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 دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :

 0-2/4/1/22/91شغل :  آموزش كد ملي شناسايي 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2تمان شماره ، ساخ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 

290 

11910099 – 0تلفن                                  11044116دورنگار       

Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

: عمراناعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 :استاندارد آموزش شغل همكار براي تدوين حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 
سازمان فني و حرفه اي استان سمنان -
- 

فرآيند اصالح و بازنگري : 
- 
- 
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شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي فردي
سابقه كار

مرتبط
ايميل تلفن و، آدرس  

مهندسي  ليسانس آريو   مصلحي  1

عمران

 –مهندس ناظر 
 –سرپرست كارگاه 
مدرس آموزشگاه

91612291482تلفن ثابت :  سال  8

 90112691911تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللل : 
Ario.moslehi@gmail.com 
 –آدرس : استان گلسلتان گرگلان   

 كوي امام حسين

91612219089تلفن ثابت : 1 مشاور  معماري  ليسانس مسعود غالمي  2

 90110619292تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللل : 

m.gholami@yhoo.com

كمربنلللدي    –آدرس : گرگلللان 

 شهرك حافظ  

91612221411ثابت :تلفن  سال1 مشاور معماري ليسانس جعفر پنجه كوبي 4

90101012922تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللل : 
panjekoobijafar@yahoo.c

om 
انقلال   –گرگان –آدرس :گلستان 

خ   نهضت –

مديريت  فوق ليسانس عبدالعارف شجاعي 9

آموزشي

91612228084تلفن ثابت : سال 2 مدرس

 90112642420تلفن همراه : 

ايميلللللللللللللللللللللللل : 
shojaey_1360@yahoo.com 

كوچله   –مالقاتي  –:گرگان آدرس 

 مجتمع مهتا –هفتم 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

مهي  مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفهه اي نيهگ گفتهه    
 شود.

 تاندارد آموزش : اس
 ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام يك شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
ايگاه يا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هها ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل ج
 شرايط کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  حداقل شايستگي ها و

 كارورزي:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت مهي گيهرد و وهرورت    

شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي که فرد در محهل آمهوزش بهه صهورت     دارد که در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف 
 تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 
کتبهي عملهي و اخهالق    ، عملهي  بخه    ه، که شهامل سه  آمده است يا خير  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست

 اي خواهد بود .  حرفه

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 ثر و کارا برابر استاندارد . توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور مو

 دانش : 
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . کهه مهي توانهد شهامل علهوم )ايهه )       

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيگيك رياوي 

 مهارت : 
 ن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذه

 نگرش : 
 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يك کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .  

 ايمني : 
 ادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .مواردي است که عدم يا انجام ند

 توجهات زيست محيطي :

مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir

https://iranarze.ir/


4

:  1شغلاستاندارد آموزش نام 

 بناي سفت كار

:شغل استاندارد آموزش شرح 

ت هايي مانند ديوار چيني ونصب شغل با به فعالي شاغالن اينکه از مشاغل حوزه عمران است شغلي کار بناي سفت 
 نصب آن ، قرنيگ و )نچره ،انواع سنگ و سنگ )له،کف سازي ،شيب بندي ، وساختن )شت بام نصب چهارچوب در و

 سنگ اجراي و نصبنمايند . ازجمله توانايي هاي مورد نياز براي اين شغل طوقه چيني چاه اجراي وسنگ کف )نجره 
 طوقه )شت بام و اجراي شيب بندي و ريگي )وکه ، م بندي چيني و کر ني و آجرچي ازاره وسنگ کف )نجره  و کرسي

شاغالن اين شغل با مشاغلي مانند کارگران ساختمان مهندسان معماري و مهندسان ساختمان و . . . چاه مي باشد . چيني
 .  در ارتباطند

: وروديويژگي هاي كارآموز 

سال سابقه كار  19سال سابقه كار يا بي سواد با  9ا پنجم ابتدايي با ي سوم راهنماييميزان تحصيالت : حداقل 

 ي جسمي باال يتوانا:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 سال سابقه كار بناي سفت كاري 19يا  كمك بناي سفت كار: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول

 تساع     246 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت     61   ل زمان آموزش نظري               :    

ساعت     161  ل زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     --رزي                       :       كاروزمان ل 

 ساعت       --  ل زمان پروژه                            :   

( بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد 

 درصد  29:  كتبي -

 درصد  19عملي : -

درصد  19 اخالق حرفه اي : -

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

سال سابقه 5کارشناس معماري يا عمران با  -سال سابقه 2کارشناس ارشد معماري يا عمران با 

1   . Job / Competency Description 
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

حوزه عمران که شاغالن اين شغل با به فعاليت هايي مانند ديوار چيني ونصب سنگ بناي سفت شغلي  است از مشاغل 

)له،کف سازي ،شيب بندي ، وساختن )شت بام نصب چهارچوب در و)نچره ،انواع سنگ وقرنيگ ونصب آن ،طوقه چينهي  

چاه اجراي وسنگ کف )نجره نمايند .

ني ( :اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جها ٭

Monument Sftkar 

مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 سرپرست بنايي-

1سنگ كار درجه -

 سيمان كار -

جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

                 طبق سند و مرجع                             الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

طبق سند و مرجع                                                        : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

طبق سند و مرجع                                                   ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

 د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 2شغل / شايستگيآموزش استاندارد 

3شايستگي ها / کارها  -

عناوينرديف

 چيني کرسي 1

 وسنگ کف )نجره  ازاره سنگ اجراي و نصب 2

ها چيني کرسي سطح روي قيراندود مشمع و گوني و قير با کاري عايق 2

 چيني آجر 4

 درگاهي نعل اجراي و ساخت 9

 ه )له را اجراي 1

 سازي کف 6

 )شت بام شيب بندي و ريگي )وکه ، م بندي کر 8

 ه ها )نجر و درب چهارچوب نصب 0

چاه چيني طوقه اجراي 19

11

12

12

1. Occupational / Competency Standard
3 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش برگه -

عنوان : 

چينيکرسي 

زمان آموزش

جمع عملي نظري

51111

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 شمشه - تيشه     -ريسمان دان  :

 – فرقون –شيلنگ تراز  -

مالقه  - کمچه  - استامبولي

 – متر  - شاقول  - تراز   -

 – سيمان  - ماسه  - آجر

 يقيروگون – سنگ – آهك

 دست ک   -

منبع : بناي سفت کار

1اصول کرسي چيني-

2انواع کرسي چيني-

1کرسي چيني ديوارچيني دراصول -

1 مصالح مورد نياز کرسي چينيانواع -

مهارت :

2 آجر ،کرسي چيني با سنگ-

مسطح نمودن سهطح کرسهي ،جههت عهايق      ن ودترازکر-

 بندي 

 ،آجهر  ،الح مورد نياز )مالت ماسه وسهيمان مص يريبكارگ-

 سنگ(

3

3کرسي چيني وسايل در بكارگيري-

 نگرش :

عالقمندي به کاربرد اصول کرسي چيني در هنگام کار بطوري که کيفيت کهار را روز بهه   -

روز زياد تر کند 

 ايمني و بهداشت : 

رابربرخورد با مصالح وابگاراستفاده از دستك  به جهت محافظت از دست درب

 توجهات زيست محيطي :

جمع آوري زباله هاي حاصل از کرسي چيني از محيط کار -

-
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
اجراي سنگ کف )نجره ها و اجراي سنگ ازاره نصب و

زمان آموزش

جمع عملي نظري

81125

ايمني  ،نگرش  رت ،مها ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 -دستگاه سنگ بر  -متردان  :
ريسمان  –دستگاه سنگ فرز 

شيلنگ  -شمشه  -تيشه   -
-استامبولي   -فرقون  –تراز 
 –تراز   -مالقه    -کمچه 
لباس –دست ک   -شاقول 
-ماسه   -عينك کار   -کار 

 سنگ-گچ -سيمان 

منبع : بناي سفت کار

1 كارسنگ مورد نياز کار انواع ابگار-

1ااجر نياز نصب و مصالح مورد-

1 ب سنگ شاقول نمودن و نص اصول تراز کردن و-

1دوغاب ريگي )شت سنگ  نحوي-

1 سنگ ازارهو ه ها )نجر کف سنگ اجراي اصول

 مختلف هاي هانداز و ابعاد در سنگ برشوش ر و اصول-
 نياز مورد

1

2دوغاب ريگي )شت سنگ  نحوي-

 مهارت :

3ها ه)نجر کف سنگ اجراي -

3  اندازه هاي مختلف برش انواع سنگ در ابعاد و-

3دوغاب ريگي )شت سنگ ازاره-

ساخت مالت گچ بهه لحهاق قهانم نگهه داشهتن سهنگ        -
 ايامن مرحله دوغاب ريگيتا)

2

3 برقي سنگبر دستگاه استفاده از-

 يك در ه)نجر کف و سنگها بادکردن هم و کردن تراز-
راستا

3

 نگرش :

داشتن رويكرد خالقانه در هنگام نصب واجراي سنگ بطوري که کار نهايي از هر لحهاق  -
جذاب بنظر برسد 

ايمني و بهداشت : 

 از عينك ايمني براي محافظت از چشم استفاده-

رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از سنگ فرز و)يشگيري ازحوادث غيرمنتظره -

 توجهات زيست محيطي :

استفاده از دستگاه هاي آب برش براي بهرش سهنگ ازاره بطهوري کهه حهداقل آلهودگي       -
زيست محيطي داشته باشد . 
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 روي سطح قيراندود و مشمع و گوني و قير با کاري عايق
 ها چيني کرسي

زمان آموزش

جمع عملي نظري

112232

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 يقيچ -ه اي کور چراغدان  :

قير وگوني  - مشمع برش

لباس کار–دست ک  

  کف  مناسب

منبع : بناي سفت کار

1زيرسازي کنترلاصول -

1قير )خ  و روش )خت-

1 قير قشر سه و دوالگوني کردن تكنيك اندود-

1گوني و قير با کاري عايق اصول-

1قيراندود مشمع هاي انواع-

1کار وسايل و ابگار-

1 قيراندود مشمع هاي انواع روش نصب-

 درنظرگرفتن با قيراندود هاي مشمع بريدن روش هاي -
  سطوح

1

1 قيراندود مشمع هاي انواع نصب اصول-

1 رطوبتي کاري عايق در ايمني اصول-

مهارت :

2(نرمي و زبري) زيرسازي کنترل-

2  مناسب جاروي با اريک عايق زير سطح تميگکردن-

2شده انجام گونيال يك روي قير )خ -

2گوني ها روي قير نواخت يك )خ  کنترل-

 مخهالف  جهت در قيراندود سطح روي گوني کردن )هن-

قبلي گوني اليه

2

2ها گوني بودن صاف کنترل-

2  گوني قطع بدون گوني و قير )يوستگيکنترل -

2ها گوني نبودن جهت هم -
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 روي سطح قيراندود و مشمع و گوني و قير با کاري عايق
 ها چيني کرسي

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

منابع آموزشيمصرفي و 

مهارت : 

2مشمع زير )اشي قير -

2شده قير)اشي سطح دادن حرارت-

2 و تراز نمودن مشمع نصب -

 و سهطوح  درنظرگهرفتن  بها  قيرانهدود  هاي مشمع بريدن-

مصالح )رت بدون ها اورلب

2

 نگرش :

اسهب جههت عهايق کهاري     رعايت دقت در نصب به جهت دوام بهتر واستفاده ازمصهالح من 

 مناسب وجلوگيري از خرابي اجگاي ساختمان

- 

ايمني و بهداشت : 

 استفاده از دستك  در هنگام قير )اشي -

رعايت نكات ايمني و احتياط در هنگام ذوب قير -

 توجهات زيست محيطي :

عدم رها کردن زباله هاي حاصل از قير )اشي در محيط کار و طبيعت -
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

عنوان : 

چيني ديوار

زمان آموزش

جمع عملي نظري

122231

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 ريسمان - بنايي گونيايدان  :

 شمشه  - چك  - کار

 - ماله - وکوتاه بلند

 بيل - استامبولي - کمچه

 -تراز شيلنگ - کلنگ -

 آب -تيشه  -سطل

گردان

 -شن  –ماسه –آجر  

 گچ  -سيمان 

منبع : بناي سفت کار

 1 نها آ استفاده موارد و آجر انواع-

31ً آجرها تكه استفاده موارد و آجر تقسيمات-

1چيني آجر ابگار و وسايل-

1 چيني آجر در استفاده مورد هاي مالت-

1کنترل وسايل-

1 مالت ساختن در استفاده مورد مصالح-

1 نها آ انواع مالت  و ساختن-

1 آبي وکاربرد آنها هاي طريقه ساختن مالت-

1 هوايي وکاربرد آنها هاي طريقه مالت-

1 ها مالت متشكله مواد ترکيب نسبت-

1چيني آجر کنترل ولاص-

1 چيني آجر در کار ريسمان از استفاده اصول-

1چيني آجر اصول-

31ً مصالح حمل جهت باالبر ههاي دستگا انواع-

مهارت :

 ، اليه ، سه قدي ، چارك ، نيمچهاستفاده از آجرهاي  -
 )ر کالغ ، قلمدان

3

2يچين آجر ابگار و وسايلاستفاده از  -

 يك ،راسته و نما، کله نما، کله راستهاجراي آجرچيني  -
جناغي راسته، مشبك رديف يك ، کله رديف

5
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

عنوان : 

چيني ديوار

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،جهيزات ت

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت : 

2  در ساختمانباالبر دستگاه هاياستفاده و بكارگيري  -

3مالت ساختن بكارگيري مصالح مختلف در-

 مالت آهك، ماسه مالت) آبي هاي مالتبكارگيري  -
ساروج( مالت باتارد، مالت ،سيمان مالت آهك، گل

3

 کاه مالت گل، مالت( هوايي هاي مالت رگيريبكا -
 ) ماسه گچ، مالت ، مالت گچ خاك، و گچ مالت گل،

3

3  داربست روي بر کار روش و داربست کردن بر)ا -

نگرش :

 عالقمندي به اسفاده ازتكنيك هاي مناسب براي زيباي کا واجراي صحيح آجرچيني 

د در هنگام چين  آجر بطوري که حهد اکرهر بهينهه    عالقمندي به رعايت اصول استاندار -

سازي را در مصرف انرژي را داشته باشد

ايمني و بهداشت : 

 رعايت نكات ايمني در ارتفاعات-

استفاده از تجهيگات ايمني مرل کاله، دستك  ، ماسك در هنگام آجر چيني -

 توجهات زيست محيطي :

ند هاي حاصل ديوار چيني جمع آوري و دفع اصولي کليه )سما-

-
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

درگاه نعل ساختن

زمان آموزش

جمع عملي نظري

21511

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 ريسمان - بنايي يايگوندان  :

 شمشه - چك  - کار

 - ماله - وکوتاه بلند

 بيل - استامبولي - کمچه

 -تراز شيلنگ - کلنگ -

 آب -تيشه - سطل

 گردان

منبع : بناي سفت کار

1درگاه تعريف نعل -

1درگاه نعل انواع -

1درگاه نعل انواع ساختن اصول -

1 ساختمانانتخاب نعل درگاه مناسب براي -

مهارت :

3 اجراي نعل درگاه-

3مسلح بتن درگاه ساختن نعل -

3 چوبي درگاه ساختن نعل -

3آجري قوس درگاه ساختن نعل -

3 تيرآهن درگاه ساختن نعل -

 نگرش :

کاربرد اصول  نعل درگاه در کليه مراحل ساختمان سازي -

-

 ايمني و بهداشت : 

رعايت کليه اصول ايمني هنگام ساختن نعل درگاه -

-

توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

)له سنگ نصب و )له راه ساختن

زمان آموزش

جمع عملي نظري

12321

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ات زيست محيطيتوجه

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 ريسمان - بنايي گونيايدان  :

 شمشه - چك  – کار

 کمچه – ماله وکوتاه بلند

 - بيل – استامبولي –

کلنگ

سطل -تراز شيلنگ

 گردان آب -تيشه

سيمان–ماسه –سنگ 

منبع : بناي سفت کار

1 ه )له ار ساختن در ايمني اصول -

2 ها آن استفاده موارد و ه )له را انواع -

1 )له ابعاد -

1 آن خط کشي و )له تعداد و )له شيب راه محاسبه اصول -

1 )اگرد تعيين و )له خط کردن اصول -

1 ه )له را ساختن در استفاده مورد آهن انواع )روفيل هاي -

1 له) راه انواع ساختن اصول -

1 )له سنگ نصب اصول -

 مهارت :

2 انواع )له اجراي -

2  استفاده مورد عالنم و نقشه در )له انواع اجراي-

2  درنقشه )له ارتفاع و عرض ، اندازه گيري طول -

2)روفيل ها اتصال و )له آغاز )ي ساختن -

2   بتوني هاي آجري، )له هاي سنگي، )له هاي )لهاجراي -

2زيرسازي -

2 ها )له سنگ نصب-

2  شيب الزم براي )له  دادن و کردن تراز و کنترل-

2گچ مالت با کردن ثابت-

2 )له سنگ کردن محكم-

3 )له نصب و ه )له را ساختن-
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

)له سنگ نصب و له) راه ساختن

زمان آموزش

جمع عملي نظري

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

نصب درست وکارکردن ومحاسبه )له جهت استفاده بهينه از فضا وهمچنين زيباي کار مي 

 رد بهتري داد.توان به ساختمان کارک

- 

 ايمني و بهداشت : 

استفاده از دستك  در هنگام تهيه مالت گج -

استفاده از کاله ايمني در هنگام کار -

 توجهات زيست محيطي :

جمع آوري زباله هاي حاصل از کار از محيط کارگاه و دفع اصولي آنها-

-
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

عنوان : 

سازي كف

زمان آموزش

جمع عملي نظري

11522

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 ريسمان - بنايي گونيايدان  :

 شمشه - چك  – کار

 – ماله – وکوتاه بلند

 بيل – امبولياست – کمچه

کلنگ -

 - سطل -تراز شيلنگ

گردان آب -تيشه

منبع : بناي سفت کار

1تعريف کف سازي-

1کف سازي انواع -

1سازي کف اصول -

1کف شيب -

1 آن بندي عايق و شو کف اصول کارگذاري-

1قرنيگ گذاشتن اصول-

1کف کردن موزاييك اصول فرش -

ارت :مه

2الشه سنگ با سازي اجراي کف -

2بتون با سازي اجراي کف -

3موزاييك با کردن فرش  -

موزاييك اجراي زيرسازي -

 کشي ريسمان-

3

2

3بكارگيري انواع موزانيك در ابعاد امختلف-

 نگرش :

از نفهوذ رطوبهت داخهل سهاختمان     استفاده ازمصالح مناسب براي زيبايي کهار و جلهوگيري   

 الست.

 ايمني و بهداشت : 

استفاده از دستك  و کف  هنگام تهيه بتن -

رعايت نكات ايمني در کليه مر احل کار -

توجيهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

بام )شت ساختن و بندي شيب
زمان آموزش

جمع عملي ظرين

11121

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 ريسمان - بنايي گونيايدان  :

 شمشه - چك  – کار

 – ماله -  وکوتاه بلند

- بيل – استامبولي کمچه

 کلنگ

 - سطل -تراز شيلنگ

 گردان آب -تيشه

 منبع : بناي سفت کار

1)شت بام اصول شيب بندي -

1کنج ها در ماهيچه اصول ساختن -

1 )ناه جان ساختن اصول -

2 )شت بام کردن فرش موزاييك اصول -

2 )شت بام ساختن و بندي شيب اصول -

2استاندارها در اجراي شيب بندي -

مهارت :

3بندي رمک و شيب بندي -

3 کاري عايق و خواب کف نصب -

3سازي زير و شيب سطح کردن )ر -

2 کنج ها در ماهيچهاجراي -

3 )ناه و ساخت جاناجرا -

3اعمال استاندارد ها هنگام شيب بندي -

 نگرش :

داخهل  نصب کف سازي مناسب براي زيبا وجلوگيري از نفهوذ رطوبهت وورود حشهرات بهه     

 ساختمان

 ايمني و بهداشت : 

رعايت نكات ايمني درهنگام کار -

 توجهات زيست محيطي :

جمع آوري زباله هاحاصل از شيب بندي و ساختن )شت با از محيط کارگاه -
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 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

پنجره و در  چهارچو  نصب

زمان آموزش

جمع يعمل نظري

11515

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 ريسمان - بنايي گونيايدان  :

 شمشه - چك  -  کار

 – ماله – وکوتاه بلند

بيل - استامبولي – کمچه

 -تراز شيلنگ - کلنگ

 آب -تيشه - سطل

 گردان

 : بناي سفت کارمنبع 

1 چهارچوبتعريف -

1 در نقشه )نجره و درب اختصاري عالنم -

1 )نجره و در استاندارد هاي اندازه و ابعاد -

1 آستانه بدون و آستانه با هاي درب -

1)نجره و در چهارچوب انواع -

1 چهارچوب نصب اصول -

1 )نجره و درب چهارچوب نصب در ايمني اصول -

مهارت :

5چوبي چهارچوب و فلگي چهارچوبنصب -

2  در ترسيم نقشه )نجره و درب اختصاري عالنم بكارگيري -

2چهارچوب نصب -

2گچ مالت با استقرار و جاگذاري -

2 کردن تراز و شاقول -

2 نهايي چهار چوب استقرار -

 نگرش :

ندي تعيين چاچوب هاي مناسب براي کارآيي بيشتر در ساختمان عالقم-

استقرارمناسب درها به جهت مقاومت در برابر بارهاي وارد برساختمان -

 ايمني و بهداشت : 

)نجره و درب چهارچوب نصب در ايمني اصولرعايت -

توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 
موزش ي تحليل آ برگه -

عنوان : 

چيني طوقه

زمان آموزش

جمع عملي نظري

21111

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

مصرفي و منابع آموزشي

 ريسمان - بنايي گونيايدان  :

 شمشه  - چك  – کار

 – ماله – و کوتاه بلند

- استامبولي – کمچه

 کلنگ - بيل

سطل -تراز شيلنگ

گردان آب -تيشه

منبع : بناي سفت کار

1 چيني طوقه روشهاي-

1طوقه چيني در نياز مورد مصالح -

1طوقه چيني رد نياز مورد کار ابگار-

1چيني طوقه در ايمني اصول -

 مهارت :

2اجراي طوقه چينيکاربرد مصالح در -

1طوقه چيني نياز مورد ارتفاع کنترل-

2فاوالب هاي لوله نصب -

2هواک  لوله نصب -

3چاه در )وشاندن -

 نگرش :

اجراي صحيح طوقه چيني براي جلوگيري از ران  و نشست چاه

- 

 ايمني و بهداشت : 

استفاده از تجهيگات ايمني و بهداشتي در هنگام کار-

-

زيست محيطي : توجهات

- 
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برگه استاندارد تجهيگات -     

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

عدد 15 بهداشتي کار لباس 1

جفت15 - ايمني کف 2

 عدد 15 از نوع يو وي محافظ عينك 3

جفت 15 برزنتي دستك  2

عدد 15 )الستيكي ايمني کاله 5

 عدد 5 ابعاد متوسطدر  حريق اطفاء وسايل 1

عدد 5 سايگ متوسط اوليه هاي کمك جعبه 1

عدد 5 )الت کار نقشه 8

عدد 5 آهني فرقون 1

عدد 3 )ارچه اي متر 11

عدد 5 چوبي قالب 11

عدد 3 اي کوره چراغ 12

عدد 3 برقي سنگ بر 13

12

15

11

11

18

11

21

21

22

23

، دستي جرثقيل

 قرقره

 کفه با جرثقيل

 داربست
 زير)ا تخته

 خرك

 موقت )ل

دار بست هاي معلق

 نردبان
 زير)ا تخته

 سنگ فرز

کيلويي 111

دستي
مكانيكي
چوبي وفلگي
چوبي

فلگي يا چوبي
فلگي يا چوبي
فلگي يا چوبي
فلگي يا چوبي
فلگي يا چوبي
چوبي
برقي

عدد 1

عدد 3
يك عدد
عدد 3
عدد 5  
عدد 5  
دعد 5
عدد 5
عدد 5
عدد 5
عدد 3
عدد 5  

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود 19تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
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برگه استاندارد مواد  - 

 توجه : 

نفر محاسبه شود   19مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

به اندازه مورد نياز 12ميلگرد1

ياز )روژهبه اندازه مورد نفشاريآجر2

به اندازه مورد نياز )روژهسبك ومسلحبتون3

به اندازه مورد نياز )روژهرسخاك2

به اندازه مورد نياز )روژه 18-11-12 آهن تير 5

به اندازه مورد نياز )روژه تيگگچ1

به اندازه مورد نياز )روژه3*2*1سيمان1

)روژه به اندازه مورد نياز)اکيگهمگر بتن8

به اندازه مورد نياز )روژه شسته وبادامي شن و ماسه 1

به اندازه مورد نياز )روژه شل وسفتقير11

به اندازه مورد نياز )روژهگوني11

به اندازه مورد نياز )روژه عايق رطوبتي قيراندود مشمع 12

به اندازه مورد نياز )روژه شل قير بشكه13

به اندازه مورد نياز )روژه نبشي–قوطي  آهني )روفيل 12

به اندازه مورد نياز )روژه )وکه معدني الشه سنگ 15

به اندازه مورد نياز )روژهتراورتن)له سنگ11

به اندازه مورد نياز )روژهازراهقرنيگ11

18

11

21

21

22

23

22

25

21

موزاييك

سنگ

گلو شتر لوله

توالت کاسه

زيردوشي

سيماني هاي لوله

)وليكا هاي لوله

چوبي تير

31*31

توالت

5

برجسته چيني سفيد

آلمينيومي

آزبست

2

1

به اندازه مورد نياز )روژه

 عدد 5

 عدد 5

 عدد5

 عدد 5

 عدد 5

 عدد 5

 عدد 5
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  برگه استاندارد ابگار  -    

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

عدد 19آهني بنايي گونياي1

عدد 19نخيکار ريسمان2  

عدد 19)الستيكي چك 3  

عدد 19آهنيوکوتاه بلند شمشه2  

عدد 19 چوبي وفلگي ماله 5  

عدد 19فلگيکمچه1  

عدد 19فلگياستامبولي1  

عدد 19فلگيبيل8  

عدد 19فلگيکلنگ1  

عدد 9)الستيكي تراز شيلنگ11  

عدد 9متري21بنايي اره متر11  

عدد 19)الستيكي سطل12  

عدد 19آهني تيشه13  

عدد 19)الستيكيگردان آب12  

 توجه : 

wwابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود   -
w.
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 ابع و نرم افگار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( من -

ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افگار رديف

ابوالقاسهههم گرامهههي  بناي سفت کار 1

حميدروهههها -نهههه اد

 گرامي ن اد

آيالر تهران 1381 --

ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) )يشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي  -

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جگوه رديف

مترجمين

توويحات ناشر محل نشر
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