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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
ارهاي هيدروليكي كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده روشن  كنترلر مد

كردن واحد توليد فشار و تنظيم واحد فشار لوله كشي  و انشعاب مدار هيدروليكي و بستن مدارهاي هيدروليكي 
 .برآيد 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  سوم راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسمي و ذهني :  توانايي جسمي حداقل

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت      60     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     24    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     36    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت     :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت         :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10: اي امتياز سنجش مشاهده -1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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   كنترلر مدارهاي هيدروليك: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي بررسي و سنجش ويژگي هاي سيستم هيدروليك  1
  )پاورپك ( توانايي آماده سازي واحد توليد فشار هيدروليكي   2
  توانايي توزيع فشار  روغن در سيستم هاي هيدروليك  3
  ل كننده هاي هيدروليكي بر حسب نيازتوانايي انتخاب عم  4
  توانايي تشخيص عناصر كنترل در مدارهاي هيدروليكي و طراحي مدار و نقشه خواني مدارها  5
  توانايي بستن مدار پمپ و تعيين تغييرات فشار در يك مدار  6
  توانايي كنترل سيلندر يك كاره و دو كاره توسط شيرهاي مربوطه  7
  توسط شير يك طرفه پيلوتيتوانايي كنترل بار   8
  توانايي تنظيم سرعت سيلندر دو كاره بدون بار و خواندن فشار در مدار  9
  توانايي تنظيم سرعت سيلندر دو كاره با بار مخالف و بار موافق   10
  ) خنثي سازي نيروي وزن (  سرعت ثابت مستقل از بارهاي موافق حركت  تعيينتوانايي  11
  توانايي بستن مدار كنترل يك سيلندر دو كاره با دو سرعت مختلف   12
  توانايي بستن مدار دو سرعته از طريق دو پمپ   13
  ) مدار گرتز ( توانايي يك جهت كردن جريان در رفت و برگشت توسط پل مارتين   14
  توانايي تامين سرعت برابر در رفت و برگشت توسط رگالتور دبي و پل مارتين   15
  توانايي تامين نيروي ثابت در سيستم هيدروليك   16
   توانايي به كارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  17
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : ام شغلن                                             
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي بررسي و سنجش ويژگي هاي سيستم   1
  هيدروليك 

2  2  4  

        آشنايي با مفهوم هيدروليك در صنعت و كاربرد آن   1-1

        آشنايي با خصوصيات و مباني فيزيكي سيستم هاي هيدروليك   2-1

 Q و اندازه گيري دبي Pآشنايي با واحد هاي اندازه گيري فشار   3-1
   در سيستم هيدروليك Fو اندازه گيري نيرو 

      

        آشنايي با ساختمان داخلي نمايشگر هاي مكانيكي فشار   4-1

گي هاي سيستم شناسايي اصول بررسي و سنجش ويژ  5-1
  هيدروليك 

      

 POWERتوليد فشار  توانايي آماده سازي واحد  2
PACK   

2  2  4  

و قسمت ) ك پپاور( آشنايي با مجموعه توليد فشار هيدروليكي   1-2
  هاي مختلف مجموعه 

      

        آشنايي با انواع فيلترها از نظر مورد مصرف و مكان قابل مصرف   2-2
ل دهنده فيلتر و مفاهيمي همچون مش و آشنايي با اجزاي تشكي  3-2

  ميكرون 
      

        آشنايي با مخازن روغن در سيستم هاي هيدروليك   4-2

        آشنايي با انواع روغن مصرفي در سيستم هاي هيدروليك   5-2

        آشنايي با طريقه تخليه مخزن روغن و تميز نمودن آن   6-2

        ستم هيدروليك آشنايي با آكوموالتور و كاربرد آن در سي  7-2

        شناسايي اصول آماده سازي واحد توليد فشار   8-2

  2  1  1 توانايي توزيع فشار روغن در سيستم هاي هيدروليك   3

آشنايي با انـواع لولـه هـا و شـيلنگ هـا و اتـصاالت مربـوط بـه                      1-3
  تجهيزات و ماشين آالت هيدروليكي 
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : ام شغل       ن                                      
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با بخش هاي مورد مصرف روغن هيدروليك   2-3

        شناسايي عوامل موثر در افت فشار   3-3

        شناسايي اصول توزيع فشار روغن در سيستم هاي هيدروليك   4-3

توانايي انتخاب عمل كننده هاي هيدروليكي بر حسب   4
  نياز 

2  2  4  

        ) سيلندر ( آشنايي با انواع عمل كننده خطي   1-4

        آشنايي با ساختمان و عملكرد سيلندر دو كاره و انواع آن   2-4

        ) نسيالي ايك شافته و ديفر(  سيلندر دو كاره معمولي -  

          سيلندر دو كاره دو شافته-  

        آشنايي با ساختمان و عملكرد سيلندر يك كاره و انواع آن   3-4

        ) دوپله و چند پله (  سيلندر تلسكوپي -  

        )نيروي مخالف (  سيلندر برگشت با جاذبه -  

        ) چرخشي ( آشنايي با ساختمان و عملكرد سيلندر هاي دوراني   4-4

         چرخ دنده  سيلندرهاي چرخشي با عملكرد مكانيكي-  

        ) براكت ها (شناسايي اصول نصب سيلندرها در ماشين آالت   5-4

        ) هيدرو موتور ( آشنايي با انواع عمل كننده دوراني   6-4

         هيدروموتورهاي يك جهته -  

         هيدروموتورهاي دو جهته -  

        شناسايي اصول بكارگيري مدارات مرتبط با هيدروموتور   7-4

        آشنايي با عالئم استانداردهاي نقشه كشي عمل كننده ها   8-4

توانايي تشخيص عناصر كنترل كننده در مدارهاي   5
  هيدروليكي و طراحي مدار و نقشه خواني مدارها 

2  1  3  

        آشنايي با تقسيم بندي لوازم كنترل مدار    1-5
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : ام شغلن          
 رنامه درسي اهداف و ريزب

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         شيرهاي كنترل فشار -  
        ) راه دهنده (  شيرهاي كنترل مسير -  
        ) كنترل جريان (  شيرهاي كنترل سرعت -  
        ) سد كننده (  شيرهاي كنترل جهت -  

        آشنايي با نامگذاري دهانه هاي شيرها بر مبناي استاندارد   2-5
        آشنايي با انواع كاراندازها در شيرهاي راه دهنده   3-5
و موارد ) شيرهاي سيگنال ( آشنايي با شيرهاي فرمان دهنده   4-5

  كاربرد آنها 
      

        آشنايي با شيرهاي پيش كنترل   5-5
آشنايي با اصول طراحي مدارها و خطوط ترسيمي در مدارها طبق   6-5

  استاندارد
      

يي اصول تشخيص عناصر كنترل در مدارهاي هيـدروليكي         شناسا  7-5
  و طراحي مدار و نقشه خواني مدارها  

      

توانايي بستن مدار پمپ و تعيـين تغييـرات فـشار در              6

  يك مدار 

2  2  4  

        آشنايي با انواع پمپ هاي هيدروليكي   1-6

        آشنايي با ساختمان پمپ   2-6

        شناسايي عالئم پمپ   3-6

         پمپ Q و دبي Pشنايي با فشار آ  4-6

        آشنايي با كوپلينگ ها   5-6

        ) شير محدود كننده فشار ( آشنايي با شيررليف ولو   6-6

شناسايي اصول بستن مدار پمپ و تعيين تغييرات فشار در يك   7-6
  مدار 
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : ام شغل   ن              
 درسي اهداف و ريزبرنامه 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي كنترل سيلندر يك كاره و دو كاره توسط شـير             7
  هاي مربوطه 

1  2  3  

        آشنايي با انواع شيرهاي مربوطه و كاربرد آن ها   1-7

         نقشه خواني مدارات و رسم آنها شناسايي اصول  2-7

        ه با شير مربوطه شناسايي اصول كنترل سيلندر دو كار  4-7

        شناسايي اصول كنترل سيلندر يك كاره با شير مربوطه    5-7

  3  2  1  توانايي كنترل بار توسط شير يك طرفه پيلوتي   8

آشنايي با ساختمان ، عالئم و كاربرد انـواع شـيرهاي كنتـرل بـار                 1-8
2/4   

      

        وتي آشنايي با ساختمان ، عالمت و كاربرد شير يك طرفه پيل  2-8

شناسايي اصول آب بندي سيستم هيدروليكي توسط شير يك   3-8
  طرفه پيلوتي 

      

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار   4-8

شناسايي اصول كنترل وزن قرار گرفته بر روي سيلندر توسط شير   5-8
  يكطرفه پيلوتي 

      

توانايي تنظيم سـرعت سـيلندر دو كـاره بـدون بـار و                9
  خواندن فشار در مدار 

2  2  4  

        آشنايي با نحوه تقسيم جريان   1-9

        آشنايي با شيرهاي تنظيم جريان   2-9

        آشنايي با ايجاد فشار و افت فشار در مدار هيدروليكي   3-9

        آشنايي با تشديد فشار در مدار هيدروليكي   4-9
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : ام شغلن               
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار   5-9

        التور دبي وآشنايي با شيرهاي رگ  6-9

ندن فـشار در    شناسايي اصول تنظيم سرعت دو كاره بدون بار و خوا           7-9
  مدار 

      

توانايي تنظيم سرعت سيلندر دو كاره با بـار مخـالف و              10
  بار موافق 

1  2  3  

        آشنايي با نيروهاي ترمزي و همسو   1-10

        ) خالء زداتي  ( ( CAVITATION )آشنايي با   2-10

آشنايي با تغيير فشار و سرعت تنظيم مدار در اثر بار موافق و بار   3-10
  مخالف 

      

        آشنايي با نقش شير گلوئي دو طرفه   4-10

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار   5-10

        شناسايي تنظيم سرعت سيلندر دو كاره با بار موافق و مخالف   6-10

سرعت ثابت مستقل از بارهـاي موافـق        تعيين  توانايي    11
  ) خنثي سازي نيروي وزن (حركت 

1  3  4  

       آشنايي با خنثي سازي نيروي وزن به روش مكانيكي و هيدروليكي   1-11

        آشنايي با شير خنثي كننده وزن   2-11

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار   3-11

شناسايي اصول بستن مدار تعيين سرعت ثابت مـستقل از بارهـاي              4-11
  ) خنثي سازي نيروي وزن ( موافق حركت 

      

توانايي بستن مدار كنترل يك سـيلندر دو كـاره بـا دو               12
  سرعت مختلف 

1  3  4  

        آشنايي با مدارهاي هيدروليك با دو سرعت مختلف   1-12
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : ام شغل ن         
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        قشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار شناسايي اصول ن  2-12

شناسايي اصول بستن مدار كنترل يك سيلندر دو كاره با   3-12
  دو سرعت مختلف 

      

  4  3  1  توانايي بستن مدار دو سرعته از طريق دو پمپ   13

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار   1-13

        ته از طريق دو پمپ شناسايي اصول بستن مدار دو سرع  2-13

شناسايي اصول بكارگيري سيلندرها و مدارهاي بـاي پـس            3-13
  )بازيابي( تخليه 

      

         بررسي سرعت و قدرت در مدارهاي باي پس تخليه -  

توانايي يك جهت كردن جريان در رفت و   14
  ) مدار گرتز ( برگشت توسط پل مارتين 

1  2  3  

        آشنايي  با مدار گرتز   1-14
        آشنايي با ساختمان بلوك گرتز و طرز كار آن   2-14
        ي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار يشناسا  3-14
شناسايي اصول يك جهت كردن جريان در رفت و برگشت   4-14

  ) مدار گرتز ( توسط پل مارتين 
      

توانايي تامين سرعت برابر در رفت و برگشت   15
   و پل مارتين  دبيرگوالتورتوسط 

1  2  3  

         جريان رگوالتورآشنايي با ساختمان و كاركرد شير   1-15
 جريان و محل قرار گرفتن رگوالتورشناسايي كاربرد شير   2-15

  آن در مدار 
      

 رگوالتورآشنايي با تشديد فشار در زمان بسته شدن شير   3-15
  جريان در خروجي سيلندر 

      

ت و برگشت مساوي در سيستم آشنايي با كاربرد رف  4-15
  هيدروليك 
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك : ام شغل         ن  
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نقشه خواني  مدار مربوطه و رسم مدار   5-15
         طراحي مدار فوق -  
        ق نصب و راه اندازي مدار فو-  
         تهيه و گزارش كار از مدار-  

شناسايي اصول تامين سرعت برابر در رفت و برگشت توسط   6-15
   دبي و پل مارتينرگوالتور

      

  3  2  1  توانايي تامين نيروي ثابت در سيستم هيدروليك   16

هاي فشار دو دهانه و رگوالتورآشنايي با ساختمان و اصول كار   1-16
  آن ها سه دهانه و كاربرد 

      

        شناسايي اصول خواندن نقشه مدار مربوطه و رسم مدار   2-16

شناسايي اصول بستن مدار تامين نيروي ثابت در سيستم   3-16
  هيدروليك 

      

  5  3  2  توانايي به كارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  17

گرما صدا (آشنايي با عوامل فيزيكي و زيان آور محيط كار   1-17
  )رطوبت نور اشعه هاي مضر

      

        آشنايي با وسايل و تجهيزات ايمني انفرادي در هنگام كار   2-17

        آشنايي با عاليم و دستورالعملهاي ايمني   3-17

        آشنايي با اصول پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها  4-17

         از آنهاآشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و نحوه استفاده  5-17

        )سيستم آژير خطر(شناسايي اصول تشخيص آالرم   6-17

شناسايي اصول رعايت برقراري صحيح اتصاالت پنوماتيك و   7-17
  پيشگيري از بروز حوادث ناشي از خوردگي 

      

شناسايي اصول به كار گيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در   8-17
  محيط كار
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك  :نام شغل                                     
  ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

 عدد پمپ 2 پاورپك دوبل   1
 –هيدروليكي مخزن 

 الكترو –رليف ولو 
  موتور

براي هر  دستگاه 5
 كارگاه

- - 

ميز مخصوص بـستن مـدار        2
  هيدروليك 

cm 200×50×100 5 براي هر كارگاه عدد  - - 

 - - براي هر كارگاه عدد bar150 25  مانومتر فشار هيدروليك   3

 - -  براي هر كارگاه عدد 5 عقربه اي يا ديجيتال  كرنومتر   4

شـيلنگ هــاي دو طرفــه در    5
دو سـر   ( طول هاي مختلف    

  ) كوپلينگ 

bar 250 با فشار 
 به باال

 براي هر  عدد100
 كارگاه 

- - 

ــه    6 ــك طرفـ ــيرهاي يـ  شـ
  ) چك ولو ( 

دارفنر و  فنربدون  - - براي هر كارگاه عدد 20 

 دستگاه براي هر 1 روميزي  اورهد   7
 كارگاه 

- - 

 - -  براي هر كارگاه عدد 1 وايت برد مغناطيسي  تخته   8

 براي هر  سري كامل1 مغناطيسي  هيدروليكي سمبل ها  9
 كارگاه 

- - 

250    لوله هاي مقاومتي   10 barبا فشار  
 به باال

براي هر كارگاه عدد25
) سايز مختلف5در (  

- - 

 دستگاه براي هر 1 كارگاهي  اوپك  11
 كارگاه

- - 

 دستگاه براي هر 1 كارگاهي  اساليد پروژكتور  12
 كارگاه

- - 

كاره و دو كارهيك   سيلندر   13  - - براي هر كارگاه  عدد15 
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك  :نام شغل                                                   
  ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

تي دس N.O  2/3شير   14  
N.C  دستي    

N.Cپيلوت روغني   

براي هر كارگاه  عدد 20  - - 

 سه راهـي يـا چهـار راهـي          15
  هيدروليك

 - -  براي هر كارگاه  عدد15 كوپلينگ دار

 - -  براي هر كارگاه  عدد10  دستي وپيلوت روغني  2/4شير   16

وزنه مخصوص كه بـر روي        17
  سيلندر نصب مي شود

ي هر كارگاه  براعدد 5 جك وزنه دار  - - 

وسط ,وسط باي پس   3/4شير   18
, وسط بسته, تخليه

, سيالينوسط ديفر 
 وسط فلوتر

 - -  براي هر كارگاه  عدد25

شير گلوئي قابـل تنظـيم بـا          19
  ديسكي-ساچمه اي   مانع برگشت 

 - -  براي هر كارگاه  عدد15

ــل تنظــيم    20 ــوئي قاب شــير گل
  ديسكي-ساچمه اي   ساده دو طرفه 

 - -  عدد براي هر كارگاه 15

 - -  عدد براي هر كارگاه 10  مدلA, B    شير رگالتور جريان   21

 شــير محــدود كننــده فــشار  22
  ) رليف ( 

 كنترل مستقيم و 
 غيرمستقيم

عدد براي هر كارگاه 20  - - 

عدد براي هر كارگاه 15 تحريك پيلوت روغني  شيرهاي هيدروليكي   23  - - 

 - -  عدد براي هر كارگاه 5  ديافراگمي-بالني  )آكوموالتور(انبار هيدروليكي  24

دنده -پيستوني-پره اي  هيدرو موتور  25
 اي

 - -  عدد براي هر كارگاه 5

  با باز كن هيدروليكي   شير يك طرفه   26
) قفل كن (   

 - -  عدد براي هر كارگاه 5

             سيالي  نديفر  سيلندر   27
) نسپورتي ترا(   

 - -  عدد براي هر كارگاه 5

 - -  براي هر كارگاه عدد 5 دو سر شفت   سيلندر   28

 - -  براي هر كارگاه عدد 5 -  بلوك گرتز   29
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  كنترلر مدارهاي هيدروليك  :نام شغل                                                      
  ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )حدوايك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

 - -  براي هر كارگاه عدد lit  5 2.5  ) مقدار سنج ( دبي سنج   30

 شــير كــاهش دهنــده فــشار  31
  ) رگالتور ( 

 - -  براي هر كارگاه عدد 5 -

 - -  براي هر كارگاه عدد 5 -  شير بي بار كننده   32

 - -  براي هر كارگاه عدد 5 -  شير قطع و وصل   33

 دستگاه براي هر 1 -  دستگاه شارژ آكوموالتور   34
 كارگاه 

- - 

 دستگاه براي هر P4 5  رايانه   35
 كارگاه 

- - 

  
   رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  -  -  عدد براي هر كارگاه 1  فرانسه   آچار   1

  -  -  سري براي هر كارگاه 1سر تخت و سررينگي   آچار   2

  -  -  براي هر كارگاه سري 1  آلن   آچار   3

  -  -    از هر كدام سري 1  دو سو و چهار سو   پيچ گوشتي   4

  -  -  عدد براي هر كارگاه 1  سر كج   قيف   5

  -  - راي هر كارگاه  عدد ب1  سر تخت   انبردست   6

  -  -  عدد براي هر كارگاه 1  سر تخت   انبر قفلي   7

            
   رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف
  -   براي هر كارگاهليتر 250 اًحدود  No.46  روغن هيدروليك   1

  

  

 


