
دفتر فناوری 

 هدایت و کنترل

 تخصصی آموزشی کارگاه
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 :دوره کاربرد و اهداف

 آشنایی با اتوماسیون .6

عمومی و  هوشمند یهاستمیس ساخت و یطراح .6

 صنعتی

 خودکار انجام و سنسورها شبکه توسط شیپا .3

  ندهایفرآ

های صنعتی و کاهش حفاظت هوشمند از سیستم .4

 هاخسارات مربوط به آن

های هوشمند حفاظتی ها و ایجاد سیستمکنترل هوشمند خانه .5

 جهت افزایش ایمنی و امنیت 

های هوشمند و ارتقای کیفیت زندگی با سازی خانهفرهنگ .6

 استفاده از تکنولوژی

آورانه با هزینه کم و ارائه به صنایع های نوعسازی سریع ایدهنمونه .7

 گذاران و مراکز کارآفرینیو سرمایه

 وش آموزش آسان الکترونیک و رباتیکارائه ر .8

 ندارد نیاز:پیش

 های عملی:پروژه

  یبیتعقو  ساده زنچشمکچراغ 

 موتور اندازیراه DC ،و براشلس موتور، استپر موتور 

  موتور سروو

 ک،یالتراسون رطوبت، دما، یسنسورها اندازیراه 

  یمتن شگرینماو  PIR قرمز، مادون

 رلسیوای و فا یوا ارتباط 

 کلید الکترونیکیو  کارت خوان (RFID) 

 دیاندرو یگوش ارتباط نحوه و بلوتوث ماژول ماتیتنظ و اندازیراه 

  و ارسال فرامین بلوتوث ماژول با

 برخورد از اجتناب رباتو  خط بیتعق ربات 

 (اهانیگ هوشمندکنترل و یاریآب) هوشمند گلخانه ستمسی 

 اماکن هوشمند ایمنی و امنیتی ستمیس 

 مخاطبان:

مندان به هوشمند، دانشجویان، فارغ التحصیالن و عالقههای کارشناسان واحدهای طراحی، تولید، تعمیرات و نگهداری سیستم

 های هوشمندالکترونیک و سیستم

 مطالب سرفصل

 ونیاتوماس ندیفرآ و یهوشمندساز میمفاه آموزش 

 ااجز تعامل نحوه و هوشمند یهاستمیس از ییها نمونه حیتشر 

 (یتیامن ستمیس هوشمند، گلخانه هوشمند، خانه)

 و آنالوگ یخروج/یورود و کروکنترلریم هیپا میمفاه حیتشر 

 PWM و تالیجید

 انوادهخ و نویآردو مانند یکیالکترون توسعه یبوردها با ییآشنا 

 نویآردو بورد یاجزا حیتشر و آن

 افزار نرمدر  یسینو برنامه آموزش IDE نویآردو 

 مادون ک،یالتراسون رطوبت، دما، یسنسورها انواعاندازی راه 

 ( حرکت صیتشخ) PIR قرمز،

 یمتن شگرینما یاندازراه 

 یموتورها انواع یاندازراه DC، و موتور استپ ،براشلس 

 موتور سروو

 یفا یوا) یارتباط یهاپروتکل و ارتباطات انواع اندازیراه، 

 لمثا ارائه با( رلسیوا بلوتوث،

 از راه دور توسط سیستم عامل اندروید کنترل 

 ماژول اندازی راهRFID، کارت خوان و کلید الکترونیکی 

  خط بیتعق ربات ساختطراحی و 

  برخورد از اجتناب ربات ساختطراحی و 

 اماکن ریدزدگهوشمند  ستمیس یاندازراه 

 هوشمند گلخانه ستمیس یاندازراه  

  نام:هزینه و نحوه ثبت

نفر است. برای  62و ظرفیت دوره حداکثر  هزار تومان 522هزار تومان و سایر افراد  652یان دانشجونام برای هزینه ثبت

 مراجعه کنید. http://gcrc.sharif.eduنام به آدرس ثبت

 شود.کنندگان گواهی اعطا میشرکتتمامی در پایان دوره به 
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