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  دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
8-3/3/21/72 :شغل آموزش ملي شناسایي كد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

، ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    خوش شمالي، خيابان خيابان آزادی    –تهران 

 253شماره 

 11513311 – 3تلفن                                                    11344337دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الکترونيکي : 

 

 

 

 :  جوشکاری و بازرسي جوشاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته 

 

 

  : حرفه ای و تخصصي همکار برای تدوین استاندارد شغل و آموزش  حوزه های

-  

-  

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

- 

- 
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   استاندارد آموزش شغل  تهيه كنندگان 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 رشته تحصيلي

شغل و 

 سمت 

سابقه كار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

 تلفن ثابت : سال 21 مربي علوم تجربي دیپلم عبدالغفور با حقیقت 3

 41211199190تلفن همراه : 
 ایمیل : 
-استان تهرران  اداره کل فني و حرفه اي آدرس : 

 دماوند 22مرکز 
فوق دیپلم  مصطفي خدا مرادي 2

 جوشکاري

 تلفن ثابت : سال 21 مربي جوش

 41218991192تلفن همراه : 
 mo.kh1353@gmail.comایمیل : 

-اداره کل فني و حرفه اي استان تهرران  آدرس : 
 دماوند 22مرکز 

 

 
مهندسي  کارشناسي جمشید اکبري زنجاني 1

تکنولوژي 
 جوش

 تلفن ثابت : سال 11 مربي

 41211124221تلفن همراه : 
 Iwt_Zanjani@yahoo.comایمیل : 
 آدرس : 

 

 
 

مهندسي  کارشناسي مجید اردالني 4
تکنولوژي 

 جوش

 تلفن ثابت : سال 21 مربي

 41121102488تلفن همراه : 
 ایمیل : 
-اداره کل فني و حرفه اي استان تهرران   آدرس :

 اسالمشهر 22مرکز 

 
 

 تلفن ثابت : سال 9 مربي  دیپلم سلمان خزایي 5

 41121192040تلفن همراه : 
 ایمیل : 
 آدرس : 

مهندسي  کارشناسي عباس یوسفي 1 
تکنولوژي 

 جوش

 تلفن ثابت : سال 29 مربي

 41212190094تلفن همراه :
 a_hamraz_k@yahoo.comایمیل : 

اداره کل فني و حرفه اي استان اصرفهان   آدرس :
 اصفهان 1 مرکز-

مهندسي  کارشناسي بیتا بهمنیار 7
 مواد

کارشناس 
 آموزش

 88281144تلفن ثابت : سال 1

 تلفن همراه : 
 ایمیل : 
 دفتر طرح و برنامه هاي درسيآدرس :
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 تعاریف :  

 استاندارد شغل :  

 ستاندارد حرفه ای نيز گفتهه مشخصات شایستگي ها و توانمندی های مورد نياز برای عملکرد موثر در محيط كار را گویند در بعضي از موارد ا

 .مي شود

 استاندارد آموزش :  

 ی یادگيری برای رسيدن به شایستگي های موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یك شغل :   

 به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص كه از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 

ل از قبيل جایگاه یا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شهغل بها مشهادل دیگهر در یهك حهوزه شهغلي ،        بيانيه ای شامل مهم ترین عناصر یك شغ

 مسئوليت ها ، شرایط كاری و استاندارد عملکرد مورد نياز شغل .  

 طول دوره آموزش : 

 یك استاندارد آموزشي .   ات مورد نياز برای رسيدن بهحداقل زمان و جلس

 ویژگي كارآموز ورودی : 

 ایستگي ها و توانایي هایي كه از یك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  حداقل ش

 كارورزی:

كارورزی صرفا در مشادلي است كه بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا بها ماكهت صهورت مهي گيهرد و      

د در محهل  مدتي تعریف شده تجربه شود.)مانند آمهوزش یهك شایسهتگي كهه فهر     ضرورت دارد كه در آن مشادل خاص محيط واقعي برای 

با استفاده از عکس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در یك مکان واقعي آموزش عملي ببينهد و شهامل بسهياری از     آموزش به صورت تئوریك

 مشادل نمي گردد.(

 ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخهالق  ، عملي بخش  ه، كه شامل سایستگي بدست آمده است یا خير فرآیند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یك ش

 حرفه ای خواهد بود . 

 صالحيت حرفه ای مربيان : 

 حداقل توانمندی های آموزشي و حرفه ای كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شایستگي : 

 ن به طور موثر و كارا برابر استاندارد . توانایي انجام كار در محيط ها و شرایط گوناگو

 دانش :  

حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهني الزم برای رسيدن به یك شایستگي یا توانایي . كه مي تواند شامل علوم پایه ) 

 ، تکنولوژی و زبان فني باشد .  ، زیست شناسي ( ، شيمي ، فيزیك ریاضي 

 مهارت :  

 هنگي بين ذهن و جسم برای رسيدن به یك توانمندی یا شایستگي . معموالً به مهارت های عملي ارجاع مي شود . حداقل هما

 نگرش :  

 اخالق حرفه ای مي باشد .    مجموعه ای از رفتارهای عاطفي كه برای شایستگي در یك كار مورد نياز است و شامل مهارت های دير فني و

 ایمني :  

 یا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردی است كه عدم 

 توجهات زیست محيطي :

 مالحظاتي است كه در هر شغل باید رعایت و عمل شود كه كمترین آسيب به محيط زیست وارد گردد.
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 نام شغل:

 SMAWبا فرایند  فوالديجوشکار سازه هاي 

 : 3شغلشرح 

بوده و  ،)جوشکاران(craft tradesصنعتگري، در حوزه SMAWجوشکار سازه هاي فوالدي با فرایند شغل 

استاندارد . دارد را قطعات طبق دستور العمل از قبیل  برش ،آماده سازي ،مونتاژ و جوشکاري شایستگي هاي

تعمیر کاران تجهیزات با مشاغل  اشد ودستورالعمل اجرایي آموزش فدراسیون جوش اروپا مي ب ،عملکرد

 در ارتباط تولید کنندگان اسکلت هاي فلزي و  فروشندگان تجهیزات و مواد مصرفي جوشکاري ،جوشکاري

 مي باشد.

 :  ورودیویژگي های كارآموز 

  پایان دوره راهنمایي ميزان تحصيالت :حداقل 

  سالمت کامل جسمي و ذهني توانایي جسمي :حداقل 

 ندارد : های پيش نياز  مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   431   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت     31    ه زمان آموزش نظری               :    

 ساعت    411ه زمان آموزش عملي                :      

 اعتس           كارورزی                       :     زمان ه 

  ساعت          ه زمان پروژه                            :    

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25:  كتبي -

 %15عملي : -

 %31اخالق حرفه ای :-

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 SMAWسال سابقه کار در زمینه جوشکاري  1فوق دیپلم جوش ، مکانیک و متالورژي با -2
 و سابقه آموزشي SMAWسال سابقه کار در زمینه جوشکاري  1یسانس جوش ، متالورژي و مکانیک با ل -1
  IWPو دارا بودن مدرک  SMAWسال سابقه کار در زمینه جوشکاري  1لیسانس فني غیر مرتبط با -1

 

                                                 
1. Job / competency Description  
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 : ) اصطالحي (  استاندارد دقيق تعریف ٭

SMAW  مخفف عبارت انگليسيShielded Metal Arc Welding جوشکاری تحهت فراینهد قهوس     به معنای

نوعي جوشکاری دستي است كه در آن حهرارت الزم بهرای جوشهکاری توسهط قهوس       الکتریکي دستي مي باشد.

الکتریکي بين یك مفتول فلزی روكش شده )الکترود ( و قطعه فلز پایه فراهم مي شود. جوش كاری فوالد كم آلياژ و 

 ن و فوالد اصالح شده با این روش بسيار آسان مي باشد.كم كربن، فوالد زنگ نز

 

 مشابه جهاني ( : اصطالحاتاستاندارد ) و  انگليسي اصطالح ٭

- Fillet welder  (اصطالح )اروپایي 

- SMAW  WELDER (اصطالح )آمریکایي 

- CODE- ISO4063-111 (بين المللي  اصطالحISO) 

 

 

 

 با این استاندارد :  مرتبط های رشته و استانداردها ترین مهم ٭

 SMAWجوشکار مخازن فوالدی با فرآیند -

 SMAWفرآیند جوشکار لوله های فوالدی با -

 

 

 

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

 

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشادل عادی و كم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................               جزو مشادل نسبتاً سخت   ب : 

آیين نامه مشادل  31و 31، 7طبق سند و مرجع .ماده  :طبق سند و مرجع ج : جزو مشادل سخت و زیان آور  

 سخت و زیان آور وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي

           ز وزارت كار    د :  نياز به استعالم ا
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                        1استاندارد شغل

 1هاشایستگي  -

 عناوین ردیف

 آماده سازي قطعات براي جوشکاري 3

 برش قطعات 2

 مونتاژ قطعات 1

 راه اندازي دستگاه جوشکاري 4

 E1 طبق دستورالعمل قطعات  جوشکاري 5

 E2  ملقطعات  طبق دستورالعجوشکاري  1

 E3 قطعات  طبق دستورالعملجوشکاري  7

 SMAWهزینه فرآیند جوشکاري  برآورد 8

3  

31  

33  

32  

31  

34  

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 آماده سازي قطعات براي جوشکاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 12 22 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 گونیا انواع    14 دانش :

 سوزن خط کش

 سنبه نشان

  خط کش

 زاویه سنج

 پرگار

 قالویز

 حدیده

 انواع مته

 کولیس انواع 

 انواع سوهان

 گوشي صدا گیر
 ماسک تنفسي
 گیره رومیزي

 فیبريدستگاه سنگ 

 دریل ستوني

 دستگاه سنگ سنباده

 برس سیمي

 گیج جوشکاري

 متر نواري

 انواع کلمپ

 وسایل کمک آموزشي

 لباس کار

 انواع گیره

 

 

 

    انواع فلزات-

 روش هاي تشخیص فلزات-

 انواع فوالد از نظر جنس و کاربرد-

 اصول کد گذاري فوالد ها -

 واحد هاي آن سیستم هاي اندازه گیري طول ، زاویه و-

 وسایل اندازه گیري براي کمیت طول ، زاویه-

 وسایل انتقال اندازه براي کمیت طول ، زاویه وکاربرد آن ها -

 وسایل عالمت گذاري قطعات و کاربرد آن ها-

روش رسم سه نما و پرسرپکتیو ایرزو متریرک جهرت نقشره      -

 خواني

 تلرانس در مراحل آماده سازي-

 ن هاانواع سوهان و کاربرد آ-

 اصول سنگ زني جهت آماده سازي انواع پخ -

 انواع حدیده و اصول حدیده کاري-

 انواع قالویز و اصول قالویز کاري-

 انواع مته و ماشین مته-

 اصول سوراخ کاري-

 مهارت :

تشخیص نوع فلز بر اساس مشخصه هاي فیزیکي آن)رنگ -

 چکشظاهري ،چگرالي ( و آزمرایش هراي صدا،سروهانکاري،    

 اري و جرقهخو

 12  
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 آماده سازي قطعات براي جوشکاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 اظتيعینک حف    مهارت:

 رسم سه نما و نقشه خواني-

 انتقال اندازه از نقشه بر روي قطعه کار-

 برشکاري-

 سوراخ کاري-

 قالویز کاري-

 حدیده کاري-

 نگرش :

 دقت و سرعت عمل در انجام کار-

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار-

 انجام کار طبق زمان تعیین شده -

 : و بهداشت ایمني 

 رعایت موارد ایمني هنگام سوراخ کاري،برشکاري،حدیده و قالویز کاري -

- 

 توجهات زیست محیطي :

 جمع آوري ضایعات در مکان مناسب -

- 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 برش قطعات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

14 24 94 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 عینک برشکاري    14 دانش :

 عینک حفاظتي

 ماسک جوشکاري 

 ماسک تنفسي

 دستکش

 گوشي صداگیر

 چرميبندپا

 پیش بندچرمي  

 کفش ایمني

 سیستم تهویه

 اره لنگ

 اره دستي

 ان اره دستيانواع کم

 دستگاه اره نواري

 گیوتین هیدرولیک

 قیچي مرکب

 قیچي اهرمي ساده

 دستگاه برش ریلي

 مشعل فشار ضعیف و قوي

 کپسول اکسیژن

فوالدي بصفحه سنگ سا  

 صفحه سنگ برش فوالدي

 

 

    انواع برشکاري-

 انواع اره ، ابعاد و مشخصه هاي آن-

 انواع قیچي و گیوتین-

 اه سنگ زني و برشکاريانواع دستگ -

 انواع گیره و میز کار -

 یندهاي برشکاري گرم و تجهیزات مربوطهآانواع فر-

 اصول برشکاري سرد و گرم-

 یند شیار زني واصول آنآفر-

  ISO 9013کیفیت سطح برش طبق استاندارد -

 

  24  مهارت :

    برش قطعات فوالدي با قیچي دستي و ماشیني-

فوالدي با اره هاي دستي ، ماشیني و دستگاه  برش قطعات -

 سنگ

 برش قطعات فوالدي با سنگ فیبري-

 برش قطعات فوالدي با شعله دستي و ماشیني -

برش قطعات فروالدي برا قروس پالسمابصرورت دسرتي و       -

 ماشیني
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 برش قطعات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کپسول استیلن    مهارت :

 کپسول گاز مایع

 شیلنگ دو قلو

 مانومتر اکسیژن و استیلن

شیر یک طرفه اکسیژن و گاز 

 سوختي

 دستگاه برش پالسما

 ريمشعل برشکا

 فندک جوشکاري)جرقه زن(

 سوهان پاک کننده

 مایع آب صابون

 تیغ اره لنگ

 AWS.Z49.1استاندارد 

 ISO9013استاندارد 

 وسایل کمک آموزشي

 لباس کار

 الکترود گرافیتي

 انواع آچار

 

 

 الکترود گرافیتيبرش قطعات فوالدي با  -

 الکترود روپوش دار مناسببرش قطعات فوالدي با  -

 گرش :ن

 دقت و سرعت در انجام کار -

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 انجام کار طبق زمان تعیین شده -

 : و بهداشت ایمني 

 استفاده از عینک برشکاري و حفاظتي ،ماسک جوشکاري و تنفسي -

 کفش ایمني استفاده از گوشي صداگیر، دستکش ، ،پابند ،آستین بند و پیش بندچرمي و -

 نصب سیستم تهویه و روشنایي مناسب -

 رعایت موارد ایمني هنگام برشکاري گرم و سرد -

 توجهات زیست محیطي :

 جمع آوري ضایعات برش در مکان مناسب -

- 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 مونتاژ قطعات

 زمان آموزش

 عجم عملي نظري 

9 14 19 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 وسایل کمک آموزشي   9 دانش :

 کولیسانواع 

 میکرومتر

 لباس کار

 عینک حفاظتي

 ماسک جوشکاري

 ماسک تنفسي

 دستکش

 گوشي صدا گیر

 پابند و پیش بند چرمي

 کفش ایمني

 سیستم تهویه هوا

 ISO 2553استاندارد 

 EN 12345استاندارد

 انواع گیره

 انواع قید وبند

    ISO 2553  نقشه و عالیم جوشکاري طبق استاندارد -

 اصول اندازه گیري و کنترل ابعادي -

  EN 12345( طبق Joint Designانواع طرح اتصال) -

 (seamو انواع درز)

 تاژ قطعاتروش هاي اجرایي مون -

 انواع گیره ،  قید وبند و کاربرد آن ها-

  14  مهارت :

    کنترل ابعادي قطعات و کیفیت سطوح قبل از مونتاژ-

تنظیم و ثابت نمودن قطعات با خال جوش و یا با استفاده از -

 گیره ،قید وبند

 کنترل مونتاژ و ترازبندي اتصاالت جوشي-

 نگرش :

 دقت -

 عمل در انجام کار سرعت -

 :و بهداشت ایمني 

 استفاده از عینک برشکاري و حفاظتي ،ماسک جوشکاري و تنفسي-

 و پیش بندچرمي و کفش ایمني بند ،آستین بندپادستکش ، ،استفاده از گوشي صداگیر -

 روشنایي مناسب در کارکاه نصب سیستم تهویه و-

  توجهات زیست محیطي :
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 استاندارد آموزش 

  موزشي تحلیل آ برگه -

 :  عنوان

 راه اندازي دستگاه جوشکاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 24 22 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه جوشکاري با تمام    2 دانش :

 (یکسوکننده )متعلقات 

  دستگاه ترانس جوش

 یل کمک آموزشيوسا

 لباس کار

 

 

 الکتریسیته و نحوه تولید طبیعت-

 جریان مستقیم و متناوب،مزایا و معایب آن ها -

 انواع قطبیت ها در جوشکاري و خواص هریک -

مفررراهیم اخرررتالس پتانسررریل ،شررردت جریان،مقاومرررت   -

 الکتریکي،توان الکتریکي و واحد هاي آن ها 

   

 کتریسیتهفیزیکي ال اثرات گرمایي و -

،تشعشرعات قروس    الکتریکري  قدرت قروس  قوس و مفاهیم-

 الکتریکي

 انواع و کاربرد آن ها،ترانسفورماتور جوشکاري  -

 ها کاربرد آن و انواع،رکتیفایر )یکسوساز(جوشکاري  -

 انواع و کاربرد آن ها ،ژنراتور)دینام(جوشکاري  -

 و متعلقات جوشکاري با قوس الکتریکي انواع ابزار -

 یستم هاي کنترلي و حفاظتي دستگاه هاي جوشکاريس-

 ولتاژ مدار باز جوشکاري و ولتاژ قوس -

 اصول کار با  دستگاه هاي جوشکاري -

 دگمه ها و عالیم ثبت شده بر روي دستگاه جوشکاري-

 اصول تنظیم دستگاه جوشکاري  -

 مهارت :

  راه اندازي دستگاه جوشکاري -

 تنظیم دستگاه جوشکاري-

 24  
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 راه اندازي دستگاه جوشکاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 دقت-

- 

 : و بهداشت ایمني 

کنترل دایمي بدنه دستگاه جوشکاري ، کابل هراي مربوطره ،انبرر الکتررود گیرر جهرت       -

 جلوگیري از خطر بروز شوک الکتریکي

 (FIاستفاده از سیستم هاي ضد برق گرفتگي در کارگاه ) -

-  

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 E1  قطعات طبق دستورالعملجوشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

24 14 244 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 آیند جوشکاري از نظر ذوبي و غیر ذوبيانواع دسته بندي فر -

 ي جوشکاري از نظر منبع تامین کننده انرژيانواع دسته بند -

دستگاه جوشکاري با تمام    24

 (یکسوکننده )متعلقات 

 دستگاه ترانس جوش 

 الکترود خشک کن

 ماسک جوشکاري انواع 

 پا بند چرمي

 عینک حفاظتي

 چرمي دستکش

 پیش بند چرمي

 مقنعه جوشکاري 

 کفش ایمني

 آستین بند چرمي

 لباس کار

 شیشه ماسک 

 هنگريانبر آ

 وسایل کمک آموزشي

  برس سیمي

 چکش فلزي)گل زن(

 انواع الکترود

 ورق فوالدي با ابعاد مختلف

 ISO 6947 استاندارد

 

 

 

  
 

 Lap( ولرب روي هرم)  T-Jointشرکل)   Tاتصال طرح  -

Joint) و جزییات آن ها 

 PGوPA،PB،PFوضعیت هاي جوشکاري -

 نحوه ایجاد قوس الکتریکي -

 ده سازي با توجه به شرایط کار نحوه گر -

اي (،جزییات ، خواص و  )گوشه اي یاماهیچه Filletجوش -

 سطح جوش آن

 مهارت :

 ایجاد قوس الکتریکي-

 14  

میلیمترر در   2-21گرده سازي بر روي صفحات با ضرخامت  -

( باالکترود هراي  PA ،PF،ISO 6947)PGوضعیت هاي 

 میلیمتر 1/1باقطر  R , B ,Cروپوش دار نوع 

   

قطعات فوالدي کم کربن با  طرح اتصال  Filletجوشکاري -

T   میلیمتررر در وضررعیت هرراي   0-21شررکل بررا ضررخامت

PA،PB،PF  با الکترود هاي روپوش دار نوعR  وB   قطرر(

 میلیمتر(  0و 1/1، 2/1
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 استاندارد آموزش 
  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 E1  ورالعملقطعات  طبق دستجوشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

 قطعات فوالدي کم کربن با طرح اتصرال  Filletجوشکاري-

Lap Joint  میلیمترر در وضرعیت    1-9و ضخامتPB   برا

 1/1و 2/1)قطررر  Bو  Rترررود هرراي روپرروش دار نرروع  الک

 (میلیمتر

- 

 نگرش :

 دقت-

 صرفه جویي در مصرس الکترود-

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 : و بهداشت ایمني 

 ، )اسرتفاده از شیشره تیرره برا نمرره مناسرب(      ، ماسرک جوشکاري  لباس کار استفاده از -

  کفش ایمني ،و پیش بندچرمي  ،آستین بندبندپادستکش  ،

 در کارگاه سیستم تهویه وروشنایي مناسب نصب-

کنترل دایمي بدنه دستگاه جوشکاري ، کابل هاي مربوطره ،انبرر الکتررود گیرر جهرت       -

 جلوگیري از خطر بروز شوک الکتریکي

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 E2  قطعات طبق دستورالعملجوشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

24 14 244 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه جوشکاري با تمام    24 دانش :

 (ده یکسوکنن )متعلقات

 دستگاه ترانس جوش 

 الکترود خشک کن

 ماسک جوشکاري انواع 

 پا بند چرمي

 عینک حفاظتي

 دستکش

 پیش بند چرمي

 مقنعه جوشکاري 

 کفش ایمني

 آستین بند چرمي

 لباس کار

 شیشه ماسک

 ماسک فیلتر دار

 انبر آهنگري

 وسایل کمک آموزشي

 برس سیمي

 چکش فلزي

 انواع الکترود

 مختلفورق فوالدي با ابعاد 

 لوله فوالدي با ابعاد مختلف

 

 

 

 

    الکترودهاي روپوش دار -

 ها انواع پوشش هاي الکترود و کاربرد آن -

اصول دسته بندي و نام گذاري الکترودهرا طبرق اسرتاندارد     -

AWS 
 نحوه نگهداري الکترودهاي روپوش دار -

  PD،PB،PFوضعیت هاي جوشکاري  -

  14  مهارت :

قطعات فوالدي کم کربن با طرح اتصرال   filletوشکاري ج-

T  میلیمتررر در وضررعیت  2-21شررکل و ضررخامتPD  بررا

 (میلیمتر 1/ 1و2/1)قطر  R,Bهاي روپوش دار نوع الکترود

   

قطعررات فرروالدي کررم کربن)لولرره برره   filletجوشررکاري  -

 1- 2شررکل ) ضررخامت ورق :  Tصررفحه( بررا طرررح اتصررال 

با  PBمیلیمتر( در وضعیت   94- 244طر :میلیمتر و لوله به ق

 (میلیمتر 1/ 1و2/1)قطر  R,Bالکترود هاي روپوش دار نوع 

قطعات فوالدي کم کربن)لوله به صفحه(  filletجوشکاري -

میلیمتر و لوله به قطرر   2شکل ) ضخامت ورق :  Tبا اتصال 

با الکتررود هراي روپروش دار     PFمیلیمتر( در وضعیت   284:

 (میلیمتر 1/ 1و2/1)قطر  R,Bنوع 

 Tبرا اتصرال   قطعات فوالدي کم کربن  filletجوشکاري  -

   24- 94میلیمتر و لوله به قطر : 1- 2شکل ) ضخامت ورق : 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 E2  قطعات  طبق دستورالعملجوشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت:

با الکترود هراي روپروش دار    PDو  PFدر وضعیت میلیمتر(

 (میلیمتر 1 /2)قطر  R,Bنوع 

- 

    

 نگرش :

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 دقت-

 در مصرس الکترودصرفه جویي  -

 : و بهداشت ایمني 

یشره تیرره برا نمرره مناسرب( ،      استفاده از لباس کار ، ماسک جوشکاري)اسرتفاده از ش   -

 ،پابند،آستین بند و پیش بندچرمي ، کفش ایمني  دستکش

 نصب سیستم تهویه وروشنایي مناسب در کارگاه -

بوطره ،انبرر الکتررود گیرر جهرت      کنترل دایمي بدنه دستگاه جوشکاري ، کابل هاي مر -

 جلوگیري از خطر بروز شوک الکتریکي

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 E3 قطعات  طبق دستورالعملجوشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

24 244 224 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه جوشکاري با تمام    24 دانش :

 (یکسوکننده )متعلقات 

 دستگاه ترانس جوش 

 الکترود خشک کن

 ماسک جوشکاري انواع 

 پا بند چرمي

 عینک حفاظتي

 دستکش

 پیش بند چرمي

 مقنعه جوشکاري 

 کفش ایمني

 چرميآستین بند 

 لباس کار

 ماسک فیلتر دار

 انبر آهنگري

 وسایل کمک آموزشي

 برس سیمي

 انواع الکترود

 ورق فوالدي با ابعاد مختلف

 چکش فلزي

 شیشه ماسک

 

    ISO 9606یا  EN287استاندارد تست جوشکار  -

 مفاهیم تایید جوشکار و اعتبار جوشکاري -

 ار طبق استانداردابعاد و اندازه قطعه براي آزمایش جوشک -

 PA،PB،PFوضعیت هاي جوشکاري  -

 جزییات ، خواص و سطح جوش آن، Buttجوش -

-  Y-Butt weld وI-Butt weld 

 جوش شیاري و نفوذ آن-

 نحوه آماده سازي سطح بیروني جوش-

 ISO 6520استاندارد انواع ناپیوستگي ها در جوش طبق -

 ستانداردامحدوده پذیرش انواع ناپیوستگي ها طبق   و 

ISO 5817  سطح(C) 

  244  مهارت :

قطعرات فروالدي کرم کرربن برا اتصرال        filletجوشکاري  -

 2-21( و ضررخامت corner joint ) خررارجي يا گوشرره

با الکترود هاي روپروش  PF و   PBمیلیمتر در وضعیت هاي 

 (میلیمتر 1/ 1و0)قطر  R,Bدار نوع 

   

)با نفروذ  اقي یرک طرفره  اتصال لب به لب درز جنجوشکاري -

میلیمتر در  2-21ضخامت  باقطعات فوالدي کم کربن  نسبي(

)قطرر   R,Bبا الکتررود هراي روپروش دار نروع      PAوضعیت 

 (میلیمتر 1/ 1و0

 قطعات فوالدي کم  سادهاتصال لب به لب درز جوشکاري -
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 E3 طعات  طبق دستورالعملقجوشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

بررا  PAمیلیمتررر در وضررعیت   1-2کررربن بررا ضررخامت   -

 تر(میلیم 1/1و2/1)قطر  R,Bهاي روپوش دار نوع الکترود

    

قطعرات  جوشکاري اتصال لب به لب درز جناقي یک طرفره   -

با  PFمیلیمتر در وضعیت  9-21ضخامت فوالدي کم کربن با 

 (میلیمتر 1/ 1و2/1)قطر  R,Bالکترود هاي روپوش دار نوع 

 تشخیص ناپیوستگي ها در جوش -

 نگرش :

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 دقت -

 فه جویي در مصرس الکترودصر -

 : و بهداشت ایمني 

شه تیره با نمره مناسب( ، دستکش استفاده از لباس کار ، ماسک جوشکاري)استفاده از شی

 آستین بند و پیش بندچرمي ، کفش ایمني  ، پابند ،

نصب سیستم تهویه وروشنایي مناسب در کارگاه -  

هاي مربوطه ،انبر الکترود گیر جهت کنترل دایمي بدنه دستگاه جوشکاري ، کابل  -

 جلوگیري از خطر بروز شوک الکتریکي

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 :  عنوان

 SMAWبرآورد  هزینه فرآیند جوشکاري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 9 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ات زیست محيطيتوجه

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 وسایل کمک آموزشي   1 دانش :

 رایانه

 ماشین حساب
    فرمول محاسبه سطح مقطع فلز جوش برحسب نوع جوش -

    طریقه محاسبه هزینه تمام شده یک متر جوش -

-    

  2  مهارت :

    ز جوشتعیین مساحت سطح مقطع  فل -

)در SMAWمحاسبه هزینه تمام شرده یرک مترر جروش      -

 (E1,E2,E3سطح 

   

-    

 نگرش :

 دقت-

- 

 : و بهداشت ایمني 

- 

- 

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  دستگاه2 با تمام متعلقات رایانه 2

  سري 2  وسایل کمک آموزشي 1

  جعبه 2 همراه با کلیه وسایل جعبه کمک هاي اولیه 1

  دستگاه AC  1 امپر، 124 دستگاه ترانس جوش 0

 244تا  ( (rectifierیکسوکننده   دستگاه جوشکاري 2

 آمپر

 با تمام متعلقات دستگاه 9

 با تمام متعلقات ستگاهد 2  دستگاه برش ریلي 8

  دستگاه 9 دور دقیقه 9244 دستگاه سنگ فیبري بزرگ 9

  دستگاه 9 دور  در دقیقه 2444 دستگاه سنگ فیبري میني فرز 9

  دستگاه 2 سانتي متري 24قطر  اره لنگ 1

  دستگاه 2 ( میلي متر با گیره زیر دریلي4-14) دریل ستوني 24

 با مانومتر مربوطه بالن22 لیتري 04 کپسول اکسیژن 22

  بالن2 لیتري 04 کپسول استیلن 21

دستگاه 2 میلیمتر 2تا  گیوتني مکانیکي قیچي  21   

دستگاه 2 مرکب اهرمي قیچي  20   

دستگاه 2 پایه دار، دو طرفه، سه فاز دستگاه سنگ سنباده 22   

  دستگاه 2  دستگاه برش دستي 28

  گاهدست 2 لیتري 2444 کمپرسور باد 29

 با تمام متعلقات دستگاه2 آمپر 224آب خنک ، دستگاه برش پالسما 29

  کپسول 1 کیلو گرمي 21 کپسول اطفا حریق 21

  دستگاه CFM  2 22444 فن سانتریفوژ 14

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  35تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  -
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  تاندارد تجهیزاتبرگه اس -                 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  دستگاه 1 دستي دریل 12

  عدد 2 کیلویي 24 سندان 11

  عدد 2 اینچ 1دستي تا قطر  لوله بر 11

  دستگاه 2 برقي حدیده 10

  دستگاه2 کیلویي 244درجه، 124 الکترود خشک کن 12

  دستگاه9 یلویيک 24درجه، 124 الکترود خشک کن 18

  جلد AWS.Z49.1  2استاندارد  19

جلد ISO 9013  2استاندارد  19   

جلد ISO 2553  2استاندارد  11   

جلد EN 12345  2استاندارد 14   

جلد ISO 6947  2 استاندارد 12   

جلد ISO 9013  2استاندارد  11   

جلد ISO 6520  2استاندارد  11   

جلد ISO 5817  2 استاندارد 10   

12     

18     

19     

19     

11     

04     

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  35تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  -
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 مواد  برگه استاندارد -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  کیلوگرم E6013 ، 04قطرهاي مختلف  الکترود روتیلي  2

  کیلوگرم E7018 14قطرهاي مختلف  الکترود قلیایي  1

  عدد 1  الکترود گرافیتي 1

کیلو  24 میلیمتر 1/1و  2/1با قطر هاي  E6010 الکترود سلولزي 0

 گرم

 

  یک برگ متر 1×2میلیمتر ،ابعاد  ST 37  ،1 ورق فوالدي 2

  یک برگ متر 1×2میلیمتر ،ابعاد  ST 37  ،1 ورق فوالدي 8

  شاخه 1 میلیمتر 24وST 37 تسمه فوالدي 9

  شاخه 1 میلیمتر 2وST 37 تسمه فوالدي 9

  شاخه ST 37  ,1¼ " ,sched 40 2 لوله فوالدي 1

  شاخه ST 37  ,1" ,sched 40 2 لوله فوالدي 24

  عدد 1 222×8× 11  صفحه سنگ ساب کوچک 22

  عدد 1 294×8× 11 صفحه سنگ ساب بزرگ 21

  عدد2 دستي ماسک جوشکاري 21

  جفت 2 چرمي پا بند 20

  عدد 2 مخصوص جوشکاري عینک  22

  جفت 2 چرمي دستکش 28

  عدد 2 چرمي پیش بند  29

  عدد 2 کالهي ماسک جوشکاري  29

  عدد 2 چرمي مقنعه جوشکاري  21

  جفت 2 ایمني مخصوص جوشکاري کفش  14

 

 

 توجه : 

 ازاء یك نفر كارآموز محاسبه شود . مواد به -
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 مواد  برگه استاندارد -                

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  دست 2 سرتاسري کتان لباس کار 12

  جفت 2 چرمي آستین بند 11

  عدد 0 ( میلي متر294×2/1×11) صفحه سنگ ساب بزرگ 11

  عدد 0 ( میلي متر294×2/8×11)  صفحه سنگ ساب کوچک 10

  عدد 2 دستي برس سیمي 12

  عدد 2 روي گوش Earmaff گوشي صدا گیر 18

  عدد 24 نخ دار-داخل گوش Earplag گوشي صدا گیر 19

  عدد 0 294×2/1× 11 صفحه سنگ برش بزرگ 19

  عدد 0 222×2/1× 11 صفحه سنگ برش کوچک 11

  لیتر 2  مایع آب صابون 14

حلقه  2 2-0مشخصه–کبالت دار  تیغ اره نواري 12

 2براي هر 

 نفر

 

  عدد 2 آهنگري انبر 11

11     

10     

12     

18     

19     

19     

11     

04     

 

 توجه : 

 مواد به ازاء یك نفر كارآموز محاسبه شود -                           
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  برگه استاندارد ابزار  -                   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  عدد 5 سانتي متري 14ساده بدون لبه،  گونیا 2

)فارسي(گونیا 1   عدد5 درجه 02لبه دار،  

  عدد5 اندازه متوسط سنبه نشان 1

  عدد5 فلزي پرگار 0

  عدد5  زاویه سنج 2

ه گوش،گرد و نیمه تخت،چهار گوش،س سوهان 8

 اینچي( 9،24،21گرد)

  سری5

  سری5 سایز هاي گوناگون قالویز 9

  سری5 سایز هاي گوناگون حدیده 9

  سری5 معمولي  مته 1

  عدد 5 2/4پایه دار با دقت  کولیس 24

  عدد 5 2/4میلي متري با دقت  144 کولیس مرکب 22

  عدد 5 معمولي ماشین حساب 21

  عدد 5 گرمي 124فلزي ،  چکش 21

  عدد 5 گرمي 244فلزي ،  چکش 20

  عدد8 میلیمتري 204فوالدي،  گیره رومیزي 22

  عدد 5  فندک جوشکاري)جرقه زن( 28

  عدد 5 اندازه متوسط سوزن خط کش 29

  عدد 5 سانتیمتري 14فلزي  خط کش 29

  عدد5 درجه 84لبه تخت با زاویه  قلم فوالدبر  21

  عدد5  انبر دست 14

 

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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  برگه استاندارد ابزار  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  سري2   تخت آچار 12

  سري2 دو سو ،چهار سو آچار پیچ گوشتي 11

 براي هر کارگاه  2  پرچ دستي 11

  عدد2  فازمتر 10

  عدد2 کوچک نروغن دا 12

  عدد2 معمولي میکرومتر 18

  عدد 8 گل زن چکش  19

  عدد 2 فرانسه آچار 19

  سري 2 آلن آچار 11

  عدد 2 متري فلزي 2 متر نواري 14

 به ازاي هر کارگاه متر 9  شیلنگ دو قلو 12

شیر یک طرفه اکسیژن و گاز  11

 سوختي

هر کدام  

 عدد2

 به ازاي هر کارگاه

رشکاريمشعل ب 11  به ازاي هر کارگاه عدد 2 فشار ضعیف 

10     

12     

18     

19     

19     

11     

04     

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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  ) اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي  -

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف م افزارعنوان منبع یا نر ردیف

2 Guidelines For 
Shielded Metal Arc 
Welding (SMAW) 

Miller Electric 

Mfg. Co 
  آمریکا 1424 

دانرررررش حرفررررره اي  1

 جوشکاران

جمشررید اکبررري  

 زنجاني

انتشارات سریماي   تهران 2199 

 دانش و آذر

1 IAB-089-

2003/EWF-452-

467-480-481 

فدراسیون جروش  

 اروپایي

 1441 EWF  

       

       

       

       

 

 

 

 

   محتواهاي آموزشي ) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصليمنابع و سایر  -

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر
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 فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

www.MillerWelds.com 1 

www.aws.org 2 

www.welding–and-cutting.info 3 

www.torchcutter.com 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 10 

 

 

 

 

 

http://www.welding/
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