
 

اردًىای آهٌزشی آهاده سازی ختصصی دًم عناًین تٌامنندیيای برگسیدگان حاضر در هرحلو 

 

 CNCفرز : رشتو

 ردیف
عناًین تٌامنندیيای هٌرد 

 نیاز
 آیتن ىای آهٌزشی

هدت 

 آهٌزش
جتيیسات هٌر 

 نیاز
 هالحظات

1 

اًدازٍ گیری ابسارُا 

ّسایش ابسارُا ّتٌظین 

 کردى گیرٍ

   رّز 2 اعتتٌظین کردى گیرٍ با ش

 اًدازٍ گیری طْلی ابسارُای فرز 

اًدازٍ گیری شعاعی ابسارُای فرز  

اًدازٍ گیری طْلی ّ شعاعی برقُْا ّ 

قالّیسُا  

2 

تْاًایی کار با ًرم 

افسار 

Mastercam  

ایجاد اشکال دّبعدی ّ ّیرایش اشکال 

دّبعدی  
کاهپیْتر    - رّز 4

ًرم افسار   -

Mastercam  

 

 سْراخکاری در حمیط دّبعدی 

پرّفیل زًی ّ باکت تراشی در حمیط 

 دّبعدی  

ایجاد اشکال سَ بعدی ّیرایش اشکال 

 سَ بعدی

3 

تْاًایی کار با ًرم 

افسار 

 Mastercam   

کاهپیْتر    - رّز 2 ّیرایش هراحل هاشیٌکاری  

ًرم افسار   -

 Mastercam x3 

 

 دّراى یا قریٌَ کردى  ،اًتقال 

اًتقال برًاهَ از ًرم افسار بَ 

 CNCهاشیي 

 EDITّیرایش برًاهَ در هد  



 

       

 ردیف
عناًین تٌامنندیيای هٌرد 

 نیاز
 آیتن ىای آهٌزشی

هدت 

 آهٌزش
 هالحظات جتيیسات هٌر نیاز

4 

برًاهَ ًْیسی ّ اجرای 

آیتن  با تْجَ برًاهَ

 ىای آهٌزشی

 

   mm    02/0گًْیاکاری قطعَ با دقت
ابسارُای   - رّز 2

فرزکاری  

ّسایل اًدازٍ   -

 گیری

 

 mm    02/0باکت تراشی قطعَ با دقت

 

 

5 

برًاهَ ًْیسی ّ اجرای 

آیتن با تْجَ  برًاهَ

 ىای آهٌزشی

  

 

    mmسیلٌدر تراشی قطعَ با دقت

02/0 
ابسارُای   - رّز 3

فرزکاری  

ّسایل اًدازٍ   -

 گیری

 

سْراخکاری  

شیارتراشی   

 

6 

برًاهَ ًْیسی ّ اجرای 

آیتن برًاهَ با تْجَ 

 ىای آهٌزشی

 

برقْ   - رّز 3برقْکاری  

8H7,10H7,12H7.14H7 

-  

 M8.M10,M12,M6قالّیس

ّسایل اًدازٍ   -

 گیری 

 

 خسیٌَ کاری ّپخ زدى سر سْراخِا
 ری ّ حماسبات قالّیسکا

 

7 
 

برًاهَ ًْیسی ّ اجرای 

آیتن برًاهَ با تْجَ 

 ىای آهٌزشی

 

اًْاع تیغَ فرز    - رّز 4 پرّفیل تراشی ّ کاًتْرتراشی 

ّسایل اًدازٍ   -

گیری  

تیغَ فرز پیچ   -

تراشی   

 

 پرّفیل تراشی ّ کاًتْرتراشی  

اجرای برًاهَ ُای سَ بعدی 

برًاهَ ُای سَ بعدی  اجرای

 



 

 

 ردیف
عناًین تٌامنندیيای هٌرد 

 نیاز
 آیتن ىای آهٌزشی

هدت 

 آهٌزش
جتيیسات هٌر 

 نیاز
 هالحظات

 پخ زدى لبَ کار  8

  سُْاى   - رّز 2کار با سُْاى  قطعَ پخ زدى لبَ ُای 

کار با سُْاى   قطعَ پخ زدى لبَ ُای

 

 

9 
 لیعناجرای پرّژٍ 

 

درسَ منا ساعتَ  6اجرای پرّژٍ 
اًْاع تیغَ   - رّز 4

فرز  

قطعَ فْالدی    -

قطعَ   -

 آلْهیٌیْم

 

 درسَ مناساعتَ  6اجرای پرّژٍ 

درسَ منا ساعتَ  6اجرای پرّژٍ 

درسَ منا ساعتَ  6اجرای پرّژٍ 

10 
 اجرای پرّژٍ عولی

 

ساعتَ سَ بعدی  6اجرای پرّژٍ 
اع تیغَ اًْ  - 4

فرز ّتیغَ فرز 

 12سر کرّی قطر

قطعَ فْالدی    -

قطعَ   -

 آلْهیٌیْم

 

 ساعتَ سَ بعدی 6اجرای پرّژٍ 
 ساعتَ سَ بعدی 6اجرای پرّژٍ 
 ساعتَ سَ بعدی 6اجرای پرّژٍ 

 


