معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي ًطٌس

برقکار صٌعتي درجِ 2

8-55/15/2/4

 1090ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

ًطٌس-بلَار شْیذ بْشتي-رٍ بِ رٍي ًساجي تْراى-هركس آهَزش فٌي ٍ

130-54888446

حرفِ اي شْرستاى ًطٌس

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
-0ػاللِ تِ سضتِ ّای فٌی
-8ػاللِ تِ سضتِ تشلىاس صٌؼتی
-3داسا تَدى سالهت واهل سٍاًی ٍ جسوی
-4حذالل هیضاى تحصیالت داسا تَدى هذسن پایاى دٍسُ ساٌّوایی
-5هْاست پیص ًیاص ًذاسد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
پیطشفت صٌؼت تشق سثة سضذ سشیغ تىٌَلَطی ٍ تَسؼِ وطَسّای صٌؼتی گشدیذُ است .تِ تذسیج سیستن ّای
جذیذ جایگضیي سیستن ّای لذیوی ضذُ ٍ ووثَد هتخصص دس ایي صهیٌِ لغؼا دس ساُ اًذاصی ٍ ًگْذاسی ٍ وٌتشل
واسخاًجات اثش خَاّذ گزاضت ٍ اص آًجا وِ صٌایغ وطَس تا ووثَد ًیشٍی هتخصص دس صهیٌِ عشاحی ،تَسؼِ ٍ
تؼویش ٍ ًگْذاسی تاسیسات الىتشیىی سٍتشٍست ٍ لزا تشتیت ًیشٍی اًساًی دس سغح تىٌسیي ضشٍسی تِ ًظش
هیسسذ.
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هشخصات عوَهي شغل :
تشلىاس صٌؼتی دسجِ  8وسی است وِ تتَاًذ اص ػْذُ جلَگیشی اص ػَاهل هضش دس هحیظ واس ٍ سػایت اصـَل
حفاظـت ایوٌـی ٍ تْذاضت ً ،مطِ وطی صٌؼتی ػوَهی ،واس تا اتضاس ٍ ٍسایل اًذاصُ گیشی دس سیستن ّای هیلی
هتشی ٍ ایٌچی  ،اسُ وـاسی سٍی لغؼِ واس فلضی ٍ چَتی  ،سَّاًىاسی سٍی لغؼِ واس فلضی ٍ چـَتی ،
سـَساخىاسی ٍ خضیٌـِ وـاسی ,حذیـذُ ٍ لالٍیضوـاسی ،تشضىاسی ٍ خوىاسی سٍی ٍسلِ ّای فلضی  ،اًجام اًَاع
اتصاالت دس فلضواسی  ،ضٌاخت ٍ واس تا اتضاس تشلىـاسی ٍ سـین ،لحـین واسی سٍی سین ّای هسی ,تشسسی ،
هحاسثِ ٍ اًجام آصهایص اصَل الىتشیسیتِ ،ضٌاخت ٍ تىـاسگیشی اًـَاع دسـتگاُ ّـای اًذاصُ گیشی الىتشیىی،
تشسسی ػالین اختصاسی ً ،مطِ خَاًی ٍ ًمطِ وطی هذاسات الىتشیىیً ،ـصة ٍ سـین وـطی ٍسـایل حفاظتی
هذاسات الىتشیىی ،ضٌاخت ٍ ًصة ٍ واس تا لَلِ ّا ٍ داوت ّای هَسد هـصشف دس صـٌؼت تـشق ،سـین وـطی ٍ
ًـصة تجْیضات هذاسات پایِ  ،ضٌاخت ٍ هحاسثِ واتل ّای تجْیضات الىتشیىی  ،اًجام ػولیات واتل وطی واتل
ّـای پشٍتـَدٍس تـا ٍلتاط واس ٍ 0111لت  ،اتصال سشواتل ٍ هفصل تٌذی واتل ّای فطاس هتَسظ تا ٍلتاط واس 0111
ٍلت  ،تست ٍ ػیة یاتی واتل  ،ضٌاخت ٍ تشسسی هثاًی هاضیي ّای الىتشیىی ، ACساُ اًذاصی ٍ پالن خَاًی
الىتشٍهَتَسّای سِ فاص ، ACتشسسی ػولىشد _ ػیة یاتی ٍ تؼَیض لغؼات هىاًیىی الىتشٍهَتَسّای ، ACتـست
الىتشیىـی ٍ هىـاًیىی الىتشٍهَتَسّـای ، ACضـٌاخت ٍ تشسسی ػولىشد تجْیضات ساُ اًذاصی هاضیي ّای
الىتشیىی جشیاى هتٌاٍب ً ،مطِ وطی ٍ ًمطِ خَاًی هذاسات ساُ اًـذاصی تـا ولیذّای دستی ٍ وٌتاوتَس (دس
ضوای حمیمی ٍ فٌی) ،عشاحی هذاس لـذست _فشهـاى ٍ ساُ اًـذاصی الىتشٍهَتَسّـای ، ACساُ اًذاصی هَتَسّای
الىتشیىی آسٌىشٍى ته فاص ٍ سِ فاص دستی ٍ وٌتاوتَسی ً ،صة تجْیضات ٍ ساُ اًذاصی تاتلَّای الىتشیىی ،
ضٌاخت ٍ تشسسی ػولىشد لغؼات الىتشًٍیه تشآیذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
-0اًَاع هاضیي ّای الىتشیىی(ته فاص ٍ سِ فاص) AC
-8هٌثغ تغزیِ هتغیش(سِ فاص ٍ تىفاص) AC
-3تاتلَ ّای تشق
-4وٌتاوتَس
-5اًَاع سلِ تی هتال
-6فیَصّا
-7ولیذّا
-8خاصى ّا
-9هٌثغ تغزیِ
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-01اًَاع تشاًضیستَس
-00اًَاع سین اًذاصُ ّای هختلف
-08اًَاع واتل اًذاصُ ّای هختلف
ًَ-03اع هماٍهت اص Ω 0تاKΩ 1
-04تشاًسفَسهاتَس ٍلتاط 8
-05اًَاع ولیذّای هیٌیاتَسی
-06اًَاع ولیذّای حفاظت جاى

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
سضتِ تشق صٌؼتی یىی اص گشایص ّای سضتِ تشق است .دس ایي سضتِ ٌّشجَیاى تِ صَست تخصصی دس صهیٌِ
ساُ اًذاصی اًَاع الىتشٍهَتَسّای سِ فاص ٍ تىفاص ٍ تِ صَست دستی ٍ اتَهاتیه ،ضٌاخت ٍ تشسسی اًَاع واتلّا ٍ
واتلوطی صٌؼتی ٍ ساُ اًذاصی خغَط تَلیذ تِ صَست اتَهاسیَى صٌؼتی تا استفادُ اصّ PLCای صٌؼتی آضٌا
هیضًَذ.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
اهشٍصُ تا تَسؼِ صٌایغ وَچه ٍ تضسي دس وطَس ،فشصت ّای ضغلی صیادی تشای هٌْذسیي تشق فشاّن ضذُ است
ٍاگش هی تیٌین وِ تا ایي ٍجَد تؼضی اص فاسؽ التحصیالى ٍ آهَصش دیذگاى تشلىاس صٌؼتی دس هشاوض فٌی ٍ حشفِ ای
ایي سضتِ تیىاس ّستٌذ ،تِ دلیل ایي است وِ ایي افشاد یا فمظ دس تْشاى دًثال واس هی گشدًذ ٍ یا دس دٍساى
تحصیل تِ جای یادگیشی ػویك دسٍس ٍ دس ًتیجِ وسة تَاًایی ّای الصم ،تٌْا ٍاحذّای دسسی خَد ساگزساًذُ
اًذ .عثك ًظش واسضٌاساى ٍ هتخصصاى اًشطی دس وطَس،تا تَجِ تِ ًیاص فضایٌذُ تِ اًشطی دس جْاى وًٌَی ٍ ّوچٌیي
ًشخ سضذ اًشطی الىتشیىی دس وطَس ،ساالًِ تایذ حذٍد  0511هگاٍات تِ ظشفیت تَلیذ وطَس افضٍدُ ضَد وِ ایي
ًیاص تِ احذاث ًیشٍگاّْای جذیذ ٍ ّوچٌیي فاسؽ التحصیالى هتخصص تشق ٍ لذست داسد .فشصت ّای ضغلی یه
هٌْذس تشق ٍ یا تشلىاس صٌؼتی هاّش تسیاس گستشدُ است چَى دس ّش جا وِ یه هجوَػِ ػظیوی اص صٌؼت
هٌْذسی هثل واسخاًِ سیواى ،خَدسٍساصی ،رٍب آّي ٍ ٍ ...جَد داضتِ تاضذ ،حضَس یه هٌْذس تشق ضشٍسی
است.
آیٌذُ شغلي برقکار صٌعتي:
ـ اضتغال دس ًیشٍگاُّا ٍ ضشوتّای تَلیذ ٍ اًتمال ٍ تَصیغ ًیشٍی تشق
ـ فؼالیت دس صهیٌِ سینوطی ساختواىّا
ـ سین پیچی تشاًسفَسهاتَسّای فطاس ضؼیف
ـ سشٍیس ٍ تؼویش ٍسایل خاًگی الىتشیىی
ـ فؼالیت دس تواهی واسگاُّا ٍ واسخاًجات صٌؼتی

معرفی دوره های آموزشی

نام حرفه آموزشی :
برقکار صنعتی درجه 2

معرفی دوره های آموزشی

نام حرفه آموزشی :
برقکار صنعتی درجه 2

