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نكته قابل توجهي که غالبا فراموش مي شود اين است که فن آوری هايي نوين داراي دستورالعمل های ويژه خود بوده 
و براي بهره گیری موثر از آن ها بايد اين دستورالعمل ها را در مراحل مختلف طراحي، اجرا، بهره  برداری و تعمیرات 
مد نظر قرار داد. شرکت کناف ايران اهمیت رعايت دستورالعمل های ويژه کاربرد ساختارهاي خشك را از ابتدا مورد 

توجه قرار داده و بدين منظور، خدمات فني و مهندسي خود را در زمینه های زير ارائه مي دهد:
مشاوره در انتخاب ساختار                        

بازرسي فني پروژه ها                  
پاسخگويي به استعالم های فني

برگزاری دوره های آموزشي                       

مشاوره در انتخاب ساختار )رایگان(
گام نخســتین در استفاده از سیستم های ساخت و ساز خشــك، انتخاب ساختار مناسب می باشد. هر يك از 
ســاختارها دارای قابلیت های ويژه خود بوده که در مرحله طراحی می بايد مشــخصات عملكردی آن ساختار 
مانند قابلیت های فیزيكی و مكانیكی تعیین کننده از قبیل مقاومت اســتاتیكی، میزان عايق حرارتی و صوتی 
و مقاومت ســاختار در برابر حريق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برای انواع ديوار )ديوارهای جداکننده 
داخلی، ديوارهای جداکننده بین دو واحد آپارتمانی، ديوار راهروها، ديوار ســلول های تر و ...( ســاختارهای 

مختلفی وجود دارد که با توجه به شرايط و نوع کاربری، بايد ساختار مناسب انتخاب و به کار گرفته شود.

بازرسی فنی پروژه ها )رایگان(
برای حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجرای سیستم ها ساخت و ساز خشك، بازرسی فنی پروژه هاي در 
حال اجرا توســط کادر فنی شــرکت کناف ايران صورت می پذيرد. اين بازرسی به صورت ادواری و در مراحل 

مختلف عملیات اجرايی )زيرسازی، پانل گذاری و درزگیری و نازک کاری( انجام می پذيرد.

پاسخگویی به استعالم های فنی )رایگان(
در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر يك از مراحل طراحی، اجرا، بهره  برداری و تعمیرات سیستم های ساخت و ساز خشك، دايره پشتیبانی فنی شرکت کناف 

ايران آمادگی ارائه راهنمايی ها، جزئیات فنی، راه حل ها و رفع ابهام های فنی را دارد.

برگزاری دوره های آموزشی

مقدمه
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با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستم های ساخت و ساز خشك، شرکت کناف ايران اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز و نیز استقرار کارشناس 
ويژه بازرسي و آموزش در شهرهای مختلف کشور نموده، تا مطالب فنی و روش های صحیح نصب در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت به گروه های نظارتی و اجرايی ارايه 

گـردد. در حال حاضر، دوره های آموزشـی که توسط آکادمی کناف ايران ارايه می شود به شرح زير می باشد:

ويژه کارفرمايان                                سقف های کاذب                ديوار جداکننده                                    ديوار پوششی                  دکوراتیو       
تكمیلی )پیشرفته(                             آکواپنل                          سقف های AMF                                ورمی پالستر                  گاردکس

درزگیری و آماده سازی سطوح              دوره آشنايی با سیستم های کناف
ساير دوره ها )کلینیو، ديامونت، دوره ويژه گروه های تاسیساتی، دوره ويژه نقاشان، دوره مديران فنی، محصوالت گچی پلیمری "جت گیپس"(

آموزش در کناف ایران
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شرایط ثبت نام

مدارک الزم جهت حضور در دوره های آموزشی شرکت کناف ایران:

  )IR 9305 7003 1081 0106 8414 8101 :1 - اصل فیش واريزی به حساب شماره  3108100106841481 )شماره شبا
      بانك پاسارگاد شعبه بوستان کد شعبه 310 به نام شرکت کناف ايران

2 - کپی کارت ملی به همراه کپی شناسنامه

 4X3 3 - 2 قطعه عكس

4 - ارائه کپی مدرک تحصیلی يا کارت دانشجويی و يا گواهی اشتغال به تحصیل جهت دوره ويژه کارفرمايان

* جهت ثبت نام و حضور در هر دوره اولويت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.

* جهت حضور در دوره ها پس از واريز وجه آن دوره نام و نام خانوادگی، نام دوره درخواستی و شماره همراه خود را بر روی فیش نوشته و به شماره تلفن 88207698 
فاکس نموده و تائیديه دريافت آن را اخذ نمايید.

* تاريخ برگزاری هر دوره يك هفته قبل از برگزاری دوره طی تماس تلفنی به کارآموز اعالم خواهد شد.

* الزم به ذکر است وجه واريزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد.

* به زودی ثبت نام کاربران از طريق وب سايت به صورت هوشمند انجام خواهد شد در صورت اجرای اين طرح مراحل ثبت نام از طريق وب سايت قابل پیگیری می باشد.

جهت کسب اطالع از زمان و محل دوره ها لطفاً از طريق لینك زير وارد سايت شويد.

http://www.knauf.ir/آکادمی-کناف-ايران/مدارک-آموزشی/
ثبت نام اينترنتی
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شهریه دوره ها

جهت اطالع از شهریه دوره های زیر به وب سایت کناف مراجعه فرمایید.

ويژه کارفرمايانديوار پوششیديوارهای جداکنندهسقف های کاذب

آکواپنلدرزگیری و آماده سازی سطوحدکوراتیوتكمیلی

ورمی پالسترآشنايی با سیستم های کنافگاردکسکلینیو

ويژه نقاشانورمی پالسترسقف  های AMF / هراديزاينفراگیر )غیر حضوری(

ديامونتمحصوالت گچی پلیمری "جت گیپس"ويژه مديران فنیويژه گروه های تاسیساتی

برنامه دوره ها و هزینه های آموزشی
جهت اطالع از آخرين برنامه های دوره آموزشی لطفا به وب سايت www.knauf.ir مراجعه فرمايید.

مراکز آموزش کناف
جهت اطالع از مراکز آکادمی و فنی حرفه ای قرارداد کناف لطفا به وب سايت www.knauf.ir مراجعه فرمايید.
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دوره آشنایی با محصوالت و سیستم های کناف
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دوره آشنایی با محصوالت و سیستم های کناف

مــدت دوره 1 روز بوده و مناســب برای مديــران، کارکنان و افراد متخصص و غیــر متخصص در زمینه 
ساختمان می باشد.

محتوا دوره شامل:

1 - معرفی کناف

2 - معرفی محصوالت و ابزارها

3 - معرفی سیستم های سقف های کاذب

4 - معرفی سیستم های ديوارهای جداکننده

5 - معرفی سیستم های ديوارهای پوششی

6 - بررسی مزايا و معايب سیستم های درای وال با ساير سیستم های موجود

آموزش اين دوره شامل بخش تئوری بوده و تمامی افراد عالقمند به سیستم های درای وال می توانند در 
اين دوره شرکت نمايند.

کارآموزان در اين دوره با نحوه اجرای انواع سقف های ثابت و مشبك، سقف های بدون آويز، ايرادات متداول 
اجرايی و نحوه درزگیری، آماده سازی سطوح جهت رنگ آمیزی آشنا می شوند.

مدت دوره: 1 روز

گروه های هدف: مديران، پرسنل اداری و 
افراد غیر متخصص در زمینه ساختمان

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: - 

تئوری: دارد

عملی: -
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سقف های کاذب
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دوره سقف های کاذب

مدت دوره 5 روز بوده و مناسب برای تمامی افراد عالقه مند به نصب سقف های کاذب می باشد.

محتوا دوره شامل:

1 - معرفی کناف

2 - معرفی محصوالت و ابزارها

3 - معرفی و اجرای سقف های کاذب )ثابت(
D112A  -
 D112B  -

-  اجرای بازشو )دريچه بازديد - قاب مهتابی و ...(
-  درزگیری و آماده سازی سطوح

4 - معرفی سقف خودايستا D113 و نحوه اجرای آن )بدون آويز / خودايستا(

5 - معرفی سقف های مشبك و نحوه اجرای آن
-  گچی )تايل گچی(

-  معدنی )تايل معدنی(

6 - بررسی برخی ايرادات متداول و ارائه راه کار جهت جلوگیری از ايجاد آن ها

آموزش اين دوره شامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که توانايی خواندن و نوشتن دارند 
می توانند در اين دوره شرکت نمايند.

کارآموزان در اين دوره با نحوه اجرای انواع سقف های ثابت و مشبك، سقف های بدون آويز، ايرادات متداول 
اجرايی و نحوه درزگیری، آماده سازی سطوح جهت رنگ آمیزی به طور کامل آشنا می شوند.

مدت دوره: 5 روز

گروه های هدف: تمامی افراد

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: - 

تئوری: دارد

عملی: دارد
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ديوارهای جداکننده
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دوره دیوارهای جداکننده

ديوارهای جداکننده کناف  به نصب  افراد عالقه مند  تمامی  برای  مناسب  و  بـوده  روز  اين دوره 5  مدت 
می باشد.

محتوا دوره شامل:

1 - مقدمه

2 - معرفی محصوالت

3 - معرفی و اجرای ديوارهای )جداکننده، تاسیساتی و ...(
W111  -

 W112  -
W115  -
W116  -

4 - نحوه اجرای عايق کاری سلول های تر )ايزوگام، عايق های پلیمری(

5 - اجرای تاسیسات مكانیكی و الكتريكی

6 - بارگذاری )نصب سنگ، قرنیز، شوفاژ،کابینت، جعبه آتشنشانی و ...(

7 - آموزش نحوه نصب در و پنجره در ديوارهای درای وال

8 - نحوه نصب دريچه بازديد - تهويه هوا و ...

9 - اجرای ديوارک

10 - نحوه ترمیم قسمت های آسیب ديده

11 - درزگیری و آماده سازی سطوح جهت رنگ آمیزی و ساير پوشش ها

آموزش اين دوره شــامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که توانايی خواندن و نوشتن دارند 
می توانند در اين دوره شرکت نمايند.

مدت دوره: 5 روز

گروه های هدف: تمامی افراد عالقمند به نصب

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: - 

تئوری: دارد

عملی: دارد
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ديوارهای پوششی
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دوره دیوارهای پوششی

مدت دوره 4 روز بوده و مناســب برای تمامی افرادی که عالقمند به نصب سیستم های ديوارهای پوششی  
کناف می باشند.

يكی از قابلیت های سیســتم های ديوارهای پوششــی بهبود عملكرد صوتی و حرارتی ديوارهای موجود در 
ساختمان های قديمی و جديد می باشد.

- همچنین جايگزين مناسبی برای گچ کاری در ساختمان می باشد.
- ساختار بسیار مناسبی جهت بازسازی ساختمان های قديمی می باشد.

محتوا دوره شامل:

1 - بررسی مزايای سیستم های پوششی

)W631 ،W624 ،W611( 2 - معرفی ديوار پوششی بدون سازه

3 - نحوه اجرای در و پنجره در ديوارهای پوششی بدون سازه

4 -  نحوه نصب تاسیسات در ديوارهای پوششی بدون سازه

 )W623( 5 -  معرفی ديوار پوششی متصل به ديوار زمینه

6 - آموزش روش نصب ديوار W623 به همراه جزئیات اجرايی آن 

 )W626،W625(  7 -  ديوار پوششی مستقل از ديوار

8 -  بررسی نكات فنی ديوار پوششی مستقل از ديوار

9 -  ديوار پوششی W628 a , b با کد حريق

10 -  ديوار پوششی W629 a , b با کد حريق

آموزش اين دوره شــامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که توانايی خواندن و نوشتن دارند 
می توانند در اين دوره شرکت نمايند.

مدت دوره: 4 روز

گروه های هدف: تمامی افراد عالقمند

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: - 

تئوری: دارد

عملی: دارد
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سیستم های دکوراتیو
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دوره دکوراتیو

مدت اين دوره 3 روز بوده و مناســب افرادی طراحی شده است که دوره نصب ساختارها )سقف يا ديوار(، 
يا دوره تكمیلي را با موفقیت گذرانده باشند.

محتوا دوره شامل:

1 - معرفی ابزار دکوراتیو

2 - روش های ايجاد برش V شكل جهت انجام کارهای دکوراتیو

3 - نحوه اجرای باکس های نور مخفی و ساده

4 -  نحوه آموزش خم کردن پنل - )خشك، خیس - شیار( جهت طرح های منحنی

5 -  نحوه اجرای سقف های گنبدی شكل

6 - نحوه اجرای ديوارهای قوس دار

7 -  اجرای ديوارک 

8 -  درزگیری و آماده سازی سطوح جهت پوشش انواع رنگ ها

آمــوزش اين دوره شــامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افــرادی که تجربه کافی در زمینه نصب 
ساختارهای درای وال را دارند )آموزش ديده( می توانند در اين دوره شرکت نمايند.

مدت دوره: 3 روز

گروه های هدف: گروه های نصب حرفه ای

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: گذراندن دوره های نصب

تئوری: دارد

عملی: دارد
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دوره تكمیلی )پیشرفته(
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دوره تکمیلی )پیشرفته(

مدت اين دوره در 5 روز بوده و با هدف به روز رســانی اطالعات فنی اشخاصی طراحی شده است که دوره 
نصب عمومی يا ويژه کارفرمايان را پیشتر گذرانده اند. همچنین گروه های اجرايی حرفه ای که دارای تجربه 

کافی و مسلط به مستندات فني در زمینه اجرا می باشند، می توانند در اين دوره شرکت نمايند. 

محتوا دوره شامل:

1 - معرفی کناف - محصوالت - ابزار

2 - آشنايی با مفاهیم به روز شده در ديوار جداکننده

3 - آشنايی با مفاهیم به روز شده در ديوار پوششی

4 -  آشنايی با مفاهیم به روز شده در سقف های کاذب

5 -  آشنايی با مفاهیم به روز شده در درزگیری و آماده سازی سطوح

6 -  نحوه اجرای تاسیسات

7 -  ضوابط بارگذاری بر روی ساختار درای وال

8 -  بررسی ايرادات متداول

آموزش اين دوره شامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که در گذشته دوره ديده اند يا تجربه 
کافی در زمینه سیستم های درای وال دارند می توانند در اين دوره شرکت نمايند. 

مدت دوره: 5 روز

گروه های هدف: افراد حرفه ای

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: گذراندن دوره های نصب 
)ديوار، سقف و ديوار پوششی(

تئوری: دارد

عملی: دارد
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دوره ویژه کارفرمایان

مدت اين دوره 5 روز بوده و برای گروه های مهندسین )طراح، معمار( و تیم دستگاه نظارت کارفرما مناسب می باشد.

محتوا دوره شامل:

1 - مقدمه

2 - معرفی محصوالت و ابزار

3 - نحوه اجرای ديوار جداکننده )داخلی، تاسیساتی(

4 - نحوه اجرای عايق کاری کف سلول های تر )ايزوگام - پلیمری(

5 - نحوه بارگذاری بر روی ساختارهای درای وال 

6 - اجرای تاسیسات مكانیكی و الكتريكی در ديوارها

7 - نحوه نصب روشويی، سنگ، قرنیز، رادياتور، دريچه بازديد

8 - اجرای ديوارک

9 - نحوه اجرای ديوار پوششی )بدون سازه - با سازه(
 

10 - نحوه اجرای سقف های کاذب )روش اجرای انواع سقف های ثابت، مشبك گچی و سقف خودايستا

11 - نحوه بارگذاری در سقف ها

12 - اجرای تاسیسات مكانیكی و الكتريكی در سقف ها

13 - بررسی ايرادات متداول

14 - درزگیری و آماده سازی سطوح جهت پوشش های نهايی )رنگ، کاغذ ديواری، پوشش های بافت دار و ...(

15 - کنترل و مديريت مراحل اجرايی ساختار درای وال در پروژه ها

16 - معرفی ابزار کمكی نظارتی )چك لیست ابزار(

آموزش اين دوره شامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که رشته تحصیلی آن ها مرتبط با 
ساختمان می باشد می توانند در اين دوره شرکت نمايند.

مدت دوره: 5 روز

گروه های هدف: مهندسین، 
دستگاه نظارت کارفرما

شرايط عمومی: 
دارای حداقل مدرک مرتبط ساختمانی

شرايط خصوصی: 
دارای حداقل مدرک مرتبط ساختمانی

تئوری: دارد

عملی: دارد
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درزگیری و آماده سازی سطوح
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دوره درزگیری و آماده سازی سطوح

مدت اين دوره يك روز بوده و ويژه افراد بتونه کار و نقاش طراحی شده است. 

محتوا دوره شامل:

1 - مقدمه

2 - معرفی ابزار و محصوالت

3 - آموزش نحوه صحیح برش صفحات پنل

4 - طرز تهیه بتونه درزگیر و ماستیك

5 - آموزش نحوه اجرای مراحل درزگیری ساختارهای مختلف
 

6 - نحوه درزگیری کنج داخلی و خارجی

7 - آماده سازی سطوح جهت پوشش های نهايی

8 - بررسی برخی ايرادات متداول

آمــوزش اين دوره شــامل دو بخش عملی و تئوری بوده و تمامی افرادی کــه در زمینه بتونه کاری و درزگیری 
تجربه کافی دارند می توانند در اين دوره شرکت نمايند.

مدت دوره: 1 روز

گروه های هدف: گروه های بتونه کار

شرايط عمومی: -

شرايط خصوصی: 
توانايی اجرای کار با ماله دستی

تئوری: دارد

عملی: دارد



آموزش کناف

22

)AQUAPANEL( صفحات مسلح سیمانی
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دوره آکواپنل )پنل سیمانی(

اين دوره ظرف مدت يك روز و با هدف آموزش جزئیات اجرای صفحات مسلح سیمانی )جهت ديوارهای داخلی، 
خارجی و سقف های کاذب( منطبق بر دستورالعمل های استاندارد اين سیستم، برگزار می گردد. 

محتوا دوره شامل:

1 - معرفی و تاريخچه محصول

2 - نحوه آموزش برش صفحات سیمانی

3 - نحوه اجرای آکواپنل در فضای مرطوب داخلی

4 - بررسی نكات مهم اجرايی

5 - نحوه بارگذاری بر روی ساختار آکواپنل

6 - روش اجرای سقف آکواپنل

7 - نحوه اجرای ديوار پیرامونی )خارجی(

8 - بررسی نكات مهم فنی

9 - انواع پوشش های نهايی و آماده سازی سطوح

10 - روش محاسبه فشار باد در ديوار خارجی

11 - نحوه محاسبه جدول ارتفاعی برای انتخاب ساختار مناسب

آموزش اين دوره شامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که عالقمند به اجرای ساختارهای پنل های 
سیمانی می باشند می توانند در اين دوره شرکت نمايند. 

مدت دوره: 1 روز

گروه های هدف: تمامی افراد عالقمند

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: 
توانايی اجرای سیستم های ديوار کناف

تئوری: دارد

عملی: دارد
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AMF سقف های
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)HERADESIGN / مشبک( AMF دوره سقف های

ايــن دوره ظــرف مدت يــك روز و با هدف آمــوزش جزئیات اجرای ســقف های مشــبك AMF منطبق بر 
دستورالعمل های استاندارد اين سیستم، برگزار می گردد. 

محتوا دوره شامل:

AMF 1 - تاريخچه

2 - معرفی محصوالت و ويژگی ها و ديتیل های آن

3 - نحوه اجرای سقف مشبك 

4 - ايرادات متداول

Heradesign 5 - معرفی محصول

6 - معرفی ادوات و تجهیزات نصب

Heradesign 7 - روش اجرا و نصب محصول

8 - بررسی برخی نكات فنی مهم

آموزش اين دوره شامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که عالقمند به اجرای سقف های مشبك 
هستند می توانند در اين دوره شرکت نمايند. 

مدت دوره: 1 روز

گروه های هدف: افــراد عالقمند به اجرای 
سقف های مشبك

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: 
توانايی اجرای سقف های کاذب 

تئوری: دارد

عملی: دارد
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سیستم آکواپنل
گاردکس
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دوره گاردکس

اين دوره ها شامل آموزش نصب محصول جديد کناف Guardex می باشد که ظرف مدت يك روز برگزار می گردد.
* اين محصول مناسب جهت اجرای ديوار خارجی )پیرامونی( می باشد.

محتوا دوره شامل:

1 - تاريخچه محصول

2 - بررسی و معرفی خواص فیزيكی پنل گاردکس

3 - معرفی ساختار و اجزای تشكیل دهنده

4 - آموزش نحوه اجرای سیستم ها با پنل گاردکس

ETICS 5 - ساختار ديوار خارجی به همراه

ETICS 6 - ساختار ديوار پوششی با اجرای

7 - بررسی جداول )عايق حرارتی - صوتی و کد ارتفاعی مجاز(

8 - بررسی ديتیل ها و نكات فنی مهم سیستم

آموزش اين دوره شامل دو بخش تئوری و عملی بوده و تمامی افرادی که عالقمند به اجرای اين محصول 
هستند می توانند در اين دوره شرکت نمايند.

مدت دوره: 1 روز

گروه های هدف: تمامی افراد عالقمند

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شرايط خصوصی: 
توانايی اجرای سیستم های کناف

تئوری: دارد

عملی: دارد
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دوره ورمی پالستر
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دوره ورمی پالستر

اين دوره ها جهت آموزش اجرای محصول پودری Vermiplaster می باشد که از اين محصول جهت محافظت 
ساختمان در برابر حريق استفاده می شود. مدت اين دوره يك روز می باشد.

محتوا دوره

1 - معرفی روش های حفاظت ساختمان در برابر حريق

2 - راه کارهای کناف در خصوص حفاظت ساختمان در برابر حريق

3 - معرفی محصول ورمی پالستر

4 - آشنايی با مزايا و کاربردهای اين محصول 

5 - معرفی تجهیزات و ماشین آالت جهت اجرا

6 - روش اجرا )قبل، حین و بعد(

7 - بررسی نكات فنی

8 - روش محاسبه ضخامت محصول جهت حفاظت در برابر حريق

افرادی که عالقمند به اجرای محصوالت  آموزش اين دوره شامل قسمت های تئوری و عملی بوده و تمامی 
پودری به صورت پاششی دارند می تواند در اين دوره شرکت نمايد.

مدت دوره:1 روز

اجرای  به  عالقمند  افراد  هدف:  گروه های 
سیستم های محافظت ساختمان در برابر حريق 

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

PFT شرايط خصوصی: توانايی کار با دستگاه

تئوری: دارد

عملی: دارد
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ساير دوره ها
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سایر دوره ها

مدت دوره: 1 روز

گروه هــای هــدف: نقاشــان / گروه هــای 
تاسیسات پروژه ها

شرايط عمومی: توانايی خواندن و نوشتن

شــرايط خصوصی: توانايی اجرای کارهای 
مربــوط به ســاختمان / اجــرای کارهای 

تاسیساتی ساختمان

تئوری: دارد

عملی: دارد

دوره ویژه نقاشان
جهت گروه هايی تهیه شده که در زمینه نقاشی در پروژه، فعالیت دارند. دوره مذکور يك روز می باشد.

دوره ویژه گروه های تاسیساتی
جهت گروه هايی تهیه شده که در زمینه نصب تاسیسات مكانیكی يا الكتريكی در پروژه فعالیت دارند. دوره 

مذکور يك روز می باشد.

دوره محصول کلینیو
اين دوره شامل آموزش نصب محصول کلینیو می باشدکه ظرف مدت 1 روز برگزار می گردد.

اين محصول دارای خواص جذب آکوستیك و تصويه کننده ای هوا می باشد.
محتوای دوره شامل معرفی محصول - بررسی اصطالحات آکوستیكی و روش نصب صحیح محصول می باشد و 

برای تمامی افرادی که دارای تجربه کافی در زمینه محصوالت کناف را داشته اند مناسب می باشد.

دوره محصول دیامونت
اين دوره شامل آموزش نصب محصول ديامونت می باشد که ظرف مدت 1 روز برگزار می شود.

اين محصول دارای خواص مقاومت باال در برابر ضربه می باشد و مناسب برای محل های پر رفت و آمد مانند 
مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه و ... می باشد.

دوره محصوالت گچی پلیمری )جت گیپس(
آموزش گچكاری با محصوالت جت گیپس )گچ پاششی( و ايزوگیپس )گچ سبك دستی(

اختالط،  نحوه  بندی،  کروم   ،PFT دستگاه  با  کار  آموزش  شامل  آن  محتوای  و  بوده  2روز  دوره  اين  مدت 
شمشه کشی، پرداخت نهايی و نحوه استفاده از ابزار آالت می باشد.

دوره آشنایی با محصوالت کناف گچ / ایران گچ
اجرايی  مديران  ساختمانی،  مصالح  زمینه  در  فعالیت  به  مشغول  گروه های  عالقه مند،  افراد  ويژه  دوره  اين 
شرکت های مختلف و ... طراحی شده است. مدت دوره 1 روز بوده و محتوی آن شامل معرفی محصوالت کناف 

گچ و ايران گچ می باشد.

دوره مدیران فنی
اين دوره در بخش های متفاوتی ارائه می گردد و مناسب برای مديران فنی، مجريان سیستم های کناف می باشد.

جهت اطالع بیشتر لطفا با بخش آموزش تماس حاصل فرمايید.
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اطالعــات منــدرج در ايــن دفترچــه، بــا توجــه بــه دانــش فنــي مبتنــي بــر اســتانداردها، آزمايــش هــا و شــرايط موجــود در زمــان چــاپ آن تهیــه شــده اســت. خــط مشــي شــرکت کنــاف ايــران همــواره تــالش در جهــت تحقیــق 

و توســعه و رشــد کیفــي محصــوالت بــوده و در ايــن راســتا، ايــن شــرکت ايــن حــق را بــراي خــود محفــوظ مــي دارد تــا در هــر زمــان نســبت بــه تغییــر اطالعــات فنــي محصــوالت خــود اقــدام نمايــد. ايــن دفترچــه، معتبرتريــن 

دفترچــه فنــي در زمینــه خــود بــوده و بــر ايــن اســاس، اســتناد يــا اســتفاده از نســخه هــاي پیــش از آن امــكان پذيــر نمــي باشــد. شــايان ذکــر اســت کــه آخريــن نســخه دفترچــه هــاي فنــي همــواره در وب ســايت ايــن شــرکت 

قــرار داشــته و نیــز از طريــق تمــاس بــا واحــد آمــوزش قابــل اســتعالم اســت. 
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ــل ــر از پ ــا(، باالت ــدال )آفريق ــان نلســون مان ــران، خیاب  ته
ــالک 19 ــرقی، پ ــان ش ــن بســت قبادي ــاد، ب  میردام

تلفن: 88207929 
فكس مهندسي فروش: 88203315

فكس واحد ارتباط با مشتري: 88202371
کارخانه: تهران، کیلومتر 32 جاده خراسان

تلفن: 33584711-5 
فكس: 33583595

www.knauf.ir
info@knauf.ir


