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

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

 ع جو مرآشنايي با نقاط صفر 

  تنظيمات اوليه ماشين و ابزار 
  تعيين نقطه صفر قطعه كار 

  انتقال صفر ماشين به قطعه كار 
  افست طولي ابزارها 

  ارها با ماشين فرزاندازه گيري ابز

  توانايي افست گيري ابزار و قطعه كار ي 1

  افست شعاعي ابزارها 

   روز 2

 CNCماشين فرز 
  )كنترل فانوك(

   ساعت 6روزانه  -
  ساعت 30در هفته  -

شامل كار عملي و برنامه هاي 
  كارگاهي 

  ينامه نويسي در سيستم مختصات كارتزبرن
  برنامه نويسي در سيستم مختصات قطبي

  خكاري با بورينگ كاري و قالويز كاريآشنايي با سايكلهاي سورا

  آشنايي با دوران دستگاه مختصات 
توانايي برنامه نويسي با ماشين فرز 2

CNC) كنترل فانوك(  

  زير برنامه ها و تكرار 

   روز 5

   CNC  ماشين فرز -
  يتا پروژكتور د -
   اورهد -

  

  شبيه سازي برنامه ها 
  رفع اشكال برنامه ها 

  اجزاء برنامه روي قطعه فوالدي و آلومينيومي 
توانايي اجراي برنامه با ماشين فرز 3

CNC   

  ± 03/0كنترل قطعات با دقت 

   روز 5

  CNC ماشين فرز -
   قطعه فوالدي -
   قطعه آلومينيومي-
   وسايل اندازه گيري -
   برداري  وسايل براده-

  

  
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

  87 دي
 



 
  CNCفرز  :ه رشت              اردوهاي آموزشي آماده سازي دوم         عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله 1فرم 

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

 طراحي نقشه با نرم افزار 

  تعريف ابزار با نرم افزار
  به زبان ماشين ) مسير ابزار(تبديل نقشه 

  انتقال برنامه به ماشين 
  اجراي برنامه روي قطعه فوالدي و آلومينيومي 

  CAD/CAMتوانايي كار با نرم افزار 4

  ± 03/0كنترل قطعات با دقت 

   روز 4

   كامپيوتر -
 CAD/CAM نرم افزار -
  CNC ماشين فرز -
   وسايل اندازه گيري-
   وسايل براده برداري -

   ساعت6روزانه 
   ساعت 30در هفته 

شامل كار عملي و برنامه هاي 
  كارگاهي 

   زار با نرم افهطراحي پروژ

  CAMگرفتن برنامه از پروژه طراحي شده با نرم افزار 

  حراء برنامه روي دستگاه ا

  كنترل قطعه 

اجراء عملي پروزه هاي المپيادهاي ادوار 5
  گذشته 

  كنترل زمان انجام كار مطابق با نقشه

   روز 10

   CNC دستگاه -
   وسايل براده برداري -
   وسايل اندازه گيري-
   كامپيوتر -
 CAD/CAMنرم افزار  -
   قطعات فوالدي و آلومينيومي -

  

  
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

  87 دي



  

  CNCفرز  :رشته           كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله دوم           برنامه هفتگي 2فرم 
  آيتم هاي آموزشي*   رديف  برنامه هفتگي

  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه
  مالحظات

              توانايي افست گيري ابزار و قطعه كار   1
            √  آشنايي با نقاط صفر و مربع   1-1
            √  تنظيمات اوليه ماشين و ابزار   1-2
            √  تعيين نقطه صفر قطعه كار   1-3
          √    انتقال نقطه صفر ماشين به قطعه كار   1-4
          √    افست طولي ابزارها   1-5
          √    اندازه گيري ابزارها با ماشين فرز  1-6
          √    افست شعاعي ابزار   1-7

              )كنترل فانوك (CNCتوانايي برنامه نويسي با ماشين فرز   2
        √      صات كارتزرينبرنامه نويسي در سيستم مخت  2-1
        √      برنامه نويسي در سيستم مختصات قطبي  2-2
    √  √        آشنايي با سايكلهاي سوراخكاري با بورينگ كاري و قالويز كاري  2-3

   هفته اول-

            √  زير برنامه ها و تكرار  2-4
          √    آشنايي با دوران دستگاه مختصات  2-5

              CNCاشين فرز توانايي اجراي برنامه با م  3
        √      شبيه سازي برنامه ها  3-1
      √        رفع اشكال برنامه ها  3-2
    √          اجراي برنامه روي قطعه فوالدي و آلومينيومي  3-3

   هفته دوم-

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

  87 دي
  
  
  



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

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

  مالحظات

            √  ± 03/0كنترل قطعات با دقت   3-4
              CAD/CAMتوانايي كار با نرم افزار   4
          √    طراحي نقشه با نرم افزار  4-1
        √      تعريف ابزار با نرم افزار  4-2
        √      به زبان ماشين) مسير ابزار(تبديل نقشه   4-3
    √  √        انتقال برنامه به ماشين و  اجراي برنامه   4-4

   هفته سوم-

       √ √ √  و آلومينيومياجراي برنامه روي قطعه فوالدي   4-5
     √        ± 03/0كنترل قطعات با دقت   4-6

             اجراي عملي پروزه هاي المپيادهاي ادوار گذشته  5
   √          طراحي پروژ با نرم افزار  5-1

   هفته چهارم-

           √  CAMگرفتن برنامه از پروژه طراحي شده با نرم افزار   5-2
       √ √    روي دستگاهاجراي برنامه   5-3
     √        كنترل قطعه   5-4
   √          كنترل زمان انجام كار مطابق با نقشه  5-5

   هفته پنجم-

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

 87دي
  
 


