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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    
  سـازمان آمـوزش فنـي و   - 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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  مباني روبوتيك: 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
غل كه مرتبط با سيستمهاي كامپيوتري در خصوص سيستم هاي كامپيوتري  در جايگاه مشااين شغل

از ويژگي هاي اين شغل اين است كه در كارخانجات و كارگاه ها و خطوط . اتوماسيون صنعتي جاي دارد 
  . توليد يكي از مهم ترين مشاغل است 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالم:  يي جسميتواناحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت  136     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    58    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    78    :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت      -      :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  از سنجش نتايج كار عملي امتي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  مباني روبوتيك : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   اصول اوليه ربات شناختتوانايي   1
   مسابقات رباتيك شناختتوانايي   2
  توانايي تهيه الگوريتمها و فلوچارت   3
  توانايي متصل كردن قطعات يك ربات برنامه پذير   4
  امه به ربات توانايي رسم فلوچارت و انتقال برن  5
  وشتن برنامه هاي متنوع و انتقال به ربات توانايي ن  6
   قطعات مكانيكي و ساخت سازه هاي اوليه شناختتوانايي   7
  توانايي در ساخت و لحيم كاري بردهاي ساده و ساخت ربات هاي كنترل شونده   8
  توانايي در راه اندازي ربات هاي الكتريكي   9
  اخت ربات هاي مكانيكي پيشرفته و ربات هاي تركيبي توانايي س  10
  توانايي ساخت ربات تعقيب خط پيشرفته   11
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   مباني روبوتيك: ام شغلن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  5  1  4   اصول اوليه رباتيكشناختتوانايي   1

        آشنايي با مشخصات و خواص ربات ها  1-1

        آشنايي با اجزاء ربات ها   2-1

        آشنايي با انواع سنسورها   3-1

         پردازنده ها آشنايي با انواع  4-1

        آشنايي با عملگرها  5-1

         معرفي شاخه هاي مرتبط به رباتيك -  

  4  1  3   مسابقات رباتيك شناختتوانايي   2

        آشنايي با مسابقات رباتيك   1-2

        آشنايي با مسابقات آزاد رباتيك  2-2

        آشنايي با ليگ هاي متداول ربات   3-2

  2  0  2  يتم و فلوچارت توانايي در تهيه الگور  3

        آشنايي با الگوريتم و كاربرد آن   1-3

        آشنايي با ارائه الگوريتم هاي متناسب با دستگاه هاي الكترونيكي   2-3

        آشنايي با تبديل الگوريتم به فوچارت  3-3

        اجزاي فلوچارت با آشنايي   4-3

  5  3  2  توانايي متصل كردن قطعات يك ربات برنامه پذير  4

        آشنايي با اجزاي ربات برنامه پذير   1-4

        آشنايي با بررسي عملكرد جعبه دنده   2-4

        آشنايي با اتصال قطعات به يكديگر   3-4

  26  13  13  توانايي نوشتن برنامه هاي متنوع و انتقال به ربات   5

        آشنايي با محيط برنامه نويسي فلوچارتي   1-5
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  روبوتيك مباني :ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با نوشتن فلوچارت هاي ساده   2-5

        آشنايي با نوشتن فلوچارت رقص نور   3-5

        آشنايي با اصول حركت   4-5

آشنايي با نوشتن فلوچارت حركت ربات و عبور دادن ربات از يـك مـسير                 5-5
  مشخص

      

        آشنايي با شرط در فلوچارت و نوشتن فلوچارت عبور ربات از موانع   6-5

        آشنايي با نوشتن فلوچارت تعقيب نور  7-5

        آشنايي با فلوچارت نورياب   8-5

        آشنايي با نوشتن فلوچارت تعقيب خط   9-5

  19  12  7  توانايي نوشتن برنامه هاي متنوع و انتقال به ربات   6

        شنايي با تبديل فلوچارت به برنامه آ  1-6

، خط به برنامه قابـل انتقـال بـه          ، نور   آشنايي با تبديل فلورچات هاي ماز         2-6
  ربات 

      

        آشنايي با نوشتن برنامه حركت بدون انحراف   3-6

        آشنايي با نوشتن برنامه هاي پيشرفته   4-6

  10  7  3   قطعات مكانيكي و ساخت سازه هاي اوليه شناختتوانايي   7

        آشنايي با معرفي قطعات مكانيكي   1-7

        آشنايي با ساخت دستگاه پرتاب وزنه   2-7

        آشنايي با ساخت بدنه يك اتومبيل   3-7

        آشنايي با ساخت بدنه يك انسان نما   4-7

ت توانايي در ساخت و لحيم كـاري بردهـاي سـاده و سـاخ               8
  ربات هاي كنترل شونده 

5  4  9  
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   مباني روبوتيك:ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي نظري

        آشنايي با اصول لحيم كاري   1-8

        آشنايي با ساخت و لحيم كاري مدارات كنترلي سيمي   2-8

        عبور از مانع ت كاري مدارات رباآشنايي با ساخت و لحيم   3-8

        آشنايي با ساخت و لحيم كاري مدارات رد ياب نور   4-8

  5  4  1  توانايي در راه اندازي ربات هاي الكتريكي   9

        آشنايي با ساخت بدنه مناسب براي ربات كنترل شونده   1-9

آشنايي با ساخت بدنه مناسب براي ربات عبور از مانع و نـصب تجهيـزات                 2-9
  ت به روي ربا

      

تعقيب نور و عبـور از      ( ت بدنه مناسب براي ربات چند كاره        خآشنايي با سا    3-9
  با در نظر گرفتن مالحظات مكانيكي ) مانع و كنترل شونده 

      

توانايي ساخت ربات هاي مكانيكي پيـشرفته و ربـات هـاي              10
  تركيبي 

11  24  35  

        آشنايي با اصول انتقال قدرت   1-10

         دايروي به خطي تبديلا آشنايي ب  2-10

        آشنايي با ساخت بازو با درجات آزادي مختلف   3-10

        آشنايي با ساخت ليفتراك و جرثقيل   4-10

        آشنايي با ساخت ربات فوتباليست هدايت شونده   5-10

        )جابجا كردن وسايل(آشنايي با ساخت ربات تركيبي مكانيكي و هوشمند   6-10

  16  9  7  اخت ربات تعقيب خط پيشرفته توانايي س  11

        آشنايي با تركيب سنسورهاي مادون قرمز و جايگذاري مناسب  1-11

آشنايي بـا سـاخت بدنـه كامـل بـا در نظـر گـرفتن شـرايط مكـانيكي و                       2-11
  الكترونيكي 
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   مباني روبوتيك:ام شغل ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملي ينظر

        آشنايي با طراحي الگوريتم بهينه براي نوع چيدمان سنسور و بدنه   3-11

        آشنايي با نوشتن برنامه بهينه براي ربات تعقيب خط   4-11
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   روبوتيكمباني :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

      رنگي ليزري يا جوهر افشانچاپگر   3

      اسكنر روميزي  4

      ميز كامپيوتر  5

      صندلي گردان مخصوص كامپيوتر  6

      ديتا پروژكتور كارگاهي  7

      پرده ديتا پروژكتور كارگاهي  8

تجهيزات اتصال به اينترنت با امكان سرويس دهي بـه كليـه              9
  كارآموزان

    

       Roboro-2،  ) پذيرفلوچارت ( مجموعه آموزشي رباتيك   10

      Roboro-3، ) برنامه پذير (مجموعه آموزشي رباتيك   11

ــك    12 ــي رباتي ــه آموزش ــذير ( مجموع ــه پ ــانيكي –برنام )  مك
Mecatoro 

    

      ولت زاويه دار220كابل سيار پنج راهه   13

       يا باالتر Cool disk( 512 mb(حافظه سيار   14

       ولت قلمي 15باطري   15

16  CD 700 خام MB     

     A4كاغذ   17

      خودكار آبي   18

      خودكار قرمز   19

      مداد معمولي  20

  
  

  

 



 8

  مباني روبوتيك: نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      مداد پاك كن معمولي   21

      چراغ قوه معمولي   22

       برگي200چه يادداشتدفتر  23

       معموليCDماژيك   24

25  ICهاي منطقي  TTL      

      چسب برق مشكي  26
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   روبوتيكمباني :نام شغل 
  منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

  كتاب آموزشي ميكرو كنترلرها در رباتيك    1

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

 

  

 


