معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي :شوارُ  24داراى

ًام دٍرُ آهَزشي :كارٍر اتَكذ

كذ هلي استاًذارد 216640531080001:

طَل دٍرُ آهَزشي128:ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

داراى خیاتاى گلستاى شْذا خیاتاى هْارت هزکش شوارُ  42داراى

59442275

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیشاى تحصیالت فَق دیپلن ًقشِ کشی  ،عوزاى یا هعواریسالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی -هْارتْای پیش ًیاس ایي استاًذاردکارتز عوَهی رایاًِ شخصی یا  ICDLدرجِ یک تا کارتز رایاًِ

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایجاد اشتغال تِ عٌَاى طزاح ًقشِ ّای هعواری  ،تاسیساتی ٍعوزاًیارتثاط تا پیواًکاراى ٍ هعواراى جْت تزسین ًقشِ ّای فاس یک ٍ فاس دٍ ساختواًی-ارتثاط تا کارفزهایاى ٍ ٍاحذ ّای خصَصی صٌعتی جْت کار در ٍاحذ طزاحی قطة ّای صٌعتی

هشخصات عوَهي شغل :
کارٍر  AutoCADاس هشاغل حَسُ فٌاٍری اطالعات هحسَب هی شَدٍ.ظایفی اس قثیل ًصة ٍ راُ اًذاسی ًزم افشار،
تزسین ٍ ٍیزایش طزح ّا ٍ ًقشِ ّا ،اًذاسُ گذاری ،تزسین سِ تعذی ٍ چاج را در تز دارد .ایي شغغل تغا هشغاغل
هذیز طزاحی ،هٌْذس تجشیِ ٍ تحلیل  ،هعواراى سیستن ٍ هٌْذس ًاظز در ارتثاط است.
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هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
کاهپیَتز تا تجْیشات کاهل یا لة تاب – میز کامپیوتر– صٌذلی گزداى – پزیٌتز -فلش – سی دی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
ایي حزفِ تا حزفِ ّای  3d max & revitدر ارتثاط تَدُ ٍ حزفِ ّای ًام تزدُ در تکویل هْارت فَق هیتَاًذ
هَرد استفادُ قزار گیزد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ:
ًزم افشار اتَکذ یک تزًاهِ ٍ حزفِ تا عولکزد طزاحی تَدُ کِ تا توغاهی رشغتِ ّغای فٌغی ٍ هٌْذسغی ارتثغاط
تٌگاتٌگی دارد لذا کلیِ هٌْذسیي عوزاى  ،هعواری  ،تاسیسات الکتزیکی ٍ تاسیسات هکاًیکی ٍ کلیِ هٌْذسغیي
رشتِ صٌایع ٍ هکاًیک تِ عٌَاى ًزم افشار پایِ تا ایي حزفِ ٍ ًزم افشار در ارتثاط ّسغتٌذٍ هیتغَاى تغا ارتثغاط تغا
پیواًکاراى ٍهٌْذساى ساختواى ٍ هعواراى ٍ حتی هذیزاى صٌایع جْت کار در ٍاحذ طزاحی قطغة ّغای صغٌعتی
هَقیت هٌاسثی کسة ًوَد.

