دعوت نامه
حضور محترم..............................
با اهداء سالم
احتراما بدینوسیله از جنابعالی جهت حضور در دوره آموزشی تخصصی محصوالت آتونیکس با موضوعات مندرج در
پیوست که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشود  ،دعوت بعمل می آید .جزئیات برگزاری دوره به شرح
ذیل به حضورتان اعالم میگردد.
خواهشمند است بعد از انجام امور مالی نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام هر چه زودتر اقدام نمایید.
محل برگزاری :تهران -بزرگراه جالل آل احمد  -بعد از پل گیشا ( قبل از بیمارستان شریعتی) دانشگاه تربیت
مدرس – سالن شهید مطهری
زمان برگزاری 12 :و  11آبان ماه  2931از ساعت  21الی 23
مدرسین دوره :کارشناس فنی شرکت آتونیکس کره جنوبی آقای  – PYEONجناب آقای دکتر نظریان استاد
دانشگاه شهید رجایی تهران
هزینه دوره :مبلغ  911/111ریال برای هر نفر ( با احتساب یارانه تخصیصی دانشگاه تربیت مدرس محاسبه
گردیده است ).واریز به شماره  7196732639167312به نام سید علی سید رحیمی آذر (لطفا پس از واریز با
شماره  99372121تماس حاصل نمایید و شماره پیگیری حواله را اعالم کنید)
قابل ذکر است که گواهی پایان دوره توسط دانشگاه تربیت مدرس و  ( IEEEانجمن مهندسین برق و الکترونیک
ایران) به شرکت کنندگان محترم ارائه میگردد.
روابط عمومی :آقای رحیمی 90918109090
آدرس :تهران – خیابان سعدی جنوبی -جنب بانک ملی -ساختمان تقی نیا – طبقه  -5واحد 595

تلفن55011919 :
فکس55011911 :

محتوای دوره:
 .1معرفی کلی محصوالت شرکت آتونیکس و شرکتهای وابسته مانند منیکس  ،کونیکس و آتوسیس
 .2مروری بر تنوع محصوالت و بیان ویژگیهای بارز کاالها
 .5معرفی تاچ پنل  HMIآتونیکس سری GP
 .8آموزش نحوه  programmingو برنامه نویسی  HMIسری GP
 .5بررسی ویژگی های بارز سری GP
 .1معرفی کنترلرهای قابل برنامه ریزی با واسط  HMIسری )LOGIC PANELS ( LP
 .7آموزش نحوه  programmingو برنامه نویسی سری LP
 .0مروری بر روی نرم افزارهای  GP-EDITORو SMART – STUDIO
 .0معرفی استپ موتورهای  2فاز و  5فاز آتونیکس
 .19معرفی درایورهای استپ موتور و مفاهیمی چون میکرو استپ و...
 .11راهنمای نحوه انتخاب کردن استپ موتور در صنعت نسبت به نیاز مصرف کننده
 .12معرفی کنترلرهای موقعیت آتونیکس MOTION CONTROLLERS
 .15معرفی نسل جدید موتورهای آتونیکس برای اولین بار در ایران سری AI-SERVO
 .18بررسی ویژگیهای منحصر بفرد موتورهای  AI-SERVOکه ابداعی نوین از شرکت آتونیکس میباشد

