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ها  هاي كنترلي نوين و استفاده از آنها در صنايع مختلف درون كشور، آشنايي با انواع اين سيستم با گسترش سيستم
هاي مختلف مهندسي  ريزي آنها براي متخصصين شاغل در صنايع و دانشجويان رشته و چگونگي عملكرد و برنامه

هاي مختلفي به چاپ رسيده است كه هر  تاكنون در اين زمينه كتاب. خوردار گشته استبرق از اهميت خاصي بر
هاي   سيستمةفقدان كتابي كه هم. اند هاي اتوماسيون صنعتي را بررسي نموده كدام از آنها بخشي از سيستم

ليف اين اثر به أه تكنترلي مهم و پركاربرد در صنعت را در يك مجموعه بررسي نمايد اينجانب را بر آن داشت تا ب
 “نگارنده دانش”اهتمام شركت نامداران نوآور صنعت اهواز بپردازم كه مسئوليت چاپ آن بر عهده انتشارت موفق 

هاي مختلف در  ليف اين كتاب از كتابأدر ت. هاي قبلي اينجانب را چاپ نموده است، قرار گرفت كه برخي از كتاب
اند و همچنين تجربيات حضور  ليف شدهأينجانب يا آقاي مهندس ماهر ت اتوماسيون صنعتي كه قبال توسط اةزمين

هاي مختلف اتوماسيون صنعتي اينجانب، استفاده شده است و هدف از آن آشنايي  در صنعت و تدريس دوره
در هر فصل، كتابي كه توضيحات تكميلي در مورد موضوع مورد بحث . باشد ها مي مقدماتي خواننده با اين سيستم

  .توانند به آن كتاب مراجعه نمايند مندان جهت مطالعه مي رائه نموده است معرفي شده كه عالقهرا ا
هاي آموزشي در زمينه موضوع  يكي از نكاتي كه در اين كتاب براي اولين بار انجام شده است، ارائه فيلم

طالب ارائه شده در كتاب، شود جهت درك بهتر م مندان توصيه مي باشد كه به عالقه كتاب با صداي اينجانب مي
  .ه نمايندظها را مالح حتما اين فيلم

ها و  اند توسط اينجانب در شركت الزم به ذكر است كه تقريبا اكثر مواردي كه در اين كتاب بررسي شده
براي متخصصين صنايع در قالب .   . .سسات مختلف از جمله صنايع نفت، پتروشيمي، حفاري، فوالد، نيشكر و ؤم

مندان و  الذكر جهت عموم عالقه هاي آموزشي فوق همچنين دوره. گردند اي مختلف آموزشي تدريس ميه دوره
مندان جهت اطالع از  گردد، عالقه دانشجويان در شركت نامداران نوآور صنعت اهواز با تدريس اينجانب برگزار مي

شركت نامداران نوآور صنعت اهواز تماس توانند با دفتر  نام در آن مي ها و نحوه ثبت چگونگي برگزاري اين دوره
  .مراجعه نمايند www.nnsaco.com سايت حاصل نموده يا به وب

هاي قبلي اينجانب، بنده را از طريق ايميل يا تماس  در پايان از همه اساتيد و عزيزاني كه پس از چاپ كتاب
صبرانه منتظر دريافت نظرات، انتقادات و  باشم و بي تلفني مورد لطف و محبت قرار دادند كمال تشكر را دارا مي
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