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از مکايد ]حيله هاي[ بزرگ شيطان و نفس اماره آن است كه جوانان 
غفلت  با  جوانی  تا  می دهد  پيری  زمان  در  اصالح  و  وعده صالح  را 
با  تا لحظه آخر  پيران وعده طول عمر می دهد و  به  از دست برود و 
وعده های پوچ انسان را از ذكر خدا و اخالص برای او باز می دارد تا 

مرگ برسد.
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پیش گفتار

دهه های اخير، صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، صنایع خودرو سازي و سایر صنایع در كشور 
از           كارآمد  و  ماهر  انساني  نيروي  تأمين  تبع آن  به  و  پيشرفت چشم گيري داشته است  عزیزمان 

مهم ترین دغدغه هاي برنامه ریزان بوده است. 
صنایع  در  آن  نقش  دليل  به  كه  است  مشاغلي  جمله  از  جوشكاري  با  مرتبط  مشاغل 
مختلف بيشتر از سایر مشاغل مورد نياز صنعت مي باشد. این مهم وظيفه برنامه ریزان درسي و 
به مراتب                               را  مراكز آموزش فني و حرفه اي و كاردانش كه مجري دوره هاي جوشكاري هستند 

سنگين ترنموده است.
تألیف کتاب های درسی دفتر  آموزشي  منابع  محدودیت  به  توجه  با  و  منظور  همين  به    

 فني و حرفه اي و کاردانش بر اساس استاندارد مهارت و آموزشي جوشكاري با قوس الكتريكي 
دستي)SMAW(ی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 5 جلد كتاب درسي تهيه نموده است. 

این مجموعه بر اساس جدول زیر استانداردهايE8 ،E6 ،E3 و E9 را پوشش مي دهد:

كتاب  استاندارد

	جلدهای اول، دوم و سوم )E3( جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي

	20 توانایي هاي 18 و  )E6( جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي

E3

	 )E6( جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي E6

	 )E9 و E8( جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي
E8 و E9

مهارتی  پيشرفت  به  زمان  مدیریت  با  و  استاندارد  اساس  بر  محترم  هنرآموزان  است  اميد 
خاص  توجه  جوشكاری  رشته  مهارت های  كسب  در  استعدادشان  شكوفایی  جهت  در  فراگيران 

داشته و با هدایت و راهنمایی مدبرانه خویش پویایی جوانان را فراهم نمایند. 
تالش شده است این مجموعه از كتاب ها بر اساس استاندارد جوشكاری با فرآيند قوس 
و  آموزش  اصلی  مبنای  كه  است  ذكر  به  الزم  اما  شود،  تدوین   )SMAW( دستی  الكتريكی 

ارزشيابی مهارت ها بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور می باشد.
و   برنامه ها  از نظرات مفيد خویش در راستای اصالح  انتظار دارد همكاران گرامی  پایان  در 

كتاب های درسی، این دفتر را بهره مند فرمایند.
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