معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي آراى ٍبیذگل

ًام دٍرُ آهَزشي هشبک كار

كذ هلي استاًذارد 731720190170001

طَل دٍرُ آهَزشي 390ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

آراى ٍبیذگل-بلَارعاهلي -خیاباى پاسذاراى

20925745

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذالل :هيضاى تحصيالت (پاياى دٍسُ ساٌّوايي)پاياى دٍسُ هتَسطِ اٍل
حذالل تَاًايي جسوي ٍ رٌّي  :داضتي سالهت كاهل جسواًي ٍ سٍاًي
هْاستْاي پيص ًياص ً :ذاسد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
هطثك كاس چَب اص هطاغل ٍاتستِ تِ حشفِ ّاي صٌايع چَب هي تاضذ كِ فشد ضوي كسة هْاست ّاي الصم دس
طشاحي ٍ ساخت كاسّاي هطثك هي تَاًذ ًسثت تِ ساُ اًذاصي كسة ٍ كاس ٍ فشٍش هحصَالت خَد دس تاصاس الذام
ًوايذ
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هشخصات عوَهي شغل :
هطثك كاس ضغلي است دس حَصُ صٌايع چَب كِ ٍظايف تكاسگيشي ًكات حفاظت ٍ ايوٌي  ،تكاسگيشي هَاد ٍ
هصالح هطثك كاسي ،طشاحي هطثك ،تكاسگيشي اتضاس دستي ٍ دستي تشلي دسٍدگشي ،اتصال لطعات هطثك،
تكاسگيشي هاضيي ّاي عوَهي دسٍدگشي ،اًتمال طشح هطثك تش سٍي چَب ،تختِ سِ اليي فلض ،تشضكاسي تا كواى
اسُ ،هًَتاط ٍ ًصة لطعات تَسيلِ چسة ٍ اًَاع يشاق ،پشداخت ٍ سًگ كاسي هطثك ،ساخت پشٍطُ هطثك ٍ
تاصاسياتي ايٌتشًتي سا دس تش داضتِ ٍ تا هطاغل هعشق كاس چَب ،هٌثت كاس ،هٌثت هعشق كاس ٍ خاتن كاس دس استثاط
هي تاضذ

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
هجوَعِ اي تا تعذاد دٍس 3000تا 6000دٍس دس دليمِ تا حشكت صاٍيِ اي -هاضيي كف سًذتِ عشض 30تا 40
ساًتيوتش -هاضيي كف سًذتِ عشض 60ساًتيوتش -هاضيي گٌذگي تِ عشض 30تا 40ساًتيوتش -هاضيي گٌذگي
تِ عشض 60ساًتيوت-هاضيي تْيِ ٍ لطع كي دٍتلثشاي لطش دٍتلْاي 6–8–10–12 -15هيليوتش 7-كپسَل
آتطٌطاًي هخصَظ حشيك ًاضي اص چَب ٍ هَاد ضيويايي عذدَّاكص يك فاص ٍ سِ فاصتا لذست هكص كافي
عذدهاضيي اسُ ًَاسي لطش فلكِ 40ساًتيوتش-هاضيي اسُ ًَاسي لطش فلكِ 60ساًتيوتش-هاضيي اسُ ًَاسي لطش
فلكِ 80ساًتيوتش-1دستگاُ تيغ تيضكي سًذُ سٍهيضي تشاي تيغِ ّاي تِ طَل تا 600هيليوتش -هاضيي هكٌذُ
سياسكيسِ داس تا لَلِ خشطَهي تا حجن هكص -10003هاضيي سٌثادُ ًَاسي لذست هَتَس 2تا 5/6اسة ،دٍس
تسوِ 1000تا 3000دٍس دس دليمِ-هاضيي سٌثادُ عوَدي عشض سٌثادُ كاسي تا 300هيليوتش -هاضيي
سٌثادُ ديسكي لذست هَتَس 5/1تا 3كيلَ ٍات ،لطش صفحِ 300تا 500هيليوتش-هاضيي سٌثادُ غلطكي عشض
كاسگيش 500تا 1100هيليوتش ،ضخاهت تشداضت اص سطح كاس تا 2هيليوتشدستگاُ ٍيذئَتشاي ًوايص فيلن ّاي
ٍيذئَيي تْيِ ضذُ دس صٌايع چَب-تلَيضيَى سًگي تشاي ًوايص فيلن ّاي ٍيذئَيي تْيِ ضذُ دس صٌايع چَب
دستگاُ اپك تشاي ًوايص عكس ّاي فٌي صٌايع چَب-اسُ گشد ًجاسي)دستگاُ اسُ هجوَعِ اي تشلي دستي
ظشفيت تشش 50تا 80هيليوتش 2عذد ( فاسسي تش-دستگاُ اسُ هجوَعِ اي تشلي پايِ داس سٍهيضي تا لطش تيغِ تا
300هيليوتشگيشُ هاضيي هتِ تشاي هاضيي هتِ پايِ داس ٍ ستًَي-كپسَل آتص ًطاًي هخصَظ حشيك ًاضي اص
چَب ٍ هَاد ضيويايي َّاكص يك فاص ٍ سِ فاصتا لذست هكص كافي -دستگاُ اسُ هطثك تشي

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
فشد هي تَاًذ تا ضشكت دس دٍسُ ّاي هعشق كاس چَب -هٌثت كاس چَب --دسٍدگش كاتيت ساص چَتي تِ تكويل
هْاست خَد تپشداصد

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
كاسآهَصاى هي تَاًٌذ تا گزساًذى ايي سضتِ تاتلَّا ي خطي ٍ تصَيشي هطثك ضذُ ٍ ٍسايل كاستشدي  ،هصٌَعات
چَتي ٍ تضئيٌي سا تِ تاصاس عشضِ كٌٌذ ّوچٌيي تَليذ اًَاع تاتلَّاي خطي ٍتصَيشي ٍ ٍسايل تضئيٌي ٍكاستشدي
دس تاصاس كاس-كاسگاّْا ٍّوكاسي تا صٌعت دسٍدگشي
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