اداره کل آموزش فنی و حرفه
ای استان خوزستان

بسته معرفی دوره های
آموزشی مرکز شماره  13شوش
– سال 1398

آشٌایی با شغل :برقکار صٌعتی
کذ هلی آهَزش شغل 741220050010001:

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر :زاضا ثٛزٖ ؾیىُ
– 2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ا٘ٛاع ٔٛسٛضٞبی اِىشطیىی-زؾشٍبٟٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی-وّیسٞبی نٙعشی-ضِه ٝثط٘بٔهٝ

ثطق وبض نٙعشی ٔی سٛا٘س ثب سٛج ٝث ٝحٛظ ٜسرههی ذٛز زض وّی ٝوبضذب٘ٞ ٝب ٔ ٚطاوع نٙعشی،

دصیط

أبوٗ ازاضی ،سجبضی ٔ ٚؿى٘ٛی وبض وٙسٞ .طچ ٝزض وبضـ ٔبٞطسط ثبقس ،أىبٖ ٚضٚز ث ٝدطٚغٜ

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:

ٞبی ثعضي ثطای ا ٚثیكشط ٔی قٛز .ثؿیبضی اظ ثطق وبضاٖ ث ٝنٛضر ٔؿشمُ وبض وطز ٚ ٜثطای

وبضآٔٛظ ثطای اضسمبی زض ایٗ ایٗ ضقشٔ ٝیشٛا٘س زض زٚض ٜثطلىبض نٙعشی زضجه 1 ٝیهب

ذٛز وؿت  ٚوبضی ضا ث ٝضا ٜا٘ساذش ٝا٘س.
ثب سٛج ٝث٘ ٝیبظ ٕٞیكٍی ث ٝنٙعز ثطق زض ٔهبضف ذبٍ٘ی ،ازاضی ،سجبضی  ٚنٙعشیٔ ،ی سٛاٖ

ازأ ٝسحهیُ زض زا٘كٍب ٜزض ضقش ٝثطق الساْ ٕ٘ٛز.
ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

ث ٝایٗ ٘شیج ٝضؾیس و ٝثطای ثطق وبضاٖ نٙعشی ثبظاضوبض ذٛثی ٚجٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ آیٙسٜ

أطٚظ ٜثب سٛؾع ٝنٙبیع وٛچه  ٚثعضي زض وكٛض ،فطنزٞبی قغّی ظیبزی ثطای ٔشرههیٗ

قغّی ٔٙبؾجی دیف ضٚی آٟ٘ب ٔی ثبقس .اِجشٔ ٝؿّٓ اؾز ٞطچ ٝثطق وبض ٔشرهم سط  ٚثب

ضقش ٝثطق فطا ٓٞقسٜاؾز  .ثطق نٙعشی فمظ زض نٙعز  ٚسبثّٞٛبی ثطق وبضثطز٘ساضز.عالٜٚ

سجطث ٝسط ثبقس ،وبض ثب ویفیز سطی ا٘جبْ زٞس  ٚثطذٛضز ٔٙبؾجی ثب ٔكشطیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ زاقشٝ

ثط وبضثطزٞبی نٙعشی ،ایٗ سرهم زض ثطق ؾبذشٕبٖ  ٚسبؾیؿبر  ٓٞوبضثطزٞبی ظیبزی

ثبقس ،فطنز ٞبی قغّی ثٟشطی ثطای اٚ ٚجٛز ذٛاٞس زاقز  ٚیب زض وبضذٛز دیكطفز ذٛثی

زاضز .ثطق نٙعشی دیف ٘یبظ ذیّی اظ سرههٟبی ثطلی زیٍط اؾز.حیغٞ ٝبیی ٔثُ

ذٛاٞس وطز.

اسٔٛبؾی ٖٛنٙعشیٛٞ،قٕٙس ؾبظی،سبثّٞٛبی ثطق  ٚحشی ضٚقٙبیی .غیط ٕٔىٗ اؾز قرهی

هشخصات عوَهی شغل :
ثطلىبض نٙعشی اظ قغُ ٞبی حٛظ ٜثطق ٔی ثبقس.ایٗ قغُ قبیؿشٍی ٞبی وبض ثب
لغعبر دبیٚ ٚ ٝؾبیُ ا٘ساظٌ ٜیطی اِىشطیىی ٘هت  ٚضا ٜا٘ساظی ٔٛسٛضٞبی اِىشطیىی
 ACثب وّیسٞبی زؾشی  ٚوٙشبوشٛضٞب ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی ضِ ٝثط٘بٔ ٝدصیط LOGOثب زؾشٛضار
دبی٘ٛٔ ٚ ٝشبغ ٘ ٚهت سبثّٞٛبی فطٔبٖ ٔٛسٛضی ضا قبُٔ ٔی قٛز .ایٗ قغُ ثب ٔكبغّی
ٔب٘ٙس ٔ٘ٛشبغ وبض ٘ ٚهبة سبثّٞٛبی اِىشطیىی  ٚسعٕیطوبض ٔبقیٗ ٞبی اِىشطیىی زض
اضسجبط اؾز.
طَل دٍرُ آهَزشی520:ؾبعز (170ؾبعز سئٛضی  350ٚؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ آهَزشی:

ثس ٖٚاعالعبر ثطق نٙعشی ثشٛا٘س ٔشرههی زضحٛظ ٜاسٔٛبؾی ٖٛنٙعشی ثبقس.حشی
زٚؾشب٘ی و ٝزض حٛظٛٞ ٜقٕٙس ؾبظی ؾبذشٕبٖ فعبِیز ٔی وٙٙس ث ٝیىؿطی اعالعبر زض
ایٗ ظٔی٘ ٝٙیبظ زاض٘س

آشٌایی با شغل :سعٕیطوبض زؾشٍبٟٞبی ؾطزوٙٙس ٜذبٍ٘ی  ٚسجبضی
کذ هلی آهَزش شغل 712720090200001:

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
سجٟیعار جٛقىبضی ٌبظ-سجٟیعار سعٕیطٚؾبیُ ؾطزوٙٙس ٜقبُٔ ٌیج قبضغ ،دٕخ ٚویهْٛ
ِٛٔ،شی ٔشط زیجیشبَ -یرچبَ.فطیعض  -...ٚسجٟیعار وبُٔ قبضغ ٌبظ

ایٗ قغُ ثب ٔكبغّی اظ لجیُ ٘هبة ٚسعٕیط وِٛطٞبی ٌبظی دٙجط ٜای ٚاؾذیّز ٘ ،هبة ٚ

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:

سعٕیطوبض ؾطزذب٘ٞ ٝبی فطی٘ٛی زض اضسجبط اؾزٕٞ .چٙیٗ زض حٛظ ٜی ؾبذشٕبٟ٘بی فبلس

وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی زض نٛضر سٕبیُ جٟز اضسمبی زا٘ف ٟٔ ٚبضر ٞبی

ؾیؿشٓ سٟیٛیٔ ٝغجٛع ٔطوعی زاضای وبضثطی ٔؿى٘ٛی  ٚسجبضی وبضثطز زاضزٟٔ .بضر

سرههی ٔی سٛا٘ٙس زض زٚضٞ ٜبی دیكطفش ٝسطی سحز عٛٙاٖ زٚض٘ ٜهت ٚسعٕیط وِٛطٞبی

آٔٛذشٍبٖ ایٗ زٚض ٜآٔٛظقی ٔیشٛا٘ٙس اثشسا زض ٕ٘بیٙسٌیٟبی ٔجبظ قطوشٟبی ٔعشجط سِٛیس

ٌبظی دٙجط ٜای ٚاؾذیّز٘ -هت  ٚسعٕیط ؾطزذب٘ ٝفطی٘ٛی  ٚزض آذط ٟٔبضسٟبی سعٕیطوبض

وٙٙس ٜیرچبَ  ٚفطیعض ،آثؿطز وٗ  ٚوِٛط ٌبظی ٔكغ َٛثىبضق٘ٛس  ٚزضآیٙس ٜثب وؿت سجطثٚ ٝ

چیّط  ٚزؾشٍبٟٞبی ثطٚزسی نٙعشی ضا وؿت ٕ٘بیٙس

زضیبفز ٔجٛظٞبی الظْ ٘ؿجز ث ٝسبؾیؽ ٕ٘بیٙسٌی ٔجبظ زض ثركٟبی سعٕیطار  ٚفطٚـ

ٍ.ضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

ٔحهٛالر فٛق الساْ ٕ٘بیٙس.

ثب سٛج ٝثٌ ٝؿشطزٌی اؾشفبز ٜاظ یرچبَ ،فطیعض ،وِٛطٌبظی  ٚآثؿطزوٗ ِ ٚع ْٚا٘جبْ

هشخصات عوَهی شغل :

سعٕیطار ایٗ زؾشٍبٟٞب ،آیٙس ٜوبضی ثؿیبض ذٛثی ثطای ایٗ قغُ ٔشهٛض اؾز( ثب سٛج ٝثٝ

سعٕیطوبض زؾشٍبٞ ٜبی ؾطزوٙٙس ٜذبٍ٘ی  ٚسجبضی قغّی اظ قبذ ٝؾطٔبیف زض اثطحطفٝ
سأؾیؿبر ثٛز ٜو ٝقبیؿشٍیٟبی
 .1ا٘جبْ اسهبالر ِٞ ِٝٛبی ٔؿی ،آِٔٛیٙیٔٛی  ٚدالؾشیىی  .2ا٘جبْ اسهبالر ٔساضٞبی ثطلی ٚ
ثطزٞبی اِىشط٘ٚیىی
زؾشٍبٞ ٜبی ؾطزوٙٙس .3 ٜا٘جبْ قبضغ ٌبظ ؾیىُ سجطیس  .4ضا ٜا٘ساظی  ٚوٙشطَ ٔساضار ثطلی
 ٚثطز اِىشط٘ٚیىی
ؾیؿشٕٟبی ؾطزوٙٙس .5 ٜسجسیُ ؾیؿشٕٟبی ٔرطة الی ٝاظٖ ث ٝؾیؿشٕٟبی غیطٔرطة زض
ؾطزوٙٙسٞ ٜب  .6 ٚعیت یبثی
 ٚضفع عیٛة زؾشٍبٞ ٜبی ؾطزوٙٙس ٜذبٍ٘ی  ٚسجبضی ضا زاضا ٔی ثبقس .ایٗ قغُ ثب ٔكبغُ
سأؾیؿبر سجطیس  ٚسٟٛیٔ ٝغجٛع زض اضسجبط اؾز.
طَل دٍرُ آهَزشی 450:ؾبعز (136ؾبعز سئٛضی  314ٚؾبعز عّٕی )

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر :زاضا ثٛزٖ ؾیىُ
–2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی

ٚجٛزسمبضبی ٔٙبؾت جٟز ثجز ٘بْ زضوطاوع آٔٛظقی ٘كبٍ٘ط ٚضیز ٔٙبؾت اقشغبَ زض
ثبظاض وبض ایٗ حطفٔ ٝی ثبقس)

آشٌایی با شغل :تعویر ٍسایل گازسَز خاًگی
کذ هلی آهَزش شغل 712720090080001:

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی زض نٛضر سٕبیُ جٟز اضسمبی زا٘ف ٟٔ ٚهبضر ٞهبی
سرههی ٔی سٛا٘ٙس زض زٚضٞ ٜبی دیكطفش ٝسطی سحز عٛٙاٖ زٚض ٜسعٕیط وهبض آثٍهطٔىٗ
زیٛاضی -سعٕیطار دىیج قٛفبغ ٌبظی ٕٞ ٚچٙیٗ ٟٔبضر سعٕیطوبض ٔكعُ ٌبظؾٛظ ضا وؿت

آٔٛظـ سعٕیطار ٚؾبیُ ٌبظؾٛظ ث ٝزِیُ حجٓ ثبالی اؾشفبز ٜاظ ایٗ ٚؾبیُ ثؿیبض ٔٛضز سٛجٝ

ٕ٘بیٙس

اؾز  ٚقغّی دطزضآٔس زض قبذ ٝسعٕیطار ٔی ثبقس.إٞیز ایٗ ضقش ٝث ٝایٗ زِیُ اؾز و ٝثٝ

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

عٛض ٔؿشمیٓ ثب ظ٘سٌی ا٘ؿبٟ٘ب اضسجبط زاضز  ٕٝٞ ٚی افطاز ضٚظا٘ ٝثب ایٗ ٔم ِٝٛؾط  ٚوبض زاض٘س.

ٟٔبضر آٔٛذشٍبٖ ایٗ حطف ٝآٔٛظقی ٔیشٛا٘ٙس زض ٚاحس ٞبی نٙفی سعٕیط ٚؾبیُ

سعٕیطوبض ٚؾبیُ ٌبظ ؾٛظ ذبٍ٘ی ثبیس ثشٛا٘س اظ عٟس٘ ٜمك ٝوكی ذغٛط ٌبظ  ٚلغع ٝوبض،

ٌبظؾٛظ  ٚزض نٛضر سىٕیُ ٟٔبضر زض وبضذب٘جبر ؾبظ٘سٚ ٜؾبیُ ٌبظؾٛظ جصة

اسهبالر لغعبر فّعی ،اسهبالر ِٞ ِٝٛب ،ؾیٓ وكی ٘ ٚهت ٔساض ٌبظ٘ ،هت  ٚضا ٜا٘ساظی

ثبظاض وبض ق٘ٛس .ثعّز ایٙى ٝایٗ قغُ ثیكشط زض ظٔبٖ ثطٚزر ٛٞا  ٚزض فه َٛؾطز

ٚؾبیُ ٌبظ ؾٛظ ذبٍ٘ی  ٚعیت یبثی  ٚضفع عیٛة ٚؾبیُ ٌبظؾٛظ ذبٍ٘ی ثطآیس.

ثبظاض وبض ذٛثی زاضز ،دیكٟٙبز ٔیٍطزز جٟز زؾشیبثی ث ٝاقشغبَ وبُٔ سط ٟٔ ،بضسی

سىٕیّی ثطای فهٌ َٛطْ ٔب٘ٙس تعمیر کولرهای گازی فرا گرفته شود.
هشخصات عوَهی شغل :
سعٕیط ٚؾبیُ ٌبظؾٛظ ذبٍ٘ی ،قغّی زض حٛظٌ ٜبظضؾب٘ی اظ ضقش ٝسأؾیؿبر ٔیجبقس و ٝاظ
عٟس ٜقبیؿشٍی ٞبی ٘مك ٝوكی ذغٛط ٌبظ  ٚلغع ٝوبض ،اسهبالر لغعبر فّعی ،اسهبالر
ِٞ ِٝٛب ،ؾیٓ وكی ٘ ٚهت ٔساض ٌبظ٘ ،هت  ٚضا ٜا٘ساظی ٚؾبیُ ٌبظ ؾٛظ ذبٍ٘ی  ٚعیت یبثی ٚ
ضفع عیٛة ٚؾبیُ ٌبظؾٛظ ذبٍ٘ی ثطٔی آیس .ایٗ قغُ ثب ٔكبغُ جٛقىبض ٌبظ ٘ ٚهبة ٚؾبیُ
ٌبظ ؾٛظ ذبٍ٘ی زض اضسجبط ٔی ثبقس.
.طَل دٍرُ آهَزشی 210 :ؾبعز ( 61ؾبعز سئٛضی  149ؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر :زاضا ثٛزٖ ؾیىُ
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
سجٟیعار جٛقىبضی ٌبظ-اجبق ٌبظ-ثربضی ٌبظؾٛظ

آشٌایی با شغل :سعٕیطوبض ؾرز افعاض سّفٗ ٕٞطاٜ
کذ هلی آهَزش شغل 742120030190002:

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ّ٘فٗ ٕٞطاِٛٔ -ٜشی ٔشطِٛ -ح)ٔیىطٚؾىٛح(-اؾیّٛؾىٛح

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی زض نٛضر سٕبیُ جٟز اضسمبی زا٘ف ٟٔ ٚهبضر ٞهبی
سرههی ٔی سٛا٘ٙس زض زٚضٞ ٜبی ٘طْ افعاض ٘یع قطوز وٙٙهس  ٚزض ضقهشٞ ٝهبی وهبضزا٘ی

ضقش ٝسعٕیط سّفٗ ٕٞطا ٜسطویجی اظ ضقشٞ ٝبی ٔربثطار ،اِىشط٘ٚیه  ٚوبٔیذٛسط ٟٔ ٚبضسٟبی

ٚوبضقٙبؾی اِىشط٘ٚیه ازأ ٝسحهیُ زٙٞس

ذبل سعٕیطاسی اؾز .ثب سٛج ٝث ٝضقس ضٚظ افعٌ، ITٖٚؿشطـ نعٛزی قجىٔ ٝربثطار

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

ؾیبض ،فطاٌیط قسٖ اؾشفبز ٜاظ سّفٗ ٕٞطا٘ ٚ ٜیبظ ث٘ ٝهت  ٚاؾشفبز ٜاظ ٘طْ افعاضٞبی وبضثطزی
 ٚسِٛیس ٞطچ ٝثیكشط ا٘ٛاع ٔسَ ٞبی ٌٛقی ثب أىب٘بر ِٛ ٚاظْ جب٘جی ذبل٘ ،یبظ ث ٝذسٔبر
دؽ اظ فطٚـ سّفٗ ٕٞطا ٜضٚظ ث ٝضٚظ ثیكشط ٔیٌطزز ث٘ ٝحٛی و ٝعجك آٔبض اضائ ٝقس ٜسب ؾبَ
 1390سعساز ذغٛط سّفٗ ٕٞطا ٜث ٝؾ ٝثطاثط افعایف ذٛاٞس یبفز و ٝذٛز ٘كبٖ زٙٞسٜ
ٌؿشطـ ایٗ حطف ٝزض آیٙس ٜاؾز .
زض ٟ٘بیز ثطای ٚضٚز ث ٝایٗ حطف ٝث ٝیمیٗ ٔیسٛاٖ ٌفز ٌصضا٘سٖ زٚضٞ ٜبی ٟٔبضسی اؾشب٘ساضز
ٕٞب٘ٙس زٚضٞ ٜبی ٟٔبضر ؾبظٔب٘ی فٙی حطف ٝای اِعأی ٔی ثبقس.

ٕٞب٘غٛض ؤ ٝی زا٘یٓ ضٚظ ث ٝضٚظ ث ٝسعساز وبضثطاٖ ٌٛقی ٞبی ٛٞقٕٙس افعٚزٔ ٜیقٛز ٚ
ٔغٕئٗ ثبقیس و ٝایٗ ٔؿئّٞ ٝیچٛلز ٔشٛلف ٕ٘یقٛز .ثب افعایف سعساز ٌٛقی ٞبیی وٝ
وبضثطاٖ اظ آٖ ٞب اؾشفبزٔ ٜیوٙٙس ،ضیؿه ثطٚظ ٔكىُ زض آٖ ٞب ٘ ٚیبظ دیسا وطزٖ ث ٝسعٕیط
 ٓٞثیكشط ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ث ٝثیبٖ زیٍط ضٚظ ث ٝضٚظ قبٞس افعایف سمبضبی سعٕیطار ٔٛثبیُ
ٞؿشیٓ.زض ٔٛضز ٔعایبی ایٗ قغُ وبفی اؾز ثسا٘یٓ و ٝثطای قطٚع ٞط وبضی زض ثبظاض آظاز
٘یبظ ث ٝیه ؾطٔبی ٝاِٚی ٝاؾز  ٚثبیس ضیؿه اظ زؾز ضفشٗ آٖ ؾطٔبی ٝضا ثذصیطیس ،أب زض
ٔٛضز سعٕیطار ٔٛثبیُ ایٙغٛض ٘یؿز! قٕب ثطای قطٚع ایٗ وبض ث ٝؾطٔبی ٝاِٚیٝای چٙسا٘ی
٘یبظ ٘ساضیس  ٚفمظ ٔمساض ٘بچیعی ٞعی ٝٙثطای سٟی ٝاثعاض ٌ ٚصضا٘سٖ زٚضٞ ٜبی سرههی

هشخصات عوَهی شغل :
سعٕیطوبض ؾرز افعاض سّفٗ ٕٞطا ٜقغّی اؾز زض حٛظ ٜاِىشط٘ٚیه و ٝزاضای قبیؿشٍی ٞبی
وبضثطی سّفٗ ٕٞطا ،ٜثطضؾی  ٚسؿز ٔساضٞبی اِىشط٘ٚیىی  ٚوبضثطز آٖ ٞب  ،سجعی ٚ ٝسحّیُ
ثّٛن زیبٌطاْ ٌٛقی ،ثبظ  ٚثؿز  ٚسكریم عیت  ٚضفع عیت ٌٛقی ٞبی ٔرشّف  ٚسعٕیط
نفحٕ٘ ٝبیكٍط آٖ ٔی ثبقس  .ایٗ قغُ ثب سعٕیطوبض ٘طْ افعاض سّفٗ ٕٞطا ٜزض اضسجبط اؾز.
طَل دٍرُ آهَزشی 162 :ؾبعز (55ؾبعز سئٛضی  107 ٚؾبعز عّٕی )

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر :زاضا ثٛزٖ سحهیالر زیذّٓ
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

سعٕیطار ٔٛثبیُ نطف ٔیوٙیس..

آشٌایی با شغل :کارٍرPLC
کذ هلی آهَزش شغل 313930310040001:

اّویت حرفِ ی آهَزشی :
وبضٚض  PLCزضج ٝیه وؿی اؾز و ٝدؽ اظ ٌصضا٘سٖ زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی الظْ ثشٛا٘س اظ

ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ؾیٕٛالسٛض وٙشطَ زٔب -ؾیٕٛالسٛض وٙشطَ ؾغح-

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی ٔی ثبیؿز زض زٚضٞ ٜبی سىٕیّهی وهبضٚض plcزضجه1ٝ
قطوز وٙس

عٟس ٜدیىط ثٙسی  ٚا٘جبْ سٙﻈیٕبر ؾرز افعاضی  ٚ - PLC S7 400/300ثط٘بٔٛ٘ ٝیؿی
دیكطفش ٝزض ٔحیظ  Step7ثطآیس  ٚزض ٟ٘بیز اظ عٟس ٜا٘جبْ دطٚغٞ ٜبی نٙعشی ثطآیس .

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

ث ٝظثبٖ ؾبزplc ٜزؾشٍبٞی اؾز ثب لبثّیز ثط٘بٔٝضیعی اظ ٘ٛع ٔٙغمی ؤ ٝیسٛاٖ زازٜٞبیی

ٞPlcب زض ذیّی اظ ٚؾبیُ ِٛ ٚاظْ ز٘یبی اعطاف ٔب اؾشفبزٔ ٜی ق٘ٛس  .اٌط ٔیٍٛئیٓ اوٖٛٙ

ضا ث ٝعٛٙاٖ ٚضٚزی ث ٝزؾشٍب ٜزاز ، ٜضٚی آٖٞب دطزاظـ ا٘جبْ زٞیس  ٚزض ٟ٘بیز ذطٚجیٞبیی
ضا وٙشطَ وطز یب ٕ٘بیف زاز.

زٚض ٜنٙعز اؾز  ،ثٟشط اؾز ثٍٛئیٓ زٚضplc ٜاؾزٔ .عٕ َٛسطیٗ ضٚـ ثطای ثطای وؿت
زضآٔس اظ plcا ؾشرساْ قسٖ زض یىی اظ قطوشٟبی فٙی ٟٔٙسؾی اؾز ،ثعضی اظ قطوز ٞب
ثب سٛج ٝث ٝاعشجبض  ٚسجّیغبر و ٝزاقش ٝا٘س سٛا٘ؿش ٝا٘س زض ظٔی plc ٝٙثط٘س ثبقٙس  ٚحطف

ٞ Plcب ثطذالف ضایب٘ٞ ٔٝبی عبزی غیط نٙعشی ثطای وبض زض قطایظ ؾرز ؾبذشٔ ٝیق٘ٛس ٚ

ٞبیی ضا زض ایٗ ظٔی ٝٙثطای ٌفشٗ زاقش ٝثبقٙس .ایٗ قطوز ٞبدطٚغٟٞبی ٔرشّفی ضا زض

ثطای ا٘جبْ ٚظبیف ٚیػ ، ٜأىبٖ اسهبَ  ٚوٙشطَ ٚضٚزیٞب  ٚذطٚجیٞبی ظیبزی ضا ثطای

ظٔی plc ٝٙزضزؾز زاض٘س و ٝایٗ افطاز ذجط ٜزض ظٔیplc ٝٙضا دیسا وٙٙس ٚ .ثعس اظ عمس

حؿٍطٞب  ٚزؾشٍبٟٞبی ٔشعسز ٌ٘ٛ ٚبٌ ٖٛزاض٘س.

لطاضزاز ،افطاز ٔیشٛا٘ٙس دطٚغ ٜضا زض زؾز ثٍیط٘س  ٚاؾشرساْ آٖ قطوز ثك٘ٛس.

هشخصات عوَهی شغل :
وبضٚض PLCاظ قغُ ٞبی حٛظ ٜوٙشطَ  ٚاثعاض زلیك ٔیجبقس .ایٗ قغُ ،قبیؿشٍیٟبی وبض ثب
اجعای ؾیؿشٓ ٞبی وٙشطَ نٙعشی ،ضاٞب٘ساظی ٔٛسٛضٞبی اِىشطیىی ACثب وٙشبوشٛضٞب ،ثط٘بٔٝ
٘ٛیؿی PLCثب زؾشٛضار دبی ٚ ٝدیكطفش ٝضا قبُٔ ٔی قٛز .ایٗ قغُ ثب ٟٔٙسؾیٗ ٚ
سىٙؿیٗ ٞبی ثطق ٚوٙشطَ زض وبضذب٘ٞ ٝبی نٙعشی زض اضسجبط ٔیجبقس.

طَل دٍرُ آهَزشی:
 312ؾبعز ( 82ؾبعز سئٛضی  230ؾبعز عّٕی )

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :زیذّٓ ضیبضی  ،زیذّٓ سجطثی  ،زیذّٓ فٙی ٙٞطؾشبٖ  ٚیب زا٘ف
آٔٛظ دبی ٝزٚاظز ٓٞقبذ ٝوبضزا٘ف
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی

آشٌایی با شغل :سرٍیسکار خَدرٍ بٌسیٌی
کذ هلی آهَزش شغل 723120010110002 :

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ٔٛسٛض ثطـ ذٛضز-ٜذٛزضٚی وبُٔ -سبثّٛی ثطق ذٛزض – ٚؾیؿشٓ سعّیك

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی ٔی سٛا٘ٙس زض ضقشٞ ٝبی سرههی ؾهطٚیؽ ؾیؿهشٓ

زاقشٗ زا٘ف وبفی زض جٟز ؾطٚیؽ ثٛٔ ٝلع ذٛزض ٚعال ٜٚثطوبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ٔبِی ،وبٞف

ضٚغٗ وبضی یب سعٛیض وبض ضٚغٗ ذٛزضٚقطوز ٕ٘بیٙس

آالیٙسٌی ٛٞا،وبٞف ٔهطف ؾٛذز  ٚوبٞف ؾطٚنسا ٕٞ ٚچٙیٗ نطف ٝجٛیی زض ظٔبٖ ،

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

ث ٝثبال ضفشٗ سمبضبی ذطیس ذٛزض ،ٚعسْ ویفیز لغعبر ٚ ٚجٛز اؾشبزوبضا٘ی و ٝاؾشب٘ساضزٞبی

ثب سٛج ٝثٌ ٝؿشطزٌی زا٘ف فٙی زض ایٗ ضقشٕ٘ ٝی سٛاٖ سعٕیطٌبٞی ضا دیساوطز وٕٝٞ ٝ

الظْ ضا زض ٍٙٞبْ سعٕیط ذٛزضٚضعبیز ٕ٘ی وٙٙس سمبضبی ثبال جٟز اذص ٌٛاٞیٙبٔ ٝضا٘ٙسٌی زض

ذسٔبر ضا یىجب ثٔ ٝكشطیبٖ اضائٕ٘ ٝبیس زض ٘شیج ٝثب زض٘ﻈط ٌطفشٗ ٔیعاٖ سمبضبی ثبال جٟز

ثیٗ جٛا٘بٖ ٘ ،یبظ ث ٝآٔٛظـ ایٗ ضقش ٝضا زٚچٙساٖ ٔی ٕ٘بیس

اضائ ٝذسٔبر ذٛزضٚیی ایٗ نٙف سجسیُ ث ٝیه ثبظاض وبض ٔٙبؾت  ٚزض زؾشطؼ جٟز ایجبز

ثٟجٛز ضفشبض سطافیىی  ٚزض ٟ٘بیز ٔٛجت آضأف  ٚوبٞف ثبض ضٚا٘ی جبٔعٔ ٝی قٛزِ.صا ثب سٛجٝ

هشخصات عوَهی شغل :
ؾطٚیؿىبضذٛزض ٚاظ حٛظ ٜقغّی نٙبیع ذٛزض ٚاؾز و ٝقبیؿشٍی ٞبی  :ضعبیز ایٕٙی ٚ
ثٟساقز ٔحیظ وبض  ،وبض ثب اثعاضٞبی عٕٔٛی  ٚاذشهبنی ؾطٚیؽ ٍٟ٘ ٚساضی ذٛزض ، ٚا٘جبْ
ؾطٚیؿٟبی زٚض ٜای ذٛزض ، ٚؾطٚیؽ ؾیؿشٓ ضٚغٗ وبضی  ،ؾطٚیؽ ؾیؿشٓ ذٙه وبضی ،
ؾطٚیؽ ؾیؿشٓ ؾٛذز ضؾب٘ی ا٘ػوشٛضی  ،ؾطٚیؽ ؾیؿشٓ ثطق  ٚجطل ٝظ٘ی  ،ؾطٚیؽ
ؾیؿشٓ ا٘شمبَ لسضر ،ؾطٚیؽ ؾیؿشٓ سطٔع  ،ؾطٚیؽ چطخ  ٚفطٔبٖ  ،ثطضؾی وّی ذٛزضٚ ٚ
ا٘جبْ ؾطٚیؿٟبی ذبل  ٚسىٕیُ فطْ ؾطٚیؽ زٚض ٜای ضا زضثطزاقشٚ ٝثب قغُ سعٕیطوبض
اسٔٛجیّٟبی ؾٛاضی ثٙعیٙی زضاضسجبط ٔی ثبقس.
طَل دٍرُ آهَزشی 132 :ؾبعز ( 48ؾبعز سئٛضی  84ؾبعز عّٕی )

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر :زاضا ثٛزٖ ؾیىُ
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

قغُ قس ٜاؾز ؤ ٝی سٛاٖ ثب آٔٛظـ  ٚسٟی ٝاثعاض ٔٙبؾت ثب زاقشٗ حسالُ ٞب قغُ ایجبز
وطز ِصا ٌطزـ ٔبِی زض ایٗ قغُ ٔٙبؾت ٔی ثبقس.

آشٌایی با شغل :تعویر هَتَر خَدرٍ بٌسیٌی

کذ هلی آهَزش شغل 723120010030111 :
اّویت حرفِ ی آهَزشی :
اظ آ٘جبئیىٛٔ ٝسٛض ِٔٛس لسضر زض ذٛزضٔ ٚی ثبقسٞ ،طٌ ٝ٘ٛعیت ٚیب عسْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ
لغعبر آٖ ٔٛجت ٘بوبضآٔسی  ٚزض ٟ٘بیز سٛلف ذٛزضٔ ٚی ٌطزز ِصا ا٘جبْ سعٕیطار ٔٛسٛض
ثطاؾبؼ اؾشب٘ساضزٞب ثبعث وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی جب٘جی  ،وبٞف آِٛزٌی ،وبٞف ؾط ٚنسا ،
وبٞف سطافیه ٛٔ ٚجت ظطیت اعٕیٙبٖ ضا٘ٙسٌی ٔی ٌطزز.

هشخصات عوَهی شغل :
كار با ابسار اختصاصي و اندازه گيري قطعات موتور پياده وسوار كردن موتور عيب
يابي ورفع عيب موتور -تعمير سيستم روغنكاري وخنك كاري موتور
طَل دٍرُ آهَزشی 130 :ؾبعز ( 41ؾبعز سئٛضی  89 ٚؾبعز عّٕی )

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
 -1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚض ٜأ َٚشٛؾغ ( ٝدبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی)
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ٔٛسٛضذٛزض-ٚاؾشٙس ٔٛسٛض-ذٛزض ٚوبُٔ -جطثمیُ ؾمفی-جه ٞیسضِٚیه زؾشی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظ دؽ اظ عی وطزٖ زٚض ٜآٔٛظقی ٔی سٛا٘س زض زٚضٞ ٜبی سٙﻈیٓ ٔٛسٛض ذٛزض ،ٚثطق
ذٛزض ٚ ٚزٚض ٜؾٙؿٛضٞب قطوز وٙس

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:
سعٕیط ٔٛسٛض ذٛزض ٓٞ ٚث ٝنٛضر یىجب (سعٕیط وبُٔ) ا٘جبْ ٔی قٛز  ٓٞ ٚثهٛضر ٔىب٘یعی
یعٙی( ؾیؿشٓ ذٙه وبضی ،ؾیؿشٓ ضٚغٗ وبضی،ؾیؿشٓ ؾٛذز ضؾب٘ی ،سٙﻈیٓ ٔٛسٛض )...ٚ
زض ٘شیج ٝزض ثبظاض وبض حسٚز  15قغُ ٔؿشمیٓ  ٚغیط ٔؿشمیٓ ث ٝایٗ ضقشٔ ٝطثٛط ٔی ق٘ٛس
ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛضٛع ثبعث ٌطزـ ٔبِی ثبالیی زض ایٗ نضٙعز ٔی ٌطزز

آشٌایی با شغل :جَشکاری سازُ ّای فَالدی با فرایٌذ SMAW

کذ هلی آهَزش شغل 721220110120001 :
اّویت حرفِ ی آهَزشی :

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:
اؾشرساْ جٛقىبض زض ٔٛؾؿبر سِٛیسی  ٚنٙعشی ثعضي ٔب٘ٙس قطوز ٘فز ،قطوز ٌبظ،
قطوز دشطٚقیٕی ،قطوشٟب  ٚوبضذب٘جبر ؾبظ٘س ٜلغعبر نٙعشی ٔب٘ٙس لغعبر ذٛزض، ٚ
سجٟیعار ٔ ٚبقیٗ آالر وكبٚضظی ِٛ ،اظْ ذبٍ٘ی  ،وبضٌبٟٞبی وٛچه  ٚثعضي سِٛیسی اظ

جٛقىبضی اظ ضطٚضی سطیٗ فطایٙسٞبی الظْ ثطای یه سِٛیس نٙعشی ٔی ثبقس  ٚثبیس ثب زلز ٚ

لجیُ زض  ٚدٙجطٜؾبظی آٙٞی  ٚآِٔٛیٙیٔٛیِِٝٛ ،وكی قٛفبغ  ٚحطاضر ٔطوعیِِٝٛ ،وكی

اعٕیٙبٖ ثبال ا٘جبْ قٛز سب اظ ذغطار ٘بقی اظ جسا قسٖ زض ایٗ سِٛیسار جٌّٛیطی قٛز

ٌبظ ذبٍ٘ی  ٚسجبضی ،ؾبذز ا٘ٛاع وبثیٙزٔ ،یع سحطیط ،وٕس  ٚفبیُ ،جٛقىبضی  ٚنبفىبضی

جٛقىبضی زض وكٛض ٔب إٞیز ثؿیبض ظیبزی زاضز ظیطا نٙبیع ٔرشّف ٔب٘ٙس

ا٘ٛاع ذٛزضٞٚب أىبٖ دصیط اؾز .چٔ ٖٛعٕٛال وبض جٛقىبضی زض نٙبیع ٔرشّف ثٓٞ ٝ

ؾبذشٕب٘ی،زضیبیی،ذٛزضٚؾبظی ٛٞ ٚایی ث ٝایٗ زا٘ف  ٚفٔ ٖٛٙطثٛط ث ٝآٖ ٘یبظ زاض٘س
هشخصات عوَهی شغل :
قغُ جٛقىبض ؾبظٞ ٜبی فٛالزی ثب فطایٙس smawزض حٛظ ٜنٙعشٍطی craft trades
(جٛقىبضاٖ) ثٛز ٚ ٜقبیؿشٍی ٞبی اظ لجیُ ثطـ ،آٔبز ٜؾبظی ٘ٛٔ،شبغ  ٚجٛقىبضی لغعبر
عجك زؾشٛض اِعُٕ ضا زاضز .اؾشب٘ساضز عّٕىطز ،زؾشٛضاِعُٕ اجطایی آٔٛظـ فسضاؾی ٖٛجٛـ
اضٚدب ٔی ثبقس  ٚثب ٔكبغُ سعٕیط وبضاٖ سجٟیعار جٛقىبضی ،فطٚقٙسٌبٖ سجٟیعار ٛٔ ٚاز
ٔهطفی جٛقىبضی  ٚسِٛیس وٙٙسٌبٖ اؾىّز ٞبی فّعی زض اضسجبط ٔی ثبقس.
طَل دٍرُ آهَزشی 496 :ؾبعز (  96ؾبعز سئٛضی  400 ٚؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
 -1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚض ٜأ َٚشٛؾغ ( ٝدبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی)
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
زؾشٍب ٜسطا٘ؽ جٛـ -زؾشٍب ٜجٛقىبضی -زؾشٍب ٜثطـ ضیّی -زؾشٍب ٜؾ ًٙفیجطی-
زؾشٍب ٜثطـ -اض -ًِٙ ٜلیچی -اِىشطٚز -وذؿَٛ

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی زض نٛضر سٕبیُ ٔی سٛا٘س زض ضقشٞ ٝبی جٛقىبضی
ٔربظٖ  ٚجٛقىبضی ِ ِٝٛقطوز وٙس

قجبٞز ٞبی ظیبزی زاضز ،جٛقىبض ٔی سٛا٘س ث ٝضاحشی زض نٙبیع ٌ٘ٛبٌ ٖٛفعبِیز وٙس .ثب
وؿت سجطث ٝثیكشط ٘یع أىبٖ وؿت دؿز ٞبیی زض ثرف ٞبی ثبظضؾی جٛقىبضی ،وٙشطَ
ویفیز یب سؿز غیط ٔرطة ٚجٛز زاضز .ثؿیبضی اظ جٛقىبضا٘ی و ٝزض زٚضٞ ٜبی جٛقىبضی
قطوز ٕ٘ ٛز ٜا٘س ٚیب زض ایٗ ظٔی ٝٙسحهیالر زا٘كٍبٞی زاض٘س ،ث ٝعٛٙاٖ سىٙؿیٗ  ٚثبظضؼ
جٛـ

ٔكغَٛ

ثٝ

وبض

ٔی

ق٘ٛس.

ٕٞچٙیٗ جٛقىبضاٖ ثبوؿت سجطث ٚ ٝزض نٛضر زاقشٗ ؾطٔبی ٝالظْ ٔی سٛا٘ٙس ث ٝنٛضر
ٔؿشمُ وبض وطز ٚ ٜوبضٌب ٜجٛقىبضی ضا ٜا٘ساظی وٙٙس.

آشٌایی با شغل :جَشکاری هخازى فَالدی با فرایٌذ SMAW

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی زض نٛضر سٕبیُ ٔی سٛا٘س زٚضٞی جٛقىبضی ِٞ ِٝٛبی

کذ هلی آهَزش شغل 721220110130001 :

فٛالزی ضا  ٓٞؾذطی وٙس

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

جٛقىبضی اظ ضطٚضی سطیٗ فطایٙسٞبی الظْ ثطای یه سِٛیس نٙعشی ٔی ثبقس  ٚثبیس ثب زلز ٚ
اعٕیٙبٖ ثبال ا٘جبْ قٛز سب اظ ذغطار ٘بقی اظ جسا قسٖ زض ایٗ سِٛیسار جٌّٛیطی قٛز
جٛقىبضی زض وكٛض ٔب إٞیز ثؿیبض ظیبزی زاضز ظیطا نٙبیع ٔرشّف ٔب٘ٙس
ؾبذشٕب٘ی،زضیبیی،ذٛزضٚؾبظی ٛٞ ٚایی ث ٝایٗ زا٘ف  ٚفٔ ٖٛٙطثٛط ث ٝآٖ ٘یبظ زاض٘س

هشخصات عوَهی
قغُ جٛقىبض ٔربظٖ فٛالزی ثب فطیٙس smawزض حٛظ ٜنٙعشٍطی craft trades
(جٛقىبضاٖ ) ثٛز ٚ ٜقبیؿشٍی ٞبی اظ لجیُ جٛقىبضی لغعبر عجك زؾشٛض اِعُٕ  ،وٙشطَ
ویفیز لغعبر جٛقىبضی قس ٜضا زاضز .اؾشب٘ساضز عّٕىطز ،زؾشٛضاِعُٕ اجطایی آٔٛظـ
فسضاؾی ٖٛجٛـ اضٚدب ٔی ثبقس  ٚثب ٔكبغُ سعٕیط وبضاٖ سجٟیعار جٛقىبضی ،فطٚقٙسٚاٖ
سجٟیعار ٛٔ ٚاز ٔهطفی جٛقىبضی سِٛیس وٙٙسٚاٖ اؾىّز ٞبی فّعی زض اضسجبط ٔی ثبقس.
طَل دٍرُ آهَزشی 305 :ؾبعز (  45ؾبعز سئٛضی  260 ٚؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚض ٜأ َٚشٛؾغ ( ٝدبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی)
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ :جٛقىبضی ؾبظٞ ٜبی فٛالزی ثب فطایٙس SMAW

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
زؾشٍب ٜسطا٘ؽ جٛـ -زؾشٍب ٜجٛقىبضی -زؾشٍب ٜثطـ ضیّی -زؾشٍب ٜؾ ًٙفیجطی-
زؾشٍب ٜثطـ -اض -ًِٙ ٜلیچی -اِىشطٚز-وذؿَٛ

ٚضعیز ایٗ قغُ اظ ٘ﻈط اقشغبَ زض حبَ حبضط ٔٙبؾت ٔی ثبقس  ٚآیٙس ٜوبضی آٖ ذٛة
اؾز  ٚاقشغبَ ظایی آٖ ٘یع ضٚث ٝدیكطفز ٔی ثبقس .

آشٌایی با شغل :برقکار ساختواى درجِ1

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:

کذ هلی آهَزش شغل 741120050020001 :

 -1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚض ٜأ َٚشٛؾغ ( ٝدبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی)

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

زضذهٛل ٚؾعز وبضثطز ثطق ؾرٗ ٌفشیٓ  ٚثب سٛج ٝث ٝایٙى ٝایٗ حبُٔ ا٘طغی جعء الیٙفه
ظ٘سٌی ٔب قس ٜاؾز  ٚزض سٕبْ ؾبذشٕبٖ ٞب ا٘طغی ثطق جٟز اؾشفبز ٜاظ ٚؾبیُ  ٚسجٟیعار
ثطلی  ٚسأٔیٗ ضٚقٙبیی ٔٛضز ٘یبظ اؾزٔ ،ی ثبیؿز آٔٛظـ ثطلىبضاٖ ؾبذشٕبٖ ثب وٕیز ٚ
ویفیز ثبال ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚاجطا ٌطززٛٔ .ضٛع ضطٚضر ضعبیز ٘ىبر ایٕٙی زض ؾیؿشٓ ثطق
ؾبذشٕبٖ  ٚؾیٓ وكی ؾبذشٕبٖ ٞب جٟز سأٔیٗ  ٚسضٕیٗ ؾالٔشی ٔهطف وٙٙسٌبٖ ذبٍ٘ی
ا٘طغی ثطق ٘ىش ٝحبئع إٞیز زیٍطی اؾز و ٝضطٚضر ٚجٛز ثطلىبضاٖ ٟٔبضر آٔٛذش ٝضا ذبعط

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ديربیه َای مدار بستٍ-اوًاع دسدگیز-سیستم اعالم حزیق-دربُای اتًماتیک-رلٍ بزوامٍ
پذیز(لًگً)
هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:

٘كبٖ ٔی وٙس .اِجش٘ ٝجبیس اظ ٘ﻈط زٚض زاقز و ٝذغط ثطق ٌطفشٍی ثطای ٔبٞطسطیٗ افطاز ٘یع زض

کارآمًسان پس اس سپزی کزدن ديرٌ می تًاوىد در ديرٌ آمًسش سیستمُای خاوٍ ًَشمىد ثبت

نٛضر ؾ ُٟاٍ٘بضی ٚجٛز زاضز  ٚالظْ اؾز ٟٔبضر آٔٛذشٍبٖ ایٗ حطف ،ٝسٕبْ ٔغبِجی ضا وٝ

وام ومایىد

زضذهٛل ث ٝوبضٌیطی ٘ىبر حفبظز  ٚایٕٙی سرههی ثطق آٔٛذش ٝا٘س زض حیٗ وبض ضعبیز
ٕ٘بیٙس .زض ثحث ایٕٙی جبِت اؾز ثسا٘یس زض ثطذی وكٛضٞب حشی ا٘جبْ سعٕیطار ثؿیبض

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

ٔرشهط ٘ﻈیط سعٛیض الٔخ ٞبی ؾٛذش ٝثط اؾبؼ لب٘ ٚ ٖٛثٙٔ ٝﻈٛض ضعبیز ایٕٙی قٟط٘ٚساٖ

زض حبَ حبضط قطایظ اقشغبَ ث ٝوبض زض ایٗ ضقشٙٔ ٝبؾت ٔی ثبقس  ٚآیٙس ٜوبضی آٖ ٘یع

ثبیس سٛؾظ ثطلىبضاٖ زاضای ٔجٛظ نٛضر ٌیطز  ٚؾبوٙیٗ ؾبذشٕبٖ ٔجبظ ث ٝا٘جبْ ایٗ وبض زض

ذٛة دیف ثیٙی ٔی قٛز  ٚاقشغبَ ظایی آٖ زض سٕبْ نٙبیع ٚاثؿش ٝث ٝثطق لبثُ دیف ثیٙی

ٔٙبظَ ذٛز ٘یؿشٙس.

ٔی ثبقس  .ثب سٛج ٝث٘ ٝیبظ ٕٞیكٍی ث ٝنٙعز ثطق زض ٔهبضف ذبٍ٘ی ،ازاضی ،سجبضی ٚ

هشخصات عوَهی شغل :
ثطلىبض ؾبذشٕبٖ زضج 1 ٝوؿی اؾز و ٝعال ٜٚثط زاقشٗ ٟٔبضر ثطلىبض ؾبذشٕبٖ زضج2 ٝ
ثشٛا٘س اظ عٟس ٜعطاحی ؾیؿشٓ ضٚقٙبیی أبوٗ  ،ؾیٓ وكی ٘ٚهت ٔساضار الٔذٟبی ٔرهٛل
،عطاحی ٘هت  ٚؾیٓ وكی ؾیؿشٓ اعالْ حطیك ،ؾیؿشٓ زظزٌیطٚزٚضثیٗ ٔساضثؿش،ٝؾیؿشٓ
ثطق اضغطاضی  ٚایٕٙی ٘هت ؾیؿشٓ زضة ٞبی اسٔٛبسیه ضا ٜا٘ساظی ٔٛسٛضٞبی آؾٙىطٖٚ
سه فبظ  ٚؾ ٝفبظ ٘ ٚهت  ٚؾیٓ وكی سبثّٞٛبی سٛظیع ثطق ٚوبض ثب ضِٞ ٝبی ثط٘بٔ ٝدصیط ٚ
٘مك ٝوكی ٘ ٚمك ٝذٛا٘ی ٔساضار ثطق ؾبذشٕبٖ ثطآیس
طَل دٍرُ آهَزشی 390 :ؾبعز ( 119ؾبعز سئٛضی  271 ٚؾبعز عّٕی)

نٙعشیٔ ،ی سٛاٖ ث ٝایٗ ٘شیج ٝضؾیس و ٝثطای ثطق وبضاٖ ثبظاضوبض ذٛثی ٚجٛز زاضز.
ٕٞچٙیٗ آیٙس ٜقغّی ٔٙبؾجی دیف ضٚی آٟ٘ب ٔی ثبقس
.

آشٌایی با شغل :برقکار ساختواى

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ عی زٚض ٜآٔٛظقی زض نٛضر سٕبیُ جٟز اضسمبی زا٘ف ٟٔ ٚبضر ٞبی

کذ هلی آهَزش شغل 741120050010001 :

سرههی ٔی سٛا٘ٙس زض ضقشٟبی ثطلىبض ؾبذشٕبٖ زضج ، 1ٝثطق نٙعشی ٚplc-أثبَ ایٗ

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

ضقشٞ ٝبجٟز اضسمبء ٟٔبضر قطوز ٕ٘بیس.

وبضثطز ثطق ؾبذشٕبٖ سأٔیٗ ضٚقٙبیی ٔٛضز ٘یبظ سٕبْ ازاضار ٚؾبذشٕبٟ٘باؾز ٔ ،ی ثبیؿز
آٔٛظـ ثطلىبضاٖ ؾبذشٕبٖ ثب وٕیز  ٚویفیز ثبال ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚاجطا ٌطززٛٔ .ضٛع ضطٚضر

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:
زض حبَ حبضط قطایظ اقشغبَ ث ٝوبض زض ایٗ ضقشٙٔ ٝبؾت ٔی ثبقس  ٚآیٙس ٜوبضی آٖ ٘یع

ضعبیز ٘ىبر ایٕٙی زض ؾیؿشٓ ثطق ؾبذشٕبٖ  ٚؾیٓ وكی ؾبذشٕبٖ ٞب جٟز سأٔیٗ ٚ

ذٛة دیف ثیٙی ٔی قٛز  ٚاقشغبَ ظایی آٖ زض سٕبْ نٙبیع ٚاثؿش ٝث ٝثطق لبثُ دیف ثیٙی

سضٕیٗ ؾالٔشی ٔهطف وٙٙسٌبٖ ذبٍ٘ی ا٘طغی ثطق ٘ىش ٝحبئع إٞیز زیٍطی اؾز وٝ

ٔی ثبقس  .ثب سٛج ٝث٘ ٝیبظ ٕٞیكٍی ث ٝنٙعز ثطق زض ٔهبضف ذبٍ٘ی ،ازاضی ،سجبضی ٚ

ضطٚضر ٚجٛز ثطلىبضاٖ ٟٔبضر آٔٛذش ٝضا ذبعط ٘كبٖ ٔی وٙس.

نٙعشیٔ ،ی سٛاٖ ث ٝایٗ ٘شیج ٝضؾیس و ٝثطای ثطق وبضاٖ ثبظاضوبض ذٛثی ٚجٛز زاضز.

هشخصات عوَهی شغل :
ثطلىبض ؾبذشٕبٖ اظ قغُ ٞبی حٛظ ٜثطق ٔی ثبقس .ایٗ قغُ قبیؿشٍی ٞبی وبض ثب لغعبر
دبیٚ ٚ ٝؾبیُ ا٘ساظٌ ٜیطی اِىشطیىی ،ؾیٕىكی ٔساضٞبی اِىشطیىی ؾبذشٕبٖ ث ٝنٛضر
ضٚوبض  ٚسٛوبض٘ٛٔ ،شبغ ٘ ٚهت سبثّٞٛبی ضٚقٙبیی ضا قبُٔ ٔی قٛز .ایٗ قغُ ثب ٔكبغّی ٔب٘ٙس
ثطلىبض نٙعشی ٘ ٚهبة ؾیؿشٓ ٞبی حفبظشی  ٚایٕٙی ؾبذشٕبٖ ٞب  .... ٚزض اضسجبط اؾز.
طَل دٍرُ آهَزشی 384 :ؾبعز ( 136ؾبعز سئٛضی  ،ؾبعز عّٕی )248

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:

-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :حسالُ ٔسضن سحهیّی زیذّٓ ٔی ثبقس.
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ا٘ٛاع وّیسٞبقبُٔ سه دُ-زٚدُ-سجسیُ  ...ٚایفهٔ ٖٛعٕهِٛی ٚسههٛیطیٕ٘-طاسهٛضالٔذی-
فشٛؾُ-

آشٌایی با شغل :چْل تکِ دٍز با دست

کذ هلی آهَزش شغل 731820810030002 :
اّویت حرفِ ی آهَزشی :

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
سجٟیعار ٛٔ ٚاز ٔهطفی:نٙسِی.اسٔ،ٛیع اسٔ ،ٛیع وبض ٔ ،یع ٘ٛض  ،دبضچ٘ ( ٝری ٚ
وشبٖ،دّی اؾشط،دكٓ ٘، )..ٚد ٞبی( اثطیكٕی  .عٕبٔ ٚ ٝزٔؿ ٚ ٝدّی اؾشط ...ٚ
)ا٘ٛاع الیی چؿت  ٚظا٘فیىؽ ،وبضثٗ زض ضً٘ ٞبی ٔرشّف  ...ذٛزوبضٔ،ساز HB
،وبغص ٔیّیٕشطی ،ضِٚز  ،عّك  ،ا٘ٛاع ؾٛظٖ وط، َٚقبضح ،دكٓ قیكٝ

ٙٞطٞبیی ؤ ٝطثٛط ث ٝزٚذز  ٚزٚظ ٔی ق٘ٛس اغّت ٔٛضز سٛج ٝثب٘ٛاٖ ٙٞطٔٙس  ٚثبؾّیم ٝلطاض
ٔی ٌیط٘س .زض ؾبِٟبی لجُ اغّت ثب٘ٛاٖ ثطای نطف ٝجٛیی زض ٞعیٞ ٝٙب ٕٞ ٚچٙیٗ ٌصضا٘سٖ
اٚلبر فطاغز ذٛز الساْ ث ٝاسهبَ سى ٝدبضچٞ ٝبی زٚض ضیرشٙی ٔی ٕ٘ٛز٘س  ٚاظ ایٗ عطیك ثٝ
ذّك ٚؾبیُ وبضثطزی جسیس ٔی دطزاذشٙس و ٝایٗ ٙٞط ظیجب ،ث ٝچ ُٟسى ٝزٚظی ٔعطٚف
قسأطٚظ ٜسغییطار ذبنی زض ایٗ ٙٞط ایجبز قس ٜاؾز  ٚث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔی سٛاٖ ٌفز دیكطفز
ظیبزی زاقش ٝاؾز وٕٞ ٝیٗ أط ثبعث قس ٜاؾز افطاز ثیكشطی ث ٝیبزٌیطی آٖ عاللٙٔ ٝس
ق٘ٛس وٛٔ ٝجت ثبظاضیبثی ایٗ ٙٞط انیُ قس ٜاؾز.

هشخصات عوَهی شغل :
چ ُٟسى ٝزٚظ ثب زؾز یىی اظ ٔكبغُ ٌط ٜٚنٙبیع زؾشی ( زٚذز ٞبی ؾٙشی ) ٔی ثبقٚ ٛ
قبُٔ ٚظبیفی اظ لجیُ ا٘جبْ زٚذز ٞبی دبی ٚ ٝا٘شمبَ عطح ٘ ٚمك ٝا٘ساظی .ثطضؾی  ٚسجعیٚ ٝ
سحّیُ ضً٘ ٞب .چ ُٟسى ٝزٚظی ؾبز . ٜچ ُٟسى ٝزٚظی ثطجؿش . ٝذبسٕی زٚظی ( ِٙسضٜ
زٚظی ) چ ُٟسى ٝزٚظی ثب ٘مف سى ٝزٚظی ؾبز ٚ ٜثطجؿش . ٝچ ُٟسى ٝزٚظی ثب ضٚـ اجیسٜ
زٚظی  .چ ُٟسى ٝزٚظی ثب سىٙیه ٞبی ٔرشّف  .چ ُٟسى ٝزٚظی ثب ثطـ ذغٛط ٘ ٚمٛـ
اؾالٔی  .قؿشكٍٟ٘ ٚ ٛساضی دبضچٞ ٝبی ؾٛظٖ زٚظی قس . ٜثبظاضیبثی ٙٞط  ٚنٙبیع زؾشی
ٔی ثبقس  ٚثب ٔكبغّی ٕٞچ ٖٛفطٚقٍبٞ ٜب ٕ٘ ٚبیكٍبٞ ٜبی نٙبیع زؾشی اضسجبط زاضز.
طَل دٍرُ آهَزشی 260 :ؾبعز ( 74ؾبعز سئٛضی  186،ؾبعز عّٕی )

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚضٔ ٜشٛؾغ ٝا( َٚدبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی )
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ ٌصضا٘سٖ زٚض ٜآٔٛظقی ٔی سٛا٘س زض ضقشٞ ٝبیی ٔب٘ٙس ذیبعی  ٚضٚزٚظی
 ٚؾٛظٖ زٚظی ٞبی ؾٙشی ِ .حبف زٚظی ٘ .مبقی ثِ ٝحبػ ضً٘ قٙبؾی  ٚا٘شربة ضً٘ ٚ
دبضچ ٝقطوز وٙس.

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:
ثب سٛج ٝثٔ ٝسضٖ قسٖ عطح ٞب  ٚوبضثطزی قسٖ ایٗ ٙٞط  ،آیٙس ٜثؿیبض ضٚقٙی ثطای ایٗ
ضقشٙٞ ٝطی زیسٔ ٜی قٛزٔ.رهٛنب ؤ ٝی سٛاٖ اظ ایٗ ضقش ٝث ٝعٛٙاٖ یىی اظ ٔكبغُ
ذبٍ٘ی ٘بْ ثطز  .زض سِٛیس ا٘ٛاع ِحبف  ٚض ٚسرشی  ،وٛؾٗ  ٚؾطٚیؽ آقذعذب٘ ، ٝویف  ٚوِٝٛ
 ،ضٔٚیعی  ٚسعئیٙبر ٔٙعَ ٚ ٚؾبیُ اقذعذب٘.........ٚ ٝاؾشفبز ٜوطز  ٚثبظاض  ٚاقشغبَ ذٛثی
ثطای ثب٘ٛاٖ ایطا٘ی ایجبز وطز.

آشٌایی با شغل :دٍزًذُ کیف چرهی با دست

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:
وبضآٔٛظاٖ دؽ اظ ٌصضا٘سٖ زٚض ٜآٔٛظقی ٔ ،ی سٛا٘س زضزٚضٞ ٜبی ٟٔبضسی ٔب٘ٙس حىبن

کذ هلی آهَزش شغل 731820280040001 :

چطْٔ ،عطق وبض چطْ ،وفف زٚظ قطوز وٙس

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:

ٌؿشط ٜاضائ ٝوبالٞبی ؾبذش ٝقس ٜاظ چطْ اظ لجیُ ا٘ٛاع ویف چطْ ،ظیٛضآالر ،وفدٛـٞبی
چطٔی ،جبوبضسی ،سبثّٞٛبی ؾبذش ٝقس ٜاظ چطْ ،وٕطثٙس ٚ .... ٚؾیع اؾز  .ذٛقجرشب٘ٝ
سِٛیسار زؾزؾبظ چطٔی ث ٝزِیُ سٛٙع ، ،زٚاْ  ٚظیجبیی ٕٛٞاضٔ ٜكشطیبٖ ذبل ذٛز ضا زاضز.
قبیس ٞعی ٝٙثبالی وبالٞبی چطٔی ایٗ ثبٚض ضا زض ش ٗٞایجبز وطز ٜثبقس و ٝضا ٜا٘ساظی یه
وؿت  ٚوبض چطٔی ٘یبظٔٙس ؾطٔبی ٝاِٚی ٝثبالیی ٔی ثبقس ِٚی اٌط ثب افطاز ثبسجطث ٝنحجز
وٙیٓ ٔشٛجٔ ٝی قٛیس و ٝثب حسالُ ؾطٔبی ٚ ٝأىب٘بر زض یه وبضٌب ٜوٛچه وؿت  ٚوبض ضاٜ
ا٘ساظی وٙیٓ

هشخصات عوَهی شغل :
اؾشب٘ساضز زٚظ٘س ٜویف چطٔی ثب زؾز یىی اظ ٔكبغُ ٔطثٛط ث ٝنٙعز چطْ اؾز وٝ
قبیؿشٍی ٞبیی اظ لجیُ اٍِٛثطزاضی  ،ثطـ  ٚزٚذز ویف ٞبی وٛچه (ویف د ، َٛجبی سّفٗ
ٕٞطا ، ٜجب وّیسی ،آضایكی )  ٚویف ٞبی ثعضي قبُٔ (ویف ضٚزٚقی ٔ ،جّؿی  ،جب
ٔساضوی ٚویف ازاضی  ٚو ) ِٝٛثب زؾز ضا زض ثط ٔی ٌیطز .ایٗ قغُ ثب ٔكبغّی اظ لجیُ
فطٚقٙس ٜا٘ٛاع چطْ عجیعی ٔ ٚهٛٙعی  ،فطٚقٙس ٜسجٟیعار ٚ ٚؾبیُ ویف زٚظی ،
وبضٌبٟٞبی سِٛیس ویف ٞبی زؾز زٚظ  ٚنبزضار زض اضسجبط اؾز.

طَل دٍرُ آهَزشی 268 :ؾبعز ( 53ؾبعز سئٛضی  215،ؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ سحهیالر اثشسایی
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
ٔیعوبض  ٚنٙسِیٔ،یع٘ٛض ،زؾشٍب ٜزوٕ ٝظٖ،زؾشٍب ٜؾٛضاخ وٗ  ٚا٘ٛاع چطْ
عجیعی ٔ ٚهٛٙعی

وبض چطْ زض ثیٗ ٔطزْ اظ إٞیز ثبالیی ثطذٛضزاض اؾز اؾشمجبَ ٔطزْ اظ ٔحهٛالر چطٔی
ثبعث قس ٜو ٝایٗ قغُ زاضای زضآٔس ٔٙبؾت ثبقس .اِجش ٝایٗ اؾشمجبَ ث ٝفبوشٛضٞبیی
ٕٞچٔ ٖٛطغٛثیز چطْ ٔٛضز اؾشفبز ٚ ٜزٚذز ٔٙبؾت  ٚاٍِٛی ٔٛضز ؾّیمٔ ٝكشطی
ثؿشٍی زاضز

آشٌایی با شغل :طراحی ٍ ًقاشی رٍی پارچِ

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
سجٟیعارٔ:یعوبض  ٚنٙسِیٔ ،یع ٘ٛض اسٛ

کذ هلی آهَزش شغل 1-61/35/1/3 :

ٔٛازٔهطفی :دبضچ ٝضً٘ ٞبی اوطِٚیه(ٔبر ٔٚشبِیىی) ،چؿت5ؾب٘شی ،وبضثٗ

اّویت حرفِ ی آهَزشی :

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:

٘مبقی ضٚی دبضچ ٝیه ٙٞط ثطٚر ؾبظ اؾز.جبِت اؾز ثسا٘یٓ وٙٞ ٝط ٘مبقی ضٚی دبضچ ٝزض
ایطاٖ زاضای لسٔشی عٛال٘ی اؾز.ثب ایٗ ٙٞط ث ٝؾبزٌی ٔی سٛاٖ ٞط عطح ٘ٚمكی ضا و ٝزٚؾز
زاضیٓ ضٚی دبضچٞ ٝبی ؾبز ٜدیبز ٜؾبظی وٙیٓ.ایٗ ٙٞط ٔی سٛا٘س سغییطار جصاثی ضا
زضزوٛضاؾی ٖٛزاذّی ٔٙعَ ثٚ ٝجٛز آٚضز ٚز٘یبیی اظ عطح ٘ٚمف زِرٛا ٜقٕب ضا ثب ذٛز ثٝ
اضٔغبٖ آٚضز.ایٗ ٙٞط ضا ٔی سٛاٖ ضٚی ا٘ٛاع دبضچ،ٝوٛؾِٗ،جبؼ،دطز،ٜزیٛاضوٛة …ٚدیبزٜ
ؾبظی وطز.ذٛة اؾز ثسا٘یس و ٝایٗ زؾز ؾبظٞ ٜب زٚاْ ٘ؿجشب ذٛثی ضا زض ٔمبثُ قؿشكٛ
٘.یع زاضز

هشخصات عوَهی شغل :
عطاحی ٘ ٚمبقی ضٚی دبضچ : ٝقبُٔ عطح دطزاظی ٘ٚمف ا٘ساظی ثب لّٓ ٔ ٚ ٛضً٘ ثط دبضچٝ
ٔی ثبقس ٚٚظبیفی اظلجیُ ٘مف ا٘ساظی ،ایجبز ؾبی ٝضٚقٗ  ،زیٛاضٌ ٜصاضی ثب ٌّیشط ٚ
ثیسؾفط،وبض ثب ٔٛاز دفىی ....... ٚضا زض ا٘ٛاع عطح ٞبی ٌُ ،دط٘سٙٔ ،ٜبظط  ،چٟط ٜثط دبضچ،ٝ
سشط ،ٖٚحطیط ،ؾبسٗ ،ف ،ْٛجیط  ... ٚزض ثط زاضز ایٗ ٙٞط ثب ٔكبغّی ٕٞچ ٖٛزٚظ٘سٌی ٞب،
ٔعٞ ٖٚبی ِجبؼ ،سِٛیس وٙٙسٌبٖ ِجبؼ  ،ؾطٚیؽ زٚظ اسبق ذٛاة،اسبق وٛزن  ٚعطٚؼ .. ٚ
اضسجبط زاضز
طَل دٍرُ آهَزشی 130 :ؾبعز ( 16ؾبعز سئٛضی  114،ؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

وبضآٔٛظ دؽ اظ ٌصضا٘سٖ ایٗ زٚضٔ ٜی سٛا٘س زض زٚضٞ ٜبی ٔطسجظ اظ جّٕ ٝضٚثبٖ زٚظی ٚ
ٌّسٚظی  ٚیب حشی زض زٚضٞ ٜبی ذیبعی قطوز ٕ٘بیس

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:
ثبسٛج ٝث ٚ ٛ٘ ٝجسیس ثٛزٖ ایٗ ضقش ٚ ٝزأٚ ٝٙؾیع وبضثطز آٖ زض نٛضر ثبظاضیبثی ٔٙبؾت
 ٚثب سٛج ٝثٞ ٝعی ٝٙوٓ ٔیشٛا٘س ٔٙجع زضآٔس ثؿیبض ذٛثی ثطای ٙٞطٔٙس ثبقس .

آشٌایی با شغل :عکاس دیجیتال

کذ هلی آهَزش شغل 343130830020001 :
اّویت حرفِ ی آهَزشی :
عىبؾی زیجیشبَ  ،یىی اظ قبذٞ ٝبی عىبؾی اؾز  .عىبؼ ث ٝثجز ِحﻈٞٝبیی اظ ظٔبٖ

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :

سجٟیعار :زٚضثهیٗ عىبؾهی زیجیشهبَ SLR

( Dحطفه ٝای ٘یٕه ٝحطفه ٝای)،ؾه ٝدبیهٝ

عىبؾی،ویز ٘ٛض ،ثبعطی زٚضثهیٗ  ،ؾهی زی  ٚزی ٚی زی ذهبْ ،ؾیؿهشٓ وهبٔذیٛسط ثهب
ٔشعّمههبر،ا٘ٛاع فیّشطٞههبٔ،یىطٚفٗٞ ،ههسفٞ-ٖٛههبضز اوؿههشط٘بَRAM ، RAM ،
،READERدطیٙشط ضٍ٘ی ،اؾىٙط ،ا٘ٛاع ِٙع

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:

ٔیدطزاظز وٕ٘ ٝبیف زٙٞس ٜی حبالر ا٘ؿب٘ی ،دسیسٜٞبی عّٕیٙٔ ،بظط عجیعی  ٚغیط ٜاؾز ٚ
ضٚی ٘ٛاض حؿبؼ فیّٓ ثجز ٔی قٛز .ایٗ ٌعیٙف اظ ؾٕشی ثط اؾبؼ قٙبذز فط ًٙٞجبٔعٝ

ٟٔبضر آٔٛظاٖ ثعس اظ ٌصضا٘سٖ ایٗ زٚضٔ ٜیشٛا٘س زض نٛضر سٕبیُ زض حطفٞ ٝبی عىبؼ

 ٚقٙبذز عٕٔٛی ٙٞطٞب اؾشٛاض اؾز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ثط ا٘شمبَ  ٚسغجیك آٟ٘ب ثب فٗقٙبؾی ٚ

دطسط ٚ ٜآسّیٛ٘، ٝضدطزاظ ،عىبؼ ذجطی ،عىبؼ سجّیغبسی  ٚنٙعشی  ،سسٚیٗ ٌط سهٛیط

عّٔ ْٛطثٛط ث ٝعىبؾی سىی ٝزاضز ٕٟٔ ٚشطیٗ وبض عىبؾی عجبضر اؾز اظ سّفیك ث ٝجب ٚ
زضؾز ایٗ ز ٚثب یىسیٍط .چطا و ٝفٗقٙبؾی زض عىبؾی ث ٝؾبذز لبِت انّی عىؽ وٕه
ٔ.یوٙس  ٚقٙبذز فط ،ًٙٞجبٔعٙٞ ٚ ٝط ث ٝؾبذز ٔحشٛای وبض یبضی ٔیضؾب٘س.

هشخصات عوَهی شغل :
عىبؾی زیجیشبَ قغّی زض حٛظٙٞ ٜط ٞبی سجؿٕی ٔی ثبقس  ٚقبُٔ ضا ٜا٘ساظی  ٚثىبضٌیطی
زٚضثیٗ ٞبی زیجیشبَ،ثىبضٌیطی ٘ٛض  ٚضً٘ زض عىبؾی ،سطویت ثٙسی ،ثىبضٌیطی ا٘ٛاع ِٙع ،ٚ
سبثیط آٖ زض ظیجبیی قٙبؾی سهٛیط ،ضا ٜا٘ساظی ضایب٘ ، ٝثىبضٌیطی ٘طْ افعاضٞبی ٌطافیىی ٚیػٜ
عىؽ ،ثىبضٌیطی فیّشطٞب ،سجسیُ سهبٚیط آ٘بِٛي ث ٝزیجیشبَ ،سطٔیٓ  ٚثبظؾبظی  ،عىبؾی
دب٘بضٔٚب ، HDR ٚچبح عىؽ ،اجطای دطٚغ ٜعىبؾی زیجیشبَ ٔی ثبقس  ٚثب ٔكبغُ

سهٛیطثطزاضی  ، ،سسٚیٍٙط ٚ ،یطایكٍط عىؽ زض اضسجبط اؾز.
طَل دٍرُ آهَزشی 286 :ؾبعز ( 108ؾبعز سئٛضی  178،ؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚضٔ ٜشٛؾغ ٝا( َٚدبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی )
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ٘ :ساضز

ٔمسٔبسی  ٚدیكطفش .... ٚ ٝقطوز ٕ٘بیس.

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:
زض حبَ حبضط قطایظ اقشغبَ ث ٝوبض زض ایٗ ضقشٙٔ ٝبؾت ٔی ثبقس  .ثب ٚضٚز فٙبٚضی ٚ
سىِٛٛٙغی ٞبی ٔرشّف ث ٝضقش ٝعىبؾی  ،ایٗ ٙٞط سجسیُ ث ٝنٙعشی ثعضي قس ٜاؾز وٝ
ٔی سٛاٖ اظ عطیك آٖ وؿت زضآٔس ٕ٘ٛز.

آشٌایی با شغل :عکاس پرترُ ٍ آتلیِ

کذ هلی آهَزش شغل 343130830010001 :
اّویت حرفِ ی آهَزشی :

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفی هَردًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :

سجٟیعار ٛٔ ٚاز ٔهطفی :زٚضثیٗ عىبؾی زیجیشبَ SLR

( Dحطفه ٝای یهب ٘یٕه ٝحطفهٝ

ای)،ؾ ٝدبی ٝعىبؾی ،ؾز وبُٔ فالـ ٞبی آسّی ٝثٕٞ ٝطا ٜضازیٛفالـ ،ثهبعطی زٚضثهیٗ ٚ
قبضغض،ؾی زی  ٚزی ٚی زی ذبْ ،دطز ٜف ،ٖٛویز وبُٔ ضفّىشهٛض ،نهٙسِی آسّیه،ٝویز
٘ٛض،ؾیؿشٓ وبٔذیٛسط ثب ٔشعّمبر،ا٘ٛاع فیّشطٞبٔ،یىطٚفٗٞ ،سفٞ،ٖٛبضز اوؿشط٘بَ، RAM ،

عىبؾی دطسط ، ٜیىی اظ قبذٞ ٝبی عىبؾی اؾز و ٝزض آٖ  ،اظ چٟط ٜا٘ؿبٖ عىؽ ٌطفشٔ ٝی

،RAM READERدطیٙشط ضٍ٘ی ،ضازیٛفالـ ،ا٘ٛاع ِٙع ،ا٘ٛاع دطٚغوشٛض

قٛز .ایٗ ٘ٛع اظ عىبؾی ،سب حس ظیبزی زض ثیٗ عىبؼ ٞبی حطف ٝای  ٚآٔبسٛض ضایج اؾز ٚ

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت:

ثیكشط ثطای ٌطفشٗ عىؽ اظ ذب٘ٛاز ٚ ٜزٚؾشبٖ اؾشفبزٔ ٜی قٛز .عىبؼ دطسط ٜقبُٔ دطسطٜ
سٕبْ لس ،دطسط ٜدطؾّٙی  ،دطسطٙٞ ٜطی  ،دطسط ٜؾیبؾی  ،دطسط ٜسجّیغبسی  ٚدطسط ٜذب٘ٛازٌی
اؾز .عىؽ ٞبی دطسطٔ ٜیشٛا٘ٙس ٙٞطی ثٛز ٜیب ثٙٔ ٝﻈٛض ثطضؾی ٞبی دعقىی ٌطفش ٝق٘ٛس.
جبِت اؾز و ٝثسا٘یس ،عىؽ ٞبی دطسطٔ ٜعٕٛال ثطای ٔطاؾٓ ٞبی ذبل ٔب٘ٙس ٔساضؼ یب زض
جكٗ ٞبی عطٚؾی ٌطفش ٝقس ٚ ٜث ٝعٛض ٔعٕ ، َٛثطای ٚة ؾبیز  ٚیب ٔحُ وبض ٔٛضز اؾشفبزٜ
لطاض ٔی ٌیط٘س.

ٟٔبضر آٔٛظاٖ ثعس اظ ٌصضا٘سٖ زٚض ٜآٔٛظقی زض نٛضر سٕبیُ ٔی سٛا٘س زض حطفٝ
ٞبی سهٛیطثطزاض ٛ٘،ضدطزاظ ،عىبؼ ذجطی ،عىبؼ سجّیغبسی  ٚنٙعشی ،سسٚیٗ ٌط
سهٛیط .... ٚقطوز ٕ٘بیس.

ٍضعیت کًٌَی ٍآیٌذُ شغلی ٍ هسایای اشتغال بِ ایي حرفِ:
زض حبَ حبضط قطایظ اقشغبَ ث ٝوبض زض ایٗ ضقشٙٔ ٝبؾت ٔی ثبقس  .ثب ٚضٚز فٙبٚضی ٚ

هشخصات عوَهی شغل :

سىِٛٛٙغی ٞبی ٔرشّف ث ٝضقش ٝعىبؾی  ،ایٗ ٙٞط سجسیُ ث ٝنٙعشی ثعضي قس ٜاؾز وٝ

عىبؼ دطسط ٚ ٜآسّی ٝزض ٌطٙٞ ٜٚطٞبی سجؿٕی ٔی ثبقس  ٚقبُٔ قبیؿشٍی ٞبی ث ٝوبضٌیطی

ٔی سٛاٖ اظ عطیك آٖ وؿت زضآٔس ٕ٘ٛز.

ٔجب٘ی ٔ ٚفبٞیٓ دبی ٝزض عىبؾی،سطویت ثٙسی زض عىبؾی دطسط ،ٜث ٝوبضٌیطی ٘ٛض  ٚضٚقٙبیی
زض عىبؾی ،ث ٝوبضٌیطی فالـ( ٘ٛض ٔمغعی٘ /بدیٛؾش ،)ٝث ٝوبضٌیطی فیّشطٞب  -ثبال٘ؽ ضً٘
زض عىبؾی دطسطٛ٘ ،ٜضدطزاظی ( ٘ٛض سه چٟط ،)ٜضسٛـ  ٚ ٚیطایف دطسط ٜزض فشٛقبح ،ثٝ
وبضٌیطی اؾىٙط ،دطیٙشط ٔ ٚبقیٗ چبح ،عىبؾی دطسط ٚ ٜا٘جبْ دطٚغ ٚ ٜثب ٔكبغُ عىبؾی،

سهٛیط ثطزاضی  ٚسسٚیٗ زض اضسجبط ٔی ثبقس.
طَل دٍرُ آهَزشی 228 :ؾبعز ( 86ؾبعز سئٛضی  142،ؾبعز عّٕی)

شرایط الزم جْت شرکت در دٍرُ:
-1حسالُ ٔیعاٖ سحهیالر  :دبیبٖ زٚضٔ ٜشٛؾغ ٝا( َٚدبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی )
-2حسالُ سٛا٘بیی جؿٕی :زاضا ثٛزٖ ؾالٔز وبُٔ جؿٕب٘ی ٚضٚا٘ی
ٟٔ -3بضر ٞبی دیف ٘یبظ :عىبؼ زیجیشبَ

