
 

 

 
 
 
 

 

  



 

     

 عتسا 30 يهفته ا 60 يجهان يت استانداردهايبا رعا يه موارد جوشکاريکل لنياست يبا گازاکس يجوشکار  1

  يمس يلوله ها يلوله کش   2
ر ي،و نصب قطعات در مسيکار ،خم يري،اندازه گ ينقشه خوان

 يلوله کش
30  

  60 مهاي،اتصاالت سرسيم کشي،سينقشه خوان يکيالکتر يمدارها يم کشيس  3

  150 ل پروژهيگر مطابق نقشه و تکميکدياتصال قطعات به  بستن پروژه  4

  30 يکاوريوم،شارژ گاز و ري،وکيابيت نش و شارژگاز يابيات نشت يعمل  5

 مات دستگاه هايتنظ  6
 ولتاژ،و....،،فشارگاز،آمپرهاچها ،رگالتوريشر سويم: پريتنظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60  

 يريات گزارشگيعمل  7
 مانند: ياستفاده از جداول و محاسبات موارد ييتوانا

 ت،دماها و ...يسابکولد،سوپره

 

 

 

 

 

 

 

60  

  60 ا سردخانهيکولر  يکيو مکان يکيوب الکتريو رفع ع يابيب يع ب يو رفع ع يابيب يع  8



 

  
 

   
 

  

  لنياست يبا گازاکس يجوشکار 1

 يمطابق پروژه مل
 

 يار کارشناس آموزش دهنده استانيدر اخت يهفته ها با توجه به مواد مصرف يزمان بند

 است.

       زيهم سا يلوله ها يجوشکار 1-1

       ز ير هم سايغ يلوله ها يجوشکار 1-2

       اتصاالت يجوشکار 1-3

مانند :کمپرسور  يبه قطعات يلوله مس يجوشکار 1-4
 آکوموالتور و ...

      

       نقره با درصد مختلف   يم جوشهايبا س يجوشکار 1-5

       کل يت سرها و قطعايش يجوشکار 1-6

       يمراحل جوشکار يگاز ازت در تماماستفاده دائم از 1-7

1-8        

 يمس يلوله ها يلوله کش 2

 

       پروژه ينقشه خوان 2-1

       لوله ها يرياندازه گ ييتوانا 2-2

       لوله ها يو فرمده يخمکار ييتوانا 2-3

2-4 
ت يبا رعا يلوله کشر ينصب قطعات در مس ييتوانا

 اصول اندازه ها
      

2-5        

2-6        

2-7        

2-8        



 

  
 

   
 

  

  يکيالکتر يمدارها يکش ميس 3

        ينقشه خوان 3-1

       يم کشيس ييتوانا 3-2

       يکينصب قطعات الکتر ييتوانا 3-3

       يکيح اتصاالت الکترينحوه صح 3-4

       مهايپرس سر س ييتوانا 3-5

3-6        

3-7        

3-8        

 بستن پروژه 4

 

       يل پروژه مطابق نقشه و استاندارد جهانيتکم ييتوانا 4-1

4-2        

4-3        

4-4        

4-5        

4-6        

4-7        

4-8        



 

  
 

   
 

  

  و شارژگاز يابينشت  اتيعمل 5

       با گاز ازت يابينشت  5-1

       وميات وکيعمل ياجرا 5-2

       ات شارژ گازيعمل ياجرا 5-3

       گاز در کپسول مخصوص يو جمع آور يکاورير ييتوانا 5-4

5-5        

5-6        

5-7        

5-8        

 دستگاه ها ماتيتنظ 6

 

       KVCر رگالتور يم شيتنظ 6-1

       يدر جوشکارگاز يهاکپسول يم فشارهايتنظ 6-2

       H&Lکنترل فشار  يدهايم کليتنظ 6-3

       کليم فشار مبرد سيتنظ 6-4

       ان و ولتاژ پروژهيم جريتنظ 6-5

6-6        

6-7        

6-8        

 



 

 

  
 

   
 

  

  يريگزارشگ اتيعمل 7

       يريگزارشگ يق براياستفاده از ابزار دق ييتوانا 7-1

       ک و ...يکرومتريز جداول فشار،دما و سااستفاده ا ييتوانا 7-2

       ستميت ها و ساب کولد سيسوپر ه يرياندازه گ ييتوانا 7-3

 يو خروج يورود يزان هواهايم يرياندازه گ ييتوانا 7-4
 ستميس

      

7-5        

7-6        

7-7        

7-8        

 بيو رفع ع يابي بيع 8

 

8-1 
سرد کننده در  يستمهايس يکيالکتر يابيب يع ييتوانا

 ن يزمان مع
      

8-2 
سرد کننده در  يستمهايس يکيالکتر بيعرفع  ييتوانا

 نيزمان مع
      

8-3 
سرد کننده در  يستمهايس يکيمکان يابي بيع ييتوانا

 نيزمان مع
      

8-4 
سرد کننده در  يستمهايس يکيمکانب يعرفع  ييتوانا

 نيزمان مع
      

 


