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 درسی ريزیو برنامه پژوهش  ،دفتر طرح  يب  :نظارت بر تدوين محتوا و تصو
 7112-30-001-1:  شغل آموزش کد ملی شناسايی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسی ريزیو برنامه پژوهش  ،آدرس  دفتر طرح 

 طبقه اول  ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،   جنوبیخيابان خوش نبش ، خيابان آزادی   تهران ،

  66583628تلفن                                                    66583658      دورنگار

 RPC:iran tvto.irآدرس الكترونيكي : 

 

 : ساختمانرشته  سيون تخصصی برنامه ريزی درسیکمي اعضاء

 درسی طرح و برنامه ريزی  ،مديرکل دفتر پژوهش  رضا باجولوند

 طرح و برنامه ريزی  درسی ،پژوهش  رامک فرح آبادی معاون برنامه ريزی درسی

 ح و برنامه ريزی درسیطر ،بهزاد دست کشاورز مسئول گروه برنامه ريزی درسی صنعت ساختمان و معماری دفتر پژوهش 

 

 

 

 :  شغلآموزش همكار برای تدوين استاندارد حوزه های حرفه ای و تخصصی 

 مرکز تربيت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای  -

 کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور -

 فرآيند اصالح و بازنگری :  

- 

- 
 

متعلق به سازمان آموزش فنیی و حرفیه ای   کليه حقوق مادی و معنوی اين استاندارد 

 کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانونی است .
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 شايستگی  تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل  

 سابقه کار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلی آخرين مدرك تحصيلی  نام و نام خانوادگی رديف

 سال18 مربی عمران لیسانس حسین خورشادغالم 1

 سال 17 مربی معماری لیسانسفوق  سحر علوی زاده 2

 سال 12 مربی عمران لیسانس عباس قراگوزلو 3

 سال 14 مربی معماری لیسانس احمد معظمی گودرزی 4

 سال 18 مربی عمران لیسانس محمدنبی فالحی 5

 سال 17 مربی عمران فوق لیسانس علی رضا اصولی  6

 سال 18 مربی عمران لیسانس علی رضا نظیری 7

 سال18 مربی عمران لیسانس کریم کاظمی 8

 روابط عمومی فوق دیپلم احمد زارعی 9
دبیرکانون انجمن های صنفی 

 کارگران سراسر کشور
 سال 16

 سال 10 مسئول گروه عمران لیسانس بهزاد دست کشاورز 10
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 يا  وتتاا   ساتاندارد ررهاا اي ن  مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
صر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عنا

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي .  ات مورد نياز براي رسيدن بارداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     يي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هردارد كا در آن مشاغل خاص محيط واق
 با استتاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  نكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آ

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 ط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . توانايي انجام كار در محيط ها و شراي

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هي يك 

 مهارت : 
 هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  رداقل

 نگرش : 
 اخالق ررها اي مي باشد .   مجموعا اي از رهتارهاي عاطتي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و

 ايمني : 
 عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردي است كا 

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل : استاندارد آموزش نام 

 ( 3)درجه  کار بنای سفتکارگر عمومی 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

ساختمان می باشد که شامل شایستگی های صنعت از مجموعه مشاغل حوزه (  3) درجه  کار بنای سفتکارگر عمومی 

 ، ر کدردن مصدالح و حفد  و نگهدداری از آن هدا     بارگیری و بارانددازی و انبدا   ،تشخیص مصالح و ابزار کار و تجهیزات 

 سفتکار و  بنای سفتبا مشاغل کمک و  نظافت و پاکسازی کارگاه و ابزار و تجهیزات ، همکاری در ساخت انواع مالت

 کار در ارتباط می باشد.

 : ورودیويژگی های کارآموز 

 ر سال سابقه کا 3پنجم ابتدايی يا بيسواد با ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت کامل جسمانی و روانی :  و ذهنی توانايی جسمیحداقل 

 ندارد : مهارت های پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت      16طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      7 ی زمان آموزش نظری               :    

 تساع      9ی زمان آموزش عملی                :    

 ساعت      -کارورزی                       :    زمان ی 

  ساعت     - ی زمان پروژه                            :    

 بودجه بندی ارزشيابی ) به درصد ( 

 ٪25:  کتبی -

 ٪ 65 عملی : -

 ٪ 10 اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 سال سابقه کار  3لیسانس با  بقه کار یاسال سا 5دیپلم مرتبط با فوق 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحی ( :  ٭

کار در بازار کار  سفتکار و  بنای سفتاين شغل به عنوان نيروی کمكی و کارگر ساده جهت همكاری با کمک 

 مشغول ميباشد.

 

 

 

 

 اصطالح انگليسی استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهانی ( : ٭

 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 کار بنای سفتکمک -

 کار بنای سفت-

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلی از جهت آسيب شناسی و سطح سختی کار : ٭

 .طبق سند و مرجع .....................................              الف : جزو مشاغل عادی و کم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................                        ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 طبق سند و مرجع ........................................              ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

              د :  نياز به استعالم از وزارت کار   
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 شغل آموزش استاندارد 

 شايستگی ها  -

 عناوين رديف

 تشخیص مصالح و ابزار کار و تجهیزات 1

 و باراندازی و انبار کردن مصالح و حف  و نگهداری از آن ها بارگیری 2

 همکاری در ساخت انواع مالت 3

 نظافت و پاکسازی کارگاه و ابزار و تجهیزات  4
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تشخیص مصالح و ابزار کار و تجهیزات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 2 4 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

گچ و -انواع مالت –انواع آجر  2 دانش :

خاک و شن و -ماسه و سیمان

-تراز-شاقول-شمشه –آب 

-تخته زیرپایی -ماله -کمچه

 -بشکه زیرپایی -ریسمان کار

 –سطل  -استانبولی -دیلم

-بیل-شیلنگ تراز -فرقون

خرک های -کلنگ-تیشه بنایی

 -باالبرهای برقی-زیرپایی

 میخ -قرقره های دستی

    تشخیص مصالح -

    تشخیص ابزار کار-

    یانواع تجهیزات سفت کار -

    وسایل حفاظت ایمنی-

 2 مهارت :

    تشخیص شن از ماسه و انواع سیمان و انواع آجرها-

    تشخیص انواع ابزارهای کار بنایی-

    تشخیص متر و اجزاء آن-

    بکارگیری صحیح و ایمنی از ابزار کار و تجهیزات-

 نگرش :

 دقت در انتخاب مصالح-

 کارنظم و ترتیب در -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در استفاده از مصالح-

 رعایت ضوابط و دستورالعمل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت موارد زیست محیطی-

 دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیمانده از کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

مصالح و حف  و نگهداری از انبار کردن ارگیری و باراندازی و ب

 هاآن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 3 5 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

گچ و -انواع مالت –انواع آجر  2 دانش :

شن و خاک و -ماسه و سیمان

-تراز-شاقول-شمشه –آب 

-تخته زیرپایی -ماله -کمچه

 -بشکه زیرپایی -ریسمان کار

 –سطل  -استانبولی -دیلم

-بیل-شیلنگ تراز -فرقون

خرک های -کلنگ-تیشه بنایی

 -باالبرهای برقی-زیرپایی

 میخ -قرقره های دستی

    و کاربرد آن هاتشخیص انواع آجر -

    تشخیص ابزار کار و کاربرد آن ها -

تشخیص اصول انبار کردن مصالح و دسته بنددی آن هدا در   -

 محل کار

   

تشخیص نگهداری از مصالح در مقابل عوامل زیان آور جویی -

 گل الی( ،نم رطوبت  ،سرما،گرما،برف،)باران

   

 3 مهارت :

    شن و ماسه و سیمانتفکیک انواع آجر و مصالح -

    کردن و دسته بندی آن هاتفکیک انواع ابزار کار و انبار -

    نگهداری از مصالح در مقابل عوامل جوی زیان آور-

 نگرش :

 دقت در انتخاب مصالح-

 نظم و ترتیب در کار-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 در استفاده از مصالح رعایت نکات ایمنی و بهداشت-

 رعایت ضوابط و دستورالعمل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی-

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک نخاله و مصالح پرت پای کار و رعایت توجهات زیست محیطی در دفع آن ها-

 دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیمانده از کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 همکاری در ساخت انواع مالت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 2 4 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

گچ و -انواع مالت –انواع آجر  2 دانش :

شن و خاک و -ماسه و سیمان

-تراز-شاقول-هشمش –آب 

-تخته زیرپایی -ماله -کمچه

 -بشکه زیرپایی -ریسمان کار

 –سطل  -استانبولی -دیلم

-بیل-شیلنگ تراز -فرقون

خرک های -کلنگ-تیشه بنایی

 -باالبرهای برقی-زیرپایی

 میخ -قرقره های دستی

    روش ساخت انواع مالت-

    انواع مصالح در ساخت مالت ها-

    انواع مالت و نحوه ساخت آن ها-

    ماللت ها لهتشکمروش ترکیب نسبت مواد -

    موارد استفاده مالت ها و حمل مالت ها -

 2 مهارت :

    تشخیص ساخت انواع مالت ها-

    تعیین نسبت اختالط صحیح مصالح-

    حمل صحیح مالت ها -

 نگرش :

 دقت در انتخاب مصالح-

 م و ترتیب در کارنظ-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در استفاده از مصالح-

 رعایت ضوابط و دستورالعمل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت موارد زیست محیطی-

 ه از کار دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیماند-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  نظافت و پاکسازی کارگاه و ابزار و تجهیزات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

گچ و -انواع مالت –ر انواع آج 1 دانش :

شن و خاک و -ماسه و سیمان

-تراز-شاقول-شمشه –آب 

-تخته زیرپایی -ماله -کمچه

 -بشکه زیرپایی -ریسمان کار

 –سطل  -استانبولی -دیلم

-بیل-شیلنگ تراز -فرقون

خرک های -کلنگ-تیشه بنایی

 -باالبرهای برقی-زیرپایی

 میخ -قرقره های دستی

    نظافت و جمع آوری مصالح-

    رعایت نظم و ترتیب در اجرای کار-

    نظافت ابزار و تجهیزات در اتمام کار -

 2 مهارت :

    تشخیص نحوه نظافت مصالح-

    تشخیص موارد پاکسازی و تمیزی ابزار کار-

    تشخیص چیدمان ابزار کار به صورت منظم-

 نگرش :

 دقت در انتخاب مصالح-

 کارنظم و ترتیب در -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در استفاده از مصالح-

 رعایت ضوابط و دستورالعمل های ایمنی جهت جلوگیری از حوادث شغلی-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت موارد زیست محیطی-

 دفع صحیح و اصولی ضایعات باقیمانده از کار -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  رديف

  عدد برای هر کارگاه 4 فلزی خرک زیرپایی 1

  عدد برای هر کارگاه 1 استاندارد باالبر برقی 2

  عدد برای هر کارگاه 1 استاندارد قرقره دستی 3

  ای هر کارگاهعدد بر 4 - بشکه زیرپایی 4

  عدد برای هر کارگاه 4 متری 4چوبی  تخته زیرپایی 5

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات برای يک کارگاه به ظرفيت  -

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  رديف

  عدد برای هر نفر 100 سانتی متر 15و  10سفالی  آجر 1

  کیسه برای هر هنفر 2 کیسه ای گچ 2

  کیلو برای هر نفر 300 بار شور 2 ماسه 3

  کیسه برای هر نفر2 کیسه ای سیمان 4

  هر نفرکیلو برای 300 شکسته شن 5

  کیسه برای هر نفر 5 کیسه ای خاک 6

  لیتر برای هر نفر500 - آب 7

  ی هر نفرعدد برا1 بنایی ریسمان کار 8

  عدد برای هر نفر  100 سانتی 5 میخ 9

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15و يک کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يک نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  رديف

  نفرعدد برای هر 2 متری 3 4 × 4فلزی  شمشه 1

  عدد برای هر نفر  1 بنایی شاقول 2

  عدد برای هر نفر  1 سانتی 30 تراز 3

  عدد برای هر نفر  1 بنایی کمچه 4

  عدد برای هر نفر  1 بنایی ماله 5

  عدد برای هر نفر  1 - دیلم 6

  عدد برای هر نفر  1 - استانبولی 7

  عدد برای هر نفر  1 - سطل 8

  برای هر کارگاهعدد  4 - فرقون 9

  متر برای هر کارگاه50 - ششیلنگ تراز 10

  عدد برای هر نفر1 - بیل 11

  عدد برای هر نفر1 - تیشه بنایی 12

  عدد برای هر نفر1 - کلنگ 13

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 


