كارگاه مکانیک خودرو

نام و نام خانوادگي مربي  :حسین بزی
مدرک و رشته تحصیلي :کارشناس مکانیک
سابقه کار 10 :سال

رشته های آموزشي کارگاه :

نام حرف ها

ردیف

ساعت

محتوای دوره (شرح شغل)

آموزشي

تعمیر کار اتومبیل های

720

آشنایی با قطعات خودرو-توانایی پیاده و سوار کردن قطعات و لوازم خودرو -عیب یابی و
تعمیر موتور -گریبکس -فرمان -جلو بندی -ترمز و برق خودرو

160

آشنایی با قطعات موتور ،عیب یابی اولیه خودرو ،اصول نگهداری صحیح خودرو ،تعویض روغن
و آپارات الستیک چرخهای خودرو

3

تعمیر کار گاز سوز

240

شناخت قطعات سیستم سوخت رسانی  CNGموتور ،عیب یابی و تعمیر سیستم گازسوز موتور

4

تون آپ

480

توانایی پیاده و سوار کردن قطعات و لوازم خودرو -عیب یابی و تعمیر موتور -تنظیم موتور-
عیب یابی و تعمیر سیستم سوخت رسانی

1

سواری
سرویس

2

و

نگهداری

خودرو

شرایط و معیارهای پذیرش كارآموز:
-

حداقل شرایط جسماني :کاراموز باید دارای سالمت کامل جسمی خصوصا چشمی  ،روانی و حرکتی باشد .

-

حداقل مدرک تحصیلي :کاراموز باید دارای مدرک سوم راهنمایی(سیکل) باشد .

-

جنسیت  :با توجه به سنگینی این دوره مردها بیشتر شرکت می کنند .

مهارت و دانش پیش نیاز  :پیش نیازی ندارد
مدرک اعطائی :کارآموز پس از قبولی در آزمون کتبی و عملی گواهینامه مهارت در حرفه مربوط را دریافت می دارد .
مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت  :پس از اتمام هر دوره کارآموز می تواند در سایر دوره های آموزشی مرتبط نیز شرکت نماید .
چشم انداز شغلی :مهارت آموخته گان پس از کسب تجربه الزم می توانند بصورت خود اشتغالی در یکی از حرفه های تعمیر خودرو برای خود
تعمیرگاه راه اندازی کنند و یا جهت تحصیالت دانشگاهی از این مدارک استفاده کنند.
چشم انداز استخدامی  :فرد مهارت آموخته می تواند به عنوان کارگر ماهر در نمایندگی ها و عاملیت های مجاز خودرو یا در تعمیرگاه ها
فعالیت نماید.
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