راهنمای دوره های آموزشی
صنايع جوشکاری

نام دوره  :جَضکاس گاص اکسی استیلي
کذ استانذارد ههارتی و آهوسضی 8-72/17/2/2 :
 -1ضزایط و هعیارهای پذیزش کارآهوس :

 حذاقل ضزایط جسوانی  :ضخصی کِ ٍاسد ایي دٍسُ هی ضَد بایذ داسای سالهت کاهل جسوی  ،سٍاًیٍ حشکتی باضذ .
 حذاقل هذرک تحصیلی  :حذاقل هذسک تحصیلی پایاى هقطع سَم ساٌّوائی (سیکل ) هی باضذ . -جنسیت  :هشدّا دس ایي دٍسُ ضشکت هیکٌٌذ .

 -2ههارت و دانص پیص نیاس  :ایي دٍسُ پیص ًیاص الصم ًذاسد .
 -3هذت دوره  :هذت ایي دٍسُ  538ساعت ٍ ضاهل  70ساعت ًظشی ٍ  468ساعت عولی هی باضذ .
 -4هحتوای دوره  :جَضکاس گاص دسجِ  2کسی است کِ بتَاًذ اص عْذُ ًقطِ خَاًی ،فلضکاسی هقذهاتی ،رٍب
سطحی،آهادُ کشدى دسص جَش  ،جَضکاسی فَالد ًشم با سٍش پیص دستی دس توام حالتْا ،لحین کاسی سخت ،
جَضکاسی اتصاالت ٍ اًطعابات لَلِ ّای سیاُ تا 2دسجِ ،جلَگیشی اص پیچیذگی ّای قطعات  ،اًجام پشٍطُ پایاى
دٍسُ ٍ کٌتشل قطعات جَضکاسی ضذُ با آصهَى ّای چطوی بشآیذ.

 -5دوره آهوسضی هزتبط ویا هن خانواده  :دٍسُ آهَصضی جَضکاس گاص (اکسی استیلي )دسجِ  1هشتبط با ایي
دٍسُ هی باضٌذ
 -6هذرک اعطائی  :فشد پس اص قبَلی دس آصهَى پایاى دٍسُ هی تَاًذ گَاّیٌاهِ هشتبط سا اخز ًوایذ .
 -7هسیز ارتقا وتکویل ههارت  :هْاست دیذُ هی تَاًذ جْت استقاء هْاست دس دٍسُ ّای آهَصضی جَضکاس گاص
دسجِ ً 1یض ضشکت ًوایذ .
 -8چطن انذاس ضغلی دوره  :هْاست دیذُ هی تَاًذ دس ٍاحذ ّای صٌفی  ،ضشکت ّای خصَصی ٍ یا بِ صَست
خَداضتغالی دس کاسگاّْای کَچک هشتبط با جَضکاسی گاص هطغَل بکاس ضَد .

 -9چطن انذاس استخذاهی دوره  :با تَجِ بِ سضذ کاسگاّْای کَچک ٍ بضسگ صٌعتی هْاست دیذُ هی تَاًذ بِ
عٌَاى کاسگش جَضکاس (استیلي کاس) هطغَل بِ کاس ضَد .
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری  :با تَجِ بِ خطشات احتوالی اًفجاس ٍ سَختگی فشد بایذ کاهالً َّضیاس ،
هتوشکض ٍ داسای سالهت کاهل باضذ ٍ ًکات ایوٌی سا سعایت ًوایذ.

کارآهوس در حال توزین وهوارست

