بسمه تعالي
معاونت پژوهش ،برنامه ريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
مربي برق خودرو
)Vocational Education Teachers – (Automotive Electrical Instructor

گروه شغلي
صنايع خودرو
كد ملي آموزش شغل

0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
شناسه

نسخه

شناسه شغل

شناسه گروه

شايستگي

سطح

Isco-08

مهارت

نسخه آزمايشي

تاريخ تدوين 1395/7/20 :
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2 3 2 0

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
كد آموزش شغل مربي 232040010020001 :
اعضاء كارگروه برنامه ريزي درسي  :صنايع خودرو
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

1

محمد محمد بوساري

لیسانس

مكانیك

2

پرويز ايماني

لیسانس

مكانیك

شغل و سمت
مدرس و كارشناس آموزش
فني و حرفه اي
كارشناس آموزش فني و
حرفه اي

سابقه كار
 40سال

 35سال

3

باقرنادري تبريزي

لیسانس

مكانیك

مربي

 30سال

4

شهرام امینیان

لیسانس

مكانیك

كارشناس خودرو

 30سال

5

ابراهیم خلیل زاده ايراني اقدم

لیسانس

زبان انگلیسي

مسئول گروه برنامه ريزي

فوق ديپلم

صنايع خودرو

درسي صنايع خودرو

 21سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آمووزش فنوي و حرفوه اي ك وور بووده و
هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،نبش خيابان خوش جنوبي  ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن 66583628

آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جا يگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت ها ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
مربي :
فردي است كه با احراز شرايط مربيگري ،توانايي انتقال دانش ،مهارت و نگرش به كارآموزان ،استفاده از تجهيزات كارگاه آموزشي و فناوري روز و
انجام ارزشيابي هاي تشخيصي ،تكويني و پاياني دوره را مطابق با استاندارد هاي آموزشي داشته باشد.
شرايط كارآموز:
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك شخص در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
هر تجربه آموزشي را كه با شغل تركيب شود كارورزي گويند  .به عبارت ديگر يادگيري و آموزش حين كار در راستاي افزايش مهارت را كارورزي
ميگويند.
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شامل دو بخش عملي و كتبي عملي خواهد بود .
صالحيت هاي حرفه اي آموزش دهنده:
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
دانش مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي مي باشد كه شامل مواردي همچون
علوم پايه ،زبان فني و فناوري (نظير فلز شناسي ،چوب شناسي ،اصول الكتريسيته ،اصول حسابداري ،الياف شناسي ،پارچه شناسي ،مفاهيم طراحي
سنتي ،مباني هنرهاي تجسمي ،انواع آفات و بيماري هاي گياهي وزراعي  ،روش هاي عيب يابي موتور ،مباني تبريدو (.....مي باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
يكي از زير گروه هاي مهارت است كه به شايستگي هاي اجتماعي داللت داشته و بر روي باورها ،عقائد و رفتار فرد اثر دارد و شامل مهارت هاي
نرم مانند اخالق حرفه اي  ،كارگروهي  ،انضباط ،خالقيت و  ......مي باشد.
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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عنوان استاندارد آموزش:
مربي برق خودرو
شرح استاندارد آموزش شغل :
مربی برق خودرو اولین سطح مربیگری در رشته صنایع خودرو می باشد که فرد می باید مسلط به آموزش استاندارد
آموزشی تعمیرکار برق خودرو درجه 2بوده و دارای شایستگی های زیر میباشد:
بکارگیری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )،انجام کمك های اولیه ،فلزکاری (اندازه گیری ،لحیم کاری ،ابزارهای
عمومی و تخصصی) ،بکارگیری مدارهای ساده الکتریکی خودرو ،بکارگیری باتری و سیستم شارژ خودرو ،بکارگیری
استارت خودرو،سیم کشی و نصب تمام چراغهای خودرو ،بکارگیری بخاری و کولر خودرو ،بکارگیری سیستم صوتی
خودرو (آنتن ،رادیو پخش ،)......بکارگیری تجهیزات جانبی خودرو (شیشه باالبر ،فندك ،آینه برقی ،شیشه گرم کن،).....
بکارگیری برف پاك کن و شیشه شوی خودرو ،بکارگیری سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی انژکتوری (،ECUدستگاه
دیاگ ،)....بکارگیری سیستم خنك کاری خودرو (فن) و حسگرهای مربوط ،بکارگیری نشاندهنده های خودرو.
شرايط كارآموز :
حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز - :
طول دوره آموزش :
:

 919ساعت

طول دوره آموزش

و زمان آموزش نظري :

 636ساعت

و زمان آموزش عملي

 223 :ساعت

و زمان كارورزي

 :حداقل  60ساعت در محیط واقعي كار ( تور علمي )

ارزشیابي پايان دوره :

حد نصاب قبولی :

روش محاسبه نمره آزمون :

 نمره کتبی  60از 100 -نمره عملی  80از (100ترجیحاً به صورت پروژه کامل می باشد)

نمره کل ≤ نمره عملی با ضریب  + %75نمره کتبی با ضریب %25

صالحیت هاي حرفه اي آموزش دهنده:

مربی برق خودرو با مدرك:
 -1دیپلم(حداقل  7سال سابقه کار مرتبط  ،صرفاً برای آموزش کار عملی)
 -2فوق دیپلم(حداقل  5سال سابقه کار مرتبط)
 -3لیسانس(حداقل  3سال سابقه کار مرتبط)
 -4فوق لیسانس(حداقل  2سال سابقه کار مرتبط)
-5دکترا(حداقل  2سال سابقه کار مرتبط)
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استاندارد آموزش شغل مربی
 شایستگی های تخصصینظری

عملی جمع

ردیف عناوین
1

بکارگیری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )

10

30

40

2

انجام کمك های اولیه

4

6

10

3

بکارگیری فلزکاری (اندازه گیری ،لحیم کاری ،ابزارهای عمومی و تخصصی)

6

14

20

4

بکارگیری مدارهای ساده الکتریکی خودرو

30

70

100

5

بکارگیری باتری و سیستم شارژ خودرو

10

50

60

6

بکارگیری استارت خودرو

6

34

40

7

سیم کشی و نصب تمام چراغهای خودرو

6

24

30

8

بکارگیری بخاری و کولر خودرو

10

40

50

9

بکارگیری سیستم صوتی خودرو (آنتن ،رادیو پخش)......

10

20

30

بکارگیری تجهیزات جانبی خودرو (شیشه بااالبر ،فنادك ،آیناه برقای ،شیشاه گارم

8

32

40

10

کن).....

11

بکارگیری برف پاك کن و شیشه شوی خودرو

3

12

15

12

بکارگیری سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی انژکتوری (،ECUدستگاه دیاگ)....

10

40

50

13

بکارگیری سیستم خنك کاری خودرو (فن) و حسگرهای مربوط

5

15

20

14

بکارگیری نشاندهنده های خودرو

3

12

15

جمع کل

121

* زمان كارورزي :گذراندن  60ساعت در محیط واقعی كار ( تور علمی )الزامی است.

5

520 399

 شايستگي هاي عموميرديف

كد استاندارد

عناوين

ساعت آموزش
نظري

عملي

جمع

1

بكارگیري روش ها و فنون تدريس (پداگوژي)

2351-49-012-1

35

70

105

2

كارآفريني با رويكرد ( KABسطح مقدماتي)

100011/2

13

37

50

3

رعايت الزامات سالمت  ،بهداشت و ايمني در محیط كار () HSE

3257-47-053-1

24

30

54

4

رايانه كار  ICDLدرجه 2

2513-53-040-1

12

20

32

5

رايانه كار  ICDLدرجه 1

2513-53-041-1

18

80

98

102

339 237

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

بکارگیری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )

نظری

عملی

جمع

10

30

40

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

-منابع تخصصی خودرو (تکنولوژی ،اصول نگهداری ،تعمیر و

،DUJLCORECPU

سرویس عمومی ،نقشه های مکانیکی ،الکتریکی،
الکترونیکی)

RAM،DVD
دیتا پروژکتور
وایت برد

 -انواع مدارك فنی خودرو (بروشور ،کاتالوگManual ،

صندلی مربی

)Manual Repair، Manual service، shop

صندلی کارآموز

-روش طبقه بندی مدارك فنی و تخصصی خودرو( اطالعات

میز مربی

عمومی ،فروش ،معرفی خودرو ،تکنولوژی ،دستورالعمل های
تعمیر و نگهداری و سرویس و سفارش قطعه)

میز کار آموز
پرینتر
ماشین حساب

-انواع اصطالحات تخصصی (واژه ها ،عالئم اختصاری

فرهنگ لغات انگلیسی به

سیستم ها ،عالئم اختصاری نقشه ها  ،عالئم اختصاری

انگلیسی

خودروها)

فرهنگ لغات انگلیسی به

نحوه جستجو و استخراج منابع و مدارك فنی (کتابخانه ای،الکترونیکی ،اینترنتی)

فارسی
فرهنگ

لغات

فارسی

به

انگلیسی

-اصول ترجمه (تعریف ،کاربرد ،انواع)

مدارك فنی و تخصصی خودرو

-انواع دیکشنری (کاغذی ،الکترونیکی ،اینترنتی)

انواع خودرو

-نحوه استخراج و ترجمه جمالت بااستفاده از انواع دیکشنری

لوازم التحریر

-روش ترجمه و ویرایش متون فنی و تخصصی (تکنولوژی،

کپسول آتش نشانی
جعبه کمکهای اولیه

دستورالعمل تعمیر و نگهداری و سرویس )

راهنمای انگلیسی رشته صنایع

-اطالعات فنی قطعات  ،بروشور وانواع کاتالوگ خودرو از نوع

خودرو

)رسانه ای کاغذی ،صدا ،تصویر و متن)

کتب فنی و تخصصی کاربردی

روش استخراج متون مورد نیاز فنی و تخصصی(سرویسهای دوره ای ،دستورالعمل ها ،انتخاب و سفارش
قطعه ،آشنایی با تکنولوژی)
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نرم افزارهای مترجمی زبان
تخصصی خودرو

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش
نظری

بکارگیری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )

عملی

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
استخراج منابع و مدارك فنی و تخصصی از منابع کتابخانه ای،الکترونیکی و اینترنتی
طبقه بندی منابع و مدارك فنی و تخصصی خودرو (تکنولوژی،تعمیر و نگهداری ،سرویس ،اطالعات ،قطعات ،نقشه ها و عالئم
اختصاری)
جستجو و ترجمه واژه ها  ،متن ها و اصطالحات و عالئماختصاری خودرو (با استفاده از دیکشنری  ،مترجم الکترونیکی و
اینترنتی )
توضیح و تفسیر اصطالحات  ،عالئم اختصاری و تخصصیخودرو و شرکت های خودرو ساز
انتخاب و ترجمه متون از منابع و مدارك فنی و تخصصی خودروونگهداری صحیح آن ها
استفاده از دستورالعمل های تعمیر و نگهداری خودرو()Manual Repair

جمع

و( )Manual serviceبه زبان

خارجی
سفارش قطعه با استفاده از اطالعات فنی و تخصصی خودرو Manual shopبه زبان خارجی
خواندن و ردیابی مدارهای الکتریکی  ،الکترونیکی و هیدرولیکیبا استفاده از نقشه های شماتیك با عالئم اختصاری تخصصی
خودرو به زبان خارجی
نگرش :
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی کار با منابع الکترونیکی و اینترنتیصداقت در ترجمه مدارك فنی و تخصصی خودرورعایت مراحل عملیات توصیه شده خودروساز مندرج در مدارك فنی و تخصصی8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش
نظری

بکارگیری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیرعایت اصول ارگونومیرعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کارتوجهات زیست محیطی :
رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام کمك های اولیه

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-دیتا پروژکتور

-تشخیص عوامل موثر در کار

-کامپیوتر

-پیشگیری از حاواد و رعایات نکاات حفااظتی و بهداشاتی

انواع کپسول آتش نشانی-ماژیك وایت برد

محیط کار

-وایت برد

-انواع حریق

-جعبه کمك های اولیه

-کمك های اولیه

پوسترهای مربوط-فیلم آموزشی کمك های

مهارت :

اولیه

-استفاده از وسایل حفاظت فردی و بهدا شت کار

-فیلم آموزشی اطفاء حریق

اطفاء انواع حریقانجام کمك های اولیهنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایاستفاده صحیح از وسایل  ،مواد و تجهیزاتایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از مواد و وسایل مناسبتوجهات زیست محیطی :
 -جمع آوری و نظافت پسماندهای باقیمانده بعد از انجام کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری فلزکاری

نظری

عملی

جمع

6

14

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-کولیس

-واحدهای اندازه گیری و روش تبدیل آنها

میکرومتر-انواع هویه

-نحوه خواندن کولیس و میکرومتر و اجزاء و کاربرد آنها

-روغن لحیم

-اصول لحیم کاری ،انواع لحیم ،وسایل مورد نیاز آن

-قطعه کار مناسب لحیم کاری

-شناخت ابزار های عمومی و تخصصی مکانیك

-انواع آچار تخت ،رینگی

مهارت :

جعبه بوکس-آچار آلن-ستاره ای

 -اندازه گیری با کولیس و میکرومتر

-آچار تورکمتر

 -انجام انواع لحیم کاری

-پولی کش

 -استفاده از ابزار های عمومی و تخصصی مکانیك

-آچار رینگی

نگرش :

آچار فرانسه-انواع ابزارهای مورد استفاده

رعایت اخالق حرفه ایرعایت دقیق اصول اندازه گیری و لحیم کاری و ا ستفاده از ابزارهاایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار سالم و مناسبتوجهات زیست محیطی :
-نظافت محیط کار بعد از اتمام کار

11

در مکانیك

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری مدارهای ساده الکتریکی خودرو

نظری

عملی

جمع

30

70

100

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-مولتی متر

-معرفی مولتی متر و دستگاههای اندازه گیاری کمیات هاای

 انواع سیم-چسب برق

الکتریکی

-انواع انبرها

-مبانی الکتریسته و آشنایی با کمیات هاای الکتریکای ،اناواع

-المپ و جا المپی

مدارها ،انواع اجازاء مادارههای الکتریکای و محاسابات اولیاه

باتری

مدارها

-کلید و سوئیچ خودرو

-عالئم اختصا ری ،نقشه خوانی و نقشه های الکتریکی

سر سیم و کانکتور-انواع نقشه های مدارها

مهارت :

-رله ها

 -اندازه گیری کمیت های الکتریکی توسط مولتی متر

-دیود

-بستن مدارهای الکتریکی ساده و قراردادن اجازاء الکتریکای

-مقاومت

(کلید ،مقاومت ،دیود )....در مدار

وایت برد-ماژیك وایت برد

-عیب یابی و رفع عیب مدارهای ساده الکتریك خودرو

-کتاب برق خودرو

نگرش :

 -انواع عایق

رعایت اخالق حرفه ایرعایت اصول دقیق اندازه گیری کمیت هاایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار سالم و مناسبتوجهات زیست محیطی :
-نظافت و جمع آوری پسماندهای باقیمانده بعد از اتمام کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری باتری و سیستم شارژ خودرو

نظری

عملی

جمع

10

50

60

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-انواع باتری خودرو،ساختمان و کاربرد آن

-خودرو پراید

-الکترولیت و نحوه تهیاه آن ،شاارژ بااتری و هیدرومتر(اساید

انواع باتری-دستگاه شارژ باتری

سنج)

-دستگاه تست با تری

-انواع آلترناتور و اجزاء آن

-دستگاه استارتر و شارژ

-عیب یابی و رفع عیب ،راه اندازی مدار شارژ و آلترناتور

الکترولیت-وایت برد

مهارت :

-ماژیك وایت برد

-باز و بست باتری از روی خودرو و شارژ و سرویس آن

-هیدرومتر (اسیدسنج)

-باز و بست آلترناتور از روی خودرو

-انواع آلترناتور

-عیب یابی و رفع عیب آلترناتور

انواع آچار تخت و رینگی-انواع پیچ گوشتی

-نصب و راه اندازی مدار شارژ خودرو

 -مولتی متر

نگرش :

-وسایل لحیم کاری

-رعایت اخالق حرفه ای

-میزکار و گیره

-انجا م دقیق اصولی باز و بست باتری و آلترناتور و عیب یابی و رفع عیب آنها

-دیتا پروژکتور

ایمنی و بهداشت :

کامپیوتر-فیلم آموزشی آلترناتور و

-استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسب

باتری

-استفاده از ابزار سالم و مناسب

-کتاب برق خودرو

رعایت کامل ا صول حفاظتی در زمان استفاده از اسیدتوجهات زیست محیطی :
عدم ریختن اسید روی بدنه خودرو،محیط و افرادنظافت و جمع آوری پسماندهای بعد از اتمام کار13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری استارت خودرو

نظری

عملی

جمع

6

34

40

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -خودرو پراید

-انواع استارت ،اجزاء استارت

خودرو پژو-میزکار و گیره

-تشریح نقشه الکتریکی استارت

-باتری

مهارت :

-مولتی متر

-باز و بست استارت از روی خودرو

-دستگاه گرولر

-تفکیك و مونتاژ استارت

پيچ گوشتي-انواع آچار (تخت -رينگي)

-عیب یابی ،رفع عیب ،نصب و راه اندازی

-جعبه بكس

-سیم کشی مدار راه انداز خودرو

-انواع انبر

نگرش :

 -وايت برد

-رعایت اخالق حرفه ای

ماژيك-ابزار لحيم كاري

-انجام دقیق آزمایش ها بر روی استارت

-ديتاپروژكتور

ایمنی و بهداشت :

-كامپيوتر

-استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسب

-كتاب برق خودرو

-استفاده از ابزار سالم و مناسب

-فيلم آموزشي استارت

رعایت اصول ایمنی در زمان تست استارتتوجهات زیست محیطی :
 -نظافت محیط کار بعد از اتمام کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
سیم کشی و نصب انواع چراغ در خودرو

نظری

عملی

جمع

6

24

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-انواع المپ و جاالمپی و سوکت های مربوط

-خودروپراید

-اجزاء مدار راهنما ،فالشر ،دناده عقاب  ،چراغهاای کوچاك،

انواع المپ و جا ال مپی-انواع سوکت و سرسیم

خطر.....

-انواع سیم

-اجزاء مدار روشنایی و مه شکن

-انواع انبر و پیچ گوشتی و

-اجزا مدار چراغ صندوق  ،داخل اتاق ،صفحه کیلومتر

آچار
-چسب برق

مهارت :
-سیم کشی و نصب راه اندازی مدار فالشر ،راهنما ،چراغ دنده

 ماژیك-وایت برد

عقب چراغ های کوچك ،خطر....عیب یابی و رفع عیب

-نقشه مدارها

-سیم کشی مدار و روشنایی و مه شاکن ،راه انادازی و عیاب

-دستگاه تنظیم چراغ جلو

یابی و رفع عیب

-کامپیوتر

سیم کشی راه اندازی عیاب یاابی و رفاع عیاب مادار چاراغصندوق عقب ،داخل اتاق و صفحه کیلومتر

فیلم آموزشی مدارهادیتاپروکتور-باتری

نگرش :

-کامپیوتر

-رعایت اخالق حرفه ای

-کتاب برق خودرو

استفاده صحیح و دقیق از ابزارایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار سالم و مناسبتوجهات زیست محیطی :
-نظافت و جمع آوری پسماندها از محیط کار بعد از اتمام کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری بخاری و کولر خودرو

نظری

عملی

جمع

10

40

50

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودور پژو

-انواع بخاری و فن تهویه مورد استفاده خاودرو و نقشاه مادار

خودرو پراید-دستگاه دیاك

بخاری

-باتری

-معرفی تجهیزات کولر

-مجموعه آموزشی کولر خودرو

 -نقشه خوانی مدار کولر

-مولتی متر

مهارت :

-کامپیوتر

پیاده و سوار کردن بخاری از روی خودرو عیب یاابی و رفاععیب و راه اندازی آن

دیتا پروژکتورانواع آچار تخت ،رینگی-آچار بکس

-پیاده و سوار کردن سیستم کولر از روی خودرو عیب یاابی و

-پیچ گوشتی

رفع عیب و راه اندازی آن

-دستگاه شارژ کولر

 -شارژ کولر توسط دستگاههای شارژ کولر

گاز R134a-انواع انبر

نگرش :

-فیلم آموزشی

-رعایت اخالق حرفه ای

-کتاب برق خودرو

استفاده صحیح و دقیق از ابزار و تجهیزاتایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسبدقت و ایمنی الزم زمان شارژ گاز کولردقت در مورد راه اندازی فن بخاری و کولر و کمپرسورکولراستفاده از ابزار سالم و مناسبتوجهات زیست محیطی :
دقت در زمان استفاده از شارژ کولر و گاز R134a جمع آوری و نظافت محیط کار از پسماندها بعد از اتمام کار16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری سیستم های صوتی خودروها (آنتن ،رادیوپخش)......

نظری

عملی

جمع

10

20

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-انواع سیستم های صوتی خودرو

خودرو پراید-مولتی متر

-مدار الکتریکی رادیو پخش و سیستم های صوتی

-مجموعه رادیو پخش و آنتن

-انواع آنتن در خودرو

-پیچ گوشتی

-مدار الکتریکی آنتن ها

 -انواع آچار (رینگی-تخت)

مهارت :

-آچار بکس

پیاده کردن سیستم های صوتی از روی خودرو ،عیب یاابی ورفع عیب و سپس نصب آنها

آچار آلنانواع انبر-نقشه مدار

پیاده و سوار کردن اناواع آناتن برقای و معماولی نصاب راهاندازی عیب یابی و رفع عیب آنها
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایاستفاده صحیح و دقیق از ابزارایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار سالم و مناسبتوجهات زیست محیطی :
عدم ایجاد سر و صدا توسط سیستم های صوتی-نظافت محیط کار پس از انجام کار
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-کتاب برق خودرو

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری تجهیزات جانبی خودروها (شیشه باالتر ،آینه جانبی
برقی ،فندك ،ساعت)

نظری

عملی

جمع

8

32

40

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-قفاال مرکزی،شیشااه باااالبر ،آینااه برقاای در خااودرو و ماادار

خودرو پراید-سیستم برق،ساعت،فندك

الکتریکی آن

-سیستم آینه جانبی برقی

-فندك و مدار الکتریکی آن

-سیستم شیشه باالبر برقی

-ساعت دیجیتال و مدار الکتریکی آن

-سیستم گرم کن شیشه عقب

-المنت شیشه و گرم کن و مدار الکتریکی آن

نقشه مدارها-مولتی متر

-انواع بوق و مدار الکتریکی آن

-انواع پیچ گوشتی

مهارت :

-انواع آچار

-پیاده و سوار کردن سیستم شیشه باالبر برقی،آینه های جانبی

-انواع انبر

برقی و قفل مرکزی از روی خودرو،عیب یابی،رفع عیاب و راه

-مولتی متر

اندازی مجدد

-کتاب برق خودرو

پیاده و سوار کردن فندك و سااعت از روی خاودرو و عیابیابی و رفع عیب و راه اندازی مجدد آن
پیاده و سوار کردن المنت شیشه گرم کن عقب ،عیب یابی ورفع عیب و راه اندازی مجدد آن
پیاده و سوار کردن انواع بوق ،عیب یاابی و رفاع عیاب و راهاندازی مدار آن
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ای-استفاده صحیح و دقیق از ابزار

18

وایت برد-ماژیك وایت برد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری تجهیزات جانبی خودروها (شیشه باالبر ،آینه جانبی

نظری

عملی

جمع

برقی ،فندك ،ساعت)
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار سالم و مناسب دقت در زمانیکه مدار فندك مورد آزمایش قرار می گیردتوجهات زیست محیطی :
عدم ایجاد آلودگی صوتی در زمان نصب و راه اندازی مدار برق-نظافت محیط کار بعد از اتمام کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری برف پاك کن و شیشه شوی خودروها

نظری

عملی

جمع

3

12

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-انواع برف پاك کن و شیشه شوی و کاربرد آنها

خودرو پراید-مولتی متر

-اجزا سیستم برف پاك کن و شیشه شوی

-دیتاپروژکتور

 -مدار الکتریکی برف پاك کن و شیشه شوی

-مجموعه آموزشی برف پاك

مهارت :

کن

-پیاده و سوار کردن بارف پااك کان و شیشاه شاوی از روی

انواع آچار (رینگی ،تخت)-پیچ گوشتی

خودرو
-عیب یابی،رفع عیب،نصاب و راه انادازی بارف پااك کان و

جعبه بکس-فیلم آموزشی برف پاك کن

شیشه شوی

-وایت برد

نگرش :

-ماژیك

-رعایت اخالق حرفه ای

-کتاب برق خودرو

استفاده صحیح و دقیق از ابزارایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار سالم مناسبتوجهات زیست محیطی :
-نظافت محل کار بعد از اتمام کار

20

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی انژکتوری

نظری

عملی

جمع

10

40

50

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-انواع سیستم های انژکتوری و نحوه عملکرد آنها

خودرو پراید-دستگاه دیاگ( با برنامه های

-سنسورها و عملگرها و وظایف آنها

کامل)

 ، ECV-انواع آن و دستگاه شبیه ساز (سیمیالتور)

-شبیه ساز ECV

-دستگاه عیب یاب (دیاگ)

-مجموعه آموزشی سوخت

مهارت :

رسانی و جرقه زنی انژکتوری

پیاده و سوار کردن سیستم های جرقه زنی و سوخت رساانیانژکتوری از روی خودرو

کامپیوتردیتا پروژکتور-مولتی متر

-پیاده و سوار کردن سنسورها و عملگرها در سیستم انژکتوری

-انواع آچار (تخت ،رینگی)

-کار با دستگاه عیب یاب و عیب یابی  ،رفاع عیاب نصاب راه

-آچار بکس

اندازی سیستم های انژکتوری

آچار آلن-پیچ گوشتی

نگرش :

-فیلم آموزشی سیستم های

-رعایت اخالق حرفه ای

انژکتوری

-استفاده صحیح و دقیق از ابزار و تجهیزات

-کتاب برق خودرو و سیستم

ایمنی و بهداشت :

های انژکتوری
-ماژیك

-استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسب

-وایت برد

استفاده از ابزار و تجهیزات سالم و مناسبدر دسترس بودن و سالم بودن کپسول آتش نشانیتوجهات زیست محیطی :
عدم ریختن بنزین یا مواد شیمیایی دیگر در محیط-نظافت محیط کار بعد از اتمام کار

21

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری سیستم خنك کاری (فن خنك کننده) و حسگرها و
کلیدهای مربوط

نظری

عملی

جمع

5

15

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-انواع فن خنك کننده و سیستم های مربوطه آنها

-خودرو پراید

-انواع حسگرها ،عملگرها و کلید و رلاه هاا در سیساتم هاای

دستگاه عیب یاب( دیاگ)-مولتی متر

خنك کاری

-مجموعه آموزشی سیستم

-نقشه مدار الکتریکی سیستم فن خنك کاری خودروها

های خنك کاری

مهارت :

-کامپیوتر

پیاااده و سااوار کااردن سیسااتم خنااك کاااری (فاان) از رویخودروها

دیتا پروژکتوروایت برد-ماژیك

 -سیم کشی  ،نصب ،راه انادازی عیاب یاابی و رفاع عیاب از

-نقشه مدار فن خنك کاری

سیستم های فن خنك کاری خودروها

-آچار (رینگی ،تخت)

نگرش :

پیچ گوشتی-آچار بکس

-رعایت اخالق حرفه ای

-فیلم آموزشی

-استفاده صحیح و دقیق از ابزار و تجهیزات

-کتاب برق خودرو

ایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار و تجهیزات سالم و مناسبدقت در زمان کار کردن فن ها جهت جلوگیری از حادثهتوجهات زیست محیطی :
 -نظافت محیط کار پس از انجام و اتمام کار

22

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری نشاندهنده های خودرو

نظری

عملی

جمع

3

12

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-خودرو پژو

-انواع درجه آب،درجاه بنازین ،فشارسانج روغان ،دورسانج و

خودرو پراید-دستگاه دیاگ

کیلومتر شمار و ...

-مولتی متر

-انواع حسگرهای آب و دورسنج و کیلومتر شمار  ،روغن .....

-کامپیوتر

-تشریح مدار نشاندهنده های خودرو

-دیتا پروژکتور

-اجزای مدار نشاندهنده ها

وایت برد-ماژیك

مهارت :
-پیاده و سوار کردن صفحه کیلومتر شاامل نشااندهنده هاا از

انواع آچار (تخت ،رینگی)-آچار آلن و ستاره ای

روی خودرو و عیب یابی و رفع آن ها

-پیچ گوشتی

-پیاده و سوار کاردن اناواع حساگرهای آب،روغان.....از روی

-فیلم آموزشی مربوط

خودرو و عیب یابی و رفع آن ها

-کتاب برق خودرو

-نصب ،راه اندازی مدار نشاندهنده عیب یابی و رفع عیاب ازآنها
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایاستفاده صحیح و دقیق از ابزار و تجهیزاتایمنی و بهداشت :
استفاده از لباس کار و تجهیزات انفرادی مناسباستفاده از ابزار و تجهیزات سالم و مناسبتوجهات زیست محیطی :
 -نظافت محیط کار پس از انجام و اتمام کار

23

-اجزا و مدار نشاندهنده

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

م خصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

خودرو پژو (پارس) یاسمند

خودروی روز بازار

یك دستگاه

ضروری

2

خودرو 206

خودروی روز بازار

یك دستگاه

3

خودرو پراید

خودروی روز بازار

یك دستگاه

4

دیتا پروژکتور

استاندارد

یك دستگاه

5

کامپیوتر کامل

استاندارد

یك دستگاه

6

مولتی متر (آنالوگ ،دیجیتال)

استاندارد

 8دستگاه

7

دستگاه دیاگ

استاندارد

یك دستگاه

8

دستگاه شارژ و استارتر

استاندارد

یك دستگاه

9

دستگاه تست باتری (دیجیتال و آنالوگ)

استاندارد

یك دستگاه

10

دستگاه تست آلترناتور

استاندارد

یك دستگاه

11

دستگاه تنظیم نور چراغ جلو

استاندارد

یك دستگاه

12

مجموعه آموزشی سوخت رسانی و جرقه زنی

استاندارد

دو دستگاه

ضروری

انژکتوری سمند یا پژو
 2میز شامل

13

دستگاه گرولر (تست آرمیچر)

استاندارد

14

میزکار همراه گیره

استاندارد

 1عدد

15

وایت برد

استاندارد

یك دستگاه

16

دریل دستی برقی

استاندارد

یك دستگاه

17

دستگاه پرس کارگاه

استاندارد

یك دستگاه

18

مجموعه آموزشی کولر خودرو

استاندارد

یك دستگاه

19

جك ستونی

استاندارد

یك دستگاه

20

دستگاه شارژ کولر (کارگاهی یا دستی)

استاندارد

یك دستگاه

21

دستگاه شارژ کولر تمام اتوماتیك

استاندارد

یك دستگاه

22

نشت یاب سیستم گاز کولر

استاندارد

دو دستگاه

23

شبیه ساز (سیمیالتور) سیستم های انژکتوری

استاندارد

یك دستگاه

24

مجموعه آموزشی رومیزی برق خودرو کامل (پژو

استاندارد

یك دستگاه

 12گیره

یا سمند)
25

استاندارد

مجموعه آموزشی ایستاده (پانل) خودرو کامل (پژو
یا سمند)

توجه  - :تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .

24

یك دستگاه

موزانیکی

 برگه استاندارد موادرديف

نام

م خصات فني و دقیق

تعداد

1

لباس کار

استاندارد

 15دست

2

تجهیزات انفرادی

استاندارد

 15سری

3

سیم لحیم با درصدهای مختلف

استاندارد

 4حلقه

4

انواع المپ و جا المپی

استاندارد

به تعداد الزم

5

سیم مفتولی و افشان

استاندارد

به مقدار الزم

6

انواع کلید مورد استفاده در خودرو

استاندارد

به تعداد الزم

7

محلول الکترولیت (آب و ا سید)

استاندارد

به مقدار الزم

8

باتری خودرو

استاندارد

 2عدد

9

انواع استارت خودرو

استاندارد

 8عدد

10

انواع آلترناتور خودور

استاندارد

 8عدد

11

انواع فیوز مورد استفاده در خودرو

استاندارد

به تعداد الزم

12

انواع پوسترهای آموزشی و ایمنی

استاندارد

با توجه به نیاز کارگاه

13

پارچه تنظیف

استاندارد

به مقدار الزم

14

نوار چسب برق

استاندارد

 8حلقه

15

ماژیك وایت برد

استاندارد

 4عدد

16

جعبه کمك های اولیه و مواد و تجهیزات درون آن

استاندارد

 1جعبه کامل

17

انواع زغال استارت

استاندارد

به تعداد الزم

18

انواع زغال آلترناتور

استاندارد

به تعداد الزم

19

انواع فیش و سرسیم

استاندارد

به تعداد الزم

20

انواع آفتامات آلترناتور

استاندارد

به تعداد الزم

21

سنسورهای مورد استفاده در خودرو (انژکتوری)

استاندارد

از هر کدام  2عدد

22

عملگرهای مورد استفاده در خودرو (انژکتوری)

استاندارد

از هر کدام  2عدد

23

دسته سیم و درخت سیم داخل اتاق

استاندارد

از هر کدام یك دسته

(،405پراید)206،
24

استاندارد

دسته سیم و درخت سیم داخل موتور
(،405پراید)206،
توجه :

 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .

25

از هر کدام یك دسته

توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

م خصات فني و دقیق

تعداد

25

دسته سیم و درخت سیم سیستم انژکتور

استاندارد

از هر کدام یك دسته

(،405پراید)206،
26

جعبه فیوز

استاندارد

از هر کدام یك دسته

27

انواع رله مورد استفاده خودرو

استاندارد

به تعداد الزم

28

انواع سوئیچ خودرو

استاندارد

 8عدد

29

انواع صفحه کیلومتر

استاندارد

 8عدد

30

فیلم آموزشی و نرم افزارهای آموزشی (برق

استاندارد

 2سری

خودرو و سیستم انژکتوری)
توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .

26

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

م خصات فني و دقیق

تعداد

1

کولیس

استاندارد

 8عدد

2

میکرومتر

استاندارد

 8عدد

3

چکش

استاندارد

 8عدد

4

هویه

استاندارد

 15عدد

5

آچار تخت (میلی متر ،اینچ)

استاندارد

 8سری

6

آچار رینگی (میلی متر ،اینچ)

استاندارد

 8سری

7

آچار( یك سر رینگ)

استاندارد

 8سری

8

انبر دست

استاندارد

 8عدد

9

سیم چین

استاندارد

 8عدد

10

سیم لخت کن معمولی

استاندارد

 8عدد

11

سیم لخت کن اتوماتیك

استاندارد

 8عدد

12

آچار بکس

استاندارد

 8جعبه

13

جعبه آچار ( Tآلن ستاره ای)

استاندارد

 4سری

14

هیدرومتر (دیجیتال و آنالوگ)

استاندارد

 8عدد

15

جعبه ابزار

استاندارد

 8عدد

16

جك

استاندارد

 1عدد

17

انواع پیچ گوشتی

استاندارد

 8سری

18

چرخ مخصوص حمل باتری

استاندارد

 1عدد

19

کابل باتری

استاندارد

 2دست

20

روغندان

استاندارد

 2عدد

21

پایه هویه (قلمی)

استاندارد

 8عدد

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

27

توضیحات

