
 
 
 

  
  
  

  بسمه تعالي
  معاونت آموزش

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  
  
  

   شغلآموزش استاندارد 
  
  
  

  شغل آموزش عنوان 
                                                            

  تورباف فلزي                          
  
  

  گروه شغلي 
  هنرهاي تزييني

  
  
  

  شغل آموزش كد ملي 
  

  
  
  
  
   1/6/93 :ريخ تدوين استاندارد تا
 
  
 

1-001-85-7319 



 

 
  

   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  
  7319-85-001-1:   شغلآموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره صرت  ، نبش خيابان ن  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 
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 :هنرهاي تزيينياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  صديقه رضاخواه-
  ارژنگ بهادري-
 

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  خراسان رضوياستان اداره كل آموزش فني حرفه اي  -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري
  طرح و برنامه هاي درسيدفتر -
-  
 



 

 
 
 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

آخرين مدرك   نام و نام خانوادگي  رديف
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  تحصيلي 

1  
  
  

  نجمه مولوي

  
  

  كارداني

  
  تكنولوژي
  آموزشي

  
  محقق
  مولف

  نويسنده

موسس، مدير، 
  مربي،

  آموزشگاه آزاد
صنايع :رشته 

  دستي و
نساجي : رشته

  خانگي
  سال 20

  1370ازسال 
  كنونتا 

1388  

 05117689908:تلفن ثابت 

  09155133947: تلفن همراه 
ايميل 

:
najmeh.moulavi@gmail.co

m  
آدرس 

مشهد،بلواردستغيب،بيستون :
  1واحد  23،پالك 2

2  
  
  

  اعظم جريده دار

  
  

 كارشناسي

  
  يشيم

كارت 
ازlopمربيگري

qsسوييس  

  مدير
  مربي
  طراحي
  دوخت

  
  

  سال 30
  آموزشگاه

 05116044244:تلفن ثابت 

  09153135706: تلفن همراه 
  : ايميل 

  42خ امام رضا نبش: آدرس 
  اموزشگاه نگين

  

3    
  شهين ضرابي

  
 ديپلم

  
  

 طراحي دوخت

  
  مدير مربي
  اموزشگاه
  خياطي

  
  سال 18

 05112740923:تلفن ثابت 

  09155083219:تلفن همراه 
  : ايميل 

  ب مجلسي مسلم جنوبي: آدرس 
  آموزشكاه هنرآموز

4    
 شيمي كارشناس  صديقه رضا خواه

مسئول گروه 
صنايع دستي و 

  هنر

  
  
  

  سال 20

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
  :ايميل 

  :آدرس 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

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

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

  . 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 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مـي گيـرد و ضـرورت    
رت د در محـل آمـوزش بـه صـو    مانند آموزش يك شايستگي كه فر.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

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

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

  : 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 
( كـه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه       . نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  حداقل مجموعه اي از معلومات

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

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

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



 

 
 
 
 

  : 1شغلاستاندارد آموزش نام 

  تورباف فلزي

 : استاندارد آموزششرح 

 سيم هاي خاردار هاي حصاري و تور ، هاي مشبكتوربافتشاملفلزي مي باشد ودستيگروه صنايع دراين رشته 
مزارع  هايي كه در فضاي باز قرار دارند و هاي آب و موتور هاي كشاورزي وحفاظ چاه زمين كاربرد آن در. باشد مي

  . پرورش شترمرغ و ماكيان 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  پايان دوره متوسطه: تحصيالت ميزان حداقل 

  سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  ندارد : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت71       :ول دوره آموزش ط

  ساعت23    : ن آموزش نظريـ زما
  ساعت 48   : آموزش عملي ـ زمان

  ساعت   -         :رزيكاروزمان ـ 
   ساعت  -          : زمان پروژه ـ 

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي - 

  %65:عملي  - 

  %10:اخالق حرفه اي  - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 دو سال تجربه كارباحداقل كاردان مكانيك -
  سال سابقه كار مفيد  4ديپلم با -

 
 
 
 

                                                 
١   . Job / Competency Description 



 

  
  
  
  
  ) : حي اصطال( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  .تورهاي حصاري و سيم هاي خاردار مي باشد ،بافت تورهاي مشبك:تورباف فلزي 
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
 -  
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

-  
  
  
  
  
  :ح سختي كار جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سط ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

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

  ........................................رجع طبق سند و م          جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  آموزش استاندارد 
   شايستگي ها -

 عناوين رديف

  كيلويي وقراردادن ابتداي كالف آهني داخل دستگاه پوسته گير1500هاي  بازكردن كالف 1

  ده به طبل عمودي يا افقي ماشين كشش مفتولوصل مفتول پوسته گيري ش 2

  روي سيم باز كن ي مفتولها قراردادن كالف  3

  مفتول در دستگاه دنده كن سر انداختن  4

  قيچي كردن شانه هاي عرضي  5

  انداختن مفتول در دستگاه تورباف سر  6

  بافت تور مشبك و سايز كردن آن  7

  به بازار بسته بندي وآماده نمودن تورها براي حمل  8

9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
  



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

   :عنوان 
كيلويي وقراردادن آن  1500بازكردن كالفهاي 

  در دستگاه پوسته گير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

    2 6 8 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  بطمرت توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  دستگاه پوسته گير        :دانش 
 5/6كالف هاي خام 

  ميليمتري
  لباس مخصوص كار

  ماسك 
دستكش پارچه اي 

  مخصوص

     دقيقه40  در هنگام تخليه كالف هاكنترل روش  -

     دقيقه30  اباز كردن بست دور كالفه -

     دقيقه30  پوسته گيرسركالف را در روش قرار دادن-

     دقيقه20  دستگاه  روش قرار دادن -

         :مهارت 

        :كالفهاي مفتولي ازتريلي به قالب جرثقيل سقف هدايت-

    2    روشن كردن كنترل دستي جرثقيل بعدازتخليه كامل -

    1    بازكردن بست هاي دور كالف بوسيله قيچي مخصوص-

ن پوسـته گيروهـدايت بـه    كردن مفتول درون ماشيتنطيم -
  دوزه

  1    

    2    تاتمام شدن كالفها روشن كردن دستگاه وكنترل دايمي -

  :نگرش 
   خارج كالف مفتولي  قرار گرفتن در -
  كالفازگره خوردن  جلوگيري-

  : ايمني و بهداشت 
  فرو روي براده هاي آهن جهت جلوگيري از ماسك استفاده از  -
-  

  :محيطي توجهات زيست 
  براده ها به شكل كود هاي آهن عمل كرده وبراي زمينهاي زراعتي مناسب است -
-  

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 
طبق عمودي يا مفتول پوسته گير شده  وصل
             مفتول كششبه ماشين افقي 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 
 

4 6  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ، دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

  مفتول آهني پوسته گرفته         :دانش 
قالب دوزه با دوشماره 

  قطردردوسردوزه
  ماشين طبل عمودي و افقي

لباس كارودستكش 
  مخصوص

  
  
  
  

     دقيقه30  بودن مفتول آهن فاقد براده  -

     دقيقه30  مفتول  قطر تغيير وشر -

     دقيقه30  مفتولتنطيم قطر دلخواه  روش -

     دقيقه15  مفتول آماده به طبل عمودي  روش وصل كردن -

     دقيقه15  كالف آماده روي سيم بازكن  روش گذاشتن -

        :مهارت 

به سرمفتول پاك شده داخل قالب دوزه قرار دادن  -
  ميلي رد شود 5/6دا از قطرگونه اي كه مفتول ابت

   دقيقه30  

 مفتول خارج شده را كه قطر كمتـري وصل كردن  -
  به طبل عمودي يا افقي  پيداكرده است

   دقيقه30  

كيلويي دراثركشـش   1500كالفهاي  كنترل تبديل-
  كيلويي  150به 

  3    

        

  :نگرش 
  داخل قالب دوزه قرار دادن مفتول صحيح ،  دردقت  -
  : مني و بهداشت اي
  شتان در مجاورت طبل عمودي روشنگدقت در قرار نگرفتن ان -

   :توجهات زيست محيطي 
  .مي باشديافت  بازقابل اين قسمت ضايعات تمام -



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه
      : عنوان 

  قراردادن كالفهاي مفتول روي سيم بازكن
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

    2 4  6  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 هاي افقي وعمودي طبل        :دانش 
  مفتول پوسته گرفته شده

  چرخ سيم باز كن 
  آمپرسه فاز 500برق 

  جراثقال سقفي وچرخان
  

      1  ها به سيم بازكن  مفتولها ازطبل روش انتقال -

     دقيقه30  روش مراقبت از گره نخوردن مفتول  -

     قيقهد30  سقفي  قراردادن كالفها درون قالب جرثقيل روش -

        

        :مهارت 

تـا همـه    سيم بـاز كـن  و انتقال به ماشين  خاموش كردن-
  مفتولها 

  5/1    

   دقيقه30    . ن آن هابه سيم باز كن وگره نخورد تمام كالفها انتقال -

قالب جرثقيل سقفي با دقت درون سيم باز كن  قرار دادن-
  كالفهارا دسته دسته به قسمت ديگر كار  و انتقال

  2    

-        

  :نگرش 
  .سيم باز كن دقيقا موازي طبلها كه هنگام انتقال پرت نشود در قرار گرفتندقت  -
-  

  : ايمني و بهداشت 
ازطبلها دور تر بايستد و انكشـتانش را روي سـيم بـاز     (گشتان در هنگام كارمراقبت از ان -

  ).كن قرار ندهد
  :توجهات زيست محيطي 

  بازيافت براده هاي آهن و جمع آوري آن ها -
-  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه

   : عنوان 

  نسرانداختن مفتول در دستگاه دنده ك 

 زمان آموزش

 جمع عملي رينظ  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سيم باز كن بزرگتر        :دانش 
  ماشين دنده كن 
  قيچي برقي طولي

  دستكش 
  لباس كار

  ماسك صورت
  
  

      5/1  دستگاه رنده كن مفتول و كاربرد آن -

تغييـر شـكل ظـاهري بـه ماشـين       جهتمفتول  ش انتقالرو -
  شدن آن وموج دار 

     دقيقه30

جهـت گيـر   متـري ماشـين دنـده كـن     12 روش كنترل طول -
  مفتول  نكردن 

1      

      1  قيچي برش طولي متر 12هر  مفتولهاي موجدار قطعكنترل  -

        :مهارت 

    2    كنترل رها كردن قالب جرثقيل روي سيم بازكن دوم -

قراردادن ابتداي مفتول داخل دستگاه دنده كن درحاليكه هيچ  -
  .گره يا تابي در كالف مفتول نباشد

   دقيقه30  

و كنتـرل آن  متر 12هر  شدهتمام كالفهارا كه موج دار برش  -
  در طول دستگاه

  3    

مفتولهاي موجداربرش خـورده بعـداز خـاموش كـردن     انتقال  -
  رضي دستگاه به دستگاه برش ع

  5/2    

  :نگرش 
  . دقت كافي براي حمل مفتولهاي موجدار براي شكسته نشدن و خميده نشدن -

  : ايمني و بهداشت 
دستكش داشته باشد تا قيچي طولي خاموش نشده مفتولهـارا جمـع   . دورازسيم باز كن بايستد  -

  .آوري نكند
  :توجهات زيست محيطي 

  .قابل باز يافت است ضايعات-
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه
  : عنوان 

  قيچي زدن شانه هاي عرضي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

    2 6 8 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 مفتولهايي با ابعاد مختلف         :دانش 
  س كارلبا

  قيچي عرضي اتومات
  دستكش 
   ماسك

ــرش زدن - ــدار روش ب ــاي موج ــي   مفتوله ــدازه عرض دران
   موردنياز

     دقيقه30

ابعاد داده شده سفارش بعدازمحاسبه بـا قيچـي    روش قطع-
  .عرضي قطع كند

1      

     دقيقه30برش زده هاي عرضي را روي سطح دستگاه  روش انتقال -

        :مهارت 

ميلي متـري   6ميلي متري جداگانه و  5/5هاي مفتولبرش -
  جداگانه بعداز محاسبه در اندازه الزم 

  2    

مفتولها كه درمرحله قبل برش زده است روي سطح چيدن -
  مخصوص 

  2    

مفتولهاي عرضي را كه در سايزهاي مختلف آمـاده  انتقال -
  شده روي ماشين بافت براي مرحله بعد 

  2    

  :نگرش 
يداند  با دقت محاسبه نمايد زيرا هر اشتباهي در تعداد شبكه هـا مشـكل ايجـاد    كارآموز م-

  .ميكند
  : ايمني و بهداشت 

ها را برميدارد براي انتقال قيچي برش عرضـي را خـاموش    لمراقب است هربار كه مفتو -
  .كند وگرنه به دست و انگشتانش آسيب ميرسد

  :توجهات زيست محيطي 
  هيچ عارضه زيستي براي خارج از كارگاه ندارد -

 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه

        : عنوان 
   سرانداختن مفتول داخل شانه هاي دستگاه  

  توربافي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 12 20 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادبزار ا ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  دستگاه تورباف        :دانش 
شانه هاي مختلف 

  درفاصله هاي متفاوت
ماشين حساب براي 

  محاسبه
  لباس كار
  دستكش

ماشين برش نهايي يا 
  گيوتين

      2  شانه هاي دستگاه  -

      2  كه هاي مختلف بش روش تنظيم شانه ها براي -

      2 براي شبكه هاي مختلف سطوح عرضي بافت  روش محاسبه-

-        

        :مهارت 

ــاد  - ــا در ابع ــنچ) 5و3و2(تنظــيم شــبكه ه ــردن اي  و شــانه ك
  ها سوراخمفتولهاي برش خورده طولي را دانه دانه داخل 

  5/3    

هاي عرضي را بادست بصـورت يكـي در ميـان  مفتولچيدن -
  روي سطح زيرين شانه ها 

  5/3    

    3    درابعاد الزم بوسيله گيوتين  برشوكنترل  بافت تور-

    2    .خارج كردن هرتورچس ازبافت اززير دستگاه گيوتين -

  :نگرش 
  .كارآموز دقت دارد كه گيوتين بين مفتولهاي عرضي برش بزند -

  : ايمني و بهداشت 
  .هنگام قرار دادن تورها زير گيوتين ؛ ابتدا آنرا خاموش كند بعد دوباره بكار بيندازد-
چنانچه گيوتين روي مفتول عرضي بخورد نه تنها برش نميزند بلكه چرخ دنـده گيـوتين   -

  .هم ميشكند
  :توجهات زيست محيطي 

  هيچ عارضه اي ندارد -
 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه

  : عنوان 
  بافت توري وسايز كردن آن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

    2 8 10  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

فضاي باز براي مجزا         :دانش 
  كردن تورها
  لباس كار
  دستكش

سطل هاي بزرگ براي 
  آوري ضايعات عجم
  
  

      1  چگونگي رد كردن تارهاي عرضي  روش -

      1   كه با توجه به ابعاد داده شده روش محاسبه اندازه شب -

        :مهارت 

رو و زير تارهاي طـولي كـه    تارهاي عرضي ازرد كردن -
  .يكي در ميان موج زير و رو داشته باشد

  3    

تورهاي بافته شده را با توجه به اندازه شبكه سايز كردن -
  سانتيميري ) 5/2؛3؛ 5(ها 

  3    

  ظرف مخصوصجمع آوري ضايعات ريخته شده در -
  براي بازيافت مجدد

  2    

  :نگرش 
  مي شودعدم كنترل و دقت كافي باعث عدم هماهنگي درسايز هاي سفارش شده  -

-  
  : ايمني و بهداشت 

  .كارآموزازدستكش و لباس كار و ماسك استفاده ميكند -
-  

   :توجهات زيست محيطي 
  .مشكلي براي محيط زيست ندارد

 



 

  
  

  رد آموزش استاندا
  ي تحليل آموزش  برگه -

             : عنوان 
  بسته بندي وآماده سازي براي حمل به بازار  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

     2 8  10  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  بسته بنديابزار          :دانش 
  جرثقيل سقفي

  كاله ايمني
  لباس كار
  دستكش

  تريلي براي حمل 

      1  با مفتولهاي آهني ساده  روش بستن تورها-

      1   البق روش بسته بندي -

        :مهارت 

     2    ازچهارجهت با سيم آهني جداگانه ي تورها بستن-

بـا توجـه بـه    روي هـم  تورهاي بسته بندي شـده  قرار دادن  -
  ازه شان اند

  2     

بسته هاي يك اندازه با دقت به قـالب  وصل كردن و هدايت -
  به تريلي ازسايزهاي بزرگتر به سايزهاي كوچكتر وجراثقال 

  4    

  :نگرش 
  .دقت كافي دراندازه هاي يك شكل دارد وميداند اين دقت كيفيت كارش را باال ميبرد -

  : ايمني و بهداشت 
  .مني ؛ زماني كه جرثقيل بسته هارا باال ميكشد وبه تريلي ميرسانداستفاده ازكاله اي -

  :توجهات زيست محيطي 
  مشكلي ندارد-



 

 
 
 
 
 
 

    برگه استاندارد تجهيزات -                   
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    1  متر مربه 400مساحت   سوله  1
    1  ه دوربزندازنوع سقفي و چرخان ك  جرثقيل  2
    1  متر مربع 12اتاقي به ابعاد   دفتر  3
    1  متر مربع 25تا  20به ابعاد   كالس  4

    15  اندازه كارآموزان  صندلي كالسي  5
6  

   7  
  تخته آموزشي
  ماژيك يا گچ

  وايت برد يا تخته سياه
  براي نوشتن

1  
3  

  

    1  تعدادي جانمازومهروتسبيح  نمازخانه  8
    1  آب لوله كشي وصابون مايع داراي  سرويس بهداشتي  9
    1  براي نگهداري مدارك كارآموزان  فايل  10
    1  براي دريافت نامه هاي اداري  تلفن و فاكس  11
    1  درصورت نياز و امكان خريد  كامپيوتر و پرينتر  12
    15  به تعداد كارآموز حداكثر  لباس كارسراسري  13
    15  به تعداد كارآموز  كاله ايمني  14
    15  )جفت( براي محافظت دستها  ش چرمي يا پارچه ايدستك  14
    5  درسايزهاي بزرگ وخيلي بزرگ  سطل زباله  16
    1  براي دفتر  ميزكار  17
    6  براي دفتر  صندلي  18
          

  
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 
 
 
 

  
 



 

                   
  
  ارد مواد برگه استاند -  

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

 تنها ماده خام است و با تن  تن1  براي كل كارگاه دريكروز  كالفهاي مفتول آهني  1
  دريافت ميشود

  وروزانه يك تن        
  مورد نياز است
  كه معموال براي

  يكهفته يعني حدود
  تن خريداري 5

  .ميشود
          
    گرم1000تا 500  سته بندي تورهابراي ب  نوارهاي آهني  2

          
          
          
          
          
          
         

         

         

  
  

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                   
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    1  براده هاي آهن را ازمفتول ميزدايد  دستگاه پوسته گير  1
    1  .ميلي را به قطركمترتبديل ميكند 5/6مفتول   دستگاه كشش  2   

درون ماشين كشش قرارميگيرد وبه اندازه مورد نياز   قالب دوزه  3
  در مي اورد

  وميليمتري5و6و5/5  3

    2  براي جمع آوري كالفها در دو سايز  سيم بازكن  4
          
    1  مفتولهاي صاف را موج دار ميكند  دستكاه دنده كن  5

          
    1  متري 12براي برش مفتولهاي   قيچي برش طولي  6

          
    1  پود هاي سفارش شده را برش ميزند  قيچي برش عرضي  7

          
    1  تارها و پودهارا ميبافد  دستگاه بافت  8

          
    1  ندتورهاي بافته شده را برش ميز  گيوتين  9

          
    2  براي جمع وكالف كردن  طبلهاي افقي و عمودي  10
          
به اندازه   براي بسته بندي كردن تورها  سيم هاي آهني  11

  الزم
  

          

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
 
  
  
  
  
  
 



 

 
 
 
 
 
 

 ) آموزش استاندارد  اصلي مورد استفاده در تدوين و( منابع و نرم افزار هاي آموزشي  -

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

      ندارد  

           
           
           
           
       
       

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

           ندارد 
            
            
        
               
               
        

 
 
 
 
 
 



 

  
    

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  رديف  عنوان
www.irsteel.com                                                      1 سايت خدمات آهن و فلز ايران 

 www.smeir.ir          2                                                              مهندسي ساخت و توليد ايران  انجمن

 www.iwim.ir                                                                                       3صنايع مفتولي ايران

 www.simgostar.com     4                                                                 شركت توليد مفتول كالف 

 www.royalsanat.com                                                  5مشبك و شركت توليدي تورهاي حصار

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  
 


