
 )      -لندن ( فرم پیشنهادي سومین اردوي آماده سازي برگزیدگان اعزامی به چهل و یکمین مسابقات جهانی مهارت 
 کامیار صادقی  :نام کارشناس                                                                                                           جوشکاري:   رشته 

یف
رد

 

هاي آموزشی بر اساس شرح فنی  آیتم
)    ( 

 تجهیزات موجود
 رشته )    (  بر اساس شرح فنی 

 جوشکاري

محل استقرار 
 کمبود تجهیزاتی تجهیزات

محل پیشنهادي 
 زشاجراي آمو

 با ذکر الویت

 اساتید پیشنهادي
 با  
 کر تخصصذ

مدت زمان 
مورد نیاز 
 جهت آموزش

1 
 و  ست لولھ جوش اری پروژه  ست پلیت  ا
 با فرآیند ای

 SMAW,GTAW,GMAW,GTAW 

 با توجھ بھ برگزاری اردو  ای متعدد
عمده ماش ن آالت و تج   ات و ملزومات 

 جوش اری موجود می باشد

 شرکت 
 خزر ترا سفو

جعبھ ابزار  و دست ا  ای 
جوش مسابقات ج ا ی 

  انادا ) 2009(

 شرکت 
 خزر ترا سفو

 یـ امیار صادق 
 جوش اری 

 بازر    جوش
 م انیک حرارت و سیاالت

 ساعت 360

2 
 پروژه مخزن تحت فشارجوش اری 

 با فرآیند ای
 SMAW,GTAW,GMAW,GTAW 

 با توجھ بھ برگزاری اردو  ای متعدد
عمده ماش ن آالت و تج   ات و ملزومات 

 جوش اری موجود می باشد

 شرکت 
 خزر ترا سفو

جعبھ ابزار  و دست ا  ای 
جوش مسابقات ج ا ی 

  انادا ) 2009(

 شرکت 
 خزر ترا سفو

 یـ امیار صادق 
 جوش اری 

 بازر    جوش
 م انیک حرارت و سیاالت

 ساعت 720

3 
 جوش اری پروژه سازه آلومی یوم

 GTAWبا فرآیند  

 با توجھ بھ برگزاری اردو  ای متعدد
عمده ماش ن آالت و تج   ات و ملزومات 

 جوش اری موجود می باشد

 شرکت 
 خزر ترا سفو

جعبھ ابزار  و دست ا  ای 
جوش مسابقات ج ا ی 

  انادا ) 2009(

 شرکت 
 خزر ترا سفو

 یـ امیار صادق 
 جوش اری 

 بازر    جوش
 م انیک حرارت و سیاالت

 ساعت 180

4 
 سازه فوالد ضدزنگ جوش اری پروژه

 GTAWبا فرآیند  

 با توجھ بھ برگزاری اردو  ای متعدد
عمده ماش ن آالت و تج   ات و ملزومات 

 جوش اری موجود می باشد

 شرکت 
 خزر ترا سفو

جعبھ ابزار  و دست ا  ای 
جوش مسابقات ج ا ی 

  انادا ) 2009(

 شرکت 
 خزر ترا سفو

 یـ امیار صادق 
 جوش اری 

 بازر    جوش
 م انیک حرارت و سیاالت

 ساعت 180

5 
 

برای  2011مسابقات ج ا ی مالک  ای ارزشیا ی 
  ر ک از پروژه  ای مسابقات ج ا ی

 با توجھ بھ برگزاری اردو  ای متعدد
عمده ماش ن آالت و تج   ات و ملزومات 

 جوش اری موجود می باشد

 شرکت 
 خزر ترا سفو

جعبھ ابزار  و دست ا  ای 
جوش مسابقات ج ا ی 

  انادا ) 2009(

 شرکت 
 خزر ترا سفو

 یـ امیار صادق 
 جوش اری 

 بازر    جوش
 م انیک حرارت و سیاالت

 ساعت 144

 

 قبل از شروع اردو      

 

 

 حین برگزاري اردو     

 . از انبار مرکز تربیت مربی به محل برگزاري اردو انتقال یابدکانادا      جعبه ابزار و دستگاه جوش مسابقات جهانی  - 

 .تامین گردد )گازهاي آرگون و گازمخلوط،الکترودها،سیم هاي جوش و غیره(مواد مصرفی جوشکاري - 

 . و آماده سازي شوند برشکاري)     -لندن(قطعات پروژه ها ي مسابقات جهانی گذشته و آتی - 

 .قطعات پروژه تست پلیت ها و تست لوله مورد رادیوگرافی قرار گیرند  - 
 .آزمایشات مکانیکی بر روي قطعات پروژه تست پلیت ها و تست لوله انجام پذیرد  - 

 .انجام شود آزمایش هیدرواستاتیک بر روي مخزن تحت فشار  - 

 تذکرات


