
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

   استاندارد مهارت و آموزشي

  طراح قالب
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  01/03/1377:تاريخ شروع اعتبار
  0-2/2/21/24: شغلكد 

  

  

خيابـان  -تهـران  :ريـزي معاونت پژوهش و برنامه     
 سـازمان آمـوزش فنـي و        - نبش چهارراه خـوش    -آزادي
   طبقه پنجم-اي كشور حرفه
 66941272: دورنگار66941516:تلفن

  1345653868:كدپستي
 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

- خيابان آزادي-تهران :هاي درسي دفتر طرح و برنامه   
ــمالي  ــوش ش ــان خ ــصرت -خياب ــوش و ن ــاطع خ  - تق

  طبقه چهارم -العات و ارتباطاتساختمان فناوري اط
 66944117: دورنگار66944120   و66944119: تلفن

 1457777363:كدپستي
 

EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR
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 طراح قالب :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
 استفاده از مشخصات و نقشه هاي ،ازعهده بكارگيري كامپيوتر درحد نيازقالب كسي است كه 2طراح درجه 

  .شناخت عوامل موثر در طراحي انواع قالب وطراحي قالب هاي كششي برآيد ،قطعات مربوطه
  : وروديويژگي هاي كارآموز

  مهندس مكانيك: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :پيش نياز اين استانداردمهارت هاي 
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت   176        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     79       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     97      :                 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:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
   %65: كار عملي امتياز سنجش نتايج -2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  مرتبطليسانس  :حداقل سطح تحصيالت 

  
  
  
  
  
  

  

 



 2

  طراح قالب: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت مباني كامپيوتر  1
  هاUtilityوبهره گيري از DOS توانايي بكارگيري   2
 Wndows-95توانايي بكارگيري سيستم عامل  3
 توانايي كاربرد كامپيوتر در مهندسي و نقش آن در توليد  4
 Auto-CADتوانايي استفاده از بسته نرم افزاري  5
 توانايي استفاده از مشخصات و نقشه هاي قطعات مربوطه  6
  توانايي شناخت عوامل موثر در طراحي انواع قالب  7
  توانايي طراحي قالب هاي كششي  8
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 طراح قالب :نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي 
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي نظري

  16  4  12  توانايي شناخت مباني كامپيوتر  1
        آشنايي با تاريخچه و نسل هاي كامپيوتر  1-1

        آشنايي با اجزاء واحدهاي تشكيل دهنده كامپيوتر  2-1

        هيزات و دستگاههاي جانبي كامپيوترآشنايي با تج  3-1

        نآشنايي با حافظه كامپيوتر وانواع آ  4-1

        اصول سيستم هاي عددي وكاربردآن در كامپيوتر شناسايي  5-1

        شناسايي اصول فلوچارت و كاربردآن دركامپيوتر  6-1
       شناسايي اصول نكاتي كه بايد در مباني كامپيوتر مد نظر قرار گيرد  7-1

         استفاده از كامپيوتر و دستگاههاي جانبي طبق دستورالعمل-  

  10  7  3  هاUtilityوبهره گيري از DOSتوانايي بكارگيري   2
          عملكرد آنها هنگام پرت شدنDOSآشنايي با معرفي   1-2

٢-٢  
        OSبه عنوان يكDOSآشنايي بامعرفي 

        DOSشناسايي اصول فرمانهاي داخلي   3-2
        »فرمانهاي مقدماتي«DOSشناسايي اصول فرمانهاي خارجي  4-2

        »فرمانهاي مياني«DOSآشنايي با فرمانهاي خارجي  5-2

        وكارهريكSYSوBATوDrvآشنايي با معرفي  پيرامون فايلهاي   6-2

        و علت كاربرد آنهاUtilityآشنايي با معرفي نرم افزارهاي   7-2

        Utilityعنوان به NUآشنايي با نرم افزار  8-2

 و  DOSشناسايي اصول نكاتي كه بايد هنگام بكارگيري سيستم عامـل             9-2
  ها مدنظر قرار گيردUtility بهره گيري از
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  طراح قالب: نام شغل
  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  Windows-95  11  8  19توانايي بكارگيري سيستم عامل  3
        Windows-95آشنايي با مباني وظايف   1-3

        Windows-95 شناسايي اصول نمايش منوهاي اصل  2-3

       Resource KITآشنايي با كيت منابع   3-3

        Windows-95آشنايي با تازه هاي   4-3
        Windows-95شناسايي صفحه نمايش   5-3
       Manager‘Program‘Fileآشنايي با مديربرنامه و فايل   6-3
       Ms-DOSآشنايي با اعالن   7-3

       Control Panelآشنايي با تابلوهاي كنترل   8-3
       Print Managerآشنايي با مديريت چاپ  9-3
       Ron Commandآشنايي با فرمال اجرا   10-3
       Tusk Switchingآشنايي با سوييچ كردن بين وظايف   11-3
       Close Butonتن سآشنايي با دگمه ب  12-3

        Windows-95آشنايي با سازگاري سخت افزاري نصب و اجراي   13-3
        Ms-DOSشناسايي اصول نصب ويندوز از سطح   14-3
        شناسايي بهبود بازيها وپشتيباني چند رسانه اي   15-3

        آشنايي با شبكه مايكروسافت  16-3
       شناسايي نسخه برداري از فايل هاي قديمي  17-3

         نسخه قبلي ويندوزيآشنايي با ارتقا  18-3
        .شناسايي اصول نكاتي كه بايد هنگام بكارگيري ويندوز مد نظر قرارگيرد  19-3
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  طراح قالب :ام شغلن

   اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  3  3  وانايي كاربرد كامپيوتر در مهندسي و نقش آن در توليدت  4
       آشنايي بامباحث اوليه   1-4
        آشنايي يا كامپيوتر هاي موجود   2-4

        كاربرد و شناخت قابليتهاي هريكCAD/CAMآشنايي با نرم افزارهاي   3-4
       موجود CAD/CAM سخت افزارهاي وآشنايي با نرم افزارها   4-4

        كاربرد كامپيتر در مهندسي و نقش آن درتوليد طبق دستورالعمل -  
         معرفي روشهاي تحليل عددي-  
         معرفي روش اجزائ محدود-  
        وقابليتهاي آن به عنوان يك نرم افزار اجزائ محدودNisa معرفي -  
        و نقش آن در تسريع توليدF-E بررسي تحليل -  

        مهم تحقيقاتي و بازديداز يك مركز تحقيقاتيآشنايي با برخي مراكز  5-4

شناسايي اصول نكاتي كه بايد هنگام كاربردكامپيوتر در مهندسي و نقش آن              6-4
 در توليد مدنظر قرارگيرد

      

  Auto CAD 32  23  55توانايي استفاده از بسته نرم افزاري   5
       آشنايي با تشخيص طراحي به كمك  رايانه  1-5
       ي ورود به محيط اتوكدشناساي  2-5

        شناسايي اصول كار بادستورات فايلي دراتوكد  3-5
        شناسايي اصول كار با مختصات دو بعدي دراتوكد  4-5
        شناسايي ترسيم اشكال اوليه  5-5

       CAD-14شناسايي اصول كار با مختصات   6-5

       AMEشناسايي اصول كاربامختصات سه بعدي  7-5

         ترسيم اشكال اوليهشناسايي  8-5

         ويرايش كمكي و سودمند،شناسايي اصول كاربا دستورات نمايشي  9-5
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  طراح قالب :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ي واحدها و ابعاد نقشه و دستورات خدمات ، اليه ها  ، هاشور ،شناسايي اصول كار بامتن   10-5
        آشنايي با اندازه گذاري نقشه  11-5

        شناسايي اصول كار بادستورات ترسيمي و ويرايشي  12-5

        طبق دستورالعملAuto CAD استفاده از بسته نرم افزاري -  

       شناسايي انجام عملياتهاي مفيد واردات و صادارت  13-5

        شناسايي اصول كار با كاغذ مدل فضاي كاغذ  14-5

        شناسايي اصول كار باترسيمات ايزومتريك  15-5

        آشنايي با گرفتن خروجي چاپي  16-5
        شناسايي كار با تكنيكهاي حرفه اي رسم نقشه وقابليتهاي متفرقه اتوكد  17-5
        Auto CADشناسايي اصول استفاده از بسته نرم افزاري   18-5

  5  2  3  مربوطهتوانايي استفاده از مشخصات نقشه هاي قطعات   6
        آشنايي با مفهوم نقشه  1-6
        شناسايي اصول بررسي نقشه هاي ترسيم شده در واحد نقشه كشي  2-6

         روش استفاده از مشخصات و نقشه هاي مربوط به قطعات طبق دستورالعل-  

        شناسايي چگونگي مطابقت نقشه باقطعه و استاندارد  3-6
        شناسايي اصول تاييد نقشه  4-6

       ESRو تهيه  آشنايي با فرم هاي پارت ليست  5-6
        آشنايي با چگونگي انتشار اطالعات مربوطه به قطعات  6-6
        شناسايي اصول استفاده از مشخصات و نقشه هاي قطعات مربوطه  7-6

  6  3  3  توانايي شناخت عوامل  موثر در طراحي انواع قالب  7
        طراحي قالبشناسايي كتب مرجع در زمينه   1-7
        شناسايي كتب مرجع در زمينه طراحي انواع مكانيزم ها  2-7
        آشنايي با آخرين پيشرفتها در زمينه طراحي انواع قالب  3-7
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  طراح قالب :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       تاندارد مورد استفاده در قالبآشنايي با امكانات ساخت انواع قطعات اس  4-7
         در طراحي انواع قالبرشناسايي اصول شناخت عوامل موث  5-7

        شناخت عوامل موثردر طراحي انواع قالب طبق دستورالعمل-  

  59  47  12  توانايي طراحي قالب هاي كششي   8
        آشنايي با مفهوم طراحي قالب هاي كششي  1-8

        مورد استفاده در قالب هاي كششيآشنايي با مكانيزم   2-8
        آشنايي بالوازم جانبي قالب مربوطه  3-8

        در قالب هاي كششي الورژي موادتآشنايي با م  4-8
        شناسايي اصول محاسبات مربوطه  5-8
        شناسايي اصول طراحي قالب  6-8

         قالب هاي كششي-  
         قالب هاي چدني-  

       كانيزم هاي هيدروليك و پنوماتيك در قالبآشنايي با كاربرد م  7-8

        شناسايي اصول نكاتي كه بايد هنگام طراحي  قالب هاي كششي مورد توجه قرار گيرد  8-8

         طراحي قالب هاي كششي طبق درستورالعمل-  
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  طراح قالب: نام شغل 
  اي مواد و وسايل رسانه ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      وايت برد و ماژيك  1
     ويدئو ونوار ويدئو  2
     PCكامپيوتر   3
      پرينتر  4
      ساير تجهيزات موردنياز  5
      منابع مربوطه  6
     DOSنرم افزار  7
     NC‘ NUنرم افزار  8
      Windows-95 نرم افزار  9
     Nisaامكان بازديد نرم افزار  10
      امپيوتر شخصيك  11
      Auto CAD نرم افزار  12
      فضاي آموزشي مناسب  13
      كتب مرجع  14
     فرم هاي و نقشه هاي مربوطه  15
     انواع كتاب در زمينه طراحي قالب   16
      وسايل كامل نقشه كشي  17
     ماشين حساب  18

 
  

  

 


