ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ) درﺟﻪ  ( 1ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 8153/01 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392 :

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك درﺟﻪ  1ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺻﻠﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از
ﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ راﺳﺘﻪ دوز  ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي
دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ دو ﺳﻮزن دو ﻣﺎﻛﻮ ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ زﻳﮕﺰاگ  ،ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري روزاﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ،ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك و ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎران ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﭘﺎﻳﺎن دورة راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ورواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك )درﺟﻪ ( 2
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
 800 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش
ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي  100 :ﺳﺎﻋﺖ
 300 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ
 400 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي
 - :ﺳﺎﻋﺖ
ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
 -دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ) درﺟﻪ  ( 2ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 8153/02 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392 :

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك درﺟﻪ  2ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺻﻠﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از
ﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻟﻴﻚ و اﻟﻴﻚ دو ﭘﻞ  ،راهاﻧﺪازي
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎدﮔﻲ ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻛﻤﻪ  ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻪ
ﮔﻠﺪوزي  ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ رو ﺑﺨﻴﻪ زن ﻧﻘﺎب ﻛﻼه  ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻮزﻧﻪ ،

راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﻘﻪ دوز  ،راهاﻧﺪازي ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﻮ  ،ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري روزاﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي
دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ،ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك و ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎران ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﭘﺎﻳﺎن دورة راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ورواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

 800 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

 100 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

 300 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

400 :

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
 -دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم ﺷﻐﻞ  :راﺳﺘﻪ دوز )ﮔﺮوه اﻟﻒ( ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد /3/3 :اﻟﻒ 7-91/48/ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392 :
ﺷﺮح ﺷﻐﻞ
راﺳﺘﻪ دوز ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎك ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع
اﺗﻮ ،اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮕﻮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ،دوﺧﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ،دوﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و دوﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﻠﺤﻔﻪ  ،روﺑﺎﻟﺸﻲ ،ﻛﻮﺳﻦ ،اﻧﻮاع
روﺗﺨﺘﻲ و ﭘﺮده را دارد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﺮوﻳﺲ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ،ﺗﻚ دوز ،ﺳﺮي دوز در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ دوره ﻫﺎي ﻣﻌﺎدل
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ،رواﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻻزم
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد - :

ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

990 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

180 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

810 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎرورزي

- :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

- :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 آزﻣﻮن ﻧﻈﺮي %25 : آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻃﺮاﺣﻲ و دوﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻃﺮاﺣﻲ و دوﺧﺖ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري و ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ...ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت درﺟﻪ  2از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ اي و دارا ﺑﻮدن ﺣـﺪاﻗﻞ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري

ﻧﺎم ﺷﻐﻞ  :راﺳﺘﻪ دوز )ﮔﺮوه ب( ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد /3/3 :ب 7-91/48/ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392 :
ﺷﺮح ﺷﻐﻞ
راﺳﺘﻪ دوز ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎك ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع
اﺗﻮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮕﻮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ،دوﺧﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ،دوﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و دوﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﻠﺤﻔﻪ،
روﺑﺎﻟﺸﻲ ،ﻛﻮﺳﻦ ،اﻧﻮاع روﺗﺨﺘﻲ و ﭘﺮده را دارد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﺮوﻳﺲ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ،ﺗﻚ دوز ،ﺳﺮي دوز در
ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ دوره ﻫﺎي ﻣﻌﺎدل
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ،رواﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻻزم
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد - :

ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

990 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

180 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

810 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎرورزي

-- :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

-- :

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 آزﻣﻮن ﻧﻈﺮي %25 : آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻃﺮاﺣﻲ و دوﺧﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻃﺮاﺣﻲ و دوﺧﺖ ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري و ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ،روان ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ...ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت درﺟﻪ  2از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ اي و دارا ﺑﻮدن ﺣـﺪاﻗﻞ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ﻣﺮداﻧﻪ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2163/01 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392 :
ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻃﺮاح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ﻣﺮداﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ،ﻃﺮاﺣﻲ
آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻧﺪام  ،ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﮕﻮي ﻟﺒﺎس ﻣﺮداﻧﻪ  ،ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻣﺮداﻧﻪ  ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻠﻮار ﻣﺮداﻧﻪ  ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺖ و ﭘﺎﻟﺘﻮي ﻣﺮداﻧﻪ  ،راه اﻧﺪازي اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
ﭘﻼﺗﺮ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺒﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار corel drawرا در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي دوﺧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭘﻮﺷﺎك و اﻟﮕﻮﺳﺎز و ﺑﺮﺷﻜﺎر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ﻣﺮداﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﭘﺎﻳﺎن دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

 800 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

 100 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

 300 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

 400 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي دوﺧﺖ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ-ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎس ) ﮔﺮاﻳﺶ ﻟﺒﺎس ( ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3139/01 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392:
ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ:
ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎك ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺮج ﻛﺎر ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺪﻳﻨﮓ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي دوﺧﺖ – ﻛﺪزن-اﻃﻮﻛﺶ -ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ – ﺷﺎﺑﻠﻮن زن
در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﭘﺎﻳﺎن دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 345ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

 62ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 183ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 100ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
-

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ  2ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

-

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

-

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي دوﺧﺖ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻋﻨﻮان ﭘﻮدﻣﺎن ﺷﻐﻞ:
آراﻳﺸﮕﺮ داﺋﻢ ﺻﻮرت

ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1-62/90/1/2 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392 :

ﺷﺮح ﭘﻮدﻣﺎن ﺷﻐﻞ :

آراﻳﺸﮕﺮ داﺋﻢ ﺻﻮرت زﻧﺎﻧﻪ  ،ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن آﻟﻮدﮔﻲ
زداﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﻣﺸﺘﺮي ،ﻃﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ  ،آراﻳﺶ داﺋﻢ اﺑﺮو  ،آراﻳﺶ داﺋﻢ ﻟﺐ  ،آراﻳﺶ داﺋﻢ ﭼﺸﻢ و ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ و ﭘﻴﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮو زﻧﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ روﺣﻲ ﺟﺴﻤﻲ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ و ﭘﻴﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺻﻮرت و اﺑﺮو زﻧﺎﻧﻪ
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

 192ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

55

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

 137ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: -اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
 دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  10ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ  +دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و داﺷﺘﻦ ﻛﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزشﭘﺰﺷﻜﻲ
 -ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻲ در ﺑﺨﺶ آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ: 1
ﭘﻴﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻣﺮداﻧﻪ درﺟﻪ  2ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد5-70/30/2/5 :

ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392 :

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﭘﻴﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻣﺮداﻧﻪ درﺟﻪ  2ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻗﺮار دارد و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻓﺮدي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي  ،ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻛﺮدن و ﺷﺴﺘﺸﻮ ي ﻣﻮي ﺳﺮ ،ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﻣﻮي ﺳﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ  ،ﻗﻴﭽﻲ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺧﻄﻮط اﻃﺮاف ﺳﺮ و ﮔﺮدن وﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن رﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ دﻫﻲ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻮ ﺑﺎ ﺳﺸﻮار را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﭘﺎﻳﺎن دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ورواﻧﻲ  +ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ دار
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز -:
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
 184ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

:

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

:

123

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

 61ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
دﻳﺒﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 7 +ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ  +ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت از ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ وﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر

١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ :
ﻣﺴﺌﻮل اﻣﺤﺎء و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  0-79/49/1/3 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ 1392

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﻣﺴﺌﻮل اﻣﺤﺎء و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﻋﻬﺪه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ  ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎو آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ
درﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ،اﺟﺮا و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﺰاﻣﺎت و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ) (HSEدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ،ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺟﻤﻊآوري ،ﺗﻔﻜﻴﻚ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ،ﮔﻨﺪزداﻳﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن )اﻣﺤﺎء( و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮزاﻧﺪن )اﻣﺤﺎء(و روش دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ آﻳﺪ.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :دﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ :داراي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

 24 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

 60 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

120

ﺳﺎﻋﺖ

 36ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %65 : ﻋﻤﻠﻲ %25: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ: 1
ﻣﺴﺌﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﺳﭽﺮ در ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3123/1/1 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻣﺴﺌﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﺳﭽﺮ در ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ اﺳـﻜﻠﺘﻲ و
ﻋﻀﻼﻧﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ  ،ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻴﻜﻲ و
اﻋﻤﺎل روشﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻮﺳﭽﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ،اﻣﺘﻴﺎزﮔﺬاري ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﭽﺮ و ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ وﺑﺮرﺳـﻲ
ﻣﺠﺪد ﺷﺮاﻳﻂ اﺻﻼح ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎررا ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي ﻋﻬﺪه دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼ ﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش

:

60

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي

23 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ

37 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %65 : ﻋﻤﻠﻲ %25: اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ
١ . Job / Competency Description

ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ: 2
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  HSE-MSﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2-11/12/2 :ﺳﺎل ﺗﺪوﻳﻦ1392:

ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف از آﻣﻮزش آن ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر ﺑـﺎ
ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  HSEﻳﻌﻨﻲ رﻫﺒﺮي و ﺗﻌﻬﺪ ،ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ،
ﻃﺮح رﻳﺰي ،اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﻤﻴﺰي و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺮد و ﻛﻼن ﺧـﻂ ﻣﺸـﻲ  HSEو ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ از ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺧﻼﻗﻲ  ،اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘـﺶ ارزﻧـﺪه اي
را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮز ورودي :
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  :ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و روﺣﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش :
ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش
ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي
ـ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ
ـ زﻣﺎن ﻛﺎرورزي
ـ زﻣﺎن ﭘﺮوژه
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ درﺻﺪ (

 90ﺳﺎﻋﺖ
:
 32 :ﺳﺎﻋﺖ
 58 :ﺳﺎﻋﺖ
 - :ﺳﺎﻋﺖ
 - :ﺳﺎﻋﺖ

 ﻛﺘﺒﻲ % 65 : ﻋﻤﻠﻲ % 25 : اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن :
دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

٢ . Job / Competency Description

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-29/21/1/2 :

ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺮ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺷﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺮ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ )ﻛﺎﺷﻲ( ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ
ﺍﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻓﺮﻱ  ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎ ﺩﺭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﻮﻙ
ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﻟﻌﺎﺏ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻭ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
0B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 79ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 28ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 51ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

-

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ  ،ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3-91/41/1/2 :

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺷﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ )ﻛﺎﺷﻲ( ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ
ﺍﻧﺒﺎﺭ  ،ﺩﺭﺝ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺭﺍﻛﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ،
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻠﻤﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
2B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 77ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 23ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 54ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
3B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ 3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3-91/42/1/2 :

ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺷﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ )ﻛﺎﺷﻲ( ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻤﻞ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺯﻥ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ  ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ
ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ،ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍ ﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
4B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 58ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 20ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 38ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
5B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ CNC

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-84/52/1/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ  CNCﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﺵ ﻭ ﻓﺮﺯ  CNCﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ  ، CNCﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﺵ ﻭ ﻓﺮﺯ  CNCﺑﺮﺁﻳﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺗﺮﺍﺵ ﻳﺎ ﻓﺮﺯ ﺩﺭﺟﻪ 2
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
6B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

120

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

39

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

81

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
7B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ 2

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-43/23/2/4 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭﺟﻪ  2ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻠﺰ ﻛﺎﺭﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪﺭﺕ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻗﻪ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ  absﻭ
 espﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺏ ﺑﺮﺁﻳﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
8B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 720ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 189ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 531ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
9B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ 1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-43/23/1/4 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ

 2ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ

ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﺘﻲ ﭘﻠﻜﺲ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ
ﺳﻮﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭﺟﻪ  2ﺑﺎ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/42/2/4
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
10B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 800ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 214ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 586ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
1B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/42/2/4 :

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﺟﻪ 2

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﺟﻪ  2ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻳﻦ
ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ

 ،ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ،ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺭﺍﻩ ﺍ ﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﭼﻜﺎپ ﺑﺮﺁﻳﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
12B

 480ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

111 :

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 369 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
13B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﻭﺭﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭﺟﻪ 1

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-55/42/1/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﻭﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﺼﺐ ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ  ،ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ  ،ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻋﻴﺐ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﺮﺁﻳﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﺟﻪ 2
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
14B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

640

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

200

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

380

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

60

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

- :

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
15B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-49/29/2/3 :

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻠﺰ ﻛﺎﺭﻱ  ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ  ،ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ،
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﭘﺎپ  ،ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻭ ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪﺭ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻭﻏﻨﻜﺎﺭﻱ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
16B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 672ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 199ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 473ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
17B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎﻱ  ،ﺍﺗﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  ،ﺧﻮﺩﺭﻭ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ  ،ﺩﻳﺰﻝ .ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮﺭ 2
ﻣﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-52/11/1/2 :

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
18B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 165ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 61ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 104ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
19B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-43/95/2/4 :

ﺗﻮﻥ ﺁپ )ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ(

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ،ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻋﻴﻮﺏ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
20B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

480

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

125

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 355ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
21B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-03/15/1/1 :

ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﭼﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ ﻛﻴﻒ ﭼﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،
ﺑﺮﺵ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ) ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻝ  ،ﺟﺎﻱ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ،ﺟﺎ ﻛﻠﻴﺪﻱ  ،ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ( ﻭ ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺷﺎﻣﻞ) ﻛﻴﻒ ﺭﻭﺩﻭﺷﻲ،
ﻣﺠﻠﺴﻲ  ،ﺟﺎ ﻣﺪﺍﺭﻛﻲ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻛﻮﻟﻪ ( ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ،ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﻴﻒ ﺩﻭﺯﻱ ،ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺯ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 211ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

48

 163ﺳﺎﻋﺖ

:

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-49/81/2/4 :

ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﺳﺎﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
2B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 160ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 44ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 116ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
23B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻃﺮﺍﺡ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ،ﺍﻱﻧﺘﺮﻑﻱﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﻲ ﺑﺎ FPGA

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-32/34/1/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻃﺮﺍﺡ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ،ﺍ ﻱﻧﺘﺮﻑﻱﺱ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺷﻲ ﺑﺎ  FPGAﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻠﻲ  FPGAﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ ) Xilinxﻣﺎﻧﻨﺪ  ،FIFO ،DCMﺿﺮﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ IP Core ،ﻫﺎ (DDR ،ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﺍﺭ ،ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺻﺪﺍ ،ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﻃﺮﺍﺡﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ،ﺭﺑﺎﺗﻴﻚ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ،ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
24B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

330

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

121

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

209

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﭘﺮﻭژﻩ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
25B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ-ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ ARM

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-32/33/1/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻱ  ARMﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺑﺮﻕ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮ  ARMﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ ،ADC ،ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎ ،PLL ،WDT ،ﭘﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﺎﻝ )  (SPI-I2C-UARTﻭ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﻃﺮﺍﺡﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ،ﺭﺑﺎﺗﻴﻚ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ،ﻧﺼﺐ ﺩﺯﺩﮔﻴﺮ ،ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻣﺎﻛﻦ
ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  AVRﻳﺎ ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩPIC
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
26B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

300

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

90

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

210

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : -ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
27B

ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ) DSP(digital signal processingﭘﺮﻭﺳﺴﻮﺭﻫﺎ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/10/1/2/10 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﮕﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺑﺎﺗﻴﻚ  ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ  .ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ  DSPﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  TIﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
28B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

 95ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

 38ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

 57ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ %65 : ﻋﻤﻠﻲ %25 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
29B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/10/1/2/16 :

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ  .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭﺍﻥ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍ ﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ )ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ( ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ)ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
30B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

ﺳﺎﻋﺖ

100

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ27 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

73

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
31B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ )ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎ( ﻭ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-37/34/1/2 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻞ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  ،ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻠﺰﺍﺕ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻛﺸﺸﻲ ،ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻭ
ﺧﻤﺸﻲ ،ﺧﺴﺘﮕﻲ ،ﺧﺰﺵ ،ﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻭ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
32B

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

150

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

53

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 97ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
3B

 -ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-37/35/1/2 :

ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮﻱ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻞ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺎﺳﻪ  ،ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﻙ  ،ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﺎﺳﻪ  ،ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻣﺎﺳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﮔﺎﺯ ،
ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻳﺮﮔﺪﺍﺯﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺳﺨﺘﻲ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
34B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

70

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

18

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 52ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
35B

-ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-37/33/1/2 :

ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺷﻐﻞ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﻲ ،
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮﺍﻓﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺎ ،ﭼﺪﻥ ﻫﺎ  ،ﺁﻟﻴﺎژ ﻫﺎﻱ ﻣﺲ ﻭ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻭ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
36B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 110ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

36ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 74ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
37B

-ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-37/32/1/1 :

ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻞ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺣﺠﻤﻲ،ﺳﻄﺤﻲ  ،ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻭﺍﻳﺰﻭﺗﺮﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﭼﺪﻥ ﻫﺎ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺭﺳﻮﺏ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎ ﻭ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺁﻫﻨﻲ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺨﺘﻲ  ،ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ )ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻭ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
38B

294ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 90ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 204ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
39B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ LABVIEW
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/05/1/1/30 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  LABVIEWﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺮﻡ
ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ  VIﻭ  ، SUB VIﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﺮﻃﻲ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ  ،ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻼﺳﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ  ،ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﺴﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ

، LABVIEW

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  CHARTﻭ  ، GRAPHﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻭﺭﻭﺩﻱ
– ﺧﺮﻭﺟﻲ )  ، ( FILE I/Oﮔﺮﻩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ

 ، VIﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ

ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ  ،ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺍﻳﻮﺭ ﺭﺍ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ:

 90 :ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ  27 :ﺳﺎﻋﺖﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  63 :ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ -ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

- :
:

ﺳﺎﻋﺖ

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻈﺮﻱ %25:
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ%10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ:

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﻕ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ catia

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-24/28/1/2 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  ، catiaﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ،ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ  ...ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻱﭘﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
40B

 92ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 32 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
41B

 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻞﻱ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﮔﭻ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﮔﭻ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ) ﭘﺎﺷﺸﻲ (

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7123/01/1 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﮔﭻ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﮔﭻ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ) ﭘﺎﺷﺸﻲ ( ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﭻ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ  ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ  ،ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﭻ ﭘﺎﺷﺸﻲ  ،ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﺳﻘﻒ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﻭ  ...ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ

ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﮔﭻ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﭻ ﺑﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺳﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﮔﭻ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ  10ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﭻ ﻛﺎﺭﻱ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
42B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

35

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

10:30

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

24:30 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
43B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 9-51/44/1/1 :

ﻣﻌﺮﻕ ﻛﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ 1

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﻌﺮﻕ ﻛﺎﺭﻱ ﺳﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ
ﻫﻨﺮﻱ ﻣﻌﺮﻕ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻃﺮﺡ ،ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ،ﻗﺎﻟﺒﺴﺎﺯﻱ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺍﺩ  ،ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺎﺭﻱ
ﻭ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺳﻨﮓ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺨﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ  ،ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺳﺎﺏ ﻭ
ﭘﻮﻟﻴﺶ ﺳﻄﺤﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ
ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
4B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 260 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 65 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 165 :ﺳﺎﻋﺖ
 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 30 :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

 ﻛﺘﺒﻲ % 25: ﻋﻤﻠﻲ % 65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
45B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭProteus
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/10/1/2/18 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
 proteusﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ  ،ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ACﻭ  DCﻭ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭼﺎپ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﭼﺎﭘﻲ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ )ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎ( ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
46B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

75

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

26

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ:

49

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ %25 :-ﻋﻤﻠﻲ %65 :

ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
47B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ )ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎ( ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ )Adavced Design System (ADS
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/10/1/1/20 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ )Adavced Design System(ADSﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﺭ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ، S
ﻃﻴﻒ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ  ،ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻋﺪﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ  .ﺍﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ  ،RF/Micromaveﻃﺮﺍﺣﺎﻥ  DSPﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻩ ) RFﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ( ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
48B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :

94

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ:

35

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

59

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
49B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺡﻱ ﻭ ﺷﺐﻱﻫﺴﺎﺯﻱ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻱﻙﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻓﺰﺍﺭ hspice
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/10/1/1/19 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻃﺮﺍﺡﻱ ﻭ ﺷﺐﻱﻫﺴﺎﺯﻱ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻱﻙ ﺗﻮﺳﻂ  HSPICEﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻱﻙ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺍﻱﻥ ﻧﺮﻡ
ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵﻱ ،ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺡﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻱﻙﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻱﻙﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﻭ ﺩﻱﺝ ﻱﺗﺎﻝ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﺐﻱﻫﺴﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺭ ﺍﻱﻥ ﻧﺮﻣﺎﻓﺰﺍﺭ  ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﺤﻞﻱﻝ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ
ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ  ،ﺑﺮﺭﺱﻱ ﻧﺘﺎﻱﺝ ﻭ ﺧﺮﻭﺝﻱﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺷﺐﻱﻫﺴﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻗﺐﻱﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻱ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﻣﻤﻜﻦ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻥﻱ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ )ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ( ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
50B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

85

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

30

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

55

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
51B

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Arena

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/91/1/1/2 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  Arenaﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ
ﺑﺨﺶ  – Input Analyzerﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ  ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ  ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ  ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪﻱ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻒ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ –
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ  ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺫﻫﻨﻲ  ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ  ،ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ-:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
52B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

44ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 15ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 29ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
53B

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Arena

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-83/12/1/2 :

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻭ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ -:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
54B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

110 :

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

40

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 70ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
5B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 7-00/18/1/3 :

ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ  -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ -ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ -ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ -ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕ

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ،ﻣﺪﻳﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺫﻫﻨﻲ  ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ  ،ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ-:
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
56B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 195ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 65ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 130ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
57B

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/91/1/2 :

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻤﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﻤﻴﺰﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
58B

90

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 36ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 54ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
59B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-28/11/1/2 :

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  ،ﺗﻬﻴﻪ
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻣﺪﻳﺮ ﻃﺮﺡ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻤﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
60B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 98 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 35 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 63 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
61B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-39/92/1/2 :

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﺍ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ - :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
62B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 100 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 39 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 61 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
63B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻱ  SDHﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0 -23/45/1/1/4:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺴﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ

،ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﻭﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ

ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺗﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ/ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ/ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ/ﻓﻴﺰﻳﻚ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
64B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 65 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 28 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 37 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
65B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ /ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭ ﻟﻴﻨﻚ ﻭﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/45/1/1/2 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭ ﻟﻴﻨﻚ ﻭﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺗﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ/ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ/ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ/ﻓﻴﺰﻳﻚ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
6B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

65 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

27 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

38 :

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

- :

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ
-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
67B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ /ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﻴﻨﻚ ﻭﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/45/1/1/6 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﻴﻨﻚ ﻭﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ
ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻭﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻴﻨﻚ ﻭﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺎﻏﻞ
ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ،ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﻭﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺗﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ/ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ/ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
68B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 60ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 19ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 41ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
69B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ/ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ/ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ IP

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/45/1/1/3 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ  IPﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺩﻳﺘﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ

IP

ﻭﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ  DHCPﻭ  DNSﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻫﻲ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ  IPﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺘﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ،ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ  ISP ،ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺗﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ /ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ /ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
70B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 60:ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 20 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 40 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
71B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ /ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ 5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﺼﺐ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/45/1/1/5 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻧﺼﺐ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻭﺩﻛﻞ ﻭﺁﻧﺘﻦ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻧﺼﺐ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ﻭﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ /ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ  /ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  /ﺑﺮﻕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
72B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 60 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 22 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 38 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 ﺳﺎﻋﺖ -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﻛﺘﺒﻲ %25 :-ﻋﻤﻠﻲ %65:

-ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
73B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﻲ ﭘﺮﻇﺮﻓﻴﺖ NEC700E
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-54/38/1/6/1 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﻲ ﭘﺮﻇﺮﻓﻴﺖ

 NEC700Eﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ

ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﻋﻴﻮﺏ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮﻭﺍﻳﺰﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ )ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎ(-ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ-ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ -ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
74B

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

45

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 13ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 32ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

0

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
75B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻳﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﻲ ﭘﺮﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻮﺟﻴﺘﺴﻮ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-54/38/1/3/1 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﻲ ﭘﺮﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻮﺟﻴﺘﺴﻮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﻋﻴﻮﺏ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮﻭﺍﻳﺰﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ )ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎ(-ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ-ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
76B

60

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 17ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 43ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
7B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻳﺎﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻛﺲ  SDHﺯﻳﻤﻨﺲ SMA4 R2
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-54/38/1/4/1 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻛﺲ  SDHﺯﻳﻤﻨﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ

ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻭ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ  LADﻭ UCUﻭ  EI/OI155ﻭ ، SNﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻛﺲ SDHﺯﻳﻤﻨﺲ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎ -ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
78B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

60

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

12

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 48ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

- :

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
79B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ )ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ /ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ( ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﻲ ﭘﺮﻇﺮﻓﻴﺖ SDH-2000S
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-54/38/1/5/1 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﺋﻲ ﭘﺮﻇﺮﻓﻴﺖ

 SDH-2000Sﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﻋﻴﻮﺏ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮﻭﺍﻳﺰﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ  .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ )ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﻬﺎ(-ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ-ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ –ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
80B

45

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 12ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 33ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 0ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
81B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻳﺎﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-72/17/1/2/2 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺵ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﻭ
ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
82B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 80 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

 26 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 54 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

- :

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

 - :ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
83B

-ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻮﺵ ،ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ) (WPSﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AWS D1.1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-24/90/1/2/3 :
ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ) (WPSﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  AWS D1.1ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ،ﺟﻮﺵ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
84B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 200ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

90ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 110ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
85B

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻮﺵ ،ﻣﺘﺎﻟﻮﺭژﻱ  ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ  IWEﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﺍﺳﻴﺪﻱ – ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  0-23/31/1/1/11 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ) ﺍﺳﻴﺪﻱ – ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ(
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
86B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 63ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 23ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
87B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ-ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺧﺎﻧﻪ )ﺍﺳﻴﺪﻱ – ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ(

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 0-23/31/1/1/10 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻛﺎﺭﺍﻣﻮﺯ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺩ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
8B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 74ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 34ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ % 25 : ﻋﻤﻠﻲ % 65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ % 10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
89B

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ-ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-57/25/1/4 :

ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺮﻕ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ

ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻘﺸﻬﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻼﻥ ﻭ

ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ،ﻧﺼﺐ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ،ﻧﺼﺐ ﻫﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ  ،ﻧﺼﺐ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺷﺒﻜﻬﻬﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ،ﻧﺼﺐ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﭘﺴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺒﻜﻬﻬﺎﻱ
ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮﻕ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 139ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 43ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

96

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ

 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-57/52/1/2 :

ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﻕ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﺼﺐ ،ﺍﺻﻼﺡ  ،ﺗﺴﺖ ،ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ  ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ )ﺑﺠﺰ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﻭﻟﻴﻪ( ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
90B

190 :

ﺳﺎﻋﺖ

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

70

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

120

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25 : ﻋﻤﻠﻲ %65 : ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
91B

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3132-09 :

ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻱ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ,ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎﻱ  COD, BOD5ﻭ ...ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮژﻱ ,ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 100ﺳﺎﻋﺖ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

26

ﺳﺎﻋﺖ

:

 74ﺳﺎﻋﺖ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3131-11 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺑﺮﻕ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺮژﻱ ) ( back upﺩﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ
ﺑﺎﺩﻱ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻳﻨﮓ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻱ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻱ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻭ
ﻧﺼﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ ) ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺷﻴﻤﻲ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 600ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 195ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 405ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ،ﺑﺎ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱﻫﺎﻱ ﻧﻮ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-56/1/1/1 :

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺴﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻛﻨﺶ
ﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻳﻜﺎﻫﺎ ﻭ ﻛﻤﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻌﻪ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺴﺎﺯ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺍﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺩﺯﻳﻤﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ  MRIﻭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻮ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ)ﺑﺮﻕ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ/ﺷﻴﻤﻲ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 2130ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 736ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 1394ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ-ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﺰﻳﺴﺖ )(HSE

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2263-9 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﺰﻳﺴﺖ )  (HSEﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ،ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ،
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮔﺎﺯ ،ﺑﺮﻕ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ،
ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﺗﺸﺴﻮﺯﻱ ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ  ...ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ

ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ

 ،HSEﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ،ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎﺯﻭ
ﻧﻔﺖ  ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭ
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ – ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ 5
ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 2398ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 761ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

 1637 :ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
 ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ  -ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ –ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ  8ﺳﺎﻝ ﺳﻠﺒﻘﻪﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ CHP

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3131-17 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ  CHPﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ – ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ -ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ، CHPﺑﺮﺭﺳﻲ  ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﺭ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ  ،ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺫﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩﺳﺎﺯﻱ ﻭ
 ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ  CHPﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ – ﺑﺮﻕ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 97ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 72ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻧﺮژﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3131-38 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭﺍﻧﺮژﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ،
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻟﺘﺎژ ﻛﺎﺭﻱ ﭘﻴﻠﻬﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﻄﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﭘﻴﻠﻬﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ  ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻮﺍﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﻠﻬﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻧﺮژﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﻠﻬﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 108ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 29ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 79ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3131-35 :

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺍﺹ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻭ
ﺭﺷﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻮﻧﻲ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ،

ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ

ﻟﻴﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻧﻮﺭﻱ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ  ،ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻄﺢ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻭ ﻓﻠﺰﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪﻱ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺳﺎﻧﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺳﺎﻧﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻭ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 126ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 34ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 92ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3131-36 :

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﻮﺩﻩ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ:
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻼﺕ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮔﺎﺯﻱﻛﺮﺩﻥ)  (Gasificationﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﺰ )  (pyrolysisﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﺰﻩ ﻛﺮﺩﻥ )  (Carbonizationﻭ  ...ﺭﺍ ﺑﺮ
ﺍﺳﺖ
ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ (
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 113ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 88ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3131-13:

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻨﺪﻱ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ،
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ،ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ
ﺳﺎﺯﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﻼﻥ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﺳﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 71ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 19ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 52ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ -ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8-56/1/1/1 :

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺴﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻛﻨﺶ ﺍﻥ ﺑﺎ
ﻣﺎﺩﻩ  ،ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻳﻜﺎﻫﺎ ﻭ ﻛﻤﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻌﻪ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺴﺎﺯ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺷﻌﻪ
ﺍﻳﻜﺲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺷﻜﺎﺭﺳﺎﺯﻫﺎ ﻭ
ﺩﺯﻳﻤﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺮﺗﻮ
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ  MRIﻭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻓﻨﻲ)ﺑﺮﻕ/ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ/ﺷﻴﻤﻲ(
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 2130ﺳﺎﻋﺖ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:
:

 736ﺳﺎﻋﺖ

 1394ﺳﺎﻋﺖ
-

-

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ-ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎHysplit

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2149-10:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ  Hysplitﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻭ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﺤﻞ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺨﺶ ﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ

ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﺎﺟﻌﻪ  ،ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﺗﻮﺯﺍ ﺩﺭ ﺷﻌﺎﻉﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  100ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 91ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 26ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 65ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

-

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8131-16 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻼﺕ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮔﺎﺯﻱﻛﺮﺩﻥ)  (Gasificationﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﺰ ) (pyrolysisﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﺰﻩ ﻛﺮﺩﻥ ) (Carbonizationﻭ  ...ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ،ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ .
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 113ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 25ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 88ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮ ﻣﺲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﻼﻥ ﺑﻴﻮﻣﺲ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 8131-15:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ :
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﻼﻥ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻧﺮژﻱ ،ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ،ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﺟﻨﮕﻠﻲ ،ﺷﻬﺮﻱ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ...ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻣﺲ ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ،ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻴﻤﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 130ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 40ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 90ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ،ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﻼﻥ ﺑﻴﻮﻣﺲ ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 3132-08 :

ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺎﺭﻭﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﻭ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻞ ﻭﻻﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ  ,ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻳﻮﻧﻲ  ,ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺨﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

 70ﺳﺎﻋﺖ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

26

ﺳﺎﻋﺖ

:

 44ﺳﺎﻋﺖ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 -ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 2149-4 :

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92:

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ
،ﺩﻣﺎ،ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ ،ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻭ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ ،ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ :ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
92B

ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

104 :ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ  40 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ  64 :ﺳﺎﻋﺖ
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
 ﻛﺘﺒﻲ %25: ﻋﻤﻠﻲ %65: ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ :
93B

ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ  1ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ :
ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ :

ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ﻡﻱﻛﺮﻭﺗﻮﺭﺏﻱﻧﻬﺎ

3131-14

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ 92 :

ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻱ ﻡﻱﻛﺮﻭﺗﻮﺭﺏﻱﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﺰﺍء ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
ﻣﻴﻜﺮﻭﺗﻮﺭﺑﻴﻦ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺗﻮﺭﺑﻴﻦ-ﺳﻴﻜﻠﻬﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ،
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ  ،ﺑﺮﻕ  ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ :
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ  :ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ  -ﺑﺮﻕ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ  :ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ :
ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ

:

 70ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ

:

 17ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ

:

 53ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ـ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

:

 -ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ (
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﻲ %65 :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻲ %25 :
ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ %10 :
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
 ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﺑﺎ  2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻭﻝﻓﺮﻣﻴﻨﮓ

نام استاندارد آموزش شغل : 1
سازنده اشیاء تزئینی شیشه ای

کد استاندارد8-49/11/1/1 :

شرح استاندارد آموزش شغل

سال تدوین1941:

2

سازنده اشیاء تزئینی شیشه ای جزو مشاغل گروه صنایع دستی است و وظایفی شامل روشن و خاموش نمودن و تنظیم حجم
گاز اکسیژن ،برش شیشه با الماس ،فرم دهی و ساخت حباب ،انواع زاویه و لوله های (موئین ،قطره چکان ،تکلیس) و اشیاء
تزئینی مانند (درخت ،گل ،مرغ و سمبل ها) می باشد و با مشاغل صنایع دستی  ،تولید کننده شیشه های آزمایشگاهی ،
سازنده وسایل تزئینی دیگر و فروشگاه های لوازم منزل و نمایشگاه ها در ارتباط می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد

طول دوره آموزش
طول دوره آموزش

:

 021ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 54ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 54ساعت

ـ كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

شيوه ارزشيابي :
کتبی %12
عملی %52
مشاهده ای %11
صالحيت هاي حرفه اي مربيان
لیسانس رشته های علوم آزمایشگاهی ،شیمی ،هنر با  1سال سابقه کار – فوق دیپلم رشته های علوم آزمایشگاهی  ،شیمی
 ،هنر با  9سال سابقه کار-دیپلم کلیه رشته ها با  5سال سابقه کار

1 . Job / Competency Description
2

. Job Description

نام استاندارد آموزش شغل : 3
کد استاندارد8-29/11/1/1 :

سازنده چینی و سرامیک

سال تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
سازنده چینی و سرامیک شغلی است در حوزه صنایع دستی و هنری چینی و سرامیک و دکور که شامل فرموالسیون  ،لعاب
کاری ،ساخت دوغاب،طراحی نقوش ،ساخت و ترکیب رنگ ها و کوره کردن محصوالت تولید شده می باشد و با مشاغل
دیگری از قبیل نمایشگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره متوسطه
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :خالقيت هاي تصويري و تجسمي

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 113ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 04ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 33ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52 : -اخالق حرفه اي % 14 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس صنایع چینی و سرامیک با  4سال سابقه
فوق دیپلم هنر و صنایع دستی با  6سال سابقه
دیپلم با  8سال سابقه
3 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل : 0
کد استاندارد2-55/19/9/1 :

گچبر حاشیه ساز

سال تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
گچبر حاشیه ساز شغلی است در حوزه صنایع دستی و هنر که شامل وظایفی از قبیل طراحی و ساخت کشو و اجرای
کشوزنی و طراحی و ساخت انواع حاشیه ها می باشد و با مهندسین عمران و معماری و حوزه هنر شاغل در بخش ساختمان
و گروه گچکاران و گچبران و آینه کاران در ارتباط می باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 581 :ساعت
24

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

 531 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم با  8سال سابقه کار
فوق دیپلم هنر،معماری،عمران با  9سال سابقه کار
لیسانس هنر،معماری،عمران
4 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2-55/19/1/4 :

گچبر سنتی

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
گچبر سنتی شغلی است در حوزه صنایع دستی و هنر و با شایستگی هایی از قبیل طراحی و ساخت انواع طرح های گچبری
را دارا می باشد و با مهندس عمران و معماری و حوزه صنایع دستی و هنر شاغل در صنعت ساختمان و گروه گچبران و آینه
کاران و گچ کاران در ارتباط می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوران راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :گچبر حاشیه ساز

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 025ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 151ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 353ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم کلیه رشته ها با  8سال سابقه کار
فوق دیپلم مرتبط معماری،عمران با  9سال سابقه کار
لیسانس عمران  ،معماری ،هنر

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد2-55/19/1/1 :

مقرنس کار و کاربند

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مقرنس کار و کاربند شغلی است در حوزه صنایع دستی و هنر و شامل وظایفی از قبیل طراحی و ساخت قالب های
کاربندی -رسمی بندی – کونه بندی – کاسه سازی – یزدی بندی – مقرنس و گره سازی می باشد و با مهندس عمران و
معماری و حوزه هنر شاغل در بخش ساختمان و گروه گچ کاران و گچ بران و آینه کاران در ارتباط میباشد 0
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره اول متوسطه
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

385 :

ساعت

144

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي

585 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم کلیه رشته ها با  8سال سابقه کار
فوق دیپلم مرتبط معماری،عمران با  9سال سابقه کار
لیسانس عمران  ،معماری ،هنر

نام استاندارد آموزش شغل: 5
کد استاندارد7-42/88/1/1 :

بردری دوز ساده وحجمی

تاریخ تدوین1941:

شرح استاندارد آموزش شغل:
بردری دو ز ساده وحجمی جزو گروه دوخت های سنتی صنایع دستی می باشد و شامل دوخت باا چاره هاای صاننتی،نیمه
صننتی وکامپیوتری بوده و وظایفی از قبیل نقش اندازی،انواع مشبک دوزی ،خالی کردن طرح با قیچای وهویاه ودرنماودار
حجمی ،پردازش شکل واهاردادن رادربردارد این هنر با مشاغلی همچون دوزندگی ها،مزون های لباس،تولید کنندگان لباس
،سرویس دوز اتاق خواب،اتاق کودک وعروس و ...ارتباط دارد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 000 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 01 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 39 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %24 : عملي %54: -اخالق حرفه اي % 01 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق دیپلم هنر و صنایع دستی با  1سال سابقه کار
دیپلم با  9سال سابقه کار
5 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 5
تلفیق هنری تکنیک های نقاشی با الیاف روی پارچه

کد استاندارد1-61/96/1/1 :

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
تلفیق هنری تکنیک های نقاشی با الیاف روی پارچه شامل نقاشی روی پارچه و رنگ آمیزی ربان و کاموا می باشد ونیز
بادوخت انواع الیاف اعم ازعمامه  ،کاموا  ،سرمه  ،قیطان و غیره بر پارچه وظایفی از قبیل تولید تابلو و نماهای نقش
برجسته را بر عهده دارد این هنر با مشاغلی همچون تولید کنندگان  ،سرویس دوز اتاق خواب  ،اتاق کودک وعروس و...
ارتباط دارد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي ورواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 151ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

10

 112ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم با  4سال سابقه کار مفید
فوق دیپلم هنر و صنایع دستی با  9سال سابقه کار
6 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 3
کد استاندارد1-51/99/1/1 :

دوزنده و تزیین کار لباس

تاریخ تدوین1941 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
دوزنده و تزیین کار لباس شامل کلیه دوخت ها  ،طراحی و رنگ گذاری بر پارچه  ،گلسازی پارچه ای و ...می باشد و
وظایفی از قبیل نقش اندازی ،دوخت ابزار و مواد تزیینی ،رنگ و پارچه را در بر دارد  .این هنر با مشاغلی همچون دوزندگی
ها  ،مزون های لباس ،تولید کنندگان لباس و ...ارتباط دارد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 113ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 54ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 133ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق دیپلم با  9سال سابقه کار و دیپلم صنایع دستی ،طراحی دوخت با  9سال سابقه کار  ،سایر دیپلم ها با  5سال ساابقه
کار

7 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 8
کد استاندارد7-25/24/1/9 :

ربان دوز

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
ربان دوزی جزو دوخت های سنتی صنایع دستی می باشد و شامل طرح پردازی و نقش اندازی با سوزن و ربان بر پارچه می
باشد و وظایفی از قبیل ربان دوزی بر پارچه ،گل های آزاد ربانی  ،کریشه ربانی و....رادربردارد این هنر با مشاغلی همچون
دوزندگی ها،مزون های لباس،تولید کنندگان لباس ،سرویس دوز اتاق خواب،اتاق کودک وعروس و ...ارتباط دارد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره ابتدايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي ورواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

15

ـ زمان آموزش نظري

:

 14ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 85ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي % 14 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم کلیه رشته ها با  4سال سابقه کار
فوق دیپلم طراحی و دوخت با  9سال سابقه کار

8 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 1
گلدوز ماشینی

کد استاندارد7-25/74/1/5 :

تاریخ تدوین1929 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
گلدوز ماشینی شغلی در حوزه دوخت های سنتی و شاامل دوخات باا ماشاین دوخات مای باشاد ووظاایفی ازقبیال نقاش
اندازی،دوخت سایه روشن ،دوخت پهن وباریک،شن دوزی،افشان دوزی و .......رادرانواع طارح هاای گل،پرناده،مناظر،چهره
و...دربردارد این هنر با مشاغلی همچون دوزندگی ها،مزون های لباس،تولید کنندگان لباس ،سرویس دوز اتاق خواب،اتااق
کودک وعروس و ...ارتباط دارد .
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
186 :ساعت
طول دوره آموزش
95 :ساعت
ا زمان آموزش نظری
161 :ساعت
ا زمان آموزش عملی
 - :ساعت
ا زمان کارورزی
 - :ساعت
ا زمان پروژه
بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )
 کتبی %95 : عملی %65 : اخالق حرفه ای %10:صالحیت های حرفه ای مربیان :
فوق دیپلم صنایع دستی ،طراحی دوخت با  9سال سابقه کارودیپلم صنایع دستی،طراحی دوخت وبا  9سال سابقه کار ساایر
دیپلم ها با 5سال سابقه کار
9 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-24/91/1/1 :

بافنده تور ماهیگیری سرب دار ( سلّیه )

تاریخ تدوین1941:

شرح استاندارد آموزش شغل :
بافنده تور ماهیگیری سرب دار (سلیه) یکی از مشاغل حوزه صنایع دستی (بافت)می باشد و شایستگی هایی از قبیل آماده
سازی میله های استوانه ای برای درست کردن دانه های تور ماهیگیری ،آماده سازی میشع جهت بافت تور ماهیگیری،
تقسیم بندی سرب جهت الصاق به انتهای تور ماهیگیری ،آماده سازی طناب مخصوص کشیدن تور و الصاق سرب به آن ،
بافت تور ماهیگیری ،عیب یابی و رفع عیوب تور را دارد و با مشاغل ماهیگیری و ماهی فروشان در ارتباط می باشد.
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملي
ـ كارورزي

 001ساعت

:

 11ساعت
 -ساعت

:

ـ زمان پروژه

 91ساعت

:

 -ساعت

بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )
آزمون کتبی %12 :
آزمون عملی %52 :
اخالق حرفه ای %11 :
صالحیت های حرفه ای مربیان :
لیسانس صنایع دستی یا فوق دیپلم صنایع دستی با  9سال یا دیپلم با  2سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-54/92/1/1 :

چله دوان و نصاب چله

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
چله دوان و نصاب چله یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و
بهداشت در محیط کار ،آماده سازی دار قالی ،آماده سازی مواد اولیه چله دوانی ،چله دوانی ،نصب چله روی دار قالی ،نصب
کوجی و کنترل کیفیت چله دوانی را در بر می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه و ابزار
قالیبافی ،ریسنده خامه قالی ،طراح قالی و قالیباف فارسی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 104 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 38 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 145 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 52% : عملي 52% : -اخالق حرفه اي 14% :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 لیسانس فرش با  9سال سابقه کار مرتبط فوق دیپلم فرش با  5سال سابقه کار مرتبط -دیپلم با  10سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل: 10
کد استاندارد1-61/95/1/9 :

طراح و نقاش روی پارچه

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
طراحی و نقاشی روی پارچه  :شامل طرح پردازی ونقش اندازی با قلم مو و رنگ بر پارچه می باشد ووظایفی ازقبیل نقاش
اندازی ،ایجاد سایه روشن  ،دیواره گذاری با گلیتر و بیدسفر،کار با مواد پفکی و .......را در انواع طرح های گل ،پرنده ،مناظر ،
چهره بر پ ارچه ،تترون ،حریر ،ساتن ،فوم ،جیر و  ...در بر دارد این هنر با مشاغلی همچون دوزندگی ها ،مزون هاای لبااس،
تولید کنندگان لباس  ،سرویس دوز اتاق خواب،اتاق کودک وعروس و ...ارتباط دارد .
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمی وروانی
مهارت های پیش نیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش
ا زمان آموزش نظری
ا زمان آموزش عملی
ا ز مان کارورزی
ا زمان پروژه
بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )

190 :
16
:
114 :
:
:

ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت

 کتبی %95 : عملی %65: اخالق حرفه ای %10:صالحیت های حرفه ای مربیان :
فوق دیپلم با  9سال سابقه کار و دیپلم صنایع دستی،طراحی دوخت ،طراحی ونقاشی وبا  9سال سابقه کار  ،سایر دیپلم هاا
با 5سال سابقه کار
10 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-54/96/1/1 :

قالیباف فارسی

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
قالیباف فارسی یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در
محیط کار ،آماده سازی مواد اولیه و ابزار قالیبافی فارسی ،گلیم بافی ابتدا و انتهای قالی ،گره زدن به روش نامتقارن ،پود
دهی ،بکارگ یری مکانیزم های بافت ،شیرازه پیچی ،بافت قالی براساس نقشه و رفع عیوب اولیه بافت را در بر می گیرد و در
ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه و ابزار قالیبافی ،طراح قالی ،چله دوان و نصاب چله و رنگرز الیاف
قالی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره ابتدایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 554 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 50 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 115 :ساعت

ـ زمان كارورزي

- :

ساعت

ـ زمان پروژه

- :

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 52% : عملي 52% : -اخالق حرفه اي 14% :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس فرش با  9سال سابقه کار مرتبطفوق دیپلم فرش با  5سال سابقه کار مرتبط-دیپلم با  10سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-56/24/1/1 :

قالیشوی

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
قالیشوی یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط
کار ،راه اندازی ،سرویس و نگهداری ماشین آالت قالیشویی ،آماده سازی مواد اولیه برای شور ،آماده سازی قالی قبل از شور
 ،شستشوی قالی ،لکه برداری و رنگ بری قالی و آبگیری و خشک کردن قالی را در بر می گیرد و در ضمن ایان شاغل باا
مشاغلی از قبیل پرداخت کار قالی ،دارکش قالی و رفوگر قالی در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
:

طول دوره آموزش
:
ا زمان آموزش نظری
:
ا زمان آموزش عملی
:
ا زمان کارورزی
:
ا زمان پروژه
بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )

 900ساعت
 86ساعت
 914ساعت
 ساعت -ساعت

 کتبی %95 : عملی %65 : اخالق حرفه ای %10 :صالحیت های حرفه ای مربیان :
 لیسانس فرش با  5سال سابقه کار مرتبط لیسانس شیمی با  5سال سابقه کار مرتبط لیسانس شیمی محض با  5سال سابقه کار مرتبط فوق دیپلم فرش با  8سال سابقه کار مرتبط -دیپلم با  19سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-54/98/1/1 :

قالیباف ترکی

تاریخ تدوین1929 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
قالیباف ترکی یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی(بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنای و بهداشات در
محیط کار ،آماده سازی مواد اولیه و ابزار قالیبافی ترکی ،گلیم بافی ابتدا و انتهای قالی ،گره زدن به روش متقارن ،پود دهی،
بکار گیری مکانیزم های بافت ،شیرازه پیچی ،بافت قالی براساس نقشه و رفع عیوب اولیه بافت را در بر می گیرد و در ضمن
این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه و ابزار قالیبافی  ،طراح قالی ،چله کش و رنگرز الیاف قالی در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره ابتدایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 970 :ساعت

ا زمان آموزش نظری

 67 :ساعت

ا زمان آموزش عملی

 909 :ساعت

ا زمان کارورزی

 - :ساعت

ا زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )
 کتبی 95% : عملی 65%: اخالق حرفه ای 10%:صالحیت های حرفه ای مربیان :
 لیسانس فرش با  9سال سابقه کار مرتبط فوق دیپلم فرش با  5سال سابقه کار مرتبط -دیپلم با  10سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد1-69/29/1/9 :

طراح نقشه قالی با رایانه

تاریخ تدوین1929 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
طراح نقشه قالی با رایانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی های از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار،
آماده سازی طرح برای اجرا در نرم افزار طراحی قالی ،آماده سازی نرم افزار طراحی قالی ،اجرای طرح در نرم افزار طراحی قالی ،رنگ آمیزی
طرح در نرم افزار طراحی قالی ،طراحی و رنگ آمیزی نقشه تابلویی در نرم افزار طراحی قالی و چاپ نقشه آماده شده جهت بافت را در بر می
گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل طراح قالی ،رنگرز الیاف قالی و قالیباف در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز -1 :رنگ و نقطه کار نقشه قالی  -9طراح قالی (مقدماتی)

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 142ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 51ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 35ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52 : -اخالق حرفه اي %14 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 لیسانس فرش با  9سال سابقه کارمرتبط فوق دیپلم فرش با  5سال سابقه کار مرتبط -دیپلم با  8سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-56/95/1/1 :

رنگرز شیمیایی قالی دستباف

تاریخ تدوین7-56/95/1/1 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
رنگرز شیمیایی قالی دستباف یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط
کار ،آماده سازی مواد اولیه و رنگزای قالی دستباف ،راه اندازی تجهیزات سالن رنگرزی شیمیایی ،شستشوی الیاف ،خامه (پشمی و ابریشمی) و
نخ پنبه ای قبل و بعد از رنگرزی ،سفیدگری ،رنگرزی الیاف ،خامه (پشمی و ابریشمی) و نخ پنبه ای و رنگرزی با مواد رنگزای شیمیایی را در بر
می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغل ی از قبیل فروشنده مواد اولیه قالی دستباف ،فروشنده لوازم آزمایشگاهی ،طراح قالی ،قالیشوی و قالیباف
در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 132ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 35ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 11ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 52% : عملي 52% : -اخالق حرفه اي 14% :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 لیسانس فرش با گرایش بافت و رنگرزی با  9سال سابقه کار مرتبط لیسانس مهندسی نساجی با گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف با  9سال سابقه کار مرتبط فوق دیپلم فرش با  4سال سابقه کار مرتبط -دیپلم با  8سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-56/99/1/9 :

رنگرز طبیعی قالی دستباف

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
رنگرز طبیعی قالی دستباف یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و
بهداشت در محیط کار ،آماده سازی مواد اولیه و رنگزای قالی دستباف ،راه اندازی تجهیزات سالن رنگرزی سنتی ،شستشوی
الیاف ،خامه (پشمی و ابریشمی ) و نخ پنبه ای قبل و بعد از رنگرزی ،سفیدگری ،دندانه دادن ،رنگرزی الیاف ،خامه (پشمی و
ابریشمی) و نخ پنبه ای و رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی را در بر می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده
مواد اولیه قالی دستباف ،فروشنده لوازم آزمایشگاهی ،طراح قالی ،قالیشوی و قالیباف در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش
ا زمان آموزش نظری
ا زمان آموزش عملی
ا زمان کارورزی
ا زمان پروژه
بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )

 165 :ساعت
 49 :ساعت
 199 :ساعت
ساعت
:
ساعت
:

 کتبی 95% : عملی 65% : اخالق حرفه ای 10% :صالحیت های حرفه ای مربیان :
 لیسانس فرش با گرایش بافت و رنگرزی با  9سال سابقه کار مرتبط فوق دیپلم فرش با  4سال سابقه کار مرتبط -دیپلم با  8سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
طراح قالی (مقدماتی)

کد استاندارد1-69/24/9/1 :

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
طراح قالی (مقدماتی) یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایساتگی هاایی از قبیال رعایات ایمنای و
بهداشت در محیط کار ،طراحی آزاد ،ترسیم نگاره های ختایی و اسلیمی ،ترکیب نگاره هاای ختاایی ،ترکیاب نگااره هاای
اسلیمی ،ترسیم نگاره های جدا کننده ،گل فرنگ و بته ،ترکیب بندی با نگاره های اسلیمی و ختایی ،طراحی حاشایه قاالی،
نقطه چینی نگاره ها با استفاده از مداد ،طراحی نقشه قالی و طراحی نقشه های شکسته قالی را در بر می گیارد و در ضامن
این شغل با مشاغلی از قبیل قالیباف،رنگ و نقطه کار نقشه قالی و طراح نقشه قالی با رایانه در ارتباط است.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
ا طول دوره آموزش
ا زمان آموزش نظری
ا زمان آموزش عملی
ا زمان کارورزی
ا زمان پروژه
بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )

 900 :ساعت
 65 :ساعت
 995 :ساعت
 - :ساعت
 - :ساعت

کتبی %95 :عملی %65 :اخالق حرفه ای %10 :صالحیت های حرفه ای مربیان :
 لیسانس فرش با گرایش طراحی قالی با  9سال سابقه کار مرتبط لیسانس صنایع دستی با گرایش طراحی قالی با  5سال سابقه کار مرتبط فوق دیپلم فرش با  5سال سابقه کار مرتبط -دیپلم فرش با  10سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد1-69/29/1/9 :

رنگ و نقطه کار نقشه قالی

تایخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
رنگ و نقطه کار نقشه قالی یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط
کار ،اجرای طرح قالی بر روی کاغذ نقشه قالی ،نقطه چینی نگاره ها با استفاده از مداد ،ساخت رنگ های مورد نیاز و ترکیب آنها ،رنگ آمیزی
نقشه قالی ،نقطه چینی نقشه قالی توسط رنگ و قلم مو ،آماده سازی نقشه قالی برای بافت و مرمت نقشه آسیب دیده را در بر می گیرد و در
ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل طراح قالی ،رنگرز الیاف قالی و قالیباف در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 104ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 33ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 143ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52 : -اخالق حرفه اي %14 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس فرش با گرایش طراحی قالی با  9سال سابقه کار مرتبطفوق دیپلم فرش با  5سال سابقه کار مرتبط-دیپلم با  6سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد7-54/97/1/1 :

چله کش

تاریخ تدوین1929 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
چله کش یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در
محیط کار ،آماده سازی دار قالی  ،آماده سازی مواد اولیه چله کشی ،چله کشی ،نصب کوجی و کنترل کیفیت چله کشی را در
بر می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه و ابزار قالیبافی ،ریسنده خامه قالی ،طراح قالی و
قالیباف ترکی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 134ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 32ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 12ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 52% : عملي 52% : اخالق حرفه اي 14% :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 لیسانس فرش با  9سال سابقه کار مرتبط فوق دیپلم فرش با  5سال سابقه کار مرتبط -دیپلم با  10سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد8-80/49/1/9 :

جواهر ساز سیمی

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
جواهر سازی سیمی یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی طال و جواهر سازی است که شایستگی هایی از قبیل انتخاب
مواد اولیه – انتخاب سنگ – طراحی انواع گردنبند وساخت آن– طراحی انواع دستبند و ساخت آن – طراحی انواع گوشواره
و ساخت آن – طراحی انواع ساعت و ساخت آن – تغییر و تعمیر کلیه موارد یاد شده -طراحی انواع انگشتر و ساخت آن –
بازاریابی و ایجاد فضای مناسب برای فروش را در بر میگیرد.در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل طال سازی سنتی و نقره
سازی در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره ابتدايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 515ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 14ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 545 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم با پنج سال سابقه کار مرتبط  ،داشتن گواهینامه مربیگری

نام استاندارد آموزش شغل: 11
طراح کالسیک زیورآالت مقدماتی

کد استاندارد1-91/78/1/1 :

تاریخ تدوین1941:

شرح استاندارد آموزش شغل :
طراح کالسیک زیورآالت مقدماتی شغلی در حوزه طال و جواهرسازی می باشد و شامل مبانی هنرهای تجسمی  ،شکل
دهی و ترکیب اشکال و احجام مختلف  ،ترسیم طراحی انواع زیورآالت آویز و مدال و گوشواره و ترسیم آنها در بند
(پرسپکتیو) و نماهای مختلف بصری در عمق می باشد .و با مشاغل طراحی رایانه ای طال و جواهر و سازنده های طال و
جواهر و نمایشگاههای مربوطه در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :

طول دوره آموزش :

 011ساعت

ـ زمان آموزش نظري :

 42ساعت

ـ زمان آموزش عملي :

 021ساعت
ساعت

ـ زمان كارورزي :

-

ـ زمان پروژه :

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %24 : عملي %54 : -اخالق حرفه اي %01:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس طراحی صننتی با  1سال سابقه
لیسانس غیر مرتبط با کارت مربیگری طراحی زیورآالت با  9سال سابقه کار

11 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل:
کد استاندارد0-99/78/1/1:

طراح کالسیک زیورآالت پیشرفته

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل :
طراحی کالسیک زیورآالت پیشرفته شغلی است در حوزه طال و جواهر سازی و شامل طراحی اشکال مختلف گوهرها،
طراحی انواع انگشتر و همچنین ترمیم آنها در بعد (پرسپکتیو) و نماهای مختلف بصری آنها در عمق ،ترمیم فنی انواع
زیورآالت در سه نما و طراحی یک نمونه نیم ست و سرویس می باشد .و با مشاغل طراحی رایانه ای زیورآالت و ساخت
طال و جواهر و نمایشگاههای مربوطه در ا رتباط می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز :طراحی کالسیک زیور آالت مقدماتی

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 154ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 50ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 15ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس طراحی صنعتی با  9سال سابقه
لیسانس غیر مرتبط با کارت مربیگری طراحی زیورآالت و  4سال سابقه کار

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد7-24/99/1/1 :

پيستوله كار رنگ هاي شب تاب

تاریخ تدوین1994 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
پيستوله كار رنگ هاي شب تاب شغلي در حوزه صنعت و صنایع دستي و هنر مي باشد و شامل وظایف انتخاب زمينه پاشش  ،مواد
مناسب  ،آماده سازي دستگاه پيستوله و تنظيم آن  ،پاشش مقدماتي و نهایي رنگ شب تاب و كنترل كيفيت محصول مي باشد و با
مشاغل صنعتي رنگ و صنایع دستي و هنر در ارتباط مي باشد .به عبارت دیگر (كاربري مواد،رنگ ها ،جوهرها و لعاب هاي شب
تاب بصورت حرفه اي بر روي انواع محصوالت مختلف صنعتي و هنري ،با استفاده از روش پاشش پنوماتيکي بر روي آن محصوالت
جهت بهره برداري هاي فني ،ایمني ،زیبایي ،دكوراتيو و ).........
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 020ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

40

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

51 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %24 : عملي %54 : -اخالق حرفه اي %01 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
از مقطع دیپلم به باال در رشته هاي مهندسي شيمي ،شيمي آلي ،سراميک و مواد

نام استاندارد آموزش شغل :
هنردرخانه

تاریخ تدوین1351 :

کد استاندارد7-55/59/1/3 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
هنردرخانه جزو مشاغل هنرهاي تجسمي مي باشد و شامل وظایفي ازقبیل مهارت هاي پخت
غذا،شیریني،ترشي،،دسر،پذیرایي

ازمهمان،تزیینات

سفره

ومیز،دوخت

لباس

ساده

،پرده،سرویس

اشپزخانه،گلدوزي دستي،بافتني با دست،پرورش گل وگیاه درمنزل وآراستگي وچیدمان منزل ونگهداري ازلوازم
برقي مي باشد این هنر با مشاغلي همچون دوزندگي ها،مزون هاي لباس،تولید کنندگان لباس ،سرویس دوز
اتاق خواب،اتاق کودک وعروس ،فروشندگان لوازم برقي،کشت وکارمحصوالت کشاورزي،قنادي ها واشپزي هاو...
ارتباط دارد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل روحي و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :

طول دوره آموزش

309 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

33 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

135 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: اخالق حرفه اي %01:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل فوق دیپلم:صنایع دستي،علوم تربیتي،صنایع غذایي،مدیریت خانواده با  3سال سابقه آموزشي

نام استاندارد آموزش:
کاروردستگاههاي الكترواستاتیك رنگ شب تاب

کد استاندارد7-21/59/1/1 :

تاریخ تدوین1351:

شرح استاندارد آموزش شغل :
کارور دستگاه هاي الكترواستاتیك رنگ شي تاب شغلي در حوزه مشاغل صنعت و صنایع دستي و هنر مي باشدد
و شامل وظایف انتخاب زمینه  ،مواد مناسب و مرغوب ،آماده سازي دستگاه هاي الكترواستاتیك،پاشش مقدماتي
و نهایي رنگ هاي شب تاب بر روي محصوالت مي باشد و با مشاغل صدنعتي رندگ ،و مشداغل هندري و صدنایع
دستي در ارتباط مي باشد
ویژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایي
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش
د زمان آموزش نظري
د زمان آموزش عملي
د زما ن کارورزي
د زمان پروژه

110 :
90 :
30 :
:
:

ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %19 : عملي %39 : اخالق حرفه اي %10 :صالحیت هاي حرفه اي مربیان :
لیسانس در رشته هاي مهندسي شیمي ،شیمي آلي ،سرامیك و مواد
فوق دیپلم رشته هاي شیمي و سرامیك و هنر با  1سال سابقه
دیپلم کلیه رشته ها با  2سال سابقه کاري مفید

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد9-49/99/1/1 :

كارور چاپ سيلک شب تاب

تاریخ تدوین9-49/99/1/1 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
كارور چاپ سيلک شب تاب شغلي در حوزه صنعت و صنایع دستي و هنر مي باشد و شامل وظایف انتخاب زمينه و مواد مناسب و
مرغوب و آماده سازي افزودني ها و شابلون  ،عکاسي شابلون چاپ مقدماتي و نهایي سيلک بر روي نمونه هاي پارچه و كاغذ و
كنت رل نهایي كار مي باشد و با مشاغل صنعتي رنگ و صنایع دستي در ارتباط مي باشد ( .كاربري موادو رنگهاي شب تاب بصورت
حرفه اي بر روي انواع محصوالت مختلف صنعتي و هنري ،با استفاده از روش چاپ سيلک بر روي آن محصوالت جهت بهره برداري
هاي فني ،ایمني ،زیبایي ،دكوراتيو و )..........
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز:

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

092 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

41 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

12 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %24 : عملي %54 : -اخالق حرفه اي %01 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
از مقطع دیپلم به باال در رشته هاي مهندسي شيمي ،شيمي آلي ،سراميک و مواد

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد7-99/99/1/1 :

لعاب كار رنگ هاي شب تاب

تاریخ تدوین1994:

شرح استاندارد آموزش شغل :
لعاب كار رنگ هاي شب تاب شغلي در گروه صنعت و صنایع دستي و هنر مي باشد و وظایفي شامل انتخاب زمينه  /مواد مناسب
مرغوب  /آماده سازي مواد ساخت لعاب و انتقال لعاب با روش هاي مختلف برروي زمينه را دارد و با مشاغل صنعتي رنگ و مشاغل
صنایع دستي در ارتباط مي باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :پایان دوره راهنمایي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
014 :

ساعت

طول دوره آموزش
ـ زمان آموزش نظري

:

59

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

52 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %24 : عملي %54 : -اخالق حرفه اي %01 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
ليسانس در رشته هاي مهندسي شيمي ،شيمي آلي ،سراميک و مواد

فوق دیپلم رشته های شیمی و سرامیک و هنر با  1سال سابقه
دیپلم کلیه رشته ها با  9سال سابقه کاری مفید

نام استاندارد آموزش شغل :
کد استاندارد1-61/80/1/1 :

سازنده کاکتوسهای فانتزی باخمیرچینی

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
سازنده کاکتوس های فانتزی با خمیر ،شغلی است در حوزه هنرهای تزیینی و شامل ساخت انواع خمیر و نیز ساخت انواع
کاکتوس های طبیعی ونحوه خشک کردن وآماده نمودن آنها برای مونتاژمی باشد.وهمچنین با مشاغل صنایع دستی و ارایه
آنها به نمایشگاه ومراکز صنایع دستی در ارتباط میباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
 14ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

:

 13ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 33ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم کلیه رشته ها با  9سال سابقه کار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل: 15
کد استاندارد1-61/74/1/1 :

سازنده تزیینات کریستالی و زیورآالت

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل:
سازنده تزیینات کریستالی و زیورآالت شامل هنرهای تزیینی که پس از اتصال و انشعاب رشته های متعددی از مهره های تزیینی با سیم
بصورت زیورآالت تزیینی و بدلیجات قابل مصرف می باشد و وظایفی از قبیل تهیه گوشواره ،گردنبند ،دستبند ،آویزه تزیینی ،انگشتر ،گل سینه،
گل یقه ،تاج عروس ،گل سر  ،تل  ،هد بند و  .....را بر عهده دارد این هنر با مشاغلی همچون مزون های لباس،تولید کنندگان لباس ،خرازی
فروش ها فروشگاههای لباس عروس،آرایشگاه ها  ،فروشگاه های تزییناتی و  ...ارتباط دارد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 15ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 14ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 85ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي % 52: -اخالق حرفه اي %14 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

داشتن پنج سال سابقه کار باداشتن مدرک دیپلم درسی داشتن دوسال سابقه کار به همراه فوق دیپلم درسی  ،داشتن مدرک
لیسانس صنایع دستی یا طراحی دوخت

12 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 13
کد استاندارد8-24/21/1/1 :

حکاکی پوکه ی تخم شتر مرغ

تاریخ تدوین1929:

شرح استاندارد آموزش شغل14:
حکاکی پوکه ی تخم شتر مرغ یک شغل از گروه صنایع دستی و هنر است ،که شامل وظایفی همچون  «:تشاخی

پوکاه

مناسب و برش اولیه آن ،اسید شویی و کندن پوسته داخلی  ،انتخاب و انتقال طرح  ،ایجاد نقش بر روی پوکه  ،نصب پوکه
طراحی شده بر روی پایه و بسته بندی می باشد  .این شغل می تواند با کارگاه های بازر تار تولیادی صانایع دساتی و
فروشگاه های صنایع دستی و نمایشگاه ها در ارتباط باشد.
ویژگی های کارآموز ورودی:
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز این استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش:
طول دوره آموزش
ا زمان آموزش نظری
ا زمان آموزش عملی

 28ساعت
 95ساعت
 69ساعت

:
:
:

ا کارورزی

:

ا زمان پروژه

:

-

ساعت
ساعت

شیوه ارزشیابی :
کتبی %95
عملی %65
مشاهده ای %10
صالحیت های حرفه ای مربیان :
دارا بودن حداقل دیپلم متوسطه و دو سال سابقه کار مرتبط

13 . Job / Competency Description
14

. Job Description

نام استاندارد آموزش شغل: 12
کد استاندارد1-61/79/1/1 :

سازنده زیوراالت با خمیر ایتالیایی

تاریخ تدوین1-61/79/1/1 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
سازنده زیوراالت خمیر ایتالیایی جزو مشاغل هنرهای تزیینی است که پس از رنگ نمودن خمیر پخته به انجام ساخت
قطعات تزیینی بصورت زیوراالت تزیینی ومونتاژان ها می پردازد و وظایفی از قبیل تهیه گوشواره  ،گردنبند  ،دستبند ،آویزه
تزیینی ،انگشتر ،گل سینه ،گل یقه ،دگمه سراستین و .....را بر عهده دارد این هنر با مشاغلی همچون مزون های لباس،
تولید کنندگان لباس ،خرازی فروش ها فروشگاه های تزییناتی و ...ارتباط دارد
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي ورواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 83ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 13ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 30ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژ ه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52 : -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

دیپلم با  4سال سابقه کار
فوق دیپلم با  9سال سابقه کار
15 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 16
کد استاندارد6-97/29/1/4 :

گل آرای گل های طبیعی ( پیشرفته )

تاریخ تدوین1929 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
گل آرای گل های طبیعی پیشرفته شغلی در حوزه هنرهای تزئینی و کشاورزی و شامل بکارگیری سبک های گل آرایی در
سبدهای گل  ،مناسبت های خاص و به ک ارگیری تکنیک های تخصصی گل آرایی و میوه آرایی می باشد و با مشاغل گال
فروشاای هااا  ،میااادین گاال و نمایشااگاه هااای داخلاای و بااین المللاای و مراکااز دانشااگاهی گاال و گیاااه در ارتباااط
می باشد .
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز  :گذراندن دوره گل آرای گل های طبیعی مقدماتی
طول دوره آموزش :
:

طول دوره آموزش
ا زمان آموزش نظری

:

ا زمان آموزش عملی

:

ا زمان کارورزی
ا زمان پروژه

865

ساعت

195

ساعت

740
:
:

ساعت

-

ساعت

-

ساعت

بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )
 کتبی % 95 : عملی % 65 : اخالق حرفه ای % 10 :صالحیت های حرفه ای مربیان :
لیسانس کشاورزی در رشته های مرتبط با  5سال سابقه کار
16 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 17
کد استاندارد6-97/29/9/4 :

گل آرای گل های طبیعی ( مقدماتی)

تاریخ تدوین1929 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
گل آرای گل های طبیعی مقدماتی شغلی در حوزه هنرهای تزیینی و کشاورزی می باشد و شامل بکارگیری اصول اولیه گل
آرایی  ،طبقه بندی گل و گیاهان  ،ارزیابی آن ها  ،آماده سازی شرایط محیطی  ،زیباشناسی رنگ ها  ،انباارداری و حمال و
نقل آن ها  ،نگهداری و مواظبت در گل فروشی ها و بکارگیری سبک ها و فنون گل آرایی می باشد و با مراکز دانشگاهی ،
گل فروشی ها  ،نمایشگاه های گل و گیاه و مراکز تولیدی در ارتباط می باشد .
ویژگی های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت های پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

700

:

ساعت

ا زمان آموزش نظری

:

990

ساعت

ا زمان آموزش عملی

:

470

ساعت

ا زمان کارورزی
ا زمان پروژه

:
:

-

ساعت

-

ساعت

بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )
 کتبی % 95 : عملی % 65 : اخالق حرفه ای % 10 :صالحیت های حرفه ای مربیان :
لیسانس کشاورزی با حداقل  5سال سابقه کار مرتبط
17 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 18
تصویربردار

تاریخ تدوین1929:

کد استاندارد1-69/64/1/4:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تصویربرداری شغلی است در حوزه هنرهای نمایشی که ضمن شناخت کیفیت هنری تصویر  ،با کاربرد دوربین تصویربرداری
آشنایی کامل دارد و از عهده آماده سازی،تنظیم و راه اندازی انواع دوربین های تصویربرداری برآمده و بتواند در وضعیت
های مختلف تصویربرداری نموده و کار مدیریت و برنامه ریزی تصویربرداری را انجام دهد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمانی و عدم کوررنگی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 384 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

14 :

ـ زمان آموزش عملي

 514 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

:

ساعت

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %52 : عملي %52: -اخالق حرفه اي %14:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 فوق دیپلم تصویربرداری و داشتن کارت مربیگری تصویربرداری با  9سال سابقه-لیسانس تصویر برداری و عکاسی

18 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل: 11
کد استاندارد1-59/11/1/1 :

عکاس دیجیتال

تاریخ تدوین1941:

شرح استاندارد آموزش شغل :
عکاسی دیجیتال شغلی در حوزه هنر های نمایشی می باشد و شامل وظایف بکارگیری نور و رنگ  ،ایجاد ترکیب بندی
مناسب،انتخاب زاویه مناسب،گزینش سوژه انتقال عکس ها به رایانه و کار با نرم افزارهای فتوشاپ و الیت روم می باشد و
با استفاده از اسکنر و پرینتر عکس ها و اسناد راچاپ و اسکن می کند و با مشاغل تصویربرداری  ،تدوینگر  ،ویرایشگر
عکس در ارتباط می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

584

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

142

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

132

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 52 : عملي % 52 : -اخالق حرفه اي % 14 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق دیپلم عکاسی با داشتن کارت مربیگری با  9سال سابقه کار-لیسانس عکاسی با  1سال سابقه کار

19 . Job / Competency Description

نام استاندارد آموزش شغل:
كد استاندارد1111/11/1 :

كارور (اپراتور) دستگاه بوجاري گندم

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل:
كارور (اپراتور) دستگاه بوجاري گندم شغلي از مشاغل ماشين آالت كشاورزي است كه وظايف تنظيم و راه اندازي قسمتهاي
مختلف ماشين بوجاري و متعلقات وابسته به آن ،بكارگيري و ا نجام عمليات بوجاري ،ضدعفوني و كيسه گيري گندم بذري
را به عهده دارد .اين شغل با مشاغل كشتكار گندم و انباردار گندم در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم زراعت يا باغباني
حداقل توانايي جسمي و ذهني :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 042ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 082ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس كشاورزي با  5سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
كد استاندارد3-11/45/1/1 :

كاربر بسته بند خرما

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل:
كار بر بسته بند خرما شغلی است از مشاغل صنایع غذایی كه وظایفی از قبیل تفکیک و جداسازي (لگاط) ،درجه بندي
برداشت محصوالت ،ضدعفونی كردن ،تمیزكردن ،سایز بندي خرما،كارو سرویس ونگه داري وسایل ودستگاه هاي بسته
بندي ،بسته بندي در قالب پاكت وكارتن به صورت ماشینی و حمل و نقل محصول خرما رادارد .این شغل با مشاغل
باغداران ،كارگران حمل و سرپرست كارگاه هاي بسته بندي خرما درارتباط می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی  :سالمت كامل جسمی و روانی
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد  :ندارد

طول دوره آموزش :

طول دوره آموزش

 111ساعت

:

ـ زمان آموزش نظري

:

 13ساعت

ـ زمان آموزش عملی

:

 11ساعت

ـ كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

آزمون نظري%14 :
آزمون عملی %14 :
اخالق حرفه اي %11 :
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

كارشناس صنایع غذایی یا علوم تغذیه با حداقل  1سال سابقه تجربی مرتبط

نام استاندارد آموزش:
سبزي آرا ،میوه آرا و سفره آرا

كد استاندارد4111/1/11:

تاریخ تدوین1931 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
سبزی آرا و میوه آرا و سفره آرا شغلی از مشاغل حوزه صنایع غذایی است که وظایفی از جمله انتخاب میوه و سبزی مناسب برای

تزئین ،شستشو و ضدعفونی میوه ها و سبزی ها  ،تزئین و حکاکی انواع میوه جات ،سبزیجات و صیفیجات ،چیدمان سبزی و
میوه در سبد برای موارد خاص ،چیدمان میز صبحانه ،نهار ،شام تزئین پیش غذا ،غذهای اصلی و دسر ، ،تزئین سفره های
مذهبی شامل نذری ،ولیمه ،ختم و بزرگداشت ،آراستن میز با توجه به مناسبت های مختلف(اعیاد ،عروسی و)...
مشاغل آشپز ،انباردار آشپزخانه و گارسون ها در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل ذهنی و جسمی
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 05 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري  6 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي  05 :ساعت
ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

 0 :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي %50 :عملي %60:-اخالق حرفه اي %05:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
ديپلم با دوسال سابقه كارموثر
فوق دپيلم هتلداري ،تغذيه و صنايع غذايي بايك سال سابقه كارموثر
كارشناسي هتلداري ،تغذيه و صنايع غذايي با ٦ماه سابقه كارموثر

می باشد .و با

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد4111/1/11 :

تر ساز مقدماتی

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
ترساز مقدماتي شغلي از مشاغل حوزه قنادي در صنايع غذايي است كه برش شيريني تر و كپسول كردن آن ،آماده سازي
ميوه ها و چيدن روي شيريني ها همراه با تزئينات شيريني با كرم،ژله،خامه  ،شكالت و انتقال آن ها به ديس و نيز آماده
سازي شيريني ناپلئوني  ،نان اكلر  ،لطيفه  ،رولت و برش آن را انجام مي دهد و با فردار و فروشنده در قنادي در ارتباط
شغلي است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :كيک ساز مقدماتي

طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

22

ـ زمان آموزش نظري

:

0

ـ زمان آموزش عملي

:

00

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

08

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با  5سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي با  5سال سابقه مرتبط
ليسانس تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي صنايع غذايي با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد4111/1/13 :

تر ساز پیشرفته

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
تر ساز پيشرفته شغلي از مشاغل حوزه قنادي در صنايع غذايي است كه تهيه بستني پلمبير با سبد  ،چيز كيك هاي يخچالي
 ،موس ها ،كرم ها ،تيراميسو ،كيك بستني ،تارت هاي ميوه اي با كرم (سرد) يا تارتلت ها و شارلوت ها را انجام مي دهند و
با مشاغل فردار و فروشنده در قنادي در ارتباط كاري مي باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :كيک ساز مقدماتي

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

22

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

0

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 02ساعت

ـ زمان كارورزي

:

02

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با  5سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي با  5سال سابقه مرتبط
ليسانس تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي صنايع غذايي با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1-15/11/1/1 :

مربا پز صنعتی

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
مربا پز صنعتی شغلی است از حرفه صنایع غذایی كه در آن تهیه مواد اولیه  ،آماده سازي مواد اولیه  ،تهیه انواع مرباهاي
صنعتی و سنتی  ،تهیه شربت و انتقال مرباي آماده به واحدهاي بعد انجام میشود ،ضمناً با مشاغلی نظیر تولید كنندگان مواد
اولیه  ،فروشندگان شکر و مواد افزودنی و مسئول كنترل كیفی در ارتباط میباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانایی جسمی  :سالمت كامل
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد - :

طول دوره آموزش :

طول دوره آموزش

 31ساعت

:

ـ زمان آموزش نظري

:

 13ساعت

ـ زمان آموزش عملی

:

 13ساعت

ـ كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

آزمون عملی %14 :
آزمون كتبی عملی %14 :
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 -لیسانس صنایع غذایی یا علوم تغذیه با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد1119/11/1 :

مدیریت فرآوري سویا

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
شرح شایستگی :حرفه اي در حوزه كشاورزي( علوم صنایع غذایی) كه به عملیات پس از برداشت سویا كه شامل :
تهیه روغن وپروتئین سویا  ،تهیه انواع شیر سویا و محصوالت جانبی آن ،آرد سویا و كاربرد هاي آن ،كنترل كیفی
فرآورده هاي سویا  ،تهیه علوفه سیلویی ،فرآوري انواع محصوالت سویا در صنایع غذایی می پردازد و با مشاغلی همچون
سویا كار  ،متصدي آزمایشگاه كنترل كیفیت محصوالت كشاورزي ارتباط دارد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم
حداقل توانایی جسمی  :سالمت كامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد  :ندارد

طول دوره آموزش :

ساعت

طول دوره آموزش

11 :

ـ زمان آموزش نظري

11 :

ساعت

ـ زمان آموزش عملی

91 :

ساعت

ـ كارورزي

-- :

ساعت

ـ زمان پروژه

-- :

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

آزمون عملی %14 :
آزمون كتبی %14 :
اخالق حرفه اي %11 :
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس زراعت و اصالح نباتات با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1-11/11/1/1 :

كلوچه پز سنتی

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
كلوچه پز سنتی شغلی است از گروه صنایع غذایی و وظایفی از قبیل پخت انواع كلوچه هاي سنتی را دارا می باشد .و و
مشاغلی از قبیل شیرینی پز  ،فروشندگان قنادي در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی  :سالمت كامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد - :

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

07

:

42

ساعت
ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

ـ زمان آموزش عملی

:

 64ساعت

ـ كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

آزمون نظري %14
آزمون عملی %14
اخالق حرفه اي %11
صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس صنایع غذایی با  1سال سابقه كار مفید

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد4-91/31/1/1 :

نام شغل  :كارور پیتزا پز

تاریخ تدوین1931:

شرح شغل :
كارور پیتزا پز شغلی در صنایع غذایی است كه در آن آماده سازي مواد اولیه -تهیه انواع خمیر – تهیه انواع سس و پنیر
پیتزا و طریقه چیدن و تزئین مناسب و ترتیب قرارگرفتن مواد برروي خمیر و انتقال آن به فر و تنظیم درجه حرارت انجام
میشود و با مشاغلی نظیر فردار پیتزا – انباردار مسئول تهیه مواد و شکل دهی به خمیر در ارتباط است.
ویژگی هاي كارآموز ورودي
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم
حداقل توانایی جسمی  :سالمت كامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد  :ندارد

طول دوره آموزش
طول دوره آموزش

88 :

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

73:

ساعت

ـ زمان آموزش عملی

15 :

ساعت

ـ كارورزي

- :

ساعت

ـ زمان پروژه

- :

ساعت

شيوه ارزشيابی
آزمون عملی %14 :
آزمون كتبی %14 :
اخالق حرفه اي %11 :
صالحيت هاي حرفه اي مربيان
لیسانس صنایع غذایی با  1سال سابقه كارمرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد4111/1/14 :

كیک ساز مقدماتی

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
كيك ساز مقدماتي شغلي از حوزه قنادي در رشته صنايع غذايي است كه آماده سازي خامه  ،ژله ،كرم ،شكالت ،پودر كاكائو و
قهوه فوري  ،مغزهاي داخل كيك  ،ميوه هاي مورد استفاده در كيك و برش زدن كيك هاي قالبي و تخته اي را انجام ميدهد
و نيز در صورت لزوم مربوط كردن كيك و انجام مي دهد  .نهايتاً جفت كردن اليه هاي كيك و تخته اي ،روكش كردن كيك
و تزئينات آن را انجام مي دهند و با فردار و مدير قنادي و تزئين كننده كيك در ارتباط شغلي است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :فربان پايه

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

22

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

01

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

40

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

02

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با  5سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي با  5سال سابقه مرتبط
ليسانس تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي صنايع غذايي با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد4111/1/11 :

كیک ساز پیشرفته

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
كيك ساز پيشرفته شغلي از مشاغل حوزه قنادي از صنايع غذايي است كه آماده سازي خامه از پور خانه ،تهيه مرنگ،
تهيه فوندانت ،تهيه مارزيپان  ،تهيه گالساژ  ،ماسوره كاري طبق اصول صحيح و تهيه كيك تولد و مجلسي را انجام مي
دهد و با مشاغل ديگر فردار و تزئين كننده كيك و مدير قنادي در ارتباط شغلي است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :كيک ساز مقدماتي

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

12

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

02

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با  5سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي با  5سال سابقه مرتبط
ليسانس تغذيه  ،صنايع غذايي  ،هتلداري و قنادي صنايع غذايي با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد4111/1/15 :

فربان-فردار

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
فردار شغلي از مشاغل حوزه قنادي در صنايع غذايي است كه تهيه كيك قالبي  ،تهيه مافين ،تهيه انواع پاي ،تهيه
ماهرنگ،تهيه شيريني هاي پفكي،تهيه شيريني هاي گردويي ،تهيه شيريني هاي نارگيلي،تهيه شيريني هاي بادامي را
انجام مي دهد و با كيك ساز و شيريني پز و مدير قنادي در ارتباط شغلي است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :فربان پايه

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

28

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

8

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

12

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

02

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با  8سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم تغذيه هتلداري صنايع غذايي با  3سال سابقه مرتبط
ليسانس تغذيه هتلداري صنايع غذايي با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد4111/1/19 :

فرداري پایه ( فربان پایه )

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
فرداري  ،شغلي از مشاغل حوزه قنادي در صنايع غذايي است كه وظايف او در قنادي  ،آماده سازي فر  ،تهيه مواد اوليه
براي كمكهاي پايه مورد نياز تركاري و كيك سازي  ،تهيه خمير آن و نهايتاً پخت  .ضمناً لطيفه (نان لطيفه ) و نان اكلر
(نان خامه اي ) را هم توليد مي كند و با مشاغل كيك ساز و تركار نيز در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 20ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 00ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 02ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

-

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با  8سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم تغذيه هتلداري صنايع غذايي با  3سال سابقه مرتبط
ليسانس تغذيه هتلداري صنايع غذايي با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1-15/34/1/1 :

فرآوري كننده پرورش قارچ خوراكی

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
فرآوري كننده قارچ خوراكی شغلی است از حوزه صنایع غذایی می باشد ،كه وظایف از قبیل طبق اصول نگهداري به
روشهاي مختلف از قبیل خشک كردن ترشی ،شور ،انجماد قارچ خوراكی تازه اضافه بر مصرف روزانه بازار را تبدیل می
كند كه ابتدا قارچها با كیفیتهاي مناسب براي هر یک از صنایع تبدیلی را جداسازي می كند و محصول فرآوري شده
تولید كننده مختلف غذایی یا مراكز نوزیع مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و آوري كننده قارچ خوراكی با فروشنده
مواد غذایی و تولید كننده كالباس و سویس و تولید سوپهاي آماده در ارتباط شغلی می باشند.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 20ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 10ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس صنایع غذایی ،تغذیه با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
تولید كننده و بسته بند خانگی محصوالت زرشک

كد استاندارد1415/4/1/1 :

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
توليد كننده و بسته بند خانگي محصوالت زرشك شغلي از مشاغل حوزه صنايع غذايي است كه از مرحله برنامه ريزي
خريد  ،مواد اوليه  ،نگهداري مواد اوليه  ،پاكسازي و آماده سازي و فرآوري زرشك  ،بسته بندي و فروش و بازاريابي آن
را به عهده دارد و با مشاغلي از جمله زرشك كاران يا خرده فروشان اين محصوالت در ارتباط مي باشد .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 01ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

41

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل داشتن ديپلم و حداقل  3سال سابقه آموزش و آشپزي

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1415/1/4/1 :

فرآور و بسته بند خانگی عسل

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
فرآور و بسته بند خانگي عسل شغلي از مشاغل صنايع غذايي است كه برنامه ريزي خريد  ،خريد و نگهداري و
آمادهسازي فرآوري و بسته بندي با شكل هاي گوناگون برچسب زني و فروش را انجام مي دهد و با مشاغل زنبوردار و
فروشندگان اين محصول در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

24

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

00

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

18

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل داشتن ديپلم  ،حداقل  3سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1415/4/1/1 :

فرآور خانگی زعفران

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل:
فرآوري خانگي زعفران شغلي از گروه صنايع غذايي است كه وظايفي از قبيل برداشت ،جداكردن كالله ،خشك كردن،
بسته بندي ،آلودگي زدايي ،استاندارد نمودن محصول و تهيه فرآورده هاي جانبي زعفران را دارد وبا مشاغلي مانند
زعفرانكار،فروشنده زعفران،صنايع بسته بندي و آزمايشگاه مواد غذايي در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز :

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 01 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 04 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

13 :

ساعت

ـ زمان كارورزي

- :

ساعت

ـ زمان پروژه

- :

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس علوم تغذيه يا علوم صنايع غذايي با3سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
كد استاندارد1419/1/4/1 :

تولیدكننده ماست سنتی

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل:
ماست بند شغلي از حوزه صنايع غذايي است كه وظايف انجام آزمايشات الزم بر روي شير خام و تحويل گيري آن را
دارد .همچنين بايد اطالع كافي از مراحل فرآوري آن از جمله عمليات حرارتي  ،سرد كردن  ،استارتر زني  ،گرم خانه
گذاري و خنك كردن و انبارداري با مشاغل فروشنده شير خام و فروشنده لبنيات در ارتباط است.
ویژگی هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمتی كامل جسمانی و ذهنی
مهارت هاي پيش نياز - :

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 15 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 58 :ساعت

ـ زمان آموزش عملی

 46 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابی ( به درصد )
 كتبی  51 :درصد عملی  41 :درصد -اخالق حرفه اي  57 :درصد

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل لیسانس علوم تغذیه یا صنایع غذایی با دو سال كار مرتبط و گذراندن دوره مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
تولید كننده خانگی میوه هاي خشک

كد استاندارد1415/4/1/1 :

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل:
توليد كننده خانگي ميوه هاي خشك شغلي است در زير مجموعه مشاغل صنايع غذايي ،كه شامل وظايفي از قبيل
كنترل وانتخاب محصوالت مناسب باغي جهت خشك كردن انبارداري آماده سازي مواد اوليه براي عمل آوري خشك
كردن محصوالت با دستگاه خشك كن ،توزين و بسته بندي محصوالت فرآوري شده دارد و ارتباط مستقيم با باغبان
وتوزيع كننده محصوالت فراوري شده.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز :

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 20:ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 08:ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 44:ساعت

ـ زمان كارورزي :

_

ـ زمان پروژه :

_

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02: عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با دو سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1911/9/1/1 :

تهیه كننده خانگی ماهی دودي

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل:
تهيه كننده خانگي ماهي دودي شغلي از مشاغل حوزه صنايع غذايي است كه از برنامه ريزي فرآيند كار ،خريد ،و آماده
كردن ،طعم دادن ،نمك سود كردن  ،رنگ زدن ،بسته بندي  ،برچسب زني و فروش را انجام مي دهد و با ماهيگيران و
فروشندگان ماهي در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

22

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

01

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

42

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ٪02 : عملي ٪02: -اخالق حرفه اي ٪02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل ليسانس علوم تغذيه يا علوم صنايع غذايي با  3سال سابقه كارمرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
تولید كننده خانگی سبزي هاي خشک

كد استاندارد1415/4/1/1 :

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
توليد كننده خانگي سبزي هاي خشك شغلي است درزير مجموعه مشاغل صنايع غذايي كه شامل وظايفي از قبيل
كنترل وانتخاب محصوالت مناسب زراعي جهت خشك كردن ،انبارداري ،آماده سازي مواد اوليه براي عمل آوري
خشك كردن محصوالت با دستگاه خشك كن  ،توزين و بسته بندي محصوالت فراوري شده و ارتباط مستقيم با
مشاغلي همچون باغبان وتوزيع كننده محصوالت فراوري شده دارد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز :

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 02:ساعت

ـ زمان آموزش نظري  00:ساعت
ـ زمان آموزش عملي

 40:ساعت

ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

_:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02: عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با دو سال كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1411/1/4/1 :

تولید كننده خانگی ترشی و شور

تاریخ تدوین1931 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
توليد كننده خانگي ترشي و شور شغلي از مشاغل حوزه صنايع غذايي است كه از مرحله برنامه ريزي خريد  ،آماده سازي،
فرآوري ،تهيه ترشي و شور ،بسته بندي وبرچسب زني تا فروش را انجام مي دهد وبا كشاورزان يا عمده فروشان اين
محصوالت كشاورزي و يا خرده فروشان محصوالت ترشي و شور در ارتباط هستند.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز -:

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 01 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 02 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 41 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ٪02 : عملي ٪02: -اخالق حرفه اي ٪02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل ديپلم با دو سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد4111/1/11 :

تزئین كننده كیک

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
تزئين كننده كيك شايستگي از حوزه قنادي در رشته صنايع غذايي است كه گل سازي و مجسمه سازي با مواد اوليه
مخصوص براي تزئين روي كيك را انجام مي دهد و طراحي و نقاشي روي سطح كيك،تزئين با فيكساتور و نيز تهيه
كيك با اشكال مختلف را انجام مي دهد و با مشاغل فردار،مدير قنادي و فروشنده در ارتباط شغلي است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :كيک ساز مقدماتي

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 3ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 40ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 02ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

-

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ديپلم با  8سال سابقه كار مرتبط
فوق ديپلم تغذيه هتلداري صنايع غذايي با  3سال سابقه مرتبط
ليسانس تغذيه هتلداري صنايع غذايي با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1415/4/1/1 :

بلغورساز خانگی

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
بلغورساز خانگي شغلي از مشاغل حوزه صنايع غذايي است كه از برنامه ريزي خريد  ،خريد تا سورتينگ  ،فراوري گندم با
جو  ،بسته بندي و بازاريابي را انجام مي دهد و با فروشندگان حبوبات و غالت و كشتكاران گندم و جو در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 22ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 12ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل داشتن ديپلم  ،حداقل  3سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد1415/4/3/1 :

بسته بند سبزیجات و صیفی جات جالیزي

تاریخ تدوین1931:

شرح استاندارد آموزش شغل :
بسته بندي سبزيجات و صيفي جات جاليزي شغلي است از مشاغل حوزه صنايع غذايي كه برنامه ريزي خريد  ،شستشو ،
پاكسازي و آماده سازي مواد  ،توزين و بسته بندي و نهايتاً فروش و بازاريابي را انجام مي دهد و با مشاغل كشاورزان و
فروشندگان سبزيجات و صيفي جات تازه در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و ذهني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 20ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

12

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي % 02 : عملي % 02 : -اخالق حرفه اي % 02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل ديپلم با  2سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
تکنسین كارخانجات آرد درجه  ( 1آسیابانی درجه ) 1

كد استاندارد1-11/91/1/1 :

تاریخ تدوین1931:

شرح شغل :
تکنسین كارخانجات آرد درجه  1شغلی است از مشاغل صنایع غذایی كه وظیفه آن كار با انواع ماشین آالت بوجاري
كارخانجات آرد است بطوري كه بتواند گندم خریداري شده را با استفاده از ماشین آالت این بخش آماده شکستن و تبدیل
به انواع آرد نماید،این شغل با گروه مشاغل صنایع غذایی (نانوایی-كشاورزان) در ارتباط می باشد .
ویژگیهاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت :فوق دیپلم صنایع غذایی یا تغذیه
حداقل توانایی جسمی :دارا بودن سالمت كامل جسمی و روانی
مهارت هاي پيش نياز این استاندراد :ندارد

طول دوره آموزش
 طول دوره آموزش : زمان آموزش نظري : زمان آموزش عملی : كارورزي : -زمان پروژه :

111
51
41
-

ساعت
ساعت
ساعت
ساعت
ساعت

شيوه ارزشيابی
% 14
 آزمون نظري :% 14
 آزمون عملی : اخالق حرفه اي %11 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس صنایع غذ ایی یا علوم تغذیه با حداقل  9سال كار در حوزه كارخانجات آرد سازي

نام استاندارد آموزش شغل :
تکنسین كارخانجات آرد ( آسیابانی درجه )1

كد استاندارد1-11/94/1/1 :

تاریخ تدوین1931 :

شرح شغل
تکنیسین كارخانجات آرد(درجه)1شغلی است ازمشاغل صنایع غذایی كه وظیفه آن كارباانواع ماشین آالت آسیاب
دركارخانه آرد می باشدبطوریکه گندم پس از آماده سازي در مرحله بوجاري جهت تبدیل به انواع آرد واردپروسه آسیاب
می شود ،این شغل باگروه مشاغل صنایع غذایی (نانوایی -كشاورزان) در ارتباط می باشد.
ویژگی هاي كارآموز ورودي
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم صنایع غذایی ،تغذیه
حداقل توانایی جسمی  :دارابودن سالمت كامل جسمی و ذهنی
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد  :آسیبانی درجه1

طول دوره آموزش
طول دوره آموزش :

 31ساعت

ـ زمان آموزش نظري  15 :ساعت
 51ساعت
ـ زمان آموزش عملی :
ـ كارورزي :

-

ساعت

ـ زمان
پروژه :

 -ساعت

شيوه ارزشيابی
امتیاز سنجش آزمون نظري%14:
امتیاز سنجش آزمون عملی% 14:
امتیازسنجش اخالق حرفه اي%11:
صالحيت هاي حرفه اي مربيان

لیسانس یاباالتردررشته هاي صنایع غذایی یا علوم تغذیه با  9سال سابقه كار در حوزه كارخانجات آرد با حداقل 9سال
سابق كار در حوزه كارخانجات آرد یا فوق لیسانس صنایع غذایی یا علوم تغذیه با  1سال سابقه كار

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد٦113/88/1 :

زراعت باميه

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
زراعت باميه شايستگي از حوزه كشاورزي ،گروه باغي-زراعي است كه دران عملياات كاشات ،داشات و برداشات بامياه
صورت مي گيرد و با مشاغل ترو بار فروشي و صنايع غذايي در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي  :متناسب با شخص مربوطه وداراي سالمت كامل روحي وجسمان
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

23

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

01

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

40

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس مهندسي كشاورزي گرايش زراعت با سابقه كار مفيد

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦113/88/1 :

برشته سازي و بسته بندي آجيل سويا

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
برشته سازي و بسته بندي آجیل شغلی است از حوزه صنایع تبدیلی كشاورزي كه داراي شایستگی هـایی از قبیل(آمـاده
سازي مکان مناسب جهت فرآوري و بسته بندي سویا ،تهیه سویا و پاک كردن آن ،برشـته سـازي سـویا ،بسـته بنـدي
سویاي برشته شده بر اساس عالیق مشتري ،بازاریابی ،فروش و بازار رسانی به موقع محصول) می باشد و با مشاغلی از
قبیل خریداران خشکبار و مواد غذایی و فروشندگان خشکبار و مواد غذایی در ارتباط می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت  :پایان دوره ابتدایی
حداقل توانایی جسمی و ذهنی  :سالمتی جسمی و روانی
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

08

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

00

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

40

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس صنايع غذايي با حداقل  2سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل:
كد استاندارد٦113/4/1 :

برشته كردن گندم

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
برشته كردن گندم شغلي است از حوزه صنايع تبديلي كشاورزي كه داراي شايستگي هايي از قبيل(آمااده كاردن مكاان
مناسب جهت برشته كردن گندم ،تهيه گندم و پاک كردن آن ،برشته كردن گندم ،بسته بندي گندم برشته شده بر اساس
عاليق مشتري و نياز بازار ،بازاريابي ،فروش و بازار رساني به موقع محصول) مي باشد و با مشااغلي از قبيال خرياداران
مواد غذايي و فروشندگان مواد غذايي در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره ابتدايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 42ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس صنايع غذايي با حداقل  2سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦113/8٦/1 :

بسته بندي تخم مرغ بومي

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
بسته بندي تخم مرغ بومي شغلي است از حوزه زراعت كه داراي شايستگي هايي از قبيل(آماده سازي مكان مناسب
جهت بسته بندي تخم مرغ ،شستشو و ضد عفوني كردن تخم مرغ هاي تازه ،درجه بندي و دسته بندي تخم مرغ ها،
بسته بندي تخم مرغ بر اساس عاليق مشتري و نياز بازارهاي منطقه ،انبارداري و نگهداري مناسب و مطلوب تخم مرغ،
بازاريابي ،فروش و بازار رساني به موقع محصول) مي باشد و با مشاغلي از قبيل خريداران تخم مرغ و مواد غذايي و
فروشندگان تخم مرغ و مواد غذايي در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره ابتدايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 80ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

10

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 22ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس دامپروري و يا صنايع غذايي با حداقل  2سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل:
پاک كردن ،فرآوري و بسته بندي انواع دانه هاي روغني

كد استاندارد٦113/82/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
پاک كردن ،فرآوري و بسته بندي انواع دانه هاي روغني شغلي است از حوزه صنايع تبديلي كشاورزي كه داراي
شايستگي هايي از قبيل(آماده سازي مكان مناسب جهت فرآوري و بسته بندي دانه هاي روغني ،تهيه و پاک كردن انواع
دانه هاي روغني( سويا ،گلزا ،آفتابگردان ،كنجد ،بادام زميني و  ،)...فرآوري انواع دانه هاي روغني ،بسته بندي دانه هاي
روغني ،بازاريابي ،فروش و بازار رساني به موقع محصول) مي باشد و با مشاغلي از قبيل خريداران مواد غذايي و
فروشندگان مواد غذايي در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 20ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 02ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 40ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02 : -اخالق حرفه اي %02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس صنايع غذايي و يا كشاورزي ( كليه گرايش ها ) با حداقل  3سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد٦113/88/1 :

پرورش دهنده گل نرگس

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
پرورش دهنده گل نرگس از شایستگیهای حوزه کشاورزی،پرورش گل وگیاه است که شاغل اطالعات کامل
درموردپیاز گل نرگس و مراحل صحیح کاشت گل نرگس و حفاظت ازفواید تا برداشت محصول وارائهه آن بهه
بازارراخواهد داشت و با مشاغلی ازقبیل پرورش دهندهگان گل و گیاه  ،گلفروشهان و گلخانههداران واسهانس
گیری در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره ابتدایی
حداقل توانايي جسمي  :داراي سالمت كامل روحي وجسماني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

22

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

48

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس مهندسي كشاورزي گرايش باغي-زراعي با سابقه كار مفيد

نام استاندارد آموزش شغل :
توليد ،فرآوري و بسته بندي انواع جوانه هاي گندم ،ماش و عدس

كد استاندارد ٦113/81/1 :تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
توليد ،فرآوري و بسته بندي انواع جوانه هاي گندم ،ماش و عدس شغلي است از حوزه صنايع تبديلي كشاورزي كه داراي
شايستگي هايي از قبيل(انتخاب و آماده سازي مكان مناسب و تهيه تجهيزات جهت توليد و فرآوري و بسته بندي انواع
جوانه هاي خوراكي غالت و حبوبات ،تهيه و پاک كردن دانه هاي گندم ،ماش و عدس ،كشت و پرورش جوانه هاي
خوراكي گندم ،ماش و عدس ،برداشت وجمع آوري و نگهداري از جوانه هاي توليد شده ،فرآوري جوانه هاي خوراكي
آماده شده ،بسته بندي جوانه هاي خوراكي و محصوالت فرآوري شده آنها بر اساس عاليق مشتري و نياز بازار ،بازاريابي،
فروش و بازار رساني به موقع محصول) مي باشد و با مشاغلي از قبيل خريداران مواد غذايي و فروشندگان مواد غذايي در
ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 022ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 41ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 00ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس كشاورزي و يا صنايع غذايي با حداقل  3سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦113/38/1 :

توليد كننده بذر پياز

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
توليد كننده بذر پياز شغلي است از حوزه زراعت كه داراي شايستگي هايي از قبيل(انتخاب و آماده سازي مكان مناسب
جهت كشت و توليد بذر پياز ،آماده سازي بستر كشت ،عمليات كاشت پياز ،عمليات داشت پياز ،عمليات برداشت بذر پياز،
بازاريابي ،فروش و بازار رساني به موقع محصول) مي باشد و با مشاغلي از قبيل خريداران مواد غذايي و فروشندگان مواد
غذايي در ارتباط مي باشد..
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 002ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 00ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 43ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس كشاورزي با گرايش زراعت يا باغباني با حداقل  3سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل :
توليد كننده سبزي در گلخانه هاي چوبي

كد استاندارد٦113/88/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
تولید كننده سبزي در گلخانه هاي چوبی شغلی است از حوزه با زراعت كه داراي شایستگی هایی از قبیل(مکان یابی
احداث گلخانه و انتخاب سازه و تجهیزات مناسب براي آن ،آماده سازي بستر كشت در گلخانه ،عملیات كاشت انواع
سبزیجات گلخانه اي ،عملیات داشت انواع سبزیجات گلخانه اي ،عملیات برداشت انواع سبزیجات گلخانه اي ،بازاریابی،
فروش و بازار رسانی به موقع محصول) می باشد و با مشاغلی از قبیل خریداران مواد غذایی و فروشندگان مواد غذایی در
ارتباط می باشد..
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 002ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 08ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 22ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس كشاورزي با گرايش باغباني و يا زراعت با حداقل  3سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦113/83/1 :

توليد كننده سير در منزل

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
توليد كننده سير در منزل شغلي است از حوزه زراعت كه داراي شايستگي هايي از قبيل(انتخاب و آماده سازي مكان
مناسب جهت كشت سير ،آماده سازي بستر كشت ،عمليات كاشت سير ،عمليات داشت سير ،عمليات برداشت سير،
بازاريابي ،فروش و بازار رساني به موقع محصول) مي باشد و با مشاغلي از قبيل خريداران مواد غذايي و فروشندگان مواد
غذايي در ارتباط مي باشد..
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 000ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 00ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 20ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس كشاورزي با گرايش زراعت يا باغباني با حداقل  3سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل:
كد استاندارد٦121/٦1/1 :

توليد كننده نهال توت

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
توليد كننده نهال توت شغلي است از حوزه زراعت و باغباني (پرورش كرم ابريشم) كه داراي شايستگيهايي از قبيل
انتخاب واريته مناسب جهت توليد ،تكثير توت (با روش بذركاري ،قلهزني ،پيوند ،خوابانيدن) ،داشت و نگهداري نهالستان،
برداشت ،بستهبندي و انتقال نهال ميباشد و با مشاغلي از قبيل متصدي كنترل آفات و بيماريهاي توت در ارتباط
ميباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي كامل جسماني ورواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 82ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 08ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 20ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم كشاورزي با گرايش هاي باغباني ،زراعت و نوغانداري با دو سال سابقه كار مفيد.

نام استاندارد آموزش شغل  /شايستگي :
درجه بندي و بسته بندي محصوالت زراعي

كد استاندارد٦113/85/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل  /شايستگي :
درجه بندي و بسته بندي محصوالت زراعي شغلي است از حوزه صنايع تبديلي كشاورزي كه داراي شايستگي هايي از
قبيل(انتخاب و آماده سازي مكان مناسب و تهيه تجهيزات جهت درجه بندي و بسته بندي محصوالت زراعي ،تهيه و
خريد محصوالت زراعي ،سورتينگ (درجه بندي و دسته بندي) محصوالت زراعي ،بسته بندي محصوالت زراعي بر
اساس عاليق مشتري و نياز بازار ،انبارداري و نگهداري مناسب و مطلوب ،بازاريابي ،فروش و بازار رساني به موقع
محصول) مي باشد و با مشاغلي از قبيل خريداران مواد غذايي و فروشندگان مواد غذايي در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم كشاورزي(باغباني يا زراعت) يا صنايع غذايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمتي جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 002ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 28ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 03ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس كشاورزي و يا صنايع غذايي با حداقل  5سال تجربه و سابقه كار

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد٦111/43/1 :

زراعت سودان گراس

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
زراعت سودان گراس شايستگي از حوزه كشاورزي ،گروه زراعي-باغي است كه دران عملياات كاشت،داشات وبرداشات
سودان گراس صورت مي گيرد وبا صنايع دامپروري وصنايع دستي در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

03

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

40

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس مهندسي كشاورزي گرايش زراعت با سابقه كار مفيد

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦121/٦6/1 :

طراح و ا حداث كننده توتستان

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
طراح و احداث كننده توتستان شغلي است از حوزه نوغانداري كه شايستگيهايي از قبيل بررسي ويژگيهاي درخت توت،
مكانيابي جهت احداث توتستان ،طراحي احداث توتستان ،تطبيق طرح تهيه شده بر روي توتستان ،آمادهسازي زمين
جهت احداث توتستان ،انتخاب و تهيه واريته مناسب توت ،كاشت نهال ،برآورد هزينه احداث توتستان را دارا ميباشد و
با مشاغلي همچون توليدكننده نهال توت ،متصدي مبارزه با افات و امراض توتستان در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم زراعت يا باغباني يا نوغانداري
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 02 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 02 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 18 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم زراعت ،باغباني ،نوغانداري يا ليسانس زراعت – باغباني با  3سال سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل:
متصدي كنترل آفات و بيماريهاي توت

كد استاندارد٦121/٦5/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
متصدي كنترل آفات و بيماريهاي توت شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگيهايي از قبيل بررسي عوامل
بيماري و آفات درختان توت ،پيشگيري از آفات و بيماريهاي درخت توت ،بررسي بيمارهاي درخت توت و روشهاي
مبارزه با آن ،بررسي آفات درخت توت و روشهاي مبارزه با آن بوده و با مشاغلي مانند مدير توتستان در ارتباط ميباشد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم كشاورزي كليه گرايش يا نوغانداري يا گياهپزشكي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 40ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 00ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 02ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم كشاورزي كليه گرايش يا نوغانداري يا گياه پزشكي با  2سال سابقه كار مرتبط.

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦121/٦8/1 :

مدير توتستان

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
مدير توتستان شغلي است ازحوزه زراعي و باغي (پرورش كرم ابريشم) كه داراي شايستگيهايي از قبيل بررسي
ويژگيهاي درخت توت ،بررسي هرسهاي فرم درخت توت ،مديريت خاک توتستان ،مديريت كود و آهك در توتستان،
مديريت آبياري توتستان ،بررسي هرسهاي پس از برداشت ،بررسي وضعيت آفات و بيماريها در توتستان ،مديريت
برداشت برگ توت و با مشاغلي از قبيل متصدي كنترل آفات و بيماريهاي درخت توت در ارتباط ميباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم كشاورزي ( گرايشهاي باغباني يا زراعت يا دامپروري يا نوغانداري)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
 28ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

 08 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 12 :ساعت
-ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي %02 :عملي %02:-اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم كشاورزي باغباني ،زراعت ،نوغانداري با  3سال سابقه كار مفيد
ليسانس كشاورزي با گرايش باغباني ،زراعت

نام استاندارد آموزش شغل :
مديرعامل شركت تعاوني توليد روستايي و سهامي زراعي

كد استاندارد٦112/138/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
مديرعامل شركت تعاوني توليد روستايي و سهامي زراعي در حوزه مشاغل گروه شغلي كشاورزي مي باشد و شامل شايستگي هاي زير
است:
بكارگيري مباني مديريت در شركت هاي تعاوني توليد وسهامي زراعي -برنامه ريزي امور توليدات كشاورزي  ،امور زير بنايي ،بازار يابي ،
فروش و پشتيباني شركت -سازماندهي امور توليدات كشاورزي  ،زيربنايي  ،پشتيباني خدمات فني توليد  ،بازرگاني شركت -نظارت وكنترل
بر امور توليدات كشاورزي  ،زيربنايي  ،پشتيباني ،خدمات فني توليد شركت -نظارت بر امور حقوقي شركت تعاوني -اداره امور كاركنان
ونظارت برواحدنيروي انساني شركت -بررسي وكنترل امور مالي وبودجه ريزي در شركت تعاوني -برنامه ريزي آموزشي و توانمند سازي
اعضاء و اركان شركت تعاوني و با مشاغل از قبيل  ،مديران عامل اتحاديه هاي شركت تعاوني توليد  ،روساي ادارات سازمان جهاد كشاورزي
و تعاون روستايي  ،هيات مديره  ،بازرسان ،كارشناسان بخش كشاورزي و مشاغل پشتيباني شركت در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ليسانس در رشته هاي كشاورزي يا توسعه روستايي
ياليسانس رشته هاي مديريت وتعاون ياحسابداري با  2سال تجربه كاري مرتبط در بخش كشاورزي.
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل رواني و توانايي جسماني متناسب با نوع كار.
مهارت هاي پيش نياز ICDL1,2 :

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

482

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

32

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

022

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

002

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %12 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

داراي:
 حداقل مدرک كارشناسي در رشته هاي مهندسي كشاورزي يا توسعه روستايي و2سال تجربه كاري مرتبط در امور مالي واماور اداري و 2سابقه آموزش.
و يا ليسانس در يكي از رشته هاي مديريت وتعاون يا حسابداري و  2سال تجربه كاري مرتبط در بخش كشاورزي 2سال سابقه آموزش.

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد٦111/11/1 :

ناظر مزارع گندم

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
كارشناس ناظر مزارع گندم شایستگی از مشاغل كشاورزي در گرایش زراعی است كه وظایف نظارت و مدیریت صـحی
از زمان كاشت تا برداشت مزارع گندم و آموزش كشاورزان در خصوص مسائل آماده سازي زمین  ،كاشت  ،داشت  ،آفات
 ،بیماریها  ،علفهاي هرز  ،تغذیه گیاه  ،آبیاري و برداشت اصولی و حمل به مراكز خرید را به عهده دارد .ایـن شـغل بـا
مشاغلی چون كشاورزان  ،كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي ،سم فروشی ها وكود فروشی ها در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :لیسانس كشاورزي
حداقل توانایی جسمی  :سالمت كامل جسمی و روانی
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

42

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 -فوق لیسانس رشته زراعت -خاكشناسی – ماشین آالت كشاورزي – با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦121/68/1 :

انباردار پيله خشك

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
انباردار پيله خشك شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگيهايي از قبيل آمادهسازي انبار نگهداري پيله،
تحويل ،توزيع و بررسي ضرايب تبديل در حين نگهداري پيله خشك ،كدگذاري و چيدمان انواع پيله ،كنترل شرايط
محيطي درون انبار و كنترل افات و بيماريهاي پيله ميباشد و با مشاغلي از قبيل تكنسين تأسيسات و خشك كردن
پيله در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
 01ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

 3/2 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

01/2 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي %02 :عملي %02:-اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم رشتههاي كشاورزي با حداقل  2سال سابقه كار مفيد

نام استاندارد آموزش شغل :
Habrobracon hebetor

پرورش دهنده زنبور پارازيت هابرو براكون

تاريخ تدوين1332 :

كد استاندارد٦113/4/1 :
شرح استاندارد آموزش شغل :

پرورش دهنده زنبور پارازیت هابرو براكون شغلی است از مشاغل كشاورزي با گرایش حفظ نباتات گیاهی كـه وظـایف
ارزیابی پرورش زنبور براكون ،تهیه تجهیزات مورد نیاز پرورش ،آزمایشگاه و انواع زنبورهاي میزبان این زنبور و مدیریت
پرورش و تسلط كافی به نحوه حمل و رها سازي زنبورهاي برو براكون را به عهده دارد .ایـن شـغل بـا مشـاغلی چـون
فروشندگان تجهیزات آزمایشگاهی ،كارشناسان حفظ نباتات ،كارشناسان گیاه پزشکی ،مدیریت هاي جهـاد كشـاورزي و
كشاورزان در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :ليسانس كشاورزي رشته گياه پزشكي
حداقل توانايي جسمي  :سالمت كامل جسماني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

000

ـ زمان آموزش نظري

:

40

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

22

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

كارشناس ارشد كشاورزي با گرایش گیاه پزشکی با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦121/32/1 :

پرورش دهنده غاز مادر گوشتي

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
پرورش دهنده غاز شغلی است ازمشاغل كشاورزي -امور دامی كه وظایف انجام عمل پرورش اعم از تغذیه و نگهـداري
،كاهش هر گونه استرس به پرنده هاي مولد ،انجام عملیات جوجـه كشـی و پیشـگیري از بیماریهـاي رایـم و مهـم در
پرورش غاز را به عهده دارد .این شغل با مشاغلی از جمله تولید كنندگان كنسانتره  ،مدیران كشتارگاه ها ،دامپزشـکان و
كارشناسان علوم دامی شركتهاي خصوصی ودولتی ارتباط دارد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي  :صحت و سالمت جمساني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

082

ـ زمان آموزش نظري

:

03

ـ زمان آموزش عملي

:

000

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت
ساعت
ساعت

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس علوم دامی با حداقل  4سال سابقه كارمرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
تكنسين تأسيسات و خشك كردن پيله

كد استاندارد٦121/٦8/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
تكنسين تاسيسات و خشك كردن پيله شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگي هايي از قبيل بررسي
تاسيسات خشك كن پيله ،سرويس و نگهداري تجهيزات و دستگاههاي خشك كن پيله ،نظارت بر تحويل و توزين پيله
ترورودي،استفاده از ظرفيت اقتصادي خشككنها ،عمليات خشك كردن به روشهاي مختلف ،توزين و بستهبندي پيله
خشك ،بررسي فرآيند تبديل پيله از مرحله خريد تا تحويل پيله خشك به انبار ميباشد و با مشاغلي از قبيل كارور
توليدكننده ابريشم و انباردار پيله خشك در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 40 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 02/2 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 02/2 :ساعت

ـ زمان كارورزي

 - :ساعت

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي %02 :عملي %02:-اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس مكانيك با گرايش عمومي
فوق ديپلم كليه رشتههاي كشاورزي با داشتن  2سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
كد استاندارد٦121/٦2/1 :

تكنسين تفريخ تخم نوغان

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
تكنسين تفريخ نوغان شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگي هايي از قبيل بررسي تخم نوغان ،بررسي
مراحل رشد جنيني ،آماده سازي اطاق تفريخ ،كنترل شرايط محيطي الزم جهت تفريخ ،اجراي عمليات تفريخ ميباشد و
با مشاغلي از قبيل پرورشدهنده كرم ابريشم و كارور توليدكننده پيله تر در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

12

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

00

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

00

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم كشاورزي و دامپروري و نوغانداري با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد٦123/8/1 :

توليد بره موم از زنبور عسل

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
تولید بره موم از زنبور عسل شایستگی است از گروه كشاورزي امور دامی شاخه زنبورداري كه فرد داراي وظایفی از قبیل
آماده سازي جایگاه پرورش زنبـور ،توانـایی بررسـی درختـان مـورد اسـتفاده زنبـور عسـل در جمـع آوري بـره مـوم ،
توانایی استفاده از روش هاي مختلف جمع آوري بره موم  ،توانایی تصفیه و قالب بندي بره موم  ،توانایی اعمال مدیریت
صحی در زنبورستان  ،توانایی بازاریابی و تعیین میزان وخلوص بره موم را دارا باشد  .و با مشاغلی از قبیل دامپزشـک و
فروشندگان بره موم در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

42

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

02

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 -فوق دیپلم علوم دامی با 1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد٦123/3/1 :

توليد ژل سلطنتي (رويال ) از زنبور عسل

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
تولید ژل سلطنتی (رویال ) از زنبور عسل شایستگی از مشاغل كشاورزي با گرایش دامی می باشد كه وظایف استحصال
ژله رویال ،انتخاب كلنی مناسب ،آماده سازي كلنی مناسب ،تهیه غذاي مناسب  ،تهیه سلول هاي مومی مصنوعی ،تهیه
و آماده سازي اتاق پ یوند ،انتخاب ،انتقال و پیوند الرو ها ،تصفیه وبسته بندي ژله رویال  ،نگهداري وعرضه ژله رویال را
به عهده دارد.
این شغل با فروشندگان فراورده هاي زنبورعسل  ،دامپزشکان ،باغداران ،حشره شناسان و كلینیک هاي آلرژي در ارتباط
می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي  :از سالمتي كامل برخوردار باشد – عدم حساسيت به نيش زنبور و معلوليت موثر
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

42

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس دامپروري با  1سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شايستگي :
كد استاندارد٦123/2/1 :

توليد گرده گل از زنبور عسل

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
زنبوردار تولید کننده گرده گل شایستگی از مشاغل کشاورزی -حرفه زنبورداری است که وظایف تولید  ،حفظ
و نگهداری دانه گرده و آماده سازی  ،بسته بندی گرده گل و ارائه به بازار مصرف را بهر عههده دارد  .ایهن شهغل بها
فروشندگان فراورده های زنبور عسل ،دامپزشکان ،باغداران  ،حشره شناسان ،کلینیک های آلرژی وکشهاورزان
در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي  :از سالمت كامل جسمي برخوردار باشد
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

02

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

42

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم دامپروري با 2سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
فن ورز تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل

كد استاندارد٦123/5/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
فن ورز تلقيح مصنوعی ملکه زنبور عسل شغلی است از حوزه دامپروري ،پرورش زنبور عسل كه داراي شایستگی هایی از قبيل
آماده سازي كندوچه هاي باروري و بانك نگهداري ملکه ها  ،پرورش كلنيهاي پدري و مدیریت منابع اسپرمی ،شرایط محيط
كار تلقيح ملکه زنبور عسل  ،ضدعفونی نمودن قطعات مربوط به دستگاه تلقيح مصنوعی ملکه زنبور عسل و آماده سازي
دستگاه ،استفاده از رقيق كننده هاي اسپرم و نواع آنها  ،اسپرم گيري از زنبور ،انجام عم ليات تلقيح در زنبور ملکه  ،مراقبتهاي
بعد از تلقيح و مدیریت معرفی ملکه هاي تلقيح شده به كلنيهاي ميزبان  ،ثبت آمار و اطالعات می باشد و با مشاغلی از قبيل
پرورش دهنده زنبور عسل در ارتباط می باشد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
 22ساعت

طول دوره آموزش
ـ زمان آموزش نظري

 01:12ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 10:12ساعت

ـ زمان كارورزي

-

ساعت

ـ زمان پروژه

-

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي 02% : عملي %22 : -اخالق حرفه اي %02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

مدرک كارشناسي در زمينه علوم دامي گرايش پرورش زنبور عسل با حداقل  3سال سابقه كار

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦121/٦4/1 :

كارور توليد ابريشم (نخ ريس ابريشم)

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
كارور توليد ابريشم شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگيهايي از قبيل بررسي اقتصادي خريد پيله خشك
به منظور نخكشي ،نگهداري پيله خشك تا زمان نخكشي ،عمليات نخكشي ،جداسازي و كاربرد پسماندهاي توليد،
بستهبندي و نگهداري نخهاي آماده جهت عرضه به بازار ميباشد كه با مشاغلي همچون تكنسين تأسيسات و خشك
كردن پيله و انباردار پيله خشك در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 22 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

 04 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 10 :ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم نساجي با حداقل  2سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
كد استاندارد٦121/٦3/1 :

كارور توليد كننده پيله تر

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
كارور توليدكننده پيله تر شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگيهايي از قبيل بررسي ويژگيهاي كرم
ابريشم ،آمادهسازي محل پرورش ،بررسي شرايط محيطي مورد نياز پرورش ،انجام عمليات بهداشتي در محيط و بستر
كرم ابريشم ،انجام عمليات تغذيه در كرم ابريشم ،انجام عمليات نظافت و افزايش سطح بستر  ،انجام عمليات برداشت
برگ و نگهداري آن  ،آمادهسازي شرايط و تهيه ابزار جهت تنيدن پيله ،برداشت پيله و با مشاغلي از قبيل تكنسين تفريخ
تخم نوغان در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
 82ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

 40 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 44ساعت

ـ زمان كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي %02 :عملي %02:-اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم كشاورزي ،دامپروري ،نوغانداري با دو سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل:
متصدي ضدعفوني اماكن و ابزار پرورش كرم ابريشم

كد استاندارد٦121/٦٦/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
متصدي ضدعفوني اماكن و ابزار پرورش كرم ابريشم شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگي هايي از قبيل
بررسي و انتخاب روشها ،تهيه مواد ضدعفونيكننده اماكن و ابزار پرورش ،آمادهسازي آنها و اجراي عمليات ضدعفوني
ميباشد و مشاغلي از قبيل كارور توليدكننده پيله تر و تكنسين تفريخ تخم نوغان در ارتباط ميباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :سوم راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
 02ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

 02/2 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

00/2ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %02 : عملي %02: -اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

فوق ديپلم كشاورزي  (،نوغانداري ،دامپروري) با  2سال سابقه كار مفيد

نام استاندارد آموزش شغل:
متصدي كنترل آفات و بيماريهاي كرم ابريشم

كد استاندارد٦121/٦3/1 :

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل:
متصدي كنترل آفات و بيماريهاي كرم ابريشم شغلي است از حوزه نوغانداري كه داراي شايستگيهايي از قبيل بررسي
عوامل بيماريزايي و آفات كرم ابريشم ،بررسي بيماريهاي كرم ابريشم و روشهاي پيشگيري از آن ،بررسي آفات كرم
ابريشم و روشهاي مبارزه و پيشگيري آن ،بررسي مسوميت كرم ابريشم و راههاي پيشگيري و مبارزه با آنميباشد و با
مشاغلي از قبيل مدير توتستان در ارتباط ميباشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم كشاورزي كليه گرايش
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد

طول دوره آموزش :
 42ساعت

طول دوره آموزش

:

ـ زمان آموزش نظري

 08 :ساعت

ـ زمان آموزش عملي

 02 :ساعت
 -ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ـ زمان پروژه

 - :ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي %02 :عملي %02:-اخالق حرفه اي %02:

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس كشاورزي (كليه گرايش) با  2سال سابقه كار مرتبط

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦121/31/1 :

مدير واحد پرورش تخصصي جوجه شترمرغ

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
مدیرواحد پرورش تخصصی جوجه شتر مرغ شغلی از مشاغل كشاورزي -امور دامی اسـت كـه داراي وظـایفی از جملـه
مدیریت پرورش تا سن سه ماهگی جوجه ها و جلوگیري از بروز حساسیت و استرس تا زمـان فـروش و وارد شـدن بـه
مزرعه را به عهده دارد .این شغل با مشاغلی از جمله دامپزشکی ،تولید كنندگان كنسـانتره ،مزرعـه پـرورش شـتر مـرغ
وكارشناسان علوم دامی بخش خصوصی و دولتی ارتباط مستقیم داشته باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم دامپروري
حداقل توانايي جسمي  :سالمت جسمي و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

022

ـ زمان آموزش نظري

:

18

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

00

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

كارشناس دامپروري با حداقل  4سال سابقه تجربی

نام استاندارد آموزش شغل :
كد استاندارد٦113/83/1 :

مديرواحد پرورش گاو ميش

تاريخ تدوين1332 :

شرح استاندارد آموزش شغل :
مدیر واحد پرورش گاومیش شغلی از مشاغل كشاورزي -امور دامی است كه وظایف آن تفکیـک انـواع گـاومیش هـاي
شیري از غیر شیري ،انجام عملیات تغذیه و استفاده از ابزار و وسایل موجود در دامداري ،تعیین زمان تولید مثـل ،انجـام
عملیات شیر دوشی  ،مبارزه و پیشگیري ازبیماریهاي رایم و مهم در دام ،انجام عملیـات داغ سـرد و تبـت مشخصـات و
صدور شناسنامه براي هر گاومیش  ،پیشگیري از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط كار را بـر عهـده دارد.
این شغل با مشاغلی از جمله تولید كنندگان علوفه ،تولید كنندگان كنسانتره  ،مدیریت كشتارگاه ،دامپزشکان ،كارشناسان
علوم دامی شركتهاي خصوصی و دولتی  ،فروشندگان پوست و تولید كنندگان چرم ارتباط دارد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :

حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي  :صحت و سالمت جمساني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

020

ـ زمان آموزش نظري

:

08

ـ زمان آموزش عملي

:

024

ـ زمان كارورزي

:

-

ـ زمان پروژه

:

ساعت
ساعت
ساعت

ساعت

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ./.02 : عملي ./.02 : -اخالق حرفه اي ./.02 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
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