
  

 CNCفرز : رشته                 عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 

  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز  رديف
  و واحدهاي اندازه گيري آشنايي با وسايل اندازه گيري 

  آشنايي با انواع كوليس و كاربرد آن 
  توانايي اندازه گيري قطعه كار 1  آشنايي با انواع ميكرومتر و كاربرد آن 

  اربرد آنآشنايي با انواع زاويه سنج و ك

   روز2
   

  كوليس  -
  ميكرومتر  -
  زاويه سنج  -
  راپورتر  -

  آشنايي با مفهوم سوهانكاري و كاربرد آن 
  توانايي سوهانكاري سطوح مختلف2  آشنايي با سوهان و انواع آن

  آشنايي با سوهانكاري سطوح زاويه دار و فرم دار و كار عملي

  انواع سوهان  -   روز2

  آشنايي با مته و كاربرد آن 
  آشنايي با برقوها و كاربرد آنها 

سب براي اسرعت برش من‘  پيشروي ‘  آشنايي با دور 
  برقوكاري و سوراخكاري 

  آشنايي با انواع قالويز و كاربرد آنها 

   ، خزينه كاري،توانايي سوراخكاري3
  برقوكاري و قالويز كاري

  و كاربرد آنهاآشنايي با مته خزينه ها 

  مته  -   روز3
  برقو  -
  قالويز  -
  مته خزينه  -
  

  آشنايي با انواع تيغه فرزها و كاربرد آنها 
  آشنايي با بستن تيغه فرز

  آشنايي با انواع گيره
،  پيشاني تراشي، پله تراشي،يآشنايي با اصول روتراش

  زاويه تراشي و  شيارتراشي ،گونياكاري
آشنايي با تعيين دور مناسب نسبت به قطر تيغه فرز و 

  جنس تيغه فرز 
  آشنايي با انتخاب بار و پيشروي 

   روز4

 ساعت و 6روزانه  -
 ساعت 30درهفته 

هاي كارعملي و برنامه
  كارگاهي 

  توانايي فرزكاري با ماشين فرز 4

    آشنايي با روشهاي مختلف فرزكاري
  

  تيغه فرز  -
  دستگاه فرز انيورسال  -
  گيره  -
  قطعه فوالدي  -
  قطعه آلومينيومي  -

  

  مدهاي اجرايي آشنايي با   CNCتوانايي راه اندازي ماشين فرز 5
 ساعت و 6روزانه  -  CNCماشين فرز  -   روز2
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 CNCفرز : رشته                 عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 

  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز  رديف
  ) EDIT- MDI -  اتوماتيك-دستي(    

    آشنايي با اپراتوري دستگاه -

  CNCآشنايي با منوهاي دستگاه و صفحه كليد دستگاه 

  و مرجع آشنايي با نقاط صفر

  تنظيمات اوليه ماشين و ابزار 

  تعيين نقطه صفر قطعه كار 

  انتقال نقطه صفر ماشين به قطعه كار 

  افست طولي ابزارها 

  اندازه گيري ابزارها با ماشين فرز 

 توانايي افست گيري ابزار و قظعه كار6

  و ماشين ابزار افست شعاعي ابزارها 

   CNCماشين فرز  -   روز2
  ميز كار  -

  CNCتوانايي برنامه نويسي با ماشين فرز 7

    كدها  Mتشريح 
    كدها Gتشريح 

  برنامه نويسي در سيستم مختصات كارتزين 
  برنامه نويسي در سيستم مختصات قطبي 

آشنايي با مايكلهاي سوراخكاري و بورينگ كاري و قالويز 
  كاري 

  آشنايي با دوران دستگاه مختصات 
  نامه ها و تكرارزيربر

   CNCماشين فرز  -   روز3
  ديتا پروژكتور  -
  اورهد  -
  
  
  
  
  
  
  

 ساعت 30درهفته 
هاي كارعملي و برنامه

  كارگاهي 

 ساعت و 6روزانه  -   CNCماشين فرز  -   روز7  شبيه سازي برنامه ها    توانايي اجراي برنامه با ماشين فرز 8
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 CNCفرز : رشته                 عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 

  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز  رديف
  رفع اشكال برنامه ها  

  )  فوالد و آلومينيوم( اجراي برنامه 
  ±  0/ 03كنترل قطعات با دقت 

قطعه فوالدي به ابعاد  -
  مختلف 

قطعه آلومينيومي به  -
  ابعاد مختلف 

  وسايل اندازه گيري  -
 داري  وسايل براده بر -

  طراحي نقشه با نرم افزار   

  تعريف ابزار با نرم افزار  

  به زبان ماشين  ) ميز ابزار ( تبديل نقشه 

  انتقال برنامه به ماشين  

  )  فوالد و آلومينيوم ( اجراي برنامه 

  CAD / CAMتوانايي كار با نرم افزار  9

  ±  0/ 03ا دقت  كنترل قطعات ب

   كامپيوتر -   روز4
  CAD / CAM نرم افزار -
   CNCماشين فرز  -
  وسايل اندازه گيري   -
  وسايل براده برداري -

 ساعت 30درهفته 
هاي كارعملي و برنامه

  كارگاهي 
  

  9 تا 1توانمندي هاي   آزمون پايان دوره10

   CNCدستگاه  -   روز7
  دستگاه فرز انيورسال = 
  ميز كار  -
  وسايل اندازه گيري  -
  وسايل براده برداري -

 آزمون در مركز -
تربيت مربي كرج يا 

  منطقه كرج

  
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

  87شهريور 
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 CNCفرز : رشته             كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 

  آيتم هاي آموزشي*  رديف  برنامه هفتگي
  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

  مالحظات  مكان آموزشي

                  توانايي اندازه گيري قطعه كار  1
                آشنايي با وسايل اندازه گيري و واحدهاي اندازه گيري   1-1
  تمام روز  با انواع كوليس و كاربرد آن آشنايي   1-2

              
                آشنايي با انواع ميكرومتر و كاربرد آن   1-3
    آشنايي با زاويه سنج و كاربرد آن   1-4

  تمام روز
            

                  فتوانايي سوهانكاري سطوح مختل  2
                آشنايي با مفهوم سوهانكاري و كاربرد آن   2-1
                آشنايي با سوهان و كاربرد آن   2-2
      آشنايي با سوهان كاري سطوح زاويه دار و فرم دار   2-3

  تمام روز
          

          تمام روز        كار عملي   2-4

توانايي سوراخكاري، خزينه كاري، قالويز كاري و برقو   3
                  كاري

        تمام روز          آشنايي با مته و كاربرد آن   3-1
                آشنايي با برقوها و كاربرد آن   3-2

آشنايي با دور، پيشروي، سرعت برش مناسب براي برقوكاري و   3-3
  سوراخكاري

  تمام روز
              

                آشنايي با انواع قالويز و كاربرد آنها    3-4
    نايي با مته خزينه ها و كاربرد آنها  آش  3-5

  تمام روز
            

                  توانايي فرزكاري با ماشين فرز  4
                آشنايي با تيغه فرزها و كاربرد آنها    4-1
                آشنايي با بستن تيغه فرز   4-2
      آشنايي با انواع گيره ها    4-3

  تمام روز
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 CNCفرز : رشته             كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 

  آيتم هاي آموزشي*  رديف  برنامه هفتگي
  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

  مالحظات  مكان آموزشي

تراشي، گونياكاري، شانيبا روتراشي،پله تراشي، پيآشنايي  4-4
        تمام روز  تمام روز      شيارتراشي و زاويه تراشي 

آشنايي با تعيين دور مناسب نسبت به قطر تيغه فرز و جنس   4-5
                تيغه فرز 

                آشنايي با انتخاب بار و پيشروي  4-6
  آشنايي با روشهاي مختلف فرزكاري  4-7

  تمام روز

              
                 CNCه اندازي ماشين فرز توانايي را  5
               ) EDI - MDI - اتوماتيك-دستي(آشنايي با مدهاي اجرايي   5-1
    آشنايي با اپراتوري دستگاه   5-2

  تمام روز
            

            تمام روز     CNCآشنايي با منوهاي دستگاه و صفحه كليد دستگاه   5-3
                  توانايي افست گيري ابزار و قطعه كار  6
                آشنايي با نقاط صفر و مرجع     6-1
                تنظيمات اوليه ماشين و ابزار    6-2
                تعيين نقطه صفر قطعه كار     6-3
        نتقال نقطه صفر ماشين به قطعه كار ا  6-4

  تمام روز

        
                افست گيري طولي ابزارها    6-5
                ا ماشين فرز اندازه گيري ابزارها ب  6-6
          افست شعاعي ابزارها و سايش ابزار  6-7

  تمام روز
      

                  CNCتوانايي برنامه نويسي با ماشين فرز   7
                 كدها Mتشريح   7-1
  تمام روز   كدها Gتشريح   7-2

              
               برنامه نويسي در سيستم مختصات كارتزين   7-3
    يستم مختصات قطبيبرنامه نويسي درس  7-4

  تمام روز
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 CNCفرز : رشته             كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 

  آيتم هاي آموزشي*  رديف  برنامه هفتگي
  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

  مالحظات  مكان آموزشي

                الويزكاري قآشنايي با مايكلهاي سوراخكاري، بورينگ كاري و   7-5
                آشنايي با دوران دستگاه مختصات  7-6
      زير برنامه ها و تكرار  7-7

  تمام روز
          

                توانايي اجراي برنامه با ماشين فرز  8
                ا شبيه سازي برنامه ه  8-1
                رفع اشكال برنامه ها     8-2
        )فوالد و آلومينيوم(اجراي برنامه   8-3

  تمام روز

        
        تمام روز  تمام روز  تمام روز  تمام روز  تمام روز   ميليمتر03/0كنترل قطعات با دقت   8-4

                  CAD / CAM توانايي كار با نرم افزار  9
            تمام روز  م روزتما  طراحي نقشه با نرم افزار  9-1
                تعريف ابزار با نرم افزار  9-2
                به زبان انگليسي) مسير ابزار(تبديل نقشه   9-3
      انتقال برنامه به ماشين  9-4

  تمام روز

          
        تمام روز        )فوالد و آلومينيوم(اجراي برنامه   9-5
          ± 0/ 03كنترل قطعات با دقت   9-6

  تمام روز
      

                  آزمون پايان دوره  10
      تمام روز  تمام روز  تمام روز  تمام روز  تمام روز  تمام روز  آزمون پايان دوره  10-1
              تمام روز  تمام روز  اعالم نتيجه  10-2

                 درج شده اند1آيتم هاي آموزشي آيتم هايي مي باشند كه در فرم شماره  •
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

 87هريور ش

 


