بسمه تعالي
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شایستگی

طراحي تأسیسات الکتریکي مراکز درماني(بیمارستانها)

گروه شغلي

برق

کد ملي آموزش شایستگي

تاریخ تدوین استاندارد 1931/6/1 :

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
کد ملي شناسایي آموزش شایستگي 1101-30-319-1 :

سید علي موسوي مدیر کل دفتر طرح و برنامه هاي درسي
علیرضا مهرابي رییس کمیته تخصصي برنامهریزي درسي استان همدان
رامک فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
لیال فرهادي راد مسئول گروه برق دفتر طرح و برنامه هاي درسي
حسین اسکندري
سید پرویز موسوي

 موسسه آموزش عالي فرزانگان استان اصفهانسازمان نظام مهندسي استان اصفهان آموزشگاه تخصصي برق نداي دانش-دانشگاه آزاد واحد ساوه

کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي
کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 1سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور  ،پالك
39
دورنگار 66311119 :تلفن 66063333 – 3 :
آدرس الکترونیکي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصیلي

رشته تحصیلي

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه کار

آدرس  ،تلفن و ایمیل

مرتبط

تلفن ثابت3911636610 :
تلفن همراه33199330991 :

طراح و ناظر برق ساختمان

1

رابعه عرفان منش

فوق لیسانس

برق کنترل

1

سیدعلي اصغر احمدي

کارشناسي

برق قدرت

کارشناسي

برق الکترونیک

مدیر گروه برق موسسه عالي

 3سال

ایمیل :
erfanmanesh11@yahoo.com

فرزانگان

آدرس  :اصفهان -خیابان مشتاق دوم-
خیابان بازارچه -نبش کوچه
تلفن ثابت39196613191:
انصارالمهدي
تلفن همراه33199131193 :
مدیرگروه در شرکت
فوالدتکنیک

 13سال

ایمیل saa- :
_ahmadi@yahoo.com
آدرس  :اصفهان -خیابان دانشگاه-
روبروي مرکز توپخانه -شرکت
فوالدتکنیک

رئیس گروه تخصصي برق

تلفن ثابت:

نظام مهندسي استان

9

ایرج
امیني باغبادراني

تلفن همراه33199169330:

اصفهان
مدرس کالسهاي ارتقا پایه

 11سال

نظام مهندسي

ایمیل:
آدرس  :اصفهان  -خ رودکي – کوچه
شهید کریمیان -بن بست دانش-

طراح و ناظر برق پایه 1

مجتمع دریا

کارشناس رسمي دادگستري

تلفن ثابت :

1

سپهر معلم

کارشناسي
ارشد

مدرس دانشگاه آزاد اسالمي
برق قدرت

 19سال

تلفن همراه 33199111396:

واحد نجفآباد

ایمیل :

طراح و ناظر برق ساختمان

آدرس  :اصفهان.مشتاق دوم ،خیابان
جيشیر
تلفن ثابت 39191636699:

پیمانکاربرق

0

محمدرضا نیکوکار

کارشناسي

الکترومکانیک

6

سید پرویز موسوی

مربی ارشد

برق و قدرت

برق تاسیسات مربي

تلفن همراه33199113999 :
3سال

ساختمان

ایمیل :
آدرس  :اصفهان -سه راه سیمین ،بلوار
کشاورز
تلفن ثابت :

تلفن

همراه33199191901 :

ایمیل:
مربی برق و کنترل ابزار دقیق

 81سال

ip.adrapana2@gmail.com
آدرس :همدان-اسدآباد  ،بیست متری
آزادی مرکز آموزش فنی و حرفهای
شماره 6

نام استاندارد آموزش شایستگي: 1
طراحي تأسیسات الکتریکي مراکز درماني (بیمارستانها)
شرح استاندارد آموزش شایستگي :
طراحی تأسیسات الكتریكی مراکز درمانی (بیمارستانها) از شایستگیهای حوزه برق است .این شایستگی کارهای نقشهه
خوانی پالن معماری و پالن تاسیسات بیمارستانها  ،طراحی سیستم روشنایی ،طراحی شبكه پریز ،طراحی تغذیه تاسیسات
بیمارستان ،طراحی سیستم اتصال زمهین ،طراحهی تابلوههای الكتریكهی بیمارسهتان ،طراحهی سیسهتم ههای اضهرراری
بیمارستان  ،طراحی شبكه تلفن و اینترکام  ،طراحی سیستم احضار پرسهتار  ،طراحهی سیسهتم االهالم حریهق  ،طراحهی
سیستم ساالت مرکزی ،طراحی سیستم صوتی  ،طراحی برقگیر و حفاظت در برابر صاالقه  ،طراحی شبكه آنتن مرکهزی
را در بر دارد .این شایستگی با مشاغلی ماننهد پیمانكهار سهاختمان  ،طهرا و نهاظر تاسیسهات الكتریكهی سهاختمانهای
مسكونی و  ...در ارتباط است .
ویژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت :کارشناسي برق ) الکترونیک ،قدرت ،مخابرات  ،کنترل(

حداقل توانایي جسمي و ذهني :سالمت کامل جسمي و ذهني
مهارت هاي پیش نیاز  :طراحي تاسیسات الکتریکي ساختمانهاي مسکوني
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش :

 36ساعت

ی زمان آموزش نظري:

 11ساعت

ی زمان آموزش عملي:

 91ساعت

ی زمان کارورزي :
ی زمان پروژه

:

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %10 : عملي %60: اخالق حرفه اي %13:صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی مهندسی برق با  5سال سابقه کار مرتبط
1 . Competency Description

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
در این استاندارد طراحي تاسیسات الکتریکي مراکز درماني ( بیمارستان ها ) مورد نظر مي باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Design electrical installations for Medical centers

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
طراحي تاسیسات الکتریکي ساختمان هاي مسکونينظارت بر اجراي تاسیسات الکتریکي ساختمان هاي مسکوني-طراحي تاسیسات الکتریکي ساختمان هاي بلند مرتبه

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

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

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

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



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

استاندارد آموزش شایستگی
 -کارها

2

3

الناوین

ردیف

1

نقشهخوانی پالن معماری و پالن تاسیسات بیمارستان

1

طراحی سیستم روشنایی

9

طراحی شبكه پریز

1

طراحی سیستم اتصال زمین

0

طراحی تابلوهای الكتریكی بیمارستان

6

طراحی سیستمهای اضرراری بیمارستان

9

طراحی شبكه تلفن و اینترکام

9

طراحی سیستم احضار پرستار

3

طراحی سیستم االالم حریق

13

طراحی سیستم ساالت مرکزی

11

طراحی سیستم صوتی

11

طراحی برقگیر

19

طراحی شبكه آنتن مرکزی

1.

Competency Standard
. task

3

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
نقشهخوانی پالن معماری و پالن تاسیسات بیمارستان

نظری

الملی

جمع

9/0

13/0

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
تقسیم بندی کلهی واحهدهای درمهانی از نظهر نهوب کهاربری
(درمانگاه  ،زایشگاه  ،بیمارسهتانهای المهومی ،بیمارسهتانهای
تخصصی ،بیمارستانهای فوق تخصصی و)...
نوب کاربری و مشخصات کلی بیمارستان
ظرفیت بیمارستانها به منظور بررسی نیازهای مورد نیاز
شرایط اقلیمی (آب و هوا و)...
سرح زیر بنای بیمارستان و تعداد ساختمانها همهراه بها تعهداد
طبقات
مقاومت الكتریكی خاك
انواب گازهای طبی موردنیاز
چگونگی تامین نیروی برق مورد نیاز بیمارستان
احتمال توسعه آتی بیمارستان
مرالعه پالن معماری(ارائه پالن نمونه و تجزیه و تحلیل آن)
نقشه های پالن
نقشه های برش
نماد ها و الالئم تاسیسات الكتریكی و مكانیكی
توضیحات الزم برای انواب نقشه ها طبق مبحث سیزده

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نقشهخوانی پالن معماری و پالن تاسیسات بیمارستان

نظری

الملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
بازرسی شرایط محیری
بررسی امكانات موجود در محل
خواندن نقشه های پالن ،برش  . . . ،و تجسم بنا
بررسی تاسیسات مكانیكی مورد نیاز براساس پالن معماری
بررسی تاسیسات برق مورد نیاز براساس پالن معماری
بررسی چند نمونه نقشه
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم روشنایی

نظری

الملی

جمع

9/0

13/0

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
شدت روشنایی مورد نیاز و سایر پارامترها
استانداردهای مورد نظر
انواب چراغها
انواب کلید و کاربرد آن در فضاهای مختلف
مهارت :
محاسبه روشنایی فضاهای مختلف بیمارستان
پالن جانمایی تاسیسات روشنایی
محاسبات سیم و کابل
طراحی مدارهای فرمان روشنایی
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی شبكه پریز

نظری

الملی

جمع

1/0

1/0

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
پریزهای المومی
پریزهای اختصاصی
پریزهای ویژه اتاق المل
پریزهای ویژه تجهیزات برقی بیمارستان
پریزهای فنکوئل
مهارت :
طراحی پالن جانمایی پریز
طراحی پالن شبكه پریز
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم اتصال زمین

نظری

الملی

جمع

9

3

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواب ارت و هدف از اجرای آن
مرالعات خاك و روشهای محاسبه مقاومت ویژه خاك
انواب روشهای اجرا
نحوه اندازهگیری مقاومت سیستم های اتصال زمین
نحوه اندازهگیری ارت در سیستمهای اتصال زمین گسترده
مهارت :
طراحی شبكه اتصال زمین کل بیمارستان
طراحی همبندی بیمارستان
طراحی سیستم ارتینگ اتاق المل
طراحی(…)ICU, CCU,
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی تابلوهای بیمارستان

نظری

الملی

جمع

1

11

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
نقاط مورد نیاز تاسیسات بیمارستان ،براساس طر مكانیک
نحوه محاسبه میزان مصرف و محاسبه کابل تغذیه
تابلوهای فرالی و تابلوهای نیمه فرالی
تابلوهای اصلی
تابلوهای فشارضعیف()LV
نحوه انتخاب ترانسفورماتورها و دیزل ژنراتورها
مهارت :
جانمایی تابلوها
محاسبه میزان مصرف و محاسبه کابل تغذیه
طراحی مدارفرمان
طراحی اینترالك و نقاط فرمان
طراحی تابلوهای فرالی و تابلوهای نیمه فرالی
طراحی تابلوهای اصلی  ،طراحی تابلوهای فشارضعیف()LV
انتخاب ترانسفورماتورها و دیزل ژنراتورها
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

طراحی تابلوهای بیمارستان

الملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
طراحی سیستم های اضرراری بیمارستان

زمان آموزش
نظری

الملی

جمع

1/0

1/0

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محیطي مرتبط

دانش :
روشنایی اضرراری
روشنایی فوق اضرراری
پریزهای اضرراری
پریزهای فوق اضرراری
مصارف تجهیزات اضرراری
مصارف تجهیزات فوق اضرراری
مصارف اضرراری بخش حیاتی بیمارستان
مهارت :
محاسبه روشنایی فضاهای مختلف بیمارستان
پالن جانمایی تاسیسات روشنایی
محاسبات سیم و کابل
طراحی مدارهای فرمان روشنایی
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی شبكه تلفن و اینترکام

نظری

الملی

جمع

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواب شبكه تلفن
شبكه اینترکام
نقاط مورد نیاز از نظر تلفن و اینترکام
مهارت :
جانمایی تلفن و اینترکام
طراحی سیم کشی تلفن و اینترکام
طراحی پالن شبكه تلفن و اینترکام
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم احضار پرستار

نظری

الملی

جمع

3/0

1/0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
شبكه سیستم احضارپرستار
نقاط مصرف مورد نیاز از نظر احضارپرستار
مهارت :
طراحی پالن سیستم احضار پرستار
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم االالم حریق

نظری

الملی

جمع

1

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
استاندارد سیستم االالم حریق
اصول انتخاب سیستم
منرقهبندی آتش
تابلوی کنترل مرکزی
شستی االالم حریق
آشكارسازهای خودکار (دتكتورها)
استریبالیت
زنگ یا آژیر االالم حریق
سیستم کنترل و نمایش اطالالات
سیستمهای مرتبط با االالم حریق
کابلهای سیستم االالم حریق
مهارت :
طراحی پالن و رایزر سیستم االالم حریق
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

طراحی سیستم االالم حریق

الملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم ساالت مرکزی

نظری

الملی

جمع

3/0

1/0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواب سیستم ساالت مرکزی
نقاط مصرف موردنیاز سیستم ساالت مرکزی
مهارت :
طراحی پالن سیستم ساالت مرکزی
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم صوتی

نظری

الملی

جمع

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواب شبكههای سیستم صوتی
نقاط مورد نیاز از نظر سیستم صوتی
مهارت :
طراحی پالن شبكه سیستم صوتی
جانمایی
ترسیم سیمکشی
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی سیستم برقگیر

نظری

الملی

جمع

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه
نرم افزار Acrobat

انواب برقگیرها و کاربرد آنها
ویژگیهای برقگیر الكترونیكی
مقررات نصب و اجرا مرابق استانداردها
مهارت :
محاسبات سرح پوشش صاالقهگیر
طراحی پالن سیستم برقگیر
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

نرم افزار Power Point
نرم افزار Electrical cad

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی شبكه آنتن مرکزی

نظری

الملی

جمع

1

9

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواب شبكههای سیستم آنتن مرکزی
تجهیزات سیستم آنتن مرکزی
نقاط مورد نیاز از نظر سیستم آنتن مرکزی
مهارت :
جانمایی
ترسیم سیمکشی
طراحی پالن سیستم آنتن مرکزی
نگرش :
مدیریت زمان
رالایت آراستگی محیط کار
صرفهجویی در استفاده از مواد مصرفی
استفاده و نگهداری صحیح ابزار و تجهیزات
ایمنی و بهداشت :
رالایت اصول ارگونومی
استفاده از تجهیزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی
رالایت اصول ایمنی در برابر برق گرفتگی و خرابی دستگاهها
توجهات زیست محیری :
جداسازی زبالههای خشک و مرطوب
استفاده بهینه از کاغذ و ماژیک
صرفهجویی در مصرف برق هنگام استفاده از وسهایل الكتریكهی ماننهد کهامریوتر ،ویهدیو
پروژکتور و ...

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

 برگه استاندارد تجهیزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

8

جعبه کمک های اولیه

کامل و دارای لوازم مربوط به

 8سری

2

کرسول آتش نشانی

3

کرسول آتش نشانی

توضیحات

شكستگی،جراحت ،سوختگی
پودر خشک  6کیلوگرمی
3

8الدد
 8الدد

کرسول آتش نشانی 2

4

رایانه

با کلیه متعلقات آن

 7الدد

5

ویدیو پروژکتور

استاندارد

 8الدد

6

پرده ویدیو پروژکتور

استاندارد

 8الدد

7

وایت برد

معمولی

 8الدد

1

صندلی گردان

معمولی

 8الدد

9

صندلی دستهدار

معمولی

 85الدد

توجه  - :تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت  10نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

8

کاغذ

A4

 8بسته

2

ماژیک

وایت برد

 2الدد

توضیحات

توجه  - :مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت  10نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

8

پوستر آموزشی

ایمنی در کارگاه

8سری

2

نرم افزار

Acrobat

 8الدد

3

نرم افزار

Power Point

 8الدد

4

نرم افزار

Electrical cad

 8الدد
2

توجه - :ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

توضیحات

 منابع و نرم افزار های آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

8

النوان منبع یا نرم افزار

مولف

مشخصههات فنههی تاسیسههات معاونت برنامهریهزی و نظهارت
برق بیمارستان

راهبردی رئیس جمهور

مترجم

سال نشر

8319

محل نشر

معاونت برنامه-
ریزی و نظارت
راهبردی رئیس
جمهور

ناشر یا تولید کننده

