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- خيابان آزادي-تهران : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر  
سـاختمان   -  تقاطع خوش و نـصرت      - شمالي  خوش خ

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

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR

خيابــان -تهــران :برنامــه ريــزي معاونــت پــژوهش و 
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي

  مجطبقه پن  -اي كشور رفهح
    66941272 :دورنگار               66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
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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  متصدي تعيين صورت وضعيت: 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
ن و مطابقـت بـا شـرايط عمـومي          ت وضعيت كسي است كه بتواند از عهده بررسـي پيمـا           متصدي تعيين صور  
مـت هـاي    يسب ق حـ ه بر ، محاسبه كار انجام شـد     اسبه مقادير مواد مصرفي طبق نقشه     ، مح پيمان، نقشه خواني  

، نقشه ها و انطباق آن با قيمتهاي پيمان، بكارگيري بخـشنامه هـا و               مندرج در پيمان، تشخيص نحوه تعميرات     
 .دستورالعمل و آئين نامه مقررات ساختمان سازمان برنامه و بودجه برآيد

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

  ندارد  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :آموزشي  دوره طول
  ساعت    77     :                 آموزش  دوره طول

  ساعت    29    :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     48    :             ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      - :   كارآموزي در محيط كارـ زمان 

   ساعت      - :                  پروژهاجراي ـ زمان 

       ساعت- :              زمان سنجش مهارت ـ

    :رزيابي مهارت كارآموزروش ا
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 2
  %10:   امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط: حداقل سطح تحصيالت 
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  متصدي تعيين صورت وضعيت: نام شغل 

 ي هاي شغل فهرست تواناي

  عنوان توانايي رديف

 توانايي بررسي و پيمان و مطابقت با شرايط عمومي پيمان  1

 توانايي نقشه خواني   2

  توانايي محاسبه مقادير مواد مصرفي در ساختمان هاي مختلف براساس نقشه كار   3
  ليه ضرايب تعرفه مت هاي مندرج در پيمان با احتساب كيي محاسبه كار انجام شده برحسب قيتوانا  4
  توانايي تشخيص نحوه تغييرات نقشه ها و انطباق آن با قيمتهاي پيمان   5
 ين نامه مقررات ساختماني سازمان برنامه و بودجه يتوانايي بكارگيري بخشنامه ها و دستورالعمل و آ  6
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  متصدي تعيين صورت وضعيت: نام شغل 

 برنامه درسي  يزاهداف و ر

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5  3  2  ت با شرايط عمومي پيمانقتوانايي بررسي و پيمان و مطاب  1

        آشنايي با انواع پيمان   1-1

        آشنايي با شرايط عمومي پيمان  2-1

        شناسايي اصول روش مطابقت پيمان با شرايط عمومي پيمان  3-1

        صول بررسي پيمان و مطابقت و شرايط عمومي پيمانشناسايي ا  4-1

  20  12  8  توانايي نقشه خواني  2

        آشنايي با نقشه هاي ساختماني  1-2

        آشنايي با پالنها و انواع آن  2-2

        آشنايي با نماها  3-2

        آشنايي با تير ريزي ها  4-2

        آشنايي با انواع پروفيل هاي ساختماني در نقشه  5-2

        آشنايي با نمودارها و عالمت ها در نقشه  6-2

        آشنايي با انواع دتايلها  7-2

        شناسايي اصول خواندن انواع پالن ساختماني نقشه  8-2

        شناسايي اصول خواندن انواع نماها در نقشه  9-2

        شناسايي اصول خواندن تير و ستونها در نقشه  10-2

        ني ساختمانشناسايي اصول نقشه خوا  11-2

توانايي محاسبه مقادير مـواد مـصرفي در سـاختمان هـاي              3
  مختلف براساس نقشه كار

7  13  20  

        آشنايي با نقشه كار  1-3

        آشنايي با روش محاسبه بنا  2-3

        آشنايي با مواد و مصالح مورد نياز تفكيك  3-3

        شناسايي اصول روش محاسبه و برآورد مواد مصرفي ساختمان  4-3
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  متصدي تعيين صورت وضعيت: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول روش محاسبه و برآورد مواد مصرفي برقي  5-3

        رفي تأسيساتشناسايي اصول روش محاسبه و برآورد مواد مص  6-3

        شناسايي اصول روش محاسبه و برآورد درصد ضايعات كار  7-3

اد مصرفي در ساختمانهاي مختلف بـر       شناسايي اصول محاسبه مقادير مو      8-3
  اساس نقشه كار

      

توانايي محاسبه كار انجام شده برحسب قيمتهاي مندرج در           4

  پيمان با احتساب كليه ضرايب تعرفه

8  12  20  

        آشنايي با نقشه كار  1-4

        آشنايي با پيمان و قيمتهاي مندرج در پيمان  2-4

        آشنايي با ضرايب تعرفه  3-4

        آشنايي با ميزان كار يك كارگر  4-4

        شناسايي اصول محاسبه حجم كار و نيروي انساني مورد نياز  5-4

        شناسايي اصول محاسبه هزينه ها بر اساس فهرست بها  6-4

        شناسايي اصول محاسبه كار براساس تعرفه هاي سازمان برنامه  7-4

شناسايي اصول نحوه اعمال ضريب جاري بر قيمت پايه براساس سازمان             8-4
  برنامه

      

9-4  
  

        ساس شاخص بهاي سازمان برنامهشناسايي اصول محاسبه هزينه ها برا

10-4  
  

تهـاي منـدرج در     شناسايي اصول محاسبه كار انجـام شـده برحـسب قيم          
  پيمان با احتساب كليه ضرايب تعرفه
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  متصدي تعيين صورت وضعيت: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

5  
  

توانايي تشخيص نحوه تغييرات نقشه هـا و انطبـاق آن بـا             
  قيمتهاي پيمان

3  5  8  

        آشنايي با نقشه كار  1-5

        شنايي با قيمتهاي پيمان آ  2-5

        شناسايي اصول نحوه تشخيص تغييرات در نقشه ها  3-5

        شناسايي اصول نحوه انطباق با قيمت پايه  4-5

شناسايي اصول نحوه تشخيص تغييرات در نقشه و نحوه انطباق با قيمت              5-5
  پايه پيمان

      

نامـه  توانايي بكارگيري بخشنامه ها و دسـتورالعمل و آئـين             6
  مقررات ساختماني سازمان برنامه و بودجه

1  3  4  

        آشنايي با بخشنامه هاي موجود سازمان برنامه  1-6

        آشنايي با دستورالعمل هاي اجرايي  2-6

        آشنايي با مقررات ملي ساختمان  3-6

        آشنايي با آئين نامه هاي اجرايي ساختمان سازمان برنامه و بودجه  4-6

ي اصول روش بكارگيري بخشنامه ها و دستورالعمل و آئين نامـه            شناساي  5-6
  مقررات ساختمان  
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  متصدي تعيين صورت وضعيت: نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 رديف مشخصات فني تعداد شماره

  1  شرايط عمومي پيمان   

  2  دفترچه پيمان   

  3   كمك آموزشيوسايل   

  4  نقشه كامل ساختمان   

  5  خط كش و وسايل مورد نياز كار   

  6  نقشه كار   

  7  ابزار و وسايل محاسبات   

  8  مصالح مورد نياز   

  9  ضريب تعرفه   

  10  فهرست بها   

  11  وسايل نوشت افزار   

  12  قيمتهاي مندرج در پيمان   

رات ملـي سـاختمان     كليه بخشنامه هـا و دسـتورالعمل هـا و مقـر              
  سازمان برنامه و بودجه

13  

  
  
 

  

 


