
روزماهروزساعت

9 الی 7آذر

3 الی 1دی

5 الی 3بهمن

3 الی 1اسفند

12 الی 10آذر

7 الی 5دی

12 الی 10بهمن

13 الی 11اسفند

6 الی 5آذر

9 الی 8دی

5 الی 4بهمن

5 الی 4اسفند

9 الی 7آذر

7 الی 5دی

12 الی 10بهمن

3 الی 1اسفند

11 الی 10آذر

16 الی 15دی

14 الی 13بهمن

12 الی 11اسفند

25 الی 24آذر

30 الی 29دی

30 الی 29بهمن

26 الی 25اسفند

18 الی 17آذر

23 الی 22دی

28 الی 27بهمن

26 الی 25اسفند

18 الی 17آذر

21 الی 20دی

28 الی 27بهمن

7 الی 6اسفند

 روز2 ساعت16

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

(HMI (TIA8/30 بعدازظهر5 صبح الی 

T.B 01گذراندن دوره   7,000,000

نقشه خوانی - اصول تعمیرات و نگهداری برق تاسیسات-  آشنایی با قطعات و تعمیرات و عیب یابی آنها

آشنایی با تاسیسات الکتریکی . PLCتخصصی مدارات فرمان و قدرت تابلوهای برق صنعتی، کنترل و 

-کارخانجات انواع روشهای راه اندازی الکتروموتورهای القایی سه فاز و شناخت آنها و محاسبات مربوطه

برآورد - آشنایی با انواع اینورتر و سافت استارتر و مدارات راه اندازی و کنترل آنها- سایزینگ سیم و کابل

تجهیزات مورد استفاده برای مونتاژ یک تابلو در محل کارخانجات

T
.P

 0
1

T
.P

 0
7

PLC S7 1500168,000,000 روز2 ساعت

مدارات - مدارات منطقی    - Windows: آشنايی با 

 T.P يا T.P 04فرمان الكتريكی و گذراندن دوره     

T.P 07 يا 05

8,000,000
 ،  TIA PORTAL نحوه برنامه نويسی ، PLC STEP 7 300معرفی کامل سخت افزار 

نحوه پیكربندی و انتخاب قطعه

مدارات - مدارات منطقی  - Windows: - آشنايی با 

فرمان الكتريكی

7,500,000

هزينه به ازاء هر نفر تاريخ 

(ريال)

 STEP 7،معرفی نرم افزار و نحوه برنامه نويسی با S7-1200معرفی کامل سخت افزار 

BASIC نحوه پیكربندی و انتخاب قطعه،نحوه پروگرم نمودن سیستم،معرفی نرم افزار،

T IA

5,000,000

6,000,000
 PC ، نحوه نرم افزار نويسی از طريق S7-200 سری PLCآشنايی با سخت افزار 

MICROWINبوسیله نرم افزار 

محتواي دوره 

6,000,000

کار با ابزار آالت برق و ادوات اندازه گیری پارامترهای - آشنایی با مبانی برق و اصول تولید و انتقال و توزیع آن

آشنایی با انواع سیم و کابل و ادوات تابلو های برق صنعتی و محاسبات سایزینگ و ستینگ تخصصی - برق

طراحی انواع مدارات -اصول کار و توانایی راه اندازی موتورهای تک فاز و سه فاز و پالک خوانی آنها- آنها

نقشه خوانی و عیب یابی مدارات فرمان و قدرت و تجهیزات برق صنعتی-کاتالوگ خوانی-فرمان و قدرت

7,500,000

مبانی برق - Windows:  آشنايی با 

T
.P

 0
5

      PLC S7 1200       16بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2 ساعت 

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30  روز3

T
.B

 0
1

مدارات - مدارات منطقی  - Windows: - آشنايی با 

فرمان الكتريكی

ساعت برگزاري دوره

مدارات - مدارات منطقی  - Windows: - آشنايی با 

فرمان الكتريكی

PC,LOGOآشنايی با سخت افزار و نحوه نرم افزارنويسی از طريق نرم افزار 
مدارات - مدارات منطقی  - Windows: - آشنايی با 

فرمان الكتريكی

 ساعت24برق صنعتي

پيش نياز دوره 

انواع سیگنال در سیستم های کنترلی ، سیستم اعداد ، مفاهیم پايه برنامه نويسی ، 

 ، اصول برنامه نويسی در TIA ، معرفی نرم افزار S7 1500معرفی کامل سخت افزار  

T IA

T
.L

 0
1

MINI PLC LOGO16بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2ساعت 

PLC S7 20019روز و نیم2 ساعت

شركت مهندسی برق و الکترونيک قشم ولتاژ
1397تقويم زمستان دوره هاي آموزشی سال  

قشم ولتاژ بنيانگذار بومی سازي تکنولوژي آموزشی در آموزش و تجهيزات آموزشی اتوماسيون صنعتی، درايو، رباتيک، مکاترونيک و ابزاردقيق در ايران

ره
دو

د 
ك

نام دوره 
طول دوره

High Techقشم ولتاژ بزرگترين مركز آموزش تخصصی پيشرفته اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيق با تجهيزات 

مدارات - مدارات منطقی    - Windows: آشنايی با 

 T.P يا T.P 01فرمان الكتريكی و گذراندن دوره     

T.P 07 يا 05

های زيمنس، آشنايی با نحوه نرم افزار نويسی، HMI، معرفی انواع TIAمعرفی نرم افزار 

 عمومی، نحوه ايجاد ارتباط بین even و استفاده از Screenها، ايجاد صفحه tagاشنايی با 

PLC & HMI از طريق نرم افزار TIA(برقراری شبكه پروفینت)

T
.P

 0
4

(PLC S7 300(TIA16بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2 ساعت 

T
.M

 0
2

T
.B

 0
2

برق تاسیسات و مدارات فرمان 

و قدرت
 بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت24

دو روز ) بعدازظهر 5 صبح الی 8/30

(روز آخر) بعدازظهر12 صبح الی 8/30(اول
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16 الی 14

26 الی 24

14 الی 12

24 الی 22

8 الی 6

19 الی 17

10 الی 8

20 الی 18

30 الی 28آذر

28 الی 26دی

26 الی 24بهمن

24 الی 22اسفند

T
.P

 0
8

PLC S7 400 H16128,000,000 الی 11اسفند بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2 ساعت

 در redundantمعرفی انواع سیستم های کنترل صنعتی و جايگاه سیستم های افزونه يا 

 زيمنس، بررسی انواع تجهیزات سخت افزار مورد استفاده، S7-400Hآن،معرفی سیستم های 

 ،نكات S7-400Hپیكربندی و تنظیمات نرم افزاری،بررسی و معرفی نحوه عملكرد سیستم 

های زيمنس ،مانیتورينگ در سیستم PLC با ساير 400Hبرنامه نويسی و شبكه نمودن سیستم 

... وHot Swaping، CiR، تغییر ورژن، FORCE،نكات نهايی و تكمیلی همانند 400Hهای 

T.P 02  , T.P 03گذراندن دوره  

23 الی 21آذر

21 الی 19دی

26 الی 24بهمن

17 الی 15اسفند

19 الی 17آذر

 بهمن1 دی الی 29دی

29 الی 27بهمن

27 الی 25اسفند

16 الی 14آذر

14 الی 12دی

8 الی 6بهمن

24 الی 22اسفند

16 الی 15آذر

14 الی 13دی

5 الی 4بهمن

3 الی 2اسفند

26 الی 24آذر

23 الی 22آذر

10 الی 9اسفند

19 الی 18بهمن

T
.D

 0
4

Bas ic  drive  theory ,S iemens  drive  family  overview ,s afty  and operating 

ins truction for drive  converters ,drive  monitor 

s oftware ,configuration ,connection

روش های کنترل دور -انواع بارو نواحی چهارگانه کاری-منحنی های گشتاور، سرعت،جريان و نقاط پايداری-انواع موتور

-Sinamicsماجولهای -Sinamics S120معرفی درايوهای -اجزا کلی درايوها-انواع اينورتر-موتورهای الكتريكی

C ommis s ioning  by  s ta rte r-commis s ioning  by  AOP -F unc tion  diagrams

High Techقشم ولتاژ بزرگترين مركز آموزش تخصصی پيشرفته اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيق با تجهيزات 

ومدارات فرمان و ACآشنايی با عملكرد موتورهای 

WINDOWSسیستم عامل
8,000,000

T
.D

 0
3

 و مدارات فرمان ACآشنايی با عملكرد موتورهای  

WINDOWSسیستم عامل 

T
.D

 0
5

SINAMICS G246,000,000 بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت
 ، نحوه برنامه نويسی ، نصب و راه SINAMICS (V20 , G120 , G150)معرفی خانواده 

اندازی به صورت تئوری

 و مدارات فرمان ACآشنايی با عملكرد موتورهای  

WINDOWSسیستم عامل 
SINAMICS S1201610,000,000 بعدازظهر5 صبح الی 8:30 روز2 ساعت 17 الی 16اسفند

SIMOVERT16بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2 ساعت 

T
.D

 0
1

معرفی اجزاء - مانیتورینگ و عیب یابی-  و نحوه عملکرد آنSIMOREG DC MASTER DRIVEمعرفی درایو 

Simoreg DC Master -آشنایی با کنترل ماژول - اتصاالت و نحوه سیم بندیCM - پارامتر های مهم جهت راه

DRIVE MONITORنرم افزار - ارتباطات- اندازی

DRIVE Micromaster  

8,000,000

 روز2 ساعت16

ومدارات فرمان و DCآشنايی با عملكرد موتورهای 

WINDOWSسیستم عامل

T
.D

 0
2

     SIMOREG   16بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2 ساعت 

6,000,000 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

28 الی 27دی

T.P 02,T.P 03,T.N01گذراندن دوره های 

ایجاد نقشه های -طراحی گرافیکی و ابزارهای آن-ابزارهای طراحی-ایجاد پروژه جدید-مفاهیم طراحی-معرفی نرم افزار

Multiline,Singleline- وارد کردنText,Function text,black box,plc box- ارتباط با خارج از

Eplan از طریق Hyper link,External document- ارتباط باAuto CAD-شماره گذاری سیم - ماکروها

 cableایجاد فرم های خروجی -Cover sheet,table of contentsایجاد -ها،کابلها و تجهیزات

overview,purchase order list- ساخت پایگاه داده وsymbolآشنایی با -  جدیدsymbol در eplan 

 ،آشنایی با ترسیم from و گزارش گیری،ایجاد part و ویرایش و ایجاد آن،آشنایی با plotframe،آشنایی با 

جانمایی دو بعدی و سه بعدی

آشنايی با مدارات ، -Windows xpاشنايی با 

تجهیزات و نقشه کشی برق

- هاTagآشنایی -Wincc Filexibleبررسی فنی سیستم بوسیله -Wincc Filexibleمعرفی 

-Configuring the Connection-تشکیل یک آالرم سیستم-screenایجاد صفحه های 

دستورالعمل پروژه های چند منظوره- های عمومیevenاستفاده از 

آشنايی با سخت افزار کنترلرهای دور موتور ، نحوه برنامه نويسی ، نصب و راه اندازی 

به صورت عملی

 و مدارات فرمان ACآشنايی با عملكرد موتورهای  

WINDOWSسیستم عامل 

T
.E

0
1

ePLAN P8246,300,000 بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت

T
.M

 0
4

WINCC Flexible247,500,000 بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت

 های آنالوگ ، آموزش اجرای پروژه I/O ، بررسی PLC S7 300 , 400مروری بر 

های اتوماسیون صنعتی
T.P 02گذراندن دوره  

T
.M

 0
1

WINCC 247,500,000 بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت
 ، آشنايی با نحوه نرم افزارنويسی و PLC , PC و درايوهای سخت افزار Winccنصب 

نرم افزارنويسی و راه اندازی سیستم با استفاده از - راه اندازی در سطوح مختلف

حداکثر توان نرم افزار در سطح حرفه ای

T.P 03گذراندن دوره  

T
.P

 0
3

(PLC S7 300,400 (II24بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت 

6,800,000

7,000,000

آذر

دی

T
.P

 0
2

(PLC S7 300 (I24بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت 
 و نحوه نرم افزار نويسی از طريق نرم S7-300 های سری PLCآشنايی با سخت افزار 

 و نحوه تست برنامهSTEP 7,PCافزار  

مدارات - مدارات منطقی    - Windows: آشنايی با 

 T.P يا T.P 01فرمان الكتريكی و گذراندن دوره     

T.P 07 يا 05 بهمن

اسفند
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23 الی 21آذر

21 الی 19دی

12 الی 10بهمن

17 الی 15اسفند

30 الی 29آذر

10 الی 9اسفند

28 الی 26دی

14 الی 12دی

24 الی 22اسفند

21 الی 20دی

3 الی 2اسفند

15 الی 13بهمن

26 الی 24بهمن

T.P01,T.P 02,T.P03,T.D 01گذراندن دوره های 

و الگوريتمهای بهینه سازی،  شبكه های عصبی مصنوعی ،  پیاده سازی شبكه   ( AI)آشنايی با مفاهیم هوش مصنوعی  

،  الگوريتم ژنتیك ،  پیاده سازی MATLAB،  منطق فازی ،  پیاده سازی منطق فازی در MATLABهای عصبی در 

،  جمعیت مورچه ها ،  شبیه سازی گداخت ،  بهینه سازی جمعیت ذرات ،  غذايابی MATLABالگوريتم ژنتیك در 

،  MATLABباکتری ها ،  آشنايی با ساير الگوريتمهای بهینه سازی،  پیاده سازی ساير الگوريتمهای بهینه سازی در 

کاربرد های عملی

5,000,000

در صورت تكمیل ظرفیت  روز3 ساعت24

 روز3

High Techقشم ولتاژ بزرگترين مركز آموزش تخصصی پيشرفته اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيق با تجهيزات 

 ،نصب و سیم کشی cnc ،برنامه نويسی cnc ، ماشینهای ابزار cncانواع کنترلرهای 

808 ،راه اندازی کنترلر و عیب يابی 808کنترلر  

, PROFIBUS ,D.P,P.A-MPI,ETHERNETمطالعه و بررسی شبكه های صنعتی 

Modbus

 I/O واصول طراحی نرم افزاری از سطح PCS 7روش نصب و راه اندازی نرم افزار 

 ، PCS 7تامديريت اطالعات ، روش پیكربندی شبكه سخت افزار ، طراحی پروژه  در محیط  

 Engineering در اتوماسیون فرآيند طراحی SFC,CFCبرنامه نويسی به زبان های 

Station(ES),Operating Station(OSتوابع کتابخانه،

19 الی 16بهمن

T.P 02,T.P 03گذراندن دوره های 

 T.Pو گذراندن دوره های  Windows XPآشنايی با 

02,T .P  03,T .M 01, T .N 01

11,500,000

12,600,000

 روز3 ساعت24

T
.C

 0
3

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

CNC 80824ساعت 

 ساعت16 روز2

 ساعت24

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

دی بعدازظهر5 صبح الی 8/30

در صورت تكمیل ظرفیت  روز3

17 الی 15

T
.H

 0
1

T.H 02گذراندن دوره 

 ساعت24

در صورت تكمیل ظرفیت بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت24هوش مصنوعي

معرفی رله های حفاظت،نحوه انتخاب رله از طریق کاتالوگ،نصب و معرفی نرم افزار،مدیریت 

 با رله،پیکربندی online ,offlineپروژه،پیکربندی ساختار یک سیستم توزیع،نحوه کار بصورت 

رله،تنظیم پارامترها،فعال کردن توابع حفاظتی،تخصیص موارد اطالعاتی در رله،نحوه ایجاد توابع 

Import/exportمنطقی،نحوه برنامه نویسی منطقی،

10,000,000

6,000,000

آشنايی با بحث حفاظت شبكه های قدرت و مدارهای 

منطقی

T
.S

 0
1

   SIPROTEC (DIGSI 4)

T
.V

 0
1

T
.I

 0
3

control valve

آشنايی با مدارات فرمان و قدرت

T.I 01,T.I 02گذراندن دوره 

 روز3

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

T
.K

 0
1

(I)مكاترونیك

T
.I

 0
1

 ساعت24 (I)ابزار دقیق 

T
.R

 0
1

آشنايی با رياضیات مهندسی(I)رباتیک صنعتي 

فتوولتائیك،اجزاء سیستم خورشیدی،انواع سیستم های خورشیدی،نصب پنل های 

PVsyst و نرم افزار Ret screen، نرم افزار PVSOLخورشیدی،محاسبات، نرم افزار 

کاندويیت، سینی  )بررسی ساختمان داخلی ولوها و انواع آنها،نحوه کابل کشی ابزا ردقیق

،  بررسی کابل های ابزار دقیق، معرفی استانداردهای مورد نیاز در ابزار دقیق، نقشه (...کابل و

P&IDخوانی 

T.I 01گذراندن دوره 

مهندس برق

آشنايی با قوانین فیزيكی ابزاردقیق

Applica tion  of diffe rent va lve s  and  the ir pa ramete rs ,Inve s tiga tion  of va lve s  

s truc ture ,Introduc tion  of G ate  , G lobe  , R ota ry  , Diaphragm va lve   , e tc , Opera tion  and  

cha ra c te ris tic s  of control va lve s ,Various  Actua tors  for on\off & control va lve s , 

Method  of control va lve  ca lcula tion  coe ffie c ient & va lve s  s iz ing , The  problems  of 

va lve s  inc luding  cavita tion  , fla s hing  & nois e , C onventiona l & smart pos itione rs .

7,500,000

5,000,000

8,500,000 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

7,500,000
روشهای نصب -آشنايی با سنسورهای -مفاهیم اولیه ابزاردقیق وکاربرد آن در صنايع

pressure,Temperature,flowmeter-ابزاردقیق

روباتیك،محرکه های ربات،سنسورهای روبات،ابزارهای نهايی،شبیه سازی روبات

تعريف مكاترونیك و حوزه های کاربرد آن،کاربرد مكاترونیك در اتوماسیون 

صنعتی،سیستم های مكانیكی ، سیستم های الكتريكی آنالوگ و ديجیتال،سیستم های 

جمع آوری داده ،اجزا و فرآيند های کنترلی،پیاده سازی يك سیستم کنترلی

5,000,000

 روز3

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

11,000,000

 روز3

T.P 02 ,T.P 03,T.P 06 گذراندن دوره های

8,500,000

T
.N

 0
1

شبكه های صنعتی

15 الی 13بهمن  بعدازظهر5 صبح الی 8/30 ساعت24(سوالر)فتوولتائیك

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

 روز2

 ساعت24 (II)ابزار دقیق 

T
.P

 0
6

T
.F

 0
1

 روز3

 ساعتPCS 7 32 روز4

Fail Safe

T
.I

 0
2

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30

 ساعت16

Overview  and guide lines , as  ms 7-300f,configuring of the  fa ils a fe  I/O  with 

dis tributed S afety , programming of a  s afety-re la ted us er program  ,fa ils a fe  

communication  P RO F I s afe , diagnos tic  fac ilities  ,exerc is es  for I/O  

configuration, communication, troubles hooting, programming examples
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7 الی 6آذر

5 الی 4دی

3 الی 2بهمن

2 الی 1اسفند

14 الی 13آذر

12 الی 11دی

10 الی 9بهمن

8 الی 7اسفند

21 الی 20آذر

19 الی 18دی

17 الی 16بهمن

15 الی 14اسفند

28 الی 27آذر

26 الی 25دی

24 الی 23بهمن

22 الی 21اسفند

Training@qeshmvoltage.com:            پست الکترونيکwww.Qeshmvoltage.com: وب

10 الی 8دی

021-66344470 و 021-66721101: شماره تماس

4,500,000

5,000,000  روز2 ساعت16

K
.P

 0
1

PLCبعدازظهر5 صبح الی 8/30 ساعت16 روز2 پايه 

.تخفيف جهت تهيه جزوات،نرم افزارها و كتب مرجع برخوردار گردند % 25افرادي كه در دوره هاي آموزشی ثبت نام نمايند می توانند  از 

K
.H

 0
1

K
.S

 0
1

Servo & Stepper

HMI-Touch Panel بعدازظهر5 صبح الی 8/30

VFD (Drive AC)

4,500,000
آشنايی با عملكرد موتورها و مدارات فرمان سیستم 

WINDOWSعامل 
 ساعت 16

. واحد مقطع تحصيلی كارشناسی ارشد در سراسر دنيا را دريافت نماييد120point از 27point دوره از دوره هاي شركت قشم ولتاژ می توانيد مدركی معادل  12باگذراندن 

. آلمان می باشدSGITمدرك بين المللی شركت قشم ولتاژ مورد تاييد دانشگاه 

. تخفيف براي افرادي كه از شركت هاي دانش بنيان در دوره ها ثبت نام می نمايند%10 

5,000,000 بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2 ساعت16
آشنايی با ترمینالهای -Kincoمعرفی انواع درايوهای -آشنايی با انواع روشهای کنترل دور 

کار -معرفی انواع مدهای کنترلی- و سیم بندی اين نوع درايوهاKincoکنترلی درايوهای 

Torque controlکار با مد - speed controlبا مد 

آشنايی با سیستم _آشنايی با مدارات قدرت 

Windowsعامل

. تخفيف براي افرادي كه در يک سال  بيش از دو دوره  آموزشی ثبت نام نمايند10%

.مدرك اين شركت مورد تائيد فنی و حرفه اي كل كشور،موسسه استاندارد تحقيقات صنعتی ايران و شركت ملی نفت می باشد 

چند جمله ايها و محاسبات -ترسیم نمودارهای دوبعدی و سه بعدی-بردارها و ماتريسها

-حل معادالت ديفرانسیل-کنترل جريان محاسبات-درونیابی و پردازش منحنیها-سیمبولیك

GUI T
.H

 0
2

 در مهندسي MATLABنرم افزار 

كنترل-برق
آشنايی با مطالب رياضی مهندسی بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز3 ساعت24 5,000,000

Training.qeshmvoltage: ما را از طريق صفحه اينستاگرام دنبال كنيد

معرفی -HMI Ware  و محیط نرم افزار HMI Kincoتشريح سخت افزار 

Componentهای موجود 

مدارات - مدارات منطقی  - Windows: - آشنايی با 

فرمان الكتريكی

 بعدازظهر5 صبح الی 8/30 روز2

4واحد -14پالك -كوچه مصباح كريمی-بين تقوي و منوچهري-خيابان الله زارنو-خيابان انقالب-تهران: آدرس

K
.V

 0
1

.تخفيف دانشجويی با ارائه كارت دانشجويی معتبر لحاظ می گردد % 10

. دوره را ثبت نام كرده باشند، دوره چهارم شامل اين تخفيف می باشد3 تخفيف براي افرادي كه در يک سال 50%

-انواع انكدرها-روش های کنترل-مفهوم حلقه باز و حلقه بسته- آشنايی با انواع موتورها

اصول کار با موتورهای -Kinco و سرو درايوهای Kincoآشنايی با انواع موتورهای سرو 

Step- طريقه سیم بندی درايوهایStep

مراحل ايجاد يك پروژه - ، نحوه نرم افزار نويسیPLC Kincoآشنايی با سخت افزار 

دستورات برنامه نويسی-

مدارات - مدارات منطقی  - Windows: - آشنايی با 

فرمان الكتريكی
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