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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 3/3/7317 :  شايستگي آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح و برنامه هاي درسيآدرس  دفتر طر

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

153 

 11513311 – 3تلفن                                                     11344337دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونیكي : 

 

 

  زمستاني -شيربرقي تابستاني ، نصب  نه سازي مصرف انرژيبهيرشته  در اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي

 

حاتميان ، احمد فضلي ، حاامي  علي ، ارژنگ بهادري ، سيد محسن جاللي ، محمد  )دبير كميسيون( فرح آبادي رامک آقايان-

 دل زنده و سيد مهدي طاهري
 

 

 : شايستگي آموزش همكار براي تدوين استاندارد حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 شركت بهينه سازي مصرف سوخت -

 شركت پيشران انرژي -

 فني و حرفه اي كشورآموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان  -

 فرآيند اصالح و بازنگري : 
- 

- 
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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

 يمهندس کارشناس ارشد احمد فضلي 3

سیستمهاي 

 انرژي

کارشناس 

ارشد 

بهینه 

 سازي

 تلفن ثابت : سال 7

 13311573114تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس : 

سید مهدي  1

 طاهري

مهندس  کارشناس

مكانیک 

 سیاالت

کارشناس 

تحقیق و 

 توسعه

 تلفن ثابت : سال 6

 13315813311تلفن همراه : 

 RD@pishrun.comايمیل : 

 آدرس : 

 

 
مهندس  کارشناس حامي دل زنده 1

 –صنايع 

تكنولوژي 

 صنعتي

کارشناس 

 فني
 تلفن ثابت : سال 7

 13315347141تلفن همراه : 

 public@pishrun.comايمیل : 

 آدرس : 

 

 

 

 تلفن ثابت :     ---- 4

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :

 

 
 تلفن ثابت :     ---- 5

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس : 

 
 تلفن ثابت :     ---- 1

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 س :آدر

 تلفن ثابت :     ---- 7

 تلفن همراه : 

 ايمیل : 

 آدرس :
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

ستاندارد حرفه اي نيز در بعضي از موارد ا مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند

 .گفته مي شود

 استاندارد آموزش : 

 ي يادگيري 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 . 

 ح شغل : شر

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يكك حكوزه شكغلي ،    

 مسئوليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 

 ارد آموزشي . يك استاند ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيكرد و  

د در محكل  ورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فكر ضر

با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري  آموزش به صورت تئوريك

 از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 

كتبي عملكي و  ، عملي بخش  ه، كه شامل سيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآ

 اي خواهد بود .  اخالق 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 : 

. كه مي تواند شامل علكوم   حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

 ولوژي و زبان فني باشد . ، تكن، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيزيك رياضي پايه )

 مهارت : 

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

 نگرش : 

 اي مي باشد .   اخالق حرفه مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و

 ايمني : 

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

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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 :  3شايستگياستاندارد آموزش نام 

 زمستاني  –نصب شیربرقي تابستاني 

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

رف انرژي مي باشد که شامل کارهاي بکارگیري اصول عملکرد شیربرقي، امکان سنجي این شایستگي در رشته بهینه سازي مص

و مکان یابي جهت نصب، نصب شیربرقي، راه اندازي شیربرقي، مستندسازي نصب شیربرقي، تهیه دیتاشیت و گواهي نصب و 

سامانه کنترل هوشمند موتورخانه  آموزش نحوه کاربري شیربرقي به مدیر ساختمان و یا مسئول تأسیسات است که با شغل نصاب

 )آبگرم( در ارتباط است. 

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 پایان دوره راهنمایيمیزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت کامل جسمي و رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ابقه لوله کشي تأسیسات موتورخانه سال س 1حداقل  یا –نصاب سامانه کنترل هوشمند موتورخانه )آبگرم(مهارت هاي پیش نیاز:

:آموزش دوره  طول  

 ساعت      11طول دوره آموزش                    :     

 ساعت                   31 ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت                       11ـ زمان آموزش عملي                :   

 ساعت            11:                    کارورزي      زمان ـ 

  ساعت                    -ـ زمان پروژه                            :   

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 % 15:  کتبي -

 % 15 عملي : -

 % 31 اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 ل سابقه کار مرتبطسا 3کارشناس مکانیک سیاالت با 

 مهندسي تکنولوژي انرژي ،ژي کارشناس ارشد و باالتر در رشته هاي مهندسي انر

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

زمستاني مسیر آبگرم چرخشي گرمايش ساختمان و منابع بهداشتي از يكديگر  –با نصب شیربرقي تابستاني 

وزهاي گرم زمستان )مخصوصاً در ساعات میاني روز( که نیاز به آبگرم چرخشي با جدا مي گردند. در واقع در ر

دماي باال وجود ندارد، مسیر آبگرم چرخشي گرمايش ساختمان از طريق دستور صادره از سامانه کنترل هوشمند 

ابع موتورخانه )آبگرم( مسدود خواهد شد تا کل حجم آبگرم جهت تأمین دماي آبگرم بهداشتي به سمت من

 کوئلي يا دوجداره هدايت مي گردد تا از گرم شدن بیش از حد نیاز ساختمان جلوگیري بعمل آيد. 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Installing Summer-Winter Motorized Valve 

 

 

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

 سامانه کنترل هوشمند موتورخانه )آبگرم ( نصاب  -

 

 

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

 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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                        2شایستگيآموزش استاندارد 

 3کارها  -

 عناوین ردیف

 زمستاني   –تجزیه و تحلیل عملکرد شیربرقي تابستاني  3

 امکان سنجي و مکان یابي جهت نصب  1

 زمستاني -تابستاني  نصب شیربرقي 1

 زمستاني -تابستاني  راه اندازي شیربرقي 4

 زمستاني -تابستاني  مستند سازي نصب شیربرقي 5

 دیتاشیت و گواهي نصب تهیه 1

 به مدیر ساختمان و یا مسئول ساختمان   زمستاني  –تابستاني  آموزش نحوه کاربري شیربرقي 7

8  

3  

31  

33  

31  

31  

34  

35  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تجزیه و تحلیل عملکرد شیربرقي تابستاني و زمستاني 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/3 1 5/1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي

پرده  -ویدئو پروژکتور –کامیپیوتر     دانش :

تخته   -لیزر  –ویدئو پروژکتور 

 -تخته پاک کن -وایت برد

رارت مرکزي موتورخانه ح -ماژیک

شیربرقي در سایزهاي  -آبگرم

صندلي مربي  –مربي میز  -مختلف

 صندلي کارآموز –

   5/1 لزوم استفاده از شیربرقي در موتورخانه   -

   5/1 ساختار شیربرقي و کارکرد آن -

   5/1 سایزهاي مختلف شیربرقي -

    مهارت :

  3  بررسي ساختار شیربرقي -

  3  ل عملکرد شیربرقيتجزیه و تحلی -

 نگرش :

 دقت در بررسي ساختار شیربرقي  -

 دقت در تجزیه و تحلیل عملکرد شیربرقي -

 ایمني و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار مناسب -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام کار -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 لیل آموزش ي تح برگه -

 عنوان : 

 امکان سنجي و مکان یابي جهت نصب 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/3 1 5/1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 -ویدئو پروژکتور –کامیپیوتر    دانش :

ه تخت  -پرده ویدئو پروژکتور 

 -تخته پاک کن -وایت برد

موتورخانه  -لیزر  -ماژیک

کولیس  –حرارت مرکزي 

شیربرقي  -متر فلزي  –بزرگ 

میز  -در سایزهاي مختلف 

 –صندلي مربي  –مربي 

 صندلي کارآموز

   3 زمستاني   –امکان سنجي و مکان یابي نصب شربرقي تابستاني  -

   5/1 استفاده از وسایل اندازه گیري   -

    هارت :م

  3  اندازه گیري فواصل لوله ها و قطر لوله ها   -

  3  بررسي امکان سنجي و مکان یابي نصب شیربرقي   -

 اخالق حرفه اي     نگرش :

 دقت در بررسي امکان سنجي و مکان یابي شیربرقي   -

 دقت در اندازه گیري فواصل لوله ها و قطر لوله ها  -

 ایمني و بهداشت : 

 استفاده از لباس ، دستکش و کفش کار مناسب -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام کار -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زمستاني -تابستاني  نصب شیربرقي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 31 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 -ویدئو پروژکتور -کامپیوتر    دانش :  

تخته پاک  -تخته وایت برد

  -لیزر  – ماژیک -کن

 - فلنچ -دستگاه جوش

 -زمستاني وشیربرقي تابستاني 

 -موتورخانه حرارت مرکزي

آچار  - لوله بر -تبدیل

 - الکترود -سنگ فرز -شالقي

دستکش  -جوشکاري-ماسک

تیغ کمان  -آچار -جوشکاري

کولیس  -کمان اره -اره

لباس  - عینک محافظ -بزرگ

 –دستکش کار  – کار مناسب

 –مربي میز  -کفش کار 

صندلي  –صندلي مربي 

 کارآموز

   5/1 منبع انبساط باز و بسته -

   5/3 یستمنحوه تخلیه، هواگیري و پرکردن آب س -

   3 نحوه برشکاري -

  5/1  مهارت : باز و بستن لوله تغذیه منبع انبساط

  3  تخلیه آب سیستم -

  5/1  اندازه گیري ارتفاع شیر همراه با فلنچها و برش رایزر -

  3  پرکردن آب سیستم از طریق منبع انبساط -

  3  هواگیري سیستم  -

  5  برشکاري -

 : نگرش 

 دقت در تخلیه آب سیستم و با دو بست لوله تغذیه منبع -

 دقت در اندازه گیري ارتفاع شیر و جوشکاري و برشکاري -

 ایمني و بهداشت : 

 نظافت موتورخانه پس از اتمام کار -

 کار مناسب  دستکش و کفش  ، استفاده از لباس -

 استفاده از عینک محافظ -

 ي :توجهات زیست محیط

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زمستاني -تابستاني  راه اندازي شیربرقي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/3 4 5/5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 -وتورخانه حرارت مرکزيم    دانش :

سامانه کنترل هوشمند 

شیربرقي  -موتورخانه آبگرم

کابل  –زمستاني  و تابستاني

 -بست رولپالک دیواري -برق

 لوله خرطومي -بست کمربندي

دستگاه  -سر سیم -فلزي 

 -لنت برق  -پرس سر سیم 

 -کامپیوتر - فازمتر -سیم چین

پرده ویدئو  -ویدئو پروژکتور

 -وایت برد -زر لی –پروژکتور 

میز  -ماژیک -تخته پاک کن

 –صندلي مربي  –مربي 

 –لباس کار  –صندلي کارآموز 

  -دستکش کار  –کفش کار 

   5/1 ارتباط سامانه کنترل هوشمند موتورخانه به شیربرقي -

   5/1 خروجي هاي سامانه هوشمند جهت کنترل شیربرقي -

   5/1 ترل هوشمندنحوه تست شیربرقي از طریق سامانه کن -

-    

    مهارت :

  1  سیم کشي برق شیربرقي و اتصال به خروجي  سامانه   -

  3  تنظیم پارامترهاي سامانه جهت کنترل شیربرقي -

  3  تست شیربرقي از طریق سامانه کنترل هوشمند -

-    

 دقت در سیم کشي برق شیربرقي و اتصال به خروجي سامانه نگرش :

 دقت در تنظیم پارامترهاي سامانه جهت کنترل شیربرقي -

 دقت در تست شیربرقي از طریق سامانه کنترل هوشمند   -

 ایمني و بهداشت : 

 مناسب، دستکش و کفش کار استفاده از لباس  -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام کار -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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  استاندارد آموزش
 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 زمستاني -تابستاني  مستند سازي نصب شیربرقي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/1 3 5/3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –ویدئو پروژکتور  -کامپیوتر    دانش :

  -لیزر  –ه ویدئو پروژکتور پرد

تخته پاک  -تخته وایت برد

دوربین  -ماژیک -کن

 –مربي میز  -عکسبرداري

صندلي  –صندلي مربي 

کفش  –لباس کار  – کارآموز

 کار

   35/1 زمستاني -تابستاني  روش عکسبرداري از نصب شیربرقي -

   35/1 لزوم عکسبرداري   -

    مهارت :

  3  ب شیربرقيعکسبرداري از نص -

 نگرش :

 عکسبرداريو فاصله مناسب دقت در زوایه  -

- 

 ایمني و بهداشت : 

 کار مناسبو کفش استفاده از لباس  -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام کار -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تاشیت و گواهي نصبتهیه دی

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 3 1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –ویدئو پروژکتور  -کامپیوتر    دانش :

  -لیزر  –پرده ویدئو پروژکتور 

تخته پاک  -تخته وایت برد

 –مربي میز   -ماژیک -کن

صندلي  –صندلي مربي 

 –فرم دیتاشیت  –  -کارآموز 

لباس کار  –فرم گواهي نصب 

 کفش کار –

   5/1 فرم دیتاشیت -

   35/1 فرم گواهي نصب -

   35/1 لزوم استفاده از فرم دیتاشیت و گواهي نصب -

-     

    مهارت :

  5/1  هتکمیل دیتاشیت و اخذ تأیید از مسئول مربوط -

  5/1  تکمیل فرم گواهي نصب و اخذ تأیید از مسئول مربوطه -

-    

-    

 نگرش :

 دقت در تکمیل دیتاشیت و اخذ تأیید -

 دقت در تکمیل گواهي نصب و اخذ تأیید  -

 ایمني و بهداشت : 

 کار مناسبو کفش استفاده از لباس  -

 رنظافت موتورخانه پس از اتمام کا -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

به  زمستاني  –تابستاني  آموزش عملکرد و کاربردي شیربرقي

 مدیر ساختمان و یا مسئول تأسیسات 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 3 1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زيست محی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 –ویدئو پروژکتور  -کامپیوتر    دانش :

  -لیزر  –پرده ویدئو پروژکتور 

تخته پاک  -تخته وایت برد

 –مربي میز   -ماژیک -کن

صندلي  –صندلي مربي 

 –دفترچه راهنما  – کارآموز 

 کفش کار –لباس کار 

   5/1 زمستاني –شیربرقي تابستاني نحوه عملکرد کاربردي  -

   35/1 روش فن بیان -

   35/1 دفترچه راهنما -

-    

    مهارت :

  5/1  ارائه آموزش نحوه عملکرد و کاربري شیربرقي -

  5/1  ارائه دفترچه راهنما -

-    

-    

 نگرش :

 دقت در ارائه آموزش نحوه عملکرد و کاربري شیربرقي -

 دقت در ارائه دفترچه راهنما -

 ایمني و بهداشت : 

 کار مناسبو کفش استفاده از لباس  -

 نظافت موتورخانه پس از اتمام کار -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -    

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  5 اینچ 2 زمستاني -ربرقي تابستاني شی 1

  5 اینچ 3 زمستاني -شیربرقي تابستاني  2

/2 فلنچ 3
  35 اینچ 1 1

  35 اینچ 2 فلنچ 4

/2 تبدیل 5
  31 اینچ 2اینچ به  1 1

  41 11نمره  پیچ و مهره 6

  35 چوبي صندلي کارآموز 7

  3 چرخدار صندلي مربي 8

  3 متر 1×2 میز مربي 9

به همراه برنامه  3 با کلیه لوازم و تجهیزات جانبي P4 مپیوترکا 11
Office 2003 

  3 مرغوب ویدئو پروژکتور 11

  3 متر 2×3با ابعاد  پرده ویدئو پروژکتور 12

  3 2× 5/1ابعاد  تخته وایت برد 13

  3 مرغوب تخته پاک کن 14

  A 211 5 دستگاه جوش 15

  5 کوچک دستگاه سنگ فرز 16

  دست 35 مرغوب لباس کار 17

  جفت 35 مرغوب کفش کار 18

  جفت 35 مرغوب دستکش کار 19

  عدد 35 مرغوب عینک محافظ 21

  عدد 3 معمولي ( Pointer)لیزر  21

 متري 11قطعه  3 متر 11  لوله خرطومي فلزي 22

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  35تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته 31 5/2سایز  الکترود جوشکاري 1

  عدد 41 معمولي تیغه کمان اره 2

  عدد 41 سایز کوچک سنگ فرز برش 3

  عدد  11 اینچ 2 واشر فلنچ 4

  بسته 4 رشته 2 کابل برق 5

  بسته cm11  5 بست کمربندي کوچک 6

  بسته cm21   5 بست کمربندي متوسط 7

  بسته cm31  5 بست کمربندي بزرگ 8

 از هر سايز عدد11 17و  11سایز  بست رولپالک دیواري 9

  عدد 11 --- لنت برق 11

  بسته 1 5/2سایز  سر سیم 11

  بسته 11 تفلون نوار 12

  شاخه 4 اینچ 2 لوله فلزي 13

/2 لوله فلزي 14
  شاخه 4 اینچ 1 1

  عدد 35  فرم گواهي نصب 15

  عدد 35  فرم دیتا شیت 16

  عدد 35  دفترچه راهنما 17

  عدد 35  کاریکاتور 18
 رنگ  1از  1 مرغوب ماژیک وایت برد 19

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 35و يک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 3 اینچ 2سایز  لوله بر 1

  دست 3 ست کامل آچار 2

  عدد 3 --- کمان اره 3

  عدد 3 اینچ 2 آچار لوله گیر 4

  عدد 1 --- ماسک جوش 5

  عدد 3 --- سیم چین 6

  عدد 3 --- ترفازم 7

  عدد3  کولیس بزرگ 8

  عدد 3 فلزي متر  9

  عدد 3  پرس سر سیم 11

     
     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 موزش استاندارد ( منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوین و آ -

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

1 

دستورالعمل نصب و راه 

اندازي، سرویس و 

نگهداري سامانه هاي 

کنترل هوشمند 

 موتورخانه )آبگرم(

 شرکت

 پیشران انرژي 
--- 1385 --- 

 شرکت

 پیشران انرژي 

 

 

 

 

 

 

 

 و محتواهاي آموزشي ) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   سایر منابع -

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

مقاااالت موجااود در سااایت  

 ارائه شده است.  
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 آموزش استانداردفهرست سایت هاي قابل استفاده در 

 

 ردیف عنوان

www.pishrun.com 1 

WWW.ifco.ir 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 10 
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 فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

 ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

 

 توضیحات آدرس تهیه کننده عنوان نرم افزار ردیف

    ندارد 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


