
 
 

 

 
 هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت برنامه پيشنهادي اردوي آموزشي آماده سازي مرحله کشوري

 

 (CAD)-طراحی مهندسی مکانیکرشته:                                    
 

 15/04/97لغايت  16/10/96از تاريخ                              
 

 
 

 

 مهارت دفتر مسابقات بین المللی

 1396 ديماه
 

  



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيک آموزشي                                                                   رشته:عناوين توانايي ها و آيتم هاي                                                                              1فرم شماره 

  مدت آموزش آيتم های آموزشی عناوين توانمنديهای مورد نیاز رديف

  ساعت 8 ذکر شده است 2در جدول شماره  کار با نرم افزار و تنظیمات اولیه  1

2  
ترسیمات دو بعدی و سه بعدی 

(2D & 3D Sketch) 
 

  ساعت 10 ذکر شده است 2در جدول شماره 

 ی ایجاد مدلهای سه بعدیتوانای  3
(Part Modeling) 

  ساعت 15 ذکر شده است 2در جدول شماره 

4  
 توانايی ايجاد قطعات ورق کاری

(Sheet metal) 
  ساعت 15 ذکر شده است 2در جدول شماره 

 قطعاتمونتاژ   5

(Assembly) 
  ساعت 12 ذکر شده است 2در جدول شماره 

6  

و  طراحی قطعات استاندارد

 طراحی اجزاء ماشین
(Content center & Design 

accelerator) 

  ساعت 12 ذکر شده است 2در جدول شماره 

7  
 طراحی سازه های فلزی

 (Frame generator) 
 

  ساعت 12 ذکر شده است 2در جدول شماره 

8  
  جوشکاری قطعات و سازه های

 (Weldment) فلزی

 

  ساعت 10 ذکر شده است 2در جدول شماره 

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

  



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيک رشته:                                                                   عناوين توانايي ها و آيتم هاي آموزشي                                                                       1فرم شماره 

  مدت آموزش آيتم های آموزشی عناوين توانمنديهای مورد نیاز رديف

9 

توانايی ايجاد عکس های 

م گرافیکی و فیلم مکانیز

 (Inventor Studio) مجموعه

  ساعت 15 شده استذکر  2در جدول شماره 

10 

و  انفجاری یتوانايی ايجاد نماها

يا فیلم های مونتاژ و دمونتاژ 

 (Presentation)مجموعه 

  ساعت 15 ذکر شده است 2در جدول شماره 

11 

 توانايی ايجاد نقشه های

دو بعدی طبق استانداردهای 

 (Drawing)نقشه کشی 

  ساعت 18 ذکر شده است 2در جدول شماره 

12 
توانايی کار با ابزار های اندازه 

 گیری قطعات

 

  ساعت 15 ذکر شده است 2در جدول شماره 

13 

توانايی انجام پروژه روز اول 

 مسابقات تحت عنوان
Mechanical Assemblies 

and Detail Drawing for 
Manufacture 

تکنیک های مدلسازی به صورت پارامتريک-1  

 پروژه Taskمونتاژی طبق خروجی های خواسته شده در تکنیک های ايجاد فايل های -2

طبق خواسته های  Inventor Studioتکنیک ها ايجاد انیمیشین های حرکتی در محیط -3

Task Project 

 Taskطبق خواسته های  Collapseو  Explodeتکنیک ها ايجاد انیمیشین های  -4

Project 

  ساعت 30



 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 

14 

توانايی انجام پروژه روز دوم 

 مسابقات تحت عنوان
Mechanical Fabrication 

Design 

 Task Projectتکنیک های مدلسازی قطعات فلزی با توجه به خروجی و خواسته های -1

تکنیک های ايجاد استراکچر های فلزی با توجه به خواسته های پروژه و آماده سازی آن -2

 Weldmentبرای محیط 

 نايی کامل با استاندارد های جوشکاری و ورق کاریآش-3

 روش های ايجاد فايل های مونتاژی از مجموعه بر اساس خواسته های پروژه-4

 Task Projectطبق خواسته های  Collapseو  Explodeتکنیک ها ايجاد انیمیشین های  -5

 ساعت 30

 

15 

توانايی انجام پروژه روز سوم 

 مسابقات تحت عنوان
Mechanical 

Design Challenge 

 تکنیک های مدلسازی به صورت پارامتريک-1

 پروژه Taskتکنیک های ايجاد فايل های مونتاژی طبق خروجی های خواسته شده در -2

 آشنايی کامل با انواع مکانیزم های صنعتی-3

طبق خواسته های  Inventor Studioتکنیک ها ايجاد انیمیشین های حرکتی در محیط -4

Task Project 

 Taskطبق خواسته های  Collapseو  Explodeتکنیک ها ايجاد انیمیشین های  -5

Project 
 

 ساعت 30

 



16 

توانايی انجام پروژه روز چهارم 

 مسابقات تحت عنوان
Reverse Engineering 

from Physical Model 

آن به صورت پارامتريک تکنیک های اندازه برداری از قطعه کار فیزيکی و نحوه مدلسازی-1  

آشنايی و شناخت با عملیات تولیدی برای ساخت انواع قطعات صنعتی-2  

آشنايی کامل با استانداردهای نقشه کشی-3  

طبق استاندارد مسابقات جهانی چهارم مسابقاتاصول ايجاد خروجی های مربوط به روز  -4  

 Inventorدر محیط   (Render Image)تکنیک های ايجاد عکس های گرافیکی -5

Studio 
 

 

 

 

 ساعت 30

 

 

 

 

 

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی های آموزشی آيتم  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 کار با نرم افزار و تنظیمات اولیهآماده سازی سیستم ، 1
 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديو پروجکتور

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

1-1 
آماده سازی سیستم و شخصی 

 سازی آن
      

2-1 
طريقه ايجاد پروژه جديد و 

 تنظیمات مربوط به آن
      

3-1 
 یمات قسمتتنظ

Application Option  
 

      

4-1 

 تنظیمات مربوط به

Document Setting  و ايجاد

 کلید های میانبر

      

5-1 

برای ايجاد   Templateايجاد 

نقشه های اجرايی با رعايت 

کردن آيتم ها و استاندارد های 

 نقشه کشی

      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 

 

 



 

 

 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 (2D & 3D Sketch)ترسیمات دو بعدی و سه بعدی  2

 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديو پروجکتور

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 برد ماژيک وايت

 32G فلش مموری

2-1 
نحوه ايجاد ترسیمات دو بعدی 

 و سه بعدی
      

2-2 
 

تعريف قید ها و کاربرد های 

 آنها
      

2-3 
شناخت محور های مختصات و 

و نحوه  صفحات ترسیمی

 شخصی سازی آن ها

 

      

2-4 
نقشه خوانی و استخراج اندازه 

 از نقشه
      

2-5 

حجم های سه توانايی ايجاد 

 بعدی با استفاده از

3D Sketch 

      

2-6 
ها و Projectتوانايی کار با 

Curveهای سه بعدی 
      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکمهارت                رشته :  برنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي                    2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

3 
 ی ایجاد مدلهای سه بعدیتوانای

(Part Modeling)  

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

3-1 
ساخت حجم های هندسی با 

 استفاده از ترسیمات
      

3-2 
       طريقه ايجاد صفحات کاری 

3-3 
طريقه تغییر و استخراج 

 اطالعات فیزيکی
      

3-4 
توانايی تغییر رنگ و تنظمات 

 مربوط به ظاهر قطعات
      

       مدلسازی پارامتريک  3-5

3-6 
استفاده از آبجکت های آماده 

برای تسريع در سرعت 

 مدلسازی

      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 

 

 
 

 



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 ، ابزار و مواد مصرفي و ...( الزامات آموزش )تجهيزات

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

4 
 توانايی ايجاد قطعات ورق کاری

(Sheet metal) 
 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 پالتررول کاغذ 1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

4-1 

توانايی استفاده از دستورات 

 مـدل سـازی در محـیط

 ورق کاری

      

4-2 
 

تنظیمات مربـوط بـه قطعـات 

 ورق کـاری و قـوانین

 آنمربوط به 

      

4-3 

ايجاد نمای گسترده از قطعات 

  ماتیکاری و تنظورق 

 مربوط به محل های خم قطعه

      

4-4 

آشنايی با استاندارد های ورق 

کاری در ايجاد نقشه های 

 اجرايی

      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 

 



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکمهارت                رشته :  برنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي                    2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

5 
 مونتاژ قطعات

(Assembly) 
 

 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

5-1 

طريقه فراخوانی قطعات در 

و انواع روش های  محیط مونتاژ

 آن

      

5-2 
 

ابزار های موقعیت استفاده از 

 برای مونتاژ قطعات

 و تکنیک های مختلف آن

      

 ويرايش و حذف قیودنحوه  5-3

 

      

5-4 
تکثیر نمودن و جابجايی و 

 دوران قطعات
      

5-5 

تهیه و ويرايش جدول 

 مشخصـات قطعـات موجـود

(BOM) 

      

       تحلیل برخورد قطعات با يکديگر 5-6

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 مصرفي و ...(الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

6 
 و طراحی اجزاء ماشین طراحی قطعات استاندارد

(Content center & Design accelerator) 
 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 

 
 

 

 

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

6-1 

ات نحوه فراخوانی قطع

استاندارد و آشنايی با کتابخانه 

نرم افزار و استاندارد های 

 مربوط به آن

      

6-2 
 

ايجاد شفت با استفاده  توانايی

 از زبانه
Design accelerator 

 

      

6-3 
توانايی ايجاد انواع چرخدنده 

 های مختلف
      

6-4 
اجزاء انتقال ی ايجاد تواناي

 ( ...قدرت )خار،پولی،تسمه و 
      

6-5 
 توانايی ايجاد اتصاالت موقت

 )پیچ ،مهره ،پرچ و...(
      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 

 



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

7 
 طراحی سازه های فلزی

 (Frame generator) 

 
 

 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 کامپیوتر*

 پالتر*

 A3رنگی  پرينتر*

 وايت برد*

 *ويديوپروجکتور

 *فلش مموری

 

 

 
 

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

7-1 
اولیه  Layoutتوانايی ايجاد 

 فريم ها
      

7-2 
 

توانايی ايجاد يک عضو سازه 

 فلزی
      

7-3 
توانايی اصالح انتهای اعضای 

 سازه

 

      

7-4 
توانايی اصالح و تغییر سازه 

 های فلزی
      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 (Weldment) فلزی  جوشکاری قطعات و سازه های 8
 

 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

8-1 
آشنايی با استاندارد و عالئم 

 ISO2553 جوشکاری
      

8-2 
 

آشنايی با متد های جوشکاری 

 ISO4063 طبق
      

8-3 
نحوه ورود به محیط جوشکاری 

 و تعیین استاندارد
      

       طريقه جوشکاری قطعات تخت 8-4

       دوار طريقه جوشکاری قطعات 8-5

       توانايی ايجاد عالئم جوشکاری 8-6

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 

 

 

 

 



 

 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی های آموزشی آيتم  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

9 
 م مجموعهتوانايی ايجاد عکس های گرافیکی و فیلم مکانیز

 (Inventor Studio) 

 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 
 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

9-1 

نحوه نورپردازی و سايه گذاری 

 در محیط قطعات يا مجموعه ها

Inventor Studio 

      

9-2 
 

نورپردازی و رنگ توانايی 

 بندی و سايه گذاری
      

9-3 
وانايی متحرك سازی دوربین ت

 مختلف در حالت های

 

      

9-4 

وانايی متحرك سازی ت

 مجموعه بـا اسـتفاده از قیـد

 های مورد نظر و پارامتر ها

      

9-5 

تنظیمات مربوط به 

Timelineو ايجاد تغییرات بر 

 روی دستورات ايجاد شده

      

9-6 
تنظیمات مربوط به استخراج و 

 کیفیت فیلم و عکس
      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت



 

 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

10 
و يا فیلم های مونتاژ و دمونتاژ مجموعه  انفجاری یتوانايی ايجاد نماها

(Presentation) 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

10-1 
 روشهای مونتاژ و دمونتاژ 

 مجموعه ها
      

10-2 
 

 توانايی فراخوانی مجموعه

 مونتاژیهای 
      

10-3 
ايجاد نماهای انفجاری به 

 صورت اتوماتیک
      

10-4 

انتخاب قطعات و دمونتاژ 

و  کردن آنها به صورت خطی

 دورانی

      

10-5 
ساخت فیلم های مونتاژ و 

 دمونتاژ از مجموعه
      

10-6 
تنظیمات مربوط به سرعت 

 حرکت قطعات و موقعیت

 دوربین در فیلم

      

 
ويرايش ترتیب حرکت اجزا و همزمان 

 حرکت مونتاژی چند کردن حرکت
      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت



 

 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 آيتم های آموزشی  رديف
 برنامه هفتگی

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(
 شنبه

يکشن

 به
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه

11 
 توانايی ايجاد نقشه های

 (Drawing)دو بعدی طبق استانداردهای نقشه کشی 

 

 
 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

11-1 

 ISOتعريف استاندارد نقشه کشی 

8015  

های نقشه کشی طبق استاندارد و روش

 های اروپا و امريکا

      

11-2 
 

اژی فراخوانی قطعات و مجموعه مونت

 Drawingحیط در م
      

11-3 
و برش از  Detailترسیم نماهای 

 نماهای اصلی
      

11-4 
توانايی ايجاد نماهای کمکی برای 

 Overlay اجـزای متحـرك
      

11-5 
وانايی ايجاد جدول قطعات و بالن ت

 مختلف گذاری با حالتهای
      

11-6 

د عالئـم کیفیـت اتوانـايی ايجـ

و  GD&T سـطح، انطباقــات و

 عالئم جوشکاری
      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت



 

 

 (CAD)-مکانيکطراحي مهندسي برنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 برنامه هفتگی آيتم های آموزشی  رديف
 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 Autodeskنرم افزار * توانايی کار با ابزار های اندازه گیری قطعات 12

Inventor 
2017 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 وايت برد*

 

 *ويديوپروجکتور

 

 میلیمتر 200کولیس ديجیتال 

 

 عمق سنج

 

 زاويه سنج اونیورسال

 

 شابلون رزوه داخلی و خارجی

 

 سنج  Rشابلون 

 

 

 بستهA3(3)کاغذ 

 بستهA4(3)کاغذ 

 رول کاغذ پالتر1

 عدد(2)اتود

 مغز اتود)دورنگ(

 ماژيک هاياليت

 ماژيک وايت برد

 32G فلش مموری

12-1 

با روش های اندازه  آشنايی

و تکنیک های مدلسازی  بـرداری

 قطعات

      

12-2 
 

شنايی با ابزار های اندازه آ

و  قطعـات دسـتی بـرداری

 کالیبره کردن آنها

      

12-3 
توانايی استفاده از کولیس معمولی 

 و ديجیتال
      

12-4 
توانايی استفاده از عمق سنج 

 معمولی و ديجیتال
      

12-5 
توانايی از استفاده از زاويه سنج 

 دستی و ديجیتال اونیورسال
      

12-6 
توانايی استفاده  آشنايی با انواع رزوه ها و

 وه داخل و خارجرز  از شابلون
      

12-7 
 Rتوانايی استفاده از شابلونهای 

 سنج
      

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :                     2فرم 

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...( برنامه هفتگي آيتم هاي آموزشي  رديف
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 توانایی انجام پروژه روز اول مسابقات 13

 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 
 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*
 

 A0*پالتر 

 

 وايت برد*

 

 *ويديو پروجکتور

 

 

 بستهA3(3)کاغذ *

 بستهA4(3)کاغذ *

 رول کاغذ پالتر1*

 عدد(2اتود)*

 مغز اتود)دورنگ(*

 ماژيک هاياليت*

 وايت بردماژيک *

 32G *فلش مموری

1-13 
تکنیک های مدلسازی به صورت 

      پارامتريک

2-13 

تکنیک های ايجاد فايل های 

مونتاژی طبق خروجی های 

 پروژه Taskخواسته شده در 
     

3-13 

تکنیک ها ايجاد انیمیشین های 

 Inventorحرکتی در محیط 

Studio  طبق خواسته های

Task Project 

     

4-13 

تکنیک ها ايجاد انیمیشین های 

Explode  وCollapse  طبق

 Task Projectخواسته های 

     

5-13 

انجام پروژه تکمیلی و جمع بندی 

مباحث مربوط به روز اول 

 مسابقات
     

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکمرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي مهارت                رشته :  برنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                    2فرم 

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...( برنامه هفتگي آيتم هاي آموزشي  رديف
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 مسابقاتتوانایی انجام پروژه روز دوم  14

 
 
 

 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 
 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*

 

 A0*پالتر 

 

 وايت برد*

 

 *ويديو پروجکتور

 

 

 

 بستهA3(3)کاغذ *

 بستهA4(3)کاغذ *

 رول کاغذ پالتر1*

 عدد(2اتود)*

 مغز اتود)دورنگ(*

 ماژيک هاياليت*

 ماژيک وايت برد*

 32G *فلش مموری

 

1-14 
مدلسازی قطعات فلزی با تکنیک های 

 Taskتوجه به خروجی و خواسته های 

Project 

     

2-14 
تکنیک های ايجاد استراکچر های فلزی 

با توجه به خواسته های پروژه و آماده 

 Weldmentسازی آن برای محیط 

     

3-14 
آشنايی کامل با استاندارد های 

 جوشکاری و ورق کاری

 

     

4-14 
روش های ايجاد فايل های مونتاژی از 

 مجموعه بر اساس خواسته های پروژه
     

5-14 
تکنیک ها ايجاد انیمیشین های 

Explode  وCollapse  طبق خواسته

 Task Projectهای 

     

6-14 

اصول ايجاد خروجی های مربوط به روز 

دوم طبق استاندارد مسابقات جهانی و 

اعمال کردن استاندارد های جوشکاری و 

 ورق کاری

     

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت



 دفتر مسابقات بین المللی مهارت

 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکمهارت                رشته :  برنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين دوره مسابقات ملي                    2فرم 

 آيتم هاي آموزشي  رديف
 برنامه هفتگي

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...(
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 توانایی انجام پروژه روز سوم مسابقات 15

 

 

 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 
 

 کامپیوتر*
 

 A3رنگی  پرينتر*

 

 A0*پالتر 
 

 وايت برد*

 

 *ويديو پروجکتور

 

 

 

 بستهA3(3)کاغذ *

 بستهA4(3)کاغذ *

 رول کاغذ پالتر1*

 عدد(2اتود)*

 مغز اتود)دورنگ(*

 ماژيک هاياليت*

 ماژيک وايت برد*

 32G *فلش مموری

-15 
تکنیک های مدلسازی به صورت 

 پارامتريک
     

2-15 

تکنیک های ايجاد فايل های 

مونتاژی طبق خروجی های 

 پروژه Taskخواسته شده در 
     

3-15 
آشنايی کامل با انواع مکانیزم های 

 صنعتی
     

4-15 

تکنیک ها ايجاد انیمیشین های 

 Inventorحرکتی در محیط 

Studio  طبق خواسته هایTask 

Project 

     

5-15 

انیمیشین های کنیک ها ايجاد ت

Explode  وCollapse  طبق

 Task Projectخواسته های 

     

6-15 
انجام پروژه تکمیلی و جمع بندی 

 مباحث مربوط به روز اول مسابقات

 
 

 
 
 

 
 

 

    



 (CAD)-طراحي مهندسي مکانيکدوره مسابقات ملي مهارت                رشته :  برنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي مرحله کشوري هجدهمين                    2فرم 

 الزامات آموزش )تجهيزات ، ابزار و مواد مصرفي و ...( برنامه هفتگي آيتم هاي آموزشي  رديف
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 توانایی انجام پروژه روز چهارم مسابقات 16
 

 Autodeskنرم افزار *

Inventor 
2017 

 کامپیوتر*

 رنگی پرينتر*

 A0پالتر *

 وايت برد*

 *ويديوپروجکتور

 کولیس ديجیتال*

 عمق سنج*

 زاويه سنج*

 شابلون رزوه*

 سنج  Rشابلون *

 
 
 
 

 بستهA3(3)کاغذ *

 بستهA4(3)کاغذ *

 رول کاغذ پالتر1*

 عدد(2اتود)*

 مغز اتود)دورنگ(*

 ماژيک هاياليت*

 ماژيک وايت برد*

 32G *فلش مموری

1-16 

تکنیک های اندازه برداری از قطعه 

کار فیزيکی و نحوه مدلسازی آن به 

 صورت پارامتريک

     

2-16 

آشنايی و شناخت با عملیات 

تولیدی برای ساخت انواع قطعات 

 صنعتی

     

3-16 
آشنايی کامل با استانداردهای نقشه 

 کشی
     

4-16 

تکنیک های ايجاد عکس های 

در   (Render Image)گرافیکی 

 Inventor Studioمحیط 

     

5-16 
انجام پروژه تکمیلی و جمع بندی 

 مباحث مربوط به روز اول مسابقات
     

 دفتر مسابقات بین المللی مهارت



 

 توجه :
 با توجه به شرايط رقابت کننده هر استان بر عهده کارشناس مربوطه میباشد  * برنامه هفتگی

 تمامی آيتم ها به صورت پروژه محور می باشد. *

 پیش برود.بدين معنا که ترتیب مراحل آيتم ها در روند آموزشی مهم میباشد 2و فرم  1آموزش های مشخص شده بايستی طبق فرم  *

     سعی شود از مطالب آزمونی به صورت عملی گرفته و میزان مهارت رقابت کننده در آن آيتم سنجیده شود و سپس آيتم  در انتهای هر آيتم *

 شود.بعدی استارت زده 

 .در انتها يک آزمون به صورت جامع از رقابت کننده گرفته شود تا میزان مهارت و تسلط وی در تمامی آيتم ها بررسی و سنجیده شود *

.اين امر جهانی برای بحث آموزش استفاده کنندگان مسابقات استان ها میتوانند عالوه بر استفاده از کارشناس مربوطه استان از رقابت کنند* 

 .برای تقويت رقابت کننده ها و آماده سازی هرچه بهتر آن ها برای اردوی نهايیست


