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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حداقل هیصاى تحصیالت  :پایاى دٍزُ اٍل هتَسطِ
حداقل تَاًائی جسوی ٍ ذٌّی  :داشتي سالهت کاهل جسواًی ٍ زٍاًی

اهویت حرفه هورد نظر :

تا تَجِ تِ ایٌکِ گاش اش جْت آالیٌدگی  ،تسیاز کوتس اش تٌصیي آلَدگی ایجاد هی کٌد ٍ تا تَجِ تِ قیوت تٌصیي ٍ تِ
صسفِ تَدى قیوت گاش  ،اهسٍشُ خَدزٍّای دٍگاًِ سَش اّویت شیادی پیدا کسدُ اًد ٍ تعویسات ایي خَدزٍّا ّن اش
جْت عیة یاتی ٍ تٌظین سَخت اّویت تسیازی دازد .لرا ایي زشتِ دازای هتقاضیاى شیاد تَدُ ٍ آیٌدُ شغلی
تسیاز خَتی دازد.
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هشخصات عووهي شغل  :طَل دٍزُ  233ساعت تَدُ کِ  03ساعت آى ًظسی ٍ  003ساعت آى عولی اختصاص
دازد ٍ.تسطثق استاًدازد  ،تعویسکاز اتَهثیل گاشسَش  ،کسی است کِ پس اش گرزاًدى دٍزُ آهَششی هستَطِ تتَاًدد
تا زعایت ًکات ایوٌی ٍ حفاظتی سیستن سَخت زساًی هَتَزّای گاشسَش ٍ دٍگاًِ سَش زا ًصدة  ،عیدة یداتی ،
زفع عیة ٍ تٌظین کٌد.

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه  -0 :خَدزٍ دٍگاًدِ سدَش
خَدزٍ زٍش تاشاز) -2هَتَز اًصکتَزی  -4هَتَز کازتساتَزی  -4کیدت کاهدل  -0 LPGکیدت کاهدل  -0 cngاًدَا
آچازّا  -7هَلتی هتس دیجیتال  8زگالتَز گاش

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت  :کازآهَش دز ایي دٍزُ تا فلصکازی – شٌاخت قطعات هَتدَزٍ تصصدَص قسدوت
اًژکتَز ٍ کازتساتَز – ًصة کپسَل ٍ لَلِ ّای زاتط ً ،صة قطعات هصتلف سَخت زساًی گاشی آشٌا شدُ ٍ ًْایتآ
عیة یاتی قطعات زا فسا هی گیسد .اگس دزحیي دٍزُ  ،تتَاًین کازآهَشاى زا تِ تاشدیدّای اش هسکص ًصة ٍ عیة یداتی
 cngتثسین تاشدُ کاز دٍ چٌداى هی گسدد.
وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه ّ :ن اکٌَى تا تَجِ تِ صسفِ تَدى شیداد
گاش ًسثت تِ سَخت زساًی ّای هشاتِ  ،ایي شغل دازای کشش تسدیاز شیدادی اسدت ٍ دز آیٌددُ ّدن ًیداش تدِ
هتصصصیي ایي زشتِ تیشتس ّن خَاّد شد .کازآهَشاى تعد اش اتوام دٍزُ هی تَاًٌد تِ عٌَاى ًصاب یا عیدة یداب
ٍازد تاشاز کاز شًَد .دز کل ایي زشتِ تاشاز کاز تسیاز عالی دز شهاى کًٌَی ٍ آیٌدُ است.
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