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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هذرک تحصیلی سیکل  -ضزایط جسواًی سالن هتٌاسة تا کار هاضیي کاری

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تا تَجِ تِ ضعار تَلیذ ٍ رًٍق تَلیذ تایذ تِ ساخت ٍ تَلیذ تزای رسیذى تِ ایي ّذف اّویت تِ ایي حزفِ ٍ
ًتیجِ تخص تَدى آهَسش کارآهَساى ایي رضتِ هطخص ٍ قاتل تَجِ است ساخت ٍ تَلیذ یکی اس رضتِّای هْن
در صٌعت کطَر هیتاضذ ٍ رضتِ تزاضکاری اس اّویت ٍیژُای تزخَدار است.
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هشخصات عوَهي شغل :
تزاضکار درجِ  0کسی است کِ تتَاًذ اس عْذُ فلشکاری ً ،قطِخَاًی ٍ ًقطِکطی – جَضکاری قَس الکتزیکی –
تزاضکار قطعات – آجسًی – هخزٍط داخلی ٍ خارجی – تزاش اًَاع پیچ – فزم تزاضی – تیشکزدى اًوَاع اتشارّوای
دستی طثق استاًذارد -راُاًذاسی ٍ سزٍیس دستگاُ تزاش ٍدریل

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
هیش کار – گیزُ فلشی – اتشارّای تزادُ تزداریٍ -سایل اًذاسُگیزی -دستگاُ تزاش – هاضیي هتِ ستًَی – ارُ
ًَاری – سٌگ اتشار تیشکٌی رٍهیشی – دستگاُ جَش – اتشار آالت تزاضکاری ) -

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
تعذ اس گذراًذى دٍرُ تزاضکار درجِ  0کارآهَس هیتَاًذ در صَرت عالقِ دٍرُّای درجِ یک تزاضکاری ٍ
 CNCتزاضکاری تگذراًذ -کسة تجزتِ در تاسار کار – هطالعِ -ضزکت در دٍرُّای ارتقاء هْارت)

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ایي رضتِ اس اّویت تسشایی در ساخت قطعات ٍ هاضیي آالت تزخَردار است کسة درآهذ ایي ضغل عالی است
ٍ تاهیي آیٌذُ خَب تزای ضاغل را تِ ّوزاُ دارد – ضاهي اقتصاد هقاٍهتی ٍ رًٍق تَلیذ در اّویت دادى تِ رضتِ
ساخت ٍ تَلیذ هیتاضذ.
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