بسمه تعالي
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شایستگي

طراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای بلندمرتبه

گروه شغلی
برق
كد ملی آموزش شایستگی

تاریخ تدوین استاندارد 1931/6/1 :

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسی
كد ملی شناسایی آموزش شایستگی 0101-20-210-1 :

اعضاء كمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی :
سید علی موسوی مدیر كل دفتر طرح و برنامه های درسی
علیرضا مهرابی رییس كمیته تخصصی برنامهریزی درسی استان همدان
رامك فرح آبادی معاون دفتر طرح و برنامه های درسی
لیال فرهادی راد مسئول گروه برق دفتر طرح و برنامه های درسی
حسین اسکندری
سید پرویز موسوی

 موسسه آموزش عالی فرزانگان استان اصفهانسازمان نظام مهندسی استان اصفهان آموزشگاه تخصصی برق ندای دانش استان اصفهان-دانشگاه آزاد واحد ساوه

كلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیی و حرفیه ای
كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است .

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسی
تهران – خیابان آزادی  ،خیابان خوش شمالی  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 0سازمان آموزش فنی و حرفهای كشور  ،پالك
37
دورنگار

66311117

آدرس الکترونیکی Barnamehdarci @ yahoo.com :

تلفن 66063322 – 3

تهیه كنندگان استاندارد آموزش شغل  شایستگی 
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرك
تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه كار

شغل و سمت

مرتبط

1

آدرس  ،تلفن و ایمیل

تلفن ثابت29190626697 :
تلفن همراه23199220791 :
رابعه عرفان

كارشناسی

منش

ارشد

برق كنترل

طراح و ناظر برق ساختمان
مدیر گروه برق موسسه عالی

ایمیل :
 3سال

فرزانگان

erfanmanesh00@yahoo.com
آدرس  :اصفهان -خیابان مشتاق دوم-
خیابان

0

انصارالمهدی
تلفن ثابت20099960012:

طراح و ناظر برق ساختمان
حسین نجفی

كارشناسی
ارشد

برق قدرت

تلفن همراه23106991627:

عضو هیئت علمی دانشگاه عضو
كمیته فرعی آموزش برق نظام

17سال

سپهر معلم

كارشناسی
ارشد

برق قدرت

تلفن همراه 23199111296:
 17سال

جیشیر
تلفن ثابت :

مدیرعامل شركت بهراد .طراح و
نشاسته گران

كارشناسی

برق قدرت

ناظر برق ساختمان

تلفن همراه 23191171702
 00سال

اول.كوچه الفت
تلفن ثابت:

رئیس گروه تخصصی برق نظام
ایرج امینی
باغبادرانی

كارشناسی

برق -

مهندسی استان اصفهان

الکترونیك

مدرس كالسهای ارتقای پایه نظام

ایمیل :
آدرس  :اصفهان .خیابان آپادانا

مدرس ارتقای پایه
0

ایمیل :
آدرس  :اصفهان.مشتاق دوم ،خیابان

طراح و ناظر برق ساختمان

1

آدرس  :قم – بنیاد – خ پاییزان – خ

تلفن ثابت :

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجفآباد

ایمیل hos_najafi@yahoo.com:
شهیدان همتی – كوچه  – 1پالك 09

مهندسی قم
9

بازارچه-

نبش

كوچه

تلفن همراه23199169230:
00سال

ایمیل:
آدرس  :اصفهان  -خ رودكی – كوچه
شهید كریمیان -بن بست دانش-

مهندسی طراح و ناظر برق ساختمان

مجتمع دریا

6

تلفن ثابت 29110626697 :
محمدرضا
نیکوكار

كارشناسی

الکترومکانیك

مربی ارشد

برق و قدرت

تلفن همراه 23199113779 :

پیمانکاربرق
مربی تاسیسات برق ساختمان

10سال

ایمیل:
mohamdreza_nikokar@y
ahoo.com
آدرس :سهراه سیمین ،بلوار كشاورز
تلفن ثابت :
تلفن همراه23199191900 :

سید پرویز
7

موسوی

مربی برق و كنترل و ابزار دقیق

ایمیل:
 19سال

ip.adrapana0@gmail.com
آدرس :همدان-اسدآباد  ،بیست متری
آزادی مركز آموزش فنی و حرفهای
شماره 6

نام استاندارد آموزش شایستگی: 1
طراحی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای بلند مرتبه
شرح استاندارد آموزش شایستگی :
طراحي تأسيسات الكتریكي ساختمانهاي بلند مرتبه از شایستگي هاي حوزه برق است .این شایستگي كارهااي نقشاه-
خواني معماري ساختمانهاي بلند مرتبه ،طراحي سيستم صاعقه گير و ارت ،طراحي پالن همبندي در سااختمانهاي بلناد
مرتبه  ،محاسبات برآورد بار و نحوه استفاده از ضرایب همزماني ،طراحي پست پاساژ و بررسي قوانين مربوط به انشعابات
و تابلوهاي برق و كنتورخواني ،انتخاب تجهيزات حفاظتي ،طراحي سيستم آنتن مركزي ،طراحي سيساتم هااي صاوتي،
طراحي سيستم اعالم حریق آدرسپذیر ،طراحي تأسيسات روشنایي ساختماهاي بلند مرتبه  ،استخر و فضاهاي خادماتي
خاص  ،طراحي سيستمهاي برق اضطراري و ایمني ،طراحي بانكهاي خازني و محاسبات آسانسور در سااختمانهاي بلناد
مرتبه را در بر دارد .این شایستگي با مشاغلي مانند پيمانكار ساختمان ،طراح و ناظر تاسيساات الكتریكاي سااختمانهاي
مسكوني و  ...در ارتباط است.
ویژگی های كارآموز ورودی :

حداقل میزان تحصیالت :

كارشناسی برق ) الکترونیك  ،قدرت  ،مخابرات  ،كنترل(

حداقل توانایی جسمی و ذهنی :

سالمت كامل جسمی و ذهنی
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مسکونی

مهارت های پیش نیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش:

 36ساعت

ی زمان آموزش نظری:

 01ساعت

ی زمان آموزش عملی:

 70ساعت

ی زمان كارورزی:

ساعت

ی زمان پروژه:

ساعت

بودجه بندی ارزشیابی ( به درصد )
 كتبی %00 : عملی %60 : اخالق حرفه ای %12 :صالحیت های حرفه ای مربیان :

دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي مهندسي برق با  5سال سابقه كار مرتبط

1 . Competency Description

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحی ) :
در این استاندارد طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه استخر و فضاهای خدماتی خاص مورد نظر
می باشد .

٭ اصطالح انگلیسی استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهانی ) :
Design electrical installations for high-rise buildings

٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونینظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی-طراحی تاسیسات الکتریکی مراكز درمانی

٭ جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی كار :

الف  :جزو مشاغل عادی و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................



طبق سند و مرجع ........................................

استاندارد آموزش شایستگي
 -كارها

2

3

عناوین

ردیف

1

نقشهخواني معماري ساختمانهاي بلند مرتبه

0

طراحي سيستم هاي اتصال زمين و صاعقهگير

9

طراحي پالن همبندي در ساختمانهاي بلند مرتبه

1

محاسبات برآورد بار و نحوه استفاده از ضرایب همزماني

0

طراحي پست پاساژ و بررسي قوانين مربوط به انشعابات و تابلوهاي برق وكنتورخواني

6

انتخاب تجهيزات حفاظتي

7

طراحي سيستم آنتن مركزي

9

طراحي سيستمهاي صوتي

3

طراحي سيستم اعالم حریق آدرسپذیر

12

طراحي سيستم روشنایي ساختمانهاي بلند مرتبه ،استخر و فضاهاي خدماتي خاص

11

طراحي سيستمهاي برق اضطراري و ایمني

10

طراحي بانكهاي خازني

1.

Competency Standard
. task

3

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نقشهخواني معماري ساختمانهاي بلند مرتبه

نظري

عملي

جمع

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
نقشههاي پالن
نقشههاي برش
پرسپكتيو
سایت پالن
نقشههاي مبلمان
ارایه جانمایي تاسيسات برقي
قوانين معماري ساختمان بلند مرتبه
مقررات آسانسور مطابق با دستورالعملهاي جهاني و تاكيد بر
مبحث 55
آسانسورهاي باربر ،بيماربر ،نفربر
آسانسورهاي هيدروليک و كششي باید ها و نباید ها ،معایب و
مزایا
باالبرهاي ساختماني
لزوم نصب آسانسورهاي باربر –بيمار بر – نفر بر
مطابق با دستور العمل هاي مبحث 55
انواع آسانسورها
آسانسورهاي هيدروليک
آسانسور هاي كششي
باالبرهاي ساختماني
نحوه نصب استاندارد جهت حفظ مقررات

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نقشهخواني معماري ساختمانهاي بلند مرتبه

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

مهارت :
خواندن نقشههاي پالن،بارش . . . ،و تجسام بناا و درك نحاوه
زندگي ساكنين آینده در آن
بررسي شرایط اقليمي و منطقهاي و آثار آن در طراحي پالن
طراحي آسانسور مطابق با دستورالعملهااي جهااني و تاكياد بار
مبحث 55
طراحي آسانسورها در ساختمانهاي بلند مرتبه
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول ارگونومياستفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي سيستمهاي اتصال زمين و صاعقهگير
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی
توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

انواع ارت و هدف از اجراي آن
مطالعات خاك و روشهاي محاسبه مقاومت ویژه خاك 𝒫
نكات عملي براي افزایش دقت اندازهگيري 𝒫
روشهاي اندازهگيري عملي 𝒫 در زمينهاي تک الیه و چناد
الیه
روشهاي اندازهگيري مقاومت الكترود
منحني ارت و تفسير آن و نكات مهم اندازه گيري در عمل
انواع الكترود ارت در بازار ایران
چگونگي روش اجرا  ،معایب و مزایا
معرفي روشهاي تركيبي
انواع اتصاالت ارت  ،مزایا و معایب
روشهاي محاسباتي اندازه گيري مقاومت الكترودها
جانشينان خاك ،معایب و مزایا
روشهاي بهبود وضعيت ارت
اندازهگياري دقياق مقاومات در سيساتمهااي اتصاال زماين

راهكارهاي نوین
ارت اتوماسيون
مقررات و روشهاي اجرا

0

10

02
تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

دانش :

گسترده

نظري

عملي

جمع

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي سيستمهاي اتصال زمين و صاعقهگير

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
تدوین یک برنامه جامع براي بازرسي و اندازهگيريهااي دورهاي
مطابق با اقليم منطقه مورد نظر
استانداردهاي معمول در صاعقهگيرها
پدیده صاعقه و انواع آن
اصول تعيين احتمال برخورد صاعقه در مناطق مختلف
شدت و تاثيرات صاعقه
اصول ارزیابي ميزان خطر صاعقه
انتخاب سطح حفاظت و تجهيزات
اصول حفاظت از صاعقه
انواع صاعقه گيرها
اصول طراحي انواع صاعقه گيرها
اصول سيستم ارت صاعقه گير و تجهيزات آن
اصول همبندي ارت صاعقه گير با ارتهاي دیگر ساختمان
برقگير و نحوه عملكرد ونصب آن در سيستمهاي مختلف از نظار
زمين(ارت)
انواع چراغ آالرم و طرز عملكرد آنها
استاندارد تجهيزات حفاظتي در سيستم صاعقه گير
نحوه بازرسي و نظارت دوره اي تجهيزات صاعقهگير
مقررات نصب و اجرا مطابق استانداردها

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي سيستمهاي اتصال زمين و صاعقهگير

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

مهارت :
طراحي پالن صاعقهگير
محاسبات تعداد و هادیهاي نزولي صاعقهگير
طراحي پالن همبندي ارت صاعقهگير با ارت ساختمان
تهيه ليست تجهيزات سيستم صاعقهگير
محاسبات سطح پوشش صاعقهگير
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
طراحي پالن همبندي در ساختمانهاي بلند مرتبه

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
دستورالعملهاي طراحي سيستم همبندي و ارت طباق مبحاث
53
نقش همبندي در حفاظت
لزوم ایجاد همبندي در ساختمانهاي بلند مرتبه
روش اجراي اتصاالت ميلگردها
مهارت :
مكان یابي انشعاب هادي هاي همبندي از شبكه ميلگرد
مكان یابي ستون هایي كه باید همبند شوند
ترسيم نقشههاي همبندي
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
محاسبات برآورد بار و نحوه استفاده از ضرایب همزماني

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

0

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی
توجهات زیست محیطی مرتبط

دانش :
مفاهيم بار و تعاریف آنها
نحوه تعيين ضریب بار -ضریب همزماني -دیماناد -در یاک
نوع مشترك و یا مجموعهاي از مشتركين
نحوه تعيين ضریب همزماني در مدارهاي نهایي مجموعه
اثر تعداد مصرفكنندگان بر برآورد بار مجموعه
انواع روش هاي پيش بيني بار و انرژي
مهارت :
انجام محاسبات بار
پيش بيني بار همزمان كل مجموعه
تعيين جریان مدار نهایي مجموعه
محاسبات تعادل بار
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفی و منابع آموزشی

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراحي پست پاساژ و بررسي قوانين مربوط به انشعابات و
تابلوهاي برق و كنتورخواني

نظري

عملي

جمع

0

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
قوانين اخذ انشعاب موقت
قوانين تأمين نيروي برق مشتركين دیماندي و عاادي و اخاذ
انشعاب دائمي
نحوه نصب وسایل اندازهگيري موقت و تابلو برق آن
هزینه تجهيزات تأمين برق
مالكيت زمين پست و هزینه آن
قوانين واگذاري زمين پست
پست پاساژ و انواع چيدمان تجهيزات در آن
استاندارد ساختمان پست(قوانين نظام مهندساي و شاركتهاي
توزیع نيروي برق)
سيستم ارت در پست توزیع
روشهاي قرائت از راه دور كنتورهاي برق()AMR
چگونگي انتخاب ترانسفورماتور
استفاده از ترانسفورماتور خشک
استفاده از پستهاي كمپكت و كيوسک
انتخاب تجهيزات منصوبه در پست و تعيين سایز آنها
مهارت :
محاسبات انتخاب ترانسفورماتور و تجهيزات اصلي پست
طراحي پست پاساژ و چيدمان تجهيزات آن
برآورد هزینه تجهيزات انشعاب

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراحي پست پاساژ و بررسي قوانين مربوط به انشعابات و

نظري

عملي

جمع

تابلوهاي برق و كنتورخواني
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتخاب تجهيزات حفاظتي

نظري

عملي

جمع

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
آثار مخرب اتصال كوتاه روي مدارها و تجهيزات
عملكرد تجهيزات حفاظتي هنگام رخ دادن اتصال كوتاه
عوامل موثر و روابط حاكم بر مقدار جریان اتصال كوتاه
روشهاي حفاظت تجهيزات و مدارها
ضرورت تحليل شرایط اتصال كوتاه در مدارهاي خاص
مهارت :
محاسبه جریان اتصال كوتاه مدار
انتخاب سطح مقطع هاديها
انتخاب ولتاژ نسبي اتصال كوتاه ترانسفورماتور
انتخاب قدرت قطع كليدهاي خودكار
انتخاب ادوات حفاظت پشتيبان
برآورد و محاسبات پروژهاي عملي
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه ها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وسایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر  ،ویادیو
پروژكتور و ...

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان  :طراحي سيستم آنتن مركزي

زمان آموزش
عملي
نظري

1

9

جمع

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی
توجهات زیست محیطی مرتبط

دانش :
SMATV
IRS
 CCTVو CATV
گيرندههاي دیجيتال
انواع سویچها
تجهيزات سيستم توزیع
وسایل اندازهگيري
مهارت
طراحي سویچها
طراحي سيستم آنتن مركزي
طراحي سيستم ویدیو مركزي  CCTV ،و CATV
طراحي سيستم ماهواره مركزي
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفی و منابع آموزشی

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي سيستمهاي صوتي

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
طول موج،فركانس و سرعت امواج
دسيبل
روابط توان
روابط بين جریان ،ولتاژ و فشار
قانون مجذور فاصله
منبع صدا
انواع بلندگو و طریقه قرارگرفتن آنها
مباني انتخاب بلند گو ها
مباني انتخاب ميكروفون
اكو و نویز
روشهاي حذف نویز در سيستم هاي صوتي(خطوط بااالنس و
غير باالنس ،ترانس ایزوله كننده)
انتخاب آمپلي فایر
تاثير نوع و تعداد بلندگو ها در انتخاب آمپلي فایر
عملكرد سيستم
اساس كار تقویت كننده ها(مفاهيم اساسي جریاان سايگنال،
سطح و امپدانس)
امپدانس(تطبيق امپدانس،تطبيق باين بلنادگو و آمپلاي فاایر،
سيستم با امپدانس پایين ،سيستم خطي توزیع شده با امپدانس
باال )- ،(7.07 V,25Vنحوه طراحاي سيساتم یاا امپادانس
باال)
اصول سيمكشي بلندگوها
اصول سيمكشي

نظري

عملي

جمع

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي سيستمهاي صوتي

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

مهارت :
محاسبات و جانمایي بلندگوها
طراحي سيستم هاي صوتي
طراحي پالن صوت
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي سيستم اعالم حریق آدرسپذیر

نظري

عملي

جمع

0

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
مقررات معمول اعالم حریق
انواع سيستمهاي اعالم حریق
اجزاي سيستم اعالم حریق آدرسپذیر
الزامات طراحي سيستم آدرسپذیر
مهارت :
طراحي سيستم اعالم حریق آدرسپذیر
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
طراحي تأسيسات روشنایي ساختمانهاي بلند مرتبه ،استخر و
فضاهاي خدماتي خاص

زمان آموزش
عملي
نظري

1

10

جمع

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی
توجهات زیست محیطی مرتبط

دانش :
درجه حفاظت تجهيزات در برابر نفوذ رطوبت و غبار
استانداردهاي اجراي روشنایي در فضاهاي خاص
چراغها و كاربرد آن
ميزان روشنائي مورد نياز برحسب لوكس
انواع كليد و كاربرد آن
مهارت :
محاسبه روشنایي فضاهاي خاص
پالن جانمایي تاسيسات روشنایي
طراحي سيم كشي
طراحي فرمان روشنایي
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفی و منابع آموزشی

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
طراحي و محاسبات سيستم برق اضطراري و ایمني

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

5

3

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

منابع توليد برق اضطراري (با وقفه و بدون وقفه)
ویژگيها و شرایط محل نصب تجهيزات توليد برق اضطراري
روشنائي اضطراري
روشنائي ایمني
مصارف برق اضطراري با وقفه
مصارف برق اضطراري بدون وقفه
مهارت :
طراحي پالن روشنایي اضطراري
طراحي پالن روشنایي ایمني
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحي بانكهاي خازني

نظري

عملي

جمع

3

9

52

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

دانش :
اصالح ضریب توان ()PFC
مفهوم توان اكتيو و راكتيو و مثلث توان
مقررات مربوط به توان راكتيو با توجه به مقررات وزارت نيرو-
تعرفه ها و ضرایب منطقه اي
روش هاي موجود بهبود ضریب توان
انواع ادوات اصالح ضریب توان ،معایب و مزایا
انواع روش هااي اصاالح ضاریب تاوان،مركزي –گروهاي-
انفرادي -معایب و مزایا
بانک خازني ،معرفي و شناخت اجزا
انواع خازنهاي مورد استفاده ،مزایا و معایب
مهارت :
محاسبه ضریب توان در پروژههاي مختلف
محاسبه ضریب C/K
تجزیه و تحليل وضعيت بار با استفاده از پاور اناالیزر
محاسبات قبوض بر اساس تعرفه ها -روشها و...
برآورد چند نمونه پروژه كاربردي
برآورد فني و ارزیابي اقتصادي متناسب با پروژه
نگرش :
مدیریت زمان
رعایت آراستگي محيط كار
صرفهجویي در استفاده از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات

رایانه
نرم افزار Acrobat
نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :

نظري

طراحي بانكهاي خازني

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطی مرتبط

مصرفی و منابع آموزشی

ایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومي
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ایمني شخصي
رعایت اصول ایمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاهها
توجهات زیست محیطی :
جداسازي زبالههاي خشک و مرطوب
استفاده بهينه از كاغذ و ماژیک
صرفهجویي در مصرف برق هنگام استفاده از وساایل الكتریكاي مانناد كاامپيوتر ،ویادیو
پروژكتور و ...

 برگه استاندارد تجهيزاتنام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

ردیف
5

جعبه كمک هاي اوليه

كامل و داراي لوازم مربوط به

 5سري

توضیحات

شكستگي،جراحت ،سوختگي
2

كپسول آتش نشاني

پودر خشک  6كيلوگرمي

5عدد

3

رایانه

با كليه متعلقات آن

 7عدد

4

ویدیو پروژكتور

استاندارد

 5عدد

5

پرده ویدیو پروژكتور

استاندارد

 5عدد

6

وایت برد

معمولي

 5عدد

7

صندلي گردان

معمولي

 5عدد

8

صندلي دستهدار

معمولي

 55عدد

توجه :
 -تجهیزات برای یك كارگاه به ظرفیت  10نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

5

كاغذ

A4

 5بسته

2

ماژیک

وایت برد

 2عدد

توضیحات

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفیت  10نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

5

پوستر آموزشي

ایمني در كارگاه

5سري

2

نرم افزار

Acrobat

 5عدد

3

نرم افزار

Power Point

 5عدد

4

نرم افزار

Electrical cad

 5عدد

5
توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

توضیحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )عنوان منبع یا نرم افزار

مولف

ردیف

5

نشریه 5-55.

معاونت امورفني

2

نشریه 2-55.

3

مبحث53

مترجم

سال نشر

محل نشر

ناشر یا توليد كننده

89/55/56

تهران

سازمان مدیریت و

ودفتر امورفني
معاونت امورفني

برنامه ریزي كشور
95/.5/29

تهران

ودفتر امورفني
دفتر مقررات ملي
ساختمان

سازمان مدیریت و
برنامه ریزي كشور

5382

تهران

توسعه ایران

