كارگاه تاسیسات

نام و نام خانوادگي مربي  :علي سرایلو
مدرک و رشته تحصیلي:لیسانس مکانیک حرارت و سیاالت
سابقه كار  8 :سال

رشته هاي آموزشي كارگاه :

نام حرفه

ردیف

محتواي دوره (شرح شغل)

ساعت آموزشي

لوله كش و نصاب بهداشتي درجه  1كسي است كه عالوه بر مهارت در لوله

1

لوله كش و نصاب وسایل بهداشتي درجه 1

369

لوله كش و نصاب وسایل بهداشتي درجه2

500

تعمیر كار پکیج شوفاژ گازي

372

تعمیر مشعل گازي

250

كشي و نصاب بهداشتي درجه  2از عهده ساخت كلکتور ها ،نصب و راه اندازي
پمپها و كنتور هاي آب  ،آبرساني ساختمان هاي مرتفع  ،تعمیر شیر آالت و
وسایل بهداشتي و لوله كشي آتش نشاني  ،استخر و جکوزي برآید.
لوله كش و نصاب بهداشتي درجه  2كسي است كه عالوه بر مهارت در فلز

2

كاري عمومي و جوشکاري برق و گاز و نقشه خواني تاسیسات از عهده لوله
كشي آب و فاضالب و نصب وسایل بهداشتي برآید.
تعمیر كار پکیج شوفاژ گازي كسي است كه بتواند از عهده فلزكاري ،
جوشکاري گاز و برق  ،لوله كشي آب سرد و گرم ،باز و بسته كردن ،تست

3

عملکرد قطعات پکیج شوفاژ گازي ،تشخیص قوانین سطري عملکرد دستگاه
نصب و راه اندازي  ،عیب یابي و تعمیر و رسوب زدایي از دستگاه و كنترل
كیفیت دودكش و اجراي مقررات مربوطه برآید.

4

نصاب و تعمیركار كولرهاي گازي پنجره اي و
اسپیلت

تعمیر كار مشعل هاي گازي كسي است  .كه بتواند از عهده راه اندازي نصب و
تعمیر و عیب یابي و رفع عیب و راه اندازي مشعل گازي برآید.
نصب و راه اندازي كولرهاي اسپیلت ،عیب یابي و تعمیر كولرهاي پنجره اي و

300

اسپیلت ،شارژ گازكولر ،جابجایي كولرهاي اسپیلت،جوشکاري لوله هاي مسي
و آلومینیوم ،نشت یابي گاز كولر

شرایط و معیارهای پذیرش كارآموز:
-

حداقل شرایط جسماني :كاراموز باید داراي سالمت كامل جسمي خصوصا چشمي  ،رواني و حركتي باشد .

-

حداقل مدرک تحصیلي :كاراموز باید داراي مدرک سوم راهنمایي(سیکل) باشد .

-

جنسیت  :با توجه به سنگیني این دوره مردها بیشتر شركت مي كنند .

مهارت و دانش پیش نیاز :برخي دوره هاي آموزشي با توجه به درجه پیش نیاز دارد .

مدرک اعطائی :كارآموزپس از قبولي در آزمون كتبي و عملي گواهینامه مهارت در حرفه مربوط را دریافت مي دارد .
مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت :پس از اتمام هر دوره كارآموز مي تواند در سایر دوره هاي آموزشي مرتبط نیز شركت نماید .
چشم انداز شغلی :با توجه به اهمیت تاسیسات لوله كشي آب و سیستم هاي برودتي منازل و مراكز تجاري  ،فردي كه این دوره ها
را طي مي كند مي تواند به صورت خود اشتغال بعنوان استادكار نسبت به راه اندازي كارگاه لوله كشي آب و نصب وسایل بهداشتي
،تعمیر و سرویس یخچال و كولراقدام نماید.
چشم انداز استخدامی :فرد مهارت آموخته مي تواند به عنوان كارگر ماهر در نمایندگي هاي مجاز تعمیرات  ،كولرهاي گازي و
تاسیسات ساختماني مشغول به كار شود .

