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 سال سابقه در زمینه مشاوره، طراحی و ساخت سیـستمهای           12نیان تدبیر پارس با بیش از       شرکت ب 
این دوره هـا    . هیدرولیک، ارائه دهنده دوره های متنوع در زمینه آموزش هیدرولیک صنعتی میباشد           

برای کلیه شرکتها و کارخانجاتی که به نحوی از سیستمهای هیـدرولیک در فراینـد کـاری خـود                   
، نفـت و گـاز ، سـازندگان قطعـات خـودرو و تولیـد              مانند صنایع سیمان ، فوالد    کنند  استفاده می 

  . باشد مفیدمیتواند . . .  و کنندگان قطعات صنعتی 
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  برگزاری دوره هاشرائط 
جهت برگزاری هر دوره الزم است از یک هفته قبل هماهنگی هـای الزم انجـام                : زمان برگزاری دوره    

تمـاس حاصـل    )   آقای مهنـدس مولـوی    (  021 – 88 45 25 86-7 با شماره تلفن  نظور  بدین م . شود
  .فرمائید و زمان مناسب برای تشکیل دوره مورد نظر را اعالم نمائید

 بعد الظهر در نظر 5 صبح الی 9طول هر دوره به صورت پیش فرض یک روز و از ساعت            :  دوره طول
 روزه 3 و 2ئه مباحث تکمیلی امکـان تـشکیل دوره هـای          در صورت تمایل جهت ارا    . گرفته شده است  

   .خواهد داشتنیز وجود 
در صـورتیکه دوره هـا بـه        . هزینه هر دوره در مشخصات همـان دوره ارائـه شـده اسـت              : هزینه دوره 

بـرای مثـال در صـورتیکه    .  درصد مبلغ پایه به آن اضافه میگردد پنجاه، روزه برگزار شود 3 یا   2صورت  
 3 ریـال و هزینـه دوره        22.500.000 روزه   2 ریال باشد هزینه دوره      15.000.000 یک روزه    هزینه دوره 

کم یا زیاد شدن تعداد شرکت کننـدگان تغییـری          به ذکر است    زم   ال . ریال خواهد بود   30.000.000روزه  
  .نماید در مبالغ فوق ایجاد نمی

 یـا   شـرکت  هزینه اقامت در محل و هزینـه ایـاب و ذهـاب بـر عهـده                :هزینه اقامت و ایاب و ذهاب       
  . متقاضی دوره میباشدکارخانه

  . دوره قبل از تشکیل آن پرداخت گردد هزینه مربوط به مبلغ کل الزم است: نحوه پرداخت
شرکت کنندگان در دوره، گواهی حضور در دوره از طـرف شـرکت بنیـان تـدبیر پـارس                   :  گواهی نامه 
  .نمایند دریافت می

های آموزشی در محل شرکت، کارگاه یا کارخانـه متقاضـی           محل برگزاری دوره    :  محل برگزاری دوره  
  .دوره میباشد

بـا اینحـال    . مشخصات آن ارائه شده اسـت     صفحه  محتوای هر دوره در      : محتوای دوره های آموزشی   
برای همـاهنگی محتـوای دوره بـا       . امکان تغییر سرفصلهای آموزشی متناسب با نیاز متقاضی وجود دارد         

 تمـاس    ) آقای مهندس وهابزاده   ( 09123046804 و موبایل    88452587و 88452586تلفنهای  شماره  
  .حاصل فرمائید
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 Principals of Hydraulics   هیدرولیک مقدماتی

  :اهداف دوره
   ...شرکت کنندگان در این دوره

 المانهـای هیـدرولیک شـامل سـیلندر،         انواع با) 1
  .آشنا میشوند پمپ و شیرآالت مختلف

شناسایی نمـاد المانهـای هیـدرولیک و        قادر به    )2
   .انجام طراحی مدارهای ساده خواهند بود

  : دورهمحتوای
  سرعت در سیستمهای هیدرولیک و  کار، تواناصول و مفاهیم دبی، فشار، )1
  و تشخیص آنها در مدارنماد المانهای هیدرولیکآشنایی با  )2

 عملکرد و کاربرد شیرهای کنترل جهت، فشار و دبی )3

 )پیستونی، تیغه ای و دنده ای(عملکرد پمپهای هیدرولیک انواع و  )4

 انواع و عملکرد سیلندرها و هیدروموتورها )5

  هیدرولیک در سیستمهای کنترل سرعت و کنترل بار اصولبررسی )6

 بررسی و تفسیر مدارهای هیدرولیک کاربردی  )7

  فیلتراسیون و سطح تمیزی روغن آشنایی با اصول  )8
  :مناسب برای

  یر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیکتیم طراحی، مونتاژ، تعم
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال12.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  المانهای هیدرولیک صنعتی )3

  :محل برگزاری 
  ت ، کارگاه یا کارخانه مشتریشرک
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) 2 (  
 Advanced Hydraulics  هیدرولیک پیشرفته

  :اهداف دوره
   ...شرکت کنندگان در این دوره

المانهای مدرن در هیدرولیک صنعتی شـامل        با) 1
  .پمپهای دبی متغیر و شیرهای خاص آشنا میشوند

 محاسبه و انتخاب المانهای هیـدرولیک       قادر به  )2
  .پیچیده خواهند بودو تحلیل مدارهای  خواندن و
    

  : دورهمحتوای
 مروری بر پمپهای دبی متغیر و نحوه کنترل و کاربرد آنها )1

 شیرآالت کنترل جهت پیلوتی )2

 Pressure Compensatedشیرآالت کنترل دبی  )3

 با شیرآالت کنترل بار مانند کانترباالنسآشنایی  )4

 برای سیلندر و هیدروموتورمحاسبه نیرو ، دبی ، فشار ، توان و گشتاور  )5

 سیستمهای دو سرعته و تامین دبی توسط آکوموالتور  )6

   بررسی مدارهای هیدرولیک پیچیده )7
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال15.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

   صنعتیالمانهای )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری



  

www.IranFluidPower.com 

7 

) 3 (  

 Proportional Hydraulics  پروپورشنال هیدرولیک 
  :اهداف دوره

   ...شرکت کنندگان در این دوره
 نـسبت   پروپورشـنال  فواید کاربردی شیرهای     اب) 1

  .آشنا میشوندبه شیرهای سنتی 
قــادر بــه خوانــدن و تحلیــل مــدارهای شــامل  )2

  . خواهند بودپروپورشنالشیرهای 
    

  : دورهمحتوای
  و شیرهای پروپورشنالon/offبررسی شباهتها و تفاوتهای بین شیرهای  )1

  بررسی کنترل سرعت و شتابگیری سیلندر هیدرولیک )2

 مروری بر شیرهای کنترل جهت، فشار و دبی پروپورشنال )3

 بررسی شیرهای پروپورشنال شامل کنترل موقعیت اسپول )4

 انواع کارت راه انداز شیرهای پروپورشنال  )5

 ات کاتالوگی شیرهای پروپورشنالمشخص )6

  مقدمه ای بر کنترل حلقه بسته )7
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )هد داشت تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخوا (  ریال20.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  پروپورشنالشیرآالت  )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 Customer Hyd Circuits مشتری  هیدرولیکبررسی مدارهای
  :اهداف دوره

   ...شرکت کنندگان در این دوره
لیک هیـدرو قادر به خواندن و تحلیل مدارهای        )1

  .بود الت موجود در کارخانه خود خواهندماشین آ
به عملکرد المانهای مختلـف موجـود در مـدار          ) 2

  .به صورت جداگانه مسلط میگردند
    

  : دورهمحتوای
 ) نمادهای هیدرولیک و المانهای مختلف (مروری بر هیدرولیک مقدماتی  )1

 )پمپها و شیرآالت خاص(مروری بر هیدرولیک پیشرفته  )2

 مربوط به ماشین آالت کارخانهسی مدارهای موجود تحلیل و برر )3

  جلسه پرسش و پاسخ شامل نحوه عملکرد المانهای موجود در مدار  )4
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال15.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  مدارهای هیدرولیک  )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 Hydraulic Cylinders  سیلندرهای هیدرولیک 
  :اهداف دوره

   ...شرکت کنندگان در این دوره
انواع متداول سیلندرهای هیدرولیک از لحاظ       با) 1

  .ساختار و عملکرد آشنا میشوند
، انتخـاب و    ، سـایزینگ   اصول طراحی  مسلط به ) 2

     . سیلندرهای میگردندتست
  : دورهمحتوای

 ...انواع سیلندر هیدرولیک یکطرفه، دو طرفه، تلسکوپی و  )1

 رساختار سیلندرهای جوشی، فلنجی و چهار میل مهاآشنایی با  )2

 معیارهای طراحی سیلندرهای هیدرولیک )3

 معیارهای انتخاب پکینگ )4

 روشهای نصب سیلندرهای هیدرولیک )5

 سطح تمیزی روغن  )6

  و تحویل گیری سیلندر هیدرولیک FATتست های  )7
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5  صبح الی9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال12.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  مختلف سیلندر هیدرولیکقطعات  )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 Pipes, Hoses and fittings  لوله ، شلنگ و اتصاالت 
  :اهداف دوره

   ...شرکت کنندگان در این دوره
انواع لولـه و شـلنگ و اتـصاالت مربوطـه و             با) 1

  .دنده های آنها آشنا میشوند
ــرای   )2 ــازار ب ــج در ب ــا اصــطالحات رای ــه  ب تهی

  .اتصاالت آشنا میشوند
   

  : دورهمحتوای
 )الت لوله ، تیوب ، شلنگ و اتصا( انواع هدایت کننده های روغن  )1

 و سایز نامی لوله ، شلنگ و تیوبهاتعیین قطر داخلی  شناسائی خطوط فشار، برگشت و مکش )2

 محاسبه فشار انفجار و تعیین ضخامت و جنس لوله وتعریف فشار نامی، فشار کاری  )3

 . . .  و NPT ، BSPبررسی انواع دنده های  )4

 نوع آببندی و محکم شدن اتصاالت )5

 تعیین سایز و نوع شلنگهای هیدرولیک )6

 سایز پورتهای استاندارد هیدرولیک )7

  آشنائی با برندهای معتبر و نحوه خرید از بازار و اتصاالت هیدرولیک و اصطالحات بازار )8
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5لی  صبح ا9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال20.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  انواع اتصاالت، شلنگ و لوله )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 Logic Elements  شیرهای کارتریج 
  :ف دورهاهدا

   ...شرکت کنندگان در این دوره
 فواید کاربردی شیرهای کـارتریج نـسبت بـه        با) 1

  .آشنا میشوندشیرهای سنتی 
قــادر بــه خوانــدن و تحلیــل مــدارهای شــامل  )2

  .شیرهای کارتریج خواهند بود
  

  
  : دورهمحتوای

  مروری بر شیرهای سنتی )1
 بررسی عملکرد پایه ای شیرهای کارتریج  )2

 های کارتریج و اسپولیمقایسه شیر )3

 انواع شیرهای کارتریج کنترل جهت، فشار و دبی )4

 بررسی مدارهای هیدرولیک شامل شیرهای کارتریج )5

  ی از کاربردهای شیرهای کارتریجیمثالها )6
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال20.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  کارتریجشیرآالت  )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 Piston Pumps & Motors    پیستونی و هیدروموتورهایپمپها

  :اهداف دوره
   ...شرکت کنندگان در این دوره

 و  درک و دانش عمیقی نسبت بـه انـواع پمـپ          ) 1
  .هیدروموتورهای پیستونی بدست می آورند

محاسبه، سایزینگ و انتخاب انواع پمپ قادر به   )2
  .و هیدروموتور پیستونی خواهند بود

 
  : دورهمحتوای

   پیستونیبررسی انواع پمپ و هیدروموتور )1
 طبقه بندی انواع پمپ و هیدروموتور پیستونی  )2

 انواع پمپهای پیستونی دبی ثابت و متغیر  )3

  در پمپها انرژیروشهای مختلف کنترل )4

  جهت تامین مقدار مورد نیاز دبی های پیستونیسایزینگ پمپ )5

 محاسبه و انتخاب هیدروموتور جهت تامین سرعت و گشتاور مشخص )6

 وط متناظر در هیدروموتورهاپمپ و خط Drainخطوط مکش، فشار و  )7

  راه اندازی و تنظیمات اولیه پمپهای پیستونی )8
   :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )ن مبلغ نخواهد داشت تعداد شرکت کنندگان تغییری در ای (  ریال15.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

   پمپ هیدرولیکقطعات )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 Accumulators  هاآکوموالتور

  :اهداف دوره
   ...شرکت کنندگان در این دوره

سـاختار و کـارکرد انـواع آکوموالتـور آشـنا            با) 1
  .میشوند

 با محاسبات مربوط به انتخاب آکوموالتورهـا و     )2
 ی مربوط به آنها   همچنین مدارهای مختلف کاربرد   

    .آشنا میشوند
  : دورهمحتوای

  مروری بر اصول هیدرولیک )1
 انواع و ساختار آکوموالتورهای کیسه ای، پیستونی و دیافراگمی )2

 بررسی فرایند پر و خالی شدن گاز در آکوموالتورها )3

 لی انتخاب آکوموالتورهامعیار های اص )4

 محاسبات مربوط به سایزینگ آکوموالتورها )5

 مدارها و مثالهای کاربردی استفاده از آکوموالتورها )6

  هامسایل مربوط به ایمنی استفاده از آکوموالتور )7
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9 :زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال15.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

  اسالید و عکس )2

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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) 10 ( 

 Load Control Valves  شیرهای کنترل بار 
  :اهداف دوره

   ...شرکت کنندگان در این دوره
انواع شیرهای کنترل و نگهدارنده بـار آشـنا          با) 1

  .میشوند
 قادر به تحلیل مدارهای متعدد شامل شـیرهای         )2

  .کنترل بار خواهند بود
 

  : دورهمحتوای
 مروری بر هیدرولیک صنعتی )1

 تحلیل شیرهای اسپولی در نگهداری بار )2

 اتیکنگهداری بارهای است هیدرولیک در استفاده از انواع قفل )3

  بارهای دینامیکاز شیرهای کنترل بار در کنترلاستفاده  )4

 کنترل بار دبی برای استفاده از شیر کنترل )5

  محاسبات مربوط به انتخاب شیرهای کنترل بار )6
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال15.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

   کنترل بارشیرآالت )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 Troubleshooting  هیدرولیک تعمیراتی 

  :اهداف دوره
   ...شرکت کنندگان در این دوره

عیــب یــابی و تعمیــر و نگهــداری قطعــات  بــا) 1
  هیدرولیک آشنا میشوند

قــادر بــه خوانــدن و تحلیــل مــدارهای شــامل  )2
  .شیرهای کارتریج خواهند بود

   
  : دورهمحتوای

 مروری بر هیدرولیک صنعتی و آشنایی با المانهای هیدرولیک )1

  در قطعات مختلف مداربررسی علل خرابی )2

 ورود ذرات خارجی به سیستم هیدرولیک راههای سطح تمیزی روغن وآشنایی با  )3

 اصول عیب یابی در یک مدار هیدرولیک ساده )4

 بررسی خرابی و نحوه اصالح سیلندر ، پمپ و شیر آالت هیدرولیک )5

   سیستم و راه اندازی مجدد هیدرولیک معیوبجایگزینی قطعات  )6
  :مناسب برای

  م طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیکتی
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال20.000.000: هزینه دوره 

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  تیالمانهای هیدرولیک صنع )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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) 12 (  
 Oil Filters and Flushing  فیلتراسیون و فالشینگ 

  :اهداف دوره
   ...شرکت کنندگان در این دوره

ــا) 1 ــواع فیلترهــای خطــوط فــشار، مکــش و   ب ان
  .آشنا میشوند برگشت و مدارهای مربوطه

  اصــول انجــام فالشــینگ خطــوط روغــن وا بــ)2
  .آشنا میگردندرسیدن به سطح تمیزی مطلوب 

  
  : دورهمحتوای

  در سیستمهای هیدرولیکاهمیت فیلتراسیون  )1
 راههای ورود ذرات خارجی به سیستم هیدرولیک )2

 فیلترهای خطوط مکش، فشار ، برگشت و فیلتراسیون کنار گذرآشنایی با  )3

 لیکبررسی سطح تمیزی مورد نیاز برای قطعات مختلف سیستمهای هیدرو )4

 آشنایی با برندهای مختلف فیلترها )5

  برای سیستملتر مناسبیمحاسبه و انتخاب ف )6

  فرایند فالشینگ و رسیدن به سطح تمیزی مورد نیاز )7
  :مناسب برای

  تیم طراحی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری و کاربران سیستمهای هیدرولیک
   بعد الظهر5 صبح الی 9: زمان   یک روز: طول دوره 
  )تعداد شرکت کنندگان تغییری در این مبلغ نخواهد داشت  (  ریال15.000.000 : هزینه دوره

  : لوازم آموزشی 
 جزوه آموزشی )1

 اسالید و عکس )2

  انواع فیلتر روغن )3

  :محل برگزاری 
  شرکت ، کارگاه یا کارخانه مشتری
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 و نحوه ای رویت لیست کامل کتب و سی دی های آموزشی این شرکتبر: ی منابع آموزش

  .مراجعه نمائید  www.iranfluidpower.com به آدرس وب سایت هیه آنهات
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
   پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس 88452586 -  88452587: تلفن 

  

  
  

  


