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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذالل هیشاى تحصیالت:پایاى دٍرُ راٌّوائی
حذالل تَاًایی جسوی:سالهت کاهل جسواًی ٍرٍاًی
هْارت ّای پیش ًیاسایي استاًذاردً:ذارد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تزلکاراى صٌعتی ،هَتَرّای الکتزیکی ٍ سایز ٍسایل ٍ تجْیشات الکتزیکی در ساختواى ّا ٍ هزاکش صٌعتی
راًصة،تٌظین،راُ اًذاسی ٍ تعویز ٍ ًگْذاری هی کٌٌذ.
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هشخصات عوَهي شغل :
تزق کار صٌعتی درجِ 5کسی است کِ پس اس گذراًذى دٍرُ ّای آهَسشی السم تتَاًذ اس عْذُ سین کشی ًٍصة
تجْیشات هذارّای الکتزیکی پایِ ٍهذارّای حفاظتی،کار تا کاتل ّای تا ٍلتاص 1کیلَ ٍلت،کار تا تزاًسفَرهاتَرّای
تک فاس،راُ اًذاسی هَتَرّای آسٌکزٍى سِ فاس ٍ تک فاس تا کلیذّای دستی ٍ تا کٌتاکتَرّاً،صة تجْیشات ٍراُ
اًذاسی تاتلَّای الکتزیکی فشار ضعیف ٍ کار تا رلِ ّای لاتل تزًاهِ ریشی تز آیذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
هحفظِ تاتلَّای تزق در اتعاد هختلف-دستگاّْای اًذاسُ گیزی تاتلَیی ٍسیار-شیٌْای هسی در سایشّای
هختلف-فیَس هیٌیاتَری 3فاس ٍتکفاس-آهپزاص هختلف-سین در سایشّای هختلف-کاتل-کٌتاکتَر-تی هتال -رلِ
کٌتزل تار-رلِ کٌتزل فاس-اًَاع شستیْای استارت ٍاستَى-تزهیٌال -لیچی کاتل تزی -پزس کاتلشََّ-یِ-
اًثزدست-سین چیي -سین لخت کي-پیچ گَشتی-فاسهتز-الهپْای سیگٌال-فاسهتز-هیش تا گیزُ فلشکاری-ریل
فیَس هیٌیاتَری-ارُ-لالٍیش ٍحذیذُ-داکت-تزاًس  -CTفلَتزسَیچ-پزشزسَیچ-هیکزٍسَیچ-تزهَستات-
سیستن کاهپیَتز-لَگَ ّوزاُ تا کارتْای افشایشی ٍ هتعلمات-هتز

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
فزد هی تَاًذ تا شزکت در دٍرُ ّای هًَتاصکار ٍ ًصاب تاتلَّای الکتزیکی-تعویزکار هاشیٌْای الکتزیکی-
تعویزکاراتشار تزلی صٌعتی-تزلکار ساختواى -هًَتاصً،صة ٍ راُ اًذاسی تاتلَّای فزهاى هَتَری ٍ اصالح ضزیة
لذرت تِ تکٌیل هْارت خَد تپزداسد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
تا تَجِ تِ سال رًٍك تَلیذ درصَرت حوایت اس صٌعتگزاى ٍضعیت تسیارهطلَتی ایي شغل داشتِ ٍ خَاّذ داشت.
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نام حرفه آموزشی :برق کار صنعتی

