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عنوان رشته: نقشه کشی سازه

                                                                    0-4/1/44/23      کد استاندارد:

 ساعته جديد 400

 نام شركت كننده :                                   شماره داوطلبي :                            تاريخ آزمون :

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشيابي مهارتدفتر                             
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 2فرم 

 شغلي مهارت عملي ارزشيابي  

 

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته  

                                                                    0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 عملي ارزشيابيتوي فهرست مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ندارد دارد فهرست محتوي ديفر

  * ) كليات ( عمليارزشيابي  توضيح مختصر در مورد  1

  * ) آماده سازي تجهيزات ، فرم ارزيابي ، كارنامه و .... ( دستورات براي آزمونگر  2

3  
گززار  كزار و كليزات     ) دستورالعمل اجرايي  دستورات براي آزمون دهنده

 بي (محتواي ارزشيا
*  

  * عملي ) مرحله به مرحله ( انجام آزمونو زمانبندي  مراحل  4

  * فهرست تجهيزات و ابزار ) آزمونگر / آزمون دهنده (  5

  * فهرست مواد مصرفي  6

  * نقشه كار عملي  7

  * عمليكار كارنامه ارزشيابي  8
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 2فرم  

 شغلي مهارت عملي ارزشيابي  

 

 نقشه کشی سازه:   رشتهعنـوان   

   0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 )مشخصات و ويژگي كلي نقشه كار( عمليارزشيابي توضيح مختصر در مورد 

   

 خواسته ها:                                                                                                             

 به پالن داده شده: باتوجه-

 ضمنااسکلت ساختمان اسکلت فلزي مي باشد.

 است خواسته هاي زير: مطلوب

 نمره(21باجدول اهن مصرفي            )111/1پالن تيرريزي بامقياس -1

 نمره(15)                        21/1با مقياس فنداسيوناتصال پل به  پرسپکتيو-2

 مشخصات:

 11INP2ستون ها_

 11INPپل ها_

 11INPو11INPتيرهاي پوشش_

 سانتيمتر121*121*11ابعاد فنداسيون _

 سانتيمتر 51*51*5ابعادبيس پليت  _

 نمره(21)11/1در ان بامقياس ترسيم دتايل اتصال تيربه ستون بانحوه ارماتور گذاريمطلوبست -3

 مشخصات:

 cm11×11ابعادمقطع ستون-

  11عدد ميلگردنمره 1تعدادميلگردهاي ستون

 cm31×31اد مقطع تير  ابع-

 11عدد ميلگردنمره 1تعدادميلگردهاي تير-

 باشد.  مي11در تيرنمره  ادكا ميلگرد-

 مشخصات داده نشده در حدفني واصولي درنظر گرفته   شود.

 متر ترسيم شود1ارتفاع موردنظرازهر طرف-
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 متر ترسيم شود1طول تير مورد نظرازهر-

 نمره(11زير مي باشد.) ت يم كه داراي مشخصاانباري قراراست با اسکلت سوله بساز-1

 متر12طول دهانه-

 متر21طول انبار-

 متر5ارتفاع ستون-

 د.ي مي با شسايراندازه هاي داده نشده،در حدفني واصولي اختيار

 1:51ترسيم نما از قسمت دهانه سوله با مقياس  مطلوب است:

 

                                                                                                    

 Sc=11/1(مي باشد)به رو  پانير 11نمره تيراهن  مطلوب است،ترسيم نماي تير اهن النه زنبوري  -5

 نمره(11حفره ترسيم  شود.)1*حداقل 

 Sc=11/1مطلوب است ترسيم نماي دتايل سقف تيرچه بلوک با تمام مشخصات -1

 پالن فنداسيون با اتوكدمطلوب است ترسيم  -7
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 2-1رم ف

 مهارت شغلي عملي ارزشيابي  

 

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته  

                                                                      0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 دستورات براي آزمونگر

 

 نگر دراجراي آزمون بايد انجام دهد :كارهايي كه آزمو

 هماهنگي با ساير عوامل ) آزمونگران ( برگزار كننده آزمون  . -

دريافت مجموعه اطالعات ارزشيابي عملي مهارت شغل از مسئولين مربوطه .  -

تکميل و آماده سازي چيدمان تجهيزات و مواد بر اساس فهرست پيوست ارزشيابي عملي .  -

در دسترس قرار دادن ابزار و تجهيزات و ..... ( تجهيزات و ابزار و مواد بر اساس ‘ ذاري آماده سازي ) عيب گ -

دستورالعمل مربوطه . 

ابزار و مواد و نرم افزارهاي جديد و مشابه به آزمون دهنده ها . ‘ ارائه آموز  در خصوص تجهيزات  -

ها در هر مرحله .  تکثير فرمهاي ارزشيابي ) دستورالعمل ( هر مرحله به آزمون دهنده -

تحويل فرمهاي ارزشيابي )دستور العمل ( هر مرحله به آزمون دهنده ها در هر مرحله .  -

ارزشيابي مرحله اي )پاياني ( محصول ) فرآيند ( كار براي فرمهاي زمان بندي و بارم بندي .  -

تکميل كارنامه ارزشيابي عملي .  -

. با لباس كار مناسب در محل آزمون حضور يابد  -

با نظارت كامل در طي انجام كار نکات ايمني و حفاظتي كامالً رعايت شود .  -

در صورت بروز حادثه و سانحه ضمن قطع آزمون كمك رساني الزم را انجام دهد .  -

شيابي . زعکس و ساير اسناد الزم آزمون دهنده از ابتدا تا انتهاي ار‘ كنترل مشخصات  -

- 

- 

- 

 آزمون نبايد انجام دهد : كارهايي كه آزمونگر در اجراي 

به هيچ سؤال آزمون شونده پاسخ داده نشود .  -

از آزمون شونده سؤاالت شفاهي در مورد پروژه عملي يا خارج از موضوع پرسيده نشود .  -

از تلفن همراه در محل ارزشيابي استفاده نشود .  -

برنامه زمان بندي تغيير داده نشود .  -

ج نشود . در طي برگزاري ) كارگاه ( خار -

لي كه منجر به عدم كنترل كامل آزمون دهنده و مراحل انجام كار شود در طي مدت برگزاري آزمون از هر عم -

خودداري ورزد . 

- 
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 2-2فرم 

 مهارت شغلي عملي ارزشيابي  

 

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته  

   0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

                                                                           )كارهايي كه آزمون دهنده براي اجراي نقشه كارعملي بايد انجام دهد (زمون دهنده  براي آ الزم  دستورات

 

 موارد زير قبل از شروع كار به آزمون دهنده توصيه و يادآوري شود : 

 

آزمون عملي  رعايت كامل موارد ايمني و حفاظتي در حين -

استفاده از لباس و كفش و ساير تجهيرات انفرادي ايمني مورد نياز  -

توجه به دستورات آزمونگران در طي انجام ارزشيابي  -

مطالعه كامل دستورالعمل هاي ويژه آزمون دهندگان  -

رعايت اصول ايمني در حين كار با ابزار و تجهيزات و استفاده اصولي از آنها  -

رعايت مراحل انحام كار بر اساس دستورالعمل هاي اراده شده و يا مندرج در استاندارد -

رعايت محدود زمان تعيين شده مندرج در فرمها و دستورالعمل ها -

عدم گفتگو ) طرح سؤال شفاهي ( با آزمونگران و ساير عوامل حاضر در ارزشيابي عملي در هر خصوص  -

ارزشيابي تا پايان آن تحويل تلفن همراه از زمان آغاز  -

دريافت دستورالعمل انجام كار عملي در هر مرحله  -

تکميل فرمهاي گزار  كار و تحويل آن به آزمونگر ) آزمونگران ( مربوطه  -

نحوه اعالم پايان كار در مرحله و تحويل آن به آزمونگر مربوطه  -

عات و فرمهاي ارزشيابي كنترل مشخصات خود با مشخصات خود با مشخصات مندرج در مجموعه اطال -
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2-3فرم 

 مهارت شغلي            عملي ارزشيابي  

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته      

   0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 عملي  انجام آزمون و زمانبندي  مراحل

 

 ساعت /

 روز

 

9-  1 
9:31-9 11:31-9:31 11-11:31 

 

 

 روز اول

 

 

 

 

پرسپکتیو اتصال پل به  پالن تیرریزیترسيم 

فنداسیون
 دتایل اتصال تیربه ستون

 سولهی ترسیم نما

 

11:31-11 12:31-11:31 13:31-12:31  

ترسیم نمای تیر اهن النه 

 زنبوری
ترسیم نمای دتایل سقف 

 تیرچه بلوک
ترسیم پالن فنداسیون با 

 اتوکد
 

     دومروز

   سوم روز

  

 چهارم روز

 

 

 

 

 

 

  



                                                    

8 

 3فرم 

 مهارت شغلي عملي ارزشيابي  

 

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته  

   0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 آزمونگر                         آزمون دهندهمورد نياز براي هر و ابزار فهرست تجهيزات                 

 مالحظات تامين كننده واحد دادتع مشخصات فني نام تجهيزات/ ابزار رديف

    عدد1  ميز نقشه كشي  1

    عدد1  خط كش تي  2

    عدد1  5/1اتود   3

    عدد1  شابلون اعداد  4

    عدد1  شابلون دايره  5

    عدد1  شابلون مربع  6

    عدد1  اشل  7

    عدد1  درجه 15و 31گونيا   8

    عدد1  كامپيوتر  9

11        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

21        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

31        
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 1فرم

                                                 
 مهارت شغلي عملي ارزشيابي

 

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته  

   0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 براي هرآزمون دهنده  فهرست مواد مصرفي

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فني نام مواد مصرفي رديف

   عدد1 كاغذي  چسب  1
برگ A3  1كاغذ   2

 برگ

 

   عدد 1  پاک كن  3
   ابسته HB مغز اتود  4
   عدد1  ميز نقشه كشي  5
   عدد1  خط كش تي  6
   عدد1  5/1 اتود  7
   عدد1  شابلون اعداد  8
   عدد1  شابلون دايره  9
  عدد1  شابلون مربع  11
  عدد1  اشل  11
  عدد1  درجه 15و 31گونيا   12
  عدد1  كامپيوتر  13
14     
15     
16     
17     
18       
19       
21      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27     
28     
29     
31     
31     
32     
33     
34     
35     
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 5فرم 

 مهارت شغلي عملي ارزشيابي  

 

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته  

   0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 ( ارزشيابي عملينقشه كار عملي )

                                                                                                                                     

                    

+20

                              
 

 همکفپالن 
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 1فرم 

 مهارت شغلي عملي ارزشيابي  

   

 نقشه کشی سازه:   عنـوان رشته  

   0-4/1/44/23 کد استاندارد:          

 تاريخ آزمون :                             شماره داوطلبي :                                                        نام شركت كننده :                 

 عمليكارارزشيابي  )بارم نمره ( امتياز

 عملي كار كارنامه ارزشيابي

 شزززرح كزززار ) توانايي ( رديف

 

 

 

 

 بزززارم

 برمبناي صد

 

 

 

 

 

 

بر مبناي 

 صد

 ميانگين آزمونگززززر

 دوم اول

    2رعايت نکات ايمني   1

    1 استفاده درست از ابزار و مواد مصرفي   2

    1 دقت دركار   3

    1 سرعت دركار  4

    21 ترسيم پالن تيرريزي  5

    15 پرسپکتيو اتصال پل به فنداسيون  6

    15 ه ستوندتايل اتصال تيربترسيم   7

    11 ترسيم نما ي سوله  8

    11 ترسيم نماي تير اهن النه زنبوري  9

    11 ترسيم نماي دتايل سقف تيرچه بلوک  11

    15 ترسيم پالن فنداسيون با اتوكد  11

12       

13       

14       

 

 

 

وم                                                                                 نام و نام خانوادگي و امضاء آزمونگرد    نام و نام خانوادگي و امضاء آزمونگر اول

 نام و نام خانوادگي و امضاء ناظر     تصحيح نام و امضاء رئيس حوزه 


