راهنمای دوره های آموزشی
صنایع دستی

نام دوره :

شیشه گری درجه 2

کذ استانذارد ههارتی و آهوسضی 8-91/23/2/ :
 -1ضزایط و هعیار های پذیزش کار آهوس :

 حذاقل ضزایط جسوانی  :فشد اص تًاوایی جسماوی خًبی بش خًسداس بًدٌ ي فاقذ بیماسی َای تىفسی ي آلشطی باضذ . حذاقل هذرک تحصیلی  :کاسآمًص بایذ مقطغ سًم ساَىمایی سا بٍ اتمام سساوذٌ باضذ . جنسیت  :تا کىًن مردان متقاضی شرکت در ایه ديرٌ بًدٌ اود . -2ههارت و دانص پیص نیاس  :ایه ديسٌ پیص ویاص الصم وذاسد اما ػالقٍ بٍ کاس با ضیطٍ میتًاوذ بٍ کاس آمًص کمک کىذ
تا ديسٌ سا بُتش بگزاساوذ .
 -3هذت دوره  :طًل ديسٌ آمًصش  375ساػت می باضذ صمان آمًصش وظشی 99ساػت ي زمان آمًزش عملی 276
ساػت می باضذ .
 -4هحتوی دوره  :دس ایه ديسٌ کاس آمًص با ضىاخت اوًاع ضیطٍ ي تًاوایی بشش آن با استفادٌ اص ابضاس ي مطؼل
مخصًظ ضیطٍ گشی میتًاوذ اضکال ي احجام تضئیىی متىًع اص ضیطٍ بساصد .
 -5دوره های آهوسضی هزتبط و یا هن خانواده  :میتًان بٍ ديسٌ َای آمًصضی ضیطٍ گشی دسجٍ  1یا پیطشفتٍ ي
ساخت لًاصم آصمایطگاَی اضاسٌ ومًد .
 -6هذرک اعطایی  :کاس آمًصاوی کٍ مًفق بٍ قبًلی دس آصمًن کتبی ي ػملی میطًد گًاَیىامٍ مُاست فىی ي حشفٍ ای
دسجٍ  2ضیطٍ گشی  1دسیافت می کىىذ..
 -7هسیز ارتقاءو تکویل ههارت  :دس صًستی کٍ کاسآمًص مایل باضذ می تًاوذ دس ديسٌ آمًصضی ضیطٍ گشی دسجٍ 1
ضشکت کىىذ ،تا مُاست خًد سا تکمیل ومایذ .
 -8چطن انذاس های ضغلی دوره  :کاس آمًص با گزساردن ديسٌ می تًاوذ وسبت بٍ ساٌ اوذاصی کاسگاٌ کًچک خًد
اضتغالی بٍ ػىًان استاد کاس اقذام بٍ تًلیذ مصىًػات تضئیىی ضیطٍ ای اقذام وماییذ .
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره  :مُاست آمًختٍ می تًاوذ بٍ ػىًان یک ضیطٍ گش ویمٍ ماَش دس ياحذ َای صىفی
ي صىؼتی تًلیذ کىىذٌ تضئیىات ضیطٍ ای ي میىیاتًس فؼالیت ومایذ .
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری  :دس ایه ديسٌ حیه استفادٌ اص ابضاس ي تجُیضات احتمال سخ دادن حادثٍ ي سًخته
بشای اوگطتان دست بسیاسباالست لزا سػایت وکات ایمىی ي حفاظتی استفادٌ اص ػیىک ي بُذاضت کاس بایذ جذی گشفتٍ
ضًد .

ومًوٍ کارَای کارگاٌ شیشٍ گری

کارآمًز در حال تمریه يممارست

