
 C.N.Cتراس  :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
   2007تفاده نرم افزار طراحي اتوكد اس

    تلرانسهاي عمومي و دقيق آشنايي كامل نسبت به 
تجزيه و تحليل نقشه و توانايي استفاده 1    ارائه فيلم و كليپ هاي صنعتي جهت آشنايي با فرايند ساخت و توليد 

  از ابزار مناسب 
     دستگاه يتنظيمات نرم افزار

 ميز الكترونيك شامل -
منبع تغذيه، اسكوپ، 

، Afسيگنال ژنراتور 
مولتي متر، ترينر 

  آزمايشگاه و  برد برد

 الكترونيك ديجيتال؛ -
  موريس مانو 

 اصول و مباني ديجيتال؛ -
توكهايم، انتشارات نشر علوم 

   ديجيتال؛ نلسون-

2

توانايي استفاده از ابزار و وسايل اندازه 
گيري و كنترل دقيق و افست گيري 

ابزارها كنترل افست تنظيمات نرم 
  افزاري دستگاه 

ه اندازه گيري سنجش قطعه توسط ابزارهاي دقيق آموزش نحو
  اندازه گيري جهت آماده سازي فرد براي توليد قطعه

      

استفاده از مديريت زمان در اجراي 3
  بي قطعات انقشه كار و ارزي

توانايي تقسيم كردن زمان با توجه به در نظر گرفتن آيتم هاي 
 كليدي مختلف قطعه كار و در اولويت دادن قسمت هاي مهم و

  قطعه جهت كسب نمره با در نظر گرفتن بارم بندي پروژه 

      

توليد قطعات پروژه هاي جهاني طبق 4
 استاندارد و بررسي رفع عيوب و ارزيابي 

 پروژه جهاني در هفته با رفع اشكاالت بر روي فوالد 2اجراي 
  طبق جدول برنامه هفتگي و اريابي   آلومينيم 

      

  
  مللي مهارتدفتر مسابقات بين ال

  87دي  
  



  

  C.N.Cتراش  :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

  استراليا و  سنگاپور 1999اجراي پروژه هاي   1
اجراي پروژه 

سنگاپور 
روي 

  آلومينيم

اجراي پروژه 
سنگاپور 

  فوالد 

اجراي پروژه   رفع ايراد 
استراليا 
  آلومينيم

اجراي پروژه 
استراليا روي 

  فوالد 

    رفع ايراد 

   سوئيس 1997اجراي پروژه ,  سئول2001اجراي پروژه   2
اجراي پروژه 

2001 
  مينيمآلو

اجراي پروژه  
 روي 2001

  فوالد 

اجراي پروژه   رفع ايراد 
 روي 1997

  آلومينيم

اجراي پروژه 
 روي 1997

  فوالد 

  رفع ايراد

  

  2005 فنالند 2اجراي پروژه , 2005فنالند   1 اجراي پروژه  3

اجراي 
 2005 1پروژه

فنالند روي 
  آلومينيم

اجراي 
 2005 1پروژه

فنالند روي 
  فوالد 

اجراي   رفع ايراد
 2پروژه

 فنالند 2005
روي 

  آلومينيم

اجراي 
 2پروژه

 فنالند 2005
  روي فوالد

  رفع ايراد

  

   2005 فنالند 4اجراي پروژه , 2005 فنالند3اجراي پروژه   4
اجراي 
  3پروژه

فنالند روي 
  آلومينيم

اجراي 
  3پروژه

فنالند روي 
  فوالد 

اجراي   رفع ايراد
  4پروژه

فنالند روي 
  آلومينيم

پروژه اجراي 
 فنالند 4

  روي فوالد 

  رفع ايراد

  

    2007 ژاپن 2اجراي پروژه , 2007 ژاپن 1اجراي پروژه هاي   5
اجراي پروژه 

ژاپن روي 
  فوالد 

اجراي پروژه 
ژاپن روي 
  آلومينيم

اجراي پروژه   رفع ايراد 
 روي 2ژاپن 

  آلومينيم

اجراي پروژه 
 روي 2ژاپن 

  فوالد 

  رفع ايراد 

  

   2007 ژاپن 4 اجراي پروژه هاي2007,  ژاپن3اجراي پروژه هاي  6
اجراي پروژه 

 روي 3ژاپن 
  آلومينيم

اجراي پروژه 
 روي 3ژاپن 

  فوالد

اجراي پروژه   رفع ايراد
 روي 4ژاپن 

  فوالد

اجراي پروژه 
 روي 4ژاپن 

  آلومينيم

  رفع ايراد 

  

  درج شده اند1 آيتم هايي مي باشند كه در فرم شماره آيتم هاي آموزشي •
  مسابقات بين المللي مهارتدفتر 

 87 دي


