
 

 

 ريزي و سنجش مهارت معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسيدفتر پژوهش، طرح و برنامه

  

 

 شايستگي  استاندارد آموزش

 

 

 به  ساخته شدهقطعات  حوسطپرداخت  

 پرينت سه بعدي روش

 

  گروه شغلي

 مکانیک
 

 

 كد ملي آموزش شايستگي    

1 7 0 0 1 0 0 1 4 0 3 5 1 1 3 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 311530410010071 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 : مکانیکريزی درسي  اعضاء کارگروه برنامه

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

 کارشناسي ارشد عباسعلي باقری 1
  مهندسي مکانیک

 ( ساخت و تولید )

  مدرس دانشگاه

 مربي ماشین ابزار
 سال 18

 ) ساخت و تولید (مکانیک  دکتری عبدالواحد کمي 2
 هیات علمي 

 سمناندانشگاه 
 سال 8

3 
  امیرحسینسید 

 نوش آبادی نیکوکار
 (سخت افزارمهندسي کامپیوتر ) کارشناسي

هیات مديره و  رئیس

موسس شرکت سي زان 

 پردازش کوير

 سال 8

4 
 کوکارین رمحمدیام دیس

 ینوش آباد
 )سخت افزار( وتریکامپ يمهندس يکارشناس

و          يمسئول فن

 شرکت سي زان موسس 

 پردازش کوير

 سال 8

 مهندسي صنايع کارشناسي ارشد زهرا میرزاده مدرسي 5
دبیرکارگروه  برنامه ريزی 

 مکانیک درسي 
 سال 13

6      

7      

8      

 

 

 

 

 

 

 

معنوي  اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي وكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، ر  پژوهشدفت :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 هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفهها و توانمنديمشخصات شايستگي

 شود.مي فتهگ

 استاندارد آموزش : 

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

 نام يك شغل :  

 شود. اطالق مي ،رودهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديبه مجموعه

 شرح شغل : 

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

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

 طول دوره آموزش : 

 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 رود. هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميها و تواناييگيحداقل شايست

 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

)مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل  تجربه شود ،تعريف شدهضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي 

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

 .گردد(از مشاغل نمي

 ارزشيابي : 

كتبي و اخالق ، عمليبخش  ه، كه شامل سگي بدست آمده است يا خيرآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستفرآيند جمع

 اي خواهد بود. حرفه

 اي مربيان : صالحيت حرفه

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

 شايستگي : 

 ر و كارا برابر استاندارد. ها و شرايط گوناگون به طور موثتوانايي انجام كار در محيط

 دانش : 

 تواند شامل علوم پايههاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مياي از معلومات نظري و توانمنديحداقل مجموعه

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

 مهارت : 

 شود. هاي عملي ارجاع ميي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارتحداقل هماهنگي بين ذهن و جسم برا

 نگرش : 

 باشد.  اي ميهاي غير فني و اخالق حرفهاي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتمجموعه

 ايمني : 

 شود.جب بروز حوادث و خطرات در محيط كار ميمواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن مو

 توجهات زيست محيطي :

 كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد. تاعمل شود  شده و طبق آنهامالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت 
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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 يبعدسه نتيشده به روش پرساخته ح قطعاتوپرداخت سط

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

بکا ککار  .روه مکانیکک مکي باشکداز شايستگي های گيکي  یبعدسه نتيشده به روش پرساخته قطعات وحپرداخت سط

را هکايي توان کیفیت محصکول نها و رعايت نکاتي است که به کمک آنها مينیازمند کسب مهارتسه بعدی  هایترپرين

 پکولیش تگاه(یم اولیه دسکآماده سازی مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه )تنظاين استاندارد شامل کارهای افزايش داد. 

داخکت سکطو و پر،اصالح ککردن و تببیکت قطعکه ،یزکاری تم،محاسبه هزينه پولیشبعدی و  سه پرينتر در چاپ از پس

 مي باشد . دهي و نقاشيپوشش،های پرداخت و ماشینکاری قطعاتدستگاه بوسیله پرداخت،کاریپولیش

پزشککي،  سکازی، مهندسکيسکازی و قطعهمدلسکازی، قالب باشد که بکا مشکا لميهايي  اين شايستگي شامل توانايي

 بازی، سکاخت وسکايلساخت اسبابجواهرسازی، سازی، ن، دندانپزشکي، خودرو و کشتيسازی در معماری و عمراماکت

  در ارتباط است.  یرهتزئیني، مهندسي معکوس و 

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 هاي فنيديپلم رشتهمیزان تحصیالت: حداقل 

 ذهنيي و داشتن سالمت كامل جسم: و ذهني توانايي جسميحداقل 

  Simplifyبا نرم افزار  بعديسهپرينتر  سازي درمدل یاز:نهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   130             : طول دوره آموزش

 ساعت     30     ـ زمان آموزش نظري:    

 ساعت     100    ـ زمان آموزش عملي:     

 ساعت       -            :     يكارورززمان ـ 

  ساعت       -                  ـ زمان پروژه:    

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي:  - 

 %65 عملي: -

 %10 اي:اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

به نرم  مسلط ،پیوتر، مکاترونیک و کامطراحي صنعتي ،يکي از رشته های مکانیککارشناسي در دارا بودن حداقل مدرک 

 سال سابقه کار مرتبط 3 طراحي مهندسي مکانیکو سازی لافزارهای مد
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 )اصطالحي( :  تعريف دقیق استاندارد ٭

 .دارند تولید از پسیفیت ك براي تجربه به نیاز معموالً ،يبعدسه نتيشده به روش پرساخته قطعات ،پرداخت سطح

 ياد انجام شو شده چاپ قطعه يک روي بر بايد كه كاري يا فرآيند هر چاپ به از پس پردازش بعدي، سه چاپ در

 نحذف كرد املچاپ شده ش قطعات پردازش پس. دارد اشاره شود، اجرا قطعهبیشتر  تقويت براي كه تکنیکي هر

سازي، . با مشاغل: مدلاست آمیزيرنگ و در نهايت دادن صیقل يا زدن سنباده پخت، و اضافي، شستشو مواد

 وسازي در معماري و عمران، دندانپزشکي، جواهرسازي، خودرو کي، ماكتسازي، مهندسي پزشسازي و قطعهقالب

 در ارتباط است. غیرهبازي، ساخت وسايل تزئیني، مهندسي معکوس و سازي، ساخت اسبابكشتي

 

 

 )اصطالحات مشابه جهاني( : اصطالح انگلیسي استاندارد ٭

Surface finishing methods of 3D-printed parts 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ين استانداردها و رشتهترمهم ٭

 سازي سريعنمونه -

 بعديسريع با روش پرينت سهسازي نمونه -

  Simplifyبا نرم افزار  سازي درپرينتر سه بعديمدل -

 FDM اصالح عیوب رايج پرينت سه بعدي به روش -

 صنعتي نقشه كشي -

 طراحس كارشنا -

 

 

 شناسي و سطح سختي كار: آسیبجايگاه استاندارد شغلي از جهت  ٭

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

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

 ..........طبق سند و مرجع ..............................               ور  ج : جزو مشاغل سخت و زيان آ

 د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 شايستگي استاندارد آموزش 

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 25 20 5 (گاهتآماده سازی مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه )تنظیم اولیه دس 1

 6 4 2 محاسبه هزينه پولیشو  بعدی سه پرينتر در چاپ از پس پولیش  2

 20 15 5 کاری زتمی 3

 12 9 3 اصالح کردن و تببیت قطعه  4

 32 25 7 کاریپرداخت سطو و پولیش 5

 20 15 5 های پرداخت و ماشینکاری قطعاتدستگاه بوسیله پرداخت 6

 15 12 3 و نقاشي دهيپوشش 7

 130 100 30 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

آماده سازي مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه      

 )تنظیمات اولیه دستگاه(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 20 25 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تتجهیزا

 مصرفي و منابع آموزشي

 RAM  دانش:

 انبر های مورد نیاز

 حالل انواع

 فیالمنت انواع

 آچارهای مورد نیاز

 يلیزری و رنگ پرينتر

 برد  تيوا تخته

 موکت بر وکاردک تیغ

 يکیمات چسب

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 انهيرا

 نرم سمباده

 ي ريزفیک سوهان

 يمنيا نکیع

 مموری فلش

 انتقالکابل 

 کا ذ

 و تراز مرکب کولیس

 کار لباس

 کن تخته پاکو ماژيک 

 ماسک

 کارآموز و يمرب يو صندل زیم

 نازل

 پرينتر سه بعدیافزار  نرم

 پروژکتور دئويو

المنت  –)نازل  بعدیپرينتر سههای دستگاه مهمترين قسمت

– LCD – یره اکسترودر و ) 

   

    منوی دستگاه 

    د اولیه موا بارگزارینحوه 

    کالیبراسیون اولیه دستگاهنحوه 

    دیپرينترسه بعبا نرم افزار  نمونه فیزيکي اولیه تنظیمات

  مهارت:

    تنظیم کردن میز و نازل )تنظیم نقطه صفر(

    نازل(  -کنترل دما )میز

    مدل گذاری متناسب با نوعبررسي وجود مواد اولیه و فیالمنت

    راسیون اولیه دستگاهکالیب

    ساخت نمونه با استفاده از دستگاه نمونه سازی سريع

 نگرش:

 مديريت زمان  -

 مديريت انرژی -

 دقت در انجام کار  -

 استفاده بهینه از مواد مصرفي  -

 ابزار و تجهیزات استفاده و نگهداری صحیو -

 نتیجه بهتر ی بدست آوردندقت در تحلیل اطالعات برا -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

آماده سازي مراحل اجرايي و ساخت نمونه اولیه      

 )تنظیمات اولیه دستگاه(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 آموزشيمصرفي و منابع 

  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  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

 نه از کا ذ و ماژيکاستفاده بهی -

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

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

محاسبه بعدي و  سه پرينتر در چاپ از پس پولیش

 هزينه پولیش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 4 6 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 RAM  دانش :

 انبرهای مورد نیاز

 حالل انواع

 فیالمنت انواع

 آچار تعويض نازل

 آچارهای مورد نیاز

 برنامه اساليسر

 يلیزری و رنگ پرينتر

 برد  تيوا تخته

 موکت بر وکاردک تیغ

 يکیمات چسب

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 انهيرا

 نرم سمباده

 ي ريزفیک سوهان

 يمنيا نکیع

 مموری فلش

 کابل انتقال

 کا ذ

 و تراز مرکب کولیس

 کار لباس

 تخته پاک کن و ماژيک 

 ماسک

 وکارآموز يمرب يو صندل زیم

 نازل

 نازل با سايز مورد نیاز

 پرينتر سه بعدیافزار  نرم

 پروژکتور دئويو

    پس از چاپ  ردازشتعاريف پرداخت و پ

    محاسبه تکي و سری پولیش قطعاتنحوه 

    کاریاتوماسیون پولیش

  مهارت :

    محاسبه هزينه های پردازش پس از چاپ

    طراحي اتوماسیون برای پردازش و پولیش

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 طالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترادقت در تحلیل  -

 و بهداشت :  ايمني

 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 -

 ....رينتر و جويي در مصرف برق هنگام استفاده از کامپیوتر و پصرفه -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 تمیزكاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 15 20 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 RAM  دانش :

 انبرهای مورد نیاز

 حالل انواع

 منتفیال انواع

 يلیزری و رنگ پرينتر

 برد  تيوا تخته

 موکت بر وکاردک تیغ

 يکیمات چسب

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 انهيرا

 نرم سمباده

 ي ريزفیک سوهان

 يمنيا نکیع

 مموری فلش

 کابل انتقال

 الکل ها

 کمپروسور هوا

 کا ذ

 و تراز مرکب کولیس

 کار لباس

 لیمونن

 تخته پاک کن و ماژيک 

 ماسک

 وکارآموز يربم يو صندل زیم

 نازل

 پرينتر سه بعدیافزار  نرم

 پروژکتور دئويو

 

     FDM پشتیباني مواد حذفنحوه 

    SLSحذف پودر  نحوه

    فوتوپلیمرسازی و SLA شستشونحوه 

    از بین بردن ساپورت ها نحوه

    هوا سورکمپر

  مهارت :

    حذف مواد نامحلول با ابزار

    حلول با کمپروسور هواحذف مواد با م

    سانتريفیوژ و حذف پودر 

    فوتوپلیمريزاسیون و شستشو مواد 

    جداسازی ساپورت ها با ابزار

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 طالعات برای بدست آوردن نتیجه بهترادقت در تحلیل  -

 ايمني و بهداشت : 

 دانداراستفاده از تجهیزات سالم و است -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

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

 زشی تحلیل آموبرگه -

 عنوان : 

 اصالح كردن و تثبیت قطعه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 9 12 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 RAM  دانش :

 اسپری بیودر

 استون و کلروفورم

 انبرهای مورد نیاز

 حالل انواع

 فیالمنت انواع

 يلیزری و رنگ ترپرين

 برد  تيوا تخته

 موکت بر وکاردک تیغ

 يکیمات چسب

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 انهيرا

 نرم سمباده

 ي ريزفیک سوهان

 يمنيا نکیع

 مموری فلش

 کابل انتقال

 کا ذ

 و تراز مرکب کولیس

 کار لباس

 تخته پاک کن و ماژيک 

 ماسک

 وکارآموز يمرب يو صندل زیم

 نازل

 ه بعدیپرينتر سافزار  نرم

 پروژکتور دئويو

 

    منافذ و درزها پرکردننحوه 

     قطعات ترکیبي کاری چسبنحوه 

    سرد جوشکارینحوه 

    قطعه مکانیکي خواص

  مهارت :

    اصالح ترک ها و سوراخ ها

    اتصال قطعات که جداگانه چاپ شده اند

    جوش دادن قطعات

    مکانیکي قطعه اصالح قطعات به کمک خواص

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 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 :

 ز مواد مصرفيصرفه جويي در استفاده ا -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

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

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 كاريپرداخت سطح و پولیش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

7 25 32 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 RAM  دانش :

 اسفنج پنبه ای

 حالل انواع

 انواع سمباده

 فیالمنت انواع

 آب مقطر

 آچارهای مورد نیاز

 يلیزری و رنگ پرينتر

 پنبه و دستمال 

 تتا هیدروفوران

 برد  تيوا تخته

 موکت بر وکاردک تیغ

 يکیمات چسب

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 انهيرا

 رزين اپوکسي

 نرم سمباده

 سولفات مس

 ي ريزفیک سوهان

 ظروف آزمايشگاهي

 يمنيا نکیع

 مموری فلش

 کابل انتقال

 الکل ها

 کا ذ

 

    سنباده بوسیله قطعه پرداخت نحوه

    شیمیايي ساير مواد يا بخارتوسط  قطعه پرداخت نحوه

    حالل اب قطعه پرداخت و پولیش نحوه

    حالل بخار با قطعه پرداخت و پولیش نحوه

 وادم و سنباده بدون PLA با شده پرينت قطعات پرداخت نحوه

 شیمیايي

   

    معدني رو ن از استفاده با سطو پرداخت و پولیش نحوه

    کلروفورم و THF از استفاده با PLA دستي پرداخت نحوه

 طعهق پرداخت و پولیش برای اييشیمی مواد از استفاده نحوه

 بعدی سه

                       

  مهارت :

    سنباده کاری دستي و ماشیني

    ی اربرکهای ه ازموادشیمیايي وانواع محلولاستفادپولیش کاری با

    های معدنيعملیات پولیش با رو نانجام 

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 ه بهترات برای بدست آوردن نتیجدقت در تحلیل اطالع -

 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 آموزشبرگه -

 عنوان : 

 كاريپرداخت سطح و پولیش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،نشدا

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 و تراز مرکب کولیس توجهات زيست محیطي :

 کار لباس

 تخته پاک کن و ماژيک 

 ماسک

 ماشین سمباده زني

 وکارآموز يمرب يو صندل زیم

 نازل

 پرينتر سه بعدیافزار  نرم

 پروژکتور دئويو

 فه جويي در استفاده از مواد مصرفيصر -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

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

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

ماشینکاري  و هاي پرداختدستگاه بوسیله پرداخت

 قطعات

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظری 

5 15 20 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 RAM  دانش :

 اسفنج و پنبه و دستمال

 انبرهای مورد نیاز

 حالل انواع

 فیالمنت انواع

 آب مقطر 

 آچار تعويض نازل

 آچارهای مورد نیاز

 يیزری و رنگل پرينتر

 پودر ساينده

 برد  تيوا تخته

 موکت بر وکاردک تیغ

 جعبه مته 

 يکیمات چسب

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 دستگاه سند پالست

 انهيرا

 رزين اپوکسي

 نرم سمباده

 سولفات مس

 ي ريزفیک سوهان

 سه نظام مته با کالهک

 يمنيا نکیع

 فندک گازی

 کابل انتقال

    Tumbler دستگاه  یلهبوس بعدی سه قطعه پرداخت نحوه

    فندک کمک به بعدیسه پرينت قطعات سطوصافي نحوه

    بعدی سه پرينت قطعات فلز آبکاری نحوه

    سرد جوشکاری بوسیله بعدی سه قطعه پرداخت نحوه

 وPolysmooth توسط بعدیسه قطعه پرداخت نحوه

Polysher  

   

 سند از استفاده با دیبع سه پرينت سطوح کاری پرداخت نحوه

 بالست

   

    ويبراتور با سطو پرداخت نحوه

    برشکاری نحوه

    یره فرزکاری و  -تراشکاری  -مته کاری  نحوه

  مهارت :

    Tumbler دستگاه صاف کردن سطو پرينت با 

    پولیش و از بین بردن حباب با فندک گازی

    عملیات آبکاریانجام 

    عملیات و فرآيند جوش سردم انجا

    پرداخت با دستگاه پولیشر

    پرداخت با دستگاه سندبالست

    پرداخت با دستگاه ويبراتور

    ماشینکاری قطعات پرينت سه بعدی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

و ماشینکاري  هاي پرداختدستگاه بوسیله پرداخت

 قطعات

 مان آموزشز

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 مموری فلشکا ذ و  نگرش :

 و تراز مرکب کولیس

 کار لباس

 تخته پاک کن و ماژيک 

 ماسک

 محلول الکترولیت

 وکارآموز يمرب يو صندل زیم

 نازل

 با سايز مورد نیازنازل 

 پرينتر سه بعدیافزار  نرم

 پروژکتور دئويو

 

 مديريت زمان  -

 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 -

 یطي :توجهات زيست مح

 صرفيمصرفه جويي در استفاده از مواد  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

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

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 و نقاشيدهي پوشش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 12 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 وکارآموز يمرب يو صندل زیم  دانش :

 انهيرا

 یسه بعد نتريپر دستگاه

 پروژکتور دئويو

 برد  تيوا تخته

 تخته پاک کن و ماژيک 

 يلیزری و رنگ پرينتر

 کا ذ

 مموری فلش

 فیالمنت اعانو

 حالل انواع

 ي ريزفیک سوهان

 نرم سمباده

 نازل

 ماسک

 يمنيا نکیع

 پرينتر سه بعدیافزار  نرم

 کار لباس

 موکت بر وکاردک تیغ

 يکیمات چسب

 و تراز مرکب کولیس

 آچارهای مورد نیاز

 انبرهای مورد نیاز

RAM 

  کابل انتقال

    دهي پوششاصول  

     بتونهانواع 

    یآمیز رنگنحوه 

     نقاشي نحوه

    پاشي مخمل بوسیله بعدی سه قطعه پرداخت و پولیش نحوه

  Coating بوسیله بعدی سه قطعه پرداخت و پولیش نحوه

Film )فیلم پوشش( 

   

    استر پلي رزين و اپوکسي

    (Biodur) بیودور با بعدی سه قطعه داخترپ و پولیش نحوه

                        مخمل پاشي نحوه

  مهارت :

    بتونه کاری و سمباده کاریانجام 

    نقاشي با اسپری و قلم موانجام 

    پاشي عملیات مخملانجام 

    عملیات هیدروگرافي و پوشش فیلمانجام 

    عملیات رزين با اسپری و قلم موانجام 

 نگرش :

 مديريت زمان  -

 هترالعات برای بدست آوردن نتیجه بدقت در تحلیل اط -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان : 

 دهي و نقاشيپوشش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 ملالیاف مخ ايمني و بهداشت : 

 بتونه پالستیکي و فوری

 بتونه فوری رنگ ماشین

 تینر فوری

 رنگ آکريلیک

 اسپری رنگ 

 اسپری دوپلي کالر

 قلم مو 

 پودر مخمل

 تاندارداستفاده از تجهیزات سالم و اس -

 ي و حفاظتي هنگام استفاده از وسايلرعايت نکات ايمن -

 توجهات زيست محیطي :

 مواد مصرفيصرفه جويي در استفاده از  -

 های خشک و مرطوبجداسازی زباله -

 .... 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

  15 انهمخصوص راي -استاندارد میز و صندلي 1

  15 با تجهیزات کامل رايانه 2

  SLS - SLA 3درصورت امکان – FDM دستگاه پرينتر سه بعدی 3

  1 استاندارد ژکتوروويدئو پر 4

  1 استاندارد تخته وايت برد 5

  5 فومي تخته پاک کن  6

  1 ) پودر و گاز ( استاندارد کپسول اطفاء حريق 7

  عدد 2 میلیمتری 40 تهويه فن 8

  عدد 1 شارژی جارو 9

  عدد 1 لیتری 50 کمپرسور باد 10

  عدد 1 استاندارد کارگاه آموزشي جعبه کمک های اولیه 11

  عدد 1 مخصوص مربي میز و صندلي 12

  عدد 1 لیزری و رنگي پرينتر 13

  دستگاه 1 کوچک ماشین سمباده زني 14

  دستگاه 1 کوچک ماشین سندپالست 15

  عدد 3 آشپزخانه ای یفندک گاز 16

  دستگاه 1 دستي میني فرز 17

  دستگاه 1 شارژی دريل 18

  دستگاه 1 13قطر  دريل دستي 19

20 
 آبي-قرمز ماژيک

از هر 

 عدد 3کدام

 

 

 توجه : 

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

 توضیحات  تعداد  ات فني و دقیق مشخص نام  رديف

  بسته A4 1 کا ذ 1

2 CD  وDVD عدد 15 معمولي خام  

  عدد 3 گیگ 4گیگ و  16 فلش مموری 3

  کیلو 1 و  یره PLA - ABS – P. P انواع فیالمنت 4

 ، استون ، لیمونن ABS، حالل PLAحالل  انواع حالل 5

 الکل ) اتانول و ايزوپروپیل ( ، کلروفورم ،

 تتاهیدروفوران ، سولفات مس ، آب مقطر

يک قوطي 

 از هر نمونه

 

  عدد 2 متر میلي 2 – 1 – 0.1  -0.5 نازل 6

  عدد 4 سريع و ... –کپتون  –کا ذی  –ماتیکي  چسبانواع  7

  عدد 20 فیلتر دار پزشکي ماسک 8

  عدد 15 لبه دار ساده عینک ايمني 9

  برگ 40 400تا  100( )ظريف  2000و  1000 سمباده نرم 10

11 RAM 4  عدد 3 گیگ 1گیگ و  

  عدد 3 سانتي متری 50 کابل انتقال اطالعات 12

  کیلو 1 رطوبت گیر کاژلیلیس وبرنج  13

  جعبه 15 معمولي پنبه و دستمال کا ذی 14

  سری 1 استاندارد ظروف آزمايشگاهي 15

  کیلو 5 چند رنگ الیاف ريز مخمل 16

  کیلو 3 فوری ماشین ، پالستیکي يا همه کاری نگبتونه ر 17

  قوطي 5 فوری تینر 18

  سری 1 نقاشي قلم مو 19

  قوطي 5 مختلفهای آکريلیک ، دوپلي کالر ، رنگ رنگ و اسپری 20

  کیلو 1 پنبه ای اسفنج 21

  قوطي 3 اپوکسي رزين اپوکسي 22

  کیلو 3 استاندارد پودر ساينده 23

 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

و اساليسر  Simplifyنرم افزار  1

 و ...

  عدد 1 تحت ويندوز

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

  عدد 1 میلي متر 02/0دقت  عمق سنجکولیس  3

  عدد 1 میلیمتری( 001/0اينچي و  0001/0) مرکب کولیس ديجیتال 4

  عدد1 اينچ 001/0 -میلي متر 01/0 میکرومتر 5

  عدد3 نقاله ) دقت يک درجه ( زاويه سنج ساده 6

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

  عدد 15 روپوش سفید لباس کار 8

  سری 1 آلن آچار  9

 سری 1 تخت ، چهار سو پیچ گوشتي 10

 کامل

 

 سری 1 دم باريک و ... –انبر دست  انواع انبر 11

 کامل

 

  عدد 3 استاندارد و کاردک تیغ موکت بر 12

  سری 1 آلن ستاره ای آچار  13

  عدد1 اينچ 2کوچک  آچار فرانسه 14

يک عدد از  يکسرتخت و رينگي آچار  15

 هر کدام

 

  سری 1 ظريف و خیلي ظريف سوهان کیفي 16

  عدد 2 01/0دقیق  تراز 17

  جعبه 1 (0.1میلي متر )با اختالف  13مته تا  جعبه مته 18

  عدد 1 اتومات سه نظام مته 19

  سری 1 استاندارد کالهک مخروطي 20

  عدد 1 ايراني انبر قفلي 21

  سری 1 نقاشي قلم مو 22

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 


