
 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعمير کار اتومبيل هاي سواري بنزينيدوره نام

 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی: جسماني شرايط حداقل -

   سوم متوسطه :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد: جنسيت -

 ندارد  :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ( عملیساعت  815- تئوریساعت  202ساعت ) 720: دوره مدت- 3

 سوارکردن و پياده کاری، فلز های شايستگی شامل و بوده خودرو صنايع مشاغل از بنزينی سواری های اتومبيل تعميرکار: دوره محتواي-4

 ، وانژکتوری رسانی کاربراتوری سوخت تعميرسيستم ،) موتور( قدرت مولد سيستم تعمير ، خودرو شاسی روی از آن به وابسته قطعات و موتور

 سوارکردن، و پياده ، قدرت انتقال سيستم رفع عيب و يابی عيب کردن، سوار و پياده موتور، الکترونيک و الکتريک سيستم عيب ورفع يابی عيب

 و پياده و فرمان و تعليق سيستم انواع رفع و يابی عيب کردن، و سوار پياده و الکترونيکی و معمولی ترمز سيستمهای عيب رفع و يابی عيب

 باشد. می خودر سوز گاز سيستم انواع کردن سوار

 تعميرکاربرق خودرو:  خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي ايدوره ه-5

 تعمير کار اتومبيل هاي سواري بنزيني  :اعطائي مدرك- 6

 توآپ -آموزش برق خودرو : مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 به راه اندازی نسبت تواند می اعتباری و مالی تسهيالت جذب با و کافی تجربه کسب صورت در آموخته مهارت: دوره شغلي اندازهاي چشم-8

 .نمايد اقدام مستقل طور به مکانيک خودرو کارگاه خدمات  ايجاد طريق از کار و کسب

امکان جذب  -امکان جذب در شرکت های توليدقطعات خودرو – خودروکارگاه های خدمات در امکان جذب: دوره استخدامي اندازهاي چشم-9

 نمايندگی های پس از فروش خودرودر 

پيشنهاد می گردد متقاضی، دوره های مرتبط با اين حرفه را نيزآموزش ديده و مدتی را به عنوان کارورز در  :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 محيط های کارواقعی حضور داشته باشد.

  



 

 

 

 

 

 خودرو برق تعميرکار :دوره نام

 101220010010001: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 روانی و جسمانی کامل سالمت داشتن: جسماني شرايط حداقل -

 )راهنمايی دوره پايان ( اول متوسطه دوره پايان: تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد :جنسيت -

 ندارد :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت 111:  نظری آموزش زمان -ساعت 050:  آموزش دوره طول :دوره مدت- 3

 ساعت 963:  عملي آموزش زمان 

 لحيم گيری، اندازه)فلزکاری اوليه، های کمک انجام: های شايستگی شامل باشدو می خودرو صنايع گروه خودروازمشاغل تعميرکاربرق :دوره محتواي-4

 و کشی سيم ، خودرو تعميراستارت ، خودرو شارژ وتعميرسيستم شارژباتری ، خودرو الکتريکی ساده تعميرمدارهای ،( تخصصی و عمومی ابزارهای کاری،

 باالبر، شيشه) خودرو جانبی تعميرتجهيزات ،......( پخش راديو آنتن،) خودرو صوتی ،تعميرسيستم خودرو کولر و تعميربخاری خودرو، چراغهای تمام نصب

 دستگاه انژکتوری زنی جرقه و رسانی سوخت الکتريکی تعميرسيستم ، خودرو شوی شيشه و کن پاك برف تعمير ،.....( کن گرم شيشه برقی، آينه فندك،

 های تعميرکاراتومبيل مشاغل با و باشد می(ECU، خودرو های تعميرنشاندهنده ، مربوط حسگرهای و( فن) خودرو کاری خنک تعميرسيستم ،....( دياگ

 . است مرتبط بنزينی سواری

 فنی آموزشی اداره آموزشی استاندارهای -ايساکو شرکت فنی آموزش اداره آموزشی استانداردهای - : هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

 سايپا شرکت

 دريافت کند.2کارآموز پس ازاتمام دوره وشرکت درآزمون وکسب قبولی درآزمون کتبی ونظری می تواند گواهينامه درجه :اعطائي مدرك- 6

 خودرو رانيز جهت ارتقا مهارت طی نمايدبرق  1مهارت ديده بعد ازطی دوره می دوره های درجه: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 کارآموز می توانددررشته آموزش ديده برای خودکارگاه تعميربرق ماشين ايجادنمايد ويادرشرکت های توليذی: دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 مرتبط به عنوان استادکارکارکند.

 روبعد ازگذراندن کارورزی درشرکتهای  خودرو سازی استخدام شودمهارت ديده می تواندبه عنوان کارگرماه: دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 يکی ازاصول پايه واساسی درهنگام کاربايد رعايت اصول ايمنی می  باشد:ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

  



 

 

 

 

 

 

 

 کارموتور تنظيم( آپ تون) :دوره نام

 129120010010001: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 روانی و جسمانی کامل سالمت داشتن: جسماني شرايط حداقل -

 )راهنمایی دوره پایان (:تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد :جنسيت -

 ندارد :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت 988:  عملی آموزش زمان - ساعت 128:  نظری آموزش زمان-  ساعت 050:  آموزش دوره طول: دوره مدت- 3

 .شود می بررسی جرقه و سوخت ،سيستم مکانيکی عيوب عيب رفع و يابی عيب موتور، کارکرد چگونگی استاندارد اين در :دوره محتواي-4

 1درجه و 2 درجه بنزينی سواری اتومبيلهای تعميرکار:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

 دريافت کند.2وشرکت درآزمون وکسب قبولی درآزمون کتبی ونظری می تواند گواهينامه درجه کارآموز پس ازاتمام دوره :اعطائي مدرك- 6

 برق ساختمان وصنعتی رانيز جهت ارتقا مهارت طی نمايد 1مهارت ديده بعد ازطی دوره می دورههای درجه: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 ديده برای خوددربخش خدمات اتومبيل وتنظيم موتور شغل ايجادنمايد. کارآموز می توانددررشته آموزش: دوره شغلي چشم اندازهاي-8

مهارت ديده می تواندبه عنوان کارگرماهروبعد ازگذراندن کارورزی درشرکتهای  خودرو سازی  استخدام : دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 شود

 رعايت اصول ايمنی می باشديکی ازاصول پايه واساسی درهنگام کاربايد :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تعميرسيستم سوخت رساني کاربراتوري وانژکتوري  :دوره نام

 129120010020051: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 روانی و جسمانی کامل سالمت داشتن: جسماني شرايط حداقل -

 تجربی علوم فيزيک، اتومکانيک،رياضی رشته کارودانش اتومکانيک رشته ای وحرفه فنی(ديپلم):تحصيالت :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد :جنسيت -

 ندارد :پيشنياز دانش و مهارت-2

 100: دوره مدت- 3

 اصتول ،بررستی شتامل و استت خودرو صنايع های شايستگی از خودرو بنزينی انژکتوری رسانی سوخت سيستم : تعميردوره محتواي-4

 دستگاه با کار و درموتور سوخت به هوا نسبت آن،محاسبه بر موثر عوامل و موتور در داخلی احتراق ،بررسی خودرو در الکترونيک و برق ومبانی

 نقشه تحليل و ،رسم)عملگرها ها، ،سنسور ECU(  آن اجتزای کامتل تشريح و انژکتوری جرقه و رسانی سوخت سيستم گاز،بکارگيری پنج

 دستگاه خودرو،بکارگيری روی از انژکتوری سيستم اجزاء بست قطعات،بتازو جايابی و کشی سيم های نقشه تحليل انژکتوری، سيستم شماتيک

 ضد سيستم ،بکارگيری ECU تستر و ها سنسور ساز شبيه ، انژکتورشور های بادستگاه انژکتوری،کار های سيستم روی بر) دياگ( ياب عيب

 . است ارتباط در بنزينی سواری های اتومبيل تعميرکار مشاغل با و متيباشد ختودرو ايموبياليزر يا سرقت

 سيستم تعمير- زانتيا انژکتوری رسانی سوخت سيستم- پرايد انژکتوری رسانی سوخت سيستم:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

  انژکتوری کاربراتوری بنزين رسانی سوخت

 دريافت کند.2کارآموز پس ازاتمام دوره وشرکت درآزمون وکسب قبولی درآزمون کتبی ونظری می تواند گواهينامه درجه :اعطائي مدرك- 6

 مهارت ديده بعد ازطی دوره می توانددردورهای تعميراتومبيلهای سواری رانيز جهت ارتقا مهارت طی نمايد: مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 ارآموز می توانددررشته آموزش ديده برای خوددربخش خدمات اتومبيل وسرويس موتور شغل ايجادنمايد.ک: دوره شغلي چشم اندازهاي-8

مهارت ديده می تواندبه عنوان کارگرماهروبعد ازگذراندن کارورزی درشرکتهای  خودرو سازی  استخدام : دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 شود

 .پايه واساسی درهنگام کاربايد رعايت اصول ايمنی می باشديکی ازاصول :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11



 

 

 

 

 

 

 : تعميرکار برق خودرودوره نام

 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 4 7: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی: جسماني شرايط حداقل -

  سوم متوسطه  :تحصيلي مدرك حداقل -

 مرد: جنسيت -

 ندارد  :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت عملی ( 963-ساعت تئوری  111ساعت ) 480: دوره مدت- 3

: تعميرکاربرق خودروازمشاغل گروه صنايع خودرو می باشدو شامل شايستگی های: انجام کمک های اوليه، فلزکاری )اندازه دوره محتواي-4

کاری، ابزارهای عمومی و تخصصی( ، تعميرمدارهای ساده الکتريکی خودرو ، شارژباتری وتعمير سيستم شارژ خودرو ، گيری، لحيم 

تعميراستارت خودرو ، سيم کشی و نصب تمام چراغهای خودرو، تعميربخاری و کولر خودرو ، تعميرسيستم صوتی خودرو )آنتن، راديو 

)شيشه باالبر، فندك، آينه برقی، شيشه گرم کن.....( ، تعمير برف پاك کن و شيشه شوی خودرو ، پخش......( ، تعميرتجهيزات جانبی خودرو 

،دستگاه دياگ....( ، تعميرسيستم خنک کاری خودرو )فن( و حسگرهای ECUتعميرسيستم الکتريکی سوخت رسانی و جرقه زنی انژکتوری )

 مربوط ، تعميرنشاندهنده های خودرو می باشد

 تعمير کار اتومبيل های سواری بنزينی:  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5 

 تعميرکار برق خودرو  :اعطائي مدرك- 6

 آموزش دور های مرتبط با خودرو : مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 به راه اندازی نسبت تواند می اعتباری و مالی تسهيالت جذب با و کافی تجربه کسب صورت در آموخته مهارت: دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 .نمايد اقدام مستقل طور به برق خودرو کارگاه خدمات  ايجاد طريق از کار و کسب

امکان جذب  -امکان جذب در شرکت های توليدقطعات خودرو –کارگاه های خدمات خودرو در امکان جذب: دوره استخدامي چشم اندازهاي-9

 در نمايندگی های پس از فروش خودرو

پيشنهاد می گردد متقاضی، دوره های مرتبط با اين حرفه را نيزآموزش ديده و مدتی را به عنوان کارورز در  :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

 محيط های کارواقعی حضور داشته باشد.

 


