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   امام خمینى »قّدس سّره الّشریف«





فهرست و برنامه زمان بندی ساالنه

صفحهرئوس مطالب و فعالیتجلسه

٦ ــ١معارفه، آزمون ورودی، نحوه تدریس و ارزشیابی، یادآوری روابط محاسبات فنی ١ با حل چند سؤال نمونهجلسه اّول

وسایل انتقال حرکت غیرپله ای توسط تسمه )Piv(، انتقال حرکت اصطکاکی و مخروطی، انتقال حرکت غیرپله ای جلسه دوم
١٧ــ٧اصطکاکی بشقابی، مشخص کردن تکالیف هنرجویان

بررسی تکالیف هنرجویان، حل تمرینات ١ و ٣ صفحه 9، حل تمرینات 5 و ٦ صفحه ١٠، حل تمرینات ٧ و ٨ و 9 جلسه سوم
2٣ــ  ١٨صفحه ١١ و حل تمرین ١٠ صفحه ١2، آزمون پایان فصل

محاسبه اجزای چرخ دنده ساده، محاسبات انتقال حرکت توسط چرخ دنده های ساده با نسبت ساده، دوبل و مرکب، جلسه چهارم
٣2ــ2٣حل مسائل نمونه حل شده کتاب در صفحات ١5، ١٦ و ١٧، تکالیف هنرجویان برای منزل

بررسی تکالیف هنرجویان، حل تمرین شماره٣ صفحه ١٦، تمرین شماره ٣ صفحه ١٧، تمرین شماره ٦ صفحه ١٨، جلسه پنجم
٣5ــ٣٣تمرین شماره 4 صفحه 24، تمرین شماره ٦ صفحه 25 و تمرین شماره 9 صفحه 2٦، آزمون پایان فصل

جلسه ششم
انتقال حرکت توسط چرخ و شانه، انتقال حرکت توسط پیچ حلزون و چرخ حلزون، انتقال حرکت توسط پیچ و 
مهره، حل تمرین های نمونه حل شده کتاب صفحات 2٨، 29، ٣2، ٣5 و ٣٦، مشخص کردن تکالیف هنرجویان 

برای منزل
4٣ــ٣٦

بازدید و بررسی تکالیف هنرجویان، حل کردن تمرین های شماره 4 صفحه ٣٠، شماره 4 صفحه ٣٣، شماره ٣ جلسه هفتم
45ــ44صفحه ٣٧، شماره 4 صفحه ٣٧ و آزمون پایان فصل

جلسه هشتم

اعالم نتایج آزمون جلسه قبل، محاسبات چرخ دنده های تعویضی در حالت های 
١ــ گام پیچ تراشیدنی و میله هادی هر دو برحسب میلی متر 2ــ گام پیچ تراشیدنی و میله هادی هر دو برحسب اینچ 
٣ــ گام پیچ تراشیدنی برحسب اینچ و گام میله هادی برحسب میلی متر 4ــ گام پیچ تراشیدنی برحسب میلی متر و 
گام میله هادی برحسب اینچ، حل تمرین های حل شده کتاب در صفحات 4٠، 4١ و 44، مشخص کردن تکالیف 

هنرجویان

5٠  ــ4٦

جلسه نهم
بررسی دفاتر و تکالیف هنرجویان، حل تمرین های ١، 2، ٣ و 4 صفحه 4٨، محاسبات پیچ تراشیدنی برحسب مدول 
و میله های برحسب میلی متر و محاسبات الزم، چرخ دنده های تعویضی برای تراشیدن پیچ مدولی با دستگاه تراش 

دارای میله هادی با گام اینچی، مشخص کردن تکالیف هنرجویان برای منزل

54  ــ5١

بررسی دفاتر هنرجویان و تمرین های حل شده توسط آنها، حل تمرین های کتاب شماره ٦ و ٧ صفحه 4٨ و شماره جلسه دهم
٨ و 9 صفحه 49، آزمون پایان فصل

5٦ ــ55

جلسه یازدهم
اعالم نتایج آزمون پایان فصل، چرخ دنده های تعویضی، محاسبه سرعت متوسط در لنگ ماشین اّره کمانی، محاسبه 
سرعت متوسط در لنگ صفحه تراش، محاسبه سرعت متوسط در لنگ پیستون، مشخص کردن تکالیف هنرجویان 

برای منزل

٦٠ــ 5٧

٦2ــ٦١بررسی تکالیف منزل جلسه قبل، حل تمرین شماره ١ صفحه 55، شماره ٣، 4 و ٦ صفحه 5٦، آزمون پایان فصلجلسه دوازدهم



اعالم نتایج آزمون، شیب در قطعات صنعتی، شیب در جاده ها، شیب و باریک شده در مخروط، حل تمرین های جلسه سیزدهم
حل شده کتاب و مشخص نمودن تکالیف هنرجویان

٦٦ــ٦٣

بررسی تکالیف جلسه قبل، حل تمرین های شماره ١ صفحه ٦٣، شماره 4 صفحه ٦4، شماره ٨ صفحه ٦5، شماره جلسه چهاردهم
9 صفحه ٦5، شماره ١٠ و ١١ صفحه ٦٦، آزمون پایان فصل

٦9ــ٦٧

اعالم نتایج آزمون، اصطالحات و مفاهیم اصلی در تولرانس، لقی و سفتی میدان و مقدار تولرانس، تعیین تکالیفی جلسه پانزدهم
که هنرجویان در منزل باید حل کنند.

٧4ــ٧٠

محاسبه تولرانس، حضور در کارگاه تراشکاری و یا اندازه گیری دقیق و اندازه گیری ابعاد چند قطعه به عنوان نمونه جلسه شانزدهم
و مقایسه اندازه واقعی با اندازه اسمی روی نقشه، حل مسائل نمونه کتاب و مشخص کردن تکالیف هنرجویان

٧٦ــ ٧5

بررسی تکالیف هنرجویان، انواع انطباق )آزاد، عبوری، پرسی( حل تمرین های ٣ و 4 صفحه ٨٣، دادن تکالیف به جلسه هفدهم
هنرجویان برای منزل و یادآوری آزمون پایان فصل که در جلسه آینده برگزار می شود.

٨١ ــ٧٧

حل مسائل باقیمانده، فصل انطباقات تمرین های شماره 5 صفحه ٨4، شماره ٦ صفحه ٨5، شماره ٨ صفحه ٨٦ جلسه هجدهم
با نظر هنرآموز

٨2

جلسه نوزدهم
اعالم نتایج آزمون هفته قبل، رابطه توان و نیروی براده برداری با سرعت برش و سطح مقطع براده و جنس کار در 
تراشکاری، رابطه توان و نیروی براده برداری با سرعت تراش و سطح مقطع براده و جنس قطعه کار در فرزکاری، 

حل تمرین های حل شده کتاب، مشخص کردن تکالیف منزل هنرجویان

٨5ــ٨٣

های جلسه بیستم تمرین  در سوراخکاری، حل  برداری  براده  نیروی  و  توان  تابلو،  تکالیف  و حل  هنرجویان  تکالیف  بررسی 
باقیمانده پایان فصل، آزمون پایان فصل

٨٨ــ٨٦

اعالم نتایج آزمون، محاسبه زمان اصلی انجام کار در تراشکاری حل تمرینات حل شده کتاب و مشخص کردن جلسه بیست و یکم
تکالیف هنرجویان برای منزل

9٣ــ٨9

بازدید تکالیف هنرجویان و دادن امتیاز به آنها، حل تمرین های مهم، محاسبه زمان اصلی انجام کار در سوراخکاری جلسه بیست و دوم
و برقوکاری، حل تمرین های نمونه کتاب، مشخص کردن تکالیف هنرجویان برای منزل

9٨ــ9٣

بازدید دفاتر هنرجویان و بررسی آن از نظر نظافت، خط کشی، رسم شکل و حل صحیح تمرین، محاسبه زمان اصلی جلسه بیست و سوم
انجام کار در فرزکاری و صفحه تراشی، حل مسائل نمونه کتاب و مشخص کردن تکالیف هنرجویان برای منزل

١٠٦ــ99

بازدید تکالیف، حل تمرین های منزل روی تابلو، آزمون پایان فصل مشتمل بر محاسبه زمان اصلی در تراشکاری، جلسه بیست و چهارم
فرزکاری، سوراخکاری و صفحه تراشی، آزمون پایان فصل

١١١ــ١٠٧

اعالم نتایج آزمون جلسه قبل، محاسبه قیمت تمام شده و تعیین زمان انجام کار، حل مسائل حل شده کتاب و تعیین جلسه بیست و پنجم
تکالیف هنرجویان برای جلسه آینده

١١٣ــ١١2

بازدید دفاتر و تکالیف هنرجویان، حل تمرین هایی که به عهده هنرجویان گذاشته شده بود روی تابلو آزمون پایان جلسه بیست و ششم
فصل

١١٦ــ١١4

١2٠ــ١١٧اعالم نتایج آزمون جلسه قبل، نمایش ترسیمی، حل تمرین های حل شده کتاب، تکالیف هنرجویان برای جلسه قبلجلسه بیست و هفتم

١24ــ١2١بازدید تکالیف هنرجویان، حل تمرین ها توسط هنرجویان در پای تابلو، آزمون پایانی کتاب از سؤال تشریحیجلسه بیست و هشتم


