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هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي آراى ٍبیذگل

ًام دٍرُ آهَزشي ًصب ٍراُ اًذازي ٍتعویر پکیج شَفاش گازي

كذ هلي استاًذارد 712620090010031

طَل دٍرُ آهَزشي 100ساعت

آدرس هركس

تلفي هركس

آراى ٍبیذگل-بلَارعاهلي-خیاباى پاسذاراى

20925745

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذالل هیساى تحصیالت:پایاى دٍرُ هتَسطِ اٍل(پایاى دٍرُ راٌّوایی)
حذالل تَاًایی جسوی ٍرٌّی:سالهتی کاهل جسوی ٍرٌّی
هْارت ّای پیش ًیاز:داراتَدى گَاّیٌاهِ شایستگی(ًصة،راُ اًذازی ٍتعویر سیستن ّای تثادل حرارت)

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ًصة ،راُ اًذازی ٍ تعویر پکیج شَفاش گازی،یک تخش هستمل از تاسیسات گرهایشی از رشتِ تاسیسات حَزُ
صٌعت هی تاشذ.درایي تخش،آهادُ سازی ٍسایل ٍتجْیساتً،صة ٍراُ اًذازی،تست ٍ آزهایش عولکرد،سرٍیس
ًٍگْذاری،عیة یاتی ٍرفع عیَب پکیج ّای شَفاش گازی هحفظِ احتراق تاز(دیَاری ٍزهیٌی)،هحفظِ احتراق
تستِ ٍ چگالشی اًجام هی گیرد.
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هشخصات عوَهي شغل :
استاًذارد آهَزشی(ًصة ،راُ اًذازی ٍتعویر پکیج شَفاش گازی) یکی از شایستگیْای شااهِ گرهاایش از رشاتِ
تاسیسات حَزُ صٌعت هی تاشذ کِ از عْذُ کارّای-1آهادُ سازی ٍسایل ٍتجْیسات جْات ًصاة ٍ راُ اًاذازی
پکیج شَفاش گازیً-5صة ٍراُ اًذازی پکیج شَفاش گازی -3سرٍیس ًٍگْذاری،عیة یاتی ٍرفاع عیاَب پکایج
شَفاش گازی ٍ -0تویسکردى هحَطِ کار درپکیج ّای شَفاش گازی هحفظِ احتراق تاز-تساتِ ٍچگالشای تار های
آیذ.ایي شایستگی تا هشاغل ًصاب،راُ اًذاز ٍتعویر کار در تاسیسات گرهایش در ارتثاط است.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
دستگاُ آًالیسٍر-سختی گیر-صافی عثَر گاز-عایك حرارتی-کلکتَر ٍلَازم جاًثی-کیات ساختی ساٌج-لاَازم
ٍلطعات جاًثی پکیج شَفاش گازی چگالشی-لَازم ٍلطعات جاًثی پکیج شَفاشگازی هحفظِ احتراق تاز دیاَاری-
لَازم ٍلطعات جاًثی پکیج شَفاش گازی هحفظِ احتراق تاز زهیٌی-لَازم ٍلطعات جاًثی پکیج شَفاش گازی هحفظِ
احتراق تستِ-کالُ ایوٌی-عیٌک ایوٌی-دستکش ایوٌی-لثاس کار-هاسک دٌّی-کفش ایوٌی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
فرد هی تَاًذ تا شرکت در دٍرُ ّای لَلِ کشً،صاب یا تعویرکارسیستن ّای گرهایشی-هثحث  10همررات هلی
ساهتواى-هثحث 11همررات هلی ساهتواى-هثحث 19همررات هلی ساهتواى-هثحث17همررات هلی ساهتواى-
ًشریِ 151سازهاى هذیریت ٍترًاهِ ریسی تِ تکویل هْارت هَد تپردازد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
تا تَجِ تِ پیشرفت تکٌَلَشی ٍ استفادُ از پکیج جْت تاهیي گرهایش ساهتواى ایي شغل دارای هسایا ٍ آیٌذُ
هَتی هیثاشذ.
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