راهنمای دوره های آموزشی

تأسیسات

نام دوره  :محاسب تأسیسات ساختمان
کذ استانذارد ههارتی و آهوسضی 8 -71/97/1/1 :
 -1ضزایط و هعیارهای پذیزش کارآهوس :

 حذاقل ضزایط جسوانی  :درایي دٍرُ کارآهَس تایذ اس سالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی تزخَردار تاضذ . حذاقل هذرک تحصیلی  :کارآهَس تایذ دیپلن فٌی یا ریاضی داضتِ تاضذ . جنسیت  :در ایي دٍرُ هزداى ضزکت هی کٌٌذ . -2ههارت و دانص پیص نیاس  :ثثت ًام ٍ ضزکت در ایي دٍرُ ًیاس تِ پیص ًیاس خاصی ًذارد .
 -3هذت دوره  :طَل دٍرُ آهَسش  90ساعت هی تاضذ کِ  32ساعت آى آهَسش ًظزی ٍ  58ساعت آهَسش
عولی هی تاضذ .
 -4هحتوای دوره  :کارآهَس هی تَاًذ پس اس گذراًذى ایي دٍرُ ّای آهَسضی السم ٍ عالٍُ تزداضتي هْارت
کارتزی رایاًِ ٍ ًقطِ خَاًی تتَاًذ اس عْذُ هحاسثات ساختواًی حزارتی ٍ تزٍدتی ٍ اًتخاب تجْیشات هزتَطِ
هاًٌذ هطعل دیگ ،پوپ سیزکَالتَر  ،تزج خٌک کي ٍ چیلز تزآیذ .
 -5دوره های آهوسضی هزتبط و یا هن خانواده  :اس دٍرُ ّای آهَسضی ّن خاًَادُ تا ایي دٍرُ هی تَاى تِ لَلِ
کص ٍ ًصاب دستگاّْا ٍ پکیج ّای حزارتی ٍ تعویز آتگزهکي اضارُ کزد .
 -6هذرک عطایی  :کارآهَساًی کِ هَفق تِ قثَلی در آسهَى کتثی ٍ عولی هی ضًَذ گَاّیٌاهِ هْارت فٌی ٍ
حزفِ ای اعطا هی گزدد .
 -7هسیز ارتقا و تکویل ههارت  :کارآهَساى هی تَاًٌذ پس اس دریافت گَاّیٌاهِ هْارت تا یک سال کار هفیذ در
ایي ضغل ٍ کسة تجزتِ ،هسیز ارتقاء ٍ تکویل هْارت را طی ًوایٌذ .
 -8چطن انذاس های ضغلی دوره  :کارآهَس تا گذراًذى ایي دٍرُ هی تَاًذ در کٌار کسة هْارت ّای هزتثط تِ
عٌَاى یک طزاح تأسیسات ساختواى در ضزکتْای فٌی ٍ هٌْذسی ساختواى هطغَل هطغَل تِ کار گزدد .
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره  :کارآهَساى هی تَاًٌذ پس اس کسة گَاّیٌاهِ هْارت در ایي دٍرُ تِ عٌَاى
طزاح تأسیسات ساختواى ،سیستن ّای حزارتی ٍ تزٍدتی ٍاحذّای هسکًَی ٍ اداری در گزٍُ ّای فٌی ضزکت
ّای خذهات تأسیسات حزارتی هطغَل فعالیت ضًَذ .
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری  :تثحز ٍ داضتي هْارت در کارتزی رایاًِ خصَصاً کار تا ًزم افشار ًقطِ کطی
 AUTO CADکوک ضایاًی تِ فزد در پیطزفت آهَسضی ٍ ضغلی خَاّذ ًوَد .
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