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 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره

٢٣�  

  2 درجه تراشكار :نام دوره

  8 -3/2/22/34 :وزشيكد استاندارد مهارتي و آم

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

و هوشـياري   هـا  چشمسالمت كامل جسمي و عدم معلوليت حركتي دستان و  :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد مي كامل ذهني براي كارآموز الزم

  .باشد مي مقطع سوم راهنماييي پايان حداقل مدرك تحصيل :حداقل مدرك تحصيلي -

  .ترند مردها براي شركت در اين دوره مناسب ،دورهبا توجه به سنگيني اين  :جنسيت -

اما استعداد در رياضي و قدرت تجسم فضـايي   ،الزم ندارد نياز پيشاين دوره  :نياز پيشمهارت و دانش  -2

  .در آموزش بهتر فرد موثراست

  .عت آن عملي استسا 541ساعت آن نظري و  99كه  باشد مي ساعت 640مدت دوره  :مدت دوره -3

فـرم   ،ي دسـتي و ماشـيني  كـار  برش در اين دوره با استفاده از دستگاه تراش كارآموز :محتواي دوره -4

خزينـه و   ،كـاري  قلـم  ،شـابرزني  ،ي سطوح تخت و منحني و زاويه داركار سوهان ،يكار پرچدادن ورق و 

 ،و نـرم  كـاري سـخت   روكش ،جوش ايجاد قوس الكتريكي به وسيله دستگاه .گيرد مي كاري را ياد حديده

از ديگـر   تراشـي و آج زدن روي قطعـات كـار    پـيچ و مهـره   ،تراشي دستي فرم ،تراشي ي و داخلتراش كف

  .بيند مي مواردي است كه كارآموز در اين دوره آموزش

، 2  درجـه  ماشـين ابـزار كـار    دوره مـرتبط هـاي   دورهاز  :خـانواده  هـم  و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .دتوان نام بر مي را كار اره وكار  دريل، 2  درجه صنعتي كش نقشه، يكش نقشهو  يخوان هنقش

 اي مهـارت فنـي و حرفـه    تواند گواهينامـه  مي آزمون پاياني شخص پس از قبولي در :مدرك اعطائي -6

  .را اخذ نمايد 2  درجه تراشكار

 1 درجهتراشكاري  هاي دوره تواند در مي رتجهت ارتقاء مها آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .يدنيز شركت نما و تراشكار تخصصي

ـ  تواند مي با كسب تجربه كند مي فردي كه در اين دوره شركت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8 عنـوان  ه ب

  .مشغول به كار شودمختلف كاري هاي  قبول سفارشبا  توليد قطعات فلزيدر كارگاه كوچك تراشكار 

صـنفي و كارخانجـات صـنعتي    هـاي   در واحدتواند  مي آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

 بـه صـورت   و تجهيزات و نيـز توليـد قطعـات فلـزي نظيـر پـيچ و مهـره و ابـزارآالت         آالت ماشينتوليد 

  .جذب گردد يبگير حقوق

 ه در ايـن دوره شـركت  فـردي كـ   ،دورهبه دليل سنگيني و سختي اين  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

كند بايد با عالقه وارد شده و داراي استعداد تجسم فضايي و مهارت در كار با انگشتان دست باشـد و   مي

  .به دليل خطرات احتمالي فرد بايد كامال هوشيار بوده و نكات ايمني و بهداشت كار را رعايت نمايد



  

 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره

٢٣٧  

  

  

 كارآموزتوسطتراشدستگاهباكار

 كارآموزان توسط شده انجام يها پروژه نمونه



  

 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره

٢٣٨  

  2 درجه CNCتراشكار  :نام دوره

  8 -3/2/84/33 :رتي و آموزشيكد استاندارد مها

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

و هوشـياري   هـا  چشمسالمت كامل جسمي و عدم معلوليت حركتي دستان و  :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد مي كامل ذهني براي كارآموز الزم

كـارت  و كارآموز جهـت شـركت در ايـن دوره بايـد مـدرك ديـپلم متوسـطه         :حداقل مدرك تحصيلي -

  .به همراه داشته باشد خدمت پايان

  مرد :جنسيت -
  .جهت شركت در دوره الزامي است 2  درجه تراشكار گواهينامه ارايه :نياز پيش مهارت و دانش -2

سـاعت آمـوزش    195 سـاعت آمـوزش نظـري و    65كه  باشد مي ساعت 260 طول دوره :مدت دوره -3

  .باشد مي عملي

از ( CNC ينويسـ  برنامـه  ،كـاري  سخت ،شناخت مواد ،يكش نقشهكارآموز ره در اين دو :محتواي دوره -4

و تراشـكاري كليـه    CNCي نويسـ  برنامـه سـاز در   شـبيه  افزار نرم و PC كارگيري به ،)MDIطريق سيستم 

هـاي   تراشـي  فرم ،روتراشي ،يتراش كف ،فرم قطعات ،دستگاه تراش اندازي راه و بيند مي آموزش راقطعات 

  .دهد مي انجامگيري و كنترل دقيق را  اده از وسايل اندازهساده و استف

 CNC نـويس  برنامـه  و NC نـويس  برنامهمرتبط هاي  دوره از :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .توان نام برد مي را CNCفرزكار  و 2  درجه

شـوند موفـق بـه دريافـت      مي كارآموزاني كه موفق به قبولي در آزمون كتبي و عملي :مدرك اعطائي -6

  .گردند مي مربوط امه مهارتگواهين

آموزشـي   دورهتوانـد در   مـي  مايـل باشـد   آموختـه  مهـارت  در صورتي كه :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .جهت ارتقاء مهارت خود شركت كندساز  يا قالب CNC نويس برنامه و 1 درجه CNCتراشكار 

 گـذاري مناسـب   و كسب تجربه و سـرمايه  با گذراندن دوره موختهآ مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

  .نمايداقدام  استادكارعنوان ي به ساز قطعه يها كارگاه اندازي راهنسبت به ي كارآفرينبه صورت  تواند مي

در  CNC مـاهر  نيمـه  تراشـكار توانـد بـه عنـوان     مـي  آموختـه  مهـارت  :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

ـ    آالت ماشـين قطعات يـا   توليد يها كارگاه  بـه صـورت مـزد و    عنـوان تراشـكار  ه و تجهيـزات صـنعتي ب

  .بازار كار جذب شود در يبگير حقوق

 د داشتن قدرت تمركز و دقت باال و رعايت نكات ايمني و بهداشت كـار  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

  .باشد مي بسيار مهم دورهاين 



  

 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره

٢٣٩  

  

  

 CNCتراشدستگاهكاربا

 CNC دستگاه با تراش قطعات نمونه



  

 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره

٢�٠  

  2 درجه فرزكار :نام دوره

  8 -3/2/32/34 :ستاندارد مهارتي و آموزشيكد ا

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

و هوشـياري   هـا  چشمسالمت كامل جسمي و عدم معلوليت حركتي دستان و  :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد مي كامل ذهني براي كارآموز الزم

  .ام رسانده باشدمقطع سوم راهنمايي را به اتم بايد كارآموز :حداقل مدرك تحصيلي -

  مرد :جنسيت -

تواند به كارآموز كمـك   مي يفلزكاراما عالقه به كار  ندارد نياز پيشاين دوره  :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .كند تا دوره را بهتر بگذراند

سـاعت   582ساعت آن آموزش نظـري   106كه  باشد مي ساعت 688طول دوره آموزش  :مدت دوره -3

  .باشد مي آموزش عملي

 ،T كـش  خـط دسـتگاه جـوش و    ،كارآموز در اين دوره بـا اسـتفاده از ماشـين تـراش     :محتواي دوره -4

 انـدازي  راهموزد و آ مي جوشكاري با قوس الكتريكي را و يگذار اندازهو  گيري اندازه ،يكش نقشه ،فلزكاري

 ،كـردن قطعـات    ضلعيچند  ،شيارتراشي ،گونياكاري ،تراشي پيشاني ،تراشي پله ،روتراشي ي فرزها ماشين

 ،فرزكـاري  ،مـارپيچي هـاي   دنـده  چـرخ رها و اتراشـيدن شـي  ي  ميليمتـر  ،سـاده  هاي  دنده تراشيدن چرخ

  .بيند مي را آموزش آالت ماشينوسيله ماشين فرز و سرويس و نگهداري ه ببرقوكاري  كاري و سوراخ

و  2 درجه صنعتي كش نقشه ،خوان نقشهمرتبط هاي  دوره از :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .توان نام برد مي را 2  درجه ساز قالب

 شـوند گواهينامـه مهـارت    مي كارآموزاني كه موفق به قبولي در آزمون كتبي و عملي :مدرك اعطائي -6

  .كنند مي را دريافت 2  درجه فرزكاري

آموزشي فرزكـاري   دورهتواند در  مي مايل باشد كارآموخته در صورتي كه :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .شركت كند تخصصي فرزكار و CNC فرزكار ،1 درجه

در  بـه صـورت مسـتقل    توانـد  مـي  در صورت كسب تجربه آموخته مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

بـه صـورت    اسـتادكار  بـه عنـوان   ... وهـا   دنـده  چـرخ توليد  ،نسبت به انجام فرزكاري كوچك يها كارگاه

  .مشغول به كار شود وداشتغاليخ

هـاي   واحـد  در ماهر نيمه فرزكارتواند به عنوان يك  مي آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

و يـا بـا    و محصـوالت فلـزي   آالت ماشـين سـاخت و توليـد    صنعتي ي اقتصاديها بنگاهصنفي كوچك و 

  .جذب شودتوليد قطعات صنعتي  يها كارگاهدريافت حقوق در 

ابزار و تجهيزات وجـود  كان وقوع حادثه موقع استفاده از ام دورهدر اين  :و ضرورير اطالعات مهم ساي -10

 نياز فني و رعايت بهداشت كار در سطح باال حفاظت ،نكات ايمني لذا به دقت و هوشياري و رعايت .دارد

  .باشد مي



  

 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره

٢�١  

  

 

 CNCفرزستگاهدباكارحالدركارآموز

 CNC فرز دستگاه



  

 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره

٢�٢  

  2 درجه CNCفرزكار  :نام دوره

  8 -3/2/86/33 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

و هوشـياري   هـا  چشمسالمت كامل جسمي و عدم معلوليت حركتي دستان و  :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد مي كامل ذهني براي كارآموز الزم

  .باشد مي ضروري خدمت سربازي كارت پايان داشتن ديپلم و :حداقل مدرك تحصيلي -

در ايـن دوره آموزشـي    ،و شرايط مـورد درخواسـت آن   دورهاين  كاريهاي  جه به محيطبا تو :جنسيت -

  .كنند مي مردان ثبت نام

  .الزم است 2 درجه فرزكارداشتن گواهينامه مهارت  دوره اين براي ورود به :نياز پيش مهارت و دانش -2

 وزش عملـي سـاعت آمـ   215سـاعت آن نظـري و    65سـاعت اسـت كـه     280كل دوره  :مدت دوره -3

  .باشد مي

فـرز افقـي و   ي هـا  ماشـين در اين دوره كارآموز با استفاده از ابزار و تجهيزاتـي ماننـد    :محتواي دوره -4

 ،عمودي و انيورسال و انـواع ماشـين سـنگ سـنباده و متـه و ماشـين سـنگ و گونيـا و حديـده و قلـم          

برقوكـاري و تراشـيدن    ،اشـكال ي و ترسيم خطـوط و  كار سوهاني و كار پرچورق و  دهي فرم ،يكار برش

هاي رايج روي افزار نرم و CNCي نويس برنامهو با استفاده از  موزدآ مي و فرزكاري قطعات را دنده چرخانواع 

  .نمايد مي ماشين فرز اجرا

 CNCتوان بـه تراشـكار    مي خانواده همآموزشي هاي  دورهاز  :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .اشاره كردي نويس برنامهو مهارت عمومي  2  درجه قالب ساز ،CNCرور كا ،2 درجه

  .گردد مي اعطا 2  درجه گواهينامه مهارت آموختگان مهارتبه  :مدرك اعطائي -6

 ،1 درجـه  CNCفرزكار  تواند در دوره مي جهت ارتقاء مهارت خود ديده مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .شركت نمايد Catiaطراح صنعتي با  و كش نقشه ،AutoCADكارور 

تسـهيالت مـالي و    در صورت كسب تجربه كافي و با جذب آموخته مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

استادكار  به عنوانمستقل  به طوري فرزكاركارگاه ايجاد تواند نسبت به كسب و كار از طريق  مي اعتباري

  .اقدام نمايد

 يهـا  كارگـاه ي عمـده جـذب كـار آموختگـان ايـن دوره      هـا  مكاناز  :ورهاستخدامي د اندازهاي چشم -9

بـودن   2  درجـه  بـا توجـه بـه    .باشـد  مـي  توليدكننده محصوالت فلزي كارخانجات صنعتيسازي و  قطعه

 يبگيـر  حقـوق  بـه صـورت   مـاهر  نيمـه  فرزكارميتوانند به عنوان  آموختگان مهارت دوره  پايانگواهينامه 

  .فعاليت نمايند
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 CNCفرزدستگاه

 CNC فرز دستگاه نويسي برنامه حال در كارآموز



  

 مكانيك  هاي آموزشي راهنماي دوره
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  2 درجه صنعتي كش نقشه :نام دوره

  0 -3/2/12/32 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .و جسماني مناسب باشد فرد مورد نظر بايد داراي شرايط ذهني :حداقل شرايط جسماني -

كـارت  وسـطه و  جهـت شـركت در ايـن دوره بايـد مـدرك ديـپلم مت      متقاضي  :حداقل مدرك تحصيلي -

  .به همراه داشته باشد خدمت پايان

  .دنند شركت نماينتوا مي انو هم زن انهم مرد دورهدر اين  :جنسيت -

  .خاصي الزم ندارد نياز پيشو دانش  اين دوره مهارت :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .باشد مي ساعت آموزش عملي 606ن نظري و ساعت آ 205ساعت است كه  811 :مدت دوره -3

ي و كش نقشهنصب و برش كاغذ  ،مقدماتي كند فلزكاري مي فردي كه اين دوره را طي :محتواي دوره -4

 ي وگـذار  اندازهتصاوير را  ،گيرد مي آموزد و ترسيمات هندسي را ياد مي رسم خطوط استاندارد كادرها را

 ،فنـر  ،پرچ ،واشر ارد مانندرسم پرسپكتيو و تصاوير قطعات استاند .دهد مي انواع برشهاي صنعتي را انجام

 آمـوزش  نيـز  را بـا رايانـه   تركيبـي هـاي   ترسـيم نقشـه   و رول برينگ و عالئم جوش ،قطعات انتقال نيرو

  .بيند مي

 2007كـارور   ،2  درجـه  طـراح قالـب   آموزشـي هـاي   دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

AutoCAD توان نام برد مي را.  

 رد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون سازمان موفق به اخـذ گواهينامـه  ف :مدرك اعطائي -6

  .شود مي 2  درجه صنعتي كش نقشه

 تواند در دوره آموزشي مي جهت ارتقاء دانش و مهارت خود آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7
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