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هنرآموزان گرامیباسخنی

بهمربوطپرورشوآموزشبنیادینتحولسندعملیاتیهدفاولینموضوع
نظامچارچوبدراقتصاديمفاهیمدركباکهاستیافتگانیپرورش تربیت

قناعتکارآفرینی،جهادي،وانقالبیروحیهوتالشوکاراز طریقاسالمیمعیار
عدالتوجدان،رعایتباوتبذیرواسرافازدوريوبهینهمصرفمالی،انضباطو
ملیخانوادگی،مقیاسدراقتصاديهاي در فعالیتدیگرانباروابطدرانصافو
اسالمیجمهوريدرسیملیبرنامهسندنمایند. همچنینمیمشارکتجهانیو

محتوايسازماندهیوقلمروبه» فناوريوکاریادگیريوتربیتحوزه«ایران 
اصولبرعالوهايحرفهوفنیدرسیهاي برنامهدر.استاختهپردها آموزشاین
مرجعیتنقشاعتباریادگیرنده،نقشملی، اعتبارهویتتقویتمحوري،دین

تعادل،فردي،هاي تفاوتبهجامعیت، توجهخانواده،اي پایهنقشاعتبارمعلم،
تنوعاصول،فراگیريوتعامل، یکپارچگیومشارکتجلبالعمر،مادامیادگیري

اخالقکار،بازاراساس نیازبرآموزشبهپذیريانعطافوها آموزشبخشی
هویتگیري تدریجیشکلثروت،تولیدوفقرکاهشوپایدارتوسعۀاي،حرفه
.استشدهتوجهايحرفه

در تغییروکشورداخلکاربازارنیازوفناوريتغییراتباالدستی،اسنادمطالبات
کهمناسبالگويتاشدموجبالمللی،بینهاي توصیههمچنینوهااستاندارد

آناساسبردرسیهاي برنامهوطراحیباشدشدهمطرحپاسخگوي شرایط
تحلیلازرویکردتغییروشایستگیسطوحتدوین شوند. تعیینوریزيبرنامه
نظامبهتوجهوشاغلوشغلهايبه ویژگیتوجهوحرفهتحلیلبهشغل

تدویندرغیر فنیوهاي مشتركشایستگیتلفیقملی،ايحرفهصالحیت
الگوایناساسبر. درسی استهاي برنامهومذکورالگويهاي ویژگیازها برنامه
بخشدومهارتی درواي حرفهوفنیهاي آموزشدرسیریزي برنامهفرایند
و بخشمرحلهدهلشامکاردنیايبخش. شدطراحیآموزشدنیايوکاردنیاي
مراحل بامرحلههرتعاملوارتباطاست. نوعمرحلهپانزدهشاملآموزشدنیاي
تدوینوطراحیکهتوضیحاینبااست،عرضیوطولیصورتبهفراینددیگر

مرحلهآناعتباربخشینتایجبهمربوطاصالحیموارداعمالازمرحله متأثرهر
.باشددیگر میمراحلیا

جهت آموزشیبستۀاجزايتدوینبرملیدرسیبرنامۀوبنیادینتحولسندتوصیه
داشت آنبررامؤلفانوکارشناسانیادگیري،یاددهیهاي فعالیتتعمیقوتسهیل

برنامۀ برتأکیدبایادگیرياجزايازاي شبکهدررانظرموردآموزشیمحتواهايتا
شاخص اجزايازهنرآموزراهنمايکتاب. نمایندتدوینوریزي برنامهرشته،درسی
تهیهدرسیهاي برنامهتبیینوتوجیهآناصلیهدفواستآموزشیبستۀ



برايهاییتوصیهواي حرفهوفنیآموزشدرتحولیهاي چرخشبهبا توجهشده
.استشدهتدوینبخشدودرهنرآموزراهنمايکتاب.باشدمیآناجراي مطلوب

درسیبرنامهکالنرویکردهايوها گیريجهتتبیینبهمربوطنخستبخش
محتوا،سازماندهیوانتخابچگونگیدرسی،برنامهمنطقتبیینکلیاتکهاست

منابعوموادجدولدوره،درآنتوسعهچکونگیواساسیهايمهارتومفاهیم
.شودمیشاملراآموزشی

واحدمنطقتبیینواستيیادگیرواحدهايطراحیبهمربوطدومبخش
اساسی،هاي پرسشطرحکلیدي،هاي ایدهیادگیري،پیامدهايیادگیري،

راهبردهايازاستفادهباعملکرديویادگیريتکالیفتعیینومحتواسازماندهی
.شودمیشاملراارزشیابیهاي روشتعیینآخردرومختلف

اهمیتبهتوجهباموزهنرآراهنمايکتابمختلفهاي قسمتدرهمچنین
بهداشت،وایمنیمنابع،مدیریتآموزشبهفنیغیرهاي شایستگیآموزش

.استشدهتأکیدپذیريمسئولیتوالعمرممادایادگیري
هنرآموزانویژهتوجهومساعدتنیازمنددرسی،هاي برنامهمطلوباجرايمسلماً

مناسبتخصصیواي رفهحهاي شایستگیوها صالحیتازمنديبهرهوعزیز
.باشدمیایشان

کاردانشواي حرفهوفنیدرسیهاي کتابتألیفدفتر





فصل اول
هاي گرماییکنندهنصب پخش



9

1یادگیريواحد

هاي گرماییکنندهنصب پخش
کنوکتورورادیاتوریرهاي گرمایی نظکنندهتألیف این فصل نصب پخشهدف از

ه با ها در مقایسکنندهتوجه به رشد چشمگیر استفاده از این نوع پخشباشدکه بامی
واسطه بروز خطراته که چه بسا بشومینه و...کننده نظیر بخاري گازي ووسایل گرم

لذا این فصل به بررسی این نوع ،ناپذیر مشکالتی را براي افراد ایجاد نمودهجبران
پردازد.گرمایی میکنندهل پخشوسای

1محتواي کار فصل اول واحدیادگیري–جدول بودجه بندي زمان 

یف
رد

زمان
/دقیقه
ساعت

ابزارمکانموضوع
روش 
تدریس

کار کالسی
کار در 
منزل

ول
وز ا

ر

00/4

یح      توضـــ
ــواع  انـــــ
ــور   ــات رادی

گرمایی

ــتر یا کالس کتاب و پوس
ویدیو پرژکتور

، یسخنران
پرسش و 

میلپاسخ ف

بـــحـــث   
ــی،    کالسـ
ید،   فکر کن
کار کالسی

تحقیق

00/4
یح    ــر تشــ
ــاختمان  س

رادیاتور
ــتر یا کالس کتاب و پوس

ویدیوپرژکتور

، ینسخنرا
پرسش و 

پاسخ

بـــحـــث   
ــی   ،کالسـ
کار کالسی

تحقیق

دوم
وز 

ر

30/00
یح      توضـــ
متعلقــات       

رادیاتور
ــتر یا کالس کتاب و پوس

ویدیوپرژکتور

، یسخنران
پرسش و 

مفیلپاسخ

بـــحـــث   
ــیک  ،السـ

کار کالسی
تحقیق

30/00

یح    ــر تشــ
ــع   جـــمـ
کــــــردن 

ــره ــاي پ ه
رادیاتور

ــتر یا کالس کتاب و پوس
ویدیوپرژکتور

، یسخنران
پرسش و 

مفیلپاسخ

بـــحـــث   
ــی،    کالسـ
تحقیقکار کالسی
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

یف
رد

زمان
/دقیقه
ساعت

ابزارمکانموضوع
روش 
تدریس

کار کالسی
کار در 
منزل

30/00

یح    ــر تشــ
نمــادهــا و 
ــم   ــالئـ عـ
ــقشـــــه   ن

رادیاتور

ــتر  کالس کتـاب و پوسـ
ویدیوپرژکتور

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ 
نمایش فیلم 

عکسو

بـــحـــث   
کالســــی  
پرســـش و 

پاسخ

30/6

اتصـــــال 
ــره ــاي پ ه

به     رادیاتور 
یکدیگر

کارگاه

10و 5رادیــاتور  
ــ–پــره  ت ســ

متعلقــات کــامــل 
ــاتــــــور  رادیــــ

می           یو ن ی م لو –آ
دستگاه جوشکاري 

ــان اره – ــم -ک
ــنگ رومیزي  –س

آچار رادیاتور

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کــار عملی 
در کارگاه

سوم
وز 

ر

30/3
صـــــال ات

متعلقــات       
رادیاتور

کارگاه

یاتور آلومینیومی    راد
–رادیــاتور پنلی   –

ايهولهرادیاتور 
رادیاتور فوالدي –
رادیاتور قرنیزي  –
مل     – کا قات  متعل

هاي فوق     یاتور راد
مل    – کا ســــت 

ســت –آچارتخت 
کامل آچار آلن

–آچار فرانســه –
چکش پالستیکی

دریل-

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

عملی کار
در کارگاه

00/1
ــش   ــای آزم

بنــدي  آب
رادیاتور

کارگاه
ــت    ــتگاه تسـ دسـ

هــا و پمــپ لولــه
متعلقات

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کــار عملی 
در کارگاه
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یف
رد

زمان
/دقیقه
ساعت

ابزارمکانموضوع
روش 
تدریس

کار کالسی
کار در 
منزل

30/00

یح      توضـــ
ست    انواع ب
و پــایــه  

نگهدارنده

کتاب و پوستر یاکالس
ویدیوپرژکتور

سخنرانی، 
پرسش و 

مفیلپاسخ

کار 
کالسی 
بحث 

سیکال

تحقیق

30/00

یح    ــر تشــ
روش نصب  
ــت   بســــ

نگهدارنده

کتاب و پوستر یاکالس
ویدیوپرژکتور

سخنرانی، 
پرسش و 

مفیلپاسخ

کار 
کالسی 
بحث 
کالسی

30/2

گیري اندازه
و
گذارعالمت

محل ي
پیچ برابر 

نقشه 
جزئیات

کارگاه

متر فلزي –تراز 
پیچ گوشتی –

–دوسو وچهارسو 
بست انواع 

ارادیاتوره

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کار عملی 
در کارگاه

ارم
چه

وز 
ر

30/00
کارســوراخ 

مــحــل  ي
پیچ بست

دریل برقی کارگاه
چکشی

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کار عملی 
در کارگاه

انواع پایه کارگاهنصب پایه30/00
رادیاتورها

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کار عملی 
اهدر کارگ
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

یف
رد

زمان
/دقیقه
ساعت

ابزارمکانموضوع
روش 
تدریس

کار کالسی
کار در 
منزل

30/00
تراز کردن   

کارگاهرادیاتور

رادیاتورآلومینیوم
-تراز-ي 
وسگوشتی دوپیچ

و چهارسو
چکش-

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کــار عملی 
در کارگاه

1
ثــــابــــت  
نـــمـــودن 

رادیاتور
تور    کارگاه نواع رادیــا –ا

تراز-متر

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کار عملی 
در کارگاه

15/00

یان روش   ب
اتصـــــال 
به     رادیاتور 

لوله

ــتر یاکالس کتاب و پوس
ویدیوپرژکتور

سخنرانی، 
پرسش و 

مفیلپاسخ

بـــحـــث   
ــی، کال  سـ

کار کالسی

15/00

یح    ــر تشــ
ــواع  انـــــ
ــیرهاي   شـ

رادیاتور

ــتر یاکالس کتاب و پوس
ویدیوپرژکتور

سخنرانی، 
پرسش و 

مفیلپاسخ

پرســـش و 
تحقیقپاسخ

30/00

سازي آماده
ــر   ســــــ

هــاي لولــه
ــت و  رفـ

برگشت

کــار عملی متر-آچار لوگیرکارگاه
در کارگاه

1
سازي آماده

فت     له ر لو
(خم اتکا)

کارگاه

کن هیدرولیک  خم
ستگاه حدیده  – د

–متر–دســتی
برقو–لوله بر

گونیا-

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کــار عملی 
در کارگاه
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یف
رد

زمان
/دقیقه
ساعت

ابزارمکانموضوع
روش 
تدریس

کار کالسی
کار در 
منزل

30/00
اتصـــــال 
به     رادیاتور 

هالوله
کارگاه

–شیر وزانو قفلی 
ــت کامل آچار     سـ

ــت ــخ ــار –ت آچ
سه  آچار لوله -فران

گیر

انجام 
نمایش 
عملی 
توسط 
هنرآموز

کــار عملی 
در کارگاه

15/00

ــه   بـــــــ
یري    گ کــار
ــوارد  مــــ

ایمنی

کارگاه
ــتر  کتـاب و پوسـ
ــتر یا کتاب و پوس

ویدیوپرژکتور

سخنرانی، 
پرسش و 

مفیلپاسخ

15/00
ــت،   دقــــ
توجــه بــه   

زمان
کتاب و پوسترارگاهک

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ

15/00

ــرش   ــذی پ
مسئولیت

ري براي یپذ 
هاي     تار رف

فردي

ــتر یاکارگاه کتاب و پوس
ویدیوپرژکتور

ســخنرانی،  
پرســش و   

مفیلپاسخ

15/00
تــوجــهــات  
ــت   زیســـ

محیطی
کتاب و پوستر یاکارگاه

ویدیوپرژکتور

ســخنرانی،  
پرســش و   

مفیلپاسخ

انواع رادیاتور گرماییتوضیح 
یکی روي میز : ابتدا از هر نمونه رادیاتورها که در کارگاه موجود اســتروش تدریس

ایی اتورهیال شود سپس هر کدام را تشریح نمایید رادؤنام آنها سگذاشته از هنرجویان
ــویر آنها اکتفا نمایید. بهتر اســـت یک متر، هم  را هم که احیاناً موجود ندارید به تصـ

راه داشته باشید ابعاد رادیاتورها را به هنرجویان متذکر شوید.هم

تشریح ساختمان رادیاتور
بهتر است در این قسمت از هر مدل رادیاتور موجود یکی را به کمک روش تدریس:

هنرجویان برش بزنید تا مسیرهاي ورود و خروج آب در رادیاتور و اجزاي آنها بهتر 
مشخص شوند.
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

قسمت تشکیل شده است:11ادیاتور قرنیزي از به طور کلی ر
به منظور جلوگیري از انتقال حرارت به دیوارها، خصوصاً عایق حرارتی:.1

دیوارهاي خارجی و جلوگیري از اتالف انرژي یک الیه عایق مخصوص پشت 
گردد.رادیاتور و روي دیوار نصب می

تم تلف سیساز جنس پلی پروپیلن بوده و به منظور نصب اجزاء مخ: بست.2
گیرد.روي دیوار مورد استفاده قرار می

رادیاتور از جنس آلومینیوم آلیاژي مطابق استاندارد ایران و اروپا.3
3هايتبدیل.4

1به8
از جنس برنج و یا آلومینیوم2

پذیر از جنس استیل هاي استیل انعطافرابط.5
شیرهاي کنترلی ربع گرد.6
رنگ الکترواستاتیککاور از جنس آلومینیوم آلیاژي با.7
بلید باال از جنس آلومینیوم آلیاژي با رنگ الکترواستاتیک.8
بلید پایین از جنس آلومینیوم.9

PVCنوار الستیکی زیر از جنس .10
درپوش (کپ) ابتدا و انتهاي مسیر.11

توضیح متعلقات رادیاتور
هنرجویانمتعلقات انواع رادیاتورها را به همراه خود در کالس برده و به روش تدریس:
تشریح نمایید.

کیت اتصاالت هفت تیکهکیت اتصاالت پنج تیکه



15

هاي رادیاتور به یکدیگراتصال پره
را به یک 13گرد بدون آج نمره میلسانتی70توانید براي ساخت آچار رادیاتور می

جوشکاري نمایید. 13قلم 
آموزان به همدیگر متصل حضور دانشبلوك رادیاتور را درابتدا هنرآموز محترم دو

بندي نماید و از آنها خواسته شود ضمن ساختن آچار آموزان را گروهنماید بعد دانش
پره را ابتدا ازهم باز نمایند و سپس 10هاي یک رادیاتورآلومینیومیرادیاتور، کل پره

ها را به هم متصل کنند.همه پره

کدیگر)هاي رادیاتور به یارزشیابی تکوینی (اتصال پره

نمره 
کسب 
شده

غیر قابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول(

باالتر از 
حدانتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

کیفیت قطعه کار
ساخت آچار 

رادیاتور  کیفیت جوشکاري 1
اجراي صحیح

انتخاب وسایل و ابزار -1

صال پره  هاي  ات
ــه    ــور ب ــات رادی

یکدیگر 2

ــتگرد  -2 ــخیص چپگرد و راسـ تشـ
هابودن پره

ــال -3 چپگرد  هاي دادن مغزياتصـ
به باال و پایین پره رادیاتورراستگرد

ــطح    قراردادن-4 یاتور روي سـ راد
صاف

هاي رادیاتور سفت کردن مغزي-5
به صورت همزمان

استفاده صحیح از آچار رادیاتور-6
رادیاتور به پشت تا به دنقراردا-7

نکشیدن نماي آن آسیب نرسد و 
ي زمینرادیاتور رو

جمع نمره
شکاري و   رعایت ایمنی در هنگام جو

کار با وسایل و ابزار  
رعایت ایمنی 

شخصی و 
کارگاهی

3
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

نمره 
کسب 
شده

غیر قابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول(

باالتر از 
حدانتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

بندي شروع و پایان کارزمان دقت و سرعت 
در انجام کار

4

محیطیل زیستئرعایت مسا-1
تمیز نمودن محیط کار پس از -2

خاتمه کار

نکات رعایت
محیطی زیست

در محیط کار

5

نظم و -سازيپاکیزه-دهیسامان
انضباط–استاندارد سازي –ترتیب 

5sسازيپیاده
در محیط کار

6

جمع نمره

اتصال متعلقات رادیاتور
ا به رهنرجویاند بعد یرادیاتور مربوطه ببندابتدا متعلقات انواع رادیاتورها را بر روي 

د و از آنها خواسته شود متعلقات را به رادیاتورها یهاي دو تا چند نفره تقسیم نمایگروه
نصب نمایند.

قرار دهید تا با بستن هنرجویانپره هم در دستور کار 25کار عملی با رادیاتور باالي 
پره در دسترس نبود 25وند اگر رادیاتور باالي شیر زانو در طرفین رادیاتور نیز آشنا ش
بگیرید.پره در نظر 25یک رادیاتور را به صورت فرضی باالي 

شوند ها از راست وارد رادیاتور میوقتی لولهکشی به هنرجو گفته شود مثالًمسیر لوله
رهایی توباید شیر هواگیري و درپوش سمت چپ رادیاتور قرار گیرند و برعکس (در رادیا

که پشت و رو آنها متفاوت است)

ین ایستید اگر فاصله بمتذکر شوید زمانی روبروي نماي یک رادیاتور آلومینیومی می
گیرد اي که سمت راست این فاصله قرار میدوپره را در نظر بگیرید رفت و برگشت پره

رد رفت و گیو پره مقابل آن که در سمت چپ فاصله بین دو پره قرار میگردراست
ها برعکس است یعنی اگر یک طرف گرد است و سمت دیگر این پرهبرگشتش چپ

گرد است سمت دیگر این اي که سمت راست فاصله بین دو پره قرار گرفته راستپره
گرد است.پره صد در صد چپ

1نکته 

2نکته 

3نکته 
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گرد بعضی از آنها بر رویشان حرف گرد از راستهاي چپبراي تشخیص تبدیل وماسوره
گرد دهنده چپنشانLگرد و حرف دهنده راستنشانRحک شده Rو Lالتین

گرد چپSگرد و حرف راستDحک شده که Sو Dبودن است اما اکثراً حرف التین 
دهد.بودن را نشان می

ارزشیابی تکوینی (اتصال متعلقات رادیاتور)

نمره 
کسب 
شده

غیر قابل
قبول

نمره)1
)نمره2قابل قبول (

باالتر از 
انتظارحد

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب آچار مناسب-1

ــال متعلقات    اتصـ
رادیــــــاتــــــور  

آلومینیومی
1

یص چــپ   -2 خ گرد و تشــــ
هاپرهها وگرد تبدیلراست

اجراي صحیح-3
توجـه بـه نمـاي رادیـاتور      -4

جهت بستن متعلقات
انتخاب آچار مناسب-1

ــا ل متعلقات   اتصـ
رادیاتور پنلی توجـه بـه نمـاي رادیـاتور      -22

جهت بستن متعلقات
اجراي صحیح-3
انتخاب آچار مناسب-1

ــال متعلقات    اتصـ
ايهولهرادیاتور  3

شخیص محل -2 هاي ورود و ت
خروج رادیاتور

اجراي صحیح-3

4نکته 
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نمره 
کسب 
شده

غیر قابل
قبول

نمره)1
)نمره2قابل قبول (

باالتر از 
انتظارحد

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب آچار مناسب-1 ــال متعلقات  اتصـ
اجراي صحیح-2رادیاتور فوالدي

انتخاب آچار مناسب-1
ــال متعلقات    اتصـ

رادیاتور قرنیزي شخیص محل -42 هاي ورود و ت
خروج رادیاتور

اجراي صحیح-3
جمع نمره

رعایت ایمنی در هنگام  کار با  
وسایل و ابزار

رعایت ایمنی 
شخصی و کارگاهی 5

ندي شروع و پایان کاربزمان سرعت در   دقت و 
انجام کار 6

ل زیست محیطیرعایت مسائ-1
تمیز نمودن محیط کــار           -2

پس از خاتمه کار

ــکــات    ــت ن ــای رع
ست  محیطی در زی

محیط کار
7

نظم و –سازي  پاکیزه-دهیسامان 
باطانض–سازي استاندارد–ترتیب 

در 5sسازي  پیاده
محیط کار 8

نمرهجمع 

بندي رادیاتورآزمایش آب
ــتی از        روش تدریس  ــتن متعلقات رادیاتورها براي اطمینان از عدم نشـ : بعد از بسـ

ــال دو بلوك رادیاتور که در کارگاه به هم            متعلقات رادیاتورها و همچنین محل اتصـ
شده    صل  شیر      مت ست نمایند محل رفت رادیاتور را یا  صب آنها را ت اند باید قبل از ن

یا درپوش ببندید شیلنگ دستگاه تست را به قسمت برگشت رادیاتور ببندید      رادیاتور
ــروع به تلمبه زدن نمایید زمانی که از    ــیر هواگیري رادیاتور را باز نگه دارید و ش و ش
شـــیر هواگیري آب بیرون زد شـــیر هواگیري را ببندید و باز هم به تلمبه زدن ادامه 

کشی برسد در هر حال ر طراحی سیستم لولهبرابر فشا5/1دهید تا فشار به دست کم 
بار کمتر باشد.7حداقل فشار تست نباید از 
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ارزشیابی تکوینی (آزمایش آب بندي رادیاتور)
نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول 

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

شناخت  آماده کردن و-1
الزمابزار

سازيآماده 1
شار    -2 توانایی خواندن ف

سنج و واحدهاي فشار

پــر کــردن مــخــزن  -1
دستگاه تست

آزمایش 
بندي آب

رادیاتور
2

شیلنگ دستگاه تست    -2
ــت   ــمت برگشـ را به قسـ

رادیاتور وصل نماید.
شیر هواگیري رادیاتور   -3

را باز نگه دارد.
ه هوا شیر  بعد از تخلی-4

هواگیري را ببندد.
شار را تاحد الزم باال   -5 ف

ببرد.
جمع نمره

گام       یت ایمنی در هن عا ر
کار با وسایل و ابزار

رعایت ایمنی 
شخصی و 
کارگاهی

3

شروع و پایان   زمان بندي 
کار

دقت و سرعت 
در انجام کار 4

ــا -1 ــت مســ ــای ــرع ل  ئ
محیطیزیست

م       -2 مودن  ن میز  حیط   ت
کار پس از خاتمه کار

رعایت نکات 
محیطی زیست

در محیط کار
5

ــامـــان –دهـــی ســـ
ــازي پاکیزه  نظم و –سـ
استانداردسازي  –ترتیب

انضباط–

5sسازي پیاده
در محیط کار 6

جمع نمره
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توضیح انواع بست و پایه نگهدارنده
هـا را سـر کـالس بـرده     هـاي مربـوط بـه رادیاتور   انواع بسـت و پایـه  : روش تدریس

ــد بســت   ــان تشــرح نمای ــه هنرجوی هــایی را هــم کــه و روش نصــب هــر کــدام را ب
موجود ندارد به صورت پوستر یـا تصـویر کتـاب و یـا از طریـق ویـدیو پرژکتـور بـه         

آموزان نشان دهد.دانش
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گذاري محل پیچ برابر نقشه جزئیاتگیري و عالمتاندازه
ها را روي تابلو و گذاري محل پیچاري محل نصب بست رادیاتورها و عالمتگذعالمت

دي بناجرا نماید سپس هنرجویان را گروههنرجویانسپس روي یک دیوار فرضی براي 
دي اي فوالهولهـپنلیـ گذاري براي نصب انواع رادیاتور آلومینیومینموده تا عالمت

ي از سوراخ سوراخ شدن کارگاه بهتر است را روي دیوار انجام دهند. براي جلوگیر
هاي گچی درست شود و رادیاتورها بر روي این دیوارهاي فرضی با استفاده از پنل

دیوارها نصب شوند.
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گذاري محل بست)گیري و عالمتارزشیابی تکوینی (اندازه

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول 

نمره)1(
نمره)2قابل قبول(

باالتر از حد 
نتظارا
نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

الزمانتخاب وسایل و ابزار-1
سازيآماده 1

استفاده صحیح از وسایل-2
گذاري دقیق محل اندازه-1

بست رادیاتور آلومینیومی

گیري و اندازه
گذاري عالمت

محل پیچ برابر 
نقشه جزئیات 

2

گذاري دقیق محل اندازه-2
اتور پنلیبست رادی

گذاري دقیق محل اندازه-3
ايهولهبست رادیاتور 

گذاري دقیق محل اندازه-4
بست رادیاتور فوالدي

گیري دقیق محل اندازه-5
بست رادیاتور قرنیزي

جمع نمره



23

کاري محل پیچ بستسوراخ
بست)کاري محل پیچ ارزشیابی تکوینی (سوراخ

نمره 
کسب 
شده

غیر قابل 
قبول 

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب ابزار  شناخت و-1
مناسب

سازيآماده ــتن مته به  -12 توانایی بس
دریل

ــتفاده از مته با قطر  -3 اس
مناسب

صحیح گرفتن دریل با   -1
هادست

کاري سوراخ
محل پیچ بست لت        -22 حا فاده از  ــت اسـ

چکشی دریل
اجراي صحیح-3

جمع نمره

رعایت ایمنی در هنگام و    
کار با سایل و ابزار  

رعــایــت ایمنی  
ــی و   ــخصـ شـ

کارگاهی
3

ــروع و پایان  زمان بندي ش
کار

ــرعت   دقت و س
در انجام کار 4

ــ -1 ــائ ــت مســ ــای ل  رع
محیطیزیست

تمیز نمودن محیط          -2
کار پس از خاتمه کار

رعـایـت نکـات     
محیطی  زیســت

در محیط کار
5

ــامـــان –دهـــی ســـ
نظم و –ســــازي پاکیزه 
ستاندارد –ترتیب  سازي ا

انضباط–

5sســازي پیاده
در محیط کار 6

جمع نمره
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نصب پایه
برده و طریقه نصب آنها هاي رایج در بازار را سر کالستعدادي از پایه: روش تدریس

د و سپس از هنرجویان خواسته شود کار عملی نصب پایه را انجام دهند یرا شرح ده
توان از هنرجویان خواست تا پایه نمونه یک مدلی را و در صورت داشتن وقت می

بسازند.

)ارزشیابی تکوینی (نصب پایه

نمره 
کسب 
شده

غیر قابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد
شناخت ابزار مناسب-1

آماده
سازي 1

ــب براي       -2 انتخاب پایه مناسـ
هر رادیاتور

یه براي      -3 پا عداد  ــتن ت دانسـ
هاي مختلف رادیاتورطول

تنظیم ارتفاع پایه-1

نصب پایه ــه -22 ــای ــرار دادن پ ــا درق ه
هاي مناسبمحل

اجراي صحیح-3
جمع نمره
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تراز کردن رادیاتور
ابتدا انواع ترازها و دالیل تراز کردن رادیاتورها را تشریح نمایید سپس : روش تدریس

ها آنها را تراز نمایند.از هنرجویان بخواهید ضمن قرار دادن رادیاتورها بر روي بست
هـم تـراز کـه بعضـی از ترازهـا هـر دو کـار را        ول باشـند،  ایـد هـم شـاق   رادیاتورها ب

:دهند مانند شکل زیرانجام می

ارزشیابی تکوینی (تراز کردن رادیاتور)

مره      ن
سب    ک

شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

ــر از   ــاالت ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب ابزار مناسب-1

ــر ــراز ک دن  ت
رادیــــاتــــور

آلومینیومی
1

هاي نصب صحیح بست-2
رادیاتور

گذاشتن صحیح رادیاتور -3
هابر روي بست

تراز کردن رادیاتور-4
انتخاب ابزار مناسب-1

ــردن   ــراز ک ت
رادیــــاتــــور

ايولهه
2

ست    -2 صحیح ب صب  هاي  ن
رادیاتور

گذاشتن صحیح رادیاتور    -3
هابستبر روي 

تراز کردن رادیاتور-4
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مره      ن
سب    ک

شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

ــر از   ــاالت ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب ابزار مناسب-1

ــردن   ــراز ک ت
پنلیرادیاتور

ست    -2 صحیح ب صب  هاي  ن
رادیاتور

گذاشتن صحیح رادیاتور    -3
هابر روي بست

تراز کردن رادیاتور-4
انتخاب ابزار مناسب-1

ــردن   ــراز ک ت
رادیــــاتــــور

فوالدي

ست    -2 صحیح ب صب  هاي  ن
رادیاتور

گذاشتن صحیح رادیاتور    -3
هابر روي بست

تراز کردن رادیاتور-4
انتخاب ابزار مناسب-1

ــردن   ــراز ک ت
رادیــــاتــــور

قرنیزي

اهنصب عایق زیر بست-2
ست    -3 صحیح ب صب  هاي  ن

رادیاتور
گذاشتن صحیح رادیاتور    -4

هابستبر روي 
تراز کردن رادیاتور-5

جمع نمره
گام و      یت ایمنی در هن عا ر

کار با وسایل و ابزار  
رعایت ایمنی    
شــخصــی و  

کارگاهی
3

بندي شروع و پایان کارزمان دقت و سرعت   
در انجام کار 4

ــت مســـــائــ  -1 ــای ل  رع
محیطیزیست

کار   -2 تمیز نمودن محیط 
پس از خاتمه کار

ع  کات     ر یت ن ا
محیطی  زیست 

در محیط کار
5

سازي   پاکیزه–دهی سامان 
ــب  – ــی ــرت ــظــم و ت –ن

انضباط–سازي استاندارد

ــازي  پیاده  سـ
5s  در محیط
کار

6

جمع نمره
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انواع شیرهاي رادیاتور
ساختمان زانو قفلی رادیاتور را در کالس برده وهایی از شیر ومدلروش تدریس:

هاي دیگر را که نمونهوآنها را شرح دهیددلیل استفاده ازوآنها کارطرز آنها داخلی
.را نمایش دهیدآنها موجود نیستند از طریق پوستر یا ویدیو پروژکتور تصویر

هاي ورودي آب رادیاتور، از شیرهاي مختلف زیر با توجه به نحوه قرارگرفتن لوله
شود:برحسب شرایط استفاده می

دار: از این شــیر زمانی اســتفاده شــیر زاویه-1
شود که لوله ورودي آب به رادیاتور از دیوار  می

پشتی باشد.

ــیر زاویه-2 ــیر زمانی  ش ــت: از این ش دار راس
ستفاده می  شود که لوله ورودي آب رادیاتور از  ا

زمین و سمت راست رادیاتور باشد.

یه -3 ــیر زاو مانی    شـ ــیر ز چپ: از این شـ دار 
ستفاده می  شود که لوله ورودي آب رادیاتور از  ا

زمین و سمت چپ رادیاتور باشد.

): این مدل براي ukدار معکوس (شیر زاویه -4
ــت با این  ــتفاده اس تمامی حاالت فوق قابل اس
ــورت افقی و در        ــتات به صـ تفاوت که ترموسـ

گیرد.امتداد رادیاتور قرار می

ــتفاده  -5 ــیر زمانی اس ــیر مســتقیم: این ش ش
شود که ورودي آب به رادیاتور از دیوارجانبی می

مستقیماً به رادیاتور وارد شود.
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ی (ترموستات) براي کنترل خودکار درجه یشیر ترموستاتیک از یک سنسور گرما
رد، گیمحلی که در آن رادیاتور نصب شده و یک شیر که از سنسور فرمان میيگرما

چرخاندن کالهک ترموستات قابل تنظیم تشکیل شده است. دماي موردنیاز هر اتاق با 
باشد. هنگامی که دماي اتاق بر اثر گرماي خروجی از رادیاتور و یا هر منبع تولید می

گرماي خارجی (مانند تابش خورشید، افزایش تعداد ساکنین و یا تجهیزات و لوازم 
شیر هبرقی) افزایش یابد و در محدوده تنظیم دماي ترموستات قرار گیرد ترموستات ب

دهد و از افزایش گرماي اتاق گرم در رادیاتور را کاهش میفرمان داده و جریان آب
کند. در نتیجه ضمن تأمین شرایط آسایش مطلوب براي توسط رادیاتور جلوگیري می

ند. کهاي سوخت مصرفی را نیز برآورده میساکنین اتاق، کاهش مصرف انرژي و هزینه
بر روي رادیاتور استفاده نشود، در این صورت دماي چنانچه از شیرهاي ترموستاتیک

نامطلوبی قرار گیرد. در یابد تا این که شرایط اتاق در حالتهواي اتاق افزایش می
د که شوشوند و این امر سبب میها میکردن پنجرهنتیجه ساکنین اتاق مجبور به باز

هاي ر رود. بررسیهزینه پرداختی صرف گرم کردن هواي بیرون خانه شود و به هد
دهنده این نکته است که هزینه خرید و نصب شیرهاي ترموستاتیک بعمل آمده نشان

جویی در هزینه سوخت مصرفی قابل رادیاتور نهایتاً طی دو دوره سرما از محل صرفه
برگشت خواهد بود.

ها عالوه بر امکان تنظیم در حالت حداقل دما (*) امکان قطعدر بعضی از ترموستات
باشد.) نیز موجود میoکامل جریان آب گرم (

داشتن دما در یک درجه هاي خاصی که احتیاج به ثابت نگهدر اماکن عمومی و محیط
توان از ترموستات با سنسور باشد، میاي از درجه گرما محیط میو یا محدوده

ل حداقتوان دماي محیط را در محدودشونده استفاده کرد. بوسیله این ترموستات می
و حداکثر دماي تنظیم شده محدود نمود و امکان تغییر دما توسط افراد غیر مسئول 

ممکن نخواهد بود.

استانداردها و قوانین شیر ترموستاتیک
باشد که نصب مقررات ملی ساختمان می19ترین مقررات در این زمینه، مبحث مهم

هاي نوساز توصیه کرده اختمانشیرهاي ترموستاتیک بر روي رادیاتور را در تمامی س
است. 

:هاي ترموستاتیک رادیاتورمزایاي استفاده از شیر
تنظیم دماي دلخواه در اتاق به منظور تأمین -2امکان برقراري دماي ثابت در اتاق -1

کاهش مصرف سوخت و -4کاهش استهالك سیستم گرمایش -3شرایط آسایش 
ر مخصوص در شیرها جهت کاهش صداي عبور استفاده از فیلت-5هاي مربوطه هزینه
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امکان محدود نمودن دما به صورت دلخواه با هدف جلوگیري -6جریان آب در رادیاتور 
از تغییرات توسط افراد غیر مسئول.

ي تنظیم دماي ترموستات شیر رادیاتورنحوه-1جدول

54321*0 ظت در برابر   12℃16℃20℃24℃28℃ حاف م
زدگییخ

ــیر  کامالً شـ
دشوبسته می

تنظیم حداکثر دماي شیر ترموستاتیک رادیاتور:
اهرم را مطابق شکل -1

چرخانده تا متوقف شود.
سپس اهرم را فشار -2

دهید.
ستاتیک   -3 شیر ترمو کالهک 

ــا مــوقــعــیــت دلــخــواه  را ت
بچرخانید سـپس اهرم را آزاد  

نمایید.

تور:موستاتیک رادیاروش نصب یک نمونه شیر تر
ستات را  -1 درجه ترمو

تنظیم     5بروي عــدد  
.کنیممی

ترموســتات را بر روي شــیر  -2
صب  قرار می دهیم (وجود حلقه ن

ستات بر روي   باعث می شود ترمو
شیر محکم شود.)

ــا   -3 ــب ی براي نصــ
تات      ــ بازکردن ترموسـ
حلقه نصــب را بادســت 

بچرخانید.
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روش نصب قفل ترموستات:
است ترموستات بر روي شیر قفل شود تا به راحتی جدا نگردد در مواردي که الزم

توان از قفل ترموستات استفاده نمود. با نصب این وسیله روي ترموستات امکان می
باشد.پذیر نمیبرداشتن ترموستات از روي شیر براي افراد غیر مسئول امکان

شاخص ترموستات   -1
اً بر روي عدد  ح را ترجی

دهیم.قرار می5

قطعه پالســتیکی کوچک را از -2
ــب جدا می   کنیم،  روي حلقه نصـ

ستیکی      ستات (قطعه ال قفل ترمو
کنیم.مشابه) را جایگزین می

ــر - 3 ــتات را بـ ترموسـ
ــرار داده و   ــیر ق روي ش

ــی  ــار م ــا  فش ــیم ت ده
ترموستات قفل شود.

روش باز کردن قفل ترموستات:
شاخص ترموستات   -1

را ترجیحاً بر روي عدد   
دهیم.رار میق5

ــتات را از روي   -2 قفل ترموسـ
کنیم.حلقه نصب جدا می

ــب را می-3 چرخانیم حلقه نص
ستات رابیرون می  شیم و ترمو ک

تا از شیر جدا شود.

پس از جدا شدن شیر -4
ــه نصـــــب را    ــق ــل ح

چرخانیم تا فنر (خار)    می
به        قه نصـــب  خل حل دا

حالت اولیه برگردد.
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هاي رفت و برگشتر لولهسسازيآماده
برگشت به دو صورت وجود دارند:هاي رفت وسر لوله

ها بر روي دیوار نصب سر لوله–الف
اند:شده

اند:ها از کف باال آمدهسر لوله-ب

8هاي بلند را باز کرده و جاي آنها مغزي درپوشکشی از نوع الف باشداگر شکل لوله
متري دو سر دنده را نوار سانتی10لوله گالوانیزه سانتی متري مخصوص و یا10یا 

بندند و سپس شیر و زانوي رادیاتور را بر روي ها میتفلون پیچیده و به جاي درپوش
کنند.ها فاصله الزم بین رادیاتور و دیوار ایجاد میبندند. مغزيآنها می

تفاده شود.کشی از نوع ب باشد باید از خم اتکا اساما اگر شکل لوله

هاي رفت و برگشت)سازي سر لولهارزشیابی تکوینی (آماده

مره      ن
کسب   

شده

بل     غیر قا
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــر از   ــاالت ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

ور آمــاده کردن ابزا  -1
وسایل الزم

ــازي  آماده  سـ
ــر لوله هاي  س

رفــــت و  
برگشت

1

ــحیح    -2 نوار   روش صـ
تفلون پیچی

ــتن مغزي  10یا  8بسـ
متري  سانتی

ــحیح از   -3 ــتفاده ص اس
گیرآچار لوله

جمع نمره
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سازي لوله رفت (خم اتکا)آماده
ابتدا دلیل استفاده ازخم اتکا، روش ساخت آن راتشریح نماید و یک روش تدریس:

ار کنقشهبخواهید خم اتکا را طبق نمونه خم اتکا درست کنید سپس از هنرجویان 
بسازند.

ارزشیابی تکوینی (خم اتکا)

مره      ن
سب    ک

شده

بل    غیر قا
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــاالتـر از حــد    ب
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد
ماده کردن ابزا -1 ور آ

وسایل الزم

سازي آماده
لوله رفت

خم اتکا)(
1

ه دســـت آوردن   ب -2
طول لوله

ــردن   -3 ــده ک ــدی ح
صحیح لوله  

کنسازي خمآماده-4
حیح        -5 ــ تقــال صـ ن ا

ها روي لولهاندازه
کاري صحیحخم-6
کیفیت کار-7

جمع نمره
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هااتصال رادیاتور به لوله

مولی و ترموستاتیک براي نصب استفاده : از هر دو نوع شیر رادیاتور معروش تدریس
شود.

باشد براي میمتر سانتی50معموالفاصله بین سر لوله رفت و برگشت رادیاتور 
ها تو کار بودند و به هر دلیلی فاصله بین آنها کمتر هنرجویان تشریح نمایید اگر لوله

47ید روي مثالً سانتی متر باشند با50یا بیشتر شده باشد چه باید کرد اگر کمتر از 
ها متر باشد باید روي هر دو سر لوله چپقی پیچیده شود به طوري که روي چپقیسانتی

47ها را اندازه بگیرید باز هم همان به سمت باال باشد حال اگر فاصله سر چپقی
متري روي چپقی باالیی از سانتی3متر است با بستن یک توپیچ روپیچ کرومه سانتی

رسد اما اگر فاصله سر متر میسانتی50شوند و فاصله به دور میمترسانتی3هم 
متري را سانتی3متر بود توپیچ روپیچ سانتی53متر و مثالً سانتی50ها بیشتر از لوله

50تر شوند و فاصله به متر به هم نزدیکسانتی3بندیم تا روي چپقی پایینی می
متر برسد.سانتی
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ها به رادیاتور)تکوینی (اتصال لولهارزشیابی 
نــمــره  
کســب  

شده

قابل    غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــاالتــر از   ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

.آماده کردن آچار مناسب-1

سازيآماده ستفاده از دو آچار هم زمان   -12 ا
نش بــه             ت جلوگیري از  براي 

.کشیهاي دیگر لولهقسمت
یدن -1 تفلون روي نوارپیچ

هاي رفت و برگشت.سر لوله

اتصال رادیاتور 
به لوله 2

ر  بشیر و زانوي رادیاتور را-2
ها سفت نماید.روي سر لوله

مغزي شیر  قسمت مهره و-3
زانو قفلی را تفلون پیچیده   و
بندد.به رادیاتورو
را شیر و زانو رادیاتور-4

بدون پیچیدن تفلون به 
ها وصل نماید.مهره

جمع نمره

رعایت ایمنی در هنگام کار با 
ل و ابزار  یوسا

رعــایــت ایمنی    
شـــخصـــی و   

کارگاهی

3

بندي شروع و پایان کارزمان ــرعت  دقت و س
در انجام کار

4

ــت مســـــا -1 ــای ــرع ل  ئ
محیطیزیست

تمیز نمودن محیط کــار -2
کارپس از خاتمه

کات       یت ن عا ر
محیطی زیســت

در محیط کار

5

–سازي  پاکیزه–دهی سامان 
–نــظــم و تــرتــیــب     

انضباط–سازي استاندارد

5sســازي پیاده

در محیط کار

6

جمع نمره
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2یادگیريواحد

کنوکتورها
2یادگیري واحدمحتواي کار فصل اول –بندي زمان جدول بودجه

یف
رد

زمان
قه/  دقی

عتسا
ــار روش تدریسابزارمکانموضوع کـــــ

کالسی
کار در  

منزل

ارم
چه

وز 
ر

00/2
نواع      ــیح ا توضـ

کنوکتور
کالس

کتاب و پوســتر 
ویـــدیـــویـــا

پرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

بــــحــــث 
کالســــی،  

کارکالسی
تحقیق

روز
جم

پن
00/4

نواع      ــیح ا توضـ
کنوکتور

کالس
کتاب و پوســتر 

ویـــدیـــویـــا
پرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

،بـــحـــث 
کالســــی،  

کارکالسی
تحقیق

00/3
ــیـــح   تـــوضـــ
تمــان      خ ــا ســ

کنوکتور
کالس

کتاب و پوســتر 
ویـــدیـــویـــا

پرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

بــــحــــث 
، کالســــی 

کالسیکار

00/1
بیان انواع شــیر 

کنوکتور
کالس

کتاب و پوســتر 
ویـــدیـــویـــا

پرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

فیلم
سیکار کال

روز
شم

30/00ش

ــان   ــیــــ بــــ
ماده  ــازي آ ســ

هاي رفت و   لوله 
برگشت

کالس
کتاب و پوســتر 

ویـــدیـــویـــا
پرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ  

فیلم

بــــحــــث 
، کالســــی 

کالسیکار



36

راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

یف
رد

زمان
قه/  دقی

عتسا
ــار روش تدریسابزارمکانموضوع کـــــ

کالسی
کار در  

منزل

شم
زش

رو

30/7
ماده  ــازي آ ســ

هاي رفت و   لوله 
برگشت

کارگاه

ــتـگــاه  - دســ
صال لوله  هاي ات

pex  مــهــره
ــوره  یا  ماسـ اي 

پرسی
ــت کامل    - سـ

تختآچار
فت   - کلکتور ر

با    و برگشـــت 
جی    هــاي خرو

ــز   16ســـــای
مترمیلی

انجــام نمــایش 
ــط     عملی توسـ

هنرآموز

بــــحــــث 
ــی و  کالسـ
کــار عملی     

در کارگاه

روز
تم

00/8هف
هاي رفت و   لوله 

برگشت
کارگاه

ــتـگــاه  - دســ
صال لوله  هاي ات

pex  مــهــره
ــوره  یا  ماسـ اي 

پرسی
ــت کامل    - سـ

آچارتخت
فت   - کلکتور ر

با    و برگشـــت 
هــاي جی خرو 

ــز   16ســـــای
مترمیلی

انجــام نمــایش 
ــط     عملی توسـ

هنرآموز

بــــحــــث 
ــی و  کالسـ
کــار عملی     

در کارگاه
تم

هش
وز 

30/00ر
ــخــیــص   تشــ

هاي رفت و   لوله 
برگشت

کارگاه
انجــام نمــایش 
ــط     عملی توسـ

هنرآموز

کــار عملی     
در کارگاه

15/00
هاي انواع بســته

ــده   ــدارن ــه ــگ ن
کنوکتور

کالس
کتاب و پوســتر 

ورژکتیا ویدیوپر

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

فیلم
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یف
رد

زمان
قه/  دقی

عتسا
ــار روش تدریسابزارمکانموضوع کـــــ

کالسی
کار در  

منزل

30/00

نصـــب بســـت 
ــده   ــدارن ــه ــگ ن

کنوکتور
کارگاه

-دریل برقی
پیچـمترفلزي

گوشتی دوسو و 
-چهارسو

چکش

انجــام نمــایش 
ــط     عملی توسـ

هنرآموز

کــار عملی     
در کارگاه

تم 
هش

وز 
ر

30/00
ــتــقــرار    اســـ
تور روي       ک نو ک

بست
کارگاه

ــت  –انبردســ

ــور     ــت ــوک ــن ک
قرنیزي

جــام نمــایش ان
ــط     عملی توسـ

هنرآموز

کــار عملی     
در کارگاه

15/00
تشــریح اتصــال 

لوله به شیرها
کالس

کتاب و پوســتر 
یا

ویدیوپرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

سی،   کارکال
بــــحــــث 

کالسی

30/00
اتصــال شــیرها 
رفت و برگشت

کارگاه
–آچارفرانســـه 

له    چار لو -گیرآ
ست آچارتخت

انجــام نمــایش 
ــط   ع  ملی توسـ

هنرآموز

کــار عملی     
در کارگاه

30/00
صال لوله  هاي ات

رفت و برگشت
کارگاه

انجــام نمــایش 
ــط     عملی توسـ

هنرآموز

کــار عملی     
در کارگاه

15/00
یري     گ بــه کــار
تجهیزات ایمنی 

در کار
کالس

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

15/00
کار    قت در  –د

توجه به زمان
کالس

رکتاب و پوســت
یا ویدیوپرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

15/00

ــات   ــهـ ــوجـ تـ
محیطی زیســت

ــه    ــوط ب ــرب م
آوري جـــمـــع
ــش  هــاي پوشـ

پلیمري

کالس
کتاب و پوســتر 
یا ویدیوپرژکتور

نی،       نرا خ ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

15/00
شویق دیگران   ت
یرش     براي پــذ

مفاهیم جدید
کالس

کتاب و پوســتر 
یا ویدیوپرژکتور

ن      نرا خ ی، ســــ
پرسش و پاسخ   

و فیلم

بــــحــــث 
کالســــی،  

کارکالسی
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ساختمان آنهاوتوضیح انواع کنوکتور
گذاري کنوکتور به این نام و مزایاي کنوکتور بیان ابتدا باید دلیل نامروش تدریس:

شود و ضمن بیان انواع کنوکتور و نام قطعات آنها و نشان دادن تصویر یا ترسیم شکل 
دن فیلم و اسالید آنها را به هنرجویان تفهیم نماید.و یا ازطریق نشان دا

برگشتهاي رفت وسازي لولهآماده
مقررات وتوصیه ها براي تعیین لوله هاي رفت وبرگشت:

درجه سانتی گراد وفشارکار 80در تأسیسات مکانیکی ساختمان با دماي کار حداکثر -1
یه و چند الیه استفاده کرد.بار می توان از لوله هاي ترموپالستیک تک ال10حداکثر

PEX-AL-PEXو چندالیه PERTیا PEXازلوله هاي ترموپالستیکی تک الیه-2
می توان استفاده کرد.PERT/AL/PERTیا 
اتصاالت لوله هاي ترموپالستیک باید از نوع برنجی یا فوالدي باروکش نیکل یاقلع -3

باشند.
ز نوع فشاري یا دنده اي باشد.فیتینگ هاي لوله هاي ترموپالستیک باید ا-4
وباالتر وهم چنین bar10,3وفشار175℃درسیستم هاي آب داغ با دماي -5

وباالتر باید لوله فوالدي از نوع 175℃بار ودماي 8,5barسیستم هاي بخار فشار زیاد
بدون درز(مانسمان) باشد.

ع ،شیرها باید از نودر لوله کشی فوالدي، در صورتی که اتصال از نوع دنده اي باشد-6
مسی یا آلیاژ هاي مس(برنج وبرنز) باشند.

اتصال به صورت دنده اي ودر لوله کشی هاي "2در لوله کشی هاي فوالدي تا قطر -7
اتصال باید از نوع جوشی وفلنچی باشد."2با قطر بیش تر از 

، رنگ ویا اجزاي هیچ یک از اجزاي لوله کشی نباید پیش ازانجام آزمایش ، با عایق -8
ساختمان پوشانده شوند.

در باالترین نقاط لوله کشی باید اتصال مخصوص شیر هواگیري دستی یا خودکار -9
پیش بینی شود.

در زیر شیرهاي هواگیري خودکار حتماَ باید یک شیر کشویی نصب شود تا به -10
از ین شیر بهنگام تعمیر یا تعویض شیر هواگیري بتوان آن رابست(در حالت عادي ا

است)
درپایین نقاط لوله کشی ودر پایین ترین نقاط دستگاه هایی مانند دیگ،کلکتور -11

،مبدل ها وهر جاي سیستم که ممکن است تخلیه آب الزم باشد،باید اتصال تخلیه 
وشیر تخلیه پیش بینی شود.

کلکتورها باید در ارتفاعی از کف نصب شوند که دسترسی به شیرها به آسانی-12
میسرباشد ودماسنج ها وفشارسنج ها در معرض دیدمستقیم باشند.

کلیه لوله هاي اجرا شده در موتورخانه اعم از لوله هایی که عایق می شوند ویا -13
نمی شوند باید رنگ آمیزي شوند. می توان رنگ زمینه همه لوله ها را سفید انتخاب 
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کردن سیال داخل لوله در نظر حلقه هایی با رنگ هاي متمایز را براي مشخص وکرد
گرفت.

براي آب گرم دما متوسط، یک -بقرمز تیره براي آب گرم دما باال ، دوحلقه -الف
براي خط مشترك-تنارنجیبراي آب گرم دما پایین، یک حلقه -پقرمز تیره حلقه 

نارنجیآب گرم وسرد، دوحلقه 
ر فشار متوسط ، دوحلقه براي بخا-جقرمز روشنبراي بخار کم فشار، یک حلقه -ث

براي چگالیده کم فشار، -حقرمز روشن براي بخار فشار زیاد، سه حلقه -چقرمز روشن 
براي-دسبزروشنبراي چگالیده فشار متوسط ،دوحلقه -خسبز روشنیک حلقه 

سبزروشنچگالیده بافشار زیاد، سه حلقه 
هاي مختلف (         ندازه  ها را در ا هاي کنوکتور له   "3لو

4،1”،11”
4،11”

ند .براي 2 ) می گیر

شی کوتاه لوله     سیرهاي لوله ک "3م
سرعت آب در محدوده ي جریان     4 شود تا  صیه می  تو

ــیرهاي بلند لوله هاي ــوش قراربگیرد اما در مس ”11و"1مغش
ــتند  هرچه 4 مطلوب تر هس
، اتصاالت انبساطی ، شیرهاي    اندازه لوله ها کوچک تر باشد هزینه ي لوله کشی ، شیرها   

متعادل کننده واتصــاالت کم تر می شــود به عالوه کنوکتور متصــل به لوله ها کوچک تر 
ست.  صورت دو   وارزان تر ا شی بخار کنوکتورها به دو  لوله اي و تک لوله اي وجود لوله ک

رار قبخار ،براي اماکن کوچک ودر ظرفیت هاي کم مورد استفاده تک لوله اي شبکه ،دارد
شوند که بخار و آب     شبکه کنوکتورها فقط از طریق یک لوله تغذیه می  می گیرد. دراین 
صل از تقطیر (چگالیده) در آن لوله در خالف جهت یکدیگر حرکت می کنند     شت حا برگ

شتی از کنوکتور به عبارت دیگر  شت داده می    هاآب برگ سط لوله بخار ورودي برگ نیز تو
ر دبراي برگشت آب لوله جداگانه اي در نظر گرفته می شود. شود ولی در نوع دو لوله اي

لوله کشی کنوکتورهاي بخار ، بخار داغ از طریق لوله رفت وارد کنوکتور شده هم گرماي   
شده     سوس وهم گرماي نهان خود را به محل مورد گرمایش انتقال داده وبخار تقطیر  مح

تدا و       ــت اب له برگشــ ها از طریق لو یامنبع      ارخروجی از کنوکتور یده  گال د مخزن چ
سازي آب    کندانس( گاهی منبع تزریق هم خوانده می شود) شده این مخزن براي ذخیره 

برگشــتی حاصــل از تقطیر بخار در کنوکتورها اســتفاده می شــود واگر کمبود آب وجود 
سط پمپ، آب از این مخزن به           سپس تو شده  و ضافه  شد در این مخزن به آن ا شته با دا

ر فرستاده می شود در این دستگاه عالوه بر جداسازي گازهاي مضر وغیر اریتودستگاه دي 
قابل تقطیر آب ورودي به دیگ تا حدي پیش گرم می شــود تا باعث شــوك حرارتی به  
سمت         سمتی از بخار دیگ به  ست ق ستگاه داراي دو ورودي آب وبخار ا شود این د دیگ ن
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ریتور پاشــیده اک ها به داخل ديریتور هدایت می شــود و به آبی که از طریق افشــانادي
می شود برخورد کرده و باعث می شود گازهاي غیر قابل تقطیر ازآب جدا شده واز مسیر     

تعیین شده به هواي آزاد رها شوند.
یگ قرار            پایین تر از د ندانس  ما مخزن ک یگ ا باالتر از د گاه دي اریتور معموالَ  ــت دسـ

گیرند.می

برگشت)هاي رفت وسازي لولهارزشیابی تکوینی (آماده
نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

وسایل  آماده کرده ابزار و
الزم انجام مراحل    

ــل از    ــبـ قـ
کشیلوله

ــیر  آمـاده 1 ــازي مسـ ســ
کشی  لوله

نصب جعبه کلکتور  
کشی صحیح لوله رفتولهل

ســـازي  آماده
هاي رفت  لوله

برگشتو
2

ــحیح لوله   لوله ــی ص کش
برگشت

ز  کشی ا تست مسیر لوله  
نظر نداشتن نشتی

زیبایی کار
جمع نمره

2نکته 
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برگشتهاي رفت وتشخیص لوله

م سیستم کنوکتوري کدابراي این که بتوان تشخیص داد که در یک روش تدریس :
لوله رفت وکدام برگشت است ،عوامل مختلفی تأثیرگذار است که در زیر به چند نمونه 

آن اشاره می شود:
کنوکتورها ممکن است با آب گرم ،آب داغ وبخار کارکنند با توجه به نوع شاره ممکن نوع شاره :-1

است شناسایی لوله رفت و برگشت تفاوت کند.
اي کار در دماي پایین از لوله هاي پلیمري و براي دماي باالتر از لوله هاي مسی برجنس لوله:-2

وفوالدي استفاده می شود.
ممکن است کلکتوري یا غیرکلکتوري می باشد.سیستم لوله کشی:-3

براي تشخیص لوله رفت از برگشت باتوجه به مطالب گفته شده می توان از یکی از روش هاي زیر 
استفاده کرد:

شخص نمودن سرلوله ها با برچسب توسط لوله کش م-1
وجود تله بخار در مسیر برگشت-2
استفاده از جریان آب در یکی از لوله ها-3
استفاده از جریان هوا در یکی از لوله ها-4
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

ارزشیابی تکوینی (تشخیص لوله هاي رفت وبرگشت)

یف
باالتر از طرح فعالیترد

حد انتظار
نمره)3(

قابل قبول
نمره)2(

غیرقابل 
قبول

)نمره1(

نمره 
کسب 
شده

1

تشخیص لوله هاي 
رفت وبرگشت

رچسببتشخیص توسط
تشخیص تله بخار

به کارگیري جریان آب
به کارگیري جریان هوا

جمع نمره

رعایت ایمنی 2
شخصی و کارگاهی

رعایت ایمنی در هنگام کار با 
وسایل و ابزار

دقت وسرعت در 3
انجام کار

زمان بندي شروع و پایان کار

4
رعایت نکات زیست 
محیطی در محیط 

کار

زیستیرعایت مسائل محیط-1
کار پس   -2 تمیز نمودن محیط 

از خاتمۀ کار.

در 5sپیاده سازي 5
محیط کار

سازي، نظم و  دهی، پاکیزهسامان 
سازي، انضباط.ترتیب، استاندارد

جمع نمره

نصب بست نگهدارنده
ابتدا یک دیوار پیش ساخته از پنل گچی ساخته شود مطابق شکل روش تدریس:

ها بر روي آن نصب شوند.رین و بستیسپس قاب ز
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رزشیابی تکوینی (نصب بست نگهدارنده کنوکتور)ا

مره      ن
کسب   

شده

بل    غیرقا
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــاال ــر  ب ت
ــد  از حــ

انتظار
نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

وسایل الزمآماده کردن ابزار و
نصـــب بســـت  
ــده    ــدارن ــه ــگ ن

کنوکتور
1

گذاري دقیق در فواصل الزماندازه
کاري صحیحسوراخ

نصب قاب زیرین
هانصب صحیح بست

جمع نمره

م کردن آنمحکها واستقرار کنوکتور روي بست
محکم کردن آن)ها ورزشیابی تکوینی (استقرار کنوکتور روي بستا

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
انتظارحد
نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد

ــره  -1 ــودن پ ــم ــدا ن ــا  ج ه
حل  ید        درم با که کنوکتور  هایی 

ها قرار گیرد.روي بست قرار       ت اســـ
ت        ک نو ور ک

روي 
ها وبســـت

ــم     ــک ــح م
کردن آن

1
قرار دادن کنوکتور بر روي     -2

هابست
رکنوکتوشاقولی کردن تراز و-3
له    -4 مل کردن لو ــی وکا کشـ

بررسی نداشتن نشتی
جازدن قاب رویی کنوکتور-5

جمع نمره
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

ي رفت و برگشتاتصال شیرها
رفت و برگشت)صال شیرهاارزشیابی تکوینی (ات

مره      ن
سب    ک

شده

بل    غیر قا
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــر از   ــاالت ب
ظار   حد انت

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب شـــیر مناســـب  -1
رفت و برگشت

شیرها      صال  ات
رفت و برگشت

انتخاب آچار مناسب-12
ــیر رفــت   -3 ــال شـ اتصــ

کنوکتور
ــت    -4 ــیر برگش ــال ش اتص

رادیاتور آب اندازي داخل سیستم -25
هواگیري سیستمو

جمع نمره
رعــایــت ایمنی در هنگــام   

کار با وسایل و جوشکاري و 
ابزار  

رعایت ایمنی    
شــخصــی و  

کارگاهی
3

بندي شروع و پایان کارزمان دقــــت و
عت در     ــر سـ

انجام کار
4

ــت مســـــا -1 ــای ــرع ل  ئ
محیطیستزی
کار   -2 تمیز نمودن محیط 

پس از خاتمه کار

کات        یت ن عا ر
محیطی  زیست 

در محیط کار
5

سازي پاکیزه–دهیسامان 
ــم و– ــظ ــب  ن ــی ــرت –ت

انضباط–سازياستاندارد

ــازي  پیاده  سـ
5s  در محیط
کار

6

جمع نمره
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شرح کار:
هاي رادیاتور و بستن متعلقات آنجمع کردن پره-
ده سازي محل نصب رادیاتور آما-
نصب بست و پایه-
هاي رفت و برگشتاتصال لوله-

استاندارد عملکرد:
بند و ترازنصب رادیاتور برابر نقشه به صورت محکم، آب

ها:شاخص
بندهاي رادیاتور به صورت آبـ جمع کردن پره

هاي نگهدارنده برابر نقشهـ نصب بست
ایه به صورت ترازـ استقرار رادیاتور روي بست و پ

بندبه صورت آبهاي رفت و برگشتاتصال لولهـ 
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:
براي نصب رادیاتورهاي زمینی و دیواري که قبال ساخته ي تهویه کافی و دیوار پیشمتر دارا12× 8کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 

نقشه انجام شده باشد با  نورکافی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمنکشی سیستم گرمایش آن برابرلوله
ساعت2زمان: 

ابزار و تجهیزات:
پیچ و –ن نوار تفلو-میزکار -پیچ گوشتی–دریل و مته -متعلقات رادیاتور -کشیابزار لوله–رادیاتور آلومینیومی و فوالدي -نقشه کار

ه فوالدي و پلیمريلول–پالك رو
معیار شایستگی

نمره هنرجو3حداقل نمره قبولی از مرحله کارردیف
12هاجمع کردن پره1
23هاي نگهدارندهنصب بست2
23استقرار رادیاتور در محل نصب3
22هاي رفت و برگشتاتصال رادیاتور به لوله4

ت زیست محیطی و نگرش:هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهاشایستگی
ـ خود مدیریتی، پذیرفتن مسئولیت رفتارهاي فردي1
کارگیري لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنیـ به2
ـ رعایت اصول ایمنی3
جویی و دقت در انجام کارـ صرفه4
آوري ضایعات و دفع بهداشتی آنجمع-5

23

3میانگین نمرات*
باشد.می2ي قبولی و کسب شایستگی، حداقل میانگین نمرات هنرجو برا*
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4تعداد مراحل:: نصب رادیاتور1واحد یادگیري
نمرهحداقل نمرهمرحله کار

12هاجمع کردن پره-1
23هاي نگهدارندهنصب بست-2
23استقرار رادیاتور در محل نصب-3
22هاي رفت و برگشتاتصال رادیاتور به لوله-4

23توجهات زیست محیطیمنی بهداشت/شایستگی غیر فنی/ای
23میانگین مراحل

33نمره شایستگی از 
5)5نمره مستمر (از 

2020نمره  واحد یادگیري از 



47

ارزشیابی شایستگی نصب کنوکتور

شرح کار:
هاي رفت و برگشتتعیین سرلوله-
نصب شیرها و متعلقات-
ب بست و پایهنص-
هاي رفت و برگشتاتصال لوله-

استاندارد عملکرد:
بند و ترازنصب کنوکتور برابر نقشه به صورت محکم، آب

ها:شاخص
هاي رفت و برگشت با توجه به نوع کنوکتورتعیین سرلولهـ 

هاي نگهدارنده برابر نقشهـ نصب بست
ـ استقرار کنوکتور روي بست و پایه به صورت تراز

بندبه صورت آبهاي رفت و برگشتاتصال لولهـ 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

کشی لولهبراي نصب کنوکتورهاي زمینی و دیواري که قبالًساختهاي تهویه کافی و دیوار پیشمتر دار12× 8کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 
نورکافی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمنشد با ن برابر نقشه انجام شده باسیستم گرمایش آ

ساعت5/2زمان: 
ابزار و تجهیزات:

میزکار -پیچ گوشتی–دریل و مته -متعلقات کنوکتور-کشیابزار لوله–کنوکتور زمینی و دیواري -نقشه کار
لوله فوالدي و پلیمري–پالك پیچ و رو–نوار تفلون 

شایستگیمعیار 
نمره هنرجو3حداقل نمره قبولی از مرحله کارردیف

11نصب شیرهاي کنوکتور1
22استقرار کنوکتور2
22هاي رفت و برگشتاتصال به لوله3

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و شایستگی
نگرش:

مفاهیم جدیدـ نمایش قدرت رهبري افراد، تشویق دیگران براي پذیرش 1
کارگیري لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنیـ به2
ـ رعایت اصول ایمنی3
جویی و دقت در انجام کار و توجه به زمانـ صرفه4
هاي پلیمري و دفع بهداشتی آنجمع آوري پوشش-5

22

2میانگین نمرات:
د.باشمی2*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی، 
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3تعداد مراحل:نصب کنوکتور:2واحد یادگیري
نمرهحداقل نمرهمرحله کار

11نصب شیرهاي کنوکتور-1
22استقرار کنوکتور-2
22هاي رفت و برگشتاتصال به لوله-3

22توجهات زیست محیطیایمنی بهداشت/شایستگی غیر فنی/
22میانگین مراحل

32ز نمره شایستگی ا
2)5نمره مستمر (از 

2012نمره  واحد یادگیري از 
همانطور که مالحظه کردید این پودمان  از دو واحد یادگیري تشــکیل شــده اســت و 

.در هر واحد یادگیري الزامی است12حداقل ةبراي گذراندن پودمان کسب نمر

: نصب رادیاتور و کنوکتور1پودمان 
تعداد واحد 

2یادگیري

تعداد رادیاتور: نصب1حد یادگیريوا
کنوکتور: نصب2واحد یادگیري4مراحل:

تعداد 
3مراحل:

نمرهحداقل نمره مرحله کارنمرهحداقل نمره مرحله کار

11نصب شیرهاي کنوکتور-121هاجمع کردن پره-1

22استقرار کنوکتور-232هاي نگهدارندهنصب بست-2

استقرار رادیاتور در محل -3
هاي رفت و اتصال به لوله-233نصب

22برگشت

هاي اتصال رادیاتور به لوله-4
22رفت و برگشت

ستگی غیر      شای شت/ ایمنی بهدا
22فنی/توجهات زیست محیطی

ستگی        شای شت/ ایمنی بهدا
هات زیســـت   غیر فنی/توج

محیطی
22

22میانگین مراحل23میانگین مراحل

32نمره شایستگی 33نمره شایستگی از 

2)5نمره مستمر(از 5)5نمره مستمر (از 

2012نمره نهایی کار از 2020نمره  واحد یادگیري از 

16



دومفصل
نصب سیستم کف گرمایی
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اندازي پکیج گرمایشینصب و راهراهنماي 

3یادگیريواحد

ه نیست بهرسترش روز افزون علوم جدید که رشته تأسیسات نیز از آن بیبا توجه به گ
هاي گرمایش از کف نیز که در کشور ما ایران مورد استقبال قرار گرفته و در سیستم

گردد ما را بر آن داشت که در این فصل هاي مسکونی و تجاري استفاده میساختمان
به نحوه اجراي این سیستم بپردازیم.

3یادگیري واحدمحتواي کار فصل دوم –بندي زمان جهجدول بود

یف
زمانرد

روش ابزارمکانموضوعدقیقه/ساعت
تدریس

کار 
کالسی

کار در 
منزل

ول
وز ا

ر

00/1

ســیســتمبیان
قال  ما انت با گر
کــــفروش

گرمایی

کتاب و پوســتر  کالس
یا ویدیو پرژکتور

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
سی،    کال
ــار  کــــ

کالسی

30/0

ــح   ــریــ تشــــ
پارامترهاي مؤثر    
در طـــراحـــی  
ــتــم   ــیســ ســ
گرمایش از کف 

کتاب و پوســتر  کالس
یا ویدیو پرژکتور

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی

ــریح کاربري 00/1 تش
ــاد در  و اقتصــ
گرمایش از کف

کالس
کتاب و پوســتر  
یا ویدیو پرژکتور

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی

تحقیق

00/4

ــاي روش هــ
ت     ن رل دمــاي ک

ــط در    ــی ــح م
ــتــم   ــیســ ســ
گرمایش از کف

کالس

کتاب و پوســتر  
یا ویدیو پرژکتور

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
ــی  کالس

کــار –
کالسی

کالستشریح کلکتور30/1
کتاب و پوســتر  
یا ویدیوپرژکتور

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی
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ر
دوم

وز

کارگاهنصب کلکتور00/2

ــتی پیچ- گوشـ
ــار ــه ــوچ -ســ

چار  -فرانســــهآ
یچ   تی    پ ــ گوشـ

لم و     -تخــت  ق
-دریل -چکش 

دستگاه شیارزن

انـــجـــام  
ــش   ــای ــم ن
ــی     ــل ــم ع
ــط  ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

00/5
نواع     یح ا تشـــر
ــتم مولد    ــیس س

گرما
کتاب و پوســتر  کالس

ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی

تحقیق

صب لوله 00/1 شی ن ک
کارگاهمولد گرمایی

فرانسه  آچار-
کالیبراتور -
سیار    - -سیم 

لزي         ف تر  -م
له پنج   قیچی لو

دســـتگاه -الیه 
پرس

انـــجـــام  
ــش   ــای ــم ن
ــی     ــل ــم ع
ــط  ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

وم 
ز س

رو
00/1

ــت    ــریح تس تش
ــه   ــل ــو ــاي ل ه

ــالب و آب  فاضـ
سرد و گرم

کتاب و پوســتر  کالس
ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی 

ــح  00/2 ــریــ تشــــ
کتاب و پوســتر  کالسسازي اولیهکف

ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی 

00/1
ــریح عــایق  تشـ

کتاب و پوســتر  کالسپیرامونی
ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی 

ــب عــایق   00/2 نصــ
تر  -کارگاهپیرامونی تر    -کــا م

فلزي

انـــجـــام  
ــش   ــای ــم ن
ــی     ــل ــم ع
ــط ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه
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ــریح عــایق 30/1 تشـ
کتاب و پوســتر  کالسکف

ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی 

کارگاهنصب عایق کف30/00
تر  - تر    -کــا م

-فــــلــــزي 
کشچسب

انـــجـــام  
ــش   ــای ــم ن
ــی     ــل ــم ع
ــط  ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

ارم
چه

روز

کارگاهنصب عایق کف30/2
تر   تر    –کــار م

ــب  -فلزي چسـ
کش

انـــجـــام  
ــش   ــای ــم ن
ــی     ــل ــم ع
ــط  ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

ــان 00/1 ــی ــواعب ان
کتاب و پوســتر  کالسکفهايلوله

ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
ــی  کالس

–

30/4

ــان   ــی ــواع  م ان
ستم      سی آرایش 

ولــه     ــی  ل کشــ
گرمایش از کف 

کالس
کتاب و پوســتر  

یا
کتورویدیوپرژ

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــار  کــــ
سی،    کال
ــث    ــح ب

کالسی
جم

زپن
رو

30/0

ــش   ــواع آرای ان
ــتــم   ــیســ ســ

ولــه     ــی  ل کشــ
گرمایش از کف 

کالس
کتاب و پوســتر  

یا
ویدیوپرژکتور

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــار  کــــ
کالسی ،   
ــث    ــح ب

کالسی

طـراحـی پـالن    00/4
کتاب و پوســتر  کالسلوله کشی

ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
و پرســـش 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی

طـراحـی پـالن    30/3
لزي      -کارگاهکشیلوله ف تر  -م

کش بلندخط

ــام   انــــجــ
ــش    ــای ــم ن
ـلــی     عــمـ
ــط    ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه
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شم
زش

رو

طـراحـی پـالن    30/0
لزي      -کارگاهکشیلوله ف تر  -م

کش بلندخط

انجام نمایش   
عملی توسط  

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

حو    30/2 ن ــریح  ه  تشـ
کتاب و پوســتر  کالسکشیاجراي لوله

ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
ــی  کالس

–

00/5

ــه  ــوــل اجــراي ل
ــی گرمایش  کش

کارگاهاز کف
قیچی لوله پنج -

ــتگاه  -الیه  دسـ
نصب بست

انـــجـــام  
ــش   ــای ــم ن
ــی     ــل ــم ع
ــط  ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

تم
زهف

رو

ــریــح درز 30/1 تشــ
کالسانبساط      

تاب و پوســتر  ک
یا

ویدیوپرژکتور

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
ــی  کالس

–

اجــــراي درز 00/2
کاتر-کارگاهانبساط 

متر فلزي-

ــام   انــــجــ
ــش    ــای ــم ن
ـلــی     عــمـ
ــط    ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

00/1
حوه       ن ــریح  تشـ

ی کش اتصال لوله 
به کلکتور

کتاب و پوســتر  کالس
ویدیوپرژکتوریا

ســـخنرانی،     
پرســـش و   

اسخپ

ــار  کــــ
کالسی

فیلم

ی کش اتصال لوله 00/2
کارگاهبه کلکتور

ــه     چار فرانسـ -آ
گاه پرس    ـت -دسـ

له پنج            قیچی لو
-متر فلزي -الیه  

یار     -ســـیم ســـ
کالیبراتور

ــام   انــــجــ
ــش    ــای ــم ن
ـلــی     عــمـ
ــط    ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

تســـت شـــبکه  30/1
کارگاهکشیلوله

ست     - ستگاه ت د
-آچارفرانســه  -

تتی تخگوشپیچ

ــام   انــــجــ
ــش    ــای ــم ن
ـلــی     عــمـ
ــط    ــوســ ت

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

فیلم
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تم
هش

روز

تســـت شـــبکه  30/0
کارگاهکشیلوله

–دستگاه تست   
ــار ــچ  -آچ ــی پ

گوشتی

انـــجـــام  
ــش   ــای ــم ن

عملی

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

فیلم

شش     00/2 شریح پو ت
کتاب و پوســتر  کالسها لوله

ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

ــث    ــح ب
کالسی

30/0

ــح   ــریــ تشــــ
ــدازي و  آب انـ
انـــــــدازي راه

سیستم

کتاب و پوســتر  کالس
ویدیوپرژکتوریا

ــخنرانی،   س
پرســـش و 

پاسخ

00/1

ــدازي،  آب انــ
ــري و     ــی ــواگ ه

اندازي سیستم    راه
کشیلوله

کارگاه
انجام نمایش   
عملی توسط  

هنرآموز

ــار  کــــ
عملی در 

کارگاه

گرمایش از کف
میالد مسیح رومیان با استفاده از گرمایش از کف منازل خود سال پس از60در حدود 
کردند آنان با ایجاد کانال در زیر محل سکونت خود و برافروختن آتش و عبور راگرم می

هاي هوایی موجود در کف دادن دود حاصل از اشتعال گازهاي مشتعل از کانال
کردند.ساختمان، اقدام به گرم کردن کف منازل خود می

باشند استفاده از این سیستم گرمایشی هایی که داراي سقف بلند میساختماندر 
جویی در مصرف سوخت بیشتري خواهد شد، زیرا باعث کاهش مصرف انرژي و صرفه

ها (مانند رادیاتور و بخاري) هواي گرم در اثر کاهش چگالی سبک شده در سایر روش
باشد.کند سقف مییرود و اولین جایی را که گرم مو به سمت سقف می

ترین نقطه در کف زمین و دماي کم در آل وضعیتی است که در آن گرمگرمایش ایده
ارتفاع باال و در نزدیکی ارتفاع صورت باشد علت نیاز گرما در کف به این دلیل است 
که بیشترین تماس بدن انسان از ناحیه کف پا است و وجود هواي با دماي کم و خنک 

تر گردد.تر و مطبوعگردد که تنفس راحتت انسان موجب میدر ارتفاع صور
هاي گرمایشیدر نمودار شکل یک زیر انواع دماي نقاط مختلف یک اتاق در سیستم

آل نشان داده شده است.متفاوت به همراه دماي گرمایشی ایده
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شکل یک

باشدبه نظر شما کدام مورد از مزایا و یا معایب سیستم گرمایش از کف می

عیبمزیت
جویی در مصرف سوختصرفه

تخریب کف در صورت نیاز به تعمیر سیستم
آزادي عمل در دکوراسیون

یکنواخت بودن گرما در تمام محیط
امکان آسیب به سیستم تنفسی در صورت استفاده از قالی 

و موکت

تر و خشک نشدن هواهواي پاکیزه
به موقع دما متناسب با سرد و گرم شدن دشواري کنترل 

دماي خارج

، باند پرواز، گلخانه و رمپ پارکینگ از سیستم گرمایش از کف هاسطوح زیر جاده
شود.استفاده می

100هزینه اجراي هر یک از سیستم گرمایشی براي یک آپارتمان با مساحت تقریبی 
متر مربع را بدست آورید.

کار کالسی

بحث کالسی

تحقیق
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جراهزینه ا
42400000اي آلومینیومی و پکیجرادیاتور پره

49700000گرمایش از کف
39500000رادیاتور قرنیزي

٪15هاي دیگر حدود هرچند هزینه اجراي سیستم گرمایش از کف نصب به روش
بیشتر است اما به لحاظ راندمان بهتر و مصرف سوخت کمتر در درازمدت مقرون به 

صرفه خواهد بود.

کن حمام استفاده کرد؟ وله خشکهتوان براي از سیستم گرمایش کف میآیا 
چگونه؟

کن نبایستی از مدار سیستم گرمایش از کف گرفته شود براي تامین خشکهولهلوله 
توان از پکیج که داراي دو دماي خروجی است استفاده نمود خشک میهولهآب گرم 

ا از دو دیگ با دماهاي مختلف بهره و یا دستگاه کنترل دما به کار گرفته شود و ی
از سیستم کاهنده دما که به طور خودکار دماي موردنیاز اي گرفت. در شکل نمونه

کند نشان داده شده است.سیستم گرمایش از کف را تنظیم می

سیستم کاهنده دو دمایی-2شکل 
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کشی گرمایش از کف از جداول هاي لولهکشی هر زونل لولهبراي تعیین قطر لوله و طو
شود که در شکل سه یک نمونه از این جداول ارائه شده است.مختلفی استفاده می

نوع کاربرد
صنعتیتجاريمسکونیپارامتر مؤثر

13-1521-1822-22گراد)(سانتیدماي اتاق
30-3250-3560-60گراد)نتی(سامیانگین دماي آب

22-2529-2529-29گراد)دماي سطح کف (سانتی
2w/m(95-5/4795-5/4780-32شار گرمایی(

8-810-810-10گراد)افت دماي آب (سانتی
1216162025متر)لوله مصرفی (میلیسایز

609090122152طول پیشنهادي هر مدار (متر)
L/m(3/18/28/28/37/5هر مدار (دبی جریان براي

65/1222/12/1دار (متر آب)افت فشار هرم
ــه           ــه بین لول ــل هــا  میــانگین فــاصـ

1020202025متر)(سانتی

(نصب کلکتور)ارزشیابی تکوینی
نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

ــاالتــر از   ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح 

لیتفعا یف
رد

تشخیص شیر مناسب-1
نصب 

شیرآالت استفاده از ابزار مناسب بستن-12
تفلون کافینوارپیچیدن-3
حل    -1 نصــــب کلکتور در م

صحیح ــب   نصـــــ
کلکتور رفت  
ــت   و برگشـ

روي جعبه

صوص      -22 ست مخ ستفاده از ب ا
جهت نصب  

استفاده از ابزار مناسب-3
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نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

ــاالتــر از   ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح 

لیتفعا یف
رد

دقت در ارتفاع نصب-1 تعیین محل   
ــب   منــاســ
صب جعبه    ن

کلکتور

3
دقت درتعیین دیوار اصلی-2

هادقت درتعیین وسط زون-3

تعیین و انتقال اندازه جعبه     -1
روي دیوار

نصب جعبه 
کلکتور

4

شیارزنی محل نصب-2
نده -3 حل نصـــب      ک کاري م

جعبه
هاکاري محل پیچسوراخ-4
نصب جعبه  -5

جمع نمره

لوله کشی مولد گرماییارزشیابی تکوینی 

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

ندازه -1 له ا ها از  برداري طول لو
روي نقشه

ه سازي لولآماده
و فیتینگ پرسی ــازي تعداد فیتینگ از مادهآ-12 سـ

روي نقشه
ــازي لوله با توجه به       آماده -3 سـ

سایز برابر نقشه
کن مناسبانتخاب فنر خم-1

کاري لولهخم 2
خم کردن لوله برابر استاندارد-2
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نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب فک پرس-1 به      له  ــال لو اتصـ
فیتینگ پرسی پرس لوله به فیتینگ بدون له     -32

شدگی
انتخاب ابزار-1 به      له  ــال لو اتصـ

اتصــال ســه راه به لوله با مهره  –2ايفیتینگ مهره
بدون داشتن لقی
جمع نمره

کاري پیرامونیسازي عایقآمادهارزشیابی تکوینی 
نمره 
کس
ب 
شده

غیر قابل 
قبول 

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد
برداري طول عایق   اندازه -1

از روي نقشه عایق    برش 
پیرامونی 1

برش صحیح عایق-2
نصـــب مناســـب عایق بر  -1

روي دیــوارهــاي داخــلــی و  
خارجی

صب عایق    ن
پیرامونی 2

جمع نمره
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کاري کفسازي عایقآمادهارزشیابی تکوینی 
نمره 
کس
ب 
شده

غیر قابل 
قبول

نمره)1( نمره)2قابل قبول (

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

ندازه -1 ــطح  ا برداري سـ
عایق از روي نقشه برش عایق 

کف 1
برش صحیح عایق-2
ــب عایق   -1 ــب مناس نص

کف نصب عایق عا     -22 بت کردن  با   ثا یق 
چسب نواري

جمع نمره
ــایل      -1 به کارگیري وسـ

ایمنی شخصی و کارگاهی
رعایت ایمنی    
شــخصــی و   

کارگاهی
3

قت در فشـــار وارد    -1 د
کردن به اتصال دقت و سرعت  

در انجام کار فت کردن     -42 دقت در ســـ
مهره

ــا  ل  ئـــرعـــایـــت مســـ
محیطیزیست

تمیز نمودن محیط کــار           
مه کارپس از خات

کات       یت ن عا ر
محیطی زیست 

در محیط کار
5

سازي  پاکیزه–دهی سامان 
ــیــب  – ــرت ــظــم و ت –ن

انضباط–سازي استاندارد

ــازي  پیاده سـ
5s  در محیط
کار

6

جمع نمره

افزارطراحی با استفاده از نرم
اي افزارههاي گرمایش از کف، طراحی را بوسیله نرمهاي سیستمبراي طراحی لوله

افزارهاي تخصصی مربوط به سیستم گرمایش از کف از مربوطه از قبیل اتوکد و یا نرم
دهیم. ابتدا باید فایل کامپیوتري را در قالب فایل اتوکد داشته قبیل لوپ کد انجام می

باشیم.
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هایی که شامل سیستم آخرین تغییرات پالن در فایل اعمال شده و مکانسپس
کشی شود، خام کرده و آماده طراحی لولهف را شامل میکشی گرمایش از کلوله
کنیم.می
کشی کشی دستی و یا ترموستاتیک لولهمحل کلکتور و با توجه به نوع سیستم لولهاز 

کنیم.را طراحی می
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کنیم که نوع کاربري مسکونی خواهد بود کشی را آماده میبراي این کار ابتدا پالن لوله
ها متر فاصله داشته باشد. لولهسانتی10ها باید از دیوار، حدود ولهیا خیر. طبق قاعده، ل

ها را از کنار دیوار به محل مورد نباید به هیچ عنوان از روي یکدیگر عبور کنند. لوله
کشی به صورت مارپیچی انجام بریم. با توجه به اینکه در مرزهاي سرد، لولهنظر می

متر است. پس از آن و بعد از سانتی10این مناطق ها که در گیرد، فاصله بین لولهمی
کشی را به صورت حلزونی انجام متر از فاصله دیوار مرز سرد، مابقی لوله1از حدود 

دهیم تا گرماي یکنواخت داشته باشیم.می

در صورتی که سیستم کنترل به صورت دستی باشد، آنگاه تمامی مدارها باید در حدود 
شد، و اختالف بیشترین طول مدار با کمترین طول مدار حدود متر طول با90متراژ 

درصد باشد.10
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سیستم کنترل دستی
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سیستم کنترل ترموستاتیک

صورت سیستم کنترل ترموستاتیک کنترل شود، آنگاه تفاوت بین ه اما اگر سیستم ب
دوده انجام گیرد. محهاي مدار در هرمتراژ مدارها اهمیتی نداشته و فقط باید کنترل

ذکر است در سیستم کنترل ترموستاتیک و شیربرقی، هرترموستات حداکثر ه الزم ب
.دار داراي شیر برقی را کنترل کندمتواند دومی
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پالن طراحی شده توسط سیستم کنترل دستی 
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یر برقیپالن طراحی شده توسط سیستم کنترل ترموستاتیک و ش
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کشیطراحی لولهارزشیابی تکوینی 

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

صحیح نوع     -1 شخیص  ت
کاربري

طراحی  

1
تشخیص مرز سرد در  -2

هر قسمت
زونانتخاب مناسب-3
ــب  –4 ارائه آرایش مناس

لوله کشی
صله     -1 صحیح فا تعیین 

ــه    ول ــاقل هــاي هــا در ات
مختلف

ــن    ــی ــی ــع ت
ــل    فــواصـــ

هالوله 2
کشــی مناســب   خط-2

هامسیر لوله
جمع نمره

کشی گرمایش از کفلولهارزشیابی تکوینی 

نمره 
کسب 
شده

غیر قابل 
قبول 

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

باالتر از
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

لوله جهت  برآورد طول-1
اتصال به کلکتور

کشیلوله 1

انتخاب ســایز مناســب -2
کن لولهخم

تشخیص صحیح مسیر  -3
کشی هر زونلوله

ــه برابر    -4 خم کردن لول
استاندارد

برش لوله برابر نقشه-5
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ص -1 سب   رعایت فا له منا
هابین بست بست لوله ــتفاده مناســـب از  -22 اسـ

دستگاه نصب بست
ــب محل   -1 تعیین مناسـ

قرارگیري غالف نصب غالف نصـــب غالف در محل -32
مناسب

اندازه برداري طول درز -1
انبساط از روي نقشه

ــب درز   نصــ
انبساط برش صحیح عایق-42

ــب درز   ن-3 ــب مناسـ صـ
انبساط

جمع نمره

ارزشیابی تکوینی اتصال لوله به کلکتور

مره     ن
کس 

ب  
شده

قابل    غیر
قبول

)1
نمره)

نمره)2(قابل قبول
حد      باالتر از 

انتظار
نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد
برش اضافه سر لوله-1 سازي   آماده

ــه و    ــل ــو ل
ینــگ         ت ی ف

پرسی

کالیبره کردن لوله-12
کنندهاستفاده از روان-3

عایق لوله را قرار دهد-1 صب عایق    ن
لوله 2

انتخاب فک پرس-1 اتصــال لوله  
نگ    به فیتی

پرسی
پرس لوله به فیتینگ  -32

بدون لهیدگی
جمع نمره
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کشیارزشیابی تکوینی تست لوله

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2ل قبول (قاب

ز باالتر ا
انتظارحد

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

اتصال شیلنگ دستگاه به مدار-1 سازي آماده
براي آزمایش 

فشار
پرکردن آب مخرن دستگاه-12

ــیر انتهاي مدار به       -1 ــتن شـ باز گذاشـ
مقدار کمی براي خروج هوا

افزایش فشار خروج کامل هوابستن شیر پس از-22
بستن شیر روي دستگاه-3
بار10تلمبه زدن تا رسیدن فشار -4
کنترل نشتی به صورت چشمی-1

کنترل نهایی 3

کنترل نشــتی با گیج و مقایســه دو  -2
گیج

برداشت فشار پس از دو ساعت-3
رفع نشتی در صورت وجود-4
لیه و شست و شوي مدارتخ-5

جمع نمره
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اندازي و هواگیريآبارزشیابی تکوینی 

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

ــیرهــاي     -1 ــاز کردن شـ ب
انشعاب کلکتور رفت سازي آماده

اندازيبراي آب ــیرهــاي     -12 ــاز کردن شـ ب
انشعاب کلکتور برگشت

شیر پرکن آب  -1 باز کردن 
پکیج تا پر شدن مدار اندازيآب 2

ــدریــجــی  -1 ــاز کــردن ت ب
ــیرهــاي هواگیر کلکتور            شـ

رفت هواگیري ــدریــجــی  -32 ــاز کــردن ت ب
ــیرهــاي هواگیر کلکتور            شـ

برگشت
روشن کردن پکیج-1 اندازيراه تنظیم دماي پکیج-42

جمع نمره
یل ایمنی      کارگیري وســــا ب

شخصی و کارگاهی
رعــایــت ایمنی  
ــی و   ــخصـ شـ

کارگاهی
5

بندي شروع و پایان کارزمان ســرعت دقت و
در انجام کار 6

محیطیرعایت مسائل زیست
کار پس   تمیز نمودن محیط 

از خاتمه کار

رعـایـت نکـات     
ــت محیطی  زیس

کاردر محیط
7

سازي پاکیزه–دهیسامان 
ــم و – ــظ ــب  ن ــی ــرت –ت

انضباط–سازياستاندارد

ــازي  پیــاده ســ
ــی   ــگ آراســــت
مــحــیــط کــار

(5S)

8

جمع نمره
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اندازي پکیج گرمایشینصب و راهاهنماي ر
سیستم کف گرمایینصب ارزشیابی شایستگی 

شرح کار:
آماده سازي کف-
آماده سازي عایق  -
کشیاجراي لوله-
بنديآزمایش آب-
پوشش نهایی-

عملکرد:استاندارد 
بند نصب سیستم کف گرمایی برابر نقشه به صورت آب

ها:شاخص
ـ آماده سازي کف به صورت تراز

کاري کف و پیرامون برابر دستورالعملـ عایق
کشی و اتصال آن به کلکتور برابر دستورالعملـ اجراي لوله

بندي تا فشار و زمان تعیین شده دستورکارـ آزمایش آب
ها به صورت تراز ولهپوشاندن روي ل-

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:

نورکافی به انضمام مترمربع برابر نقشه با 6ابعاد متر داراي تهویه کافی و کف سیمانی به12× 8کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 
لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

ساعت 6زمان: 
زات:ابزار و تجهی

یزکار م-پیچ گوشتی–دریل و مته -خارکوب-رول بازکن  -کشی لوله پنج الیهابزار لوله-کلکتور –جعبه کلکتور -نقشه کار
لوله پلیمري چند الیه–پالك پیچ و رو-سیمان -اولیه و نهاییعایق –خار 

معیار شایستگی
نمره هنرجو3حداقل نمره قبولی از مرحله کارردیف

13آماده سازي کف (زیرسازي)1
22نصب عایق کف2
22اجراي لوله کشی3
23کشیتست لوله4
13پوشش نهایی5

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست شایستگی
:محیطی و نگرش

انتخاب بنگاه کسب وکار-ـ کارآفرینی1
منییکارگیري لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش اـ به2
ـ رعایت اصول ایمنی3
و پرهیز از ضایعاتجویی و دقت در انجام کارـ صرفه4
آوري ضایعات و دفع آن در محل مناسبجمع-5

23

3میانگین نمرات:
باشد.می2*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی، 
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5تعداد مراحل:سیستم کف گرمایی: نصب3واحد یادگیري
نمرهحداقل نمرهمرحله کار

13آماده سازي کف( زیرسازي)-1
22نصب عایق کف-2
22کشیاجراي لوله-3
23کشیتست لوله-4
13پوشش نهایی-5

22توجهات زیست محیطیایمنی بهداشت/شایستگی غیر فنی/
23میانگین مراحل

33نمره شایستگی از 
3)5ر (از نمره مستم

2018نمره  واحد یادگیري از 



سومفصل 
اندازي پکیج گرمایشی راهونصب
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4یادگیريواحد

ساعت)36: عملیساعت،24ساعت (نظري 60زمان: 
4یادگیري واحدوم سمحتواي کار فصل –بندي زمان جدول بودجه

یف
زمانرد

یقــه/   دق
اعتس

روش ابزارمکانموضوع
تدریس

کار 
کالسی

کار در 
منزل

ول
وز ا

ر

00/6
ــواع    ــان ان ــی ب
آزمایش قبل از  

نصب پکیج
یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک

فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

تحقیق

00/2
هــاي  آزمــایش 

ــب   قبل از نصـ
مدار دود

کارگاه

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

آموزهنر

کار عملی   
در کارگاه

دوم
وز 

ر

آزمایش قبل از  00/2
آچارفرانسهکارگاهنصب مدار آب

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

آزمایش قبل از  00/3
کارگاهنصب مدار گاز

ــاژ       - یج شــــوف ک پ
فشــارســنچ  -دیواري
mbar40    یا نالوگ  آ

دیجیتالی  
کپسول گاز مایع-
با     رگالتور- گازمایع 

قابلیت تنظیم فشار
گوشتی دوسو و   پیچ-

چهارسو

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
تحقیقدر کارگاه

لتــاژ      00/3 ترل و کن
تالی،   مولتیکارگاهشبکه برق متر دیجی

خازن

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه
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یف
زمانرد

یقــه/   دق
اعتس

روش ابزارمکانموضوع
تدریس

کار 
کالسی

کار در 
منزل

سوم
وز 

ر

00/2
چه    کنترل دری
ستم هواي    سی

تازه
کارگاه

ــازه     هواي ت یچــه  در
لی و       خ طرفــه دا دو
خـــارجـــی دریـــل 

چکشی گردبر

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
تحقیقدر کارگاه

توضیح شست    00/1
یا     کالسهاو شوي لوله ــتر  تاب و پوسـ ک

فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

شست و شوي     00/5
کارگاههالوله

فرانسهآچار-
ــت کامل آچار      - سـ

تخت
ــه   - ول ل یر     آچــار  گ

دودسته
گاه کلر زن    - ــت دسـ

(کلریناتور)
ــنج      - کیــت کلرسـ

OTO
ــنجی   - یت کلرسـ ک

DPD

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

عملی در    
کارگاه

ارم
چه

وز 
ر

00/7
ــیح انواع   توضـ

دار وپکیج فن
بدون فن

یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک
فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

تحقیق

تشـــریح روش 00/1
کتاب و پوستر یافیلمکالساستقرار پکیج

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

تحقیق
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یف
زمانرد

یقــه/   دق
اعتس

روش ابزارمکانموضوع
تدریس

کار 
کالسی

کار در 
منزل

جم
ز پن

رو

ــتقرار پکیج 00/6 اس
کارگاهروي دیوار

متر فلزي-
تراز بنایی-
چکش معمولی-
دریل چکشی-
ــاژ       - یج شــــوف ک پ

دار و بدوندیواري فن
شــابلون نصــب  -فن

کش   لیــت     -دود پ
(براکت)

سو     پیچ- شتی دو گو
و چهارسو

گوشتی شارژيپیچ-
سیم سیار-

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

کتاب و پوسترکالسبیان انواع لوله00/1
یا فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

صال    00/1 شریح ات ت
یا     کالسهاپکیج به لوله ــتر  تاب و پوسـ ک

فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی
شم

ز ش
رو

00/1
ــیح انواع   توضـ

گیرهاي  سختی 
روي لوله

یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک
فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

السیک

نصــب ســختی  30/2
کارگاهگیر روي لوله

تی    - خ یر و    ســـ گ
-مــتــعــلــقــات    

فرانسهآچار

ــام   ــجــ انــ
نمایش علی  
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه
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یف
زمانرد

یقــه/   دق
اعتس

روش ابزارمکانموضوع
تدریس

کار 
کالسی

کار در 
منزل

هاياتصال لوله30/2
کارگاهآب به پکیج

آچارفرانسه متوسط  -
و بزرگ

انبر قفلی-
آچار تخت-
ــه   - ول ل یر     آچــار  گ

دودسته

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 

ــو ســـــط  ت
هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

00/2

ــواع    ــان ان ــی ب
ــش و  دودکـ

هــــاي  روش
اتصال آن

یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک
فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

تم
 هف

روز

00/3
صب دودکش   ن

کارگاهو متعلقات آن

قیچی کانال بر-
آچار آلن-
انبردست-
سو     پیچ- شتی دو گو
چهارسوو 
تراز بنایی-
دریل چکشی-
گردبر دیوار ســـایز  -
)cm11(
متر فلزي-
نردبان یا چهارپایه  -

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
تحقیقدر کارگاه

30/00
ــان روش   ــی ب
اتصال پکیج به   

لوله گاز
یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک

فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 

رکنید، کا  
کالسی

30/00
اتصال پکیج به   
ــاز و   ــدار گ م

آزمایش آن
فیلتر گاز پکیجکارگاه

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه
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یف
زمانرد

یقــه/   دق
اعتس

روش ابزارمکانموضوع
تدریس

کار 
کالسی

کار در 
منزل

00/4
انــــدازي  راه

پکیج
آنالوگ

کارگاه

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

تم
هش

وز 
ر

00/2
انــــدازي  راه

پکیج
دیجیتال

هکارگا

ــام   ــجــ انــ
ــش     ــای ــم ن
عـــمـــلـــی 
ــوســـــط   ت

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

30/00
ــعله   تنظیم شـ
ــراي کــامــل   ب

سوختن
یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک

فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

ــه کــارگیري    30/00 ب
یا     کالسموارد ایمنی ــتر  تاب و پوسـ ک

فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

30/00

ــت در  دقــ
گیري از    پیش  

گاز و    نشـــت 
دود

یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک
فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 
کنید، کار    

کالسی

30/00

ــرش    ــذیــ پــ
مســـئولیت در 
ارتباط با رفتار     

فردي

یا     کالس ــتر  تاب و پوسـ ک
فیلم

ســخنرانی،   
ــش و  پرسـ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالســـی،  
فــــکــــر 

ر  اکنید، ک  
کالسی
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بندي وسایل گازسوزگروه
ــود و       ابتدا گروه  ــوز با ذکر مثال از هر کدام به هنرجو تفهیم شـ به  بندي لوازم گازسـ

هنرآموزاز هنرجویان خواسته شود براي هر گروه مثال بزنند وپرسش و پاسخصورت 
ــتون با گروه ومانند زیر ترســـیم کردهA,B,Cبنديمحترم بر روي تابلو ســـه سـ

هر ستون بنویسید.هاي هنرجویان را درمثال

AB1B2C

پکیج با محفظه احتراق بستهدارآبگرمکن دیواري فنآبگرمکن زمینیاجاق گاز

با نوشتن عالئم زیر بر روي تابلو از هنرجویان سوال شود هر کدام ازعالئم زیر مربوط 
ام با دست آزاد مانند نمونه شکلی بکشید.باشند براي هر کدبه چه نوع نصبی می

(B14- B12- B22- C22- C32- C82- C52- C42 –A2 –A3 –B11)
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شکلی مانند زیر ترسیم نموده و توضیحات روي شکل را ارائه نمایید.پکیج چگالشی:

شود شریحهاي موجود براي هنرجو تانواع پکیجهاي گرمایشی:بندي پکیجتقسیم
هاي هر کدام از آنها را از طریق پوستر یا ویدیو پروژکتور نمایش دهید و به و شکل

هاي ساده توضیحاتی ارائه نمایید.صورت مختصر از روش کار هر کدام با ترسیم شکل
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ها زیر که براي هنرجویان تحقیق گذاشته شده این نوع پکیجشکلدرمورد پکیج نوع
گونه سوختی مصرف ها هیچشود دراین پکیجنی نصب میهاي آپارتمادر مجتمع

یکاي وجود ندارد بلکه آب داغ از موتورخانه وارد این پکیج شده وشعلهشود ونمی
یک قسمت وارد مبدل حرارتی شده براي گرم کردن قسمت آن وارد رادیاتورها شده و

ز اگانه داشته باشد اتواند کنتور آب جدآب مصرفی با وجود این پکیج هر آپارتمان می
شود تا میزان استفاده طرفی جلوي آب گرمایش هر منزل هم یک انرژي متر نصب می

از گرمایش براي هر واحد مشخص شود.

طرز کار پکیج تک مبدله را با ترسیم شکلی مانند زیر به هنرجویان شرح دهید:

ی مانند زیر به هنرجویان زیر شرح دهید:طرز کار پکیج دو مبدله را با ترسیم شکل
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توان به هفده مورد تقسیم کرد که هاي قبل از نصب پکیج را میآزمایش
اند از:عبارت

بندي (ابتدا موضوع با طرح سوال از هنرجویان به بحث گذاشته شود و سپس جمع
نهایی صورت گیرد.)

ولت باشد.220آزمایش میزان ولتاژ برق موردنیاز سیستم که باید -1
آزمایش باز بودن مسیر دودکش و نداشتن نشتی و همچنین مناسب بودن قطر، -2

ي اجراي آن.طول، نوع و شیوه
میلی بار است.27-30و گاز کپسول17-20آزمایش فشار گاز که براي گاز شهري-3
تشخیص محل اتصال رفت و برگشت رادیاتورها، آب شهر و آب گرم مصرفی هم -4

کشی.تگاه هم روي سیستم لولهروي دس
آزمایش تحمل دیوار در برابر وزن دستگاه، (آیا دیوار مقاوم است یانه ).-5
گیر آزمایش سختی و خورندگی آب در محل، اگر سختی آب باال باشد نصب سختی-6

قبل از دستگاه الزامی است.
هاي بهتر است مسیرها ازخاك و شن و سایر مواد جامد،اطمینان از عاري بودن لوله-7

کشی قبل از اتصال به دستگاه شست و شو شوند.لوله
اي هکنید، ذرات و افزودنیدرضمن چنان چه پکیج نو را جایگزین پکیج قدیمی می

تواند در عملکرد و دوام پکیج نو اثر بگذارد بنابراین قبل از کشی آب میموجود در لوله
ز و هرگونه پس مانده و رسوبات از مدار بایست سیستم کامالً تمیتعویض پکیج می

شود.
اطمینان از وجود هواي کافی براي احتراق دستگاه، داشتن دریچه هواي تازه -8

باشند.هایی که داراي درزبندي کامل میمخصوصاً محل
بار باید باشد در صورتی 6اطمینان از وجود فشار کافی آب حداکثر فشار آب ورودي -9

باشد نصب یک شیر فشار شکن ضروري است.بار می6که فشار بیش از 
محل دستگاه باید عاري از هرگونه گرد و غبار، مواد قابل اشتعال و یا گازهاي -10

خورنده باشد.
محل دستگاه باید خشک باشد.-11
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زدگی و سرماي شدید باشد.محل دستگاه نباید در معرض یخ-12
انتخاب نوع دستگاه.-13
.ستگاه در هر صورت باید داراي کفشوي مناسب باشدمحل نصب د-14
کشی گاز باید منطبق بر مقررات و استانداردهاي رایج و سازگار با توان لوله-15

حداکثري پکیج باشد.
رد ها و رسوبات مانع عملکهاي گاز کامالً تمیز باشند تا پس ماندهقبل از نصب لوله-16

صحیح پکیج نشوند.
مشخصات گاز مورد استفاده با اطالعات فنی دستگاه مطابقت مطمئن شوید که-17

داشته باشد.
پاسخ کار کالسی:

باشد چه مشکالتی پیش cm120اگر فاصله ازکف پکیج تا کف تمام شده کمتر از -1
آید؟می

ینیپایهايمتر باشد با توجه به اینکه ارتفاع کابینتسانتی120اگر فاصله کمتر از 
شود ها باعث میمتر است، فاصله کم زیر پکیج از صفحه روي کابینتسانتی90تا 85

ها و شیرآالت به سختی انجام گیرد.باز و بسته کردن شیلنگ
باشد و cm30اگر فاصله عمودي کالهک تعدیل پکیج از دریچه دودکش کمتر از -2

یا مستقیماً کالهک تعدیل در داخل دریچه دودکش قرار گیرد چه مشکالتی پیش 
آید؟می

ارتفاع فاصله عمودي کالهک تعدیل پکیج از دریچه دودکش باید حداقل دو برابر قطر 
) در غیر این صورت افت فشار ایجاد شده مانع از تخلیه کامل و 2Dدودکش باشد (

شود.سریع دود می
آید؟اگر پکیج باالي اجاق گاز نصب شود چه مشکالتی پیش می-3

شود عالوه بر گرم شدن یج یا آب گرمکن باعث میدرصورت نصب اجاق گاز زیر پک
زیاد قطعات بخارات غذا وارد قطعات پکیج شده و کار آنها مختل شود از طرفی امکان 

سوزي هم زیاد است.آتش
اگر مشتري از نصب دودکش توسط سرویس کار جلوگیري کند وکتباً متعهد شود -4

حادثه ازدید محاکم قضایی چه دهد در صورت بروزکه خودش این کار را انجام می
شود؟کسی مقصر حادثه شناخته می

دهم درصورت حتی اگر مشتري کتباً متعهد شود که خودم نصب دودکش را انجام می
شود.بروز حادثه نصاب پکیج مقصر حادثه محسوب می

شویی مجاز است؟ چرا؟شویی، روشویی و ماشین لباسآیا نصب پکیج باالي ظرف-5
در باالي وسایل ذکر شده به دلیل متصاعد شدن بخارات اسیدي مجاز نصب پکیج 

شویی نصب شود پریز برق پکیج  به دلیل پاشش آب نیست از طرفی اگر باالي ظرف
شویی وجود ندارد.ناك است و امکان نصب آبچکان ظرفخطر
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هاي قبل از نصب مدار دود پکیج شوفاژ دیواري:آزمایش
اثر نشت دود ممکن است رخ دهد را اشاره نمایید سپس مقررات ابتدا اتفاقاتی که بر 

هاي ساده به هنرجویان تفهیم نمایید.زیر در مورد دودکش را با ترسیم شکل
باشد. Hپکیج باید داراي یک دودکش استاندارد و مجزا و مجهز به کالهک -1

به داخل دودکش عالوه بر این که از نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیا H(کالهک 
کند، در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز موثر است. ضمناً از فشردن جلوگیري می

بیش از اندازه کالهک که باعث تغییر حالت و گرفتگی منافذ خروج گازهاي دودکش 
شود نیز خودداري شود.می
مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص و ایجاد گازهاي خطرناك و -2

شت چنین گازهایی به داخل فضاي زندگی گردیده و باعث کننده و برگمسموم
شود چکهایی که بعداً ذکر میشود مسیر دودکش را به روشگازگرفتگی و مرگ می

نمایید.
هاي پنجره نباید مستقیماً با شیشه دودکش وسایل گاز سوز در محل عبور از شیشه-3

اثر حرارت و لق شدن در تماس باشد زیرا در چنین صورتی امکان شکستن شیشه در
و افتادن دودکش وجود دارد.

در صورتی که دودکش از پنجره به بیرون هدایت شده است باید داراي حداقل یک -4
متر ارتفاع عمودي از محل خروج از پنجره باشد.

متر از سطح پشت بام باالتر باشد.1هاي تو کار باید حداقل انتهاي دودکش-5
دودکش به صورت افقی با کالهک و یا بدون کالهک در زیر از قراردادن خروجی -6

سقف و بالکن جداً خودداري شود.
بندي باشد هر درز کوچکی آن بایستی کامالً آبخارجدودکش در داخل دیوار و -7

تواند باعث خروج گازهاي حاصل از احتراق و حادثه گردد.می
کش خودداري شود زیرا زانو کارایی االمکان از نصب زانوي اضافی در مسیر دودحتی-8

زدگی و موجب پسشده دودکش کم دهد. در این صورت مکش دودکش را کاهش می
در دودکش، الزم 90هر زانوي ْازايشود، بهخطرناك حاصل ازاحتراق میگازهاي 

گردد.عمودي اضافهاست به ارتفاع بخش 
هاي پالستیکی و غیر مقاوم نوان از لولهبراي دودکش داخل و بیرون دیوار به هیچ ع-9

در برابر حرارت استفاده نشود.
مکان عدم اآکاردئونی) به علت -پذیر (فلکسی بل هاي انعطافاستفاده از دودکش-10
باشد.بندي خطرناك میآب
از قراردادن قطعات لوله دودکش به صورت لب به لب خودداري نمایید و حتماً از -11

بندي در محل اتصال و عدم خروج گازهاي نوع نر و ماده که باعث آبهايدودکش
حاصل از احتراق خواهد شد، استفاده نمایید.

هاي فوقانی ساختمان از اضافه نمودن به طول بخش افقی دودکش در قسمت-12
اي جهت ساخت اطاقک و انباري بر روي بام خودداري نمایید در هنگام ساخت طبقه

ي قدیمی را عمودي و استاندارد ادامه داده و در حین عملیات هاجدید دودکش



85

ساختمانی دودکش را در مقابل ریزش مصالح و نخاله ساختمانی و انسداد داخلی کامالً 
محفوظ نگه دارید.

هنگام عبور دودکش از داخل دیوار و تقاطع آن بایستی قطر لوله فلزي کامالً -13
ام خروج از ساختمان (دیوار یا سقف) مجاز کردن قطر لوله هنگیکسان باشد کم

باشد.( از تغییر قطر در خروجی دودکش و کم کردن سایز آن خودداري نمائید.)نمی
ها هاي رو بسته خودداري نمایید. داکت دودکشخلوتازنصب دودکش در حیاط -14

کت باالي داگاهوجه هیچباید خروجی از باال و پایین به هواي آزاد داشته باشد و به هیچ
مسدود نگردد.

ها الزم است در ساختمان» مکش معکوس«جهت جلوگیري از پدیده خطرساز -15
اي یا آیفونی بر روي قسمت زیرین درب ورودي هر آپارتمان از دریچه تهویه کرکره

تاقهاي ورودي امتر استفاده گردد. همچنین زیر دربسانتی20×50مناسب به طول 
متر باز باشد.سانتی5تا 3ها نیز حدود خواب

هاي مناسب قرار گیرد تا وزن آن به قسمت عمودي دودکش بایستی برروي پایه-16
پایه منتقل شود و از کج شدن آن جلوگیري بعمل آید. ضمناً بخش عمودي دودکش 

هاي مناسب به دیوار محکم گردد.برروي نماها بایستی توسط بست
الخصوص حمام به دلیل امکان و علیکاذب قفسعبور دودکش ازفضاي داخل-17

باشد.میپوسیدگی و نشت گاز منواکسیدکربن خطرناك
.باشدها خطرساز میهاي آجري به دلیل نفوذ گاز از درزها به سایر قسمتدودکش-18
در صورتی که بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواري به صورت افقی ( بیش از -19
دار الزامی است.هاي فناستفاده ازپکیجمتر) باشد، سانتی30
قطر دودکش نصب شده به پکیج به هیچ عنوان نباید از قطر خروجی کالهک -20

تر باشد.مخروطی (کالهک تعدیل) باالي دستگاه کوچک
هاي بدون فن با دودکش متر باشد. (درپکیجسانتی15حداقل قطر دودکش باید -21

اید تغییر مقطع داشته باشد. کوچک شدن قطر معمولی) دودکش به هیچ عنوان نب
شود.دودکش حتی در یک نقطه باعث کم شدن مکش آن می

متر باشد. (درپکیج 4ارتفاع دودکش از محل نصب دستگاه تا کالهک حداقل باید -22
هاي بدون فن با دودکش معمولی)

اشد تا در روي دودکش باید در امتداد جریان باد غالب بHجهت نصب کالهک -23
باد داخل آن نپیچد.

جهت جلوگیري از تشکیل قطرات و همچنین سرد شدن دود که باعث کند شدن -24
بندي نمایید.شود، جدار خارجی دودکش را عایقخروج دود و یا توقف آن می

دودکش باید ثابت و محکم باشد و در برابر باد، بخار آب و عوامل مکانیکی دیگر -25
مقاوم باشد.

د و باشسیر مستقیم و عمودي بهترین روش براي تخلیه محصوالت احتراق میم-26
دودکش نباید در مسیر خود حالت افقی داشته باشد. ولی در مواردي که مشکالت 
اجرایی وجود داشته باشد و نیاز به تغییر جهت مسیر دود باشد، بهتر است از زانویی 
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عمودي (خروجی از پکیج)، انجام ) لوله2Dمتر (سانتی30درجه و حداقل پس از45
گیرد و قسمت افقی داراي کمترین طول ممکن باشد.

اندازي باید کنترل شود براي کنترل آن، با عملکرد خوب دودکش قبل از راه-27
توان مکش آن را به طور تقریبی تست سوزاندن یک روزنامه در ورودي دودکش، می

وخته شده، به سرعت داخل دودکش شود، نمود. چنانچه شعله آتش روزنامه و ذرات س
مکش دودکش قابل قبول است.

مین هواي ساختمان هاي تأحداقل فاصله کالهک دودکش با کولر آبی و دریچه-28
متر و در غیر این صورت دودکش حداقل یک متر باالتر از کولر امتداد یابد.3باید 
فوالديهايو ستونهاپلداخلفضايوهاساختماندرز انبساطازعبوردودکش-29

است.ممنوعساختمان
دریچه دودکش بایستی باالتر از پکیج قرارگیرد و نصب هرگونه دودکش از ارتفاع -30

تر (شیب از وسیله گازسوز به سمت زمین) خطرناك و دستگاه به سمت ارتفاع پائین
گردد.موجب پس زدن گازهاي سمی احتراق می

باشد درصورتی cm50هاي مجاور حداقل باید از دودکشفاصله دهانه هر دودکش -31
که این فاصله به صورت جانبی رعایت نشده باشد آن را به صورت پلکانی ایجاد نمایید.

ها باید حداقل یک متر از سطح پشت بام باالتر بوده و از انتهاي کلیه دودکش-32
ز رتی که فاصله کمتر ادیوارهاي جانبی نیز حداقل سه متر فاصله داشته باشد. در صو

باالتر ورمتر از بلندترین دیوار مجاسانتی60متر باشد انتهاي دودکش باید حداقل 3
قرار گیرد.

ارزشیابی تکوینی (انجام آزمایشات براي اطمینان از باز بودن مسیر دود)

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

ناســـب       -1 له م ــی خاب وسـ انت
آزمایش
دود)–قوهچراغ–(طناب ــازي  آمـاده  ســ

ابزار 1
اتصال طناب به وزنه-2
گیرنصب ضربه-3
انتقال وزنه به داخل دودکش     -1

به صورت صحیح انجام آزمایش 2

جمع نمره
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نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

یت ایمنی در    عا گام ر با     هن کار 
بزار  ا

رعــایــت ایمنی  
ــی و    ــخصـ شـ

کارگاهی
3

بندي شروع و پایان کارزمان ــرعت  دقت و س
در انجام کار 4

محیطیل زیسترعایت مسائ-1
کار پس  -2 تمیز نمودن محیط 

از خاتمه کار

رعــایــت نکــات  
ــت محیطی  زیس

در محیط کار
5

ــامان ــازيپاکیزه–دهیس –س
–زيسا استاندارد –نظم وترتیب 

انضباط

5sســازي پیاده
در محیط کار 6

جمع نمره

یشآزمایش قبل از نصب مدار آب پکیج گرمای
قبل از نصب مدار آب دستگاه پکیج شوفاژ دیواري آزمایش و اقدامات زیر باید صورت گیرد:

هاي رفت و برگشت رادیاتورها و آب سرد و گرم بهداشتیمناسب بودن قطر لوله-1
ها ازنظر مرغوبیت و تحمل دما و فشاربودن نوع لولهمناسب-2
کشیمناسب بودن نحوي اجراي لوله-3
کشی سیستم گرمایشی و آب آزمایش جهت اطمینان از عدم وجود نشتی در لوله-4

سرد و گرم بهداشتی
ها به منظور جلوگیري از ورود رسوبات و شن و ماسه شست و شوي داخل لوله-5

ل دستگاهاحتمالی به داخ
کن محکم بسته شده باشند و نشتی نداشته باشند.خشکهولهتمام رادیاتورها و -6
بار باشد.6تا 1فشار آب شبکه بین -7
هاي رفت و برگشت شوفاژ و آب سرد ورودي به دستگاه از شیر قطع و بر روي لوله-8

وصل مناسب استفاده شود.
اه به خصوص براي شهرهایی که درجه براي جلوگیري از رسوب گرفتن مبدل دستگ-9

گیر مناسب (مغناطیسی یا الکترونیکی یا پلی سختی آب باال است از یک سختی
فسفات) در مسیر ورودي آب سرد به دستگاه نصب نمایید.

هاي رفت و برگشت شوفاژ و آب سرد و گرم آزمایش جهت تشخیص سر لوله-10
بهداشتی که باید به پکیج متصل شوند.
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مایش)برگشت در مدار گر(تشخیص مدار رفت ویابی تکوینیارزش

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول(

باالتر از 
حد 
3(انتظار

نمره)

طرح فعالیت یف
رد

شیلنگ     تعیین و-1 شخیص  ت
مناسب با قطر لوله

ــازي  آمــاده ســ
وسایل مناسب نصبانتخاب آچار-12

تشـــخیص مغزي  تعیین و-3
مناسب

برگشتتعیین لوله رفت و-1 ــخیص مدار تش
برگشترفت و 2

اتصـــال شـــیلنگ در محل-1
صحیح به لوله  

نصب وسایل 3
ــببه کارگیري آچار-2 مناس

براي نصب
صحیحنصب مغزي به طور-3
محلشــیلنگ دراتصــال-4

صحیح به دستگاه
ع نمرهجم

با    هنگام  رعایت ایمنی در    کار 
ابزار  

رعــایــت ایمنی  
ــی و    ــخصـ شـ

کارگاهی
3

بندي شروع و پایان کارزمان ســرعت  دقت و
در انجام کار 4

ــایـــل  -1 رعـــایـــت مســـ
محیطیزیست

تمیز نمودن محیط کــار           -2
پس از خاتمه کار

کات        یت ن عا ر
محیطی  زیســت

در محیط کار
5

–سازي پاکیزه–دهیسامان 
زيسااستاندارد–ترتیب نظم و

انضباط–

5sسـازي  پیاده
در محیط کار 6

جمع نمره
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آزمایش قبل از نصب مدار گاز پکیج شوفاژ گازي
ابتدا در مورد اتفاقاتی که بر اثر نشت گاز ممکن است رخ بدهد بحث را شروع نمایید 

و سپس موارد زیر را تشریح نمایید.
صب مدار گاز دستگاه پکیج شوفاژ دیواري آزمایش و اقدامات زیر باید صورت قبل از ن

گیرد:
(فشار گاز ورودي به دستگاه براي پکیج اطمینان حاصل شود.ار گاز مناسباز فش-1

میلی بار باید باشد.)30-27و با گاز کپسولی (مایع) 20-17پکیج با گاز شهري 
ورت صحیح اطمینان حاصل شود.از نصب بودن دودکش و مدار آب به ص-2
مین اکسیژن کافی براي محل اطمینان حاصل شود.تأاز -3
ي اتصاالت گازي داخل و خارج دستگاه اطمینان حاصل شود.بندي بودن کلیهاز آب-4
از نصب صحیح دستگاه و محل نصب مناسب آن اطمینان حاصل شود.-5
اید کشی گاز بنظام مهندسی. (لولهییدمورد تأکشی گاز مناسب و اطمینان از لوله-6

ت و استانداردهاي رایج و سازگار با توان حداکثر پکیج باشد)منطبق با مقررا
هر دستگاه پکیج باید مجهز به شیر گاز از نوع توپی قل بودن شیرگاز دستگاه (تمس-7

.)ربع گرد باشد
دد.سوز رعایت گرهاي گازتمام مقررات و ضوابط ایمنی نصب دستگاه-8
مطمئن شوید که مشخصات گاز مورد استفاده با اطالعات مندرج بر روي برچسب -9

مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
رسوبات مانع عملکرد ها وهاي سوخت باید کامالً تمیز باشد تا پس ماندهلوله-10

صحیح پکیج نشوند.
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گاز پکیج شوفاژ)(آزمایش قبل از نصب مدارارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1 ــاز یچ      ب پ مودن  ن
کنترل گازشیر شخیص محل پیچ کنترل  -12 ت

فشار
انتخاب فشارسنج مناسب-1

نصب فشارسنج اتصال صحیح  -22
اتصال به برق-1

ــن کــردن   روشــ
دستگاه با -32 ــن کردن  حداکثر روشـ

توان
ــارانـدازه -1 گـاز   گیري فشــ

ورودي دستگاه

گیري فشاراندازه ــارانـدازه -42 گـاز   گیري فشــ
برقیورودي به شیر

ــارانـدازه -3 گـاز   گیري فشــ
برقیخروجی ازشیر

نمرهجمع
با    هنگام  رعایت ایمنی در    کار 

ابزار  
نی       م ی رعــایــت ا
ــی و   ــخصــ شــ

کارگاهی
5

بندي شروع و پایان کارزمان سرعت در  دقت و
انجام کار 6

ــائـــرعـــ-1 ل  ایـــت مســـ
محیطیزیست

تمیز نمودن محیط کــار           -2
پس از خاتمه کار

ــکــات    رعــایــت ن
محیطی در زیست 

محیط کار
7

–سازي پاکیزه–دهیسامان 
زيسااستاندارد–ترتیب نظم و

انضباط–

در 5sسازي  پیاده
محیط کار 8

جمع نمره
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کنترل ولتاژ شبکه برق
گیري ظرفیت خازن:دستور کار اندازه

هـا  گیـر ظرفیـت، بـر روي یکـی از شـماره     متـر را روي قسـمت انـدازه   سلکتور مولتی
ــد ســ       ــی کلی ــال وقت ــور مث ــه ط ــد. ب ــرار دهی ــج ق ــرار 20nلکتور را روي رن ق

20هـایی کـه بـین صـفر تـا      متـر قـادر اسـت ظرفیـت خـازن     دهیدیعنی مـولتی می
.گیري نمایدنانوفاراد است را اندازه

هـاي خـازن کـه شـارژ آن را     متـر را بـه صـورت مـوازي بـه پایـه      هـاي مـولتی  وپراب
ایــد (خــازن دشــارژ شــده) وصــل نماییــد و ظرفیــت خــازن را        خــالی کــرده 

بینیــد ظرفیــت خــازن مــورد طــور کــه در شــکل مــیگیــري نماییــد همــانزهانــدا
میکروفاراد است.98/9گیري اندازه

گیري ظرفیت خازن باید حتما خازن مورد آزمایش را دشارژ براي هر بار اندازهتوجه:
کنید.

گیري فرکانس برق شهر:دستور کار اندازه
متر را ه برق شهر (متناوب) است سلکتور مولتیگیري فرکانس که مربوط ببراي اندازه
متر را به صورت موازي به پریز هاي مولتیگیري فرکانس قرار دهید وپرابروي اندازه

هرتز 50گیري نمایید (فرکانس برق در ایران برق وصل و فرکانس برق شهر را اندازه
)50HZ(.است (
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):AC(شهرشدت جریان برق وگیري ولتاژدستور کار اندازه
رار قگیري ولتاژ سلکتور مولتی متر را روي اندازهگیري ولتاژ برق شهر،راي اندازهب

ژتاولکنیم وهاي مولتی متر را به صورت موازي به پریز برق وصل میدهیم وپرابمی
متر همیشه باید روي عددي باالتر (سلکتور مولتی.نماییمگیري میبرق شهر را اندازه

گیري باشد)رد اندازهمواز ولتاژ

گیري نماییددت جریان یک دستگاه را اندازهش
متر باید به صورت سري در مدار قرار گیرد بهتر گیري شدت جریان، مولتیبراي اندازه

گیري آمپر از آمپرمتر انبري استفاده شود که نیازي به لخت کردن است براي اندازه
را کننده (فاز یا نول)هاي ورودي به مصرفاز سیمها نیست فقط کافی است یکیسیم

با باز کردن فک انبر در داخل انبر قرار دهید و آمپر مصرفی دستگاه را بخوانید.
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):DCدستور کار اندازه گیري ولتاژ برق باتري(
ر را روي تم(مانند برق باتري یا آداپتور) کلید سلکتور مولتیDCگیري ولتاژبراي اندازه

متر را به صورت موازي به باتري هاي مولتیقرار دهید وپرابDC-Vگیري ولتاژ اندازه
است و باید –داراي قطب + و DCگیري نمایید. برقوصل کنید و ولتاژ آن را اندازه

فیش سیاه را به منفی و فیش قرمز را به مثبت بزنید در غیر این صورت عدد به صورت 
شود.ه میمنفی نمایش داد

گیري مقاومت:دستور کار اندازه
ممکن است اعدادقرار دهید در این قسمت، Ωکلید سلکتور مولتی را روي قسمت

)k2 وk20 وk200 وM2وM20 مربوط به تست ●)نوشته شده است که قسمت (((
باشد (بیزر یا بوق)دیود، تست ترانزیستور و تست قطع و وصل بودن می

متر در این حالت قرار دهید، یعنی اهم200متر را روي عدد که کلید اهمهنگامی
باشد و هنگامی که اهم را دارا می200هاي بین صفر تا گیري مقاومتقابلیت اندازه
هاي بین گیري مقاومتمتر قابلیت اندازهدهیم، یعنی اهمقرار میK2کلید را روي

متر را در ضمنا در این حالت فیش سیاه اهم…باشد وکیلو اهم را دارا می2صفر تا 
مشخص شده قرار دهید V/F/Ωمتر را در محلی که باو فیش قرمز اهمCOMمحل

و مقدار مقاومت را بر روي صفحه بخوانید. هرگاه اهم متر قادر به خواندن مقدار مقاومت 
ر در همه حالت شود که باید کلید را تغییر داد و هرگاه اهم متظاهر می1نباشد عدد 

گیر یک (توجه: در هنگام اندازه.را نشان دهد معرف خرابی مقاومت است 1عدد 
مقاومت باید برق دستگاه قطع باشد.)
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تأمین هواي احتراق 
همانطور که میدانیم هر دستگاه گازسوز نیاز به اکسیژن براي تکمیل مثلث سوخت 

، اکسیژن خالص وجود ندارد ما باید از هوا استفاده کنیم دارد. به دلیل اینکه در محیط
درصد آن اکسیژن دارد. قبل از اینکه وارد بحث شویم باید چند اصطالح 20که تقریبا 

به کار رفته در مبحث آشنا شویم:
ساختمان با درزهاي معمولی: ساختمانی که با درزهاي معمولی بنا شده و درزبندي 

کم نصف حجم فضا ن تعویض هوا طبیعی به میزان دستجدارهاي خارجی آن، امکا
کند. در ساعت را فراهم می

ساختمان با درزهاي هوابند: ساختمانی که جدارهاي خارجی آن مانند درز درها و 
اي حفاظت شده که تعویض هواي ها با نوار درزبندي یا وسایل دیگر تا اندازهپنجره

ود. در این نوع ساختمان بدون توجه به تر شطبیعی از نصف حجم فضا در ساعت کم
حجم فضا باید با نصب دهانه دائمی و بسته نشدنی تمام یا بخشی از هواي مورد نیاز 

را از خارج ساختمان تأمین کرد.
نخستین قدم براي اینکه بدانیم هواي احتراق را چگونه تأمین کنیم، نیاز است که 

اي محدود دارد یا هواي نامحدود؟هاي گازسوز هوبدانیم فضاي محل نصب دستگاه
′Vکنیم:کار طبق مقررات ملی ساختمان ایران رویه زیر را دنبال میبراي این = 177

حجم فضاي 'Vو  kcal/hهاي گازسوز برحسب ظرفیت دستگاهQدر معادله باال 
مورد نیاز بر حسب مترمکعب است. 

فضاي نصب دستگاه)حجم V(باشد فضا نامحدود است.'V>Vچنانچه 
باشد فضا محدود است.'V≤Vو چنانچه 
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متر یک بخاري با 3مترمربع و ارتفاع 10خواهیم در یک اتاق با مساحت مثال: می
نصب کنیم. آیا براي این بخاري این فضا محدود است یا kcal/h6000ظرفیت 

Vنامحدود؟ = 177 = 6000
177 = 34 3V = 10 × 3 = 30 3

V<V'پس فضا محدود است
Vمترمربع شود: 12اگر شرایط باال را تغییر دهیم و مساحت اتاق  = 12 × 3 = 36 3

V>V'پس فضا نامحدود است.

ساختمان با درزبندي معمولی:

.توان دستگاه را نصب نمودمیفضا نامحدود: 

فضاي مجاور با آن جمع و مجدداً کنترل شود.فضا محدود: 

با فضاي مجاور: نامحدود 
)Aدو دهانه به مساحت: 2) = 38

محدود با فضاي مجاور:
)Aتمام تأمین هوا از خارج: 2) = 116

)تأمین هوا از داخل و خارج دهانه به مساحت: 3) = 177 − ( 2) = ×177
116

ساختمان  هوابند:
)Aتأمین هوا از خارج: 2) = Q155
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تأمین هوا از داخل و خارج:

( 3) = 177− ( 2) = × 177
194 + 116

)V̇ظرفیت دمنده براي سیستم تأمین مکانیکی هوا از معادله: 3ℎ ) = Q355

)Aو چنانچه براي تأمین هوا از کانال افقی استفاده کنیم سطح آن :  2) = Q77

هاشست و شوي لوله
شو با آب شهرو تسش-1

کشی، آب شهر را با فشار الزم وارد مدار کرده تا داخل آنها از از ابتداي هر خط لوله
و شو باید آن قدر تکرارشده تا آب خروجی آور کامالً پاك گردد شستمواد زائد و زیان

هاي باز کامالً تمیز و عاري از آلودگی باشد براي جلوگیري از ریختن آب در از دهانه
هاي باز سرشیلنگی بسته و توسط یک توانید به یکی از دهانهداخل ساختمان می

و اینرا به باغچه یا فاضالب ساختمان انتقال داد شووشستشیلنگ آب حاصل از 
هاي دیگر درپوش دارند انجام داد.ها در حالی که دهانهعمل را براي تمام دهانه

شو با آب گرم مصرفیوتسش-2
آب ورودي (آب شهر) را به پکیج وصل نمایید.-الف
آب گرم بهداشتی پکیج را با یک تبدیل به مدار رفت رادیاتورها وصل نمایید.-ب
وسط یک سرشیلنگی و شیلنگ به فاضالب هدایت برگشت مدار رادیاتورها را ت-پ

نمایید.
مدار رفت و برگشت پکیج به رادیاتورها را پل بزنید. (به هم وصل می کنیم)-ت
بار را نشان دهد.5/1شیر پرکن پکیج را باز نموده تا فشارسنج پکیج عدد -ث
از سمت پکیج را در حالت آب گرم مصرفی راه اندازي نمایید تا آب گرم مصرفی-ج

رفت وارد مدار گرمایش شده و از سمت برگشت وارد فاضالب شود.
ترین رادیاتور به سمت دورترین رادیاتور یکی یکی شیر رادیاتورها را از نزدیک-چ

بندید.
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شیر رادیاتورها را یکی یکی از آخرین رادیاتور به سمت پکیج باز نمایید تا هم -ح
کامالً شست و شو داده شوند.ها هم رادیاتورها با آب گرم لوله

شیر رادیاتورها را یکی یکی از آخرین رادیاتور به سمت پکیج باز نمایید تا هم -خ
.شو داده شوندوتسشها هم رادیاتورها با آب گرم کامالًلوله

سرد مصرفی:هاي آب گرم وضدعفونی لوله
عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر:

د.یابرفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش میباال غلظت کلر: با-1
فزایش زمان تماس کلر با آب، تاثیر گندزدائی کلر بیشترازمان تماس کلر با آب: با -2

باشد.نیاز میکمتريگردد. لذا به غلظت کلرمی
3-PH فزایش اآب: باPH لذا به غلظت کلرگردد، ر میکمتآب تاثیر گندزدائی کلر

باشد.نیاز میتريبیش
طت لذا به غل،گردددماي آب: با افزایش دماي آب، تاثیر گندزدائی کلر بیشتر می-4

نیاز است.کمتريکلر 
آب (به دلیل امکان تماس کمتر کلر تیرگی مواد خارجی موجود در آب: با افزایش -5

یشتريبکلر لذا به غلظتگردد،تاثیر گندزدائی کلر کمتر میها) با میکرو ارگانیسم
باشد.نیاز می

):DPDیا OTOهاي کلرسنجی (گیري میزان کلر توسط کیتاندازه
1-OTO :5 قطره از محلولOTOرا در داخل کیت کلرسنجیOTO ریخته سپس

آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید. با معکوس کردن کیت، محلول 
گ رنگ تا زرد پررنکلر، رنگ محلول فوق از زرد کمرا بهم بزنید. بر حسب میزان غلظت 

کلر توان میزان. با مقایسه رنگ ایجاد شده با رنگ روي بدنه کیت مینمایدتغییر می
) قرائت نمایید.PPMگرم در لیتر (را برحسب میلیباقیمانده کل

2-DPDقرصی: یک عدد قرص را در داخل کیتDPD انداخته سپس آن را تا خط
با آب پر نمائید درب آن را ببندید. با معکوس کردن کیت، محلول را بهم بزنید. نشان

پررنگ تغییر قرمزرنگ تا کمقرمزبرحسب میزان غلظت کلر، رنگ محلول فوق از 
توان میزان کلر میDPD. با مقایسه رنگ ایجاد شده، با رنگ روي بدنه کیتنمایدمی

گرم در لیتر ع قرص مورد استفاده) را به میلیمانده کل و یا آزاد (بر حسب نوباقی
)PPM.محاسبه نمود (

هنرآموز) یا (هنرجو –: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس
هاي دو یا چندنفره هنرجو) تدریس شود هنرجویان را به گروه–محتوي) و (هنرجو –
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برآورد مواد مصرفی و لوازم تقسیم نموده و هر گروه با توجه به نقشه کار پس از
موردنیاز اقدام به انجام فعالیت کارگاهی نمایند.

لوله کشی)ارگاهی شستشوي مدارک(کارارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول باالتر از حد 

نمره)3(انتظار
طرح 
فعالیت یف

رد

انتخاب شیلنگ مناسب-1 ســازادهآم
ي لوازم انتخاب مغزي مناسب-12

مناسبانتخاب آچار-3
اتصال شیلنگ به آب شهري-1 ــال  اتصـــ

شیلنگ

2

ــتن مغزي تبدیل روي  -2 بسـ
لوله برگشت رادیاتور

اتصال شیلنگ به لوله رفت    -3
رادیاتورها

ــیلنگ به لوله      -4 ــال شـ اتصـ
ابرگشت رادیاتوره

باز کردن شیر فلکه آب شهر  -1 و شــســت
شوي مدار وشو تشخیص کفایت شست-32

جمع نمره
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لوله کشی آب سرد وگرم مصرفی)ارگاهی ضدعفونی مدارک(کاررزشیابی تکوینیا
نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب شیلنگ مناسب-1 سازي لوازمآماده
انتخاب مغزي مناسب-12

مناسبانتخاب آچار-3
اتصال شیلنگ به لوله آب گرم-1 اتصال شیلنگ

ـال شــیلنگ به دســتگاه   -22 اتصـ
کلرزنی

کلر به  مخلوط کردن آب و-1
شدهمیزان مشخص

سازي کلرآماده
مخلوط کردن محلول کلر    -32

زمان مشخصدر
روشن کردن سیسم تزریق     -1

کلرزن
لر        ک یق  درتزر

مدار
ی  کش هواگیري سیستم لوله  -42

زمان تزریق کلردر
ها ازشدن لوله تشخیص پر -3

محلول کلر
تخلیه محلول کلر داخل لوله-1 بتست آ

شوي لوله با آب  و شست-52
ــط  -3 تســـت میکروب توسـ

هاي مخصوصکیت
جمع نمره

با    هنگام  رعایت ایمنی در    کار 
ابزار  

نی       م ی رعــایــت ا
ــی و   ــخصــ شــ

کارگاهی
6

بندي شروع و پایان کارزمان سرعت در  دقت و
انجام کار 7

محیطیل زیستئرعایت مسا-1
ن محیط کــار    تمیز نمود     -2

پس از خاتمه کار

ــکــات    رعــایــت ن
محیطی در زیست 

محیط کار
8

نظم و –سازي  پاکیزه–دهی سامان 
اطانضب–سازي استاندارد–ترتیب 

در 5sسازي  پیاده
محیط کار 9

جمع نمره
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يتدارك براي نصب پکیج شوفاژ دیوار
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجوروش تدریس: 

هاي دو یا چندنفره هنرجو) تدریس شود هنرجویان را به گروه–محتوي) و (هنرجو –
تقسیم نموده و هر گروه با توجه به نقشه کار پس از برآورد مواد مصرفی و لوازم 

موردنیاز اقدام به انجام فعالیت کارگاهی نمایند.
ودي و غیر قابل احتراق که قادر به باید بر روي یک سطح صاف، عمپکیجدستگاه

تحمل وزن دستگاه باشد نصب گردد. پس از انتخاب محل نصب دستگاه، با استفاده از 
گذاري شود، سپس با شابلون نصب، به طور دقیق جاي براکت بر روي دیوار عالمت

متر (در صورت نصب دستگاه با میلی105استفاده از این شابلون یک دایره به قطر 
براي عبور دودکش، بر روي دیوار عالمت زده و سوراخ گردد محور)ش افقی همدودک

سوراخ موردنظر باید یک شیب یک درجه از سمت پکیج به سمت بیرون داشته باشد 
رود آب باران از طریق دودکش به دستگاه وجود نداشته باشد.وتا احتمال

کت بر روي دیوار بسته  گذاري شده براي براکت سوراخ گردد و برا  سپس محل عالمت 
شود، پس از حصول اطمینان از محکم بودن براکت بر روي دیوار، پکیج شوفاژ دیواري 

را بر روي براکت نصب نمایید.

)کارگاهی نصب براکت نگهدارنده پکیج(کارارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

انتخاب ابزار مناسب کار-1

سازي لوازمآماده 1

ــب        -2 تفــاع نصــ ترل ار ن ک
کشیلوله

مت -3 حل نصــــب   عال زنی م
براکت

تعیین تعداد مناسب محل -4
ایجاد سوراخ

کاري یا مته مناسبسوراخ-1
نصب براکت نصب رول بالك-22

نصب براکت یا پیچ مناسب-3
نصب تراز براکت-4

جمع نمره
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نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

با    هنگام رعایت ایمنی در   کار 
ابزار  

نی        م ی رعــایــت ا
ــی و    ــخصــ شــ

کارگاهی
3

بندي شروع و پایان کارزمان سرعت در    دقت و 
انجام کار 4

ــت       -1 ــایل زیسـ رعایت مسـ
محیطی

تمیز نمودن محیط کــار          -2
تمه کارپس از خا

ــکــات    رعــایــت ن
محیطی در  زیست 

محیط کار 5

نظم و –سازي پاکیزه–دهی سامان
اطانضب–سازي استاندارد–ترتیب 

در  5sسازي  پیاده
محیط کار 6

جمع نمره

هاروش اتصال پکیج به لوله
هنرجویان شرح دهید.برايکالس برده و بهوسایل الزم براي نصب را 

هنرآموز) یا (هنرجو –ین بخش باید به صورت تعاملی بین ( هنرجو اروش تدریس: 
هاي دو یا چندنفره هنرجو) تدریس شود هنرجویان را به گروه–محتوي) و (هنرجو –

تقسیم نموده و هرگروه با توجه به نقشه کار پس از برآورد مواد مصرفی و لوازم موردنیاز 
اقدام به انجام فعالیت کارگاهی نمایند.

سنجی)رزشیابی تکوینی (کار کارگاهی سختیا
نمره 
کسب 
شده

غیر قابل 
قبول 

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

کیــت     کردن  آمــاده 
سنجیسختی سازي آماده

لوازم 1
ماده کردن ظرف نمونهآ

برداري ازآب  نمونه-1
کشیلوله

سنجییسخت ــواد   -22 ــزودن م اف
سنجسختی

ــخیص میزان  -3 تش
سختی آب

جمع نمره
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گیر)کارگاهی نصب سختی(کارارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

غیر 
قابل 
قبول 

)1
نمره)

نمره)2قابل قبول (
باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد

مناسبانتخاب آچار-1 سازي   دهآما
لوازم

انتخاب مغزي مناسب  -12
اتصال شیلنگ رابط به    -3

گیرسختی
تشخیص محل صحیح    -1

گیربستن سختی
نصــــــب  

گیرسختی

2

تشخیص صحیح مسیر    -2
ــی   ورودي و ــروجـ خـ

گیرسختی
تشخیص صحیح محل    -5

شهر به      صال ورودي آب  ات
پکیج

یر  گختیاتصال صحیح س-6
شیلنگ      سطه  به پکیج به وا

مخصوص پکیجی
جمع نمره
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هاي آب به پکیج)ارزشیابی تکوینی (انجام کار عملی اتصال لوله

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

انتخاب آچارمناسب  -1 سازي آماده
سازيآمادهلوازم
لوازم

انتخاب شیلنگ مناسب نصب-12
انتخاب سه راه صافی مناسب  -3
نصب درجهت صحیح-1

ــیر  ــب شـ نصـ
فیلتردار نصب درمحل صحیح-22

مناسباستفاده صحیح ازآچار-3
نصــب شــیلنگ رفت وبرگشــت  -1

محل صحیحگرمایش درمدار
نصـــــــــــب  

نگ   ــیل هاي   شـ
شی   گمدار رمای

مصرفیو

مناسباستفاده صحیح ازآچار-32
تفلوناستفاده صحیح ازنوار-3

جمع نمره

کار با ابزار  هنگام رعایت ایمنی در 
رعـایـت ایمنی    
ــی و   ــخصـ شـ

کارگاهی
4

بندي شروع و پایان کارزمان
ســرعت  دقت و

در انجام کار 5

محیطیل زیستایت مسائرع-1
کار پس از   -2 تمیز نمودن محیط 

خاتمه کار

کات        یت ن عا ر
محیطی  زیســت

در محیط کار
6

نظم  –سازي پاکیزه–دهیسامان 
ــتاندارد  –ترتیب  و ــازياسـ –سـ

انضباط

5sسازي  پیاده
در محیط کار 7
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

هاي اتصال آنانواع دودکش و روش
هاي نصب دودکش: روش
ها را به روش زیر آموزش دهید:دودکشنصب 
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دار:هاي نصب مجاز دودکش پکیج شوفاژ دیواري فنروش
ي تخلیه دود و تامین هواي احتراق در پکیج شوفاژ دیواري ایزوله از محل نصب، نحوه

یر هاي دودکش زنصب با سیستمها تنها برايباشد و این پکیجبه صورت القایی می
باشند:مجاز می
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

C12تخلیه دیواري هم مرکز (دودکش افقی)
توانند به صورت هم مرکز یا جداگانه ي دود و مکش هواي احتراق میهاي تخلیهلوله

هاي از دستگاه خارج شوند، اما براي داشتن شرایط وزش باد (فشار) مشابه، خروجی
50ي کافی نزدیک به هم باشد (حداکثر صورت هم مرکز و به اندازهآنها باید به 

متر)سانتی
هاي دودکش، مانند خروجیC32هاي عمودي)ي سقفی هم مرکز (دودکشتخلیه
C12هاي عمودي باشد. تخلیه و مکش مجزا توسط کانالمیC42ي هاي تخلیهلوله

دود و تامین هواي احتراق يدود و مکش هواي احتراق به دو کانال عمودي تخلیه
ي دود و تامین هواي احتراق باید شوند. خروجی هر دو کانال عمودي تخلیهمتصل می

ي دود به در شرایط وزش باد (فشار) مشابه قرار گیرند. مکش هواي احتراق و تخلیه
در این حالت مکش و تخلیه دود C52صورت سقفی یا دیواري در نواحی مختلف 

م قرار گیرند.نباید روبروي ه

هاي افقی: روش طویل کردن دودکش
ها یا کیت ترمینال هاي اضافه نیاز دارد، باید از رابطاگر دودکش افقی به رابط یا خم

هاي بیشتر استفاده گردد. ابتدا فلنج دود برداشته شود و فلنج دودکش افقی با طول
هاي اضافی در مسیر ممناسب با توجه به جدول انتخاب شود همچنین هنگامی که از خ

ماکزیمم طول مجاز دودکش مطابق جدول کاهش داده شود، بایدمیدودکش استفاده 
شود. 
ها بیش از یک متر باشد باید فلنچ برداشته شود : اگر طول دودکش به همراه خمتوجه

ر بیشتر، مطابق طول دودکش هاي با قطو مطابق جدول انتخاب طول دودکش از فلنچ
یابی به طول موردنظر باید از انتهاي صاف ترمینال تفاده گردد و براي دستر اسمورد نظ

یا رابط عمل برش انجام گیرد.

وضعیت قرارگیري ترمینال دودکش: 
هاي مختلف نشان زیر حداقل فاصله قرارگیري ترمینال دودکش را در موقعیتشکل

دهد.می
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روش تدریس
ین( هنر               ب تعــاملی  ــورت  ــایــد بــه صـ ین بخش ب -هنرآموز)یــا(هنرجو       –جو  ا

ــود هنرجویان را به گروه هاي دو-محتوي)و(هنرجو نفره چندیاهنرجو) تدریس شـ
صرفی و     شه کار پس از برآورد مواد م سیم نموده و هرگروه باتوجه به نق لوازم موردتق

اقدام به انجام فعالیت کارگاهی  نمایند.نیاز

ارزشیابی تکوینی(نصب دودکش و متعلقات آن)

م    ره  ن
کسب   

شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــاالتــر از   ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف
رد

استفاده صحیح از الگوي نصب -1
دودکش اندازه گیري

سوراخکاري عالمت گذاري محل دقیق -12
دودکش برروي دیوار

انتخاب گردبرمناسب-1 نصب 
دودکش اخ کاري در محل تعیین شدهسور-22

نصب قاب دودکش-1
اندازه گیري نصب رابط -32

دودبندي-3
جمع نمره
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

روش تدریس
(هنرجوومحتوي)-(هنرجویاهنرآموز)-این بخش باید به صورت تعاملی بین(هنرجو

سیم نموده و نفره تقچندیاهنرجو) تدریس شود هنرجویان را به گروه هاي دو-
ام اقدام به انجنیازلوازم موردهرگروه باتوجه به نقشه کار پس از برآورد مواد مصرفی و

یت کارگاهی  نمایند.فعالّ

ارزشیابی تکوینی(اتصال پکیج به مدار گاز)
مره      ن
کسب   

شده

قابل  غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد

بستن تفلون به محل ورودي گاز زیر -1
دستگاه 

آماده 
سازي

بستن سرشیلنگی مناسب به فیلترگاز-12
استفاده ازابزارمناسب-3
انتخاب شیلنگ مناسب-1 اتصال 

شیلنگ 
گاز

رگازفیلتاتصال شیلنگ به شیرگاز و-22

نشت یابی محل اتصال-1 تست 3
مع نمرهج

پکیجاندازيراه
چند توصیه مهم براي  راه اندازي پکیج گاز سوز:

تست مکش دودکش واتصاالت دودکش ،درصورت وجود اشکال دراین مرحله به -1
.مصرف کننده توصیه شود نصب

پکیج مقدور نیست ودر فرصت مقتضی ، بعد از تصحیح اشکاالت دودکش از طرف -2
د شد.مصرف کننده، پکیج نصب خواه

ورعایت دودکش عمودي به اندازه دوبرابر قطر دودکش در اولین زانویی براي پکیج 
هاي محفظه باز.

.مطابقت پارامترهاي پکیج با تنظیمات سیستم هاي تامین کننده برق ، آب وگاز-3
نصب دستگاه در فضاي مناسب پیش بینی شده ومتناسب با ظرفیت دستگاه-4
لنگ هاي زیر دستگاه.اتصال صحیح و آب بند شی-5
اتصال صحیح وگاز بند شیلنگ گاز پکیج وتست نشتی احتمالی با کف صابون.-6
اتصال برق دستگاه به برق ساختمان به وسیله محافظ برق مناسب.-7
شتشوي رادیاتورها ومدار لوله کشی گرمایشی.--8
پر کردن آب مدار گرمایشی به وسیله شیر پرکن دستگاه.-9

رویه پکیچ وبازدید اتصاالت ومحفظه احتراق.باز کردن -10
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تست وشارژ منبع انبساط روي فشار استاندارد تعریف شده.-11
هواگیري مدار گرمایشی ورادیاتورها وتنظیم مجدد فشار آب.-12
رفع گریپاژ پمپ سیرکوالتور وشل کردن ایرونت آن.-13
روشن نمودن دستگاه وتنظیم شیر گاز.-14
صرفی وگرمایش وعملکرد صحیح دستگاه در هر دوحالت فوق.تست آب کرم م-15
بررسی نهایی مدار گرمایشی ورادیاتورها براي تصحیح نشتی احتمالی.-16
آموزش نحوه ي استفاده بهینه دستگاه و آموزش نکات ایمنی در رابطه استفاده از -17

دستگاه به مصرف کنند.
اندازي نمایید.دستگاه پکیج را طبق دفترچه راهنماي پکیج راه 

.دستورالعمل چند نوع پکیج را در کالس بررسی نمایید
دستورالعمل راه اندازي پکیج:

قبل از پرکردن مدار گرمایشی ،در پوش اتو ونت(شیر هواگیر اتوماتیک) روي پمپ -1
را باز نمایید.

یله داخلی ومبراي رفع گریپاژ احتمالی با پیچ گوشتی ، پیچ روي پمپ را باز نمایید-2
روتور را در دو جهت بچرخانید تا آزادانه حرکت کند سپس پیچ را ببندید.

به دستگاه را بازکنید.شیر ورودي آب شهر-3
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.دسته شیر پرکن آب را در خالف جهت عقربه هاي ساعت باز نمایید(مانند شکل)-4

پرکن آب را در جهت عقربه هاي ساعت شیر ،رسید1,5barزمانی که فشار به -5
ببندید.

سیدگی به آب مدار گرمایش           ضد پو سوب و ضد ر ضد یخ ،  از افزودن هر گونه ماده 
درمسیر لوله خوداري شود.

دوشاخه تجهیز شده به محافظ برق را به پریز برق متصل کنید.-6

ابل برق و شیر گاز دستگاه را توجه داشته باشید در فصل زمستان به هیچ  عنوان ک
قطع ننمایید تا در موقع موردنیاز سیستم عملکرد خودکار ضد یخ زدگی به کار خود 

ادامه دهد.
دستگاه را در حالتی که شیر گاز بسته است ، روشن نمایید. پمپ آب فعال  می -5

رسید مجدداَ شیر پرکن آب را 1barشود وزمانی که فشار آب سیستم به پایین تر از
قرارگیرد.1,5barباز نمایید تا فشار روي 
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مجدداَ دستگاه را در حالتی که شیر گاز بسته است روشن نمایید پمپ آب فعال می -6
شود .اگر مجدداَ فشار آب کاهش یافت مراحل باال را تکرار نمایید تا فشار ثابت شود 

سپس شیر پرکن را ببندید.
با فشردن دکمه هاي مربوطه تنضیمات را انجام دهید.باز نمایید وشیر گاز را-7

ارزشیابی تکوینی(راه اندازي پکیج)

مره      ن
کسب   

شده

قابل  غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد

بازکردن شیر ورودي آب سرد به -1
پکیج تغذیه 

آب 
سیستم بازکردن شیر پرکن پکیج-12

بستن شیر پکیج زمانی که فشار -3
.بار رسید5/1داخل پکیج به

باز کردن شیر هواگیر اتوماتیک پکیج-1

هواگیري باز کردن پیچ روي پمپ-22
بستن پیچ روي پمپ-3
بازکردن شیرهواگیري رادیاتورها-4
اي هواگیري پس ازبستن شیره-1

اطمینان

اندازيراه اتصال به برق-32
تنظیم دماي مدارگرمایش و مصرفی-3
بازکردن شیر مدارمصرفی وسنجش -4

دما
جمع نمره

روش تدریس
(هنرجوومحتوي)-(هنرجوهنرآموز)یا-ین بخش باید به صورت تعاملی بین(هنرجوا
نفره تقسیم نموده و هرگروه چندیاهاي دونرجویان را به گروههنرجو) تدریس شود ه-

باتوجه به نقشه کار پس از برآورد مواد مصرفی به ساخت شاسی اقدام نمایند بدیهی 
است که فعالیت فوق داراي نمره ارزشیابی خواهد بود.
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ارزشیابی تکوینی(راه اندازي پکیج)
نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(ل قبولقاب

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

بازکردن شیر ورودي آب سرد به -1
پکیج

آماده سازي بازکردن شیر پرکن پکیج-12
بستن شیر پکیج زمانی که فشار -3

.بار رسید5/1داخل پکیج به
باز کردن شیر هواگیر اتوماتیک -1

پکیج
هلتنظیم شع باز کردن پیچ روي پمپ-22

بستن پیچ روي پمپ-3
بازکردن شیرهواگیري رادیاتورها-4

جمع نمره
کار با ابزار هنگامرعایت ایمنی در رعایت 

ایمنی 
شخصی و 

کارگاهی

3

زمان بندي شروع و پایان کار دقت 
وسرعت در 

انجام کار
4

زیست محیطیرعایت مسایل -1 رعایت نکات 
زیست 

محیطی در 
محیط کار

تمیز نمودن محیط کار پس از -52
خاتمه کار

نظم -پاکیزه سازي-سامان دهی
انضباط-استاندارد سازي–وترتیب 

پیاده سازي 
5s در

محیط کار
6

جمع نمره
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اندازي پکیج)(راهارزشیابی تکوینی

مره      ن
کسب   

شده

قابل  غیر
ولقب
نمره)1(

نمره)2(قابل قبول
تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد

بازکردن شــیر ورودي آب ســرد به    -1
پکیج ــه    تغــذی

آب 
سیستم

بازکردن شیر پرکن پکیج-12
بار5/1تثبیت فشار -3
یک       -1 مات ــیر هواگیر اتو باز کردن شـ

پکیج
هواگیري

باز کردن پیچ روي پمپ-22
بستن پیچ روي پمپ-3
هواگیري رادیاتورهابازکردن شیر-4
بستن شیرهاي هواگیري  -1 اندازيراه

3
اتصال به برق-2
گرمایش و مصرفیتنظیم دماي مدار-3
شیر مدار -4 صرفی و بازکردن  سنجش    م

دما
جمع نمره

–هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو ش تدریس: رو
هاي دو یا چندنفره هنرجو) تدریس شود هنرجویان را به گروه–محتوي) و (هنرجو 

تقسیم نموده و هرگروه با توجه به نقشه کار پس از برآورد مواد مصرفی به ساخت شاسی 
وق داراي نمره ارزشیابی خواهد بود.اقدام نمایند بدیهی است که فعالیت ف
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)کنترل و تنظیم شعله(ارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

اتصال شیلنگ فشارسنج-1 سازيآماده

1
یچ شــــمــاره       -2 پ کردن  ــاز 2ب

رلشیرکنت
بازکردن شیرآب گرم مصرفی-3
مدوالرجداسازي کابل مدار-4
دقت به فشار گاز مصرفی-1 تنظیم شعله

3ثابت نگه داشتن مهره شماره-22
4تنظیم پیچ شماره-3
2محکم نمودن پیچ شماره -4

جمع نمره
ابزارباکار هنگامرعایت ایمنی در رعایت ایمنی  

ــی و   ــخص ش
کارگاهی

3

بندي شروع و پایان کارزمان ــت و دقــ
عت در     ــر سـ

انجام کار
4

محیطیرعایت مسایل زیست-1
کار پس از   -2 تمیز نمودن محیط 

خاتمه کار

کات        یت ن عا ر
محیطی  زیست 

در محیط کار
5

نظم و–سازيپاکیزه–دهیسامان
طانضبا–سازياستاندارد–ترتیب 

ســـازي  پیاده
5s  در محیط
کار

6

جمع نمره
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اندازي پکیج شوفاژ گازيو راهنصب ارزشیابی شایستگی 

شرح کار:
هاي هواي تازههاي دودکش و فشار آب و فشار گاز و نصب دریچهآزمایش-
گرم مصرفی و آب گرمایششست و شوي سیستم آب-
نصب شابلن و آماده سازي محل نصب-
هاي آب و گاز ها و تبدیلها و شیرها و رابطال لولهاتص-
اندازي و تحویلراه-

استاندارد عملکرد:
هاي شرکت سازنده اندازي پکیج شوفاژ گازي برابر اصول فنی و توصیهنصب و راه

ها:شاخص
هاي قبل از نصب پکیج با توجه به دستورالعمل سازندهـ آزمایش

برابر دستورالعملو شوي مدار آب گرمایشرفی و  ضد عفونی آن و شستگرم مصشست و شوي سیستم آبـ 
ـ استقرار پکیج در محل نصب با توجه به نوع پکیج

هاي آب، گاز و دودکش با توجه به نوع پکیج ـ اتصال پکیج به لوله
اندازي و تحویل برابر دستور شرکت سازنده راه-

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ط:شرای

متر داراي تهویه کافی و محل نصب پکیج با شیرهاي آب و گاز و پریز برق برابر نقشه آماده شده باشد 12× 8کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 
کشی یک سیستم گرمایی و آب گرم مصرفی انجام شده باشد با  نورکافی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمنو لوله
ساعت 6زمان: 

ابزار و تجهیزات:
میزکار -پیچ گوشتی–دریل و مته -مولتی متر–کشی ابزار لوله–پکیج(زمینی، دیواري فن دار و بدون فن وچگالشی) -نقشه کار

دودکش دوجداره و تک جداره–پالك پیچ و رو-گیر سختی–شیر قطع وصل –نوارتفلون 

معیار شایستگی
نمره هنرجو3اقل نمره قبولی از حدمرحله کارردیف

23هاي قبل از نصب پکیجآزمایش1
12و شوي سیستم آب گرم مصرفی و آب گرمایش شست2
13استقرار پکیج در محل نصب3
11هاي آب اتصال پکیج به لوله4
23اتصال پکیج به دودکش5
22گاز و راه اندازياتصال پکیج به لوله6

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:یشایستگ
پذیرش مسئولیت در رابطه با رفتارهاي فردي–ـ تعالی فردي 1
کارگیري لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنیـ به2
ـ رعایت اصول ایمنی3
دقت در نصب دودکش-گیري از نشت گازـ دقت در پیش4
تن کامل گازتنظیم شعله براي سوخ-5

22

2میانگین نمرات:
باشد.می2*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی، 
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6تعداد مراحل:اندازي پکیج شوفاژ گازي: نصب و راه4واحد یادگیري
نمرهحداقل نمرهمرحله کار

23هاي قبل از نصب پکیجآزمایش-1
12فی و آب گرمایشگرم مصرشست و شوي سیستم آب-2
13استقرار پکیج در محل نصب-3
11هاي آباتصال پکیج به لوله-4
23اتصال پکیج به دودکش-5
22گاز و راه اندازياتصال پکیج به لوله-6

22توجهات زیست محیطیایمنی بهداشت/شایستگی غیر فنی/
22میانگین مراحل

32نمره شایستگی از 
3)5مستمر (از نمره

2013نمره  واحد یادگیري از 
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چهارمفصل 
تعمیر پکیج گرمایشی
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5یادگیريواحد

باید موردمطرح ودر هر صنعتیکی از جمله مواردي که :تعمیر پکیج گرمایشی
یز از هاي تأسیساتی نا است سیستمهنگهداري سیستمگیرد بحث تعمیر وتوجه قرار

الوه برهاي جدید عاین قاعده مستثنی نیستند با گسترش تکنولوژي و ساخت دستگاه
درجه اهمیت باالیی برخوردار است به نحوي که نگهداري آنها نیز ازراهبري تعمیر و

وان تآخر نیست بلکه میتعمیر کار ما باید بداند همیشه تعویض قطعات راه حل اول و
سپس استفاده نمود تا از سرمایه ملی محافظت شود.برخی از قطعات را نیز تعمیر و

ساعت)36عملی: ساعت،24ساعت (نظري 60زمان: 

5یادگیريواحدمحتواي کار فصل چهارم –بندي زمان جدول بودجه

یف
زمـــــــان  رد
روش ابزارمکانموضوع(ساعت)

کار در  کار کالسیتدریس
منزل

ول
وز ا

ر

00/8

ــح    ــری تشــ
ــاختمان   سـ
پکیج        نواع  ا

شوفاژ

کتاب و پوستر یاکالس
ویدیوپرژکتور

سخنرانی 
، پرســش  
ــخ    و پاسـ

فیلم

ــث    ــحــ بــ
کالســــی،    
فکر کنیــد،     

کار کالسی

تحقیق

دوم
وز 

ر
00/4

ــح    ــری تشــ
ــاختمان   سـ
پکیج        نواع  ا

شوفاژ

کتاب و پوستر یاکالس
ویدیوپرژکتور

سخنرانی 
، پرســش  
ــخ    و پاسـ

فیلم

ــث    ــحــ بــ
کالســــی،    

ــ     ، دفکر کنی
کارکالسی

تحقیق

00/4

یح       ــ توضــ
جدول عیب   
ــابی پکیج   ی

شوفاژ

کالس

ارائـــه جـــدول  
یب  ند     ع یابی چ

ار  دنوع پکیج فن
و بدون فن

سخنرانی 
، پرســش  

و پاسخ

ــث    ــحــ بــ
ــی  –کالسـ
کار کالسی

تحقیق

سوم
وز 

ر

00/4
ــابی  عیــب  ی

ــیر آب  مسـ
گرم مصرفی

کارگاه

ــه آچــار فرانســ
گوشتی دو و  پیچ

ــو ــت  چهارس س
تکامل آچارتخ

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
در کارگاه
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یف
زمـــــــان  رد

روش ابزارمکانموضوع(ساعت)
کار در  کار کالسیتدریس

منزل

00/4

ــابی  عیــب  ی
ــیر آب  مسـ
گــــــــرم  

رادیاتورها

کارگاه

ــه   فرانســ آچــار
گوشتی دو و  پیچ

ــو ــت  چهارس س
کامل آچارتخت

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
تحقیقدر کارگاه

ارم
چه

وز 
ر

00/4

ــح    ــری تشــ
ــوب   رســــ
زدایی مبدل 
ــی    ــای ــرم گ

پکیج

کتاب وپوسترکالس
ویدیوپرژکتور

سخنرانی 
، پرســش  
ــخ    و پاسـ
یش      نمــا
لم و       ی ف

عکس

ــش و   پرسـ
پاسخ

00/4

سوب  زداير
ــدل   ــب ي م
ــی    ــای ــرم گ

پکیج

کارگاه

ــاژ       ــوف پکیج شـ
ســت  –دیواري 

کامل آچارتخت       
ــت – –انبردسـ

یچ    تی    پ گوشـــ
چهارسو و دوسو    

مل     – کا ــت  سـ
ــارآلـــن  –آچـ
–انــبــرقــفــلــی 

ــه آچار  –فرانسـ
ــتـــگـــاه    دســـ
ــوص    ــخصـــ مـ

یاسیدشوی

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
تحقیقدر کارگاه

جم
ز پن

رو

00/4

سوب  زداير
ــدل   ــب ي م
ــی    ــای ــرم گ

پکیج

کارگاه

ــاژ       ــوف پکیج شـ
ســت  –دیواري 

کامل آچارتخت       
ــت انبر– –دسـ

یچ    تی    پ گوشـــ
چهارسو و دوسو    

مل     – کا ــت  سـ
ــارآلـــن  –آچـ

چا –انبرقفلی  ر  آ

ــام   انـــجـ
یش   نمــا  

ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
تحقیقدر کارگاه



120

راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

یف
زمـــــــان  رد

روش ابزارمکانموضوع(ساعت)
کار در  کار کالسیتدریس

منزل
ــه   –فــرانســـ

ــتـــگـــاه    دســـ
ــوص    ــخصـــ مـ

اسیدشویی

00/2

نگهـداري و  
مدار    تعمیر 
ــرم   آب گـ

مصرفی

کارگاه

ــاژ       ــوف پکیج شـ
یواري   یچ    –د پ

گوشتی چهارسو

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
در کارگاه

00/2

نگهـداري و  
مدار    تعمیر 
ــرم   آب گـ

رادیاتور ها

کارگاه

ــوفاژ   - پکیج شـ
-دیـــــــــواري

یچ    تی    پ گوشـــ
چهارسو و دوسو

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
در کارگاه

شم
ز ش

رو
00/2

نگهـداري و  
مدار    تعمیر 

تامین هوا
کارگاه

ــاژ       ــوف پکیج شـ
ــواري  –دیــ

یچ    تی    پ گوشـــ
چهارسو و دوسو    

ــت – –انبردسـ
ــت کــامــل   ســ

ــخــت  –آچــارت
ــاژ       ــوف پکیج شـ

ــواري  –دیــ
انبردست

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

وزهنرآم

کــار عملی      
در کارگاه

00/2
نگهـداري و  
مدار    تعمیر 

دود
کارگاه

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
تحقیقدر کارگاه

00/2
نگهـداري و  
مدار    تعمیر 

احتراق
کارگاه

ــاژ       ــوف پکیج شـ
ــواري  –دیــ

یچ    تی    پ گوشـــ

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع

کــار عملی      
در کارگاه
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یف
زمـــــــان  رد

روش ابزارمکانموضوع(ساعت)
کار در  کار کالسیتدریس

منزل
چهارسو و دوسو    

ــت – –انبردسـ
ــت کــامــل   ســ

آچارتخت

توســـط    
رآموزهن

00/2

نگهـداري و  
مدار    تعمیر 
ــرق و  بــ

هاسنسور

کارگاه

ــاژ       ــوف پکیج شـ
ــواري  –دیــ

یچ    تی    پ گوشـــ
چهارسو و دوسو    

ــت – –انبردسـ
ــت کــامــل   ســ

–تــخــت آچــار
ــاژ       ــوف پکیج شـ

ــواري  –دیــ
انبردست

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
در کارگاه

تم
 هف

روز

00/2
نگهـداري و  

مدار   تعم یر 
پرکن

کارگاه

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

ــث    ــحــ بــ
سی،فکر    کال
ــیـــد   ــنـ کـ

،کارکالسی

00/3

ــان    ــیــ بــ
ندازي و  راه ا

ــم   ــظــی ــن ت
پکیج

کالس

کتاب و پوستر یا  
لم     ی کتــاب و  ف

ــتر ویــدیو  پوسـ
پروژکتور

سخنرانی 
، پرســش  
ــخ  و پاسـ

فیلم

ــش و   پرسـ
پاسخ

00/3
ــدازي  راه انـ

ــج و   ــی ــک پ
تنظیم آن

کارگاه

ــا م  انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
تحقیقدر کارگاه

تم
هش

وز 
ر

30/1
ــدازي  راه انـ

ــج و   ــی ــک پ
تنظیم آن

کارگاه

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کــار عملی      
تحقیقدر کارگاه
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یف
زمـــــــان  رد

روش ابزارمکانموضوع(ساعت)
کار در  کار کالسیتدریس

منزل

ــوزش  00/2 آمـــ
فیلمکارگاهمشتري

ــام   انـــجـ
یش      نمــا
ــی    ــمــل ع
توســـط    

هنرآموز

کنفرانس

به کارگیري    30/00
ویدیو پروژکتورکالسموارد ایمنی

سخنرانی 
، پرســش  
ــخ  و پاسـ

فیلم

ــش و   پرسـ
پاسخ

تشریح ساختمان انواع پکیج شوفاژ
معرفی صورت جدا و هم به صورت مونتاژ شده بهقطعات پکیج را: روش تدریس

آموزان توانید از دانشوظیفه کاربرد و محل نصب هر قطعه را تشریح نمایید، می
ک پکیج را روي یک تابلو به ترتیبی که در پکیج مونتاژ هستند بخواهید تمام قطعات ی

گذاري نمایند و زمان ارزشیابی از هنرجویان با ذکر پیچ کرده و هر قطعه را شماره
.شماره روي تابلو، نام قطعه سوال شود

پاسخ به سواالت قسمت کار کالسی:
ام قطعه کدشتربیدر صورت نیاز به استفاده از پمپ سیرکوالسیون با دبی -1

پاسخ: شیر باي پاس)درپکیج باید الزاماً همراه پمپ عوض شود؟ (
تعداد اتصاالت ورودي و خروجی مبدل دو منظوره در پکیج تک مبدله و -2

پاسخ: مبدل مبدل اصلی و مبدل ثانویه در پکبج دو مبدله چند تاست؟ (
ج هستند دو مسیر مربوط دومنظوره و مبدل ثانویه هر دو داراي چهار مسیر ورود و خرو

به ورود و خروج آب سیستم گرمایش و دو مسیر مربوط به ورود و خروج آب مصرفی 
باشد که مربوط به ورود و اما مبدل اصلی در پکیج دو مبدله فقط داراي دو مسیر می

خروج آب سیستم گرمایش است در این نوع مبدل آب مصرفی جریان ندارد)
اس در پکیج چه اشکالی ممکن است رخ دهد؟در صورت حذف شیر باي پ-3

(پاسخ در صورت بسته شدن مسیر گرمایش در مسیر رادیاتورها در مود گرمایش یا در 
مسیر مبدل ثانویه در مود آب گرم مصرفی فشار زیادي متحمل پمپ شده و به آن 

رسد که شیر باي پاس یک مسیر اضطراري را باز کرده تا آب در آن مسیر آسیب می
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یان پیدا کند عملکرد این شیر به صورت مکانیکی بوده و بر اثر اختالف فشار دو جر
کند.طرف سوپاپ عمل می

شیر گاز12کلتور دود1

شیرپرکن13فن2

پمپ14مبدل اصلی3

فلومتر15موستات حد مدار آبگرم بهداشتیتر4

هواگیر اتوماتیک16الکترود تشخیص شعله5

سنسور فشار آب17ه زنالکترود جرق6

چند راهه گاز18جرقه زن7

محفظه احتراق19پرشر سوییچ آپ8

9NTCrترموستات حد مدار شوفاژ20سنسور شوفاژ

10NTCsپرشر سوییچ هوا21سنسور آبگرم بهداشتی

جعبه تجهیزات الکتریکی11
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یابی پکیج شوفاژجدول عیب
هاي ساخت داخل را که پکیج آن در کارگاه مدل از پکیجیابی یک تا چندجدول عیب

موجود است را به هنرجویان شرح دهید:
اي از جدول عیب یابی یک نوع پکیج آورده شده.در زیر نمونه

ResetخطاشرحResetخطاشرح

PCBمدار اصلی
No Reset خطايEEPROM3 01Reset1گرمایش بیش از حد 01

No Reset3ي برقراري ارتباطخطا 02Reset
نقص در مدار سیرکوالسیون یا عدم وجود آب در 

1براي سه مرتبه<cC/Se7Gradient Tmanمدار 03

No Reset3خطاي داخلی برد 03Reset

نقص در مدار سیرکوالسیون یا عدم وجود آب در مدار 
or GradientC/Sec20Gradient Tman>

C/sec20>Trit

1 04

No Reset 3دقیقه15ریست در 5بیش از 04Reset
نقض در مدار سیرکوالسیون یا عدم وجود آب در مدار

times3C for55Trit>-Tman
1 05

Reset3خطاي داخلی برد 05Reset
نقص در مدار سیرکوالسیون یا عدم وجود آب در مدار 

times3C for10> Tman+Trit
1 06

Reset3طاي داخلی بردخ 06Reset
نقص در مدار سیرکوالسیون یا عدم وجود آب در 

C30> Tman+Tritمدار 
1 07

Reset3خطاي داخلی برد 07No Reset
باز یا مدار کوتاه شدن سنسور رفت سیستم گرمایشی 

)NTC1(1 10

No Resetارتباط با تجهیزات داخلی
گشت سیستم باز یا مدار کوتاه شدن سنسور بر

NTC2(1گرمایشی ( 12

No Reset خطا در برقراري ارتباط بین مودم وBus4 01No Reset1باز یا مدار کوتاه شدن سنسور بیرونی 14
No Reset4خطا در مودم 02No Reset1باز بودن مدار ترموستات 16
No Reset4خطا در سیم کارت مودم 03Signaling

سیرکوالسیون یا عدم وجود آب در مدار نقص در مدار 
C/Sec7Gradient Tman >

1P1

No Reset4خطا در برقراري ارتباط بین مودم و کارت 04Signaling
نقص در مدارسیرکوالسیون یا عدم وجود آب در مدار 

C55>Trit–Tman
1P2

No Reset
4خطاي مودم 05Signaling

یا عدم وجود آب در مدار نقص در مدار سیرکوالسیون 
C10> Tman+Trit

1P3

No Reset4خطاي مودم مدار بهداشتی06
No Reset4باز یا مدار کوتاه شدن سنسور اتاقی 07No Reset) باز یا مدار کوتاه شدن سنسور آبگرمNTCs(2 01

2زنباز یا مدار کوتاه شدن سنسور پایینی مخNo Resetاحتراق و تشخیص شعله 02
Reset5نبرد شعله 01No Reset2باز یا مدار کوتاه شدن سنسور سوییچ رو شدن 03

No Reset5تشخیص شعله با بسته شدن شیر گاز 02No Reset2باز یا مدار کوتاه شدن سنسور کلکتور خورشیدي 04
Signaling5یکنواخت نبودن شعله در طی عملیات 03No Reset

دار کوتاه شدن سنسور ورودي گرمایشی باز یا م
2سیستم خورشیدي 05

ON/OFF 5بار جداشدگی شعله در یک سیگنال عملیاتی3تشخیص 04No Reset2مدار کوتاه شدن سنسور ورودي بهداشتی خورشیدي 06

2دماي بیش از اندازه مانیفوك خورشیديNo Resetورودي هوا / خروجی دود 07
No Resetل شدن ترموستات دودفعا

6( تنها در پکیج با محفظه احتراق باز) 01No Reset
پایین بودن دماي مالیفولد خورشیدي (حفاظت در 

2برابر یخ زدگی) 08

Resset فعال شدن ترموستات دود (تنها در پکیج با محفظه
6احتراق باز) 02

No Reset6فعال شدن برشر سوییچ قبل از مرحله احتراق 03
No Reset6تاخیر در بسته شدن برشر سوییچ 04
No Reset6باز شدن برشر سوییچ در زمان روشن بودن فن 05

پاسخ سواالت در قسمت بحث کالسی:
در صورتی که سیستم آب گرم مصرفی عمل نکند اولین قسمتی از پکیج -1

که باید مورد بررسی قرار گیرد کدام است؟
سخ: فلوسوییچ)(پا
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در صورتی که قبل از رسیدن دماي آب گرمایش به دماي تنظیم شده، -2
مشعل پکیج خاموش شود علت چیست؟

(پاسخ خرابی پتانسیومتر و سنسور مدار گرمایش)
در صورت وجود جرقه و روشن نشدن مشعل پکیج، اولین قسمتی که باید -3

مورد بررسی قرار گیرد کدام است؟
بودن شیر گاز)(پاسخ: باز 

شود؟چه عاملی باعث ایجاد سر و صدا در مبدل پکیج می-4
کم –وجود شعله قوي و خیلی بلند پکیج –(پاسخ: تنظیم نبودن فشار منبع انبساط 

تنظیم نبودن شیر گاز –هوا گرفتن مدار گرمایش –بودن دبی خروجی آب گرمایش 
اي خرابی سنسوره–ب بودن پمپ معیو–رسوب گرفتن مبدل و یا گرفتگی در مدار –

حرارتی)
ر شود فشاکنید براي چند لحطه روشن میزمانی که پکیج را استارت می-5

کند عیب آن چیست؟رود و ریست میآن ناگهانی باال می
(پاسخ: پمپ معیوب است)

ونتوريبینو یا اتصالنکندکارفنیاونتوريیادر صورتی که دودکش-6
شده باشد کدام قطعه در پکیج فعال شده و پکیج را قطعواهسوییچپرشرو

کند؟خاموش می
(پاسخ: پرشر سوییچ هوا)

یابی مسیر آب گرم مصرفیعیب
هایی که ممکن است در بعد از تشریح مسیر آب مصرفی و بیان عیبروش تدریس:

و یا اگر یدهایی را به صورت فرضی به هنرجویان اعالم نمایاین مسیر پیش بیاید. عیب
امکانش بود عیبی را عمداً در این مورد ایجاد نمایید و از هنرجویان بخواهید عیب را 

پیدا و نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
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یابی مسیر آب گرم مصرفیعیبارزشیابی تکوینی

نــمــره  
سب     ک

شده

غیرقابل    
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــاالتــر از   ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

کنترل نماید آیا شــیر آب گرم   -
ت.باز اسپکیج کامالًمصرفی زیر 

یابی:عیب
فاژ      ــو مایش شـ گر
ــی  ــود دارد ول وج
مــدار آب گــرم   
تی کــار      ــ بهــداشـ

.کندنمی

1

کنترل نماید آیا دماي آب گرم      -
شده        ستی تنطیم  صرفی به در م

است.
ــور  ــنس دمايکنترل نماید آیا س

ستی کار      شتی به در آب گرم بهدا
کند.می

مبدل ثانویه را کنترل نماید آیا بر  
اثر رسوب گرفتن باعث افت فشار    

نشده.  
ــافی ــیرها را  ص هاي موجود در ش

کنترل نماید آیا گرفتگی ندارند.
ها و اتصاالت بین برد و سنسور  سیم

آب گرم مصرفی را کنترل نماید.
گر تمام موارد باال را کنترل کرد و    ا

مشـــکل نداشـــتند برد را تعویض      
.نماید

ماي آب گرم          یا د ید آ ما کنترل ن
ــده    ــتی تنطیم ش ــرفی به درس مص

است.

یابی:عیب
آب گرم بهداشتی   -

به   ولرم اســـت و 
ــرم    ــی گـ ــوبـ خـ

شود.نمی
2

کنترل نماید آیا با کم کردن دبی      
یابد.آب گرم دما افزایش می

سوردماي آب     سن کنترل نمایدآیا 
ــتی کار   ــتی به درسـ گرم بهداشـ

کند.می
شیر سه طرفه را کنترل نماید در    
وضعیت تابستانی نباید رادیاتورها    

گرم شوند.
جمع نمره
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نــمــره  
سب     ک

شده

غیرقابل    
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

ــاالتــر از   ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

در کار با ابزار قطع    رعایت ایمنی   
پکیججریان برق 

رعــایــت ایـمـنـی    
شخصی و کارگاهی 3

وع و پایان کاربندي شرزمان ــرعت در دقت و س
انجام کار 4

محیطیل زیسترعایت مسائ-1
کار پس   -2 تمیز نمودن محیط 

از خاتمه کار

ــات     ــک ــت ن ــای رع
ــت محیطی در زیس

محیط کار
5

ــامان ــازيپاکیزه–دهیس –س
ستاندارد –ترتیب نظم و سازي ا

انضباط–

سازي   در 5sپیاده 
محیط کار 6

جمع نمره

مسیر آب گرم رادیاتورها
مسیر آب گرم رادیاتورهاارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

یا دماي مدار         ماید آ کنترل ن
ــتی تنظیم  ــوفاژ به درسـ شـ

شده است.
ــرم    ــدار آب گـ مـ

د  نبهداشتی کار می ک
امـــا گـــرمـــایـــش  
ــورهــا وجــود    ــات رادی

ندارد.

1

کنترل نماید که آیا دســتگاه  
در وضعیت زمستانه است.

ــط         توسـ ترل دمــا  ن ک ــا  آی
ــالنی انجام      ــتات سـ ترموسـ

شود.می
ــور ــنسـ دمــاي آب  آیــا سـ

کار        ــتی  به درسـ مایش  گر
کند.می



128

راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

صاالت بین برد و ها وسیم  ات
مایش را     ــور آب گر ــنسـ سـ

ل نمایدکنتر
اگر تمام موارد باال را کنترل   

مشکل نداشتند برد را    کرد و
تعویض نماید.

کنترل نماید که آیا از ترموستات  
محیطی استفاده شده.

یابی:عیب
آب رادیــاتورهــا ولرم  

ست و  به خوبی گرم  ا
.شوندنمی

2

کنترل نماید که آیا از ترموستات  
سالنی استفاده شده.

کنترل نماید آیا دماي دستگاه   
به درستی تنظیم شده.

ــا قــدرت     ــد آی کنترل نمــای
ــتگاه جواب گوي  حرارتی دس

محل است.
پاس را کنترل      باي  ــیر  شـ

نماید.
ــه طرفه را کنترل  ــیر سـ شـ

نماید نشتی نداشته باشد.
اگر تمام موارد باال را کنترل   

را  ردمشکل نداشتند ب  کرد و
تعویض نماید.
جمع نمره

با ابزار        کار  رعایت ایمنی در 
پکیجقطع جریان برق 

رعایت ایمنی شخصی  
و کارگاهی 3

بندي شروع و پایان کارزمان قت و  عت در    د ــر سـ
انجام کار 4

ــل    -1 ــت مســـــای ــای رع
محیطیزیست

کار   -2 تمیز نمودن محیط 
پس از خاتمه کار

رعــایــت نــکــات      
ــ محیطی در       تزیسـ

محیط کار
5

سازي پاکیزه–دهیسامان 
ــم و – ــظ ــب  ن ــی ــرت –ت

انضباط–سازياستاندارد

ــازي   در  5sپیاده سـ
محیط کار 6

جمع نمره
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شویی تدریس شود معایب و مزایاي هر کدام گفته هاي اسید: تمام روشروش تدریس

وش هاي استاندارد و ایمن باشد.کید روي راما تأشود.

زدایی دستی (ثقلی):رسوب-1
آبتخلیهبهنسبتچیزازهرقبلونمودهخارجخودمحلازراگرماییمبدل-الف

طرفیککهاستصورتبدینآننحوه انجامکهنماییممیاقدامآندرموجود
یادمیدن(هوا شارفتوسطدیگرطرفازودادهقراري آبتخلیهمحلدررامبدل

مبدلداخلهايرسوبکردنبرطرفکنیم برايمیتخلیهرامبدلآب)فوت کردن
20رقیقجوهرنمکیاکلریدریکاز اسیدگرمایی اسیداینشود کهمیاستفاده%

موجودبازاردرلیتريیکهايتا ظرفلیتري220هايبشکهازمختلفیهايظرفدر
است.

طرف دیگرآن حدود یک تا دو متربهوالستیکیشیلنگمبدلهلولطرفیکبه-ب
کنیم تا اختالف ارتفاع ایجاد شود و قیف میمتصل)راPPپروپیلن (ترجیحاً پلیلوله

دهیم.را در باالي این لوله قرار می
باشدآبکافیبه مقدارآندرونکهبزرگپالستیکیتشتدرراگرماییمبدل-پ

تغییرباشدداشتهپاششییاکندگیري سرریزرسوبمحلولچنانچهتادهیممیقرار
موجودآباستبهترباشدسرمافصلدراگر.نشودگرمایی ایجادمبدلرويرنگ

شود.انجامزودترگیريرسوبتاگرم باشد
از طریق مبدلدیگراز طرفتاریزیممیمبدلدرقیفطریقازاسیدمقداري-ت

دیگرطرفازخروجیهمراه اسیدبهکفبریزد. وجوددیگريظرفدرونشیلنگ
اسیدکاملزداییرسوببراياستاسیددردرون مبدلرسوبشدنحلگربیان

باررا چندینعملاینوریزیممیمبدلدرقیفطریقازدوبارهراظرف دومدرون
کف باشد.بدونمبدلازخروجیمحلولتاکنیممیتکرار

دهیم و میو شوشستآب کامالًباراگرماییمبدلکامل،گیريرسوبازبعد-ث
.کنیمنصب میخودجايدر

شود به دلیل واکنش شیمیایی پاشش شدیدي در لحظه اول که اسید وارد مبدل می
شود گیرد که در صورت عدم توجه باعث ایجاد خسارت میاز باالي قیف صورت می

د داخل قیف کف ظرف را روي قیف قرار دهید تا بهتر است به محض ریختن اسی
پاششی صورت نگیرد.

نکات ایمنی
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استفاده از این روش به دالیل زیر کاربرد زیادي ندارد:
-3خطر استنشاق بخارات اسید و بروز مشکل در دستگاه تنفسی -2پاشش اسید -1

ي هاتخریب زیاد مبدل-5مصرف اسید زیاد -4زدایی طوالنی بودن مدت زمان رسوب
حرارتی

زدایی توسط پمپ:رسوب-2
در این روش از پمپ کوچکی مانند پمپ کولر آبی یا پمپ تخلیه ماشین لباسشویی و 

شود روش کار به این زدایی استفاده میشویی براي رسوبهاي مخصوص اسیدیا پمپ
ودهیمقرار میاسیدظرفدررااسیدشوییپمپروشاینصورت است که در

گرماییمبدلدیگرطرفنموده ووصلگرماییمبدلطرفیکبهارپمپخروجی
کردکاردقیقهچندازپس.دهیممیظرف ارتباطبهالستیکیشیلنگازاستفادهبا

مربوطه ظرفدرکارپایانازشود. پسمیگرفتهگرماییداخل مبدلجرمپمپ، تمام
نماییم.مینصبمحل خوددرودهیممیو شوشستآببارامبدلوریختهتمیزآب

زدایی با دستگاه مخصوص اسیدشویی:رسوب-3
این دستگاه تشکیل شده از یک مخزن، پمپ مخصوص و مقاوم در مقابل اسید، تایمر 

شود و دو شیلنگ رفت و برگشت که به قسمت رفت و برگشت مبدل حرارتی وصل می
ل پمپاژ کرده و از طرف دیگر مبدل توسط پمپ اسید را از مخزن اسید به سمت مبد

شویی به میزان گردد مدت زمان اسیدشیلنگ دیگري مجدداً به مخزن اسید باز می
تا 5شویی را از توان با استفاده از تایمر زمان اسیدسختی مبدل بستگی دارد که می

دقیقه تنظیم نمود.20

گردد.ود مبدل میاگر مدت زمان اسیدشویی زیاد باشد باعث خوردگی خ نکته 
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کاهش خطر پاشش اسید و استنشاق -1اند از: مزایاي استفاده از این دستگاه عبارت
-4جویی در مقدار اسید صرفه-3زدایی کاهش مدت زمان رسوب-2بخارات اسید 

امکان تنظیم مدت زمان اسیدشویی -5آسیب دیدن کمتر مبدل در اثر خوردگی اسید 
ر پکیج با مبدل دومنظوره (تک مبدله) مبدل داراي دو مسیر توسط تایمر دستگاه د

اینچ و یکی مسیر جریان جریان است. یکی مسیر جریان آب گرم بهداشتی با قطر 
زدایی اصلی مربوط به مسیر آب بهداشتی اینچ که رسوبآب سیستم گرمایش با قطر 

شود و امالح جدید وارد میشود و آباست چون در این مسیر مرتب آب مصرف می
ماند در صورتی که مسیر آب گرمایش یک مدار بسته کلسیم و منیزیم آن برجاي می

شود زند و به ندرت آب جدید وارد میاست و همان آب اولیه داخل سیستم دور می
زدایی داشته باشد اما در مدت زمان ولی با این حال ممکن است احتیاج به رسوب

اینچ مبدل را به دستگاه رسوب زدا زدایی، ورودي و خروجی وبکمتري. براي رس
کنیم زمانی که کف کردن اسید تمام شد باید شویی میکنیم و اسیدوصل می

زدا اینچ مبدل را به دستگاه رسوبزدایی متوقف شود سپس ورودي و خروجی رسوب
دهیم اگر مدت زمان زیادي م میکنیم و مراحل باال را با زمان کمتري انجاوصل می

عد از شود. بکند بلکه باعث خوردگی مبدل میزدایی کنیم نه تنها کمکی نمیرسوب
زدایی هر مسیر باید حتماً با آب شست و شو داده شود.رسوب

در پکیج دو مبدله مبدل ثانویه دقیقاً مثل مبدل دو منظوره داراي دو مسیر جریان آب 
لی زدایی اصگیرد و رسوبب بهداشتی که بیشتر رسوب میاست یکی مسیر جریان آ

مربوط به این مسیر است و یکی مسیر آب گرمایش که داراي رسوب کمتري است و 
مدت زمان کمتري براي اسیدشویی الزم است. براي اسیدشویی ورود و خروج هر مسیر 

د نیم (وروکزدایی میکنیم و رسوبزدا وصل میبه صورت جداگانه به دستگاه رسوب
و خروج مسیر بهداشتی داراي قطر کمتري است) در پکیج دو مبدله در مبدل اولیه 

زدایی وروديگیرد و براي رسوبهم آب سیستم گرمایش جریان دارد وکمتر رسوب می
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کنیم بعد از زدایی میزدایی بسته و رسوبو خروجی آن را به دستگاه رسوب
شو داده شود.زدایی باید حتماً با آب شست ورسوب

زدایی مبدل گرمایی پکیجرسوب
ثانویه و مبدل –هاي دومنظوره زدایی تمام مبدلابتدا در حضور هنر جویان رسوب

تقسیم نموده و رسوب ههاي چند نفرد بعد هنرجویان را به گروهیاصلی را انجام ده
که اسید ممکن زدایی را با نظارت کامل هنرآموز ویا استاد کار انجام دهد از آن جایی

آموزان آسیب برساند در استفاده همه هنرجویان از وسایل ایمنی وسواس است به دانش
داشته باشید.

زدایی مبدل گرمایی پکیجرسوبارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

نایی باز کردن مبدل از روي     توا-1
پکیج

سازي  آماده ــایــل الزم براي   -12 انتخــاب وســ
زدایی  رسوب

گرمایشتشخیص مدار تعیین و-3
مدار آب مصرفی مبدلو
هاي  اتصــال صــحیح شــیلنگ  -1

مبدلزدا بهدستگاه رسوب
ــب و  نصـــ

انــــدازي   راه
سایل  و

2
میزانتوانایی ریختن اســـید به -2

زداالزم در دستگاه رسوب
ب   -3 نایی  مپ      ه توا نداختن پ کار ا

زدارسوب
زداییتشخیص پایان کار رسوب-4

جمع نمره
ــتفاده از   رعایت ایمنی در هنگام اس

نریختن اسید بر روي زمینواسید
رعایت ایمنی  
ــی و   ــخص ش

کارگاهی
3
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نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

بندي شروع و پایان کارزمان ــت ود قــ
عت در   ــر سـ

انجام کار
4

محیطیرعایت مسایل زیست-1
کار پس از   -2 تمیز نمودن محیط 

خاتمه کار

رعایت نکات     
ست  محیطزی

ي در محیط  
کار

5

نظم و–سازيپاکیزه–دهیسامان
طانضبا–سازياستاندارد–ترتیب 

ــازي  پیاده سـ
5s  در محیط
کار

6

جمع نمره

زدایی مبدل ثانویه:راي رسوبپیشنهاد مولف ب
زدایی مبدل ثانویه دردسترس از آنجایی که ممکن است اتصاالت مربوط به رسوب

هاي رفت و هاي لولهنباشد یک قطعه تفلون اندازه مبدل برش بزنید و عیناً محل
برگشت مبدل را روي صفحه تفلون با گرد بر سوراخ نمایید سپس با گذاشتن واشر 

ها، تفلون را به مبدل پیچ نمایید در این حالت با بستن اتصال سوراخشیر مخلوطی زیر
.شویی را به مبدل متصل نمودتوان اتصاالت دستگاه اسیدبر روي صفحه تفلون می

فعالیت هاي کارگاهی مربوط به تشخیص و تعویض قطعات:
د سپس یکارهاي عملی زیر را یک بار در حضور همه انجام دهروش تدریس :

هاي چند نفره تقسیم نماید تا کارهاي عملی را تکرار نمایند.هنرجویان را به گروه

فعالیت عملی 
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رویه پکیجباز کردنارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(

طرح 
فعالیت یف

رد

ــازي آچــار  آمــاده-1 ســ
مناسب ــرا ــل  مـ حـ

سازي  آماده ــاخه پکیج را از  دو-12 شـ
برق جدا نماید

هـایی کـه در زیر    پیچ-1
باشد را باز نمایدرویه می

ــاز کــردن   ب
رویه پکیج 2

یه      -2 هل دادن زیر رو با 
سمت جلو و  آن را  باال،به 

ــیار براکت   هاي   از روي شـ
نده آزاد کند و آن     گه دار ن

را در آورد.
جمع نمره

از کردن پرشر سوییچ دود و تست آنب
هـاي کلیــد ایمنــی فشــار  کنتاکــتپرشـر ســوییچ دود: درحالــت کـار عــادي پکــیج  

متـر را در حالـت بیـزر قـرار دهـیم و بـه       باشد یعنـی اگـر مـولتی   کش بسته میدود
آیـد امـا اگـر مسـیر     متـر بـه صـدا در مـی    دو کنتاکت آن متصل کنیم آالرم مـولتی 

شـود. دود  شـود و پکـیج خـاموش مـی    پالتـین بـاز مـی   دودکش را مسـدود نمـاییم   
ــه مکــش پرشــر  در داخــل ونتــوري ســرعت مــی  گیــرد و باعــث مکــش داخــل لول

شود.سوییچ دود می

نکته دهند.نشان می-یاLلوله مکش را با دهند ونشان می+یاHلوله فشار را با
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نشان داده شده به صورت زیر ونتوري دود که در داخل فن قرار گرفته ودر شکل باال
است:

لوله فشار
)H یا+(

لوله مکش
)L یا-(
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سنسور فشار دود از نظر ظاهر شبیه همان پرشر سوییچ دود است سنسور فشار دود:
وییچ شود پرشر سهایی که داراي فن با سرعت متغیر هستند استفاده میو براي پکیج

باشد و افزایش کنتاکت میدود داراي دوکنتاکت خروجی اما سنسور فشار داراي سه 
کند.سرعت دود در داخل دودکش را به برد گزارش می

دود و تست آنپرشر سوییچباز کردن ارزشیابی تکوینی

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1 حــــل مــــرا
سازيادهآم ــر    -12 ــب پرش ــخیص محل نص تش

سوییچ دود
هاي مرتبط به پرشر سوییچ    لوله-1

خارج نماید.دود را
ــردن    ــاز ک ب
پرشر سوییچ    

دود
2

ــار دودکش را با  -2 کلید ایمنی فش
از محل خودش  هایش  باز کردن پیچ 
خارج نماید.

ید     -3 به کل اتصــــاالت الکتریکی 
ودکش را خارج نماید.ایمنی فشار د

سمتی ازراکندانسآنتیلوله-1
کند.جداشدهوصلفنبهکه

تسـت پرشـر    
سوییچ دود 3

ــربهکهبرقیســـیمدو-2 پرشـ
کند.جداراشدههوا متصلسوییچ

کنترلراآنمدار متراهمبا -3
ــد.قطعآنمداربایدکهکند باش

ــپس مکنسکندالوله آنتیازس
شر مداربایدکهداردنگهوزده پر

شود.وصلمکشباهواسوییچ
جمع نمره

اتصال مثبت-1
اتصال منفی-2
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باز کردن مبدل اولیه و ثانویه وتعویض یا مونتاژ مجدد آنها
تعویض یا مونتاژ مجدد آنهاارزشیابی تکوینی باز کردن مبدل اولیه و ثانویه و

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

حد باالتراز 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

مناسبانتخاب ابزار-1

ــرا ــل مــ حــ
سازيآماده 1

هاتشخیص محل نصب مبدل-2
قطع جریان برق-3
خالی  بســـتن شـــیر آالت و-4

هاکردن آب مبدل
ست فنري روي  -1 با باز کردن ب

پروپ ترمومــانومتر را       مبــدل، 
خارج نماید.

ــردن    ــاز ک ب
مبدل اولیه   2

مهره لوله  با باز کردن گیره و-2
رفت مدار گرمایش را جدا نماید

مهره لوله  با باز کردن گیره و-3
ــت مدار گرمایش را جدا       برگشـ

نماید.
ــال الکتریکی کلیــد           -4 اتصــ

حرارتی را درآورد و آن را از روي 
مبدل جدا نماید.

را در  NTCاتصال الکتریکی -5
جدا     آورد بدل  و آن را از روي م

نماید.
مبــدل حرارتی را از جــاي      -6

خودش خارج کند
یه را     ثانو بدل  باز کردن دو   م با 

پیچ آلن روي کلکتور رفــت و        
برگشت از سیستم جدا نمایید.

ــردن    ــاز ک ب
مبدل ثانویه 3

مونتاژ مبدل ها-1
طعاتمونتاژ ق خروج  بستن اتصاالت ورود و  -42

مبدل
جمع نمره
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و تست آنNTCتعویض ترموستات حد و 
کلید حرارتی (ترموستات حد یا فیوز حرارتی):
ایمنی بیشتر در صورت وگرماییبراي حفاظت از افزایش بیش از حد دماي مبدل 

شود.رتی استفاده میعمل نکردن سایر حسگرها از کلید حرارتی یا فیوز حرا
به آنها جنس را به هم اتصال دهیم واگر دو فلز غیر همطرز کار کلید حرارتی:

حرارت دهیم زوج فلز به سمت فلزي که ضریب انبساط طولی کمتري دارد خم 
ه شده ارتی استفادرمتال در کلید حاین بیشود ازمتال گفته میشوند که به آن بیمی

ز متال یک پالتین نیحد تعریف شده بیشتر شود با خم شدن بیو زمانی که گرما از 
شود.قطع می

110تا 100پالتین کلید حرارتی روي مبدل حرارتی در صورت باال رفتن دما باالتر از 
شود تا آسیبی به مبدل نرسد.گراد قطع میدرجه سانتی

وکندعمل میمانند باالهاي بدون فن، عیناًسنسور دود روي کالهک تعدیل پکیج
یک کلید حرارتی است ولی دماي کار آن متفاوت است در این کلید حد دما براي قطع 

باشد.درجه می80تا 70پالتین آن باالتر از 

و تست آنNTCارزشیابی تکوینی تعویض ترموستات حد و 

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1

ــرا ــل  مــ حــ
سازيآماده 1

تشخیص محل نصب ترموستات  -2
NTCحد و

قطع جریان برق-3
شیر آالت و  -4 ستن  خالی کردن  ب

آب سیستم
روکش الســتیکی مشــکی رنگ  -1

کلید حرارتی را در آورد
بـــاز کـــردن  
ترموستات حد 2

ــال     پیچ-2 هایی که مربوط به اتصـ
کلیــد حرارتی بــه مبــدل حرارتی  

.باشد را باز نمایدمی

کلید حرارتی را خارج نماید.-3

نکته 
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نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

95تر از پایین دماي محیط در-1
سانتی  متر مدار را  گراد با اهمدرجه 

ــته           چک کند که باید مدار آن بسـ
.باشد

تســـــــــت
تات   ــ ترموسـ

گرماییحد
3

ــتیکی -1 را در NTCروکش الس
آورد بـــاز کـــردن  

سور دماي      سن
آب گرمــایش  

)NTC(

سوکتی   -42 صال  را بیرون  NTCات
بکشد

را باز نمایدNTCپروپ -3
درجه   22تر از در محیط پایین -4

ــانتی متر مدار را چک  گراد با اهمس
.کند که باید مدار آن بسته باشد

ــت کردنتس
ســــورســــن

گرمایی
5

یا تعویض ترموســتات  بســتن و-5
NTCحد و

ــا    ــاژ ی ــت ــون م
ــض    ــویـ ــعـ تـ

قطعات
6

جمع نمره

راهی سنسور آب گرم مصرفی) شیر سه(NTCعیب یابی
موتوري و شیر پرکن و تست آنها

شیر سه راهی موتور دار
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ود هـاي دو مبدلـه وجـ   راهـه فقـط در پکـیج   شـیر سـه  موتـوري: راهـه شیر سه
ي راهـه هسـتند) بـا توجـه بـه اینکـه همـه       مبدله فاقد شیر سـه هاي تکدارد (پکیج

مبدلـه توانـایی گـرم کـردن هـم زمـان آب گرمـایش سـاختمان و آب         هاي دوپکیج
ــه   ــیر س ــد ش ــرفی را ندارن ــرم مص ــمت   گ ــه س ــلی را ب ــدل اص ــیر آب مب ــه مس راه

ــ   ــه ب ــه ســمت مبــدل ثانوی ــا ب ــراي گرمــایش ســاختمان و ی راي گــرم رادیاتورهــا ب
کند البته اولویت پکیج آب گرم مصرفی است.کردن آب گرم مصرفی باز می

شیر سه راهه در وضعیت گرمایش 
ساختمان

شیر سه راهه در وضعیت تامین آب گرم 
مصرفی
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:گیردراهی به روش زیر انجام میتست شیر سه

اجزاگیرياندازهکنترل

گیري  ههاي اندازاگر ولتاژ
ــند:   ــده متفاوت باشـ شـ
ــاالت برق را کنترل  اتصـ

ــتگاه را  –کنید. برد دس
تعویض نمایید  

درحین عمل گرمایش شوفاژ-
موتور2و1ولت متناوب بین پایه 230

یه       25حدود   پا ناوب بین  لت مت 3و2و
موتور

در حین عمل گرمایش آب گرم مصرفی:
موتور3و2ولت متناوب بین پایه 230

موتور2و1ولت متناوب بین پایه 25حدود

اتصال برق موتور
ــن   0 ــی ــم ب اه

3و1پالتین 
کیلواهم بین  6/9
2و1
هم       6/1 لو ا ی ک

3و2بین 

گیري  هاي اندازهاگر ولتاژ
س  شافت    در ست ولی  ت ا

موتور حرکت ندارد،
موتور را تعویض نمایید.

.برد را تعویض نمایید

خارج      جاي خود  بســـت فنري موتور را از 
بل آن      ک کا جدا کردن  بدون  رده و موتور را 

(خطر نشت آب وجود ندارد)بیرون بیاورید
هنگام اســتفاده از آب گرم مصــرفی شــافت  

موتور باید به سمت داخل حرکت کند.
ــافت    ــوفاژ ش ــتفاده از گرمایش ش هنگام اس

موتور باید به سمت بیرون حرکت کند.

کنترل عملکرد          
ــحیح موتور       صـ

راههشیر سه

راهی موتوري و شیر پرکن و تست آنهاسنسور آب گرم مصرفی)شیر سه(NTCعیب یابیی تکوینی ارزشیاب

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1

ــرا ــل  مـــ حـــ
سازيآماده 1

سور         -2 سن صب  شخیص محل ن ت
شتی،  سه  آب گرم بهدا طرفه وشیر 

شیر پرکن
سه         -3 شیر  صب  شخیص محل ن ت

راهه
تشخیص محل نصب شیر پرکن-4
قطع جریان برق-5
شیر آالت و   -6 ستن  خالی کردن  ب

آب سیستم
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نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

را در  NTCروکش الســتیکی -1
آورد

ــردن   ــاز کـ بـ
ترموستات حد

سوکت   -22 صال  را بیرون  NTCی ات
بکشد.  

را خارج نماید  NTCپروپ -3
ــایین  محیط    در  ه  درجــ22تر از  پ

متر مدار را چک  گراد با اهمســـانتی
باشد.کند که باید مدار آن بسته

ست  سور     ت سن
آب گـــــرم  

مصرفی
3

شیدن بارابرقیشیر موتور-1 ک
.آوردبیرونآندارندهنگهکلیپ ــردن  ــاز ک وب

ــت موتور  تســ
طرفهشیر سه

آبگرم  وگرماییدر دو وضـعیت -42
ــه راهه مطمئن    ــیر س از عملکرد ش

شود.
شیر پرکن را باز کند. ــیر  باز کردن ش

پرکن 5

سنسور آب گرم مصرفی را نصب  -1
کند.

شیر سه راهه موتوري را ببندد.-2
شیر پرکن را ببندد.-3

ــا     ــاژ ی ــت ــون م
طعات   تعویض ق
باز شده 6-

جمع نمره

ل کلید حداقشیر اطمینان،کننده جریان آب،تعویض محدود
تست آنهافلومتر پکیج وفشارسنج و،آبفشار

کلید ایمنی حداقل فشار آب (پرشر سوییچ آب):
شود از طرفی به پمپ عدم وجود آب درمبدل اصلی پکیج باعث ذوب شدن آن می

اي است تا در صورت پایین بودن شود پس نیاز به وسیلهپکیج هم صدمه جدي وارد می
بار) مانع روشن شدن پکیج شود که این 5/0فشار آب سیستم گرمایش پکیج (کمتر از 

گیرد.عمل توسط کلید حداقل فشار آب (پرشر سوییچ آب ) انجام می
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زمانی که فشار آب سیستم به اندازه روش تست پرشر سوییچ آب (هیدروستات):
دهیم و به دو کنتاکت پرشر سوییچ متر را در حالت بیزر قرار مینرمال است مولتی

متر به صدا در آید سپس آب مدار نماییم باید مدار بسته باشد و آالرم مولتیوصل می
بار را نشان دهد در 5/0گرمایش را تخلیه نمایید تا فشار سنج پکیج عددي کمتر از 

د.متر هیچ عکس العملی نشان ندهید قطع باشد و مولتیاین حالت مدار پرشر سوییچ با

هاي داراي نمایشگر دیجیتال) به جاي پرشر سوییچ آب از ها (پکیجدر بعضی از پکیج
شود که یک نوع ترانس دیوسر است. تفاوت سنسور فشار و سنسور فشار استفاده می

ع و لید دو حالت قطپرشر سوییچ آب در این است که پرشر سوییچ فقط مانند یک ک
وصل دارد در حالی که سنسور فشار در هر لحظه فشار مدار گرمایش را به برد گزارش 

کند و از طرفی داراي سه کنتاکت خروجی برق است.می

نکته 
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تعویض محدودکننده جریان آب، شیر اطمینان، کلید حداقل فشار آب، ارزشیابی تکوینی 
او تست آنهفشارسنج و فلومتر پکیج

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

مناسبانتخاب ابزار-1

حل  مرا
سازيآماده 1

تشخیص محل نصب  -2
قطع جریان برق-3

خالی  بســـتن شـــیرآالت و
کردن آب سیستم

ــیر مهره لوله رف  -1 ت مسـ
آب گرم مصــرفی در ســمت  

ــوییچ را باز نماید. و (دفلوس
مهره) بـــاز کـــردن   

ننــده        ک محــدود
جریان آب

سیر آب  -22 خار لوله رفت م
سمت چند    صرفی در  گرم م

.راهه را باز نماید
نده دبی حدود م-3 را از  کن

محل خود بیرون آورد.
تشخیص محل نصب-1

ــیر    باز کردن شـ
اطمینان انتخاب آچار مناسب-32

باز کردن صحیح-3

تشخیص محل نصب-1 لیــد      ک کرد  ــاز  ب
حداقل فشار آب

4

انتخاب آچار مناسب-2
باز کردن صحیح-3
تشخیص محل نصب-1 بـــاز کـــردن   

انتخاب آچار مناسب  -2فشارسنج
باز کردن صحیح-3
تشخیص محل نصب-1

باز کردن فلومتر انتخاب آچار مناسب  -52
باز کردن صحیح-3
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نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

متر مدار پرشر سوییچ    با اهم
را چک کند

ــت ــرتسـ پرشـ
آبسوییچ 6

کردن داخــل    -1 فوت  ــا  ب
فلومتر از چرخش توربین            

آن اطمینان حاصل کند

ــت کردن تســ
فلومتر 7

را وصل  هاي فلومترسیم -2
مود       کرده و  یج را در  ک پ

با          نه قرار دهد اگر  تا ــ تابسـ
ــوت کــردن و چــرخــش  ف

پکیج در مود آب          ین  تورب
ــود     ــرفی فعال شـ گرم مصـ

فلوسوییچ سالم است.  
شیر     سالم بودن  اطمینان از 

اطمینان دستگاه
ــت کردن تســ

ــیر اطمینان شـ
بارسه

8

جمع نمره
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بستن یا تعویض فن پکیچباز و
زشیابی تکوینی تعویض فن پکیچار

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1
سازي  آماده فنتشخیص محل نصب-12

قطع جریان برق-3
ااز روي فن جدلوله سلیکونی را -1

نماید

ا  بستن یباز و
فن       یض  عو ت

پکیچ
2

اتصاالت الکتریکی را از روي فن   -2
جدا کند

ره   برداشتن گیبا باز کردن پیچ و-3
آنالیزور دود را خارج نماید.

صال فن به   هايپیچ-4 مربوط به ات
محفظه احتراق را باز نماید

فن را از جاي خودش خارج کند.-5
مونتاژ یا تعویض مجدد فن-6

جمع نمره
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تعویض مشعل پکیچ
ارزشیابی تکوینی تعویض مشعل پکیچ

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول(

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1

سازي  آماده مشعلتشخیص محل نصب -12

گازقطع جریان برق و-3

ــگر   -1 قه زن و حسـ الکترود جر
حضور شعله را جدا نماید

ا  بستن یباز و
تــعــویــض   
مشعل پکیچ

2

با شل کردن مهره اتصال شیر  -2
گاز به مشعل را باز نماید.

به        -3 عل  ــ نده مشـ گه دار پیچ ن
راهه را باز نمایدچند

ــعل را  پیچ-4 هاي نگدارنده مشـ
جاي           عل را از  ــ ید. مشـ مای باز ن

خودش خارج نماید.
تعویض یا مونتاژ مجدد مشعل-5

جمع نمره

تعویض پمپ پکیچ
شکیل استاتور تاز دو قسمت روتور وپمپ پکیج از نوع سانتریفوژ بوده و:پمپ پکیج

باشد در صورت ا قسمت استاتور ثابت میمتحرك امشده قسمت روتور گردان و
،دباید آنها را تعویض نموشوند وپیچی نمیسیمتعمیر وسوختن پمپ پکیج معموالً

باشد.متر می7تا 5پمپ پکیج بین هد 
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

ارزشیابی تکوینی تعویض پمپ پکیچ

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1

سازي  آماده تشخیص محل نصب پمپ-12
آبقطع جریان برق و-3
تخلیه آب داخل پکیج-4
درپوش سیم برق پمپ را بر دارد-1

ا  بستن یباز و
تعویض پمپ   

پکیچ
2

اتصـــال برق پمپ به برد را جدا  و-2
نماید.

اتصال لوله پمپ به مبدل اصلی را    -3
باز نماید

صال پمپ به مبدل ثانویه را جدا   -4 ات
نمایید

اتصــال منبع انبســاط به پمپ را   -5
جدا نماید

هایی که باعث اتصــال پمپ به  پیچ-6
باشد را باز نمایدبراکت پایینی می

بیرون بکشدپمپ را از جاي خود-7

ژ مجدد پمپتعویض یا مونتا-8
ــويپیچ-1 بازراپمپپشــتدوس

شتی پیچباوکرده سو گو روانازدو
کندحاصلاطمینانآنروتوربودن

تست پمپ

موددرراپکیجحالتدر همین-32
مایی  ــنگر گردشازوکردهروشـ

کند.حاصلاطمینانروتور

جمع نمره
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چپکیحسگر حضور شعله مشعلتعویض الکترود جرقه و
حسگر حضور شعله مشعل پکیچارزشیابی تکوینی تعویض  الکترود جرقه و

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1
سازيآماده تشخیص محل نصب-12

قطع جریان برق-3
نده الکترود     -1 گه دار پیچ ن

را باز نماید. ــتن یا  باز و بس
تعویض الکترود  

سگر   جرقه و ح
حضور شعله

جرقــه زن و         -22 ترود  ک ل ا
ــعله را از    ــور ش ــگر حض حس

جاي خود خارج نماید.
ژ مجدد  تعویض یا مونتا-3
بتــدا -1 فظــه     دربا ح م

کندبازرااحتراق

کردنتســــت
ترانس جرقه 3

لت با -2 وروديبرقمترو
ــه دررازنجرقــهترانسب

شـیر مسـیر بازشـدن زمان
ند کنترلگاز  220برقک
برسد.زنجرقهترانسبه
ــل الکترود را قطع        -3 کــاب

دستیشعلهایجادکرده و با
روشن کند.پکیج را

جمع نمره
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

تعویض فلوسوییچ پکیچ
تعویض فلوسوییچ پکیچارزشیابی تکوینی 

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1

سازي  آماده تشخیص محل نصب  -12
آبقطع جریان برق و-3
تخلیه آب داخل پکیج-4
کی           -1 ی تر ک ل ــاالت ا اتصــ

قطع نمایدفلوسوییچ را

یا    باز و  ــتن  بسـ
تعویض فلوسوییچ 2

ــه       -2 مهره اي کــه مربوط ب
صال   سرد   ات فلوسوییچ لوله آب 

د  باشمیورودي به مبدل ثانویه 
.را باز نماید

ــال لوله-3 گیره که باعث اتص
ــرد ورودي به  چندراهه آب   سـ

نمایدبازگردد رامی
به      -4 له پرکن را  که لو مهره 

فلوســـوییچ محکم کرده شـــل 
کند.

ــال -5 مهره که مربوط به اتصـ
ایدنمباشد را بازفلوسوییچ می

محــل        -6 یچ را از  ــوی لوسـ ف
خودش بیرون آورد.

تعویض یا مونتاژ مجدد-7
جمع نمره
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پکیچبردتعویض 
ارزشیابی تکوینی تعویض برد پکیچ

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1
سازي  آماده تشخیص محل نصب  -12

قطع جریان برق-3
رد را از طریق  درب محفظــه ب   -1

اتصال کلمپی جدا نماید.

ا  بستن یباز و
تعویض برد 2

تمامی اتصاالت الکتریکی به برد   -2
را جدا نماید

نترل اصـلی را با باز کردن   برد ک-3
ظه جلویی آن     پیچ ها، از روي محف

د.درآور
تعویض یا مونتاژ مجدد-4

جمع نمره

کار با ابزار  نگامهرعایت ایمنی در
رعایت ایمنی  
ــی و   ــخص ش

کارگاهی
3

بندي شروع و پایان کارزمان
ــت و دقــ
عت در   ــر سـ

انجام کار
4

محیطیرعایت مسایل زیست-1
کار پس از   -2 تمیز نمودن محیط 

خاتمه کار

کات        یت ن عا ر
محیطی زیست 

در محیط کار
5

نظم  –سازي پاکیزه–دهیسامان 
ــتاندارد  –ب ترتی و ــازياسـ –سـ

انضباط

5sسازي  پیاده
در محیط کار 6

جمع نمره
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

تعویض ترموستات دود پکیچ
ارزشیابی تکوینی تعویض ترموستات دود پکیچ

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

مناسبارانتخاب ابز-1
سازيآماده تشخیص محل نصب  -12

قطع جریان برق-3
ــاپورت -1 پیچی، که مربوط به س

ترموستات دود است را باز نماید

باز وبستن یا 
تعویض 

ترموستات دود
2

براکت نگه دارنده ترموســـتات -2
دود را بر دارد

ــیم -3 ــوکتی س ــاالت س هاي اتص
ت دود را بیرون بکشد.ترموستا

حل    -4 تات دود را از م ــ ترموسـ
خودش آزاد کند.

تعویض یا مونتاژ مجدد-5
بــا℃75ازترپــاییندمــايدر

کهکندچکراآنمدارمتراهم
باشد.بستهباید

ستات    ست ترمو ت
دود 3

جمع نمره
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ها دود پکیچتعویض نازل
ها دود پکیچتکوینی تعویض نازلارزشیابی 

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

مناسبانتخاب ابزار-1
سازي  آماده تشخیص محل نصب  -12

گازقطع جریان برق و-3
حســگر   الکترود جرقه و-1

ضو  شعله را از محل خود   ح ر 
بیرون آورد.

بســتن یا   باز و
تعویض نازل 2

مشعل را از محل خودش   -2
.بیرون آورد

باز  7mmها را با آچارنازل-3
تعویض نمایید.و
ــازل-4 ــا      ن هــا را تعویض ی

مونتاژ نمایید
جمع نمره

تعویض شیرباي پاس پکیچ
نصب آن بین مدار رفت و برگشت سیستم گرمایش در زیر محل سوپاپ باي پاس:

پمپ است به هر دلیلی گرفتگی در مسیر گرمایش رخ دهد و آب نتواند بین مسیر 
رفت و برگشت جریان پیدا کند این سوپاپ بر اثر اختالف فشار دو طرف آن باز شده 

اي ا صدمهکند تو از یک مسیر اضطراري آب بین مدار رفت و برگشت جریان پیدا می
به پمپ وارد نشود مثالً اگر شیر رفت یا برگشت زیر پکیج تا انتها بسته شود این 

.کندسوپاپ عمل می
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

باي پاس پکیچبستن یا تعویض شیرارزشیابی تکوینی باز و

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت رد
یف

مناسبانتخاب ابزار-1
سازي  آماده تشخیص محل نصب  -12

قطع جریان برق  -3
پاس    -1 باي  ــیر  را خارج   کاور شـ

نماید.
ا  بستن یباز و

تــعــویــض    
ــوپاپ باي   س

پاس

2

شـــیر باي پاس را از محل خود  -2
خارج نماید

براي بستن شیر باي پاس  محل  -3
ید و  گقرار مای با زدن   یري را تمیز ن

کا  پاس     گریس مولی باي  ــیر  ت شـ
جدید را نصب نماید.
جمع نمره



155

تعویض شیر برقی گاز پکیچ

اجزاگیرياندازهکنترل
اگر ولتاژ صفر باشد شیر سالم 

ست  اگر در حین جرق زدن . ا
ولت شـــود 12وســـپس 24

ولی مشــعل روشــن نشــود   
از جامکنترل نمایید شـــیر گ

نباشـــد در غیر این صـــورت 
.تنظیم شیر را کنترل کنید

شعل خاموش  در حالت م
ستقیم براي  24 1ولت م

یه  2الی  ــپس ثان 12سـ
ــتقیم     ئم) ولــت مسـ (دا

گیري در فیش شیر  اندازه
برقی

ــیــر ایــمــنــی    شــ
)مقاومت   EVSگاز( 

116سیم پیچ باید  
اهم باشد

اگر شیر حرکتی ندارد:
اتصــال بین موتور شــیر وبرد
الکترونیکی را کنترل نمایید

موتور را تعویض نمایید.
عویض         ت برد را  نهــایــت  در 

نمایید.

شیر گاز ورودي را ببندید.
ــیر را باز کرده و موتور ش

خارج نمایید.
گاز       بدون  گاه را  ــت دسـ

ید و  راه ندازي کن کنترل ا
ــیر در حین    یا شـ کنید آ

شودجرقه زدن باز می

ــیــر کــنــتــرل   شــ
تــدریـجـی(مـوتـور     

تدریجی)

) کوئل مدوالسیون1
پیچ تنظیم حداقل قدرت)2
محل تنظیم حداکثر فشار گاز)3

محل خروجی فشار) 4
محل ورودي فشار)5
درپوش محاظ)6

SIT-شیر گاز  845
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

ارزشیابی تکوینی تعویض شیر برقی گاز پکیچ

نمره 
کسب 
شده

غیرقابل 
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

مناسبانتخاب ابزار-1
سازيآماده تشخیص محل نصب  -12

گازقطع جریان برق و-3
ــاالت ماژ-1 ــیر گاز را در  اتص ــن ش ولیش

(دو اتصال سوکتی)آورد.

ستن یا باز و ب
ــیر   تعویض ش

برقی گاز
2

ــال الکتریکی     -2 به اتصـ که مربوط  پیچ 
باشد را بازکندشیر گاز می

اتصال الکتریکی شیر گاز را در آورد-3
ــال لوله       مهره-4 هایی که مربوط به اتصـ

باشد را باز  شیر گاز به چندراهه مشعل می
کند.

مهره  که مربوط به ورودي شـــیر گاز  -5
باشد را باز نمایدمی

شیر گاز     پیچ-6 صال  هاي که مربوط به ات
باشــد را به صــفحه نگه دارنده قطعات می

باز نماید.
حل خودش بیرون     -7 گاز را از م ــیر  شـ

آورد.
ــیر-8 نتاژ   موگاز را تعویض یا مجدداً   شـ

.نماید
برقیشــیربهوروديبرقمتر ولتبا-1

بررسی کند.زنیجرقهزماندرراگاز
ــیر    ــت ش تس

کنترل گاز

3-
بهکهقسمتی ازراپکیجگازشیلنگ -2

صل خانهگازلوله دروکندبازشده مت
کردنبـا فوت پکیجزنیجرقـه زمـان 
ــدرون ــیرگازلنگیش فوت باید بازمس
.باشد

جمع نمره
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تعویض منبع انبساط پکیچ
کند و از آنجایی که آب بر اثر گرم شدن ازدیاد حجم پیدا میوظیفه مخزن انبساط:

ر کند چون دمایعات قابل تراکم نیستند مخزن انبساط این افزایش حجم را کنترل می
روژن است که داخل مخزن انبساط یک دیافراگم وجود دارد که یک طرف آن هوا یا نیت

قابل تراکم هستند و طرف دیگر آن آب مدار گرمایش قرار دارد در صورت انبساط آب 
شود.دیافراگم به سمت هوا حرکت کرده و هوا که قابل تراکم است فشرده می

ارزشیابی تکوینی تعویض منبع انبساط پکیچ

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول(

تر از باال
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

انتخاب ابزارمناسب-1

سازي  آماده تشخیص محل نصب  -12
قطع جریان آب -3
تخلیه آب دستگاه-4
ع بپیچ هایی که مربوط به من   -1

باالیی آن        کت  به برا انبســــاط 
باشد را بازکند.می

بســتن یا   باز و
عویض      بع     ت ن م

انبساط
2

مهره که مربوط به اتصال لوله   -2
باشد را باز کندمنبع انبساط می

ساط   -3 مهره نگهدارنده منبع انب
به براکت پایینی آن را باز نماید  

ــاط را از جــاي  -4 منبع انبســ
خودش بیرون آورد.

یا    -5 منبع انبســـاط را تعویض 
مونتاژ نماید.مجدداً

جمع نمره

آب ازت
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راهنماي نصب و راه اندازي پکیج گرمایی

تغییر سوخت پکیج
ارزشیابی تکوینی تغییر سوخت پکیج

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد 
انتظار

نمره)3(

طرح فعالیت یف
رد

مناسبانتخاب ابزار-1

سازي  آماده تشخیص محل نصب  -12
قطع جریان آب -3
تخلیه آب دستگاه-4

شعل از پکیج  وجدا    بعد از باز کردن م
ها (ژیگلورها) به   کردن چند راهه ،نازل   

سب با       شعل را متنا شرهاي م همراه وا
نوع سوخت تعویض نماید.

تــغــیــیــر    
سوخت پکیج 2

در (اتصـــال کوتاه)jamperبا -2
به            جه  با تو ها  به منو یا ورود  برد 

ن      ــتور العمل کارخا ــازنده    دسـ ه سـ
سوخت را به پکیج معرفی نماید.

.شیر گاز دستگاه را تنظیم نماید-3
شیلنگ گاز را تعویض نماید-4
سرشیلنگی (الیو) گاز را با توجه    -5

به قطر شیلنگ تعویض نماید.
جمع نمره

کار با ابزار  هنگام رعایت ایمنی در  رعایت ایمنی  
ــی و   ــخص ش

گاهیکار
3

بندي شروع و پایان کارزمان ــت و دقــ
عت در   ــر سـ

انجام کار
4

محیطیل زیسترعایت مسائ-1
کار پس از   -2 تمیز نمودن محیط 

خاتمه کار

کات      یت ن عا ر
محیطی زیست 

در محیط کار
5

نظم و–سازي پاکیزه–دهیسامان 
انضباط–سازياستاندارد–ترتیب 

5sسازي  پیاده
ر محیط کارد 6

جمع نمره
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ارزشیابی شایستگی تعمیر پکیج شوفاژ گازي
شرح کار:

تشریح ساختمان انواع پکیج گرمایشی-
یابی پکیجعیب-
زدایی مبدلرسوب-
نگهداري و تعمیر مدارها-
اندازي و تحویل راه-

استاندارد عملکرد:
هاي شرکت سازنده اصول فنی و توصیهاندازي پکیج شوفاژ گازي برابریابی، سرویس، تعمیر و راهعیب

ها:شاخص
یابی برابر جدول سرویس سازندهـ عیب

سرویس، تعویض یا تعمیر قطعه معیوب با توجه به نوع پکیجـ 
اندازي و تحویل برابر دستور شرکت سازنده راه-

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
:شرایط

دار وبدون فن در آن نصب شده و با شیرهاي آب و گاز متر داراي تهویه کافی و که دو نوع پکیج فن12× 8کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 
کشی یک سیستم گرمایی و آب گرم مصرفی انجام شده باشد با  نورکافی به انضمام لوازم ایمنی و و پریز برق برابر نقشه آماده شده باشد و لوله

سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن
ساعت 8ان: زم

ابزار و تجهیزات:
–شی کابزار لوله-پمپ رسوب زدا–پکیج(زمینی، دیواري فن دار و بدون فن وچگالشی) -جدول عیب یابی–دستورالعمل سازنده -نقشه کار

مواد رسوب زدا -میزکار-فازمتر-پیچ گوشتی–دریل و مته -مولتی متر

معیار شایستگی
نمره هنرجو3مره قبولی از حداقل نمرحله کارردیف

22عیب یابی1
12سرویس، تعمیر یا تعویض قطعه معیوب2
23راه اندازي و تنظیم نهایی3

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:شایستگی
ريکاانجام کارهاي شغلی به طور احسن، کامل و بر مبناي درست-کاري و کسب حاللدرستـ 1

کارگیري لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنیـ به2
ـ رعایت اصول ایمنی فردي و دستگاه3
دقت درتنظیم شعله-دقت در باز بودن مسیر دود–ـ دقت در تأمین هواي احتراق 4
اي آنهاو بخار آب و اثرگلخانه2COو COتوجه به وجود گاز -5

23

2میانگین نمرات:
باشد.می2نگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی، *حداقل میا
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3تعداد مراحل:: تعمیر پکیج شوفاژ گازي5واحد یادگیري
نمرهحداقل نمرهمرحله کار

22عیب یابی-1
12سرویس، تعمیر یا تعویض قطعه معیوب-2
23راه اندازي و تنظیم نهایی-3

23توجهات زیست محیطیشایستگی غیر فنی/ایمنی بهداشت/
22میانگین مراحل

32نمره شایستگی از 
4)5نمره مستمر (از 

200,14نمره  واحد یادگیري از 



پنجمفصل 
اندازي کولر آبینصب و راه
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6یادگیريواحد

ساعت) 36عملی: اعت،س24ساعت (نظري 60زمان: 
5یادگیريواحدمحتواي کار فصل چهارم –بندي زمان جدول بودجه

یف
مکموضوعزمانرد

کار روش تدریسابزاران
کالسی

کار در
منزل

ول
وز ا

ر

توضیح انواع   1
ــا   کتــاب و علمکولر تر ی ــ پوسـ

ویدیوپرژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ
فیلم

ــث   ــحـ بـ
کالســی،

فـــکـــر    
ارککنید،

کالسی

تحقیق

2
ــح    تشــــری
ــاختمان    سـ

کولر
ــا   کتــاب و علم تر ی ــ پوسـ

ویدیوپرژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ
فیلم

ــث   ــحـ بـ
کالســی،

فـــکـــر    
ارککنید،

کالسی

تحقیق

شریح طرز 5/0 ت
علمکولرکار

ــا   کتــاب و  تر ی ــ پوسـ
ویدیوپرژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ
بحث 

کالسی 

1
ــح    تشــــری
ــت    ــاخ ســ

شاسی  
علم

ــا   کتــاب و  تر ی ــ پوسـ
پــایــه  -ویــدیوپرژکتور

ساخته شده

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــت   3 ــاخ ســ
عملشاسی

کار  مان اره -میز –ک
ــل ــش –دری ــک -چ

ماسک   -دستگاه جوش 
-عینک جوشــکاريو

سنگ فرز

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

دوم
وز 

ر

ــت   7 ــاخ ســ
عملشاسی

دریل –کمان اره -میزکار 
ستگاه جوش   -چکش – د
ینــک     - ع ــک و  مــاســ

سنگ فرز-جوشکاري 

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه



163

یف
مکموضوعزمانرد

کار روش تدریسابزاران
کالسی

کار در
منزل

1

قرار      ت اســــ
ــی   شــــاسـ
ــل   ــحـ درمـ

نصب

عمل

کار عملی   تراز
در کارگاه

سوم
روز

5/0
یح       ــ توضــ
مل    روش ح

آبی  کولر
علم

پوستر یاکتاب و
ویدیوپرژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

5/0
ــح    تشــــری

ــراز  ر وش ت
کردن کولر

علم
پوستر یاکتاب و

ویدیوپرژکتور
نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالسی  

5/0

ــل  ــمــ حــ
ــراردادن   وقـ

روي کــولــر
ــی شــــاسـ

کردن 

عمل

متر-تراز
مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

5/0

نواع      بیــان ا
روش اتصال  

ــر ــول ــه  ک ب
کانال

علم

پوستر یاکتاب و
نی،       پرژکتورویدیو نرا خ ســـ

ــش و  ــرســ پ
پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالسی

2

یح       ــ توضــ
روش اتصال  

ــر ــول ــه  ک ب
لاکان

علم

پوستر یاکتاب و
ویدیوپرژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ
ــث   ــحـ بـ

کالسی

4

ســازي  آماده
دهانه کانال      

مــحــکــم و
کـــــــردن  

برزنت

عمل

–قیچی–برزنت
–قالب تنه-مشتی

-چکش–متر
دستکش 

مایش      جام ن ان
توســط عملی

کار عملی   هنرآموز
در کارگاه

ارم
چه

وز 
ر

1

ســازي  آماده
دهانه کانال      

مــحــکــم و
کـــــــردن  

برزنت

عمل

چی     –برزنــت   ی –ق
–قالب تنه-مشـــتی

ــر  ــت ــش –م ــک -چ
دستکش

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

کار عملی   هنرآموز
در کارگاه
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یف
مکموضوعزمانرد

کار روش تدریسابزاران
کالسی

کار در
منزل

3
اتصـــــــال 
ــه    ــت ب برزن

کولر
عمل

–دســـتکش–برزنت
-دریل–گوشــتیپیچ
متر-3مته

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

2

نواع      بیــان ا
لوله مســـی 
ــیلنـگ    وشـ

کولر

ــا   کتــاب و علم تر ی ــ پوسـ
ویدیوپرژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــحــث و   ب
ــار کـــــ

کالسی

1
ــح    تشــــری
روش اتصال  
لوله به کولر

ــتــر  کــتــاب وعلم پــوســ
یاویدیوپرژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــا رکـــــ
کالسی

1
نواع      بیــان ا

قطع و شیر 
وصل کولر

ــتر یافیلمکتاب وعلم پوسـ
ویدیو پروژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــار کـــــ
کالسی

جم
ز پن

رو

3

نصــب شــیر
ــنــاور و شـ

اتصال آن به  
آب شهر

عمل

شناور  –آچارتخت شیر
–وصــلشــیرقطع و-

تفلون  نوار

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

کار عملی   
کارگاهدر 

5/2
نصب سرریز   

یم        و ظ ن ت
شناورشیر

عمل
شــیر –کولرســرریز 

شناور
مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

کار عملی   
در کارگاه

نظیم آب      1 ت
-گوشتیپیچعملکنپخش

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

سش و  پر
پاسخ

2
یح       ــ توضــ

الکترو
موتور کولر

علم
ــتر یاکتاب و مفیلپوس

پروژکتورویدیو
نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــار کـــــ
کالسی

شم
زش

رو

یح      1 ــ توضــ
ــتر یاکتاب وعلمپمپ کولر مفیلپوس

ویدیو پروژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــار کـــــ
کالسی

تحقیق

2

ــح    تشــــری
ــاختمان    سـ

ــتر یاکتاب وعلمکابل کولر مفیلپوس
ویدیو پروژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالسی

تحقیق
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یف
مکموضوعزمانرد

کار روش تدریسابزاران
کالسی

کار در
منزل

1
نواع   بیــا  ن ا

کولر  کلیــد  
آبی

ــتر یاکتاب وعلم مفیلپوس
ویدیو پروژکتور

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

3
نقشه خوانی  
ــدار ــرق م ب

آبیکولر
علم

کتاب وپوســتر ،نقشــه   
ویدیو پروژکتوریافیلم

نی،        نرا خ ســـ
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالسی

صال کابل   1 ات
عملکولر

–آچارتخت  –فازمتر 
ست –چینسیم  انبرد

–بـــاریـــک دم–
کنلختسیم

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

تم
 هف

روز

صال کابل   3 ات
عملکولر

–آچارتخت  –فازمتر 
ست –چینسیم  انبرد

–بـــاریـــک دم–
کنلختسیم

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

توضیح انواع   2
پوستر ،نقشه یا  کتاب وعلمدریچه هوا

ویدیو پروژکتورفیلم

نر     خ نی،   ســـ ا
ــش و  ــرســ پ

پاسخ

ــث   ــحـ بـ
کالسی

تحقیق

ــم   2 ــی ــظ ــن ت
ــه  عملدریچه هوا ــایـ ــارپـ ــهـ –چـ

انبردست-گوشتیپیچ

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

تم
هش

وز 
ر

انـــدازي   راه4
-پــارچــه–دانروغنعملکولر

چهارپایه

مایش      جام ن ان
عملی توســط 

هنرآموز

توضیح انواع کولرهاي آبی
د از کولرهاي موجود درکارگاه یا هنرستان خود بهره بگیرید سعی کنیروش تدریس:

و هنرجویان را به صورت گروهی در محل نصب آنها ببرید تا از نزدیک انواع کولرها را 
مشاهده نمایند.

محتوي) تدریس-هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو 
ود هنرجویان را با سواالتی نظیر تا به حال شود لذا سعی کنید در حین توضیحات خ
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شود؟ اید؟ چرا از آب براي خنک کردن در آنها استفاده میچند نوع کولر آبی دیده
شود؟ و... آنها را درگیر محتوي نمایید.براي تأمین آب چه کارهایی انجام می

مراه با کولرهاي آبی به خاطر استفاده از آب در فرآیند سردسازي مقداري رطوبت ه-
نمایند و براي انجام این کار گرماي الزم براي تبخیر آب را ازهوا به محیط اضافه می

ها هواي خارج دریافت و بخشی از آب به صورت بخار با هواي سرد شده وارد اتاق
اده باشد این عمل اتفاق نیافتگردد لذا در مناطقی که داراي رطوبت نسبی باالیی میمی

بودن رطوبت نسبی هوا خنک نخواهد شد. از آنجایی که باال بودن نرخ و به واسطه باال 
تبخیر، رطوبت نسبی را افزایش داده و ممکن است موجب عدم آسایش محیط شود 

.شود که رطوبت نسبی در آنجا کم باشددر مناطقی استفاده می
و امروزههاي دور از بادگیرها در چنین مناطقی که رطوبت نسبی هوا باال است در زمان

شود.کننده نظیرکولرگازي، پنکه استفاده میاز وسایل خنک
باشند به همین خاطر باید کنندگی متفاوتی میکولرهاي آبی داراي ظرفیت خنک-

براي هر مکانی با توجه به سطح زیربنا از کولر متناسب با همان فضا استفاده کرد.
مین آب مورد نیاز براي مرطوب چگونگی تنظیم سطح آب کولرهاي پرتابل: براي تا-

هاي درون آن به وسیله ظروف مناسب آب را داخل مجراي قیفی شکلی کردن پوشال
ریزند. با حرکت شاخص تعیین سطح آب که در باالي بدنه کولر (سقف) تعبیه شده می

ود. در شبینی شده مسلم که آب شهر به بدنه کولر متصل نمیکه در جلو کولر پیش
ت که یاز اسکولر پس از مدتی به علت تبخیر شدن قسمتی از آب کولر ناثر کار کرد

مین شود.مجدداً کمبود آب آن تأ

تشریح ساختمان کولر آبی
بگیریدبهرهخودهنرستانیادر کارگاهموجودکولرهايازکنیدسعیتدریس:روش

راکولرهاواعانتا از نزدیکببریدآنها نصبمحلدرگروهیصورتبهراهنرجویانو
.نمایندمشاهده

) محتوي–هنرجو )یا(هنرآموز –هنرجو(بینتعاملیصورتبهبایدبخشاین
نظیر:با سواالتیراخود هنرجویانتوضیحاتدر حینکنیدسعیلذاشودتدریس

است؟شدهتشکیلهاییبخشچهازکولر آبی-
خارجد کولر آبی را در فضايببرید؟ چرا بایرا نامآنهايبخشازچند مورد-

.نماییدمحتويدرگیرراو... آنهاکرد؟نصبساختمان
هوايخروجهايبا دهانههواتوزیعکانالنصبموقعیتبهبا توجهآبیکولرهاي-

و باالزننوعباشد درو جلوزنزنتواند باالزن، پایینمیکهشوندمیساختهمتفاوتی
تأثیرگذارخواهد هوادهیدرخوداینکهبودخواهدچهار عددهادریچهتعدادزنپایین

.بود
افقیصورتبهکولرجانبیوجوهازیکیدرمعمولیهايکولردرهواخروجیدهانه

در.شودمیو... استفادههام ساختمانبادرعموماًهاکولرنوعاینازکهداردقرار
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ازکهشدهتعبیهکولرو سقفکفويردرهواخروجیدهانهنیزهاکولرازبعضی
داراينصبمحلارتفاعنظرازکههاییساختمانبالکندرمعموالًکولرهانوعاین

درکهمعمولیهايکه کولراستذکربهالزم.شودمیاستفادهباشندمیمحدودیت
يروبرهاپوشالقرارگیريمحلکهدریچهسهدارايشوندمینصبهاساختمانبام
دارايداردقرارکولرسقفرويبرهواخروجیدهانهکههاییو کولرهستندبودهآن

.باشندمیدریچهچهار
هاپوشالرويحاصلرسوباتهاپوشالدرسطحتبخیر آببر اثرمرور زمانبه-

هر چند هاراپوشالبایدهمین خاطربهنمایدرا پر میآنمنافذو در نتیجهماندهباقی
طور بهاماخواهدمتفاوتهر منطقهآببهبا توجهکارایننمودیکبار تعویضوقت

.نمودراتعویضهاسالی یک بار باید پوشالمعمول
آبمصرفزیرااستبعدبهشب10کولر ساعتشیر شناورتنظیمزمانبهترین-

اینرداگر.رسدمیبه حداکثرنیزشبکهفشارورسیدهحداقلبهساعتایندر
وسالمشناوروباشدخاموشهمکولرصورتی کهدر.شودتنظیمشناورساعات
.کردنخواهدکولر سرریزازآبباشدتنظیم

تشریح روش ساخت شاسی کولر
سعی کنید از کولرهاي موجود درکارگاه یا هنرستان خود بهره بگیرید روش تدریس:

ا ببرید تا از نزدیک انواع کولرها را و هنرجویان را به صورت گروهی در محل نصب آنه
مشاهده نمایند.

محتوي) تدریس-هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو 
االتی نظیر:ؤشود لذا سعی کنید درحین توضیحات خود هنرجویان را با س

ی ز پایه زمینکنید چرا پایه دیواري و در کولر دیگر ادراین نوع کولرکه مشاهده می-
استفاده شده؟ 

شد هر دو نوع کولر را روي زمین یا دیوارنصب کرد؟ و... آن ها را درگیر آیا نمی-
محتوي نمایید.

ر توانید دهمچنین تصاویر در این بخش از چند روش نصب کولر ارائه گردیده که می
ه ا یکدیگر بارتباط با مشکالت نصب و سرویس هریک از آنها از هنرجویان بخواهید ب

بحث و تبادل نظر بنشینند و نتیجه را به کالس ارائه نمایند.

ساخت شاسی کولر
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

هاي دو یا چندنفره را به گروههنرجو) تدریس شود هنرجویان-رجو محتوي) و (هن-
وجه به نقشه کار پس از برآورد مواد مصرفی به ساخت تقسیم نموده و هرگروه با ت

شاسی اقدام نمایند بدیهی است که فعالیت فوق داراي نمره ارزشیابی خواهد بود.
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در کار کارگاهی فوق جدول مواد مصرفی ناقص پرشده و ازهنرجو خواسته شده جدول 
دقت در برآورد را براساس ابعاد کولر موجود در کارگاه تکمیل نماید به همین منظور 

مصالح داراي نمره ارزشیابی خاص خواهد بود.

ارزشیابی تکوینی ساخت شاسی کولر

ــره   ــم ن
ــب   کس

شده

غیرقــابــل  
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

انتخاب تیغه اره مناسب-1
ــرآورد بــ

مصالح برش قطعات   کشی صحیحگیري و خطاندازه-12
کاري  برش-3
انتخاب آمپرمناسب-1

جــوش   خــال
بق      مطــا زدن 

نقشه
انتخاب الکترود مناسب-22

جوشمحل صحیح خال-3
عدم دوئیدگیگونیا بودن و-4
قرارگیري صحیح شاسی در محل-1 جوشکاري جوش مناسب-32

هجمع نمر

استقرار شاسی در محل نصب کولر
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس: 

هاي دو یا چندنفره هنرجو) تدریس شود هنرجویانم را به گروه-محتوي) و(هنرجو -
تقسیم نموده و هرگروه با توجه به نقشه کار پس از برآورد مواد مصرفی به ساخت 

سی اقدام نمایند بدیهی است که فعالیت فوق داراي نمره ارزشیابی خواهد بود.شا
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ارزشیابی تکوینی اسقرار شاسی کولر

مره      ن
کسب   

شده

قابل    غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

تجهیزات موردنیازبرآورد-1 ل  سازي مح آماده
نصب   تمیز کردن ســـطح زیر محل  -12

نصب
سب تا    قراردادن در-1 صله منا فا

کانال
ترازکردن شاسی

استفاده از تراز مناسب-22
ترازکردن-3

جمع نمره

روش حمل کولر آبی
-هنرآموز) یا (هنرجو –روش تدریس: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو 

محتوي) تدریس شود.
اگر ابعاد کولر از ابعاد در خرپشته بزرگتر بود و نتوانیم کولر را به بام ساختمان انتقال -

توان کولر را به محل نصب روي بام ساختمان انتقال داد این دو دهیم به دو روش می
توسط باالبر-روش بازکردن قطعات کولرآبی هوایی ب-روش عبارتند از: الف

ها و صفحه پشتی کولر بوسیله پیچ خودکار یا پرچ ش اول در صورتی که ستوندر رو
هاي فوقانی و تحتانی متصل شده باشد با استفاده از ابزارهاي مناسب ابتدا به تشتک

راهی لنگ رابط پمپ آب و سهیموتور پمپ، الکتروموتور، سبدصافی، شناور، زیرآب ش
هاي اتصال حلزونی به له بعد، پیچ و مهرهشود و در مرحسقفی از بدنه کولر جدا می

ا هاي خودکار یشود و در ادامه پیچهاي طرفین آن و صفحه پشتی کانال باز مینبشی
هاي تحتانی و فوقانی باز ها و صفحه پشتی به تشکهاي محل اتصال ستونپرچ
پشتی و حلزونی از یکدیگر جدا ها و صفحهگردد که با این عمل تشتک و ستونمی

توان به محل نصب انتقال و مجدداً قطعات کولر را به شده و هر یک را به راحتی می
یکدیگر اتصال داد.
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اتصال بدنه کولر با پرچ-شکل 

روش تراز کردن کولر آبی
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

محتوي) تدریس شود.-
نصب باید تراز باشد تا سطح آب در یک سمت تشک باال و در سمت کولر در محل -

راهی، مقابل آن پایین قرار نگیر دو پمپ آب با ظرفیت کامل قادر به ارسال آب به سه
ها باشد.چکان و ناودانیهاي آبلوله

اي که، شود به گونهبراي تراز نمودن از یک تراز بنایی در روي سقف کولر استفاده می
دهیم در صورتی که کولر تراز نباشد، ا در دو جهت مختلف روي کولر قرار میتراز ر

هاي شاسی توان با قراردادن چند تکه سنگ نماي ساختمانی کوچک در زیر پایهمی
آن را تراز نمود.

کولر گر عدم تراز بودنتواند بیانهاي تشتک کولر نیز میلبهپایین بودن سطح آب در
تر است این مشکل را توان آن را تراز نمود. آن پایینش باال میباشد که با همان رو

حل نمود، همان طور که اشاره شد تراز بودن کولر بایستی از دو جهت مورد بررسی 
قرار گیرد.

ترازکردن کولر آبی
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

رجو) تدریس شود.هن-محتوي) و (هنرجو -
از هنرجو بخواهید جدول مواد و تجهیزات را تکمیل نماید و سپس اقدام به انجام کار -

کارگاهی نماید در انجام کارهاي کارگاهی توجه به نکات شایستگی فنی و غیرفنی از طرف 
هنرآموز داراي اهمیت است به همین منظور دقت کافی به عمل آید.
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راز کردن کولرارزشیابی تکوینی حمل و ت

مره      ن
کسب   

شده

قابل    غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

یا       -1 تان  ــ مک گرفتن از دوسـ ک
وسیله مناسب حمل حمل کولر 1

ــی به   -2 ــاس قراردادن کولر روي ش
صحیحطرز

ــتقرار روي اسـ
شاسی 2

مناسباستفاده از تراز-1 کردنتراز کردنتراز-32
جمع نمره

بیان انواع اتصال کولر به کانال
هنرآموز) یا (هنرجو –: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس

محتوي) تدریس شود.-
براي تدریس این بخش ازکتاب سعی نمایید در کارگاه یا هنرستان کولرهایی که نصب 

ند را به هنرجویان از نزدیک نشان دهید تا نحوه اتصال کولر به کانال را مشاهده اشده
هایی چون آیا فاصله این کولر رعایت شده است؟ توانید سوالکنند در این بخش می

توان برزنت کولر را به راحتی نصب کرد؟ اگر بخواهید برزنت این کولر را نصب آیا می
کند به هنرجو تا خود بتواند مشکلها کمک میسوالکنید باید چگونه عمل کنید؟ این

بوجود آمده در حین کار را حل نماید.
به طور کلی براي جلوگیري از انتقال صداي موتور و فن که باعث ایجاد ارتعاش در 

شود باید از یک کانال قابل انعطاف (برزنت) استفاده نمود تا صداي کولر بدنه کولر می
تواند بین دهانه کولر و کانال باشد یا بین قل نشود برزنت میبه داخل ساختمان منت

ابعاد مشخص نصب شود.باخود کانال در فاصله مناسب و

هاي اتصال کانال به کولرروش
-هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

، ايباشند نوع پارچهبازار موجود میها در انواع مختلف در محتوي) تدریس شود. برزنت
پارچه با روکش پالستیکی و... استفاده از چسب براي اتصال برزنت به کانال روش مناسبی 
نیست زیرا به واسطه تابش آفتاب امکان کاهش کیفیت در محل اتصال و باز شدن چسب 

رسد ظرمیوجود دارد روش اتصال باگیره نیز که متداول شده روش سریع و مناسبی به ن
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ولی چون از جنس پالستیک است در مقابل نور آفتاب مقاوم نبوده و دچار شکستگی 
کند.بار نیاز به تعویض آن پیدا میشود و هرچند وقت یکمی

سازي دهانه کانال و اتصال برزنتآماده
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

هنرجو) تدریس شود.-و (هنرجو محتوي) -
هاي دو یا چندنفره تقسیم نمایید توجه به در انجام این مرحله هنرجویان را به گروه

شود و حتما هنرجویان با لوازم ایمنی کامل اقدام به انجام رعایت نکات ایمنی تأکید می
ناسب قرار آوري نموده و در محل مآن نمایند و پس از انجام کار، کلیه لوازم را جمع

دهند.
هاي کارگاهی باید یاد بگیرند که عالوه بر درست انجام هنرجویان در انجام فعالیت

دادن کار رعایت نظم کاري هم مهم است و ریخت و پاش و شلوغ بودن محیط کار از 
کند.ها را دچار استرس میکاهد وآنانجام صحیح کار می

اتصال برزنتسازي دهانه کانال وارزشیابی تکوینی آماده

ــره    ــم ن
کســـب  

شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

دهــانــه  قراردادن برزنــت در-1
کانال ســـازي  آماده

دهانه کانال 1
هاي کانالبرش گوشه-2
هاي کانالخم کردن لبه-1

اتصال برزنت هـاي کـانـال     خم کردن لبـه -22
مرحله دوم

جمع نمره
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سازي دهانه کولر و اتصال برزنتآماده
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس: 

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو -

سازي دهانه کولر و اتصال برزنتارزشیابی تکوینی آماده

مره      ن
بکس

شده

قابل    غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد    
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

قرار دادن برزنت در دهانه     -1
کانال ســـازي دهانه  آماده

کولر 1
دادن تسمهقرار-2
انتخاب مته مناسب-1 ــال برزنت به      ا تصـ

دهانه کولر کاريدریلرعایت فواصل -22
جمع نمره

ــایل ایمنی    ه ب  کارگیري وسـ
کارگاهیشخصی و

رعــایــت ایــمــنــی 
شخصی و کارگاهی 3

بندي شروع و پایان کارزمان ــرعت در  دقت و س
انجام کار 4

ــل    -1 ــت مســـــای ــای رع
محیطیزیست

کار   -2 تمیز نمودن محیط 
پس از خاتمه کار

ــات     ــک ــت ن ــای رع
محیطی در  زیســت

رمحیط کا 5

-سازي  پاکیزه–دهی سامان 
–نــظــم و تــرتــیــب     

انضباط-سازي استاندارد

ــازي پیاده در  5sس
محیط کار 6

جمع نمره
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بیان انواع لوله مسی و شیلنگ
هنرآموز) یا (هنرجو –: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس

ها بهتر استهتر هنرجویان با انواع لولهمحتوي) تدریس شود. براي آشنایی هر چه ب-
هاي زیر را پرسش الؤها را در اختیار هنرجویان قرار داده و از آنها سهایی از لولهنمونه

نمایید.
شود؟ها امروز بیشتر استفاده میکدام یک از لوله-
شود؟هاي مسی در چه شرایطی استفاده میاز لوله-
کشی تفاوتی دارد؟ا به شبکه لولههآیا طریقه اتصال این لوله-

مريمعایب لوله پلیمريمزایاي لوله پلیمعایب لوله مسیمزایاي لوله مسیردیف
1-
2-

3-

4-

قابل انعطاف
مقاوم در برابر گرما  

و سرما
امکان فرم کاري و   

تغییر شکل
مـقــاوم در بـرابــر    

ضربه

ــان نصـــــب   زم
طوالنی

قابل انعطاف
راحتی نصب

بودندسترس در

مقاومت کم در برابر    
سرما و گرما

مقاومت کم در برابر    
ضربه

شوند که تولید میDHPو TPC ،DLPهاي مسی بنا به نیاز بازار در سه گروه لوله
باشد:موارد مصرف آنها به شرح ذیل می

اي هستند و العادهها داراي هدایت الکتریکی فوقاین گروه از لوله:TPCلوله مسی 
شود.ها انجام میف الکتریکی دارند. تولید انواع کابلشو از این نوع لولهمصار

ها عالوه بر قابلیت هدایت حرارتی باال، این نوع از لوله:DLP&DHPلوله مسی 
هاي حرارتی کاربرد دارند.قابلیت جوشکاري مناسبی دارند. از این رو در تولید مبدل

شوند و کاربرد متداولبین دو سیال استفاده میهاي حرارتی براي انتقال حرارت مبدل
باشد.هاي تهویه مطبوع میها و سیستمآنها در آبگرمکن
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مزایاي لوله حرارتی مسی:
توان خصوصیات و مزایاي زیر را براي یک لوله حرارتی بیان کرد.به طور کلی می

توانایی فوق العاده در انتقال حرارت-
حرارتآهنگ یا نرخ سریع انتقال -
توزیع دماي یکنواخت در بدنه-
ساختار ساده با هزینه ساخت اندك-
فشردگی، ضریب اطمینان و بازدهی باال-
اتالف گرماي بسیار پایین-
سازگار با محیط زیست-

ها از جنس مس و برنج و کربن استیل با ضخامت : این لولههاي مسی کاروگیتلوله
ها براي ساخت روغن ت افت فشار سیال داخل لولهمتر بوده که جهکمتر از یک میلی

شود.کن استفاده میخنک

تشریح روش اتصال لوله به کولر
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین ( هنرجو روش تدریس: 

ها بهتر استمحتوي) تدریس شود. براي آشنایی هر چه بهتر هنرجویان با انواع لوله-
ها را در اختیار هنرجویان قرار داده و از آنها سوال زیر را پرسش ایی از لولههنمونه

نمایید.
راساس به طورکلی بمري آیا تفاوتی دارد؟ اتصال قطعات لوله فلزي با لوله پلی-

کننده از یک شیر تغذیه مجاز نیست هر چند که بعضی مقرارت انشعاب براي دو مصرف
تواند دهند که میراهی این عمل را انجام میراهی بینها با اتصال یک سهاز نصاب

مشکالتی را بوجود آورد مثال با پاره شدن یک شیلنگ مجبور به قطع شیر اصلی بوده 
ر دحتماًبر بودن تعمیر مشکالتی را به وجود خواهد آورد. که این خود به واسطه زمان

ز ابزار مناسب و مرتبط حین انجام عملیات کارگاهی به هنرجویان تذکر دهید که ا
استفاده کنند و براي سفت نمودن اتصاالت شیرها از دو آچار بهره گیرند یکی براي 
نگهداشتن قطعه اول و دومی براي سفت نمودن قطعه دوم چرا که در غیر این صورت 

بر اثر سفت شدن بیش از حد قطعه اول امکان شکستن آن وجود خواهد داشت.

ربیان انواع شیر شناو
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس: 

ها بهتر استمحتوي) تدریس شود. براي آشنایی هر چه بهتر هنرجویان با انواع لوله-
ها را در اختیار هنرجویان قرارداده و از آنها سوال زیر را پرسش هایی از لولهنمونه

نمایید.
انواع شیرهاي ربع گرد یا فلکه نیز استفاده نمود؟توان از آیا می-
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زدگی شیرها و لوله چه باید کرد؟در زمستان براي جلوگیري از یخ-
دیده شده که شیرهاي شناور با توجه به بسته بودن شیر اصلی به دالیلی مسیر جریان 

ف رگیرد تعویض شیر شناور از طبندند و دیده شده اولین کاري که صورت میرا نمی
کاران است.سرویس

هایی از شیرهاي شناور که در منازل خود به همین دلیل از هنرجویان بخواهید نمونه
دارند به کارگاه آورده، اجزاي آن را باز و به بررسی علل عیب بپردازند و در صورت 
امکان ایراد را برطرف و شیر را تست نمایند. هنرجویان ما باید یاد بگیرند که چگونه 

هاي ملی کوشا باشند.توانند در حفظ سرمایهصراف پرهیز کنند و تا آنجا که میاز ا

نصب شیر شناور و اتصال آن به آب شهر
-هنرآموز) یا (هنرجو –روش تدریس: این بخش باید به صورت تعاملی بین ( هنرجو 

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو 
شن و ماسه داخل لوله چگونه آن را ال کنید در صورت وجودؤاز هنرجویان س-

توانند خارج کنند. می
از لوازم ایمنی استفاده کنند و از در حین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتماً-

ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.
ان شوند لذا باید هنرجویپذیر بودن خیلی زود فرسوده میلوازم برنجی به خاطر آسیب-

به اهمیت این موضوع پی ببرند. استفاده مناسب و کافی ازنوار تفلون و بستن صحیح 
آن در انجام این کار باید توجه شود.

بار به کمک هنرجویان همان کار براي فهم بهتر قبل از انجام هر کاري هنرآموز یک-
بدهند.را اجرا و سپس از هنرجویان بخواهید آن را انجام 

در زیر روش نصب یک نمونه شیر شناور نشان داده شده است.

گوي شناور
بدنه شناور
بازوي شناورهمراه سپر قاب جلو

برسانیمحل اتصال لوله آ

لوله پالستیکی
مهره رابط شناور

مهره قفلی
واشر پالستیکی
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نصب شیر شناور و اتصال آن به آب شهرارزشیابی تکوینی 

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد    
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

ــتن  -1 رعایت ترتیب بسـ
هااتصال اتصال شیر شناور      

به بدنه کولر استفاده از ابزار مناسب  -12
بستن

ــتن  -1 رعایت ترتیب بسـ
قطعات

اتصال لوله به شیر    
شناور 2

مناسباستفاده از ابزار-2
توجه به تمیزي داخل  -3

لوله
تفلون به  بســـتن نوار-4

کفایتحد
ارتباط شـــیرتغذیه به  -1

آب شهر
ــال لوله رابط    اتصـ
تغذیه به آب شهر به        -32 باط لوله تغذیه  ارت

شیر تغذیه
ــتن نوار-3 تفلون به   بسـ

کفایتحد
جمع نمره

نصب سرریز و تنظیم شناور
-رجو هنرآموز) یا (هن–روش تدریس: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو 

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو 
در حین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتما از لوازم ایمنی استفاده کنند و از -

ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.
هاي متفاوت شیر شناور استفاده شود.در صورت امکان از مدل-
بار به کمک هنرجویان همان کار هتر قبل از انجام هر کاري هنرآموز یکبراي فهم ب-

را اجرا و سپس از هنرجویان بخواهید آن را انجام بدهند.
توجه و ترقیب هنرجویان به رعایت اصول اعتقادي از وظایف معلمین است لذا آنها -

را به رعایت حسن انجام کار تشویق کنید.
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یم شناورشکل نصب سرریز شکل تنظ

ارزشیابی تکوینی  نصب سرریز و تنظیم شناور

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از حد 
انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

رعایت ترتیب اتصال-1 نصب سرریز
بند بودنآب-12

ــطح   -1 قت در تنظیم سـ د
آب

اورشنتنظیم شیر 2

جمع نمره

تنظیم آب پخش کن
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو -
در حین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتما از لوازم ایمنی استفاده کنند و از -

تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند 
بار به کمک هنرجویان همان کار براي فهم بهتر قبل از انجام هر کاري هنرآموز یک-

را اجرا و سپس از هنرجویان بخواهید آن را انجام بدهند.
توجه و ترقیب هنرجویان به رعایت اصول اعتقادي از وظایف معلمین است لذا آنهارا -

کار تشویق کنید.به رعایت حسن انجام
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ارزشیابی تکوینی تنظیم آب پخش کن
ــره    ــم ن
کســـب  

شده

قابل قبولغیر
نمره)1( نمره)2قابل قبول(

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

یزات           -1 ه ج ت تخــاب  ن ا
مناسب

تنظیم آب پخش   
کن

ــن کردن مــدار-12 روشـ
پمپ

ــحیح آب         -3 تنظیم صـ
پخش کن

جمع نمره
سایل ایمنی   ه ب کارگیري و

کارگاهیشخصی و
نی        م ی رعــایــت ا
ــی و   ــخصــ شــ

کارگاهی
2

ــروع و پایان  زمان بندي ش
کار

سرعت در  دقت و
انجام کار 3

ــ -1 ــائ ــت مســ ــای ل  رع
محیطیزیست

تمیز نمودن محیط           -2
کار پس از خاتمه کار

ــکــات    رعــایــت ن
ست  محیطی در زی

محیط کار 4

سازيپاکیزه–دهیانسام
ــظــم و- ــیــب ن ــرت –ت

انضباط-سازياستاندارد

در 5sسازي  پیاده
محیط کار 5

توضیح الکتروموتور تک فاز
-هنرآموز) یا (هنرجو –روش تدریس: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو 

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو 
هاي زیر را از هنرجویان پرسش الؤتوانید سلب میدر این بخش براي درك صحیح مطا

کنید
فاز چیست؟فاز یا سهدانید برق تکآیا می-
منظور از فاز یا نول چیست؟-
فاز؟فاز است یا سهبرق منازل شما تک-
کنند؟وسایل الکتریکی که در منزل دارید با چه نوع برقی کار می-
کنند؟ونه کار میدانید موتورهاي الکتریکی چگآیا می-
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موتورهاي الکتریکی
وند:شموتورهاي الکتریکی از نظر نوع جریان مصرفی به دو دسته تقسیم بندي می

)ACموتورهاي جریان متناوب(-1
)DCموتورهاي جریان مستقیم(-2

گیرند از نوع موتورهاي با جریان میتر موتورهایی که در صنعت مورد استفاده قراربیش
هستند. موتورهاي جریان متناوب خود به دو گروه کلی تقسیم )ACمتناوب (

شوند:می
موتورهاي سنکرون
موتورهاي آسنکرون

اژ شود. ولتبراي راه اندازي موتورهاي آسنکرون از یک منبع جریان متناوب استفاده می
شود و در آن میدان مغناطیسی دوار تولید متناوب به سیم پیچی استاتور اعمال می

در اثر نیروي وارد شده از طرف میدان دوار به روتور (قسمت گردان) موجب کندمی
شود.حرکت آن می

نبع هاي استاتور مشود به سیم پیچدر موتورهاي سنکرون از دو منبع ولتاژ استفاده می
شود.هاي روتور منبع ولتاژ مستقیم اعمال میولتاژ متناوب و به سیم پیچ

تر از موتورهاي سنکرون در صنعت سادگی ساختمان بیشموتورهاي آسنکرون به دلیل 
گیرند.مورد استفاده قرار می

شوند:موتورهاي آسنکرون به دو دسته کلی زیر تقسیم می
موتورهاي سه فاز
موتورهاي تک فاز

ساختمان داخلی موتورهاي آسنکرون
ساختمان این موتورها از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

کن): استاتور عبارت از یک استوانه تو خالی است که از کنار هم قرار الف) استاتور(سا
گرفتن ورقه هاي آهنی نازك، که نسبت به هم عایق هستند، ساخته شده است. در 

. رندگیها درون آن قرار میداخل این استوانه شیارهایی تعبیه شده است که سیم پیچ
انند. پوشغذ مخصوص مشابه شکل     میپیچی، داخل شیارها را با کامعموال قبل از سیم
هاي استاتور، کل مجموعه در داخل یک پوسته قرار پیچ و ورقبراي حفاظت سیم

هاي درون شیار را مشاهده پیچگیرد. در شکل  الف و ج تصویر پوسته و سیممی
کنید.می

ته اخب) روتور (گردنده): روتور موتورهاي آسنکرون از جنس آهن و به شکل استوانه س
) در داخل این استوانه توپر 1شده که بر روي محوري قرار گرفته است. ( شکل 

گیرد.هاي روتور در آن قرار میشیارهایی تعبیه شده که هادي
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ر و استارتروروت–1شکل 
انداز خازنی: در موتورهاي تک فاز با راه انداز خازنی براي افزایش گشتاور موتور با راه-2

شود. پیچ کمکی استفاده میاندازي، از خازن به صورت سري با سیمدر لحظه راهموتور
خازن مورد نظر از نوع الکترولیتی با ظرفیت باالست و معموالً به صورت جداگانه روي 

پیچ راه انداز با خازن از یک کلید گریز از مرکز شود.در مدار سیمبدنه موتور نصب می
دور نامی موتور از %75پیچ کمکی و خازن را در ، که سیمشود(تابع دور) استفاده می

1کند. این موتورها از قدرت مدار خارج می
هاي استاندارد در اسب بخار به باال رنج8

فاز را یا وضعیت ظاهري و مدار الکتریکی موتور تک2شوند. شکلصنعت ساخته می
دهد.انداز خازنی نشان میراه

انـــداز در مشـــعل گـــازوئیلی، کمپرســـورها، خـــازن راهکـــاربرد: موتورهـــاي بـــا 
ها کاربرد دارند.ها و سردخانههاي تهویه مطبوع، بمبسیستم

اندازپمپ با خازن راه–2شکل 
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توضیح پمپ کولر
هنرآموز) یا (هنرجو –: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس

) تدریس شود.هنرجو-محتوي) و (هنرجو -
در این بخش بهتر است موتور پمپ کولر را در اختیار هنرجویان قرار داده و از آنها 

موتور و بدنه) و درباره آن بحث –میله پمپ -بخواهید اجزاي پمپ را بررسی (پروانه 
کنند.

شود.باشد که در زیر به آن اشاره میدار میموتورهاي پمپ کولر از نوع قطب چاك

دار: قسمت ساکن (استاتور) این موتورها به صورت برجسته (آشکار) موتور قطب چاك
و قسمت گردان (روتور) آن از نوع قفسی است. براي ایجاد میدان دوار، از یک حلقه 

چ پیشود و همان نقش سیماتصال بسته (کوتاه شده) که در روي هسته جاسازي می
اتصال کوتاه را تصویر قسمت ساکن و حلقه3ود. شکل شانداز را دارد، استفاده میراه

دهد.نشان می
د و در آن گیرپیچ اصلی قرار میحلقه اتصال کوتاه تحت تاثیر میدان مغناطیسی سیم

کند شود. در نتیجه، این جریان القایی در اطراف حلقه، میدانی ایجاد میجریان القا می
شود میدان اصلی به یک سمت منحرف یکه نتیجه اثر این دو میدان بر هم باعث م

شود. در نتیجه، یک سمت دچار تضعیف میدان مغناطیسی و سمت دیگر دچار تقویت 
، در سمتی که تقویت میدان به وجود آمده است گشتاوري بر روي شود. بنابراینآن می

شود که باعث چرخش آن خواهد شد.گردان (روتور) ایجاد می

خازن اصالح ضریب قدرت
شود که محل نصب آن داخل اتاقک کولر در بعضی از کولرها از این وسیله استفاده می

باشد. در تامین باشد و نقش آن اصالح ضریب قدرت مینزدیک جعبه تقسیم می
اي دارد. این خازن از دو قسمتی از توان رآکتیو الکتروموتور و واتر پمپ نقش عمده

دارموتور با قطب چاك-3شکل 
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گردد و به همین علت به رار دارد تشکیل میصفحه هادي که بین آنها عایق روغنی ق
میکروفاراد است. 25یا 20شود ظرفیت الکتریکی آن آن خازن روغنی هم گفته می

یابند که سرهاي موتور پمپ به آن اتصال هایی اتصال میدو سر خازن به ترمینال
کند.اند زیرا پمپ در تمام مدت روشن بودن و کولر همواره کار مییافته

ریح ساختمان کابل کولرتش
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو -
هایی که در کارگاه دارید استفاده و آن را در در این بخش سعی نمایید از انواع کابل

ز نزدیک لمس کنند.هاي آن را ااختیار هنرجویان قرار دهید تا تفاوت
هاي زیر را پرسش کنید.توانید از هنرجویان سوالمی

آیا نوع کابل باید افشان باشد یا استخوانی (خشک) باشد.-
هاي معمولی نیز استفاده نمود؟توان به جاي کابل از سیمآیا می-
در اتصال کابل به دستگاه به چه نکاتی باید توجه کرد.-

پلی وینیل (P.V.Cرودها به کار میایقی که در ساختمان کابلمهمترین و بیشترین ع
عایقی غیر قابل اشتعال P.V.Cشود.کلراید) است که پرتو دور یا پالستیک نامیده می

پذیري زیادي است. مواردي باشد و داراي انعطافها میاست و این مزیت خوبی در کابل
هاي درصد کابل90شده که بیش از مانند ارزانی تولید انبوه و سادگی ساخت باعث

لی اتیلن) براي پ(PETاز این عایق درست شوند. نوعی عایق دیگر بنامفشار ضعیف
رود، در کار میهاي اختصاصی بهگیر بوده و در مکانرود که آتشکار میها بهکابل

.شود که کاربرد زیادي نداردها از عایق الستیکی استفاده میبعضی از کابل
باشد و در صورتی که بخواهیم از کابلی میآلومینیوما و یمسها از جنس هادي کابل

.باشدوالدفبا هادي آلومینیوم براي کابل کشی هوایی استفاده کنیم باید یک رشته آن 
ها نوشته شده است شود که روي کابلها از حروفی استفاده میبراي شناسائی کابل

:باشدبه شرح زیر میV.D.Eف طبق استاندارد آلمانوبرخی از این حر
1-Nکابل با هادي مسی
2-NRینیومکابل با هادي ألوم
3-Yباشدعالمت عایق پرتو دور می
4-Hباشدعالمت ورق متالیزه می
5-Tکشی هواییکننده در کابلسیم تحمل
6-Rحفاظت فوالدي نواري شکل
7-Yروکش کمربندي پرتو دور
8-Rباشداي شکل میهادي دایره
9-Eباشداي میهادي یک رشته و دایره
10-Mهادي چند رشته
11-Sهادي به شکل مثلث
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انواع کلید کولر
-هنرآموز) یا (هنرجو –روش تدریس: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو 

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو 
هاي زیر را پرسش کنید.توانید از هنرجویان سوالمی

؟شوداز کلید به چه منظور استفاده می-
ي انرژي نقش دارند؟سازد در بهینهآیا استفاده از کلیدهاي هوشمن-

خوانی مدار برق کولر آبینقشه
-هنرآموز) یا (هنرجو –روش تدریس: این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو 

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو 
هاي زبر را از هنرجویان پرسش کنید.توانید سوالدر این بخش می

نقش فیوز در مدار چیست؟-
دهید.دارقطعی داشته باشد چگونه تشخیص میاگر کابل م-
ود؟اي را استفاده نمتوان هرنوع کابل با هر اندازهآیا می-
درحین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتما از لوازم ایمنی استفاده کنند و از -

ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.
بار به کمک هنرجویان همان کار ر قبل از انجام هرکاري هنرآموز یکبراي فهم بهت-

را اجرا و سپس از هنرجویان بخواهید آن را انجام بدهند.
هاتوجه و ترقیب هنرجویان به رعایت اصول اعتقادي از وظایف معلمین است لذا آن-

را به رعایت حسن انجام کار تشویق کنید.

حفاظت الکتریکی
که باید در تأسیسات الکتریکی انجام داد تا خطرات ناشی از جریان برق به اقداماتی

"حافظت الکرتیکی"هاي الکتریکی نگردد، باعث صدمه زدن به اشخاص و دستگاه
گویند.می

انواع حفاظت الکتریکی
: وقتی براي مدت زمانی از سیم ها جریان بیش از حد طبیعی هاها و کابلحفاظت سیم

و یا در مدت زمان بسیار کمی جریان بسیار شدیدي ( جریان اتصال (جریان اضافی) 
کوتاه) عبور کند، سیم ها گرم می شوند. این گرماي بیش از حد باعث صدمه دیدن 
عایق آن ها می شود و می تواند باعث آتش سوزي و خسارت هاي زیادي به تأسیسات 

ستفاده نمود.الکتریکی شود براي حفاظت سیم می توان از رله و فیوزها ا
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فیوز
در همه تأسیسات الکتریکی براي جلوگیري از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و 
نیز براي قطع کردن دستگاه معیوب از شبکه ي برق ، از فیوز استفاده می شود. این 
وسیله باید طوري انتخاب شود که در اثر اتصال کوتاه، در کوتاه ترین زمان ممکن و 

لکتریکی برسد، مدار را قطع کند. دمه اي به سیم ها و تأسیسات اقبل از این که ص
شوند.فیوزها از نظر زمان قطع به دو نوع کندکار و تندکار تقسیم می

کند، این فیوز در کوتاه ترین زمان، برق مصرف کننده را قطع میالف) فیوز تندکار:
شود.به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده می

اندازي هتر است و براي رازمان قطع فیوز نسبت به فیوز تندکار بیشندکار:ب) فیوز ک
اندازي جریان زیادي شود ( زیرا موتورها در ابتداي راهموتورهاي الکتریکی استفاده می

گردد.)و پس از آن جریان به حالت عادي خود برمیکشند می

اتصال کابل به ترمینال کولر
هنرآموز) یا (هنرجو –ید به صورت تعاملی بین (هنرجو این بخش باروش تدریس:

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو -
در حین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتما از لوازم ایمنی استفاده کنند و از -

ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.
بار به کمک هنرجویان همان کار انجام هرکاري هنرآموز یکبراي فهم بهتر قبل از -

را اجرا و سپس از هنرجویان بخواهید آن را انجام بدهند.
هارا توجه و ترقیب هنرجویان به رعایت اصول اعتقادي از وظایف معلمین است لذا آن-

به رعایت حسن انجام کار تشویق کنید.
10عبور از یک فیوز اتوماتیک یا مینیاتوري براي اتصال کابل کولر سیم فاز را پس از

آمپر آن را در داخل کلید کولر به صورت فیشی یا پیچی به کنتاکت کلید تک پل پمپ 
4*5/1کولر متصل نمایید. سپس بقیه کنتاکتها را به وسیله یک کابل چهار رشته 

ر داخل د. دنماینمتر مربع کلید کولر را به ترمینال داخل جعبه تقسیم وصل میمیلی
کولر کابل را پس از عبور از یک گلند الستیکی و عبور از سوراخ ایجاد شده در بدنه 

هار هاي کابل در چکنند. الزم به ذکر است که رشته سیمکولر به ترمینال متصل می
کند است مثال مشکی، آبی، قرمز و زرد. تر میرنگ مختلف که تشخیص عیب را راحت

مشترك و قرمز را COM(پمپ) مشکی را به Pیم آبی را به نصاب با انتخاب خود س
کند.پس از اتصال کابل به ترمینال کولر (تند) متصل میHiو زرد را به LOWبه 

کنند.سرهاي دیگر کابل را به ترمینال مربوطه در کلید متصل می
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ارزشیابی تکوینی اتصال کابل به ترمینال کولر

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر
قبول

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

باالتر از 
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

استفاده از ابزار مناسب-1 ــفتی          تنظیم سـ
تسمه هاي کولرشل کردن پیچ-12

تنظیم تسمه-3
استفاده از ابزار مناسب-1

ــال کایل به      اتصـ
کلید نصب سرسیم مناسب-22

ترمینال اتصال کابل در-3
استفاده از ابزار مناسب-1

ــال کابل به       اتصـ
ترمینال کولر سیم مناسبنصب سر-32

ترمینال اتصال کابل در-3
جمع نمره

هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:
و) تدریس شود.هنرج-محتوي) و (هنرجو -
در حین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتما از لوازم ایمنی استفاده کنند و از -

ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.
بار به کمک هنرجویان همان کار براي فهم بهتر قبل از انجام هر کاري هنرآموز یک-

جویان بخواهید آن را انجام بدهند.را اجرا و سپس از هنر
توجه و ترقیب هنرجویان به رعایت اصول اعتقادي از وظایف معلمین است لذا آنهارا -

به رعایت حسن انجام کار تشویق کنید.
دهد.تصاویر زیر روش نصب پمپ کولر آبی را نشان می
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ارزشیابی تکوینی اتصال پمپ کولر

ــره    ــم ن
ــب کس

شده

بل    غیر قا
ــول ــبـ قـ

نمره)1(
نمره)2(قابل قبول

تر از     ــاال ب
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

شغال قرار-1 گیر  دادن توري آ
به صورت صحیح پمــپ      قراردادن 

روي بدنه کولر 1
اتصال شیلنگ آب به پمپ-2
مناسباستفاده از ابزار-1 سیم پمپ      صال  ات

به ترمینال اتصال به ترمینال -22
جمع نمره

لوازم  اســتفاده از رعایت ایمنی
و ابزار

نی        م ی رعــایــت ا
ــی و    ــخصــ شــ

کارگاهی
3

بندي شروع و پایان کارزمان سرعت در   دقت و
انجام کار 4

ــا-1 ل  ئـــرعـــایـــت مســـ
محیطیزیست

تمیز نمودن محیط کــار           -2
پس از خاتمه کار

ــکــات    رعــایــت ن
یطی در  محزیست 

محیط کار
5

-سازي پاکیزه–دهیسامان 
زيسااستاندارد–ترتیب نظم و

انضباط-

در  5sسازي  پیاده
محیط کار 6

جمع نمره

توضیح انواع دریچه هوا
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

ود.هنرجو) تدریس ش-محتوي) و (هنرجو -
هاي زیر را پرسش کنید.توانید ازهنرجویان سوالمی

هاي مسکونی بیشتر متداول است.ها در ساختمانکدام یک از دریچه-
ها داراي ابعاد یکسان هستند. چرا؟آیا دریچه-
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تنظیم دریچه هوا
هنرآموز) یا (هنرجو –این بخش باید به صورت تعاملی بین (هنرجو روش تدریس:

هنرجو) تدریس شود.-ي) و (هنرجو محتو-
در حین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتماً از لوازم ایمنی استفاده کنند و از -

ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.
بار به کمک هنرجویان همان کار براي فهم بهتر قبل از انجام هر کاري هنرآموز یک-
ا اجرا و سپس از هنرجویان بخواهید آن را انجام بدهند.ر
توجه و ترقیب هنرجویان به رعایت اصول اعتقادي از وظایف معلمین است لذا آنهارا -

به رعایت حسن انجام کار تشویق کنید.

ارزشیابی تکوینی تنظیم دریچه هوا

ــمــره  ن
کســب 

شده

غیر قــابــل   
قبول 

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

تر از  بــاال
حد انتظار

نمره)3(
طرح فعالیت یف

رد

استفاده از ابزار مناسب-1
هاتنظیم دریچه تنظیم دریچه-12

جمع نمره
فاده از چهار      ــت یت ایمنی اسـ عا یه   ر پا

مناسب
رعایت ایمنی شـــخصـــی و 

کارگاهی
2

بندي شروع و پایان کارزمان دقت و سرعت در انجام کار
3

محیطیرعایت مسائل زیست-1
تمیز نمودن محیط کــار پس از          -2

خاتمه کار
ست  محیطی رعایت نکات زی

در محیط کار 4

ــامان ــازي پاکیزه–دهی س نظم و -س
انضباط-سازي استاندارد–ترتیب  یاده  ــازي پ در محیط 5sسـ

کار
5

راه اندازي کولر
صورت تع روش تدریس: هنرآموز) یا (هنرجو –املی بین (هنرجو این بخش باید به 

هنرجو) تدریس شود.-محتوي) و (هنرجو -
در حین انجام کار توجه شود که هنرجویان حتماً از لوازم ایمنی استفاده کنند و از -

ابزار مناسب و متناسب استفاده نمایند تا باعث صدمه دیدن قطعات نگردد.
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بار به کمک هنرجویان همان کار ي هنرآموز یکبراي فهم بهتر قبل از انجام هر کار-
را اجرا و سپس از هنرجویان بخواهید آن را انجام بدهند.

ــت لذا        - ــول اعتقادي از وظایف معلمین اسـ توجه و ترقیب هنرجویان به رعایت اصـ
آنهارا به رعایت حسن انجام کار تشویق کنید.

اندازي کولرارزشیابی تکوینی راه

نمره 
کسب 
شده

قابل غیر 
قبول

نمره)1(
نمره)2قابل قبول (

باالتر از 
حد 
انتظار

ره)نم3(

طرح فعالیت یف
رد

تنظیم فلوتر-1 تنظیم سطح آب کولر
1

گیريرعایت حد آب-2
استفاده از ابزار مناسب-1 هاکاري یاتاقانروغن

روغن کاري در حد کفایت-22
اهبستن دریچه-1

اندازي کولرراه 3
روشن کردن پمپ-2
تنظیم آب پخش کن کولر-3
گرفتن گرد و غبار-4

جمع نمره
یه          پا فاده از چهار ــت یت ایمنی ،اسـ رعا

مناسب 
صی و     شخ رعایت ایمنی 

کارگاهی
4

بندي شروع و پایان کارزمان دقت و ســرعت در انجام 
کار

5

محیطییت مسائل زیسترعا-1
تمیز نمودن محیط کــار پس از           -2

خاتمه کار
ــات    ــکـ ــت نـ ــایـ رعـ

ست  محیطی در محیط زی
کار

6

ــامان ــازي پاکیزه–دهی س نظم و -س
انضباط-سازي استاندارد–ترتیب  در محیط 5sسازي  پیاده

کار
7

جمع نمره
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اندازي کولرآبیارزشیابی شایستگی نصب و راه
کار:شرح 

ساخت پایه-
حمل و استقرار کولر-
اتصال هواي کولر-
اتصال آب-
اندازي اتصال برق و راه-

استاندارد عملکرد:
بند، هوابند و کنترل عملکرد آناندازي کولرآبی به صورت محکم، تراز، آبنصب و راه

ها:شاخص
ـ ساخت پایه و شاسی با توجه به ابعاد کولر به صورت محکم 

قرار دستگاه به محل نصب با توجه به شرایط محل نصب و روش دمونتاژ کولرحمل و استـ 
اتصال کولر به کانال هوا به صورت هوابند-
بنداتصال کولر به شبکه آب به صورت آب-
اتصال کولر به شبکه برق به صورت ایمن-
اندازي کولر برابر دستورالعمل راه-

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
کشی انجام شده باشد و پریز برق تک فاز برابر نقشه آماده شده باشد و یک شیر شرایط:کارگاه تأسیسات استاندارد و بام مسقف روي آن که کانال

آب روي بام فی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن
ساعت 6زمان: 

ابزار و تجهیزات:
-مولتی متر–کشی ابزار لوله-لوله گالوانیزه-سنگ فرز–دستگاه جوشکاري برق -کولرآبی پشت بامی روبرو زن–دستورالعمل سازنده -نقشه کار

پرچ-اي الستیکی)رابط اتصال هوا(برزنتی یا پارچه–میزکار نوارتفلون -انبرپرچ کن -فازمتر-پیچ گوشتی–دریل و مته 

معیار شایستگی
نمره هنرجو3بولی از حداقل نمره قمرحله کارردیف

11ساخت پایه1
13استقرار دستگاه2
23اتصال کانال هوا3
23کشی آباتصال به شبکه لوله4
13اتصال به شبکه برق5
23اندازي کولرراه6

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:شایستگی
هاي مناسبـ شناخت فناوري1
کارگیري لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنیبهـ 2
ـ رعایت اصول ایمنی فردي و دستگاه3
هادقت در درست بستن سرسیم-4
کاريـ توجه به آلودگی جوش5

23

3میانگین نمرات:
باشد.می2*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی، 
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6تعداد مراحل:ندازي کولرآبیا: نصب و راه6واحد یادگیري
نمرهحداقل نمرهمرحله کار

11ساخت پایه-1
13استقرار دستگاه -2
23اتصال کانال هوا-3
23کشی آباتصال به شبکه لوله-4
13اتصال به شبکه برق-5
23اندازي کولرراه-6

22توجهات زیست محیطیایمنی بهداشت/شایستگی غیر فنی/
23میانگین مراحل

33نمره شایستگی از 
4)5نمره مستمر (از 

2019نمره  واحد یادگیري از 
شود: در نهایت با توجه به نمره هر پودمان نمره درس براورد می

درس نمره = 16+18+13+14+19
5

= 16
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کتاب راهنماي هنرآموز-ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

شاخه فنی و حرفه اي
پایه دهم

1395
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
هاي فنی و حرفه ايآموزش

اشاره-1
ظر از نیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
هاي آموزشی رسمی انجام انجام شود یا اینکه خارج از برنامههنرستانکه در این
یابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده د و یا در حین شغل یا براي ارزگیر
هم براي افراد که ،العمر استیابی از جمله اجزاء مهم یادگیري مادامشارز. شود

یابی و اهداي گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی شبه روشی براي ارز
هاي موزي که در پی ارتقاء برنامهآاحتیاج دارند و هم براي مؤسسات مهارت

ايفهفنی و حرهاي آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستذیري تحرك پ
. درازمدت خود را تحقق بخشند

در اسناد باالدستی و توصیه هاي بین المللی توجه زیادي به تحول ارزشیابی در 
نظام آموزشی شده است:

سیاست هاي کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 
1392-انقالبمعظم 

 آموزان براي شناسایی نقاط قوت و ضعف شیوه هاي ارزشیابی دانشبنیادینتحول
. دانش آموزانپرورش استعدادها و خالقیتو 

سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
 ـ طراحی و اجراي نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهاي 2/19راهکار

تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقاي هايملی براي گذر از دوره
هاي تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه محور) در پایه

. هاي تحصیلیسایر پایه

ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران
اصله ف،آموزتصویري روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانشمستمرصورت به

ئه هاي وي ارانیازها وا موقعیت بعدي و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیتاو ب
. می کند

آموز را با تأکید بر گري، خود مدیریتی و رشد مداوم دانشزمینه انتخاب
ها را زمینه ساز تحقق آن گیري از سایر روشمی کند و بهرهخودارزیابی فراهم

. داندمی
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گیري را فرصتی براي بهبود موقعیت هاي یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
. داندآموز میدانش

داندگیري را فرصتی براي بهبود و اصالح نظام آموزشی میهاي یادکاستی .

)2015حرفه اي (یونسکوتوصیه نامه آموزش و تربیت فنی و
هاي یادگیرندگان، باید براي ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت

هاي یاددهی و ارزشیابی فرایند. هاي سنجش موثر و مناسب طراحی شوندتمسیس
ا هیادگیري، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاري همه ذي نفعان، به ویژه معلم

اي مورد نظر، سرپرستان و یادگیرندگان انجام هاي حرفهینهو مربیان، نمایندگان زم
یل از قب(هاي مختلف ا استفاده از روشعملکرد کلی یادگیرندگان را باید ب. شوند

مورد سنجش و ارزیابی )هاخود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه
. قرار داد

ايحرفهوفنیهايآموزشالمللیبینکنگرهسومیننامهتوصیه
)2012یونسکو(
شناختن و، به رسمیت آنهامسیر هاي آموزش و تجمیعپشتیبانی انعطاف پذیر

هاي صالحیتاستقرار سیستم،انتقال از یادگیري هاي فردي از طریق شفاف سازي
هی دنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتباراي پیامد محور، اقدامات معتبر براي سحرفه

اي از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه هاي حرفهصالحیت
ینتضمهايمکانیسمتعمیم		مربوطه،ذینفعانتماممیانهمکاري		و		اعتماد متقابل

. ايحرفهصالحیتسیستمهايقسمتتمامبهیکپارچهصورتبهکیفیت
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تعاریف-2
شایستگی: 

. توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند
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هاي شایستگی داراي سطوحی است که یکی از انواع سطح بندي شایستگی
:استشامل موارد زیر وباشد اي میچهار مرحلهاي به صورت حرفه

الگوهاي نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیري-3
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیري و عملکردي به همراه سطوح 

با توجه به تجارب سایر کشورها . نگاشت متفاوتی وجود داردالگويها شایستگی
نشان داده شده در شکل 1اي و تجارب داخلی الگوي حرفههاي فنی و در آموزش

. گرددتوصیه می1
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با سطوح شایستگیآنها طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط-1الگوي -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاري

سازمانبندي

تبلور

تقلید

اجراي مستقل

دقت

هماهنگی
حرکات

عادي شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت
دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان (نگرش)جزء شایستگی- تفکر و عمل  ( مهارت)جزء شایستگی- علم ( دانش)

الگوي 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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Task-تکلیف کاري

. اشدبتکلیف کاري کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می
پیامد یک تکلیف کاري می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر -

. گرفته شود
. یک تکلیف کاري، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود-
. یک تکلیف کاري داراي نقطه شروع و انتها می باشد-
. یک تکلیف کاري قابل اندازه گیري و مشاهده است-
. یک تکلیف کاري می تواند مستقل از کارهاي دیگر انجام شود-
. می باشد(Step)هر تکلیف کاري داراي دو یا چند مرحله کار -
قرار 125الی 75معموالً در محدوده تعداد تکالیف کاري در هر شغل یا حرفه -

. گیردمی
کسب توانایی در . نیز در برخی از موارد یاد می شود"کار"از تکلیف کاري با نام 

. گرددانجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
Step-مرحله کار

مراحل. می گویند"مرحله کار"فعالیت هاي الزم براي انجام یک تکلیف کاري را 
معموالً هر تکلیف کاري از سه یا چند . انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است

. مرحله کار تشکیل شده است
حرفه: خانه دار

وظیفه: نگهداري حیاط
کار: چمن زدن

مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 
(Performance Standard)استاندارد عملکرد

ن آ. ستاندارد عملکرد استوار استاي دنیاي کار براساس اهاي حرفهشایستگی
سطح شناخته شده و قابل قبول براي انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام . نامنداستاندارد عملکرد آن کار می
هاي نمون برگ-4شکل آورده می شود(رجوع به کار، عملکرد و معیار ارزیابی

هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ادامه نمونهدر . ارزشیابی)
در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار1نمونه 

ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوري که پمپمکاترونیک:
. مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد

هاي الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار2نمونه 
در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

که مطابق با نحويکشی بهافزار نقشههاي مدارهاي فرمان با نرمرسم نقشه
. مطابق باشدIECکار رفته در آن با استاندارد م بهئدستی موجود بوده و عالنقشه
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در "اجراي عملیات اولیه تراشکاري"استاندارد عملکرد جهت انجام کار: 3نمونه 
حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی) با اسپیشانی-تراشیپله-اجراي عملیات اولیه تراشکاري (روتراشی
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادي با تتراش و ابزارهاي تراش بهاز ماشین

mm±1/0 حاصل شود
(شامل تفکر و عمل):(skills)مهارت 

و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال آنها توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین
البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان . روان حرکتی را مهارت گویند

مهارت هاي روان حرکتی داراي ویژگی هایی هستند که در . مهارت یاد می شود
در هر تکلیف کاري حداقل سه و حداکثر شش مرحلۀ . مشاهده می شودشکل زیر 

کاري وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوي که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

شکیل مهارت تتواند از چندین بنابراین هر شایستگی(تکلیف کاري) می. نظر دارد
. شده باشد

ویژگی هاي مهارت (بخش روان حرکتی)-2شکل 
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(شامل علم):(knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت هاي ذهنی، -هاي ذهنیبه توانائی

. قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند
(شامل اخالق و باور)(Attitude)نگرش 

گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق هایی نگرش به توانائی
توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع . شودو نگرش مربوط می

. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است. توانائی است
با استاندارد شایستگی و صالحیت ارزشیابیرابطه 
ايحرفه

اسمرتبط باشد و براسحرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهاي شارز
این امر براي . که از استانداردهاي آموزشی اقتباس شود)تدوین شود (نه آنآنها 

از نظر فردي، ارزشیابی . باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروري میشارز
شغل حرفه و اد کمک کند تا وارد به افروتواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیري دائمی روشی براي ثبت ،خاصی شوند
دست هاي متفاوت بهافراد در شرایط مختلف و زمانو شایستگی هايهاتوانایی

ریزي براي تواند در استخدام، ارتقاء و برنامهیابی میشاز نظر کارفرمایان ارز. دهد
و یابیشموزي ارزآاز نظر مؤسسات مهارت. هاي داخلی به کار برده شودآموزش

آموخته شده در برابر هايها و دانشروشی براي تعیین کیفیت مهارتسنجش،
با اعطاي گواهینامه به افراد، . هاي واقعی مورد نیاز در یک حرفه استشایستگی

آموزشی خود را به افراد و هاي توانند برنامهمیاي فنی و حرفهيهاانهنرست
توان در مسیر حرکت از دنیاي کار به دنیاي آموزش می. کارفرمایان ارائه نمایند

. )3سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد(شکل 
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توالی استاندارد هاي شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش-3شکل

اي هاي حرفهاساس سطوح صالحیتاي ملی برهاي حرفهنظام صالحیت
.تحرك پذیري افقی و عمودي از ویژگی هاي این نظام است. گذاري شده استپایه

براي ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرك سطح صالحیت قبلی 
جهت ارزش گذاري به تجربه . به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد

استاندارد عملکرد گذشته (اما با سطح کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر 
شایستگی باالتر) صورت می گیرد و براي ورود به سطح باالتر از ارزشیابی 

در هنگام تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف . تشخیصی صورت می گیرد
. دیگر شایستگی هاي مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود

کل در ش. تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستنداستانداردهاي عملکرد مبناي
. اي از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده استنمونه4
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ب
نمونه اي از استاندارد ارزشیابی حرفه براي یک شایستگی –4شکل
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تحصیلی و تربیتی در حاکم بر ارزشیابی پیشرفت اصول
آموزش فنی و حرفه اي 

اي فهحرعملکرد گیري باید استاندارد ی (یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز
ا بهاستانداردها راین باشد (یعنی بتواند پایایی گیري کند) و انتخاب شده را اندازه

گر ا. ارزشیابی کند)و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاصصورت یکنواخت
براساس استانداردهاي محلی و –شود یابی در سطح منطقه درست میشابزار ارز

وري ضر. و نتایج نیز داراي اعتبار وسیع باشند-یا ملی و یا بانک سواالت امتحان
هاي کافی در آموزش،منطقهکارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزاناست 

یابی استانداردشاگر ابزارهاي ارز. یابی را دیده باشندشزمینه مدیریت و طراحی ارز
شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 

خطا در . اند صورت پذیردو با کمک افرادي که استانداردهاي حرفه را تدوین کرده
. بودواهدهاي ملی داراي اثرات منفی بسیاري خاعتبار آزمونی ویروامقدار

اي ناظر بر تحققارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه
به اي ملی ایرانها و صالحیت حرفهها و دستیابی به سطوح شایستگیشایستگی

باشد:شرح زیر می
ها در موقعیت گیري از شایستگیها در بهرهتنوع ابزارها و روش-1

اي و عمومیهاي حرفهتحصیلی و شایستگیابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت
. متنوع خواهد بود

اي استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد هاي حرفهمالك کسب شایستگی
. عملکرد حرفه تکلیف کاري

شواهد کافی و متنوع براي قضاوت -2
مالك گذر از . ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردي مبتنی بر عمل خواهد بود

عمومی کسب مدرك براساس صالحیت اي ودوره کسب استاندراد شایستگی حرفه
. خواهد بود

ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از هنرجویان-3
اري کهاي دنیاي کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی گروهاستفاده از واقعیت

. و ارزشیابی
در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر خودآگاهی و خودارزیابی -4

درصد قضاوت توسط هنرجو 20الی 10در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه
. انجام خواهد پذیرفت 

. اي و عمومیهاي حرفهتکالیف کاري همراه با سطح بندي شایستگی
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عدم استفاده از شرایط اضطراب آور -5
.شده در استاندارد ارزشیابی باشدشرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر 

منصفانه باشد
)1(ارزیابی همتاآموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش-6

فرآیندهاي ساخت، طراحی، آموزان براي سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش
. تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوري

حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی -7
. یی گروه کاري توسط تیمی از هنرآموز انجام می شودارزشیابی نها

نتیجه محور و فرآیند محوري -8
تلقی یادگیري-استاندارد عملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

. برخی از نتایج باید در دنیاي کار (کارآموزي) ارزشیابی شوند. شودمی
کسب شایستگی هابه کار گیري ارزشیابی فرآیند محور در 

کارگروهی و حل مساله -9
اجراي فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت هاي جدید جهت حل مساله 

. در زندگی
یادگیري –عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی هارزشیابی ب-10

اق فارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد ات
. خواهد افتاد

تکالیف عملکردي در سنجش -11
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 

. بودحرفه خواهد
جهت اخذ صالحیتهاکسب کلیه شایستگی-12

گردد که در تمامی اي میزمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه
و در پودمان زمانی گواهینامه گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشدهاانپودم

کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با توجه به شایستگی دریافت می
. استاندارد عملکرد داشته باشد

به طور . شود از این نوع استان انجام میژموژهاي همتا که بیشتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان زیابیار-1
روایی به صورت ارزیابی همتا انجام حفظبراي،هایی که احساس معیار ارزیابی استآن دسته از ارزیابیدر کلی 

. شودمی
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هاي سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در روش
اي:اي فنی و حرفههآموزش

 شودارزیابی ورودي تعیین صالحیت حرفه اي انجام میسنجش آغازین: براي .
سنجش تکوینی: براي اصالح یادگیري صورت می گیرد .
 سنجش تشخیصی: براي شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام

. گیردمی
اي و سطوح صالحیت حرفههاانکاري و پودمسنجش تراکمی: در انتهاي تکالیف

. گیردانجام می
شودکارآموزي و کارورزي و عملیات میدانی انجام میش تکمیلی: برايسنج.

اي و هاي حرفه اي با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهدر نظام صالحیت
. شودهاي مختلف زمانی استفاده می) از روش... العمر و نوع نظام یادگیري (مادام

شایستگی و تسلط در هر کار و حرفه گیري سطح البته سنجش تراکمی براي اندازه
. گیرداي قرار میمورد توجه ویژه

سنجش شایستگی:ابزارهاي
سازي شدهسنجش عملکردي شامل کتبی عملکردي، سنجش شناسایی، شبیه ،

... اي و درجه360هاي طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه
هاي یاساي: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقسنجش مشاهده

.... بندي، واقع نگاري و درجه
نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش

لیکرت، مصاحبه
ن ای... کار، سنجش پیرو و سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین

کار واقعی استفاده نظر در محیطنوع سنجش براي اطمینان از شایستگی مورد
. گیرد)(در کارآموزي و کارورزي مورد استفاده قرار میشودمی

 ،این نوع ... درجه اي و 360سنجش همه جانبه (ترکیبی): شامل کارپوشه
. سنجش ها براي سنجش کلی حوزه هاي یادگیري استفاده می شود

از آنجا که شما بر مبناي تجارب گذشته، با ابزارهاي ارزشیابیِ اهداف دانشی آشنا
هاي شایستگی در اهداف برخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه1هستید، در جدول 

. (شامل تفکر و عمل) و اهداف نگرشی(شامل ایمان و اخالق) آمده استمهارتی
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هاي شایستگیبرخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه-1جدول 
ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت (تفکر)

مهارت هاي شناختی
بعد دانش و مهارت 

ارزشیابی تحلیل کردنبه کار بستنشناختی
آفریدنکردن

الف:
■×■■■+ دانش امور واقعی

×ب: دانش مفهومی
■

 +

■▲


▲■
▲
■

ج:
دانش روندي

 +■


■■■

د:
●دانش فراشناختی

ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت (عمل) 
هماهنگی دقتاجراي مستقلتقلید

حرکت
عادي شدن

●■●■


●
■

●■


●■


ابزارهاي اندازه گیري و سنجش نگرش (باور و اخالق حرفه اي)
تبلوربنديسازمانگذاريارزشواکنشدریافت

●
■

●
■

●
■

●◊
■

●◊
■


ابزارهاي آزمون و سنجش:
آزمون آزمون تشریحیکردنی آزمون جور×غلط-آزمون صحیح+ 
کارپوشهسنجش عملکرديمشاهدهايچند گزینهپاسخ-هاکوت
پرسش شفاهی♦مصاحبه◊نقشه مفهومی▲فهرست وارسی ●روبریک■
نمونه کارپروژهدرجه360آزمونگزارشپژوهش موردي
محک زنیارائهایفاي نقشکارگروهیخودسنجی.

توان از ابزارهاي دیگر براي سنجش رشته تحصیلی میو (با توجه به نوع آزمون 
استفاده نمود).
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اساس شایستگی عبارتند از:طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر هب

انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی-5شکل 
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یابی شمحتواي مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

با توجه به. باشدمهارت و نگرش می،دانشاین شایستگی ترکیبی از . نماید
هاي مورد ارزیابی به ها، شایستگیاي و شرایط ارائه آموزشاستانداردهاي حرفه

اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشارز. هاي گوناگون خواهند بودصورت
ري هاي دیگکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارتهاییو شایستگی

ها عبارتندند: این مهارتگویهاي محوري میمهارتآنها گیري کند و بهنیز اندازهرا
هاي اجتماعی و شهروندي، هاي زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازي و براساس حرفه فرد هاي عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به . هاي مدیریت و کار آفرینیمهارت

یرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد طوري که شایستگی هاي فنی و غ
. گرفت

هاي سنجش و ارزیابی محتوي یک فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
بندي گردد:هاي مختلف دستهتواند براساس شاخصاي میتربیت فنی و حرفه

یابیشهاي مدیریتی ارزوشر
هاي استاندارد شده و بانکهاي یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

.اطالعاتی
هاي استاندارد شده آزمون

استاندارد شده و ايشایستگی حرفههاي یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
مراکز مستقیماً توسط هاي متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

به عهده اعتباربخشی آن رامراکزکه این شود و یا اینانجام میملی سنجش
که با شوداین روش معموالً در کشورهاي در حال توسعه انجام می. گیرندمی

این مؤسسات به کشورهاي . اندهمکاري کردهUK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهاي ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده

. کنند و یا اقتباس نمایند
نیز ابزار Ciscoوري نظیر میکروسافت و آهاي فنهاي اخیر برخی شرکتدر سال

موزي به کار برده شده در سطح جهان آهاي مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز
. دنماینهاي مربوطه را صادرتوانند گواهینامهاین مؤسسات می. اندرا تولید کرده
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هاي اطالعاتیبانک
یابیشاالت ارزؤاس استانداردهاي حرفه، بانک اطالعاتی شامل سدر این روش براس

ی این بانک اطالعات. شودتشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
گیرد سسات آموزش و کارفرمایان) قرار میؤنفع (مانند مدراختیار تمام افراد ذي

ام انج. تدوین کنندهاي خود را یابیشتا بتوانند براساس این بانک اطالعات، ارز
است که استانداردهایی ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 

دهند آموزش میارائه دهندگان آموزشی،به کارشناساناین . را تدوین کرده است
انجام این کار در . هاي خود استفاده کنندکه چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد داراي بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمونکشورهاي در حال توسعه 
هاي استاندارد به اقدامات امنیتی این روش نسبت به آزمون. باشندروایی و پایایی

ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤس. و کارکنان تخصصی کمتري احتیاج دارد
ها محتاج آزمونو تدوین و اجراي این . ها در هر حرفه مرتبط کردتمام فعالیت

ها داراي انعطاف بیشتري هستند این آزمون. کارهاي اداري عریض و طویل نیست
توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهاي یک حرفه می

تغییر داد، در صورت اجراي این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد گرددصادرآنها هاينامهو گواهی

. العمر نیز میسر شودو یادگیري مادام

مقیاس بندي و نمره دهی شایستگی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کهدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیري و . شایستگی است
هاي گوناگونی براي ارزشیابی مقیاس. استتوانایی انجام کار در شغل و حرفه

. مشاهده می شوداي وجود دارد که در جدول ذیل شایستگی حرفه
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ارزشیابی شایستگی حرفه-اي مقیاس بندي رتبه
مقیاس بندي شایستگی (گروه 

کاري)
مقیاس بندي شایستگی (کار) مقیاس بندي -محدوده انتظارات

شایستگی جزء
مقیاس بندي 
شایستگی جزء ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار هاي مربوط به 
شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار هاي مربوط به شایستگی 
کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار هاي مربوط 
به شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار هاي مربوط به 
شایستگی کار

درصد انتظارات 75عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 
در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 75شایسته: کسب حداقل 
شایستگی مورد نیاز

خیر-بلی  1

درصد 60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

85حداکثر درصد و60شایسته: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 60شایسته: کسب حداقل 
ایستگی مورد درصد انتظارات در سطح ش85
نیاز

85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

85درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات 85کسب کردن حداقل : 3سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

1,2,3مقیاس هاي  2

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز60

85درصد و حداکثر 60حداقل شایسته : کسب
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح 60داکثر ح

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات 40: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
شایستگی مورد نیازدر سطح 

60درصد و حداکثر 40: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 3سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

90درصد و حداکثر 80: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
رد نیازدرصد انتظارات در سطح شایستگی مو

درصد انتظارات 90: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

و 1,2,3مقیاس هاي 
5و4 3
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مقیاس بندي شایستگی (گروه 
کاري)

مقیاس بندي شایستگی (کار) مقیاس بندي -محدوده انتظارات
شایستگی جزء

مقیاس بندي 
شایستگی جزء ردیف

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
یستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح شا60

85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و 40آموزش: کسب حداقل نیازمند 
درصد انتظارات در سطوح 60حداکثر 

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات 60: کسب نکردن حداقل1سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز80

90درصد و حداکثر 90: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیازدر

درصد انتظارات 60: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 
در سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

و1,2,3مقیاس هاي 
5و4 4

40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز60

85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
ظارات در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد انت

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح 60حداکثر 

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

ی مورد نیازانتظارات در سطوح شایستگ

درصد انتظارات 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز90

درصد انتظارات در سطح 90: کسب حداقل 4مقیاس سطح 
شایستگی مورد نیاز

4و1,2,3مقیاس هاي  5
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و فنیپایه فنی،هايارزشیابی دروس شایستگینحوه 
غیر فنی

 مبتنی بر شایستگی است عبارتند از:آنها ارزشیابیمواد درسی که
شایستگی هاي غیر فنی شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوري -1

هاي نوین، مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق و کار آفرینی، کاربرد فناوري
اي و کاردانش )اي در پایه دوازدهم (شاخه فنی و حرفهحرفه

و طراحیي، اانهکشی فنی رایرك گروه در پایه دهم شامل: نقشهتشدرس م-2
اي)(شاخه فنی و حرفه. زبان بصري، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر

اي) پایه هاي دهم، یازدهم و دوازدهم ساعته (شاخه فنی و حرفه8هاي کارگاه-3
یو شیمشناسیدروس شایستگی هاي پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست-4
دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی-5
باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان (فصل) می

توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت آنها باید براي هر یک از
.ددگرمیثبت هاانبراي هر یک پودمنمره20از گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 

20تا 0گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می
. گرددثبت می

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 
= عدم احراز شایستگی؛1(3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 

گردد و نتیجهشایستگی باالتر از انتظار) مشخص می=احراز 3= احراز شایستگی 2
. )6(شکل گرددمنظور می5آن با ضریب 



ارزشیابی

215

هاي کالسی بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ر در ابتکاخودارزیابی،هاي آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت،و کارگاهی

شرط . نمره اختصاص پیدا خواهد کرد5تا 0ز ا... وتکالیف عملکردي درسی
. باشدمی12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

گیري از سوي هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی توسط 5نمره از 2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها ها، بایستی بر اساس ارزشیابیهمچنین خودارزیابی. هنرجویان اختصاص دهند

هاي درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنماي هنرآموز انجام مندرج در کتاب
. پذیرد
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. ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیري تشکیل شده است-6شکل 



ارزشیابی

217

نمرات احتمالی که براي هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

هر پودماننمرات احتمالی ثبت شده براي -7شکل 
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 هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیري (واحد شایستگی) است و ارزشیابی
هاي با شیوه مندرج در کتابهاي شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

در مدرسه ثبت درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی
نمره پودمانهاي شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

. به دست خواهد آمد

استاندارد در کشورتحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت به منظور،
استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را براي هر یک از 

. شده استاي و کاردانش تهیه فنی و حرفههايدروس در شاخه

کتاب استاندارهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی-8شکل 
هاي تحصیلیبراي کلیه رشته

هاي ارزشیابی مبتنی بر دهی بر اساس استانداردهایی از نمرهنمونه9در شکل 
اي صنعت، حرفههاي گروه بزرگهاي مختلف رشتهشایستگی براي پودمان

. خدمات، کشاورزي و هنر نشان داده شده است
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پ
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ت
نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته هاي مختلف-9شکل 

 5گردد که در هر قبول اعالم میمبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس
نمره پودمان به 5این صورت میانگین در . کسب کند12پودمان درس نمره باالي 

در صورتی . عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد
را کسب نکند در آن ماده درسی 12حداقل نمره که فرد در یک یا چند پودمان

. در سیستم براي او منظور خواهد شد10قبولی را بدست نمی آورد و نمره 
یی که حداقل نمره مورد نظر در آن انهادر پودمان یا پودمارزشیابی مجدد صرفاً

کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل 
. براي یک بار امکان پذیر خواهد بود

هاي تحصیلی در یک کاربرگ تحت رشتهانهاخالصه نمرات کسب شده در پودم
اي تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به هاي حرفهعنوان گواهی شایستگی

. هنرجو تحویل داده خواهد شد
وهنرجهمراهکتابمدار،نتیجهومدارفرآیندارزشیابیدرتوانندمیهنرجویان
این کتاب با هدف کاهش . باشندداشتههمراهبهخودباارزشیابیاجرايزماندررا

بر شایستگی آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنیاضطراب در دانش
در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک کتاب همراه . طراحی گردیده است

. )10خواهند داشت و براي کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد (شکل 
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اهداف و ویژگی هاي کتاب همراه هنرجو-10شکل 
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