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 ، طرح و برنامه ريزي درسيدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 147724244424447 :شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسي ريزيطرح و برنامه ، پژوهش  دفتر   :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه  جنوبيخيابان خوش نبش ، آزادي  تهران ، خيابان 

                    55668566تلفن                                                     55668566دورنگار       

 RPC:iran tvto.irآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي 

 درسي ،طرح و برنامه ريزي رضا باجولوند مديركل دفتر پژوهش-

 ،طرح و برنامه ريزي درسيدفتر پژوهشرامك فرح آبادي معاون -

 طرح و برنامه ريزي درسي ،بهزاد دست كشاورز مسئول گروه برنامه ريزي درسي صنعت ساختمان و معماري دفتر پژوهش -

 

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

 هش هاي فني و حرفه اي مركز تربيت مربي و پژو -

 كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني سراسر كشور -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوور بووده و   

 هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .
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 شايستگي  تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف

 سال10 مربی عمران لیسانس غالمحسین خورشاد 1

 سال 17 مربی معماری لیسانسفوق  سحر علوی زاده 2

 سال 12 مربی عمران لیسانس عباس قراگوزلو 3

 سال 14 مربی معماری لیسانس احمد معظمی گودرزی 4

 سال 10 مربی عمران لیسانس محمدنبی فالحی 5

 سال 17 مربی عمران فوق لیسانس علی رضا اصولی  6

 سال 10 مربی عمران لیسانس علی رضا نظیری 7

 سال10 مربی عمران لیسانس کریم کاظمی 0

 روابط عمومی فوق دیپلم احمد زارعی 9
دبیرکانون انجمن های صنفی 

 کارگران سراسر کشور
 سال 16

 سال 10 مسئول گروه عمران لیسانس بهزاد دست کشاورز 10
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 ل :  نام يك شغ
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت 

 ي و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . شرايط كار

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي .  ات مورد نياز براي رسيدن بارداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    كارورزي 

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( با است اده از عكس مي تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 ي مربيان : صالحيت حرفه ا
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

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

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 اخالق ررها اي مي باشد .   مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و

 ايمني : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 ر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.مالرظاتي است كا در ه
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  :شغل استاندارد آموزش نام 

 کارگر عمومی برقكار ساختمان 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 وبكارگیری  شامل شایستگی هایصنعت ساختمان می باشد که از مجموعه مشاغل  کارگر عمومی برقكار ساختمان

اندازه ، ری از آنها، بكارگیری و باراندازی و انبار کردن مصالح و حفظ و نگهداتشخیص مصالح و ابزار کار و تجهیزات

کلید  ، جاگذاری لوله خرطومی و پلیكا و قوطیحل لوله گذاری و تعبیه کلید و پریزمگیری و ایجاد برش در دیوار و تعبیه 

 می باشد و با مشاغل کمك برقكار ساختمان و برقكار ساختمان درارتباط می باشد.مهار آنها در دیوار و 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 سال سابقه كار  2پنجم ابتدايي يا بيسواد با ميزان تحصيالت : حداقل ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني توانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد رت هاي پيش نياز  :مها

:آموزش دوره  طول  

 ساعت    24  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    6   و زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    74  و زمان آموزش عملي                :    

 ساعت    - كارورزي                       :     زمان و 

  ساعت   -   ان پروژه                            :    و زم

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %74اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابقه کار  3سال سابقه کار یا لیسانس با  5فوق دیپلم مرتبط با 
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 اندارد ) اصطالحي ( : تعريف دقيق است ٭

 اين شغل با عنوان نيروي كمكي و كارگر ساده جهت همكاري برقكار ساختمان و برقكار ساختمان مي باشد.

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

 

 

 

 

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

 برقكار ساختمان -

 كمك برقكار ساختمان -

 

 

 

 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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 شغل آموزش استاندارد 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 الح و ا بزار کار و تجهیزات بكارگیری و تشخیص مص 7

 بكارگیری و بارگذاری و انبار کردن مصالح و حفظ و نگهداری از آنها  2

 حل لوله گذاری و تعبیه کلید و پریز ماندازه گیری و ایجاد برش در دیوار و تعبیه  2

 جاگذاری لوله خرطومی و پلیكا و قوطی کلید در دیوار و مهار آنها  4
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 آموزش استاندارد 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 بكارگیری و تشخیص مصالح و ابزار کار و تجهیزات 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 1 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لوله پلیكا 1 دانش :
 لوله خرطومی

 ی کلیدقوط
 جعبه فیوز

 فازمتر
 انبردست

 سیم چین
 متر
 قلم

 تیشه بنایی
 چكش

 شیار زن برقی
 جعبه کمك های اولیه

 کاتر
 کمان اره

 چسب برق
 اسپری رنگ

 گچ
 خاك

 استانبولی
  4، سیم 5/2، سیم 5/1سیم 

 سیم تلفن
 سیم آنتن

 کابل
 کلید برق
 پریز برق

 فیوز
 آیفون

    انواع مصالح برقكاری-

    تجهیزات برقكاری  ابزار و-

    وسایل حفاظت ایمنی فردی -

-    

 1 مهارت :

    ، جعبه فیوزوطی، قیكال،پتشخیص لوله خرطومی-

    سیم برق در نمره ها مختلف  تشخیص-

    بكارگیری صحیح و ایمنی در ابزار کار و تجهیزات -

-    

 نگرش :

 دقت درانتخاب مصالح -

 رتیب در کارنظم و ت-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نكات ایمنی و بهداشت در استفاده از مصالح -

 رعایت دستورالعمل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی -

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت موارد زیست محیطی -

 دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیمانده از کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

بكارگیری و باراندازی و انبارکردن مصالح و حفظ و نگهداری از 

 آنها 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 1 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لوله پلیكا 1 انش :د
 لوله خرطومی

 قوطی کلید
 جعبه فیوز

 فازمتر
 انبردست

 سیم چین
 متر
 قلم

 تیشه بنایی
 چكش

 شیار زن برقی
 جعبه کمك های اولیه

 کاتر
 کمان اره

 چسب برق
 اسپری رنگ

 گچ
 خاك

 استانبولی
  4، سیم 5/2، سیم 5/1سیم 

 سیم تلفن
 سیم آنتن

 کابل
 کلید برق
 پریز برق

 فیوز
 آیفون

    روش تفكیك و انبار کردن سیم ها و سایر مصالح برقكاری -

، ،برف، آب روش نگهداری از مصالح در مقابل عوامل رطوبت-

 ، نور شدید ، حرارت و گرما، آتشباران 

   

 1 مهارت :

    تفكیك و انبار کردن سیم ها بر اساس سایز -

مصرالح   تفكیك و انبار کرردن کلیرد و پریرز و فیروز و سرایر     -

 برقكاری 

   

    نگهداری از مصالح برقكاری درمقابل عوامل زیان آور -

 نگرش :

 دقت درانتخاب مصالح -

 نظم و ترتیب در کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نكات ایمنی و بهداشت در استفاده از مصالح -

 جلوگیری از حوادث شغلی رعایت دستورالعمل های ایمنی جهت -

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت موارد زیست محیطی -

 دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیمانده از کار -

 

 



 9 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

اندازه گیری و ایجاد برش در دیوار و تعبیه محل لوله گذاری و 

 تعبیه محل کلید و پریز 

 آموزشزمان 

 جمع عملی نظری 

2 6 0 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لوله پلیكا 2 دانش :
 لوله خرطومی

 قوطی کلید
 جعبه فیوز

 فازمتر
 انبردست

 سیم چین
 متر
 قلم

 تیشه بنایی
 چكش

 شیار زن برقی
 اولیهجعبه کمك های 

 کاتر
 کمان اره

 چسب برق
 اسپری رنگ

 گچ
 خاك

 استانبولی
  4، سیم 5/2، سیم 5/1سیم 

 سیم تلفن
 سیم آنتن

 کابل
 کلید برق
 پریز برق

 فیوز
 آیفون

    روش اندازه گیری و کار با متر -

    روی دیوارروش برشكاری -

    آشنایی با نقشه خوانی برقی -

 6 مهارت :

    اندازه گذاری و تعیین محل لوله گذاری جهت برق کشی -

بوسریله شریارزن برقری یرا تیشره و      ایجاد محل لوله گذاری -

 چكش

   

    تعبیه محل کلید و پریز با شیارزن برقی یا تیشه و چكش -

 نگرش :

 دقت درانتخاب مصالح -

 نظم و ترتیب در کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 و بهداشت : ایمنی 

 رعایت نكات ایمنی و بهداشت در استفاده از مصالح -

 رعایت دستورالعمل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی -

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت موارد زیست محیطی -

 دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیمانده از کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

جاگذاری لوله های خرطومی و پلیكا و قوطی کلید و پریز و 

 مهار آنها 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 6 0 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لوله پلیكا 2 دانش :
 لوله خرطومی

 قوطی کلید
 ه فیوزجعب

 فازمتر
 انبردست

 سیم چین
 متر
 قلم

 تیشه بنایی
 چكش

 شیار زن برقی
 جعبه کمك های اولیه

 کاتر
 کمان اره

 چسب برق
 اسپری رنگ

 گچ
 خاك

 استانبولی
  4، سیم 5/2، سیم 5/1سیم 

 سیم تلفن
 سیم آنتن

 کابل
 کلید برق
 پریز برق

 فیوز
 آیفون

    آشنایی با نقشه خوانی برق -

    و پریز برق و تلفن و آنتن شناخت کلید -

 6 مهارت :

بر اساس نقشه و مهار آن برا  جاگذاری لوله پلیكا و خرطومی -

 گچ و خاك 

   

،تلفن و آنتن و مهرار آن برا گرچ و    جاگذاری کلید و پریز برق-

 خاك 

   

 نگرش :

 دقت درانتخاب مصالح -

 نظم و ترتیب در کار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نكات ایمنی و بهداشت در استفاده از مصالح -

 رعایت دستورالعمل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی -

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت موارد زیست محیطی -

 دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیمانده از کار -
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  دارد تجهیزاتبرگه استان -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد برای هر کارگاه 1 برقی استاندارد شیارزن برقی 1

  عدد برای هر  نفر 1 استاندارد  کاتر  2

  نفر  3عدد برای  1 استاندارد کمان اره  3

  نفر  3عدد برای  1 استاندارد اسپری رنگ  4

  نفر  3عدد برای  1 بنایی  استانبولی  5

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  75تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 برگه استاندارد مواد  -                 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  متر برای هر نفر  20 استاندارد  لوله پلیكا 1

  ای هر نفرمتر بر 20 استاندارد لوله خرطومی 2

  عدد برای هر نفر  10 استاندارد قوطی کلید 3

  عدد برای هر نفر 1 استاندارد جعبه فیوز 4

  عدد برای هر کارگاه  1 استاندارد جعبه کمكهای اولیه 5

  کیسه برای هر نفر 1 بنایی  گچ 6

  بسته برای هر نفر 1 بنایی خاك 7

بسته برای هر نفر1 5/1نمره  سیم برق 0   

بسته برای هر نفر1 5/2نمره  سیم برق 9   

بسته برای هر نفر1 4نمره  سیم برق 10   

  متر برای هر کارگاه  50 استاندارد کابل برق  11

  بسته برای هر کارگاه  1 استاندارد سیم تلفن  12

  متر برای هر کارگاه  1 استاندارد سیم آنتن  13

  هر نفر عدد برای  10 استاندارد کلید برق  14

  عدد برای هر نفر  2 استاندارد پریز برق  15

  عدد برای هر کارگاه  1 آمپر  25و  32 فیوز  16

  عدد برای هر کارگاه  1 استاندارد  آیفون  17

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 75و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 



 16 

 

 

 

  ابزار برگه استاندارد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد برای هر نفر  1 استاندارد فازمتر  1

  عدد برای هر نفر  1 استاندارد انبردست  2

  عدد برای هر نفر  1 استاندارد سیم چین  3

  عدد برای هر نفر  1 متری 10 متر  4

  عدد برای هر نفر  1 استاندارد تیشه بنایی 5

  عدد برای هر نفر  1 استاندارد قلم  6

  عدد برای هر نفر  1 استاندارد چكش  7

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 


