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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
افزاد هتقاضی شزکت در ایي دٍرُ آهَسشی باید اس سالهت کاهل جسوی ٍ رٍاًی بزخَردار باشٌدّ .ن چٌیي حداقل
هیشاى تحصیالت بزای شزکت در ایي دٍرُ آهَسشی پایاى دٍرُ راٌّوایی هی باشد.

اهویت حرفه هورد نظر :
اهزٍسُ اّویت بزق ٍ اًزصی الکتزیکی آًقدر ٍاضح ٍ ٍ هبزّي است کِ تقزیباً سًدگی بدٍى آى اهکاى پذیز ًوی
باشد ٍ کوتز جایی پیدا هی شَد کِ بِ ایي اًزصی ًیاس ًباشد  .لذا فزاگیزاى ایي حزفِ آهَسشی قادرًد ّن در
هجوَعِ ّای صٌعتی ٍ ّن بصَرت آساد هشغَل بکار شًَد.
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هشخصات عووهي شغل :
بزقکار صٌعتی درجِ  3فزدی است کِ پس اس گذراًدى دٍرُ آهَسشی السم بتَاًد اس عْدُ سین کشی تجْیشات
الکتزیک هدارّای پایِ ٍ هدارّای حفاظتی  ،کار با کابل ٍ تزاًسفَرهاتَر تکفاس  ،راُ اًداسی هَتَرّای آسٌکزٍى
سِ فاس ٍ تکفاس ٍ ّوچٌیي ًصب تجْیشات ٍ راُ اًداسی تابلَّای الکتزیکی فشار ضعیف بزآید.

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
اًَاع هتِ ّا – سین – تزهیٌال شوش یا شیٌِ – کلیدّا – کٌتاکتَرّا – شصتی ّا ٍ ٍسایل حفاظتی اس جولِ
هَاد هصزفی پزاّویت ایي شغل هی باشدّ .وچٌیي دستگاُ دریل  ،اًَاع آچارّا ٍ هَاد هصزفی پزاّویت در
بزقکاری –دستگاُ خن ٍ پزس ّیدرٍلیک – فزم تابلَ ٍ  ...اس تجْیشات هْن ایي شغل هی باشد.

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
شزکت در دٍرُ آهَسشی بزقکار صٌعتی درجِ ٍ 3سپس شزکت در دٍرُ آهَسشی هًَتاصکار تابلَّای بزق ٍ
 PLCبوٌظَر تکویل هْارت السم ٍ ّوچٌیي کارآهَسی در هحیط کار ٍاقعی کوک هی کٌد فزد اس لحاظ هْارتی
هْارت السم جْت ایي شغل را فزاگیزد.

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
ایي شغل ٍ سایز هشاغلی کِ با اًزصی الکتزیکی سزٍکار دارًد اهزٍسُ دارای باسار کار هٌاسبی هی باشٌد ٍ بگًَِ
ای کِ کَچکتزیي هکاًْا ًیش اسایي اًزصی استفادُ هی ًوایٌد ٍ ًاسهٌد خدهات بزقکاری هی باشٌد ٍ با پیشزفت
رٍسافشٍى تکٌَلَصی اّویت ایي رشتِ رٍس بِ رٍس بیشتز هی شَد.
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