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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
داضتي هذرن تحصيلي سَم راٌّوايي (سيىل)
تَاًايي جسوي ٍ رٍاًي واهل
داضتي عاللِ ٍ اضتياق تِ وار تا چَب
داضتي ٍلت ازاد از ساعت  7/30تا  12از ضٌثِ تا چْارضٌثِ

اهویت حرفه هورد نظر :
اًساى اٍلیِ از ّواى اٍل پیذایش از چَب تِ ٍسیلِ اتسار سٌگی ٍسایل هفیذی ترای زًذگی خَیش تَلیذ هی کرد .تِ تدذری تدا
اتسار فلسی ٍسایل چَتی تْتری ساخت ٍتا تِ اهرٍز تا تَجَد آهذى اتسار ٍ هاشیي االت درٍدگری راحت تدر ٍ در زهداى کوتدری
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ٍسایل چَتی هتٌَعی را ترای یک زًذگی راحت تَلیذ هی کٌذ .اهرٍزُ ٍجَد هثلواى چَتی در خاًِ ٍ ساختواى ّای دیگر جسٍ
الیٌفک ٍ ضرٍری تِ حساب هی ایذ  .از طرفی استفادُ از چَب ٍ فراٍردُ ّای چَتی تعٌدَاى یدک هلداله هْدن در سداختواى
سازی تِ شوارهی ایذ.

هشخصات عووهي شغل :
درٍدگر درجِ  2یک کارگر ًیوِ هاّر است کِ هی تَاًذ یک کارگداُ درٍدگدری هعودَلی در سدهه شدْر را ادارُ ًوایدذ  .ایدي
شخص تا داشتي  64هْارت در زهیٌِ درٍدگری هی تَاًذ از عْذُ ساخت کارّای چَتی سادُ هاًٌذ سداخت اًدَاق لداب ا لداب
عکس درب ٍ پٌجرُ ٍ غیرُ ) ٍ اًَاق اسکلت چَتیا چْارپایِ ًیوکت صٌذلی هیس ٍ غیرُ ) ترایذ .
تهَر کلی درٍدگر درجِ  2دارای هْارت ّای در زهیٌِ ّای زیر هی تاشذ :
اًَاق چَب ٍ فراٍردُ ّای چَتی هَرد ًیاز در درٍدگری را شٌاسایی هی کٌذ ٍ هی داًذ کِ ترای ساخت ّر کاری از چِ چدَتی
ٍ هلالحی استفادُ کٌذًٍ .یسچَب را هی تَاًذ خشک ٍ ًگْذاری کٌذ
تا اتساردستی ٍ ترلی درٍدگری تِ خَتی هی تَاًذ کارکٌذ
تا هاشیي االت درٍدگری هی تَاًذ تِ درستی کار کٌذ
تاکوک اتسار ٍ هاشیي االت درٍدگری هی تَاًذ لهعات هَرد ًیاز ترای ساخت یک کارچَتی را اهادُ کٌذ
هی تَاًذ در جاّای هختلف لهعات چَتی را تِ خَتی تِ ّن هتلل کٌذ
هی تَاًذ لثل از ساخت یک کار چَتی ًمشِ سادُ اى را ترسدین کدردُ ٍ سدلس لیسدت چدَب ٍ هلداله هَردًیداز را تٌَیسدذ
ٍّوچٌیي هحاسثِ کٌذ کِ چمذر چَب ٍ هلاله دیگر ًیاز دارد.
اٍ هی تَاًذ ههاتك ًمشِ کار لهعات را تِ ّن هتلل کردُ ٍ کار را هًَتاش کٌذ .
هی تَاًذ کار را پرداخت ًوایذ ٍ رًگ کاری کٌذ
اٍهی تَاًذ اًَاق کارّای چَتی سادُ را تسازد ٍ رٍی اى اًَاق یراق االت را ًلة کٌذ
اٍ هی تَاًذ خراطی کٌذ ٍ لهعات چَتی را تلَرت استَاًِ دراٍردُ ٍ تسییي ًوایذ .

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
هَاد هصرفي عثارتٌذ از:
اًَاع چَب ٍ فراٍردُ ّاي چَتي هاًٌذ چَب وثَدُ ًراد چٌار راش تختِ فيثر تختِ اليِ ٍ تختِ خردُ چَب
اًَاع چسة هيخْا پيجْا سٌثادُ ّا هتِ ّا
اتسار دستي ٍ ترلي عوَهي ٍ درٍدگري عثارتٌذ از:
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هاًٌذ اًَاع اچار پيچ گَضتي گازاًثر هيخ وص چىص گيرُ ّاي دستي هيس وار اتسار دليك اتزسار ترضزىاري اتزسار
رًذُ واري هغارٍ اسىٌِ سَّاى ٍ چَتساب دريل سٌثادُ زى ّا ٍغيرُ
هاضيي االت درٍدگري عثارتٌذاز:
ارُ ًَاري وف رًذُ گٌذگي ارُ گرد وام وي خراطي سِ وارُ پٌج وارُ سٌگ سٌثادُ دريل سزتًَي هاضزيي ّزاي
پرداخت
تجْيسات عوَهي عثارتٌذ از:
هىٌذّاي هَضعي هىٌذّاي هروسي جارٍ ترلي صٌعتي في ّاي عوَي تجْيسات سرهايطي ٍ گرهايطي ٍ ٍسزايل
اطفا حريك

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
واراهَختِ پس از پاياى دٍرُ واراهَزي در رضتِ درٍدگر درجِ  2تايذ حذالل يىسال در وارگزاُ ّزاي درٍدگزري
سطح ضْر يا وارخاًجات هرتَطِ وارٍرزي ًوَدُ ٍ هْارت ّاي خَد را تازاهَزي ٍ ارتما دّذ سپس هزي تَاًزذ در
رضتِ درٍدگر درجِ  1هْارت خَد را تىويل وٌذ ّ .وچٌيي هي تَاًذ در رضتِ واتيٌت ساز چَتي واراهَزي وردُ ٍ
هْارت جذيذي وسة وٌذ تا هيذاى واري ٍسيعتري در تازار داضتِ تاضذ .

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
اهرٍزُ هثلواى چَتي در ساختواى ّاي هسىًَي اداري ٍ تَليذي جسٍ اليٌفىي ضذُ است وِ تِ ووه اى ّا هحيط
زًذگي ٍ وار راحت ٍ تا اسايطي فراّن هي گردد .تٌَع ايي هثلواى در زًذگي تطر اًمذر زياد ضذُ است وِ لطر
زيادي از هردم درزهيٌِ ّاي هختلف ٍ درساخت ٍ تَليذ ايي ٍسايل چَتي هطغَل تِ وار ّستٌذ  .خَاظ تسار
هطلَب چَب ٍ فراٍردّاي چَتي هاًٌ ذ زيثايي ٍ عايك تَدى اى ًسثت تِ حرارت سرها صذا ٍ رطَتت اى را تِ
هصالحي هْن ٍ تذٍى رلية در ساخت ٍتَليذ اًَاع هثلواى ٍ دوَر ٍ ًواّاي تسييٌي در ساختواى دراٍردُ است.
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