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 عناوین توانایي ها و آیتم هاي آموزشي                                                                                                           -  1فرم شماره 

 صنایع پيشنهادي به منظور حمایت مدت آموزش نام محل آموزش آیتم هاي آموزشي عناوین توانمندیهاي مورد نياز ردیف

 و تحليل عناصر نقشه اجرائي آشنایي و نقشه خواني  نقشهدرک اجرایي   1
 

  ساعت 4

 بنایياجراي امور زیر  2
زیرسازي و پياده سازي  –و اجراي تسطيح سایت  آشنایي

 خطوط نقشه اجرائي 

 
  ساعت5

 نما،تراس و دک ، پله ها بو اجراي انواع سنگفرش،آ آشنایي اجراي سازه هاي افقي  3
 

  ساعت 8

 هاي عمودياجراي سازه   4
و اجراي انواع دیوارها، خشکه چين ها،  آشنایي

 ست،نرده و حفاظب،دار

 
  ساعت 8

 اني در منظرباغب  5
و بسترسازي و کاشت انواع درختان ، گلهاي دائمي و  آشنایي

 جانمائي صحيح گياهان –فصلي و کاربرد گياهان در منظر 

 
  ساعت 6

6  
لمان و بو استقرار مب ساخت ، نص

 تجهيزات 
 لمان و تجهيزات پارکيبو اجراي م شنایيآ

 
  ساعت 6

7  
مدیریت پروژه و کنترل نهایي منظره 

 عمومي پروژه

، تقسيم کار گروهي،کنترل نهایي منظره بندي مناسبزمان

 عمومي پروژه

 
  ساعت 6

8  
توانایي بکارگيري ضوابط ایمني و 

 بهداشت کار
 ضوابط ایمني در اجراي فضاي سبز

 
  ساعت1

9  
وتست  راساس نقشهب وژهاجراي پر

  سرعت
 اجراي پروژه طراحي شده 

 
  ساعت420

 دفتر مسابقات بين المللي مهارت



 

 رشته طراحي فضاي سبزبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                                              2فرم شماره 

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 هزینه آموزش اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي تجهيزات و مواد مصرفي
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 درک اجرایي نقشه 1

 A4و A3کاغذ

 پرینتر رنگی
دیکشنری تخصصی 

فضای طراحی و ساختمان 
 سبز

 

      √ الیم نقشهل ها و عبا سمبی یآشنا 1-1

      √ تحلیل اجرایی نقشه ا مقیاس وبی یآشنا 1-2

     √  تحلیل جانمایی عناصر نقشه 1-3

1-4 
به اندازه ها از مقیاس نقشه  بدیلتوانایی ت

 واقعی
 √     

1-5 
ابعاد و اندازه های نقشه در سایت اجرای 

 اجرایی
  √    

 

 

 

 

 

 

  



 رشته طراحي فضاي سبزبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                         2 فرم شماره

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 هزینه آموزش اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي تجهيزات و مواد مصرفي
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 بنایياجراي امور زیر 2

برطبق اعالم لیست مواد 
مصرفی،تجهیزات و ابزار 

رشته طراحی فضای  پروژه
ساخت و 37سبز  با کد 

تولید در سایت دفتر 
 مسابقات ملی مهارت

 

   √    با ابزار زیرسازی کار  2-1

   √    ب بندی الزمزیرسازی سایت و شی 2-2

   √    برداریخاک ریزی و خاک  2-3

2-4 
با دوربین ترازیاب لیزری و یا آشنایی و کار 

 دیجیتال
    √  

2-5 
برق ، آب و عواملی تعیین مسیرهای انتقال 

 که زیر خاک قرار می گیرند
    √  

2-6 
بستر سازی جهت سازه های افقی و 

 عمودی
     √ 

 √      و کاربرد آن با بنچ مارکآشنایی  2-7

 √ √ √    بزار و تجهیزاتسازماندهی ا 2-8

 

 



 

 رشته طراحي فضاي سبزبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                           2فرم شماره 

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 هزینه آموزش اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي واد مصرفيتجهيزات و م
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 اجراي سازه هاي افقي 3

برطبق اعالم لیست مواد 
مصرفی،تجهیزات و ابزار 

رشته با کد  پروژه
ساخت و تولید در 37

سایت دفتر مسابقات ملی 
 مهارت

 

     √ √ سنگفرش آشنایی و اجرای 3-1

    √ √  بنما آشنایی و اجرای آ 3-2

3-3 
نما و چراغ های بکارگیری پمپ آبآشنایی و 

    √   واتر پروف

  √ √    آشنایی و اجرای تراس و دک 3-4

 √ √     آشنایی و اجرای پله 3-5

3-6 
بزار ، تجهیزات و مواد استفاده صحیح از ا

 مصرفی 
√ √ √ √ √ √ 

        

 

 



 رشته طراحي فضاي سبزبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                         2فرم شماره 

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 نه آموزشهزی اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي تجهيزات و مواد مصرفي
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 اجراي سازه هاي عمودي 4

برطبق اعالم لیست مواد 
مصرفی،تجهیزات و ابزار 

رشته با کد  پروژه

ساخت و تولید در 37
سایت دفتر مسابقات ملی 

 مهارت

 

     √ √ آشنایی و ساخت انواع دیوار 4-1

    √ √  انواع نرده و حفاظآشنایی و ساخت  4-2

4-3 
دیواره باغچه و فالور آشنایی و ساخت 

 باکس
   √ √  

 √ √     بنماآشنایی و ساخت دیواره عمودی آ 4-4

        

        

        

 

 

 

 



 

 

 رشته طراحي فضاي سبزبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                           2فرم شماره 

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 هزینه آموزش اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي تجهيزات و مواد مصرفي
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 اني در منظرباغب 5

برطبق اعالم لیست مواد 

مصرفی،تجهیزات و ابزار 
رشته با کد  پروژه

ساخت و تولید در 37
سایت دفتر مسابقات ملی 

 مهارت

 

      √ رد آنها در منظربا گیاهان و کاربآشنایی  5-1

      √ سترسازی کاشت گیاهانب 5-2

     √  بستر کاشتمشخص کردن حدود  5-3

     √  و درختچه هاکاشت درختان  5-4

     √  اغچه گلکاریبطراحی و کاشت  5-5

    √   اغ صخره ایبطراحی و احداث  5-6

    √   جمن کاری 5-7

 

 



 رشته طراحي فضاي سبزبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                            2فرم شماره 

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 هزینه آموزش اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي تجهيزات و مواد مصرفي
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 لمان و تجهيزات بو استقرار مب ساخت ، نص 6

برطبق اعالم لیست مواد 
مصرفی،تجهیزات و ابزار 

رشته با کد  پروژه
اخت و تولید در س37

سایت دفتر مسابقات ملی 
 مهارت

 

 

 

   √    نصب و استقرار چراغ روشنایی 6-1

   √    ب و استقرار چراغ های دفنینص 6-2

  √     نصب و استقرار نیمکت 6-3

6-4        

 

 

 رشته طراحي فضاي سبزبرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                                2فرم شماره 

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 هزینه آموزش اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي تجهيزات و مواد مصرفي
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 منظره عمومي پروژه مدیریت پروژه و کنترل نهایي 7
برطبق اعالم لیست مواد 
مصرفی،تجهیزات و ابزار 

رشته با کد  پروژه
ساخت و تولید در 37

سایت دفتر مسابقات ملی 

 مهارت

 

 √      برنامه ریزی و زمانبندی کار 7-1

 



 ي سبزرشته طراحي فضابرنامه هفتگي اردوهاي آماده سازي                                                                                          2فرم شماره 

 آیتم هاي آموزشي  ردیف
 برنامه هفتگي

 هزینه آموزش اساتيد آموزشي هزینه مواد مصرفي تجهيزات و مواد مصرفي
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 راساس نقشه جهانيب اجراي پروژه 8
طبق اعالم لیست مواد بر

مصرفی،تجهیزات و ابزار 

رشته با کد  پروژه
ساخت و تولید در 37

سایت دفتر مسابقات ملی 
 مهارت

 

 

به صورت تیمیاجرای پروژه  8-1   √ √ √ √ √ √ 

بيست پنج ساعت ل دگان که اکثرا دانشجو یا هنر آموز هستند ،براي پنج روز کاري در هفته معادبرنامه فوق بر اساس اطالعات اخذ شده از کارشناسان محترم مناطق و با توجه به جامعه آماري رقابت کنن 

 در هفته تنظيم شده است .

 برنامه فوق در بازه ي زماني اعالم شده قابليت سه بار تکرار دارد .

 دفتر مسابقات بين المللي مهارت


