معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شايستگي
راه اندازي ماژول بلوتوث با
میکروکنترلر AVR

گروه شغلي
کنترل و ابزار دقیق
کد ملي آموزش شايستگي
1
نسخه

0 3 1 0 0 5 0 0 4
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7931/8/02 :

شناسه گروه

3

3 1 1 4

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شايستگي977192972232217 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي :کنترل و ابزار دقیق
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

1

سمیرا سالکي

کارشناسي ارشد

1

مهرزاد محمودزاده

رشته تخصصي
مهندسي برق-مخابرات
سیستم

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-قدرت

شغل و سمت

سابقه کار

مربي

 11سال

رئیس کمیسیون آموزش اتحاديه
الکترونیک ،استاد دانشگاه

 11سال

3

مهناز گوهری پور فرد

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-الکترونیک

مربي

10سال

4

محمد ثابت سروستاني

کارشناسي ارشد

مهندسي برق-الکترونیک

مهندس حفاری شرکت ملي

13سال

5

لیال فرهادی راد

کارشناسي ارشد

برنامه ريزی آموزشي

دبیر کارگروه برنامه ريزی درسي
کنترل و ابزار دقیق

 11سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

55389538

تلفن

55389508

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي :
راه اندازي ماژول بلوتوث با میکروکنترلر AVR
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
راه اندازی ماژول بلوتوث با میکروکنترلر  AVRاز شايستگي های حوزه کنترل و ابزار دقیق است که شامل کارهای
کار با میکروکنترلر ، Atmega31کار با پورتهای ورودی خروجي،راه اندازی ،LCDصفحه کلید،رابط سريال
 USARTو بکارگیری ماژول بلوتوث در برقراری ارتباط میکروکنترلر با تلفن همراه مي باشد.اين شايستگي با
استاندارد شغل طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده  AVRدر ارتباط است .
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :کارداني رشته هاي برق و کامپیوتر
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمي وذهني
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش :

 12ساعت

ـ زمان آموزش نظري:

 72ساعت

ـ زمان آموزش عملي:

 92ساعت

ـ زمان کارورزي:

 -ساعت

ـ زمان پروژه :

 -ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %03 : عملي %53: اخالق حرفهاي %72:صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

دارای حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي برق و حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :

ماژول بلوتوث  HC-05يک ماژول استاندارد با خروجي سريال مي باشد که برای ارتباط بین کاربر و کنتررل
کننده های برنامه پذير از طريق ارتباط سريال بلوتوث کاربرد دارد که از آن مي توان جهت اتصال گوشي تلفن همراه و
میکرو کنترلر ها جهت اتوماسیون خانه هوشمند و محیط های اداری ،ريمروت کنترلرر درم منرازل و ت یرین و بررسري
سیستم های دما  ،فشار و نور از طريق بلوتوث استفاده نمود.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Bluetooth Module Connection with AVR Microcontroller

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر AVR

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :
الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب



طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت 

طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 

طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت کار
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استاندارد آموزش شايستگي
 کارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

کار با محیط برنامه نويسي Codevision

1

1

0

1

استفاده از پورت های ورودی و خروجي

1

4

1

3

راه اندازی  LCDکاراکتری

1

4

5

4

راه اندازی صفحه کلید

1

4

5

5

ايجاد ارتباط سريال USART

1

1

0

1

اتصال ماژول بلوتوث به میکروکنترلر

1

1

0

72

92

12

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با محیط برنامه نويسي Codevision

نظری

عملي

جمع

1

1

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزارCodevision

-انواع میکروکنترلر AVR

تخته وايت بورد

-ويژگي های میکروکنترلر AVR

ديتا پروژکتور

-مدارهای تغذيه و منابع تامین کالک آی سي

ماژيک

-انواع پروگرامرهای AVR

آی سي Atmega31

دستورات کلیدی و ساختار زبان  Cت ريف انواع متغیر و دسرتوراتکنترل جريان برنامه
مهارت :
طراحي مدار در پروتئوسکار با محیط کامپايلراعمال دستورات کنترل برنامهاستفاده از پروگرامرت یین فرکانس کاری ووض یت فیوز بیتهای میکروکنترلر AVRانتقال برنامه به آی سيAtmega31ايجاد تاخیر در برنامهنگرش :
استفاده بهینه از تجهیزات و مواد مصرفي و مديريت منابعرعايت اصول کار گروهيايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني حین کاررعايت اصول ارگونومي حین کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
-جداکردن دور ريز های قابل بازيافت
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مولتي متر ديجیتال
پروگرامر USB

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
استفاده از پورت های ورودی و خروجي

نظری

عملي

جمع

1

4

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزارCodevision

 -مشخصات پورت های ورودی-خروجي و کاربرد

تخته وايت بورد

-مقاومت های  Pull upو Pull down

ديتا پروژکتور

-رجیسترهای مربوط به پورتهای  DDRXو PORTXو PINX

-کلیدهای فشاری و مفهوم debouncing

ماژيک
آی سي Atmega31
مولتي متر ديجیتال

مهارت :

پروگرامر USB

-ت یین پايه ها به عنوان ورودی

فیبر سوراخدار

-ت یین پايه ها به عنوان خروجي

سیم لحیم

-راه اندازی مدار  LEDوکلیدفشاری بااستفاده از Atmega31

سیم مخصوص برد بورد
برد بورد

نگرش :
استفاده بهینه از تجهیزات و مواد مصرفي و مديريت منابع-رعايت اصول کار گروهي

Led
مقاومت
خازن

ايمني و بهداشت :

کريستال
روغن لحیم

-رعايت اصول ايمني حین کار

کلید فشاری

-رعايت اصول ارگونومي حین کار با رايانه

میکروسوئیچ

توجهات زيست محیطي :

هويه قلمي

-جداکردن دور ريز های قابل بازيافت
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازی  LCDکاراکتری

نظری

عملي

جمع

1

4

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار Code vision

-انواع LCD

تخته وايت بورد

-نحوه عملکرد وپايه های  LCDکاراکتری

ديتا پروژکتور

-توابع آماده  Code visionبرای استفاده از LCD

ماژيک

-دستورات مهم LCD

آی سي Atmega31
LCDکاراکتری

-سرفايل های الزم جهت استفاده از توابع LCD

صفحه کلید ماتريسي

مهارت :

مولتي متر ديجیتال

-راه اندازی مدار LCD

پروگرامر USB

-اعمال دستورات  LCD-pvtsf ،LCD – initو LCD-

فیبر سوراخدار
سیم لحیم

 putsو sprintf

سیم مخصوص برد بورد

-بکارگیری تابع  Ftoaجهت نمايش متغیرهای اعشاری

برد بورد

-استفاده از سرفايل های  Stdio.hو Stdlib.h

Led

نگرش :

مقاومت

-استفاده بهینه از تجهیزات و مواد مصرفي و مديريت منابع

خازن
کريستال

-رعايت اصول کار گروهي

روغن لحیم

ايمني و بهداشت :

هويه قلمي

-رعايت اصول ايمني حین کار

قلع کش

رعايت اصول ارگونومي حین کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
-جداکردن دور ريز های قابل بازيافت
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استادارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
راه اندازی صفحه کلید

نظری

عملي

جمع

1

4

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :
-سخت افزار صفحه کلیدهای ماتريسي و مفهوم اسرکن نمرودن

نرم افزار Code vision
تخته وايت بورد

صفحه کلید و به دست آوردن شماره کلید زده شده

ديتا پروژکتور

 -نحوه ت ريف انواع توابع جهت صفحه کلید

ماژيک

 -اصول استفاده از صفحه کلید ماتريسي

آی سي Atmega31
LCDکاراکتری

مهارت :

صفحه کلید ماتريسي

-پیاده سازی مدارات شامل صفحه کلید

مولتي متر ديجیتال

-استفاده از کلیدهای فشاری جهت ساخت صفحه کلید

پروگرامر USB

-بکارگیری انواع صفحه کلید ماتريسي آماده

فیبر سوراخدار
سیم لحیم

-استفاده از دستور شرطي  ifو ساختار

سیم مخصوص برد بورد

-تکرار  Whileجهت اسکن نمودن کلید فشرده شده

برد بورد

نگرش :
-استفاده بهینه از تجهیزات و مواد مصرفي و مديريت منابع

Led
مقاومت
خازن

-رعايت اصول کار گروهي

کريستال

ايمني و بهداشت :

روغن لحیم

-رعايت اصول ايمني حین کار

کلید فشاری

-رعايت اصول ارگونومي حین کار با رايانه

میکروسوئیچ

توجهات زيست محیطي :

هويه قلمي

-جداکردن دور ريز های قابل بازيافت

سیم چین
قلع کش
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ايجاد ارتباط سريال USART

نظری

عملي

جمع

1

1

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :
مفهوم ارتباط سريال و انواع آن ،سنکرون ،آسنکرونHalf ،Full Duplex،Duplex

نرم افزار Code vision
تخته وايت بورد
ديتا پروژکتور

مفهوم فرريم ،بیتهرای اطالعات،بیرت شرروع،بیت پايان،بیرتتوازن و نرخ انتقال

ماژيک
LCDکاراکتری
صفحه کلید ماتريسي

-کالک در مد سنکرون

مولتي متر ديجیتال

-رجیسترهای ارتباط سريال USART

پروگرمر USB

-سخت افزار USART

فیبر سوراخدار

-ارتباط ، RS-131مدارمبدل آن و ارتباط رايانه با میکرو

سیم لحیم
سیم مخصوص برد بورد

مهارت :

برد بورد

بکارگیری محیط ترمینال-بکرررررارگیری توابرررررع کررررردويژن برررررای اسرررررتفاده از

Led
آی سي max131

scanf،printf،getchar،putchar،USART

مقاومت

-انتقال اطالعات از طريق ارتباط سريال بین دو میکرو

خازن

انتقال اطالعات از طريق ارتباط سريال بین میکرو و رايانهنگرش :

کريستال
سیم چین
قلع

استفاده بهینه از تجهیزات و مواد مصرفي و مديريت منابعرعايت اصول کار گروهيايمني و بهداشت :
رعايت اصول ايمني حین کاررعايت اصول ارگونومي حین کار با رايانهتوجهات زيست محیطي :
جداکردن دور ريز های قابل بازيافت11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اتصال ماژول بلوتوث به میکروکنترلر

نظری

عملي

جمع

1

1

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش :

نرم افزار Code vision

 مشخصات ماژول های بلوتوث سری  HCو تفاوت آنها ماژول ( HC-05شکل پايه ها ،حالت های کاری ،مد تنظیمات) -انواع نرم افزار گوشي تلفن همراه جهت ارتباط بلوتوث

تخته وايت بورد
ديتا پروژکتور
ماژيک

 -دستورات مربوط AT Command

سي دی نرم
افزارcodevision

مهارت :

آی سي Atmega31

-اتصال ماژول به رايانه

ماژول بلوتوث

-تست ماژول

LCDکاراکتری

-استفاده از دستورات AT-command

صفحه کلید ماتريسي

-دريافررت اطالعررات و اعمررال تغییرررات روی مرراژول ،نررام ،نقررش،

مولتي متر ديجیتال

پارامترهای ارتباط،رمزعبور و بازگرداني تنظیمات به شرايط پیش فرض
-اتصال ماژول به میکرو

پروگرامر USB
فیبر سوراخدار
سیم لحیم

راه اندازی مدار شامل ماژول بلوتوث و کنترل سیستم با گوشي تلفنهمراه و مدار خاموش و روشن رله

سیم مخصوص برد بورد
برد بورد
Led

نگرش :

آی سي max131

-استفاده بهینه از تجهیزات و مواد مصرفي و مديريت منابع

مقاومت

-رعايت اصول کار گروهي

خازن

ايمني و بهداشت :

کريستال
روغن لحیم

-رعايت اصول ايمني حین کار

هويه قلمي

-رعايت اصول ارگونومي حین کار با رايانه

قلع کش

توجهات زيست محیطي :
جداکردن دور ريز های قابل بازيافت11

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

رايانه

با تمام مت لقات

0

1

ديتا پروژکتور

با رزولوشن باال

1

3

منبع تغذيه

با قابلیت تنظیم جريان و ولتاژ

0

4

کپسول آتش نشاني

1کیلويي (پودر خشک)

1

5

ج به کمک های اولیه

کامل

1

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  73نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماژيک

مخصوص وايت برد

3

1

سي دی نرم افزار

codevision

7

3

آی سي

Atmega31

11

4

ماژول بلوتوث

Hc-05

0

5

LCDکاراکتری

1*11

0

1

صفحه کلید ماتريسي

4*4

0

7

مولتي متر

ديجیتال

0

0

پروگرامر

USB

0

9

فیبر سوراخدار

استاندارد

0

10

سیم لحیم

 %13قلع

0

11

سیم

مخصوص برد بورد

0

11

برد بورد

استاندارد

0

13

Led

استاندارد

0

14

آی سي

max131

0

15

مقاومت

در رنجهای مختلف

0

11

خازن

در رنج ظرفیت های مختلف

0

17

کريستال

با اندازه های مختلف

0

10

روغن لحیم

مرغوم

0

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  73نفر محاسبه شود .

12

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

آی سي کش

استاندارد

0

1

سیم چین

کوچک

0

3

هويه

قلمي

0

4

قلع کش

م مولي

0

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

13

توضیحات

