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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

    استانداردخالصه 
  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
بتواند از  2 مكانيك صنايع درجه  كسي است كه عالوه بر مهارت تعميركار1 نايع درجهمكانيك ص تعميركار

عهده لحيم كاري، برق مقدماتي، هيدروليك و پنوماتيك، عمليات حرارتي بوسيله شعله گاز، پياده و سواركردن 
 .و تعمير انواع ماشين آالت صنعتي برآيد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي :يالت ميزان تحصحداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

   2مكانيك صنايع درجه تعميركار :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :آموزشي  دوره طول
  ساعت         560         :  آموزش                   دوره طول

  ساعت         160        :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت           400      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت              -      :    كارآموزي در محيط كار  ـ 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:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي
   ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي لحيم كاري با هويه برقي   1
  به يكديگر5/2توانايي اتصال سيم ها تا شماره   2

  توانايي قرار دادن سيم زير پيچ  3
  هتوانايي در مدار قرار دادن كليدهاي يك فاز و سه فاز ساده دستي يكطرف  4
  توانايي در مدار قرار دادن فيوزها و آزمايش آنها   5

  ) آمپرمتر–ولتمتر (توانايي در مدار قرار دادن دستگاه هاي اندازه گيري   6

  توانايي سنجش ولتاژ در مدار يك فاز و سه فاز  7
  توانايي امتحان سيم ارت  8
سه اي يك سرعته بوسيله كنتاكتور و توانايي راه اندازي يك الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قف  9

   Stop - Start شستي هاي
 - Stopتوانايي راه اندازي الكتروموتور يك فاز با سيم پيچ كمكي بوسيله كنتاكتور و شستي هاي   10

Start 
  توانايي اندازه گيري با انواع مولتي متر  11
  توانايي بررسي و سنجش ويژگي هاي هواي فشرده در مدار  12

  وانايي آماده سازي هواي فشردهت  13

 توانايي توزيع هواي فشرده   14

  توانايي انشعاب و آماده سازي هواي فشرده براي تجهيزات و ماشين آالت   15
  توانايي انتخاب عمل كننده هاي خط پنوماتيكي برحسب نياز  16
   و نحوه كنترل مدارتوانايي تشخيص عناصر كنترل در مدار پنوماتيكي بر مبناي نوع عمل كننده  17
  توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان مستقيم   18
  توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان غير مستقيم  19
  توانايي كنترل سيلندر دو طرفه با فرمان مستقيم  20
  توانايي شناخت و بررسي عملكرد يكسوكننده هاي قدرت  21
  اي و مربعيلدهاي موج دندانه ارهتوانايي شناخت و بررسي عملكرد مو  22
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   دو طرفه–توانايي كنترل سرعت و جهت سيلندر   23
  توانايي بستن مدارهاي منطقي پنوماتيكي  24
  توانايي بستن تايمر پنوماتيكي در يك مدار   25
 (Z.S.B)توانايي بستن مدار ايمني با سيستم استارت دو دستي بلوك   26

  )حافظه ناپايدار( Stop – Start توانايي بستن مدار  27

  Sequence controlتوانايي بستن مدار ساده  28

 توانايي شماره گذاري قطعات مدارها  29

  توانايي بستن مدار پمپ و تعيين تغييرات فشار در يك مدار  30
  توانايي تعيين افت فشار در يك مدار هيدروليكي با توجه به مشخصات و فرم لوله   31
  2/2توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با شير   32
 2/3توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با شير   33

  2/4) عنصر كنترل(توانايي كنترل سيلندر دو طرفه توسط شير   34
   پيلوتيتوانايي كنترل بار توسط شير يكطرفه  35
  توانايي تنظيم سرعت سيلندر دو طرفه بدون بار و خواندن فشار   36
  توانايي تنظيم سرعت سيلندر دو طرفه با بار خالف و بار موافق  37
  توانايي بستن مدار سيلندر دو طرفه توسط شير رگالتور جريان   38
  توانايي بستن مدار كنترل يك سيلندر دو طرفه با دو سرعت مختلف  39
  توانايي بستن مدار دو سرعته از طريق دو پمپ  40
  )خنثي سازي وزن(توانايي تعيين سرعت ثابت مستقل از بارهاي موافق حركت   41
  توانايي تعيين سرعت برابر در رفت و برگشت توسط رگالتور دبي  42
  توانايي تعيين سرعت برابر در رفت و برگشت توسط مدارهاي ديفرانسيلي و سيلندر  43
  توانايي تعيين سرعت برابر در رفت و برگشت توسط سيلندر دو سر شفت  44
  )مدار گرتز(توانايي تعيين سرعت برابر در رفت و برگشت توسط پل مارتين   45
  توانايي تأمين نيروي ثابت در سيستم هيدروليك  46
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 Sequence valveتوانايي بستن مدار   47

  توانايي عمليات حرارتي بوسيله شعله  48
  توانايي پياده و سوار كردن و تعمير انواع ماشين آالت صنعتي  49
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  3  2   لحيم كاري با هويه برقيتوانايي   1

        آشنايي با هويه هاي برقي  1-1

       آشنايي با لحيم كاري و انواع آن   2-1

       آشنايي با روان ساز و انواع آن   3-1

       يي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه  شناسا  4-1

       شناسايي اصول لحيم كاري   5-1

         لحيم كاري با هويه -  

  14  10  4   به يكديگر5/2اتصال سيم ها تا شماره توانايي   2

        آشنايي با موارد ايمني و حفاظت در برق  1-2

        آشنايي با ساختمان اتم   2-2

        د جريان برقآشنايي با چگونگي ايجا  3-2

         سيم هادي– عايق –آشنايي با هادي   4-2

        آشنايي با اثرات جريان برق  5-2

        آشنايي با كميت هاي ساده جريان برق  6-2

         مقاومت – قدرت –شناسايي اصول اندازه گيري جريان ولتاژ   7-2

        آشنايي با قانون اهم  8-2

        10 آشنايي با فرم سيم ها تا شماره  9-2

        آشنايي با انواع اتصال سيم ها  10-2

        شناسايي اصول اتصال سيم ها   11-2

         به يكديگر بطريقه رويهم 5/2 اتصال سيم ها تا شماره -  

         به يكديگر بطريقه روبرو5/2 اتصال سيم ها تا شماره -  

        )Tشكل( به يكديگر بطريقه انشعابي 5/2 اتصال سيم ها تا شماره -  

        رعايت نكات ايمني   12-2
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  4  2  توانايي قرار دادن سيم زير پيچ    3

        شناسايي اصول قرار دادن سيم زير پيچ ساده و واشر دار  1-3

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   2-3

         رعايت نكات ايمني-  

 سـاده  در مدار قرار دادن كليدهاي يك فاز و سه فـاز    توانايي    4
  دستي يكطرفه  

2  10  12  

        آشنايي با كليد يك فاز و سه فاز دستي ساده    1-4

شناسايي اصول قرار دادن كليدهاي يك فاز و سه فاز دستي ساده در مدار                2-4
  )يكطرفه(

      

         در مدار قرار دادن كليد يك فاز ساده و سه فاز ساده دستي يكطرفه-  

        اظت و ايمني مربوطه  شناسايي اصول مقررات حف  3-4

         رعايت نكات ايمني-  

  12  10  2  توانايي در مدار قرار دادن فيوزها و آزمايش آنها  5

         آمپر و رنگ پولك ها 63آشنايي با فرم فيوزها تا   1-5

        آشنايي با انواع فيوز  2-5

        آشنايي با روش استفاده فيوز در مدار  3-5

        دادن فيوزها در مدار و آزمايش آنهاشناسايي اصول قرار   4-5

         در مدار قرار دادن فيوز فشنگي و آزمايش آن -  

         در مدار قرار دادن فيوز چاقويي-  

         در مدار قرار دادن فيوز حرارتي و مغناطيسي-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوط  5-5

         رعايت نكات ايمني-  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 -ولتمتر( مدار قرار دادن دستگاه هاي اندازه گيري         توانايي در   6
  ) آمپرمتر

4  10  14  

        آشنايي با وسايل اندازه گيري  1-6

        آشنايي با جريان مستقيم و متناوب  2-6

        آشنايي با فركانس  3-6

         در مدار DC, ACآشنايي با روش قرار دادن آمپرمتر   4-6

         در مدار DC, ACمتر آشنايي با روش قرار دادن ولت   5-6

        آشنايي با روش قرار دادن ولت متر با كليد ولت در مدار  6-6

         در مدار قرار دادن ولتمتر با كليد ولت -  

 –ولتمتـر   (شناسايي اصول در مدار قرار دادن دسـتگاههاي انـدزه گيـري               7-6
  )آمپرمتر

      

          ولتمتر –  در مدار قرار دادن آمپرمتر-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه  8-6

         رعايت نكات ايمني-  

  6  4  2  سنجش ولتاژ در مدار يك فاز و سه فازتوانايي   7

        آشنايي با فازمتر و المپ آزمايش  1-7

        آشنايي با روش انتخاب ولتمتر مناسب جهت مدار مورد سنجش  2-7
         يك فازشناسايي اصول سنجش ولتاژ در مدار  3-7

         سنجش ولتاژ در مدار سه فاز-  
       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   4-7

        رعايت نكات ايمني-  

  6  4  2  امتحان سيم ارتتوانايي   8

        آشنايي با سيم ارت  1-8
       آشنايي با روش امتحان ارت با استفاده از المپ آزمايش  2-8

  

 



  8

  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       حان سيم ارت  شناسايي اصول امت  3-8

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   4-8

         رعايت نكات ايمني-  

راه اندازي يك الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتـور         توانايي    9
قفسه اي يك سرعته بوسيله كنتاكتور و شستي هاي استپ و           

 استارت 

2  5  7  

        آشنايي با كنتاكتور  1-9

         استارت-شستي هاي استپ آشنايي با   2-9

        ندن پالك موتوراشناسايي اصول خو  3-9

        آشنايي با موتور سه فاز آسنكرون روتور قفسه اي  4-9

شناسايي اصول راه اندازي الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفـسه اي              5-9
   استارت-از يك نقطه بوسيله كنتاكتور و شستي هاي استپ 

      

        اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه شناسايي   6-9

         رعايت نكات ايمني مربوطه-  

توانايي راه اندازي الكتروموتور يك فاز با سـيم پـيچ كمكـي        10
   استارت -بوسيله كنتاكتور و شستي هاي استپ 

2  5  7  

        الكتروموتور يك فاز با سيم پيچ كمكيآشنايي با   1-10

       الك الكتروموتور يك فاز  خواندن پشناسايي اصول  2-10

 از يـك  الكتروموتور يك فاز با سيم پيچ كمكي  راه اندازي    شناسايي اصول   3-10
  استارت-بوسيله كنتاكتور و شستي هاي استپ نقطه 

      

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   4-10

         رعايت نكات ايمني مربوطه-  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  3  2  انواع مولتي مترتوانايي اندازه گيري با   11

        آشنايي با مولتي مترهاي عقربه اي  1-11

       آشنايي با مولتي مترهاي ديجيتالي  2-11

       گيري با انواع مولتي متر اندازهشناسايي اصول  3-11

        اندازه گيري با انواع مولتي مترهاي عقربه اي و ديجيتالي-  

      شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   4-11

       رعايت نكات ايمني مربوطه-  

  7  4  3 توانايي بررسي و سنجش ويژگي هاي هواي فشرده در مدار   12

        هواي فشردهآشنايي با خصوصيات   1-12

       آشنايي با واحدهاي اندازه گيري فشار و جريان هوا  2-12

       آشنايي با وسايل اندازه گيري فشار و جريان هوا   3-12

       شناسايي اصول بررسي و سنجش ويژگي هاي هواي فشرده در مدار  4-12

       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   5-12

      اظت رعايت نكات ايمني حف-  

  7  4  3  توانايي آماده سازي هواي فشرده   13

        آشنايي با روش توليد هواي فشرده   1-13

       آشنايي با انواع كمپرسور  2-13

       آشنايي با مباني فيزيكي هواي فشرده    3-13

        آشنايي با انواع روغن مورد مصرف در هواي فشرده    4-13

       يلتر و روغن زنآشنايي با انواع رطوبت گير ف  5-13

       آشنايي با استاندارد مخازن هواي فشرده  6-13

       آشنايي با اصول جدا سازي رطوبت و هواي فشرده    7-13

       شناسايي اصول محاسبه حجم مخزن هواي فشرده    8-13
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       شناسايي اصول آماده سازي هواي فشرده    9-13
      مربوطه شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  10-13

       رعايت نكات ايمني-  

  5  3  2  تواناي توزيع هواي فشرده  14

        آشنايي با انواع لوله و اتصاالت   1-14

       آشنايي با بخش هاي مورد مصرف هواي فشرده  2-14

       شناسايي اصول برآورد حجم هواي مورد نياز در هر بخش   3-14

       ي هواي فشردهآشنايي با جداول استاندارد لوله ها  4-14

شناسايي اصول تعيين اندازه قطر لوله هاي هـواي فـشرده بـا اسـتفاده از                  5-14
  جداول استاندارد

     

        تعيين قطر لوله مورد نياز از جداول استاندارد-  

       شناسايي اصول توزيع هواي فشرده  6-14

        توزيع هواي فشرده در هر بخش-  

      فاظت و ايمني شناسايي اصول مقررات ح  7-14

       رعايت نكات ايمني-  

توانايي انشعاب و آماده سازي هواي فشرده براي تجهيـزات      15
  و ماشين آالت

2  6  8  

       آشنايي با انواع شيلنگ ها و اتصاالت مربوط به تجهيزات و ماشين آالت   1-15
        نصب شيلنگ براي تجهيزات و ماشين آالت-  

       اي مختلف واحد مراقبتآشنايي با قسمت ه  2-15
       شناسايي اصول تنظيم فشار رگالتور در واحد مراقبت   3-15

        تنظيم واحد مراقبت-  
شناسايي اصول تنظـيم سـطح روغـن و ميـزان پاشـش روغـن در واحـد                    4-15

  مراقبت 
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       شناسايي اصول سرويس واحد مراقبت   5-15

       راي تجهيزات و ماشين آالت شناسايي اصول انشعاب هواي فشرده ب  6-15

        رعايت نكات ايمني مربوطه-  

  6  4  2  انتخاب عمل كننده هاي خط پنوماتيكي برحسب نيازتوانايي    16

       آشنايي با ساختمان و كاركرد عمل كننده هاي خطي و پنوماتيكي   1-16

       شناسايي اصول نصب انواع سيلندرها در محل هاي مختلف  2-16

       ISO-1219شنايي با عالئم استاندارد عمل كننده ها بر مبناي استانداردآ  3-16

       آشنايي با چارتها و جداول محاسبه تعيين قدرت، قطر شفت و پيستون   4-16

       تعيين قطر پيستون -  
       تعيين قدرت پيستون -  

       تعيين قطر شفت -  

       و پنوماتيكي بر حسب نيازشناسايي اصول انتخاب عمل كننده هاي خطي  5-16

       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   6-16

        رعايت نكات ايمني-  

تشخيص عناصر كنترل در مدار پنوماتيكي بر مبنـاي         توانايي     17
  نوع عمل كننده و نحوه كنترل مدار

3  2  5  

      )شيرهاي پنوماتيكي(آشنايي با تقسيم بندي عناصر كنترل   1-17

     آشنايي با ساختمان و كاركرد شيرهاي راه دهنده، عالئم و نامگذاري آنها    2-17

شناسايي اصول نامگذاري دهانه شيرهاي راه دهنده بـر مبنـاي اسـتاندارد               3-17
ISO-5599  

    

      شناسايي اصول انتخاب شيرهاي راه دهنده متناسب با عمل كننده ها  4-17
 كنترل در مدار پنوماتيكي بر مبناي نـوع         شناسايي اصول تشخيص عناصر     5-17

  عمل كننده و نحوه كنترل مدار
    

       رعايت نكات ايمني -  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  3  3  توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان مستقيم  18

      2/3آشنايي با ساختمان و عملكرد انواع شير   1-18
و نقش آن در    ) فرمان مستقيم (آشنايي با ساختمان و عملكرد انواع سوييچ          2-18

  مدار

    

      شناسايي اصول تهيه نقشه مدار كنترل سيلندرهاي يكطرفه  3-18

      شناسايي اصول بستن مدار كنترل سيلندرهاي يكطرفه  4-18

        بستن و كنترل مدار -  

       شناسايي اصول كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان مستقيم   5-18

       ايمني مربوطه شناسايي اصول مقررات حفاظت و   6-18

        رعايت نكات ايمني-  

  6  3  3  توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان غير مستقيم     19

      آشنايي با ساختمان، عالمت استاندارد و طرز كار شير پيلوتي  1-19

      )تحريك هوايي(شناسايي علل استفاده از شير پيلوتي   2-19

      ر كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان مستقيم شناسايي اصول تهيه نقشه مدا  3-19

      شناسايي اصول بستن مدار كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان مستقيم  4-19

       بستن وكنترل مدار -  
      شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   5-19

       رعايت نكات ايمني-  

  6  4  2  يمكنترل سيلندر دو طرفه با فرمان مستقتوانايي   20

       آشنايي با ساختمان، عالمت استاندرد و طرز كار سيلندر دو طرفه   1-20
       2/4آشنايي با ساختمان، عالمت استاندرد و طرز كار انواع شير   2-20
       شناسايي اصول تهيه نقشه مدار  3-20
       شناسايي وسايل بستن مدار كنترل سيلندر يكطرفه با فرمان مستقيم    4-20

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   5-20
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  5  2   سرعت و جهت سيلندر دو طرفه–توانايي كنترل   21

آشنايي با ساختمان، عالئم اسـتاندارد و عملكـرد انـواع شـيرهاي تنظـيم                 1-21
  سرعت

     

 پيلـوتي و مـوارد      2/4آشنايي با ساختمان عالمت استاندارد و عملكرد شير           2-21
  استفاده آن  

     

        شناسايي اصول تهيه نقشه مدار    3-21

        شناسايي اصول بستن مدار كنترل سرعت و جهت سيلندر دو طرفه   4-21

        شناسايي اصول مقررات و حفاظت ايمني  5-21

         با حافظه2/4كنترل سيلندر دو طرفه با انواع شير   6-21

        2/4ير آشنايي با ساختمان، عالمت استاندارد و عملكرد ش  7-21

        شناسايي اصول تهيه نقشه مدار  8-21

       شناسايي اصول بستن مدار  9-21
        سرعت و جهت سيلندر دو طرفه –شناسايي اصول كنترل  10-21
       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  11-21

        رعايت نكات ايمني-  

  6  4  2  توانايي بستن مدارهاي منطقي پنوماتيكي  22

 شـير   " و " شير    " يا "آشنايي با ساختمان عالئم استاندارد و عملكرد شير           1-22
  " نه"

    

      " نه"و   " يا"شناسايي اصول تهيه نقشه مدار   2-22

      " نه"و   " يا"شناسايي اصول بستن مدار   3-22

      " نه" ، " و"،  " يا" بستن و كنترل مدارهاي -  
      ظت و ايمني شناسايي اصول مقررات حفا  4-22

         رعايت نكات ايمني-  

      شناسايي اصول بستن مدارهاي منطقي پنوماتيكي  5-22
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  2  3  توانايي بستن تايمر پنوماتيكي در يك مدار   23

       آشنايي با ساختمان، عالمت استاندارد و كاركرد انواع تايمر پنوماتيكي  1-23

       ا تايمرشناسايي اصول بستن مدار پنوماتيكي ب  2-23

      شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   3-23

       رعايت نكات ايمني-  

دو دستي بلوك   (توانايي بستن مدار ايمني با سيستم استارت          24
Z.S.B(  

3  3  6  

      )Z.S.Bبلوك (آشنايي با ساختمان و طرز كار بلوك ايمني   1-24

      ي دو دستيشناسايي اصول تهيه نقشه مدار ايمن  2-24

       شناسايي اصول بستن مدار ايمني دو دستي   3-24

        بستن و كنترل مدار-  

       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   4-24

       رعايت نكات ايمني-  

  6  3  3  ) حافظه ناپايدار (Start- Stopتوانايي بستن مدار   25

      و مورد استفاده آن Start- Stop آشنايي با ساختمان و طرز كار بلوك   1-25

      Start- Stopشناسايي اصول تهيه نقشه مدار   2-25

      شناسايي اصول بستن مدار مربوط  3-25

       بستن و چك كردن مدار -  

       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   4-25

  Sequence control 2  4  6بستن مدار ساده توانايي   26

      Sequence controlاء تشكيل دهنده و كاركرد مدارهاي آشنايي با اجز  1-26

 Sequenceشناسايي اصول تهيه دياگرامهـاي حركتـي و زمـاني بـراي       2-26

control  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

      Sequence control شناسايي اصول تهيه نقشه مدار ساده   3-26

       تهيه نقشه مدار طبق دستورالعمل-  

      Sequence control  شناسايي اصول بستن مدار ساده  4-26

       بستن و كنترل مدار -  

       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   5-26

        رعايت نكات ايمني-  

  5  3  2  توانايي شماره گذاري قطعات مدارها  27

      شناسايي نقش قطعات در يك مدار  1-27

      آشنايي با كد قطعات در يك مدار  2-27

       شناسايي اصول شماره گذاري قطعات در مدارها   3-27

  7  5  2 بستن مدار پمپ و تعيين تغييرات فشار رد يك مدار توانايي   28

      آشنايي با انواع پمپ هاي هيدروليكي   1-28

      آشنايي با ساختمان پمپ  2-28

      شناسايي عالئم پمپ   3-28

     (Q) و دبي (P)آشنايي با فشار   4-28

        آشنايي با كوپلينگ  5-28

       آشنايي با تجهيزات مورد نياز در مدار   6-28

توانايي تعيين افت فشار در يك مدار هيدروليكي با توجه بـه              29
  مشخصات و فرم لوله 

2  3  5  

      آشنايي با مشخصات لوله از نظر، قطر، ضخامت، ديواره لوله و خم لوله  1-29

      لوله ها و كاربرد صحيح آنها ) گفيتين(آشنايي با اتصاالت   2-29

        مقايسه اتصاالت غلط و صحيح در مدار -  

       آشنايي با عالئم استاندارد لوله و مقاومت در مدار  3-29
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        بستن لوله و مقاومت ها -  

       شناسايي عوامل موثر در افت فشار  4-29

        تعيين فشار مجاز در مدار توسط مربي-  

       با جدول محاسبه افت فشارآشنايي  5-29

        پركردن جدول براي بدست آوردن افت فشار درمدار-  

      شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  6-29

      شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوط و رسم نقشه  7-29

شناسايي اصول محاسـبه افـت فـشار در مـدار هيـدروليكي بـا توجـه بـه                    8-29
  لهمشخصات و فرم لو

    

      آزمايش مدار زير نظر مربي -  

       نتيجه گيري كارآموز از نوار و تهيه گزارش -  

  6  3  3  2/2توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با شير   30

        آشنايي با تقسيم بندي شيرها  1-30

     شيرهاي راه دهنده و كاربرد آنهاآشنايي با   2-30

     2/2 ساختمان و كاربرد شيرآشنايي با   3-30

       و عالئم آنها2/2انواع شيرهاي آشنايي با   4-30

       با نصب آن روي ميز2/2انتخاب شير   -  

      و كاربرد آنها) خطي و دوراني(عمل كننده هاي هيدروليكي آشنايي با   5-30

  8  4  4  2/3توانايي كنترل سيلندر يكطرفه با شير   31

       2/3 ساختمان و عملكرد شير آشنايي با  1-31

        و كاربرد آن2/3 انواع شير آشنايي با  2-31

      2/3 انواع تحريك هاي شير آشنايي با  3-31

      2/3 عالئم استاندارد شيرهاي آشنايي با  4-31
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

فشار استاتيك و فشار    ( قوانين فشار و كار با دستگاه هيدروليكي         آشنايي با   5-31
  )ديناميك

      

        نظر مربي تنظيم فشار استاتيكي زير-   

       )مراحل حركت( بررسي فشار -  

        رابطه فشار ديناميكي در رابطه با نيروهاي وارده بر جكآشنايي با  6-31

      شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه  7-31

        تهيه نقشه مدار-  

         انتخاب تجهيزات مدار-  

         بستن مدار-  

       راه اندازي مدار و كنترل آن-  

        يادداشت فشارهاي مدار-  

        و عالئم استاندارد آنها2/3 ساختمان و كاربرد انواع شير آشنايي با  8-31

       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  9-31
       2/3شناسايي اصول كنترل سيلندر يكطرفه با شير  10-31

 )عنـصر كنتـرل   (توانايي كنترل سيلندر دو طرفه توسط شير          32
2/4  

5  5  10  

       انواع سيلندرهاي دو طرفهآشنايي با  1-32

        نيروهاي وارده به سيلندر در رفت و برگشتآشنايي با  2-32

         و كاربرد آن2/4) عنصر كنترل( انواع شير آشنايي با  3-32

        2/4 روش نامگذاري دهانه هاي عنصر كنتلر آشنايي با  4-32

        ي مدار مربوطه و رسم آنشناسايي اصول نقشه خوان  5-32

         تهيه نقشه -  

         انتخاب تجهيزات مدار-  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        بستن مدار طبق نقشه-  

       تنظيم فشار-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  6-32

      2/4) عنصر كنترل(شناسايي اصول كنترل سيلندر دو طرفه با شير   7-32

دو طرفه سيلندر دو طرفه و اندازه گيري زمان         شناسايي اندازه گيري فشار       8-32
  رفت و برگشت 

     

  9  5  4  توانايي كنترل بار توسط شير يكطرفه پيلوتي  33

       4/3 ساختمان، عالئم و كاربرد انواع شيرهاي كنترل بار آشنايي با  1-33

         ساختمان، عالمت و كاربرد شير يكطرفه پيلوتيآشنايي با  2-33

       ول آب بندي سيستم هيدروليكي توسط شير يكطرفه پيلوتيشناسايي اص  3-33

       شناسايي اصول نقشه خواني مدرا مربوطه و رسم مدار  4-33

        تهيه نقشه مدار-  

        انتخاب تجهيزات مدار-  

         بستن مدار -  

         تنظيم فشار-  

       آزمايش مدار-  

         تجزيه و تحليل مدار-  

        ل كنترل بار توسط شير يكطرفه پيلوتيشناسايي اصو  5-33

      شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   6-33

توانايي تنظيم سرعت سيلندر دو طرفه بدون بـار و خوانـدن              34
  فشار

6  3  9  

       نحوه تقسيم جريان آشنايي با  1-34

       شيرهاي تنظيم جريانآشنايي با  2-34
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        در شيرهاي هيدروليك و پنوماتيك تفاوت تنظيم سرعتآشنايي با  3-34

        ايجاد فشار و افت فشار در تنظيم سرعت سيلندرهاآشنايي با  4-34

         تشديد فشار در مدار هيدروليكيآشنايي با  5-34

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار  6-34

        ن فشار در مدارشناسايي اصول تنظيم سرعت دو طرفه بدون بار و خواند  7-34

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   8-34

توانايي تنظيم سرعت سيلندر دو طرفه با بـار مخـالف و بـار                35
  موافق

4  4  8  

        نيروهاي ترمزي و همسوآشنايي با  1-35

       )CAVITATIONجريان هاي گردابي (آشنايي با  2-35

       يم مدار در اثر بار موافق و مخالف تغيير فشار و سرعت تنظآشنايي با  3-35

 اندازه گيري زمان و تعيين اختالف فشار در حالـت بـدون بـار و بـا بـار                    -  
  مخالف و بار موافق در دو سر گلويي

     

        نقش شير گلويي دو طرفه پيستون و يا ميل پيستونآشنايي با  4-35

        تنظيم سرعت توسط شير گلويي-  

       سرعت سيلندر دو طرفه با بار مخالف و بار موافقشناسايي تنظيم   5-35

       شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   6-35

توانايي بستن مدار سيلندر دو طرفـه توسـط شـير رگالتـور               36
  جريان 

6  4  10  

         ساختمان و كاركرد رگالتور جريانآشنايي با  1-36

        رار گرفتن آن در مدارشناسايي كاربرد شير رگالتور جريان و محل ق  2-36

 تشديد فـشار در زمـان بـسته شـدن شـير رگالتـور جريـان در                  آشنايي با   3-36
  خروجي سيلندر
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي بستن مدار كنترل يك سيلندر دو طرفه با دو سرعت              37
  مختلف

4  5  9  

         مدارهاي هيدروليك با دو سرعت مختلفآشنايي با  1-37

        ي مدار مربوطه و رسم مدارشناسايي اصول نقشه خوان  2-37

شناسايي اصول بستن مدار كنترل يـك سـيلندر دو طرفـه بـا دو سـرعت                   3-37
  مختلف

      

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  4-37

شناسايي اصول بستن مدار كنترل يـك سـيلندر دو طرفـه بـا دو سـرعت                   5-37
  مختلف

      

         بستن مدار طبق نقشه كار-  

         فشار تنظيم-  

         تنظيم سرعت توسط شير رگالتور جريان و يا شير گلويي-  

         بررسي تغييرات سرعت-  

         تجزيه و تحليل مدار-  

  11  5  6  توانايي بستن مدار دو سرعته از طريق دو پمپ   38

         پمپ هاي دبي باال و دبي پايين و كاربرد آنها در صنعتآشنايي با  1-38

         پمپ هاي فشار كم و زياد و كاربرد آنها در صنعتآشنايي با  2-38

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار  3-38

        شناسايي اصول بستن مدار دو سرعته از طريق پمپ   4-38

         تهيه نقشه مدار-  

         انتخاب تجهيزات مدار-  

         بستن مدار-  

         تنظيم فشار دو پمپ-  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ظيم شير رگالتور جريان براي سـرعت ثابـت در حركـت پيـشروي و                تن -  
  برداشتي تغيير سرعت قبل از برخورد به ميكروسوييچ 

      

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   5-38

توانايي تعيين سرعت ثابت مستقل از بارهاي موافق حركـت            39
  )خنثي سازي وزن(

4  5  9  

        به روش مكانيكي و هيدروليكي خنثي سازي وزن آشنايي با  1-39

 Counter balance Cushion) شـير خنثـي كننـده وزن    آشـنايي بـا    2-39

Valve) 

      

        نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار شناسايي اصول  3-39

شناسايي اصول بستن مدار تعيين سرعت ثابت مستقل از بارهـاي موافـق               4-39
  )خنثي سازي وزن(حركت 

      

        نقشه مدار تهيه -  

         انتخاب تجهيزات مدار-  

         بستن مدار-  

         خنثي سازي وزن توسط شر فني كننده وزن-  

         تنظيم فشار پمپ-  

         تنظيم سرعت حركت جك بدون باز و اندازه گيري زمان حركت-  

         بار مخالف و موافق – بررسي مانومترها در حالتهاي بدون بار -  

        يي اصول مقررات حفاظت و ايمني شناسا  5-39

توانايي تـأمين سـرعت برابـر در رفـت و برگـشت توسـط                 40
  رگالتور دبي

3  4  7  

         تقسيم بندي روشهاي مختلف سرعتهاي برابرآشنايي با  1-40

         كاربرد رفت و برگشت مساوي در سيستم هيدروليكآشنايي با  2-40
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        بوطه و رسم مدارشناسايي اصول نقشه خواني مدار مر  3-40

شناسايي اصول بستن مدار تأمين سرعت برابر در رفت و برگـشت توسـط                4-40
  رگالتور دبي 

      

         تهيه نقشه مدار-  5-40

         انتخاب تجهيزات مدار-  

         بستن مدار-  

         تنظيم سرعت و فشار در رفت و برگشت-  

         اندازه گيري سرعت هاي رفت و برگشت -  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  6-40

توانايي تـأمين سـرعت برابـر در رفـت و برگـشت توسـط                 41
  مدارهاي ديفرنسيالي و سيلندر ديفرنسيالي

3  4  7  

         ساختمان و كاركرد سيلندرهاي ديفرنسياليآشنايي با  1-41

         مدارهاي ديفرنسياليآشنايي با  2-41

        وضع وسط ديفرنسيالي با م3/4 شير آشنايي با  3-41

         تبديل مدار ساده به مدارهاي ديفرنسياليآشنايي با  4-41

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار  5-41

شناسايي اصول بستن مدار تأمين سرعت برابر در رفت و برگـشت توسـط                6-41
  سيلندرها و مدارهاي ديفرنسيالي

      

         بستن مدار-  

        نظيم سرعت و فشار در رفت و برگشت ت-  

         اندازه گيري سرعت هاي رفت و برگشت -  

         تجزيه و تحليل مدار-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  7-41
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي تأمين سرعت برابر در رفت و برگشت توسط سيلندر            42
  دو سر شفت

4  2  6  

         سيلندر دو سر شفت و كاربرد آن ساختمان و طرز كار انواعآشنايي با  1-42

         علت برابري سرعت رفت و برگشت در سيلندر دو سر شفتآشنايي با  2-42

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار  3-42

شناسايي اصول بستن مدار سرعت برابر در رفت و برگشت توسط سـيلندر               4-42
  دو سر شفت

      

         تهيه نقشه مدار-  

         انتخاب تجهيزات مدار-  

         بستن مدار-  

         تنظيم سرعت در رفت و برگشت يا رگالتور دبي-  

         تجزيه و تحليل مدار-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  5-42

توانايي تأمين سرعت برابر در رفت و برگـشت توسـط پـل               43
  )مدار گرتز(مارتين 

2  5  7  

        ساختمان بلوك گرتز و طرز كار آن آشنايي با  1-43

         مدار گرتزآشنايي با  2-43

        شناسايي اصول نقشه خواني مدار مربوطه و رسم مدار  3-43

مـدار  (شناسايي اصول تأمين سرعت برابر در رفت و برگشت پـل مـارتين                4-43
  )گرتز

      

         تهيه نقشه مدار-  

         انتخاب تجهيزات مدار-  

        ر بستن مدا-  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 تنظيم سرعت در رفت و برگشت بررسي و اندازه گيـري سـرعت هـاي                -  
  رفت و برگشت 

      

         تجزيه و تحليل مدار-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  5-43

  10  4  6  توانايي تأمين نيروي ثابت در سيستم هيدروليك  44

نـه و سـه دهانـه و         ساختمان و اصول رگالتورهاي فشار دو دها       آشنايي با   1-44
  كاربرد آنها

      

        شناسايي اصول خواندن نقشه مدار مربوطه و رسم مدار  2-44

        شناسايي اصول بستن مدار تأمين نيروي ثابت در سيستم هيدروليك   3-44

         تهيه نقشه مدار-  

         انتخاب تجهيزات مدار-  

         بستن مدار-  

        شت جك  تنظيم فشارهاي مختلف سيستم در پ-  

         تجزيه و تحليل مدار-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  6-44

  Sequence Vave   2  6  8توانايي بستن مدار   45

        دياگرام حركتي)  منفيB مثبت و A( گامهاي كنترل آشنايي با  1-45

         و كاربرد آنSequence Vave  ساختمان و عملكرد آشنايي با  2-45

         دياگرام حركتي و زماني و سيكل كاريشنايي باآ  3-45

        شناسايي اصول خواندن نقشه مدار مربوطه و رسم مدار  4-45

        Sequence Vaveشناسايي اصول بستن مدار   5-45

         تهيه نقشه مدار-  

         انتخاب تجهيزات مدار-  
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         بستن مدار با دو شير ري ليف-  

         بستن مدار با پل گرنس-  

         تنظيم فشار پس هر دو مدار-  

        ) منفيB مثبت و A( بررسي عملكرد مدار -  

         رسم دياگرام حركتي -  

         انتخاب تجهيزات مدار-  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني   6-45

  26  22  4  توانايي عمليات حرارتي بوسيله شعله  46

        ي مفهوم عمليات حرارتآشنايي با  1-46

         روش خم كاري انواع لوله بوسيله شعله آشنايي با  2-46

         خم كردن انواع قطعات فلزي توپرآشنايي با  3-46

         سخت كاري قطعات فوالديآشنايي با  4-46

         جدا سازي قطعات در هم سفت شده بوسيله شعلهآشنايي با  5-46

         ساخت سازه هاي ساده فلزيآشنايي با  6-46

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  7-46

         رعايت نكات ايمني-  

        شناسايي اصول عمليات حرارتي بوسيله شعله  8-46

         احيا سازي قطعات سفت شده بوسيله شعله -  

  197  177  20  توانايي پياده، سوار كردن و تعمير انواع ماشين آالت صنعتي  47

 و سوار كردن قطعات ماشـين آالت صـنعتي و            روش هاي پياده   آشنايي با   1-47
  تعمير آنها

      

        شناسايي تعمير انواع ترمز و كالچ  2-47

        شناسايي اصول تنظيم انواع ماشين آالت صنعتي  3-47
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         انواع كمپرسور و خشك كن هوا و طريق تعمير آنهاآشنايي با  4-47

        ير آنها  انواع ماشين هاي ابزار و طريق تعمآشنايي با  5-47

 انواع پرس هيدروليك، پنوماتيك و پـرس هـاي گـرم و طريـق       آشنايي با   6-47
  تعمير آنها

      

        شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيب در ماشين آالت صنعتي   7-47

         انواع دستگاه تزريق و طريق تعمير آنهاآشنايي با  8-47

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني  9-47

        پياده، سوار كردن و تعمير انواع ماشين آالت صنعتيشناسايي اصول  10-47
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      آمپرمتر  1

      آوامتر  2

      اتصاالت مختلف پنوماتيكي  3

      اتصاالت و شيلنگ هاي هوا به مقدار مورد نياز  4

      آوامتر  5

      انبردست    6

      فيلانواع پرو  7

      انواع چكش  8

      انواع سيلندرهاي يك كار و دو كاره  9

      انواع شيرهاي راه دهنده  10

      انواع فيوزها   11

      انواع لوله ها و اتصاالت پنوماتيكي  12

      كمپرسور هوا  13

      انواع ماشين آالت  14

      اهم متر تكي  15

      بلبرينگ كش  16

      بوش كش  17

      كافيپارچه به مقدار   18

      پاك كن   19

      پلوس كش  20

      پيچ گوشتي   21

      پين كش  22

       عدد5)  تامير تأخير زماني (تاخير دهنده زماني   23

       عدد5تايمر كشنده   24
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       عدد5تايمر معمولي   25

      ترانسپارنت  26

      ترمينال  27

      تست المپ  28

      تنه كار  29

      جرثقيل كارگاهي  30

       پارچه كامل96جعبه ابزار   31

      چراغ سيار  32
      عدد10چك والو   33

      خاك اره   34
      دستگاه جوش  35

      دم باريك  36

      دم پهن  37

      رطوبت گير  38

      عدد5التور جريان رگ  39

      رگالتور فشار  40

      دهانه 3رگالتور فشار   41

      عدد5رگالتور فشار دو دهانه   42

      روغن باشر  43

      سمبل ها و عالئم استاندارد مغناطيسي آموزشي   44

      سندان  45

      عدد25سه راهي   46

      عدد5سيلندر دو سر شفت   47

       عدد5سيلندر دو طرفه    48
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  1مكانيك صنايع درجه:  شغل نام

   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       عدد5سيلندر دو كاره    49

       عدد5سيلندر ده كاره     50

       عدد5سيلندر يك طرفه    51

      عدد5سيلندر يكطرفه برگشت با فنر   52

      سيم چين  53

      در اندازه هاي مختلفسيم   54

       عدد5شاسي استارت   55

       عدد5شر ري ليف   56

       استارت-شستي استپ   57

      عدد5) و(شير   58

      عدد5) يا(شير   59

       عدد5  2/2شير   60

       عدد5 2/3شير   61

       عدد5 تحريك هوايي 2/3شير   62

       عدد5 دستي 2/3شير   63

      Normal / open 3/2 نرمال اوين 2/3شير   64

       عدد2/3Normaly clos  5شير   65

       عدد5) تحريك هوايي( با حافظه 2/4شير   66

       عدد5 تحريك با هوا برگشت بطور اتوماتيك 2/4شير   67

       عدد5 تحريك دستي 2/4شير   68

       عدد5 يك تحريك برگشت با فنر 2/4شير   69

      عدد5) تحريك هوايي(شير پيلوتي   70

       عدد5شير تحريك دستي   71

      عدد10   2/4 يا 2/5شير حافظه تحريك هوايي   72
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      عدد15شير رگالتور جريان   73

      عدد15يم شير رگالتور جريان يكطرفه قابل تنظ  74

      عدد5) 2/2ميكروسوئيچ(شير غلطكي   75

       عدد5شير قطع و وصل   76

       عدد5شير گلوئي دو طرف باز قابل تنظيم   77

       عدد 5شير گلوئي يكطرفه قابل تنظيم   78

      عدد15شير گلويي قابل تنظيم يكطرفه   79

       عدد5 (und)شير و   80

       عدد5 (or)شير يا   81

      عدد15كطرفه يا شيلنگ يكطرفه شير ي  82

      عددNormaly open 5 2/3شير  83

       عدد5) تحريك هوايي( با حافظه 2/4شير  84

       عدد در حالت وسط باي پاس5  3/4شير  85

       عدد5 حالت نرمال باي پاس3/4شير  86

       عدد5 متر يك دستي 2/3شيرهاي   87

      عدد5  2/2شيرهاي غلطكي   88

      شيلنگ و اتصاالت پنوماتيكي  89

      شيلنگ واتصاالت به مقدار كافي  90

      عدد10شيلنگ هاي يكطرفه   91

      عدد15شيلنگ يكطرفه   92

      ) يك ست(عالئم و سمبل هاي آموزشي مغناطيسي   93

      عاليم كمك آموزشي  94

      فازمتر  95

      فشارسنج هاي مختلف  96
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  1مكانيك صنايع درجه: نام شغل 

   مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار،فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
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