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   2گر درجه ريخته: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
است كه بتواند از عهده انجام فلزكاري عمومي، آماده كردن ماسه، قالبگيري مدلهاي  كسي 2ريخته گر درجه 

 و كنترل و تكميل محصول ريختگي آلومينيم، هساده و شياردار، ذوب آلومينيم و بارگيري از كوره مربوط
ي، قالبگيري قالبگيري انواع مدلهاي نامنظم چند پارچه، مدلهاي قرقره و روباز، قالبگيري با ماشين قالبگير

مدلهاي كشودار، رنگ كردن سطح قالبهاي ماهيچه ها، ساخت انواع ماهيچه، ذوب چدن با كوره هاي زميني 
و دوار و تعمير آنها، قالبگيري چند طبقه اي با درجه و بدون درجه از مدلهاي ساده و انواع لوله هاي زانويي، 

 .چه سر خود برآيديا ماهب، چهار راهي سه راهي

   :ورودي هاي كارآموزويژگي 
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسمي و ذهني: توانايي جسميحداقل 

    ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     906         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       128       :              ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       778     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        -       :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت       -       :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -      :           زمان سنجش مهارت        ـ

   :مهارت كارآموزروش ارزيابي 
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  )ريخته گري( متالورژي صنعتي ليسانس  :حداقل سطح تحصيالت 
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  2گر درجه  ريخته:نام شغل
 ست توانايي هاي شغل فهر

 عنوان توانايي رديف

 توانايي ترسيم اشكال هندسي و نماها  1

 توانايي مجهول كشي ساده   2

  توانايي انجام محاسبات فني ساده  3
  توانايي بكارگيري سيستم هاي اندازه گيري  4
  برشكاري انواع قطعات فلزي توسط اره دستيتوانايي  5

  توانايي اره كاري چوبي  6
  سنباده و سوهانكاري قطعات فلزي در حد مورد نياز ريخته گر توانايي  7

  حديده و قالويز كاريتوانايي  8

  سوراخكاري قطعات فلزيتوانايي  9

  سنگ زدن قطعات فلزي توسط دستگاه سنگ فيبري و ماشين سنگ سنبادهتوانايي  10

  جوشكاري سطحي با قوس الكتريكيتوانايي  11

 اده كردن ماسه قالبگيري آمتوانايي  12

  )بدون استفاده از مدل (قالبگيري توانايي  13

  قالبگيري مدلهاي ساده و شياردارتوانايي  14

  ايجاد سيستم راهگاهي و تغذيه گذاري و انواع مبردتوانايي  15

  قالبگيري مدلهاي دو پارچه ساده و ماهيچه دارتوانايي  16
 ري از كوره ذوب آلومينيم ذوب آلومينيم و بارگيتوانايي  17

  حمل مذاب با بوته و ريختن مذابتوانايي  18

  كنترل و تكميل محصول ريختگي آلومينيميتوانايي  19

  ساخت پس قالب گچيتوانايي  20

  قالبگيري انواع مدلهاي نامنظم يك و چند پارچهتوانايي  21
 )ماهيچه برگردان( قالبگيري مدل قرقره توانايي  22

   قالبگيري مدلهاي روبازاييتوان  23
  توانايي استفاده از چپلت و مونتاژ ماهيچه در قالب  24
   قالبگيري مدلهاي ساده با ماشين قالبگيريتوانايي  25
   قالبگيري مدلهاي كشودارتوانايي  26

  
  

  

 



 3

  2گر درجه  ريخته:نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  سطح قالبها و ماهيچه هاتوانايي رنگ كردن   27
   قالبگيري زميني روباز بزرگ بدون مدلتوانايي  28
   ساخت انواع ماهيچهتوانايي  29
  )CO2روش ( قالبگيري با چسب سيليكات سديم توانايي  30
   ماهيچه به روش سيليكات سديم  ساختتوانايي  31
   ساخت ماهيچه هاي ماشينيتوانايي  32
  ره هاي زميني و دوار ذوب چدن با كوتوانايي  33
   ذوب انواع برنز و برنج توانايي  34
  توانايي تعمير كوره زميني  35
  توانايي كنترل و تكميل محصوالت  36
   قالبگيري چند طبقه اي با درجه و بدون درجه از مدلهاي ساده توانايي  37
  يچه سر خود قالبگيري انواع لوله هاي زانويي، سه راهي، چهار راهي با ماهتوانايي  38
   كارتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كاردر محيط  39
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  38  30  8  ترسيم اشكال هندسي و نماها توانايي   1

        اع آن آشنايي با نقشه، كاربرد و انو  1-1
        آشنايي با ابزار و وسايل نقشه كشي  2-1

         ميز نقشه كشي-  
         مدادهاي نقشه كشي-  
         كاغذهاي نقشه كشي-  
         خط كش و اشل-  
         شابلون حروف، اعداد و عاليم در انواع مختلف -  
         گونيا-  
         پرگار-  

         در نقشه كشي صنعتيآشنايي با خطوط استاندارد مورد استفاده  3-1
        م استاندارد در نقشه كشي صنعتييآشنايي با عال  4-1

         استاندارد  عاليمشناسايي اصول ترسيم خطوط و    5-1
         استاندارد  عاليم ترسيم خطوط و -  

        شناسايي اصول ترسيم سطوح و احجام هندسي منظم و غير منظم   6-1
         ترسيم سطوح و احجام هندسي منظم و غير منظم-  

        آشنايي با پرسپكتيو و ماكت اجسام   7-1
        شناسايي اصول ترسيم سه نماي اجسام    8-1

        ا استفاده از پرسپكتيو و ماكت ترسيم سه نماي اجسام ب-  
        شناسايي اصول ترسيم اشكال هندسي و نماها  9-1

  32  30  2  توانايي مجهول كشي ساده  2

        آشنايي با نماي مجهول  1-2
        شناسايي اصول ترسيم نماي مجهول  2-2

         ترسيم نماي سوم با استفاده از دو نماي داده شده -  
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  2جهگر در  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  24  14  10   توانايي انجام محاسبات فني ساده  3

        آشنايي با واحد طول ، مساحت و حجم و اجزاء و اضعاف آنها   1-3
        شناسايي اصول محاسبه طول ، مساحت و حجم  2-3

         محاسبه طول -  
        ندسي و مركب محاسبه سطوح ه-  
         محاسبه حجم هاي هندسي و غيرهندسي-  

         وزن مخصوص و جرم مخصوص،آشنايي با جرم ، وزن   3-3
         وزن مخصوص و جرم مخصوص،شناسايي اصول محاسبه جرم ، وزن   4-3
        آشنايي با حرارت و درجه حرارت   5-3

بـديل آنهـا بـه       درجه حـرارت در واحـدهاي سـانتيگراد و فارنهايـت و ت             -  
  يكديگر

      

        وسايل اندازه گيري درجه حرارت  -  
        آشنايي با زاويه و زمان   6-3

  8  6  2  توانايي بكارگيري سيستم هاي اندازه گيري  4

        آشنايي با واحد ابعاد در سيستم متريك و اينچي   1-4
         ميلي متر متر، سانتي متر و-  
         اينچ و اضعاف آن -  

        ديل واحدهاي سيستم متريك و اينچي به يكديگر تب-  
        آشنايي با ابزارهاي اندازه گيري و اندازه گذاري  2-4

         سنبه نشان، چكش، انواع پرگار، سوزن خط كشي -  
         كوليس-  

        شناسايي اصول اندازه گيري با كوليس  3-4
          استفاده از كوليس در اندازه گيري داخل و خارج قطعات-  

  
  

  

 



 6

  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  12  2  توانايي برشكاري انواع قطعات فلزي توسط اره دستي  5

        آشنايي با كمان اره، انواع و كاربرد آن   1-5
        آشنايي با انواع تيغه اره و كاربرد آن   2-5
        ايي اصول تنظيم تيغ كمان اره شناس  3-5
        آشنايي با انواع گيره ها  4-5

         گيره هاي روميزي، گيره هاي دستي-  
        آشنايي با مواد خنك كننده اره كاري  5-5
        شناسايي اصول برشكاري قطعات فلزي  6-5

         بستن قطعات به گيره-  

         برشكاري قطعات فلزي-  

  4  3  1  چوبي توانايي اره كاري   6

        آشنايي با اره چوب بري و قسمت هاي مختلف آن  1-6
        آشنايي با انواع چوب ها   2-6
        شناسايي اصول اره كاري چوبي   3-6

         بريدن چوبهاي مختلف-  
توانايي سنباده و سوهانكاري قطعات فلزي در حد مورد نيـاز             7

  ريخته گر

2  18  20  

        ع و كاربرد آنهاآشنايي با سوهان، انوا  1-7
        آشنايي با گونياي فلزي و انواع آن  2-7
        آشنايي با ورق سنباده، انواع و كاربرد آنها   3-7
        آشنايي با انواع ماشين سنباده كاري  4-7
        شناسايي اصول سوهان كاري  5-7
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شزمان آموز
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         سوهانكاري قطعات مختلف فلزي-  

        شناسايي اصول سنباده كاري  6-7

  10  8  2  توانايي حديده و قالويز كاري  8

        آشنايي با انواع قالويز و كاربرد آنها  و قسمت هاي مختلف آن   1-8
        آشنايي با انواع دنده و جداول پيچ و مهره   2-8

         ميلي متري دنده اينچي و-  
        آشنايي با انواع حديده و قسمت هاي مختلف آن   3-8
        شناسايي اصول حديده و قالويز كاري  4-8

         قالويز و حديده كردن قطعات فلزي-  
  8  6  2  توانايي سوراخكاري قطعات فلزي  9

        آشنايي با انواع دريل دستي و پايه دار  1-9
         مختلف آن و تنظيمات انواع دريل برقي، قسمت هاي-  

        آشنايي با انواع مته و قسمت هاي مختلف آن   2-9
        شناسايي اصول سوراخكاري قطعات فلزي   3-9

         سوراخكاري قطعات فلزي با دريل دستي -  
         سوراخكاري قطعات فلزي با دريل پايه دار ستوني يا روميزي-  
         تيز كردن ابزار برش-  
سنگ زدن قطعات فلزي توسط دستگاه سنگ فيبري        توانايي    10

  و ماشين سنگ سنباده 

1  5  6  

        آشنايي با دستگاه سنگ فيبري، انواع و كاربرد آنها  1-10
        آشنايي با ماشين سنگ سنباده   2-10
شناسايي اصول سنگ زدن قطعات فلزي توسط دستگاه سـنگ فيبـري و               3-10

  ماشين سنگ سنباده 
      

  

  

 



 8

  2گر درجه ريخته :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         راه اندازي دستگاه سنگ فيبري-  

         سنگ زدن قطعات فلزي با سنگ فيبري-  
         راه اندازي دستگاه سنگ سنباده-  
         سنگ زدن قطعات فلزي با دستگاه سنگ سنباده-  
  30   25  5  طحي با قوس الكتريكيتوانايي جوشكاري س  11

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز در جوشكاري با قوس الكتريكي    1-11
        آشنايي با اصول مقدماتي الكتريسيته و واحدهاي شدت جريان و ولتاژ   2-11
        آشنايي با دستگاههاي جوشكاري قوس الكتريكي و تنظيمات آن   3-11
        اع الكترود و انبر الكترودآشنايي با انو  4-11
        شناسايي اصول جوشكاري سطحي با قوس الكتريكي   5-11

         راه اندازي و تنظيم دستگاه جوشكاري-  
         جوشكاري سطح افقي قطعات آهني، چدني و آلومينيم -  
  30   25   5  توانايي آماده كردن ماسه قالبگيري  12

        ري در طبيعت آشنايي با پيدايش ماسه قالبگي  1-12
         طرز تشكيل ماسه-  
         انواع ماسه-  

        آشنايي با ماسه قالبگيري و مشخصات آن   2-12
قابليـت  ، رطوبت   ، تركيب شيميايي    ،اك رس خ درصد   ، عدد ريزي ذرات   -  

  نفوذ 
      

        شناسايي خواص ماسه قالبگيري  3-12
         خواص ماسه قالبگيري-  
        كاربرد ماسه مسايل اقتصادي در -  

        آشنايي با دستگاههاي آزمايش ماسه  4-12
         ميكروسكوپ و قسمتهاي مختلف آن-  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         دستگاه نمونه ساز-  

         دستگاه سنجش خاك رس-  

         دستگاه هم زن -  

        دستگاه مقاومت سنج -  

         كوره حرارتي-  

         ترازو-  

         رطوبت سنج-  

         غربال الكتريكي-  

        شناسايي اصول تست كردن ماسه و آزمايشهاي مربوطه زير نظر مربي  5-12

         بررسي دانه هاي ماسه توسط ميكروسكوپ-  

         تعيين درجه رطوبت ماسه به روشهاي مختلف-  

         درجه خاك رس تعيين-  

         نمونه سازي جهت آزمايش-  

         تعيين استحكام ماسه به روش كارگاهي-  

         تعيين دانه بندي ماسه-  

         آزمايش قابليت نفوذ پذيري-  

        آشنايي با مخلوط كردن ماسه نو و كهنه و بازسازي ماسه هاي كارگاه  6-12

         خاك رس و مقدار مجاز آن در ماسه-  

         اثر خاك رس در مرغوبيت محصول-  

        آشنايي با مخلوط كن و ماسه پرتاپ كن و كاربرد آنها  7-12

        آشنايي با انواع چسب هاي مصرفي و كاربرد آنها  8-12

 بنتونيت هـا  ، مالس   ، خاك اره    ، گرافيت ، دكسترين   ، آرد حبوبات    ، آب   -  
   سديم سيليكات ،
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با اثرات رطوبت در مقاومت ماسه  9-12
         رطوبت و تأثير آن در مرغوبيت محصول-  

        شناسايي اصول تعيين رطوبت ماسه 12- 10
        شناسايي دستگاههاي مالش دهنده ماسه 12- 11

        هنده دستگاههاي مالش د-  
         اثر مالش بر چسب طبيعي در ماسه-  

        شناسايي تأثير درصد مواد افزودني بر كيفيت مخلوط ماسه قالبگيري 12- 12
        شناسايي اصول محاسبه مقدار چسب و رطوبت  12- 13

         مقدار مجاز چسب و رطوبت با توجه به نسبت ماسه و نوع ريخته گري-  
        ه كردن ماسه قالبگيريشناسايي اصول آماد 12- 14

  10  8  2  )بدون استفاده از مدل(توانايي قالبگيري   13

        آشنايي با ابزار و وسايل قالبگيري    1-13
        ... كيسه گرده و ، كوبه ، ابزار قالبگيري -  

         بست و درجه ها ، پين ،آشنايي با درجه قالبگيري   2-13
         و درجه ها بست، پين ، انواع درجه قالبگيري -  
         صفحه زير درجه -  

        شناسايي اصول قالبگيري  3-13
         نحوه و ميزان كوبيدن-  
         ايجاد اشكال هندسي-  

        آشنايي با فشار كوبش و اثرات آن بر قطعه    4-13
        آشنايي با مواد جدا كننده در قالب  5-13

        )لكتا( انواع گرد جدايش مورد مصرف در قالبگيري -  

        آشنايي با سيخ هواكش و ضرورت سيخ زدن ماسه   6-13
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         وجود گاز و اثرات آن در قطعه-  
         اثرات سيخ زدن سطح ماسه-  

  24   20   4  توانايي قالبگيري مدلهاي ساده و شياردار  14

        آشنايي با مدلهاي ساده و شيار دار  1-14
         تعريف مفهوم قالب و مدل-  
         مدلهاي يك پارچه-  
         مدلهاي يك پارچه شيار دار-  

        شناسايي خصوصيات يك مدل ساده  2-14
         شيب در مدل و اثرات آن در قالبگيري-  
         ابعاد و سطوح مدل-  
        براي تراش و انقباض  مقدار اضافي -  

        آشنايي با ابزار و وسايل قالبگيري   3-14
        ... كيسه گرده و ،كوبه ، ابزار قالبگيري -  
       ...)ابزارهاي قاشقي، ابزارهاي پاشنه اي و ( وسايل تعمير قالب ماسه اي -  
        ...) لق كننده، خارج كننده مدل و ( وسايل خارج كننده مدل -  

        نايي با راهگاه و مشخصات يك سيستم راهگاه ساده آش  4-14
         راهگاه اصلي و فرعي، مشخصات راهگاه مطلوب -  

        شناسايي اصول تعميرات جزيي قالبهاي ماسه اي  5-14

        شناسايي اصول قالبگيري مدلهاي ساده و شياردار  6-14

         شناخت مواد مصرفي در قالبگيري-  

         و انتخاب نوع مدل آماده كردن درجه-  

         قالب گيري مدل ساده و شياردار-  
         ايجاد راهگاه در حين قالبگيري-  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         سيخ زدن سطح قالب-  
         خارج كردن مدل از قالب-  
         خشك كردن قالب-  
         ذوب و بارريزي در محفظه قالب زير نظر مربي-  
         خارج كردن قطعه منجمد شده -  
        از قطعه ريخته شده...) راهگاه و ( بريدن قطعات اضافه -  
         بررسي و كنترل ظاهري قطعه ريخته شده -  
         جمع آوري ابزار و وسايل و نظافت محل كار-  

         نگهداري مدلشناسايي اصول تعمير و  7-14

  20  16  4  توانايي ايجاد سيستم راهگاهي و تغذيه گذاري و انواع مبرد  15

        آشنايي با سيستم تغذيه    1-15
         مفهوم تغذيه، انواع تغذيه -  
         علت ايجاد تغذيه در قالب -  

        آشنايي با اثرات تغذيه در مرغوبيت محصول  2-15
        ي نبودن تغذيه عيوب ناشي از عدم يا كاف-  
         مشخصات تغذيه مناسب-  

        آشنايي با انواع مبردها  3-15
        شناسايي اصول كاربرد مبردها در حين كار   4-15
        آشنايي با كاربرد مبردهاي داخلي و خارجي  5-15
        شناسايي تأثير مبرد در قطعات آلومينيومي و چدني  6-15
فرعي و مشخصات يك سيـستم راهگـاه سـاده          آشنايي با راهگاه اصلي و        7-15

  مطلوب 
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  50   45  5  توانايي قالبگيري مدلهاي دو پارچه ساده و ماهيچه دار   16

        آشنايي با مدل دو پارچه ساده چوبي و فلزي   1-16
        نواع مدل دو پارچه ساده ا-  
         ضرورت پين در اين نوع مدلها -  

        آشنايي با ماهيچه و اثر آن در قالب   2-16
        آشنايي با مدلهاي دو پارچه ساده ماهيچه دار   3-16

         مدل دو پارچه ساده ماهيچه دار-  
         محل تجمع هواي موجود در فضاي قالب هنگام ورود مواد مذاب -  
         تجمع گاز و اثرات آن -  

شناسايي اصول چگونگي خروج گاز قالبهاي متوسـط و كوچـك و خـروج                4-16
  گاز ماهيچه 

      

         ايجاد منفذ و اثرات آن -  
         جلوگيري از ايجاد گازهاي اضافي در قالب -  
         ضرورت خروج گاز از درجه زيري-  

ود مواد مـذاب از سـوراخهاي       شناسايي اصول تشخيص عيوب ناشي از ور        5-16
  خروج گاز 

      

        شناسايي اصول ممانعت ورود مواد مذاب در سوراخ خروج گاز  6-16
         ضرورت داشتن قوس و زواياي داخلي مدل-  
         ممانعت از ورود مواد مذاب در سوراخ و تسريع در سرعت خروج گاز-  

جـود رطوبـت در     شناسايي اصول تشخيص عيـوب ايجـاد شـده در اثـر و              7-16
  ماهيچه
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         عيوب ايجاد شده ناشي از رطوبت-  
         رطوبت مجاز-  

        شناسايي اصول خشك كردن ماهيچه  8-16
         اسكلت در ماهيچه-  
         آب بندي سر و ته ماهيچه-  

        آشنايي با تكيه گاههاي ماهيچه  9-16
         تعريف تگيه گاه ماهيچه و انواع آن -  
         اثر تكيه گاه ماهيچه در مرغوبيت محصول -  

        شناسايي اصول بستن نيمه مدل فلزي به درجه رويي 16- 10
        شناسايي اصول قالبگيري مدلهاي دو پارچه ساده و ماهيچه دار 16- 11

        )سقوط مدل و نحوه بستن مدل(گيري مدل دو پارچه آلومينيومي  قالب-  
         قالبگيري مدل دو پارچه ماهيچه دار-  
         قالبگيري مدلي با زواياي تيز داخلي -  
         قالبگيري مدل ماهيچه دار با ماهيچه گذاري عمودي-  
         قالبگيري مدل ماهيچه دار با ماهيچه گذاري افقي -  
        چند نمونه اسكلت آهني ساخت -  
         ساخت دو نمونه اسكلت آلومينيومي از طريق قالبگيري روباز -  
 ساخت ماهيچه با تكيه گاه يـك طرفـه و دو طرفـه عمـودي، مربعـي،                  -  

  مثلثي و دايره با راهنما
      

        شناسايي اصول بررسي قطعات معيوب ريخته شده  16- 12
يخته شده ناشي از عدم خروج گـاز از          بررسي بعضي از قطعات معيوب ر      -  

  ماسه
      

         بررسي قطعه ريخته شده با زواياي تيز داخلي و شناخت عيوب-  
         بررسي يك قطعه ريخته شده با عيوب ناشي از زيادي رطوبت-  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ررسي يك قطعه ريخته شده با عيوب ناشـي از نداشـتن تطـابق ابعـاد                 ب -  
  تكيه گاه در ماهيچه

      

         بررسي عيوب ناشي از جفت نبودن قالب و علل آن-  

  55  50  5  توانايي ذوب آلومينيم و بارگيري از كوره ذوب آلومينيم  17

وب و   نقطـه ذ   ، انبـساط    ،آشنايي با خـواص فيزيكـي آلـومينيم  انقبـاض              1-17
  انجماد

      

        آشنايي با آلومينيم و آلياژهاي آلومينيم   2-17
        آشنايي با گاز مضر آلومينيم  3-17
        شناسايي اصول گاز زدايي در حجم كم و زياد    4-17
        آشنايي با اثر هيدروژن و اكسيژن در ذوب آلومينيم  5-17
        آشنايي با كوره ذوب آلومينيم و بوته   6-17
        انواع كوره مخصوص ذوب آلومينيم -  

         انواع بوته و جنس بوته -  
        آشنايي با انواع سوخت كوره   7-17
        شناسايي اصول تعمير سطحي كوره ذوب  8-17

         ضرورت تعميرات سطحي -  
         مواد و آجرهاي نسوز-  
         محيط حرارتي الزم جهت ذوب آلومينيم-  

         و مشخصات قراضه مصرفيآشنايي با قراضه  9-17

        شناسايي اصول ذوب آلومينيم و بارگيري در كوره ذوب آلومينيم  17- 10
         روشن كردن كوره و گرم كردن آن -  
       (gr) توزين مواد با دقت گرم -  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         حمل بوته خالي با انبر طوق-  
         باردهي مواد به كوره -  

         كنترل سوخت و درجه حرارت -  

        )شالكه گيري( سرباره گيري -  

        )بار ريزي( تخليه مذاب -  

         توقف كار كوره -  

  12  10  2  توانايي حمل مذاب با بوته و ريختن مذاب  18

        شهاي مختلف آن شناسايي اصول ريخته گري و رو  1-18
         نحوه ريختن مذاب-  

        آشنايي با وسايل حمل مذاب  2-18
        شناسايي اصول حمل مذاب  3-18
        شناسايي اصول ريختن مذاب در قالب  4-18
        شناسايي اصول حمل مذاب با بوته و ريختن آن   5-18

         استفاده از وسايل و ابزار حمل مذاب-  
         حمل بوته خالي-  

         حمل بوته پر شده -  

         حمل مذاب-  

         ريختن مذاب در قالب -  

  6  4  2  توانايي كنترل و تكميل محصول ريختگي آلومينيمي   19

        شناسايي عيوب محصول  1-19
         تشخيص حفره ها، تنش ها، ترك، خوردگي-  

        شناسايي اصول رفع عيوب محصول  2-19
        ر هدايت هوا، گاز و مذاب  تشخيص عوامل موثر د-  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول  پيشگيري از معايب احتمالي و روشهاي آن   3-19

         شكل مدل-  
         ايجاد پخ-  
         گوشه هاي تيز و اجتناب از زواياي نوك تيز -  

        شناسايي اصول كنترل و تكميل محصول ريختگي آلومينيمي  4-19
  10  8    2  توانايي ساخت پس قالب گچي  20

        آشنايي با نيمه درجه رويي  1-20
        آشنايي با فصل مشترك مدلهاي نامنظم  2-20
        آشنايي با گچ مخصوص قالبگيري  3-20
        شناسايي اصول ساخت پس قالب گچي  4-20

         گرفتن مدل در قالب گچي-  
         خارج كردن مدل و ساخت پس قالب گچي -  
         رنگ كردن سطح قالب با اكليل-  
  42  40  2  توانايي قالبگيري انواع مدلهاي نامنظم يك و چند پارچه  21

        آشنايي با مدلهاي نامنظم  1-21
        آشنايي با فصل مشترك دو درجه از روي مدل  2-21
        ايي با روش سري كاري با استفاده از مدلآشن  3-21
        شناسايي اصول توليد قطعات در سري كاري  4-21

         انتخاب پس قالب گچي يا نيمه قالب كمكي-  
         انتخاب نيمه قالب و نيمه مدل-  

         انقباض و نوع جنس مدل-  
         علت استفاده از دو نيمه قالب در سري كاري-  
         توليد قطعات-  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول قالبگيري انواع مدلهاي نامنظم يك و چند پارچه   5-21

         تهيه و ساخت پس قالب گچي-  
         ريختن مذاب-  
         بررسي قطعه ريخته شده و تميزكاري آن -  
        خارج كردن مدل از قالب -  
         تعميرات الزم در صورت نياز-  
 بررسي معايب قالب از نقطـه نظـر سيـستم راهگـاهي و انتخـاب روش                 -  

  قالبگيري
      

        شناسايي اصول تعمير و نگهداري مدل  6-21

         تعمير و نگهداري مدل-  

  24  22  2  )ماهيچه برگردان(توانايي قالبگيري مدل قرقره   22

        آشنايي با مدلهاي قرقره اي  1-22
         مدلهاي قرقره اي-  
         تعريف ماهيچه برگردان-  

        آشنايي با راهگاههاي شاخي  2-22
        شناسايي اصول قالبگيري مدلهاي قرقره اي  3-22

         ايجاد راهگاه شاخي-  
         ايجاد كانال در زير ماهيچه -  
         ريختن مذاب-  
         قطعه ريخته شده خارج كردن-  
         بررسي عيوب-  
         تميز كاري قطعه -  

  
  

  

 



 19

  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  30  28  2  توانايي قالبگيري مدلهاي روباز  23

        آشنايي با مدلهاي روباز   1-23
        بطآشنايي با قانون ظروف مرت  2-23

         اثر فشار مواد مذاب به جدار قالب-  
         اثر تراز بودن قالبهاي روباز -  

        شناسايي اصول قالبگيري مدلهاي روباز  3-23
         نمونه مدل2 قالبگيري -  
         ريختن مذاب-  
         بررسي قطعه ريخته شده-  
         تميزكاري قطعات ريخته شده -  
  22   20  2  پلت و مونتاژ ماهيچه در قالبتوانايي استفاده از چ  24

        آشنايي با انواع چپلت   1-24
         جنس و شكل-  

        شناسايي اصول چپلت گذاري  2-24
        شناسايي اصول استفاده از انواع چپلت و مونتاژ ماهيچه در قالب  3-24

         قالبگيري مدلهاي نمونه-  
         ماهيچه سازي-  
        ماهيچه يك تكه و چند تكه جاگذاري چند نمونه -  
         چپلت گذاري-  
         بار ريزي-  
   بررسي قطعه ريخته شده -  

   تميز كاري قطعات-
      

  12  10  2  توانايي قالبگيري مدلهاي ساده با ماشين قالبگيري  25

        آشنايي با انواع ماشين هاي قالبگيري  1-25
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
  درسي اهداف و ريزبرنامه

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         ماشينهاي ساده و ضربه اي-  

         ماشينهاي ماسه روان-  
        آشنايي با قسمتهاي مختلف ماشين قالبگيري و تنظيمات آن   2-25

 صفحه مدل، پين و راهنما، درجه مخـصوص ماشـين، مـدلهاي قرينـه،               -  
  كليدهاي تنظيمات ماشين 

      

        شناسايي اصول قالبگيري مدلهاي ساده با ماشين قالبگيري  3-25
         راه اندازي ماشين قالبگيري-  
         بستن درجه و تنظيم آن-  
         قالبگيري مدلهاي ساده با ماشين قالبگيري-  
         ريختن مذاب-  
         بررسي قطعه ريخته شده -  
         مقايسه قطعه با ساير قطعات ريخته شده -  
  16  14  2  )با قطعات آزاد(توانايي قالبگيري مدلهاي كشودار   26

        )قطعه آزاد(آشنايي با مدلهاي كشودار و ضرورت ايجاد كشو   1-26
        آشنايي با روشهاي ساخت كشو در مدلها  2-26
        شناسايي اصول قالبگيري مدلهاي كشودار  3-26

         قالبگيري مدلهاي كشودار ساده-  

         بار ريزي-  

         بررسي قطعه ريخته شده-  

         تميز كاري قطعه -  

  6  4  2  توانايي رنگ كردن سطح قالبها و ماهيچه ها  27

        آشنايي با ابزار و وسايل رنگ كاري  1-27
         پيستوله، انواع قلم مو، كيسه گرده و آب شيشه -  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با انواع رنگ قالب   2-27

         مواد پوششي زيركوني، گرافيت، آب شيشه و الكل با گرافيت -  
        شناسايي اصول رنگ كاري سطح قالبها و ماهيچه ها   3-27

         تهيه رنگ-  
         رنگ زدن سطوح قالبها و ماهيچه -  
  20  18  2  ي زميني روباز بزرگ بدون مدلتوانايي قالبگير  28

        آشنايي با قالبهاي روباز  1-28
        آشنايي با وسايل مورد نياز جهت ايجاد سطح تراز در بستر مربوطه   2-28
        شناسايي اصول ساختن بستر تراز در بستر ماسه   3-28

         ايجاد سطح تراز در بستر ماسه-  
        يني روباز بزرگ بدون مدلشناسايي اصول قالبگيري زم  4-28

         پياده كردن نقشه روي بستر ماسه-  

         ساخت قالب و بررسي آن -  
         بررسي زواياي داخلي ماسه -  

  56  50  6  توانايي ساخت انواع ماهيچه  29

        شناسايي ماسه ماهيچه و مشخصات آن   1-29
        )ماسه ماهيچه( فنلي، چسب سيليكات سديمي -  
  خصات ماسه ماهيچه  مش-  

استحكام كششي و فشاري، خاصيت فرو ريزي، قابليـت نفـوذ        ،  ديرگذاري(
  )، درجه حرارت و خشك شدنگاز

      

        شناسايي چسب هاي مصرفي در ماسه ماهيچه  2-29
 چسب هاي قندي، چسب هاي مايع يا جامـد، چـسب هـاي حرارتـي و                 -  

  انواع رزين ها
      

         خاك اره -  
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  2گر درجه ريخته :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي ماهيچه هاي عمودي آويزان و افقي   3-29

        آشنايي با جعبه ماهيچه و صفحات نگهدارنده ماهيچه   4-29

        آشنايي با ساختمان گرمخانه مخصوص خشك كردن ماهيچه  5-29

        مشخصات عمومي ماهيچه و حد پخت ماهيچه ها در گرمخانه آشنايي با  6-29
 استحكام، نفوذ پذيري گاز، خاصيت جمع شدن، يكسان بودن اندازه هـا             -  

  و حد پخت
      

        آشنايي با چسب مخصوص چسباندن ماهيچه ها به يكديگر 7-29

        آشنايي با دستگاه ماهيچه سازي و ساختمان آن 8-29

        نحوه پيوستن دانه هاي ماسه در حالت مرطوبآشنايي با   9-29
        آشنايي با نحوه پيوستن دانه هاي ماسه در حالت خشك 29- 10
        آشنايي با ضرورت استفاده از هواكش و قانجاق 29- 11
        شناسايي اصول ساخت انواع ماهيچه 29- 12

         ساخت ماهيچه هاي مختلف-  
        از رنگ كردن ماهيچه ها در صورت ني-  
         پس قالب سازي از ورق آهن جهت برگرداندن ماهيچه -  
         خمكاري و جوشكاري ميل گرد جهت ساخت اسكلت در صورت لزوم-  
         ساخت ماهيچه هاي منظم-  
         تميز كردن مخلوط كن ماسه -  

  CO2(  4  40  44روش (توانايي قالبگيري با چسب سيليكات سديم   30

        اد قالبگيريآشنايي با مو  1-30
        ، ماسه صنعتي)سيليكات سديم( چسب هاي معدني نظير آب شيشه -  

        و كاربرد آن در قالبگيري به روش فوقCO2 آشنايي با گاز   2-30
        شناسايي اصول قالبگيري با چسب سيليكات سديم  3-30
  
  

  

 



 23

  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

  آموزشزمان
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         مخلوط كردن ماسه سيليس و آب شيشه-  

         ريختن مخلوط اطراف مدل-  

        به مقدار مورد نيازCO2  عبور دادن گاز -  

         خارج كردن مدل-  

         دميدن گاز در قالب تا مرحله جامد و سفت شدن قالب -  

  7  5  2  توانايي ساخت ماهيچه به روش سيليكات سديم  31

        آشنايي با ماهيچه هاي سيليكات سديمي  1-31
و مقدار عبور آن به درون جعبه ماهيچه CO2 آشنايي با روش دمش گاز   2-31

  و ضرورت استفاده 
      

        آشنايي با امتياز روش فوق  3-31
        شناسايي اصول ساخت ماهيچه به روش سيليكات سديم  4-31

  15  12  3  شينيتوانايي ساخت ماهيچه هاي ما  32

        آشنايي با انواع جعبه ماهيچه  1-32
         جعبه ماهيچه فلزي، چوبي-  
         اهميت نصب شابلون روي دو پايه-  

        آشنايي با انواع ماشين ماهيچه سازي  2-32
        آشنايي با مواد مصرفي در تهيه ماسه ماهيچه  3-32
        شناسايي اصول خشك كردن ماهيچه  4-32

        ردن خارجي خشك ك-  

         خشك كردن همزمان-  

        شناسايي اصول ساخت ماهيچه هاي ماشيني  5-32

         مخلوط كردن مواد و تهيه ماسه ماهيچه-  

         ساخت يك نمونه ماهيچه-  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         كنف پيچي-  

         رنگ كاري-  

         خشك كردن ماهيچه-  
         تنظيمات ماشين قالبگيري-  
         نصب جعبه ماهيچه روي ماشين-  
         ايجاد شيارهاي خروج هوا از ماشين -  
         بررسي عيوب ماهيچه ماشيني -  

  50  45  5  )فارسونكايي(توانايي ذوب چدن با كوره هاي زميني و دوار   33

        با  قراضه و شمش چدنآشنايي   1-33
        آشنايي با خواص چدن و اثر عناصر آلياژي  2-33

         تركيبات چدن-  
         اثر فروسيليسم در چدن مذاب-  

         اثر كربن-  
         اثر فسفر-  
         اثر منگنز و سولفور در چدن -  

        آشنايي با چدن خاكستري و موارد استفاده آن در صنعت  3-33

        يي با رنگ ظاهري فلزات و آلياژهاآشنا  4-33

         آلومينيم، برنز، برنج، سرب، قلع، روي، مس، آهن و چدن خاكستري-  

        شناسايي اصول بررسي ظاهري مقطع چدن خاكستري  5-33

         نمونه برداري براي آزمايش گوه اي-  

         بررسي تغييرات مقطع شكست گوه-  

         ذوب چدن و فلزات رنگينآشنايي با كوره هاي مخصوص  6-33

        )دوار و زميني( كوره گردان، بوته اي -  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ذوب چدن با كوره هاي زميني و دوار  7-33

         توزين مواد-  

         حمل مواد و بارريزي-  

         ذوب و كنترل ذوب در حين عمليات -  

        شناسايي اصول برشكاري و قلم كاري قطعات چدني  8-33

         برشكاري قطعات-  

         قلم كاري قطعات -  

  45  40  5  توانايي ذوب انواع برنز و برنج  34

        آشنايي با تركيبات اصلي آلياژهاي برنج و برنز  1-34
        آلياژهاآشنايي با اصول ساخت   2-34
        آشنايي با مشخصات عمومي مس، روي، قلع، سرب، آلومينيم  3-34

         نقطه ذوب، وزن مخصوص، نقطه انجماد، نقطه ريختن و نقطه جوش-  
        آشنايي با خواص عمومي مس، روي، قلع، سرب و آلومينيم  4-34

 مقاومت كششي، مقاومت به خوردگي، قابليت ماشينكاري، مقاومـت در           -  
  مقابل ضربه، سختي و قابليت انعطاف پذيري

      

        آشنايي با موارد استفاده آلياژهاي نامبرده در صنعت  5-34
        شناسايي اصول ذوب انواع برنز و برنج  6-34

         ذوب آلياژهاي برنز و برنج-  
         كنترل كيفيت ذوب-  
         توقف كار كوره -  
  12  9  3  توانايي تعمير كوره زميني  35

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز تعمير كوره  1-35
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مواد نسوز  2-35

         انواع خاك نسوز، آجر نسوز و سيمان نسوز-  
        آشنايي با قسمتهاي مختلف كوره   3-35
        آشنايي با مشخصات آجر نسوز  4-35
         شكل، اندازه و تركيبات-  
        شناسايي اصول آجر چيني در كوره زميني   5-35
        شناسايي اثر حرارت و زمان، در خشك نمودن كوره تعمير شده   6-35

         بررسي اثر حرارت و زمان در خشك كردن كوره پس از تعمير-  

        عمير كوره زمينيشناسايي اصول ت  7-35

         ساخت مالت كوره-  

         كاربرد وسايل و ابزار مورد نياز تعمير-  

         تعمير كوره-  

        آشنايي با اصول طراحي كوره هاي زميني   8-35

  24  20  4  توانايي كنترل و تكميل محصوالت  36

ه شناسايي اصول تشخيص عيوب ايجاد شده در محصول در ارتباط با ماس             1-36
  مصرفي

      

         تأثير كم و زياد شدن رطوبت-  
         تأثير استقامت حرارتي ماسه-  
         كم و زياد شدن چسب ماسه-  
         شكل و اندازه دانه هاي ماسه-  
         تأثير كوبيدن ماسه-  

شناسايي عيوب ايجاد شده در محصول در ارتبـاط بـا قـالبگيري و طـرح                  2-36
  مدل
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تأثير سيستم راهگاهي و كانالها-  

         ابعاد قالب و تميزي سطوح قالب-  
         طرح مدل-  
         انتخاب روش قالبگيري-  
         تأثير تغذيه گذاري-  

        و شناخت روش هاي آن شناسايي اصول پيشگيري از معايب احتمالي   3-36

 بررسي معايب مختلف در قطعات ريختـه شـده و ارائـه راه حـل جهـت              -  
  پيشگيري

      

        شناسايي اصول كار با ماشين ساچمه پاشي قطعات  4-36

         راه اندازي ماشين ساچمه پاشي قطعات-  

         تميزكاري قطعات ريخته شده-  

        لشناسايي اصول كنترل و تكميل محصو  5-36
         شكستن زوائد قطعات -  
         آزمايش وجود مك در قطعه از طريق ضربه-  
         سنگ زدن قطعات ريخته شده با استفاده از سنگ فيبري-  
         سنگ زدن قطعات ريخته شده با استفاده از سنگ سنباده -  

         ساير عمليات تكميلي در صورت نياز-  

ي بـا درجـه و بـدون درجـه از           توانايي قالبگيري چند طبقه ا      37
  )حالت افقي و عمودي(مدلهاي ساده 

2  20  22  

        شناسايي اصول انطباق در درجه ها و پيش بيني هاي الزم  1-37
        شناسايي اصول ايجاد كانال در اين روش قالبگيري  2-37

         ايجاد كانال مناسب جهت خروج گاز-  
        گذاري روي قالبهاشناسايي اصول بستن درجه ها و وزنه   3-37
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول كاربرد ماسه مرطوب و سديم سيليكاتي   4-37

        شناسايي اصول قالبگيري چند طبقه اي در حالت افقي و عمودي  5-38
         حالت عمودي قالبگيري چند طبقه در-  
         قالبگيري چند طبقه در حالت افقي-  
         ايجاد كانال و تغذيه مناسب-  
         خارج كردن مدل-  
         بار ريزي-  
         بررسي قطعات ريخته شده-  
         تميزكاري قطعات -  
توانايي قالبگيري انواع لوله هاي زانويي، سـه راهـي، چهـار              38

  راهي با ماهيچه سرخود
4  32  36  

        آشنايي با انواع لوله با ماهيچه سر خود  1-38
         لوله هاي زانويي دو راهه، سه راهه و چهار راهه-  
         ماهيچه متحرك مرطوب-  

        شناسايي اهميت اسكلت  2-38
        شناسايي انواع صافي ها و آشغال گيرهاي دهانه راهگاهها  3-38

         ضرورت راهگاهها و صافي ها-  
         ضرورت حوضچه ها-  

شناسايي اصول قالبگيري انواع لوله هاي زانويي، سه راهي، چهـار راهـي               4-38
  با ماهيچه سرخود

      

         قانجاق بندي گوشه هاي تيز ماسه-  
         مخلوط كردن گرافيك-  
         رنگ كردن سطوح قالب-  
         بار ريزي-  
         بررسي قطعه ريخته شده-  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تميز كاري قطعه ريخته شده-  

  12  6  6  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط  39

        آشنايي با عوامل موثر در محيط كار  1-39

        )صدا ، گرما ، سرما ، رطوبت و روشنايي( فيزيكي -  

        )گازهاي مضر ، ذرات گردوغبار ، مواد شيميايي مخاطره آميز( شيميايي -  

كاله ايمني ، عينك حفاظتي ، دستكش (آشنايي با وسايل حفاظت فردي   2-39
  ).....، حفاظ گوش و و پيشبند نسوز ، كفش ايمني ، ماسك بخارات مضر

      

        آشنايي با نحوه تهويه كارگاه با روش مناسب  3-39
        آشنايي با انواع مواد اطفاء حريق    4-39
        شناسايي اصول اطفاء حريق  5-39
        آشنايي با پيامدهاي ناشي از تنفس هواي آلوده   6-39
        آشنايي با ناراحتي هاي پوستي در اثر گاز يا مواد شيميايي  7-39
        آشنايي با عوامل موثر در سوختگي و برق گرفتگي  8-39
        ناسايي اصول رعايت مقررات ايمني و بهداشت در عمليات قالبگيري ش  9-39

 استفاده از بيل و بيلچه براي ريختن ماسه جهت محافظت دست از -  
  اشياء برنده 

      

         قرار دادن بيل داخل ماسه به طور عمودي پس از اتمام كار-  

سـاندن   بلند كردن صحيح درجه هاي سنگين براي جلوگيري از آسيب ر     -  
  به ستون فقرات

      

        هنگام استفاده از آن ) تالك(  جلوگيري از پخش شدن پودر جدايش-  
 استفاده صحيح از فوتك براي جلـوگيري از آسـيب رسـيدن بـه چـشم                 -  

  اطرافيان 
      

        ) سيخ هواكش(  استفاده صحيح از ابزار نوك تيز-  
         استفاده از ماسك -  
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  2جهگر در  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         استفاده از دستكش نخي براي افراد داراي حساسيت پوستي  -  

 جلوگيري از آزاد بودن لباس كار و پيشبند هنگام كـار بـا درجـه هـا  و                    -  
  ساير تجهيزات 

      

          قرار ندادن ابزار بر روي لبه ميز قالبگيري -  
 چيدن منظم درجه ها و تخته هاي زير درجه روي هم براي جلـوگيري               -  

  از سقوط آنها 
      

 اطمينان از محكم بودن بست دولنگه فوقـاني و تحتـاني درجـه جهـت                -  
  جلوگيري از خروج مذاب به هنگام بارريزي 

      

و شناسايي اصول رعايت مقررات ايمني و بهداشت در هنگام كار با كـوره               39- 10
  عمليات ذوب ريزي 

      

در بخـش   .......) گازوئيـل، كپـسول گـاز ، و         (  قرار ندادن مواد سوختني      -  
  ذوب 

      

         تجهيز قسمت ذوب به كپسول اتش نشاني و سيستم اطفاي حريق -  
        بوته ) نداشتن ترك(  اطمينان از سالم بودن-  
 از وجـود     پيش گرم كردن مواد شارژ جهـت جلـوگيري از خطـر ناشـي              -  

  رطوبت و چربي 
      

         استفاده از ابزار مناسب براي حمل بوته يا پاتيل بارريزي -  
         پيش گرم كردن ابزار وارد شده به مذاب  -  
        لمس نكردن قطعات ريختگي قبل از حصول اطمينان از سرد بودن آنها-  
         پركردن بوته از مذاب تا اندازه مجاز -  
        ز مرطوب نبودن بوته  اطمينان ا-  
         مرتب بودن كف كارگاه -  
         پرهيز از شوخي و گفتگو با همديگر در حين حمل بوته -  
         شارژ نكردن اشياء توخالي در بسته -  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         حفاظتي هنگام بارگيري از كوره يا حمل مذاب  استفاده از عينك-  

 حركت آرام و يكنواخت و پرهيز از توقف ناگهاني جرثقيل هنگام حمـل              -  
  مذاب

      

 پيـشبند نـسوز و نقـاب محـافظ هنگـام            ، استفاده از دستكش، ساق بند       -  
  بارريزي 

      

  استفاده از كفش ايمني فاقد سوراخ مخصوص بند كفش هنگام كـار بـا              -  
  كوره 

      

شناسايي اصول رعايت مقررات ايمني و بهداشت در حين عمليات ماهيچه            39- 11
  گيري 

      

         استفاده از دو جفت دستكش نخي و پالستيكي به طور همزمان -  
         استفاده از كرم هاي محافظ پوست -  
         استفاده از ماسك هاي ضد غبار -  
        مواد شيميايي جلوگيري از تماس اجزاء بدن با -  
         فراهم آوردن امكانات الزم براي شستشو-  

         تميز و خشك بودن سطح كارگاه -  

 حركت دادن جعبه ماهيچه هاي بزرگ به روش صحيح براي جلوگيري -  
  از در رفتن مچ دست

      

         حك كردن كلمه گرم بر روي صفحه ماهيچه خشك كني گرم -  

مخلـوط كـن، الـك      (  دستگاه هاي الكتريكي    برقراري اتصال سيم ارت    -  
  ......) برقي، 

      

         استفاده از عينك هاي حفاظتي هنگام تميز كردن جعبه ماهيچه  -  
براي جلوگيري از نشر گازهـاي  (  تجهيز كارگاه به سيستم تهويه مناسب      -  

  ) سمي و گرد و غبار
      

        م سخت كردن ماهيچه ا استفاده از ماسك هنگ-  
        ايجاد حداقل رطوبت در ماسه و مواد مولد غبار  -  
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول رعايت مقررات ايمني و بهداشت هنگام جوشكاري  39- 12

         اطمينان از اتصال سيم ارت دستگاه جوش -  

        ن از سالم بودن كابل ها و اتصاالت  اطمينا-  

         خشك و ايمن بودن محل كار جوشكاري -  
         كافي بودن روشنايي كارگاه -  
         جلوگيري از اتصال الكترود به زمين -  
         عاري بودن محل كار و ناحيه مجاور از مواد آتش زا -  
         استفاده از عينك و ماسك مناسب جوشكاري -  
ستفاده  از دستكش هاي آستين دار چرمي بلند، پيشبند  و ساق پـوش                ا -  

  چرمي 
      

         تجهيز كارگاه به سيستم تهويه مناسب -  

         استفاده از ماسك ضد گرد و غبار -  

اصول رعايت مقررات ايمني و بهداشت هنگام كار با ماشين شناسايي  39- 13
   ...... )ماشين سنگ سنباده، ( هاي پرداخت 

      

         جابجايي و نگهداري سنگ سنباده به طريق صحيح -  

         اطمينان از نداشتن ترك و شكستگي سنگ هاي جديد-  

         سوار كردن مناسب سنگ -  
         رعايت سرعت مجازي كه توسط سازنده  تعيين شده -  
         حفاظ گذاري دستگاه -  
ب خرده فلزات و مـواد       استفاده از عينك حفاظتي براي محافظت از پرتا        -  

  سائيده شده 
      

         استفاده از ماسك هاي ضد گرد و غبار -  
 استفاده نكردن از دستكش هنگام سنگ زدن اجسام يا هنگـام كـار بـا                -  

  ماشين هاي داراي قسمت هاي متحرك 
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  2گر درجه  ريخته:ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول رعايت مقررات ايمني و بهداشـت هنگـام سـوراخكاري و              39- 14
  قالويزكاري 

      

         استفاده از گيره مناسب هنگام سوراخكاري -  

         استفاده از لباس كار مناسب -  

         استفاده از عينك و كفش ايمني -  
        عمير و نظافت شناسايي توقف كامل دستگاه هنگام روغنكاري و ت 39- 15
        شناسايي اصول اجراي كمك هاي اوليه  39- 16
        شناسايي اصول بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  39- 17
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  2گر درجه ريخته :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
 12،   مخصوص گاز و مايعـات اشـتعال زا        كپسول آتش نشاني    1

  يلوييك
    

      جعبه كمك هاي اوليه  2
      VHS-  VCDويدئو   3
       اينچ21تلويزيون رنگي   4
       با تمام متعلقات رايانه   5
      تخته وايت برد  6
       دستگاه رطوبت سنج  7
       KN 300 – 200 دستگاه انيورسال كششي ظرفيت  8

       KN 300 – 200 دستگاه انيورسال فشاري ظرفيت  9

      دستگاه نمونه ساز  10

      دستگاه آزمايشي قابليت عبور گاز  11

      الك برقي ريخته گري   12

      ºC300  حداكثر، الكتريكيcm20 ×30 ×30 داخلي حجم  باآون  13
       گرم01/0 كيلو با دقت 1ترازو ديجيتال، حداكثر   14

      سختي سنج ماسه  15

       اينچ4 تا 1گيره لوله گير روميزي از   16

      AC آمپر 350دستگاه جوش  17
     mm 15- 0 دريل دستي  18
       كيلويي500باسكول  19
       پايه دار و نواري cm40با قطر ) زاويه( سكي ماشين سنباده زني دي  20
       برقيcm 60 ×60 هواكش  21
       كيلويي100 -150 با ظرفيتكوره الكتريكي القايي  22
       ليتري13آبسردكن  23
      تايي6كارآموزي كمد   24
       ليتر8000 )گازوئيل(تانكر   25
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  2گر درجه ريخته :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ د تجهيزاتفهرست استاندار

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      الكتر  26
      دو تنجرثقيل سقفي     27
       فلزي تكه3،  متري 6نردبان  28
       ليتري150هوا ساز  29
        كيلويي11كپسول گاز خانگي  30

       اسب5/1ليتري بادينام250كمپرسور  31

      و نمره متوسط چدني گيره روميزي  32

       براي دريل ستونيگيره زير دريلي  33

       براي دريل پايه دارگيره زير دريلي  34

       براي دريل پايه داردريل  35

      mm 16- 0  پايه دار روميزيدريل  36

      جعبه ابزار  37

       اتمسفر2تا 1كوبه بادي  38

       محور2دستگاه سنگ روميزي  39

      )برش ( فرزدستگاه سنگ دستي  40

       برشميني سنگ  41

       برشسنگ فرز انگشتي  42

       كيلويي250 تا 500كوره دوار  43
       نواريدستگاه شات بالست  44
      درجه سانتيگراد280تاكوره خشك كن ماهيچه   45
      دوار يا زاويهدستگاه سنباده   46
       آمپر25 فاز، 3كوره المنتي  47
       آمپر25 فاز، 3دم كوره   48
       كيلويي5 تزريقي حداكثر جعبه دستگاه ماهيچه  49
       ليتري2پيستوله گرافيت پاش  50
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  2گر درجه ريخته :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كيلو250 چرخان با ظرفيتكوره بوته اي  51
      كيلو150فيت  ظردستگاه ميكسر  52
      گيري مخصوص ماهيچهميز قالبگيري   53
       عمود بر چوبدستگاه اره برقي  54
       پنوماتيكماشين قالب گيري  55
      متري  سانتي45كوچك دستگاه اره لنگ   56
       تحقيقاتيدستگاه پوليش  57
       فلزيميز كار مربي  58
       با گيره و ارتفاع استانداردميز كار فلزكاري  59
      مخصوص كارآموزصندلي   60
       كيلويي50سندان  61
      cm 80×90 × 100 كشودار جهت ابزارميز قالبگيري   62
       ديجيتالترموكوپل  63
       ديجيتالپيرومتر  64
      Co2 مانومترگاز  65
       كيلويي50كپسول چرخي آتشنشاني   66
      نسوزلباس سرهمي   67
      )مخصوص مربي(ميز نقشه كشي  68
      لوازم كامل نقشه كشي  69
      kg  15– 10 ميكسر ماسه ماهيچه  70
       كيلوييco225 كپسول گاز  71
       كيلويي25كپسول گاز آرگون  72

      فلزيكمد مخصوص ابزار    73
       چشميميكروسكپ نوري  74

       تفنگيكمان اره  75

      اندازه گيريساعت   76

      متوسط، درشت  ريز،اره چوب بري  77
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  2گر درجه ريخته :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       اينچ فلزكاري4،6،10،12سوهان تخت  78

       اينچ فلزكاري6،10،12سوهان نيم گرد،  79

       اينچ فلزكاري4،6،10،12سوهان گرد  80

      ينچ فلزكاري ا4،6،10،12 گوش3سوهان   81

       اينچ فلزكاري4،6،10،12سوهان چهار گوش  82

      سوهان ماشيني سايزهاي مختلف  83

      ) ظريف(سوهان دم موشي   84

      سوهان آلومينيم ساب يك ضرب  85

      حديده  86

      قالويز  87

      آمپر350انبر جوش  88

      بيل تخت فلزي مخصوص ريخته گري  89

      الك ريز  90

      رشتالك د  91

      آبپاش فلزي متوسط  92

      مدل هاي آموزشي مطابق سرفصل هاي آموزشي  93

      سايز3كمچه حمل ذوب فوالدي يا چدني    94
       سايز2پاتيل بوته فلزي از جنس فوالد با جداره داخلي از مواد نسوز،   95
       سايزهاي مختلف بامالقه  96
      ابزار ريخته گري  97
      cm  30 × 30 درجه آلومينيمي  98
     cm  50 ×50 درجه آلومينيمي  99
     cm   60 ×60 درجه آلومينيمي  100
     cm   20×20 درجه آلومينيمي  101
     درجه آلومينيمي قورباغه اي  102
     درجه آلومينيمي گرد  103
      cm   40 ×20 درجه آلومينيمي  104
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  2گر درجه ريخته :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ تفهرست استاندارد تجهيزا

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      پالستيكي چكش  105
      گرمي100چكش  106
      گرمي500چكش  107
       كيلوگرمي1چكش  108
      قيچي  اهرمي  109
      آچار تخت  110
      آچار رينگي  111
      انبر طوق كوچك از جنس فوالد فورج شده  112
      انبر طوق بزرگ از جنس فوالد فورج شده  113
      متري فلزي 2متر  114
      پرگار اندازه گيري پاشنه اي  115
      پرگار اندازه گيري پله اي  116
      پرگار اندازه گيري داخلي  117
      پرگار اندازه گيري خارجي  118
      پرگار اندازه گيري اونيورسال  119
      آچار آلن   120
      ض براي آلومينيمخط كش انقبا  121
      خط كش انقباض براي چدن  122
      سنگ نفت مصنوعي نرم و زبر  123
      انبر دست متوسط  124
      دم باريك متوسط  125
      سو دسته كوچك ، متوسط ، بزرگ4 سو ، 2پيچ گوشتي  126
      50 تا 10گيره تنگ دستي از شماره   127
      يريگ ساعت اندازه گيري مخصوص كارگاه ريخته  128
      متر انقباض براي آلومينيم  129
      متر انقباض براي چدن  130
       سانتي متر5/2قلم مو  131
       نيم ليتري فلزيروغن دان  132
       فلزيگونيا  133
       فلزينقاله  134
       ميليمتر4استانبولي با ورق   135

  
  
  

  

 



 39

  2گر درجه ريخته :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ‘ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      A3تخته رسم پروفيل   136
      فرغون فلزي  137
       سانتيمتر15كوليس ديجيتال   138
       سانتيمتري15كوليس معمولي   139
      mm25 - 0 ميكرومتر  140
      mm 50- 25 ميكرومتر  141
      ماسك مخصوص جوشكاري  142
       اينچي8سه آچار فران  143
      قيچي آهن بر دستي  144
       متري3سيم سيار صنعتي   145
      ماله صفحه فوالدي سخت شده با دسته چوبي  146
      فوتك فوالدي  147
      كف گير فوالدي  148
       گرافيتي،سرباره گير فوالدي  149
      نرمكالهك خوراك دهنده   150
       خشكشمش آلومينيم  151
      خاكستري شمش آلومينيم  152
       داكتيلشمش چدن  153
        خاكستريشمش چدن  154
       شمش برنج  155
      بدون قلعشمش روي  156
     )سرخه( نرم شمش مس  157
       شاخه ايشمش قلع  158
       نرم و خشكشمش سرب  159
      80گرافيتي بوته   160
      90گرافيتي بوته   161
      120گرافيتي بوته   162
      100چدني بوته   163
      گازوئيل  164
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  2گر درجه ريخته :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      پودر تالك  165
      نسوزخاك   166
       سانتي متر50 قطر آجر نسوز  167
       تختآجر نسوز  168
       گرافيتيزيربوته اي  169
       دگازورقرص  170
      )قلوه اي( خرده سالكس  171

       %45،  % 75فروسيليس  172

      فرو سيليكومنيزيم  173

      گوگرد  174

      فرومنگنز  175

      مايع دستشويي  176

      پودر لباسشويي   177

       الستيكيتي  178

      نخيتي   179

      طبيعيماسه   180

       آلومينيمماسه صنعتي  181

     سيليسيماسه   182
     چراغيماسه   183
      سيليكات سديمچسب   184

      نسوزسيمان   185

      خاك كوره چدن  186

      فسفر مس  187

      بنتونيت  188
       سرهميلباس كار  189
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  2گر درجه ريخته :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كار معموليخود  190

      ماژيك روغني  191

      ماژيك مخصوص وايت برد  192

      چسب كاغذي  193

      چسب نواري  194

       ميليمتر5/3الكترود  195

       ميليمتر5/3-5/2الكترود جوش چدن  196

      الكترود جوش مخصوص آلومينيم  197

      CO2گاز   197

      گاز بوتان  198

      دستكش نسوز  199

      ردارماسك فيلت  200

     فيلتر مخصوص ماسك    201
     كفش ايمني  202
      كاله نقاب دار شيشه اي   203

      ميليمتر2،4،6،8،10،12،1416،18،20،22،24مته   204

      صفحه سنگ ساب جهت خشن كاري و پوليش كاري  205

      صفحه سنگ برش جهت پوليش كاري  206

      سنگ فرز ساب دستي  207

      دستيميني سنگ فرز برش   208

      پيش بند نسوز  209

      سنگ انگشتي سايزهاي مختلف پرداخت و خشن كاري  210

      6ساچمه شات بالست شماره   211

      400 ، 120ورق سنباده  212
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  2گر درجه ريخته :نام شغل               
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره   تعداد  مشخصات فني  رديف
       فلزبرتيغ اره  213

       داراي فيلتر صوتيگوشي ايمني  214

      A4كاغذ   215

       آب صابونمواد خنك كننده  216

      برس سيمي  217

      عينك ايمني  218

      پابند و دستبند نسوز  219

       كيلويي ، فرنگي50گچ كيسه   220

      اكليل استاندارد  221

      گرافيت روغني  222

      يت سياهگراف  223

      مواد پوششي زيركوني  224

       سي سي200بشر پيركس ،   225

       سي سي250زمايشگاهي مدرج ، آلوله   226

      40روغن   227

      Z1روغن   228

      دستكش پالستيكي  229

      دستكش نخي  230
  

       

  

 


