
   طرح آموزش
  اي مشاغل)(بر مبناي نظام صالحيت حرفه

   پايه برق دانشنياز دوره: پيش  980208كد دوره:  ePLAN P8نرم افزار طراحي ابزاردقيق با عنوان دوره: 
  هدف آموزشي:

    نمايند.  را كسب مي  ePLAN P8 افزارتوانايي انجام يك پروژه عملي طراحي سيستم ابزاردقيق با نرم ،هفراگيران پس از طي نمودن اين دور
  نگرشي    مهارتي   دانشي   نوع دوره :

  و تعميركاران هااپراتور   هاتكنسين   كارشناسان   مديران و سرپرستان    :  سطح شركت كنندگان
  روز)  2( ساعت 16 :دوره مدت  )24سازماني منطقه ويژه، كارگاه شماره هاي برون(كارگاه از محل كارخارج                           محل كار                       محل اجرا:

  محتواي آموزشي: 
  

  
 آشنايي با عاليم و اختصارات مدار فرمان 

 ها و استاندارد ترسيم نقشه بر اساس استاندارد خواني، تحليل نقشهآشنايي با نقشه IEC 

 مثلث ستاره و گرد راست –طراحي و تحليل مدارات خود نگهدار، چپ گرد 

 آشنايي با نرم افزار EKTS 

 افزارمعرفي نرم ePLAN و روش ايجاد پروژه در آن 

 آشنايي با شاخه و زير شاخه 

 افزارمعرفي انواع صفحه در نرم ePLAN 

 افزارشنايي با اصول ترسيم نقشه در نرمآ 

 گذاري صفحاتآشنايي با انواع شماره 

 هاي نمايش و تنظيماتآشنايي با روش detail قطعات 

 چگونگي ترسيم  PLC 

 ها به صورت اتوماتيك گذاري قطعات و سيمگونگي شمارهآشنايي با چ 

 آموزش ساخت ماكرو و استفاده از آن 

 افزار باارتباط نرم  AutoCAD 

 آموزش جانمايي دو بعدي در تابلو 

 آموزش تغيير Plot Frame 

 گيري و تغيير و طراحي فرم گزارش آموزش گزارش 

 ها مديريت اليه 

 ساخت يك پروژه عملي   

  

  هاي مورد انتظار كسب شده پس از اجراي دوره: شايستگي
  

  
 آشنايي با عاليم و اختصارات مدار فرمان  

 ها و استاندارد ترسيم نقشه بر اساس استاندارد آشنايي با نقشه خواني، تحليل نقشه IEC  

 آشنايي با نرم افزار  EKTS  

  افزارمحيط نرمشناخت ePLAN P8  

  افزارنرمتوانايي انجام يك پروژه عملي با ePLAN P8  

  كارگروهي    كارورزي   بازديد   سمينار   استاد شاگردي   كارگاهي   كالس درس     شيوه اجرا :
  منابع و تجهيزات آموزشي:

 ژكتور وپر ويدئو                          تلويزيون                         وايت برد                          جزوه                               ماژيك و تخته پاك كن                      دوربين فيلمبرداري                    تاپ لپ  
                              تي، كنترل و ابزاردقيقكليه تجهيزات موجود در كارگاه اتوماسيون صنع منابع ويژه:

    هاي آموزشي قيد گرديده است.بندي دورهزمانهاي برگزاري در بخش برنامه تاريخ زمان برگزاري:
  ندارد                             دارد                              :گواهينامه آموزشي  ريال000,000,10 هزينه آموزش:

   شركت سپهر پروژه سپاهاناي كشور                                                         سازمان فني و حرفه سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس                                                       مرجع صدور گواهينامه:
  ارزيابي نتايج                  سنجش ميزان تغيير رفتار)    (بخشي بلند مدت اثر                        سنجش ميزان يادگيري                 )       ارزيابي كوتاه مدتواكنشي (                    روش ارزيابي:

  توضيحات:
  
  
  
  
  

  


