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مركز آموزش فني و حرفه اي گلپایگان

رضا شهبازي

اپراتور و برنامه نویس CNCفرز

نام و نام خانوادگي

تاریخ تولد

شماره بیمه تامین اجتماعي

رضا شهبازی

1375

76836394

رشته و مقطع تحصیلي

عنوان دوره آموزشي طي شده

عنوان شغل مرتبط با دوره

ساخت و تولید

نرم افزار  -solid workاتوكد – نقشه

آموزشي
كشي -ابزار تیز كن

اپراتور و برنامه نویس
CNCفرز

آدرس محل كار
میدان ولیعصر -ابتداي بلوار ولیعصر

شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
با توجه به نیاز كاري ،اين رشته از طرف پدر و عمويم پیشنهاد گرديد .البته خودم نیز عالقه داشتم و با وجود اينکه رشته
تحصیلي ام ساخت و تولید مي باشد رشته آموزشي نقشه كشي و نرم افزار هاي اتوكد و سالید ورک را انتخاب نمودم.
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نام طرح :ماشین كاري قطعات هیدرولیک
 -1نحوه آشنايي خود با مركز آموزش فني و حرفه ای را شرح دهيد؟
آشنايي با مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان گلپايگان از طريق پدرم كه مربي اين سازمان مي باشد صورت گرفت و با
تحقیق بیشتر و عالقه به اين رشته تصمیم گرفتم كه در اين رشته ادامه فعالیت دهم.
 -2برای انتخاب كارگاه آموزشي چگونه عمل كردي د،از راهنمايي چه افرادی بهره گرفتيد :مشاور مركز يا ساير
افراد؟ (توضيح دهيد)
با توجه به نیاز كاري كه از طرف پدر و عمويم پیشنهاد گرديد و عالقه اي كه داشتم و با وجود اينکه رشته تحصیلي ام ساخت
و تولید مي باشد رشته آموزشي نقشه كشي و نرم افزارهاي اتوكد و سالید ورک را انتخاب نمودم.
 -3آيا از آموزشي كه ديده ايد راضي هستيد؟ توضيح دهيد.
بله ،آموزش هاي ارائه شده بسیار خوب بود و عناوين استاندارد هاي آموزشي بر اساس نیاز بازار كار و صنعت تعريف گرديده
كه با تکنولوژي روز مطابقت دارد.
 -4آيا كارگاه آموزشي شما از تجهيزات كامل و به روز برخوردار بود؟ توضيح دهيد.
از نظر تجهیزات كارگاههاي آموزشي  ،اين مركز در حد متوسط رو به خوب مي باشد و نیاز به توجه بیشتري در جهت خريد
تجهیزات آموزشي با تکنولوژي روز و صنايع احساس مي شود.
 -5چگونگي راه اندازی كسب و كار و اشتغال خود را به صورت مفصل شرح دهيد.
با پیشنهاد عموي اينجانب كه در زمینه هیدرولیک و ادوات آن در صنعت فعالیت چندين ساله داشتند و تشويق و كمک مالي
ايشان و پدرم و هم فکري و مشاوره در خصوص ماشین كاري قطعات مورد نیاز در اين صنعت اقدام به فعالیت در اين زمینه
نمودم .قطعات پس از آنکه به صورت ريخته گري و يا فوالد میل گرد جهت ماشین كاري وارد كارگاه مي شوند ابتدا توسط
ماشین تراش  ،مراحل اولیه تراشکاري انجام مي شود و پس از آن توسط دستگاه فرز CNCچهار محور جهت سوراخکاري با
ماشین دريل و در مرحله آخر قالويز كاري و كنترل و پس از شستشو مونتاژ مي شوند.

-6در مورد پيشرفت خود و عوامل اين پيشرفت توضيح دهيد.
پیشرفت خود در اين شغل را لطف خداوند و تالش و پشتکار خود و همچنین تالش مربیان كارگاههاي مركز آموزش فني و
حرفه اي شهرستان گلپايگان مي دانم
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 شرح تجربیات :
با بهربه گیري از آموزش هاي فني و حرفه اي تسلط بهتري بر شناخت مواد و همچنین نحوه استفاده از قطعات و
ماشین آالت پیدا كردم.
 شرح شكست ها :
در ابتداي كار مواقعي از كار با مشکالتي نظیر محاسبات و عدم برنامه نويسي صحیح مواجه مي شدم كه باعث بروز
زيان هاي مالي مي شد.
 شرح موفقیت ها :
تسلط كامل بر برنامه نويسي دستگاه  CNCفرز و همچنین كار با دستگاه هاي تراشکاري

نام و نام خانوادگي :رضا شهبازي
عنوان دوره آموزشي  :ابزار تیز كني – سالید ورک -اتوكد
عنوان شغل/حرفه  :ماشین كاري قطعات هیدرولیک
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