
 

 

  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 شغل  استاندارد آموزش
 

 با پنجره و در نصاب و سازنده

 دوجداره شيشه وUPVCپروفيل

 گروه شغلي      

 ساختمان
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
   9622-29-001-1كد ملي شناسايي آموزش شغل :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 پالك ، ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليتهران ، خيابان آزادي  
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 66944120 - 66569907                                                 تلفن    66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 
 
 
  
 
 
 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنعت ساختمان : 
علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي  

رامك فرح آبادي معاون دفتر  
ارژنگ بهادري معاون دفتر  

بهزاد دست كشاورز مسئول گروه صنعت ساختمان  
 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :  
  -
  -

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 -
 -
 



  

 
 
 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

نام و نام خانوادگي رديف 
آخرين مدرك 

تحصيلي  
شغل و سمت  رشته تحصيلي 

سابقه كار 
مرتبط 

 ايميل تلفن و، آدرس  

1 
محمد علي 

حبيبي ساروي 
صنايع چوب  كارشناسي

 UPVCمسئول طرح 
مازندران 

 سال 10

 0113137050تلفن ثابت :
 09111568107تلفن همراه : 

ايميل :  
آدرس :  

 صنايع چوب كارشناسيبابك اوالدي  2
 استان UPVCمربي 

تهران 
سال 10

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس :  

 
 

 حسابداري كاردانينويد نظري  3

مديرعامل شركت 
كلبه تاب مازند 

سازنده در و پنجره 
Upvc 

 سال 8

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

 ايميل : 
آدرس :  

 
 
 

4 
محسن سعيدي 

نوري 
تاسيسات  كارشناسي

مسئول كنترل كيفي 
 و توليد پروفيل آتاتك

 سال 10

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

 
 

5 
سيد عابث 

موسوي 
 شيمي كارشناسي

مسئول كنترل كيفي 
 كارخانه اورتا

سال 4

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس :  

 

 مكانيك كارشناسيمحمد خدادادي  6
 استان upvcمربي 

گلستان 
 سال  8

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

7 
سيد قاسم 

يوسفي 
 حسابداري ديپلم

سازنده و نصاب 
شركت كلبه تاب 

 مازند
 سال 8

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 
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  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

نام و نام خانوادگي رديف 
آخرين مدرك 

تحصيلي  
شغل و سمت  رشته تحصيلي 

سابقه كار 
مرتبط 

 ايميل تلفن و، آدرس  

8 
حاج محمد 

مهدي 
آخونديان 

فني  ديپلم
رئيس اتحاديه 

upvc كاران 
شهرستان ساري 

سال 8

 0113137050تلفن ثابت :
 09111568107تلفن همراه : 

ايميل :  
آدرس :  

 فني ديپلماحمد مظلومي  9
سازنده و نصاب 

  upvcدر و پنجره 
 سال 6

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس :  

 
 

 فني ديپلمرمضانعلي معلم  10

سازنده و نصاب 
 upvcدر و پنجره 

گروه توليدي 
 سعيد

سال 6

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

 ايميل : 
آدرس :  

 
 
فني  ديپلمحسن رمضاني  11 

سازنده و نصاب 
درو 

شرUPVCپنجره
كت كارينو(مدير 

عامل) 

سال 7

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

 
 

12 
سيد علي راست 

روشن 
 دامپزشكي كارداني

مدير عامل شركت 
نياوران سازنده و 
نصاب درو پنجره 

UPVC 

سال 5

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس :  

 

13 
سيد عباس 

اندرواژ 
 فني ديپلم

توليد كننده 
ونصاب درو پنجره 

UPVC 
سال 8

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

14 
اسفنديار 

اسالمي مقدم 
 فوق ديپلم

تاسيسات   
 حرارتي

مربي استان البرز 
مركز شهيد 

 خدايي
سال 7

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

15 
بهزاد دست 

كشاورز  
عمران  كارشناسي  

مسئول گروه 
صنعت ساختمان  

  سال 9

 تلفن ثابت :
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

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

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

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

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

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .   )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
مهارت :  

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

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

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

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



  

 

 

 

 نام استاندارد آموزش شغل : 

  و شيشه دو جدارهupvcسازنده و نصاب در و پنجره با پروفيل 

 استاندارد آموزش :شرح 

 و شيشه دوجداره از مشاغل صنعت ساختمان ميباشد كه بايد بتواند با بكار upvcسازنده و نصاب درب و پنجره پروفيل 

 ,آزمايشات استاندارد كنترل كيفيت,بكار گيري upvcگيري موارد حفاظتي ايمني در محيط كار,بكار گيري فرايند توليد 

انواع ملزومات آموزشي توليد نظير انواع ميز مونتاژ و واگن و....در ساخت و نصب,بكارگيري مواد مصرفي اصلي و 

كمكي,ابزارآالت دستي و برقي دستي و پنوماتيكي,ماشين آالت و تجهيزات عمومي كارگاهي در بخش ساخت و 

توليد,رسم فني عمومي و كار با نرم افزار هاي رايج طراحي مطابق نياز بازار كار,ساخت و نصب انواع تيپ,مدل بازشو ها 

به همراه شيشه دو جداره,اجراي پايان دوره,راه اندازي كارگاه كوچك و بازار يابي محصول برآيد 

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ديپلم و آشنايي با مقدمات كاربر رايانهميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسمي,حركتي,روحي و رواني,از لحاظ بينايي,قدرت عضالني سالم توانايي جسمي و ذهني : حداقل 

ندارد مهارت هاي پيش نياز  :

0B :آموزش  دوره طول  

   ساعت 200طول دوره آموزش                    :   

   ساعت 47ـ زمان آموزش نظري               :     

   ساعت 153ـ زمان آموزش عملي                :   

ـ زمان كارورزي                       :      -    ساعت 

  ـ زمان پروژه                            :     -   ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

 %65 عملي :-

% 10 اخالق حرفه اي :-

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 ساعت آموزش در رشته مذكور از مراكز معتبر علمي و 200حداقل مدرك ليسانس در رشته صنعت ساختمان با ارائه

 ساعت آموزش در 300 سال سابقه آموزشي و اخذ و ارائه گواهينامه 5صنعتي يا حداقل مدرك ليسانس در رشته فني با 

رشته مذكور از مراكز معتبر علمي و صنعتي 



  

 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

و شيشه دوجداره upvcسازنده و نصاب در و پنجره 

 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

Double glass  door and window UPVC manufacturer and installer 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 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 ...................................... �         ب : 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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استاندارد آموزش شغل   

 - شايستگي ها  

 عناوين رديف

2B1 هاي اوليه   كنترل موارد ايمني و بهداشت در محيط كار و انجام كمك

3B2  فرايند توليد پروفيلUPVC  با مواد اوليه و افزودني 

 UPVCبكارگيري آزمايشات استاندارد كيفيت پروفيل  3

بكار گيري انواع ملزومات آموزشي  توليدي نصب (ميز مونتاژ,انواع ميز,واگن,خرپا,قفسه)  4

 ) و جانبي كمكي  upvcبكارگيري مواد مصرفي اصلي (پروفيل  5

بكار گيري ابزار آالت دستي,برقي دستي,پنوماتيكي در ساخت و نصب  6

 upvcبكار گيري ماشين آالت عمومي در ساخت و نصب انواع در و پنجره  7

8 
 و شيشه دو UPVCبكار گيري رسم فني عمومي در ساخت و نصب انواع باز شو ها در و پنجره 

جداره  

بكار گيري نرم افزار هاي طراحي مطابق نياز بازار كار در ساخت و نصب   9

  با شيشه دو جدارهupvcساخت و نصب انواع در و پنجره  10

بكار گيري دقيق عمليات نصب در محل(استحكامات,آب بندي,عايق كاري)  11

اجراي پروژه پايان دوره و بازديد هاي آموزشي و توليدي صنايع مرتبط  12

راه اندازي كارگاه كوچك و بازار يابي محصول  13
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 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
كنترل موارد ايمني و بهداشت در محيط كار و انجام كمك 

 هاي اوليه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

تجهيزات حفاظت ايمني  دانش : 
فردي 

ابزار و مواد مصرفي 
جعبه كمك هاي اوليه  

واگن هاي حمل و باالبر 
كپسول آتشنشاني 

تابلو هشدار دهنده و 
راهنما 

 عكس فيلم اساليد

   -تعريف,اصول ايمني و حفاظت فردي و عمومي در كارگاه 

   -آشنايي با ايمني و حفاظتي فردي در كارگاه 

   - تعريف,اصول اوليه ارگونومي 

   -كد ايمني رنگ ها در ماشين آالت كارگاهي 

   -وسايل اطفاي حريق 

   قوانين حفاظتي و ايمني مصوب وزارت تعاون كار و فاه اجتماعي 

   -كمك هاي اوليه 

   -پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني ضمن كار 

   -ايمني برق و جلوگيري از برق گرفتگي 

   -روش هاي مقابله با آتش سوزي و اطفاي حريق 

     workat height-ايمني در ارتفاع      

   -اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني ضمن كار 

 مهارت : 

   -بكار گيري تابلو هشدار دهنده,حفاظت ايمني 

   -رعايت ايمني در بكار گيري و استفاده از تجهيزات 

   -سرويس و نگهداري وسايل حفاظت فردي و عمومي 

   -آماده سازي جهت انجام كار و رعايت اصول ايمني 

    Workat heightرعايت ايمني كار در ارتفاعات 

-بكار گيري كپسول هاي اطفاي حريق و آماده سازي همه جانبه 
جهت اطفاي حريق 

   

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
كنترل موارد ايمني و بهداشت در محيط كار و انجام كمك هاي 

اوليه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

-ارائه گزارش عملكردي به مربي كارگاه 

-رعايت اخالق حرفه اي 

-همكاري مجدانه در كارگاه 

ايمني و بهداشت :  

- استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي 

-استفاده از واگن هاي  حمل و نقل,باربر هاي حمل حفاظ دار 

توجهات زيست محيطي : 

-خروج پرتي قابل بازيافت از كارگاه 

-سرو سامان دادن پيرامون داخلي و بيروني محل كارگاهي  

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

  با مواد اوليه و افزودنيupvcفرايند توليد پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

عكس,فيلم ,كاتالوگ,  دانش : 

اساليد,انواع سمپل هاي 

پروفيل نمونه مواد 

افزودني,ابزارآالت كنترل 

كيفيت و اندازه گيري 

نمونه مواد افزودني وسايل 

آزمايشي كنترل كيفيت 

 upvcپروفيل 

    نسل در و پنجره 4 و بررسي  upvc-تعريف 

    در جهان و ايران upvc-تاريخچه توليد و مصرف در و پنجره 

اوماده اصلي و اوليه upvc-روش هاي توليد 

آن(سوسپانسيون,امولسيون) 

   

(ميكسر وآماده سازي,اكسترودر,شكل upvc-مراحل توليد

دهي,برش,بسته بندي) 

   

    TiO2-مواد اوليه و افزودني(دي اكسيد تيتانيوم)

     impakt modifier -مقاوم كننده در مقابل ضربه

 -كمك فرايند ها ،تثبيت كننده هاي حرارتي و رنگي

Stabilizer  

   

    lubricants-روانسازها

   (كربنات كلسيم) Filler-پركننده ها

 مهارت : 

    و تجزيه تحليل هر يك upvc-بررسي چند مدل 

   -تمرين در شناسايي ويژگي مواد افزودني در پروفيل ها  

   -شناسايي دقيق مواد افزودني بهمراه كيفيت آن ها  

-بررسي تاثير دقيق مواد اوليه و افزودني در پروفيل هاي 

 upvcچندگانه 

   

 -   

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

  با مواد اوليه و افزودنيupvcفرايند توليد پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

 -عملكرد مجدانه در كارگروه بر طبق شرح وظايف

  ارائه گزارش عملكردي به مربي كارگاه-

 -رعابت اخالق حرفه ايي

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي و عمومي 

-توجه به دستورات و تابلو هاي هشدار دهنده ايمني و مباني تخصصي 

توجهات زيست محيطي : 

-مرتب نمودن محيط كارگاهي و آماده سازي جهت انجام كار 

-استفاده از روش هاي بهينه سازي در مصرف مواد مصرفي 

-خروج پرتي و دور ريز قابل بازيافت از كارگاه 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 upvcبكار گيري آزمايشات استاندارد كيفيت  پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-آزمايش كيفيت پروفيل طبق استاندارد جهاني (آلمان 
RAL-GZ انگلستان,BS-EN (

   

بين المللي و مواد اوليه مصرفي ISO-آزمايش كنترل كيفي
طبق استاندارد اروپائي  

   

-آزمايش كنترل كيفي پروفيل طبق دستورالعمل موسسه 
استاندارد 

   

-شكل ظاهري و كيفيت پروفيل ,مقاومت در برابر ضربه ناشي 
از رها نمودن وزنه در دماي پايين 

   

-ساختار پس از گرم شدن,تست جرم به واحد طول,برگشت 
حرارت,تست ابعاد و هندسه پروفيل 

   

   -تست كجي,تست جوش 

  upvc  پروفيل هاي A,B,C-اصول كالسه بندي نمودن 
طبق استاندارد اروپائي 

   

 مهارت : 

    A,B,C-اصول كالسه بندي نمودن پروفيل ها در كالسه 

   -بررسي شكل ظاهري و كيفيت مدل هاي پروفيل 

-اصول اجراي آزمايشات كنترل كيفي پروفيل طبق 
دستورالعمل 

   

-تمرين انواع آزمايشات فيزيكي و مكانيكي روي پروفيل هاي 
متفاوت از نظر مارك ها و مدل ها 

   

-بررسي مشخصات كيفي و كمي مارك هاي متفاوت پروفيل 
و ارائه گزارش هر يك 
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 upvcبكار گيري آزمايشات استاندارد كيفيت  پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

-دقت در اجراي دستورالعمل هاي ارائه شده از طرف مربي 

-ارائه گزارش فعاليت هاي گروه به مربي 

-رعايت اخالق حرفه ايي 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي و عمومي كارگاهي 

-توجه به دستورالعمل هاي فني ارائه شده و تابلو هاي هشدار دهنده 

توجهات زيست محيطي : 

-مرتب نمودن محيط كارگاهي در شناسايي هرچه بهتر پروفيل هاي با كيفيت 

-خروج پروفيل هاي آزمايش شده پرتي جهت بازيافت در صنايع مورد نياز 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكار گيري انواع ملزومات آموزشي توليدي و نصب (ميز 

 مونتاژ,انواع ميز جانبي,واگن,خرپا,قفسه و .....)

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-ابزار سرويس نگهداري  دانش : 
-ميز مونتاژ 

-خرپا كمكي ماشين آالت 
-خرپا ازدياد طول 

-واگن حمل پروفيل 
-كد بندي پروفيل در واگن 

هاي پروفيل 
-واگن حمل شيشه 

-واگن حمل در و پنجره كالف 
شده 

-قفسه مخصوص شيشه 
-ميز برش شيشه 

-استفاده از تابلو دستورالعمل 
ها فيل و عكس و اساليد 
-موكت و چسب و بست 

مخصوص جهت آماده سازي  
-تابلو هشدار دهنده در كار با 

ملزومات كمكي توليد 
-روغن دان 

-پارچه تنظيف 
 -گريس

دستورالعمل هاي مربوط به 
 ماشين آالت

   -آشنايي با ابعاد و اندازه استاندارد ميز كار مونتاژ و برش شيشه 

-آشنايي با جنس,نحوه تقسيمات قيد هاي زير صفحه ميز 

مونتاژ 

   

-جنس و نحوه قرار گيري قطعات مربوط به صفحه  روئي ميز 

مونتاژ 

   

-ابعاد و مدل استاندارد خرپا كمكي,ازدياد طول و كار هاي 

جانبي توليد 

   

   -كاربرد خرپا به عنوان ملزومات كمكي ماشين آالت اصلي 

   -ابعاد استاندارد و قفسه بندي جاي پروفيل و آماده سازي آن 

   -اتاقك قفسه اي مخصوص دپو ي شيشه در كارگاه 

-انواع,كاربرد,جنس,اندازه,استاندارد واگن هاي حمل پروفيل و 

شيشه و كالف هاي در و پنجره  

   

-جنس,ابعاد و اندازه و استاندارد,كاربرد ها,كدبندي نمودن 

واگن حمل پروفيل برش خورده 

   

- جنس,ابعاد ، اندازه استاندارد واگن هاي ريلي حمل كالف در 

و پنجره بزرگ توليدي 

   

-جنس,ابعاد و اندازه استاندارد واگن هاي حمل زهوار,قفسه 

زهوار و آماده سازي هر يك 

   

   -جنس,ابعاد و اندازه استاندارد ميز برشكاري شيشه  

 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
بكار گيري انواع ملزومات آموزشي توليدي و نصب (ميز 

 مونتاژ,انواع ميز جانبي,واگن,خرپا,قفسه و .....)

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

   -اصول سرويس و نگهداري ملزومات كمكي طبق دستورالعمل 

-نحوه چيدمان ملزومات كمكي و آماده سازي هر يك جهت 
بهره برداري 

   

   -تمرين در بكار گيري صحيح ملزومات كمكي 

    upvc-بكارگيري نحوه كدبندي و جدا سازي پروفيل 

   -بكارگيري نحوه دپوكردن در و پنجره روي واگن حمل و نقل 

-تمرين در حمل و نقل اصولي در و پنجره از ميز مونتاژ به 
واگن 

   

-رعايت اصول نگهداري پروفيل و محصوالت 
توليدي(قبل,حين,بعد از توليد) 

   

   -تمرين در دپو نمودن اصولي محصوالت توليدي 

نگرش : 

 -رعايت اصول اخالقي

-همكاري مجدانه در حفظ و نگهداري مواد اوليه اصلي و محصوالت توليدي 

ايمني و بهداشت :  
 -رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي در انجام كار

-توجه به دستورالعمل هاي مهم كاري و تابلو هاي هشدار دهنده فني و تخصصي 
توجهات زيست محيطي : 

-خارج نمودن دور ريز هاي قابل بازيافت از كارگاه 
-سر و سامان دادن ملزومات كمكي محصوالت توليدي در كارگاه 

 
 

 

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 ) و كمكي جانبيupvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 22 30 

20B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

21B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

كاتالوگ,فيلم,اساليد - دانش : 
-ابزار اندازه گيري دقيق 

-نمونه پروفيل هاي 
كاربردي اصلي و جانبي 

لوالئي و كشوئي 
-نمونه پروفيل هاي 

 گالوانيزه و فلزي 
وسايل برش شيشه و آب 

بندي و عايق بندي آن 
مواد مصرفي جانبي در 

مونتاژ شيشه 
-انواع كرنر اسپيسر 

-رطوبت گير 
-قيف و ابزار برش اسپيسر 

-كپسول گاز آرگون 
-انواع چسب كاربردي در 

توليد و ساخت 
چسب فوري 

سليكون 
فوم 

فوري 
بوتيل 

چسب فوري، پلي سولفايد 
انواع پيچ هاي سرمته 

دار؛سوزني,بولدكس ،رول 
بولت مربوط به نصب در 

 درگاه

    upvc-تعريف و ساختار اصلي پروفيل 

-آشنايي با انواع مارك هاي داخلي و خارجي پروفيل 
upvc  ومعيار فروش و درجه بندي

   

-شكل هندسي,ديواره خارجي,داخلي و تعداد حفره پروفيل ها 
اصلي و جانبي 

   

-معرفي پروفيل هاي (زهوار) الستيك دار و بدون الستيك 
(گسگت) 

   

-شناسائي كاربرد و بكار گيري پروفيل هاي اصلي (لوالئي و 
 نظير(فريم لوالئي,لنگه پنجره, لنگه درب,موليون upvcكشوئي)

عمودي و افقي,اور هنگ, 

   

فريم كشوئي,لنگه كشوئي,لنگه درب كشوئي, فريم كشوئي 
ثابت,فريم كشوئي با قابليت توري خور) 

   

 upvc-شناسايي و بكار گيري پروفيلهاي جانبي و كمكي 
كاربردي در لوالئي و كشوئي نظير (زهوار تك ودوجداره,سه 

جداره,پانل,لوله,آداپتور,پروفيل گونياي اصالحي,گونياي 
 درجه,اينترلوك,كاور,كانكتور) 90 و 180معمولي,كوپلينگ 

   

-جنس,ضخامت,طول,فرم هندسي و كاربرد پروفيل گالوانيزه 
 upvc(  IRon(تقويت كننده پروفيل

   

-نحوه قرار گيري پروفيل گالوانيزه در پروفيل هاي اصلي(لوالئي 
و كشوئي)و نصب آن داخل پروفيل 
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

) و كمكي upvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 جانبي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

22B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

23B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

پارچه تنظيف الكل   دانش : 

انواع يراق آالت اصلي و جانبي 

باز شو هاي لوالئي و كشوئي 

يراق آالت نيمه اتوماتيك و 

تمام اتوماتيك باز شو ها 

كرك,لوال,يراق 

آالت,غلتك,ميله 

ريل,زاماك,انواع اسپانيولت تك 

حالت,دو حالت,كشوئي و 

قفل,لوال,دستگيره 

تاكوز,شيم,مگنت,بازو 

 يا قيچي,درپوش آبرا ,كاور و 

..... انواع ابزار آالت ساخت و 

نصب دستي و برقي دستي به 

همراه تجهيزات عمومي  

وسايل سرويس نگهداري 

عكس فيلم اساليد 

شابلون هاي نصب يراق آالت 

پيچ بند سه نظام 

يراق نيم اتوماتيك و تمام 

اتوماتيك 

 

-بررسي موقعيت در و پنجره در ارتفاع و تاثيرعوامل محيطي 

روي پروفيل تقويت شده 

   

-روش هاي توليد پروفيل گالوانيزه مطابق با نوع و فرم 

هندسي پروفيل ها 

   

-انواع و كاربرد پروفيل هاي گالوانيزه(فريم و لنگه در و پنجره 

لوالئي,موليون,فريم و لنگه كشوئي) 

   

-جنس, ضخامت,مدل و مارك كار خانه اي شيشه, انواع و 

كاربرد هر يك 

   

-نحوه قرار گيري شيشه ها از نظر مدل و ضخامت در شيشه 

دو و سه جداره 

   

-ابعاد,ضخامت استاندارد جام شيشه ها,روش بسته 

بندي,تعداد,درجه بندي و معيار فروش شيشه ها 

   

-جنس,ابعاد,استاندارد,مارك,ضخامت,پهنا,طول اسپيسر,انواع 

ساده و چسب بوتيل دار,كاربرد هر يك 

   

اصول سختي گيري,تميز كردن با الكل و آماده سازي شيشه 

 - جهت مونتاژ به روش دستي و ماشيني

   

-مارك,مدل,معيار درجه بندي,بسته بندي,خريد و فروش -

 اسپيسر
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

) و كمكي upvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 جانبي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

24B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

25B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

   -نحوه آماده سازي اسپيسر در مونتاژ شيشه دوجداره 

-رابطه ي پهناي اسپيسر با ضخامت شيشه و روش محاسبات 

در آماده سازي و برش اسپيسر 

   

   -تعريف,جنس,ابعاد,مارك,انواع و كاربرد كرنر 

   -نحوه قرارگيري و آماده سازي كرنر در اسپيسر و معيار فروش 

   -تعريف,جنس,مارك,ساختار,انواع و كاربرد رطوبت گير 

   -نحوه بسته بندي,معيار فروش و آماده سازي رطوبت گير 

-تعريف,ساختار, مارك,معيار خريد و 

فروش,معرفي,جنس,انواع,كاربرد چسب هاي مصرفي در توليد 

 upvcوساخت

   

-چسب بوتيل روي اسپيسر,چسب پلي سولفايد,چسب 

سيليكون,چسب فوم,چسب فوري 

   

-تعريف,جنس چسب هاي آب بندي شيشه,روش تركيب و 

آماده سازي چسب پلي سولفايد 

   

-اصول تركيب ماده دو جزئي درچسب پلي سولفايد در آب 

بندي و عايق بندي شيشه 

   

-معيار خريد و فروش,مارك,نحوه آماده سازي و نگهداري 

چسب آب بندي شيشه و نصب(چسب فوم و سيليكون) 

   

-تعريف,ويژگي گاز آرگن ، نحوه كاربرد و آماده سازي در 

شيشه دوجداره 

   



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

) و كمكي upvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 جانبي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

26B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

27B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

   -تعريف,جنس,ابعاد ،انواع و كاربرد تسمه لوال (سيخ متري) 

-روش آماده سازي و برش و قرار گيري در لنگه در و پنجره 

لوالئي 

   

   -معيار خريد و فروش,بسته بندي تسمه لوال (سيخ متري) 

-تعريف,جنس,ابعاد,ساختار،مارك,انواع,كاربرد 

الستيك(زهوار)درز بندي و آب بندي و زهوار روي پروفيل 

(گسگيت) 

   

-نحوه آماده سازي و جا سازي در محل,معيار خريد وفروش 

 زهوار الستيكي

   

-تعريف,جنس,مدل,مارك,ابعاد,طول و قطر انواع و كاربرد پيچ 

هاي بولدكس,رول بولت,سوزني , سرمته در ساخت و نصب 

   

 در مورد پيچ ها , قطر كله , طول , DIN-تعريف استاندارد 

نوع رزوه و گام,شكل ظاهري 

   

   -كاربرد,جنس,ويژگي پيچ هاي مورد نياز در ساخت و نصب 

   -معيار خريد و فروش,بسته بندي,تعداد پيچ ها 

-اصول آماده سازي محل كاربرد پيچ و انتخاب و بكارگيري 

صحيح پيچ ها در ساخت و نصب يراق آالت و نصب كالف در 

  درگاه

   



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 ) و كمكي جانبيupvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

28B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

29B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

   -رعايت نكات فني و ايمني حفاظتي در انجام كار 

-اصول انتخاب پيچ مناسب سر مته دار و سوزني در ساخت,توليد 
ونصب 

   

   -اصول صحيح بكارگيري پيچ ها در نصب يراق آالت اصلي و جانبي 

   -شناسايي انواع پيچ بند سه نظام خور (كله سه نظام) 

-تقسيم بندي انواع پيچ ها از نظر فرم كله( تك سو , دو سو , چهار 
سو, آلن,روبستون,ستاره اي) 

   

 , ISO-تعريف يراق آالت و ويژگي آن ها طبق استاندارد اروپائي 
DIN .... و 

   

-تعريف,جنس,مارك,ساختار,انواع، شناسايي و كاربرد دقيق يراق 
آالت اصلي و جانبي در انواع باز شو هاي لوالئي و كشوئي 

   

-جنس , ابعاد, ساختار, مارك, معيار خريد و فروش يراق آالت اصلي 
و جانبي 

   

-اصول آماده سازي محل نصب يراق آالت و بكار گيري شابلون 
هاي مخصوص نصب يراق آالت 

   

-اصول تقسيم بندي يراق آالت بر مبناي پروژه  ساده وتركيبي,تيپ 
و مدل,انواع باز شو هاي لوالئي و كشوئي (تك حالت بازشو از 

باال,تك حالت چپ و راست بازشو لوالئي ,دو حالته,كشوئي دو و چند 
لنگه,آكاردئوني,فرانسوي,فولكس واگني,باز شو هاي نيمه اتوماتيك و 
تمام اتوماتيك,درب ورودي,بالكني,سرويسي,درب ساده و كتيبه دار. 

   

-اصول معيار سفارش يراق آالت بر مبناي ارتفاع,عرض وجهت باز 
شو,در انواع باز شو ها نظير (تك حالت,دو 

حالته,كشوئي,آكاردئوني,فرانسوي,فولكس واگني) 

   

   -آماده سازي محل نصب يراق آالت روي فريم و لنگه 

   -رعايت اصول ترتيب و توالي نصب يراق آالت روي فريم و لنگه 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
) و كمكي upvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 جانبي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

30B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

31B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-تنظيم يراق آالت مربوط به انواع باز شو هاي لوالئي و 
كشوئي,... 

   

-شناسايي كامل جنس,ابعاد,ساختار,مارك,معيار,اعداد مربوط به 
آكس پروفيل,تلرانس هاي مجاز در يراق آالت نظير قفل 

,لوال,دستگيره ,اسپانيولت ها ,اقالم كمكي ,در انواع باز شو 
هاي مربوط به در و پنجره 

   

-تعريف,انواع اسپانيولت از نظر جنس ,مارك,ساختار,آكس,تيپ 
و كاربرد هر يك در انواع بازشو هاي در و پنجره 

   

-اصول شناسايي ابعاد ,جنس,ساختار,مارك,تنظيمات و كاربرد 
انواع يراق آالت نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك در ساخت و 

نصب انواع باز شو هاي در و پنجره 

   

-اصول محاسبات و تنظيمات,آماده سازي و نصب يراق آالت 
ويژه نيمه اتوماتيك و فول اتوماتيك 

   

-تعريف,جنس,ساختار,ابعاد,مارك,انواع و كاربرد يراق آالت 
اصلي در و پنجره (اسپانيولت,لوال و دستگيره و.....) 

   

- روش آماده سازي محل نصب با رعايت ترتيب و توالي 
اصول نصب (اسپانيولت تك حالته,دو حالته,كشوئي در در و 

پنجره) 

   

- تعريف,مارك,جنس,وزن,ساختار,انواع و كاربرد يراق آالت 
جانبي در آماده سازي محل نصب به منظور تكميل و نصب 

يراق آالت (لوال,قفل ها,غلتك,ميله ي ريل, دستگيره, 
كيپر(زاماك),كرنر باال و پايين,اسپانيولت ارتفاع 

جلو,بازوئي,عصائي,زبانه مقابل اسپانيولت,توپي سيلندر گالبي 
شكل,قيچي يا بازوئي باز شو هاي از باال,تا كوز شيم,در پوش 

آبرو) 

   



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 ) و كمكي جانبيupvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

32B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

33B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-تعريف,جنس,مارك,ابعاد,ساختار,معيار بسته بندي و درجه بندي در 
فروش,انواع و كاربرد يراق آالت جانبي نظير بست موليون يا 

كانكشن,كرك يا گردگير ,كاور يراق آالت ,انگشتي موشكي پنجره 
هاي كلنگي  

   

-اصول آماده سازي محل نصب,رعايت ترتيب و توالي در انجام كار 
پيشرفته قابل و,تنظيمات با استفاده از انواع شابلون هاي دستي 

نصب روي تجهيزات به منظور نصب تكميلي يراق آالت  

   

-اصول بسته بندي,كد بندي,سرويس و نگهداري مواد اصلي و 
كمكي در ساخت و  نصب 

   

 روش انتخاب ,آماده سازي محل نصب,بكارگيري دقيق از -
تجهيزات و ابزار آالت جهت نصب يراق آالت در ساخت و نصب در 

 upvcو پنجره 

   

 مهارت : 

-تمرين كاربرد دقيق شكل هندسي پروفيل هاي اصلي و جانبي و 
تاثير آن در ساخت و نصب 

   

-تمرين در معيار درجه بندي,كيفيت,كاربرد,بسته به نوع,تيپ,مدل 
باز شو 

   

-تمرين بكارگيري انواع پروفيل ها بر اساس مقطع 
هندسي,وزن,آكس 

   

   - تمرين در انتخاب و بكارگيري پروفيل هاي گالوانيزه در پروژه ها  

-تمرين بكار گيري انواع پيچ هاي سوزني و سر مته دار در ساخت و 
نصب   

   

-تمرين در برش اوليه شيشه , اسپيسر و آماده سازي جهت آب 
بندي 

   

-تمرين بكار گيري رطوبت گير , كرنر , اسپيسر , گاز آرگن , چسب 
پلي سولفايد در آماده سازي و مونتاژ شيشه دو جداره 
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 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 ) و كمكي جانبيupvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

34B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

35B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

-بكار گيري دقيق تسمه لوال(سيخ متري يا قدي) و گالوانيزه در 
پروفيل ها 

   

-تمرين در انتخاب نوع باز شو,تيپ لوالئي يا كشوئي و معيار 
سفارش يراق آالت  

   

-اصول اندازه گيري,انتخاب,آماده سازي انواع يراق آالت اصلي و 
جانبي در باز شو هاي لوالئي و كشوئي در و پنجره 

   

-تمرين نصب يراق آالت تك حالته,دو حالته,كشوئي چند 

لنگه,آكاردئوني,فرانسوي,فولكس واگني طبق دستورالعمل مربي 

   

-رعايت نكات حفاظتي ايمني فردي و عمومي در قبل,حين و بعد از 

كار 

   

-تمرين در اندازه گيري,محاسبات,اندازه گذاري و آماده سازي انواع 

 درب هاي ورودي,سرويسي,بالكني در مدل هاي ساده و تركيبي

   

-تمرين محاسبات,آماده سازي,اينترلوك در لنگه هاي كشوئي جهت 

نصب كرك(نوار مويي يا گردگير) و يراق آالت جانبي مربوط به 

بازشو كشوئي 

   

-تمرين در تنظيم و نصب شيشه در كالف فريم ثابت يا لنگه باز شو 

ها طبق دستورالعمل 

   

-تمرين در اصول دقيق آماده سازي,نصب,تنظيمات انواع 

اسپانيولت,لوالها, دستگيره هاي يك طرفه,دو طرفه,سوييچ 

خور,فانتزي,بالكني, سرويسي و.....طبق دستورالعمل 

   

   -رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي و عمومي 



  

 
 
 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 ) و كمكي جانبيupvcبكار گيري مواد مصرفي اصلي(پروفيل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

36B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

37B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

 -رعايت اخالق حرفه اي و همكاري مجدانه در گروه

-رعايت ترتيب و توالي انجام كار طبق دستورالعمل 

ايمني و بهداشت :  

 -رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي و عمومي

-توجه به تابلو هاي هشدار دهنده و راهنما در فعاليت ها 

توجهات زيست محيطي : 

 -سرو سامان دادن به كارگاه,جمع آوري مواد دور ريز قابل باز يافت از كارگاه

 -

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ابزار آالت دستي,برقي دستي و پنوماتيكي در ساخت 

 و نصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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38B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

39B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

ابزار آالت دستي اندازه  دانش : 

گيري و اندازه گذاري ابزار 

آالت دستي و برقي دستي 

ساخت و توليد عكس فيلم 

اساليد سمپل هاي 

آموزشي ,وسايل سرويس 

 و نگهداري

    -ابزار آالت اندازه گيري و اندازه گذاري

-تعريف,جنس,ساختار,مارك,انواع و كاربرد (متر فلزي 

نواري,متر ليزري,خط كش, برراستي,تراز,شاقول,گونياي 

فلزي,كوليس) 

   

-تعريف,جنس,ساختار,مارك,انواع, كاربرد ابزار آالت 

دستي,كمكي و اهرم كننده در ساخت و 

توليد,نصب(سوهان,چوبسا,چكش مخصوص مونتاژ و 

نصب,چكش فلزي,چكش شيشه اي,مغار,تيغ كاتر,ليسه كاردي 

تميز كن جوش,آچار مشتي آلن و ستاره ايي,پيچ گوشتي دو و 

چهار سو,كله پيچ گوشتي سه نظام خور,آچار تخت و 

رينگي,آچار فرانسه,انبر قفلي,انبر دست معمولي و انبر دست 

مخصوص شيشه بري,قاپك شيشه,كاردك و ليسه,كمان اره 

فلز بر,دم باريك,سيم چين,قيچي ورق بري,تفنگي يا گان 

مخصوص چسب سيليكون و فوم,الماس نفتي برش شيشه, 

آسانبر شيشه,قالب حمل شيشه,گيوتين فلز بر,خط كش ريلي 

هزاره,روغن دان ,گريس پمپ و ......) 

   

-رعايت نكات حفاظتي و ايمني در كار با ابزار آالت دستي 

اصلي و جانبي در ساخت و نصب 

   

 اصول نگهداري و مرتب نمودن دقيق ابزار آالت دستي -

 اصلي و جانبي در ساخت و نصب با تكميل چك ليست كنترلي

   



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
بكارگيري ابزار آالت دستي,برقي دستي و پنوماتيكي در ساخت 

 و نصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

40B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

41B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

    -تعريف سوراخكاري و دريل كاري

-شناسايي,جنس,مارك,ساختار,انواع و كاربرد ابزار آالت 
پنوماتيكي ,برقي دستي(دريل پنوماتيكي,دريل شارژي,دريل 

,دريل مخصوص ديوار يا دريل با R+Lبرقي دستي متوسط 
مته الماسه برقي دستي,دريل پيچ بند پنوماتيكي و برقي 
دستي,ميني سنگ فيبري برقي دستي,اره عمودبر برقي 

دستي,گيوتين برقي دستي ,كپسول گاز آرگن و متعلقات برقي 
دستي و پنوماتيكي مربوط به آن,سنگ فيبري دو طرفه ديواري 

يا روميزي ) 

   

-تعريف,جنس,ساختار,انواع وكاربرد مته ها (فلزي,الماسه 
مخصوص ديوار) 

   

-اصول سرويس نگهداري ابزارآالت دستي برقي و پنوماتيكي 
به  همراه تنظيمات  

   

-اصول آماده سازي,تعويض انواع مته و تنظيم و راه اندازي 
انواع دريل ها 

   

-اصول سوراخ كاري و نصب گالوانيزه و يراق آالت در ساخت 
و مراحل نصب 

   

   -رعايت نكات حفاظتي ايمني فردي و گروهي 

-شناسايي دقيق قطعات مهم و كله سه نظام در دريل ها  به 
همراه تنظيم و بكار گيري در ساخت و نصب 

   

-شناسايي دقيق قطعات اصلي,كليد هاي اصلي و تابعي مربوط 
به تنظيمات جهت انجام كار در ميني سنگ,اره عمودبر برقي 

 دستي به همراه سرويس و نگهداري

   

 شناسايي دقيق جنس,مارك,ساختار,انواع و كاربرد به همراه -

نحوه تعويض,انواع سنگ هاي فيبري مربوط به ميني سنگ 

 برقي دستي
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ابزار آالت دستي,برقي دستي و پنوماتيكي در ساخت 

 و نصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

42B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

43B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-شناسايي دقيق جنس,مارك,ساختار,انواع و كاربرد به همراه 

نحوه تعويض تيغه هاي مربوط به اره عمودبر برقي دستي 

جهت برش پانل و پروفيل هاي كمكي و.... 

   

-رعايت دقيق نكات حفاظت ايمني فردي,گروهي,در كار با 

ابزار آالت پنوماتيكي,برقي دستي طبق دستورالعمل مربي,تابلو 

هاي هشدار دهنده و راهنما مطابق چك ليست هاي ساخت و 

نصب 

   

-اجراي دقيق سرويس و نگهداري و مرتب نمودن ابزارآالت 

پنوماتيكي,برقي دستي 

   

 مهارت : 

-تمرين اندازه گيري و كنترل گونيايي و پيچيدگي در انواع 

 درگاه

   

-بكارگيري ابزارآالت دستي,برقي دستي,پنوماتيكي در آماده 

سازي شيشه 

   

-تمرين بكار گيري ابزار آالت جهت سوراخكاري و نصب 

گالوانيزه در مراحل ساخت  

   

-تمرين آماده سازي و نصب,تنظيم يراق آالت با استفاده از 

ابزار آالت دستي و ..... 

   

 تمرين در سرويس و نگهداري ابزارآالت برقي دستي و -

 پنوماتيكي به همراه تنظيم و راه اندازي
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ابزار آالت دستي,برقي دستي و پنوماتيكي در ساخت 

 و نصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

44B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

45B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

-تمرين برش كاري,سوراخ كاري,اندازه گيري و محاسبه,در 

مراحل ساخت و نصب طبق دستورالعمل مربي 

   

-رعايت دقيق نكات حفاظتي و ايمني فردي و گروهي در 

انجام كار  

   

-تمرين در تعويض انواع مته,كله پيچ بند سه نظام در انواع 

دريل ها و اجراء طبق دستورالعمل  

   

-تمرين در تعويض و تنظيم انواع سنگ هاي فيبري ميني 

سنگ به همراه اجراء طبق دستورالعمل 

   

-تمرين در تعويض و تنظيم انواع تيغه اره عمودبر به همراه 

برش كاري طبق برنامه 

   

-تمرين در اندازه گيري درگاه هاي كتيبه دار قوسي و 

 كماني,نيم دايره به همراه كنترل اندازه ها و محاسبات

   

-تمرين برشكاري و آماده سازي يراق آالت به همراه نصب و 

تنظيمات  

   

 تمرين بكارگيري ابزار آالت در آماده سازي كالف هاي -

 اصالحي طبق دستورالعمل

   



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ابزار آالت دستي,برقي دستي و پنوماتيكي در ساخت 

 و نصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

46B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

47B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

 -رعايت اخالق حرفه اي و فعاليت مجدانه در گروه 

  حفظ و نگهداري از ابزار آالت و تجهيزات-

ايمني و بهداشت :  

 -بكارگيري دقيق وسايل حفاظتي و ايمني فردي در انجام فعاليت ها

-توجه به دستورالعمل ها و تابلو هاي هشدار دهنده و راهنما 

توجهات زيست محيطي : 

 سر و سامان دادن به كارگاه,خروج مواد پرتي و قابل بازيافت از كارگاه,تهويه مطبوع در -

 محيط كاري به منظور خروج مواد شيميايي ناشي از كار

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 12 16 

48B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

49B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

انواع تجهيزات و ماشين  دانش : 

آالت عمومي  

وسايل سرويس و 

نگهداري و تنظيم و راه 

اندازي  

عكس فيلم اساليد 

انواع پروفيل هاي 

upvc و گالوانيزه اصلي و

جانبي به همراه مواد 

كمكي در ساخت و نصب 

تابلو هاي هشدار دهنده و 

 راهنما

با استفاده از دستگاه برش upvc-روش برشكاري پروفيل

 Miter Sawپروفيل

   

-تعريف,ساختار,مارك,انواع و كاربرد اره هاي برش پروفيل 

upvc 

   

   -(اره فارسي بر تك سر و دوسر) 

   -مشخصات برق مصرفي,قد,عرض,عمق,وزن دستگاه 

-انواع تيغه هاي مخصوص برش پروفيل در دستگاه,كار برد و 

جنس 

   

   -روش سرويس ، برشكاري  ، نگهداري و تنظيمات دستگاه 

   -بكارگيري دقيق و مطلوب پنوماتيك و برق در كار با دستگاه 

   -روش آماده سازي قطعه و تنظيمات دستگاه جهت برش 

   -رعايت نكات حفاظتي و ايمني در كار با دستگاه 

   -بررسي مزايا,محدوديت اره تك سر و دو سر 

-روش جمع آوري پوشال و براده هاي ناشي از برشكاري 

پروفيل  

   

-تعريف,آشنايي با جنس,ساختار,مارك,انواع وكاربرد مكنده 

پوشال 

   

   -مكنده پوشال سيار , ثابت يك يا چند قلو 

   -مكنده پوشال مركزي در كارگاه 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

50B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

51B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-روش سرويس و نگهداري و تنظيم قطعات ماشين و راه 
اندازي 

   

   -رعايت نكات حفاظتي و ايمني در كارگاه 

-روش آماده سازي, نصب, تعويض كيسه مكنده و تنظيم راه 
اندازي مجدد آن 

   

           Steel Saw -روش برشكاري انواع پروفيل گالوانيزه

-تعريف,ساختار,مارك,انواع وكاربرد دستگاه هاي مربوط به 
برش گالوانيزه 

   

   -اره فارسي بر مدرج با سنگ فيبري مخصوص 

-اره مخصوص برش قوطي فلزي و گالوانيزه كه به اره آتشي 
در بازار وجوشكاري معروف است  

   

-انواع كاربرد,جنس,سنگ فيبري دستگاه فارسي بر ميزي و 
تيغه مخصوص دستگاه برش قوطي و پروفيل فلزي و گالوانيزه 

در اره آتشي 

   

-بررسي دقيق قطعات مختلف ماشين آالت و تنظيمات جهت 
انجام كار  

   

-اصول سرويس و نگهداري دستگاه وآماده سازي قطعه فلز و 
تنظيمات دستگاه جهت برش 

   

   -اصول نكات ايمني و محافظتي فردي و عمومي در كارگاه  

-آشنايي دقيق با خطرات و نكات حفاظت و ايمني در كار با 
دستگاه  

   

-روش سوراخ كاري و جا سازي اسپانيولت و دستگيره(يراق 

 Router & Copy آالت)با دستگاه روتر و كپي روتر

Router 

   

 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

52B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

53B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-تعريف,جنس,مارك,ساختار, ,انواع  و كاربرد دستگاه روتر و 

 كپي روتر

   

   - انواع,جنس,ساختار,كاربرد انواع مته هاي كاربردي در دستگاه 

-بررسي دقيق قسمت هاي هيدروليكي پنوماتيك و برق 

دستگاه 

   

   -روش آماده سازي قطعه و قرار دادن در دستگاه  

-سرويس و نگهداري و تنظيمات دستگاه بسته به نوع 

پروفيل,درب يا پنجره  

   

-بكارگيري قسمت هاي مختلف دستگاه بسته به نوع يراق 

آالت مختلف 

   

   -رعايت نكات حفاظتي و ايمني در كار با دستگاه  

-رعايت اندازه گيري,اندازه گذاري,تنظيمات دقيق دستگاه,قرار 

دادن قطعه با رعايت ترتيب و توالي انجام كار 

   

-روش شيار زدن(آبرو زدن)قيد هاي افقي كالف با دستگاه 

 Water Slot   Routingآبراه زن

   

   تعريف,جنس,مارك,ساختار,انواع,كاربرد دستگاه آبرو زن -

-بررسي دقيق قسمت هاي هيدروليكي,پنوماتيكي,برقي 

 دستگاه
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

54B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

55B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

   -سرويس و نگهداري,تنظيم جهت راه اندازي 

   -آماده سازي قطعه و قرار دادن صحيح در دستگاه 

-بررسي تنظيم راه اندازي از نظر فعال سازي يا غير فعال 

نمودن قسمت هاي مختلف دستگاه بسته به نوع 

پروفيل(فريم,لنگه,موليون) 

   

رعايت نكات حفاظتي ايمني فردي عمومي در كارگاه با دستگاه 

آبرو زن  

   

 upvc-روش نصب گالوانيزه تقويتي و تسمه لوال در پروفيل 

 Rinforcement Screwingبا دستگاه پيچ بند 

Attechment 

   

   ، انواع و كاربرد دستگاه  ، مارك، ساختار، جنس-تعريف

    ،راه اندازي دستگاه تنظيمات ، -اصول دقيق قطعات دستگاه

-روش سرويس و نگهداري و رعايت نكات ايمني در كار با 

دستگاه  

   

    ، تنظيم و راه اندازي -روش آماده سازي قطعه روي دستگاه 

، انواع و ، وزن ، مارك ، جنس-بررسي مشخصات ساختاري

كاربرد پيچ مصرفي دستگاه  

   

-روش فرز زدن انتهاي قيدهاي افقي و عمودي با دستگاه 

 End  Millingموليون زن 

   

 



  

 
 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

56B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

57B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

ساختار ، انواع و كاربرد دستگاه ،، مارك ،جنستعريف  -

موليون زن  

   

،  ساختار، ، مارك جنس-بررسي انواع تيغه مربوط به دستگاه (

كاربرد ) 

   

   -اصول نصب و تنظيم تيغه به همراه راه اندازي دستگاه  

   ، برق مربوط به دستگاه  ، پنوماتيك -بررسي سيستم هيدروليك

-اصول آماده سازي و قرار دادن قطعه پروفيل مربوط به 

لوالئي و كشوئي در دستگاه  

   

-اصول سرويس و نگهداري با رعايت نكات حفاظتي ايمني در 

كل فعاليت ها  

   

 با دستگاه جوش upvc-روش جوش كاري پروفيل 

welding Machines 

   

، انواع و كاربرد دستگاه جوش ، ساختار ، مارك ، جنس -تعريف

، چهار سر) ، دوسر(تك سر

   

-بررسي انواع قالب مربوط بهدستگاه بسته به نوع و شكل 

هندسي پروفيل  

   

    ، تنظيم و راه اندازي دستگاه جوش -آماده سازي 

، پنوماتيكي و -شناسايي قسمت هاي هيدروليكي و برقي

 قطعات اصلي كاربردي

   



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

58B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

59B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

   -اصول سرويس ونگهداري و رعايت نكات حفاظتي وايمني   

، كاربردي انواع دستگاه هاي -بررسي تفاوت هاي ساختاري

 جوش 

   

-بررسي نكات مهم فني در اماده سازي و قرار دادن قطعه در 

داخل دستگاه جوش  

   

   -بررسي ويژگي هاي جوش پروفيل و نكات مهم فني ارزيابي  

-رعايت نكات حفاظتي و ايمني در كار با دستگاه جوش طبق 

دستورالعمل  

   

-روش تميز كردن زائده هاي پروفيل جوش كاري شده با 

 Corner cleanerدستگاه گوشه تميز كن 

   

، انواع و كاربرد دستگاه گوشه ، ساختار، مارك، جنس-تعريف 

 تميز كن 

   

-آشنايي با سيستم هيدورليكي پنوماتيكي و برق دستگاه  و 

قطعات مهم كاربردي 

   

، زاويه ، زير -بررسي انواع تيغه و لبسه مربوط به سطح رو

خارجي و داخلي  

   

-بررسي ويژگي ساختاري انواع و كاربرد گوشه تميز كن هاي 

، تمام اتوماتيك) ، نيم اتوماتيك (روميزي

   



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

60B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

61B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

، تنظيم و راه اندازي دستگاه گوشه -اصول سرويس و نگهداري

 تميز كن 

   

   -روش آماده سازي قطعه و قرار دادن در دستگاه  

   -رعايت نكات حفاظتي و ايمني در كار با دستگاه  

 Glazing زهواره با دستگاه زهوار زن upvc-برش پروفيل 

Bead Saw 

   

، انواع و كاربرد دستگاه زهوار ، ساختار ، مارك ، جنس -تعريف

زن  

   

، ، برق و تيغه -بررسي جنس و ساختار هيدروليك پنوماتيك 

انواع و كاربرد 

   

    زن  ، تنظيم و راه اندازي دستگاه زهوار-اصول آماده سازي 

، انواع ، ساختار، جنس -بررسي انواع قالب از نظر شكل هندسي

، سه ، دو جداره و كاربرد دستگاه زهوار زن (زهوار تك جداره

 جداره )

   

، تنظيم و راه اندازي دستگاه زهوار -اصول سرويس ونگهداري 

 زن 

   

-اصول آماده  سازي زهوار در قالب دستگاه و راه اندازي جهت 

برش  

   

   -رعايت نكات حفاظتي وايمني دركار با دستگاه هاي زهوار زن 
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

62B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

63B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

، ، قوسي  به شكل كمانيupvc-روش خم نمودن پروفيل 

 Bender Machineنيم دايره با دستگاه پروفيل خم كن 

   

، انواع و كاربرد پروفيل خم ، ساختار ، مارك، جنس -تعريف 

كن  

   

، ، فيلتر -بررسي دقيق قسمت هاي مهم دستگاه (تابلو برق 

، ضامن ، شير تخليه آب، شير خروجي باد، رگالتور سيلندر 

 ،فشار سنج و ....)كنترل 

   

، تنظيم دستگاه با رعايت نكات -اصول سرويس و نگهداري 

 حفاظتي ايمني 

   

-اصول سيستم لوله كشي پنوماتيكي از كمپرسور به كليه 

تجهيزات 

   

 مهارت : 

   -تمرين برشكاري پروفيل با اره فارسي بر به همراه ارزيابي  

   -گزارش معايب ناشي از كار به مربي  

، بستهبندي و حمل پرت -تمرين تعويض كيسه  مكنده پوشال

 هاي كارگاهي 

   

   -تمرين برش پروفيل گالوانيزه و تسمه لوال با اره آتشي  

   -تمرين نصب گالوانيزه در پروفيل با پيچ بند  

   -رعايت نكات ايمني و فردي در انجام كار 
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

64B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

65B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

-تمرين جا سازي اسپانيولت و دستگيره انواع باز شو ها با روتر 

و كپي روتر 

   

-تمرين سوراخكاري مخصوص آبراه در قيد هاي افقي با 

دستگاه آبرو زن  

   

، فرز زدن دو سر انتهايي -تمرين آماده سازي و برش موليون

 موليون 

   

   -گزارش معايب ناشي از كار به مربي  

   -تمرين آماده سازي قطعه و تنظيم و راه اندازي دستگاه جوش  

-تمرين جوش كاري پروفيل هاي اصلي و جانبي لوالئي 

وكشوئي  

   

-تمرين تميز كردن زائده هاي جوش به رو دستي و دستگاه 

گوشه تميز كن 

   

   -تمرين آماده سازي زهوار و برش كاري با دستگاه زهوار زن  

-ساخت يك عدد كالف كوچك ساده طبق دستورالعمل با 

ماشين آالت  

   

-ارائه گزارش معايب كار به مربي و رعايت نكات حفاظت و 

ايمني  

   

-تمرين در تعويض و تنظيم قطعات مربوط به هر يك از 

ماشين آالت 

   



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري ماشين آالت عمومي در ساخت و توليد,نصب در و 

 و شيشه دو جدارهupvcپنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

66B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

67B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

، صرفه جويي در موارد مصرفي ، رعايت اخالق حرفه اي -نظم و ترتيب درانجام كار

 -

ايمني و بهداشت :  

-بكارگيري وسايل حفاظت وايمني فردي و عمومي در كارگاه  

-سر و سامان دادن به محيط كار جهت انجام دقيق فعاليت ها  

توجهات زيست محيطي : 

 و گالوانيزه از كارگاه  upvc-خروج براده پروفيل 

-بسته بندي و جمع آوري دقيق مواد مصرفي پرتي قابل بازيافت  

-خروج رطوبت مربوط به كمپرسور از محيط كارگاهي  

-سر و سامان دادن به محيط كارگاهي و تجهيزان به منظور جلوگيري از آلودگي محيط 

كار 

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكار گيري رسم فني عمومي در ساخت و نصب انواع باز  

  و شيشه دو جدارهUPVCشو ها در و پنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

68B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

69B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

، ،سطح -تعريف سيستم متريك واحد اندازه گيري طول  

حجم  

   

     و تبديل واحدها به يكديگر ، يارد، فوت-تعريف سيستم اينچي

   -اشكال هندسي منظم و غير منظم  

    ، حجم ، مساحت ، محاسبه محيط -تعريف

   ، دايره به چند قسمت  ،زاويه -تقسيم پاره خط 

، ابزار و وسايل مورد نياز براي ترسيم اشكال -انواع و كاربرد 

 هندسي 

   

    ، استاندارد در رسم فني و نقشه كشي -عالئم قراردادي

، كشوئي و ، انواع بازشو ها (لوالئي، تيپ -بررسي عالئم مدل

(... 

   

، ليست مواد مصرفي اصلي ، جدول مشخصات -بررسي مقياس

 ، ابزار آالت و جانبي 

   

، درصد -اصول محاسبه مدت زمان انجام كار ماشين كاري 

 كناره مفيد و پرتي

   

-روش آناليز قطعات و نحوه قرار گيري به همراه ترتيب و 

توالي انجام كار  

   



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكار گيري رسم فني عمومي در ساخت و نصب انواع باز  

  و شيشه دو جدارهUPVCشو ها در و پنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

70B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

71B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-انتقال اندازه از روي نقشه بر روي پروفيل هاي اصلي و  

جانبي در ساخت و نصب  

   

   -روش محاسبه قيمت نهايي محصول  

   -تعريف پرسپكتيو (سه نماي اجسام) 

، ، كاوالير-بررسي سيستم هاي نقشه كشي (ايزومتريك 

ديمتريك) 

   

   -رعايت نكات حفاظتي و ا يمني فردي و عمومي در انجام كار  

، انواع بازشو هاي در ، تيپ-بررسي ابعاد و اندازه استاندارد مدل

و پنجره ساده و تركيبي 

   

   -بكارگيري عالئم قراردادي موجود در نرم افزارهاي طراحي  

   ،شيشه در طبقه و واحدها ، شماره گذاري در و پنجره -كدبندي

، نوع پروفيل جهت -اصول آناليز بر طبق ليست مواد مصرفي

، ، كناره ي مفيدساخت و نصب مقياس محاسبات دور ريز

 درصد بهينه سازي مواد مصرفي 

   

    

    

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكار گيري رسم فني عمومي در ساخت و نصب انواع باز  

  و شيشه دو جدارهUPVCشو ها در و پنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

72B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

73B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

   -ترسيم اشكال هندسي منتظم و غير منتظم   

   -تمرين در اندازه گيري درگاه و ترسيم تيپ و مدل بازشو 

-ترسيم انواع بازشو هاي لوالئي و كشوئي و .... با استفاده از 

عالئم و اصول رسم فني 

   

   ، درپروژه هاي ساده و تركيبي  ،آناليز قطعات -تمرين ترسيمات

   -رعايت نكات حفاظتي وايمني فردي و عمومي در انجام كار  

، -تمرين در محاسبات انواع بازشوها بر مبناي فريم به فريم

، موليون به موليون فريم به موليون

   

نگرش : 

، رعايت اخالق حرفه اي ، جلوگيري از پرتي - دقت در انجام كار

ايمني و بهداشت :  

 ، رعايت اصول ارگونومي -رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي و عمومي 

 -

توجهات زيست محيطي : 

 ، خروج مواد پرتي از كارگاه جهت بازيافت -سر و سامان دادن به محيط كار

 -
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري نرم افزار طراحي در كليه مراحل ساخت و نصب  

مطابق نياز بازار كار  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 12 16 

74B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

75B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

سيستم نرم افزار رايانه   دانش : 

فيلم عكس اساليد 

آموزشي  

سمبل و مدل هاي باز 

شوها  

نرم افزارهاي رايج و سايل 

و ابزارآالي طراحي و نقشه 

كشي تابلو ها هشدار  

دهنده و راهنما  

    ، ويژگي نرم افزارهاي كارگاهي و فروشگاهي -تعريف  

    ،تنظيمات نرم افزار-اصول نصب و راه اندازي

، امكانات كاربردي نرم افزار ، منو-بررسي قابليت هاي نوار ابزار

در ساخت و نصب 

   

   -اصول تنظيم نرم افزار بر مبناي پروفيل و ماشين آالت  

 upvc، پروفيل هاي -اصول بارگذاري داده مطابق تجهيزات 

، يراق و ....در نرم افزار ، شيشه شو، نوع و مدل باز و گالوانيزه 

به منظور انجام محاسبات دقيق 

   

،  مدل و انواع تيپ هاي ، ايجاد يونيت-بررسي مديريت پروژه

، پيش ، فرم استعالم، ذخيره سازي و بازيابي پروژه هاباز شو

، قابليت هاي محاسباتي و مالي در نرم فاكتور و انواع فاكتور

افزار كارگاهي و فروشگاهي در ساخت و نصب  

   

، بهينه سازي برش -اصول ريافت گزارشات مربوط به ساخت 

 و ....

   

، ،  مديران -بكارگيري از راهنماي نرم افزار (امور كاربران

، آيتم هاي طراحي با منو ، گزارش ساخت ، تنظيمات نمايشات 

 ، بازيابي يونيت)، ذخيره سازيابزار

   

-بكارگيري كليدهاي تابعي ميانبر در نرم افزار به منظور 

سرعت و دقت بيشتر 

   

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

بكارگيري نرم افزار طراحي در كليه مراحل ساخت و نصب 

مطابق نياز بازار كار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

76B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

77B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

، اعداد تنظيمي كسر -تمرين در بررسي جزء به جزء نرم افزار

، ساير تنظيمات با بارگذاري داده ها بر مبناي برش پروفيل

 ، شيشه و يراق، نوع تيپ و مدل باز شو، نوع پروفيل تجهيزات 

و ... طبق دستورالعمل مربي براي چند نمونه پروژه ساده و 

تركيبي (انواع باز شوهاي مربوط به در و پنجره ل والئي و 

كشوئي و .....) 

   

-تمرين در بكارگيري امكانات نرم افزار به منظور (طراحي 

، دريافت انواع ، بازاريابي مجدد طرح ها، ذخيره سازي يونيت

، بهينه سازي برش از ، قرارداد نامه، فرم هاي استعالمفاكتور ها

گزارش ساخت و ....) طبق دستورالعمل ها به مربي  

   

-رعايت نكات حفاظتي و ايمني به همراه گزارش عملكرد ها 

به مربي  

   

نگرش : 

- نظم و ترتيب در انجام كار فردي و گوهي با رعايت اخالق حرفه اي 

ايمني و بهداشت :  

- رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي و عمومي و توجه كامل به دستورات مربي 

توجهات زيست محيطي : 

، تيپ بازشوها  ، بهينه سازي مصرف انرژي در ارائه مدل-كاهش آلودگي صوتي

- سر و سامان دادن به محيط كار و خروج مواد پرتي جهت بازيافت ازكارگاه 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 با شيشه دو جداره  upvcساخت و نصب انواع در و پنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 40 50 

78B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

79B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

عكس فيلم اساليد ابزار  دانش : 

، برقي دستي آالت دستي

، انواع پروفيل ،تجهيزات 

هاي اصلي و جانبي 

، ، يراق و شيشه ،گالوانيزه 

ابزار آالت سرويس و 

، واگن هاي نگهداري 

حمل و نقل وسايل 

  حفاظت ايمني

، كشوئي -بررسي دقيق انواع بازشوهاي در و پنجره ي لوالئي 

،  Tilt، كلنگي و ... (تك حالت لوالئي بازشو از باال يا ملقي 

، دو  Turnتك حالت چرخشي چپ گرد و راست گرد لوالئي 

، پنجره Tilt& Turnحالته چپ گرد يا راست گرد لوالئي 

كشوئي ، پنجره  Arch Headتك حالته باال گرد لوالئي 

Sliding  پنجره فولكس واگني ، Tilt/ Sliding پنجره ،

، پنجره   Door&  window French و درب فرانسوي 

، پنجره  Sash Turnدو لنگه بازشو لوالئي با قيد در وسط 

، در و پنجره زير پله اي با كله  Bay&Bowهاي زاويه دار 

، آكاردئوني  pitched window&Doorي مورب 

Folding  ورودي ، سرويسي ، درب بالكني ، 

   

   -بررسي پروژه هاي ساده و تركيبي  

، ،سنگي ،گچي ، سراميك ،بتني-بررسي انواع درگاه ها (فلزي 

 اصالحي و ....)

   

-اصول استفاده از عالئم قرار دادي و استاندارد در اندازه گيري 

از درگاه و طراحي تيپ و مدل بازشو 

   

-اصول محاسبه اندازه گيري درگاه و كسر اعداد جهت سهولت 

در ساخت و نصب  

   

 
 
 
 
 



  

 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 با شيشه دو جداره  upvcساخت و نصب انواع در و پنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

80B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

81B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  دانش : 

-چگونگي آماده سازي و تكميل چك ليست هاي اندازه گيري 
، پيچيدگي و گونيا بودن درگاه  ، كنترل دويدگي از درگاه 

   

-بررسي بيش نيازهاي عمليات ساخت و نصب (اندازه گيري و 
، ، مدل و ضخامت شيشه ، نوع ، مدل بازشوارائه نقشه اجرائي 

، ، توري اقالم جانبي نظير پانل ، يراق كاربردي  جنس ،ن وع 
، تقسيم كننده فضاي داخلي شيشه و كالف لوله آداپتور 

Divaided (...... و 

   

   -بررسي اصول شابلون گيري از درگاه قوسي و كماني  

، -بررسي محدوديت هاي ساخت و جمع بندي در تعيين مدل 
، آناليز قطعات و بهينه سازي ، كدبندي، طرح در نمانوع بازشو

چند پروژه ساده و تركيبي  

   

    ، شيشه -روش آماده سازي و نصب يراق و اقالم كمكي 

   -رعايت نكات حفاظتي ايمني در كار  

، ، مونتاژ كاري و تكميل -بررسي اصول ارگونومي در طرح ها
بسته بندي كارگاه جهت حمل و نصب  

   

 مهارت : 

-تمرين در ساخت پروژه هاي ساده و تركيبي طبق دستور 
مربي  

   

،طراحي -تهيه و تكميل كامل چك  ليست اندازه گيري 
، قرار ، استعالم ، صدور فاكتورها ،گزارش ساخت با نرم افزار

،ليست مواد ، ساخت بهينه سازي برش ، چك ليست داد
، چك ليست ، برآورد قيمتمصرفي اصلي و جانبي در ساخت 

حمل و نصب  
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 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 با شيشه دو جداره  upvcساخت و نصب انواع در و پنجره 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

82B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

83B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

    ، نصب -رعايت نكات حفاظت ايمني در ساخت و توليد 

، راه اندازي تجهيزات در ساخت -بررسي آماده سازي مواد اوليه
 و نصب 

   

-ارزيابي كيفي و كمي پروژه هاي ساخته شده وگزارش كار به 
مربي  

   

نگرش : 

 ، دقت در انجام كار با رعايت اخالق حرفه اي -نظم و ترتيب

 -

ايمني و بهداشت :  

 ، حفاظتي و ايمني فردي و گروهي -رعايت اصول ارگونومي 

 -

توجهات زيست محيطي : 

 ،خروج مواد پرتي جهت بازيافت از كارگاه -سر و سامان دادن به محيط كارگاهي 

، ساخت و ، صرفه جويي انرژي با طراحي ، آالينده ها-جلوگيري از آلودگي هاي صوتي 

 نصب دقيق 
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
،آب بكارگيري دقيق عمليات نصب در محل استحكامات 

، عايق بندي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 8 10 

84B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

85B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

عكس فيلم اساليد   دانش : 
وسايل اندازه گيري و 

، ابزار آالت اندازه گذاري 
، ، دستي ، برقي دستي 

، ، انواع پيچ پنوماتيكي
چسب و كليه مواد مصرفي 

مربوط به حمل و نصب 
وسايل حفاظتي ايمني 

فردي وعمومي  
 

-اصول صحيح كدبندي و بسته بندي كالف ها و شيشه جهت 
حمل و بارگيري و پياده سازي در محل نصب  

   

-رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي و عمومي در عمليات 
حمل و نصب و كار در ارتفاع  

   

، آالينده ها و ،باران، سروصدا -شناسايي عوامل محيطي (باد
، نور و غيره ) گرد و غبار

   

-بررسي دقيق جاسازي كالف در انواع درگاه و اقدامات اوليه 
آماده سازي نصب  

   

-تهيه و تدوين دقيق چك ليست نصب (آماده سازي محل 
، هماهنگي با واحدها و .....) ، جمع آوري ابزارآالت نصب 

   

،كالف و شيشه به همراه عمليات ، كدبندي -اصول مونتاژ
كنترلي دقيق نصب  

   

   -بررسي انواع اتصاالت استحكامي كاربردي در نصب  

-شناخت و آماده سازي انواع مواد آب بندي وعايق بندي در 
نصب  

   

-بكارگيري ابزارآالت اندازه گيري و كنترل در صحت و دقت 
نصب كالف و شيشه 

   

-استفاده از انواع پيچ هاي نصب مربوط به درگاه و قفل وبست 
هاي فلزي نصب  

   

-اصول تزريق چسب فوم و سيليكون و ديگر مواد رايج در 
عايق كاري و آب بندي 

   

-كنترل نهايي و تكميل كامل چك ليست نصب به همراه 
رضايت كارفرما  

   

-رعايت نكات حفاظت و ايمني فردي و عمومي به هنگام 
نصب (كار در ارتفاع) 

   

    

 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
، ،آب بنديبكارگيري دقيق عمليات نصب در محل استحكامات 

عايق 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 8 10 
86B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي
87B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

، بسته بندي كالف وشيشه ها ، كد بندي -تمرين در آماده سازي 
جهت حمل و نقل 

   

-تمرين بكارگيري واگن هاي حمل و نقل و ... به همراه پياده 
نمودن و انتقال به پاي كار  

   

   -تمرين جاي گذاري كالف هاي در و پنجره در انواع درگاه  

، تكميل يراق -تمرين اعمال نيروهاي مناسب در نصب كالف
، بكارگيري انواع پيچ ها و قفل و بست هاي ، نصب شيشهآالت

، ، آب بندي و عايق كاري با چسب فوم و سيليكونفلزي نصب
 تميز كاري و كنترل نهايي همه جانبه در نصب 

   

، كنترل نهايي در پروژه -تمرين در رگالژ يراق آالت بازشو ها
 هاي ساده و تركيبي 

   

   -رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي و عمومي  

، عايق بندي و درز بندي (پلي -تمرين در بكارگيري ديگر مواد 
، مواد ، پشم شيشه و سنگ ، زهوار، باند، بوتيل ، فويل اورتان 

 چوب پنبه اي و ......)

   

، رضايت كارفرما و تكميل ليست - ارزيابي و كنترل نهايي كار
 خدمات امور مشتريان

   

نگرش : 

، با رعايت اخالق حرفه اي و مشتري مداري به هنگام نصب  ، دقت -نظم و ترتيب

 -

ايمني و بهداشت :  
-رعايت نكات حفاظتي وايمني فردي و عمومي در حين كار (در ارتفاع) 

  -
توجهات زيست محيطي: 

 ، خروج مواد پرتي  رعايت اصول ارگونومي ،-سر و سامان دادن  به محيط كار و نصب 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
اجراي پروژه ي پايان دوره و باز ديد آموزشي توليدي صنايع 

مرتبط 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 20 22 

88B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

89B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

عكس فيلم اساليد  دانش : 
سيست رايانه با امكانات 

، سمپل ، نرم افزاركامل
، وسايل هاي آموزشي

حفاظتي ايمني وسايل 
، ، اندازه گيرينقشه كشي 

، ساخت و نصب كنترل 
انواع واگن و ابزارآالت 

، ، برقي دستي دستي
هيدروليكي و پنوماتيكي و 
به همراه تجهيزات عمومي 

، مواد ساخت و توليد
مصرفي اصلي و جانبي 

 سمپل هاي آموزشي 

، نوع و -بررسي چك ليست اندازه گيري و مباني كنترلي 
 جنس درگاه 

   

،نماي بيروني در طراحي تي -بررسي محدوديت هاي احتمالي
 و مدل بازشو

   

-طراحي به روش دستي و نرم افزار جهت محاسبات دقيق 
، آناليز اندازه ها و بهينه ، قيمت (مواد مصرفي اصلي و جانبي

، صدور انواع ، زمان انجام كار ترتيب و توالي سازي برش
، ساخت و نصب ، چك ليست هاي اندازه گيري، استعالمفاكتور

، تاييديه كارفرما و ....) در انواع پروژه ، طراحي و ذخيره يونيت
 ، ساده و تركيبي، كشوئي هاي در و پنجره بازشو لوالئي

   

، حين و -رعايت نكات حفاظتي ايمني فردي و عمومي در قبل 
 بعد از انجام كار 

   

-بررسي اصول دقيق ساخت انواع مدل بازشو ها به همراه 
اجزاء طبق دستورالعمل مربي با رعايت ترتيب و توالي در كار با 

ماشين آالت و ابزار آالت  

   

-اصول هماهنگي با واحدهاي صنعتي توليدي به منظور 
بازديدهاي آموزشي  

   

-رعايت نكات حفاظتي و  ايمني فردي و عمومي در كليه 
مراحل ساخت و نصب  

   

، تكميل چك ، رگالژ نهايي بازشوها، كنترل -اصول ارزيابي
 ليست نصب و تاييديه رضايت مندي كارفرما 

   

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
اجراي پروژه ي پايان دوره و باز ديد آموزشي توليدي صنايع 

مرتبط 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

90B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

91B مواد ابزار ،تجهيزات ، 
مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

-تمرين در شناسايي و آناليز دقيق نقشه هاي ساده و تركيبي 
انواع بازشوها  

   

، ساخت و توليد تمرين درتكميل چك ليست هاي اندازه گيري 
، نصب  

   

-تمرين در بكارگيري ابزارآالت و تجهيزات بهمنظور ساخت و 
، توليد انواع بازشوها طبق دستورالعمل و رعايت ترتيب و توالي 

 آماده سازي و نصب 

   

-تمرين در اصول نصب انواع كالف ها و شيشه از نظر عمومي 
وتخصصي 

   

   -بكارگيري اصول ارگونومي و تندرستي در ساخت ونصب  

-تمرين درارائه گزارش و مستندات مربوط به بازديدهاي علمي 
تخصصي  

   

، ،ساخت -ارزيابي و كنترل نهايي فعاليت ها طراحي با نرم افزار
نصب 

   

   -رعايت نكات حفاظتي و ايمني فردي و عمومي در انجام كار  

نگرش : 
-رعايت اخالق حرفه اي مربوط به ساخت و نصب  

 ، دقت در كار ، نظم و ترتيب ، ارگونومي -رعايت اصول مشتري مداري

ايمني و بهداشت :  
-بكارگيري نكات حفاظت و ايمني فردي و عمومي در فعاليت ها  

توجهات زيست محيطي : 
، گرد و غبار و - دقت در ساخت و نصب به منظور سالمتي افراد در كاهش آلودگي صوتي

 .. به همراه سر و سامان دادن محيط كار و خروج پرتي جهت بازيافت



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

راه اندازي كارگاه كوچك و بازاريابي محصول  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 5 7 

92B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

93B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 كاتالوگ CDعكس فيلم  دانش : 

مربوط به تجهيزات و مواد 

مصرفي  

كتاب قوانين مصوب  

مراجع قانوني  

دستورالعمل هاي راه 

اندازي كارگاه و مجوز 

هاي قانوني شناسايي انواع 

سايت هاي  

 فروشندگان و ،اينترنتي

توليد كنندگان درمستندات  

كتاب هاي موازي رشته در 

 صنعت ساختمان

 

   -انواع قوانين و مجوزهاي راه اندازي كارگاه توليدي  

، اتحاديه -دريافت مجوزها از مراجع قانوني مرتبط( اصناف 

 ، صنايع و معادن و .....)،بيمه 

   

   -بررسي قوانين مصوب وزارت كار رفاه تعاون و امور اجتماعي 

-تعريف و ويژگي كارگاه هاي توليدي و بكارگيري صحيح از 

امكانات  

   

-بررسي انواع شركت هاي توليد كننده و فروشندگان تجهيزات 

، مواد مصرفي اصلي و جانبي داخلي و خارجي به ،ابزاراالت

منظور ايجاد اشتغال و كارآفريني  

   

، سايت ها و -عضويت در انجمن توليد كنندگان و سازندگان 

، همايش هاي داخلي و ، نمايشگاه ها ، مجالت نشريات 

خارجي مربوط به رشته  

   

    ، بررسي مفاهيم انواع و كاربرد بازاريابي سنتي و مدرن -تعريف 

، بازاريابي و فروش محصوالت و ، كاربرد -تعريف بازار انواع 

عوامل درگير در بازار كار  

   

   -اصول جذب مشتري و خدمات پس از فروش 

راه اندازي  ، لي آت كارگاهي و-بررسي اصول ارگونومي 

كارگاه هاي توليدي  
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 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

راه اندازي كارگاه كوچك و بازاريابي محصول  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

94B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

95B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

  مهارت : 

-تمرين در جمع آوري اطالعات فروشندگان و توليد كنندگان 

، مواد مصرفي اصلي و جانبي و .... در منطقه ، تجهيزات ابزارآالت 

و كشور  

   

-تمرين در ارائه طرح توجيهي راه اندازي كارگاه ها به كمك مربي 

و مشاورين رشته به منظور ايجاد اشتغال و كارآفريني  

   

، بهينه سازي مصرف ، صنعت و معدن ، اصناف -ارتباط با اتحاديه 

، شهرك هاي صنعتي كارگاه ، بنياد و مسكن و شهرسازيانرژي 

، ، فروشندگان مواد مصرفي استادكاران و نصابان هاي توليدي

، قالب و قطعات يدكي دستگاه ها و ... عرضه كنندگان تيغه

   

- مستند سازي از فعاليت هاي منطقه اي جهت  راه اندازي كارگاه 

، ، محدوديت هابا ارائه پروژه بازاريابي اينترنتي و سنتي (قابليت ها

ارائه گزارش به مربي يا مشاور) 

   

نگرش : 

-رعايت اخالق حرفه اي در بازار كار و مشتري مداري در خدمات پس از فروش 

ايمني و بهداشت :  

-آشنايي با بيماري هاي ناشي از كار و رعايت نكات حفاظتي وايمني  

توجهات زيست محيطي : 

 ، اشتغال، بهينه سازي مصرف انرژي ، كارآفريني -گسترش فرهنگ كار و توليد 

 -



  

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

براي هر كارگاه  دستگاه  1 ليتر سه فاز با تابلو برق  1000 تا 750كمپرسور   1

 براي هر كارگاه دستگاه  1طبق استاندارد و تحت ليسانس اروپايي سه فاز   UPVCدستگاه برش پروفيل  2

 براي هر كارگاه دستگاه  1سيار تك قلو يا دو قلو تك يا سه فاز  مكنده و پوشال   3

 براي هر كارگاه دستگاه  1 سانتي متر و سه فاز  50اره آتشي قطر تيغه دستگاه برش پروفيل گالوانيزه   4

 براي هر كارگاه دستگاه  1طبق استاندارد و ت حت ليسانس اروپايي سه فاز  دستگاه روتر و كپي روتر  5

 براي هر كارگاه دستگاه  1طبق استاندارد و تحت ليسانس اروپايي سه فاز  دستگاه شيار زن و آبرو زن   6

 براي هر كارگاه دستگاه  1سه فاز طبق استاندارد  دستگاه پيچ بند و تقويت   7

 براي هر كارگاه دستگاه  1سه فاز تحت ليسانس اروپايي  دستگاه فرز انتهايي موليون زن   8

 براي هر كارگاه دستگاه  1سه فاز تحت ليسانس اروپايي دستگاه جوش   9

سه فاز نيم اتوماتيك و  تمام اتوماتيك تحت ليسانس دستگاه گوشه تميز كن   10

اروپايي 

 براي هر كارگاه دستگاه  1

 براي هر كارگاه دستگاه  1سه فاز تحت ليسانس اروپايي وم ورد تاييد صنعت گران  دستگاه زهوار زن   11

 براي هر كارگاه دستگاه  1سه فاز تحت ليسانس اروپايي وم ورد تاييد صنعت گران دستگاه پروفيل خم كن   12

 براي هر كارگاه دستگاه  1 سانتي  30تك فاز رو ميزي ريل دستگاه فارسي بر مدرج   13

 براي هر كارگاه عدد  1 15 ايراني قطر سنگ –سه فاز سنگ چرخ سنگ ديواري   14

 براي هر كارگاه عدد  2 چهار سرعته  –تك فاز اره عمود بر دستي برقي   15

 براي هر كارگاه عدد  5 سبك متوسط  R+Lدريل دستي برقي   16

 براي هر كارگاه عدد  5 وات  24دريل شارژي   17

 براي هر كارگاه عدد  R+L 5 وات 18دريل پنوماتيكي  18

 براي هر كارگاه عدد  5متوسط ميني سنگ فيبري دستي برقي  19

 براي هر كارگاه عدد  2 سانتيمتر اهرم دار  25تك فاز طول كارگر گيوتين برقي دستي روميزي  20

 براي هر كارگاه دستگاه  5 ميليمتري 14با قطر مته كارگر دريل الماسه   21

،واگن حمل ، خر پا ميزكار مونتاژ 22

، كالف و ... ، شيشه و نقل 

بسته به محيط و شرايط كارگاهي كارگاه باز جنس هر 

يك فلزي 

 عدد از هر 3

كدام  

 براي هر كارگاه

 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 



  

 
 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

براي هر كارگاه   عدد  20هر كدام جنس رايج داخل كشور  ابزار آالت اندازه گيري و ا ندازه گذاري   23
براي هر كارگاه   عدد 20هر كدام  اينچ  15 تا 10درشت و ريز به طول سوهان و چوب ساب   24
براي هر كارگاه   عدد  5ايراني معمولي  كمان اره فلز بر   25
براي هر كارگاه   عدد از هر كدام  5مشتي  آچار آلن مشتي و ستاره دار مشتي   26
 سانتي متر با دقت يك 20به طول كوليس ساده و ساعت دارد   27

بيستم ميليمتر  
براي هر كارگاه   عدد از هر كدام 3

براي هر كارگاه   عدد  3 متري اصلي  40متر ديجيتال   28
براي هر كارگاه   عدد  15فلزي و چوبي  قفسه ديواري جا ابزار   29
 ميليمتري دسته 4-50 عدد 6سربي مغار پخ دارد   30

 سانتي  30پالستيكي 
براي هر كارگاه   عدد  5

-500 و  وزن كله upvcمخصوص چكش در مدل هاي مختلف   31
 گرمي  250

براي هر كارگاه   عدد  5

 6-5 ميليمتر و 4-3با عرض لبه آچار پيچ گوشتي دو و چهار سو   32
 ميليمتري  10-8ميليمتري و 

براي هر كارگاه   عدد  5هر كدام 

براي هر كارگاه   عدد  2هر كدام  ليتري  5/0روغن دان و گريس پمپ   33
براي هر كارگاه   عدد  2 600*900ميز نقشه كشي   34
براي هر كارگاه   دستگاه  1مارك معتبر مورد تاييد سيستم تكميلي رايانه به همراه اورهد   35
هر كدام يك مارك معتبر داراي استاندارد   D،C،B،Aكپسول آتش نشاني  36

كپسول 
براي هر كارگاه  

براي هر كارگاه   عدد  5 قلو  3 و 2حمل شيشه   37
براي هر كارگاه   عدد  5ايراني  تفنگ چسب سيليكون و فوم   38
 سانتي الماسه شيشه بر و 15طول الماس شيشه بر و آسان بر شيشه   39

 ايراني و  100 و 105آسانبر طول 
مارك معتبر  

براي هر كارگاه   عدد  3از هر كدام 

، دم باريك و انبر دست  گاز انبر،انبردست 40
 مخصوص شيشه كارتر كاردك و ليسه

 15از هر كدام ايراني و مارك معتبر  
عدد 

براي هر كارگاه  

براي هر كارگاه   عدد  pvc 10الستيكي فشرده با زير بالكن شيشه و لنگه درب   41
، ، گوشي وسايل حفاظتي و فردي ايمني ماسك  42

، ،كال، عينك محافظتي ، لباس كار كفش 
جليقه كار در ارتفاع  

براي هر كارگاه   عدد  15مورد تاييد استاندارد  

جنس پروفيل فريم فلزي ارتفاع ميز مونتاژ كاري   43
 220 طول 80-110 عرض 110-80

 عدد تكي يا دو 5
قلو  

براي هر كارگاه  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  - : 1توجه  شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن



  

 

 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 مونتاژ upvcواگن حمل كالف  44
شده  

متناسب با كارگاه فلزي با رعايت اصول 

ارگونومي  

به تعداد 

مورد نياز  

براي هر كارگاه  

فلزي چرخ دار ارتفاع و عرض و واگن حمل شيشه   45

 60*220*260طول=

براي هر كارگاه   عدد  2

قفسه شانه اي واگن حمل  46

پروفيل برش خورده  

طول عرض ارتفاع  

260*220*60 

براي هر كارگاه   عدد  2

فلزي طول عرض ارتفاع باالي خرپا و ميز ازدياد طول   47

269*250*40 

 

براي هر كارگاه   عدد  2

اتاقك شيشه اي و انبار كالف  48

ها  

عمق ارتفاع طول  

315*380*400 

براي هر كارگاه   عدد  1

تخته وايت برد چرخ دار  49

مغناطيسي  

از هر كدام پايه دار متحرك مغناطيسي 

 دستگاه  1

براي هر كارگاه  

تابلو هاي هشدار دهنده و  50

آموزشي و حفاظتي  

راي هر با قاب شيشه ايي  

دستگاه 

يك عدد  

براي هر كارگاه  

 1 نفره 15چوبي با صفحه اي  ميز كنفرانس نعل شكل   51

عدد  

براي هر كارگاه  

براي هر كارگاه   عدد  20معمولي  صندلي كالس   52

براي هر كارگاه   عدد  2معمولي  صندلي چرخ دار  53 

 
 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن
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                    - برگه استاندارد مواد

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 متر داراي استاندارد ها و بيمه نامه و 6طول  upvcپروفيل اصلي و جانبي  1

گواهي نامه ها معتبر  

 بسته از 2

هر كدام  

 نفر يك دوره 15براي 

 متر ضخامت دو ميليمتر مطابق 6طول پروفيل اصلي لوالئي و كشوئي   2

شكل هندسي پروفيل  

 نفر يك دوره 15براي  شاخه  50

 در مدل هاي مختلف 6 و 4به ضخامت شيشه   3

برش كاري شده  

 متر 100

مربع  

 نفر يك دوره 15براي 

  80 بوتيل دارد  12 و 10 و 8به پنهاي اسپيسر بوتيل دار  4

 1 بسته 1 درجه  90الستيكي كونر سوراخ دار و بدون سوراخ   5

بسته  

براي يك دوره  

براي يك دوره   گالن  5kg Designet 1رطوبت گير   6

براي يك دوره   كپسول  1 كيلوگرمي با خشك كن  17چسب پلي سولفايد   7

براي يك دوره   10kg كپسول  1كپسول گاز آرگن   8

براي يك دوره   متر  200 12 و 10 و 8ضخامت دوميل در پهناي تسمه لوال (سيخ متري)  9

براي يك دوره  دو حلقه  مطابق شكل پروفيل  الستيك درز بندي   10

از هر كدام  متري  200*900*48كرك گرد گير   11

 دست 5

كامل  

براي يك دوره  

 5 تا 2، گارانتي داشتن استاندارد كيفيت يراق آالت مربوط به بازشو   12

 ساله 

براي يك دوره   عدد  40

براي يك دوره   عدد  5الستيكي قابل باز و بسته شدن  كارور مخصوص لوال   13

براي يك دوره   عدد  16  سانت  45 و 20 و 13تاشو (قيچي) پنجره كلنگي   14

براي يك دوره   عدد  24 گرم  120 ميليمتري وزن باالي 70لوال پنجره معمولي   15

براي يك دوره   عدد  24 گرم 130 ميليمتري وزن باالي 100لوال درب معمولي   16

 120باروكش اصلي و تحمل وزن باالي  درب  3Dلوالي  17

كيلوگرم  

براي يك دوره   عدد  12

براي يك دوره   شاخه  5 ميليمتري  4ميله مخصوص شيار ميله ريل غلطي كشوئي   18

براي يك دوره   عدد  16دو غلطكه برنجي ساده و كوله دار غلطك كشوئي برنجي   19

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن



 8 

    

 

  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 براي يك دوره  عدد  5 2200-1200-1000-800-600-400اسپانيولت تك حالت در سايز هاي مختلف   20

يراق مربوط به عرض وارتفاع و جهت بازشو  21

دو حالته  

طبق جدول با دو تا پنج سال گارانتي و 

ارائه گواهي نامه استاندارد  

 براي يك دوره  عدد كامل  8

 سال گارانتي و ارائه 5 تا 2رنگ بندي و با انواع دستگيره پنجره و درب   22

گواهي نامه استاندارد كيفيت  

 براي يك دوره  عدد  5

 2با ضمانت نامه و گواهي نامه و گارانتي انواع دستگيره سرويسي و بالكني درب   23

 سال و داشتن استاندارد كيفيت  5تا 

 براي يك دوره  عدد  5

 براي يك دوره  عدد  70، زبانه مقابل اسپانيولت ها  ،لوالئي كشوئي زاماك زبانه مقابل وانواع آن   24

 براي يك دوره  عدد  100الستيك دندانه دار قفلي درپوش آبراه پروفيل  25

سايز هاي طول رايج با ضمانت نامه و توپي سيلندر و اسپانيولت قفل دار درب  26

ارائه كيفيت استاندارد 

 براي يك دوره  عدد  5

در سايز هاي  قطري و طولي طبق پيچ هاي سوزني و سر مته دار  27

 DINاستاندارد 

 بسته از هر 2

كدام  

 براي يك دوره 

در سايز هاي قطري و طولي طبق انواع پيچ هاي سر مته دار و بولدكس نصب  28

 DINاستاندارد 

 بسته از هر 2

كدام  

 براي يك دوره 

 ساله 5 تا 2داراي كيفيت و ضمانت نامه بست موليون يا كانگشن  29

گارانتي  

 براي يك دوره  عدد  100

 براي يك دوره  عدد  50داراي استاندارد كيفيت  مگنت و سرعت گير تاكوز  30

دندانه ايي و ساده تاكوز شيشه (شيم)  31

80*20*2*80*20*3*80*25*5 

 براي يك دوره  عدد  50

يراق آالت كامل آكاردئوني و فولوكس واگني  32

و فرانسوي 

 5 تا 2داشتن استاندارد كيفيت و گارانتي 

ساله  

هر كدام يك 

پك كامل  

 براي يك دوره 

در سايز قطري متفاوت كاربردي جنس انواع مته و كله چهار سو  33

HSSفوالد سخت سوراخكاري فلز  ،

، ديوار  پروفيل

 عدد از هر 15

كدام  

 براي يك دوره 

 براي يك دوره  عدد  5داشتن استاندارد كيفيت چسب فوري تيوپي  34

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب 1- موا شود .5 سبه  حا ر م ف   ن



  

 

 

  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

داراي مارك معتبر و داشتن گواهي چسب فوم و سيليكون   35

نامه كيفيت  

 براي يك دوره  عدد  5

 براي يك دوره  قوطي  5 گرمي  250قوطي چسب پاتكس  36

 گالن از هر 1 ليتري رايج در بازار  4 و هيدروليك و گريس  40روغن موتور نمره  37

كدام  

 براي يك دوره 

 مورد تاييد و HSSداراي كيفيت انواع تيغه قالب و مته مربوط به دستگاه   38

استاندارد  

 عدد از هر 1

كدام  

 براي يك دوره 

 5 تا 2داراي ضمانت نامه و گارانتي دست كامل يراق آالت مطابق با تيپ و مدل بازشو  39

ساله و يا بيشتر  

 عدد از هر 5

كدام  

 براي يك دوره 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب 1- موا شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن

 



  

 
 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
 

رديف عنوان 

 1نشريه پنجره ايرانيان در كشور  

 2نشريه صنعت ساختمان در كشور  

 3سازمان بهينه سازي مصرف انرژي  

 4بنياد مسكن و شهرسازي  

 5موسسه استاندارد ايران  

 6 آلمان  RAL، ، انگلستان  BS ، ، بولوخر آلمان  DIN و ISOاستاندارد 

 7سايت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  

 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )  

 
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

موجود در بازار و سايت طراحان   XPفارسي نمودن ويندوز  1

اينترنتي كشور  

CDآموزشي و كتاب  

موجود در بازار و سايت طراحان  كارور عمومي رايانه كار   2

اينترنتي كشور  

 CDآموزشي و كتاب 

موجود در بازار و سايت طراحان   Excelآموزش  3
 اينترنتي كشور

 CDآموزشي و كتاب 
 كارگاهي و فروشگاهي

موجود در بازار و سايت طراحان  نرم افزار طراحي   4
 اينترنتي كشور

كارگاهي و فروشگاهي 

موجود در بازار و سايت طراحان  نرم افزار حسابداري جامع   5
 اينترنتي كشور

كارگاهي و فروشگاهي 
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