سمینار آموزشی :

تعمیر و نگهداری ماشین آالت و سیستم های پنوماتیک
( کاربردی )
 محتوای سمینار :
 شناخت نحوه تهیه هوای سالم جهت مصرف ماشین آالت پنوماتیکی
 شناخت عیوب واحدهای مراقبت ( فیلتر رگوالتور روغن زن ) و نحوه مراقبت  ،بازرسی فنی و تعمیرات ( باز کردن  ،رفع عیب  ،مونتاژ و تست )
 شناخت ساختمان داخلی انواع سیلندرها  ،عیوب فنی  ،نحوه بازرسی فنی و تعمیرات اساسی و تست ( دمونتاز  ،رفع عیب  ،تعویض قطعات معیوب و تست )



شناخت ساختمان داخلی انواع شیرهای کنترل شدت جریان ( دبی )  ،ف شار  ،کنترل جهت بان ضمام انواع نقایص فنی انها و نحوه بازر سی فنی  ،تعمیرات و
تست و دهها مطالب کاربردی در زمینه جلوگیری از بروز نقص فنی

 شناخت ابزارها و تجهیزات جهت کارگاه تعمیر و نگهداری
 شناخت اصول ایمنی در تعمیر و نگهداری
 تدوین و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات سیستمهای پنوماتیک و نحوه بایگانی و بازیابی سوابق تعمیرات
 نحوه عیب یابی و رفع عیب خطوط پنوماتیکی
 نحوه عیب یابی و رفع عیب عناصر پنوماتیکی
 آشنایی با جداول عیوب سیلندرها و شیرها و نحوه استفاده از کتابها و کاتالوگهای فنی

 آشنایی با مدرس:
 دکتری مکانیک
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 مولف کتابهای هیدرولیک صنعتی جلد 1و2

 مان برگزاری  21 :بهمن ماه  95از ساعت  8:30لغایت 16

 هزینه ثبت نام  1/620/000 :ریال قابل واریزز بزه شزماره بسزا  6030-48806بانزک تازارم میزدان ان زال اصزفهان-
بنام مرکزآموزش و تح ی ام صنعتی ایران ( همراه با اعطاء گواهینامه معتبر  ،بسته آموزشی  ،میان وعده و ناهار )

 مهلت ثبت نام  :ارسال معرفی نامه و فیش مربوطه بد اکثر تا تاریخ  18بهمن ماه 95
 انصراف از ثبت نام تا  48ساعت قبل از برگزاری دوره امکان پذیر می باشد در غیر این صورم هزینه مورد نظر دریافت می گردد.
(ثبت نام بیش از  3نفر شامل  10درصد تخفیف می باشد)

آدرس  :اصفهان – خیابان عالمه امینی شرقی – روبروی باغ غدیر– بن بست شماره 5
تماس با ما  :تلفن  031-32619192-5فاکس 031-32619196
پست الکترونیک Esf.irtci1@gmail.com :

کانال تلگرام @IRTCIESF :

سایت WWW.IRTCI.COM :

