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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 703384414414443:  شغلکد ملي شناسايي آموزش 

 :برقریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نوادگینام و نام خا ردیف

 جوشکاری کاردانی علی رابط 1
 اتوماتیک  های درب  مجری ونصاب

 وسازه های خاص
10 

 الکتروتکنیک کاردانی محمد جالل بی اذیت 2
 اتوماتیک  های درب  مجری ونصاب

 وسازه های متحرک برقی
16 

 رشناسی(دانشجوی )کا مجتبی محمدی فر 3
مدیریت/مربی 

 های الکتریکیماشین

تحرک نصاب ومبتکر سیستم های م

 کشاورزی-الکترومکانیکی تک محورصنعتی
17 

 مکانیک دیپلم  اسداله مختاری 4
مجری دربهای اتوماتیک.باالبر وسیستم های 

 خاص وسقف های متحرک
17 

 معماری دیپلم محمود نادری بنی 5

لکترونیک طراحی وتولیدواجرای قطعات ا

ومکانیک سیستمهای درب برقی وسازه های 

 متحرک

24 

 مکانیک دیپلم مهرزاد میرزاده 6
اتوماتیک .باالبر  های درب  مجری ونصاب

 وسیستم های حفاظتی
20 

 الکتروتکنیک دیپلم مجتبی چپال دزفولیان 7
 اتوماتیک  های درب  مجری ونصاب

 وسازه های متحرک برقی
10 

 ریاضی فیزیک دیپلم امین گلی حقیقی 0
مجری درب های اتوماتیک/طراحی وتولید 

 سیستم های پنوماتیک وهیدرولیک
16 

 14 مجری ونصاب درب های اتوماتیک الکترونیک کاردانی علی خلیفه 9

 13 ه ریزی درسی برقنامدبیر کارگروه بر برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد لیال فرهادی راد 10

 

 

 

 

 

اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهکلیه حقوق مادي و 

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            11121112       دورنگار

                    11121182تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 

اي نيت    وثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استتاندارد ررهت   هاي مورد نياز براي عملكرد م ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 شود. مي گفت 

 استاندارد آموزش :  

 هاي موجود در استاندارد شغل.   ي يادگيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :   

 شود.   رود اطالق مي هاي خاص ك  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل :  

ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل بتا مشتا ل ديگتر در يتك رتوزه شتغلي،        اي شامل مهم بياني 

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

 طول دوره آموزش :  

 رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي 

 ويژگي كارآموز ورودي :  

 رود.  هايي ك  از يك كارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:

گيترد و   ورت متي كارورزي صرها در مشا لي است ك  بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت محدود يا با ماكت ص

ضرورت دارد ك  در آن مشا ل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ك  هترد در محتل   

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

 گردد.( از مشا ل نمي

 ارزشيابي :  

كتبتي عملتي و   ، عملتي بخت     ، ك  شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدست آمده است يا خير هرآيند جمع

 اي خواهد بود.  اخالق رره 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه

 د.رو اي ك  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي :  

 ها و شرايط گوناگون ب  طور موثر و كارا برابر استاندارد.  توانايي انجام كار در محيط

 دانش : 

توانتد شتامل علتوم     هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي كت  متي   اي از معلومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 تكنولوژي و زبان هني باشد.   (،، زيست شناسي، شيمي، هي يكپاي )رياضي

 مهارت :  

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

 نگرش :  

 باشد.    اي مي  هاي  ير هني و اخالق رره اي از رهتارهاي عاطفي ك  براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت مجموع 

 ايمني :  

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

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است ك  در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ك  كمترين آسيب ب  محيط زيست وارد گردد.



 3 

 

 

 : شغلنام استاندارد آموزش 

 تردد کنترل و متحرک ايه سازه،  برقي اتوماتیک هاي درب سرويسکار و نصاب

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

تردد از مشاغل گروه برق می باشد و شامل  کنترل و متحرک های سازه،  برقی اتوماتیک های درب سرویسکار و نصاب

 جوشکاری،تردد وکنترل برقی های دربو نصب فیوز کشی و نصب محافظ جان  کابل ،خوانی نقشههای  شایستگی

 برقی های درب نصب، پارکینگی برقی های درب نصب ،فروشگاهی رول اپ برقی های درب نصب، فلزی های سازه

 سرویس ،تردد کنترل های سیستم نصب ،تعیین ظرفیت و نوع سیستم  ،صوخا صنعتی های درب نصب ،ای شیشه

ارتباط  این شغل با برقکار ساختمان و مشاغل صنعت ساختمان در های اتوماتیک وسازه های متحرک و کنترل تردد درب

 است.

 : وروديهاي کارآموز  ويژگي

 )پايان دوره راهنمايي( پايان دوره اول متوسطهاقل میزان تحصیالت : حد

 حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سالمت کامل جسمي و ذهني

 نداردنیاز :  هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    014طول دوره آموزش                    :        

 ساعت     384      ـ زمان آموزش نظري               :  

 ساعت    114ـ زمان آموزش عملي                :      

 ـ زمان کارورزي                       :                  ساعت

 ـ زمان پروژه                            :                 ساعت

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %81کتبي :  - 

 %11عملي : -

 %34اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط 5دارا بودن حداقل مدرک کاردانی برق با 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

درب هاي اتوماتیک شامل انواع درب هاي بازويي ،ريلي ،کرکره، دفني ، سکشنال يا زيـر سـقفي ، اسـاليدينر در    

ختلف و.. وسازه هاي متحرک شامل سايبان برقي وسیستم هاي خاص مي باشد وسیستم هاي کنتـرل تـردد   انواع م

 .شامل سیستم پالک خوان  ، انواع راهبند و... مي باشد

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Automatic doors & movable structures & Access control 

 

 

 

 

 

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

 برقکار ساختمان-

 

 

 

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

 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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  شغلاستاندارد آموزش 

  شايستگي -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 01 14 31 خوانی نقشه 1

 14 11 31 تردد وکنترل برقی های دربو نصب فیوز کشی و نصب محافظ جان  کابل 2

 11 01 34  فلزی های سازه جوشکاری 3

 01 11 34 فروشگاهی رول اپ برقی های درب نصب 4

 24 14 84  پارکینگی برقی های درب نصب 5

 14 14 34 ای شیشه برقی های درب نصب 6

 04 14 34 صخا و صنعتی های درب نصب 7

 84 34 34 تعیین ظرفیت و نوع سیستم  0

 81 84 1 تردد کنترل های سیستم نصب 9

 14 31 31 های اتوماتیک وسازه های متحرک و کنترل تردد درب سرویس 10

 014 114 384 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 خوانی نقشه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

31 14 01 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

-میااز نقشااه کشاای-کااامپیوتر  دانش :

خاط  -گونیاا -قلم راپیاد -پرگار

نااارم افااازار -شاااابلن-کاااش

نمونااه کاتااالوی هااای -اتوکااد

 انواع درب برقی

    کشی ساختمانعالیم عمومی نقشه  

    اصول نقشه کشی

    اصول نقشه خوانی  

    کاتالوی انواع درب های برقی 

  مهارت :

    ساختمانی مرتبط های نقشه خوانی نقشه

    )فنی( تاسیسات مرتبط های نقشهنقشه خوانی 

    

    

 نگرش :

 کارانجام دقت در 

 

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی اصول رعایت 

 

 توجهات زیست محیطی :

 ناشی از کار و پسماندوری کاغذ ها جمع آ

 مدیریت مصرف انرژی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 برقی های دربو نصب فیوز محافظ جان  نصبکشی و  کابل

 تردد وکنترل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

31 11 14 

 ايمني ،شنگر مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

-سایم لخات کان   -سیم چین  دانش :

پاای  -دم باریااک-انباار دساات

-چهارسااو-گوشااتی دو سااو 

پاااای  گوشااااتی ساااااعتی   

اناواع شاماره   -دریال -وشارژی

-هااای متااه اهاان والمااا    

ساایم -هویااه-فنرساایم کشاای

سرساایم -چسااب باارق-لحاایم

-فلکسای  لولاه -های مختلاف 

-لولااه فلاازی-لولااه خرطااومی

انااواع فیااوز هااای فشاانگی    

-ماااولتی متااار-ومینیااااتوری

-انبااار قفلااای-جعباااه ابااازار

اچارهاااای تخااات ورینگااای  

-خاربااازکن-یکسااری کاماال 

-ماایپ پاار  -دسااتگاه پاار  

 امپر 25محافظ جان

    وسیم کشی ساختمان الکتریسیته اصول

فظ محا-سطح حفاظت موتورها ip-سیم وکابل ها-انواع فیوزها

 جان

   

    بردهای الکترونیکی انواع دربهای اتوماتیک

    نحوه راه اندازی مدارات انواع درب های اتوماتیک

های متحرک برقی وکنترل راه اندازی مدارات انواع سازه نحوه 

 تردد

   

    فیوزها، کابل ها و محافظ جان بنصه نحو

    اتوماتیک  ندی مدارات فرمان انواع درب هایبنحوه سیم 

  مهارت :

    درب های اتوماتیکنواع کشی اسیم کشی و کابل

     جان محافظ نصب

    نصب فیوزهای مینیاتوری

نصب و راه اندازی و برنامه ریازی اناواع مادارات الکترونیکای      

 اتوماتیک درب های

   

نصب و راه اندازی انواع مدارات سیستم های متحرک وکنتارل  

 تردد

   

 نگرش :

 رعایت اصول فرم بندی وظرافت کار

 دقت در انجام کار

 



 8 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 برقی های دربو نصب فیوز کشی و نصب محافظ جان  کابل

 تردد وکنترل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،یزاتتجه

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ایمنی وحفاظت فردی

 

 توجهات زیست محیطی :

 جمع اوری ضایعات سیم وکابل ها 

 مدیریت مصرف انرژی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  فلزی های سازه جوشکاری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

34 01 11 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

-تااارانس جاااوش-رکتیفاااایر  دانش :

ماساااااااک -الکترودهاااااااا

یاااال  وساااال -جوشااااکاری

حفاااااظتی کاااال باااادن در  

جوشااااااکاری)لبا  کااااااار 

عینااک -مناسااب جوشااکاری 

-متاااار-گونیااااا-و...(تااااراز

تااراز -ریساامان کااار-شاااقول

-دریاال -ساانف فاارز-لیاازری

صاااافحه -گیااااره دسااااتی 

اناواع   -صافحه سااب  —برش

 مته ها

    انواع فلزات

    انواع الکترودها

    گاز(-)برقانواع جوشکاری

    (ac-dc)انواع دستگاه های جوشکاری

و  ناوع و ضاخامت فلاز    چگونگی تعیین امپرمورد نیاز به نسبت

 لکترودقطر ا

   

  مهارت :

    تنظیم آمپراژ براسا  ضخامت قطعه و الکترود

    مختلف( درحالتهای) فلزات جوشکاری

    ابزار به کار گیری 

    فلزکاری

 نگرش :

 صرفه جویی در مصرف الکترود

 دقت در انجام کار

 ایمنی و بهداشت : 

 ایمنی رعایت اصول حفاظتی و

 

 زیست محیطی : توجهات

 جمع اوری پسماند

 مدیریت مصرف انرژی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رول اپ فروشگاهی برقی های درب نصب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

34 11 01 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 منابع آموزشيمصرفي و 

-تخریاب کان  -ترانس جاوش   دانش :

-ساانف فاارز-دریاال شااارژی

الکتاااارود -صاااافحه باااارش

کمربنااد -مناسااب جوشااکاری

-پاای  هااای ساارمته -ایمناای

سااایم بکسااال  -رول بولااات

-شااااقول-تاااراز-یاتسااامه

-ماایپ پاار  -دسااتگاه پاار  

فنرسایم  -شالنف تاراز  -شاقول

اناااواع -خارباااازکن-کشااای

اچارهاااای تخااات ورینگااای  

موتااااور )سااااایزهای مختلف(

اید یااااااااوپی ا  ساااااااا

موتااااور -کیلااااوکش300دار

موتااااااور -300acساااااااید 

-کیلاااو کاااش 100سااانترال

-نیااااوتن140موتورتااااوبالر 

-ایان   3شافت  -ایان   4شفت

-100*100تیغاااه فاااوالدی 

-100*100تیغاااه الومینیاااوم 

آنتاای -سنسااور مااادون قرمااز 

کمربناد ایمنای کاار در    -کرش

 ارتفاع

    محل ظرفیت موتور نسبت به تعداد تردد و روش انتخاب نوع و

 -انتخاب تیغه  نسبت به عرض وارتفاع وکاربری ومحال نحوه 

 روش محاسبه دور رول

   

    رول آپنحوه کارکرد انواع موتورها ی درب 

    دیسا-توبالر-یمرکز یاصول نصب وانتخاب موتورها

  مهارت :

    نصب ستونهای درب رول آپ

    موتورمرکزیو  وفنر شفت نصب

    (توبالر) شفتی داخل موتورهای نصب

    د(سای)موتورکنار نصب

 ی، پل تری، رولگ یومینیمختلف) آلوم ینصب کرکره با جنس ها

 ) زهیکربنات ، گالوان

   

 نگرش :

 دقت در انجام کار

 ایمنی و بهداشت : 

 اساتفاده -استفاده از انتی کرش-استفاده از ترمز اضطراری-سنسور مادون قرمز بکارگیری

 از لوازم ایمنی جهت کار در ارتفاع

 توجهات زیست محیطی :

 جمع اوری پسماند 

 مدیریت مصرف انرژی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  پارکینگی برقی های درب نصب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

84 14 24 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط يتوجهات زيست محیط

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

-کان  تخریاب -جاوش  رانست  دانش :

-فاارز ساانف-شااارژی دریاال

 الکتاااارود-باااارش صاااافحه

 کمربنااد-جوشااکاری مناسااب

-ساارمته هااای پاای -ایمناای

 بکسااال سااایم-بولااات رول

-شااااقول-تاااراز-یاتسااامه

-پاار  ماایپ-پاار  دسااتگاه

 فنرسایم -تاراز  شالنف -شاقول

 اناااواع-خارباااازکن-کشااای

 ورینگااای تخااات هاااایاچار

ماکاات —مختلااف سااایزهای)

ماکاااات درب -درب بااااازویی

-ماکاات درب کرکااره -ریلاای

پااک -ماکاات درب سکشاانال 

 220کامااال جاااک باااازویی  

پااااک کاماااال   -ولاااات24و

)پاااک -سیساااتم درب ریلااای

کاماااااااااااااااااااال درب 

(پناااال 100*100سکشااانال) 

-وموتور زیار ساقفی باا ریال(    

-پک کامال سیساتم پااملخی   

پاااک کامااال سیساااتم زیااار 

 پااک کاماال -سااطحی)دفنی(

-باوالرد -انواع راهبند)ساتونی 

پاااک کامااال  -رود بالکااار(

 سیستم چرخی

    تعداد تردد درسیستمها، بعاداصول محاسبه وزن، ا

و  ) الکترو مکانیک والکترو هیادرولیک( درسیستم هانوع موتورا

 اصول استفاده از آنها

   

    نحوه محاسبه سیستم ضد تروریستی نسبت به خودرو ومکان

  مهارت :

    لوالیی درب بر برقی جک نصب

    ریلی سیستم نصب

    پاملخی سیستم نصب

    دفنی()زیرسطحی سیستم نصب

    زیرسقفی)سکشنال( سیستم نصب

    راهبند سیستم نصب

    (بوالرد) ستونی راهبند سیستم نصب

    بالکر( رود) تروریستی ضد راهبند سیستم نصب

    چرخی سیستم نصب

 نگرش :

 دقت در انجام کار 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول حفاظت وایمنی کار

 توجهات زیست محیطی :

 جمع اوری و دفع مناسب پسماند 

 مدیریت مصرف انرژی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  ای شیشه برقی دربهای نصب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

34 14 14 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

انباار -دم باریااک-ساایم چااین  دانش :

پاای  ساارمته در سااایز -دساات

اچااار -اچااار الاان هااای مختلف

انااواع اچارهاای تخاات  -ساتاره 

-ورینگی)سااایزهای مختلااف( 

پاااای  رول -جعبااااه بکااااس

تفناااف چساااب اب -پاااالک

-چساااب سااالیکون-بنااادی

-ساانف فاارز-تاارا  جااوش

-شاالنف تااراز -تااراز لیاازری 

صاافحه هااای باارش -شاااقول

-متاار-ریسامان کاار  –وسااب  

-دریال شاارژی  -تخریب کان 

گیاااااره دستی)ساااااایزهای  

ماکااااات درب -مختلاااااف(

اساااااااااااالیدینف)طراحی  

براسا   مادل هاای مختلاف    

-ریلاای یکطرف.دوطاارف و...(

پاااااک کامااااال اناااااواع   

-اسالیدینف)تلسااااااااکوپی

-ساااااااووینف—کااااااارو

و..(بااا -فولاادینف-ریولوینااف

کلیاااد  -متعلقاااات )اپراتاااور  

پاک کامال   قفال و...(  -دستی

 سیستم چرخی

    نحوه کار گذاری شاسی اپراتور

    و میزان تردد پروژه ینوع دربها نسبت به کاربر نیینحوه تع

    انواع شیشه ها

    انواع فریم ها

    انواع سنسورها)چشمی ها(

  مهارت :

    اسالیدینف() کشویی درب نصب

    تلسکوپی درب نصب

    کرو() منحنی درب نصب

    تعادلی یا(سوینف) ای پروانه درب نصب

    ریولوینف()گردان درب نصب

    فولدینف()تاشو درب نصب

    را(پاناما) گیوتینی درب نصب

 نگرش :

 ع استفادهدقت در تعیین نوع درب ها نسبت به مکان ونو

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ایمنی و حفاظتی

 توجهات زیست محیطی :

 ضایعات حاصل از کارو دفع جمع اوری 

 مدیریت مصرف انرژی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وخاص صنعتی دربهای نصب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

34 14 04 

 ايمني ،نگرش هارت،م ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

-تخریااب کاان -موتورجااوش  دانش :

-ساانف فاارز-دریاال شااارژی

-صاافحه هااای ساااب وباارش

پاای  ساارمته در سااایز هااای   

ساااایم بکساااال -مختلااااف

-پاای  رول پااالک -یاتساامه

-ساایم چااین-فنرساایم کشاای

انباار -انباار دساات-دم باریااک

شاالنف -ان کااارریساام-قفلاای

پااای  -تاااراز لیااازری-تاااراز

-دو سااو وچهارسااو  گوشااتی

-خاربااازکن-الکتاارود مناسااب

انااواع اچارها)تخاات ورینگاای  

سااااایزهای مختلف(جعبااااه  

موتورساه  -جعباه بکاس  -ابازار 

فاااااااااز کرکره)موتااااااااور 

موتاااور صااانعتی -گیاااربکس(

پاک پارده   -سکشنال ساه فااز  

برقی بااموتور تاوبالر و موتاور    

پااک سااایبان  -هااای خاااص 

ورهااای تااوبالر  برقاای بااا موت

 وخاص

    انواع موتورهای صنعتی

محال  -وزن-نحوه تعیین جنس درب وسقف)نسبت باه جانس  

 استفاده(

   

    های مختلفری موتورمناسب جهت سازه هاومکاناصول بکارگی

    نسبت به محل ونوع استفاده اصول نصب پرده ها

  مهارت :

 ایزوالسایون ، ها سردخانه، نشانی آتش)سریع های درب نصب

 غذایی( صنایع

   

    متحرک های سازه و  سقف نصب

    برقی سایبان نصب

    سکشنال()سقفی زیر نصب

    آپ( فولد) رونده باال تاشو نصب

    بالکنی()پارکدار شیشه نصب

    شید پرده نصب

    برقی پرده نصب

 نگرش :

 دقت در انجام کار

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از کمربند ایمنی در کار در ارتفاع

 رعایت اصول ایمنی و حفاظتی

 توجهات زیست محیطی :

 جمع اوری و دفع مناسب پسماند  
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و نوع سیستم ظرفیت تعیین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

34 34 84 

 ايمني ،گرشن مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

هیرولیک،جک الکتروجک   دانش :

 یک،جک پنوماتیک،مکانالکترو

 موتور ریلی الکترومکانیک،

 موتور ریلی الکتروهیدرولیک

 راهبندالکترومکانیک،

 راهبند الکتروهیدرولیک

انواع موتور کرکره)تیوبالر ، 

 د، مرکزی(سای

-هیادرولیک الکترو-انواع سیستم های محرک)الکترومکانیاک 

 پنوماتیک(

   

    نحوه تعیین نوع سیستم کاربردی جهت هر پروژه

    اصول استفاده از سازه های متحرک جهت مکان های خاص

  مهارت :

 دربهاای ماورد اساتفاده در    الکترومکانیاک  های سیستم تعیین

 اتوماتیک

   

 دربهااایمااورد اسااتفاده در  هیاادرولیک هااای سیسااتم نتعیاای

 اتوماتیک

   

    رونده باال های سیستم تعیین

    

 نگرش :

 انجام دقیق محاسبات

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ایمنی در کار

 

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند و دفع مناسب جمع اوری 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  گهبر -

 عنوان : 

 تردد کنترل های سیستم نصب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 84 81 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

-کاان تخریااب-موتورجااوش  دانش :

-فاارز ساانف-شااارژی دریاال

-وباارش ساااب هااای صاافحه

 هااای سااایز در هساارمت پاای 

 بکساااال ساااایم-مختلااااف

-پااالک رول پاای -یاتساامه

-چااین ساایم-کشاای فنرساایم

 انباار-دساات انباار-باریااک دم

 شاالنف-کااار ریساامان-قفلاای

 پااای -لیااازری تاااراز-تاااراز

-وچهارسااو سااو دو گوشااتی

-خاربااازکن-مناسااب الکتاارود

 ورینگاای تخاات)اچارهااا انااواع

 جعباااه(مختلاااف ساااایزهای

 بکس جعبه-ابزار

    ترددانواع سیستم های کنترل 

    سیستم کنترل تردد نحوه تعیین نوع جنس و

    اصول انتخاب محل نصب نسبت به نوع کاربری

  مهارت :

 کاارت ،  اثرانگشات )تاردد  کنترل شناسایی های سیستم نصب

 ((دتکتور لوپ)زمینی شناسایی حسگر، خوان

   

    ها کنترل ریموت و بلند برد رادیویی های تمسسی نصب

    پارکینف کنترل و خوان پالک های سیستم نصب

 و ثابات  لفان ت،GSMدور راه از کنتارل  هاای  سیساتم  نصب

 اپلیکشن

   

    (وغیره ای باله-ای میله)تردد کنترل های گیت نصب

 نگرش :

 اطالعاتی امنیتی و مخاطرات توجه به

 دقت در انجام کار

 ایمنی و بهداشت : 

 کاررعایت نکات ایمنی در 

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند و دفع مناسب جمع اوری 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وسازه های متحرک و کنترل تردددربهای اتوماتیک  سرویس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

31 31 14 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،هیزاتتج

 مصرفي و منابع آموزشي

 دریل-کن تخریب-موتورجوش  دانش :

 -فاااارز ساااانف-شااااارژی

 پای  -وبرش ساب های صفحه

-مختلاف  های سایز در سرمته

 رول پای  -یاتسمه بکسل سیم

 ساایم-کشاای فنرساایم-پااالک

-دسات  انبار -باریک دم-چین

 شلنف-کار ریسمان-قفلی انبر

 گوشاتی  پای  -لیزری تراز-تراز

 الکتااارود-وچهارساااو ساااو دو

 اناااواع-خارباااازکن-مناساااب

 سایزهای ورینگی تخت)اچارها

 بکس جعبه-ابزار جعبه(مختلف

    ردیابی.عیب یابی در درب های برقی  نحوه

 های کنتاارل تااردد وردیااابی وعیااب یااابی در سیسااتمنحااوه 

 های متحرک سازه

   

    ردیابی وعیب یابی در سیستم های راهبندنحوه 

    ات سرویس ونگهداری سیستم هااصول خدم

  مهارت :

     مکانیکیعیب  و سرویس و رفع یابی عیب

     الکتریکیعیب  و سرویس و رفع یابی عیب

     الکترونیکیعیب  و سرویس و رفع یابی عیب

    

 نگرش :

 رفع عیب در سریعترین زمان ممکن

 

 ایمنی و بهداشت : 

 وتعمیراتسرویس ایمنی در خدمات  استفاده از لوازم

 

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند  و دفع مناسب جمع اوری
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  تجهیزات برگه استاندارد -                  

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  5 با کلیه تجهیزات رایانه 1

  5 نقشه کشی میز 2

  3 ولت24شکیلوک300ups 300موتورساید  3

  3 ولت220کیلوکش300ac 300موتور ساید 4

  3 نیوتن باسیم پی  مس140 نیوتن140موتورتوبالر 5

  3 کیلوکش100 کیلویی100موتورسنترال 6

  3 این  4لوله  این  فلزی 4شفت 7

  3 این  3لوله  این  فلزی گرد 3شفت 0

  3 مادون قرمز سنسور 9

  3 ابتمدل نواری وپایه ث انتی کرش 10

  1 بازویی)پروانه( ماکت درب 11

  1 ریلی)کشویی( ماکت درب 12

  1 کرکره ماکت درب 13

  1 سکشنال ماکت درب 14

  1 ولت220 پک کامل جک بازویی 15

  1 ولت24 ییپک کامل جک بازو 16

  1 )پنل وموتور وریل( پک کامل درب سکشنال 17

  1 استاندارد پک کامل سیستم پاملخی 10

  1 استاندارد پک کامل سیستم زیر سطحی 19

  1 رودبالکر(هرنمونه یک پک-بوالرد-)ستونی پک کامل انواع راهبند 20

  1 ولت سه فاز300 موتور گیربکس صنعتی سه فاز کرکره 21

  1 ولت سه فاز300 موتور گیربکس صنعتی سکشنال سه فاز 22

  1 ارداستاند باموتور توبالرپک کامل پرده برقی  23

  1 استاندارد پک کامل سایبان برقی باموتور توبالر 24

  1 استاندارد های خاصپک کامل سایبان  برقی باموتور 25

  5 آمپر200 موتور جوش 26

  2 200 رکتیفایر 27

  5 امپر 32-25 محافظ جان 20

  1 ولت 220 جک الکتروهیدرولیک 29

  1 ولت 220 موتور ریلی الکتروهیدرولیک 30

 وجه : ت

 نفر در نظر گرفته شود.  15تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد -            

 توضیحات  تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  100 مختلف یزهایسا رول پالک  یپ 1

  100 مختلف یزهایسا بولت رول 2

  5 یمتر15-10-5-2 یکش میفنرس 3

  5 استاندارد کار سمانیر 4

  حلقه5 60/40 سیم لحیم 5

  15 برق چسب  6

  بسته15 استاندارد سرسیم های مختلف 7

  15 راپید قلم  0

  کیلو15 قطرهای مختلف الکترود 9

  دست15 شکاریمخصوص جو لبا  کار  10

  5 سایزهای مختلف مته های اهن والما   11

  15 با درجه محافظت مختلف عینک ایمنی 12

  5 با درجه محافظت مختلف ماسک جوشکاری 13

  1 100*100سایز 100*100تیغه فوالدی 14

  1 100*100سایز 100*100تیغه الومینیوم 15

  متر20 سایزهای مختلف خرطومی-لوله فلکسی 16

  30 با امپرهای مختلف انواع فیوزهای مینیاتوری 17

  30 مختلف یبا امپرها فیوزهای فشنگی انواع 10

  متر20 استاندارد شلنف تراز 19

  متر40 برزنتی یا پارچه ای تسمه 20

 

 توجه : 

 در نظر گرفته شود. ازای هریک نفره بو برای یک کارگاه  مواد-
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 برگه استاندارد ابزار  -                  

 ات توضیح تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  5 وات60 دریل شارژی 1

  15 وات60 پی  گوشتی برقی 2

  5 وات با سری مختلف120 هویه 3

  5 استاندارد دستگاه پر  با میپ 4

  5 معمولی پرگار 5

  15 استاندارد شابلن 6

  5 اتوکد نرم افزار 7

  15 استاندارد فازمتر 0

  5 استاندارد انبر قفلی 9

  5 معمولی جعبه بکس 10

  5 6*3متری30 سیم سیار 11

  5 دستی گیره 12

  5 ثابت گیره 13

دریل )چپگرد راستگرد  14

 چکشی(

  5 وات60

  5 دور جوشکاری22000 سنف فرز 15

  5 وات100 تخریب کن 16

  5 معمولی جعبه ابزار 17

  5 ولت220 220دریل 10

  5 داستاندار میز کار 19

  5 وات چپگرد راستگرد60 220دریل شارژی 20

  5 لیزری تراز 21

  دست5 )سایز های مختلف( انواع اچار 22

  دست5 هازیهمه سادر  اچار ستاره 23

  دست5 هازیهمه سادر  اچار الن 24

  5 استاندارد چسب سلیکونی با تفنف 25

  5 استاندارد ار در ارتفاعکمربند ایمنی ک 26
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 برگه استاندارد ابزار  -                  

 ات توضیح تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  5 استاندارد شاقول 27

  5 -7.5-5.5-5 متر 20

  5 معمولی گونیا 29

  5 سانتی متری50 خط  کش فلزی 30

  15 دسته عایق سیم چین 31

  15 دسته عایق دم باریک 32

  15 دسته عایق انبردست 33

  15 دارداستان خار بازکن 34

  15 استاندارد خار جمع کن 35

  15 دوسو پی  گوشتی 36

  15 چهارسو پی  گوشتی 37

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 15به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت  ابزار -

 

 


