
 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالي

 آموزشمعاونت 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 
 
 
 

  شغلآموزش استاندارد 
 

 
 

 MATLAB کارور
 

 
 
 

 گروه شغلي      

 برق

 

 

 شغل آموزش کد ملي 

 
 
 

 

 1/50/1931تاريخ تدوين استاندارد :
 
 

 



  

 

 
   

 

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
  9119-50-551-1: شغل آموزش ي شناسايي کد مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 
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 11013355 – 3تلفن                                                     11311119دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

و حرفیه اي  کليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي  

 کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .
 



  

 
 
 

 
 
 
 

   شايستگي    شغلآموزش تهيه کنندگان استاندارد 

 رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف
شغل و 

 سمت 

سابقه کار 

 مرتبط
 ايميل وتلفن ، آدرس  

-برق  کارشناسي ارشد مهرناز بوير 1

 کنترل

 تلفن ثابت : 11 مربي

تلفن همراه : 

53129191359 

ايميل : 
m.bouyer63@gmail.co

m 

آموزش فني وحرفه اي آدرس : 

 استان تهران

حميد ميرويسي  2

 زاده

 -برق کارشناسي ارشد

 الكترونيک

 تلفن ثابت: 12 مربي

 تلفن همراه :

53129213295 

 ميل:اي
hmirveisi@gmail.com 

آموزش فني وحرفه اي آدرس : 

 استان تهران

سيدسياوش  9

 کريمي مداحي

 -برق  دکتري

 قدرت

مدرس 

 دانشگاه

 -تلفن ثابت :  9

تلفن همراه : 

53122110131 

 ايميل :

 آدرس : دانشگاه آزاد اسالمي
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 MATLAB کارور

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

شبیه سازی  برنامه نویسی واز مشاغل حوزه برق می باشد . که شایستگی های   MATLABکارور نرم افزار 

دستورات موجود در این نرم افزار جهت حل معادالت جبری و یری به کارگ ، MATLABهای عملی به زبان  یستمس

توسعه الگوریتم ها ، به تصویر کشیدن داده ها ، تحلیل داده ها و محاسبه عددی و در نهایت همچنین ، مفاهیم ریاضی 

 دارا می باشد .را  SIMULINKمدل سازی و شبیه سازی در محیط  

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 کارداني فنيزان تحصيالت : ميحداقل 

 سالمت کامل جسمي وذهني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 195طول دوره آموزش                    :    

 ساعت 05ی زمان آموزش نظري               :  

 عتسا 125ی زمان آموزش عملي                :   

 ساعت     -کارورزي                       :     زمان ی 

 ساعتی زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %20:  کتبي -

 %10 عملي : -

 %15اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 مرتبط کار سابقه سال 3 با ی فن لیسانس تحصیلی مدرك دارا بودن حداقل

 

 
 



  

 

 
 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

متلب هم به  ٔنسل چهارم است. واژه یسینو  زبان برنامه کیو  یانجام محاسبات عدد یبرا یافزار نرم طیمح کیمتلب 

 Matrix ٔدو واژه بیترک است که از  مربوطه یسینو  خود زبان برنامه یو هم به معن یمحاسبات رقم طیمح معنی

 است. شده جادی( اشگاهی)آزما Laboratory( و سی)ماتر

و... کاربرد  انهیرا ک،یبرق، مکان یمختلف از جمله مهندس یها مختلف مهندسان رشته یها گروه یبرااین نرم افزار 

 دارد. یاریبس

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Mat lab user 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 mat labطراحی و تحلیل سیستم های کنترل با نرم افزار  -

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي کار : ٭

 ...................طبق سند و مرجع ...................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت کار   

 



  

 

 

 

 

 

 

                        1شغل / شایستگیآموزش استاندارد 

 2شایستگی ها / کارها  -

 عناوین ردیف

 نصب نرم افزار 1

 MATLABبا محیط  کار 2

 MATLABانجام محاسبات ریاضی با  9

 MATLABکار با بردارها و ماتریس ها در  1

 MATLABحل معادالت جبری با  0

 MATLABت دیفرانسیل و انتگرال با حل معادال 1

 MATLABرسم گرافیک در  9

 MATLABبرنامه نویسی در  1

 GUIایجاد یک واسط گرافیکی  3

 Simulinkشبیه سازی  15

11  

12  

19  

11  

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
2
 . Competency / task 



  

 
 

 
 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 نصب  نرم افزار

 زمان آموزش

 جمع ملیع نظری 

2 2 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

امکانات نرم افزار- نرم افزار برنامه      

مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای نصب  -
 نرم افزار

   

    نرم افزار کاربردهای -

    مهارت :

    نصب نرم افزار-

    اجرای نرم افزار -

 ورود به محیط نرم افزار انتخابی-

 کار با منوی اصلی نرم افزار-

   

 نگرش :

 دقت در نصب نرم افزار مورد نظر -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 نی در هنگام کار درکارگاهرعایت موارد ایم-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 



  

 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLAB  طيبا مح کار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 8 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط جهات زيست محيطيتو

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

در  MATLABویژگی ها و اهمیت کاربردی نرم افزار -

 رشته های مختلف مهندسی

 پلتفرم ها و نگارش ها -

 راهنمای آنالین  -

  MATLABمحیط کاری و پنجره های  -

 MATLABمنوهای  -

 Simulinkمحیط  -

 GUIافیکی رابط گر -

 رایانه   

 نرم افزار برنامه 

    مهارت :

 مقایسه نگارش های مختلف و قابلیت های هر کدام  -

 تایپ در پنجره دستور  -

  command windowپنجره کاربا  -

 workspaceره کاربا پنج -

 command historyپنجره کاربا  -

 array editorپنجره کاربا   -

 current directoryپنجره کاربا   -

 جبر ماتریس هاجام عملیات ان-

 عملیات درایه به درایهانجام -

   

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -



  

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 

 

 

 

 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLAB  طيبا مح کار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABانجام محاسبات رياضي با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 12 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

 MATLABورودی و خروجی  - امهنرم افزار برن 

 تعریف متغیرها -

 توابع پیش ساخته  -

 MATLABاصول انجام محاسبات ریاضی در  -

 MATLABتوابع ریاضی لگاریتمی در  -

 توابع نمایی و جذرگیری  -

 توابع باقیمانده و گرد کردن اعداد   -

 توابع ریاضیات گسسته  -

 توابع مثلثاتی  -

 نگی رفع خطا پیغام های خطا و چگو -

 مدیریت متغیرها -

   

    مهارت :

  inputدستور  -

 –متغیرهای سلولی  –متغیرهای عددی انجام عملیات  -

 متغیرهای ساختاری ... -متغیرهای نمادین

،  inf   ،j  ،i  ،epsمتغیرهای پیش ساخته انجام عملیات  -

ans  ،pi ...و 

 و...  gammaتوابع پیش ساخته انجام عملیات  -

 انجام چهار عمل اصلی -

 و ...  log10و   logکار با توابع ریاضی لگاریتمی -

   



  

 

 

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABانجام محاسبات رياضي با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،يزات تجه

 مصرفي و منابع آموزشي

،  sqrt  ،sqrtmو جذرگیری  expکار با توابع نمایی -

nthroots  ،power  ،pow2 

،  ceil  ،floorکار با توابع باقیمانده و گرد کردن اعداد  -

fix  ،rem  ،mod  وround 

،  primes  ،factor  ،lcmکار با توابع ریاضیات گسسته -

gcd  
 cot، tan ، cos، sinر با توابع مثلثاتی کا-

 acot ، atan ، acos، asinکار با توابع مثلثاتی معکوس -

 ،coth، tanh ، coshکار با توابع مثلثاتی هیپربولیک -

sinh 
  ، asinh کار با توابع مثلثاتی معکوس هیپربولیک -

acosh، atanh ، acoth  

 sec|، cseکار با توابع مثلثاتی سکانت و کسکانت -

 و مدیریت متغیرها Whosدستور   -

    

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-



  

 
 
 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABکار با بردارها و ماتريس ها در 

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

6 12 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

 و نحوه ایجاد آنها  MATLABبردارها در   - ار برنامهنرم افز 

 و نحوه ایجاد آنها MATLABماتریس ها در  -

اصول انجام چهار عمل اصلی در بردارها و ماتریس ها با  -

 عملگر نقطه 

 عملگرهای نسبی  -

 عملگرهای منطقی  -

 طریقه نمایش اعداد مختلط  -

 اعداد اعشاری و سمبولیک  -

 ساخته در ماتریس توابع پیش  -

 توابع آرایه ای  -

 توابع فضای خطی و لگاریتمی  -

 Editor Matrixنحوه کار  -

 اصول تغییر شکل ماتریس ها  -

 اصول ایجاد ماتریس های جدید  -

   

 مهارت :

 بردارها و توابع مربوطه ،کار با ماتریس ها  -

 و ... >= و=<و >و  <با عملگرهای نسبی  کار-

 و... |و &ملگرهای منطقی با ع کار -

   

 



  

 

 

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABکار با بردارها و ماتريس ها در 

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ارت :مه

 ،onesتوابع پیش ساخته برای تولید ماتریس های با  کار -

diag ، eye، rand ، zeros ،magic 

 ،find ،numel، length، sizeتوابع آرایه ای ،  با کار-

remap، prod، sum 

 linspace، logspaceتوابع فضای خطی و لگاریتمی کاربا -

 reshapeتغییر شکل ماتریس ها با استفاده از  -

ایجاد ماتریس های جدید بر اساس سطر و ستون ها از  -

 ماتریس موجود 

ایجاد ماتریس های همانی ، پایین مثلثی و باال مثلثی و  -

 معکوس

    

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-



  

 
 
 

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -
 

 عنوان : 

 MATLABحل معادالت جبري با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 12 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 بطمرت توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

 symbolic mathجعبه ابزار  - نرم افزار برنامه 

 محاسبات نمادین -

 اصول فاکتورگیری  -

 ساده سازی  اصول  -

 اصول چند جمله ای  -

 اصول جایگزینی در گزاره های سمبولیک  -

 اصول حل معادالت جبری -

   

    ت :مهار

 symbolic mathکار با جعبه ابزار -

 syms  تعریف متغیر های سمبولیک با استفاده از -

 factorفاکتورگیری با استفاده از  -

 expandساده سازی با استفاده از  -

 expandتبدیل به چند جمله ای با استفاده از  -

 subsجایگزینی در گزاره های سمبولیک با استفاده از  -

 solveعادالت جبری با استفاده از حل م -

   

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -
 

 عنوان : 

 MATLABحل معادالت جبري با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABحل معادالت ديفرانسيل و انتگرال با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 8 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

   MATLAB در    ODEگر عددی   ویژگی حل - نرم افزار برنامه 

  ODE 45 حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی  -

 اصول دیفرانسیل گیری  -

 اصول حل معادالت دیفرانسیل  -

 اصول انتگرال گیری معین  -

 اصول انتگرال گیری نامعین  -

 اصول انتگرال گیری دوگانه  -

 اصول انجام محاسبات محدود حد چپ و حد راست  -

 اصول جمع گیری  -

 اصول انجام بسط های تیلور  -

   

 مهارت :

 diffدیفرانسیل گیری با استفاده از  -

 dsolveحل معادالت دیفرانسیل با استفاده از  -

 intانتگرال گیری معین با استفاده از  -

 intانتگرال گیری نامعین  -

  int انتگرال گیری دوگانه با استفاده از -

ت محدود حد چپ و حد راست با استفاده از انجام محاسبا -

limit 

 symsumجمع گیری با استفاده از  -

   



  

 taylorانجام بسط های تیلور با استفاده از  -

 

 

 

 

 

 
 

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABحل معادالت ديفرانسيل و انتگرال با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-

 ل ارگونومیرعایت اصو-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABرسم گرافيک در 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 13 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادر ابزا ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

 MATLABرسم نمودار ، چارت ، گراف و پالت در  اصول - نرم افزار برنامه 

 اصول رسم نمودارهای دوبعدی  -

 توابع دو متغیره  -

 رسم چند شکل در یک صفحه  -

 رسم چند شکل در صفحات جداگانه  -

 رسم نمودار های کانتور و ضمنی  -

 رسم میدان -

  رسم نمودارهای سه بعدی -

 توابع سه متغیره -

   

 مهارت :

 plot، ezplot  رسم منحنی ها با استفاده از  -

   grid، axis، title ویرایش نمودار ها با استفاده از -

  hold on  رسم چند شکل در یک صفحه با استفاده از -

 figure رسم چند شکل در صفحات جداگانه با استفاده از -

  subplot دستور  -

 ،contour رسم نمودار های کانتور و ضمنی با استفاده از -

mesh grid ، ezcontour 

 quiverرسم میدان با استفاده از  -

 ،plot3رسم منحنی های سه بعدی با استفاده از  -

ezplot3 

   



  

 ،surf رسم رویه ها در فضاای ساه بعادی باا اساتفاده از      -

mesh، ezsurf ، ezmesh   

 

 

 

 

 

 
 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABرسم گرافيک در 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 اده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزاتاستف -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABنويسي در برنامه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 16 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

 و مقایسه آن با زبانهای دیگر برنامه نویسی  Cزبان  - نرم افزار برنامه 

در محیط  Cی عملگرهای زبان اصول بکارگیر -

MATLAB   
 شرطی  ات اصول بکارگیری دستور -

 اصول بکارگیری دستورات ورودی و خروجی  -

 اصول بکارگیری گزاره های منطقی در برنامه نویسی   -

 اصول بکارگیری برنامه های استاتیک  -

 اصول بکارگیری برنامه های دینامیک  -

-  M-Fileو ساخت آنها  فایل ها ، نحوه تنظیم 

   

    مهارت :

 ifبکارگیری دستور شرطی  -

 whileبکارگیری دستور شرطی  -

 forبکارگیری دستور حلقه  -

 switchبکارگیری دستور انشعاب  -

 breakبا استفاده از دستور for قطع نمودن حلقه  -

 دستورات ورودی وخروجی با کار -

 ، inputستفاده از بکارگیری دستورات ورودی و خروجی با ا -

disp echo 
 با گزاره های منطقی کار -

 فایل اسکریپتM-File ایجاد فایل -

   



  

 فایل تابعM-File   ایجاد فایل  -

 یسالول  باه صاورت   فایل اساکریپ  M-File ایجاد فایل  -

(cell ) 

 

 

 
 
 

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MATLABبرنامه نويسي در 

 مان آموزشز

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگاهرعایت موارد ایمنی در هنگام کار درک-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 GUIايجاد يک واسط گرافيكي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 12 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    دانش :

 و کاربردهای آن  GUI - نرم افزار برنامه 

و اجزای تشکیل  Builder MATLAB GUIمحیط  -

 برای محاسبات مختلف Visualدهنده یک محیط 

 کنترل های رابط -

 M-file Editorپنجره   -

 ساده و اجزای آن  GUI  خت یکنحوه سا -

 Visualشده بصورت  Compileنمایش محیط  -

 GUIاصول ذخیره سازی و اجرای یک  -

 GUIتابع فراخوان  -

   

 مهارت :

 ویژگی های گرافیکی و چگونگی تغییر آن  -

   

  get – setبا دستورات  کار -

 چیدن کنترل رابط در صفحه طراحی  -

   

    ای آنساده و اجر GUI  ساخت یک -

 GUIانجام ذخیره سازی یک  -

 GUIبا تابع فراخوان  کار -

   

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-



  

 رعایت اصول ارگونومی-

 ت محیطی :توجهات زیس

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 
 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Simulinkشبيه سازي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 25 33 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایانهر    دانش :

 ( و کاربردهای آن Simulinkمحیط شبیه سازی ) - نرم افزار برنامه 

 و معرفی بلوك ها  Simulinkمحیط  -

 Simulinkو MATLAB نحوه تبادل اطالعات بین   -

 Simulinkخروجی برای محیط کاری ونحوه عملکرد  -

 Simulinkحل معادالت دیفرانسیل درجه دوم با روش  -

 Simulinkر اصول مدل سازی د -

 اصول اجرا و شبیه سازی  -

 و کاربرد آن Subsystemنحوه تعریف  -

   

 مهارت :

 و کاربا بلوك ها  Simulinkایجاد مدل درمحیط  -

  Simulinkنجام تبادل اطالعات ازمحیط  ا -

 Simulinkحل معادالت دیفرانسیل درجه دوم با  -

 اجرا و شبیه سازی  -

  Subsystemکاربا  -

   

 نگرش :

 انجام کاردقت در  -

 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار درکارگاه-

 تنظیم نور مناسب-

 رعایت اصول ارگونومی-



  

 توجهات زیست محیطی :

 بهینه سازی مصرف انرژی-

 
 
 
 

                 

  استاندارد تجهیزاتبرگه  -             

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد11 با کلیه تجهیزات رایانه 1

  عدد1 با رزولوشن باال دیتا پروژکتور 2

  عدد1 لیزری پرینتر 3

  عدد1 باکلیه تجهیزات اسکنر 4

  عدد1 باکلیه تجهیزات رایانه مربی 5

     

     

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  10براي يک کارگاه به ظرفيت  تجهيزات -

 
 
 
 

 

 برگه استاندارد مواد  -                 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد3از هر رنگ  در چند رنگ ماژیک  1

  بسته A4 1 کاغذ  2

3 CD - 21عدد  

  عدد1 گیگ 16 فلش مموری 4

     

     

 

 وجه : ت

 محاسبه شود . نفر 10و يک کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يک نفر  -

  

 

 

  

 

 



  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

        

          

  برگه استاندارد ابزار  -         

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  نسخهmat lab 3 نرم افزار آموزشی 1

  عدد2 مخصوص وایت برد تخته پاکن 2

  عدد1 2*1 یت بردتخته وا 3

  عدد1 میز رایانه میزمربی 4

  عدد1 معمولی صندلی مربی 5

  عدد15 معمولی صندلی کارآموز 6

  عدد11 میز رایانه میز کارآموز 7

  عدد1 کیلوئی پودرخشک5 کپسول اطفاء حریق 8

  عدد1 با کلیه تجهیزات جعبه کمک های اولیه 9

  سری 15 خودکار... لوازم التحریر 11

     

     

     

     

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

کاربردی  راهنمای 1

MATLAB 

 انتشارات عابد تهران 1387 - نیما جمشیدی

اصول ومبانی   2

MATLAB  برای علوم

 ومهندسی

 انتشارات سهادانش تهران 1387 رامین موالناپور برایان هان

راهنمای کاربردی  3

SIMULINK 

 انتشارات عابد تهران 1387 - نیما جمشیدی

       

 

 

 زشی ) پیشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی  سایر منابع و محتواهای آمو -

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

مباحثی ویژه در مهندسی برق  1

 MATLABوکامپیوتربا

علی  1391

 اکبرعلمداری

انتشارات  تهران -

 نگارنده دانش

 

 

2 

 

دی مباحث آموزش کاربر

پیشرفته مهندسی برق در 

MATLAB 

 

1391 

 

 نیما جمشیدی

 

- 

 

 تهران

 

 انتشارات عابد

 

        

 

 
 
 

 هرست سایت های قابل استفاده در آموزش استانداردف

 ردیف عنوان
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