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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

  مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي علمی و فنی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ٧-۵فرم 

  CNC- ماشین ابزار: عنوان رشته آموزشی 
  

  خواص مکانیکی فلزات  : عنوان پودمان آموزشی 
   MA-015:کد پودمان 

  
  :بتاریخ تصوی

  
   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 )دانشگاه( محمد حسین زاده- 1
  
  )صنایع(ي علی محمد-6           )صنایع( فرید خلج-5    )صنایع( وحید زمانی-4
  
  )فنی وحرفه اي ( علی وفائی نژاد -9       )فنی وحرفه اي ( محمد اعتمادي-8   )صنایع( سید سلیم حسینی-7
  

 )فنی و حرفه اي (فیروز خوش نواز  -11  )           فنی وحرفه اي(ابوالفتح بسطامی  -10
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 به منظور ارتقاء کیفی آموزش و آشنائی بیشترمربیان رشته ماشین ابزاربا تکنولوژي و علوم روز تالشی پیگیر و             :مقدمه  
  .داردهاي جهانی تهیه و تدوین گرددهمه جانبه صورت گرفت تا پودمان موجود همگام با استان

  
  .خواص مکانیکی فلزات آشنائی پیدا می کند پس از آموزش مربی با اصول و قواعد  :هدف کلی 

  
  

   : پودمان آموزشیمشخصات و ویژگیهاي
   علم مواد  : پودمانکد پیش نیاز

  
  منابع دانشگاهی:  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 -
  آموزشگاههاي آزاد -  متقاضیان صنایع -

    متقاضیان دانشگاه -
  

  :پودمان جهت اجراي ویژگیهاي مدرس .2
  . سال سابقه کار2 با داشتن حداقل  مرتبطي دکترا مدرك تحصیلی-الف               

  . سال سابقه کار5  حداقل با داشتنمدرك تحصیلی فوق لیسانس مرتبط -        ب
  .سال سابقه کار 10حداقل با داشتن مدرك تحصیلی لیسانس مرتبط -        ج
 .کار سال سابقه 15  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  23  : ساعت آموزش نظري– الف

  ساعت  7 :ساعت آموزش عملی  –ب 
  عت  سا30  :پودمان جمع ساعات آموزش -ج 

  
  

 :منابع آموزشی مورد نیاز  .4

   کتاب متالورژي مکانیکی و کتابهاي آموزشی مربوطه
  
  :و سایل و تجهیزات مورد نیاز ، ابزار  .5

   دستگاه کشش– دستگاه ضربه – دستگاه خمش – دستگاه پیچش 
 

 :امکانات و تسهیالت فیزیکی  .6

   آزمایشگاه خواص مکانیکی -
   کالس درس-

  وسایل کمک آموزشی
  
 

 : اجراي دوره محل . 7

   مرکزتربیت مربی 
  
 

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

  )ساعت(
عملی 

  )ساعت (
جمع 

  )ساعت(
  6  -  6 شناخت مفاهیم تنش و کرنش  الف
  2  -  2 ناخت روابط تنش و کرنش در رفتار االستیکش  ب
  3  -  3 شناخت تغییر شکل پالستیکی تک کریستالها  ج
  6  -  6 شناخت نابجایی ها  د

  2  -  2 شناخت مکانیزم مقاوم شدن   هـ 
  11  7  4  توانایی انجام آزمایشات خواص مکانیکی  و

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  30  7  23  جمع ساعت  
  
  
  


