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  عمران  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٧٢  

  آرماتوربند :نام دوره

  9 - 1/4/1/34/52 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .كامل جسمي و روحي برخوردار باشدو قدرت فردبايد از سالمت  :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد بايد مقطع سوم راهنمايي را به اتمام رسانده آموز مهارت :حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند ميفعاليت  دوره اينمردان در ،دورهبه علت ماهيت اين  :جنسيت -

عـات عمـومي راجـع بـه     جهت گذراندن اين دوره كارآموز بهتر اسـت اطال  :نياز پيش مهارت و دانش -2
  .داشته باشد صنعت ساختمان

 عملـي سـاعت   109سـاعت آن نظـري و   44 كه باشد مي ساعت 153طول دوره آموزش :مدت دوره -3
  .باشد مي

بـارگيري و بارانـدازي    ،تشخيص عوامل مـوثر بـر محـيط كـار     آموز مهارتدراين دوره  :محتواي دوره -4
 انجام داده را خم كردن و قالب كردن آرماتورها طبق نقشه ،جوش دادن ،بريدن ،يگذار اندازه ،آرماتورها

  .گيرد مي را فرا نترل كيفيتبازرسي وك ،انتخاب ابزار ،نصب آنها براساس نقشهوآرماتوربندي و
كمـك   ،بنـد  آرمـاتور كمـك   تـوان  مـي  مـرتبط هاي  دورهاز  :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .را نام بردبند كفراژكمك  وبند قالب
شـود   مـي  كه توسط سازمان برگزار دوره  پايانپس از قبولي درآزمون  آموخته مهارت :مدرك اعطائي -6

  .باشد مي آزمون به صورت عملي و تئوري .شود مي اي و حرفه فني مهارت هينامهگواموفق به اخذ 
 بند كفراژ 1درجه بند قالبدوره تواند در مي در صورت تمايل آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .شركت نموده و به مهارت خود بيفزايد اسكلت بتني ورزي فنو  1درجه
پـس از كسـب تجربـه    راسـاً  توانـد   مـي  به اتفاق ساير افراد آموخته مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

ناظر نظام مهندسـي   زير نظر مهندسين مسكونيساختماني و هاي  پروژه بتنيهاي  سازه ياجرانسبت به 
  .فعاليت نمايند ساختمان

بـا سـاير افـراد     ماهر نيمه بند آرماتورتواند به عنوان  مي آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
  .جذب شود رياي ساختماني و پيمانكها شركتمجرب همكاري نموده و در 

 در طبقات مرتفعدر مواردي  وتيرگذاري يبا عنايت به آنكه آرماتوربند :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
ماننـد   يو نكـات نبـوده   عصرع و ترس از ارتفـا  ،ي مانند سرگيجههاي بيماريدچار  بايد فرد ،شود مي انجام

  .كاله ايمني را جدي بگيرد استفاده از حفاظتي و ،ايمنيهاي  بند كمربستن 
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١٧٣  

 
  

 منفرد ونيفونداس يبند آرماتور

 يزير بتن جهت وستون سقف يآرماتوربند
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  1درجهوكفراژبند بند قالب :نام دوره
  9 - 1/4/1/25/52 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .برخوردار باشد و روحي باالجسمي  فردبايد از سالمت و قدرت :حداقل شرايط جسماني -
  .بايد مقطع پنجم ابتدايي را به اتمام رسانده باشد آموز مهارت :حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند مي اين دوره فعاليت مردان در ،علت ماهيت اين دوره به :جنسيت -

  .باشد مي اين دوره نياز پيش بند كفراژو بند قالب :نياز پيش مهارت و دانش -2
  .است ساعت عملي98ساعت آن نظري و46كه  باشد مي ساعت 144دوره آموزش طول  :همدت دور -3
هـا و   خوانـدن انـدازه   ،گيـري  گيري و انـدازه  كشي و اندازه خط آموز مهارتدراين دوره  :محتواي دوره -4

 ي صـنعتي را ها ساختمانهاي ساختمان و  خواندن نقشه ،ها طبق نقشه ها و مشخص كردن آكس مقياس
، بـرآورد،  محاسـبه   ،هـاي مـورد نيـاز    ساخته و تهيـه شـابلون   هاي قطعات پيش ترسيم نقشه و دآموز مي

صـفحات   انتخاب تخته و اندازه كـردن آنهـا و سـاختن   ، هاي اجرايي بر اساس نقشهها  سازي قالب شابلون
ع ي و سـفارش انـوا  طراحـ  اي ، ي سـيلوها و دودكشـهاي اسـتوانه   بنـد  قالب ،قالب بر اساس نقشه اجرايي

  .آموزد مي قالبهاي فلزي را
 را ريـز  بـتن  و ساز بتن و بند آرماتورمرتبط دوره هاي  از دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .توان نام برد مي
شـود   مـي  كه توسط سازمان برگزار دوره  پايانپس از قبولي درآزمون  آموخته مهارت :مدرك اعطائي -6

  .شود مي 1درجهوكفراژبند بند قالب اي و حرفه مهارت فني گواهينامهموفق به اخذ 
آموزشـي  هاي  تواند با شركت در دوره مي در صورت تمايل آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .كاربرد دارد به مهارت خود بيفزايد ها نمايشگاهداربستهاي فلزي كه دربرپايي 
افراد  مالكان و تواند براي مي در صورت داشتن تجربه كافي تهآموخ مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

همكـاري معمـاران مجـرب و تحـت نظـارت       مسكوني و غير مسكوني بـا حقيقي مايل به احداث بناهاي 
  .اقدام به فعاليت نمايدكنتراتي عقد قراردادنموده و طوره ب مهندسين نظام مهندسي ساختمان

 و ماهر جذب بازارماهر نيمه بند قالبتواند به عنوان  مي آموخته ارتمه :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
ي يـا  مزدبگيـر  به صـورت ي ساختماني و پيمانكاري ها شركتبا  شودو عمراني هاي پروژهساخت و ساز و 

  .انعقاد قرارداد نمايند ،كنترات
 طبقات مرتفع هـم انجـام   ي دربند كفراژو  يبند قالببا عنايت به اينكه  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
مانند سرگيجه و يا صرع و ترس از ارتفاع نبوده و نكات ايمنـي كـار در   هايي  فرد بايد دچار بيماري ،شود مي

  .ايمني و حفاظتي و كاله ايمني را جدي بگيردهاي  بند كمرارتفاع مانند بستن 



  

  عمران  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٧�  

  

  

 آجر با شناژو  ونيفونداس بندي قالب

 چوب با پله بندي قالب



  

  عمران  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٧�  

  2 درجه ريز بتن و ساز بتن كمك :نام دوره

  9 - 1/3/2/16/52 :ي و آموزشيكد استاندارد مهارت

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل رواني و جسماني باشد :حداقل شرايط جسماني -
 سـال  7 يسـواد  بـي و در صورت  كافي است دورهپايان مقطع پنجم ابتدايي براي اين  :حداقل مدرك تحصيلي -

  .سابقه كار داشته باشد
  .كنند مي آموزشي استقبال دورهمردان از اين  :جنسيت -
  .باشد مي دورهاين  نياز پيش 3درجه ريز بتن و ساز بتن كارگر عموميدوره  :نياز پيش مهارت و دانش -2
  .باشد مي اعت آموزش عمليس 53ساعت آن نظري و32ساعت است كه 85 :مدت دوره -3
براي تهيـه بـتن و    عيار الزمتعيين درصد مصالح با توجه به در اين دوره  كارآموزفرد  :محتواي دوره -4
و حمل و انبار كردن مصالح و ساختن بـتن بـا وسـايل دسـتي و ماشـيني و متـراكم كـردن و         اندازي بار

  .بيند مي را تعليم آوري عملتسطيح و 
 بنـد  كفـراژ و  بنـد  قالـب  كمـك  ،آموزشـي مـرتبط  هاي  دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .توان نام برد مي را كارگر نگهداري بتنو  2 درجه آرماتوربندكمك  ،2 درجه
 فني مهارت گواهينامهپس از موفقيت در آزمون سازمان موفق به اخذ  آموخته مهارت :مدرك اعطائي -6

  .شود مي ريز بتنو  ساز بتن اي و حرفه
 هـاي  دوره سـاير  بـا شـركت در   توانـد  مي تمايل در صورت آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .گردد  موفق به كسب مهارت باالتر اين حرفه 1درجهصنعت ساختمان و دورة 
و پيشـرفت امـور عمرانـي و    توسعه ساخت و سـاز  با توجه به  :دورهو استخدامي  شغلي اندازهاي چشم -8

تواند در  مي آموخته مهارتين زمينه اجرائي و بخش خصوصي به نيروي كار ماهر در اي ها دستگاهاحتياج 
  .مشغول به كار شود ماهر نيمه ساز بتن به عنوانعمراني  يها كارگاه

شود بايد از قدرت جسماني  مي كار به مشغولفعاليت فردي كه در اين  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
  .بااليي برخوردار باشد
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 نبت تسطيح و كف يريز بتن ،بندي قالب

 ديوار يريز بتن جهت پاش بتن دستگاه با كار
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  1درجه ريز بتن و ساز بتن :نام دوره

  9 -1/3/1/16/52 :ستاندارد مهارتي و آموزشيكد ا

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .عقالني كامل برخوردار باشد فيزيكي و ،فرد كارآموز بايد از سالمت جسمي :حداقل شرايط جسماني
انجام تواند ثبت نام اين دوره را  مي راهنمايي دوره  پايانكارآموز با داشتن مدرك  :حداقل مدرك تحصيلي

  .دهد
  .كنند مي اغلب مردان در اين دوره فعاليت :جنسيت

شود بهتر است اطالعات كلي راجع به انواع مصالح  مي اين دوره فردي كه وارد :نياز پيشمهارت ودانش  -2
  .اطالعات عمومي در زمينه ساختمان داشته باشد ساخت بتن و

 ساعت آن نظري و 55ساعت است كه  170ه طبق استاندارد طول دوره آموزشي اين دور :مدت دوره -3
  .باشد مي ساعت آن عملي 115

ساخت بتن با وسايل  انبار كردن مصالح بتن و حمل و ،كارآموز در اين دوره باراندازي :محتواي دوره -4
هـاي   ي سـازه ريـز  بـتن  ،تسطيح بتن ،متراكم كردن بتن ،يريز بتن نيز و گيرد مي اشيني را يادم دستي و

تجهيزات مربوط به اين دوره را كـه   ساختمان با ابزار وهاي  ي انواع پيريز بتن ،آرمه بتنهاي  بتني وسقف
  .بيند مي آموزش باشد مي ... صفحه فلزي و ،غربال، الك ،سرند ،زنبه ،بيل ،شامل فرغون

  .بردبند را مي توان نام  بند و آرماتور دوره هاي قالب:خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

 را اخـذ  همهـارت مربوطـ   گواهينامـه كارآموز پس از قبولي در آزمون كتبـي وعملـي    :مدرك اعطايي -6
  .كند مي

اپراتور  تواند جهت تكميل مهارت خود در دوره آموزشي مي آموخته مهارت :مسير ارتقا و تكميل مهارت -7
  .شركت نمايد يزن بتنيهاي  مسئول اجراي سازه و ورز تست بتن كارگاهي فن، تزريق بتن

با توجه به حجم باالي بتن مورد نياز يك ساختمان با اسكلت بتني انجـام   :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
بـه   در موارديكه خريد بتون كامل يـك بـونكر مقـرون    .دستي انجام نمي شود به صورتاين كار همواره 
 موقت مشـغول   به طورتواند  مي ستيميكسر د با استفاده از دستي يا به صورت ساز بتن ،صرفه نمي باشد

ي تهيـه و  هـا  شركتي با مزدبگير به صورتتوانند  مي ي بزرگ اين افرادها ساختمانولي در  شود به كار
  .شوند ل به كارفروش بتن ساختماني مشغو

تواننـد در   مي تجربه و دانش كافي داشتن در صورت آموختگان مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
مشغول به كار شوند و يا با داشتن سرمايه كافي بـراي خريـد    ساز بتن به عنوان ،نجات ساخت بتنكارخا

عمراني همكاري هاي  ي براي پروژهريز بتن ي فوق در حمل و نقل وها شركتبا  ،ميكسر بتون آالت ماشين
  .نمايند

مختلـف  هـاي   ت آزمـايش ساخته شده تحـ هاي  با عنايت به آنكه امروزه بتن :و ضروريساير اطالعات مهم 
مطابق با معيارهـاي آزمايشـگاهي كنتـرل     گيرد لذا دقت در تعيين و تركيب مواد بتني مي مكانيكي قرار
  . برخوردار استاي  از حساسيت فوق العاده كيفيت بتني
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10-   
  

 آن حيوتسط سقف يزير بتن

 ساختمان يواربرشيود ستونها يزير بتن
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  2 درجه بناي سفت كار كمك :نام دوره

  9 - 1/4/2/23/51 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز و معيارهايشرايط  -1

 عقالني كامل برخوردار باشد و كارآموز بايد از سالمت جسمي وفيزيكي و فرد :حداقل شرايط جسماني -
  .نداشته باشد و سرگيجه ترس از ارتفاع

سـال سـابقه    5است اما مدرك پنجم بـا  ) سيكل( راهنمايي دوره  پايانمدرك  :حداقل مدرك تحصيلي -
  .گردد مي فراهم براي فرد سال سابقه كار امكان شركت در دوره 10ي با سواد بي كار و يا در صورت

  .پردازند مي يآموز مهارتبه  دورهمردها در اين  فقط دورهبا توجه به نوع شرايط  :جنسيت -
  .ر عمومي بناي سفت كار الزامي استداشتن گواهينامه كارگ :نياز پيش مهارت و دانش -2
 ساعت آن عملي 118و ساعت آن نظري56كه ساعت است 174ه آموزشي طول دور :مدت دوره -3

  .باشد مي
 ورگالژ كف كني پيخاكبرداري و، پياده كردن نقشه خواني، نقشه كارآموز دردوره فوق :محتواي دوره - 4

ناخت موارد استفاده وشها  ساخت مالت ،ي آجري فونداسيونبند قالبآموزد و اجراي  مي رافونداسيون 
 ،اسالمبولي ،زنبه، ماله آهني، كمچه ؛شامل دورهابزار اوليه مورد نياز براي اين  .گيرد مي ياد آنها را
 ،شيلنگ تراز ،شمشه ،كار ريسمان، تراز ،شاقول ،چرخ دستي ،چكش الستيكي ،سطل ،سرند ،پيمانه

  .باشد مي انواع داربست و متر ،گونياي بنايي
 و 2 درجه كار كمك سنگ ،كار آموزشي سيمانهاي  دوره :هخانواد هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره - 5

  .باشد مي مرتبطهاي  دورهاز قديميهاي  معمار سنتي ابنيه
و  فنيمهارت  گواهينامهكارآموز پس ازقبولي در آزمون كتبي وعملي موفق به اخذ  :مدرك اعطائي - 6

  .شود مي اي حرفه
و نيـز  1درجـه بناي سفت كـار   با شركت در دوره واندت مي آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .فزايدبه مهارت خود بي يا سرپرست بنائي 2 درجه عمومي ساختمان يكش نقشهگذراندن 
بـا مـالكين زمـين و    تواننـد   مـي  در صورت كسب تجربه آموختگان مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

وارد قرارداد شده و زير نظـر   باشد مي ساختماني گواهينامههاي بناهاي مسكوني كه داراي  هاحداث كنند
  .فعاليت كنندي كار چيني و سفت ديواردر خصوص  مهندسين ناظر

تحت  ماهر نيمهبناي  تواند به عنوان مي گواهينامهكارآموز پس از اخذ  :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
ت كارگاه ساختماني مشغول رپرسي پيمانكاري تحت نظر سها شركتان بنا و يا در استادكارسرپرستي 

  .كار شود
برپاكردن  استفاده از نردبان وهنگام كند كه در  مي ايجاب دورهنوع اين  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

  .تجهيزات موارد ايمني كامال رعايت شود كاربرد وسايل و داربست و
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 كارآموزان توسط ينيوارچيد ياجرا

 كارگاه در يضرب طاق ياجرا
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  2 درجه كار گچكمك  :نام دوره

  9 -1/3/2/13/55 :شيكد استاندارد مهارتي و آموز

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .عقالني كامل برخوردار باشد فيزيكي و بايد از سالمت جسمي و جو مهارت :حداقل شرايط جسماني -
 سواد بيسال سابقه كار يا  5يا پنجم ابتدائي با ) سيكل( مدرك سوم راهنمايي :حداقل مدرك تحصيلي -
  .سال سابقه كار 10با 
  .پردازند مي يآموز مهارتبا توجه به نوع شرايط دوره اغلب مردها در اين دوره به  :جنسيت -
  .الزامي است كار گچمهارت و كارگر عمومي  گواهينامهداشتن  :نياز پيش و دانشمهارت  -2
 ساعت آن نظري و 29ساعت است كه  106طبق استاندارد طول دوره آموزشي اين دوره  :مدت دوره -3

  .باشد مي اعت آن عمليس 77
تشخيص اشكال  ،ابزار كار انبار كردن مصالح و حمل و ،كارآموز در طي دوره باراندازي :محتواي دوره - 4
 گچ كشته را ساختن مالت گچ و، خاك غربال كردن گچ و توانايي الك و، سطوح هندسي ساده و

سفيدكاري ، كاري با گچ كشتهسفيد، سوفالسفيدكاري روي ، آستركشي ي وزيرسازمهارت  آموزد و مي
  .كند مي را پيدا رابيتسروي 

 ساخته پيش توليد گچ و بر گچمرتبط با اين دوره هاي  دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره - 5
  .ديوارهاي گچي است و
مه گواهينا موفق به اخذ ،عملي قبولي در آزمون كتبي و كارآموز پس از طي دوره و :مدرك اعطائي - 6

  .شود مياي  فني و حرفه 2 درجه كار گچمهارت 

تواند مهارت  مي 1درجه كار گچبا شركت در دوره آموزشي  آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7
  .ببخشد را ارتقاء خود

نسبت به  تواند مي ماهر كار گچپس از دريافت گواهينامه مهارت  كارآموز :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
به صورت خوداشتغالي مشغول به  ي نماي داخلي ساختمان براي مالكان بناسفيدكاري و كار نازكام انج

  .كار شود
 ماهر نيمه كار گچ عنوانبا توجه به نوع مهارتش به  آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

  .فعاليت شودغول مشها  كار نموده و در اين پروژه تواند مي ساختمانيبراي پيمانكاران 
فرد بايد براي  يكار گچمربوط به ساختمان از جمله هاي  در دوره :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

رعايت نكات  پيشگيري از حوادث و اوليه و هاي كمكحفظ سالمت خود توانايي انجام  بازدهي بيشتر و
  .ايمني را داشته باشد
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 ابزار با يگچ قاب ياجرا

 گچ با يريگ قالب
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  2 درجه ساختمان عمومي كش نقشه :نام دوره
  0 - 54/32/ 3/2 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  
  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

روانـي و   ،شود بايد داراي سالمت كامل جسـمي  مي شخصي كه وارد اين دوره :حداقل شرايط جسماني -
  .حركتي باشد

  .باشد مي حداقل مدرك تحصيلي اتمام مقطع سوم راهنمايي :حداقل مدرك تحصيلي -
  .توانند در اين دوره شركت نمايند مي و مردها ها زن :سيتجن -
 ابعـاد و احجـام   الزم ندارد اما استعداد در تجسـم فضـايي   نياز پيشاين دوره  :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .بهتر فرد موثر باشد در آموزش تواند مي
سـاعت عملـي    250سـاعت آن نظـري و    150كـه   باشد مي ساعت 400مدت اين دوره  :مدت دوره -3

  .است
و برش اجسام ساده و مركب هندسي را ترسـيم   نما سهكارآموزان در اين دوره تصاوير  :محتواي دوره -4

 اختصـاري و عالئـم   دهنـد  مـي  تشـخيص  آن راكـاربرد   نموده و انواع پي خاك و ديوارهاي ساختماني و
ي نمـا و ترسـيم   گـذار  انـدازه  هـا،  بـرش  ،فونداسـيون ، يبنـد  آكـس پالن ، پله مربوطه و همچنين انواع راه

  .گيرند مي مسكوني و اداري كوچك را فراهاي  پروژه
 AutoCADي ساختمان با كش نقشه :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

 را اخـذ  2  درجـه  ساختمان كش نقشه گواهينامه ،فرد پس از قبولي در آزمون پاياني :مدرك اعطائي -6
  .نمايد مي

 هـاي  توانـد در دوره  مـي  پـس از كسـب تجربـه در ايـن دوره     ديده مهارت :مهارت و تكميلء مسير ارتقا -7
نيز شـركت نمايـد و مهـارت خـود را      1 درجهي سازه كش نقشه و 1 درجه معماري ساختماني كش نقشه

  .ارتقاء بخشد
يـه  عمـل و دقـت بـاال در ته     در حال حاضر با توجه بـه ضـرورت سـرعت    :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

طراحـي و   هـاي  افـزار  نـرم در صورت كسب تجربه و تسـلط بـه   ها  كش نقشهساختماني تمامي  هاي نقشه
منـزل بـراي مهندسـين طـراح و محاسـب      در  كـار  مستقل حتي به طورتوانند  مي راحتيه ي بكش نقشه

  .ساختمان كار انجام دهند

تواند پـس از طـي دوره    مي فرد ،مسكن روزافزونبا توجه به گسترش  :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
 و دولتـي نظيـر بنيـاد مسـكن     يهـا  دسـتگاه با  طرف قرارداد يها شركتبخش خصوصي و هاي  در واحد

  .به كار شود مشغول ماهر نيمه كش نقشهه عنوان ب فني مهندسي هاي دفتر
نمايـد بايـد    مي شخصي كه در اين دوره شركت ،با توجه به ظرافت كار :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

اطالع از ضوابط . و نيز از دقت و تمركز بااليي برخوردار باشد بوده پذير مسئوليتبتواند در قبال اين دوره 
  الزامي آموختگان مهارتي براي شهرسازمحل فعاليت و مقررات ي ها شهرداريو مقررات اعالمي از سوي 

   .است 
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 انهيرا با يكش نقشه كارگاه

 دستي كشي نقشه كارگاه
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  1درجهي معماري كش نقشه :نام دوره

  0 - 3/1/54/32 :دارد مهارتي و آموزشيكد استان

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .باال برخوردار باشد بعدي سهتجسم  فرد كارآموز بايد از قدرت كار با دست و :حداقل شرايط جسماني -
تواند در ايـن دوره   مي خدمت كارت پايانفرد با همراه داشتن ديپلم متوسطه و  :حداقل مدرك تحصيلي -

  .شركت نمايد
ي آمـوز  مهـارت تواننـد در ايـن دوره بـه     مي هم زنانو با توجه به نوع شرايط دوره هم مردان  :جنسيت -

  .بپردازند
اما استعداد در تجسـم فضـايي    خاصي ندارد نياز پيشياز به دانش اين دوره ن :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .اشدتواند در فراگيري بهتر فرد موثر ب مي ابعاد و احجام
ساعت آن نظري  150ساعت است كه  400طبق استاندارد طول دوره آموزشي اين دوره  :مدت دوره -3
  .باشد مي ساعت آن عملي 250و

ميـز   ،انـواع شـابلون   ،گونيا ،T كش خطي مانند كش نقشهه از ابزار با استفاد آموز مهارت :محتواي دوره -4
ترسـيم   ،مداد راپيد و جوهر ،كاغذ كالك ها، ساتي پروفيلتاسيهاي  شابلون ،اشل ،كاتر ،راپيد ،يكش نقشه
به صورت  ي رانورپردازپالن  وياليي و، اداري ،ي آپارتمانيها پالنطراحي  ،پله ،ساختمانيي ها پالنانواع 

  .آموزد مي AutoCAD افزار نرم با استفاده از دستي و
ي سـاختمان بـا   كش نقشهبا اين دوره مانند مرتبط هاي  دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .باشد مي طراحي مسكن مطلوب ،بردار نقشه ،اتوكد
عملي موفق به اخـذ گواهينامـه    قبولي در آزمون كتبي و كارآموز پس از طي دوره و :مدرك اعطائي -6

  .شود مي 1 ي معماري درجهكش نقشهمهارت 
آموزشـي  هـاي   تواند با شـركت در دوره  مي هارت خودفرد براي افزايش م :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .ارتقاء سطح پيدا كند 3ds Max و ArchiCAD هايافزار نرم طراحي معماري كمك
 در تهيـه و دقـت بـاال    سـرعت عمـل  در حال حاضر با توجه بـه ضـرورت    :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

طراحـي و   هـاي  افـزار  نـرم لط بـه  در صورت كسب تجربه و تسـ ها  كش نقشهساختماني تمامي هاي  نقشه
 مسـتقل حتـي در منـزل بـراي مهندسـين طـراح و سـازندگان        به طـور توانند  مي به راحتيي كش نقشه

  .ساختمان كار انجام دهند
 مسـكن فـردي كـه گواهينامـه را اخـذ      روزافزونبا توجه به گسترش  :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

فنـي مهندسـي   هاي  و دفتربخش خصوصي هاي  در واحد ماهر نيمه كش نقشهتواند به عنوان  مي نمايد مي
  .به كار شود مشغول

 دقـت بـاال و   ،ابتكار ،به دليل نوع دوره بايد از قدرت تجسم آموز مهارت :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
فعاليـت و   محـلِ ي هـا  شـهرداري اطالع از ضوابط و مقررات اعالمـي از سـوي   . ديد خوب برخوردار باشد

  .الزامي است آموختگان مهارتقررات شهرسازي براي م
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 )اتوكد افزار نرم(اي  انهيرا يكش نقشهكارگاه آموزش 

 يدست يكش نقشه



  

  عمران  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٨٨  

  2 درجه برآورد متصدي متره و :نام دوره

  0 -2/2/29/33 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .شدعقالني كامل برخوردار با فيزيكي و فرد كارآموز بايد از سالمت جسمي و :حداقل شرايط جسماني -
  .تواند در اين دوره شركت نمايد مي فرد با همراه داشتن ديپلم متوسطه :حداقل مدرك تحصيلي -

  .دنتواند در اين دوره شركت كن مي انهم زن و انبا توجه به نوع شرايط دوره هم مرد :جنسيت -

  .ندارد نياز پيشاين دوره  :نياز پيش مهارت و دانش -2
 ساعت آن نظري و 36ساعت است كه  106ل دوره آموزشي اين دوره طبق استاندارد طو :مدت دوره -3

  .باشد مي ساعت آن عملي 70
 شـود و  مـي  بـراي احـداث سـاختمان آشـنا     نيـاز كارآموز در اين دوره با مصالح مورد  :محتواي دوره -4

ـ  همچنين كار با .را محاسبه كند شده كاررفته در يك ساختمان ساخته تواند ميزان مصالح به مي  افـزار  رمن
تشـخيص عاليـم    ،ساختمان خواني نقشه ،ختمانگيرد و محاسبه مصالح عمومي سا مي آلفا را ياد تدبير و

و برآورد هزينه كلـي سـاخت بـر     آورد نيروي انساني در ساخت بنابر ،و مواد مصرفي ساختمان استاندارد
  .آموزد مي اساس نقشه را

 ي عمـومي سـاختمان  كش نقشه مرتبط با اين دورههاي  ورهد :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5
  .باشد مي 2  درجه

موفق به اخـذ گواهينامـه    ،عملي قبولي در آزمون كتبي و كارآموز پس از طي دوره و :مدرك اعطائي -6
  .شود مي هدر دوره مربوط 2  درجه اي مهارت فني و حرفه

متصدي  تواند در دوره مهارت مي هارت خودم تقاءجهت ار آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7
  .شركت كندو تهيه دستور كار صورت كاركرد  و مسئول تهيه 1 برآورد درجه متره و

 عمرانـي هـاي   در صورت كسب تجربه و كارورزي در پروژه آموخته مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8
 مسـتقل  بـه طـور   سـاختمان  همشاورهاي  كتساختماني و شرهاي  با شركتاي  صورت پروژهه تواند ب مي

  .كار شوده مشغول ب
ي هـا  شـركت توانـد بـا    مـي  مربوطه پس از اخذ مدرك آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

ـ  و مشاور ساختماني ا دفاتر فني و گروه مهندسين ناظرساختماني پيمانكاري يا ب  صـورت مزدبگيـري  ه ب
  .همكاري داشته باشد

 ،فـرد از دقـت   ،ه بـراي محاسـبات رياضـي   كنـد كـ   مي اين دوره ايجاب :و ضروري اطالعات مهم ساير -10
  .يي برخوردار باشدتمركز باال حوصله و
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 كتابِ فهرست بها از ولجد نمونه

   جهت محاسبه مصالح مورد نياز ياجراياستفاده از نقشه هاي 
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  1درجهفضاي داخلي  كننده تزئين :نام دوره

  0 -2/1/28/21 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .فرد بايد داراي سالمت كامل رواني و جسمي باشد :مانيحداقل شرايط جس -
  .باشد مي )سيكل( راهنمايي دوره  پايان :حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند مي آموزشي استقبال دورههم مردان و هم زنان از اين  :جنسيت -
اطالعـات  خاصي الزم نـدارد امـا داشـتن     نياز پيشو دانش  دوره مهارتاين  :نياز پيش مهارت و دانش -2

عمـل   تـر  موفقدوره  تا در تواند به كارآموز كمك كند مي ذوق هنريداشتن و  عمومي در خصوص دكور
  .نمايد

 سـاعت آمـوزش عملـي    146سـاعت آن نظـري و    30سـاعت اسـت كـه     176كل دوره  :مدت دوره -3
  .باشد مي

يه پـالن دكوراسـيون و   ي مختلف و تهها ساختمانداخلي  ئينكارآموز در اين دوره تز :محتواي دوره -4
همـراه   ،انـواع پنجـره و پوشـش آن    ئيني و تـز بنـد  رنگآموزد و چيدن مبلمان و  مي را ها پالنخواندن 

 اجـرا  ديـده و اتاق خواب و دكوراسيون اتاق بچه را آمـوزش   ،اتاق نشيمن ،طراحي دكوراسيون آشپزخانه
  .كند مي

نصـاب   و طراحي معماري فضاي داخلي ،مرتبطهاي  دورهاز  :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5
  .توان نام برد مي را پاركت و موكت ،كاغذ ديواري

موفق به اخـذ گواهينامـه   فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون سازمان  :مدرك اعطائي -6
  .گردد مي مربوطه

 آموزشـي هـاي   توانـد در دوره  مي تپس از كسب اين مهار آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7
نيـز شـركت    3D Home interiorsطراح داخل منازل مسكوني يـا   ،3ds Max افزار نرم معماري باطراحي 

  .كرده و مهارت خود را در اين زمينه كامل نمايد
 آموختـه  مهـارت  دورهبا توجه به بـازار كـار و پيشـرفت و گسـترش ايـن       :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

قرارداد منعقـد  نصب تزئينات در منازل و ادارات و  با كليه فروشندگان لوازم خانگي جهت اجراء ندتوا مي
  .نمايد

طـراح و  بـه عنـوان    تواننـد  مـي  بـا طـي ايـن دوره    آموختگـان  مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9
 تزئينـي و دكـوري  ي ارائه دهنده خدمات ساختماني و فروشـگاه محصـوالت   ها نمايشگاهدر  كننده تزئين

  .ساختمان جذب كار شوند فضاي داخلي
فـرد مـورد نظـر بايـد داراي      ،دوره با توجه به ظرافت و حساسيت ايـن  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

  .باشد و خالق ، مستعدئينوسايل جهت تز كارگيري بهو در بوده روحيه هنري 
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  ساختمان درجه يك  نقاش :نام دوره 

   9 -4/1/25/31: دارد مهارتي و آموزشي كد استان

  

   :شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز  -1
  .بسيار مهم است  خصوصا دستها  سالمت كامل جسماني:حداقل شرايط جسماني -
سال  10سال سابقه كار يا بي سواد با  5پايان دوره راهنمايي ويا پنجم ابتدايي با  :حداقل مدرك تحصيلي-

  . سابقه كار
  . با توجه به شرايط فرهنگي  اغلب ، مردان در اين دوره شركت مي كنند :يت جنس-
سال سابقه كار تجربي به عنوان  نقاش  10گواهينامه كمك نقاش ساختمان يا :مهارت و دانش پيش نياز  – 2

  .ساختمان مورد نياز است
  .ملي استساعت ع 193ساعت آن  نظري و   60ساعت است كه   253كل دوره :مدت دوره  -3
كار آموز در اين دوره نقشه خواني ، اندازه گيري و محاسبه برآورد ميـزان رنـگ و مـواد     :محتواي دوره  – 4

اوليه مورد نيازرا ياد گرفته  ساخت  بتونه پالستيك و روغن ، زدن رنگ نهـايي پالسـتيك ، روغـن انـدود     
ه زدن رنگ روغني مات و بـراق  كردن سطوح گچي ، زدن رنگهاي روغني روي سطوح گچي زير سازي شد

رنگ آميـزي   ،زدن رنگهاي روغني روي سطوح فلزي . آموزد  مي روي سطوح چوبي و صفحات مصنوعي را
  از ديگر مـواردي اسـت كـه كـار آمـوز آمـوزش      ... ايجاد هماهنگي در محيط كار و  ،تركيب رنگها ،استخر 

  .بيند مي 
ازدوره هاي مرتبط مي توان كمك نٌقاش ساختمان و نقـاش   :دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده  -5

  .را نام برد 2ساختمان درجه 
كارآموز پس از طي دوره و قبولي در آزمون كتبي و عملـي موفـق بـه اخـذ گواهينامـه      :مدرك اعطائي  – 6

  .نقاش ساختمان درجه يك مي گردد
ماه فعاليت مسـتمر و كسـب    6وره و پس از فرد مي تواند با گذراندن اين د:مسير ارتقاء و تكميل مهارت  -7

  .تجربه به  سطح مهارتي بااليي دست يابد 

مهارت آموخته مي تواند بطور خود اشتغالي  به عنوان نقاش ساختمان مشغول  :چشم انداز شغلي دوره  -8
غـازه  در بعضي موارد فرد به همراه اين شغل مبادرت به فروش رنگ و تجهيزات مربوطـه در م . به كار شود

  .رنگ فروشي نيزاقدام نمايد
مهارت آموخته مـي توانـد در شـركت هـاي سـاختماني و پيمانكـاري        :چشم اندازهاي استخدامي دوره  -9

  .و يا آنكه به صورت كنتراتي انعقاد قرارداد نمايد ساختمان  مشغول به كار شود
افت و تميزي  و آشنايي با مواد و يا استفاده از ظر ،دقت  ،داشتن سليقه : ساير اطالعات مهم و ضروري  -10

شما در نقاشي ساختمان واقعاً بايـد حوصـله و دقـت    . تكنولوژيهاي جديد در اين شغل حائز اهميت است 
  .فراوان داشته باشيد، زيرسازي هاي سطحي و نداشتن دقت در آن باعث فرو افتادن سريع رنگ ها مي شود
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  كارآموز درحال تمرين رنگكاري



  

  عمران  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٩�  

  طراح معماري داخلي:نام دوره

  0-2/1/25/21 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  
  :شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز-1

  .دستها و چشمها سالم باشد اًوصكار آموز بايد از نظر جسماني خص: حداقل شرايط جسماني -
  .باشد ديپلم ميدرك تحصيلي حداقل م: حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند مي مردها در اين دوره بيشتر شركت ،با توجه به شرايط دوره : جنسيت -
جهت شـركت در ايـن دوره    2داشتن گواهينامه طراح معماري داخلي درجه  :نياز مهارت و دانش پيش-2

  .الزامي مي باشد
  .ساعت عملي است624نظري وساعت  104لكه شامباشد مي ساعت728مدت اين دوره : مدت دوره -3 

ترسيم  وكار آموز ترسيم نقشه هاي مربوط به فضا هاي داخلي ساختمان  دوره در اين :محتواي دوره-4
رسم رنگي  ،رسم رنگي پرسپكتيو هاي احجام مختلف مشخص و نامشخص  ،نقشه هاي اجرايي مبلمان 

 ،زي با مصالح مختلـف ماننـد مقـوا    پلكان و لوازم داخلي ساختمان و ماكت سا ،پر سپكتيوسرو يس ها 
  .جهت درك فضاهاي سه بعدي را فرا مي گيرد... گچ و  ،چوب 

را مي توان تزئين كننده فضـاي داخلـي   از دوره هاي مرتبط : خانواده هميا  آموزشي مرتبط وهاي  دوره-5
 .نام برد

طراح معماري  د گواهينامهتوان پس از طي دوره و قبولي در آزمون پاياني مي كارآموز: مدرك اعطائي -6
  .را اخذ نمايد داخلي 

مهارت آموخته جهت تكميل مهارت مـي توانـد در دوره نـرم افـزار هـاي      : مسير ارتقاء و تكميل مهارت-7
جهت ارائه هرچـه بهتـر تصـاوير سـه بعـدي و يـا        Archicad ، Autocad ، photoshopمربوط مانند 

  .نقشه كشي شركت نمايد طراحي و
مهارت آموخته به عنوان طراح معماري داخلي به صورت خود اشتغالي بـا  : زهاي شغلي دورهاندا چشم-8

هاي  دكوراسيون مجتمعاقدام به انجام سفارشات در زمينه طراحي  مي تواند راه اندازي دفتر فني طراحي
  .تجاري نمايدو مسكوني 

راح در شركتهاي ساختماني و يـا  مهارت آموخته مي تواند به عنوان ط :اندازهاي استخدامي دوره چشم-9
قرار داد همكاري منعقد كرده و يا بصورت پروژه اي به انجام كار  ،توليدكنندگان لوازم منزل و آشپزخانه 

  .بپردازد
 ،با هنرهاي تجسـمي   ييآشنا ،ابتكار و ذوق هنري  ،داشتن خالقيت  :ساير اطالعات مهم و ضروري -10

  .كمك زيادي در طراحي مي نمايد ، ي جديدفعاليتها و تكنولوژيهاآشنايي با 
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 رسم رنگي پرسپكتيو داخلي

 لماناجراي عملي نقشه مب
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  2آهني درجه در و پنجره ساز پروفيل :نام دوره

  8-2/2/93/74 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي
  :شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز-1

  .شمها سالم باشددستها و چكار آموز بايد از نظرجسمي و ذهني خصوصاً : حداقل شرايط جسماني -
  .باشد مي) سيكل( راهنمايي دوره  پايان ، حداقل مدرك تحصيلي: حداقل مدرك تحصيلي -
  .كنند مي مردها در اين دوره بيشتر شركت ، با توجه به شرايط دوره: جنسيت -
  .نياز الزم ندارد اين دوره پيش: نياز مهارت و دانش پيش-2

  .ساعت عملي است583ساعت نظري و 57لكه شاماشد ب مي ساعت 640مدت اين دوره : مدت دوره -3 
در اين دوره كار آموز با استفاده از فرآيند قوس الكتريكـي دسـتي و تجهيزاتـي ماننـد     : محتواي دوره-4

  نصـب لـوالي   ،سـاخت قـاب يـا كـالف      ،انـواع ورقهـا و گروههـاي مختلـف پروفيـل       ،دستگاه جـوش  
نصب انواع   ،ساخت نرده و آالچيق يند عالوه بر آن را آموزش مي بآب چكان و دستگيره هاي مختلف  

  .در و پنجره و نرده هاي آالچيق و نور گير گلخانه را نيز فرا مي گيرد
 و جوشكاري E3 ،E6مي توان جوشكارياز دوره هاي مرتبط : خانواده هميا  آموزشي مرتبط وهاي  دوره-5

 .را نام برداسكلت فلزي 

ساز  در و پنجره تواند گواهينامه ز طي دوره و قبولي در آزمون پاياني ميپس ا كارآموز: مدرك اعطائي -6
  .را اخذ نمايد 2 پروفيل آهني درجه

 درصورتي كه كار آموز مايـل باشـد مـي توانـد بـا شـركت در دوره هـاي       : مسير ارتقاء و تكميل مهارت-7
  .قاء دهدمهارت خود را ارت 1در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه و  E8 ،E9جوشكاري 

  ،تجهيـزات  به جهت نياز روز افزون منازل و مراكز تجـاري بـه ايـن نـوع     : اندازهاي شغلي دوره چشم-8
ـ ه فردي كه اين دوره را طي مي كند مي تواند ب  بـه  عنـوان اسـتاد كـار نسـبت    ه صورت خود اشتغالي ب

واع در و پنجره پروفيل را نموده و سفارش ساخت اندر و پنجره پروفيل اقدام  ساخت كار گاه  اندازي  راه
  .قبول نمايد

نمايـد مـي توانـد بـه عنـوان در و       فردي كه اين گواهينامه را اخذ مي: اندازهاي استخدامي دوره چشم-9
  .استخدام شود پيمانكاريساختماني ساز يا جوشكارماهر در شركتهاي  پنجره

قدرت و توانـايي جسـماني    ازد و شخص بايد نكات ايمني را رعايت كن :ساير اطالعات مهم و ضروري -10
  .كافي برخوردار باشد 
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 مونه پنجره اجرا شدهن

 در و پنجره پروفيل ساخت كارگاه




