معرفی دوره های آموزشی

هركس آهوزش فني و حرفه اي شواره 4

نقشه كشي صنعتي با نرم افسار
AUTODESK INVENTOR

كذ استانذارد311830410090001 :

 348ساعت

آدرس هركس

تلفن هركس

شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حذاقل هیضاى تحصیالت  :دیپلن یا داًش آهَص پایِ دٍاصدّن شاخِ کاسداًش
حذاقل تَاًایی جسوی ٍ رٌّی  :داشتي سالهت کاهل جسواًی ٍ سٍاًی هْاست ّاي پیش ًیاص ً :قشِ کش صٌعتی
با کذ 211031211121113

اهویت حرفه هورد نظر :
اص آًجایی کِ دس حال حاضش اکثش ششکت ّا ٍ صٌایع قبل اص طشاحی قطعِ ،بِ کوک ًشم افضاسّاي طشاحی
سایضقطعِ ٍ ًحَُ عولکشد آى کاس سا بشسسی ٍ کٌتشل هیکٌٌذ بٌابشایي یادگیشي ایي حشفِ ٍ اجشاي آى دس صٌعت
هیتَاًذ دسافضایش دقت اجشا ٍ دس ًتیجِ کاّش آصهَى ٍ خطا ٍ کاّش ّضیٌِ ّاي ساخت ٍ تَلیذ بسیاس هَثش باشذ.
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هشخصات عووهي شغل :
ًقشِ کش صٌعتی با ًشم افضاس  Inventorشغلی است اص حَصُ هکاًیک ،کِ شاهل شایستگی ّاي ایجاد هذل ّاي
سِ بعذي ،هًَتاط قطعات ً،واگیشي اص هذل ّاي سِ بعذي ٍ استفادُ اص کتابخاًِ قطعات استاًذاسد،طشاحی ساصُ
ّاي فلضي ٍ تْیِ عکس ٍ اًیویشي دس ًشم افضاس  INVENTORهی باشذ.

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
سیستن بِ سٍص سایاًِ
ًشم افضاس AUTODESK INVENTOR 2019

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
فشاگیشي دٍسُ ّاي تخصصی تش هاًٌذ طشاحی هکاًیضم دس ً ، INVENTORحَُ کذ گزاسي قطعات ٍ کاس با دستگاُ
ّ ٍ CNCوچٌیي پشیٌتشّاي سِ بعذي.

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
هیتَاى گفت ایي حشفِ ٍ حشفِ ّاي هشابِ پیش ًیاص ٍسٍد بِ تواهی شغل ّایی ست کِ صهیٌِ طشاحی قطعِ دس آى
ّا دیذُ هیشَد .بٌابشایي هیتَاى با پیششفت دس ایي ًشم افضاس ٍ دس کل دس ایي صهیٌِ ساحت تش ٍاسد باصاس کاسطشاحی
ٍ تَلیذ قطعات صٌعتی شذ.
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نام حرفه آموزشی :
نقشه کشی صنعتی با نرم افسار
AUTODESK INVENTOR

