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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

     طبقه چهارم  -اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
  -اي كـشور   سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه      - خوش نبش چهارراه 

  1345653868: كدپستي               مجطبقه پن
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

WWW.IRANTVTO.IR      
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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  )1 درجه ( در و پنجره ساز پروفيل آهني:نام شغل    

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :لشغ مشخصات عمومي
 ،از عهده انجام خمكاري پروفيل ها و سپري و تسمه بتواند در و پنجره ساز پروفيل آهني كسي است كه 

 ،  ساخت انواع درهاي حياطي تزئيني ، ساخت پله ساده فلزي  ،ساخت نرده ها و آالچيق هاي فرم دار 
 ، باغي و گاراژي   ساخت انواع درهاي لواليي، ساخت درهاي كشويي ، پرچكاري ،ساخت درهاي ريلي 

  كشيدن كروكي انواع در و ،اندازه گيري ابعاد در و پنجره و پله و نرده و نورگير و آالچيق از روي ساختمان  
 .برآيد برآورد وزن مصنوعات از روي نقشه طرح شده  ،پنجره و نرده و پله ساده و نورگير و آالچيق 

   وروديويژگي هاي كارآموز
   سال سابقه كار 10 سال سابقه كار يا بي سواد با 5 يا پنجم ابتدايي با  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني  : توانايي جسميحداقل 

 سال سابقه كار در و 10داشتن گواهينامه كمك در و پنجره ساز پروفيل آهني يا   :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  روفيل آهنيپنجره ساز پ

  موزشي آ دوره طول
  ساعت       186         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        37         :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      149        :                 ـ زمان آموزش عملي

  عتسا           -     :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت         -      :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت         -          :       زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
 مطابق دستورالعملهاي دفتر سنجش و ارزشيابي مهارت      

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  مرتبط  ليسانس  :حداقل سطح تحصيالت 
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  )1درجه (  در و پنجره ساز پروفيل آهني:   نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  ) سپري و تسمه ها ، نبشي ،فرم دادن پروفيل ها ( توانايي خمكاري   1
  )تزئيني ( توانايي ساخت نرده و آالچيق هاي فرم دار   2
  توانايي ساخت پله ساده فلزي    3
  توانايي ساخت انواع درهاي حياطي تزئيني   4
  توانايي ساخت درهاي ريلي   5
  توانايي پرچكاري  6
  توانايي ساخت درهاي كشويي  7
  توانايي ساخت انواع درهاي لواليي باغي و گاراژي  8
و آالچيق از روي   نورگير ،  نرده  ، پله ،توانايي اندازه گيري ابعاد در و پنجره   9

  ساختمان
 نورگير و آالچيق بـا در نظـر گـرفتن ، پله ساده    ، نرده   ،كشيدن كروكي انواع در و پنجره       توانايي    10

  اندازه هاي گرفته شده
  توانايي  برآوردن وزن مصنوعات از روي نقشه طرح داده شده   11
  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  12
  يري رفتار حرفه اي توانايي بكارگ  13
  توانايي كار آفريني   14

  
  

  

 



 3

  
  )1درجه (  در و پنجره ساز پروفيل آهني:   نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 سـپري و  ، نبشي ،فرم دادن پروفيل ها     ( توانايي خمكاري     1
  )تسمه ها 

2  19  21  

        مكاري و فرم دادنآشنايي با مفهوم خ  1-1
        خمكاري و متعلقات آنآشنايي با دستگاه   2-1

        آشنايي با ابزار و وسايل مورد نياز در خمكاري  3-1

4-1  
شناسايي اصول خمكاري و فرم دادن انواع پروفيل ها ي نبشي سـپري و              

  تسمه ها 
      

         ساخت نيم دايره از نبشي-  

         خمكاري و فرم دادن از دو جهت-  

        يا چكش و سندان ) دايره كامل (  خمكاري و فرم دادن چهار سو -  

        حناء يا دادن جهت ان) فيكسچر(  ساخت شابلون -  

         فرم دادن چهار سوها ميل گرد به كمك فيكسچر-  

        پروفيل به كمك دستگاه خم كن  فرم دادن خمكاري -  

  22  20  2  )تزئيني ( ر توانايي ساخت نرده و آالچيق هاي فرم دا  2

        آشنايي با نقشه كار  1-2

        شناسايي اصول خواندن و پياده كردن نقشه   2-2

         خواندن و پياده كردن نقشه-  

        شناسايي اصول طراحي يا تهيه نقشه مورد نظر مشتري   3-2
         مشتريدلخواه تهيه نقشه -  

        شناسايي اصول ساخت نرده فرم دار تزئيني   4-2

        ساخت نرده فرم دار تزئيني -  
        شناسايي اصول ساخت آالچيق يا فرم تزئيني   5-2

         ساخت آالچيق يا فرم تزئيني-  
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  )1درجه (  در و پنجره ساز پروفيل آهني:   نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  18  14  4  ده فلزي  توانايي ساخت پله سا  3

        آشنايي با نقشه هاي پله  1-3
        آشنايي با حداقل و حداكثر ارتفاع استاندارد پله  2-3
        آشنايي با انواع پله   3-3

         ساده -  

         مارپيچ-  

        شناسايي اصول ساخت پله فلزي   4-3

         ساخت پله فلزي-  

  18  14  4   توانايي ساخت انواع درهاي حياطي تزئيني  4

        آشنايي با انواع درب   1-4

        آشنايي با نقشه اجرايي درب  2-4

        آشنايي با فرم ها و تزئين درب ها  3-4

        شناسايي اصول طراحي يا تهيه نقشه درب ها و تزئين  4-4

          طراحي يا تهيه نقشه درب هاي تزئيني-  

         اصول ساخت درب حياطي تزئيني يشناساي  5-4
        ساخت درب حياطي تزئيني -  
  16  12  4  توانايي ساخت درهاي ريلي   5

        آشنايي با نقشه هاي درب ريلي  1-5
        آشنايي با طراحي يا تهيه نقشه درب ريلي   2-5
        آشنايي با ابزار و تجهيزات مورد نياز  3-5

        شناسايي اصول ساخت درب هاي ريلي   4-5

         تهيه طرح يا نقشه كار-  

        مورد نياز  تهيه ابزار و موارد -  
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  )1درجه (  در و پنجره ساز پروفيل آهني:   نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         ساخت درب ريلي معمولي -  
         ساخت درب ريلي تاشو -  

         درب ريلي شناسايي اصول ساخت و نصب اجزاء مورد نياز  5-5
         ساخت ناوداني و نصب آن-  
         نصب قرقره ها-  

         نصب بلبرينگ ها-  

         نصب ساي اجزاء درب ريلي -  

  4  3  1  توانايي پرچكاري  6

        آشنايي با مفهوم پرچكاري  1-6

        آشنايي با دستگاه پرچ  2-6

         دستي -  

         برقي -  

         باري -  

        آشنايي با انواع پرچ در سايزهاي مختلف   3-6

        نسبت به قطعه كارآشنايي با اندازه هاي ميخ پرچ   4-6
        شناسايي اصول پرچكاري  5-6

         سوراخ كردن قطعه كار به اندازه مورد نياز-  
         پرچكاري دو قطعه نسبت بهم ثابت -  

         پرچكاري دو قطعه نسبت بهم متحرك -  

  18  15  3  يي ساخت درهاي كشوييتوانا  7

        آشنايي با نقشه درب هاي كشويي  1-7

        آشنايي با تهيه طرح با نقشه كار  2-7

        آشنايي با ابزار كار مناسب   3-7
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  )1درجه (  در و پنجره ساز پروفيل آهني:   نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول ساخت درب هاي كشويي   4-7
         تهيه طرح-  
         تهيه ابزار كار-  
         تهيه مواد مورد نياز-  
         ساخت درب هاي كشويي -  

  17  15  2  توانايي ساخت انواع درهاي لواليي باغي و گاراژي  8

        آشنايي با نقشه كار  1-8

        آشنايي با تهيه طرح با نقشه درب  2-8

        آشنايي با اجزاء درب هاي بائي و گاراژي  3-8

        ع درب هاي لواليي شناسايي اصول ساخت انوا  4-8

         تهيه طرح يا نقشه كار-   

         تهيه ابزار و مواد مورد نياز-  

         ساخت درب لواليي باغي-  

         ساخت درب لواليي گاراژي-  

 ،  نـرده       ، پلـه    ،توانايي اندازه گيري ابعـاد در و پنجـره            9

  و آالچيق از روي ساختماننورگير 

3  9  12  

        آشنايي با ابزار اندازه گيري   1-9
        آشنايي با نقشه خواني و پياده كرد آن   2-9

3-9  
 درب و پنجـره   شناسايي اصول اندازه گيري و در نظـر گـرفتن فواصـل               

  نسبت به ديوارها و سقف و كف از روي ساختمان
      

        ازه گيري ابعاد درب و پنجره اند-  
         اندازه گيري پله -  
         اندازه گيري نرده -  
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  )1درجه (  در و پنجره ساز پروفيل آهني:   نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         اندازه گيري نورگير -  
         اندازه گيري آالچيق-  
 پله ساده   ، نرده   ،ايي كشيدن كروكي انواع در و پنجره        توان  10

   نورگير و آالچيق با در نظر گرفتن  اندازه هاي گرفته شده،

4  16  20  

        آشنايي با مقياسها  1-10
        آشنايي با نقشه خواني  2-10

        آشنايي با رسم كروكي  3-10

        اي گرفته شده شناسايي اصول كشيدن كروكي با در نظر گرفتن اندازه ه  4-10

        پنجره رسم كروكي -  

         رسم كروكي درب-  

         رسم كروكي نرده-  

         رسم كروكي پله ساده-  

         رسم كروكي نورگير -  

         رسم كروكي آالچيق -  

توانايي  برآوردن وزن مـصنوعات از روي نقـشه طـرح داده               11
  شده 

1  9  10  

        ...... تسمه  و ، نبشي و سپري –آشنايي با جداول پروفيلها   1-11
        شناسايي اصول محاسبه وزن مواد مصرفي از روي نقشه   2-11

         اصول محاسبه وزن پروفيل مصرفي از روي نقشه-  
        مصرفي از روي نقشه اصول محاسبه وزن نبشي -  

         اصول محاسبه مواد و ابزار هاي مورد نياز مطابق نقشه طراحي شده -  
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   ) 1درجه( كمك در و پنجره ساز پروفيل آهني:       نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  3  4توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار 12

        آشنايي با ضوابط و دستورالعملهاي ايمني  1-12

        لي و علل بروز آنهاآشنايي با حوادث شغ  2-12

        آشنايي با وسايل ايمني و حفاظتي بهداشت كار و كاربرد آنها   3-12

         لباس كار-  

         كفش كار-  

         دستكش كار-  

         كاله ايمني-  

         كمربند ايمني-  

         عينك ايمني-  

و شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمنـي و حفـاظتي                4-12
  بهداشت كار 

      

        آشنايي با عوارض جانبي و اصول انجام كمكهاي اوليه   5-12

        آشنايي با آتش سوزي و اصول آتش نشاني  6-12

        آشنايي با موارد ايمني و كمك اوليه در برق گرفتگي  7-12

        )حفاظت و بهداشت كار( آشنايي با فصل چهارم قانون كار   8-12

  3  -  3  ري رفتار حرفه اي توانايي بكارگي  13

        آشنايي با ويژگي اخالق اسالمي  1-13

        آشنايي با ويژگي اخالق فردي  2-13

        آشنايي با مسئوليت پذيري   3-13

       آشنايي با وجدان كاري  4-13

        آشنايي با انضباط كار  5-13

        دثهآشنايي با روشهاي تسلط بر رفتار و حفظ خونسردي هنگام بروز حا  6-13
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   ) 1درجه( كمك در و پنجره ساز پروفيل آهني:       نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        توانايي كارآفريني   14

        شناسايي قوانين كار جمهوري اسالمي ايران  1-14

         شرايط كار – فصل سوم قانون كار -  

         آموزش و اشتغال – قانون كار  فصل پنجم-  

         تشكل هاي كارگري و كارفرمايي – فصل ششم قانون كار -  

         مراجع حل اختالف – فصل نهم قانون كار -  

         انواع پيمان نامه هاي كاري -  

        شناسايي تشخيص بيمه كار  3-14

         بيمه هاي مسئوليتي -  

         بيمه هاي اجتماعي -  

        ه هاي كار بيم-  

        شناسايي مقررات عمومي محل كار  4-14

         ورود و خروج از محل كار-  

         زمانهاي استراحت -  

         هماهنگي الزم با مسئوليت محل كار-  

        شناسايي اصول تشخيص روشهاي كاريابي   5-14

          شناخت روشهاي كاريابي-  

         شناخت موسسات كاريابي-  

 ، اصناف ،  انجمن ها ،اتحاديه ها ( نگاههاي اقتصادي  شناخت ب-  
( ....  
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   ) 1درجه( كمك در و پنجره ساز پروفيل آهني:       نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      دستگاه خمكاري هيدروليكي   1
      كي چكش پالستي  2
      چكش الستيكي  3
      ترانسفورماتور جوشكاري  4
      گونياي ساده  5
      ماسك و كاله  6
       بازو بند ،پيش بند   7
       كفش حفاظتي،دستكش   8
      قالب پرچكاري  9
       متري 3متر فلزي   10

 

  

 


