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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 712620090000061 : شايستگيآموزش کد ملي شناسايي 

 

 تاسیساترسی  :ریزی داعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 20 مربی مکانیک سیاالت کارشناسی ارشد سید محمد جواد هاشمی 1

 سال 15 مربی جوشکاری کارشناسی وحید اکبری 2

 سال 15 مربی جوشکاری کارشناسی محمد تنگستانی 3

 سال 20 مربی مکانیک سیاالت کارشناسی ارشد منشابوالفضل راد 4

 سال 11 کارشناس پژوهش هندسی زلزلهم-مهندسی عمران کارشناسی ارشد حمیدرضا ایزدبخش 5

 لکترونیکا-برقمهندسی  کارشناسی راضیه عباس زاده 6
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی 

 تاسیسات
 سال15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنوي  اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي ومتعلق به سازمان آموزش فني و حرفه کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 ای نیيز گفتيه ر محیط کار را گویند در بعضيی از ميوارد اسيتاندارد حر يههای مورد نیاز برای عملکرد موثر دها و توانمندیمشخصات شایستگی

 شود.می

 استاندارد آموزش : 
 های موجود در استاندارد شغل. ی یادگیری برای رسیدن به شایستگینقشه

 نام يك شغل :  
 شود. اطالق می رودهای خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار میای از وظایف و توانمندیبه مجموعه

 شرح شغل : 
هيا، ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی، مسيوولیتای شامل مهمبیانیه

 شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 ن به یک استاندارد آموزشی. حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسید

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 رود. هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار میها و تواناییحداقل شایستگی

 کارورزي:
گیرد و ضرورت میکارورزی صر ا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت 

دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگی که  رد در محل آموزش به صورت 
 گردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمیتووریک با استفاده از عکس می

 شیابي : ارز
کتبيی عمليی و اخيالق ، عمليیبخيش  ه، که شامل سآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر رآیند جمع

 ای خواهد بود. حر ه

 اي مربیان : صالحیت حرفه
 رود.ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار میهای آموزشی و حر هحداقل توانمندی

 ايستگي : ش
 ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد. توانایی انجام کار در محیط

 دانش : 
، تواند شامل علوم پایه)ریاضیهای ذهنی الزم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه

 ولوژی و زبان  نی باشد. (، تکن، زیست شناسی، شیمی یزیک

 مهارت : 
 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی. معموالً به مهارت

 نگرش : 
 باشد.  می ایهای غیر  نی و اخالق حر های از ر تارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه

 ايمني : 
 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می

 توجهات زيست محیطي :

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.
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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 یلن لوله و قطعات  والدی به روش اکسی است یو برشکار یجوشکار
 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

 املشسات که از حوزه تاسیشایستگی است  لنیاست یبه روش اکس یلوله و قطعات  والد یو برشکار یجوشکار

 لریدون  قطعات ب ریو سا لوله، صفحات یرو یسطح ذوب، برش و مونتاژ لوله و قطعات ،یریاندازه گ ،یرده بند کارهای

ه به لول یشکارجو، لفمخت یدر حالتها لریلوله، صفحات و قطعات با جنس  والد نرم، با   یجوشکار، در حالت تخت 

 یشکارجو یوالد  یها  شار کلکتور و اسپول تست، لریمختلف با   یصفحه،  لنج و انواع کپ و اتصال، در حالت ها

 می باشد. با شعله گاز یلوله و قطعات  والد یبرشکارو  شده مطابق مقررات

 : وروديهاي کارآموز ويژگي

 (راهنمایی )پایان دوره اول متوسطه پایان دورهمیزان تحصیالت : حداقل 

 سالمتی کامل جسمی و ذهنی:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    90   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    19    ي               :    ـ زمان آموزش نظر

 ساعت   71    ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت      _   کارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت     _    ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25کتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 سال سابقه کار مرتبط 5با مکانیک یا تاسیسات  وق دیپلم حداقل دارای 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

والد کاری  وشج ،یذوب سطح ،یلن کسی است که بتواند از عهده آماده کردن درز جوشجوشکار و برشکار اکسی است

به  هجوشکاری لول ،والدیجوشکاری اتصاالت و انشعابات لوله های   ،برشکاری با شعله گاز ،ها حالت ینرم در تمام

 صفحه و جلوگیری از پیچیدگی قطعات برآید.

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Welder and Cutter of Steel Pipes and Parts in Installations by Oxyacetylene Method 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 712620090020031با کد  گاز اماکن يو لوله کش يجوشکار-

 712620090110071با کد  لوله کشي لوله هاي فوالدي )جوش اکسي استیلن(-

 712620090110091با کد  (يفلنج-يشجو-يتگیتی)فيفوالد يانجام اتصاالت لوله ها-

 

 

 

 شناسي و سطح سختي کار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 ..طبق سند و مرجع ....................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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 استاندارد آموزش شايستگي 

 کارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع يعمل نظري

 10 7 3 برش و مونتاژ لوله و قطعات ،یریاندازه گ ،یرده بند 1

 10 8 2  در حالت تخت لریقطعات بدون  لوله، صفحات و سایر  یرو یذوب سطح 2

 25 20 5 ختلفم یدر حالتها لریلوله، صفحات و قطعات با جنس  والد نرم، با   یجوشکار 3

 28 22 6 لری ف با های مختل کپ و اتصال، در حالتجوشکاری لوله به صفحه،  لنج و انواع  4

 5 4 1 تست  شار کلکتور و اسپول های  والدی جوشکاری شده مطابق مقررات 5

 12 10 2 با شعله گاز ی لوله و قطعات  والدیبرشکار 6

 90 71 19 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

و مونتاژ لوله و  ده بندي، اندازه گیري، برشر

 قطعات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ،تعلقاتممشعل و  ،انواع  یلر  دانش :

 رگوالتور اکسیژن و استیلن

مینی  سنگ  رز بزرگ و

سنگ، انواع نقشه های 

صنعتی، انواع لوله و اتصاالت، 

انواع صفحه و پرو یل  والدی، 

گیره، میز کار، سیم سیار، برس 

سیمی، سوزن خط کشی، متال 

ت مارکر، متر و گونیا، تراز، وای

برد و ماژیک، ویدیو پرژکتور و 

 کامپیوتر

و  ی والد یها لیطعات و پرو ( و قیانواع لوله )رده بند -

 کاربرد آنها ) والد ساختمانی(
   

    درز جوش، انواع و جداول آنها -

    ابزارهای آماده سازی درز جوش -

    نقشه و دستورالعمل آماده سازی قطعات برای جوشکاری -

    )انواع گازهای سوختی( گازهای جوشکاری-

    یعناصدر  هاو کاربرد آن اکسیژن واصول تهیه گاز استیلن -

    زه گیری و انتقال اندازهروش های اندا-

صب ، ناستیلن و کاربرد آنهاو  اکسیژن های گاز کپسول -

 استیلنو  شیلنگ های کپسول های اکسیژن
   

و  اکسیژن نگهداری و حمل و نقل گاز آیین نامه های-

 (16/5/1387قانون کار مورخ  91و  85)به استناد مواد  استیلن
   

های   یلشیوه های لبه سازی و مونتاژ لوله، اتصاالت و پرو-

  والدی
   

    و کاربرد آنها )مانومتر(  شار سنج گیج-

    مشعل جوشکاری، متعلقات ، انواع و کاربرد آنها-

    آنها خاب، انواع و کاربرد آنها و اصول انت) یلر( سیم جوش-

    کاربرد آنها استیلن، انواع وو  رگوالتور اکسیژن-

  مهارت :

    و شناسایی انواع لوله و پرو یل  والدیآماده سازی  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

رده بندي، اندازه گیري، برش و مونتاژ لوله و 

 قطعات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط یطيتوجهات زيست مح

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

   : مهارت

    والدیکار با جداول استاندارد و انتخاب لوله و اتصاالت   -

    تنظیم شعله خاموش کردن مشعل جوشکاری و و روشن-

نظیم ت، ه(انواع شعله )خنثی، احیاء و اکسیدکننداستفاده از -

 نسبت به قطعات کارزاویه و  اصله شعله مشعل 
   

    رز نگ لبه سازی لوله، انواع صفحات و پرو یل به وسیله س-

    ارانتخاب سرپیک و متعلقات آنها مطابق ضخامت قطعه ک-

    ریمونتاژ لوله و اتصاالت با استفاده از مشعل جوشکا-

 نگرش :

 انجام کار طبق زمان تعیین شده-

 کاردر انجام دقت و سرعت -

 زاتیدرست استفاده کردن از تجه-

 ایمنی و بهداشت :

 رعایت کردن نکات ایمنی -

 توجهات زیست محیطی :

 در مکان مناسب عاتیضا یجمع آور-

 مدیریت مصرف انرژی-
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش برگه -

لوله، صفحات و ساير  يرو يذوب سطحعنوان : 

 در حالت تخت لریقطعات بدون ف

 وزشزمان آم

 جمع عملی نظری 

2 8 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  انواع  یلر، مشعل و متعلقات،  دانش :

 رگوالتور اکسیژن و استیلن

سنگ  رز بزرگ و مینی 

سنگ،  ندک،  انواع نقشه 

ه و های صنعتی، انواع لول

اتصاالت، انواع صفحه و 

 پرو یل  والدی، گیره، میز کار،

سیم سیار، برس سیمی، سوزن 

خط کشی، متال مارکر، متر و 

، گونیا، تراز، وایت برد و ماژیک

 ویدیو پرژکتور و کامپیوتر

    ایجاد حوضچه مذاب نحوه-

    ایجاد خط جوش مطابق نقشه نحوه-

 ت در حالت تخت بهاصول ذوب سطحی روی لوله و اتصاال-

 روش پیش دستی
   

    زاویه و  اصله شعله مشعل نسبت به قطعه کار-

  مهارت :

    خط کشی قطعه کار مطابق نقشه-

    جوشکاری روی صفحه بدون  یلر-

    جوشکاری روی لوله بدون  یلر-

 نگرش :

 در انجام کاردقت و سرعت -

 انجام کار در زمان تعیین شده-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی هنگام جوشکاری-

 توجهات زیست محیطی :

 در مکان مناسب عاتیضا یجمع آور-

 مدیریت مصرف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

  عنوان :

با جنس فوالد  قطعاتجوشکاري لوله، صفحات و 

 در حالتهاي مختلف  لریفنرم، با 

 زمان آموزش

 عجم عملی نظری 

5 20 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  انواع  یلر، مشعل و متعلقات،  دانش :

 رگوالتور اکسیژن و استیلن

سنگ  رز بزرگ و مینی 

سنگ،  ندک،  انواع نقشه 

های صنعتی، انواع لوله و 

صفحه و  اتصاالت، انواع

 پرو یل  والدی، گیره، میز کار،

سیم سیار، برس سیمی، سوزن 

خط کشی، متال مارکر، متر و 

، گونیا، تراز، وایت برد و ماژیک

 ویدیو پرژکتور و کامپیوتر

    انتخاب مفتول مناسب نسبت به قطعه کارنحوه -

 اصول ایجاد لبه سازی مناسب، متناسب بيا ضيخامت لوليه و-

 ردصفحات مطابق استاندا

   

اصول جوشکاری پیش دستی و پس دسيتی در تميام حالتهيا -

 برای لوله، اتصاالت و صفحات  والدی

   

  مهارت :

ر ایجاد شیار روی لوله و گرده سازی با مشيعل جوشيکاری د-

 حالت چرخان

   

جوشکاری قطعات لوله های  والدی به روش لب به ليب بيا -

 مشعل جوشکاری

   

     والدی در حالت تخت جوشکاری روی صفحات-

    جوشکاری روی صفحات  والدی در حالت ا قی-

    جوشکاری روی صفحات  والدی در حالت سرباال-

    عیب یابی قطعات  والدی جوشکاری شده -

 نگرش :

 شده نییانجام کار در زمان تع -

 در انجام کار دقت و سرعت-

 ایمنی و بهداشت : 

 نیکاری و سنگ زرعایت نکات ایمنی هنگام برش-

 رعایت نکات ایمنی هنگام جوشکاری-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

  عنوان :

با جنس فوالد  قطعاتجوشکاري لوله، صفحات و 

 در حالتهاي مختلف  لریفنرم، با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 رتبطم توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 در مکان مناسب عاتیضا یجمع آور -

 مدیریت مصرف انرژی-

 

 

 

 

 



 11 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

جوشکاري لوله به صفحه، فلنج و انواع کپ عنوان : 

 لریفهاي مختلف با  و اتصال، در حالت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 22 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  انواع  یلر، مشعل و متعلقات،  دانش :

 رگوالتور اکسیژن و استیلن

سنگ  رز بزرگ و مینی 

سنگ،  ندک،  انواع نقشه 

های صنعتی، انواع لوله و 

اتصاالت، انواع صفحه و 

 پرو یل  والدی، گیره، میز کار،

سیم سیار، برس سیمی، سوزن 

خط کشی، متال مارکر، متر و 

، گونیا، تراز، وایت برد و ماژیک

 ویدیو پرژکتور و کامپیوتر

    عه کارانتخاب مفتول مناسب نسبت به قطنحوه -

لوله، انيواع اتصيال، کيپ و  لينج، صيفحات در ضيخامتهای -

 مختلف و جداول مربوط به هر کدام
 

  

حرکت مشعل در زوایای مختلف، حول محور ا قيی یيا قيا م -

لوله، اتصال و صفحات  والدی به روش پيیش دسيتی و پيس 

 دستی

 

  

    اثر حرارت بر قطعات  لزی -

    ز جوشکاریات ناشی مکانیزم پیچیدگی قطعا -

  مهارت :

جوشکاری لوليه بيه اتصيال )زانيو، سيه راهيی و تبيدیل( در -

 وحالتهای ا قی و قا م، ثابت و چرخان بيا روش پيیش دسيتی 

 پس دستی

 

 

 

 به کپ،  لنج و صيفحه در حالتهيای ا قيی وجوشکاری لوله -

 قا م، ثابت و چرخان با روش پیش دستی و پس دستی

 
 

 

    از پیچیدگی قطعات ضمن جوشکاریجلوگیری -

    عیب یابی قطعات  والدی جوشکاری شده-

 نگرش :

 در انجام کار دقت و سرعت-

 زاتیاز تجه درستاستفاده -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

اع کپ جوشکاري لوله به صفحه، فلنج و انوعنوان : 

 لریفهاي مختلف با  و اتصال، در حالت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 یهنگام جوشکار یمنینکات ا تیرعا-

 استفاده از وسایل حفاظت  ردی-

 

 توجهات زیست محیطی :

 در مکان مناسب عاتیضا یجمع آور -

 طیاز مح دیپسماند و مواد زا حید ع صح -

 کار طیاز مح یطیمح ستیز یها ندهیخروج آال -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

کلکتور و اسپول هاي فوالدي  فشارتست عنوان : 

 جوشکاري شده مطابق مقررات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 4 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

سنگ  رز بزرگ و مینی   دانش :

سنگ، گیره، میز کار، سیم 

سیار، برس سیمی، سوزن خط 

 کشی، متال مارکر، متر و گونیا،

بار(،  15کمپرسور هوا )تراز، 

گیج  شار بار(،  15پمپ آب )

بار، شیر توپکی ربع گرد،  20

ویدیو وایت برد و ماژیک، 

 پرژکتور و کامپیوتر

     شار کاری خطوط لوله کشی مطابق استاندارد-

    تجهیزات و سیاالت مورد استفاده در تست  شار-

  مهارت :

نصب گیج  شار و شیرآالت بر روی کلکتيور و اسيپول هيای -

  والدی

 
 

 

تست  شار کلکتور و اسيپول هيای  يوالدی بيا هيوا و آب و -

 مشخص کردن نشتی ها

 
 

 

 نگرش :

 در انجام کاردقت و سرعت -

 زاتیدرست استفاده کردن از تجه-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی  ردی هنگام برشکاری-

 استفاده از وسایل حفاظت  ردی-

 توجهات زیست محیطی :

 در مکان مناسب عاتیضا یجمع آور-

 مصرف انرژی تیمدیر-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 زمان آموزش با شعله گاز يبرشکارعنوان : 

 جمع عملی نظری 

2 10 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

رگوالتور  مشعل و متعلقات،  دانش :

،سنگ  رز اکسیژن و استیلن

بزرگ و مینی سنگ،  ندک،  

گیره، میز کار، سیم سیار، برس 

وزن خط کشی، متال سیمی، س

ت مارکر، متر و گونیا، تراز، وای

برد و ماژیک، ویدیو پرژکتور و 

 کامپیوتر

    مشعل برشکاری، انواع، متعلقات و کاربرد آنها-

    جداول برشکاری-

    در برشکاریآنها  و ضخامت قطعات کارلوله و -

  مهارت :

    آماده سازی شعله گاز-

    قطعات با شعله گاز  شبر-

 نگرش :

 در انجام کارعت دقت و سر-

 زاتیدرست استفاده کردن از تجه-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی  ردی هنگام برشکاری-

 استفاده از وسایل حفاظت  ردی-

 توجهات زیست محیطی :

 در مکان مناسب عاتیضا یجمع آور-

 مدیریت مصرف انرژی -
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  د تجهیزاتبرگه استاندار -                 

 ت توضیحا تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام رديف

  عدد 15 لیتری 40 کپسول اکسیژن 1

  عدد 15 لیتری 16 کپسول استیلن 2

  عدد 8 پکیج کامل مشعل جوشکاری 3

  عدد 10 بار 30بار و  300  شار سنج 4

  عدد 1 کیلویی 50 سندان 5

  عدد  1  مغناطیسی گیره  6

  عدد 8 استاندارد کابین جوشکاری 7

  عدد 15 کیلویی 20 کپسول گازهای سوختی مایع 8

  عدد 8 استاندارد عیفمشعل های  شار ض 9

  عدد 8 استاندارد جوشکاری میزکار 10

  عدد 2 کیلویی 12 کپسول آتش نشانی 11

  دستگاه1 با کلیه متعلقات آن رایانه 12

  عدد1 بزرگ وایت برد 13

  دستگاه1 استاندارد پرینتر 14

  دستگاه1 استاندارد اسکنر 15

 با متعلقات دستگاه1 استاندارد دیتا پروژکتور 16

  سری1 ایمنی در کارگاه وستر آموزشیپ 17

  عدد 10 اکسیژن  رگوالتور 18

  عدد 10 استیلن رگوالتور 19

  عدد 2 صدم کی میکرومتر 20

  عدد 2 یمتریلیم سنج گام 21

  عدد 3 رهیگ 4 به همراه ساده با متعلقات میزکار 22

  عدد 5 وات 2600 سنگ  رز بزرگ 23

  عدد 5 وات 720 مینی سنگ 24

  عدد 1 وات 2200 دستگاه پرو یل بر 25
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 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام رديف

  عدد 1 وات 1500 دستگاه سنباده زن نواری 26

  عدد 1 وات 500 سنگ محک دو طر ه 27

  عدد 1 تک  از دریل رومیزی 28

  عدد 3 دو قلو گاری حمل کپسول 29

  ددع 2 تک  از  ن ایستاده 30

  عدد 1 میل 10برای برش  قیچی ورق بری اهرمی 31

  عدد 1 بار 15 –لیتری  100با مخزن  مپرسور هواک 32

  عدد 5 کپسولی رگوالتور گاز  شار قوی 33

  عدد 5 لیتری 40 کپسول بوتان 34

  عدد 2 دستی دریل  35

  سری1 با کلیه لوازم های اولیهجعبه کمک 36

  عدد1 مخصوص رایانه میز 37

  عدد 5 میز آزمایشگاهی میز کار 38

  عدد15 دسته دار صندلی 39

  عدد1 طبی و چرخدار صندلی مربی 40

 توجه : 

 نظر گرفته شود.  نفر در 15تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  -
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 واد مبرگه استاندارد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام رديف

  لیتر 10 40-10 روغن 1

  لیتر 2 نسوز گریس 2

  عدد 5 متر 5 -اکسیژن(دو قلو )سوخت و  شیلنگ 3

  کیلو 300 کربن استیل –میلیمتر  2ضخامت  ورق  4

  کیلو 500 کربن استیل –میلیمتر  5ضخامت  ورق  5

  شاخه 5 سیاه -اینچ  2/1 لوله 6

  شاخه 5 سیاه -اینچ  1 لوله 7

  شاخه 5 سیاه -اینچ  2 لوله 8

 م م 2.4ضخامت  کیلو RG45 – RG60 – RG65 150  یلر جوشکاری 9

  لیتر 1 جوشکاری  الکس  10

  کپسول 15 استیلن گاز سوختنی 11

  کپسول 5 بوتان گاز سوختنی 12

  کپسول 15 استاندارد گاز اکسیژن 13

  جفت 15 جوشکاری دستکش 14

  دست 15 ایمنی لباس کار  15

  عدد 15 استاندارد عینک سنگ زنی 16

  عدد 15 مخصوص جوشکاری گاز عینک جوشکاری 17

  بسته 1 صنعتی چخماق  ندک 18

  طاقه 1 تنظیف پارچه  19

  عدد 20 نسوز آجر  20

  عدد 15 جوشکاری پیش بند  21

  عدد 10 کاسه ای وایر برس 22

  عدد 10 خورشیدی وایر برس 23

  عدد 10 استاندارد برس سیمی 24

  عدد 20 مینی -بزرگ  صفحه سنگ ساب 25

  عدد 20 مینی -بزرگ  شصفحه سنگ بر 26

  عدد 5 پرو یل بر صفحه برش  27

  رول 1 استاندارد رول ورق سمباده 28
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 واد مبرگه استاندارد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام رديف

  عدد 2 زبر –نرم  صفحه ساب محک 29

  عدد 50 اینچ 4/3و  2/1 بست شلنگ 30

  ورق 5 نرم سمباده کاغذ 31

  گالن 1 معمولی مایع دستشویی 32

  عدد 50 استاندارد تیغه اره 33

  سری 1 انواع سایزها از هر نمونه مته 34

  جعبه 1 انواع سایزها از هر نمونه میخ پرچ 35

  عدد 10 مسواکی برس  36

 توجه : 

 سبه شود.نفر محا 15مواد مصرفي به ازاء کارگاه به ظرفیت  -

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام رديف

  عدد 8 متوسط انبردست آهنگری 1

  سری 1 انواع آچار تخت آچار 2

  سری 1 انواع آچار آچار رینگی 3

  عدد 8 استاندارد سوزن نازل 4

  عدد 8 متری 5 متر نواری 5

  عدد 5 استاندارد انواع هویه 6

  عدد 8 ستانداردا  ندک 7

  عدد 8 متوسط انبر دست 8

  عدد 8 متوسط دمباریک 9

  عدد 8 متوسط سیم چین 10

  سری 1 انواع پیچ گوشتی پیچ گوشتی 11

  عدد 8 استاندارد خطکش 12

  عدد 8 استاندارد سوزن خطکشی 13

  عدد 8 استاندارد گونیا 14

  عدد 8 استاندارد اچار  رانسه 15

  عدد 8 استاندارد قیچی ورق بری 16
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  د ابزار برگه استاندار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام رديف

  عدد 10  لزی سطل آب 17

  عدد 2 پک کامل باری سایز های مختلف تمیز کاری مشعلسوزن  18

  عدد 20 سوخت  لش بک 19

  عدد 20 اکسیژن  لش بک 20

  عدد 8 معمولی بر قفلیان 21

  عدد 8 استاندارد کولیس 22

  عدد 8 استاندارد تراز 23

  عدد 8 یمعمول سنبه نشان 24

  عدد 8 سبک و سنگین چکش 25

  عدد 8 معمولی کمان اره 26

  عدد 8 استاندارد لوله بر 27

  عدد 8 استاندارد گیره لوله رومیزی 28

  عدد 8 استاندارد گیره صحرایی 29

  عدد 8 ست کامل سوهان 30

  عدد 8 ست کامل قالویز 31

  عدد 8 دستی حدیده 32

  عدد 8 استاندارد پرچ دستگاه 33

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 15ابزار به ازاء هر  -

  

 


