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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  7127-09- 010-1:   شايستگيكد ملي شناسايي آموزش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي 
، سازمان آموزش فني و حرفه اي  2مان شماره ، ساخت، نبش نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي  –تهران 
   97، شماره كشور 
   66569900: تلفن                    66944117:  دورنگار

 com.yahoo@Barnamehdarci: آدرس الكترونيكي 

 

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته تأسيسات
  ؛ علي موسوي -

  مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوردبير شوراي برنامه ريزي درسي و 
  ؛ ارژنگ بهادري -

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوراون مدير گروه هاي برنامه ريزي درسي كشاورزي و مع 
  ؛ رامك فرح آبادي -

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمدير گروه هاي برنامه ريزي درسي صنعت و معاون 
 com.yahoo@4396Ghasemi ؛  عبداهللا قاسمي خيرآبادي -

 معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران 
  ٢٠٠١٣٣٩Ali@com.yahoo ؛سيد علي اصغر خوب خصلت -

 زمينه  تاسيسات عتي ايران درآموزشي و تحقيقات صن مربي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مدرس مركز 
    عضو هيئت مديره و عضو كميسيون فني و حل اختالف اتحاديه صنف توليد كنندگان و تعميركاران صنايع برودتي و تهويـه مطبـوع

 تهران

 دبير كل انجمن صنفي كارفرمايي متخصصين خدمات تهويه مطبوع 
 عضو نظام مهندسي تأسيسات ساختمان  

  ؛ محمد مختاري نهال -
 س دانشگاه و مدير گروه تأسيسات دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمدر 

  :  شايستگيخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش حوزه هاي حرفه اي و ت
  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور؛ دفتر طرح و برنامه هاي درسي -
  شركت سام سرويس -
  

 :ازنگريفرآيند اصالح و ب
-  
-  
 



 

  
  
  
  

   شايستگيتهيه كنندگان استاندارد آموزش
  »)ويژه محصوالت شركت سامسونگ(دستگاه هاي سردكننده خانگي اندازي  راهنصب و «

نام و نام   رديف
  خانوادگي

آخرين
مدرك 
  تحصيلي

  شغل و سمت  رشته تحصيلي
سابقه 

كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

تأسيسات حرارتي و   ليسانس  ميالد يوسفي 1
  برودتي

  كارشناس و 
  سال 8  مربي

 208داخلي  021-88735050 :تلفن ثابت

  09125487219: تلفن همراه
 com.gmail@ac.Miladyousefi   :ايميل

 -)بخارست(خيابان احمد قصير  - تهران :آدرس
  غربي 12نبش خيابان 

  ليسانس  سعيد سلماني 2
 فوق ليسانس

مهندسي  -مكانيك
تكنولوژي تأسيسات 
  حرارتي و برودتي

سيستم هاي  -مكانيك
  انرژي

 سال 14  مربي

  021-77513313 :تلفن ثابت

  09121447859: تلفن همراه
com.yahoo@amoozesh_Salmani  :ايميل

 -)بخارست( خيابان احمد قصير -تهران :آدرس 
  غربي 12نبش خيابان 

  كارشناس و   درتق -برق  ليسانس  مجيد مرادي 3
  سال 5  مربي

  021-55510804 :تلفن ثابت

  09125275351: تلفن همراه
 com.samservice@ts_Ha  :ايميل

خيابان شهيد  -خيابان شهيد رجايي - تهران :آدرس
  انبار نيلوفر - مظلومي

 فيزيكفوق ليسانس  محمد مختاري نهال 4

گروه  مسئول -
  تأسيسات 

مدرس  -
  دانشگاه

 سال 12

 021-66569900: تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
 com.gmail@Mokhtarinahal : ايميل 

 -97پالك  - تقاطع خوش و نصرت غربي: آدرس 
ساختمان دوم سازمان آموزش فني و حرفه اي 

  هاي درسي دفتر طرح و برنامه - كشور
 
 
 
 
 



 

  
  : تعاريف 

  : استاندارد شغل 
  مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفتـه  

  .مي شود
  : استاندارد آموزش 

  . رد شغل ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندا 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 

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شـغل بـا مشـاغل ديگـر در يـك حـوزه شـغلي ،        
  . وليت ها ، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل مسئ

  : 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 ماكـت صـورت مـي گيـرد و     

مانند آمـوزش يـك شايسـتگي كـه فـرد در محـل       .(ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
ا استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شـامل بسـياري از   آموزش به صورت تئوريك ب

  .)مشاغل نمي گردد
  : ارزشيابي 

كتبي عملي و اخالق ، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . ود اي خواهد ب 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 
كه مي تواند شامل علوم پايه . نمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توا

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

  . جاع مي شود معموالً به مهارت هاي عملي ار. 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



 

  
  
  

 

  :  1شايستگينام استاندارد آموزش 
  )ويژه محصوالت شركت سامسونگ(نصب و راه اندازي دستگاه هاي سردكننده خانگي 

 : شايستگياستاندارد آموزش شرح 

شاخه از يك شايستگي  ،)ويژه محصوالت شركت سامسونگ(ي سردكننده خانگي نصب و راه اندازي دستگاه ها
آماده سازي محيط و تجهيزات جهت نصب و راه اندازي . 1انجام كارهاي بوده كه ابرحرفه تأسيسات سرمايش در 

، )ويژه سامسونگ(نصب دستگاه هاي سردكننده خانگي . 2، )ويژه سامسونگ(دستگاه هاي سردكننده خانگي 
بهره برداري از كاركرد دستگاه هاي . 4و ) ويژه سامسونگ(راه اندازي و تست دستگاه هاي سردكننده خانگي  .3

در ارتباط تأسيسات تبريد و تهويه مطبوع با مشاغل  شايستگياين  .را برعهده دارد) ويژه سامسونگ(سردكننده خانگي 
  . است

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 

  سالمتي كامل جسمي و ذهني: توانايي جسمي و ذهني حداقل 
  يكي از گواهينامه هاي زير : مهارت هاي پيش نياز  

  يا » تعميركار دستگاه هاي سردكننده خانگي و تجاري« -
  » نصاب و تعميركار سيستم هاي تبريد تراكمي« -

 :آموزش دوره طول

  ساعت   44  :   طول دوره آموزش 
  ساعت   24  :  آموزش نظري ـ زمان

  ساعت   20  :  ـ زمان آموزش عملي
  ساعت     0  :    ـ زمان كارورزي

   ساعت   0  :    ـ زمان پروژه

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -
  %65: عملي  -
  %10: اخالق حرفه اي  -

 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه كار مرتبط 4داقل ليسانس تأسيسات يا مكانيك سياالت با ح -
سـال سـابقه كـار مـرتبط بعـالوه دارا بـودن        3الكترونيك بـا حـداقل    -برقيا ليسانس تأسيسات يا مكانيك سياالت  -

  »)ويژه محصوالت شركت سامسونگ(نصب و راه اندازي دستگاه هاي سردكننده خانگي «گواهينامه 

                                                 
١   . Competency  



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  بخشي از كار نصاب ، )ويژه محصوالت شركت سامسونگ(دستگاه هاي سردكننده خانگي راه اندازي صب و ن
آماده سازي محيط و تجهيزات، نصب ، راه اندازي و از عهده دستگاه هاي سردكننده خانگي سامسونگ مي باشد كه 

صورت گذراندن شاغل در . آيدمي بر )ويژه سامسونگ(تست و بهره برداري از كاركرد دستگاه هاي سردكننده خانگي 
مي تواند با ارتقاء » )ويژه محصوالت شركت سامسونگ(عيب يابي و رفع عيوب دستگاه هاي سردكننده خانگي «دوره 

  . مشغول به كار باشد شغلي، در بخش پشتيباني و تعميرات دستگاه هاي سردكننده خانگي سامسونگ

   

  ) :حات مشابه جهاني و اصطال( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
Install and Commission Samsung Home Appliance 

  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  تعميركار دستگاه هاي سردكننده خانگي و تجاري  -
  نصاب و تعميركار سيستم هاي تبريد تراكمي -

o ت سرمايشي و گرمايشينقشه خواني و متره و برآورد هزينه در تأسيسا 

o  فلنجي -جوشي -فيتينيگي(لوله كشي لوله هاي فوالدي( 

o لوله كشي لوله هاي مسي و آلومينيومي 

o  پنج اليه(لوله كشي لوله هاي تلفيقي( 

o نقشه خواني مدارات فرمان و قدرت در تأسيسات مكانيكي ساختمان 

o اجراي مدارات فرمان و قدرت در تأسيسات مكانيكي ساختمان 

o راه اندازي پمپ هاي سيركوالسيون در تأسيسات مكانيكي نصب و  
o  نصب و راه اندازي كنترل كننده هاي تأسيسات مكانيكي 

o  سيكل تبريدگاز انجام شارژ  
  )ويژه محصوالت شركت سامسونگ(و رفع عيوب دستگاه هاي سردكننده خانگي عيب يابي  -
  مقررات ملي ساختمان 16مبحث  -
  
  :از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  جايگاه استاندارد شغلي ٭
  

 ......................................طبق سند و مرجع       جزو مشاغل عادي و كم آسيب: 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 



 

  

 استاندارد آموزش شايستگي
  »)ويژه محصوالت شركت سامسونگ(نصب و راه اندازي دستگاه هاي سردكننده خانگي «
  برگه تحليل شايستگي  -

 معيارهاي عملكرد عنصر شايستگي

و تجهيزات جهت  آماده سازي محيط -1
نصب و راه اندازي دستگاه هاي 

  )ويژه سامسونگ(سردكننده خانگي 

دستگاه با رعايت حمل و نقل صحيح انبارداري و حصول اطمينان از  -1-1
  دستگاه طبق كليه الزامات ايمني و بهداشت حرفه اي و حفاظت از 

  كاتالوگ ها و دستورالعمل هاي شركت سازنده
  عدم نصب و راه اندازي توسط مشتري  حصول اطمينان از -1-2
قبل از جانمايي قطعات جانبي و شكل ظاهري دستگاه  ،بازديد از بدنه -1-3

  دستورالعمل هاي شركت سازندهبراساس  دستگاه
با رعايت الزامات بهينه سازي بازديد و كنترل شرايط محل نصب  -1-4

  براساس استاندارد و مقرراتمصرف انرژي 
قبل ) برگشت روغن به كمپرسور(ط زماني تثبيت دستگاه رعايت شراي -1-5

  براساس استاندارد و دستورالعمل هاي شركت سازندهاز نصب 
ابزار و مواد مصرفي الزم براساس استاندارد   انتخاب و تهيه تجهيزات، -1-6

  و دستورالعمل هاي شركت سازنده 

نصب دستگاه هاي سردكننده خانگي  -2
  )ويژه سامسونگ(

با رعايت كليه الزامات دستگاه در محل نصب و تراز نمودن جانمايي  -2-1
براساس دستورالعمل هاي از دستگاه ايمني و بهداشت حرفه اي و حفاظت 

  شركت سازنده
نصب شيلنگ آبرساني دستگاه جهت آبسردكن و يخ ساز دستگاه با  -2-2

شركت براساس دستورالعمل هاي رعايت الزامات ايمني و بهداشت حرفه اي 
  سازنده

راه اندازي و تست دستگاه هاي  -3
  )ويژه سامسونگ(سردكننده خانگي 

با رعايت كليه الزامات برقي، ايمني و بهداشت راه اندازي دستگاه  -3-1
  براساس دستورالعمل هاي شركت سازندهحرفه اي و حفاظت از دستگاه 

به  و ارجاع دستگاهتست كليه قسمت هاي مكانيكي و الكتريكي  -3-2
با رعايت كليه الزامات  دستگاهتعميركار در صورت داشتن عيب احتمالي 

  براساس برقي، ايمني و بهداشت حرفه اي و حفاظت از دستگاه 
   دستورالعمل هاي شركت سازنده

بهره برداري از كاركرد دستگاه هاي  -4
  )ويژه سامسونگ(سردكننده خانگي 

با رعايت كليه الزامات از دستگاه  انجام تنظيمات نهايي و بهره برداري -4-1
براساس دستورالعمل برقي، ايمني و بهداشت حرفه اي و حفاظت از دستگاه 

  شركت سازنده 
آموزش نحوه بهره برداري از دستگاه به مشتري براساس كاتالوگ ها  -4-2

  مداري مشترياصول با رعايت و دستور العمل هاي شركت سازنده 
براساس و تحويل دستگاه از نصب و راه اندازي تهيه و ارائه گزارش  -4-3

  قوانين و مقررات



 

  

 
   شايستگياستاندارد آموزش 

 شايستگي ي تحليل آموزشبرگه-
ويژه(نصب و راه اندازي دستگاه هاي سردكننده خانگي: عنوان

  )محصوالت شركت سامسونگ
 زمان آموزش

جمع عملي نظري  
24 20 44

 ايمني ،گرشنمهارت ،،دانش
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :تجهيزات       :دانش
جداول و كاتالوگ هاي  -

  سردكننده ها
  جعبه كمك هاي اوليه -
  ديتا پروژكتور با متعلقات -
  فريزر ايستاده -
  كپسول اطفاء حريق -
  كتاب قانون كار -
  كمپرسور باد -
  ب يا رايانه با متعلقاتلب تا -
  ميز كار  -
وسايل بهداشت و ايمني  -

  حرفه اي 
  وسايل كمك آموزشي -
  يخچال ايستاده -
  يخچال سايد باي سايد -
  يخچال فريزر -
  يخچال فريزر -

  :مواد
  اتصاالت آهني -
  اتصاالت پلي پروپان  -
  شيلنگ -
فيلتر بيروني دستگاه سرد  -

  كننده
  پارچه تنظيف -

  :ابزار
  پيچ گوشتي شارژي -
  گيج فشار -
  جعبه ابزار برق  -
  جعبه ابزار مكانيكي  -
  برقي -دريل دستي -
  دريل شارژي -

     10(Soft Skill)نحوه برخورد با مشتري -
استانداردها، مقررات، قـوانين و دفترچـه هـاي راهنمـاي شـركت-

سازنده در خصوص شرايط قبل از نصب و حين نصـب، راه انـدازي،   
 دستگاه هاي سردكننده خانگيت، تميزكاري و بهره برداريتس

2      

     1 دستگاه هاي سردكننده خانگي-
     1 و كاركرد آن هاسامسونگزريو فر خچالدستگاه هاي ي-
     1 تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي الزم جهت كار-
     1 نحوه جانمايي و تراز كردن دستگاه و درب دستگاه-
الكترونيك دستگاه هاي يخچـال و فريـزرمقدماتي برق و اني مب-

      2  سامسونگ

     1.5 دستگاه مولتي متر و كاركرد آن-
     1.5 كاركرد نمايشگر دستگاه و كليدهاي تركيبي برد نمايشگر-
     1 نحوه جا زدن قفسه ها، باكس يخ ساز و فيلتر آب دستگاه-
     1 د مورد استفاده در آننحوه تميزكاري دستگاه و موا-
     1 چك ليست هاي نصب و راه اندازي-

       :مهارت
   1   بررسي بدنه داخلي و خارجي و لوازمات جانبي دستگاه-
   3  جانمايي و تراز كردن دستگاه و درب دستگاه-
انجام اتصاالت آبرساني شامل فيتينگ ها، اتصاالت و تبديل ها و-

    5    اني نصب سيستم آبرس

   4  )آبسردكن، يخ ساز و لرزش دستگاه(تست مكانيكي دستگاه -
   2  )روشنايي، برد نمايشگر و صداي كمپرسور(تست برقي دستگاه -
فشـار آب منطقـه،(انجام تنظيمات دستگاه جهت بهـره بـرداري-

 )ساز، دماي قسمت يخچال و فريزر و كاركرد هيتردماي و زمان يخ
  4    

   1  و ارائه آموزشو گزارشات ميل چك ليست هاتك-
  :نگرش

دقت در انجام صحيح كار براساس دستورالعمل هاي شركت سازنده و كليه الزامات ايمني-
  و بهداشت حرفه اي

  : ايمني و بهداشت 
 در انجام كار ايمني و بهداشت حرفه اي و حفاظت از دستگاهرعايت كليه الزامات برقي،-
 فردي حين انجام كاراستفاده از وسايل و تجهيزات ايمني-

  :توجهات زيست محيطي 
- 

  



 

               
 

  
  »)ويژه محصوالت شركت سامسونگ(دستگاه هاي سردكننده خانگي راه اندازينصب و«برگه استاندارد تجهيزات-

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف
    سري5  مرتبط با موضع شايستگي لوگ هاي سردكننده هاجداول و كاتا1
    عدد 1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه2
    دستگاه1 استاندارد با متعلقات ديتا پروژكتور3
   دستگاه3  )نفراست(فوت20تا12  فريزر ايستاده4
    عدد CO21  كپسول اطفاء حريق5
    عدد 1پودري  كپسول اطفاء حريق6
    عدد 5 آخرين ويرايش  كار كتاب قانون7
    دستگاه 1 استاندارد  كمپرسور باد8
    ست 1 استاندارد لب تاب يا رايانه با متعلقات9

   ست 5 استاندارد  ميز كار 10
دستكش(وسايل بهداشت و ايمني حرفه اي11

 )كفش ايمني-لباس فرم ويژه -ايمني
    ست 15 استاندارد

    كاملسري  1 استاندارد وسايل كمك آموزشي12
   دستگاه3  )نفراست(فوت20تا12  يخچال ايستاده13
   دستگاه3  فوت32تا24 يخچال سايد باي سايد14
   دستگاهRT 3مدل  يخچال فريزر15
   دستگاهRL 3مدل  يخچال فريزر16

    
  

  »)نگويژه محصوالت شركت سامسو(دستگاه هاي سردكننده خانگي نصب و راه اندازي « برگه استاندارد مواد-
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    به تعداد الزم  متناسب با سيستم سردكننده ها  اتصاالت آهني 1
    به تعداد الزم  متناسب با سيستم سردكننده ها اتصاالت پلي پروپان 2
    كالف  1 اينچ 8/1و  6/1  شيلنگ  3
    كارتن1 لفمدادي در تيپ هاي مخت فيلتر بيروني دستگاه سرد كننده 4
    توپ 1معمولي  پارچه تنظيف 5

  
  

  »)ويژه محصوالت شركت سامسونگ(دستگاه هاي سردكننده خانگي نصب و راه اندازي « برگه استاندارد ابزار-
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    عدد براي كارگاه 3شارژي  پيچ گوشتي  1
60-0  گيج فشار 2 psi1 دستگاه    

3  
سيم-شامل فازمتر(ابزار برق  جعبه
 -دم باريك -سيم لخت كن -چين

سيم  -دستگاه هويه -آوومتر -انبردست
 )لحيم و روغن لحيم

  ست1  وات200تا100دستگاه هويه
  

4  
شامل پيچ گوشتي(جعبه ابزار مكانيكي 

آچار  - آچار آلن -دو سو و چهارسو
 -گونيا -آچار ستاره -آچار بوكس -تخت

 )آهن ربا-خط كش -سوهان

  پيچ گوشتي در اندازه هاي مختلف
  ست كامل آچار آلن

  20آچار تخت، آلن و بوكس تا سايز 
  سوهان در اندازه هاي مختلف

  ست1
  

   دستگاه براي كارگاه 2 وات350  برقي -دريل دستي 5
   دستگاه براي كارگاه 2 ولتي12  دريل شارژي 6

  

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

  . نفر محاسبه شود  15يك كارگاه به ظرفيت براي مواد به ازاء  -
.ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -



 

  
  
  
  
نصاب و تعميركار دستگاه هاي «اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( منابع و نرم افزار هاي آموزشي  -

 ) »)ژه محصوالت شركت سامسونگوي(سردكننده خانگي 

 ناشر يا توليد كنندهمحل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزاررديف

هايسرويس منوآل هاي دستگاه1
            سامسونگ

اصول و فن تعمير دستگاه هاي2
 سردكننده

  دعوت  تهران  1391    احسان ابوالحسني
3         
4         
5         
6         
7      
 
 
  
 
 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 توضيحات ناشر محل نشرمترجمين /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

             كاتالوگ هاي شركت سازنده محصول1
2           
3              
4       
5              
6              
7       
 
 
 
 

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  »)ويژه محصوالت شركت سامسونگ(نصاب و تعميركار دستگاه هاي سردكننده خانگي «
  رديف عنوان

 1  سايت شركت سامسونگ

 2  سايت هاي شركت سازنده يخچال و سيستم هاي سردكننده
 


