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 خيابـان-تهـران: و برنامـه ريـزي درسـي       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   4 طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

اعالم هاي مذكور  نشاني
 .نمايند

خيابـان   -تهـران  :برنامـه ريـزي     معاونت پـژوهش و     
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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    اسپارك كار :نام شغل 

    استاندارد خالصه 

  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

  : شغل مشخصات عمومي
 بتواند از عهده راه اندازي دستگاه اسپارك اروژن، 2عالوه بر مهارت فرز كار درجه اسپارك كار كسي است كه 

پرداخت كاري به كمك فركانس، ساخت انواع الكترود، بستن قطعه كار روي ميز دستگاه، بستن وتنظيم 
 .الكترود به كله گي و انجام كليه عمليات مربوط به آن برآيد

  :  ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت  حداقل
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

  2دارا بودن مدرك فرز كار درجه   :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     152         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       22        :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      130      :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت        -      :         زمان سنجش مهارت        ـ

   : مهارت كارآموزروش ارزيابي 
  %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

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
   مرتبطليسانس  :حداقل سطح تحصيالت 
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  اسپارك كار:  نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي ديفر

  توانايي راه اندازي اجزاء دستگاه اسپارك اروژن  1
  توانايي پرداخت كاري روي دستگاه اسپارك به كمك فركانس   2
  توانايي ساخت انواع الكترود   3
  توانايي بستن  قطعه كار در روي ميز دستگاه اسپارك   4
  توانايي بستن و تنظيم الكترود به كله گي دستگاه   5
  توانايي اسپارك كاري قطعات با دستگاه اسپارك   6
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  اسپارك كار:  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  24  20  4  توانايي راه اندازي اجزاء دستگاه اسپارك اروژن  1

        آشنايي با مفهوم اسپارك كاري   1-1

        آشنايي با انواع دستگاه اسپارك   2-1

        آشنايي با مكانيزم انواع دستگاه اسپارك   3-1

        شناسايي راه اندازي انواع دستگاه اسپارك   4-1

        شناسايي كليدهاي برقي دستگاه   5-1

         فرمان دهنده و توليد قدرت - مغز دستگاه-شناسايي ژنراتور  6-1

         شناسايي كليد هاي آمپر  7-1

        شناسايي اصول مقدار آمپر دادن مناسب به دستگاه و ضريب آن   8-1

        آشنايي با فركانس   9-1

        شناسايي كليه اعداد فركانس روي كليد دستگاه اسپارك اروژن  10-1

        آشنايي با فاصله پالس   11-1

        آشنايي با ولتاژ كار   12-1

        ه و كليدهاي اتوماتيك مخزن  و مخزن دستگا2و1آشنايي با پمپ   13-1

       L.E.D) المپ هاي سه رنگ(آشنايي با المپ هاي خبر دهنده   14-1

        شناسايي اصول راه اندازي اجزاء دستگاه اسپارك اروژن   15-1

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   16-1

پرداخـت كـاري روي دسـتگاه اسـپارك بـه كمـك             توانايي    2
  فركانس

2  2  4  

        شناسايي رابطه بين ولتاژ و فركانس و فرق مابين آنها   1-2

        شناسايي اصول پرداخت كاري روي دستگاه اسپارك به كمك فركانس   2-2

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   3-2
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  اسپارك كار: ام شغلن
 و ريزبرنامه درسي اهداف 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  72  65  7  توانايي ساخت انواع الكترود  3

        آشنايي با مواد مورد استفاده در اسپارك كاري جهت ساخت الكترود   1-3

         طال، نقره، گرافيت، مس -  

        شناسايي ساختن انواع الكترود با روش هاي گوناگون   2-3

        شنايي با الكترو فرمينگ آ  3-3

        شناسايي اصول ساخت انواع الكترود   4-3

         انتخاب انواع مواد مورد مصرف در ساخت الكترود -  

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   5-3

  8  5  3  توانايي بستن  قطعه كار در روي ميز دستگاه اسپارك  4

        طعه كارآشنايي با متعلقات بستن ق  1-4

        شناسايي اصول بستن و تنظيم قطعه كار در هنگام اسپارك كاري  2-4

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   3-4

  9  6  3  توانايي بستن و تنظيم الكترود به كله گي دستگاه  5

        شناسايي اصول استفاده از روش گوناگون جهت بستن وتنظيم الكترود   1-5

        )فلزات هم نام (لس مضاعف با پا  

        شناسايي اصول بستن وتنظيم الكترود به كله گي دستگاه   2-5

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   3-5

  35  32  3  توانايي اسپارك كاري قطعات با دستگاه اسپارك  6

        شناسايي اصول تنظيم الكترود و قطعه كار نسبت به هم   1-6

        اسايي اصول اسپارك كاري با آمپر مناسب شن  2-6

شناسايي اصول تنظيم عمق ميدان كار جهت اسـپارك كـاري بـا سـاعت                 3-6
  انديكاتور روي دستگاه 
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  اسپارك كار: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ر شناسايي مدت زمان الكترود روي قطعه كا  4-6

         قطعه كار باالئيشناسايي مدت زمان الكترود  5-6

        شنناسايي سيستم هيدروليك كله گي دستگاه   6-6

        )مثبت و منفي ميز كله گي(شناسايي تعويض پل   7-6

        شناسايي اصول كنترل قطعات اسپارك كاري شده   8-6

        شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني مربوطه   9-6
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  اسپارك كار: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      انواع دستگاه اسپارك   1

      لوازم كمك آموزشي   2

      شخصيوسايل ايمني   3

      وسايل كمك هاي اوليه   4

      مسواك   5

      400سنباده   6

      نفت   7

      مس  8

      گرافيت  9

      )تراش، فرز سنگ(انواع ماشين   10

      گيره  11

      روبند  12

      آچار آلن   13

      تنگ دستي  14

      چسب قطره اي   15

 

  

 


