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  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  ل نام يك شغ
  . 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 
هـا ،  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 

  . ي و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل شرايط كار
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به 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 
  :كارورزي

ا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     يكارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري 
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)ز عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده ا تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : ت حرفه اي مربيان صالحي
  .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 تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذ

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، 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 

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

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

 .است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي 



 

 
 
 
 
 

  :  1شايستگياستاندارد آموزش نام 
 MATLABتحليل سيستم هاي كنترل با نرم افزارطراحي و 

  :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 
و كارهاي نصب و . مي باشدكنترل در حوزه  MATLABتحليل سيستمهاي كنترل با نرم افزار شايستگي طراحي و 

راه اندازي نرم افزار ،  رسم منحني هاي دو بعدي و سه بعدي ، تحليل سيستم هاي ديناميكي ، تحليل پاسخ گذرا ، 
م هاي كنترل در فضاي حالت ، تحليل و طراحي تحليل مكان هندسي ريشه ها ، تحليل پاسخ فركانسي ، طراحي سيست

را شامل مي شود و با مشاغل  SIMULINKسيستم هاي كنترل خطي مستقل از  زمان و مدل سازي سيستم ها با  
  .مهندسي برق و كنترل در ارتباط مي باشد 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  برقكارداني: ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسمي و ذهني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت60 :         طول دوره آموزش 
  ساعت    18:     ـ زمان آموزش نظري  
  ساعت    42:      ـ زمان آموزش عملي 

  ساعت-:                   كارورزي زمان ـ 
  ساعت-          :             ـ زمان پروژه 

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  :اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه مرتبط3با)كليه گرايشها(مهندسي برقداراي مدرك تحصيلي كارشناسي
 
 
 
 

                                                 
١   . Job / Competency Description 



 

 
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

با استفاده از اين نرم افزار مي توان مدارها و سيستمهاي كنترل خطي را طراحي، شبيه سازي و تحليل نمود، كه باعث 
سرعت و دقت و كاهش خطا ،  هزينه هاي باالي مدارهاي واقعي را بدون صرف هزينه افزايش مي گردد عالوه بر 

برق در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  و صنايع اين شايستگي با گرايش هاي مختلف رشته ي . شبيه سازي كرد
  .مختلف در ارتباط مي باشد

  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Design and analysis of control systems with MATLAB 
  
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

 MATLABكارور 

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

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 
 
 
 



 

 
 
 

                       2شايستگي آموزش استاندارد 
  3كارها   -

 عناوين رديف

 MATLAB نرم افزار و كار با  راه اندازي ،نصب1

  MATLABعمليات رياضي در انجام  2
 MATLABكار با ماتريسها و كليه محاسبات مرتبط در   3

 MATLABرسم منحني هاي دو بعدي و سه بعدي در   4

  MATLABتحليل سيستم هاي ديناميكي با   5
 MATLAB باتحليل پاسخ گذرا   6

 MATLABبا نرم افزار  تحليل مكان هندسي ريشه ها   7

  MATLABتحليل پاسخ فركانسي با   8
  MATLABيستم هاي كنترل در فضاي حالت با ي سطراح  9

 MATLABتحليل و طراحي سيستم هاي كنترل خطي مستقل از  زمان با   10

  SIMULINKمدل سازي سيستم ها با    11
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١. Occupational / Competency Standard      
٣ . Competency / task 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
 MATLABنصب، راه اندازي و كار با نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 1 2 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      1  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  ديكشنرينرم افزار 
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  فلش حافظه

  

     MATLABنصب و راه اندازي برنامه روش  -

      MATLABنحوه كار با نرم افزار  -

   1   :مهارت 

      نصب برنامه  -

      كار با قسمتهاي مختلف برنامه و تنظيمات آن - 

      

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  استفاده بهينه از مواد مصرفي -

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي -

 
 
 

  
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  MATLABعمليات رياضي در انجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه     1  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  فلش حافظه

  

       چگونگي كار با عمليات رياضي و انواع عملگرها-

       نحوه نوشتن اعداد مختلط و محاسبات آن-

نحوه محاسبه ريشه هاي معادله مشخصه و ضـرب و تقسـيم   -
  چند جمله ايها

     

    2   :مهارت 

       كار با عمليات رياضي و عملگرها

       كار با اعداد مختلط و محاسبات مرتبط 

نوشتن معادله مشخصه از روي ريشه ها  و ضـرب و تقسـيم و   
 symsكار با دستور 

     

       rootsو  convكار با دستور 

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  بهينه از مواد مصرفي استفاده-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي -

 
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  MATLABكار با ماتريسها و كليه محاسبات مرتبط در 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      1  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  ديكشنرينرم افزار 
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  فلش حافظه

  

بــردار و مــاتريس و عمليــات رياضــي روي  كــار بــاچگــونگي 
  ماتريسها

     

       چگونگي جدا كردن ماتريسها

       بدست آوردن ترانهاده، معكوس چگونگي 

       ايجاد ماتريسهاي ويژه چگونگي 

       تبديل الپالس

    3   :مهارت 

        logspaceو linespaceكار با فرمان 

       ايجاد ماتريس يكه، قطري،صفر و ماتريسهاي ويژه

       تبديل معادله مشخصه به ماتريس و بدست آوردن ريشه ها

      laplace,ilaplaceكار با فرمان 

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  بهينه از مواد مصرفياستفاده -

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-

 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  MATLABرسم منحني هاي دو بعدي و سه بعدي در 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      1  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
   فلش حافظه

      Matlabنمودارهاي دو بعدي در چگونگي كار 

       Matlabنمودارهاي سه بعدي در چگونگي كار 

    3   :مهارت 

ــتور   ــا دس ــار ب ــيات  ezplotو  plotك ــر در خصوص و و تغيي
  نمودارها

     

 grid,axis,label,title,text,legendكار با فرمانهـاي  
 gtextو 

     

      fiqure,subplotكار با فرمانهاي 

  plot3 , ezplot3 , mesh , meshcكار با فرمانهاي 

 surf , surfc ,ezmesh , ezsurfو 

     

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  مواد مصرفياستفاده بهينه از -

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي -

 
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  MATLABتحليل سيستم هاي ديناميكي با 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      2  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  حافظهفلش 

  

بسط به كسرهاي جزئي با استفاده از متلـب و يـافتن   چگونگي 
  صفرها و قطبها

     

       تبديل مدلهاي رياضي سيستمهاي ديناميكيچگونگي 

       نمايش سيستم به صورت نمودار بلوكي در متلبگي نچگو

    4   :مهارت 

   num،den ،residue ،printsysكار با دستور 
tf2zp   وzp2tf  

     

تبديل تابع تبديل به فضاي حالت و بـرعكس، تبـديل سيسـتم    
 tf2ss، كـار بـا فرمانهـاي    پيوسته در زمان گسسـته در زمـان  

    c2d  و zp2ss و  ss2zpو ss2tfو

     

        اتصال متوالي بلوكها،اتصال موازي و فيدبك بلوك ها

       minrealبا دستور قطب  –حذف صفر 

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  استفاده بهينه از مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  MATLABتحليل پاسخ گذرا با 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 5 7 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      2  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  فلش حافظه

  

      پاسخ سيستم به ورودي پله، ضربه، شيب، دلخواه

       پاسخ سيستم به ازاي شرايط اوليه دلخواه

      نمودارهاي سه بعدي  چگونگي كار با 

    5   :مهارت 

         impulseو  stepكار با دستور 
        lsimكار با دستور 

       كار با روشهاي مختلف يافتن پاسخ به شرايط دلخواه
        initialتور به شرايط اوليه با استفاده ار دس يافتن پاسخ

       عدي منحني هاي پاسخ پله با متلب يافتن نمودار سه ب
  :نگرش 

  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  استفاده بهينه از مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-

 
 
 
 
 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  MATLABتحليل مكان هندسي ريشه ها  با نرم افزار 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 5 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      1  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  ديكشنرينرم افزار 
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
   فلش حافظه

      رسم مكان هندسي ريشه ها نحوه 

       رسم شبكه قطبي بر روي نمودار مكان هندسي ريشه هانحوه 

يافتن مقدار بهره در يـك نقطـه خـاص مكـان هندسـي      نحوه 
  ريشه ها

     

 مكان هندسي ريشه هاي سيستم هاي داراي پايداري مشـروط 
  و داراي تاخير انتقالي

     

       MATLABتقريب زدن زمان مرده با 
       مكان هندسي ريشه ها براي جبرانسازي سيستم هاي كنترل

    5   :مهارت 

      rlocusكار با دستور 

      rlocfindو  sgridكار با دستور 

      padeكار با دستور 

بر اساس رهيافت  پسفاز  -، پسفاز، پيشفاز جبران سازي پيشفاز
مكان هندسي ريشه ها و مقايسه پاسخ سيستم جبـران شـده و   

 جبران نشده

     

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  استفاده بهينه از مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  MATLABتحليل پاسخ فركانسي با 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      2  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  فلش حافظه

  

      MATLABرسم نمودار بوده با چگونگي 

       حالتسيستم تعريف شده در فضاي  رسم نمودار بودهچگونگي 

        MATLABرسم نمودار نايكوئيست با چگونگي 
رسم نمودار نايكوئيست سيستم تعريف شده در فضاي چگونگي 

  حالت
     

       MATLABرسم نمودار نيكولس با چگونگي 

يافتن حاشيه فاز، حاشيه بهره، فركـانس عبـور فـاز و    چگونگي 
  فركانس عبور بهره

     

       تشديد، فركانس تشديد و پهناي بانديافتن دامنه قله چگونگي 
    4   :مهارت 

      bodeكار با دستور 

      logspaceكار با دستور 

       nyquistتحليل پايداري نايكوئيست  و كار با فرمان 

      Nicholsكار با دستور 
       marginكار با دستور 

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  ابزار و تجهيزات  استفاده و نگهداري صحيح-
  استفاده بهينه از مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  MATLABيستم هاي كنترل در فضاي حالت با ي سطراح
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      2  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  ديكشنرينرم افزار 
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
   فلش حافظه

       كنترل پذيري و مشاهده پذيري

      MATLABجايدهي قطب و حل مسئله جايدهي قطب با 

      MATLABطراحي مشاهده گر حالت با چگونگي 

       مرتبه و  كنترل كننده ي مشاهده گر –مشاهده گر مينيمم 

    4   :مهارت 

        rankو  obsv و ctrbكار با دستور 

        placeو  ackerكار با دستور 

       طراحي سيستم تنظيم كننده با استفاده از مشاهده گر

با  MATLABحل مسائل تنظيم كننده ي بهينه مرتبه دوم با 
 lqrفرمان 

     

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  تجهيزاتاستفاده و نگهداري صحيح  ابزار و -
  استفاده بهينه از مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل خطي مستقل از  زمان با 
MATLAB  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      2  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  فلش حافظه

  

-  LTI viewer       

       LTI viewer درمحيط   فراخواندن و كاراصول -

      sisoفراخواندن ابزار طراحي  اصول-

  
    4   :مهارت 

      ltiview در محيطكار 

      sisotool در محيط كار 

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  استفاده بهينه از مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-
  
  
  
  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 SIMULINKمدل سازي سيستم ها با  

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 7 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه      3  :دانش 
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كابل سيار

  تجهيزات اتصال به اينترنت
  فلش حافظه

  

 ي بلوكها -

Sources – Sinks - Math Operations-
Continuous   - User Defined Functions 

     

       روش تنظيم بلوكها -

       مدلمدل سازي و اجراي روش -

       سيستمروش ايجاد زير -

    7   :مهارت 

       معادالت ديناميك سيستممدل سازي -

       سيستم هاي خطي تغيير نا پذير با زمانمدل سازي -

      سيستم هاي كنترليمدل سازي -

  :نگرش 
  دقت در انجام كار -
  استفاده و نگهداري صحيح  ابزار و تجهيزات-
  استفاده بهينه از مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
   آرگونومي  اصول رعايت

  تنظيم مناسب صندلي و ميزكار 
  :توجهات زيست محيطي 

  بهينه سازي مصرف انرژي -
  صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي-

 
  
  



 

  
  

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   7با متعلقات رايانه 1

   1استاندارد ديتاپروژكتور 2

   7دو نفره آموزشي ميز رايانه 3

    15آموزشي صندلي گردان 4

   1استاندارد چاپگر ليزري 5

   1كارگاهي و معمولي وايت برد 6

   1مناسب جهت اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت 7
  : توجه 

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

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد5 وايت برد ماژيك 1

    برگ A4 100 كاغذ 2

3 DVDعدد 30 معمولي خام    

    عدد 15 معمولي خودكار 4

    7ارت دار و استاندارد كابل سيار 5

    15كارگاهي روپوش كارگاهي 6
  : توجه 

                   .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
    برگه استاندارد ابزار  - 

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

1 DVD 7 آخرين نسخه آموزش برنامه    

2 DVD 7 آخرين نسخه ديكشنري    

3 DVD 7 آخرين نسخه نصب برنامه    

4 DVD 7 آخرين نسخه سيستم عامل    

    7  گيگابايت 4حداقل مموري 5
  : توجه 

 .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -



 

 
 

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

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

1 mat lab  آخرين نسخه      
          
       

 
 
 
 
 

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

  /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوهرديف
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

    نص  تهران  دياني  اوگاتا  93 متلب در مهندسي كنترل  1
  مهندسي كنترل در   2

Mat lab  
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