
 
 

 «برنامه فوق و آموزشی هایدوره» 
 برق رشته در آموزشی هایدوره مشخصات

   (عملی و ئوری)ت  Logoرله هوشمند  : دوره عنوان

 E-F3-2  :  هدور کد        :  تخصصی    دوره سطح          برازندهمهندس  قایجناب آ:  مدرس نام

 : مطالب رئوس

 آشنایی با سخت افزار لوگو و انواع کارت های آن  .1

 Logo Soft Comfortآموزش نصب نرم افزار  .2

  FBDو ladderآموزش زبان برنامه نویسی  .3

 آموزش بلوک های برنامه نویسی به همراه حل مثال کاربردی )دیجیتال ، آنالوگ ، تایمر ، شمارنده و ... ( .4

  تست چند مثال کاربردی با سخت افزار لوگوبرقراری ارتباط بین لوگو و کامپیوتر و  .5

 (جلسه 2ای روز ) هفته 20ا : روزه تعداد                ساعته(1.5جلسه  20ساعت ) 30: ساعات تعداد

 2 شماره ساختمان: برگزاری محل                  10 حداقل و نفر 12 حداکثر: پذیرش ظرفیت

  ، مدارات فرمان و موتور های الکتریکی آشنایی مقدماتی با برق صنعتی پیش نیاز:

 دانشگاه صدرامعاونت آموزشی و پژوهشی گواهی نامه  :مدرک

 

   (عملی و ئوری)ت  2درجه   PLC-S7  300/400 دوره عنوان

 E-F6  ه : دور کد:  تخصصی            دوره سطح          برازنده مهندس  قای: جناب آ مدرس نام

 : مطالب رئوس

 ektsبا استفاده از نرم افزار  آشنایی با برق صنعتی )مدارات فرمان( .1

 ewbبا استفاده از نرم افزار  آشنایی با گیت های منطقی .2

 step 7آشنایی با سخت افزار  .3

 simatic managerآموزش نصب نرم افزار  .4

  STLو   FBDو ladderآموزش زبان برنامه نویسی  .5

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

 کامپیوتر و تست چند مثال کاربردیو  plcبرقراری ارتباط بین  .7

 

 (2ای روز ) هفته 20ا : روزه تعداد                ساعته( 4جلسه  20ساعت ) 80: ساعات تعداد

 2 شماره ساختمان: برگزاری محل                   10 حداقل و نفر 12 حداکثر: پذیرش ظرفیت

 آشنایی مقدماتی با برق صنعتی ، مدارات فرمان و موتور های الکتریکی پیش نیاز:

 (2درجهplcگواهینامهمهارتازسازمانآموزشفنیوحرفهای)کارور :مدرک


باشد.تومان می 000/150شهریه برای هر نفر دوره:  شهریه


توجه!
های تحقیق  و  و رفع اشکاالت درسی و نیز ورود ایشان به زمینه و قدرت الکترونیکبرق  تقویت بنیه علمی دانشجویانبا هدف 

ها جهت امقور  گردد. الزم به ذکر است که بخشی از شهریه دریافت شده بابت این دورهآموزشی فوق برگزار می یدوره پژوهش؛

 قرار خواهد گرفت.گروه  ارتقاء امکانات پژوهشیو بخشی جهت « انجمن مهر صدرا » خیریه و قرض الحسنه 

 

مراجعه و یا از طری  آدرس ایمیل  2یا  1جهت ثبت نام به دفتر مدیریت امورفرهنگی و فوق برنامه پردیس 

gmail.comcultural.s@ .اقدام فرمائید 
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