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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  آموزشي خاص منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارساستانداردهاي 

                                                           
 

     جوشكار لوله هاي گاز با فشار باال با گاز محافظ آرگون :  آموزش عنوان استاندارد
  جوشكاري و بازرسي جوش :گروه شغلي  

  8-1/1/19/72:    كد ملي آموزش شغل 
  1/2/1394:تاريخ تدوين استاندارد 

                                                            پايان دوره راهنمايي :  حداقل ميزان تحصيالت
                                                                                   سالمت كامل جسمي و ذهني :  حداقل توانايي جسمي و ذهني

  ساعت  260 :طول زمان آموزش 
  ساعت  48:زمان آموزش نظري-
  ساعت  212:زمان آموزش عملي-

  :)درصد(بودجه بندي ارزشيابي 
  %25: كتبي-
  %65: عملي-
  %10: اخالق حرفه اي-
  سال سابقه كار 8سال سابقه كار يا ديپلم با  5سال سابقه كار با فوق ديپلم با  3ليسانس با :صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

  نظري  عنوان   رديف
  )ساعت(

  عملي
  )ساعت(

  جمع
  )ساعت(

  3  2  1  پيشگيري از حوادث و رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط كار   1
  5  2  3  تشخيص فلزات آهني و غير آهني   2
  15  12  3  بريدن لوله با اندازه هاي مختلف بوسيله ماشين و گاز   3
  10  8  2  سنگ زدن و آماده نمودن درز جوش   4
  10  4  6  راه ا ندازي دستگاه هاي جوشكاري برق  5
  5  3  2  انتخاب و تشخيص انواع الكترود مورد استفاده در جوشكاري لوله   6
  20  15  5  ايجاد و حفظ قوس الكتريكي بطور مناسب و جوشكاري گرده هاي ساده و مركب   7
  122  112  10  لوله هاي فوالدي در وضعيت مختلف با قوس الكتريكي  جوشكاري و اتصال  8
  15  10  5  جلوگيري از پيچيدگي لوله هنگام جوشكاري   9
  TIG 4  1  5راه اندازي و ايجاد قوس الكتريكي با دستگاه هاي جوشكاري   10
  TIG 2  8  10گرده سازي ساده و مركب فوالد معمولي با جوشكاري   11
  20  17  3  در حالت هاي مختلف  TIGاتصاالت فوالد معمولي با روش  جوشكاري انواع  12
  20  18  2  در حالت هاي مختلف TIGجوشكاري لوله هاي فوالد معمولي با روش   13

  260  212  48 جمع كل
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