
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشي

  
  

  لوله كش گاز خانگي و تجاري
  

  

  تأسيسات برنامه ريزي درسيگروه 
  
  
  

  10/01/1376:تاريخ شروع اعتبار
 8-2/1/22/71: استانداردكد 

  
 

 

 

 خيابـان   -تهـران  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 -  تقـاطع خـوش و نـصرت        - شمالي  خوش خ -آزادي

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

  1457777363: كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR

خيابـان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
    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  شانين
 .نمايند



  1

  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

   خالصه استاندارد 
  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
ز خانگي كسي است كه بتواند از عهده نقشه خواني، فلز كاري، جوش كاري با قوس الكتريكي، لوله كش گا

اتصال لوله ها طبق نقشه و جوشكاري آنها بر اساس مقررات و آيين نامه هاي شركت ملي گاز، تست و 
 .عايقكاري آنها برآيد

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز 
  ماييپايان دوره راهن: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :طول دوره آموزشي

  ساعت     700    :    طول دوره آموزش                
  ساعت    154      :             ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     546     :              ـ زمان آموزش عملي

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

      ساعت  -:       زمان سنجش مهارت            ـ

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 2
  %10: اهده اي امتياز سنجش مش-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط : حداقل سطح تحصيالت
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  منظمايي ترسيم اشكال هندسي منظم و ناتوان  1
  ما از قطعات كارتوانايي ترسيم ن  2
  توانايي ترسيم پرسپكتيو ايزومتريك   3
  توانايينقشه خواني و پياده كردن نقشه  4
  توانايي اندازهگيري و خط كشي  5
  توانايي اره كاري  6
  توانايي سوهانكاري  7
  توانايي سوراخكاري  8
  توانايي حديده و قالويزكاري با دست  9
  شين سنگ سنبادهتيز كردن ابزار توسط ماتوانايي   10
  توانايي بريدن لوله ها  11
  توانايي جوشكاري با قوس الكتريكي  12
  توانايي اتصال لوله هاي گاز  13
  توانايي پياده كردن نقشه هاي لوله كشي گاز  14
  توانايي  لوله كشي گاز خانگي و تجاري  15
  توانايي اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي  16
  ري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كارتوانايي پيشگي  17
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  12  4  توانايي ترسيم اشكال هندسي منظم و نامنظم   1

        هاي نقشه كشي آشنايي با وسايل و ابزار  1-1

        آشنايي با ميز نقشه كشي و انواع آن   2-1

        شناسايي اصول ترسيم اشكال هندسي منظم  3-1

        شناسايي اصول ترسيم اشكال هندسي نامنظم   4-1
        شناسايي اصول ترسيم خطوط استاندارد  5-1

  14  9  5  توانايي ترسيم نما از قطعات كار   2

        نما در نقشه كشي آشنايي با مفهوم   1-2

        شنايايي اصول ترسيم نما از قطعات   2-2
        شناسايي اصول ترسيم پالن ساختمان   3-2

  19  12  7  توانايي ترسيم پرسپكتيو ايزو متريك   3

        آشنايي با مفهوم پرسپكتيو در نقشه كشي   1-3

        شناسايي اصول ترسيم پرسپكتيو ايزومتريك   2-3

        ول ترسيم پرسپكتيو لوله كشي گاز شناسايي اص  3-3

  23  16  7  توانايي نقشه خواني و پياده كردن نقشه   4

        آشنايي با مشخصات نقشه هاي لوله كشي   1-4
        شناسايي اصول خواندن نقشه هاي لوله كشي   2-4

        شناسايي اصول پياده كردن نقشه در لوله كشي   3-4
        ماكن خانگي شناسايي اصول بررسي پروژه ا  4-4

  29  20  9  توانايي اندازه گيري و خط كشي   5

       آشنايي با واحدهاي اندازه گيري متريك و اينچي و تبديل آنها به يكديگر   1-5

        )  سوزن خط كش- خط كش–گونيا ( آشنايي با وسايل خط كشي   2-5

        شناسايي اصول اندازه گيري خط كشي   3-5

  

 



  4

  تجاريز خانگي و لوله كش گا: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول بكارگيري مقياس هاي نقشه كشي   4-5
        شناسايي اصول ترسيم كروكي پروژه مورد نظر لوله كشي گاز   5-5

        شناسايي اصول ترسيم نقشه هاي اصلي اجرايي لوله كش  6-5

  17  13  4  يي اره كاري توانا  6

        آشنايي با كمان اره و تيغه اره آهن بر، انواع و كاربرد آنها   1-6

        آشنايي با مواد خنك كاري   2-6

        آشنايي با ميز كار و متعلقات آن   3-6

        شناسايي اصول اره كاري   4-6
        شناسايي اصول برشكاري لوله   5-6

  19  15  4  توانايي سوهانكاري   7

        آشنايي با سوهان و انواع كاربرد آن   1-7

        آشنايي با سوهان، انواع و كاربرد آن   2-7

        آشنايي با فلزات آهني و كاربرد آنها   3-7

        شناسايي اصول سوهانكاري   4-7
        شناسايي اصول سوهانكاري سرلوله ها   5-7

  6  4  2  توانايي سوراخكاري   8

        ) دستي و روميزي(نواع و كاربرد آنها آشنايي با دريل، ا  1-8

        آشنايي با مته هاي فوالدي و الماسه و كاربرد آنها   2-8
        شناسايي اصول سوراخكاري   3-8

        شناسايي اصول عالمت گذاري با سنبه نشان جهت سوراخكاري   4-8

  19  15  4  توانايي حديده و قالويزكاري با دست   9

        اي متريك واينچي آشنايي با رزوه ه  1-9

        آشنايي با جداول حديده و قالويز   2-9
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مواد خنك كننده و چرب كننده در قالويز كاري و حديده   3-9

         قالويزكاري شناسايي اصول حديده و  4-9
        شناسايي اصول نگهداري حديده و قالويز و تنظيم آنها   5-9

        شناسايي اصول آماده و جا زدن حديده در پارچه   6-9

  6  4  2  توانايي تيز كردن ابزار توسط ماشين سنگ سنباده   10

        آشنايي با دستگاه سنگ سنباده، انواع و كاربرد آنها   1-10

         مته و قلم و زواياي آنها آشنايي با  2-10

        آشنايي با سنگ سنباده هاي نرم وزبر   3-10

        شناسايي اصول تيز كردن ابزار كار با ماشين سنگ سنباده   4-10
        شششناسايي اصول تعويض صفحه هاي سنگ دستي   5-10

  18  11  7  توانايي بريدن لوله ها   11

        رد آنها انواع و كارب آشنايي با لوله بر،  1-11

        انواع و موارد مصرف آنها ،آشنايي با لوله  2-11

         انواع و كاربرد آنها آشنايي با برقو و  3-11

        آشنايي با مواد خنك كننده فلز كاري   4-11
        شناسايي اصول بريدن لوله با لوله بر   5-11

        شناسايي اصول برقو زدن دهانه لوله  6-11
        ل نگهداري لوله برها شناسايي اصو  7-11

        شناسايي اصول ثابت كردن لوله   8-11

 160  131  29  توانايي جوشكاري با قوس الكتريكي   12

        آشنايي با اصول مقدماتي الكتريسيته در رابطه با جوشكاري   1-12

        ، انواع و كاربرد آنها آشنايي با ترانس جوشكاري  2-12

        ، انواع و كاربرد آنها آشنايي با الكترود  3-12
        شناسايي اصول راه اندازي ترانس جوش ايجاد قوس الكتريكي   4-12
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول آماده كردن قطعات براي جوشكاري   5-12
         با مزايا و معايب جوشكاري جريان مستقيم و متناوب آشنايي  6-12
        آشنايي با مقررات و آيين نامه هاي جوشكاري   7-12
        شناسايي اصول گرده سازي ساده و مركب در وضعيت تخت   8-12
        شناسايي اصول آماده كردن درز جوش   9-12

         حالت تخت شناسايي اصول جوشكاري اتصاالت فوالد ساختماني در 12- 10
        شناسايي اصول جوشكاري در حالت سرباال  12- 11
        شناسايي اصول جوشكاري لب به لب  12- 12
        شناسايي اصول جوشكاري درز گلويي  12- 13
        آشنايي با عوامل مؤثر بر جوشكاري  12- 14
        شناسايي علل خلل و فرج در جوشكاري  12- 15
        ري دستگاههاي جوشكاري شناسايي اصول نگهدا 12- 16

 129  105  24  توانايي اتصال لوله هاي گاز   13

        آشنايي با لوله انواع و كاربرد آنها   1-13

        آشنايي بااتصاالت لوله ها و كاربرد آنها  2-13

        آشنايي با جداول استاندارد لوله   3-13

        شناسايي اصول دنده كردن لوله ها  4-13

        ا لوله خم كن، انواع و كاربرد آنها  آشنايي ب  5-13

        شناسايي اصول خم كردن لوله ها   6-13

        شناسايي اصول اتصال لوله هاي گاز   7-13

        آشنايي با مواد آب بندي در لوله كشي  8-13
        شناسايي اصول آب بندي اتصاالت لوله ها   9-13
        آشنايي با لوازم مورد نياز زنگ زدايي  13- 10
        آشنايي با عوامل فرسايند لوله ها  13- 11
        آشنايي با روش هاي عايق بندي و روش هاي تست آنها  13- 12
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  46  38  8  توانايي پياده كردن نقشه هاي لوله كشي گاز   14

        آشنايي با عاليم اختصاري و مقياس نقشه ها در لوله كشي   1-14

        آشنايي با نقشه هاي ساختمان و مشخصات آنها   2-14

        شناسايي اصول پياده كردن نقشه هاي ايزومتريكلوله كشي گاز   3-14

        شناسايي اصول تعيين مقدار مواد مصرفي   4-14

 162  132  30  ي و اداري توانايي لوله كشي گاز خانگ  15

        آشنايي با مقررات و آيين نامه هاي شركت ملي گاز   1-15

        آشنايي با فضاي ساختمان و حجم گاز مصرفي   2-15

        آشنايي با شرايط محيط واثرآن بر ميزان گاز مصرفي   3-15

        ، انواع و كاربرد آنهاآشنايي با بست لوله  4-15

        ، انواع و كاربرد آنها گازآشنايي با كلكتور   5-15

        آشنايي با محل نصب كنتور و فواصل لوله هاي ورود و خروج   6-15

        آشنايي با روش انشعاب گيري از لوله اصلي   7-15

        شناسايي اصول انتخاب مسير لوله گاز   8-15

        شناسايي اصول جوشكاري لوله در حاالت مختلف   9-15
        لوله كشي گاز خانگي و تجاري شناسايي اصول  15- 10
        شناسايي اصول انشعاب دادن لوله گاز  15- 11
        آشنايي با وسايل روشنايي گاز  15- 12
        شناسايياصول نصب وسايل روشنايي گازسوز  15- 13
        آشنايي با بخاري گازسوز انواع و كاربرد آن   15- 14
        شناسايي اصول نصب بخاري گاز سوز  15- 15
        ، واحد و وسايل اندازه گيري آن آشنايي با مفهوم فشار 15- 16
        آشنايي با وسايل تست لوله ها  15- 17
        شناسايي اصول تست لوله ها  15- 18
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        صول عايقكاري لوله شناسايي ا 15- 19
        آشنايي با رنگ وازارهاي رنگ زدن لوله ها  15- 20
        شناسايي اصول رنگ زدن لوله ها  15- 21
        شناسايي اصول جوشكاري در وضعيت ها مختلف  15- 22
        شناسايي اصول انجام محاسبات مواد مصرفي  15- 23

  6  3  3   توانايي اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي  16

        آشنايي با مقررات و آيين نامه هاي شغلي   1-16

        شناسايي اصول اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي   2-16

توانايي پيشگيري از حوادث  و رعايت اصول نكات ايمنـي و              17
  حفاظتي بهداشت كار 

5  6  11  

        آشنايي با حوادث و علل بروز آنها   1-17

يل ايمني و بهداشت كار فردي  و عمومي و وسايل هـشدار             آشنايي با وسا    2-17
  دهنده 

      

       شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت كار   3-17

        آشنايي با عوارض جاني وعلل بروز آنها   4-17

        آشنايي با وسايل كمكهاي اوليه و اصول انجام آن   5-17

        ي و علل بروز آنها آشنايي با آتش سوز  6-17

        آشنايي با وسايل و روشهاي آتش نشاني و اصول انجام آن   7-17
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  1  ميز نقشه كشي   

  2  كاغذ نقشه كشي   

  3  وسايل و ابزارهاي نقشه كشي  

  4  وسايل كمك آموزشي   

  5  قطعات كار  

  6  نقشه  

  7  وسايل اندازه گيري   

  8  وسايل خط كشي  

  9  وسايل ايمني و حفاظت  

  10  جداول استاندارد  

  11  ميز كار   

  12  كمان اره  

  13  تيغه اره آهن بر  

  14  سوهان   

  15  و روميزيماشين مته برقي و دستي   

  16  انواع مته الماسه و فوالدي   

  17  نقشه و دستورالعمل   

  18  سنبه نشان  

  19  چكش و سندان  

  20  حديده و قالويز  

  21  مواد خنك كننده  

  22  دستگاه سنگ سنباده  

  23  قلم و مته  

  24  شابلن زاويه قلم ومته  

  25  لوله  
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  تجاريلوله كش گاز خانگي و : نام شغل 

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد شماره رديف مشخصات فني

  26  لوله بر  

  27  برقو لوله  

  28  دستگاه جوش برق  

  29  الكترود  

  40  ابزارهاي آماده سازي قطعات  

  41  ماسك و عينك  

  42  لوله خم كن  

  43      لوله  

   44     اتصاالت لوله  

  45  مواد آب بندي   

  46  ابزار آماده سازي قطعات براي جوشكاري   

  47  مواد عايق بندي   

  48  ابزارهاي تست عايق بندي   

  49  ابزار و وسايل خط كشي و عالمت گذاري   

  50  محيط كار  

  51  فشار سنج  

  52  نوار عايقكاري   

  53  ابزارهاي نشت يابي  

  54  بست لوله   

  55  زارهاي سوراخكاري اب  

  56  وسايل آتش نشاني  

    وسايل ايمني و بهداشت كار  

  
  
  
  
  

  

 


