معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شايستگي
اصالح عیوب رايج پرينت سه بعدي به روش FDM

گروه شغلي
مکانیک
كد ملي آموزش شايستگي

0 4 1 0 0 1 0 0 6 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1399/9/25 :

شناسه گروه

3
سطح
مهارت

3 1 1 5
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 311530410010061 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي  :مکانیک
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

1

عباسعلي باقری

کارشناسي ارشد

2

عبدالواحد کمي

دکتری

3

وحید اصغری

کارشناسي ارشد

4

5

سید جواد نیکوکار
نوش آبادی

زهرا میرزاده مدرسي

رشته تخصصي

شغل و سمت

مهندسي مکانیک

مربي ماشین ابزار

( ساخت و تولید )

مدرس دانشگاه

مکانیک ( ساخت و تولید )
مهندسي مکانیک
( ساخت و تولید )

هیات علمي دانشگاه
سمنان
نخبه مهارتي

سابقه کار
 18سال

 8سال

 2سال

مديرعامل ،عضو هیات
کارشناسي

مهندسي کامپیوتر ( نرم افزار )

کارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

مديره و موسس شرکت

 8سال

سي زان پردازش کوير
دبیرکارگروه
برنامه ريزی مکانیک

 13سال

6
7
8
9
10

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن

66583628

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفهای نیز گفته
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقشهی يادگیری برای رسیدن به شايستگيهای موجود در استاندارد شغل.
نام يک شغل :
به مجموعهای از وظايف و توانمندیهای خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بیانیهای شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي ،مسئولیتها،
شرايط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به يک استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
کارورزی صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظری يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت ميگیرد و ضرورت دارد
که در آن مشاغل خاص محیط واقعي برای مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محل آموزش به صورت تئوريک
با استفاده از عکس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نميگردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمعآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خیر ،که شامل سه بخش عملي ،کتبي عملي و اخالق حرفهای
خواهد بود.
صالحیت حرفهاي مربیان :
حداقل توانمندیهای آموزشي و حرفهای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام کار در محیطها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهای از معلومات نظری و توانمندیهای ذهني الزم برای رسیدن به يک شايستگي يا توانايي که ميتواند شامل علوم پايه(رياضي،
فیزيک ،شیمي ،زيست شناسي) ،تکنولوژی و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم برای رسیدن به يک توانمندی يا شايستگي .معموالً به مهارتهای عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموعهای از رفتارهای عاطفي که برای شايستگي در يک کار مورد نیاز است و شامل مهارتهای غیر فني و اخالق حرفهای ميباشد.
ايمني :
مواردی است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار ميشود.
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
اصالح عیوب رايج پرينت سه بعدي به روش FDM

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
اصالح عیوب رايج پرينت سه بعدی به روش  FDMيکي از شايستگي های گروه مکانیک است که شامل کارهای
آماده سازی مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه ( تنظیم اولیه دستگاه )،اصالح عیوب قطعات دستگاه پرينترسه بعدی و
انتخاب مواد اولیه مناسب ،اصالح عیوب ظاهری ( رزولوشن ) قطعه،اصالح عیوب داخلي و استحکام قطعه ،اصالح عوامل
مهم عیوب قطعه با توجه به شرايط محیطي ،هماهنگ کردن نرم افزار طراحي با دستگاه نمونه سازی (پرينترسه بعدی)

مي باشد .اين شايستگي با مشاغل مدلسازی  ،قالب سازی و قطعه سازی ،مهندسي پزشکي ،ماکت سازی در معماری و
عمران ،دندانپزشکي ،خودرو و کشتي سازی ،جواهرسازی ،ساخت اسباب بازی ،ساخت وسايل تزئیني ،مهندسي معکوس
و  ...در ارتباط است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم رشته هاي فني
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :نقشه كش صنعتي با نرم افزار Solid Worksيا Autodesk Inventorيا  Catiaو مدل
سازي درپرينتر سه بعدي با نرم افزار  Simplifyيا نمونه سازي سريع با روش پرينت سه بعدي
طول دوره آموزش :
 78ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

:

25

ساعت

 53ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي در يکي از رشته های مکانیک  ،طراحي صنعتي ،مکاترونیک و کامپیوتر
مسلط به نرم افزارهای مدل سازی و طراحي مهندسي مکانیک
 3سال سابقه کار مرتبط
3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
اصالح عیوب رايج پرينت سه بعدي به روش  FDMبا تنظیم بخش هاي مختلف نرم افزارهايي مانند:
 simplify3Dمي توان عیب هاي محصول نهايي را در روش  FDMبهبود بخشید و كیفیت محصول را باالتر برد.
بسیاري از پرينترهاي سه بعدي از يک مکانیزم كنترلي مداري استفاده مي كنند .با نرم افزار پرينتر سه بعدي تمام
مراحل تولید و مسیر كار در پرينتر را مي توان مديريت كرد .با مشاغل :مدلسازي  ،قالب سازي و قطعه سازي،
مهندسي پزشکي ،ماكت سازي در معماري و عمران ،دندانپزشکي ،جواهرسازي ،خودرو و كشتي سازي ،ساخت
اسباب بازي ،ساخت وسايل تزئیني ،مهندسي معکوس و  ...در ارتباط است.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Correction of common defects of 3D printing by FDM method

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-

نمونه سازي سريع

-

نمونه سازي سريع با روش پرينت سه بعدي

-

مدل سازي درپرينتر سه بعدي با نرم افزار Simplify

-

نقشه كشي صنعتي

-

كارشناس طراح

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

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



طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار
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استاندارد آموزش شايستگي
 -كارها

رديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري عملي جمع
1

آماده سازی مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه ( تنظیم اولیه دستگاه )

3

9

12

2

اصالح عیوب قطعات دستگاه پرينترسه بعدی و انتخاب مواد اولیه مناسب

6

12

18

3

اصالح عیوب ظاهری ( رزولوشن ) قطعه

3

6

9

4

اصالح عیوب داخلي و استحکام قطعه

3

6

9

5

اصالح عوامل مهم عیوب قطعه با توجه به شرايط محیطي

3

6

9

6

هماهنگ کردن نرم افزار طراحي با دستگاه نمونه سازی (پرينترسه بعدی)

7

14

21

جمع ساعات

25

53

78

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آماده سازي مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه
( تنظیمات اولیه دستگاه )

نظری

عملي

جمع

3

9

12

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلي مربي وکارآموز

دانش :
مهمترين قسمت های دستگاه نمونه سازی سريع ( نازل –

رايانه
دستگاه پرينتر سه بعدی

المنت –  – LCDاکسترودر و) ...

ويدئو پروژکتور

منوی دستگاه

تخته وايت برد

نحوه لود مواد اولیه

ماژيک و تخته پاک کن
پرينتر لیزری و رنگي

نحوه کالیبراسیون اولیه دستگاه
نحوه تنظیمات نمونه فیزيکي اولیه با نرم افزار پرينترسه بعدی
چگونگي پرداخت نمونه

کاغذ
فلش مموری
انواع فیالمنت

مهارت :

انواع حالل
سوهان کیفي ريز

تنظیم کردن میز و نازل (تنظیم نقطه صفر)

سمباده نرم

کنترل دما ( میز -نازل )
بررسي وجود مواد اولیه و فیالمنت گذاری ،متناسب با نوع مدل
لود مواد اولیه

نازل
ماسک
عینک ايمني
نرم افزار Simplify

کالیبراسیون اولیه دستگاه

لباس کار

ساخت نمونه با استفاده از دستگاه نمونه سازی سريع

تیغ موکت بر وکاردک

پرداخت کاری قطعه نمونه

چسب ماتیکي

نگرش :

کولیس مرکب و تراز
آچارهای مورد نیاز

 -مديريت زمان

انبر های مورد نیاز

 -مديريت انرژی

RAM

 -دقت در انجام کار

کابل انتقال

 استفاده بهینه از مواد مصرفي6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

آماده سازي مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه

عملي

جمع

( تنظیمات اولیه دستگاه )
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
 استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات دقت در تحلیل اطالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترايمني و بهداشت :
 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد رعايت نکات ايمني و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلتوجهات زيست محیطي :
 رعايت آراستگي محیط کار صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي جداسازی زبالههای خشک و مرطوب استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر و ....
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اصالح عیوب قطعات دستگاه پرينترسه بعدي و
انتخاب مواد اولیه مناسب

نظری

عملي

جمع

6

12

18

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مشخصات عیب عدم اکسترود در ابتدا و اکسترود ناکافي
مشخصات عیب خالي بودن اکسترودر
مشخصات عیب فاصله نامناسب نازل تا صفحه ساخت
مشخصات عیب سائیدگي مواد اولیه
مشخصات عیب مسدود بودن اکسترودرو بررسي قطر فیالمنت
مشخصات عیب افزايش مقدار ماده خارج شونده از نازل
مشخصات عیب سايیده شدن فیالمنت ( مواد اولیه )
مشخصات عیب افزايش دمای اکسترودر
مشخصات عیب سرعت باالی پرينت
مشخصات عیب مسدود شدن نازل
مشخصات عیب مسدود شدن اکسترودر و خروج زياد مواد از
اکسترودر
مشخصات عیب هل دادن فیالمنت به درون اکسترودر
مشخصات عیب بارگذاری مجدد مواد
مشخصات عیب خالي کردن نازل
مشخصات عیب چاپ نشدن اجزای ريز قطعات

میز و صندلي مربي وکارآموز
رايانه
دستگاه پرينتر سه بعدی
ويدئو پروژکتور
تخته وايت برد
ماژيک و تخته پاک کن
پرينتر لیزری و رنگي
کاغذ
فلش مموری
انواع فیالمنت
انواع حالل
سوهان کیفي ريز
سمباده نرم
نازل
ماسک
عینک ايمني
نرم افزار Simplify
لباس کار
تیغ موکت بر وکاردک
چسب ماتیکي
کولیس مرکب و تراز
آچارهای مورد نیاز
نازل با سايز مورد نیاز
آچار تعويض نازل
انبرهای مورد نیاز
RAM

کابل انتقال

مشخصات عیب طراحي مجدد قطعه
مشخصات عیب نصب نازلي با قطر کوچکتر
مشخصات عیب مجبورکردن نرم افزار به چاپ اجزای ريزقطعه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اصالح عیوب قطعات دستگاه پرينترسه بعدي و انتخاب

نظری

عملي

جمع

مواد اولیه مناسب
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
ناهمواری و عدم يکپارچگي در مواد اکسترود شده
مشخصات عیب گیرکردن فیالمنت
مشخصات عیب مسدود شدن اکسترودر
مشخصات عیب ارتفاع اندک اليه ها
مشخصات عیب پهنای اکسترود
مشخصات عیب فیالمنت نامرغوب
علل فني ايجاد عیوب
مهارت :
انجام تنظیمات نرم افزار پرينترسه بعدی
اصالح عدم اکسترود در ابتدا و اکسترود ناکافي
دقت در پر بودن اکسترودر قبل از پرينت
تنظیم میزدستگاه
بازکردن اکسترودر
چاپ مکعب ساده
جلوگیری از سايیده شدن فیالمنت (مواد اولیه )
تنظیم دستگاه و باال بردن دما
رفع انسداد نازل و کنترل سرعت
جلوگیری از مسدود شدن اکسترودر و خروج زياد مواد از اکسترودر
رفع مشکل انسداد نازل
تعويض نازل
9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اصالح عیوب قطعات دستگاه پرينترسه بعدي و انتخاب

نظری

عملي

جمع

مواد اولیه مناسب
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
هماهنگ کردن و يکپارچگي در مواد اکسترود شده
تمیز کردن لوله يا شیلنگ
چاپ و مقايسه با فیالمنت های مختلف
تعمیر و رفع عیب
نگرش :
 مديريت زمان دقت در تحلیل اطالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترايمني و بهداشت :
 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد رعايت نکات ايمني و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلتوجهات زيست محیطي :
 صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي جداسازی زبالههای خشک و مرطوب -صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر و ....
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اصالح عیوب ظاهري ( رزولوشن ) قطعه

نظری

عملي

جمع

3

6

9

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلي مربي وکارآموز

دانش :

رايانه

انواع عیوب ظاهری

دستگاه پرينتر سه بعدی

تارهای آزاردهنده

ويدئو پروژکتور

فاصله عقب گرد

تخته وايت برد

سرعت عقب گرد

ماژيک و تخته پاک کن
پرينتر لیزری و رنگي

دمای باال

کاغذ

فضای باز بین اجزای قطعه

فلش مموری

ايجاد سوراخ و شکاف در زوايا و ايجاد خراش در سطح قطعه و
خمیدگي و ناصافي گوشه ها

انواع فیالمنت
انواع حالل
سوهان کیفي ريز

تعداد خطوط محیطي

سمباده نرم

تعداد اندک اليه های توپر

نازل

درصد پايین پرکننده بخش دروني قطعه )(Infill

ماسک

اکسترود شدن مقدار زياد پالستیک

عینک ايمني
نرم افزار Simplify

ارتفاع گرفتن نازل

لباس کار

مهارت :

تیغ موکت بر وکاردک

تنظیمات نرم افزار پرينترسه بعدی

چسب ماتیکي

اصالح تارهای آزاردهنده

کولیس مرکب و تراز

انجام تنظیمات retraction

آچارهای مورد نیاز

جلوگیری از چکه کردن يا تراوش مواد اولیه از نازل

انبرهای مورد نیاز
RAM

انجام تنظیمات دما و سرعت در نرم افزار

کابل انتقال
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

اصالح عیوب ظاهري ( رزولوشن ) قطعه

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
جلوگیری از ايجاد سوراخ و شکاف در زوايا و ايجاد خراش در سطح
قطعه و خمیدگي و ناصافي گوشه ها
جلوگیری از دفرمه شدن و خنک کردن
پرينت قطعه آزمايشي
نگرش :
 مديريت زمان دقت در تحلیل اطالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترايمني و بهداشت :
 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد رعايت نکات ايمني و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلتوجهات زيست محیطي :
 صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي جداسازی زبالههای خشک و مرطوب -صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر و ....
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اصالح عیوب داخلي و استحکام قطعه

نظری

عملي

جمع

3

6

9

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلي مربي وکارآموز

دانش :

رايانه

رخنه در اليه های بااليي و جابجايي و جداشدن اليه ها

دستگاه پرينتر سه بعدی

ازيکديگر

ويدئو پروژکتور

تعداد اندک اليه های فوقاني توپر

تخته وايت برد

درصد اندک بخش پرکننده فضای دروني

ماژيک و تخته پاک کن

عدم اکسترود پالستیک کافي حین چاپ

پرينتر لیزری و رنگي
کاغذ

حرکت سريع هد )(tool head

فلش مموری

مشکالت الکتريکي و يا فني

انواع فیالمنت

ارتفاع زياد اليه

انواع حالل
سوهان کیفي ريز

دمای پايین پرينت

سمباده نرم

توپُری ناقص

نازل

تغییر طرح Infill

ماسک

کاهش سرعت پرينت

عینک ايمني
نرم افزار Simplify

افزيش پهنای اکسترود Infill

لباس کار

مهارت :

تیغ موکت بر وکاردک

انجام تنظیمات نرم افزار پرينترسه بعدی

چسب ماتیکي

جلوگیری از رخنه در اليه های بااليي و جابجايي و جدا ش دن

کولیس مرکب و تراز

اليه ها از يکديگر

آچارهای مورد نیاز

انتخاب مناسب اليه ها

انبر های مورد نیاز
RAM

انجام تنظیمات عدم اکسترود حین چاپ

کابل انتقال

تنظیم و تعمیر مکانیکي
13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

اصالح عیوب داخلي و استحکام قطعه

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
انجام تنظیمات دما و اجرا
اصالح توپُری ناقص و استحکام دادن به قطعه
تغییر الگوی بکار گرفته شده در فضای دروني قطعه
انجام تنظیمات سرعت پرينت درنرم افزار پرينترسه بعدی
نگرش :
 مديريت زمان دقت در تحلیل اطالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترايمني و بهداشت :
 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد رعايت نکات ايمني و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلتوجهات زيست محیطي :
 صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي جداسازی زبالههای خشک و مرطوب -صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر و ....
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اصالح عوامل مهم عیوب قطعه با توجه به شرايط
محیطي

نظری

عملي

جمع

3

6

9

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
نچسبیدن قطعه به صفحه ساخت
تراز نبودن صفحه ساخت
شروع اکسترود مواد از نازل در فاصله ای دور از صفحه ساخت
سرعت باال در چاپ اولین اليه
دما يا تنظیمات خنک کننده
سطح صفحه ساخت ( نوار چسب ،سريش و) ...
Brim & Raft

عوامل مهم در کیفیت قطعه
رطوبت موجود در فیالمنت
خشک کن فیالمنت و جاذب های رطوبتي
چگالي پرکردن قطعه ( ) infill density
ضخامت اليه layer height
الگوی پرينت infill type

مشخصات پشتیبان قطعه
محل و جهت پرينت شدن قطعه برروی صفحه کار
تغییر رنگ قطعه
ساپورت گذاری
مهارت :
انجام تنظیمات نرم افزار پرينترسه بعدی و اجرای مناسب
اصالح نچسبیدن قطعه به صفحه ساخت
15

میز و صندلي مربي وکارآموز
رايانه
دستگاه پرينتر سه بعدی
ويدئو پروژکتور
تخته وايت برد
ماژيک و تخته پاک کن
پرينتر لیزری و رنگي
کاغذ
فلش مموری
انواع فیالمنت
انواع حالل
سوهان کیفي ريز
سمباده نرم
نازل
ماسک
عینک ايمني
نرم افزار Simplify
لباس کار
تیغ موکت بر وکاردک
چسب ماتیکي
کولیس مرکب و تراز
آچارهای مورد نیاز
انبرهای مورد نیاز
مته های مورد نیاز
سیلیکاژل
برنج
RAM
کابل انتقال

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان  :اصالح عوامل مهم عیوب قطعه با توجه به

زمان آموزش
نظری

شرايط محیطي

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تراز کردن صفحه
تنظیم فن
اجرا و تست اولیه
بررسي عوامل مهم در کیفیت قطعه
پرينت قطعه و مقايسه برنج با سیلیکاژل برای جذب نم
چاپ و مقايسه با فیالمنت های مختلف
اجرا کیسه خالء
چگالي و مقدار مصرف فیالمنت
تمیز بودن نازل clean nozzle

چسب اندود کردن
نحوه ساپورت گذاری
نگرش :
 مديريت زمان مديريت انرژی دقت در انجام کار استفاده بهینه از مواد مصرفي استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات دقت در تحلیل اطالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترايمني و بهداشت :
 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -رعايت نکات ايمني و حفاظتي هنگام استفاده از وسايل
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :اصالح عوامل مهم عیوب قطعه با توجه به
نظری

شرايط محیطي

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زيست محیطي :
 رعايت آراستگي محیط کار صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي جداسازی زبالههای خشک و مرطوب استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر و ....
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :هماهنگ كردن نرم افزار طراحي با دستگاه
نمونه سازي (پرينترسه بعدي)

نظری

عملي

جمع

7

14

21

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

میز و صندلي مربي وکارآموز

دانش :

رايانه

گرمای زياد و خارج شدن از فرم اصلي

دستگاه پرينتر سه بعدی

روند خنک کردن مواد

ويدئو پروژکتور

عوارض پرينت در دمای باال

تخته وايت برد

عوارض سرعت باالی چاپ

ماژيک و تخته پاک کن
پرينتر لیزری و رنگي

نحوه پرينت چند شي به طورهم زمان

کاغذ

عل ت توق ف ناگه اني اکس ترودر در ح ین پرين ت و ل رزش

فلش مموری

اکسترودر و حلقه حلقه شدن سطح قطعه

انواع فیالمنت
انواع حالل

موجودی فیالمنت

سوهان کیفي ريز

عالئم سائیدگي و خرد شدن فیالمنت

سمباده نرم

عوارض مسدود شدن اکسترودر

نازل
ماسک

عوارض گرمای زياد درايور موتور اکسترودر

عینک ايمني

عوارض سرعت باالی پرينت

نرم افزار Simplify

موارد فني

لباس کار

نحوه ايجاد جوش روی سطح و فاصله بین بیرون و داخل

تیغ موکت بر وکاردک
چسب ماتیکي

نحوه ايجاد حباب پالستیک در سطح شي پرينت شده

کولیس مرکب و تراز

اصول تنظیم  retractionوcoasting

آچارهای مورد نیاز

جلوگیری از  Retractionغیر ضروری

انبر های مورد نیاز
RAM

نحوه انجام عمل  Retractionحین حرکت نازل

کابل انتقال

نحوه ايجاد رخنه و سوراخ بین فضای داخلي و ديواره ها
18

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :هماهنگ كردن نرم افزار طراحي با دستگاه
نظری

نمونه سازي (پرينترسه بعدي)

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
عدم همپوشاني اليه های بیروني
علل ايجاد خطوط روی بدنه و اطراف شي پرينت شده و ايجاد رخنه
و شکاف در ديواره های باريک
عدم يکپارچگي و يکدست بودن مواد اکسترود شده
عوارض تغییرات دمايي
مشکالت فني
نحوه تغییر تنظیم ديواره های باريک
نحوه تغییر مقدار پهنای اکسترود
مهارت :
انجام تنظیمات نرم افزار پرينترسه بعدی
پیشگیری از خارج شدن از فرم اصلي
جلوگیری از سفت شدن مواد
انجام تنظیمات فن در نرم افزار پرينترسه بعدی
ايمپورت قطعه مشابه
اصالح توقف ناگهاني اکسترودر در حین پرينت و لرزش اکسترودر و
جلوگیری از حلقه حلقه شدن سطح قطعه
جلوگیری از خرد شدن
تمیز کردن اکسترودر
تنظیم سنسور حرارتي
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :هماهنگ كردن نرم افزار طراحي با دستگاه
نظری

نمونه سازي (پرينترسه بعدي)

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
از بین بردن ارتعاشات و محکم کردن پايه ها
جلوگیری از ايجاد جوش روی سطح و فاصله بین بیرون و داخل
پرينت و کنترل نازل
انتخاب نقطه آغاز حرکت نازل
جلوگیری از ايجاد خطوط روی بدنه و اطراف ش ي پرين ت ش ده و
ايجاد رخنه و شکاف در ديواره های باريک
انتخاب مواد اولیه مرغوب
تنظیم دستگاه حین پرينت
بررسي عوامل فني و تعمیر آن بخش
نگرش :
 مديريت زمان مديريت انرژی دقت در انجام کار استفاده بهینه از مواد مصرفي استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات دقت در تحلیل اطالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترايمني و بهداشت :
 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -رعايت نکات ايمني و حفاظتي هنگام استفاده از وسايل
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :هماهنگ كردن نرم افزار طراحي با دستگاه
نظری

نمونه سازي (پرينترسه بعدي)

عملي

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زيست محیطي :
 رعايت آراستگي محیط کار صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي جداسازی زبالههای خشک و مرطوب استفاده بهینه از کاغذ و ماژيک -صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پرينتر و ....
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

میز و صندلي

استاندارد -مخصوص رايانه

 15عدد

2

رايانه

با تجهیزات کامل

 15عدد

3

دستگاه پرينتر سه بعدی

FDM

 3عدد

4

ويدئو پروژکتور

استاندارد

 1عدد

5

تخته وايت برد

استاندارد

 1عدد

6

کپسول اطفاء حريق

استاندارد

 1عدد

7

فن

 40میلیمتری

 2عدد

8

جارو

شارژی

 1عدد

9

کمپرسور باد

 50لیتری

 1عدد

10

جعبه کمک های اولیه

استاندارد کارگاه آموزشي

 1عدد

11

میز و صندلي

مخصوص مربي

 1عدد

12

پرينتر

لیزری و رنگي

 1عدد

13

تخته پاک کن

معمولي

 3عدد

14

ماژيک

رنگي

 3عدد

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کاغذ

A4

 1بسته

2

 CDخام

معمولي

 15عدد

3

 DVDخام

معمولي

 15عدد

4

فلش مموری

 16گیگ

 1عدد

5

فلش مموری

 4گیگ

 4عدد

6

انواع فیالمنت

PLA - ABS – P. Pو غیره

يک کیلو از

7

انواع حالل

حالل  ،PLAحالل  ، ABSاستون و غیره

8

نازل

 2 – 1 – 0.5میلي متر

9

چسب ماتیکي

بي رنگ

 4عدد

10

ماسک

فیلتر دار پزشکي

 20عدد

11

عینک ايمني

لبه دار ساده

 15عدد

12

سمباده نرم

 1000و ( 2000ظريف )

 40برگ

13

RAM

 4گیگ

 3عدد

14

RAM

 1گیگ

 3عدد

15

کابل انتقال اطالعات

 50سانتي متری

 3عدد

16

برنج و سیلیکاژل

رطوبت گیر

 1کیلو

هر نمونه
يک قوطي
از هر نمونه
 2عدد از
هر کدوم

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نرم افزار Simplify

تحت ويندوز

 1عدد

2

کولیس مرکب

 15يا  20سانت ( 0/02میلي متر )

 6عدد

3

کولیس عمق سنج

دقت  0/02میلي متر

 1عدد

4

کولیس ديجیتال مرکب

( 0/0001اينچي و  0/001میلیمتری)

 1عدد

5

میکرومتر

 0/01میلي متر 0/001 -اينچ

1عدد

6

زاويه سنج ساده

نقاله ( دقت يک درجه )

3عدد

7

زاويه سنج اونیورسال

دقت (  5يا  2دقیقه )

 1عدد

8

لباس کار

روپوش سفید

 15عدد

9

آچار آلن

آلن

يکسری

10

انواع پیچ گوشتي

تخت  ،چهار سو

يکسری

11

انواع انبر

انبر دست – دم باريک و ...

12

تیغ موکت بر و کاردک

استاندارد

 3عدد

13

آچار آلن ستاره ای

آلن ستاره ای

يکسری

14

آچار فرانسه

کوچک  2اينچ

1عدد

15

آچار يکسرتخت يکسررينگي

يک عدد از هر کدام

يکسری

16

سوهان کیفي

ظريف و خیلي ظريف

يکسری

17

تراز

دقیق 0/01

 2عدد

18

جعبه مته

مته تا  8میلي متر (با اختالف )0.1

 1جعبه

19

انبر قفلي

ايراني

 1عدد

کامل
يکسری
کامل

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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توضیحات

