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مھر و امضاء

شماره فیش واریز شهریه 

نام شرکت: ...................................                  رابط آموزشی: .....................................                    شماره تماس ضروري: ........................    

مدرك و رشته تحصیلی سمتنام و نام خانوادگی

فرم ثبت نام

شرکت تعالی نگر (همکار آموزشی اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی)  دوره آموزشی  بر اساس اطالعات  مندرج  در ذیل  را برگزار می کند . 
   

.فاکس نمائید 35567103بانک ملت ، فرم زیر را تکمیل و به شماره  4288066511 جهت ثبت نام   پس از واریز شهریه ثبت نام به شماره حساب      

:سر فصل هاي دوره 

        
          

 نصب، راه اندازي و فنداسیون ریزي
 ایجاد سیستم یکپارچه حفظ و نگهداري و ایجاد شناسنامه
آشنایی با سیستم هاي حرکتی دستگاه
  نحوه اندازه گیري لقیBoll Screw و نحوه رفع عیب
تنظیم گوه هاي محورها و نحوه تعویض الیه هاي تفلونی
نحوه عیب یابی و رفع عیب مجموعه تارت
نحوه گرفتن لقی شعاعی و محوري اسپیندل
نحوه تعویض بلبرینگ هاي اسپیندل
آشنایی با سیستم براده کش اتوماتیک و نحوه رفع عیب آن
نحوه رفع اشکالت مجموعه سه نظام هیدرولیکی
آشنایی با سیستم ابزار قفل کن فرز و رفع عیب آن

:آشنایی با مدرس و استاد دوره

آقاي مهندس  خندان
  

 سازي تبریزسال سابقه کار در شرکت ماشین 30بیش از
 سال سابقه تدریس در مرکز آموزش شرکت ماشین سازي تبریز 10بیش از
هاي هاي آموزشی متعدد در خصوص تعمیر ماشینگذراندن دورهCNC
 متخصص تعمیر و نگهداري ماشین هايCNC

:دوره آموزشی 

ریال 7/000/000: شهریه ثابت نفر           12: ظرفیت دوره )    16/30الی  8/30(: ساعت برگزاري به محض تکمیل ظرفیت         : زمان برگزاري ساعت     40: دوره  مدت

.  می باشد)شرکت تعالی نگر(دو زبانه صدور گواهینامه + پذیرایی+ شهریه شامل هزینه آموزش،متون آموزشی •
.  الزامی است 3*4یک قطعه عکس پرسنلی به هنگام حضور در دوره همراه داشتن •
.باشد که متعاقباً برگزار خواهد شدمی CNCالزم به توضیح است که دوره فوق پیشنیاز دوره، عیب یابی و تعمیرات الکتریکی ماشین هاي •
.  فراگیرانی که نیاز به اقامت در شهر تبریز را دارند، می تواند با هماهنگی قبلی این شرکت نسبت به رزو خوابگاه اقدام نمایند•
مرکز آموزش و تحقیق ماشین سازي تبریز -منطقه صنعتی قرامک  - تبریز :محل برگزاري •

 96-1295: شماره 
96/02/20: تاریخ 

ندارد:  پیوست


