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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 311830410150001: غلشآموزش کد ملي شناسايي 

 مکانیک  ریزی درسی  :اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی خرین مدرک تحصیلی آ نام و نام خانوادگی ردیف

 معماری کارشناسی ارشد میثم بیات 1
آموزش  1شماره  آموزشی مرکز مربی

 شهرستان اراک فنی و حرفه ای
 سال 6

 برق و الکترونیک کارشناسی ابراهیم نکیسا 2

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

 امام مهدی)عج( شهرستان اراک

ربی آموزش فنی و م - )شماره یک(

 حرفه ای

 سال 25

 مکاترونیک کارشناسی حسین قبادی 3
 -  micronمدیر شرکت 

 طراح و سازنده پرینترهای سه بعدی
 سال 5

 مکانیک کارشناسی ارشد  فربد اسماعیلیون 4

 آموزشی  مدرس دوره های

در آموزشگاه های آزاد  مکاترونیک

 فنی و حرفه ای اراک

 سال 6

 مکانیک کارشناسی ارشد میحسن معصو 5
پژوهشگر طراحی و ساخت 

 پروژه های رباتیک مشاور -دیجیتال
 سال 5

 مهندسی صنایع کارشناسی ارشد زهرا میرزاده مدرسی 6
دبیرکارگروه برنامه ریزی درسی 

 مکانیک
 سال 13

 

 

 

 

 

 

معنوي  وده و هرگونه سوء استفاده مادي واي کشور بکلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         ن  تلف

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو  سوتاندارد ررهو هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اها و توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگينقش 

 نام يك شغل :  
 شود. رود اطالق ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا، ها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، راراي شامل مهمبياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. وز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميهايي ر  از يك رارآمها و تواناييرداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوكشايستگي ر  هر ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك
 نردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميبا استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي رتبي عملي و اخالق ررهو ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خيرهرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان : صالحيت حرفه
 رود.اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و رره رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد. توانايي انجام رار در مييك

 :  دانش
، رياضويتوانود شوامل علووم هاي )ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايياي از مالومات نظري و توانمنديرداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود. هاي عملي ارجاع ميي. ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگ

 نگرش : 
 باشد.  اي ميهاي غير هني و اخالق رره اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتمجموع 

 ايمني : 
 شود.ر ميمواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك را

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

    Rhino 3Dبه کمک نرم افزار  FabLabدر    ديجیتال ازندهسو  طراح

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

ک می باشدد و مشاغل گروه مکانییکی از    Rhino 3Dبه کمک نرم افزار  FabLabدر    دیجیتال ازندهسو  طراح

 ،یش احجدام ، مدلسدازی سده بعددی و ویدراRhinoوظایفی از قبیل طراحی دو بعدی و ویرایش خطوط در نرم افدزار 

تریک با رویکرد ساخت ر زمینه طراحی و ساخت دیجیتال، طراحی پارامد Rhinoاستفاده از پالگین های مفید نرم افزار 

اخت بدا (، طراحدی و  سدFabLabدیجیتال با پالگین گرس هاپر ، ساخت محصول با روشهای مختلف در فد  لد  )

ز ندرم ا اسدتفاده ابمدل سازی و ساخت مکانیزم ها و ربات ها همچنین دستگاه های دیجیتال افزایشی،کاهشی ،برشی و 

سده  ترهدایاپراتدور پرین تراشکار و فرزکدار،مدل ساز سه بعدی رایانه ای ، عهده دارد و با مشاغل  ه را ب Rhinoافزار 

 در ارتباط کاری می باشد.  بعدی و کاربردستگاه های برش لیزری

 : وروديهاي کارآموز ويژگي

 )ساخت و تولید(رشته هاي معماري ،عمران، مکانیک فوق ديپلم حداقل میزان تحصیالت : 

  ذهنيي و داشتن سالمت کامل جسم:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 280     طول دوره آموزش                    :     

 ساعت  90       ـ زمان آموزش نظري               :   

 ساعت  190     :      ـ زمان آموزش عملي              

 ساعت       کارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت       ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25کتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

بده کداری و سدال تجر 3بدا حدداقل   ،معماری،مکاترونیک  ،مکانیکی: لیسانس در رشته های تحصیلی مدرک تحصیل

 . آموزشی مرتبط
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  تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( ٭

در  هو توسع تحقیق ، آموزشبراي  کارگاهاست که نوعي  )Fabrication Laboratory( اختصار عبارت )FabLab (لبفب

اي از يافته کارگاه ساخت ديجیتال يا همان فب لب، در اصل مدل آموزشي توسعه. آيد ال به حساب ميموضوع ساخت ديجیت

خت که بر يادگیري مدل سازي کامپیوتري و ساخت خالقانه مبتني بر دستگاه هاي سا است MIT مرکز ساخت دانشگاه 

ت و تولید به رشد ساخ روندهاي ساخت ديجیتال، ها و ماشینآينده با افزايش روش هاي سال در ديجیتال استوار است .

هاي اصلي انتقال پايگاه ، جیتالفعال ساخت دي هاي کارگاهبه عنوان ها لبفب و میشودسازي شده منجر محصوالت شخصي

هاي ساخت و دقت ماشیندر طراحي رايانه اي  عصري که خالقیت ، ، طراحي و ساخت ديجیتال هستند به عصر خالقیت

 يک  D3Rhinoceros راينو افزار نرمخواهد شد .و متناسب با جهان ديجیتال محصوالت جديد  به ساخت منجر ل، ديجیتا

 يراب رياضیات سیستم يک واقع در که شده استفاده نربز تمسیس از آن در هک تاس قوي بعدي سه ساز مدل افزار نرم

در مدل  سادگي دستورات ، فوق العادهقدرت .  است یوتريکامپ گرافیک در بسیار دقیق سطوح و ها منحني ارائه و بهمحاس

ي سه ، عملکرد مناسب در هر سه زمینه مدل ساز جهت مدل سازي محصول نهاييسازي احجام پیچیده ، دقت قابل اطمینان 

وجود  ینو همچن  )CAE(رايانه اي و تحلیل   )CAM( ، ساخت رايانه اي )CAD( طراحي رايانه ايبعدي رايانه اي يعني : 

،  ي دنیاپالگین هاي بسیار قدرتمند در تمامي زمینه هاي مهندسي و مدل سازي موجب شده است که در بسیاري از فب لب ها

رحال توسعه ددستگاه هايي امروزه به دلیل مکانیزم شبیه به هم ،  راينو  اصلي ترين نرم افزار به کار گرفته شده باشد .

ه سیت اسکن و از آنجا که افزودن قابلاند در مقیاس خانگي با هم ترکیب کرده  یتال راکه هر سه ابزار ساخت ديج میباشند

  CNC  3-Axis  و    Laser cut  دستگاه اصلي ساخت ديجیتال يعني 4بعدي به دوربین موبايل ها در حال تحقق است ، وجود 

ا کاربردي و پالگین ه  Rhinoقدرتمندي مثل  ار افزاز نرم  با کمک گرفتندر هر خانه و 3D Scaner  و     3D printer  و 

 ، در آينده اي بسیار نزديک هر خانه به يک کارخانه کوچک تبديل خواهد شد . آن

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Digital Design & Fabrication   ) Fab lab   ( with Rhino 3D 

 شته هاي مرتبط با اين استاندارد : مهم ترين استانداردها و ر ٭

 Rhino3D  افزار    نرم با ساز مدل و طراح -

 ) پالگین نرم افزار راينو (  Grasshopper  افزار ومدلسازي با نرم طراحي -

 Simplifyافزار   نرم با 3D درپرينتر سازي مدل -

 CNC فرزکار -

 CNC تراشکار -

 لیزر با چوب برش و حکاکي کارور -

 آردوينو بردهاي با ديجیتال داراتم تحلیلگر و طراح -

 شناسي و سطح سختي کار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

 ..............................طبق سند و مرجع ........                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 کارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 Rhino 10 30 40نرم افزار  در و ویرایش خطوط راحی دو بعدیط 1

 Rhino 10 30 40نرم افزار  در و ویرایش احجام  سه بعدی مدلسازی 2

 20 15 5 اخت دیجیتالدر زمینه طراحی و س Rhinoاستفاده از پالگین های مفید نرم افزار  3

 40 30 10 آن فزونه هایو ا رس هاپربا پالگین گ با رویکرد ساخت دیجیتال  متریکاطراحی پار 4

 10 10 20 (FabLab)روشهای مختلف در ف  ل  محصول با ساخت  5

 30 20 10 طراحی و  ساخت با دستگاه های دیجیتال افزایشی 6

 30 20 10 طراحی و ساخت با دستگاه های دیجیتال کاهشی 7

 30 20 10 طراحی و ساخت با دستگاه های دیجیتال برشی 8

9 
دسدتگاه  و Rhinoبا استفاده از نرم افدزار  و ربات هال سازی و ساخت مکانیزم ها مد

 های ساخت دیجیتال
15 15 30 

 280 190 90 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 Rhinoطراحي دو بعدي و ويرايش خطوط در نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

ی سه مدل سازو بعدی و طراحی دنرم افزار های قدرتمند در زمینه  -

 ها با نرم افزار راینو بعدی و مقایسه آن

   

    ها انواع نماها در نرم افزار راینو و کنترل آن -

    های دسترسی به دستورات در راینو انواع روش -

    حجم بسته –جم باز ح  -سطح  –منحنی  –خط  –مفهوم نقطه  -

    در نرم افزار راینو  c-planeمفهوم  -

    gumbalو   orthoو    o-snapظیمات تن -

    polygonو   arcو   circleو   curveابزار های   -

    نقشه های دو بعدی های ترسیم روش  -

    جهت برش و حذف  splitو   trimاستفاده از دستورات نحوه   -

    استفاده از دستورات ویرایش خطوط  نحوه -

  مهارت :

    جام تنظیمات اولیه نص  صحیح نرم افزار و ان -

    صنعتیقطعات  ترسیم نقشه دوبعدی از -

    ترسیم نقشه دو بعدی از نقوش کهن اسلیمی ایرانی -

ی ترسیم نقشه دوبعدی ابزار ها  و آماده سدازی آن جهدت سده بعدد -

 سازی

   

خطدوط استفاده از نماهای مختلف احجام سه بعددی جهدت ترسدیم  -

 اصلی حجم
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 آموزش  استاندارد

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 Rhinoطراحي دو بعدي و ويرايش خطوط در نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 مدیریت زمان -

 ردقت در انجام کا -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 تفکیک زباله های الکترونیکی و الکتریکی -

 مدیریت پسماند -

 یت انرژیمدیر -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

سه بعدي و ويرايش احجام  در نرم افزار  مدلسازي

Rhino 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 يمصرفي و منابع آموزش

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

    دستورات ساخت انواع پوسته -

    دستورات ویرایش سطوح -

    دستورات مدل سازی احجام  -

    دستورات ویرایش احجام -

    booleanانواع دستورات  -

    transformدستورات  -

    projectو دستورات زیر مجموعه  iso curveمفهوم  -

    روش تداخل سطوح جهت مدل سازی -

    روش ترسیم و ویرایش احجام جهت مدل سازی -

  مهارت :

یل مدل سازی سه بعدی احجام با روش ترسیم اولیه خطوط و تبدد -

 آنها با سطح

   

    مدل سازی سه بعدی با روش تداخل سطوح -

    سازی سه بعدی با روش ترسیم و ویرایش احجاممدل  -

    جهت خروجی نهاییویرایش حجم مدل شده   -

    سطوح مدل شده و دقت آنالیز کیفیت  -

 نگرش :

 مدیریت زمان  -

 دقت در انجام کار -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

بعدي و ويرايش احجام  در نرم افزار  مدلسازي سه

Rhino 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 شخصیاستفاده از تجهیزات ایمنی  -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 تفکیک زباله های الکترونیکی و الکتریکی -

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

در زمینه  Rhinoاستفاده از پالگین هاي مفید نرم افزار 

 طراحي و ساخت ديجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 دتخته وایت بر

 

ای هدالگین مفهوم متن باز بودن نرم افزار راینو و منابع دسترسی به پ -

 متعدد نرم افزار راینو

   

اسدتقامت جهدت تحلیدل دیندامیکی    Scan & Solveپالگدین  -

 مصنوعات

   

ی شات ک –وی ری  –پالگین ها رندر در نرم افزار راینو ) فالمینگو  -

 این اسکیپ ( –

   

    جهت برجسته سازی نقوش  RhinoEmbossپالگین  -

گدین پال  پالگین های مفید راینو در زمینه مدل سازی جواهرات مثل -

Matrix   و پالگینRhino Gold 

   

  BoltGenپالگین های مدل سازی قطعات صنعتی مثدل پالگدین   -

 جهت طراحی پیچ و مهره و ...

   

    Nest Rhinoپالگین  -

 Rhino cam - Rhino 3d print - Rhino های  پالگین -

Works 

   

    جهت مدل سازی منعطف در راینو  Tsplineو   Clayoپالگین  -

    م هاجهت انیمیشن سازی مکانیزBango پالگین   -

  مهارت :

ندرم  های مورد نظر ، فعال سدازی و فراخدوانی آنهدا در نص  پالگین -

 افزار راینو

   

 & Scanمدل سازی یک صندلی چدوبی و تحلیدل آن در پالگدین  -

Solve 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

در زمینه  Rhinoاستفاده از پالگین هاي مفید نرم افزار 

 طراحي و ساخت ديجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ت زيست محیطيتوجها

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

جهت چیدمان خطدوط بدرش  Nest   Rhinoاستفاده از پالگین  -

 لیزری

   

    استفاده از پالگین های رندر جهت نمایش محصول نهایی -

جهدت نمدایش محصدول بده صدورت  Bangoاستفاده از پالگین  -

 انیمیشن

   

 :نگرش 

 مدیریت زمان -

 دقت در انجام کار -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 ی و الکتریکیتفکیک زباله های الکترونیک -

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

گرس هاپر در نرم  عنوان : مدل سازي پارامتريک با پالگین

 افزار راينو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 30 40 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادزار اب ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

    پالگین قدرتمند گرس هاپر -

    مفهوم طراحی پارامتریک  -

    مدل سازی با گرس هاپر و تنظیمات اولیه -

    روجی های آنخ -اپر و نقش ورودی مفهوم کامپوننت در گرس ه -

و  گرس هاپر در زمینه پوسته ها ، خطوط و مدش هداکامپوننت های  -

 ویرایش آنها

   

    رس هاپرلیست داده ها در مدل سازی پارامتریک با گاستفاده ازنحوه  -

    روش های تعامل همزمان بین راینو و گرس هاپر -

    گرس هاپر در پالگینفزونه های مفید  -

 تولید داده ها تصادفی در گرس هداپر جهدت سداخت بینهایدتنحوه  -

 محصول منحصر به فرد

   

ی توسعه پالگین های جدید در گرس هاپر به کمک زبان هدانحوه   -

 برنامه نویسی مثال پایتون ، سی شارپ و ...

   

    گرس هاپر درمفهوم بهینه سازی   -

  مهارت :

    احجام سه بعدیی پارامتریک مدل ساز -

    مدل سازی پارامتریک وسایل تزیینی و دکوری -

    احجام با کمک نقطه جذبمدل سازی پارامتریک  -

    مدل سازی سه بعدی یک حجم مبتنی بر داده های تصادفی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

گرس هاپر در نرم عنوان : مدل سازي پارامتريک با پالگین 

 افزار راينو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

تفاده بهینه سازی فضای کاغذ در چیدمان نقشه های دو بعدی با اس -

 از گرس هاپر

   

زی یک قطعه صدنعتی جهدت تولیدد بهینده از نظدر حجدم بهینه سا -

 مصرفی مواد با استفاده از گرس هاپر

   

 نگرش :

 مدیریت زمان -

 دقت در انجام کار -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 ومیرعایت اصول ارگون -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 تفکیک زباله های الکترونیکی و الکتریکی -

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ساخت محصول با روشهاي مختلف در فب لب ها 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 10 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

    مفهوم طراحی و ساخت دیجیتال و آینده آن -

    کارگاه های ساخت دیجیتال ) ف  ل  ها ( -

    ابزار های مورد استفاده در ف  ل  ها   -

    نرم افزار های مورد استفاده در ف  ل  ها  -

 انواع محصوالت در کارگاه های دیجیتال :  -

 محصول نهایی    -

 نمونه قال  گیری   -

 ماکت اولیه و نمایشی   -

   

    نآفرایند معکوس و نقش دستگاه های دیجیتال در  مفهوم مهندسی -

 نحوه ساخت مدل انفجاری جهت نمایش مهندسی معکوس با پالگین -

Rhino EVE 

   

    و نحوه کارکرد آنهاسه بعدی  هایاسکنرانواع  -

    ونحوه وارد کردن طرح سه بعدی اسکن شده در نرم افزار راین  -

ن هدای  ن شدده بدا پالگدیآماده سازی فایل سه بعددی اسدکاصول   -

RhinoResurf و surface2Mesh  ویدرایش در ندرم افدزار  جهت

  راینو

   

    انواع متریال های قابل استفاده در کارگاه های دیجیتال   -

    . (گچی و .. –) سیلیکونی  انواع روشهای قال  گیری جهت تکثیر  -

  مهارت :

    ید دیجیتالشناخت مواد و متریال های مختلف جهت تول -

    تنظیم اولیه اسکنر سه بعدی و کار با آن -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ساخت محصول با روشهاي مختلف در فب لب ها 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 واد، مابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

یدرایش ووارد کردن فایل سه بعدی اسکن شده در نرم افزار راینو و  -

 آن

   

 ومدل سازی سه بعدی ماکت اولیده محصدول در ندرم افدزار رایندو  -

 انتخاب دستگاه دیجیتال مناس  جهت ساخت آن

   

    قال  گیری سیلیکونی از یک محصول و تکثیر آن با گچ -

 مدل سازی و ساخت دیجیتالی ماکت محصوالت و بررسی ایدرادات -

 آن جهت بهبود طرح نهایی

   

 نگرش :

 مدیریت زمان -

 دقت در انجام کار -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 ومیرعایت اصول ارگون -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 تفکیک زباله های الکترونیکی و الکتریکی -

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 طراحي و  ساخت با دستگاه هاي ديجیتال افزايشي

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

    انواع تکنولوژی های پرینتر های سه بعدی -

    و تفاوت آنها و رزین ها  هامنت انواع فیال -

    تنظیمات اولیه پرینترهای سه بعدی جهت شروع کار -

    نت سه بعدیاحجام سه بعدی جهت پری G-Code استخراجنحوه  -

    مفهوم ساپورت گزاری در پرینتر های سه بعدی -

سده  پسوند های خروجی مناس  توسط نرم افزار راینو برای پریندت -

 بعدی

   

در  ه سازی و رفع ایرادات احتمالی طرح های مدل شددهبهیناصول  -

 جهت پرینت سه بعدیراینو نرم افزار 

   

سده  رهدایپرینتتنظیمدات در زمینده   Rhinoپالگین های مفید  -

 G-Codeو استخراج  بعدی

   

    سرویس و نگهداری پرینتر های سه بعدیاصول  -

  مهارت :

    رزینیفیالمنتی و  یاولیه پرینتر سه بعد تنظیم -

    وارد کردن فیالمت به طور صحیح  -

    رفع خطای احتمالی و ادامه پرینت سه بعدی -

 و پریندت Rhinoدر نرم افدزار ها چرخدنده  انواع مدل سازی -

 سه بعدی آن

   

    سه بعدی تزیینی و پرینت سه بعدی آن احجاممدل سازی  -

    و پرینت آنها وسایل کاربردیسه بعدی مدل سازی  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 طراحي و  ساخت با دستگاه هاي ديجیتال افزايشي

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 مدیریت زمان -

 ت در انجام کاردق -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 تفکیک زباله های الکترونیکی و الکتریکی -

 ت پسماندمدیری -

 مدیریت انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 طراحي و ساخت با دستگاه هاي ديجیتال کاهشي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 وزشيمصرفي و منابع آم

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

    مفهوم الگوریتم و ماشین های کنترل عددی -

    در دستگاه های دیجیتال G-Codeمفهوم  -

    CNCمحور در دستگاه های مفهوم دوران و حرکت  -

    CNCانواع دستگاههای تراش  -

    CNCانواع دستگاههای فرز  -

    CNCانواع ابزارهای مناس  تراش و فرز در دستگاه های  -

 انواع متریال های قابل استفاده جهدت سداخت محصدول در دسدتگاه -

 CNCهای 

   

     CNCمفهوم مسیر ابزار کاری در دستگاه های   -

ایندو جهدت سداخت بدا م افدزار ربررسی طرح سه بعدی در ندراصول  -

 CNCدستگاه های 

   

    انتخاب مسیر و روش مناس  جهت ماشین کاری قطعهنحوه   -

جهت تبدیل احجام سه بعدی به جی کد در   Rhinocamپالگین  -

 نرم افزار راینو

   

جهت تبدیل احجام سه بعدی به جی کد در   Mad Camپالگین   -

 نرم افزار راینو

   

    CNCگهداری دستگاه های سرویس و ناصول  -

  مهارت :

    CNCتنظیم اولیه دستگاههای تراش  -

    CNCتنظیم اولیه دستگاههای فرز  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 طراحي و ساخت با دستگاه هاي ديجیتال کاهشي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   مهارت:

ا ی کدد بدجترسیم احجام سه بعدی با نرم افزار راینو و تبدیل ان به  -

 Rhinocamپالگین 

   

     CNCانتخاب مته مناس  جهت ماشین کاری دیجیتال با  -

    روع ساخت قطعهو ش CNCمعرفی جی کد به دستگاه فرز  -

    CNCدستگاه های ترسیم دوبعدی نقوش  و فرزکاری خطی آنها با -

    CNCمدل سازی تابلو برجسته منبت جهت ساخت با دستگاه فرز  -

اش و تراش ان با دسدتگاه تدرازی سه بعدی پایه مبل چوبی مدل س -

CNC 

   

 نگرش :

 مدیریت زمان -

 دقت در انجام کار -

 ری صحیح تجهیزاتاستفاده و نگهدا -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 تفکیک زباله های الکترونیکی و الکتریکی -

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی -
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 دارد آموزش استان

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 طراحي و ساخت با دستگاه هاي ديجیتال برشي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه مربی  دانش :

 رویدئو پروژکتو

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

    برش دیجیتالانواع روشهای  -

    CO2انواع دستگاه های برش لیزری  -

    / وایر کات / برش پالسما دستگاه های واتر جت  -

    لیزر های دیود  -

    دستگاه های لیزری در برش مکانیزم -

    فایبر مارکینگ حکاکی با دستگاه لیزرنحوه  -

    آماده سازی خطوط در نرم افزار راینو جهت برش لیزریاصول  -

ازی انواع متریال های قابل برش بدا دسدتگاه هدای لیدزر و آمداده سد -

 دستگاه متناس  با هر کدام

   

    سرویس و نگهداری دستگاه های برش لیزراصول  -

  مهارت :

ده و آمدا و طدرح هدای انتزاعدی دی از نقوش اسلیمیترسیم نقشه دو بع-

 سازی آن جهت برش با دستگاه های برش دیجیتال

   

    دستگاه برش لیزری ، متناس  با متریال مورد استفاده تنظیم -

    جهت حکاکی دیجیتال روی چرمو نقوش هندسی ترسیم  لوگو -

جهدت سداخت استخراج اضالع یک حجم سه بعدی و برش لیدزی آنهدا -

 ماکت 

   

.. و مدل سازی احجام سه بعدی مثل لوستر ، جعبه دسدتمال کاغدذی و .-

 تبدیل آنها به نقشه دو بعدی جهت برش لیزری

   

جهت بهینده سدازی چیددمان نقشده  Rhino Nestاستفاده از پالگین -

 های دو بعدی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 و ساخت با دستگاه هاي ديجیتال برشي طراحي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 مدیریت زمان -

 دقت در انجام کار -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات -

  ایمنی و بهداشت :

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 تفکیک زباله های الکترونیکی و الکتریکی -

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 آموزش  ی تحلیلبرگه -

 عنوان : 

مدل سازي و ساخت مکانیزم ها و ربات ها با استفاده از نرم 

  افزار راينو ودستگاه هاي ساخت ديجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

15 15 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه مربی  دانش :

 ویدئو پروژکتور

 اسالید های آموزشی

 نرم افزار پاور پوینت

 تخته وایت برد

 

    و معرفی مقدماتی تکنولوژی های ربات هاآینده رباتیک  -

    و معرفی انواع موتور ها مفهوم حرکت  -

    انواع سنسور ها -

    انواع مکانیزم های انتقال قدرت -

    و نحوه مدل سازی آن جیتالاتصاالت دی -

    ارتباط مدل سازی سه بعدی با نرم افزار راینو و رباتیک -

    ینووبورد آرد -

    مفهوم کد نویسی در آردوینو -

     sculpture  &   kenetic art  هنر های حرکتی -

 یهدا بدا اسدتفاده از افزونده Rhinoآردویندو بدا  بدورد ترکی  نحوه-

Firefly     وHeteroduino 

   

    اوریگامی متحرک و سازه های مبتنی بر سازه های -

  مهارت :

    کد نویسی مقدماتی با بورد آردوینو-

    اتصال سنسور ها و موتور های مختلف به بورد آردوینو-

    ترکی  آردوینو در پروژهای ساده رباتیک-

    تی مدل سازی و ساخت یک مجسمه حرک-

مدک با ک   Rhinoمدل سازی سه بعدی سازه اوریگامی در نرم افزار -

 پالگین کانگرو

   

و     Fireflyمدل سازی یک پروژه ترکیبی با استفاده از پالگین های -

Heteroduino 

   

 Rhinoمدل سازی مکانیزم چرخش یک سدازه بدا کمدک پالگدین -

Works 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

مدل سازي و ساخت مکانیزم ها و ربات ها با استفاده از نرم 

  افزار راينو ودستگاه هاي ساخت ديجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  :نگرش 

 مدیریت زمان -

 دقت در انجام کار -

 استفاده و نگهداری صحیح تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد -

 استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی -

 ی و الکتریکیتفکیک زباله های الکترونیک -

 مدیریت پسماند -

 مدیریت انرژی -
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  تجهیزات  برگه استاندارد -  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

شی شامل : لباس کار ،  عینک حفاظتی ، ماسک ، گو انواع وسایل حفاظت و ایمنی 1

 ، دستکش ، جعبه کمکهای اولیه

  سری 14

  دستگاه 2 30در  30در  30ابعاد مفید کاری حداقل  FDMپرینتر سه بعدی  2

  دستگاه 2 به همراه رزین مخصوص مورد نیاز DLP  پرینتر سه بعدی 3

4 CNC دستگاه1 حداقل  سه محوره فرز دیجیتال  

5 CNC دستگاه1 حداقل  سه محوره تراش دیجیتال  

ک چیلر خن – مکنده –با تجهیزات کامل مثل دمنده  CO2دستگاه برش لیزی 6

 کاری

 یا بزرگتر 90در  120ابعاد مفید کاری 

  دستگاه1

  دستگاه 2 و مدل رو میزی دستی مدل  اسکنر سه بعدی 7

 core i 5 کامپیوتر رومیزی 8

 گیگ 8رم 

 

نفر  2به ازای هر 

 کار آموز

 یک دستگاه

 

  عدد 14 استاندارد میز و صندلی کامپیوتر 9

  عدد 4 ارد و رویه مقاومبا پایه استاند میز کار 10

  عدد 1 استاندارد و به همراه پرده ویدیو پرژکتور 12

  سری 1 به همراه فایل نصبی پالگین ها 7 یا 6 ورژن  نرم افزار راینو 11

  عدد1 معمولی به همراه ماژیک تخته وایت برد 12

  عددMEGA 4و    UNO بورد آردوینو 13

 صدا و .. –حرکت  –نسور های نور س انواع سنسور ها و موتورها 14

 ستپرا -سروو  –موتورهای دی سی 

  سری 4

انواع   –برد بورد – دیود -خازن –انواع مقاومت  ملزومات مقدماتی  الکترونیک 15

LED  - ... پتانسیو متر و 

  سری 4

  عدد 2 مگابایت 256حداقل  SDفلش مموری و رم  16

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  15اه به ظرفیت تجهیزات براي يک کارگ -
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 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

برگ  10 با ضخامت ها مختلف و روکش های متفاوت MDFچوب ام دی اف  1

 استاندارد

 

  کیلو 4 در رنگ های مختلف رزین پرینتر های سه بعدی 2

  رول PLA 4و    ABSفیالمنت  سه بعدی فیالمنت پرینتر 3

  تخته 7 با ابعاد مختلف چوب الوار روسی 4

  تخته 7 با ابعاد مختلف ارتالون 5

  عدد 20 انواع مته های دستگاه های سی ان سی مته 6

  کیلو 4 سیلیکون و هاردنر سلیکون قال  گیری 7

  عدد 7 یبه صفحات پرینتر سه بعد با چسبندگی خوب چس  ماتیکی 8

  کیسه 2 گچ های مخصوص قال  گیری گچ قال  گیری 9

 – 123س  چ  -چس  سیلیکونی  –چس  چوب  انواع چس  ها 10

 چس  های نواری

  سری 7

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 15ت مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفی -
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  بزار ا برگه استاندارد -                   

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

ر انب –انواع پیچ گوشتی  –انواع آچار ها  ابزار های کاربردی 1

 –مباده س -آلن   –دم باریک  –دست 

 –انواع چکش ها  –تراز  –کاتر  –سوهان 

سیم   –خط کش  –متر  –انواع اره ها 

 و .. چین

  سری 7

  عدد 1 با قابلیت تنظیم زاویه زیدستگاه برش چوب رومی 2

  عدد 4 با مته های ظریف درل دستی 3

  عدد 7 دقیق کولیس 4

  عدد 7 معمولی زاویه سنج 5

  عدد 4 جهت نص  روی میز گیره فلزی 6

  عدد 7 وات به همراه قلع 40 هویه برقی 7

  عدد 4 قابیلت سنجش ولتاژ و آمپر مولتی متر دیجیتال 8

 

 توجه : 

 زار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.اب -

 


