
 

 «های آموزشی و فوق برنامهدوره»
 )قدرت، الکترونيک و مخابرات( برق های آموزشی در رشتهمشخصات دوره

 ندارد :پيش نياز                مقدماتیدوره /  (عملی و ئوری)ت  LABVIEWافزار آموزش نرم عنوان دوره :
 E-F1 کد دوره :            تخصصی سطح دوره :              سرکار خانم مهندس حاجيان مقدم نام مدرس :

 رئوس مطالب :
  مقایسه لب ویو با زبان های برنامه نویسی دیگر و معرفی محيط برنامه نویسی لب ویو .1

  انواع داده ها و متغيرها در لب ویو .2

 پالت Functionsپالت و   Controlsآشنایی با  .3

  نحوه تعریف و نمایش متغيرهای مختلف در لب ویو   .4

 مقدمه ای بر الگوریتم نویسی .5

 چگونگی کنترل روند اجرای برنامه و آشنایی با روش های عيب یابی .6

 مقدمه ای بر توابع ریاضی ) اعمال ریاضی و مقایسه گرها ( و نحوه استفاده از آن ها .7

 های تکرار و ساختارهای شرطی و نحوه استفاده از آن هاآشنایی با انواع حلقه  .8

 آرایه ها و کالسترها .9

 و نحوه استفاده از آن Stringمعرفی بلوک های  .11

 Textو  Excelساخت فایل های  .11

 انواع دستورات زمانبندی .12

 انواع دیالوگ باکس ها و کاربرد آن .13

 نظر در برنامه و به کار بردن فرمولهاو معادالت مورد  Formula Nodeآشنایی با  .14

 Localو   Globalتعریف انواع متغيرهای  .15

 SubVIو  ساخت زیر برنامه  VIساخت برنامه  .16

 و شرح تنظيمات آن VI propertiesمعرفی پنجره  .17

 سفارشی کردن محيط برنامه نویسی لب ویو و تنظيمات آن .18

 از طریق آن Dataبرقراری ارتباط با پورت موازی و انتقال  .19

 معرفی تنظيمات آنساخت پروژه و  .21

 Setupساخت فایل اجرایی و  .21

 و شرح کاربرد آن  Eventمعرفی  .22

 ای کاربردیانجام پروژه .23

 ( جلسه 1ای ) هفتهروز  9 : روزتعداد                             ساعته(3جلسه 9) ساعت 27 تعداد ساعات :

 ها چهارشنبه روزهای پيشنهادی :                   نفر  6و حداقل  نفر 12حداکثر  ظرفيت پذیرش :

 2ساختمان شماره  محل برگزاری :   باشد.تومان می 111/161شهریه برای هر نفر / شهریه دوره :
 

 



 

 

 

 دوره مقدماتی پيش نياز :پيشرفته     دوره /  (عملی و ئوری)ت  LABVIEWافزار آموزش نرم عنوان دوره :
 E-F2 کد دوره :                تخصصی سطح دوره :                    اسدیسرکار خانم مهندس  نام مدرس :

 رئوس مطالب :
 دستورات مربوط به هم زمان سازی قسمت های مختلف برنامه  .1

 و چگونگی تعيين ویژگيهایی برای انواع داده  Invoke Nodeو   Property Nodeآشنایی با  .2

 نحوه رسم گراف و چارت  .3

  Graphics Formatو   Picture Functionآشنایی با بلوک های  .4

 و چگونگی برقراری ارتباط ميان چند رایانه   Data Socketآشنایی با  .5

 آشنایی با پورت سریال و پارامترهای آن  .6

 

 ( جلسه 1ای ) هفتهروز  8 : روزتعداد                             ساعته(3جلسه 8) ساعت 24 تعداد ساعات :

 ها چهارشنبه روزهای پيشنهادی :                   نفر  6و حداقل  نفر 12حداکثر  ظرفيت پذیرش :

 2ساختمان شماره  محل برگزاری :   باشد.تومان می 111/181شهریه برای هر نفر / شهریه دوره :
 

 ندارد : پيش نيازمقدماتی               دوره /  (عملی و ئوری)ت AVR آموزش عنوان دوره :
 E-F3 کد دوره :              تخصصی سطح دوره :             حاجيان مقدمسرکار خانم مهندس  مدرس :نام 

 رئوس مطالب :
 ATmegaو مفاهيم ميکروکنترلرهای سری     Embedded System تعریف .1

  I/Oآشنایی با  .2

3.  Proteus ‐ Code Vision AVR  

 کامپایل کردن .4

   I/O اندازی و برقراری ارتباط با  راه .5

  ADC-PWM      تایمر اندازی ها، راه معماری وقفه .6

  Usart Spi Twi سریال ارتباطات .7

8.   EMC  
 ( جلسه 1ای ) هفتهروز  9 : روزتعداد                             ساعته(3جلسه 9) ساعت 27 تعداد ساعات :

 ها چهارشنبه روزهای پيشنهادی :                     نفر  6و حداقل  نفر 12حداکثر  ظرفيت پذیرش :

 2ساختمان شماره  محل برگزاری :    باشد.تومان می 111/151شهریه برای هر نفر / شهریه دوره :
 



 

 

 

 آشنایی مقدماتی با برق : پيش نيازمقدماتی                  دوره /  (عملی و ئوری)ت LSآموزش  عنوان دوره :
 E-F4 کد دوره :                 تخصصی سطح دوره :            جناب آقای مهندس درویشوند     نام مدرس :

 رئوس مطالب :
  آشنایی با  الکترو موتور و روشهای راه اندازی آن .1

  روش محاسبه و انتخاب فيوز وکنتاکتور و ... برای الکتروموتورها .2

 و کاربرد آن در اتوماسيون صنعتی  AC درایوهای معرفی .3

 LSمعرفی انواع درایو های  .4

  درایو پارامترهای با آشنایی .5

 راه اندازی موتور به وسيله درایو .6

 PLC به اتصال نحوه  -درایو اجزاءجانبی .7

 انواع پروتوکلهای  ارتباطی درایور .8

 سيگنالها مفهوم -درایو به موتور اتصال .9

 درایو توسط فاز سه موتورهای ترمز نحوه و موتور توقف و اندازی راه شتاب .11

 ( جلسه3یا2ای ) هفتهروز  8 : روزتعداد                              ساعته(4جلسه 8) ساعت 32 تعداد ساعات :

 شنبهتا سه شنبه روزهای پيشنهادی :                   نفر  11و حداقل  نفر 15حداکثر  ظرفيت پذیرش :

 2ساختمان شماره  محل برگزاری :    باشد.تومان می 111/161شهریه برای هر نفر / شهریه دوره :
 

، آشنایی مقدماتی با برق : پيش نياز    مقدماتیدوره /  (عملی و ئوری)ت LOGO رله هوشمند آموزش عنوان دوره :

 E-F5 کد دوره :   تخصصی : سطح دوره جناب آقای مهندس برازنده  نام مدرس :    مدارفرمان و موتورهای الکتریکی

 رئوس مطالب :
 آشنایی با برق صنعتی )مدارات فرمان( .1

 آشنایی با گيت های منطقی .2

 آشنایی با سخت افزار لوگو و انواع کارت های آن  .3

 Logo Soft Comfortآموزش نصب نرم افزار  .4

  FBDو ladderآموزش زبان برنامه نویسی  .5

 حل مثال کاربردی )دیجيتال ، آنالوگ ، تایمر ، شمارنده و ... ( آموزش بلوک های برنامه نویسی به همراه .6

 برقراری ارتباط بين لوگو و کامپيوتر و تست چند مثال کاربردی با سخت افزار لوگو .7

 

 ( جلسه3یا2ای ) هفتهروز  11 : روزتعداد                              ساعته(4جلسه 11) ساعت 41 تعداد ساعات :

 شنبهتا سه شنبه روزهای پيشنهادی :                   نفر  11و حداقل  نفر 15حداکثر  پذیرش :ظرفيت 

 2ساختمان شماره  محل برگزاری :    باشد.تومان می 111/181شهریه برای هر نفر / شهریه دوره :
 



 

 

 

 

 


