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فهرست

معرفی رشته ماشین افزار
مقطع کاردانی ماشین افزار

ین افزارقابلیت ها و توانمندي فنی فارغ التحصیالن رشته کاردانی فنی مکانیک ماش•
مشاغل قابل احراز•
چارت درسی•

فرصت هاي ادامه تحصیل



چیست؟افزاررشته ماشین 

استدر صنعتیک رشته پرکاربرد زار فرشته ماشین ا  .

زات و جوشکاري، فرم فلریخته گري،که کاریتمامی ماشین آالت
هـا و ساخت و تولید قطعات را انجام می دهند نیازمنـد کـاردان

زي ، کارشناسان و استادان ماهري است که بتوانند صنعت کشـاور
رو صنایع نظامی ، صنایع هوایی و صنعت مهم و تاثیر گـذار خـود

.سازي را رونق بخشند



چیست؟افزاررشته ماشین 

رین این مسئله بسیار مهم است که نیـروي انسـانی بتوانـد بهتـ
.باشدهاستفاده را از ابزار در اختیار خود داشت

ه هــدف ایــن رشــته تربیــت نیــروي انســانی اســت کــه بــا بــ
تـه مربوط به ماشین ابزار، ابزار سـازي، ریخفناوري هايکاربردن

جوشکاري، فرم دادن فلـزات و طـرح کارگـاه یـا کارخانـه گري،
یـد کار در زمینه سـاخت و تول، نیروي انسانی الزم جهتتولیدي

ازي، کشاورزي، نظامی، ماشین سازي، ابزارس(ماشین آالت صنایع 
.را تامین نماید...) خودروسازي، صنایع هوایی و 



مقطع کاردانی ماشین افزار

ریع، یک قطعه باید به چه روشی ساخته شود تا داراي تولیدي سـ
د؟ ارزان و همچنین کیفیت مناسب و وقت و کارآیی مطلوب باشـ
زار  پاسخ به این سؤال مهم بر عهده متخصصین رشـته ماشـین اف

.است
،این رشته به زمینه هاي کاربردي در زمینـه شـکل  دادن فلـزات

.طراحی قالب ها و ساخت قطعه هاي گوناگون می پردازد
 ــاردانیدانشــجویان ــا ک ماشــین افزاردر طــی دوران تحصــیل ب

محاسبات فنی و رسم فنی و تئـوري کارگـاه مربوطـه و کـار بـا 
.آشنا می شوند... دستگاه هاي تراش، فرز، اره لنگ و 



معرفی مقطع کاردانی ماشین افزار

 ري بـر با ماشین آالتی که به روش براده بردادانشجویان این رشته
روي فلزات و غیرفلزات کار انجـام می دهنـد بـه روش دسـتی و 

.خودکار آشنا می شوند
 دانشجویان ایـن رشـته عـالوه بـر مهارت هـاي فـوق، توانـایی

.نقشه کشی به کمک رایانه  را  نیز فرا میگیرند



قابلیت ها و توانمندی فنی فارغ التحصیالن رشته کاردانی 
فنی مکانیک ماشین افزار

کاربري ماشین آالت مختلف کارگاه هاي ماشین هاي ابزار
سرپرستی کارگاه هاي مرتبط با ماشین هاي ابزار
بهره گیري از رایانه
نظارت و بازرسی مکانیکی ماشین هاي ابزار



ماشین افزار-رشته کادرانی فنی مکانیکمشاغل قابل احراز

اپراتوري ماشین آالت مرتبط کارگاهی
مسئول کارگاه
کاردان مکانیک ماشین هاي ابزار
مونتاژ کار خط مونتاژ ماشین هاي افزار
سرپرست کارگاه تعمیر و ساخت قطعه
نظارت و سرپرستی کارگاه ابزارسازي
مربی آموزشی کارگاه



ماشین افزار چارت درسی کاردانی



ماشین افزار چارت درسی کاردانی



ماشین افزار چارت درسی کاردانی



ماشین افزار چارت درسی کاردانی



فرصت های  ادامه تحصیل 

ا فارغ التحصیالن این رشـته می تواننـد در رشـته هاي مـرتبط بـ
یـد مهندسی مکانیک، گرایش ماشین افزار وگرایش ساخت و تول

.صنایع فلزي ادامه تحصیل دهند
ردي فارغ اتحصیالن کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی و کـارب

ي، در میتوانند عالوه بر ادامه تحصیل در دانشگاه علمی و کـاربرد
.دانشگاه هاي دولتی و آزاد  نیز ادامه تحصیل دهند



منابع

ماشین افزار، دانشگاه جامع علمی کاربردي-سرفصل رشته مهندسی مکانیک[1]
ابراتی ماشین افزار، مرکز آموزش علمی کاربردي کارخانجات مخ-چارت ترم بندي رشته کاردانی مکانیک[2]
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