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 دفتر طرح و برنامه هاي درسي  نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 8-1/1/24/34شماره ملي شناسايي شغل  : 

 15/2/90شروع اعتبار  : 
 15/2/95 پايان اعتبار  :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

آدرس :  

  259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش نصرت    ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 

  66569900                    تلفن               66944117دورنگار       

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته : 
 

 

:  حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش 
 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي كرج 
 شركت هادي سامانه پرداز

 

فرآيند اصالح و بازنگري :  
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تهيه كنندگان استاندارد شغل و آموزش 

 مرتبط سابقه ي تجربي رشته تحصيلي مدرك نام و نام خانوادگي رديف

 علي لبافي 1

 

 مهندسي مكانيك كارشناسي

 

  سال35

  سال7 مهندسي مكانيك كارشناسي محمد موال نيا 2 

  سال30 فني ديپلم بهرام رجايي 3

 محمد علي نبي زاده 4

 

 كارشناسي ارشد

 

 مهندسي صنايع

 

 سال 20

 سال M.B.A 15 كارشناسي ارشد عليرضا شايسته وار 5 
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تعاريف :  
استاندارد شغل :  

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود . 
استاندارد آموزش :  

نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  
نام يك شغل :   

به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  
شرح شغل :  

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  

طول دوره آموزش :  
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي .  

ويژگي كارآموز ورودي :  
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  

ارزشيابي :  
كتبي عملي و اخالق حرفه اي ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

خواهد بود .  
صالحيت حرفه اي مربيان :  

حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 
شايستگي :  

توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  
دانش :  

، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه ( رياضي 
، تكنولوژي و زبان فني باشد .  ، زيست شناسي ) ، شيمي فيزيك 

مهارت :  
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  

نگرش :  
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد .   

ايمني :  
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 

توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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   حديدهدستگاهنام شغل : كارور 

P0Fشغلشرح 

� 

 حديده از مجموعه مشاغل صنايع فلزي در حوزه هاي مصنوعات فلزي و لوازم خانگي است كه وظايف دستگاهكاروري 

نقشه خواني، تعيين مشخصات و روش هاي ساخت انواع پيچ و مهره، بستن پارچه حديده بر روي دستگاه، آماده نمودن 

قطعه كار، تعيين تعداد دوران و سرعت برش و كار با انواع حديده و كنترل نهايي كيفيت پيچ را بر عهده دارد. اين شغل با 

 ساير مشاغل مانند ريخته گري و آهنگري ارتباط دارد. 

   وروديويژگي هاي كارآموز 

ميزان تحصيالت : سوم راهنمايي  حداقل 

حداقل توانايي جسمي : داراي سالمتي جسمي متناسب با شغل  

  مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد : ندارد

0Bآموزش   دوره طول

7Bساعت  150 آموزش : دوره طول

8B: ساعت  52 ـ زمان آموزش نظري

9B: ساعت  98 ـ زمان آموزش عملي

10B: ساعت   ـ كارورزي  

  ساعت    ـ زمان پروژه :

1B شيوه ارزشيابي 

2B :25 آزمون نظري %

3B:65 آزمون عملي %

4B :10 اخالق حرفه اي% 

5B  صالحيت هاي حرفه اي مربيان

6Bحداقل ليسانس ساخت و توليد يا متالورژي با يك سال سابقه كار مرتبط  

 

 
                                                 
�. Job Description 
 



5 
 

 

 

 
 

1Fاستاندارد شغل

�                             

2F- شايستگي هاي

    شغلي�

 توانايي ها  رديف

11B1 نقشه خواني 

12B2  تعيين مشخصات و روش هاي ساخت انواع پيچ و مهره 

 بستن پارچه حديده بر روي دستگاه  3

 آماده نمودن قطعه كار  4

 تعيين تعداد دوران و سرعت برش و كار با انواع حديده   5

كنترل نهايي كيفيت پيچ  6

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

 

 

 

 

                                                 
2. Occupational  Standard      
3 Competency 
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استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 

عنوان توانايي :  

نقشه خواني 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

13B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي
14B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

دانش :  

- نقشه خواني صنعتي  

- پرسپكتيو 

- فلزات، خواص و ويژگيهاي آنها 

 

4 

4 

2 

  

- پرگار 
) 45و30- گونيا (
- نقاله 

 T- خطكش
- ميز پرتابل نقشهكشي 

- لوازم التحرير 
- ميز و صندلي 

- شابلون دايره و بيضي 
- لباس كار 

- كپسول آتش نشاني 
- جعبه كمكهاي اوليه 

- كتب، دستورالعملها و 
 جزوات مربوطه

- فيلمها و نرمافزارهاي 

 آموزشي

مهارت :  

  تجسم اشكال هندسي منظم و نامنظم-

-انتخاب انواع پيچ با توجه به عاليم اختصاري موجود در نقشه 

 - انتخاب جنس قطعه متناسب با نقشه كار

 

 

12 

4 

4 

 

 :  نگرش

- دقت در  تعيين مشخصات و  نقشه توليد پيچ  

 - هدايت دور ريزهاي تراش، پاك كن و كاغذ به چرخه بازيافت

ايمني :  

 - رعايت نكات ايمني در هنگام نقشه خواني با استفاده از عينك و ميز و صندلي مناسب در 

اندازه هاي استاندارد و مطابق علم انتروپومتري (اندازه هاي بدن)  

 - رعايت استاندارد فاصله سر (چشم) تا صفحه نقشه و كاغذ ترسيم

توجهات زيست محيطي :  

- جلوگيري از پخش ضايعات در محيط زيست 
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 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي  -
 

عنوان توانايي :  

 تعيين مشخصات و روش هاي ساخت انواع پيچ و مهره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 10 18 

15B ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش   

 مرتبط توجهات زيست محيطي
16B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش

 - روش هاي توليد پيچ

 - انواع پيچ و مهره از لحاظ سيستم متريك و ايمني

 - انواع پيچ و مهره از لحاظ چپ گرد و راست گرد بودن

 - انواع پيچ و مهره از لحاظ نوع پروفيل دنده

  - نحوه به كار گيري پيچ و مهره هاي مختلف در صنعت

 
2 
1 
1 
1 
3 

  

- حديده و حديدهگردانپ 

- انواع پيچ و مهره 

- لباس كار 

- عينك ايمني 

- دستكش ايمني 

- كفش ايمني 

- كپسول آتش نشاني 

- جعبه كمكهاي اوليه 

- كتب، دستورالعملها و 

جزوات روشهاي ساخت پيچ 

- فيلمها و نرمافزارهاي 

آموزشي 

 

 :  مهارت

 - تعيين قطر خارجي و داخلي پيچ و زاويه دنده آن

 - انتخاب ابزار ساخت وتوليد پيچ با توجه به نوع دنده و طول آن 

 - تعيين روش هاي توليد پيچ

 

3 
3 
4 

 

  : نگرش
  بري در توليد انواع پيچ و مهره  انتخاب روش صحيح پيچ دقت در-

  : ايمني
  - رعايت نكات ايمني با استفاده از لباس كار  و عينك، دستكش و كفش ايمني

 توجهات زيست محيطي : 

- 
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 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي  -

عنوان توانايي :  

 بستن پارچه حديده بر روي دستگاه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 20 26 

17B ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش   

 مرتبط توجهات زيست محيطي
18B مصرفي ، مواد ابزار ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

  : دانش

 - ماشين حديده كاري  

 - پارچه هاي ماشين حديده
3 

3 

 

 

  

- ماشين حديده  

- پارچههاي ماشين حديده  

- انواع پيچ و مهره 

- لباس كار 

- عينك ايمني 

- دستكش ايمني 

- كفش ايمني 

- كپسول آتش نشاني 

- جعبه كمكهاي اوليه 

- كتب، دستورالعملها و 

جزوات مربوطه 

- فيلمها و نرمافزارهاي 

آموزشي 

 

 مهارت : 

 بستن انواع پارچه اي حديده بر روي ماشين  -

 - بستن پشت پارچه حديده 

- قرار دادن دقيق حديده در مركز كار 

 

 

6 

6 

8 

 

 نگرش : 

 توجه ويژه در انتخاب ابزار و پارچه هاي متناسب با نوع كار به منظور افزايش كيفيت -

  : ايمني

 - رعايت نكات ايمني با استفاده از لباس كار  و عينك، دستكش و كفش ايمني

 توجهات زيست محيطي : 

- 
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 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي  -

عنوان توانايي :  

 آماده نمودن قطعه كار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 20 26 

19B ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش   

20B مرتبط محيطيتوجهات زيست 
21B مصرفي ، مواد ابزار ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

  : دانش

 - روش تعيين  اندازه هاي دقيق قطر قطعه كار و فرم پيچ سر قطعه 

 - نحوه محاسبات فني حديده كاري
3 

3 

 

  

- ماشين تراش 

 - ماشين حديده 

- انواع پيچ و مهره 

- لباس كار 

- عينك ايمني 

- كفش ايمني 

- كپسول آتش نشاني 

- جعبه كمكهاي اوليه 

- كتب، دستورالعملها و 

جزوات روشهاي آماده نمودن 

قطعه كار 

- فيلمها و نرمافزارهاي 

آموزشي 

 

  : مهارت

 كنترل قطعه به لحاظ اندازه دقيق قطر آن طبق فرمول  -

  جهت درگيري بهتر با حديده  045- نگه داشتن پيچ 

 - صحيح قرار دادن قطعه در راستاي حديده 

  - انتخاب نگهدارنده قطعه كار

 

6 

4 

6 

4 

 

  : نگرش

 دقت در انجام محاسبات  -

 ايمني : 

  "عدم استفاده از دستكش"رعايت نكات ايمني با استفاده از لباس كار  و عينك و كفش ايمني و -

 توجهات زيست محيطي : 

- 
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 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي  -

عنوان توانايي :  

   تعيين تعداد دوران و سرعت برش و كار با انواع حديده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 18 32 

22B ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش   

 مرتبط توجهات زيست محيطي
23B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش : 
 - نحوه محاسبات فني و سرعت برش    

 - علم مواد، جنس حديده ها
- انواع حديده، انواع حديده گردان 

6 
4 
4 

  

24B  ماشين تراش - 
25B پارچه حديدهگرد درز دار - 
26B  پارچه حديدهگرد بدون درز -
27B گوش  9- پارچه حديده 
28B  پارچه حديده لوله -
29B  حديده گردان يكپارچه -
30B حديده گردان چندپارچه -
31B حديده گردان لوله -
32B  مواد خنك كننده -
33B قطعه كار -
34B لباس كار -
35B عينك ايمني -
36B دستكش ايمني -
37B كفش ايمني -
38B كاله ايمني -
39B گوشي ايمني -
40B كپسول آتش نشاني -
41B جعبه كمكهاي اوليه -
42B كتب، دستورالعملها و -

جزوات حديده 
43B به - آئين نامه ماشين افزار

  قانون كار85استناد ماده 
44B فيلمها و نرمافزارهاي -

آموزشي 
 

 مهارت : 
- انتخاب سرعت برش مناسب متناسب با جنس قطعه كار و جنس 

 حديده و توان ماشين  
 - انتخاب مواد خنك كننده مناسب با جنس قطعه كار  

- تعيين تعداد دفعات برادهبرداري با توجه به اندازه رسمي و پيچ 
 توليدي 

- انتخاب نوع حديده بر حسب فرم و نوع دنده و جنس قطعه كار 

 

6 
 
2 
6 
 
4 

 

 نگرش : 
 - دقت در محاسبات و انجام كار 

 ايمني : 
رعايت نكات ايمني براساس آئين نامه ايمني مصوب شوراي عالي حفاظت كار   -

- كنترل حفاظ دستگاه ها، ابزار نگهدارنده قطعه كار و مواد خنك كننده 
- رعايت نكات ايمني با استفاده از لباس كار و عينك، دستكش، كفش، كاله و گوشي ايمني 

- عدم استفاده از لباس هاي گشاد  
  - تأمين نور مناسب و صندلي منطبق با ارگونومي

 توجهات زيست محيطي : 
- جلوگيري از پخش براده ها، روغن و مواد خنككننده در محيط زيست 
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 استاندارد آموزش 

 برگه ي تحليل آموزشي  -

عنوان توانايي :  

 كنترل نهايي كيفيت پيچ   

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 10 18 

45B ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش   

 مرتبط توجهات زيست محيطي
46B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش : 

 - روش هاي اندازه گيري و كنترل پيچ ها    

  - ابزار هاي اندازه گيري و كنترل

4 

4 

 

 
 

  

47B كوليس - 
48B ميكرومتر -
49B ميكرو متر دنده - 
50B (شابلون دنده) گام سنج - 
51B  فرمان پيچ -
52B  فرمان مهره اي -
53B انواع پيچ و مهره -
54B لباس كار -
55B عينك ايمني -
56B كفش ايمني -
57B كاله ايمني -
58B كپسول آتش نشاني -
59B جعبه كمكهاي اوليه -
60B كتب، دستورالعملها و -

جزوات كنترل كيفيت 
61B فيلمها و نرمافزارهاي -

 آموزشي

 مهارت : 

 استفاده از كوليس و ميكرومتر دنده  -

 - استفاده از انواع شابلون ها و فرمان ها

 

4 
6 
 
 
 
 

 

 نگرش : 

 دقت در استفاده از وسايل اندازه گيري و كنترل به منظور كنترل كيفيت دقيق پيچ هاي توليد شده  -

 ايمني : 

 رعايت نكات ايمني با استفاده از لباس كار و عينك، كفش و كاله ايمني  -

 توجهات زيست محيطي : 

- 
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  - برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار

شماره تعداد  مشخصات فني  رديف 

  عدد 15پرگار   1

  عدد از هر كدام 15) 45و30گونيا (  2

  عدد 15نقاله   3

  عدد T 15خط كش   4

  سري 15لوازم التحرير (مداد، پاك كن و تراش)   5

  تايي 1000 بسته A4 3كاغذ   6

  عدد 15ميز نقشه كشي پرتابل (دستي)   7

  عدد 5شابلون دايره و بيضي   8

  عدد 5 3 و2 و 1حديده گردان نمره   9

  عدد از هر كدام 15 گوش 9 گرد – M3 – M16حديده از   10

  عدد 5حديده گردان لوله   11

  دستگاه 5ماشين حديده   12

  دستگاه 1ماشين تراش   13

  عدد 5ميكرومتر خارجي   14

  عدد 5ميكرومتر دنده   15

  عدد 5شابلون دنده (گام سنج)   16

  عدد M16 5  تا M3فرمان پيچ از   17

  عدد M16 5  تا M3فرمان مهره اي از  18

  عدد 5پارچه حديده گرد درز دار   19

  عدد 5پارچه حديده گرد بدون درز   20

  عدد 5 گوش 9پارچه حديده   21

  عدد 5پارچه حديده لوله   22

  عدد 5حديده گردان يك پارچه   23

  عدد 5حديده گردان چند پارچه   24

  عدد 5حديده گردان لوله   25

  ليتري 20 گالون 3مواد خنك كننده (آب صابون)   26

  شاخه 1 متري  6ميلگرد   27
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  - برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار

  جفت از هر نوع 15انواع پيچ و مهره   28

  كيلويي 6 كپسول 3كپسول آتش نشاني   29

  جعبه 5جعبه كمكهاي اوليه   30

  جفت 5دستكش ايمني   31

  جفت 5كفش ايمني   32

  عدد 5عينك ايمني   33

  عدد 5كاله ايمني   34

  عدد 5گوشي ايمني   35

  دست 15لباس كار   36

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

شود .  سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب  -

شود .  سبه  حا رآموز م ر كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب - موا



14 
 

 

 

  - منابع و نرم افزار هاي آموزشي  

 شرح رديف

پيام نور كتاب تراشكاري؛ تأليف آقاي مهندس معياري - انتشارات   1
 1382كتاب جامع فلز كاري؛ تأليف بيژن شادي- نشر جاودان- سال  2
 1380كتاب جداول و استانداردهاي طراحي و ماشينسازي؛ ترجمه عبداهللا ولي نژاد- نشرطراح- بهار   3
  قانون كار جمهوري اسالمي ايران85به استناد ماده آئين نامه ماشين افزار   4
 1381راهنماي فلز كاري؛ ترجمه محمدرضا افضلي- انتشارات فني ايران- سال  5
 بروشورها و راهنماهاي كار با دستگاه هاي مورد استفاده در كارخانه يا كارگاه مربوطه  6
فيلم ها و نرم افزارهاي آموزشي در زمينه آهنگري   7
8   
9   

10   
11   
12   
13   

14   

15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
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