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  ابزار تيز كن: نام شغل 

   خالصه برنامه درسي 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  ) صفر كاربرگبراساس(شغل مشخصات عمومي
واند از عهده راه اندازي انواع دستگاه  بتاز گذراندن دوره هاي آموزشي الزم پس ر تيز كن كسي است كهابزا

 طراحي و ساخت ابزار فرم  وزدن R ابزار تيز كن، تيز كردن انواع تيغه فرز، رنده، برقو، قالويز، اشپرال زدن و
  .توسط دستگاه ابزار تيز كن برآيد

  ) 11  كاربرگراساسب( وروديويژگي هاي كارآموز
    پايان دوره راهنمايي :ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

    2 يا تراش كار درجه 2 درجه  كار دارا بودن مدرك فرز:مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  )13 و 6 كاربرگ براساس (موزشي آ دوره طول
  ساعت       165       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        45       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       120     :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت          -    :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت          -     :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت        -           :      زمان سنجش مهارت        ـ

   ) 7 كاربرگبراساس (روش ارزيابي مهارت كارآموز
   %25 :)دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
   %75  :سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2
 

  ) 12كاربرگبراساس  (موزشيويژگيهاي نيروي آ
 مكانيـك  – ساخت و توليد     ليسانسحداقل دارا بودن مدرك      :  دارا بودن شرايط زير    :حداقل سطح تحصيالت    

  داشتن گواهينامه مربيگري رشته مربوطه ماشين ابزار به همراه مدرك دوره پداگوژي و 
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   ابزار تيز كن: نام شغل
 )5براساس كاربرگ شماره(فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي برنامه درسيكد رديف

  توانايي راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن 
  توانايي تيز كردن انواع تيغه فرز

  توانايي تيز كردن انواع رنده  
  يز و مته الماسهتوانايي تيز كردن انواع برقو، قالو

  زدن Rتوانايي اشپرال زدن و 

  توانايي ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيز كن 
  توانايي سرويس و نگهداري قسمتهاي مختلف ماشين 

    

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
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  ابزار تيز كن: م شغلنا                                                                                 

 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  3  2  توانايي راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن  1

        ا متعلقات دستگاه ابزار تيز كن آشنايي ب  1-1

        )رس گير وم(  تايكپ  -  

         آچار مخصوص سنگ-  

         خط كش مركز ياب  -  

        آشنايي با انواع سنگ ابزار تيز كن از نظر نوع جنس دانه بندي و فرم آن   2-1

        آشنايي با پاك كننده هاي سنگ ابزار تيز كن   3-1

         مقررات و حفاظت مربوطهشناسايي رعايت اصول  4-1

          رعايت نكات ايمني -  

  شناسايي اصول راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن    5-1
    راه اندازي انواع دستگاه ابزار تيز كن  -

      

          

          

  15  10  5  توانايي تيز كردن انواع تيغه فرز  2

       )   زاويه بران، زاويه مارپيچ فرززاويه آزاد،( آشنايي با زواياي برش تيغه فرز  1-2

        )از نظر قطر و جنس آن( شناسايي اصول سنگ نسبت به نوع تيغه فرز  2-2
       )از نظر قطر و زواياي برش( شناسايي اصول تيزكردن انواع كف تيغه فرز   3-2

         تيز كردن انواع تيغه فرز از نظر كف، قطر، و زواياي برش -  

از نظر زوايا و اندازه مارپيچ      (  تيز كردن انواع قطر تيغه فرز        شناسايي اصول   4-2
  )فرز

      

5-2  
  

  هشناسايي رعايت اصول مقررات و حفاظت مربوط
  رعايت نكات ايمني -

      

        شناسايي اصول تيز كردن انواع تيغه فرز  6-2
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  ابزار تيز كن: نام شغل                                                                                

 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  19  14  5  توانايي تيز كردن انواع رنده    3

        ) براده-آزاد(  آشنايي با زواياي برش انواع رنده  1-3

از نظـر زاويـه و      ( رنـده   شناسايي اصول انتخاب نوع سنگ نسبت به نـوع            2-3
  ) فرم و جنس سنگ

      

  )از نظر زاويه و فرم( شناسايي اصول تيز كردن انواع رنده   3-3
  )از نظر زاويه و فرم(  تيز كردن انواع رنده -

      

        شناسايي رعايت اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   4-3

          

          

  36  30  6   مته الماسهتوانايي تيز كردن انواع برقو، قالويز و  4

        آشنايي با زواياي برش انواع مته الماسه، و قالويز  1-4
        آشنايي با سنگ مخصوص ابزار تيز كن   2-4
        آشنايي با وسايل تيز كردن برقو و مته الماس   3-4

         ساعت اندازه گيري، انواع كولت-   

        آشنايي با خط كش مركز ياب   4-4
         وسايل تيز كردن قالويز آشنايي با  5-4

        )  سه نظام– شش نظام -رسيوم(  انواع فشنگي -  
        شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني   6-4

         رعايت نكات ايمني -  

        شناسايي اصول تيز كردن انواع برقو، قالويز و مته الماسه  7-4
        تيز كردن انواع مته الماس،  برقوو قالويز -  
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  ابزار تيز كن: نام شغل                                                                                

 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  40  30  10   زدنRتوانايي اشپرال زدن و   5

         زدنRاشپرال زدن و  با مفهوم آشنايي  1-5

         اشپرال زدنآشنايي با متعلقات   2-5

         زدنRآشنايي با متعلقات   3-5

        آشنايي با نصب اشپرال زدن به دستگاه ابزار تيز كردن   4-5

         به دستگاه ابزار تيز كن  زدنR نايي با نصبآش  5-5

        اسايي اصول محاسبات اشپرال زدن شن  6-5

        پرال زدن و محاسبات مربوطه اش-  

   با ساعت اندازه گيري زدنRشناسايي اصول محاسبات   7-5
-  Rو محاسبات مربوط به آن  زدن   

      

         و اشپرال زدن زدنRآشنايي با وسايل   8-5
        رس و م-  

         خط كش مركز ياب -  

          تقسيم كننده -  
         شش نظام  -  
         مرغك و مته مرغك-  
         ساعت لنگ گيري -  

 نسبت به دسـتگاه ابـزار        زدن Rشناسايي اصول محاسبات اشپرال زدن و          9-5
  تيز كن

      

        شناسايي اصول رعايت مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   10-5
        رعايت نكات ايمني -  
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  ابزار تيز كن: نام شغل                                                                                 

 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيز             6
  كن

10  25  35  

        آشنايي با مفهوم فرم دادن ابزار   1-6

        صول محاسبات مربوطه ناسايي اش  2-6

        آشنايي با فرم دادن سنگ نسبت به ابزار   3-6

        آشنايي با متعلقات دستگاه فرم دهنده سنگ  4-6

        فرم دهنده به دستگاه ابزار تيز كن آشنايي با نصب دستگاه   5-6

         نصب دستگاه فرم دهنده به ابزار تيز كن-  

        ناسايي ساخت ابزار يك لبه ش  6-6

        ناسايي و تغيير فرم در انواع ابزار ش  7-6

        ه به مته چند پله اي مت -  

         فرز به فرز چند پله اي -  
        شناسايي اصول مقررات و حفاظت ايمني مربوطه  8-6

         رعايت نكات ايمني -  

        شناسايي اصول ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيزكن   9-6

         ساخت ابزار با تغيير فرم آن توسط دستگاه ابزار تيزكن -  
         
          

  4  2  2  توانايي سرويس و نگهداري قسمتهاي مختلف ماشين  7

آشنايي با محلهاي گريس خور و روغن خور قسمت هاي مختلف ماشـين               1-7
  آالت مربوطه 

      

         روغن كاري و گريس كاري قسمت هاي مختلف ماشين -  

        نايي با وسايل مخصوص نظافت و سرويس ماشين آالتآش  2-7

  

 



 7

 

  ابزار تيز كن: نام شغل                                                                                 

 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ماشين آالت مربوطه وغن هاي مورد مصرف درآشنايي با ر  3-7

        شناسايي اصول رعايت موارد ايمني ضمن سرويس كردن   4-7

         رعايت نكات ايمني -  

       شناسايي اصولي كه هنگام سرويس و نگهداري دستگاه بايد رعايت گردد   5-7

          

          

  11  6  5  ط كار در محي ايمني و بهداشت كاربكارگيري ضوابطتوانايي   8

 گوشي، عينك، دستكش، كفش ايمني و     ( شناسايي اصول حفاظت فردي       1-8
  )لباس كار

      

        آشنايي با عوامل موثر بروز حوادث و نحوه پيشگيري از بروز حوادث  2-8
        آشنايي با تهويه مناسب كارگاه   3-8

        سايي اصول تامين نور كافي كارگاه شنا  4-8

        به كمكهاي اوليه و نحوه استفاده از آن آشنايي با جع  5-8

        ...) انواع سنگ و ( شناسايي اصول رعايت ايمني كار با دستگاههاي دوار   6-8

        آشنايي با عوامل موثر در  بروز حريق و اطفاء حريق   7-8

        شناسايي اصول كار با انواع دستگاه سنگ  8-8

        شناسايي اصول پوشش حفاظتي دستگاه   9-8

        آشنايي با نحوه صحيح جابجايي قطعات   10-8

        شناسايي اصول بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار درمحيط كار   11-8
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  ابزار تيز كن :نام شغل 

  )8براساس كاربرگ شماره (ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

 براي هر  دستگاه2  متوسط ابزار تيز كن   1
  كارگاه

- -  

  - -  براي هر كارگاه سري2  متوسط  متعلقات كامل دستگاه   2

  - -   براي هر كارگاه عدد2  متوسط  گيره موازي  3

  - -   براي هر كارگاه عدد2 متوسط  سالورگيره اوني  4

  
  
  

  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

انــواع ســنگ ســنباده هــاي   1
  وليمعم

DiN  69120   سري 5از هركدام 
  براي هر كارگاه

-  -  

 ســــنبادهانــــواع ســــنگ   2
  مخصوص تيز كردن ابزار 

DiN  69149   سري 5از هركدام 
  براي هر كارگاه

-  -  

در اندازه  استاندارد  ميل دنده   3
  هاي مختلف

 سري 2از هركدام  
  براي هر كارگاه

-  -  

  
  
  

  )8براساس كاربرگ شماره ( رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف
  -  سري براي هر كارگاهيكاز هركدام    استاندارد  انواع تيغه فرز  1
  -  سري براي هر كارگاهيكاز هركدام    استاندارد  ندهرانواع   2
  - هر كارگاه سري براي يكاز هركدام    استاندارد  انواع مته   3
  - از هركدام  يك سري براي هر كارگاه  استاندارد  انواع برقو  4
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  ابزار تيز كن :نام شغل 
  

  
                                         ) 9شماره براساس كاربرگ ( منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

 كتابهاي آموزش ابزار تيز كن موجود در بازار 1

2 CD هاي آموزش ابزار تيز كن موجود در بازار   
  

  

 


