
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E3دستي قوس فرآيند با جوشكاري :دوره نام

 :2/27//3/2-8آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط

 همچنين و بوده ذهني كامل هوشياري چشم و سالمت نيز و حركتي خصوصاً جسمي كامل سالمت داراي بايد كارآموز :جسماني شرايط حداقل-

 .باشد تنفسي هاي بيماري فاقد

 .ميباشد راهنمايي سوم دوره پايان تحصيلي مدرك حداقل :تحصيلي مدرك حداقل-

 .ميكنند شركت دوره اين در مردها دوره اين سنگيني به توجه با :جنسيت-

 .عملي ميباشد ساعت 6// و نظري ساعت 46 شامل كه است ساعت 88/ دوره اين مدت :دوره مدت-

 .ندارد نياز پيش دانش دوره اين :نياز پيش دانش و مهارت-

 فوالدي هاي لوله و ها ورق اتصاالت جوشكاري -جوش  دستگاه مانند تجهيزاتي و الكتريسيته از استفاده با دوره اين در كارآموز :دوره محتواي-

 .ميدهد انجام و آموخته را آلياژي كم فوالدي قطعات زدن سنگ و ري كا ش بر همچنين كم كربني

 .ميباشند دوره اين خانواده هم آموزشي هاي دوره ،از زِ گا جوشكار دستي قوس فرآيند با جوشكاري :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي هاي دوره

CO محافظ گاز جوشكاري و آرگون محافظ 

 را است / درجه برق با جوشكاري معادل كه دستي قوس فرآيند با جوشكاري گواهينامه پاياني آزمون و دوره طي از پس فرد :اعطائي مدرك 

 .ينمايدم اخذ

 6 دستي قوس E 9 تا E .نمايد فرآيندشركت با جوشكاري هاي دوره در يتواندم مهارت ارتقاء جهت كارآموخته :مهارت تكميل و ارتقاء مسير

 واحد اندازي ه را به ميتواند آموخته ن،مهارت آ به جامعه ن فراوا نياز و دوره اين براي سرمايه اندك نياز به توجه با :دوره شغلي اندازهاي چشم

 .نمايد اقدام سازي پنجره و در يا فلزي مصنوعات ساخت صنفي هاي

 ساختماني هاي پروژه يا و ها سازي مانندماشين مصنوعات ساخت صنعتي هاي واحد در يتواند م ديده مهارت :دوره استخدامي اندازهاي چشم

 با بايد فرد جوشكاري با رابطه در احتمالي خطرات به توجه با :ضروري و مهم اطالعات ساير.شود كار به مشغول ماهر نيمه جوشكار عنوان به

 مهارت و قوي ديد داراي سالمتي لحاظ از و بگيرد جدي را محافظ عينك از استفاده مانند ايمني نكات و شود دوره وارد عالقه و وحوصله صبر

 ميباشد. جوشكاري اثر در توليدي گازهاي مضر تركيبات د وجو توجه، قابل موارد از ديگر يكي .باشد دست انگشتان



 

 

 

 

 

 

 SMAW))6دستي قوس فرآيند با جوشكاري :دوره نام

 7 /27//3/2- 8  :آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط 1-

 .باشد حركتي و چشمي جسمي، كامل سالمت داراي بايد شخص اين :جسماني شرايط حداقل -

 .يباشد م راهنمايي سوم دوره پايان تحصيلي مدرك حداقل :تحصيلي مدرك حداقل -

 .هستند تر مناسب دوره اين در شركت براي مردها دوره سنگيني به توجه با :جنسيت -

 .باشدي م  E7   دستي قوس فرآيند با جوشكاري ه دور در گواهينامه ارائه دوره اين نياز پيش :نياز پيش دانش و مهارت /-

 .مي باشد آموزش  عملي ساعت 781 و نظري ساعت 77 شامل كه است ساعت 77/ دوره اين مدت :دوره مدت 7-

 و الكترود شناخت كربني، كم قطعات زدن اتصال، سنگ جهت فلزي قطعات برش عمومي فلزكاري مهارت دوره دراين كارآموز :دوره محتواي 4-

 فوالدها پذيري جوش و جوش عيوب شناسايي همچنين و مي كند كسب جوش از دستگاه استفاده با را فوالدي قهاي ور جوشكاري تكنولوژي

 .مي آموزد را 

 آموزشي هاي دوره از  /coمحافظ آرگون و  گاز جوشكار E7 دستي قوس فرآيند با جوشكاري :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي هاي دوره 5-

 مي باشد   دوره اين خانواده هم

مي  اخذ را 7) درجه برق جوشكار معادل(  E 4دستي قوس فرآيند با جوشكاري گواهينامه پاياني آزمون از پس ديده مهارت :اعطائي مدرك 6-

 .نمايد

 E9 تا   E3دستي  قوس با فرآيند جوشكاري هاي دوره در مي تواند خود مهارت ارتقاء جهت ديده مهارت :مهارت تكميل و ارتقاء مسير 7-

 .نمايد شركت   UTو  MT و  PTروشهاي  به صنعتي قطعات شگر آزماي همچنين

 ماهر استادكار يك عنوان به آموخته ه  مهارت دور اين به كار بازار فراوان نياز و سرمايه به اندك نياز به توجه با :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 به ساختماني هاي فعاليت در جزء پيمانكار عنوان به ي تواندم همچنين .راحتي دارد به را فلزي مصنوعات توليد كارگاه اندازي راه قابليت

 .نمايد شركت سازي و اسكلت سازي پنجره و در خصوص

 هاي شركت يا و هاي مهندسي شركت خدمت به ماهر جوشكار عنوان به ي تواندم  آموخته مهارت :دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

 .درآيد ساختمان پيمانكاري

 زمان و شود دوره وارد عالقه و و حوصله صبر با بايد فرد جوشكاري، با رابطه در احتمالي خطرات به توجه با :ضروري و مهم اطالعات ساير 01-

 از استفاده خصوصا ايمني نكات رعايت جوشكاري زمان در هوا در موجود تركيب گازهاي امكان دليل به و باشد متمركز و هوشيار كامال كار انجام

 .بگيرد جدي را تنفسي و ماسك محافظ عينك



 

 

 

 

 

 

 

 آرگون محافظ گاز جوشكار :دوره نام

  /3/27/27- 8   :آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط 0-

 .باشد برخوردار روحي و جسمي سالمت از بايد فرد :جسماني شرايط حداقل -

 .باشد رسانده اتمام به را راهنمايي سوم مقطع بايد آموز مهارت :تحصيلي مدرك حداقل -

 .مي كنند فعاليت حيطه اين در مردان بيشتر، كه است صورتي به دوره اين ماهيت :جنسيت -

 e7دستي  قوس فرآيند جوشكاري با و / درجه آرگون محافظ گاز جوشكاري دوره اين نياز پيش مهارت :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 ي باشدم

 .باشدي م  عملي ساعت 84/ و نظري آن ساعت 76 كه باشد مي ساعت 7/1 آموزش دوره طول :دوره مدت 3-

 جوشكاري توانايي ، مختلف حالتهاي پخ در بدون TIG روش با معمولي فوالد اتصاالت جوشكاري توانايي كارآموز دوره اين در :دوره محتواي 4-

 آزمون نتايج روش بررسي با TIG روش با معمولي فوالدي هاي لوله اتصاالت جوشكاري توانايي با نهيه پخ ،TIG روش با معمولي فوالد اتصاالت

 .مي آورد دست به را كار در محيط كار بهداشت و ايمني ضوابط كارگيري به توانايي و مواد غيرمخرب و مخرب هاي

 .برد نام را جوشكاري زيرپودري و ق بر جوشكاري تواني م مرتبط هاي دوره از :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي هاي دوره 5-

 گاز جوشكار گواهينامه اخذ به شود موفق مي برگزار سازمان توسط كه دوره پايان درآزمون قبولي از پس آموخته مهارت :اعطائي مدرك 6-

 مي باشد ي  تئور و عملي صورت به آزمون .مي شود  7 درجه آرگون محافظ

 به پتروشيمي جوشكاري و جوشكاري برق هاي دوره در شركت با مي تواند تمايل صورت در آموخته مهارت :مهارت تكميل و ارتقاء مسير 7-

 .بيفزايد خود مهارت

 صنايع قرارداد طرف پيمانكاران با ساير جزء پيمانكار عنوان به مي تواند تجربه كسب صورت در آموخته مهارت :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 .نمايد كار اي پروژه طور به پتروشيمي نظامي،

 شركت جذب مزدبگيري صورت به ماهر يا نيمه ماهر تكنسين يا جوشكار عنوان به مي تواند آموخته مهارت :دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

 .شود صنايع پتروشيمي و مهندسي و فني هاي شركت و تاسيساتي هاي

 لباس و استاندارد تنفسي ماسك از ن، استفاده آرگو جوشكاري از حاصل نزاي سرطا و مضر تركيبات علت به :ضروري و مهم اطالعات ساير 01-

 .است الزامي مخصوص

 



 

  

 

 

 

 

 2 محافظ گاز جوشكار :دوره نام

 /3/27727- 8 /   :آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش هاي معيار و شرايط 0-

 .دستها الزم مي باشد در ه ويژ به يتحرك معلوليت نداشتن و ذهني هوشياري  :جسماني شرايط حداقل -

 .يباشد م راهنمايي سوم پايان نام ثبت براي تحصيلي مدرك حداقل :تحصيلي مدرك حداقل -

 .يپذيرد م صورت مردان از دوره اين براي نام ثبت فرهنگي، شرايط به توجه با :جنسيت -

 .ندارد خاصي مهارت و نياز پيش به نياز دوره اين در نام ثبت :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 .مي باشد عملي ساعت  آموزش 694 و نظري آموزش ساعت 46 شامل كه بوده ساعت 041 دوره مدت طول :دوره مدت 3-

 الكتروموتورهاي و MIG و MAGجوش  دستگاه و برق جوش دستگاه نظير تجهيزاتي از استفاده با كارآموز دوره اين در :دوره محتواي 4-

 انتخاب فلزكاري، عمليات انجام به نسبت توانست خواهد حديده و و  قالويز دريل و برش دستگاه و تايمر نظير تجهيزاتي و ابزار ساير و مربوط

 .نمايد آلومينيومي اقدام و آلياژي و معمولي فوالدهاي براي و تخت وضعيت در جوش اتصاالت و جوشكاري سب براي منا الكترود و جوش نوع

 .دانست آموزشي دوره با اين ه خانواد هم مي توان را جوشكاري زيرمجموعه هاي دوره كليه :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي دوره 5-

 .مي گردد اعطا مهارت گواهينامه دوره پايان آزمون در موفقيت از پس كارآموزان به :اعطايي مدرك 6-

 يا و جوشكاري با مرتبط ههاي آموزشي دور ساير فراگيري با مي توانند گواهينامه دريافت از پس كارآموزان :مهارت تكميل و ارتقا مسير 7-

 .يابند دست زمينه اين در كافي به تبحر و تجربه/ coمحافظ گاز جوشكاري شغل در مفيد كار سال يك

 فلزات، دقيق، جوش سازي، كوچك قطعه ههاي كارگا ي ه انداز را به نسبت مي توانند آموختگان مهارت :دوره شغلي اندازهاي چشم 8-

 .نمايند اقدام باالدستي شركتها و صنايع از سفارش قبول طريق از آن آلياژهاي و آلومينيم فوالد،

 قطعات مونتاژ و سازي هاي قطعه كارگاه در متخصص جوشكار عنوان به توانند مي آموختگان مهارت :دوره استخدامي اندازهاي چشم 9-

 .شوند استخدام هواپيماسازي و خودروسازي صنايع نظير

 نكات و شود دوره وارد عالقه و و حوصله صبر با بايد فرد جوشكاري با رابطه در احتمالي خطرات به توجه با :ضروري و مهم اطالعات ساير 11-

 حرارت ايجاد جوشكاري هاي دوره در كلي طور به بگيرد جدي را تنفسي و ماسك استاندارد فيلتر با جوش محافظ عينك از استفاده مانند ايمني

 .دارد كارآموزان براي را مضراتي توليد شده اشعه از ناشي

 

 



 

 (MTمغناطيسي )  ذرات با صنعتي قطعات گر آزمايش :دوره نام

 /3999593- 1 1 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 -

 .نمايد دوره شركت اين در يتواند م خدمت پايان كارت و متوسطه ديپلم داشتن همراه با فرد :تحصيلي مدرك حداقل -

 .گيردي م صورت مردان از نام ثبت كار، بازار بر حاكم فرهنگي شرايط به توجه با :جنسيت -

 .ندارد نياز پيش دوره اين در نام ثبت :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 .است عملي ساعت آموزش 33 و ي نظر آموزش ساعت 67 شامل كه بوده ساعت 7/1 آموزشي دوره مدت :دوره مدت 3-

 ،  رايانه نظير ابزاري و استفاده تجهيزات با كارآموز (Magnetic Particle Testing)مغناطيسي  ذرات آزمايشات دوره در :دوره محتواي 4-

 سازي آماده به اقدام رنگي تلويزيون و مغناطيسي نشانگرهاي و بنفش المپ ماورا و ظاهرساز ماده و مايع نافذPT و MTتست  براي مرجع بلوك

  تحليل و تجزيه و مغناطيسي ذرات و (Liquid Penetrant Testing)نافذ مايع با آزمايش انجام به و سپس نموده ر كا قطعه و محيط

 .پرداخت خواهد آزمون نتايج تفسير و

 و مرتبط آموزشي دوره اين با ا مي توان ر جوش صنايع آموزشي دوره در موجود آموزشي مشاغل كليه :خانواده هم يا و مرتبط آموزشي دوره 5-

 .دانست خانواده هم

 مغناطيسي ذرات با صنعتي قطعات آزمايشگر / درجه ت مهار گواهينامه دوره ن پايا آزمون در موفقيت  از پس كارآموزان به :اعطايي مدرك 6-

 .گرددي م اعطا

 فعاليت ماه 4 يا و راديوگرافي و تستهاي اولتراسونيك فراگيري با مي توانند گواهينامه دريافت از پس كارآموزان :مهارت تكميل و ارتقا مسير 7-

 .يابند مهارت دست در بااليي تبحر و تجربه به رابطه همين در مفيد

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

 .نمايند اقدام ذيصالح مراجع از مجوز كسب با تستهاي غيرمخرب اي هه آزمايشگا يا جوش مهندسي فني هاي شركت

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

 كار بازار جذب مونتاژ و جوشكاري يا گري ريخته كارخانجات توليدي و محصوالت قطعات كنترلر و ساختماني هاي شركت در جوش بازرس

 .شوند

 استانداردهاي نظام از آموخته فرد مهارت آگاهي باشد،ي م باال توجه و دقت شغل اين الزمه اينكه به توجه با :ضروري و مهم اطالعات ساير 01-

 .مي باشد ازضروريات دوره اين شغلي اييننامهاي و مقررات و كيفيت تضمين



 

 فراصوتي امواج با صنعتي قطعات گر آزمايش :دوره نام

 //792942- 1 7   :آموزشي و مهارتي استاندارد كد

 :كارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط 0-

 .است الزامي حركتي معلوليت نداشتن و ذهني كامل هوشياري آموزش، حين در كارآموز به محوله وظايف به توجه با :جسماني شرايط حداقل -

 .نمايد دوره شركت اين در مي تواند خدمت پايان كارت و متوسطه ديپلم داشتن همراه با فرد :تحصيلي مدرك حداقل -

 .عمل مي آيد به نام ثبت ه، دور در شركت جهت مردان از كار بازار انتظار مورد شرايط به توجه  با:    جنسيت -

 .نيست خاصي مهارت به نياز آموزشي دوره اين در شركت و نام ثبت براي :نياز پيش دانش و مهارت 2-

 .باشد عملي مي آموزش ساعت 774 و نظري آموزش ساعت 48 كه است ساعت 786 دوره كل :دوره مدت 3-

 اولتراسونيك، تست دستگاه كامپيوتر، UT ، ويرنگ تلويزيون ، ويدئو نظير تجهيزاتي و ابزار از استفاده با كارآموز دوره اين در :دوره محتواي 4-

 اندازه و تنظيم به نسبت فراصوتي امواج توليد با توانست خواهد كردن براي كاليبره مربع بلوكو    UT تست  براي مربع بلوك و سنج ضخامت

 .برآيد آن آزمون از حاصل نتايج تفسير و صنعتي قطعات يابي و  عيب قطعات ضخامت گيري

 .دانست خانواده دوره هم اين با مي توان را PTو  MTتست  انجام ههاي دور :همخانواده يا و مرتبط آموزشي هاي دوره 5-

 اعطا فراصوتي امواج با صنعتي قطعات آزمايشگر/ درجه  گواهينامه آزمون در موفقيت از پس و دوره ن پايا در كارآموزان به  :اعطايي مدرك 6-

 .گردد مي

 ارتقاء باعث بنفش ماوراء با قطعات جوش بازرسي و NDTب  غيرمخر آزمايشات انجام هاي مهارت فراگيري :مهارت تكميل و ارتقا مسير 7-

 .گرديد خواهد فرد مهارتي پيشرفت

 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 مجوز كسب با تستهاي غيرمخرب ههاي آزمايشگا يا جوش مهندسي فني هاي شركت

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

 كار بازار جذب مونتاژ و جوشكاري يا گري ريخته كارخانجات توليدي و محصوالت قطعات كنترلر و ساختماني هاي شركت در جوش بازرس

 .شوند

 آن. به مربوط استانداردهاي و كيفيت تضمين قوانين و مقررات از اطالع:ضروري و مهم اطالعات ساير 01-

 

 


