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 C.N.Cتراشكاردرجه يك : نام شغل 

   خالصه برنامه درسي 
  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

  )فر ص كاربرگبراساس(شغل مشخصات عمومي
و استفاده از C.N.C اپراتوري دستگاههاي كسي است كه بتواند از عهده كاملC.N.C درجه يك تراشكار

  .هاي مربوطه را انجام دهدكنترلهاي مختلف ونرم افزار
 

  ) 11  كاربرگبراساس( وروديويژگي هاي كارآموز
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالم: توانايي جسميحداقل 

   C.N.Cدو  تراشكاردرجه :ياز اين استانداردمهارت هاي پيش ن
  )13 و 6 كاربرگ براساس (موزشي آ دوره طول
  اعتس 140        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   55       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   85       :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت    -         :       زمان سنجش مهارت        ـ

   ) 7 كاربرگبراساس (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

  ) 12كاربرگبراساس  (ويژگيهاي نيروي آموزشي
و استفاده از نرم    C.N.C ديپلم ماشين ابزار و تسلط كامل به ماشنيهاي تراش           فوق :حداقل سطح تحصيالت    

 CAD-CAMافزار 
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك : نام شغل
 )5براساس كاربرگ شماره(فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي برنامه درسيكد رديف

 C.N.Cتوانايي شناخت ماشينهاي تراش

 C.N.Cتوانايي شناخت اجزاء ماشينهاي 

  توانايي شناخت انواع كنترلهاي زيمنس وفانوك وغيره
  ع موادتوانايي شناخت انوا

 CADتوانايي شاخت و استفاده از نرم افزار

 CAMتوانايي شناخت و استفاده از نرم افزار

  توانايي شناخت ابزارهاي برش و استفاده ازكاتالوگ
  توانايي استفاده از آالرمهاو رفع عيب مربوطه

    

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك : ام شغلن
 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  C.N.C 1  2  3توانايي شناخت ماشينهاي   1

       C.N.CوNCآشنايي با تاريخچه ماشينهاي   1-1

        C.N.C   آشنايي با انواع ماشينهاي تراش  2-1

        C.N.C باكاربرد ماشينهاي تراشآشنايي   3-1

        C.N.C آشنايي با معايب و مزاياي ماشينهاي تراش  4-1

        آشنايي با اصول و مقررات حفاظت و ايمني  5-1

          

          

          

  C.N.C  1  2  3توانايي شناخت اجزاء ماشينهاي   2

        C.N.Cآشنايي با اجزاء ماشينهاي   1-2

        C.N.C نده بند ماشينهاي تراشو ر هاميزآشنايي با   2-2

        آشنايي با سرورها و موتورها  3-2

        آشنايي با تسمه هاس زماني  4-2
        آشنايي با پيچ مهره هاي ساچمه اي  5-2
        آشنايي با نقطه  صفر دستگاه  6-2

        آشنايي بارفرنس گيري  7-2
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  C.N.C يك تراشكاردرجه: ام شغلن
 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  18  16  2  توانايي شناخت انواع كنترلهاي زيمنس و فانوك وغيره  3

        آشناي يا كنترل زيمنس  1-3

        آشنايي با كنترل فانوك  2-3

        آشنايي با ديگر كنترلهاي رايج در صنايع  3-3

          

          

          

  6  3  3  توانايي شناخت انواع مواد  4

        آشنايي با دو نوع مواد در طبيعت  1-4

        آشنايي با مواد معدني  2-4

        آشنايي با مواد فلزي  3-4

        آشنايي با مواد آهني  4-4

        آشنايي با انواع چدنها  5-4

        آشنايي با انواع فوالدها  6-4
         فلزات غيرآهنيآشنايي با  7-4
        آشنايي با انواع آلياژهاي فلزات  8-4

          

          

          

  CAD 20  22  42توانايي استفاده از نرم افزار  5

انتخـاب محـيط هـاي        وCAD-CAMبكـار نـرم افـزار      شـروع  شناسايي  1-5
  كاري مختلف
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك : ام شغلن
 )6برگ شمارهبراساس كار(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        هاي مختلف محيط در ابزارها ونوارمنوها ونوار نمايش صفحه چيدمان شناسايي  2-5

و قيـد گـذاري   ... كمـان وغيـره   - خـط -شناسايي ايجاد اجزائهندسي مثل    3-5
 Skechروي آنها در محيطدو بعدي 

      

يـك فايـل      بـازكردن   نيزنحـوه   و  ترسيمي  هاي  ايلف  سازي  ذخيره  نحوه  شناسايي  4-5
  ترسيمي

      

       Part Desingدر محيطSkechشناسايي نحوه حجم دادن به يك   5-5

        شناسايي نحوه ايجاد سوراخ روي مدل  6-5

       روي مدلCham FerوFilleeشناسايي نحوه ايجاد  7-5

        Salidشناسايي نحوه جنس دادن به قطعاتت توپر  8-5

        .... مقياس دادن –شناسايي نحوه آينه كردن   9-5

        و مدلSkechشناسايي ويرايش   10-5

       Draftineشناسايي نحوه گرفتن نماهاي مختلف از مدل در محيط  11-5

        Draftineشناسايي نحوه كاردرمحيط  12-5

        Draftineشناسايي حركت دادن نماها درمحيط  13-5

        ي در محيطشناسايي اندازه گذار  14-5

         قرار دادن عالئم كيفيت سطوحشناسايي  15-5
         هاي عدديشناسايي قرار دادن عالئم تلرانس  16-5
        شناسايي برش رهاشورزدندر محيط  17-5

        شناسايي نحوه چاپ نقشه  18-5
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك : ام شغلن
 )6راساس كاربرگ شمارهب(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  CAM 17  21  38توانايي شناخت و استفاده از نرم افزار  6

        شناسايي ايجاد مسيرهاي ماشين كاري  1-6

        CAMكدها از نرم افزارGشناسايي گرفتن   2-6

         به دستگاهكدهاGشناسايي نحوه ارسال   3-6

كـدها بـه دسـتگاه      Gو ارسـال  D.N.Cشناسايي استفاده نرم افزارهـاي        4-6
C.N.C  

      

       C.N.Cكد از كامپيوتربا استفاده از دستگاهGشناسايي نحوه گرفتن   5-6

        C.N.Cشناسايي اجراي برنامه گرفته شده از كامپيوتر روي  6-6

        Tool preseeشناسايي نحوه استفاده از   7-6

          

          

          

  8  6  2   برش و استفاده از كاتالوگتوانايي شناخت ابزارهاي  7

        شناسايي كاتالوگ ابزارهاي برش  1-7

        يغچه هاي روتراشيآشنايي با كاتالوگ ت  2-7
        كاتالوگ تيغچه هاي برشيآشنايي با   3-7
        تيغچه هاي داخل تراشيي با كاتالوگ آشنا  4-7

        ي مته هابا كاتالوگ تيغچه هاآشنايي   5-7
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك : ام شغلن
 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  12  8  4  توانايي استفاده از آالرمها و رفع عيب مربوطه  8

        شناسايي آالرمهاي برنامه و ماشين  1-8

        آشنايي با آالرمهاي برنامه هاي  مختلف  2-8

        آشنايي با آالرمهاي ماشين  3-8

        شناسايي رفع آالرمهاي برنامه و ماشين  4-8

          

          

          

  3  2  1  توانايي مراحل ايمني هنگام انجام كار  9

        آشنايي با مراحل انجام كار  1-9

        آشنايي با قواي كار د انجام وظايف  2-9

        آشنايي با زمان انجام هر كار  3-9

        شناسايي اصول تعيين مراحل وزمان انجام كار  4-9

          
          
          

  3  2  1  توانايي انتخاب ابزار كار  10

        شغل مربوطهآشنايي با ابزار كار مرتبط با   1-10

        آشنايي با ابزار مورد نياز براي هركار  2-10

        برد ابزار و وسايل آنشناسايي اصول كار  3-10
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك : ام شغلن
 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  4  1  3  توانايي بكارگيري ضوابط و بهداشت كار در محيط  11

كفـش ايمنـي و     ‘دستكش  ‘ عينك‘گوش(شناسايي اصول  حفاظت فردي      1-11
  )لباس كار

      

        آشنايي با عوامل موثر در بروز حوادث ونحوه پيشگيري از بروز حوادث  2-11

        آشنايي با عوامل موثر در بروز حريق و اطفاء حريق  3-11

        آشنايي با تهويه مناسب كارگاه  4-11

        شناسايي اصول تامين نور كافي كارگاه  5-11

         كمكهاي اوليه نحوه استفاده از آنآشنايي با جعبه  6-11

       )دريل‘تراش‘ وارا سنگ  ( شناسايي اصول رعايت ايمني كار دستگاههاي  7-11

        كار به انواع سنگشناسايي اصول   8-11

        شناسايي اصول رعايت ايمني حمل قطعات با جرثقيل  9-11

       ساير دستگاههاي و تراش سنگ دريل دستگاههاي ايمني رعايت اصول شناسايي 10-11
        و دستگاهشناسايي اصول پوشش حفاظتي  11-11

        آشنايي با نحوه صحيح جابجائي قطعات 12-11

         درمحيطشناسايي اصول بكارگيري ضوابط بهداشت و ايمني كار 13-11
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك  :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره (ليست تجهيزات رشته

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

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

هر دستگاه براي   سه نفر C.N.C  TCN-10ماشين تراش  1
  سه نفر

يك دستگاه       اره لنگ  2
  براي كارگاه

يك دستگاه      ابزار تيزكني  3
  براي كارگاه

يك دستگاه    ستوني  دريل  4
  براي كارگاه

١٠٠×٨٠  صفحه صافي  5 يك دستگاه    
  براي كارگاه

براي هرنفر    PC-P5  كامپيوتر  6
  يكدستگاه

يكدستگاه براي    PH-1320  پرينتر  7
  كارگاه

يكدستگاه براي      اسكنر  8
  كارگاه

 ي هر دستگاهبرا     جعبه ابزار  9
 براي هر گارآموز     كمد كارآموزان  10
يكدستگاه براي    PC-P5  لب تاب  11

  كارگاه
يكدستگاه براي    Fx3600  ماشين حساب  12

  كارگاه
يكدستگاه براي     دستگاه ارتفاع سنج ديجيتال  13

  كارگاه
يك عدد براي    قابليت نصب گيره  ميزكار  14

  كارگاه
 ددبراي كارگاهدرع     ميز تحرير  15

درعددبراي      صندلي گردان  16
  كارگاه

  عددبراي كارگاه6   قابل تنظيم  گيره موازي روميزي  17

  براي هر نفر     صندلي دسته دار  18
عدد براي 13     ميز كامپيوتر  19

  كارگاه
عدد براي هر 13     صندلي گردان  20

  يك از كامپيوتر
يك دستگاه      اورهه  21

  براي كارگاه
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك  :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره (ليست تجهيزات رشته

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

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  براي كارگاه      پره اورهه  22

  براي كارگاه     ليتري500  پمپ باد  23

ه نوسان تنظيم كنند  استاپ اليزر  24
  برق

  براي كارگاه  

يك عدد براي     Cm150×100  تخته وايت برد  25
  كارگاه

  براي هر نفر    شبيه ساز  نرم افزار  26
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك  :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهابزارليست 

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

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  براي هر نفر     15cm  كليس ديجيتال  1

  براي هرنفر     20cm  كليس ديجيتال  2

 براي هركارگاه     30cm  كليس پايه دار  3

 براي هركارگاه     20mm-0  ميكرومتر  4

 براي هركارگاه     50mm-25  ميكرومتر  5

 هبراي هركارگا     75mm-50  ميكرومتر  6

 براي هركارگاه     50mm-75  ميكرومتر  7

 براي هركارگاه     25mm-0  ميكرومتر عمق سنج  8

 براي هركارگاه     )پنج دقيقيه(5   سنج اونيورسالزاويه  9

 براي هركارگاه      يكصدم  ساعت انديكاتور با پايه  10

 براي هركارگاه        بلوك جناغي  11

 براي هركارگاه        شماره زن  12

  نفربراي هر      درجه60  ندهشابلن د  13

  براي هرنفر      درجه55  شابلن دنده  14

  براي هرنفر      درجه30  شابلن دنده  15

  براي هرنفر      درجه60  شابلن رنده  16

  براي هرنفر      درجه55  شابلن رنده  17

  براي هرنفر      درجه30  شابلن رنده  18

 براي هركارگاه     7-1  شابلن قوس سنج  19

 براي هركارگاه     15-7  شابلن قوس سنج  20

 براي هركارگاه     23-15  شابلن قوس سنج  21

  براي هر نفر     نرم  سوهان تخت  22

  براي هر نفر      زبر  سوهان  23
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك  :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )يك واحد(ابزار  رديف
 )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  براي هرنفر     متوسط  سوهان  24

 براي هر كارگاه     0.5Kg چكش مسي ياكائوچوئي  25

       B1-40×20×30  پايه هلدرخشن چپ  26

       Pclnl20×20K12  هلدر  27

         تيغچه  28

پايه هلدر تـراش پرداخـت        29
  چپ

30×20×40-B1       

          هلدر  30

         تيغچه  31

ــي   پا  32 ــزار خنث ــدر اب ــه هل ي
 Nتيپ

30×20×40-B1       

      SVVBN20×20K16  هلدر  33

       VBMT160408  تيغچه  34

        B1-40×20×30  پايه هلد ابزار برش و شياد  35
       LF151-22-202040  هلدر  36

       4G(P20)-40-500-2  تيغچه  37

        B1-40×20×30  پايه هلدر پيچ تراش خارجي  38
       L166-4FG  هلدر  39

       1تا3  تيغچه گام  40

          پايه هلدر پيچ تراش داخلي  41
         هلدر  42

         تيغچه  43

 DIN69880  پايه هلدر مترمرغك  44
OI=30 
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك  :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )يك واحد(ابزار  رديف
 )نفر(استاندارد

ر مفيد و عم
  مالحظات  استاندارد

براي هز سايز         مته پايه هلدر  45
  مته يك عدد

ازهر سايزيك        5تا10مته  46
  عدد

ازهر سايزيك        10تا15مته   47
  عدد

يك عدد براي      متوسط  روغن دان  48
  كارگاه

يك سري كامل      دهان اژدر  فرمانها  49
  براي كارگاه

يك سري كامل      يجعبه ا  تكه هاي اندازه گير  50
  براي كارگاه

يك سري كامل       عقربه اي  جگي  51
  براي كارگاه

  براي هر نفر      متوسط  قلم موئي  52

  براي كارگاه      دستي  پمپ گريس  53

يك جعبه براي         قالويز ماشين  54
  كارگاه

  براي كارگاه      يك سري  حديده  55

يك جعبه براي        ميليمتر14تا5از قطر  برقو  56
  هكارگا

سه سري براي       12تا3از قطر  مته  57
  كارگاه

  براي هر نفر      5تا2  مته مرغك  58

لز هركدام دو       30تا13از قطر  مته  59
  عدد براي كارگاه

دو عدد براي      13M  سه نظام مته  60
  كارگاه

دو سري براي       5تا2از   )كالهك( دنباله مته   61
  كارگاه

  براي كارگاه      يك سري  آچار تخت  62

  براي كارگاه      يك سري  آچار آلن  63

دوعدد براي      12cm  آچار فرانسه   64
  كارگاه
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  C.N.Cتراشكاردرجه يك  :نام شغل 
  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهمواد مصرفيليست 

تعداد كاربر   مشخصات  مواد مصرفي  رديف
  مالحظات  )نفر(استاندارد

     Φ80  ميل گرد  1
     Φ50 ميل گرد  2
  براي كارگاه     ت بردتخته واي  3
  براي هر نفر     عينك حفاظتي  4
  براي هر نفر     كفش ايمني  5
  براي هر نفر     روپوش كارآموز  6
  براي هر مربي     روپوش مربي  7
  عدد20به تعداد  مدت آموزش      ماژيك وايت برد  8
  براي كارگاه دوعدد     ماژيك معمولي  9
  براي كارگاه يك بسته     A4كاغذ   10
  براي هر نفر   متوسط  قلم موئي  11
  كيلو براي كارگاه100    نخ پنبه  سرنخ  12
  ليتر براي كارگاه50    خنك كاري  روغن حل شونده  13
   ليتر براي كارگاه30    68بهران   روغن ماشين  14
  ليتر براي كارگاه40    32بهران   روغن هيدورليك  15
  براي كارگاه    سري كامل   اوليهΦكمكهاي  16

  

  

 


