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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

     طبقه چهارم  -اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
  -اي كـشور  مـوزش فنـي و حرفـه    سـازمان آ   -نبش چهارراه خوش  

  1345653868: كدپستي               مجطبقه پن
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

WWW.IRANTVTO.IR      
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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 )3درجه ( كارگر عمومي نقشه بردار:                                             نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

  مفهوم قدرت انجام كار به :توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
 حمل و – فرمان پذيري –كارگر نقشه بردار راه كسي است كه بتواند از عهده همكاري در انجام متر كش 

 . نقل و ابزار و تجهيزات و كمكهاي اوليه و بكارگيري رفتار حرفه اي و كار آفريني برآيد 

   وروديويژگي هاي كارآموز
     سال سابقه کار ٣ با پايان دوره راهنمايي: يالت ميزان تحصحداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  موزشي آ دوره طول
  ساعت       27       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       15      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      12      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -    :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت        -    :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -         :     زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
 طابق با دستور العملهاي  دفتر سنجش و ارزشيابي مهارت  م

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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 )3درجه ( كارگر عمومي نقشه بردار:                                             نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  انايي در همكاري در انجام متر كشيتو  1
  توانايي فرمان پذيري   2
  توانايي حمل و نقل و دپو كردن وسايل نقشه كشي   3
 توانايي بكارگيري  ضوابط  ايمني و بهداشت كار در محيط كار   4
  توانايي بكارگيري رفتار حرفه اي  5
  توانايي كار آفريني   6
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 )3درجه ( كارگر عمومي نقشه بردار:                                             نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  توانايي در همكاري در انجام متر كشي  1

        آشنايي با انواع متر   1-1

         متر پارچه اي-  

        ي متر نوار-  

        شناسايي اصول نحوه صحيح متر گيري  2-2

         اصول صحيح متر گيري-  

        آشنايي با ژالون  3-2

        شناسايي اصول روش ژالون گذاري  4-2

         اصول ژالون گذاري-  

        شناسايي اصول روش صحيح متركشي  5-2

         اصول متركشي-  

        شناسايي اصول نحوه استقرار شاخص  6-2

        صول استقرار شاخص ا-  

        شناسايي اصول ميخ كوبي  7-2

         اصول ميخ كوبي-  

        شناسايي اصول عالئم گذاري و رنگ آميزي  8-2

        اصول عالئم گذاري و رنگ آميزي-  

  6  4  2  توانايي فرمان پذيري   2
        آشنايي با اهميت دستور مسئولين در نقشه برداري   1-2

        همكاري در پيشرفت كارآشنايي با اهميت   2-2
        آشنايي با اخالق اسالمي   3-2
        آشنايي با امانت داري   4-2
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 )3درجه ( كارگر عمومي نقشه بردار:                                             نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ئم  و زبان نقشه برداري آشنايي با عال  5-2
        شناسايي اصول فرمان پذيري   6-2

         اصول فرمان پذيري-  

  3  2  1  توانايي حمل و نقل و دپو كردن وسايل نقشه كشي   3
        آشنايي با وسايل نقشه كشي   1-3
         حمل  دوربين  صحيحآشنايي با روش  2-3
        آشنايي با روش صحيح حمل سه پايه   3-3
         مير آشنايي با روش صحيح حمل  4-3
آشنايي با روش صحيح حمل ابزار هاي نقشه برداري مورد نياز در يك   5-3

  عمليات 
      

 كردن  ابزار و تجهيزات در انبار نقشه دپونامگذاري و آشنايي با روش   6-3
  برداري 

      

        شناسايي اصول حمل و نقل وسايل  نقشه برداري   5-3

        حمل صحيح وسايل نقشه برداري در محل عمليات  جابجايي و -  

شناسايي اصول نگهداري و دپو كردن ابزار و تجهيزات نقشه برداري در   6-3
  انبار 

      

         روش صحيح نگهداري در انبار -  
        روش صحيح دپو كردن ابزار و تجهيزات در انبار   

محيط توانايي بكارگيري  ضوابط  ايمني و بهداشت كار در   4
 كار 

4  3  7  

        آشنايي با ضوابط  و دستورالعمل هاي ايمني   1-4

        آشنايي با حوادث  شغلي و علل بروز آنها   2-4

        آشنايي با وسايل  ايمني و حفاظتي بهداشت كار و كاربرد آنها   3-4
         لباس كار-  
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 )3درجه (  عمومي نقشه برداركارگر:                                             نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         كفش كار -  
         دستكش كار -  

شناسايي اصول پيشگيري  از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و   4-4
  بهداشت كار 

      

        ه آشنايي با عوارض جانبي و اصول انجام كمكهاي اولي  5-4

        آشنايي با آتش  سوزي و اصول آتش نشاني   6-4

        آشنايي با موارد ايمني  و كمك اوليه در برق گرفتگي   7-4

        )حفاظت و بهداشت ( آشنايي با فصل  چهارم قانون كار   8-4

  3  -  3  توانايي بكارگيري رفتار حرفه اي  5

        آشنايي با ويژگي اخالق اسالمي  1-5

         با ويژگي اخالق فرديآشنايي  2-5

        آشنايي با مسئوليت پذيري  3-5

        آشنايي با وجدان كاري  4-5

        آشنايي با انضباط كار  5-5

        آشنايي با روشهاي تسلط بر رفتار و حفظ خونسردي هنگام بروز حادثه  6-5

  5  1  4  توانايي كار آفريني   6

        ن شناسايي قوانين  كار جمهوري اسالمي ايرا  1-6

         شرايط كار– فصل سوم قانون كار -  

         شرايط كار– فصل سوم قانون كار -  

         آموزش و اشتغال –فصل پنجم قانون كار -  

         تشكيل كارگري و كارفرمايي – فصل ششم قانون كار -  

          مراجع حل اختالف - فصل نهم قانون كار -  

        شناسايي تشخيص  قراردادهاي كار   2-6
         قرار داد كار – فصل دوم قانون كار -  

  

 



 6

  
 )3درجه ( كارگر عمومي نقشه بردار:                                             نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         انواع پيمان نامه هاي كاري -  

        ار شناسايي تشخيص بيمه ك  3-6
         بيمه هاي مسئوليتي -  
          بيمه هاي اجتماعي -  

         بيمه هاي كار -  

        شناسايي مقررات عمومي محل كار   4-6

         ورود و خروج از محل كار -  

         زمانهاي استراحت -  

         هماهنگي  الزم با مسئوليتي  محل كار-  

        شناسايي اصول تشخيص روشهاي كاريابي   5-6

         شناخت روشهاي كاريابي -  

        شناخت موسسات كاريابي -  

        ....) اصناف و– انجمن ها –اتحاديه ها ( شناخت بنگاه هاي اقتصادي -  
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 )3درجه ( كارگر عمومي نقشه بردار:                                             نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ر ابزا‘ فهرست استاندارد تجهيزات
  

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
       متري 50متر پارچه اي 1
       متري فلزي 5متر 2
      ژالون3
      ميخ چوبي و فلزي 4
      رنگ 5

 

  

 


