
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسور فني تكنسين  :دوره نام

 107554424724447 آموزشي: و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش هاي معيار و شرايط 1-

 .برخوردار باشد سالم بدني فيزيك و ذهني كامل هوشياري از كارآموز است الزم :جسماني شرايط حداقل -

 ديپلم :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد :جنسيت -

 آسانسور نصاب كمك :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 .است عملي ساعت آموزش 636 و ي نظر آموزش ساعت 111 شامل كه بوده ساعت 463 آموزشي دوره مدت :دوره مدت 3-

 كابين موتور ، ريل و درب ، بندي اسكلت قبيل از آسانسور مراحل تمامي اجراي شايستگي بايستي آسانسور فني تكنسين :دوره محتواي 4-

 .باشد داشته استاندارد و ايمني اصول رعايت با را اندازي راه و ‐

 4 پايه آسانسور اندازي راه- آسانسور نگهداري-   آسانسور فني مدير  -   آسانسور نصاب كمك  :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي دوره 5-

 پايه ريل و درب نصب-6 پايه مكانيكي نصب-

 .گرددي م اعطا تكنسين فني آسانسور   ت مهار گواهينامه دوره ن پايا آزمون در موفقيت  از پس كارآموزان به :اعطايي مدرك 6-

 درب نصب ، آسانسور نگهداري هاي شايستگي كه باشد مي مكانيك و برق حوزه مشاغل از آسانسور فني تكنسين  :مهارت تكميل و ارتقا مسير 7-

 .باشد مي درارتباط آسانسور فني مدير و آسانسور نصاب كمك مشاغل با و شود مي شامل را آسانسور اندازي راه و مكانيكي نصب ، وريل

 اندازي راه به نسبت توانند مي كسب تجربه و علمي مدارج نظر از الزم شرايط احراز صورت در آموختگان مهارت :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 .نمايند اقدام ذيصالح مراجع از آسانسور مهندسي تعمير و راه اندازي فني هاي شركت

 يا و ماهر استادكار عنوان به توانندي ه م دور اتمام از پس كارآموزان اعطايي  ، گواهينامه نوع به توجه با : دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

 .شوند كار بازار جذب كارخانجات و ساختماني هاي شركت در تكنسين فني

 آن. به مربوط استانداردهاي و كيفيت تضمين قوانين و مقررات از اطالع :ضروري و مهم اطالعات ساير -11



 

 

 

 

 

 

 آسانسور تعميركار و نصاب  :دوره نام

 8 -27/ 52/ 7/ 5 آموزشي: و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش هاي معيار و شرايط 1-

 .برخوردار باشد سالم بدني فيزيك و ذهني كامل هوشياري از كارآموز است الزم :جسماني شرايط حداقل -

 ديپلم :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد :جنسيت -

 آسانسور نصاب كمك :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 .است عملي ساعت آموزش 646 و ي نظر آموزش ساعت 113 شامل كه بوده ساعت 067 آموزشي دوره مدت :دوره مدت 3-

 شناخت فلزكاري مقدماتي، مقدماتي، كشي نقشه عهده از ايمني نكات رعايت ضمن كه است كسي آسانسور تعميركار و نصاب :دوره محتواي 4-

 چاه داخل كشي سيم و برق كشي لوله آسانسور، هاي ريل ياتاقان و ها ريل نصب آسانسور، چاه انواع خواني نقشه ، الكتريسيته مقدماتي اصول

 نصب آسانسور، چاه در آسانسور كابين نصب پاراشوت، رگالتور دستگاه و گيربكس نصب موتور آسانسور، موتورخانه برقي وسايل نصب ، آسانسور

 اندازي راه خواني نقشه نقشه آسانسور، فرمان تابلو نصب و مونتاژ آسانسور، برق اندازي راه آسانسور، كابين درب نصب بكسل آسانسور، سيم انواع

 .برآيد آسانسور انواع نگهداري و سرويس كاتالوگ از استفاده و آسانسور

 4 پايه آسانسور اندازي راه- آسانسور نگهداري-   آسانسور فني مدير  -   آسانسور نصاب كمك  :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي دوره 5-

 پايه ريل و درب نصب-6 پايه مكانيكي نصب-

 .گرددي م آسانسور اعطا تعميركار و نصاب  ت مهار گواهينامه دوره ن پايا آزمون در موفقيت  از پس كارآموزان به :اعطايي مدرك 6-

 نصب ، آسانسور نگهداري هاي شايستگي كه باشد مي مكانيك و برق حوزه مشاغل از آسانسور تعميركار و نصاب :مهارت تكميل و ارتقا مسير 7-

 .باشد مي درارتباط آسانسور فني مدير و آسانسور نصاب كمك مشاغل با و شود مي شامل را آسانسور اندازي راه و مكانيكي نصب ، وريل درب

 اندازي راه به نسبت توانند مي كسب تجربه و علمي مدارج نظر از الزم شرايط احراز صورت در آموختگان مهارت :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 .نمايند اقدام ذيصالح مراجع از آسانسور مهندسي تعمير و راه اندازي فني هاي شركت

 يا و ماهر استادكار عنوان به توانندي ه م دور اتمام از پس كارآموزان اعطايي  ، گواهينامه نوع به توجه با : دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

 .شوند كار بازار جذب كارخانجات و ساختماني هاي شركت در تكنسين فني

 .آن به مربوط استانداردهاي و كيفيت تضمين قوانين و مقررات از اطالع :ضروري و مهم اطالعات ساير -11


