
  سمه تعالیب
       

  معاونت پژوهش وبرنامه ریزي مرکز
  

  WE-033:کد رایانه اي  جوشکاري :نام رشته
   درجه45بر روي لوله ) EN287-1دارا بودن مدرك  (مربیان بازآموز و صنایع :شرایط شرکت کنندگان

 IWP   (Sec1)مربیگري بین المللی جوشکاري : عنوان پودمان آموزشی

  
  میزان ساعت آموزشی

  نایی هاي متجانس و مرتبطعناوین توا  ردیف  )بر حسب دقیقه ( 
  جمع  عملی  نظري

  پودمان پیش نیاز  ذکر منابع استفاده شده

      2  مقدمه اي درباره فرآیندهاي جوشکاري  1
      2  جوشکاري اکسی استیلن و فرآیندهاي مرتبط  2
      1  ي بر الکتریسیته و الکتروتکنیکمرور  3
      2  قوس الکتریکی  4
      2  منابع نیرو در جوشکاري قوسی  5
      1  مقدمه اي بر جوشکاري قوسی محافظت شده  6
      2  جوشکاري تیگ  7
      2  جوشکاري میگ مگ و فالکس کورد  8
      2  جوشکاري قوس الکتریکی دستی  9
      2  جوشکاري زیرپودري  10
      2  جوشکاري مقاومتی  11
      2  سایر فرآیندهاي جوشکاري   12
      2  برشکاري و روشهاي دیگر آماده سازي لبه هاي اتصال  13
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  خارجی
IAB-005-2002/EWF-

451/SV-02 
 Rev 1  

---- 

   ساخته شده براساس نیازهاي شغلی بازار کار یا صنعت خارجی / ات داخلی منابع موسس/ منابع دانشگاهی / ، کارگر ماهر 2، درجه1درجه (تواناییهاي استانداردهاي آموزشی و مهارتی سازمان :  ذکر منابع شامل ،(  
  مهندس زارع. 6  مهندس حسن پور.5  مهندس برهمندپور.4          مهندس آزادراد. 3   مهندس صمیمی  .2          ثابتدکتر . 1آقایان   : اعضاء کمیته        
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  عناوین توانایی هاي متجانس و مرتبط  ردیف  )بر حسب دقیقه ( 
  جمع  عملی  نظري

  پودمان پیش نیاز  فاده شدهذکر منابع است

      2  روکشکاري و فلزپاشی   14
      2  رباتیک و فرآیندهاي تمام اتوماتیک  15
      2  لحیم کاري نرم وسخت  16
17          
18          
19          
20          
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26          
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