
 

 

 

  دعًت وامٍ

 حضًر محترم..............................

 تا اَذاء سالم

احتراما تذیىًسیلٍ از جىاتعالی جُت حضًر در ديرٌ آمًزشی تخصصی آتًویکس تا مًضًعات مىذرج در پیًست کٍ 

ریل تٍ  يرٌ تٍ شرحًت تعمل می آیذ.جسئیات ترگساری دتا َمکاری سازمان مذیریت صىعتی ترگسار میشًد، دع

 حضًرتان اعالم میگردد.

 خًاَشمىذ است تعذ از اوجام امًر مالی وسثت تٍ تکمیل فرآیىذ ثثت وام َر چٍ زيدتر اقذام وماییذ.

سازمان مذیریت صىعتی -متری صفا 20 -اوتُای خیاتان شُریار شمالی -کًی يلیعصر -تثریس: محل ترگساری   

041-33308155تلفه:   

19الی  10از ساعت   1394  ماٌ آرر  6ي    5: زمان ترگساری  

جىاب آقای دکتر وظریان استاد  – PYEON: کارشىاس فىی شرکت آتًویکس کرٌ جىًتی آقای مذرسیه ديرٌ

 داوشگاٌ شُیذ رجایی تُران

ریال ترای َر وفر)تا احتساب یاراوٍ تخصیصی سازمان مذیریت صىعتی محاسثٍ  000/300: مثلغ  َسیىٍ ديرٌ

شذٌ است ( ياریس تٍ شمارٌ 6037691793476821 تٍ وام سیذ علی سیذ رحیمی آرر )لطفا پس از ياریس تا 

 شمارٌ 33961010-021  تماس حاصل وماییذ ي شمارٌ پیگیری حًالٍ را اعالم کىیذ(

 قاتل رکر است کٍ گًاَی پایان ديرٌ تٍ شرکت کىىذگان محترم ارائٍ میگردد.

  09014180809رياتط عمًمی: آقای رحیمی   

 33961010تلفه:           503ياحذ  -5طثقٍ  –ساختمان تقی ویا  -جىة تاوک ملی -خیاتان سعذی جىًتی –آدرس: تُران 

        33961011فکس:                                                                                                                                                                          



 

 

 

 

 محتًای ديرٌ: 

 معرفی کلی محصًالت شرکت آتًویکس ي شرکتُای ياتستٍ ماوىذ مىیکس ، کًویکس ي آتًسیس .1

 مريری تر تىًع محصًالت ي تیان يیژگیُای تارز کاالَا .2

  GPآتًویکس سری  HMIمعرفی تاچ پىل  .3

 GPسری  HMIي تروامٍ وًیسی   programmingآمًزش وحًٌ  .4

 GPتررسی يیژگی َای تارز سری  .5

 LP   (LOGIC PANELS)سری  HMIمعرفی کىترلرَای قاتل تروامٍ ریسی تا ياسط  .6

 LPي تروامٍ وًیسی سری   programmingآمًزش وحًٌ  .7

 SMART – STUDIOي  GP-EDITORمريری تر ريی ورم افسارَای  .8

 فاز آتًویکس 5فاز ي  2معرفی استپ مًتًرَای  .9

 معرفی درایًرَای استپ مًتًر ي مفاَیمی چًن میکري استپ ي... .10

 راَىمای وحًٌ اوتخاب کردن استپ مًتًر در صىعت وسثت تٍ ویاز مصرف کىىذٌ .11

 MOTION CONTROLLERSمعرفی کىترلرَای مًقعیت آتًویکس  .12

  AI-SERVOمعرفی وسل جذیذ مًتًرَای آتًویکس ترای ايلیه تار در ایران سری  .13

 کٍ اتذاعی وًیه از شرکت آتًویکس میثاشذ AI-SERVO تررسی يیژگیُای مىحصر تفرد مًتًرَای .14

 

 

 

 

 

        


