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

مدت   آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز رديف
  مالحظات  تجهيزات مور نياز  آموزش

  اري مقدماتي  فلز ك

  آشنائي با نحوه كار دستگاه تراش و قسمتهاي مختلف آن
شيار تراشـي وفـرم     ‘ شاني تراشي   پي‘ انجام عمليات روتراشي  

  تراشي 
   سوراخكاري وداخل تراشي 

  پيچ تراشي داخلي وخارجي 

  تنظيم سرعت برش عده دوران 

  تنظيم پيشروي دستگاه

آشنائي با تراش معمولي وابزارهاي 1
  مربوطه ونقشه خواني

نقشه خواني شناسائي سه نماي قطعه پرسپكيتو، برش، 
  استانداردهاي نقشه وعالئم نقشه خواني

  ابزارهاي فلزكاري مقدماتي -   هفته1
    ابزارهاي اندازه گيري -
    دستگاه تراش -
 ابزارهاي مختلف روتراشي -
شيار تراشي و ‘ پيچ تراشي ‘ 

  داخل تر اشي 
    لوازم نقشه كشي-

  شناسائي پانل دستگاه وقسمتهاي سخت افزاري آن  

  ي مختلف وطريقه بستن آنها  شناسائي ابزارها
 طريقه تنظيم فكها وفشار آنها وبستن قطعه كار و تنظيم و

  كاربرد واستفاده از دستگاه مرغك 
  آفست گيري ابزارهاي مختلف وآفست گيري قطعه كار  TCN10 دستگاه تراش اپراتوري2

   دستگاه تراش-   هفته2
CNC – TCN10  

 انواع هولدرها و بيس -
هولدرهاي مخصوص دستگاه  

    ابزارهاي اندازه گيري -
    كوليس -
   ميكرو مترهاي مختلف -
    جعبه فشنگي -
    تستر كيفيت سطح-
  
  

  

    دستگاه تراش -   هفته2  روتراشي   برنامه نويسي دستي3
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 CNCتراش : رشته                  عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 

مدت   آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز رديف
  مالحظات  تجهيزات مور نياز  آموزش

  ني تراشيپيشا

  سوراخكاري 

  قوس تراشي 

  پيچ زني داخلي و خارجي 

  داخل تراشي 

  شيار تراشي داخلي وخارجي 

  قالويز كاري 

  برقو كاري

 CNC  -  TCN10 
    كامپيوتر-

تمرين نقشه كار وپروژه هاي كشوري 4
  وجهاني سالهاي گذشته

هاي گذشته ساخت پروژه هاي المپياد هاي كشوري وجهاني سال
  مديريت زمان آزمون و

   دستگاه تراش-   هفته4
CNC  -  TCN-10 

 ابزارهاي مربوطه بصورت -
  كامل

  
  

  دفتر مسابقات بين المللي مهارت
  87شهريور 
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  CNCتراش : 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

              نقشه خواني  ابزارهاي مربوطه و فرز معمولي و آشنائي با تراش و  1
            تمام روز  مختلف آنآشنائي با نحوه كار دستگاه تراش و قسمتهاي   1-1

‘ سوراخكاري‘ فرم تراشي‘ شيار تراشي‘ پيشاني تراشي‘ انجام عمليات روتراشي  1-2
          تمام روز    داخل تراشي و پيچ تراشي داخلي وخارجي  

        تمام روز      تنظيم سرعت برش عده دوران و  تنظيم پيشروي دستگاه  1-3
    تمام روز  تمام روز        استانداردها وعالئم نقشه خواني‘ برش‘ طعه پرسپكيتونقشه خواني شناسائي سه نماي ق  1-4

              TCN-10اپراتوري دستگاه تراش   2
            تمام روز  شناسائي پانل دستگاه و قسمتهاي سخت افزاري آن  2-1
          تمام روز    طريقه بستن آنها شناسائي ابزارهاي مختلف و  2-2
        تمام روز       فشار آنها و  بستن قطعه كار و تنظيم و طريقه كاربرد و استفاده از دستگاه مرغكتنظيم فكها و  2-3
    تمام روز  تمام روز        آفست گيري ابزارهاي مختلف و آفست گيري قطعه كار  2-4

              برنامه نويسي دستي    3
            روتراشي  3-1

            پيشاني تراشي   3-2
  سوراخكاري  3-3

  تمام روز

          
            قوس تراشي   3-4

    پيچ زني داخلي وخارجي   3-5
  تمام روز

        

        تمام روز      داخل تراشي   3-6

      تمام روز        خارجي شيار تراشي داخلي و  3-7

    تمام روز          قالويز كاري  3-8

 استانهاي -
  مربوطه
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  CNCتراش : 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

              CNC - TCN10ساخت قطعه كارهاي مختلف با دستگاه تراش  تمرين و  4

ساخت پروژه هاي المپياد هاي كشوري وجهاني سالهاي گذشته و مديريت زمان   4-1
    تمام روز  تمام روز  تمام روز  تمام روز  تمام روز  نآزمو

    

                 درج شده اند1آيتم هاي آموزشي آيتم هايي مي باشند كه در فرم شماره  •
  

  دفتر مسابقات بين المللي مهارت
 87شهريور 


