راهنمای دوره های آموزشی

صنایع جوشکاری

نام دوره  :آزمایش گر قطعات صنعتی با مایع نافذ PT
کذ استانذارد ههارتی و آهوسضی 0 -39/99/2/3 :
 -1ضزایط و هعیارهای پذیزش کارآهوس :

 حذاقل ضزایط جسوانی  :دسایي دٍسُ کاسآهَص تایذ اص سالهت کاهل جسواًی ٍ سٍاًی تشخَسداس تاضذ . حذاقل هذرک تحصیلی  :کاسآهَص تایذ دیپلن فٌی یا سیاضی داضتِ تاضذ . جنسیت  :دس ایي دٍسُ هشداى ضشکت هی کٌٌذ . -2ههارت و دانص پیص نیاس  :ثثت ًام ٍ ضشکت دس ایي دٍسُ ًیاص تِ پیص ًیاص خاصی ًذاسد .
 -3هذت دوره  :طَل دٍسُ آهَصش  100ساعت هی تاضذ کِ  40ساعت آى آهَصش ًظشی ٍ  60ساعت آهَصش
عولی هی تاضذ .
 -4هحتوای دوره  :دس دٍسُ آصهایطات قطعات صٌعتی تا هایع ًافز (  ) Liquid Penetrant Testingکاسآهَص
پس اص گزساًذى ایي دٍسُ آهَصضی تایستی تتَاًذ اص عْذُ عیة یاتی قطعات صٌعتی تَسط هایع ًافز ٍ تجضیِ
ٍتحلیل ًتایج آصهَى ٍ تْیِ گضاسش تشآیذ .
 -5دوره های آهوسضی هزتبط و یا هن خانواده  :کلیِ هطاغل آهَصضی هَجَد دس دٍسُ آهَصضی صٌایع جَش سا
هی تَاى تا ایي دٍسُ آهَصضی هشتثط ٍ ّن خاًَادُ داًست .
 -6هذرک عطایی  :کاسآهَصاًی کِ هَفق تِ قثَلی دس آصهَى کتثی ٍ عولی هی ضًَذ گَاّیٌاهِ هْاست فٌی ٍ
حشفِ ای سا دسیافت هی کٌٌذ .
 -7هسیز ارتقا و تکویل ههارت  :کاسآهَصاى پس اص دسیافت گَاّیٌاهِ هی تَاًٌذ تا فشاگیشی تست ّای دیگش صٌایع
جَش ٍیا چٌذیي هاُ فعالیت دس ّویي ساتطِ تِ تجشتِ ٍ تثحش تاالیی دس هْاست دست یاتذ .
 -8چطن انذاس های ضغلی دوره  :هْاست آهَختگاى دس صَست احشاص ضشایط الصم اص ًظش هذاسج علوی ٍ کسة
تجشتِ هی تَاًٌذ ًسثت تِ ساُ اًذاصی ضشکت ّای فٌی ٍ هٌْذسی جَش یا آصهایطگاُ ّای تست ّای غیش هخشب
تا کسة هجَص اص هشاجع ریصالح اقذام ًوایٌذ .
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره  :هْاست آهَختِ هی تَاًذ تا گزساًذى دٍسُ ّای دیگش صٌایع جَش تِ عٌَاى
استادکاس ًیوِ هاّش ٍ یا تاصسس جَش دس ضشکت ّای ساختواًی ٍ کٌتشلش قطعات ٍ هحصَالت تَلیذی
کاسخاًجات سیختِ گشی یا جَضکاسی ٍ هًَتاط جزب تاصاس کاس ضًَذ .
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری  :داضتي قذست توشکض ٍ دقت تاال ٍ آگاّی فشد اص ًظام استاًذاسدّای تضویي
کیفیت ٍ هقشسات ٍ آییي ًاهِ ّای ضغلی ایي دٍسُ اص ضشٍسیات هی تاضذ .
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