي -

سال   نام كتاب يا جزوه رديف
  نشر

  تتوضيحا  ناشر يا توليدكننده  محل نشر  مترجم  مولف

مهندس فرجي و    Graph s7  كتاب  1
  مهندس سينا

   
  جهاد دانشگاهي

   سها دانش         Graph s7  كتاب  2

    صابكو      محمدرضا ماهر   PLC 2جلد  3
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  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  رديف  عنوان
www.siemens.com1  

  2  
  

 
 

  و مرتبط فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند
  )عالوه بر نرم افزارهاي اصلي (

  توضيحات  آدرس  تهيه كننده  عنوان نرم افزار  رديف
1  Help  نمايندگي هاي زيمنس  زيمنس  نرم افزار    

          
          

  


