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 سازه هاي بتنـيمسئول اجراي  نام دوره : 

   9ـ    2/1/22/52  استاندارد مهارتي و آموزشي : كد و

 شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز : ـ  1

 هوشياري كامل ذهني ونداشتن معلوليت حركتي براي ثبت نام به عمل مي آيد.ـ حداقل شرايط جسماني : 

 فوق ديپلم عمران مي باشد. حداقل مدرك تحصيلي ـ حداقل مدرك تحصيلي :

 با توجه به شرايط ومحيط كار ترجيحا آقايان ولي براي خانم ها محدوديتي وجود ندارد.ـ جنسيت : 

 ندارد مهارت و دانش پيش نياز :  ـ 2

 .كارورزي استساعت  40ساعت آموزش عملي و  126ساعت آموزش تئوري و  74ساعت مي باشد كه شامل  240كل مدت دوره  ـ مدت دوره :3

در اين دوره آموزشي از مباحثي از قبيل انجام كمك هاي اوليه و رعايت بهداشت فردي در محيط كار، توانائي شناخت تكنولوژي  ـ محتواي دوره : 4
 بتن ، ايجاد كارگاه ابنيه فني و نقشه خواني و ساير مراحل اجراي سازه هاي بتن آرمه بصورت تئوري و عملي بحث مي گردد.

 دوره هاي آرماتوربندي ، قالب بندي وساير حرف عمران مي تواند مثمر ثمر واقع شود. ـ دوره آموزشي مرتبط و يا هم خانواده : 5

 در دوره مسئول اجراي سازه هاي بتني اعطا مي گردد. 2به شركت كنندگان ، پس از موفقيت در آزمون پايان دوره گواهينامه درجه ـ مدرك اعطائي : 6

 در حين دوره كارآموزان مي توانند با حضور در پروژه هاي مختلف عمراني بر تجربيات خود بيافزايند. ارتقا و تكميل مهارت : ـ مسير7

با توجه به گسترش روزافزون اجراي سازه هاي بتن آرمه مي تواند در اجراي هر چه بهتر واصولي تر اين سازه ها  ـ چشم انداز هاي شغلي دوره : 8
 ته باشند.مشاركت داش

در صورت فراگيري اصولي و دقيق اصول اجراي سازه هاي بتني در پروژه هاي مختلف عمراني جامعه مي توانند بكار  دوره : استخدامي چشم انداز هاي ـ  9
 گرفته شوند.

 و اصولي گردد. آميختن علوم نظري وعملي مي تواند موجب ايجاد يك سازه دقيق يك مهندسي ساير اطالعات مهم و ضروري : ـ  10
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