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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

   خالصه استاندارد  
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

  :شغل مشخصات عمومي
آرماتوربند كسي است كه بتواند پس از طي دوره آموزشي از عهده خواندن نقشه هاي اسكلت  بتني و برآورد 

تلف اسكلت بتني و سقفها و طولي و وزني آرماتورها و مونتاژ صفحات  اتصال  و آرماتوربندي قسمتهاي  مخ
 .ربندي برآيد سازماندهي  گروه آرماتوتجهيز كارگاه و

   وروديويژگي هاي كارآموز
   سال سابقه كار 10 سال  سابقه كاريا بيسواد با 5سوم راهنمايي يا پنجم ابتدايي با : ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

   سال سابقه كار آرماتوربندي10 داشتن آرماتوربند يا  كمكداشتن گواهينامه  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  آموزشي  دوره طول
  ساعت     153          :  آموزش                   دوره طول

  ساعت      44          :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      109        :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -             : كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت      -          :                     پروژهاجراي ـ زمان 

      ساعت-:                زمان سنجش مهارت            ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  ارزشيابي مهارت  ق با دستور العملهاي  دفتر سنجش ومطاب

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
   ليسانس مرتبط :ل سطح تحصيالت حداق
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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي خواندن نقشه هاي اجرايي اسكلتهاي آرماتوري و جزئيات آن   1
 رها و قطعات اتصال طبق نقشه توانايي برآورد طولي، وزني آرماتو  2
  توانايي مونتاژ صفحات اتصال و تشخيص محل صفحات اتصال و نصب آنها مطابق نقشه اجرايي    3
  توانايي آرماتوربندي  قسمتهاي مختلف اسكلت بتني   4
  بتون آرمه در سازه هاي مختلف هايسقفآرماتوربنديتوانايي  5
  ارگاه توانايي تجهيز  و سازمان دادن ك  6
  توانايي سازمان دهي و برنامه ريزي  گروه كارگران   7
  توانايي بكارگيري  ضوابط  ايمني و بهداشت كار در محيط كار   8
  توانايي بكارگيري رفتار حرفه اي  9
  توانايي كار آفريني   10
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  )1درجه (توربندآرما :                                            نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

توانايي خواندن نقشه هاي اجرايي اسكلتهاي آرماتوري و   1
  جزئيات آن 

6  14  20  

        آشنايي با سيستم متريك   1-1

        شناسايي اصول اندازه گيري و خواندن اندازه ها روي نقشه   2-1
        يري و خواندن اندازه ها روي نقشه اندازه گ-  

        آشنايي با نقشه هاي معماري   3-1

        آشنايي با نقشه هاي آرماتوربندي   4-1

        آشنايي با نقشه هاي اجرايي و جزئيات آن   5-1

       آشنايي با عاليم اختصاري انواع ميلگرد و آهن آالت در نقشه اي اجرايي   6-1

        صاري اتصاالت قطعات پيش ساخته آشنايي با عاليم اخت  7-1

شناسايي اصول خواندن عالمتهاي اختصاري انواع ميلگرد و پروفيل و   8-1
  قطعات پيش ساخته بتني مسلح 

      

 خواندن عالمتهاي اختصاري انواع ميلگرد و پروفيل و قطعات پيش -  
  ساخته بتني مسلح

      

         آرماتوربندي شناسايي اصول خواندن و پياده كردن نقشه هاي  9-1
         خواندن و پياده كردن نقشه هاي آرماتوربندي-  

      هاي اجرايي اسكلتهاي آرماتوري و جزئيات آن نقشهخواندناصولشناسايي  10-1
         خواندن نقشه هاي اجرايي اسكلتهاي آرماتوري و جزئيات آن-  

ق توانايي برآورد طولي، وزني آرماتورها و قطعات اتصال طب  2
 نقشه 

3  5  8  

       آشنايي با برآورد طولي آرماتورها  1-2

        شناسايي اصول برآورد طولي آرماتورها   2-2

         برآورد طولي آرماتورها-  

        آشنايي با برآورد وزني آرماتورها و قطعات اتصال   3-2
        شناسايي اصول برآورد وزني آرماتورها و قطعات اتصال   4-2
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  )1درجه (آرماتوربند :                              نام شغل               

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

         برآورد وزني آرماتورها و قطعات اتصال-  

شناسايي اصول برآورد طولي و وزني آرماتورها و قطعات اتصال در نقشه   5-2
  و جزئيات اجرايي 

      

       وزني آرماتورها و قطعات اتصال در نقشه و جزئيات اجراييوطولي برآورد-  

توانايي مونتاژ صفحات اتصال و تشخيص محل صفحات   3
  اتصال و نصب آنها مطابق نقشه اجرايي  

5  15  20  

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني ضمن كار   1-3

         رعايت نكات ايمني ضمن كار-  

        ا صفحات اتصال آشنايي ب  2-3

        آشنايي با مونتاژ صفحات اتصال   3-3

         نصب صفحات اتصال با بولت هاي جوش داده شده -  
       نصب صفحات اتصال با سوراخكاري دقيق و بولت پيچ و مهره اي  -  

        آشنايي با نصب صفحات اتصال مونتاژ شده در محل كار   4-3

        نها  مشخص كردن آكس ها و امتداد آ-  

        نصب صفحه اتصال براساس خط تراز مشخص شده طبق نقشه  -  

        كنترل تراز بودن صفحه اتصال  -  

        اتصال پايه بولت به اسكلت آرماتور زيرين توسط مفتول يا جوش  -  

        شناسايي اصول مونتاژ صفحات اتصال   5-3

        رايي آشنايي با تشخيص محل صفحات اتصال در نقشه هاي اج  6-3

       شناسايي اصول تشخيص محل صفحات اتصال اندازه هاي آن   7-3

        شناسايي اصول نصب صفحات اتصال   8-3
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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

  60  50  10  رماتوربندي  قسمتهاي مختلف اسكلت بتني توانايي آ  4
آشنايي با خواندن نقشه هاي سازه بتوني با اختالف سطح و سقف هاي   1-4

  شيب دار 
      

آشنايي با خواندن جزئيات اجرايي سازه هاي بتوني با اختالف سطح و   2-4
  سقف شيب دار 

      

ختالف سطح و سقف آشنايي با عاليم اختصاري سازه هاي بتوني با ا  3-4
  شيب دار 

      

      دار  شيب و سقف سطح اختالف با  بتوني هاي سازه خواندن نقشه اصول شناسايي  4-4

        خواندن نقشه هاي سازه بتوني با اختالف سطح و سقف شيب دار  

آشنايي با آرماتوربندي سازه هاي بتوني با اختالف سطح و سقف شيب   5-4
  دار

      

        آرماتورهاي مورد نياز براساس نقشه  برآورد تعداد -  

        انتخاب آرماتورهاي برآورد شده طبق نقشه هاي اجرايي  -  

       بريدن آرماتورها براساس نقشه جزئيات اجرايي بدون پرت  -  

       خم كردن آرماتورها براساس نقشه اجرايي  -  

        بستن اسكلتهاي آرماتوربندي  -  

       بتوني با اختالف سطح و سقف شيب دار ربندي سازهشناسايي اصول آرماتو  6-4
        بتوني با اختالف سطح و سقف شيب دار  آرماتوربندي سازه -  

آشنايي با نصب اسكلتهاي آرماتوري سازه بتوني با اختالف سطح و سقف   7-4
  شيب دار 

      

         تميز نمودن محل نصب اسكلتهاي آرماتوري -  
        اي آرماتوري  ترازنمودن زير اسكلته-  

         تعيين آكس ها-  

         تعيين و اندازه گذاري محل اتصال اسكلتهاي آرماتوري-  
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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

        ت در اتصال اسكلتهاي آرماتوري كنترل خم ها و اتصاال-  
 نصب اسكلتهاي آرماتوري براساس آكس هاي تعيين شده و جزئيات -  

  اجرايي و مراحل آن 
      

         مايل و سقف شيب دار اسكلت هايرعايت زاويه تعيين شده در نصب  -  

         كنترل صافي طول و فاصله آرماتوري براساس جزئيات اجرايي -  
         اسكلتهاي آرماتوري از قالبها كنترل فاصله -  
 اتصال اسكلتهاي آرماتوري بهم يا جوشكاري براساس نقشه و جزئيات -  

  اجرايي 
      

        كنترل اندازه اورلپ ها و اتصال آنها  -  
         مهاركردن اسكلتهاي آرماتوري در محل نصب -  

       شناسايي اصول رعايت و نكات ايمني   8-4

نصب اسكلتهاي آرماتوري سازه بتوني با اختالف سطح و شناسايي اصول   9-4
  سقف شيب دار 

      

شناژهاي (با ساخت اسكلت هاي آرماتوري قسمت هاي تيپ نقشه آشنايي  10-4
  ) افقي، قايم، تيرهاي اصلي و فرعي و غيره

      

        شناسايي قطرها و انواع آن   12-4

        شناسايي خاموت و انواع آن   13-4

        ي با ابزار و وسايل كار آرماتوربندي آشناي  14-4

        شناسايي اصول تهيه خاموت براساس اندازه ها و نقشه ها   15-4

        آشنايي با اتصال خاموتها توسط مفتول به آرماتورهاي طولي   16-4

        شناسايي اصول اتصال خاموتها توسط مفتول به آرماتورهاي طولي   17-4
        اتصال خاموتها توسط مفتول به آرماتورهاي طولي-  
        گونيا بودن خاموتها نسبت به آرماتورهاي طولي -  
         كنترل ابعاد خاموتها -  
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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

         بستن خاموتها توسط مفتول نرم به آرماتورهاي طولي -  

        آشنايي با انواع گره هاي اتصال خاموت به آرماتورهاي طولي   18-4

        شناسايي اصول اتصال خاموتها توسط مفتول به آرماتورهاي طولي   19-4

ه شده در شناسايي اصول رعايت فواصل خاموتها براساس اندازه هاي داد  20-4
  نقشه 

      

       شناسايي علت رعايت فاصله خاموت براساس اندازه هاي نقشه   21-4

        آشنايي با حمل اسكلتهاي آرماتوري به محل نصب   22-4

       نمودن زير اسكلتهاي آرماتوري آرماتوري و تميز آشنايي با نصب اسكلتهاي  23-4

       ...) زنگ زده، آغشته به روغن و(آلوده آرماتورهايتميزكردناصولشناسايي  24-4

        آشنايي با حمل اسكلتهاي آرماتوري به محل كار در ارتفاع   25-4

شناسايي اصول حمل اسكلتهاي آرماتوري به محل كار در ارتفاع به   26-4
  كمك باالبر و تفكيك آنها 

      

        شناسايي اصول تميزنمودن زير اسكلتهاي آرماتور   27-4
 اصول ترازنمودن زير اسكلتهاي آرماتور براساس جزئيات اجرايي شناسايي  28-4

  و تعيين آكسها 
      

شناسايي اصول نصب اسكلتهاي آرماتوري براساس آكس هاي تعيين   29-4
  شده و جزئيات اجرايي با رعايت اورلپ ها 

      

 نصب اسكلتهاي آرماتوري براساس آكس هاي تعيين شده و جزئيات -  
  اورلپ هااجرايي با رعايت 

      

        كنترل اسكلتهاي آرماتوري با قالب ها  -  

        اتصال اسكلتهاي آرماتوري با جوشكاري براساس جزئيات اجرايي  -  

        آشنايي با نصب اسكلتهاي آرماتوري در ستونهاي گرد   30-4
         خاموتها ه كنترل فاصل-  
         كنترل دقيق فاصله استقرار آرماتورها در قوس -  
       كنترل دقيق فاصله اسكلتهاي آرماتوري با قالبها  -  
         كنترل اورلپ ها براساس جزئيات اجرايي -  
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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

        اسكلتهاي آرماتوري در ستون هاي گرد شناسايي اصول نصب   31-4

        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني ضمن كار   32-4

        شناسايي اصول آرماتوربندي و نصب آنها براساس نقشه   33-4

  20  15  5بتون آرمه در سازه هاي مختلف هايسقفآرماتوربنديتوانايي  5
        آشنايي با خواندن نقشه هاي بتون آرمه   5- 1

        شناسايي اصول خواندن نقشه و جزئيات اجرايي سقفهاي بتون آرمه   2-5
         خواندن نقشه و جزئيات اجرايي سقفهاي بتون آرمه-  

       آشنايي با آرماتوربندي سقف هاي بتون آرمه در سازه هاي فلزي و بتوني   3-5
         بريدن آرماتورها از هر اندازه و نوع طبق جزئيات اجرايي -  
        خم كردن آرماتورها  -  
         رعايت فواصل آرماتورهاي طولي و عرضي -  
        اتصال آرماتورها به هم با مفتول سيمي يا جوش  -  

         تراز نمودن زير شبكه آرماتوري با قالبها -  
        كنترل فاصله شبكه آرماتوري از قالبها  -  
        كنترل صاف بودن آرماتورهاي طولي و عرضي  -  

        آشنايي با انواع  سقفهاي اسكلت بتني   4-5

         سقف تيرچه بلوك -  
         سقف دال يكطرفه -  

         دال دو طرفه -  

         سقف كامپوزيت -  

        شناسايي اصول  اجراي  انواع  سقف ها  5-5

         اجراي  انواع سقف ها -  
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  )1درجه (آرماتوربند :ل                                             نام شغ

  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

  6  4  2  توانايي تجهيز  و سازمان دادن كارگاه   6
       آشنايي با انتخاب محل  مناسب جهت بكارگيري  از ابزار و تجهيزات كار   1-6

         ميز كار -  
         دستگاه خم كن -  

        ش آرماتور  دستگاه بر-  
         دستگاه جوش -  
         دستگاه باالبر -  

        آشنايي با انتخاب  محل مناسب جهت تخليه و نگهداري ميلگردها   2-6

        آشنايي با  تجهيزات مورد نياز كارگاه   3-6

        شناسايي  اصول تجهيز و سازمان دادن كارگاه   4-6
         سازمان دادن كارگاه -  

  4  2  2  زمان دهي و برنامه ريزي  گروه كارگران توانايي سا  7

شناسايي  اصول برنامه ريزي  كارگاهي و سازماندهي گروه كارگران   1-7
  عمومي آرماتوربندي 

      

         برنامه ريزي كارگاهي براي گروه كارگران  عمومي آرماتوربندي -  

ان كمك شناسايي اصول برنامه ريزي كارگاهي و سازماندهي گروه كارگر  2-7
  آرماتور بند

      

        برنامه ريزي كارگاهي  و سازماندهي گروه كارگران كمك آرماتور بند -  

توانايي بكارگيري  ضوابط  ايمني و بهداشت كار در محيط   8
  كار 

4  3  7  

        آشنايي با ضوابط  و دستورالعمل هاي ايمني   1-8

        آشنايي با حوادث  شغلي و علل بروز آنها   2-8
        آشنايي با وسايل  ايمني و حفاظتي بهداشت كار و كاربرد آنها   3-8

         لباس كار -  
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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

         كفش كار -  
         دستكش كار -  

         كمربند ايمني -  
         عينك ايمني -  

شناسايي اصول پيشگيري  از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و   4-8
  بهداشت كار 

      

        آشنايي با عوارض جانبي و اصول انجام كمكهاي اوليه   5-8

        آشنايي با آتش  سوزي و اصول آتش نشاني   6-8

        كمك اوليه در برق گرفتگي آشنايي با موارد ايمني  و   7-8

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

  3  -  3  توانايي بكارگيري رفتار حرفه اي  9

        آشنايي با ويژگي اخالق اسالمي  1-9

        آشنايي با ويژگي اخالق فردي  2-9

        آشنايي با مسئوليت پذيري  3-9

        آشنايي با وجدان كاري  4-9
        آشنايي با انضباط كار  5-9
        آشنايي با روشهاي تسلط بر رفتار و حفظ خونسردي هنگام بروز حادثه  6-9

  5  1  4  توانايي كار آفريني   10

        شناسايي قوانين  كار جمهوري اسالمي ايران   1-10

         شرايط كار – فصل سوم قانون كار -  
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  )1درجه (آرماتوربند :           نام شغل                                  

  اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري شرح شماره

         آموزش و اشتغال –فصل پنجم قانون كار -  
         تشكيل كارگري و كارفرمايي – فصل ششم قانون كار -  

          مراجع حل اختالف - فصل نهم قانون كار -  
        ي تشخيص  قراردادهاي كار شناساي  10- 2

         قرار داد كار – فصل دوم قانون كار -  
         انواع پيمان نامه هاي كاري -  

        شناسايي تشخيص بيمه كار   10- 3
         بيمه هاي مسئوليتي -  
          بيمه هاي اجتماعي -  

         بيمه هاي كار -  
        شناسايي مقررات عمومي محل كار   10- 4

         و خروج از محل كار  ورود-  

         زمانهاي استراحت -  

         هماهنگي  الزم با مسئوليتي  محل كار -  
        شناسايي اصول تشخيص روشهاي كاريابي   5-10

         شناخت روشهاي كاريابي -  

         شناخت موسسات كاريابي -  

        .....)اتحاديه ،انجمن ها ، اصناف (  شناخت بنگاه هاي اقتصادي  -  
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  )1درجه (آرماتوربند :                                            نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات
  

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      انواع آرماتور  1
      ديلم  2
      جرثقيل دستي  3
     جرثقيل ماشيني  4
كفش ايمني، كاله ايمني ، دستكش ايمني، (ي وسايل ايمن 5

 )عينك، لباس كار
    

     نقشه هاي آرماتوربندي  6
      وسايل نقشه كشي  7
     جدول پروفيل هاي ساختماني  8
     ماشين حساب  9
      وسايل نوشت افزار  10
     انواع شابلون  11
     پروفيل  12
     دستگاه جوشكاري با وسايل كامل  13
     جيبي متر  14
     خط كش  15
     قيچي آرماتوربري  16
     ميز آرماتوربندي  17
     صفحه خم كن  18
     آچار خم كن  19
     مفتول سيمي  20
     دستگاه برش آرماتور  21
      صفحات اتصال در ابعاد و ضخامتهاي مختلف  22

  

 



 13

  
  )1درجه (بندآرماتور :                                            نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات
  

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      مهره براي بولت ها  23
     دريل و مته  24
     دستگاه خم كن  25
     ريسمان كار  26
      خاموت ها  27
     وسايل آتش نشاني  28
     وسايل كمكهاي اوليه  29
      بهداشتي وسايل  30

 

  

 




