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  نرم افزار 

Autodesk Inventor 2008  

  . نرم افزار کاربردي دیگر غیر ازنرم افزار مذکور ،مجاز نمی باشداستفاده از هرگونه:نکته

  موارد مورد آزمون در مسابقات کشوري 

  Drawings from a physical model:روز اول

Assembly Drawingَ:دومروز 

Detail drawings   :روز سوم

Modification of the product: م روز چهار
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  توضیحات

  Drawings from a physical model:روز اول

  اندازه برداري و تهیه نقشه ساخت از روي مدل فیزیکی 

  داده ها

ماشین کاري شده(قطعه فیزیکی آماده استفاده(

تمامی اطالعات مورد نیاز جهت مدل کردن قطعه

  خواسته ها

ز روي اندازه هایی که از قطعه برداشت می شودتهیه مدل و نقشه ساخت ا.

مقیاس از طریق اندازه ابزارآالت اندازه برداري تبعیت می کند.

کارآموز باید اسکچهاي دستی را برداشته که از روي آن احتیاجات مدل کردن قطعه برآورده شود.

شته شده و اطالعات قطعه بعد یک زمان مشخص حذف می شود و کارآموز باید از روي اسکچهاي بردا

.جمع آوري شده جهت مدل کردن استفاده کند

  نتیجه نهایی

مدل سه بعدي قطعه

نقشه ساخت قطعه ارائه شده

نماهاي توپر)Render(

 ساعت5.5زمان آزمون 
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  Assembly Drawing:روز دوم

  شناخت مکانیزم و مونتاژ یک مجموعه از روي قطعات داده شده

  داده ها

ات نقشه هاي ساخت قطع

لیست قطعات

 تمامی اطالعات مورد نیاز

  خواسته ها

مدل کردن قطعات

مونتاژ یک مجموعه

  نتیجه نهایی

 فایل مونتاژ

نقشه دو بعدي ازمجموعه در حالتی که تمام قطعات مشاهده شود

لیست قطعات

دمونتاژ مجموعه

نماهاي توپر)Render(

از طریقه مونتاژتصاویر متحرك 

  ت ساع5.5زمان آزمون 
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  Detail drawings: روز سوم

  داده ها

فایل الکترونیک قطعه+ فایل الکترونیک مونتاژ(مونتاژ(

لیست قطعات

نقشه ساخت قطعات یا مونتاژ مجموعه

اطالعات مورد نیاز

  خواسته ها

 ا قطعاتیتهیه نقشه ساخت قطعه

  نتیجه ئهایی

 ا قطعاتیمدل سه بعدي قطعه

نقشه ساخت قطعه یا قطعات

ت به صورت گرد شده باشد و از جداول استاندارد استفاده شوداتصاال.

 0.3±شعاع ها و پخ هاي غیر قابل اندازه گیري راmmدر نظر بگیرید .

 تلرانس گذاري وضعی و هندسی الزامی است

تلرانس گذاري انطباقی الزامی است

عالئم سطوح باید گذاشته شود
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 می باشد1:1مقیاس اندازه برداري .

 در کنار کاغذ یا قطعاتسه بعدي قطعهنماي 

 ساعت5.5زمان آزمون 
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  Modification of the product: روز چهارم 

  )طراحی قطعه بدون محاسبات به صورت حجمی و شماتیک(اصالح محصول 

  داده ها

به صورت فایل الکترونیک(مونتاژ مجموعه(

طرح بندي مجموعه یا قطعات

 مورد نیازتوضیحات فنی در مورد اصالحیات

اطالعات مورد نیاز

  خواسته ها

اجراء اصالحات خواسته شده

فایل هاي مدل،نقشه ها و (به روز کردن اطالعات(...

  نتیجه نهایی 

قطعات و مجموعه(فایل هاي اصالح شده(

قطعات مشخص شده(نقشه ساخت و اجرایی قطعات(

به صورتی که تمامی قطعات قابل دید باشد(نقشه ساخت مجموعه(

نقشه دمونتاژ مجموعه

 ساعت5.5زمان آزمون 



  

  

  

  )1387(نهمین مسابقات ملی مهارت
  ) کشوريمرحله(

  توضیحات فنی

Autodesk Inventor 2008نقشه کشی صنعتی با نرم افزار : رشته 

Mechanical Engineering CADD(Computer Aided Design AND Drafting(

: گروه  05 : جهانیشماره 

7

  

  .تمام تصحیحات از روي کاغذ خروجی انجام می شود:نکته 
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  رقابت کنندگانتجهیزات مورد نیاز همراه 

زاویه سنج اونیورسال -1

 سانتی متري20کولیس دیجیتال -2

پرگار اندازه برداري خارجی -3

پرگار اندازه برداري داخلی -4

یه اي عمق سنج میله اي ورن-5

زاویه سنج ساده-6

دنده سنج میلی متر و اینچی-7

   میلی متر25- 1شابلون آر سنج -8

  .اندازه برداري که در روز آمادگی مورد تایید کارشناسان می گرددابزارآالت مختلف 

استفاده از هرگونه کتاب یا منبع آموزشی در حین برگزاري مسابقات مجاز نمی باشد.  

 فایل هاي موسیقی بدون کالم با هماهنگی کارشناس مسئول یا کارشناس معاون رشته در دسترس

  .تمامی شرکت کنندگان قرار می گیرد
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  فهرست تجهیزات الزم و مواد مصرفی

ف
ردی

  

  توضیحات  تعداد  مشخصات فنی  نام

  رایانه  1

  :حداقل توانایی

CPU:intel core2 duo E6850-

3.0 GHz

RAM: 3GB

Graphic Card: Geforce 

8600GT 512 MB(Not Shared(

DVD:DVD-RW

LCD:19“

به تعداد شرکت 

  کنندگان

   دستگاه3 + 

تمامی متعلقات براي 

تمامی شرکت کنندگان 

  .یکسان باشد

  سانتی متر80*160  میز رایانه  2

   عدد70

براي هر شرکت کننده 

  ز می2

10با اختالف 

  .سانتی متر تهیه شود

  صندلی  3
رت چرخدار و دسته دار و مناسب به صو

  سن شرکت کنندگان
  -   عدد60

    دستگاهA32رنگی   چاپگر  4
HP Color 

Laserjet 5550
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  یک دستگاه  سیاه وسفید  پالتر  5
HP designjet 

T1100 -44 inch

  ساعت سالم و دقیق باشد  ساعت دیواري  6
به تعداد مورد نیاز 

  محل

طوري نصب شود که در 

دید تمامی شرکت 

  .کنندگان باشد

7  
رایانه 

  )سرور(مرکزي

  :حداقل توانایی

CPU:intel core2 duo 

E6850-3.0 GHz

RAM: 2GB  

  یک دستگاه

جهت ذخیره اطالعات و 

مدیریت پروژه شرکت 

کنندگان تمامی رایانه هاي 

کارگاه باید به صورت 

شبکه اي مستقل به رایانه 

متصل ) سرور(مرکزي

تنظیمات سرور باید .(باشند

کارشناس هماهنگی با 

مسئول رشته صورت 

  )پذیرد

8  
Flash 

Memory
  -  دو عدد  حداقل ظرفیت دو گیگابایت
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9  
USB HDD 

External  
  -  یک دستگاه  حداقل ظرفیت صد گیگابایت

10  
رایانه مرتبط به 

  اینترنت پرسرعت

  :حداقل توانایی

CPU:P4

RAM: 512MB  

  حداقل سه دستگاه
رایانه ها باید از شبکه 

  .ه جدا باشندکاگا

  لوازم تحریر  11

  ) شیت2( مهر خوردهA1کاغذ 

         ) شیت3( مهر خوردهA2کاغذ 

        ) شیت5( مهر خوردهA3کاغذ 

  ) شیت10( مهر خوردهA4کاغذ 

  0.5اتود 

  مغزي اتود

   درجه45 و 30گونیا 

   سانتی شیشه اي30خطکش 

  نقاله

  شابلن دایره

  مداد پاکن

  )نجیزرد و نار (ماژیک فسفري

کتاب جداول استاندارد و ماشین 

  )ولی نژاد: مولف (سازي

جهت هر شرکت 

  کننده یک سري
-  

ن
گا

د
نن

 ک
ت

اب
رق

ت 
س

وا
خ

در
ه 

ا ب
بن
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  محیط مناسب  12
شرایط محیط کاري از لحاظ گرما،سرما و نور نباید در روند انجام کار شرکت کنندگان تاثیر 

  .منفی داشته باشد

  جهت توضیحات پروژه  یک دستگاه  رنگی  پروژوکتور  13

    یک دستگاه  DELL D830  كنوت بو  14

  نرم افزار  15

Autodesk Inventor 2008

Microsoft Office 2003

Windows XP SP2

  سه سري
جهت نصب سیستم ها و 

  سرور

     شیتA1200کاغذ 16

17
     شیتA2200کاغذ 

    بستهA33کاغذ 18

    بستهA44کاغذ 19

  

پشتیبانی افراد همراه داشته باشد و در محل توسط و موس شخصی کارآموزان می توانند صفحه کلید :نکته

  .نصب می شود


