
  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه
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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  مجيد طهرانيان مديركل آموزش فني و حرفه اي استان تهران 
  درسيرامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي 

  حسين سوسن آزاد رئيس گروه برنامه ريزي درسي مكانيك 
  علي وفايي نژاد 
  محمد گل پرور

  رضا بيات 
 حميد رضا افشاري 

 :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران  -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور بـوده و   
  .هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 

 
 

 

 

   شايستگي  تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

  حسين سوسن آزاد   1
مهندسي ماشين 

  سازي 
  مكانيك 

رئيس گروه 
  مكانيك 

  سال  29

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

  پزشكي  دكتري  رضا الماسي قلعه  2
مديرعامل 
  شركت پانا

دو سال مديريت 
شركت در زمينه 
ي نمونه سازي 

  سريع

 02177199439: تلفن ثابت 

  09374212918: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــ
reza.almasi_gh@yahoo

.com 

  : آدرس 

 كارشناسي ارشدپويا باقري فشخامي    3
مهندسي 
 صنايع

 مدير اجرايي
  شركت پانا

دو سال سابقه 
ي كارآفريني در 
زمينه ي پرينتر 
  هاي سه بعدي

 :تلفن ثابت 

  09365189218: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــ
p.bagheri@alumni.ut.ac

.ir 

  : آدرس 

 مكاترونيك كارشناسي ارشدمحمد آمره بزچلويي    4

مهندس 
ارشد قسمت 

شركت  توليد
  پانا

دو سال سابقه 
ي توليد دستگاه 
هاي پرينتر سه 

  بعدي

  02166821699:تلفن ثابت 
  09128045824: تلفن همراه 

ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــ
mohammadamerehi@g

mail.com 

  : آدرس 

 كارشناسي محمدرضا فكور       5
مهندسي 
 مكانيك

پشتيباني 
 فني شركت

  پانا

دو سال سابقه 
ي پشتيباني 
 فني پروژه هاي
 پرينت سه بعدي

 :تلفن ثابت 

  09357845843: تلفن همراه 
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــــــ

mfakoor@gmail.com 

  :آدرس 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .شودمي 

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،   بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . گي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايست
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(تعريف شده تجربه شود دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي

  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  گي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايست
  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . طور موثر و كارا برابر استاندارد  توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 
  : ايمني 
  .است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود مواردي 

  :توجهات زيست محيطي 
 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 

 
 

  : نام استاندارد آموزش شغل 
 بعديسازي سريع با روش پرينت سهنمونه

 : استاندارد آموزش شغلشرح 

 يو طراح يساز نمونه  پروژهليتحلنمونه ساز سريع شغلي است در حوزه ي مكانيك كه شامل شايستگي هايي نظير 
مورد  يها از انواع ابزار استفاده؛ يبعد سه يها نتريو پر يساز مربوط به مدل يها افزار از نرم استفاده؛ مربوطه يكار ريمس

 يساز آماده؛ آنها يابي بيو ع شرفتهيدر سطح پ يبعد سه نتريپر يها از دستگاه استفاده؛ عيسر يساز استفاده در نمونه
  .مي باشد شغل نيموثر در ا تيريو مد يابيبازار؛ post productionو  يبردار بهره يساخته شده برا ي نمونه

  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 

  بايست داراي توانايي كار با كامپيوتر باشد فرد حداقل مي: توانايي جسمي و ذهني حداقل 

  2درجه  IDCL :مهارت هاي پيش نياز  

:آموزش دوره طول
 ساعت 150: طول دوره آموزش                   

  ساعت   41:   ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت   109:  ـ زمان آموزش عملي                
  ساعت     -:    ـ زمان كارورزي                       
   ساعت    -:      ـ زمان پروژه                           

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65 :عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -

:هاي حرفه اي مربيانصالحيت 

  سال سابقه كار مرتبط 3با  مهندسي صنايع –طراحي صنعتي  –مكاترونيك  -مكانيك   كارشناسي :حداقل تحصيالت
  

 

 

 



 

 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

هايي نظير  اين شغل شامل شايستگي. ي صنعت و زير گروه مكانيك مشغول به كار است سازي سريع در حوزه نمونه
هاي پرينتر  ، كار با دستگاهg codeي  هاي واسط تهيه افزار هاي طراحي سه بعدي، كار با نرم طراحي با نرم افزار

ح ارتباط با مشتريان اين حوزه، تعريف مسير كاري هر ي صحي بعدي، نحوه ي پرينت سه بعدي، بازاريابي در حوزه سه
پروژه ي نمونه سازي سريع، شناخت انواع پرداخت بر روي اجسام پرينت شده و ابزار آن، آگاهي از نكات ايمني در اين 

ديريت سازي سريع براي تحويل يا بهره برداري، م سازي پروژه هاي انجام شده ي نمونه شغل و به كار گيري آنها، آماده
  .اين شغل، شناخت ابزارهاي جانبي مورد استفاده و همچنين روش هاي جايگزين و مكمل اين شغل مي باشد

و مهندسي مكاترونيك  ،كاري سازي، تراش سازي،طراحي صنعتي ، مدل سازي، قطعه اين شغل مرتبط با مشاغل ماكت 
  .باشد مي معكوس

  ) :مشابه جهاني و اصطالحات ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
Rapid Prototyping – 3D printing – 3D Modeling 

  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

مكاترونيك و مهندسي كاري،  سازي، تراش طراحي صنعتي ، مدل سازي، سازي، قطعه اين شغل مرتبط با مشاغل ماكت
  معكوس

  
  
  :از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه استاندارد شغلي  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع              جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                         جزو مشاغل نسبتاً سخت : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع              جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

             نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  
  



 

  
  

 
 

                      استاندارد آموزش شغل 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

  سازي و طراحي مسير كاري آن پروژهنمونهيتحليل يك پروژه1
  بعديهاي سهسازي و پرينترهاي مربوط به مدلافزار استفاده از نرم2
 سازي سريعهاي مورد استفاده در نمونهاستفاده از انواع ابزار  3
  ي در سطح پيشرفته و عيب يابي آنهادبعهاي پرينتر سهاستفاده از دستگاه  4
 post productionبرداري و  ي ساخته شده براي بهره سازي نمونه آماده  5

 بازاريابي و مديريت موثر در اين شغل  6
 

 

 
 

  



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

سازي و طراحي مسير كاري آن  ي نمونه تحليل يك پروژه
  پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 11 17 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي 6  :دانش 
 ميز مخصوص كارآموز به تعداد

  تخته وايت برد
  رايانه

  بعدي افزار طراحي سه نرم
  بعدي افزار واسط پرينت سه نرم

  فيلم و سي دي آموزشي
  اساليد
  4آ كاغذ
  رنگ 3ماژيك 

  تخته پاك كن

       هاي نمونه سازي سريع و تجهيزات مرتبط انواع روش

       ي نمونه سازي ترسيم و تحليل مسير كاري يك پروژهروش 

       هاي هر پروژه پيش بيني چالشنحوه 

       تخمين و تخصيص منابع مورد نياز هر پروژه روش

  11  :مهارت 

       ي نمونه سازي پروژهطراحي مسير انجام هر 

       تخصيص و سازماندهي منابع انجام 

ي نمونـه   هزينه يابي در مورد هر مرحله از انجـام پـروژه  تعيين 
  سازي

     

  :نگرش 
  توجه به لزوم پيش بيني مسير انجام هر پروژه

  مديريت مناسب منابع و زمان 
  رعايت نظم و ترتيب
  دقت و سرعت در كار

  بهينه سازي
   : ايمني و بهداشت 

  كاررعايت اصول بهداشتي در محيط 
  نور و فضاي مناسب محيط كار

  :توجهات زيست محيطي 
  تفكيك مواد بازيافتي و قرار دادن آنها در محل مناسب

  
 

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
هاي  پرينترسازي و  هاي مربوط به مدل افزار استفاده از نرم

  بعدي سه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 14 20 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز و صندلي مربي 6  :دانش 
 ميز مخصوص كارآموز به تعداد

  تخته وايت برد
  رايانه

  تهويه مطبوع
  فيلم آموزشي

  اساليد
  ماژيك سه رنگ
  تخته پاك كن

  نرم افزار طراحي سه بعدي
پرينت سه  نرم افزار واسط
  بعدي

       بعدي هاي واسط پرينت سه افزار مفاهيم مورد استفاده در نرم-

       سازي فايل متناسب با خروجي پروژه فرآيند آماده نحوه-

بـا   هـر پـروژه   زمان و ميزان منابع مورد نيـاز  نكات مربوط به-
و تنظيمات مطلـوب مـرتبط بـا     افزار واسط استفاده از نرمروش 
  بعدي پرينتر سه دستگاه

     

       بعدي هاي مورد استفاده در طراحي سه افزار انواع نرم-

       بعدي هاي سه طراحي و ويرايش طراحي روش-

  14  :مهارت 

بـا  هـر پـروژه   برآورد زمان و ميـزان منـابع مـورد نيـاز      انجام-
افزار واسط و تنظيمات مطلوب مرتبط با دسـتگاه   استفاده از نرم

  بعدي پرينتر سه

     

انجام تنظيمات دلخواه و متناسب با هر پروژه و انواع دسـتگاه  -
  بعدي  پرينتر سه

     

       بعدي سه احي مقدماتي و ويرايش انواع طراحطر-

  :نگرش 
  پرينت سه بعديافزار واسط  درك صحيح از به كارگيري نرم-
  بعدي و اصول طراحي درك صحيح از طراحي سه-
  توجه به لزوم به كارگيري صحيح از نرم افزار طراحي سه بعدي و واسط-

  : ايمني و بهداشت 
  در محيط كاررعايت بهداشت -
  نور و فضاي مناسب محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آنها در محل مناسبتفكيك مواد بازيافتي و قرار دادن -

 
 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  سازي سريع هاي مورد استفاده در نمونه استفاده از انواع ابزار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

7 22 29 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  اساليد  7  :دانش
ميز و صندلي مربي و 
  كارآموزان به تعداد 

تخته وايت برد و ماژيك سه 
  رنگ و تخته پاك كن

انواع ابزار مورد استفاده در 
 نمونه سازي سريع

  نازل در اندازه هاي مختلف
  تسمه
  پولي
  فنر

Hot bed 

  استپر موتور
  ميليمتري 40فن 

  آچار آلن
  پيچ گوشتيانواع 

  جارو شارژي
  بلبررينگ

  كمپرسور باد
  ميني فرز
  انواع انبر

  )1200و  800(سمباده در 
  انواع تيغ

  انواع كاردك
  انواع قلمو

نـوزل،(انواع ابزارهاي مورد استفاده در نمونـه سـازي سـريع-
  )تسمه، پولي، آچار و غيره

     

نمونـههاي مـورد اسـتفاده درروش استفاده از هر يك از ابزار-
  سازي سريع

     

  22  :مهارت

      بعديبكارگيري انواع ابزار مورد استفاده در پرينت سه-

  :نگرش
 توجه به اهميت استفاده ايمن و بهينه از ابزارها-
 

  : ايمني و بهداشت 
 ي ايمن از هر يك از ابزار استفاده-
  رعايت بهداشت در محيط كار-
  كارنور و فضاي مناسب محيط -

 :توجهات زيست محيطي 
 مديريت پسماند و مديريت و ارتقا بهره وري منابع-
 تفكيك مواد بازيافتي و قرار دادن آنها در محل مناسب-

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

بعدي در سطح پيشرفته و  هاي پرينتر سه استفاده از دستگاه
  عيب يابي آنها

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظري  

8 18 26 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ميز و صندلي مربي و كارآموز   8  :دانش 
  به تعداد

تخته وايت برد و ماژيك و 
  تخته پاك كن

  اساليد
دستگاه هاي نمونه سازي 

  )DLPو  FDM( سريع
مواد اوليه ي نمونه سازي 

  سريع
  كامپيوتر

  

  انواع روش هاي نمونه سازي سريع
 ماكت سازي -

 پرينت سه بعدي -

 تراشكاري -

- CNC 
  غيره -

     

       انواع دستگاه هاي نمونه سازي سريع-

       كار با دستگاه هاي نمونه سازي سريع روش-

       كار با دستگاه هاي پرينتر سه بعدي به صورت پيشرفته روش-

       هاي مربوطهرايج دستگاه  عيب يابي و مشكالت شيوه-

  18  :مهارت 

تعيين روش نمونه سازي سريع مورد نياز متناسب با هر پروژه -
  ي نمونه سازي سريع

     

       استفاده صحيح از دستگاه هاي نمونه سازي سريع-

       يابي دستگاه هاي نمونه سازي سريععيب -

 :نگرش 

  درك صحيح كار با دستگاه هاي پرينتر سه بعدي و نمونه سازي-
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت بهداشت در محيط كار-
  نور و فضاي مناسب محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  تفكيك مواد بازيافتي و قرار دادن آنها در محل مناسب-

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 postبرداري و  ي ساخته شده براي بهره سازي نمونه آماده

production  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 22 28 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ابزار مورد استفاده در  مواد انواع  6  :دانش 
post production  

  اساليد
  ميز كارگاهي
  كامپيوتر

ميز و صندلي مربي و 
  مخصوص كارآموز به تعداد
انواع ابزار مورد استفاده در 

 نمونه سازي سريع

 - انواع رنگ -انواع كاردك(
 - دستگاه ميكروفرز -انواع تيغ

انواع  -انواع رنگ - انواع حالل
 -گيره رو ميزي -قلموبرس و 

 )انواع ساينده ها-انواع چسب

       هاي آن و انواع روش post productionتعريف -

بـه طـور    post productionنحوه ي انجام انـواع روش  -
  موثر

  روش پرداخت متناسب با هر نوع محصول نمونه سازي سريع-

     

       مباني بهره برداري از يك محصول نمونه سازي سريع روش-

  22  :مهارت 

بكارگيري مناسب پرداخت براي هر محصـول نمونـه سـازي    -
  سريع

     

و ســازماندهي تحويــل و بهــره صــحيح مــديريت بكــارگيري -
  برداري از محصول نمونه سازي سريع

     

  :نگرش 
  درك صحيح از انواع روش هاي پرداخت -
  نمونه سازي سريعتوجه به لزوم به كار گيري روش متناسب براي هر محصول -
  نگرش مثبت در انجام كار و رعايت اخالق حرفه اي-
  دقت در اصول مشتري مداري-
  رعايت نظم و ترتيب-
  رعايت اصل صرفه جويي-

  : ايمني و بهداشت 
  در محيط كار بهداشترعايت -
  نور و فضاي مناسب در محيط كار-
  شناسايي عوامل خطر ساز و كسب دانش استفاده صحيح از وسايل -

  :توجهات زيست محيطي 
  و قرار دادن آنها در محل مناسب تفكيك انواع زباله-



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  بازاريابي و مديريت موثر در اين شغل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 22 30 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

ميز و صندلي مربي و  8  :دانش
  مخصوص كارآموز به تعداد

تخته وايت برد و ماژيك سه 
  رنگ و تخته پاك كن
  اساليد و فيلم اموزشي

  4كاغذ آ
  

      شغلنحوه ي بازاريابي موثر در اين-

      روش هاي بازارسازي و جذب مشتري-

      نحوه ي مديريت بهينه ي امور روزمره در اين شغل-

      نحوه ي مديريت مشتريان-

  22  :مهارت

       رصد بازار در اين حوزه-

      سازماندهي موثر مشتريان-

      تنظيم برنامه ي بازاريابي موفق-

      اين شغل درمديريت انجام-

  :نگرش
  درك صحيح از لزوم ارتباط صحيح با مشتريان و مشتري مداري و اعتقاد به صداقت-
 رعايت اصول حرفه اي كار-
  بهينه سازي روابط با مشتريان و ديگر همكاران-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت اصول بهداشت رواني در محيط كار و بازار-
 

 :توجهات زيست محيطي 
  مديريت صحيح منابع-

 

 



 

 
 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    15 استاندارد و صندلي استانداردميز   1
    15 شخصي كامپيوتر  2
    FDM 5 دستگاه پرينتر سه بعدي  3
    1 استاندارد ويديو پرژكتور  4
    3 استاندارد ، تخته پاك كن،تخته وايت برد  5
    DLP 3 دستگاه پرينتر سه بعدي  6
    1 استاندارد كپسول آتش نشاني  7
    به تعداد مورد نياز ميليمتري40 فن  8
    عدد 1 شارژي جارو  9
    عدد 1 ليتري50 كمپرسور باد  10
    1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  11

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

-PLA-ABS-HIPS-Flexible انواع فيالمنت 1

Transparent-PP- و غيره  
    به ميزان مورد نياز

    به ميزان مورد نياز  و غيره Castable-Flexible انواع رزين 2
    به ميزان مورد نياز  پايه آب و الكل و غيره-روغني-آكرليك انواع رنگ 3
    به ميزان مورد نياز  ، استون و غيره ABSحالل  ، PLAحالل  انواع حالل 4
چسب تركيب حالل و -ماتيكي-چسب كپتون انواع چسب 5

  غيرهچسب سريع و  -ماده اوليه
    به ميزان مورد نياز

    به ميزان مورد نياز بتونه استاندارد  بتونه 6
  

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
  



 

 
 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    به تعداد مورد نياز استاندارد نازل 1
    به تعداد مورد نياز استاندارد تسمه 2
    به تعداد مورد نياز استاندارد پولي 3
    به تعداد مورد نياز استاندارد فنر 4
5 HOT BED به تعداد مورد نياز استاندارد    
    به تعداد مورد نياز استاندارد استپر موتور 6
    يك سري كامل آلن آچار 7
    يك سري كامل تخت، چهارسو گوشتيانواع پيچ 8
    به تعداد مورد نياز كف گرد-رول برينگ بلبرينگ 9
    عدد 3 دستي ميني فرز  10
، )دم باريك –پهن (انبر دستي  انواع انبر  11

  انبر قفلي،
    يك سري كامل

    به تعداد مورد نياز 800و1200 سمباده  12
    به تعداد مورد نياز بزرگ و كوچك كاردك  13
    به تعداد مورد نياز و غيره-موكت بري انواع تيغ  14
    به تعداد مورد نياز استاندارد ماژيك سه رنگ  15
    به تعداد مورد نياز باريك و پهن انواع قلمو  16

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

1 pana3d.ir      شـــركت پوينـــدگان
انديشــه هــاي نــوين 

 )پانا(ايرانيان 

       

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

1 The essential guide 

to 3D printers 

 Anna 

kaziunas 

France  

 Canada  Maker 

Media, 

Inc,  

  

        

 

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

Thingiverse.com 1 

Pana3d.ir 2 

  
  
  



 

 
 
 

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

1 CATIA      
2 Geomagic      
3 Solid Works      
4 CURA      
5 Rhinoceros      
        

  
  
  

 

 

 


