کارگاه جوشکاری:
جوشکار قطعات فوالدی با فرآیند ( MAGکد شغل)100016110660660006 (:

سطح آموزشی مهارت ها:
شغل جوشكار قطعات فوالدي با فرآيند  MAGدر حوزه صنعتگري)، craft trades ،جوشكاران (بوده و شايستگي هاي از
قبيل برش ،آماده سازي و مونتاژ قطعات ،جوشكاري قطعات طبق دستور العمل و کنترل کيفيت آن ها را دارد .استاندارد
عملكردو معيار،دستورالعمل اجرايي آموزش فدراسيون جوش اروپا () IAB-980-3992/EWF-253-264-289-284
مي باشد و با مشاغل تعمير کاران تجهيزات جوشكاري ،توليد کنندگان اسكلت هاي فلزي)) يش ساخته،انواع
مخازن،صنايع نازک کاري( ،فروشندگان تجهيزات و مواد مصرفي جوشكاري در ارتباط مي باشد.
هدف از طراحي استاندارد آموزشي اين حرفه تأمين نياز بازارکار و نيروي کار ماهر است .مهارت آموزان اين حرفه مستقيماً ميتوانند وارد بازار کار
شوند .حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي وحداقل توانایی جسمی  :سالمت کامل جسمي و ذهني و مهارت های پيش نياز این
استاندارد ندارد
آینده شغلی :مهارتآموزان اين حرفه مي توانند به صورت فردي يا گروهي و يا خوداشتغالي به بازار کار راه يافته و در موارد زير به انجام فعاليت
اقتصادي بپردازند:


جوشكار مخازن فوالدي



جوشكاري لوله



جوشكاري تيرورق ورق هاي نازک



جوشكاري شاسي ماشين االت وسوله سازيها



اشتغال در مراکز صنعتي

ساعت آموزش694 :ساعت آموزش است که شامل


 445ساعت آموزش نظري



 209ساعت آموزش عملي



 9ساعت اجراي پروژه

حرفه های مرتبط باجوشکار قطعات فوالدی با فرایند MAG
جوشکاری سازه های فوالدی –جوشکاری لوله های فوالدی –جوشکاری در سطح E 3
جوشکار مخازن فوالدی با فرآیند( smawکد شغل)300016110660630006:
سطح آموزشی مهارت ها:
شغل جوشكار مخازن فوالدي با فرآيند  SMAWدر حوزه صنعتگري )، craft trades ،جوشكاران (بوده و

شايستگي هاي از قبيل جوشكاري قطعات طبق دستور العمل  ،کنترل کيفيت قطعات جوشكاري شده را دارد .استاندارد
عملكرد ،دستورالعمل اجرايي آموزش فدراسيون جوش اروپا مي باشد و با مشاغل تعمير کاران تجهيزات جوشكاري ،
فروشندوان تجهيزات و مواد مصرفي جوشكاري توليد کنندگان اسكلت هاي فلزي در ارتباط مي باشد.
هدف از طراحي استاندارد آموزشي اين حرفه تأمين نياز بازارکار و نيروي کار ماهر است .مهارت آموزان اين حرفه مستقيماً ميتوانند وارد بازار کار
شوند.
آینده شغلی
مهارتآموزان اين حرفه ميتوانند به صورت فردي يا گروهي و يا خوداشتغالي به بازار کار راه يافته و در موارد زير به انجام فعاليت اقتصادي بپردازند:


جوشكار مخازن فوالدي



جوشكاري لوله



جوشكاري تيرورق



جوشكاري شاسي ماشين االت وسوله سازيها



اشتغال در مراکز صنعتي

ساعت آموزش295 :ساعت آموزش است که شامل


 25ساعت آموزش نظري



 369ساعت آموزش عملي



 9ساعت اجراي پروژه

حرفه های مرتبط باجوشکار مخازن فوالدی
جوشکاری سازه های فوالدی –جوشکاری لوله های فوالدی –جوشکاری در سطح E 3
کارگاه جوشکاری وبازرسی جوش مرکز شماره یک شهيد مفتح زنجان
در اين کارگاه رشته هاي زير آموزش داده ميشود
: )E2جوشكاري سازه هاي فوالدي –جوشكاري مخازن فوالدي –جوشكاري SMAWشامل جوشهاي قوس الكتريكي دستي (
 CO3يا MIG-MAGجوشكاري تحت گاز محافظ با سيم مصرفي
يا آرگونTigجوشكاري تحت گاز محافظ با سيم غير مصرفي
جوشكاري توپودري
جوشكاري زير پودري
بازرسي هاي جوش:
VTتست بازرسي چشمي
PTتست مايعات نافذ
MTتست ذرات مغناطيسي
RTتست پرتونگاري صنعتي يا راديوگرافي
UTتست امواج مافوق صوت يا آلتراسونيک
اجراي دوره هاي جوش از يک ماه تا چهار ماه متغييراست
اجراي دوره هاي تست از دو هفته تا يک ماه ميباشد.

