
 

 

 

 

 2درجه  تراشكار: دوره امن

      4/43//3/4- 8: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

    :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 ها چشم و دستان حركتي معلوليت عدم و جسمي كامل سالمت: جسماني شرايط حداقل -

 راهنمايي سوم مقطع پايان :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد  :جنسيت -

 ندارد الزم نياز پيش دوره اين :پيشنياز دانش و مهارت-2

 .است عملي آن ساعت 1/5 و نظري آن ساعت 99 كه اشدميب ساعت 0/6 دوره مدت :دوره مدت- 3

 و ورق دادن فرم ي، ماشين و دستي ري كا برش تراش دستگاه از استفاده با دوره اين در كارآموز  : دوره محتواي-4

 م ياد را كاري حديده  و خزينه ي،مكار قل ي،شابرزن دار، زاويه و منحني و تخت سطوح كاري سوهان كاري، پرچ

 فرم تراشي، داخل و تراشي كف  م، نر و سخت كاري روكش جوش، دستگاه وسيله به الكتريكي قوس ايجاد .يگيرد

 آموزش دوره اين در كارآموز كه است ديگرمواردي از ر كا قطعات روي زدن آج و تراشي همهر و پيچ دستي، تراشي

 .ميبيند

 كشي، نقشه و خواني نقشه/ درجه ر كا ابزار ماشين دوره مرتبط هاي دوره از:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

 .برد نام توان  مي را ه كار ار و كار دريل ،/ درجه صنعتي كش نقشه

 را / درجه اي تراشكار حرفه و فني مهارت گواهينامه تواند مي پاياني آزمون در قبولي از پس شخص :اعطائي مدرك- 6

 .نمايد اخذ

 تراشكار و5 درجه تراشكاري هاي دوره در تواند مي مهارت ارتقاء جهت آموخته مهارت: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 .نمايد شركت نيز تخصصي

 كارگاه در عنوان تراشكار به تواند مي تجربه كسب با كند مي شركت دوره اين در كه فردي: دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 .شود كار به مشغول كاري مختلف هاي سفارش قبول با فلزي قطعات توليد كوچك

 و آالت ماشين صنعتي توليد كارخانجات و صنفي هاي واحد در تواند مي آموخته مهارت: دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 .گردد جذب بگيري ت حقوق صور به ت ابزارآال و مهره و پيچ نظير فلزي قطعات توليد نيز و تجهيزات

 با بايد كند شركت مي دوره اين در ه ك فردي دوره، اين سختي و سنگيني دليل به :ضروري و مهم اطالعات ساير-10

 فرد احتمالي خطرات دليل و به باشد دست انگشتان با كار در مهارت و فضايي تجسم استعداد داراي و شده وارد عالقه

 .نمايد رعايت را كار بهداشت و ايمني نكات و بوده هوشيار كامال بايد



 

 

 

 

 

 

 

 تراشكار  :دوره منا

 //3348/4- 8 3: آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط 1-

 .ميباشد الزم كارآموز براي ذهني هوشياري كامل و چشمها و دستان حركتي معلوليت عدم و جسمي كامل سالمت :جسماني شرايط حداقل -

 .باشد داشته همراه به خدمت كارت پايان و متوسطه ديپلم مدرك بايد دوره اين در شركت جهت كارآموز :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد :جنسيت -

 .است الزامي دوره در شركت جهت / درجه تراشكار گواهينامه ارايه :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 .آموزش عملي مي باشد ساعت 591 و نظري آموزش ساعت 01 كه باشد مي ساعت 06/ دوره طول :دوره مدت  3-

 pc( به كارگيري   mdiازطريق سيستم CNC (نويسي  برنامه ي، كار سخت مواد، شناخت كشي، نقشه كارآموز دوره اين در  :دوره محتواي4- 

 كف قطعات، فرم تراش، دستگاه اندازي راه و مي بيند آموزش را كليه قطعات اشكاري تر و  CNC  نويسي برنامه در ساز شبيه م افزار نر و

 مي دهد انجام را دقيق كنترل و گيري اندازه وسايل از استفاده و هاي ساده تراشي فرم روتراشي، تراشي،

 نام مي توان را  cncفرزكار و / درجه  cncنويس برنامه و  ncنويس  برنامه مرتبط هاي دوره از :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي هاي دوره5 - 

 برد

 .گردند مي مربوط مهارت دريافت گواهينامه به موفق شوندي م عملي و كتبي آزمون در قبولي به موفق كه كارآموزاني :اعطائي مدرك 6-

 cncنويس  و برنامه 5درجه   cncتراشكار آموزشي  دوره در تواند مي باشد مايل آموخته ت مهار كه صورتي در :مهارت تكميل و ارتقاء مسير 7-

 كند شركت خود مهارت ارتقاء جهت ساز قالب يا

 به نسبت كارآفريني صورت به تواند مي مناسب گذاري سرمايه و تجربه كسب و دوره گذراندن با آموخته مهارت :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 .نمايد اقدام استادكار عنوان به سازي قطعه هاي كارگاه اندازي ه را

 تجهيزات و آالت ماشين يا قطعات توليد هاي كارگاه ماهر هنيم ر تراشكا عنوان به تواند يم  آموخته ت مهار :دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

 .شود جذب كار بازار در بگيري حقوق و مزد صورت به ر اشكا تر ان عنو به صنعتي

 .باشدمي   مهم بسيار دوره اينر  د ر كا بهداشت و ايمني نكات رعايت و باال دقت و تمركز قدرت داشتن :ضروري و مهم اطالعات ساير 10-

 



 

 

 

 

 

 

 

 2 درجه فرزكار :دوره نام

 3/43/4/43- 8:  آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط 1-

 .باشد مي الزم كارآموز براي ذهني كامل هوشياري و هاچشم و دستان حركتي معلوليت عدم و جسمي كامل سالمت :جسماني شرايط حداقل -

 .باشد رسانده اتمام به را راهنمايي سوم مقطع بايد كارآموز :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد :جنسيت -

 .بگذراند بهتر را دوره تا كند  كمك كارآموز به تواندي م فلزكاري كار به عالقه اما ندارد نياز پيش دوره اين :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 مي باشد  عملي آموزش ساعت /18 نظري آموزش آن ساعت 560 كه باشد مي ساعت 088 آموزش دوره طول :دوره مدت 3-

 اندازه و گيري اندازه كشي، نقشه فلزكاري،   tخط كش  و جوش دستگاه ش، ترا ماشين از استفاده با دوره اين در كارآموز :دوره محتواي 4-

 شيارتراشي، گونياكاري، تراشي، پيشاني تراشي،ه پل روتراشي، فرز هاي ماشين ي انداز راه و آموزد مي را الكتريكي قوس با جوشكاري و گذاري

 و كاري سوراخ ي، فرزكار ،ي مارپيچ هاي ه دند خ چر و شيارها تراشيدنري ميليمت ه، ساد هاي دنده چرخ تراشيدن ت، قطعا كردن ضلعي چند

 .بيندي م آموزش را آالت ماشين نگهداري و سرويس و فرز ماشين وسيله به برقوكاري

 نام توان يم را / درجه ساز وقالب / درجه صنعتي كش نقشه خوان، نقشه مرتبط هاي دوره از :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي هاي دوره 5-

 .برد

 .كنندي م دريافت را / درجه فرزكاري  ت مهار اهينامه گو شوندي م عملي و كتبي آزمون در قبولي به موفق كه كارآموزاني :اعطائي مدرك 6-

 تخصصي فرزكار و cnc, فرزكار  5درجه فرزكاري آموزشي دوره در تواند مي باشد مايل كارآموخته كه صورتي در :مهارت تكميل و ارتقاء مسير 7-

  كند شركت

 انجام به نسبت كوچك هاي كارگاه در لمستق صورت به تواند  مي تجربه كسب صورت در آموخته مهارت :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 .شود كار به مشغول خوداشتغالي صورت به ر استادكا ن عنوا به ... و ها ه دند خ چر توليد فرزكاري،

 اقتصادي هاي بنگاه و كوچك صنفي هاي واحد در ماهر نيمه فرزكار يك عنوان به تواند مي آموخته مهارت :دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

 .شود جذب صنعتي قطعات توليد هاي كارگاه در حقوق دريافت با يا و ي فلز محصوالت و آالت ماشين توليد و ساخت صنعتي

 رعايت و هوشياري و دقت به لذا .دارد وجود تجهيزات و ابزار از استفاده موقع حادثه وقوع امكان دوره اين در :ضروري و مهم اطالعات ساير 10-

 مي باشد  نياز باال سطح در كار بهداشت رعايت و فني حفاظت ايمني، نكات



 

 

 

 

 

 

 

 2درجه    cncفرزكار  :دوره نام

 334804/43- 8:  آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط 1-

 .مي باشد  الزم كارآموز براي ذهني هوشياري كامل چشمها و و دستان حركتي معلوليت عدم و جسمي كامل سالمت :جسماني شرايط حداقل -

 .مي باشد ضروري سربازي خدمت پايان كارت و ديپلم داشتن :تحصيلي مدرك حداقل -

 .مي كنند نام ثبت آموزشي مردان دوره اين در ن، آ درخواست مورد شرايط و دوره اين كاري هاي محيط به توجه با :جنسيت -

 .است الزم / درجه فرزكار مهارت گواهينامه داشتن دوره اين به ورود براي :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 عملي مي باشد ساعت 51/ و نظري آن ساعت 01 كه است ساعت 86/ دوره كل :دوره مدت 3-

 سنگ ماشين انواع و انيورسال و وعمودي افقي ماشين هاي فرز مانند تجهيزاتي و ابزار از استفاده با كارآموز دوره اين در :دوره محتواي 4-

 ل، اشكا و خطوط ترسيم و كاري سوهان و چكاري پر و ورق دهي فرم كاري، قلم، برش و حديده و گونيا و سنگ ماشين و مته و سنباده

نويسي  برنامه از استفاده با و آموزد  رامي قطعات فرزكاري و خ دنده چر انواع CNC روي رايج م افزارهاي نر اشيدن  و تر و       برقوكاري

 .مي نمايد اجرا فرز ماشين

 درجه ساز قالب cncكارور    /درجه   cncتراشكار به تواني م خانواده هم آموزشي هاي ه دور از :هم خانواده  يا و مرتبط آموزشي هاي دوره 5-

 .كرد اشاره نويسي برنامه عمومي مهارت و /

 .گرددمي   اعطا / درجه مهارت گواهينامه آموختگان مهارت به :اعطائي مدرك 6-

 كش نقشه AutoCADكارور   5درجه  cncفرزكار دوره در مي تواند خود مهارت ارتقاء جهت ديده مهارت :مهارت تكميل و ارتقاء مسير 7-

 نمايد شركت Catia ، با صنعتي طراح و

 از كار و كسب به نسبت تواند مي واعتباري مالي تسهيالت جذب با و كافي تجربه كسب صورت در آموخته مهارت :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 .نمايد اقدام  استادكار عنوان به مستقل طور به فرزكاري كارگاه ايجاد طريق

 توليدكننده صنعتي كارخانجات و سازي قطعههاي ه كارگا دوره اين آموختگان كار جذب عمدهمكانهاي  از :دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

    ت صور به ماهر نيمه فرزكار عنوان به توانند مي آموختگان مهارت دوره پايان گواهينامه بودن / درجه هب  توجه با مي باشد  فلزي محصوالت

 .نمايند فعاليتبگيري  ق حقو

 .آن به مربوط استانداردهاي و كيفيت تضمين قوانين و مقررات از اطالع :ضروري و مهم اطالعات ساير 10-


