
 

 

  

ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

  

 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 

  تراشکار

      

          گروه شغلي      

 مکانیک 

 
 

 كد ملي آموزش شغل 

1 0 0 0 5 1 0 1 4 0 2 3 2 2 7 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
ISCO-00 

 

 82/3/69تاريخ تدوين استاندارد : 

 



 1 

 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 188382072722227 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 مکانیک ریزی درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 32 مربی مکانیک لیسانس علی وفایی نژاد 1

 سال21 مربی ماشین ابزار مکانیک )ساخت وتولید( فوق لیسانس بهزادعباسی  2

 سال  22 مربی ماشین ابزار طراحی جامدات  لیسانس حمید قنبری  3

 سال  11 مربی ماشین ابزار  ساخت و تولید لیسانس محمدرضا طاهرپور 4

 سال  17 مربی ماشین ابزار ماشین ابزار  لیسانس سعید آذر طوس 5

 سال  14 مربی ماشین ابزار ساخت و تولید  لیسانس  مسلم لری  1

 سال  20 مربی ماشین ابزار ساخت و تولید  لیسانس  نادر دانشی 7

 سال  21 مربی ماشین ابزار ساخت و تولید  لیسانس  عباسعلی ابراهیمی 0

 مکانیک لیسانس حسین نوروزی 9
سرگروه آموزشی شهرتهران)آموزش و 

 پرورش( 
 سال 13

 فوق لیسانس حسن عبداله زاده 10
برنامه ریزی -مکانیک 

 درسی

کارشناس مسئول برنامه ریزی 

 )آموزش و پرورش(
 27 سال

 صنایع-مکانیک فوق لیسانس زهرا میرزاده مدرسی 11
ریزی درسی  دبیر کارگروه برنامه

 کانیک م
 سال 14

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

آمدوزش شدغل    برگزار گرديدد اسدتاندارد   مکانیکبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  3/3/69طي جلسه اي كه در تاريخ 

بدا كدد    رتراشدکا بررسدي و تحدت عندواغ شدغل      2-3/7/88/30كدد  با  7و تراشکار درجه  2-3/8/88/30با كد 8تراشکار درجه 

 مورد تائید قرار گرفت .  188382072722227

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازماغ آموزش فني و حرفه

 از آغ موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازماغ آموزش فني و حرفه جنوبي،خیاباغ خوش نبش ، اديتهراغ، خیاباغ آز

                                            99223922دورنگار       

                    99223982         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود يم

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       ترين عناصر يك شغل از اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي و توانايي ها رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل س  آمده اس  يا خيرآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 و رارا برابر استاندارد.  ها و شرايك نونانون ب  طور مورر توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي 

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. بروز روادث و خطرات در مييك رار مي مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شغل: اندارد آموزش استنام 

 تراشکار 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

رو ،جوشکاری و متالورژی، قشه کشی، نفلز کاریمی باشد این شغل شایستگی های  مکانیکشغلی از حوزه تراشکار 

فرم ،لنگ تراشی قطعات، تراشیدن قطعات نامنظم، پیچ و مهره تراشی،  مخروط تراشی،ی تراشداخل  تراشی قطعات،

فرزکار و قالب ساز در اغل با مش لرا شامل می شود. این شغ سرویس و نگهداری ماشین تراشو کپی تراشی  تراشی و

 ارتباط می باشد.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

  پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره راهنمایی(میزاغ تحصیالت : حداقل 

 و روانی  داشتن سالمت کامل جسمانی:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد  : نیاز هاي پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   902   طول دوره آموزش                    : 

 ساعت   772  د زماغ آموزش نظري               :  

 ساعت   232د زماغ آموزش عملي                :    

 عتسا      -كارورزي                       :     زماغ د 

  ساعت    -  د زماغ پروژه                            :   

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %82كتبي :  - 

 %92عملي : -

 %72اي : اخالق حرفه -

 اي مربیاغ : هاي حرفه صالحیت

دارا برودن گواهینامره    با پنج سال سابفه مررتب  یرا  ماشین ابزار  ،مکانیک  ،فوق دیپلم رشته های ساخت و تولیدحداقل 

  232040410010001استاندارد آموزش شغل مربی ماشین ابزار با کد 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 لی. به دلرود یمعموالً دوار به کار م یو فلز یبه قطعات چوب یو شکل ده دنیتراش یاست،که برا یابزار نی( ماشLatheدستگاه تراش )

 یا رهیمقاطع دا یاالت دارا نیاکثر قطعات ماش سازندیم یمختلف یدستگاه تراش را در فرمها و شکلها تیفیدقت باال و ک با یاقتصاد دیتول

ها استفاده از  روش رینسبت به سا یتراشکار یبه منظور ارزان بودن و سرعت باال یو از طرف باشند یتراش م نیبا ماش دیبوده و قابل تول

 .باشد یو پر استفاده در صنعت م روش معمول کیتراش  نیماش

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

 

 Metal lathe machine operator 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  ترين استانداردها و رشته مهم ٭

 ابزار تیز کن -

 فرزکار-

 قالب ساز -

 طرح هجده ماههتراشکاری  -

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار : د شغلي از جهت آسیبجايگاه استاندار ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع ........................................          و زياغ آور  ج : جزو مشاغل سخت 

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل

 شايستگي -
 

  عناوين  رديف

 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

1 188382072722277 
 بهداشتبکارگیري ضوابط ايمني و 

 در محیط كارگاه حرفه اي 
- 

2 

 
78 82 

 22 92 82 188382072722277 فلزكاري 188382072722287 2

 29 09 72 188382072722277 نقشه كشي 188382072722237 3

 02 38 2 188382072722277 جوشکاري 188382072722207 4

 روتراشي قطعات 188382072722227 5

188382072722287 

188382072722237 

188382072722207 

 

79 10 62 

 02 00 0 188382072722227 داخل تراشي قطعات 188382072722297 1

 02 32 72 188382072722227 و آج زنيتراشکاري قطعات بلند 188382072722217 7

 00 32 9 188382072722217 مخروط تراشي قطعات 188382072722227 0

 82 80 0 188382072722227 كپي تراشي فرم تراشي و 188382072722267 9

 60 28 78 188382072722297 پیچ و مهره تراشي 188382072722727 10

 02 30 9 188382072722217 تراشیدغ قطعات نامنظم 188382072722777 11

 02 30 9 188382072722217 لنگ تراشي قطعات 188382072722787 12

 82 78 2 188382072722227 سرويس و نگهداري ماشین تراش 188382072722737 13

       

 902 232 772 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

در حرفه اي کارگیري ضوابط ايمني و بهداشت ب

 محیط كار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 12 20 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زيست محیطیمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 -کامپیوتر -خته وایت برد ت  دانش :

عکس و  -دیتا پروژکتور–فیلم 

 -کپسول آتش نشانی-پوستر

 لوازم حفاظت فردی

)مرروارد اسررتفاده از گوشرری، عینررک، اصررول حفاظررت فردی -

 دستکش، کفش ایمنی و لباس کار(

   

    عوامل موثر در بروز حوادث  -

    عوامل موثر در بروز حریق  -

    ی دستگاهاصول پوشش حفاظت -

    نحوه صحیح جابجایی قطعات -

    ضواب  ایمنی و بهداشت کار  واصول  -

    کارگاه و نور کافی مناسبتهویه -

    عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور -

    عالئم و دستورالعمل های ایمنی -

    روش های استفاده مناسب از ابزار کار -

    گرفتگی و اثرات فقدان سیم ارت خطرات ناشی از برق-

    اصول کمکهای اولیه-

    اصول پنج گانه آراستگی محی  کار -

  مهارت :

)گوشی، عینک، دسرتکش،  اصول حفاظت فردیبه کارگیری  -

 کفش ایمنی و لباس کار(

   

    بازرسی موارد ایمنی دستگاه های محی  کار -

    و اطفاء حریقشانی استفاده از کپسولهای آتش ن -

    پوشش حفاظتی دستگاه استفاده از -
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    کنترل و اتصال سیم ارت دستگاه-

    جابجایی صحیح قطعات -

    به کارگیری اصول کمک های اولیه در محی  کار-

    (5sاجرای اصول پنج گانه آراستگی محی  کار )-

     

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زيست محیطیمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 انجام کار بدون بروز حادثه-

 حفظ سالمت افراد -

 صحیح از تجهیزاتاستفاده و نگهداری -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار-

 رعایت الزامات سالمت-

 توجهات زیست محیطی :

 استفاده از نور مناسب برای محی  کار-

 مدیریت پسماند-

 مدیریت مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 کاریفلز

 )انتخاب مواد ( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 10 00 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

قطعات نمونه فوالدی، چدنی،   دانش :

مسی، آلومینیومی، کامپوزیتی، 

 سرامیکی و پلیمری
    یر فلزی مواد فلزی و غ-

    فلزات آهنی و غیر آهنی -

    خصوصیات و کاربرد فلزات و غیر فلزات -

  مهارت :

    تفکیک مواد فلزی و غیر فلزی-

    تفکیک فلزات آهنی و غیر آهنی -

    انتخاب مواد مورد نیاز با توجه به نقشه -

 نگرش :

 دقت در تشخیص و انتخاب مواد-

 

 ی و بهداشت : ایمن

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری

 )خ  کشی و انتقال اندازه روی قطعه کار( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز خ  کشی 2 دانش :

 قطعه کار 

 سوزن خ  کش 

 گونیا

 سنبه نشان

 کولیس پایه دار

 سوزن خ  کش پایه دار

 gr 200چکش فلزی 

 خ  کش فلزی

زه گیری طول و سرطوح در سیسرتم متریرک و    واحدهای اندا-

 اینچی

   

    مفهوم خ  کشی و انتقال اندازه-

    کشی ابزار انتقال اندازه و خ   -

    روش های استفاده از ابزار انتقال اندازه -

 4 مهارت :

    استفاده از وسایل انتقال اندازه-

    انتقال ابعاد بر روی قطعه کار  -

خ  کشی روی قطعه کرار بره وسریله سروزن خر  کشری و       -

 کولیس پایه دار

   

 نگرش :

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری  

 )اندازه گیری و کنترل قطعات( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، مواد ابزار ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع کولیس 4 دانش :

 انواع میکرومتر

 زاویه سنج

 راپورتر

 فرمان

 وسایل کمک آموزشی

 

 

    انواع کولیس و طریقه تقسیم بندی ورینه -

    انواع میکرومتر، روش اندازه گیری و خواندن اندازه-

    زهانواع زاویه سنج ، روش اندازه گیری و خواندن اندا-

    فرمانها ،انواع راپورتر-

 1 مهارت :

    استفاده از کولیس -

    استفاده از میکرومتر  -

    استفاده از زاویه سنج -

    

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

  ایمنی و بهداشت :

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری 

 )برشکاری دستی و ماشینی بوسیله اره ( 

 زمان آموزش

 عجم عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز کار  2 دانش :

 گیره رومیزی

 کمان اره

 انواع تیغ اره

 مواد خنک کننده

 دستگاه اره لنگ

 اره نواری

    اصول برشکاری دستی و ماشینی -

    اد خنک کننده موارد استفاده از مو-

    انواع مواد خنک کننده-

    اصول ایمنی درهنگام برشکاری-

 4 مهارت :

    بستن قطعه کار-

    برشکاری بوسیله کمان اره دستی -

    برشکاری بوسیله ماشین اره لنگ و  نواری  -

    

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 ت زمان مدیری-

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 لیل آموزش ی تح برگه -

 عنواغ : 

 فلز کاری 

 )ورقکاری و پرچکاری( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قطعه کار  2 دانش :

 قیچی ورق بری دستی

 چکش

 گیره

 سندان

 صفحه صافی

 چدستگاه پر

 میخ پرچ

    مفهوم ورقکاری -

    وسایل فرم دادن ورق و کاربرد آنها -

    انواع پرچ و کاربرد آن -

    انواع ابزار پرچ و روش استفاده از ابزار پرچ-

    اصول و رعایت موارد ایمنی -

 4 مهارت :

    استفاده از دستگاه پرچ -

    استفاده از چکش و سندان -

    ش ورق هابر-

    خمکاری ورق در زوایای مختلف -

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 : محیطی توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری 

 )سوهانکاری( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قطعه کار  4 : دانش

 گیره و لبه گیره

 انواع سوهان

 گونیا لبه دار

 گونیا موئی

 برس سوهان

 

    مفهوم سوهانکاری و کاربرد آن -

    سوهان و انواع آن -

    شابلون و ....(   ،وسایل اندازه گیری ثابت )گونیا-

    طریقه استفاده از سوهان مختلف -

 22 مهارت :

    شیب دار  ،ح تختسوهانکاری سطو-

    سوهانکاری سطوح منحنی -

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 ی :محیط توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری  

 )قلم کاری( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 مواد، ابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قطعه کار  1 دانش :

 انواع قلم

 چکش

 دستکش

 میز کار 

 

    مفهوم قلم کاری -

    دم پهن و صلیبی ،ناخنی ،قلم های تخت -

    اصول قلمکاری -

 3 مهارت :

    انتخاب قلم مناسب-

    استفاده از انواع قلم-

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 در  انجام کار  دقت-

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 دارد آموزش استان

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری  

 )سوراخکاری و خزینه کاری با دریل دستی و ماشینی(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دریل دستی 2 دانش :

 –ل ماشینی ) ستونی دری

 رادیال (

 گیره رومیزی

 زیر کاری

 11تا  3مته استوانه ای 

 20تا  14مته ساق مخروطی 

 سه نظام مته

 مته خزینه

 مته مرغک

 1کالهک مته صفر تا 

 گوه

 

    مفهوم سوراخکاری و خزینه کاری -

    انواع مته و مته خزینه -

    محاسبه پیشروی و سرعت برش-

    استفاده از دریل های دستی و ماشینی  روش های-

    انواع سه نظام و کالهک ها-

 1 مهارت :

    استفاده از ماشین های دریل دستی و ماشینی -

    تظیم دور در ماشین های دریل -

    استفاده از انواع کالهک مته -

    استفاده از انواع گیره ماشینی-

    انجام سوراخکاری -

    انجام خزینه کاری-

 نگرش :

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری  

 )تیزکردن ابزار ( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 وزشيمصرفي و منابع آم

  1 دانش :

 ماشین سنگ سنباده دو طرفه

 سنگ سنباده

 شابلون مته

 مته

 عینک

 سوزن خ  کش

 سنبه

    اصول تیزکردن ابزار-

    شابلونهای مته -

    اصول تعویض سنگ سمباده و باالنس کردن آن -

    رعایت موارد ایمنی هنگام تیز کردن مته -

 5 مهارت :

    ور و باالنس کردن آن نصب سنگ بر روی مح -

    تیز کردن ابزار دستی)مته،سنبه،سوزن خ  کش( -

    

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 زامات سالمت رعایت ال-

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری  

 )حدیده وقالویز کاری( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستهات توج

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قطعه کار  2 دانش :

 میز کار 

اینچ  4/1جعبه حدیده و قالویز 

 اینچ 1تا 

 11تا  5جعبه حدیده و قالویز 

 میلیمتر 

 حدیده گردان

 قالویز گردان

شابلون دنده اینچی و 

 میلیمتری

 پیچ گوشتی

 روغن پیچ بری

    یچ انواع پ-

    موارد استفاده از انواع پیچها -

    روش استفاده از حدیده های اینچی و میلیمتری -

    روش استفاده از قالویزها-

    تعیین قطر خارجی میله و قطر داخلی سوراخ -

 4 مهارت :

    انتخاب قالویز و حدیده مناسب با توجه به نقشه -

    قالویز کاری -

    یده کاریحد -

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 ی روغن در محی  عدم رهاساز-

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش  

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 فلزکاری 

 )برقوکاری دستی( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میزکار  1 :دانش 

 قطعه کار 

 برقوی دستی

 برقوی شکمی

 برقوی چاقوئی

 برقو گردان

 

    مفهوم برقوکاری -

    متغیر  وثابت  ،انواع برقو های دستی-

    اصول برقوکاری دستی -

 3 مهارت :

    برقوکاری دستی  -

    

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 ت زمان مدیری-

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش    

 تحلیل آموزش ی  برگه -

 عنواغ : 

 نقشه کشی  

 )ترسیم خطوط استاندارد و کارهای نقشه(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 41 51 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته رسم    دانش :

 خ  کش

 درجه 45درجه و  30گونیای 

 مداد

 مداد تراش 

 پاک کن

 پرگار

 شابلون دایره

 کاغذ سفید

 

    نقشه کشی و کاربرد آن -

    نقشه کشی و تجهیزات وسایل -

    در نقشهندارد خطوط و حروف استا -

    اصول ترسیم  دایره و تقسیمات آن -

    اصول ترسیم چند ضلعی های منظم و غیر منظم -

  مهارت :

    سیم انواع خطوط تر-

    ترسیم کادر ترسیم و جدول مشخصات-

    ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم -

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 کار  رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 نقشه کشی 

  ( نماهاترسیم  )

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته رسم   دانش :

 خ  کش

 درجه 45درجه و  30گونیای 

 مداد

 مداد تراش 

 پاک کن

 پرگار

 شابلون دایره

 کاغذ سفید

 

    نما اصول ترسیم سه -

    اصول اندازه گذاری -

    اصول ترسیم تصاویر قطعات -

    روشهای ترسیم اروپایی و آمریکایی-

  مهارت :

    ترسیم سه نما از روی قطعات ساده -

    ترسیم نمای سوم از روی نقشه -

    ترسیم نمای سوم با داشتن دو تصویر -

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 یح از تجهیزات استفاده و نگهداری صح-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 نقشه کشی  

 (انواع پرسپکتیوو )ترسیم نماها از روی پرسپکتیو 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته رسم   دانش :

 خ  کش

 درجه 45درجه و  30گونیای 

 مداد

 مداد تراش 

 پاک کن

 پرگار

 شابلون دایره

 کاغذ سفید

 

    لرانس اندازه و عالئم نقشه ت-

    انطباق و انواع آن -

    و پرداخت سطوح زبری -

    دیمیتریکپرسپکتیو ایزومتریک و -

    اصول ترسیم انواع پرسپکتیو-

    جداول تلرانس ها در اندازه گیری قطعات -

  مهارت :

    ترسیم نماها از روی انواع پرسپکتیو-

    رسپکتیو ایزومتریک و دیمتریکترسیم پ-

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 ماند مدیریت پس-

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 نقشه کشی  

 )ترسیم انواع برش(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي مصرفي و

 تخته رسم   دانش :

 خ  کش

 درجه 45درجه و  30گونیای 

 مداد

 مداد تراش 

 پاک کن

 پرگار

 شابلون دایره

 کاغذ سفید

 

    انواع برش و کاربرد آن -

    اصول برش-

  مهارت :

    ترسیم برش ساده -

    مرکبترسیم برش -

    ترسیم نیم برش -

-    

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 ت مصرف انرژی مدیری-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 نقشه کشی  

 )خواندن نقشه های مرکب(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته رسم   دانش :

 شخ  ک

 درجه 45درجه و  30گونیای 

 مداد

 مداد تراش 

 پاک کن

 پرگار

 شابلون دایره

 کاغذ سفید

 

    نقشه های مرکب و اجزای آن -

    اصول ترسیم نقشه از روی مرکب -

  مهارت :

    ترسیم نقشه های  مرکب -

    خواندن نقشه های  مرکب -

    اندازه گذاری نقشه های مرکب -

    ه گذاری نقشه های مرکب شمار-

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  جوشکاری

 جوشکاری اتصاالت(  )

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 32 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اه جوش برق با متعلقاتدستگ  دانش :
 الکترود با قطرهای مختلف
 قطعه کار با ضخامت مختلف

 فیکسچر
 دستکش
 برس سیمی
 پیش بند

 ماسک جوشکاری 
 پابند 

 چکش جوشکاری

    انواع الکترود و ترکیب و خواص روکش آنها -

    اصول انتخاب آمپر با توجه به  الکترود و ضخامت قطعه کار -

ز پیچدگی و شناسایی اصرول )عیرب یرابی    اصول جلوگیری ا-
 جوش و جلوگیری از آن( 

   

    اصول موارد ایمنی حین انجام جوشکاری-

پیش گرمرایی و پرس گرمرایی و مفهروم روکرش کراری در       -
 جوشکاری 

   

  مهارت :

    راه اندازی دستگاه جوشکاری-

    انتخاب آمپر با توجه الکترود و ضخامت قطعه کار -

    پخباجوشکاری اتصاالت لب به لب بدون پخ و -

    رعایت موارد ایمنی حین جوشکاری-

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 ت الزامات سالمت رعای-

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 (عملیات حرارتی فوالدها )جوشکاری 
 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 يايمن  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قطعه کار   دانش :

 کوره الکتریکی و حرارتی

 جداول حرارتی

 مواد خنک کننده

 دستکش نسوز 

 عینک

 وسایل کمک آموزشی

 

    شیمیایی و تکنولوژی فلزات   ،مکانیکی ،خواص فیزیکی-

 ،سرخت کرردن   ،مل تابانردن مجموعه عملیرات حرارتری شرا   -

 سخت کردن سطحی نیتروژن کردن ،به سازی ،برگشت دادن

   

    دیاگرام تعادل آهن و کربن -

    مواد خنک کاری جهت سخت کاری-

 ،کرروره هررا و حمررام هررای عملیررات حرارترری شررامل اطرراقی-

 گازی  ،الکتریکی

   

 روش قرار دادن قطعرات در کروره و تنظریم و کنتررل زمران     -

 سخت کاری طبق جدول 

   

اکول و برینل( و کنترل قطعرات  رروش های سختی سنجی )-

 سخت کاری شده 

   

  مهارت :

    شناخت فلزات بر اساس تست صدا و جرقه  -

    شناخت قطعات ازروی رنگ مقطع -

    اکول و برینل رسختی به روش  خواندن-

    استفاده از جداول عملیات حرارتی -

    سخت کاری قطعات با کوره الکتریکی -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 جوشکاری ) عملیات حرارتی فوالدها(
 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 وزشيمصرفي و منابع آم

  نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 ر محی  عدم رهاسازی روغن د-

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش  

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
 قطعات  رو تراشی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 74 90 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

اش و متعلقات دستگاه تر  دانش :
 مربوطه
 انواع رنده

 سه نظام و چهار نظام
 مرغک ثابت
 مرغک متحرک
 مته مرغک
 کالهک مته
 قطعه کار
 آچار سه نظام
 ابزار اندازه گیری
 دستگاه سنگ

 انواع رنده

 شابلون رنده

 کفش کار
 عینک ایمنی
 لباس کار

    مفهوم تراشکاری -

    مکانیزم ماشین تراش و قسمتهای آن -

    متعلقات دستگاه تراش -

     رندهبستن قطعه کار و  -

    بار ودور  عمق ،پیشروی ،انتخاب سرعت برش-

اصول کف تراشی روتراشی پله تراشری شریار تراشری و پرخ     -
 تراشی خارجی 

   

    اصول تنظیم فکها -

    زاویای انواع رنده -

    سنگ سمباده های معمولی و الماسه -

    واع شابلونهای رنده و کاربرد آنها ان-

    اصول تیز کردن انواع رنده-

    اصول رعایت موارد  ایمنی در هنگام تیز کردن رنده -

    اصول رعایت مقررات حفاظت و  ایمنی در هنگام تراشکاری -

  مهارت :

    راه اندازی دستگاه تراش -

    ی دستگاه بستن قطعه کار و ابزار رنده بر رو-

    تراشکاری بین سه نظام و مرغک -

    ساعت کردن محور اصلی -

    تراشکاری و هم محور کردن دستگاه مرغک و گلویی-

    تراشکاری بین دو مرغک-

    تیز کردن انواع رنده -

    راه اندازی و رعایت نکات ایمنی دستگاه سنگ -

 نگرش :

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
 قطعات  رو تراشی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 مواد ،ابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -



 29 

 استاندارد آموزش              

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

 قطعات داخل تراشی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 44 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه تراش و متعلقات   دانش :
 مربوطه

 انواع رنده داخل تراش
 سه نظام و چهار نظام

 مرغک ثابت
 رغک متحرکم

 مته مرغک
 کالهک مته
 قطعه کار
 آچار سه نظام
 ابزار اندازه گیری
 کفش کار
 عینک ایمنی
 لباس کار

    انواع مته مرغک-

    اصول مته مرغک زنی-

    اصول سوراخکاری روی دستگاه تراش-

    مفهوم داخل تراشی -

    ابزارهای داخل تراشی -

    داخل تراشی اصول و نکات ایمنی هنگام -

    اصول داخل تراشی پله تراشی و پخ زنی داخلی -

  مهارت :

    مته مرغک زدن-

    سوراخگاری روی دستگاه تراش-

    انجام و بستن ابزار داخل تراشی -

    شیار و پخ زنی داخلی  ،داخل تراشی -

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش  

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
     و آج زنیقطعات بلند تراشکاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش  دانش :
 لینت ثابت و متحرک
 مته مرغک 
 مرغک گردان
 قطعه کار

 دستگاه تراش
 رنده

 قرقره آج زن
 فک های نرم
 عینک ایمنی

 

ین دو مرغک)گیره قلبی و صفحه ابزار های تراشکاری قطعات ب-
 نظام(

   

    روش بستن قطعات بین دو مرغک و تراشکاری قطعات بلند-

    انواع مرغک)ثابت و متحرک(-

روشهای هم محور کرردن مرغرک و گلرویی دستگاه)عرضری و     -
 ارتفاعی(

   

    روش تراشکاری قطعات بلند بین دو مرغک-

    (لینت ) کاربرد کمربند-

     روشهای بستن کمربند ثابت و متحرک و تنظیم آن-

    مفهوم آج زنی -

    شناخت انواع قرقره های آج و محاسبات آن -

    انواع آج و کاربرد آن -

    انتخاب دور و سرعت پیشروی مناسب  ،اصول آج زنی-

    رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در هنگام کار -

  رت :مها

    بستن قطعات بین دو مرغک-

    آزمایش هم محوری دستگاه-

    تراشکاری قطعات بین دو مرغک-

    بستن کمربند بر روی دستگاه -

    تنظیم فک های کمربند بر روی قطعه کار -

    تراشیدن قطعات به کمک لینت ثابت و متحرک -

    هنگام آج زنی تنظیم دوران و پیشروی دستگاه در  -

    آماده سازی قطعه برای آج زنی  -

    زدن آج روی قطعه -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
     و آج زنیقطعات بلند تراشکاری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 ایت الزامات سالمت رع-

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش  

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 قطعاتمخروط تراشی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 30 44 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش و متعلقات آن  دانش :

 ساعت اندیکاتور

 کولیس

 خ  کش راهنما

 مرغک ثابت

 مرغک گردان

 جداول مثلثاتی

 ماشین حساب

 

    مخروط تراشی و کاربردآن  اصول-

    روشهای مخروط تراشی-

بره روش انحرراف سروپرت     محاسبات فنی مخرروط تراشری  -
 فوقانی 

   

محاسبات فنی مخروط تراشی به روش انحرراف خر  کرش     -
 راهنما

   

محاسبات فنی مخروط تراشری بره روش انحرراف دسرتگاه      -
 مرغک 

   

  مهارت :

    مخروط تراشی به روش انحراف سوپرت فوقانی -

    مخروط تراشی به روش انحراف خ  کش راهنما -

    خروط تراشی به روش انحراف دستگاه مرغکم -

    ایمنی هنگام مخروط تراشی رعایت موارد  -

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 ایت الزامات سالمت رع-

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
   کپی تراشی و  فرم تراشی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 24 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش  دانش :
 انواع رنده
 R1-14شابلون رنده 

 عینک ایمنی
 سنگ سنباده رومیزی
 دستگاه کپی تراش

 

    قطعات فرم و کاربرد آنها -

     های فرمرند-

    شابلون فرم انواع -

    مفهوم فرم تراشی  -

    دستگاه کپی تراش و قسمتهای آن  -

    قطعات فرم دنده های فرم و انواع شابلن ها  -

    اصول رعایت و مقررات حفاظت  ایمنی  -

  مهارت :

    بستن رنده روی دستگاه-

    تراشکاری قطعات فرم دار-

بستن و تنظیم قطعه کار و  اصول مماس کردن لمس کننده  -

 ده با رن

   

    فرم تراشی -

    کپی تراشی

    تیز کردن رنده های فرم مطابق شابلون-

    

    اصول سرویس و نگهداری دستگاه کپی تراش -

 



 34 

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
 فرم تراشی و کپی تراشی   

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 ایت الزامات سالمت رع-

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
 پیچ و مهره تراشی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 02 94 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيست توجهات

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش  دانش :
 رنده پیچ بری
 شابلون رنده
 شابلون رزوه
 گام سنج
 

ذوزنقه( اینچی و  ،مربعی ،دنده مثلثیو کاربرد آنها ) پیچانواع  -

 میلی متری 

   

     و مشخصات فنی پیچ گام  ،پیچ های لوله-

    ذوزنقه( ،مربعی ،سبات فنی مربوط به پیچ ها )سرتیزمحا -

    موارد ایمنی هنگام پیچ تراش -

    اصول تیز کردن رنده های پیچ بری

    شابلونهای پیچ و رنده-

    اصول حدیده کاری و قالویز کاری روی ماشین تراش -

    موارد ایمنی ضمن حدیده و قالویز کاری  -

  مهارت :

    بستن رنده های پیچ بری-

) میلری  تراش پیچ و پیچ مهره دنده مثلثی طبرق اسرتاندارد    -
 متری و اینچی (

   

    تراش پیچ مربعی و ذوزنقه طبق استاندارد

    حدیده کاری و قالویز کاری روی ماشین تراش-

 نگرش :

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 
  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 
 تراشیدن قطعات نامنظم 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 34 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش  دانش :
 سوزن خ  کش پایه دار
 چهار نظام تکرو
 صفحه نظام
 وزنه تعادل
 

یزم چهار نظام تکرو و صفحه نظام و مزایای اسرتفاده از  مکان -
 آنها 

   

بستن چهار نظام و صرفحه نظرام بره محرور اصرلی و       اصول-
 چدنی روی صفحه نظام گونیای 

   

    اصول تراشکاری قطعات نامنظم-

    روش باالنس کردن-

    اصول رعایت مقررات حفاظت ایمنی  -

  مهارت :

ت روی چهار نظام و صفحه نظرام توسر  سروزن    قطعا بستن-
 خ  کش پایه دار و ساعت اندازه گیری و مرغک دستگاه 

   

بستن قطعات غیر منتظم روی چهار نظام و صرفحه نظرام و    -
 بستن گونیای چدنی روی صفحه نظام 

   

باالنس نمودن چهار نظام و صفحه نظام به منظور جلوگیری  -
 از نیروی گریز از مرکز 

   

و مرنظم   غیرر تراشیدن قطعات نا منظم در روی چهار نظرام   -
 صفحه نظام 

   

 نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 سالمت رعایت الزامات -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 
 قطعات  یلنگ تراش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 34 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 تبطمر محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه تراش  دانش :
 مرغک ثابت
 مرغک گردان

 سوزن خ  کش پایه دار
 مته مرغک
 صفحه مرغک

 

    مفهوم لنگ تراشی و محورهای لنگ  -

    انواع لنگ و کاربرد آنها  -

     ی بله استفاده از صفحه نظام و گیره قنحو -

    نگ تراشی قطعاتاصول ل -

    اصول مته مرغک زنی در لنگ ها-

  مهارت :

    قطعه کار به چهار نظام تکرو و صفحه نظام  بستن -

    پیشانی قطعه کار برای لنگ تراشی  ،خ  کشی -

    بستن قطعه کار مابین دو مرغک -

    تراشیدن قطعات لنگ

    مته مرغک زنی و لنگ تراشی -

 رش :نگ

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : توجهات زیست

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -
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 استاندارد آموزش              

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواغ : 

 سرویس و نگهداری ماشین تراش 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 12 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع پیچ و مهره  ش :دان

 انواع چرخ دنده

 یاتاقان

 پین و اشپیل

 بلبرینگ و رولبرینگ

    استفاده از کاتالوگ جهت تنظیم ماشین تراش -

شناسایی محل های گریس خرور و روغرن خرور قسرمتهای     -

 مختلف دستگاه 

   

انواع روغن مرورد مصررف در دسرتگاههای مربوطره طبرق       -

 کاتالوگ

   

ای  دوره ای )روزانه، هفتگری ، ماهانره ، فصرلی و    سرویسه -

 سایر (

   

اصول استفاده از کاترالوگ سررویس و نگهرداری از ماشرین     -

 تراش 

   

    اصول رعایت موارد ایمنی ضمن سرویس ماشین تراش -

    مهارت :

    گتنظیم ماشین تراش با استفاده از کاتالو -

    گریس کاری و روغن کاری قسمتهای مختلف دستگاه -

انجام سرویسهای  دوره ای )روزانه، هفتگی ، ماهانه ، فصلی -

 وسایر(

   

    تنظیم ترمز دستگاه-

    تنظیم تسمه های دستگاه-

    تعویض فیلتر روغن یا بازیابی فیلتر-

نرده پیشرروی،   تعویض روغن دستگاه)جعبه دنده اصلی،جعبه د

 جعبه دنده سوپورت(

   

    تمیز کردن ماشین تراش -
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 موزش استاندارد آ             

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنواغ : 

         سرویس و نگهداری ماشین تراش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي زيستتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 حفظ سالمت افراد -

 دقت در  انجام کار -

 مدیریت زمان -

 استفاده و نگهداری صحیح از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محی  کار -

 رعایت الزامات سالمت -

 محیطی : جهات زیستتو

 مدیریت پسماند -

 عدم رهاسازی روغن در محی  -

 مدیریت مصرف انرژی -



 41 

 

 برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

cmرسم مي  رسم جه  رالس نقش  رشي  1 171×111 عدد براي هر رارناه11   - 

cmرسم تخت  رسم جه  رالس نقش  رشي 2 11×51 عدد براي هر رارناه11   - 

عدد براي هر رارناه1 چرخ دار صند ي 5  - 

نتريك دستگاه0هر 01111mm صتي  صاهي ب  ابااد 4  - 

نتريك دستگاه0هر متوسك دريل رومي ي با س  نظام و نيره 1  - 

نتريك دستگاه0هر س  هاز با هاي  دستگاه سنگ سنباده دو طره  6  - 

رمانيدستگاه اره  7 نتريك دستگاه11هر متوسك   - 

طبق  0هايل  رمد اب ار 0 نتريك دستگاه0هر   - 

نتريك دستگاه11هر 221v دريل دستي با هاي  و رلي  9  - 

نتريك دستگاه 11هر بادي  سنگ خرطومي با رلي  ضمائم 11  - 

نتر يك عدد 11هر ساده قيچي اهرمي 11  - 

نتر يك عدد 11هر مررب قيچي اهرمي 12  - 

نتر يك عدد 11هر متوسك دستگاه شماره رروف زن 15  - 

 - هر نتر يك مي  با نيره قابل تنظيم مي رارتك نتره  14

دستگاه براي هر نتر 1 يك متري ماشين تراش مرغك دار 11  - 

عدد براي هر نتر1 مخصوص دستگاه هوق س  نظام باهك هاي روودارد 16  - 

هوقمخصوص دستگاه  چهار نظام منظم 17  - هر دو دستگاه يك عدد 

 - هر دو دستگاه يك عدد مخصوص دستگاه هوق چهار نظام غير منظم 10

 - هر دو دستگاه يك عدد مخصوص دستگاه هوق صتي  نظام 19

 - براي هر دستگاه يك عدد مخصوص دستگاه هوق صتي  مرغك با مياهظ 21

از هرردام 21-41و 61 نيره قلبي 21  - هر دستگاه يك عدد 

ميلي متر 1 -41 رل  و نيره هشنگي 22 دستگاه يك عدد 1هر    - 

 - هر س  دستگاه يك عدد مخصوص دستگاه  ين  راب  و متيرك 25

  تر يك دستگاهن 0هر  1-16نوع متوسك دريل رومي ي 24

  براي هر عدد 1/6 -15 س  نظام دستگاه دريل هوق 21
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 برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  شخصات فني و دقیق م نام  رديف

 - هر دستگاه يك عدد متوسك نيره دريل رومي ي مربوط  26

 - نتر يك دستگاه 11هر  41mm دريل ستوني 27

 - براي دستگاه 1mm-16 س  نظام مت  جه  دستگاه هوق 20

 - براي دستگاه متوسك نيره مربوط  جه  دستگاه هوق 29

 - نتريكدستگاه0هر توسكم سنگ رومي ي دو طره  51

 - نتر يكدستگاه 11هر متوسك سنگ هاي  دار دو طره  51

 - نتر يكدستگاه 11هر ب رگ سنگ هاي  دار دو طره  52

 - نتر يكدستگاه 11هر متوسك دستگاه اره  نگ 55

 - نتر يكدستگاه 11هر 01111mm صتي  صاهي با هاي  و متالقات 54

 - نتر يك روره 11هر ا كتريكي متوسك روره 51

 - نتر يك رمپوسور 11هر هوا رمپوسور 56

 - نتر يك مي  0هر 111111mm مي رار با نيره رومي ي 57

 - مخصوص مربي 11171mm مي  مربي 50

 - رپسو ل بر ا ي رارناه 2 ريلونرمي هو در خشك 6 رپسول آتش نشاني 59

 - ستگاهنتر  يك د 11هر   اونيورسال دستگاه مت  تي  رن 41

 - نتر يكدستگاه 0هر  221v دريل دستي 41

 - نتريك عدد 11هر متري51باقرقره  رابل سيار با چهار هري  42

 - نتريك عدد 11هر ريلوئي 11 سندان با هاي  45

  يك عد د بر ا ي هر نتر 1mm-15 س  نظام مت  44

 - يك عد د بر ا ي هر نتر طره  4 رنده بند 41

 - يك عد د بر ا ي هر نتر يك طره  دهايسري رنده بن 46

 - يك عد د بر ا ي هر نتر با تنظيم سريع دنده بند 47

 - يك عد د بر ا ي هر نتر ميلي متر 5و4و1 دنده نير برش 40

رنده بند داخلي جه  بستن   49

 رنده هاي

11110و06و6 يك عد د بر ا ي هر نتر - 

 - يك عددهرس  نتر ساده نگهدارنده قرقره آج 11

 - هرس  نتريك عدد مررب نگهدارنده قرقره آج 11
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 برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - براي هر رارناه رسم111171cm مي  مخصوص رالس نقش  رشي  12

 - براي هر رارناه رسم5111cm تخت  مخصوص رالس نقش  رشي 15

 - نتر يك عدد 0هر  بادست  سنگ تي  رني قرقره 14

 - براي هر رارناه چرخدار صند ي مخصوص رالس نقش  رشي 11
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 ابزاربرگه استاندارد 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

عدد براي هر رارناه11 نقش   رشي چراغ مخصوص 1  - 

ب رگ نمايي و روچك  اشل 2
 نمايي

هعدد براي هر رارنا1  - 

سري براي هر رارناه1 سري رامل هيستو   5  - 

سري براي هر رارناه11 سري رامل جاب  هرنار 4  - 

عددي0 راهيد 1 سري براي هر رارناه11   - 

سري براي هر رارناه 11 هندسي شابلن 6  - 

سري براي هر رارناه11 هرم شابلن 7  - 

1/1 اتود 0 سري براي هر رارناه11   - 

7/1 اتود 9 ي براي هر رارناهسر11   - 

9/1 اتود 11 سري براي هر رارناه11   - 

درج 91درج  و61 مت  خ ين  با دنبا   استوان  اي 11 هر س  نتر يك عدد از هر  

 ردام

- 

نتريك عدد از هر  0هر  متوسك آچارهاي مخصوص خارجمع رن 12

 ردام

- 

%1رو يس مررب با دق  15  11cm هر نتر يك عدد از هر ردام - 

 - هر نتر يك عدد از هر ردام 21cm خك رش هل ي 14

درج  91 نونياي تخ  11  - هر نتر يك عدد از هر ردام 

 211و571و mm411 1و2و5انواع سوهان نرد نمره  16

 بطول

 - هر نتر يك عدد از هر ردام

 211و571و mm411 1و2و5انواع سوهان نيم نرد نمره  17

 بطول

 - هر نتر يك عدد از هر ردام

 211و571و mm411 1و2و5انواع سوهان چهار نوش نمره  10

 بطول

 - هر نتر يك عدد از هر ردام

 211و571و mm411 1و2و5انواع سوهان س  نوش نمره  19

 بطول

 - هر نتر يك عدد از هر ردام
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 ابزاربرگه استاندارد 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - ر يك عدد از هر ردامهر نت دستي رمان اره 21

 - هر س  نتر يك عدد از هر ردام متوسك س  نوش و قاشقي، شاهر تخ  21

 - نتريك عدد از هر ردام 0هر  متري 1/1 12/1رو يس هاي  دار با دق   22

 - نتريك عدد از هر ردام 0هر  هاي  دار سوزن خك رش 25

بلوك  )جه  رار در  روي  24

 صتي  صاهي(

 - نتريك عدد از هر ردام 0هر  منشوري

بلوك  )جه  رار در  روي  21

 صتي  صاهي(

 - نتريك عدد از هر ردام 0هر  نونيائي

 - نتر يك جاب  11هر  ميليمتري و اينچي جاب  آچار رامل 26

 - هر نتر يك ريف متوسك عددي 12سوهان ريتي  27

روغن دان 20
4
  يتري1

4
1

  يتري

 - هر دو نتر يك روغن دان

 - نتر يك عدد 0هر  جه  تي  رردن سنگ سنگ استوان  اي بلند 29

 - نتر يك عدد 0هر  mm 1111111 سنگ نت  51

 - نتر يك عدد 2هر  متوسك نونياي  ب  دار 51

 - هر س  نتر يك سري mm 15- 11/1 از سري مت  52

 - نتر يك سري 1هر  mm 6 -1  يليمترم 1/1سري مت  با  اختالف  55

 - نتر يك سري 1هر  mm 11-1/6 ميليمتر 1/1سري مت  با  اختالف  54

 - نتر يك سري 0هر  mm 15-1/6 ميليمتر 11/1جاب  مت  با  اختالف  51

 - هر نتر يك عدد ميلي متر 6/1 درج  61مت  مرغك  56

 - عددهر نتر يك  ميلي متر 1/2 درج  61مت  مرغك  57

 - هر س  نتر يك عدد ميلي متري4 درج  61مت  مرغك  50

و   1و  11و  19و 21 مت  خ ين  سرتخ  با زبان  سرخود 59

 mm 11و11

 - نتريك عدداز هرردام1هر

 - نتريك عدداز هرردام1هر 10و21و24و26 مت  خ ين  سرتخ  در اندازه اي 41

 - س  نتريك عددهر  با ساق استوان  اي درج  91هليس  نير  41

 - هر س  نتر يك عدد با ساق استوان  اي درج  61هليس  نير  42
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 ابزاربرگه استاندارد 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - نتر يك عدد از هر ردام 1هر  6و0و11وH712 برقو دستي 45

 - نتر يك عدد از هر ردام 1هر  12و16وH721 برقوي ماشيني 44

 - هر س  نتر يك عدد R1-R7 mm شابلون قوس 41

 - هر س  نتر يك عدد R1/7-11 mm شابلون قوس 46

 - هر س  نتر يك عدد از هر ردام 110و  141درج  شابلن مت  47

 - هر س  نتر يك عدد از هر ردام هل ي مدرج شده نقا   40

 - نتر يك عدد 0هر  دقيق  1با دق   زاوي  سنج اوينورسال 49

 - نتر يك عدد 16هر  مامو ي تراز دقيق 11

 - نتر يك عدد 0هر  مرر  ياب نونياي مررب 11

 - نتر يك عدد 0هر ميليمتري 111111 درج 121نونياي  12

 - هر نتر يك سري جه  هرچ رار هرچ رن سنب  15

 - هرس  نتريك سري از هرردام  m5, m4, m1, m6 سري قالوي  14

 - هرس  نتريك سري از هرردام m0, m11,m12 سري قالوي  11

 - هرس  نتريك سري از هرردام 1و2و5نمره  سري قالوي  نردان 16

 - نتر يك سري 0هر  مخصوص قالوي  رش 17

 - هرس  نتريك سري از هرردام M4,M1,M6M0,M11 رديده 10

 - هرس  نتريك سري از هرردام 1و2و5نمره رديده نردان 19

 - نتريك عددازهرردام  0هر 6H7،0H7،11H7 برونرو 61

 - نتريك عددازهرردام  0هر M6,M0,M11,M12 هرمان هيچ 61

 - نتريك عددازهرردام  0هر M6,M0,M11,M12 هرمان مهره 62

 - نتريك عددازهرردام  0هر   A-Zاز ميليمتر 5سنب  رروف  65

 - نتريك عددازهرردام  0هر ميليمتر 1-9از  ميليمتري 5سنب  اعداد  64

 - جاب  5نتر  0هر  ميليمتر 1-9از  ميليمتري 1سنب  اعداد  61

رو يس عمق سنج با  66

 %2دق 

سانتيمتري 51  - عدد 2نتر  0هر  
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 ابزاربرگه استاندارد 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - عدد2نتر  0هر  mm 21-1 ميكرومتر 67

 - ر يك عددنت 0هر  mm 11-21 ميكرومتر 60

 - نتر يك عدد 0هر  1ً-1 ميكرومتر اينچي 69

 - نتر يك سري 0هر  متوسك انواع قيچي دستي 71

متري  51هري   4 رابل سيار با قرقره 71  - نتر يك سري 16هر  

 - هر س  نتر يك عدد از هر ردام 2و4و6و0وmm 11 مت  ا ماس  72

درج  141و 110 شابلن مت  مدرج شده 75  - نتر يك عدد از هر ردام هرس   

نرمي 511يا  211 چكش هل ي 74  - هر نتر يك عدد 

نرمي 511 چكش هالستيكي 71  - هر نتر يك عدد 

 - هر س  نتر يك عدد از هر ردام  دست  روتاه و بلند هيچ نوشتي 76

 - هر س  نتر يك عدد از هر ردام  در اندازه هاي مختلف هيچ نوشتي چهارسو 77

 - نتر يك سري 0هر  mm 16- 1/2 چار آ نسري آ 70

1-4نمره  انواع رالهك مت  79  - نتر يك عدداز هر ردام  1هر  

 - هر س  نتر يك عدد نوع متوسك  نيره دستي  والئي 01

 - عدد 2هر نتر  نسب  ب  نوع نيره  ب نير 01

 - نتر يك سري 0هر  متوسك انواع انبردس  02

 - نتريك عددازهرردام 1هر و داخليخارجي  هرنار هاشن  اي 05

و با هاي   1011با دق   ساع  اندازه نيري با دق  04

 مغناطيسي

 - نتر يك عدد 0هر 

  نتر يك عدد16هر جه  تنظيم نونياها  نونياي استوان  اي 01

  نتر يك عدد16هر متوسك خك رش موئي 06

 - نتريك تيوپ4هر  مايع در تيوپ  رات ربود جه  خك رش 07

 - هر نتر يك عدد دنبا   شش نوش سنب  نشان 00

 - هر نتر يك عدد متوسك هرنار هنري جه  خك رشي 09

 - نتر يك عدد 0هر  متوسك هرنار رشوئي 91

 

 

 

 

 



 47 

 

 ابزاربرگه استاندارد 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - هريك نتر يك عدد متوسك سوزن خك رشي 91

 - نتر يك عدد 4هر متوسك قلم دستيانواع  92

ميليمتر 511و211طول انواع سوهان تي  يك آج  95  - عددازهر ردام1هرنتر 

 211و  571و  mm 411 انواع سوهان تخ  نمره 94

 161و 211و

4-5-2-1-1 

 - عددازهر ردام1هرنتر

 - يك عددبراي هر نتر 11cm %1رو يس مررب با دق   91

% 2رو يس مررب با دق  96

 ميلي متر

21 cm نتر يك عدد4هر - 

97     

% 2رو يس هاي  دار با دق  90

 ميلي متر

cm 11 نتر يك عدد0هر - 

ساع  ا ندا زه نير با هاي   99

 مغناطيسي

 - نتر يك عدد4هر ميليمتر  1011بادق 

 - نتر يك عدد5هر ميلي متر  1011با دق  1-21ميكرومتر قطرسنج 111

 - نتر يك عدد1هر ميلي متر   1011با دق  21-11ميكرومتر قطرسنج 111

 - نتر يك عدد0هر ميلي متر   1011با دق   11-71ميكرومتر قطرسنج 112

 - نتر يك عدد0هر ميلي متر   1011با دق   71-111ميكرومتر قطرسنج 115

 - نتر يك عدد5هر مامو ي متوسك نقا   مدرج 114

 - نتر يك عدد0هر ق  دقي 1بادق   زاوي  سنج اونيورسال 111

 - نتر يك عدد0هر 1112cm نونياي موئي 116

 - نتر يك عدد0هر متوسك نونياي مررب 117

 - هرنتر يك عدد ميلي متري و اينچي دنده سنج 110

 - هرنتر يك عدد ذوزنق  اي شابلن هاي هيچ 119

 - هر نتر يك  عد د ا ز هررد ا م درج  51و 11و  61 شابلن هاي رنده 111

 - هرس  نتر يك عدد متوسك سوزن خك رش هاي  دار 111

 - هر س  نتر يك عدد نرمي 511 چكش هل ي 112

 - هر نتر يك عدد نرمي 511 چكش هالستيكي 115

 - نتر يك عدد 4هر متوسك قرقره سنگ تي رني با دست  114
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 ابزاربرگه استاندارد 

 ت توضیحا تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 - نتر يك عدد 0هر  16و21و21وmm 51 دهان اژدر 111

 - نتر يك عدد 0هر  21و22و21وmm 52 برونرو )هرمان( 116

 - هر نتر يك سوهان CN51 سوهان هليس  نيري تخ  117

 روغن دان 110
4 يتري

1

 

 - هر نتر يك عدد

 - ك عددنتر ي 2هر  11و12و16وmm 10 برونرو)هرمان( 119

 - نتر يك عدد0هر 1ً-1 ميكرومتر اينچي 121

 - نتر يك عدد0هر با رابك هاي مربوط  ميكرومتر عمق سنج ميليمتري 121

 - هر نتر يك جاب  1-9 ميلي متري 5سنب  اعداد  122

 - هر نتر يك جاب  A-Z ميلي متري 5سنب  رروف رامل 125

 - س  نتر يك عدد هر درج  141و 110 شابلن مت  مدرج شده 124

 - هر س  نتر يك عدد 7R-1R شابلن قوس 121

 - هر س  نتر يك عدد 11R-1/7R شابلن قوس 126

 - هر س  نتر يك عدد 21R-1/11R شابلن قوس 127

 - نتر يك عدد 0هر  قيراطي ا ماس سنگ 120

 - هر نتر يك عدد سانتي 21 مترهل ي مدرج شده 129

 - تر يك عددهر ن متري 5 مترنواري 151

 - هر س  نتر يك عدد متوسك شابر س  نوش 151

 - هر نتر يك عدد 51cm سوهان هليس  نيري تخ  152

 روغن دان 155
4 يتري 

1

 

 - هر نتر يك عدد

 - براي هر رارناه mm1/1 اتود مخصوص رالس نقش  رشي 154

 - هر رارناهبراي  mm 7/1 اتود مخصوص رالس نقش  رشي 151

 - براي هر رارناه mm 9/1 اتود مخصوص رالس نقش  رشي 156

ز  هر ردام  يك عد د  ا 66,00mm رنده )تيغچ ( 157

 براي  هر  نتر

- 

هر ردام  يك عدد   زا 1111,1212mm رنده )تيغچ ( 150

 هر  نتر  يبرا

- 

هر د و  نتر يك عدد از  1414,1616mm رنده )تيغچ ( 159

 رد ا م هر

- 

هر د و  نتر يك عدد از  5mmو4و1 رنده )برش( 141

 هر ردام

- 
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 ابزاربرگه استاندارد 

توضیحا تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 ت 

هر    براياز  هر ردام  يك عدد   ISO1-ISO9 رنده هاي هيش ساخت  141

 نتر

- 

ك عدد  براي  هر  از  هر ردام  ي متوسك -ريتي  رنده هاي داخل تراش 142

 نتر

- 

م  يك عدد  براي  هر  ااز  هر رد ب رگ -ريتي رنده هاي داخل تراش 145

 نتر

- 

 - نتر يك عدد از هر ردام  4هر  6mmو0و11و12 برقوي استوان  اي راب  144

 - امدنتر يك عدد از هر ر  4هر 16و10و21 برقوي استوان  اي راب  141

 - نتر يك جاب    0هر  11mm-41 اي مت  هاي ميلي متري جاب  146

 - هرنتريك عدد 6/1mmو1/2 درج  61مت  مرغك  147

 - نتر يك جاب   با  اختالف  4هر   1mm-16 مت  هاي ميلي متري جاب  اي 140

 - از هر ردام نتر يك جاب   0هر  6/1mm-11 مت  هاي ميلي متري جاب  اي 149

 - هر ردام  زيك جاب  ا نتر  0هر  14mmو16و10وHSS 21مت  111

 - نتر يك جاب  از هر ردام  0هر  22mmو24و21و20وHSS 51مت  111

 - نتر يك عد د از  هر ردام  2هر  ميليمتر 2/1و0/1با نام  قرقره آج موازي و ضربدري 112

 - نتر يك عدد 0هر  درج   91و61 مت  خ ين  زاوي  دار 115

 - نتريك جاب 0هر M5-M12 جاب  رديده و قالوي  114

 - هرنتريك عدد رتاظتي  عينك 111

 - هرنتريك عدد مو ي متوسك برس مويي 116

 - طول دوره در يك عدد نتر 2هر زبر و متوسك قرص سنگ سنباده 117

 - يك عدد نتر هر 1111111mm سنگ نت  110

11و12و16و10  برونرو )هرمان( 119 mm  نتر يك عد د  ا ز هر ردام  0هر  - 

نتر يك جاب  11هر رامل تك  هاي اندازه نيري با هاي  161   

 - هر نتر يك رمد طبق نقش  رمد اب اربراي هر دستگاه 161
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 مصرفیبرگه استاندارد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

جهو  روالس نقشو      هاك رون  1

 رشي
 - عدد براي هر نتر1 نرم

 - عددبراي هر نتر1 مخصوص جه  رالس نقش  رشي برس 2

جهو  روالس نقشو      نوك اتود 5

 رشي
 9/1و7/1و1/1

از هرردام يك عدد براي 

 هرنتر
- 

جهو  روالس نقشو      A4راغذ 4

 رشي
 برگ111

برگ براي 111يك بست  

 هر نتر
- 

جهو  روالس    روهوش روارآموز  1

 نقش  رشي
 - دس  براي هر نتر1 ستيد رنگ

 - نتر 11متر براي  st57 mm11161u 2آهن ناوداني   6

 - نتر 11متر براي  pvc mm 19112 1/1تسم  آهني يا  7

mm2511141 تسم  آهني  0

st57 
 - نتر 11متر براي  4

 - نتر 11متر براي  st57 121521 2 نبشي 9

 - نتر 11متر براي  st57 6121 1/1 چهارنوش 11

 - نتر 11متر براي  st57 91211/1 1/1 ورق آهني 11

 - نتر 11متر براي  141422 5 ورق آهني 12

 - نتر 11متر براي  K20  MA 91 6111 1/1 ميل نرد 15

 - نتر 11متر براي  st57 1161 5 ناوداني 14

 - نتر 11متر براي  st57 1411141 5تسم   11

 - نتر 11متر براي  st57 2721 2 چهارنوش 16
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 مصرفیبرگه استاندارد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  فردي

 - نتر 11متر براي  st57 7111 1/1 ميل نرد 17

 - نتر 11متر براي  st57 601141 1/1تسم   10

 - نتر 11متر براي  ust 91211/1 2ورق  19

 - نتر 11متر براي  st57 Mm5221 1 چهارنوش 21

 - نتر 11متر براي  ust 141422/1 5ورق  21

 - نتر 11متر براي  st57 11521 1/2نبشي  22

 - نتر 11متر براي  ust  171212/1 1/5 1415ورق 25

 - نتر 11متر براي  st57 1251 2 ميل نرد 24

 - نتر 11متر براي  st57 0171 2ميل نرد   21

 - نتر 11متر براي  st57 19161 4ميل نرد   26

 - نتر 11متر براي  st57 0111 2ميل نرد   27

 - نتر 11متر براي  st57 14161 5ميل نرد  20

 - نتر 11متر براي  st57 4111 1ميل نرد   29

 - نتر 11متر براي  st57 5111 1ميل نرد    51

 - نتر 11متر براي  st57 12141 5ميل نرد    51

 - نتر 11متر براي  st57 61111 1/1ميل نرد   52

 - نتر 11متر براي  st57 11111 1/1ميل نرد  55

 - نتر 11متر براي  st57 11111 1/5ميل نرد   54

 - نتر 11متر براي  st57 71151 1/1ميل نرد  51

 - نتر 11متر براي  st57 511mm 2ميل نرد  56

 - نتر 11متر براي  st57 21mm 5ميل نرد  57

 - نتر 11متر براي  st57 21mm 5ميل نرد    50

 - نتر 11متر براي  st57 12mm 4ميل نرد   59

 


