بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شايستگي

طراحي برد مدارچاپي مدارات
الکترونیک با نرمافزار Proteus
گروه شغل الکترونیک
كد ملي آموزش شايستگي
1-32/81/8/8/81

تاريخ تدوين استاندارد 09/1/51 :
مدت اعتبار استاندارد  :از تاريخ 09/7/5

تا تاريخ 05/7/5

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي :
اعضاء كمیسیون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته الکترونیک :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همکار براي تدوين استاندارد آموزش شغل  /شايستگي :
 اداره كل فني وحرفهاي خراسان رضوي -مجتمع آموزشي آزاد چیستا

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
210
دورنگار

11044557

تلفن 11110099 – 0

آدرس الکترونیکي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهیه كنندگان استاندارد آموزش شغل

شايستگي *

رشته تحصیلي

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

برق  -الکترونیک

موسس و مربي
آموزشگاه

 3سال کارشناس
فني پیمانکار مجتمع
فوالد مبارکه

تلفن ثابت 8118148 :
تلفن همراه 98138983090 :
ايمیل:
maedeh.rahnama@gmail.co
m
آدرس  :رضا  ،1پالک 101

کارشناس فني
مجتمع طاليه

 8سال طراحي
مدارات ديجیتال و
آنالوگ

تلفن ثابت 8411318 :
تلفن همراه 98388990089 :
ايمیل:
Hariri.hamed@gmail.com
آدرس  :رضاشهر ،بهارستان  ،18قطعه آخر
جنوبي

 3سال تدريس و
طراحي سواالت
آزمون

تلفن ثابت 8048384 :
تلفن همراه98388483898 :
ايمیل basiri3040@yahoo.com:
آدرس  :معلم  ،41ستاري  ،18پالک 18

آخرين مدرك

رديف

نام و نام خانوادگي

1

مائده رهنما

لیسانس

3

حامد حريري

لیسانس

برق – قدرت

3

الهام بصیري

لیسانس

برق – مخابرات

مربي در کرکز
فني و حرفهاي

1

زينب کريمزاده شهري

لیسانس

برق – قدرت

کارشناس فني
در شرکت
سرونیرو

 3سال طراحي
مدارات ديجیتال و
آنالوگ براي
قطارشهري

8

سحر دستوري

لیسانس

برق -الکترونیک

کارشناس
آزمون در
آموزشگاه

3سال سابقه تحلیل
مدارات ديجیتال و
طراحي کیتهاي
آموزشي

0

عبداهلل جلیلي

فوق لیسانس

کشاورزي

کارشناس
پژوهش و
برنامهريزي

 0سال

تحصیلي

2

آدرس  ،تلفن و ايمیل

تلفن ثابت 8118148 :
تلفن همراه 98188991843 :
ايمیل zkshahri@yahoo.com:
آدرس  :معلم ،صدف  ،33پالک 11/1
تلفن ثابت 0911188 :
تلفن همراه98183314833 :
ايمیل :
آدرس  :امامت 31
تلفن ثابت 4380990:
تلفن همراه98188913384 :
ايمیل :
jalili-abdollah@yahoo.com
آدرس  :اداره کل آموزش فني و حرفهاي
مشهد

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نیز گفته مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگیري براي رسیدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بیانیه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي  ،مسئولیت ها  ،شرايط کاري
و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به يک استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت مي گیرد و ضرورت دارد کهه در آن
مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محل آموزش به صورت تئوريک با استفاده از عکس مي
آموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي گردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خیر  ،که شامل سه بخش عملي  ،کتبي عملي و اخالق حرفهاي خواهد بود .
صالحیت حرفه اي مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام کار در محیط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به يک شايستگي يا توانايي  .که مي تواند شامل علوم پايه ( رياضي  ،فیزيهک ،
شیمي  ،زيست شناسي )  ،تکنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يک توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يک کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .
توجهات زيست محیطي :

مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.

3

نام استاندارد آموزش شايستگي: 5
طراح برد مدار چاپي مدارات الکترونیک با کمک نرمافزار Proteus
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
طراحي مدارات الکترونیک با  proteusشايستگي است در حوزه الکترونیک ،که طراحي ،شبیهسازي و تحلیل مدارات الکترونیکي آنالوگ
و ديجیتال از نظر  ACو  DCو پاسخهاي زماني و فرکانسي و گذراي مدار و طراحي و چاپ نقشه مدار چاپي را شامل مي شود.
ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديپلم برق (کلیه گرايشها) و کامپیوتر (نرمافزار و سختافزار)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمي و ذهني
مهارت هاي پیش نیاز  :کارور عمومي رايانه شخصي
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

01 :

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

10 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

ساعت

 18ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
كتبي %21 :عملي %11 :اخالق حرفه اي %59 :صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

حداقل فوق ديپلم برق (همه گرايشها) با  8سال سابقه کار مرتبط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
نگارش نرمافزار مورد استفاده در اين استاندارد  2.7ميباشد و بهكمک اين نرمافزار ،كاربر ميتواند انواع مدارهاي
الکترونیکي ديجیتال و آنالوگ ،میکروكنترلرهاي  AVRو  ،PICتراشههاي  FPGAو  ...را طراحي و شبیهسازي
نموده و پس از مشاهده و تست كامل خروجي مدار ،نقشه مدارچاپي دلخواه را ترسیم نمايد و درصورت نیاز قطعه
خاصي را در محیط  PCBطراحي نمايد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
كارور Protel
طراح و تجلیلگر مدارات ديجیتال با Orcad
طراح و تحلیلگر مدارات میکرو كنترلر AVR

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 

طبق سند و مرجع ......................................



طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ........................................



5

استاندارد آموزش شايستگي

3

 کارهاعناوين

رديف

5

نصب نرم افزار Proteus

2

تنظیم کردن محیط شماتیک )ISIS(Proteus

3

جايگذاري قطعات در محیط شماتیک

4

 Customizeکردن قطعات

1

رسم سیم ها و خطوط باس

1

شبیه سازي و عیب يابي خروجي مدار

7

جايگذاري قطعات در محیط PCB

8

گرفتن پرينت از نقشه

0
59

Occupational / Competency Standard

6

1.

استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

نصب نرمافزارProteus
نظري

عملي

جمع

3/8ساعت

4ساعت

8/8ساعت

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ديتا پرژکتور و پرده اساليد،

دانش :
-نحوه نصب برنامه

09دقیقه

 -ابزار مورد استفاده در طراحي

39دقیقه

-مفهوم واحد شماتیک

39دقیقه

-مفهوم واحد PCB

39دقیقه

کامپیوتر و متعلقات آن،
صندلي گردان براي کارآموز
و مربي ،روپوش کار ،تخته
وايتبرد و ماژيک وايت برد،
لوح فشرده خام ،نرمافزار

مهارت :

proteus

-کار با منوهاي اصلي()menu Bar

3ساعت

-کار با منوهايکاربردي()Toolbars

3ساعت

-کار با منوهاي ابزار و انتخاب مد()mode selector

3ساعت

-کار با منوهاي تعیین موقعیت

 09دقیقه

نگرش :
مراقبت از سیستمي که نرمافزار روي آن نصب ميشود و کلیه فايلهاي از پیش نصب شده روي آن.

ايمني و بهداشت :
-

تنظیم نور مناسب کارگاه

-

تنظیم مناسب میز و صندلي کار

توجهات زيست محیطي :
-

7

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تنظیم كردن محیط شماتیک)ISIS( Proteus

نظري

عملي

جمع

 39دقیقه

0/8ساعت

4ساعت

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطیمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ديتا پرژکتور و پرده اساليد،

دانش :
 -اصول کار با سیستم عامل windows

18دقیقه

کامپیوتر و متعلقات آن،

 -مفهوم چرخش و وارون جانبي قطعات

18دقیقه

صندلي گردان براي کارآموز
و مربي ،روپوش کار ،تخته

مهارت :

وايتبرد و ماژيک وايت برد،

 -کار با ابزار کلیک راست موس روي صفحه

39دقیقه

لوح فشرده خام ،نرمافزار

 -کار با منوهاي فرمان

09دقیقه

proteus

 -کار با زيرمنوهاي منوي file

09دقیقه

 -کار با زيرمنوهاي منوي view

09دقیقه

 -کار با زيرمنوهاي منوي edit

09دقیقه

 کار با زيرمنوهاي منوي design -کار با منوي  helpو استفاده از راهنمايي کار با نرمافزار

89دقیقه
39دقیقه

نگرش :
ايمني و بهداشت :
-

تنظیم نور مناسب کارگاه

-

تنظیم مناسب میز و صندلي کار

توجهات زيست محیطي :
-

8

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان:
جايگذاري قطعات در محیط شماتیک

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

8:18

8/8

13:18

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطیمرتبط

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

نمونه قطعات الکترونیکي
 DIPو  ، SMDديتا
پرژکتور و پرده اساليد،
کامپیوتر و متعلقات آن ،
صندلي گردان براي کارآموز
و مربي ،روپوش کار ،تخته
وايتبرد و ماژيک وايت برد،

دانش :
39دقیقه

 مفهوم انواع قطعات (از نظر مقدار و رنج کاري و انواعايستاده يا خوابید روي برد)
 اصههول نامگههذاري التههین انههواع قطعههات (ماننههد 09دقیقه…)res,c,motor,
39دقیقه
18دقیقه

 اصول پايههاي قطعات-

مفهوم انواع پايههاي تغذيه و اکتیو قطعات
اصول کار منابع تغذيه و ژنراتورها
اصول کار وسايل اندازهگیري و مانیتورينگ
اصول کار با انواع میکروکنترلرها
مفهوم کامپايلر

09دقیقه
09دقیقه
39دقیقه
39دقیقه

مهارت :
 -کار با گزينه component mode

39دقیقه

 -کار با گزينه pick device

39دقیقه

 -نام نويسي قطعات مورد نظر در keywords

09دقیقه

 -جستجوي قطعات مورد نظر در category

09دقیقه

 بارگذاري قطعات مورد نیاز در کتابخانه و جايگذاري آنها رويصفحه

39دقیقه

 -کار با گزينه graph Mode

39دقیقه

 -کار با گزينه Tape Recorder Mode

39دقیقه

 -کار با گزينه Generator Mode

89دقیقه

کهار بها گزينهه  Voltage Probe Modeو CurrentProbe Mode
کار با گزينه Virtual Instruments Mode
 بارگذاري برنامه هگهز میکروکنترلهر از طريهو دوبارکلیهک يهاکلیک راست روي آن
 تنظیم فرکانس کاري میکروکنترلر و ساير تنظیمات آن در محیطشماتیک

39دقیقه
09دقیقه
39دقیقه
39دقیقه
9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان:
جايگذاري قطعات در محیط شماتیک

زمان آموزش
نظري

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطیمرتبط

نگرش :
ايمني و بهداشت :
-

تنظیم نور مناسب کارگاه

-

تنظیم مناسب میز و صندلي کار

توجهات زيست محیطي :
-

11

عملي

جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

 customizeكردن قطعات

نظري

عملي

 18دقیقه

3

جمع
3:18

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ديتا پرژکتور و پرده اساليد،

دانش :

کامپیوتر و متعلقات آن ،

18دقیقه

محاسبات توان ،ولتاژ و جريهان مهدار بها مقهادير مختلهف

صندلي گردان براي کار آموز

مقاوت ،خازن و ساير قطعات

و مربي ،روپوش کار ،تخته

مهارت :

وايتبرد و ماژيک وايت برد،

 -انجام محاسبات توان ولتاژ و جريان مدار

39دقیقه

-حذف قطعه از روي صفحه

39دقیقه

اعمال انواع تغییرات در رنج کاري و ساختمان قطعات

39دقیقه

ساخت کتابخانه جديد با قطعات جديد

89دقیقه

نگرش :
ايمني و بهداشت :
تنظیم نور مناسب کارگاهتنظیم مناسب میز و صندلي کارتوجهات زيست محیطي :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

رسم سیم ها و خطوط باس

نظري

عملي

جمع

89دقیقه

3ساعت

3/8ساعت

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطیمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ديتا پرژکتور و پرده اساليد،

دانش :

کامپیوتر و متعلقات آن ،

09دقیقه

 -اصههول ادغههام سههیمههها در خطههوط بههاس و نحههوه

صندلي گردان براي کار آموز

شمارهگذاري سرسیمها

و مربي ،روپوش کار ،تخته

39دقیقه

 -چگونگي شبکه کردن و شمارهگذاري نِتها

وايتبرد و ماژيک وايت برد

مهارت :
 - -کار با گزينه bus mode

09دقیقه

 -کار با گزينه wire label mode

39دقیقه

- -پاک کردن باس از روي صفحه

18دقیقه

- -اتصال سیم جديد به باس

18دقیقه

نگرش :
ايمني و بهداشت :
-

تنظیم نور مناسب کارگاه

-

تنظیم مناسب میز و صندلي کار

توجهات زيست محیطي :
-
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان:
شبیه سازي و عیب يابي خروجي مدار

نظري

عملي

جمع

3ساعت

8ساعت

13ساعت

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطیمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ديتا پرژکتور و پرده اساليد،

دانش :
-

مفهوم ورودي و خروجي در مدارات

18دقیقه

-

اصول کار مدارات آنالوگ و ديجیتال

18دقیقه

-

اصول خطايابي مدارات ديجیتال و آنالوگ

89دقیقه

-

چگونگي استفاده از مدارات پايه در مدار

39دقیقه

کامپیوتر و متعلقات آن ،
صندلي گردان براي کار آموز
و مربي ،روپوش کار ،تخته
وايتبرد و ماژيک وايت برد

مهارت :
 Run -کردن مدار

18دقیقه

 -کار با زيرمنوهاي منوي system

09دقیقه

کار با زيرمنوهاي منوي template

09دقیقه

 -کار با زيرمنوهاي منوي debug

09دقیقه

 -کار با زيرمنوهاي منوي source

09دقیقه

 -کار با زيرمنوهاي منوي graph

09دقیقه

مشهههاهده انهههواع پاسهههخهاي  DCو  ACمهههدار بهههر روينمايشدهنده ها

09دقیقه

-اجراي تنظیمات مورد نیاز بر روي منابع تغذيه و اسیلوسکوپ

89دقیقه

stop -کردن مدار

18دقیقه

 -رفع خطاهاي احتمالي تارسیدن به پاسخهاي مورد نظر

09دقیقه

نگرش :
ايمني و بهداشت :
-

تنظیم نور مناسب کارگاه

-

تنظیم مناسب میز و صندلي کار

توجهات زيست محیطي :
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان:
جايگذاري قطعات در محیط(ARES) PCB

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

8ساعت
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دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطیمرتبط

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

نمونه قطعات الکترونیکي
 DIPو  ،SMDديتا
پرژکتور و پرده اساليد ،ديتا
پرژکتور و پرده اساليد،
کامپیوتر و متعلقات آن ،
صندلي گردان براي کار آموز
و مربي ،روپوش کار ،تخته
وايتبرد و ماژيک وايت برد

دانش :
 -اصول کار با انواع قطعات در محیط PCB

39دقیقه

 -مفهوم اليهها و رويههاي برد

39دقیقه

 -تعريف چاپ سیلک و نقشه سیلک

18دقیقه

 مفهوم واحدهاي اندازهگیري اينچ و میلیمتر و نحوه تبديل آنهابه يکديگر
 اصول جايگذاري علمي قطعات نظیهر خازنههاي تغذيهه ،انهواعتراشهها و ...
 -مفهوم توان قطعات و تناسب ضخامت پايهها با توان

18دقیقه
39دقیقه
39دقیقه
39دقیقه

 تعريف فواصل استاندارد مسیرهاي مسي مدار با توجه به جريانعبوري و توان تحملي
 -مفهوم track ،via ،pad

18دقیقه

 تعريف قطر داخلي و خارجي  padو via -اصول کار با کولیس

18دقیقه
39دقیقه

مهارت :
 ايجاد تنظیمات مربوط به ههر قطعهه در  PCB PakageيهاNetlist Compiler
 -کاربا گزينه Netlist Transfer To Ares

3ساعت
18دقیقه
18دقیقه

 -بازگشايي صفحه  Aresاز منوي Start

09دقیقه
09دقیقه

کار با گزينههاي  Auto Placerو Auto Router ايجاد تنظیمات مربوط به تعداد و رنگ اليهها -استفاده از ابزار dimension Mode

39دقیقه

 تغییهر واحهد ايهنچ بهه میلیمتهر و بهرعکس بوسهیله ToggleMetric / Imperial
 تعیین رنگ کادر و قطعات روي مدار رسهم کهادر بوسهیله گزينهه  2D Graphic Box ModeوEdge Mode
 -رسم خطوط مسي از طريو Track Mode

18دقیقه
18دقیقه
39دقیقه
09دقیقه

 تغییر اندازه و ضخامت  trackاز طريهو دوبهارکلیهک و راسهتکلیک و گزينه Change Track Mode

39دقیقه

 -قرار دادن  padو  viaروي برد از طريو منوي place

39دقیقه
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان:
جايگذاري قطعات در محیط(ARES) PCB

زمان آموزش
نظري

عملي

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطیمرتبط

نگرش :
 سعي نمودن در کوچک کردن ابعاد برد و بهینه نمودن نقشه مربوطهايمني و بهداشت :
-

تنظیم نور مناسب کارگاه

-

تنظیم مناسب میز و صندلي کار

توجهات زيست محیطي :
-
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جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

گرفتن پرينت از نقشه
نظري

عملي

جمع

 39دقیقه

3ساعت

3:39

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

پرينتر و برگه  ،A4ديتا

دانش :
 -مفهوم نماي نگاتیو و پازيتیو در چاپ

 39دقیقه

پرژکتور و پرده اساليد ،ديتا
پرژکتور و پرده اساليد،

مهارت :
 -انتخاب گزينه  printاز منوي output

39دقیقه

کامپیوتر و متعلقات آن ،
صندلي گردان براي کار آموز

 -انجام تنظیمات پشت فیبر

39دقیقه

و مربي ،روپوش کار ،تخته

 -انجام تنظیمات جهت پرينت از محل جايگذاري قطعات

39دقیقه

وايتبرد و ماژيک وايت برد

 -تبديل طرح به pdf

39دقیقه

نگرش :
 استفاده صحیح از پرينترايمني و بهداشت :
-

تنظیم نور مناسب کارگاه

-

تنظیم مناسب میز و صندلي کار

توجهات زيست محیطي :
-
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

1

کامپیوتر و متعلقات آن

3

چاپگر

3

کتاب آموزشي

مشخصات فني و دقیق

تعداد

P4-windows XP or 7

 8عدد

لیزري رنگي

 2عدد

منابع معرفي شده در استاندارد

3عدد

1

 8عدد

8

صندلي گردان

0

کابل سیار

4

ديتا پرژکتور

5

8

پرده ديتا پرژکتور

5

8

میز مدرس

5عدد

معمولي

 51عدد

 1 ،3يا  8راهه

 8عدد

19

کپسول اطفاء حريو

 0کیلويي (پودر خشک)

2عدد

11

جعبه کمکهاي اولیه

همراه با وسايل کمکهاي اولیه

5سري

13

تخته وايتبرد

 1/19*1متر مربع

2عدد

13

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  51نفر در نظر گرفته شود .

17

توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

برگه A4

براي پرينت

 2بسته

3

نرمافزار proteus

نسخه 4/3

5

3

مداد و لوازمالتحرير

چند رنگ

به تعداد

1

لوح فشرده خام

2

8

نرمافزار Bascom

5

0

نرمافزار codevision

5

4

ماژيک وايت برد

الزم

چند رنگ

 1عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  51نفر محاسبه شود .

18

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

1

ماژيک وايتبرد

3

قطعات الکترونیک ( DIP ,

مشخصات فني و دقیق

صرفاً براي نمايش

تعداد

5سري

)SMD
3

روپوش کار

1

کولیس

8

نرم افزار آموزشي

0

تخته پاک کن

با رنگ روشن-نخي

3
5

 Proteusنگهارش  4/3همهراه بها
lieense
مخصوص وايت برد

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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 5نسخه

 2عدد

توضیحات

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

عنوان منبع يا نرم افزار

1

نههههههههرمافههههههههزار

3

PROTEUS
کتههههههاب آمههههههوزش دکتهههر شهههیرزاد
proteus

مولف

سال نشر

مترجم

1380

ناشر يا تولید کننده

محل نشر

انتشارات پرتونگار

مشهد

شههههههههرياري و
عباس لشکري

3

مرجههع کامههل نههرمافههزار مهنههدس محمههد
proteus

1384

انتشارات فنآور

تبريز

نیل کار و مهندس
بهزاد

1

آموزش جامع نهرم افهزار مهنههدس وحیهههد
proteus

1388

انتشارات مهرجرد

تهران

نجمي

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پیشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام کتاب يا جزوه

1

پههروژههههاي الکترونیههک

سال نشر

مولف  /مولفین

مترجم/

محل

مترجمین

نشر

محمدرضا موسوي

ناشر

مشهد پرتونگار

(جلد)1
3

"

پههروژههههاي الکترونیههک

"

"

(جلد)3
3

"

پههروژههههاي الکترونیههک
(جلد)3
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"

"

توضیحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

1.ECA.com
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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