
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهني پروفیل ساز پنجره و در کمک :دوره نام

  122222292222227: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط-1

 مربوطه شغل با متناسب: جسماني شرايط حداقل -

 كار سابقه سال 2 با سواد بي يا ابتدايي دوره پايان: تحصیلي مدرك حداقل -

 مرد: جنسیت -

 پروفيل ساز پنجره و در كار سابقه سال 5 يا( 3 درجه)  آهني پروفيل ساز پنجره و در كارگرعمومي گواهينامه داشتن :پیشنیاز دانش و مهارت-2

 آهني

 242: دوره مدت- 3

 مطالب مباني مفهوم به:  اصول/ كامل اطالعات داشتن مفهوم به: شناسايي/مقدماتي اطالعات داشتن مفهوم به: آشنايي: دوره محتواي-4

 كار انجام قدرت مفهوم به: توانايي/ نظري

 برش وآماده سازي قطعات جهت جوشکاري : خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي ايدوره ه-5

 دريافت كند.2كارآموز پس ازاتمام دوره وشركت درآزمون وكسب قبولي درآزمون كتبي ونظري مي تواند گواهينامه درجه :اعطائي مدرك- 6

 مهارت ديده بعد ازطي دوره مي توانددرسايررشته هاي جوشکاري شركت كرده ومهارت خودراكامل نمايد.: مهارت تكمیل و ارتقاء مسیر-7

 كارآموز مي توانددررشته آموزش ديده براي خودواحدتوليدي درب وپنچره ايجادنمايد ويادرشركت هاي توليذي: دوره شغلي اندازهاي چشم-8

 استادكاركاركند.مرتبط به عنوان 

 مهارت ديده مي تواندبه عنوان كارگرماهروبعد ازگذراندن كارورزي درشركتهاي ساختماني استخدام شود: دوره استخدامي اندازهاي چشم-9

 يکي ازاصول پايه واساسي درهنگام كاربايد رعايت اصول ايمني باشد:ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 



 

 نقشه کشي سازه: دوره نام

 377232292272227: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معیارهاي و شرايط-1

 سالمت كامل جسمي و ذهني: جسماني شرايط حداقل -

 ديپلم: تحصیلي مدرك حداقل -

 زن: جنسیت -

 نقشه كشي عمومي ساختمان: پیشنیاز دانش و مهارت-2

 ساعت 424: دوره مدت- 3

 ن فونداسيون ، ترسيمالوزه مشاغل عمران و ساختمان كه اين شغل وظايف ترسيم پحسازه شغلي است از  شنقشه ك: دوره محتواي-4

قابها و اسکلت بتن  ي و ديتايلهاي مرتبط و ترسيم تيرهاي مشبك وزاري و ترسيم نقشه هاي اسکلت بتني و فلگذيات و شناژ و اندازه زئج

اين شغل با مشاغلي مانند مهندسين  الن شاغ يرد. همچنينگنرم اففارهاي طراري صورت مي آرمه، طراري و پروژه پايان كار و است اده از 

 . معماري ، طراران نقشه ، پيمانکاران و . . . در ارتباطند

  Rvitنقشه كشي عمومي ساختمان ، نقشه كشي معماري ، نقشه كشي با اتوكد ، :  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5ا

 و فني مهارت گواهينامه اخذ به ميشود موفق برگزار سازمان توسط كه دوره پايان درآزمون قبولي از پس آموخته مهارت :اعطائي مدرك- 6

 .تئوري ميباشد و عملي صورت به آزمون .ميشود اي حرفه

 را مهارت تکميل و ارتقاء مسيرنقشه كشي سازه   دوره در شركت با يتوانند م آموختگان مهارت: مهارت تكمیل و ارتقاء مسیر-7

 اين دوره در جهت تکميل مهارتهاي ديپلم درسي نيز كاربرد دارد..كنند طي

پيمانکاري و مشاور ميتوانند بعنوان نقشه كش فاز دو به كمك نرم افزار  دفاتر فني مهندسي ، شركتهاي  :دوره در شغلي چشم اندازهاي-8

 اتوكد مشغول به كار شوند.

 مهارتباتوجه به گستردگي صنعت ساختمان  و نياز دفاتر فني مهندسي به وجود نقشه كش خبره    :دوره تخدامياس چشم اندازهاي-9

 نقشه كش فاز دو فعاليت كنند. يك عنوان به مي توانند آموختگان

نيز فرا بگيرند و  حداقل مطلوب است كاراموز در جهت تکميل مهارت خود ساير دوره هاي نقشه كشي را  :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11 

 يك از نرم افزار هاي معماري  را به صورت حرفه اي اموزش ببينند تا بازار كار بهتري داشته باشند.



 

 کمک متصدي متره وبرآورد:دوره نام

 377232292432227 :کداستانداردمهارتي وآموزشي

 :شرايطومعیارهاي پذيرش کارآموز-1

 كامل جسمي وروانيسالمت  :حداقل شرايط جسماني -

 ديپلم :حداقل مدرك تحصیلي -

 درحال حاضرآموزش اين دوره درمركزخواهران اراک فقط براي بانوان ارائه مي گردد. :جنسیت -

 فراگيري اين دوره آموزشي نيازبه پيش نيازندارد.:مهارت ودانش پیش نیاز-2

 ساعت آموزش عملي مي باشد.12آموزش نظري و ساعت33ساعت است كه شامل  723طول مدت دوره آموزشي :دوره مدت– 3

كارآموز نقشه خواني ساختمان رافراگرفته وبا محاسبه سطح وحجم ووزن مخصوص آشنامي شودوقادربه اندازه دراين دوره  :محتواي دوره-4

 گيري سطوح واحجام وبرآوردقيمت آنهامي باشد.

 ،متره وبرآورداحجام كار ومتره وبرآوردبانرم افزار متصدي متره وبرآوردشته هاي اين رشته بار :خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

 درارتباط مي باشد.

 به كارآموزان بعدازپايان دوره وموفقيت درآزمون تئوري وعملي مدرک كمك متصدي متره وبرآورد داده مي شود.:مدرك اعطائي– 6

تونندبافراگيري آموزشهاي متره وبرآوردبانرم افزار ومتره وبرآورداحجام كاربهه سطح افرادمهارت آموخته مي  :مسیرارتقاءوتكمیل مهارت-7

 مهارت باالتري درزمينه محسبات دست يابند.

باتوجه به استمرار ساختمان سازي دركشورفردآموزش ديده مي توانددرخانه،شركت هاي خصوصي ساختمان  :اندازهاي شغلي دوره چشم-8

 به عنوان مترور مشغول به كارشده ودرآمدزايي كند. ودفاترفني ادارات دولتي 

باتوجه به الزام متره كردن  درپروژه هاي دولتي فردمهارت آموخته مي تواندبه عنوان مترور دردفاترفني  :اندازهاي استخدامي دوره چشم-9

 ادارات دولتي مشغول به كارشود.

 

 


