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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 270202232232222كد ملي شناسايي آموزش شغل: 

 

 : ساختمانریزی درسی اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی مدرک تحصیلی  آخرین نام و نام خانوادگی ردیف

 سال13 مربی سازهعمران  کارشناسی ارشد جواد خراشادیزاده 1

 سال 22 مربی عمران سازه ارشد یکارشناس غالمرضاتوکلی 2

 سال 10 مربی عمران سازه ارشد یکارشناس محمد فرخنده 3

 سال 6 مربی عمران سازه دانشجوی ارشد محمدرضا خزیمه نژاد 4

 سال 2 مربی سازه عمران ادکتر حسین جراحی 2

 سال 2 مربی معماری ارشد یکارشناس سمانه سعادت جو 6

 سال 12 دبیر حسابداری یکارشناس کاظم شعبانی 7

 سال 11 گروه برنامه ریزی درسی ساختمانکار دبیر عمران کارشناسی بهزاد دست کشاورز 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزش :فرآيند بازنگري استانداردهاي آ

 برگزار گرديد استاندارد آموزش شغغل   ساختمانبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  32/5/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

راح تحلیلگغر و طغ  بررسي و تحت عنوان شغل   270202232232227با كد   Etabsراح سازه ساختمان با نرم افزار تحلیلگر و ط

 مورد تائید قرار گرفت .  270202232232222با كد   Etabsسازه ساختمان با نرم افزار 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي ح و برنامهطر، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66563656دورنگار       

                    66563626تلفن           

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 ای نیرز گتتره    سرتاندارد حرفره  های مورد نیاز برای عملكررد مرو ر در محریا کرار را گوینرد در بعضری از مروارد ا        ها و توانمندی مشخصات شایستگی

 .شود می

 استاندارد آموزش : 
 های موجود در استاندارد شغل.  ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی نقشه

 ام يك شغل :  ن
 شود.   رود اطالق می های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می ای از وظایف و توانمندی به مجموعه

 شرح شغل : 
هرا،   ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشراغل دیگرر در یرك حروزه شرغلی، مسر و یت       ای شامل مهم بیانیه

 کاری و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل.  شرایا

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی.  

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.   هایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می ها و توانایی حداقل شایستگی

 كارورزي:
گیرد و ضررورت دارد   صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می کارورزی

 د در محل آموزش به صرورت ت وریرك  که در آن مشاغل خاص محیا واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فر
 گردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتی در یك مكان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی یبا استتاده از عكس م

 ارزشیابي : 
ای  کتبی عملی و اخرالق حرفره  ، عملیبخش  ه، که شامل سآوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر فرآیند جمع
 خواهد بود. 

 مربیان : اي  صالحیت حرفه
 رود. ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می های آموزشی و حرفه  حداقل توانمندی

 شايستگي : 
 ها و شرایا گوناگون به طور مو ر و کارا برابر استاندارد.  توانایی انجام کار در محیا

 دانش : 
، ریاضری توانرد شرامل علروم هایه)    که مری  ای رسیدن به یك شایستگی یا تواناییهای ذهنی الزم بر ای از معلومات نظری و توانمندی حداقل مجموعه

 ، تكنو وژی و زبان فنی باشد. (، زیست شناسی، شیمیفیزیك

 مهارت : 
 شود.   های عملی ارجاع می حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی. معموالً به مهارت

 نگرش : 
 باشد.     ای می های غیر فنی و اخالق حرفه ز رفتارهای عاطتی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتای ا مجموعه

 ايمني : 
 شود. مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیا کار می

 توجهات زيست محیطي :

 ایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیا زیست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر شغل باید رع
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 ETABS  نرم افزار  با گر و طراح سازه ساختمانتحلیل

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

ی ساختمان است که شامل شایستگی ها یكی از مشاغل حوزه ETABSنرم افزار  با گر و طراح سازه ساختمانتحلیل

و بارگذاری  وارد بر سازه ها )مرده, زنده( انواع بار برآورد، و انتخاب مصا ح و نوع سیستم مهاربندیانواع سازه  بررسی

محاسبه جرم سازه و تعاریف استاتیكی و  ،, انواع بار و ترکیبات آنمصا ح ,مقاطع ، اختصاصExcelسازه با 

اختصاص ، (Draw)ون و تیرریزی( ست )جهت سازی ساختمان مدل و ترسیم )تیر و ستون(، (Defineدینامیكی)

 های تحلیلروشبكارگیری ،  اختصاص انواع بار، (Assign)(دیوار برشی و سقف مهاربند, )تیر, ستون, ویژگی به اعضاء

 هیه دفترچه محاسبات و نكاتت، (Design)نكات طراحی انواع سازه بكارگیری ، (Analyse) ()خطی و غیرخطی

می باشد و با مشاغل نقشه کش و طراح معماری تهیه نقشه ها بر اساس محاسبات انجام شده  ، ترسیم نقشه های سازه

 و سازه در ارتباط می باشد.

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 هاي مرتبط با ساختمان فوق ديپلم حداقل میزان تحصیالت : 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : اي پیش نیاز مهارت ه

 :آموزش دوره  طول

 ساعت      752 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      52     غ زمان آموزش نظري               :   

 ساعت       36   غ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت       -    كارورزي                       :     زمان غ 

  ساعت       -   غ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %                25:  كتبي -

 %                65 عملي : -

 %                72 اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 مرتبا قه کارسال ساب 2 یسانس عمران با 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

ت كه مختص داراي ويژگي ها و پیش فرض هايي اس, ETABSنرم افزار و طراح ساده ساختمان با تحلیلگر 

طراحي ساختمان مي باشد و طراحي با اين نرم افزار كاربرد فراواني در شهرداري ها و شركت ها و مهندسین 

 مشاور دارد.

 

 

 

 

 

 رد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( :اصطالح انگلیسي استاندا ٭

Analyze and Design of Structure with etabs  

 

 

 

 

 

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

  Safeطراح پي با نرم افزار -

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       م آسیب  الف : جزو مشاغل عادي و ك

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

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

           نیاز به استعالم از وزارت كار   د :  
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي ها  -

   

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 12 6 6 و انتخاب مصا ح و نوع سیستم مهاربندیانواع سازه  بررسی 7

 Excel 10 20 30و بارگذاری سازه با  (هوارد بر سازه ها )مرده, زند انواع بار برآورد 2

3 
محاسربه جررم سرازه و تعراریف      , انواع بار و ترکیبات آن,مصا ح ,مقاطع اختصاص

 (Defineاستاتیكی و دینامیكی)
6 6 12 

 3 7 10 (Draw) ()جهت ستون و تیرریزی و مد سازی ساختمان(ونترسیم )تیر و ست 0

 3 7 10  (Assign) (هاربند,دیوار برشی و سقف)تیر, ستون,م اختصاص ویژگی به اعضاء 5

 6 4 2 اختصاص انواع بار 6

 6 0 14 (Analyse)  )خطی و غیر خطی( های تحلیل روشبكارگیری  1

 6 20 26 (Design)نكات طراحی انواع سازه بكارگیری  6

 10 6 4 ترسیم نقشه های سازه هیه دفترچه محاسبات و نكاتت 3

 20 14 6 ا بر اساس محاسبات انجام شدهتهیه نقشه ه 72

 752 36 52 جمع ساعت
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 و انتخاب مصا ح و نوع سیستم مهاربندیانواع سازه  بررسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 6 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط حیطيتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

    فوالدی( -انواع سازه ها )بتنی-

    اتصاالت انواع –

    نوع سیستم مهاربندی -

    ویژه(-متوسا-شكل هذیری)کم -

    ها , جانشانی مهاربند یا دیوار صحیح تیرریزی,جهت ستون روش-

  مهارت :

    انتخاب نوع سازه به  حاظ بتنی یا فوالدی بودن -

    خمشی  تشخیص و انتخاب نوع سیستم مهار بندی قاب ساده یا-

انتخاب سیستم سازه ای مناسب بررای هرر کراربری و انتخراب شركل      -

 هذیری

   

دیوار بره بهینره    یا جانشانی مهاربند , ها جهت ستون , ریزی انجام تیر-

 ترین حا ت

   

 نگرش :

 د سازی سازهدقت در مورد جانشانی قسمتهای اصلی و م-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانهاصول رعایت -

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی-
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 تاندارد آموزش اس

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

بارگذاری سازه با و ( وارد بر سازه ها )مرده, زندهبارانواع  برآورد

Excel 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ع آموزشيمصرفي و مناب

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

     (ز ز ه -زنده –)مرده  بارانواع -

    Excelبارگذاری سازه با  روش-

    نرم افزار اکسل  -

    

  مهارت :

     برای هر سازهمحاسبه انواع بارهای مرده و زنده -

    Excelارگذاری سازه با ب-

 نگرش :

 انواع بارها و محل ا ر آنها دقت در باره -

 ایمنی و بهداشت : 

 قرارگیری در هشت میز کار با رایانه ارگونومی هنگام صولارعایت -

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی-
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 ستاندارد آموزشا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

طع , انواع بار و ترکیبات آن,محاسبه جرم مصا ح ,مقا اختصاص

 (Defineسازه و تعاریف استاتیكی و دینامیكی)

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 6 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 رده دیتا هروژکتوره

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

    بتنی(- مصا ح )فوالدی انواع-

    (ستون -مقاطع)تیر انواع-

    انواع بار و ترکیبات آن-

    محاسبه جرم سازه روش-

    ی و دینامیكیاستاتیك روش-

  مهارت :

    به ا مان هامصا ح, مقاطع , انواع بار و ترکیبات آن  تخصیص-

    استاتیكی یا دینامیكی در هروژه تحلیل -

 نگرش :

  تهیه آرشیو برای استتاده در هروژه های بعدی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانه-

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 از اتالف انرژی خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری-
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 ستاندارد آموزشا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

سرازی سراختمان)جهت سرتون و     و مدل( ونترسیم )تیر و ست

 (Draw) (تیرریزی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي مصرفي و

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

    (ون تترسیم )تیر و س روش-

     ()جهت ستون و تیرریزی  سازی ساختمان مدل روش-

    ساخت نمای د خواه و مختصات دکارتی و قطبی روش-

    

  مهارت :

     و ا مان های سازه هر شكلیسازی اسكلت  ترسیم و مدل -

هرایی کره    )در هرالن  استتاده از مختصات دکرارتی و قطبری  -

 بصورت قسمتی از دایره هستند( در هروژه

   

 نگرش :

 ایتبس و ساخت انواع نما ما و مقطع و هالن درن اختسترسیم و دقت در -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانه-

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

دیروار برشری و   ،مهاربند،ستون،)تیر اختصاص ویژگی به اعضاء

 (Assign)سقف(

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

    ای تكیه گاهی(ویژگی های نقاط )گره هاختصاص  روش-

 ،سرتون  ،تیرر )اختصاص ویژگی هرای اعضرای خطری     روش-

 دیوار برشی و سقف( ،مهاربند

   

 ،سرتون  ،تیرر ) اختصاص ویژگی های اعضای سرطحی  روش-

 دیوار برشی و سقف( ،مهاربند

   

  مهارت :

اختصاص ویژگی های مختلف از جمله دوسر متصرل کرردن   -

 ها به اعضاء تیر, متصلی یا گیردارکردن های ستون

   

    و سقف اختصاص ویژگی های اعضا به مهاربند و دیوار برشی-

 نگرش :

 (دیافراگم کردن سقف  ،کردن اعضا دوسر متصل نجام تنظیمات)ا-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانه صولارعایت -

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 ست محیطی :توجهات زی

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی-
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اختصاص انواع بار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

    اختصاص بارهای نقطه ای  روش-

و  (ر و سرتون  )تیر  اختصاص بارها بره اعضرای خطری    روش-

 حرارتی

   

    و حرارتی )سقف( اختصاص بارها به اعضای سطحی روش-

  مهارت :

حرارتری بره    اختصاص انواع بارهرای نقطره ای و گسرترده و    -

 محل ا ر اعضای مختلف 

   

    

    

 نگرش :

 دقت در اختصاص بارها و محل ا ر آن -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانه صولارعایت -

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 وان : عن

 (Analyse)( روشهای تحلیل)خطی و غیر خطی بكارگیری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 6 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 تورهرده دیتا هروژک

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

    نكات و تنظیمات تحلیل خطی و غیر خطی-

     تاحلیل هی دتنظیمات تروش -

    تنظیم تحلیل دینامیكی و استاتیكیروش -

مكرران جررانبی و ضررریب کنترررل خروجرری هررا)تغییر نحرروه -

 (بزرگنمایی 

   

  مهارت :

کنتررل  کنتررل نیروهرای اعضرا و     و  تنظیمات تحلیلانجام -

 مواردی چون منظمی و نامنظمی و کنترل تغییر مكان جانبی 

   

    2000حاظ بند های آیین نامه چك کردن سازه به  -

 نگرش :

  طیخدقت در تنظیمات تحلیل از قبیل استاتیكی و دینامیكی و خطی و غیر -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانه صولارعایت -

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 ف انرژیخاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتال-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (Design)نكات طراحی انواع سازه  بكارگیری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 20 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

    طراحی سازه های فوالدیروش -

    طراحی سازه های بتنیروش -

    طراحی سقف کامپوزیتروش -

    حی دیوار برشیطراروش -

  مهارت :

     (های مختلف سازه )فوالدی,بتنی,دیوار  طراحی قسمت-

بر اساس آیین نامه هرا جهرت بره حرداقل      بهینه کردن طرح-

 رساندن فوالد و بتن و میلگرد

   

 نگرش :

 و بهینه کردن سازه دقت در طراحی علمی و اصو ی سازه ها -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانه صولارعایت -

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی
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 زش استاندارد آمو

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ترسیم نقشه های سازه دفترچه محاسبات و نكات تهیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSنرم افزار 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

    روش تهیه دفترچه محاسبات-

    استتاده از نرم افزار اکسل روش -

    روش خروجی گرفتن از نرم افزار جهت ترسیم نقشه ها-

    

  مهارت :

     کروکی جهت ترسیم نقشه هاتهیه -

طراحی بعضی از قسمتها نظیر صتحه زیر ستون  با استتاده از -

 نرم افزار اکسل

   

    تهیه دفترچه محاسبات-

 نگرش :

 دفترچه محاسباتتهیه در دقت -

 

 ایمنی و بهداشت : 

 کار با رایانه ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز صولارعایت -

 رعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری از آسیب چشمی-

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ام شدهتهیه نقشه ها بر اساس محاسبات انج

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 14 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 دیتا هروژکتور

 هرده دیتا هروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صند ی رایانه

 میز مربی

 صند ی مربی

 ETABSافزار نرم 

 Excelو 

 رسانه کمك آموزشی

 A4کاغذ 

 ماژیك

 

 

 

    انواع مقاطع اعضای سازه -

    مقاطع سقف ها -

     میلگردگذاری تیر و ستون  ستونها و مقاطع تیرهاو-

    

  مهارت :

    تهیه نقشه های اجرایی ودفترچه محاسبات -

    (،سقف،هله یر،ستونترسیم مقاطع مختلف سازه )هی ،ت-

 نگرش :

 تهیه نقشه ها  در دقت -

 تهیه دفترچه محاسباتی وارائه به سازمان نظام مهندسی برابر قوانین-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی هنگام قرارگیری در هشت میز کار با رایانه اصولرعایت -

 از آسیب چشمیرعایت فاصله و زاویه دید چشمی با صتحه مونیتور برای جلوگیری -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در هایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی-
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  برگه استاندارد تجهیزات -       

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  1 سانتیمتر 120*100 تخته وایت برد 1

  1 کارگاهی دیتا هروژکتور 2

  1 کارگاهی هرده دیتا هروژکتور 3

  نتر 2عدد برای هر 1 استاندارد میز رایانه 4

  12 استاندارد صند ی رایانه 2

  1 استاندارد میز مربی 6

  1 استاندارد صند ی مربی 7

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  75تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 استاندارد مواد برگه  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بستهA4 1 کاغذ 1

  عدد 3 وایت برد ماژیك 2

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 75و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -

 

 

 

  ابزاربرگه استاندارد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

-موس-گیگ 2رم -CPU Dual core رایانه 1

 سیم های رابا-شبكه-رایتر-کیبورد

  نتر 2عدد برای هر 1

  1 استاندارد ETABSنرم افزار  2

  1  یزری  A3هرینتر  3

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 75به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  ابزار -

 


