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 فصل اول 
 فشار  یر یگاندازه زاتیتجه یبررس •
 فشار  جیگ یو بررس یمعرف •
 فشار  تریترنسم  یو بررس یمعرف •
 ( چیفشار )پرشر سوئ چی سوئ یو بررس یمعرف •
 فشار  یر یگاندازه یواحدها یبررس •
 مختلف فشارسنج  یهابخش  یاستانداردها یبررس •
 اصول و الزامات انتخاب فشارسنج  یبررس •
 دوراهه فولدیمختلف و نحوه عملکرد من ی اجزا یو بررس یمعرف •
 فونیعملکرد س یو بررس یمعرف •
 لیس افراگمیعملکرد د یو بررس یمعرف •
 المنت  نگیعملکرد کول یو بررس یمعرف •
 با روغن  جی عملکرد دمپر پالس به روش پر کردن گ یو بررس یمعرف •
 عملکرد دمپر پالس از نوع اسنابر  یو بررس یمعرف •
 نگ یر  پی در  ای نگیفالش ر  یو بررس یمعرف •
 ( Overrange Protection) عملکرد محافظ اضافه فشار یو بررس یمعرف •
 فشارسنج  زاتی تجه ونیبراسیکال یهاروش  یمعرف •
 فشار  یر یگاندازه زاتیالزامات نصب تجه یبررس •
 فشارسنج  زاتی تجه ونیبراسینحوه کال یبررس •
 فشار  یر یگاندازه یهاالمنت  یبررس •
 C (C-Type)نوع  وبیفشارسنج بوردن ت یو بررس یمعرف •
 ی افراگمیفشارسنج د یو بررس یمعرف •
 فرستنده فشار  ای تریپرشر ترنسم یو بررس یمعرف •
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 در فرستنده فشار یر یگاندازه یهاالمنت  یو بررس یمعرف •
 الزامات رنج دستگاه فرستنده فشار یبررس •
 فرستنده فشار ونیبراسینحوه کال یبررس •
 )پروتکل هارت( به فرستنده فشار ینحوه اتصال دستگاه مرتبط کننده دست یبررس •
  یدر طراح  یو انفجار  یکیز یدقت، حفاظت ف یالزامات و استانداردها یبررس •

 فشار  یهافرستنده
 انواع متعلقات فرستنده فشار یبررس •
 ( Pressure Gaugeچند فشارسنج ) یو بررس یمعرف •
 ( Pressure Transmitterفرستنده فشار ) یانداز راه و  یبررس •
 ( Hartکار با دستگاه هارت ) نحوه •
 Hartدستگاه فرستنده فشار توسط دستگاه   میتنظ •
 (Pressure Gauge & Switchفشارسنج کنتاکت دار ) یو بررس یمعرف •
 ( Differential Pressure Gauge) یتفاضل یهافشارسنج  یو بررس یمعرف •
 ( Differential Pressure Transmitter) یفرستنده فشار تفاضل یو بررس یمعرف •
 نصب و اتصاالت فرستنده فشار یبررس •
 اختالف فشار یر یگاندازه زاتیتجه یو بررس یمعرف •
 چ یپرشر سوئ ایفشار  چی سوئ یو بررس یمعرف •
 فشار  یر یگاندازه زیچند تجه ریتصاو  یبررس •
 ( Manifold) فولدیمن یو بررس یمعرف •
 نحوه اتصال چندراهه به فشارسنج و فرستنده فشار  یبررس •
 فشار و نحوه اتصال به فشارسنج  فونیس یو بررس یمعرف •
 ( Cooling Elementالمنت ) نگیکول یو بررس یمعرف •
 (Diaphragm Seal) لیس افراگمیکاربرد د یو بررس یمعرف •
 ی فلنج لیس افراگمید یبررس •
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 یفلنج لیس افراگمی( در اتصال دFlushing Ring) نگیر  نگیو کاربرد فالش یمعرف •
 ( Pressure Snubber) اسنابر فشار یو بررس یمعرف •
 یفرستنده فشار قلم یو بررس یمعرف •
 پنج راهه  یفولدهایانواع من یانداز راهنحوه نصب و  یبررس •
 چ یپرشر سوئ یو بررس تست •
 چ ی پرشر سوئ یداخل سمیمکان یبررس •
ی  رگیبه فرستنده فشار با استفاده از لوله مو لیس افراگمینحوه اتصال انواع د یبررس •

(Capillary Pressure Gauge ) 
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 صل دوم ف
 دما یر یگاندازه زاتیتجه یبررس •
 دما جیگ یو بررس یمعرف •
 ترموول یو بررس یمعرف •
 انواع فرستنده دما یو بررس یمعرف •
 دما یر یگاندازه  منظوربه ستوریترم ریمقاومت متغ یو بررس یمعرف •
 دما یر یگاندازه  منظوربهترموکوپل  یو بررس یمعرف •
 فشار  رییبر تغ  یمبتن یگاز  یدما جیگ یو بررس یمعرف •
 دما یر یگاندازه زاتی تجه ونیبراسینحوه کال یبررس •
 دما  یر یگاندازه زاتیتجه ریتصاو  یبررس •
 ( Temperature Gauge) دما یر یگاندازه زاتیو تست انواع تجه یبررس ،یمعرف •
 (Thermowell) نحوه اتصال دماسنج به ترموول یو بررس یمعرف •
 ی فرستندگ تی دما با قابل یر یگاندازه  زاتیانواع تجه یبررس •
 دما به فرستنده دما یر یگاندازه زاتیاتصال تجه نحوه •
 فرستنده دما  انی جر   یخروج تست •
 ترموکوپل  یو تست ولتاژ خروج یبررس •
 دما یانواع سنسورها یمعرف •
 انواع سنسور ترموکوپل یبررس •
 RTDانواع سنسور  یبررس •
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 صل سوم ف
 فلو یر یگاندازه یهات یکم یبررس •
 محاسبه فلو  یهاروش  یبررس •
 س یفیاور  یر یگاندازهروش  یو بررس یمعرف •
 ان یجر  دستن ییپاباالدست و  یهاطول  فیتعر  •
 هاس ی فیاز اور  یر یتپ گ یهاروش انواع  یبررس •
 کیفلو التراسون  یر یگاندازهروش  یو بررس یمعرف •
 فلو ورتکس  یر یگاندازهروش  یو بررس یمعرف •
 یسیفلومتر مغناط یو بررس یمعرف •
 ینیفلو تورب یر یگاندازهروش  یو بررس یمعرف •
 ی جرم ییفلومتر دما یو بررس یمعرف •
 ( سیولی)کور  یفلومتر جرم یو بررس یمعرف •
 فلو یر یگاندازه زیچند تجه ریتصاو  یبررس •
 فلو یر یگاندازه زیچند تجه ریتصاو  یبررس •
 فلو  یر یگاندازه زاتیتجه یو بررس یمعرف •
 خط  ی( بر روOrifice)  سیفیاستانداردها و نحوه نصب اور  یبررس •
 ( Ultrasonic Flowmeter) کیو تست فلومتر التراسون یبررس ،یمعرف •
 ( Vortex Flowmeter) فلومتر ورتکس یو بررس یمعرف •
 ( Electromagnetic Flowmeter) یسیفلومتر الکترومغناط یو بررس یمعرف •
 ,Variable Area Flowmeterروتامتر ) ای ریفلومتر سطح متغ یو بررس یمعرف •

Rotameter ) 
 چیو تست فلوسوئ  یمعرف •
 ( Turbine Flowmeter)ی نیفلومتر تورب یو بررس یمعرف •
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 ( Thermal Mass Flowmeter)ی حرارت یفلومتر جرم یو بررس یمعرف •
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 صل چهارمف
 سطح  یر یگاندازه زاتیو تجه هاروش  یو بررس یمعرف •
 یاشهیشسطح )سطح سنج(  جیگ یبررس •
 پیکاربرد و نحوه استفاده از استند پا یبررس •
 پ یمخزن با استفاده از استند پا یسطح بر رو جیگ یینحوه جانما  یبررس •
 سر یسپلیسطح به روش د یر یگاندازه یبررس •
 سریسپلید ونیبراسیکال نحوه •
 دو فازه الیس یبرا سریسپلینحوه عملکرد د یبررس •
 دو فازه االتیس یبرا سریسپلید ونیبراسیکال نحوه •
 سطح به کمک اختالف فشار  یر یگاندازهروش  یبررس •
 اختالف فشار مخزن  یر یگاندازهصفر دستگاه  میتنظ محاسبات •
 کیسطح به روش التراسون یر یگاندازه یبررس •
 )رادار( یسیسطح با استفاده از امواج الکترومغناط یر یگاندازه یبررس •
 ی با پدال چرخش چیلول سوئ یو بررس یمعرف •
 ی فلوتر  چیلول سوئ یو بررس یمعرف •
 ی لرزش چیلول سوئ یو بررس یمعرف •
 سطح  یر یگاندازه زاتیتجه ریتصاو  یبررس •
 سطح یر یگاندازه زاتیتجه یو بررس یمعرف •
 Sight Glass, Level) گلس تیسطح سا  یر یگاندازه زاتی انواع تجه یو بررس یمعرف •

Gauge ) 
 ( Displacer Level Transmitter) سریسپلیسطح د یر یگاندازه ز یتجه یو بررس یمعرف •
 (Level Switch) چیانواع لول سوئ یو بررس یمعرف •
 ( Rotary Paddle Level Switch)ی چرخش یپدال چیو تست سوئ یبررس ،یمعرف •
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 (Tuning Fork Level Switch)ی چنگال ای یاپازونید چیو تست سوئ یبررس ،یمعرف •
 (Floater Level Switch)ی فلوتر  چیو تست انواع سوئ یبررس ،یمعرف •
 ( Ultrasonic Level Gauge) کیسطح التراسون یر یگاندازه زی و تست تجه یبررس •
 با دستگاه هارت  کیسطح التراسون یر ی گاندازهدستگاه  کنترل •
ی رادار  ای  یسیسطح الکترومغناط یر یگاندازه زاتیو تست انواع تجه یبررس •

(Electromagnetic Level Gauge ) 
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 صل پنجم ف
 یصنعت یرها یش یو بررس یمعرف •
 کنترل ولوها یو بررس یمعرف •
 عملکرد رگوالتور  یمعرف •
 (Air Lockعملکرد قفل کننده هوا )  یمعرف •
 ولو دیسولونو یمعرف •
 تور یو اکچو  شنریپوز  یمعرف •
 بسته ولو ایباز  یدر حالت عاد یهاحالت  یبررس •
 پس یبا ریش یمعرف •
 مختلف گالب ولو ی اجزا یو بررس یمعرف •
 تور یمختلف اکچو یاجزا یبررس •
 تیولو بر اساس شکل پالگ و س یکیز یمشخصه ف یمنحن یبررس •
 ( Cage) جیولو به کمک ک  یکیز یمشخصه ف یمنحن کنترل •
 کردن پالگ  باالنس •
 ( ON/OFF Valveقطع و وصل ) یرهایش یمعرف •
 مختلف آن  ی( و اجزاBall Valveقطع و وصل بال ) ریش یمعرف •
 مختلف آن ی( و اجزاButterfly Valve) یاپروانهقطع و وصل  ریش یمعرف •
 (Fire Safe Valveآتش ) یمنیقطع و وصل ا ریش یو بررس یمعرف •
 تورها ینحوه عملکرد انواع اکچو یبررس •
 ( Pressure Safety Valve) یمنیا یرهایش یمعرف •
 ینوع معمول  یمنیا یرهایش یبررس •
 نوع دمنده  یمنیا یرهایش یبررس •
 یمنیا یرهایمربوط به ش ریتصاو  یبررس •
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 شنر یمربوط به پوز  ریتصاو  یبررس •
 ولو زاتیتجه یو بررس یمعرف •
 شنر یو پوز  تور یکاربرد اکچو یبررس •
 شنر یو پوز  یافراگم ید توریاتصال گالب ولو به اکچو یبررس •
 شنر یو تست کنترل ولو توسط پوز  شنری پنل پوز  میاتصاالت و نحوه تنظ یبررس •
 سامسون   شنریپوز  یرو دبکینحوه نصب برد ف یبررس •
 منس یز  شنریپوز  یو خروج یو نحوه اتصال ورود یداخل یبردها یبررس •
 یستونیپ توریبا اکچو یاپروانهو تست ولو  یبررس •
 چ یسوئ تیمی نحوه عملکرد ل یبررس •
 رگوالتور  میکاربرد و نحوه تنظ یبررس •
 (Solenoid Valve)ی برق ریش یو بررس یمعرف •
 ( Actuator) ریعملگر ش ای توری اکچو یو بررس یمعرف •
 (Regulator Valve) فشار میتنظ ریش یو بررس یمعرف •
 یبرق ریو تست ش یو خروج یورود  یهاانهی پا یبررس •
 یک یوماتین یو تست عملگرها یبررس ،یمعرف •
 ( Globe Valve)ی کیوماتیمختلف گالب ولو با عملگر ن یاجزا یبررس •
 (Ball Valve)ی توپ ریمختلف ش ی اجزا یو بررس یمعرف •
 ( Pressure Safety Valve)ان نیاطم ریمختلف ش ی اجزا یو بررس یمعرف •


