كارگاه مکانیک خودرو )تعمیر اتومبیل های سواری(

نام و نام خانوادگي مربي :
مدرک و رشته تحصیلي:لیسانس مکانیک
سابقه كار  6 :سال

رشته های آموزشي كارگاه :

ردیف

نام حرفه

1

2

آموزشي

تعمیر اتومبیل های سواری درجه 2

720

تعمیر کار اتومبیل های سواری درجه  2کسی است که پس از
طی دوره آموزشی مربوطه بتواند از عهده فلز کاری عمومی ،مولد
قدرت ،سیستم جرقه،سیستم سوخت رسانی انژکتوری با انتقال
قدرت و سیستم ترمز معمولی و  absوespو جعبه فرمان و
سیستم تعلیق و دستگاه عیب یاب برآید.

سرویس و نگهداری خودرو

160

توانایی تشخیص عوامل موثر در کار ،فلز کاری ،تعویض روغن،
تسمه ها و فیلتر ها ،پنچرگیری تایر ،باالنس کردن  ،تهیه آب
مقطر  ،تعویض شمع ،تعویض پالتین  ،تنظیم دلکوی خودرو

198

توانایی عیب یابی و تعمیر و رفع عیب موتور های بنزینی
انژکتوری

27

عیب یابی سیستم سوخت رسانی گازسوز و رفع عیب آن

كاربا دستگاه عیب یاب خودرو

20

عیب یابی موتور خودرو با استفاده از دستگاه های عیب یاب
کامپیوتری -دانلود  ecuو تعویض سنسورهای خودرو

سیستم سوخت رساني انژكتوری

45

عیب یابی سیستم سوخت رسانی -تنظیم سوخت و تعویض
سنسورهای خودرو

عیب یابي و تعمیر و رفع عیب موتور های

3

ساعت

محتوای دوره (شرح شغل)

بنزیني
تعمیر سیستم سوخت رساني سي ان جي

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 :برخی دوره های آموزشی با توجه به درجه پیش نیاز دارد .
مدرک اعطائی :کارآموزپس 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 :به جهت نیاز روزن افزون خدمات خودرویی وحجم افزایش تولید خودرو ونیز به روز بودن تکنولوژی ونیاز به ارتقاء مهارت در
این حوزه چشم انداز مطلوبی در این بخش پیش بینی می شود و مهارت آموخته پس از کسب تجربه الزم می تواند بصورت خود اشتغالی نسب
با راه اندازی کارگاه تعمیرکار خودرو اقدام نماید.
چشم انداز استخدامی :فرد مهارت آموخته می تو اند به عنوان کارگر ماهر در نمایندگی های مجاز ایران خودرو وسایپا ودیگرنمایندگی های
فعالیت کند.

