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نبايد دستمان را به ديگری دراز کنيم برای اموری که کشورمان محتاج است. ارزش کار شما امروز ارزش يک امری ما 
در آن محيط، ممکن است ـ که توجه، البد توجه به همۀ محيطها  اش کرد با زمانهای سابق. رسول الّلهشود مقايسهاست که نمی

کنند، کف دست کارگر و محل کار را بوسيده تا ارزش کار را ر که نقل میداشته است ـ در آن محيط، دست کارگر را آن طو
  .در تاريخ عرضه کنند. و ما مفتخريم و شما و همه مفتخرند به اينکه يک همچو نشانی پيغمبر اکرم به شما داده

 

ها در امر صنعت و در کارخانهکنيم، کنيم؛ در امر کشاورزی کار میبايد ادراک اين معنا را بکنيم که ما که در هر جا کار می
  .کنيم، بايد خودمان به خودمان تلقين کنيم که ما مستقليم و ما بايد مستقل باشيمکار می
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ابالغي مقام معظم رھبري  ھای کلی اشتغالسياستبندھاي از  
.گيری از نظام آموزشی و تبليغی کشورتوليد، کارآفرينی و استفاده از توليدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با بھره ترويج و تقويت فرھنگ کار، .١
ش شی کشور (آموزآموزش نيروی انسانی متخصص، ماھر و کارآمد متناسب با نيازھای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرينی با مسؤوليت نظام آموز .٢

.ھای اقتصادی جھت استفاده از ظرفيت آنھاو پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مھارت و جلب ھمکاری بنگاه
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:و تاييد نهايي و فرايند اجرا نظارت بر تدوين

دفتر برنامه ريزي و تاليف  كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
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  تھيه كنندگان

در محل كار عاليتف زمينه  محل كار  نام و نام خانوادگي   نوع فعاليت در گروه  فعاليت در گروه وحوزه 

  يفارشناس برنامه ريزي و تالككارشناس برنامه ريزيدفتر تأليف فني و حرفه ايحسن عبداله زاده

عضو گروه نيازسنجي شغليكارشناس اندازه گيري و كاليبراسيونآزادمحمد مهر زادگان

  يفارشناس برنامه ريزي و تالككارشناس برنامه ريزيدفتر تأليف فني و حرفه ايحسن آقابابايي

  عضو گروه نيازسنجي شغلي  نقشه كش صنعتيآزادخواجه حسينيمحمد 

  عضو گروه نيازسنجي شغليتوليدكارشناس خبره آزادسيد حسن سيد تقي زاده

  عضو گروه تحليل تكاليف كاري  CNCبرنامه نويس آزادحمد سعيد كافيم

  عضو گروه نيازسنجي شغلينقشه كش صنعتيآزادسيد كمال مير زنده دل

Dacumعضو گروه تحليل حرفه   تراشکار110صنايع كوپله غالمرضا وفائيان

Dacumعضو گروه تحليل حرفه   فرزکارقالب سازي رافيمصطفي قند ريز

Dacumعضو گروه تحليل حرفه CNCتراش کار وابسته به مگاموتورشركت هاي   عزيزي  محمديبابك 

Dacumعضو گروه تحليل حرفه اپراتور سنگشركت هاي وابسته به مگاموتورجعفر مامبكي

Dacumعضو گروه تحليل حرفه CAD / CAM کارقالب سازي رافياكبر مينايي جاويد

متخصص تضمین کیفیت شركت مگاموتوراميررضا مختاري فر
و اعتابر  عضو گروه نيازسنجي شغلي

  بخشی
و اعتابر  عضو گروه نيازسنجي شغلي مدير عاملثمين خودرواحسان جابري

  بخشی

واحد ابزار سازیمدير شركت مگاموتورآرايشگريعليرضا  و اعتابر  عضو گروه نيازسنجي شغلي 
  بخشی
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مقدمه

تحول و پيشرفت علوم در كليه زمينه ها با شتابي روزافزون باعث شده است كه كشورها همگام با اين تحوالت و رشد فناوري هاي نوين، از در قرن حاضر
ينه هاي مختلف در بخش هاي صنعتي ، توليدي، كشاورزي وخدمات  متناسب با شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي وسياسي خوددست آوردهاي آن در زم

ناسان فعليارشبهره برداري كنند و براي تربيت جوانان خالق و شايسته كه در آينده عهده دار مسئوليت هاي خطير و سنگين كشور خواهند بود،  مديران و ك
ايند تا هر چه بهتر با طراحي و تفكر مدبرانه بستر مناسب را براي رشد و خالقيت آنان در تمامي ساحت ها فراهم سازند.تالش نم

در كه از آنجا كه بعد از انقالب شكوهمند اسالمي ضرورت ايجاب مي نمود كه يكي از اركان مهم كشورمان يعني وزارت آموزش و پرورش بنابر رسالتي
در ساختار برنامه ها ايجاد نمايد، كه با گذشت بيش از دو دهه و شتاب 1370ه بر عهده دارد طي سه دهه اخير اولين تغييرات بنيادين را در سال تربيت نسل آيند

متناسب با به بعد اين تفكر در مسئولين جوانه زد كه بايد 1383سريع فناوري ضرورت تغيير نظام هر چند با تاخير صورت گرفت ولي خوشبختانه در سال 
ر واتوسعه صنعتي، كشاورزي و خدمات در نظام آموزشي اعم از آموزش عمومي و متوسطه براي تربيت نسل دوم انقالب تغييرات اساسي در زمينه ساخت

سل جوانايستگي در نمحتواي برنامه درسي و تربيتي در حوزه يادگيري و كار و فناوري و همچنين كسب مهارت هاي فني و غير فني براي ايجاد قابليت ش
يي كشورجابجا صورت گيرد. تا از جهات مختلف جوانان تربيت شده با داشتن ايمان و اعتقاد فرهنگي و مجهز به دانش و مهارت براي ورود به حرفه و شغل در

تصويب سند برنامه درسي ملي و سند تحولاز اين رو با تدوين و  و حتي ساير كشورهاي دوست و مسلمان با شايستگي و صالحيت الزم افتخار آفرين شوند.
ساله و مقطع سه ساله متوسطه 9با توجه به اهداف تعيين شده براي آموزش عمومي در دو مقطع  1390بنيادين آموزش و پرورش و ساير اسناد باالدستي از سال 

ليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي ماموريت اين كار ملي را ابالغ، رياست محترم سازمان به دفاتر ذي ربط برنامه ريزي از جمله دفتر برنامه ريزي و تا2
رهنگي وصادي، ففرمودند  تا  اقدام  براي  اصالح  و بازنگري در آموزش هاي فني و حرفه اي با مطالعه تطبيقي و پژوهشي متناسب با توسعه چشم انداز اقت

نمودن اهداف اسناد باالدستي؛ طراحي و تدوين فرآيند برنامه ريزي درسي اين شاخه صورت و رهنمودهاي مقام رهبري و لحاظ 1404اجتماعي نظام تا سال  
پذيرد.

مرحله اول نيازسنجي حرفه اي و شغلي، 5با بررسي دنياي كار مراحل در دو بخش پنج مرحله اي انجام گرفت كه در  92در اين راستا از شروع تا پايان سال 
فه، تحليل وظايف و كارهاي مرتبط با  وظايف هر حرفه،  تدوين مسير حرفه اي ، تدوين استاندارد شايستگي كه بر مبنايطراحي مفهومي حرفه ، تحليل حر

ظايفدي ومسير توسعه حرفه اي در دنياي كار مرتبط با گروه شغلي طراحي و تدوين گرديد. در مرحله دوم ، طراحي مفهومي و ارزشيابي حرفه ؛ گروه بن
ملي، گروه بندي كارهاي مرتبط با وظايف؛ تحليل مراحل كارها؛ تدوين استاندارد شرايط انجام كارها؛ ارزشيابي عملكرد كارها و در نهايتدر سطح صالحيت 

ان بندي شدهند زميتدوين استاندارد ارزشيابي حرفه بعنوان يك سند نهايي با عنوان سند استاندارد ارزشيابي تنظيم شد كه در اين بازه زماني براساس يك فرآ
ضمن اجراي مطالعه و پژوهش براي طراحي فرآيند مربوط به اسناد دنياي آموزش به موازات آن 1393و    1392ويرايش اوليه انجام گرفت. در سال هاي 

ل و توسعهبه نظام طبقه بندي مشاغبازنگر اصالح و اعتبار بخشي اسناد دنياي كار در هر گروه شغلي انجام گرفت. آنچه مسلم است انتشار اين اسناد مي تواند 
متخصص و انحرفه ها براي ارتقاء صالحيت از سطوح كارگر ماهر تا سطح مديريت و مهندسي براي شاغلين تثبيت گردد و براي مخاطبان از جمله برنامه ريز

د بهره برداري قرار گيرد.مديران اجرايي در سطوح دانشگاهي؛ مديران اجرايي آموزش هاي فني و حرفه اي و مجريان آموزش مور

نمايم. تشكر و سپاسگزاري سن عبداله زادهحدر پايان بر خود الزم مي دانم از تالش مستمر و پيگير اعضاء شوراي تخصصي رشته و كارشناس آن آقاي 
رانم محول و در فرايندهمچنين از آقاي دكتر محمديان رياست محترم سازمان كه ماموريت خطير اجراي اين طرح بزرگ پژوهشي را به اين جانب و همكا

آينده آموزش كه دراجرا تسهيالت الزم را براي تسريع در اجراي كار فراهم نمودند قدرداني نمايم. اميدوارم اين اسناد و اسناد پشتيبان آن و اسناد دنياي 
هاي فني و حرفه اي كشور برداشته شود.تهيه مي شود بتواند مورد استفاده دست اندركاران قرار گيرد وگام كوچكي در حل مشكالت عظيم آموزش 

  امحدرضا دورانديش
  مديركل دفرت تاليف كتاب هاي درسي فين و حرفه اي و كاردانش
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تولید : عنوان گروه شغلی 6: کد گروه

/ ملی/ بخشی)سطح تعریف 

(المللیبین

شغل )نوع 

(یا حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل
شغل/ حرفه

ف
ردی

ملی شغل کارگرماهر 1 دفتر فنی و حرفه ای تراشکاری 1

ملی شغل کارگرماهر 2 دفتر فنی و حرفه ای فرزکاری 2

ملی شغل کارگرماهر 3 دفتر فنی و حرفه ای صفحه تراشکاری 3

ملی شغل کارگرماهر 4 دفتر فنی و حرفه ای سنگ زدن سطوح تخت و گرد 4

ملی شغل کارگرماهر 5 دفتر فنی و حرفه ای ابزار تیزکن 5

ملی شغل کارگرماهر 6 دفتر فنی و حرفه ای دریل کاری 6

ملی شغل کارگرماهر 7 دفتر فنی و حرفه ای مارکینگ کاری 7

ملی شغل کارگرماهر 8 دفتر فنی و حرفه ای برش کاری با اره 8

ملی شغل کارگرماهر 9 دفتر فنی و حرفه ای بورینگ کاری 9

ملی شغل کارگرماهر 10 دفتر فنی و حرفه ای چرخ دنده تراشی با ماشین های مخصوص 10

ملی شغل کارگرماهر 11 دفتر فنی و حرفه ای سرپرستی افراد تحت پوشش 11

ملی شغل کارگرماهر 12 دفتر فنی و حرفه ای مونتاژ کاری 12

ملی شغل کارگرماهر 13 دفتر فنی و حرفه ای کله زنی 13

ملی شغل تکنیسین 14 دفتر فنی و حرفه ای کنترلر مواد 14

ملی شغل کارگرماهر 15 دفتر فنی و حرفه ای آج زنی فلزات 15

ملی شغل کارگرماهر 15 دفتر فنی و حرفه ای لنگ تراشی 16

ملی شغل کارگرماهر 17 دفتر فنی و حرفه ای NC  و CNCاپراتور ماشین تراش  17

ملی شغل کارگرماهر 18 دفتر فنی و حرفه ای CNCبرنامه نویسی ماشین های  18

ملی شغل کارگرماهر 19 دفتر فنی و حرفه ای کار با ماشین های اتوماتیک و فرم تراش 19

ملی شغل کارگرماهر 15 دفتر فنی و حرفه ای کار با ماشین های کپی 20

ملی حرفه تکنیسین 21 دفتر فنی و حرفه ای سرپرست آزمایشگاه اندازه گیری 21

ملی شغل کارگرماهر 22 دفتر فنی و حرفه ای پرچ کاری 22

ملی شغل کارگرماهر 23 دفتر فنی و حرفه ای اسپارک کاری 23

ملی شغل کارگرماهر 24 دفتر فنی و حرفه ای حدیده وقالویزکاری 24

ملی شغل کارگرماهر 25 دفتر فنی و حرفه ای چکش کاری 25

 (نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده در برنامه درسی موجود1- 1نمونه برگ 
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تولید : عنوان گروه شغلی 6: کد گروه

/ ملی/ بخشی)سطح تعریف 

(المللیبین

شغل )نوع 

(یا حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل
شغل/ حرفه

ف
ردی

ملی شغل کارگرماهر 26 دفتر فنی و حرفه ای سوهان کاری 26

ملی حرفه کارگرماهر 27 دفتر فنی و حرفه ای برنامه ریزی تولید 27

(نیازسنجی شغلی)ای و کار دانش ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفهدفتر برنامه

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده در برنامه درسی موجود1- 1نمونه برگ 
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ملی شغل کارگرماهر 2/1/34/34-8 سازمان فنی و حرفه  اسپارک کار 1

ملی شغل تکنسین 2/1/52/84-0 سازمان فنی و حرفه  CNC  (1)برنامه نویس 2

ملی شغل تکنسین 2/2/52/84-0 سازمان فنی و حرفه  CNC  (2)برنامه نویس 3

ملی شغل تکنسین 2/1/53/84-0 سازمان فنی و حرفه  NCبرنامه نویس 4

ملی شغل کارگرماهر 2/2/91/43-8 سازمان فنی و حرفه  CNC  (2)بهره برداری از ماشین فرز 5

ملی شغل مهندس حرفه ای 1/1/16/32-0 سازمان فنی و حرفه  CATIA ADVANCEDتحلیل گر 6

ملی شغل کارگرماهر 3/1/84/33-8 سازمان فنی و حرفه  CNC 1تراشکار درجه 7

ملی شغل کارگرماهر 3/2/84/33-8 سازمان فنی و حرفه  2CNCتراشکار درجه 8

ملی شغل کارگرماهر 3/2/12/34-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر)تراشکار تخصصی  9

ملی شغل کارگرماهر 3/1/22/34-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر) 1تراشکار درجه 10

ملی شغل کارگرماهر 2/2/22/34-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر) 2تراشکار درجه 11

ملی شغل کارگرماهر 1/1/13/34-8 سازمان فنی و حرفه  ( ماهه18طرح )تراشکار ماهر  12

ملی شغل کارگرماهر 4/2/12/34-8 سازمان فنی و حرفه  (1390)تراشکاری تخصصی  13

ملی شغل کارگرماهر 3/1/58/52-8 سازمان فنی و حرفه  تعمیرکار ماشین های ابزار 14

ملی شغل کارگرماهر 3/1/51/33-8 سازمان فنی و حرفه  دریل کار و اره کار 15

ملی شغل کارگرماهر 1/1/32/32-8 سازمان فنی و حرفه  سازنده جیگ و فیکسچر 16

ملی شغل تکنسین 1/1/05/33-8 سازمان فنی و حرفه  سرپرست بخش مونتاژ 17

ملی شغل مهندس حرفه ای 1/1/20/32-0 سازمان فنی و حرفه  ADVANCED SOLID WORKS GEARTRAXطراح  18

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/1/24/24-7 سازمان فنی و حرفه  1طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه  19

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/2/24/24-7 سازمان فنی و حرفه  2طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه  20

ملی شغل مهندس حرفه ای 1/1/21/32-0 سازمان فنی و حرفه  طراح جیگ و فیکسچر 21

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/1/21/24-0 سازمان فنی و حرفه  1طراح قالب درجه  22

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/2/21/24-0 سازمان فنی و حرفه  2طراح قالب درجه  23

ملی شغل تکنسین 1/1/20/24-0 سازمان فنی و حرفه  عیب یاب ماشین آالت دوار با دستگاه ویبروتست 24

ملی شغل کارگرماهر 3/1/86/33-8 سازمان فنی و حرفه  1CNCفرزکار درجه 25

ملی شغل کارگرماهر 3/2/86/33-8 سازمان فنی و حرفه  2CNCفرزکار درجه 26

ملی شغل کارگرماهر 3/2/11/34-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر)فرزکار تخصصی  27

ملی شغل کارگرماهر 3/1/32/34-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر)1فرزکار درجه 28

ملی شغل کارگرماهر 3/1/32/34-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر) 2فرزکار درجه 29

ملی شغل کارگرماهر 1/1/14/34-8 سازمان فنی و حرفه  ( ماهه18طرح )فرزکار ماهر  30

ملی شغل کارگرماهر 4/2/11/34-8 سازمان فنی و حرفه  (1390)فرزکاری تخصصی  31

ملی شغل کارگرماهر 1/1/21/39-0 سازمان فنی و حرفه  فن ورز نمونه سازی سریع 32

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(سازمان آموزش فنی و حرفه ای) فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1- 2نمونه برگ 

6: کد گروه تولید : عنوان گروه شغلی

شغل/ حرفه ردیف
سطح تعریف 

/ ملی/ بخشی)
(شغل یا حرفه سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل

12



ملی شغل کارگرماهر 3/1/26/32-8 سازمان فنی و حرفه  1قالب ساز درجه 33

ملی شغل کارگرماهر 3/2/26/32-8 سازمان فنی و حرفه  2قالب ساز درجه 34

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/1/11/24-5 سازمان فنی و حرفه  1کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 35

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/2/11/24-5 سازمان فنی و حرفه  2کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 36

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/1/80/39-8 سازمان فنی و حرفه  کارشناس ساخت قطعات فلزی و ماشین کاری 37

ملی شغل مهندس حرفه ای 1/1/71/32-0 سازمان فنی و حرفه  کارشناس طراح 38

ملی شغل کارگرماهر 3/1/27/41-3 سازمان فنی و حرفه  CNCکارور  39

ملی شغل کارگرماهر 2/1/28/41-3 سازمان فنی و حرفه  CNCکارور  40

ملی شغل کارگرماهر 1/2/13/32-0 سازمان فنی و حرفه  MECHANICAL DESKTOP  کاربر درجه 41

ملی شغل تکنسین 1/1/15/32-0 سازمان فنی و حرفه  MASTER CAMکارور  42

ملی شغل تکنسین 1/1/29/41-3 سازمان فنی و حرفه  CMMکارور دستگاه  43

ملی شغل کارگرماهر 1/1/30/41-3 سازمان فنی و حرفه  کارور دستگاه بورینگ 44

ملی شغل کارگرماهر 1/1/20/39-0 سازمان فنی و حرفه  INVENTORکارورنقشه کش صنعتی با نرم افزار  45

ملی شغل کارگرماهر 1/1/17/32-0 سازمان فنی و حرفه  SOLID WORKSکارور  46

ملی شغل کارگرماهر 2/1/37/34-8 سازمان فنی و حرفه  1ماشین ابزار کار درجه  47

ملی شغل کارگرماهر 2/2/37/34-8 سازمان فنی و حرفه  2ماشین ابزار کار درجه 48

ملی شغل کارگرماهر 3/2/10/41-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر)مکانیک صنایع تخصصی  49

ملی شغل کارگرماهر 3/1/11/41-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر) 1مکانیک صنایع درجه 50

ملی شغل کارگرماهر 3/2/11/41-8 سازمان فنی و حرفه  (ماهر) 2مکانیک صنایع درجه 51

ملی شغل کارگرماهر 1/1/12/41-8 سازمان فنی و حرفه  ( ماهه18طرح )مکانیک صنایع ماهر 52

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/1/94/39-8 سازمان فنی و حرفه  مهندس ساخت ماشین کاری دقیق 53

ملی شغل کارگرماهر 3/1/18/32-0 سازمان فنی و حرفه  نقشه خوان 54

ملی شغل کارگرماهر 3/1/97/32-0 سازمان فنی و حرفه  نقشه کش وطراح به کمک رایانه 55

ملی شغل تکنسین 1/2/14/32-0 سازمان فنی و حرفه  CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با  56

ملی شغل کارگرماهر 3/1/12/32-0 سازمان فنی و حرفه  1نقشه کش صنعتی درجه 57

ملی شغل کارگرماهر 3/2/12/32-0 سازمان فنی و حرفه  2نقشه کش صنعتی درجه 58

ملی شغل تکنسین 3/1/40/42-8 سازمان فنی و حرفه  ابزار دقیق کار 59

ملی شغل تکنسین 1/1/44/51-8 سازمان فنی و حرفه  اتوماسیون کار صنعتی 60

ملی شغل کارگرماهر 2/1/95/49-8 سازمان فنی و حرفه  تعمیرکار پنوماتیک 61

ملی شغل کارگرماهر 2/1/32/42-8 سازمان فنی و حرفه  تعمیرکارابزاردقیق 62

ملی شغل کارگرماهر 2/1/91/49-8 سازمان فنی و حرفه  تعمیرکار هیدرولیک 63

ملی شغل کارگرماهر 1/1/15/44-8 سازمان فنی و حرفه  پنوماتیک کار صنعتی 64

سطح تعریف 

/ ملی/ بخشی)
ردیف

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(سازمان آموزش فنی و حرفه ای)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6: کد گروه

شغل/ حرفه
متولی تعریف 

حرفه/شغل

/ کد حرفه

شغل
سطح مهارت

شغل یا )نوع 

(حرفه

تولید: عنوان گروه شغلی
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ملی شغل تکنسین 2/1/39/35-0 سازمان فنی و حرفه  سرویس و نگهداری هواپیما 65

ملی شغل کارگرماهر 2/1/96/43-8 سازمان فنی و حرفه  فن ورز تعمیرات دستگاه پانچ پالسما 66

ملی شغل تکنسین 2/1/35/34-8 سازمان فنی و حرفه  فن ورز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری و زوایا 67

ملی شغل تکنسین 2/1/36/34-8 سازمان فنی و حرفه  فن ورز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری و دما 68

ملی شغل تکنسین 2/1/31/34-8 سازمان فنی و حرفه  فن ورز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری و فشار 69

ملی شغل تکنسین 1/1/79/49-8 سازمان فنی و حرفه  کنترلر مدارهای پنوماتیک 70

ملی شغل تکنسین 3/1/78/49-8 سازمان فنی و حرفه  کنترلر مدارهای هیدرولیک 71

ملی شغل تکنسین 2/1/34/42-8 سازمان فنی و حرفه  مسئول کالیبراسیون 72

ملی شغل تکنسین 1/1/14/44-8 سازمان فنی و حرفه  هیدرولیک کار صنعتی 73

ملی شغل تکنسین 2/1/67/32-7 سازمان فنی و حرفه  کارور تولید لوله 74

ملی شغل کارگرماهر 1/1/84/39-8 سازمان فنی و حرفه  کارور دستگاه برش با آب 75

ملی شغل کارگرماهر 2/1/65/39-8 سازمان فنی و حرفه  کارور دستگاه تراپ 76

ملی شغل کارگرماهر 1/1/34/34-8 سازمان فنی و حرفه  کارور دستگاه حدیده 77

ملی شغل کارگرماهر 1/1/30/29-8 سازمان فنی و حرفه  کارور دستگاه شات پالست 78

ملی شغل کارگرماهر 1/1/31/29-7 سازمان فنی و حرفه  کارور سند پالست 79

ملی شغل تکنسین سازمان فنی و حرفه  ابزار تیزکن 80

ملی شغل مهندس حرفه ای 3/1/14/28-02 سازمان فنی و حرفه  مدیر تولید 81

ملی شغل مهندس حرفه ای 1/1/1/11/28-00 سازمان فنی و حرفه  مدیر فرایند تولید 82

ملی شغل مهندس حرفه ای 2/1/18/00-07 سازمان فنی و حرفه  مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانه 83

ملی شغل تکنسین 2/1/88-49-9 سازمان فنی و حرفه  کنترلر کیفیت 84

ملی شغل تکنسین 1/87-49-8 سازمان فنی و حرفه  فن ورز تضمین کیفیت 85

ملی شغل مهندس حرفه ای 1/1/21/39-0 سازمان فنی و حرفه  کارشناس تولید 86

ملی شغل مهندس حرفه ای 1/1/1/11/28-0 سازمان فنی و حرفه  مدیر فرایندهای ویژه تولید 87

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(سازمان آموزش فنی و حرفه ای) فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1- 2نمونه برگ 

6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

سطح تعریف
متولی تعریف 

حرفه/شغل

/ کد حرفه

شغل
سطح مهارت

شغل یا )نوع 

(حرفه
شغل/ حرفهردیف
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ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه بردار صنعتی 1

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش قالب های سردکار 2

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش قالب های پالستیک 3

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش آسانسور 4

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش فرایندهای تولید 5

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش قالب های گرم کار 6

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش سازه های دریایی 7

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش سازه های فلزی 8

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش سازه های هوا فضا 9

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش و طراح چیدمان کارگاهی 10

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش عمومی 11

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی سرپرست واحد نقشه کش 12

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی متصدی آرشیو فنی 13

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی تراشکار 14

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی فرزکار 15

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی سنگ کار 16

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی اپراتور دستگاه های چرخ دنده زنی 17

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی ابزار تیزکن 18

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی مسئول کنترل کیفی 19

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی اندازه بردار صنعتی 20

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی متصدی آزمایشگاه اندازه گیری دقیق 21

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی CNCاپراتور تراش  22

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی CNCاپراتور فرز  23

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی اپراتور دستگاه تولید مخصوص 24

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی CNCبرنامه نویس  25

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی قالب ساز قالب های فلزی 26

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی قالب ساز قالب های پالستیک 27

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی طراح قید و بند 28

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی (اپراتور دستگاه اسپارک)اسپارک کار  29

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی ابزار ساز 30

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی پرس کار 31

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی مونتاژکار 32

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(اصناف/ کارگاه ها/ کارخانه ها)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

شغل/ حرفه سطح تعریفردیف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل
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ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی سرپرست خط تولید 33

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی سرپرست خط مونتاژ 34

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی تعمیرکار ماشین های ابزار 35

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی اپراتور ماشین های ابزار 36

ملی شغل مهندس حرفه ای مصاحبه بخش خصوصی طراح قالب 37

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نصاب ماشین های ابزار 38

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش به وسیله کامپیوتر 39

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی انباردار صنعتی 40

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی اپراتور دستگاه بورینگ 41

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی CMMاپراتور دستگاه  42

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی تعمیرکار سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیک 43

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی ورق کار 44

ملی شغل مهندس حرفه ای مصاحبه بخش خصوصی مدیر تولید 45

ملی شغل مهندس حرفه ای مصاحبه بخش خصوصی طراح قطعات مکانیکی 46

ملی شغل مهندس حرفه ای مصاحبه بخش خصوصی طراح سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیک 47

ملی شغل مهندس حرفه ای مصاحبه بخش خصوصی طراح ماشین های مخصوص 48

ملی شغل مهندس حرفه ای مصاحبه بخش خصوصی متصدی کالیبراسیون دستگاه 49

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی اپراتور دستگاه خان کشی 50

ملی شغل کارگرماهر مصاحبه بخش خصوصی اپراتور دستگاه وایرکات 51

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش جینگ و فیکسچر 52

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش مخازن 53

ملی شغل تکنسین مصاحبه بخش خصوصی نقشه کش سیستم های هیدروپنوماتیکی 54

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل
شغل/ حرفه

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(اصناف/ کارگاه ها/ کارخانه ها)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

سطح تعریفردیف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت
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ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار تکنولژیست مهندسی مکانیک 1

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار طراح اتومبیل 2

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار طراح ماشین آالت 3

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار طراح هواپیما 4

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس انرژی مکانیکی 5

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس پمپ تصفیه خانه 6

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس تأسیسات و نگهداری 7

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس تعمیر و نوسازی قطعات موتوری واگن 8

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس دیگ بخار 9

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس ماشین آالت 10

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس مکانیک 11

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار کارشناس هواپیما 12

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس تأسیسات 13

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس تأسیسات بهداشتی 14

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس تأسیسات مکانیکی 15

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 16

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس ساخت کشتی 17

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس طراح کشتی 18

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس ماشین آالت 19

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس مکانیک 20

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس مکانیک جرثقیل 21

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس مکانیک کشتی 22

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس موتورجت 23

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس هواپیما 24

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس نیروی هسته ای 25

ملی شغل مهندس حرفه ای 2145 مرکز آمار مهندس هلی کوپتر 26

ملی شغل تکنسین 3115 مرکز آمار تکنسین آسانسور 27

ملی شغل تکنسین 3115 مرکز آمار تکنسین بازرسی فنی هواپیما و هلی کوپتر 28

ملی شغل تکنسین 3115 مرکز آمار تکنسین تصفیه آب 29

ملی شغل تکنسین 3115 مرکز آمار تکنسین تصفیه نفت 30

ملی شغل تکنسین 3115 مرکز آمار تکنسین تأسیسات 31

ملی شغل تکنسین 3115 مرکز آمار تکنسین تأسیسات حرارتی 32

ردیف

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(مرکز آمار)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6کد گروه    

سطح تعریف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل
شغل/ حرفه

تولید: عنوان گروه شغلی
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ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات سیستم سوخت رسانی 33

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات سیستم هیدرولیک 34

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات مکانیکی توربین و ژنراتور 35

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات مکانیکی دیزل 36

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات نگهداری هواپیما و هلی کوپتر 37

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات ماشین های سنگنین 38

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات وسایل نقلیه موتوری 39

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات بایگان 40

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات دستگاههای تایپ غیربرقی 41

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات تهویه مطبوع 42

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات سرد کننده 43

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین تعمیرات دیگ بخار 44

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین  ساخت قطعات موتور 45

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین  ساخت هواپیما و هلی کوپتر 46

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین  ساخت  ماشین های ابزار 47

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین  ساخت  مکانیک 48

ملی شغل تکنسین 3115 مر کز آمار ایران تکنسین  ساخت ماشین های تولیدی 49

ردیف

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(مرکز آمار)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6کد گروه    

سطح تعریف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل
شغل/ حرفه

تولید: عنوان گروه شغلی
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بین المللی حرفه تکنسین 3122 ISCO 2008 (کنترل و کسب)ناظرین تولید صنعتی  1

بین المللی حرفه کارگرماهر 7211 ISCO 2008 قالب سازان فلزی 2

بین المللی حرفه کارگرماهر 7221 ISCO 2008 آهنگران، چکش کاران و کارگران پرس کاری 3

بین المللی حرفه کارگرماهر 7222 ISCO 2008 ابزارسازان و  مربوطه 4

بین المللی حرفه کارگرماهر 7223 ISCO 2008 اپراتور و تنظیم کننده ابزار ماشین آالت فلزی 5

بین المللی حرفه کارگرماهر 7224 ISCO 2008 پرداخت گر فلزو تیزکننده ابزار آالت 6

بین المللی حرفه کارگرماهر 7311 ISCO 2008 تعمیرکاران و سازندگان ابزار و وسایل دقیق 7

بین المللی حرفه کارگرماهر 8121 ISCO 2008 اپراتور دستگاههای پردازش فلز 8

بین المللی حرفه کارگرماهر 8122 ISCO 2008 اپراتور ماشین آالت آبکاری و لعاب کاری وتمام کاری 9

بین المللی حرفه کارگرماهر 8219 ISCO 2008 مونتاژکارانی که در هیچ یک از طبقات طبقه بندی نمی شوند 10

بین المللی حرفه کارگرماهر 7233 ISCO 2008 مکانیک ها و تعمیرکاران ماشین آالت صنعتی و کشاورزی  11

بین المللی حرفه کارگرماهر 8211 ISCO 2008 مونتاژکاران ماشین آالت مکانیکی 12

بین المللی حرفه تکنسین 1321 ISCO 2008 مدیر ساخت و تولید 13

بین المللی حرفه تکنسین 3115 ISCO 2008 تکنسین مهندسی مکانیک 14

بین المللی حرفه کارگرماهر 3118 ISCO 2008 نقشه کش 15

بین المللی حرفه مهندس حرفه ای 2141 ISCO 2008 مهندسین تولید 16

بین المللی حرفه مهندس حرفه ای 1345 ISCO 2008 مدیران آموزشی 17

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(ISCO 2008)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6:  کد گروهتولید : عنوان گروه شغلی

سطح تعریف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی تعریف 

حرفه/شغل
شغل/ حرفه ردیف
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/ کد حرفه

شغل
ملی

بخشی شغل تکنسین 3051-11 SOC (صنعتی)مدیرتولید  1

بخشی شغل کارگرماهر 3013-17 SOC نقشه کش صنعتی 2

بخشی شغل کارگرماهر 3024-17 SOC تکنسین الکترومکانیک 3

بخشی شغل کارگرماهر 3027-17 SOC تکنسین مکانیک 4

بخشی شغل تکنسین 1194-25 SOC مدرس فنی و حرفه ای 5

بخشی شغل کارگرماهر 2023-25 SOC معلم حرفه و فن 6

بخشی شغل کارگرماهر 2023-25 SOC دبیر فنی 7

بخشی حرفه کارگرماهر 4000-51 SOC فلز کاران 8

بخشی شغل کارگرماهر 4012-51 SOC CNCبرنامه نویس  9

بخشی شغل کارگرماهر 4011-51 SOC CNC اپراتور 10

بخشی شغل کارگرماهر 4022-51 SOC اپراتور دستگاه فورج 11

بخشی شغل کارگرماهر 4021-51 SOC اپراتور دستگاه اکستروژن 12

بخشی شغل کارگرماهر 4021-51 SOC اپراتور دستگاه نورد 13

بخشی شغل کارگرماهر 4031-51 SOC پرس کار 14

بخشی شغل کارگرماهر 4032-51 SOC اپراتور دستگاه بورینگ 15

بخشی شغل کارگرماهر 4033-51 SOC اپراتور دستگاه های سنگ 16

بخشی شغل کارگرماهر 4034-51 SOC تراشکار 17

بخشی شغل کارگرماهر 4035-51 SOC فرزکار و صفحه تراشکار 18

بخشی شغل کارگرماهر 4041-51 SOC ماشین کار عمومی 19

بخشی شغل کارگرماهر 4110-51 SOC قالب ساز 20

بخشی شغل کارگرماهر 4062-51 SOC نمونه ساز 21

بخشی شغل کارگرماهر 4081-51 SOC اپراتور دستگاه های مرکب 22

بخشی حرفه کارگرماهر 4110-51 SOC ابزارساز 23

بخشی شغل کارگرماهر 4193-51 SOC اپراتور دستگاه های پوشش دهی 24

بخشی شغل کارگرماهر 4194-51 SOC ابزار تیزکن 25

بخشی شغل کارگرماهر 9022-51 SOC پرداخت کار دستی 26

سطح تعریف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت شغل/ حرفه

متولی تعریف 

حرفه/شغل

نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(US.SOC)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

ردیف
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بخشی شغل تکنسین 09-3029-17 O- net تکنسین ساخت و تولید 1

بخشی شغل کارگرماهر 00-4041-51 O- net ماشینکار 2

بخشی شغل کارگرماهر 00-4094-51 O- net تیزکننده ابزار ، سوهان کار و تراشکار 3

بخشی شغل تکنسین 00-4111-51 O- net سازنده ابزار و قالب 4

بخشی شغل کارگرماهر 00-4035-51 O- net تنظیم کنند، اپراتور و مراقب ماشین آالت صفحه تراشی و فرزکاری فلز و پالستیک 5

بخشی شغل کارگرماهر 00-4034-51 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین تراش 6

بخشی شغل کارگرماهر 00-4021-51 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین آالت قالب و شکل دهی فلز ، پالستیک 7

بخشی شغل کارگرماهر 00-9048-50 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین آالت قالب ریزی، شکل دهی، پرسکاری  و فشرده سازی 8

بخشی شغل کارگرماهر 00-4032-51 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین آالت مته کاری، سوراخکاری فلز و پالستیک 9

بخشی شغل تکنسین 00-4033-51 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین آالت تراشکاری آبکاری، صیقل دهی، فلز و پالستیک 10

بخشی شغل تکنسین 00-4031-51 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین آالت پانچ و برش فلزات 11

بخشی شغل کارگرماهر 00-4022-51 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین آالت فورچ 12

بخشی شغل کارگرماهر 00-4023-51 O- net تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین آالت نورد 13

بخشی شغل کارگرماهر 00-3023-17 O- net نقشه کش مکانیک 14

بخشی شغل تکنسین آمریکا O-net نقشه کش هوا فضا 15

بخشی شغل تکنسین آمریکا O-net pipingنقشه کش 16

بخشی شغل کارگرماهر 4011-51 O- net CNCاپراتور ماشین های  18

بخشی شغل کارگرماهر 92-91-51 o-net (زنگ زدایی)اپراتور دستگاه های  19

بخشی شغل کارگرماهر 99-6042-51 O- net اپراتور دستگاه های ساخت کفش 20

بخشی شغل تکنسین 00/4062-51 O- net نمونه ساز فلز و پالستیک 21

بخشی شغل کارگرماهر 00/9061-51 O- net بازرس کنترل کیفی 22

بخشی شغل تکنسین 00/4012-51 O- net NCبرنامه نویس  23

بخشی شغل کارگرماهر 00/4193-51 O- net اپراتور دستگاه های آبکاری فلزی و پالستیک 24

بخشی شغل کارگرماهر 00/9012-51 O- net اپراتور دستگاه های آسیاب سنگ زنی و پرداخت کاری 25

بخشی شغل کارگرماهر 6091-51 O- net اپراتور ماشین های اکستروژن و فرم دهی 26

بخشی شغل کارگرماهر 9041-51 O- net اپراتور دستگاه های پرس و شکل دهی 27

بخشی شغل کارگرماهر 1860-51 O- net اپراتور دستگاه های مخصوص 28

بخشی شغل تکنسین 2041-51 O- net نصاب سازه های فلزی 29

بخشی شغل کارگرماهر 9022-51 O- net پرداخت کار 30

بخشی شغل تکنسین 2031-51 O- net مونتاژکار موتورها و ماشین آالت 31

بخشی شغل تکنسین 2023-51 O- net مونتاژکار دستگاه های الکترومکانیکی 32

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(O- net)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

6:  کد گروهتولید : عنوان گروه شغلی

سطح تعریف
شغل )نوع 

(یا حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی 

تعریف 
شغل/ حرفه ردیف

21



بخشی شغل تکنسین 4061-51 O- net مدل ساز فلزی و پالستیکی 33

بخشی شغل مهندس حرفه  1011-51 O- net مدیر تولید 34

بخشی شغل تکنسین 2011-51 O- net مونتاژکار سیستم های هواپیما 35

بخشی شغل تکنسین 99/2099-51 O- net مونتاژکار عمومی 36

بخشی شغل تکنسین 2093-51 O- net مونتاژکار و تنظیم کننده ابزار زمان سنج 37

بخشی شغل تکنسین 3011-49 O- net مکانیک و تکنسین هواپیما 38

بخشی شغل تکنسین 3092-49 O- net تکنسین سرویس وسایل نقلیه تفرحی 39

بخشی شغل مهندس حرفه  1011-49 O- net مدیر ارشد تعمیر و نصب مکانیک 40

بخشی حرفه مهندس حرفه  9041-49 O- net مکانیک ماشین آالت صنعتی 41

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه  ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(O- net)  فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمونه برگ 

شغل/ حرفه ردیف

6:  کد گروه تولید : عنوان گروه شغلی

سطح تعریف
شغل )نوع 

(یا حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل

متولی 

تعریف 
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تولید: عنوان گروه شغلی

(شغل یا حرفه)نوع  سطح مهارت :شغل/ کد حرفه شغل/ عنوان حرفه نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه ای در گروه ردیف

شغل تکنسین 2/1/53/84-0 NCبرنامه نویس  حذف

شغل تکنسین 2/1/52/84-0 CNCبرنامه نویس  ایجاد

شغل کارگر ماهر 3/1/86/33-8 CNCفرزکار  ایجاد

شغل تکنسین 9061000-51 بازرس کنترل کیفی

شغل مهندس حرفه ای 1/1/16/32-0 CATIAتحلیل گر ایجاد

شغل مهندس حرفه ای 2/1/24/24-7 طراح بدنه و تزینات خودرو ایجاد

شغل تکنسین 1/1/2032-0 Solid worksطراح ایجاد

شغل کارگر ماهر CNCتعمیرکار دستگاه های  ایجاد

شغل کارگر ماهر CNCنصاب دستگاه های  ایجاد

شغل کارگر ماهر 1860-51 اپراتور دستگاه های مخصوص ایجاد

6: کد گروه

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

تغییرات شغلی و حرفه ای در سطح ملی کشور1-3نمونه برگ 

بدلیل بجز موارد ذکر شده 7

بدلیل تغییرات در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور 4

بدلیل تغییرات در سطوح مهارتی صالحیت های حرفه ای 

کشور
5

بدلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6

بدلیل تغییرات فناوری و علمی در کشور 1

بدلیل تغییرات در مدیریت منابع انسانی 2

بدیلی ظهور فناوری های جدید در کشور 3
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6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

(شغل یا حرفه)نوع  سطح مهارت :شغل/ کد حرفه شغل/ عنوان حرفه نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه ای در گروه ردیف

کارگر 3/1/84/33-1 CNCتراشکار  ایجاد

شغل کارگر ماهر 2/1/34/34-8 اپراتور دستگاه اسپارک ایجاد

شغل کارگر ماهر 1/1/21/39-0 RPاپراتور دستگاههای نمونه  سازی ایجاد

شغل کارگر ماهر 1/213//32-0 mechanical Desktopکاربر ایجاد

بدلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6

بدلیل بجز موارد ذکر شده 7

بدیلی ظهور فناوری های جدید در کشور 3

بدلیل تغییرات در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور 4

بدلیل تغییرات در سطوح مهارتی صالحیت های حرفه ای 

کشور
5

بدلیل تغییرات فناوری و علمی در کشور 1

بدلیل تغییرات در مدیریت منابع انسانی 2

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 تغییرات شغلی و حرفه ای در سطح ملی کشور1- 3نمونه برگ 
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6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

(شغل یا حرفه)نوع  سطح مهارت :شغل/ کد حرفه شغل/ عنوان حرفه نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه ای در گروه ردیف

شغل تکنسین 2/1//15/32-0 mastercamاپراتور  ایجاد

شغل تکنسین power millاپراتور  ایجاد

شغل تکنسین 1/1/29/41-3 CMMاپراتور دستگاه ایجاد

بدلیل تغییرات در سطوح مهارتی صالحیت های حرفه ای 

کشور
5

بدلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6

بدلیل بجز موارد ذکر شده 7

بدلیل تغییرات در مدیریت منابع انسانی 2

بدیلی ظهور فناوری های جدید در کشور 3

بدلیل تغییرات در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور 4

بدلیل تغییرات فناوری و علمی در کشور 1

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 تغییرات شغلی و حرفه ای در سطح ملی کشور1- 3نمونه برگ 
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6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

(شغل یا حرفه)نوع  سطح مهارت :شغل/ کد حرفه شغل/ عنوان حرفه نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه ای در گروه ردیف

شغل تکنسین 1/1/20/39/-0 Inventorنقشه کش با نرم افزار  ایجاد

شغل کارگر ماهر 1/1/17/32-0 solid worksنقشه کش با نرم افزار ایجاد

شغل کارگر ماهر 3/1/97/32-0 نقشه کش و طراح به کمک رایانه ایجاد

بدلیل تغییرات در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور 4

بدلیل تغییرات در سطوح مهارتی صالحیت های حرفه ای 

کشور
5

بدلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6

بدلیل بجز موارد ذکر شده 7

2

بدیلی ظهور فناوری های جدید در کشور 3

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 تغییرات شغلی و حرفه ای در سطح ملی کشور1- 3نمونه برگ 

بدلیل تغییرات فناوری و علمی در کشور 1

بدلیل تغییرات در مدیریت منابع انسانی
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6: کد گروه تولید: عنوان گروه شغلی

(شغل یا حرفه)نوع  سطح مهارت :شغل/ کد حرفه شغل/ عنوان حرفه نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه ای در گروه ردیف

شغل کارگرماهر 1/1/84/39-8 water jet اپراتوردستگاه برش با آب ایجاد

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 تغییرات شغلی و حرفه ای در سطح ملی کشور1- 3نمونه برگ 

بدلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6

2

بدلیل بجز موارد ذکر شده 7

بدیلی ظهور فناوری های جدید در کشور 3

بدلیل تغییرات در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور 4

بدلیل تغییرات در سطوح مهارتی صالحیت های حرفه ای 

کشور
5

بدلیل تغییرات فناوری و علمی در کشور 1

بدلیل تغییرات در مدیریت منابع انسانی
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6: کد گروه تولید: شغلی گروه عنوان

سازمان فنی و حرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/34/34-8 اسپارک کار 1

سازمان فنی و حرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/53/84-0 CNCبرنامه نویس  2

سازمان فنی و حرفه ای 2144 حرفه مهندس حرفه ای 1/1/16/32-0 CATIA ADVANCEDتحلیل گر 3

سازمان فنی و حرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 3/1/84/33-8 CNCتراشکار  4

سازمان فنی و حرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 3/2/12/34-8 2تراشکار درجه  5

سازمان فنی و حرفه ای 7233 شغل کارگرماهر 3/1/58/52-8 تعمیرکار ماشین های ابزار 6

سازمان فنی و حرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 3/1/51/33-8 2دریل کار درجه  7

سازمان فنی و حرفه ای 7222 شغل تکنسین 1/1/32/32-8 سازنده جیگ و فیکسچر 8

سازمان فنی و حرفه ای 3115 حرفه تکنسین 1/1/05/33-8 سرپرست خط  مونتاژ 9

سازمان فنی و حرفه ای 3118 حرفه تکنیسین 1/1/20/32-0 ADVANCED SOLID WORKS GEARTRAXطراح  10

سازمان فنی و حرفه ای 2144 حرفه مهندس حرفه ای 2/1/24/24-7 طراح بدنه و تزئینات خودرو 11

سازمان فنی و حرفه ای 3115 حرفه تکنیسین 1/1/21/32-0 طراح جیگ و فیکسچر 12

سازمان فنی و حرفه ای 2144 حرفه مهندس حرفه ای 2/1/21/24-0 طراح قالب 13

سازمان فنی و حرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 3/2/11/34-8 2فرزکاردرجه  14

سازمان فنی و حرفه ای 3115 شغل کارگرماهر 1/1/21/39-0 فن ورز نمونه سازی سریع 15

سازمان فنی و حرفه ای 7211 شغل کارگرماهر 3/1/26/32-8 قالب ساز 16

سازمان فنی و حرفه ای 2144 حرفه مهندس حرفه ای 2/1/80/39-8 کارشناس ساخت قطعات فلزی و ماشین کاری 17

سازمان فنی و حرفه ای 2144 حرفه مهندس حرفه ای 1/1/71/32-0 کارشناس طراح 18

سازمان فنی و حرفه ای 3118 شغل کارگرماهر 1/2/13/32-0 MECHANICAL DESKTOP  کاربر درجه 19

سازمان فنی و حرفه ای 3115 شغل تکنسین 1/1/15/32-0 MASTER CAMکارور  20

سازمان فنی و حرفه ای 3115 شغل تکنسین 1/1/29/41-3 CMMکارور دستگاه  21

سازمان فنی و حرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 1/1/30/41-3 کارور دستگاه بورینگ 22

سازمان فنی و حرفه ای 3118 شغل کارگرماهر 1/1/20/39-0 INVENTORکارورنقشه کش صنعتی با نرم افزار  23

سازمان فنی و حرفه ای 3118 شغل کارگرماهر 1/1/17/32-0 SOLID WORKSکارور  24

سازمان فنی و حرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 2/1/37/34-8 ماشین ابزار کار 25

سازمان فنی و حرفه ای 2144 حرفه مهندس حرفه ای 2/1/94/39-8 مهندس ساخت ماشین کاری دقیق 26

سازمان فنی و حرفه ای 3118 شغل کارگرماهر 3/1/97/32-0 نقشه کش وطراح به کمک رایانه 27

سازمان فنی و حرفه ای 3118 شغل تکنسین 1/2/14/32-0 CATIAنقشه کش و طراح صنعتی با  28

سازمان فنی و حرفه ای 3118 شغل کارگرماهر 3/1/12/32-0 نقشه کش صنعتی 29

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 3/1/40/42-8 ابزار دقیق کار 30

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 1/1/44/51-8 اتوماسیون کار صنعتی 31

شغل/متولی حرفهISCO2008کدردیف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل
شغل/ حرفه

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 فهرست نهایی مشاغل و حرف موجود 1- 4نمونه برگ 

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

28



6: کد گروه تولید: شغلی گروه عنوان

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/95/49-8 تعمیرکار پنوماتیک 32

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/32/42-8 تعمیرکارابزاردقیق 33

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/91/49-8 تعمیرکار هیدرولیک 34

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 1/1/15/44-8 پنوماتیک کار صنعتی 35

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/39/35-0 سرویس و نگهداری هواپیما 36

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/96/43-8 فن ورز تعمیرات دستگاه پانچ پالسما 37

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/35/34-8 فن ورز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری و زوایا 38

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/36/34-8 فن ورز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری و دما 39

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/31/34-8 فن ورز کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری و فشار 40

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 1/1/79/49-8 کنترلر مدارهای پنوماتیک 41

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 3/1/78/49-8 کنترلر مدارهای هیدرولیک 42

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/34/42-8 مسئول کالیبراسیون 43

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 1/1/14/44-8 هیدرولیک کار صنعتی 44

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل کارگرماهر 1/1/84/39-8 کارور دستگاه برش با آب 45

سازمان فنی وحرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 2/1/65/39-8 کارور دستگاه تراپ 46

سازمان فنی وحرفه ای 7223 شغل کارگرماهر 1/1/34/34-8 کارور دستگاه حدیده 47

سازمان فنی وحرفه ای 7223 شغل تکنسین ابزار تیزکن 48

سازمان فنی وحرفه ای 1321 شغل مهندس حرفه ای 3/1/14/28- مدیر تولید 49

سازمان فنی وحرفه ای 1321 شغل مهندس حرفه ای 1/1/1/11/28- مدیر فرایند تولید 50

سازمان فنی وحرفه ای 1321 شغل مهندس حرفه ای 2/1/18/00- مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانه 51

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 2/1/88-49-9 کنترلر کیفیت 52

سازمان فنی وحرفه ای 3115 شغل تکنسین 1/87-49-8 فن ورز تضمین کیفیت 53

سازمان فنی وحرفه ای 1321 شغل مهندس حرفه ای 1/1/21/39-0 کارشناس تولید 54

سازمان فنی وحرفه ای 1321 شغل مهندس حرفه ای 1/1/1/11/28- مدیر فرایندهای ویژه تولید 55

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه بردار صنعتی 56

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش قالب های سردکار 57

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش قالب های پالست 58

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش آسانسور 59

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش فرایندهای تولید 60

بخش خصوصی 3118 شغل کارگرماهر مصاحبه نقشه کش قالب های گرم کار 61

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش سازه های دریایی 62

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش سازه های فلزی 63

شغل/متولی حرفه
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل
شغل/ حرفه ISCO2008کدردیف

 فهرست نهایی مشاغل و حرف موجود 1- 4نمونه برگ 
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6: گروه کد تولید: شغلی گروه عنوان

کد

ISCO2008

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش سازه های هوا فضا 64

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه نقشه کش و طراح چیدمان کارگاهی 65

بخش خصوصی 3118 شغل کارگرماهر مصاحبه نقشه کش عمومی 66

بخش خصوصی 3118 شغل تکنسین مصاحبه سرپرست واحد نقشه کشی 67

بخش خصوصی 3118 شغل کارگرماهر مصاحبه متصدی آرشیو فنی 68

بخش خصوصی 7223 شغل کارگرماهر مصاحبه 1تراشکاردرجه  69

بخش خصوصی 7223 شغل کارگرماهر مصاحبه 1فرزکاردرجه  70

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه اپراتور سنگ گرد سای 71

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه اپراتور دستگاه های چرخ دنده زنی 72

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه مسئول کنترل کیفی 73

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه اندازه بردار صنعتی 74

بخش خصوصی 3115 حرفه تکنسین مصاحبه متصدی آزمایشگاه اندازه گیری دقیق 75

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه CNCاپراتور فرز  76

بخش خصوصی 7223 شغل کارگرماهر مصاحبه اپراتور دستگاه تولید مخصوص 77

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه CNCبرنامه نویس  78

بخش خصوصی 7211 شغل تکنسین مصاحبه قالب ساز قالب های فلزی 79

بخش خصوصی 7211 شغل تکنسین مصاحبه قالب ساز قالب های پالستیک 80

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه طراح قید و بند 81

بخش خصوصی 3115 شغل کارگرماهر مصاحبه (اپراتور دستگاه اسپارک)اسپارک کار  82

بخش خصوصی 7223 شغل تکنسین مصاحبه ابزار ساز 83

بخش خصوصی 7221 شغل کارگرماهر مصاحبه پرس کار 84

بخش خصوصی 8211 شغل کارگرماهر مصاحبه مونتاژکار 85

بخش خصوصی 3115 حرفه تکنسین مصاحبه سرپرست خط تولید 86

بخش خصوصی 8211 حرفه تکنسین مصاحبه برنامه ریز خط تولید و خط مونتاژ 87

بخش خصوصی 7233 شغل تکنسین مصاحبه تعمیرکار ماشین های ابزار 88

بخش خصوصی 7223 شغل کارگرماهر مصاحبه اپراتور ماشین های ابزار 89

بخش خصوصی 3115 حرفه مهندس حرفه ای مصاحبه طراح قالب 90

بخش خصوصی 3115 حرفه تکنسین مصاحبه نصاب ماشین های ابزار 91

بخش خصوصی 3118 حرفه کارگرماهر مصاحبه نقشه کش به وسیله کامپیوتر 92

بخش خصوصی 3118 شغل کارگر ماهر مصاحبه نقشه کش صنعتی 93

بخش خصوصی 3115 حرفه کارگرماهر مصاحبه اپراتور دستگاه بورینگ 94

حرفه/متولی تعریف شغلردیف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل
شغل/ حرفه

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 فهرست نهایی مشاغل و حرف موجود 1- 4نمونه برگ 
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6:گروه کد تولید: شغلی گروه عنوان

کد

ISCO2008

بخش خصوصی 3115 حرفه کارگرماهر مصاحبه CMMاپراتور دستگاه  95

بخش خصوصی 3115 شغل تکنسین مصاحبه تعمیرکار سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیک 96

بخش خصوصی 2144 حرفه مهندس حرفه ای مصاحبه طراح قطعات مکانیکی 97

بخش خصوصی 2144 حرفه مهندس حرفه ای مصاحبه طراح سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیک 98

بخش خصوصی 2144 حرفه مهندس حرفه ای مصاحبه طراح ماشین های مخصوص 99

بخش خصوصی 3115 حرفه مهندس حرفه ای مصاحبه متصدی کالیبراسیون دستگاه 100

بخش خصوصی 7223 شغل کارگرماهر مصاحبه اپراتور دستگاه های سنگ تخصصی 101

بخش خصوصی 3115 شغل کارگرماهر مصاحبه اپراتور دستگاه وایرکات 102

بخش خصوصی 3118 بخشی تکنسین مصاحبه نقشه کش جیگ و فیکسچر 103

بخش خصوصی 3118 بخشی تکنسین مصاحبه نقشه کش مخازن 104

بخش خصوصی 3118 بخشی تکنسین مصاحبه نقشه کش سیستم های هیدروپنوماتیکی 105

مر کز آمار ایران 3115 شغل تکنیسین 3115 تکنسین تعمیرات سیستم هیدرولیک 106

مر کز آمار ایران 3115 شغل تکنیسین 3115 تکنسین  ساخت قطعات موتور 107

مر کز آمار ایران 3115 شغل تکنیسین 3115 تکنسین  ساخت  ماشین های ابزار 108

ISCO 2008 7211 شغل کارگر ماهر 7211 قالب سازان فلزی 109

ISCO 2008 7222 شغل کارگر ماهر 7222 ابزارسازان و  مربوطه 110

ISCO 2008 7223 شغل کارگر ماهر 7223 اپراتور و تنظیم کننده ابزار ماشین آالت فلزی 111

ISCO 2008 7224 شغل کارگر ماهر 7224 پرداخت گر فلزو تیزکننده ابزار آالت 112

ISCO 2008 8121 شغل کارگر ماهر 8121 اپراتور پردازش دستگاههای فلز 113

ISCO 2008 8122 شغل کارگر ماهر 8122 اپراتور ماشین آالت آبکاری و لعاب کاری وتمام کاری 114

ISCO 2008 7233 شغل کارگر ماهر 7233 مکانیک ها و تعمیرکاران ماشین آالت صنعتی و کشاورزی 115

ISCO 2008 8211 شغل کارگر ماهر 8211 مونتاژکاران ماشین آالت مکانیکی 116

ISCO 2008 1321 حرفه مهندس حرفه ای 1321 مدیر ساخت و تولید 117

ISCO 2008 3115 شغل تکنیسین 3115 تکنسین مهندسی مکانیک 118

ISCO 2008 3118 شغل کارگر ماهر 3118 نقشه کش 119

ISCO 2008 2141 شغل مهندس حرفه ای 2141 مهندسین تولید 120

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 00-4034-51 تنظیم کننده اپراتور و مراقب از ماشین تراش 121

O- net 8211 حرفه مهندس حرفه ای 9041-49 مکانیک ماشین آالت صنعتی 122

US.SOC 7223 شغل کارگر ماهر 4034-51 تراشکارماهر 123

US.SOC 7223 شغل کارگر ماهر 4035-51 124 صفحه تراشکار

US.SOC 7223 شغل کارگر ماهر 4041-51 ماشین کار عمومی 125

US.SOC 1321 حرفه مهندس حرفه ای 3051-11 (صنعتی)مدیرتولید  126

US.SOC 7223 شغل کارگر ماهر 4032-51 اپراتور دستگاه بورینگ 127

حرفه/متولی تعریف شغلردیف
شغل یا )نوع 

(حرفه
سطح مهارت

/ کد حرفه

شغل
شغل/ حرفه

 فهرست نهایی مشاغل و حرف موجود 1- 4نمونه برگ 
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6:  گروه کد  تولید: شغلی گروه عنوان

کد

ISCO2008

O- net 7221 شغل کارگر ماهر 00-4021-51 تنظیم کننده اپراتور و مراقبت از ماشین آالت قالب و شکل دهی فلز و پالستیک 128

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 00-9048-50
تنظیم کننده اپراتور و مراقبت از ماشین آالت قالب ریزی، شکل دهی، پرسکاری  و فشرده

سازی
129

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 00-4032-51 تنظیم کننده اپراتور و مراقبت از ماشین آالت مته کاری، سوراخکاری فلز و پالستیک 130

O- net 7223 شغل تکنیسین 00-4033-51 تنظیم کننده اپراتور و مراقبت از ماشین آالت تراشکاری آبکاری، صیقل دهی، فلز و پالستیک 131

O- net 7223 شغل تکنیسین 00-4031-51 تنظیم کننده اپراتور و مراقبت از ماشین آالت پانچ و برش فلزات 132

O- net 3118 شغل کارگر ماهر 00-3023-17 نقشه کش مکانیک 133

O-net 3118 شغل تکنیسین آمریکا نقشه کش هوا فضا 134

O-net 3118 شغل تکنیسین آمریکا pipingنقشه کش 135

O- net 3115 شغل تکنیسین 00/4062-51 نمونه ساز فلز و پالستیک 136

O- net 3115 حرفه کارگر ماهر 00/9061-51 بازرش کنترل کیفی 137

O- net 7221 شغل کارگر ماهر 00/4193-51 اپراتور دستگاه های آبکاری فلز و پالستیک 138

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 00/9012-51 اپراتور دستگاه های آسیاب سنگ زنی و پرداخت کاری 139

O- net 7221 شغل کارگر ماهر 6091-51 اپراتور ماشین های اکستروژن و فرم دهی 140

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 1860-51 اپراتور دستگاه های مخصوص 141

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 9022-51 پرداخت کار 142

O- net 8211 شغل تکنیسین 2031-51 مونتاژکار موتورها و ماشین آالت 143

O- net 8211 شغل تکنیسین 2023-51 مونتاژکار دستگاه های الکترومکانیکی 144

O- net 1321 حرفه مهندس حرفه ای 1011-51 مدیر تولید 145

O- net 8211 شغل تکنیسین 99/2099-51 مونتاژکار عمومومی 146

O- net 8211 شغل تکنیسین 2093-51 مونتاژکار و تنظیم کننده ابزار زمان سنج 147

US.SOC 7223 شغل کارگر ماهر 9022-51 پرداخت کار دستی 148

US.SOC 3115 شغل کارگر ماهر 3024-17 تکنسین الکترومکانیک 149

US.SOC 3115 حرفه کارگر ماهر 3027-17 تکنسین مکانیک 150

O- net 3115 حرفه تکنیسین 09-3029-17 تکنسین ساخت و تولید 151

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 00-4041-51 ماشینکار 152

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 00-4094-51 تیزکننده ابزار ، سوهان کار و تراشکار 153

O- net 7222 حرفه تکنیسین 00-4111-51 سازنده ابزار و قالب 154

O- net 7223 شغل کارگر ماهر 00-4035-51 تنظیم کنند، اپراتور و مراقب ماشین آالت صفحه تراشی و  155

ILO 7223 حرفه کارگر ماهر 72 کار با دستگاه های مرتبط –فلزکاری  156

ILO 8211 شغل کارگر ماهر 723 اپراتور ماشین آالت و مونتاژکار 157

ILO 7223 شغل کارگر ماهر 812 اپراتور کار با دستگاه فرز 158

حرفه/متولی تعریف شغل حرفه/  شغل  سطح مهارت
/ کد حرفه

شغل
شغل/ حرفه

ف
ردی

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 فهرست نهایی مشاغل و حرف موجود 1- 4نمونه برگ 
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6:     کدگروه شغلی

کد ملی بین المللی

مهندس حرفه ای 1321 مدیر تولید 1

تکنیسین 3118 طراح و نقشه کش صنعتی 2

کارگرماهر 7221 اپراتور دستگاه های شکل دهی 3

تکنیسین 3115 تکنسین مکانیک 4

کارگرماهر 7223 اپراتور ماشین های افزار 5

کارگرماهر 7211 قالب سازان 6

کارگرماهر 7222 ابزارساز 7

کارگرماهر 8122 اپراتور ماشین آالت آبکاری 8

کارگرماهر 7224 ابزارتیزکن 9

مهندس حرفه ای 2144 (طراح)مهندس مکانیک  10

کارگرماهر 8211 مونتاژکاران 11

کارگرماهر 7233 تعمیرکار و نصاب 12

مهندس حرفه ای 2141 مهندسین تولید 13

کارگرماهر 7236 فلزکاران 14

سطح مهارت
ISCO 2008کد

عنوان حرفه ردیف

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

 فهرست نهایی حرف موردنیاز در سطح ملی از اسناد باالدستی1- 5نمونه برگ 

تولید: عنوان گروه شغلی
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8211:مونتاژکاران       کد: عنوان حرفه

شرح مختصر شغل سطح مهارت کد شغل عنوان شغل ردیف

با توجه به نقشه های در اختیار اجزای دستگاه را روی هم سوار کند 2 821131 مونتاژکار ماشین های ابزار 1

براساس نقشه قالب اجزا آن را روی هم سوار کرده و قالب را از ماشین می کند 2 821132 مونتاژکار قالب 2

.با توجه به نقشه اجزاء مجموعه را روی  یدیگر سوار می کند 2 8211333 مونتاژکار مجموعه های خودرو 3

با توجه به نقشه محصول قطعات مربوط را روی هم سوار می کند 2 821134 مونتاژکار عمومی 4

.محصول مختلف چند خط تولید را روی هم سوار می کند 2 821135 مونتاژکار خطوط تولید 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

(نیازسنجی شغلی)یزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش A163+دفتر برنامه ر

6:تولید                                کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

34



7233:تعمیرکار و نصاب       کد: عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

شناسایی عیوب ماشین های ابزار و رفع آنها از ماشین ابزار 2 723331 تعمیرکار ماشین های ابزار 1

شناسایی عیوب سیستم هیدرولیک و پنوماتیک و رفع آنها 2 تعمیرکار سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک723332 2

شناسایی عیوب و علل عدم کارائی ابزارهای اندازه گیری و تعمیر و رفع آن و تست آنها 2 723333 تعمیرکار ابزارهای اندازه گیری 3

شناسایی عیوب ماشین آالت و رفع آنها 2 723334 تعمیرکارماشین آالت عمومی 4

شخصی که با توجه به نوع کارگاه و تعداد دستگاه و نقشه چیدمان ماشینهای ابزار را نصب می 

کند
2 723335 نصاب ماشین های ابزار 5

کسی که ماشینهای پرس را نصب می کند 2 723336 نصاب ماشین های پرس 6

کسی که ماشینهای عمومی را نصب می کند 2 723337 نصاب ماشین  آالت عمومی 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6:تولید                   کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 
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7221:اپراتور دستگاههای شکل دهی بدون براده   کد: عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

توانایی کار با پرس های ضربه ای 2 712131 پرس کار 1

توانایی کار با دستگاه های آهنگری 2 712132 فورج کار 2

توانایی کار با دستگاه های نورد 2 712133 نوردکار 3

توانایی کار با دستگاه های اکستروژن 2 712134 اپراتوراکستروژن 4

توانایی کار با دستگاه های دایکاست 2 712135 دایکاست 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

36



7223:اپراتور ماشینهای ابزار                کد: عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

 روی دستگاه تراش عملیات پیشانی تراشی ،روتراشی،مته مرغک زنی وسوراخکاری را انجام 

می دهد
2 722331 2تراشکار درجه  1

2 روی دستگاه صفحه تراش عملیات تخت  تراشی ،شیب تراشی وشیارتراشی را انجام می دهد 722332 2  صفحه تراش کار

سوراخکاری و خزینه کاری وبرقوکاری قطعات ساده با دستگاه دریل 2 722333 2دریل کاردرجه 3

سنگ زنی قطعات تخت با دستگاه سنگ مغناطیس 2 722334 اپراتور دستگاه سنگ تخت 4

اتصال قطعات به وسیله جوشکاری وسوار کردن قطعات یک مکانیزم 2 722335 مونتاژ کار تخصصی 5

به کمک ابزارهای مانندسوهان و شابر و سنگهای دستی سطح قطعات کار با توجه به کاربرد 

آن صاف می کند
2 722336 پرداخت کار دستی 6

روی دستگاه دریل عملیات داخل تراشی ،قالویزکاری را انجام میدهد وابزار مورد نیاز خود را 

تیز می کند
2 722337 1دریل کار درجه  7

به کمک ابزار حدیده و قالویز در سطح داخلی و خارجی با توجه به مشخصات پیچ و مهره

ایجاد می کند
2 722338 قالویز و حدیده کار 8

اتصال قطعات و ورق ها به وسیله پرچ ونقطه جوش 2 722339 مونتاژ کار ساده 9

به کمک ابزار، اره و قلم قطعات را برش می زند 2 722340 برش کار 10

2 عملیات براده برداری را انجام می دهدCNCبه کمک دستگاه تراش  722341 CNCاپراتور دستگاه های تراش 11

2 روی دستگاه فرز عملیات تخت  تراشی ،شیب تراشی وشیارتراشی را انجام می دهد 722342 2فرزکار درجه  12

سطوح فرم دار و انواع جا خار را فرزکاری می کند 2 722343 1فرزکار درجه  13

2 روی دستگاه تراش عملیات تراش قطعات بین دو مرغک،گاه تراشی،آج زنی انجام می دهد 722344 1تراشکار درجه  14

2 روی دستگاه تراش عملیات داخل  تراشی ،مخروط تراشی وپیچ بری را انجام می دهد 722345 تراشکار ماهر 15

رات جزئی ماشین های ابزار را انجام می دهدA136+سرویس ونگه داری وتعمی 2 722346 سرویس کار ماشین های ابزار 16

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 
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7211:قالب سازان                                کد: عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح 

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

در جهت تولید قطعات... ساخت انواع قالب فلزی برش، خم،  2 721131 قالب سازان فلزی 1

ساخت انواع قالب پالستیک جهت تولید قطعات پالستیک 2 721132 قالب سازان پالستیک 2

ساخت انواع قالبهای آهنگری و ریخته گری 2 721133 قالب سازان گرم کار 3

انواع قالبهای سردکار و گرم کار و عیب یابی و تعمیر کند 2 721134 تعمیرکار قالب 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 
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2141:مهندسین تولید                  کد:عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح 

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

تحقیق وتوسعه عوامل موثر در تولید ،آنالیز نیروی کار و طراحی سیستمهای نوین تولید 4 214131 مهندس صنایع 1

طراحی وتوسعه وبهبود سیستم ها ی مورد نیاز در بهروری 4 214132 مهندس بهره وری 2

طراحی واحد های صنعتی ،کارگاهها وسیستمهای تولید 4 214133 مهندس طراح واحد های صنعتی 3

وتعیین عوامل موثردر کنترل وتضمین کیفیت محصوالتA172طراحی  4 214134 مهندس کنترل کیفیت 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

39



3115:تکنسین مکانیک                                کد:               عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح 

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

نظارت بر فرآیند تولید قطعات و محصوالت را انجام می دهد 3 311531 سرپرست خط تولید 1

برنامه ریزی خطوط مونتاژو تولید  قطعات و محصوالت را انجام می دهد 3 311532 برنامه ریز خط تولید 2

 روی دستگاه فرز عملیات چند ضلعی تراشی ،چرخ دنده تراشی وتراش شیارمارپیچ را انجام 

می دهد
3 311533 فرزکار ماهر 3

سنگ زنی سطوح استوانه ای و مخروطی  را باروشهای مختلف انجام می دهد 3 311534 اپراتور سنگ گرد سای 4

عملیات لپن کاری وهونن کاری را انجام می دهد و انواع ابزار براده برداری را تیز می کند 3 311535 اپراتور دستگاه های سنگ تخصصی 5

ساخت انواع قالب فلزی برش وخم 3 311536 سرپرست قالب سازی 6

3 جهت تولید محصول و قطعه مورد نظرCNCتهیه برنامه مورد نیاز دستگاه   311537 CNC برنامه نویس 7

عیب یابی و تعمیر انواع ماشین های براده برداری و سیستم های هیدرولیکی و پنو ماتیکی 3 311538 CNCتعمیرکار ماشین های ابزار و  8

CNCفرزکاری قطعات با فرز  3 311539 CNCاپراتور فرز  9

قطعات را مدل سازی می کندCAD/CAMبه کمک نرم افزار های  3 311540 MASTER CAMکارور  10

عملیات لنگ تراشی ،فرم تراشی ،کپی تراشی و سنگ زنی را روی دستگاه تراش انجام می 

دهد
3 311541 تراشکار تخصصی 11

قطعات را با روش های نوین برش می زند 3 311542 کارور دستگاه برش واتر جت 12

کنترل کیفی محصول را انجام می دهد 3 311543 مسئول کنترل کیفی 13

به کمک دستگاه اسپارك از قطعات براده برداری می کند 3 311544 (اپراتور دستگاه اسپارك)اسپارك کار  14

عملیات نصب و راه اندازی ماشین های ابزار را انجام می دهد 3 311545 نصاب ماشین های ابزار 15

عملیات براده برداری ازداخل سوراخ ها به وسیله دستگاه بورینگ 3 311546 اپراتور دستگاه بورینگ 16

برش می زند (دستگاه وایر کات)قطعات را با روش های نوین 3 311547 اپراتور دستگاه وایرکات 17

انواع چرخ دنده هارا با دستگاه هاب می تراشد 3 311548 اپراتور دستگاه های چرخ دنده زنی 18

انواع تجهیزات مورد نیاز خط تولید ازقبیل جیگ وفیکسچر را طراحی و می سازد 3 311549 طراح وسازنده جیگ و فیکسچر 19

نمونه سازی وتست محصوالت نمونه سازی شده را انجام می دهد ،قطعات را با روشهای نوین 

تولید می کند
3 311550 اپراتور دستگاه های مخصوص 20

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 
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3118:طراح و نقشه کش صنعتی                        کد:عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

تهیه نقشه از روی قطعات ساخته شده 3 311831 نقشه بردار صنعتی 1

نقشه کشی قالب های فلزی مراجل تولید قالب 3 311832 نقشه کش قالب های سردکار 2

تهیه نقشه انواع قالب های تولید مواد پالستیکی 3 311833 نقشه کش قالب های پالستیک 3

تهیه نقشه های فنی قسمت های مختلف آسانسور 3 311834 نقشه کش آسانسور 4

تهیه نقشه مراحل تولید یک قطعه به صورت مجزا 3 311835 نقشه کش فرایندهای تولید 5

...تهیه نقشه های قالب های دایکاست، فرج و  3 311836 نقشه کش قالب های گرم کار 6

تهیه نقشه های مربوط به سازه های فلزی 3 311837 نقشه کش سازه های فلزی 7

تهیه نقشه های مربوط به سازه های دریایی 3 311838 نقشه کش سازه های دریایی 8

تهیه نقشه های مربوط به سازه های هوا فضا 3 311839 نقشه کش سازه های هوا فضا 9

تهیه نقشه های مربوط به چیدمان کارگاه 3 311840 نقشه کش و طراح چیدمان کارگاهی 10

تهیه نقشه های عمومی مورد نیازصنایع مختلف 3 311841 نقشه کش عمومی 11

نظارت بر فرآیند نقشه  کشی و کار اپراتورها 3 311842 سرپرست واحد نقشه کشی 12

mechanicalتوانایی کار با نرم افزار  3 311843 mechanicalنقشه کش با 13

توانایی کشیدن نقشه با استفاده از کامپیوتر 3 311844 نقشه کش به کمک کامپیوتر 14

تهیه نقشه های مربوط به 3 311845 نقشه کش جیک و فیکسچر 15

تهیه نقشه های مربوط به  سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک 3 311846
نقشه کش سیستم های هیدرولیک و 

پنوماتیک
16

3  جهت تهیه نقشه های صنعتیSolidتوانایی کار با نرم افزار  311847 Solid کار 17

3  جهت تهیه نقشه های صنعتیCtiaتوانایی کار با نرم افزار  31148 Ctia کار 18

3 جهت تهیه نقشه های صنعتیInventorتوانایی کار با نرم افزار  31149 Inventor کار 19

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی
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2144:مهندسین مکانیک طراح                   کد:عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح 

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

با توجه به شکل و ابعاد قطعه قالب مناسب را طراحی می کند 3 214431 طراح قالب 1

با توجه به نوع کار می باید انجام شود ابزار مناسب جهت انجام آن طراحی می شود 3 214432 طراح ابزار و قید و بند 2

جهت انتقال و اعمال نیرو و انجام عملیات استفاده ازسیستم های هیدرولیک وپنوماتیک 3 214433 طراح سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک 3

جهت انجام کار به کمک ماشین می تواند دستگاه مورد نیاز را طراحی کند 3 214484 طراح ماشین آالت صنعتی 4

جهت انجام کارهای خاص ماشین مخصوص به آن را طراحی کند 3 214435 طراح ماشین های مخصوص 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی
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1321:مدیر تولید                          کد:عنوان حرفه

شرح مختصر شغل سطح مهارت کد شغل عنوان شغل ردیف

نظارت و کنترل بر فرآیند تولید یک محصول یا چند محصول 3 132131 مدیر تولید 1

نظارت و کنترل بر فرآیندهای ویژه  تولید یک محصول 3 132132 مدیر فرایندهای ویژه تولید 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 
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7222:ابزار ساز                          کد:عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

ساخت انواع ابزار 2 722231 ابزارساز 1

ساخت نمونه های اولیه و ثانویه قبل از تولید انبوه با ماشین های عمومی و مخصوص 2 722233 نمونه ساز 2

ساخت انواع قفل و کلید با دستگاه مربوطه 2 722234 قفل ساز 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 
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8122:اپراتور ماشین آالت آبکاری                      کد:عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

الیه ای فلزی روی قطعات مختلفA325توانایی کار با دستگاه پوشش دهی جهت پوشش  2 812231 اپراتور ماشین پوشش دهی 1

توانایی کار با دستگاه پرداخت جهت پرداخت کردن سطح قطعات کار 2 812232 اپراتور ماشین پرداخت کاری 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

توانایی کار با دستگاه روکش کار فلزات جهت کشیدن روکش فلزی روی قطعات 2 812233 اپراتور ماشین روکش کاری فلزات 3

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 
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7224:ابزارتیزکن                      کد:عنوان حرفه

شرح مختصر شغل
سطح

مهارت
کد شغل عنوان شغل ردیف

تیزکردن انواع ابزارهای براده بردار عمومی مانند ابزارهای تراشکاری، فرزکاری و 

....سوراخکاری و 
2 722432 ابزارتیزکن عمومی 1

تیزکردن انواع ابزارهای ماشین های مخصوص مانند ابزار چرخ دنده و خان کشی 2 722432 ابزار تیزکن ماشینهای مخصوص 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1-5 فهرست نهایی مشاغل موجود هر یک از حرف استخراج شده از نمونه برگ 1- 6نمونه برگ 

(نیازسنجی شغلی)دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 

6:تولید                 کد گروه شغلی: عنوان گروه شغلی
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72230191 ماهر ماشين هاي ابزار كارگر  

CAD/CAM يمهندس
21410195صنعتيتوليد

21440295ي مكانيك   مهندس

ابزار تيزكنسنگ زني و
72240292

CNC اپراتوردستگاه
72230592هاي

قالب ساز
72110392

مهندس حرفه

تكنيسينكمك  ساز ابزار
72220492

ماشينتكنيسين ارشد 
31150294سازي

 CAD / CAMصنعتيتكنيسين ارشد توليد

تكنيسين ارشد  31150194

تكنيسين نقشه كش صنعتي31150193كنيسين ماشين ابزارت
31180293

CNC تكنيسين برنامه نويس
31150393 

تكنيسين

ماشين ابزاركمك تكنيسين
72230192

47



جدول تحليل حرفه (جدول ديكوم)
    كد:     72230191   كارگر ماهر ماشين ابزار          حرفه در سطح صالحيت 1

كمك تكنيسين ماشين ابزار                            كد:     72230192حرفه در سطح صالحيت2
تكنيسين ماشين ابزار                                      كد:     31150193حرفه در سطح صالحيت 3

كارها

012131420101L12819102L147310103L122140104L119130105L125170106L125170107L122140108L22517

021571040201L121150202L125170203L125170204L229180205L232200206L22517

031641120301L136250302L228190303L325170304L325170305L325170306L32517

04129890401L128190402L118130403L222140404L225170405L218130406L21813

اتصال قطعات با پرچ
كاري

اتصال قطعات با نقطه
جوش

اتصال قطعات باجوش
گاز

اتصال قطعات باجوش
برق

توليد به روش تغيير فرم
دستي

اره كاري
سوهان كاري
وشابركاري

قالويزكاريحديده كاري

توليد قطعات به روش
دريل كاري 

سوراخكاري سوراخ
هاي استوانه-اي

خزينه كاري 
سوراخكاري سوراخ
هاي مخروطي

داخل تراشي با مته
هاي قابل تنظيم

برقو كاري ماشيني

تعمير ونصب ونگهداري
ماشين هاي ابزار 

نگهداري ماشين هاي
ابزار

تعمير ماشين هاي ابزار
طراحي چيدمان  ماشين

هاي ابزار
نصب ماشين هاي ابزار

تعمير ونصب
ونگهداري سيستم هاي

هيدروليكي

مونتاژ قطعات سادهمونتاژ كاري

قالويز كاري ماشيني 

ساعت نظريساعت عمليسطح مهارتكد وظيفه/ كار

ساعت كلي        3600
عملي    40% نظري 60%

ابزار تيزكنيبرقو كاريقلم كاريورق كاري

مونتاژ مكانيزم ها

تعمير ونصب
ونگهداري سيستم هاي

پنوماتيكي

وظايف
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جدول تحليل حرفه (جدول ديكوم)
كارگر ماهر ماشين ابزار          حرفه در سطح صالحيت 1

كمك تكنيسين ماشين ابزار                            كد:     72230192حرفه در سطح صالحيت2
تكنيسين ماشين ابزار                                      كد:     31150193حرفه در سطح صالحيت 3

كارها

053722480501L158380502L122160503L158380504L127180505L122160506L231200507L243280508L22316

0509L323160510L335220511L33020

062751840601L243280602L239250603L223160604L223160605L328190606L225170607L33523

0608L328190609L33121

72230191 كد:

ساعت كلي        3600
60 % عملي       40%  نظري

مخروط تراشي

لنگ تراشي

پيچ بري توليد قطعات به روش
تراشكاري 

پيشاني تراشي وروتراشي
مته مرغك زني
وسوراخكاري

تراشكاري قطعات
بلند

داخل تراشيآج زنيشيار تراشي

سطح مهارتكد وظيفه/ كار

تراشيدن چند ضلعيتراشيدن چرخ دنده سادهفرز كاري سطوح فرم دارفرز كاري شيار هافرز كاري سطوح شيب دارفرز كاري سطوح تختتوليد قطعات به روش فرز كاري

فرم تراشي وكپي تراشي
انجام عمليات خاص (سنگ
زني و تراش قطعات نامنظم)

ساعت نظريساعت عملي

تراشيدن چرخ دنده هاي
خاص

تراشيدن جاخارهاي داخليتراشيدن شيارهاي مارپيچ

وظايف
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جدول تحليل حرفه (جدول ديكوم)
    كد:     72230191   كارگر ماهر ماشين ابزار          حرفه در سطح صالحيت 1

كمك تكنيسين ماشين ابزار                                  كد:     72230192حرفه در سطح صالحيت2
كد:     31150193حرفه در سطح صالحيت 3 تكنيسين ماشين ابزار

كارها

071941300701L232200702L328190703L328190704L328190705L325170706L325170707L32819

082191460801L235220802L328190803L328190804L325170805L328190806L328190807L34731

091971310901L238250902L338240903L340280904L335220905L321150906L32517

102421531001L330181002L345301003L342281004L345301005L340241006L34023

ساعت كلي        3600

چرخ دنده تراشي با هابروش بورينگ كاريروش صفحه تراشيتوليد قطعات به روش هاي خاص

عملي    40% نظري 60%

ابزار تيز كنيهونن كاريلپن كاريسنگ زني بدون مرغكسنگ زني سطوح مخروطيسنگ زني سطوح گردسنگ زني سطوح تختسنگ زني وابزار تيز كني

روش وايركاتروش اسپارك(EDM)توليد قطعات با كارو سل
توليد قطعات به كمك

قالب فلزي

ساعت نظريكد وظيفه/ كار ساعت عمليسطح مهارت

نمونه سازي سريع

برنامه ريزي  ساخت وتوليد
تخمين  وبرآورد عوامل

توليد
طراحي وساخت مكانيزم

هاي ساده
طراحي وساخت تجهيزات

توليدو كنترل
نمونه سازي وتست محصول

نمونه سازي شده
سرپرستي خط توليدكنترل كيفيت

مدل سازي CAD/CAMبرنامه نويسي CNCتوليد قطعات با فرز CNCتوليد قطعات با تراش CNCتوليد قطعات با روش هاي مدرن
توليد قطعات با روش هاي

نوين

وظايف
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دفتر برنامه ريزي و تأليف فني و حرفه اي و كاردانش
ويژگي هاي كلي حرفه 2- 3نمون برگ 

برگ ..... از ......
 L1 سطح صالحيتكارگر ماهر ماشين ابزارحرفه72230191كد حرفه

شرحويژگي

توصيف حرفه اي

 -سنگ -دريل -بورينگ -صفحه تراش -فرز -تراشدر اين مرحله با استفاده از دستگاه ها و ماشين هاي براده برداري مانند 
گ و ماشين هاي كنترل عددينينهو CNC و از روي مواد اوليه با كاهش حجم آن ها براده برداشته شود و نهايتاً به توليد  

 محصوالت با تولرانس خوب مي گردد.

فعاليت هاي بين
حرفه اي

مونتاژ و ... -راه اندازي -نصب -تعمير  

غير فنيشايستگي هاي 
مورد نياز حرفه (كد و

سطح)

N73مستندسازي                           N73     مسئووليت پذيري                        N15L1    تفكر خالق
N35   يادگيري       N52   مهارت خوب شنيدن N21L1 تفكر سيستمي

N65,N64مديرت منابع و زمان                      N36توسعه شايستگي و دانش                     N33L1تفسير اطالعات 
N66مديريت تجهيزات 

ايمني، بهداشت و قوانين
مورد نيار حرفه

كليه استانداردهاي ايمني كار در كارخانجات و كارگاه هاي توليدي و
استانداردهاي ايمني مخصوص به هر دستگاه

 قوانين كار مصوب

هاي مرتبطحرفه 

كارگران ماشين چاپ -قالب ساز -ورق كار  
پرس -شكل دهي -اپراتورهاي ماشين هاي اكسترود

اپراتور عمليات كوره كاري

بخش ها و فعاليت هاي
اقتصادي مرتبط

بخش صنعت
بخش كشاورزي

شخصيت و هويت حرفه
اي

واقع گرا -1
جستجوگر -2
قراردادي -3

بافت و شرايط كاري
هميشه پرمشغله هستند و شرايط كاري آن ها در محيط كارگاهي مي باشد. تنوع شغلي زياد مي باشد و شاغلين در اين بخش 

كارهاي متنوعي انجام مي دهند. امنيت شغلي وجود دارد.

وضعيت شغلي و
حرفه اي
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دفتر برنامه ريزي و تأليف فني و حرفه اي و كاردانش
هاي كلي حرفهويژگي  2- 3نمون برگ 

برگ ..... از ......
 L2 سطح صالحيتكمك تكنسين ماشين ابزارحرفه72230192كد حرفه

شرحويژگي

توصيف حرفه اي

هوينگ -سنگ -دريل -بورينگ -صفحه تراش -فرز -در اين مرحله با استفاده از دستگاه ها و ماشين هاي براده برداري مانند تراش
CNCو ماشين هاي كنترل عددي  و از روي مواد اوليه با كاهش حجم آن ها براده برداشته شود و نهايتاً به توليد محصوالت با  

 تولرانس خوب مي گردد.

هاي بين فعاليت
حرفه اي

اپراتوري  -مونتاژ  -راه اندازي -نصب -تعمير CNC نقشه خواني -  

شايستگي هاي غير فني
مورد نياز حرفه (كد و

سطح)

N73مستندسازي           N73     مسئووليت پذيري     N15L2    تفكر خالق
N35   يادگيري       N52   مهارت خوب شنيدن N21L1 تفكر سيستمي

N65,N64مديرت منابع و زمان          N36توسعه شايستگي و دانش       N33L1تفسير اطالعات 
N57آموزش به ديگران          N61       خود مديريتي       N66مديريت تجهيزات 

ايمني، بهداشت و
قوانين مورد نيار حرفه

توليدي وكليه استانداردهاي ايمني كار در كارخانجات و كارگاه هاي 
استانداردهاي ايمني مخصوص به هر دستگاه

 قوانين كار مصوب

حرفه هاي مرتبط

كارگران ماشين چاپ -قالب ساز -ورق كار  
پرس -شكل دهي -اپراتورهاي ماشين هاي اكسترود

اپراتور عمليات كوره كاري

بخش ها و فعاليت هاي
اقتصادي مرتبط

بخش صنعت
بخش كشاورزي

حرفهشخصيت و هويت 
اي

واقع گرا -1
جستجوگر -2
قراردادي -3

بافت و شرايط كاري
شاغلين در اين بخش هميشه پرمشغله هستند و شرايط كاري آن ها در محيط كارگاهي مي باشد. تنوع شغلي زياد مي باشد و كارهاي

 متنوعي انجام مي دهند. امنيت شغلي وجود دارد.

وضعيت شغلي و
حرفه اي
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دفتر برنامه ريزي و تأليف فني و حرفه اي و كاردانش
ويژگي هاي كلي حرفه 2- 3نمون برگ 

برگ ..... از .....

 L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه 31150193كد حرفه

شرحويژگي

توصيف حرفه اي

هوينگ و -كاروسل -وايركات -هاب -در اين مرحله با استفاده از دستگاه ها و ماشين هاي براده برداري خاص مانند اسپارك
نظارت و كنترل مراحل توليد و توليد چرخ دنده هاي مخصوص و تأييد CNCبرنامه نويسي براي ماشين هاي كنترل عددي 

 محصوالت با تولرانس مطلوب مي گردد.

هاي بينفعاليت 
حرفه اي

مونتاژ  -برنامه نويسي -ارزشيابي -نظارت

شايستگي هاي غير فني
مورد نياز حرفه (كد و

سطح)

N73مستندسازي           N73L3     مسئووليت پذيري     N15L3    تفكر خالق
N35   يادگيري         N52L3   مهارت خوب شنيدن N21L3 تفكر سيستمي

N65,N64مديرت منابع و زمان          N36L3توسعه شايستگي و دانش       N33L3تفسير اطالعات 
N57آموزش به ديگران          N81            كارآفريني       N66مديريت تجهيزات 

N58L3مذاكره          N63        مديريت كيفيت     N67مديريت منابع انساني

ايمني، بهداشت و قوانين
مورد نيار حرفه

كليه استانداردهاي ايمني كار در كارخانجات و كارگاه هاي توليدي و
استانداردهاي ايمني مخصوص به هر دستگاه

 قوانين كار مصوب

حرفه هاي مرتبط
كارگران ماشين چاپ -قالب ساز -ورق كار  

پرس -شكل دهي -اپراتورهاي ماشين هاي اكسترود
اپراتور عمليات كوره كاري

هايبخش ها و فعاليت 
اقتصادي مرتبط

بخش صنعت
بخش كشاورزي

شخصيت و هويت حرفه اي
واقع گرا -1
جستجوگر -2
قراردادي -3

بافت و شرايط كاري
شاغلين در اين بخش هميشه پرمشغله هستند و شرايط كاري آن ها در محيط كارگاهي مي باشد. تنوع شغلي زياد مي باشد و

وجود دارد.كارهاي متنوعي انجام مي دهند. امنيت شغلي 

وضعيت شغلي و حرفه اي
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1-4نمون برگ تحليل كار 

L1 حرفه:كارگر ماهر ماشين ابزار 72230191كد حرفه : سطح صالحيت : به وسيله كارقطعه  اره كاري استاندارد عملكرد كار: 
كمان اره دستي مطابق نقشه با تولرانس عمومي

 ISO ٢٧٦٨-c 
 توليد به روش تغيير فرم دستي وظيفه: 01:كد وظيفه

مهارت ايستگي كار :سطح شاره كاري : كار0101كد كار :

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار
نحوه استفاده از وسايل اندازه – پرگار) –كوليس –انواع وسايل اندازه گيري (خط كش فلزي  –اصول نقشه خواني دانش : اوليه قطعه كاربررسي-1

مواد شناخت –گيري 

كنترل جنس قطعه براساس نقشه –ابعاد قطعه براساس نقشه  كنترلمهارت : 

آمادهانتخاب و-2
نحوه بستن تيغه اره –نحوه انتخاب تيغه اره مناسب  –انواع تيغه اره  –نحوه انتخاب كمان اره مناسب  –انواع كمان اره دانش :  سازي وسايل

مطابق اصول فني اره بستن تيغه –انتخاب تيغه اره  –انتخاب كمان اره مهارت : 

و بستنآماده سازي-3
كار قطعه

نحوه استفاده از –وسايل رنگي كردن سطح قطعه  –نحوه استفاده از وسايل خط كشي  –انواع وسايل خط كشي دانش: 
ح قطعهوسايل پليسه گيري و تميز كاري سط –نحوه استفاده از سنبه نشان  –انواع سنبه نشان  –وسايل رنگي كردن سطح قطعه 

نحوه بسن قطعه كار جهت اره –وسايل بستن كار  -نحوه استفاده از وسايل پليسه گيري و وسايل تميز كردن سطح قطعه–
نحوه تنظيم ارتفاع گيره –كاري 

–بستن قطعه كار -سنبه نشان زدن –خط كشي  –رنگي كردن سطح قطعه  –پليسه گيري و تميزكاري سطح قطعه مهارت: 

تنظيم گيره

انجام عمليات اره-4
كاري

نحوه استفاده از -گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه -فرايند اره كاري ماشيني -فرايند اره كاري دستي  دانش :
كارينكات ايمني اره -گيريوسايل اندازه

رفع عيوب –گيري ا وسايل اندازهكنترل ابعاد قطعه كار بر اساس نقشه ب -برش با اره لنگ –برش با كمان اره  مهارت :
احتمالي
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار
دانش : 

  : مهارت 

دانش :
مهارت :

ناسب استفاده شود و از بسته شدن مناسب و صحيح اره دركاري بايستي لباس كار و كفش مدر عمليات ارهايمني
كاري با فشار و سرعت مناسبكمان و بسته شدن كار به گونه مناسب اطمينان حاصل شود و ادامه كار اره

انجام شود
نگرش

ول اره)اول ايمني دوم انجام كار با رعايت دقت، نظم و توجه به دوام اره (استفاده حداكثري از ط

توجهات زيست محيطي
تميز كردن محيط كار و برگرداندن محيط كار به شرايط اوليه و برگرداندن مواد اضافي به محل مربوطه

شايستگي هاي غير فني كد
N١١L١ استدالل سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

-300كمان اره ثابت  -متر) ميلي1-300كش فلزي (خط-ر تنظيم گيرهآچا-گيره موازي–ميزكار-قطعه كار
400 ×400صفحه صافي كارگاهي  -ميليمتر 150گونياي فلزكاري به طول  -دندانه در اينچ 24تيغه اره آهن بر 

-كات كبود -150سوهان سه گوش  -250سوهان تخت  -دارو پايه 30° كشسوزن خط –60° سنبه نشان–
چكش فوالدي -فوسايل تنظي

دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار 

كد حرفه :

72230191

حرفه:

كارگر ماهر ماشين ابزار

L1 ساخت قطعه با عمليات استاندارد عملكرد كار:سطح صالحيت :
با دستي مطابق نقشه و شابركاري كاري سوهان

m-٢٧٦٨ ISOعمومي  تولرانس وليد به روش تغيير فرم دستيت وظيفه:01:كد وظيفه  
مهارتسطح شايستگي كار : و شابركاري كاريسوهان : كار0102كد كار :

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

بررسي قطعه كار -1
نحوه استفاده از – پرگار) –كوليس – انواع وسايل اندازه گيري (خط كش فلزي –اصول نقشه خواني دانش :   اوليه

 شناخت مواد –وسايل اندازه گيري 

كنترل جنس قطعه براساس نقشه –كنترل ابعاد قطعه براساس نقشه مهارت : 

سازي قطعهآماده-2
كار

انواع -سنبه نشاناز روشهاي استفاده  -انواع سنبه نشان -كشيروشهاي خط -كشيانواع ابزار خط دانش :
شناخت وسايل و مواد –گيري و تميزكاري قطعه روشهاي پليسه –گيري و تميزكاري سطح قطعه ل پليسهوساي

رنگ كاري

گيري و تميزكاريانجام پليسه –سنبه نشان زدن محل خط كشي شده  -كشي از روي نقشهانجام خطمهارت : 
سطح قطعه كار

مشخصات - ارتفاع گيره - ختلف به گيره براي عمليات سوهانكاريروشهاي مناسب بستن قطعات مدانش: بستن قطعه كار-3
مشخصات گيره -ميزكار

تنظيم ارتفاع گيره -بستن قطعه كار به گيره براي عمليات سوهانكاريمهارت: 

انجام عمليات-4
و كاريسوهان

شابركاري

اصول ايمني –ناخت مواد ش -انواع سوهان – و شابركاري كارياصول و نكات فني عمليات سوهاندانش : 
گيري و كنترلهاي اندازهروش -گيري و كنترلشناخت وسايل اندازه -سوهان كاري

رفع -گيري مطابق نقشهكنترل قطعه با وسايل اندازه -سطوح مختلف و شابركاري انجام سوهانكاري مهارت : 
عيوب احتمالي
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

دانش : 

مهارت : 

لباس كار و كفش مناسب الزامي است و توجه به كاربرد سوهانو شابركاري كاري در انجام عمليات سوهانايمني
كار مهم است.قطعه مناسب (از نظر طول و شكل و زبري و محكم بودن دسته) و درست بسته شدن 

نگرش
جويي در مواد و ابزارو انظباط و اصل صرفه اول ايمني سپس انجام كار با توجه به نقشه و رعايت دقت

توجهات زيست محيطي
تميز كردن محيط كار و برگرداندن محيط كار به شرايط اوليه

شايستگي هاي غير فني كد
N٦٦L١ مديريت مواد و تجهيزات وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

كوليس ورنيه با تفكيك -مترميلي 300كش فلزيخط-آچار تنظيم گيره-گيره موازي–ميزكار-قطعه كار
طول -05/0پذيري  به فلزكاري كارگاهي -مترميلي 150گونياي صافي نشان– 400 ×400صفحه –60°سنبه

سهشابر  – 200تخت به طول شابر  -خشن و متوسط و نرم 250سوهان تخت -دارو پايه 30° كشسوزن خط
زبري سنج –) 5/15-25شابلن قوس ( -چكش فوالدي -وسايل تنظيف -كات كبود -200به طول گوش 

مخصوص سوهانمقايسه اي 
دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار 

كد حرفه

72230191

حرفه:

كارگر ماهر ماشين ابزار

ح صالحيتسط

L1

ساخت پيچ فوالدي بهاستاندارد عملكرد كار: 
وسيله حديده دستي مطابق نقشه

فرم دستي تغييرتوليد به روش   وظيفه:01كد وظيفه:  

مهارت  سطح شايستگي كار:حديده كاري  كار:0103كد كار:

حيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست مجزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعه كار-1
مواد شناخت–گيري اندازه نحوه استفاده از وسايل–گيري (كوليس)وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش : اوليه

كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -بر اساس نقشهقطعه  ابعاد كنترلمهارت : 

سازيآمادهانتخاب و-2
وسايل مورد نياز براي حديده كاري - حديده دستي انواع -اصول حديده كاريدانش:  وسايل 

وسايل مورد نياز جهت حديده كاريتعيين مهارت: 

بستنسازي وآماده-3
انواع وسايل بستن قطعه كار -بستن قطعه كار روشهايدانش :  قطعه كار

بستن قطعه كار طبق اصول فنيمهارت : 

ياتانجام عمل-4
وسايل كنترل پيچ -روشهاي كنترل پيچ -نحوه انجام حديده كاري –ي حديده كاري روشهادانش :  حديده كاري 

رفع عيوب احتمالي -كنترل پيچ - انجام عمليات حديده كاريمهارت : 
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

دقت در استفاده از –بندي مناسب قطعه مطمئن شد در كار با حديده ضمن استفاده از پوشش مناسب از گيرهنيايم
مواد شيميايي روانساز الزامي است

بندي مناسب كار و ظرافترعايت اصول ايمني، سپس انجام كار با دقت در گونيايي بودن دقيق حديده و گيره              نگرش
ار و دوام ابزاردر انجام ك

هاي ريخته شده درتميز كردن محيط كار و برگرداندن محيط كار به شرايط اوليه و دقت در تميز كردن روغن توجهات زيست محيطي 
محيط كار

شايستگي هاي غير فني كد
N٦٤L١ مديريت زمان سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

گونياي -آچار  -گيره موازي -دسته حديده  -حديده يكپارچه چاكدار-متر) ميلي05/0-150كوليس (
 -متوسط  250سوهان تخت  –شكل  vلب گيره  -روغن دان-فرمان پيچ  -مترميلي 150فلزكاري به طول 
آچار تنظيم گيره –ميز كار  -وسايل تنظيف

دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار 

كارگر ماهر ماشين ابزارحرفه:72230191كد حرفه ساخت مهره فوالدي بهاستاندارد عملكرد كار:  L1    سطح صالحيت 
دستي مطابق نقشه وسيله قالويز

فرم دستي تغيير توليد به روش  وظيفه:01  كد وظيفه:  

مهارت  سطح شايستگي كار:قالويزكاري  كار:0104  كد كار:

انش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دجزء شايستگي مراحل كار

قطعه كار بررسي -1
مواد شناخت –گيري اندازه نحوه استفاده از وسايل–گيري(كوليس)انواع وسايل اندازه-خوانياصول نقشه دانش : اوليه

كنترل جنس قطعه براساس نقشه–كنترل ابعادي قطعه براساس نقشه مهارت : 

عهسازي قطآماده -2
گيري و تميزكاري سطح قطعهوسايل پليسه –خواني اصول نقشه -كشيوسايل خطانواع دانش:  كار

كشي قطعه كار مطابق نقشهانجام خطمهارت: 

قطعه سوراخكاري -3
كار

پيشروي و تعدادجهت تعيين جداول استاندارد  -انواع مته -انواع ماشين مته -كاري  فرايند سوراخدانش : 
گيري ووسايل اندازه -قالويزكاري سوراخ براي  نحوه تعيين اندازه -سوراخكاريدر نكات ايمني  -متهدوران 
كنترل

نقشهكاري مطابق انجام سوراخ -قالويزقطر مته براي سوراخ  تعيينمهارت : 

كارقطعهبستن-4
وسايل بستن قطعه كار –هاي بستن قطعه كار روشدانش : 

طبق اصول فنيه كار بستن قطعمهارت : 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 عمليات انجام -5

 قالويزكاري
حركات و  -روش انجام قالويزكاري -دستي، نوع گام و ساختمان آن ،انواع قالويز از نظر ماشينيدانش : 

 يك از قالويزها نجام قالويزكاري به وسيله قالويز با توجه به نكات فني مربوط به هرنيروهاي الزم جهت ا
 نكات ايمني قالويزكاري -روش استفاده از وسايل كنترل مهره -وسايل كنترل مهره

و عمود كردن آنها نسبت به قطعه در جهات  رو)ميان -روپس -رو: بستن قالويز به ترتيب (پيشمهارت 
انجام  –رو انجام قالويزكاري به وسيله قالويز ميان -رو ام قالويزكاري به وسيله قالويز پيشانج -مختلف

  كنترل مهره ايجاد شده -روقالويز كاري به وسيله قالويز پس

در عمليات قالويزكاري استفاده از پوشش مناسب الزامي است. همچنين رعايت ترتيب استفاده از قالويز و ايمني
مل از روانسازها (روغن و ...) ضمنا دقت در آماده به كار بودن قالويز و محكم بودن كار و هدايت استفاده كا

  درست قالويز
نهايت ظرافت و توجه به استفاده صحيح و بهينه و مناسب از قالويز و انجام انجام كار با  دومايمني،  اول             نگرش

  روانسازي با دقت الزم

هاي ريخته شده در تميز كردن محيط كار و برگرداندن محيط كار به شرايط اوليه و دقت در تميز كردن روغن طي توجهات زيست محي
  محيط كار

شايستگي هاي غير فني كد 
 N١٢L١ گيري تصميم وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -متر ) ميلي05/0-150كوليس ( -مترميلي 300 با طوليكش فلزخط-آچار تنظيم گيره–ميزكار-قطعه كار
كش سوزن خط –60° سنبه نشان – 400 ×400صفحه صافي كارگاهي  -مترميلي 150گونياي فلزكاري به طول 

 -فرمان برو و نروي مهره -قالويزگردان - سري قالويز cm 10 با طول مترميلي 05/0تراز  -لب گيره - دارپايه
مته خزينه  - Nانواع مته -دستگاه دريل روميزي با متعلقات -كات كبود -تنظيف وسايل -روغن دان
   90 °مخروطي

 دانش پايه

61



  

  1-4نمون برگ تحليل كار 

كارگر ماهر ماشين ابزار: حرفه72230191كد حرفه : ساخت جعبه از ورق فوالدي كاراستاندارد عملكرد L1 سطح صالحيت 
رهاي دستي مطابق نقشهمتر با ابزاميلي 1به ضخامت   

فرم دستيتغيير توليد به روش   وظيفه:01 كد وظيفه:   

ورق كاري  كار:0105 كد كار: : مهارتسطح شايستگي كار   

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 شناختها، هاي استفاده از آنو روش  كوليس)–(خط كش فلزي  گيريازهخواني، وسايل انداصول نقشه دانش :  اوليه
 مواد

 نقشه براساسكنترل ابعادي قطعه  -كنترل جنس قطعه كار بر اساس نقشهمهارت : 

قطعه سازيآماده-2
 كار

كاري وسايل رنگ -گيري و تميزكاري سطح قطعهوسايل پليسه -كشياصول خط -كشيهاي خطروش دانش:
 اصول نقشه خواني -حسط

 كشي بر اساس نقشه مطابق اصول فني مربوطهانجام عمليات خط مهارت:

سوراخكاري قطعه  -3
جداول  -نكات ايمني در سوراخكاري –هاي نازك روش سوراخكاري ورق -انواع ماشين مته و مته دانش : كار

 پيشروي و تعداد دوران متهبراي تعيين استاندارد 

 م عمليات سوراخكاري انجا :مهارت 

انجام عمليات  -4
 نكات ايمني در برشكاري -اصول قيچي كاري -انواع وسايل قيچي كاري دستيدانش :  برشكاري

كاري با توجه به اصول فني مربوطهبرشانجام عمليات مهارت :  
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1-4نمون برگ تحليل كار 

توجهات زيست محيطي) ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني وجزء شايستگيمراحل كار

-انجام عمليات خم -5

كاري
-كارينكات ايمني در خم - كاريهاي خمروش -كارياصول خم -كاريانواع وسايل و تجهيزات خمدانش : 

گيري و كنترلوسايل اندازه

كنترل ابعاد قطعه نهايي -كاري ورق با توجه به اصول فني مربوطهانجام عمليات خممهارت : 

هاي تيز و برنده،كفش ايمني و دستكش الزامي است همچنين توجه به لبه -كاري استفاده از لباس كاردر ورقمنياي
  استفاده صحيح و ايمن از ابزارهاي برش (گيوتين و قيچي و ...)

نگرش
ابع و رعايت الزامات نقشهتوجه به مديريت من با توجه به الويت ايمني، انجام كار با دقت و سرعت مناسب و با

هايانتقال ضايعات و مواد قابل استفاده به مكانبه شرايط اوليه و  آنتميز كردن محيط كار و برگرداندن  توجهات زيست محيطي 
مربوطه

شايستگي هاي غير فني كد
N٤١L١ هاي مناسب آوري انتخاب فن سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد،
في و منابعمواد مصر

گونياي فلزكاري به -گيره موازي–گرمي  300چكش فوالدي -مترميلي300كش فلزيخط–ميزكار-قطعه كار
چكش -درجه  30 كشسوزن خط –60° سنبه نشان –قيچي دستي راست بر و چپ بر -مترميلي 150طول 

160سوهان تخت  –مته  -دستگاه دريل روميزي با متعلقات -قطعات كمكي مطابق مشخصات خم -الستيكي
نرم

دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

كارگر ماهر ماشين ابزار: حرفه72230191: كد حرفه هاي متوسط برش ورقكار: استاندارد عملكرد L1 سطح صالحيت 
ها از قطعات ها و پليسهفوالدي، جدا كردن زائده

توليد به روش تغيير فرم دستي  وظيفه:01  كد وظيفه: به وسيله قلم دستي مطابق نقشه  

قلم كاري  كار:0106  كد كار: : مهارتسطح شايستگي كار   

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

قطعه كار بررسي-1
هاي فيزيكي ويژگي -گيريي اندازهها روش –گونيا) –گيري (كوليس وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش : اوليه

 انواع قلم و چكش و روش انتخاب آنها با توجه به نقشه -مواد

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -توانايي كنترل ابعاد قطعه براساس نقشهمهارت :

قطعه سازي آماده -2
 كار 

ماشين مته  -گيرياندازه وسايل -كشي انواع وسايل خط -كشي قطعات و نكات مربوطههاي خط: روشدانش
 براي تعيينجداول استاندارد -هاورق يروش سوراخكار -انواع مته -روميزي و نحوه كاركرد و تنظيم آن

 گيري و تميزكاريوسايل پليسه -پيشروي و تعداد دوران مته

و كنترل آن  كاري قطعهانجام سوراخ -كشي قطعه مطابق نقشه و بر اساس اصول فني مربوطهانجام خطمهارت: 
  گيري و تميزكاري قطعهانجام پليسه

كاري ( وسايل حفاظتي در قلم -تنظيم ارتفاع گيره - وسايل بستن قطعه كار -بستن قطعه كارنحوه دانش :  بستن قطعه كار-3
 توري محافظ)

 مطابق اصول فني براي قلم كاري : بستن قطعه كارمهارت 

- انجام عمليات قلم-4

 كاري
گيري و وسايل اندازه -كارينكات ايمني در قلم -كاريكاربرد قلم -هاانواع قلم –هاي قلم كاري روش دانش :
 گيريوسايل پليسه–كنترل

رفع عيوب  -ي شدهكاركنترل قطعه قلم -انجام قلم كاري طبق اصول فني و رعايت نكات ايمنيمهارت : 
 احتمالي
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ء شايستگيجز مراحل كار

  

 

  

 
  

 
   

 
  

 
مناسب و سالم براي  محافظبا استفاده از استفاده از لباس كار و عينك محافظ الزامي است. بكار بردن قلم ايمني

 انجام كار، استفاده از چكش مناسب و گيره بندي صحيح كار

             نگرش
 جوييصرفهو ابزار  يت قرار دادن ايمني ، انجام كار با دقت و حوصله و ظرافت با توجه به دواموا در اولب

 توجهات زيست محيطي 
  انبار كردن ضايعاتاوليه و  حالتبه  آنتميز كردن محيط كار و برگرداندن 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٧٢L١پذيري مسئوليت سطح مورد نياز كار و

، تجهيزات، اسناد، ابزار
 مواد مصرفي و منابع

 –گرمي 500و و 200چكش فوالدي  -مترميلي 300كش فلزيخط–كارگاهي با توري محافظميز-قطعه كار 
 –60° سنبه نشان - 400 ×400صفحه صافي كارگاهي  -مترميلي 150گونياي فلزكاري به طول  -گيره آهنگري 

 –مته  -دستگاه دريل روميزي با متعلقات - 30° قلم دستي گرد - 45° قلم دستي تخت -30° كشسوزن خط
 چكش الستيكي- وسايل تنظيف – متوسط 250سوهان تخت 

 دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار 

كد حرفه

72230191

ها رويپرداختكاري سوراخ استاندارد عملكرد كار: L1   سطح صالحيتكارگر ماهر ماشين ابزارحرفه:
الدي به وسيله برقوي دستي مطابق نقشه و برقطعات فو

7كيفيت شماره و  ISO٢٨٦اساس استاندارد 
توليد به روش تغيير فرم دستي  وظيفه:01كد وظيفه:  

: مهارتسطح شايستگي كاربرقوكاري  كار:0107كد كار:

ي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطجزء شايستگيمراحل كار

كار قطعه بررسي -1
مواد شناخت -گيريهاي اندازهروش –گيري(كوليس)وسايل اندازه -خوانياصول نقشهدانش :   اوليه

كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه - كنترل ابعادي قطعه براساس نقشهمهارت : 

سازي قطعهآماده -2
كاري سطوحوسايل رنگ -گيريي و پليسهوسايل تميزكار -كشيهاي خطروش –كشي وسايل خطدانش:  كار

گيري و تميزكاري قطعهانجام پليسه -كشي قطعه كار مطابق اصول فنيانجام خطمهارت: 

اخكاري قطعهسور -3
كار

روش -ان متهپيشروي و تعداد دوربراي تعيين جداول استاندارد  - انواع مته -انواع ماشين متهدانش: 
گيري ووسايل اندازه-محاسبه قطر سوراخ براي برقو -ات ايمني سوراخكارينك -سوراخكاري با ماشين مته

كنترل

كنترل سوراخ -  انجام سوراخكاري مطابق اصول فني -تعيين قطر مته براي سوراخ برقوكاريمهارت: 

بستن قطعه كار-4
تنظيم ارتفاع گيره -وسايل بستن قطعه كار –نحوه بستن قطعه كار  دانش :

برا ي برقوكاري بستن قطعه كار :مهارت 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

عملياتانجام-5
  برقوكاري

 

گيري و وسايل اندازه -نكات ايمني در برقوكاري -كاربرد برقو -انواع برقو –هاي برقوكاري روشدانش : 
 اصول نقشه خواني – كنترل

 رفع عيوب احتمالي - : انجام برقوكاري مطابق اصول فنيمهارت 

ايمني
 هاي تيز برقوابتدا ايمني، سپس انجام كار با استفاده از لباس كار و احتياط در تماس دست با لبه

             نگرش
رار دادن برقو، مواد روانساز مناسب، با دقت كامل در انتخاب مته، گونيا قكار ابتدا ايمني سپس انجام 

 چرخاندن ساعت گرد برقو در ورود و در خروج، مراقبت ويژه از برقو

هاي ريخته شده در محيط به شرايط اوليه و دقت در تميز كردن روغن آنتميز كردن محيط كار و برگرداندن  توجهات زيست محيطي 
 كار

شايستگي هاي غير فني كد 
 N٥٥L١ نمايش قدرت رهبري افراد روسطح مورد نياز كا

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -16گيره موازي –مترميلي 300كش فلزي با طول خط–متر) ميلي05/0-150كوليس (-ميزكار-قطعه كار 
 -گرمي 300چكش  -30°كش پايه دار و سوزن خط –60° سنبه نشان -مترميلي 150گونياي فلزكاري به طول 

فرمان توپي -دسته برقو -سانتي متر 10به طول  05/0تراز  -لب گيره -گيريهاي اندازهميله -گونياي موئي
 برقو-مته  – دستگاه دريل روميزي با متعلقات - جداول استاندارد –روغن دان  -وسايل تنظيف-دوسر

 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 

 

 

ن ماشين ابزاركمك تكنسي: حرفه72230192كد حرفه كش، سوزن خطتيزكردن استاندارد عملكرد كار: L2: سطح صالحيت 
مطابق نقشه روميزيسنبه نشان و مته و قلم به وسيله سنگ   

 
توليد به روش تغيير فرم دستي  وظيفه:01 كد وظيفه:  

ابزار تيزكني  كار:0108  كد كار: : مهارتسطح شايستگي كار   

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

بررسي ابزار مورد -1
، وسايل ، جنس آنهانشان، انواع قلم و زوايا و سطوح آنهاكش، انواع سنبهاع مته، انواع سوزن خطانودانش :  تيزكاري

 گيري زوايااندازه

 كنترل زواياي ابزار مورد تيزكاريمهارت : 

تگاه سازي دسآماده2
نحوه انتخاب سنگ  -هاي تعويض و تنظيم سنگروش -سنباده دانه بندي سنگ -سنباده انواع سنگ :دانش  روميزيسنگ 

 تيز كردن سنگوسايل  -و متعلقات آن روميزيدستگاه سنگ  -سنباده

 نگتيز كردن س -گاه آنتنظيم فاصله قاب سنگ و تكيه -انجام باالنس سنگ -انجام تعويض سنگمهارت: 

انجام عمليات-3
 نكات ايمني سنگ زني –وسايل كنترل زواياي ابزار  -روشهاي تيزكاري -زواياي ابزاردانش :  تيزكاري

 –كنترل ابزار تيزشده  –مطابق اصول فني  تيزكردن هر يك از سطوح ابزار با توجه به جدول مربوطهمهارت : 
 رفع عيوب احتمالي
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 1-4ر نمون برگ تحليل كا

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

5 -   

 

  دانش: 

 
 مهارت

 
6 -   

 

  دانش: 

 
  مهارت

 
استفاده از لباس كار، عينك محافظ، كفش كار و اطمينان از آماده به كار بودن و تجهيز دستگاه به موارد ايمني

  ست با ابزارهاي مورد تيزكارياحتياط در تماس د -ايمني
 جويي و استفاده صحيح از سنگ طبق اصول استاندارد اول ايمني بعد انجام كار با دقت ، حوصله، صرفه             نگرش

تميز كردن محيط كار و برگرداندن آن به حالت اوليه توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
 وسطح مورد نياز كار

  N٦٦L٢مديريت مواد و تجهيزات  -2 -N٧٢L٢پذيري ئوليتمس -1

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -وسايل تنظيف-سنگ صاف كن فوالدي  -شابلن زاويه–و قلم)نشانسنبهكش،قطعه كار( مته، سوزن خط
 روميزي با متعلقات سنگدستگاه 

شيميدانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

مونتاژ قطعات ساده استاندارد عملكرد كار:   :L1 سطح صالحيت  كارگر ماهر ماشين ابزارحرفه:  72230191كد حرفه
 براساس نقشه

 
  مونتاژكاريوظيفه: 02 كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كار   مونتاژ قطعات سادهكار:  0201 كد كار:  

 و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني جزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعات  -1
  مطابق نقشه

گيري و هاي اندازهروش -گيري و كنترل وسايل اندازه -شناخت اجزاء ماشين -خوانياصول نقشهدانش : 
  كنترل

 تأييد قطعات براساس نقشهمهارت : 

 تعيين مراحل مونتاژ-2
 ترتيب مراحل مونتاژ –در مونتاژ  نقش اجزاء ماشين -اصول مونتاژ –خواني اصول نقشه: دانش

 تعيين ترتيب مونتاژ اجزاء -تشخيص عملكرد مجموعه از روي نقشهمهارت: 

انجام مونتاژ-3
 كاريمواد چرب -هامونتاژ و نحوه استفاده از آن يابزارها -هاي مونتاژاصول و روشدانش : 

 انجام مونتاژ با رعايت اصول فني مطابق نقشهمهارت : 

كنترل عملكرد  -4
 گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيري و كنترل وسايل اندازهدانش :  مجموعه مونتاژ شده

كنترل عملكرد مجموعه مونتاژ شده و رفع عيوب احتماليمهارت :   
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطجزء شايستگي مراحل كار

محصول مورد مونتاژكاري بايد از ايمن و سالم ايمني شخصي با توجه به نوعوسايلفاده ازتمونتاژكار ضمن اس ايمني
رود مطمئن باشد.بودن تجهيزات و ابزارهايي كه در عمليات مونتاژكاري به كار مي

دقت و عدم صدمه زدن به اجزاي مورد مونتاژ و اطمينان از سوار،انجام عمليات مونتاژكاري بايد با نگرش              نگرش
هاي ابعادي و هندسي و انطباق مربوطه انجام شود.با در نظر گرفتن تولرانس ،كردن درست آن

بايداند قطعات و مواد آسيب ديده و خراب و يا قطعاتي كه در مونتاژكاري معيوب شده و يا قبال آسيب ديده توجهات زيست محيطي 
گذاري شده و از محل مونتاژ خارج گردند.عالمت

شايستگي هاي غير فني كد
 N٢١L١تعالي فردي  سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

انواع-گيريوسايل اندازه -جداول استاندارد -برقو-سوهان-سنباده-مواد چرب كاري و وسايل مربوطه
چكش-برقو-قطعه كار- نقشه كار-تميزكاري وسايل-آچار

دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار 

6به ضخامت    اتصال قطعاتاستاندارد عملكرد كار:  L1 سطح صالحيت كارگر ماهر ماشين ابزا  حرفه: 72230191كد حرفه
كاري مطابق نقشهمتر به روش پرچميلي 5و 

مونتاژكاريوظيفه: 02كد وظيفه:  

: مهارتسطح شايستگي كار كارياتصال قطعات با پرچكار: 0202كد كار :

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

كار اتبررسي قطع -1
اوليه

- اندازه روشهايسنج)  ، كوليس، پرگار، ارتفاعگيري (خط كش فلزيوسايل اندازه -خوانيصول نقشهادانش : 

مواد شناخت – گيري

جنس قطعه با نقشه كنترل –با نقشه كاركنترل ابعادي قطعه مهارت :

سازي قطعاتآماده -2
كار

كاري و اصول فنيكشي، سوراخكاري، وسايل بستن قطعات و آماده كردن آنها جهت پرچوسايل خط: دانش
-روش -هاگيري ورقروش تميزكاري و پليسه -ها به يكديگر و نكات فني مربوطهوسايل بستن ورق -مربوطه

-نشان زدنسنبه -)پرگار -كشسوزن خط -كش فلزيكشي (خطوسايل خط -كاريكشي جهت پرچهاي خط
روش -هاي متهماشينشرح  –كاري هاي سوراخكاري روي ورق جهت پرچروش- نشانروش استفاده از سنبه

متهماشين سوراخكاري با 
كاري با نگهدارندهپرچبستن صفحات  -كاريسايل و تجهيزات مقدماتي براي عمل پرچوانتخاب مهارت: 

انجام -هاي سوراخ شدهگيري ورقانجام تميزكاري و پليسه -مخصوص بر اساس نقشه و اصول فني مربوطه
انجام سوراخكاري بر اساس نقشه و -بر اساس نقشه مطابق اصول فنيزدن  نشانكشي و سنبهعمليات خط

مطابق اصول فني مربوطه
سازي وسايلآماده -3

انواع ميخ پرچ -كاريشرح وسايل پرچدانش :  كاريپرچ

كاريسازي وسايل پرچآمادهمهارت : 

-عمليات پرچانجام  -4

هاكاري و نحوه رفع عيب آنپرچمعايب  -كاري و اصول فني مربوطههاي پرچشرح روشدانش :  كاري

كنترل پرچ انجام شده و رفع عيب آن –كاري مل پرچع انجاممهارت : 
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

سطو توجه به خطرات ناشي از بريدگي تو .كاري مانند چكش و ..حفاظت شخصي در استفاده از وسايل پرچايمني
.كاري و همچنين داشتن لباس كار و كفش ايمني و ... الزامي استپليسه قطعات مورد پرچ

رفه جويي در استفاده از قطعات و اجزاي اتصالصنظم و  ،بايست با نگرش ايمني، دقتكاري ميعمليات پرچ             نگرش
.انجام شود

توجهات زيست محيطي
يد محيط كار را تميز كرده و ضايعات را در محل مناسب انبار نمود.كاري بادر پايان عمليات پرچ

شايستگي هاي غير فني كد
 N٢٢L١تنظيم و اصالح عملكردهاي سيستم  سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

نظر قطر بر حسب نياز نقشه انواع مته از -داركش پايهسوزن خط-متوسط250سوهان–ميزكار-قطعه كار
صفحه صافي –دستگاه دريل روميزي با متعلقات  –قالب پرچ  –گرمي  500چكش  –درجه  60سنبه نشان –

400x400 –  كروي  ميخ پرچ سرنيم –گيره آهنگري  –پرچ كش  –قالب پرچDIN124 –  وسايل –كات كبود
گونياي فلزكاري – 05/0كوليس  – 300خطكش فلزي  –تنظيف 

دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 1كار: انجام اتصال ورق به ضخامت استاندارد عملكرد   :L1سطح صالحيت كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه: 72230191كد حرفه
متر به وسيله دستگاه نقطه جوش مطابق نقشهميلي  مونتاژكاريوظيفه:  02كد وظيفه: 

: مهارتسطح شايستگي كار طعات با نقطه جوشاتصال ق كار : 0203كد كار:  

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعات كار  -1
 شناخت مواد -گيريهاي اندازهروش -گيريوسايل اندازه -خوانياصول نقشهدانش :  اوليه

 جنس قطعه با نقشه كنترل -كنترل ابعادي قطعه با نقشهمهارت : 

-شرح روش -گيري و تميزكاري قطعاتشرح وسايل پليسه -كشي  انواع وسايل خط -خوانياصول نقشهدانش:  اتسازي قطعآماده-2

 كاري و وسايل آن هاي سوهان شرح روش -كشيهاي خط

 -هاي حاصل از برشليسهتيز و پ هاياز بين بردن لبه -ها و گرد و غبار: تميزكاري محل اتصال از چربيمهارت
 كشي قطعاتمشخص كردن محل اتصال به وسيله خط

 وسايلسازيآماده-3
روش استفاده از دستگاه  -روش استفاده از دستگاه نقطه جوش –هاي جوش مقاومتي انواع دستگاهدانش : 
 استفاده از جيگ و فيكسچر -متعلقات دستگاه جوش - درزجوش

 تنظيم فاصله الكترودها -بازسازي الكترودها –هاي الزم وفيكسچر جيگ : بستنمهارت 

انجام عمليات-4
 تنظيمات برقي الزم جهت قطعات با توجه به ضخامت ورقها در فرآيند جوشكاريدانش : جوشكاري مقاومتي

جوش نقطهاتصال ورقها به وسيله  –اتصال ورقها به وسيله جوش مقاومتي مهارت :   
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  1-4ر نمون برگ تحليل كا

 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 

 

  

 
  

 
بايست از در عمليات جوشكاري مقاومتي ضمن اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن تجهيزات جوشكاري ميايمني

جلوگيري از سوختگي و  لباس كار، عينك محافظ، كفش ايمني، دستكش و ... استفاده شده و نكات و اصول
برق گرفتگي مد نظر قرار گيرد.

             نگرش
 جويي در استفاده از مواد انجام شود. انجام عمليات جوش مقاومتي بايد با نگرش ايمني، نظم دقت و صرفه

محيط كار كامال تميز و در پايان عمليات  ،شتن سيستم تهويه مناسب براي هواي كارگاهاالزم است ضمن د توجهات زيست محيطي 
 مرتب شده، مواد و قطعات ضايعاتي در محل مناسب انبار شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
 N32L1سازمان دهي اطالعات  سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

صفحه صافي  -مترميلي 150گونيا به طول  - 30° كشسوزن خط -آچار تنظيم گيره -ميزكار - قطعه كار
 عينك ايمني –دستكش  –KVA 10 دستگاه نقطه جوش  -پيچ دستي  –400 × 400 كارگاهي

 دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار 

به روش قطعاتاتصال استاندارد عملكرد كار:  L2سطح صالحيت ماشين ابزاركمك تكنسين  حرفه: 72230192كد حرفه
هنقش مطابقگاز  كاريجوش

مونتاژكاري وظيفه: 02  كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كار جوش گازاتصال قطعات با  كار:0204 كد كار :

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

بررسي قطعات كار -1
مواد شناخت –گيري اندازه روشهاي–ي) گيري (خط كش فلزوسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش : اوليه

جنس قطعه با نقشه كنترل –با نقشه كنترل ابعادي قطعهمهارت :

آماده سازي و بستن-2
قطعات كار

شرح –شرح وسايل پليسه گيري و تميزكاري قطعات  –اصول نقشه خواني  –وسايل خط كشي انواع دانش: 
وسايل آنشرح روشهاي سوهان كاري و  –روشهاي خط كشي 

قطعات كار و آماده سازي درز جوش يخط كشمهارت: 

انواع مشعل و اصول فني –انبر  –بند  شپي –سيم جوش و روانسازها و موارد استفاده آنها  عانوادانش :  آماده سازي وسايل-3
وسايل كمكي در جوشكاري با گاز –انتخاب آنها 

انتخاب سيم جوش و روانسازها – زانتخاب مشعل و لوازم كمكي جوش گامهارت : 

عمليات جوشانجام-4
روش جوشكاري گاز بر اساس اصول فني و نكات مربوطهدانش :  گاز

انجام جوشكاري گاز طبق اصول فني و نقشهمهارت : 
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ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيراحل كارم

بايست از آماده به كار و ايمن بودن تجهيزات ، كاليبره بودن فشارسنج ها، عدمدر عمليات جوشكاري گاز ميايمني
نشتي اتصاالت و وجود تهويه مناسب در كابين اطمينان داشته، از عينك محافظ، پيش بند چرمي، كفش

گيري از حوادث سوختگي را رعايت نمايد. پيش ايمني، لباس كار و ... استفاده كرده و اصول و نكات
جويي در استفاده از مواد و انرژي انجام بايست با نگرش ايمني، نظم، دقت و صرفه انجام عمليات جوش گاز مي             نگرش

شود.
محيط كار را تميز كرده، ضروري است از وجود سيستم تهويه مناسب در كارگاه اطمينان داشته و در پايان توجهات زيست محيطي 

وسايل و لوازم را مرتب نموده و ضايعات را در محل مناسب انبار كرد.
شايستگي هاي غير فني كد

 N١٢L٢تصميم گيري  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

سيم –سوهان -  شعل جوشم -م گيرهآچار تنظي –گيره كارگاهي –ميز كار-قطعه كار (ورق فوالدي)- نقشه
مخزن سيستم لوله –دستكش –گيري و كنترل وسايل اندازه -عينك محافظ - چكش -انبر دست –جوش 

پيچ -400x400صفحه صافي كارگاهي  –متر  )ميلي300- 1( خط كش فلزي -و اكسيژن كشي گاز استيلن 
پيش بند چرمي –ميز جوشكاري  –سنج ساده  زاويه –دستي 

ش پايهدان
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1-4نمون برگ تحليل كار 

به روشاتصال قطعات استاندارد عملكرد كار:   L2سطح صالحيت  ماشين ابزار كمك تكنسين حرفه: 72230192:كد حرفه
نقشه جوشكاري برق مطابق

مونتاژكاريوظيفه:02 كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كاراتصال قطعات با جوش برق كار:0205 كد كار:

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

بررسي قطعات كار -1
مواد شناخت -گيريروشهاي اندازه -گيري (خط كش فلزي)وسايل اندازه -اصول نقشه خوانيدانش :  اوليه

نقشه كار كنترل جنس قطعه بر اساس - :كنترل ابعادي قطعه كار بر اساس نقشه كار مهارت

قطعات سازيآماده -2
گيري و تميزكاريشرح وسايل پليسه -خوانياصول نقشه -كشياصول خط -كشيوسايل خط انواع :دانشكار

هاي سوهان كاري و وسايل آنروششرح  –كشي هاي خطشرح روش –قطعات 

سازي درز جوشخط كشي قطعات كار و آمادهمهارت: 

انبر،دستكش،بند، وسايل جوشكاري مانند ماسك، پيش -انواع الكترود و عوامل مؤثر در انتخاب آنهادانش :  سازي وسايلآماده-3
نحوه انتخاب دستگاه -هاي جوش به لحاظ مشخصات فني و كاريانواع دستگاه -چكش، برس سيمي و ...

سازي دستگاه جوشمراحل آماده -جوش

سازي دستگاهآماده -انتخاب دستگاه جوش -ل كمكي جوشكاريانتخاب وساي -انتخاب الكترودمهارت : 
جوش

انجام عمليات -4
اصول و روش جوشكاري برق و اصول فني مربوطهدانش :  جوشكاري برق

فني مربوطهنكات براساس نقشه و  برق كاريجوشانجام مهارت : 
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  نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت،جزء شايستگي مراحل كار

  

  

  

  

 
  

 
در عمليات جوشكاري برق، ضمن اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن تجهيزات جوشكاري و وجود سيستم  ايمني

بند چرمي، لباس كار ، كفش ايمني، دستكش و ها بايد از ماسك، عينك محافظ، پيشتهويه مناسب در كابين
  گرفتگي و سوختگي مورد توجه قرار گيرد.كات مربوط به برقاستفاده نمود. ن …

جويي در استفاده از مواد و انرژي انجام بايست با نگرش ايمني، نظم، دقت و صرفهانجام عمليات جوشكاري مي              نگرش
  شود.

شته و در پايان محيط كار را تميز كرده و ضروري است از وجود سيستم تهويه مناسب براي كارگاه اطمينان دا توجهات زيست محيطي 
  وسايل و لوازم را مرتب نموده ، ضايعات را در محل مناسب انبار كند.

شايستگي هاي غير فني كد 
   N٧٢L٢پذيري مسئوليت سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

گونياي  -300كش فلزي خط - آچار تنظيم گيره –رگاهي كاگيره-400×400صفحه صافي-ميزكار-قطعه كار
ماسك  –آمپر و متعلقات آن  300دستگاه جوش برق  -داركش پايهسوزن خط -متوسط 250سوهان  -فلزكاري

شابلون كنترل جوش (گيج  –بند چرمي  پيش –قطعه كار آزمايشي در صورت نياز  –دستكش  –الكترود  –
  گرمي 200چكش  –نشان  سنبه –دندانه در اينچ  24تيغ اره آهنبر  –كمبريج) 

  دانش پايه
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مكانيزمها بر  كاريمونتاژاستاندارد عملكرد كار:  L2 :سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزاركمك  حرفه: 72230192كد حرفه
تركيبي اساس نقشه   

 
  مونتاژكاري وظيفه:  02 كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كار هامونتاژ مكانيزم :كار 0206 كد كار:  

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

تطابق اجزاي-1
   مكانيزم با نقشه

  و كنترلگيري اندازه روشهاي گيريوسايل اندازه-اجزاي ماشين-خوانيدانش : اصول نقشه

 
 تأييد اجزا بر اساس نقشه -قشهتجزيه و تحليل نمهارت :

 
 تعيين مراحل مونتاژ-2

–خوانياصول نقشه -ترتيب مراحل مونتاژ -ها و اصول مونتاژروش - هانقش اجزاي ماشين در مكانيزمدانش: 

 صافي سطوح -انطباقات -تولرانسهاي ابعادي، هندسي

  جزامونتاژ اترتيب تعيين-تشخيص عملكرد مجموعه از روي نقشهمهارت: 

 
مواد  -نحوه استفاده از آنها ماشين آالت مونتاژ و ابزارها و-فيكسچرهاي مونتاژ-مونتاژو اصولدانش : روشهامونتاژانجام-3

چرب كاري
  نقشه مهارت: انجام مونتاژ با رعايت اصول فني مطابق

 
كنترل عملكرد-4

 مكانيزم
  گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه - گيري و كنترلندازهفيكسچرهاي ا-گيري و كنترلوسايل اندازهدانش : 

 
كنترل عملكرد مكانيزم و رفع عيوب احتماليمهارت :   
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ايمني
محصول مورد مونتاژكاري بايد از ايمن و سالم بودن  فاده از ايمني شخصي با توجه به نوعتمونتاژكار ضمن اس

 د مطمئن باشد.بردر عمليات مونتاژكاري به كار ميكه تجهيزات و ابزارهايي 

             نگرش
انجام عمليات مونتاژكاري بايد با نگرش دقت و عدم صدمه زدن به اجزاي مورد مونتاژ و اطمينان از سوار 

 هاي ابعادي و هندسي و انطباق مربوطه انجام شود.كردن درست آن. با در نظر گرفتن تولرانس

 زيست محيطي توجهات
اند بايد قطعات و مواد آسيب ديده و خراب و يا قطعاتي كه در مونتاژكاري معيوب شده و يا قبال آسيب ديده

 گذاري شده و از محل مونتاژ خارج گردند.عالمت

شايستگي هاي غير فني كد 
  N١١L٢استدالل  وسطح مورد نياز كار

بزار، تجهيزات، اسناد، ا
  نقشه تركيبي –دان دستي  روغن –سوهان نرم  –جعبه ابزار مونتاژكاري  مواد مصرفي و منابع

 -دانش پايه
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L1  كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه:  72230191كد حرفه هاي ابزار بر نگهداري ماشيناستاندارد عملكرد كار:    سطح صالحيت : 
 اساس دستورالعمل مربوطه و چك ليست

 
  هاي ابزارماشين تعمير و نصب و نگهداري وظيفه:   03: يفهكد وظ

0301كد كار : : مهارتسطح شايستگي كار   هاي ابزارنگهداري ماشين كار:   
  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

انواع روغن و ويژگي  -كاريتشريح نقشه روغن -اهيانه، ساليانهكاري روزانه، مهاي روغندستورالعملدانش:   كاري انجام روغن-1
 گريس پمپ -دانهاو روغن يهاي روغن دستانواع پمپ -آنها

 استفاده صحيح از پمپهاي روغن دستي –كاري طبق دستورالعمل انجام روغنمهارت: 

 روغنتعويضانجام-2
نحوه تميز كردن  -هانحوه باز كردن صافي -هاي روغنمحل صافي -مخازن روغن در روي دستگاهدانش: 
 هاي ابزارانواع روغن نماها در ماشين -هاصافي

 روغن مخازن مطابق دفترچه راهنماتعويض  -هاي مختلف طبق دستورالعملتميز كردن صافي مهارت:

انجام تعويض مايع -3
 خنك كاري

 بندي و انواع آنمواد آب وسايل و –هاي آنها  و ويژگيانواع مواد خنك كننده دانش: 

مايع تهيه محلول  -بندي و انواع آنوسايل و مواد آب -تعويض ماده خنك كننده طبق دستورالعملمهارت: 
 خنك كننده بر اساس استاندارد مربوطه

تعويض تميز كردن و-4
-وسايل و مواد آب -فيلترانواع  -تشخيص زمان تعويض فيلتر –چگونگي تعويض فيلتر  -محل فيلتردانش:  روغن فيلتر

 بندي و انواع آن

 مربوطه تعويض فيلتر طبق دستورالعملمهارت: 
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  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 عملكرد پمپهابررسي-5
 پهاي روغن و ساختمان آنهاانواع پم –روغن نماهاي عملكرد پمپ روي دستگاه دانش: 

  روغن نماهاي دستگاه وروغن  هاي: كنترل عملكرد پمپمهارت

 بررسي مدارهاي -6
و  هيدروليك و پنوماتيك
كاريخنك كاري و روغن

نقشه  تشريح -دفترچه راهنماهاي دستگاه طبق پمپاسمي فشار - ساختمان آنفشار سنج و  انواع دانش:
 نحوه تنظيم فشار سنجهاي مختلف -كاري و خنك كاريو روغن تيكمدارهاي هيدروليك و پنوما

 – اطمينان از عملكرد صحيح مدار روغنكاري دستگاه -تنظيم فشار هيدروليك و پنوماتيك دستگاهمهارت: 
 كاري تنظيم دبي مايع خنك

 ايمني
داشته و در انجام وظايف سرويس كار قبل از انجام عمليات نگهداري بايد از قطع بودن برق دستگاه اطمينان 

  ع توجه كافي داشته باشد.نبه خطرات ناشي از برخورد با موا

جويي در استفاده از مواد مصرفي، لوازم نگهداري دستگاه بايد با نگرش ايمني، نظم، دقت، حوصله و صرفه              نگرش
 تنظيف دستگاه و ...انجام شود

در محل مناسب انبار نموده و را يات سرويس و نگهداري الزم است مواد و اجزاي تعويض پس از انجام عمل توجهات زيست محيطي 
 دستگاه و محيط كار را به خوبي از آلودگي تميز كند.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٤٣L١نگهداري فن آوري هاي بكارگرفته شده  سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

آچار تخت و سري  -انواع گريس -گريس پمپ -انواع روغن-پمپ روغن-روغن دان دستي-اشين ابزارم
-روغن چك ليست -نقشه روغن كاري -دستورالعمل روغن كاري -فيلتر روغن -بنديمواد و وسايل آب -آلن

  وسايل تنظيف - كاري
  دانش پايه
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L3  ماشين ابزار تكنسين ه:حرف  31150193 كد حرفه: هاي ابزار ماشينتعمير  استاندارد عملكرد كار:  سطح صالحيت : 
  معيوب و حاضر به كار نمودن آنها

 
  هاي ابزارماشين تعمير و نصب و نگهداري وظيفه:  03: كد وظيفه

مهارتسطح شايستگي كار :   هاي ابزارتعمير ماشينكار:  0302كد كار :  
  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)شايستگيجزء  مراحل كار

 بررسي عيوب دستگاه-1
هاي تشريح نقشه -تجزيه و تحليل عيوب دستگاه -هاهاي آنو سيستم هاي ابزارعملكرد صحيح ماشيندانش: 

 دفترچه راهنما

 تعيين علت عيب دستگاهمهارت: 

باز كردن مجموعه -2
براي  انواع ابزار مورد نياز -ريزي نحوه باز كردن مجموعه معيوببررسي و برنامه -خواني نقشه اصول - دانش:  معيوب

 مونتاژ كردن مجموعهداصول  -باز كردن مجموعه و كاربرد آنها

 : باز كردن مجموعه معيوب با رعايت اصول فنيمهارت

تعويض و تعمير  -3
 اصول تعميرات –: اجزاء ماشين دانش قطعات معيوب

  ا رعايت اصول فنيبتعمير و يا تعويض قطعات معيوب مهارت: 

مونتاژ مجموعه تعمير -4
 اصول مونتاژ - خوانينقشه اصول-دانش:  روي دستگاه شده

 مونتاژ مجموعه تعمير شده با رعايت اصول فنيمهارت: 
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  يمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، اجزء شايستگي مراحل كار

 
 هاي عملكردي دستگاه براساس دفترچه راهنماآزمايش-نش:دا دستگاهعملكردبررسي-5

  هاي عملكرديانجام آزمايشاندازي دستگاه و راهمهارت:

كارگيري و تجهيزات اطمينان داشته، در ب هاآماده بكار بودن و ايمن بودن ابزار،ضروري است كاربر از وجود ايمني
  ها نكات ايمني و حفاظتي را مورد توجه قرار داده و از كفش ايمني، لباس كار و ... استفاده شود.آن

در پايان نتيجه مورد انتظار به كه اي به گونهشده با نگرش ايمني، نظم، دقت انجامتعميرات دستگاه بايد              نگرش
 .صورت صددرصد حاصل شود

هاي مناسب انبار لمحهاي تخليه شده و ... در روغن،الزم است پس از اتمام عمليات تعمير، قطعات معيوب حيطي توجهات زيست م
 شده و محيط كار تميز گردد.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٥٤L٣شركت در اجتماعات و فعاليت ها  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 –دستگاه مورد تعمير  -ميز تعميرات -جرثقيل كارگاهي-جعبه ابزار تعميرات-راهنماي دستگاهدفترچه
  گريس پمپ -پمپ روغن -آب صابون در صورت نياز -روغن در صورت نياز -قطعات يدكي

  دانش پايه
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: طراحي چيدمان نصب كاراستاندارد عملكرد  L3سطح صالحيت تكنسين ماهر ماشين ابزار حرفه: 31150193 كد حرفه:
هاي ابزار مطابق با استانداردماشين  

 
 هاي ابزارماشينداري  و نگهتعمير و نصب   وظيفه: 03  كد وظيفه:

مهارت سطح شايستگي كار: هاي ابزارماشيننصب طراحي چيدمان  كار: 0303  كد كار:  

  ست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي و برآورد -1

با توجه به  فضاي كارگاه
 پالن موجود

هاي روش -چرخ اندازه گير) –متر پارچه اي  –گيري طول (متر فلزي وسايل اندازه -اصول نقشه خوانيدانش : 
 د مورد نياز آنهاهاي ابزار و مواانواع ماشين -اناصول طراحي و چيدم -گيرياندازه

 تعيين امكانات مورد نياز –فضاي الزم تعيين  -گيري فضاي موجوداندازهمهارت : 

ترسيم نقشه اوليه  -2
 استانداردهاي كارگاهي -محاسبه مساحت و طول -اسكچدانش:  چيدمان

 : ترسيم اسكچمهارت

 ترسيم نقشه نهايي-3
 بندياصول فنداسيون - كشي صنعتياصول نقشهدانش : 

كشي و محل قرار ترسيم نقشه كابل -ترسيم نقشه محل قرارگيري دستگاه –ون ترسيم نقشه فنداسيمهارت : 
 ترسيم نقشه تهويه -گيري تابلوي برق

سازي نقشه در پياده-4
 نحوه انتقال نقشه به كف كارگاه و محل مربوطه –گيريهاي اندازهروش –اصول نقشه خوانيدانش :  فضاي كارگاه

- مشخص كردن محل دقيق عبور كابل -محل قرار گرفتن تابلو برق -هادستگاهتعيين محل قرار گرفتن مهارت : 

 هاي جريان برق
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  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 

را مورد توجه قرار داده،  هاافزارافزارها و سختده از نرمستفادر ا يايمني و حفاظتنكات بايست مي كاربرايمني
  بيني سيستم ارت را مد نظر قرار دهد.يشپ

             نگرش
جويي در استفاده از فضا، رعايت استانداردهاي طراحي چيدمان طرح جانمايي دستگاه بايد با نگرش صرفه

هاي اطالعات، شبكه هاي برق، كابلهاي عبور كابلي كانالبينها، نكات ايمني و حفاظتي فردي، پيشدستگاه
  انجام شود.محل عبور ليفتراك و ...  ،هاي تهويهآب، سيستم

 توجهات زيست محيطي 
 بيني نمايد.طراح چيدمان بايد محل تخليه مواد و قطعات ضايعاتي را در طرح خود پيش

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٣٤L٣فن آوري اطالعات  كاربرد وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
دريل  -دريل روميزي يك دستگاه –دو عدد  تبريز Fu٣٢فرز  - عدد 6متري  يك TN40 تبريز تراش مواد مصرفي و منابع

كامپيوتر  -كشي و تجهيزات مربوطهميز نقشه -سنگ تخت –سنگ روميزي يا ديواري  - ستوني يك دستگاه
  كشيزار نقشهافبه همراه نرم

  دانش پايه
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-اندازي ماشيننصب و راهاستاندارد عملكرد كار:  L3سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193كد حرفه

 هاي ابزار بر اساس دفترچه راهنما
  ماشين هاي ابزار تعمير و نصب و نگهداري وظيفه: 03 كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كار نصب ماشين هاي ابزار كار: 0304 كد كار:  

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

فنداسيون  اجراي -1
 –متر پارچه اي  –وسايل اندازه گيري(متر فلزي  -مورد نياز نداسيونومشخصات ف -خواني اصول نقشهدانش:   دستگاه

 مصالح اجراي فونداسيون -)چرخ اندازه گير

  اساس نقشه بر اجراي فونداسيونمهارت: 

استقرار و نصب و  -2
نقاط مناسب براي اعمال  -نكات ايمني در جابجائي دستگاه -اصول جابجايي -جابجايي دستگاه  وسايلدانش:  دستگاه تنظيم

 ي تراز كردنهاروش -هاي دستگاهويژگي - هاي آنتراز و ويژگي - نيرو در جابجائي

تراز كردن دستگاه مطابق اصول  -جابجايي دستگاه و قرار دادن آن روي فنداسيون مطابق دستورالعملمهارت: 
 فني و ثابت كردن دستگاه در حالت تراز

نصب متعلقات-3
-اتصال و آبانواع روشهاي  - هيدروليك و پنوماتيك خوانينقشه - اصول هيدروليك و پنوماتيك - دانش:  مختلف دستگاه

 اصول نصب و مونتاژ -وسايل نصب -بندي

نصب ساير متعلقات روي دستگاه  -هاي هيدروليك و پنوماتيك با رعايت اصول فنياتصال سيستممهارت: 
 مطابق دفترچه راهنما

پر كردن مخازن  -4
و مايع خنك  روغن
 كاري

استاندارد تهيه مايع خنك  -ن مخازندستورالعمل مربوط به پركرد - هاي صنعتيروغن خواص انواعدانش: 
 كاري

پر كردن كليه مخازن دستگاه مطابق دستورالعملمهارت:   
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  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

اندازي و آزمايش راه -5
 دستگاه

كار  فرآيند -دفترچه راهنماهاي مندرج در ت مورد نياز طبق توصيهتنظيما - اندازيدستورالعمل راهدانش:
هاي مختلف آنو قسمت دستگاه  
  اندازي دستگاه طبق دستورالعملتنظيم و راهمهارت:

 
الزم است نصاب از آماده به كار بودن، ايمن بودن و مناسب بودن ابزارها و تجهيزات مورد نياز اطمينان داشته، ايمني

نكات ايمني و حفاظتي را دقيقا مورد توجه قرار داده و از كفش ايمني، لباس كار و ...  ر گيري آنهادر به كا
  استفاده نمايد.

  
اي كه در پايان نتيجه مورد انتظار به صورت  نصب دستگاه بايد با نگرش ايمني، نظم، دقت انجام شده به گونه             نگرش

 درصد حاصل گردد. 100
الزم است پس از اتمام عمليات نصب، قطعات سالم اضافي را در محل مربوطه قرار داده و محيط كار را تميز  يست محيطي توجهات ز

 نمايد.
شايستگي هاي غير فني كد 

  N٦٣L٣مديريت كيفيت  سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -كاريانواع روغن و مواد خنك- بتن  - 5گيري وسايل كنترل و اندازه - 4 ابزارجعبه  - 3دفترچه راهنما  - 2 دستگاه - 1
  لوله پليكا -التون - هاي فونداسيونپيچ –جرثقيل  - تجهيزات اجراي فونداسيون - پيمانه - قيف

  دانش پايه
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نگهداري  انجام سرويس وعملكرد كار: استاندارد L3سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193كد حرفه
 سبراساهاي هيدروليكي سيستم تعميراتو 

 هاي ابزارماشينو نگهداري  تعمير و نصب  وظيفه: 03 كد وظيفه: دفترچه راهنما و چك ليست

: مهارتسطح شايستگي كار هاي هيدروليكيتعمير و نصب و نگهداري سيستم كار: 0305 كد كار:  

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ايستگيجزء ش مراحل كار

و  ادواري سرويس -1
هاي نگهداري سيستم

  هيدروليكي

اقدامات الزم جهت نگهداري تجهيزات  -بازديد دستورالعمل -: اصول نقشه خواني عالئم هيدروليكي دانش
انواع  –نماها  و روغنمخازن روغن  -هاانواع جك -انواع شيرهاي هيدروليك -انواع شيلنگ -هيدروليكي
 هاانواع روغن و ويژگي آن -گيري فشارواحدهاي اندازه -فشارسنج

بازديد و تنظيم فشار  -سطح روغن هيدروليكي ديدباز -روزانه جهت عدم نشت روغن ديد: باز مهارت
 هاي ادواريتكميل چك ليست -سيستم

تشخيص عيب و نقص -2
انواع اجزاء مدار  -ساختمان انواع مدارهاي هيدروليكي -هاي هيدروليكيواع عيوب سيستم: اندانش سيستم هيدروليك

 خواني سيستم هيدروليك نقشه -نحوه عملكرد اجزاء سيستم هيدروليك -هيدروليك

پركردن چك ليست تعمير و تعيين نوع  -و تعيين عيب موجود در سيستم بررسي سيستم هيدروليك :مهارت
 ده نقص به وجود آم

 آزمايشرفع عيب و  -3
ساختمان انواع موتورهاي  -ساختمان شيرهاي فشارشكن -هاساختمان انواع جك -: ساختمان شيرها دانش سيستم تعمير شده

 هاي هيدروليكيهاي آزمايش سيستمروش -هاي هيدروليكياصول مونتاژ و دمونتاژ سيستم -هيدروليكي

آزمايش سيستم تعمير شده و تكميل گزارش و چك  -اي هيدروليكيمهارت : تعويض و تعمير اجزاء مداره
 ليست مربوطه
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  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

  

  

ايمني
كار اطمينان  هاي هيدروليكي بايد از آماده بكار و ايمن بودن تجهيزات و لوازمتعمير كار و نصاب سيستم

 و ... را رعايت نمايد ها جكداشته و نكات حفاظتي و ايمني در جابجايي دستگاه، قطعات، 

             نگرش
- بايست با نگرش پايبندي به الزامات نقشه و دستورالعملهاي هيدروليك مينصب، نگهداري و تعمير سيستم

اي كه در پايان نتيجه مورد انتظار به صورت صددر گونه به گيردهاي مربوطه، ايمني، نظم، دقت، حوصله انجام 
 صد حاصل گردد.

 توجهات زيست محيطي 
هاي مناسب انبار شده و هاي تخليه شده و ... در حملمعيوب روغن الزم است پس از اتمام عمليات، قطعات

 محيط كار تميز شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٣٣L٣ت تفسير اطالعا سطح مورد نياز كار و

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

نقشه  -جعبه ابزار تعميرات -روغن -پمپ روغن –روغن هيدروليك  –سيستم هيدروليك  ماشين ابزار داراي
فشارسنج  -بندياجزاي آب -وسايل تنظيف -دستورالعمل نگهداري سيستم هيدروليك -سيستم هيدروليك

 كاليبره شده
 دانش پايه
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انجام سرويس و نگهداري  استاندارد عملكرد كار: L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193كد حرفه
بر اساس هاي پنوماتيكي سيستم و تعميرات

 دفترچه راهنماي دستگاه و چك ليست
 هاي ابزارماشينگهداري و نتعمير و نصب  وظيفه: 03  كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كار هاي پنوماتيكيتعمير و نصب و نگهدار ي سيستم كار : 0306  كد كار:  

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

و  ادواريسرويس-1
هاي نگهداري سيستم

  پنوماتيك

اقدامات الزم جهت نگهداري تجهيزات  -دستورالعمل بازديد -ئم پنوماتيكياصول نقشه خواني عالدانش : 
 -انواع فشارسنج  -مخازن هواي فشرده -هاانواع جك -انواع شيرهاي پنوماتيك -انواع شيلنگ -پنوماتيكي

 گيري فشارواحدهاي اندازه

هاي تكميل چك ليست -تمبازديد و تنظيم فشار سيس -هاو فشارسنج شيرهاو  هاشيلنگ ديدبازمهارت : 
 ادواري

تشخيص عيب  -2
 هاي پنوماتيكسيستم

انواع اجزاء مدار  -واحد مراقبت -ساختمان كمپرسورها -هاي پنوماتيكيانواع عيوب سيستمدانش: 
بررسي سيستم پنوماتيك و  - خواني سيستم پنوماتيكنقشه -نحوه عملكرد اجزاء پنوماتيك -پنوماتيك

 سيستم تعيين عيب موجود در

  پر كردن چك ليستمهارت: 

 آزمايشورفع عيب  -3
 شده تعمير سيستم

اصول مونتاژ و دمونتاژ  -ساختمان انواع كمپرسورها -هاساختمان انواع جك -ساختمان شيرهادانش : 
 هاي پنوماتيكهاي آزمايش سيستمروش - هاي پنوماتيكسيستم

آزمايش سيستم تعمير شده و تكميل گزارش و چك  -تيكيتعويض و تعمير اجزاء مدارهاي پنومامهارت : 
 مربوطه هاي ليست
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  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي احل كارمر

 
 
 
 

ايمني
بودن تجهيزات و لوازم كار اطمينان داشته آماده بكار و ايمن  ازهاي پنوماتيكي بايد تعميركار و نصاب سيستم

 قطعات و ... را رعايت نمايد. ،و نكات حفاظتي و ايمني در جابجايي دستگاه

-بايست با نگرش پايبندي به الزامات نقشه و دستورالعملهاي پنوماتيك مينصب و نگهداري و تعمير سيستم             نگرش

يجه مورد انتظار به صورت صد در نتاي كه در پايان انجام شود به گونه ، دقت، حوصلهنظم ،ايمني،هاي مربوطه
 صد حاصل گردد.

 توجهات زيست محيطي 
 قطعات معيوب و ... در محل مناسب انبار شده و محيط كار تميز شود. ،الزم است پس از اتمام عمليات

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٣٦L٣توسعه شايستگي و دانش  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 - نقشه سيستم پنوماتيك -جعبه ابزار تعميرات -كمپرسور –سيستم پنوماتيك  ماشين ابزار داراي مواد مصرفي و منابع

 فشارسنج كاليبره شده -بندياجزاي آب - وسايل تنظيف -دستورالعمل نگهداري سيستم پنوماتيك

 دانش پايه
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كد حرفه

72230191 

 حرفه:

 كارگر ماهر ماشين ابزار

سطح صالحيت

L1

هاي سوراخ استاندارد عملكرد كار: سوراخكاري
دريل به وسيله  فوالدي قطعات اي روياستوانه

 مطابق نقشه 

 
كاريدريلبه روش توليد قطعات وظيفه:04كد وظيفه:  

ايهاستوانهاي سوراخكاري سوراخ كار:0401كد كار: : مهارتسطح شايستگي كار   

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

قطعه كار  بررسي -1
  اوليه

 -گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه–گونيا) –گيري (كوليس انواع وسايل اندازه-خوانياصول نقشهدانش : 
  مواد شناخت

 بر اساس نقشهجنس قطعه  كنترل –بر اساس نقشهد قطعه ابعا كنترلمهارت : 

 كارسازي قطعهآماده-2
هاي سنبه نشان روش -انواع سنبه نشان -كشينحوه استفاده از وسايل خط -كشيوسايل خط انواع دانش:
 نحوه –گيري و تميزكاري سطح قطعه پليسه -آن هانحوه استفاده از  و وسايل رنگي كردن سطح قطعه -زدن

  گيري و تميزكاري سطح قطعهاستفاده از وسايل پليسه

  پليسه گيري قطعه -سنبه نشان زدن -كشي قطعه كارخطمهارت: 

و  سازي دستگاهآماده -3
 بستن قطعه كار

 -نحوه انتخاب دور مناسب -نحوه بستن مته به دستگاه -نحوه انتخاب ماشين مته –انواع ماشين مته دانش : 
 -وسايل بستن مته -انواع مته -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -شروي مناسبنحوه انتخاب پي

 نحوه بستن قطعه كار و اصول فني مربوطه -وسايل بستن قطعه كار

تنظيم پيشروي مناسب روي  –تنظيم دور مناسب  -بستن مته به دستگاه دريل -انتخاب دستگاهمهارت : 
 ول فنيبستن قطعه كار بر اساس اص -دستگاه

گيري و كنترل وسايل اندازه -خوانياصول نقشه -نحوه تنظيم عمق سوراخ -سوراخكاري فرآينددانش :   انجام سوراخكاري-4
  گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه -سوراخ

كنترل ابعاد سوراخ مطابق نقشه -مطابق اصول فني يانجام سوراخكارمهارت :   
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 - 2آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن مته، ابزارگيرها، قطعه، گيره و .... حصول اطمينان از  -1 ايمني
نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ و ... را رعايت نموده و براي دور 

  ها از چنگك يا فرچه استفاده كند.كردن برداده

جويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمان ش ايمني، دقت، نظم و صرفهكار بايد با نگر               نگرش
  انجام شود.

ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در محل مخصوص و تميز كردن دستگاه دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦٤L١ مديريت زمان ياز كاروسطح مورد ن

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

كش سوزن خط -آچار تخت -تراز –انواع مته طبق نقشه - دستگاه دريل با تجهيزات  -قطعه كار -نقشه كار 
صفحه صافي  -گرمي 200چكش  – 05/0كوليس  -كش فلزيخط -گونياي فلزكاري  -نشانسنبه- دارپايه

  كشسوزن خط – 400 ×400 كارگاهي

  دانش پايه
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خزينه كاري سوراخ ها استاندارد عملكرد كار:  L1سطح صالحيت كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه: 72230191كد حرفه:
 كاري دريل به روش توليد قطعات وظيفه: 04كد وظيفه:  روي قطعات فوالدي به وسيله دريل مطابق نقشه

: مهارتسطح شايستگي كار خزينه كاري كار: 0402كد كار:  

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

قطعه كار  بررسي -1
 اوليه

 –گيري اندازه نحوه استفاده از وسايل –گونيا)  –گيري (كوليس انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :
 ناخت موادش

 جنس قطعه بر اساس نقشه كنترل –كنترل ابعاد قطعه براساس نقشه مهارت : 

قطعه سازيآماده-2
 كار

هاي سنبه نشان روش -انواع سنبه نشان -كشينحوه استفاده از وسايل خط -كشيانواع وسايل خط دانش:
نحوه  –و تميزكاري سطح قطعه  گيريپليسه -آننحوه استفاده از  و وسايل رنگي كردن سطح قطعه -زدن

  گيري و تميزكاري سطح قطعهاستفاده از وسايل پليسه

  پليسه گيري قطعه -سنبه نشان زدن -كشي قطعه كارخطمهارت: 

سازي دستگاه و آماده -3
 بستن قطعه كار

نحوه بستن مته  -نحوه انتخاب ماشين مته –انواع ماشين مته - كاريكاربرد خزينه - انواع مته خزينه دانش :
نحوه تنظيم دور و پيشروي روي  -نحوه انتخاب پيشروي مناسب -نحوه انتخاب دور مناسب -به دستگاه
 نحوه بستن قطعه كار و اصول فني مربوطه -وسايل بستن قطعه كار -وسايل بستن مته -انواع مته -دستگاه

تنظيم پيشروي مناسب روي  –مناسب تنظيم دور  -بستن مته به دستگاه دريل -انتخاب دستگاهمهارت : 
 بستن قطعه كار بر اساس اصول فني -دستگاه

 انجام عمليات -4
 خزينهسوراخكاري و 

 كاري

وسايل  -خوانياصول نقشه -خزينه نحوه تنظيم عمق سوراخ و -فرآيند سوراخكاري و خزينه كاريدانش : 
  گيرييل اندازهنحوه استفاده از وسا -و خزينه سوراخگيري و كنترل اندازه

و خزينه مطابق نقشه سوراخكنترل ابعاد -خزينه كاري مطابق اصول فني انجام سوراخكاري ومهارت :   
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 

 

 
 

ي بايد از آماده به كار بودن دستگاه (مانند صحيح بسته شدن مته، ابزارگيرها، محكم بسته بودن كاردر خزينهايمني
قطعه كار و ... ) مطمئن بود و مسائل ايمني فردي (مانند مناسب بودن لباس كار و عينك ايمني و ... ) رعايت 

  شود.
             نگرش

 ش هزينه، حفظ دوام ابزار و تجهيزاتاول ايمني و سپس انجام كار با رعايت دقت، كاه

 توجهات زيست محيطي 
 .هبيني شدها و ساير مواد آالينده و انبار كردن آنها در جاهاي پيشدور كردن براده

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٤١L١ انتخاب فن آوري هاي مناسب وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -آچار تخت -تراز –طبق نقشه و مته خزينه انواع مته -دستگاه دريل با تجهيزات-قطعه كار-ه كارنقش 
 -گرمي 200چكش  – 05/0كوليس  -كش فلزيخط -گونياي فلزكاري  -نشانسنبه- داركش پايهسوزن خط

كشسوزن خط – 400 ×400صفحه صافي كارگاهي 
 دانش پايه

  

97



  

1-4نمون برگ تحليل كار   

 هايسوراخ سوراخكارياستاندارد عملكرد كار:  L2سطح صالحيت ماشين ابزاركمك تكنسين  حرفه: 72230192 كد حرفه
 دريل دستگاه با روي قطعات فوالدي مخروطي

 كاريدريلبه روش توليد قطعات  وظيفه: 04 كد وظيفه: مطابق نقشه 

: مهارتشايستگي كار سطح هاي مخروطيسوراخكاري سوراخ كار: 0403 كد كار:  

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)هاجزء شايستگي مراحل كار

قطعه كار بررسي-1
 اوليه

نحوه استفاده از  –فرمان مخروط داخلي)  –گيري (كوليس انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :
 مواد شناخت -گيري وسايل اندازه

 بر اساس نقشهكنترل جنس قطعه  –بر اساس نقشهابعاد قطعه  ترلكنمهارت : 

قطعه سازي آماده -2
 كار

هاي سنبه نشان روش -انواع سنبه نشان -كشينحوه استفاده از وسايل خط -كشيانواع وسايل خط دانش:
نحوه  –گيري و تميزكاري سطح قطعه پليسه -آننحوه استفاده از  و وسايل رنگي كردن سطح قطعه -زدن

  گيري و تميزكاري سطح قطعهاستفاده از وسايل پليسه

  پليسه گيري قطعه -سنبه نشان زدن -كشي قطعه كارخطمهارت: 

 آماده سازي دستگاه -3
 بستن قطعه كارو 

 -نحوه انتخاب دور مناسب -نحوه بستن مته به دستگاه -نحوه انتخاب ماشين مته –انواع ماشين مته دانش : 
 -وسايل بستن مته -انواع مته -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -اب پيشروي مناسبنحوه انتخ

 نحوه بستن قطعه كار و اصول فني مربوطه -وسايل بستن قطعه كار

تنظيم پيشروي مناسب روي  –تنظيم دور مناسب  -بستن مته به دستگاه دريل -انتخاب دستگاهمهارت : 
 اس اصول فنيبستن قطعه كار بر اس -دستگاه

انجام سوراخكاري -4
 ر دو قطعه هاي پله

گيري و كنترل وسايل اندازه -خوانياصول نقشه -نحوه تنظيم عمق سوراخ -سوراخكاري فرآينددانش : 
  گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه -سوراخ

كنترل ابعاد سوراخ مطابق نقشه -ي مطابق اصول فنيانجام سوراخكارمهارت :   
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

انجام سوراخكاري  -5
 مخروطي يك قطعه

گيري و وسايل اندازه -فرآيند سوراخكاري مخروطي -هاآناز هاي مخروطي و نحوه استفاده انواع متهدانش : 
 ه استفاده از آنهاكنترل سوراخهاي مخروطي و نحو

 كنترل سوراخ مخروطي مطابق نقشه - انجام سوراخكاري مخروطيمهارت : 

رعايت مسائل ايمني آن (مانند صحيح بسته بودن مته و ابزارگيرها، محكم بسته بودن ،آماده به كاري دستگاهايمني
 يمني و ... ) الزم است.قطعه كار و ...) رعايت مسائل ايمني فردي (مانند لباس كار مناسب و عينك ا

 جويي، دقت در كار و جلوگيري از استهالك بيضمن رعايت اول ايمني و دوم كار، بايد مسائلي چون صرفه             نگرش
 مورد ابزار و تجهيزات توجه شود.

 توجهات زيست محيطي 
 بيني شده.هاي پيشاها و ساير مواد آالينده و انبار كردن آنها در جدور كردن براده

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٤٣L٢نگهداري فن آوري هاي بكار رفته  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

كش سوزن خط -آچار تخت -تراز –انواع مته طبق نقشه -دستگاه دريل با تجهيزات-قطعه كار-نقشه كار
صفحه صافي  -گرمي 200چكش  – 05/0كوليس  -300كش فلزيخط -كاري گونياي فلز -نشانسنبه- دارپايه

 فرمان كنترل مخروط داخلي -شكخطسوزن  – 400 ×400كارگاهي 
 دانش پايه
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

با  يقطعات فوالد داخل تراشياستاندارد عملكرد كار:  L2سطح صالحيت ماشين ابزار كمك تكنسين حرفه: 72230192كد حرفه
 كاريدريل ه روشتوليد قطعات ب وظيفه: 04كد وظيفه: بق نقشه مطادريل دستگاه  توسطمته قابل تنظيم 

 : مهارتسطح شايستگي كار هاي قابل تنظيمداخل تراشي با مته كار: 0404كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 قطعه كار يبررس -1

 اوليه
 شناخت-گيري اندازه نحوه استفاده از وسايل –گيري (كوليس) انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :

 مواد

  بر اساس نقشهجنس قطعه  كنترل –بر اساس نقشه ابعاد قطعه كنترلمهارت : 

قطعه سازيآماده-2
 كار

هاي سنبه نشان روش -انواع سنبه نشان -كشيوسايل خط نحوه استفاده از -كشيانواع وسايل خط دانش:
نحوه  –گيري و تميزكاري سطح قطعه پليسه -آننحوه استفاده از  و وسايل رنگي كردن سطح قطعه -زدن

  گيري و تميزكاري سطح قطعهاستفاده از وسايل پليسه

  پليسه گيري قطعه -سنبه نشان زدن -كشي قطعه كارخطمهارت: 

 سازي دستگاه وآماده -3
 بستن قطعه كار

 -نحوه انتخاب دور مناسب -نحوه بستن مته به دستگاه -نحوه انتخاب ماشين مته –انواع ماشين مته دانش : 
 -وسايل بستن مته -انواع مته -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي مناسب

نحوه  –انواع مته هاي قابل تنظيم  – اصول فني مربوطهنحوه بستن قطعه كار و  -وسايل بستن قطعه كار
 نحوه اتصال و تنظيم مته هاي قابل تنظيم –استفاده و كار مته هاي قابل تنظيم 

تنظيم پيشروي مناسب روي  –تنظيم دور مناسب  -بستن مته به دستگاه دريل -انتخاب دستگاهمهارت : 
تنظيم مته قابل  –ستن مته قابل تنظيم به دستگاه دريل ب – بستن قطعه كار بر اساس اصول فني -دستگاه
 تنظيم

 انجام سوراخكاري و -4
هاي داخل تراشي با مته

 قابل تنظيم

گيري و كنترل وسايل اندازه -خوانياصول نقشه -نحوه تنظيم عمق سوراخ -فرآيند سوراخكاريدانش : 
  تراشي با مته هاي قابل تنظيم فرايند داخل – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه -سوراخ

كنترل ابعاد سوراخ  – هاي قابل تنظيم مطابق اصول فنيبا مته داخل تراشيانجام سوراخكاري و رت : مها
 مطابق نقشه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  
 

  
 

 كاربر بايد از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه اطمينان حاصل نموده، در بستن، تنظيم و استفاده از مته لنگايمني
اصول ايمني و حفاظتي را رعايت كرده، نكات ايمني فردي مانند لباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ و ... را 

مورد توجه قرار دهد.
جويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمان كار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه             نگرش

انجام شود.
ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در محل مخصوص و تميز كردن دستگاه دور كردن براده زيست محيطي توجهات

انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد 

  N٤١L٢انتخاب فن آوري هاي مناسب  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -تراز –انواع مته طبق نقشه  -مته لنگ (مته قابل تنظيم)–دستگاه دريل با تجهيزات-قطعه كار-نقشه كار
 – 05/0كوليس  -300كش فلزيخط -گونياي فلزكاري  -نشانسنبه-داركش پايهسوزن خط -آچار تخت

 كشسوزن خط – 400 ×400صفحه صافي كارگاهي  -گرمي 200چكش 
 دانش پايه

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

ماشيني قطعا برقوكاري استاندارد عملكرد كار:  L2سطح صالحيت ماشين ابزار كمك تكنسين حرفه: 72230192كد حرفه
  با تولرانس مطابق نقشه فوالدي به وسيله دستگاه دريل

 Iso 2768-f 
 كاريدريل ه روشتوليد قطعات ب وظيفه: 04كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار برقوكاري ماشيني كار: 0405كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 اوليه
نحوه استفاده از  –فرمان كنترل سوراخ)  –گيري (كوليس هانواع وسايل انداز -خوانياصول نقشه دانش :
 مواد شناخت -گيري اندازه وسايل

 جنس قطعه بر اساس نقشه كنترل –كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

قطعه سازيآماده-2
 كار

ي سنبه نشان هاروش -انواع سنبه نشان -كشينحوه استفاده از وسايل خط -كشيانواع وسايل خط دانش:
نحوه  –گيري و تميزكاري سطح قطعه پليسه -آننحوه استفاده از  و وسايل رنگي كردن سطح قطعه -زدن

  گيري و تميزكاري سطح قطعهاستفاده از وسايل پليسه

  پليسه گيري قطعه -سنبه نشان زدن -كشي قطعه كارخطمهارت: 

آماده سازي دستگاه -3
 بستن قطعه كارو 

 -نحوه انتخاب دور مناسب -نحوه بستن مته به دستگاه -نحوه انتخاب ماشين مته –واع ماشين مته اندانش : 
 -وسايل بستن مته -انواع مته -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي مناسب

استفاده از برقوهاي نحوه  –انواع برقوها  – نحوه بستن قطعه كار و اصول فني مربوطه -وسايل بستن قطعه كار
 نحوه بستن برقو به دستگاه –برقوكاري ماشيني  –ماشيني 

تنظيم پيشروي مناسب روي  –تنظيم دور مناسب  -بستن مته به دستگاه دريل -انتخاب دستگاهمهارت : 
 بستن برقوي ماشيني به دستگاه دريل – بستن قطعه كار بر اساس اصول فني -دستگاه

و سوراخكاري انجام  -4
 برقوكاري

گيري و كنترل وسايل اندازه -خوانياصول نقشه -نحوه تنظيم عمق سوراخ -سوراخكاري فرآيند:  دانش
  فرايند برقوكاري ماشيني و نحوه انجام آن – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه -سوراخ

وراخ مطابق نقشهكنترل ابعاد س -ي و برقوكاري ماشيني مطابق اصول فنيانجام سوراخكارمهارت :   
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
  

 
اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه و تنظيم دقيق ابزار و رعايت نكات ايمني فردي مانند لباس كار، ايمني

الزامي است.كفش ايمني، عينك محافظ و ... 
جويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمان نظم و صرفه ،كار بايد با نگرش ايمني، دقت             نگرش

 انجام شود.
ستگاه در محل مخصوص و تميز كردن دآنها ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن دور كردن براده توجهات زيست محيطي 

 انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد 

  N٣١L٢جمع آوري و گردآوري  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

آچار  -تراز –انواع مته طبق نقشه  -برقو بر اساس نقشه–دستگاه دريل با تجهيزات-قطعه كار-نقشه كار
 200چكش  – 05/0كوليس  -300كش فلزيخط -گونياي فلزكاري  -شاننسنبه-داركش پايهسوزن خط -تخت
  فرمان كنترل قطر سوراخ-كشسوزن خط – 400 ×400صفحه صافي كارگاهي  -گرمي

 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

به قطعات  عملكرد كار:قالويز كارياستاندارد  L2سطح صالحيت ماشين ابزار كمك تكنسين حرفه: 72230192كد حرفه
 كاري دريل ه روشتوليد قطعات ب وظيفه: 4كد وظيفه :  مطابق نقشه دريل وسيله دستگاه

 : مهارتسطح شايستگي كار  قالويز كاري ماشيني كار: 0406كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار بررسي-1

 اوليه
نحوه استفاده از وسايل  –) مهرهفرمان كنترل  –گيري (كوليس انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه : دانش
 شناخت مواد -گيري اندازه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه –كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

قطعه سازي آماده -2
 كار

هاي سنبه نشان روش -انواع سنبه نشان -كشيسايل خطنحوه استفاده از و -كشيانواع وسايل خط دانش:
نحوه  –گيري و تميزكاري سطح قطعه پليسه -آننحوه استفاده از و  وسايل رنگي كردن سطح قطعه -زدن

  گيري و تميزكاري سطح قطعهاستفاده از وسايل پليسه

  پليسه گيري قطعه -سنبه نشان زدن -كشي قطعه كارخطمهارت: 

ازي دستگاه آماده س -3
 بستن قطعه كارو 

 -نحوه انتخاب دور مناسب -نحوه بستن مته به دستگاه -نحوه انتخاب ماشين مته –انواع ماشين مته دانش : 
 -وسايل بستن مته -انواع مته -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي مناسب

نحوه بستن قالويز ماشيني  –انواع قالويز  – ول فني مربوطهنحوه بستن قطعه كار و اص -وسايل بستن قطعه كار
 به دستگاه

تنظيم پيشروي مناسب روي  –تنظيم دور مناسب  -بستن مته به دستگاه دريل -انتخاب دستگاهمهارت : 
 بستن قالويز ماشيني به دستگاه دريل – بستن قطعه كار بر اساس اصول فني -دستگاه

سوراخكاري و انجام-4
 ماشيني كاريويزقال

 -خوانياصول نقشه -نحوه تنظيم عمق سوراخ -كاري  فرايند سوراخ -قالويزكاري ماشينيفرآيند دانش : 
گيري مهره و نحوه استفاده از  وسايل كنترل اندازه – آنهانحوه استفاده از  و سوراخگيري و كنترل وسايل اندازه

  آن

 مطابق نقشهمهره ايجاد شده كنترل  - يني مطابق اصول فنيماش قالويزكاري ي وانجام سوراخكارمهارت : 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
  

 
س كار، تنظيم دقيق ابزار و رعايت نكات ايمني فردي مانند لبا،اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاهايمني

كفش ايمني، عينك محافظ و ... الزامي است.
             نگرش

 مواد انجام شود. و جويي در ابزارنظم و صرفه ، حوصله،بايد با نگرش ايمني، دقت قالويزكاري با دستگاه مته

مخصوص و تميز كردن دستگاه  ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در محلدور كردن براده توجهات زيست محيطي 
 انجام شود.بايد

شايستگي هاي غير فني كد 
  N١٥L٢تفكر خالق  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

انواع مته  -مكانيزم قالويزكاري ماشيني -قالويز ماشيني–دستگاه دريل با تجهيزات-قطعه كار-نقشه كار
 -فرمان كنترل مهره  –گونياي فلزكاري  -نشانسنبه-داركش پايهسوزن خط -آچار تخت -تراز –طبق نقشه 

 كشسوزن خط – 400 ×400صفحه صافي كارگاهي  - گرمي 200چكش  – 05/0كوليس  -300كش فلزيخط
  دانش پايه
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پيشاني تراشي و روتراشير: استاندارد عملكرد كا  L1سطح صالحيت  كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه:  72230191كد حرفه
قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه   توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه

: مهارت سطح شايستگي كارروتراشيپيشاني تراشي و  كار0501كد كار

(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

قطعه كار اوليهبررسي-1
شناخت مواد –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :

كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

-جداول سرعت برش -ت برشمفهوم سرع -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراشدانش :  آماده سازي دستگاه -2
-نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش

انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي

روغنكاري دستگاه و بازديد مقدار -روي دستگاه تعيين و تنظيم عده دوران –تنظيم پيشروي  تعيين و مهارت :
تهيه آب صابون -روغنها

-اصول بستن ابزار -روشهاي بستن رنده -هاجنس رنده -هاي پيشاني تراشي و روتراشيانواع رندهدانش :  سازي ابزارآماده-3
روش تيزكردن ابزار -انواع سنگهاي ابزار تيزكني –زواياي مختلف ابزار 

بستن و تنظيم رنده براي پيشاني تراشي و روتراشي با -تيز كردن زواياي ابزار با رعايت اصول فني مهارت :
آماده كردن سنگ ابزار تيزكني روميزي –رعايت اصول فني 

ايمنينكات فني و  -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش :  بستن قطعه كار-4
روشهاي مختلف بستن قطعه كار - براي بستن قطعه كار

اصول رعايتبستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با  -تعويض فك سه نظاممهارت : 
فني
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توجهات زيست محيطي)(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و هاجزء شايستگي مراحل كار

پيشانيانجام عمليات-5
تراشي و روتراشي

و برداري در پيشاني تراشيمراحل براده -نيروهاي برشي -مفهوم عمق بار -بردارياصول برادهدانش :
- روش - گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه -ضي و طوليمكانيزم حركت خودكار عر -روتراشي

ي و كنترلگيرهاي اندازه
انجام پيشاني تراشي و –گيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل مختلف اندازه -تنظيم عمق بارمهارت :

روتراشي و توليد قطعه مطابق تلرانسهاي نقشه

حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار،-1 ايمني
رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از -2اسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثرگذار در ايمني و ... من

رعايت نكات ايمني حين كار -3 تي و ...نلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم زي
ار در محل مناسب، متناسب بودنمانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشك

  ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و ...
جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمانكار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه              نگرش

انجام شود.
يط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاهها و ساير مواد آالينده از محدور كردن براده توجهات زيست محيطي 

انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد 

 وسطح مورد نياز كار
 N٣١L١جمع آوري و گردآوري 

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

با 05/0كوليس  -كارقطعه  - نقشه كار -روتراشي رنده پيشاني تراشي و-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
دستگاه –زيرپايي -عينك محافظ و كفش ايمني -وسايل تميز كردن و روغن كاري -ميليمتر 150گستره 

سنگ روميزي
دانش پايه
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مته مرغك زني و استاندارد عملكرد كار: L1سطح صالحيت كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه: 72230191كد حرفه
اخكاري قطعات توسط دستگاه تراش مطابق نقشهسور  توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه

: مهارت سطح شايستگي كار مته مرغك زني و سوراخكاري كار 0502كد كار

(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگيمراحل كار

بررسي قطعه كار-1
شناخت مواد –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

-رعت برشجداول س -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراشدانش :  آماده سازي دستگاه -2
-نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش

انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي

وغنكاري دستگاه و بازديدر -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي  تعيين و مهارت :
تهيه آب صابون -مقدار روغنها

ها رويوسايل مربوطه به بستن مته -مته روي دستگاه تراش روش بستن -هاجنس مته -انواع مته دانش : سازي ابزارآماده-3
-روتراشيتراشي و  هاي پيشانيانواع رنده -انواع مته مرغك – دستگاه تراش (كالهك مته، سه نظام مته و ...)

-انواع سنگهاي ابزار تيزكني –زواياي مختلف ابزار  -اصول بستن ابزار -روشهاي بستن رنده -هاجنس رنده
روش تيزكردن ابزار

-تيز كردن زواياي ابزار با رعايت اصول فني - ه تراش با رعايت اصول فنيابستن مته روي دستگ مهارت :
آماده كردن سنگ ابزار تيزكني –روتراشي با رعايت اصول فني  بستن و تنظيم رنده براي پيشاني تراشي و

روميزي
نكات فني و -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش :  بستن قطعه كار-4

روشهاي مختلف بستن قطعه كار -ايمني براي بستن قطعه كار

اصول رعايتبستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با  -تعويض فك سه نظاممهارت : 
فني
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(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگيمراحل كار

اصول -كانيزم حركت خودكار عرضي م -برداري در پيشاني تراشيمراحل براده -مفهوم عمق باردانش :  آماده سازي قطعه كار-5
برداري اصول براده – گيري و كنترلهاي اندازهروش - گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانينقشه

انجام پيشاني تراشي و توليد –گيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل مختلف اندازه -تنظيم عمق بارمهارت :
قطعه مطابق تلرانسهاي نقشه

ليات متهانجام عم-6
مرغك زني و سوراخكاري

كاربرد مته –مراحل سوراخكاري روي تراش  -فرآيند سوراخكاري روي دستگاه تراش و اصول فني آندانش:
گيري و كنترلوسايل اندازه –خواني اصول نقشه -روش استفاده از دستگاه مرغك -مرغك
گيري و كنترلاندازه -مطابق اصول فني سوراخكاري توسط دستگاه تراشمته مرغك زني و : انجام مهارت
سوراخ در مراحل مختلف ابعاد

صحيح وو تجهيزات سوراخكاري،  مته حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن-1 ايمني
منيرعايت نكات اي -2محكم بستن قطعه كار، مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثرگذار در ايمني و ... 
رعايت -3تي و ...ينفردي مانند استفاده از لباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم ز

مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل نكات ايمني حين كار
  مناسب، متناسب بودن ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و ...

جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمانكار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه             نگرش
انجام شود.

ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاهدور كردن براده  توجهات زيست محيطي 
انجام شود.

يستگي هاي غير فني كد شا
 وسطح مورد نياز كار

 N٣١L١جمع آوري و گردآوري 

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

نقشه -انواع مته مرغك –كالهك مته  -سه نظام مته و آچار مخصوص-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
-روغن كاري -وسايل تميز كردن  - هامته شمته و پي -ميليمتر 150با گستره  05/0كوليس  -قطعه كار -كار

دستگاه سنگ روميزي –تراشي و روتراشي  هاي پيشاني انواع رنده – زيرپايي -عينك محافظ و كفش ايمني
دانش پايه
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شكاري قطعات بلند مطابقعملكرد كار: ترااستاندارد  L1سطح صالحيت كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه: 72230191كد حرفه
نقشه  توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه

: مهارت سطح شايستگي كارتراشكاري قطعات بلند كار0503كد كار

(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي) هاجزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعه كار-1
اوليه

شناخت مواد –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -وانيخاصول نقشه دانش :
كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

-جداول سرعت برش -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراشدانش :  آماده سازي دستگاه -2
-نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -در سرعت برش عوامل مؤثر

انواع -انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي
از مرغكروشهاي استفاده  -صفحه مرغك -يبگيره قل -انواع مرغك –روش استفاده از كمربند  -كمربند 

ثابت و گيره قلبي
روغنكاري دستگاه و بازديد -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي تعيين و مهارت :

بستن صفحه مرغك و -بستن كمربند با رعايت اصول فني -انتخاب كمربند -تهيه آب صابون -مقدار روغنها
مرغك ثابت

-اصول بستن ابزار -روشهاي بستن رنده -هاجنس رنده - هاي پيشاني تراشي و روتراشيرندهانواع   دانش : سازي ابزارآماده-3
روش تيزكردن ابزار -انواع سنگهاي ابزار تيزكني –زواياي مختلف ابزار 

بستن و تنظيم رنده براي پيشاني تراشي و روتراشي با -تيز كردن زواياي ابزار با رعايت اصول فني  مهارت :
آماده كردن سنگ ابزار تيزكني روميزي –صول فني رعايت ا

نكات فني و -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش :  بستن قطعه كار-4
روش –روش بستن قطعه به كمك كمربند  -روشهاي مختلف بستن قطعه كار -ايمني براي بستن قطعه كار

اصول فني مربوط به بستن قطعات بلند  - روش بستن قطعه بين مرغك و سه نظام -بين دو مرغكبستن قطعه 

ت اصوليبستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با رعا -تعويض فك سه نظاممهارت : 
بستن قطعه كار بلند با توجه به شرايط قطعه و رعايت اصول فني – فني
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(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

انجام تراشكاري-5
قطعات بلند

و برداري در پيشاني تراشيمراحل براده -نيروهاي برشي -مفهوم عمق بار -بردارياصول برادهدانش :
- روش - گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانينقشهاصول  -مكانيزم حركت خودكار عرضي و طولي -روتراشي

فرايند تراشكاري قطعات بلند و تراشكاري بين دو مرغك – گيري و كنترلهاي اندازه
گيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل مختلفاندازه -كاري قطعات بلند  انجام تراشمهارت :

بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار،حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن-1 ايمني
رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثرگذار در ايمني و ... 
رعايت نكات ايمني حين كار -3تي و ...ينلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم ز

دم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودنمانند، ع
  ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و ...

جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمانكار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه              نگرش
انجام شود.

ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاهدور كردن براده ات زيست محيطي توجه
انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
 وسطح مورد نياز كار

 N٤٢L١بكارگيري فن آوري هاي مناسب 

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

به ابعاد مواد اوليهقطعه كار - نقشه كار -روتراشي رنده پيشاني تراشي و-متري با متعلقاتش يكدستگاه ترا
Ф30x450-  عينك محافظ و كفش -وسايل تميز كردن و روغن كاري -ميليمتر 150با گستره  05/0كوليس

دستگاه –يگيره قلب –صفحه مرغك  –مرغك ثابت و متحرك –كمربند ثابت و متحرك  -  زيرپايي -ايمني
2/3مته مرغك  -سنگ روميزي

دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ي قطعات با دستگاهتراششياراستاندارد عملكرد كار:  L1سطح صالحيت كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه: 72230191كد حرفه
تراش مطابق نقشه  توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه

: مهارت سطح شايستگي كارشيارتراشي كار0504كد كار

(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعه كار-1
شناخت مواد –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -ساس نقشهكنترل ابعاد قطعه بر امهارت : 

-جداول سرعت برش -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراشدانش :  آماده سازي دستگاه -2
-نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش

انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -شروينحوه انتخاب پي

روغنكاري دستگاه و بازديد -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي  تعيين و مهارت :
تهيه آب صابون -مقدار روغنها

اصول -روشهاي بستن رنده-شيار هاي رندهانواع نگهدارنده -جنس رنده -برش و شيارهاي انواع رندهدانش :  سازي ابزارآماده-3
روش تيزكردن ابزار -انواع سنگهاي ابزار تيزكني –زواياي مختلف ابزار  -رندهبستن 

با رعايت اصول فني رندهتيز كردن زواياي  - با رعايت اصول فني -بستن رنده شيار و برش مهارت :

نكات فني و -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –گيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) انواع كاردانش :  بستن قطعه كار-4
روشهاي مختلف بستن قطعه كار -ايمني براي بستن قطعه كار

اصول يتبستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با رعا -تعويض فك سه نظاممهارت : 
فني
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي) هاجزء شايستگي مراحل كار

 
انجام عمليات  -5

 شيارتراشي
وسايل  -خوانياصول نقشه -برداريدهي و مراحل برادهرنحوه با -ند شيارتراشي و اصول فني آنفرآيدانش :
  گيري و كنترلاندازه

 گيري و كنترل ابعاد شيار در مراحل مختلفاندازه -رانسهاي نقشهانجام شيارتراشي مطابق با تولمهارت :

-وسايل اندازه -خوانياصول نقشه -برداريدهي و مراحل برادهرنحوه با -فرآيند برش و اصول فني آندانش: انجام عمليات برش-6

 گيري و كنترل

 انجام برش مطابق با تولرانسهاي نقشهمهارت:

از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار، حصول اطمينان-1ايمني
رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از  -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمني و ... 
 ت ايمني حين كاررعايت نكا -3تي و ...ينلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم ز

مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن 
  ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و ...

و زمان  جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، موادكار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه             نگرش
  انجام شود.

ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاه دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٤٢L١بكارگيري فن آوري هاي مناسب  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مصرفي و منابعمواد 

كوليس  -قطعه كار -نقشه كار -شيار همراه با نگهدارنده مخصوصرنده-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
 – رنده برش - زيرپايي -عينك محافظ و كفش ايمني -روغن كاريوسايل  -ميليمتر 150با گستره  05/0

  دستگاه سنگ روميزي –وسايل تميزكاري
  دانش پايه
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  1-4تحليل كار نمون برگ 

آج زني قطعات با دستگاه استاندارد عملكرد كار:  L1سطح صالحيت كارگر ماهر ماشين ابزار حرفه: 72230191كد حرفه
 توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه تراش مطابق نقشه

 : مهارت سطح شايستگي كار آج زني كار 0505كد كار

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  اهجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

  شناخت مواد  –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

 -جداول سرعت برش -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراش:  دانش آماده سازي دستگاه -2
 -نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش

 ي آنانواع روغنهاي صنعتي و ويژگيها -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي

روغنكاري دستگاه و بازديد  -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي  تعيين و مهارت :
 تهيه آب صابون -مقدار روغنها

 -زنيفرآيند آج -هاي آجانواع قرقره -گيريهاي اندازهروش -گيريوسايل اندازه -خوانياصول نقشهدانش :  سازي ابزارآماده-3
 مربوط به آنفني زني و اصول هاي بستن انواع قلم آجروش -زنيهاي آجانواع جنس قلم - آج انواع فرم

 زني طبق اصول فنيبستن قلم آج -انتخاب قرقره آج بر اساس نقشهمهارت : 

كات فني و ن -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش :  بستن قطعه كار-4
 روشهاي مختلف بستن قطعه كار -ايمني براي بستن قطعه كار

ت اصول يبستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با رعا -تعويض فك سه نظاممهارت : 
 فني
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  يطي)(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست مح  هاجزء شايستگي مراحل كار

 
و  برداري در پيشاني تراشيمراحل براده -نيروهاي برشي -مفهوم عمق بار -بردارياصول برادهدانش :  آماده سازي قطعه كار-5

- روش - گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه -مكانيزم حركت خودكار عرضي و طولي -روتراشي

  گيري و كنترلهاي اندازه
انجام پيشاني تراشي و  –گيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل مختلف اندازه -بارتنظيم عمق مهارت :

 روتراشي و توليد قطعه مطابق تلرانسهاي نقشه

-وسايل اندازه –خواني اصول نقشه -زنيجشيوه اجراي عمليات آ – زني و اصول فني آنآجفرآيند دانش: زنيانجام عمليات آج-6

گيري و كنترل
 در مراحل مختلف قطعهگيري و كنترل اندازه -زني مطابق نقشهآجنجام : امهارت

صحيح و محكم بستن قطعه كار، ،  ابزار حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن-1 ايمني
ستفاده از رعايت نكات ايمني فردي مانند ا -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمني و ... 
 رعايت نكات ايمني حين كار -3تي و ...ينلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم ز

مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن 
  ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و ...

جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمان ر بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفهكا              نگرش
  انجام شود.

ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاه دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

ي كد شايستگي هاي غير فن
  N٣٣L١تفسير اطالعات  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 150با گستره  05/0كوليس  - قطعه كار -نقشه كار-زنيقلم آج-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
 –روتراشي تراشي و هاي كف رنده – زيرپايي -عينك محافظ و كفش ايمني -روغن كاريوسايل  -ميليمتر

  دستگاه سنگ روميزي
   پايهدانش
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1-4نمون برگ تحليل كار 

با دستگاهداخل تراشي قطعات استاندارد عملكرد كار:  L2سطح صالحيت ماشين ابزار كمك تكنسين حرفه: 72230192كد حرفه
براساس نقشهتراش   توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه

: مهارت سطح شايستگي كارداخل تراشي كار0506كد كار

(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي) هاجزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعه كار-1
شناخت مواد –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -نقشه كنترل ابعاد قطعه بر اساسمهارت : 

-جداول سرعت برش -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراشدانش :  آماده سازي دستگاه -2
-نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش

انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -ينحوه انتخاب پيشرو
روغنكاري دستگاه و بازديد -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي تعيين و مهارت :

تهيه آب صابون -مقدار روغنها
زواياي رنده داخل -جنس رنده -انواع هولدرها -ندهبستن ر شيوه -تراشي داخل هاي انواع رندهدانش :  سازي ابزارآماده-3

روش تيز كردن مته -زواياي مته -روش تيزكردن ابزار -هاي ابزار تيزكنيانواع سنگ -تراشي

تيز -با رعايت اصول فنيرنده داخل تراش تيز كردن زواياي - بستن رنده داخل تراش در رنده گير مهارت :
مته و رنده داخل تراشيبستن  -كردن مته با رعايت اصول فني 

نكات فني و -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش :  بستن قطعه كار-4
روشهاي مختلف بستن قطعه كار -ايمني براي بستن قطعه كار

اصول رعايتنظام يا چهار نظام با بستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه  -تعويض فك سه نظاممهارت : 
فني
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  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي) هاجزء شايستگي مراحل كار

 
سوراخكاري و انجام-5

  عمليات داخل تراشي
اصول  -متهشپي -كاريفرآيند سوراخ -نحوه باردهي -برداريمراحل براده - فرآيند داخل تراشيدانش :
  گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانينقشه

كاري سوراخ -هاي مناسبمتهانتخاب پيش -گيريپليسه  -برداريبراده در هر مرحله تنظيم عمق بارمهارت :
 گيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل مختلف اندازه-داخل تراشي  -كاري نهاييخسورا -به وسيله پيش مته

  
 

حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار، -1 نيايم
رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از  -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمني و ... 
 رعايت نكات ايمني حين كار -3و ... زينتيلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم 

مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن 
، دقت در به حداقل رساندن ارتعاش و جلوگيري از گيركردن زير ابزار با كار، ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن
  ر ايمن و ...رويت سوراخ داخل تراشي به طو

جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمان كار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه              نگرش
  انجام شود.

تگاه ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دسدور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
 وسطح مورد نياز كار

  N٣٤L٢كاربرد فن آوري اطالعات 

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -انواع پيش مته براساس نقشه - رنده داخل تراشي-رنده كف تراشي-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
عينك محافظ و كفش  -ميليمتر 150با گستره  05/0كوليس  - عه كارقط -نقشه كار -سه نظام مته با آچار

  دستگاه سنگ روميزي –مته مرغك – وسايل روغن كاري -وسايل تميزكاري –زيرپايي  -ايمني
  دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار   

بري قطعات با دستگاه پيچ: استاندارد عملكرد كار L2سطح صالحيت ماشين ابزار كمك تكنسين حرفه: 72230192كد حرفه
 به روش تراشكاري توليد وظيفه: 05كد وظيفه تراش مطابق نقشه

 : مهارت سطح شايستگي كار  پيچ بري كار 0507كد كار

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

  شناخت مواد  –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

 -جداول سرعت برش -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراشدانش :  آماده سازي دستگاه -2
 -نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -سرعت برشعوامل مؤثر در 

 انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي

 روغنكاري دستگاه و بازديد -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي  تعيين و مهارت :
 تهيه آب صابون -مقدار روغنها

انواع سنگهاي ابزار  – بريرنده پيچزواياي  -بريپيچ نحوه بستن و تنظيم رنده -بريچپيهاي انواع رندهدانش :  سازي ابزارآماده-3
 روش تيزكردن ابزار -تيزكني

  م آنبري و تنظيپيچبستن رنده  -با رعايت اصول فني بريرنده پيچتيز كردن مهارت : 

نكات فني و  -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش :  بستن قطعه كار-4
 روشهاي مختلف بستن قطعه كار -ايمني براي بستن قطعه كار

اصول  رعايتبستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با  -تعويض فك سه نظاممهارت : 
 فني
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1-4نمون برگ تحليل كار   

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي) هاجزء شايستگي مراحل كار

 
گيري و كنترل وسايل اندازه -خوانياصول نقشه -شيوه اجراي عمليات پيچ بري –فرآيند پيچ بري دانش :  بري انجام عمليات پيچ-5

 گيري و كنترل پيچسايل اندازهنحوه استفاده از و -پيچ

كنترل عملكرد پيچ با استفاده از  -كنترل ابعاد قطعه و مطابقت آن با نقشه -بريانجام عمليات پيچمهارت : 
 فرمان

 
 

حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار، -1ايمني
 -2و ...  مخصوصا تعداد دوران با توجه به گام پيچ ارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمنيمناسب بودن پ

رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم 
ه نظام دستگاه، مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي س رعايت نكات ايمني حين كار -3تي و ...ينز

  استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و ...
جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمان كار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه             نگرش

  انجام شود.
ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاه دور كردن براده توجهات زيست محيطي 

  انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد 

  N٤٢L٢بكارگيري فن آوري هاي مناسب  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 رزوه شابلن –شابلن رنده  -بري داخليرنده پيچ -بري خارجيرنده پيچ-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
عينك محافظ و كفش  - 05/0كوليس  - قطعه كار -سه نظام مته با آچار -كار نقشه –فرمان پيچ و مهره  -

  دستگاه سنگ روميزي – وسايل روغن كاري -وسايل تميزكاري –زيرپايي  -ايمني
  دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

تراشي قطعات با مخروطاستاندارد عملكرد كار:   L2سطح صالحيت ماشين ابزار كمك تكنسين حرفه: 72230192كد حرفه
 توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه دستگاه تراش مطابق نقشه

 : مهارت سطح شايستگي كار مخروط تراشي كار 0508كد كار

  دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)( هاجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

  شناخت مواد  –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

 -جداول سرعت برش -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -واع دستگاه تراشان :دانش آماده سازي دستگاه -2
 -نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش

هاي روش -انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي
-هاي مخروطمزايا و معايت هريك از روش -تراشي و نحوه انجام تنظيمات مربوطه به آنهامختلف مخروط

 تراشينحوه استفاده از وسايل مورد نياز جهت تنظيمات مخروط-خوانياصول نقشه -تراشي

ري دستگاه و بازديد كا روغن –تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه  –تعيين و تنظيم پيشروي  مهارت :
 تراشيانجام تنظيمات براي مخروط -تهيه آب صابون  –ها  مقدار روغن

 -اصول بستن ابزار -روشهاي بستن رنده -هاجنس رنده -هاي پيشاني تراشي و روتراشيانواع رندهدانش :  سازي ابزارآماده-3
 مته مرغك و روش استفاده از آن-ابزار روش تيزكردن -انواع سنگهاي ابزار تيزكني –زواياي مختلف ابزار 

بستن و تنظيم رنده براي پيشاني تراشي و روتراشي با  -تيز كردن زواياي ابزار با رعايت اصول فنيمهارت : 
 بستن مته مرغك-آماده كردن سنگ ابزار تيزكني روميزي –رعايت اصول فني 

انواع كارگيرها - تراشي و اصول مربوطهگاه تراش جهت مخروطهاي بستن قطعه كار روي دستروشدانش :  بستن قطعه كار-4
 - نكات فني و ايمني براي بستن قطعه كار -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –(سه نظام، چهار نظام، فشنگي) 
 روشهاي مختلف بستن قطعه كار

بستن قطعه كار به  -عويض فك سه نظامت - تراشي با رعايت اصول فنيبستن قطعه كار جهت مخروط مهارت :
 اصول فني رعايتروش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

 
-مخروطانجام عمليات-5

  تراشي
 -خوانياصول نقشه - تراشيهاي مخروطع روشراي انواشيوه اج -هاي آنتراشي و انواع روشمخروطدانش :

  تراشيهاي مخروطمعايب و مزاياي انواع روش -گيري و كنترل و نحوه استفاده از آنهاوسايل اندازه
گيري و كنترل ابعاد قطعه اندازه -تراشي با روش مناسب و رعايت اصول فني انجام عمليات مخروطمهارت :

 در مراحل مختلف 
  

 
حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار، -1 يايمن

رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از  -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمني و ... 
 رعايت نكات ايمني حين كار -3و ... زينتيلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم 

مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن 
رعايت دقيق اصول ايمني در تنظيم زاويه مخروط با توجه به طول مخروط ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و 

  و...
جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمان د با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفهكار باي              نگرش

  انجام شود.
ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاه دور كردن براده توجهات زيست محيطي 

  انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد 

 وسطح مورد نياز كار
  N٩٢L٢شايستگي محاسبه و رياضي 

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

قطعه  -نقشه كار -دستگاه سنگ روميزي –شابلن رنده -رنده روتراشي-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
مته  -ل روغن كاريوساي - وسايل تميزكاري –زيرپايي  -عينك محافظ و كفش ايمني - 05/0كوليس  -كار

  مرغك و وسايل بستن آن
 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

لنگ تراشي قطعات با  استاندارد عملكرد كار: L3سطح صالحيت ماشين ابزار تكنسين حرفه: 31150193كد حرفه
 توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه دستگاه تراش مطابق نقشه

 : مهارت سطح شايستگي كار لنگ تراشي كار 0509كد كار

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي) هاجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

  شناخت مواد  –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -اس نقشهكنترل ابعاد قطعه بر اسمهارت : 

قطعه آماده سازي  -2
  كار

نحوه  -انواع سنبه نشان -كشيوسايل مورد نياز براي انجام خط -كشينحوه انجام خط -كشيخطدانش : 
اصول  -روش سوراخكاري با دستگاه دريل -مته مرغك و كاربرد آن -خوانياصول نقشه -سنبه نشان زدن
 پيشاني تراشي

مته  -پيشاني تراشي قطعه مطابق اصول فني -نشانزدن سنبه -كشيتعيين مركز لنگ به وسيله خط مهارت :
 مرغك زدن قطعه توسط دستگاه دريل

 -جداول سرعت برش -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراشدانش :  دستگاهسازيآماده-3
 -نحوه تعيين عده دوران -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش

 انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي

روغنكاري دستگاه و بازديد  -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي  تعيين و مهارت :
  تهيه آب صابون -وغنهامقدار ر

 -انواع سنگهاي ابزار تيزكني -جنس رنده - زواياي رنده -تراشيهاي مورد استفاده در لنگانواع رندهدانش:  سازي ابزارآماده-4
 تراشيهاي لنگاصول بستن رنده -روش تيزكردن ابزار

 تراشيده لنگتيز كردن زواياي رن -تراشي با رعايت اصول فنيبستن رنده لنگمهارت: 
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1-4نمون برگ تحليل كار 

(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگيمراحل كار

صفحه -شناخت نحوه بستن قطعات لنگ –لنگ و وسايل مورد نياز آن  بستن قطعه كارهايروشدانش : بستن قطعه كار-5
گيره قلبي و نحوه استفاده از آن -مرغك

رعايتبستن قطعات لنگ با  -بستن قطعه بين دو مرغك -بستن گيره قلبي -بستن صفحه مرغكمهارت :
اصول فني

انجام عمليات لنگ-6
تراشي

نحوه استفاده از وسايل –گيري و كنترل وسايل اندازه -نحوه انجام لنگ تراشي -فرآيند لنگ تراشيدانش:
خوانياصول نقشه -گيرياندازه
تراشيگيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل مختلف لنگاندازه -انجام عمليات لنگ تراشيرت:مها

حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار،-1 ايمني
ت ايمني فردي مانند استفاده ازرعايت نكا -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمني و ... 
رعايت نكات ايمني حين كار -3و ... زينتيلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم 

مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن
رعايت دقيق اصول ايمني در مماس كردن ابزار با كار و احتمال خارج -...  ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و

  شدن قطعه كار از مابين مرغكها و ...
جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمانكار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه              نگرش

انجام شود.
ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاهادهدور كردن بر توجهات زيست محيطي 

انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد 

 وسطح مورد نياز كار
 N٩٢L٣شايستگي محاسبه و رياضي 

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

دستگاه-سه نظام مته با آچار -رنده لنگ تراشي-راشيترنده كف-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
200چكش  –نشان سنبه -داركش پايهسوزن خط – 400 × 400 صفحه صافي كارگاهي-مته مرغك -دريل
آچار -صفحه مرغك –زيرپايي  -قطعه كار -نقشه كار - دستگاه سنگ روميزي  -گيره قلبي -جناقي-گرمي
تخت

دانش پايه
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  1-4يل كار نمون برگ تحل

قطعات با دستگاه تراشي  فرماستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت ماشين ابزارتكنسين  حرفه: 31150193 كد حرفه
 توليد قطعات به روش تراشكاري وظيفه: 05كد وظيفه تراش مطابق نقشه

 : مهارت سطح شايستگي كار تراشي تراشي و كپي فرم كار 0510 كد كار

 (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاء شايستگيجز مراحل كار

بررسي قطعه كار -1
  شناخت مواد  –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

نقش آن در  شابلن و-نحوه بستن سيستم كپي تراشي روي دستگاه تراش -سيستم كپي تراشيدانش :  تگاه آماده سازي دس-2
روش انتخاب سرعت پيشروي در كپي  -نحوه بستن شابلن روي سيستم كپي تراشي -سيستم كپي تراشي

 جداول سرعت -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراش-تراشي 
نحوه تعيين عده  -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش -برش
 انواع روغنهاي صنعتي و ويژگيهاي آن -نحوه تنظيم پيشروي روي دستگاه -نحوه انتخاب پيشروي -دوران

تن شابلن روي بس - كپي تراشي روي دستگاه به صورت صحيح مطابق اصول فنيسيستم بستن  مهارت :
تنظيم جعبه  - تنظيم تعداد دوران براساس تعداد دوران مشخص شده -سيستم كپي تراشي به صورت صحيح

تهيه آب  -روغنكاري دستگاه و بازديد مقدار روغنها -دنده پيشروي روي سرعت پيشروي مشخص شده
 تنظيم حركت سوپرت عرضي به كمك شابلن -صابون

 -اصول بستن ابزار -روشهاي بستن رنده -هاجنس رنده -هاي پيشاني تراشي و روتراشيانواع رندهدانش :  سازي ابزارآماده-3
 -هاي فرم و زواياي آنهاانواع رنده -روش تيزكردن ابزار -انواع سنگهاي ابزار تيزكني –زواياي مختلف ابزار 

 اي فرمه روشهاي تيزكاري رنده -خوانينقشه

بستن  –فرم با رعايت اصول فني  هايتيز كردن انواع رنده -ار تيزكني روميزيسنگ ابزسازي آمادهمهارت : 
 هاي فرم و حاضر به كاركردن آنها با رعايت اصول فنيرنده

نكات فني و  -رو و وارو يهافك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش :  بستن قطعه كار-4
  روشهاي مختلف بستن قطعه كار -عه كارايمني براي بستن قط

اصول  رعايتبستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه نظام يا چهار نظام با  -تعويض فك سه نظاممهارت : 
 فني
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(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

فرمانجام عمليات  -5
راشيت

-وسايل كنترل و اندازه -تراشيهاي فرمروش -شيوه اجراي فرآيند كپي تراشي -كپي تراشيفرآيند :  دانش

گيرينحوه استفاده ا ز وسايل كنترل و اندازه -خوانينقشه -هاگيري فرم
نترل وك -توليد قطعه مطابق نمونه با رعايت اصول فني -كپي تراشي و فرم تراشي انجام عمليات: مهارت
گيري فرمها در كليه مراحل توليداندازه

حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن ابزار، صحيح و محكم بستن قطعه كار،-1 ايمني
رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمني و ... 

رعايت نكات ايمني حين كار -3و ... زينتيكار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم  لباس
مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن

ابزار با كار و احتمال خارج رعايت دقيق اصول ايمني در مماس كردن -...  ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و
  شدن قطعه كار از مابين مرغكها و ...

جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمانكار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه              نگرش
انجام شود.

كار و انبار كردن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاهها و ساير مواد آالينده از محيطدور كردن براده توجهات زيست محيطي 
انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
 وسطح مورد نياز كار

 N٦١L٣خودمديريتي 

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

ريرنده تراشكا -شابلن قوس -فرم شابلن  -سيستم كپي هيدروليكي-متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
آچار تخت –زيرپايي  -قطعه كار - نقشه كار -دستگاه سنگ روميزي  -05/0كوليس 

دانش پايه
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انجام عمليات خاص روي استاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت ماشين ابزارتكنسين  حرفه:  31150193 كد حرفه
زني، تراشي احجام نامنظم با قطعات مانند: سنگ

 تراشكاريتوليد قطعات به روش  وظيفه: 05كد وظيفه مطابق نقشهدستگاه تراش 

 : مهارت سطح شايستگي كار زني و تراش قطعات نامنظم)انجام عمليات خاص (سنگ كار 0511 كد كار

  (دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1
  شناخت مواد  –گيري هاي اندازهروش –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  ليهاو

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

كارهاي خاص قابل  -نحوه نصب ملحقات دستگاه تراش -ملحقات ماشين تراش و نحوه استفاده از آنهادانش :  آماده سازي دستگاه -2
 -مفهوم سرعت برش -مشخصات و متعلقات دستگاه تراش -انواع دستگاه تراش-انجام با دستگاه تراش
نحوه  -انواع مواد خنك كننده -مكانيزم تنظيم عده دوران -عوامل مؤثر در سرعت برش -جداول سرعت برش
انواع روغنهاي صنعتي و  -ستگاهنحوه تنظيم پيشروي روي د - نحوه انتخاب پيشروي -تعيين عده دوران

 ويژگيهاي آن

روغنكاري دستگاه و بازديد  -تعيين و تنظيم عده دوران روي دستگاه –تنظيم پيشروي تعيين و مهارت :
 -انجام تنظيمات الزم -نصب ملحقات روي دستگاه تراش با رعايت اصول فني -تهيه آب صابون -مقدار روغنها

 ستگاه تراشجهت انجام كارهاي خاص روي د

 -اصول بستن ابزار -روشهاي بستن رنده -هاجنس رنده -هاي پيشاني تراشي و روتراشيانواع رندهدانش :  سازي ابزارآماده-3
 -وسايل و روشهاي تيز كردن سنگ -روش تيزكردن ابزار -انواع سنگهاي ابزار تيزكني –زواياي مختلف ابزار 

 انتخاب سنگروش  –روشهاي بستن سنگ  –انواع سنگ 

بستن و تنظيم رنده براي پيشاني تراشي و روتراشي با  -تيز كردن زواياي ابزار با رعايت اصول فنيمهارت : 
بستن سنگ روي دستگاه تراش با رعايت اصول  -آماده كردن سنگ ابزار تيزكني روميزي –رعايت اصول فني 

 تيز كردن سنگ روي دستگاه تراش -فني

 آماده سازي قطعه-4
  كار

نحوه  -انواع سنبه نشان -كشيوسايل مورد نياز براي انجام خط -كشينحوه انجام خط -كشيخطدانش : 
اصول  -روش سوراخكاري با دستگاه دريل -مته مرغك و كاربرد آن -خوانياصول نقشه -سنبه نشان زدن
 پيشاني تراشي

مته  -يشاني تراشي قطعه مطابق اصول فنيپ -نشانزدن سنبه -كشيتعيين مركز لنگ به وسيله خط مهارت :
 مرغك زدن قطعه توسط دستگاه دريل
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(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)  هاجزء شايستگي مراحل كار

نكات فني و -رو و وارو ياهفك -آچار سه نظام –انواع كارگيرها (سه نظام، چهار نظام، فشنگي) دانش : بستن قطعه كار-5
لنگ و روشهاي مختلف بستن قطعه كار  - روشهاي مختلف بستن قطعه كار -ايمني براي بستن قطعه كار

توسط صفحه نظام با فك هاي تك روشناخت نحوه بستن قطعات لنگ  –وسايل مورد نياز آن 
اصول رعايتظام يا چهار نظام با بستن قطعه كار به روش مناسب توسط سه ن -تعويض فك سه نظاممهارت :

بستن قطعات لنگ با رعايت اصول فني - فني
نحوه انجام فرآيندهاي –تراش قطعات نامنظم)  -فرآيندهاي خاص روي دستگاه تراش (سنگ زنيدانش: خاصانجام عمليات-6

-استفاده از آنهاگيري و كنترل و نحوه انواع وسايل اندازه -اصول نقشه خواني -خاص روي دستگاه تراش
م عمليات خاص روي دستگاه تراشامعايب و مزاياي انج

گيري قطعهكنترل و اندازه -انجام عمليات خاص مطابق نقشه روي دستگاه تراش با رعايت اصول فنيمهارت: 
در كليه مراحل انجام كار

زار، صحيح و محكم بستن قطعه كار،حصول اطمينان از آماده به كار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن اب-1 ايمني
رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از -2مناسب بودن پارامترهاي ماشين كاري اثر گذار در ايمني و ... 
رعايت نكات ايمني حين كار -3و ... زينتيلباس كار، كفش ايمني، عينك محافظ، عدم استفاده از لوازم 

روي سه نظام دستگاه، استقرار تراشكار در محل مناسب، متناسب بودن مانند، عدم جاگذاشتن آچار سه نظام
رعايت دقيق اصول ايمني در مماس كردن ابزار با كار و احتمال خارج شدن ارتفاع زيرپايي و سالم بودن آن و

زني،قطعه كار از مابين مرغكها و حصول اطمينان از سالم بودن سنگ سنباده، رعايت اصول ايمني در سنگ
  عايت اصول ايمني در نصب ملحقات دستگاه تراش و ...ر

جويي در جهت استفاده مناسب از دستگاه، ابزار، مواد و زمانكار بايد با نگرش ايمني، دقت ، نظم و صرفه              نگرش
انجام شود.

دن آنها در محل مخصوص و تميز كردن دستگاهها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردور كردن براده توجهات زيست محيطي 
انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
 وسطح مورد نياز كار

 N٤١L٣انتخاب فن آوري هاي مناسب 

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

تگاهدس-سه نظام مته با آچار -دستگاه تراش بهدستگاه سنگ الحاقي -متري با متعلقاتدستگاه تراش يك
200چكش  – 60°نشانسنبه -داركش پايهسوزن خط – 400 × 400 صفحه صافي كارگاهي-مته مرغك -دريل
وسايل- كاريوسايل روغن -رنده داخل تراشي -رنده تراش–زيرپايي  -قطعه كار -نقشه كار  -گرمي

دستگاه سنگ روميزي –آچار تخت -تميزكاري
دانش پايه
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استاندارد عملكرد كار: فرزكاري سطوح تخت مطابق L2سطح صالحيت  ماشين ابزاركمك تكنسينحرفه: 72230192كد حرفه
نقشه توليد قطعات به روش فرزكاريوظيفه:06كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كارفرزكاري سطوح تخت  كار:0601كد كار:

، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارتجزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعه كار-1
شناخت مواد – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

نحوه انتخاب ماشين فرز جهت فرزكاري سطوح -خصوصيات انواع ماشين فرز -انواع ماشين فرز: دانش  آماده سازي دستگاه -2
هايانواع روغن -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي -تخت

يرهنحوه بستن گ- انواع گيره-جداول سرعت برش -عوامل مؤثر در سرعت برش -سرعت برش مفهوم -صنعتي
نحوه تنظيم گيره با ساعت اندازه گيري-روي ميز فرز

–تنظيم تعداد دوران و مقدار پيشروي -تهيه آب صابون -كاري دستگاهروغن - انتخاب ماشين فرزمهارت : 

بستن گيره و تنظيم آن

بستنسازي وآماده-3
انواع تيغه فرزبستن روش   – وي دستگاه فرزانواع ابزارگيرها ر  -آننحوه انتخاب  و انواع تيغه فرز دانش :ابزار

اصول بستن تيغه فرز -نحوه تيزكاري ابزار - زواياي ابزار -تنظيم محور فرز  -روي دستگاه فرز

انتخاب تيغه فرز متناسب با قطعه  – بستن انواع تيغه فرز با رعايت اصول فنيمهارت : 

-گيريبا ساعت اندازه ،تنظيم قطعه كار -نحوه بستن قطعه روي ميز يا گيره -وسايل بستن قطعه كاردانش : بستن قطعه كار-4
اصول بستن قطعه كار در گيره

بستن قطعه كار در گيره با رعايت اصول فني  مهارت :
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ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

م فرزكاري سطوحانجا-5
تخت

-آنهانحوه استفاده از  و كنترل وگيري وسايل اندازه – خوانينقشه -فرآيند فرزكاري سطوح تخت:  دانش
هاي فرزكاري سطوح تختانواع روش

گيري ابعاد قطعه در كليه مراحل توليدو اندازهكنترل -فرزكاري سطوح تخت براساس نقشه:  مهارت
ان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن قطعه كار درحصول اطمين -1 ايمني

جابجايي ايمن و صحيح تجهيزات الزم براي بستن قطعه كار - 2گيره، صحيح بستن گيره روي ميز ماشين و ...
كفش ايمني، عينك نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس كار، -3مانند جابجايي و نصب انواع گيره و ... 

محافظ و ... را رعايت نمايد.
ها، ابزار، مواد و زمانجويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاهكار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه              نگرش

انجام شود.
مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد محلكردن در ها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار دور كردن براده توجهات زيست محيطي 

انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد

N١٥L٢خالق  تفكر وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

-تراش كف تيغه فرز –وسايل بستن تيغه فرز به دستگاه -گيره موازي روميزي-با متعلقاتدستگاه فرز
جداول – )ي دقيقگونيا –ساعت اندازه گيري  –گيري (كوليس اندازه وسايل -ستن قطعه كاروسايل ب

برس مويي –زيرسري سنگ خورده  -200سوهان متوسط  –آچار تخت  - )st٣٧قطعه كار (فوالد  –استاندارد 
نقشه كار- قطعه كار-زيرپايي –چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  وسايل روغن –

پايهدانش
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فرزكاري سطوح شيب دار : استاندارد عملكرد كار  L2 سطح صالحيت كمك تكنسين ماشين ابزار حرفه: 72230192 كد حرفه
 توليد قطعات به روش فرزكاري وظيفه: 06 كد وظيفه: مطابق نقشه 

 ارت: مهسطح شايستگي كار شيب دار فرزكاري سطوح كار: 0602 كد كار:

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

بررسي قطعه كار -1
  شناخت مواد  – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 ر اساس نقشهكنترل جنس قطعه ب -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

نحوه انتخاب  -خصوصيات انواع ماشين فرز -انواع ماشين فرز-نحوه تنظيم زاويه كلگي دستگاه دانش : آماده سازي دستگاه -2
نحوه تنظيم دور و پيشروي روي  -انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي -ماشين فرز جهت فرزكاري سطوح تخت

-جداول سرعت برش -عوامل مؤثر در سرعت برش -سرعت برش مفهوم -  هاي صنعتيانواع روغن -دستگاه
 نحوه تنظيم گيره با ساعت اندازه گيري-نحوه بستن گيره روي ميز ماشين فرز-انواع گيره

 بستن گيره و تنظيم آن–تنظيم تعداد دوران و مقدار پيشروي  - انتخاب ماشين فرز مهارت : 

 بستنسازي وآماده-3
 ابزار

انواع تيغه فرز روي بستن روش  – انواع ابزارگيرها روي دستگاه فرز  -آننحوه انتخاب  و غه فرزانواع تي دانش :
  اصول بستن تيغه فرز -نحوه تيزكاري ابزار -زواياي ابزار -تنظيم محور فرز -دستگاه فرز

  انتخاب تيغه فرز متناسب با قطعه  - بستن انواع تيغه فرز با رعايت اصول فنيمهارت : 

-تنظيم قطعه كار با ساعت اندازه -روي ميز يا گيرهكار  نحوه بستن قطعه  -وسايل بستن قطعه كاردانش : بستن قطعه كار-4

 اصول بستن قطعه كار در گيره -گيري

 بستن قطعه كار در گيره با رعايت اصول فني  مهارت :
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، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارتجزء شايستگي مراحل كار

انجام فرزكاري سطوح-5
دارشيب

گيري ووسايل اندازه –خواني نقشهاصول  -هاي آندار و انواع روششيبفرآيند فرزكاري سطوح :  دانش
داردر كنترل سطوح شيب نحوه استفاده از آنها كنترل و
در كليه مراحل دارسطوح شيب گيري ابعادرل و اندازهكنت-براساس نقشه دارشيب فرزكاري سطوح:  مهارت
توليد

حصول اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن قطعه كار در -1 ايمني
جابجايي ايمن و صحيح تجهيزات الزم براي بستن قطعه كار - 2گيره، صحيح بستن گيره روي ميز ماشين و ...

نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس كار، كفش ايمني، عينك -3جابجايي و نصب انواع گيره و ...  مانند
محافظ و ... را رعايت نمايد.

ها، ابزار، مواد و زمانجويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاهكار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه              نگرش
انجام شود.

مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد
N١٥L٢تفكر خالق  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

تيغه فرز –وسايل بستن تيغه فرز به دستگاه  -گيره موازي روميزي -متعلقاتاونيورسال بادستگاه فرز
–)  ي دقيقگونيا –ساعت اندازه گيري  – 05/0گيري (كوليس اندازهوسايل  -وسايل بستن قطعه كار -اي زاويه

–زيرسري سنگ خورده -200سوهان متوسط  –آچار تخت  - )st٣٧قطعه كار (فوالد  –جداول استاندارد 

زيرپايي -چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  وسايل روغن –برس مويي 
دانش پايه
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

 

 L2 سطح صالحيت كمك تكنسين ماشين ابزار حرفه: 72230192 كد حرفه
  فرزكاري شيار ها مطابق نقشهاستاندارد عملكرد كار: 

 روش فرزكاريتوليد قطعات به  وظيفه: 06 كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار فرزكاري شيارها كار: 0603 كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

  اخت مواد شن – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 بر اساس نقشه كار كنترل جنس قطعه -بر اساس نقشه كار كنترل ابعاد قطعهمهارت : 

 - شيارنحوه انتخاب ماشين فرز جهت فرزكاري  -خصوصيات انواع ماشين فرز -انواع ماشين فرزدانش :  آماده سازي دستگاه -2
- هاي صنعتيانواع روغن -روي دستگاه نحوه تنظيم دور و پيشروي -انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي

نحوه بستن گيره روي  -انواع گيره-جداول سرعت برش -عوامل مؤثر در سرعت برش -سرعت برش فهومم
 نحوه تنظيم گيره با ساعت اندازه گيري-ميز ماشين فرز

-ر پيشرويتنظيم تعداد دوران و مقدا -تهيه آب صابون -كاري دستگاهروغن - انتخاب ماشين فرزمهارت : 
 بستن گيره و تنظيم آن

 بستنسازي وآماده-3
 ابزار

 – انواع ابزارگيرها روي دستگاه فرز  -آننحوه انتخاب  شيار وانواع تيغه فرزهاي مورد استفاده جهت  دانش :
اصول  -نحوه تيزكاري ابزار -زواياي ابزار -تنظيم محور فرز -انواع تيغه فرز روي دستگاه فرزبستن روش 
  ن تيغه فرزبست

  انتخاب تيغه فرز متناسب با قطعه - بستن انواع تيغه فرز با رعايت اصول فني مهارت : 

-تنظيم قطعه كار با ساعت اندازه -روي ميز يا گيرهكار  نحوه بستن قطعه  -وسايل بستن قطعه كاردانش : بستن قطعه كار-4

 اصول بستن قطعه كار در گيره -گيري

 با رعايت اصول فني ن قطعه كار در گيرهبست   مهارت :
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
از نحوه استفاده  گيري و كنترل ووسايل اندازه –خواني نقشه اصول -انواع شيارهافرآيند فرزكاري :  دانش  انجام فرزكاري شيارها-5

  آنها
  در كليه مراحل توليد شيار گيري ابعادو اندازهكنترل -براساس نقشه شيارهافرزكاري انجام :  مهارت

 

حصول اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن قطعه كار در  -1 ايمني
ن و صحيح تجهيزات الزم براي بستن قطعه كار جابجايي ايم - 2گيره، صحيح بستن گيره روي ميز ماشين و ...

نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس كار، كفش ايمني، عينك  -3مانند جابجايي و نصب انواع گيره و ... 
  محافظ و ... را رعايت نمايد.

ها، ابزار، مواد و زمان از دستگاه جويي در راستاي استفاده مناسبكار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه              نگرش
  انجام شود.

مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد  محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N١٢L٢ تصميم گيري وسطح مورد نياز كار

اد، ابزار، تجهيزات، اسن
 مواد مصرفي و منابع

 تيغه فرز –وسايل بستن تيغه فرز به دستگاه  -گيره موازي روميزي -اونيورسال با متعلقاتدستگاه فرز
ي گونيا –ساعت اندازه گيري  – 05/0(كوليس  گيري اندازه وسايل -وسايل بستن قطعه كار - شيارتراش

برس  –زيرسري سنگ خورده  -200وهان متوسط س –آچار تخت  - قطعه كار  –جداول استاندارد  – )دقيق
  زيرپايي -چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  وسايل روغن –مويي 

  دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

استاندارد عملكرد كار: فرزكاري سطوح فرم دار  L2 سطح صالحيت كمك تكنسين ماشين ابزار حرفه: 72230192 كد حرفه
 مطابق نقشه

 توليد قطعات به روش فرزكاري وظيفه: 06كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار فرم دار فرزكاري سطوح كار: 0604 كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

  شناخت مواد  – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –ري گيانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

 -نحوه انتخاب ماشين فرز جهت فرزكاري شيار  -خصوصيات انواع ماشين فرز -انواع ماشين فرزدانش :  آماده سازي دستگاه -2
- هاي صنعتيانواع روغن -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -دار پيشرويانتخاب تعداد دور و مق

نحوه بستن گيره روي ميز -انواع گيره-شجداول سرعت بر -عوامل مؤثر در سرعت برش -سرعت برش فهومم
دستگاه تقسيم و ميز گردان و روشهاي بستن و تنظيم -نحوه تنظيم گيره با ساعت اندازه گيري-ماشين فرز

 آنها

-يتنظيم تعداد دوران و مقدار پيشرو -تهيه آب صابون -كاري دستگاهروغن - انتخاب ماشين فرزمهارت : 
 دستگاه تقسيم و ميز گردان و تنظيم آنهاو بستن گيره 

 بستنسازي وآماده-3
 ابزار

 –ن تيغه فرز وسايل بست -نحوه انتخاب تيغه فرز -فرمانواع تيغه فرزهاي مورد استفاده جهت سطوح  دانش :
تنظيم  -انواع تيغه فرز روي دستگاه فرزبستن  روش – انواع ابزارگيرها روي دستگاه فرز - نحوه بستن تيغه فرز

 نحوه استفاده از مته لنگ –مته لنگ  -اصول بستن تيغه فرز -نحوه تيزكاري ابزار -زواياي ابزار -محور فرز

بستن مته لنگ و – انتخاب تيغه فرز متناسب با قطعه - نيبستن انواع تيغه فرز با رعايت اصول فمهارت : 
 تنظيم آن با رعايت اصول فني

روش هاي بستن قطعه كار متناسب با مرحله كاري توسط گيره يا دستگاه تقسيم يا ميز گردان و اصول دانش : بستن قطعه كار-4
 مربوطه

 و تنظيم آن با رعايت اصول فني بستن قطعه كار توسط وسيله متناسب با مرحله كاري  مهارت :
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  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
انجام فرزكاري سطوح -5

  دارفرم
 نحوه استفاده از گيري و كنترل ووسايل اندازه –خواني نقشه اصول -دارفرمفرآيند فرزكاري سطوح :  دانش
  آنها

  در كليه مراحل توليد فرم گيري ابعادكنترل و اندازه-براساس نقشه دارفرمفرزكاري :  مهارت

 

حصول اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن قطعه كار در  -1 ايمني
تجهيزات الزم براي بستن قطعه كار  جابجايي ايمن و صحيح - 2گيره، صحيح بستن گيره روي ميز ماشين و ...

نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس كار، كفش ايمني، عينك  -3مانند جابجايي و نصب انواع گيره و ... 
  محافظ و ... را رعايت نمايد.

ها، ابزار، مواد و زمان اهجويي در راستاي استفاده مناسب از دستگكار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه              نگرش
  انجام شود.

مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد  محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N١١L٢ استدالل وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 رفي و منابعمواد مص

 تيغه فرز –وسايل بستن تيغه فرز به دستگاه  -گيره موازي روميزي -اونيورسال با متعلقاتدستگاه فرز
 ي دقيق)گونيا –ساعت اندازه گيري  – 05/0(كوليس گيري  وسايل اندازه -وسايل بستن قطعه كار -تراشي فرم

 –زيرسري سنگ خورده  -200سوهان متوسط  –آچار تخت  - )st٣٧قطعه كار (فوالد  –جداول استاندارد  –
صفحه -دستگاه تقسيم-يزيرپاي –چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  وسايل روغن –برس مويي 

  نقشه كار -گردان
  دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

چرخ دنده ساده  تراشيدناستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193 كد حرفه
   مطابق نقشه

 

 توليد قطعات به روش فرزكاري وظيفه: 06 كد وظيفه :

 : مهارتسطح شايستگي كار تراشيدن چرخ دنده ساده كار: 0605 كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

  اوليه
  شناخت مواد  – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيري انواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه ش :دان

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشهمهارت : 

دنده  ز جهت فرزكاري چرخنحوه انتخاب ماشين فر -خصوصيات انواع ماشين فرز -انواع ماشين فرزدانش :  آماده سازي دستگاه -2
هاي انواع روغن -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي -ساده

دستگاه تقسيم و نحوه -جداول سرعت برش -عوامل مؤثر در سرعت برش -سرعت برش مفهوم -صنعتي
 بستن و تنظيم و محاسبات آن

-يتنظيم تعداد دوران و مقدار پيشرو -تهيه آب صابون -اري دستگاهكروغن - انتخاب ماشين فرزمهارت : 
  بستن دستگاه تقسيم و تنظيم آن

سازي و بستن آماده-3
 ابزار

انواع تيغه فرز بستن روش   – انواع ابزارگيرها روي دستگاه فرز  -آننحوه انتخاب  و انواع تيغه فرز دانش :
 تيغه فرز - اصول بستن  تيغه فرز -نحوه تيزكاري ابزار - ي ابزارزوايا -تنظيم محور فرز  -روي دستگاه فرز

 مدولي تيغه فرز  تنظيم روش– مدولي نحوه انتخاب تيغه فرز  - مدولي

  متناسب با قطعه مدولي انتخاب تيغه فرز   – با رعايت اصول فني مدولي بستن تيغه فرز مهارت : 

-تنظيم قطعه كار با ساعت اندازه -دستگاه تقسيمنحوه بستن قطعه روي  -اروسايل بستن قطعه كدانش : بستن قطعه كار-4

 اصول فني بستن قطعه كار روي دستگاه تقسيم -گيري

 بستن قطعه كار روي دستگاه تقسيم با رعايت اصول مربوطه  مهارت :
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  وجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و تجزء شايستگي مراحل كار

 
انجام فرزكاري چرخ -5

   دنده ساده
محاسبات  -گيري و كنترلوسايل اندازه –اصول نقشه خواني  -فرآيند فرزكاري چرخ دنده ساده:  دانش

 هاي سادههدندمربوط به چرخ

گيري ابعاد قطعه در كنترل و اندازه -اساس نقشه و محاسبات انجام شده فرزكاري چرخ دنده ساده بر:  مهارت
  مراحل توليد

 
  

 

حصول اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن قطعه در دستگاه  -1 ايمني
جابجايي ايمن و صحيح تجهيزات الزم براي  -2تقسيم روي ميز ماشين و ...دستگاه بستن تقسيم، صحيح 

نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس  رعايت -3 دستگاه تقسيمبستن قطعه كار مانند جابجايي و نصب 
  كار، كفش ايمني، عينك محافظ و ... 

ها، ابزار، مواد و زمان يي در راستاي استفاده مناسب از دستگاهجوكار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه              نگرش
  انجام شود.

مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد  محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٩٢L٣ و رياضي سبهشايستگي محا وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 -مدولي تيغه فرز –وسايل بستن تيغه فرز به دستگاه -دستگاه تقسيم-اونيورسال با متعلقاتدستگاه فرز
ي گونيا –ساعت اندازه گيري  -دنده  كوليس چرخ – 05/0(كوليس گيري  وسايل اندازه -وسايل بستن قطعه كار

كاري  وسايل روغن –برس مويي  -200سوهان متوسط  –آچار تخت  - قطعه كار  –جداول استاندارد  – ق)دقي
 گوشتي پيچ – زيرپايي –چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –

 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

ها مطابق چند ضلعي د كار: فرزكارياستاندارد عملكر L2 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزاركمك  حرفه: 72230192 كد حرفه
  نقشه 

 

 توليد قطعات به روش فرزكاري وظيفه: 06كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار  تراشيدن چند ضلعي كار: 0606 كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 اوليه
 مواد شناخت –گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه - گيري انواع وسايل اندازه -ول نقشه خوانياص: دانش 

 مطابق نقشه كنترل جنس قطعه كار -مطابق نقشه  ابعاد قطعه كار كنترل:مهارت 

انواع تيغه  -ها  جهت تراشيدن چند ضلعي نحوه انتخاب ماشين فرز -خصوصيات انواع ماشين فرز دانش: سازي دستگاهآماده-2
نحوه بستن تيغه  -وسايل بستن تيغه فرز -نحوه انتخاب تيغه فرز  –هافرزهاي مورد استفاده جهت چند ضلعي

انواع دستگاه تقسيم و  - نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه - انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي -فرز
نحوه تنظيم دستگاه تقسيم برحسب تعداد اضالع  -محاسبات الزم جهت تراشيدن چندضلعي -خصوصيات آن

 نحوه ساعت كردن دستگاه تقسيم و دستگاه مرغك مربوطه -چندضلعي

تنظيم  - انتخاب دستگاه تقسيم - تنظيم مقدار پيشروي -تنظيم تعداد دور -انتخاب ماشين فرز مهارت:
 تعداد اضالع چند ضلعي تنظيم دستگاه تقسيم برحسب -دستگاه تقسيم و مرغك با ساعت و بستن آنها

و بستن سازيآماده-3
 ابزار

روش بستن انواع تيغه فرز روي  -گيرها روي دستگاه فرزارانواع ابز -انواع تيغه فرز و نحوه انتخاب آن دانش :
 اصول بستن تيغه فرز -نحوه تيزكاري ابزار -زواياي ابزار -تنظيم محور فرز -دستگاه فرز

 انتخاب تيغه فرز متناسب با قطعه  -ه فرز با رعايت اصول فنيبستن انواع تيغ: مهارت 

بستن قطعه كار-4
تنظيم وسايل بستن و قطعه كار  -نحوه تنظيم عمق بار -نحوه بستن قطعه كار -وسايل بستن قطعه كاردانش : 

 گيريبا ساعت اندازه

تنظيم قطعه  -گيريبا ساعت اندازهتنظيم وسايل بستن قطعه كار  - استقرار وسايل بستن قطعه كار مهارت :
 تنظيم عمق بار -گيريكار با ساعت اندازه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
نحوه استفاده از  - گيري و كنترل زهوسايل اندا -خوانياصول نقشه -فرآيند فرزكاري چند ضلعي ها: دانشهافرزكاري چند ضلعي-5

 گيريوسايل اندازه

  گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدكنترل و اندازه -اساس نقشه فرزكاري چند ضلعي ها بر: مهارت

 
 
 

حصول اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن قطعه در دستگاه  -1ايمني
جابجايي ايمن و صحيح تجهيزات الزم براي  -2دستگاه تقسيم روي ميز ماشين و ...بستن م، صحيح تقسي

رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس  -3 بستن قطعه كار مانند جابجايي و نصب دستگاه تقسيم
  كار، كفش ايمني، عينك محافظ و ... 

ها، ابزار، مواد و زمان جويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاه، دقت، نظم و صرفهكار بايد با نگرش ايمني             نگرش
  انجام شود.

مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد  محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٩٢L٣ و رياضي شايستگي محاسبه نياز كاروسطح مورد 

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

انگشتي و فشنگي و فرزگير به  تيغه فرز -دستگاه تقسيم با متعلقات -اونيورسال با متعلقاتدستگاه فرز
 –ازه گيري ساعت اند – 05/0(كوليس گيري  وسايل اندازه -وسايل بستن قطعه كار -همراه آچار مربوطه

وسايل  –برس مويي  -200سوهان متوسط  –آچار تخت  -قطعه كار  –جداول استاندارد  – ي دقيق)گونيا
 نقشه كار-زيرپايي–گوشتي  پيچ –چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  روغن

 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  

هاي استاندارد عملكرد كار: تراشيدن چرخ دنده L3صالحيتسطح تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193كد حرفه
  خاص مطابق نقشه

 

 توليد قطعات به روش فرزكاري وظيفه: 06 كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار هاي خاصتراشيدن چرخ دنده كار: 0607كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
اوليهقطعه كاربررسي-1

 شناخت مواد -گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه -گيري وسايل اندازه –اصول نقشه خواني : دانش 

 مطابق نقشه كنترل جنس قطعه كار -مطابق نقشه ابعاد قطعه كار كنترل:مهارت 

انواع  -هاي خاص جهت تراشيدن چرخ دنده شين فرزنحوه انتخاب ما -خصوصيات انواع ماشين فرز دانش: سازي دستگاهآماده-2
 -انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي–هاي خاصتيغه فرزهاي مورد استفاده جهت تراشيدن چرخ دنده

– انتخاب دور - تنظيمات روي دستگاه براي دنده خاص نحوه انجام -هاي خاصتنظيمات خاص ويژه دنده

 -انواع دستگاه تقسيم و خصوصيات آن -شروي روي دستگاهنحوه تنظيم دور و پي -انتخاب پيشروي 
 -نحوه تنظيم دستگاه تقسيم برحسب تعداد دنده چرخ دنده -خاصمحاسبات الزم جهت تراشيدن چرخ دنده 

 نحوه ساعت كردن دستگاه تقسيم و دستگاه مرغك مربوطه

تنظيم تعداد  -هاي خاصيژه دندهتنظيمات و-بستن تيغه فرز -انتخاب تيغه فرز -انتخاب ماشين فرز مهارت:
تنظيم دستگاه تقسيم و متعلقات آن برحسب نوع دنده  -انتخاب دستگاه تقسيم -تنظيم مقدار پيشروي  -دور

 گيريتنظيم دستگاه تقسيم با ساعت اندازه -خاص

و بستن سازي آماده -3
 ابزار

روش بستن انواع تيغه فرز روي  -دستگاه فرز انواع ابزارگيرها روي -و نحوه انتخاب آنفرز انواع تيغه : دانش 
 اصول بستن تيغه فرز -نحوه تيزكاري ابزار - زواياي ابزار  -تنظيم محور فرز -دستگاه فرز

 انتخاب تيغه فرز مناسب -بستن انواع تيغه فرز با رعايت اصول فني:  مهارت

تنظيم وسايل بستن و قطعه كار  -نحوه تنظيم عمق بار -كارنحوه بستن قطعه  -وسايل بستن قطعه كار:  دانشبستن قطعه كار-4
 گيريبا ساعت اندازه

 تنظيم عمق بار -تنظيم قطعه كار  - بستن قطعه كار مهارت :
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
فرزكاري چرخ  انجام -5

 اي خاصهدنده
نحوه  -و كنترل گيريوسايل اندازه –اصول نقشه خواني  -هاي خاصفرآيند فرزكاري چرخ دنده:  دانش

 گيرياستفاده از وسايل اندازه

 گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدكنترل و اندازه -فرزكاري چرخ دنده خاص براساس نقشه:  مهارت

 
 

ار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن قطعه در دستگاه حصول اطمينان از آماده بك -1ايمني
جابجايي ايمن و صحيح تجهيزات الزم براي  -2تقسيم، صحيح بستن دستگاه تقسيم روي ميز ماشين و ...

رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس  -3بستن قطعه كار مانند جابجايي و نصب دستگاه تقسيم 
  كفش ايمني، عينك محافظ و ... كار،

ها، ابزار، مواد و زمان جويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاهكار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه             نگرش
  انجام شود.

ص و تميز كردن دستگاه بايد مخصو محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٩٢L٣ و رياضي شايستگي محاسبه وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

تيغه  –وسايل بستن تيغه فرز به دستگاه  -دستگاه تقسيم با متعلقات -اونيورسال با متعلقاتدستگاه فرز
ساعت اندازه  -دنده  كوليس چرخ – 05/0(كوليس گيري  وسايل اندازه -وسايل بستن قطعه كار -يمدول فرز

زيرسري سنگ  -200سوهان متوسط  –آچار تخت  - قطعه كار  –جداول استاندارد  – ي دقيق)گونيا –گيري 
 كارنقشه -زيرپايي –چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  وسايل روغن –برس مويي  –خورده 

 دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار   

  

استاندارد عملكرد كار: تراشيدن شيارهاي مارپيچ  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193 كد حرفه
 مطابق نقشه 

 توليد قطعات به روش فرزكاري وظيفه: 06 كد وظيفه:

 : مهارتگي كارسطح شايست تراشيدن شيارهاي مارپيچ كار: 0608 كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 مواد شناخت –گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه- گيري انواع وسايل اندازه -اصول نقشه خواني:  دانشاوليهقطعه كاربررسي-1

 مطابق نقشه نس قطعه كاركنترل ج-مطابق نقشهابعاد قطعه كاركنترلمهارت :

انواع تيغه  -جهت تراشيدن شيارهاي مارپيچ  نحوه انتخاب ماشين فرز -خصوصيات انواع ماشين فرز: دانش سازي دستگاهآماده-2
 -وسايل بستن تيغه فرز -نحوه انتخاب تيغه فرز  -فرزهاي مورد استفاده جهت تراشيدن شيارهاي مارپيچ

 –تنظيمات ويژه شيارهاي مارپيچ روي دستگاه  -مقدار پيشرويو تعداد دور  انتخاب -نحوه بستن تيغه فرز
نحوه تنظيم دستگاه  –انتخاب دستگاه تقسيم  -نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه  -انتخاب پيشروي 

  نحوه تتظيم دستگاه تقسيم –تقسيم و مرغك با ساعت و بستن آنها 

 -تنظيم مقدار پيشروي -تنظيم تعداد دور -بستن تيغه فرز -يغه فرزانتخاب ت -انتخاب ماشين فرز مهارت:
تنظيم دستگاه تقسيم و متعلقات آن براي  - انتخاب دستگاه تقسيم -تنظيمات ويژه دستگاه براي شيار مارپيچ

 تنظيم دستگاه تقسيم و مرغك با ساعت و بستن آنها -شيارهاي مارپيچ

متعلقات سازيآماده-3
 تراشيمارپيچ

 محاسبات الزم و تنظيمات الزم جهت شيار مارپيچ و تعداد شيارها -متعلقات مربوطه براي شيار مارپيچ انش :د

 نصب متعلقات مارپيچ تراشي:  مهارت

سازي و بستن آماده -4
 ابزار

روي  روش بستن انواع تيغه فرز -انواع ابزارگيرها روي دستگاه فرز -انواع تيغه فرز و نحوه انتخاب آن: دانش
 اصول بستن تيغه فرز -نحوه تيزكاري ابزار -زواياي ابزار -تنظيم محور فرز -دستگاه فرز

 انتخاب تيغه فرز مناسب - بستن انواع تيغه فرز با رعايت اصول فني: مهارت
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
تنظيم وسايل بستن و قطعه  -نحوه تنظيم عمق بار -نحوه بستن قطعه كار -وسايل بستن قطعه كار:  دانشبستن قطعه كار-5

 گيريكار با ساعت اندازه

  تنظيم عمق بار -تنظيم قطعه كار  - بستن قطعه كار : مهارت

 
تراشيدن شيارهاي  -6

 مارپيچ
نحوه استفاده از  -و كنترلگيري وسايل اندازه –ل نقشه خواني اصو -فرآيند فرزكاري شيار مارپيچ:  دانش

 گيريوسايل اندازه

 در مراحل توليدابعاد قطعه كار  گيريو اندازه كنترل -فرزكاري شيار مارپيچ براساس نقشه:  مهارت

قطعه در دستگاه حصول اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، صحيح بستن تيغه فرز، صحيح بستن  -1ايمني
جابجايي ايمن و صحيح تجهيزات الزم براي  -2تقسيم، صحيح بستن دستگاه تقسيم روي ميز ماشين و ...

رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس  -3بستن قطعه كار مانند جابجايي و نصب دستگاه تقسيم 
  كار، كفش ايمني، عينك محافظ و ...

ها، ابزار، مواد و زمان جويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاهبايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفهكار              نگرش
  انجام شود.

مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد  محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 
  انجام شود.

فني كد شايستگي هاي غير
  N٩٢L٣ و رياضي شايستگي محاسبه وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل بستن تيغه  -تراشي متعلقات مارپيج –دستگاه تقسيم با متعلقات -اونيورسال با متعلقاتدستگاه فرز
ساعت اندازه  – 05/0(كوليس گيري  دازهوسايل ان - وسايل بستن قطعه كار - فرم تيغه فرز –فرز به دستگاه 

 –برس مويي  -200سوهان متوسط  –آچار تخت  - قطعه كار  –جداول استاندارد  – ي دقيق)گونيا –گيري 
 زيرپايي -چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  وسايل روغن

 دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار   

 

  1-4نمون برگ تحليل كار 

داخلي  خاري استاندارد عملكرد كار: تراشيدن جا L3 سطح صالحيت ن ابزارتكنسين ماشي حرفه: 31150193 كد حرفه
 مطابق نقشه

  توليد قطعات به روش فرزكاري وظيفه: 06 كد وظيفه:
 : مهارتسطح شايستگي كار  خارداخليي تراشيدن جا كار: 0609 كد كار:

  يطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار اوليه -1

 مواد شناخت –گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه -گيريانواع وسايل اندازه -اصول نقشه خواني:  دانش

 مطابق نقشه كنترل جنس قطعه كار -مطابق نقشه ابعاد قطعه كار كنترل: مهارت

انواع  -نحوه انتخاب ماشين فرز -لقات مربوط به جاخارهاي داخليمتع –خصوصيات انواع ماشين فرز : دانش سازي دستگاهآماده-2
 -انتخاب تعداد دور و مقدار پيشروي -نحوه انتخاب تيغه فرز  –مورد استفاده جهت تراشيدن جاخار ابزار

انواع دستگاه تقسيم و   - نحوه تنظيم دور و پيشروي روي دستگاه -انتخاب پيشروي  – انتخاب دور
 نحوه ساعت كردن دستگاه تقسيم -ه تنظيم دستگاه تقسيم نحو -خصوصيات آن

تنظيم تعداد  -تنظيمات ويژه جاخار داخلي-بستن تيغه فرز -انتخاب تيغه فرز -انتخاب ماشين فرز: مهارت
 بستن دستگاه تقسيم و تنظيم آن -انتخاب دستگاه تقسيم -تنظيم مقدار پيشروي  -دور

سازي و بستن آماده -3
 ابزار

روش -انواع ابزارگيرها روي دستگاه فرز -نحوه انتخاب ابزار -انواع ابزار تراشيدن جاي خار داخلي:  دانش
نحوه  - زواياي ابزار -تنظيم محور فرز و ابزار تراشيدن جاي خار داخلي -بستن ابزار تراشيدن جاي خار داخلي

 اصول بستن ابزار -يزكاري ابزارت

انتخاب ابزار مناسب جهت تراشيدن جاي  -فنيار داخلي با رعايت اصول بستن ابزار تراشيدن جاي خ:  مهارت
 خار داخلي

بستن قطعه كار-4
 تنظيم قطعه كار -نحوه تنظيم عمق بار -نحوه بستن قطعه كار -: وسايل بستن قطعه كار دانش

 تنظيم عمق بار -تنظيم قطعه كار  - بستن قطعه كار :مهارت 
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  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
تراشيدن جاي خار -5

 داخلي
 گيري و كنترلوسايل اندازه –اصول نقشه خواني  -فرآيند فرزكاري جاخار داخلي: دانش

  راحل توليدگيري ابعاد قطعه در مكنترل و اندازه– : فرزكاري جاخار داخلي براساس نقشه مهارت

 
 
 

گي دستگاه، صحيح بستن حصول اطمينان از آماده بكار و ايمن بودن دستگاه، تغيير وضعيت صحيح كله -1ايمني
جابجايي ايمن  -2و ... زني، صحيح بستن قطعه كار در دستگاه تقسيم، صحيح بستن دستگاه تقسيمابزار كله

سازي يم دقيق و مطمئن طول كورس و تعداد آن، ايمنتنظ -3 زنيو صحيح تجهيزات الزم جهت انجام كله
رعايت نكات ايمني فردي مانند استفاده از لباس كار، كفش ايمني، عينك  -4زن در هنگام تنظيم مسير كله

  محافظ و ...
ابزار، مواد و زمان  ها،جويي در راستاي استفاده مناسب از دستگاهكار بايد با نگرش ايمني، دقت، نظم و صرفه             نگرش

  انجام شود.
مخصوص و تميز كردن دستگاه بايد  محلها و ساير مواد آالينده از محيط كار و انبار كردن در دور كردن براده توجهات زيست محيطي 

  انجام شود.
شايستگي هاي غير فني كد 

  N١٣L٣ حل مساله وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 منابع مواد مصرفي و

ابزار  – دستگاه تقسيم با متعلقات –باالبر كارگاهي –زنيگي كلهكله-اونيورسال با متعلقاتدستگاه فرز
ي گونيا –ساعت اندازه گيري  – 05/0(كوليس گيري  وسايل اندازه -وسايل بستن قطعه كار -زني جاي خار كله

زيرسري سنگ خورده  -روبنده  -200متوسط سوهان  –آچار تخت  - قطعه كار  –جداول استاندارد  – دقيق)
 زيرپايي -چكش الستيكي  –وسايل تميزكاري  –كاري  وسايل روغن –برس مويي  –
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  

كمك تكنسين ماشين  نام حرفه: 72230192 كد حرفه
 ابزار

 زني قطعات با دستگاهسنگاستاندارد عملكرد كار:  L2 سطح صالحيت
 سنگ تخت مطابق نقشه

 سنگ زني و ابزار تيز كني  وظيفه : 07كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار  سنگ زني سطوح تخت  كار : 0701  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار  -1

 مواد شناخت –گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه –گيريواع وسايل اندازهان -خواني: اصول نقشه دانش  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه:مهارت 

قطعه آماده سازي  -2
 كار

-وسايل مورد نياز جهت خط -اصول سوهانكاري -كارياصول اره -كشياصول خط -خوانياصول نقشهدانش: 

وسايل مورد نياز در سوهان كاري  -وسايل مورد نياز و نحوه استفاده از آن در اره كاري -شي و نحوه انجام آنك
 هاو نحوه استفاده از آن

كاري سوهان -كاري قطعه كار با رعايت اصول مربوطهاره - كشي قطعه كار با رعايت اصول فنيخط: مهارت
 قطعه كار با رعايت اصول مربوطه

 سازي دستگاهدهآما-3
 نحوه تنظيم پيشروي عرضي –نحوه تنظيم سرعت حركت ميز  –نحوه تنظيم كورس حركت  دانش:

 تنظيم پيشروي عرضي –تنظيم سرعت حركت ميز  –تنظيم كورس حركت  :مهارت

 -ده و نحوه اجراي آنباالنس كردن سنگ سنبا -يزكاري سنگ سنباده و نحوه استفاده از آنوسايل ت: دانش  سازي ابزار آماده-4
  روشهاي انتخاب سنگ مناسب -شكل و بنديدانه ،انواع سنگ سنباده از نظر جنس

  يز كردن سنگ سنبادهت –باالنس كردن سنگ سنباده  -بستن سنگ سنباده -انتخاب سنگ سنباده: مهارت
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  ني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمجزء شايستگي مراحل كار

 
  نحوه بستن قطعات جهت سنگ زني تخت –انواع وسايل بستن قطعات جهت سنگ زني تخت :  دانشقطعه كاربستن-5

 
  بستن قطعه كار:  مهارت

 
  گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه - : فرايند سنگ زني سطوح تخت دانش زني سطوح تختسنگ-6

 

 گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدكنترل و اندازه - انجام سنگ زني سطوح تخت: مهارت

زني بايد ضمن استفاده از پوشش مناسب، استفاده از عينك محافظ و كفش ايمني، از محكم در عمليات سنگايمني
 هاي دستگاه اطمينان داشته باشيمبودن سنگ و حفاظ

 كار با رعايت ظرافت، كاهش هزينه، دوام ابزارها و تجهيزاتاول ايمني دوم انجام             نگرش

الزم است مواد آالينده مانند آب صابون، براده، روغن، نخ پنبه و ... از محيط كار دور و در محل مناسب انبار  توجهات زيست محيطي 
شود.

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٧٢L٢ مسئوليت پذيري وسطح مورد نياز كار

هيزات، اسناد، ابزار، تج
 مواد مصرفي و منابع

وسايل باالنس سنگ  –وسايل تيزكاري و اصالح سنگ –وسايل بستن–سنگ سنباده–دستگاه سنگ تخت
 –زبري سنج مقايسه اي  -خارج  يگيرزهاميكرومتر اند –ساعت اندازه گيري  –وسايل بستن قطعه كار  –

سوهان -وسايل كمكي براي بستن قطعه كار-نقشه كار-قطعه كار –جداول استاندارد  –وسايل تميزكاري 
   گيره موازي-كمان اره-200متوسط 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

قطعات با دستگاه استاندارد عملكرد كار: سنگ زني  L3سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزارنام حرفه: 31150193كد حرفه
 نقشه سنگ محور مطابق 

 سنگ زني و ابزار تيز كني  وظيفه : 07كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار  سنگ زني سطوح گرد  كار : 0702  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 مواد شناخت –گيري اده از وسايل اندازهنحوه استف –گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه :دانش   اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشهمهارت 

نحوه  –نحوه تنظيم كورس حركت  -نحوه تنظيم عده دوران كار -: نحوه انتخاب عده دوران قطعه كاردانش آماده سازي دستگاه-2
نحوه  – ي سنگ سنباده مورد استفاده در سنگ زني سطوح گردانواع ماشين ها - تنظيم سرعت حركت 

انتخاب ماشين

 –تنظيم كورس حركت -تنظيم عده دوران براي قطعه كار– انتخاب ماشين سنگ سنباده گردساي مهارت:
 تنظيم سرعت پيشروي 

وسايل تيز كاري  -نتخاب سنگ سنباده نحوه ا –انواع سنگ سنباده از نظر جنس و دانه بندي و شكل  دانش:  سازي ابزارآماده-3
نحوه باالنس  –باالنس كردن سنگ سنباده -نحوه استفاده از وسايل تيز كاري و اصالح سنگ  –اصالح سنگ  و

كردن سنگ سنباده 

 باالنس كردن سنگ -تيزكاري و اصالح سنگ -: انتخاب سنگ سنبادهمهارت

ات بر حسب نوع سنگ زني گردسايي (داخلي و خارجي) و نوع ماشين مورد : انواع وسايل بستن قطع دانشبستن قطعه كار-4
 نحوه استفاده از وسايل بستن قطعه كار –استفاده 

  : بستن قطعه كارمهارت 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
سنگ  انجام عمليات -5
 ي سطوح گرد زن

 و كنترلوسايل اندازه گيري –اصول نقشه خواني  -فرايند سنگ زني سطوح گرددانش :
 در مراحل توليدابعاد قطعه  گيريو اندازه كنترل–انجام سنگ زني سطوح گرد : مهارت

دانش:-6

مهارت:

 و عينك مناسبايمني لباس كار، كفش  استفاده از -سنگ سنباده،اطمينان از محكم بسته شدن قطعه كارايمني

 اهميت دقت در نگهداري ابزار و تجهيزات –اهميت كاهش هزينه–ظرافت انجام كار–دقت              نگرش

اهميت دفع دور ريز ها و مواد آالينده محيطي توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٩٢L٣ رياضي و شايستگي محاسبه وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل  –وسايل تيزكاري و اصالح سنگ سنباده  – وسايل بستن–سنگ سنباده–يدستگاه سنگ گردسا
زبري سنج  -ميكرومتر اندزه گير خارج –ساعت اندازه گيري  –وسايل بستن قطعه كار  –باالنس سنگ 

  نقشه كار–قطعه كار  –جداول استاندارد  -يله و سوراخ فرمان كنترل م –مقايسه اي 
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استاندارد عملكرد كار: سنگ زني سطوح مخروطي  L3سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزارنام حرفه: 31150193كد حرفه
 نقشه مطابق 

 سنگ زني و ابزار تيز كني  وظيفه : 07كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار  سنگ زني سطوح مخروطي  كار : 0703  كار :كد 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 مواد شناخت –گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه –گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشهمهارت :

نحوه  -نحوه انتخاب ماشين  –زني مخروطي  رد استفاده در سنگوهاي سنگ سنباده م انواع ماشين دانش: آماده سازي دستگاه-2
 -اف جهت سنگ زني مخروطينحوه تنظيم زاويه انحر -نحوه تنظيم عده دوران  -انتخاب عده دوران قطعه كار

نحوه تنظيم سرعت حركت  -نحوه تنظيم كورس حركت 

تنظيم  - تنظيم عده دوران براي قطعه كار–جهت سنگ زني مخروطي  : انتخاب ماشين سنگ سنبادهمهارت
 زني مخروطي تنظيم زاويه انحراف جهت سنگ–تنظيم سرعت پيشروي  –كورس حركت

 وسايل تيز كاري و -نحوه انتخاب سنگ سنباده  –اع سنگ سنباده از نظر جنس و دانه بندي و شكل : انودانش سازي ابزارآماده-3
نحوه باالنس  –باالنس كردن سنگ سنباده –نحوه استفاده از وسايل تيز كاري و اصالح سنگ  –اصالح سنگ 

كردن سنگ سنباده

 ن سنگالنس كردبا –تيزكاري و اصالح سنگ  -: انتخاب سنگ سنبادهمهارت

انواع وسايل بستن قطعات بر حسب نوع سنگ زني مخروطي (داخلي و خارجي) و نوع ماشين مورد  دانش :بستن قطعه كار-4
 نحوه استفاده از وسايل بستن قطعه كار –استفاده 

  : بستن قطعه كارمهارت 
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 مني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايجزء شايستگي مراحل كار

سنگ انجام عمليات  -5
 زني سطوح مخروطي

 و كنترلانواع وسايل اندازه گيري  –اصول نقشه خواني  -: فرايند سنگ زني سطوح مخروطيدانش
 در مراحل توليد ابعاد قطعه گيريو اندازه كنترل–انجام سنگ زني سطوح مخروطي :  مهارت

6-

 

دانش:

مهارت:

ف در شرايط جديد و دقت در لحظه تماس سنگ با قطعه راهاي تنظيم زاويه انحاطمينان از محكم بودن پيچايمني
 كار

 اهميت دقت در نگهداري ابزار و تجهيزات –اهميت كاهش هزينه             نگرش

اهميت دفع دور ريز ها و مواد آالينده محيطي توجهات زيست محيطي 

ير فني كد شايستگي هاي غ
  N٩٢L٣ و رياضي شايستگي محاسبه وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل تيزكاري  – سنگ وسايل بستن – سنگ سنباده–دستگاه سنگ گردساي با قابليت سنگ زني مخروط
زبري سنج –اندازه گيري ساعت  –وسايل بستن قطعه كار  –وسايل باالنس سنگ  –و اصالح سنگ سنباده 

 -وسايل تميز كاري  –آچارهاي تخت  –آچار گلويي  –فرمان كنترل مخروط داخلي و خارجي  –مقايسه اي 
  نقشه كار-ميكرومتر –) st٣٧قطعه كار (فوالد  –جداول استاندارد 
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زني قطعات با دستگاه سنگاستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت رتكنسين ماشين ابزا نام حرفه: 31150193 كد حرفه
 زني بدون مرغك مطابق نقشهسنگ

 سنگ زني و ابزار تيز كني  وظيفه : 07كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار   بدون مرغكسنگ زني   كار : 0704  كد كار :

  توجهات زيست محيطي) ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني وجزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار بررسي-1

 شناخت مواد –گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه –گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشهمهارت :

سنگ اصلي عده دوران  انتخابنحوه  -ماشيننحوه انتخاب  -زني بدون مرغك  سنگ هاي انواع ماشين دانش: آماده سازي دستگاه-2
زاويه انحراف جهت حركت طولي نحوه تنظيم  -عده دوران سنگ اصلي و فرعينحوه تنظيم زاويه  -و فرعي
  قطعه

- سنگ اصلي و فرعيتنظيم عده دوران – بدون مرغكجهت سنگ زني  : انتخاب ماشين سنگ سنبادهمهارت
 تنظيم زاويه انحراف 

وسايل تيز كاري  -نحوه انتخاب سنگ سنباده  –: انواع سنگ سنباده از نظر جنس و دانه بندي و شكل دانش سازي ابزارآماده-3
نحوه باالنس  –باالنس كردن سنگ سنباده –نحوه استفاده از وسايل تيز كاري و اصالح سنگ  –واصالح سنگ 

كردن سنگ سنباده

 سنباده النس كردن سنگبا – سنباده تيزكاري و اصالح سنگ  -تخاب سنگ سنباده: انمهارت

هاي استقرار گاهنحوه استفاده از وسايل و تكيه -زني بدون مرغكگاه در سنگوسايل استقرار و تكيه دانش : قطعه كاراستقرار-4
 زني بدون مرغكدر سنگ

  زني بدون مرغكنگهاي سگاهاستقرار قطعه كار روي تكيه: مهارت 
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 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

- انجام عمليات سنگ -5

 زني بدون مرغك
 گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه - زني بدون مرغكفرآيند سنگ:دانش
 گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدكنترل و اندازه - رغكزني بدون مانجام سنگ:  مهارت

دانش:-6

مهارت:
بايد از دقيق بودن فاصله  -ها استفاده از پوشش مناسب، تنظيم محافظمرغكزني بدوندر عمليات سنگايمني

هاي ايمني اطمينان داشته باشيمها و محافظسنگ
 انجام كار با رعايت ظرافت، كاهش هزينه، دوام ابزارآالت و تجهيزاتابتدا ايمني، دوم             نگرش

 الزم است مواد آالينده و ضايعات از محيط كار دور و در محل مناسب انبار شود توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦٢L٣ مديريت كارها و پروژه ها وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 د مصرفي و منابعموا

وسايل تيزكاري و اصالح سنگ  –وسايل بستن سنگ  –سنگ سنباده–بدون مرغكدستگاه سنگ گردساي
زبري -ميكرومتر اندازه گيري خارجي  –ساعت اندازه گيري  –وسايل استقرار قطعه  –وسايل باالنس سنگ  –

جداول استاندارد  -وسايل تميز كاري  –آچارهاي تخت  –آچار گلويي  –فرمان كنترل ميله  –سنج مقايسه اي 
 نقشه كار-)st٣٧قطعه كار (فوالد  –
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

پرداخت قطعات با دستگاه  استاندارد عملكرد كار: L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 كد حرفه
 زني و ابزار تيز كنيسنگ   وظيفه : 07كد وظيفه:  لپن مطابق نقشه

 : مهارتسطح شايستگي كار  لپن كاري  كار : 0705  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
اوليهقطعه كاربررسي-1

 مواد شناخت - گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه :دانش 

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه مهارت

مواد ساينده و روغن هاي  نحوه انتخاب –لپن كاري  : انواع مواد ساينده و روغن هاي مورد استفاده دردانش آماده سازي دستگاه-2
نحوه انتخاب سرعت چرخشي براي قطعه كار  –لپن  نحوه انتخاب دستگاه –انواع دستگاه لپن  –مورد استفاده 

نحوه تنظيم سرعت چرخشي روي دستگاه –

انتخاب –انتخاب دستگاه لپن  - مشخصات قطعه كار انتخاب مواد ساينده و روغن هاي الزم با توجه به مهارت:
 تنظيم سرعت چرخشي روي دستگاه –سرعت چرخشي براي قطعه كار 

بستن و استقرار و هدايت وسايل  نحوه استفاده از -: انواع وسايل بستن و استقرار و هدايت قطعه كار دانشاستقرار قطعات-3
 قطعه كار

 بستن و استقرار قطعه كار : مهارت

لپن  انجام عمليات -4
 گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه -لپن كاري : فراينددانش  كاري

 گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدكنترل و اندازه -اريلپن ك : انجام عملياتمهارت 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

  
 

  

 

ساينده و  كاري ضمن آماده به كار بودن دستگاه و مطمئن شدن از ايمني آن بايد از تماس مواددر عمليات لپنايمني
 محلول مربوطه خودداري شود.

             نگرش
 اهميت دقت در نگهداري ابزار و تجهيزات  –اهميت كاهش هزينه 

 توجهات زيست محيطي 
 اهميت دفع دور ريز ها و مواد آالينده محيطي

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦١L٣ خودمديريتي وسطح مورد نياز كار

د، ابزار، تجهيزات، اسنا
 مواد مصرفي و منابع

stقطعه كار (فوالد  –جداول استاندارد  –نقشه كار  زبري سنج – مواد ساينده و روغن –دستگاه لپن  –)37
 فرمان كنترل ميله –ميكرومتر  –وسايل تميز كاري –مقايسه اي 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

قطعات به روش هونن  كاريپرداختاستاندارد عملكرد كار: L3سطح صالحيت ارتكنسين ماشين ابزنام حرفه: 31150193كد حرفه
 نقشه  مطابقكاري 

 سنگ زني و ابزار تيز كني  وظيفه : 07كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار  هونن كاري  كار : 0706  كد كار :

  حيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست مجزء شايستگي مراحل كار

 
اوليهقطعه كاربررسي-1

 موادشناخت  –گيري نحوه استفاده از وسايل اندازه –گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشهمهارت :

نحوه تنظيم  – نحوه انتخاب سرعت چرخشي و خطي–ب دستگاه هونن نحوه انتخا –انواع دستگاه هونن  دانش: آماده سازي دستگاه-2
 سرعت چرخشي و خطي روي دستگاه

تنظيم سرعت چرخشي و خطي روي  –انتخاب سرعت چرخشي و خطي  - انتخاب دستگاه هونن مهارت:
 دستگاه

بستن ابزار-3
 ار هونن به دستگاهنحوه بستن ابز -كارينحوه انتخاب ابزار هونن -انواع ابزار هونن دانش:

 بستن ابزار هونن به دستگاه -انتخاب ابزار هونن مهارت:

بستن قطعه كار-4
 نحوه بستن قطعه كار – نحوه انتخاب وسايل بستن -انواع وسايل بستن قطعه كار : دانش

 بستن قطعه كار –بستن قطعه كار  انتخاب وسيله :مهارت 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

انجام عمليات هونن  -5
 كاري

 گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه -: فرايند هونن كاري دانش
 گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدكنترل و اندازه - هونن كاري : انجام عملياتمهارت

 

 

 كاريچنين درست بودن سرعت انتخاب در هوننو كامل بودن و مسائل ايمني شخصي و دستگاه و هم مناسبايمني

 اهميت دقت در نگهداري ابزار و تجهيزات  –اهميت كاهش هزينه              نگرش

 اهميت دفع دور ريز ها و مواد آالينده محيطي توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦٦L٣ مديريت مواد و تجهيزات رد نياز كاروسطح مو

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 –وسايل بستن قطعه كار  –وسايل بستن ابزار هونن  -ابزار هونن  –دستگاه هونن  –قطعه كار  –نقشه كار  مواد مصرفي و منابع

 اردجداول استاند –ميكرومتر داخل سنج  –زبري سنج مقايسه اي  -ساعت اندازه گيري داخلي 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

تيز كردن تيغه فرز و مته توسط  استاندارد عملكرد كار: L3سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزارنام حرفه: 31150193كد حرفه
 سنگ زني و ابزار تيز كني  وظيفه : 07كد وظيفه:   ورسال مطابق جداول استانداردينوسنگ ابزار ا

 : مهارتسطح شايستگي كار  ابزار تيز كني  كار : 0707  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
انواع كله گي  –  ابزار تيز كني نحوه انتخاب ماشين سنگ –  ابزار تيز كني : انواع ماشين هاي سنگ زنيدانش  آماده سازي دستگاه-1

نحوه بستن كله گي ها و وسايل كمكي   -نحوه انتخاب كله گي ها و وسايل كمكي  –كمكي دستگاه  ها و وسايل
سنگ سنبادهكردن نحوه باالنس  –

بستن كله گي ها و وسايل   -انتخاب كله گي ها و وسايل كمكي  –انتخاب ماشين سنگ ابزار تيز كني مهارت:
 كمكي

- بستن ابزار براده -2

 برداري
 -بر حسب نوع كار  نحوه انتخاب سنگ سنباده –ع سنگ سنباده از نظر جنس و دانه بندي و شكل : انوادانش

  –نحوه استفاده از وسايل تيز كاري و اصالح سنگ  –وسايل تيز كاري واصالح سنگ 

باالنس  –تيزكاري و اصالح سنگ سنباده  -: انتخاب سنگ سنباده مناسب برحسب ابزار مورد تيزكاريمهارت
 ن سنگ سنبادهكرد

ابزار مورد بستن  -3
 تيزكاري

تنظيمات الزم بر حسب نوع  –نحوه استفاده از وسايل بستن – ابزار مورد تيزكاري:انواع وسايل بستن دانش 
 كار

 ابزار مورد تيزكاريانجام تنظيمات الزم بر حسب  – ابزار مورد تيزكاري: بستن  مهارت

ابزار انجام عمليات-4
 گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه -: فرايند ابزار تيز كني انواع ابزارهاش دان تيز كني

 در مراحل توليد هگيري ابعاد قطعكنترل و اندازه -ابزار تيز كني : انجام عملياتمهارت 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

 ت محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيسجزء شايستگي مراحل كار

  
 

  

 

ايمني
  مطمئن شدن از نصب صحيح سنگ و حفاظها و قطعات و وسايل كمكي و محكم بسته شدن اتصاالت

             نگرش
 اهميت دقت در نگهداري ابزار و تجهيزات  –اهميت كاهش هزينه  -ظرافت كار  –دقت 

 توجهات زيست محيطي 
 ده محيطياهميت دفع دور ريز ها و مواد آالين

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦٦L٣ مديريت مواد و تجهيزات وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل تيزكاري و اصالح سنگ  – سنگ سنباده – ماشين سنگ ابزار تيز كني–قطعه كار (ابزار)–نقشه كار
آچارها و وسايل الزم  –وسايل كمكي ماشين سنگ ابزار تيز كني كله گي ها و  –سنگ كردن وسايل باالنس  –

زاويه  –ميكرومتر  –كوليس  –جداول استاندارد  –زبري سنج مقايسه اي  –جهت بستن ملحقات و قطعه كار
 مته شابلن – اونيورسالسنج 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

توليد قطعات به روش صفحه استاندارد عملكرد كار:  L2 سطح صالحيت ن ابزارماشي كمك تكنسين نام حرفه: 72230192 كد حرفه
 توليد قطعات به روشهاي خاص  وظيفه : 08كد وظيفه:  تراشي براساس نقشه

 : مهارتسطح شايستگي كار  توليد قطعات به روش صفحه تراشي  كار : 0801  كد كار :

  ، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگرشجزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار بررسي-1

 موادشناخت  –گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه – گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه مهارت

هاي صفحه نحوه بستن رنده -هاي صفحه تراشينحوه انتخاب رنده -هاي صفحه تراشيندهانواع ر دانش: سازي ابزارآماده-2
 زواياي رنده صفحه تراش -نحوه تيزكردن رنده صفحه تراش -تراش

 انتخاب رنده صفحه تراش -بستن رنده صفحه تراش -تيز كردن رنده صفحه تراش مهارت:

نحوه  –نحوه تعيين طول كورس  -نحوه انتخاب ماشين صفحه تراش  –فحه تراش : انواع ماشين هاي صدانش آماده سازي دستگاه-3
نحوه  –نحوه تنظيم تعداد كورس روي دستگاه  –نحوه تعيين تعداد كورس  –تنظيم طول كورس روي دستگاه 

 نحوه تنظيم پيشروي عرضي روي دستگاه –تعيين پيشروي عرضي 
تعيين تعداد  –تنظيم طول كورس روي دستگاه –ل كورس تعيين طو -انتخاب ماشين صفحه تراش  :مهارت
تنظيم مقدار پيشروي عرضي روي  –پيشروي عرضي  انتخاب مقدار–تنظيم تعداد كورس روي دستگاه –كورس 
دستگاه

نحوه ساعت كردن وسايل بستن يا قطعه  – نحوه انتخاب وسايل بستن –انواع وسايل بستن قطعه كار دانش :بستن قطعه كار-4
 كار

 ساعت كردن قطعه كار –بستن قطعه كار  مهارت :
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
انجام عمليات صفحه  -5

 تراشي
  و كنترلانواع وسايل اندازه گيري  –اصول نقشه خواني  -فرايند صفحه تراشي: دانش

 توليد در مراحلابعاد قطعه گيري و اندازه كنترل–انجام عمليات صفحه تراشي : ارتمه

 
 

در كار با دستگاه صفحه تراش، اطمينان از آماده به كار بودن دستگاه (مانند مناسب بودن كورس و محكم ايمني
س كار و عينك ايمني و ...) بسته شدن قطعه كار و ... ) و رعايت مسايل ايمني فردي (مانند مناسب بودن لبا

  .الزم است

 اول ايمني، سپس انجام كار با رعايت دقت، مسايل كاهش هزينه، حفظ دوام ابزار و تجهيزات              نگرش

 بيني شده از قبلو ساير مواد آالينده و انبار كردن آنها در جاهاي پيشدور كردن براده ها توجهات زيست محيطي 

غير فني كد  شايستگي هاي
  N٦٤L٢ مديريت زمان وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل  –گيره  –كوليس  –رنده صفحه تراش  –دستگاه صفحه تراش –)st٣٧قطعه كار (فوالد–نقشه 
-گونيا –گيري  ساعت اندازه –جداول استاندارد  –وسايل تنظيف  –آچار  –كمكي جهت بستن قطعه كار 

  تراز-سوهان متوسط -سنگ ابزارتيزكني روميزي-چكش برنجي

 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 

 

- بورينگتوليد قطعات به روش استاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت ماشين ابزار تكنسين نام حرفه: 31150193 كد حرفه

 د قطعات به روشهاي خاصتولي  وظيفه : 08كد وظيفه: براساس نقشه كاري

 : مهارتسطح شايستگي كار  بورينگ كاريتوليد قطعات به روش   كار : 0802  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 شناخت مواد –گيريتفاده از وسايل اندازهنحوه اس – گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه مهارت

و بستن سازيآماده-2
 قطعه كار

وسايل  -اصول نقشه خواني – قطعه كار وسايل بستناستفاده از نحوه  –انواع وسايل بستن قطعه كار دانش:
 كشي از وسايل خطنحوه استفاده  -كشيخط

 بستن قطعه كار -كشي قطعه كارخط مهارت:

-بستن ابزار سوراخ-3

 كارينحوه بستن انواع مته و ابزارهاي سوراخ -انواع مته -كاريابزارهاي سوراخ: انواع دانش كاري

 كاريبستن ابزار سوراخ -كاري: انتخاب ابزار سوراخمهارت

انجام عمليات  -4
 كاري روي دستگاه بورينگ و اصول مربوطهفرآيند سوراخ ش :دان كاريسوراخ

 كاري قطعه كارسوراخ مهارت :
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي راحل كارم

بستن ابزار مخصوص  -5
 بورينگ

 ابزار نحوه انتخاب – بورينگ انواع ابزار -دستگاه بورينگ نحوه انتخاب  –هاي بورينگ  ه: انواع دستگادانش
نحوه تنظيم  –نحوه انتخاب سرعت چرخشي و خطي  –بورينگ به دستگاه ابزار وسايل بستن –بورينگ 

سرعت چرخشي و خطي روي دستگاه
تنظيم  –انتخاب عده دوران  –بورينگ ابزار بستن–انتخاب ابزار بورينگ–انتخاب دستگاه بورينگ  مهارت:

 تنظيم سرعت پيشروي روي دستگاه –انتخاب سرعت پيشروي  –عده دوران روي دستگاه 
انجام عمليات بورينگ  -6

 كاري
-نحوه استفاده از وسايل اندازه -گيريانواع وسايل اندازه –خواني اصول نقشه -: فرايند بورينگ كاريدانش

گيري
 گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدو اندازهكنترل  - : انجام عمليات بورينگ كاري مهارت

 
در بورينگ كاري بايد از محكم بودن ابزار و قطعه كار اطمينان حاصل نموده و از تجهيزات وسايل ايمني ايمني

  شخصي استفاده شود.
-دقت، سرعت عمل و صرفهبرداري با رويكرد ضمن مدنظر قرار دادن شعار اول ايمني بعد كار، بايد عمل براده             نگرش

انجام پذيرد. جويي
 دور كردن مواد آالينده و ضايعات از محيط كار و انبار كردن آنها به گونه مناسب توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٥٤L٢ شركت در اجتماعات و فعاليت ها وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل بستن ابزار  –وسايل اندازه گيري و كنترل  –بورينگابزار–دستگاه بورينگ–قطعه كار–كارقشه ن
 –ميكرومتر داخلي –ساعت اندازه گيري  –كوليس  -وسايل تميزكاري  –وسايل بستن قطعه كار  –بورينگ 

  گرمي 200چكش -جداول استاندارد
  دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

دنده به روش توليد چرخاستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 د حرفهك
 توليد قطعات به روشهاي خاص  وظيفه : 08كد وظيفه:  هاب مطابق نقشه

 : مهارتسطح شايستگي كار  دنده تراشي با هابچرخ   كار : 0803  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)تگيجزء شايس مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 شناخت مواد –گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه – گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش :  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه مهارت

 -گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه -گيريوسايل اندازه -فرآيند تراشكاري -خوانياصول نقشه دانش: ازي قطعه كارسآماده-2
 نحوه انتخاب و نحوه تنظيم عده دوران و پيشروي –دنده محاسبات چرخ

 تنظيم عده دوران و پيشروي -تراشكاري قطعه براساس نقشه -محاسبه ابعاد الزم مهارت:

تن قطعه كاربس-3
 نحوه استفاده از وسايل بستن قطعه كار –نحوه انتخاب وسايل بستن  -انواع وسايل بستن قطعه كار: دانش

 : بستن قطعه كارمهارت

 سازي ابزارآماده-4
 نحوه بستن ابزار هاب - نحوه انتخاب ابزار هاب -انواع ابزار هاب كاري دانش :

 ابزار هاببستن  -انتخاب ابزار هاب مهارت :
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

نحوه  – نحوه انتخاب عده دوران -نحوه انتخاب ماشين  –نده تراشي با هاب دانواع ماشين هاي چرخ  دانش: آماده سازي دستگاه-5
 –نحوه تنظيم پيشروي مناسب روي دستگاه  – انتخاب پيشروي نحوه –تنظيم عده دوران روي دستگاه 

نحوه تنظيم حركت نسبي دوراني بين محور كار و ابزار روي  -حركت نسبي دوراني بين محور كار و ابزار 
دستگاه
 –انتخاب پيشروي –تنظيم عده دوران روي دستگاه  –انتخاب عده دوران –انتخاب دستگاه هابمهارت:

 تنظيم حركت نسبي دوراني بين محور كار و ابزار – تنظيم پيشروي
انجام عمليات هاب -6

  كاري
 گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه - : فرايند هاب كاري دانش

 گيري ابعاد قطعه در مراحل توليدكنترل و اندازه -: انجام عمليات هاب كاري مهارت

يد از آماده به كاري دستگاه و كار (مانند محكم بودن تيغه و محكم بودن قطعات بابهابادندانهدر تراش چرخايمني
  و ...) اطمينان حاصل شود. . ) و رعايت نكات ايمني فردي (چون لباس مناسب و كفش ايمني.. كار و

 هاهمورد و پايين آوردن هزينايمني، سپس دقت در كار، جلوگيري از استهالك بي ابتدا             نگرش

 و انباشتن آنها در مكان مناسبدور كردن براده ها و مواد آالينده از محيط كار توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٥٥L٣ نمايش قدرت رهبري افراد وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل  –وسايل بستن ابزار هاب كاري –ابزار هاب كاري–هابدستگاه–)st٣٧(فوالدقطعه كار–كارنقشه 
كوليس  – 05/0كوليس  -جداول استاندارد-وسايل تميزكاري -وسايل اندازه گيري و كنترل  –بستن قطعه كار 

  رنده تراش -دستگاه تراش يك متري با متعلقات-ميكرومتر چرخ دنده –ورسال ينوزاويه سنج ا –چرخ دنده 

 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

توليدقطعات با كاروسل استاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 كد حرفه
 توليد قطعات به روشهاي خاص  وظيفه : 08كد وظيفه:  براساس نقشه

 ارت: مهسطح شايستگي كار  توليد قطعات با كاروسل  كار : 0804  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 قطعه كار بررسي -1

 مواد شناخت – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيري انواع وسايل اندازه -خواني: اصول نقشه دانش  اوليه

 كار طبق نقشه جنس قطعه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه مهارت

بستن قطعه كار-2
  نحوه انتخاب وسايل بستن –: انواع وسايل بستن قطعه كار دانش

 : بستن قطعه كار مهارت 

 سازي ابزارآماده-3
 نحوه بستن ابزار -نحوه انتخاب وسايل بستن ابزار - انواع وسايل بستن ابزار -نحوه انتخاب ابزار دانش:

 تن ابزاربس - انتخاب ابزار مهارت:

 - نحوه انتخاب عده دوران -كاروسل  انواع دستگاه -نحوه انتخاب دستگاه  –كاروسل  : انواع ماشيندانش آماده سازي دستگاه-4
 روي دستگاه نحوه تنظيم پيشروي – نحوه انتخاب پيشروي –نحوه تنظيم عده دوران روي دستگاه 

 –انتخاب پيشروي –تنظيم عده دوران روي دستگاه  –انتخاب عده دوران –: انتخاب دستگاه كاروسلمهارت
 تنظيم پيشروي 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

انجام عمليات براده  -5
 و كنترلاندازه گيري  وسايل –اصول نقشه خواني  -فرايند براده برداري با دستگاه كاروسل: دانش  برداري 

 در مراحل توليدابعاد قطعه گيري و اندازه كنترل-انجام عمليات براده برداري با دستگاه كاروسل :  مهارت

 

 

درشروع كار با دستگاه كاروسل، اطمينان از آماده به كاري مجموعه (چون تنظيم مناسب ابزار و محكم بودن ايمني
 ردي (چون لباس كار و عينك مناسب و .. ) الزم است.كار و ...) و رعايت ايمني ف

             نگرش
 ها و توجه به دوام ابزار و ماشين آالتدر حدود استاندارد زماني انجام كار و كاهش هزينه دقت و سرعت عمل

 توجهات زيست محيطي 
 مناسب. و انبار كردن آنها در جاي دور كردن براده ها و مواد آالينده از محيط كار

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٣٤L٣ كاربرد فن آوري اطالعات وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل بستن  –وسايل بستن ابزار براده برداري –ابزار براده برداري–دستگاه كاروسل–قطعه كار–نقشه كار
 –ساعت اندازه گيري  –ميلي متر 500با گستره كوليس  -ستانداردجداول ا -وسايل تميزكاري–قطعه كار 

 پرگار اندازه گير داخل ساعتي-وسايل روغن كاري-فرمان كنترل ميله و سوراخ
 دانش پايه
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1-4نمون برگ تحليل كار   

عات با روش اسپارك استاندارد عملكرد كار: توليد قط L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 كد حرفه
 براساس نقشه

 توليد قطعات به روشهاي خاص  وظيفه : 08كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار   (EDM)توليد قطعات با روش اسپارك   كار : 0805  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 قطعه كاربررسي-1

 شناخت مواد – گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه –گيري انواع وسايل اندازه -خواني: اصول نقشه دانش  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه مهارت

 سازي ابزارآماده-2
 نحوه بستن الكترود –ود انواع وسايل بستن الكتر –نحوه انتخاب الكترود  -انواع الكترود:  دانش

 بستن الكترود -انتخاب الكترود: مهارت 

 بستن قطعه كار-3
  نحوه انتخاب وسايل بستن –انواع وسايل بستن قطعه كار دانش:

 بستن قطعه كار مهارت:

ستفاده در دستگاه اسپارك انواع سيال مورد ا - نحوه انتخاب دستگاه اسپارك – اسپارك انواع دستگاه دانش: آماده سازي دستگاه-4
  تنظيمات الكتريكي و نحوه اجراي آن –نحوه ريختن سيال در محفظه مربوطه  – نحوه انتخاب سيال –

 انجام تنظيمات الكتريكي -ريختن سيال در محفظه –انتخاب سيال–اسپارك  انتخاب دستگاه مهارت:
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 ، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانشجزء شايستگي مراحل كار

اسپارك  انجام عمليات -5
 كاري 

  و كنترل انواع وسايل اندازه گيري  –اصول نقشه خواني  -فرايند اسپارك كاري:  دانش

 
   در مراحل توليدابعاد قطعه  گيريو اندازه كنترل–انجام عمليات اسپارك كاري :  مهارت

 
 

 

ك كاري اطمينان از آماده به كاري دستگاه (مانند تنظيم موارد برقي و ..) و رعايت موارد ايمني فردي در اسپارايمني
 و ... ) الزم است. (چون لباس و عينك مناسب و دقت در تماس نداشتن مواد و مايعات با بدن

بيني شده و دقت در كاهش هزينه و يشدر حدود استاندارد زماني پدقت و سرعت عملابتدا ايمني و سپس              نگرش
عمر مفيد دستگاهافزايش 

 بيني شدهو حمل آن به مكان مناسب و پيشدور كردن مواد آالينده از محيط كار توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٥٨L٣ مذاكره وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

سيال  –وسايل بستن قطعه كار  – وسايل بستن الكترود–الكترود–دستگاه اسپارك–قطعه كار–نقشه كار
فرمان  –ساعت اندازه گيري -ميكرومتر داخل و خارج  –كوليس  -جداول استاندارد -وسايل تميزكاري  -

 رنده-دستگاه تراش يك متري-سوزن خط كش-كمان اره -سوهان متوسط– كنترل ميله و سوراخ
 وسايل روغن كاري-گيره موازي-ميز كار -دستگاه فرز با متعلقات-تراشكاري

شيمي-فيزيك–رياضياتدانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

توليد قطعات با روش استاندارد عملكرد كار:  L3سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزارنام حرفه: 31150193كد حرفه
 طعات به روشهاي خاصتوليد ق  وظيفه : 08كد وظيفه:  وايركات براساس نقشه

 : مهارتسطح شايستگي كار   توليد قطعات با روش وايركات  كار : 0806  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
قطعه كار  بررسي -1

 موادشناخت  – گيريز وسايل اندازهنحوه استفاده ا –گيري انواع وسايل اندازه -خواني: اصول نقشه دانش  اوليه

 جنس قطعه كار طبق نقشه كنترل –:كنترل ابعاد قطعه كار براساس نقشه مهارت

سازي قطعه آماده-2
 كار

 -خوانياصول نقشه -كشيانواع وسايل خط –نحوه بستن قطعه كار  –: انواع وسايل بستن قطعه كاردانش 
 محل شروع برشتشخيص  -كشينحوه استفاده از وسايل خط

  سازي محل شروع برشآماده -كشي قطعه كارخط –: بستن قطعه كار  مهارت

 سازي ابزارآماده-3
 انواع وسايل بستن ابزار برش وايركات -نحوه انتخاب ابزار -: انواع ابزار برش وايركاتدانش

 بستن ابزار وايركات -: انتخاب ابزار برشمهارت

 –نحوه اجراي تنظيمات برقي  –تنظيمات برقي دستگاه  –نحوه انتخاب دستگاه – : انواع دستگاه وايركاتنشدا آماده سازي دستگاه-4
 – نحوه انتخاب سيال –انواع سيال واير كات  –وايركات  نحوه تنظيم سرعت –نحوه انتخاب سرعت واير كات 

نحوه اضافه نمودن سيال

 تنظيم سرعت –وايركات  انتخاب سرعت –ات برقي دستگاهانجام تنظيم –: انتخاب دستگاه وايركات مهارت
 اضافه نمودن سيال – انتخاب سيال –وايركات 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

  انجام عمليات -5
 و كنترلانواع وسايل اندازه گيري  –اصول نقشه خواني  -كاتفرايند واير: دانش  وايركات 

  در مراحل توليدابعاد قطعه  گيريو اندازه كنترل–انجام عمليات وايركات :  مهارت

 

 

به كاري دستگاه (مانند سرعت مناسب سيستم و ... ) و استفاده از  در توليد قطعه با وايركات، اطمينان از آمادهايمني
 ايمني فردي (چون لباس و عينك مناسب و .. ) الزم است. وسايل

             نگرش
 هادر حدود استانداردهاي تنظيم شده، دقت در دوام ابزار و تجهيزات و كاهش هزينهدقت و سرعت عمل 

 توجهات زيست محيطي 
 بيني شدهو انتقال و انباشتن آنها در مكانهاي پيش دور كردن مواد آالينده از محيط كار

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦٦L٣ مديريت مواد و تجهيزات وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل  –وسايل بستن ابزار واير كات  –ابزار واير كات –و متعلقاتدستگاه وايركات–قطعه كار–نقشه كار
-ميكرومتر –ساعت اندازه گيري  –كوليس  -جداول استاندارد  -اريوسايل تميزك -سيال  –بستن قطعه كار 
ماشين مته و -300خط كش فلزي تخت -سوزن خط كش-سوزن خط كش پايه دار-كمان اره-سوهان متوسط

 3مته -وسايل روغن كاري-گرمي 200چكش -سنبه نشان- متعلقات آن
 دانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

طراحي و ساخت قالب فلزي استاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار م حرفه:نا 31150193 كد حرفه
 آن كو توليد قطعات به كم

 توليد قطعات به روشهاي خاص  وظيفه : 08كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار   به كمك قالب فلزيتوليد قطعات   كار : 0807  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)گيجزء شايست مراحل كار

 
طراحي قالب  -1

  قطعه كار  براساس
اصول طراحي  -مواد خواص شناخت – شناخت اجزاء قالب -اصول طراحي قالب -يكش: اصول نقشه دانش

 شناخت اجزاء ماشين -جانمائي

 طراحي اجزاء قالب : مهارت

اجزاء سازي آماده -2
 قالب

شناخت انواع تيغه اره،  -شناخت خواص مواد - اصول استفاده از اره دستي و ماشيني -كشياصول خط: دانش 
 كمان اره و ماشين اره

 انتخاب تيغه اره مناسب –كاري دستي و ماشيني انجام اره -كشانجام خط:  مهارت

 ساخت اجزاء قالب-3
 بزاراصول كار با ماشينهاي ا -شناخت ماشينهاي ابزار: دانش

 انجام ماشين كاري اجزاء قالب: مهارت

ي خواناصول نقشه -اصول استفاده از وسايل مونتاژكاري -شناخت اجزاء ماشين -اصول مونتاژكاري: دانش مونتاژ اجزاء قالب-4
 شناخت مواد مونتاژكاري- هاي تركيبينقشه

 انجام مونتاژ اجزاء قالب مطابق نقشه: مهارت
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  1-4كار نمون برگ تحليل 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

اصول كار با  -شناخت مواد -اصول بستن قالب روي دستگاه پرس -شناخت ماشينهاي پرس: دانش امتحان قالب-5
 شناخت اصول ايمني و حفاظتي -ماشينهاي پرس

گيري و كنترل نمونه با اندازه -توليد قطعه با دستگاه پرس -رسبستن قالب روي دستگاه پ: انجام  مهارت
  رفع عيوب -نقشه

 

 

در بعد ساخت و پرس در بعد  تراش(مانند  هادستگاه بودنبه كار ، اطمينان از آمادهقالبدر توليد قطعه با ايمني
 ب و .. ) الزم است.و عينك مناسكفش ايمني  ،ايمني فردي (چون لباس و رعايت مسايل)  آزمون، ..

 )بيني شدههاي پيش ( در حد زماندقت و سرعت عمل و رعايت  زامات نقشهابتدا ايمني سپس پايبندي به ال             نگرش
 هاو تجهيزات و كاهش هزينه آالتدوام ابزار در نظر گرفتن

 توجهات زيست محيطي 
 بيني شده ينده به مكانهاي مناسب و پيشتميزكردن محيط كار، انتقال و انباشت مواد زائد و آال

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦٥L٣ مديريت منابع مالي وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

ماشين مته  -فرز اينورسال -متري 1(تراش  ماشينهاي ابزار و متعلقات آن-جداول استاندارد و طراحي
ابزارهاي  - گيري و كنترلوسايل اندازه -ابزارهاي تغيير فرم دستي - هاي پرس و متعلقات آنستوني، ..) ماشين

گيره -دستگاه سختي سنج راكول-كوره عمليات حرارتي-وسايل نقشه كشي -كشيوسايل خط –مونتاژكاري 
  موازي

دانش پايه
 شيمي -فيزيك - رياضي
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

تكنسين ماشين كمك  رفه:نام ح 72230192 كد حرفه
 ابزار

 CNCتراش با قطعات  توليداستاندارد عملكرد كار:  L2 سطح صالحيت
 براساس نقشه 

 مدرن توليد قطعات با روش  وظيفه : 09كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار   CNCتوليد قطعات با تراش   كار : 0901  كد كار :

  ت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارجزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار  -1

 شناخت مواد -گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه -گيريانواع وسايل اندازه -خوانياصول نقشه دانش:  اوليه

 كنترل جنس قطعه كار بر طبق نقشه -كنترل ابعاد قطعه بر اساس نقشه مهارت:

 –CNCسيستم هاي كنترل دستگاه هاي  –فرايند تراشكاري  –دفترچه راهنماي همراه دستگاه دانش :   آماده سازي دستگاه-2
 متعلقات ) –كاربرد  –اندازه  –(نوع  CNCساختمان دستگاه هاي تراش 

 راه اندازي دستگاه –:آماده سازي اوليه دستگاه مهارت 

مراحل انجام  –CNCزات بستن قطعه كار روي ماشين تراش تجهي –اندازه گيري  –اصول نقشه خواني  دانش:قطعه كاربستن-3
 كار

 و تنظيمات قطعه كار CNCتراش  : بستن قطعه كار بر روي دستگاهمهارت

تنظيمات  –CNC تجهيزات بستن ابزار در تراش –و نگهداري آن  CNCه برداري در تراش اد: ابزار بردانش  آماده سازي ابزار-4
  حل انجام كارمرا –(tool offset)ابزار

 
  (tool offset)تنظيمات ابزار بستن و انجام –: انتخاب ابزارهاي مناسب  مهارت
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 اجراي برنامه-5

(Running) 

روش اجراي اتوماتيك برنامه  –روش بارگذاري برنامه  -tool offsetمفهوم–دانش : روش استفاده از دستگاه
گيري و كنترلوسايل اندازه -اصول نقشه خواني –

كنترل عملكرد دستگاه  –توليد قطعه به صورت اتوماتيك –آفست گيري ابزارها-مهارت : بارگذاري برنامه
 دگيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل تولياندازه - در حين توليد

 

 

- و رعايت مسايل ايمني آن (مانند حفاظتهاي سخت آماده به كاري دستگاهازبايستيCNC شادر كار با ترايمني

 مسايل ايمني فردي (چون لباس مناسب و ... ) اطمينان حاصل كرد. ) وافزاريافزاري و نرم
مورد  جويي، دقت در كار و جلوگيري از استهالك بيصرفهضمن رعايت اول ايمني دوم كار، بايد مسايلي چون             نگرش

 ابزار و تجهيزات توجه شود.
جداكردن ضايعات و نگهداري در محل مناسب توجهات زيست محيطي 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٤١L٢ انتخاب فن آوري هاي مناسب وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

ابزارهاي  -كامپيوتر- CNCتجهيزات مورد نياز تراش –CNCماشين تراش–يل اندازه گيري و كنترلوسا
  نقشه كار-قطعه كار-جداول استاندارد –تراشكاري 

كامپيوتر–رياضيدانش پايه
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 CNCت با فرز توليد قطعااستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 كد حرفه
 مدرنتوليد قطعات با روش هاي   وظيفه : 09كد وظيفه:   مطابق نقشه

 : مهارتسطح شايستگي كار   CNCتوليد قطعات با فرز   كار : 0902  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي قطعه كار -1

 شناخت مواد -گيرينحوه استفاده از وسايل اندازه  -گيريانواع وسايل اندازه -خوانينقشهدانش: اصول  اوليه

 كنترل جنس قطعه بر اساس نقشه -مهارت: كنترل ابعاد قطعه كار بر اساس نقشه

 –CNCاي سيستم هاي كنترل دستگاه ه –فرايند فرزكاري  –دانش : دفترچه راهنماي همراه دستگاه  آماده سازي دستگاه-2
 متعلقات ) –كاربرد  –اندازه  –(نوع  CNCساختمان دستگاه هاي فرز 

 راه اندازي دستگاه –مهارت :آماده سازي اوليه دستگاه 

قطعه كاربستن-3
 مراحل انجام كار –CNCتجهيزات بستن قطعه كار روي ماشين فرز  –اندازه گيري  –دانش: اصول نقشه خواني 

 و تنظيمات قطعه كار CNCفرز  ار بر روي دستگاهمهارت: بستن قطعه ك

تنظيمات  –CNCتجهيزات بستن ابزار در فرز  –و نگهداري آن  CNCه برداري در فرز اددانش : ابزار بر آماده سازي ابزار-4
 مراحل انجام كار –(tool offset)ابزار

  (tool offset)تنظيمات ابزار بستن و انجام –مهارت : انتخاب ابزارهاي مناسب 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 اجراي برنامه -5

(Running) 
روش اجراي اتوماتيك  –روش بارگذاري برنامه  -tool offsetمفهوم  –: روش استفاده از دستگاه دانش 
 گيري و كنترلوسايل اندازه -اصول نقشه خواني –ه برنام

كنترل عملكرد دستگاه  –توليد قطعه به صورت اتوماتيك  –آفست گيري ابزارها  -بارگذاري برنامه مهارت :
  گيري و كنترل ابعاد قطعه در مراحل توليداندازه - در حين توليد

 

 

 

-مانند بسته شدن درست ابزار و قطعه كار و حفاظتهاي سخت( CNC ضمن اطمينان از آماده به كاري فرزايمني

و ...) به انجام  ايمني كفش و افزاري و .. ) و رعايت مسايل ايمني فردي (چون لباس كار و عينكافزاري و نرم
  كار اقدام شود.

شده ) و رعايت مسايلي  بينيهاي پيش ، سرعت عمل (در حد زمانصرفه جويي–دقتابتدا ايمني، سپس              نگرش
   مانند دوام تجهيزات و استفاده بهينه از ابزار

 
 توجهات زيست محيطي 

 بيني شدههاي پيشانتقال و انبار كردن آنها در محلجداكردن ضايعات 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٦٤L٣ مديريت زمان وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

ابزارهاي  -كامپيوتر- CNC فرزتجهيزات مورد نياز  –CNC فرزماشين  –وسايل اندازه گيري و كنترل 
  وسايل روغن كاري-قطعه كار -نقشه كار-برنامه – جداول استاندارد –تراشكاري 

دانش پايه
 كامپيوتر –رياضي 
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1-4نمون برگ تحليل كار   

 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

بر اساس استاندارد برنامه نويسي استاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت زارتكنسين ماشين اب نام حرفه: 31150193 كد حرفه
Gكدها و  M  كدها و دستورالعمل دستگاه موجود مطابق

 نقشه
  مدرنتوليد قطعات با روش هاي   وظيفه : 09كد وظيفه: 

 : مهارتسطح شايستگي كار   CNCبرنامه نويسي   كار : 0903  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)شايستگيجزء  مراحل كار

 
تجزيه و تحليل نقشه  -1

و تدوين مراحل انجام 
  كار

 ,Auto CAD, Catia(نقشه كشي دو بعدي و سه بعدي )  CADنرم افزار هاي  –كامپيوتر  دانش :
Solidworks, … -  (دستي و نرم افزاري) ماشين هاي  –قيد و بندها  –روش هاي توليد  –اصول نقشه خواني

CNCابزار 

تعيين روش توليد براساس - CADخواندن نقشه به كمك نرم افزارهاي  –:تجزيه و تحليل نقشه مهارت 
 انتخاب دستگاه –تعيين مراحل انجام كار براساس نقشه و روش توليد  –اطالعات نقشه 

نوشتن برنامه بر  -2
  اساس مراحل انجام كار

(برنامه نويسي نرم افزاري مانند  CAMنرم افزارهاي  –كدها  Mكدها و  G برنامه نويسي: زبان  دانش
(powermill , featurecam , mastercam , …  -  سيموليتور مانند) نرم افزارهاي شبيه سازCimco  (- 

پارامترهاي ماشين كاري –محاسبات 

 CAMبرنامه با استفاده از نرم افزارهاي نوشتن  –كدها  M كدها و G : نوشتن برنامه براساس مهارت

آزمايش برنامه بدون  -3
 قطعه 

روش اجراي  –روش افست گيري ابزارها  –روش بارگذاري برنامه  –CNCروش كار با دستگاه هاي  دانش:
 كردن برنامه  واردروش  -روش كار با كنترلر دستگاه -برنامه بدون قطعه كار 

 راي آزمايشي برنامه بدون قطعه كاراج–برنامه وارد كردن  :مهارت

مراحل انجام كار براساس  - CNC: ابزارهاي براده برداري تجهيزات و متعلقات آن در دستگاه هاي  دانشابزاربستن-4
 رها و قيد و بندهاانحوه بست ابز -قيد و بندهاي قطعات –روش توليد 

بستن ابزارها و قيد و  –انتخاب قيدها و بندها  –علقاتجهيزات و مت، تانتخاب ابزارهاي براده برداري : مهارت
  بندها
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بستن قطعه كار-5

 
 انتخاب وسايل بستن قطعه كار -شرح وسايل بست قطعه كار دانش:

  بستن قطعه كار: مهارت

اجراي برنامه و توليد  -6
 روش اندازه گيري و كنترل ابعادي و هندسي –روش اصالح برنامه  - روش اجراي برنامه با قطعه كار :دانش  قطعه آزمايشي

اندازه گيري  كنترل و –عيب يابي و تصحيح برنامه –بارگذاري برنامه –برنامه با قطعه كاراجراي  مهارت :
 ) tool offsetاصالح  (تغيير مختصات ابزار  –ابعادي و هندسي 

بسته شدن  درست (مانند دستگاهآماده به كاري  درستي برنامه نوشته شده، سپس اطمينان ازاطمينان از ابتداايمني
  .و آنگاه انجام كارو .. ) و رعايت مسايل ايمني فردي (چون لباس و ...)  آزمايشيابزار و قطعه كار 

جويي و رعايت مسايلي مانند دوام ابزار، استفاده بهينه از تجهيزات و صرفهايمني آنگاه انجام كار باابتدا               نگرش
   دقت عمل و سرعت عمل(در حد زمانهاي استاندارد)

 
 توجهات زيست محيطي 

 قبلي بيني شدهپيش مناسب و در محل و نگهداريجداكردن ضايعات 

شايستگي هاي غير فني كد 
  N٣٣L٣ تفسير اطالعات وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

جداول  -نقشه  -مواد اوليه  –CNCماشين  –CAMنرم افزارهاي  –كامپيوتر  –وسايل اندازه گيري و كنترل 
 وسايل روغن كاري-وسايل تميزكاري-استاندارد

دانش پايه
 نرم افزارهاي تخصصي –كامپيوتر 
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1-4نمون برگ تحليل كار 

CADتهيه مدل قطعات توسط استاندارد عملكرد كار:  L3سطح صالحيت  ماشين ابزار نام حرفه:تكنسين 31150193 كد حرفه

مدرن توليد قطعات با روش هاي  وظيفه : 09كد وظيفه:
: مهارتسطح شايستگي كار CAD/CAMمدل سازي  كار :0904كد كار :

يطي)ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محجزء شايستگي مراحل كار

نقشه كشي به كمك نرم افزارهاي –اصول نقشه كشي صنعتي  –اصول نقشه خواني  –:مباني كامپيوتر دانش اندازه برداري-1
CAD– نحوه اندازه برداري توسط  -نقشه برداري از روي قطعه كارCMM–  نحوه اندازه برداري توسطoptic

اسكچ دستي ترسيم -اج اطالعات فني از روي قطعه كار استخر–:استخراج اطالعات فني از روي نقشه  مهارت
انجام -كد مربوطه  Gو گرفتن نقشه و  CMMانجام اندازه برداري توسط  -با اندازه هاي دقيق از روي قطعه

كد مربوطه Gو گرفتن نقشه و  opticاندازه برداري توسط 
روش هاي –CAD (Solid –Catia- Inventor )اي طراحي نرم افزاره –: اصول نقشه كشي صنعتي  دانش مدل كردن قطعه -2

فرايندهاي توليد –مدل كردن در نرم افزارهاي مختلف 

تهيه خروجي از مدل متناسب با فرايند توليد –: مدل كردن قطعه مهارت 

فايل خروجي گرفتن -3
 براي ماشينهاي

CNC)G  و كدM( كد  

نحوه تهيه –CNCنحوه كار ماشين  –CNCبرنامه نويسي  –كدها  Mكدها و  G : فرايند تبديل مدل به دانش
G  كدها وM كدها

كد مدل تهيه شده و كنترل برنامه G: گرفتن مهارت 

فرآيندشبيه سازي-4
نحوه برطرف كردن خطاها –نحوه تشخيص خطاها  –: نحوه شبيه سازي مدل سازي توسط كامپيوتر  دانش توليد

رفع خطاها–تشخيص خطاها –زي مدل سازي توسط كامپيوتر : شبيه سا مهارت
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

ايمني
و دقت در رعايت  رم افزاريرعايت اصول ايمني و حفاظتي ن -رعايت اصول ايمني و حفاظتي سخت افزاري 

مني در كار با ابزارهاي اندازه برداري و قطعه كاريمسايل ا

بيني شده)، تعهد درايمني و حفاظتهاي اطالعاتي، سپس كار با دقت، سرعت عمل (در حد زمانهاي پيشابتدا               نگرش
گيريانات و تجهيزات و ابزارهاي اندازهانتقال اطالعات دقيق از قطعه به نقشه، استفاده بهينه از امك

توجهات زيست محيطي
ها و ..)برگرداندن شرايط به شرايط محيطي اوليه و دور كردن ضايعات (مانند چرك نويس

شايستگي هاي غير فني كد
N٦٤L٣مديريت زمان  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

تجهيزات آناليز-جداول استاندارد - CAD/CAMنرم افزارهاي  –كامپيوتر  –ات اندازه گيريوسايل و تجهيز
نرم افزار شبيه ساز-پرينتر- اسكنر-مواد

دانش پايه
زبان –كامپيوتر  –رياضي 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

ناسب انتخاب روش نوين متاستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 كد حرفه
 مدرنتوليد قطعات با روش هاي   وظيفه : 09كد وظيفه: با قطعه و توليد آن مطابق نقشه

 : مهارتسطح شايستگي كار  توليد قطعات با روشهاي نوين  كار : 0905  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
بررسي نقشه كار و -1
 ,IJM, …. LBM, ECM, IBMهاي توليد مخصوص مانند روش -شناخت مواد - خواني: نقشهدانش   عيين روش توليدت

EBM 

 هاي قطعه :تعيين روش توليد مخصوص بر اساس نقشه كار و ويژگي مهارت

سازي دستگاه و آماده -2
 متعلقات

شناخت عوامل مؤثر در روشهاي  -آن روش استفاده از ها در توليد مخصوص و: شناخت انواع دستگاهدانش
 توليد مخصوص

  سازي آن آمادههاي توليد مخصوص و  تنظيم دستگاه :مهارت

آماده به كار نمودن  -3
 كشي، بستن و سوراخكاري و ..)گيري، خط: شناخت اصول روشهاي آماده به كاري قطعه كار (پليسه دانش قطعه كار

 كار با توجه به شرايط دستگاه آماده به كار نمودن قطعه : مهارت

شناخت ويژگيهاي  -شناخت ويژگيهاي مواد مختلف -شناخت  ويژگيهاي روشهاي توليد مخصوص : دانش انجام عمليات توليد-4
گيري و كنترل وسايل اندازه -مخصوص دشناخت عوامل مؤثر در انواع روشهاي تولي –د استفاده رابزارآالت مو

هاو روشهاي استفاده از آن

گيري و كنترل قطعه كار در كليه مراحل اندازه –انجام كار با دستگاههاي توليد مخصوص و توليد قطعه  مهارت :
 توليد
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

  
 

  

 

از  ، اطمينانرعايت اصول ايمني و حفاظتي نرم افزاري -رعايت اصول ايمني و حفاظتي سخت افزاري من ض ايمني
 .آماده به كاري دستگاه و رعايت مسايل ايمني شخصي ضروري است

ني شده ) بيو سرعت مناسب (در حدود زمانهاي پيش و انجام كار با دقت پايبندي به نقشهسپس ابتدا ايمني،              نگرش
 و كاهش هزينه، جلوگيري از استهالك ابزار و تجهيزات

به همراه انبار  تخليه پسماندهاي دستگاه (روغن و مايع خنك كننده و ... ) و هدايت آن ها به محل مناسب توجهات زيست محيطي 
 كردن ضايعات

شايستگي هاي غير فني كد 
 N٤١L٣ انتخاب فن آوري هاي مناسب وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

-وسايل اندازه -ابزارهاي الزم  -دستگاه توليد مخصوص تعيين شده و متعلقات آن -نقشه كار -مواد اوليه

  مواد الزم -ميزكار -وسايل تنظيف -برداري دستيوسايل براده -كشيوسايل خط -گيري

دانش پايه
 رياضي -شيمي  –فيزيك 
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  1-4ن برگ تحليل كار نمو

سازي قطعات توسط نمونه استاندارد عملكرد كار: L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 كد حرفه
 مدرنتوليد قطعات با روش هاي   وظيفه : 09كد وظيفه:   سازي سريعدستگاه نمونه

 مهارت :سطح شايستگي كار   نمونه سازي سريع  كار : 0906كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
اصول ترسيم اسكچ  -گيرياصول اندازه - نقشه برداري از روي قطعه كار ––اصول نقشه كشي صنعتي  –:دانش اندازه برداري-1

 گيريدازهروشهاي استفاده از وسايل ان –گيري وسايل اندازه -شناخت مواد -دستي

 ترسيم اسكچ دستي با اندازه هاي دقيق از روي قطعه -استخراج اطالعات فني از روي قطعه كار  :مهارت 

مدل كردن قطعه در  -2
 نرم افزار

روش مدل كردن در نرم افزارهاي طراحي  –استانداردهاي نقشه كشي  -اصول نقشه كشي صنعتي : دانش
CAD  با خروجي فايل هايSTL فايل هاي  –روش هاي نمونه سازي سريع  –فرايندهاي توليد  –آن  و مشابه

 مورد استفاده در دستگاه هاي نمونه سازي سريع

 هاي دقيقافزارهاي مناسب و با اندازهدر نرممدل كردن قطعه  مهارت:

 خروجيلگرفتن فاي-3
STL مخصوص

سازي ماشينهاي نمونه
 Rapid)سريع

prototyping) 

سازي روشهاي تهيه فايلهاي خروجي متناسب با دستگاههاي نمونه -هاي خروجيلهاي فايترمانواع ف دانش:
 سريع

 سريع با رعايت اصول مربوطه سازيهاي مناسب براي روشهاي نمونهتيا فرم STL  تهيه فايل خروجي مهارت:

توليد قطعه با-4
سازي ماشينهاي نمونه

 سريع

 -دستگاه هاي نمونه سازي سريع –نمونه سازي سريع فرايندهاي –سريع ويژگي هاي مواد نمونه سازي :  دانش
 سريع سازيهاي نمونهمدل در دستگاه روش استفاده ا ز -سازي سريعهاي نمونهروشهاي استفاده از دستگاه

  توليد نمونه به روش نمونه سازي سريع –انتخاب روش نمونه سازي و دستگاه  –انتخاب مواد  : مهارت
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  1-4مون برگ تحليل كار ن

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

روش هاي اندازه گيري  –سنجه هاي اندازه گيري)  -ميكرومتر –: وسايل اندازه گيري و كنترل (كوليس  دانش آزمايش نمونه توليدي-5
 و كنترل

 تاييد نمونه نهايي –اصالح نمونه توليدي  –توليدي  اندازه گيري و كنترل نمونه : مهارت

 

 

بيني حفاظتهاي اطالعاتي و رعايت مسايل ايمني شخصي (مانند افزاري و پيشافزاري و نرمحفاظتهاي سختايمني
  هاي مضر و ..)لباس كار مناسب و ... عدم تماس با مواد، گازها و اشعه

كار با دقت الزم، سرعت مناسب، ضمن حفاظت از دستگاه و مواد و استفاده بهينه از آنها و  اول ايمني سپس             نگرش
 جوييصرفه

 توجهات زيست محيطي 
 زمو برگرداندن محيط به شرايط ال در محل مخصوص آنها جداكردن ضايعات و نگهداري

شايستگي هاي غير فني كد 
 N٦٧L٣ مديريت منابع انساني وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

مواد اوليه  –هاي نمونه سازي سريع  دستگاه –جداول استاندارد - CAD/CAMنرم افزارهاي–كامپيوتر
تجهيزات آناليز -اونيورسالزاويه سنج  –سنجه هاي اندازه گيري  -ميكرومتر –كوليس  -نمونه سازي سريع

  پرينتر- اسكنر-مواد
هدانش پاي

 نرم افزارهاي تخصصي  –مباني كامپيوتر 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

برآورد و تخمين  تخمين و استاندارد عملكرد كار: L3 سطح صالحيت ماشين ابزار تكنسين حرفه: 31150193 كد حرفه:
 ساخت و توليد برنامه ريزي وظيفه: 10 كد وظيفه: هزينه هاي توليد طبق استاندارد بر اساس نقشه

 : مهارتسطح شايستگي كار تخمين و برآورد عوامل توليد كار: 1001  كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
تدوين مراحل و  -1

روشهاي توليد بر اساس 
 محصول نهايي و نقشه

 ريزي توليدل و روشهاي برنامهاصو -شناخت مواد -روشهاي توليد -خوانياصول نقشهدانش : 

  تعيين مراحل توليد -: انتخاب روش توليد متناسب با قطعه  مهارت

-تهيه فهرست ماشين-2

آالت و تجهيزات و مواد 
  اوليه

 ماشين آالت توليد و تجهيزات جانبي -مواد اوليهدانش: 

 نبيتعيين ماشين آالت توليد و تجهيزات جا -: تعيين مواد اوليه مهارت

فهرست نيروي  -3
 قوانين كار -شناسنامه شغل –شرح وظايف  -ساختار سازماني دانش: انساني مورد نياز

 تعيين فهرست نيروي انساني و تخمين تعداد آن مهارت:

تعيين زمان انجام  -4
 سنجي روشهاي زمان -زمان تجهيز ماشين آالت -: زمان اصلي انجام كار فرآيندهاي مختلف توليددانش  كار

  تعيين زمان كل پروژه  –تخمين زمان تجهيز ماشين آالت  - : انجام زمان سنجي فرآيند توليدمهارت 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
هاي برآورد هزينه - 5

 توليد
روشهاي دسترسي به -هاي باالسريهزينه -هزينه توليد -اشين آالتهزينه م -: هزينه مواد اوليهدانش 
 قوانين كار -هاي روزهزينه

 : تعيين قيمت تمام شده محصول مهارت

 

 
افزاري از خاموش بودن و قطع برق افزاري و نرمريز ضمن رعايت نكات ايمني و حفاظتهاي سختبرنامهايمني

 اتمام كار اطمينان داشته باشد. هاي كامپيوتري خود در زمانسيستم

ريزي و توليد را با دقت و سرعت عمل ريز ضمن قرار دادن اصول حفاظت اطالعات بايد كليه امور برنامهبرنامه             نگرش
 جويي در امور مربوطه و تجهيزات و مواد انجام دهد.و رعايت صرفه

جام امور محوله كليه وسايل و تجهيزات خود را مرتب و منظم نموده مواد زائد را در ريز بايد پس از انبرنامه توجهات زيست محيطي 
 بيني شده قرار دهد.محل مخصوص پيش

شايستگي هاي غير فني كد 
 N٦٢L٣ مديريت كارها و پروژه ها وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

زمان  -فهرست دستمزد نيروي انساني - ودجابزار و پرس ضربه اي موليست ماشين هاي–نقشه - محصول  
  جداول استاندارد - سنج

 
 دانش پايه

187



  

 1-4نمون برگ تحليل كار 

مكانيزمهاي استاندارد عملكرد كار: طراحي و ساخت  L3 سطح صالحيت ماشين ابزار تكنسين حرفه: 31150193 كد حرفه:
 ساده مطابق سفارش

 ساخت و توليد ريزي برنامه  وظيفه: 10كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار طراحي و ساخت مكانيزمهاي ساده  كار: 1002  كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
و قابل  مكانيك اجسام صلب -اجزاء ماشين -كشينقشه -انواع مكانيزم و كاربرد آن -: مفهوم مكانيزمدانش  طراحي مكانيزمها-1

 اصول طراحي مكانيزمها -ارتجاع

هاي ترسيم مكانيزم طراحي شده به صورت نقشه -طراحي مكانيزم ساده -: تجزيه و تحليل طرح مهارت 
 هاي تركيبي آنو نقشه اجرايي

استفاده از وسايل  هايروش -اصول نقشه خواني -مواد تشناخ -ماشين آالت توليد –روشهاي توليد  دانش:ساخت مكانيزم ساده -2
 گيري وسايل اندازه -گيري اندازه

اندازه  –انتخاب ماشين ابزار مناسب  -انتخاب مواد اوليه براساس نقشه -كار با انواع ماشينهاي ابزار مهارت:
 در حين فرايند ساخت و كنترل گيري

آزمايش عملكردي  -3
 مكانيزم ساخته شده

 هايروش - هاي مكانيزم ساخته شدهروشهاي كنترل ويژگي -هاي مكانيزم ساخته شده: ويژگيدانش 
 گيري وسايل اندازه -گيري استفاده از وسايل اندازه

اندازه گيري و كنترل ابعادي و هندسي  –رفع عيوب احتمالي  -هاي مكانيزم ساخته شده: كنترل ويژگي مهارت
 مكانيزم

 دانش : -4

 
مهارت : 
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1-4نمون برگ تحليل كار 

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

دانش: -5
مهارت:

دانش: -6

مهارت:
يل و تجهيزات ايمنيهاي ابزار، قطعات و ابزارهاي مورد نياز و استفاده از وساو ايمن بودن ماشينآماده بكارايمني

د ساخت و توليد است.رترين مواشخصي با توجه به ماهيت كار جزء اصلي
جويي درضمن حفاظت از اطالعات و طرح مورد نظر، عمليات ساخت و توليد بايد با نگرش ايمني، دقت ، صرفه             نگرش

تجهيزات و زمان توليد انجام شود. ،مواد 
پس از اتمام كار ضمن تميز كردن دستگاه و محيط اطراف الزم است مواد زائد و آالينده را جداسازي نموده و  توجهات زيست محيطي

آوري شود.در محل مناسب جمع
شايستگي هاي غير فني كد

N٤١L٣انتخاب فن آوري هاي مناسب  وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

-انواع وسايل براده - بر اساس طرح مكانيزم با متعلقات مربوطهانواع ماشينهاي ابزار-شيوسايل نقشه ك

اندازه گيري وسايل -جداول استاندارد  -وسايل مونتاژ -كشي و عالمت گذاريوسايل خط -برداري دستي
اونيورسال) بر اساس طرح مكانيزمزاويه سنج  –ميكرومتر –كوليس  -اندازه گيري (ساعت 

انش پايهد
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1-4نمون برگ تحليل كار 

و طراحي تجهيزات توليداستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193 كد حرفه
براساس نقشهآنها  و ساخت نيازبراساس كنترل   توليد ساخت و ريزيبرنامه  وظيفه: 10  كد وظيفه:

: مهارتسطح شايستگي كار و كنترل ي و ساخت تجهيزات توليدطراح  كار: 1003كد كار:

ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگيمراحل كار

طراحي تجهيزات -1
توليد و كنترل

اصول -اجزاء ماشين  -نقشه كشياصول  –فرمانها  -شابلنها -ابزارهاي مخصوص -: قيد و بندها دانش
استانداردهاي طراحي و –گيري و كنترل فيكسچرهاي اندازه -كانيك اجسام صلب و قابل ارتجاعم -طراحي
فرمانها

طراحي تجهيزات توليد و كنترل - هاي تجهيزات توليد و كنترل براساس قطعه كار: تعيين ويژگيمهارت 
لهاي اجرائي تجهيزات توليد و كنترترسيم نقشه –هاي تعيين شده براساس ويژگي

ساخت تجهيزات -2
توليد و كنترل

گيري و كنترلوسايل اندازه -خوانياصول نقشه -مواد شناخت -ماشين آالت توليد -: روشهاي توليددانش
گيريروشهاي استفاده از وسايل اندازه

-اندازه -بانتخاب ماشين ابزار مناس -انتخاب مواد اوليه براساس نقشه -كار با انواع ماشينهاي ابزار مهارت:

گيري و كنترل در حين ساخت

آزمايش عملكردي-3
توليد و كنترلتجهيزات 

هاي تجهيزات ساخته شده براساسروش كنترل ويژگي –هاي تجهيزات ساخته شده : ويژگي دانش
استانداردهاي مربوطه

رفع عيوب احتمالي –هاي مكانيزم ساخته شده : كنترل ويژگي مهارت

  دانش : -4

 مهارت :
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 

ابزار، قطعات و ابزارهاي مورد نياز و استفاده از وسايل و تجهيزات ايمني  هاي آماده بكار و ايمن بودن ماشينايمني
 ين موارد ساخت و توليد است.ترشخصي با توجه به ماهيت كار جزء اصلي

جويي در نگرش ايمني، دقت، صرفهبا توليد بايد  و ضمن حفاظت از اطالعات و طرح مورد نظر عمليات ساخت             نگرش
 مواد، تجهيزات و زمان توليد انجام شود.

ت مواد زائد و آالينده را جداسازي نموده و پس از اتمام كار ضمن تميز كردن دستگاه و محيط اطراف الزم اس توجهات زيست محيطي 
 آوري نمود.در محل مناسب جمع

شايستگي هاي غير فني كد 
 N٨١L٣ كارآفريني وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

وسايل  -تيبرداري دسانواع وسايل براده -بر اساس طرح تجهيزاتانواع ماشينهاي ابزار-وسايل نقشه كشي
 –ميكرومتر  –كوليس وسايل اندازه گيري ( -جداول استاندارد -وسايل مونتاژ -گذاريكشي و عالمتخط

 (مواد اوليه) قطعه كار – ) بر اساس طرح تجهيزاتاونيورسالزاويه سنج  –ساعت اندازه گيري 
 دانش پايه

 طراحي اجزا –مقاومت  –استاتيك 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

يا ساخت (سازي قطعات نمونهاستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار نام حرفه: 31150193 كد حرفه
بر اساس جداول استاندارد طراحي و ماشين سازي  ) ماكت  توليدو   ساخت برنامه ريزي  وظيفه : 10كد وظيفه: 

 : مهارتار سطح شايستگي ك و تست محصول نمونه سازي شدهنمونه سازي   كار : 1004  كد كار :

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
يا نمونهطراحي-1

 ماكت
 –سازي مانند چوب ، تفلون ، آرالديت و ... مواد نمونه سازي و ماكت -تعريف ماكت و كاربردهاي آن دانش :

نحوه استفاده   –اصول نقشه خواني  –وراخكاري و ... تراشكاري ، فرزكاري ، س :روش هاي ساخت نمونه از جمله
اجزاء  -استانداردهاي طراحي -مكانيك جامدات -طراحي صنعتي –گيري وسايل اندازه -گيري از وسايل اندازه

 ماشين
طراحي نمونه اوليه يا ماكت بر  –انتخاب روش توليد  –:انتخاب مواد اوليه براساس نقشه و روش توليد  مهارت

س استاندارداسا
نمونه يا  ساخت -2

 روشهاي مدرن - : روشهاي مختلف ساخت مانند: تراشكاري، فرزكاري و ... دانش ماكت

 ساخت نمونه يا ماكت بر اساس طرح  مهارت:

يا آزمايش نمونه  -3
 ماكت

-اندازه هايهوسايل و دستگا –گيري اندازه هاينحوه استفاده از وسايل و دستگاه -خواني: اصول نقشه دانش

 استانداردهاي پذيرش نمونه و ماكت  –گيري

 نمونه و ماكت براساس نقشه و استاندارد تاييد –انجام آزمايش روي نمونه و ماكت  : مهارت

دانش : -4

 
  مهارت : 
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1-4نمون برگ تحليل كار 

رش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، مهارت، نگجزء شايستگيمراحل كار
هاي ابزار بايد در تمامي مراحل كاررعايت استاندارهاي ايمني و حفاظتي در استفاده از مواد مختلف و ماشينايمني

مد نظر قرار داشته باشد.

ها نيز از لحاظخت نمونهه بوده و سانها با نگرش كارآمد بودن و قابليت تبديل به نموطراحي و ساخت ماكتنگرش
.دمتالوژيكي، ابعادي ، عملكردي و ... قابليت تبديل به توليد انبوه را داشته باش ،مشخصات ظاهري

كه در ساخت ماكت و نمونه توليد شده بايد جداسازي شده و در محل مناسب انباشته تيامواد صنعتي و ضايع توجهات زيست محيطي 
محيط اطراف تميز شوند. واههاي استفاده شده همچنين ابزارها و دستگ .شود

شايستگي هاي غير فني كد
N٦٧L٣ مديريت منابع انساني وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد،
مواد مصرفي و منابع

ماشين آالت –انواع آچار  –وسايل براده برداري دستي –وسايل خط كشي–مواد اوليه (فلزي و غير فلزي )
نرم افزارهاي-استانداردجداول  –بر اساس طرح نمونه وسايل اندازه گيري و كنترل  –متناسب با نقشه  توليد

طراحي
دانش پايه

شيمي –فيزيك 
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

  

نمونه قطعات  تكنترل كيفياستاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193 كد حرفه
 توليد ساخت و ريزيبرنامه  وظيفه: 10  كد وظيفه:  كنترل كيفي هايدساس نقشه و استانداربرا

 : مهارتسطح شايستگي كار كنترل كيفيت  كار: 1005كد كار:

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 كنترل ظاهري-1

  بندياصول و روشهاي بسته - اصول نقشه خواني - گذاري اصول شماره دانش :

كنترل شماره گذاري قطعه براساس دستورالعمل  -كنترل نهايي قطعه با نقشه از نظر شكل ظاهري مهارت :
  بندي بر اساس دستورالعمل مربوطه كنترل بسته – مربوطه

بردارينمونه-2
 برداريدانش: روشها و اصول نمونه

 بردارياد نمونه و انجام نمونهمهارت: تعيين تعد 

تولرانسهاي ابعادي ، انطباقات، تولرانسهاي  -وسايل كنترل-گيريوسايل اندازه-خوانياصول نقشه دانش :كنترل ابعادي-3
نحوه  -گيري ابعادي و هندسيدستگاههاي ويژه اندازه - دستگاه زبري سنج - CMMدستگاه  -هندسي

 جداول استاندارد -هاي اندازه گيري و كنترلاستفاده از وسايل و دستگاه

استفاده  -گيري و كنترلگيري ابعادي قطعات با استفاده از وسايل و دستگاههاي اندازهكنترل و اندازهمهارت : 
 گيريگيري با انواع دستگاههاي اندازهاز گزارشات اندازه

كنترل جنس و-4
 خواص مكانيكي 

استاندارد روشهاي تست  - )فلزي، پليمري و ...( استانداردهاي مواد - هاي موادويژگي و دانش: خواص مكانيكي
 تستهاي مخرب و غير مخرب -خواص مكانيكي و مواد

 مواد  استفاده از استانداردهاي –مهارت: استفاده از نتايج تستهاي خواص مكانيكي مواد
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

  مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)ها(دانش، جزء شايستگي مراحل كار

 
فيكسچرهاي كنترل  -هاي مرتبطعملكرد مجموعه نسبت به مجموعه -: نقش قطعه در مجموعهدانش كنترل عملكردي -5

استانداردهاي تست  - خوانياصول نقشه –فيكسچرهاي كنترل عملكرد نهايي  -عملكرد حين فرآيند
عملكردي

   و تجزيه و تحليل نتايج آني عملكردي : انجام تستها مهارت

تكميل چك  -6
ليست و تعيين 
 وضعيت قطعات

استانداردهاي كنترل  -درصد خطا-انحراف معيار  واريانس،  ميانگين، - : چك ليستهاي كنترل كيفيدانش 
 گذاري قطعاتنحوه عالمت -نمودارهاي كنترل كيفي -كيفي

استفاده از محاسبات آماري و  -حين فرآيند و كنترل نهايي: تكميل چك ليستهاي كنترل كيفي  مهارت
  مشخص كردن وضعيت قطعات-تجزيه و تحليل نمودارهاي آماري و كنترل كيفي –نمودارهاي مربوطه 

 
-تست ،بازرس كنترل كيفي بايد ضمن رعايت اصول و نكات ايمني فردي با توجه به نوع كاالي مورد بازرسيايمني

  تا كاالي توليدي داراي ايمني استاندارد باشد. دهدانجام  ات دقيقيح كيفل مطابق طروهاي محص

اي و حقوقي ناشي از كيفيت تعريف شده براي كاالي مورد هاي حرفهمسئوليتبا كنترل كيفي بايد  عمليات              نگرش
 بازرسي انجام شود.

توجهات زيست 
 محيطي 

گذاري و با توجه به طرح كنترل  نوع عملكرد آن بايد جداسازي، عالمته بهجتوليدات نامرغوب و مردود با تو
اي كه نتوان از آن بعنوان كاالي مرغوب استفاده  كيفي از محيط توليد خارج و منهدم يا دمونتاژ شده به گونه

 نمود.
شايستگي هاي غير 

فني كد وسطح مورد 
 نياز كار

 N٦٣L٣ مديريت كيفيت

ابزار، تجهيزات،
واد مصرفي اسناد، م
 و منابع

 –گزارش آناليز مواد  –ها  گيري و كنترل بر پايه نقشهوسايل اندازه–نقشه–مورد10نمونه كار حداقل
جداول استاندارد  –نقشه مونتاژ  –ابزارآالت مونتاژ  –وسايل كنترل مونتاژ  –گزارش آزمايش خواص مكانيكي 

استانداردهاي  -چك ليستهاي كنترلي -كامپيوتر-اري برد استانداردهاي نمونه –طراحي و ماشين سازي 
 فيكسچرهاي كنترلي -داردهاي مواداستان –استاندارهاي تست  -كنترل كيفي

دانش پايه
 شيمي -رياضي -فيزيك 
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  1-4نمون برگ تحليل كار 

نظارت بر فرايند توليد استاندارد عملكرد كار:  L3 سطح صالحيت تكنسين ماشين ابزار حرفه: 31150193 كد حرفه
ليست هاي استاندارد و مستندسازي  چكبراساس 
 عملكرد

 توليدو  ساخت ريزيبرنامه  وظيفه: 10  كد وظيفه:

 : مهارتسطح شايستگي كار سرپرستي خط توليد  كار: 1006  كد كار:

 ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

بررسي برنامه توليد -1
 روزانه

اصول ايمني و بهداشتي و استانداردهاي  –اصول نقشه خواني  –فرايندهاي توليد  –: برنامه توليد دانش 
روش دفع پسماندهاي  –روش جداسازي قطعات برگشتي  –قانون كار  –اصول كمك هاي اوليه  –مربوطه 
 يست محيطياستانداردهاي ز –مباني كامپيوتر  –عوامل توليد  –استانداردهاي مديريت كيفيت –صنعتي 
ريزي توليد: تجزيه و تحليل برنامه مهارت

هاي تعيين نارسايي-2
 توليد 

زمان حاضر بكاري ابزارهاي  –قيد و بند  -ابزارشناسي  –فرايندهاي توليد –ويژگي هاي انواع مواد  دانش:
صنعتي (روانكار ها ، ويژگي هاي روغن هاي  - وارانتي  گارانتي و –مباني كامپيوتر –مباني برق صنعتي –مختلف
  روليك و پنوماتيكهيد -خواني  اصول نقشه–ننده ها ، روغن هاي هيدروليك )خنك ك

سفارش ابزار براساس تعداد قطعه و زمان حاضر به  –سفارش مواد خام براساس نقشه و فرايند توليد  :مهارت
ا و خنك كننده هاي مصرفي هسفارش روغن  –سفارش قيد و بند مناسب براي توليد قطعه  –كاري ابزار 

دستگاه
ارائه راه كار براي -3

 رفع نارسايي
اصول  –چارت سازماني  –قانون كار  –نيازسنجي شغلي  –روانشناسي  –مديريت منابع انساني  : دانش

 داري و تعميرات برنامه ادواري  نگه –داري  تعميرات و نگه
تعيين  –ارزشيابي عملكرد نيروي انساني  –شات حضور پرسنل تهيه گزار -ها و رفع آنتعيين گلوگاه  مهارت :

 و تأمين نيروي انساني يجايگزين -ويژگي هاي مورد نياز يك شغل
 نمودارهاي آماري -ريزي توليدهاي برنامهليستچك -اصول مستندسازي  :دانشتهيه گزارشات روزانه-4

تهيه گزارشات توليد (آمار  -ريزي توليدي برنامههاتكميل چك ليست -يتحليل نمودارهاي آمار  مهارت :
  روزانه، عملكرد نيروي انساني و ... )
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 1-4نمون برگ تحليل كار 

  ها(دانش، مهارت، نگرش، ايمني و توجهات زيست محيطي)جزء شايستگي مراحل كار

 
 

5-  
 دانش 

   مهارت :

  دانش -6

   مهارت :

فراد خط ا ،پرست توليد بايد ضمن استفاده از تجهيزات ايمني با توجه به نوع كار در زمان حضور در كارگاهاسرايمني
موارد حادثه ساز و خطرآفرين را از محل كار دور  ،توليد را ملزم به استفاده از وسايل ايمني مربوطه نموده

  .كند

نيروهاي انساني و مشكالت جويي در پرسنل و نگرش رفع اد نگرش صرفهاستفاده بهينه از زمان و مواد و ايج             نگرش
 مشي سرپرست توليد باشد.بايد جزء خط ،هاي خط توليدگلوگاه

آوري بيني شده جمعهاي پيشاز محيط كار دور و در محل ضايعات مواد اوليه، قطعات نيم ساخته و معيوب را توجهات زيست محيطي 
 نمايد.

ير فني كد شايستگي هاي غ
 N٨١L٣ كارآفريني وسطح مورد نياز كار

ابزار، تجهيزات، اسناد، 
 مواد مصرفي و منابع

 –استاندارد هاي ايمني و بهداشت قانون كار  –چك ليست هاي مربوطه –برنامه توليد–نقشه–كامپيوتر
 استانداردهاي مديريت كيفيت –استانداردهاي زيست محيطي 

 ميشي-رياضيدانش پايه
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فني و حرفه اي و كاردانشهاي درسي كتابدفتر تاليف 
ويژگي هاي شاغل در حرفه 5-1نمون برگ 

برگ   از

L1 سطح صالحيت  كارگر ماهر ماشين افزار حرفه : 72230191 كد حرفه 

شرحويژگي

توانائي هاي
شاغل

 و نوشتاري) بيان شفاهي -توانايي هاي شناختي(محاسبات، در ك شفاهي، در ك نوشتاري -1
 تمركز گزيني و تقسيم زماني) -تواناي هاي ادراكي( جهت گيري فضايي و تعيين موقعيت د رمحيط -2
العمل هاي  زماني و سرعت) عكس -كنترل حركات -توانايي هاي حركتي(كار با دست به صورت ظريف -3
 تعادل و هماهنگي) -انعطاف پذيري -توانايي هاي فيزيكي( قوت و توان جسماني -4
المسه اي) -گفتاري-شنيداري -ايي هاي حسي(ديدرايتوان -5

عاليق و گرايش
ها

 هنر گرايانه اي) -جستجوگرايي -گرايشهاي حرفه اي( واقع گرايي -1
جنبه هاي رضايت مندي شخصي(از توانايي فردي خويش در اين شغل استفاده مي كنند شرايط كاري در اين حرفه مناسب -2

پيشرفت دارند. در اينجام مي دهند شاغلين در اين حرفه امكان  نوعي  انكارهاي متاست شاغلين در اين حرفه هر روز 
مسئوليت پذيري وجود دارد. -ان خالقيتحرفه امك

سبك هاي كاري
 مورد نياز شاغل

 مشاغل اين حرفه نياز به يك رغبت جهت پذيرش مسئوليت ها و مخاطرات است -1
پذيرش تعهدات و ارايه نظرات و راهنمايي مي باشد مشاغل اين حرفه  نيازمند تمايل براي هدايت، -2
 مشاغل اين حرفه نيازمند ترجيح كار با ديگران است -3
 مشاغل اين حرفه نيازمند خود كنترلي، تحمل فشارهاي عصبي سازگار مي باشد. -4
اغل اين حرفه نيازمند توجه به جزئيات، صداقت ،هوشي عملي، نواوري،تفكر تحليلي استشم -5

تتعيين الزاما
شاغل

ضي و علوم تجربياري -صحبت كردن -نوشتن - گوش دادن - مهارت هاي پايه: مانند درك مطلب -1
آموزش و .. -مهارت هاي بين كاركردي: هماهنگي -2
اي و ..)ه اخالق حرف  ،افرينيكار ،سيستمي ،خالق ،تفكر انتقادي  –تصميم گيري  -مهارت هاي محوري: مديريت منابع -3
كنترل -برنامه نويسي-نها آانتخاب تجهيزات و نصب  -طراحي توليد -آنها يزلناآمهارت هاي فني : تحليل عمليات ها و  -4

و تعمير و عيب يابي و كنترل كيفيتنگهداري  –عمليات 

الزامات تجربه
شاغل

موزشي در محل كارخانه نيازمند است.آزم است و كالس هاي التجربه قبلي مرتبط با كار 
مهارت  هاي پايه رياضي و علوم زيست محيطي را الزم دراد.

ناحيه شغلي

مي باشد. 6و كمتر از  4ي اين حرفه در رنج بيشتر از لناحيه شغ
اين حرفه نيازمند به كارگيري و استفاده از دانش و مهارت براي كمك به ديگران است

فروشخدمات مشتريان و  - - به عنوان مثال كارگران ورق كار
به رسيدنحرفه نيازمند به كارگيري مهارت هاي ارتباطي و سازماني جهت هماهنگي و نظارت و مديريت و اموزش ديگران جهت 

اهداف مي باشد.
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