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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
  : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 : مکانیکريزی درسي  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي تحصیلي آخرين مدرک  نام و نام خانوادگي رديف

 سال 18 مربي اخت و تولیدس -مهندسي مکانیک کارشناسي ارشد عباسعلي باقری 1

 سال 12 مربي لکترونیکا -مهندسي برق کارشناسي ارشد مريم فريور 2

 سال 28 ريیس مرکز مديريت دولتي/ مديريت تحول کارشناسي ارشد هوشنگ علیزاده 3

 سال 1 نخبه مهارتي اخت و تولیدس -مهندسي مکانیک کارشناسي ارشد غریوحید اص 4

 مهندسي صنايع کارشناسي ارشد زهرا میرزاده مدرسي 5
دبیر کارگروه برنامه ريزی 

 درسي مکانیک
 سال 13

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 

معنوي  اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي ووزش فني و حرفهكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آم

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 

اي نيز ستاندارد حرفههاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد اها و توانمنديمشخصات شايستگي

 گفته 

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 

 موجود در استاندارد شغل. هاي ي يادگيري براي رسيدن به شايستگينقشه

 نام يك شغل :  

 شود. رود اطالق ميهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديبه مجموعه

 شرح شغل : 

زه شغلي، ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حواي شامل مهمبيانيه

 ها، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. مسئوليت

 طول دوره آموزش : 

 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 رود. مي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظارها و تواناييحداقل شايستگي

 كارورزي:

گيرد و كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي

د در محل ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فر

آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري با استفاده از عكس مي تئوريكآموزش به صورت 

 گردد.(از مشاغل نمي

 ارزشيابي : 

كتبي عملي و ، عمليبخش  ه، كه شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خيرفرآيند جمع

 واهد بود. اي خاخالق حرفه

 اي مربيان : صالحيت حرفه

 رود.اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و حرفهحداقل توانمندي

 شايستگي : 

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

 دانش : 

تواند شامل علوم كه مي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييتوانمندي اي از معلومات نظري وحداقل مجموعه

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد. (، زيست شناسي، شيمي، فيزيكرياضيپايه)

 مهارت : 

 شود. هاي عملي ارجاع ميحداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت

 نگرش : 

 باشد.  اي مياخالق حرفه هاي غير فني واي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتمجموعه

 ايمني : 

 شود.مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي

 توجهات زيست محيطي :

 ي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.مالحظات
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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

  Simplifyبا نرم افزار  3Dمدل سازي درپرينتر 

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

ن شايستگي شامل اي .از شايستگي های گروه مکانیک مي باشد Simplifyبا نرم افزار  3Dپرينتر  ی درسازمدل 

ت ، انجام عملیاارنرم افز عدی بهبکردن فايل سه  نصب نرم افزار، تنظیم پروفايل، وارد استفاده از نرم افزار فوق، ارهایک

، CAD زار هایتوسط نرم اف  STLتنظیمات چاپ و تولید فايل با فرمت ويرايشي روی نمونه، ساپورت گذاری، 

ازی سماکت  ي پزشکي،، مهندس، قالب سازی و قطعه سازی سازیمدلکه با مشاغل: مي باشد.  طراحي مسیر کار مربوطه

 کوسمعهندسي م، ینيمعماری و عمران، دندانپزشکي، خودرو و کشتي سازی، ساخت اسباب بازی، ساخت وسايل تزئ در

 و ... در ارتباط است.

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 ديپلم رشته هاي فنيمیزان تحصیالت : حداقل 

  ذهنيي و داشتن سالمت كامل جسم:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 نقشه كش صنعتي با نرم افزاريا SOLID WORKS نقشه كش صنعتي با نرم افزار : نیازهاي پیشمهارت

Autodesk Inventor  نقشه كش صنعتييا 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   80   :     طول دوره آموزش                    

 ساعت   24     ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت   56    ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت        - كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت        -  ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 ، مکاترونیک طراحي صنعتي ،يکي از رشته های مکانیک کارشناسي در دارا بودن حداقل مدرک 

 و نقشه کشي صنعتيسلط به نرم افزارهای مدل سازی م

 سال سابقه کار مرتبط 3 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

مک كيکي از اساسي ترين عناصر اتوماسیون صنعتي تولید به  Simplifyبا نرم افزار  3Dمدل سازي درپرينتر 

ه و ساخت قطعات با استفاده از پرينتر س CADطراحي مدل توسط نرم افزار هاي  ( مي باشد. CAMرايانه ) 

 Simplifyبا نرم افزار   ( مي باشد. CAEكه مهندسي به كمک كامپیوتر ) Simplifyبعدي به كمک نرم افزار 

مکن مي مدر نرم افزار   STLتمام مراحل تولید و مسیر كار در پرينتر را مي توان مديريت كرد و ويرايش فايل 

ازي ، قالب سازي و قطعه سازي، مهندسي پزشکي، ماكت سازي در معماري و عمران، باشد. با مشاغل: مدلس

باط دندانپزشکي، خودرو و كشتي سازي، ساخت اسباب بازي، ساخت وسايل تزئیني، مهندسي معکوس و ... در ارت

 است.

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

 

3D printer modeling with Simplify software 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 نمونه سازي سريع -

 نمونه سازي سريع با روش پرينت سه بعدي -

 صنعتي نقشه كشي -

 كارشناص طراح -

 

 

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

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

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

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

 د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 شايستگي استاندارد آموزش 

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 10 6 4 طراحي مسیر تولید افزايشي ) نمونه سازی سريع ( 1

 Simplify  1 4 5 استفاده از نرم افزار و نصب نرم افزار 2

 Simplify 2 4 6 و معرفي پرينتر به نرم افزار  تنظیم پروفايل 3

 Simplify 2 4 6 وارد کردن فايل سه بعدی به نرم افزار 4

 12 9 3 انجام عملیات ويرايشي روی نمونه 5

 12 9 3 تنظیمات چاپانجام  6

 7 5 2 ساپورت گذاری 7

 Simplify 1 2 3 ذخیره کردن فايل خروجي نرم افزار 8

 3 2 1 نمونه سازی سريع دستگاه انتقال فايل به 9

 16 11 5 ساخت نمونه اولیه ) تنظیم دستگاه (و آماده سازی مراحل اجرايي  10

 80 56 24 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 طراحي مسیر تولید افزايشي ) نمونه سازي سريع (

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 6 10 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 انهيرا  دانش :

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 پرينتر لیزری و رنگي

 کاغذ

 فلش مموری

 انواع فیالمنت

 انواع حالل

 سوهان کیفي

 سمباده نرم

 نازل

 ماسک

 يمنيا نکیع

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 تیغ موکت بر وکاردک

 يکیچسب مات

 و تراز کولیس مرکب

    مرتبط با نمونه سازی CADنرم افزارهای -

ازی سیمزايا و کاربردهای تکنولوژی تولید افزايشیي ) نمونیه -

 در صنعت و بازار سريع (

   

    ( STLفايل  به  CADشبکه بندی ) تبديل فايل  نحوه-

                        های ساخت مقايسه روش-

    عملیات پرداخت و کیفیت نمونه اصول-

  مهارت :

    CAD ورود به محیط نرم افزار -

    STLفايل  به  CADتبديل فايل  -

    ساخت اليه به اليه -

    پرداخت کاری -

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 آوردن نتیجه بهتر دقت در تحلیل اطالعات برای بدست -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

 .... م استفاده از کامپیوتر و پرينتر وجويي در مصرف برق هنگاصرفه -
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 Simplify استفاده از نرم افزار و نصب نرم افزار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

1 4 5 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 بع آموزشيمصرفي و منا

 پرينتر لیزری و رنگي  دانش :

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 

    Simplify امکانات نرم افزار -

شخصات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای نصب م -

 Simplify نرم افزار

   

    Simplify کاربردهای نرم افزار-

  مهارت :

    نصب نرم افزار -

    اجرای نرم افزار -

    فزار انتخابياورود به محیط نرم  -

    فزار کار با منوی اصلي نرم ا-

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 طالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترادقت در تحلیل  -

 ايمني و بهداشت : 

 هیزات سالم و استاندارداستفاده از تج -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 رعايت آراستگي محیط کار -

 .... جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 و معرفي پرينتر به نرم افزار تنظیم پروفايل

Simplify 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 4 6 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 پرينتر لیزری و رنگي  دانش :

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 

    ای سه بعدیانواع پرينتره -

    دیفاهیم مورد استفاده در نرم افزارهای واسط پرينتر سه بعم -

ز امان و میزان منابع مورد نیاز هر پروژه بیا روش اسیتفاده ز -

 رينترپنرم افزارهای واسط و تنظیمات مطلوب مرتبط با دستگاه 

 سه بعدی

   

  مهارت :

    عدیبو نوع پرينتر سه ات اولیه متناسب با پروژه انجام تنظیم -

    ايجاد پروفايل -

يجاد پروفايل های خاص برای هیر شیکل نمونیه در يیک ا -

 پروژه

   

به نیرم ه دستگاکردن پروفايل های از پیش تعريف شده وارد -

 افزار

   

 نگرش :

 دقت در انجام کار  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 لیل اطالعات برای بدست آوردن نتیجه بهتردقت در تح -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 و معرفي پرينتر به نرم افزار تنظیم پروفايل

Simplify 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زيست محیطي :

 رعايت آراستگي محیط کار -

 .... جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 Simplifyوارد كردن فايل سه بعدي به نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 4 6 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 و رنگي پرينتر لیزری  دانش :

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 

    STLنحوه ذخیره سازی فايل سه بعدی به  -

    انواع نرم افزارهای مورد استفاده در طراحي سه بعدی -

    رهای مورد استفاده در نمايش نمونه در صفحهابزا -

  مهارت :

    STLذخیره سازی فايل سه بعدی به -

    Simplify به نرم افزار STL طراحي شده رد کردن نمونهوا -

    جابجا کردن نمونه در صفحه  -

     چرخاندن نمونه-

    نمونه در صفحه بزرگ نمايي-

    جابجايي صفحه در جهت های مختلف-

    نمايش نمونه در نماهای مختلف -

    frameو  solidنمايش نمونه به صورت -

 :نگرش 

 دقت در انجام کار  -

 استفاده بهینه از مواد مصرفي  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 .... برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر و جويي در مصرفصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ويرايشي روي نمونه عملیاتانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 9 12 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 شيمصرفي و منابع آموز

 پرينتر لیزری و رنگي  دانش :

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 کولیس مرکب

 میکرومتر 

 زاويه سنج

    قرار گرفتن نمونه مناسب برای مختصات -

    یب ديدهانواع تعمیرکردن جسم آس -

    کاربرد مش در چاپ نمونه -

  مهارت :

    تغییر اندازه نمونه در صفحه -

    پي برداری از نمونه به دو صورت تکي و با تعداد مشخصک -

    مونهروی ن ungroupو   groupانجام عملیات  -

    repairدن جسم آسیب ديده توسط نرم افزار تعمیر کر -

    meshعداد مش های جسم نمونه با استفاده از تغییر ت -

    تصل به هم نمونهجدا کردن اجزای م -

    لغو انجام دستورات -

 نگرش :

 دقت در انجام کار  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 طالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترادقت در تحلیل  -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 .... جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تنظیمات چاپانجام 

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظری 

3 9 12 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 پرينتر لیزری و رنگي  دانش :

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyافزار  نرم

 لباس کار

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 انواع فیالمنت

 

    محیط نرم افزار -

    ی پرينتپارامتر های الزم برا -

    توان دستگاه پرينتر -

  مهارت :

    تنظیم کیفیت -

    تنظیم سرعت  -

    شناسايي نوع مواد اولیه -

    تنظیم دما -

    گرفتن خروجي-

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 مديريت انرژی -

 دقت در انجام کار  -

 استفاده بهینه از مواد مصرفي  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 طالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترادقت در تحلیل  -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 انجام تنظیمات چاپ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ت زيست محیطي :توجها

 رعايت آراستگي محیط کار -

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

 استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -

 .... جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ساپورت گذاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 5 7 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 پرينتر لیزری و رنگي  دانش :

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 

    جهت مناسب قرارگرفتن جسم روی صفحه ساخت -

    کاربرد ساپورت گذاری -

  مهارت :

    صفحه ساخت تعیین جهت قرار گرفتن مدل بر روی -

    نحوه ساپورت گذاری -

    نظیم رزولوشن و زاويه جهت ساپورتت -

    افزودن ساپورت به صورت دلخواه -

    حذف ساپورت -

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 مديريت انرژی -

 دقت در انجام کار  -

 استفاده بهینه از مواد مصرفي  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 تیجه بهترنرای بدست آوردن دقت در تحلیل اطالعات ب -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ساپورت گذاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زيست محیطي :

 رعايت آراستگي محیط کار -

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

 استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -

 .... رق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وجويي در مصرف بصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 Simplify ذخیره كردن فايل خروجي نرم افزار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

1 2 3 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربي وکارآموز يو صندل زیم  دانش :

 انهيرا

 پروژکتور دئويو

برد، تخته پاک کن  تيوا تخته

 و ماژيک

 پرينتر لیزری و رنگي

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 

    ابزار های نرم افزار -

     پرينترمتناسب با نوع  ،G.COD فايلسازی ذخیره اصول  -

  مهارت :

    کار با نرم افزارتنظیمات  انجام-

    ذخیره سازی و فايل بندی-

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 دقت در انجام کار  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 نتیجه بهتر ای بدست آوردندقت در تحلیل اطالعات بر -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 رعايت آراستگي محیط کار -

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -

 طوبهای خشک و مرجداسازی زباله -

 استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -

 .... جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 نمونه سازي سريع انتقال فايل به دستگاه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

1 2 3 

 نيايم ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربي وکارآموز يو صندل زیم  دانش :

 انهيرا

 پروژکتور دئويو

برد، تخته پاک کن  تيوا تخته

 و ماژيک

 پرينتر لیزری و رنگي

 کاغذ

 فلش مموری

 Simplifyنرم افزار 

 لباس کار

 یسه بعد نتريپر دستگاه

RAM 

 نتقالکابل ا

    فضای فیزيکي  -

    STL – G.CODفرمت  -

    RAMو انواع  کابل های ارتباطي -

  مهارت :

    RAMبه  از نرم افزار G.CODوارد کردن فايل  -

    نمونه سازی توسط کابل دستگاه هارتباط بايجاد  -

    ارتباط از طريق کابل يا فضای فیزيکيايجاد  -

 نگرش :

 مديريت انرژی -

 دقت در انجام کار  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 طالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترادقت در تحلیل  -

 ايمني و بهداشت : 

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 يمني و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ا -

 توجهات زيست محیطي :

 رعايت آراستگي محیط کار -

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 انتقال فايل به دستگاه نمونه سازي سريع

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،شدان

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 توجهات زيست محیطي :

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

 

 استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -

 .... جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

     ساخت نمونه اولیه  و آماده سازي مراحل اجرايي

 ) تنظیم دستگاه (

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 11 16 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

برد، تخته پاک کن  تيوا تخته  نش :دا

 و ماژيک

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 يلیزری و رنگ پرينتر

 کاغذ

 مموری فلش

 فیالمنت انواع

 حالل انواع

 يفیک سوهان

 نرم سمباده

 نازل

 ماسک

 يمنيا نکیع

 Simplifyافزار  نرم

 کار باسل

 موکت بر وکاردک تیغ

 يکیمات چسب

 مرکب کولیس

 تراز

 –مهمترين قسمت های دستگاه نمونه سازی سريع ) نازل -

 اکسترودر و... ( – LCD –المنت 

   

    منوی دستگاه -

    نحوه لود مواد اولیه -

    کالیبراسیون اولیه دستگاه-

 سیازی دستگاه نمونهساخت نمونه فیزيکي اولیه با استفاده از -

 سريع

   

    پرداخت و کیفیت نمونه-

  مهارت :

    میز و نازل )تنظیم نقطه صفر( تنظیم کردن -

     ازل (ن -) میز کنترل دما -

ررسي وجود مواد اولیه و فیالمنت گذاری، متناسب بیا نیوع ب -

 مدل

   

    لود مواد اولیه-

    کالیبراسیون اولیه دستگاه-

    ساخت و تولید نمونه-

    پرداخت کاری قطعه نمونه-

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 مديريت انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

آماده سازي مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه      

 ) تنظیم دستگاه (

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 دقت در انجام کار  -

 

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیح -

 شت : ايمني و بهدا

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 رعايت آراستگي محیط کار -

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

 استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -

 .... جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر وصرفه -
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  ارد تجهیزاتبرگه استاند -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 15 مخصوص رايانه -استاندارد میز و صندلي 1

  عدد 15 با تجهیزات کامل رايانه 2

  عدد FDM 3 گاه پرينتر سه بعدیدست 3

  عدد 1 استاندارد ژکتوروويدئو پر 4

  عدد  1 استاندارد تخته وايت برد 5

  عدد 3 رنگي ماژيک 6

  عدد 2 مخصوص وايت برد تخته پاک کن 7

  عدد DLP 2 دستگاه پرينتر سه بعدی 8

  عدد 1 استاندارد کپسول اطفاء حريق 9

  عدد 2 میلیمتری 40 فن 10

  عدد 1 شارژی جارو 11

  عدد 1 لیتری 50 کمپرسور باد 12

  عدد 1 استاندارد کارگاه آموزشي جعبه کمک های اولیه 13

  عدد 1 مخصوص مربي میز و صندلي 14

  عدد 1 لیزری و رنگي پرينتر 15

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  15تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -
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 رگه استاندارد مواد ب -  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته A4 1 کاغذ 1

2 CD عدد 15 معمولي خام  

3 DVD عدد 15 معمولي خام  

  عدد 1 گیگ 16 فلش مموری 4

  عدد 4 گیگ 4 فلش مموری 5

يک کیلو از  و غیره PLA - ABS – P. P انواع فیالمنت 6

 هر نمونه

 

يک قوطي  ، استون و غیرهABS، حالل PLAحالل  اع حاللانو 7

 از هر نمونه

 

عدد از  2 میلي متر 2 – 1 – 0.5 نازل 8

 هر کدوم

 

  عدد 4 بي رنگ چسب ماتیکي 9

  عدد 20 فیلتر دار پزشکي ماسک 10

  عدد 15 لبه دار ساده عینک ايمني 11

  برگ 40 )ظريف ( 2000و  1000 سمباده نرم 12

13 RAM 4 عدد 3 گیگ  

14 RAM 1 عدد 3 گیگ  

  عدد 3 سانتي متری 50 کابل انتقال اطالعات 15

 

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 15و يک كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -
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  د ابزار برگه استاندار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 1 تحت ويندوز Simplifyرم افزار ن 1

  عدد 6 میلي متر ( 02/0) سانت 20يا  15 کولیس مرکب 2

  عدد 1 میلي متر 02/0دقت  عمق سنجکولیس  3

 001/0اينچي و  0001/0مرکب ) کولیس ديجیتال 4

 میلیمتری(

  عدد 1

 میلي متر 01/0 میکرومتر 5

 اينچ 001/0

از هر کدام 

 عدد 2

 

  عدد3 نقاله ) دقت يک درجه ( نج سادهزاويه س 6

  عدد 1 دقیقه ( 2يا  5دقت )  زاويه سنج اونیورسال 7

  عدد 15 روپوش سفید لباس کار 8

يکسری  آلن آچار  9

 کامل

 

يکسری  تخت ، چهار سو پیچ گوشتي 10

 کامل

 

يکسری  .انبر قفلي و .. –دم باريک  –انبر دست  انبر 11

 کامل

 

  عدد 3 استاندارد و کاردک رتیغ موکت ب 12

  يکسری آلن ستاره ای آچار  13

  عدد1 اينچ 2کوچک  -فرانسه آچار  14

يک عدد از  يکسررينگي -يکسرتخت آچار  15

 هر کدوم

 

  يکسری ظريف و خیلي ظريف سوهان کیفي 16

  عدد 2 01/0دقیق  تراز 17

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 


