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:206حديث قدسي از پيامبر در ارشاد القلوب ص 

عبادت  ده جز دارد هك  ُنه دهم كار و تالش رباي  روزي حالل است



ارزغ کار ؼوا اهرٍز ارزغ یک اهری اظت کِ. ها ًثایس زظتواى را تِ زیگری زراز کٌین ترای اهَری کِ کؽَرهاى هحتاج اظت

 زر آى هحیط، هوکي اظت ـ کِ تَخِ، التس تَخِ تِ ّوۀ هحیطْا زاؼتِ  رظَل اللِّ. اغ کرز تا زهاًْای ظاتق ؼَز هقایعِ ًوی

کٌٌس، کف زظت کارگر ٍ هحل کار را تَظیسُ تا ارزغ کار را زر تارید  اظت ـ زر آى هحیط، زظت کارگر را آى طَر کِ ًقل هی

.ٍ ها هفتررین ٍ ؼوا ٍ ّوِ هفتررًس تِ ایٌکِ یک ّوچَ ًؽاًی پیغوثر اکرم تِ ؼوا زازُ. ػرضِ کٌٌس

ّا  کٌین، زر اهر صٌؼت ٍ زر کارذاًِ کٌین؛ زر اهر کؽاٍرزی کار هی تایس ازراک ایي هؼٌا را تکٌین کِ ها کِ زر ّر خا کار هی

 .کٌین، تایس ذَزهاى تِ ذَزهاى تلقیي کٌین کِ ها هعتقلین ٍ ها تایس هعتقل تاؼین کار هی



 اتالغی هقام هؼظن رّثریظیاظت ّای کلی اؼتغالتٌسّای از 

ترٍیح ٍ تقَیت فرٌّگ کار، تَلیس، کارآفریٌی ٍ اظتفازُ از تَلیسات زاذلی تِ ػٌَاى ارزغ اظالهی ٍ هلی تا تْرُ گیری از ًظام . 1 

.آهَزؼی ٍ تثلیغی کؽَر

ٍ ارتقاء تَاى کارآفریٌی تا هعؤٍلیت ًظام   (فؼلی ٍ آتی)آهَزغ ًیرٍی اًعاًی هترصص، هاّر ٍ کارآهس هتٌاظة تا ًیازّای تازار کار .2 

ٍ تَأم کرزى آهَزغ ٍ هْارت ٍ خلة ّوکاری تٌگاُ ّای  (آهَزغ ٍ پرٍرغ، آهَزغ فٌی ٍ حرفِ ای ٍ آهَزغ ػالی)آهَزؼی کؽَر 

 .اقتصازی خْت اظتفازُ از ظرفیت آًْا



 اسناددنیای کار
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 :تْیِ کٌٌذگبى

 زهیٌِ فؼالیت هحل کار ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 ترًاهِ ریسی ٍ پصٍّػ زررؼتِ تاظیعات ػضَ کویعیَى کارؼٌاض ترصصی زفتر احوس      آقا زازُ ّریط

 هسرض زاًؽگاُ ٍ هٌْسض ًاظرپرٍشُ ّای تاظیعات هکاًیکیػضَ کویعیَىًوایٌسُ زاًؽگاُ ظیسحعي  هیرهٌتظری

 اهَزغ ٍ هسیریت ًگْساری ٍتؼویر زرصٌایغ پترٍؼیویعضوکمیسیونصٌؼت پترٍؼیوی هحعي     ضیایی

 هسرض آهَزؼکسُ ٍهٌْسض ًاظرپرٍشّْای تاظیعات هکاًیکی ػضَ کویعیَى ظازهاى ًظام هٌْسظی زاٍز           تیطرفاى

 ترًاهِ ریسی ٍ ًظارت تر اخرای آهَزغ ػضَ کویعیَى ًوایٌسُ زفتر آهَزؼْای فٌی ٍ حرفِ ای ضیغوی     حعي 

 هٌْسض ًاظرپرٍشُ ّای تاظیعات هکاًیکی ػضَ کویعیَى کارؼٌاض حَزُ حرفِ ا ی اهیر        لیالز هْرآتازی

  پیواًکارٍ هٌْسض ًاظر پرٍشّْای تاظیعات هکاًیکی ػضَ کویعیَى کارؼٌاض حَزُ حرفِ ای هحوس        قرتاًی

 آهَزغ ٍهٌْسض ًاظر پرٍشّْای تاظیعات هکاًیکی ػضَکویعیَىٌّرآهَز رضا         افؽازی ًصاز

 آهَزغ ٍاؼتغال زرهْارت ػضَکویعیَى ٌّرآهَز حَزُ هْارت هْسی      ثٌایی ػالن

 اهَزغ ٍ هسیریت ػضَ کویعیَى ٌّرآهَز حَزُ هْارت غالهرضا   رًدثرخیرًسُ

 اهَزغ ٍپیواًکارج رٍشُ ّای تاظیعات هکاًیکی ػضَکویعیَى حَزُ هْارتاظتازکار  خثار          افرا

ًگْساری تاظیعات هکاًیکی هسػَ اظتازکارؼاغل زرحرفِ حعي      قستیگی

 اخراٍ ًگْساری تاظیعات هکاًیکی هسػَ تکٌعیي ؼاغل زرحرفِ هحوسػلی  کریوی

 اخراٍ ًگْساری تاظیعات هکاًیکی هسػَ تکٌعیي ؼاغل زرحرفِ ػثاض         ثورترػ

 پیواًکار پرٍشّْای تاظیعات هکاًیکی هسػَ اظتازکارؼاغل زرحرفِ حویسرضا    حافظی

 اخراٍ ًگْساری تاظیعات هکاًیکی هسػَ اظتازکارؼاغل زرحرفِ هحوَز       ذلح

 ًصة ٍراُ اًسازی کَلرّای اظپلیت هسػَ کارؼٌاض حَزُ حرفِ ای خؼفر          فتحی

 ًصة ٍراُ اًسازی کَلرّای اظپلیت هسػَ تکٌعیي ؼاغل زرحرفِ رضا            ظثفی

 اهَزغ ٍ ًصة ٍراُ اًسازی پکیح ّای گرهایی هسػَ کارؼٌاض حَزُ حرفِ ای رضا            هحوسی تثار

 اهَزغ ًٍصة ٍراُ اًسازی ظیعتن ّای کف گرهایی هسػَ کارؼٌاض حَزُ حرفْای ٍحیس          زٍظتی

 آهَزغ ٍ هٌْسض ًاظرپرٍشّْای تاظیعات هکاًیکیهسػٌَّرآهَز احوس  هحوسی

 اهَزؼَ پیواًکارپرٍشُ ّای تاظیعات هکاًیکی هسػَ کارؼٌاض حَزُ حرفِ ای  هحوَز        چراخ

 ًقؽِ کؽی تاظیعات هکاًیکیمدعواستادکارشاغل درحرفه اتَالفضل     ؼریفیاى

:نظارت بر تدوين و فرايند اجرا و تاييد نهايي

 دفتر برنامه ريزي و تاليف  كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نوع همکارى
 در گروه
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مقدمه

هاي  در قرن حاضر تحول و پيشرفت علوم در كليه زمينه ها با شتابي روزافزون باعث شده است كه كشورها همگام با اين تحوالت و رشد فناوري

نوين، از دست آوردهاي آن در زمينه هاي مختلف در بخش هاي صنعتي ، توليدي، كشاورزي وخدمات  متناسب با شرايط فرهنگي، اقتصادي و 

اجتماعي وسياسي خود بهره برداري كنند و براي تربيت جوانان خالق و شايسته كه در آينده عهده دار مسئوليت هاي خطير و سنگين كشور 

،  مديران و كارشناسان فعلي تالش نمايند تا هر چه بهتر با طراحي و تفكر مدبرانه بستر مناسب را براي رشد و خالقيت آنان در خواهند بود

 تمامي ساحت ها فراهم سازند.

بنابر رسالتي  از آنجا كه بعد از انقالب شكوهمند اسالمي ضرورت ايجاب مي نمود كه يكي از اركان مهم كشورمان يعني وزارت آموزش و پرورش

در ساختار برنامه ها ايجاد نمايد، كه با گذشت  0731كه در تربيت نسل آينده بر عهده دارد طي سه دهه اخير اولين تغييرات بنيادين را در سال 

ن تفكر در به بعد اي 0737بيش از دو دهه و شتاب سريع فناوري ضرورت تغيير نظام هر چند با تاخير صورت گرفت ولي خوشبختانه در سال 

مسئولين جوانه زد كه بايد متناسب با توسعه صنعتي، كشاورزي و خدمات در نظام آموزشي اعم از آموزش عمومي و متوسطه براي تربيت نسل 

 دوم انقالب تغييرات اساسي در زمينه ساختار و محتواي برنامه درسي و تربيتي در حوزه يادگيري و كار و فناوري و همچنين كسب مهارت هاي

فني و غير فني براي ايجاد قابليت شايستگي در نسل جوان صورت گيرد. تا از جهات مختلف جوانان تربيت شده با داشتن ايمان و اعتقاد 

فرهنگي و مجهز به دانش و مهارت براي ورود به حرفه و شغل در جابجايي كشور و حتي ساير كشورهاي دوست و مسلمان با شايستگي و 

آفرين شوند.از اين رو با تدوين و تصويب سند برنامه درسي ملي و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و ساير اسناد  صالحيت الزم افتخار

، رياست محترم 2ساله و مقطع سه ساله متوسطه  3با توجه به اهداف تعيين شده براي آموزش عمومي در دو مقطع  0731باالدستي از سال 

يزي از جمله دفتر برنامه ريزي و تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي ماموريت اين كار ملي را ابالغ  فرمودند سازمان به دفاتر ذي ربط برنامه ر

نگي تا  اقدام  براي  اصالح  و بازنگري در آموزش هاي فني و حرفه اي با مطالعه تطبيقي و پژوهشي متناسب با توسعه چشم انداز اقتصادي، فره

و رهنمودهاي مقام رهبري و لحاظ نمودن اهداف اسناد باالدستي؛ طراحي و تدوين فرآيند برنامه ريزي درسي اين  0414و اجتماعي نظام تا سال  

 شاخه صورت پذيرد.

مرحله اول نيازسنجي حرفه  5با بررسي دنياي كار مراحل در دو بخش پنج مرحله اي انجام گرفت كه در  32در اين راستا از شروع تا پايان سال 

لي، طراحي مفهومي حرفه ، تحليل حرفه، تحليل وظايف و كارهاي مرتبط با  وظايف هر حرفه،  تدوين مسير حرفه اي ، تدوين استاندارد اي و شغ

شايستگي كه بر مبناي مسير توسعه حرفه اي در دنياي كار مرتبط با گروه شغلي طراحي و تدوين گرديد. در مرحله دوم ، طراحي مفهومي و 

؛ گروه بندي وظايف در سطح صالحيت ملي، گروه بندي كارهاي مرتبط با وظايف؛ تحليل مراحل كارها؛ تدوين استاندارد شرايط ارزشيابي حرفه 

بي انجام كارها؛ ارزشيابي عملكرد كارها و در نهايت تدوين استاندارد ارزشيابي حرفه بعنوان يك سند نهايي با عنوان سند استاندارد ارزشيا

ضمن اجراي  0737و    0732ن بازه زماني براساس يك فرآيند زمان بندي شده ويرايش اوليه انجام گرفت. در سال هاي تنظيم شد كه در اي

ه مطالعه و پژوهش براي طراحي فرآيند مربوط به اسناد دنياي آموزش به موازات آن بازنگر اصالح و اعتبار بخشي اسناد دنياي كار در هر گرو

م است انتشار اين اسناد مي تواند به نظام طبقه بندي مشاغل و توسعه حرفه ها براي ارتقاء صالحيت از سطوح شغلي انجام گرفت. آنچه مسل

كارگر ماهر تا سطح مديريت و مهندسي براي شاغلين تثبيت گردد و براي مخاطبان از جمله برنامه ريزان متخصص و مديران اجرايي در سطوح 

 فني و حرفه اي و مجريان آموزش مورد بهره برداري قرار گيرد.دانشگاهي؛ مديران اجرايي آموزش هاي 

تشكر و  حمد آقازاده هريسادر پايان بر خود الزم مي دانم از تالش مستمر و پيگير اعضاء شوراي تخصصي رشته و كارشناس آن آقاي 

زرگ پژوهشي را به اين جانب و سپاسگزاري نمايم. همچنين از آقاي دكتر محمديان رياست محترم سازمان كه ماموريت خطير اجراي اين طرح ب

پشتيبان  همكارانم محول و در فرايند اجرا تسهيالت الزم را براي تسريع در اجراي كار فراهم نمودند قدرداني نمايم. اميدوارم اين اسناد و اسناد

م كوچكي در حل مشكالت عظيم آن و اسناد دنياي آموزش كه در آينده تهيه مي شود بتواند مورد استفاده دست اندركاران قرار گيرد وگا

    آموزش هاي فني و حرفه اي كشور برداشته شود.

 احمدرضا دورانديش          

مديركل دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش                

۱



 ششم مرحلو 

رد  ارزشیابي حرهف طراحي مفهومي استاندا

Conceptual Design of Evaluation Occupational Standard

حشفِ/ ًیبص ػٌجي ؿغلي حشفِعشاحي  هفَْهي  حشفِتحلیل  يکبستكبلیف تحلیل 
تذٍيي اػتبًذاسد ؿبيؼتگي  

حشفِ

دًیبي کبس

اػتبًذاسد عشاحي هفَْهي  
اسصؿیبثي حشفِ

گشٍُ ثٌذي کبسّب تحلیل اػتبًذاسد ػولكشد
تذٍيي اػتبًذاسد اسصؿیبثي 

کبسّب
تذٍيي اػتبًذاسد اسصؿیبثي 

حشفِ

۲



دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

طراحی مفهومی استاندارد حرفه: ششممرحله -دنیای کار  

طراحی مفهومی استاندارد ارزشیابی حرفه در سطح صالحیت1-6نمون برگ   

 شرح موضوع ردیف

هٌظَر از ارزضياتي 1
Appraisalارزياتي            Assessmentسٌجص                       Evaluation زضياتيار

Testآزهَدى    Monitoring پايص              Measurement  اًدازُ گيري 

اػطاي گَاّيٌاهِ صالحيت  اػطاي گَاّيٌاهِ ضايستگي  ّدف از ارزضياتي 2

ضغل حرفِ گرٍُ کاري در حرفِ کار)تکليف کار( حرفِ هَضَع ارزضياتي 3

4 
ًَع ارزضياتي ترحسة اجساء ًظام 

يادگيري -ياددّي
تاثير  پياهد  ترًٍداد فرآيٌد  درًٍداد 

(ًگرش هْارت  جسء ًگر)داًص  کل ًگر )ضايستگي فٌي ٍ غير فٌي( رٍيکرد ارزضياتي 5

سازهاى ترًاهِ فرد )ًيرٍي کار(  ارزضياتي ضًَدُ 6

هالک هرجغ  ٌّجار هرجغ ػولکرد قثلي(-فراگير هحَر)ارزش افسٍدُهؼيار هقايسِ در ارزضياتي 7

ارزضياب گرٍُ هرتي  ّوتاياى کارفرها  ًيرٍي کار  ارزضياتي کٌٌدُ 8

پيگيراًِ در هحل کار  پاياًي  تکَيٌي  آغازيي  ًَع ارزضياتي تر حسة زهاى 9

ٍاگرا      ّوگرا ارزضياتي از هٌظر پاسخًَع  10

غير رسوي )غير هکتَب(  رسوي )هکتَب( ًَع ارزضياتي )رسوي/غيررسوي( 11

خارجي )تَسط هرکس هلي سٌجص(  داخلي )تَسط ارائِ دٌّدُ آهَزش( هرجؼيت ارزضياتي کٌٌدُ 12

ًسثي فاصلِ اي  رتثِ اي  اسوي  هقياض ّاي اًدازُ گيري 13

کوي  کيفي  ًَع ارزضياتي )کيفي/کوي( 14

غير هستقين  هستقين  ًَع ارزضياتي)هستقين/غير هستقين( 15

اتسارّاي سٌجص ٍ ارزضياتي 16

 360آزهَى   آزهَى ػولکردي  پرٍشُ ًوًَِ کار   پرسص هصاحثِ کارپَضِ

فْرست  هحک زًي  پصٍّص هَردي      آزهَى کتثي    هطاّدُ      گسارش رٍتريک   درجِ

 ....................کارگرٍّي     ايفاي ًقص ارائِ ٍارسي

17 

 سطَح ضايستگي جسءتؼداد 

سطح ضايستگي اًجام  4)تر هثٌاي 

کار(

224داًص

4 4 4 هْارت )ضٌاختي(

4 4 5 هْارت )رٍاى حرکتي(

544ًگرش

18 
هقياض ّاي استفادُ جْت قضاٍت 

 در رسيدى تِ  ضايستگي جسء
پٌج سطحي  چْار سطحي  سِ سطحي  خير( -دٍ  سطحي )تلي

19 
هقياض ّاي استفادُ جْت قضاٍت 

 ضايستگي 
پٌج سطحي  چْار سطحي  سِ سطحي  خير( -دٍ  سطحي )تلي

اجساء استاًدارد ارزضياتي حرفِ 20

تحليل استاًدارد ػولکرد کارّا گرٍُ تٌدي کارّا تؼييي رٍيکرد ٍ ًَع ارزضياتي 

تؼييي  تؼييي هؼيار اػطاي صالحيتتؼييي هؼيار ارزضياتي گرٍُ کاري تؼييي استاًدارد ارزضياتي کار 

تؼييي ضرايط سٌجص  اتسار ٍ رٍش سٌجص

سِ ًَتت دٍ ًَتت  يک ًَتت  حداکثر ًَتت ّاي ارزضياتي  21

ٍاحد  30ٍاحد  45ٍاحد  60 تؼداد ٍاحد ّا جْت اػطاي صالحيت 22

۳



 هفتم مرحلو 

 گروه بندی کاراه

Task   Grouping

حشفِ/ ًیبص ػٌجي ؿغلي حشفِعشاحي  هفَْهي  حشفِتحلیل  يکبستكبلیف تحلیل 
تذٍيي اػتبًذاسد ؿبيؼتگي  

حشفِ

دًیبي کبس

اػتبًذاسد عشاحي هفَْهي  
اسصؿیبثي حشفِ

گشٍُ ثٌذي کبسّب تحلیل اػتبًذاسد ػولكشد
تذٍيي اػتبًذاسد اسصؿیبثي 

کبسّب
تذٍيي اػتبًذاسد اسصؿیبثي 

حشفِ

۴



 گروه بندي شايستگي هاي و كارها براي ارزشيابي
 کارّا تٌذی گرٍُ: ّفتنهرحلِ -دًیای کار

 کارّا تٌذی گرٍُ 1-7ًوَى ترگ 

صفحِ   از  

L1سطح:79003121کذ:کارگر هاّر تأسیسات هکاًیکی ساختواىًام حرفِ:

هتصذی دستگاُ فیلتر ًام شغل: 

 آب
آب پوپکارگر ًام شغل: 

هتصذی حرارت ًام شغل: 

 هرکسی
تعویرکار تأسیساتًام شغل: 

ًَتت سَم 790027کذ شغل:   790022کذ شغل:   790020کذ شغل:   790029کذ شغل:   790021 کذ شغل:  

3231کذ کارّا:   کذ کارّا:  3731-3139کذ کارّا:   3030کذ کارّا:   3031کذ کارّا:   

03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:   

ًصة کٌٌذُ شَفاشًام شغل: 
لَلِ کش سیستن کف ًام شغل: 

 گرهایی

ًصاب پکیج شَفاش ًام شغل: 

 دیَاری

پکیج شَفاز ًام شغل: تعویرکار 

 دیَاری

ًَتت دٍم 790023کذ شغل:    790002کذ شغل:   790007کذ شغل:   790007کذ شغل:   790000کذ شغل:   

کذ کارّا:  1331کذ کارّا:   3737کذ کارّا:   3237کذ کارّا:   3231-3232   کذ کارّا:

03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:   

 

کش کوک لَلًِام شغل: 

ّا ٍ تَْیِ هطثَعسرٍیس

 

لَلِ کش سرٍیس ّا ًٍام شغل: 

تَْیِ هطثَع

 

 لَلِ کش شَفاشًام شغل: 

 

عایق تٌذ لَلِ ًام شغل: 

ًَتت اٍل   790007کذ شغل:       790002کذ شغل:     790000کذ شغل:     790009کذ شغل:     790001 کذ شغل:  

3937-3932کذ کارّا:     3930کذ کارّا:  3939کذ کارّا:   3931کذ کارّا:    3131    کذ کارّا:

03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:   9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:   

نام شغل : کارگر تاسیسات

نام شغل : تعمیرکار دستگاه 
تهویه

0601

نام شغل : متصدى شوفاژ

1002 -  0302

۵



گروه بندي شايستگي هاي و كارها براي ارزشيابي 

کارّا تٌذی گرٍُ: ّفتنهرحلِ -دًیای کار 

 کارّا تٌذی گرٍُ 1-7ًوَى ترگ        

صفحِ   از  

L2سطح:کذ: تَْیِ هطثَعکوک تکٌسیي ًام حرفِ:

ًصاب ٍ تعویرکار ًام شغل: 

 ایکَلرّای گازی پٌجرُ

کار رًصاب ٍ تعویًام شغل: 

 کَلرّای گازی اسپلیت
پوپ آبًام شغل: تعویرکار  هشعلًام شغل: تعویرکار 

سرپرست تأسیسات *ًام شغل: 

ترٍدتی ٍ حرارتی

ًَتت سَم 719727کذ شغل:  719722کذ شغل:   719720کذ شغل:   719729کذ شغل:   719721کذ شغل:   

1330-3239کذ کارّا:   1337-1332کذ کارّا:   1330کذ کارّا:   3732کذ کارّا:   3730   کذ کارّا:

03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:   

عایق کار تجْیسات ًام شغل: 

 حرارتی، تَْیِ ٍ تثریذ

ّای دستگاُکار ًصة  ًام شغل:

 خٌک کٌٌذُ ٍ تَْیِ

-ًصاب پخش کٌٌذًُام شغل: 

ّای تاتشی
هتصذی تَْیًِام شغل: 

ًَتت دٍم 719723کذ شغل:   719702کذ شغل:   719707کذ شغل:   719707کذ شغل:   719700 کذ شغل:  

3130کذ کارّا:   3739کذ کارّا:   3732-3237کذ کارّا:   3730-3232کذ کارّا:   3030کذ کارّا:   

03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:   

هتصذی ًصة ًام شغل: 

 تأسیسات
هکاًیسیي تأسیساتًام شغل:  شَفاش کارًام شغل:  کالکتَرسازًام شغل:  شَفاشًام شغل: تعویرکار 

ًَتت اٍل 719707کذ شغل:   719702کذ شغل:   719700کذ شغل:   719709کذ شغل:   719701کذ شغل:   

 3739کذ کارّا:   3937کذ کارّا:    3930کذ کارّا:    3037کذ کارّا:    3032کذ کارّا:   

03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:    03زهاى:    9ٍاحذ:   

نام شغل : مکانیک تهویه

۶

71270192



   هشتم و نهم مرحلو

رد ارزشیابي کاراه رد عملکرد  و  تدوین استاندا تحلیل استاندا

Performance Standard Analysis
&

Task Evaluation Standard Development

حشفِ/ ًیبص ػٌجي ؿغلي حشفِعشاحي  هفَْهي  حشفِتحلیل  يکبستكبلیف تحلیل 
تذٍيي اػتبًذاسد ؿبيؼتگي  

حشفِ

دًیبي کبس

اػتبًذاسد عشاحي هفَْهي  
اسصؿیبثي حشفِ

گشٍُ ثٌذي کبسّب تحلیل اػتبًذاسد ػولكشد
تذٍيي اػتبًذاسد اسصؿیبثي 

کبسّب
تذٍيي اػتبًذاسد اسصؿیبثي 

حشفِ
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ضواضُ هلی

:حطف72330191ِکس حطفِ
کاضگط هاّط تاسیسات 

هکاًیکی ساذتواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطثَع
گطٍُ کاضی

:کاض0101کس کاض
تطسین پالى لَلِ کطی 

پرص کٌٌسُ ّای گطهایی
هْاضتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

ٍجَز یک سایت کاهپیَتط- 1 

ًقطِ ّای هعواضی- 2 

 ساعت4: ظهاى - 3 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساظی ًقطِ ّای هعواضی - 1 

ایجاز الیِ ّای لَلِ کطی پرص کٌٌسُ ّا - 2 

فطاذَاًی تلَک ّا - 3 

تطسین ذطَط لَلِ کطی- 4 

اًساظُ گصاضی - 5 

پط کطزى جسٍل ٍ چاج ًقطِ- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

پاک کطزى زض، پاک کطزى اًساظُ گصاضی هعواضی ٍ ّاضَضّا، تغییط ضًگ الیِ زیَاض ٍ پٌجطُ ـ شذیطُ کطزى ـ تاظ کطزى فایل هعواضی- 1 

ایجاز الیِ لَلِ ضفت ـ ایجاز الیِ تطگطت ـ ایجاز الیِ ضازیاتَض ، کٌَکتَض، یًَیت ّیتط ـ ایجاز الیِ ضیط ـ ایجاز الیِ اًساظُ گصاضی- 2 

فطاذَاًی تلَک ضازیاتَض ، کٌَکتَض، یًَیت ّیتط ـ فطاذَاًی تلَک ضیط ـ جاًوایی تلَک ّا ـ تغییط هقیاس زض صَضت ًیاظ - 3 

تطسین ذط لَلِ ضفت ـ تطسین ذط لَلِ تطگطت  تط ضٍی پالى ـ تطسین ضایعضّا- 4 

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطت ـ اًساظُ گصاضی ضایعضّا ـ ًَضتي هطرصات پرص کٌٌسُ - 5 

تغییط ًام ًقطِ ـ ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ ـ کٌتطل کٌٌسُ ـ ًَضتي ضواضُ ًقطِ ـ شذیطُ ًقطِ ـ چاج ًقطِ- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کتثی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

کاهپیَتط ـ پطیٌتط ـ هیع کاهپیَتط ـ صٌسلی چطخ زاض ـ ًطم افعاض اتَکس اٍضجیٌال ـ پالتط 

:تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

تطسین ًقطِ لَلِ کطی پرص کٌٌسُ ّای گطهایی هطاتق زستَضالعول ططاح تا ًطم : استاًساضز عولکطز کاض

افعاض اتَکس

:ًَتت اٍل :تاضید اضظضیاتی
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:ًَتت اٍل:تاضید اضظضیاتیضواضُ هلی

کاضگط هاّط تاسیسات:حطف72330191ِکس حطفِ

هکاًیکی ساذتواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطثَع
گطٍُ کاضی

:کاض0101کس کاض
تطسین پالى لَلِ کطی 

پرص کٌٌسُ ّای گطهایی
هْاضتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کاض)اضظضیاتی کاض 
تلی
ذیط

:هعیاض ضایستگی اًجام کاض  

4 ٍ 3ٍ 2ٍ 1 اظ هطاحل  2 کسة حساقل ًوطُ 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ ًگطش , تْساضت , ایوٌی,  اظ ترص ضایستگی ّای غیط فٌی 2 کسة حساقل ًوطُ 

 اظ هطاحل کاض2کسة حساقل هیاًگیي 

 زقیق30ِ: ظهاى

ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ، کٌتطل کٌٌسُ، ضواضُ ًقطِ، شذیطُ- تغییط ًام زضست

چاج ًقطِ- ًقطِ 

کٌتطل کٌٌسُ ٍ ضواضُ ًقطِ- ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ - تغییط ًام قاتل قثَل

ًاتَاًی زض تغییط ًام ٍ ًَضتي جسٍلًازضست

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیط فٌی 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ, تْساضت

ًگطش

تَجِ تِ ظیثایی - ضعایت اضگًََهی - ضعایت ایوٌی فطزی ٍ زستگاُ 

سٌجیسى ٍ آظهَزى ضاتطِ کاض ٍ فٌاٍضی- ًقطِ 

ضعایت هَاضز ایوٌی ٍ اضگًََهی

عایت ًکطزى هَاز ایوٌی ٍ اضگًََهی

عولیات تکویلی6

سٌجیسى ٍ اظهَزى ضاتطِ تیي کاض ٍ

تَجِ تِ ظیثایی ًقطِ ـ ضعایت - فٌاٍضی 

ایوٌی زستگاُ ـ ضعایت اضگًََهی ٍ ایوٌی 

فطزی

عولکطز زضست

عولکطز قاتل قثَل

عولکطز ًازضست

تطسین لَلِ تطگطت- تطسین لَلِ ضفت تطسین قاتل قثَل

ًاتَاًی زض تطسین لَلِ ضفت ٍ تطگطتتطسین ًازضست

ایجاز الیِ لَلِ تطگطت  ایجاز الیِ اًساظُ گصاضی- ایجاز الیِ لَلِ ضفت ایجاز قاتل قثَل الیِ ّا

ًاتَاًی زض ایجاز الیِ لَلِ ضفت ٍ تطگطت ٍ الیِ اًساظُ گصاضیًاتَاًی زض ایجاز الیِ ّا

3
فطاذَاًی تلَک ّای 

پرص کٌٌسُ

تطًاهِ اتَکس ًصة ضسُ 

ًقطِ هعواضی ٍ الیِ ّای ایجاز ضسُ

 زقیق30ِ: ظهاى

جاًوایی تلَک ّا- فطاذَاًی تلَک ضیط - فطاذَاًی تلَک پرص کٌٌسُ فطاذَاًی زضست تلَک ّا

تغییط هقیاس- جاًوایی تلَک ّا - فطاذَاًی تلَک پرص کٌٌسُ فطاذَاًی قاتل قثَل تلَک ّا

ًاتَاًی زض فطاذَاًی تلَک پرص کٌٌسُ ٍ جاًوایی آًْافطاذَاًی ًازضست تلَک ّا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تطسین ًقطِ لَلِ کطی پرص کٌٌسُ ّای گطهایی هطاتق زستَضالعول ططاح تا ًطم : استاًساضز عولکطز کاض

افعاض اتَکس

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
آهازُ ساظی ًقطِ ّای 

پرص کٌٌسُ ّا

 ًطم افعاض اتَکسCDکاهپیَتط، 

سایت کاهپیَتطی 

 زقیق30ِ: ظهاى

تغییط ضًگ- پاک کطزى الیِ ّای زض، اًساظُ گصاضی ّاضَض ٍ هثلواى آهازُ ساظی زضست ًقطِ ّا

شذیطُ ًقطِ تا ًام جسیس- الیِ زیَاض ٍ پٌجطُ 

پاک کطزى هثلواى ٍ ّاضَض ٍ اًساظُ گصاضیآهازُ ساظی قاتل قثَل ًقطِ

عسم تَاًایی زض پاک کطزى هثلواى یا ّاضَض ٍ اًساظُ گصاضیًاتَاًی زض آهازُ ساظی ًقطِ ّا

2
ایجاز الیِ ّای لَلِ 

کطی پرص کٌٌسُ ّا

تطًاهِ اتَکس ًصة ضسُ 

ًقطِ هعواضی اصالح ضسُ

 زقیق30ِ: ظهاى

ایجاز الیِ پرص کٌٌسُ- ایجاز الیِ لَلِ تطگطت - ایجاز الیِ لَلِ ضفت ایجاز زضست الیِ ّا

ایجاز الیِ اًساظُ گصاضی- ایجاز الیِ ضیط - 

4

تطسین ذطَط لَلِ

کطی آب گطم ضفت ٍ

تطگطت

تطًاهِ اتَکس 

 زقیق90ِ: ظهاى

تطسین ضایعضّا- تطسین لَلِ ضفت ، تطسین لَلِ تطگطت تطسین زضست

اًساظُ گصاضی لَلِ ضفت ٍ تطگطتاًساظُ گصاضی قاتل قثَل

ًاتَاًی زض اًساظُ گصاضی لَلِ ضفت ٍ تطگطتاًساظُ گصاضی ًازضست

5
اًساظُ گصاضی سایع 

لَلِ ّا
 زقیق30ِ: ظهاى

اًساظُ گصاضی ضایعض ٍ ًَضتي- اًساظُ گصاضی لَلِ ضفت ٍ تطگطت اًساظُ گصاضی زضست

هطرصات پرص کٌٌسُ
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ضواضُ هلی

:حطف72330191ِکس حطفِ
کاضگط هاّط تاسیسات 

هکاًیکی ساذتواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطبَع
گطٍُ کاضی

:کاض0102کس کاض
 تطسین ًقطِ ّای لَلِ

کطی ضایعضّا
هْاضتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

تطسین لَلِ کطی ضایعض زیاگطام طبقات با ًطم افعاض اتَکس هطابق با زستَضالعول ططاح: استاًساضز عولکطز کاض

:ًَبت اٍل :تاضید اضظضیابی

:تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 501

:شرايط اوجام کار -1

ٍجَز یک سایت کاهپیَتط- 1 

 ساعت4: ظهاى - 2 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساظی کاض- 1 

ایجاز الیِ ّای ضایعضّا- 2 

تطسین ذطَط لَلِ کطی ضایعضّا- 3 

فطاذَاًی ضیط- 4 

اًساظُ گصاضی ٍ ًگاضش هتي- 5 

پط کطزى جسٍل ٍ چاپ ًقطِ- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

بعضگٌوایی ٍ کَچک ًوایی صفحِ تطسین- ایجاز صفحِ جسیس - 1 

ایجاز الیِ اًساظُ گصاضی- ایجاز الیِ لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ـ ایجاز الیِ ضیط ـ ایجاز الیِ ذط طبقات - 2 

تطسین ذطَط لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ـ تطسین ذط طبقات- 3 

جاًوایی ضیطّا- فطاذَاًی بلَک ضیط ـ  تغییط هقیاس -  4 

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ـ ًَضتي هطرصات ضایعضزیاگطام- 5 

تغییط ًام ًقطِ ـ ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ ـ کٌتطل کٌٌسُ ـ ًَضتي ضواضُ ًقطِ ـ شذیطُ ًقطِ ـ چاپ ًقطِ- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کتبی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

کاهپیَتط ـ پطیٌتط ـ هیع کاهپیَتط ـ صٌسلی چطخ زاض ـ ًطم افعاض اتَکس اٍضجیٌال ـ پالتط 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو  
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:ًَبت اٍل:تاضید اضظضیابیضواضُ هلی

کاضگط هاّط تاسیسات:حطف72330191ِکس حطفِ

هکاًیکی ساذتواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطبَع
گطٍُ کاضی

:کاض0102کس کاض
 تطسین ًقطِ ّای لَلِ

کطی ضایعضّا
هْاضتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

ًاتَاًی زض اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ آتص ًطاًیاًساظُ گصاضی ًازضست

5
اًساظُ گصاضی سایع 

لَلِ ّا

سایت کاهیپَتط

 زقیق30ِ: ظهاى
اًساظُ گصاضی زضست

فطاذَاًی بلَک ّا4

سایت کاهیپَتط

فایل بلَک ّا

 زقیق30ِ: ظهاى

فطاذَاًی- جاًوایی  آتص ًطاًی - تغییط هقیاس - فطاذَاًی بلَک ضیط فطاذَاًی زضست

بلَک

ایجاز الیِ ّای ضایعضّا2
سایت کاهپیَتط

 زقیق30ِ: ظهاى

- ایجاز الیِ لَلِ ّای آتص ًطاًی - ایجاز الیِ ّای لَلِ ضفت ٍ بطگطت ایجاز زضست الیِ ّای ضایعضّا

ایجاز الیِ ذط طبقات- ایجاز الیِ اًساظُ گصاضی - ایجاز الیِ ضیط 

- بعضگ ًوایی ٍ کَچک ًوایی صفحِ تطسین - ایجاز صفحِ جسیس آهازُ ساظی زضست

تعییي ٍاحس ًوایص ٍ تطسین

ًاتَاًی زض ایجاز صفحِ جسیسآهازُ ساظی ًازضست

آهازُ ساظی ًقط1ِ

بطًاهِ اتَکس ًصب ضسُ

سایت کاهپیَتطی 

 زقیق30ِ: ظهاى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تطسین لَلِ کطی ضایعض زیاگطام طبقات با ًطم افعاض اتَکس هطابق با زستَضالعول ططاح:  استاًساضز عولکطز کاض

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

تطسین ذطَط لَلِ ضفت ٍ بطگطتتطسین قابل قبَل

ًاتَاًی زض تطسین ذطَط لَلِ ضفت ٍ بطگطتتطسین ًازضست

3
تطسین ذطَط لَلِ

کطی ضایعضّا

کطٍکی ًقطِ

سایت کاهیپَتط

 زقیق90ِ: ظهاى

تطسین- تطسین ذط طبقات - تطسین ذطَط لَلِ ضفت ٍ بطگطت تطسین زضست

ذطَط لَلِ آتص ًطاًی

ایجاز الیِ ّای  لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطتایجاز قابل قبَل الیِ ّای ضایعضّا

ًاتَاًی زض ایجاز الیِ ّای لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطتایجاز ًازضست الیِ ّای ضایعضّا

سایت کاهیپَتط

 زقیق30ِ: ظهاى

چاپ ًقطِ- ًَضتي هتي با فًَت زضست ٍ شذیطُ ًقطِ پطکطزى زضست جسٍل

شذیطُ ًقطِ- ًَضتي هتي با فًَت زضستپط کطزى قابل قبَل جسٍل

ًاتَاًی زض ًَضتي هتي ٍ شذیطُ ًقطًِاتَاًی پط کطزى جسٍل

عولیات تکویلی6

جاًوایی- فطاذَاًی بلَک ضیط فطاذَاًی قابل قبَل

ًاتَاًی زض فطاذَاًی بلَک ضیطفطاذَاًی ًازضست

(ضایستگی اًجام کاض)اضظضیابی کاض 
بلی
ذیط

:هعیاض ضایستگی اًجام کاض  

5 ٍ 3ٍ 2ٍ 1 اظ هطاحل  2 کسب حساقل ًوطُ 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ ًگطش , بْساضت , ایوٌی,  اظ برص ضایستگی ّای غیط فٌی 2 کسب حساقل ًوطُ 

 اظ هطاحل کاض2کسب حساقل هیاًگیي 

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیط فٌی 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ, بْساضت

ًگطش

هعافیت - ضعایت ایوٌی فطزی ٍ زستگاُ - بِ کاضگیطی فٌاٍضی هٌاسب 

ضعایت ظیبایی ًقطِ- اضگٌَهی 

هعافیت اضگًََهی- ضعایت ایوٌی فطزی- بِ کاضگیطی فٌاٍضی هٌاسب 

ضعایت ایوٌی فطزی- ًاتَاًی زض بِ کاضگیطی فٌاٍضی هٌاسب 

ضعایت -بِ کاضگیطی فٌاٍضی هٌاسب 

ضعایت ایوٌی زستگاُ ـ - ایوٌی فطزی

ضعایت ظیبایی ًقطِ- ضعایت اضگًََهی

عولکطز زضست

عولکطز قابل قبَل

عولکطز ًازضست

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ آتص ًطاًی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو  
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ضواضُ هلی

:حطف71270192ِکس حطفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطبَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

هکاًیکی
گطٍُ کاضی

:کاض0103کس کاض
 تطسین پالى لَلِ کطی 

تَْیِ هطبَع
هْاضتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

تطسین ًقطِ ّای لَلِ کطی في کَیل ، َّاساظ ٍ کَلط گاظی هطابق زستَضالعول : استاًساضز عولکطز کاض

هٌْسس ططاح با ًطم افعاض اتَکس

:ًَبت اٍل :تاضید اضظضیابی

:شرايط اوجام کار -1

ٍجَز یک سایت کاهپیَتط- 1 

ًقطِ ّای هعواضی- 2 

 ساعت4: ظهاى - 3 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساظی ًقطِ ّای هعواضی - 1 

ایجاز الیِ ّای لَلِ کطی تَْیِ هطبَع- 2 

فطاذَاًی بلَک ّا - 3 

تطسین ذطَط لَلِ کطی- 4 

اًساظُ گصاضی - 5 

عولیات تکویلی- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

پاک کطزى زض، پاک کطزى اًساظُ گصاضی هعواضی ٍ ّاضَضّا، تغییط ضًگ الیِ زیَاض ٍ پٌجطُ ـ شذیطُ کطزى- 1 

ایجاز الیِ لَلِ ضفت ـ ایجاز الیِ بطگطت في کَیل ٍ َّاساظ، زضیي، کَلط گاظی، ضیط ٍ الیِ اًساظُ گصاضی- 2 

فطاذَاًی بلَک  في کَیل ٍ َّاساظ، کَلط گاظی، ضیط ـ جاًوایی بلَک ّا ـ تغییط هقیاس بلَک ّا- 3 

تطسین ذط لَلِ ضفت ـ تطسین ذط لَلِ بطگطت في کَیل ، َّاساظ، کَلط گاظی ٍ زضیي- 4 

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت في کَیل ، َّاساظ، زضیي، کَلط گاظی- 5 

تغییط ًام ًقطِ ـ ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ ـ کٌتطل کٌٌسُ ـ  ضواضُ ًقطِ ـ شذیطُ ًقطِ ـ چاپ ًقطِ- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کتبی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

کاهپیَتط ـ پطیٌتط ضًگی ـ هیع کاهپیَتط ـ صٌسلی چطخ زاض ـ ًطم افعاض اتَکس اٍضجیٌال ـ پالتط 

:تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   
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:ًَبت اٍل:تاضید اضظضیابیضواضُ هلی

کوک تکٌسیي تَْیِ:حطف71270192ِکس حطفِ

هطبَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

هکاًیکی
گطٍُ کاضی

:کاض0103کس کاض
 تطسین پالى لَلِ کطی 

تَْیِ هطبَع
هْاضتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
تطسین ذطَط لَلِ

کطی

بطًاهِ اتَکس 

 زقیق90ِ: ظهاى

تطسین لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت في کَیل ٍ َّاساظ ٍ لَلِ ّای کَلطتطسین زضست

گاظی ٍ زضیي

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ زضیياًساظُ گصاضی قابل قبَل

ًاتَاًی زض اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ زضیياًساظُ گصاضی ًازضست

 زقیق30ِ: ظهاىاًساظُ گصاضی5

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ زضیي ٍ َّاساظ ٍ ًَضتياًساظُ گصاضی زضست

هطرصات زستگاُ ّا

2
ایجاز الیِ ّای لَلِ 

ّای تَْیِ هطبَع

بطًاهِ اتَکس ًصب ضسُ 

ًقطِ ّای هعواضی اصالح ضسُ

 زقیق30ِ: ظهاى

کَلط- ایجاز الیِ لَلِ بطگطت ٍ زضیي، في کَیل - ایجاز الیِ لَلِ ضفت ایجاز زضست الیِ ّا

اًساظُ گصاضی- ضیط - َّاساظ - گاظی 

پاک کطزى هبلواى ٍ ّاضَض ٍ اًساظُ گصاضیآهازُ ساظی قابل قبَل ًقطِ

عسم تَاًایی زض پاک کطزى الیِ ّای هبلواى یا ّاضَضًاتَاًی زض آهازُ ساظی ًقطِ ّا

1
آهازُ ساظی ًقطِ ّای 

هعواضی

 ًطم افعاض اتَکسCDکاهپیَتط، 

سایت کاهپیَتطی 

 زقیق30ِ: ظهاى

تغییط ضًگ- پاک کطزى الیِ ّای زض، اًساظُ گصاضی ّاضَض ٍ هبلواى آهازُ ساظی زضست ًقطِ ّا

شذیطُ ًقطِ با ًام جسیس- الیِ زیَاض ٍ پٌجطُ 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تطسین ًقطِ ّای لَلِ کطی في کَیل ، َّاساظ ٍ کَلط گاظی هطابق زستَضالعول :  استاًساضز عولکطز کاض

هٌْسس ططاح با ًطم افعاض اتَکس

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

جاًوایی بلَک ّا- فطاذَاًی بلَک ّافطاذَاًی قابل قبَل بلَک ّا

ًاتَاًی زض فطاذَاًی بلَک ّا ٍجاًوایی بلَک ّافطاذَاًی ًازضست بلَک ّا

فطاذَاًی بلَک ّا3

بطًاهِ اتَکس ًصب ضسُ 

ًقطِ هعواضی ٍ الیِ ّای ایجاز ضسُ

 زقیق30ِ: ظهاى

تغییط هقیاس- ضیطّا- کَلطگاظی - َّاساظ - فطاذَاًی بلَک في کَیل فطاذَاًی زضست بلَک ّا

بلَک ٍ جاًوایی بلَک ّا

اًساظُ گصاضی- َّاساظ - ایجاز الیِ ضیط ایجاز قابل قبَل الیِ ّا

ًاتَاًی زض ایجاز الیِ لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ ضیطّاًاتَاًی زض ایجاز الیِ ّا

تطسین لَلِ بطگطت ٍ زضیي- تطسین لَلِ ضفت تطسین قابل قبَل

ًاتَاًی زض تطسین لَلِ ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ زضیيتطسین ًازضست

ًاتَاًی زض تغییط ًام ٍ ًَضتي جسٍل ًاتَاًی زض پط کطزى  جسٍل

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیط فٌی 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ, بْساضت

ًگطش

تَجِ بِ ظیبایی - ضعایت اضگًََهی - ضعایت ایوٌی فطزی ٍ زستگاُ 

سٌجیسى ٍ آظهَزى ضابطِ کاض ٍ فٌاٍضی- ًقطِ 

ضعایت هَاضز ایوٌی ٍ اضگًََهی

ضعایت ًکطزى هَاز ایوٌی ٍ اضگًََهی

عولیات تکویلی6

سٌجیسى ٍ آظهَزى ضابطِ بیي کاض ٍ

تَجِ بِ ظیبایی ًقطِ ـ ضعایت - فٌاٍضی 

ایوٌی زستگاُ ـ ضعایت اضگًََهی ٍ ایوٌی 

فطزی

عولکطز زضست

عولکطز قابل قبَل

عولکطز ًازضست

(ضایستگی اًجام کاض)اضظضیابی کاض 
بلی
ذیط

:هعیاض ضایستگی اًجام کاض  

4 ٍ 3ٍ 2ٍ 1 اظ هطاحل  2 کسب حساقل ًوطُ 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ ًگطش , بْساضت , ایوٌی,  اظ برص ضایستگی ّای غیط فٌی 2 کسب حساقل ًوطُ 

 اظ هطاحل کاض2کسب حساقل هیاًگیي 

 زقیق30ِ: ظهاى

ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ، کٌتطل کٌٌسُ، ضواضُ ًقطِ، شذیطُ- تغییط ًام پط کطزى زضست جسٍل

چاپ ًقطِ- ًقطِ 

کٌتطل کٌٌسُ ٍ شذیطُ ًقطِ- ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ - تغییط ًام پط کطزى قابل قبَل جسٍل

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   
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ضواضُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطبَع:حطف31150493ِکس حطفِ

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطبَع
گطٍُ کاضی

:کاض0104کس کاض
 تطسین ًقطِ ّای کاًال 

کطی تَْیِ هطبَع
هْاضتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

ٍجَز یک سایت کاهپیَتط- 1 

ًقطِ ّای هعواضی- 2 

 ساعت4: ظهاى - 3 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساظی ًقطِ ّای هعواضی - 1 

ایجاز الیِ ّای کاًال کطی- 2 

تطسین ذطَط لَلِ کطی- 3 

فطاذَاًی بلَک ّا- 4 

اًساظُ گصاضی - 5 

عولیات تکویلی- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

پاک کطزى زض، پاک کطزى اًساظُ گصاضی هعواضی ٍ ّاضَضّا، تغییط ضًگ زیَاض ٍ پٌجطُ ـ شذیطُ کطزى- 1 

ایجاز الیِ ّای کاًال َّای  ضفت  ٍ بطگطت ، َّای تاظُ ، اًساظُ گصاضی- 2 

تطسین ذطَط کاًال کطی َّای ضفت ٍ بطگطت في کَیل ، َّای تاظُ-  3 

جاًوایی ٍ تغییط هقیاس بلَک ّا- فطاذَاًی بلَک زضیچِ ّای َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ فایط زهپط - 4 

اًساظُ گصاضی کاًال ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُ ٍ ًَضتي هطرصات زضیچِ ّا- 5 

تغییط ًام ًقطِ ـ ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ ـ کٌتطل کٌٌسُ ـ  ضواضُ ًقطِ ـ شذیطُ ًقطِ ـ چاپ ًقطِ- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کتبی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

کاهپیَتط ـ پطیٌتط ضًگی ـ هیع کاهپیَتط ـ صٌسلی چطخ زاض ـ ًطم افعاض اتَکس اٍضجیٌال ـ پالتط 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

0606

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

تطسین ًقطِ ّای کاًال َّای ضفت، بطگطت ٍ َّای تاظُ طبق زستَضالعول ططاح با : استاًساضز عولکطز کاض

ًطم افعاض ًقطِ کطی اتَکس

:ًَبت اٍل :تاضید اضظضیابی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   
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:ًَبت اٍل:تاضید اضظضیابیضواضُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطبَع:حطف31150493ِکس حطفِ

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطبَع
گطٍُ کاضی

:کاض0104کس کاض
 تطسین ًقطِ ّای کاًال 

کطی تَْیِ هطبَع
هْاضتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کاض)اضظضیابی کاض 
بلی
ذیط

:هعیاض ضایستگی اًجام کاض  

4 ٍ 3ٍ 2ٍ 1 اظ هطاحل  2 کسب حساقل ًوطُ 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ ًگطش , بْساضت , ایوٌی,  اظ برص ضایستگی ّای غیط فٌی 2 کسب حساقل ًوطُ 

 اظ هطاحل کاض2کسب حساقل هیاًگیي 

 زقیق30ِ: ظهاى

ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ، کٌتطل کٌٌسُ، ضواضُ ًقطِ، شذیطُ- تغییط ًام پط کطزى زضست جسٍل

چاپ ًقطِ- ًقطِ 

ضواضُ ًقطِ- کٌتطل کٌٌسُ - تغییط ًام تطسین کٌٌسُ پط کطزى قابل قبَل جسٍل

ًاتَاًی زض تغییط ًام تطسین کٌٌسُ ٍ ًَضتي جسٍل ًاتَاًی زض پط کطزى  جسٍل

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیط فٌی 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ, بْساضت

ًگطش

تَجِ بِ ظیبایی - ضعایت اضگًََهی - ضعایت ایوٌی فطزی ٍ زستگاُ 

سٌجیسى ٍ آظهَزى ضابطِ کاض ٍ فٌاٍضی- ًقطِ 

ضعایت هَاضز ایوٌی ٍ اضگًََهی

ضعایت ًکطزى هَاز ایوٌی ٍ اضگًََهی

عولیات تکویلی6

سٌجیسى ٍ آظهَزى ضابطِ بیي کاض ٍ

تَجِ بِ ظیبایی ًقطِ ـ ضعایت - فٌاٍضی 

ایوٌی زستگاُ ـ ضعایت اضگًََهی ٍ ایوٌی 

فطزی

عولکطز زضست

عولکطز قابل قبَل

عولکطز ًازضست

تطسین کاًال َّای ضفت ٍ بطگطتتطسین قابل قبَل

ًاتَاًی زض تطسین کاًال ّای ضفت ٍ بطگطتتطسین ًازضست

ایجاز الیِ کاًال َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُایجاز قابل قبَل الیِ ّا

ًاتَاًی زض ایجاز الیِ کاًال  َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُ ٍ فایطًاتَاًی زض ایجاز الیِ ّا

زهپط

3
فطاذَاًی بلَک ّای 

کاًال کطی

بطًاهِ اتَکس 

 زقیق30ِ: ظهاى

جاًوایی زضیچِ ّا ٍ تغییط- فطاذَاًی بلَک زضیچِ ّای ضفت ٍ بطگطت فطاذَاًی زضست بلَک ّا

هقیاس بلَک ّا

فطاذَاًی زضیچِ ّا ّای َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُ ٍ جاًواییفطاذَاًی قابل قبَل بلَک ّا

زضیچِ ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُ- عسم تَاًایی زض فطاذَاًی بلَک فطاذَاًی ًازضست بلَک ّا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تطسین ًقطِ ّای کاًال َّای ضفت، بطگطت ٍ َّای تاظُ طبق زستَضالعول ططاح با : استاًساضز عولکطز کاض

ًطم افعاض ًقطِ کطی اتَکس

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
آهازُ ساظی ًقطِ ّای 

هعواضی

 ًطم افعاض اتَکسCDکاهپیَتط، 

سایت کاهپیَتطی 

 زقیق30ِ: ظهاى

تغییط ضًگ- پاک کطزى الیِ ّای زض، اًساظُ گصاضی ّاضَض ٍ هبلواى آهازُ ساظی زضست ًقطِ ّا

شذیطُ ًقطِ با ًام جسیس- الیِ زیَاض ٍ پٌجطُ 

پاک کطزى هبلواى ٍ ّاضَض ٍ اًساظُ گصاضیآهازُ ساظی قابل قبَل ًقطِ

عسم تَاًایی زض پاک کطزى الیِ ّای هبلواى یا ّاضَضًاتَاًی زض آهازُ ساظی ًقطِ ّا

2
ایجاز الیِ ّای کاًال 

کطی

بطًاهِ اتَکس ًصب ضسُ 

ًقطِ ّای هعواضی اصالح ضسُ

 زقیق30ِ: ظهاى

ایجاز الیِ کاًال َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُ ٍ زضیچِ ّا ٍ اًساظُایجاز زضست الیِ ّا

گصاضی

4
تطسین ذطَط کاًال 

کطی

بطًاهِ اتَکس 

 زقیق90ِ: ظهاى

تطسین کاًال َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُتطسین زضست

اًساظُ گصاضی کاًال ّای َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُاًساظُ گصاضی قابل قبَل

ًاتَاًی زض اًساظُ گصاضی کاًال ّای َّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُاًساظُ گصاضی ًازضست

 زقیق30ِ: ظهاىاًساظُ گصاضی5

اًساظُ گصاضی کاًال ّای ضفت ٍ بطگطت ٍ َّای تاظُ ٍ ًَضتي هطرصاتاًساظُ گصاضی زضست

زضیچِ ّا

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   
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ضواضُ هلی

:حطف31150493ِکس حطفِ
کاضگط هاّط تاسیسات 

هکاًیکی
L3سطح صالحیت

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطبَع
گطٍُ کاضی

:کاض0105کس کاض
تطسین ًقطِ ّای کاًال 

ترلیِ َّای آلَزُ
هْاضتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

تطسین ًقطِ ّای کاًال ترلیِ َّای آلَزُ طبق زستَضالعول ططاح با ًطم افعاض ًقطِ:  استاًساضز عولکطز کاض

کطی اتَکس

:ًَبت اٍل :تاضید اضظضیابی

:شرايط اوجام کار -1

ٍجَز یک سایت کاهپیَتط- 1 

ًقطِ ّای هعواضی- 2 

 ساعت4: ظهاى - 3 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساظی ًقطِ ّای هعواضی - 1 

ایجاز الیِ ّای کاًال َّای آلَزُ- 2 

تطسین ذطَط  کاًال َّای آلَزُ- 3 

فطاذَاًی بلَک ّا- 4 

اًساظُ گصاضی - 5 

عولیات تکویلی- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

پاک کطزى زض، پاک کطزى اًساظُ گصاضی هعواضی ٍ ّاضَضّا، تغییط ضًگ زیَاض ٍ پٌجطُ ـ شذیطُ کطزى- 1 

ایجاز الیِ ّای کاًال َّای تاظُ ، اًساظُ گصاضی- 2 

تطسین ذطَط کاًال ّای ترلیِ َّای آلَزُ-  3 

فطاذَاًی بلَک زضیچِ ّای ترلیِ َّا ٍ  جاًوایی ٍ تغییط هقیاس بلَک ّا- 4 

اًساظُ گصاضی کاًال کطی ترلیِ َّای آلَزُ ٍ ًَضتي هطرصات زضیچِ ّا- 5 

تغییط ًام ًقطِ ـ ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ ـ کٌتطل کٌٌسُ ـ  ضواضُ ًقطِ ـ شذیطُ ًقطِ ـ چاپ ًقطِ- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کتبی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

کاهپیَتط ـ پطیٌتط ضًگی ـ هیع کاهپیَتط ـ صٌسلی چطخ زاض ـ ًطم افعاض اتَکس اٍضجیٌال ـ پالتط 

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0605

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۶



:ًَبت اٍل:تاضید اضظضیابیضواضُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطبَع:حطف31150493ِکس حطفِ

:ٍظیف01ِکس ٍظیفِ
ًقطِ کطی تأسیسات

تَْیِ هطبَع
گطٍُ کاضی

:کاض0105کس کاض
تطسین ًقطِ ّای کاًال 

ترلیِ َّای آلَزُ
هْاضتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
تطسین ذطَط کاًال 

کطی

بطًاهِ اتَکس 

 زقیق90ِ: ظهاى

تطسین کاًال کطی َّای آلَزُ با هقیاستطسین زضست ذطَط

اًساظُ گصاضی کاًال ترلیِ َّااًساظُ گصاضی قابل قبَل

ًاتَاًی زض اًساظُ گصاضی کاًال ترلیِ َّااًساظُ گصاضی ًازضست

 زقیق30ِ: ظهاىاًساظُ گصاضی5

اًساظُ گصاضی کاًال ترلیِ َّا ٍ ًَضتي هطرصات زضیچِ ّااًساظُ گصاضی زضست

2
ایجاز الیِ ّای کاًال 

کطی

بطًاهِ اتَکس

ًقطِ  هعواضی اصالح ضسُ

 زقیق30ِ: ظهاى

ایجاز الیِ کاًال ترلیِ َّا، زضیچِ ّا ٍ اًساظُ گصاضیایجاز زضست الیِ ّا

پاک کطزى هبلواى ٍ ّاضَض ٍ اًساظُ گصاضیآهازُ ساظی قابل قبَل ًقطِ

عسم تَاًایی زض پاک کطزى هبلواى، ّاضَض ٍ اًساظُ گصاضیًاتَاًی زض آهازُ ساظی ًقطِ ّا

1
آهازُ ساظی ًقطِ ّای 

هعواضی

 ًطم افعاض اتَکسCDکاهپیَتط، 

سایت کاهپیَتطی 

 زقیق30ِ: ظهاى

تغییط ضًگ- پاک کطزى الیِ ّای زض، اًساظُ گصاضی ّاضَض ٍ هبلواى آهازُ ساظی زضست ًقطِ ّا

شذیطُ ًقطِ با ًام جسیس- الیِ زیَاض ٍ پٌجطُ 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تطسین ًقطِ ّای کاًال ترلیِ َّای آلَزُ طبق زستَضالعول ططاح با ًطم افعاض ًقطِ:  استاًساضز عولکطز کاض

کطی اتَکس

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

فطاذَاًی بلَک زضیچِ ّا ، جاًواییفطاذَاًی قابل قبَل بلَک ّا

ًاتَاًی زض فطاذَاًی بلَک زضیچِ ّا ، جاًواییفطاذَاًی ًازضست بلَک ّا

فطاذَاًی بلَک ّا3
بطًاهِ اتَکس 

 زقیق30ِ: ظهاى

فطاذَاًی بلَک زضیچِ ّا ، جاًوایی ٍ تغییط هقیاس بلَک ّافطاذَاًی زضست بلَک ّا

ایجاز الیِ کاًال ترلیِ َّاایجاز قابل قبَل الیِ ّا

ًاتَاًی زض ایجاز الیِ کاًال ترلیِ َّاًاتَاًی زض ایجاز الیِ ّا

تطسین کاًال کطی َّای آلَزُتطسین قابل قبَل ذطَط

ًاتَاًی زض تطسین کاًال کطی َّای آلَزُتطسین ًازضست ذطَط

ًاتَاًی زض تغییط ًام تطسین کٌٌسُ ٍ ًَضتي جسٍل ًاتَاًی زض پط کطزى  جسٍل

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیط فٌی 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ, بْساضت

ًگطش

تَجِ بِ ظیبایی - ضعایت اضگًََهی - ضعایت ایوٌی فطزی ٍ زستگاُ 

سٌجیسى ٍ آظهَزى ضابطِ کاض ٍ فٌاٍضی- ًقطِ 

ضعایت هَاضز ایوٌی ٍ اضگًََهی

ضعایت ًکطزى هَاز ایوٌی ٍ اضگًََهی

عولیات تکویلی6

سٌجیسى ٍ آظهَزى ضابطِ بیي کاض ٍ

تَجِ بِ ظیبایی ًقطِ ـ ضعایت - فٌاٍضی 

ایوٌی زستگاُ ـ ضعایت اضگًََهی ٍ ایوٌی 

فطزی

عولکطز زضست

عولکطز قابل قبَل

عولکطز ًازضست

(ضایستگی اًجام کاض)اضظضیابی کاض 
بلی
ذیط

:هعیاض ضایستگی اًجام کاض  

4 ٍ 3ٍ 2ٍ 1 اظ هطاحل  2 کسب حساقل ًوطُ 

تَجْات ظیست هحیطی ٍ ًگطش , بْساضت , ایوٌی,  اظ برص ضایستگی ّای غیط فٌی 2 کسب حساقل ًوطُ 

 اظ هطاحل کاض2کسب حساقل هیاًگیي 

 زقیق30ِ: ظهاى

ًَضتي ًام تطسین کٌٌسُ، کٌتطل کٌٌسُ، ضواضُ ًقطِ، شذیطُ- تغییط ًام پط کطزى زضست جسٍل

چاپ ًقطِ- ًقطِ 

ضواضُ ًقطِ- کٌتطل کٌٌسُ - تغییط ًام تطسین کٌٌسُ پط کطزى قابل قبَل جسٍل

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۷



ضواضُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع:حطف31150493ِکس حطفِ

:ٍظيف01ِکس ٍظيفِ
ًقطِ کطی تأسيسات

تَْيِ هطثَع
گطٍُ کاضی

:کاض0106کس کاض
تطسين ًقطِ ّای 

هَتَضذاًِ تَْيِ هطثَع
هْاضتسطح ضايستگی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

تطسين ًقطِ ّای هَتَضذاًِ تَْيِ هطثَع اعن اظ چيسهاى ٍ فلَزياگطام هطاتق :  استاًساضز عولكطز کاض

زستَضالعول ططاح تا ًطم افعاض اتَکس

:ًَتت اٍل :تاضيد اضظضياتی

:شرايط اوجام کار -1

ٍجَز سايت کاهپيَتط- 1 

 ساعت4: ظهاى - 2 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساظی ًقطِ ّای هعواضی - 1 

ايجاز اليِ ّای لَلِ ّا ٍ زستگاُ ّا- 2 

فطاذَاًی تلَک ّا- 3 

تطسين ذطَط لَلِ کطی هَتَضذاًِ- 4 

اًساظُ گصاضی ًقطِ هَتَضذاًِ- 5 

عوليات تكويلی- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

تعضگ ًوايی ٍ کَچک ًوايی صفحِ تطسين- ايجاز صفحِ جسيس - 1 

ايجاز اليِ ّای لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطت في کَيل، ضفت ٍ تطگطت ، آب گطم هصطفی، ذط طثقات ٍ اًساظُ گصاضی- 2 

فطاذَاًی تلَک زستگاُ ّای تَْيِ هطثَع، ضيطّا ٍ جاًوايی ٍ تغييط هقياس تلَک ّا- 3 

تطسين ذطَط لَلِ کطی لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطت في کَيل ٍ آب گطم هصطفی ، ذط طثقات ٍ زضيي-  4 

اًساظُ گصاضی لَلِ ّا ٍ ًَضتي هطرصات زستگاُ ّا- 5 

تغييط ًام ًقطِ ـ ًَضتي ًام تطسين کٌٌسُ ـ کٌتطل کٌٌسُ ـ  ضواضُ ًقطِ ـ شذيطُ ًقطِ ـ چاج ًقطِ- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کتثی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

کاهپيَتط ـ پطيٌتط ضًگی ـ هيع کاهپيَتط ـ صٌسلی چطخ زاض ـ ًطم افعاض اتَکس اٍضجيٌال ـ پالتط 

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0108 ٍ 0107

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

18



:ًَتت اٍل:تاضيد اضظضياتیضواضُ هلی

کاضگط هاّط تاسيسات:حطف31150493ِکس حطفِ

هكاًيكی
L3سطح صالحيت

:ٍظيف01ِکس ٍظيفِ
ًقطِ کطی تأسيسات

تَْيِ هطثَع
گطٍُ کاضی

:کاض0106کس کاض
تطسين ًقطِ ّای 

هَتَضذاًِ تَْيِ هطثَع
هْاضتسطح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
تطسين ذطَط لَلِ

کطی هَتَضذاًِ

سايت ًقطِ

 زقيق90ِ: ظهاى

تطسين زضست

اًساظُ گصاضی5
سايت کاهپيَتط

 زقيق30ِ: ظهاى

تطسين ذطَط لَلِ کطی ضفت ٍ تطگطت

ًاتَاًی زض تطسين ذطَط لَلِ کطی ضفت ٍ تطگطت

ًاتَاًی زض ًَضتي ًام تطسين کٌٌسُ، کٌتطل کٌٌسُ، ضواضُ ًقطًِاتَاًی پط کطزى جسٍل

, ايوٌی, ضايستگی ّای غيط فٌی 

تَجْات ظيست هحيطی ٍ, تْساضت

ًگطش

ضعايت - ضعايت ايوٌی فطزی ٍ زستگاُ - تِ کاضگيطی فٌاٍضی هٌاسة 

ضعايت ظيثايی ًقطِ- اضگًََهی 

ضعايت اضگًََهی- ضعايت ايوٌی فطزی- تِ کاضگيطی فٌاٍضی هٌاسة 

ضعايت ايوٌی فطزی- ًاتَاًی زض تِ کاضگيطی فٌاٍضی هٌاسة 

فطاذَاًی قاتل قثَل

ًاتَاًی زض فطاذَاًی تلَک ضيط ٍ زستگاُ ّافطاذَاًی ًازضست

تطسين قاتل قثَل

تطسين ًازضست

زضيي- تطسين ذط طثقات - تطسين ذطَط لَلِ ضفت ٍ تطگطت 

اًساظُ گصاضی لَلِ ّااًساظُ گصاضی قاتل قثَل

ًاتَاًی زض اًساظُ گصاضی لَلِ ّااًساظُ گصاضی ًازضست

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ٍ ًَضتي هطرصات زستگاُ ّااًساظُ گصاضی زضست

- تعضگ ًوايی ٍ کَچک ًوايی صفحِ تطسين - ايجاز صفحِ جسيس آهازُ ساظی زضست

تعييي ٍاحس ًوايص ٍ تطسين

ًاتَاًی زض ايجاز صفحِ جسيسآهازُ ساظی ًازضست

آهازُ ساظی ًقط1ِ

سايت کاهپيَتط

تطًاهِ اتَکس ًصة ضسُ

 زقيق30ِ: ظهاى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تطسين ًقطِ ّای هَتَضذاًِ تَْيِ هطثَع اعن اظ چيسهاى ٍ فلَزياگطام هطاتق :   استاًساضز عولكطز کاض

زستَضالعول ططاح تا ًطم افعاض اتَکس

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
فطاذَاًی تلَک ّای 

ًقطِ هَتَضذاًِ

سايت کاهپيَتط

 زقيق30ِ: ظهاى

فطاذَاًی زضست

ايجاز اليِ ّای  لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطتايجاز قاتل قثَل اليِ ّای ضايعضّا

ًاتَاًی زض ايجاز اليِ ّای لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطتايجاز ًازضست اليِ ّای ضايعضّا

زستگاُ ّا- فطاذَاًی تلَک ضيط 

2
ايجاز اليِ ّای لَلِ ّا 

ٍ زستگاُ ّا

سايت کاهپيَتط

 زقيق30ِ: ظهاى

ايجاز- اليِ زستگاُ ّا ذط طثقِ - ايجاز اليِ ّای لَلِ ضفت ٍ تطگطت ايجاز زضست اليِ ّای ضايعضّا

ايجاز اليِ اًساظُ گصاضی- اليِ ضيط 

جاًوايی ٍ تغييط هقياس- ضيطّا - فطاذَاًی زستگاُ ّای هَتَضذاًِ 

عوليات تكويلی6

ضعايت -تِ کاضگيطی فٌاٍضی هٌاسة 

ضعايت ايوٌی زستگاُ ـ - ايوٌی فطزی

ضعايت ظيثايی ًقطِ- ضعايت اضگًََهی

عولكطز زضست

عولكطز قاتل قثَل

عولكطز ًازضست

(ضايستگی اًجام کاض)اضظضياتی کاض 
تلی
ذيط

:هعياض ضايستگی اًجام کاض  

4 ٍ 3ٍ 2ٍ 1 اظ هطاحل  2 کسة حساقل ًوطُ 

تَجْات ظيست هحيطی ٍ ًگطش , تْساضت , ايوٌی,  اظ ترص ضايستگی ّای غيط فٌی 2 کسة حساقل ًوطُ 

 اظ هطاحل کاض2کسة حساقل هياًگيي 

سايت کاهپيَتط

 زقيق30ِ: ظهاى

ًَضتي ًام تطسين کٌٌسُ، کٌتطل کٌٌسُ، ضواضُ ًقطِ، چاج ًقطِپطکطزى زضست جسٍل

ًَضتي ًام تطسين کٌٌسُ، کٌتطل کٌٌسُ، ضواضُ ًقطِپط کطزى قاتل قثَل جسٍل

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۹



ضوارُ هلی

L3سطح صالحيرزكٌسيي زَْيِ هطثَع:حزف31150493ِکس حزفِ

:ٍظيف01ِکس ٍظيفِ
ًقطِ کطی زأسيساذ

زَْيِ هطثَع
گزٍُ کاری

:کار0107کس کار
ززسين ًقطِ جشئياذ 

ًصة زسسگاُ ّای زَْيِ

هطثَع

هْارذسطح ضايسسگی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ززسين ًقطِ جشئياذ ًصة زسسگاُ ّای زَْيِ هطثَع طثق زسسَرالعول هٌْسس :  اسساًسارز عولكزز کار

طزاح تا ًزم افشار ازَکس

:ًَتر اٍل :زاريد ارسضياتی

:شرايط اوجام کار -1

ٍجَز ساير کاهديَزز- 1 

 ساعر4: سهاى - 2 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساسی- 1 

ايجاز اليِ ّای ًقطِ جشئياذ- 2 

فزاذَاًی تلَک ّای ًقطِ جشئياذ- 3 

ززسين ذطَط لَلِ کطی ًقطِ جشئياذ- 4 

اًساسُ گذاری ٍ ًگارش هسي- 5 

خز کززى جسٍل ٍ چاج ًقطِ- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

تشرگ ًوايی ٍ کَچک ًوايی صفحِ ًوايص- ايجاز صفحِ جسيس - 1 

(چيلز، َّاساس، تزج ذٌک کي، خوح ّای سهيٌی ٍ ذطی، کاًال، لَلِ ، ضيز)ايجاز اليِ زسسگاُ ّای زَْيِ هطثَع - 2 

(چيلز، َّاساس، تزج ذٌک کي، خوح ّای سهيٌی ٍ ذطی، زريچِ)فزاذَاًی تلَک زسسگاُ ّای زَْيِ هطثَع - 3 

ززسين ذطَط ًقطِ ّای جشئياذ هكاًيكی ٍ الكسزيكی زسسگاُ ّای زَْيِ هطثَع-  4 

اًساسُ گذاری لَلِ ّا ٍ کاًال ّا ٍ ًَضسي هطرصاذ زسسگاُ ّا- 5 

(ًام ززسين کٌٌسُ، کٌسزل کٌٌسُ، ضوارُ ًقطِ، ًام خزٍصُ )خز کززى هطرصاذ زاذل جسٍل - 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کسثی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

کاهديَزز ـ خزيٌسز رًگی ـ هيش کاهديَزز ـ صٌسلی چزخ زار ـ ًزم افشار ازَکس اٍرجيٌال ـ خالزز 

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0108 ٍ 0106

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

2۰



:ًَتر اٍل:زاريد ارسضياتیضوارُ هلی

کارگز هاّز زاسيساذ:حزف31150493ِکس حزفِ

هكاًيكی
L3سطح صالحير

:ٍظيف01ِکس ٍظيفِ
ًقطِ کطی زأسيساذ

زَْيِ هطثَع
گزٍُ کاری

:کار0107کس کار
ززسين ًقطِ جشئياذ 

ًصة زسسگاُ ّای زَْيِ

هطثَع

هْارذسطح ضايسسگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
ززسين ذطَط ًقطِ

جشئياذ

ساير کاهديَزز

ًقطِ جشئياذ

 زقيق90ِ: سهاى

ززسين زرسر

اًساسُ گذاری5
ساير کاهديَزز

 زقيق30ِ: سهاى

ززسين ًقطِ جشئياذ هكاًيكی

ًازَاًی زر ززسين ًقطِ جشئياذ هكاًيكی

-ضوارُ ًقطِ - کٌسزل کٌٌسُ -  ًازَاًی ًَضسي هطرصاذ ززسين کٌٌسُ ًازَاًی خز کززى جسٍل

 چاج ًقطِ

, ايوٌی, ضايسسگی ّای غيز فٌی 

زَجْاذ سيسر هحيطی ٍ, تْساضر

ًگزش

رعاير - رعاير ايوٌی فززی ٍ زسسگاُ - تِ کارگيزی فٌاٍری هٌاسة 

رعاير سيثايی ًقطِ- ارگًََهی 

رعاير ارگًََهی- رعاير ايوٌی فززی- تِ کارگيزی فٌاٍری هٌاسة 

رعاير ايوٌی فززی- ًازَاًی زر تِ کارگيزی فٌاٍری هٌاسة 

فزاذَاًی قاتل قثَل تلَک ّا

ًازَاًی زر فزاذَاًی تلَک ضيز ٍ زسسگاُ ّافزاذَاًی ًازرسر

ززسين قاتل قثَل

ززسين ًازرسر

ززسين ًقطِ جشئياذ هكاًيكی ٍ الكسزيكی

اًساسُ گذاری لَلِ ّااًساسُ گذاری قاتل قثَل

ًازَاًی زر اًساسُ گذاری لَلِ ّااًساسُ گذاری ًازرسر

اًساسُ گذاری لَلِ ّا ٍ ًَضسي هطرصاذ زسسگاُ ّااًساسُ گذاری زرسر

- تشرگ ًوايی ٍ کَچک ًوايی صفحِ ززسين - ايجاز صفحِ جسيس آهازُ ساسی زرسر

زعييي ٍاحس ًوايص ٍ ززسين

ًازَاًی زر ايجاز صفحِ جسيسآهازُ ساسی ًازرسر

آهازُ ساسی ًقط1ِ

ساير کاهديَزز

تزًاهِ ازَکس ًصة ضسُ

 زقيق30ِ: سهاى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

ززسين ًقطِ جشئياذ ًصة زسسگاُ ّای زَْيِ هطثَع طثق زسسَرالعول هٌْسس :   اسساًسارز عولكزز کار

طزاح تا ًزم افشار ازَکس

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
فزاذَاًی تلَک ّای 

ًقطِ جشئياذ

ساير کاهديَزز

 زقيق30ِ: سهاى

فزاذَاًی زرسر تلَک ّا

ايجاز اليِ ّای  لَلِ ّای رفر ٍ تزگطر زَْيِايجاز قاتل قثَل اليِ

- سزٍيس ّای تْساضسی - زسسگاُ زَْيِ هطثَع - فزاذَاًی تلَک ضيز ايجاز ًازرسر اليِ ّا

سين ّای الكسزيكی- خوح - کٌسزل ّا 

ًازَاًی زر فزاذَاًی زسسگاُ ّای زَْيِ هطثَع

2
ايجاز اليِ ّای ًقطِ

جشئياذ

ساير کاهديَزز

 زقيق30ِ: سهاى

لَلِ ّای- زسسگاُ ، لَلِ ّای رفر ٍ تزگطر - ايجاز اليِ ذط سهيي ايجاز زرسر اليِ ّا

آب گزم هصزفی ضيزّا- رفر ٍ تزگطر زَْيِ 

فزاذَاًی زسسگاُ ّای زَْيِ هطثَع

عولياذ زكويلی6

رعاير -تِ کارگيزی فٌاٍری هٌاسة 

رعاير ايوٌی زسسگاُ ـ - ايوٌی فززی

رعاير سيثايی ًقطِ- رعاير ارگًََهی

عولكزز زرسر

عولكزز قاتل قثَل

عولكزز ًازرسر

(ضايسسگی اًجام کار)ارسضياتی کار 
تلی
ذيز

:هعيار ضايسسگی اًجام کار  

4 ٍ 3ٍ 2ٍ 1 اس هزاحل  2 کسة حساقل ًوزُ 

زَجْاذ سيسر هحيطی ٍ ًگزش , تْساضر , ايوٌی,  اس ترص ضايسسگی ّای غيز فٌی 2 کسة حساقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حساقل هياًگيي 

ساير کاهديَزز

 زقيق30ِ: سهاى

چاج - ضوارُ ًقطِ - کٌسزل کٌٌسُ - ًَضسي هطرصاذ ززسين کٌٌسُ خزکززى زرسر جسٍل

ًقطِ

چاج - ضوارُ ًقطِ - کٌسزل کٌٌسُ - ًَضسي هطرصاذ ززسين کٌٌسُ خز کززى قاتل قثَل جسٍل

ًقطِ

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۲۱



ضواضُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع:حطف31150493ِکس حطفِ

:ٍظيف01ِکس ٍظيفِ
ًقطِ کطی تأسيسات

تَْيِ هطثَع
گطٍُ کاضی

هْاضتسطح ضايستگیتطثيق ضطايط اجطا تا ًقطِ:کاض0108کس کاض

:شرايط اوجام كار -1

ٍجَز يک سايت کاهپيَتط- 1 

ًقطِ ّای هعواضی- 2 

 ساعت3: ظهاى - 3 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

آهازُ ساظی- 1 

تطسين ذطَط - 2 

اًساظُ گصاضی - 3 

پط کطزى جسٍل ٍ چاج ًقطِ- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

Save asتاظ کطزى ًقطِ اصلی ٍ پاک کطزى قسوت ّايی کِ تغييط ًوَزُ ٍ تغييط ًام ًقطِ ٍ کپی تا تطًاهِ - 1 

.تطسين قسوت ّايی اظ لَلِ کطی ٍ يا کاًال کطی کِ تغييط ًوَزُ است- 2 

.اًساظُ گصاضی قسوت ّايی اظ ًقطِ کِ تغييط ًثَزُ است- 3 

تغييط هطرصات جسٍل ضاهل ضواضُ ًقطِ، تطسين کٌٌسُ ٍ کٌتطل کٌٌسُ- 4 

چاج ًقطِ- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ کتثی ـ ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

کاهپيَتط ـ پطيٌتط ضًگی ـ هيع کاهپيَتط ـ صٌسلی چطخ زاض ـ ًطم افعاض اتَکس اٍضجيٌال 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0107 ٍ 0106

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

تا تَجِ تِ تغييطات اًجام ضسُ زض اجطا (اظتيلت)تْيِ ًقطِ ّای چَى ساذت :  استاًساضز عولكطز کاض

:ًَتت اٍل :تاضيد اضظضياتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

33



:ًَتت اٍل:تاضيد اضظضياتیضواضُ هلی

کاضگط هاّط تاسيسات:حطف31150493ِکس حطفِ

هكاًيكی
L3سطح صالحيت

:ٍظيف01ِکس ٍظيفِ
ًقطِ کطی تأسيسات

تَْيِ هطثَع
گطٍُ کاضی

هْاضتسطح ضايستگیتطثيق ضطايط اجطا تا ًقطِ:کاض0108کس کاض

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام کاض)اضظضياتی کاض 
تلی
ذيط

:هعياض ضايستگی اًجام کاض  

4ٍ 2ٍ 1 اظ هطاحل  2 کسة حساقل ًوطُ 

تَجْات ظيست هحيطی ٍ ًگطش , تْساضت , ايوٌی,  اظ ترص ضايستگی ّای غيط فٌی 2 کسة حساقل ًوطُ 

 اظ هطاحل کاض2کسة حساقل هياًگيي 

6

سٌجيسى ٍ آظهَزى ضاتطِ تيي کاض ٍ

فٌاٍضی، تَجِ تِ ظيثايی ًقطِ، ضعايت 

ايوٌی زستگاُ، ضعايت اضگًََهی ٍ ايوٌی 

فطزی

عولكطز زضست

عولكطز قاتل قثَل

عولكطز ًازضست

اًساظُ گصاضی3
سايت کاهپيَتط

 زقيق30ِ: ظهاى

اًساظُ گصاضی زضست

تطسين لَلِ کطی ضفت ٍ تطگطت ، في کَيل ، آب گطم هصطفیتطسين قاتل قثَل

ًاتَاًی زض تطسين لَلِ کطی ضفت ٍ تطگطت في کَيل ٍ آب گطم هصطفیتطسين ًازضست

اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطت ٍ کاًال کطی

2
تطسين ذطَط ًقطِ

جعئيات

سايت کاهپيَتط

کطٍکی آهازُ ضسُ

 زقيق90ِ: ظهاى

تطسين لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطت في کَيل، آب گطم ، تْساضت، کاًالتطسين زضست

کطی

اًساظُ گصاضی لَلِ ضفت ٍ تطگطت ٍ کاًال کطی ٍ ًَضتي هطرصات 

زستگاُ

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تا تَجِ تِ تغييطات اًجام ضسُ زض اجطا (اظتيلت)تْيِ ًقطِ ّای چَى ساذت :   استاًساضز عولكطز کاض

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

آهازُ ساظی ًقط1ِ

سايت کاهپيَتط

تطًاهِ اتَکس ًصة ضسُ

تايل اصلی ًقطِ

 زقيق30ِ: ظهاى

تاظ کطزى ًقطِ اصلی ٍ تغييط ًام ًقطِ ٍ ايجاز کپی ًقطِ ٍ زستَضآهازُ ساظی زضست

save as

ًاتَاًی زض تاظ کطزى ًقطِ اصلی ٍ شذيطُ ًقطِآهازُ ساظی ًازضست

اًساظُ گصاضی قاتل قثَل

ًاتَاًی زض اًساظُ گصاضی لَلِ ّای ضفت ٍ تطگطت ٍ کاًال کطیاًساظُ گصاضی ًازضست

پط کطزى قاتل قثَل جسٍل

ًاتَاًی پط کطزى جسٍل

تغييط ًام تطسين کٌٌسُ ، کٌتطل کٌٌسُ ، ضواضُ ًقطِ، شذيطُ ٍ چاج 

ًقطِ

عوليات تكويلی4
سايت کاهپيَتط

 زقيق30ِ: ظهاى

پطکطزى زضست جسٍل

5

تغييط ًام تطسين کٌٌسُ ، کٌتطل کٌٌسُ ، ضواضُ ًقطِ

ًاتَاًی زض تغييط ًام کٌتطل کٌٌسُ ٍ تطسين کٌٌسُ ، ضواضُ ًقطِ

, ايوٌی, ضايستگی ّای غيط فٌی 

تَجْات ظيست هحيطی ٍ, تْساضت

ًگطش

ضعايت ايوٌی فطزی ٍ زستگاُ، ضعايت اضگًََهی ، تَجِ تِ ظيثايی ًقطِ، 

سٌجيسى ٍ آظهَزى ضاتطِ کاض ٍ فٌاٍضی

ضعايت هَاضز ايوٌی ٍ اضگًََهی

ضعايت ًكطزى هَاضز ايوٌی ٍ اضگًََهی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

23



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِمس حرفِ
مارگر هاّر تأسیسات 

هناًینی ساذتواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِمس ٍظیفِ

 لَلِ مطی تاسیسات

 تَْيِ هطثَع زاذل

ساذتواى

گرٍُ ماری

:مار0201مس مار
 آهازُ سازی تستر لَلِ

مطی
هْارتسطح ضايستگی

:شرايط اوجام كار -1

فضای مارگاّی استاًسارز- 1 

مف ٍ زيَار ترای اًجام لَلِ مطی تَمار - 2

 ساعت4: زهاى - 3

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

رًگ ريسی هسیر، عالهت زًی هحل تست ّا رٍی زيَار، عالهت هحل عثَر لَلِ ّا از زيَارّا- 1 

سَراخ ماری رٍی زيَار، سَراذناری مف- 2 

ساذت ساپَرت، ًصة ساپَرت هطاتق ًقطِ- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

تعییي هسیر- 1 

آهازُ سازی تستر اجرايی- 2 

ساپَرت تٌسی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ چل لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

زريل، رمتی فاير، هتِ الواسِ ٍ آٌّی، هاسل جَش ماری، قلن ٍ چنص، ًد ٍ ريسواى ٍ تراز، لَلِ تر، پرٍفیل تراتر ًقطِ، رًگ، گچ، هتر، آچار لَلِ گیر 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0202

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

آهازُ سازی هسیر عثَر لَلِ ّا تراتر ًقطِ اجرايی ٍ ساذت ٍ ًصة ساپَرت ّا:  استاًسارز عولنرز مار

:ًَتت اٍل :تاريد ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو 

۲۴



:ًَتت اٍل:تاريد ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِمس حرفِ
مارگر هاّر تأسیسات

هناًینی ساذتواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِمس ٍظیفِ

 لَلِ مطی تاسیسات

 تَْيِ هطثَع زاذل

ساذتواى

گرٍُ ماری

:مار0201مس مار
 آهازُ سازی تستر لَلِ

مطی
هْارتسطح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام مار)ارزضیاتی مار 
تلی
ذیر

:هعیار ضايستگی اًجام مار  

3ٍ 1 از هراحل  2 مسة حساقل ًورُ 

تَجْات زيست هحیطی ٍ ًگرش , تْساضت , ايوٌی,  از ترص ضايستگی ّای غیر فٌی 2 مسة حساقل ًورُ 

 از هراحل مار2مسة حساقل هیاًگیي 

6

اًتراب فٌاٍری هٌاسة، فْن ًیازهٌسی 

ّای مار، 

مفص ايوٌی، زستنص، لثاس مار، عیٌل 

سفیس، اًتراب هسیری تا حساقل 

سَراذناری ٍ مٌسُ ماری

عولنرز زرست

عولنرز قاتل قثَل

عولنرز ًازرست

ساپَرت تٌسی3

رمتی فاير جَش ماری، ًقطِ، هاسل، 

عیٌل، مفص ايوٌی، ًرزتاى

ريسواى، تراز، اًَاع پرٍفیل 

 زقیق90ِ: زهاى

ساپَرت تٌسی زرست

سَراخ ماری ٍ مٌسُ ماری تِ اًسازُ قطر ٍ غالف لَلِ  تا حساقل ذراتیآهازُ سازی قاتل قثَل تستر اجرايی

سَراخ ٍ مٌسُ ماری تسٍى تَجِ تِ قطر ٍ ذراتی  تیص از اًسازُآهازُ سازی ًازرست تستر اجرايی

ساذت ساپَرت ٍ ًصة تِ صَرت تراز ٍ تا رعايت فاصلِ

2
آهازُ سازی تستر 

اجرايی

قلن، چنص، زريل

هتِ الواسِ ، تیل، ملٌگ

 ساعت2: زهاى

سَراخ ماری تِ اًسازُ قطر ٍ غالف لَلِ مِ تِ ًازك ماری ٍ ًوايِ آسیةآهازُ سازی زرست تستر اجرايی

ًرسس ٍ تا استفازُ زرست از اتسار

ساپَرت سازی تر اساس ًقطِ جسئیات ٍ ًصة آى تِ صَرت تراز  ٍ تا 

رعايت فاصلِ

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی

آهازُ سازی هسیر عثَر لَلِ ّا تراتر ًقطِ اجرايی ٍ ساذت ٍ ًصة ساپَرت ّا:  استاًسارز عولنرز مار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

تعییي هسیر1
ًقطِ، رًگ، گچ، هتر

 زقیق30ِ: زهاى

ذط مطی زرست تر اساس ًقطِ ، عالهت زًی هحل تست ّا، عالهتهسیرياتی زرست

زًی هحل عثَر لَلِ ّا

ذط مطی زرست تر اساس هحل پرص مٌٌسُ ّا ، عالهت زًی هحلهسیرياتی قاتل قثَل

تست ّا

ًاتَاًی زر تعییي هسیرهسیرياتی  ًازرست

ساپَرت تٌسی قاتل قثَل

ًاتَاًی زر ساذت ٍ ًصة ساپَرتساپَرت تٌسی ًازرست

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زيست هحیطی ٍ, تْساضت

ًگرش

اًتراب فٌاٍری هٌاسة، فْن ًیازهٌسی مار ، استفازُ از ٍسايل ايوٌی، 

اًتراب هسیر هٌاسة

اًتراب هسیر هٌاسة، فْن، ًیازهٌسی ّای مار

عسم رعايت هسائل ايوٌی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو 

۲۵



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْيِ هطثَع داخل

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0202کذ کار
ٍ  آهادُ سازی لَلِ

فیتیٌگ
هْارتسطح ضايستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

آهادُ سازی لَلِ ٍ فیتیٌگ تا استفادُ از اتسارّای حفاظت لَلِ، لَلِ تر ٍ حذيذُ:  استاًذارد عولکرد کار

تراساس ًقطِ ٍ رعايت اصَل حفاظت ٍ ترش ٍ حذيذُ کاری لَلِ

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

دستگاُ حذيذُ دستی ٍ هاضیٌی- 4ٍسايل اًذازُ گیری هاًٌذ هتر - 3لَازم رًگ آهیسی ٍ ًَار ٍ پرايور - 2فضای کارگاّی استاًذارد - 1 

 ساعت4: زهاى - 3

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تویس کاری، زًگ زدايی، زدى ضذ رًگ، رًگ آهیسی يا پرايور ٍ ًَار قیچی- 1 

اًذازُ گیری، ترش کاری تِ رٍش دستی، ترش کاری تِ رٍش هاضیٌی- 2 

اتصال لَلِ ّای غیر فلسی- اتصال جَضی- حذيذُ کاری دستی سر لَلِ ّا، حذيذُ کاری هاضیٌی ، اتصال دًذُ ای - 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

حفاظت لَلِ در تراتر خَردگی- 1 

ترش کاری ٍ خوکاری- 2 

اتصال لَلِ ٍ فیتیٌگ- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

کتثی- ضفاّی - علوی ـ چک لیست  

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

گیرُ، لَلِ گیر، لَلِ تر، کواى ارُ، خن کي ّیذرٍلیکی دستی، فرچِ سیوی، ضذ زًگ، قلن هَ، سٌثادُ دستی، ترس سیوی، هتر، تراز، ًقطِ اجرايی تیٌر، هادُ  ًفتی ترای تویس کردى ، لَلِ

فَالدی يا پلیوری

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0201

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو 

26



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْيِ هطثَع داخل

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0202کذ کار
ٍ  آهادُ سازی لَلِ

فیتیٌگ
هْارتسطح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زيست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

اًتخاب فٌاٍری هٌاسة، فْن ًیازهٌذی کار ، استفادُ از ٍسايل ايوٌی، 

پرّیس از دفع هَاد ًفتی، دقت
اًتخاب فٌاٍری هٌاسة، فْن ًیازهٌذی کار ، استفادُ از ٍسايل ايوٌی، 

دقت

عذم رعايت هسائل ايوٌی فردی

اتصال قاتل قثَل

تعذاد، طَل ٍ عوق ٍ کیفیت اًذازُ ًثاضذاتصال ًادرست

زدى ضذ زًگ- تویسکاری حفاظت قاتل قثَل لَلِ

زدى ضذ زًگ تذٍى تویس کاریحفاظت غیر قاتل قثَل لَلِ

1
حفاظت لَلِ ّا در تراتر 

خَردگی

-قلن هَ- لَلِ فَالدی- تیٌر- ضذ زًگ

 پارچِ 

 دقیق60ِزهاى 

رًگ آهیسی يا پرايور ٍ ًَار پیچی- زدى ضذ زًگ - تویسکاری حفاظت درست لَلِ

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

آهادُ سازی لَلِ ٍ فیتیٌگ تا استفادُ از اتسارّای حفاظت لَلِ، لَلِ تر ٍ حذيذُ:  استاًذارد عولکرد کار

تراساس ًقطِ ٍ رعايت اصَل حفاظت ٍ ترش ٍ حذيذُ کاری لَلِ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

اتصال لَلِ ٍ فیتیٌگ3

گیرُ - حذيذُ- لَلِ فَالدی –ًقطِ 

- تَضي در پَش- آچار ضالقی- لَلِ

خویر کٌف

 ساعت1:  زهاى

اتصال درست

اًذازُ گیری تا يک ساًتی هتر خطا، ترضکاری ، خوکاریترش کاری ٍ خوکاری قاتل قثَل

ًاتَاًی در اًذازُ گیری ترش ٍ خوکاریترش کاری ٍ خوکاری ًادرست

-تعذاد طَل، کیفیت دًذُ اًذازُ تاضذ، عوق دًذُ کوتر يا تیطتر تاضذ

کیفیت جَش

2
ترش کاری لَلِ ٍ خن 

کاری

- گیرُ- کواى ارُ- ًقطِ- لَلِ فَالدی

ترقَ- لَلِ تر- هتر- لَلِ گیر- سِ پايِ

لَلِ دستی - خن کي ّیذرٍلیکی

 ساعت2: زهاى

اًذازُ گیری تذٍى خطا، ترش کاری، ترقَکاری، خن کاریترش کاری ٍ خوکاری درست

کیفیت -کیفیت جَش- تعذاد، طَل، عوق ٍ کیفیت دًذُ اًذازُ تاضذ

اتصال

6

اًتخاب فٌاٍری هٌاسة، فْن ًیازهٌذی 

ّای کار، 

- دستکص- عیٌک سفیذ- هاسک تٌفسی

- دقت - پیص گیری از دفع هَاد ًفتی 

صرفِ جَيی

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

(ضايستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضايستگی اًجام کار  

3ٍ 1 از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زيست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو 

۲۷



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

لَلِ کطی تاسیسات 

تَْيِ هطثَع داخل 

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0203کذ کار
 لَلِ کطی پخص 

کٌٌذُ ّا
هْارتسطح ضايستگی

:شرايط اوجام كار -1

 کِ در دٍ طثقِ ساختِ ضذُ تاضذ ٍ در کف آى ضثکِ ّای هخصَظ عثَر لَلِ ّای تَْيِ هطثَع در ًظر گرفتِ ضذm2  24ُايجاد يك سازُ تا هساحت حذاقل - فضای کارگاّی استاًذارد

.آزهَى ترای لَلِ کطی حذاقل دٍ دستگاُ في کَيل در ًظر گرفتِ ضَد. تاضذ ٍ پٌل ّايی ترای پَضاًذى ضثکِ ّای عثَر لَلِ پس از لَلِ کطی تْیِ گردد

 ساعت8:  زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

تعییي اجسای يك جَش گرداى، خالجَش زدى، اتصال تِ صَرت جَش گرداى، کیفیت جَش ّا- 1 

تعییي هحل اًطعاب ، آهادُ سازی هحل اًطعاب، آهادُ سازی لَلِ اًطعاب، جَضکاری لَلِ اًطعاب تِ لَلِ اصلی، تٌظین ٍ ثاتت کردى لَلِ ّای اًطعاب- 2 

اتصال لَلِ رفت تِ ترگطت ٍ اًجام آزهايص آب تٌذی تا اتصال دستگاُ تست فطار- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

اتصال فیتیٌگ ٍ لَلِ اصلی رفت ٍ ترگطت- 1 

اًطعاب گیری پخص کٌٌذُ ّا- 2 

آزهايص آب تٌذی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ چك لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

- هتِ الواسِ- دريل- آچار فراًسِ- آْچار لَلِ گیر- هتر- چکص- تراز- گًَیا- ترس سیوی- دستگاُ فرز- عیٌك هحافظ فرزکاری- دستکص چرهی- هاسك جَضکاری -  رکتی فاير جَضکاری

کاتل سیار- پیچ گَضتی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0204

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

لَلِ کطی پخص کٌٌذُ ّا در طثقات ٍ رايسرّا تا استفادُ از اتسارّای لَلِ ّای ير :  استاًذارد عولکرد کار

فلسی ٍ يا تا جَش ترق ترای لَلِ فلسی تراتر ًقطِ اجرايی تِ صَرت آب تٌذ ٍ رعايت استاًذاردّای هرتَطِ

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو 

۲۸



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

لَلِ کطی تاسیسات 

تَْيِ هطثَع داخل 

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0203کذ کار
 لَلِ کطی پخص 

کٌٌذُ ّا
هْارتسطح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضايستگی اًجام کار  

3 ٍ 2ٍ 1 از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زيست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

درست کاری ٍ کسة حالل، تعییي آثار 

کسة حالل، دقت، صرفِ جَيی ٍ

جلَگیری از ضايعات

-دستکص چرهی-پیص تٌذ چرهی- هاسك

رعايت ٍ- هاسك تٌفسی-  عیٌك

پیطگیری از آلَدگی هحل کار

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

آزهايص آب تٌذی3

-ًَار تفلي- درپَش - تَش- لَلِ گیر 

 تلوثِ آزهايص آب تٌذی

 ساعت1: زهاى

آب تٌذی درست

اتصال لَلِ رفت تِ لَلِ ترگطت ، اتصال تلوثِ آزهايص ٍ اطویٌاى ازاًطعاب گیری قاتل قثَل

ًثَدى ًطت

ًاتَاًی در اًطعاب گیریاًطعاب گیری ًادرست

تٌظین ٍ ثاتت - فارسی تر سر لَلِ - رزرٍ سر لَلِ - کیفیت جَضکاری 

کردى

2
اًطعاب گیری پخص 

کٌٌذُ ّا

رکتی - دستگاُ جَش اکسی استیلي

- عیٌك- هاسك- فاير جَضکاری

- تست سین هفتَل - ًقطِ- ترس

ضاتلي

 ساعت3: زهاى

فارسی تر لَلِ- دًذُ سر لَلِ - سَراخکاری هحل اًطعاب گیری اًطعاب گیری درست

جَش ثاتت ٍ تٌظین ٍ ثاتت کردى- خوکاری - اًطعاب

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

لَلِ کطی پخص کٌٌذُ ّا در طثقات ٍ رايسرّا تا استفادُ از اتسارّای لَلِ ّای ير :  استاًذارد عولکرد کار

فلسی ٍ يا تا جَش ترق ترای لَلِ فلسی تراتر ًقطِ اجرايی تِ صَرت آب تٌذ ٍ رعايت استاًذاردّای هرتَطِ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
اتصال فیتیٌگ  ٍ لَلِ 

رفت ٍ ترگطت اصلی

هاسك - رکتی فاير جَضکاری

ًقطِ - ترس سیوی- جَضکاری

- چکص گل زى- الکترٍد- اجرايی

ًقطِ- فرچِ

 ساعت1: زهاى 

کیفیت جَش- کیفیت خالجَش - هطاتقت قطعِ تا ًقطِ اتصال درست

کیفیت جَش- هطاتقت قطعِ تا ًقطِ اتصال قاتل قثَل

ًاتَاًی در اًجام جَش گرداىًاتَاًی در اًجام اتصال

آب تٌذی قاتل قثَل

ًاتَاًی در اًجام آزهايص آب تٌذیآب تٌذی ًادرست

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زيست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

ٍسايل ايوٌی - صرفِ جَيی - دقت - تعییي آثار کسة حالل 

پیص گیری از آلَدگی َّای هحل- جَضکاری 
صرفِ- پیص گیری از آلَدگی َّای هحل-  تعییي آثار کسة حالل 

جَيی

صرفِ جَيی- عذم رعايت هَارد ايوٌی 

 يزارت  مًز  ي پرير

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو 
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ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سغح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْيِ هغثَع داخل

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0204کذ کار
 آزهايص آب تٌذی

سیستن لَلِ کطی
هْارتسغح ضايستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

آزهايص آب تٌذی تا آب تا استفادُ از دستگاُ تست فطار تا رػايت استاًذاردّای :  استاًذارد ػولکرد کار

فطار هرتَعِ

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

.ٍجَد فضايی کِ در آى ضثکِ لَلِ کطی پخص کٌٌذُ ّا اجرا ضذُ تاضذ- 2

. در فضای هَرد ًظر کف ضَ ًصة ضذُ تاضذ- 3

 ساػت4: زهاى اجرا

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

(اتصال آب ضْر از پايیي تريي ًقغِ، اتصال آب ضْر از هخسى اًثساط ، َّاگیری ٍ خرٍج اب از ضیرّای َّاگیری)اتصال لَلِ ّای رفت ٍ ترگطت تِ يکذيگر - 1 

تاال تردى فطار سیستن تا دستگاُ تست- 2 

هطاّذُ کاّص فطار در فطارسٌج ، هطاّذُ ضذت آب- 3 

تاز کردى ضیر تخلیِ، تاز کردى درپَش در تاالی سیستن- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

آب اًذازی عثقات ٍ رايسرّا- 1 

تاال تردى فطار سیستن- 2 

ًطت ياتی- 3 

تخلیِ آب- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - ػلوی ـ چک لیست  

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

آچار لَلِ گیر- آچار فراًسِ- ضیلٌگ دٍ سر هْرُ- هَاد آب تٌذی- درپَش لَلِ ّا-  دستگاُ تست فطار

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0205

 يزارت  مًز  ي پرير

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو 

۳۰



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سغح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْيِ هغثَع داخل

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0204کذ کار
 آزهايص آب تٌذی

سیستن لَلِ کطی
هْارتسغح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

تخلیِ آب4
آچار فراًسِ

 دقیق10ِ:  زهاى

5

تاز کردى ضیر يا درپَش در تاال، تخلیِ آب از پايیي تريي خرٍجی

تخلیِ ًاقص آب

, ايوٌی, ضايستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زيست هحیغی ٍ, تْذاضت

ًگرش

لَلِ ّا در - تَجِ تِ يخ زدى آب  ٍ ترکیذى - درک از ارتثاط تیي اجسا 

ايوٌی فردی- زهستاى 
تَجِ تِ يخ زدى آب  ٍ ترکیذى لَلِ ّا در - درک از ارتثاط تیي اجسا 

ايوٌی فردی- زهستاى 

ػذم تَجِ تِ ايوٌی فردی

ًطت ياتی درست سیستن

فقظ کٌترل تِ صَرت چطوی يا ػذم تَاًايی کار تا فطارسٌجًاتَاًی در ًطت ياتی

تخلیِ کاهل آب

ًاتَاًی در تخلیِ آب

اتصال آب ضْر از پائیي ديگ تا تاز کردى آب ضْر از هخسى اًثساط،آب اًذازی درست

َّاگیری، خرٍج آب از ضیرّای َّاگیری

ًاتَاًی در پر کردى سیستنآب اًذازی ًادرست

1
آب اًذازی عثقات ٍ

رايسرّا

آچار - آچار لَلِ گیر- آچار فراًسِ

در پَش لَلِ- ضیلٌگ- ضالقی

 ساػت1/5: زهاى 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

آزهايص آب تٌذی تا آب تا استفادُ از دستگاُ تست فطار تا رػايت استاًذاردّای : استاًذارد ػولکرد کار

فطار هرتَعِ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ًطت ياتی3
فطارسٌج- دستَرالؼول هیساى فطار

 ساػت2: زهاى

اتصال دستگاُ تست فطار تِ سیستنتاال تردى درست فطار سیستن

تاال تردى فطار تا تلوثِ زدىًاتَاًی در تاال تردى فطار سیستن

تا تَجِ تِ خَاًذى فطار سٌج ٍ کٌترل چطوی

2
تاال تردى فطار درٍى 

سیستن

راتظ تیي - دستگاُ تست فطار

دستَرالؼول - دستگاُ ٍ سیستن

هیساى فطار  

 دقیق20ِزهاى 

اتصال لَلِ ّای رفت ٍ ترگطت تِ يکذيگر

6

داضتي درک درست از سیستن، درک از 

ارتثاط تیي اجساء

جوغ آٍری ٍ ّذايت آب تِ هجرای 

تَجِ تِ فطار ٍ هسائل ايوٌی - فاضالب

تَجِ تِ يخ زدى - آى در اثر افسايص فطار

آب در زهستاى

ػولکرد درست

ػولکرد قاتل قثَل

ػولکرد ًادرست

(ضايستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هؼیار ضايستگی اًجام کار  

3 ٍ 2ٍ 1 از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زيست هحیغی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو 

۳۱



ضواسُ هلی

:حشف72330191ِکذ حشفِ
کاسگش هاّش تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْيِ هطثَع داخل

ساختواى

گشٍُ کاسی

:کاس0205کذ کاس
 عايق کاسی گشهايی

سیستن لَلِ کطی
هْاستسطح ضايستگی

:شرايط اوجام كار -1

فضای کاسگاّی استاًذاسد- 1 

يك سیستن لَلِ کطی آهادُ تا چٌذ اًطعاب - 2

 ساعت2/5: صهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

اًتخاب عايق، هحاسثِ طَل ٍ عشض عايق، تشش عايق- 1 

پَضاًذى لَلِ تا عايق، هْاس کشدى عايق- 2 

پَضص ًْايی عايق کاسی تَکاس، پَضص ًْايی عايق کاسی سٍکاس- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

 مراحل كار

آهادُ ساصی عايق- 1 

تستي عايق- 2 

پَضص ًْايی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

علوی ـ چك لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

دستکص- چسة فَم- عايق لَلِ ّای فَهی- سٍل پطن ضیطِ- قیچی هفتَل تش- سین هفتَلی عايق- اًثشدست-  تیغ هَکت تش

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0204

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

گشهاتٌذی لَلِ ّا تشاتش ًقطِ اجشايی تا عايق پتَيی يا پیص ساختِ ٍ سعايت سٍضْای : استاًذاسد عولکشد کاس

استاًذاسد ٍ هعوَل

:ًَتت اٍل :تاسيخ اسصضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو 
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:ًَتت اٍل:تاسيخ اسصضیاتیضواسُ هلی

:حشف72330191ِکذ حشفِ
کاسگش هاّش تأسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْيِ هطثَع داخل

ساختواى

گشٍُ کاسی

:کاس0205کذ کاس
 عايق کاسی گشهايی

سیستن لَلِ کطی
هْاستسطح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام کاس)اسصضیاتی کاس 
تلی
خیش

:هعیاس ضايستگی اًجام کاس  

 اص هشاحل 2 کسة حذاقل ًوشُ 

تَجْات صيست هحیطی ٍ ًگشش , تْذاضت , ايوٌی,  اص تخص ضايستگی ّای غیش فٌی 2 کسة حذاقل ًوشُ 

 اص هشاحل کاس2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

اًتخاب في آٍسی هٌاسة ، فْن ًیاصهٌذی 

ّای کاس

- عیٌك هحافظتی- هاسك تٌفسی

پیطگیشی اص پخص رسات پطن -  دستکص

- تَجِ تِ اّویت عايق کاسی - ضیطِ 

تَجِ تِ صيثايی کاس

عولکشد دسست

عولکشد قاتل قثَل

عولکشد ًادسست

پَضص ًْايی3

-قلن هَ- سًگ - هقَا - سشپَش - هل 

 هتقال

 دقیق50ِ: صهاى 

هْاس کشدى عايق تا سین يا ًَاس- جای گزاسی لثِ تِ لة تَدى عايق تستي قاتل قثَل عايق

پالستیکی

ًاتَاًی دس جايگزاسی عايقًاتَاًی دس تستي عايق

پَضص هتقال- پَضص ًْايی تا ًَاس پالستیکی 

تستي2

- سٍل پطن ضیطِ يا فَم- دستکص

- عیٌك هحافظتی- هاسك تٌفسی

اًثشدست- اًثش هفتَل تش- هفتَل

 دقیق40ِ: صهاى

هْاس- جای گزاسی دسست ٍ لثِ تِ لة عايق دس هحل ّای اًطعاب تستي دسست عايق

کشدى تا سین يا ًَاس پالستیکی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

گشهاتٌذی لَلِ ّا تشاتش ًقطِ اجشايی تا عايق پتَيی يا پیص ساختِ ٍ سعايت سٍضْای : استاًذاسد عولکشد کاس

استاًذاسد ٍ هعوَل

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

آهادُ ساصی عايق1
کاتش

 ساعت1: صهاى 

هحاسثِ طَل ٍ عشض- اًتخاب عايق تشش دسست عايق

هحاسثِ طَل ٍ عشض تذٍى تَجِ تِ دٍسسيض- اًتخاب عايق تشش قاتل قثَل عايق

ًاتَاًی دس اًتخاب ٍ هحاسثِ ٍ تشش عايقتشش ًادسست عايق

پَضص ًْايی دسست

عايق- ًاتَاًی دس پَضص ًْايی ًاتَاًی دس پَضص ًْايی

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غیش فٌی 

تَجْات صيست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگشش

- سعايت ايوٌی فشدی - فْن ًیاصهٌذی کاس - اًتخاب في آٍسی هٌاسة 

تَجِ تِ اّویت عايق کاسی
تَجِ تِ اّویت عايق - عايت ايوٌی فشدی - اًتخاب في آٍسی هٌاسة 

کاسی

عذم سعايت هَاسد ايوٌی

 يزارت  مًز  ي پرير

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

 د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو 
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ضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ
 لَلِ کطی تاسیسات

گرهایی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیساخت کلکتَرّا:کار0206کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

ٍجَد یک کارگاُ استاًذارد- 1 

ٍجَد دستگاُ جَضکاری تا قَس الکتریکی- 2 

ًقطِ فلَدیاگرام هَتَرخاًِ- 3 

هطخصات لَلِ ّای فَالدی سیاُ- 4 

 ساعت8: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

آهادُ سازی لَلِ اصلی- 1 

آهادُ سازی لَلِ ّای اًطعاب- 2 

اتصال لَلِ اًطعاب تِ لَلِ اصلی- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

هحاسثِ طَل از رٍی ًقطِ، خط کطی طَلی دٍ سوت لَلِ، تعییي ًقاط اًطعاب تا رعایت فاصلِ ، زیي اسثی کردى هحل اًطعاب- 1  

هحاسثِ طَل لَلِ اًطعاب، حذیذُ کردى یک سرلَلِ، آهادُ کردى سر دیگر ترای استقرار تر رٍی زیي اسثی- 2 

تر رٍی دٍ سر لَلِ اصلی (درپَش)ضاقَل ٍ تراز کردى اضٌعاب، ّن راستا تَدى اًطعاب ّا، جَضکاری درست گلَیی اًطعاب، جَضکار کپ ّا - 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - علوی ـ چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

رٍغٌذاى- دستگاُ حذیذُ لَلِ دستی ٍ هاضیٌی - دستگاُ جَش الکتریکی دستی - فرز - کواى ارُ - لَلِ تر - گیرُ لَلِ - تراز - گًَیا -  هتر 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ساخت کلکتَر تر اساس ًقطِ اجرایی تِ صَرت تراز، ّن راستا ٍ آب تٌذ: استاًذارد عولکرد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۳۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L1سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ
 لَلِ کطی تاسیسات

گرهایی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیساخت کلکتَرّا:کار0206کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

3 ٍ 2 ٍ 1 از هراحل 2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

هاسک جَضکاری، لثاس کار، دستکص 

جَضکاری ، کفص ایوٌی، پیص تٌذ، دقت، 

جلَگیری از ضایعات ، ایفای کاهل ًقص تِ 

عٌَاى سازًذُ

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

3
اتصال لَلِ ّای 

اًطعاب تِ لَلِ اصلی

دستگاُ - تراز - گًَیا - ًقطِ 

جَضکاری تا قَس الکتریکی

 ساعت2: زهاى

اتصال درست

طَل لَلِ ، کیفیت حذیذُآهادُ سازی قاتل قثَل

2 ٍ 1ًاتَاًی در اًجام هَارد آهادُ سازی ًادرست

تراز تَدى، ضاقَلی تَدى، کیفیت جَضکاری اًطعاب ّا ، کیفیت 

جَضکاری کپ ّا

2
آهادُ سازی لَلِ ّای 

اًطعاب

کواى - لَلِ تر - لَلِ فَالدی - ًقطِ 

حذیذُ دستی یا ترقی- فرز- ارُ 

 ساعت3: زهاى

طَل لَلِ ، کیفیت حذیذُ، آهادُ سازی سر اتصالآهادُ سازی درست

تراز تَدى، ضاقَلی تَدى، جَضکاری اًطعاب ّا ، جَضکاری کپ ّا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ساخت کلکتَر تر اساس ًقطِ اجرایی تِ صَرت تراز، ّن راستا ٍ آب تٌذ: استاًذارد عولکرد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

آهادُ سازی لَلِ اصلی1

لَلِ- لَلِ تر - لَلِ فَالدی - ًقطِ 

گًَیا ًاٍداًی- فرز- گیر 

 ساعت3: زهاى

طَل، قطر، خط کطی طَلی، تعییي هحل اًطعاب، زیي اسثی کردىآهادُ سازی درست

هحل اًطعاب

طَل، قطر، خط کطی طَلی، تعییي هحل اًطعابآهادُ سازی قاتل قثَل

4 ٍ 2 ٍ 1ًاتَاًی در اًجام هَارد آهادُ سازی ًادرست

اتصال قاتل قثَل

ًاتَاًی در اتصال ضاقَلی اًطعاب ّا ٍ جَضکاری کپ ّااتصال ًادرست

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

ایفای ًقص در تین- صرفِ جَیی - دقت در کار - رعایت ایوٌی فردی 

صرفِ جَیی- دقت در کار - رعایت ایوٌی فردی 

دقت در کار- رعایت ایوٌی فردی 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۳۵



ضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْیِ هطثَع داخل

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0207کذ کار
لَلِ کطی هَتَرخاًِ

گرهایی
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

.هخسى اًثساط ًصة ضذُ تاضذ- هَتَرخاًِ گرهایی کِ دستگاُ ّای آى هاًٌذ دیگ، هخسى دٍجذارُ- 1 

ًقطِ لَلِ کطی ارتثاطی هَتَرخاًِ- 2 

کار تِ صَرت گرٍّی اًجام ضَد- 3 

 ساعت24: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ًصة کلکتَرّا- 1 

ًصة ضیر ٍ فیتیٌگ کلکتَر- 2 

ساخت ٍ ًصة تکیِ گاُ ّا- 3 

آهادُ سازی قطعات لَلِ کطی ارتثاطی تیي دستگاُ ّا- 4 

تکویل لَلِ کطی ارتثاطی- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

ترضکاری ، جَضکاری، ساخت ٍ ًصة تکیِ گاُ، تراز کردى، ضاقَل کردى ٍ ًصة- 1  

پیچیذى ًَار تفلي، تستي فیتیٌگ ّا، تستي ضیرّا، هطاتق ًقطِ- 2 

تعییي هسیر، تعییي هحل تکیِ گاُ ّا، ساخت تکیِ گاُ ّا، ًصة تکیِ گاُ، سرگیر ًثَدى لَلِ کطی- 3 

اًذازُ گیری تیي اًطعاب ّا، تعییي اًذازُ طَل لَلِ، تریذى، خالجَش زدى، جَضکاری- 4 

اتصال قطعات هطاتق ًقطِ تا خالجَش، اتصال هَقت پست ّا، تراز کردى، جَضکاری، ًصة لَلِ ضیر- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - هطاّذُ ـ چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

 دستگاُ جَش، لَلِ تر، کواى ارُ، دستگاُ حذیذُ، لَلِ فَالدی، فیتیٌگ ّا، ًقطِ ارتثاطی، آچار فراًسِ، دریل

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

لَلِ کطی هَتَرخاًِ گرهایی تراتار اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ هطاتق ًقطِ: استاًذارد عولکرد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۳۶



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف02ِکذ ٍظیفِ

 لَلِ کطی تاسیسات

 تَْیِ هطثَع داخل

ساختواى

گرٍُ کاری

:کار0207کذ کار
لَلِ کطی هَتَرخاًِ

گرهایی
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 از هراحل 2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

- عٌَاى سازًذُ تین - ایوٌی کاهل ًقطِ 

رعایت - تِ کارگیری ٍسایل ایوٌی فردی 

تَجِ تِ فرم تٌذی ٍ- ایوٌی دستگاُ ّا

سرگیر ٍ پاگیر ًثَدى در لَلِ- زیثایی 

کطی

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

3
ساخت ٍ ًصة تکیِ

گاُ ّا

پرٍفیل، دستگاُ جَش ، لَازم ترش

 ساعت2: زهاى

ساخت ٍ ًصة درست

ًصة ضیر ٍ فیتیٌگًصة قاتل قثَل

ًاتَاًی در ًصة ضیرّاًصة ًادرست

تعییي هحل تکیِ گاُ، ساخت ٍ ًصة تکیِ گاُ ّا

2
ًصة ضیر ٍ فیتیٌگ 

کلکتَر

ضیر فلکِ کطَیی، ضیر فلکِ کف 

فلسی، آچار فراًسِ

 ساعت8: زهاى

پیچیذى ًَار تفلي، ًصة ضیر ٍ فیتیٌگ، آب تٌذ ٍ تراتر ًقطًِصة درست

تعییي هسیر ، تعییي هحل تکیِ گاُ، ساعت ٍ ًصة تکیِ گاُ ّا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

لَلِ کطی هَتَرخاًِ گرهایی تراتار اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ هطاتق ًقطِ: استاًذارد عولکرد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ًصة کلکتَرّا1

دستگاُ، جَضکاری، هتر، تراز، ضاقَل، 

کلکتَر رفت ٍ ترگطت

 ساعت2: زهاى 

ترضکاری ، جَضکاری، ساخت ٍ ًصة تکیِ گاُ، تراز کردى، ضاقَلًصة درست کلکتَرّا

کردى، ًصة کلکتَر

ترضکاری، جَضکاری ، ًصة کلکتَرًصة قاتل قثَل کلکتَرّا

عذم تَاًایی ًصة کلکتَرًصة ًادرست ضیرّا ٍ پوپ

لَلِ ضیر َّاگیری- جَضکاری تیي قطعات - اتصال قطعات تا خالجَش تکویل قاتل قثَل

ًاتَاًی در تکویل لَلِ کطیتکویل ًادرست

- تراز کردى - اتصال هَقت پست ّا - اتصاالت قطعات تا خالجَش تکویل درست

لَلِ ٍ ضیر َّاگیری- جَضکاری تیي قطعات

ساخت ٍ ًصة قاتل قثَل

ًاتَاًی در ساخت ٍ ًصة تکیِ گاُ ّاساخت ٍ ًصة ًادرست

آهادُ سازی قاتل قثَل

آهادُ سازی ًادرست

خالجَش - تریذى - تعییي اًذازُ لَلِ - اًذازُ گیری تیي فیتیٌگ ّا 

جَضکاری- زدى 

4

آهادُ سازی قطعات 

لَلِ کطی تیي دستگاُ

ّا

لَلِ تر، خن کي ّیذرٍلیکی لَلِ

دستگاُ جَش

 ساعت10: زهاى

آهادُ سازی درست

5
تکویل لَلِ کطی 

ارتثاطی

دستگاُ جَضکاری، الکترٍد

 ساعت2: زهاى

لَلِ ضیر َّاگیری- جَضکاری تیي قطعات - اتصال قطعات تا خالجَش 

ًاتَاًی در تکویل لَلِ کطی

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

تِ کارگیری ٍسایل ایوٌی - ایفای کاهل ًقص تِ عٌَاى سازًذُ تین 

سرگیر ٍ پاگیر ًثَدى لَلِ ّا- تَجِ تِ زیثایی ٍ فرم تٌذی - فردی 
سرگیر -تَجِ تِ فرم تٌذی ٍ زیثایی - تِ کارگیری ٍسایل ایوٌی فردی 

ًثَدى لَلِ ّا

رعایت ًکردى ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۳۷



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
 ًصة دستگاُ ّای 

هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگی ًصة سختی گیر:کار0301کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

کارگاُ استاًذارد- 1 

ٍجَد یک لَلِ آب  سرد ٍرٍدی- 2

ٍجَد یک فًَذاسیَى هتٌاسة تا سختی گیر - 3

 ساعت6:   زهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

اتصال هخسى آب ًوک تِ سختی گیر- استقرار سختی گیر رٍی فًَذاسیَى ٍ استقرار هخسى آب ًوک تِ صَرت تراز - 1 

ًصة لَلِ دریي- اتصال سختی گیر تِ هصرف کٌٌذُ ّا - اتصال سختی گیر تِ ضثکِ آب سرد - 2 

ضارش سختی گیر هطاتق دستَرالعول کارخاًِ سازًذُ- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استقرار سختی گیر ، هخسى آب ًوک رٍی فًَذاسیَى-  1  

اتصال تِ سیستن لَلِ کطی- 2 

ضارش دستگاُ سختی گیر- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی، چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

کٌتَر- سختی گیر  زئَلیتی- لَلِ ٍ اتصاالت الزم- ًقطِ- چکص الستیکی- رٍغي داى-تراز- هتر- کواى ارُ- لَلِ تر- آچار فراًسِ- آچار لَلِ گیر- گیرُ لَلِ-  حذیذُ

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ٍ: استاًذارد عولکرد کار ًصة سختی گیر تا استفادُ از اتسار الزم ٍ رعایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ هطاتق ًقطِ

دستَرالعول سازًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۳۸



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات

هکاًیکی ساختواى
L2سطح صالحیت

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
 ًصة دستگاُ ّای 

هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگی ًصة سختی گیر:کار01   03کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 از هراحل 2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

3
ضارش دستگاُ سختی 

گیر

ضارش درست

اتصال آب تٌذ سختی گیر تِ ضثکِ- اتصال آب سرد تِ سختی اتصال قاتل قثَل

اتصال دریي-  لَلِ کطی 

ًاتَاًی در اتصال درست سختی گیراتصال ًادرست

ًاتَاًی ضارش دستگاُ

2

اتصال تِ سیستن لَلِ

کطی ، ضارش دستگاُ

سختی گیر

اتصال آب سختی گیر تِ ضثکِ- اتصال آب تٌذ آب سرد تِ سختی گیر اتصال درست دستگاُ

اتصال دریي هطاتق ًقطِ- لَلِ کطی ساختواى 

ریختي رزیي هطاتق دستَرالعول- ریختي سیلیس 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ٍ: استاًذارد عولکرد کار ًصة سختی گیر تا استفادُ از اتسار الزم ٍ رعایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ هطاتق ًقطِ

دستَرالعول سازًذُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
استقرار سختی گیر ٍ

هخسى آب ًوک
اتصال هخسى تِ سختی گیر- استقرار سختی گیر - استقرا رهخسى استقرار درست

هطاتق ًقطِ

ًاتَاًی در استقرار ٍ اتصال هخسى ّااستقرار ًادرست

ضارش ًادرست

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۳۹



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِوذ حرفِ
وارگر هاّر تاسیسات 

هىاًیىی ساختواى
L1سطح صالحیت

ًصة تجْیسات :ٍظیف03ِوذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گرٍُ واری

ًصة هخسى آب گرم :وار0302وذ وار

هصرفی
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

ٍجَد یه وارگاُ استاًذارد- 1 

ٍجَد یه پایِ ترای ًصة هخسى دٍ جذارُ- 2

ٍجَد لَلِ ّای آب گرم رفت ٍ ترگطت- 3

ٍجَد لَلِ ّای آب سرد ٍرٍدی ٍ آب گرم خرٍجی ٍ ترگطت هعىَس- 4

ٍجَد پایِ یا فًَذاسیًَی ترای ًصة هخسى وَیلی زهیٌی- 5

ًمطِ ًصة هخسى دٍ جذارُ- 6

ًمطِ ًصة هخسى وَیلی ایستادُ- 7

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ساخت پایِ هطاتمت تا ًمطِ ، استمرار هخسى- 1

اتصال هخسى تِ لَلِ ّای رفت ٍ ترگطت دیگ، ًصة ضیر َّاگیری ویفیت جَضىاری- 2 

اتصال هخسى تِ لَلِ آب سرد، اتصال لَلِ تخلیِ- 3 

آهادُ سازی هذار پوپ سیروَالتَر، اتصال هذار پوپ تِ هخسى، اتصال هذار پوپ تِ لَلِ ترگطت آب گرم هصرفی- 4 

اتصال تِ لَلِ رفت آب گرم، ًصة ضیر اطویٌاى- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استمرار هخسى رٍی پایِ یا فًَذاسیَى- 1 

اتصال هخسى تِ دیگ آب گرم- 2 

اتصال هخسى تِ لَلِ آب ضیر- 3 

اتصال هخسى تِ پوپ ترگطت آب گرم هصرفی- 4 

اتصال هخسى تِ لَلِ آب گرم- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی، چه لیست، وتثی ، ضفاّی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

لَلِ  ٍ اتصاالت ٍ ضیرآالت الزم- پیچ گَضتی- اًثردست- فازهتر- پوپ سیروَالسیَى ترگطت- هخسى وَیلی ایستادُ - هخسى دٍ جذارُ - هتر- تراز- اتسار لَلِ وطی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 1007

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة هخسى آب گرم هصرفی دٍ جذارُ یا وَیلی تراتر ٍ تراتر ًمطِ تِ صَرت تراز ٍ: استاًذارد عولىرد وار

آب تٌذ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۴۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِوذ حرفِ
وارگر هاّر تاسیسات

هىاًیىی ساختواى
L1سطح صالحیت

ًصة تجْیسات :ٍظیف03ِوذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گرٍُ واری

ًصة هخسى آب گرم :وار0302وذ وار

هصرفی
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام وار)ارزضیاتی وار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام وار  

5 ٍ 4ٍ 3 ٍ 2 از هراحل 2 وسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 وسة حذالل ًورُ 

 از هراحل وار2وسة حذالل هیاًگیي 

6

داضتي درن از ارتثاط تیي اجسا، صرفِ

جَیی در هصرف اًرشی

- دستىص- عیٌه- هاسه جَضىاری- 

پیطگیری از ًطر گاز - لثاس وار

رعایت - رعایت وا ر در ارتفاع- جَضىاری

فاصلِ از دیَارّای جاًثی ٍ سمف ٍ ًصة 

تراز

عولىرد درست

عولىرد لاتل لثَل

عولىرد ًادرست

3

اتصال هخسى تِ آب 

سرد ضْر ٍ اتصال تِ

لَلِ تخلیِ

لَلِ - ضیر یه طرفِ- ضیر فلىِ وطَیی

- خویر وٌف- هاسَرُ- هْرُ- گالَاًیسُ

- ضیر فلىِ تطماتی

 ساعت1: زهاى

اتصال درست هخسى تِ آب ضیر

جَضىاری- اتصال آب تٌذ ٍ اتصال لَلِ َّاگیری اتصال لاتل لثَل هخسى تِ دیگ

اتصال غیرآب تٌذ ٍ عذم اًطثاق تا ًمطِاتصال ًادرست هخسى تِ دیگ

هحل اتصال- اتصال آب تٌذ ٍ هطاتك ًمطِ 

2

اتصال هخسى تِ لَلِ

رفت ٍ ترگطت آب 

(دیگ)گرم 

- آچار لَلِ گیر- الىترٍد- لَلِ- روتی فایر

- آچار فراًسِ- لَلِ تر- حذیذُ- گیرُ لَلِ

هاسَرُ - هْرُ- ضیرفلىِ- خویر وٌف

 ساعت3: زهاى

جَضىاری- اتصال آب تٌذ هطاتك ًمطِ تا لَلِ َّاگیری ٍ ظاّری زیثا اتصال درست هخسى تِ دیگ

هحل اتصال- اتصال آب تٌذ هطاتمت تا ًمطِ ٍ ظاّری زیثا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة هخسى آب گرم هصرفی دٍ جذارُ یا وَیلی تراتر ٍ تراتر ًمطِ تِ صَرت تراز ٍ: استاًذارد عولىرد وار

آب تٌذ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

استمرار هخسى1

سٌگ - چىص- ارُ- پرٍفیل- روتی فایر

- تیل- هاسِ ٍ سیواى- گًَیا- تراز- فرز

ووچِ- تیل چِ 

آزهَى ساخت فًَذاسیَى سیواًی 

.جذاگاًِ ترگسار ضَد

 ساعت3: زهاى

ساخت پایِ ٍ استمرار هخسى  ٍ تتي هٌاسة ٍ فًَذاسیَى والف تٌذیاستمرار درست هخسى آب گرم

ضذُ

ساخت پایِ هحىن- استمرار هخسى استمرار لاتل لثَل

ًاتَاًی در ساخت پایِ ، فًَذاسیَى ٍ استمراراستمرار ًادرست

اتصال آب تٌذ ٍ هطاتمت تا ًمطِاتصال لاتل لثَل لَلِ آب گرم

اتصال غیر آب تٌذ ٍ عذم هطاتمت تا ًمطِاتصال ًادرست لَلِ آب گرم

اطویٌاى- اتصال آب تٌذ ٍ هطاتمت تا ًمطِ ٍ ًوای زیثا ٍ ًصة ضیر اتصال درست لَلِ آب گرم

هحل اتصال

اتصال لاتل لثَل هخسى تِ آب ضیر

اتصال غیر آب تٌذ ٍ عذم هطاتمت تا ًمطِاتصال ًادرست هخسى تِ آب ضیر

اتصال لاتل لثَل پوپ تِ هخسى

اتصال ًادرست پوپ تِ هخسى

- اتصال آب تٌذ ٍ هطاتمت تا ًمطِ ٍ رعایت جْت پوپ ٍ ًوای زیثا 

هحل اتصال- هذار تای پاس 

4

ًصة پوپ لَلِ

ترگطت اب گرم 

هصرفی

هاسَرُ یا - هْرُ- پوپ- لَلِ- ضیر فلىِ

صافی- خویر وٌف- فلٌج

 ساعت2: زهاى

اتصال درست پوپ تِ هخسى

5
اتصال لَلِ رفت آب 

گرم هصرفی

- هاسَرُ- هْرُ- سِ راّی- ضیر فلىِ

خویر وٌف- لَلِ- ضیر اطویٌاى

 ساعت1: زهاى 

هحل اتصال- اتصال آب تٌذ ٍ هطاتك ًمطِ رعایت جْت پوپ 

اتصال غیرآب تٌذ ٍ عذم هطاتمت تا ًمطِ ٍ عذم رعایت جْت پوپ

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

صرفِ- رعایت هَارد ایوٌی فردی - داضتي درن از ارتثاط تیي اجساء 

جَیی در هصرف اًرشی
صرفِ- رعایت هَارد ایوٌی فردی - داضتي درن از ارتثاط تیي اجساء 

جَیی در هصرف اًرشی

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۴۱



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

ًصب تجْیسات :ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطبَع
گرٍُ کاری

:کار0303کذ کار
ًصب پوپ ّا

هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصب پوپ ّای سیستن تَْیِ هطبَع برابر ًقطِ اجرایی ٍ با رعایت اصَل فٌی ٍ:  استاًذارد عولکرد کار

ایوٌی ٍ بِ صَرت ّن راستا

:ًَبت اٍل :تاریخ ارزضیابی

:شرايط اوجام کار -1

کارگاُ استاًذارد- 1 

فًَذاسیَى برای ًصب حذاقل دٍ پوپ زهیٌی - 2

ٍجَد دٍ کلکتَر رفت ٍ برگطت - 3

 ساعت7:   زهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

هحل پوپ، ًصب لرزُ گیر صفحِ ای، استقرار پوپ ّا، ثابت کردى پوپ ّا- 1

ًصب لرزُ گیر یا آهادُ سازی اتصال فطارسٌج ، ًصب اجسای خط راًص- 2

ًصب لرزُ گیر، آهادُ سازی اتصال فطارسٌج، ًصب اجسای خط هکص- 3

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

استقرار پوپ ّا- 1 

ًصب اجسای خط راًص- 2 

ًصب اجسای خط هکص- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی، چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

پوپ زهیٌی- لرزُ گیر- تراز- هتر- حذیذُ- الکترٍد- رکتی فایر- پرٍفیل- گیرُ لَلِ گیر- آچار ریٌگی ٍ تخت- ابسار لَلِ کطی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۴۲



:ًَبت اٍل:تاریخ ارزضیابیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

ًصب تجْیسات :ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطبَع
گرٍُ کاری

:کار0303کذ کار
ًصب پوپ ّا

هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, بْذاضت

ًگرش

قابل قبَل

ًاتَاًی در ًصب اجسای خط هکصًادرست

استقرار پوپ ٍ ثابت کردى پوپاستقرار قابل قبَل پوپ ّا

ًاتَاًی در استقرار پوپاستقرار ًادرست پوپ ّا

استقرار پوپ ّا1

هحل پوپ، ًصب لرزُ گیر صفحِ ای، استقرار پوپ، ثابت کردى پوپْااستقرار درست پوپ ّا

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصب پوپ ّای سیستن تَْیِ هطبَع برابر ًقطِ اجرایی ٍ با رعایت اصَل فٌی ٍ:  استاًذارد عولکرد کار

ایوٌی ٍ بِ صَرت ّن راستا

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ًصب اجسای خط هکص3

درست

ًصب لرزُ گیرّا، ضیر فلکِ ّا، ضیر یک طرفًِصب قابل قبَل اجسا

ًاتَاًی در ًصب اجسای خط ، راًص حذٍدی ًقطًِصب ًادرست اجسا

ًصب لرزُ گیر، ضیر فلکِ، ضیر یکطرف

ًصب اجسای خط راًص2

ًصب لرزُ گیرّا، آهادُ کردى اتصال فطارسٌج ّاًصب درست اجسا

ًصب لرزُ گیر، آهادُ کردى اتصال فطارسٌج، ًصب اجسای خط هکص

6

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیابی کار 
بلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 از هراحل2 کسب حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , بْذاضت , ایوٌی,  از بخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسب حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسب حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۴۳



ضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصة دستگاُ ّای 

هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة دیگ آب گزم:کار0304کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة دیگ آب گزم تا استفادُ اس جزثقیل سقفی ٍ جوع کزدى دیگ تِ صَرت آب تٌذ، : استاًذارد عولکزد کار

تزاس ٍ دٍدتٌذ تزاتز استاًذارد ٍ ًقطِ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

ًطاى دٌّذُ ٍ کٌتزل رٍی دیگ- 8تزهَستات - 7هطعل - 6ٍسایل جوع کزدى دیگ - 5دیگ فَالدی - 4پزُ ّای دیگ چذًی - 3فًَذاسیَى دیگ آهادُ - 2فضای کارگاُ استاًذارد - 1 

 ساعت10: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

استقزار دیگ رٍی فًَذاسیَى- 1 

ًصة هطعل- 2 

ًصة کٌتزل ّا ٍ ًطاى دٌّذُ ّا- 3 

اتصال دیگ تِ دٍدکص- 4 

تست استاتیکی- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

(ًصة آب تٌذ پزُ ّا، ًصة دٍدتٌذ پزُ ّا، ًصة دیگ در جْت دٍدکص)ًصة تزاس دیگ - 1  

(اتصال هحکن هذار الکتزیکی هطعل، اتصال آب تٌذ هَاد سَخت)ًصة ضاقَل هطعل - 2 

(پز کزدى خویز غالف تزهَستات، اتصال هحکن الکتزیکی تزهَستات، اتصال هحکن الکتزیکی تزهَستات)آب تٌذی غالف تزهَستات - 3 

(ضیة لَلِ راتط دٍدکص تِ طزف دیگز)دٍدتٌذی لَلِ راتط دٍدکص - 4 

آسهایص آب تٌذ- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - عولی ـ چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

 دیگ جوع کي، آچار تکس، چکص پالستیکی، سَّاى، هتز، سٌثادُ، قلن هَ، تزاس، چکص آٌّی، دیلن، آچار فزاًسِ، جزثقیل سقفی، قیچی ٍرق تزی، قلن آٌّی، آچار تخت، آچار ریٌگی، آچار 

آلي

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۴۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصة دستگاُ ّای 

هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة دیگ آب گزم:کار0304کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

اتصال دیگ تِ دٍدکص4

لَلِ راتط دٍدکص، اتصاالت دٍدکص، 

سیواى ًسَر

 ساعت1: سهاى

 ساعت1: سهاىتست استاتیکی5

ضیة تِ طزف دیگز- دٍدتٌذ 

ًاتَاًی در دٍدتٌذی در ضیة تِ طزف دیگز

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

تزرسی دادُ- دقت در کار - رعایت ایوٌی دستگاُ - رعایت ایوٌی فزدی 

ٍ اطالعات تزای سٌجص تٌاسة ٍ دقت کار

رعایت هَارد ایوٌی فزدی ٍ رعایت ایوٌی دستگاُ

رعایت ًکزدى ایوٌی فزدی

قاتل قثَل

ًاتَاًی در آب تٌذ غالف ٍ پز کزدى آى اس خویزًادرست

درست

ًادرست

کٌتزل- دٍدتٌذی - تست آب تٌذی درست

ًاتَاًی در تست آب تٌذیًادرست

ًصة دردتٌذ- ًصة آب تٌذ- ًصة تزاسقاتل قثَل

ًاتَاًی در تزاس کزدى یا آب تٌذی دیگًادرست

1
استقزار دیگ رٍی 

فًَذاسیَى

دیگ فَالدی، دیگ چذًی، فًَذاسیَى 

آهادُ، دیگ جوع کي

 ساعت8: سهاى

ًصة در جْت دٍدکص- ًصة دٍدتٌذ- ًصة آب تٌذ - ًصة تزاس درست

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة دیگ آب گزم تا استفادُ اس جزثقیل سقفی ٍ جوع کزدى دیگ تِ صَرت آب تٌذ، : استاًذارد عولکزد کار

تزاس ٍ دٍدتٌذ تزاتز استاًذارد ٍ ًقطِ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
ًصة کٌتزل ّا ٍ ًطاى 

دٌّذُ ّا

اکَستات هستغزق، تزهَهتز، هاًَهتز

 ساعت1: سهاى

درست

اتصال هحکن هذار الکتزیکی- اتصال آب تٌذ هذار سَختقاتل قثَل

ًاتَاًی در اتصال هذار سَخت ٍ هذار الکتزیکیًادرست

آب تٌذی غالف

ًصة هطعل2
هطعل گاسی، هطعل گاسٍئیلی، فلٌج

 ساعت2: سهاى

اتصال آب- اتصال هحکن هذار الکتزیکی - ًصة ضاقَل، ًصة دٍدتٌذ درست

تٌذ هذار سَخت

- آب تٌذی ًطاى دٌّذُ - پز کزدى غالف تا خویز - آب تٌذی غالف 

اتصال الکتزیکی هحکن

6

تزرسی اطالعات ٍ دادُ ّا تزای سٌجص 

تٌاسة ٍ دقت کار

دستکص، کفص ایوٌی، کالُ ایوٌی، 

عیٌک، هاسک

دقت در جاگذاری تَش ّا ٍ سفت کزدى 

دیگ

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1 اس هزاحل 2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۴۵



ضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

ًصة تجْیسات :ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة هخسى اًثساط :کار0305کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

ٍجَد یک کارگاُ استاًذارد- 1

ٍجَد یک پایِ ترای هخسى اًثساط تستِ- 2

ٍجَد یک پایِ ترای هخسى اًثساط تاز   - 3

ٍجَد سرلَلِ ّای آب رفت ٍ ترگطت دیگ- 4

ٍجَد لَلِ آب ضْر- 5

 ساعت6:   زهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ساخت پایِ ، استقرار تراز هخسى- 1 

اتصال هخسى اًثساط تاز سیستن، اتصال هخسى اًثساط تستِ تِ سیستن هطاتق ًقطِ- 2 

اتصال رگَالتَر تِ کپسَل ازت، آهادُ سازی لَلِ راتط، اتصال هخسى تِ کپسَل گاز ازت- 3 

اتصال هخسى اًثساط تازتٌذ آب ضْر، اتصال هخسى تستِ تِ آب ضْر- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استقرار هخسى اًثساط- 1  

اتصال هخسى تِ سیستن آب گرم- 2 

اتصال هخسى تِ کپسَل گاز ازت- 3 

اتصال هخسى تِ آب ضْر- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - عولی ـ چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

هخسى اًثساط تستِ- هخسى اًثساط تاز- هَاد آب تٌذی- اتسار لَلِ کطی- ًقطِ 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة هخسى اًثساط  تراتر اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ تراتر ًقطِ در هحل تَصیِ ضذُ: استاًذارد عولکرد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۴۶



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

ًصة تجْیسات :ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة هخسى اًثساط :کار0305کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 از هراحل 2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

3
اتصال هخسى تِ

کپسَل گاز ازت

اتصال درست هخسى تِ کپسَل ازت

اتصال هخسى تاز یا تستِ از رٍی ًقطِاتصال قاتل قثَل هخسى

ًاتَاًی در اتصال هخسى از رٍی ًقطِاتصال ًادرست هخسى

اتصال  هخسى  تِ کپسَل-  اتصال رگَالتَر تِ کپسَل 

2
اتصال هخسى تِ

سیستن آب گرم

اتصال درست هخسى
اتصال - هطاتق ًقطِ - اتصال هخسى تاز تِ لَلِ کطی رفت ٍ ترگطت 

اتصال ضیر فطارضکي ٍ آب سرد - هخسى تستِ تِ لَلِ کطی گرهایی 

هطاتق ًقطِ

اتصال  هخسى - آهادُ سازی لَلِ راتط - اتصال رگَالتَر تِ کپسَل 

تستِ تِ کپسَل

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة هخسى اًثساط  تراتر اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ تراتر ًقطِ در هحل تَصیِ ضذُ: استاًذارد عولکرد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

استقرار هخسى اًثساط1

ٍاستقرار درست هخسى اًثساط ساخت پایِ یا فًَذاسیَى، هحکن، تراز  تا ترکیة استاًذارد هاسِ

سیواى

ساخت پایِ ٍ استقرار هخسىاستقرار قاتل قثَل هخسى اًثساط

ًاتَاًی در ساخت پایِ ٍ استقرار هخسىاستقرار ًادرست هخسى اًثساط

اتصال قاتل قثَل هخسى تِ کپسَل ازت

کپسَل گاز- ًاتَاًی در اتصال هخسى تستِ اتصال ًادرست هخسى تِ کپسَل ازت

قاتل قثَل

ًادرست

اتصال هخسى تاز ٍ تستِ تِ آب ضْر

4
اتصال هخسى تِ آب 

ضْر

آچار - ضیر فطارضکي - ضیر ضٌاٍر 

فراًسِ

 ساعت1: زهاى

درست

5

اتصال هخسى تاز تِ آب ضْر

ًاتَاًی در اتصال هخسى تاز تِ آب ضْر

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۴۷



ضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

ًصة تجْیشات :ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گزٍُ کاری

پَضص ًْایی  :کار0306کذ کار

هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

کارگاُ استاًذارد- 1

. قسوتی اس لَلِ کطی ارتثاطی هَتَرخاًِ ای کِ اًجام ضذُ تاضذ- 2

هٌثغ تاهیي آب گزم - 3

 ساػت12: سهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

تویشکاری لَلِ، سدى ضذ سًگ- 1 

تزیذى پطن ضیطِ تا تَجِ تِ قطز لَلِ ، پَضاًذى لَلِ، هحکن کزدى- 2 

ضکل دّی رٍی ػایق، تْیِ ًَار هتقال، پیچیذى هتقال، هالیذى تتًَِ- 3 

رًگ آهیشی، ػالهتگذاری لَلِ ّا تا ًَار ٍ فلص هطاتق هقزرات هلی ساختواًی- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

پَضص لَلِ در تزاتز خَردگی- 1  

پَضص لَلِ ّا تا ػایق گزهایی- 2 

ضکل دّی رٍی ػایق- 3 

رًگ آهیشی ًْایی- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - ػولی ـ چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

ػایق , پطن ضیطِ)ػایق گزهایی - هل ٍ سزیص- کاردک- سٌثادُ- تیٌز- قلن هَ- هقَا- ضذ سًگ- رًگ- تتًَِ- ًَار چسة کاغذی- سین  راتیتس- قیچی پارچِ تزی-   تیغ هَکت تزی

(...فَهی ٍ 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ػایق کاری سیستن لَلِ کطی ٍ دستگاُ ّای هَتَرخاًِ تا استفادُ اس اتشار السم ٍ تا : استاًذارد ػولکزد کار

رػایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ هقزرات هلی

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۴۸



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

ًصة تجْیشات :ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گزٍُ کاری

پَضص ًْایی  :کار0306کذ کار

هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هؼیار ضایستگی اًجام کار  

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1 اس هزاحل 2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

هذیزیت تٌظین هزاحل اًجام کار، تَجِ تِ 

سیثایی کار ، تَجِ تِ اّویت ػایق کاری

چْارپایِ یا - دستکص- هاسک تٌفسی

- لثاس کار- کالُ ایوٌی- ًزدتاى هٌاسة

چارقذ سیز - دارتست-ضیطِ سفیذ- ػیٌک

پیطگیزی اس پاضص رًگ ٍ ایوٌی - کالُ

کار تا تیٌز ٍ رًگ

ػولکزد درست

ػولکزد قاتل قثَل

ػولکزد ًادرست

ضکل دّی رٍی ػایق3
- ًَارچسة کاغذی- هتز- هقَا- هتقال

قیچی

هحکن کزدى ػایق- پَضص یکٌَاخت توام لَلِ - تزیذى ػایق پَضص درست لَلِ تا ػایق

ًاتَاًی در پَضاًذى لَلِ تا ػایق گزهاییپَضص ًادرست لَلِ تا ػایق

پیچیذى هتقال، ضکل دّی یا هقَا، یکٌَاختی کار ٍ هحکن تَدى هتقال

2
پَضص لَلِ ّا تا ػایق 

گزهایی

سین - پطن ضیطِ یا ػایق فَهی

- قیچی- ارُ- تیغ هَکت تزی- هفتَر

هتز

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ػایق کاری سیستن لَلِ کطی ٍ دستگاُ ّای هَتَرخاًِ تا استفادُ اس اتشار السم ٍ تا : استاًذارد ػولکزد کار

رػایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ هقزرات هلی

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
پَضص لَلِ ّا در تزاتز 

خَردگی

قلن - تزس سیوی- پارچِ- ضذسًگ

سٌثادُ- تیٌز فَری- هَ
سدى ضذ سًگ یکساى- تویشکاری پَضص درست لَلِ ّا

ًاتَاًی در سدى ضذ سًگپَضص ًادرست لَلِ ّا

ضکل دّی درست رٍی ػایق

ًاتَاًی در ضکل دّی رٍی ػایقضکل دّی ًادرست رٍی ػایق

اًجام درست رًگ آهیشی ًْایی

ًاتَاًی در رًگ آهیشی ًْایی

رًگ آهیشی ًْایی4

هل ٍ - تیٌز فَری- قلن هَ- رًگ

چسة )سزیص - کاردک- سزیص

(هایغ

5

تتًَِ کاری، رًگ آهیشی، یکٌَاختی رًگ، اًتخاب رًگ استاًذارد، 

تزسین ًَارّا ٍ فلص ّا

ًاتَاًی در رًگ آهیشی ًْایی

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

تَجِ تِ- هذیزیت ٍ تٌظین هزاحل اًجام کار -  رػایت ایوٌی فزدی 

تَجِ تِ سیثای کار- اّویت کاری 

رػایت هَارد ایوٌی ٍ تَجِ تِ اّویت ػایق کاری

رػایت ًکزدى ایوٌی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۴۹



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصة تجْیسات 

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة چیلر :کار0307کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ لَلِ کطی چیلر تِ صَرت هحکن تراز ٍ آب تٌذ تراتر ًمطِ: استاًذارد عولکرد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

ٍجَد  کارگاُ استاًذارد-1

ٍجَدفًَذاسیَى ریختِ ضذُ-  2

ًمطِ ًصة ٍ لَلِ کطی چیلر - 3

 ساعت7:   زهاى اًجام کار

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

حول چیلر، لرار دادى الستیک لرزُ گیر، استمرار چیلر رٍی فًَذاسیَى، ثاتت ًوَدى چیلر رٍی فًَذاسیَى تِ صَرت تراز- 1 

اتصال ضیر فلکِ ّا، اتصال لرزُ گیر، لَلِ کطی فَالدی سیاُ، اتصال فلَسَیچ- 2 

اتصال ضیر فلکِ ٍ فیتیٌگ ّای الزم، لَلِ کطی از کٌذاًسر تا ترج، اتصال ترج خٌک کي تِ پوپ ّا، اتصال پوپ ّا تِ کٌذاًسر- 3 

اتصال تاتلَ ترق تِ چیلر، پوپ ٍ ترج خٌک کي- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

استمرار چیلر رٍی فًَذاسیَى- 1  

اتصال چیلر تِ ضثکِ لَلِ کطی آب چیلر- 2 

اتصال لَلِ ّای رفت ٍ ترگطت کٌذاًسر- 3 

اتصال الکتریکی- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - عولی ـ چک لیست 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

سِ پایِ- آچار فراًسِ- آچار ریٌگی- آچار تخت- آچار تَکس- رٍل تَلت- هتِ ّای الواسِ ٍ آٌّی- دیل چکطی- گریس ٍ رٍغي- عیٌک- دیلن- تسوِ ترزًتی- زًجیر- جرثمیل- تی فَر 

اًثردست- چکص- ًمطِ - لَلِ تر- گًَیای فلسی فلٌج- ضالَل- ًخ ٍ ریسواى- هتر- تراز- رٍغي داى- حذیذُ- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- صحرایی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0307 -0308

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۵۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L2سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصة تجْیسات 

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة چیلر :کار0307کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

اتصال الکتریکی4

- سین چیي- اًثردست - فازهتر 

دریل - فیَز - کاتل ضَ- آٍٍهتر 

دستِ الواسِ

 ساعت2: زهاى

درست

5

اتصال تاتلَ ترق تِ چیلر

ًاتَاًی در اتصال تاتلَ ترق تِ چیلر

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

دلت در حول ٍ ًمل چیلر- رعایت ایوٌی فردی 

دلت در حول ٍ ًمل چیلر- رعایت هَارد ایوٌی فردی 

رعایت ًکردى ایوٌی فردی

اتصال لاتل لثَل چیلر تِ ترج

ًاتَاًی در اتصال چیلر تِ ترجاتصال ًادرست چیلر تِ ترج

لاتل لثَل

ًادرست

اتصال تاتلَ ترق تِ چیلر، پوپ ٍ ترج خٌک کي

استمرار چیلر هطاتك ًمطِاستمرار لاتل لثَل چیلر

ًاتَاًی در استمرار چیلراستمرار ًادرست چیلر

1
استمرار چیلر رٍی 

فًَذاسیَى

- غلتک- تیفَر- جرثمیل- فًَذاسیَى

در صَرتی کِ - ًمطِ- تراز- هتر- دیلن

ارزضیاتی تِ صَرت گرٍّی تاضذ هی تَاى 

ایي آزهَى را گرفت

 ساعت1: زهاى

استمرار ٍ ثاتت ًوَدى هطاتك ًمطِ- حول، لراردادى الستیک لرزُ گیراستمرار درست چیلر

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ لَلِ کطی چیلر تِ صَرت هحکن تراز ٍ آب تٌذ تراتر ًمطِ: استاًذارد عولکرد کار

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
اتصال چیلر تِ ترج 

خٌک کي

- ضالَل- الکترٍد- رکتی فایرجَضکاری

آچار - آچار لَلِ گیر- ًخ ٍ ریسواى- تراز

- لَلِ- ضیر فلکِ- آچار فراًسِ- ضاللی

جرثمیل سمفی

 ساعت2: زهاى

اتصال درست چیلر تِ ترج

لَلِ کطی هطاتك ًمطِ اب تٌذ ٍ تراز- اتصال ضیر فلکِ ّااستمرار لاتل لثَل چیلر

ًاتَاًی در لَلِ کطی ٍ جَضکاریاستمرار ًادرست چیلر

لَلِ کطی پوپ تِ ترج ٍکٌذاًسر- لَلِ کطی کٌذاًسر تا ترج 

2
اتصال چیلر تِ ضثکِ 

لَلِ کطی اب چیلر

- ضالَل- الکترٍد- رکتی فایرجَضکاری

آچار - آچار لَلِ گیر- ًخ ٍ ریسواى- تراز

- لَلِ- ضیر فلکِ- آچار فراًسِ- ضاللی

جرثمیل سمفی

 ساعت2: زهاى

لَلِ کطی هطاتك ًمطِ آب تٌذ ٍ تا- لرزُ گیرّا- اتصال ضیرفلکِ ّا استمرار درست چیلر

ضیة الزم

اتصال پوپ هکص تِ ترج- لَلِ کطی کٌذاًسر تا ترج - اتصال ضیر فلکِ 

6

لضاٍت درتارُ اًسجام تمذم ٍ تاخر

کفص - عیٌک جَضکاری- هاسک- 

دلت د - هاسک ایوٌی- دستکص- ایوٌی

رحول ٍ ًمل چیلر

دلت در جلَگیری از خرٍج هادُ سرها زا- 

عولکرد درست

عولکرد لاتل لثَل

عولکرد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

4ٍ 3ٍ 2 از هراحل  2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۵۱



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطبَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصب تجْیسات 

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطبَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصب کٌذاًسر َّایی :کار0308کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

کپسَل ازت- 7دستگاُ جَضکاری با لحین سخت - 6لَلِ ّای هسی الزم - 5کٌذاًسر هٌاسب چیلر - 4ٍجَد فًَذاًسیَى آهادُ - 3ٍجَد یک دستگاُ چیلر - 2ٍجَد  کارگاُ استاًذارد -1

 ساعت4:   زهاى اًجام کار

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

حول کٌذاًسَر، لرار دادى لرزُ گیر، استمرار کٌذاًسر، ثابت ًوَدى دستگاُ- 1 

لَلِ کطی ارتباطی کوپرسَر ٍ کٌذاًسر، اتصال ضیرّا، اتصال لرزُ گیر ، تست لَلِ کطی با ازت، کیفیت لحین کاری سخت- 2 

لَلِ کطی خط هایع، تست لَلِ کطی با ازت، لحین کاری سخت- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استمرار کٌذاًسر رٍی فًَذاسیَى- 1  

لَلِ کطی ارتباطی بیي کوپرسَر ٍ کٌذاًسر- 2 

لَلِ کطی خط هایع- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست ٍ هطاّذُ- عولی- ضفاّی- کتبی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- آچار فراًسِ- آچار ریٌگی- آچار تخت- آچار بَکس- رٍل بَلت- هتِ ّای الواسِ ٍ آٌّی- دریل چکطی- دیلن- تسوِ برزًتی- زًجیر- جرثمیل- تیفَر

ٍسایل جَش برق- ٍسایل جَضکاری اکسی استیلي- هٌیفَلذ- تراز- رٍغي داى- اًبردست

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

0309

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصب ٍ لَلِ کطی کٌذاًسر َّایی با استفادُ از ابسار هٌاسب ٍر عایت اصَل : استاًذارد عولکرد کار

ایوٌی کٌذاًسر هطابك ًمطِ ّای اجرایی ,فٌی

:ًَبت اٍل :تاریخ ارزضیابی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۵۲



:ًَبت اٍل:تاریخ ارزضیابیضوارُ هلی

L2سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطبَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصب تجْیسات 

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطبَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصب کٌذاًسر َّایی :کار0308کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیابی کار 
بلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

4ٍ 3ٍ 2 از هراحل  2 کسب حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , بْذاضت , ایوٌی,  از بخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسب حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسب حذالل هیاًگیي 

6

پایبٌذی کاهل بِ اخالق حرفِ ای

عیٌک - کفص ایوٌی- کالُ ایوٌی- 

ایوٌی - هاسک تٌفسی- دستکص- هحافظ

دلت در حول ٍ ًمل - حول ٍ ًمل

پیطگیری از خرٍج هادُ سرهازا - کٌذاًسر

در هحیط

عولکرد درست

عولکرد لابل لبَل

عولکرد ًادرست

لَلِ کطی خط هایع3

سین جَش - ٍسایل جَش اکسی استیلي

- لَلِ هسی  ٍ اتصاالت آى- تٌِ کار- ًمرُ

ضیر - هبذل گرهایی- رسیَر- ضیر برًجی

صافی- کپسَل گاز ازت- اًبساط

 ساعت2: زهاى

لَلِ کطی درست خط هایع

هطابمت با ًمطِ- اتصال گازبٌذ اتصال لابل لبَل کوپرسَر بِ کٌذاًسر

اتصال غیرگازبٌذ، هطابمت ًذاضتي با ًمطِاتصال ًادرست کوپرسَر بِ کٌذاًسر

اتصال گازبٌذ ٍ ًصب  اتصاالت پطت سر ّن

2
لَلِ کطی ارتباطی بیي 

کوپرسَر ٍ کٌذاًسر

سین - ٍسایل جَضکاری اکسی استیلي

 لَلِ هسی ٍ 0تٌِ کار- جَش ًمرُ

ضیر اًبساط - اتصاالت آى ٍ ضیر برًجی

 ساعت1: زهاى 

کیفیت لحین سخت- اتصال گازبٌذ ٍ ًوای زیبا ٍ لائن ٍ گًَیا بَدى اتصال درست کوپرسَر بِ کٌذاًسر

هطابمت با ًمطِ

اتصال گازبٌذ ٍ ًصب اتصاالت بِ ترتیب صحیح ٍ ًوای زیبا 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصب ٍ لَلِ کطی کٌذاًسر َّایی با استفادُ از ابسار هٌاسب ٍ رعایت اصَل فٌی، : استاًذارد عولکرد کار

ایوٌی کٌذاًسر هطابك ًمطِ ّای اجرایی

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
استمرار کٌذاًسر رٍی 

فًَذاسیَى

تسوِ-زًجیر- ًاٍداًی- تیفَر- جرثمیل

لرزُ گیر- دیلن- برزًتی

 ساعت1: زهاى

ًصب هحکن ٍ تراز ّوراُ با لرزُ گیر ٍ در جْت کوپرسَراستمرار درست کٌذاًسر

ًصب هحکن ٍ تراز ٍ در جْت کوپرسَراستمرار لابل لبَل کٌذاًسر

ًصب غیر تراز ٍ غیرهحکن ٍ بذٍى لرزُ گیراستمرار ًادرست کٌذاًسر

لَلِ کطی لابل لبَل خط هایع

اتصال غیرگازبٌذ ٍ عذم  ًصب اتصاالت پطت سر ّنلَلِ کطی ًادرست خط هایع

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, بْذاضت

ًگرش

- استفادُ از ٍسایل ایوٌی فردی - پای بٌذی کاهل بِ اخالق حرفِ ای 

دلت درحول ٍ ًمل کٌذاًسر

پای بٌذی کاهل بِ اخالق حرفِ ای- رعایت هَارد ایوٌی فردی 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۵۳



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصة تجْیشات 

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة تزج خٌک کي :کار0309کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة تزج خٌک کي تا استفادُ اس اتشار السم ٍ رعایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ:  استاًذارد عولکزد کار

دستَرالعول کارخاًِ ساسًذُ تزج خٌک کي

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

ًقطِ الکتزیکی- 5ًقطِ لَلِ کطی تزج  - 4جزثقیل  - 3فًَذاسیَى یا ضاسی - 2کارگاُ استاًذارد - 1 

 ساعت8:   سهاى اًجام کار

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

حول تزج ، قزار دادى الستیک لزسُ گیز، استقزار تزج رٍی ضاسی تِ صَرت تزاس- 1 

اتصال تزج تِ لَلِ ٍرٍدی اس کٌذاًسز، اتصال تزج تِ لَلِ خزٍجی تِ سَی کٌذاًسَر- 2 

اتصال ضیز دٍ راِّ یا سِ راِّ تِ تزج خٌک کي، اتصال الکتزیکی ضیز دٍ راِّ یا سِ راِّ، تٌظین تزهَستات هطاتقت تا ًقطِ- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

استقزار تزج خٌک کي رٍی ضاسی- 1 

اتصال تزج خٌک کي تِ لَلِ ّای هزتَطِ- 2  

اتصال ضیز دٍراِّ یا سِ راِّ- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست ٍ هطاّذُ- عولی- ضفاّی- کتثی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

- حذیذُ- سِ پایِ صحزایی- آچار لَلِ گیز- آچار فزاًسِ- آچار ریٌگی- آچار تخت- آچار تَکس- رٍل تَلت- هتِ ّا- دریل- رٍغي گزیس- دیلن - تسوِ تزسًتی- سًجیز- جزثقیل- تیفَر 

اًثزدست- چکص- ًقطِ دیتایل ًصة- دستگاُ جَش- تزاس- ًخ ٍ ریسواى- گًَیای فلشی فلٌج- تزس سیوی- کواى ارُ- لَلِ تز- رٍغي داى

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0308

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۵۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

L2سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف03ِکذ ٍظیفِ
ًصة تجْیشات 

هَتَرخاًِ تَْیِ  هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة تزج خٌک کي :کار0309کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

- صزفِ جَیی در اًزصی - رعایت هَارد ایوٌی فزدی هاًٌذ لثاس کار 

دقت در حول ٍ ًصة- ارسیاتی راُ حل ّای چٌذگاًِ 

دقت در حول ٍ ًصة تزج- رعایت هَارد ایوٌی فزدی 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فزدی

اتصال قاتل قثَل ضیزّا

عذم رعایت جْت تزهَستات- اتصال غیز آب تٌذاتصال ًادرست ضیزّا

هحل تزج، قزار دادى الستیک لزسُ گیزاستقزار درست تزج

ًاتَاًی در حول ٍ ًصة تزجاستقزار ًادرست تزج

1
استقزار تزج خٌک کي 

رٍی ضاسی

-تزج خٌک کي- لزسُ گیز- اّزم- جزثقیل

هتز- تزاس-  ًقطِ

 ساعت2: سهاى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة تزج خٌک کي تا استفادُ اس اتشار السم ٍ رعایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ:  استاًذارد عولکزد کار

دستَرالعول کارخاًِ ساسًذُ تزج خٌک کي

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
ٍ اتصال ضیزّای دٍ راِّ

سِ راِّ

- تزهَستات- ضیز سِ راِّ- ضیزدٍ راِّ

- پیچ گَضتی- اًثزدست- ٍاضز- فاسهتز

- آچار لَلِ گیز- حذیذُ - آٍٍهتز- آچار

رٍغي داى - لَلِ تز- ًقطِ

 ساعت2: سهاى

اتصال درست ضیزّا

اتصال درست لَلِ ّای تزج
اتصال آب تٌذ ٍ ًصة ساقِ ضیز فلکِ  ّا در جْت افقی، اتصال لَلِ

ّای ٍرٍدی، خزٍجی، تغذیِ، تخلیِ ٍ سزسیز هطاتق ًقطِ

ًاتَاًی در اتصال لَلِ ّای تزجاتصال ًادرست لَلِ ّای تزج

جْت ًصة ، اتصال الکتزیکی هطاتقت تا ًقطِ- اتصال آب تٌذ

2
اتصال لَلِ ّای تزج 

خٌک کي

آچار - ًقطِ- لَلِ- رکتی فایز  جَضکاری

- حذیذُ- آچار لَلِ گیز- فلٌج- فزاًسِ

ضیزفلکِ- گیزُ- رٍغي داى

 ساعت4: سهاى

هطاتقت تا - تٌظین  تزهَستات- جْت ًصة درست- اتصال آب تٌذ 

اتصال الکتزیکی- ًقطِ 

6

ارسیاتی راُ حل ّای چٌذگاًِ

لثاس کار - دستکص- هاسک جَضکاری

- کفص ایوٌی- کالُ- عیٌک- جَضکاری 

دقت در استقزار تزج

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

3ٍ 2 اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۵۵



ضمارٌ ملی

L3سطح صالحیتتکىسیه تًُیٍ مطثًع:حرف31150493ٍکذ حرفٍ

:يظیف03ٍکذ يظیفٍ
وصة تجُیسات 

مًتًرخاوٍ تًُیٍ  مطثًع
گريٌ کاری

:کار10 03کذ کار
لًلٍ کطی  مًتًرخاوٍ

تًُیٍ مطثًع
مُارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

-8سختی گیر وصة ضذٌ - 7مىاتع آب گرم وصة ضذٌ - 6ترج یا کىذاوسر وصة ضذٌ - 5پمپ َای سیرکًالتًر وصة ضذٌ - 4چیلر وصة ضذٌ - 3دیگ وصة ضذٌ - 2کارگاٌ استاوذارد - 1

وقطٍ لًلٍ کطی ارتثاطی تیه دستگاٌ- 10وقطٍ پالن استقرار دستگاٌ َای مًتًرخاوٍ - 9 مخسن اوثساط وصة ضذٌ

 ساعت30:   زمان اوجام کار

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

وصة ضیرَا در ارتفاع یکسان ، ساخت تکیٍ گاٌ، وصة تراز- 1 

کیفیت جًضکاری- تعییه محل وصة ، ساخت ي وصة تکیٍ گاٌ َا، استفادٌ از دیتایل َای تکیٍ گاٌ َا- 2 

آمادٌ سازی قطعات تا تًجٍ تٍ وقطٍ، خالجًش زدن، جًضکاری، رعایت ضیة ي تراز، آب تىذ تًدن- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

وصة کلکتًرَا- 1 

ساخت ي وصة تکیٍ گاٌ َا- 2 

لًلٍ کطی مًتًرخاوٍ- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست- عملی- ضفاَی- کتثی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

اوًاع پريفیل- حذیذٌ- گًویا- فرز- سىثادٌ - الکتريد- يسایل لًلٍ کطی- تراز- متر- رکتی فایر جًضکاری 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

وام ي وام خاوًادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

لًلٍ کطی ارتثاطی تیه دستگاٌ َای مًتًرخاوٍ تًُیٍ مطثًع تا استفادٌ از اتسارَای : استاوذارد عملکرد کار

الزم مطاتق اصًل فىی ي ایمىی ي وقطٍ َای دادٌ ضذٌ

:وًتت ايل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۵۶



:وًتت ايل:تاریخ ارزضیاتیضمارٌ ملی

L3سطح صالحیتتکىسیه تًُیٍ مطثًع:حرف31150493ٍکذ حرفٍ

:يظیف03ٍکذ يظیفٍ
وصة تجُیسات 

مًتًرخاوٍ تًُیٍ  مطثًع
گريٌ کاری

:کار10 03کذ کار
لًلٍ کطی  مًتًرخاوٍ

تًُیٍ مطثًع
مُارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اوجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:معیار ضایستگی اوجام کار  

 از مراحل2 کسة حذاقل ومرٌ 

تًجُات زیست محیطی ي وگرش , تُذاضت , ایمىی,  از تخص ضایستگی َای غیر فىی 2 کسة حذاقل ومرٌ 

 از مراحل کار2کسة حذاقل میاوگیه 

6

لًلٍ کطی مًتًرخاو3ٍ

لًلٍ کطی درست مًتًرخاوٍ

ساخت تکیٍ گاٌ مطاتق وقطٍ، وصة تکیٍ گاٌ ، کیفیت جًشساخت ي وصة قاتل قثًل تکیٍ گاٌ َا

واتًاوی در ساخت ي وصة تکیٍ گاٌساخت ي وصة وادرست تکیٍ گاٌ َا

آمادٌ سازی قطعات، خالجًش قطعات، تکمیل جًضکاری

2
ساخت ي وصة تکیٍ گاٌ

َا

ساخت ي وصة درست تکیٍ گاٌ َا
اوتخاب مسیر، تعییه محل تکیٍ، ساخت تکیٍ گاٌ مطاتق تا وقطٍ، وصة

تکیٍ گاٌ، کیفیت جًش کاری

تعییه اوذازٌ قطعات، آمادٌ سازی، خالجًش قطعات، تکمیل 

جًضکاری، تراز تًدن، کیفیت جًش َا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 وام ي وام خاوًادگی

لًلٍ کطی ارتثاطی تیه دستگاٌ َای مًتًرخاوٍ تًُیٍ مطثًع تا استفادٌ از اتسارَای :استاوذارد عملکرد کار

الزم مطاتق اصًل فىی ي ایمىی ي وقطٍ َای دادٌ ضذٌ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

وصة کلکتًرَا1

وصة درست کلکتًرَا
تراز تًدن، گًویا تًدن اوطعاب َا، آب تىذ ، کیفیت جًش، وصة ضیرٌ

در ارتفاع یکسان، ساخت ي وصة تکیٍ گاٌ َا

تراز تًدن، آب تىذ تًدن، کیفیت جًش، وصة ضیرَاساخت ي وصة قاتل قثًل کلکتًرَا

واتًاوی در ساخت ي وصة کلکتًرَاساخت ي وصة وادرست کلکتًرَا

لًلٍ کطی قاتل قثًل مًتًرخاوٍ

واتًاوی در اوجام لًلٍ کطی مًتًرخاوٍلًلٍ کطی وادرست مًتًرخاوٍ

4

5

, ایمىی, ضایستگی َای غیر فىی 

تًجُات زیست محیطی ي , تُذاضت

وگرش

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۵۷



ضوبرُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کبرگز هبّز تأسیسبت 

هکبًیکی سبختوبى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف04ِکذ ٍظیفِ
ًصت پخص کٌٌذُ ّبی 

سزهبیی- گزهبیی
گزٍُ کبری

هْبرتسطح ضبیستگیًصت رادیبتَر :کبر0401کذ کبر

:شرايط اوجام كار -1

فضبی کبرگبّی استبًذارد- 1

ٍجَد سز لَلِ ّبی آة گزم رفت ٍثزگطت- 2

ٍجَد یک دیَار دائوی یب پیص سبختِ- 3

 سبػت2:   سهبى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

جوغ کزدى پزُ ّب ، ثستي هبسَرُ ٍ تجذیل ّب، تیز َّاگیزی، گذاضتي درپَش در جبّبی خَد، ثِ صَرت آة ثٌذ- 1 

ػالهتگذاری، سَراخکبری ،ًصت ثست ًگْذارًذُ، استفبدُ درست اس اثشار- 2 

استقزار، تزاس کزدى، تٌظین ارتفبع ثب رػبیت فبصلِ اس دیَار ٍ کف، هحکن کزدى- 3 

اتصبل آة ثٌذ لَلِ ّبی رفت ٍ ثزگطت (خن اتکب)آهبدُ سبسی سز لَلِ ّب، آهبدُ سبسی لَلِ رفت - 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

جوغ کزدى پزُ ّب- 1 

ًصت ثست ّبی ًگْذارًذُ- 2 

استقزار رادیبتَر- 3 

اتصبل ثِ لَلِ ّبی رفت ٍ ثزگطت- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست- ػولی- کتجی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

ٍ- تزاس- پیچ رٍل پالک- پیچ گَضتی- چکص- سین سیبر- هتِ الوبسِ- دریل- آچبر هغشی پزُ- آچبر ثکس- آچبر فزاًسِ- آچبر لَلِ گیز- ًَار تفلَى- لَلِ ثز- رٍغي داى- حذیذُ  پبیِ

جؼجِ اثشار- رادیبتَر فَالدی ٍ آلَهیٌیَم - درپَش رادیبتَر- آچبر َّاگیزی- ضیز َّاگیزی- ضیز رادیبتَر- ساًَ قفلی- هتز- ثست

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0402

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصت رادیبتَر ثب استفبدُ اس اثشار هٌبست هطبثق ًقطِ ثِ صَرت هحکن، آة ثٌذ ٍ تزاس: استبًذارد ػولکزد کبر

:ًَثت اٍل :تبریخ ارسضیبثی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۵۸



:ًَثت اٍل:تبریخ ارسضیبثیضوبرُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کبرگز هبّز تأسیسبت

هکبًیکی سبختوبى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف04ِکذ ٍظیفِ
ًصت پخص کٌٌذُ ّبی 

سزهبیی- گزهبیی
گزٍُ کبری

هْبرتسطح ضبیستگیًصت رادیبتَر :کبر0401کذ کبر

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضبیستگی اًجبم کبر)ارسضیبثی کبر 
ثلی
خیز

:هؼیبر ضبیستگی اًجبم کبر  

5ٍ 2 ٍ 1 اس هزاحل  2 کست حذاقل ًوزُ 

تَجْبت سیست هحیطی ٍ ًگزش , ثْذاضت , ایوٌی,  اس ثخص ضبیستگی ّبی غیز فٌی 2 کست حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کبر2کست حذاقل هیبًگیي 

6

خَدهذیزیتی ، پذیزفتي هسئَلیت، 

رفتبرّبی فزدی، صزفِ جَیی، دقت

- لجبس کبر- دستکص- کفص ایوٌی- 

ػیٌک سفیذ

رػبیت اصَل - استفبدُ اس ٍسبیل ایوٌی

جوغ آٍری پَضص - دقت کبر- ایوٌی

ًبیلًَی

ػولکزد درست

ػولکزد قبثل قجَل

ػولکزد ًبدرست

3
استقزار رادیبتَر در هحل 

ًصت

آچبر تخت- پیچ گَضتی- ًقطِ- تزاس

رٍی ثست: هکبى 

 دقیق10ِ: سهبى

ًصت قبثل قجَل ثست ّب
ػالهت گذاری، سَراخکبری، - ًصت دٍ ػذد ثست هحکن هطبثق ًقطِ 

فبصلِ اس کف

ًبتَاًی در ًصت ثست ّبًصت ًبدرست ثست ّب

فبصلِ اس دیَار- فبصلِ اس کف- استقزار تزاس ٍ هحکن هطبثق ًقطِ 

ًصت ثست ّبی ًگْذارًذ2ُ

- پیچ ٍ رٍل پالک- پیچ گَضتی- دریل

ثست یب پبیِ دیَار

 دقیق20ِ: سهبى

 دقیق10ًِصت دٍ ػذد ثست هحکن هطبثق ًقطِ در ًصت درثست ثست ّب

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًصت رادیبتَر ثب استفبدُ اس اثشار هٌبست هطبثق ًقطِ ثِ صَرت هحکن، آة ثٌذ ٍ تزاس: استبًذارد ػولکزد کبر

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

جوغ کزدى پزُ ّب1

پزُ - آچبر فزاًسِ ٍضالقی- آچبر رادیبتَر

- هغشی چپ گزد ٍ راست- ّبی رادیبتَر

هَکت یب کبرتي - گزد ٍاضز

 سبػت1: سهبى

- ثستي ضیز َّاگیزی - ثستي هبسَرُ تجذیل - اتصبل آة ثٌذ پزُ ّبجوغ کزدى درست پزُ ّب

ثستي درپَش در جبی خَد

ثستي درپَش- ثستي ضیز َّاگیزی - اتصبل آة ثٌذ پزُ ّبجوغ کزدى قبثل قجَل پزُ ّب

ًبتَاًی در ثستي اجشا- اتصبل غیز آة ثٌذ پزُ ّب جوغ ًبدرست پزُ ّب

استقزار درست رادیبتَر

ًبتَاًی در استقزار رادیبتَر- استقزار ًصت ًبتزاس ٍ هحکن هطبثق ًقطِ استقزار ًبدرست رادیبتَر

اتصبل درست ثِ لَلِ ّبی رفت ٍ

ثزگطت

اتصبل ًبدرست ثِ لَلِ ّبی رفت ٍ

ثزگطت

4
اتصبل ثِ لَلِ ّبی رفت ٍ

ثزگطت

کوبى - لَلِ ثز- آچبر آلي- آچبر فزاًسِ

حذیذُ- ارُ

رٍی دیَار: هکبى رادیبتَر

 دقیق30ِ: سهبى

5

خن )آهبدُ سبسی لَلِ رفت - آهبدُ سبسی سز لَلِ ّبی رفت ٍ ثزگطت 

اتصبل رادیبتَر ثِ لَلِ رفت ٍ ثزگطت - (اتکب

ًبتَاًی در اتصبل لَلِ ّبی رفت ٍ ثزگطت

, ایوٌی, ضبیستگی ّبی غیز فٌی 

تَجْبت سیست هحیطی ٍ, ثْذاضت

ًگزش

رػبیت ایوٌی فزدی ٍ استفبدُ اس ٍسبیل ایوٌی پذیزش هسئَلیت 

صزفِ جَیی- رفتبرّبی فزدی 

پذیزش هسئَلیت رفتبرّبی فزدی- رػبیت هَارد ایوٌی فزدی 

ػذم رػبیت هَارد ایوٌی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۵۹



ضوارُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کارگز هاّز تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف04ِکذ ٍظیفِ
ًصة پخص کٌٌذُ ّای 

سزهایی- گزهایی
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگی ًصة کٌَکتَر:کار0402کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة کٌَکتَر تا استفادُ اس اتشار هٌاسة هطاتق ًقطِ تِ صَرت آب تٌذ ٍ تزاس: استاًذارد عولکزد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

ٍجَد سزلَلِ ّای آ ب یا تخار رفت ٍ تزگطت - 2

ٍجَد یک دیَار دائوی یا پیص ساختِ- 3

کٌَکتَر   - 4

ساعت2/5:   سهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تعییي لَلِ رفت ٍ تزگطت، تستي ضیزّای رفت ٍ تزگطت، آب تٌذ تَدى- 1 

عالهت گذاری هحل پیچ ّا، سَراخکاری، ًصة تست ًگْذارًذُ، استقزار، تزاس کزدى، هحکن کزدى- 2 

آهادُ ساسی لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت، اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت، آب تٌذ تَدى، تزیذى، تزقَ سدى، حذیذُ کزدى، خن کزدى- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

ًصة ضیزّای کٌَکتَر-  1 

استقزار کٌَکتَر- 2 

اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

پیچ - سین سیار - تست ًگْذارًذُ- ضیز قطع ٍ ٍصل- پیچ ٍ رٍل پالک- هَاد آب تٌذی- ًقطِ اجزایی- کٌَکتَر- کواى ارُ- لَلِ تز- حذیذُ دستی- تزاس- هتز فلشی- هتِ الواسِ- دریل 

گَضتی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0401

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۶۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کارگز هاّز تأسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف04ِکذ ٍظیفِ
ًصة پخص کٌٌذُ ّای 

سزهایی- گزهایی
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگی ًصة کٌَکتَر:کار0402کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

اتصال درست تِ لَلِ کطی

ًاتَاًی در اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطتاتصال ًادرست تِ لَلِ کطی

ًٍصة درست ضیزّا تاس کزدى تَضي ٍ درپَش، پیچیذى ًَار تفلي، تستي ضیزّای رفت

تزگطت

ًاتَاًی در ًصة ضیزّای کٌَکتَرًصة ًادرست ضیزّا

ًصة ضیزّای کٌَکتَر1

آچار فزاًسِ، ضیزّای رفت ٍ تزگطت، ًَار 

تفلَى، آچار لَلِ گیز، آچار آلي

 ساعت0/5: سهاى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة کٌَکتَر تا استفادُ اس اتشار هٌاسة هطاتق ًقطِ تِ صَرت آب تٌذ ٍ تزاس: استاًذارد عولکزد کار

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
اتصال تِ لَلِ ّای رفت ٍ

تزگطت

آچار فزاًسِ، آچار لَلِ گیز، آچار ضالقی، 

ًَار تفلَى

 ساعت1: سهاى

عالهت گذاری، سَراخکاری، ًصة تست، استقزاراستقزار قاتل قثَل کٌَکتَر

ًاتَاًی در استقزار کٌَکتَراستقزار ًادرست کٌَکتَر

اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت - آهادُ ساسی لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت 

تِ صَرت آب تٌذ ٍ هطاتق ًقطِ

استقزار کٌَکتَر2

آچار دٍسَ ٍ چْارسَ، دریل، هتِ، الواسِ، 

رٍل پالک، پایِ تا تست، هتز،تزاس

 ساعت1: سهاى

عالهت گذاری، سَراخکاری، ًصة تست، استقزار، تزاس کزدى، هحکناستقزار درست کٌَکتَر

کزدى

6

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 اس هزاحل2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۶۱



ضوارُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کارگز هاّز تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سغح صالحیت

:ٍظیف04ِکذ ٍظیفِ
ًصة پخص کٌٌذُ ّای 

سزهایی- گزهایی
گزٍُ کاری

:کار0403کذ کار
 ًصة سیستن کف 

گزهایی
هْارتسغح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1

 هتزهزتع تزای لَلِ کطی کف گزهایی6کف سیواًی آهادُ تِ هساحت - 2

هحلی تزای ًصة کلکتَر رٍی دیَار - 3

 ساعت6:   سهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

پَضاًذى لَلِ ّای دیگز، هسغح کزدى کف تا هالت هاسِ ٍ سیواى- 1 

چسة سدى کف، خَاتاًذى عایق رٍی کف، قزار دادى عایق پیزاهًَی- 2 

اجزای لَلِ کطی هغاتق ًقطِ، خن کزدى، تست سدى، ًصة  کلکتَر، اتصال لَلِ کطی تِ کلکتَر- 3 

تاال تزدى فطار، ًطت یاتی تا هطاّذُ یا گیج- 4 

پَضاًذى رٍی لَلِ ّا تا هالت هاسِ ٍ سیواى- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

آهادُ ساسی کف- 1 

ًصة عایق کف- 2 

اجزای لَلِ کطی کف گزهایی- 3 

آسهایص آب تٌذی لَلِ کطی- 4 

پَضص لَلِ ّا تا هالت- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست- عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

دستگاُ ًطت یاتی- تست خاردار- اتشار لَلِ کطی لَلِ ّای چٌذ الیِ- کلکتَر-  جعثِ کلکتَر-  لَلِ پلیوزی پٌج الیِ

:تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة سیستن کف گزهایی هغاتق اصَل تِ صَرت آب تٌذ تزاتز ًقطِ: استاًذارد عولکزد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۶۲



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کارگز هاّز تأسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سغح صالحیت

:ٍظیف04ِکذ ٍظیفِ
ًصة پخص کٌٌذُ ّای 

سزهایی- گزهایی
گزٍُ کاری

:کار0403کذ کار
 ًصة سیستن کف 

گزهایی
هْارتسغح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

6ٍ 4ٍ 3 ٍ 2 اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیغی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

تِ کارگیزی کفص ایوٌی، لثاس ، هاسک، 

دستکص

دقت ٍ صزفِ جَیی

ارسضیاتی عولکزد سیستن

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

3
اجزای لَلِ کطی کف 

(عثق ًقطِ)

- هتز- لَلِ تز- خن کي لَلِ پالستیکی

جعثِ کلکتَر- لَلِ - هاصیک

 ساعت1/5: سهاى

اجزای درست

ًصة عایق کف ٍ پیزاهًَی هغاتق اتعاد هحلًصة درست عایق

ًصة عایق کف ٍ پیزاهًَی کَچکتز یا تشرگتز اس اتعاد هحلًصة ًادرست عایق

اجزا هغاتق ًقطِ ، اتصال تِ کلکتَر، تست گذاری، قزار دادى درس 

اًثساط

(فَم)ًصة عایق کف2

عایق - خظ کص تشرگ- تیغ هَکت تزی

پتَیی

 ساعت1: سهاى

اجزا هغاتق ًقطِ ، اتصال تِ کلکتَر، تست گذاری، درس اًثساط، ًصة 

کلکتَر

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة سیستن کف گزهایی هغاتق اصَل تِ صَرت آب تٌذ تزاتز ًقطِ: استاًذارد عولکزد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
آهادُ ساسی کف فضا 

(سیزساسی)

- هالت هاسِ ٍ سیواى- هالِ- فزغَى-تیل

فضایی تزای سیستن کف گزهایی

 ساعت1/5: سهاى

کف هسغح ، ًاصاف ٍ هحکنآهادُ ساسی درست

ًاتَاًی در آهادُ ساسی کفآهادُ ساسی ًادرست

پَضاًذى صاف ٍ هسغح لَلِ ّاریختي درست هالت

ًاتَاًی در پَضاًذى صاف ٍ سغح لَلِ ّاریختي ًادرست هالت

اجزای قاتل قثَل

ًاتَاًی در اجزای لَلِ کطیاجزای ًادرست

آسهایص آب تٌذی درست

آسهایص آب تٌذی ًادرست

تست لَلِ کطی4
لَلِ گیز- آچار فزاًسِ- دستگاُ تست

 ساعت1: سهاى

ریختي هالت رٍی لَل5ِ
هالِ- هالت هاسِ ٍ سیواى - تیل

 ساعت8: سهاى

اتصال دستگاُ تست تِ کلکتَر، تاال تزدى فطار، ًطت یاتی، هطاّذُ، 

ًطت یاتی اس رٍی فطار سٌج

ًاتَاًی در اًجام آسهایص آب تٌذی

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیغی ٍ, تْذاضت

ًگزش

دقت ٍ صزفِ جَیی-  ارسضیاتی- رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی 

دقت ٍ صزفِ جَیی-رعایت هَارد ایوٌی فزدی 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۶۳



ضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
تكٌسيي تاسيسات 

تَْيِ هطثَع
L2سطح صالحيت

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ ّای 

گرهايی ٍ سرهايی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگیًصة يًَيت ّيتر :کار0404کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

ٍجَد دٍ سر لَلِ آب گرم يا تخار رفت ٍ ترگطت - 2

پيص تيٌی هحل ًصة تر رٍی ديَار يا سمف- 3

ًمطِ ًصة يًَيت ّيتر- 4 

r 100 kcal/hrيًَيت ّيتر تِ ظرفيت - 5 

 ساعت4: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ساخت تكيِ گاُ، استمرار يًَيت ّيتر، جَضكاری، سَراخكاری، تراز تَدى- 1 

آهادُ سازی لَلِ ّای راتط رفت ٍ ترگطت، اتصال لَلِ ّا تِ دستگاُ، تستي ضير َّاگيری، اتصال آب تٌذ- 2 

آهادُ سازی سر سين ّا يا سر کاتل ّا، اتصال الكترٍهَتَر تِ ترق، لحين کاری کاتلطَّا، پرس کاتل ضَّا- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استمرار يًَيت ّيتر- 1 

اتصال لَلِ ّای رفت ٍ ترگطت تِ دستگاُ- 2 

اتصال دستگاُ تِ ترق- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

تلِ- هَاد آب تٌذی- ًمطِ اجرايی- هتِ آٌّی ٍ الواسِ- دريل- اتسار لَلِ کطی فَالدی يا پليوری- هتر- تراز- هاسک ٍ عيٌک جَضكاری- سٌگ فرز- رکتی فاير جَضكاری-  يًَيت ّيتر

دارتست- چْارپايِ- اًثردست- فازهتر- تخار

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0503

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

تراز ٍ آب تٌذ تراتر ًمطِ, ًصة يًَيت ّيتر را تِ صَرت هحكن: استاًذارد عولكرد کار

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضياتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۶۴



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضياتیضوارُ هلی

تكٌسيي تاسيسات :حرف71270192ِکذ حرفِ

تَْيِ هطثَع
L1سطح صالحيت

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ ّای 

گرهايی ٍ سرهايی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگیًصة يًَيت ّيتر :کار0404کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام کار)ارزضياتی کار 
تلی
خير

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

 از هراحل2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زيست هحيطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غير فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هياًگيي 

6

اتصال دستگاُ تِ ترق3

اتصال درست دستگاُ تِ ترق

اتصال لاتل لثَل لَلِ ّا
آهادُ سازی لَلِ رفت، آهادُ سازی لَلِ ترگطت، اتصال لَلِ تِ يًَيت 

ّيتر، تستي ضير َّاگيری

ًاتَاًی در اتصال لَلِ ّای رفت ٍ ترگطتاتصال ًادرست لَلِ ّا

آهادُ سازی سرسين ّا تا سر کاتل، کيفيت لحين کاری، اتصال 

الكترٍهَتَر تِ ترق

2
اتصال لَلِ ّای رفت ٍ

ترگطت تِ دستگاُ

آهادُ سازی لَلِ رفت ، آهادُ سازی لَلِ ترگطت، اتصال لَلِ ّا، تستياتصال درست لَلِ ّا

ضير َّاگيری، کيفيت جَش هطاتمت تا ًمطِ

آهادُ سازی سر سين ّا يا سر کاتل ّا، کيفيت لحين کاری، اتصال 

الكترٍهَتَر تِ ترق، هطاتمت تا ًمطِ

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

تراز ٍ آب تٌذ تراتر ًمطِ, ًصة يًَيت ّيتر را تِ صَرت هحكن: استاًذارد عولكرد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ساخت تكيِ گاُ ّا هطاتك ًمطِ، استمرار، کيفيت جَضكاریاستمرار درست يًَيت ّيتراستمرار يًَيت ّيتر1

ًاتَاًی در ساخت تكيِ گاُ ّا ٍ استمرار يًَيت ّيتراستمرار ًادرست يًَيت ّيتر

اتصال لاتل لثَل دستگاُ تِ ترق

ًاتَاًی در اتصال دستگاُ تِ ترقاتصال ًادرست دستگاُ تِ ترق

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غير فٌی 

تَجْات زيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۶۵



ضوارُ هلی

L2سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حزف71270192ِکذ حزفِ

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ 

ّای گزهايی ٍ سزهايی
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگی ًصة في کَيل:کار0405کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة في کَيل تِ صَرت هحكن، آب تٌذ ٍ تزاس تزاتز ًقطِ: استاًذارد عولكزد کار

:ًَتت اٍل :تاريخ ارسضياتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

ٍجَد سِ لَلِ آب رفت ٍ تزگطت ٍ دريي- 2

پيص تيٌی هحل ًصة في کَيل سهيٌی يا سقفی - 3

 ساعت4: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تاس کزدى درپَش ٍ تَضي، پيچيذى ًَار تفلي، تستي ضيز فلكِ ّا تِ صَرت آب تٌذ- 1 

عالهت گذاری هحل پيچ ّا، اًذاسُ گيزی فاصلِ تيي ضيزّا ٍ اتصال کَيل- 2 

سَراخكاری، قزار دادى رٍلپالک هحكن کزدى تذًِ في کَيل تِ تذًِ، ساخت ضاسی- 3 

آهادُ کزدى لَلِ هسی، اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت، اتصال ضيز هَتَری سِ راِّ، لحين کاری سخت- 4 

اتصال تزق تِ کليذ سلكتَری، اتصال تزق ضيز هَتَری سِ راِّ- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

ًصة ضيزّای رفت ٍ تزگطت- 1  

استقزار هَقت في کَيل ٍ عالهت گذاری- 2 

هحكن کزدى في کَيل- 3 

اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت ٍ دريي- 4 

اتصال الكتزيكی- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

هاسک ٍ عيٌک جَضكاری ـ چكص - رکتی فايز جَضكاری- هَاد آب تٌذی- هتز- تزاس- ًقطِ اجزايی- هتِ الواسِ ٍ آٌّی- دريل- اتشار جَضكاری لَلِ هسی-  في کَيل سقفی يا ديَاری

فلشی ـ سٌگ فزس ـ کواى ارُ ـ جعثِ اتشار

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0504

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۶۶



:ًَتت اٍل:تاريخ ارسضياتیضوارُ هلی

L2سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حزف71270192ِکذ حزفِ

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ 

ّای گزهايی ٍ سزهايی
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگی ًصة في کَيل:کار0405کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
اتصال لَلِ ّای رفت ٍ

تزگطت دريي

اتصال درست لَلِ ّا

5
اتصال الكتزيكی في 

کَيل

- اتصال لَلِ دريي - آهادُ ساسی ٍ اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت 

کيفيت لحين سخت

ًاتَاًی در اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت

, ايوٌی, ضايستگی ّای غيز فٌی 

تَجْات سيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

هحكن کزدى درست في کَيل

ًاتَاًی در هحكن کزدى في کَيلهحكن کزدى ًادرست في کَيل

اتصال قاتل قثَل لَلِ ّا

اتصال ًادرست لَلِ ّا

- اتصال لَلِ دريي - آهادُ ساسی ٍ اتصال لَلِ ّای رفت ٍ تزگطت 

کيفيت لحين سخت- اتصال ضيز سِ راِّ هَتَری 

اتصال الكتزيكی قاتل قثَل
اتصال تزهَستات تِ- اتصال تزق تِ تزهَستات- اتصال تزق تِ سلكتَر 

سلكتَر يا ضيز سِ راِّ

ًاتَاًی در اتصال الكتزيكی في کَيلاتصال الكتزيكی ًادرست

اتصال تزهَستات تِ- اتصال تزق تِ تزهَستات- اتصال تزق تِ سلكتَر اتصال الكتزيكی درست

 دقيق45ِسلكتَر يا ضيز سِ راِّ در کوتز 

تستي ضيزّا- پيچيذى ًَار تفلي - تاس کزدى تَضي ٍ درپَش ًصة قاتل قثَل ضيزّا

ًاتَاًی در ًصة ضيزّای رفت ٍ تزگطتًصة ًادرست ضيزّا

1
ًصة ضيزّای رفت ٍ

تزگطت

تستي ضيزّا در- پيچيذى ًَار تفلي - تاس کزدى تَضي ٍ درپَش ًصة درست ضيزّا

 دقيق15ِکوتز اس 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة في کَيل تِ صَرت هحكن، آب تٌذ ٍ تزاس تزاتز ًقطِ: استاًذارد عولكزد کار

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

هحكن کزدى في کَيل3

اًجام درست استقزار هَقت
تَجِ- اًذاسُ گيزی فاصلِ ضيز تا کَيل - عالهت گذاری هحل پيچ ّا

تِ چپ يا راست تَدى

ًاتَاًی در عالهت گذاری ٍ اًذاسُ گيزیًاتَاًی  استقزار هَقت

هحكن کزدى - استقزار في کَيل - قزار دادى رٍلپالک- سَراخكاری 

في کَيل

2
استقزار هَقت في کَيل 

در هحل

تزاس کزدى

6

(ضايستگی اًجام کار)ارسضياتی کار 
تلی
خيز

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

 اس هزاحل2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سيست هحيطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ايوٌی,  اس تخص ضايستگی ّای غيز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هياًگيي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۶۷



ضوارُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ 

ّای گرهايی ٍ سرهايی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگی ًصة دريچِ ّای َّا:کار0406کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

ٍجَد کارگاّی استاًذارد- 1 

. ديَار يا سقفی کِ در آى کاًال کطی اًجام ضذُ تاضذ ٍ دارای دّاًِ خرٍجی تاضذ- 2

 ساعت1/5:  زهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ترش ٍ آهادُ سازی دّاًِ کاًال،  ساخت کالف چَتی تر اساس هحيط خارجی کاًال، - 1 

اتصال دريچِ تِ صَرت صاف تِ کالف چَتی،  هحكن ٍ َّاتٌذ تَدى دريچِ ًصة ضذُ،  ّن سطح تَدى دريچِ ّا تا ديَار يا سقف،  رعايت ًكات ايوٌی ٍ استفادُ از اتسار هٌاسة- 2

تٌظين زاٍيِ پرتاب، تٌظين طَل پرتاب تِ طَری کِ فضا را پَضص دّذ- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

آهادُ سازی هحل ًصة دريچِ َّا- 1 

ًصة دريچِ َّا- 2 

تٌظين ّای دريچِ َّا- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- کتثی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

پيچ - پيچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- اًثردست- گًَيا- خط کص- سَزى خط کطی- قيچی ٍرق تری- هطتی-  قالة تٌِ - هتِ آٌّی ٍ الواسِ-  رٍل پالک-پيچ- هيخ- دريل- چكص-  ًقطِ

هتر فلسی- ًردتاى دٍطرفِ- گَضتی جغجغِ ای

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0606

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة دريچِ ّای رفت ٍ ترگطت َّا اعن از سقفی يا ديَاری تِ صَرت هحكن ٍ تراز : استاًذارد عولكرد کار

تراتر  ًقطِ

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضياتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۶۸



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضياتیضوارُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ 

ّای گرهايی ٍ سرهايی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگی ًصة دريچِ ّای َّا:کار0406کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام کار)ارزضياتی کار 
تلی
خير

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

 از هراحل2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زيست هحيطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غير فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هياًگيي 

6

3
تٌظين ّای اٍليِ دريچِ

َّا

ًصة دريچِ، هحكن کردى دريچِ، َّاتٌذ تَدى، ّن سطح تَدى تا ديَارًصة درست دريچِ َّا

ًاتَاًی در ًصة دريچِ َّاًصة ًادرست دريچِ َّا

تٌظين زاٍيِ پرتاب، تٌظين طَل پرتاب، تٌظين هقذار جرياى َّا

ًصة دريچِ َّا2

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة دريچِ ّای رفت ٍ ترگطت َّا اعن از سقفی يا ديَاری تِ صَرت هحكن ٍ تراز : استاًذارد عولكرد کار

تراتر  ًقطِ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
آهادُ سازی هحل ًصة 

دريچِ َّا
ترش ٍ آهادُ سازی دّاًِ کاًال، ساخت قاب، سَراخكاریآهادُ سازی درست هحل ًصة دريچِ

ًاتَاًی در آهادُ هحل ًصة دريچِ ديَاری يا سقفیآهادُ سازی ًادرست هحل ًصة دريچِ

ًصة درست دريچِ َّا

ًاتَاًی در تٌظين دريچِ َّاًصة ًادرست دريچِ َّا

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غير فٌی 

تَجْات زيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۶۹



ضوارُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ 

ّای گرهايی ٍ سرهايی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگی ًصة َّاساز:کار0407کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

آب تٌذ ٍ َّاتٌذ تر رٍی لرزُ گيرّا ٍ ضاسی تراتر ًمطِ, ًصة َّاساز تِ صَرت تراز: استاًذارد عولكرد کار

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضياتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

ٍجَد سِ کاًال رفت ٍ ترگطت َّای تازُ- 2

ٍجَد لَلِ ّای آب رفت ٍ ترگطت - 3

 ساعت7/5:   زهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

اًذازُ گيری اتعاد َّاساز، اًتخاب پرٍفيل، ترش کاری، جَضكاری، سَراخكاری، ًصة ضاسی تِ صَرت تراز- 1 

هًَتاش لطعات َّاساز حول دستگاُ، استمرار رٍی ضاسی تِ صَرت تراز- 2 

اتصال لَلِ ّا تِ کَيل سرد، اتصال لَلِ ّا تِ کَيل گرم، اتصال ضير هَتَری، کيفيت جَش، آب تٌذ تَدى ٍ هطاتمت تا ًمطِ- 3 

آهادُ سازی دّاًِ کاًال، اتصال ترزًت تِ کاًال، اتصال ترزًت تِ َّاساز، َّاتٌذ تَدى ٍ استحكام- 4 

اتصال ترق الكترٍفي، اتصال ترق غيرهَتَری تذريجی، لحين کاری ٍ پرس کاتلطَّا- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

ساخت ضاسی- 1 

استمرار َّاساز- 2 

اتصال لَلِ ّا تِ َّاساز- 3

اتصال کاًال ّا تِ َّاساز- 4

اتصال هذار ترلی - 5

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- کتثی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

ضير - هَاد آب تٌذی- ًمطِ اجرايی- َّاساز- هتِ الواسِ- هتِ آٌّی- دريل- فازهتر- آچار فراًسِ- پيچ گَضتی- تراز- هتر- چكص- عيٌک- هاسک- سٌگ فرز-  رکتی فاير جَضكاری

اتسار ترش کاری- ترلی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0604

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۷۰



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضياتیضوارُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظيف04ِکذ ٍظيفِ
ًصة پخص کٌٌذُ 

ّای گرهايی ٍ سرهايی
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگی ًصة َّاساز:کار0407کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

اتصال کاًال تِ َّاساز4

اتصال درست کاًال ّا تِ َّاساز

اتصال تِ ترق5

اتصال - اتصال  ترزًت تِ دّاًِ کاًال- آهادُ سازی دّاًِ کاًال ّا

دّاًِ َّاساز- ترزًت 

ًاتَاًی در اتصال کاًال ّا

, ايوٌی, ضايستگی ّای غير فٌی 

تَجْات زيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

اتصال لاتل لثَل لَلِ ّا

ًاتَاًی در اتصال لَلِ ّااتصال ًادرست لَلِ ّا

اتصال لاتل لثَل کاًال ّا تِ َّاساز

اتصال ًادرست کاًال ّا تِ َّاساز

اتصال - اتصال  ترزًت تِ دّاًِ کاًال- آهادُ سازی دّاًِ کاًال ّا

َّاتٌذی استحكام- ترزًت تِ دّاًِ َّاساز 

اتصال لاتل لثَل تِ ترق
- اتصال ضير هَتَری تِ هذار الكتريكی - اتصال ترق الكترٍهَتَرفي

هطاتك تا ًمطِ

ًاتَاًی در اتصال الكتريكی َّاسازاتصال ًادرست تِ ترق

- اتصال ضير هَتَری تِ هذار الكتريكی - اتصال ترق الكترٍهَتَرفياتصال درست تِ ترق

لحين کاری کاتلطَّا هطاتك تا ًمطِ- اتصال هحكن 

ساخت لاتل لثَل
ترش لطعات، اتصال هَلت تا خالجَش، کيفيت جَش ّا، هطاتمت تا 

ًمطِ

ًاتَاًی در ساخت پايِ يا ضاسیساخت ًادرست

ساخت پايِ ٍ ضاسی1

ساخت درست
ترش لطعات، اتصال هَلت تا خالجَش، کيفيت جَش ّا، هطاتمت تا

ًمطِ تا اتعاد دستگاُ

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

آب تٌذ ٍ َّاتٌذ تر رٍی لرزُ گيرّا ٍ ضاسی تراتر ًمطِ, ًصة َّاساز تِ صَرت تراز: استاًذارد عولكرد کار

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

اتصال لَلِ ّا تِ دستگا3ُ

اتصال درست لَلِ ّا

حول دستگاُ ، تاال تردى، استمرار رٍی ضاسی، استمرار از لرزُ گيراستمرار لاتل لثَل

ًاتَاًی در حول ٍ استمرار دستگاُاستمرار ًادرست

اتصال لَلِ ّای کَيل سرد، اتصال لَلِ ّای کَيل گرم، اتصال لَلِ

ّای ضير هَتَری تذريجی، کيفيت جَش

استمرار در هحل2

استمرار درست
حول دستگاُ ، تاال تردى، استمرار رٍی ضاسی، استمرار از لرزُ گير،

استفادُ از اتسار، تراز تَدى

اتصال لَلِ ّای کَيل سرد، اتصال لَلِ ّای کَيل گرم، اتصال لَلِ 

ّای ضير هَتَری، کيفيت جَش ٍ اتصال، آب تٌذ تَدى هطاتمت تا 

ًمطِ

6

(ضايستگی اًجام کار)ارزضياتی کار 
تلی
خير

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

 از هراحل2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زيست هحيطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غير فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هياًگيي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۷۱



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف05ِکذ ٍظیفِ
راُ اًذازی سیستن 

تَْیِ هطبَع
گرٍُ کاری

:کار0501کذ کار
 راُ اًذازی پوپ ّای 

سیرکَالتَر
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

. دست کن دٍ عذد پوپ زهیٌی کِ بِ صَرت هَازی ٍ با کلکتَرّای هطترک ًصب ضذُ اًذ- 2

 ساعت3/5: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

باز ٍ بستِ کردى ضیرّا، َّاگیری، رٍغي کاری، تویسکاری صافی- 1 

کٌترل چرخص پرٍاًِ، کٌترل کَپلیٌگ، کٌترل اتصال ّای الکتریکی، راُ اًذازی- 2 

کٌترل ضذت جریاى هصرفی، تٌظین بی هتال، آچار کطی ًافی ّای پوپ، تٌظین ترهَستات، کٌترل فطار هکص ٍ راًص- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

باز ٍ بستِ کردى ضیرّا- 1  

راُ اًذازی الکترٍپوپ ّا- 2 

کٌترل پس از راُ اًذازی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- کتبی - چک لیست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

رٍغي داى- آچار آلي- آچار تخت- آچار لَلِ گیر- آچار فراًسِ- آٍٍهتر- پرس کابلطَ- سین لخت کي- سین چیي- اًبردست-  فازهتر

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0102

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

راُ اًذازی پوپ ّای سیرکَالتَر هَتَرخاًِ با استفادُ از ابسار الزم با رعایت ًکات : استاًذارد عولکرد کار

فٌی ٍ ایوٌی ٍ کٌترل صحت اًجام کار پوپ

:ًَبت اٍل :تاریخ ارزضیابی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۷۲



:ًَبت اٍل:تاریخ ارزضیابیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف05ِکذ ٍظیفِ
راُ اًذازی سیستن 

تَْیِ هطبَع
گرٍُ کاری

:کار0501کذ کار
 راُ اًذازی پوپ ّای 

سیرکَالتَر
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیابی کار 
بلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 از هراحل2 کسب حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , بْذاضت , ایوٌی,  از بخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسب حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسب حذاقل هیاًگیي 

6

تجسیِ ٍ تحلیل، هجوَعِ ای از رفتارّا ٍ

تصوین ّای اخالقی در هحیط کار

رعایت - کفص ایوٌی- عیٌک- لباس کار

- رعایت ایوٌی فردی- ایوٌی دستگاُ

رعایت دقت در تٌظین کٌترل

عولکرد درست

عولکرد قابل قبَل

عولکرد ًادرست

کٌترل پس از راُ اًذازی3

آچار - پیچ گَضتی- آٍٍهتر- فازهتر

آچار تخت - فراًسِ

 ساعت1: زهاى

کٌترل درست

راُ اًذازی درست
راُ اًذازی پوپ، تٌظین ضیرّای راًص، کٌترل چرخص پرٍاًِ، کٌترل 

اتصال ّای برقی، کٌترل کَپلیٌگ

تقذم تَاًایی در راُ اًذازی پوپراُ اًذازی ًادرست

کٌترل ضذت جریاى، تٌظین بی هتال، کٌترل فطار، آچارکطی ًافی 

ّای پوپ، کٌترل جْت دٍر

راُ اًذازی اٍلی2ِ
آٍٍهتر - فازهتر

 ساعت0/5: زهاى

اًجام ّوِ هَارد، هْار کردى لرزُ گیرّا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

راُ اًذازی پوپ ّای سیرکَالتَر هَتَرخاًِ با استفادُ از ابسار الزم با رعایت ًکات : استاًذارد عولکرد کار

فٌی ٍ ایوٌی ٍ کٌترل صحت اًجام کار پوپ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

باز ٍ بستِ کردى ضیرّا1

- پیچ گَضتی- آچار آلي- آچار فراًسِ

فرچِ سیوی - رٍغي داى 

 ساعت1: زهاى

باز ٍ بستِ کردى  درست ضیرّا
باز ٍ بستِ کردى  ضیرّا، رٍغي کاری، تویس کردى صافی

باز ٍ بستِ کردى ًادرست ضیرّاباز ٍ بستِ کردى ًادرست ضیرّا

کٌترل قابل قبَل

عذم تَاًایی کٌترل پس از راُ اًذازیکٌترل ًادرست

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, بْذاضت

ًگرش

دقت در تٌظین - ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی 

هجوَعِ از رفتارّای اخالقی در هحیط - تجسیِ ٍ تحلیل - کٌترل ّا 

کار

دقت در تٌظین - ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی 

کٌترل ّا

عذم رعایت ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۷۳



ضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
تكٌسيي  کوک

L2سطح صالحيتتاسيسات تَْيِ هطثَع

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذاسی سيستن 

گزٍُ کاریتَْيِ هطثَع

:کار0502کذ کار

راُ اًذاسی سيستن 

هْارتسطح ضايستگیتَْيِ هطثَع تا آب گزم

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

راُ اًذاسی ٍ تحَيل يک سيستن تَْيِ هطثَع تا آب گزم تا استفادُ اس اتشار السم ٍ تا : استاًذارد عولكزد کار

رعايت اصَل فٌی ٍ ايوٌی

:ًَتت اٍل :تاريخ ارسضياتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

يک سيستن حزارت هزکشی آب گزم تاس يا تستِ- 2

تاتلَ تزق هزتَط تِ سيستن حزارت هزکشی - 3

 ساعت6: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تاس ٍ تستِ کزدى ضيزّا، پز کزدى سيستن اس هخشى اًثساط، پز کزدى سيستن اس تغذيِ ديگ، کٌتزل ًطت آب، َّاگيزی، تقذم آب اًذاسی پَستِ داخلی هخشى- 1 

ٍصل کزدى کليذّای تاتلَ تزق، راُ اًذاسی الكتزٍپوپ ّا، راُ اًذاسی هطعل، تٌظين تزهَستات ٍ اگَستات ، کٌتزل جزياى هصزفی- 2 

تٌظين هطعل ، کٌتزل تاس تَدى دٍدکص، کٌتزل گزدش پزٍاًِ پوپ، تاس ٍ تستِ کزدى ضيزّای تای پاس- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

آب اًذاسی- 1 

راُ اًذاسی دستگاُ ّا- 2 

کٌتزل صحت عولكزد سيستن- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- کتثی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

دستگاُ- پيچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- آچار تكس- آچار آلي- آچار تخت- آچار فزاًسِ- آچار لَلِ گيز- چسة تزق- پزس کاتلطَ- آٍٍهتز- سين لخت کي- سين چيي- اًثزدست-  فاسهتز

الكتزٍد- جَش تزق

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۷۴



:ًَتت اٍل:تاريخ ارسضياتیضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ

تكٌسيي  کوک

L2سطح صالحيتتاسيسات تَْيِ هطثَع

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ

راُ اًذاسی سيستن 

گزٍُ کاریتَْيِ هطثَع

:کار0502کذ کار

راُ اًذاسی سيستن 

هْارتسطح ضايستگیتَْيِ هطثَع تا آب گزم

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غيز فٌی 

تَجْات سيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

دقت در تٌظين - ايوٌی دستگاُ - رعايت ّوِ هَارد ايوٌی فزدی 

تِ کارگيزی فٌاٍری ّای هٌاسة، صزفِ جَيی در هصزف - کٌتزل ّا 

اًزصی آب

ايوٌی دستگاُ- رعايت  ايوٌی فزدی 

عذم رعايت ايوٌی فزدی

کٌتزل صحت قاتل قثَل

ًاتَاًی در کٌتزل صحت عولكزد سيستنکٌتزل صحت ًادرست

پز کزدى سيستن ٍ َّاگيزی آى

عذم تَاًايی پز کزدى سيستن اس آب

پيچ گَضتی- آچار فزاًسِ- ضيز َّاگيزیآب اًذاسی1

پز کزدى اس هخشى - پز کزدى آب اس پائيي - تاس ٍ تستِ کزدى ضيزّا 

اًثساط، َّاگيزی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

راُ اًذاسی ٍ تحَيل يک سيستن تَْيِ هطثَع تا آب گزم تا استفادُ اس اتشار السم ٍ تا : استاًذارد عولكزد کار

رعايت اصَل فٌی ٍ ايوٌی

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
کٌتزل صحت عولكزد 

سيستن

- سين چيي- اًثزدست- آٍٍهتز- فاسهتز 

سين لخت کي

کٌتزل صحت درست

اًجام سِ هَرد اس هَارد فَقراُ اًذاسی قاتل قثَل

ًاتَاًی در راُ اًذاسیراُ اًذاسی ًادرست

 هَرد اس هَارد فَق4 

راُ اًذاسی دستگاُ ّا2
- سين چيي- اًثزدست- آٍٍهتز- فاسهتز

سين لخت کي

راُ اًذاسی درست
راُ اًذاسی هطعل، راُ اًذاسی الكتزٍپوپ ّا، اًذاسُ گيزی ٍ کٌتزل ضذت

جزياى ّا، تٌظين کٌتزل ّا

سطح آب، ضيز اطويٌاى، تزهَستات ّا، کار هطعل، کار پوپ ّا، 

دٍدکص

6

صزفِ جَيی در اًزصی ٍ آب، تِ کارگيزی 

فٌاٍری ّای هٌاسة

- هاسک دٌّی- عيٌک- کفص- لثاس کار

- رعايت ايوٌی دستگاّْا- ايوٌی تزق 

رعايت دقت در - رعايت ايوٌی فزدی

تٌظين کٌتزل

عولكزد درست

عولكزد قاتل قثَل

عولكزد ًادرست

(ضايستگی اًجام کار)ارسضياتی کار 
تلی
خيز

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

 اس هزاحل2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سيست هحيطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ايوٌی,  اس تخص ضايستگی ّای غيز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هياًگيي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۷۵



ضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
تكٌسيي  کوک

L2سطح صالحيتتاسيسات تَْيِ هطثَع

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذاسی سيستن 

گزٍُ کاریتَْيِ هطثَع

:کار0502کذ کار

راُ اًذاسی سيستن 

هْارتسطح ضايستگیتَْيِ هطثَع تا آب گزم

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

راُ اًذاسی ٍ تحَيل يک سيستن تَْيِ هطثَع تا آب گزم تا استفادُ اس اتشار السم ٍ تا : استاًذارد عولكزد کار

رعايت اصَل فٌی ٍ ايوٌی

:ًَتت اٍل :تاريخ ارسضياتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

يک سيستن حزارت هزکشی آب گزم تاس يا تستِ- 2

تاتلَ تزق هزتَط تِ سيستن حزارت هزکشی - 3

 ساعت6: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تاس ٍ تستِ کزدى ضيزّا، پز کزدى سيستن اس هخشى اًثساط، پز کزدى سيستن اس تغذيِ ديگ، کٌتزل ًطت آب، َّاگيزی، تقذم آب اًذاسی پَستِ داخلی هخشى- 1 

ٍصل کزدى کليذّای تاتلَ تزق، راُ اًذاسی الكتزٍپوپ ّا، راُ اًذاسی هطعل، تٌظين تزهَستات ٍ اگَستات ، کٌتزل جزياى هصزفی- 2 

تٌظين هطعل ، کٌتزل تاس تَدى دٍدکص، کٌتزل گزدش پزٍاًِ پوپ، تاس ٍ تستِ کزدى ضيزّای تای پاس- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

آب اًذاسی- 1 

راُ اًذاسی دستگاُ ّا- 2 

کٌتزل صحت عولكزد سيستن- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- کتثی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

دستگاُ- پيچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- آچار تكس- آچار آلي- آچار تخت- آچار فزاًسِ- آچار لَلِ گيز- چسة تزق- پزس کاتلطَ- آٍٍهتز- سين لخت کي- سين چيي- اًثزدست-  فاسهتز

الكتزٍد- جَش تزق

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۷۶



:ًَتت اٍل:تاريخ ارسضياتیضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ

تكٌسيي  کوک

L2سطح صالحيتتاسيسات تَْيِ هطثَع

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ

راُ اًذاسی سيستن 

گزٍُ کاریتَْيِ هطثَع

:کار0502کذ کار

راُ اًذاسی سيستن 

هْارتسطح ضايستگیتَْيِ هطثَع تا آب گزم

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غيز فٌی 

تَجْات سيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

دقت در تٌظين - ايوٌی دستگاُ - رعايت ّوِ هَارد ايوٌی فزدی 

تِ کارگيزی فٌاٍری ّای هٌاسة، صزفِ جَيی در هصزف - کٌتزل ّا 

اًزصی آب

ايوٌی دستگاُ- رعايت  ايوٌی فزدی 

عذم رعايت ايوٌی فزدی

کٌتزل صحت قاتل قثَل

ًاتَاًی در کٌتزل صحت عولكزد سيستنکٌتزل صحت ًادرست

پز کزدى سيستن ٍ َّاگيزی آى

عذم تَاًايی پز کزدى سيستن اس آب

پيچ گَضتی- آچار فزاًسِ- ضيز َّاگيزیآب اًذاسی1

پز کزدى اس هخشى - پز کزدى آب اس پائيي - تاس ٍ تستِ کزدى ضيزّا 

اًثساط، َّاگيزی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

راُ اًذاسی ٍ تحَيل يک سيستن تَْيِ هطثَع تا آب گزم تا استفادُ اس اتشار السم ٍ تا : استاًذارد عولكزد کار

رعايت اصَل فٌی ٍ ايوٌی

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
کٌتزل صحت عولكزد 

سيستن

- سين چيي- اًثزدست- آٍٍهتز- فاسهتز 

سين لخت کي

کٌتزل صحت درست

اًجام سِ هَرد اس هَارد فَقراُ اًذاسی قاتل قثَل

ًاتَاًی در راُ اًذاسیراُ اًذاسی ًادرست

 هَرد اس هَارد فَق4 

راُ اًذاسی دستگاُ ّا2
- سين چيي- اًثزدست- آٍٍهتز- فاسهتز

سين لخت کي

راُ اًذاسی درست
راُ اًذاسی هطعل، راُ اًذاسی الكتزٍپوپ ّا، اًذاسُ گيزی ٍ کٌتزل ضذت

جزياى ّا، تٌظين کٌتزل ّا

سطح آب، ضيز اطويٌاى، تزهَستات ّا، کار هطعل، کار پوپ ّا، 

دٍدکص

6

صزفِ جَيی در اًزصی ٍ آب، تِ کارگيزی 

فٌاٍری ّای هٌاسة

- هاسک دٌّی- عيٌک- کفص- لثاس کار

- رعايت ايوٌی دستگاّْا- ايوٌی تزق 

رعايت دقت در - رعايت ايوٌی فزدی

تٌظين کٌتزل

عولكزد درست

عولكزد قاتل قثَل

عولكزد ًادرست

(ضايستگی اًجام کار)ارسضياتی کار 
تلی
خيز

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

 اس هزاحل2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سيست هحيطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ايوٌی,  اس تخص ضايستگی ّای غيز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هياًگيي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۷۷



ضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
تكٌسيي تَْيِ کوک

هطثَع
L2سطح صالحيت

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذازی سيستن 

تَْيِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگیراُ اًذازی يًَيت ّيتر:کار0503کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

يک يًَيت ّيتر ًصة ضذُ سقفی يا ديَاری تا تخار يا آب گرم - 2

 ساعت2: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

(کٌترل جْت حرکت في)تويس کردى پرُ ّا - 1 

تاز کردى ضيرّا ٍ َّاگيری- 2 

تٌظين دهپر َّا- 3 

اًذازُ گيری ضذت جرياى- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

سرٍيس يًَيت ّيتر- 1 

تاز کردى ضير فلكِ ٍ َّاگيری- 2 

راُ اًذازی يًَيت ّيتر- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- کتثی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

آچار آلي- آٍٍهتر- آچار تكس- آچار تخت- سين لخت کي- سين چيي- اًثردست - فازهتر- آچار لَلِ گير -   آچار فراًسِ 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0403

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

راُ اًذازی يًَيت ّيتر رعايت ًكات فٌی ٍ ايوٌی ٍ تا تَجِ تِ دستَرالعول ّای : استاًذارد عولكرد کار

سازًذُ

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضياتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۷۸



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضياتیضوارُ هلی

:حرف71270192ِکذ حرفِ
تكٌسيي تَْيِ کوک

هطثَع
L2سطح صالحيت

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذازی سيستن 

تَْيِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضايستگیراُ اًذازی يًَيت ّيتر:کار0503کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام کار)ارزضياتی کار 
تلی
خير

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

 از هراحل2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زيست هحيطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غير فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هياًگيي 

6

ضٌاسايی ًياز ترای تْثَد فردی

- دستكص- کفص- عيٌک- لثاس کار

رعايت ًكات - رعايت ًكات ايوٌی فردی

تويس کردى هحيط کار- ايوٌی دستگاُ

عولكرد درست

عولكرد قاتل قثَل

عولكرد ًادرست

راُ اًذازی يًَيت ّيتر3

- سين چيي- فازهتر- پيچ گَضتی- آٍٍهتر

اًثردست- دم تاريک

 ساعت1: زهاى

راُ اًذازی درست

تاز کردى ضير فلكِ ، َّاگيریتاز کردى درست ضير فلكِ

2 ٍ 1عذم تَاًايی اًجام هَارد تاز کردى ًادرست ضير فلكِ

3 ٍ 1 اًجام هَارد 

تاز کردى ضير فلكِ ّا2

پيچ گَضتی دٍ- آچار آلي- آچار فراًسِ

سَ يا چْار سَ

 ساعت0/5: زهاى

راُ اًذازی الكترٍهَتَر، تٌظين دهپر َّا، اًذازُ گيری ضذت جرياى

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

راُ اًذازی يًَيت ّيتر رعايت ًكات فٌی ٍ ايوٌی ٍ تا تَجِ تِ دستَرالعول ّای : استاًذارد عولكرد کار

سازًذُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

سرٍيس يًَيت ّيتر1
پوپ تاد- ضيلٌگ آب

 ساعت0/5: زهاى
تويس کردى پرُ ّا ٍ کٌترل حرکت ًٍتيالتَرسرٍيس درست

2 ٍ 1عذم تَاًايی اًجام هَارد سرٍيس ًادرست

راُ اًذازی قاتل قثَل

3 ٍ 1عذم تَاًايی اًجام هَارد راُ اًذازی ًادرست

4

5

, ايوٌی, ضايستگی ّای غير فٌی 

تَجْات زيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

ضٌاسايی ًياز ترای تْثَد - ايوٌی دستگاُ - رعايت هَارد ايوٌی فردی 

فردی

رعايت ًكات  ايوٌی فردی ٍ دستگاُ

عذم رعايت ًكات ايوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۷۹



ضوبرُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
تكٌسيي تَْيِ کوک

هطجَع
L2سطح صالحيت

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذاسی سيستن 

تَْيِ هطجَع
گزٍُ کبری

هْبرتسطح ضبيستگی راُ اًذاسی في کَيل:کبر0504کذ کبر

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

راُ اًذاسی في کَيل ثب رعبيت ًكبت فٌی ٍ ايوٌی ٍ ثب تَجِ ثِ دستَرالعول سبسًذُ: استبًذارد عولكزد کبر

:ًَثت اٍل :تبريخ ارسضيبثی

:شرايط اوجام کار -1

فضبی کبرگبّی استبًذارد- 1 

يک في کَيل سهيٌی يب سقفی ًصت ضذُ- 2

 سبعت2: سهبى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

(تويش کزدى تطتک، تويش کزدى کَيل، کٌتزل حزکت ٍاًتيالتَر)تويش کزدى فيلتز - 1 

ثبس کزدى ضيز فلكِ ّب َّاگيزی کَيل- 2 

(تٌظين تزهَستبت، استفبدُ اس ريوَت کٌتزل در في کَيلْبی سقفی)اًذاسُ گيزی ضذت جزيبى - 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

سزٍيس في کَيل- 1 

ثبس کزدى ضيز فلكِ ّب- 2 

راُ اًذاسی في کَيل- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفبّی- کتجی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

آچبر آلي- آٍٍهتز- آچبر ثكس- آچبرتخت- سين لخت کي- سين چيي- اًجزدست- فبسهتز- آچبر لَلِ گيز-  آچبر فزاًسِ

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0402

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۸۰



:ًَثت اٍل:تبريخ ارسضيبثیضوبرُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
تكٌسيي تَْيِ کوک

هطجَع
L2سطح صالحيت

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذاسی سيستن 

تَْيِ هطجَع
گزٍُ کبری

هْبرتسطح ضبيستگی راُ اًذاسی في کَيل:کبر0504کذ کبر

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ايوٌی, ضبيستگی ّبی غيز فٌی 

تَجْبت سيست هحيطی ٍ, ثْذاضت

ًگزش

پذيزش هسئَليت - ايوٌی دستگبُ - رعبيت ّوِ هَارد ايوٌی فزدی 

صزفِ جَيی در هصزف اًزصی- ثزای رفتبرّبی ضخصی 

صزفِ جَيی در هصزف - ايوٌی دستگبُ - رعبيت ًكبت  ايوٌی فزدی 

اًزصی

عذم رعبيت ًكبت ايوٌی فزدی

راُ اًذاسی قبثل قجَل

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًبيی در اًجبم هَارد راُ اًذاسی ًبدرست

چْبر هَرد اس هَارد فَقسزٍيس قبثل قجَل

عذم تَاًبئی در اًجبم سِ هَردسزٍيس ًبدرست

سزٍيس في کَيل1

پيچ - ضيلٌگ ثب سز ضيلٌگی- ضيزآة

آچبر آلي- رٍغي داى- گَضتی

 سبعت1: سهبى

سزٍيس درست
رٍغي- کٌتزل حزکت في - تطتک ٍ پزُ کَيل - تويش کزدى فيلتز 

کبری

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

راُ اًذاسی في کَيل ثب رعبيت ًكبت فٌی ٍ ايوٌی ٍ ثب تَجِ ثِ دستَرالعول سبسًذُ: استبًذارد عولكزد کبر

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

راُ اًذاسی في کَيل3

ٍسيلِ- پيچ گَضتی- فبسهتز- آٍٍهتز

سٌجص ضذت صذا

 سبعت0/5: سهبى

راُ اًذاسی درست

ثبس کزدى ضيز فلكِ ّب ٍ َّاگيزی کَيلثبس کزدى درست ضيز فلكِ ّب

عذم تَاًبيی در ثبسکزدى ضيز فلكِ ّب ٍ َّاگيزیثبس کزدى ًبدرست ضيز فلكِ ّب

4 ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجبم هَارد 

ثبسکزدى ضيز فلكِ ّب2
آچبر فزاًسِ- پيچ گَضتی- ضيز َّاگيزی

 سبعت0/5: سهبى

- اًذاسُ گيزی ضذت جزيبى - راُ اًذاسی الكتزٍهَتَر- تٌظين تزهَستبت

استفبدُ اس ريوَت در في کَيل سقفی- کٌتزل صذا 

6

پذيزش هسئَليت ثزای رفتبرّبی ضخصی

دقت در - عيٌک- هبسک دٌّی- لجبس کبر

رعبيت - رعبيت ًكبت ايوٌی فزدی- تٌظين

- دقت در تٌظين ّب- ًكبت ايوٌی دستگبُ

صزفِ جَيی در هصزف اًزصی

عولكزد درست

عولكزد قبثل قجَل

عولكزد ًبدرست

(ضبيستگی اًجبم کبر)ارسضيبثی کبر 
ثلی
خيز

:هعيبر ضبيستگی اًجبم کبر  

3ٍ 2 ٍ 1 اس هزاحل 2 کست حذاقل ًوزُ 

تَجْبت سيست هحيطی ٍ ًگزش , ثْذاضت , ايوٌی,  اس ثخص ضبيستگی ّبی غيز فٌی 2 کست حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کبر2کست حذاقل هيبًگيي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۸۱



ضوارُ هلی

L3سغح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هغثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذازی سيستن 

تَْيِ هغثَع
گرٍُ کاری

هْارتسغح ضايستگیراُ اًذازی چيلر:کار0505کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

يک سيستن چيلر تا هتعلمات- 2

تاتلَ ترق هرتَط تِ چيلر - 3

 ساعت7: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

تاز ٍ تستِ کردى ضيرّا، پر کردى آب، َّاگيری، کٌترل ًطت، تٌظين فلَت هخسى اًثساط ، راُ اًذازی سختی گير- 1 

راُ اًذازی پوپ ّا، راُ اًذازی ترج خٌک کي، لثل از چيلر، کٌترل جرياى ترق هصرفی- 2 

تٌظين کٌترل، کٌترل هذار ترلی، تاز کردى ضير اصلی تخار- 3 

اعويٌاى از عولكرد فلَسَيچ ّا، کٌترل ضذت جرياى جرياى چيلر، تٌظين تی هتال ّا، کٌترل درستی گردش پوپ، کٌترل ضارش، ضارش رٍغي ٍ يا هادُ سرهازا- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

پر کردى سيستن از آب- 1  

راُ اًذازی دستگاُ ّای جاًثی- 2 

راُ اًذازی چيلر- 3 

کٌترل کار چيلر- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفاّی- کتثی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

آٍٍهتر- سين لخت کي- سين چيي- اًثردست- دم تاريک- فازهتر- پيچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- گيرُ لَلِ- آچار لَلِ گير- آچار فراًسِ- آچار تخت

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

تا رعايت اصَل فٌی ٍ ايوٌی ٍ تا  (چيلر)راُ اًذازی سيستن تَْيِ هغثَع تا آب سرد : استاًذارد عولكرد کار

تَجِ تِ دستَرالعول ّای سازًذگاى ٍ کٌترل عولكرد دستگاُ ّا

:ًَتت اٍل :تاريخ ارزضياتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۸۲



:ًَتت اٍل:تاريخ ارزضياتیضوارُ هلی

L3سغح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هغثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظيف05ِکذ ٍظيفِ
راُ اًذازی سيستن 

تَْيِ هغثَع
گرٍُ کاری

هْارتسغح ضايستگیراُ اًذازی چيلر:کار0505کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی اًجام کار)ارزضياتی کار 
تلی
خير

:هعيار ضايستگی اًجام کار  

3ٍ 2 ٍ 1 از هراحل 2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زيست هحيغی ٍ ًگرش , تْذاضت , ايوٌی,  از تخص ضايستگی ّای غير فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هياًگيي 

6

تغثيك سيستن ّا تا لٌاٍری

هاسک - عيٌک- لثاس کار- کفص ايوٌی

- رعايت هَارد ايوٌی دستگاُ- دٌّی 

رعايت جلَگيری از - رعايت هَارد ايوٌی 

آزادسازی هادُ سرهازا در هحيظ

عولكرد درست

عولكرد لاتل لثَل

عولكرد ًادرست

راُ اًذازی چيلر3

آچار - هاًيفَلذ- رٍغي داى- هادُ سرهازا

- فازهتر- آٍٍهتر- فراًسِ- تكس 

آچار ضير سرٍيس- اًثردست

 ساعت2: زهاى

راُ اًذازی درست چيلر

راُ اًذازی لاتل لثَل
کٌترل - راُ اًذازی في کَيل ّا ٍ َّاساز پوپ ّا ٍ ترج خٌک کٌٌذُ 

جرياى ًاهی

ًاتَاًی در راُ اًذازی درست پوپ ّا ٍ ترج خٌک کٌٌذُراُ اًذازی ًادرست

رسيذى تِ آب - کٌترل جرياى ًاهی - تٌظين کٌترل ّا- راُ اًذازی چيلر

سرد

2
راُ اًذازی تجْيسات 

جاًثی

سين - آٍٍهتر- اًثردست- فازهتر- آب

پيچ گَضتی- چيي

 ساعت1: زهاى

 راُ اًذازی پوپ ٍ ترج کٌترل جرياى ًاهی ٍ تٌظين ترهَستات ّاراُ اًذازی درست

کٌترل جرياى - دريافت آب سرد- راُ اًذازی  چيلر- کٌترل ّا- تٌظين 

ًاهی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

تا رعايت اصَل فٌی ٍ ايوٌی ٍ تا  (چيلر)راُ اًذازی سيستن تَْيِ هغثَع تا آب سرد : استاًذارد عولكرد کار

تَجِ تِ دستَرالعول ّای سازًذگاى ٍ کٌترل عولكرد دستگاُ ّا

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

پرکردى سيستن از آ ب1
آب خرٍجی از سختی گير

 ساعت2: زهاى

پر کردى درست سيستن
پر کردى از هخسى اًثساط يا پائيي تريي- تاز ٍ تستِ کردى ضيرّا 

راُ اًذازی سختی گير- َّاگيری - هتَسظ

پر کردى لاتل لثَل سيستن
- َّاگيری - تاز کردى آب از هخسى اًثساط - تاز ٍ تستِ کردى ضيرّا 

ترعرف کردى ًطت احتوالی

ًاتَاًی در پر کردى ٍ َّاگيری سيستنپر کردى ًادرست سيستن

راُ اًذازی لاتل لثَل چيلر

ًاتَاًی در راُ اًذازیراُ اًذازی ًادرست چيلر

کٌترل لاتل لثَل

کٌترل ًادرست

- کٌترل فطار هكص، راًص، رٍغي- کٌترل دهای آب رفت ٍ ترگطت 

تٌظين کٌترل ّای فطار- تٌظين تی هتال استارتر - کٌترل ضارش

کٌترل کار چيلر4

کپسَل هادُ - هٌيفَلذ ضارش - آٍٍهتر 

آچار - آچار فراًسِ - اًثردست - سرهازا 

ضير سرٍيس

 ساعت2: زهاى

کٌترل درست

5

- کٌترل فطار هكص، راًص، رٍغي- کٌترل دهای آب رفت ٍ ترگطت 

کٌترل ضارش

ًاتَاًی در کٌترل کار چيلر

, ايوٌی, ضايستگی ّای غير فٌی 

تَجْات زيست هحيغی ٍ, تْذاضت

ًگرش

پيطگيری از - رعايت ايوٌی دستگاُ ّا- رعايت ّوِ هَارد ايوٌی فردی 

رّا ضذى هادُ سرهازا در فضا

رعايت هَارد ايوٌی فردی ٍ ايوٌی دستگاُ ّا

رعايت ًكردى ايوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۸۳



ضوبرُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطجَع:حرف31150493ِکس حرفِ

:ٍظيف05ِکس ٍظيفِ
راُ اًسازی سيستن 

تَْيِ هطجَع
گرٍُ کبری

هْبرتسطح ضبيستگیراُ اًسازی َّاسبز:کبر0506کس کبر

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

راُ اًسازی زستگبُ َّاسبز ثب استفبزُ از اثسارّبی الزم ٍ ثب رعبيت ًكبت فٌی ٍ ايوٌی ٍ: استبًسارز عولكرز کبر

تَجِ ثِ زستَرالعول سبزًسُ ٍ تٌظين َّای رفت ٍ ثرگطت

:ًَثت اٍل :تبريد ارزضيبثی

:شرايط اوجام کار -1

فضبی کبرگبّی استبًسارز- 1 

.ّوچٌيي لَلِ ّبی آة رفت ٍ ثرگطت ًيس ثِ آى هتصل ثبضس. ثرگطت ٍ َّای تبزُ ثِ آى هتصل ثبضس, يک َّاسبز کِ کبًبل رفت- 2

تبثلَ ثرق    - 3

 سبعت5: زهبى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

ثبز کرزى ضيرّبی کَيل، ثبز کرزى ضيرّبی هَتَرذبًِ، َّاگيری کَيل، ثستي ضير ترليِ کَيل- 1 

تٌظين َّای ثرگطت ٍ تبزُ ، ضست ٍ ضَی کَيل ٍ ضست ٍ ضَی فيلترّب- 2 

اًسازُ گيری سرعت ٍ زثی هجرای ذرٍجی، کٌترل جْت چرذص ٍ اًيتالتَر، تٌظين سفتی تسوِ ٍ ّن راستبيی چرخ تسوِ ّب- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

ثبز کرزى ضير فلكِ ّب- 1  

تٌظين زهپرّبی َّای تبزُ ٍ ثرگطت- 2 

راُ اًسازی الكترٍهَتَر- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

ضفبّی- کتجی - چک ليست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

ًَار چست- آٍٍهتر- اًجرزست- فبزهتر- لَلِ گير-  آچبر ثكس- آچبر ريٌگی- آچبر ترت-  آچبر فراًسِ

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0406

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۸۴



:ًَثت اٍل:تبريد ارزضيبثیضوبرُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطجَع:حرف31150493ِکس حرفِ

:ٍظيف05ِکس ٍظيفِ
راُ اًسازی سيستن 

تَْيِ هطجَع
گرٍُ کبری

هْبرتسطح ضبيستگیراُ اًسازی َّاسبز:کبر0506کس کبر

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ايوٌی, ضبيستگی ّبی غير فٌی 

تَجْبت زيست هحيطی ٍ, ثْساضت

ًگرش

صرفِ جَيی زر - ايوٌی زستگبُ ّب- رعبيت ّوِ هَارز ايوٌی فرزی 

هصرف اًرشی، ثرذَرز هسئَالًِ ثب فعبليت ّبی غير اذالقی

رعبيت ًكبت ايوٌی فرزی، ايوٌی زستگبُ، صرفِ جَيی

عسم رعبيت ًكبت ايوٌی فرزی

راُ اًسازی قبثل قجَل

ًبتَاًی زر راُ اًسازی الكترٍهَتَرراُ اًسازی ًبزرست

ثبز کرزى زرست
َّاگيری - ثبز ٍ ثستِ ضيرّبی َّاسبز - ثبز کرزى ضيرّبی هَتَرذبًِ 

کَيل

ًبتَاًی زر ثبز کرزى ضير فلكِ ّبثبز کرزى ًبزرست

ثبز کرزى ضير فلكِ ّب1
آچبر آلي- پيچ گَضتی- آچبر فراًسِ

 سبعت1: زهبى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

راُ اًسازی زستگبُ َّاسبز ثب استفبزُ از اثسارّبی الزم ٍ ثب رعبيت ًكبت فٌی ٍ ايوٌی ٍ: استبًسارز عولكرز کبر

تَجِ ثِ زستَرالعول سبزًسُ ٍ تٌظين َّای رفت ٍ ثرگطت

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

راُ اًسازی الكترٍهَتَر3

آچبر - پيچ گَضتی- آٍٍهتر- فبزهتر

زثی سٌج- سرعت سٌج- آچبر آلي- فراًسِ

 سبعت2: زهبى

راُ اًسازی زرست

تٌظين زرست زهپرّب
- تعَيض يب ضستطَی فيلترّب - تٌظين زهپرّبی َّای تبزُ ثرگطت

ضست ٍ ضَی کَيل ّب

ًبتَاًی زر تٌظين َّا تبزُ ثرگطتتٌظين ًبزرست زهپرّب

اًسازُ گيری ضست - راُ اًسازی هَتَر تسريجی - راُ اًسازی الكترٍفي 

تٌظين سرتی تسوِ ٍ ّن راستبيی چرخ تسوِ ّب- جريبى 

2
تٌظين زهپرّبی َّای 

تبزُ ٍ ثرگطت

آچبر - ضيلٌگ ثب سر ضيلٌگی- ضيرآة

پيچ گَضتی- آچبر فراًسِ- آلي

 سبعت2: زهبى

ّوِ هَارز ٍ اًسازُ سرعت ٍ زثی َّای ذرٍجی

6

ثرذَرز هسئَالًِ ثب فعبليت ّب ٍ تصوين 

ّبی غير اذالقی

رعبيت ًكبت ايوٌی فرزی، رعبيت ًكبت 

ايوٌی زستگبّْب، زقت زر تٌظين کٌترل، 

صرفِ جَيی زر هصرف اًرشی

عولكرز زرست

عولكرز قبثل قجَل

عولكرز ًبزرست

(ضبيستگی اًجبم کبر)ارزضيبثی کبر 
ثلی
ذير

:هعيبر ضبيستگی اًجبم کبر  

3ٍ 2 ٍ 1 از هراحل 2 کست حساقل ًورُ 

تَجْبت زيست هحيطی ٍ ًگرش , ثْساضت , ايوٌی,  از ثرص ضبيستگی ّبی غير فٌی 2 کست حساقل ًورُ 

 از هراحل کبر2کست حساقل هيبًگيي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۸۵



ضوبرُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کبرگر هبّر تبسیسبت 

هکبًیکی سبختوبى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصت ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تبهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کبری

:کبر0601کذ کبر
 ًصت ٍ راُ اًذازی کَلر

آثی
هْبرتسطح ضبیستگی

:شرايط اوجام كار -1

- 10لَلِ هسی یب پالستیکی  - 9زیراة   - 8ضٌبٍر ٍ هتعلمبت   - 7کَلر آثی   - 6کلیذ کَلر    - 5تبثلَ ثرق  - 4ضجکِ لَلِ کطی   - 3کبًبل کَلر   - 2فضبی کبرگبّی استبًذارد - 1 

(تعییي اثعبد کَلر)ًمطِ - 14ًمطِ الکتریکی - 13ًمطِ سبخت ضبسی   - 12فیَز اتَهبتیک  - 11ضیرفلکِ ٍ تجذیل کَلر   

 سبعت6: زهبى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ثرش لطعبت، خبلجَش زدى هطبثك ًمطِ، جَضکبری، استحکبم ضبسی-  1 

حول کَلر، استمرار رٍی ضبسی، تراز کردى- 2 

آهبدُ سبزی دّبًِ کبًبل، اتصبل ثرزًت، اتصبل ثرزًت ثِ دّبًِ کَلر، هحکن کردى ثرزًت ثر رٍی دّبًِ- 3 

اتصبل آة ضْر ثِ ضیر ضٌبٍری، تٌظین ضیر ضٌبٍری تٌظین آة پخص کي ّب- 4 

اتصبل ثرق ثِ کلیذ کَلر، اتصبل کلیذ کَلر ثِ ترهیٌبل، اتصبل از ترهیٌبل ثِ الکترٍهَتَرّبی في ٍ پوپ- 5 

راُ اًذازی ، اًذازُ ضذت جریبى، تٌظین دریچِ ّبی َّا- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

سبخت ضبسی- 1 

حول ٍ استمرار دستگبُ- 2 

اتصبل کبًبل َّا- 3 

اتصبل ثِ ضجکِ لَلِ کطی آة- 4 

اتصبل کَلر ثِ ضجکِ ثرق- 5 

راُ اًذازی کَلر- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطبّذُ ای- ضفبّی - کتجی - چک لیست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

رٍغي - آچبر لَلِ گیر- آچبر فراًسِ- هتر- تراز- هَلتی هتر- ضیلٌگ- لَلِ هسی- هَاد آة ثٌذی- لبلت تٌِ- سٌگ فرز- ٍسبیل ایوٌی جَضکبری- اًجردست- فبزهتر-  رکتی فبیر جَضکبری

هتِ الوبسِ- دریل چکطی- لیچی ٍرق ثر- هطتی- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْبرسَ- هیخ پرچ- اًجر پرچ کي- ثرزًت- کَلر آثی-  داى

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصت ٍ راُ اًذازی کَلر آثی ثراثر ًمطِ ثِ صَرت هحکن ٍ تراز ٍ آة ثٌذ ٍ َّاثٌذ ٍ: استبًذارد عولکرد کبر

کٌترل عولکرد آى

:ًَثت اٍل :تبریخ ارزضیبثی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۸۶



:ًَثت اٍل:تبریخ ارزضیبثیضوبرُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کبرگر هبّر تبسیسبت 

هکبًیکی سبختوبى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ

ًصت ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تبهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کبری

:کبر0601کذ کبر
 ًصت ٍ راُ اًذازی کَلر

آثی
هْبرتسطح ضبیستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1
3

2

1

3

2

1

(ضبیستگی اًجبم کبر)ارزضیبثی کبر 
ثلی
خیر

:هعیبر ضبیستگی اًجبم کبر  

5ٍ 4 ٍ 3 از هراحل 2 کست حذالل ًورُ 

تَجْبت زیست هحیطی ٍ ًگرش , ثْذاضت , ایوٌی,  از ثخص ضبیستگی ّبی غیر فٌی 2 کست حذالل ًورُ 

 از هراحل کبر2کست حذالل هیبًگیي 

دریچِ َّا

 دلیم15ِ: زهبى
راُ اًذازی درست کَلر

- راُ اًذازی الکترٍفي - راُ اًذازی پوپ - تٌظین  دریچِ ّبی َّا 

اًذازُ گیری ضذت جریبى راُ اًذازی کَلر6

ضٌبخت فٌبٍری ّبی هٌبست

- عیٌک جَضکبری- هبسک جَضکبری

تَجِ ثِ آلَدگی جَضکبری- پیص ثٌذ

عولکرد درست

عولکرد لبثل لجَل

عولکرد ًبدرست

اتصبل کبًبل َّا3

- چکص- پرچ- هتِ- دریل- ثرزًت- هتر

لبلت تٌِ- هطتی

 سبعت1: زهبى

استمرار درست
رعبیت فبصلِ جبًجی - تراز ثَدى ٍ جْت  هٌبست  دستگبُ - حول کَلر 

رعبیت از دٍدکص- 

ًبتَاًی در حول ٍ استمرار- غیرتراز ٍ جْت ًبدرست دستگبُ استمرار ًبدرست

اتصبل - آهبدُ سبزی دّبًِ کبًبل، اتصبل هحکن ثرزًت ثِ کبًبل ٍ کَلر

َّاسبز

استمرار دستگب2ُ
هتر- تراز

 سبعت0/5: زهبى

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًصت ٍ راُ اًذازی کَلر آثی ثراثر ًمطِ ثِ صَرت هحکن ٍ تراز ٍ آة ثٌذ ٍ َّاثٌذ ٍ: استبًذارد عولکرد کبر

کٌترل عولکرد آى

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

سبخت ضبسی1
دفترچِ- ًجطی- رکتی فبیر جَضکبری

هتر- تراز- هطخصبت دستگبُ

کیفیت جَش هحکن- هطبثمت ثب اثعبد، تراز سبخت درست ضبسی

هطبثت ثب اثعبد، تراز، هحکنسبخت لبثل لجَل ضبسی

ًبتَاًی در سبخت ضبسیسبخت ًبدرست ضبسی

اتصبل درست ثرق
اتصبل صحیح دٍر تٌذ ٍ کٌذ ٍ پوپ هطبثك - آهبدُ سبزی سر سین ّب

تٌظین تسوِ- ًمطِ 

اتصبل غیرصحیح دٍر تٌذ ٍ کٌذ ٍ پوپ اتصبل غیرهحکناتصبل ًبدرست ثرق

اتصبل درست کبًبل َّا

اتصبل غیرهحکن ٍ غیرَّاثٌذاتصبل ًبدرست کبًبل َّا

اتصبل درست ثِ ضجکِ لَلِ کطی

اتصبل ًبدرست ثِ ضجکِ لَلِ کطی

4
اتصبل ثِ ضجکِ لَلِ کطی 

آة

هَاد آة ثٌذی- آچبر فراًسِ

 سبعت0/5: زهبى

5
اتصبل کَلر ثِ ضجکِ

ثرق

کلیذ کَلر- پوپ- اًجردست- فبزهتر

 سبعت45: زهبى

تٌظین ضٌبٍر ٍ آة پخص کي، اتصبل لَلِ پالستیکی ثِ ضیر ضجکِ ضٌبٍر

عذم تَاًبیی تٌظین ضٌبٍر ٍ آة پخص کي ٍ اتصبل

ًبتَاًی در راُ اًذازی کَلر- تٌظین دریچِ َّا راُ اًذازی ًبدرست کَلر

, ایوٌی, ضبیستگی ّبی غیر فٌی 

تَجْبت زیست هحیطی ٍ, ثْذاضت

ًگرش

صرفِ جَیی در - ایوٌی دستگبُ ّب- رعبیت ّوِ هَارد ایوٌی فردی 

هصرف اًرشی، ثرخَرد هسئَالًِ ثب فعبلیت ّبی غیر اخاللی

رعبیت ًکبت ایوٌی فردی، ایوٌی دستگبُ، صرفِ جَیی

عذم رعبیت ًکبت ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۸۷



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کاری

:کار0602کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی 

کَرُ َّای گرم
هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ راُ اًذازی کَرُ َّای گرم تراتر ًقطِ اجرایی ٍ دستَرالعول کارخاًِ تِ: استاًذارد عولکرد کار

صَرت هحکن تراز َّاتٌذ ٍ گازتٌذ ٍ کٌترل کار آى

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

تیفَر ٍ یا جرثقیل - 6سیستن کاًال کطی رفت ٍ ترگطت ٍ َّای آزاد - 5دٍدکص - 4لَلِ کطی گاز یا گازٍئیل - 3فًَذاسیَى یا ضاسی - 2فضای کارگاّی استاًذارد -  1 

هطاتقت ًصة تا ًقطِ- 8اهکاى اتصال تِ ضثکِ ترق - 7

 ساعت10: زهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

هحل ٍ استقرار دستگاُ تِ صَرت تراز-  1 

اتصال ترزًت تِ دّاًِ کاًال ّا، اتصال ترزًت تِ دّاًِ کَرُ- 2 

هحکن تَدى اتصال ترقی ، لحین کاری کاتلطَّا، ترس کاتلطَّا- 3 

، تٌظین ضعلِ(گازٍئیل یا گاز)اًذازُ گیری ضذت جریاى، اتصال کَرُ تِ دٍدکص، آزهایص تاز تَدى دٍدکص، اتصال سَخت - 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

استقرار دستگاُ-  1  

اتصال کاًال ّا تِ دستگاُ- 2 

اتصال ترق دستگاُ- 3 

راُ اًذازی دستگاُ- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ ای- ضفاّی - کتثی - چک لیست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

ترزًت- کَرُ َّای گرم- هتر- تراز- هَلتی هتر- جرثقیل دستی- هَاد آب تٌذی- آچار فراًسِ- آچار ضالقی - اًثردست- فازهتر- دریل-  رکتی فایر جَضکاری 

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۸۸



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ

ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کاری

:کار0602کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی 

کَرُ َّای گرم
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1
3

2

1

3

2

1

ًصة ٍ راُ اًذازی هطعل4

ًصة راُ اًذازی درست هطعل

5

اتصال تِ سَخت- راُ اًذازی - ًصة هطعل - قالٍیس - سَراخکاری 

ًاتَاًی در ًصة ٍ راُ اًذازی هطعل

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

اتصال درست ترق دستگاُ

ًاتَاًی در اتصال ترق دستگاُاتصال ًادرست ترق دستگاُ

ًصة راُ اًذازی قاتل قثَل هطعل

ًصة راُ اًذازی ًادرست هطعل

اًذازُ گیری جرایي - راُ اًذازی - ًصة هطعل - قالٍیس - سَراخکاری 

اتصال تِ سَخت- تٌظین ضعلِ 

استقرار درست
-اتصال تِ دٍدکص - استقرار تراز ٍ هتٌاسة تا کاًال ّا - حول دستگاُ 

 آزهایص دٍدکص

ًاتَاًی در حول ٍ استقرار دستگاُاستقرار ًادرست

استقرار دستگا1ُ

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ راُ اًذازی کَرُ َّای گرم تراتر ًقطِ اجرایی ٍ دستَرالعول کارخاًِ تِ: استاًذارد عولکرد کار

صَرت هحکن تراز َّاتٌذ ٍ گازتٌذ ٍ کٌترل کار آى

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

اتصال ترق دستگا3ُ

اتصال ترزًت تِ کاًال ّا ٍ دستگاُ- آهادُ سازی دّاًِ کاًال ّااتصال درست کاًال ّا

ًاتَاًی در اتصال کاًال ّااتصال ًادرست کاًال ّا

کیفیت لحین - اتصال هحکن - اتصال ترق هطعل - اتصال ترق الکترٍفي

کاری

اتصال کاًال ّا تِ دستگا2ُ

6

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

5ٍ 4 ٍ 3 از هراحل 2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۸۹



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کاری

:کار0603کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی 

دستگاُ زًت
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

تاتلَ ترق- 7ضثکِ لَلِ کطی حرارت هرکسی - 6ضثکِ لَلِ کطی آب - 5کاًال َّای تازُ   - 4کاًال َّای ترگطت  - 3کاًال َّای رفت - 2فضای کارگاّی استاًذارد - 1 

تیفَر ٍ جرثمیل سمفی - 11ًصة هتعلمات  - 10تاتلَ ترق -9فًَذاسیَى  - 8 

 ساعت10: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ساخت ضاسی هطاتمت تا ًمطِ ٍ اتعاد، کیفیت جَضکاری، حول دستگاُ ٍ استمرار تراز دستگاُ-  1 

آهادُ سازی دّاًِ کاًال ّا، اتصال ترزًت ّا تِ کاًال ّا، اتصال ترزًت تِ دستگاُ- 2 

آهادُ سازی لَلِ راتط رفت ٍ ترگطت، اتصال لَلِ کطی آب گرم- 3 

آهادُ سازی لَلِ راتط پالستیکی یا هسی، اتصال لَلِ راتط تِ ضیر ضٌاٍری، تٌظین ضیر ضٌاٍری، تٌظین پخص کٌٌذُ ّا- 4 

آهادُ سازی سر کاتل ّا، لحین کاری، پرس کاتلطَ، اتصال ترق الکترٍپوپ، اتصال ترق الکترٍفي- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استمرار دستگاُ- 1 

اتصال کاًال ّا تِ دستگاُ- 2 

اتصال لَلِ ّای آب گرم تِ کَیل- 3 

اتصال دستگاُ تِ آب ضْر- 4 

اتصال ترق الکترٍهَتَرّا- 5 

راُ اًذازی- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ ای- ضفاّی - کتثی - چک لیست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

ٍسایل ترلی هاًٌذ - آچار لَلِ گیر- رٍغي داى- آچار فراًسِ- هتر- تراز- هَاد آب تٌذی- ٍسایل ایوٌی جَش کاری- ٍسایل لَلِ کطی دًذُ ای- رکتی فایر جَضکاری

هتِ الواسِ ٍ آٌّی- دریل- سٌگ فرز- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ - لیچی ٍرق تر- هطتی- لالة تٌِ... - هَلتی هتر ٍ  ,اًثردست ,فازهتر

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0604

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ راُ اًذازی دستگاُ زًت را تراتر ًمطِ اجرایی ٍ دستَرالعول سازًذُ تِ: استاًذارد عولکرد کار

صَرت تراز هحکن، آب تٌذ، َّاتٌذ ٍ کٌترل کار دستگاُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۹۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کاری

:کار0603کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی 

دستگاُ زًت
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

5ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 از هراحل 2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هیاًگیي 

آچار آلي- پیچ گَضتی 

 ساعت0/5: زهاى

6 تا 1تَاًایی اًجام هَارد - تَاًایی کار تا دستگاُ سرعت سٌج راُ اًذازی درست

راُ اًذازی لاتل لثَل
راُ اًذازی - تٌظین طَلی ٍ عرضی دریچِ ّا - تٌظین دهپرّا

تٌظین - راُ اًذازی الکترٍفي - تٌظین آب پخص کي - الکترٍپوپ 

تسوِ

راُ اًذازی6

ایفای کاهل ًمص تِ عٌَاى رّثر تین، 

صرفِ جَیی در هصرف اًرشی

- عیٌک هحافظ چطن- هاسک جَضکاری

تَجِ تِ ًصة زًت در هحل - دستکص

تَجِ تِ- خرٍج گاز سوی ٍ دٍدکص 

رعایت هَارد  - آلَدگی جَضکاری 

رعایت هَارد زیست هحیطی- ایوٌی

عولکرد درست

عولکرد لاتل لثَل

عولکرد ًادرست

3
اتصال لَلِ ّای آب گرم 

تِ کَیل

- آچار فراًسِ- آچار ضاللی- لَلِ گیر

- هَاد آب تٌذی- لَلِ تر- گیرُ صحرایی

لَلِ- فیتیٌگ ّا- هتر

ساعت1/5: زهاى

اتصال درست کاًال ّا تِ دستگاُ
اتصال ترزًت تِ- اتصال ترزًت تِ کاًال - آهادُ سازی دّاًِ کاًال ّا

هحکن تَدى- َّاتٌذ تَدى - زًت 

5 تا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد اتصال ًادرست کاًال ّا تِ دستگاُ

آهادُ سازی لطعِ اتصال دٌّذُ ، استفادُ- تاز کردى تَضي ٍ درپَش 

آب تٌذ تَدى- از هْرُ هاسَرُ 

اتصال کاًال ّا تِ دستگا2ُ

- پیچ گَضتی- دریل- لیچی ٍرق تری

- اًثردست- ترزًت- پیچ خَدکار گالَاًیسُ

 پرچ دستی

 ساعت2: زهاى

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ راُ اًذازی دستگاُ زًت را تراتر ًمطِ اجرایی ٍ دستَرالعول سازًذُ تِ: استاًذارد عولکرد کار

صَرت تراز هحکن، آب تٌذ، َّاتٌذ ٍ کٌترل کار دستگاُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

استمرار دستگا1ُ

- الکترٍد- سٌگ فرز- دستگاُ رکتی  فایر

ترس - تراز- هتر- گًَیا- ًثطی- پرٍفیل

چکص- سیوی

 ساعت4: زهاى

ساخت ضاسی هطاتك ًمطِ یا اتعاد استحکام تِ ضاسی، کیفیت جَشاستمرار درست دستگاُ

ّا، حول دستگاُ

اًجام سِ هَرد از هَارد فَقاستمرار لاتل لثَل دستگاُ

عذم تَاًایی در ساخت ضاسی ٍ استمرار دستگاُاستمرار ًادرست دستگاُ

اتصال درست ترق
- اتصال تِ ضیر ضٌاٍر - اتصال تِ آب ضْر - آهادُ سازی لَلِ ارتثاطی 

تٌظین ضٌاٍر تٌظین آب پخص کي ّا

اتصال ترقاتصال ًادرست ترق

اتصال درست لَلِ ّای آب گرم

عذم تَاًایی اتصال لَلِ ّای آب گرماتصال ًادرست لَلِ ّای آب گرم

اتصال درست تِ آب ضْر

اتصال ًادرست تِ آب ضْر

اتصال دستگاُ تِ آب ضْر4

- ضٌاٍر- ًَار آب تٌذی- آچار فراًسِ

لَلِ هسی- پیچ گَضتی- اًثردست

 ساعت1: زهاى

5
اتصال ترق 

الکترٍهَتَرّا

- سین چیي- اًثردست- اٍٍهتر- فازهتر

ًَار چسة- سین لخت کي

 ساعت1: زهاى

- اتصال تِ ضیر ضٌاٍر - اتصال تِ آب ضْر - آهادُ سازی لَلِ ارتثاطی 

تٌظین ضٌاٍر تٌظین آب پخص کي ّا

اتصال تِ آب ضْر

عذم تَاًایی راُ اًذازیراُ اًذازی ًادرست

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

صرفِ جَیی در هصرف - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی ٍ دستگاُ 

ایفای کاهل ًمطِ رّثر تین- اًرشی 

صرفِ جَیی در هصرف اًرشی- رعایت هَارد ایوٌی فردی در دستگاُ

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۹۱



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تؼَیض َّا

گرٍُ کاری

:کار0604کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی 

ایرٍاضر
هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ٍ: استاًذارد ػولکرد کار ًصة ٍ راُ اًذازی دستگاُ ایرٍاضر تا استفادُ از جرثمیل سمفی تراتر ًمطِ

دستَرالؼول سازًذُ تِ صَرت هحکن، تراز، آب ٍ َّاتٌذ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

ًمطِ- 8تیفَر ٍ جرثمیل - 7تاتلَی ترق  - 6فًَذاسیَى   - 5لَلِ کطی آب ضْر  - 4لَلِ تَْیِ هطثَع  - 3ترگطت ٍ تازُ , کاًال َّای رفت- 2فضای کارگاّی استاًذارد   - 1 

ًمطِ اتصال ضثکِ ترق تِ دستگاُ-11ًمطِ اتصال کاًال ّای تَزیغ َّا تِ دستگاُ -10ًمطِ اتصال ضثکِ لَلِ کطی تَْیِ تِ دستگاُ - 9فًَذاسیَى ٍ استمرار دستگاُ در هحل 

 ساػت10: زهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

ساخت ضاسی، استمرار دستگاُ تِ صَرت تراز، کیفیت جَضکاری ، هطاتمت تا ًمطِ-  1 

آهادُ سازی دّاًِ کاًال ّا، اتصال ترزًت تِ کاًال ّا، اتصال ترزًت تِ دّاًِ دستگاُ- 2 

آهادُ سازی لَلِ ّای راتط، اتصال لَلِ کطی رفت ٍ ترگطت، آب گرم تِ دستگاُ- 3 

اتصال آب ضْر تِ ضیر ضٌاٍری، تٌظین ضیر ضٌاٍری، اتصال آب افطاًک ّا، اتصال تطتک تِ لَلِ ترگطت- 4 

آهادُ سازی سرسین ّا، کاتلطَّا، لحین کاری، پرس کاتلطَ، اتصال الکتریکی، راُ اًذازی الکترٍپوپ افطاًک ّا، راُ اًذازی الکترٍفي- 5 

تٌظین دریچِ ّای داخل ساختواى، تٌظین دهپرّا- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

استمرار دستگاُ- 1 

اتصال کاًال ّا تِ دستگاُ- 2 

اتصال لَلِ ّای آب گرم تِ کَیل- 3 

اتصال آب تِ افطاًک ّا- 4 

راُ اًذازی دستگاُ- 5 

تٌظین دریچِ ّا ٍ دهپرّا- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ ای- ضفاّی - کتثی - چک لیست-  ػولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

-لالة تٌِ- هَلتی هتر -اًثردست -فازهتر - آچار لَلِ گیر- رٍغي داى- آچار فراًسِ- هتر- تراز- هَاد آب تٌذی- ٍسایل ایوٌی جَش کاری- ٍسایل لَلِ کطی دًذُ ای- رکتی فایر جَضکاری

دریل هتِ الواسِ- جرثمیل سمفی- تیفَر- لیچی -  هطتی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0603

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۹۲



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تؼَیض َّا

گرٍُ کاری

:کار0604کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی 

ایرٍاضر
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

اتصال آب تِ افطاًک ّا4

- ضٌاٍر- ًَار آب تٌذی- آچار فراًسِ

- آچار لَلِ گیر- پیچ گَضتی- اًثردست

گیرُ صحرایی- حذیذُ

 ساػت1: زهاى

اتصال درست آب افطاًک ّا

راُ اًذازی دستگا5ُ
- سین چیي- اًثردست- آٍٍهتر- فازهتر

ًَار چسة- سین لخت کي

 ساػت1: زهاى

4 ٍ 3 ٍ 1اًجام هَارد 

4ٍ 2 ٍ 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد 

ػذم تَاًایی تٌظین دهپر، تٌظین دریچِتٌظین ًادرست

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

رػایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی، رػایت هَارد زیست هحیطی، تَجِ تِ

هحل ًصة

رػایت هَارد ایوٌی فردی، تَجِ تِ هحل ًصة

ػذم رػایت هَارد ایوٌی فردی

اتصال لاتل لثَل لَلِ ّای آب گرم

3 ٍ 2 ٍ 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد اتصال ًادرست لَلِ ّای آب گرم

اتصال لاتل لثَل آب افطاًک ّا

اتصال ًادرست آب افطاًک ّا

اتصال تِ ضیر ضٌاٍری، تٌظین ضیر ضٌاٍری، اتصال تِ افطاًک ّا، 

اتصال تطتک ، اتصال سرزیر ٍ تخلیِ

3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد راُ اًذازی لاتل لثَل

3ٍ 2 ٍ 1ػذم  اًجام هَارد راُ اًذازی ًادرست

اتصال ترق هصرف کٌٌذُ ّا ٍ کٌترل ّا، راُ اًذازی الکترٍفي، راُراُ اًذازی درست

اًذازی الکترٍپوپ، اًذازُ گیری ضذت جریاى، کیفیت اتصال

5ٍ 4 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد   استمرار لاتل لثَل

5 ٍ 4 ٍ 2 ٍ 1ػذم تَاًایی هَارد استمرار ًادرست

استمرار دستگا1ُ

-الکترٍد- سٌگ فرز- دستگاُ رکتی  فایر

- چکص- ترس سیوی- تراز- هتر-   گًَیا

تیفَر- جرثمیل

 ساػت4: زهاى

ساخت ضاسی هطاتك ًمطِ تا اتؼاد ، کیفیت جَش ّا، حول ، استمرار، استمرار درست

تراز تَدى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ٍ: استاًذارد ػولکرد کار ًصة ٍ راُ اًذازی دستگاُ ایرٍاضر تا استفادُ از جرثمیل سمفی تراتر ًمطِ

دستَرالؼول سازًذُ تِ صَرت هحکن، تراز، آب ٍ َّاتٌذ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
اتصال لَلِ ّای آب گرم 

تِ کَیل

- آچار فراًسِ- آچار ضاللی- لَلِ گیر

- هَاد آب تٌذی- لَلِ تر- گیرُ صحرایی

لَلِ- فیتیٌگ ّا- هتر

 ساػت1/5: زهاى

اتصال درست لَلِ ّای آب گرم

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد   اتصال لاتل لثَل کاًال ّا

3 ٍ 2 ٍ 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد اتصال ًادرست کاًال ّا

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد   

اتصال کاًال ّا تِ دستگا2ُ

- پیچ گَضتی- دریل- لیچی ٍرق تری

پرچ -  اًثردست- ترزًت-پیچ خَدکار 

دستی

 ساػت2: زهاى

آهادُ سازی دّاًِ تِ کاًال ّا، اتصال ترزًت تِ کاًال ّا، اتصال ترزًتاتصال درست کاًال ّا

تِ دستگاُ، َّاتٌذ تَدى

آهادُ سازی لطؼِ ّای اتصال دٌّذُ، لَلِ رفت ٍ ترگطت، اتصال لطؼِ

ّا تِ دستگا، کیفیت جَش ّا، استفادُ از هْرُ هاسَرُ یا فلٌج

6
تٌظین دریچِ ّا ٍ

دهپرّا

ترغیة دیگراى ترای ترگرداًذى ایذُ ّا ٍ

رفتارّای هٌفی

- ػیٌک هحافظ چطن- هاسک جَضکاری

هحل - تَجِ تِ ًصة ایرٍاضر- دستکص

رػایت -  خرٍج گاز سوی ٍ دٍدکص 

رػایت هَارد زیست - هَارد  ایوٌی

هحیطی

ػولکرد درست

ػولکرد لاتل لثَل

ػولکرد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هؼیار ضایستگی اًجام کار  

 از هراحل 2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هیاًگیي 

آچار آلي- پیچ گَضتی 

 ساػت0/5: زهاى

تٌظین درست
تٌظین درست دهپر ٍ تَاًایی کار تا دستگاُ سرػت سٌج َّا، تٌظین 

زاٍِی پرتاب دریچِ، تٌظین طَل پرتاب دریچِ

تٌظین درست دهپر ،تٌظین زاٍِی پرتاب دریچِ، تٌظین طَل پرتابتٌظین لاتل لثَل

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۹۳



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتىٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِوذ حرفِ

:ٍظیف06ِوذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ واری

:وار0605وذ وار
ًصة ٍ راُ اًذازی 

َّاوص ّا
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

 ((اتصال ٍ فرًگی پیچ )اجرای یه لطعِ واًال - 6فلٌج  - 5اگسٍست في   - 4تاتلَ ترق هَرد ًیاز   - 3واًال َّای آلَدُ آهادُ تذٍى دریچِ تا پطت تام  - 2فضای وارگاّی استاًذارد  - 1

هذار ترلی راُ اًذازی الىترٍفي - 9ًمطِ یا دستَر وار اتصال واًال تِ واًال  - 8ًمطِ اتصال َّاوص تِ واًال   - 7

 ساعت10: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

اجرای واًال هروسی سرٍیس ّای تْذاضتی، اجرای واًال هروسی آضپسخاًِ ویفیت اتصال ّا، ویفیت اتصال لطعات تا ًثطی- 1 

آهادُ سازی هحل ًصة دریچِ، ًصة دریچِ تِ صَرت َّاتٌذ ٍ ّن سطح دیَار ٍ سمف- 2 

ساخت ضاسی یا فًَذاسیَى، ًصة في رٍی ضاسی- 3 

اتصال واتل تِ الىترٍفي، راُ اًذازی الىترٍفي، وٌترل جریاى هصرفی- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

اجرای واًال هروسی- 1  

ًصة دریچِ ّای داخل ساختواى- 2 

ًصة في ّای خارج از ساختواى- 3 

راُ اًذازی الىترٍفي- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ ای- ضفاّی - وتثی - چه لیست-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

اگسٍست في- پرچ وي- ٍرق گالَاًیسُ ٍ غیرفلسی- هَلتی هتر- اًثردست- فازهتر- هتر- تراز- دریل- هتِ آٌّی ٍ الواسِ- لالة تٌِ- هطتی- لیچی ٍرق تری

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6
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ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

اجرا ٍ راُ اًذازی سیستن َّاوص  تراتر ًمطِ از  واًال وطی ٍ دریچِ تا ًصة في :  استاًذارد عولىرد وار

خرٍجی

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۹۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتىٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِوذ حرفِ

:ٍظیف06ِوذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ واری

:وار0605وذ وار
ًصة ٍ راُ اًذازی 

َّاوص ّا
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام وار)ارزضیاتی وار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام وار  

4ٍ 3 ٍ 1 از هراحل 2 وسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 وسة حذالل ًورُ 

 از هراحل وار2وسة حذالل هیاًگیي 

6

- دستىص- عیٌه - هاسه جَضىاری

جْت خرٍجی َّا تِ سوت وَلر ٍ 

تَجِ تِ صذای تیص از حذ . َّاساز ًثاضذ

ارزیاتی پرٍشُ- رعایت هَارد  ایوٌی 

عولىرد درست

عولىرد لاتل لثَل

عولىرد ًادرست

3
ًصة في ّای خارج از 

ساختواى

- فازهتر- الىترٍد- روتی فایر جَضىاری

اتسار جَضىاری- اًثردست 

 ساعت2: زهاى

ًصة درست في ّا

2 ٍ 1اًجام هَارد ًصة لاتل لثَل دریچِ ّا

2 ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًصة ًادرست دریچِ ّا

ًصة في ٍ اتصال الىتریىی

2
ًصة دریچِ ّای داخل 

ساختواى

هتِ- رٍل پالن- پیچ گَضتی- دریل

هتر- واتل - الواسِ 

 ساعت1: زهاى

آهادُ سازی دّاًِ واًال اًطعاب، آهادُ سازی لاب، ًصة دریچِ، هحىنًصة درست دریچِ ّا

تَدى، َّاتٌذ تَدى

ساخت ضاسی هطاتك ًمطِ، ًصة في تطَر هحىن، اتصال الىتریىی، 

ویفیت جَش، ویفیت اتصال الىتریىی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

اجرا ٍ راُ اًذازی سیستن َّاوص  تراتر ًمطِ از  واًال وطی ٍ دریچِ تا ًصة في :  استاًذارد عولىرد وار

خرٍجی

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1

اجرای واًال هروسی 

سرٍیس ّای تْذاضتی ٍ 

آضپسخاًِ تِ صَرت هجسا

روتی - گیَتیي- خن وي- ٍرق گالَاًیسُ

- تراز- هطتی- لالة تٌِ- الىترٍد- فایر

پرچ وي- هتر

 ساعت6: زهاى

اجرای درست واًال هروسی
- اتصال لطعات تا ًثطی - اجرای واًال هروسی سرٍیس ّای تْذاضتی 

- اتصال َّاتٌذ اجرای تىیِ گاُ ّا - اجرای واًال هروسی آضپسخاًِ 

هطاتمت تا ًمطِ

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَرد اجرای لاتل لثَل واًال هروسی

4 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی هَارد اجرای ًادرست واًال هروسی

ًصة لاتل لثَل في ّا

عذم تَاًایی ًصة في ٍ اتصال الىتریىیًصة ًادرست في ّا

راُ اًذازی لاتل لثَل الىترٍفي

راُ اًذازی ًادرست الىترٍفي

اًجام ّوِ هَارد، راُ اًذازی الىترٍفي، وٌترل جریاى، وٌترل جْت 

حروت في

راُ اًذازی الىترٍهَتَر في4

سین لخت - سین چیي- اًثردست- فازهتر

اتسار ترلی- آداهتر - وي 

 ساعت1: زهاى

راُ اًذازی درست الىترٍفي

5

3 ٍ 1اجرای هَرد 

3 ٍ 1عذم تَاًایی اجرا ی هَرد 

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی، رعایت ضرایط خرٍجی ّا، ارزیاتی پرٍشُ

رعایت هَارد ایوٌی فردی، رعایت ضرایط خرٍجی ّا

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۹۵



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیاجرای کاًال کطی َّا:کار0606کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

اجرای کاًال ّای رفت ٍ ترگطت ٍ َّای تازُ تراتر ًمطِ  ٍ ًصة آًْا رٍی : استاًذارد عولکرد کار

ساپَرتْای تعثیِ ضذُ تِ صَرت هحکن ٍ َّاتٌذ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

ٍرق کاًال کطی تا تَجِ تِ اتعاد کاًال - 5ًثطی ّا   - 4ًین طثمِ ترای ساپَرت ّای کاًال   - 3 هتر ترای لثِ زدى ٍرق فلسی   3ًاٍداًی تِ طَل - 2فضای کارگاّی استاًذارد       - 1

(mm 5/0) 6 -   ًمطِ جسئیات - 9ًمطِ استمرار کاًال     - 8ًمطِ اتصال دٍ لطعِ    - 7ًمطِ ساخت کاًال

 ساعت6:  زهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

هسیریاتی از رٍی ًمطِ، هحاسثِ سطح ٍرق الزم، اًتخاب ًورُ ٍرق- 1 

پیادُ گسترش یک لطعِ، خط کطی رٍی ٍرق، ترش کاری- 2 

خط کطی، پیچک زًی لثِ ّا، خوکاری، اتصال دٍ لثِ پیچک دار- 3 

آهادُ سازی دّاًِ لطعات، اتصال فلٌج تِ دّاًِ ّا، هًَتاش دٍ لطعِ فلٌج دار- 4 

ساخت ساپَرت، لرار دادى کاًال رٍی ساپَرت- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

هسیریاتی کاًال ٍ ترآٍرد ٍرق هَرد ًیاز- 1 

ترضکاری- 2 

آهادُ سازی لطعات- 3 

هًَتاش لطعات کاًال- 4 

ًصة کاًال رٍی ساپَرت- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ ای- ضفاّی - کتثی -   چک لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

سٌگ فرز- للن هَ- ضذ زًگ- الکترٍد- رکتی فایر جَضکاری- تراز- ًخ ًسَز- پیچ ٍ هْرُ- دستگاُ پرچ- پرچ- ًثطی- دریل- هتِ آٌّی- ًاٍداًی- هطتی- لالة تٌِ- لیچی ٍرق تری- هتر

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0104

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۹۶



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف06ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

تجْیسات تاهیي ٍ

تعَیض َّا

گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیاجرای کاًال کطی َّا:کار0606کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

هًَتاش لطعات کاًال4

- ٍسایل خن کاری- دستگاُ پیچک زى

چکص- لالة تٌِ

 ساعت1/5: زهاى

هًَتاش درست لطعات

5
ًصة کاًال تر رٍی 

ساپَرت

- ٍسایل خن کاری- دستگاُ پیچک زى

چکص- لالة تٌِ

 ساعت1/5: زهاى

4 تا 1اًجام هَارد 

عذم تَاًایی هًَتاش لطعات

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

پیطگیری از آلَدگی - صرفِ جَیی - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

پیص تیٌی کارّای آیٌذُ- صَتی 

صرفِ جَیی- رعایت هَارد ایوٌی فردی

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

آهادُ سازی لاتل لثَل لطعات

ًاتَاًی در آهادُ سازی لطعاتآهادُ سازی ًادرست لطعات

هًَتاش لاتل لثَل لطعات

هًَتاش ًادرست لطعات

- اتصال فلٌج تِ دّاًِ - آهادُ سازی دّاًِ لطعات، ساخت فلٌج ّا

کیفیت اتصال- هًَتاش لطعات 

ساخت ساپَرت ٍ اتصال کاًال ّا ٍ لرار دادى ًخ ًسَزًصة لاتل لثَل کاًال

ًاتَاًی در ساخت ساپَرت ٍ اتصال کاًال ّا ٍ لراردادى ًخ ًسَزًصة ًادرست کاًال

هطاتمت- لرار دادى ًخ ًسَز - اتصال کاًال ّا- ساخت ساپَرتًصة درست کاًال

ساپَرت تا ًمطِ جسئیات

هطخص کردى لطعات- اًجام هسیریاتی ٍ ترآٍرد ٍرق هَرد ًیاز هسیریاتی ٍ ترآٍرد لاتل لثَل ٍرق

ًاتَاًی در هسیریاتی ٍ ترآٍرد هیساى ٍرقهسیریاتی ٍ ترآٍرد ًادرست ٍرق

1
هسیر یاتی کاًال  ٍ 

ترآٍرد ٍرق هَرد ًیاز

هاضیي - خط کص اضل- ًمطِ کار 

 دلیم30ِ: زهاى

هسیریاتی ٍ ترآٍرد درست ٍرق
هطخص - هسیریاتی ٍ هحاسثِ هیساى دلیك ٍرق هَرد ًیاز از رٍی ًمطِ 

کردى لطعات

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

اجرای کاًال ّای رفت ٍ ترگطت ٍ َّای تازُ تراتر ًمطِ  ٍ ًصة آًْا رٍی : استاًذارد عولکرد کار

ساپَرتْای تعثیِ ضذُ تِ صَرت هحکن ٍ َّاتٌذ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

آهادُ سازی لطعات3

- ٍسایل خن کاری- دستگاُ پیچک زى

چکص- لالة تٌِ

 ساعت1: زهاى

آهادُ سازی درست لطعات

ترش کاری- خط کطی - پیادُ کردى گسترش تر رٍی ٍرق ترش کاری درست

ًاتَاًی در ترضکاریترش کاری ًادرست

4 تا 1هَارد 

ترش کاری2

سَزى ٍ خط - سوثِ- پرگار- گًَیا- هتر

راست - لیچی ٍرق تر - ًمطِ کار - کص

گرد تر- لیچی ٍرق تر - تر 

  ساعت1/5: زهاى 

کیفیت - ساخت لطعِ - خوکاری - پیچک زدى لثِ ّا- خط کطی 

کیفیت خن کاری- پیچک ّا 

6

لثاس کار ، عیٌکف کفص، دستکص، 

رعایت ایوٌی فردی، صرفِ جَیی ٍ

جلَگیری از ضایعات، پیص گیری از 

آلَدگی صَتی ٍ جَضکاری، پیص تیٌی 

کارّای آیٌذُ

عولکرد درست

عولکرد لاتل لثَل

عولکرد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 از هراحل 2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۹۷



ضوارُ هلی

L3سغح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هغثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

هْارتسغح ضایستگیًصة دیگ تخار:کار0701کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

لَلِ آتی کِ از هخسى کٌفراًس خارج ضذُ- 4. یک دٍدکص کِ تِ َّای آزاد ارتثاط داضتِ تاضذ- 3.  یک دیگ تخار کِ رٍی فًَذاسیَى لرار گرفتِ تاضذ- 2فضای کارگاّی استاًذارد  - 1

ًمطِ الکتریکی-  8ًمطِ ارتثاعی دیگ تخار   - 7تاتلَ ترق   - 6لَلِ ّای خرٍجی تِ ضثکِ   - 5.   تاضذ

 ساعت14: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

حول دیگ، استمرار، تراز ٍ هغاتك ًمطِ ، رعایت فاصلِ ّای الزم- 1 

لَلِ کطی ارتثاعی تیي دیگ ٍ هخسى دی اریتَر، تیي دیگ ٍ هخسى کٌذاًس تیي دیگ ٍ کلکتَر، کیفیت جَضکاری، آب تٌذ ٍ تخار تٌذ تَدى- 2 

ساخت ساپَرت ّا، سَراخکاری هصالح ساختواًی، اتصال لَلِ راتظ تِ دٍدکص عوَدی، سَراخکاری، ترش کاری، جَضکاری- 3 

آهادُ سازی لغعات هذار سَخت هغاتك ًمطِ، اتصال هذار سَخت تِ هطعل تِ صَرت آب تٌذ ٍ گازتٌذ، اتصال هذار تِ لَلِ سَخت تِ صَرت آب تٌذ یا گازتٌذ- 4 

آهادُ سرسین ّا یا لحین کاری، کیفیت لحین کاری، اتصال سرسین ّا تِ ترهیٌال هطعل- 5 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استمرار دیگ رٍی فًَذاسیَى- 1 

لَلِ کطی ارتثاعی- 2 

ًصة لَلِ راتظ دٍدکص- 3 

اتصال هذار سَخت هطعل- 4 

اتصال هذار الکتریکی هطعل- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- ضفاّی - کتثی -   چک لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

هاًَهتر- الکترٍد- فلٌج- دیگ تخار- ضیر فلکِ تخار- ضیر فطارضکي- پیچ گَضتی- آچار تخت ٍ ریٌگی- اتسار ایوٌی جَضکاری - رکتی فایر جَضکاری- اتسار لَلِ کطی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة دیگ تخار تا استفادُ جرثمیل سمفی هغاتك دستَرالعول کارخاًِ سازًذُ: استاًذارد عولکرد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۹۸



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سغح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هغثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

هْارتسغح ضایستگیًصة دیگ تخار:کار0701کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 از هراحل 2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیغی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هیاًگیي 

6

- کالُ ایوٌی- ایوٌی در حول ٍ ًمل

هاسک - عیٌک جَضکاری- کفص ایوٌی

- دلت در حول ٍ ًمل دیگ - جَضکاری

پای تٌذی کاهل تِ اخالق حرفِ ای

عولکرد درست

عولکرد لاتل لثَل

عولکرد ًادرست

ًصة لَلِ راتظ دٍدکص3

آچار - آچار فراًسِ- تجْیسات جَضکاری

فلٌچ- تخت

 ساعت2: زهاى

ًصة درست

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد لَلِ کطی لاتل لثَل

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1ًاتَاًی در اًجام هَارد لَلِ کطی ًادرست

6ٍ 3ٍ 2 ٍ 1هَارد 

لَلِ کطی ارتثاعی2

آچار لَلِ- حذیذُ- رکتی فایر جَضکاری

فیتیٌگ - لَلِ- لَلِ تر- گیرُ لَلِ- گیر

ّای جَش

 ساعت8: زهاى

لَلِ کطی تیي دیگ ٍ هخسى دی اریتَر، دیگ ٍ کلکتَر، دیگ ٍ هخسىلَلِ کطی درست

کٌذاًس، هغاتمت تا ًمطِ، کیفیت جَضکاری

ساخت ساپَرت ، اتصال دیگ تِ دٍدکص عوَدی، اتصال فلٌجی، 

سَراخکاری، ترش کاری ، جَضکاری

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة دیگ تخار تا استفادُ جرثمیل سمفی هغاتك دستَرالعول کارخاًِ سازًذُ: استاًذارد عولکرد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
استمرار دیگ رٍی 

فًَذاسیَى

سین - زًجیر- تیفَر- جرثمیل سمفی

- ضیرّا- دیلن- جک ّیذرٍلیک-  تکسل

آزهَى ایي تخص هی تَاًذ تِ صَرت 

. هجسا ترگسار گردد

 ساعت2: زهاى

استمرار درست دیگ
خرٍجی - ًصة ضیرّا- استمرار دیگ- حول دیگ - رعایت ّوِ هَارد 

رعایت دستَرالعول ًصة- هغاتمت تا ًمطِ - دٍد سوت دٍدکص 

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد استمرار لاتل لثَل دیگ

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1ًاتَاًی در اًجام هَارد استمرار ًادرست دیگ

اتصال درست
آهادُ سازی سر سین ّا تا لحین، آهادُ سازی سرسین ّا تا پرس کاتلطَ، 

اتصال سر سین تِ ترهیٌال هرتَعِ

ًاتَاًی در آهادُ سازی ٍ اتصال سرسین ّااتصال ًادرست

ًصة لاتل لثَل

6ٍ 3ٍ 2 ٍ 1ًاتَاًی در هَارد ًصة ًادرست

اتصال درست

اتصال ًادرست

اتصال هذار سَخت هطعل4

- آچار فراًسِ - لَلِ سیاُ - حذیذُ

گیرُ- لَلِ گیر - اتصاالت هذار سَخت 

لَلِ

 ساعت1: زهاى

اتصال هذار الکتریکی5

- َّیِ - سین لخت کي - سین چیي 

- سرسین- اًثردست- فازهتر - سین لحین

پیچ گَضتی- پرس کاتل ضَ - کاتل ضَ

 ساعت1: زهاى

آهادُ سازی لغعات هغاتك ًمطِ اتصال آب تٌذ ٍ گاز تٌذ، هذار سَخت

ًاتَاًی در اتصال هذار سَخت

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیغی ٍ, تْذاضت

ًگرش

پای تٌذی کاهل تِ- ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

اخالق حرفِ ای

رعایت هَارد ایوٌی فردی ٍ ایوٌی دستگاُ

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۹۹



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة هثذل گرهایی:کار0702کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

ّا  - 3.  یک هثذل گرهایی کِ رٍی ضاسی لرار گرفتِ تاضذ- 2فضای کارگاّی استاًذارد  - 1 - 5یک لَلِ رفت ٍ ترگطت دیگ تخار  - 4یک لَلِ رفت ٍ ترگطت تِ طرف پخص کٌٌذُ

دستَرالعول ًصة سازُ- 7هخسى کٌذاًس - دیگ هثذل حرارتی - ًمطِ چیذهاى - 6.  لَلِ ای کِ از هخسى اًثساط تِ سیستن هتصل ضذُ است

 ساعت14: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

هطاتمت تا ًمطِ، ترضکاری، جَضکاری، سَراخکاری ، ساخت ضاسی- 1 

حول ایوي، استمرار تراز، هْار هثذل گرهایی تا رعایت فاصلِ از دیَار- 2 

اتصال لَلِ تخار تِ هثذل، اتصال آب کٌذاًس ٍ ًصة تراج، اتصال لَلِ ّای رفت ٍ ترگطت سیستن گرهایی، ًصة ضیر اطویٌاى، ًصة ترهَهتر، کیفیت اتصال ٍ لَلِ کطی ّا- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

ساخت ضاسی پایِ دستگاُ- 1  

استمرار هثذل گرهایی تر رٍی ضاسی- 2 

اًجام لَلِ کطی ارتثاطی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- ضفاّی - کتثی -   چک لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

اًثردست- تلِ تخار- ضیر ترهَستاتیک- ضیر فلکِ ّا- هثذل- گًَیا- تراز ٍ هتر- آچارّای تخت ٍ تکس ٍ ریٌگی- اتسار ایوٌی جَضکاری-  رکتی فایر- اتسار لَلِ کطی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

0705

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة هثذل گرهایی تا استفادُ از جرثمیل سمفی یا  اتسارّای الزم دیگر هطاتك : استاًذارد عولکرد کار

دستَرالعول کارخاًِ سازًذُ هثذل گرهایی

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۰۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة هثذل گرهایی:کار0702کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 از هراحل 2 کسة حذالل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذالل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذالل هیاًگیي 

6

- عیٌک جَضکاری- هاسک جَضکاری

هاسک دٌّی - کفص ایوٌی- کالُ ایوٌی 

تطَیك ّوِ ترای فراگیری تیطتر- 

عولکرد درست

عولکرد لاتل لثَل

عولکرد ًادرست

لَلِ کطی ارتثاطی3

آچار لَلِ- حذیذُ- رکتی فایر جَضکاری

فیتیٌگ - لَلِ- لَلِ تر- گیرُ لَلِ- گیر

- صافی- ضیرآالت - تراج تخار- لَلِ 

ضیر یک طرفِ- سایت گالس 

 ساعت9: زهاى

لَلِ کطی درست

4 ٍ 3 ٍ 2رعایت هَارد  استمرار لاتل لثَل

4 ٍ 3 ٍ 2عذم رعایت  استمرار ًادرست

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رعایت هَارد 

2
استمرار هثذل گرهایی تر 

رٍی ضاسی

سین - زًجیر- تیفَر- جرثمیل دستی

آچار فراًسِ- تکسل

 ساعت3: زهاى

تَجِ تِ جْت لَلِ ّا- تراز تَدى - استمرار- حول استمرار درست

اتصال لَلِ آب - ًصة تراج - اتصال آب کٌذاًس - اتصال لَلِ تخار 

ًصة ضیر اطویٌاى- هطاتمت تا ًمطِ - رفت ٍ ترگطت 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة هثذل گرهایی تا استفادُ از جرثمیل سمفی یا  اتسارّای الزم دیگر هطاتك : استاًذارد عولکرد کار

دستَرالعول کارخاًِ سازًذُ هثذل گرهایی

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
ساخت ضاسی ٍ پایِ

دستگاُ

دستگاُ   َّا - رکتی فایر جَضکاری

تراز- هتر- ًمطِ- الکترٍد- ًثطی- ترش

 ساعت6: زهاى

ساخت درست ضاسی
- جَضکاری - ترش کاری - هطاتمت تا ًمطِ ٍ اتعاد- ساخت ضاسی 

تراز تَدى

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رعایت هَارد ساخت لاتل لثَل ضاسی

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1عذم رعایت ساخت ًادرست ضاسی

لَلِ کطی لاتل لثَل

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1عذم رعایت هَارد لَلِ کطی ًادرست

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

پای تٌذی کاهل تِ- ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

اخالق حرفِ ای

رعایت هَارد ایوٌی فردی ٍ ایوٌی دستگاُ

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۰۱



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیستن تخار
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة هخشى کٌذاًس:کار0703کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة هخشى کٌذاًس تا استفادُ اس جزثقیل سقفی یا اتشارّای السم دیگز ٍ رعایت : استاًذارد عولکزد کار

دستَرالعول کارخاًِ ساسًذُ هخشى کٌذاًس

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

 (یا هَارد هطاتِ)لَلِ هتصل تِ خزٍجی هذل گزهایی - 4لَلِ ّای هتصل تِ پوپ کٌذاًس   - 3.     یک هخشى کٌذاًس کِ رٍی ضاسی ًصة ضذُ تاضذ- 2فضای کارگاّی استاًذارد     - 1

دستَرالعول ًصة ساسًذُ- 7ًقطِ جشئیات ًصة لَلِ کطی هخشى کٌذاًس   - 6لَلِ آب سزد خزٍجی اس سختی گیز  - 5 

 ساعت8: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تزاس تَدى- استقزار - حول هخشى - هطاتقت ًصة تا ًقطِ - 1

ضیز تخلیِ- ًصة ضیز تغذیِ تِ آب ضْز - 2

تٌظین فلَتز- 3

اتصال  لَلِ ّا تِ هخشى اعن اس هثذل ٍ ًٍت ٍ آب ضْز ٍ دی اریتَر تزاتز ًقطِ- 4

اتصال لَلِ تخلیِ پوپ کف کص- ًصة اگشٍست في - تزاس تَدى - 5

اتصال الکتزیکی اگشاست في تِ صَرت هحکن- اتصال الکتزیکی پوپ- آهادُ ساسی سز سین تا لحین کاری - 6

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

استقزار هخشى کٌذاًس تز رٍی فًَذاسیَى- 1 

ًصة ضیزّا ٍ فیتیٌگ ّا- 2 

لَلِ کطی ارتثاطی- 3 

تعثیِ چاُ یا چاّک کٌذاًس- 4 

اتصال الکتزیکی- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- ضفاّی - کتثی -   چک لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

تزاس- هتز- اتشار ایوٌی جَش- الکتزٍد- فلَتز- ضیزّای ٍرٍد ٍ خزٍج- رکتی فایز جَضکاری- اتشار لَلِ کطی 

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0704

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۰۲



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیستن تخار
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیًصة هخشى کٌذاًس:کار0703کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
تعثیِ چاُ یا جاّک 

کٌذاًس

- اًثزدست- فاسهتز- لَلِ- پوپ کف کص

لَلِ سَئیچ- اتشار لَلِ کطی

 ساعت2: سهاى

تعثیِ درست چاُ

اتصال الکتزیکی5

سین - سین چیي - پیچ گَضتی - فاسهتز 

پزس - کاتل ضَ- َّیِ لحین - لخت کي 

کاتل ضَ

5 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رعایت هَارد 

5 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1عذم رعایت هَارد 

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

پای تٌذی کاهل تِ- ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی

اخالق حزفِ ای

رعایت هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ

عذم رعایت هَارد ایوٌی فزدی

لَلِ کطی کاهل

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1عذم رعایت هَارد لَلِ کطی اضتثاُ- لَلِ کطی ًاقص

تعثیِ قاتل قثَل چاُ

تعثیِ ًادرست چاُ

ًصة اگشٍست - اتصال لَلِ تخلیِ - ّوکاری در ساخت چاُ یا چاّک 

هطاتقت تا ًقطِ- ًصة کٌتزل سطح - في 

اتصال قاتل قثَل
-آهادُ ساسی سزسین ّا تا کاتلطَ - آهادُ ساسی سز سین تا لحین کاری 

 اتصال الکتزیکی پوپ

ًاتَاًی در آهادُ ساسی سزسین ّااتصال ًادرست

آهادُ ساسی- کیفیت لحین کاری - آهادُ ساسی سز سین تا لحین کاری اتصال درست

- اتصال هحکن - الکتزیکی پوپ - اتصال هحکن - سزسین ّا تا کاتلطَ 

4 ٍ 3 ٍ 2رعایت هَارد استقزار قاتل قثَل هخشى

4 ٍ 3 ٍ 2عذم رعایت استقزار ًادرست هخشى

1
استقزار هخشى کٌذاًس 

تز رٍی فًَذاسیَى

- دستگاُ َّاتزش- رکتی فایز جَضکاری

هتز- تزاس - ًقطِ- الکتزٍد- ًثطی

 ساعت2: سهاى

استقزار درست هخشى
هطاتقت فًَذاسیَى تا - تزاس کزدى - استقزار هخشى - حول هخشى 

ًقطِ یا اتعاد هخشى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة هخشى کٌذاًس تا استفادُ اس جزثقیل سقفی یا اتشارّای السم دیگز ٍ رعایت : استاًذارد عولکزد کار

دستَرالعول کارخاًِ ساسًذُ هخشى کٌذاًس

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

لَلِ کطی ارتثاطی3

- دستگاُ َّاتزش- رکتی فایز جَضکاری

هتز- تزاس- ًقطِ- الکتزٍد- ًثطی

 ساعت2: سهاى 

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رعایت هَارد  ًصة قاتل قثَل ضیزّا

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1عذم رعایت  ًصة ًادرست ضیزّا

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رعایت هَارد 

ًصة ضیزّا ٍ هتعلقات2
 چار  - Fآچار - آچار تخت- آچار فزاًسِ

 له

 ساعت1: زمان 

ًصة- ًصة ضیز کٌتزل سطح - ًصة ضیز آب ضْز - ًصة فلٌج ّا ًصة درست ضیزّا

ًصة لَلِ سزسیز- ضیز تخلیِ 

هخشى - لَلِ رفت تخار - لَلِ آب کٌذاًس ضذُ - اتصال لَلِ آب ضْز 

رعایت ضیة- هطاتقت تا ًقطِ - لَلِ تخلیِ - تِ هکص پوپ 

6

هاسک - عیٌک هحافظ- هاسک جَضکاری

- رعایت هَارد ایوٌی در تزق - تٌفسی

صزفِ جَیی در هصزف - دقت در کار 

هذیزیت هَاد ٍ تجْیشات- اًزصی 

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

4ٍ 3 ٍ 1 اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۰۳



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

:کار0704کذ کار
ًصة پوپ ّای 

کٌذاًس
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1

فًَذاسیَى ترای ًصة پوپ- 2

لَلِ ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی تِ پوپ ّا - 3

ًقطِ ًصة پوپ ّای زهیٌی- 4

 ساعت9: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

تراز تَدى- هطاتقت  تا ًقطِ - 1 

فلٌج ٍ فطار سٌج در خرٍجی ٍ ٍرٍدی- ضیر یک طرفِ- ضیرفلکِ- صافی- رعایت ترتیة قرارگیری لرزُ گیر- 2

قائن تَدى لَلِ ّا- آهادُ سازی هحل اًطعاب - آهادُ سازی لَلِ اًطعاب - جَضکاری - ترش کاری - 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

استقرار پوپ ّا رٍی فًَذاسیَى- 1 

ًصة ضیرّا ٍ فیتیٌگ- 2 

ًصة کلکتَرّا تر رٍی پوپ ّا- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- ضفاّی - کتثی -   چک لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

فطارسٌج- صافی - ضیر یک طرفِ - پوپ زهیٌی  لرزُ گیر- گیرُ لَلِ گیر- آچار تخت ٍ ریٌگی ٍ فراًسِ ٍ تکس- اتسار ایوٌی جَضکاری- هتر- تراز- رکتی فایر- اتسار لَلِ کطی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

0703

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة پوپ ّای کٌذاًس تا استفادُ از جرثقیل سقفی یا اتسار الزم دیگر ٍ رعایت : استاًذارد عولکرد کار

اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ دستَرالعول کارخاًِ سازًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۰۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

:کار0704کذ کار
ًصة پوپ ّای 

کٌذاًس
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

3 ٍ 2 ٍ 1 از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

- عیٌک-  هاسک- لثاس کار جَضکاری

- رعایت ایوٌی دستگاُ - کفص ایوٌی

-دقت در اًجام کار - رعایت ایوٌی فردی 

 اعتثارتخطی فرایٌذ یادگیری

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

3
ًصة کلکتَرّا تر رٍی 

پوپ

- سٌگ فرز- دستگاُ جَش- لَلِ تر

لَلِ کپ ّا- الکترٍد- دستگاُ َّاگاز

 ساعت4: زهاى 

ساخت ٍ ًصة درست

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد ًصة ضیرّا ٍ فیتیٌگ

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی ًاتَاًی در ًصة ضیرّا ٍ فیتیٌگ ّا

4ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

ًصة ضیرّا ٍ فیتیٌگ ّا2

- ضیر فلکِ- آچار لَلِ گیر- آچار فراًسِ

ضیر - لرزُ گیر- صافی- ضیر یک سَیِ

پیچ ٍ- ٍاضر-  فلٌج- گیج - سواٍری

آچار تخت- هْرُ

 ساعت2: زهاى 

ًصة ضیرّا ٍ فیتیٌگ ّا تا رعایت ّوِ

الساهات

- ًصة سِ راّی صافی - ضیر یک طرفِ - ضیر فلکِ - ًصة لرزُ گیر 

رعایت ّن راستایی - جوع آٍری دریي ّا - آهادُ سازی ٍ ًصة پیچ ّا 

رعایت فاصلِ الزم افقی در خط هکص- 

آب تٌذ - تراز تَدى - اتصال لَلِ ّای راًص - اتصال لَلِ ّای هکص 

تَدى

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة پوپ ّای کٌذاًس تا استفادُ از جرثقیل سقفی یا اتسار الزم دیگر ٍ رعایت : استاًذارد عولکرد کار

اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ دستَرالعول کارخاًِ سازًذُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
استقرار پوپ ّا رٍی 

فًَذاسیَى

رٍل - هتِ- دریل- تسوِ ترزًتی- جرثقیل

- تسوِ- ًثطی- ًاٍداًی- لرزُ گیر- تَلت 

اًَاع پوپ

 ساعت3: زهاى 

استقرار درست پوپ ّا
استفادُ از - ًصة پوپ - هحل استقرار - هحل پوپ - ساخت ضاسی 

لرزُ گیر

3 ٍ 2اًجام هَارد استقرار قاتل قثَل پوپ ّا

3 یا 2عذم تَاًایی هَارد استقرار ًادرست پوپ ّا

ساخت ٍ ًصة قاتل قثَل

4 یا 2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ساخت ٍ ًصة ًادرست

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

- دقت در اًجام کار - ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

اعتثارتخطی فرایٌذ یادگیری

دقت در اًجام کار- رعایت هَارد ایوٌی فردی ٍ ایوٌی دستگاُ

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۰۵



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتىٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِوذ حزفِ

:ٍظیف07ِوذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیستن تخار
گزٍُ واری

هْارتسطح ضایستگیًصة هخشى دی اریتَر:وار0705وذ وار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة هخشى دی اریتَر تا استفادُ اس جزثمیل سمفی ٍ اتشار السم دیگز ٍ رعایت ًىات : استاًذارد عولىزد وار

فٌی ٍ ایوٌی ٍدستَرالعول وارخاًِ ساسًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای وارگاّی استاًذارد      - 1

.یه هخشى دی اریتَر وِ تِ ضاسی هتصل ضذُ تاضذ- 2

سز لَلِ ّای ٍرٍدی ٍ خزٍجی تِ هخشى  - 3

 ساعت16: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

هطاتمت تا ًمطِ- تزضىاری - ویفیت جَضىاری - هخشى تاالتز اس دیگ تخار لزار گیزد- 1 

تزاس تَدى- استمزار هخشى - حول هخشى - 2 

صافی- تزهَستاتیه تخار - فلٌج - ًصة ضیزّا فطار ضىي، فلىِ سَسًی - 3 

ویفیت لَلِ وطی ّا- پوپ تغذیِ - دیگ تخار- هخشى سختی گیز - لَلِ وطی ّا تیي هخشى دی اریتَر ٍ هخشى وٌذاًس - 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار - 3

ساخت ضاسی هخشى دی اریتَر- 1  

استمزار هخشى دی اریتَر رٍی ضاسی- 2 

ًصة ضیزّا ٍ فیتیٌگ ّا- 3 

لَلِ وطی ارتثاطی- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- ضفاّی - وتثی -   چه لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

گًَیا- الىتزٍد- تجْیشات ایوٌی جَش- روتی فایز- آچارّای تخت ٍ فزاًسِ- تزاس- هتز- اتشار لَلِ وطی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0702

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۰۶



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتىٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِوذ حزفِ

:ٍظیف07ِوذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیستن تخار
گزٍُ واری

هْارتسطح ضایستگیًصة هخشى دی اریتَر:وار0705وذ وار

ومرٌرديف

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

لَلِ وطی ارتثاطی4

- حذیذُ- دستگاُ جَش تزق

- رٍغي داى- آچار فزاًسِ- گیزُ صحزایی

آب- هتز- لَلِ گالَاًیشُ- لَلِ سیاُ- تزاس

 ساعت6: سهاى

لَلِ وطی واهل ارتثاطی

5

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

4 یا 3 یا 2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد 

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

- دلت در حول ٍ ًمل- ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی

داضتي درن درست اس سیستن

دلت در  حول ٍ ًمل- رعایت هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ

عذم رعایت هَارد ایوٌی فزدی

ًصة ًالص ضیزّا ٍ فیتیٌگ ّا

4 یا 2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًصة اضتثاُ ضیزّا ٍ فیتیٌگ ّا

لَلِ وطی ًالص ارتثاطی

لَلِ وطی اضتثاُ ارتثاطی

پوپ - دیگ تخار - هخشى سختی گیز - لَلِ وطی تِ هخشى وٌذاًس 

تِ پیص گزم وزدى- تغذیِ دیگ تخار 

4 تا 1اًجام هَارد ساخت لاتل لثَل

4 تا 1ًاتَاًی در اًجام هَارد ساخت ًالص

1
ساخت ضاسی  هخشى 

دی اریتَر

- دریل- سٌگ فزس- تزاس- جَش الىتزیىی

- تیزآّي- هتِ- هتز- دستگاُ َّاتزش

الىتزٍد

 ساعت4: سهاى

ساخت واتل
سٌگ - پیادُ وزدى ًمطِ - جَضىاری - تزش واری - اًذاسُ گیزی 

واری

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة هخشى دی اریتَر تا استفادُ اس جزثمیل سمفی ٍ اتشار السم دیگز ٍ رعایت ًىات : استاًذارد عولىزد وار

فٌی ٍ ایوٌی ٍدستَرالعول وارخاًِ ساسًذُ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ًصة ضیزّا ٍ هتعلمات3

- تزاس- ضیز فطارضىي- صافی- ضیزفلىِ

- آچار ریٌگی-  ضیز تزهَستاتیه

آچار لَلِ- آچار فزاًسِ- هاًَهتز- تزهَهتز

گیز

 ساعت4: سهاى

ًصة واتل ّوِ ضیزّا ٍ فیتیٌگ

استمزار درست هخشى دی اریتَر
تزاس - هطاتك ًمطِ تَدى - استمزار هخشى دی اریتَر - حول دستگاُ 

تَدى

عذم تَاًایی استمزا رهخشى دی اریتَراستمزار ًادرست هخشى دی اریتَر

4ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

2
استمزار هخشى دی اریتَر 

رٍی ضاسی

- سًجیز- جه صٌعتی- تیفَر- جزثمیل

تسوِ تزسًتی

 ساعت2: سهاى

- تزهَهتز- ضیز تزهَستاتیه - ضیز فطار ضىي - ًصة  ضیزفلىِ 

هذار تای پالس- هاًَهتز 

6

- عیٌه-  هاسه- لثاس وار جَضىاری

- رعایت ایوٌی دستگاُ - وفص ایوٌی

-دلت در اًجام وار - رعایت ایوٌی فزدی 

 اعتثارتخطی فزایٌذ یادگیزی

عولىزد درست

عولىزد لاتل لثَل

عولىزد ًادرست

(ضایستگی اًجام وار)ارسضیاتی وار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام وار  

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1 اس هزاحل  2 وسة حذالل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 وسة حذالل ًوزُ 

 اس هزاحل وار2وسة حذالل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۰۷



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیراُ اًذازی سیستن تخار:کار0706کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

.ًصة ضذُ ٍ لَلِ کطی ارتثاطی تیي آى اًجام ضذُ تاضذ... یک سیستن تخار اعن از دیگ ٍ هثذل ٍ پوپ ّای کٌذاًس ٍ هخسى کٌذاًس ٍ دی اریتَر ٍ - 1

تاتلَ ترق هرتَط- 2

دستَالعول ّای راُ اًذازی دستگاُ ّا- 3

 ساعت12: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

اتصال درست سر سین ّا- پرس کاتلطَ - لحین کاری - آهادُ سازی سرسین ّا- 1 

هطاتقت تا ًقطِ- اتصال الکتریکی کٌترل - ًصة کٌترل ّا - 2 

پر کردى ٍ َّاگیری دیگ تخار- پر کردى هخسى کٌذاًس - تاز کردى ضیرّا- راُ اًذازی سختی گیر- 3 

تست رٍضي ضذى- تست آزیر - تست کوثَد آب - تاز کردى ضیرّای تخار تست قطع ضعلِ - 1راُ اًذازی هطعل در هرحلِ - تَلیذ تذریجی تخار - رٍضي کردى هطعل تا ضعلِ کن - 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار - 3

اتصال سرسین ّا تِ دستگاُ ّا- 1  

اتصال هکاًیکی ٍ الکتریکی کٌترل ّا- 2 

پر کردى سیستن از آب- 3 

راُ اًذازی اٍلیِ دیگ تخار- 4 

راُ اًذازی ًْایی سیستن- 5 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- ضفاّی - کتثی -   چک لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

اًثر کاتل ضَ- سین لخت کي- سین چیي- ترهَهتر- آٍٍهتر- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- اًثردست- دم تاریک-  فازهتر

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

راُ اًذازی سیستن تخار تا استفادُ از اتسار الزم ٍ رعایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی: استاًذارد عولکرد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۰۸



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف07ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تخار
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیراُ اًذازی سیستن تخار:کار0706کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1 از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

- عیٌک- هاسک-   لثاس کار جَضگاری

- رعایت ایوٌی دستگاُ - کفص ایوٌی

صرفِ جَیی در - رعایت ایوٌی فردی 

هذیریت کارّا ٍ پرٍشُ ّا- هصرف اًرشی 

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

پر کردى سیستن از آب3
آچار فراًسِ- آٍٍهتر- فازهتر

 ساعت4: زهاى

اًجام ّوِ هراحل پر کردى

4ٍ 3 ٍ 2اًجام هَارد اتصال تعذادی از کٌترل ّا

4 یا 3 یا 2عذم تَاًایی اًجام هَارد اتصال در ًادرست کٌترل

5 ٍ 4 ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

2
اتصال هکاًیکی ٍ

الکتریکی کٌترل ّا

آچار تخت- آچار فراًسِ

 ساعت2: زهاى

اتصال ّوِ کٌترل ّا
کٌترل - کٌترل ّای فطار - تالة ترهَستات ّا- ًصة ضیطِ آب ًوا 

ّای سطح

- پر کردى هخسى کٌذاًس - تاز کردى ضیرّا - راُ اًذازی سختی گیر 

کٌترل گردش - راُ اًذازی دی اریتَر- راُ اًذازی پوپ ّای کٌذاًس

پر کردى دیگ ٍ َّاگیری- پوپ دیگ تخار 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

راُ اًذازی سیستن تخار تا استفادُ از اتسار الزم ٍ رعایت اصَل فٌی ٍ ایوٌی: استاًذارد عولکرد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
اتصال سر سین ّا تِ

دستگاُ

پیچ - دم تاریک-سین چیي- اًثردست

-ًَار چسة ترق- گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ

آٍٍهتر- اًثر کاتل ضَ-  سین لخت کي

 ساعت2: زهاى

اتصال درست سرسین ّا تِ دستگاُ
اتصال - پرس کاتلطَّا- لحین کاری کاتلطَّا- آهادُ سازی سرسین ّا 

هطاتقت تا ًقطِ- سرسین ّا تِ دستگاُ ّا

5 ٍ 4 ٍ 1اًجام هَارد اتصال قاتل قثَل

5ٍ 4 ٍ 1ًاتَاًی در اًجام هَارد اتصال ًادرست

4 ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد راُ اًذازی قاتل قثَل

4 یا 3 یا 2 یا 1عذم تَاًایی اًجام یکی از هَارد راُ اًذازی ًادرست

راُ اًذازی ًْایی درست

اًجام تخطی از هراحل پر کردى

5 ٍ 4 یا 3 یا 2 یا 1عذم تَاًایی هَارد ًاتَاًی در پرکردى سیستن

راُ اًذازی تذریجی

ًاتَاًی در راُ اًذازی اٍلیِ

راُ اًذازی  اٍلیِ دیک تخار4
آچار فراًسِ- آٍٍهتر- فازهتر

 ساعت3: زهاى 

راُ اًذازی ًْایی سیستن5
آچار فراًسِ- اٍٍهتر- فازهتر

 ساعت2: زهاى

هطاتقت تا - تَلیذی تذریجی تخار - راُ اًذازی هطعل تا ضعلِ 

دستَرالعول

2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد 

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

صرفِ جَیی در - ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

هذیریت کارّا ٍ پرٍشُ ّا- هصرف اًرشی 

صرفِ جَیی در هصرف - رعایت هَارد ایوٌی فردی ٍ ایوٌی دستگاُ

اًرشی

عذم رعایت  ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۰۹



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تَْیِ هطثَع 

هستقل

گرٍُ کاری

:کار0801کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی

پکیج ضَفاش گازی
هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ راُ اًذازی دستگاُ پکیج ضَفاش گازی تراتر اصَل فٌی ٍ تَصیِ ّای ضرکت : استاًذارد عولکرد کار

سازًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

پریس ترق- 5ضیرگاز طثیعی   - 4ضثکِ لَلِ کطی تا پخص کٌٌذُ ّای ًصة ضذُ   - 3   (دیَار یا زهیي)هحل ًصة- 2فضای کارگاّی استاًذارد  - 1 

دٍدکص- 8...    سرٍیس تْذاضتی هاًٌذ ضیرحوام یا آضپسخاًِ ٍ - 7ضثکِ لَلِ کطی آب سرد ٍ گرم   - 6

 ساعت6: زهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

ًصة دریچِ َّای تازُ- آزهایص فطار گاز - آزهایص فطار آب - آزهایص ّای دٍدکص - 1 

ضست ٍ ضَی لَلِ کطی آب سیستن گرهایی- ضست ٍ ضَی لَلِ کطی آب گرم هصرفی - 2 

ًصة ضاتلي- سَراخکاری، ًصة رٍلپالک - 3 

ًصة سختی گیر- اتصال لَلِ ّای رفت ٍ ترگطت رادیاتَرّا- اتصال لَلِ ّای آب سرد ٍ گرم هصرفی - 4 

اتصال تِ دٍدکص ساختواى ٍ ًصة کالّک پطت تام- اتصال راتط ّا تِ یکذیگر - ًصة راتط ّای فلسی - ًصة تثذیل - 5 

اتصال ترق راُ اًذازی- َّاگیری - آب اًذازی - آزهایص گازتٌذی - اتصال لَلِ گاز - 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

آزهایص ّای قثل از ًصة پکیج- 1 

ضست ٍ ضَی هذار لَلِ کطی آب گرهایی ٍ آب هصرفی- 2 

استقرار پکیج در هحل ًصة- 3 

اتصال پکیج تِ لَلِ ّای آب- 4 

اتصال دٍدکص پکیج تِ دٍدکص ساختواى- 5 

اتصال پکیج تِ لَلِ گاز ٍ راُ اًذازی- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ ای- ضفاّی - کتثی -   چک لیست

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

آچار آلي- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- آچارتخت- آچار فراًسِ- دستگاُ پرچ- هتِ الواسِ- دریل- هَلتی هتر- اًثردست- هتر- رٍغي داى- لَلِ گیر- لَلِ تر- حذیذُ- پکیج ضَفاش گازی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

1010

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۱۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تأسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ

ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تَْیِ هطثَع 

هستقل

گرٍُ کاری

:کار0801کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذازی

پکیج ضَفاش گازی
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
اتصال پکیج تِ لَلِ ّای 

آب

لَلِ تر- لَلِ گیر- آچار فراًسِ

 ساعت1: زهاى

اتصال کاهل

5
اتصال دٍدکص پکیج تِ

دٍدکص ساختواى

قیچی ٍرق تر- چْار پایِ

 ساعت1: زهاى

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

4 یا 3 یا 2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد 

8 یا 6 یا 5 یا 4 یا 3 یا 2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد راُ اًذازی ًادرست

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

- دقت در پیص گیری از ًطت گاز - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

اخالق حرفِ ای- دقت در ًصة دٍدکص 

اخالق - دقت در پیص گیری از ًطت گاز - رعایت هَارد ایوٌی فردی

حرفِ ای

عذم رعایت  ایوٌی فردی

ًصة درست

4 یا 3 یا 2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًصة ًادرست

اتصال ًاقص

ًاتَاًی در اتصال پکیج ٍ لَلِ ّا

اتصال لَلِ آب - اتصال لَلِ ّای آب گرم - اتصال لَلِ ّای آب سرد 

ًصة سختی - ًصة صافی-اتصال لَلِ ترگطت رادیاتَر -رفت رادیاتَر 

گیر

4 ٍ 3 ٍ 2اًجام هَارد اتصال ًاقص

4 ٍ 3 ٍ 2عذم تَاًایی اًجام هَارد ًاتَاًی در اتصال دٍدکص

اتصال دٍدکص تِ دٍدکص- ًصة راتط ّای فلسی - ًصة تثذیل اتصال کاهل

ًصة کالّک در پطت -ساختواى 

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد اًجام تخصصی آزهایص ّا

4 یا 3 یا 2 یا 1عذم اًجام هَارد ًاتَاًی در اًجام آزهایص ّا

1
آزهایص ّای قثل از 

ًصة پکیج

- چراغ قَُ- پیچ گَضتی- کیسِ ضي

آٍٍهتر- فطارسٌج- دریچِ َّای تازُ

 ساعت1: زهاى

اًجام کلیِ آزهایص ّا
آزهایص فطار گاز - آزهایص فطار آب ضْر - آزهایص هکص دٍدکص 

اًذازُ گیری ٍلتاش- ًصة دریچِ ّای تازُ - ضْری 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ راُ اًذازی دستگاُ پکیج ضَفاش گازی تراتر اصَل فٌی ٍ تَصیِ ّای ضرکت : استاًذارد عولکرد کار

سازًذُ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
استقرار پکیج در هحل 

ًصة

پیچ ٍ رٍل - تراز- هتر- دستگاُ دریل

پیچ گَضتی- پالک

 ساعت1: زهاى

ضست ٍ ضَی کاهل
ضست ٍ ضَی لَلِ ّای آب - ضست ٍ ضَی لَلِ ّای سیستن گرهایی 

گرم هصرفی

2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ضست ٍ ضَی ًاقص

ًصة دستگاُ- ًصة ضاتلَى - سَراخکاری - تعییي هحل پیچ ّا

2
ضست ٍ ضَی هذار لَلِ

کطی آ ب هصرفی ٍ

گرهایی

ضیلٌگ- لثاس کار- دستکص

 ساعت1: زهاى

6
اتصال پکیج تِ لَلِ گاز ٍ

راُ اًذازی

کفص - تِ کارگیری لثاس کار 

دقت در اهاًت - ایوٌیواسک جَضکاری

دقت در - رعایت ایوٌی فردی - داری

- تٌظین درست ضعلِ - ًصة دٍدکص 

حل هسائل اخالق حرفِ ای

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1 از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

فازهتر- آچار فراًسِ- پیچ گَضتی

 ساعت1: زهاى

راُ اًذازی کاهل
آب اًذازی- آزهایص گازتٌذی - اتصال ضیلٌگ - تستي سر ضیلٌگی 

رٍضي کردى دستگاُ- آزهایص آب تٌذی - اتصال ترق - َّد گیر 

8 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد راُ اًذازی ًاقص

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۱۱



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تَْیِ هطثَع 

هستقل

گرٍُ کاری

:کار0802کذ کار

 ًصة ٍ راُ اًذازی 

پخص کٌٌذُ ّای 

تاتطی

هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

آٍٍهتر- 7رکتی فایر  - 5پخص کٌٌذُ تاتطی سقفی ٍ دیَاری   - 4پخص کٌٌذُ تاتطی خطی  - 3 ضکل Uپخص کٌٌذُ تاتطی - 2ٍجَد کارگاُ استاًذارد  - 1 

 ساعت8: زهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

اًتخاب دستگاُ- زٍى تٌذی فضا - ترآٍرد تار - 1 

اتصال تِ لَلِ گاز- استقرار دستگاُ تا اتصال دٍدکص - ًصة ضاسی - ساخت ضاسی - 2 

تٌظین ترهَستات- تٌظین هطعل - کٌترل جریاى هصرفی - راُ اًذازی - اتصال سرسین ّا - لحین کاری یا پرس کاتلطَ- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

اًتخاب دستگاُ- 1 

ًصة دستگاُ- 2 

راُ اًذازی دستگاُ- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- ضفاّی-  عولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

پرس - َّیِ - لحین - آٍٍهتر - سین لخت کي - اًثردست - فازهتر - ًردتاى دٍ طرفِ - الکترٍد - هاسک - رکتی فایر جَضکاری - (سقفی، دیَاری)ضکل ، خطی U دستگاُ تاتطی 

- پرچ کي - کالّک دٍدکص - کلیذ پریس - ترهَستات دیَاری - دٍدکص فلسی - سٌگ فرز - هتر الواسِ ٍ آّي - دریل چکطی - گًَیا - ارُ - پیچ گَضتی دٍسَ ٍ چْارسَ - کاتلطَ 

هتر- قیچی - هیخ پرچ 

:تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ راُ اًذازی پخص کٌٌذُ ّای تاتطی تراتر اصَل ایوٌی ٍ فٌی ٍ دستَرالعول : استاًذارد عولکرد کار

سازًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۱۲



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ

ًصة ٍ راُ اًذازی 

سیستن تَْیِ هطثَع 

هستقل

گرٍُ کاری

:کار0802کذ کار

 ًصة ٍ راُ اًذازی 

پخص کٌٌذُ ّای 

تاتطی

هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1 از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

خالص ایذُ ّای کسة ٍ کار - کارآفریٌی 

هاسک - عیٌک سفیذ - لثاس کار - 

- کفص ایوٌی - کالُ ایوٌی - جَضکاری 

تْیٌِ سازی هصرف - ایوٌی کار در ارتفاع 

تٌظین هطعل- اًرشی 

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

راُ اًذازی دستگا3ُ

- سین لخت کي - اًثردست - فازهتر 

دستگاُ- کاتلطَ - لحین - َّیِ - آٍٍهتر 

کلیذ پریس- پیچ گَضتی - پرس

 ساعت2: زهاى

راُ اًذازی کاهل

5 ٍ 4ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد ًصة قاتل قثَل

5 ٍ 4 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًصة ًادرست

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

ًصة دستگا2ُ

- دستگاُ جَضکاری دریل- پرٍفیل 

- دستگاُ پخص کٌٌذُ تاتطی - ًردتاى 

کاتل پرچ کي 

 ساعت5: زهاى

ًصة درست
- اتصال تِ دٍدکص - استقرار دستگاُ - ًصة ضاسی - ساخت ضاسی 

کاتل کطی- اتصال تِ لَلِ گاز 

کٌترل - راُ اًذازی - اتصال سرسین ّا - پرس کاتلطَ- لحین کاری 

تٌظین ترهَستات- تٌظین هطعل - جریاى هصرفی 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ راُ اًذازی پخص کٌٌذُ ّای تاتطی تراتر اصَل ایوٌی ٍ فٌی ٍ دستَرالعول : استاًذارد عولکرد کار

سازًذُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

اًتخاب دستگا1ُ

ًقطِ- کاتالَگ دستگاُ - هاضیي حساب 

هحل

 ساعت1: زهاى

اًتخاب دستگاُ- زٍى تٌذی فضا - ترآٍرد تار اًتخاب درست

3 ٍ 1اًجام هَارد اًتخاب قاتل قثَل

3 ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد اًتخاب ًادرست

راُ اًذازی ًاقص

4ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًاتَاًی در راُ اًذازی

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

تْیٌِ سازی - استفادُ از لثاس ایوٌی - خلق ایذُ ّای کسة ٍ کار 

تٌظین ترهَستات- تٌظین هطعل - هصرف اًرشی 

تٌظین ترهَستات- تٌظین هطعل - استفادُ از لثاس ایوٌی 

عذم تَجِ تِ تٌظین هطعل  ٍ ترهَستات- عذم استفادُ از لثاس ایوٌی 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۱۳



ضٕارٜ ّٔی

:حزف71270192ٝوذ حزفٝ
وٕه تىٙسیٗ تٟٛیٝ 

ٔطثٛع
L2سطح صالحیت

:ٚظیف08ٝوذ ٚظیفٝ
٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی 

سیستٓ تٟٛیٝ ٔطثٛع 

ٔستمُ

ٌزٜٚ واری

:وار0803وذ وار
 ٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی 

وِٛز ٌاسی پٙجزٜ ای
ٟٔارتسطح ضایستٍی

٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی وِٛز ٌاسی پٙجزٜ ای تزاتز اصَٛ فٙی ٚ ایٕٙی ٚ  دستٛراِؼُٕ: استا٘ذارد ػّٕىزد وار

وارخا٘ٝ ساس٘ذٜ

:٘ٛتت اَٚ :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای وارٌاٞی استا٘ذارد - 1 

ٔحّی تزای ٘صة ٚ استمزار وِٛز ٌاسی پٙجزٜ ای- 2

وِٛز آٔادٜ تٝ وار- 3

وِٛز ٌاسی وٝ تتٛاٖ رٚی آٖ ػیة ٌذاضت ٚ ٕٞچٙیٗ آٖ را ضارص ٕ٘ٛد- 4

جذَٚ ػیة یاتی- 5 

 ساػت6: سٔاٖ 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تؼییٗ ٔحُ ٘صة- ا٘تخاب دستٍاٜ - ٔحاسثٝ ظزفیت - 1 

ساختٗ ٔحُ ٘صة وِٛز در دیٛار- ٘صة فزیٓ - تزیذٖ ضیطٝ - 2 

٘صة ِِٛٝ دریٗ واتُ وطی- ػایك تٙذی دٚر دستٍاٜ - استمزار - حُٕ دستٍاٜ - 3 

ا٘ذاسٜ ٌیزی ضذت جزیاٖ- تٙظیٓ دٚرفٗ - رٚضٗ وزدٖ دستٍاٜ تٙظیٓ دٔا - 4 

ِحیٓ واری سخت- ضارص - رفغ ػیة تؼٛیض لطؼٝ - ػیة یاتی - 5 

٘ىات ایٕٙی- ضست ٚضٛی فیّتزٞا - تٙظیٓ سزػت - آٔٛسش تٙظیٓ دٔا - 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

تؼییٗ ظزفیت ٚ ٔحُ ٘صة- 1 

آٔادٜ ساسی ٔحُ ٘صة- 2 

٘صة وِٛز ٌاسی- 3 

راٜ ا٘ذاسی ٚ تٙظیٓ وِٛز ٌاسی- 4 

ػیة یاتی ٚ تؼٕیز وِٛز ٌاسی- 5 

آٔٛسش ٔطتزی- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

وتثی- چه ِیست - ضفاٞی-  ػّٕی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

-ٔٙیفِٛذ     - آٚٚٔتز- ٘طت یاب اِىتزٚ٘یىی- دستٍاٜ ریىاٚری- پٕپ ٚویْٛ- وپسَٛ ٌاس فزیٖٛ- وِٛز ٌاسی پٙجزٜ ای وٝ رٚی آٖ ػیة ٌذاضتٝ ضٛد- وِٛز ٌاسی پٙجزٜ ای آٔادٜ تٝ وار 

...ٔجٕٛػٝ جٛش ٘مزٜ ٚ - پیچ-رَٚ پالن- ٘ثطی-ٔتٝ- دریُ- روتی فایز-  تزاسٚ

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0803

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۱۴



:٘ٛتت اَٚ:تاریخ ارسضیاتیضٕارٜ ّٔی

:حزف71270192ٝوذ حزفٝ
وٕه تىٙسیٗ تٟٛیٝ 

ٔطثٛع
L2سطح صالحیت

:ٚظیف08ٝوذ ٚظیفٝ

٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی 

سیستٓ تٟٛیٝ ٔطثٛع 

ٔستمُ

ٌزٜٚ واری

:وار0803وذ وار
 ٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی 

وِٛز ٌاسی پٙجزٜ ای
ٟٔارتسطح ضایستٍی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
راٜ ا٘ذاسی ٚ تٙظیٓ وِٛز 

ٌاسی

فاسٔتز- آٚٚٔتز

 ساػت0/5: سٔاٖ

راٜ ا٘ذاسی درست

5
ػیة یاتی ٚ تؼٕیز وِٛز 

ٌاسی

دستٍاٜ جٛش  اوسی - وپسَٛ ٌاس

- رٚغٗ وٕپزسٛر- سیٓ جٛش- استیّٗ

- فاسٔتز- وپسَٛ است- ٔایفِٛذ ضارص 

آٚٚٔتز- ا٘ثزدست

 ساػت2: سٔاٖ

3 ٚ 2 ٚ 1رػایت ٔٛارد 

3 ٚ 2 ٚ 1ػذْ رػایت ٔٛارد 

3 ٚ 2 ٚ 1ػذْ رػایت ٔٛارد آٔٛسش ٘ادرست ٔطتزی

, ایٕٙی, ضایستٍی ٞای غیز فٙی 

تٛجٟات سیست ٔحیطی ٚ , تٟذاضت

ٍ٘زش

- ایٕٙی فزدی در ارتفاع - رػایت ٕٞٝ ٘ىات ایٕٙی فزدی ٚ دستٍاٜ 

درست واری ٚ وسة حالَ

درست واری ٚ وسة حالَ- رػایت ٔٛارد ایٕٙی فزدی دستٍاٜ 

ػذْ رػایت ٔٛارد ایٕٙی فزدی

٘صة لاتُ لثَٛ وِٛز

5 ٚ 4 ٚ 3 ٚ 2 ٚ 1ػذْ رػایت ٔٛارد ٘صة ٘ادرست وِٛز

راٜ ا٘ذاسی لاتُ لثَٛ

راٜ ا٘ذاسی ٘ادرست

ا٘ذاسٜ - تٙظیٓ تزٔٛستات - تٙظیٓ دٚر فٗ - رٚضٗ وزدٖ دستٍاٜ 

ٌیزی ضذت جزیاٖ ٔصزفی

4 ٚ 3 ٚ 2 ٚ 1رػایت ٔٛارد تؼٕیز لاتُ لثَٛ

4  ٚ 3 ٚ 2 ٚ 1ػذْ رػایت ٔٛارد ٘اتٛا٘ی در ػیة یاتی ٚ تؼٕیز

ضارص ٔادٜ - ِحیٓ واری ِِٛٝ ٞای ٔسی - رفغ ػیة - ػیة یاتی تؼٕیز درست

تؼٛیض لطؼٝ- سزٔاسا 

تؼییٗ ٔحُ ٘صة- ا٘تخاب دستٍاٜ - ٔحاسثٝ ظزفیت ا٘تخاب درست

2 ٚ 1ػذْ رػایت ٔٛارد ا٘تخاب ٘ادرست

1
تؼییٗ ظزفیت ٚ ٔحُ

٘صة

واتاِٛي- ٔتز- لّٓ- واغذ- ٔاضیٗ حساب

 ساػت0/5: سٔاٖ

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی

٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی وِٛز ٌاسی پٙجزٜ ای تزاتز اصَٛ فٙی ٚ ایٕٙی ٚ  دستٛراِؼُٕ: استا٘ذارد ػّٕىزد وار

وارخا٘ٝ ساس٘ذٜ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

٘صة وِٛز ٌاسی3

پیچ - سیٓ چیٗ- تزاس- ا٘ثزدست- فاسٔتز

- واتُ- ٔتز- چىص- ٔتٝ- دریُ- ٌٛضتی

ضیًّٙ تخّیٝ- پزیش است دار- فیٛس

 ساػت1: سٔاٖ

٘صة درست وِٛز

4 ٚ 3 ٚ 2 ٚ 1رػایت ٔٛارد آٔادٜ ساسی لاتُ لثَٛ ٔحُ ٘صة

4 ٚ 3 ٚ 2 ٚ 1ػذْ رػایت ٔٛارد آٔادٜ ساسی ٘ادرست ٔحُ ٘صة

5 ٚ 4 ٚ 3 ٚ 2 ٚ 1رػایت ٔٛارد 

2
آٔادٜ ساسی ٔحُ ٘صة 

وِٛز ٌاسی

-چىص- سًٙ فزس- روتی فایز جٛضىاری

- تزاس- ٔتز- ٌٛ٘یا- ٘ثطی- ٔیٍّزد

دریُ- اِىتزٚد

 ساػت1/5: سٔاٖ

آٔادٜ ساسی درست ٔحُ ٘صة
- تزیذٖ دیٛار ٚ ساخت ٔحُ ٘صة وِٛز - ٘صة فزیٓ - تزیذٖ ضیطٝ 

ٞذایت آب تمطیز ضذٜ تٝ تیزٖٚ- تزاس تٛدٖ - ویفیت جٛش ٞا 

٘صة ِِٛٝ - ػایك تٙذی دٚر ایستٍاٜ - استمزار دستٍاٜ - حُٕ دستٍاٜ 

تزاس تٛدٖ- واتُ وطی - دریٗ 

آٔٛسش ٔطتزی6

وٕزتٙذ - وفص - تٝ وارٌیزی ِثاس وار 

دلت ٚ - ٘زدتاٖ دٚ پایٝ- ػیٙه-ایٕٙی

ػذْ تخّیٝ ٌاس - صذاٌیز- أا٘ت در وار

R22 ٛاخالق حزفٝ ای درست -  در ج

واری ٚ وسة حالَ

ػّٕىزد درست

ػّٕىزد لاتُ لثَٛ

ػّٕىزد ٘ادرست

(ضایستٍی ا٘جاْ وار)ارسضیاتی وار 
تّی
خیز

:ٔؼیار ضایستٍی ا٘جاْ وار  

 4 ٚ 3 ٚ 2 اس ٔزاحُ  2 وسة حذالُ ٕ٘زٜ 

تٛجٟات سیست ٔحیطی ٚ ٍ٘زش , تٟذاضت , ایٕٙی,  اس تخص ضایستٍی ٞای غیز فٙی 2 وسة حذالُ ٕ٘زٜ 

 اس ٔزاحُ وار2وسة حذالُ ٔیاٍ٘یٗ 

واتاِٛي دستٍاٜ

 ساػت0/5: سٔاٖ

آٔٛسش درست ٔطتزی
ضست ٚ ضٛی - تٙظیٓ سزػت فٗ - آٔٛسش رٚضٗ ٚ خأٛش وزدٖ 

ٔٛارد ایٕٙی- فیّتز ٞٛا

3 ٚ 2 ٚ 1رػایت ٔٛارد آٔٛسش لاتُ لثَٛ ٔطتزی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۱۵



ضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک زکٌسیي زَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیر

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیسسن زَْیِ هطثَع 

هسسقل

گزٍُ کاری

:کار0804کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذاسی 

کَلزّای اسدلیر
هْارذسطح ضایسسگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ راُ اًذاسی یک دسسگاُ کَلز گاسی اسدیلر تا ٍاحذ داخلی ٍ خارجی تزاتز : اسساًذارد ػولکزد کار

اصَل فٌی ٍ ایوٌی

:ًَتر اٍل :زاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاّی اسساًذارد - 1 

هحلی تزای ًصة ٍ اسسقزار یًَیر ّای داخلی ٍ خارجی - 2

 ساػر8: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

زؼییي هسیز لَلِ کطی هسی- زؼییي هحل ٍاحذ داخلی ٍ ٍاحذ خارجی - اًسخاب دسسگاُ - هحاسثِ تار سزهایی- 1 

کاهل کطی-  هسز 5اجزای اٍیل ززاج  در ّز - ػایق کاری - لَلِ کطی هسی - ساخر ضاسی ّا - 2 

ازصال سزسین ّا - ازصال لَلِ ّای هسی تِ ٍاحذّا - اسسقزار ٍاحذّای داخلی ٍ خارجی - 3 

اًذاسُ گیزی جزیاى هصزفی- زٌظین دٍر - زٌظین هاُ - رٍضي کزدى دسسگاُ - تاس کزدى ضیزّا- ٍکیَم - 4 

لحین کاری- ضارژ رٍغي - ضارژ گاس - زؼَیض قطؼِ - رفغ ػیة - ػیة یاتی - 5 

زغییز فصل- کارتزد ریوَذ کٌسزل - 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

زؼییي ظزفیر ٍ هحل ًصة- 1 

آهادُ ساسی هحل ًصة ٍاحذداخلی ٍ ٍاحذ خارجی- 2 

ًصة ٍاحذداخلی ٍ ٍاحذ خارجی- 3 

راُ اًذاسی ٍ زٌظین دسسگاُ- 4 

ػیة یاتی ٍ رفغ ػیة- 5 

آهَسش هطسزی- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

کسثی- چک لیسر - ضفاّی-  ػولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

ززاس- هسز- فاسهسز- رٍل خالک - خیچ ٍ هْزُ- دریل-  کدسَل گاس  هثزد- هجوَػِ جَش ًقزُ- ززاسٍ- هٌیفَلذ گیج- آٍٍهسز- ًطر یاب الکسزًٍیک- خوح ٍکیَم -  دسسگاُ ریکاٍری

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0801

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۱۶



:ًَتر اٍل:زاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک زکٌسیي زَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیر

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ

ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیسسن زَْیِ هطثَع 

هسسقل

گزٍُ کاری

:کار0804کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذاسی 

کَلزّای اسدلیر
هْارذسطح ضایسسگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
راُ اًذاسی ٍ زٌظین 

دسسگاُ

- هاًیفَلذ ضارژ- هادُ سزهاسا- ٍکیَم خوح

آٍٍهسز- کدسَل گاس

 ساػر2: سهاى

راُ اًذاسی درسر

ػیة یاتی ٍ زؼویز دسسگا5ُ

دسسگاُ جَش - هسز- ٍکیَم- کدسَل گاس

گاز -   ريغه-سین جَش- اکسی اسسیلي

- کپسًل ازت- ماویفًلد شارش گاز - مبرد

 ييمتر- اوبردست-  ازمتر

 ساعت2: زمان

3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد 

3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد 

ًازَاًی در آهَسش هطسزیآهَسش ًادرسر

, ایوٌی, ضایسسگی ّای غیز فٌی 

زَجْاذ سیسر هحیطی ٍ, تْذاضر

ًگزش

زخلیِ ًکزدى - دقر ٍ اهاًر در کار - رػایر ّوِ ًکاذ ایوٌی فزدی

هَاد سزها سا در جَ

دقر ٍاهاًر در کار- رػایر هَارد ایوٌی فزدی 

ػذم رػایر هَارد ایوٌی فزدی

ًصة ًاقص

3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد ًصة ًادرسر

راُ اًذاسی قاتل قثَل

راُ اًذاسی ًادرسر

-زٌظین دها - رٍضي کزدى دسسگاُ - تاس کزدى ضیزّا - ٍکیَم سیسسن 

اًذاسُ گیزی جزیاى-  زٌظین دٍر في 

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد رفغ ػیة

4  ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد ًازَاًی در ػیة یاتی ٍ رفغ ػیة

لحین- ضارژ رٍغي - ضارژ گاس - زؼَیض قطؼِ - رفغ ػیة - ػیة یاتی ػیة یاتی ٍ رفغ ػیة

لحین سخر- کاری 

3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد زؼییي قاتل قثَل ظزفیر ٍ هحل ًصة

3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد زؼییي ًادرسر ظزفیر ٍ هحل ًصة

1
زؼییي ظزفیر ٍ هحل 

ًصة

کازالَگ- هسز- قلن- کاغذ- هاضیي حساب

 ساػر0/5: سهاى

زؼییي درسر ظزفیر ٍ هحل ًصة
زؼییي هحل ٍاحذّای داخلی ٍ- اًسخاب دسسگاُ - زخوی تار سزهایی 

زؼییي هسیز لَلِ کطی- خارجی 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ راُ اًذاسی یک دسسگاُ کَلز گاسی اسدیلر تا ٍاحذ داخلی ٍ خارجی تزاتز : اسساًذارد ػولکزد کار

اصَل فٌی ٍ ایوٌی

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

3
ًصة ٍاحذ داخلی ٍ ٍاحذ 

خارجی

هسِ - دریل- آٍٍهسز- اًثزدسر- فاسهسز

خیچ ٍ رٍل - خیچ گَضسی- چکص- الواسِ

خالک

 ساػر1: سهاى

ًصة کاهل

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد آهادُ ساسی قاتل قثَل

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد ًازَاًی در آهادُ ساسی

3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد 

2
آهادُ ساسی هحل ًصة 

ٍاحذ داخلی ٍ خارجی

-چکص- سٌگ فزس- رکسی فایز جَضکاری

-ززاس-  گًَیا- ًثطی- هسز-  اکسی اسسیلي

سین ٍ- ضیلٌگ- لَلِ هسی-  الکسزٍد

کاتل 

 ساػر2: سهاى

آهادُ ساسی کاهل
- کاتل کطی - ػایق کاری - لَلِ کطی ارزثاطی - ساخر ضاسی ّا 

کیفیر لَلِ کطی- سَراخکاری 

ازصال لَلِ- ازصال کاتل کطی - ازصال تِ لَلِ کطی - اسسقزار ٍاحذّا 

دریي

آهَسش هطسزی6

هاسک -کفص ایوٌی - لثاس کار 

ػذم - دقر ٍ اهاًر در کار- جَضکاری

زَصیِ ٍ زاکیذ تز - زخلیِ گاس در هحیط 

هجوَػِ ای اس رفسارّای اخالقی ٍ

زؼالی فزدی- ػولکزدی 

ػولکزد درسر

ػولکزد قاتل قثَل

ػولکزد ًادرسر

(ضایسسگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هؼیار ضایسسگی اًجام کار  

 4 ٍ 3 ٍ 2 اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

زَجْاذ سیسر هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضر , ایوٌی,  اس تخص ضایسسگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

کازالَگ دسسگاُ

زغییز فصل- کارتزد ریوَذ آهَسش درسر ساػر0/5: سهاى

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۱۷



ضوارُ هلی

L2سطح صالحیرزکٌسیي زَْیِ هطثَع:حزف71270192ِکذ حزفِ

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیسسن زَْیِ هطثَع 

هسسقل

گزٍُ کاری

:کار0805کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذاسی 

کَلزّای داکساسدلیر
هْارذسطح ضایسسگی

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی اسساًذارد-  1 

هحلی تزای  ًصة ٍ اسسقزار ٍاحذ داخلی ٍ ٍاحذ خارجی کَلز داکر اسدیلر- 2

دٍ سز لَلِ آب گزم رفر ٍ تزگطر تزای ازصال تِ کَیل داکر گزهایی داکر اسدیلر- 3

. کاًال رفر ٍ تزگطر َّا تِ داکر اسدیلر اجزا ضذُ تاضذ- 4

 ساػر8: سهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

زؼییي هحل ٍاحذ داخلی ٍ ٍاحذ خارجی- اًسخاب دسسگاُ - هحاسثِ تار سزهایی- 1 

کاتل کطی-  هسز 5اجزای اٍیل ززاج  در ّز - ػایق کاری لَلِ ّا- لَلِ کطی ارزثاطی - ساخر ضاسی ّا - 2 

ًصة صفحِ ًوایطگز- ازصال تزسًر کاًال ّا - ًصة ٍ لَلِ کطی کَیل گزهایی - ازصال سزسین ّا - ازصال لَلِ تِ ٍاحذّا - اسسقزار ٍاحذّای داخلی ٍ خارجی - 3 

اًذاسُ گیزی جزیاى هصزفی- زٌظین دٍر - زٌظین دها - رٍضي کزدى دسسگاُ - تاس کزدى ضیزّا- ٍکیَم - 4 

لحین کاری- ضارژ رٍغي - ضارژ گاس - زؼَیض قطؼِ - رفغ ػیة - ػیة یاتی - 5 

زغییز فصل- آهَسش کارتزد ریوَذ کٌسزل - 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

زؼییي ظزفیر ٍ هحل ًصة- 1 

آهادُ ساسی هحل ًصة ٍاحذداخلی ٍ ٍاحذ خارجی- 2 

ًصة ٍاحذداخلی ٍ ٍاحذ خارجی- 3 

راُ اًذاسی ٍ زٌظین دسسگاُ- 4 

ػیة یاتی ٍ رفغ ػیة- 5 

آهَسش هطسزی- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

کسثی- چک لیسر - ضفاّی-  ػولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

کَلز داکر اسدیلر تا کَیل آب گزم- دریل- ًثطی- هسِ- کدسَل گاس فزیَى- هجوَػِ جَش ًقزُ- ززاسٍ- هٌیفَلذ گیج- آٍٍهسز- ًطر یاب الکسزًٍیک- ٍکیَم خوح- دسسگاُ ریکاٍری

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0804

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ راُ اًذاسی یک دسسگاُ کَلز گاسی داکر اسدیلر  تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ: اسساًذارد ػولکزد کار

دسسَرالؼول ساسًذُ

:ًَتر اٍل :زاریخ ارسضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۱۸



:ًَتر اٍل:زاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

L2سطح صالحیرزکٌسیي زَْیِ هطثَع:حزف71270192ِکذ حزفِ

:ٍظیف08ِکذ ٍظیفِ

ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیسسن زَْیِ هطثَع 

هسسقل

گزٍُ کاری

:کار0805کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذاسی 

کَلزّای داکساسدلیر
هْارذسطح ضایسسگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایسسگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هؼیار ضایسسگی اًجام کار  

 4 ٍ 3 ٍ 2 اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

زَجْاذ سیسر هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضر , ایوٌی,  اس تخص ضایسسگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

کازالَگ دسسگاُ

آهَسش چگًَگی زغییز فصل- کارتزد ریوَذ کٌسزل آهَسش درسر ساػر0/5: سهاى
آهَسش هطسزی6

هاسک -کفص ایوٌی - لثاس کار 

ػذم - دقر ٍ اهاًر در کار- جَضکاری

زَصیِ ٍ زاکیذ تز - زخلیِ گاس در هحیط 

هجوَػِ ای اس رفسارّای اخالقی ٍ

زؼالی فزدی- ػولکزدی 

ػولکزد درسر

ػولکزد قاتل قثَل

ػولکزد ًادرسر

3
ًصة ٍاحذ داخلی ٍ ٍاحذ 

خارجی

هسِ - دریل- آٍٍهسز- اًثزدسر- فاسهسز

خیچ ٍ رٍل - خیچ گَضسی- چکص- الواسِ

خالک

 ساػر1: سهاى

ًصة کاهل

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد آهادُ ساسی قاتل قثَل

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد ًازَاًی در آهادُ ساسی

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد 

2
آهادُ ساسی هحل ًصة 

ٍاحذ داخلی ٍ خارجی

-چکص- سٌگ فزس- رکسی فایز جَضکاری

-ززاس-  گًَیا- ًثطی- هسز-  اکسی اسسیلي

سین ٍ- ضیلٌگ- لَلِ هسی-  الکسزٍد

کاتل 

 ساػر2: سهاى

آهادُ ساسی کاهل
کیفیر - کاتل کطی - ػایق کاری - لَلِ کطی - ساخر ضاسی ّا 

هطاتقر تا ًقطِ- جَش کاری 

کیفیر ازصال کاتل - ازصال لَلِ کطی تِ ٍاحذّا- ززاس تَدى ًصة ّا 

ًصة ًوایطگز- ًصة لَلِ دریي- ًصة ٍ لَلِ کطی کَیل گزهایی - ّا 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ راُ اًذاسی یک دسسگاُ کَلز گاسی داکر اسدیلر  تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی ٍ: اسساًذارد ػولکزد کار

دسسَرالؼول ساسًذُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
زؼییي ظزفیر ٍ هحل 

ًصة

کازالَگ- هسز- قلن- کاغذ- هاضیي حساب

 ساػر0/5: سهاى

زؼییي درسر ظزفیر
زؼییي هحل ٍاحذّای داخلی ٍ- اًسخاب دسسگاُ - زخوی تار سزهایی 

زؼییي هسیز لَلِ کطی- زؼییي هحل ًصة خارجی - خارجی 

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد زؼییي قاتل قثَل ظزفیر

4 3ٍ ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد زؼییي ًادرسر ظزفیر

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد ػیة یاتی قاتل قثَل

4  ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد ػیة یاتی ًادرسر

ضارژ رٍغي- ضارژ گاس - زؼَیض قطؼِ - رفغ ػیة - ػیة یاتی ػیة یاتی درسر

ًصة ًاقص

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد ًصة ًادرسر

راُ اًذاسی تا هْارذ ًسثی

راُ اًذاسی تا هْارذ کن

-زٌظین دها - رٍضي کزدى دسسگاُ - تاس کزدى ضیزّا - ٍکیَم سیسسن 

اًذاسُ گیزی جزیاى-  زٌظین دٍر في 

4
راُ اًذاسی ٍ زٌظین 

دسسگاُ

- هاًیفَلذ ضارژ- هادُ سزهاسا- ٍکیَم خوح

آٍٍهسز- کدسَل گاس

 ساػر2: سهاى

راُ اًذاسی تا هْارذ کاهل

ػیة یاتی ٍ زؼویز دسسگا5ُ

دسسگاُ جَش - هسز- ٍکیَم- کدسَل گاس

گاز -   ريغه-سین جَش- اکسی اسسیلي

- كپسًل ازت- ماویفًلد شارش گاز - مبرد

 ييمتر- اوبردست-  ازمتر

 ساعت2: زمان

3 ٍ 2 ٍ 1رػایر هَارد 

3 ٍ 2 ٍ 1ػذم رػایر هَارد 

ًازَاًی در آهَسش هطسزیآهَسش ًادرسر

, ایوٌی, ضایسسگی ّای غیز فٌی 

زَجْاذ سیسر هحیطی ٍ, تْذاضر

ًگزش

زخلیِ ًکزدى - دقر ٍ اهاًر در کار - رػایر ّوِ ًکاذ ایوٌی فزدی

خَد هذیزیسی- هَاد سزها سا در جَ 

دقر ٍاهاًر در کار- رػایر هَارد ایوٌی فزدی 

ػذم رػایر هَارد ایوٌی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۱۹



ضٕارٜ ّٔی

تىٙسيٗ تاسيسات  :حزف31150493ٝوذ حزفٝ

تٟٛيٝ ٔطثٛع

L3سطح صالحيت

:ٚظيف08ٝوذ ٚظيفٝ

٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی

سيستٓ تٟٛيٝ ٔطثٛع 

ٔستمُ
ٌزٜٚ واری

٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی  :وار0806وذ وار

VRF

ٟٔارتسطح ضايستٍی

:شرايط اوجام كار -1

فضای وارٌاٞی استا٘ذارد - 1 

تاتّٛ تزق- 3   (وٙذا٘سيًٙ يٛ٘يت)ٔحّی تزای ٘صة ٚ استمزار يٛ٘يت ٞای داخّی ٚ خارجی - 2

ٕٞچٙيٗ جشئيات ٘صة در آٖ ٔطخص .  وٝ در آٖ يٛ٘يت ٞای داخّی ٔطخص ضذٜ تاضذ ٚ فاصّٝ  ٚ ارتفاع آٖ تا وٙذ٘سيًٙ يٛ٘يت ٔطخص ضذٜ تاضذVRF٘مطٝ يه وِٛزٌاسی - 4

. ضذٜ تاضذ ٚ ٘مطٝ ِِٛٝ وطی دريٗ آٖ ٘يش آٚردٜ ضٛد

.          وٝ تز رٚی آٖ چٙذ ػية اِىتزيىی ٚ يا ٔىا٘يىی ٌذاضتٝ ضٛد ٚ ٕٞچٙيٗ ضارص ٌاس آٖ ا٘جاْ ضٛدVRFوِٛز ٌاسی - 5

 ساػت8: سٔاٖ 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

تؼييٗ ٔسيز ِِٛٝ وطی- تؼييٗ ٔحُ ٚاحذ خارجی - ا٘تخاب ٚاحذ خارجی - تؼييٗ ٔحُ ٚاحذٞای داخّی - ا٘تخاب ٚاحذٞای داخّی - ٔحاسثٝ تار سزٔايی- 1 

واتُ وطی- ِِٛٝ وطی ارتثاطی - ٘صة پّيت - ساخت ضاسی ٞا تزای ٚاحذٞای داخّی ٚ ٚاحذ خارجی - 2 

اتصاَ ِِٛٝ دريٗ- اتصاَ تزس٘تی - اتصاَ سزسيٓ ٞا- ٚاحذٞا - اتصاَ ِِٛٝ وطی - استمزار ٚاحذ خارجی - استمزار تزاس ٚاحذٞای داخّی - 3 

تٙظيٓ ٞا - رٚضٗ وزدٖ - ضارص تىٕيّی - تاس وزدٖ ضيزٞا - ٚويْٛ - تست سيستٓ تا است - 4 

ِحيٓ واری سخت- ضارص - تؼٛيض لطؼٝ - رفغ ػية - ػية ياتی -  5 

آٔٛسش وارتزد ريٕٛت وٙتزَ ٚ استفادٜ اس واتاِٛي- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

تؼييٗ ظزفيت ٚ ٔحُ ٘صة- 1 

آٔادٜ ساسی ٔحُ ٘صة ٚاحذ داخّی ٚ ٚاحذ خارجی- 2 

٘صة ٚاحذداخّی ٚ ٚاحذ خارجی- 3 

راٜ ا٘ذاسی ٚ تٙظيٓ دستٍاٜ- 4 

ػية ياتی ٚ رفغ ػية- 5 

آٔٛسش ٔطتزی- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

وتثی- چه ِيست - ضفاٞی-  ػّٕی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

پيچ ٚ ٟٔزٜ ٚ رَٚ پالن- دريُ- وپسَٛ ٌاس ٔثزد- ٔجٕٛػٝ دستٍاٜ جٛش ٘مزٜ- تزاسٚ- ٔٙيفِٛذ ٌيج- آٚٚٔتز- ٘طت ياب اِىتزٚ٘يه- ريىاٚری- دستٍاٜ ٚويْٛ- VRFوِٛز ٌاسی 

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

0802

٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

  تا ٚاحذ ٞای داخّی ٚ خارجی VRF٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی يه دستٍاٜ وِٛز ٌاسی : استا٘ذارد ػّٕىزد وار

تزاتز اصَٛ فٙی ٚ ايٕٙی

:٘ٛتت اَٚ :تاريخ ارسضياتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۲۰



:٘ٛتت اَٚ:تاريخ ارسضياتیضٕارٜ ّٔی

تىٙسيٗ تاسيسات  :حزف31150493ٝوذ حزفٝ

تٟٛيٝ ٔطثٛع

L3سطح صالحيت

:ٚظيف08ٝوذ ٚظيفٝ

٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی 

سيستٓ تٟٛيٝ ٔطثٛع 

ٔستمُ
ٌزٜٚ واری

٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی  :وار0806وذ وار

VRF

ٟٔارتسطح ضايستٍی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستٍی ا٘جاْ وار)ارسضياتی وار 
تّی
خيز

:ٔؼيار ضايستٍی ا٘جاْ وار  

 4 ٚ 3 ٚ 2 اس ٔزاحُ  2 وسة حذالُ ٕ٘زٜ 

تٛجٟات سيست ٔحيطی ٚ ٍ٘زش , تٟذاضت , ايٕٙی,  اس تخص ضايستٍی ٞای غيز فٙی 2 وسة حذالُ ٕ٘زٜ 

 اس ٔزاحُ وار2وسة حذالُ ٔياٍ٘يٗ 

واتاِٛي دستٍاٜ

تٛا٘ايی ا٘تماَ ٔطاِة واتاِٛي دستٍاٜآٔٛسش درست ٔطتزی ساػت0/5: سٔاٖ
آٔٛسش ٔطتزی6

- ٔاسه جٛضىاری- وفص- ِثاس وار 

دلت - ػيٙه ٔحافظ رػايت ٔٛارد  ايٕٙی

 در R22تخّيٝ ٘ىزدٖ ٌاس - ٚ أا٘ت داری

تٝ وارٌيزی ٟٔارتٟای خٛد - اتٕسفز

ٔذيزيتی ٚ ٟٔارت فزدی

ػّٕىزد درست

ػّٕىزد لاتُ لثَٛ

ػّٕىزد ٘ادرست

3
٘صة ٚاحذٞای داخّی ٚ 

ٚاحذ خارجی

- ا٘ثزدست- فاسٔتز- تزاس- چٟارپايٝ

آچار - آچار فزا٘سٝ-  پيچ ٌٛضتی- آٚٚٔتز

اتشار وار تا ِِٛٝ - آچار دٚسز- سزٚيس

ٔسی

 ساػت2: سٔاٖ

٘صة درست

4 ٚ 3 ٚ 2ا٘جاْ ٔٛارد  آٔادٜ ساسی لاتُ لثَٛ

4 يا 3 يا 2ػذْ ا٘جاْ ٔٛارد ٘اتٛا٘ی در آٔادٜ ساسی

8 ٚ 5 ٚ 4 ٚ 3ا٘جاْ ٔٛارد  

2
آٔادٜ ساسی ٔحُ ٘صة 

ٚاحذٞای داخّی ٚ خارجی

- سًٙ فزس-  جزثميُ-تزا٘س جٛضىاری

- ٔتٝ- دريُ- آچار فزا٘سٝ-  ٌٛ٘يا-  ٔتز

ٚسايُ - پيچ ٌٛضتی فٙزی ضارصی 

- جٛضىاری اوسی استيّٗ

 ساػت2: سٔاٖ 

آٔادٜ ساسی وأُ
ِِٛٝ وطی يٛ٘يت داخّی ٚ - ٘صة يٛ٘يت ٞای داخّی - ساخت ضاسی 

ػايك واری ِِٛٝ-واتُ وطی - خارجی 

اتصاَ واتُ - ٘صة تزاس يٛ٘يت خارجی -  ٘صة تزاس يٛ٘يت داخّی 

اتصاَ تزس٘ت- اتصاَ ضثىٝ فزٔاٖ - اتصاَ ِِٛٝ ٞای ٔسی - تزلی 

آدرس دٞی ٚ تؼزيف دستٍاٜ- اتصاَ ِِٛٝ دريٗ  

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی

  تا ٚاحذ ٞای داخّی ٚ خارجی VRF٘صة ٚ راٜ ا٘ذاسی يه دستٍاٜ وِٛز ٌاسی : استا٘ذارد ػّٕىزد وار

تزاتز اصَٛ فٙی ٚ ايٕٙی

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
تؼييٗ ظزفيت ٚ ٔحُ

٘صة

واتاِٛي- ٔتز- لّٓ- واغذ- ٔاضيٗ حساب

 ساػت1: سٔاٖ

تؼييٗ درست
تؼييٗ ٔحُ ٘صة يٛ٘يت - تؼييٗ ٔحُ ٞای ٘صة- تؼييٗ ظزفيت  

تؼييٗ ٔسيز ِِٛٝ وطی- خارجی 

3 ٚ 2 ٚ 1ا٘جاْ ٔٛارد تؼييٗ لاتُ لثَٛ

3 ٚ 2 ٚ 1ػذْ ا٘جاْ ٔٛارد تؼييٗ ٘ادرست

4 ٚ 3 ٚ 2 ٚ 1ا٘جاْ ٔٛارد ػية ياتی ٚ تؼٕيز لاتُ لثَٛ

4 ٚ 3 ٚ 2  يا 1ػذْ ا٘جاْ ٔٛارد ػية ياتی ٚ تؼٕيز ٘ادرست

ِحيٓ سخت- ضارص ٌاس - تؼٛيض لطؼٝ - رفغ ػية - ػية ياتی ػية ياتی ٚ تؼٕيز درست

٘صة لاتُ لثَٛ

8 ٚ 5 ٚ 4 ٚ 3ػذْ ا٘جاْ ٔٛارد  ٘صة ٘ادرست

راٜ ا٘ذاسی لاتُ لثَٛ

٘اتٛا٘ی در راٜ ا٘ذاسی

-تٙظيٓ دٔا - راٜ ا٘ذاسی - ضارص ٌاس - ٚويْٛ سيستٓ - تست است

تٙظيٓ دٚر فٗ

4
راٜ ا٘ذاسی ٚ تٙظيٓ

دستٍاٜ

-ٔا٘يفِٛذ ضارص- سٙج RST-  ٚويْٛ پٕپ

-وپسَٛ است- آٚٚٔتز-   ٘طت ياب

آچار ضيز سزٚيس - وپسَٛ ٌاس فزيٖٛ

 ساػت1/5سٔاٖ 

راٜ ا٘ذاسی وأُ

ػية ياتی ٚ تؼٕيز دستٍا5ٜ
- پيچ ٌٛضتی- فاسٔتز- آٚٚٔتز

 ساػت1: سٔاٖ

3 ٚ 2رػايت ٔٛارد 

3 يا 2ػذْ رػايت ٔٛارد 

ا٘تماَ ٔطاِة واتاِٛي دستٍاٜآٔٛسش ٘ادرست ٔطتزی

, ايٕٙی, ضايستٍی ٞای غيز فٙی 

تٛجٟات سيست ٔحيطی ٚ , تٟذاضت

ٍ٘زش

تٝ وارٌيزی - رػايت ٕٞٝ ٔٛارد ايٕٙی فزدی ٚ ايٕٙی دستٍاٜ 

دلت ٚ أا٘ت داری- ٟٔارتٟای خٛد ٔذيزيتی 

ايٕٙی دستٍاٜ- رػايت ٔٛارد ايٕٙی فزدی 

ػذْ رػايت ٔٛارد ايٕٙی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۲۱



ضوارُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظيف08ِکذ ٍظيفِ
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سيستن تَْيِ هطثَع 

هستمل

گزٍُ کاری

:کار0807کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذاسی 

پكيج تَْيِ هطثَع
هْارتسطح ضايستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ًصة ٍ راُ اًذاسی يک دستگاُ پكيج سزهايی تَْيِ هطثَع تزاتز اصَل فٌی ٍ ايوٌی: استاًذارد ػولكزد کار

:ًَتت اٍل :تاريخ ارسضياتی

:شرايط اوجام کار -1

لَلِ کطی دريي- 6لَلِ کطی رفت ٍ تزگطت آب گزم ديگ   - 5کاًال رفت ٍ تزگطت َّا    - 4تاتلَ تزق  - 3فًَذاسيَى يا ضاسی  - 2فضای کارگاّی استاًذارد  - 1 

جزثميل ٍ تيفَر- 7

 ساػت8: سهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تؼييي هحل ًصة- اًتخاب - تخويي ظزفيت سزهايی - 1 

سَراخكاری- جَضكاری - تزضكاری - ساخت ضاسی - 2 

اتصال لَلِ تخليِ- اتصال تِ کاًال ّا تا تزسًت - اتصال لَلِ ّای کَيل آتگزم - اتصال سزسين ّا - آهادُ ساسی سزسين ّا - استمزار تِ صَرت تزاس - 3 

اًذاسُ گيزی ضذت جزياى- تٌظين دها ٍ تٌظين دٍر - رٍضي کزدى دستگاُ - تٌظين تسوِ - تاس کزدى ضيزّای کَيل - 4 

ضارص سيستن- تؼَيض لطؼِ - رفغ ػية - ػية ياتی - 5 

آهَسش کارتزد ريوَت کٌتزل ٍ استفادُ اس کاتالَگ- 6 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

تؼييي ظزفيت ٍ هحل ًصة- 1 

آهادُ ساسی هحل ًصة- 2 

ًصة دستگاُ- 3 

راُ اًذاسی ٍ تٌظين دستگاُ- 4 

ػية ياتی ٍ تؼويز پكيج- 5 

آهَسش هطتزی- 6 

: ابسار ارزشیابی- 4

کتثی- چک ليست - هطاّذُ ای-  ػولی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

- اتشار کار تا لَلِ هسی- سٌجRSTدستگاُ - دستگاُ اکسی استيلي- اًَاع آچار- تزاس-  آٍٍهتز ديجيتال - ًطت ياب الكتزًٍيک- کپسَل هثزد- کپسَل است-  هاًيفَلذ ضارص- ٍکيَم پوپ

دستگاُ جَش تزق

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0806

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۲۲



:ًَتت اٍل:تاريخ ارسضياتیضوارُ هلی

L3سطح صالحيتتكٌسيي تَْيِ هطثَع :حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظيف08ِکذ ٍظيفِ

ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سيستن تَْيِ هطثَع 

هستمل

گزٍُ کاری

:کار0807کذ کار
 ًصة ٍ راُ اًذاسی 

پكيج تَْيِ هطثَع
هْارتسطح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4
راُ اًذاسی ٍ تٌظين 

دستگاُ

- آٍٍهتز- کپسَل است- آچار فزاًسِ

هاًيفَلذ سزٍيس- ٍکيَم پوپ- فاسهتز

 ساػت2: سهاى 

راُ اًذاسی کاهل

ػية ياتی ٍ تؼويز پكيج5
پيچ گَضتی- فاسهتز- کپسَل است- آٍٍهتز

 ساػت1: سهاى

5 ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

5 يا 3 يا 2 يا 1اًجام ًطذى هَارد 

, ايوٌی, ضايستگی ّای غيز فٌی 

تَجْات سيست هحيطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

تخليِ ًكزدى گاس - رػايت ّوِ هَارد ايوٌی فزدی ٍ ايوٌی دستگاُ 

ارسش ًْادى تِ ػمايذ ديگزاى- فزيَى 

ايوٌی دستگاُ- رػايت هَارد ايوٌی فزدی 

ػذم رػايت هَارد ايوٌی فزدی

ًصة لاتل لثَل

4 تا 1اًجام ًطذى هَارد ًصة ًادرست

راُ اًذاسی ًالص

ًاتَاًی در راُ اًذاسی

تٌظين دها ٍ دٍر في- تٌظين تسوِ - ٍکيَم لَلِ ّای هسی 

ضارص گاس تكويلی- اًذاسُ گيزی جزياى 

تكويل ضارص- تؼَيض لطؼِ - رفغ ػية - ػية ياتی ػية ياتی ٍ تؼويز درست

ػذم تَاًايی ػية ياتی ٍ رفغ ػيةًاتَاًی در ػية ياتی ياتؼويز

ػية ياتی ٍ تؼويز درست

تؼييي هحل ًصة پكيج-اًتخاب پكيج - تؼييي ظزفيت  تؼييي درست ظزفيت ٍ هحل ًصة

3 يا 2 يا 1ػذم اًجام ًطذى تؼييي ًادرست ظزفيت ٍ هحل ًصة

1
تؼييي ظزفيت ٍ هحل 

ًصة

کاتالَگ- هتز- للن- کاغذ- هاضيي حساب

 ساػت1: سهاى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًصة ٍ راُ اًذاسی يک دستگاُ پكيج سزهايی تَْيِ هطثَع تزاتز اصَل فٌی ٍ ايوٌی: استاًذارد ػولكزد کار

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ًصة دستگا3ُ

-تسوِ فلشی- پيچ گَضتی- آٍٍهتز- تزاسٍ 

هتز- دريل- ليچی-  پزچ

 ساػت1: سهاى

ًصة درست

فزس کار- کيفيت جَضكاری - هطاتمت تا ًمطِ ٍ اتؼاد - ساخت ضاسی آهادُ ساسی لاتل لثَل

3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد آهادُ ساسی ًادرست

4 تا 1اًجام هَارد 

2
آهادُ ساسی هحل ًصة 

ًصة دستگاُ

- هتز- سٌگ فزس- دستگاُ جَضكاری

هاسک- ػيٌک- گًَيا

 ساػت2: سهاى

اتصال تزسًت رفت ٍ تزگطت- اتصال کاتل -  استمزار دستگاُ

ػايك کاری لَلِ ّا-اتصال دريي - اتصال لَلِ آب گزم  

6

- ػيٌک هحافظ چطن- هاسک جَضكاری

- رػايت هَارد  ايوٌی فزدی-  دستكص

تخليِ ًكزدى گاس - دلت ٍ اهاًت داری

ارسش ًْادى تِ رای ٍ ػمايذ - فزيَى 

ديگزاى

ػولكزد درست

ػولكزد لاتل لثَل

ػولكزد ًادرست

(ضايستگی اًجام کار)ارسضياتی کار 
تلی
خيز

:هؼيار ضايستگی اًجام کار  

 4 ٍ 3 ٍ 2 اس هزاحل  2 کسة حذالل ًوزُ 

تَجْات سيست هحيطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ايوٌی,  اس تخص ضايستگی ّای غيز فٌی 2 کسة حذالل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذالل هياًگيي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۲۳



ضواره هلی

:حرفه31190193کذ حرفه
تكنسين تاسيساتتهويه 

هطبوع
L3سطح صالحيت

:وظيفه08کذ وظيفه
نصب و راه انذازی 

سيستن تهويه هطبوع 

هستقل

گروه کاری

:کار0808کذ کار

 نصب و راه انذازی 

تهويه هطبوع پايه 

گازسوز

ههارتسطح ضايستگی

:شرايط اوجام كار -1

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

: ابسار ارزشیابی- 4

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

نام و نام خانوادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

:استانذارد عولكرد کار

:نوبت اول :تاريخ ارزضيابی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۲۴



:نوبت اول:تاريخ ارزضيابیضواره هلی

:حرفه31190193کذ حرفه
تكنسين تاسيساتتهويه 

هطبوع
L3سطح صالحيت

:وظيفه08کذ وظيفه

نصب و راه انذازی 

سيستن تهويه هطبوع 

هستقل

گروه کاری

:کار0808کذ کار

 نصب و راه انذازی 

تهويه هطبوع پايه 

گازسوز

ههارتسطح ضايستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضايستگی انجام کار)ارزضيابی کار 
بلی
خير

:هعيار ضايستگی انجام کار  

 4 و 3 و 2 از هراحل  2 کسب حذاقل نوره 

توجهات زيست هحيطی و نگرش , بهذاضت , ايونی,  از بخص ضايستگی های غير فنی 2 کسب حذاقل نوره 

 از هراحل کار2کسب حذاقل هيانگين 

6

3

2

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 نام و نام خانوادگی

:استانذارد عولكرد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1

4

5

, ايونی, ضايستگی های غير فنی 

توجهات زيست هحيطی و , بهذاضت

نگرش

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۲۵



ضوبرُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کبرگز هبّز تأسیسبت 

هکبًیکی سبختوبى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگبُ ّبی 

تَْیِ هطجَع
گزٍُ کبری

:کبر01 09کذ کبر
اًجبم سزٍیس ّبی 

دٍرُ ای
هْبرتسطح ضبیستگی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

رسَة سدایی ٍ دٍدُ سدایی یک سیستن تَْیِ هطجَع ثزاثز  ,غجبرسدایی , رٍاًسبسی : استبًذارد ػولکزد کبر

فزم ّب ٍ چک لیست ّب

:ًَثت اٍل :تبریخ ارسضیبثی

:شرايط اوجام کار -1

کبرگبُ استبًذارد تَْیِ هطجَع- 1 

دستگبّْبی هَرد ًظز- 2

ضٌبسٌبهِ فٌی دستگبُ- 3

چک لیست سزٍیس دٍرُ ای- 4

 سبػت10: سهبى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

گزیس کبری ٍ رٍغي کبری ثزاثز دستَرالؼول سبسًذُ- 1 

هطؼل ٍ دٍدکص ثزاثز دستَرالؼول سزٍیس ٍ ًگْذاری- دیگ - دٍدُ سدایی - 2 

هکبًیکی ٍ ضیویبیی داخل ٍ خبرج کَیل ّب- رسَة سدایی- 3 

غجبرسدایی ثب آة ٍ یب َّا- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

رٍاًسبسی- 1 

دٍدُ سدایی- 2 

رسَة سدایی- 3 

غجبرسدایی- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

کتجی- چک لیست - هطبّذُ ای-  ضفبّی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

- دستکص- چکوِ ثلٌذ- هَاد ضیویبیی هثل دیکلز- ًوک ثزای سختی گیزی- هبسک- ػیٌک- ثزس ٍ فزچِ- پبرچِ ضستطَ- هَاد تٌظیف- جبرٍ هکٌذُ- پوپ آة-  کوپزسَر َّا

پیچ گَضتی- آچبر ریٌگی- آچبر ثکس- آچبر فزاًسِ- هَاد ضَیٌذُ- فبسهتز- آٍٍهتز- اًجزدست

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۲۶



:ًَثت اٍل:تبریخ ارسضیبثیضوبرُ هلی

کارگر ماهر تأسیسات :حزف72330191ِکذ حزفِ

مکانیکی ساختمان
L1سطح صالحیت

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگبُ ّبی 

تَْیِ هطجَػِ
گزٍُ کبری

:کبر01 09کذ کبر
اًجبم سزٍیس ّبی 

دٍرُ ای
هْبرتسطح ضبیستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

غجبر سدایی4

- جبرٍثزقی- کوپزسَر َّا- پوپ آة- آة

پیچ - آچبر فزاًسِ- ثزس ٍ فزچِ- تٌظیف

آچبر تخت- گَضتی

 سبػت2: سهبى

5

اًجبم غجبرسدایی ثب َّا- اًجبم غجبر سدایی ثب آة  

2 یب 1ػذم تَاًبیی اًجبم هَارد 

, ایوٌی, ضبیستگی ّبی غیز فٌی 

تَجْبت سیست هحیطی ٍ, ثْذاضت

ًگزش

التشام ػولی ثِ سزٍیس - رػبیت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ دستگبُ 

دقت- رػبیت هسبئل هحیط سیست - دستگبُ ّب 

دقت- ایوٌی دستگبُ - رػبیت هَارد ایوٌی فزدی 

ػذم رػبیت هَارد ایوٌی فزدی

3 یب 2  یب 1ػذم تَاًبیی اًجبم هَارد 

غجبرسدایی درست

غجبرسدایی ًبدرست

رٍغي کبری- گزیس کبری اًجبم رٍاًسبسی

ًبتَاًی در رٍغي کبریًبتَاًی در رٍاًسبسی

رٍاًسبسی1

- رٍغي- گزیس- پوپ گزیس- رٍغي داى

پیچ گَضتی- آچبر فزاًسِ

 سبػت2: سهبى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

رسَة سدایی ٍ دٍدُ سدایی یک سیستن تَْیِ هطجَع ثزاثز  ,غجبرسدایی , رٍاًسبسی : استبًذارد ػولکزد کبر

فزم ّب ٍ چک لیست ّب

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

رسَة سدایی3

ثزس - ضیلٌگ- پوپ اسیذ- اسیذ- هخشى

لَلِ- اچبر تخت- آچبر فزاًسِ- سیوی

جزثقیل- گیز

 سبػت4: سهبى

3ٍ 1اًجبم هَارد دٍدُ سدایی ًبقص

3 ٍ 1ػذم تَاًبیی اًجبم هَارد ًبتَاًی در دٍدُ سدایی

3ٍ 1اًجبم هَارد 

دٍدُ سدایی2

- چزاؽ قَُ- طٌبة- گًَی- هبسِ- فزچِ

-پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْبر سَ- آچبر آلي

آچبر تخت-  آچبر فزاًسِ

 سبػت2: سهبى

دٍدُ سدایی کبهل
اًجبم دٍدُ سدایی - اًجبم دٍدُ سدایی هطؼل- اًجبم دٍدُ سدایی دیگ 

دٍدکص

رسَة سدایی داخل کَیل - رسَة سدایی داخل کَیل ضیویبیی 

احیب سختی گیزّبی سئَلیتی- رسَة سدایی ثیزٍى کَیل-هکبًیکی 

6

- دستکص- کفص ایوٌی- لجبس کبر

- التشام ػولی - دقت - ػیٌک - هبسک

- هسئَلیت پذیزی - سزٍیس دستگبُ ّب

دفغ درست هَاد اسیذی ٍ دٍدُ

ػولکزد درست

ػولکزد قبثل قجَل

ػولکزد ًبدرست

(ضبیستگی اًجبم کبر)ارسضیبثی کبر 
ثلی
خیز

:هؼیبر ضبیستگی اًجبم کبر  

 4 ٍ 3 ٍ 2ٍ 1 اس هزاحل 2 کست حذاقل ًوزُ 

تَجْبت سیست هحیطی ٍ ًگزش , ثْذاضت , ایوٌی,  اس ثخص ضبیستگی ّبی غیز فٌی 2 کست حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کبر2کست حذاقل هیبًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۲۷



ضوبرُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطجَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگبُ ّبی 

تَْیِ هطجَع
گزٍُ کبری

هْبرتسطح ضبیستگیثبسدیذ ادٍاری اس دستگبُ:کبر02 09کذ کبر

:شرايط اوجام كار -1

چک لیست- 4ضٌبسٌبهِ فٌی دستگبُ    - 3دستگبّْبی هَرد ًظز   - 2کبرگبُ استبًذارد تَْیِ هطجَع  - 1 

- 5کٌتزل اًجبم تٌظین تسوِ - 4کٌتزل اًجبم رٍغي کبری  - 3عیت دستگبُ   - 2سالهت دستگبُ  - 1.  تْیِ چک لیست ثبسدیذ ادٍاری ثزای ّز دستگبُ کِ حذالل دارای هَارد سیز ثبضذ

تبریخ سبخت دستگبُ- 9تبریخ آخزیي تعویزات   - 8کٌتزل فطبر دستگبُ   - 7کٌتزل دهبی آة رفت ٍ ثزگطت    - 6کٌتزل ضذت جزیبى    

کٌتزل صذای دستگبُ   - 12کٌتزل اًجبم تغییزات فصلی   - 11تبریخ ضزٍع ثْزُ ثزداری   - 10

 سبعت         4: سهبى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

(ضذت صذا ٍ سطح آة ثب حبلت استبًذارد- ضذت جزیبى هصزفی - فطبر - تطجیك دهب )تطخیص سبلن ثَدى دستگبُ - 1

(رٍساًِ، ّفتگی، هبّبًِ، فصلی)پز کزدى چک لیست - 2

ثجت گشارش ثبسدیذ ، ثجت گشارش ثبسدیذ، ارجبع ثِ هسئَل هزثَطِ- 5

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

تطخیص هیشاى سالهت دستگبُ-  1 

ثجت چک لیست ّبی سهبى ثٌذی ضذُ- 2 

ثجت گشارش ثبسدیذ- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

کتجی- چک لیست -  ضفبّی

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

چک لیست- پزیٌتز- کبهپیَتز-  فزم گشارش

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

1002

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ثبسدیذ دٍرُ ای اس تجْیشات ٍ دستگبّْب ٍ گشارش عولکزد درست یب ًبدرست آى ثِ:  استبًذارد عولکزد کبر

هسئَل هزثَطِ ثزاثز فزم ّبی تْیِ ضذُ

:ًَثت اٍل :تبریخ ارسضیبثی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۲۸



:ًَثت اٍل:تبریخ ارسضیبثیضوبرُ هلی

:حزف71270192ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطجَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگبُ ّبی 

تَْیِ هطجَع
گزٍُ کبری

هْبرتسطح ضبیستگیثبسدیذ ادٍاری اس دستگبُ:کبر02 09کذ کبر

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضبیستگی اًجبم کبر)ارسضیبثی کبر 
ثلی
خیز

:هعیبر ضبیستگی اًجبم کبر  

3 ٍ 2ٍ 1 اس هزاحل 2 کست حذالل ًوزُ 

تَجْبت سیست هحیطی ٍ ًگزش , ثْذاضت , ایوٌی,  اس ثخص ضبیستگی ّبی غیز فٌی 2 کست حذالل ًوزُ 

 اس هزاحل کبر2کست حذالل هیبًگیي 

6

- هبسک دٌّی - کالُ ایوٌی- لجبس کبر

رعبیت هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی 

صزفِ جَیی در - دلت در کبر - دستگبُ 

ّب CFCٍرّب ًطذى - هصزف اًزصی 

HCFَّب در ج

عولکزد درست

عولکزد لبثل لجَل

عولکزد ًبدرست

ثجت گشارش ثبسدیذ3
کبغذ - خَدکبر- پزیٌتز- کبهپیَتز

 سبعت1: سهبى

ثجت کبهل گشارش ّب

4 یب 3 یب 2 یب 1اًجبم هَارد ثجت ثخطی اس چک لیست ّب

4 یب 3 یب 2 یب 1عذم تَاًبیی اًجبم هَارد ثجت ًکزدى چک لیست

1اًجبم هَرد 

2
ثجت چک لیست

سهبى ثٌذی ضذُ

- خَدکبر- پزیٌتز- کبهپیَتز- چک لیست

کبغذ

 سبعت1: سهبى 

ثجت توبم چک لیست ّب
ثجت چک لیست - ثجت چک لیست ّفتگی - ثجت چک لیست رٍساًِ 

ثجت چک لیست فصلی-هبّبًِ 

ارجبع ثِ هسئَل هزثَطِ-  ثجت گشارش ثبسدیذ

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ثبسدیذ دٍرُ ای اس تجْیشات ٍ دستگبّْب ٍ گشارش عولکزد درست یب ًبدرست آى ثِ:  استبًذارد عولکزد کبر

هسئَل هزثَطِ ثزاثز فزم ّبی تْیِ ضذُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
تطخیص هیشاى سالهت 

دستگبُ

هَلتی هتز- دهبسٌج- فطبرسٌج

 سبعت2: سهبى 

تطخیص سالهت درست
سطح آة - جزیبى ثزق هصزفی - فطبر سیستن - تطجیك دهبی سیستن 

صذا ثب ضزایط عبدی ٍ استبًذارد- 

4 ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجبم هَارد تطخیص لبثل لجَل درست

4 یب 3 یب 2 یب 1عذم تَاًبیی اًجبم هَارد ًبتَاًی در تطخیص سالهت

ثجت ًبلص گشارش ّب

4 یب 3 یب 2 یب 1عذم تَاًبیی اًجبم هَارد ثجت ًکزدى گشارش

4

5

, ایوٌی, ضبیستگی ّبی غیز فٌی 

تَجْبت سیست هحیطی ٍ, ثْذاضت

ًگزش

صزفِ جَیی در - رعبیت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگبُ 

دلت در کبر- هصزف اًزصی 

ایوٌی فزدی ٍ دستگبُ- رعبیت هَارد ایوٌی فزدی 

عذم رعبیت هَارد ایوٌی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۲۹



ضوارُ هلی

L2سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطبَع:حزف31150494ِکذ حزفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطبَع
گزٍُ کاری

:کار03 09کذ کار
تْیِ ضٌاسٌاهِ ّای 

فٌی
هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

تْیِ ضٌاسٌاهِ ّای فٌی بزای ّز دستگاُ بِ صَرت هستقل بز اساس تَصیِ ّای : استاًذارد عولکزد کار

کارخاًِ

:ًَبت اٍل :تاریخ ارسضیابی

:شرايط اوجام کار -1

یک هَتَرخاًِ تَْیِ هطبَع-      1 

یک سیستن کاهپیَتزی هجْش بِ یک بزًاهِ ًگْذاری ٍ تعویز- 2 

یک سزی فزم ّای هزبَط بِ ضٌاسِ ّای فٌی         - 3 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تْیِ ضٌاسٌاهِ فٌی- 1

تْیِ ضٌاسٌاهِ ًگْذاری ٍ تعویز- 2 

ثبت ًتایج در فزم ٍ ًزم افشار هزبَطِ- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

پالک خَاًی دستگاُ ّا، کاتالَگ خَاًی دستگاُ ّا-  1 

تْیِ ضٌاسٌاهِ تعویز- تْیِ ضٌاسٌاهِ ًگْذاری - 2 

تکویل فزم ّای ًگْذاری ٍ تعویز بِ صَرت هکاًیشُ- تکویل فزم ّای ًگْذاری ٍ تعویز بِ صَرت کاغذی - 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- چک لیست -  هطاّذُ

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

هکاًیشُ- سیستن بایگاًی دفتزی - کاغذ - قلن - پزیٌتز -  کاهپیَتز 

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0904 -0905

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۳۰



:ًَبت اٍل:تاریخ ارسضیابیضوارُ هلی

L2سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطبَع:حزف31150494ِکذ حزفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطبَع
گزٍُ کاری

:کار03 09کذ کار
تْیِ ضٌاسٌاهِ ّای 

فٌی
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, بْذاضت

ًگزش

قیذ تَجْات سیست - رعایت  هَارد ایوٌی فزدی با دقت در کار 

هحیطی در ضٌاسِ فٌی

دقت در کار- رعایت هَارد ایوٌی فزدی 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فزدی

ثبت قابل قبَل

2 یا 1ًاتَاًی در اًجام هَارد ثبت ًادرست

2 ٍ 1اًجام هَارد تْیِ ضٌاسٌاهِ فٌی قابل قبَل

2 ٍ 1ًاتَاًی در اًجام هَارد تْیِ ضٌاسٌاهِ فٌی ًادرست

تْیِ ضٌاسٌاهِ فٌی1

یک هَتَرخاًِ تَْیِ هطبَع  ٍ کاتالَگ 

دستگاُ ّای آى

 ساعت3: سهاى

تکویل فزم- کاتالَگ خَاًی - پالک خَاًی تْیِ ضٌاسٌاهِ فٌی درست

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

تْیِ ضٌاسٌاهِ ّای فٌی بزای ّز دستگاُ بِ صَرت هستقل بز اساس تَصیِ ّای : استاًذارد عولکزد کار

کارخاًِ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ثبت ًتایج3

فزم ًگْذاری ٍ- سیستن کاهپیَتزی 

تعویز

 ساعت2: سهاى

ثبت درست

2 یا 1اًجام هَارد ضٌاسٌاهِ ًگْذاری ٍ تعویز قابل قبَل

2 یا 1ًاتَاًی در اًجام هَارد ضٌاسٌاهِ ًگْذاری ٍ تعویز ًادرست

2 یا 1اًجام هَارد 

2
تْیِ ضٌاسٌاهِ ًگْذاری 

ٍ تعویز

یک هَتَرخاًِ تَْیِ هطبَع  ٍ کاتالَگ 

دستگاُ ّای آى

 ساعت3: سهاى

تْیِ ضٌاسٌاهِ تعویز- تْیِ ضٌاسٌاهِ ًگْذاری ضٌاسٌاهِ ًگْذاری ٍ تعویز درست

ثبت در فزم ّای کاغذی- ثبت در ًزم افشار هکاًیشُ 

6

- کفص ایوٌی- بِ کارگیزی لباس کار

کالُ ایوٌی ٍ سایز هَارد - هاسک دٌّی 

قیذ - دقت در کار - ایوٌی فزدی 

تَجْات سیست هحیطی در ضٌاسٌاهِ

- ساهاى دّی اطالعات - ّای فٌی 

طزاحی ّای سیستن ّای ساسهاًی جذیذ

عولکزد درست

عولکزد قابل قبَل

عولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیابی کار 
بلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 اس هزاحل 2 کسب حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , بْذاضت , ایوٌی,  اس بخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسب حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسب حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۳۱



ضوارُ هلی

L2سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیاًجام تغییرات فصلی:کار04 09کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

کارگاُ  دارای هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع استاًذارد 

(تا پالک)هطخص کردى ضیرّایی کِ در زهستاى تایذ تاز ضًَذ - 1

(تا پالک)هطخص کردى ضیرّایی کِ در زهستاى تایذ تستِ ضًَذ- 2

 (تا پالک)هطخص کردى ضیرّایی کِ در تاتستاى تایذ تاز ضًَذ - 3

(تا پالک)هطخص کردى ضیرّایی کِ در تاتستاى تایذ تستِ ضًَذ - 4

 ساعت4: زهاى 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

راُ اًذازی هطعل- راُ اًذازی الکترٍپوپ ّای هطترک - تاز کردى ضیرّای آب گرم - 1

تاز کردى هذار تای پاس- خاهَش گرد ٍ پوپ هخسى ّا جذارُ - خاهَش کردى ترج خٌک کي - خاهَش کردى چیلر - تستي ضیرّای آب چیلر - 2 

رٍضي پوپ هخسى آب گرم ٍ تستي هذار تای پاس- رٍضٌکردى چیلر - راُ اًذازی الکترٍپوپ ّای هطترک - تاز کردى ضیرّای آب سرد - 3 

زهاى تٌذی کار هطعل- تستي ضیرّای آب گرم - 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

فعال سازی سیستن تَْیِ هطثَع زهستاًی- 1 

غیرفعال سازی سیستن تَْیِ هطثَع تاتستاًی- 2 

فعال سازی سیستن تَْیِ هطثَع تاتستاًی- 3 

غیرفعال سازی سیستن تَْیِ هطثَع زهستاًی- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

آٍٍهتر- آچار فراًسِ - اًثردست- فازهتر-  پیچ گَضتی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

0903 -0905

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

فعال ٍ غیر فعال ًوَدى سیستن تَْیِ هطثَع زهستاًی ٍ تاتستاًی در فصل ّای : استاًذارد عولکرد کار

هَرد ًظر

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۳۲



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L2سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیاًجام تغییرات فصلی:کار04 09کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ 1 از هراحل 2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

- کفص ایوٌی- تِ کارگیری لثاس کار

- دستکص - کالُ ایوٌی - هاسک دٌّی 

- دقت ٍ صرفِ جَیی در هصرف اًرشی 

دقت در تٌظین هطعل ّا ٍ تِ حذاقل 

داضتي درک - coرساًذى تَلیذ گاز 

درست از سیستن سازهاًی

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

3
فعال سازی سیستن 

تَْیِ هطثَع تاتستاًی

- آچار فراًسِ - پیچ گَضتی- فاز هتر 

آٍٍهتر- اًثردست - آچار آلي 

 ساعت1: زهاى

غیرفعال سازی کاهل
غیرفعال کردى پوپ ّای - تستي ضیرّای لَلِ کطی آب سرد کٌٌذُ 

خاهَش کردى ترج خٌک کي- خاهَش کردى چیلر - تاتستاًی 

3 یا 2یا 1ًاتَاًی در اًجام هَارد غیر فعال سازی ًاقص

- فعال کردى پوپ ّای تاتستاًی - تازکردى ضیرّای آب سرد کٌٌذُ 

رٍضي کردى چیلر

2
غیرفعال سازی سیستن 

تَْیِ هطثَع تاتستاًی

- آچار فراًسِ - پیچ گَضتی- فاز هتر 

آٍٍهتر- اًثردست - آچار آلي 

 ساعت1: زهاى

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

فعال ٍ غیر فعال ًوَدى سیستن تَْیِ هطثَع زهستاًی ٍ تاتستاًی در فصل ّای : استاًذارد عولکرد کار

هَرد ًظر

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

1
فعال سازی سیستن 

تَْیِ هطثَع زهستاًی

ٍ- آٍٍهتر - فاز هتر  پیچ گَضتی دٍسَ

- آچار آلي - آچار فراًسِ - چْارسَ 

اًثردست

 ساعت1: زهاى

فعال سازی کاهل
فعال کردى پوپ ّای سیستن -تاز کردى ضیرّای لَلِ کطی آب گرم 

زهاى تٌذی کار هطعل-زهستاًی 

3 یا 2یا 1ًاتَاًی در اًجام هَارد فعال سازی ًاقص

فعال سازی کاهل

3 یا 2یا 1ًاتَاًی در اًجام هَارد فعال سازی ًاقص

غیرفعال سازی کاهل

غیر فعال سازی ًاقص

4
غیرفعال سازی سیستن 

تَْیِ هطثَع زهستاًی

- آچار فراًسِ - پیچ گَضتی- فاز هتر 

آٍٍهتر- اًثردست - آچار آلي 

 ساعت1: زهاى

5

غیرفعال سازی پوپ ّای - تستي ضیرّای لَلِ کطی آب گرم کٌٌذُ 

زهاى تٌذی گاز هطعل- سیستن زهستاًی 

3 یا 2یا 1ًاتَاًی در اًجام هَارد 

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

صرفِ- دقت در تٌظین هطعل ّا - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

جَیی در هصرف اًرشی

صرفِ جَیی در هصرف اًرشی- رعایت هَارد ایوٌی فردی 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۳۳



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

:کار05 09کذ کار
اًجام تٌظیوات دٍرُ

ای کٌترل ّا
هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

کالیثرُ ٍ تٌظین ًوَدى کٌترل ّای سیستن تَْیِ هطثَع را تِ صَرت دٍرُ ای ٍ در : استاًذارد عولکرد کار

زهاى هطخص در ضرکت یا کارگاُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

کٌترل آًتی فریس- 6کٌترل آب ترگطتی   - 5کٌترل فطار رٍغي   - 4کٌترل فطار زهاى  - 3کٌترل فطار کن  - 2کارگاُ  دارای هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع استاًذارد - 1 

کٌترل فطار َّا - 12کٌترل فطار گاز    - 11رلِ هطعل   - 10آکَستات دیگ  - 9آکَستات جذاری   - 8   (فلَ سَئیچ)کٌترل جریاى - 7

 ساعت9: زهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

(جذاکردى کٌترل از دستگاُ تراتر دستَرالعول )خاهَش کردى دستگاُ تا تَجِ تِ دستَرالعول سازًذُ - 1

آزهَى ّای تغییرات فطار، دها، ضذت جریاى ٍ سطح آب- 2 

ارسال کٌترل تِ ضرکت ریصالح تفسیر گسارش کالیثراسیَى- 3 

ًصة کٌترل تراتر دستَرالعول- 4 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

جذا کردى کٌترل از دستگاُ- 1 

تست کٌترل در کارگاُ- 2 

کالیثراسیَى کٌترل در ضرکت ّا- 3 

ًصة کٌترل رٍی دستگاُ- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

- ترهَهتر جیَُ ای زیر صفر- یخ- ظرف آب جَش- سین لخت کي- سین چیي- دم تاریک- اًثردست- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْار سَ- فازهتر- آچار لَلِ کطی- آچار فراًسِ- هَلتی هتر

کپسَل گاز تا فطار- فطارسٌج

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

0903 -45

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۳۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

:کار05 09کذ کار
اًجام تٌظیوات دٍرُ

ای کٌترل ّا
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

تَلیذ - هذیریت هَاد ٍ تجْیسات - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

 تا تٌظین دستگاُ ّاCOًطذى 

هذیریت هَاد ٍ تجْیسات تٌظین درست - رعایت هَارد ایوٌی فردی 

دستگاُ ّا

عذم رعایت هَارد ایوٌی

ًصة درست

ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًصة ًادرست  2 ٍ 3

جذا کردى درست
تستي درپَش در صَرت - جذاکردى  کٌترل -خاهَش کردى دستگاُ 

ًیاز

2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد جذا کردى ًادرست

1
ٍ خاهَش کردى دستگاُ 

جذا کردى کٌترل از 

دستگاُ

- آچار ریٌگی- آچار تخت- آچار فراًسِ

-پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْار سَ- آچار آلي

سین چیي-  فازهتر

 ساعت2: زهاى

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

کالیثرُ ٍ تٌظین ًوَدى کٌترل ّای سیستن تَْیِ هطثَع را تِ صَرت دٍرُ ای ٍ در : استاًذارد عولکرد کار

زهاى هطخص در ضرکت یا کارگاُ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ًصة کٌترل رٍی دستگا3ُ

- آچار ریٌگی- آچار تخت- آچار فراًسِ

- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- آچار آلي

سین لخت کي- سین چیي- فازهتر

 ساعت3: زهاى

4 ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد تست قاتل قثَل

ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد تست ًادرست  2 ٍ 3 ٍ 4

اتصال الکتریکی- ًصة  کٌترل ّا - خاهَش کردى دستگاُ 

تست کٌترل در کارگا2ُ

- ظرف آب گرم- پوپ تاد یا کپسَل ازت

هخسى آب- پوپ آب- ظرف یخ

 ساعت3: زهاى

تست درست
تست فطارسٌج ّا  ٍ کٌترل ّای - تست ترهَهترّا ٍ ترهَستات ّا

تست - تست فلَسَیچ ّا- تست کٌترل رطَتت ٍ رطَتت سٌج - فطار 

کٌترل ّای سطح

6

تِ کارگیری - هذیریت هَاد تجْیسات 

- کالُ ایوٌی - کفص ایوٌی - لثاس کار 

صرفِ جَیی در هصرف - هاسک دٌّی 

- اًرشی تا تٌظین درست دستگاّا ّا 

پیص گیری از - coتَلیذ ًطذى گاز 

 ّا در جCFCَاًتطار 

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 از هراحل2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۳۵



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

:کار06 09کذ کار
تست دٍرُ ای 

ّیذرٍستاتیک تَیلرّا
هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

آزهایص دٍرُ ای ّیذرٍستاتیک دیگ تخار تراتر تا تَصیِ ّای سازهاى ّای هلی : استاًذارد عولکرد کار

هرتثط

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

کارگاُ دارای دیگ تخار- 1 

پوپ افسایص فطار- 2

(لیسری)ٍسیلِ سٌجص ضخاهت - 3

دستگاُ ٍالس- 4

دستَرالعول هعتثر تست ّیذرٍستاتیک دیگ تخار- 5

   ساعت8: زهاى 

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تستي ضیرّای رفت ٍ ترگطت دیگ تراتر دستَرالعول سازًذُ ، کَر کردى ضیرّای رفت ٍ ترگطت تراتر دستَالعول  )جذاًوایی کٌترل ٍ تستي هحل کٌترل تراتر دستَرالعول سازًذُ - 1

(سازًذُ

(ٍصل کردى پوپ افسایص فطار تراتر دستَرالعول سازًذُ )پر کردى دیگ از آب تراتر دستَرالعول سازًذُ  - 2

(جَضکاری- ٍالس ًسدى - تعَیض لَلِ آتص خَار - کَر کردى لَلِ آتص خَار )ًطت یاتی- 3

ضخاهت سٌجی تراتر ضٌاسٌاهِ فٌی دستگاُ- 4 

تکویل فرم گَاّی سالهت دیگ تراتر فرم- 5

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

جذا سازی کٌترل ّای دیگ تخار- 1 

تاال تردى فطار داخل دیگ تخار- 2 

ًطت یاتی ٍ رفع عیة- 3 

ارائِ گَاّی سالهت- 4 

: ابسار ارزشیابی- 4

چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

- ًَارچسة- اًثردست- فازهتر- آچار فراًسِ- آچار آلي - آچار تَکس- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- اًَاع آچار لَلِ کطی - رکتی فایر جَضکاری- دستگاُ ٍالس- پوپ افسایص فطار

گَاّی تاییذ دستَرالعول تست ّیذرٍاستاتیک

1009:  تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۳۶



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیتتکٌسیي تَْیِ هطثَع:حرف31150493ِکذ حرفِ

:ٍظیف09ِکذ ٍظیفِ
ًگْذاری ، دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

:کار06 09کذ کار
تست دٍرُ ای 

ّیذرٍستاتیک تَیلرّا
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

ارائِ گَاّی سالهت4

- چک لیست - دستگاُ سٌجص ضخاهت 

دیگ تخار سالن

:زهاى

5

(تَسط ضرکت هعتثر)تکویل فرم سالهت دیگ - ضخاهت سٌجی تذًِ 

ًاتَاًی در اراِئ گَاّی سالهت

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

ارزضیاتی - تَجِ تِ صرفِ جَیی - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

عولکرد سیستن

تَجِ تِ صرفِ جَیی- رعایت هَارد ایوٌی فردی 

عذم رعایت هَارد ایوٌی

ًطت یاتی ٍ رع عیة ًاقص

4 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی در اًجام هَارد ًطت یاتی ٍ رع عیة ًادرست

ارائِ گَاّی سالهت

عذم ارائِ گَاّی سالهت

2 ٍ 1اًجام هَرد جذاسازی ترخی از کٌترل ّا

2 ٍ 1عذم تَاًایی در اًجام هَارد ًاتَاًی در جذاسازی کٌترل ّا

1
جذاسازی کٌترل ّای 

دیگ تخار

- آچار ریٌگی - آچار تخت - آچار فراًسِ 

فازهتر - پیچ گَضتی 

 ساعت1: زهاى

جذاسازی کٌترل- سرد کردى دیگ - خاهَش کردى دیگ جذاسازی ّوِ کٌترل ّا

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

آزهایص دٍرُ ای ّیذرٍستاتیک دیگ تخار تراتر تا تَصیِ ّای سازهاى ّای هلی : استاًذارد عولکرد کار

هرتثط

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ًطت یاتی ٍ رفع عیة3

- رکتی فایر جَضکاری- دستگاُ ٍالس

لَلِ آتص خَار 

  ساعت3: زهاى

ًطت یاتی ٍ رع عیة درست

تاال تردى فطار دیگ- هسذٍد کردى یا تستي ضیرّای رفت ٍ ترگطت افسٍدى فطار

2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًاتَاًی در افسٍدى فطار

4 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

2
هسذٍد کردى ضیرّای 

رفت ٍترگطت دیگ

آچار - لَلِ فَالدی- پوپ ٍ هخسى آب

آچار فراًسِ- گیرُ صحرایی- لَلِ گیر

 ساعت2: زهاى

- ٍالس زدى - ًصة لَلِ جذیذ - جذاکردى لَلِ هعیَب - ًطت یاتی 

جَضکاری

6

- کفص ایوٌی- تِ کارگیری لثاس کار 

دقت ٍ تَجِ تِ صرفِ- هاسک - عیٌک

ارزضیاتی عولکرد سیستن- جَیی 

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

4 ٍ 3 ٍ 2 1ٍ از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۳۷



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویر دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویر پکیج ضَفاش:کار01  10کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

یک کارگاُ استاًذارد- 1 

.کِ ًصة ضذُ تاضذ (في دار ٍ تذٍى هي)دٍ دستگاُ پکیج ضَفاش گازی دیَاری - 2 

دستَرالعول ضرکت سازًذُ- 3 

(...هثذل، ترهَکَپل، پوپ، هخسى اًثساط، ترد دیجیتال، ًوایطگر، سٌسَرّا ٍ )قطعات یذکی پکیج - 4 

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

تستي ضیرّای رفت ٍ ترگطت دیگ تراتر دستَرالعول سازًذُ ، کَر کردى ضیرّای رفت ٍ ترگطت تراتر دستَالعول  )جذاًوایی کٌترل ٍ تستي هحل کٌترل تراتر دستَرالعول سازًذُ - 1

(سازًذُ

(ٍصل کردى پوپ افسایص فطار تراتر دستَرالعول سازًذُ )پر کردى دیگ از آب تراتر دستَرالعول سازًذُ  - 2

(جَضکاری- ٍالس ًسدى - تعَیض لَلِ آتص خَار - کَر کردى لَلِ آتص خَار )ًطت یاتی- 3

ضخاهت سٌجی تراتر ضٌاسٌاهِ فٌی دستگاُ- 4 

تکویل فرم گَاّی سالهت دیگ تراتر فرم- 5

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

عیة یاتی- 1 

سرٍیس، تعَیض یا تعویر قطعِ هعیَب- 2 

راُ اًذازی ٍ تٌظین پکیج ضَفاش- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

هطاّذُ- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

هَاد - ٍسایل رسَب زدایی- پیچ گَضتی دٍ سَ ٍ چْارسَ- آٍٍهتر- فازهتر- اًثردست- آچار لَلِ گیر- آچار فراًسِ- آچار تخت- (زهیٌی یا دیَاری في دار یا تذٍى في)پکیج ضَفاش گازی 

عیة یاتی کاهپیَتری- دستَرالعول سرٍیس ٍ ًگْذاری ضرکت سازًذُ - رسَب زدایی 

:تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

عیة یاتی، سرٍیس ٍ راُ اًذازی تا دستگاُ پکیج ضَفاش، تعَیض قطعات تراتر اصَل : استاًذارد عولکرد کار

فٌی ضرکت سازًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۳۸



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویر دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویر پکیج ضَفاش:کار01  10کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 1ٍ از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

- دستکص- تِ کارگیری هاسک دٌّی

رعایت هَارد ایوٌی - عیٌک- لثاس کار

دقت در - هَارد ایوٌی دستگاُ - فردی 

  COتَجِ تِ ٍجَد گاز - تٌظین ضعلِ 

درست کاری ٍ- در خرٍجی دستگاُ 

کسة حالل

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

راُ اًذازی ٍ تٌظین ًْایی3
ضیرَّاگیر رادیاتَر- آٍٍهتر

 ساعت3: زهاى

راُ اًذازی درست

3 ٍ 1اًجام هَارد سرٍیس ٍ تعویر ًاقص

3 1ٍعذم تَاًایی هَارد ًاتَاًی در سرٍیس ٍ تعویر

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

2
سرٍیس ٍ تعویر ٍ 

تعَیض قطعِ هعیَب

- آچار ریٌگی- آچار تخت- فازهتر- آٍٍهتر

- لَلِ گیر- آچار فراًسِ- آچار آلي

ٍسایل رسَب - پیچ گَضتی- اًثردست

ًَار تفلَى- ترس سیوی- اسیذ- زدایی

 ساعت3: زهاى

سرٍیس ٍ تعویر کاهل

الکترٍد جرقِ- هثذل اٍلیِ - ضیر َّاگیری اتَهاتیک - سرٍیس هطعل 

في- هیلِ یًَیساسیَى - زى 

- سٌسَر آب هصرفی - هاًَهتر ٍ ترهَهتر - تعَیض سٌسَر آب ضَفاز 

ترد الکترًٍیک- سٌسَر حذ 

رسَب زدایی

تٌظین فطار -تٌظین دهای - راُ اًذازی پکیچ - آب اًذازی هذار رادیاتَر 

آهَزش هطتری- تٌظین ضعلِ - 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

عیة یاتی، سرٍیس ٍ راُ اًذازی تا دستگاُ پکیج ضَفاش، تعَیض قطعات تراتر اصَل : استاًذارد عولکرد کار

فٌی ضرکت سازًذُ

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

عیة یاتی1

دستگاُ عیة یاب - فازهتر- آٍٍهتر

کاهپیَتری

 ساعت2: زهاى

عیة یاتی کاهل

- عیة یاتی سیستن آب گرم رادیاتَر- عیة یاتی هسیر آب گرم هصرفی 

عیة یاتی هذار - عیة یاتی کٌترل ّا - عیة یاتی هذار الکتریکی 

سَخت 

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد عیة یاتی ًاقص

3 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی هَارد عیة یاتی غیر قاتل قثَل

راُ اًذازی قاتل قثَل

3 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی  هَارد ًاتَاًی در راُ اًذازی

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

-دقت در تٌظین ضعلِ - ایوٌی دستگاُ - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی

CO کن کردى تَلیذ 

دقت- رعایت هَارد ایوٌی فردی ٍ دستگاُ 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۳۹



ضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویر دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

:کار02  10کذ کار
تعویر هخازى کَیلی 

آب گرم
هْارتسطح ضایستگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

عیة یاتی ٍ تعویر هخسى آب گرم کَیلی تا رسَب زدایی ٍ تعَیض قطعات  تراتر : استاًذارد عولکرد کار

اصَل فٌی ٍ ایوٌی

:ًَتت اٍل :تاریخ ارزضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

فضای کارگاُ استاًذارد-1 

هخسى کَیلی آب گرم ایستادُ- 2 

دستگاُ تست فطار- 3 

دستگاُ رسَب زدایی- 4 

 ساعت4:  زهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تعَیض کَیل ، ترهین تذًِ-عیة یاتی ضیرّا ٍ آزهایص گرفتگی کَیل - عیة یاتی کَیل - عیة یاتی هخسى -  1

َّاگیری- آب اًذازی - ترهین تذًِ- تعَیض کَیل - رسَب زدایی - 2 

راُ اًذازی ًْایی- تست فطار کَیل - 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

عیة یاتی- 1 

تعَیض یا تعویر قطعِ ّای هعیَب- 2 

تٌظین ًْایی ٍ آب اًذازی ٍ راُ اًذازی ٍ آزهایص ًْایی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

جعثِ اتسار هٌاسة- سین لخت کي - سین چیي- اًثردست- فازهتر- آٍٍهتر- اتسار لَلِ کطی- اتسار جَش اکسی استیلي- رکتی فایر- اسیذ رسَب زدا-  پوپ اسیذ ضَیی

:تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۴۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارزضیاتیضوارُ هلی

:حرف72330191ِکذ حرفِ
کارگر هاّر تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L1سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویر دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گرٍُ کاری

:کار02  10کذ کار
تعویر هخازى کَیلی 

آب گرم
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیر فٌی 

تَجْات زیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگرش

- صرفِ جَیی - دقت - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فردی ٍ دستگاُ 

خَدهذیریتی

صرفِ جَیی- رعایت هَارد ایوٌی فردی ٍ دستگاُ 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فردی

قاتل قثَل

3  یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًادرست

2 ٍ 1اًجام هَارد عیة یاتی قاتل قثَل

2  یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد عیة یاتی ًادرست

عیة یاتی1
آچار لَلِ گیر- آچار فراًسِ

 ساعت1: زهاى

عیة یاتی کاهل
آزهایص -عیة یاتی ضیرّا - عیة یاتی کَیل - عیة یاتی هخسى 

گرفتگی کَیل

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

عیة یاتی ٍ تعویر هخسى آب گرم کَیلی تا رسَب زدایی ٍ تعَیض قطعات  تراتر : استاًذارد عولکرد کار

اصَل فٌی ٍ ایوٌی

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

راُ اًذازی ٍ تٌظین ًْایی3
اتسار لَلِ کطی- دستگاُ تست فطار 

 ساعت1: زهاى

درست

3 ٍ 1اًجام هَارد قاتل قثَل

2  یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًادرست

3 تا 1اًجام هَارد 

2
 تعویر یا تعَیض قطعِ

هعیَب

- پوپ رسَب زدا- رکتی فایر جَضکاری

اتسار لَلِ کطی- اسیذ رسَب زدایی 

 ساعت2:  زهاى 

عایق تٌذی- ترهین هخسى - تعَیض کَیل - رسَب زدایی درست

راُ اًذازی پوپ- َّاگیری - آزهایص فطار - آب اًذازی هذار رادیاتَر 

6

هاسک - تِ کارگیری  هاسک جَضکاری

- دستکص- عیٌک جَضکاری- تٌفسی

تَجِ تِ پرتَّای فراتٌفص ٍ- لثاس کار

خَد - صرفِ جَیی - دقت - هَاد اسیذی 

هذیریتی

عولکرد درست

عولکرد قاتل قثَل

عولکرد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارزضیاتی کار 
تلی
خیر

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 1ٍ از هراحل  2 کسة حذاقل ًورُ 

تَجْات زیست هحیطی ٍ ًگرش , تْذاضت , ایوٌی,  از تخص ضایستگی ّای غیر فٌی 2 کسة حذاقل ًورُ 

 از هراحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۴۱



ضوارُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کارگز هاّز تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

:کار03  10کذ کار
 تعویز دستگاّْای 

سزد کٌٌذُ تثخیزی
هْارتسطح ضایستگی

:شرايط اوجام كار -1

. فضای کارگاّی استاًذاردی کِ در آى یک کَلز  آتی ٍ تزج خٌک کي  ٍ سًت در آى ًصة ضذُ تاضذ ٍ رٍی ّز کذام تتَاى عیة هکاًیکی یا الکتزیکی گذاضت- 1 

 ساعت3/5: سهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

تعییي قطعِ هعیَب- عیة یاتی هذار هکاًیکی - عیة یاتی هذار تزقی -  1

تستي قطعِ سالن- تْیِ قطعِ سالن یا تعویز قطعِ هعیَب - تاس کزدى قطعِ هعیَب - 2 

کٌتزل کار دستگاُ- راُ اًذاسی الکتزٍفي ّا - راُ اًذاسی الکتزٍپوپ ّا - 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

عیة یاتی- 1 

تعَیض یا تعویز قطعِ هعیَب- 2 

راُ اًذاسی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

- اّن هتز- آچار لَلِ گیز- دریل- پَلی کص- اًثز قفلی- پزچ کي- قیچی- پیچ گَضتی- چکص- دم تاریک- آچار آلي- سین چیي- اًثزدست- فاسهتز- آچار تکس- آچار ریٌگی- آچار فزاًسِ

تزج خٌک کي- سًت- سین سیار کَلز آتی- سٌگ فزس- کواى ارُ

:تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

عیة یاتی ٍ تعویز دستگاُ ّای سزد کٌٌذُ تثخیزی اعن اس هکاًیکی ٍ الکتزیکی تزاتز : استاًذارد عولکزد کار

.اصَل فٌی ٍ ایوٌی

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۴۲



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف72330191ِکذ حزفِ
کارگز هاّز تاسیسات 

هکاًیکی ساختواى
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

:کار03  10کذ کار
 تعویز دستگاّْای 

سزد کٌٌذُ تثخیزی
هْارتسطح ضایستگی

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 1ٍ اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

- هاسک دٌّی- تِ کارگیزی لثاس کار

- ًزدتاى یا چْارپایِ- کفص ایوٌی

- درستکاری ٍ کسة حالل - دستکص 

دقت

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

راُ اًذاسی3

- دم تاریک - اًثزدست - آٍٍهتز - فاسهتز 

آچار فزاًسِ- پیچ گَضتی 

 ساعت5/0: سهاى

درست

ًاقص
تستي قطعِ- تْیِ قطعِ سالن - اًجام هَارد، تاس کزدى قطعِ هعیَب 

سالن

ًاتَاًی در تعَیض یا تعویز - 1عذم تَاًایی اًجام هَارد عیة یاتی ًادرست

راُ اًذاسی الکتزٍفي- راُ اًذاسی الکتزٍپوپ ّا  - 2، 1اًجام هَارد 

2
 تعویز یا تعَیض قطعِ

هعیَب

- پیچ گَضتی- اًثزدست- فاسهتز- آٍٍهتز

آچار - آچار فزاًسِ- پَلی کص- آچار آلي

پزچ کي- تزسًت- هتِ آٌّی- دریل- تخت

 ساعت2: سهاى

کاهل
- تْیِ قطعِ سالن یا تعویز قطعِ هعیَب- تاس کزدى قطعِ هعیَب 

تستي قطعِ ّا

کٌتزل کار دستگاُ- راُ اًذاسی الکتزٍفي ّا - راُ اًذاسی الکتزٍپوپ ّا 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

عیة یاتی ٍ تعویز دستگاُ ّای سزد کٌٌذُ تثخیزی اعن اس هکاًیکی ٍ الکتزیکی تزاتز : استاًذارد عولکزد کار

.اصَل فٌی ٍ ایوٌی

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

عیة یاتی1

- پیچ گَضتی- اًثزدست- فاسهتز- آٍٍهتز

آچار - آچار فزاًسِ- پَلی کص- آچار آلي

تخت

 ساعت1: سهاى

تعییي قطعِ هعیَب- عیة یاتی هذار هکاًیکی - عیة یاتی هذار تزقی کاهل

تعییي قطعِ هعیَب- عیة یاتی هذار تزقی یا عیة یاتی هذار هکاًیکی ًاقص

ًاتَاًی در عیة یاتیعیة یاتی ًادرست

قاتل قثَل

ًاتَاًی در راُ اًذاسی - 2 ، 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًادرست

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

کسة - درستکاری - دقت - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ دستگاُ 

حالل

دقت- رعایت هَارد ایوٌی فزدی ٍ دستگاُ 

عذم رعایت هَارد ایوٌی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۴۳



ضوارُ هلی

:حزف71270191ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویز في کَیل:کار04  10کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

عیة یاتی ٍ تعویز اًَاع في کَیل ّا تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ تَسط : استاًذارد عولکزد کار

ضزکت ساسًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

.کِ ًصة ضذُ تاضذ ٍ تتَاى رٍی آى عیة گذاضت (سهیٌی یا سقفی یا کاًالی)یک في کَیل - 1 

 ساعت4: سهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

(...اعن اس یاتاقاى ٍ تَش ٍ )عیة یاتی قسوت ّای گزدًذُ - عیة یاتی هذار تَْیِ -  عیة یاتی هذار دریي - عیة یاتی هذار آب - عیة یاتی هذار تزق- 1

ارسال تزای تعویز یا تْیِ قطعِ سالن ٍ تستي قطعِ سالن- تاس کزدى قطعِ هعیَب - تعییي قطعِ هعیَب - 2

کٌتزل کار دستگاُ- راُ اًذاسی الکتزٍفي - اتصال تزقی - آب اًذاسی ٍ َّاگیزی- تاس کزدى ضیزّای رفت ٍ تزگطت - 3

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

عیة یاتی- 1 

تعَیض یا تعویز قطعِ هعیَب- 2 

تٌظین ًْایی ٍ راُ اًذاسی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

پیچ گَضتی- آچار تخت- آچار فزاًسِ- ضیلٌگ راتط- پوپ اسیذضَیی- اسیذّای رسَب سدا- اًثزدست- هَلتی هتز- فاسهتز- اتشار لَلِ کطی فَالدی ٍ هسی- اتشار جَضکاری اکسی استیلي

:تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۴۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف71270191ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویز في کَیل:کار04  10کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

خَد هذیزیتی- دقت - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ 

رعایت هَارد ایوٌی فزدی ٍ دستگاُ

عذم رعایت هَارد ایوٌی فزدی

قاتل قثَل

5ٍ 3ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد غیز قاتل قثَل

3 تا 1اًجام هَارد قاتل قثَل

3 تا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًادرست

عیة یاتی1

- اًثزدست- فاسهتز- آٍٍهتز

سزعت سٌج َّا

 ساعت0/5: سهاى

درست
هذار - هذار آب - هذار َّارساًی - هذار الکتزیکی - اًجام عیة یاتی 

تخلیِ آب

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

عیة یاتی ٍ تعویز اًَاع في کَیل ّا تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ تَسط : استاًذارد عولکزد کار

ضزکت ساسًذُ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

تٌظین ًْایی ٍ راُ اًذاسی3
آچار فزاًسِ- اًثزدست - آٍٍهتز - فاسهتز 

ساعت0/5: سهاى

کاهل

3 تا 1اًجام هَارد قاتل قثَل

3 تا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًادرست

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

2
 تعویز یا تعَیض قطعِ

هعیَب

ٍسایل لَلِ - دستگاُ جَش اکسی استیلي

- پوپ رسَب سدایی- فاسهتز- کطی هسی

- آچار فزاًسِ- اًثزدست

 ساعت3: سهاى 

درست
-ارسال تزای تعویز - تاس کزدى قطعِ هعیَب - تعییي قطعِ هعیَب 

تْیِ قطعِ سالن تستي قطعِ سالن

اتصال - آب اًذاسی ٍ َّاگیزی - تاس کزدى ضیزّای رفت ٍ تزگطت 

کٌتزل کار دستگاُ- راُ اًذاسی الکتزٍفي - هذار تزقی 

6

هاسک - تِ کارگیزی عیٌک جَضکاری

تَجِ تِ. دستکص پالستیکی - تٌفسی

- دقت - پزتَّای هاٍراء تٌفص ٍ اسیذ 

خَد هذیزیتی- صزفِ جَیی 

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 1ٍ اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۴۵



ضوارُ هلی

:حزف71270191ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویز پوپ گزدش آب:کار05  10کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

فضای کارگاّی استاًذارد- 1 

پوپ ّای سهیٌی ٍ خطی ساًتزیفیَژ ًصة ضذُ در هذار کِ تتَاى رٍی آى عیة گذاضت ٍ رفع عیة ًوَد - 2

 ساعت4: سهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

عیة یاتی هکاًیکی ، عیة یاتی الکتزیکی- 1

تاس کزدى قطعِ هعیَب، ارسال تزای تعویز یا تْیِ قطعِ سالن، تستي قطعِ سالن- 2

گزیس کاری ، رٍغي کاری ، راُ اًذاسی، کٌتزل جْت گزدش، کٌتزل جزیاى هصزفی- 3

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

عیة یاتی- 1 

تعَیض یا تعویز قطعِ هعیَب- 2 

راُ اًذاسی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

- الکتزٍ پوپ خطی- الکتزٍ پوپ سهیٌی- پَلی کص- پیچ گَضتی- چکص- اًثز قفلی- آچار آلي - دم تاریک- اّن هتز- اًثزدست- فاسهتز- آچار فزاًسِ- آچار ریٌگی- آچار تکس-  آچار تخت

پیچ ٍ هْزُ ٍاضز فٌزی- ًَارتفلَى- ًَار چسة تزق- تلثزیٌگ- آچار لَلِ گیز

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 1003

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

عیة یاتی ٍ تعویز یک الکتزٍپوپ اعن اس هکاًیکی ٍالکتزیکی تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی: استاًذارد عولکزد کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۴۶



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف71270191ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویز پوپ گزدش آب:کار05  10کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 1ٍ اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

- کالُ ایوٌی- تِ کارگیزی لثاس کار

- دقت ٍ صزفِ جَیی - کفص ایوٌی 

ارسضیاتی عولکزد سیستن

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

راُ اًذاسی3

پوپ - رٍغي داى- فاسهتز- آٍٍهتز اًثزی

گزیس

 ساعت0/5: سهاى

راُ اًذاسی کاهل

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد تعَیض یا تعویز قاتل قثَل

3 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی در اًجام هَارد تعَیض یا تعویز ًادرست

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

2
 تعویز یا تعَیض قطعِ

هعیَب

سین لخت - سین چیي- فاسهتز- آٍٍهتز

- آچار تخت- آچار فزاًسِ- اًثزدست- کي

- آچار آلي- آچار ریٌگی- پیچ گَضتی

- چکص پالستیکی ٍ آٌّی- فَلی کص 

چسة آّي- سَّاى

 ساعت2/5: سهاى

تعَیض یا تعویز درست
تستي - تْیِ قطعِ سالن - ارسال تزای تعویز - تاس کزدى قطعِ هعیَب 

قطعِ سالن

کٌتزل جْت - راُ اًذاسی - َّاگیزی - گزیس کاری - رٍغي کاری 

کٌتزل ضذت جزیاى هصزفی- گزدش 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

عیة یاتی ٍ تعویز یک الکتزٍپوپ اعن اس هکاًیکی ٍالکتزیکی تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی: استاًذارد عولکزد کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

عیة یاتی1

آچار - آچار فزاًسِ- پیچ گَضتی- آٍٍهتز

چزاغ قَُ- آچار آلي- آچار ریٌگی- تخت

 ساعت1: سهاى 

عیة یاتی الکتزیکی- عیة یاتی هکاًیکی عیة یاتی کاهل

2 یا 1اًجام هَارد عیة یاتی ًاقص

2 یا 1عذم تَاًایی اًجام هَارد ًاتَاًی در عیة یاتی

راُ اًذاسی ًاقص

4ٍ 3ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد راُ اًذاسی ًادرست

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

- تَجِ تِ صزفِ جَیی - دقت - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی 

ارسضیاتی عولکزد سیستن

رعایت  ایوٌی فزدی ، دقت

عذم رعایت  ایوٌی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۴۷



ضوارُ هلی

:حزف71270191ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویز هطعل:کار06  10کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

عیة یاتی ٍ تعویز یک هطعل اعن اس هکاًیکی ٍ الکتزیکی تزاتز اصَل فٌی ٍایوٌی : استاًذارد عولکزد کار

تَصیِ ضذُ تَسط ضزکت ساسًذُ

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

. دیگ آب گزم کِ رٍی آى هطعل گاسی یا گاسٍئیلی ًصة ضذُ ٍ تتَاى رٍی آى عیة گذاضت-1 

 ساعت4: سهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

عیة یاتی هذار سَخت، عیة یاتی هذار الکتزیکی، عیة یاتی سیستن َّارساى، عیة یاتی هذار جزقِ، عیة یاتی سایز کٌتزل ّا- 1

تعَیض یا تعویز قطعِ ّای هزتَط تِ هذار سَخت، هذار جزقِ، هذار َّارساًی ٍ هذار کٌتزل ّا- 2 

تاس کزدى ضیز اصلی سَخت، کٌتزل هذار سَخت، کٌتزل هذار الکتزیکی، کٌتزل سطح آب، رٍضي کزدى هطعل، تٌظین تزهَستات، تٌظین ضعلِ- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

عیة یاتی- 1 

تعَیض یا تعویز قطعِ هعیَب- 2 

تٌظین ٍ راُ اًذاسی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

عولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

ًَار چسة تزق- ًَار آب تٌذی- سٌثادُ- تزس سیوی- آچار تخت- آچار ریٌگ- دستگاُ تست رلِ- فاسهتز- اًثزدست- آٍٍهتز- هطعل گاسٍئیلی - هطعل گاسی

:تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۴۸



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

:حزف71270191ِکذ حزفِ
کوک تکٌسیي تَْیِ

هطثَع
L2سطح صالحیت

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تعویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتعویز هطعل:کار06  10کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

- دقت در تٌظین - رعایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ 

هذیزیت هَاد ٍ تجْیشات

رعایت  ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ ، دقت در تٌظین

عذم رعایت  ایوٌی فزدی

راُ اًذاسی ًاقص

7 ٍ 6ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی اًجام هَارد راُ اًذاسی ًادرست

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَرد عیة یاتی ًاقص

3 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی هَارد عیة یاتی ًادرست

عیة یاتی1

- پیچ گَضتی- اًثزدست- فاسهتز- آٍٍهتز

آچار تخت- آچار فزاًسِ- آچار آلي

 ساعت1: سهاى 

عیة یاتی کاهل
عیة یاتی سیستن - عیة یاتی سیستن جزقِ - عیة یاتی هذار سَخت 

عیة یاتی رلِ-َّارساى 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

عیة یاتی ٍ تعویز یک هطعل اعن اس هکاًیکی ٍ الکتزیکی تزاتز اصَل فٌی ٍایوٌی : استاًذارد عولکزد کار

تَصیِ ضذُ تَسط ضزکت ساسًذُ

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

راُ اًذاسی3

آچار - چزاغ قَُ - قلن هَ- کف صاتَى

ًَار - پیچ گَضتی - آچار تخت- آلي

- فاسهتز - تفلَى  ٍ ًَار جسة تزق 

اًثزدست- آٍٍهتز 

 ساعت1: سهاى

راُ اًذاسی کاهل

3 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد تعَیض قاتل قثَل

3 ٍ 2 ٍ 1عذم تَاًایی در اًجام هَارد تعَیض ًادرست

7 ٍ 6ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد 

2
 تعویز یا تعَیض قطعِ

هعیَب

- پیچ گَضتی- اًثزدست- فاسهتز- آٍٍهتز

- آچار تخت- آچار فزاًسِ-  آچار آلي

دستگاُ تست  رلِ- سٌثادُ- تزس سیوی

 ساعت2: سهاى 

تعَیض درست
تعویز یا تعَیض قطعات - تعَیض یا تعویز قطعات هذار سَخت 

تعویز ٍ تعَیض رلِ- تعویز یا تعَیض سیستن َّارساى - سیستن جزقِ 

کٌتزل هذار الکتزیکی- کٌتزل ًطت سَخت - تاسکزدى ضیز اصلی 

- رٍضي کزدى هطعل - کٌتزل تاس تَدى دٍدکص - کٌتزل سطح آب 

(تٌظین َّا ٍ سَخت)کٌتزل ضعلِ 

6

- هاسک دٌّی-  تِ کارگیزی لثاس کار

جلَگیزی اس - دقت - کفص ایوٌی 

- هذیزیت هَارد ٍ تجْیشات - ضایعات

ایوٌی دستگاُ

عولکزد درست

عولکزد قاتل قثَل

عولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هعیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 1ٍ اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۴۹



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتؼویز چیلذ تزاکوی:کار07  10کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ػیة یاتی ٍ تؼویز یک دستگاُ چیلذ تزاکوی تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ: استاًذارد ػولکزد کار

ضزکت ساسًذُ ٍ راُ اًذاسی ٍ کٌتزل کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

. یک دستگاُ چیلذ تزاکوی کِ قاتلیت راُ اًذاسی داضتِ ٍ تتَاى رٍی آى ػیة گذاری ٍ رفغ ػیة ًوَد- 1 

 ساػت6: سهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

ػیة یاتی هذار الکتزیکی، ػیة یاتی هذار هادُ سزهاسا، ػیة یاتی کٌتزل ّا، ػیة یاتی هذار آب چیلز، ػیة یاتی هذار آب تزج خٌک کي ، ػیة یاتی کوپزسَر- 1

تؼَیض یا تؼویز اجشای هذارّای الکتزیکی، تؼَیض یا تؼویز اجشای هذار هادُ سزهاسا، تؼَیض یا تؼویز اجشای هذار آب چیلز، تؼَیض یا تؼویز اجشای هذار آب تزج- 2 

ٍکیَم ٍ ضارص هادُ سزهاسا، ضارص رٍغي، راُ اًذاسی الکتزٍپوپ ّا، راُ اًذاسی چیلز، تٌظین کٌتزل ّا، کٌتزل جزیاى تزق- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

ػیة یاتی- 1 

تؼَیض یا تؼویز قطؼِ هؼیَب- 2 

راُ اًذاسی هجوَػِ دستگاُ چیلز- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

ػولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

هَلتی هتز- ریٌگی ٍ تکس, آچار تخت- ًطت یاب- آچار ضیز سزٍیس- هاًیفَلذ ضارص- رٍغي کوپزسَر- هادُ سزهاسا - ٍکیَم پوپ- ٍسایل جَش کاری اکسی استیلي- چیلز تزاکوی

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 1008

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۵۰



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتؼویز چیلز تزاکوی:کار07  10کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

جلَگیزی اس ًطز  - رػایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ 

هَاد سزها سا در جَ

رػایت  ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ

ػذم رػایت  ایوٌی فزدی

راُ اًذاسی قاتل قثَل

7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3ػذم تَاًایی اًجام هَارد راُ اًذاسی ًادرست

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2اًجام هَارد ػیة یاتی ًاقص

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2ػذم تَاًایی اًجام هَارد ػیة یاتی ًادرست

ػیة یاتی1

- پیچ گَضتی- اًثزدست- فاسهتز- آٍٍهتز

ًطت یاب

 ساػت1: سهاى 

ػیة یاتی کاهل
ػیة یاتی کٌتزل ّا- ػیة سیکل تثزیذ - ػیة یاتی هذار الکتزیکی 

کٌتزل آب تزج-کٌتزل آب چیلز 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ػیة یاتی ٍ تؼویز یک دستگاُ چیلز تزاکوی تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ: استاًذارد ػولکزد کار

ضزکت ساسًذُ ٍ راُ اًذاسی ٍ کٌتزل کار

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

تٌظین ًْایی ٍ راُ اًذاسی3

- هادُ سزهاسا- هاًیفَلذ ضارص کپسَل

- سین چیي- آٍٍهتز- رٍغي کوپزسَر

ٍکیَم پوپ- فاسهتز

 ساػت2: سهاى

راُ اًذاسی درست

ٍ 1اًجام هَارد تؼَیض قاتل قثَل  2 ٍ 3 ٍ 4

ٍ 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد تؼَیض ًادرست  2 ٍ 3 ٍ 4

7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3اًجام هَارد 

2
 تؼویز یا تؼَیض قطؼِ

هؼیَب

ٍکیَم پوپ - ٍسایل جَش اکسی استیلي 

هاًیفَلذ - رٍغي کوپزسَر- هادُ سزهاسا- 

آچار تکس-آچار ریٌگی - آچارتخت - ضارص

 ساػت3: سهاى

تؼَیض درست

تؼویز یا تؼَیض اجشاء سیکل تثزیذ - تؼویز یا تؼَیض قطؼات الکتزیکی 

تؼویز یا تؼَیض قطؼات هذار آب چیلز - تؼویز یا تؼَیض کٌتزل ّا  - 

رسَب سدایی کٌذاًسز-تؼویز یا تؼَیض قطؼات هزتَط تِ آب تزج - 

راُ اًذاسی پوپ ّا- ضارص رٍغي - ٍکیَم یا ضارص هادُ سزهاسا 

-کٌتزل ًطاًگزّا پس اس راُ اًذاسی - تٌظین کٌتزل - راُ اًذاسی چیلز 

کٌتزل ضذت جزیاى

6

- کالُ ایوٌی-  تِ کارگیزی لثاس کار

پیص گیزی اس ًطز هَاد - کفص ایوٌی 

رػایت ایوٌی - سزهاسای فزئًَی در فضا 

دستگاُ

ػولکزد درست

ػولکزد قاتل قثَل

ػولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هؼیار ضایستگی اًجام کار  

 3 ٍ 2 1ٍ اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۵۱



ضواسُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حشف31150493ِکذ حشفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویش دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گشٍُ کاسی

هْاستسطح ضایستگیتؼویش چیلش جزتی:کاس08  10کذ کاس

:شرايط اوجام كار -1

. یک دستگاُ چیلش جزتی کِ قاتلیت ساُ اًذاصی داضتِ ٍ تتَاى سٍی آى ػیة گزاسی ٍ سفغ ػیة ًوَد- 1

 ساػت8: صهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ػیة یاتی هذاس هثشد ٍ جارب، ػیة یاتی هذاس آب چیلذ، ػیة یاتی آب تشج، ػیة یاتی هذاس تخاس، ػیة یاتی کٌتشل ّا ٍ هذاس الکتشیکی-1

تؼَیض یا تؼویش پوپ ّا، جَضکاسی، سسَب صدایی، سفغ کشیستالیضاسیَى- 2 

ٍکیَم سیستن، ضاسط سیستن، ساُ اًذاصی آب چیلذ ٍ آب تشج، ساُ اًذاصی سیستن ٍ تٌظین کٌتشل ّا- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

ػیة یاتی- 1 

تؼَیض یا تؼویش قطؼِ هؼیَب- 2 

ساُ اًذاصی چیلش- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

ػولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

تشس لَلِ هسی- تشس سیوی- سٍغي داى- آٍٍهتش- دستگاُ جَش کاسی تشق- اًَاع پیچ گَضتی- آچاس تخت ٍ سیٌگی ٍ تکس- هادُ سشهاصا- چیلش جزتی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 1007

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

ػیة یاتی ٍ تؼویش چیلش جزتی تشاتش اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ تَسط ضشکت : استاًذاسد ػولکشد کاس

ساصًذُ ٍ ساُ اًذاصی ٍ کٌتشل کاس

:ًَتت اٍل :تاسیخ اسصضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۵۲



:ًَتت اٍل:تاسیخ اسصضیاتیضواسُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حشف31150493ِکذ حشفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویش دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گشٍُ کاسی

هْاستسطح ضایستگیتؼویش چیلش جزتی:کاس08  10کذ کاس

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کاس)اسصضیاتی کاس 
تلی
خیش

:هؼیاس ضایستگی اًجام کاس  

 3 ٍ 2 1ٍ اص هشاحل  2 کسة حذاقل ًوشُ 

تَجْات صیست هحیطی ٍ ًگشش , تْذاضت , ایوٌی,  اص تخص ضایستگی ّای غیش فٌی 2 کسة حذاقل ًوشُ 

 اص هشاحل کاس2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

هاسک - تِ کاسگیشی ػیٌک هحافظ

- کالُ ایوٌی- هاسک جَضکاسی- تٌفسی

تَجِ تِ گاص ّای حاصل اص - دستکص

- صشفِ جَیی - دقت - جَضکاسی

حل هَضَػات فٌی- جلَگیشی اص ضایؼات 

ػولکشد دسست

ػولکشد قاتل قثَل

ػولکشد ًادسست

تٌظین ًْایی ٍ ساُ اًذاصی3

- پوپ ضاسط هادُ هثشد- پوپ ٍکیَم

کٌتشل ّای پوپ- آٍٍهتش

 ساػت2: صهاى

ساُ اًذاصی کاهل

5 ٍ 3 ٍ 2اًجام هَاسد تؼَیض یا تؼویش قاتل قثَل

5 ٍ 3 ٍ 2ػذم تَاًایی اًجام هَاسد  تؼَیض یا تؼویش ًادسست

5 ٍ 4 ٍ 3اًجام هَاسد 

2
 تؼویش یا تؼَیض قطؼِ

هؼیَب

سین لخت - سین چیي-فاصهتش- آٍٍهتش

- آچاس تخت- آچاس فشاًسِ- اًثشدست- کي

اًثش - پَلی کص- آچا سآلي- پیچ گَضتی

- پوپ سسَب صدایی- لَلِ گیش- فقلی

سکتی فایش جَضکاسی

 ساػت4: صهاى 

تؼَیض یا تؼویش دسست
- سسَب صدایی- جَضکاسی ٍ تؼویش لَلِ ٍ فلٌج - تؼَیض یا تؼویش پوپ

سفغ کشیستالیضاسیَى- تؼَیض یا تؼویش کٌتشل ّا

- تٌظین کٌتشل ّا ٍ ًطاًگشّا- ضاسط سیستن - ٍکیَم سیستن

ساُ اًذاصی آب چیلذ ٍ تشج- ساُ اًذاصی سیستن 

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ػیة یاتی ٍ تؼویش چیلش جزتی تشاتش اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ تَسط ضشکت : استاًذاسد ػولکشد کاس

ساصًذُ ٍ ساُ اًذاصی ٍ کٌتشل کاس

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ػیة یاتی1
آچاس سیٌگی- آچاس فشاًسِ - فاصهتش- آٍٍهتش

 ساػت2: صهاى 

ػیة یاتی کاهل
- هذاس آب تشج - هذاس آب چیلذ - ػیة یاتی هشتَط تِ هذاس هادُ سشهاصا

هذاس الکتشیکی- هذاس تخاس 

3ٍ 2 ٍ 1اًجام هَاسد  ػیة یاتی ًاقص

4ٍ 2 ٍ 1ػذم تَاًایی اًجام هَاسد  ػیة یاتی ًادسست

ساُ اًذاصی ًاقص

5 ٍ 4 ٍ 3ػذم تَاًایی اًجام هَاسد ساُ اًذاصی غیش قاتل قثَل

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیش فٌی 

تَجْات صیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگشش

جلَگیشی اص ًطش  - سػایت ّوِ هَاسد ایوٌی فشدی ٍ ایوٌی دستگاُ 

هَاد سشها صا دس جَ

سػایت  ایوٌی فشدی ٍ ایوٌی دستگاُ

ػذم سػایت  ایوٌی فشدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۵۳



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتؼویز دیگ تخار:کار09  10کذ کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-8ومًن برگ 

ػیة یاتی ٍ تؼویز دیگ تخار را تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ تَسط ضزکت : استاًذارد ػولکزد کار

ساسًذُ ٍ راُ اًذاسی ٍ کٌتزل کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

:شرايط اوجام کار -1

. یک دیگ تخار تا هتؼلقات کِ آهادُ راُ اًذاسی تَدُ ٍ تتَاى رٍی آى ػیة گذاری ًوَد ٍ آى را رفغ ػیة ًوَد- 1

 ساػت8: سهاى

:رييٍ اوجام کار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ کار / ومًوٍ - 2

تست ّیذرٍاستاتیک، تست کٌتزل سطح،  تست پزش سَئیچ، تاسدیذ اس قسوت ّای هختلف دستگاُ- 1

دالس سدى، رسَب سدایی،  تؼَیض کٌتزل ّا، تٌظین کٌتزل ّا ٍ تؼَیض یا تؼویز ضیزّا- 2

آب اًذاسی، تٌظین کٌتزل ّا، راُ اًذاسی هطؼل تا ضؼلِ کن، تاس کزدى ضیز اصلی تخار ٍ راُ اًذاسی هطؼل تا ضؼلِ سیاد ٍ تٌظین ًْایی- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد کار-  3

ػیة یاتی- 1 

تؼَیض یا تؼویز قطؼِ ّای هؼیَب- 2 

تٌظین ٍ آسهایص ًْایی ٍ راُ اًذاسی- 3 

: ابسار ارزشیابی- 4

ػولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام کار- 5

- تزس سیوی- فاسهتز- دم تاریک- هَلتی هتز- اًثزدست-  گزیس پوپ- گزیس ٍ رٍغي داى- دریل ٍ هتِ- قالٍیش- آچارّای تخت ٍ ریٌگی ٍ تکس- اتشار جَش کاری تزق ٍ گاس- دیگ تخار

جؼثِ اتشار هٌاسة- گزهاسٌج لیشری - ضخاهت سٌج- پوپ ّیذرٍاستاتیک- دستگاُ ٍالس

: تکالیف کاری مرتبط در گريٌ کاری- 6

 0906

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۵۴



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتؼویز دیگ تخار:کار09  10کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

- دقت در تٌظین - رػایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ 

صزفِ جَیی

رػایت  ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ

ػذم رػایت  ایوٌی فزدی

راُ اًذاسی ًاقص

4 یا 3 یا 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد راُ اًذاسی ًادرست

6 تا 3اًجام هَرد ػیة یاتی ًاقص

6 تا 3ػذم تَاًایی اًجام هَارد  ػیة یاتی غیز قاتل قثَل

ػیة یاتی1

- آٍٍهتز- فاسهتز- پوپ ّیذرٍاستاتیک

اًثزدست

 ساػت2: سهاى

ػیة یاتی کاهل
ًطت - تاسدیذ اجشای ًسَس- تست کٌتزل ّا - تست ّیذرٍاستاتیک 

تؼییي قطؼِ هؼیَب- ضخاهت سٌجی ٍرق - یاتی 

تحلیل استاودارد عملکرد کار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

ػیة یاتی ٍ تؼویز دیگ تخار را تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی تَصیِ ضذُ تَسط ضزکت : استاًذارد ػولکزد کار

ساسًذُ ٍ راُ اًذاسی ٍ کٌتزل کار

شرايط عملکردمراحل کار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

تٌظین ًْایی ٍ راُ اًذاسی3
اًثزدست- فاسهتز- دهاسٌج لیشری- آٍٍهتز

 ساػت2: سهاى

راُ اًذاسی کاهل

6 ٍ 5 ٍ 3 ٍ 1اًجام هَارد تؼَیض  قاتل قثَل

6 یا 5 یا 3 یا 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد  تؼَیض ًادرست

4 ٍ 3 ٍ 1اًجام هَارد 

2
 تؼویز یا تؼَیض قطؼِ

هؼیَب

- پوپ رسَب سدایی- دستگاُ ٍالس

ٍاضزّای آب تٌذ

 ساػت3: سهاى

تؼَیض درست

- جَضکاری هحل ًطت- تؼَیض لَلِ ّای آتص خَار - ٍالس سدى 

تؼَیض یا - آب تٌذی- رسَب سدایی - تؼَیض ًطاًگز یا کٌتزل ّا  

تؼویز ضیزّا

راُ اًذاسی اٍلیِ هطؼل- تٌظین کٌتزل ّا - آب اًذاسی 

تٌظین ًْایی- راُ اًذاسی ضؼلِ سیاد 

6

- چکوِ- تِ کارگیزی هاسک جَضکاری

في - دستکص- کفص ایوٌی- کالُ ایوٌی

تَجِ تِ پزتَّای فزاتٌفص ٍ- تَْیِ

صزفِ- دقت - اسیذّای رسَب سدا 

هذیزیت سهاى- جَیی 

ػولکزد درست

ػولکزد قاتل قثَل

ػولکزد ًادرست

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هؼیار ضایستگی اًجام کار  

4 ٍ 3 ٍ 2 1ٍ اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف کتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي کارداو   

۱۵۵



ضوارُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتؼویز َّاساس:کار10  10کذ کار

:شرايط اوجام كار -1

یک َّاساس ًصة ضذُ تِ سیستن َّا ٍ آب ٍ هذار تزق کِ تتَاى رٍی آى ػیة گذاضت ٍ رفغ ػیة ًوَد - 1 

 ساػت8: سهاى

:رييٍ اوجام كار/ مراحل پريشٌ / وقشٍ كار / ومًوٍ - 2

ػیة یاتی هذار َّارساًی، ػیة یاتی هذار اب کَیل ّا، ػیة یاتی هذار رطَتت سًی، ػیة یاتی هذار الکتزیکی- 1

تؼَیض یا ضست ٍ ضَی فیلتز َّا، تؼَیض ٍ تٌظین تسوِ، جذا کزدى ٍ ًصة الکتزٍهَتَرف تؼَیض هَتَر تذریجی، تٌظین لیٌکیج دهپز، تؼَیض ّیتز رطَتت سى، تؼَیض قطؼات - 2 

الکتزیکی

تاس کزدى ضیزّای رفت ٍ تزگطت، َّاگیزی کَیل، راُ اًذاسی سیستن رطَتت سى، راُ اًذاسی ضیز سِ راِّ هَتَر، تٌظین تزهَستات، راُ اًذاسی الکتزٍفي- 3 

:شاخص َای اصلی استاودارد عملکرد كار-  3

ػیة یاتی- 1 

تؼَیض یا تؼویز قطؼِ ّای هؼیَب- 2 

راُ اًذاسی ٍ تٌظین ًْایی َّاساس-  3 

: ابسار ارزشیابی- 4

ػولی- چک لیست- ضفاّی -  کتثی 

:ابسار ي تجُیسات مًرد ویاز اوجام كار- 5

چکص فلشی ٍ- تسوِ ٍ رٍغي داى- یاتاقاى- پَلی کص- ًَارچسة- آٍٍهتز- آچارّای لَلِ گیز- اًثزدست- فاسهتز- لَلِ گیز- آچار آلي- آچار فزاًسِ- اًَاع آچار تخت- َّاساس ًصة ضذُ 

جؼثِ اتشار هٌاسة... ضیلٌگ  ٍ - کوپزسَر تاد- پالستیکی

: تکالیف كاری مرتبط در گريٌ كاری- 6

 0504

ًام ٍ ًام خاًَادگی

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-8ومًن برگ 

تؼویز یک دستگاُ َّاساس را تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی پیطٌْادی ضزکت ساسًذُ در : استاًذارد ػولکزد کار

راُ اًذاسی ٍ کٌتزل کار

:ًَتت اٍل :تاریخ ارسضیاتی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۵۶



:ًَتت اٍل:تاریخ ارسضیاتیضوارُ هلی

L3سطح صالحیت تکٌسیي تَْیِ هطثَع:حزف31150493ِکذ حزفِ

:ٍظیف10ِکذ ٍظیفِ
تؼویز دستگاُ ّای 

تَْیِ هطثَع
گزٍُ کاری

هْارتسطح ضایستگیتؼویز َّاساس:کار10  10کذ کار

ومرٌرديف

3

2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

(ضایستگی اًجام کار)ارسضیاتی کار 
تلی
خیز

:هؼیار ضایستگی اًجام کار  

3 ٍ 2 1ٍ اس هزاحل  2 کسة حذاقل ًوزُ 

تَجْات سیست هحیطی ٍ ًگزش , تْذاضت , ایوٌی,  اس تخص ضایستگی ّای غیز فٌی 2 کسة حذاقل ًوزُ 

 اس هزاحل کار2کسة حذاقل هیاًگیي 

6

تِ کارگیزی ػیٌک سفیذ، کفص ٍ کالُ 

ایوٌی، لثاس کار، دقت، تَجِ تِ پزتَّای 

فزاتٌفص در جَضکاری، ارسیاتی ػولکزد 

سیستن

ػولکزد درست

ػولکزد قاتل قثَل

ػولکزد ًادرست

راُ اًذاسی َّاسا3

اتشار لَلِ- آچار فزاًسِ- فاسهتز- آٍٍهتز

اًثزدست- کطی

 ساػت3: سهاى

راُ اًذاسی کاهل

7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 2اًجام هَارد تؼَیض  قاتل قثَل

7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 2ػذم تَاًایی اًجام هَارد تؼَیض ًادرست

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 1اًجام هَارد 

2
 تؼویز یا تؼَیض قطؼِ

هؼیَب

اتشار لَلِ - آچار فزاًسِ- فاسهتز- آٍٍهتز

- پوپ رسَب سدایی- پیچ گَضتی- کطی

اًثزدست

 ساػت4: سهاى

تؼَیض درست

تؼویز الکتزٍهَتَر ٍ هذارّای آى ، سزٍیس سیستن َّارساًی

تؼَیض یا تؼویز ضیزهَتَری، رسَب سدایی کَیل، سزٍیس رطَتت سى، 

تؼویز یا تؼَیض کٌتزل ّا، سزٍیس دهپزّا

راُ اًذاسی هذار آب کَیل ، راُ اًذاسی هذار آب رطَتت سى، راُ اًذاسی 

هذار الکتزیکی ، تٌظین هذار الکتزیکی، تٌظین کٌتزل ّا

کٌتزل دتی َّا، کٌتزل صذا

تحلیل استاودارد عملکرد كار - 1-9ومًن برگ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

تؼویز یک دستگاُ َّاساس را تزاتز اصَل فٌی ٍ ایوٌی پیطٌْادی ضزکت ساسًذُ در : استاًذارد ػولکزد کار

راُ اًذاسی ٍ کٌتزل کار

شرايط عملکردمراحل كار

(...ابسار، مًاد، تجُیسات، زمان، مکان ي )
(ومرٌ دَی/ دايری/ شاخص َا)استاودارد وتايج ممکه

ػیة یاتی1

جذٍل - سزػت سٌج َّا- فاسهتز- آٍٍهتز

ّای ػیة یاتی ضزکت هزتَطِ

 ساػت1: سهاى

ػیة یاتی کاهل
ػیة یاتی هذار الکتزیکی ، ػیة یاتی هذار َّارساًی، ػیة یاتی سیستن 

رطَتت سًی، ػیة یاتی هذار آب

4 ٍ 2 ٍ 1اًجام هَارد ػیة یاتی ًاقص

4 ٍ 2 ٍ 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد  ًاتَاًی در ػیة یاتی

راُ اًذاسی ًاقص

5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 1ػذم تَاًایی اًجام هَارد ًاتَاًی در راُ اًذاسی

4

5

, ایوٌی, ضایستگی ّای غیز فٌی 

تَجْات سیست هحیطی ٍ, تْذاضت

ًگزش

ارسیاتی - دقت - رػایت ّوِ هَارد ایوٌی فزدی ٍ ایوٌی دستگاُ 

ػولکزد سیستن

دقت- رػایت هَارد ایوٌی فزدی ٍ دستگاُ 

ػذم رػایت  هَارد ایوٌی فزدی

 يزارت  مًز  ي پرير 

سازمان پصيَ  ي بروامٍ ريسی  مًزشی

د تر تالیف كتا  َای درسی  ىی ي حر ٍ ای ي كارداو   

۱۵۷



دهم له مرح 

ردارزشیابی نهایی تدوین حرهف استاندا

Final Development of Evaluation Occupational Standard

                                                                 
                         

    

          

                        
              

                                     
                         

     
                         

    

۱۵۸
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن- دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
 L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تزسین تیاى لَلِ کطی 

 پخص کٌٌذُ ّای گزهایی
0101 

2 

 :ًَتت 723331 :کذ کارگز تاسیسات  ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

5 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
:سطح 72330191 :کذ

L1

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
آهادُ ساسی تستز 

لَلِ کطی 
0201 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
کوک لَلِ کص سزٍیس ّا 

تَْیِ سطَح ٍ 
:ًَتت 723332 :کذ

3 

4 

5 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
:سطح 72330191 :کذ

L1

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ٍ آهادُ ساسی لَلِ

 فتیٌیگ
0202 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
لَلِ کطی سزٍیس 

تَْیِ ٍ هطثَع
 :ًَتت 723333 :کذ

3 

4 

5 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0203 لَلِ کص پخص گٌٌذُ ّا  1
2 

 :ًَتت 723334 :کذ لَلِ کص ضَفاص ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
:سطح 72330191 :کذ

L1
ّا

ار
 ک

 کذکار کار ردیف

1 
آسهایص آب تٌذی 

 سیستن لَلِ کطی 
0204 

2 
عایق کاری گزهایی 

 سیستن لَلِ کطی
0205 

 :کذ عایق تٌذ لَلِ ضغل/ًام گزٍُ کاری
723335 

:ًَتت

3 

4 

5 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0401 رادیاتَر ًصة 1

 0402 ًصة کٌَکتَر 2

 :ًَتت 723336 :کذ ًصة کٌٌذُ ضَفاص ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

5 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



۱۶۲

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
 L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک
 کذکار کار ردیف

1 
ًصة سیستن کف 

 گزهایی
0403 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
لَلِ کص سیستن کف 

 گزهایی
:ًَتت 723337 :کذ

3 

4 

5 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک

ردی

 کذکار کار ف

 0801 ًصة سیستن کف گزهایی 1
2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
ًصاب پکیج ضَفاص 

 دیَاری
:ًَتت 723338 :کذ

3 

4 

5 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



۱۶۳

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
 L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 1001 تعویز پکیج ضَفاص 1

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
تعویزکار پکیج ضَفاص 

 دیَاری
 :ًَتت 723339 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
:سطح 72330191 :کذ

L1

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

 کَلز آتی
0601 

2 

 :ًَتت 723340 :کذ تعویزکار دستگاُ تَْیِ ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



۱۶۴

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0301 ًصة سختی گیز 1
2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
هتصذی دستگاُ فیلتز 

 آب 
:ًَتت 723341 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
L1 :سطح 72330191 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0303 ًصة پوپ ّا 1

2 

 :ًَتت 723342 :کذ کارگز پوپ ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



۱۶۵

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
:سطح 72330191 :کذ

L1

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تزسین ًقطِ ّای 

 لَلِ کطی رایشرّا
0102 

2 
راُ اًذاسی پوپ ّای 

 سیزکَالتَر
0501 

 :ًَتت 723343 :کذ هتصذی حزارت هزکشی ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
:سطح 72330191 :کذ

L1

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة هخشى تَلیذ 

 آتگزم هصزفی
0302 

2 
تعویز هخشى 

 تحَیلی آب گزم
1002 

 :ًَتت 723344 :کذ هتصذی ضَفاص ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



۱۶۶

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کارگز هاّز تأسیسات 

 هکاًیکی ساختواى
:سطح 72330191 :کذ

L1

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
اًجام سزٍیس ّای 

 دٍرُ ای
0901 

2 

 :ًَتت 723345 :کذ تعویزکار تاسیسات ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



۱۶۷

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

  هذرک صالحیت حزفِ ای2-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
کارگز هاّز تاسیسات هکاًیکی 

 ساختواى

 72330191 :کذ
L1

 15 :ضغل/تعذاد گزٍُ کاری
تعذاد

 :کارّا
19 

 :سطح

 گَاّیٌاهِ ّا

 کذ کارّا ضغل/کذ گزٍُ کاری ضغل/ًام گزٍُ کاری ردیف
ضوارُ

گَاّیٌاهِ

تاریخ اعطای 

گَاّیٌاهِ

 0101 723331کارگز تاسیسات 1

 0201 723332 کوک لَلِ کص سزٍیس ّا ٍ تَْیِ هطثَع 2

 0202 723333 لَلِ کص سزٍیس ّا ٍ تَْیِ هطثَع 3

 0203 723334 لَلِ کص ضَفاص 4

 0204ٍ0205 723335عایق تٌذ لَلِ  5

 0401ٍ0402 723336 ًصة کٌٌذُ ضَفاص 6

 0403 723337 لَلِ کص سیستن کف گزهایی 7

 0801 723338 ًصاب پکیج ضَفاص دیَاری 8

 1001 723339 تعویزکار پکیج ضَفاص دیَاری 9

 0601 723340تعویزکار دستگاُ تَْیِ 10

 0301 723341 هتصذی دستگاُ فیلتز آب 11

 0303 723342 کارگز پوپ 12

 0102ٍ0501 723343 هتصذی حزارت هزکشی 13

 0302ٍ1002 723344 هتصذی ضَفاص 14

 0901 723345 تعویزکار تاسیسات 15

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء ٍ هْز

 .هطاغل سیز هجوَعِ هذرک اعطا هی گزدد/پس اس کسة توام گَاّیٌاهِ ّای گزٍّْای کاری: هعیار اعطای هذرک



168

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع 
L2 :سطح 71270192 :کذ

ّا
ار

 ک
 کذکار کار ردیف

 0304 ًصة دیگ آب گزم 1

2 

 :ًَتت 712731 :کذ هتصذی ًصة تاسیسات ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصثة هخشى 

 اًثساط
0305 

2 

 :ًَتت 712732 :کذ تعویزکار ضَفاص ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



169

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
L2 :سطح 71270192 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0206 ساخت کالکتَرّا 1

2 

 :ًَتت 712733 :کذ کالکتَرساس ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
لَلِ کطی 

 هَتَرخاًِ گزهایی
0207 

2 

 :ًَتت 712734 :کذ ضَفاص کار ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



170

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 

راُ اًذاسی سیستن 

تَْیِ هطثَع تا آب 

 گزم

0502 

2 

 :ًَتت 712735 :کذ هکاًیسیي تاسیسات ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ

 هطثَع
 :سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 

پَضص ًْایی 

هَتَرخاًِ تَْیِ 

 هطثَع

0306 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
عایق کار تجْیشات 

 حزارتی ٍ تَْیِ ٍ تثزیذ
 :ًَتت 712736 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



171

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
L2 :سطح 71270192 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0404 ًصة یًَیت ّیتز 1

2 
راُ اًذاسی یًَیت 

 ّیتز
0503 

 :ًَتت 712737 :کذ هکاًیک تَْیِ ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
L2 :سطح 71270192 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0405 ًصة في کَیل 1
 0504 راُ اًذاسی في کَیل 2

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
ًصة کار دستگاّْای 

خٌک کٌٌذُ ٍ تَْیِ
 :ًَتت 712738 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 

ًصة ٍ راُ اًذاسی 

پخص کٌٌذُ ّای 

 تاتطی

0802 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
ًصة پخص کٌٌذُ ّای 

 تاتطی
4  :ًَتت 712739 :کذ

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تزسین پالى لَلِ 

 کطی تَْیِ هطثَع
0103 

2 

 :ًَتت 712740 :کذ هتصذی تَْیِ ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 

ًصة ٍ راُ اًذاسی 

کَلز گاسی پٌجزُ 

ای 

0803 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
ًصاب ٍ تعویزکار 

کَلزّای گاسی پٌجزُ ای
 :ًَتت 712741 :کذ

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

 کَلزّای اسپلیت
0804 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
ًصاب ٍ تعویزکار 

 کَلزّای گاسی اسپلیت
 :ًَتت 712742 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ 

 هطثَع
L2 :سطح 71270192 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 1006 تعویز هطعل 1

2 

 :ًَتت 712743 :کذ تعویزکار هطعل ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ

 هطثَع
 L2 :سطح 71270192 :کذ

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 1004 تعویز في کَیل 1
 1005 تعویز پوپ گزدش آب 2

 :ًَتت 712744 :کذ تعویزکار پوپ آب ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت

کوک تکٌسیي تَْیِ

 هطثَع
:سطح 71270192 :کذ

L2

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تاسدیذ ادٍاری 

 دستگاّْا
0902 

2 
تعویز دستگاّْای 

 سزد کٌٌذُ تثخیزی
1003 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
سزپزست تاسیسات 

تزٍدتی ٍ حزارتی
 :ًَتت 712745 :کذ

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



176

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

  هذرک صالحیت حزفِ ای2-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 کوک تکٌسیي تَْیِ هطثَع

71270192 :کذ

L2
 15 :ضغل/تعذاد گزٍُ کاری

تعذاد

 :کارّا
19 

 :سطح

 گَاّیٌاهِ ّا

 کذ کارّا ضغل/کذ گزٍُ کاری ضغل/ًام گزٍُ کاری ردیف
ضوارُ

گَاّیٌاهِ

تاریخ اعطای 

گَاّیٌاهِ

 0304 712731 هتصذی ًصة تاسیسات 1

 0305 712732 تعویزکار ضَفاص 2

 0206 712733 کالکتَرساس 3

 0207 712734 ضَفاصکار 4

 0502 712735 هکاًیسیي تاسیسات 5

 0306 712736 عایق کار تجْیشات حزارتی ٍ تَْیِ ٍتثزیذ 6

 0503ٍ0404 712737 هکاًیک تَْیِ 7

 0405ٍ0504 712738 ًصة کار دستگاّْای خٌک کٌٌذُ ٍ تَْیِ 8

 0802 712739 ًصاب پخص کٌٌذُ ّای تاتطی 9

 0103 712740هتصذی تَْیِ 10

 0803 712741 ًصاب ٍ تعویزکار کَلزّای گاسی پٌجزُ ای 11

 0804 712742 ًصاب ٍ تعویزکار کَلزّای گاسی اسپلیت 12

 1006 712743 تعویزکار هطعل 13

 1004ٍ1005 712744 تعویزکار پوپ آب 14

 0902ٍ1003 712745 سزپزست تاسیسات تزٍدتی ٍ حزارتی 15

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگی

 اهضاء : تائیذ کٌٌذُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء ٍ هْز

 .هطاغل سیز هجوَعِ هذرک اعطا هی گزدد/پس اس کسة توام گَاّیٌاهِ ّای گزٍّْای کاری: هعیار اعطای هذرک
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0307 ًصة چیلز 1
2 

 :ًَتت 311531 :کذ ًصاب چیلز ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة کٌذالٌسَر 

 َّایی
0308 

 0309 ًصة تزج خٌک کي 2

 :ًَتت 311532 :کذ ًصاب تزج خٌگ کي ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0407 ًصة َّاساس  1
 1010 تعویزَّاساس 2

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
ًصاب ٍ تعویزکار 

 َّاساس
 :ًَتت 311533 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

 دستگاُ سًت
0603 

2 
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

 ایزٍاضز
0604 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
هکاًیک ٍ ًصاب تَْیِ

َّا ٍ سزهایص
 :ًَتت 311534 :کذ

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
لَلِ کطی هَتَرخاًِ 

 تَْیِ هطثَع
0310 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری

لَلِ کص ٍ ًصاب 

تاسیسات تَْیِ هطثَع 

 ساختواى

 :ًَتت 311535 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

 پکیج تَْیِ هطثَع
0807 

2 
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

تَْیِ هطثَع پایِ گاس 

 سَس

0808 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری

تعویزکارٍ ًصاب 

سیستن ّای گزهایطی ٍ

تَْیِ هطثَع

 :ًَتت 311536 :کذ
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تزسین کاًال کطی 

 تَْیِ هطثَع
0104 

2 
اجزای کاًال کطی 

 َّا
0606 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
کوک هکاًیک تَْیِ

 هطثَع ٍتثزیذ
 :ًَتت 311537 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0505 راُ اًذاسی چیلز 1

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
هکاًیک تَْیِ هطثَع ٍ

تثزیذ
 :ًَتت 311538 :کذ

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة دریچِ ّای 

 َّا
0406 

 0506 راُ اًذاسی َّاساس 2

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
هتصذی کٌتزل ٍ تٌظین 

 دستگاّْای تَْیِ
 :ًَتت 311539 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 1007تعویزچیلزتزاکوی  1

 1008 تعویز چیلز جذتی 2

 :ًَتت 311540 :کذ تعویزکارچیلز ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0701 ًصة دیگ تخار 1
2 

 :ًَتت 311541 :کذ هکاًیک دیگ تخار ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة هخشى 

 کٌذاًس
0703 

2 
ًصة پوپ ّای 

 کٌذاًس
0704 

 :ًَتت 311542 :کذ اپزاتَر دیگ تخار ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

 0702 ًصة هثذل گزهایی 1

2 
ًصة هخشى دی 

 اریتَر
0705 

 :ًَتت 311543 :کذ هتصذی دیگ تخار ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
L3 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
راُ اًذاسی سیستن 

 تخار
0706 

2 

 :ًَتت 311544 :کذ کٌتزلز دیگ تخار ضغل/ًام گزٍُ کاری
4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3
ّا

ار
 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تست دٍرُ ای 

ّیذرٍاستاتیک 

 تَیلزّا

0906 

 1009 تعویز دیگ تخار 2

 :ًَتت 311545 :کذ تعویز لَلِ ٍ دستگاُ تخار ضغل/ًام گزٍُ کاری
3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 

ًصة ٍ راُ اًذاسی 

کَلزّای داکت ٍ 

 اسپلیت

0805 

2 

ًصة ٍ راُ اًذاسی 

سیستن تَْیِ 

vrfهطثَع

0806 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
ًصاب کَلزّای داکت 

اسپلیت
 :ًَتت 311546 :کذ

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



185

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
ًصة ٍراُ اًذاسی 

 کَرُ َّای گزم
0602 

2 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
اپزاتَر دستگاّْای 

 گزهایی ٍ تَْیِ
 :ًَتت 311547 :کذ

3 

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 

تزسین ًقطِ ّای 

کاًال تخلیِ َّای 

آلَدُ

0105 

2 
ًصة ٍ راُ اًذاسی 

 َّاکص ّا
0605 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
هکاًیک دستگاّْای 

 هکٌذُ
 :ًَتت 311548 :کذ

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ



186

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تزسین ًقطِ ّای 

 هَتَرخاًِ تَْیِ هطثَع
0106 

2 

تزسین ًقطِ ّای 

جشئیات ًصة 

دستگاّْای تَْیِ

 هطثَع

0107 

 :ًَتت 311549 :کذ ًقطِ کص تاسیسات ضغل/ًام گزٍُ کاری
 0108 تطثیق ضزایظ اجزا ًقطِ 3

4 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ

دفتز تالیف کتاتْای درسی فٌی ٍ حزفِ ای ٍ کارداًص

 تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

 (ضغل/گزٍُ کاری)- گَاّیٌاهِ ضایستگی حزفِ ای1-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 :سطح 31150493 :کذ تکٌسیي تَْیِ هطثَع

L3

ّا
ار

 ک

 کذکار کار ردیف

1 
تْیِ ضٌاسٌاهِ ّای 

 فٌی دستگاّْا
0903 

2 
اًجام تعییزات 

 فصلی
0904 

 ضغل/ًام گزٍُ کاری
سزپزست تاسیسات 

هکاًیکی 
 :ًَتت 311550 :کذ

4 
اًجام تٌظیوات 

 دٍرُ ای کٌتزل ّا
0905 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء

 .ضغلی اعطا هی گزدد/پس اس کسة ضایستگی ّای توام کارّا، گَاّیٌاهِ گزٍُ کاری: هعیار اعطای گَاّیٌاهِ
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تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

  هذرک صالحیت حزفِ ای2-10ًوَى تزگ 

:ًام ٍ ًام خاًَادگی
ضوارُ 

:هلی
:تاریخ ارسضیاتی 

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 تکٌسیي تَْیِ هطثَع

31150493 :کذ

L3
 20 :ضغل/تعذاد گزٍُ کاری

تعذاد

 :کارّا
36 

 :سطح

 گَاّیٌاهِ ّا

 ضغل/ًام گزٍُ کاری ردیف
کذ گزٍُ 

 ضغل/کاری
 کذ کارّا

ضوارُ 

 گَاّیٌاهِ

تاریخ اعطای

 گَاّیٌاهِ

 0307 311531 ًصاب چیلز 1

 0308ٍ0309 311532 ًصاب تزج خٌک کي 2

 0407ٍ1010 311533 ًصاتة ٍ تعویزکار َّاساس 3

 0603ٍ0604 311534 هکاًیک ٍ ًصاب تَْیِ َّا ٍ سزهایص 4

5 
لَلِ کص ًصاب تاسیسات تَْیِ هطثَع 

 ساختواى
311535 0310 

6 
تعویز کار ٍ ًصاب سیستن ّای گزهایطی ٍ 

 تَْیِ هطثَع
311536 0807ٍ0808 

 0104ٍ0606 311537 کوک هکاًیک تَْیِ هطثَع ٍ تثزیذ 7

 0505 311538 هکاًیک تَْیِ هطثَع ٍ تثزیذ 8

 0406ٍ0506 311539 هتصذی کٌتزل ٍ تٌظین دستگاّْای تثزیذ 9

 1007ٍ1008 311540 تعویزکار  چیلز 10

 0701 311541 هکاًیک دیگ تخار 11

 0703ٍ0704 311542 اپزاتَر دیگ تخار 12

 0702ٍ0705 311543 هتصذی دیگ تخار 13

 0706 311544 کٌتزلز دیگ تخار 14

 0906ٍ1009 311545  تعویز لَلِ ٍ دستگاُ تخار 15

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء ٍ هْز

 .هطاغل سیز هجوَعِ هذرک اعطا هی گزدد/پس اس کسة توام گَاّیٌاهِ ّای گزٍّْای کاری: هعیار اعطای هذرک



188
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تذٍیي ًْایی استاًذارد ارسضیاتی حزفِ: هزحلِ دّن-دًیای کار

  هذرک صالحیت حزفِ ای2-10ًوَى تزگ 

:تاریخ ارسضیاتی :ضوارُ هلی:ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام حزفِ در سطح 

 :صالحیت
 تکٌسیي تَْیِ هطثَع

 :کذ
 20 :ضغل/تعذاد گزٍُ کاری31150493

تعذاد

 :کارّا
36 

 :سطح

 گَاّیٌاهِ ّا

 ضغل/ًام گزٍُ کاری ردیف
کذ گزٍُ 

 ضغل/کاری
 کذ کارّا

ضوارُ 

 گَاّیٌاهِ

تاریخ اعطای

 گَاّیٌاهِ

 0805ٍ0806 311546 ًصاب کَلزّایی داکت اسپلیت 1

 0602 311547 اپزاتَر دستگاّْای گزهایی ٍ تَْیِ 2

 0105ٍ0605 311548 هکاًیک دستگاّْای هکٌذُ 3

 0106ٍ0107ٍ0108 311549 ًقطِ کص تاسیسات 4

 0903ٍ0904ٍ0905 311550 سزپزیت تاسیسات هکاًیکی 5

21 

22 

23 

24

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاب

 اهضاء

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 : تائیذ کٌٌذُ

 اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :ارسضیاتی ًْایی

 اهضاء ٍ هْز

 .هطاغل سیز هجوَعِ هذرک اعطا هی گزدد/پس اس کسة توام گَاّیٌاهِ ّای گزٍّْای کاری: هعیار اعطای هذرک

16

17

18

19

20
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