پیشگفتارمؤلف

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از PLCهاي  S7در صنعت ،اهميت فراگيري كار با اين PLCها و نحوۀ برنامهريزي
آنها از چنان اهميتي برخوردار شد كه سازمان فني و حرفهاي و سازمان آموزش و پرورش را به ارائۀ درس جديدي بهنام
كارور  PLCدرجۀ  2وادار کرد .پيش از اين ،كتابهاي مختلفي در زمينۀ PLCهاي  S7تألیف شد كه اكثر آنها سرفصل
ارائهشده از طرف سازمان فني و حرفهاي را بهطور كامل پوشش نميداد؛ از اينرو اينجانب تصميم گرفتم كتاب جديدي
ب��ا عن��وان «كاملترين مرجع كاربردي كارور  PLCدرجه  »2بنویس��م كه نيازهاي ش��ركتكنندگان در دورههاي فني و
حرفهاي و نيز دانشآموزان رش��تههاي كارودانش در آموزش و پرورش را بهطور كامل برطرف کند .اين كتاب هماكنون
ميتواند بهعنوان منبع درسی دورۀ كارور  PLCدرجۀ  2در فني و حرفهاي و ساير مراكز آموزشي مورد استفاده قرار گيرد.
اين كتاب به زبان س��اده و روان بیان ش��ده است و در پايان هر فصل بانك سؤاالت تستي مربوط به آن فصل نيز ارائه
ش��ده است تا ش��ركتكنندگان در آزمونهاي مختلف فني و حرفهاي و كارودانش ،با نحوۀ سؤاالت آشنا شوند .همچنین
ميزان فهم خود از مطالب درس��ي آن فصل را بس��نجند .در پايان هر فصل تعدادي تست حلنشده نيز ارائه شده است كه
ميتوان از آنها در سؤاالت آزمونهاي مختلف استفاده کرد.
در نگارش اين كتاب از منابع مختلفي اس��تفاده ش��ده است كه نام آنها در بخش منابع كتاب ذكر شده است .اما يكي از
منابع اصلي در زمینۀ  PLCكتاب «كاملترين مرجع كاربردي  »PLC S7تأليف مشترك مهندس ماهر و مهندس فرجي
از انتشارات نگارندۀ دانش است .به عالقهمندان توصيه ميكنم برای آشنايي بيشتر با مطالب PLCهاي  S7به اين كتاب
كه در دو جلد مقدماتي و پيش��رفته ارائه ش��ده اس��ت ،مراجعه کنند .همچنين تمرينات مختلف برنامهنويسي و پروژههاي
ارائهشده در اين كتاب ،از كتاب «مجموعه پروژههاي كاربردي  PLCزيمنس» تأليف مهندس فرجي از انتشارات نگارندۀ
دانش برگرفته شده است كه به عالقهمندان توصيه ميشود برای آشنايي بيشتر با برنامهنويسي پروژههاي صنعتي به اين
كتاب مراجعه کنند .الزم اس��ت از آقاي مهندس عليرضا س��ينا بابت ويرايش علمي فصل اول و دوم و آقاي مهندس علي
حوري بابت کمک به تأليف فصل  6تشكر کنم.
ش��کر و س��پاس از پ��روردگار که به من توفیق چ��اپ هفتم این کتاب را عنایت کرد .امید اس��ت ک��ه بهزودی توفیق
یاب��م ت��ا آث��اری دیگ��ر در زمین��ۀ اتوماس��یون صنعتی عرض��ه کن��م .از تمامی اس��تادان گرام��ی و دانش��جویان عزیز
مس��تدعی اس��ت ک��ه انتقادات و پيش��نهادات خود و نيز اش��كاالت احتمالي موج��ود در كتاب را از طريق نش��انی ايميل
 Ahmad.fa62@Gmail.comيا از طريق سايت اينترنتي  www.nnsaco.comبا اينجانب در ميان بگذارند.

