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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذالل هذرن تحصیلی سیىل  -شزایط جسواًی سالن هتٌاسب با وارگاُ بزق خَدرٍ

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
حزفِای است هَرد ًیاس ػوَم هزدم ٍ در وشَر ٍ صٌؼت اس رًٍك باالیی بزخَردار است باتَجِ بِ رًٍذ سزیغ
تىٌَلَصی در صٌایغ هختلف اس جولِ خَدرٍ آشٌایی ٍ تَاًایی در ػیبیابی ٍ رفغ ػیب ایي خَدرٍّا بسیار هَرد
ًیاس ٍالغ شذُ است وِ هیبایست بز اساس هباًی ٍ هفاّین اٍلیِ ٍوار با دستگاُّای تست ٍ ًمشِخَاًی بایذ آشٌا
شذ ٍ در دٍرُّای آهَسشی ػوَه ی ٍ تخصصی درایي رشتِ را واهل گذراًذ ٍ با وسب تجزبِ در باسار هْارت را
تىویل وٌذ تابتَاًذ ػیبیابی ٍ رفغ ػیب خَدرٍّا را اًجام دّذ.
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هشخصات عوَهي شغل :
تؼویزوار درجِ دٍ بزق خَدرٍ وسی است وِ هیتَاًذ اس ػْذُ ًمشِخَاًی – فلشواری – سین وشی هذارات
الىتزیىی – ًصب ٍ ػیبیابی تؼویز ٍ تٌظین دستگاُّای الىتزیىی خَرٍ بزآیذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
سیستن بزق هَتَر خَدرٍّای داخلی –– سیستن فزهاى – تؼلیك – سیستن واهل تزهش -EBSشاسی –
سیستن واهل وَلز هاشیي ٍ ابشار آالت وارگاّی  -استارت – دیٌام – اًَاع فیَس – باطزی – سَییچ اصلی – اًَاع
ولیذ – بخاری واهل خَدرٍ – اًَاع سیستنّای لفل هزوشی – بزف پانوي – دستگاُ شارص باطی – دستگاُ گزٍلز
– هَلتی هتز )

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
بؼذ اس گذراًذى دٍرُ وارآهَس هیتَاًذ دٍرُ بزق خَدرٍ درجِ یه ٍ تؼویز اتَهبیل ّای سَاری بٌشیٌی در جِ ٍ 0
یه را بگذراًذ – تجزبِ در باسار وار هیتَاًذ در اتماء ٍ تَاًایی هْارت ًمش داشتِ باشذ البتِ درآهذ هیبایست در
وٌار تجزبِ دٍرُ ّای تخصصی سیستوْای الىتزًٍیىی ٍ الىتزیىی در خَدرٍّای جذیذ هاًٌذ تَیَتا – ّیًَذا ٍ
 ...را باشذ).

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
در حال حاضز با تَجِ بِ هؼایب هختلف خَدرٍّا ٍضؼیت وًٌَی بزای وسب درآهذ بسیار هٌاسب است ٍلی
شخص تؼویزوار با تَجِ بِ پیشزفت تىٌَلَصی ّای سیاد در خَدرٍّا آهَسشْای السم را بگذراًذ اگز شخص
بصَرت تخصصی در تؼویزات گام بزداردلطغ یمیي آیٌذِّای بسیار رٍشي ٍ اس ًظز درآهذ سایی ػالی خَاّذ
داشت اس اّویت باالیی بزخَدار است.
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