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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعة  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه



با تأکید بر برنامة  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل اول: کلیات 

1

فصل 1

کلیات



2

مقد مه 
اكنون كه با تالش و همت دفتر تألیف كتاب های درسي فني حرفه اي و كاردانش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، نگارش محتوا و روش آموزش دروس فنی 
در طرحي جديد و نوين تدوين شده است تا اثر بخشی بیشتری داشته باشد بنابر 
آن شد كه پس از مطالعات میدانی در آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه آموزش 
و پرورش و خارج آن حوزه، بررسي و تحلیل مشاغل موجود در صنايع كشور و از 
طرفی تغییر و تحوالت صنعتی و فناوری های روز دنیا و همچنین با توجه به مقطع 
زمانی كه هنرجويان در آن قرار داشته و گستره بارش اطالعات بدون وقفه می باشد 
كه فضای ذهنی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، محتوا بايد به گونه ای نگارش شود 
كه قابلیت انتقال مناسب داشته باشد. تا هنرآموزان بتوانند با به كارگیري روش های 
آموزشی متنوع فرايند يادهي ـ يادگیري را تسهیل نمايند. در اين راستا موارد زير 

پیشنهاد می گردد.
1 تدريس به شیوه تعاملي و رو در رو )هنرآموز با هنرجو و هنرجو با هنرجو( انجام 

شود تا ذهن هنرجويان با مسائل موضوعات درس درگیر شود.
2 همواره در تدريس به مشاغل مرتبط با رشته و گروه اشاره شود و نقش محتواي 

درس در شغل توجیه شود.
3 تدريس با استفاده از فیلم، انیمیشن و پوستر انجام شود زيرا كیفیت درك وفهم 

هنرجو با به كارگیري فناوري ارتقا می يابد. 
4 پرسش های هر مبحث در كالس به وسیله هنرجويان پاسخ داده شود و پس از 

تصحیح و ارزشیابی نتیجه دركار پوشه هنرجو درج شود.
آنان  ارزشیابی  برگ  كار  و در  آورده  به عمل  ارزشیابی  ز هنرجويان  ا 5 هر جلسه 
ثبت نمايید بديهي است كه بخش بزرگي از اين ارزشیابی حاصل نظارت شما بر 

فعالیت های علمی  عملي هنرجويان خواهد بود.
6 هنرآموز در حین انجام فعالیت های كارگاهی نظارت مستمر بر كار هنرجويان 
داشته باشد زيرا اين نظارت عالوه بر حصول نتايج مطلوب براي ارزشیابي موجب 

ارتقاي كیفیت يادگیري خواهد شد.
7 در آموزش های كارگاهی به شايستگی های غیرفنی، نکات زيست محیطی و مسائل 
ايمنی و حفاظتی توجه ويژه نموده و در ارزشیابي جزء عوامل مهم و غیرقابل گذشت 

در نظر بگیريد.
8 حضور به موقع در كالس و كارگاه، رعايت اصول اخالقي و احترام هنرجويان به 
يکديگر و هنرآموز خود يکي از اصول بنیادين است كه بايد به طور جدي و مستمر 

مدنظر هنرآموزان بوده و جزء مالك های ارزشیابي هنرجو باشد.



فصل اول: کلیات 
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تعاريف و اصطالحات
آموزش هاي  اصطالح، جهت گیري  اين  از  منظور  مّلي:  برنامه  درسي  رويكرد   
مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربیتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و 
نهادها از برنامه  درسي ملّي است. اين رويکرد، رويکرد فطرت گراي توحیدي نام دارد كه 

مقصد عالي آن، شکوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربیت انسان خلیفه اهلل است.
 دنیاي کار: شامل كار مزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنیای كار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنیای كار شامل زندگی شغلی، بازار كار، محیط واقعي كار و بنگاه های اقتصادي است.

 محیط کار: موقعیتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسیع از فضاها 
از خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود. 

 بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن فعالیت های اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 
طبقه بندي فعالیت های اقتصادي صورت می گیرد. 

 صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی های حرفه ای است كه با توجه به 
سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسیم خواهند شد.

 آموزش و تربیت فني و حرفه اي )TVET(1: آموزش و تربیت در قلمرو دنیاي 
كار جهت زمینه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند. 
آموزش و تربیت فني وحرفه اي واژه اي جامع است كه به جنبه های از فرايند آموزشي 
و تربیتي، دربرگیرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت های 
عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش های گوناگون اقتصادي و زندگي 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق می شود. اين واژه اعم از آموزش 
فني و حرفه اي رسمي، غیررسمی  و سازمان نايافته است. همچنین اين آموزش ها  
شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی 
هماهنگ می گردد. يادگیري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، 
مهارت های عرضي )غیر فني( و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدايی ناپذير 

آموزش و تربیت فني و حرفه اي می باشند.
رائه خدمت و يا براي مدتي خاص«  راي ا  شغل: واژه شغل »استخدام شدن ب
می باشد. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه  ای از كارها و 
وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف می شود. يك شخص ممکن 

است در يك حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
 حرفه: مجموعه اي از مشاغل دنیاي كار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، 
دانش و توانايي های مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت اصلي فرد در طول زندگي است. 
استاندارد حرفه اي، حداقل های مورد انتظار دنیاي كار در يك حرفه را نشان می دهد. 

1-Technical and vocational Education traming
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حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنیاي كار است )مانند حسابدار، خانه دار، 
جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش های مختلف وجود دارد 
درحالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي است. يك 
و  دانش  كارها،  نظر  از  معقوالنه اي  است كه شباهت  از مشاغل  حرفه مجموعه اي 

توانايی های مورد نیاز دارد. 
 وظیفه: وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلي مشخصي را كه در يك 
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر می گیرند، براي مثال از وظايف اصلي يك 
تعمیركار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت 
و... اشاره كرد. از تکنسین مکاترونیك انتظار می رود نگهداري و تعمیرات سیستم های 

كنترل عددي را به عنوان وظیفه انجام دهد. 
 تكلیف کاری )Task(: يك تکلیف كاري فعالیت مشخصي است كه داراي ابتدا و 
انتها می باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظیفه به چندين تکلیف كاري 
تقسیم می شود. به طور مثال  يکي از تکالیف كاري وظیفه »تعمیر سیستم مولد قدرت«، 

تنظیم سیستم جرقه می باشد.
 شايستگی )Competency(: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش 
مورد نیاز جهت انجام يك تکلیف كاري، بر اساس استاندارد را، شايستگي گويند. 
شايستگي ها در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني، 

غیر فني و عمومي  تقسیم بندي مي شوند.
 سطح شايستگي انجام کار

صرف نظر از اينکه يك تکلیف كاري در چه سطح صالحیت ها حرفه اي انجام می شود، 
انجام هركار ممکن است با كیفیت مشخصي در محیط كار مورد انتظار باشد. سطح كیفي 
شناخته شده از يك شخص در محیط كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نیاز گويند. 
سطح شايستگي انجام كار معیار اساسي ارزشیابي می باشد. در بین كشور های مختلف 
نظام سطح بندي شايستگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترين آنها 

به نظر می رسد. 
 چارچوب صالحیت ملي)NQF(1: چارچوبي است كه صالحیت ها، مدارك و 
انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس  گواهینامه های در سطوح و 
اين  در  دهد.  می  ارتباط  به هم  توافق شده  های  و شاخص  ها  معیار  از  ی  مجموعه ا
چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي داده می شود. زمان و مکان 

يادگیري ارزش كمتري دارد.
 سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحیت عبارت است 
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحیت های حرفه اي ملي كه تکالیف كاري بايد 
در آن طراحي و تدوين گردد. نظام های سطح بندي گوناگوني در بین كشورها وجود 
1-National Qualirication Fremwork
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دارد، سطح صالحیت مهندسي )حرفه اي( پنج درنظر گرفته شده است كه به طبع 
آن تکنسین فني يا حرفه اي داراي سطح چهار می باشد. صالحیت حرفه اي در اروپا 

EQF به 8 سطح تقسیم بندي شده است.
 برنامه درسی آموزش و تربیت فني و حرفه اي: برنامه درسي آموزش و تربیت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنیاي  استانداردهای  از  مجموعه اي  حرفه اي  و  فني 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگیري، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، مواد 
آموزشي، استاندارد ارزشیابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كارآموز يا متربي را براي 
رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فني و حرفه اي هدايت می نمايد. دامنة 
شمول برنامه درسي در حوزة آموزش های فني و حرفه اي، دنیاي كار و دنیاي آموزش 

را در بر می گیرد. 
معموالً در نظام های آموزش های فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
1 استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت، كه توسط متولیان صنعت، 
بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهیه می شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 

صالحیت های هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2 استاندارد ارزشیابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
توسط گروه های مشتركي از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطاي 

گواهینامه يا مدرك صالحیت حرفه اي می گردد. 
راساس استاندارد های شايستگي حرفه و  ب ندارد آموزشي )برنامه درسي(؛  3 استا
ارزشیابي توسط ارائه دهندگان آموزش های فني و حرفه اي تهیه می گردد. در اين 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگیري، تجهیزات آموزشي 

و... در اولويت قرار دارد.
 آموزش مبتني بر شايستگي: رويکردي در آموزش فني و حرفه اي است كه 
تمركز بر شايستگي های حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پیامدهاي آموزشي در 
نظر می گیرد و فرايند نیازسنجي، طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشیابي براساس 
آنها انجام می شود. شايستگي ها می توانند به شايستگي های فني )در يك حرفه يا 
مجموعه اي از حرفه ها(، غیرفني و عمومی  دسته بندي شوند. رسیدن فراگیران به 
از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش های فني و حرفه اي در اين  حداقلي 

رويکرد مورد توجه قرار می گیرد.
 استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد شايستگي حرفه تعیین كننده فعالیت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملکرد در يك حرفه می باشد. 
 هويت حرفه اي: برآيند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراين به دلیل تغییرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، 

هويت حرفه اي قابلیت تکوين در مسیر تعالي را دارد.
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 گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته اي تحصیلي ـ حرفه اي(: چند رشته 
تحصیلي  ـ حرفه اي كه در كنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را براي انتخاب مبتني 
بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حركت در مسیر زندگي با توجه 
به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصیلي ـ حرفه اي به صورت منطقي ياري 
می رساند. چند رشته اي ها ممکن است با توجه به شرايط و امکانات منطقه اي هم 
خانواده، غیر هم خانواده، شايستگي های بزرگ مبتني بر گروه های فرعي حرفه و 
شايستگي های طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصیلي ـ حرفه اي باعث 

شکل دهي هويت حرفه اي و تکوين آن در طول زندگي خواهد شد.
 رشته تحصیلیـ  حرفه اي: مجموعه ای از صالحیت های حرفه اي و عمومی است 

كه آموزش و تربیت براساس آن اجرا و ارزشیابي می گردد.
 اهداف توانمند سازي: اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
استاندارد عملکرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگیري جهت كسب شايستگي ها توسط 
دانش آموزان تدوين می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رويکرد شکوفايي فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط متربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبیین و تدوين 
مي شوند. باتوجه به اينکه آموزش و تربیت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تکوين و 
تعالي هويت حرفه اي متربیان است و هويت متربیان برآيند نوع ارتباط آنان با خدا، 
خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربیت با توجه به اين عرصه ها  قابل 
تبیین خواهد بود، اين عرصه ها به گونه اي جامع، يکپارچه و منطقي كلیه  ساحت هاي 

تربیتي1 را دربرمي گیرد.
 يادگیري يكپارچه و کل نگر: يادگیري همه جانبه، يادگیري يك موضوع از ابعاد 
مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربیتي و عرصه های 

چهارگانه گفته می شود.
 يادگیري: فرايند ايجاد تغییرات نسبتاًً پايدار در رفتار يادگیرنده، يادگیري ممکن 
است از طريق تجربه  عیني )از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق 
اشکال، اعداد و نمادها(، به شیوه  نظري )توضیحات كلي( يا به شیوه  شهودي )ذهني 

يا روحاني( صورت گیرد.
 فعالیت های يادگیري ساخت يافته: فعالیت های يادگیري ساخت يافته براساس 
ادگیری در شاخه فنی و حرفه اي  ي ياددهی ـ  اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای 
طراحي می گردد. در تدوين فعالیت های يادگیري در دروس مختلف شاخه فني و 
حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگیري كار و فناوري، ديدگاه 

1ـ ساحت هاي تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: 
اعتقادي، عبادي و اخالقي، اجتماعي و سیاسي، زيستي و بدني، زيباشناختي و هنري، اقتصادي و 

حرفه اي  و علمی و فناورانه.
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فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های ياددهیـ  يادگیری در فرايند آموزش به 
كمك مواد و رسانه های يادگیری به منظور تحقق شايستگی ها براساس اصولي از قبیل 
تقويت انگیزه دانش آموزان، درك و تفسیر پديده ها در موقعیت های واقعی دنیاي كار، 

فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
توانمندساز و فعالیت های يادگیري  بر اهداف  محتوا: محتوای آموزشي مبتني   
با  تربیتی و سازوار  و  فرهنگی  های  ارزش  بر  باشد. محتوا مبتنی  يافته می  ساخت 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات 
يادگیری است كه زمینه شکوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم 
و مهارت های اساسی و ايده های كلیدی مبتنی بر شايستگی های مورد انتظار از  
دانش  آموزان است و بر گرفته از يافته های علمی  و معتبر بشری می باشد. تناسب 
محتوا با نیاز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات 

جامعه اسالمی  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و  يادگیري: بسته تربیت و يادگیري، به مجموعه اي هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه های آموزشي اطالق می شود كه در يك بستة واقعي يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نشان و مؤسسه تولیدكننده تهیه و براي يك يا چند پايه تحصیلي 
مورد استفاده قرار می گیرد. درحال حاضر با گسترش فناوري های نوين و ICT، بسته 
آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت های اينترنتي تکمیل می شود. 
طراحي و تهیه بسته يادگیري براساس ماكت بسته تربیت و يادگیري انجام می پذيرد.

بسته تربیت و يادگیري می تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه های آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشي و حتي برخي 
وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امکانات 

نرم افزاري و اينترنت نیز می تواند به تکمیل يك بستة آموزشي كمك كند.
می توان بسته تربیت و يادگیري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تکمیلي 
تقسیم نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي، كتاب كار 

دانش آموز و كتاب ارزشیابي می شوند. 
لذا بسته تربیت و يادگیري شامل اجزای زير می باشد:

1 كتاب درسي
2 راهنماي هنرآموز

3 كتاب همراه هنرجو 
4 كتاب كار

5 نرم افزار دانش آموز

6  فیلم هنرجو 
7 شبیه سازها

8 فیلم هنرآموز 
9 پوستر 
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بودجه بندي 
همان گونه كه درعلم مهندسي، ساخت يك مجموعه بدون طراحي و نقشه امکان پذير 
نیست تدريس موفق نیز بدون طراحي آموزشي و برنامه مدون امکان پذير نخواهد 
بود. شما هنرآموزان عزيز قبل از شروع سال تحصیلي اقدام به برنامه ريزی می نمايید. 
يکي از اجزايی كه بايد توجه ويژه اي به آن شود طرح درس و بودجه بندي ساالنه 
است. در ادامه جدول بودجه بندي براي تدريس پیشنهاد شده، شما می توانید با بهره 
گرفتن از امکانات موجود و شرايط محل تدريس خودتان اين بودجه بندي را تهیه 
نمايید و چنانچه جدول زير می تواند براي شما مؤثر باشد پیشنهاد می شود از آن 

استفاده نمايید.

نمونه جدول بودجه بندي

رئوس محتوافصلواحد يادگیری جلسه
زمان )ساعت(

عملینظری

1

اولواحد 1: اره كاری

35يکاها و تاريخچه اندازة گیري ـ وسايل و تجهیزات اندازة گیري

35خط كشي ـ مراحل انجام خط كشي2

عملیات اره كاری ـ وسايل اره كاری ـ مراحل انجام اره كاری ـ نکات 3
35ايمنی وحفاظتی

35عملیات اره كاری ـ فعالیت های كارگاهی تکمیلی4

5
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35اندازة گیری ـ شعاع سنج، كولیس، گونیا

35سوهان كاری سوهان ـ مراحل انجام سوهان كاری6
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35فعالیت كارگاهی تکمیلی سوم و چهارم9

35فعالیت كارگاهی تکمیلی پنجم و ششم1۰
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سومواحد 3: سوراخکاری

35نقشه های سوراخکاری ـ جنس قطعه ـ خط كشی قطعه كار

35تعريف سوراخ، مته ـ تیز كردن مته12

35توانايی های مته ـ گیره بندی ـ ماشین های مته ـ خنك كاری13

35سرعت برش ـ دور مته14
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جلسة يکم
يکاها و تاريخچه اندازه گيريـ  وسايل و تجهيزات اندازه گيري

واحد يادگيری : اره کاری

يکاها و تاريخچه اندازه گيري
براي آموزش اين مباحث ابتدا در خصوص كمیت هايي كه به طور روزمره همه ما 
با آن سر وكار داريم شرح داده شود و ذهن هنرجو به سمت انواع كمیت ها هدايت 
شود تا معني كمیت را متوجه شوند. بهتر است تشابه هايي مناسب سن و دانش آنها 
آورده شود، همچنین از فیلم، انیمیشن و... براي درك بهتر اين موضوع استفاده شود.
پرسش های داخل متن با تعامل هنرجويان با يکديگر حل شود و پاسخ داده شود. 
در ادامه پیرامون اندازه گیري هر شئ  نیاز به يك كمیت خاص دارد، صحبت شود.

از آنجا كه محتواي كتاب مرتبط با كمیت طول است توضیحاتي پیرامون تاريخچه 
ضرورت اندازه گیري طول به استناد، بناهاي تاريخي، مرزها و طول اعضاي بدن انسان 

توضیحاتی داده شود، بهتر است از تصاوير و فیلم هم استفاده شود.
متر استاندارد از كجا و در چه زماني مطرح شده و اندازة آن بر اساس كدام شئ بنا 
نهاده شد و آخرين تعريف آنچه تاريخي بوده است. درخصوص مفاهیم و اصالحات 
پايه در اندازه گیري مانند تفکیك پذيري، دقت، درستي، خطا توضیح داده شود. با 
توجه به اينکه هیچ اندازه اي مطلق نیست لذا پیرامون آن به تفصیل صحبت شود. 
به عنوان مثال مقدار مايع در شیشه آب معدني، برنج بسته بندي، شیر در شیشه، و...

پرسش: به هنرجو در كالس فرصت مناسب داده شود تا پرسش ها را پاسخ داده 
و در پايان، هنرآموز ازپاسخ های داده ارزشیابی به عمل آورد.

فعاليت عملي
 از آنجا كه يك فرد فني بايد از قدرت تخمین خوبي برخوردار باشد سعي شده با 
فعالیت عملي پیش بیني شده به هنرجو ياد داده شود كه چگونه اندازه ها را تخمین 
بزند و حتي در زندگي روزمره از آن استفاده كند. در اين راستا روش تخمین را 
رمز  ق چراغ  پشت  كه  ماشین هايي  تعداد  تخمین  مثالً  دهید.  آموزش  رجو  هن به 
هستند، تعداد دندانه های يك برس سیمی معمولي )براي مرتب كردن موها(، تعداد 
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دانه هاي برنج در يك كیسه 10 كیلويي برنج، تعداد موزائیك های كالس درس و 
تعداد موهاي سر.

 وسايل  و تجهيزات اندازه گيري
نیاز  اندازه گیري مانند متر، خط كش و زاويه سنج  اين فصل وسايل  براي آموزش 
است، ضروري است توجه هنرجويان به اين وسايل جلب شده، مشخصات فني آنها 
را مانند تفکیك پذيري گستره اندازه گیري و روش كار و اندازه گیري با آنها شرح 
داده شود. همچنین نکات ايمني و حفاظتي كه هم براي حفظ وسايل و تجهیزات 
و هم براي هنرجو خطرآفرين است را توضیح دهید و چگونگي استفاده از وسايل 

نیز گفته شود.
پاسخ پرسش ها نیز در كالس با تعامل هنرجويان ارائه شود و سپس ارزشیابي و 
نتايج دست آمده را دركار پوشه هنرجويان ثبت كنید ضمناً پس از پاسخ هنرجويان 

هنرآموز پاسخ صحیح سؤاالت را ارائه نمايید.

فعاليت های عملي
پس از پايان بخش هنرجويان با توجه به دستورالعمل مربوطه كار عملي را به طور 
انفرادي انجام دهند و سپس ارزشیابي خواهد شد. هدف از اين سه فعالیت آشنايي 
بیشتر و ايجاد مهارت در هنرجويان در اندازه گیري با متر، خط كش و زاويه پنج 

ساده است.
مواد و تجهیزات 

1  متر فنري جیبي 3 متري 17عدد
2 زاويه سنج ساده 1 درجه 17 عدد

3 خط كش تخت فلزي30 سانت 17 عدد
4 میز كار 17 عدد

5 قطعه كار متوازي االضالع 17 عدد

شيوه تدريس
به  توجه  با  هنرجويان  جمعي  خرد  كارگیري  به  با  تعاملي  روش  از  استفاده   1

پرسش های متن 
2 توجه دادن هنرجويان به وسايل اطراف و كمیت های موجود در كالس

3 توجه دادن هنرجويان به وسايل اندازه گیري وكمیت های موجود در كالس
4 توجه دادن هنرجويان به آثار باستاني ايران قبل از اسالم در ارتباط با دقت در 
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فصل دوم ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه اول

جمع 
)2۰(

ارزشیابی
کار عملی 

)1۰(

نكات زيست 
محیطی )1(

نكات
ايمنی )2(

شايستگی های 
غیر فنی )1(

حل
پرسش ها 

)4(

تعامل در 
يادگیری 

)2(
موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری1 1

ـ فعالیت عملی1 2

ـ فعالیت عملی2 3

كالس نظری2 4

ـ فعالیت عملی1 5

ـ فعالیت عملی2 6

ـ فعالیت عملی3 7

جمع 

محاسبه میانگین كلی نمرات در 
مقیاس 20

توضیحات :

ساخت و اندازه گیري
5 توجه دادن هنرجويان به آثار باستاني بعد از ظهور اسالم در ارتباط با دقت در 

ساخت و اندازه گیري
پرسش هاي  پیرامون  بحث  و  شرح  و  كتاب  متن  با  مرتبط  های  پرسش  حل   6

تحقیقاتي براي وسعت دادن به ذهن تفکر هنرجويان 
7 انجام فعالیت های مشابه كتاب با توجه به وسايل و اشیاء موجود در كالس

 
شيوه های ارزشيابي اهداف توانمند سازي
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ابتدا با استفاده از وسايل و اشیای پیرامون مانند درب، پنجره، میز، تخته كالس، 
صندلي ها، كمدها، حتي لباس )پیراهن، كت، شلوار و...( توجه هنرجويان به لزوم 
استفاده از خط كشی در تولید و ساخت اشیا را جلب كند. مثاًلخیاط براي برش 
پارچه جهت كت و شلوار ابتدا پارچه را با صابون خط كشي می كند و سپس با ابزار 
برش كه قیچي است برشکاري انجام می دهد، همین طور آهنگر براي ساخت درب 
و پنجره، نجاري براي ساخت میز و صندلي، كمد و... و سپس عملیات خط كشي 
در عملیات ساخت و تولید توضیح دهد ابزارهاي خط كشي در كار تولید به روش 

اره كاري در سر كالس نشان داده شود به صورت فیزيکي، اساليد.
مراحل انجام خط کشي

نمونه اي از مراحل انجام خط كشي با نمايش فیلم ارائه شود و پیرامون آن سؤاالتي 
براي هنرجويان به صورت تعاملي طرح شود.

با استفاده از پوستر، فیلم، اساليد و خاطره اي از يك حادثه در عملیات خط كشي 
به نکات ايمني توجه هنرجويان را جلب كند.

به منظور سرويس و نگهداشت وسايل درحین كار، بايگاني دقیق، و مرتب كردن 
آنها و منظم كردن میز صندلي و در پايان كار تأكید شود. تا اين امر نهادينه شود 

)شايستگي غیرفنی(.

پرسش ها: از هنرجويان بخواهید تا پرسش های اين بخش را در كالس با تعامل 
يکديگر پاسخ دهند و نمرة نتايج به دست آمده دركار پوشه هنرجو ثبت گردد و در 

همین حال پاسخ صحیح پرسش ها در تعامل با هنرجويان ارائه گردد.

فعاليت عملي
پايه  بر  كار  درحین  و  شود  انجام  انفرادي  به صورت  و  هنرجو  توسط  لي  عم كار 
شايستگي   های فني و غیر فني، نکات زيست محیطي، ايمني و حفاظتي ارزشیابي و 
در كارپوشه ثبت گردد. درصورت نیاز راهنمايي های الزم در حین انجام كار هنرجو 

داده شود.

جلسة دوم
خط کشيـ  مراحل انجام خط کشي

واحد يادگيری : اره کاری

خط کشي
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نکات  به  و  اره كاري نشان داده شود  از  فیلمی  از شروع كار عملي  قبل  الزم است 
آموزشي مربوط به اصول فنون اره كاري توجه داده شود.

وسايل و تجهيزات
براي اجراي اين بخش وسايل زير الزم است : 

17سري  1  صفحه صافي 30×30   
17 سری 2  سوزن خط كشی   
7 سری 3  سوزن خط كش پايدار  

17 سری 4  پرگار فلزكاری   
17 سری 5 سنبه نشان    
17 سری 6 سنبه نشان دوقلو   
17سری 7  سنبه نشان مركزياب  
17سری 8  چکش 500 گرمی   
3 سری 9  ماژيك صنعتی   
8 سری 1۰  قطعه جناقی   

فعاليت عملی 
را  عملیات  اين  سپس  و  شود  داده  نمايش  فیلم  به صورت  خط كشی  روش  ابتدا 
به صورت عینی نشان داده و روی يك نمونه قطعه كار به اجرا گذاشته شود سپس 
به نمودار مربوطه داده شود و  با توجه  برای خط كشی هر قطعه  توضیحات كلی 
هنرجويان كار عملی را انجام دهند در هنگام كار نیز نظارت كامل با راهنمايی و 

ارزيابی مستمر نسبت به كار انجام شده نتايج را در كارپوشه هنرجو ثبت نمايید.

شيوه تدريس
1 استفاده از روش تعامل با هنرجويان 

2 ارتباط بین مبحث خط كشی و وسايل پیرامون زندگی هنرجو
3 توجه دادن هنرجو به كار ها و مشاغلی كه با خط كشی سركار دارند.

4 ارائه پرسش هايی كه حس كنجکاوی و تفکر هنرجويان را فعال تر كند.
5 استفاده از فیلم و يا انیمیشن برای آموزش

6 مشاركت دادن هنرجويان در آموزش عملی به هم كالسی های خود
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وسايل و تجهيزات
برای اجرای اين بخش مطابق متن كتاب به وسايل و تجهیزات زير نیاز است. 

1 میز كار انفرادی 17 سری
2 گیره موازی روی میز 17 سری

3 صفحه صافی 17 سری
4 كمان اره 17 سری
5 تیغه اره 50 سری

6 روغن دان 17 سری 
7 آب  صابون 17 سری

فصل دوم ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه دوم

جمع
)2۰(

ارزشیابی 
کار 

عملی)1۰(

نكات زيست 
محیطی)1(

نكات
 ايمنی)2(

شايستگی های 
غیر فنی)1(

حل
 پرسش ها)4(

تعامل در 
يادگیری)2( موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری 1

ـ فعالیت كارگاهی 1 2

ـ فعالیت كارگاهی 2 3

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات 
در مقیاس 20

توضیحات :
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عمليات اره کاری

جلسة سوم
عمليات اره کاریـ  وسايل اره کاریـ  مراحل انجام اره کاریـ  

نکات ايمنی وحفاظتی
واحد يادگيری : اره کاری

ابتدا توجه هنرجويان را به ابزارهای برشی در دسترس مانند قیچی، كاغذ سوراخ كن، 
كارد آشپزخانه، برش درختان و... به سمت عملیات برش كاری هدايت كند سپس به 
نقش عملیات اره كاری در تولیدات صنعتی اشاره شود. فیلم و انیمیشن در ارتباط 

با انواع برش كاری دستی و ماشینی نمايش داده شود.

وسايل اره کاری
وسايل اره كاری دستی تشريح شده و به صورت فیزيکی در كالس نشان داده شود 
و نمونه های مختلف آن به صورت فیلم نیز نشان داده شود. به ويژه كمان اره دستی 
قسمت های مختلف آن به وسیله نرم افزار و فیلم نشان داده شده و طريقة سوار كردن 

آن شرح داده شود. 
پرسش های مرتبط با اين قسمت نیز در كالس به وسیله هنرجو پاسخ داده شود، 

سپس ارزشیابی شده و دركار پوشه هنرجو ثبت گردد.
مراحل انجام اره کاری

مراحل انجام اره كاری با فیلم توضیح داده شود و درهمان حال مراحل بستن تیغه 
اره به وسیله هنرآموز انجام شود.

اصول و نكات فنی در اره کاری
اين قسمت نیز مرحله به مرحله به صورت فیلم يا انیمیشن توضیح داده شود.

نكات خطرآفرين اره کاری با نرم افزار و فیلم و يا انیمیشن و يا خاطره شرح داده شود. از 
هنرجويان نیز خواسته شود تا درصورت داشتن مطلب و يا خاطره از رعايت نكردن نكات 

ايمنی وحفاظتی در اره کاری، برای هم کالسی های خود بیان کنند.

نكات ايمنی و 
حفاظتی

با استفاده از نرم افزار پیرامون آلودگی محیط زيست در اثر اره کاری پلیسه يا براده برداري، 
مواد خنک کننده، دور ريز و... توضیح داده شود.

نكات زيست 
محیطی
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شايستگی های غيرفنی 

پرسش ها: پرسش های اين قسمت توسط هنرجويان در كالس  به صورت انفرادی 
پاسخ داده و ارزشیابی شود و در كارپوشه هنرجو درج شود. سپس پاسخ صحیح و 

جامع مربوط به آنها در تعامل با هنرجويان داده شده و اصالحات الزم انجام شود.

فعاليت عملی
مراحل اجرايي بستن و اره كاری يکي از قطعات خودروی حمل سوخت را به صورت 
اجرايی و عملی نشان دهید و سپس با توجه به نمودار، مراحل انجام كار هم به صورت 
فیزيکی و انیمیشن يا نمايش فیلم نشان داده شود. هنرجويان بعد از انجام عملیات به 

پرسش های فعالیت پاسخ دهند.
الزم است نظارت مستمر بر انجام كار هنرجويان داشته باشید و اشکاالت و اشتباهات 
احتمالی آنها را پاسخ دهید و وضعیت هنرجويان را به لحاظ شايستگی های فنی، 
غیرفنی بررسی و موارد الزم را به هريك از آنها گوشزد كنید. عمل ارزشیابی بر 

فعالیت ها به صورت جداگانه انجام شده و دركار پوشة هنرجو ثبت شود.

فصل دوم ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه سوم

جمع
)2۰(

ارزشیابی
کار عملی)14(

نكات زيست 
محیطی)1(

نكات
ايمنی )2(

شايستگی های 
غیرفنی )1(

حل
پرسش ها)4(

تعامل در 
يادگیری 

)2(
موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری  1

ـ فعالیت كارگاهی 1 2

ـ فعالیت كارگاهی 2 3

ـ فعالیت كارگاهی 3 4

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات 
در مقیاس 20

توضیحات :

   ضمن تبیین شايستگی های غیر فنی در عملیات اره كاری پیرامون حس مسئولیت پذيری، 
مديريت مواد و تجهیزات- محاسبه مقدار دورريز و راه های كم كردن آن، دقت و 

انضباط كاری با هنرجويان صحبت شود.
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عمليات اره کاری
فعالیت های کارگاهی تكمیلی

هريك از قطعات خودروی حمل سوخت كه نیاز به عملیات خط كشی و اره كاری 
دارند را به صورت جداگانه به كمك انیمیشن و فیلم شرح داده و برای هر كدام 
زمان انجام كار مشخص شود و بايد هريك از هنرجويان در زمان مقرر انجام دهند 

و سپس ارزشیابی شده و در جدول ثبت نمايید.

فصل اول ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه چهارم

جمع
)2۰(

ارزشیابی
)14(

نكات زيست 
محیطی)1(

نكات
ايمنی)2(

شايستگی های 
غیر فنی)1(

تعامل در 
يادگیری)2( موضوع رديف

فعالیت كارگاهی تکمیلی 1 1

فعالیت كارگاهی تکمیلی 2 2

فعالیت كارگاهی تکمیلی 3 3

فعالیت كارگاهی تکمیلی 4 4

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات در مقیاس 20

توضیحات :

جلسة چهارم
عمليات اره کاریـ   فعاليت های کارگاهی تکميلی

واحد يادگيری : اره کاری
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ارزشيابی نهايی فصل اول

فصل اول ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی نهايی فصل اول

توضیحات نمره : به عدد /   به حروف شمارة جلسه رديف

جلسه اول 1

جلسه دوم 2

جلسه سوم 3

جلسه چهارم 4

جمع

نمرة نهايی فصل اول )20(

نام و امضای هنرآموز :
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اندازه گيری
از آنجا كه دقت عملیات سوهان كاری نسبت به اره كاری باالتر است لذا در اين فصل 
از كولیس با دقت  0/05 میلی متر تدريس می شود. همچنین وسايل اندازه گیری 

و كنترل مانند شعاع سنج و گونیا نیز استفاده می شود.
کولیس ورنیه

برای تدريس كولیس ورنیه ابتدا به نحوه درجه بندی خط كش و متر ها اشاره شود 
كه روش درجه بندی آنها بر اين پايه است كه طول مشخص مثاًليك سانتی متر به 
روش مستقیم به 10 قسمت مساوی تقسیم شده و اندازة های يك میلی متر ايجاد 
شده است. اما برای درجه بندی كولیس ها كه دارای تفکیك  پذيری های 0/1، 0/05 

و 0/02 هستند نمی توان از روش متر و يا خط كش استفاده كرد.
به هر شیوه ای كه می دانید اندازة يك میلی متر را در تجسم هنرجو شکل دهید و 
از او بخواهید كه چگونه می توان اين مقدار كم را به 10، 20 و 50 قسمت مساوی 
تقسیم كرد و سپس وارد اين مبحث شويد كه در كولیس های ورنیه دار از شیوه 

اختالف و دقت استفاده شده است.
حال روش درجه بندی كولیس ورنیه 0/05 میلی متر مطابق شیوه كتاب شرح داده 

شود.
عمل تدريس كولیس با نمونه عینی كه در اختیار هر يك از هنرجويان قرار می گیرد 
انجام شود. برای آموزش نحوه خواندن كولیس از نرم افزار مخصوص استفاده شود 
و مثال هايی از روی نرم افزار در پای تابلو برای هنرجويان نشان داده شده و از آنها 

سؤال شود.
شعاع سنج

برای آموزش شعاع سنج نیز ابتدا توجه هنرجويان به كاربرد كمان ها روی قطعات 
توجه داده شده مثاًل دسته كمان اره، دستگیره درب كالس و... ، علت كمانی ساختن 
آنها به طور خالصه توضیح داده شده، سپس وسیله كنترل آنها كه شعاع سنج می باشد 
شرح داده  شود. و پیرامون مقدار استاندارد آنها نیز توضیح داده شود و بین هنرجويان 
شعاع سنج توزيع كرده و از آنها بخواهید چند نمونه شعاع را اندازه بگیرند )مثاًل شعاع 

انگشتان دست(.
توجه دادن هنرجويان به  اينکه زوايای زيادی در اطراف ما وجود دارد كه 90 درجه 

جلسة پنجم
اندازه گيریـ  شعاع سنج

واحد يادگيری : سوهان کاری
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هستند. و اينکه تعداد زوايای قائمه اطراف ما بیشتر است يا مثاًل حاده و يا منفرجه 
و همچنین قطعات و اشیای دارای زاوية 90 درجه هستند بنابراين لزوم داشتن ابزار 

جهت كنترل آن به  نام گونیا وجود دارد.
انواع گونیاها برای هنرجويان به نمايش گذاشته شده و در كالس نشان داده شود.

پرسش ها: پرسش های اين قسمت در كالس به وسیله هنرجويان پاسخ داده شده 
و به وسیله هنرآموز ارزشیابی شود. سپس بعد از آن در تعامل هنرآموز با هنرجويان 

پاسخ صحیح و نظرات اصالحی در خصوص پرسش ها ارائه شود.

فعاليت های عملی
كولیس  گرفتن صحیح  به دست  روش  كولیس  با  اندازه گیری  انجام  گام  هن در   1
)درگیری با قسمت تخت و مايل گرفتن آن( و طريقة خواندن آموزش داده شود. نظارت 
مستقیم در هنگام كار عملی با كولیس كمك شايانی به  يادگیری صحیح هنرجويان 

خواهد كرد. 
2 به منظور آشنايی با شعاع سنج، نمونه كار به هنرجويان داده شده و نظارت مستمر 
در انتخاب شعاع سنج صحیح، استقرار درست آن روی قطعه كار )روش درزنور( ياد 

داده شود.
وسايل و مواد مورد نیاز

1 كولیس 0/05    17 عدد
17 عدد 2 شعاع سنج )7ـ1(  
17 عدد 3 شعاع سنج )15ـ7(  
17 عدد 4 شعاع سنج )25ـ 15/5(    
17 عدد 5 نمونه قطعه كار برای شعاع سنج 
17 عدد 6 نمونه كار برای كولیس  
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فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه اول

جمع
)2۰(

ارزشیابی 
کار 

عملی)1۰(

نكات 
زيست 

محیطی )1(

نكات
 ايمنی)2(

شايستگی های 
غیر فنی)1(

حل
 پرسش ها 

)4(

تعامل در 
يادگیری)2( موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری 1 1

ـ فعالیت عملی 1 2

ـ فعالیت عملی 2 3

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات در 
مقیاس 20

توضیحات :
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سوهان کاری
با اشاره به اشیای اطراف در کالس مانند قفل و دستگیرة درب کالس ـ گیرکردن 
درب به چهارچوب ـ مساوی نبودن ارتفاع پایه های صندلی که موجب لق بودن 
به  آنها اعالم شود سپس  برای ساییدن و درست کردن  ابزاری  لزوم  به  و....  شده 
مثال هایی خارج از کالس پرداخته شود. نمایش فیلم و یا انیمیشن در ارتباط با 
سوهان کاری به درک مطالب و ایجاد انگیزه کمک خواهد کرد )استفاده از سوهان 

در کارهای لوله کشی ـ در و پنجره سازی ـ درودگری ـ آهن گیر( 

سوهان 

جلسة ششم
 مراحل انجام سوهان  کاری  سوهانـ  سوهان کاریـ 

واحد یادگیری : سوهان کاری

با توزیع سوهان بین هنرجویان اجزا مشخصات، انواع آج، زاویه آج، شکل مقطع و... 
آموزش داده شود.

مراحل انجام سوهان کاری و نکات فنی
به وسیله فیلم و یا انیمیشن مراحل انجام سوهان کاری شرح داده شود.

تنظیم گیره، بستن قطعه کار، نحوه به دست گرفتن سوهان، نحوه توزیع نیرو، جدا 
شدن براده توضیح داده شود.

برای  دارد  دنبال  به  که  را  خطراتی  ـ  حوادث  و  سوهان  دسته  نادرست  زدن  جا 
هنرجویان با پوستر نشان داده شود.

مواد و تجهیزات 
17 سری 1 مواد مطابق نقشه تضمین شده   
17 سری 2 سوهان تخت شمارة 2    
17 سری 3 سوهان تخت شمارة 3    
17 سری 4 سوهان گرد     
17 سری 5 سوهان مثلثی     
17 سری 6 گیره موازی    

7 فرچه سیمی 
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شیوه تدریس

ضمن تشریح نکات ایمنی و حفاظتی در عملیات سوهان کاری، نمونه حادثه ای از عملیات 
از سوهان دسته  استفاده  نیروها ـ  توزیع درست  اثرعدم  سوهان کاری ـ خستگی در 
ترک دار و یا شکسته و جازدن آن را به صورت فیزیکیـ  فیلم و یا انیمیشن نمایش دهد.

از فیلم ـ انیمیشن و وسایل مرتبط با این فصل و پوستر استفاده شود. 

شده، سپس  هنرجویان حل  به وسیله  در کالس  مربوط  پرسش ها ی  پرسش ها: 
هنرآموز آنها را ارزشیابی و نمره داده و درکار پوشه هنرجو ثبت می نماید. در ادامه به 

پاسخگویی پرسش با تعامل هنرجویان پرداخته تا اشتباهات آنها رفع شود.

فعالیت کارگاهی 1
در این قسمت قطعه کار براساس اصول بستن به گیره بسته شده و ارتفاع گیره 
انجام  سوهان کاری  عمل  نقشه،  به  توجه  با  و  انتخاب  مناسب  سوهان  تنظیم،  را 
می شود. هنرآموز در طول انجام کار نظارت مستمر بر عملکرد هنرجو داشته و نکات 

مربوط به شایستگی های فنی و غیر فنی را به هنرجو یاد آور می شود.
در پایان قطعه را ارزشیابی کرده و درکار پوشه هنرجو ثبت می نماید. 

فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسة دوم

جمع
)20(

 ارزشیابی
 کار

عملی)10(

 نکات زیست
محیطی)1(

نکات
 ایمنی)2(

 شایستگی های
غیر فنی)1(

حل
 پرسش ها)4(

 تعامل در
یادگیری)2( موضوع ردیف

ـ ـ ـ کالس نظری 1 1

ـ فعالیت کارگاهی 1 2

   جمع

 محاسبه میانگین کلی نمرات
در مقیاس 20

توضیحات :

نکات ایمنی و 
حفاظتی
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فعالیت  کارگاهی2

فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسة سوم

جمع
)20(

 ارزشیابی
کار عملی)10(

 نکات زیست
محیطی)1(

نکات
 ایمنی)2(

 شایستگی های
غیر فنی)1(

 تعامل در
یادگیری  )2( موضوع ردیف

فعالیت کارگاهی 2 1

   جمع

 محاسبه میانگین کلی نمرات
در مقیاس 20

توضیحات :

قطعه خام و نمونه کار انجام شده، فعالیت کارگاهی را برای هنرجویان تشریح نموده 
سپس روش بستن قطعه خام به گیره، طرز ایستادن، طریقة سوهان کاری به صورت 
عینی و با فیلم و یا انیمیشن به نمایش گذاشته شود. هنرآموز نظارت مستمر بر 
اجرای کار عملی داشته و اشتباهات و اشکاالت هنرجویان را به آنها یاد آوری کنید.

جلسة هفتم
فعالیت کارگاهی

واحد یادگیری : سوهان کاری
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در این جلسه ابتدا هنرجو بر اساس  نقشه کار مربوطه، مراحل انجام کار را به صورت 
اصول  به  توجه  با  هنرجو  هنرآموز،  تأیید  از  پس  و  می کند،  ترسیم  نما«  »روند 
مربوطه که در کالس نظری توضیح داده شده )از جمله نحوه بستن قطعه مورد 
سوهان کاری ـ روش تنظیم گیره ـ چگونگی به دست گرفتن سوهان ـ توزیع نیرو 
روی سوهان و...  ( به فعالیت کارگاهی می پردازد. در طول انجام سوهان کاری نیز 
هنرآموز، هنرجویان را زیر نظر قرار داده و آنها را از نظر شایستگی های غیر فنی و 

فنی راهنمایی می نماید )نظارت مستمر(.

قطعه کار شمارة 1: گلگیر عقب خودروی حمل سوخت

جلسة هشتم
فعالیت کارگاهی تکمیلی اول و دوم

واحد یادگیری : سوهان کاری

فعالیت کارگاهی تکمیلی اول و دوم
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قطعه کار شمارة 2: اتاق خودروی حمل سوخت 

فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسة چهارم

جمع
)20(

 ارزشیابی
 کار

عملی)10(

 نکات زیست
محیطی)1(

 نکات
ایمنی)2(

 شایستگی های
غیر فنی)1(

 تعامل در
یادگیری)2( موضوع ردیف

فعالیت کارگاهی تکمیلی 1

1

فعالیت کارگاهی تکمیلی 2

   جمع

محاسبه میانگین کلی نمرات در مقیاس 20

توضیحات :
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فعالیت های کارگاهی تکمیلی سوم  و چهارم
در این جلسه ابتدا هنرجو براساس نقشه کار مربوطه، مراحل انجام کار را به صورت 
»روند نما« ترسیم کرده و پس از تأیید شما و در صورت نیاز آن را اصالح نموده 
 4 و   3 شمارة  قطعات  سوهان کاری  و  نمایند  آغاز  را  فعالیت  که  دهید  اجازه  و 
خودروی حمل سوخت انجام دهند. الزم است هنرآموز نمونه خام این قطعات را به 
هنرجویان نشان داده، اصول سوهان کاری مربوط به هر کدام را به صورت جداگانه 
توضیح داده، روش بستن، ترتیب مراحل انجام کار و... را با فیلم، انیمیشن و انجام 

کار به اجرا بگذارد.
پیرامون نکات و مسائل ایمنی مربوط به هر کدام نیز توضیح داده شده و خطرات و 

حوادث ایمنی ناشی از عملیات سوهان کاری شرح داده شود. 
قطعات کار مربوطه به این جلسه عبارت اند از:

قطعه شمارة 3: سقف اتاق خودروی حمل سوخت 

جلسة نهم
فعالیت کارگاهی تکمیلی سوم و چهارم

واحد یادگیری : سوهان کاری



فصل دوم: دروس و جلسات 
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قطعه شمارة 4: باک بنزین خودروی حمل سوخت 

فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسة پنجم

جمع
)20(

ارزشیابی
)14(

 نکات زیست
محیطی)1(

نکات
ایمنی)2(

 شایستگی های
غیر فنی)1(

 تعامل در
یادگیری)2( موضوع ردیف

فعالیت کارگاهی تکمیلی 3 1

فعالیت کارگاهی تکمیلی 4 2

   جمع

 محاسبه میانگین کلی نمرات در
مقیاس20

توضیحات :
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فعالیت کارگاهی تکمیلی پنجم و ششم
در این جلسه ابتدا هنرجو بر پایه نقشه کار مربوطه، مراحل انجام کار را به صورت 
و6   5 شمارة  قطعات  هنرجو  هنرآموز،  تأیید  از  پس  و  کرده،  ترسیم  نما«  »روند 
به صورت  اجرایی  نمودار  مطابق  آن  می سازد.عملیات  را  سوخت  حمل  خودروی 
انیمیشن و فیلم  هم نشان داده شده و   درطول انجام کار، نظارت مستمر بر عملکرد 
هنرجویان در رشته باشد. در پایان کارهای تمام شده ارزشیابی شده و درکار پوشه 

هنرجو ثبت می گردد.

قطعه شمارة 5: نگهدارندة محور جلو

جلسة دهم
فعالیت کارگاهی تکمیلی پنجم و ششم

واحد یادگیری : سوهان کاری
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قطعه شمارة 6 : نگهدارندة محور عقب  

فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسة ششم

جمع
)20(

ارزشیابی
)14(

 نکات زیست
محیطی)1(

نکات
ایمنی)2(

 شایستگی های
غیر فنی)1(

 تعامل در
یادگیری)2( موضوع ردیف

فعالیت کارگاهی تکمیلی 3 1

فعالیت کارگاهی تکمیلی 4 2

   جمع

 محاسبه میانگین کلی نمرات در
مقیاس20

توضیحات :
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ارزشیابی نهایی فصل دوم

فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی نهایی

توضیحات نمره : به عدد /   به حروف شمارة جلسه ردیف

جلسه اّول 1

جلسه دوم 2

جلسه سوم 3

جلسه چهارم 4

جلسه پنجم 5

جلسه ششم 6

جمع

نمرة نهایی فصل دوم )20(

نام و امضای هنرآموز :
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مقدمه
در سوراخ کاری، مسائل زیادی مطرح است که بایستی قبل از شروع کار به گونه ای 
مطمئن مطرح شود و پس از حصول از دریافت کامل آنها از طرف هنرجو، اجازة 

رفتن به پای ماشین و شروع به کار داده شود.
1 تشریح توانایی های ماشین مته و انتظاراتی که از آن داریم.

2 ارائة نمونه هایی از کارهای انجام شده.
3 تشریح قسمت های مختلف ماشین.

4 روشن کردن، تنظیم آب صابون، خاموش کردن، تنظیم بار، تنظیم دور.
5 مواد خنک کاری و موارد کاربرد آن.

6 ابزارهای بستن، گیره بندی کار با توجه به ابعاد آن، شرایط حصول اطمینان از 
گیره بندی درست.

7 بستن ابزار، چگونگی بستن انواع مته و... ، باز کردن ابزار.
8  تنظیم مته روی کار، تنظیم دور با توجه به قطر مته.

9 پیش مته و موارد کاربرد.
10  انجام کار نمونه توسط استاد، انجام کار نمونه توسط هنرجو، زیر نظر استاد.

11  انجام کار با اتومات کردن دستگاه مجاز نیست. این کار تنها در مواقعی که تجربة 
کافی در مته کاری به دست آمده، آن هم ابتدا زیر نظر استاد، مجاز است. 

12 بازدید منظم کارهای انجام شده، تذکر اشتباهات و تفهیم آنها به هنرجو.
در این جلسه ابتدا مته معرفی می شود، اهداف از مته کاری بیان می شود. نمونه هایی 
از کار مته با شکل های مختلف از نظر کوچکی و بزرگی سوراخ، از نظر راه به در بودن 

جلسة یازدهم
 خط کشی قطعه کار  جنس قطعهـ  نقشه های سوراخ کاریـ 

واحد یادگیری : سوراخ کاری

و   10 مثاًلً   ( بزرگ  مته های  برای  است،  شده  یادآوری  هم  اصلی  تن  م در  آن چنان که 
باالتر( زدن یک پیش مته به اندازة تقریبی جان مته )آن هم زمانی که کار با دست انجام 

می شود(، توصیه می شود.

یادداشت

اخطار: برای زدن مته مثاًلً 20، پیش مته 4 خوب است اما زدن مته با قطر بیشتر ابداً مجاز نیست.
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می شود.  داده  نمایش  شده اند،  خزینه  که  سوراخ هایی  سوراخ،  بودن  بن بست  یا 
بدیهی است قطعات ارائه شده در انواع نازک و ضخیم خواهند بود.

آنگاه انواع مته ای که باید در کار سوراخ کاری مورد استفاده قرار گیرند به هنرجو 
ارائه و در مورد آنها صحبت شود. همچنین در مورد جنس مته ها، انواع مته و... 

بحث شود.
در اینجا باید قطعه کار تمام شده به هنرجو نشان داده شود و در مورد نکته های 
فنی آن بحث شود. آنگاه قطعه خامی که روی آن خط کشی کامل شده است به 
هنرجو ارائه و مورد بررسی قرار گیرد و در مورد چگونگی آماده سازی و خط کشی 

جزء به جزء توضیح داده شود.
در این موقع یک قطعه کار خام که البته پرداخت و آماده برای خط کشی است ارائه 
می شود. این قطعه با دقت توسط هنرآموز محترم خط کشی و سپس سنبه نشان 

زده می شود. در حین اجرای کار سؤال و جواب های الزم صورت می گیرد.
در این موقع مطالب الزم در مورد جنس قطعه که st37 می باشد داده می شود. 
درستی  از  یافتن  اطمینان  و  دقیق  بررسی های  و  کار  انجام  در  دقت  بر  تأکید 

خط کشی ها، امری ست ضروری.
پس از در اختیار قرار دادن قطعات موجود )قطعه ای که در حقیقت شاسی است و 

پیش از این توسط هنرجو آماده شده است(، فعالیت انجام خواهد شد.
در پایان این کار طبق جدول، توسط هنرآموز بارم گذاری و ارزشیابی خواهد شد.
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مقدمه
تعریف

سوراخ حفره ای است که در بدنه ها ایجاد می شود.
از سوراخ ها برای اتصال دادن قطعات به هم، برای عبور میله و پرچ و... استفاده می شود.
هنرآموز در مورد شکل سوراخ ها که اغلب استوانه ای هستند صحبت می کند، ضمن 
آنکه فرم های دیگر مانند مربع، مخروط یا شکل های دیگر را نیز متذکر می شود. 
اکنون باید تعدادی قطعه که از قبل آماده شده و روی آنها انواع سوراخ به منظورهای 
مختلف زده شده است برای هنرجویان ارائه شود و در نهایت لزوم سوراخ کاری به 

منظورهای مختلف تعیین گردد.
به نظر می رسد که در مورد تنوع قطعات، شکل های داده شده در متن راهنمای 

مناسبی باشد.
توجه دادن و تمرکز کردن روی چند نکتة بسیار ضروری است.

الف( روی سوراخ ها ممکن است عملیات دیگری مانند خزینه کردن، پخ زدن لب 
سوراخ یا برقو زدن آن نیز انجام شود.

ب( در صورتی که روی یک قطعه چند سوراخ زده می شود، روی دقت موقعیتی آنها 
به جهت هماهنگی های بعدی )وضعیت(بایستی دقیقاًً صحبت شود. بهتر است این 
کار با ارائه دو قطعه، مثاًل فالنچ انجام شود، زیرا که در همراه شدن آنها، موقعیت 

سوراخ ها اهمیت زیاد دارد.
اکنون با ارائه تعریف مته تیپ N می توان به بحث ادامه داد. ممکن است شما با 
نشان دادن مته N و بیان عملکرد آن از هنرجویان بخواهید که تعریفی برای مته 
ارائه کنند، به هر حال مته با تعریف گفته شده معرفی خواهد شد )مته ابزاری است 

برای سوراخ کاری(.
توانایی های مته برای سوراخ کاری در جنس های مختلف یادآوری شود. اما گفته 
شود که به دلیل واکنش های مختلف مواد در مقابل مته معمولی، مثاًلً شکننده 

بودن، سخت بودن، .... برای همه مواد نمی توان از آن استفاده کرد.
اکنون بایستی در مورد جنس مته صحبت کرد. به خصوص در مورد سرعت برش با 
مته از جنس های فوالد کربنی، فوالد آلیاژی و الماسه بحث شود. این نکته مشخص 
شود که اگر جنس مته کیفیت باالتری داشته باشد، سرعت برش را می توان افزایش 

داد. اکنون بایستی اجزای مته به خوبی معرفی شود.

جلسة دوازدهم
 تیز کردن مته تعریف سوراخ، متهـ 

واحد یادگیری : سوراخ کاری
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پس دربارة مته با دنباله استوانه، مخروط، نوک مته، شیار مته، دنباله، لبه برش، شیار 
براده، جان مته، انواع مته از نظر گام )N,W,H( و علل تغییر گام صحبت شود. در 
اینجا در صورت امکان انواع مته برای جنس های مختلف مثاًل فوالد، شیشه، چوب 

و... نشان داده شود )در صورت نبودن آنها از پوستر و یا اسالید استفاده شود.(

تیز کردن مته
 گفته شود که مته مانند هر ابزار دیگری، ممکن است کند شود و لبه های آن، 

توانایی الزم برای براده برداری را از دست بدهند.
به  ماشین  روی  را  نکرده(  کار  و  )نو  تیز  مته  یک  عمل  چگونگی  ابتدا  اینجا  در 
همراه عملکرد مته ای با همان قطر )مثاًل10( ولی کند، مقایسه کنید. آنگاه درباره 
چگونگی تیزکاری مته توضیح دهید. می توان در همین جا دستگاه مته تیزکن را 

معرفی و چگونگی عملکرد آن را تشریح نمود.
به هر حال در مورد روش های تیزکاری مته صحبت شود، سپس یک مته با رعایت 
از آنها  جوانب کامل ایمنی در حضور هنرجویان تیزکاری شود. سپس به هریک 
مته ای )مته 10، تیپ N مناسب است( داده شود که در حضور هنرآموز تیز کنند. 
هر مته تیز شده باید با کمک شابلون مته کنترل و بازدید و مشکالت ظاهری آن 
تذکر داده شود. گاه می توان مته تیز شده )توسط هنرجو( را به ماشین مته بست و 
کارایی آن را کنترل نمود. بدیهی است که تشویقاتی برای انجام کار خوب می توان 

در نظر گرفت.

نتیجه فعالیت هنرجو باید مستقالً ارائه شود، در حالی که حین انجام فعالیت مجاز به 
مشورت گرفتن ایده و دادن ایده باشد. می توان هر فعالیت را در زمان معین انجام داد و 

یا وقت کلی برای هر سه فعالیت در نظر گرفت.

یادداشت

تیزکردن مته 10 می باشد در اینجا بایستی در مورد فعالیت های 2، 3، 4 به طور کامل 
توضیح داده شود و راهنمایی های الزم انجام گیرد.

فعالیت 1

اندازة نسبتًاً بزرگ )و در  با   W,N,H  توضیح داده شود که هر هنرجو سه عدد مته 
صورت موجود نبودن، با اندازة حداقل 10( از انبار به همراه یک کولیس  0/02 تحویل 

بگیرد و پس از تنظیم یک جدول مطابق شکل، آن را پر کند.

فعالیت 2



فصل دوم: دروس و جلسات 

39

N یادداشتگامقطر مته5قطر مته4قطر مته3قطر مته2قطر مته1نوع مته

W گامقطر مته5قطر مته4قطر مته3قطر مته2قطر مته1نوع مته

H گامقطر مته5قطر مته4قطر مته3قطر مته2قطر مته1نوع مته

در فعالیت 3، هنرجو بایستی خود مستقاًل اقدام به تیزکاری مته کند. مته تیز شده 
به همراه گزارش انجام کار به هنرآموز ارائه شود. پس در این مورد توضیح دهید و  به 
هنرجو تفهیم شود که چه مواردی را برای ایمنی کار در نظر بگیرد. البته توضیحات 
می تواند برای جمع باشد )منابع اطالعاتی بیشتر مانند کتاب همراه و رایانه در اختیار 

هنرجو هست(.

فعالیت 3

گفته می شود که روش های تیزکاری مته متعدد است و از هنرجویان خواسته شود که 
تا جلسه بعد در مورد این روش ها تحقیق کنند و نتیجه را به صورت گزارش تحویل 

دهند. هنرآموز 

فعالیت 4

 هدف از پنج اندازه گیری آن است که، دیده شود که قطر مته در تمام طول یکسان است 
یا متغیر می باشد. پس در قسمت یادداشت یکی از این چند جمله نوشته خواهدشد: 
از  نبود/ قطر مته  بود/ قطر مته در همه طول یکسان  قطر مته در همه طول یکسان 

سمت نوک به طرف انتها کم می شود.

یادداشت
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توانایی های مته

هنرآموز محترم در مورد گیره بندی و دالیل آن توضیح کافی می دهند مثاًل:
 گیره بندی درست، انجام کار را با ضریب اطمینان باال میسر می سازد.

 گیره بندی درست، دقت انجام کار را زیاد می کند.
 ایمنی فردی، با گیره بندی درست امکان پذیر است.

از طرف دیگر:
مالی، خراب شدن  از جمله خسارت  بندی درست، خطرات مختلف   عدم گیره 

قطعه و مخاطرات جانی را به دنبال خواهد داشت.
در این موقع الزم است شما انواع قطعات کار را در دسترس داشته باشید برای نمونه:

 کارهای کوچک که باید مته ریز زده شوند.
 کارهای کوچک که باید مته بزرگ زده شوند.

 کارهای بلند که مته کوچک می خورند.

در اینجا، توانایی های مته بر شمرده می شود. برای نمونه:
 مته ابزاری است برای سوراخ کاری.   

 به کمک مته می توان در مواد مختلف سوراخ کاری کرد.
 سوراخ ها در ورق ها و قطعات نازک راه به در هستند.

 چه استفاده هایی از مته کاری و ایجاد سوراخ به عمل می آید.
 سوراخ ها در قطعات ضخیم و بدنه ها معموالً بن بست هستند.

 به کمک مته می توان سوراخ ها را به عمق دلخواه زد.
 مته ها را در حالت عادی با چه طول هایی می سازند.

 مته ها در حالت های خاص می توانند با چه طول هایی باشند.
زدن،  پخ  کردن،  )مانند خزینه  داد  می توان  به سوراخ  مته چه مشخصاتی  با   

مخروطی کردن و...(
بهتر است در مورد سوراخ های پخ دار، خزینه مخروطی، خزینه استوانه ای، مخروطی 
و غیره قطعاتی از قبل آماده شده ارائه شود. اگر از اسالید استفاده کنید هم بسیار 

خوب است.

گیره بندی

جلسة سیزدهم
 خنک کاری  ماشین های متهـ   گیره بندیـ  توانایی های  متهـ 

واحد یادگیری : سوراخ کاری
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 کارهای بزرگ که مته بزرگ می خورند.
 کارهای نازک که باید مته کاری شوند.

 کارهایی که شکل آنها گیره بندی ساده را امکان پذیر نمی کند )شکل آنها غیر هندسی 
است(.

 به هر حال در چگونگی گیره بندی و نیز مواردی که نیاز به گیره بندی نیست با 
مثال های مناسب تشریح شود.

همواره بر این شعار تأکید می شود که:
گیره بندی صد در صد مطمئن، در تمام روش های کاری، چه دستی و چه ماشینی، 
یک امر خدشه ناپذیر است. زیرا تأمین کننده سالمت کارگر و اطرافیان در محیط 

کار است.
از طرف دیگر در صورت امکان گیره بندی مناسب، همواره این کار را بر تمام مسائل 
دیگر ترجیح باید داد. برای نمونه کار بلند است و مته کوچک و نیروی چرخشی 
اما امکان بستن مناسب کار هم هست، در این صورت کار را  قابل توجه نیست، 

خواهیم بست.

هشدار!همیشه خطر در کمین فرد بی احتیاط است!

ماشین های مته
هنرآموز محترم در اینجا بایستی با آوردن ماشین های مته دستی مکانیکی، دستی 
برقی و بادی. انواع ماشین دستی را معرفی و توانایی های و جنبه های احتیاطی کار 

با آنها را تشریح کند.
آنگاه ماشین های مته رومیزی و پایه دار )ستونی( را مورد آموزش قرار دهد.

ابتدا می توان با سؤال کردن از هنرجویان به صورت مثالً:
ماشین مته که برای سوارخ کاری است، به نظر شما بایستی شامل چه امکاناتی باشد؟
با جمع آوری نظرات و تکمیل آنها، تقریباً مشخص خواهد شد که از یک ماشین مته 
ستونی، چه انتظاراتی داریم. آنگاه هنرآموز محترم جزء به جزء ماشین را توضیح 
خواهند داد. برای نمونه، میز، گیره، ستون، موتور، جعبه دنده تنظیم سرعت، گلویی 

و... شرح و سؤال و جواب خواهد شد.
اینک باید توانایی استفاده از مته با قطرهای مجاز ماشین شرح داده شود. در مورد 
چگونگی پیشروی مته )دستی و خودکار(، تنظیم دور روی ماشین شرح داده شود.
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 در ارتباط با گرم شدن قطعه و نوک مته در حین انجام کار توضیح داده شود و 
دربارة علل گرم شدن بیش از اندازة نوک مته صحبت شود. آنگاه نیاز به خنک کاری 
تشریح شود. مواد خنک کاری Z1 یا مایع صابون در اصطالح کارگاهی معرفی شود.

چگونگی امتزاج آب با مایع صابون )مثالً به نسبت یک بر پانزده( مطرح شود.
سپس در حضور دانش آموزان یک امتزاج )یک لیتر مایع صابون در پانزده لیتر آب( 

انجام شود.
برای  )مثالً  داده شود  دارند  کاری  به خنک  نیاز  که  کاری  مواد  مورد  در  توضیح 
فوالدها نیاز است ولی برای مس، آلومینیم الزم نیست(. ضمناً می توان با سؤال و 

جواب به نیاز یا عدم نیاز به مایع خنک کاری رسید.

خنک کاری

اکنون می توان از هنرجویان خواست که دور ماشین را تنظیم کنند، پیشروی خودکار 
مته را نیز روی پیشروی های کم چند بار تنظیم و بدون بستن مته، تمرین کنند.

فعالیت 5

S  برای چدنS  برای مسS  برایst37مسمواد مصنوعیچدنst37دورمته

3

8

12

25

بایستی  آنها  شود.  داده  قرار  هنرجویان  اختیار  در  کار  قطعه  چند  بایستی  اینجا  در 
قطعات را که به دالیل مختلف از جانب استاد انتخاب شده اند، گیره بندی نمایند. آنگاه 
این  گزارش  بایستی  پایان هنرجو  در  نمایند.  را گوشزد  نکته های الزم  استاد محترم 
فعالیت را بنویسد و نکاتی را که خود به آنها رسیده و یا در پرسش و پاسخ فهمیده 

نماید. درج 

فعالیت 6

 با در نظر گرفتن مته های 3، 8، 12 و 25 که از فوالد تندبر )HSS( می باشند، جدول 
زیر را کامل کنید )می توان این جدول را پس از توضیح راجع به دور مته درخواست 

نمود(.

فعالیت 7
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یا  خراب  دستگاه  با  کردن  کار  که  کند  تفهیم  را  مطلب  این  ابتدا  باید  هنرآموز 
معیوب، کاری نادرست و چه بسا خطرناک است. بنابراین تأکید شود که قبل از کار 
با دستگاه باید از سالم بودن و آماده  به کار بودن آن کاماًلًً مطمئن شد. به عالوه 
هرگز نباید با دستگاه هایی که اطالعات کامل راجع به کار کردن با آنها نداریم، کار 
کنیم. به این ترتیب برای کار با دستگاه مته )خطاب هنرآموز به هنرجویان( باید 

از موارد زیر مطمئن شوید:
و  استاد کار  مانند  افراد ذی ربط  از  با پرسش  آماده به کاری دستگاه  و  درستی   1

هنرآموز خود
2 انتخاب درست ابزار )مثاًل قطر درست مته(

3 آماده به کاری مته، سالم بودن سه نظام مته، درست بسته شدن مته، محکم شدن 
آن و برداشتن آچار

4 سالم بودن گیره و درستی گیره بندی )در صورت نیاز، گذاردن تخته در زیر کار(
آنگاه می توانید مته را با دقت در محل مورد نظر تنظیم کنید.

در اینجا متذکر می شوید که به دلیل حساسیت بسیار باالی چشم، عینک ایمنی 
از ضروریات اولیه است. کوتاه بودن موی سر )در صورت بلند بودن مو می توان از 
عرقچین استفاده کرد(، در غیر این صورت باید قطعاً از کار کردن هنرجو ممانعت 

شود( نداشتن هر گونه آستین مزاحم از نکات اولیه است.

کار با دستگاه معیوب مانند بازی با آتش است.

با کمک  اکنون می توان ماشین را روی دور مورد نظر تنظیم و سوراخ کاری را، حتمًاً 
به موقع استفاده شود. باید  از مواد خنک کاری  دست شروع کرد. 

فعالیت 8

جلسة چهاردهم
 دور مته سرعت برشـ 

واحد یادگیری : سوراخ کاری

را  کاری  سوراخ  می توان  آن(  از  کمتر  و  میلی متر   7 )حدود  کوچک  مته های  برای 
مستقیمًا انجام داد ولی برای مته های بزرگ تر می توانید از یک پیش مته، دقت کنید 
فقط یک پیش مته، تقریباً برابر جان مته استفاده کنید. این کار موجب راحت تر شدن 
کار خواهد بود. پس از این توضیحات ممکن است هنرجویان چند بار مسائل مطرح 

را بررسی کنند. شده 

یادداشت
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این سؤال را نیز می توان مطرح کرد:
به نظر شما استفاده از پیش مته های متعدد چه اشکالی دارد؟

در اینجا و بر طبق آنچه که در متن درس آمده، هنرآموز در مورد سرعت برش 
را تشریح می نماید.  dnV π=

1000
و دور مته و قطر مته توضیح می دهد و اجزاء رابطه

مسائل مطروحه در درس باید با دقت حل شوند. برای حل و بهره گیری مناسب:
1 ابتدا مسئله درست تفهیم شود و فرضیات موجود شناسایی و درخواست های 
مسئله به درستی مطرح شود. زمانی که هنرجویان مسئله را درک کردند و دیگر 

سؤالی باقی نبود، مسئله حل خواهد شد.
ماشین  دورانی  سرعت  جدول  از  استفاده  چگونگی  متن،  مسائل  حل  از  پس   2
برش  مقدماتی سرعت  کارهای  در  که  تفهیم شود  باید  داده شود. ضمناً  آموزش 
دست کم یک مرحله کمتر از دور محاسبه شده باشد. )دور کمتر موجود، نسبت به 
 st37 دور محاسبه شده(. برای نمونه اگر قطر مته 14 و سرعت مجاز برش فوالد

dnبرابر 24 متر بر دقیقه باشد،  / nV n r.p.mπ × ×= ⇒ = ⇒ =3 14 14
24 546

1000 1000
دور به دست آمده 546 دور بر دقیقه می باشد که اگر حدود 300 تا 350 در نظر 

گرفته شود بهتر خواهد بود.
پیش از شروع فعالیت باید دوباره و خیلی محکم در ارتباط با شایستگی های غیرفنی 
مانند رعایت حق دیگران، دقت در کار با تجهیزات و رعایت اصول صرفه جویی، پاک 
نگه داشتن محیط کار، پاک نگه داشتن ذهن و تلطیف آن با نام و یاد خدا تأکید شود.

 محاسبه دور مته است که باید در حضور هنرآموز انجام شود.
در اینجا قطر مته 10، سرعت برش 24 متر بر دقیقه، جنس مته از فوالد تندبر و جنس 

مواد st37 می باشد.

فعالیت 9

اگر جنس مواد برنج و سرعت مجاز برش 30 متر بر دقیقه و قطر مته 12 باشد )جنس 
مته فوالد تندبر(، دور محاسبه شود. در اینجا درستی نتیحه باید با مشورت دوستان 

تأیید شود.

فعالیت 10

با در نظر گرفتن قطر مته برابر 6، جنس مس، سرعت مجاز برش 60 متر بر دقیقه و 
جنس مته از فوالد تندبر، دور محاسبه شود.

فعالیت 11

در این فعالیت دریافت چهار مته با قطرهای 4/5، 5/5، 7 و 8/5 ضروری است. سپس 
دورهای الزم برای آنها محاسبه و دورهای پیشنهادی )کمتر از دور محاسبه شده( را 

یادداشت کنید که در گزارش کار کلی درج شود.

فعالیت 12
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اینک می توان با مته های دریافتی، با رعایت کلیه جوانب ایمنی و شایستگی های 
غیرفنی، اقدام به زدن مته کنید. روشن است که چهار بار )و هر بار برای یک مته( 

دور ماشین تنظیم و مته مورد نظر زده شود.

دقت در انجام کار، ما را از دوباره کاری و اتالف وقت و وسایل بی نیاز می کند.

هنرآموز  محترم در مورد چگونگی فشار دست و نکته های ضروری دیگر تذکرات الزم 
را بدهد. البته نکات آورده شده در متن درس را نیز می توان تکرار و تأکید کرد.

یادداشت

هشدار! هرگز دستگاه روشن را ترک نکنید.

 اکنون می توان قطعه شاسی را کار کرد که برای بستن آن باید حتمًاً تکه ای مناسب از 
تخته را زیر آن قرار داد.

فعالیت 14

در این موقع قطعه کاری را مطابق شکل آماده کنید. 
متن  در  )جزئیات  دهد  توضیح  قطعه  کردن  آماده به کار  با  ارتباط  در  هنرآموز  مجددًا 

است(. آمده  درس 

فعالیت 13

قطعات  روی  الزم  کاری های  سوراخ  اضافه  به  کامیون  به  مربوط  کارهای  خزینه کاری 
شود. انجام  کامیون 

فعالیت 16

فعالیت 15این فعالیت برای خزینه کاری است.

می توان با این جمله به درس پایان داد.
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مهره
مهره سوراخی است استوانه ای )گاهی مخروطی( که در آن دندانه برای بستن پیچ 

ایجاد شده است. 
می توان تدریس را با جمله باال شروع کرد. اما می توان با بهره گیری از چند پوستر 
یا اسالید نیز توانایی پیچ و مهره را برای اتصال، نمایش داد. به هر حال می توان 
درس را با گفتاری اجمالی در مورد اتصاالت شروع کرد و در مورد پیچ و مهره، به 
عنوان مهم ترین روش اتصال موقت صحبت کاملی داشت. می توان اتصاالتی را به 

عنوان نمونه نشان داد که در آنها، دو قطعه 
الف( به کمک پیچ و مهره به هم متصل می شوند.

ب( به کمک پیچ و مهره ای که در قطعه  دوم ایجاد شده، به هم وصل می شوند.
پ( به کمک پیچ دو سر دنده و مهره به هم وصل می شوند.

قالویز

 قالویز ابزاری است که به کمک آن در سوراخ، دندانه به وجود می آید.
به عبارتی دیگر: قالویز ابزاری است برای ساخت مهره 

مهره به صورت مجزا و یا در بدنه ها ایجاد می شود.
در اینجا بایستی نمونه هایی از مهره )یا آچار خورهای مختلف( و نیز مهره های ایجاد 

شده در بدنه نشان داده شود.
اکنون الزم است، شرحی مبسوط در مورد دندانه و پروفیل آن داده شود و مفاهیمی 
مانند گام، عمق دندانه، تعداد دنده، تختی سر دندانه و قوس پای دندانه و زاویة 
استفاده کرد.  اسالید می توان  یا  پوستر  از  اینجا  در  تفهیم شود.  به خوبی  دندانه 
گونه ای  به  پیچ  برای  شده  استاندارد  نامی  اندازة های  ویژه  به  و  پیچ  نامی  اندازة 

روشن بررسی شود.
یک جدول موجود برای اندازه های پیچ ضروری است.

با آوردن نمونه هایی مانند M10×1 ،M10 و... دسته بندی پیچ ها به دندانه ظریف 
و دندانه خشن تشریح شود. مثال: سه گام استاندارد شده برای پیچ M10 موجود 
با دندانة خشن، زاویة 60 درجه، دنده مثلثی  است. M10 به معنی پیچ متریک 
و  درجه  زاویة 60  و   10 اندازة  نامی  با  متریک  پیچ  معنی  به   M10×1 و  است. 

جلسة پانزدهم
 قالویز مهرهـ 

واحد یادگیری : قالویزکاری



فصل دوم: دروس و جلسات 

47

دندانه   ظریف می باشد. 
برای پیچ 10، سه گام موجود است، گام 1/5 خشن و گام های 1/25 و 1 ظریف.

در اینجا استاد راهنمایی می کند که هر هنرجو بایستی حداقل نام ده مورد پیچ و مهره 
را بیاورید، ضمناً نام و دستگاه یا سازه مربوطه را شناسایی کند و در برگه گزارش کار 

بنویسد و به استاد تحویل دهد.

فعالیت 1

اگر نتایج در یک جدول به صورت زیر درج شود بهتر است )فقط پیچ و مهره   اتصال (.

 نامنام سازهنام سازهنام سازهنام سازه
دستگاه

 نام
دستگاه

 نام
دستگاه

 نام
دستگاه

 نام
نام سازهدستکاه

گیرهنام سازه

 پیچ و مهره
جدا

 پیچ و
 مهره
M12

 پیچ و مهره
در بدنه

برای نمونه یک ستون پر شده مربوط به پیچ و مهره برای بستن گیرة رومیزی است.
پس از بررسی نتایج، فعالیت 2 انجام خواهد گرفت.

معین کنید روی این شاسی چند مورد مهره وجود دارد.

در اینجا نقشه کامل شاسی بایستی با اندازه بزرگ ارائه شود و موارد مربوط به مهره، 
روی آن کاماًلًً روشن توضیح داده شود. سپس به هنرجویان این کار داده شود که:

فعالیت 2

در هر مورد چه پیچی و با چه مشخصاتی وصل خواهد شد.
مهره های موجود راه به در هستند یا بن بست؟

آنگاه گزارش کار به استاد تحویل شود. این گزارش کار بایستی شامل محاسبه های 
الزم برای مته هایی که در ساخت پیچ های M20 ,M10 ,M8 ,M6 ,M5 به کار 

می روند نیز باشد.
مانند جدول داده شده در متن درس.

برای نمونه برای ساخت مهرة M5، قطر مته باید برابر 4/13 باشد، زیرا:
M5 4/13  = 0/8 × 1/0826 ـ 5 = قطر مته برای مهرة

اکنون باید مته های موجود را بررسی کرد. آیا مته 4/13 موجود است؟ و اگر نیست 
باید 4/2 انتخاب شود. گزارش کار کامل بایستی در اختیار استاد قرار گیرد.
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قالویز کاری
قالویز کاری ساده ترین روش برای ساخت مهره می باشد. این کار را می توان با دست 

انجام داد و یا از ماشین کمک گرفت.
اکنون با کمک یک پوستر کاماًلً روشن و واضح اجزای یک قالویز نمایش و بررسی 
و  )دستی(  تایی  دو  و  تایی  سه   سری های  در  قالویزها  که  می شود  گفته  شود. 
همچنین تکی برای کار با دست موجود است. گفته شود که در قالویزهای دستی 
معموالً شیار قالویز ساده خواهد بود. اما قالویزهای ماشینی، اغلب مارپیچ می باشند. 

بدیهی است همة انواع قالویز روی میز استاد برای بررسی آماده است.
از نظر دندانه و نیز شناسایی پیشرو و پسروی آن  تایی  چگونگی قالویزهای سه 

باید تبیین شود.

توانایی براده برداری قالویز پیشرو )حدود 55 درصد( و قالویز میان نرو )حدود 30 
باید شرح داده شود  نهایت قالویز پسرو حدود 15 درصد است که  درصد( و در 
)شرح وظایف هر کدام از سه قالویز( عمل قالویز پسرو »پرداخت« و » به اندازة 

دقیق رساندن« مشخص شود.
در اینجا هنرجو باید به توانایی بیان قالویز کاری، تعریف قالویز و شناسایی دقیق 

آن برسد.
اکنون دسته قالویز )قالویز گردان( و طرز کار با آن بایستی معرفی و تفهیم شود. 
تأکید بر اینکه برای هر اندازه از قالویز باید از دستة قالویز مناسب استفاده کرد، 

ضروری است.

سری سه تایی قالویز M8، یک مهرة شش گوش M8، شابلون دنده شمار و یک 
پیچ M8 با سر شش گوش. اکنون باید در برگ گزارش کار، این پرسش ها پاسخ 

داده شوند:
1 گام قالویز چیست؟ آیا گام مهره هم همان خواهد بود؟ نوع دندانه چیست؟ 

)ظریف یا خشن(

جلسة شانزدهم
 تکنیک های قالویزکاری  قالویزکاریـ 

واحد یادگیری : قالویزکاری

فعالیت 3هر هنرجو بایستی وسایل زیر را آماده کند و از آماده به کاری آنها مطمئن شود. 
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2 آیا گام دندانه روی هر سه قالویز )در سری سه تایی( یکسان است؟
3 عالئم و نشانه های موجود روی قالویز چه مفهومی دارند؟

با دست( بگردانید و  در مهرة موجود استاندارد، هر سه قالویز را به نوبت )حتماً 
نتایج را در گزارش کار درج کنید. گزارش ها تحویل استاد داده خواهد شد.

قالویز کاری )انجام کار ساخت مهره(
عمل ساخت مهره به کمک قالویز را قالویز کاری می گویند.

ابعاد  )با حدود  کوچک  کاری  قطعه  بستن  با  محترم  استاد  که  است  الزم  اکنون 
قباًل  قطعه  این  در   ( نمایند:  مشخص  دقیقاًً  را  زیر  موارد  درگیره،   )50×50×10

سوراخ 6/7 زده شده است و تیزی لبه ها به کمک یک مته گرفته شده است(.

1 چگونگی بستن درست قطعه درگیره )و کنترل افقی بودن آن با تراز(
2 ارتفاع مناسب برای گیره.

3 قرار دادن قالویز پیشرو در سوراخ و کنترل عمود بودن آن با گونیا.
4 قرار دادن دسته قالویز روی آن و یاد آوری نکات ایمنی )مثالً اندازة مناسب دسته(. 

5   جهت گرداندن قالویز پیشرو.
6 به کار بردن روغن برای خنک کردن و روانسازی با روغن دان مناسب )روغن  

30 یا40(
7 فشار اولیه برای درگیری قالویز به گونه ای یکسان از هر دو طرف، با توجه به 

قطر قالویز.
8 چرخاندن مالیم دسته قالویز، و برداشتن فشار عمودی، پس از درگیری قالویز.
9 گرداندن تا زمانی که احساس درگیری بیش از حد است )برگرداندن قالویز در 

هر دور گردش به طور مرتب توصیه نمی شود(.
10  استفادة متناوب از قالویزهای پیشرو و میانرو مناسب است.
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در اینجا هنرجو بایستی با برداشت هایی که از سخنان استاد داشته است و دیدن 
فیلم آموزشی، گزارش کار کامل تهیه و به استاد تحویل دهد.

نقشه در کتاب کار آمده است. استاد بر مراحل سوراخ کاری نظارت خواهند داشت.
ضمناً اگر این قطعه از قبل )در مته کاری( آماده است، می توان قالویز کاری را روی 

آن انجام داد.
توضیح داده شود که فشار اولیه برای شروع به کار برای قالویز کوچک کمتر و برای 
قالویز بزرگ تر کمی بیشتر است. در استفاده از مواد روانساز، گونیایی کردن و... 

تأکیدات مجدد صورت گیرد.

راهنمایی های الزم برای انجام کار عملی به جهت ساخت مهره های  M10,M8,M6  ,M5صورت 
پذیرد. در اینجا قطعه کار انتخابی 10×50×50 خواهد بود که چهار سنبه برای سوراخ  های 

4/2، 5 ، 6/7 و 8/5 زده خواهد شد.

فعالیت 4
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تکنیک های قالویزکاری
هنرآموز در این جلسه در مورد باقیماندة تکنیک های قالویز کاری صحبت خواهند 
کرد و ضمناًً در مورد سؤاالت و مشکالتی که در انجام کارهای قبلی برای هنرجویان 
پیش آمده بحث و بررسی خواهد شد. تأکید بر دقت حین انجام کار بشود که تا حد 

ممکن از شکستن قالویز جلوگیری شود. 
چند نکته که در این راستا کمک خواهند کرد عبارت اند از:

1 دقت بیشتر در گونیا بودن قالویز.
2 به محض احساس نیروی بیشتر برای قالویز کاری، باید قالویز پیشرو را از کار 
خارج نمود و قالویز میانرو را زد. به محض احساس نیروی بیشتر از حد برای قالویز 
میانرو، قالویز خارج شده و قالویز پیشرو زده شود. این کار به تناوب صورت پذیرد 

تا کار تمام شود.
3 با تأکید بر گونیایی بودن قالویز، به کار بردن دستة مناسب، روغن کاری مداوم، 
که  نیاوردن، کوشش شود  اضافی  فشار  در  قالویز، دقت  به  نیاوردن  فشار جانبی 
از شکستن قالویز جلوگیری شود. به این ترتیب هنرجو بایستی به محض  اصوالً 
مشاهدة مشکل با استاد مشورت کند. البته در صورت شکستن قالویز باید بی درنگ 

استاد در جریان امر قرار گیرد.

این  برای  است.  نظر  مورد  بن بست  در یک سوراخ   M8 قالویز زدن  فعالیت،  این  در 
جمع  سوراخ  عمق  در  که  براده هایی  باید  از گاهی  هر  که  شود  داده  توضیح  مرحله 
می شوند، تخلیه شود. بنابراین با زدن مته با قطر 6/7 و به عمق 16، در قطعه کاری که 
در کتاب کار داده شده، کار شروع خواهد شد. عمق مهرة دندانه شده برابر 12 می باشد.

فعالیت 5

البته قطعة کار مکعب به یال 20 می باشد. این مهره با عمق زیادتر، نیاز به مراقبت 
زیادتر نیز دارد. درستی مهره را با پیچ استاندارد M8 کنترل کنید.

جلسة هفدهم 
تکنیک های قالویزکاری ـ کار روی مواد دیگر 

واحد یادگیری : قالویزکاری
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کار روی مواد دیگر
در اینجا استاد محترم در مورد موادی مانند آلومینیوم، مس از جنبۀ نرم تر بودن 
نسبت به فوالد و برخی مواد سخت توضیحاتی می دهند، آنگاه با بررسی مته های 

تیپ N و W و H موارد الزم گفته خواهد شد.
که  نکته  این  تفهیم  و  پوستر(  به کمک   ( قالویزها  دندانۀ  فرم  در  دقت  با  ضمناًً 
در قالویزها، زاویۀ آزاد هم موجود است )برخی زاویۀ آزاد دارند و برخی ندارند( 
می توان برای مواد نرم تر، از قالویز با زاویۀ آزاد استفاده کرد. در اینجا بهتر است 
انواعی از قالویز مانند قالویزهای کوچک، قالویز اینچی، قالویز چپگرد، قالویزهای 

دنده ظریف و... را برای آشنایی بیشتر ارائه کرد.
در صورت باقی بودن وقت ممکن است در موادی چون آلومینیوم و مس قالویز کاری 

صورت گیرد.

در اینجا در پیشانی یک میلگرد باید مهره ایجاد شود. مسئله با کار فعالیت 5 تفاوتی 
ندارد اما بدنه که به شکل استوانه است بایستی به درستی گیره بندی شود. بنابراین 

درستی گیره بندی بایستی توسط شما دقیقًاً کنترل شود.
در این قطعه باید قالویز M10 زده شود. عمق سوراخ 20 و طول دندانه 15 خواهد بود. 

درستی و کامل شدن مهره را با پیچ استاندارد M10 بررسی کنید.

فعالیت 6

از قبل سوراخ کاری شده است، قالویز کاری شود.  بایستی قطعۀ شاسی که  اینجا  در 
کنترل شوند. مربوطه  پیچ های  با  مهره ها  درستی 

فعالیت 7
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پیچ
هنرآموز در این جلسه الزم است در مورد روش های ساختن پیچ به اختصار بگوید.
تأکید بر اینکه ساخت پیچ نسبت به ساخت مهره خیلی آسان تر است و روش های 
آن نیز متنوع تر، الزم است. ضمناًً گفته شود که گرچه ساخت پیچ یا حدیده بسیار 

مهم است، اما ساخت با حدیده، مهم ترین روش در صنعت نیست.
دندانه  نام  به  شیاری  آن  روی  که  مخروطی(  )یا  استوانه ای  است  میله ای  پیچ، 

وجود  دارد.
دندانه ها مارپیچ و با فاصلۀ مساوی قرار دارند. طبق مطالب کتاب کار هم می توان 

صحبت داشت.

حدیده
حدیده ابزاری است که به کمک آن می توان روی میله، دندانه ایجاد کرد. در اینجا 
استاد محترم بایستی انواع حدیده را برای مشاهده و بررسی به هنرجویان معرفی 
دوپارچه،  حدیده  چاکدار،  یکپارچه  حدیده  چاک،  بدون  یکپارچه،  حدیده  کند. 
حدیده لوله. میلۀ دندانه شده که در حقیقت حاصل کار یک حدیده است هم نشان 

داده شود.
اگر بتوان با کمک پوستر، جزئیات دندانه پیچ را معرفی کرد بهتر است، در غیر این 
صورت فیلم و یا ترسیم روی تابلو الزم است. ممکن است در مورد نمایش پیچ در 
نقشه نیز )مطابق عناوین کتاب( صحبت شود. در مورد پیچ با سر آچار خور، پیچ 
دو سر دندانۀ راستگرد و پیچ دو سر دندانۀ راستگرد، چپگرد بحث شود، زیرا در 

خواندن نقشه برای ساخت اهمیت دارد.
اکنون انواع دندانه به کمک پوستر بررسی و مزایای هر کدام بر شمرده شود. روشن 

است که استاد، جا برای سؤال و جواب باز خواهند کرد.
پس به کوتاهی در مورد پیچ های اتصال و پیچ های حرکتی صحبت خواهد شد)در 

حدود مطالب مندرج در متن کتاب اصلی(.
در کل راجع به موارد زیر صحبت های الزم انجام شود:

 پیچ یک راهه و پیچ چند راهه و مزایای هر کدام
 چگونگی شناسایی و تفکیک پیچ یک راهه با پیچ چند راهه

جلسة هجدهم 
پیچـ  روش های ساختن پیچـ  حدیده 

واحد یادگیری : حدیده کاری 
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چگونگی نمایش و اندازه گذاری یک پیچ راستگرد و یک پیچ چپگرد
چگونگی نمایش و انطباق پیچ و مهره در نقشه. )به دلیل نیاز در نقشه خوانی(

نمایش پیچ و مهره ای که در بدنه ایجاد شده است.

در اینجا هنرجویان بایستی نمونه هایی از پیچ و مهره را )ترجیحًا در کارگاه( شناسایی 
نمایند. شکل پیچ ها از نظر دندانه شناسایی و نوع آچار خور معین شود. نتیجه باید 

به صورت گزارش کار تحویل استاد شود.

فعالیت 1

در اینجا باید هنرجویان به نقشۀ کار، شاسی کامیون مراجعه کنند و تعیین کنند که 
چند پیچ و با چه مشخصاتی برای آن الزم است ) به صورت مثاًل M5× 20  که در آن 5 
اندازۀ نامی پیچ است و 20 طول آن(. با تکمیل جدول داده شده در متن اصلی، گزارش 

کار مربوط به فعالیت 2 تکمیل و به استاد تحویل می شود.

فعالیت 2
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ساخت پیچ
روش های ساخت پیچ برخالف مهره بسیار گوناگون و در تمام موارد مقرون به صرفه 
است. این مطلب با سخنرانی گفته می شود و فیلمی در ارتباط با روش های تولید 

پیچ پخش شود.
در اینجا خاطر نشان می شود که قصد ما ساخت پیچ به کمک حدیده است. اما به 
دلیل آنکه فلزات نرم و نسبتاً نرم در اثر فشار قابلیت جابه جایی دارند، در اثر فشار 
براده برداری، میله گرد تا حدودی تغییر اندازة می دهد، در نتیجه توصیه می شود 

که قطر میله از اندازة نامی چند دهم کوچک تر انتخاب شود. 
پس برای ساخت یک پیچ M10 در نظر گرفتن قطر اّولیۀ میله برابر 9/85 خیلی 
مناسب است. شما می توانید یک میله با قطر10 را که از مستقیم بودن آن اطمینان 
دارید و یا با کمک خط کش مویی، مستقیم بودن آن را کنترل می کنید، انتخاب 

نمایید. آنگاه با کمک کاغذ سنباده، حدود 0/1 تا 0/15 از قطر آن بکاهید.
البته استاد محترم می تواند در صورت موجود بودن امکانات، ابتدا میله با قطر 9/85 
را در اختیار هنرجویان بگذارد. ایجاد یک پخ در سر میله به کمک سوهان یا کاغذ 

سنباده خیلی مناسب است.
در اینجا استاد محترم کمی دقیق تر به تفاوت دندانه در پیچ با مهره اشاره می کند. 
برای نمونه ارتفاع دندانه در مهره، تا حدودی کمتر از ارتفاع دندانه در پیچ است زیرا 

در مهره، ارتفاع دندانه برابر 0/54 گام و در پیچ برابر 0/61 گام است.
 St37 0/1- اندازة نامی پیچ= قطر میله. برای فلزات نرم و p در مجموع طبق رابطۀ

مناسب است.

برای پیچ های M10 ,M8 ,M6 ,M5 قطر میلۀ الزم را تعیین کنید. ) هر هنرجو بایستی 
مستقیمًا و به تنهایی این کار را انجام دهد(.

سپس جدول داده شده در کتاب اصلی پر شده و به همراه گزارش کار تحویل هنرآموز  شود.

فعالیت 3

جلسة نوزدهم
 ساخت پیچـ  حدیده 

واحد یادگیری : حدیده کاری 



فصل دوم: دروس و جلسات 

57

انواع حدیده
حقیقت  در  حدیده  ساخت.  پیچ  می توان  آن  کمک  به  که  است  ابزاری  حدیده 

مهره ای است که در آن لبه های برش تعبیه شده است.
استاد در اینجا در مورد انواع حدیده )طبق کتاب( بحث می کند و مزایا و معایب 

آنها را بیان می دارد.
الف( حدیده چاکدار امکان ساخت پیچ را به صورت تقریبی و نسبتاً خشن و سپس 

پرداخت دارد.
ب( حدیده بدون چاک، پیچ را با دقت استاندارد آن می سازد. اما انجام براده برداری 

کامل، فشار زیادی را بر آن وارد خواهد کرد.
پ( کار با حدیده دو پارچه راحت است اما نتیجه ممکن است دقت کافی را نداشته  باشد.

ث( از حدیده شش گوش برای اصالح پیچ های آسیب دیده استفاده می شود.
اکنون تشریح کامل دسته حدیده، پیچ های روی آن و چگونگی استفاده از آن مورد 

بحث قرار خواهد گرفت و اجزای آن با دقت بررسی می شود.

در اینجا به هنرجویان انواع حدیده با دسته های مربوطه داده می شود. آنها باید تک تک 
حدیده ها )به ویژه حدیده چاکدار، حدیده یکپارچه، و حدیده دوپارچه( را در دستۀ 
مربوط به خودشان قرار دهند. ضمن تجزیه و تحلیل گفته های استاد، مزایا و معایب هر 

کدام را دسته بندی می کنند و به همراه گزارش کار به استاد تحویل می دهند.

فعالیت 4

عملیات حدیده کاری
مراحل شروع به ساخت پیچ، آماده سازی و موارد مربوطه بایستی کاماًل زیر نظر 
استاد انجام شود. قبل از شروع به کار باید میله از نظر قطر کاماًل کنترل شود. این 

نکات شایستۀ یاد آوری و آموزش است:
1 بستن میله میان دو قطعه V شکل و کنترل عمودی بودن آن )با تراز(

2 قرار دادن حدیده به آرامی روی میله. کنترل درست قرار گرفتن حدیده
3 شروع به کار با فشار مناسب حدیده روی کار )جهت درگیری دندانه ها با کار(

4 هنگام کار باید، میله تا حد ممکن کوتاه بسته شده باشد و مشخصات حدیده 
در دید شما باشد.

جلسة بیستم 
  انواع حدیدهـ  عملیات حدیده کاریـ  حدیده  دوپارچه 

واحد یادگیری : حدیده کاری 
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5 پس از درگیری، برداشتن فشار و فقط چرخاندن )روغن کاری به مقدار کافی(
6  در صورت احساس سفت شدن حدیده، کمی آن را برگردانید و دوباره به کار 

ادامه دهید.
7 باز کردن چاک حدیده، در مورد حدیده چاکدار

8 تنظیم حدیده پس از پیمودن طول پیچ و براده برداری مجدد )حدیده چاکدار(
9 نهایت کنترل با یک مهرة استاندارد

با توجه به موارد گفته شده، دیدن فیلم هایی که در اختیارتان بوده است و 9  اکنون 
مواردی که تجربه کرده اید، می توانید روش ساخت یک پیچ و نکات مربوطه را به صورت 

یک گزارش تهیه و به من )استاد( تحویل دهید.

فعالیت 5

اکنون باید میله ای به قطر 10 و طول 100 را از دو طرف به کمک حدیده بدون چاک 
دندانه کنید قرار است در یک سمت پیچ M10 )خشن با گام 1/5( و در سر دیگر پیچ 

M10×1)ظریف با گام 1( ساخته شود. طول دندانه در هر دو طرف 20 خواهد بود.

فعالیت 6

تمام کارها را دوباره برای میله ای دیگر، با حدیده چاک دار انجام دهید و میلۀ حاصل را 
از نظر اعوجاج با میلۀ قبلی مقایسه کنید.

فعالیت 7

یک میله با مشخصات قبل باید در تمام طول دنده شود. کار را کوتاه ببندید و مرحله 
به مرحله حدیده کاری را انجام دهید. کوتاه بستن به خاطر جلوگیری از موج دار شدن 

)اعوجاج( است.

فعالیت 8

آیا می توانید روشی را بگویید که در هنگام بستن پیچ در گیره، هیچ گونه صدمه ای 
به پیچ وارد نشود؟

پرسش

)اگر میله ها قباًل  به اندازۀ الزم الغر شده باشند بهتر است(
بار دیگر تکرار می شود که میله باید کوتاه بسته شود زیرا به احتمال زیاد میلۀ بلند 

دچار تغییر شکل خواهد شد.

یادداشت: 
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انجام  پیچ  ابتدای  تنظیم،در  پیچ  کردن  سفتر  عمل  همواره  که  می شود  پیشنهاد 
شود)چرا؟(

نکته

حدیده  دو پارچه
در اینجا هدف، کار با حدیده دوپارچه می باشد. به نکات زیر توجه کنید:

طول میله با قطر 20 برابر 50 می باشد )که قبالً  0/25 از قطر آن کم شده یعنی 
19/75 می باشد(

طول 25 از آن باید دندانه شود.
دقت شود که میله دقیقاً عمودی بسته شود )داخل گیره به کمک قطعات V شکل(
مزیت حدیده دوپارچه آن است که خود میزان است )یعنی به صورت دقیق و گونیا 

روی میله تنظیم می شود(.
حدیده را روی میله قرار دهید. آنگاه کمی آن  را سفت کنید. حدیده را بچرخانید 

تا دندانه با عمق کم حاصل شود.
با بستن دوبارة آن )سفت تر کردن پیچ( حدیده را برای براده برداری دوباره آماده 

کنید و بگردانید. روغن به میزان الزم زده شود.
عمل سفت کردن و براده برداری را آنقدر ادامه دهید که پیچ تقریباً آماده شود.

اکنون با مهره ای استاندارد ) پیش ساخته( کار را از نظر تمام شدن آن بررسی کنید.

پس از اتمام کار، گزارش کار باید تحویل شود ) به همراه قطعۀ کار(
گزارش کار حتماً باید شامل مقایسۀ حدیده ها و مشکالت حین انجام کار باشد.

ضمناً بایستی هنرجو نظرات خود را در مورد هر سه نوع حدیده بیان کند.
در زمان باقیمانده می توان کارهای به جا مانده را انجام داد.
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مقد  مه
بیان  تولید  ابتدا مقدمه اي در مورد روش هاي  از درس  این قسمت  تدریس  برای 
آنها  از  و  تولید چیست  بپرسید که  از هنرجویان  ارائه مقدمه  نمایید و در هنگام 
بخواهید که برداشتشان را از تولید قطعات بیان کنند. سعي کنید در هنگام بیان 
مقدمه فیلم هایي که در اختیار دارید را به نمایش بگذارید و توصیه کنید که با دقت 
فیلم را نگاه کنند. در هر قسمت که توانستید سؤالي انگیزشي در مورد روش هاي 
تولید از هنرجویان بپرسید. به نحوي که باعث توجه بیشتر آنها به روش تولید و 
موضوع فیلم شود. سعي کنید که در فرصت هاي مناسب از هنرجویان بخواهید که 
سؤال هایي مطرح کنند و براي پاسخ دادن به این سؤاالت از دیگر هنرجویان کمک 
بگیرید یعني ابتدا از دیگر هنرجویان بخواهید که در صورت آگاهي از جواب سؤال   ، 

نظر خود را اعالم نمایند.
سپس با توضیحات خود، جواب صحیح را به هنرجو بدهید. این امر باعث خواهد 
ایجاد شود به نحوي که بخواهند اطالعات  شد که فضاي رقابتي بین هنرجویان 
خود را به رخ یکدیگر بکشند و با هدایت شما این فضا به فضاي بحث و تبادل نظر 

تبدیل شود.

تراشكاري :
براي تدریس این قسمت قبل از ورود به کالس چند قطعه که به روش تراشکاري 
و فرزکاري تولید شده اند یعني قطعات استوانه اي و قطعات داراي سطوح مستوي 
را به کالس ببرید و قبل از تعریف تراشکاري، آنها را نمایش دهید و از هنرجویان 
بخواهید که نظر خود را دربارة تفاوت شیوة تولید این قطعات بیان کنند و در ادامه 
قطعاتي که با روش تراشکاري تولید شده اند را کنار هم قرار دهید و قطعات تولید 

شده با سایر روش ها را نیز در کنار هم قرار بدهید.
بدین وسیله به هنرجویان تفهیم کنید که با هر یک از روش هاي تولید، قطعات 
فرایند  تراشکاري  قسمت  و  فیلم  به وسیله،  نمود. سپس  تولید  مي توان  را  خاصي 

تراشکاري را شرح دهید و تعریف تراشکاري را بیان کنید.
مثال: مداد تراش را براي هنرجویان مطرح کنید و بپرسید که آیا مي توان به وسیله 
مداد تراش سطحي را بتراشید که پس از تراشیده شدن داراي سطوح تخت مانند 

چهارگوش یا سه گوش باشد.

جلسة بیست و یكم
تراشكاریـ  تاریخچه ـ   معرفی دستگاه 

واحد یادگیری :  تراشكاری
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اگر جواب خیر را از هنرجویان دریافت نمودید باز بپرسید که چرا نمي تواند سطح 
مداد تراشیده شده چهارگوش باشد.

علت را توضیح دهید چون حرکت قطعه به صورت دوراني است لذا ابزار که همان 
تیغه مداد تراش است از تمام سطح یکنواخت براده برداري مي کند و چون تیغه تراش 
روي لبه سوراخ مخروطي قرار گرفته لذا مداد تراشیده شده به شکل مخروط خواهد 
بود. پس از این توضیحات به معرفي دستگاه تراش بپردازید و کارایي آن را شرح 
دهید و سیر تکاملي آن را به طور کامل بیان کنید که در تمام کتاب هاي مربوط 
به تراشکاري با عنوان تاریخچه پیدایش دستگاه تراش آمده است که در زیر براي 

اطالعات بیشتر مختصر توضیح داده مي شود.

دانش افزایي
دستگاه های تراش از ابتدایی ترین نوع ماشین های ابزار به شمار می روند. تاریخچۀ 
آن از قرن 17 و 18 میالدی شروع شده است. قدیمی ترین روش تراش، تراشیدن 
چوب به وسیله درخت است. بدین معنی که دو سر چوب را بین دو درخت قرار داده 
و یک طناب به شاخه درخت می بستند و آن را حول چوب مورد نظر می پیچیدند. 
طرف دیگر طناب را شخص دیگری گرفته و با دست طناب را به حرکت درمی آورد. 
را می تراشیده  رنده، چوب  با  است  قرار داشته  مقابل  شخص دومی که در طرف 
است. این روش کم کم تکامل یافت تا در سال 1740 میالدی اّولین دستگاه تراش 
در فرانسه شکل گرفت. در این دستگاه تراش حرکت چرخشی محور اصلی به وسیلۀ 
دست تأمین می شد. در این ماشین محور اصلی توسط دو چرخ دنده ساده به میله 
در سال 1796  بود.  فراهم شده  نیز  پیچ  تراشیدن  امکان  و  بود  متصل  پیچ بری 
دستگاه  اّولین بار  برای   ]Freetand[ فری تند  نام  به  انگلیسی  نفر  یک  میالدی 
تراشی ساخت که دارای میله پیچ بری بود و با عوض کردن چرخ دنده های روی 

محور اصلی و محور پیچ بری می توانست پیچ های مختلف را بتراشد.
در همین سال ها دستگاه تراشی ابداع گردید که با استفاده از پدال محور کار آن به 
گردش درمی آمد. در سال های 1800 تا 1830 دستگاه های تراشی با بدنۀ چوبی و 
پایۀ آهنی ساخته شد. در سال 1850 دستگاه تراشی با بدنۀ آهنی ساخته شد و در 
سال 1853 در نیویورک دستگاه تراشی با ریل هایی به طول 20 فوت که کارهایی 
به قطر 10 اینچ را می تراشید ساخته شد. امروزه بعد از گذشت سال ها از اختراع 
دستگاه تراش و مجهز شدن این دستگاه به کنترل های رایانه ای )CNC(، هنوز هم 
دستگاه تراش معمولی یکی از پرکاربردترین دستگاه های صنعتی بوده، در خیلی از 

موارد برای براده برداری مقرون به صرفه است.
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قسمت هاي مختلف دستگاه تراش
براي تدریس این مبحث بهتر است هنرجویان را به کارگاه برده و توضیحات مربوطه 
را روي دستگاه براي هنرجویان به صورت عیني همراه با نمایش عملکرد ارائه نمایید.

برخي منابع جعبه دنده پیشروي را به نام نورتون معرفي نموده اند.

  TN40 2 آچار سه  نظام و آچار قلم گیر1 دستگاه تراش

ابزار و تجهیزات

با توجه به  اینکه هر یک از قسمت ها در کتاب درسي هنرجو بسیار کوتاه و خالصه 
آمده است براي برطرف کردن ابهام هنرجویان به طور کامل توضیح دهید.

هر  توضیح  به  و سپس  کنید  معرفی  را  اصلي  پنج قسمت  روي دستگاه  ابتدا  در 
قسمت بپردازید.

سر دستگاه: در این قسمت سعي شود عملکرد کلید ها و اهرم ها، کارگیر یا سه  نظام 
توضیح داده شود. تأکید نمایید که هیچگاه ابزار و وسایل اضافي را روي سر دستگاه 
قرار ندهند زیرا در هنگام کار ممکن است روي سه  نظام در حال دوران سقوط نموده 
و باعث ایجاد خطر و خسارت گردد. در هنگام توضیح توجه داشته باشید که دو 

جعبه دنده اصلي و پیشروي را نمایش داده و کاربرد هر یک را بیان کنید.

بستر: براي تدریس این قسمت ابتدا دستگاه مرغک و سوپرت را به سمت راست 
حرکت دهید تا ریل ها یا بستر کاماًلً نمایان شود و توضیح مربوط به این قسمت را 

به همراه بیان نکات ایمني براي هنرجویان ارائه کنید.

دانش افزایي:
بستر ماشین تراش داراي چهار ریل است؛ دو ریل براي حرکت سوپرت و دو ریل 
براي حرکت دستگاه مرغک این ریل ها که به آن سطح راهنما مي گویند معموالًً از 
جنس چدن بوده و داراي سطح کاماًلً صاف و سنگ خورده مي باشد در برخي موارد 
براي کارکرد بهتر، سطح ریل ها را شابر مي زنند. براي اینکه این ریل ها در مقابل 
ضربه مقاوم باشند سطوح آنها را به وسیله عملیات حرارتي سخت کاري مي  نمایند 

نکته:
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آبکاری  آبکاری شده و چهار ریل  که در دستگاه تراش تبریز در دو نوع دو ریل 
شده به بازار عرضه مي شود. نوع متداول آن در بازار TN50BR داراي چهار ریل 

آبکاری شده است.
سوپرت ها: براي تدریس این مبحث ابتدا هر سه سوپرت را نشان داده و مکانیزم 
حرکت هر یک را نمایش دهید و دقت هر یک از سوپرت ها را براي هنرجویان بیان 

کنید.
دانش افزایي: برخي منابع جعبه دنده سوپرت را با نام اَپرون معرفي نموده اند که 
به جاي استفاده از کلمه جعبه دنده سوپرت و حتي دستگاه سوپرت، لغت اپرون را 

به کار مي برند.
یکي از نکاتي که در مورد این جعبه دنده حائز اهمیت است این است که سطح 

روغن مخزن این جعبه دنده قبل از شروع به کار باید بازدید شود.
دقت  و  مي گیرد  صورت  شانه  چرخ  مکانیزم  طریق  از  ریل  روي  سوپرت  حرکت 
و دقت حرکت سوپرت عرضي 0/05  است  میلي متر  اصلي 0/1  حرکت سوپرت 

میلي متر دقت حرکت سوپرت فوقاني0/02 میلي متر مي باشد.
لذا میزان  باشید حرکت سوپرت عرضي در شعاع قطعه کار است  در نظر داشته 
میلي متر   0/5 واقع  در  تنظیم سوپرت  حلقه  روي  میلي متر  یک  ازاي  به  حرکت 

حرکت مي کند پس براي اندازة گیري دقت باید این نکته در نظر گرفته شود.
دستگاه مرغک: براي تدریس این مبحث باید سیستم قفل هاي دستگاه و عملکرد 
آن  را توضیح دهید و براي هنرجویان شیوة درآوردن و جا زدن مرغک را در دستگاه 

مرغک نمایش دهید.
ممکن است هنرجویان در مورد چگونگي مکانیزم درآوردن مرغک این سؤال را بپرسند 
که چگونه ممکن است که با چرخاندن یک فلکه مرغک از جاي خود خارج مي شود.

شما این گونه توضیح دهید که در انتهاي غالف مهره اي وجود دارد و با چرخاندن 
میل  پیچ، محور دستگاه مرغک به سمت داخل حرکت مي کند و قبل از رسیدن 
مخروطي  علت  به  و  نموده  برخورد  مرغک  انتهایي  قسمت  به  پیچ  میل  انتها،  به 
بودن سوراخ مرغک از محل خود رها شده و خارج نمودن مرغک از داخل محور 

امکان پذیر مي شود.
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تجهیزات خنک کننده: براي تدریس این مبحث بیشترین تأکید بر رعایت نکات 
به طور کامل  براي هنرجویان  را  باشد و سعي کنید سیستم خنک کننده  ایمني 

همراه با عملکرد آن توضیح دهید.

قبل از اینکه هنرجویان در اطراف دستگاه جمع شوند برق دستگاه را از کلید اصلي 
تابلو قطع نمایید .

به هنرجویان متذکر شوید به هیچ عنوان به دستگاه هایي که آشنایي ندارند دست نزنند.

قبل از توضیح روي دستگاه از خاموش بودن کلید اصلي دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

نکات ایمنی و 
حفاظتی

  TN40 1 دستگاه تراش
2 آچار سه  نظام و آچار قلم گیر

3 روغن دان پمپي

ابزار و تجهیزات

راه اندازي دستگاه: پس از اینکه قسمت هاي مختلف دستگاه را توضیح دادید 
باید طریقه راه اندازي را براي هنرجویان توضیح دهید براي این منظور ابتدا تأکید 
کنید که روغن کاري از مسائلي است که باید بیشترین توجه را به آن معطوف نمود. 

و در مرحله اّول خود اقدام به روغن کاري دستگاه نمایید.

روغن کاری دستگاه: قبل از شروع به کار باید از وجود روغن در داخل دستگاه 
و سالمت پمپ ها اطمینان حاصل شود. برای این منظور باید چشمی های روغن 
بازرسی شود و به هنرجویان هم متذکر شوید که نکتۀ مهم در این قسمت وضعیت 
چشمی هاست که سه چشمی از پنج چشمی در حالت خاموش کنترل می شوند، 
و دوچشمی در حالت روشن بودن. چشمی هایی که در حالت خاموش بودن باید 
کنترل شوند عبارت اند از چشمی جعبه دنده اصلی ـ چشمی جعبه دنده پیشروی، 
قسمت  در  سه نظام  کنار  یکی  که  دیگر  دوچشمی  و  سوپرت  جعبه دنده  چشمی 
و هشت  اهرم های یک به یک  زیر  پیشروی  دیگری روی جعبه دنده  و  سر دستگاه 
باید در زمان روشن بودن دستگاه کنترل شوند یعنی به محض  به یک قرار دارد 
استارت زدن باید روغن به چشمی کناری سه  نظام وارد شود. چشمی روی جعبه 
پیشروی، با درگیر کردن کالچ و حرکت محور جعبه دنده پیشروی باید جریان روغن 
به صورت قطره قطره در این چشمی دیده شود. این دوچشمی که در آخر گفته شد 
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نشان دهنده سالم بودن پمپ های روغن می باشد که اگر کار نکنند چرخ دنده های 
جعبه دنده اصلی و جعبه دنده پیشروی بر اثر خشک کار کردن مستهلک خواهند 
روغن دان  یک  به وسیله  کار  به  شروع  ابتدای  در  چشمی ها،  کنترل  از  پس  شد. 
فشاری، سایر قسمت های دستگاه روغن کاری شود. توجه داشته باشید که مراحل 

روغن کاری را به طور کامل برای هنرجویان انجام دهید.
تنظیف  پارچه  یک  به وسیله  دادید.  انجام  کامل  به طور  روغن کاري  آنکه  از  پس 
راه اندازي  در  شود.  تمیز  ریل ها  روي  غبار  و  گرد  تا  نمایید  تمیز  را  ریل ها  روي 
دستگاه توجه داشته باشید که رعایت نکات ایمني یکي از اصلي ترین اقدامات و 

تأثیر گذارترین اعمال شما براي هنرجویان خواهد بود.

نکاتي که باید هنگام روغن کاري رعایت شود:
انجام  با ساچمه پوشانده شده  1 در اکثر هنرستان ها روغن کاري محل هایي که 
نمي شود لذا قبل از اینکه روغن دان را روي این محل ها قرار دهید آنها را به وسیله 
پارچه کاماًلً تمیز نمایید، به طوري که ساچمه به آساني قابلیت جابه جایی داشته 

باشند.
2 چنانچه در هنگام بازدید چشمي روغن محور سه  نظام دچار تأخیر پر شدن 
روغن شد ممکن است نیاز به هواگیري داشته باشد براي رفع مشکل ابتدا درپوش 
کنار سه  نظام را به وسیله آچار باز نموده و سپس به وسیله یک آچار آلن پیچ داخل 
را کمي بچرخانید تا روغن از آن خارج شود. توجه داشته باشید پیچ کاماًل باز نشود 
که از جاي خود خارج شود فقط کمي روغن خارج شود خواهید دید که روغن در 

چشمي نمایان مي شود.
3 قبل از اینکه به وسیله روغن دان فشاري )پمپ دستي( عمل روغن کاري را انجام 

دهید از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

پس از اینکه روغن کاري را انجام دادید شیوة روشن نمودن دستگاه و راه اندازي را 
شرح دهید و در پایان توضیحات هنرجویان را به گروه هاي دو یا سه نفره تقسیم 

محل هواگیری پمپ روغن
 جعبه دنده اصلی
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در برخي هنرستان ها براي روغن کاري سطوح راهنما از روغن  دان هاي معمولي استفاده 
مي کنند. این عمل به هیچ وجه توصیه نمي شود زیرا الیه هاي محافظ زیر سوپرت ها 
روغن را جمع نموده و از ورود آن به فاصله میاني سطوح راهنما و سوپرت ها جلوگیري 

خواهند نمود.

نکته:

نموده و پشت هر دستگاه قرار دهید. از آنها بخواهید که عمل راه اندازي را مطابق 
با آنچه که شما توضیح دادید، انجام دهند.  شما در هر مرحله نظارت کامل داشته 

باشید.
شایستگي  به  توجه  لذا  است  شایستگي  بر  مبتني  آموزش  چون  جدید  نظام  در 
مساعد  نظر  بدون  که  است  مشهود  کامالً  هنرجویان  درسي  کتاب  در  غیرفني 
هنرآموزان عزیز آموزش این شایستگي ها با اشکال مواجه خواهد شد لذا در مباحث 
مختلف مواردي از شایستگي هاي غیر فني آورده شده و به شما توصیه مي شود که 

براي تربیت هنرجویان موفق، به این موارد توجه ویژه نمایید.
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در این قسمت متني با عنوان اخالق حرفه اي آورده شده از هنرجویان بخواهید که 
در گروه هاي چهار نفره متن را مورد بررسي قرار داده و به سؤاالت جواب دهند.

1 قبل از روشن نمودن دستگاه از درگیر نبودن کالچ دستگاه اطمینان حاصل شود.
2 قبل از درگیر کردن کالچ از تماس نداشتن قلم بند یا رنده با سه  نظام مطمئن شوید.

3 هیچ گاه برای اطمینان از سالم بودن الکتروموتور پمپ آب صابون در حالت روشن 
به آن دست نزنید.

نکات ایمنی و 
حفاظتی

ارزشیابی:
در پایان این جلسه برای اینکه اهمیت ارزشیابی را به هنرجویان یادآور شوید و 
شیوه ارزشیابی درس را در کالس درس بیان نمایید، به آنها بگویید که برای هر 
یک از شما کارپوشه هایی در این درس تهیه شده و در هر جلسه رفتارهای آموزشی 

و اجرایی شما ثبت خواهد شد.
در این جلسه برای کارهای عملی و نحوه انجام آنها نمره ای در نظر بگیرید و جدول 

زیر را برای هر یک از هنرجویان تکمیل نمایید.

ارزشیابی پایانی جلسة اّول
اختیار  و در  نموده  تکثیر  از کتاب درسی  را  آن  ابتدا  برگ  کار  این  تکمیل  برای 
هنرجویان قرار دهید و پس از اینکه تکمیل نمودند نمره خود را طبق یادداشت های 
نظارتی که در طول روز تهیه نموده اید تکمیل نموده و در کار پوشه هنرجو ثبت 

نمایید.
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کار برگ ارزشیابي پایان جلسۀ اّول

خود ارزیابي توسط هنرجو                     کل نمره: 2 نمره

بليخیرمؤلفه هاي خود ارزیابي

قسمت هاي دستگاه را مي شناسم

عملکرد هر قسمت از دستگاه را مي دانم

قبل از روغن کاري دستگاه ریل را تمیز نمودم

عملکرد چشمي هاي روغن را مي دانم

دستگاه را روغن کاري نمودم

دستگاه را مي توانم راه اندازي نمایم

در حفاظت از ابزار جدیت دارم

نکات ایمني و حفاظتي را انجام مي دهم

تعداد جواب هاي بلي

نمره )هر مورد بلي 0/25 نمره(

ارزشیابي توسط هنر آموز

نمره دریافتيبارممؤلفه هاي  ارزشیابي

1قسمت هاي دستگاه را مي شناسد

1عملکرد هر قسمت از دستگاه را مي داند

2قبل از روغن کاري دستگاه ریل را تمیز نموده

2دستگاه را روغن کاري نموده

1عملکرد چشمي هاي روغن را مي داند

2دستگاه را مي تواند راه اندازي نماید

2در حفاظت از ابزار جدیت دارد

2نکات ایمني و حفاظتي را انجام مي دهد

2به اخالق حرفه اي آگاهي دارد

2صحت خود ارزیابي هنرجو

1میزان مؤثر بودن در کار گروهي

2نمره خود ارزیابي هنر جو

20جمع 
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 مقدمه

و  مانند سرعت  مفاهیمي  و  برده  به کالس درس  را  ابتداي جلسۀ هنرجویان  در 
سرعت برش را براي آنها تدریس نمایید.

براي تدریس بهتر از انیمیشن موجود در نرم افزار تراش 1 که قباًل در اختیار شما 
قرار گرفته است کمک بگیرید. این انیمیشن را براي هنرجویان نمایش دهید و با 
طرح سؤال هاي انگیزشی به یادگیري و تفهیم سرعت برش کمک نمایید و به آنها 

یاد آور شوید که در کارگاه مثال عیني آن را دستگاه تراش انجام مي دهد.

دانش افزایي
به شرح  عامل  این شش  که  دارند  دخالت  مهم  عامل  برش 6  انتخاب سرعت  در 

زیر  مي باشند: 
1 جنس قطعه کار: هرچه قطعه داراي استحکام و سختي زیاد تری باشد نیروي 
برشي زیادتري در لبه هاي برنده ایجاد شده و هنگام براده برداري در نوک رنده حرارت 

بیشتري ایجاد مي شود ، در این گونه موارد سرعت برش کمتر انتخاب مي شود.
رنده  استهالک  باعث  ابزار  برنده  لبه هاي  ایجاد شده در  ابزار: حرارت  2 جنس 
مي شود. ابزاري که داراي جنس سخت تر هستند معموالًً توان تحمل درجه حرارت 
باالتري را دارند لذا با ابزاري که جنس آنها سخت تر است مي توان سرعت برش 

باالتري را انتخاب نمود.
3 مایع خنک کننده : مواقعي که از مواد خنک کننده استفاده مي شود. حرارت 
ایجاد شده در لبه هاي برنده به طور چشمگیری کاهش مي یابد. پس مي توان سرعت 
برش را بیشتر از مواقعي که براده برداري بدون مایع خنک کننده انجام مي شود، 

انتخاب نمود.
4 سطح مقطع براده: هنگامي که سطح مقطع براده افزایش مي یابد نیروي برش 
نیز افزایش دارد و باعث ایجاد حرارت زیادي در لبه هاي برنده مي گردد. لذا زماني که 

عملیات براده برداري خشن تراشي است، سرعت برش کمتري انتخاب مي شود.
در  ایجاد شده  برشي  نیروي  باال  برش  انتخاب سرعت  با  5 ساختمان ماشین: 
لبه هاي ابزار افزایش خواهد یافت لذا تحمل نیروها به ساختمان دستگاه بستگي 
دارد. هرچه توان دستگاه در تحمل این نیروها بیشتر باشد مي توان سرعت برش 

جلسة بیست و دوم 
سرعت برشـ  محاسبه تعداد دورانـ  سرعت پیشروی 

واحد یادگیری : تراشكاری 
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بیشتري انتخاب  نمود.
6  دوام ابزار : دوام ابزار یا زمان حاضر به کاري رنده، فاصله زماني تیزکردن رنده 
تا زمان کند شدن آن یعني عمر مفید ابزار در یک دوره تیزکاري است هرچه دوام 
ابزار بیشتري مد نظر باشد باید سرعت برش کمتری را انتخاب نمود. یا به عبارت 

بهتر سرعت برش باال باعث کاهش زمان حاضر به کاري رنده مي شود.
در جدول شکل زیر این زمان آمده است.

جدول شمارۀ2ـ سرعت برش مناسب در تراشکاری برحسب متر در هر دقیقه

زمان حاضر به کاری رنده برحسب دقیقه

جنس قطعه 
کار

6024048060240480602404806024048060240480

مقدار پیشروی برحسب میلی متر در هر دور

0/10/20/40/81/6

سرعت برش برحسب متر بر دقیقه

St50483128362521271916201412

St60402824302118221613171210

St70322219241714181311139/58

322219181311139/589/56/75/6چدن

1259580856353564336362722برنج

آلیاژ های 
آلومینیم

Si %13 11 تا
1005643673828452519301713

توجه: سرعت برش های داده شده در جدول فوق برای رنده هایی می باشد که جنس آنها از فوالد تندبر بوده و زاویه تنظیم آنها °45 باشد.

و  وظیفه خنک کاري  براده برداري  هنگام  که  هستند  موادي  مواد خنک کننده: 
چرب کاري قطعات را به عهده دارند . انتخاب مواد خنک کننده به جنس قطعه کار 

و جنس ابزار و روش براده برداري بستگي دارد.
مهم ترین مواد خنک کاري 

و  است  موجود  حیواني  و  معدنی  گیاهي،  دستۀ  سه   در  برش:   روغن هاي  الف( 
دربرخي موارد مي توان محلولي از این سه  را استفاده نمود این روغن ها را نمي توان 
با آب ترکیب نمود زیرا قابلیت حل شدن در آب را نداشته و باعث از بین رفتن 

آنها مي شود.
ب( روغن هاي مته: این نوع روغن مخلوطي از صابون و روغن هاي معدني است 
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که نقش چرب کنندگي و خنک کاري به عهده دارند.
ج( آب صابون: این محلول که به آب صابون معروف است امولسیوني است از روغن 
مته در آب )با نسبت روغن بین 10 تا 12 درصد در آب( و خاصیت خنک کاري 

زیادي دارد ولي خاصیت چرب کاري آن کمتر از خاصیت خنک کاري است .

محاسبه عده دوران در پیشاني تراشي

نباید از آب داغ براي تهیه آب صابون استفاده نمود و دیگر اینکه راکد بودن این مایع 
باعث از دست دادن خاصیت آن شده و بوي بد آن آزار دهنده مي شود.

نکته

براي تدریس این مبحث ابتدا روش هاي محاسبه دوران که جدول و فرمول است را 
بیان کنید و سپس یک مثال را خود حل کنید که با مثال حل شده کتاب درسي 

هنرجو متفاوت باشد.
پس چند نمونه تمرین درکالس براي هنرجویان مثال بزنید تا حل نمایند و جواب 

آنها را بررسي نمایید.
منظور از بارش مغزي درکتاب درسي هنرجویان، وادار کردن هنرجو به فکر کردن 
و فهم بیشتر در مورد سرعت برش است. هنرجویان باید به این جواب برسند چون 
در پیشاني تراشي قطر از بیشترین مقدار تا کمترین مقدار به صورت پیوسته درحال 
تغییر است پس باید میانگین بیشترین و کمترین قطر در محاسبات استفاده شود.

تنظیم عده دوران 
و  فرمول  روش  دو  به  دوران  تعداد  محاسبه  به  مربوط  تمرین هاي  اینکه  از  پس 
دیاگرام را انجام دادید هنرجویان را به کارگاه برده و فعالیت کارگاهي 1 را خود 
براي  دقیق  طور  به  را  مربوطه  توضیحات  فعالیت  انجام  با  همراه  و  دهید  انجام 

هنرجویان ارائه نمایید.

یکي از مشکالت یادگیري که هنرجویان در این فعالیت با آن روبه  رو خواهند  شد عدم 
جا رفتن صحیح اهرم هاي تنظیم دور است باید مراقب باشید که قبل از روشن کردن 

دستگاه آن را صحیح انجام داده باشند.

نکته:

بعد از انجام فعالیت کارگاهي هنرجویان را پشت دستگاه قرار داده و از آنها بخواهید 
که فعالیت کارگاهي 2و3 را با نظارت شما انجام دهند.

ایمني  نکات  رعایت  به  توجه شما  است  اهمیت  فعالیت حائز  این  نکته اي که در 
توسط هنرجویان است . 
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در ادامه متن »تحقیق کنید« براي هنرجویان با این منظور در کتاب آورده شده 
که بدانند نقش چرخ دنده هاي تعویضي z1 و z2 چیست . پس از اینکه جواب ها 
را بررسي نمودید و براي هنرجویان ساعي امتیاز در نظر بگیرید براي هنرجویاني 
که نتوانسته اند جواب را به دست آورند یادآور شوید که از هنرجویان دیگر کمک 
 z2 و z1 بگیرند سپس در نهایت جواب را روي یکي از دستگاه ها با نمایش محل

براي هنرجویان توضیح دهید.  

ارزشیابي

نمایند  تنظیم  دستگاه  روي  را  شده  محاسبه  دوران  تعداد  هنرجویان  اینکه  از  قبل 
دقیق  که  کنید  نظارت  بود  اشتباه  نمایید درصورتي که  تأیید  را  آن  و درستي  صحت 
تنظیم  را روي دستگاه  تعداد دوران  که  بخواهید  آنها  از  از محاسبه  بعد  انجام دهند 

نمایید. منظور  ارزشیابي  در  نمره  تنظیم،  و  محاسبه  براي صحت  شما  و  نمایند 

نکته:

تن  به  لباس کار مخصوص  کارگاه  در  و چه  تدریس چه در کالس  مراحل  تمام  در   1
باشند.  داشته 

2 به هنرجویان تأکید نمایید در حالت روشن بودن دستگاه اهرم ها را جابه جا نکنند.
براي زماني که کالچ  استارت و استپ  از کلید  به هیچ وجه  از هنرجویان بخواهد   3

نکنند. استفاده  است  درگیر 

نکات ایمنی و 
حفاظتی

براي تکمیل نمودن جدول ارزشیابي کار باید در فرایند تدریس و انجام کار توسط 
هنرجویان نظارت کامل داشته باشید ، لذا این کاربرگ ارزشیابي، مدرک مشخص 

شایستگي خواهد بود.
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کار برگ ارزشیابي پایاني جلسۀ بیست و دوم

خود ارزیابي توسط هنرجو                     کل نمره: 2نمره

بليخیرمؤلفه هاي خود ارزیابي

مفهوم سرعت برش را مي دانم

تأثیر سرعت برش بر براده برداري را مي دانم

مفهوم سرعت پیشروي را مي دانم

عملکرد اهرم هاي تعویض دور  را مي دانم

عملکرد اهرم هاي تنظیم پیشروي  را مي دانم

تعداد دوران را مي توانم محاسبه نمایم

تعداد دوران را مي توانم روي دستگاه تنظیم کنم

پیشروي مناسب را مي توانم روي دستگاه تنظیم نمایم

تعداد جواب هاي بلي

نمره  ) هرمورد بلي 0/25 نمره(

ارزشیابي توسط هنر آموز

نمره دریافتيبارممؤلفه هاي  ارزشیابي

1مفهوم سرعت برش را مي داند

1تأثیر سرعت برش بر براده برداري را مي داند

2مفهوم سرعت پیشروي را مي داند

2عملکرد اهرم هاي تعویض دور  را مي داند

1عملکرد اهرم هاي تنظیم پیشروي  را مي داند

2تعداد دوران را مي تواند محاسبه نماید

2تعداد دوران را مي تواند روي دستگاه تنظیم کند

2پیشروي مناسب را مي تواند روي دستگاه تنظیم نماید

2از اخالق حرفه اي آگاهي دارد

2صحت خود ارزیابي هنرجو

1میزان مؤثر بودن در کار گروهي

2نمره خود ارزیابي هنرجو

20جمع 
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بستن رنده 
سپس  و  نمایید  ارائه  هنرجویان  براي  آن  انواع  و  رنده  به  راجع  توضیحاتي  ابتدا 
درکارگاه کنار یکي از دستگاه ها به طور کامل از ابتدا تا انتها حتي با ریزترین نکات ، 
یک رنده را ببندید و از هنرجویان بخواهید که با دقت به این مراحل توجه نمایند. 
پس از بستن رنده ابتدا از هنرجویان بپرسید که آیا کسي در بستن رنده مشکلي 
دارد یا خیر پس از برطرف کردن اشکاالت از هنرجویان بخواهید که پشت دستگاه 
قرار گیرند و فعالیت کتاب درسي را انجام دهند و مرحله به مرحله شما روي این 

قسمت نظارت نمایید.

براي تمام قسمت هاي این مباحث، فیلم با کیفیت موجود است که هر قسمت را 
متناسب با موضوع برای هنرجویان نمایش دهید.

پس از اینکه بستن رنده به پایان رسید از آنها بخواهید که دور دستگاه جمع شوند 
تا روش بستن قطعه کار را تدریس نمایید. 

بستن قطعه کار
در ابتدا مباحثي پیرامون نحوه بستن قطعه کار در سه  نظام و انواع سه  نظام براي 
هنرجویان بیان نمایید. و مکانیزم حرکت فک هاي سه  نظام را شرح دهید. سپس 
یک قطعه به قطر 30 میلي متر را بسته و مراحل بستن آن را توضیح دهید و از 

هنرجویان بخواهید که سؤاالت خود را بپرسند.
پس از اینکه قطعه کار را بستید عمل لنگي گرفتن را براي هنرجویان توضیح دهید 
توجه داشته باشید براي گرفتن لنگي از هنرجویان بخواهید که مقابل سه  نظام 

قرار نگیرند.

ابزار و تجهیزات

  TN40 1 دستگاه تراش
2 آچار سه  نظام و آچار قلم گیر

3 روغن دان پمپي 

HSS 4 رنده         
5 مرغک گردان         

6 زیر رنده اي         

جلسة بیست و سوم
بستن رندهـ  قطعه کارـ پیشانی تراشی 

واحد یادگیری: تراشكاری
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 دانش افزایي
باز  و  بستن  سریع  امکان  که  هستند  وسایلي  تراش  دستگاه  روي  بستن  وسایل 
را  دستگاه  محور  دوران  عده  مي توانند  و  نموده  امکان پذیر  را  کار  قطعه  نمودن 
نظام  صفحه  و  نظام ها  چهار  ـ  سه  نظام ها  معموالً  نمایند.  منتقل  کار  قطعه  به 
پارچه هاي سه  نظام و چهار نظام متفاوت  این دسته هستند. مکانیزم حرکت  از 
با هم حرکت مي کنند.  تمام فک ها  بوده و برخي مستقل هستند و برخي دیگر 
سه  نظام هایي که حرکت فک هاي آنها منظم است، از دو مکانیزم که در شکل زیر 

نمایش داده شده پیروي مي کنند.
با رایج شدن سه نظام ها ی ارشمیدسی کاربرد سه نظام های  لقمه ای کاهش یافته 

است.
پس از اینکه طریقه بستن قطعه کار را توضیح دادید، از هنرجویان بخواهید که 
پشت دستگاه ها قرار گرفته و یک قطعه از فعالیت پشتیباني تراش را در سه  نظام 
ببندند و براي تمام هنرجویان نظارت مرحله اي و پایاني بستن را انجام دهید و 

نقص آنها را برطرف کنید.
براي کنترل بهتر از هنرجویان بپرسید آیا از نظرشما قطعه کار صحیح بسته شده 

و یا از او بخواهید مراحل بستن قطعه را توضیح دهد.

براي بستن قطعات بدون استفاده از مرغک طول مجاز قطعه کار بسته شده بیرون از 
سه  نظام بین 5ـ3 برابر قطر کار است بدیهي است. که این دامنه تغییر به عواملي چون 

جنس، دقت و نوع عملیات تراشکاري بستگي دارد.

نکته:

سه نظام با پیچ ارشمیدس سه نظام با لقمه های دندانه دار

لقمه
 دندانه دار

پارچه سه نظامصفحه هادی لقمه ها

چرخ دنده بشقابی پیچ 
ارشمیدس

چرخ دنده مخروطی
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پیشاني تراشي

برخورد سوپرت  نمایان مي کند  را  از همه خود  بیشتر  پیشاني تراشي  در  که  مشکلی 
فوقانی با سه  نظام است قبل از شروع به کار این نکته را به هنرجویان متذکر شوید که 
با اجازه استاد کار شروع به کار نمایند و خود نیز در این کار به هنرجویان کمک نمایید.

نکته:

و  فراخوانده  را  هنرجویان  دوباره  بستید  سه  نظام  در  را  کار  قطعه  اینکه  از  پس 
انجام  در  و  دهید  توضیح  نمونه  یک  انجام  با  آنها  براي  را  پیشاني تراشي  مراحل 
فعالیت بهتر از حرکت اتومات استفاده نکنند و تا عادي شدن حرکات دست هنرجو 

به پیشاني تراشي به صورت دستي انجام شود. 

درتمام مراحل اجراي فعالیت به طور کامل بر شیوة کار هنرجویان نظارت داشته 
انجام کار  از استاد کار بخواهید که در رفع مشکالت یادگیري در حین  باشید و 

توضیح دهد.

در اولین مرحله از پیشاني تراشي از هنرجویان بخواهید که کار را متوقف نمایند و 
نقطه مرکزي قطعه کار را بازدید نمایند تا چنانچه رنده صحیح بسته نشده بود آن 

را تشخیص دهند.
چنانچه مرکز پیشاني قطعه کار عماًل صاف بود از آنها بخواهید که ادامه دهند و 
چنانچه زایده وجود داشت از آنها بخواهید که مجدد رنده را باز نموده و صحیح ببندند.

 فعالیت آورده شده در کتاب به طور خالصه گفته شده است.
پس شما باید طوری هنرجویان را هدایت نمایید که دو طرف قطعه کار را کاماًل 
پیشاني تراشي نمایند تا بتوانند در حقیقت آمادگي الزم براي انجام پیشاني تراشي 

قطعات اصلي را داشته باشند.

ابزار و تجهیزات

  TN40 1 دستگاه تراش
2 آچار سه  نظام  و آچار قلم گیر

3 آچار قلم گیر

HSS 12×12 4 رنده تراشکاري
5 عینک ایمني
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استفاده  از عینک مناسب  پیشاني تراشي حتمًا  و توضیح روش  کار  به  از شروع  قبل 
نمایید.

وسایل زینتي مانند ساعت و انگشتر را از دستان خود خارج نمایید و این نکته را براي 
هنرجویان به طور مرتب تذکر دهید.

باقي نگذارید چرا که  را روي سه  نظام  براي یک لحظه آچار سه  نظام  هیچ گاه حتي 
آموزد. را می  نکات ایمني  از شما  هنرجو 

پس از بستن رنده آچار قلم بند را از روي قلم بند جدا کنید و در محل مناسب قرار 
دهید.

از تخته زیرپایي استفاده کنید و براي هنرجویان توضیح  در هنگام توضیحات حتمًا 
دهید  این تخته عالوه بر تسلط،  ایمني را براي آنها برقرار می کند.

نمودن  از خارج  براي توقف زودتر سه  نظام پس  به هنرجویان متذکر شوید هیچ گاه 
با دست متوقف نکنند. از درگیري، سه  نظام را  کالچ 

هیچ گاه با نخ پنبه یا پارچه اقدام به تمیز نمودن قطعات در حال چرخش ننمایید.

نکات ایمنی

هنرآموز گرامی  توجه داشته باشید رعایت نکات ایمني توصیه پذیر نیست و هنرجویان 
شما  توسط  نکات  این  رعایت   پس  شما.  های  توصیه  به  تا  دارند  توجه  شما  عمل  به 

بود. براي هنرجویان خواهد  سنگ   بناي ذهني محکمی 

نکته:

تمیزکردن دستگاه
پس از  اینکه فعالیت پیشاني تراشي را انجام دادید و هنرجویان نیز به حد کافي 
پایان  به  مانده  ساعت  یک  حدود  یعني  کارگاهي  وقت  پایان  در  نمودند  تمرین 
تمیز  به  اقدام  خود  و  نموده  جمع  دستگاه  یک  کنار  را  هنرجویان  کارگاه،  زمان 
کردن دستگاه نمایید و از آنها بخواهید که تمیز کردن را دقیق همانند شما براي 

دستگاه هاي خود انجام دهند.
انجام  از  پس  که  عنوان  تحت  این  مطلبي  هنرجو  کتاب  در  باشید  داشته  توجه 
اندود  روغن  را  ریل ها  فقط  پارچه  یک  ساده  روغن دان  یک  به وسیله  تمیزکاري 
از زنگ زدگي محافظت شود و  تا ریل ها کاماًل  نمایند. این عمل موجب می شود 
گرد و غبار ناشي از روزهایي که دستگاه کار نمی کند را جذب نموده و زماني که 
به وسیله پارچه  این سطح تمیز می شود  این گرد و غبار جذب شده نیز از روي ریل 

جمع آوري شود.
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1 در زمان تميزكاري از هنرجويان بخواهيد كه از كشيدن بيش از حد دستگاه مرغك 
به انتهاي ريل خودداري نمايند زيرا موجب سقوط خواهد شد.

2 از آنها بخواهيد هيچ گاه براده های جدا شده را با دست لمس نكنند.
ابداً  نمی شود  توصيه  وجه  هيچ  به  دستگاه  ي  تميزكار در  فشرده  هواي  از  استفاده 

استفاده نشود.

تذكر:

ارزشيابي
براي تكميل نمودن جدول ارزشيابي كار بايد در فرايند تدريس و انجام كار توسط 
هنرجويان نظارت كامل داشته باشيد، لذا  اين كاربرگ ارزشيابي مدارك مشخص 

شايستگي خواهد بود.

TN 04 1 دستگاه تراش
2 آچار سه نظام و آچار قلم گير

3 روغن دان پمپي.

4 روغن دان معمولی
5 پارچه تنظيف

ابزار و تجهيزات
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ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های ارزشيابي

1به روش های بستن رنده آگاهي دارد

1رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندد

2انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسد

2به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارد

1قطعه كار را به طرز صحيح روي دستگاه می بندد

2به فنون پيشاني تراشي آگاهي دارد

2پيشاني تراشي قطعه كار را انجام می دهد

2در تراشكاري از عينك استفاده می كند

2دقت ابعاد قطعه بعد از پيشاني تراشي

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1با افراد گروه و هم كالسي هايش تعامل دارد

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 

خودارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره: 2 نمره

بليخيرمؤلفه های خودارزيابي

به روش های بستن رنده آگاهي دارم

رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندم

انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسم

به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارم

قطعه كار را به طرز صحيح روي دستگاه می بندم

به فنون پيشاني تراشي آگاهي دارم

پيشاني تراشي قطعه كار را انجام می دهم

در تراشكاري از عينك استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره ) هر مورد بلي 0/25 نمره(

كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست  و سوم 
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مقد مه
درس  كالس  در  است  بهتر  پيشاني تراشي  به  مربوط  های  فعاليت  انجام  از  بعد 
مقد مه اي راجع به روتراشي بيان كنيد. سپس اقدام به تدريس قسمت تعداد دوران 

در رو تراشي نماييد.

محاسبه تعداد دوران در روتراشي
مبحث  در  كه  است  اصلي  فرمول  همان  فرمول  كه  شويد  يادآور  قسمت  اين  در 
پيشاني تراشي و واحد يادگيري سوراخ كاري مطالعه كرده ايد و سپس اقدام به محاسبه 

تعداد دوران براي قطعه اي به دلخواه خودتان نماييد.
توجه داشته باشيد مثال به گونه اي طراحي شود كه با مثال هاي كتاب متفاوت باشد.

بايد روي آن تكيه كنيد نحوه  نكته اصلي كه در اين قسمت شما هنرآموز عزيز 
انتخاب سرعت برش از جدول سرعت برش مناسب در تراشكاري است  اين جدول 

هم در كتاب درسي و هم در كتاب همراه هنرجو آمده است.

جلسة بيست و چهارم
محاسبه عده دوران در روتراشیـ  تنظيم پيشرويـ  تيز كردن رنده

واحد یادگيری: تراشکاری
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برای نمونه مثال زير را حل كنيد.
تعداد دوران مناسب براي قطعه اي به قطر 50 ميلي متر و زمان حاضر به كاري 
 St50و جنس قطعه كار s=0/4mm 240 دقيقه در صورتي كه مقدار پيشروي

باشد را از طريق محاسبه و دياگرام به دست آورند.
mV

min
→ 25

d × × n v× ×V n /
d × × /

π= >> = = =
π

1000 25 1000 159 23
1000 50 3 14

MPR 521⇒ n      تعداد دور قابل تنظيم 

براي دياگرام هم همين عمل را انجام دهيد.
سپس از هنرجويان بخواهيد كه فعاليت را انجام دهند و جواب به دست آمده هر 
يك از هنرجويان را مورد بررسي قرار دهيد و درصورت وجود اشكال از آنها بخواهيد 

كه جواب را اصالح نمايند.
پس از انجام فعاليت هنرجويان را به كارگاه برده و كنار يك دستگاه شيوه تنظيم 
پيشروی را  توضيح دهيد سپس آنها را پشت دستگاه قرار داده و هم زمان به همه 

جدول شمارة2ـ سرعت برش مناسب در تراشكاری برحسب متر در هر دقيقه

زمان حاضر  به كاری رنده برحسب دقيقه

جنس قطعه 
كار

6024048060240480602404806024048060240480

مقدار پيشروی برحسب ميلی متر در هر دور

0/10/20/40/81/6

سرعت برش برحسب متر بر دقيقه

St50483128362521271916201412

St60402824302118221613171210

St70322219241714181311139/58

322219181311139/589/56/75/6چدن

1259580856353564336362722برنج

آلياژ های 
آلومينيم

Si %13 11 تا
1005643673828452519301713

توجه: سرعت برش های داده شده در جدول فوق برای رنده هايی می باشد كه جنس آنها از فوالد تندبر بوده و زاويه تنظيم آنها °45 باشد.
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بگوييد كه با توضيحات مرحله به مرحله 0/09 ميلی متر را تنظيم نمايند. و هر 
مرحله را كنترل نماييد پس از اينكه همه به صورت صحيح انجام دادند بگوييد كه 

كالچ را به سمت پايين حركت داده تا سه نظام شروع به چرخش نمايد.

دستگاه شان  اتومات  ميله  كه  هنرجويانی  از  دادند  انجام  را  مراحل  اينكه  از  پس 
نمی چرخد بخواهيد تا همه كنار دستگاه يكی از آنها جمع شده و شما در مقابل آنها 
به بررسی علت بپردازيد و توضيح دهيد به ترتيب اهرم ها را بررسی نمايند سپس 

از بقيه بخواهيد تا كنار دستگاه خودشان قرار گرفته و اشكال را برطرف نماييد.
فعاليت  و  بخواهيد كه كنار يك دستگاه  جمع شده  نفره  از گروه های 4  سپس 
گروهی را انجام دهند و شما بر اين فعاليت گروهی نظارت كنيد تا اين فعاليت را 

دقيق انجام دهند.

تيزكردن رنده

1 شمشst 37 به ابعاد 200×10×10   
2 زاويه سنج ساده

3 سنگ ابزار تيزكني

4 عينك و دستكش ايمني
5 آب صابون 

ابزار و تجهيزات

براي تيز كردن رنده ابتدا هنرجويان را به كارگاه برده و به دو گروه 8 نفره تقسيم 
كنيد تا همه بتوانند در كنار يك سنگ ابزار تيزكني قرار گيرند. قبل از شروع به 
تأكيد  به هنرجويان  و  نماييد  استفاده  و دستكش ايمني  از عينك  رنده  تيز كردن 

كنيد كه بدون عينك به هيچ عنوان كار نكنند.
سپس مطابق با فعاليت كتاب درسي انجام دهيد. 
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دانش افزایي
در تيز كردن رنده هايی از جنس فوالد تندبر، از سنگ سنباده های الكتروكروند با 
چسب سراميك استفاده كرده و فلزات سخت را با سنگ سنباده های نرم سيليسيم 

كاربيد و با سنگ الماسه ها تيز می كنند.
در سنگ زدن مقدماتي بهتر است كه از سنگ سنباده های دانه درشت استفاده كرده 
و در انتها به وسيلة سنگ سنباده های دانه ريز، زوايا را كامل نمود. سنگ سنباده هايي 
كه براي  اين منظور به كار مي  روند، ممكن است كه داراي فرم استوانه اي بوده و 
يا از نوع كاسه اي باشند. در صورت امكان بهتر است كه براي جلوگيري از قوسي 
بودن سطوح ايجاد شده، از قسمت پيشاني سنگ سنباده های كاسه اي استفاه گردد. 
در صورتي كه فقط سنگ سنباده استوانه اي در اختيار باشد بايستي حتي االمكان 
نتيجة زياد شدن  انحنای زياد سطوح و در  از  تا  انتخاب نمود،  را بزرگ  قطر آن 

ناخواسته زوايا جلوگيري گردد.
در هنگام هدايت رنده بر روي سنگ سنباده، بايستي جهت لبه برنده را در خالف 
جهت گردش سنگ سنباده انتخاب نمود تا از  ايجاد پليسه و قاپيده شدن رنده 

جلوگيري گردد.
سطح آزاد كاس و نامناسب

براي  اينكه در هنگام سنگ زدن، رنده بيش از حد گرم نشده و سختي خود را 
از دست ندهد، الزم است كه آن را با فشار مناسبي برروي سنگ حركت داده و 
به دفعات خنك نمود. گاهي ممكن است كه پرشدن فضاهاي خالي بين دانه های 

صحيحغلط        
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سنگ سنباده نيز باعث گرم شدن سريع رنده گردد. در  اين صورت بايستي به وسيلة 
قرقره های مخصوص سنگ صاف كن و يا به كمك الماس آن را تيز نمود. در موقع 
تيز كردن رنده ها بهتر است كه سطوح را با ترتيب صحيحي در روي قسمت سر 
رنده  ايجاد كرده و پس از گرفتن پليسه های  ايجاد شده به كمك سنگ نفت، زوايا 

را با استفاده از زاويه سنج و با شابلن مناسبي كنترل نمود.
 St37 پس از تيز نمودن رنده به هر يك از هنرجويان يك شمش 10×10 از جنس
به طول 150 الي 200 ميلی متر داده و از آنها بخواهيد كه همانند يك رنده آن 
را تيز نمايند و سپس زواياي اصلي را روي شمش تيز شده كنترل نماييد و موارد 

اصالحي را به هنرجو تذكر دهيد.
با توجه به  اينكه تعداد سنگ های ابزار تيزكني در كارگاه محدود است لذا طوري 

برنامه ريزی نماييد كه هر هنرجو الاقل يك رنده را تيز كند.

كنترل زوايا به كمك شابلن رنده

در هنگام تيز كردن رنده ها به فاصله صحيح تكيه گاه سنگ دقت نماييد؛ زيرا زياد بودن 
فاصله تكيه گاه با سنگ سنباده، خطر قاپيده شدن رنده، خرد شدن سنگ سنباده و  ايجاد 

سانحه را به همراه دارد.
انتخاب و تيز كردن صحيح زوايا و پليسه گيري لبه های برنده، باعث ازدياد دوام رنده 

مي گردد.
تراشكاري با يك رنده كند، موجب افزايش سريع درجه حرارت در لبه های برنده شده، 
باعث از دست رفتن سختي ابزار و در نتيجه از بين رفتن  لبه های برنده می  شود.  اين 
عمل سبب از بين رفتن رنده و اتالف وقت زياد در هنگام تيز كردن مجدد رنده می  گردد. 

لذا توصيه می شود كه رنده ها را به موقع تيز كنيد. 

توجه:
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 در تيزكردن رنده جنس سنگ با جنس رنده متناسب باشد يعني از سنگ های 
مخصوص رنده HSS  استفاده شود.

 فاصله تكيه گاه با سنگ مرتب كنترل شود. 
 هميشه مخزن آب صابون كه جلوي سنگ قرار دارد كنترل شود.

نكات كليدي 

 بدون عينك هرگز كار نكنيد.
 قبل از تيز كردن رنده سنگ را بازرسي كنيد كه ترك نداشته باشد.

 براي كنترل بدون روشن كردن سنگ با دست به آهستگي بچرخانيد و به دقت سطح 
پيشاني و جانبي سنگ را بازرسي نماييد.

 هنگام تيز كردن رنده از دستكش استفاده كنيد.

نكات ايمنی و 
حفاظتی
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خود ارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره:  2نمره

بليخيرمؤلفه های خود ارزيابي

به روش های تيز كردن رنده آگاهي دارم

رنده را به طرز صحيح تيز می كنم

انواع وسايل مورد استفاده در تيزكاري را می شناسم

تعداد دوران را می توانم محاسبه كنم

تعداد دوران را می توانم روي دستگاه تنظيم كنم

به فنون تيز كردن رنده آگاهي دارم

موارد  ايمني را رعايت می كنم

در تيزكاري از عينك استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره )هر مورد بلي 0/25 نمره(

ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های  ارزشيابي

1به روش های تيز كردن رنده آگاهي دارد

1رنده را به طرز صحيح تيز می كند

2انواع وسايل مورد استفاده  در تيزكاري را می شناسد

2تعداد دوران را می تواند محاسبه كند

1تعداد دوران را می تواند روي دستگاه تنظيم كند

2به فنون تيز كردن رنده آگاهي دارد

2موارد  ايمني را رعايت می كند

2در تيزكاري از عينك استفاده می كند

2دقت در تيزكردن رنده

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1با افراد گروه و هم كالسي هايش تعامل دارد

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 

كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست و چهارم
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1 آچار سه نظام 
2 فك هاي وارو 
3 پارچه تنظيف 

4 روغن دان فشاري 
5 آب صابون 

ابزار و تجهيزات

بستن قطعه كار
در اين مبحث ابتدا به وسيلة نرم افزارهاي موجود مانند تراشكاري 1 به تشريح انواع 
كارگير مانند صفحه نظام و.... بپردازيد و محدوديت ها و مزاياي هر يك را براي 

هنرجويان توضيح دهيد.
ممكن است  اين سؤال مطرح شود كه چه زماني از صفحه نظام استفاده می كنيم. 
شما می توانيد  اين جواب را با آنكه می دانيد به عهده ساير هنرجويان گذاشته تا با 

تحقيق جواب را به دست آورند.

تعویض فك های سه نظام
درنظر  هنرجويان  براي  فعاليت  يك  موضوع  اهميت  به  توجه  با  مت  قس اين  در 
گرفته شده است. پيشنهاد می شود قبل از  اينكه هنرجويان فعاليت را انجام دهند، 
شما يك بار فك های سه نظام يا چهار نظام را تعويض نماييد و مرحله به مرحله 

توضيح  دهيد.

 در هنگام تعويض فك ها از تميز كردن شيار و فك ها غفلت نفرماييد.
 حتمًا برروي تطبيق شماره های روي فك ها و سه نظام تأكيد نماييد. 

 روي شمارة فك و شمارة شيار تأكيد نماييد.
 چنانچه روي سه نظام )قسمت پيشاني( محل روغن كاري وجود دارد به وسيلة روغن دان 

فشاري روغن كاري نماييد.

نكات كليدي 

جلسة بيست و پنجم
بستن قطعه كار تعویض فك های سه  نظامـ  تعویض سه  نظام

واحد یادگيری: تراشکاری 
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دانش افزایي
پس از تعويض فك ها هنرجويان را پشت دستگاه ها قرار دهيد تا فعاليت تعويض 
فك ها را انجام دهند در هر مرحله نظارت كامل داشته باشيد تا بتوانيد خطاهاي 

هنرجويان را اصالح نماييد.

براي  دستگاه  يك  روي  ابتدا  قسمت ها  ساير  همانند  قسمت  اين  تدريس   ي  برا
هنرجويان تعويض سه نظام را انجام دهيد و در هر مرحله از هنرجويان بخواهيد كه 

به نكات ايمني مربوطه با دقت توجه كنند.

1 آچار سه نظام 
2 سه نظام يا چهارنظام
  19 mm 3 آچار تخت

4 پارچه تنظيف 

5 تخته چوبي
6 روغن دان فشاري 

7 ميل ِگرد به طول حداقل 130 سانتي متر 

ابزار و تجهيزات

 قبل از پياده كردن سه نظام سوپرت ها را حركت داده و در انتهاي ريل قرار دهيد.
 ميل ِگردي را كه گفته شد در سه نظام ببنديد، براي حمل آسان سه نظام است.   اين 
ميل ِگرد را به طوري در سه نظام ببنديد كه دو طرف سه نظام حداقل 50 سانتي متر 

بيرون باشد.
 به هيچ وجه از آچار فرانسه براي باز نمودن مهره های پشت سه نظام استفاده نكنيد.

 بدون استفاده از تخته چوبي، سه نظام را تعويض نكنيد.
 هنگام سوار كردن سه نظام به دقت نشيمنگاه سه نظام را تميز نماييد.

نكات كليدي 

تعویض سه نظام 

 حتي براي يك لحظه آچار سه نظام را روي سه نظام باقي نگذاريد.
 هنگام توضيح دادن فك ها كليد اصلي دستگاه را در حالت خاموش قرار دهيد.

نكات ايمنی و 
حفاظتی
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دانش افزایي 

 بدون لباس كار اقدام به تدريس ننماييد.
 ساعت و انگشتر و ساير زيورآالت را از خود جدا نماييد.

 قبل از تعويض سه نظام كليد اصلي دستگاه را قطع كنيد.
 از قرار دادن سه نظام روي بستر دستگاه بدون تخته چوبي جداً  خودداري نماييد.

 هنگام سوار كردن سه نظام،  انتقال سه نظام را در دو مرحله انجام دهيد. مرحله 
اّول از روي ميز يا زمين تا روي بستر دستگاه، مرحله دوم از روي بستر تا قرار گرفتن 

در محل اصلي.

نكات ايمنی و 
حفاظتی

هنرآموزان عزيز براي اطالعات بيشتر می توانيد به فيلم تعويض سه نظام كه همراه 
كتاب راهنماي هنرآموز براي شما ارسال شده است مراجعه نماييد.

پس از تعريف سه نظام، هنرجويان را درگروه های دو نفره تقسيم نموده تا فعاليت 
را انجام دهند و در تمام مراحل به دقت، عملكرد آنها را زير نظر داشته باشيد.

در كتاب هنرجو بحثي با عنوان اخالق حرفه اي آورده شده پس درباره  اين گونه 
مسائل توضيح بيشتري ارائه نماييد. چرا كه حلقه مفقوده جامعه امروزي اخالق 
حرفه اي است كه  هنرجويان در هنرستان ها بايد آن را بياموزند. سپس جواب های 
داده شده از طرف هنرجويان را به بحث و بررسي گذاشته و به بهترين متن ارائه 

شده از طرف هنرجويان تشويقاتي را در نظر بگيريد.

ارزشيابي 
در پايان  اين جلسه كار برگ ارزشيابي را تكميل نموده و در كار پوشة هنرجويان 

قرار دهيد.
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كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست و پنجم 

خود ارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره:  2نمره

بليخيرمؤلفه های خود ارزيابي

به روش های بستن قطعه آگاهي دارم

به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارم 

انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسم

فك های سه نظام را تعويض می كنم

به مخاطرات تعويض سه نظام آگاهي دارم

به فنون تعويض سه نظام آگاهي دارم

سه نظام را تعويض می كنم

در مراحل تعويض از وسايل ايمني استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره)هر مورد بلي 0/25 نمره(

ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های  ارزشيابي

1به روش های بستن قطعه آگاهي دارد

1به عملكرد فك های سه نظام آگاهي دارد

2انواع وسايل بستن قطعه كار در تراشكاري را می شناسد

2فك های سه نظام را تعويض می كند

1هنگام تعويض سه نظام موارد  ايمني را رعايت می كند

2به فنون تعويض سه نظام آگاهي دارد

2سه نظام را تعويض می كند

2در مراحل تعويض از وسايل ايمني استفاده می كند

2دقت در انجام كار

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1با افراد گروه و هم كالسي هايش تعامل دارد

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 
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روتراشي 

براي تدريس ثمربخش  اين مبحث بهتر است همانند پيشاني تراشی ابتدا كنار يكي از 
دستگاه ها، خود عمل روتراشي و مراحل آن را توضيح دهيد.

توجه داشته باشيد كه هنرجويان به طور تمام و كمال رفتار شما را تكرار خواهند 
نمود. اگر رفتار شما متناسب، با فضاي كارگاهي يا استاندارد كاري نباشد،  اين رفتار 
سرمشق و الگوي هنرجويان خواهد شد و ممكن است كه در روش كاري آينده آنان 

نيز تأثيرگذار باشد.
پس از ادامة توضيحات به هنرجويان، يك قطعه مطابق شكل در سه نظام بسته و 

عمل روتراشي را روي  اين قطعه انجام دهيد.
پس از  اينكه مراحل را انجام داديد هنرجويان را تقسيم نموده و به آنها اجازه دهيد 
فعاليت موجود در كتاب درسي را انجام دهند. شما می توانيد فعاليت ديگري مشابه 

با فعاليت كتاب براي هنرجويان طراحي نماييد.
هدف از  اين فعاليت يادگيري مهارت های روتراشي است، پس از  اينكه هنرجويان 
فعاليت را انجام دادند آنها را مجدداً كنار دستگاه جمع نموده و آزمايش تأثير سرعت 

برش را براي آنها انجام دهيد.

آزمایش

ابزار و تجهيزات

1 رنده و تراشي
2 آچار سه نظام 

3 قطعه كار مطابق نقشه 
4 آچار قلم بند 

5 پارچه تنظيف 
6 عينك 

7 نقشه

يك قطعه به قطر 50 ميلي متر را به سه نظام بسته ابتدا با عده دوران 500 دور بر 
دقيقه و عمق يك ميلي متر با حركت اتومات روتراشي نماييد. سپس در مرحله بعدي 
همين عمل را با عده دوران 125 دور بر دقيقه انجام دهيد و از هنرجويان تفاوت دو 

جلسة بيست و ششم
 روتراشی 

واحد یادگيری: تراشکاری
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حالت را سؤال كنيد. توجه داشته باشيد كه عمق بار در هر دو مرحله يكسان باشد.
چنانچه نتوانستند پاسخ مناسبي بدهند، براده های دو مرحله را با هم مقايسه كنيد و 

از آنها بخواهيد كه تفاوت را بگويند.
در مرحله سوم، محل براده بر داري را همانند مرحله اّول با عده دوران 500 دور بر 
دقيقه با عمق بارو پيشروي يكسان با مرحله اّول انجام دهيد ولي با  اين تفاوت كه از 
مايع خنك كننده استفاده نماييد و جريان مايع خنك كننده در محل براده بر داري باشد.

پس از انجام  اين مرحله، از هنرجويان بخواهيد كه تفاوت  اين مرحله را با دو مرحله 
قبل بگويند.

در پايان، از مقايسه سه مرحله نتيجه بگيريد كه انتخاب سرعت برش در دوام ابزار 
تأثير مستقيم دارد.

سپس فعاليت ديگري را مشابه با فعاليت قبلي براي آنها طراحي نموده و اجازه دهيد 
تا پايان جلسه، به تراش قطعات به وسيلة دست و اتومات مشغول باشند تا بتوانند 

اشكاالت خود را برطرف نمايند.
پس در پايان جلسه، قطعات تراشيده شده را بررسي نموده و ابعاد آن را ارزشيابي 

نماييد و سپس كاربرگ ارزشيابي را تكميل نماييد.

 كاركردن بدون زيرپايي ممنوع
 هرگز اجازه ندهيد هنرجويان براده ها را با دست لمس نمايند.

نكات ايمنی و 
حفاظتی

 اجازه ندهيد با رنده كند كار كنند.
خام  مواد  دادن  قرار  محل  يا  ميزكار  عنوان  به  هرگز  دستگاه،  بستر  قسمت  از    

استفاده  نشود.
 در هنگام آموزش روتراشي سه نظام را با دست چرخانده تا مطمئن شويد به جايي 

گير نمی كند.
 در هنگام لنگي گرفتن از چكش مسي استفاده نماييد.

نكات كليدي 
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ارزشيابي توسط هنر آموز

نمره دريافتيبارممؤلفه های  ارزشيابي

1به تأثير عده دوران بر دوام ابزار آگاهي دارد

1رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندد

2به روغن كاري دستگاه قبل از انجام كار اهميت می دهد

2به عملكرد اجزاء دستگاه آگاهي دارد

2به فنون رو تراشي آگاهي دارد

2هنگام رو تراشي بر اجزاء دستگاه تسلط دارد

2در تراشكاري از عينك استفاده می كند

3دقت ابعاد قطعه بعد از رو تراشي

2صحت خود ارزيابي هنرجو

1از ابزار و تجهيزات به خوبي نگهداري می كند

2نمره خود ارزيابي هنرجو

20جمع 

ارزشيابی 

خود ارزيابي توسط هنرجو                     كل نمره:  2نمره

بليخيرمؤلفه های خود ارزيابي

به تأثير عده دوران بر دوام ابزار آگاهي دارم

رنده را به طرز صحيح در قلم بند می بندم

به روغن كاري دستگاه قبل از انجام كار اهميت می دهم

به عملكرد اجزاء دستگاه آگاهي دارم

قطعه كار را به طرز صحيح روي دستگاه می بندم

به فنون رو تراشي آگاهي دارم

رو تراشي قطعه كار را انجام می دهم

در تراشكاري از عينك استفاده می كنم

تعداد جواب های بلي

نمره  )هرمورد بلي 0/25 نمره(

در پايان جلسه كاربرگ ارزشيابي را تكميل نماييد.
كار برگ ارزشيابي پاياني جلسة بيست و ششم 
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مقد مه
در  اين جلسه ابتدا با توجه به دستگاه هاي تراش و گروه بندي های صورت گرفته در 

ابتداي سال تحصيلي اجر اي فعاليت تكميلي را برنامه ريزی نماييد.
انتهاي  در  هنرجويان  توسط  تكميلي  فعاليت های  انجام  كه  باشيد  داشته  توجه 
واحدهاي يادگيري بايد منجر به انجام روتراشي و پيشاني تراشي كامل قطعات تانكر 
شود. بدين منظور بهتر است كه هنرجويان تمرين های پيشاني تراشي و روتراشي را 
روي قطعاتي غير از قطعات اصلي به اندازه كافي انجام دهند تا مهارت الزم جهت 

كار روي قطعات اصلي را كسب نمايند.
قبل از انجام فعاليت، هنرجويان را به كالس درس برده و نقشه های قطعات تانكر 

را به طور مفصل شرح دهيد.
بهتر است كه از قطعه شمارة  9 )چرخ عقب( پيشاني تراشي آغاز شود و مراحل زير 

براي نتيجة بهتر پيشنهاد می شود. 
1 ابتدا قطعه شمارة 9 را مطابق شكل در سه نظام ببندند طوري كه با عمق براده 
يك ميلي متر پيشاني تراشي نمايند. پس از تراش پيشانی قطعه باز شود و اندازه به 

20 ميلی متر برسد.

2 پس از قطعه شمارة 9، قطعه شمارة 2 را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.

3 پس از قطعه شمارة 2، قطعه شمارة 8 را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.
4 پس از قطعه شمارة 8، قطعه شمارة 28 را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.

5 به همين صورت تمامی  قطعه را پيشانی تراشي و روتراشي نمايند.

توصيه های اجرایي

قطعه  دوم  طرف  از  پيشاني تراشي  از  قبل  كه  شويد  يادآور  هنرجويان  به  است  بهتر 
به وسيلة كوليس آن را اندازه گيري نمايند و مقدار اضافه طول را به وسيلة فلكه سوپرت 

در يك يا چند باردهي پيشاني تراشي نمايند.

نكته: 

1 يكي از موانعي كه در پيشاني تراشي با آن برخورد خواهيد نمود بستن قطعات با 
طول كم است كه چنانچه هنرجويان دقت كافي را نداشته باشند امكان كج بسته 

جلسة بيست و هفتم تا سی و دوم 
 فعاليت تکميلی كارگاهی
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شدن قطعه و يا لنگي طولي بيش از حد وجود دارد. چنانچه بدون توجه به  اين مسائل 
اقدام به پيشاني تراشي نمايند ممكن است قطعه پس از اتمام پيشاني تراشي يك طرف 

كوچك تر از اندازه نهايي شود.
2 هنگام بستن قطعه شمارة 1 براي پيشاني تراشي به هنرجويان متذكر شويد كه 
سفت كردن بيش از حد باعث تغيير شكل لوله شده و ممكن است كه در هنگام 
رو تراشي با مشكل مواجه شوند. براي  اين منظور بهتر است نكات مربوط به بستن 

قطعات تو خالي در سه نظام را به هنرجويان گوشزد نماييد.
مانند  ابزار دستي  به وسيلة  كه  است  قوس خارجي  داراي  قطعات شمارة 12   3
سوهان شكل داده می شود و نيازي به گرد تراشي روي دستگاه تراش نيست. بهتر 
است يك طرف پيشاني تراشي شده و بعد از روتراشي قسمت فرم دهي به وسيلة 

سوهان انجام گيرد.

4 شكل دهي قطعه شمارة 14 همانند قطعه شمارة 12 بايد با سوهان و بعد از 
عمليات روتراشي انجام شود. 

5 در مراحل تراشكاري به طور مرتب، مراقب رفتار هنرجويان باشيد و اشتباهاتشان  
را به آنها گوشزد نماييد. با نظارت شما در حين كار درحقيقت قسمتي از اطالعات 

ارزشيابي حاصل خواهد شد.

ارزشيابی

يكي از نكات مهم، استفاده از عينك تراشكاري است. اين وظيفه را به طور مرتب گوشزد 
نماييد. 

كوتاه بسته شدن رنده يكي از مواردي است كه در ابتداي كار تراشكاري در بين هنرجويان 
بيشتر از همه به چشم می خورد،  اين عمل باعث برخورد قلم بند به سه نظام  می شود.

داغ  از حد  بيش  پيشاني تراشي  از  كه  كوچكي هستند  قطعات  قطعات شمارة 13و14 
باشند. نيز  مورد  مراقب  اين  كه  تذكر دهيد  به هنرجويان  خواهند شد. 

نكات ايمنی 

بعد از تكميل هر قطعه در طي چهار جلسة ششم، ابعاد آنها را در حضور هنرجو 
به وسيلة كوليس اندازه گرفته و جدول ارزشيابي1 را تكميل نماييد و پس از تكميل 

قطعات، كاربرگ ارزشيابي را براي هر يك از هنرجويان تكميل نماييد.

هيچ گاه به هنرجويان اجازه ندهيد كه قطعه شمارة 12 را روي دستگاه تراش سوهان كاري 
نمايند.

هشدار!!
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ارزشيابی پایانی

مالحظاتنمره دريافتیبارم پيشنهادیشاخص

15ميانگين نمره كاربرگ ارزشيابی در هر جلسه

1رعايت اخالق حرفه ای

مسئوليت پذيری،تعالی فردی، 2شايستگی های غيرفنی

1رعايت نكات زيست محيطی

1لباس كار و شرايط ظاهری مناسب

20جمع

جدول ارزشيابي پايان فصل
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فصل3

پیوست ها 
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نقشهها



فصلسوم:پیوستها

101



102



فصلسوم:پیوستها

103



104



فصلسوم:پیوستها

105



106



فصلسوم:پیوستها

107

آييننامةايمنيماشينهايابزار
هدف و دامنه شمول 

همچنين  و  كار  نيروي  حفاظت  و  سطح  ايمني  ارتقاء  و  تأمين  منظور  به 
صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولوژي و 
ايمن سازي محيط كارگاه ها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات 
جاني و خسارات مالي، مقررات  اين آيين نامة  به استناد ماده 85 قانون كار 

جمهوري اسالمی  ايران تدوين گرديده است. 
ماده 1ـ كليه محورهاي حامل ابزار برشي و انتقال نيرو بايد به حفاظ مناسب 

و مؤثر مجهز گردد.
ماده 2ـ سرعت دوراني، نوع ابزار برشي و ميزان باردهي در كليه ماشين هاي 

ابزار بايستي متناسب با نوع دستگاه قطعه كار و تجهيزات مورد استفاده باشد.
ماده 3ـ در كليه ماشين هاي ابزار قسمتي از ابزار برشي گردنده كه با قطعه كار 

در تماس نمی باشد بايد حفاظ گذاري گردد.
ماده 4ـ در عمليات براده بر داري، قطعه كار بايد به وسيلة گيرة مناسب نگهداري 

شود و نگهداري قطعه با دست ممنوع است.
ماده 5  ـ درصورت بروز هرگونه نقص در ماشين های ابزار و فرايندكار، بايد 
قبل از انجام هرگونه عملياتي، نسبت به قطع نيروي محركه دستگاه به طور 

مؤثر، اقدام نمود.
ماده 6ـ در اطراف ماشين هاي ابزار بايد فضاي كافي به منظور انجام عمليات 

مختلف وجود داشته باشد.
ماده 7ـ براي تثبيت و محكم نگاه داشتن قطعات كار با سطح مقطع خاص 

استفاده از ابزار نگهدارنده متناسب با آن الزامی  است.
ماده 8  ـ به منظور جمع آوري براده های فلزي و تميز كردن دستگاه بايد از 

برس و يا ديگر تجهيزات مناسب با رعايت نكات ايمني استفاده گردد.
ماده 9ـ تجمع و انباشت براده ها نبايد به اندازه اي باشد كه مانع از ديد و يا 

خطرات احتمالي گردد.
ماده10ـ توقف مطمئن و مؤثر ماشين هاي ابزار قبل از انجام كليه امور سرويس، 
ابزار های برشي، روغن كاري،  و  د، تعويض و تنظيم قطعات كار  بازدي تعمير، 
نظافت و به طور كلي عملياتي كه نياز به ورود اعضاي بدن به منطقة خطر دارد 

الزامی  است.
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ماده 11ـ روغن ها و مواد  بايد عالوه بر دارا بودن ويژگي های فني مطابق با 
دستورالعمل ها، براي سالمتي كارگران مضر نباشد.

ماده 12ـ استفاده از هواي فشرده براي نظافت ماشين هاي ابزار، لباس كار، 
قطعه كار و ساير قسمت ها ممنوع است.

ماده 13ـ هنگام كار با ماشين  ابزارهايی كه الزام به نشستن اپراتور مي باشد 
بايد از صندلي متناسب با اصول ارگونومی  استفاده گردد.

ماده 14ـ ابزارهاي براده بر داري ماشين های چند محوره بايد به طور مطمئن 
و  ايمن حفاظ گذاري شده باشد.

ماده 15ـ قبل از اندازه گيري و تعويض قطعه كار، دستگاه بايد به نحو اطمينان 
بخشي متوقف گردد.

ماده 16ـ جابه جايي و انتقال ابزار های قطعه گير و قطعات كار بزرگ و سنگين 
ماشين  های ابزار بايد با استفاده از وسايل حمل و نقل مكانيكي متناسب با نوع 

كار انجام گيرد.
ماده 17ـ كارفرما مكلف است ماشين هاي ابزار، ابزارآالت، لوازم و تجهيزات 

مربوطه را در فواصل زماني معين مورد بازبيني قرار دهد.
ماده 18ـ ابزار های براده برداري ماشين هاي ابزار و آچارها و لوازم مخصوص 
تعمير، سرويس و نگهداري و نظاير آن و همچنين روش كار بايد متناسب با 

نوع كار مربوطه باشد.
نياز  مورد  لوازم  و  آچارها  مكانيكي  و  برشي  ابزار های  از  ده  استفا ماده 19ـ 
ماشين هاي ابزار به صورت فرسوده، شكسته و معيوب ممنوع بوده و بايستي از 

محيط كارگاهي خارج گردد.
ماده 20ـ بازديد كليه قسمت هاي ماشين هاي ابزار و ابزارها و تجهيزات آن 

قبل از شروع هر شيفت كاري توسط متصدي مربوطه الزامی  است.
هرگونه  از  بعد  ابزار،  ماشين هاي  قسمت هاي  كليه  فني  بازرسي  ماده 21ـ 
تعميرات و طي دوره های زماني مطابق دستورالعمل های شركت سازنده الزامی  

بوده و نتايج آن بايد در پرونده مربوطه ثبت و نگهداري شود.
ماده 22ـ هر ماشين ابزار بايد داراي يك پرونده كه حاوي دستورالعمل های 
شركت سازنده و همچنين سوابق بازرسي های فني، تعميرات و نگهداري است، 

باشد.
ابزار بايد درخصوص  ماده 23ـ كليه كارگران شاغل در كارگاه هاي ماشين 
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نحوه صحيح بلند نمودن، حمل و نقل و جابه جايي بار، آموزش های الزم را 
ديده باشند.

قطع  يا  توقف  شستي  چند  يا  يك  داراي  بايد  ابزار  ماشين هاي  ماده 24ـ 
اضطراري باشد كه در نقاط مختلف ماشين در دسترس متصدي مربوطه قرار 

گيرد.
ماده 25ـ حفاظ ها و يا در پوش های موتور، جعبه دنده و وسايل انتقال نيروي 
ماشين  های ابزار بايد مجهز به ميكروسوئيچ باشد تا با برداشتن آنها راه اندازي 

ماشين امكان پذير نباشد.
فصل سومـ  مقررات اختصاصي

ماده 26ـ سه نظام و چهار نظام و ديگر وسايل گيرندة ابزار يا قطعه كار بايستي 
فاقد زائده و برجستگي بوده و به نحوه مناسب حفاظ گذاري گردد.

بايد داراي  با مته، ميز كار  از چرخش قطعه كار  براي جلوگيري  ماده 27ـ 
پيچ های محكم كننده يا گيرنده يا ساير وسايل مشابه براي ثابت نگاهداشتن 

قطعه كار باشد.
ماده 28ـ براي مهار مته های ساق مخروطي صرفاً بايد از كالهك استفاده 

گردد و نصب آن فقط بر روي محور اصلي مجاز است.
ماده 29ـ جهت سوراخ نمودن ورقه های نازك بايد آنها را بين دو قطعه فلزي 

قرار داده و همگي را با هم سوراخ نمود.
ماده 30ـ در انتهاي عمليات سوراخ كاري بايد به منظور جلوگيري از قالب 

كردن مته، نيروي وارده را كاهش داد.
ماده 31ـ در ماشين های توتراشي )بورينگ( قائم، ميز دّوار افقي كه كار روي 
آن نصب شده بايد به وسيله حفاظ هايي كه تا رأس قطعه كار ادامه داشته و روي 

بدنه ثابت دستگاه نصب شده محفوظ گردد.
ماده 32ـ ابزار قطعه گير دستگاه های تراش بايد مجهز به حفاظ ميكروسوئيچ   دار 
باشد به گونه اي كه هنگام باز بودن حفاظ، حركت و چرخش ابزار قطعه گير 

امكان پذير نباشد.
ماده 33ـ ابزار قطعه گير چند پارچه و يا آچار مربوطه بايد داراي مكانيزمی  

باشد كه از به جاي ماندن آچار بر روي ابزار قطعه گير ممانعت به عمل آيد.
ماده 34ـ در ماشين های تراش رولور و ماشين های ديگري كه براي تراش 
ميله های بلند به كار می رود و قسمتي از قطعه كار از انتهاي دستگاه خارج 
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می گردد، قسمت مزبور بايد به وسيله لوله اي كه توسط پايه های محكم به 
زمين متصل شده است حفاظ گذاري گردد.

ماده 35ـ به منظور تراشكاري قطعات طويل بر روي دستگاه تراش بايد از 
لينت )كمربند( مناسب استفاده شود تا از خمش قطعه كار حين تراشكاري 

جلوگيري شود.
نيمه خودكار الزم است حفاظ  و  تراش خودكار  های  ماده 36ـ در ماشين 
شفاف به صورت كشويي نصب شود كه به محض باز شدن آن كليه عمليات 

دستگاه متوقف گردد.
داراي  بايد  آن  مشابه  های  ماشين  و  تراش خودكار  های  ماشين  ماده 37ـ 
صفحات حفاظتي باشد كه كارگران را در مقابل پاشيدن مايع های خنك كننده 

و حاوي ذرات فلز محفوظ نگهدارد.
ماده 38ـ گيرة فشنگي مورد استفاده در دستگاه تراش بايد متناسب با قطر 

قطعه كار انتخاب شود و مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 39ـ به منظور جلوگيري از شل شدن و پرتاب قطعه كار يا سطح مقطع 
مربع، هشت گوش، مستطيلي و كليه قطعات مشابه، استفاده از قطعات گيرندة 

چهار  نظام الزامی  است.
مشابه،  قطعات  و  مثلثي  مدّور، شش گوش،  قطعات  ستن  ب براي  ماده 40ـ 

انتخاب سه نظام با توجه به سطح مقطع قطعات الزامی  است.
ماده 41ـ در قطعات بزرگ و نامنظم به منظور جلوگيري از شل شدن، پرتاب 

قطعات و ساير خطرات احتمالي، بايد از صفحه نظام استفاده نمود.
ماه 42ـ پس از بستن قطعه كار بين مرغك و ابزار قطعه گير بايد هر دوي آنها 

به طور كامل در جاي خود محكم گردد.
ماده 43ـ لقمه های نگهدارنده مرغك، اهرم و پيچ های ثابت كننده آن بايد 

به طور مرتب بازديد شده و در صورت نياز تعمير و تعويض گردد.
ماده 44ـ به منظور جدا نمودن براده از قطعه كار در حال تراش بايد از چنگك 

مخصوص و با رعايت نكات ايمني استفاده نمود.
ماده 45ـ فلكه های دستي در مكانيسم بار دادن افقي يا قائم فرزها بايد داراي 
شرايط زير باشد: الف( به وسيله كالچ يا ضامن شيطانك دار روي بازوي فرمان 
به قسمی سوار شده باشد كه در موقع پيشروي خودكار، ماشين خالص شود 
و نچرخد. ب( مجهز به دسته اي باشد كه قابل خالص كردن بوده و داراي 



فصلسوم:پیوستها

111

فنرهاي فشاري باشد تا در مو قع احتياج، كارگر بتواند دسته را در محل خود 
روي فلكه قرار دهد.

ماده 46ـ كلّة دهانه های باز دستگاه های صفحه تراش دروازه اي بايد توسط 
حفاظ هايي متناسب با نوع كار و شرايط كارگاه حفاظ گذاري گردد.

ماده 47ـ  ايجاد فضاي كافي در اطراف ماشين های صفحه تراش الزامی  بوده 
و قسمت انتهاي آن بايد حفاظ گذاري گردد.

ماده 48ـ در ماشين هاي ابزار براي جمع آوري و انتقال گازها و بخارات حاصل 
از فرايند كار، استفاده از سيستم تهويه موضعي الزامی  است.

ماده 49  ـ ابزار برشي ماشين های مته بايد به حفاظ تلسكوپي قابل تنظيم 
مجهز باشد.

ماده 50ـ هنگام تعويض ابزار نگهدارنده قطعه كار و ابزار كار از قبيل سه نظام 
تكيه گاه  از  بايد  زني،  كله  های  ماشين  كله گي  تراش،  دستگاه  رنظام  چها و 

مخصوص آن استفاده شود.
ماده51ـ نصب حفاظ بر روي گيرة  افزار برشي ماشين هاي صفحه تراش به 
منظور جلوگيري از برخورد دست با ابزار و ورود به منطقة خطر و همچنين 

پرتاب ذرات براده الزامی  است.
ماده 52 ـ بستن تيغة فرز روي ماشين فرز بايد توسط كارگر ماهر و با رعايت 

اصول ايمني و مطابق دستورالعمل سازنده انجام گيرد.
ماده 53 ـ براي تنظيم ارتفاع تيغه ها در قلم گير ماشين های تراش معمولي 
پيچ در  با دو  بايد حداقل  رنده  و  نموده  استفاده  از اليه های مخصوص  بايد 

قلم گير محكم شود.
ماده 54ـ هنگام برش ميله های بلند در ماشين های اّره لنگ، بايد در انتهاي 
آزاد ميله تكيه گاهي مطمئن قرار داد تا از افتادن و آسيب رساندن جلوگيري 

نمايد.
ماده 55 ـ ماشين های تراش افقي بايد مجهز به ترمزهاي خودكار باشد تا 
كارگر دست خود را براي متوقف كردن سه نظام يا صفحه كارگير روي آن 

قرار ندهد.
ماده 56ـ به منظور انجام كليه امور تنظيم، جابه جايي، اندازه گيري و باز و 
بسته كردن قطعه كار و امور مشابه، خاموش نمودن دستگاه های اّره ماشيني و 

توقف كامل تيغة الزامی است.
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ماده 57ـ كارگراني كه با دستگاه های اّره پروفيل بر )آب صابوني و آتشي( كار 
می كنند بايد حتماً از لباس كار با آستين های كوتاه استفاده نمايند.

ماده 58ـ ماشين های اّره پروفيل بر بايد به حفاظي تجهيز گردد كه تمام 
قسمت های اّره را پوشانده و فقط در زمان براده بر داري و برش محل تماس با 

قطعه كار آزاد باشد.
ماده 59  ـ ماشين های اّره پروفيل بر بايد به منظور تثبيت قطعه كار، به گيره 

يا ابزار نگهدارنده مناسب تجهيز شود.
ماده 60 ـ قسمت هايي از تيغه ماشين اّره نواري كه در تماس با قطعه كار 

نمی  باشد بايد حفاظ گذاري شود.
ماده 61ـ كليد راه انداز در اّره های پروفيل بر آب صابوني بايد از نوع فشاري 
باشد به گونه اي كه به محض قطع شدن فشار از روي كليد جريان الكتريكي 

دستگاه قطع گردد.
ماده 62 ـ ماشين های اّره پروفيل بر آتشي بايد داراي مكانيز می  باشد كه به 
محض قطع فشار از روي پدال، تيغة برش دستگاه به حالت اّوليه خود باز گردد.
ماده 63ـ كمان ماشين اّره لنگ بايد در پايين ترين و باالترين وضعيت خود 

مجهز به قطع كن خودكار باشد.
ماده 64ـ ماشين های اّره نواري بايد مجهز به مكانيز می  باشد تا به محض 

شكستن تيغه اّره حركت دستگاه را متوقف نمايد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات:

ماده 65 ـ محل استقرار و تردد كارگران در كارگاه های ماشين هاي ابزار بايد 
هموار، تميز و عاري از هرگونه مواد لغزنده باشد.

ماده 66ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه و تحويل وسايل حفاظت فردي 
مناسب و متناسب با نوع كار و شرايط محيطي كارگاه اقدام نمايد.

ماده67ـ كارفرما مكلف به تأمين شرايط محيطي مناسب از نظر بهداشت، 
تهويه، نظافت، دما، نور و صدا می باشد.

از سالمت  به كار گماري كارگران  ز  ا ا مكلف است قبل  ماده 68ـ كار فرم
جسماني و رواني و مهارت های الزم متناسب با نوع كار با ماشين هاي ابزار 

اطمينان حاصل نمايد.
ماده 69ـ ترك ماشين هاي ابزار در حال كار ممنوع می باشد.

ماده 70ـ استعمال دخانيات، خوردن، آشاميدن، شوخي كردن و ساير امور 
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غير مرتبط با كار كه باعث حواس پرتي كارگر شود ممنوع است.
اتصال زمين مؤثر  به سيستم  بايد  ابزار   بدنه فلزي ماشين هاي  ماده  71ـ 

تجهيز گردند.
ماده 72ـ كليه ماشين هاي ابزار بايد مجهز به روشنايي موضعي باشند.

ماده 73ـ ماشين هاي ابزار بايد داراي لوح شناسايي حاوي مشخصات فني 
و  ايمني باشند.

بايد  مذكور  ماشين های  همچنين  و  ماشين ابزار  كار گاه های  74ـ  ماده 
مطابق با آيين نامة عالئم و نشانه های ايمني مصوب 1386/11/15 به عالئم و 

برچسب  های  ايمني تجهيز گردند
ماده 75ـ هنگام كار با ماشين هاي ابزار استفاده از شال گردن، دستكش، 
حلقه، ساعت مچي، لباس هاي گشاد و نظاير آن ممنوع بوده و موهاي بلند بايد 

با سربند پوشيده شود.
ماده 76ـ پس از قطع برق و براي پيشگيري از برقراري ناخواستة جريان 
الكتريكي دستگاه بايد كليه ماشين هاي ابزار به مكانيزمی  مجهز باشند كه از به 

كار افتادن مجدد آن جلوگيري به عمل آيد.
ماده 77ـ كليدهاي راه انداز و يا توقف ماشين هاي ابزار بايد به گونه اي طراحي 
شوند كه در اثر برخورد اتفاقي دست و يا سقوط اشيا، سبب راه اندازي آن نشود.

كليه  ايران،  اسالمی   كار جمهوري  قانون  ماده 88  به  عنايت  با  ماده 78ـ 
وارد كنندگان، توليد كنندگان، فروشندگان، عرضه كنندگان و بهره برداري كنندگان 
از انواع ماشين هاي ابزار مكلف به رعايت استاندارد توليد و موارد حفاظتي و  ايمني 

می باشند.
ايران مسئوليت  ماده 79  ـ به استناد ماده 95 قانون كار جمهوري اسالمی  
رعايت مقررات  اين آيين نامة  به عهدة كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع 
هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران 

خسارات وارده مي باشد.
اينآييننامهكهمشتملبر4فصلو79مادهمیباشد،بهاستناد
مواد85و91قانونكاردرجلسةمورخ1387/11/30شورايعالي
حفاظتفني،موردتدوينودرتاريخ1388/5/8بهتصويبوزير

كارواموراجتماعيرسيدهاست.
اينآييننامهجايگزينآييننامهومقرراتحفاظتيماشينهاي
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نمونه طرح درس روزانه
Lesson Plan

عنوان درس: تولید به روش تغییر 
فرم دستی و ماشینی 

موضوع درس: روتراشی
جلسة: بیست و ششم

پیش نیاز: پیشانی تراشی
مدت جلسة: 8 ساعت

گروه مخاطب: هنرجويان پاية دهم

تعداد فراگیران: 16
مکان تشکیل کالس: کارگاه

ماشین ابزار
تاريخ برگزاری:

شايستگی فنی مورد انتظار:
بستن قطعه كار

بستن ابزار روی دستگاه تراش
روتراشی قطعات ساده

شايستگی های غيرفنی مورد انتظار
مسئوليت پذيری

مديريت مواد و تجهيزات
مديريت زمان

كار تيمی

پيش بينی رفتار ورودی                                             ارزشيابی آغازين                           زمان: 30 دقيقه
سؤاالتی در مورد بستن رنده و بستن قطعه كار و محاسبه عده دوران دستگاه

روش های تدريس
تلفيقی )آموزش مبتنی بر شايستگی(

وسايل آموزشی: دستگاه تراش ـ كوليس 0/05 ـ آچار سه نظام ـ آچار قلم بند ـ ميل گرد به قطر 60 ميلی متر و 
طول 85 ميلی متر

ارائه درس در كالس و كارگاه                                                                                   زمان: 90 دقيقه

روتراشی
روتراشی عبارت است از براده برداری از سطح رويی قطعه كار. در هرحال اين عمل به منظور ايجاد فرم مطلوب در 

قطعه كار يا كاهش قطر آن انجام می شود.

با استفاده  از قطعات در صنعت دارای مقطع دايره ای هستند. ولی سطح خود فرم های مختلفی دارند كه  بسياری 
از دستگاه تراش، براده برداری می شوند. روتراشی يكی ازپركاربردترين عمليات براده برداری در دستگاه تراش است. 
معموالً روتراشی در دو مرحلة خشن تراشی و پرداخت كاری انجام می شود. در خشن تراشی سرعت برش كم و عمق 
براده و پيشروی زيادتر انتخاب می شود ولی در پرداخت كاری سرعت برش زياد ولی عمق براده و مقدار پيشروی كمتر 

انتخاب می شود.
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يكی از مهم ترين اصول در اجرای عمليات تراشكاری رعايت نكات ايمنی است. رعايت نكردن نكات ايمنی در كارگاه 
باعث بروز حوادث ناگوار می شود، تا آنجا كه جبران عوارض ناشی از آن گاهی غيرممكن می گردد.

در روند نمای مقابل، روند اجرای كارهای تراشكاری به خوبی نمايش داده شده است. اين روند در تمام كارهای 
تراشكاری مصداق دارد و رعايت آن موجب جلوگيری از اتالف وقت و هزينه خواهد شد.

مراحل انجام فعالیت:
1 انتخاب مقدار سرعت برش را از جدول و محاسبه عدة َدَوران مناسب.

2 بستن قطعه كار
3 استفاده از عينك حفاظتی مخصوص تراشكاری

4 تنظيم و روشن نمودن دستگاه
5 مماس كردن رنده با قطعه كار.

6 تنظم عمق بار عرضی به اندازة 0/5 ميلی متر
7 اندازه گيری قطر و طول قطعه با استفاده ازكوليس به اندازه ای كه در نقشه مشخص شده

8 بازكردن سه نظام و خاموش كردن دستگاه.

توصیه های ايمنی و حفاظتی:                                                                                زمان: 30 دقيقه
1 بدون عينك پشت دستگاه قرار نگرفتن:

2 استفاده از لباس كار
3 چك نمودن اوليه تنظيمات دستگاه تراش

ارزشیابی تکوينی:                                                                                             زمان: 30 دقيقه
پرسش از هنرجويان از مطالب تدريس شده

اجرای فعالیت های ياد دهی ـ يادگیری:
انجام فعاليت تكميلی ساخت قطعات تانكر توسط هنرجويان و نظارت مداوم بر عملكرد هنرجويان توسط هنرآموز 

)رفع اشكاالت و كج فهمی های هنرجويان ـ جلوگيری از خطاهای احتمالی در كار
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ابزار،مصوب1348/2/1شورايعاليحفاظتفنيگرديدهاست.
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