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 :الكترونيكدرسي رشتهاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي
  علي موسوي

  رامك فرح آبادي
  راضيه عباس زاده

  محمدرضا يار محمدي
  عبداهللا قاسمي خيرآبادي

   :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  شركت سام سرويس - -
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران -
  

 :گري فرآيند اصالح و بازن
-  
-  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   تحصيلي رشته  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

 -برق     دپيلم فوق   حميد خلعت آبادي  1
 الكترونيك

مدير 
بخش 

تعميرات 
TV 

سال 18  220-88735050:تلفن ثابت  

  9123168108: تلفن همراه 
:  ايميل

KHALATABADI_H@SAMSERVICE.CO
M 

  سام سرويس: آدرس 
-ق بر ليسانس  سپهر فاطمي  2   

 الكترونيك
مدير 

خدمات 
 فني

سال 9  :تلفن ثابت  

  : تلفن همراه 
: ايميل 

FATEMI_S@SAMSERVICE.COM 

  سام سرويس: آدرس 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . شغل  ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
يت هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئول

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا  تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  .  اي خواهد بود حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
( كـه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه       . ندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانم

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك رياضي 
  : مهارت 

  . اع مي شود معموالً به مهارت هاي عملي ارج. حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 
 
 
 
 

  : شايستگياستاندارد آموزش نام 
  سامسونگ LED و LCD پالسما، يون هاي تعمير تلويزنصب و 
 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

نصب و تعمير تلويزيون هاي پيشرفته سامسونگ شايستگي است در حوزه الكترونيك كه كارآموز پس از گذراندن آن از 
و تنظيمات  برمي آيد  LED , LCDعهده نصب و راه اندازي ، عيب يابي و تعمير انواع تلويزيون هاي پالسما، 

  .اين استاندارد با رويكرد اقتصادي سبز تهيه شده است .سخت افزاري و نرم افزاري آنها را انجام مي دهد
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

دارا بودن ديپلم با و يا ) تعمير تلويزيون يا تعمير سيستم هاي صوتي تصويري  هاي رشته(ديپلم فني :ميزان تحصيالت حداقل
  مه استاندارد آموزشي تعميركار تلويزيون رنگيگواهينا

  جسميسالمت كامل ذهني و :  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  ندارد : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت      180    :   طول دوره آموزش  

  ساعت     62  :    ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     103  :    ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     15         :     كارورزيان زمـ 
   ساعت         -            :    ـ زمان پروژه  

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  ر مرتبطسال سابقه كا3حداقل داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم فني با حداقل
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  

  

  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

با توجه به تعدد تلويزيون هاي سامسونگ در ايران و بازار فروش فراوان آن،آموزش نيروي تعميركار آشنا با تكنولوژي 
  .جديد تلويزيون هاي سامسونگ الزم مي باشد

  
  
  
  ) :ه جهاني و اصطالحات مشاب( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

Senior tv technicians 

  

  

  

  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  تعميركار تلويزيون رنگي -
  )و پالسما LCD(تعميركار تلويزيون هاي پيشرفته -
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
  

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  



 

  
 
 
 

 

 

  
 عناوين رديف

   ها نصب و راه اندازي تلويزيون ١

  LED وLCD باز كردن و بستن درب تلويزيون هاي پالسما،  ٢
  LED وLCD پالسما، تشخيص ماژول هاي تلويزيون هاي   3
  LED وLCD پالسما،  يعيب يابي و چك كردن بردهاي تلويزيون ها  4
  LED وLCDعيب يابي و چك كردن بردهاي تلويزيون هاي   5
    پالسماانجام تنظيمات سخت افزاري و نرم افزاري تلويزيون هاي   6
  بررسي نهايي تلويزيون ها  7
  Smartنصب و راه اندازي سيستم هاي   8

    
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
   تحليل آموزش ي برگه -

  : عنوان 
  هانصب و راه اندازي تلويزيون 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

5 10 15  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 DTV       :دانش 
DVD BLUE 

 HDMIكابل 

 WIFIمودم 

MOBIL SAMSUNG
LAN NETWORK 

 3Dدر صورت 

  3Dعينك 
  تخته وايت برد -
  ديتا پروژكتور-
  لباس كار -
  لوازم التحرير -
 منابع و نقشه هاي مربوطه-

     5/0 )و پالسما   LCD ,LED , O‐LED( شناخت انواع تلويزيون-

     5/0  سامسونگ LD-DTVتاريخچه انواع -

     1   بررسي كاتالوگ تلويزيون ها -

     1   مات كاربري تلويزيون و دستگاه هاي جانبينحوه انجام تنظي-

     1   نحوه راه اندازي و نصب دستگاه هاي جانبي-

     1   تلويزيونمشخصات و امكانات و قابليت هاي -

       :مهارت 

    3   نصب تلويزيون-

   1   سامسونگ DTVتشخيص و تفكيك انواع  -

    2   نصب و راه اندازي سيستم هاي جانبي-

    3   جام تنظيمات تلويزيون و دستگاه هاي جانبيان-

    1   آموزش انجام تنظيمات و استفاده از تلويزيون به مشتري-

  مالحظات تناسب اندازه تلويزيون با محيط - :نگرش 
  مديريت زمان و دقت در انجام كار-
  استفاده درست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي-
  حات مناسب جهت نگهداري و استفاده از دستگاه ها به مشتريارائه توضي-

رعايت اصول ايمني برق و كليه الزامات ايمني بر اساس دستورالعمل -: ايمني و بهداشت 
  هاي شركت

  جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح- :توجهات زيست محيطي 
 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 وLCD پالسما، باز كردن و بستن درب تلويزيون هاي 

LED  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 9 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  پيچ گوشتي برقي       :دانش 
  فوم
  PDPتلويزيون 
  LCDتلويزيون 
  LEDتلويزيون 

  تخته وايت برد -
  ديتا پروژكتور-
  لباس كار -
  لوازم التحرير -

  منابع و نقشه هاي مربوطه-

     دقيقه30  ها معرفي ابزار مناسب براي بازكردن و بستن دستگاه-

     دقيقه30  نقشه هاي مونتاژ  و دمونتاژ دستگاه -

     دقيقه30  محل مناسب براي قراردادن تلويزيون ها-

     دقيقه45  دن و بستن پايه نحوه باز كر-

     دقيقه45  نحوه باز كردن صحيح دستگاه ها-

       :مهارت 

به صورت PDP  ،LCD،LED باز كردن و بستن دستگاه-
  استاندارد

 3    

    3   ها بازكردن مرحله به مرحله دستگاه -

    3   ها بستن مرحله به مرحله دستگاه-

  :نگرش 
  گاه مشتري در اثر باز و بسته كردنجلوگيري از آسيب ديدن دست-
  مديريت زمان و دقت در انجام كار-
  استفاده درست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي-
  رعايت نظم و ترتيب در بازكردن دستگاه-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از فوم و ابر استاندارد براي قرار دادن دستگاه -

  :حيطي توجهات زيست م
  جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح-

 



 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 وLCD پالسما،  تشخيص ماژول هاي تلويزيون هاي

LED  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

5 8 13 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  PDPتلويزيون        :دانش 
 PDPپانل 

  PDPبردهاي 
  LCDتلويزيون 

 LCDپانل 

  LCDبردهاي 
  LEDتلويزيون 

 LEDپانل 

  LEDبردهاي 
  تخته وايت برد -
  ديتا پروژكتور-
  لباس كار -
  لوازم التحرير -

  منابع و نقشه هاي مربوطه-

     1  با آن كاركردننحوه و  PDPپانل  -

     PDP 1تشكيل تصوير در  -

     PDP  5/0در  آنكرد قعيت برد و كاروم -

     PDP  5/0ارتباط بردها در  -

     5/0  و نحوه كاركردن با آن LEDو  LCDپانل  -

     LED  5/0و LCD تشكيل تصوير در -

     LED  5/0و  LCD موقعيت برد و كاركرد آن در -

     LED  5/0و LCD ارتباط بردها در  -

       :مهارت 

    PDP    1تجزيه و تحليل تلويزيون -

    PDP   1در  چك كردن تست پوينت ها-

    PDP   1در  تشخيص عيوب با توجه به تست پوينت ها-

    LED   2و LCDتجزيه و تحليل تلويزيون -

   LED   5/1و LCD در چك كردن تست پوينت ها-

 LCD در اتشخيص عيوب بـا توجـه بـه تسـت پوينـت هـ      -
  LEDو

 5/1    

  :نگرش 
  LEDو  PDP، LCDتشريح تلويزيون -



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 وLCD پالسما،  تشخيص ماژول هاي تلويزيون هاي
LED  

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،ات تجهيز
  مصرفي و منابع آموزشي

    مديريت زمان و دقت در انجام كار-

  استفاده درست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي-
  : ايمني و بهداشت 

  استفاده از دستكش كار و ميز مناسب-
  استفاده از فوم و ابر استاندارد براي قرار دادن دستگاه--

  :محيطي  توجهات زيست
  .در صورت شكسته شدن پانل به دليل وجود فسفر مراقبت ويژه انجام شود-
  جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  عيب يابي و چك كردن بردهاي تلويزيون هاي پالسما
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

10 16 26 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  PDPتلويزيون        :دانش 
 PDPپانل 

  PDPبردهاي 
  تخته وايت برد -
  ديتا پروژكتور-
  لباس كار -
  لوازم التحرير -

  منابع و نقشه هاي مربوطه-
  

پالسـما و نحـوه    شـگر يدهنـده صـفحات نما   ليتشك ياجزا -
  ريساخت تصاو

1     

     2  هيمدارات منبع تغذ-

     PDP 2بردها و بلوك دياگرام  -

     2  نحوه ولتاژگيري بردها-

     PDP  3چارت تعميرات  -

       :مهارت 
   2   بررسي مدارهاي سوييچينگ تلويزيون هاي پالسما-
   2   صوت و امكانات جانبي آنهابررسي مدارات پردازشگر -
   2   بررسي مدارات پردازشگر تصوير در تلويزيون پالسما-
    3  پالسماتلويزيون هايتشخيص عيب انواع بردهاي-
    2   انجام تست هاي مورد نياز قبل از قرار دادن برد سالم در مدار-
    4   رفع ايراد و انجام تعويض برد معيوب -
    1   پالسماي ها ونيزيتلو آپگريد كردن -

  :نگرش
 مديريت زمان و دقت در انجام كار-
 استفاده درست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت موارد ايمني برق -
 استفاده از دستكش كار و ميز مناسب-
 استفاده نكردن از زينت االت از قبيل انگشتر و ساعت-

 :توجهات زيست محيطي 
  در صورت شكسته شدن پانل به دليل وجود فسفر مراقبت ويژه انجام شود-

 جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح--
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان

 و LCDي تلويزيون هاي عيب يابي و چك كردن بردها
LED 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

16 30 46 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  LCDتلويزيون        :دانش
 LCDپانل 

  LCDبردهاي 
  LEDتلويزيون 

 LEDپانل 

  LEDبردهاي 
  تخته وايت برد -
  ديتا پروژكتور-
  لباس كار -
  لوازم التحرير -

  منابع و نقشه هاي مربوطه-

يشگرهايدر صفحات نماريو نحوه ساخت تصاو عيما ستاليكر
LCD – LED سامسونگ 

2     

 – LCD يشـگرها يدهنـده صـفحات نما   ليتشـك  ياجـزا 
LED  

2     

     LCD – LED 3يهاونيزيدر تلو هيمدارات منبع تغذ
     LCD 3بلوك دياگرام بردها و -
     3  نحوه ولتاژگيري بردها-
     LCD  3چارت تعميرات  -

       :مهارت

    LCD – LED   4مدارهاي سوييچينگ تلويزيون هاي   -

    LCD- LED   8ي  ها ونيزيتلوتشخيص عيب در  -

    6  انجام تست هاي مورد نياز قبل از قرار دادن برد سالم در مدار-

    10  اد و انجام تعويض برد معيوبرفع اير-

    LCD-LED   2يها ونيزيتلوآپگريد كردن  -

  :نگرش
 مديريت زمان و دقت در انجام كار-
 استفاده درست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت موارد ايمني برق -
 استفاده از دستكش كار و ميز مناسب-
 استفاده نكردن از زينت االت از قبيل انگشتر و ساعت-

 :توجهات زيست محيطي 
  در صورت شكسته شدن پانل به دليل وجود فسفر مراقبت ويژه انجام شود-

 جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح--



 

  
 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
ري و نرم افزاري تلويزيون هاي انجام تنظيمات سخت افزا

  LED وLCD پالسما، 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

7 14 21 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  اهم متر-       :دانش 
  اسكوپاسيلو-

PC- 
  فلش مموري-
  تخته وايت برد -
  وژكتورديتا پر-
  لباس كار -
  لوازم التحرير -

  منابع و نقشه هاي مربوطه-

     5/3  )تنظيم ولتاژ( نحوه تنظيم سخت افزاري-

     5/3  نحوه انجام تنظيم نرم افزاري-

       :مهارت 

    7   تنظيم ولتاژ -

    7   انجام تنظيمات نرم افزاري متناسب با نياز -

  :نگرش 
  جام كارمديريت زمان و دقت در ان-
  استفاده درست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت موارد ايمني برق -

  :توجهات زيست محيطي 
  .در صورت شكسته شدن پانل به دليل وجود فسفر مراقبت ويژه انجام شود-
  جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح-

 

  
  
  
  
  
  



 

  
 
 

  اندارد آموزش است
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  تلويزيون هابررسي نهايي 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  پيچ گوشتي برقي       :دانش 
  دستمال تنظيف

  اهم متر
  كاور

     5/1 ترتيب انجام مراحل نهايي-

     5/1  نحوه قرار گرفتن كامل بردها و مسير كابلها براي تلويزيون  -

       

       :مهارت 

    5/1   چك كردن ولتاژها-

    5/1   بررسي ظاهري دستگاه قبل از بستن درب-

    5/1   چك كردن محل قرارگيري كابل ها و قطعات -

    5/1   فيتو كنترل كي TVبستن  -

  :نگرش 
  مديريت زمان و دقت در انجام كار-
  استفاده درست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از دستكش-
  رعايت موارد ايمني برق -

  :توجهات زيست محيطي 
  .نجام شوددر صورت شكسته شدن پانل به دليل وجود فسفر مراقبت ويژه ا-
  جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح-
  

  
  



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Smartنصب و راه اندازي سيستم هاي 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

13 10 23 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مودم-       :دانش 
  دستگاه اسمارت-
  اينترنت با سرعت مورد قبول-
  تخته وايت برد -
  ديتا پروژكتور-
  لباس كار -
  لوازم التحرير -

  منابع و نقشه هاي مربوطه-

    دقيقه45  اينترنت نحوه كار با-

    دقيقه45  روش اتصال دستگاه به اينترنت-

    قيقهد45  صفحه اسمارت -

    دقيقه45  امكانات اسمارت-

     10  با مشتري نحوه برخورد-

       :مهارت 

    5   اتصال دستگاه به اينترنت -

    5   به كار گيري امكانات اسمارت -

  :نگرش 
  امكانات تلويزيون هاي هوشمند با قابليت وصل به اينترنت -
  مديريت زمان و دقت در انجام كار-
  رست و نگهداري از تجهيزات و ابزار و مواد مصرفياستفاده د-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از دستكش-
  رعايت موارد ايمني برق -

  :توجهات زيست محيطي 
  .در صورت شكسته شدن پانل به دليل وجود فسفر مراقبت ويژه انجام شود-
  جمع آوري و تفكيك زباله به صورت صحيح-

 



 

 

  

 

 

    استاندارد تجهيزاتبرگه  - 

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

دستگاه 3 4سامسونگ سري PDPتلويزيون   1    
دستگاه 3 5سامسونگ سري LCDتلويزيون   2    
دستگاه 3  به باال 5سامسونگ سري  LEDتلويزيون   3    
    دستگاه 1  به باال6سامسونگ سري  LED EDGEتلويزيون   4
    دستگاه 1 كاناله2  سكوپاسيلو  5
    دستگاه 1 استاندارد  كمپرس باد  6
    دستگاه 3 با كليه متعلقات  رايانه  7
    سري 1 با كليه لوازم جعبه كمك هاي اوليه  8
    عدد 2  پودر خشك–كيلويي  6 كپسول آتش نشاني  9
    عدد 2 معمولي  وايت برد  10
    عدد 1 با رزولوشن باال  ديتاپروژكتور  11
    عدد1 استاندارد دلي مربيميز و صن  12
    عدد15 استاندارد ميز و صندلي كارآموز  13
      

  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 



 

 

 

  برگه استاندارد مواد  -             

  يحات توض  تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

    عدد15 نخي لطيف  دستكش 1
    عدد3 مرغوب  فوم روي ميز 2
    رشته5 مرغوب  سيم شيلد 3
   عدد4 لحيممخصوص  روغن  4
    عدد5 مرغوب  فلكسي جامد 5
   ليتر4 20000  تينر  6
   عدد5 مخصوص تميز كردن دستگاه  دستمال  7
    ليتر1 )تينر( مايع تميز كننده برد 8
    عدد 3 رنگچند  ماژيك وايت برد 9

    سري 15 معمولي  لوازم التحرير 10
    عدد 2 مخصوص وايت برد  تخته پاك كن 11

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 

    برگه استاندارد ابزار  -                     

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف
، داراي تست ديود داراي خازن سنج و بازر  متر مولتي 

    عدد8  و اهم متر و ولت متر

    دستگاه3 معمولي  هويه هواي گرم 
    سري 5 معمولي سيم چين-دم باريك-انبردست 
    عدد3 برقي  پيچ گوشتي 
    عدد5 وات40  هويه قلمي 
   عدد 15 معمولي  قلع كش 
   عدد 15 دسته عايق  سيم لخت كن 
    عدد4 معمولي  ينذره ب 
   عدد 15 معمولي  كاتر 
   عدد 15 معمولي  پنس 

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( منابع و نرم افزار هاي آموزشي  -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

كتــب و منــابع آموزشــي 1
 شركت سامسونگ 

 - - - -شركت سامسونگ

2 Serrice  manual شركت سامسونگ- -  -  -  
           
           
           
       
       

 
 
 


