
 2 از 1ص                                        (بخشي از استانذارد  )فرم بررسي استانذارد هاي پيشنهادي آموزش در صنايع 

 

رنگ سنجي : كنترلر رنگهاي صنؼتي                     نام استاندارد فرػي :   نام استاندارد اصلي اول 

 87-1/2/1/80/49:                         كد استاندارد فرػي 87-2/1/80/49    :كد استاندارد اصلي اول 

صنايغ شيميايي : رشته شغلي :                                                                  نام استاندارد اصلي دوم 

مركسي : استان پيشنهاد دهنده :                                                                 كد استاندارد اصلي دوم  

                               17/4/92:   ليسانس                                                             تاريخ شروع اػتبار:    حداقل  تحصيالت 

 17/4/97:ندارد                                                                                   تاريخ پايان اػتبار:  پيش نياز

:  شماره توانايي ها از استاندارد اصلي اول 

5 6 9 10 16   

       

:  شماره توانايي ها از استاندارد اصلي دوم 

       

       

 

اقدام خير بلي گساره ها 

 (، كشايسصي، خذمات طىؼت )يا دسخًاست تًسط متقاضي 
.  مُش ي امضاء شذٌ است 

   اگش خيش است تٍ استان تشاي كامل كشدن تا ركش وًع اشكال
.  اػادٌ شًد 

آيا تًاوايي َا اص وظش ساػت ي جملٍ تىذي َماوىذ استاوذاسد 
.  اطلي است 

   اگش جًاب خيش است تٍ استان اػادٌ شًد تا اطالح كىىذ  .

آيا تًاوايي پيشىُادي تا محتًاي استاوذاسد اطلي ساصگاس 
. است

  اگش خيش است تٍ استان اػادٌ شًد تا اطالح كىىذ .

   . آيا تلفيقي اص چىذ استاوذاسد مشتثط است

آيا استاوذاسد مشاتٍ كٍ ايه مًضًع سا پًشش دَذ يجًد 
. داسد 

   اگش جًاب تلي است تٍ استان اػادٌ ي ساَىمايي گشدوذ  .

آيا تًاوايي َا تشاي آن كٍ تٍ يك شغل خاص ي يا اوجام 
.  يك فشايىذ ي يا كاسيس يك دستگاٌ اوجامذ مىاسثت داسد 

   اگش جًاب خيش است تًاوايي َايي كٍ تكميل كىىذٌ است ي يا
. تايذ حزف شًد سا مشخض ي اطالح كىيذ 

آيا تًاوايي َا تٍ لحاظ ساختاس ي وياص تا فشض كامل تًدن 
. مىاسة تا آن طىؼت است 

   اگش جًاب خيش است تا استان دس ايه مًسد مزاكشٌ شًد  .

.  تٍ كذ استاوذاسد اطلي تا مميض اػذاد يك تا دٌ سا تيفضاييذ - 1  . اگش تًاوايي َا اص َش حيث كامل ي مؼىي داس است 
.  ػىًان اتش تًاوايي سا اوتخاب كىيذ - 2
فُشست تًاوايي َاي تائيذ شذٌ سا تُيٍ ي دس جذيل ياسد - 3

.  كىيذ 
تٍ اداسٌ كل استان ضمه تائيذ وامٍ تضويذ ي تٍ دفتش - 4

.  اسصشياتي مُاست ي دفتش آمًصش دس طىايغ ويض سيوًشت دَيذ

 

: نام و نام خانوادگي مؼاون برنامه ريسي درسي مربوطه :                                  نام و نام خانوادگي كارشناس بررسي كننده 

 



 2 از 2ص :                        با توجه به محتواي توانايي هاي پيشنهادي و نياز متقاضي  (ابر توانايي  )ػنوان توانايي بسرگ 

 

 

 

 

 

شماره توانايي از  

استاندارد اصلي اول 

زمان ػنوان توانايي  
جمغ 

ػملي نظري  

 3 5/1 5/1توانايي تعيين قذرت پوشش رنگ   5

 5/2 5/1 1توانايي سنجش قشر تر رنگ  6

 5/4 3 5/1توانايي تعيين چسبنذگي رنگ  9

 9 6 3توانايي تعيين ضخامت خشك رنگ  10

 8 5/6 5/1توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني   16

     

     

     

     

 27 5/18 5/8 : مجموع 

شماره توانايي از  

 استاندارد اصلي دوم

جمغ زمان  ػنوان توانايي

 ػملي نظري 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

: نام و نام خانوادگي مؼاون برنامه ريسي درسي مربوطه :                                  نام و نام خانوادگي كارشناس بررسي كننده 

 

 توانايي سنجش شرايط رنگ


