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 نـبش   - خيابـان آزادي   - تهـران  :مديريت پـژوهش  
-اي كشور    سازمان آموزش فني و حرفه     -چهارراه خوش 

  مديريت پژوهش
  6944120  و 6944117  و 6427694: تلفن

  6944119 و 6426793: فاكس
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.COM 

 -خيابان آزادي - تهران :معاونت پژوهش و توسعه   
اي    سازمان آموزش فنـي و حرفـه       -نبش چهارراه خوش  

  معاونت پژوهش و توسعه-كشور
  

  6941272:             فاكس  6941516:تلفن
EMAIL: INFO@IRANTVTO.COM 

  

نظران تقاضـا   از كليه صاحب
دارد پيــشنهادات و نظــرات  
ــند    ــن س ــاره اي ــود را درب خ

ــشاني  ــه ن ــي ب ــاي  آموزش ه
  .مذكور اعالم نمايند

  نگارش اول براي اجراي آزمايشي
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل 

   مشخصات عمومي
  : تعريف شغل

 بتوانـد از عهـده سـاخت انـواع شـابلون،            2 كسي است كه عالوه بر مهارت قالب ساز درجـه            1قالب ساز درجه    
بكارگيري پانتوگراف، اسپارك، جيك و فيكسچر، پولس كاري، مونتاژ قطعات قالب، ساخت قالب هـاي فـورج،                 

  .ستيك و اكستروژن برآيدداي كاست، تزريق پال
 

 :ويژگي هاي كارآموز 

 حداقل پايان دوره راهنمايي :ميزان تحصيالت 

   :توانايي جسمي
  ـ متناسب با شغل مربوطه

 
  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

 2ـ مدارك قبولي قالب ساز درجه 

  مدت دوره كارآموزي
   ساعت       914       :كل مدت زمان دوره كارآموزي  

  ساعت       114             : ـ زمان آموزش نظري      1
  ساعت       800          : ـ زمان آموزش عملي         2
    ساعت       ــ         : ـ زمان كارورزي                   3
  ساعت         ــ         : ـ زمان پروژه                       4

  :ارت كارآموزروش ارزيابي مه
  20%مطالب عملي بصورت مشاهده هاي ضمن آموزش 

  % 30ـ نظري در زمان آموزش 
 %50ـ عملي در زمان آموزش 
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 رديف عنوان توانايي

  1  توانايي استفاده از وسايل اندازه گيري
  2  ماشين تراشتوانايي حديده و قالويز كاري روي 
  3  توانايي برقوكاري با ماشين تراش

  4  توانايي تراشيدن قطعات انطباقي يا ماشين تراش
  5  توانايي تراشيدن قطعات غير منظم با دستگاه تراش

  6  توانايي فرزكاري قطعات فرم دار به كمك تيغه فرزهاي فرم 
  7 فحه مدرجتوانايي تراشيدن انواع قوس هاي خارجي و داخلي با دستگاه ص

  8   دقيقه با دستگاه صفحه تراش30سطوح شيب دار داخلي و خارجي با دقت ) تراشيدن(توانايي 
  9  توانايي صفحه تراشيدن سطوح فرم با دستگاه صفحه تراش

  10   دقيقه5توانايي سنگ زدن سطوح شيب دار خارجي با دقت 
  11  توانايي استفاده از ماشين سنگ گردساب

  12   ميلي متر01/0دن سطوح خارجي قطعات استوانه اي با دقت توانايي سنگ ز
  13   ميلي متر01/0توانايي سنگ زدن سطوح داخلي با دقت 

  14  توانايي ساختن انواع شابلن
  15 توانايي استفاده از ماشين فرز كپي

  16  توانايي استفاده از دستگاه پانتوگراف
  17  توانايي استفاده از اسپارك اروژن

  18  يي استفاده از جيك و فيكسچرتوانا
  19  توانايي پولش كردن قطعات قالب

  20  توانايي مونتاژ قطعات قالب
  21  توانايي ساخت قالب هاي فورج طبق نقشه طراحي شده

  22  توانايي ساخت قالب هاي دابي كاست طبق نقشه طراحي شده
  23  توانايي ساخت قالب هاي تزريق پالستيك

  24  )رانشي( هاي اكستروژن توانايي ساخت قالب
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  1  توانايي استفاده از وسايل اندازه گيري  2  4  6
  1-1  آشنايي با ميكرومترهاي تلرانسي      
  1-2  شناسايي راپورت هاي طولي و زاويه اي       
  1-3  ي خط كشي هاي سينوسي شناساي      
 1-3-1  ـ اندازه گيري خط كشي هاي سينوسي      

دهان اژدر، فرمان مخروط و فرمان    (شناسايي استفاده از نرمال هاي حدي             
  )پيچ و مهره

4-1  

 1-4-1  ـ طريقه استفاده از نرمال هاي حدي      

  1-5  شناسايي اصول استفاده از وسايل اندازه گيري دقيق      
          

          

          

  2  توانايي حديده و قالويز كاري روي ماشين تراش  2  4  6
  2-1  شناسايي انواع حديده و قالويزهاي ماشيني      
شناسايي اصول حديده و قالويزكاري با ماشين تـراش بـا اسـتفاده از دور                     

  مناسب
2-2  

 2-2-1  ـ قالويزكاري قطعات طبق نقشه با ماشين تراش      

 2-2-2  ن قطعات با ماشين تراشـ حديده كرد      

  2-3  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه      
 2-3-1  ـ رعايت نكات ايمني      
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  3  شتوانايي برقوكاري با ماشين ترا  1  6  7
  3-1  شناسايي انواع برقوهاي ماشين و موارد كاربرد آن       
  3-2  شناسايي اصول برقوكاري با ماشين تراش      
 3-2-1  ـ برقوكاري قطعات با ماشين تراش طبق نقشه        

  3-3  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه      
          
          
          
  4  باقي يا ماشين تراشتوانايي تراشيدن قطعات انط  4  15  19
  4-1  آشنايي با مفهوم انطباقات و تلرانس ها       
  4-2  آشنايي با تعريف مربوط به تلرانس ها       
  4-3  شناسايي مفهوم اعداد و حروف در انطباقات      
  4-4  شناسايي انواع انطباقات      
  4-5  شناسايي سيستم ثبوت سوراخ و ثبوت ميله      
  4-6  وع انطباقآشنايي با انتخاب ن      
  4-7  شناسايي جداول انطباقات      
  4-8  شناسايي عالئم كيفيت سطوح      
  4-9  شناسايي اصول تراشيدن قطعات انطباقي با ماشين تراش      
 4-9-1  تراشيدن قطعات انطباقي با ماشين تراشـ       

 4-10  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه      
  4-10-1  مربوطه ـ رعايت نكات ايمني       
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  5  توانايي تراشيدن قطعات غير منظم با دستگاه تراش  3  18  19
  5-1  شناسايي قسمت هاي مختلف چهار نظام با فك هاي تك رو       
  5-2  ظام و متعلقات آن شناسايي صفحه ن      
 5-2-1  ـ بستن و تنظيم قطعات غير منظم روي صفحه نظام و چهار نظام      

  5-3  شناسايي اصول ايمني در تراشيدن قطعات غير منظم       
  5-4  شناسايي انتخاب دور مناسب      
 5-4-1  ـ انتخاب دور مناسب      

  5-5  شناسايي اصول خط كشي قطعات قبل از تراشيدن      
  5-6  شناسايي اصول تراشيدن قطعات غير منظم با دستگاه تراش       
          
          

          
  6 توانايي فرزكاري قطعات فرم دار به كمك تيغه فرزهاي فرم   2  11  13
  6-1 آشنايي با مفهوم قطعات فرم دار با كمك تيغه فرزهاي فرم       
  6-2  شناسايي اصول سوار كردن تيغه فرزهاي فرم       
  6-3  اسايي روش هاي فرزكاري قطعات فرم دار شن      
 6-3-1  ـ فرزكاري قطعات فرم دار طبق نقشه       

  6-4  شناسايي اصول فرز كاري قطعات فرم دار با ماشين فرز      
  6-5  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
 6-5-1  ـ رعايت نكات ايمني       
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

توانايي تراشيدن انـواع قـوس هـاي خـارجي و داخلـي بـا                 4  20  24
 دستگاه صفحه مدرج

7  

  7-1  شناسايي دستگاه صفحه مدرج      
شناسايي اصول فرزكاري انواع قوس هاي داخلـي و خـارجي بـا دسـتگاه                     

  مدرجصفحه 
2-7  

 7-2-1  ـ تراشيدن قوس هاي داخلي و خارجي با استفاده از دستگاه صفحه مدرج      

  7-3  شناسايي اصول بستن و تنظيم قطعات روي دستگاه صفحه مدرج      
  7-4  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
 7-4-1  ـ رعايت نكات ايمني       

          
          
          
سطوح شيب دار داخلي و خارجي با دقت        ) تراشيدن(ي  تواناي  2  20  22

   دقيقه با دستگاه صفحه تراش30
8  

  8-1  شناسايي شيب هاي داخلي و خارجي و محاسبات مربوط به آن      
  8-2  شناسايي اصول شيب تراشي داخلي و خارجي      
 8-2-1   دقيقه طبق نقشه30ـ تراشيدن شيب هاي داخلي و خارجي با دقت       

سايي اصول تراشيدن سطوح شيب دار داخلـي و خـارجي بـا دسـتگاه                شنا      
  صفحه تراش

3-8  

  8-4  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
 8-4-1  ـ رعايت نكات ايمني       
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

توانايي صفحه تراشيدن سـطوح فـرم بـا دسـتگاه صـفحه               2  22  24
  تراش

9  

  9-1  شناسايي اصول تراشيدن قطعات فرم      
 9-1-1  ـ تراشيدن قطعات فرم طبق نقشه      

  9-2  شناسايي اصول تيز كردن دنده هاي فرم       
  9-3  شناسايي با شابلن هاي فرم         
  9-4  شناسايي اصول خط كشي قطعات فرم       
  9-5  شناسايي اصول تراشيدن سطوح فرم با دستگاه صفحه تراش      
  9-6  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
 9-6-1  ـ رعايت نكات ايمني       

          
          
          
  10   دقيقه5توانايي سنگ زدن سطوح شيب دار خارجي با دقت   4  30  34
 10-1  ه هاي سينوسيشناسايي اصول كار با خط كش و گير      
 10-2  شناسايي اصول بستن قطعات شيب دار        
 10-3  شناسايي اصول سنگ زدن سطوح شيب دار      
  10-3-1   دقيقه طبق نقشه 15ـ سنگ زدن قطعات شيب دار با دقت       

 10-4  شناسايي اصول كنترل سطوح شيب دار       
 10-5  شناسايي اصول ايمني هنگام كار با دستگاه سنگ      
  10-5-1  ـ رعايت نكات ايمني       
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  11  توانايي استفاده از ماشين سنگ گردساب  3  16  19
 11-1  آشنايي با ساختمان و متعلقات ماشين سنگ گردساب      
 11-2  نايي با مشخصات تعيين كننده سنگ گردسابآش      
 11-3  شناسايي اصول راه اندازي ماشين سنگ گردساب      
  11-3-1 ـ راه اندازي ماشين سنگ گردساب      

 11-4   حركت ها در ماشين سنگ گردساب شناسايي      
 11-5   اصول ايمني، سرويس و نگهداري ماشين هاي سنگ گردساب  شناسايي      
  11-5-1  ش تميز كردن، روغن كاري و گريس كاري دستگاه سنگـ رو      

 11-6   اصول استفاده از ماشين سنگ گردساب  شناسايي      
  11-6-1  ـ تعويض دورهاي مختلف و پيشروي       

  11-6-2  ـ سوار كردن و باالنس كردن قرص سنگ       

          

          

          
ـ           14  65  79 توانه اي بـا    توانايي سنگ زدن سطوح خـارجي قطعـات اس

   ميلي متر01/0دقت 
12  

 12-1   اصول سنگ زدن قطعات استوانه اي شناسايي      
 12-2   اصول سنگ زدن قطعات استوانه اي پله دار شناسايي      
 12-3   اصول سنگ زدن پيشاني قطعات استوانه اي شناسايي      
 12-4   اصول سنگ زدن قطعات مخروطي شناسايي      
 12-5  ترل قطعات سنگ زده شده  اصول كن شناسايي      
  12-5-1  ـ كنترل قطعات با ابزار مورد لزوم      

 12-6   اصول سنگ زدن سطوح خارجي قطعات استوانه اي شناسايي      
  12-6-1  بستن قطعه كار به سه نظام       
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  12-6-2  بستن قطعه كار ما بين دو مرغك       

  12-6-3  سنگ زدن قطعات طبق نقشه       

 12-7  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
          

          
          
          
  13   ميلي متر01/0توانايي سنگ زدن سطوح داخلي با دقت   6  20  26
 13-1  شناسايي اصول كار با ماشين سنگ زني داخلي      
 13-2  شناسايي متعلقات ماشين سنگ زني داخلي      
 13-3  شناسايي اصول سنگ زني سوراخ هاي استوانه اي      
  13-3-1  ميليمتر% 1ـ سنگ زدن سوراخ ها با دقت       

 13-4  شناسايي اصول سنگ زني سوراخ هاي استوانه اي پله دار      
  13-4-1  متر ميلي% 1ـ سنگ زدن سطوح پله دار داخلي با دقت       

 13-5  شناسايي اصول سنگ زني سطوح پيشاني سوراخ هاي استوانه اي      
 13-6  شناسايي اصول سنگ زني سوراخ هاي مخروطي      
  13-6-1  ـ سنگ زدن مخروط هاي داخلي استوانه اي با دقت داده شده در نقشه      

 13-7  شناسايي اصول كنترل سوراخ ها و مخروط هاي داخلي      
  13-7-1  نترل سوراخ ها و مخروط ها با ابزار مورد لزومـ ك      

 13-8  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني       
  13-8-1  ـ رعايت نكات ايمني       
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  14   انواع شابلنتوانايي ساختن  3  25  28
 14-1 آشنايي با مفهوم شابلن سازي      
 14-2  )ساده و مركب(شناسايي موارد استفاده از انواع شابلن       
 14-3  شناسايي اصول ساختن شابلون ها       
  14-3-1  ـ ساختن انواع شابلون بوسيله ابزارهاي دستي و ماشيني       

 14-4  ساختن شابلن ها شناسايي اصول خط كشي و عالمت گذاري جهت       
  14-4-1  ـ خط كشي شابلون قبل از ساخت       

 14-5  شناسايي اندازه گيري و كنترل نهايي شابلون ها پس از ساخت       
  14-5-1  ـ اندازه گيري و كنترل نهايي شابلون ها پس از ساخت      

 14-6  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
          
          
          

          

  15 توانايي استفاده از ماشين فرز كپي  3  22  25
 15-1  آشنايي با مكانيزم ماشين فرز كپي      
 15-2  آشنايي با متعلقات دستگاه        
 15-3  آشنايي با مشخصات تعيين كننده دستگاه       
 15-4  اصول راه اندازي دستگاه شناسايي       
  15-4-1  ـ راه اندازي دستگاه      

 15-5  اصول بستن قطعه كار و شابلون در روي دستگاه  شناسايي       
  15-5-1  ـ بستن و تنظيم قطعه كار      

 15-6  كله گي اونيورسال در حاالت مختلف شناسايي اصول سوار كردن و تنظيم      
  15-6-1  ـ بستن تيغه فرز و تنظيم آن به كله گي      
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

  درسي اهداف و ريزبرنامه

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

 15-7  شناسايي اصول بستن و تنظيم ميله لمس كننده      
  15-7-1  ـ بستن و تنظيم ميله لمس كننده      

 15-8  شناسايي روش هاي تراشيدن قطعات كپي طبق نقشه يا نمونه      
  15-8-1  ـ تراشيدن قطعه كار طبق نقشه يا نمونه      

 15-9  ي اصول حفاظت و ايمني مربوطهشناساي      
 15-10  شناسايي اصول سرويس و نگهداري ماشين فرز كپي      

          

          

          

  16  توانايي استفاده از دستگاه پانتوگراف  3  15  18
 16-1  آشنايي با مكانيزم دستگاه پانتوگراف      
 16-2  آشنايي با متعلقات دستگاه        
 16-3  اه پانتوگرافآشنايي با انواع دستگ      
 16-4  آشنايي با مشخصات تعيين كننده دستگاه      
 16-5  شناسايي اصول راه اندازي دستگاه       
  16-5-1  ـ راه اندازي دستگاه      

 16-6  آشنايي با انواع تيغه فرزهاي پانتوگراف      
 16-7   بستن و تنظيم قطعه كار شناسايي اصول      
 16-8  م نمونه حروف بستن و تنظي شناسايي اصول      
  16-8-1  ـ بستن و تنظيم نمونه حروف      

 16-9  شناسايي روش هاي تراشيدن قطعات       
  16-9-1  ـ تراشيدن قطعه كار طبق نمونه       

 16-10   كنترل قطعه كار طبق نقشه يا نمونه  شناسايي اصول      
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  16-10- 1  ـ كنترل نهايي قطعه كار       

 16-11  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه      

          
          
          

  17  توانايي استفاده از دستگاه اسپارك اروژن  4  20  24
 17-1  آشنايي با مكانيزم دستگاه اسپارك      
 17-2  آشنايي با متعلقات دستگاه        
 17-3  آشنايي با انواع دستگاه اسپارك      
 17-4  آشنايي با مشخصات تعيين كننده دستگاه      
 17-5  آشنايي با راه اندازي و تنظيم دستگاه      
  17-5-1  ـ راه اندازي دستگاه      

 17-6  شناسايي انواع الكترودهايي كه در دستگاه اسپارك بكار مي رود      
 17-7  ع الكترودآشنايي با ساختن انوا      
 17-8  شناسايي اصول اسپارك زدن قطعات        
  17-8-1  ـ اسپارك كردن قطعه كار طبق نمونه يا نقشه       

 17-9  شناسايي اصول كنترل قطعات اسپارك شده      
 17-10  شناسايي اصول ايمني و حفاظت هنگام كار      

 17-11  شناسايي اصول بستن و تنظيم قطعه كار با الكترود      

  17-11- 1  بستن و تنظيم الكترود      
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  18  توانايي استفاده از دستگاه جيك و فيكسچر  4  25  29
 18-1  آشنايي با مكانيزم دستگاه جيك و فيكسچر      
 18-2  دستگاه  آشنايي با متعلقات       
 18-3  آشنايي با مشخصات تعيين كننده دستگاه      
 18-4  آشنايي با اصول راه اندازي دستگاه      
  18-4-1  ـ راه اندازي دستگاه جيك و فيكسچر      

 18-5  آشنايي با بستن ابزار برنده و تنظيم آن در روي دستگاه       
  18-5-1  ـ بستن و تنظيم قطعه كار با ابزار برنده       

 18-6  آشنايي با انواع دستگاه هيدبورينگ و تنظيم آن      
  18-6-1  ـ بستن و تنظيم هيدبورينگ      

 18-7  آشنايي با حركت ها در دستگاه مربوطه      
 18-8  آشنايي با بستن قطعه كار در روي ميز و تنظيم آن       
  18-8-1  ـ بستن و تنظيم قطعه كار      

 18-9  داري دستگاه آشنايي با اصول سرويس و نگه      
 18-10  شناسايي اصول ايمني و حفاظتي هنگام كار با دستگاه      

  18-10- 1  ـ تراشيدن قطعه كار با دستگاه      

  18-10- 2  ـ كنترل قطعه كار      

          
          
          
          
  19  توانايي پولش كردن قطعات قالب  2  10  12
 19-1  آشنايي با مفهوم پوليش كاري       
 19-2  ايي انواع سوهانچه هاي پرداخت كاريشناس      
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

 19-3  شناسايي اصول كار با سنگ هاي پرداخت كاري      
  19-3-1  ـ پرداخت كاري نهايي با انواع سوهانچه ها       

رچـه هـاي لعـاب دار و پودرهـاي مخـصوص            شناسايي اصـول كـار بـا پا             
  كاري پوليش

4-19 

  19-4-1  ـ پوليش كاري قطعات با انواع سنگ و پودر مخصوص       

 19-5  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
          
          
          
          
          
  20  توانايي مونتاژ قطعات قالب  6  26  32
 20-1  عالئم اختصاريشناسايي اصول عالمت گذاري و       
 20-2  شناسايي اصول قرار دادن و ميزان كردن پين هاي بيرون انداز      
 20-3  شناسايي اصول جا زدن پين هاي بيرون انداز      
 20-4  شناسايي اصول جا زدن بوش و ميل راهنما در جاي خود      
  20-4-1  ـ سوار كردن قطعات ثابت و متحرك قالب در جاي خود      

 20-5  ايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه شناس      
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  21  توانايي ساخت قالب هاي مدرج طبق نقشه طراحي شده   10  76  86
تفاده در مدرج كاري و درجه حرارت مربوطـه بـه           آشنايي با فلزات مورد اس          

  عمليات مدرج كاري
1-21 

 21-2  شناسايي تكنولوژي قالب هاي مدرج سرد و گرم      
 21-3  آشنايي با ساختمان و روش ساخت قالب هاي مدرج      
  21-3-1  ـ ساختن قالب هاي مدرج كاري طبق نقشه       

 21-4   مدرج بكار مي رودآشنايي با موادي كه در ساختمان قالب هاي      
 21-5  آشنايي با كوره هاي مخصوص مدرج گرم        
 21-6  آشنايي با پرس هاي مخصوص قالب هاي مدرج      
 21-7  شناسايي اصول پياده و سواركردن اجزاء قالب هاي مدرج      
 21-8  شناسايي نكات ايمني مربوط به قالب هاي مدرج در موقع كار با پرس      
 21-9  اصول ساخت قالب هاي مدرج طبق نقشه طراحي شده شناسايي       
  21-9-1  ـ مونتاژ قطعات قالب در روي ميز مونتاژ با توجه به نكات ايمني       

          
          
          

  22 طراحي شده كاست طبق نقشه ساخت قالب هاي دابي توانايي  12 100 112
 22-1  آشنايي با مفهوم ترزيق و انواع مختلف آن       
 22-2  )  ريخته گري تحت فشار، پيستوني(آشنايي با پرس هاي ترزيقي       
 22-3 كاست  سواركردن اجزاء متشكله قالب هاي داي شناسايي ساختمان و روش      
 22-4  )  فلزات رنگي(آشنايي با مواد تزريق شونده در قالب هاي تزريقي       
 در قالب هاي    شناسايي روش هاي خنك كاري و سيستم هاي سرد كننده               

  تزريقي
5-22 

 22-6  آشنايي با محاسبه انقباض و انبساط قطعات تزريق شونده        
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

 22-7  شناسايي انواع بيرون اندازها در قالب هاي فلزي      
 22-8  لف در قالب هاي تزريقيشناسايي راهگاههاي مخت      
 22-9  آشنايي با مواد مورد استفاده در ساختمان قالب هاي تزريقي        
 22-10  آشنايي با وسايل گرمايي در پرس قالب هاي تزريقي           

 22-11  آشنايي با عمليات پرداخت كاري و موارد مصرف آن       

 22-12  آشنايي با طرز كار پرس هاي تزريقي فلز      

 22-13  شناسايي اصول مراقبت و نگهداري از قالب هاي تزريقي      

 22-14  شناسايي اصول  ايمني در قالب هاي تزريقي      

 22-15  شناسايي اصول ساخت قالب هاي داي كاست طبق نقشه طراحي شده       

  22-15- 1  ـ ساختن قالب هاي تزريقي فلزي با توجه به نقشه طراحي شده      

          
          
          
          

  23  توانايي ساخت قالب هاي تزريق پالستيك  9 110 119
 23-1  شناسايي راه گاههاي مختلف در قالب هاي تزريقي پالستيك       
 23-2  آشنايي با مواد مورد استفاده در ساختمان قالب        
 23-3  آشنايي با جداول فلزات        
 23-4  يقي پالستيكآشنايي با وسايل گرمايي در پرس قالب هاي تزر      
 23-5  شناسايي اصول ساخت قالب هاي تزريقي پالستيك      
  23-5-1 طراحي شده نكات ايمني و نقشه ـ ساختن و مونتاژ قطعات قالب با توجه به      
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  1قالب ساز درجه  :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش

نظري عملي جمع
شماره شرح

  24  )رانشي(توانايي ساخت قالب هاي اكستروژن   11 120 131
 24-1  آشنايي با مفهوم اكستروژن و انواع آن         
 24-2  شناسايي اصول كار قالب هاي اكسترود      
 24-3  شناسايي اجزاء تشكيل دهنده قالب هاي اكسترود      
 24-4  شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه       
 24-5  )رانشي(ي اصول ساخت قالب هاي اكستروژن شناساي      
  24-5-1   طراحي شده  اندازه هاي نقشه ـ ساختن قالب هاي اكستروژن با توجه به      

  24-5-1  ـ مونتاژ و امتحان قالب ساخته شده      
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  1قالب ساز درجه  :شغلنام 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره
  1 انواع ميكرومتر تلرانسي   عدد5 

  2  راپورتر طولي و زاويه  جعبه 5 از هر كدام
  3  خط كش سينوسي   عدد2 
دو سري    4  آذرفرمانهاي كنترل مخروط و دهان 
  5  فرمانهاي كنترل پيچ ها  دو سري 
  M3(   6 تا  M2Oاز(انواع قالويزها   سري5 
  M3(   7 تا  M2Oاز(انواع حديده ها   سري5 
  8  بلوك جناقي   عدد2 
  9  صفحه صافي   عدد2 
  10  ميزكار با گيره   عدد5 
  11  ) در سايزهاي مختلف(انواع برقو   سري5 

  12  02/0 و 05/0ا قدت كوليس ب  عدد15 از هر كدام
  13  كوليس ساعتي   عدد5 
  14  ساعت انديكاتور با پايه مغناطيسي   عدد5 
  15  انواع حديده و قالويز ماشيني  سري5 
دستگاه5  ــا متعلقــات  چهــار نظــام ـ ســه نظــام ـ     (ماشــين تــراش ب

  )نظام صفحه
16  

دستگاه5    17  )گيره ـ ميل فرز(ماشين فرز با متعلقات 
دستگاه2    18  ماشين سنگ تخت
دستگاه1    19 ماشين سنگ گردساب
دستگاه2    20 كوره الكتريكي 
  21 )روغن(مواد خنك كننده   ليتر 40 
  22 دستكش  عدد15 
  23  عينك حفاظتي  عدد15 
  24  ميز گردان    عدد5 

  . نفر تعيين شده است15ابزار و مواد براي  تجهيزات،
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  1قالب ساز درجه  :شغلنام 
 ستاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه ايفهرست ا

رديف مشخصات فني تعداد شماره
  25  انواع تيغ فرز و فرم  عدد15 از هر كدام 

سري15    26  پيچ و مهره و روبنده
  27  ماشين صفحه تراش دستگاه2 
  28  گيره صفحه تراش  عدد2 

  29  زاويه سنج اونيورسال و ساده  عدد5 از هر كدام 
  30  رنده هاي صفحه تراش  سري5 ز هر كدام ا

  31  گيره سينوسي  عدد2 
  32  ميل محور جهت باالنس كردن سنگ  عدد1 
 33 آچارهاي مخصوص گيره و فرز  سري5 

 34 روغندان و گريس پمپ   عدد5 از هر كدام 

 35 قرص سنگ  عدد15 

  36 كوليس عمق سنج  عدد5 
  37 ميكرومتر داخلي  سري5 
  38 دستگاه شابلون تراش تگاه دس1 
  39 اره نواري  دستگاه1 

  40 انواع سوهان و سوهانچه عدد15 از هر كدام 
  41 سنگ خرطومي  دستگاه2 
  42 پروژكتور  عدد1 
  43 دستگاه فرز كپي  عدد2 
  44 دستگاه پانتوگراف  دستگاه1 
  45 انواع شابلون   سري2 
  46 دستگاه اسپارك  عدد2 
  47 ايل جيك و فيكسچروس  سري5 
  48 دستگاه هد بورينگ سري3 
  49 انواع بروپزو  سري5 

  . نفر تعيين شده است15ابزار و مواد براي  تجهيزات،
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  1قالب ساز درجه  :شغلنام 
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

رديف مشخصات فني تعداد شماره
  50  جرثقيل كارگاهي  عدد1 
  51  ميز مونتاژ  عدد2 
  52  دستگاه پرس مكانيكي دستگاه1 
  53  دستگاه تزريق پالستيك دستگاه1 
  54  دستگاه پرس دستي دستگاه1 
  55  دستگاه سنگ ابزار تيزكن دستگاه1 
  56  دستگاه سنگ ديواري  عدد1 
  57  دستگاه تقسيم  دستگاه5 
    
    
     

     
     
     
     
     
     
      
      
     
     
     
     
     
     

  . نفر تعيين شده است15ابزار و مواد براي  تجهيزات،

  

 


