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 CATIA با  صنعتينقشه كش و طراح : نام شغل     

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
 شناخت ضوابط و مقررات نقشه از عهدهكسي است كه بتواند   Catia با نرم افزار صنعتيشه كشي و طراح نق

 ترسيم نقشه هاي - استفاده از عالئم و قراردادهاي بين المللي با ترسيم نقشه هاي اجرايي كاربردي–كشي 
 تهيه و ترسيم تصاوير و گسترده – ها نقشه  كردن  كپي كردن و بايگاني–تركيبي از نقشه يا قطعه يا دستگاه 

  .برآيد Catiaو ترسيم نقشه هاي صنعتي به كمك نرم افزار م تهيه و ترسيم پروژه كارگاهي از برخورد احجا
   : ورودي ويژگي هاي كارآموز

  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه :  توانايي جسميحداقل 

   2 درجه ICDLقشه خوان و ن : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت   330   :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    73   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت  257  :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -    :   كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت     -  :                   پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت     -       :   زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   نتايج كار عملي امتياز سنجش-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
    فنيفوق ديپلم رشته  :حداقل سطح تحصيالت 
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   : نام شغل    
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   catia  توانايي تشخيص نرم افزار  1
 sketcherتوانايي كار در محيط دو بعدي   2

  توانايي كار در محيط طراحي قطعه سه بعدي   3
  توانايي كار در محيط نقشه كشي   4
 Projection ابزار نوار توانايي كار با  5

 Section view توانايي كار با نوار ابزار   6

 drafting توانايي اندازه گذاري تصاوير در محيط   7

  توانايي چاپ نقشه   8
  توانايي ورود به محيط مونتاژ  9
 productتوانايي اجراي مجموعه نوار ابزار   10

 moveتوانايي اجراي دستورات مجموعه نوار ابزار   11

  ود در مونتاژقيتوانايي اجراي دستورات   12
  توانايي اجراي دستورات آناليز قطعات   13
  توانايي بكارگيري ايمني و بهداشت كار در محيط كار   14

  
  
  

  

 



 3

  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   : ام شغلن    

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  catia   2  4  6توانايي تشخيص نرم افزار   1

        در نرم افزارها CAD CAMآشنايي با مفهوم   1-1

        آشنايي با نصب نرم افزار   2-1

         Catiaآشنايي با ورود به محيط   3-1

       )ماژولها( كاري كتيا آشنايي با محيطهاي   4-1

       Mechanical با بخش هاي ماژول يآشناي  5-1

   - part Design       

  - sketcher       

  - assembly design        

       Startآشنايي با نحوه ورود به محيط هاي كاري از   6-1

  - NEW در نوار ابزار         

  - NEW در منوها         

        آشنايي با المانهاي محيطي   7-1

         نوار عنوان -  

         نوار -  

         نوارهاي ابزار -  

         نوار اجرا-  

         نوار وضعيت -  

         جهت نما -  

         محورهاي مختصات -  

         دستگاه مختصات صفحه اي -  

         نوار درختي -  

         نوار پيغام هاي اجرايي-  
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :غل ام شن    

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         پنجره هاي اجرايي -  

  sketcher  16  34  50توانايي كار در محيط دو بعدي   2

        آشنايي با نحوه ورود به محيط دوبعدي   1-2

         آشنايي با مفاهيم اوليه نوار ابزار  2-2

         قيود و انواع آن و فعال كردن آنها -  

         ويرايش قيود -  

         اجزاء استاندارد و اجزا كمك ترسيمي -  

         مفاهيم رنگ -  

         مكان نما هوشمند -  

       viewآشنايي با فرامين كمكي   3-2

  - flymode       

  - fitall in       

  - pan       

  - Rotate        

  - zoom in       

  - zoom out       

  - Normal view       

  - Quick view       

  - viewo made       

  - hide/snow       

        )آخرين ورژن (Catiaآشنايي با جعبه ابزار استاندارد   4-2

  - new       

  - open       
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :ام شغل ن    

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 ان آموزشزم
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  - cut       

  - copy       

  - paste       

  - undo       

  - redo       

        )انتخاب موضوع ( Tools palette با فرامين Helpآشنايي با   5-2

  - select انتخاب موضوع بصورت پنجره         

  - section trapانتخاب موضوع كامل داخل مستطيل         

  - trap inter sectiontانتخاب موضوع كامل داخل مستطيل        

  trap- polygon   انتخاب موضوع با چند ضلعي        

  -stroke selection paintانتخاب موضوع با كشيدن خط         

  - trap selection outside انتخاب موضوع خارج از پنجره       

  - trap selection  outside  Iintersection         

  -list of selected itemsموضوعات  ليست جدول         

  - finish پايان هر پارامتر         

        )Profile(آشنايي با فرامين ترسيم   6-2

         و انواع آن point ترسيم -  

        profile ترسيم توسط دستور -  

          profile ترسيم اشكال هندسي بسته -  

       oriented rectangle ترسيم مستطيل -  

        rectangle  رسيم مستطيل در راستاي دلخواه  ت-  
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :ام شغل ن    

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       parallelogram ترسيم متوازي االضالع -  

       Elongated Hole ترسيم شيار مستقيم -  

       cylindrical Elongated holeه شده استوانه اي  ترسيم سوراخ كشيد-  

        hexagon ترسيم شش ضلعي منتظم -  

       (circle) ترسيم دايره و كمان و انواع آن -  

       spline ترسيم خط يا دست آزاد -  

        ) مقاطع مخروطي هذلوليبيضي، سهمي، ( و انواع آن coni ترسيم -  

       )line( ترسيم خط و انواع آن -  

        )خط معين، خط نامحدود، خط مماس، نيمساز(   

         ترسيم محور-  

                                              operationآشنايي با فرامين عملياتي   7-2

       corner گرد كردن -  

       chamfer پخ زدن -  

       trimريدن كامل  ب-  

       symmetry قرينه سازي -  

 project 3D تـصوير نمـودن يـك شـكل سـه بعـدي در صـفحه        -  

elements 

      

       transnlate جابجايي يا كپي نمودن -  

       rotate دوران، چرخش -  

       scale) مقياس( تغيير اندازه -  

       offset) كپي تكي( تهيه يك شكل همجوار -  

ير نمـودن مرزهـاي يـك شـكل سـه بعـدي در صـفحه دوبعـدي               تصو -  
project 3D silhouette  Edge 
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :ام شغل ن    

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ي مدل با صفحه دوبعدي ق يافتن تال-  

        وبعدي شناسايي اصول كار در محيط د  8-2

  76  60  16  توانايي كار در محيط طراحي قطعه سه بعدي   3

        آشنايي با ورود به محيط طراحي قطعه   1-3
       part designآشنايي با محيط طراحي قطعه   2-3
         و اجراي آن padآشنايي با دستور   3-3
       drafted filleted padآشَنايي با دستور   4-3

        اس گشيدگي يك حجم و اجراي آن  ترسيم مدل بر اس-  
 حجم دادن به چند دوبعدي در ارتفاع هاي         Multipadاشنايي با دستور      5-3

  مختلف و اجراي آْن 
      

خالي كـردن حجمـي از حجـم ديگـر يـا دو             ( pocketآشنايي با دستور      6-3
   و اجراي آن )بعدي

      

       drafted-filletedآشنايي با دستور   7-3
        اتريس يا حجم خالي در يك حجم پر و اجراي آن ساخت م  8-3
ايجاد حجم هاي توخالي يا ارتفاع ( multi – pocketآشنايي با دستور   9-3

   و اجراي آن )هاي متفاوت
      

 و ) ...،كـره  .  اسـتوانه ،ايجـاد مـدلهاي مخـروط   ( shaftآشنايي با دستور    10-3
  اجراي آن 

      

و )  دوار يك قسمت خالي در احجـام       رسيم  ت( grooveبا دستور   آشنايي    11-3
   اجراي آن 

      

         و اجراي آن )ايجاد سوراخ( holeآشنايي با دستور   12-3
 و اجراي   )امتداد يك مقطع در راستاي يك منحني      ( ribآشنايي با دستور      13-3

  آن 
      

 ايجاد يك شيار در حجـم تـوپر بـا راهنمـاي يـك          slotآشنايي با دستور      14-3
  و اجراي آن منحني 
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :ام شغل ن    

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         ايجاد تيغه و اجراي آن stiffenerآشنايي با دستور   15-3

         مدل بر اساس مقطع و اجراي آن  ايجاد LOFTآشنايي با دستور   16-3

       )Removed-multi-sections-solid(نايي با دستور آش  17-3

         توخالي كردن يك مدل بر اساس مقطع ترسيمي و اجراي آن -  

       dress-up features tool barآشنايي با دستورات آرايش و ويرايش   18-3

       edge-filletابت با دستور ث گرد كردن كنج تيز با شعاع -  

 در طـول لبـه بـا        )متغيـر (ا شعاع هاي متفـاوت       گرد كردن كنج قطعه ب     -  
 variable radius filletدستور 

      

 گرد كردن بيش رفته بر اساس دو سطح مسطح يا غير مـسطح توسـط                -  
 face- face filletدستور 

      

 گــرد كــردن يــك ســطح بــر اســاس دو ســطح مجــاور آن بــا دســتور -  
tritanget fillet 

      

       chamfer:  پخ زدن گوشه ها توسط دستور-  

       draft angle ايجاد شيب با زاويه دلخواه روي سطوح با دستور -  

      draft reflect line ايجاد شيب و بازسازي مدل از مرز اوليه دستور -  

       variable draft ايجاد شيب با زاويه متغير با دستور  -  

       shell خالي ساختن مدل يا دستور ديواره و تو ايجاد ضخامت -  

        مربوطه گشيدگي يك حجم توپر بر اساس انتخاب هر سطح با دستور -  

 جابجايي يك صـفحه بـا انتخـاب مرجـع و در راسـتاي آن بـا دسـتور                    -  
replace face 

      

       part designشناسايي اصول كار در محيط   19-3
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  CATIA با  نقشه كش و طراح صنعتي :ام شغل ن    

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  work bench   Drafting  12  30  42  توانايي كار در محيط نقشه كشي  4

        draftingآشنايي با ورود به محيط نقشه كشي   1-4

        استارت آشنايي با روش منو  2-4

       tools  در ميل ابزارnewآشنايي با روش   3-4

       new draftiny creationآشنايي با روش   4-4

       sheetآشنايي با مراحل ساخت كاغذ   5-4

         و اجزاء آن text و propertieآشنايي با   6-4

        آشنايي با ساخت جدول در نقشه   7-4

        شناسايي اصول كار در محيط نقشه كشي   8-4

  projection 2  10  12 ابزار  نوارتوانايي كار با  5

  - front view       

  - umfolded view       

  - view front 3D       

  - auxiliary view       

  - Isometric view       

       projectionشناسايي اصول ابزارهاي   1-5

  section view(  2  15  17(برش  توانايي كار با نوار ابزار   6

  -sectien view  aligned       

  - offset section view       

  - aligned section cut       

  - offset section cut       

         و اجزاء قسمتهاي تنظيمoptionsآشنايي با   1-6
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :ام شغل ن                      

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       specification treeيي با درخت مشخصات محيط نقشه كشي آشنا  2-6

         وانتخاب تصاوير view wizardآشنايي با دستور   3-6

        شناسايي اصول ابزار برش   4-6

  drafting 2  20  22توانايي اندازه گذاري تصاوير در محيط   7

       toolsآشنايي با ابزارهاي   1-7

       dimensionاري آشنايي با خواص اندازه گذ  2-7

        dimensionآشنايي با ابزارهاي   3-7

        شناسايي اصول اندازه گذاري تصاوير  4-7

  15  14  1  توانايي چاپ نقشه   8

         و اجراي آن page setupآشنايي با   1-8

         و اجراي آنoptionآشنايي با   2-8

        شناسايي اصول چاپ نقشه   3-8

  Assembly Design  1  1  2 توانايي ورود به محيط   9

         براي رسيدن به محيط مونتاژstartآشنايي با مسير   1-9

        آشنايي با محيط مونتاژ  2-9

  product structure tools 4  10  14   توانايي اجراي مجموعه نوار ابزار  10

         و اجراي آن  component آشنايي با فرمان  1-10

        و اجراي آن  productآشنايي با فرمان   2-10

         و اجراي آن partآشنايي با فرمان   3-10

         و اجراي آن exiting componentآشنايي با   4-10

         و اجراي آن replace componentآشنايي با   5-10
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :ام شغل ن    
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 جمع عملي ينظر شرح شماره

         و اجراي آن graph tree Recordingباآشنايي   6-10
       generate numberingآشنايي با   7-10
       selective loadآشنايي با   8-10
       fast multi instalationآشنايي با   9-10

        شناسايي اصول ورود به محيط مونتاژ 10- 11
  10  8  2 )حركت (move ابزار توانايي اجراي دستورات مجموعه نوار  11

         و اجراي آن Manipulationآشنايي با فرمان   1-11
         و اجراي آنshapآشنايي با فرمان   2-11
         و اجراي آنexplodeآشنايي با فرمان   3-11
         و اجراي آنtranslation or rotationآشنايي با فرمان   4-11

 Constraintsار ابـزار    مجموعه نو توانايي اجراي دستورات      12
  قيد گذاري) قيود(

5  30  35  

        و كار با آن ) انطباق ( coincidenceآشنايي با فرمان   1-12
        و اجراي آن)اتصال  (contact آشنايي با فرمان   2-12
        و اجراي آن) ثابت كردن ( offsetآشنايي با فرمان   3-12
        اجراي آن و ) زاويه اي (Angleآشنايي با فرمان   4-12
        و اجراي آن ) ثابت كردن (fixآشنايي با فرمان   5-12
        و اجراي آن) ثابت كردن با هم( fix together  دستور  آشنايي با   6-12
         قيود و اجراي آنchange) تعويض ( آشنايي با دستور    7-12
         آنو اجراي) كپي كردن قطعه ( reuse patternآشنايي با دستور    8-12

        شناسايي اصول اجراي دستورات قيود   
 Space مجموعـه نـوار ابـزار     توانـايي اجـراي دسـتورات     13

Analysis) آناليز قطعات(  
4  15  19  

         و اجراي آن clashآشنايي با فرمان  1-13 
         برش و اجراي آن  sectioningاشنايي با فرمان   2-13
         و اجراي آن  distance and band analysisآشنايي با فرمان   3-13
        شناسايي اصول دستور آناليز قطعات   4-13
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  CATIAنقشه كش و طراح صنعتي با   :ام شغل ن             

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  6  4 ايمني و بهداشت كار در محيط كار ضوابط توانايي بكارگيري   14

        آشنايي با مفهوم ضوابط ايمني و بهداشت كار   1-14

 - رطوبـت - گرمـا -صـدا (محيط كار آشنايي با عوامل فيزيكي و زيان آور         2-14
  ) اشعه هاي مضر-نور

      

        شناسايي وسايل و تجهيزات ايمني انفرادي در هنگام كار و كاربرد آنها   3-14

        هاي ايمني آشنايي با عاليم و دستورالعمل  4-14

        آشنايي با وسايل و اصول پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها  5-14

        آَشنايي با جعبه كمكهاي اوليه و نحوه استفاده از آنها   6-14

و حصول اطمينـان از كـاركرد       ) سيستم آژير خطر  ( شناسايي اصول آالرم      7-14
  آن

      

تـرل اتوماتيـك و حـصول اطمينـان از          شناسايي اصول ايمني سيـستم كن       8-14
  كارگرد صحيح آن 

      

شناسايي اصول برقراري صحيح پيشگيري از بروز حوادث ناشي از كارگـاه      9-14
  هاي صنعتي 

      

سـيم اتـصال    (آشنايي با خطرات برق گرفتگي ناشي از فقـدان سـيم ارت              14- 10
  )بدنه دستگاه به زمين

      

         كاربط ايمني و بهداشت كار در محيطشناسايي اصول بكارگيري ضوا 14- 11
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  CATIAكارور نقشه كشي و طراح صنعتي  :نام شغل                  
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      ) رايترDVD با Core Dueحداقل ( رايانه كامل   1

        آخرين ورژنCATIAنرم افزار   2

      اسكنر     3

      زري  پرينتر لي  4

       يك متري  ترپال  5

      چراغ روميزي    6

      ميز مربي    7

      صندلي مخصوص مربي   8

      صندلي گردان   9

      ميز رايانه   10

      كمد بايگاني نقشه   11

       تجهيزات شبكه   12

      30-60گونيا   13

       درجه 45گونيا   14

      اشل كوچك شونده   15

      روپوش سفيد   16

     A4كاغذ   17

      كاغذ ميليمتري  18

19  CD خام       

20  DVD خام       

      پاك كن   21
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  CATIA كارور نقشه كشي و طراح صنعتي :نام شغل   
  منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

  آخرين ورژن  CATIAنرم افزار آموزشي  
  آخرين ورژن CATIAكتابهاي  

 

  

 


