مکانیک

راهنمای دوره های آموزشی

نام دوره  :کارور CNC
کذ استانذارد ههارتی و آهوسضی 3-41/27/1/3 :
 -1ضزایط و هعیارهای پذیزش کارآهوس :

 حذاقل ضزایط جسوانی  :سالهت کاهل جسوی ٍ عذم هعلَلیت حشکتی دستاى ٍ چشن ّا ٍ َّشیاسی کاهل رٌّیتشای کاسآهَص الصم هی تاشذ .
 حذاقل هذرک تحصیلی  :دیپلن هتَسطِ جنسیت  :دس ایي دٍسُ هشداى ششکت هی کٌٌذ . -2ههارت و دانص پیص نیاس  :تشاشکاس دسجِ 2
 -3هذت دوره  :طَل دٍسُ آهَصش  89ساعت هی تاشذ کِ  44ساعت آى آهَصش ًظشی ٍ  45ساعت آهَصش
عولی هی تاشذ .
 -4هحتوای دوره  :کاسٍس  CNCکسی است هِ عالٍُ تش داشتي هْاست اپشاتَسی

 CNCتتَاًذ اص عْذُ

پیشگیشی حَادث ٍ اًجام کوکْای اٍلیِ تشخیص اجضا تشکیل دٌّذُ سایاًِ ٍ ساُ اًذاص هاشیي

 ٍ CNCتشسسی

ساختاس اجضاٍ تعییي هشاحل کاس ٍ اتضاس هٌاسة جْت اًجام آى ٍ تشًاهِ سیضی تِ هاشیي تشاش ٍ فشص

 CNCاص

طشیق سیستن  MPIتشآیذ .
 -5دوره های آهوسضی هزتبط و یا هن خانواده  :فشصکاس ٍ تشاشکاس CNC
 -6هذرک عطایی  :کاسآهَصاًی کِ هَفق تِ قثَلی دس آصهَى کتثی ٍ عولی هی شًَذ گَاّیٌاهِ هْاست کاسٍس
 CNCسا دسیافت هی کٌٌذ .
 -7هسیز ارتقا و تکویل ههارت  :دس صَست توایل هْاست آهَختِ هی تَاًذ دسدٍسُ آهَصشی تشاشکاس ٍ فشصکاس
 CNCجْت تکویل هْاست خَد ششکت کٌذ .
 -8چطن انذاس های ضغلی دوره  :هْاست آهَختِ تا گزساًذى دٍسُ تکویلی تشاشکاس

 ٍ CNCکسة تجشتِ ٍ

سشهایِ گزاسی هٌاسة هی تَاًذ تِ صَست کاسآفشیٌی ًسثت تِ ساُ اًذاصی کاسگاُ اقذام ًوایذ .
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره  :هْاست آهَختِ هی تَاًذ تا گزساًذى دٍسُ ّای تکویلی تشاشکاس ٍ فشصکاس
 CNCتعٌَاى تشاشکاس ًیوِ هاّش دس کاسگاّْای تَلیذ قطعات یا هاشیي آالت تِ عٌَاى تشاشکاس تصَست سٍصهضد یا
حقَق تگیش جزب شَد .
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری  :داشتي قذست توشکض ٍ دقت تاال ٍ سعایت ًکات ایوٌی ٍ تْذاشت کاس دس ایي
دٍسُ تسیاس هْن است .
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