كارگاه برق
نام و نام خانوادگي مربي  :محمد دالوري
مدرک و رشته تحصیلي :كارشناس برق قدرت
سابقه كار  10 :سال

رشته هاي آموزشي كارگاه :

ردیف
1

ساعت

نام حرف ها

آموزشي

محتواي دوره (شرح شغل)

راه اندازي موتورهاي الکتریکي ac

M i n i pl c l i go

60

نصاب وکابل کش کسي است که پس از گذراندن اين دوره آموزشي با انواع کابلها و
ساختمان آنها آشنا شده و بتواند از عهده نصب و کابل کشي انواع کابل ها به صورت
زمیني و هوايي برآيد.

1090

برقکار صنعتي از شغل های حوزه برق مي باشد اين شغل شايستگي های کار با قطعات و
پايه و وسايل اندازه گیری الکتريکي –نصب نگهداری و راه اندازی موتور های الکتريکي با
کلید های دستي و کنتاکتور ها –مونتاژ و نصب تابلوهای توزيع فشار ضعیف  ،فرمان
موتوری و اصالح ضريب قدرت را شامل مي شود .اين شغل با مشاغلي مانند برقکار
ساختمان  ،تکنسین برق صنعتي در ارتباط است.

450

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق کسي است که پس از گذراندن اين دوره آموزشي بتواند از
عهده نصب وسیمکشي تجهیزات تابلوهای برق و راه اندازی و عیب يابي آنها برآيد.

32

نصاب و سیم کش تجهیزات مدارهای الکتريکي ساختمان کسي است که پس از گذراندن
اين دوره آموزشي بتواند از عهده نقشه کشي  ،نقشه خواني  ،نصب تجهیزات و سیم کشي
مدارات الکتريکي ساختمان برآيد.

80

نصاب و سیم کش تجهیزات مدارهای الکتريکي پايه کسي است که پس از گذراندن اين
دوره آموزشي بتواند از عهده نقشه خواني ،نقشه کشي ،سیم کشي و نصب تجهیزات
مدارات الکتريکي پايه مورد نیاز صنايع يعني مدارات فرمان و قدرت برآيد.

7

دوربین مدار بسته

88

شناخت انواع دوربینها ،نقشه خانه سیم کشي نصب دوربین ،نصب و راه اندازی دوربین
مدار بسته در مراکز صنعتي و منارل مسکوني ،عیب يابي و تعمیر دوربین

8

كمک برقکار ساختمان درجه 2

360

کمك برقکار ساختمان درجه  2کسي است که پس از گذراندن دوره های آموزشي الزم
بتواند از عهده نقشه کشي صنعتي عمومي ،لحیم کاری روی سیم های مسي ،شناخت ،
نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف در صنعت برق ،شناخت اصول الکتريسیته
و انجام محاسبات و آزمايشات مربوطه ،شناخت و بکارگیری انواع دستگاههای اندازه گیری
الکتريکي ،نقشه خواني  ،نقشه کشي ،سیم کشي و نصب تجهیزات مدارات الکتريکي پايه ،
نصب و سیم کشي وسايل حفاظتي مدارات الکتريکي و نقشه کشي  ،نقشه خواني  ،نصب
تجهیزات و سیم کشي مدارات الکتريکي ساختمان برآيد.

2

نصب و كابل كشي

3

برقکار صنعتي

4

مونتازكار نصاب تابلوهاي برق

5

6

نصب الکتریکي تجهیزات پایه
ساختمان
نصب و سیم كشي تجهیزات
مدارات الکتریکي پایه

1

شرایط و معیارهای پذیرش كارآموز:
-

حداقل شرایط جسماني :کاراموز بايد دارای سالمت کامل جسمي  ،رواني و حرکتي باشد .

-

حداقل مدرک تحصیلي :کاراموز بايد حداقل دارای مدرک سوم راهنمايي(سیکل) باشد .

-

جنسیت  :هر دو جنسیت مي توانند در اين دوره ها شرکت کنند ولي آقايان بیشتر تمايل به شرکت دارند.

مهارت و دانش پیش نیاز  :هر دوره آموزشي با توجه به درجه پیش نیاز دارد .
مدرک اعطائی :کارآموزپس از قبولي در آزمون کتبي و عملي گواهینامه مهارت در حرفه مربوط را دريافت مي دارد.
مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت  :کارآموزان پس از اتمام هر يك از دوره ها با شرکت در دوره های مرتبط يا کارآموزی در مکانهای خدماتي
وصنعتي (وجهت ارتقا مهارت های عملي در دوره های مختلف کارگاه برق شرکت مي نمايند).
چشم انداز شغلی :

با توجه به نیاز امروزه جامعه از قبیل سیم كشي منازل مسکوني ومراكز تجاري وصنعتي (به روز) كار آموزاني كه این دوره ها را

میگذرانند به صورت خود اشتغال بعنوان استادكار نسبت به تعمیر وسرویس سیم كشي ساختمان ومراكز صنعتي و نصب دوربین مدار بسته اقدام مي نمایند.

چشم انداز استخدامی  : :افراد مهارت آموخته مي توانند به عنوان کارگر ماهر در شرکت ها وکارخانجات وتاسیسات ساختماني وصنعتي
مشغول به کار شوند.
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