معاونت پژوهش ،برنامه ريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

برقکار ساختمان
گروه شغلي

برق
كد ملي آموزش شغل

0 0 5 0 0 1 0 0 0 1
شناسه

نسخه

شايستگي

تاريخ تدوين 6931/0/02:

شناسه شغل

شناسه گروه

2

7 4 1 1

سطح

Isco-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ريزي درسي
كد آموزش شغل 106602252262226:
اعضاء كارگروه برنامه ريزي درسي :برق
رديف

آخرين مدرک

نام و نام خانوادگي

شغل و سمت

رشته تخصصي

سابقه كار

تحصیلي
6

0

9

0

5

1

1

8

سید پرويز موسوي

مربي ارشد

برق-قدرت

مربي

 63سال

حسین اسکندري

كارشناسي ارشد

برق-قدرت

مدرس دانشگاه

 68سال

علي شفائي

كارشناسي

برق-قدرت

مربي

 61سال

علي نظري

كارداني

برق-قدرت

مربي

 00سال

برق-قدرت

مربي

 62سال

سید مرتضي موسوي

كارداني

برق

مربي

 62سال

حسین نجفي

كارشناسي ارشد

برق-قدرت

مدرس دانشگاه

 61سال

لیال فرهادي راد

كارشناسي

برق

كارشناسي

محسن نقوي

ارشد

دبیر گروه برنامه ريزي درسي
برق

 62سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  31/0/00با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي برق برگزار گرديد استاندارد آموزش
شغل برقکار ساختمان درجه  0با كد  8-55/08/0/0بررسي و تحت عنوان شغل برقکار ساختمان با كد
 106602252262226مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بوده و هرگونهه
سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،نبش خيابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

55668566

تلفن 55668566

آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت ها ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
مربي :
فردي است كه با احراز شرايط مربيگري ،توانايي انتقال دانش ،مهارت و نگرش به كارآموزان ،استفاده از تجهيزات كارگاه آموزشي و فناوري روز و
انجام ارزشيابي هاي تشخيصي ،تكويني و پاياني دوره را مطابق با استاندارد هاي آموزشي داشته باشد.
شرايط كارآموز:
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك شخص در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
هر تجربه آموزشي را كه با شغل تركيب شود كارورزي گويند  .به عبارت ديگر يادگيري و آموزش حين كار در راستاي افزايش مهارت را كارورزي
ميگويند.
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شامل دو بخش عملي وكتبي عملي خواهد بود .
صالحيتهاي حرفه اي آموزش دهنده :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
دانش مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي مي باشد كه شامل مواردي همچون
علوم پايه ،زبان فني و فناوري (نظير فلز شناسي ،چوبشناسي ،اصول الكتريسيته ،اصول حسابداري ،الياف شناسي ،پارچه شناسي ،مفاهيم طراحي
سنتي ،مباني هنرهاي تجسمي ،انواع آفات و بيماري هاي گياهي وزراعي  ،روش هاي عيب يابي موتور ،مباني تبريدو  ) ...مي باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
يكي از زير گروه هاي مهارت است كه به شايستگي هاي اجتماعي داللت داشته و بر روي باورها ،عقائد و رفتار فرد اثر دارد و شامل مهارت هاي
نرم مانند اخالق حرفه اي  ،كارگروهي  ،انضباط ،خالقيت و  ....مي باشد.
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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عنوان استاندارد آموزش:
برقکار ساختمان
شرح استاندارد آموزش شغل:
برقکار ساختمان از شغل های حوزه برق می باشد .این شغل شایستگی های كار با قطعات پایه و وسایل اندازهگيری
الکتریکی ،سيمكشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت روكار و توكار ،مونتاژ و نصب تابلوهای روشنایی را شامل
می شود .این شغل با مشاغلی مانند برقکار صنعتی و نصاب سيستم های حفاظتی و ایمنی ساختمان ها و  ....در ارتباط
است.
شرايط كارآموز:

حداقل میزان تحصیالت :پایان دوره متوسطه اول (پایان دوره راهنمایی)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پیش نیاز -:
طول دوره آموزش :

 404 :ساعت

طول دوره آموزش

ـ زمان آموزش نظری  141 :ساعت
 240ساعت

ـ زمان آموزش عملی :
ـ زمان كارورزی
زمان پروژه

:
:

 ساعت -ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %05 : عملي %15: اخالق حرفهاي %62:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :
حداقل مدرک كارشناسي برق با سه سال سابقه كار مرتبط يا دارا بودن گواهینامه استاندارد آموزش شغل مربيبرقکار ساختمان با كد 090202252262226
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
برقکاران ساختمان  ،در امکان مسکوني  ،تجاري و صنعتي  ،تجهیزات و سیستم هاي الکتريکي ساختمان را نصب ‘
سیم كشي ،تعمیر و نگهداري مي كنند.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Building Electrician

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
نصاب وسايل حفاظتي و ايمني ساختمان ها و تاسیساتاجراي سیستم مديريت هوشمند ساختمان-متره و برآورد هزينه تاسیسات الکتريکي ساختمان

*اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

 بکارگيری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق كار با قطعات پایه و وسایل اندازهگيری الکتریکیسيمكشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روكارسيمكشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار مونتاژ ونصب تابلوهای روشنایی٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 


ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت

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

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

√

4

استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هارديف

6

0
9
0
5

كد

عناوين

پیش نیاز

741220050010111

بکارگيری نکات حفاظت و ایمنی

ندارد

ساعت آموزش
نظري

عملي

جمع

0

0

11

تخصصی برق
741220050010011

كار با قطعات پایه و وسایل اندازه-

741220050010111

14

40

112

گيری الکتریکی
741120050010071
741120050010001
741120050010091

سيمكشی مدارهای پایه ساختمان
به صورت روكار
سيمكشی مدارهای الکتریکی
ساختمان به صورت توكار
مونتاژ ونصب تابلوهای روشنایی
جمع ساعات

741220050010011

20

04

112

741120050010011

20

04

112

741120050010011

0

24

42

141

6

404 240

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگيری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق

نظری

عملی

جمع

8

8

61

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
خطرات ناشی از گازگرفتگی ،بـرقگرفتگـی و آبگرفتگـی وپرت شدن از ارتفاع
 دخانيات وخطر استفاده از آن در محيط كارحوادث شغلی و نحوه پيشگيری از آن ( مانند عدم قـراردادندستگاهها و تجهيزات الکتریکی در مکانهایی كه خطر انفجار
مخلوطهای گاز و یا بخار قابل اشتعال وجود دارد) .
تاثير جریان برق بر بدن انسانعــدم حمــل اشــيا فلــزی ماننــد انگشــتر  ،كليــد  ،زنجيــر ،ماسکهای فلزی و اشيا قابل اشتعال
عدم استفاده از دو دست برای انجام كارهای برقـی (تـا حـدامکان)
عدم استفاده از دست به جای فازمتر برای تشخيص برقوسایل حفاظت شخصی با توجه به نوع و محيط كـار) كـالهایمنی  ،دسـتکش  ،كفـش ایمنـی دارای عـایق الکتریسـيته ،
كمربند ایمنی  ،ابزار كار با دسته عایق و مخصوص برقکاری ،
لباس كار تميز و متناسب با نوع كار و فاقد اجزای فلزی ( ایـن
وسایل باید مورد تأیيد موسسه تحقيقـات و اسـتاندارد صـنعتی
ایران باشد) .لباس كار جوشکاری (
حریم مجاز در هنگام كار در شبکههای فشار قویمقررات مبحـ  14از مقـررات ملـی سـاختمان در نصـب واستفاده تجهيزات و وسایل حفاظـت و كنتـرل بـرق  ،از قبيـل
كليدهای قطع و وصل  ،كليدهای خودكار ،فيوزها و همچنـين
تابلوهای برق

5

فيلم آموزشی مربوطه
تابلو و پوسترهای هشدار
دهنده ایمنی
فازمتر
كاله ایمنی
كفش ایمنی دارای عایق
الکتریسته
كمربند ایمنی
ابزار كار با دسته عایق
لباس كار
لباس كار جوشکاری
تابلو برق
كليدهای قطع و وصل
كليدهای خودكار فيوز

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بکارگيری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطیمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
شناسایی عوامل ایجاد خطر گازگرفتگی ،برقگرفتگی و....
عدم استعمال دخانيات
كنترل محيطهای كار از نظر ایمنی
كنترل محيطهای كار از نظر حفاظتی
رعایت حریم مجاز در هنگام كار در شبکههای فشار قوی
استفاده از وسایل حفاظت جان برای ميزكار و آزمایش و اتصال
زمين مناسب با توجه به شرایط موجود در كارگاه
برقراری اتصال زمين موثر پوششها و زره كابلهای برق ،لوله-
ها  ،بستها،حفاظها و سایر قسمت فلزی وسـایل و تجهيزاتـی
كه مستقيما تحت فشار برق نيستند ( به منظور جلوگيری از بروز
خطرات احتمالی )
پوشش مناسب برای حفاظت سيمهای اتصال زمينی كه احتمال
آسيب دیدن دارند
بررسی تأیيدیه موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتی ایران برای
وسایل و تجهيزات مورد استفاده
بررسی مقررات مبح  14از مقررات ملی ساختمان در نصـب و
استفاده تجهيزات و وسـایل حفاظـت و كنتـرل بـرق  ،از قبيـل
كليدهای قطع و وصل  ،كليدهای خودكـار ،فيوزهـا و همچنـين
تابلوهای برق
قطع مدار از منبع انـرژی هنگـام تعـوی و یـا تعميـر قطعـات
معيوب
تجهيز بدنه فلزی دستگاهها به اتصال به زمين
بازرسی مرتب روزانه از وسایل و ادوات كار
استفاده از سيمها با سطح مقطع مناسب با توجه به ميزان جریان
عبوری  ،دما و شرایط اقليمی
رعایت فاصلههای سيم برق از لولههای آب گرم و لولههای گاز
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بکارگيری نکات حفاظت و ایمنی تخصصی برق

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطیمرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
جلوگيری از ا یجاد خطر در محيط كارمدیریت زمانرعایت اخالق حرفه ایصرفه جویی در مصرف آبایمنی و بهداشت :
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در كاراستفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومیرعایت بهداشت فردی و عمومیتوجهات زیست محيطی :
دفع صحيح و مناسب پسماند و مواد زائدمدیریت انرژیخروج آالینده های زیست محيطی از محيط كار-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زیست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

نظری

عملی

جمع

54

46

116

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

سيم

دانش :

پيچ گوشتي

ساختمان اتمهدايت الكتريكي مواد (هاديها  ،نيمههاديها و عايقها)-بار الكتريكي و واحد آن

انبردست
سيم چين
دم باريك

-جريان و واحد آن

سيم لخت كن دستي

-ولتاژ و واحد آن

سيم لخت كن اتوماتيك

ابزار برقكاري (سيمچين ،سيملختكن ،دمگرد ،انبردست و).....

ماشين حساب
برد برد
شارژ باتري

سيم ،نشانههاي ترسيمي الكتريكي براي سيمكشي برق وانواع اتصال سيمها
هويه ،سيملحيم و روش لحيمكاري با استفاده از هويه وحوض قلع
-منبع و انواع آن

مولتي متر

-منابع جريان مستقيم (( )DCانواع پيلها (قابل شارژ و غير

پيل

هويه هفتتيري
كاغذ A4
منبع تغذيه DC

ولتمتر

قابل شارژ) ،منابع تغذيه  DCو مولدهاي )DC

آمپرمتر

-مصرفكننده و انواع آن

مقاومت

مدار الكتريكي و اجزاي آن (منبع ولتاژ ،سيمهاي رابط ومصرفكننده)
-اتصالهاي سري و موازي پيلها

كليد

-انواع وسايل اندازهگيري ولتاژ ( DCآنالوگ و ديجيتال)

شستي

فركانسمتر
منبع تغذيه

ميكروسوييچ

-طرز قرارگرفتن ولتمتر در مدار

فيوز
سيمهاي رابط
9

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

خازن

دانش :

 RLCمتر

انواع وسايل اندازهگيري جريان(DCآنالوگ و ديجيتال)

آهنرباي دائمي

طرز قرارگرفتن آمپرمتر در مدار

RLCسنج

انواع مولتيمتر و كاربرد آن

كسينوس فيمتر

توان الكتريكي و واحد آن

واتمتر

رابطه بين توان ولتاژ و جريان

وارمتر
كنتور

انرژي الكتريكي و واحد آن

سرپيچ

رابطه بين انرژي ولتاژ و جريان

كنتور سهفاز

عالئم اختصاري دستگاههاي اندازهگيري الكتريكي

تواليسنج

مفهوم مقاومت الكتريكي

ترانسفورماتور
مولتيمتر

قانون اهم

وارياک تكفاز

عوامل موثر بر مقاومت يك هادي

وارياک سهفاز

اثر حرارت بر روي مقاومت يك سيم

ميگر

انواع مقاومت ها از نظر كاربرد (ثابت و متغير)

كابل

نوارهاي رنگي مقاومتها

كابلشو

توان مجاز يك مقاومت

كابل لختكن

مفهوم اتصال كوتاه و مدار باز

پرس كابلشو

مفهوم ولتاژ متناوب

كنتاكتور
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مقادير ماكزيمم و موثر
دوره تناوب و فركانس
انواع منابع AC
انواع وسايل اندازهگيري ولتاژ AC
انواع وسايل اندازهگيري جريان AC
مولتيمتر انبري
فركانسمتر (ارتعاشي و ديجيتالي)
ولتمتر آمپرمتر كامپكت
نكات ايمني براي جلوگيري از برقگرفتگي
كليد  ،شستي ،ميكو سوئيچ  ،ليميت سوئيچ و......
شماي فني و حقيقي كليد ،شستي ،ميكروسوئيچ  ،ليميتسوئيچ
و......
فيوزهاي فشار ضعيف و كاربرد آنها
نشانههاي ترسيمي فيوزها
ساختمان خازن
ظرفيت خازن و عوامل موثر بر آن
ولتاژكار خازن
انواع خازنهاي مورد استفاده در صنعت برق

11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
شارژ و دشارژ خازن
خازن در جريانهاي  ACو DC
راكتانس خازن
اختالف فاز بين ولتاژ و جريان خازن
نحوه اندازهگيري ظرفيت خازن
آهنرباي دائمي و ميدان مغناطيسي آن
آهنرباي الكتريكي (سيم پيچ) و ميدان مغناطيسي آن
اثر تعداد دور و جريان بر شار مغناطيسي
ضريب خودالقايي سلف و عوامل موثر بر آن
انواع سلف
سلف در جريانهاي  DCوAC
راكتانس سلف
اختالف فاز بين ولتاژ و جريان سلف
نحوه اندازهگيري ضريب خودالقايي سلف
نيمه هاديهاي خالص
نيمه هاديهاي نوع NوP
ساختمان و نماد مداري ديود
باياس مستقيم ديود
باياس معكوس ديود
شكست ديود
ديود ايدهآل
ديود زنر
ديود نوري()LED
اصول تست ديود
16

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
ساختمان و نماد مداري ترانزيستور
طرز كار ترانزيستور
كاربرد ترانزيستور به عنوان كليد
نحوه تست ترانزيستور
بردبورد
اصول كار با اسيلوسكوپ
مفهوم ضريب توان
مفهوم و رابطه توانهاي اكتيو  ،راكتيو و ظاهري و واحد آنها
انواع وسايل اندازهگيري ضريب توان  ،توان اكتيو  ،توان
راكتيو و انرژي الكتريكي
منبع سهفاز
بار سهفاز (اتصال هاي ستاره و مثلث)
ولتاژهاي فازي و خطي و جريانهاي فازي و خطي
روابط جريان و ولتاژ در مدارهاي سه فاز با اتصالهاي ستاره
و مثلث
انواع توان در مدارهاي سهفاز
تواليسنج
تعريف و كاربرد ترانسفورماتور
ساختمان ترانسفورماتور تكفاز
طرز كار ترانسفورماتور تكفاز
ترانسفورماتور ايدهآل
ترانسفورماتور واقعي
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواع ترانسفورماتور تكفاز (كاهنده ،افزاينده ،يك به يك ،جند
ورودي و چند خروجي)PT, CT ،
اتوترانسفورماتور
پالک مشخصات ترانسفورماتور تكفاز
ترانسفورماتور سهفاز
وارياک تكفاز و سهفاز
ميگر و انواع آن
نحوه كار با ميگر
تعريف كابل  ،هسته كابل  ،حفاظ  ،غالف  ،زره و ...
ابزار برش و لختكردن كابل
كابلشو  ،سركابل و مفصل
بست كابل
نشانههاي ترسيمي الكتريكي كابلهاي فشار ضعيف
ساختمان و كاربردكنتاكتور
پالکخواني كنتاكتور
اصطالحات فني به زبان انگليسي
مهارت :
تشخيص جريان مجاز مقاطع استاندارد سيمها از روي جدول
روكشبرداري سيم
سواليكردن سر سيم مفتولي براي قراردادن آن در زير پيچ
اتصال سرسيم به سيم افشان
اجراي انواع اتصالها بر روي سيمها(اتصال سر به سر  ،طولي
و اتصال سيم افشان به مفتولي)
لحيمكاري سيمهاي مسي تا سطح مقطع  4ميليمتر مربع
بستن يك مدار ساده (باتري ،سيمهاي رابط و المپ)
اندازهگيري ولتاژ  DCبا ولتمتر
اندازهگيري ولتاژ  DCبا مولتيمتر
اندازهگيري جريان  DCبا آمپرمتر
14

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
اندازهگيري جريان  DCبا مولتيمتر
اتصال سري و موازي پيلها
اتصال سري و موازي عناصر الكتريكي
اندازهگيري مقاومت با مولتيمتر
تشخيص اتصال كوتاه و مدار بازتشخيص مقدار مقاومت از روي نوارهاي رنگي
اندازهگيري مقاومت يك المپ (ولتاژ پايين) هنگام خاموش-
بودن و روشنبودن
اندازهگيري ولتاژ  ACبا ولتمتر تابلويي
اندازهگيري ولتاژ  ACبا مولتيمتر
اندازهگيري جريان  ACبا آمپرمتر تابلويي
اندازهگيري جريان  ACبا مولتيمتر
اندازهگيري جريان  ACبا آمپرمتر انبري
اندازهگيري فركانس با فركانسمتر تابلويي
اندازهگيري ولتاژ  ،جريان و فركانس با ولتمتر آمپرمتر كمپكت
تابلويي
ترسيم شماي فني و حقيقي فيوز ،كليد ،شستي ،ميكوسوئيچ ،
ليميتسوئيچ و......
تست فيوز ،كليد ،شستي ،ميكوسوئيچ  ،ليميتسوئيچ و......
بستن يك مدار ساده (شامل منبع تغذيه ،كليد  ،فيوز ،
سيمهاي رابط و مصرفكننده )
تشخيص سالمبودن خازن
اندازه گيري ظرفيت با  RLCمتر
16

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
ذخيره بار الكتريكي در خازن و تخليه آن همراه با رعايت نكات
ايمني (توسط مربي انجام شود)
بررسي كار خازن در جريانهاي  ACو DC
مشاهده ميدان مغناطيسي آهنرباي دائمي
بررسي اثر تعداد دور و جريان و هسته بر شار مغناطيسي يك
سيمپيچ
اندازهگيري ضريب خودالقايي با  RLCمتر
بررسي كار سلف در جريانهاي  ACو DC
تست ديود
تشخيص باياس مستقيم ومعكوس ديود
تثبيت ولتاژ با ديود زنر
تست ترانزيستور
بررسي كار ترانزيستور به عنوان كليد
كار با اسيلوسكوپ
اندازهگيري ضريب توان با كسينوس فيمتر
اندازهگيري توان اكتيو با واتمتر
اندازهگيري توان راكتيو با وارمتر
اندازهگيري انرژي الكتريكي با كنتور
بستن اتصالهاي ستاره (با  3المپ) و مثلث (با  1المپ)
اندازهگيري ولتاژها و جريانهاي خطي و فازي
اندازهگيري توان اكتيو در مدارهاي سهفاز
اندازهگيري توان راكتيو در مدارهاي سهفاز
اندازهگيري انرژي الكتريكي در مدارهاي سهفاز
كار با تواليسنج
پالکخواني ترانسفورماتور تكفاز
تشخيص سالمبودن سيمپيچها و عايق ترانسفورماتور
تعيين سيمپيچهاي فشارضعيف و فشارقوي ترانسفورماتور
15

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
كار با قطعات پايه و وسايل اندازهگيري الكتريكي

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
كار با انواع ترانسفورماتور
كار با وارياک تكفاز و سهفاز
اندازهگيري مقاومت عايقي
تشخيص اتصال باز در يك مدار توسط ميگر
اندازهگيري مقاومت محل اتصال سيمها توسط ميگر
برش و لخت كردن كابل
استفاده از كابلشوهاي مسي (پرسي ،پيچي ،لحيمي ) در اتصال
هادي كابل به وسايل الكتريكي
آزمايش سالمبودن تيغههاي كنتاكتور توسط اهممتر
آزمايش بوبين كنتاكتور
اتصال يك مدار ساده با كنتاكتور و المپ
نگرش :
مديريت زمان
دقت در انجام كار
استفاده بهينه از مواد مصرفي
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
ایمنی و بهداشت :
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ايمني شخصي
رعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه ها
توجهات زیست محيطی :
رعايت آراستگي محيط كار
صرفه جويي در استفاده از مواد مصرفي
تفكيك زبالههاي الكترونيكي و الكتريكي
صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از وساايل الكتريكاي مانناد كاامپيوتر ،وياديو
پروژكتور و ...
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
سيمكشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روكار

زمان آموزش
نظری
20

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

دانش :
نقشه تكخطي (فني)
نقشه حقيقي (عملي)
نقشه مسير جريان (گسترده)
نحوه نقشهخواني و سيمكشي مدار پريزها
نقشههاي فني ،حقيقي و مسير جريان مادارهاي روشانايي باا
كليدها
نحوه سيمكشي كليدها و چراغها
نقشههاي فني ،حقيقي و مسير جريان مادارهاي روشانايي باا
رلهها
نحوه سيمكشي رلهها و چراغها
انواع لوله و موارد كاربرد و عدم كاربرد لولههاي برق
ابزارهاي برش  ،خمكاري و اتصال لولهها (لوله گير،اچار لولاه-
گير ،لولهبر ،خمكن لوله برقي ،بوشن سهراهي ،زاناويي ،جعباه
تقسيم چدني ،حديده لوله فوالدي و فنر مخصوص خمكاري)
اصول برش و خمكاري و اتصال انواع لولهها
انواع مجاري سيمكشي و كاربرد و عدم كاربرد آنها
اصول و روشهاي نصب ترانكنيگها U-PVCو فلزي
استاندارد فواصل و محل نصب كليدها و پريزها روي ديوار
اصول خطكشي روي ديوار و سقف
اصول نقشه خواني مسير جريان مدارهاي پايه
نحوه نصب فيوزها ،رلهها و شستي روي تابلو
نحوه تست و عيبيابي مدارهاي پايه
نحوه نقشهخواني چند پروژه تأسيسات الكتريكي
اصطالحات فنی به زبان انگليسی
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عملی
04

جمع
112

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

پریز
فيوز
سيم
نقشههای مدار پریزها
تابلوی آموزشی(توری)
تابلوی آموزشی فيشی
كليد یکپل
كليد دوپل
كليد تبدیل
كليد صليبی
دیمر
سرپيچ
فتوسل
المپ
چراغ فلورسانت
چراغ SMD
چراغ اضطراری
رله ضربهای
تایمر راهپله
كنتاكتور
سيم
ابزار سيمكشی
نقشههای مدارهای روشنایی
با كليدها و رلهها
لولههای برق
لوله گير
اچار لولهگير
لولهبر
خمكن لولهبرقی
بوشن سهراهی
زانویی
جعبه تقسيم چدنی
حدیده لولهفوالدی
فنر مخصوص خمکاری
ترانکينگ
حدیده
قالویز
كابين چوبی
لوله
داكت
رله
شستی
تابلو
پوسترهای آموزشی
انبردست
دم باریک
سيم چين

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
سيمكشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روكار

زمان آموزش
نظری

عملی

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

مهارت :
نقشهخواني و سيمكشي مدار پريزها
نقشهخواني ،سيمكشي و آزمايش مدارهاي روشنايي با كليدها
نقشهخواني ،سيمكشي و آزمايش مدارهاي روشنايي با رلهها
نقشه خواني ،سايم كشاي و آزماايش مادارهاي روشانايي باا
سنسورهاي حركتي و چراغ هاي اضطراري
برش  ،خمكاري  ،اتصال و نصب لولههاي برقي
برش ترانكنيگهاي U-PVCبا زوايههاي مختلف
برقراري اتصاالت و قطعات و تجهيزات ترانكنيگها
نصاااااااب اناااااااواع ترانكنياااااااگهاااااااايU-PVC
(ديواري،قرنيزي،كليپسي،ميزي،كفي مدفون و ).....
برش ترانكنيگ هاي فلزي
نصب ترانكنيگهاي فلزي بروي ديوار با قطعاات و تجهيازات
الزم
نصب و سيمكشي مدارهاي پايه
تست و عيبيابي مدارهاي پايه
اجراي كامل نصب و سيمكشي در يك كابين (طباق نقشاه) و
تست و عيبيابي آن
نگرش :
مديريت زمان
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
رعايت اخالق حرفه ايصرفه جويي در مصرف آبایمنی و بهداشت :
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
رعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاههااستفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمني فرديرعايت استانداردهاي حفاظت و ايمني و بهداشت در كارتوجهات زیست محيطی :
تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي
صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر ،ويديو
پروژكتور و ...
خروج آالينده هاي زيست محيطي از محيط كاررعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيست19

جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

فازمتر
مولتیمتر
دریل
اره فارسی بر
مگر

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
سيمكشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار

نظری

عملی

جمع

20

04

112

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

كنتور
كنتاكتور
ریل
فيوز
انبردست
دم باریک
سيم چين
فازمتر
كماناره
گيره روميزی
دریل
پيچگوشتی
سيم
داكت
كليد FI
مولتیمتر

دانش :
نقشههاي مختلف تابلوهاي الكتريكي ساختمان
نحوه نصب وسيمكشي تابلوهاي الكتريكي ساختمان
نحوه انتشار امواج تلويريوني
نحوه نصب آنتن در مجتمعهاي مسكوني
تاثير آنتنها برروي يكديگر
اجزاي آنتن معمولي
كابل كواكيسال
اتصالدهندههاي كابل(فيشها)به اجزاي آنتن
پريزها()SOCKET'S
تقويتكننده سيگنال آنتن
گين يا بهره ولتاژ تقويتكننده

آنتن
كابل
پریز
آمپلیفایر
سيستم آنتن مركزی

پهناي باند تقويتكننده
تركيب كننده سيگنال()mixer
تركيبكننده دو سيگنال و سه سيگنال

كاتالوک

مراحل نصب آنتن معمولي

كولر آبی كامل
كليد كولر
پمپ كولر
موتور كولر
كابل
آیفون صوتی
آیفون تصویری
الکترود زمين
مگر
سيم
پوستر آموزشی

بستها و گيرهاي آنتن()clamp
لوله هاي درزجوش
ضرورت و مزاياي استفاده از سيستم آنتن مركزي
SMATV
IRS
 CCTVو CATV
گيرندههاي ديجيتال
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
سيمكشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار

زمان آموزش
نظری

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

انواع سويچها
تجهيزات سيستم توزيع
وسايل اندازهگيري
اجاازاي خاااص آنااتن مركزي(تقساايم كنناادهو عبااوري يااك-
راهه،دوراهه ،سهراهه ،چهارراهه و تقسيمكنندهها غير عبوري و
مشخصات آنها
مراحل طراحي آناتن مركزي(انتخااب انتن،تعياين مشخصاات
محل،انتخاب روش نصب ،انتخاب تعداد تقسيم كنندهها،انتخاب
تعداد پريزها و محاسبه گين تقويتكننده)
كولر آبي
اجزاي كولر آبي
موتور دمنده كولر آبي
پمپ آب(واترپمپ)
كليد كولر آبي
جعبه ترمينال
كابل رابط
اصول نصب راهاندازي و نگهداري كولر آبي
آيفون صوتي(مكالمه دوطرفه همراه با در بازكن)
نقشه فني در باز كن
نقشه فني دربازكن و زنگ خبر
نقشه فني سيستم مكالمه و در بازكن
آيفون تصويري
الكترود در زمين
جرم كلي زمين
مقاومت زمين
بدنه هادي
هادي بيگانه
هادي خنثي(نول)
هادي حفاظتي(اتصال زمين)
استانداردها و مشخصات فني سيستم اتصال زمين
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عملی

جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

نقشههای مدارهای الکتریکی
واحد مسکونی
فرزدیواركن
تيشه
چکش
قلم
لولههای برق
قوطی كليد
جعبه تقسيم
فنر سيمكشی
تابلو
وارنيش حرارتی
تراز

استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

سيمكشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مشخصات انواع الكترودهاي اتصال زمين
مشخصات جعبه اتصال ازمون
مشخصات هاديهاي سيستم اتصال زمين
اصول و روش هاي نصب سيستم اتصال زمين
اصول محاسبه تعداد چاه اتصال زمين مورد نياز
نشانههاي ترسيمي الكتريكي
معرفي نقشه پالنها
اصول نقشهخواني مداربندي پالن روشنايي(مداربندي اتاقهاا و
فضاها)
اصول نقشهخواني مداربندي پالن پريزهاي برق
اصول نقشهخواني مداربندي پالن پريز تلفن و آنتن
نمودار تابلوها(تابلوي اصلي و اشتراكي و تقسيم واحدها)
نمودارهاي رايزرRISER DIUGRAM
نمودار آنتن رايرز آنتن مركزي
نمودار رايزر سيم تلفن
نمودار رايزر روشنايي راهپله
نمودار رايرز روشنايي راهپله
نمودار رايزر تابلوهاي توزيع و تقسيم برق
نمودار رايزر روشنايي راهپله
طرحواره خرپشته
نقشه ي جزئيات DETAIL
توضيحات نقشه
وسايل كندن جاي لوله و قوطي هاي روي ديوار و سقف و كف
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استاندارد آموزش
 برگهی تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

سيمكشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

فرزديواركن(شيارزن)
لوله هاي مورد استفاده در سيم كشي توكار
اصول نصب لوله و قوطي كليد.پريز و تقسيم
اصول خط كشي روي ديوار و سقف
فنر سيمكشي
نحوه سيمكشي داخل لولههاي توكار
نصب كليدها و پريزها بر روي قوطيها
انواع خطاها و نحوه تست و عيبيابي آنها
نحوه نقشه خواني انواع نقشه هاي مادارهاي الكتريكاي واحاد
مسكوني
مراحل كامل سيم كشي ساختمان
اصطالحات فنی به زبان انگليسی
مهارت :
نقشهخواني و سيمكشي تابلوهاي الكتريكي ساختمان
روكش برداري كابل كواكيسال و اتصال فيش به آن
برپاكردن يك آنتن معمولي
طراحي سويچها
طراحي ،نصب و سيم كشي سيستن آنتن مركزي طباق نقشاه
رايزر
طراحي ،نصب و سيم كشي سيستم ويديو مركازي CCTV ،
و CATV
نصب كولر آبي
سيم كشي مدار كولر آبي
نگه داري كولر آبي
68

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
سيمكشی مدارهای الکتریکی ساختمان به صورت توكار

زمان آموزش
نظری

عملی

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

نقشهخواني  ،نصب و سيمكشي آيفون صوتي
نقشهخواني  ،نصب و سيمكشي آيفون تصويري
نصب الكترودهاي اتصال زمين
نصب جعبه اتصال آزمون
نصب هاديهاي اتصال زمين
آزمون سيستم اتصال زمين
نقشهخواني مدارهاي روشنايي بر روي پالن واحد مسكوني
نقشهخواني مدار پريزها برروي پالن يك واحدمسكوني
نقشهخواني تابلو تقسيم واحد
نقشهخواني تابلو اشتراكي
نقشهخواني تابلوي كنتور
نقشهخواني تابلوي موتورخانه
كندن ديوار و نصب لوله و قوطي طبق نقشه
سيم كشي و نصب كليدها و پريزها برروي قوطي (طبق نقشه
تشخيص نوع خطا(عيبيابي) ورفع ان
نقشه خواني انواع نقشههاي مدارهاي الكتريكي واحد مسكوني
بررسي مراحل اجراي كامل سيمكشي يك واحد مسكوني
نگرش :
مديريت زمان
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
رعايت اخالق حرفه ايصرفه جويي در مصرف آبایمنی و بهداشت :
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
استفاده از تجهيزات ايمني شخصي
رعايت اصول ايمني در برابر برق گرفتگي و خرابي دستگاه ها
رعايت استانداردهاي حفاظت و ايمني و بهداشت در كار
توجهات زیست محيطی :
تفكيك زباله هاي الكترونيكي و الكتريكي
صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر ،ويديو
پروژكتور و ...
خروج آالينده هاي زيست محيطي از محيط كار-رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيست
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جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
مونتاژ و نصب تابلوهای روشنایی

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

0

24

42

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواع تابلوهاي فرعي روشنايي از نظر نوع نصب تابلو (روكار-
توكار -نيمهايستاده)
تجهيزات تابلوهاي روشنايي وعملكرد آنها در مدار
نقشه تك خطي( )single line diagramو عاليم نشان-
دهنده تجهيزات تابلوهاي روشنايي در آن
نقشه جانمايي( )lay outو عاليم نشاندهنده تجهيزات تابلو-
هاي روشنايي در آن
نقشه سيمكشي( )wiringو عاليم نشاندهنده تجهيزات
تابلوهاي روشنايي در آن
اصول نقشهخواني نقشههاي تكخطي  ،جانمايي و سيمكشي
تابلوهاي روشنايي
طريقه نصب و ترتيب قرارگرفتن تجهيزات تابلوهاي روشنايي
اصول اندازهگيري و اندازهگذاري مطابق با نقشه
نحوه نصب ادوات و يراقآالت تابلو (ريل ،ترمينال  ،مقره ،
داكت و)...
نحوه نصب تجهيزات الكتريكي
نحوه تهيه صفحه روبند
نحوه سرسيم زدن ،كابلشو زدن ،شماره سيم زدن
نحوه سيمكشي بين تجهيزات همراه با فرمبندي
نحوه آزمايش الكتريكي تابلو (تستهاي الكتريكي شامل تست
اتصال بدنه ،تست مقاومت عايقي ،تست مدار الكتريكي و ).....
و عيبيابي آن
نحوه آزمايش مكانيكي تابلو (مطابقت كار با نقشه ،تست
اتصاالت تجهيزات ،تست اتصاالت الكتريكي و)....
اصطالحات فنی به زبان انگليسی
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كنتاكتور
فريم تابلو روشنايي
كليد مينياتوري
فيوز
چراغ سيگنال
ترمينال
ريل تابلويي
ليبل تجهيزات
شماره سيم
كليد گردان 0-6
ترمينال
مقره
داكت
مولتي متر
كابل
دستگاه عمود بر
سيم
سر سيم
كابلشو
پيچ و مهره و واشر تخت و
واشر فنري
انبردست
دم باريك
سيم چين
فازمتر
كمان اره
گيره روميزي
دريل

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :
مونتاژ ونصب تابلوهای روشنایی

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

مهارت :
نقشهخواني نقشههاي تك خطي  ،جانمايي و سيمكشاي چناد
تابلوي روشنايي
اندازهگيري و اندازهگذاري مطابق با نقشه
نصب ادوات و يراقآالت تابلو
نصب تجهيزات الكتريكي
تهيه صفحه روبند
سرسيم زدن ،كابلشو زدن ،شماره سيم زدن
سيمكشي بين تجهيزات همراه با فرمبندي
آزمايش الكتريكي تابلو (تستهاي الكتريكي شامل تست اتصال
بدنه ،تست مقاومت عايقي ،تست مدار الكتريكي و  ).....و رفع
عيب احتمالي
آزمايش مكانيكي تابلو (مطابقت كار با نقشه ،تست اتصاالت
تجهيزات ،تست اتصاالت الكتريكي و)....
نصب صفحه روبند تجهيزات
پانچ نمودن مناسب صفحه گلند با توجه به كابلهاي ورودي و
خروجي
اجراي مراحل فوق بر روي چند تابلو مختلف
نگرش :
مديريت زمان
استفاده و نگهداري صحيح ابزار و تجهيزات
رعايت اخالق حرفه ايصرفه جويي در مصرف آبایمنی و بهداشت :
رعايت نكات ايمني هنگام برقدار كردن تابلو
استفاده از تجهيزات سالم و استاندارد
رعايت اصول ايمني در برابر برقگرفتگي و خرابي دستگاهها
استفاده از ابزار و تجهيزات حفاظت و ايمني فردي( استفاده از لباس كار  ،عينك و ) ...رعايت استانداردهاي حفاظت و ايمني و بهداشت در كارتوجهات زیست محيطی :
صرفهجويي در مصرف برق هنگام استفاده از وسايل الكتريكي مانند كامپيوتر ،ويديو
پروژكتور و ...
خروج آالينده هاي زيست محيطي از محيط كاررعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محيط زيست65

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

جعبه كمك هاي اوليه

2

كپسول آتش نشاني

كامل و داراي لوازم مربوط به
شكستگي،جراحت ،سوختگي
پودر خشك –  1كيلوگرمي

6سري
6عدد

4

كپسول آتش نشاني

Co2

6عدد

4

رايانه

با كليه متعلقات ان

63دستگاه

5

ميز

مخصوص رايانه

63عدد

1

ميز آزمايشگاهي

7

صندلي

داراي مجموعه وسايل اندازه گيري به
صورت فيشي
دسته دار

 1سري
62عدد

0

صندلي مربي

طبي و چرخدار

2عدد

9

ميز

مربي

2عدد

10

پوستر آموزشي

ايمني در كارگاه

6سري

11

پوستر آموزشي

مربوطه

6سري

12

ups

برق اضطراري رايانه

6عدد

14

وايت برد

بزرگ

6عدد

14

كنتور تك فاز

اكتيوآنالوگ

 1عدد

15

كنتور سه فاز

اكتيو آنالوگ

 1عدد

11

كنتور سه فاز

ديجيتالي

 1عدد

17

كنتور تكفاز

ديجيتالي

 1عدد

10

مجموعه آمپرمتر ولتمتر تابلويي

ديجيتال

 1عدد

19
20
21
22
24
24
25
21
27
20
29
40
41
42
44
44
45
41
47

وات متر و وارمتر روميزي
مولتي متر انبري
مولتي متر
مولتي متر
آمپرمتر تابلويي
ولتمتر تابلويي
منبع تغذيه جريان مستقيم
فركانس متر تابلويي
فركانس متر
 RLCمتر
دريل شارژي
دريل برقي
اره فارسي بر
مگر ديجيتال
موتور كولر
پمپ كولر
اتاقك پيش ساخته
اتاقك پيش ساخته
دريل ستوني

ديجيتال
ديجيتالي
ديجيتال
عقربه اي
عقربه اي
عقربه اي
 3و  0-30ولتA
ارتعاشي
ديجيتالي
ديجيتالي
 62ولت
 220ولت
برقي 220ولت
 0000ولت
 220ولت  600وات
 220ولت
آجري – گل گچ شده
آجري يا چوبي
با موتور سه فاز يا تك فاز

 1عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
6دستگاه
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 6عدد
 3عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 6عدد

67

توضیحات

برگه استاندارد تجهيزات
رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

40
49
40
41
42
44
44
45
41

لوله خم كن ( فوالدي )
اره فارسي بر
گيره روميزي
لوله گير
دستگاه شليك كن
ميز كار
UPS
تخته وایت برد
سيستم آنتن مركزی

با لقمه هاي مختلف
دستي
M62
براي لوله هاي  66و  63/0و 61
استاندارد
با ابعاد 00*620
برق اضطراری رایانه
بزرگ
همراه كاتالوگ

47

پرینتر

ليزری

 3عدد
 1عدد
 1عدد
 2عدد
 2عدد
 1عدد
1عدد
1عدد
 1سری
كامل
 1دستگاه

40

چراغ سيگنال

220v

68عدد

Red OR
yellow

49
50
51
52

فريم تابلو روشنايي
ترمينال
ريل تابلويي

توكار
61،1،4 mm2
00cm

1عدد
600عدد
60شاخه

از هريكL-N

ليبل تجهيزات

استاندارد

60بسته

شماره سيم

از  0تا 0

60بسته

54
54

55
51
57

0-6كليد گردان

61A

60عدد

مقره
اره عمود بر
اسيلوسكوپ

استاندارد
تيغه آهن بر
ديجيتال

 8عدد
2عدد
 6عدد

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  65نفر در نظر گرفته شود .

66

توضیحات

تفنگ هيلتي

ليبل هاي مورد نياز
طبق نقشه
شماره هاي مورد نياز
طبق نقشه
كنترل دو خط 6 PHروشنايي سالن (نصب
روي درب تابلو)
N600

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

6

سيم هاي رابط

دو سر سوسماري

 30عدد

2

سيم هاي رابط

دوسر فيشي نري

 10عدد

3

سرپيچ ديواري

استاندارد

انواع خازن

در ظرفيت هاي مختلف

 30عدد
 62سري از هر
يك
 62سري از هر
يك
62سري از هر
يك
1دست از هر
يك
1دست از هر
يك
 1عدد از هر
يك
 60قوطي

4
0
1
7

انواع مقاومت
انواع سلف

استاندارد
استاندارد

C.Tترانس جريان

600/0A- 00/0A – 20/0A

P1ترانس ولتاژ

استاندارد

انواع باتري

قابل شارژ و غير قابل شارژ

60

روغن لحيم

استاندارد

66

سيم لحيم

%13

62

چسب

8
0

 cm6.0كاغذي به عرض

 62حلقه
 0حلقه

63

لباس كار

يكسره

 62دست

64

كفش ايمني
پايه و كالهك فيوز

مخصوص برقكاري
A20

 62جفت
62عدد

61

پايه و كالهك فيوز

A13

60عدد

67

فيوز فشنگي
تايمر راه پله

از  00تا 200در آمپر هاي مختلف تا
 220ولت

60عدد
 62عدد

60

رله ضربهاي

 60آمپر  220 -ولت

 62عدد

20

ديمر موازي

 60آمپر  220 -ولت

 62عدد

26

كليد كولر

 60آمپر  220 -ولت

 62عدد

22

فتوسل

 400وات

 62عدد

23

كنتاكتور

D62

 62عدد

24

المپ رشتهاي

 10وات  220 -وات

 24عدد

20

المپ رشتهاي

 600وات  220 -وات

 24عدد

21

المپ رشتهاي

 200وات  220 -وات

 24عدد

27

المپ كم مصرف

 32وات  220 -وات

 24عدد

28

المپ كم مصرف

 40وات  220 -وات

 24عدد

20

 LEDچراغ

 62وات  220 -وات

 24عدد

30

كليد فيوز مينياتوري

 1آمپر -تكفاز

 24عدد

36

كليد فيوز مينياتوري

 60آمپر -تكفاز

 24عدد

60

68

69

توضیحات

از هر كدام دوعدد

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

32

كليد فيوز مينياتوري

 61آمپر -تكفاز

 24عدد

33

كليد فيوز مينياتوري

 20آمپر -تكفاز

 68عدد

34

كليد فيوز مينياتوري

 20آمپر -سهفاز

 68عدد

30

كليد فيوز مينياتوري

 32آمپر -سهفاز

 62عدد

31

فيوز آلفا

 61آمپر -تكفاز

 1عدد

37

پايه فيوز باكسي

متناسب با فيوز

 68عدد

38

كالهك فيوز باكسي

متناسب با فيوز

 68عدد

40

فيوز فشنگي

 1آمپر

 62عدد

46

فيوز فشنگي

 60آمپر

 62عدد

42

فيوز فشنگي

 61آمپر

 62عدد

43

فيوز فشنگي

 20آمپر

 62عدد

44

فيوز فشنگي

 20آمپر

 62عدد

40

فيوز فشنگي

 30آمپر

 62عدد

41

FIكليد حفاظت جان

 30ميلي آمپر -تكفاز

 1عدد

47

جعبه فيوز

 8تايي

 1عدد

48

لوله فوالدي

PG66

 62شاخه

40

لوله فوالدي

PG63.0

 62شاخه

00

لوله فوالدي

PG61

 62شاخه

06

اتصاالت لوله فلزي

PG66، PG63.0، PG61

 62عدد

02

PVCلوله

PG66

 62شاخه

03

PVCلوله

PG63.0

 62شاخه

04

PVCلوله

PG61

 62شاخه

00

PVCاتصاالت لوله

PG66، PG63.0، PG61

 62سري

01

داكت

در سايزهاي مختلف

 600شاخه

07

جعبه تقسيم

استاندارد

 24عدد

08

جعبه انشعاب

استاندارد

 62عدد

00

گلند

در سايزهاي مختلف

 600عدد

10

تيغه اره

 68،24،32 ، 64دندانه در هر اينچ

 62عدد

از هر كدام

16

HM , HSS , WSمته

سايزهاي مختلف

 62عدد

از هر كدام

12

پيچ چوب

3cm,4cm

 6قراص

از هر كدام

13

رولپالک

معمولی

4بسته

14

ميخ

معمولی

 600عدد

10

رول بولت

معمولی

0بسته

11

پريز ساده

 61آمپر

 62عدد

17

پريز تكفاز ارت دار

 61آمپر

 62عدد

81

توضیحات

از هر كدام

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

18

پريز سهفاز ارت دار

 61آمپر

 62عدد

10

سوكت نري و مادگي

 20آمپر

 62عدد

70

پريز كليددار

 61آمپر

 62عدد

76

پريز تلفن توكار

سوكتي

 62عدد

72

پريز آنتن توكار

فيشي

 62عدد

73

سيم

افشان  6ميلي متر مربع

 1كالف

در  3رنگ(مشكي و قهوه اي و قرمز)

74

سيم

افشان  6/0ميلي متر مربع

 1كالف

در  3رنگ(مشكي و قهوه اي و قرمز)

70

سيم

افشان  2/0ميلي متر مربع

 3كالف

در  3رنگ(مشكي و قهوه اي و قرمز)

71

سيم

مفتولي  6ميلي متر مربع

 1كالف

در  3رنگ(مشكي و قهوه اي و قرمز)

77

سيم

مفتولي  6/0ميلي متر مربع

 1كالف

در  3رنگ(مشكي و قهوه اي و قرمز)

78

سيم

مفتولي  2/0ميلي متر مربع

 1كالف

در  3رنگ(مشكي و قهوه اي و قرمز)

70

كليد يكپل توكار

 60آمپر  220 -ولت

 24عدد

80

كليد دوپل توكار

 60آمپر  220 -ولت

 24عدد

86

كليد تبديل توكار

 60آمپر  220 -ولت

 24عدد

82

كليد صليبي توكار

 60آمپر  220 -ولت

 24عدد

83

پيچ خودرو

 3 cm2و cmدو سو با طول

 6قراص

از هر كدام

84
80
81
87
88

پيچ خودرو
واشر
الكترود زمين
لوله گالوانيزه معمولي
لوله خرطومي

 3cm2و cmچهار سو با طول
تخت و فنري
استاندارد
استاندارد
( غير فلزي )

 6قراص
 6قراص
 4عدد
 62شاخه
 3كالف

از هر كدام
از هر كدام

80

حديده

در سايزهاي مختلف

 3عدد

از هر كدام

00

قالويز

در سايزهاي مختلف

 3سري

از هر كدام

06

عينك

استاندارد

 62عدد

02

كفش ايمني

03

كاغذ

استاندارد
A4

 62جفت
 2بسته

04
00
01
07
08
00
600

كاغذ
لوازم التحرير
پودر رنگي
ريسمان
سيم ارت
سيم نول
كابل

A3
مداد – پاكن-خودكار و...
معمولی
معمولی
2.0
6و6.0و2.0
 4 × 6/0و 0 × 4/0

 6بسته
 62سري
 000گرم
 6قرقره
3كالف
3كالف
30متراز هر يك

606

شكل Uسر سيم

نمره 2.0

200عدد

602

سر سيم دايره اي شكل

نمره 2.0

200عدد

603

كابلشو
پيچ و مهره و واشر تخت و
واشر فنري

 1و  60و 61
4mm-1mm

20عددازهريك
1قراص

604

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  65نفر محاسبه شود .

81

توضیحات
 0شاخه

سبز و زرد
از هر يك

برگه استاندارد مواد
رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

600

چراغ SMDبا سنسور حركتي

 220ولت

 62عدد

601

ترانزيستور معمولي

2N2222 NPN

 20عدد

607

ترانزيستور معمولي

2N3004 NPN

 20عدد

608

ترانزيستور معمولي

BC 607 NPN NPN

 20عدد

600

ترانزيستور معمولي

660

ترانزيستور معمولي

BC 607 NPN
BC 608 NPN

 20عدد
 20عدد

666

ترانزيستور معمولي

BC 007 NPN

 20عدد

662

ترانزيستور معمولي

BC 637 NPN

 20عدد

663

ترانزيستور معمولي

BC 638 NPN

 20عدد

664

ترانزيستور معمولي

2N2000 PNP

 20عدد

660

ديود

6N4648

 20عدد

661

ديود

زنر

 20عدد

667

ديود

ايده آل

60عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  65نفر محاسبه شود .

86

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

ماشين حساب

مهندسي

6عدد

2

برد برد

استاندارد

1عدد

4

شارژ باتري

 0Vو 6/0 Vبراي باتري هاي

 3عدد از هر يك

4

هويه هفت تيري

600 W

 1عدد

5

پيچ گوشتي تخت

در سايزهاي مختلف

 1سري

1

پيچ گوشتي چهارسو

در سايزهاي مختلف

 1سري

7

فازمتر

معمولي

62عدد

0

سيم چين

000Vبا دسته عايقي

62عدد

9

انبردست

000Vبا دسته عايقي

62عدد

10

سيم لخت كن

اتوماتيك

62عدد

11

سيم لخت كن

دستي

62عدد

12

دم باريك

000Vبا دسته عايقي

62عدد

14

پرس سر سيم

كوچك

1عدد

14

خط كش

معمولي

62عدد

15

شابلون

دايره

62عدد

11

سوزن خط كش

استاندارد

1عدد

17

سمبه نشان

استاندارد

1عدد

10

گونيا

فلزي20-cm

1عدد

19

متر

نواري3-m

1عدد

20

چکش فلزی
خط كش

معمولی
فلزی

1عدد
1عدد

22

قلم تخت

تخت

 10عدد

24

فنر سيمكشی

 5متری

1عدد

24

دسته قالویز

استاندارد

1عدد

25

دسته حدیده

استاندارد

1عدد

21

مجموعه حدیده و قالویز

 12پارچه

 1جعبه

27

كمان اره

استاندارد

 10عدد

20

برقو

استاندارد

 2جعبه

29

سوهان

تخت

 12عدد

40

پرس كابلشو

در سایزهای مختلف

1عدد

41

پرس سر سيم

كوچک

1عدد

42

كاله ایمنی

استاندارد

 1عدد

44

كفش ایمنی

دارای عایق الکتریسيته

 15جفت

44

كمربند ایمنی

استاندارد

 1عدد

45

لباس كار جوشکاری

یکسره

 1دست

41

لباس كار
دم باریک

یکسره
دسته عایق  500ولت

 15دست
12عدد

40

گيره روميزی

استاندارد

1عدد

21

47

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

88

توضیحات

