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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  8-1/1/84/39 :   شناسايي شغل مليشماره

  1/12/1388 :  شروع اعتبار
  1/12/1393  : پايان اعتبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2ره ، ساختمان شما ، نبش نصرت   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

  صنايع فلزيرنامه ريزي درسي رشتهاعضاء كميسيون تخصصي ب
  
 

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
 
  ي استان مركزي و حرفه اياداره كل آموزش فن -

  )متد ( ن دانش ي تدويشركت مهندس-

 

  : ري فرآيند اصالح و بازنگ
  
 



 2

  
    

  
 

  گان استاندارد شغلتهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

   سال15  مهندسي صنايع  ليسانس  فرهاد بهادري  1
   سال15  مهندسي مكانيك  ليسانس  غالمرضا زارعي  2

   سال6  مهندسي مكانيك  فوق ليسانس  شيما آذري  3

   سال5  مهندسي صنايع  ليسانس  صمديمحمد   4

   سال12  مهندسي صنايع  فوق ليسانس  محمد ذوالفقاري  5

6       

7       
8       
9       
10       

   آموزشگان استانداردتهيه كنند
  مرتبط ي تجربي سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

   سال12  مهندسي صنايع  فوق ليسانس  محمد ذوالفقاري  1

   سال25  مديريت دولتي  فوق ليسانس  حسين ذوالفقاري  2

   سال14  مهندسي صنايع  فوق ليسانس  مجيد عباسي نيا  3

  سال 12  مديريت آموزشي  دكتري  علي رضا فقيهي  4

   سال3  مهندس الكترونيك  ليسانس  الهام شهسواري  5

6       
7       
8       
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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 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  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 حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،                               
  . 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 

  : زشيابي ار
كتبي عملي و اخالق حرفـه اي    ،  عملي   بخش   ه، كه شامل س   فرآيند 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 

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

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

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

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

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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  با آبكارور دستگاه برش  : نام شغل 

   1شغل شرح
، راه اندازي دستگاه واترجت  از مشاغل حوزه صنايع فلزي بوده و شايستگي هاي از قبيل با آبكارور دستگاه برش شغل 

 يفيح و كيد صحيرا به منظور تولبرش با آب  دستگاه ي و نگهداريزيبرنامه ررشكاري قطعات ،تنظيم دستگاه برش و ب
  .در ارتباط مي باشدسرپرست كارگاه را دارد و با قطعات طبق نقشه ها و اسناد ارائه شده 

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
   ي فنپلميد : ميزان تحصيالت حداقل 
  ي و ذهنيامل جسمسالمت ك :  توانايي جسميحداقل 

  -  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآ دوره طول
  ساعت  86      :           آموزش    دوره طول

  ساعت    30  :            ـ زمان آموزش نظري
  ساعت  56    :            ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        ـ   :                           زيروكارـ 
  ساعت     ـ    :                          زمان پروژهـ

   شيوه ارزشيابي
  %25: آزمون نظري 
    % 65: آزمون عملي 

  %10:  اخالق حرفه اي  

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
  . مشابهي و دستگاه هابا آب سال سابقه كار با دستگاه برش 2 با مكانيك مهندسي كارشناسي

  

                                                 
١. Job Description  
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                              2 شغلاستاندارد
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

  توانايي انجام فلز كاري  1

  توانايي رفع آلودگي هاي سطحي و جلوگيري از پيچيدگي قطعات  2

  توانايي راه اندازي دستگاه واترجت  3

  توانايي تنظيم دستگاه برش و برشكاري قطعات  4

 نويسي  و كنترل دستگاه برش ريليتوانايي برنامه   5

  توانايي انجام تعميرات  و سرويس هاي عمومي دستگاه  6

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

                                                 
٢. Occupational  Standard      
٣ Competency 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  انجام فلز كاري توانايي 

6 11 17 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   استاندارد نقشه ها و مي عال-
  ها انطباقو تلورانس  -
   روش هاي فلز كاري و براده برداري-
   قيچي و  روش هاي برش كاري با اره-
  اصول خم كاري و تاب گيري -
   پانچ واصول سنگ زني و فرم كاري -
  ..)يزر،فوتوگرافي، لصوتي،اشعه ، نوري(  روش هاي پيشرفته اندازه گيري -
 گـــــيج هـــــاي  گونيـــــا، ميكرومتـــــر، متـــــر،  كـــــوليس، -

  آن هااستفاده از اصول و شابلون ها  گيري،  اندازه
   روش هاي كاليبراسيون ابزار-

  
1  
1  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  
5/0  

1  
5/0  

  

    

  : مهارت 
   خواندن نقشه-
   اندازه گيري ابزار استفاده از با  اندازه گيري -
    براده برداري-
  قيچيو  با اره  برش كاري-
   تاب گيري خم كاري و -
  كردن  پانچ وفرم كاري وسنگ زني  -
  كاليبراسيون ابزار -

  
  

  
2  
2  
1  
2  
1  
2  
1  

  

  

  : نگرش 
   اعمال دقت در اندازه گيري قطعات   -
   اعمال ظرافت و ابتكار در حين عمليات برشكاري-

  : ايمني 
  )دستكش،  ماسك ، گوشي ، روپوش، كفش، عينك، كاله(  ايمنييلاستفاده از وسا -
    تهويه مناسب در كارگاه با استفاده از فن ها -

 دستگاه برش اره
 دستگاه گيوتين
 دستگاه خم
 دستگاه پانچ

 دستگاه فرم وتاب گيري
 دستگاه نورد
 دستگاه تراش
 دستگاه فرز
 دستگاه دريل

 انواع تيغچه هاي برش
 انواع قالب هاي خم و پانچ

 انواع مته ها
ورق ، ميلگرد ، ( انواع مواد خام 

 )نبشي ، قوطي ، تيرآهن 
گوشي ، ( وسايل ايمني 

دستكش ، روپوش ، كفش ، 
  )ه عينك ، كال
 تخته رسم
 خط كش
 گونيا
 شابلون
 نقاله
 پرگار

 كاغذ نقشه
 چند نمونه نقشه

 مدادها و راپيدهاي نقشه كشي
  كوليس
  ميكرومتر

  گيج هاي اندازه گيري
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  انجام فلز كاريتوانايي 

  
   

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  بع آموزشيمصرفي و منا

  : توجهات زيست محيطي 
   تعمير و نگهداري بموقع دستگاه براي جلوگيري از ايجاد  كمترين آلودگي--
   تفكيك ضايعات فلزي-
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي رفع آلودگي هاي سطحي و جلوگيري از پيچيدگي قطعات

4 7 11 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  )ك فشرده ،سنگ يشه ، پالستيچوب ،ش ( ير فلزيمواد غ انواع فلزات و-
  )ارتباط نوع مواد با كد رنگي آنها(  استاندارد كد گذاري مواد-
  يرفلزير فرم مواد غييفلزات و تغش جلوگيري ازخوردگي  رو-
  يريا سخت گي آنها ي جداسازي موجود در آب و روشهاي مواد معدن-
   آنهاي و نحوه نگهدار)نده يس و مواد سايليس ( ي انواع مواد برش-
نده جهت برش متناسب با نوع مـواد        يب مناسب آب و مواد سا     ي نحوه ترك  -

  يبرش

  
1  

5/0  
5/0  
5/0  

1  
5/0  

    

  : مهارت 
 )زنگ زدگي، چربي(رفع آلودگي هاي سطحي ورقه هاي فلزي -

  از پيچيدگي و تاب برداشتن مواد و قطعات در حين برش جلو گيري -

  يرفلزير فرم مواد غييغو گيري از خوردگي فلزات و تجل -
  عات مانند آبي با مايمواد برشكردن ب ي ترك-

    
5/1  

2  

5/1  

2  

  

  : نگرش 
    موادينگهدارت در ياحساس مسئول -

  : ايمني 
   )كاله عينك، ،كفش، روپوش  ، ماسك،يگوش، دستكش(  ايمنييل استفاده از وسا -

  : توجهات زيست محيطي 
-    

 د فوالدهايكتاب كل

 كتاب استاندارد مواد

ند ي با مواد و فرآييجزوات آشنا
  برشيها

 ندهيس و مواد سايليس
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  استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزشي  رگه ب-

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي راه اندازي دستگاه واترجت

6 8 14 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
   دستگاهيازواترجت و نحوه راه اندسيستم دستگاه برشي  -
  واترجت تئوري برش -
ــرش  - ــتگاه ب ــه دس ــات ب ــال اطالع ــاي انتق ــي، (واترجــت   روش ه فالپ

cd،شبكه،نوار برنامه،(..  
 مخصوص دستگاه واترجت و نحوه       برش كاري  ي ها  سر پيك ها يا تورچ     -

  ض آنهايانتخاب و تعو
تـورچ دسـتگاه بـا توجـه بـه نـوع             انتخـاب سـرعت و       ي جداول كـاربرد   -

  وضخامت مواد
   نحوه استفاده از كاتالوگ و دستورالعملهاي به كار گيري دستگاه-
م فـشار آب    ي توسـط دسـتگاه و تنظـ       ير فلز ي و غ  ي نحوه برش مواد فلز    -

  از برشيمورد ن
  نده به دستگاهيعات و مواد فرسايستم انتقال ماي س-

  
1  
5/0  
5/0  

  
1  

  
5/0  
5/0  

1  
  

1  
  

    

  : مهارت 
   شروع برش با واترجتو روشن كردن دستگاهراه اندازي و  -
  اطالعات به دستگاهدادن انتقال  -
   متناسب با نوع مواد  دستگاهيتورچ ها  كردن بكار گيري و تعويض-
    و فشار آب با توجه به نوع و ضخامت موادسرعت برشكردن م يتنظ -
  عات و مخازن مواد ي شارژ ماي از پمپ ها كردني و نگهداريريبكارگ -
  تورچ تا سطح فلز با توجه به جدول فاصله  كردنمي تنظ-
  يعات برشي مخزن دستگاه و ضا كردنهي تخل-

    
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  

  

  : نگرش 
  ب واردنشدن به آني جهت آس دستگاهي راه اندازياز برايت نكات مورد نيرعا دقت در  -

  : ايمني 
  )روپوش ،كفش، عينك، كاله  ، ماسك،يدستكش ،گوش( ايمني يلاستفاده از وسا -
  صب سيستم تهويه در كنار دستگاهن -

  : توجهات زيست محيطي 
 ي كاهش آلودگي براح فشار آب يم صحيتنظ -
   فاضالب مناسبستميس -

 با آب دستگاه برش
 ه آبيدستگاه تصف

 دستگاهتالوگ اك
- Cdو نواري و فالپ   

 تورچ برش
 ندهيس و مواد سايليس

ورق ، ميلگرد ، ( انواع مواد خام 
 ، چوب ، نبشي ، قوطي ، تيرآهن

  )ك فشرده يشه ، پالستيش
گوشي ، ( وسايل ايمني 

دستكش ، روپوش ، كفش ، 
 )عينك ، كاله 

  مولد برق سه فاز
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  استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي تنظيم دستگاه برش و برشكاري قطعات

5 12 17 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
سير برشـي جهـت جلـوگيري از پيچيـدگي          م تعيين نقطه شروع و      روش -

  قطعات
  و نحوه برطرف كردن آن ها اشكاالت احتمالي دستگاه -
  بودن CNC در صورت  كليد هاي كنترلي دستگاه-
  ي و فشار برش مكانيزم انتخاب سرعت برش-
   طرح  ها و  نقشه هاي برشي و روشهاي استفاده بهينه از مواد-
   كنترل ابعادي قطعات و گونيا كردن ورق ها با دستگاهزميمكان -
  error برطرف كردني موجود در دستگاه و چگونگي عملكرد سنسورها-
   آنيها

  
5/0  

  
1  
5/0  
5/0  
5/0  

1  
1  

    

  : هارت م
  گونيا كردن  ورقه ها با دستگاه -
  ش مناسببرتورچ با سطح ورق جهت ا يك يسرپ تنظيم فاصله -
  فاصله برش بين قطعات  دستگاه و و فشار  سرعت برش  كنترل-
   بودن CNC در صورت  انجام عمليات بدون برنامه-
   قطعات كنار يكديگرجهت استفاده بهينه از موادن چيد-
  ازيك برحسب نيه سرپيم زاوي ضخامت باال و تنظيرق هاو  دادن  برش-
   مشكالت دستگاه و برطرف كردن آنها تشخيص -
   سنسورهايدازن رفع اشكاالت به وجود آمده در راه ا-

    
1  
1  
1  
2  
1  
3  
2  
1  

  

  : ايمني 
  )كاله عينك، ،كفش، روپوش  ، ماسك،يگوش، دستكش(  ايمنييلاستفاده از وسا -
  ه در كنار دستگاه نصب سيستم تهوي -

  : توجهات زيست محيطي 
 ي كاهش آلودگيب مناسب گازها براياستفاده از گازها با خلوص باال و ترك -
  يعات فلزيك ضايتفك -

 دستگاه برش با آب

 ه آبيدستگاه تصف

 كاتالوگ دستگاه

- Cdو فالپي  و نوار  

 تورچ برش

 ندهيس و مواد سايليس

ورق ، ميلگرد ، ( انواع مواد خام 
نبشي ، قوطي ، تيرآهن ، چوب ، 

 )ك فشرده  يشه ، پالستيش

گوشي ، ( وسايل ايمني 
دستكش ، روپوش ، كفش ، 

 )عينك ، كاله 

  مولد برق سه فاز
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
 توانايي برنامه نويسي  و كنترل دستگاه برش ريلي

4 8 12 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  )NC( اصول كنترل عددي دستگاه-
   كدهاي برنامه نويسي-
   نرم افزار ويژه نصب شده روي دستگاه-
ــهاي - ــاتload روشـ ــ (    اطالعـ ــك ، كنتـ ــددي ،فوتوالكتريـ  رل عـ
 cad-cam(  
  نگ دستگاهيتوري مختلف ماني بخش ها-
  بورد دستگاهي ك-

  
1  
5/0  

1  
5/0  
5/0  
5/0  

    

  : مهارت 
  تور دستگاهياطالعات در مان ي بازخوان-
  تورير برش با استفاده از مانيت و مسيفيفاصله ، سرعت ، ك  كنترل-
   عمومي جهت برش قطعات امه نويسيبرن -
   برنامه موجود در دستگاهيري بكارگ-
- load اطالعات دستگاه كردن   

    
1  
2  
3  
1  
1  

  

  : نگرش 
   از اخالل در آنيري و جلوگ ح برنامه در دستگاهي صح loadدقت در   -

  : ايمني 
-  

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 نرم افزار دستگاه

 كتابچه راهنما

  با آبدستگاه برش 
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  استاندارد آموزش 
 وزشي ي تحليل آم  برگه-

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  انجام تعميرات وسرويس هاي عمومي دستگاهتوانايي 

5 10 15 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   سيستم برقي دستگاه-
  گاه دستيستم آب رساني س-
    دستگاهندهي مواد سااليقنت سيستم ا-
  ه آب دستگاهيستم تصفي س-
  ندهيعات و مواد ساي ماي مخازن نگهدار-
 نده بـه  دسـتگاه و كنتـرل آن         يعـات و مـواد سـا      ي انتقـال ما   ي شلنگ ها  -
   ابزارهاي جانبي دستگاه -
   اصول سرويس و نگهداري دستگاه-
  گهداري اصول گزارش  نويسي به واحد تعميرات و ن-

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

1  
5/0  

    

  : مهارت 
  عيوب عمومي برقي دستگاه  رفع -
  عاتي انتقال مايكيدروليستم هي سعمومي رفع عيوب -
  ندهيستم انتقال مواد ساي سعيوب عمومي  رفع -
  عمومي دستگاه  سرويس-
  ندهيعات و مواد ساي ماي مخازن نگهدارعيوب عمومي ص ي  تشخ-
  نده به دستگاهيعات و مواد ساي انتقال مايلنگ هاياز ش  مراقبت-
  عات دستگاهيآب و ضا  مخازن هي تخل-
  داريهعيوب به بخش  تعميرات ونگ گزارشتهيه  -

    
5/1  
5/1  
5/1  
5/1  

1  
1  
1  
1  

  

  : نگرش 
   دقت  و تعهد دراستفاده از دستگاه -

  : ايمني 
  )كاله عينك، ،كفش، روپوش  ، ماسك،يگوش، دستكش(  ايمنييلاستفاده از وسا  -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 ستم باديس

 ، يچ گوشتيپ ( ي عموميابزارها
 )انبردست ، فازمتر 

 برس

گوشي ، ( وسايل ايمني 
دستكش ، روپوش ، كفش ، 

  )عينك ، كاله
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     برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد  مشخصات فني رديف

    يك دستگاه براي هر كارگاه  با آبگاه برش دست  1
     سري براي هر نفر1  مدادها و راپيدهاي نقشه كشي  2
     عدد براي هر نفر2  چند نمونه نقشه  3

4  
 ، تخته رسم ، نقاله، شابلون كاغذ نقشه (يلوازم نقشه كش

    نفر3 سري براي هر 1  )،خط كش، گونيا ،پرگار

5  
وش ، كفش ، عينك گوشي ، دستكش ، روپ( وسايل ايمني 

    سري براي هر نفر1  )، كاله 

6  
شه ،چوب ي،ش، قوطي ، تيرآهن ورق ، ميلگرد( مواد خام 

  )ك فشردهي،پالست
     عدد براي هر نفر2از هر كدام 

     نفر3 سري براي هر 1  انواع مته   7
     نفر3 سري براي هر 1  انواع قالب هاي خم و پانچ  8
     نفر3 هر  سري براي1  انواع تيغچه هاي برش  9

    به ازاي هر سه نفر يك عدد  دستگاه دريل  10
    يك دستگاه براي هر كارگاه  دستگاه نورد  11
    يك دستگاه براي هر كارگاه  دستگاه فرز  12
    يك دستگاه براي هر كارگاه  دستگاه تراش  13

     نفر3يك دستگاه براي هر   دستگاه برش اره  14
     نفر3يك دستگاه براي هر   دستگاه گيوتين  15
    يك دستگاه براي هر كارگاه  ه آبي دستگاه تصف  16

17  
ميكرومتر ،گونيا ، شابلون ها ، خط كش ، (ابزار اندازه گيري 

  )گيج هاي اندازه گيري  ،  عمق سنج ،كوليس ، متر 
     نفر3 سري براي هر 1

    يك دستگاه براي هر كارگاه  مولد برق سه فاز  18
    يك دستگاه براي هر كارگاه  گاز برش  19
    يك دستگاه براي هر كارگاه   برشتورچ  20

  
  : توجه 

  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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     برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  مارهش  تعداد  مشخصات فني رديف

     نفر3 سري براي هر 1  برس  21
     سري براي هر كارگاه1  سيستم باد  22
     نفر3 سري براي هر 1  )پيچ گوشتي ، انبردست ، فازمتر ( ابزارهاي عمومي   23
     سري براي هر كارگاه1  )كرين ، زنجير،  قالب، جرثقيل (تجهيزات حمل و نقل   24
    كيلو گرم براي هر نفر2  )سيليس(مواد ساينده   25
     سري براي هر كارگاه1  وسايل كمك آموزشي  26
27        
28        
29        
30        

  
  : توجه 

  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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 موزشي   منابع و نرم افزار هاي آ- 

 شرح رديف

1 CD و فالپي و نوار براي Load برنامه    
  واترجت ، شركت عرش اراك  CNC و اسناد دستگاه برش كاتالوگ 2
   ، انتشارات اركان كليد فوالدهاادريس ، حسين ،.  ساعتچي ، احمد  3
  ات طراحولي نژاد ، عبداله ، جداول و استانداردهاي طراحي و ماشين سازي و فوالد ، انتشار 4
  فالحي ، علي رضا ، اصول شكل دهي فلزات ، جهاد دانشگاهي 5
 جزوات نقشه كشي 6

7   
8  
9   

10  
 
  
  
  


