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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
فنـي و   سـازمان آمـوزش   - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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   روبوتيك سخت افزار: نام شغل 

    استاندارد خالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
از ويژگي هاي اين .  مهم خطوط توليد و كارخانجات و مراكز اتوماسيون صنعتي است اين شغل از مشاغل

شغل اين است كه در هر محل توليد و اتوماسيون صنعتي كه سيستم هاي ربات وجود داشته باشند گروهي 
سخت افزار . براي كاربر روي سيستم هاي سخت افزاري كامپيوتري در اين خصوص مشغول كار هستند 

 . يك در حيطه فناوري هاي نوين كامپيوتري قرار دارد روبوت

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
   ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالم:  توانايي جسميحداقل 

  مباني روبوتيك : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت    90    :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     51  :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    39   :                ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -  :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت      - :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -      :   زمان سنجش مهارت        ـ

   : هارت كارآموزروش ارزيابي م
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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   روبوتيك سخت افزار : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

    اصول الكتريسته  شناختتوانايي   1
   المانهاي مداريشناختتوانايي   2
 توانايي محاسبه جريان و ولتاژ در  مدارات پايه  3

  )ديود (1 قطعات اوليه الكترونيك شناختتوانايي   4
 )ترانزيستور (2ات اوليه الكترونيك  قطعشناختتوانايي   5

 توانايي در طراحي وساخت مدارات سنسورهاي مقاومتي  6

 توانايي در طراحي و ساخت مدارات راه انداز موتور الكتريكي  7

 توانايي در تركيب مدارات سنسوري  با مدارات راه انداز موتور و ساخت رباتهاي الكترونيكي  8

  اصول جبر بول و مدارات منطقيشناختتوانايي   9

 توانايي در طراحي و  رباتهاي پيچيده با استفاده از مدارات منطقي   10
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   روبوتيكسخت افزار : ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  3  0  3   اصول الكتريستهشناختتوانايي   1

        ساختار ماده  آشنايي با   1-1

        تقسيم بندي مواد بر اساس رساناييآشنايي با   2-1

         جريان - مقاومت–مفهوم ولتاژ آشنايي با   3-1

  7  1  6   المانهاي مداريشناختتوانايي   2

         اندازه گيري و مقدار خواني- كاربرد–مقاومت آشنايي با  1-2

         اندازه گيري و مقدار خواني  – كاربرد –خازن آشنايي با  2-2

         اندازه گيري و مقدار خواني  – كاربرد –سلف آشنايي با  3-2

       زي مقاومتها و خازنهاتركيب سري و مواآشنايي با  4-2

  10  0  10  توانايي محاسبه جريان و ولتاژ در مدارات پايه   3

       محاسبه جريان در مدرات  تك حلقه شناسايي اصول  1-3

       KVLمحاسبه جريان در مدرات چند حلقه و قانون شناسايي اصول  2-3

       محاسبه افت ولتاژ به روي المانهاي مداريشناسايي اصول  3-3

       KCLمفهوم گره و قانون آشنايي با  4-3

        المانهاي وابسته و حل مدارات اوليهآشنايي با   5-3

  7  2  5  )ديود( 1  قطعات اوليه الكترونيكشناختتوانايي   4

       معرفي ديود  آشنايي با  1-4

       كاربرد ديود و مدارت ديوديآشنايي با  2-4

       سازي منابع تغذيه و يكسو آشنايي با  3-4

        مدارات برش و انتقالآشنايي با   4-4

         ديودي–حل مدارات مقاومتي آشنايي با   5-4
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   روبوتيكسخت افزار :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  6  1  5  )ترانزيستور (2 قطعات اوليه الكترونيك شناختتوانايي   5

        يي با ترانزيستورآشنا 1-5

        استفاده از ترانزيستور به عنوان كليدآشنايي با  2-5

        استفاده از ترانزيستور به عنوان تقويت كنندهشناسايي اصول  3-5

        مدارات مختلف تقويت كنندهشناسايي اصول  4-5

  15  9  6  توانايي در طراحي وساخت مدارات سنسورهاي مقاومتي  6

        معرفي سنسورهاي تماسيآشنايي با   1-6

       سنسورهاي نوريآشنايي با   2-6

        سنسورهاي مادون قرمزآشنايي با   3-6

        سنسورهاي دماآشنايي با   4-6

        سنسورهاي گازيآشنايي با   5-6

        سنسورهاي مغناطيسيآشنايي با   6-6

        سنسورهاي جهت و زاويهآشنايي با   7-6

        ساير سنسورهاآشنايي با   8-6

  7  4  3 توانايي در طراحي و ساخت مدارات راه انداز موتور الكتريكي  7

        لزوم استفاده از راه انداز موتور آشنايي با  1-7

        ساخت راه انداز موتور سادهآشنايي با  2-7

        ساخت راه انداز موتور كاملآشنايي با   3-7

        ع راه انداز موتوراستفاده از مدرات مجتمآشنايي با   4-7

توانايي در تركيب مدارات سنـسوري  بـا مـدارات راه انـداز                8
  موتور و ساخت رباتهاي الكترونيكي

4  10  14  

تركيب سنسورهاي تماسي با مدرات راه انداز و ساخت ربات آشنايي با  1-8
  متناسب
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  روبوتيكسخت افزار  :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 تركيب سنـسورهاي    ساخت رباتهاي نور ياب با استفاده از      شناسايي اصول    2-8
  انداز نوري و مدار راه

      

       ساخت ربات تعقيب گر خط شناسايي اصول  3-8

ساخت مدارات حفاظتي  امنيتي با استفاده از سنـسورهاي          شناسايي اصول    4-8
  و مادون قرمز گاز

      

         كار رباتهاي تعقيب گر ميدان مغناطيسيشناسايي اصول بررسي  5-8

        استفاده از سنسورهاي جهت و زاويه در رباتشناسايي اصول   6-8

  7  0  7   اصول جبر بول و مدارات منطقيشناختتوانايي   9

        مفاهيم اوليه ديجيتالآشنايي با  1-9

        آشنايي با جبر بول  2-9

       ساده سازي روابط بولا آشنايي ب 3-9

        استفاده از جدول كارنوآشنايي با  4-9

        هاي منطقي آشنايي با گيت  5-9

        پياده سازي روابط بول با گيتهاي منطقي آشنايي با   6-9

توانايي در طراحي و  رباتهاي پيچيده با اسـتفاده از مـدارات               10
  منطقي

2  12  14  

          مجتمع منطقيمعرفي  مداراتآشنايي با  1-10

       پياده سازي روابط منطقي با استفاده از مدرات مجتمعشناسايي اصول  2-10

سنسورهاي مناسب و تركيب با مدرات راه انـداز و          شناسايي اصول ساخت     3-10
 مدارات مجتمع  به منظور ساخت ربات نهايي
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   روبوتيكسخت افزار :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

 - بلنـد گـو    -كامپيوتر با تمـام متعلقـات كامـل شـامل رايتـر             1
هـاي   سيم - ) هندست (  گوشي-web came –ميكروفن

  رابط

    

      چاپگر ليزري سياه و سفيد  2

      پگر رنگي ليزري يا جوهر افشانچا  3

      اسكنر روميزي  4

      ميز كامپيوتر  5

      صندلي گردان مخصوص كامپيوتر  6

      كارگاهي ) (smart boardتابلوي هوشمند    7

      ديتا پروژكتور كارگاهي  8

      پرده ديتا پروژكتور كارگاهي  9

 تجهيزات اتصال به اينترنت با امكان سرويس دهي بـه كليـه             10
  كارآموزان

    

       وات40دستگاه هويه  11

     Tape  ،VCD ,VHS , DVD و  CDويدئو  12

       Rocaro-2، ) الكترونيك ( مجموعه آموزشي رباتيك   13

       Digitro، ) مدار منطقي ( مجموعه آموزشي رباتيك   14

      ولت زاويه دار220كابل سيار پنج راهه   15

       يا باالتر Cool disk( 512 mb(حافظه سيار   16

        منبع تغذيه خروجي قابل تنظيم  17

     7*5برد هزار سوراخ   18

      برد برد معمولي  19

     E12رنج مقاومتي   20

      E6 رنج خازني و سلفي  21
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   روبوتيكسخت افزار: نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  د تعدا  مشخصات فني  رديف

      millimeter 0.8سيم لحيم  22

       رطوبت- دما–سنسورهاي مقاومتي نوري   23

     MQسري  سنسور هاي گازي  24

       برگي200دفترچه يادداشت  25
26  ICهاي منطقي  TTL      
      چسب برق مشكي  27
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   روبوتيكسخت افزار :نام شغل 
  منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

  كتاب آموزشي مباني رباتيك    1

  سايتهاي اينترنتي مرتبط با رباتيك  2
3  CD ديكشنري   
  اساليد و نوار آموزشي   4
   مربوطهاستاندارد   5

 

  

 




