دستورالعمل فراگیری آموزش ها
با سالم
ضمن قدردانی از شما بابت خرید محصوالت آموزشی روژبین ،پیشنهاد میکنیم برای یادگیری بهتر و موثرتر ،آموزش ها را
مطابق با دستورالعمل زیر ببینید:
 -1ترتیب یادگیری آموزش ها
نقشه خوانی پایه ای ترین آموزش است .لذا ابتدا آموزش نقشه خوانی تابلوهای  LVو  MVرا ببینید .اگر در حوزه پست
های فشارقوی کار میکنید و یا عالقمندید وارد شوید در مرحله بعد آموزش نقشه خوانی پست های فشارقوی را ببینید .در
غیر اینصورت آموزش رله و حفاظت (یا کتاب رله و حفاظت) را شروع کنید .محتوای آموزش رله و حفاظت و کتاب
رله و حفاظت یکی است .بعد از یادگیری آموزش های پایه نقشه خوانی و رله حفاظت  ،حاال میتوانید آموزش نرم افزار
یکی از رله ها را ببینید .نرم افزار رله ها به ترتیب سادگی عبارتند از :
SEPAM-1

SIEMENS-3 VAMP-2

MICOM-4

لذا بهتر است ابتدا آموزش نرم افزار رله  SEPAMرا شروع کنید .در مرحله بعد به ترتیب آموزش نقشه خوانی
تابلوهای باطری شارژر و  UPSو آموزش تست تجهیزات پست های برق را ببینید .اگرعالقمندید زودتر آموزش تست
تجهیزات را شروع کنید قبلش حتما آموزش نقشه خوانی تابلوهای  LVو  MVرا دیده باشید .با توجه به توضیحات فوق
ترتیب فراگیری آموزش ها به شرح ذیل میباشد:
-1آموزش نقشه خوانی تابلوهای  LVو MV
-2آموزش نقشه خوانی پست فشارقوی
-3آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)
-4کتاب رله و حفاظت (رله زیمنس)
-5آموزش جامع نرم افزار رله اشنایدر ()SEPAM
-6آموزش جامع نرم افزار رله ومپ ()VAMPSET
-7آموزش جامع نرم افزار رله زیمنس ()DIGSI4
-8آموزش جامع نرم افزار رله مایکوم ()EASERGY STUDIO
-9آموزش نقشه خوانی تابلوهای باطری شارژر و UPS
-10آموزش تست تجهیزات پست های برق LV/MV/HV
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برای یادگیری موثرتر حداقل  2بار هر فیلم آموزشی را ببینید.
هنگام مشاهده فیلم برای بار سوم از نکات مهم فیلم یادداشت برداری کنید .چون یادداشت کردن باعث یادگیری عمیق تر
میشود.
برای یادگیری بهتر آموزش نقشه خوانی  ،پیشنهاد میکنیم ابتدا فایل  PDFنقشه ها را پرینت کنید سپس از روی نقشه
پرینت شده ،فیلم مرتبط با آن را ببینید .
توصیه میکنیم کلیه آموزش ها را از درس اول شروع کنید و به ترتیب همه درس ها را ببینید تا به درس آخر برسید .به
هیچ وجه از وسط درس ها شروع نکنید .چون درس ها به همدیگر مرتبط هستند.
برای یادگیری نرم افزارها  ،ابتدا نرم افزار مربوطه را مطابق با فیلم نصب کنید .سپس نرم افزار را باز کنید و
همزمان فیلم های آموزشی را هم ببینید و آموزش ها را روی نرم افزار اجرا کنید.
در جمالت فوق منظور من از دیدن ،مشاهده فیلم ها بطور سطحی نیست بلکه تمرکز روی آموزش های داده شده
میباشد.
امیدوارم آموزش ها برای شما مفید واقع شود و در عمل از آنها استفاده نمایید.
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