كاردانی فنی معدن گرایش فراوری سنگهای ساختمانی
تعریف و هدف دوره
داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ خویٌی ضْز اس ثْوي  3197اقذام ثِ جذة داًطجَ در رضتِ کبرداًی فزآٍری سٌگْبی
سبختوبًی ًوَدُ است .در ایي رضتِ درٍسی هبًٌذ رٍضْبی فزآٍری سٌگ سبختوبًی ،تکٌَلَصی فزآٍری سٌگ،
اکتطبف سٌگ سبختوبًی ،تؼویز ٍ ًگْذاری اثشارآالت فزآٍری سٌگ ،اصَل ٍ ثبساریبثی ٍ فزٍش هحصَل ،اقتصبد
سٌگ ٍ  ...تذریس هی ضَد.
ّذف دٍرُ کبرداًی ًبپیَستِ ( فزآٍری سٌگ ) تزثیت ًیزٍی اًسبًی کبرداًی است کِ ثب دریبفت آهَسش ّبی السم
در سهیٌِ فزآٍری سٌگْبی سبختوبًی ٍ تشئیٌی ثتَاًذ ّوزاُ ثب هتخصصبى هزثَطِ اقذام ثِ فزآٍری ٍ فزٍش سٌگْبی
سبختوبًی ٍ تشئیٌی ًوبیٌذ .فبرؽ التحصیالى گزایص فزآٍری سٌگ سبختوبًی ثِ ػٌَاى کبرداى در کبرخبًجبت
سٌگجزی ٍ سبة ثزای تْیِ اًَاع اسلت ٍ پالک هطغَل ثِ کبر هی ضًَذ ٍ فبرؽ التحصیالى گزایص فزآٍری سٌگ
تشئیٌی ًیش قبدر ثِ کبر ثزٍی سٌگ ٍ اًجبم ػولیبت حجبری ثِ هٌظَر سبخت هصٌَػبت سٌگی در کبرگبّْبی
هزثَطِ خَاٌّذ ثَد.

ضرورت و اهمیت دوره
ٍجَد پتبًسیل ّبی ػظین سٌگ ّبی سبختوبًی هتٌَع ثب حجن ثبال ٍ در هحذٍدُ ٍسیغ ،ضزایط ایذُ آل سهیي ضٌبسی
ٍ پزاکٌذگی هٌبست در ایزاى ٍ ثبالخص استبى اصفْبى ،ایزاى را ثِ یکی اس تَلیذ کٌٌذگبى ػوذُ سٌگْبی سبختوبًی
در جْبى تجذیل ًوَدُ است.
السهِ حفظ ایي جبیگبُ ثب ارسشّ ،وگبم ضذى ثب پیطزفت رٍس افشٍى ثطز در گستزدُ ٍسیغ ػلن ٍ صٌؼت ٍ ثِ رٍس
ًوَدى هطبلؼبت اکتطبفی ،استخزاجی ،ثْزُ ثزداری ٍ فزآٍری اس هؼبدى ػظین سٌگْبی سبختوبًی هی ثبضذ .لذا ثب
تَجِ ثِ هلی ثَدى هؼبدى کطَر ٍ ثب ػٌبیت ثِ ثبال ثَدى ارسش افشٍدُ هَاد هؼذًی فزآٍری ضذُ ًسجت ثِ هبدُ خبم در
ثبسارّبی جْبًی ،السم است صبدرات پالکْبی سٌگی ٍ سٌگ ّبی فزآٍری ضذُ تشئیٌی جبیگشیي صبدرات ثلَک
ّبی سٌگی خبم ضَد کِ السهِ ایي اهز ًیش پزٍرش ًیزٍّبی هتخصص خَاّذ ثَدّ .وچٌیي ثب تَجِ ثِ ارسش افشٍدُ
ثسیبر ثبالی هصٌَػبت تشئیٌی سٌگی ،تزثیت ًیزٍّبیی کِ ثتَاًٌذ ثب استفبدُ اس هبضیي آالت ٍ تجْیشات پیطزفتِ،
هصٌَػبت سٌگی سیجبیی را ثسبسًذ ،ثخَثی هحسَس هی ثبضذ.

نقش و توانایی فارغ التحصیالن
فبرؽ التحصیالى ایي دٍرُ تَاًبیی ٍ هْبرت اًجبم ٍظبیف سیز را دارا هی ثبضٌذ:
 تَاًبیی کبر در کبرخبًجبت سٌگجزی ٍ سبة
 تَاًبیی کبر در کبرگبّْبی حجبری
 تَاًبیی کبر در هؼبدى سٌگ تشئیٌی
 تَاًبیی سزپزستی ٍ آهَسش افزاد تحت پَضص
 تَاًبیی استفبدُ اس تکٌَلَصی ّبی جذیذ ٍ رٍش ّبی جذیذ در فزآٍری سٌگ ّبی سبختوبًی
 تَاًبیی استفبدُ کبهل اس دستگبُ ّبی ثزش ٍ سبة سٌگ ّبی سبختوبًی
 ضٌبخت کبهل کلیِ سٌگ ّبی سبختوبًی
 ضٌبخت کبهل رٍش ّبی فزآٍری سٌگ ّبی سبختوبًی
 ضٌبخت کبهل استبًذاردّبی سٌگ ّبی سبختوبًی
 تَاًبیی فزٍش ٍ ثبساریبثی اًَاع سٌگ ّبی سبختوبًی فزآٍری ضذُ
 تَاًبیی استخزاج سٌگ ّبی سبختوبًی ثب ثِ کبرگیزی رٍش ّبی جذیذ استخزاج
 تَاًبیی خزیذ کَح ّبی استبًذارد جْت ثزش

مشاغل قابل احراز
 کبرداى کبرخبًجبت ثزش ٍ سبة سٌگْبی سبختوبًی
 کبرداى کبرگبّْبی ثزش ٍ سبة سٌگْبی تشئیٌی
 هزثی ٍ سزپزست افزاد تحت پَضص
 هسئَل فٌی کبرگبُ ّب ٍ کبرخبًجبت سٌگ ثزی
 هسئَل فزٍش کبرخبًجبت سٌگجزی
 هسئَل خزیذ کَح اس هؼذى
 ثبساریبثی ضزکت ّبی فزٍش سٌگ
 کبرداى فٌی هؼبدى سٌگ سبختوبًی
 هسئَل فٌی استخزاج هؼبدى سٌگ ّبی سبختوبًی

