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  89عناوين توانمنديها و برنامه اردوي آماده سازي غير متمركز مرحله دوم رشته ساخت و توليد تيمي سال 

مدت   آيتم هاي آموزشي  نديهاي مورد نيازعناوين توانم  رديف

  آموزش

  مالحظات  تجهيزات مورد نياز

  ماشين كاري  1

( CNCفرز و تراش 

سيستم كنترل فانوك و 

، جوشكاري و ) زيمنس

  مكانيك عمومي

30   

روز 

  كاري

با  CNCدستگاه فرز و تراش 

تراش و فرز  -متعلقات

 كامبيوتر-معمولي با متعلقات

 ميز -با لوازم جانبي

آزمايشگاهي برق و 

 -PLC -الكترونيك

دستگاه  -پنوماتيك

 -جوش برق با متعلقات

دستگاه  -دستگاه خم لوله

دستگاه  -ورق كاري

 -فارسي بر براي فوالد

  دريل ستوني

  

  طراحي  2

 از نقشه كشي با نرم افزار 

Soildwork  دو (به باال

، )بعدي، سه بعدي، اسمبلي،

جوشكاري و مكانيك 

 عمومي

  رق و الكترونيك صنعتيب  3

برق و الكترونيك صنعتي، 

PLC ،   �������	


 ������  �������

�����  

  :توجه

خم  –ورق كاري  –حديده و قالويز  –شناخت مته ها و سوراخكاري  –برشكاري با انواع دستگاهها (مكانيك عمومي شامل  -1

  توانايي انجام كار با ماشين هاي دستي و لوازم عمومي ديگرگيج ها و  –سيستم هاي اندازه گيري  –سوهان و اره  –كاري 

  .در قسمت طراحي تيم ها بايستي نرم افزار هاي مربوطه را همراه خود داشته باشند -2

تيم هاي انتخاب شده براي مرحله دوم بايستي ابزارهاي مورد نياز را در سه رشته امتحاني به همراه خود به سايت مسابقه  - 3

  .در غير اين صورت هيچ ابزاري به تيم هاي شركت كننده تحويل داده نخواهد شد )به جز متعلقات دستگاه . (بياورند

.          در فرم ليست مواد مصرفي قطعات خواسته شده توسط تيم ها بايستي به سايت مسابقه آورده شود -4
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 2011لندن  - اردوهاي آماده سازي مسابقات جهاني مهارت

  )دوممرحله (

  ساخت و توليد تيمي: شماره جهاني رشته  : عنوان رشته

  )ليست تجهيزات مي بايست در سطح مسابقات مرحله كشوري بوده و نياز به خريد تجهيزات اضافي نباشد(ليست تجهيزات 
  

  عنوان  رديف
  مشخصات

  مالحظات  واحد  تعداد
  كشور سازنده  فني

����  ��� ���	
� ��� ���	
� ��� ���	
� ��� ���	
�cnc   �� �� �� ��
����	�����	�����	�����	� 

          

���� �	
��	
��	
��	
� ���	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 ��cnc  �� �� �� ��
����	�����	�����	�����	�    

       

����  �� ��� ���	
� �� ��� ���	
� �� ��� ���	
� �� ��� ���	
�
 ����	� ����	� ����	� ����	� 

FP4MK ��������������������      

����  �� ���	 ���	
� �� ���	 ���	
� �� ���	 ���	
� �� ���	 ���	
�
����	�����	�����	�����	� 

 ��������������������         

���� ����� ��� ���	
������ ��� ���	
������ ��� ���	
������ ��� ���	
�     �� ��� �� ��� �� ��� �� ���mm    � !"� !"� !"� !" ��������������������      

#### ���$ %�� ���	
����$ %�� ���	
����$ %�� ���	
����$ %�� ���	
�     ��������������������         

&&&&  %�� ��	��' ���	
� %�� ��	��' ���	
� %�� ��	��' ���	
� %�� ��	��' ���	
�
 �	 �	 �	 �	3mm 

    ��������������������         

(((( )*�* +, ���	
�)*�* +, ���	
�)*�* +, ���	
�)*�* +, ���	
�     ��������������������      

---- ��	
 ���� ���	
���	
 ���� ���	
���	
 ���� ���	
���	
 ���� ���	
�....        ��������������������         

�/�/�/�/ %�� ��0 ���	
�%�� ��0 ���	
�%�� ��0 ���	
�%�� ��0 ���	
�                 

��������  �� �	��1��$ �� �	��1��$ �� �	��1��$ �� �	��1��$
����	�����	�����	�����	�    

          

�������� �� .
��� ���	
��� .
��� ���	
��� .
��� ���	
��� .
��� ���	
�              

��������  �� .2�'��$ ��� �� .2�'��$ ��� �� .2�'��$ ��� �� .2�'��$ ���
���'���'���'���'    

             

�������� .��� 3�
.��� 3�
.��� 3�
.��� 3�
    ����'����'����'����'    �����	�����	�����	�����	         

�������� 
 .2��4����5 ��� .2��4����5 ��� .2��4����5 ��� .2��4����5 ���

����	� �� 6����	$*�����	� �� 6����	$*�����	� �� 6����	$*�����	� �� 6����	$*�    
             

�#�#�#�# ������ 7�8 3�
������ 7�8 3�
������ 7�8 3�
������ 7�8 3�
    9
�	�9
�	�9
�	�9
�	�    ��������������������         

�&�&�&�& ����� ��$����� ��$����� ��$����� ��$    190MH     ����� ����� ����� �����
7�2�47�2�47�2�47�2�4    

     

�(�(�(�(                  

�-�-�-�-                  

�/�/�/�/                  

��������            

��������               

��������               

��������                  

��������                  

�#�#�#�#               
  

  

  

  

  



 

 
3

  

 2011لندن  - اردوهاي آماده سازي مسابقات جهاني مهارت

  )مرحله اول(

  : شماره جهاني رشته  : عنوان رشته

  ليست مواد مصرفي
  

  عنوان  رديف
  مشخصات

  مالحظات  واحد  تعداد
كشور   فني

  سازنده
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