


 
  

 
   
 معرفی 

 
 .....وقاشی ساختمان.کارگاٌ 

 
 مرکس آمًزش فىی ي حرفٍ ای شمارٌ یک بیرجىد

 
 

 ....محمد حسیه شًشتری : .تهیٍ کىىدٌ
 

 مرکس آمًزش فىی ي حرفٍ ای شمارٌ یک بیرجىد.... مربی 





 سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر

 
دریبفت از پس فراگیران ي بًدٌ کطًر سطح در رسمی غیر َبی آمًزش متًلی  

 بٍ مًفق پبیبوی، آزمًن در قبًلی ي عملی َبی مُبرت ي تئًری َبی آمًزش
 .ضًوذ می المللی بیه مراجع در ارائٍ ي ترجمٍ قببل معتبر گًاَیىبمٍ کسب

 
ای حرفٍ ي فىی َبی آمًزش زمیىٍ در کطًر آمًزضی دستگبٌ فراگیرتریه 

 .ببضذ می مذت کًتبٌ
 
بٍ تًاوذ می ای حرفٍ ي فىی آمًزش مراکس َبی کبرگبٌ در مًجًد تجُیسات 

 تسریع مًجب ي ومًدٌ کمک کبرآمذ اوسبوی ویريی تربیت ي مُبرت فراگیری
 .گردد خذمبت ارائٍ ي تًلیذات بٍ بخطی کیفیت ي کطًر جبوبٍ َمٍ تًسعٍ در

 

 
 
 
 

 
  
 



 سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر

 :کشًر ای حرفٍ ي فىی آمًزش سازمان َای فعالیت از بخشی
 

در غیرديلتی ي ديلتی بخص دي در کطًر ای حرفٍ ي فىی آمًزش سبزمبن  
  ،ضبغلیه ي کبر جًیبی ي عالقمىذ جًاوبن بٍ ای حرفٍ َبی مُبرت ٍئارا جُت

 .دارد یآمًزض فعبلیت
 
ٍسٍ در کلی بطًر ویبز مًرد ای حرفٍ ي فىی َبی مُبرت آمًزش بروبم  

 .ضًد می اوجبم خذمات ي کشايرزی ،صىعت بخص
 
ضُر سطح ای حرفٍ ي فىی آزاد َبی آمًزضگبٌ در ديلتی غیر َبی آمًزش 

 .گردد می برگسار
 
ثببت مراکس در مختلف استبوذاردَبی آمًزش بصًرت ديلتی َبی آمًزش 

 مراکس ي داوشگاٌ جًار کبرخبوجبت، ي صىبیع جًار ريستبیی، سیبر ضُری،
 .ببضذ می ایىُب وظبیر ي زوذان ي پبدگبن جًار ،عالی آمًزش

 
 
 
 

 
  
 



 سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر

سازمان            سایت ایىتروتی آدرس 
www.irantvto.ir 

 



 سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر

 مسیر دسترسی بٍ عىايیه ي داولًد استاوذاردَای فىی ي حرفٍ ای
 



 سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر

 مسیر دسترسی بٍ عىايیه ي داولًد استاوذاردَای فىی ي حرفٍ ای
 



 سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر

 مسیر دسترسی بٍ عىايیه ي داولًد استاوذاردَای فىی ي حرفٍ ای
 



 :کارگاه نقاشی ساختمان 

 :وام استاوذارد
 :ساعت آمًزش

 :وًع آمًزش
 :حذاقل میسان تحصیالت کارآمًزان

 :شرح استاوذارد
 
 
   
 

 3وقاش ساختمان   درجٍ 
 ساعت16

 خًشٍ صىعت –استاوذارد شغل 
 سال سابقٍ کار   3ابتذایی  یا  بی سًاد با 5

   
 

از مجموعه مشاغل حوزه   3نقاش ساختمان  درجه

ساختمان می باشد که شامل شایستگی های بکار گیری 

وتشخیص مصالح وابزار کارو تجهیزات، بکار گیری 

و با راه اندازی و انبار کردن مصالح وحفظ 

ونگهداری از انها سمباده کاری سطح بتونه کاری شده 

، نظافت وپاکسازی کارگاه و ابزار و تجهیزات می 

باشد و با مشاغل کمک نقاش ساختمان و نقاش 

 . ساختمان در ارتباط می باشد 



 :کارگاه نقاشی ساختمان

 :وام استاوذارد
 :ساعت آمًزش

 :وًع آمًزش
 :حذاقل میسان تحصیالت کارآمًزان

 :شرح استاوذارد
 
 
   
 

 2کمک وقاش ساختمان درجٍ 
 ساعت177

 خًشٍ صىعت –استاوذارد شغل 
 سال سابقو کار7پایان دوره ابتدایی یا بی سواد با

   
 

. 
 :  مشخصات عمومی شغل 

کمک نقاش ساختمان کسی است که بتواند از عهده 

ساختن گچ و کشیدن  –متره کردن کار  –نقشه خوانی 

سمباده  –اماده سازی سطوح گچی  –گچ زنده وکشته 

همکاری در زدن  –کاری سطوح بتونه کاری شده 

رنگ های روغنی روی سطوح گچی زیر سازی شده 

همکاری در زدن رنگ روغنی مات و براق روی  –

همکاری در  –سطوح چوبی و صفحات مصنوعی 

زدن رنگ های روغنی سطوح فلزی و همکاری در 

 رنگ امیزی استخر بر اید 



 :کارگاه نقاش ساختمان 

 :وام استاوذارد
 :ساعت آمًزش

 :وًع آمًزش
 :حذاقل میسان تحصیالت کارآمًزان

 :شرح استاوذارد
 
 
   
 

 1وقاش ساختمان  درجٍ 
 ساعت 253

 خًشٍ صىعت –استاوذارد شغل 
سال سابقو  یا  بی سواد با 5ابتدایی با5پایان دوره راىنمایی  یا  

 سال سابقو کار 10
   
 

 :مشخصات عمومی شغل 

نقاش ساختمان کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی  

اندازه گیری و محاسبه برآورد میزان رنگ و مواد اولیه 

زدن رنگ  –تعمیر بتونه پالستیک و روغنی  –مورد نیاز 

نهایی پالستیک روغن اندود کردن سطوچ گچی  زدن 

زدن  –رنگهای روغنی روی سطوح گچی زیرسازی شده 

رنگ روغنی مات و براق روی سطوح چوبی و صفحات 

 –زدن رنگ های روغنی سطوح فلزی –مصنوعی 

همرنگ سازی بر اساس رنگ مورد نظر ساخت و رنگ 

رنگ پاشی با پیستوله و پمپ  –آمیزی با رنگهای ورنی 

رنگ آمیزی تزئینی و  –رنگ آمیزی استخر  –رنگ پاش 

رنگ آمیزی انواع گیتی  –چوب سازی و سنگ سازی 

 –ترکیب رنگها  –های ساخته شده و لندنی های گچی 

 ایجاد هم آهنگی  در محیط کار برآید    



 مسیر دسترسی بٍ عىايیه ي داولًد استاوذاردَای فىی ي حرفٍ ای

 

 سازمان آمًزش فىی ي حرفٍ ای کشًر



 :کارگاه معرق

 :وام استاوذارد
 :ساعت آمًزش

 :وًع آمًزش
 :حذاقل میسان تحصیالت کارآمًزان

 :شرح استاوذارد
 
 
   
 

 2معرق کار چًب درجٍ 
 ساعت112

 خًشٍ صىعت –استاوذارد شغل 
 پایان ديرٌ راَىمایی  

 
   
 

 :مشخصات عمومی شغل 

معرق کار چوب بدون قالب کسی است که بتواند از عهده 

پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رعایت نکات حفاظت 

و ایمنی و بهداشت کار ، انتخاب چوب جهت مصارف 

کابردی ان ، تشخیص و استفاده از وسایل و ابزار معرق 

کاری چوب بدون قالب ، خط کشی و اندازه گذاری 

برروی چوب ، انتخاب و بزرگ و کوچک کردن طرح و 

تصویر مورد نظر به اندازه دلخواه  ، چسبکاری و کپی 

کردن طرح و تصویر مورد نظر بر روی چسب نواری ، 

برشکاری مستقیم ، قوس بری و زاویه بری چوب با 

استفاده از کمان اره ، چسب کاری و پرسکاری قطعات 

چوبی بریده شده بر روی زیر کار ، پرداخت  کردن چوب 

با استفاده از دستگاه سنباده گردان دستی و برقی و ساخت 

 تابلو های معرق چوب بدون قالب بر اید 



 
 با تشکر از شما               

 
 
   
 

 
 ش.ٌ 1282: تأسیس –مدرسٍ شًکتیٍ بیرجىد 

 
 
   
 


