
با توجه به گسترش روزافزون استفاده از PLCهاي S7 در صنعت، اهمیت فراگیري کار با این PLC ها و نحوۀ برنامه ریزي 
آنها از چنان اهمیتي برخوردار شد که سازمان فني و حرفه اي و سازمان آموزش و پرورش را به ارائۀ درس جدیدي به نام 
کارور PLC درجۀ 2 وادار کرد. پیش از این، کتاب هاي مختلفي در زمینۀ PLCهاي S7 تألیف شد که اکثر آنها سرفصل 
ارائه شده از طرف سازمان فني و حرفه اي را به طور کامل پوشش نمي داد؛ از این رو اینجانب تصمیم گرفتم کتاب جدیدي 
ب��ا عن��وان »کامل ترین مرجع کاربردي کارور PLC درجه 2« بنویس��م که نیازهاي ش��رکت کنندگان در دوره هاي فني و 
حرفه اي و نیز دانش آموزان رش��ته هاي کارودانش در آموزش و پرورش را به طور کامل برطرف کند. این کتاب هم اکنون 
مي تواند به عنوان منبع درسی دورۀ کارور PLC درجۀ 2 در فني و حرفه اي و سایر مراکز آموزشي مورد استفاده قرار گیرد.

این کتاب به زبان س��اده و روان بیان ش��ده است و در پایان هر فصل بانك سؤاالت تستي مربوط به آن فصل نیز ارائه 
ش��ده است تا ش��رکت کنندگان در آزمون هاي مختلف فني و حرفه اي و کارودانش، با نحوۀ سؤاالت آشنا شوند. همچنین 
میزان فهم خود از مطالب درس��ي آن فصل را بس��نجند. در پایان هر فصل تعدادي تست حل نشده نیز ارائه شده است که 

مي توان از آنها در سؤاالت آزمون هاي مختلف استفاده کرد.
در نگارش این کتاب از منابع مختلفي اس��تفاده ش��ده است که نام آنها در بخش منابع کتاب ذکر شده است. اما یکي از 
منابع اصلي در زمینۀ PLC کتاب »کامل ترین مرجع کاربردي PLC S7« تألیف مشترك مهندس ماهر و مهندس فرجي 
از انتشارات نگارندۀ دانش است. به عالقه مندان توصیه مي کنم برای آشنایي بیشتر با مطالب PLCهاي S7 به این کتاب 
که در دو جلد مقدماتي و پیش��رفته ارائه ش��ده اس��ت، مراجعه کنند. همچنین تمرینات مختلف برنامه نویسي و پروژه هاي 
ارائه شده در این کتاب، از کتاب »مجموعه پروژه هاي کاربردي PLC زیمنس« تألیف مهندس فرجي از انتشارات نگارندۀ 
دانش برگرفته شده است که به عالقه مندان توصیه مي شود برای آشنایي بیشتر با برنامه نویسي پروژه هاي صنعتي به این 
کتاب مراجعه کنند. الزم اس��ت از آقاي مهندس علیرضا س��ینا بابت ویرایش علمي فصل اول و دوم و آقاي مهندس علي 

حوري بابت کمك به تألیف فصل 6 تشکر 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 به زودی 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 پیش��نهادات خود و نیز اش��کاالت احتمالي موج��ود در کتاب را از طریق نش��انی ایمیل

Ahmad.fa62@Gmail.com یا از طریق سایت اینترنتي www.nnsaco.com با اینجانب در میان بگذارند.
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