
 
  
  
  
  
  

  
  

  معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  
  
  
  

   و آموزششغلاستاندارد 
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي   : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
  3-1/1/29/41 :   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

  

  : مكانيكاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

  : صي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخص
  
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان  -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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   و آموزشگان استاندارد شغلتهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

  سال2 مكانيك ليسانس افشين قانعي فر  1

   سال18  مكانيك  ليسانس  محمدرضا ياقسمت  2

   سال20  مكانيك  ليسانس  علي بذرافشان  3

   سال20  ماشين افزار  فوق ديپلم  مجيد نيكوپسند  4

   سال20  مكانيك  ليسانس  مجيد زرگرزاده  5

   سال8  ماشين آالت كشاورزي  ليسانسفوق   عباس مهديان  6
   سال3  متالورژي ليسانس اعظم اميني  7
   سال 10 ساخت و توليد  فوق ديپلم اكبر نساج  8
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 :تعاريف
   : استاندارد شغل

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

 ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،                            بيانيه اي شامل مهم   
  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

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

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

  : ارزشيابي 
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          ندي هاي ذ  از معلومات نظري و توانم    حداقل مجموعه اي    
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

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

  : 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 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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  CMMكارور دستگاه : نام شغل 

  1شغل شرح
 شغلي است از حوزه مكانيك كه وظايف اندازه گيري و كنترل قطعات صنعتي، استفاده از تلرانس و CMMكارور دستگاه 

 ، اندازه گيري و كنترل اندازه CMMطعات صنعتي، نصب و راه اندازي دستگاه ات صنعتي، كنترل كيفيت سطح ققانطبا
 CMM با روش هاي دستي و خودكار را بر عهده داشته و طي يك عمليات اندازه گيري با دستگاه CMMبا دستگاه 

 ي، قالبسازي و كنترلاين شغل با مشاغلي از قبيل تراشكاري، فرزكار. اقدام به اندازه گيري ابعادي قطعات صنعتي مي شود
 . در ارتباط استكيفيت

    ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه:  توانايي جسميحداقل 

  0-3/1/18/32با كد  نقشه خواني صنعتي : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

   موزشآ دوره طول
  ساعت   90       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت   14     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    76    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -  :                                 زيروكارـ 
  ساعت    -  :                               ـ زمان پروژه

   شيوه ارزشيابي
  %25تبي آزمون ك

  %65آزمون عملي 
 %10اخالق حرفه اي 

   صالحيت هاي حرفه اي مربيان
   سال تجربه كاري 3 ساخت و توليد و يا نقشه كشي صنعتي با ، مكانيكفوق ديپلم

  

                                                 
1. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3يشايستگي ها -

  ها توانايي رديف

  نترل قطعات صنعتيتوانايي اندازه گيري و ك  1

   نقشه خوانيدر تلرانسها و انطباقات صنعتي بكارگيريتوانايي   2

  توانايي كنترل كيفيت سطح قطعات صنعتي  3

 CMMتوانايي نصب نرم افزار و راه اندازي دستگاه   4

  به صورت دستيCMMتوانايي اندازه گيري و كنترل اندازه با دستگاه   5

   به صورت خودكارCMMنترل اندازه با دستگاه توانايي اندازه گيري و ك  6

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

                                                 
2. Occupational  Standard      
3 Competency 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  اندازه گيري و كنترل قطعات صنعتي ييتوانا

3  24  27  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  مفهوم اندازه گيري و انتخاب صحيح ابزار اندازه گيري -
  استفاده از انواع تكه هاي اندازه گيري -

  
1  
2  

    

  : مهارت 
 استفاده از انواع كوليس ،ريزسنج و ساعت انديكاتور و ديگر وسايل اندازه -

  گيري
  چگونگي كنترل ابعادي قطعات صنعتي-

 ونيايي آزمايش همواري ،گردي ،صافي ،گ-

   تنظيم ،نگهداري و حفاظت از وسايل اندازه گيري-

    
9  

  
10  
3  
  
2  

  

  : نگرش 
   دقت در اندازه گيري-
   دقت در نگهداري ابزار اندازه گيري-

  : ايمني 
   پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني-
   نظافت و بهداشت عمومي كارگاه-
   استفاده از لباس كار و كفش مخصوص كارگاه-
  گهداري صحيح از ابزار و تجهيزات ن-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 – انـواع فرمانهـا      -كوليس
 كتـاب جـدول     –ريز سـنج    
 - انواع خط كش   -استاندارد

 انـواع   -زاويه سـنج  –پرگار  
 انـواع   -خط كش كوليس و   

 انواع تكه   -ريزسنج و گونيا  
 سـاعت   –هاي اندازه گيري    

 زبــري ســنج و -انــديكاتور
  ديگر ابزار اندازه گيري
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

  : عنوان توانايي 
   نقشه خوانيدر تلرانسها و انطباقات صنعتي بكارگيري توانايي 

4  7  11  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط حيطيتوجهات زيست م

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  تلرانسهاي ابعادي -
   تلرانسهاي هندسي-
   مفهوم انطباق قطعات-
   نقشه كشي و نقشه خواني قطعات پيچيده-

  
1  
1  
1  
1  

    

   :مهارت 
  اندازه اسمي، خط صفر، اندازه بااليي ، اندازه پاييني -
   موقعيت و كيفيت تلرانس-
   جدول مقادير تلرانس-
   جدول عاليم ،خواص تلرانسهاي هندسي-
   چگونگي تلرانس گذاري در نقشه-
   خواص و كاربرد تلرانس هاي هندسي-
   انواع انطباقات آزاد ،عبوري، پرسي-
  وراخ ، ثبوت ميله مفهوم انطباقات ثبوت س-

    
1  
1  
1  
1  
1  
1  

00:30 
00:30 

  

  : نگرش 
   انطباقات در قطعات صنعتي-

  : ايمني 
   استفاده از روپوش و كفش مخصوص كارگاه-
   نگهداري صحيح از ابزار اندازه گيري-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 -كتــاب جــداول اســتاندارد
كتاب تلرانسها و انطباقـات     

 انواع وسايل اندازه    -صنعتي
  گيري
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  كنترل كيفيت سطح قطعات صنعتي ييتوانا

1  1  2  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   معيارهاي تعيين زبري سطح-
   عاليم و مشخصات-

  
00:30  
00:30  

    

  : مهارت 
   كار با دستگاه كنترل كيفيت سطح-
  

    
1  

  

  

  : نگرش 
   درك مفهوم كيفيت سطح-
-  

  : ايمني 
   استفاده از روپوش و كفش مخصوص كارگاه-
   نگهداري صحيح دستگاه اندازه گيري كيفيت سطح-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 -كتاب جداول استاندارد
 –نمونه هاي سطوح صنعتي 
 دستگاه كنترل كيفيت سطح
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  CMMنصب نرم افزار و راه اندازي دستگاه  ييتوانا

2  10  12  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 CMMيف دستگاه تعر -

 CMM قسمت هاي اصلي دستگاه -

   ارگونومي مناسب كار با دستگاه-

  
1  

00:30  
00:30  

    

  : مهارت 
 CMM چگونگي نصب نرم افزار -

 CMM چگونگي تنظيم و راه اندازي دستگاه -

  CMM حفاظت از دستگاه  نگهداري و-

    
3  
5  
2  

  

  : نگرش 
  CMM دقت در كار با دستگاه اندازه گيري -
-  

  : ايمني 
   جلوگيري از ورود گردو غبار به محيط كارگاه-
 CMM حفاظت و نگهداري صحيح دستگاه -

   استفاده از روپوش كارگاه و كفش مخصوص كارگاه-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

 كـامپيوتر   -CMMدستگاه  
 CMMمخصوص دسـتگاه    

 – كمپرسور هواي فشرده     –
  دستگاه تهويه مطبوع
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  وزش استاندارد آم
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   به صورت دستيCMMاندازه گيري و كنترل اندازه با دستگاه  ييتوانا

2  22  24  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
 CMM اندازه گيري قطعات پيچيده صنعتي با دستگاه -

   CMM توانمنديهاي دستگاه -
  

  
1  
1  

    

  : مهارت 
   اندازه گيري به صورت دستي-
  رسم نمودارهاي اندازه گيري و كيفيت سطح-

  برنامه ريزي جهت اندازه گيري قطعات پيچيده-

  CMM گيري روي قطعات ساده با  انجام كار عملي اندازه-
  

    
4  
3  
5  

  
10  

  

  : نگرش 
  CMM كار صحيح با دستگاه -
-  

  : ايمني 
  )پراب( حفاظت از نوك قلم اندازه گيري -
  نگهداري صحيح دستگاه -

   استفاده از روپوش و كفش مخصوص كارگاه-

  : توجهات زيست محيطي 
-  

قطعـات   – CMMدستگاه 
  گوناگون صنعتي
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   به صورت خودكارCMMاندازه گيري و كنترل اندازه با دستگاه  ييتوانا

2  12  14  

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  CNCت اندازه گيري قطعات به صور -
  

  
2  

    

  : مهارت 
   اندازه گيري به صورت خودكار-
  CMM انجام كار عملي اندازه گيري روي قطعات پيچيده با -
  

    
2  
10  

  

  : نگرش 
   دقت در اندازه گيري مقاطع پيچيده-
-  

  : ايمني 
   حفاظت از نوك قلم اندازه گيري و ديگر اجزاء دستگاه-
  استفاده از روپوش و كفش مخصوص كارگاه -

  : توجهات زيست محيطي 
-  

قطعات  – CMMدستگاه 
  گوناگون صنعتي
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار -

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  
  

   با همه متعلقات آن CMMدستگاه 
   با همه متعلقاتP4كامپيوتر 

  ويدئو پروژكتور و متعلقات
  سنگ صافي

  خط كش فلزي
  زيمتر نواري فل

  پرگار پاشنه اي
  پرگار كج

  پرگار پله اي
  پرگار دوطرفه

  كوليس معمولي بيست سانتي متري
  كوليس معمولي سي سانتي متري
  كوليس پايه دار سي سانتي متري

  كوليس عمق سنج
  كوليس اندازه گير فاصله محور سوراخها

  كوليس شيارسنج
  كوليس ابزارسازي

  كوليس مخصوص ضخامت دنده
  ريزسنج خارجي

  زسنج عمق سنجري

   دستگاه1
   دستگاه 1
   دستگاه1

  عدد3
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 3
  عدد 3
  عدد 2

  عدد  12
   عدد 3
  عدد 5
  عدد 5
   عدد5
   عدد5
   عدد5
   عدد5
   عدد5
   عدد5

  عدد 12
  عدد 5

  

        

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

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  ريزسنج مخصوص دندانه پيچ  
  ريزسنج داخل سنج فك دار

  ريزسنج داخل سنج
  ريزسنج مخصوص مهره

  ساعت انديكاتور و پايه آن
  يلهشابلن اندازه گيري م

  شابلن اندازه گيري ورق
  شابلن اندازه گيري دنده

  شابلن اندازه گيري قوسها
  شابلن اندازه گيري سوراخ

  )فيلر(شابلن تيغه اي 
  گونياي فلزكاري

   درجه120گونياي 
  )45(گونياي فارسي
  گونياي تاشو

  گونياي تاشو دوبل
  زاويه سنج ساده

  زاويه سنج اونيورسال
  گونياي مركب

  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
   عدد5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5

  عدد 12
   عدد5
  عدد 5

  

        

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

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

  تكه هاي اندازه گيري چهارگوشي  
  تكه هاي اندازه گيري گرد

  خط كش مويي

   تراز كپسول دار
  فرمان كنترل ميله دو طرفه

  فرمان حدي مهره
  فرمان پيچ

  فرمان مخروط داخل
  فرمان حدي مخروط خارج

  ن اندازه گيري و كنترل سوراخفرما
  فرمان حدي مخروط داخل

  فرمان كنترل ميله قابل تنظيم
  زبري سنج

  ميله هاي اندازه گيري
  راپورترهاي گوناگون

  شاقول برنجي

  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
  عدد 5
   عدد5
  عدد 5
  عدد 5

  

        

  
  : 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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  منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 شرح رديف

  كتاب جداول استاندارد صنعتي 
   صنعتيكتاب تلرانسها و انطباقات

Handbookواحدهاي اندازه گيري   
  كتاب ابزارهاي اندازه گيري

 CMMدستگاه  دفترچه راهنماي 

  CMMنرم افزار مربوط به دستگاه 

  
 
  
  
  


