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  دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 6/1/8617شايستگي :  آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مه های درسيآدرس  دفتر طرح و برنا

 پالك ، ای کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 1، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادی    –تهران 

150 

 11510099 – 0تلفن                                                     11044668دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونیكي : 

 

 

 

 
 

انه کنتارل هوشامند موتورخاناه    نصاب ساام  ،بهینه ساازی مصارف انرژی  اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته 

 :سرمايشي )چیلر تراکمي( 

  حاتمیان محمد علي ،سید محسن جاللي  ،ارژنگ بهادری ،آقايان رامک فرح آبادی  )دبیر کمیسیون(-

 

   : همكار برای تدوين استاندارد آموزش شايستگيحوزه های حرفه ای و تخصصي 

 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت   -

 رژی  شرکت پیشران ان -

 سازمان بهره خوری انرژی ايران )سابا(-

 دفتر  طرح و برنامه های درسي سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور -

 فرآيند اصالح و بازنگری :  

- 

- 
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   شايستگي    شغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

 رشته تحصیلي آخرين مدرك تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف
شغل و 

 سمت 
 ايمیل تلفن و، آدرس   سابقه کار مرتبط

مهندس  کارشناس ارشد احمد فضلي 6

سیستمهای 

 انرژی

کارشناس 

ارشد 

بهینه 

 سازی

 تلفن ثابت : سال 8

 90619586194تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس : 

مكانیک  کارشناس سید مهدی طاهری 1

 سیاالت

کارشناس 

تحقیق و 

 توسعه

 تلفن ثابت : سال 1

 90615796619تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس : 

 

مهندس  کارشناس حامي دل زنده 9 

 –صنايع 

تكنولوژی 

 صنعتي

کارشناس 

 فني

 بت :تلفن ثا سال 8

 90615648149تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس : 

 

 

 
مهندس  کارشناس احمد رضا توکلي  4

مكانیک 

 جامدات

رئیس 

گروه 

 مديريت

 تلفن ثابت : سال 65

 90615111714تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :

 

مهندس  کارشناس  امین امین  فر  5 

مكانیک 

 سیاالت

مدير 

پروژه 

های 

شرکت 

 مبنا 

 لفن ثابت :ت سال 7

 90615995140تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس : 

 

 تلفن ثابت :      1

 تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس :

 تلفن ثابت :      8

 تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس :
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

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

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

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

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 زشي . رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آمو

 ويژگي کارآموز ورودی : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 کارورزی:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باه صاورت     د كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فردار
 با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشیابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ه، كه شاامل سا  آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  فرآيند جمع

 اي خواهد بود .  ررفه

 صالحیت حرفه ای مربیان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 ي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . تواناي

 دانش : 
رياوي . كه مي تواند شامل علوم پايه ) رداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

 زبان فني باشد .  ، تكنولوژي و، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيفيك 

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

 نگرش : 
 باشد .  مجموعه اي از رفتارهاي عاط ي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق ررفه اي مي 

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

 توجهات زيست محیطي :

 مالرظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
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 شايستگي : استاندارد آموزش نام 

 صب سامانه كنترل هوشمند موتورخانه سرماي  )چيلر تراكمي(ن

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

نه سازي مصرف انرژي كه يشايستگي است از روزه به نصب سامانه كنترل هوشمند موتورخانه سرماي  )چيلر تراكمي(

مكان يابي و نصب  سامانه  ،كمي()چيلر ترا سامانه كنترل هوشمند سرماي  شامل كارهايي از قبيل بررسي عملكرد

راه اندازي  ،نصب و رفع عيب سنسورهاي ررارتي ،سيم كشي ،موتورخانه سرمايشي )چيلر تراكمي( ،كنترل هوشمند

آموزش نحوه  ،شيت )بروه نصب( و وواهي نصبتهيه ديتا ،سامانه كنترل هوشمند موتورخانه سرمايشي )چيلر تراكمي(

  ،به مدير ساختمان و يا مسئول تاسيسات مي باشد كد با رشته هاي تعميركار چيلركاربري سامانه كنترل هوشمند 

 برودتي در ارتباط است. -سرپرست ررارت

 : ورودیويژگي های کارآموز 

 پايان دوره راهنماييمیزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت کامل جسمي و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ارد ند: مهارت های پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   19طول دوره آموزش             :   

 ساعت   5/7 ا زمان آموزش نظری       :  

 ساعت5/16ا زمان آموزش عملي        :   

 ساعت    99کارورزی               :   زمان ا 

  ساعت     - ا زمان پروژه                   :    

 ) به درصد ( بودجه بندی ارزشیابي 

 ٪15:  کتبي -

 ٪15عملي : -

 ٪69اخالق حرفه ای : -

 صالحیت های حرفه ای مربیان :

 سال سابقه كار م يد  3كارشناس مكانيك سياالت يا مهندسي تاسيسات ررارتي و برودتي با 
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 ( :  اصطالحي)  استاندارد دقیق تعريف ٭

تراکمي( ساختمان مي گردد اين وتورخانه سرمايش مرکزی )چیلر اين سامانه باعث بهینه سازی مصرف برق در م

 ،سامانه متناسب با تغییرات دمای هوای بیرون و ساعت کاربری ساختمان و بر اساس نیاز بار برودتي ساختمان 

ا ر پمپها و فنهای برج خنک کننده( ،پمپهای آب سرد ،کلید اداوات برقي موتور خانه سرمايش )از قبیل  کمپرسورها

 راهبری مي نمايد.

 

 

 ( : جهاني مشابه اصطالحات و)  استاندارد انگلیسي اصطالح ٭

Installer  of  central  contoller 

 

 

 

 

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

 استاندارد آموزشي شغل سرپرست تاسيسات ررارت و برودت مركفي 

 يركار چيلر تراكمي استاندارد آموزشي شغل تعم

 استاندارد آموزش شغل كارور تاسيسات برودتي و ورمايي 

 استاندارد آموزش شغل متخصص تاسيسات ررارت و برودتي )ناپيوسته(

 

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

 ...........................طبق سند و مرجع ...........       الف : جزو مشاغل عادی 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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                        1شايستگيآموزش استاندارد 

 2كارها  -

 عناوين رديف

 كنترل هوشمند سرماي  )چيلر تراكمي( بررسي عملكرد سامانه 6

 مكان يابي و نصب سامانه كنترل هوشمند موتورخانه سرماي  )چيلر تراكمي( 1

 اي ررارتي نصب و رفع  عيب سنسوره ،كشيسيم  9

 راه اندازي سامانه كنترل هوشمند موتورخانه سرماي  )چيلر تراكمي( 4

 تهيه ديتا شيت )بروه( و وواهي نصب 5

 آموزش نحوه كاربري سامانه كنترل هوشمند به مدير ساختمان و يا مسئول تاسيسات  1

8  

7  

0  

69  

66  

61  

69  

64  

65  
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 Occupational / Competency Standard      
2
 . Competency / task 
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 موزش استاندارد آ

  ي تحليل آموزش بروه -

 عنوان : 

 بررسي عملكرد سامانه كنترل هوشمند سرماي  )چيلرتراكمي(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 5/1 5/2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

) چيلر مركفي   سرمايموتورخانه     دان  :

  تراكمي (

 فازمتر

 آمپرمتر

 كامپيوتر

 ويدئوپروژكتور

 تخته وايت برد

 پرده ويدئو پروژكتور

 ليفر

 ماژيك

 تخته پاک كن

 صندلي كارآموز

 صندلي مربي

 ميف مربي

 دستك  عايق برق

 ك   عايق برق

 لباس كار مناسب

 عينك كار

 سيم چين

 تستر فاز 

 چراغ قوه

يويي سامانه كنترل هوشمند راد

 پايانه هاي ررارتي دهنده دار 

 ويرنده رادئويي فن كوئل 

 ويرنده رادئويي كولر وازي

   5/0 لفوم است اده از سامانه كنترل هوشمند سرماي  -

و پايانه هااي   لفوم است اده از سامانه كنترل هوشمند رادئويي-

 ررارتي دهنده دار از قبيل فن كويل

5/0   

    

    مهارت :

  5/0  بررسي صحت عملكرد كليد تجهيفات الكتريكي و مكانيكي -

بررسااي صااحت عملكاارد ترموسااتاتها و ادوات كنترلااي     -

 كمپرسورها و تنظيم صحيح آنها

 5/0  

بررسي صحت عملكرد تابلو برق موتورخانه )سيساتم فرماان   -

 پمپها و فن برج(

 5/0  

 نگرش :

 فات الكتريكي و مكانيكي دقت در بررسي صحت عملكرد كليد تجهي-

 دقت در بررسي صحت عملكرد ترموستاتها و ادوات كنترلي كمپرسورها و تنظيم صحيح آنها

 دقت در بررسي صحت عملكرد تابلو  برق موتورخانه )سيستم فرمان پمپها و فن برج( -

 ايمني و بهداشت : 

 است اده از لباس كارمناسب -

 و عينك كارمناسبك    ،است اده از دستك -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 توجه به وجود اسيدها و روغنها و وازها در موتورخانه -

 عدم تخليه مبرد و روغن كمپرسور ها-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 
ورخانه سرماي  مكان يابي و نصب سامانه كنترل هوشمند موت

 )چيلر تراكمي(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/1 6 15/7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 -موتورخانه سرماي  مركفي     دان  :

سامانه كنترل هوشمند موتورخانه 

 –دريل و مته  -سرمايشي 

 –سيم چين  -فازمتر كوچك 

پرس سر  –سر سيم  –چراغ قوه 

 –ورد بر  –شماره سيم  –سيم 

انبردست  –لوله خرطومي فلفي 

ولند پالستيكي و   -دمباريك  –

 -فلفي 

 -سو  4سو  و  2پيچ ووشتي 

  -كاتر  –چك  آهني 

رشته  2كابل  -پيچ و رولپالک 

 3بست كمربندي در  -اي برق 

 لنت برق  -برق ترمينال  -سايف 

 ميخ -پريف برق روكار

 بست رولپالک ديواري

پرده  -ويدئو پروژكتور  -كامپيوتر 

 -ويدئو پروژكتور 

ماژيك   -ليفر  –تخته وايت برد 

صندلي  -تخته پاک كن  -

ميف  -صندلي مربي  -كارآموز 

دستك   -عينك محافظ -مربي 

 -ك   عايق برق  -عايق برق 

هي سه را –لباس كار مناسب 

 برق

   5/0 نحوه مكان يابي و نصب سامانه -

نحوه سري كاري برق خروجيهاي سامانه و تامين برق منباع  -
 تغذيه سامانه 

5/0   

   5/0 بروه هشدار -

    مهارت :

  45/0  انتخاب مكان مناسب و نصب سامانه -

سري كاري برق خروجيهاي سامانه و تامين برق منبع تغذياه  -
 سامانه 

 5  

  15/0  نصب بروه هشدار -

 نگرش :

 دقت در انتخاب مكان مناسب و نصب سامانه -

دقت در تامين برق منبع تغذيه سامانه و سري كاري برق خروجيهاي سامانه با تابلو برق -
 موتورخانه 

 دقت در عدم جابجايي اسيدهاي موجود در موتورخانه -

 كمپرسورها  دقت در عدم تخليه مبرد و روغن-

 ايمني و بهداشت : 

 است اده از لباس كارمناسب -

 ك   و عينك كارمناسب ،است اده از دستك -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 توجه به وجود اسيدها و روغنها و وازها در موتورخانه -

 عدم تخليه مبرد و روغن كمپرسور ها-
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 نصب و رفع عيب سنسورهاي ررارتي ،سيم كشي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

45/2 5 45/7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –ي  مركفيموتورخانه سرما    دان  :

سامانه كنترل هوشمند موتورخانه 

سنسورهاي ررارتي  –سرمايشي 

 –قاب سنسور محيط بيرون   –

بست  -قاب سنسور داخل 

سيم چين  –سايف  3كمربندي در 

 –Aerotapeعايق ررارتي  –

 –هويه  –قطب نما  –نردبان 

وارني   –روغن قلع  –قلع 

مته  –دريل  – 1/  5و  4شماره 

 –ک ديواري بست رولپال –

 –پيچ ووشتي  –فازمتركوچك 

ويدئو  –كامپيوتر  –چك  آهني 

پرده ويدئو پروژكتور  –پروژكتور 

لوله  –تخته وايت برد  -ليفر   –

تخته  –ماژيك  -خرطومي فلفي 

 –صندلي كار آموز  –پاک كن 

 –ميف مربي  –صندلي مربي 

 – عينك محافظ –لباس كار 

 ولند پالستيكي و فلفي

   45/0 نصب  سنسورهاي ررارتي  موقعيت-

   45/0 نحوه سيم كشي سنسورهاي ررارتي-

   15/0 نحوه است اده از قطب نما -

ايرادات ارتمالي پي  آمده در سنسورهاي ررارتاي و لحايم    -

 كاري

1   

    مهارت :

  4  نصب سنسورهاي ررارتي -

  1  دريل و لحيم كاري  ،است اده از قطب نما-

-    

 نگرش :

 دقت در نصب و سيم كشي سنسورهاي ررارتي -

 دريل و لحيم كاري  ،دقت در است اده از قطب نما-

 ايمني و بهداشت : 

 است اده از لباس كارمناسب -

 ك   و عينك كارمناسب ،است اده از دستك -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 جه به وجود اسيدها و روغنها و وازها در موتورخانه تو-

 عدم تخليه مبرد و روغن كمپرسور ها-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

راه اندازي سامانه كنترل هوشمند موتورخانه سرماي  )چيلر 

 تراكمي(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/1 5/4 6 

 ايمني  ،نگرش  رت ،مها ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –موتورخانه سرماي  مركفي    دان  :

سامانه كنترل هوشمند 

كامپيوتر –موتورخانه سرمايشي 

پرده  –ويدئو پروژكتور  –

تخته وايت  –ويدئو پروژكتور 

تخته   -ليفر  –ماژيك  –برد 

 –صندلي كار آموز  –پاک كن 

 ميف مربي –صندلي مربي 

   5/0 برودتي و كاربري ساختمان ،شرايط فيفيكي -

   5/0 پارامترهاي تنظيمي سامانه -

   5/0 ووعيت عملكرد صحيح سامانه بعد از نصب و رفع عيب -

    مهارت :

  3  تنظيم پارمترهاي سامانه -

  5/1  نصب و رفع عيب  بررسي عملكرد صحيح سامانه بعد از-

-    

 نگرش :

 دقت در بررسي عملكرد صحيح سامانه بعد از نصب و رفع عيب -

 دقت در تنظيم پارمترهاي سامانه -

 ايمني و بهداشت : 

 است اده از لباس كارمناسب -

 ك   و عينك كارمناسب ،است اده از دستك -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 توجه به وجود اسيدها و روغنها و وازها در موتورخانه -

 عدم تخليه مبرد و روغن كمپرسور ها-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 تهيه ديتا شيت )بروه( و وواهي نصب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/0 1 5/1 

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

موتورخانه سرماي  مركفي     دان  :

سامانه كنترل  –آبگرم 

 سرمايشيموتورخانه هوشمند 

 –دوربين عكسبرداري  –

 –ويدئو پروژكتور  –كامپيوتر 

  -ليفر  –پرده ويدئو پروژكتور 

صندلي  –وز صندلي كار آم

 ميف مربي –مربي 

   دقيقه15 لفوم عكسبرداري از سامانه بعد از نصب-

   دقيقه15 چگونگي عكسبرداري از سامانه بعد از نصب-

-    

    مهارت :

  5/0  عكسبرداري از تجهيفات موتورخانه -

  5/0  عكسبرداري از سامانه و متعلقات بعد از نصب -

-    

 نگرش :

 دقت در تنظيم زاويه و فاصله مناسب جهت عكسبرداري-

 دقت درلفوم عكسبرداري-

 ايمني و بهداشت : 

 است اده از لباس كارمناسب -

 ك   و عينك كارمناسب ،است اده از دستك -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 زها در موتورخانه توجه به وجود اسيدها و روغنها و وا-

 عدم تخليه مبرد و روغن كمپرسور ها-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

آموزش نحوه كاربري سامانه كنترل هوشمند به مدير 

 ساختمان و يا مسئول تاسيسات

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

 15/2 5/1 دقيقه45

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –موتورخانه سرماي  مركفي     دان  :

سامانه كنترل هوشمند 

فرم  -موتورخانه سرمايشي 

فرم وواهي نصب  –ديتاشيت 

ويدئو پروژكتور  –كامپيوتر  –

ليفر  –پرده ويدئو پروژكتور  –

لي صند –صندلي كارآموز  -

 ميف مربي –مربي 

   5/0 فرم ديتاشيت )بروه نصب(-

   دقيقه15 فرم وواهي نصب -

-    

    مهارت :

  دقيقه45  تكميل فرم ديتاشيت و تاييد از طرف مدير ساختمان-

  دقيقه45  تكميل فرم وواهي نصب و تاييد از طرف مدير ساختمان -

-    

 نگرش :

 ي ديتاشيت و وواهي نصب دقت در تكميل فرمها-

 دقت در اخذ تاييد از مدير ساختمان-

 ايمني و بهداشت : 

 است اده از لباس كارمناسب -

 ك   و عينك كارمناسب ،است اده از دستك -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 انه توجه به وجود اسيدها و روغنها و وازها در موتورخ-

 عدم تخليه مبرد و روغن كمپرسور ها-
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 ؟

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

 2:45 2 دقيقه45

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –وتورخانه سرماي  مركفيم    دان  :

سامانه كنترل هوشمند 

 -موتورخانه سرمايشي  

 –بروشور  –دفترچه راهنما 

صندلي كارآموز   -كاريكاتور 

 ميف مربي –صندلي مربي  –

   15/0 چگونگي نحوه ارائه مطالب آموزشي -

   15/0 روش مناسب فن بيان -

و كاريكاتورهاي  وارانتي و بروشور ،لفوم ارائه دفترچه راهنما -

 آموزشي

15/0   

    مهارت :

  1  ارائه مطالب آموزشي مورد نياز براي راهبري سامانه -

وااارانتي و بروشااور و كاريكاتورهاااي  ،دفترچااه راهنماااارائااه -

 آموزشي

 5/0  

پرس  و پاسخ از فرد آموزش ديده جهت اطمينان از صحت  -

 آموزش

 5/0  

 نگرش :

 وارانتي و بروشور و كاريكاتورهاي آموزشي ،ه دفترچه راهنمادقت در ارائ-

 دقت ارائه مطالب آموزش-

 دقت در پرس  و پاسخ-

 ايمني و بهداشت : 

 است اده از لباس كارمناسب -

 ك   و عينك كارمناسب ،است اده از دستك -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 جه به وجود اسيدها و روغنها و وازها در موتورخانه تو-

 عدم تخليه مبرد و روغن كمپرسور ها-
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  بروه استاندارد تجهيفات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  EMS 812 6 سامانه كنترل هوشمند 1

  7 درجه 1/0سنسور ديجيتالي با دقت  سنسور ررارتي 2

  ABS 6 قاب سنسور محيط بيرون 3

  ABS 6 قاب سنسور داخل 4

5 
سامانه كنترل هوشمند راديويي 

 پايانه هاي ررارتي دمنده دار
RFC 444 6 

 

  CFM 1 200 فن كوئل 6

  WR 4001 1 ويرنده فركانس راديويي 7

  6 32-160 پمپ چيلدواتر 8

  KW 1 55/0و  HP 0/  75 الكتروموتور 9

  6 32 – 160 پمپ كندانسور 10

  6 تن برودت 20  چيلر تراكمي 11

  6 تن 30 برج خنك كننده فايبروالس 12

  Lit 6 50 منبع انبساط  13

  6 با كليه متعلقات تابلو برق موتورخانه 14

15 
شبكه لوله كشي تاسيسات 

 موتورخانه سرماي  مركفي
   

16 
متعلقات مربوط به شبكه لوله 

 تاسيسات كشي
   

     

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  65تجهیزات برای يک کارگاه به ظرفیت  -
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 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

 6 با كليه لوازم و قطعات جانبي  P4 كامپيوتر 17
مجهز به نرم افزار 

Office 2003 

  6 مرغوب ويدئو پروژكتور 18

  6 متر 3*2با ابعاد  پروژكتورپرده ويدئو  19

  6 متر 2*  5/1با ابعاد  تخته وايت برد 20

  6 مرغوب تخته پاک كن 21

  65 چوبي صندلي كارآموز 22

  6 چرخدار صندلي مربي 23

  6 متر 1*  2با ابعاد  ميف مربي 23

  9 مگاپيكسل 5 دوربين عكسبرداري 24

  6 مرغوب ( Pointer )ليفر  25

26 
نه كنترل هوشمند رادئويي ساما

 پايانه هاي ررارتي 
RFC444 6  

  WR4001 1 ويرنده رادئويي فن كوئل 27

  WR4002 6 ويرنده رادئويي كولر وازي 28
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 بروه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته Cm 10 9 بست كمربندي كوچك 1

  بسته Cm 20 9 بست كمربندي متوسط 2

  بسته Cm 30 9 بست كمربندي بفرگ 3

  حلقه 9 مرغوب لنت برق 4

  عدد 65 سانتي متر 5*  3سايف   Aerotape عايق ررارتي 5

  متر 19 2*75 كابل برق 6

  عدد A 6 15 ترمينال برق 7

 از هر سايز عدد 19 17و  11سايف  بست رولپالک ديواري 8

 از هر رنگ عدد 6 در رنگهاي مختلف ماژيك تخته وايت برد 9

  عدد 1 8سايف  مته دريل 10

  رول 5 مرغوب قلع 11

  بسته 5 مرغوب روغن قلع 12

  عدد 65  فرم ديتاشيت 13

  عدد 65  فرم وواهي نصب 14

  بسته 6  1.5سايف  وارني  15

  بسته 6 4سايف  وارني   16

  65 --- دفترچه راهنما 17

  65 --- بروشور 18

  65 --- كاريكاتور 19

  عدد 6 معمولي ميخ 20

  19 ميلي متر 22 ولند پالستيكي 21

  99 ميلي متر 22 ولند فلفي 22

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 65و يک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -
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  بروه استاندارد ابفار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  ديفر

  6 معولي سيم چين 1

  6 معمولي فاز متر كوچك 2

  6 معمولي فاز متر بفرگ 3

  6 معمولي انبردست 4

  6 معمولي قطب نما 5

  W 780 6و  A  6/3 دريل 6

 از هر نوع 6 سو  4سو  و  2 پيچ ووشتي 7

  6 معمولي چك  آهني 8

  6 متري 2 نردبان 9

  جفت 9 مرغوب دستك  عايق برق 10

  جفت 9 مرغوب ك   عايق برق 11

  عدد 9 مرغوب عينك محافظ 12

  عدد 9 مرغوب كاله ايمني 13

 آمپر متر 14
را  A 20قابليت اندازه ويري رداقل 

 داشته باشد.
6  

  6 سايف متوسط دمباريك 15

  6  تستر فاز 16

  6  چراغ قوه 17

  6  سر سيمپرس  18

  6 ميلي متر 22 ورد بر 19

     

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 منابع و نرم اففار هاي آموزشي ) اصلي مورد است اده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم اففار رديف

1 

دستورالعمل نصب ، راه 

اندازي و نگهداري 

سامانه هاي كنترل 

 هوشمند موتورخانه

شركت پيشران 

 انرژي
-- 1385 -- 

شركت پيشران 

 انرژي

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مترجم/ مولف / مول ين سال نشر نام كتاب يا جفوه رديف

 مترجمين

 توويحات ناشر محل نشر

1 
مقاالت موجود در سايت 

 شركت پيشران انرژي
1385 

وروه فني 

شركت 

پيشران 

 انرژي

--- -- 

شركت 

پيشران 

 انرژي
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 ردفهرست سايت هاي قابل است اده در آموزش استاندا

 

 رديف عنوان

WWW.PISHRUN.COM 1 

WWW.ifco.ir 2 

WWW.ENErgyschool.ir 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 10 
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 فهرست معرفي نرم اففارهاي سودمند و مرتبط 

 ) عالوه بر نرم اففارهاي اصلي ( 

 

 توويحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم اففار رديف

    ندارد 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

  


