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  ) پروجكتالسيستم (كارور ماشين بافندگي بدون ماكو : نام شغل                 
    استاندارد خالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
  نجام كار به مفهوم قدرت ا:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
كسي است كه بتواند از عهده بكارگيري قانون  ) پروجكتالسيستم (  ماشين بافندگي بدون ماكو 2كارور درجه 

 -تشكل كارگري و كارفرمايي  -قوانين و مقررات تامين اجتماعي  -آموزش و اشتغال  قوانين مربوط به -كار 
مكانيزم تشخيص  – عبور دادن نخ تار - گره زدن نخ -ياف و نخ شناسي  ال-پيشگيري از حوادث ناشي از كار 

 در قفسه قرار دادن بوبين -ل  عيوب پروجكتا- ضربه زدن -فشنگي در خشاب  قرار دادن - و اجزاء آن كالج
گذاري  اعمال اصلي پود- تك ضربه زدن راه اندازي - دستگاه آكوموالتور -خاموش و روشن كردن ماشين  -
 -  مكانيزم نگهدارنده - كنترل مكانيزم دستگاه - اعمال فرعي -ر و باز و بسته شده رگالت-ين زدن  دفت-

 - كنتور پود شمار - حاشيه باف - لينو - حاشيه تا كن - تمپل - كشش نخ پود -مكانيزم دستگاه نخ پود 
 .  تميز كردن ماشين برآيد - مراحل توليد - بافت هاي اصلي - عيوب پارچه -بريدن پارچه 

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

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   286       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    123     :                آموزش نظريـ زمان 
  ساعت    163    :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت       -        :    زمان سنجش مهارت        ـ

   :  ارزيابي مهارت كارآموزروش
   % 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
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو : نام شغل                  
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي بكارگيري قانون كار   1
  توانايي بكارگيري قوانين مربوط به آموزش و اشتغال   2
  توانايي بكارگيري قوانين و مقررات تامين اجتماعي   3
  توانايي استفاده از قوانين و مقررات تشكل هاي كارگري و كارفرمايي   4
  توانايي پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت اصول و نكات ايمني و بهداشت كار در كارگاه   5
  توانايي طبقه بندي الياف نساجي   6
  ) گل و تخم ، برگ ، الياف ساقه ( توانايي تشخيص الياف گياهي   7
  ) كراتين ، فيبرويين ( نايي تشخيص الياف حيواني توا  8
  توانايي تشخيص الياف معدني   9
  توانايي تشخيص الياف مصنوعي و انواع آن    10
  ) ين و سلولزي الياف منشا پروتئ( ي و انواع آن توانايي تشخيص الياف نيمه مصنوع  11
  توانايي تشخيص الياف مورد مصرف در صنعت نساجي   12
  انايي تشخيص نخ هاي موجود در صنعت نساجي تو  13
  توانايي گره زدن نخ تار و نخ پيوند   14
  توانايي عبور دادن نخ تار از مسير خود  15
  توانايي تشخيص مكانيزم كالج و اجزاء آن   16
   ل در خشاب يا جعبه ذخيره پروجكتا) ل پروجكتا( تشخيص قرار دادن فشنگي توانايي   17
   ل شخيص ضربه زدن يا پرتاب پروجكتاتتوانايي   18
   تشخيص عيوب پروجكتال توانايي   19
   قرار دادن بوبين و بوبين هاي نخ پود در قفسه بوبين دستگاه توانايي   20
  توانايي خاموش و روشن كردن ماشين بافندگي   21
  ) گاه رزرو و نخ پود آمپر و دست( توانايي تشخيص كار دستگاه آكوموالتور يا دستگاه پرس و دنده   22
 و بر طرف نمودن معايـب پارچـه و   راه اندازي براي  آماده سازي دستگاه    جهت  توانايي تك ضربه زدن       23

   دستگاه 
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو : نام شغل                  
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  ل توقف كردن ماشين بافندگي پروجكتاتوانايي راه اندازي و م  24
  ل  عمال اصلي ماشين بافندگي پروجكتاتوانايي تشخيص ا  25
  توانايي پود گذاري   26
  توانايي دفتين زدن   27
  توانايي تشخيص عمل باز و بسته شدن رگالتور چله و پارچه   28
  ) دستگاه هاي كنترل و مراقبت  ( توانايي تشخيص اعمال فرعي ماشين بافندگي  29
  ) المل و تيغه اره ( توانايي كنترل دستگاه كنترل نخ تار سيستم الكتريكي دستگاه   30
  توانايي تشخيص كنترل مكانيزم دستگاه كنترل نخ پود سيستم سنسور    31
  ل  انيزم نگهدارنده يا ترمز پروجكتاتوانايي تشخيص عمل مك  32
  عمل مكانيزم دستگاه نخ پود توانايي تشخيص   33
  از دستگاه آكوموالتور و بعد توانايي تشخيص كار با دستگاه كشش نخ پود قبل   34
  توانايي تشخيص نحوه عمل تمپل يا كناره گير   35
  توانايي تشخيص عمل دستگاه حاشيه تا كن يا دستگاه پود برگردان كناره پارچه    36
  نو يا زيگزال كناره پارچهتوانايي تشخيص عمل دستگاه لي  37
  توانايي كار با دستگاه حاشيه باف يا حاشيه نويسي   38
  توانايي برگرداندن دكمه كنتور پود شماره   39
  توانايي بريدن پارچه و آزاد نمودن غلتك پارچه روي دستگاه بافندگي   40
  توانايي تشخيص عيوب بافت پارچه   41
  توانايي تشخيص بافت هاي اصلي   42
  توانايي تشخيص مراحل توليد   43
  توانايي تميز كردن ماشين   44
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو : ام شغلن                

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي بكارگيري قانون كار   1

        آشنايي با قانون كار   1-1

        آشنايي با كارگر ، كارفرما ، كارگاه   2-1

         ) 188ماده (  متفرقه قانون كار تايي با مقرراآشن  3-1

        آشنايي با قوانين و مقررات و مراجع حل اختالف   4-1

        شناسايي اصول بكارگيري قانون كار   5-1

  2  1  1  توانايي بكارگيري قوانين مربوط به آموزش و اشتغال   2

        آشنايي با مراكز كارآموزي و انواع آن   1-2

         با كارآموز و مقررات كارآموزي آشنايي  2-2

        آشنايي با مراكز خدمات اشتغال   3-2

        شناسايي اصول بكارگيري قوانين مربوط به آموزش و اشتغال   4-2

  2  1  1  توانايي بكارگيري قوانين و مقررات تامين اجتماعي   3

        آشنايي با خدمات بهداشتي و درماني   1-3

        ه شدگان آشنايي با حقوق بيم  2-3

        آشنايي با غرامت ناشي از حوادث كار   3-3

        شناسايي اصول بكارگيري قوانين و مقررات تامين اجتماعي   4-3

قررات تشكل هـاي كـارگري و       متوانايي استفاده از قوانين و        4
  كارفرمايي 

1  1  2  

        آشنايي با تشكل هاي كارگري و كارفرمايي   1-4

 هاي اسـالمي شـوراي اسـالمي انجمـن هـاي صـنفي              آشنايي با انجمن    2-4
  كارگري و كارفرمايي نمايندگان قانون كار 

      

توانايي پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايـت اصـول و               5
  نكات ايمني و بهداشت كار در كارگاه 

2  8  10  

  

 



 5

  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل    ن             

 هداف و ريز برنامه درسي ا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول كمك هاي اوليه فردي و عمومي   1-5

        آشنايي با حوادث شغلي و علل بروز آن ها   2-5

        آشنايي با وسايل ايمني و بهداشت فردي و عمومي  3-5

         اطفاء حريق اني برايشناسايي اصول كار با كپسول آتش نش  4-5

        شناسايي حفاظ هاي ماشين و خطرات ناشي از عدم استفاده از آن   5-5

        آشنايي با علل برق گرفتگي و خطرات ناشي از آن   6-5

        ن ي ايمني و خطرات عدم استفاده از آشناسايي لباس ها  7-5

كـات  شناسايي اصول پيشگيري از حوادث ناشي از كار و رعايت اصول و ن              8-5
  ايمني و بهداشت كار در كارگاه

      

  3  1  2  توانايي طبقه بندي الياف نساجي   6

        ) الياف مصنوعي ، الياف طبيعي ( آشنايي با طبقه بندي الياف   1-6

        ) الياف گياهي ، الياف حيواني ، الياف معدني ( آشنايي با الياف طبيعي   2-6

        ي شناسايي اصول طبقه بندي الياف نساج  3-6

گل و تخـم ، بـرگ ، اليـاف          ( توانايي تشخيص الياف گياهي       7
  ) ساقه 

2  1  3  

        سيال  آشنايي با برگ الياف به مانند  1-7

پنبه ، كتان ، چتايي ، همـپ ، رامـي ، كنـف              ( آشنايي با الياف ساقه گياه        2-7
  ... ) و 

      

        شناسايي اصول تشخيص الياف گياهي   3-7

  2  1  1  ) كراتين ، فيبرويين ( يص الياف حيواني توانايي تشخ  8

پشم مرينوس ، پشم    ( آشنايي با الياف كراتين به مانند پشم و انواع آن ها              1-8
متوسط ، پشم قالي و موهر ، آلپاكا ، كشمير ، پشم شتر ، پشم خرگوش و                 

  ... )ابريشم و غيره 
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  )پروجكتالسيستم ( بدون ماكو  كارور ماشين بافندگي:ام شغل       ن           

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ) ابريشم طبيعي ، ابريشم مصنوعي ( : آشنايي با الياف فيبرويين به مانند   2-8

  2  1  1  توانايي تشخيص الياف معدني   9

        ف شيشه ، الياف فلزي  بست ، الياآز: يي با الياف معدني به مانند آشنا  1-9

        شناسايي اصول تشخيص الياف معدني   2-9

  3  1  2  توانايي تشخيص الياف مصنوعي و انواع آن   10

نايلون ، پرلون ، ارلون ، سيلون و غيره         : آشنايي با الياف پلي آميد به مانند          1-10
...  

      

        ...ن ، ترگال و غيره تريلن ، داكرو: آشنايي با الياف پلي استر به مانند   2-10

ريلن ، كورتل ، دانيـل ،       ارلون ، اك  :  پلي و نيل به مانند       آشنايي با مشتقات    3-10
  ... ساران و غيره 

      

        شناسايي اصول تشخيص الياف مصنوعي و انواع آن   4-10

        يلن پلي پروپ.P.Pآشنايي با الياف   5-10

اليـاف  ( نـواع آن    ي و ا  توانايي تشخيص الياف نيمـه مـصنوع        11
  ) ين و سلولزي منشا پروتئ

2  1  3  

گـازويين ، فيبـرون ،      ( : ين و انواع آن به مانند       آشنايي با الياف منشا پروتئ      1-11
  )ويكارا 

      

ويـسكوز ، كوپوآمونيـوم ،      :  سـلولزي و انـواع آن        ءآشنايي با اليـاف منـشا       2-11
  استات وتري استات 

      

        ياف نيمه مصنوعي و انواع آنشناسايي اصول تشخيص ال  3-11

  13  8  5  توانايي تشخيص الياف مورد مصرف در صنعت نساجي   12

        آشنايي با جنس الياف ، خواص ، تعريف ليف   1-12

        ) سوزاندن ( شناسايي الياف به روش فيزيكي   2-12
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  )جكتالپروسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل   ن               

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

از طريـق تهيـه سـطح مقطـع و          ( شناسايي الياف به روش ميكروسكوپي        3-12
  )  سطح جانبي

      

        آشنايي با الياف به روش شيميايي   4-12

        آشنايي به شكل ظاهري الياف مرغوب و نا مرغوب   5-12

مزايـا ، معايـب نمونـه گيـري ، تجزيـه و             ( ي با نمونه برداري الياف      آشناي  6-12
  ) تحليل نمونه گيري 

      

آشنايي با دستگاه حرارت سنج ، رطوبت سنج ، تـرازو و انـواع آن و طـرز                    7-12
  استفاده از آن ها 

      

        ) رطوبت ، حرارت ، آلودگي و سر و صدا ( آشنايي با شرايط محيط كار   8-12

بـه وسـيله   ) به وسيله قارچ هـا ، بـاكتري هـا    ( نايي با پشم فاسد شده  آش  9-12
  ميكروسكوپ 

      

        آشنايي با الياف پشم مرده  12- 10
        آشنايي با الياف پشم دباغي شده  12- 11
        آشنايي با الياف نارس پنبه  12- 12
        )، داكرون پلي اتر ، ترويرا ( آشنايي با نام تجاري الياف و گروه آن ها  12- 13
        شناسايي اصول تشخيص الياف مورد مصرف در صنعت نساجي  12- 14

  6  2  4  توانايي تشخيص نخ هاي موجود در صنعت نساجي   13

آشنايي با نخ و انواع آن ، توصيف نخ ، كاربرد آن ها در مورد خاص و طرز                 1-13
  تهيه هر يك از آن ها 

      

نـخ هـاي     ) فيالمنـت (  نـخ رشـته بلنـد        هيده شـد  آشنايي با نخ هاي ريس      2-13
، شانه زده ، نخ تار ، نخ پود ، نخ پشمي ، نخ فاسـتوني ، نـخ هـاي                     چند ال 

، نخ ابريشمي ، نخ هـاي اليـاف مـصنوعي ،            ) چتايي  ( مخلوط ، نخ كنف     
  نخ هاي رنگي ، نخ شسته شده ، نخ تكميل شده و نخ مرسريزه شده ،   
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ل ام شغ ن               

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 نخ هاي كم تاب و پر تاب ، نـخ بـدون پـرز ، نـخ خيـاطي ، نـخ هـاي             -  
، نخ رابط ، نـخ      ) شال برفي   ( ، نخ مالنژ    ) مولينه  ( فانتزي ، نخ چند رنگ      

، نـخ هـاي فـانتزي مخـصوص ، نـخ            ) دانه دار   ( ، نخ نپ دار     اسالب دار   
، نـخ كاغـذي ، نـخ هـاي     ) ي  زر( كادويي ، نخ زنجيري ، نخ هاي فلزي         

  ... و غيره كژاسيان

      

        آشنايي با روش تشخيص نمره نخ با نمره سنج   3-13

         ) چپ و راست تاب( روش تشخيص تاب نخ آشنايي با   4-13

        عت نساجي ول تشخيص نخ هاي موجود در صني اصشناساي  5-13

  6  4  2  توانايي گره زدن نخ تار و نخ پيوند   14

        ) ، گره چيني دو سر آلماني يكسر گره  (آشنايي با گره نخ و انواع آن   1-14

آشنايي با نمره نخ ، جنس نخ ، رنگ هاي نخ رنگي ، تاب نخ جهـت گـره       2-14
  زدن 

      

        زه گره و قطر گره نخ آشنايي با اندا  3-14

        شناسايي اصول گره زدن نخ ها با سرشاخك هاي كوتاه   4-14

        عيوب گره و بر طرف نمودن معايب آن اصول شناسايي   5-14

        آشنايي با نخ پيوند و انواع آن جهت گره با رنگ نخ تار   6-14

        آشنايي با نخ پود و رنگ هاي نخ پود جهت استفاده   7-14

        شناسايي اصول گره زدن نخ تار و نخ پيوند   8-14

  8  6  2  توانايي عبور دادن نخ تار از مسير خود   15

         ميل ميلك و شانه ميله چپ و راست ، الملر نخ ، آشنايي با عبور س  1-15

         ورد ، قالب ورد و اهرم پاكش هاي ورد هآشنايي با ورد ، قاب ورد ، تسم  2-15

        با المل و انواع آن آشنايي   3-15

        شناسايي اصول عبور دادن نخ تار از المل   4-15
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل   ن               

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با ميل ميلك و انواع آن   5-15

        شناسايي اصول نخ كشي تار از ميل ميلك وردها و انواع آن   6-15

        آشنايي با نمره شانه و انواع آن   7-15

        آشنايي با تعداد نخ در دندانه شانه   8-15

        آشنايي با عيوب شانه بافندگي   9-15

        شناسايي اصول عبور دادن نخ تار از مسير خود  15- 10

  6  4  2  نيزم كالج و اجزاء آن توانايي تشخيص مكا  16

        آشنايي با كالج و انواع آن   1-16

        آشنايي با الكتروموتور و انواع آن   2-16

         فلكه يا پولي و پولي كالجآشنايي با   3-16

        آشنايي با فلكه هرز گرد كالج   4-16

        آشنايي با تسمه انتقال حركت كالج  5-16

        كالج و انواع آن آشنايي با كاسه ترمز  6-16

        آشنايي با لنت كالج و انواع آن   7-16

        آشنايي با تسمه ترمز كالج و انواع آن   8-16

        آشنايي با اهرم هاي كالج   9-16

        آشنايي با نحوه انتقال حركت كالج به محور اصلي دستگاه  16- 10

 شـفت اصـلي     آشنايي با نحوه سفتي و لقـي فلكـه و صـفحه كـالج روي               16- 11
  دستگاه 

      

        كالجآشنايي با صفحه دور برگردان  16- 12

        آشنايي با الكتروموتور دور برگردان دستگاه  16- 13

        آشنايي با اهرم يا كليد دور برگشت دستگاه  16- 14
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل    ن              

 رنامه درسي اهداف و ريز ب

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با فلكه مدرج دستگاه بافندگي  16- 15
        شناسايي اصول تشخيص مكانيزم كالج و اجزاء آن  16- 16

در خشاب  ) ل  جكتاپرو( تشخيص قرار دادن فشنگي     توانايي    17

  ل يا جعبه ذخيره پروجكتا

2  4  6  

        ل ع فشنگي پود يا پروجكتاي با انواآشناي  1-17

        آشنايي با فنر نخ گير فشنگي و انواع آن   2-17

بـراي نمـره نـخ هـاي        ) ل  پروجكتـا ( با رنگ بندي فنر فـشنگي       آشنايي    3-17
  مختلف 

      

در ماشـين هـاي مختلـف از نظـر          ) ل  پروجكتـا ( آشنايي با تعداد فشنگي       4-17
  عرضي دستگاه 

      

ل و تعويض آن در هنگام خرابـي آن در          وردن پروجكتا سايي اصول درآ  شنا  5-17
  صورت امكان 

      

        ل ها به باكس ذخيره  با ريل يا زنجير انتقال پروجكتاآشنايي  6-17

        ل سمت راست و چپ ي با اهرم باز كننده فنر پروجكتاآشناي  7-17

       ره در خشاب يا جعبه ذخي) ل پروجكتا(  اصول قرار دادن فشنگي شناسايي  8-17

  9  5  4  ل تشخيص ضربه زدن يا پرتاب پروجكتاتوانايي   18

        ل آشنايي با مضراب پروجكتا  1-18

         ميله ترشن بار يا ميله پرتاب مضراب آشنايي با   2-18

        آشنايي با باز و يا اهرم مضراب   3-18

        آشنايي به درجه ميله ترشن بايل و مقدار آن   4-18

        ل و اجزاء آن جعبه ترمز پروجكتاآشنايي با   5-18

        ل روي كف دفتين نايي با راهنماهاي حلزوني پرجكتاآش  6-18
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل ن                 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ل سمت راست و چپ  كشويي پروجكتاآشنايي با راهنماي  7-18

        آشنايي با انگشتي راهنماي نخ پود   8-18

        آشنايي با گيره و قيچي نخ گير و نخ بر   9-18

        ل تشخيص ضربه زدن يا پرتاب پروجكتاشناسايي اصول  18- 10

  4  2  2  ل توانايي تشخيص عيوب پروجكتا  19

        ل  با ساييدگي پروجكتاآشنايي  1-19

        ل ا سفتي و شلي فنر نخ گير پروجكتاآشنايي ب  2-19

        ل در وسط دهانه كار رها شدن نخ از دهانه فنر پروجكتاآشنايي با نحوه   3-19

        ل در راهنماي كشويي در وسط دهانه كار آشنايي با نحوه ماندن پروجكتا  4-19

        ل به جعبه ترمز  پروجكتاآشنايي به نحوه نرسيدن  5-19

جعبـه  ( ل از بين جعبه نگهدارنده پروجكتايـل        آشنايي با رد شدن پروجكتا      6-19
  ) ترمز 

      

        ل   نكردن نخ پود از سر فنر پروجكتاآشنايي با نحوه آزاد نمودن و آزاد  7-19

        ل شناسايي اصول تشخيص عيوب پروجكتا  8-19

بين توانايي قرار دادن بوبين و بوبين هاي نخ پود در قفسه بو             20

  دستگاه 

2  2  4  

        آشنايي به قفسه بوبين نخ پود و انواع آن   1-20

        آشنايي با قطر بوبين نخ   2-20

        شناسايي اصول شلي و سفتي نخ پيچيده شده روي بوبين   3-20

        آشنايي با نمره نخ ، جنس نخ ، تاب نخ ، رنگ نخ روي بوبين نخ پود  4-20

 بوبين پر نخ و نحوه بر طرف نمودن عيـوب آن  شناسايي اصول عيب يابي     5-20
  در حد امكان 
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  )سيستم پروجكتال( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل                  ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         شناسايي اصول قرار دادن بوبين پر در قفسه بوبين دستگاه  6-20

  6  2  4    بافندگي خاموش و روشن كردن ماشينيتواناي  21

        آشنايي با ماشين بافندگي و انواع آن   1-21

 انـدازي و متوقـف كـردن       راهآشنايي با كليد ، سوئيچ يا اهـرم هـا جهـت               2-21
  ماشين بافندگي 

      

        آشنايي با كليد اصلي برق دستگاه و سالن بافندگي   3-21

        با تشخيص توقف دستگاه به وسيله فرمان هاي هشدار دهنده آشنايي   4-21

        آشنايي با دكمه هاي سبز رنگ جهت راه اندازي و استارت آن   5-21

         استوپآشنايي با دكمه هاي قرمز رنگ جهت توقف و   6-21

يا دور آهسته جهت تك     ) اسلوموشن  ( رنگ  آشنايي با دكمه هاي مشكي        7-21
 دستگاه به سمت جلو و عقب جهت كنترل دستگاه و           حركتزدن و   ضرب  
  پارچه لبه كنترل 

      

        آشنايي با دكمه يا كليد سرپودياب اتوماتيك به سمت جلو و عقب    8-21

        آشنايي با چراغ زرد جهت توقف دستگاه توسط دستگاه كنترل نخ تار   9-21
نـخ پـود سيـستم      آشنايي با چراغ قرمز رنگ جهت توقف دستگاه كنتـرل            21- 10

  سنسور 
      

آشنايي با چراغ سبز رنگ جهت توقف دستگاه طبـق متـراژ تعيـين شـده                 21- 11
  غلتك پارچه و كنتور پود شمار 

      

        آشنايي با ديودهاي فرمان و كنترل و انواع آن  21- 12
        آشنايي با ديود ترمز هيدروليكي  21- 13
        نترل جسم پود برنده آشنايي با ديود شروع و خاتمه عمل ك 21- 14
        آشنايي با ديود آماده سازي دستگاه به طريقه اتوماتيك  21- 15
        ل روشن كردن ماشين بافندگي پروجكتاشناسايي اصول خاموش و  21- 16
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل          ن       

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح هشمار

 جمع عملي نظري

كار دستگاه آكوموالتور يا دستگاه پـرس و        تشخيص  توانايي    22

  ) و يا دستگاه رزرو نخ پود آمپر(دنده 

4  4  8  

        دستگاه آكوموالتور و اجزاء آن انواع آشنايي با   1-22

        آشنايي با خاموش و روشن نمودن دستگاه آكوموالتور   2-22

ي قبـل از آكوموالتـور و       يي اصول عبور دادن نـخ پـود از راهنماهـا          شناسا  3-22
  آكوموالتور دستگاه آكوموالتور و راهنماهاي نخ پود بعد از 

      

جهت نخ هـاي راسـت       دور چپ و راست توپي آكوموالتور        كليدآشنايي با     4-22
  Z يا و S ياتاب و چپ تاب 

      

         آكوموالتورپي  پيچيدن نخ پود به دور توآشنايي با نحوه  5-22

        شناسايي اصول شل و سفت بودن نخ روي توپي آكوموالتور   6-22

        شناسايي اصول كم و زياد نمودن مقدار نخ رزرو روي توپي آكوموالتور   7-22

        كوموالتور تشخيص كار دستگاه آشناسايي اصول   8-22

 جهت آماده سازي دستگاه بـراي راه      توانايي تك ضربه زدن       23

   اندازي و بر طرف نمودن معايب پارچه و دستگاه 

4  4  8  

          دستگاهآشنايي با كليد هاي فرمان تك ضربه زدن  1-23

        شناسايي اصول تك ضربه زدن   2-23

        آشنايي با موقعيت قرار گرفتن دفتين و وردها   3-23

        ل در محل خود  گرفتن پروجكتاآشنايي با موقعيت قرار  4-23

شناسايي اصول ميزان نمودن لبه پارچه با شانه بافنـدگي در نقطـه مـرگ                 5-23
  جلو  

      

        آشنايي با آزاد بودن يا آزاد نبودن سر نخ پود پاره شده در دهانه كار   6-23

        شناسايي اصول پيدا نمودن سر نخ پود يا تار پاره در دهانه كار   7-23

  

  

 



 14

  )پروجكتالسيستم (شين بافندگي بدون ماكو  كارور ما:ام شغل      ن            

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آماده سازي دستگاه راه اندازي و بر        جهتشناسايي اصول تك ضربه زدن        8-23
   طرف نمودن معايب پارچه و دستگاه 

      

  6  2  4ل  پروجكتايتوانايي راه اندازي و متوقف كردن ماشين بافندگ  24

         راه اندازي ) دسته ترمز ( اهرم ) مه دك( شناسايي اصول كليد   1-24

        آشنايي با موقعيت دفتين جهت راه اندازي   2-24

        آشنايي با موقعيت وردها و دهانه كار   3-24

         )ل پروجكتا( جسم پود برنده آشنايي با موقعيت   4-24

        ودن نخ پود در دهانه كار آشنايي با آزاد ب  5-24

         ل به فنر پروجكتاشناسايي اصول قرار دادن نخ پود   6-24

        لپروجكتاشناسايي اصول راه اندازي و متوقف كردن ماشين بافندگي   7-24

  8  6  2  لپروجكتاتوانايي تشخيص اعمال اصلي ماشين بافندگي   25

آشنايي با عمل ايجاد دهانه كار ، پـود گـذاري ، دفتـين زدن ، بـاز شـدن                      1-25
  رگالتور چله و بسته شدن رگالتور پارچه 

      

        آشنايي با مكانيزم هاي جدا كننده اعمال اصلي از ميل لنگ دستگاه   2-25

        آشنايي با ايجاد دهانه كار توسط بادامك ، اكسنتر ، دابي   3-25

        مه يا اهرم فرمان حركت آهسته دستگاه دكآشنايي با   4-25

        آشنايي با بادامك ورد ، اكسنتر ورد ، دستگاه دابي   5-25

         دستگاه دابي ه وسيله بادامك ورد ، اكسنتر وردآشنايي با حركت وردها ب  6-25

        آشنايي با دستگاه دابي و اجزاء آن   7-25

        تآشنايي با كارت نقشه باف  8-25

آشنايي با اهرم هاي پاكش ورد توسط دستگاه دابـي ، اكـسنتر و بادامـك                  9-25
  ورد
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل ن                 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شه دستگاه دابي شناسايي با نحوه تنظيم و برگرداندن نق 25- 10

        مه دور برگردان ه دور برگردان نقشه و وردها با دكآشنايي با دستگا 25- 11

        ل عمال اصلي ماشين بافندگي پروجكتاشناسايي اصول تشخيص ا 25- 12

  11  7  4  توانايي پود گذاري   26

        آشنايي با پود گذاري و انواع آن   1-26

         لفشنگي پروجكتاآشنايي با   2-26

         سمت چپ و راستلپروجكتاآشنايي با راهنماها و كشويي   3-26

) راهنماهاي كلـه اسـبي    (ل روي كف دفتين     پروجكتاآشنايي با راهنماهاي      4-26
  يا حلزوني 

      

ل ميله ترشن بار ، بازوي ترشـن        پروجكتاآشنايي با مكانيزم حركت دهنده        5-26
  بايل ، بادامك ترشن بايل

      

         ل به فنر پروجكتايي با نحوه تحويل نخ پود آشنا  6-26

پود گذاري و بر طـرف نمـودن معايـب آن در حـد              شناسايي اصول عيوب      7-26
  امكان 

      

         پود گذاري يم بودن يا نبودن لبه پارچه هنگام تنظآشنايي به  8-26

        شناسايي اصول پودگذاري   9-26

  8  4  4  توانايي دفتين زدن  27

كليد يا دكمه و اهـرم هـاي حركـت دهنـده            زدن توسط   ي به دفتين    آشناي  1-27
  دفتين 

      

كف دفتين محل قرار گرفتن شانه در كـف         دفتين ،   آشنايي با اجزاء و پايه        2-27
   زمينهبزرگ كناره و و شانه كوچك دفتين ، 

      

        آشنايي با مكانيزم حركت دهنده دفتين و انواع آن  3-27
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  )سيستم پروجكتال( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل                  ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آشنايي با مكانيزم حركت دفتين توسط بادامك جداگانه در ماشـين هـايي               4-27
  كه حركت دفتين از ميل لنگ اصلي دستگاه جدا مي باشد

      

        صول دفتين زدن شناسايي ا  5-27

  12  8  4 توانايي تشخيص عمل باز و بسته شدن رگالتور چله و پارچه  28

        آشنايي با رگالتور و انواع آن   1-28

        آشنايي با نحوه كار و عمل باز و بسته شدن رگالتورهاي  چله و پارچه   2-28

تروموتـور  آشنايي با باز شدن رگالتور چله و پارچه توسـط گيـربكس و الك               3-28
  جدا

      

        آشنايي با اجزاء رگالتورهاي چله و پارچه    4-28

آشنايي با نحوه انتقال حركت رگالتورهاي چله و پارچه و اهرم هاي آنهـا                5-28
  توسط پايه دفتين 

      

آشنايي با فلكه ها و ضامن هاي رگالتور چله و پارچه جهت استفاده و جـا        6-28
  ارچه و چله توسط دست پ) شل و سفت نمودن ( به جا 

      

        آشنايي با فنر وزنه رگالتور چله و انواع آن   7-28

        آشنايي با ترمز بيم يا چله و نحوه كار آن   8-28

        آشنايي با بيم يا استوانه خالي چله   9-28
آشنايي با انواع غلتك ها ، غلتك سنباده اي يا خـار دار ، غلتـك نمـدي ،        28- 10

 شياردار ، غلتك هاي ساده راهنما ، غلتـك هـاي پارچـه              غلتك مارپيچ و  
  پيچ و رگالتور پارچه 

      

        شناسايي اصول عبور دادن پارچه از بين غلتك هاي مربوطه  28- 11
        آشنايي با غلتك هاي خرك يا پل اسنو و انواع آن  28- 12
 آشنايي با نحوه حركت تنشي غلتك خرك يا پل اسنو نـسبت بـه حركـت        28- 13

  وردها 
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل       ن            

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با لنگر چله و اجزاء آن  28- 14
        آشنايي با نحوه عمل لنگر چله 28- 15
فتي نخ هاي تار چله توسط لنگر چلـه و وزنـه هـا يـا                آشنايي با شلي و س     28- 16

  مقدار نيروي فنر لنگر چله 
      

        آشنايي به جك هاي ضربه گير پل و اسنو  28- 17
        شناسايي اصول باز و بسته شدن رگالتور چله و پارچه  28- 18

دسـتگاه هـاي    (توانايي تشخيص اعمال فرعي ماشين بافنـدگي          29
  ) كنترل و مراقبت 

4  4  8  

        و انواع آن ) المل و تيغه اره ( آشنايي با دستگاه كنترل نخ تار   1-29

        آشنايي با دستگاه كنترل نخ پود سيستم سنسور يا القايي    2-29

ريكـي جـسم پـود برنـده ترمـز         آشنايي با سيـستم ترمـز مكـانيكي و الكت           3-29
  ل  پروجكتا

      

        ل آشنايي با سيستم كنترل پروجكتا  4-29

        آشنايي با دستگاه تعويض نخ پود و انواع آن سيستم انگشتي    5-29

        آشنايي با سيستم هاي كنترل كننده هاي دستگاه و انواع آن   6-29

دسـتگاه هـاي    (شناسايي اصول تشخيص اعمال فرعي ماشـين بافنـدگي            7-29
  ) كنترل و مراقبت

      

 الكتريكـي   توانايي كنترل دستگاه كنتـرل نـخ تـار سيـستم            30
  ) المل و تيغه اره ( دستگاه 

2  2  4  

        )المل و تيغه اره ( آشنايي با دستگاه كنترل نخ تار   1-30

        آشنايي با محل قرار گرفتن دستگاه كنترل نخ تار سيستم الكتريكي   2-30

        شناسايي با نحوه اتصال جريان برق به دستگاه كنترل نخ تار   3-30

        يد يا مگنت فرمان كنترل آشنايي با كل  4-30
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل  ن               

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با انواع تيغه اره هاي دستگاه كنترل  5-30

        آشنايي با انواع المل ها   6-30

        مه فرمان كنترلشناسايي با كليد يا دك  7-30

        آشنايي با مگنت فرمان كنترل و انواع آن   8-30

        شناسايي عيوب دستگاه و بر طرف نمودن معايب آن در حد امكان   9-30
        شناسايي اصول كنترل دستگاه كنترل نخ تار  30- 10

 ،  كنترل مكانيزم دستگاه كنتـرل نـخ پـود        تشخيص  توانايي    31
  سنسور 

2  10  12  

        آشنايي با دستگاه كنترل نخ پود انواع آن   1-31

         انواع دستگاه كنترل نخ پود سيستم سنسور يا القاييآشنايي با   2-31

        آشنايي با محل قرار گرفتن دستگاه كنترل نخ پود   3-31

        آشنايي با نحوه كار دستگاه كنترل نخ پود سنسور   4-31

        يي نحوه تنظيم دستگاه كنترل نخ پود در حد امكان شناسا  5-31

        شناسايي عيوب دستگاه كنترل نخ پود سنسور   6-31

        آشنايي به چراغ و ديود دستگاه سنسور   7-31

        شناسايي اصول كنترل مكانيزم دستگاه كنترل نخ پود   8-31

  5  3  2ل انيزم نگهدارنده يا ترمز پروجكتاتوانايي تشخيص عمل مك  32

        ل يي با محل نصب جعبه ترمز پروجكتاآشنا  1-32

        ل آشنايي با نحوه عمل ترمز پروجكتا  2-32

        ل ي با اجزاء مكانيكي ترمز پروجكتاآشناي  3-32

        ل آشنايي با عيوب عمل ترمز پروجكتا  4-32

        ل نمودن و بيرون آوردن پروجكتاآشنايي با نحوه آزاد   5-32
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل       ن          

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

ل در  اي فرمان كنترل عمـل ترمـز پروجكتـا        مه ه آشنايي با كليد ها و دك       6-32
    ) پانل( تابلوي برق دستگاه يا 

      

        ل انيزم نگهدارنده يا ترمز پروجكتاتشخيص عمل مكشناسايي اصول   7-32

  7  5  2  مكانيزم دستگاه نخ پود عمل توانايي تشخيص   33

        ستم انگشتي و انواع آن يسآشنايي با دستگاه تعويض نخ پود   1-33

        آشنايي با دستگاه تعويض نخ پود سيستم انگشتي مگنتي   2-33

        ود سيستم انگشتي بادامكي آشنايي با دستگاه تعويض نخ پ  3-33

آشنايي با دستگاه تعويض نخ پود سيستم انگـشتي اهرمـي از اكـسنتر يـا                  4-33
  دابي 

      

آشنايي با نحوه استفاده همزمـان از چنـد راهنمـا انگـشتي در عمـل پـود                    5-33
  گذاري 

      

        آشنايي با سيستم هاي كنترل و نحوه كار دستگاه تعويض نخ پود   6-33

       شناسايي اصول بر طرف نمودن عيوب راهنماي انگشتي نخ در حد امكان   7-33

شناسايي اصول عبور دادن نخ هاي پود مصرفي طبق نقشه رنـگ بنـدي                8-33
  شده از راهنماهاي انگشتي 

      

        مكانيزم دستگاه نخ پود عمل شناسايي اصول تشخيص   9-33

بعـد از   بل و   قكار با دستگاه كشش نخ پود       تشخيص  توانايي    34

  دستگاه آكوموالتور 

2  4  6  

        سيستم هاي كشش نخ پود در ماشين هاي بدون ماكوانواع آشنايي با   1-34

        آشنايي با سيستم كشش نخ پود تسمه فنري يا تيغه فنري   2-34

        آشنايي با سيستم كشش نخ پود واشر فنري  3-34
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  )پروجكتالسيستم (فندگي بدون ماكو  كارور ماشين با:ام شغل    ن             

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

سمه فنري ، تـسمه تيغـه فنـري ،          تآشنايي با سيستم هاي كشش نخ پود          4-34
  واشر فنري قبل و بعد از دستگاه آكوموالتور 

      

دسـتگاه آكوموالتـور    شناسايي نحوه تنظيم سيستم كشش قبـل و بعـد از              5-34
  نسبت به نمره نخ پود 

      

 عيوب سيستم كشش نخ پود و بر طرف نمودن معايب آن در حد              يشناساي  6-34
  امكان 

      

        شناسايي نحوه بر طرف نمودن عيوب سيستم كشش در حد امكان   7-34

نخ پود قبل و بعد از دستگاه       كشش  شناسايي اصول تشخيص كار سيستم        8-34
  ر آكوموالتو

      

  6  4  2  توانايي تشخيص نحوه عمل تمپل يا كناره گير   35

        آشنايي با تمپل و انواع آن   1-35

        آشنايي با اجزاء تمپل   2-35

        شناسايي با نحوه كار تمپل  3-35

        آشنايي با فاصله تمپل نسبت به شانه بافندگي   4-35

        آشنايي با فاصله تمپل نسبت به كف دفتين    5-35

         پارچه از بين غلتك تمپل و قاب تمپل با نحوه عبورشناسايي   6-35

        آشنايي با قيچي كناره تمپل و نحوه عمل آن   7-35

        آشنايي به اهرم ها و بادامك حركت دهنده قيچي كناره تمپل   8-35

        آشنايي با عيوب غلتك هاي سوزني تمپل   9-35
        وه كار تمپل يا كناره گير شناسايي اصول تشخيص نح 35- 10

 دستگاه حاشيه تا كن يا دستگاه پـود         عملتوانايي تشخيص     36
  برگردان كناره پارچه 

2  6  8  

        حاشيه برگردان يا حاشيه تا كن هاي دستگاه انواع آشنايي با   1-36
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل  ن                 

 هداف و ريز برنامه درسي ا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ) توسط قالب و سوزن ( آشنايي با سيستم حاشيه تا كن بادامكي   2-36

سيستم قالب لوله اي توسـط      ( آشنايي با سيستم حاشيه تا كن مكنده اي           3-36
  )  هواي مكنده 

      

         يا فرچه اي توسط سر راپير آشنايي با سيستم حاشيه تا كن بروسي  4-36

        حاشيه تا كن قالب هاي دستگاه سوزن انواع آشنايي با   5-36

        ا سوزن حاشيه تا كن و قالب يآشنايي با نحوه حركت ميله   6-36

آشنايي با نحوه جدا سازي پارچه هاي عريض از وسط پارچه روي دستگاه               7-36
  گاه توسط تيغ يا قيچي  ما بين دستگاه حاشيه تاكن هاي وسط دست

      

شناسايي اصول تشخيص عمل دستگاه حاشـيه تـا كـن يـا دسـتگاه پـود                   8-36
  برگردان كناره پارچه  

      

  8  6  2  توانايي تشخيص عمل دستگاه لينو يا زيگزال كناره پارچه   37

        آشنايي با انواع سيستم هاي دستگاه لينو يا زيگزال   1-37

         لينو سيستم قرقره اي يا چرخانه اي آشنايي با دستگاه  2-37

        آشنايي با دستگاه لينو سيستم سوزني يا قالب   3-37

        آشنايي با دستگاه لينو سيستم ميل ميلكي وردي   4-37

        آشنايي با دستگاه لينو سيستم بادامكي  5-37

        آشنايي با نحوه حركت دستگاه لينو  6-37

         هاي ضايعات پود با كناره پارچه و دستگاه لينو آشنايي با فاصله سر نخ  7-37

       شناسايي با معايب مكانيزم حركت لينو و برطرف نمودن آن در حد امكان   8-37

شناسايي با نحوه عبور دادن سر نخ هاي تار از دستگاه لينو يـا زيگـزال و                   9-37
  شانه مربوطه 

      

         زيگزال كناره پارچه شناسايي اصول تشخيص عمل دستگاه لينو يا 37- 10
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  )سيستم پروجكتال( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل                   ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  4  2  يا حاشيه نويسي توانايي كار با دستگاه حاشيه باف   38

         و انواع آن آشنايي با دستگاه حاشيه باف  1-38

 و دندانـه  ه نخ كشي نخ هاي حاشيه در ميل ميلك مربوطـ آشنايي با نحوه    2-38
  شانه 

      

        كناره پارچه در حاشيه آشنايي با عيوب بافت   3-38

        آشنايي با عيوب دستگاه حاشيه باف   4-38

        شناسايي اصول كار با دستگاه حاشيه باف   5-38

        ه كشي و گره زدن زه به ميل ميلك حاشيه  با نحوه زآشنايي  6-38

شناسايي اصول برگرداندن كارت نقشه و سيلندر دستگاه حاشـيه بـاف بـه              7-38
  منظور آزاد نمودن سر نخ پود 

      

        شناسايي با تنظيم كارت نقشه و انواع آن   8-38

        آشنايي با اهرم آزاد كننده سيلندر نقشه   9-38
        كار با دستگاه حاشيه باف يا حاشيه نويسي شناسايي اصول  38- 10

  3  2  1  توانايي برگرداندن دكمه كنتور پود شماره  39

        آشنايي با كنتور پود شماره و انواع آن   1-39

 روي  A,B,Cآشنايي با دكمه و كليد كنتور پـود شـماره جهـت شـيفت                 2-39
  كنتور 

      

        آشنايي با ضريب گردش كنتور پود شمار   3-39

شناسايي اصول محاسبه ارقام كنتور پود شمار نسبت به پيـك يـا پـود در                  4-39
  سانت و متر  

      

آشنايي با نحوه انتقال حركت كنتـور پـود شـور توسـط چـرخ دنـده هـا و           5-39
  اهرمهاي مربوطه

      

        شناسايي اصول برگرداندن دكمه كنتور پود شمار   6-39
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  )پروجكتالسيستم (ر ماشين بافندگي بدون ماكو  كارو:ام شغل           ن      

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانــايي بريــدن پارچــه و آزاد نمــودن غلطــك پارچــه روي   40

  دستگاه بافندگي  

2  5  7  

        شناسايي با كنتور متراژ چله و پارچه و نحوه برگرداندن آن به صفر   1-40

        شناسايي اصول تعويض غلتك پر پارچه با غلتك خالي پارچه   2-40

شناسايي اصول خارج نمودن غلتك پر و قرار دادن غلتك خالي بـه جـاي                 3-40
  آن  

      

شناسايي اصول استفاده از اهرم هاي ضامن ها فلكه آزاد كننـده و وصـل                 4-40
  كننده غلتك پارچه از دنده رگالتور پارچه 

      

        ايي با رگالتور پارچه و دنده هاي مربوط به آن آشن  5-40

زاد نمـودن غلتـك پارچـه روي دسـتگاه          و آ شناسايي اصول بريدن پارچه       6-40
  بافندگي 

      

  16  6  10  توانايي تشخيص عيوب بافت پارچه   41

        پارچه و حاشيه شناسايي اصول عيوب تاري ، پودي ، كناره   1-41

        بر طرف نمودن معايب آنها نحوه   وتاريشناسايي عيوب   2-41

         چلهشناسايي عيوب   3-41

        نخ كشي در وردها شناسايي عيوب   4-41

        شناسايي عيوب شانه بافندگي   5-41

        شناسايي عيوب پود و نحوه برطرف نمودن آن ها  6-41

        شناسايي عيوب كناره پارچه و نحوه بر طرف نمودن آن ها    7-41

        شنايي با عيوب بافت دستگاه حاشيه تا كن ، قالب ، قيچي آ  8-41

        آشنايي با عيوب نخ هاي كناره مربوط به لينو و خرابي دستگاه لينو   9-41

آشنايي با نحوه صحيح و غلط عبور دادن نخ هاي تار از ميل ميلك هـاي                 41- 10
  دستگاه لينو
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  )پروجكتالسيستم (افندگي بدون ماكو  كارور ماشين ب:ام شغل     ن             

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با علل عيوبي كه به وسيله خرابي دستگاه بافندگي به وجود مي آيد  41- 11
        آشنايي با تكه شانه هاي مربوط به نخ هاي دستگاه لينو  41- 12
        ول تشخيص عيوب بافت پارچه شناسايي اص 41- 13

  16  6  10  توانايي تشخيص بافت هاي اصلي   42

        آشنايي با بافت تافته و مشتقات آن   1-42

        و مشتقات آن ) كج راه ( آشنايي با بافت سرژ   2-42

        و مشتقات آن ) اطلس ( شناسايي با بافت ساتين   3-42

        ع آن آشنايي با بافت هاي تركيبي و انوا  4-42

        شناسايي اصول متراكم تاري و پودي پارچه   5-42

        شناسايي اصول تغيير تراكم تار و پود  6-42

        آشنايي با تعداد سر نخ هاي چله   7-42

        آشنايي به عرض چله ، شانه و پارچه   8-42

        شناسايي اصول تشخيص بافت هاي پارچه   9-42

  8  2  6  د توانايي تشخيص مراحل تولي  43

        ، كنترل پارچه بافندگي وآشنايي به قسمت ريسندگي   1-43

        آشنايي به قسمت رنگرزي ، چاپ ، تكميل و بسته بندي   2-43

        شناسايي اصول تشخيص مراحل توليد پارچه  3-43

  3  2  1  توانايي تميز كردن ماشين   44

        آشنايي به محل گريس و روغن خورها  1-44

        ي با پارچه هاي نم دار جهت تميز كردن ماشين بافندگي آشناي  2-44

        آشنايي با روغن و گريس ها و انواع آن   3-44

        آشنايي با زمان روغن و گريس كاري   4-44
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  )پروجكتالسيستم ( كارور ماشين بافندگي بدون ماكو :ام شغل   ن              

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 مان آموزشز
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول روغن و گريسكاري   5-44

         بافندگي ماشينشناسايي اصول تميز كردن   6-44
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  )پروجكتالسيستم (كارور ماشين بافندگي بدون ماكو  :نام شغل               
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      اساليد   1

      انواع پشم   2

      انواع گره متداول   3
      باند  4

      پارچه نمدار  5
      پشم دباغي شده   6
      پشم فاسد   7
      پشم مرده سالم    8
      پشم نارس   9
      پنبه   10

      ترازو   11
      جزوات آموزشي   12

      جزوات قانون كار و مراجع حل اختالف   13

      حرارت سنج   14

      دستكش ايمني   15

      دستگاه پود برگردان   16
      دستگاه مكنده ، بادگير  17
      رطوبت سنج   18
       مخصوص روغن  19
      شانه با نمرات مختلف سالم و معيوب   20
      فيلم   21

      كاتالوگ  22

      )مه اي فشار ، دك( آتش نشاني و انواع آن كپسول   23
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  )پروجكتالسيستم (كارور ماشين بافندگي بدون ماكو  :               نام شغل 
    اي  مواد و وسايل رسانه ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      كفش ايمني   24

      الياف گياهي   25

      الياف مصنوعي   26

      الياف نيمه مصنوعي   27

      گاز   28

      گريس   29
      المل و ميل ميلك و انواع آن   30
      لباس ايمني مخصوص و متناسب با كار   31

      ماسك   32

      ) الكل ، ساولون ( محلول هاي ضد عفوني كننده   33

      الياف طبيعي   34

      الياف مصنوعي   35

      الياف مصنوعي كبريت   36

      الياف نيمه مصنوعي   37

      نخ در رنگ هاي مختلف   38
      نخ سالم و معيوب جهت گره زدن   39
      مواد شيميايي   40

      ميكروسكوپ   41

      نردبان   42

      نه الياف نمو  43

      ورد با كليه اجزاء آن  44
      الياف حيواني   45

      الياف معدني   46

      دستگاه حاشيه تا كن   47

  

  

 



 28

  )پروجكتالسيستم (كارور ماشين بافندگي بدون ماكو  :               نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  داد تع  مشخصات فني  رديف

      دستگاه ماشين راپيري  48
 

  

 


