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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

  مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي علمی و فنی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  CNC - ماشین ابزار: عنوان رشته آموزشی 

  برق عمومی  :  عنوان پودمان آموزشی 

  MA-008: کد پودمان 

   :تاریخ تصویب
  

   پس از اجراي دو دوره  :تاریخ باز نگري
  

   ماه18: تاریخ اعتبار 
  

  :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 
  )صنایع( سید جالل حقی -3    )  دانشگاه( سید حسین حسینی -2) اهدانشگ( محمد حسین زاده- 1

  )صنایع( علی محمدي-6             )صنایع( فرید خلج-5          )صنایع( وحید زمانی-4

  )     فنی وحرفه اي(ابوالفتح بسطامی  - 9   )اي  فنی وحرفه(محمد اعتمادي  -8 )   صنایع( سید سلیم حسینی-7

 )فنی و حرفه اي (نژاد   علی وفائی -10

 

 ٧-۵فرم 
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 به منظور ارتقاء کیفی آموزش و آشنائی بیشترمربیان رشته ماشین ابزاربا تکنولوژي و علوم روز تالشی پیگیر و             :مقدمه  

  . استانداردهاي جهانی تهیه و تدوین گرددهمه جانبه صورت گرفت تا پودمان موجود همگام با
  
  
   

رات ساده  مربی با کمیت ها و تعاریف و روابط ساده جریان برق آشنا و توانائی بستن مدا               ،  پس از آموزش    : هدف کلی   
  . راه اندازي موتورهاي الکتریکی را دارد روشنائی و 

  
  
  

   : پودمان آموزشیمشخصات و ویژگیهاي
  مکانیک عمومی    : پودمانکد پیش نیاز

  
  استاندارد کارگر ماهر :  منابع استفاده شده در تهیه پودمان

  
              محتواي جدید   █باز نگري شده :        پودمان طراحی شده 

  
  

  :پودمان در ه شرکت کنند عمومیشرایط .1
   قالبسازي -   CNC - مربیان رشته ماشین ابزار -
  آزاد  آموزشگاههاي-  متقاضیان صنایع -

    متقاضیان دانشگاه -
  :پودمان جهت اجراي ویژگیهاي مدرس .2

  . سال سابقه کار2 با داشتن حداقل  مرتبطي مدرك تحصیلی دکترا-الف               
  . سال سابقه کار5  حداقل با داشتنمدرك تحصیلی فوق لیسانس مرتبط -        ب
  .سال سابقه کار 10حداقل نبا داشت مدرك تحصیلی لیسانس مرتبط -        ج
 . سال سابقه کار15  حداقل با داشتنمدرك تحصیلی فوق دیپلم مرتبط-        د

 . بعنوان استاد کار صنعتمدرك تحصیلی دیپلم-        ه

  
  .هر یک از موارد ذکر شده با نظر شوراي آموزشی مرکز براي تدریس انتخاب خواهد شد

 
  
  

  بسمه تعالی
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 : آموزشی پودمانمدت  .3

  
  ساعت  15  :اعت آموزش نظري س– الف

  ساعت   45 :ساعت آموزش عملی  –ب 
  ساعت   60  :پودمان جمع ساعات آموزش -ج 

  
  

 :منابع آموزشی مورد نیاز  .4

   سازمان آموزش فنی و حرفه اي 2و1 درجه صنعتی برق
  

 :و سایل و تجهیزات مورد نیاز ، ابزار  .5

 وسایل اندازه - فازمتر- انواع فیوز– پیچ گوشتی – دم پهن – دم گرد – دم باریک – سیم چین – انبر دست    – 10سیم تا نمره    
 -کلیدهاي دستی تک فاز وسـه فـاز       - وسایل کمکهاي اولیه     - وسایل کمک آموزشی   - وسایل ایمنی شخصی   -گیري برق 

   شاسی استپ استارت -کنتاکتور-الکتروموتورسه فاز و تک فاز
   

 
  :امکانات و تسهیالت فیزیکی  .6
  قبر کارگاه -
   آموزشی  کالس -
   وسایل کمک آموزشی -

 
 :محل اجراي دوره  . 7

   مرکزتربیت مربی -
  
 

  :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  .8
  آزمون کتبی  -
  عملی   آزمون-
    اي هتست میان دور -
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  :سرفصلهاي آموزشی پودمان 
 نظري  عناوین توانایی  ردیف

  )ساعت(
عملی 

  )ساعت (
جمع 

  )ساعت(
  10  8  2   به یکدیگر5/2توانائی اتصال سیمها تا شماره   الف
  13  10  3  توانائی در مدار قرار دادن کلیدهاي یک فازو سه فاز ساده دستی  ب
  8  5  3  توانائی در مدار قرار دادن فیوزها و آزمایش آنها  ج
ولت متر و  ( هاي اندازه گیريتوانائی در مدار قرار دادن دستگاه  د

  )آمپر متر 
3  6  9  

راه اندازي الکتروموتور تک فاز و سه فاز بوسیله کنتاکتور و توانائی   ه
  شاسی استپ استارت

4  16  20  

          و
.          

          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
  60  45  15   جمع ساعت   
  



 

                                                             
  
  

  معاونت پژوهش و برنامه ريزي                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                مركز تربيت مربي                                                   

 ۵

   


