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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    
  -راي كـشو   سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه      -نبش چهارراه خوش  

  مجطبقه پن
    66941272 :   دورنگار66941516: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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   صنعتينقشه خوان: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  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
 ، خواندن مشخصات نقشه ها، بتنواند از عهده گذراندن دوره فلز كاري مقدماتيكسي است كه نقشه خوان

خواندن ، خواندن تصاوير اصلي سه نما از روي نقشه، خواندن اندازه ها روي نقشه،ترسيم ترسيمات هندسي
ي خواندن نقشه و پياده كردن ان و اجرا،خواندن تصاوير گسترده احجام،خواندن تصاوير مجسم،انواع برشها

 .مقررات و آئين نامه شغلي برآيد

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

   - :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت        144       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        53      :                ظريـ زمان آموزش ن
  ساعت        91      :                 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
   ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  تي صنعنقشه خوان: نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار  1
  توانايي گذراندن دوره مقدماتي فلزكاري  2
 توانايي خواندن مشخصات نقشه  3
  توانايي رسم ترسيمات هندسي  4
  هاي روي نقشه توانايي خواندن اندازه  5
  وانايي خواندن تصاوير اصلي سه نما و شش نما از روي نقشهت  6
  توانايي خواندن انواع برشها   7
  )پرسپكتيو(توانايي خواندن تصاوير مجسم   8
  توانايي خواندن تصاوير گسترده احجام  9
  كردن آن توانايي خواندن نقشه و پياده  10
نامه هاي شغلي توانايي اجراي مقررات و آئين  11  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 3

   صنعتينقشه خوان :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي   1
  و بهداشت كار

3  5  8  

        آشنايي با حوادث شغلي و علل و بروز آنها  1-1
2-1         يمني و حفاظتي و بهداشت كار و كاربرد آنهاآشنايي با وسايل ا 
3-1         آشنايي با وسايل اطفاء حريق 
4-1         آشنايي با وسايل كمكهاي اوليه 
5-1 شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و  

 بهداشت كار
      

6-1         آشنايي با عوارض جانبي 
7-1         ي اوليهآشنايي با اصول انجام كمكها 
8-1        آشنايي با اصول اطفاء حريق 

  17  12  5  توانايي گذراندن دوره مقدماتي فلزكاري 2
        آشنايي با فلزكاري مقدماتي1-2

        گيري  اندازه-
        گذاري  اندازه- 
كش دستي كشي با سوزن خط  خط-         
        نشان زدن  سنبه- 
         سوهانكاري- 
        كاري  قلم- 
        كاري  اره- 
        كاري  مته- 
كاري  خزينه-         
        كاري  پرداخت- 
        كاري  قالويز و حديده- 
        كاري  قيچي- 

  
  

  

 



 4

   صنعتينقشه خوان :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        كاري  خم- 
كاري  پرچ-         
         پين زدن- 
ل پيچ  و مهره اتصا-         
         تميز نمودن ابزار- 
2-2         شناسايي اصول فلزكاري  مقدماتي  
3-2         حفاظت و ايمني در فلزكاري مقدماتي 
4-2 )اينچي و ميليمتري(آشنايي با كوليس          

        تقسيمات كوليس - 
گيري با كوليس  اندازه -         
5-2         سنج داخلي و خارجي آشنايي با قوس 
سنج تعريف قوس -         
        سنج گيري قوس اندازه - 
6-2          سنج آشنايي با زاويه 

        تعريف زاويه سنج - 
        گيري با زاويه سنج اندازه - 
7-2         گيري داخلي و خارجي آشنايي با پرگار اندازه 
        گيري تعريف پرگار اندازه - 
        گيري استفاده از پرگار اندازه - 
8-2         )اينچي و ميليمتري(يي با ميكرومتر  آشنا 

        تعريف ميكرومتر - 
        گيري با ميكرومتر اندازه - 
9-2         )دنده با پيچ شابلون(آشنايي با گام سنج  
        تعريف گام سنج - 
        موارد استفاده گام سنج - 
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   صنعتينقشه خوان: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 موزشزمان آ
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

10-2         گيري قطعه كار شـناسايي اصول اندازه 

  2  1  1  توانايي خواندن مشخصات نقشه 3
1-3         آشنايي با كادر نقشه 
2-3        آشنايي با جداول مشخصات كنار نقشه 
3-3         آشنايي با جداول مشخصات زير نقشه 
4-3        شناسايي اصول خواندن مشخصات فني نقشه 

  7  4  3  توانايي رسم ترسيمات هندسي 4
1-4         آشنايي با ابزار و وسايل كار 
2-4         آشنايي با انواع شابلون 
3-4         آشنايي با زوايا در نوشتن حروف و اعداد 
4-4         آشنايي با اشكال هندسي 
5-4        آشنايي با ترسيم خطوط عمود بر هم 
6-4         خط به قسمتهاي مختلف آشنايي با تقسيم پاره 
7-4         آشنايي با ترسيم زوايا و تقسيم آن  
8-4         آشنايي با ترسيم دايره و تقسيم آن 
9-4         آشنايي با مركزيابي قوس منظم 
10-4 هاي منظم و نامنظم آشنايي با ترسيم چند ضلعي         
11-4         ها آشنايي با ترسيم انواع مماس 
        ها آشنايي با ترسيم مشابه12-4
       آشنايي با ترسيم بيضي13-4
  يشناسايي اصول رسم ترسيمات هندس14-4

  
      

  2  1  1  هاي روي نقشه توانايي خواندن اندازه 5
1-5        آشنايي با ابعاد در سيستم متريك 
2-5         آشنايي با تبديل سيستمها به يكديگر 
3-5         قياسهاآشنايي با استاندارد م 
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   صنعتينقشه خوان: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        كش اشل و طريقه استفاده از آن آشنايي با خط4-5
گيري با اشل از روي نقشه و تبديل آن به مقياس واقعي شناسايي اصول اندازه5-5        
        ها از روي نقشه ازهشناسايي اصول خواندن اند6-5

  24  16  8  شهتوانايي خواندن تصاوير اصلي سه نما و شش نما از روي نق 6
1-6         آشنايي با صفحات تصوير 
2-6         آشنايي با نقطه در فضا 
3-6        شناسايي اصول رسم تصاوير نقطه روي صفحات تصوير 
4-6         آشنايي با انواع خط در فضا 
5-6          تصاوير انواع خط در صفحات تصويرشناسايي اصول رسم 
6-6         آشنايي با انواع صفحه در فضا 
7-6        شناسايي اصول رسم تصاوير انواع صفحه در صفحات تصوير 
8-6         آشنايي با احجام هندسي 
9-6         )سه نما و شش نما(آشنايي با سيستمهاي ترسيم تصاوير  
10-6 هندسيشناسايي اصول رسم تصاوير از احجام          
11-6  شناسايي اصول خواندن تصاوير اصلي سه نما و شش نما از روي نقشه 

  
      

  22  15  7  توانايي خواندن انواع برشها 7

1-7         آشنايي با صفحات برش و خط برش 
2-7         آشنايي با تصاوير برش خورده 
3-7         آشنايي با مستثنيات در برش 
4-7 جه به جنس قطعه كارآشنايي با انواع هاشور با تو         
5-7         خورده شده هاي برش آشنايي با جهت 
6-7         آشنايي با قطعات متقارن 
7-7        شناسايي اصول ترسيم تصاوير قطعات متقارن 
8-7         شناسايي اصول خواندن انواع برشها 
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   صنعتينقشه خوان: ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  19  12  7  )پرسپكتيو(توانايي خواندن تصاوير مجسم  8
1-8         )پرسپكتيو(آشنايي با مجسم  
2-8 )پرسپكتيو(آشنايي با انواع تصاوير مجسم          
3-8         )پرسپكتيو(شناسايي اصول رسم تصاوير مجسم  
4-8 )پرسپكتيو(شناسايي اصول خواندن تصاوير مجسم          

  20  13  7  اندن تصاوير گسترده احجامتوانايي خو 9
1-9 كشي آشنايي با مفهوم گسترش در نقشه         
2-9         آشنايي با تصاوير گسترده احجام هندسي 
3-9         آشنايي با ترسيم گسترده كره 
4-9 اي آشنايي با ترسيم گسترده دو  حجم استوانه         
5-9         آشنايي با ترسيم گسترده منشور 
6-9         ترسيم گسترده هرمآشنايي با  
7-9         آشنايي با ترسيم گسترده مخروط 
8-9        شناسايي اصول خواندن تصاوير گسترده احجام 

  17  10  7  كردن آن توانايي خواندن نقشه و پياده 10
1-10        آشنايي با خصوصيات نقشه 
2-10        تفكيك اجزاء نقشه 
3-10         روي نقشهگيري موارد قيد شده  شناسايي اصول اندازه 
4-10        گذاري اندازه خوانده شده روي نقشه شناسايي اصول عالمت 
5-10         ها شناسايي اصول تشخيص شكل كشيده شده نقشه 
6-10 كردن نقشه روي قطعه كار مورد نظر شناسايي اصول طراحي و پياده         

  6  2  4  نامه هاي شغلي توانايي اجراي مقررات و آئين 11
1-11 نامه هاي شغلي يي با مقررات و آئينآشـــنا         
2-11         نامه هاي شغلي شناسايي اصول اجراي مقررات و آئين 
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   صنعتينقشه خوان: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني   رديف
      وسايل كمك آموزشي 1
      وسايل كمك هاي اوليه 2
      وسايل بهداشتي 3
كش  سوزن خط 4    
    قطعه كار 5
    سنبه نشان 6
    چكش 7
    ســوهان در انواع مختلف 8
    قلم 9
    ارهتيغهبري و   اره آهن 10
    مته خزينه 11
    مته در انواع مختلف 12
    قـــالويز و حديده 13
بري دستي  قيچـــــي آهن 14    
كن  تگاه پرچ دســــ 15    
   ميخ پرچ 16
    پين 17
    پيچ و مهره 18
    جداول استاندارد 19
    وسايل ايمني و حفاظتي 20
    كوليس 21
سنج قوس 22    
سنج  زاويه 23    
گيري  پرگــــار اندازه 24    
    مدل 25
   فرآيند كار 26
   ابزار و وسايل طراحي 27
   نوشت افزار 28
   خط كش 29
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   صنعتينقشه خوان: نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      خط كش اشل 30
    نقشه كار 31

 

  

 


