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 فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :نام شغل 

    استانداردخالصه 

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

  : شغل مشخصات عمومي
  .آزمايشگاه  كارگاهي بتن كسي است كه بتواند از عهده تمام آزمايشهاي تهيه شده در استاندارد برآيدفن ورز 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با  شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

  طبق استاندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  : موزشيآ دوره طول
  ساعت     40       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     14      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     26     :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت     -       :       زمان سنجش مهارت        ـ

    :روش ارزيابي مهارت كارآموز
 %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1

  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
   %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  مرتبطليسانس  : تحصيالت حداقل سطح
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن: نام شغل
  فهرست توانايي هاي شغل

 عنوان توانايي رديف

  توانايي پيشگيري از حوادث و انجام كمكهاي اوليه  1
  توانايي  شناخت بتن  2
  توانايي آزمايش استاندارد براي تعيين دماي بتن سيمان پرتلندي تازه اختالط  3
  د براي نمونه گيري از بتن تازه اختالطتوانايي دستورالعمل استاندار  4
  توانايي روش استاندارد اندازه گيري براي اسالمپ بتن هيدورليكي  5
 راندمان و مقدار هواي بتناستاندارد براي تعيين جرم حجمي ، توانايي روش آزمايش   6
 قدار حباب هواي بتن تازه اختالط با روش فشاريتوانايي روش استاندارد براي تعيين م  7
  توانايي روش استاندارد براي تعيين حباب هواي بتن تازه مخلوط شده به روش حجمي  8
  توانايي روش آزمايش استاندارد براي ساخت وعمل آوري نمونه هاي بتن آزمايش و كارگاه  9
  ل سنگدانهتوانايي روش استاندارد براي تعيين وزن مخصوص و تخلخ  10
  توانايي تعيين مشخصات استاندارد بتن آماده و تازه اختالط  11
  توانايي شناخت تكنولوژي بتن  12
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :ام شغلن

  اهداف و ريزبرنامه درسي 
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي نظري

  12  11  1  توانايي پيشگيري از حوادث و انجام كمكهاي اوليه  1

        آشنايي با مقررات ايمني و حفاظت  عمومي در كارگاه  1-1

        آشنايي با وسايل آتش خاموش كن  2-1

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث  3-1

        آشنايي با وسايل كمكهاي اوليه  4-1

        شناسايي اصول انجام كمكهاي اوليه  5-1

        آشنايي با انواع حوادث ناشي از كار  6-1

        آشنايي با نحوه حمل بيمار  7-1

        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و انجام كمكهاي اوليه  8-1

  1  -  1   شناخت بتنتوانايي   2

        آشنايي با مصالح بتن  1-2

         آب وموارد افزودني شيميايي- سيمان– ماسه – شن -  

        آشنايي با تكنولوژي بتن  2-2

       آشنايي با ساخت بتن  3-2

        آشنايي با تعريف بتن تر وگذراو خشك   4-2

        شناسايي اصول شناخت بتن  5-2

 براي  تعيين دمـاي بـتن سـيمان          توانايي آزمايش استاندارد    3
  پرتلندي تازه اختالط

1  2  3  

        آشنايي با هدف كار  1-3

        آشنايي با اسناد مرجع  2-3

       آشنايي با اهميت وكاربرد آزمايش اختالط  3-3

        آشنايي با لوازم كار  4-3
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن: نام شغل
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 حشر شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول كاليبراسيون دماسنج  5-3

        شناسايي اصول نمونه برداري بتن  6-3

        شناسايي اصول پروسه اندازه گيري دما  7-3

        شناسايي اصول روش گزارش نويسي  8-3

        شناسايي اصول روش دقت و خطا  9-3

        رد براي تعيين دماي بتن سيمان پرتلندي تازه اختالطشناسايي اصول آزمايش استاندا  10-3

  3  2  1  توانايي دستورالعمل استاندارد براي نمونه گيري از بتن تازه اختالط  4

        آشنايي با هدف كار  1-4

        آشنايي با اسناد مرجع  2-4

        شناسايي اصل نمونه برداري  3-4

        شناسايي اصول روش عمكردكار  4-4

        ايي اصول دستورالعمل استاندارد براي نمونه گيري ازبتن تازه اختالطشناس  5-4

مپ بـتن سـيماني      استاندارد اندازه گيري براي اسال     توانايي روش   5
  هيدروليكي

1  2  3  

       آشنايي با هدف كار  1-5

        آشنايي با لوازم كار  2-5

        آشنايي با اسناد مرجع  3-5

        شناسايي اصول روش آزمايش  4-5

        آشنايي با مقصود وكاربرد  5-5

        شناسايي اصول گزار ش نويسي  6-5

        شناسايي اصول روش دقت و خطا  7-5

        شناسايي اصول روش پركردن و كوبيدن  8-5
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :ام شغلن

   اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        اسايي اصول روش پرداخت سطح اسالمپشن  9-5

        شناسايي اصول روش برداشتن اسالمپ  10-5

       شناسايي اصول روش خواندن اسالمپ  11-5

       ل روش استاندارد اندازه گيري براي اسالمپ بتن سيماني هيدروليكيوشناسايي اص  12-5

 اسـتاندارد بـراي تعيـين جـرم حجمـي ،            توانايي روش آزمايش    6
  مان و مقدار هواي بتنراند

1  2  3  

        آشنايي با هدف كار  1-6

        آشنايي با  اسناد مرجع  2-6

        آشنايي با عاليم اختصاري  3-6

        آشنايي با لوازم كار  4-6

        آشنايي با لغات كليدي  5-6

        شناسايي اصول نمونه گيري  6-6

        شناسايي اصول روش آزمايش  7-6

         كردن ظرف خاليهمسرشناسايي اصول   8-6

         شناسايي اصول پر كردن و كوبيدن در اليه مشخص بتن  9-6

        شناسايي اصول پرداخت سطح نمونه  10-6

        شناسايي اصول روش وزن كردن ظرف وبتن دورن آن  11-6

        شناسايي اصول روش محاسبات الزم  12-6

        شناسايي اصول روش دقت و خطا  13-6

راندمان ‘اصول روش آزمايش استاندارد براي تعيين جرم حجمي         شناسايي    14-6
  و مقدار هواي بتن
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي روش استاندارد براي تعيين مقدار حباب هواي بـتن تـازه              7
  فشارياختالط با روش 

2  3  5  

        آشنايي با لغات كليدي  1-7

        آشنايي با هدف كار  2-7

        آشنايي با اسناد مرجع  3-7

        ار كاربرددمق آشنايي با  4-7

       آشنايي باوسايل آزمايش  5-7

        شناسايي اصول تنظيم درجه بندي دستگاه  6-7

        شناسايي اصول تعيين ضريب تصحيح مصالح سنگي  7-7

        ناسايي اصول آماده كردن نمونه آزمايش بتنيش  8-7

         پركردن وكوبيدن در اليه مشخص بتن وصيقل كردن سطح ظرف-  

        شناسايي اصول روش تعيين مقدار هواي بتن  9-7

        شناسايي ضريب تصحيح مصالح سنگي  10-7

        شناسايي اصول روش محاسبات الزم  11-7

        طاشناسايي اصول روش دقت و خ  12-7

       شناسايي اصول روش استاندارد براي تعيين مقدار حباب هواي بتن تازه اختالط  13-7

توانايي روش استاندارد براي تعيين حباب هواي بـتن تـازه             8
  مخلوط شده به روش حجمي

1  -  1  

        آشنايي با هدف كار  1-8

        آشنايي با اسناد مرجع  2-8

        يشآشنايي با اهميت وكاربرد آزما  3-8

        آشنايي با تجهيزات الزم  4-8
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با كاليبره كردن دستگاه  5-8

        آشنايي با نمونه گيري از بتن تازه مخلوط شده  6-8

        آشنايي با روش اجراء  7-8

        آشنايي با روش محاسبات الزم  8-8

        شناسايي اصول روش استاندارد براي تعيين حباب هواي بتن تازه مخلوط شده به روش حجمي  9-8

توانايي روش ازمايش استاندارد براي سـاخت و عمـل آوري       9
  نمونه هاي بتن آزمايش  دركارگاه

1  3  4  

        آشنايي با هدف كار  1-9

        سنادمرجعآشنايي با ا  2-9

        آشنايي با مشخصات و كاربرد  3-9

        آشنايي با وسايل الزم  4-9

        شناسايي اصول روش نمونه هاي آزمايشي  5-9

        شناسايي اصول نمونه برداري بتن  6-9

        مقدار حباب هواو دما‘شناسايي اصول اسالمپ   7-9

        شناسايي اصول نمونه هاي قالب گيري  8-9

        يي اصول عمل آوريشناسا  9-9

ساخت وعمل آوري نمونه هـاي        براي  استاندارد  آزمايش  روش  اصول  شناسايي  10-9
  بتن آزمايشي دركارگاه

      

توانايي روش استاندارد براي  تعيين وزن مخصوص و تخلخـل             10
  سنگدانه ها

1  -  1  

        آشنايي با هدف كار  1-10

        آشنايي با اسناد مرجع  2-10

         با كلمات كليديآشنايي  3-10
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با واژه هاي فني  4-10
        آشنايي با اهميت وكاربرد  5-10

        آشنايي با وسايل كار  6-10

        آشنايي با نمونه گيري  7-10

        ايي با نمونه آزمايشآشن  8-10

        آشنايي با كاليبراسيون ظرف اندازه گيري  9-10

        آشنايي با انتخاب روش و تحقيق بتن 10- 10
        آشنايي با روش ميله كوبي 10- 11
        آشنايي با روش لرزش 10- 12
        آشنايي با روش ريختن بتن با بيلچه 10- 13

        آشنايي با انجام محاسبات الزم 10- 14
        آشنايي با گزارش نويسي 10- 15
        آشنايي با روش دقت و خطا 10- 16

        شناسايي اصول روش استاندارد براي تعيين وزن مخصوص و تخلخل سنگدانه ها 10- 17

  1  -  1  توانايي تعيين مشخصات استاندارد بتن آماده و تازه اختالط   11

        آشنايي با هدف  1-11
        مرجعآشنايي با اسناد   2-11
        آشنايي با معيار خريد  3-11
        آشنايي با موادومصالح  4-11
        آشنايي با اطالعات مربوط به دستور ساخت  5-11
        در اسالمپ) رواداري ( آشنايي با تلورانس   6-11
        آشنايي با بتن هوادار  7-11
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :نام شغل

 سي اهداف و ريزبرنامه در

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با اندازه گيري و توزين مواد مصرفي در بتن  8-11
        آشنايي با كارخانه بتن سازي  9-11

        آشنايي با مخلوط كن ها و همزن ها 11- 10

        شناسايي نحوه اختالط و تحويل بتن 11- 11

        غير همزنآشنايي با استفاده از تجهيزات  11- 12

        آشنايي با بازرسي از مصالح توليد و تحويل 11- 13

        آشنايي با بازرسي از بتن تازه و نمونه گيري 11- 14
        آشنايي با اسالمپ ومقدار هواي بتن 11- 15
        آشنايي با برگه ومشخصات بتن  11- 16
        آشنايي با مقاومت بتن 11- 17

        ت مقاومتي رابرآورده نكردهآشنايي با بتني كه مشخصا 11- 18
        شناسايي روشهاي نمونه گيري و آزمايش 11- 19
        شناسايي اصول تعيين مشخصات استاندارد بتن آماده  وتازه اختالط 11- 20

  3  1  2  توانايي شناخت تكنولوژي بتن  12

        آشناي با سيمان  1-12
        آشنايي با مالت و بتن  2-12
         موثر در مقاومت بتنآشنايي با عوامل  3-12
        آشنايي با عمل آوري ونگهداري بتن  4-12
        آشنايي با تاثير سن بتن  5-12
        آشنايي با مشخصات سيمان  6-12
        آشنايي با مقدار آب اختالط  7-12

        آشنايي با مقدار سيمان  8-12

        آشنايي با مشخصات سنگدانه ها  9-12
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  اه كارگاهي بتنفن ورز آزمايشگ :نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با حذف زمان اختالط 12- 10
        آشنايي با شرايط آزمايش و تست 12- 11

        آشنايي با هوازدايي در بتن 12- 12

        آشنايي با مواد افزودني و عملكرد آنها 12- 13

        روالنهاآشنايي با لوژ 12- 14

        آشنايي با نقش ميكروسيليس در بتن هاي بامقاوت باال 12- 15

        آشنايي با نسبت اختالط بتن 12- 16
        آشنايي با اصول اوليه قوام و كارآيي بتن 12- 17
        آشنايي با تست هايي براي سنجش كارآيي و قوام 12- 18
        آشنايي با روابط بتن اجراي تشكيل دهنده بتن 12- 19

        آشنايي با  الزامات شرايط آب و هوايي 12- 20
        آشنايي با الزامات جاي گيري يا جاي افتادن بتن 12- 21
        آشنايي با روشهاي طرح اختالط بتن 12- 22

        آشنايي با تشريح مراحل نسبتهاي اختالط يك مخلوط نسبي 12- 23

        آشنايي با آزمايشات نسبت و ضبط آنها 12- 24
        آشنايي با مقاومت هاي بتن سازه ها 12- 25

        آشنايي با ساخت  سازه هايي با بتن بادوام 12- 26

        شناسايي اصول شناخت تكنولوژي بتن 12- 27
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      وسايل آتش خاموش كن  1

     جزوات آموزشي  2

      وسايل كمك آموزشي  3

      جعبه كمكهاي اوليه  4

      تنب  5

      ماسه  6

      سنگ  7

      آب  8

      سطل  9

      ابزار و وسايل مورد نياز كار  10

      وسايل ايمني  11

      +18درجه سانتيگرادحساسيت49حرارت سنج از صفر تا   12

      بيل  13

      فورقون  14

      سرتاس  15

      كمچه  16

      اسفنج  17

      روكش پالستيكي  18

      اسالمپ  19

      صفحه زير اسالمپ  20

      خطكش مدرج  21

      ميله كوبنده  22

      ترازو  23

      ظروف نمونه برداري  24
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن: نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      ورق روسري پرداخت كننده  25

      تسمه آلومينيومي لبه زن  26

      ظرف هواسنج  27

      تيغه لب زن  28

      سرپوش هواسنج دار  29

       پالستيكيگسرن  30

      قالب استوانه اي نمونه  31

      روغن قالب  32

      درب قالب  33

      صندوق نگهداري قالب  34
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  فن ورز آزمايشگاه كارگاهي بتن :نام شغل 
 منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

 تها و منابع اينترنتيجزوات آموزشي و ساي 1

 

  

 


