
 

 

 

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 

  شغلآموزش استاندارد 
 

 

 

 شغل آموزش عنوان 

 اتومبيل هاي سواري بنزيني كار تعمير
 

 

  گروه شغلي

 صنايع خودرو
 

 شغل آموزش كد ملي 

1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3 2 7 

شناسه  نسخه

 شايستگي

ه شغلشناس سطح  شناسه گروه 

 مهارت
Isco-08 

 

 22/2/7931تاريخ تدوين استاندارد : 
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 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 972392779772777كد ملي شناسايي آموزش شغل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنايع خودروريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصيلي  وادگينام و نام خان رديف

 سال22 مربي مکانيک دكترا رضا ورمزيار 9

 22 مربي مکانيک كارشناسي محسن سليميان 2

 مکانيک خودرو كارشناسي حسين بيکران 3
 مربي

22 

 كارشناسي ابراهيم خليل زاده 4
صنايع اتومبيل و 

 زبان انگليسي

ه ريزي درسي دبيركارگروه برنام

 صنايع خودرو
 سال22

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديد استاندارد  صنايع خودرو با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  22/2/7931طي جلسه اي كه در تاريخ 

تعميركار شغل  اندارداست بررسي و تحت عنوان 7239-79-25-9كد با  2درجه  سواري بنزيني هاي تعميركار اتومبيلآموزش شغل 

 .مورد تائيد قرار گرفت  977727239277977 با كدسواري بنزيني   هاي اتومبيل

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنووي   كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پيگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، پژوهشدفتر   :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خيابان خوش نبش ، تهران، خيابان آزادي

                                            55223522دورنگار       

                    55223522         تلفن  

 @irantvto.irrpcآدرس الکترونيکي : 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل . ي يادوي نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
رتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ا

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 ز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآمو

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صاورت ماي ويارد و رارورت     

د در محال آماوزش باا صاورت     شايستگي كا هار  دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك
 با است اده از عكس مي آموزد و ررورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، رياري كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي

 نگرش : 
 مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .  

 ايمني : 
 ات در محيط كار مي شود .مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطر

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 :   شغل استاندارد آموزش نام 

 اتومبيل هاي سواري بنزيني کار تعمير 

 :  شغل استاندارد آموزش شرح 

سوارکردن  پياده و ،ز کاريفلهاي صنايع خودرو بوده و شامل شايستگي  از مشاغل بنزينيتعميرکار اتومبيل هاي سواري 

سيستم سوخت رساني تعمير ، تعمير سيستم مولد قدرت )موتور( ، موتور و قطعات وابسته به آن از روي شاسي خودرو

پياده و سوار کردن، عيب يابي و رفع  ،عيب سيستم الکتريک و الکترونيک موتور رفعو ، عيب يابي کاربراتوري وانژکتوري

پياده و و  الکترونيکيهاي ترمز معمولي و سيستم  و سوارکردن، عيب يابي و رفع عيب پياده ، درتعيب سيستم انتقال ق

و مي باشد  خودرپياده و سوار کردن انواع  سيستم گاز سوز  وو فرمان  يب يابي و رفع انواع سيستم تعليقسوار کردن، ع

 هاي سواري در ارتباط است. با مشاغل تعمير اتومبيل

 : وروديكارآموز ويژگي هاي 

 (راهنمايياول متوسطه )پايان دوره پايان دوره ميزان تحصيالت : حداقل 

  داشتن سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد  : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   727   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت  272    زش نظري               :    و زمان آمو

 ساعت  292    و زمان آموزش عملي                :    

 ساعت  -   كارورزي                       :     زمان و 

  ساعت -     و زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %22:  كتبي -

 %52ملي :ع -

 %97اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

  سال سابقه تدريس در اين رشته  5صنايع خودرو و با  : فوق ديپلم حداقل تحصيالت
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 

اد شاغل در اين زمينه را بعنوان تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني از مشاغل رايج در بازار كار مي باشد كه افر

مکانيک مي شناسند كه كارهايي از قبيل تعمير موتور و گيربکس و ديفرانسيل و تنظيم موتور وتعويض روغن وفيلتر 

 روغن  موتور و و بازديد جهارچرخ و ترمز ها  و ساير قسمتهاي خودرورا شامل مي شود.

 

 

 

 ابه جهاني ( :اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مش ٭

Automotive Repairman 

 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 9استاندارد تعميركار اتومبيلهاي سواري بنزيني درجه 

  سرويسکار خودرواستاندارد 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       دي و كم آسيب  الف : جزو مشاغل عا

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 ............طبق سند و مرجع ............................         ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

             د :  نياز به استعالم از وزارت كار  
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 استاندارد آموزش شغل  

 شايستگي ها -
 

  

 ساعت آموزش  پي  نياز عناوين كد  رديف

 جمع عملي  نظري 

 22 62 22 ندارد هلفكاري 132130010010041 1

3 

پياده و سوارکردن موتور و قطعات  723927797727759

وابسته به آن از روي شاسي 

 خودرو

 44 34 97 هلفكاري

2 

پياده و سوارکردن موتور و  تعمير سيستم مولد قدرت )موتور( 723927797727779
قطعات وابسته به آن از روي 

 شاسي خودرو

27 72 12 

4 
سيستم سوخت رساني تعمير 723927797727729

انژکتوريکاربراتوري و  

تعمير سيستم مولد قدرت 
 )موتور(

37 77 977 

5 
عيب يابي و رفع عيب سيستم  723927797727719

 الکتريک و الکترونيک موتور

سيستم سوخت رساني تعمير
 انژکتوريکاربراتوري و

37 57 17 

1 

و  پياده و سوار کردن، عيب يابي 723927797727979
 رفع عيب سيستم انتقال قدرت

عيب يابي و رفع عيب 
سيستم الکتريک و 
 الکترونيک موتور

37 22 992 

1 

پياده و سوارکردن، عيب يابي و  723927797727999
هاي ترمز سيستم  رفع عيب

 معمولي و الکترونيکي

پياده و سوار کردن، عيب 
يابي و رفع عيب سيستم 

 انتقال قدرت

97 37 24 

8 

پياده و سوار کردن، عيب يابي و  723927797727929
 رفع انواع سيستم تعليق  و فرمان

پياده و سوارکردن، عيب يابي 
هاي سيستم  و رفع عيب

 ترمز معمولي و الکترونيکي

92 42 57 

9 

پياده و سوار کردن،  انواع  سيستم  723927797727939
 گاز سوز

پياده و سوار کردن، عيب 
 يابي و رفع انواع سيستم
 تعليق  و فرمان

37 27 27 

 جمع ساعات

 

272 292 727 

 توجه:

رقمي و ساعت آموزش ، در دوره هاي ديگر گذرانده باشند ، نيازي به طي کردن مجدد  15*کارآموزاني که شايستگي فلزکاري را با اين کد

 آن در اين دوره ندارند.
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

 يهلفكارعنوان : 

 (بكارويري نكات ر اظت وايمني)

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

30 13 83 

 نگرش، ايمني دان ، مهارت،

 محيطي مرتبط توجهات زيست

تجهيزات، ابزار، مواد 

مصرفي و منابع 

 آموزشي

ازهرسا  ينشان كپسول آت -  دان  :

 نوع

 جيبا كمك اوليا-

 لباس كار-

 ك   ايمني-

 دستك  ايمني-

 ايمني عينك-

 

كمك هاي اوليا)وسايل وتجهيفات ر اظت هردي، روشاهاي  -

 كمك رساني با مصدومين روادث(

   

    دستوراليملهاي ايمني و روش كنترل وبازرسي از تجهيفات-

    پيشگيري ازخطرات ناشي از برق ورهتگي ،واز ،آت  سوزي-

 اا   انواع مواد سوختني ، عوامل بروز رريق، انواع كپساول اط -

 رريق، انواع تجهيفات اعالم رريق و روشهاي اط ا  رريق

   

  مهارت :

    ي بطور عملينشان اط ا  رريق با كپسول آت  -

ميني كا دچار خونريفي خارجي و با مصدوهاي اوليا كمك  -

 شكستگي  و شوک شده اند

   

شناسايي و رهع عوامل ايجادخطروازورهتگي، بارق ورهتگاي   -

 ي ،آت  سوزي و پرت شدن از ارت اع  آب ورهتگ
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

  عنوان :

 هلفكاري 

 )سوهان كاري ولحيم كاري(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 نگرش ،  ايمني دان  ، مهارت ،

 مرتبط يطيمح ستيتوجهات ز

تجهيفات ، ابفار ، مواد 

 شيمصرهي و منابع آموز

 قيچي  دان  :

 كمان اره

 دريل دستي

 دريل پايا دار

 دريل روميفي

 انواع متا

 سوهان كي ي ورد تخت

 شابر

 چك  هلفي

 چك  پالستيكي

 ويره، لب ويره

 ميفكار

 انواع ميكرومتر

 انواع كوليس

 ابفارلحيم كاري

 هويا، قلع

 روغن لحيم كاري

 انواع سيم برق بارخامتهاي 

 ومختلف مورداست اده درخودر

واردهاي اندازه ويري طول، سطح، رجام، جارم، زماان،    -

زاويااا، ساارعت و راارارت و تبااديل واراادهاي اينچااي بااا 

 ميليمتري و بليكس

   

انواع ميف كار، ويره، لب ويره ، ابفار روش است اده از-
 عالمت وذاري و خط كشي ، تيغا اره وكمان اره

   

     ماشين اره روش اره كاري وبرشكاري و كاربا-

    چك ، سنبا نشان ، سوهان و شابر و كاربرد آنها-

ابفار لحيم كاري )هويا ، سيم لحيم ،روغن لحيم( -     

سيم ها، رخامت ، جنس و كاربرد آنها  انواعشناخت -     

  مهارت :

    سوهان كاري وپرداخت كاري-

    برشكاري با كمان اره-

    لحيم كاري -

    اجفاي الكتريكي خودرو و قالويفكاري يرديده كار-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

  عنوان :

 هلفكاري 

 )سوراخكاري خفينا كاري(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 نگرش ،  ايمني دان  ، مهارت ،

 مرتبط يطيمح ستيتوجهات ز

تجهيفات ، ابفار ، مواد 

 زشيمصرهي و منابع آمو

 قيچي-  دان  :

 كمان اره-

 دريل دستي-

 دريل پايا دار-

 دريل روميفي-

 انواع متا-

 انواع لولا مسي

 انواع لولا آلومينيومي

 دستگاه پرچ

 دستگاه لولا بر

 رديده 

 قالويف

 دستگاه سنگ سنباده

 

متا، زواياي برش متا، ماشين متا دستي و پايا دار، نقشاا و  -

 قطيات كاردستوراليملهاي سوراخكاري 

   

خفينا كاري ،رديده كاري، قالويف كاري )ميليمتاري،  اصول -

 اينچي، دستي، ماشيني(

   

      انواع سنگ و دستگاه سنگ سنباده و كاربرد آنها-

انواع لولا هاي مسي و آلومينياومي، انادازه و كااربرد آنهاا ،     -

 دستگاه لولا بري و پرچ لولا هاي آلومينيومي و مسي

   

  مهارت :

      رديده كاري و قالويفكاري و كار با دستگاه سنگ سنباده-

    سوراخكاري و خفينا كاري با ماشين متا دستي و پايا دار-

    خم كاري  و برشكاري  و پرچ لولا هاي مسي و آلومينيومي-

    ساخت و اجراي پروژه هلفكاري-
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 استاندارد آموزش 

 ليل آموزش ي تح بروا -

 هلفكاريعنوان : 

 )خارج كردن پيچ هاي بريده(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 نگرش، ايمني دان ، مهارت،

 محيطي مرتبط توجهات زيست

تجهيفات، ابفار، مواد 

 مصرهي و منابع آموزشي

 انواع واشرهاي مقوايي   دان  :

 انواع واشر مسي 

 انواع واشر آزبستي

 ويكتوريانواع كاغذ 

 قالويفچپ ورد

 انواع پانچ

 قيچي واشر بر

ابفار مخصوص خارج كردن 

 پيچهاي شكستا

 سرسيلندر

 بلوک سيلندر

 

انواع قالويف چپ ورد و نحوه كار با آنها-     

ابفار مخصوص بيرون آوردن پيچ هاي شكستا-     

انواع واشر مورد است اده در خودرو-     

ردن واشرها و كاربرد آنهاانواع پانچ مخصوص سوراخ ك-     

نحوه كار با انواع قيچي برش واشر  -     

  مهارت :

واشربري واشرهاي مقوايي ، ويكتوري، مسي و آزبستي-     

كار با قالويف چپ ورد -     

خارج كردن پيچ هاي شكستا از سر سيلندر و بلوک سيلندر -     
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 استاندارد آموزش 

 تحليل آموزش  ي بروا -

 هلفكاريعنوان : 

 )آب بندي سوپاپ و سيت(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 نگرش، ايمني دان ، مهارت،

 محيطي مرتبط توجهات زيست

تجهيفات، ابفار، مواد 

 مصرهي و منابع آموزشي

 هيلر  دان  :

 كوليس

 ميكرومتر

 ساعت اندازه وير

 دستگاه تراش سوپاپ

 سوپاپوسايل اب بندي 

روغن زبر و نرم مخصوص 

 آب بندي سوپاپ

 ابفار نيوماتيك

ابفاربرقي آب بندي 

 سوپاپ

 سرسيلندربا متيلقات كامل

 هنرجمع كن سوپاپ

 سنگ صاهي

 ميفكار

 ويره روميفي

 دريل دستي

 تركمتر

 كمپرس سنج

 

 

هيلاار ،كااوليس، ميكرومتاار، ساااعت اناادازه ويااري ميمااولي  -

 ديجيتاليو

   

    ج، دماسنج، خالسنج، كمپرس سنجتركمتر ،هشارسن-

    عيوب سوپاپ و روش هاي اصالح آن-

ابفار و روغن ها ودستگاههاي آب بندي سيت و وجا سوپاپ-     

زواياي وجا سوپاپ و سيت و آزمايشات آب بندي سوپاپ-     

    روش تيويض سيت و راهنماي سوپاپ-

  مهارت :

وپاپ ها باكوليس ،ميكرومتر اندازه ويري قطيات موتور و س-     

اندازه ويري لقي قطيات موتور با ساعت اندازه وير-     

آب بندي دستي سوپاپ ها -     

تراش راهنماو سيت سوپاپ با دستگاه تراش سوپاپ  -     

نيوماتيكي وبرقي ارسيت با ابف وتست وآب بندي سوپاپ  -     

 نگرش :

 قطيات خودرو كارخانا سازنده واستانداردهاي كار مطابق با دستوراليمل انجام -

 ايمني و بهداشت : 

كارنظاهت محيط و  است اده از لباس كار و تجهيفات ان رادي مناسب-    

 محيطي : توجهات زيست

 ها ولي آنآوري راييات و پسماندها و دهع اص جمع -

 



 02 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

پياده و سوارکردن موتور و قطعات وابسته به آن از روي شاسي   

 خودرو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري   

97 34 44 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 ابع آموزشيمصرفي و من

 2خودروي سواري انژکتوري  دانش :

 دستگاه

دستگاه شارژ ودشارژ گاز کولر 

 خودرو

 جک قيچي ا دستگاه 

 عدد 2جک سوسماري 

 1رثقال زنجيري  سقفي ج

 دستگاه

 جعبه ابزار  کامل 

 سوپاپ جمع کن 

 الستيک بندي سوپاپ 

 روغن سنباده 

 فيلتر

 شمع اتومبيل

 واير 

 کويل

 انواع حسگر

 ع عملگرانوا

 صفحه کالچ

 ديسک کالچ

 الترناتور

 استارت

   

گيري آنها در سيستمهاي م کار، قدرت و واحدهاي اندازهيمفاه  -
 مختلف

   

و روشهاي  موتور خارجي ملحقاتانواع موتوردو وچهار زمانه ، -

 پياده کردن و نصب آنها 

   

    زني الکترونيکيجرقه سيستمتجهيزات  - 

    ن و طرز کار آلترناتور و استارتساختما - 

    سيستم هوا رساني موتورتجهيزات -

    هاکاربرد آن و ساختمان، وظيفه انواع، ،کالچ سيستم -

  مهارت :

پياده کردن ) سيستم سوخت رساني انژکتوري، محفظه دريچه -

 (حسگرها و عملگرها ،گاز

   

لوله هاي ارتباطي، ، کاري )رادياتورپياده کردن سيستم خنک -

 (پروانه

   

    زني  جرقه سيستمپياده کردن و نصب -

ساير تجهيزات استارت و  پياده کردن و نصب آلترناتور، -
  الکتريکي

   

    باز و بستن مانيفولدهاي  هوا و دود  -

    پياده کردن و نصب دستگاه کالچ-

    پياده کردن و نصب موتور از روي شاسي-

    راه اندازي آن و نصب تنظيم اوليه موتور پس از-

 

 

 

 



 03 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

پياده و سوارکردن موتور و قطعات وابسته به آن از روي شاسي 

 خودرو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،جهيزات ت

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه اي

 انجام کار با دقت و سرعت مناسب

 ايمني و بهداشت : 

 آشنايي با اصول ايمني و حفاظتي در پياده و سوار کردن موتور از روي خودرو

 استفاده از لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسب

 نظافت محيط کار-

 ت زيست محيطي :توجها

 جمع آوري روغن هاي کارکرده اتومبيل ها در گالني مجزا و تحويل آن به مراکز بازيافت-

 استفاده از وسايل حفاظت فردي -

 اطمينان از تهويه مناسب محيط کارگاه -

 نگهداري روغن ها، حاللها و روانسازها در محلي عايق و ايمن -

، Suction Oilترکيبات شيميايي به محيط و استفاده از سيستم هاي وا جلوگيري از نشتي هاي احتمالي روغن ه -

 پاکسازي سريع محيط در صورت نشت اتفاقي

 مديريت پسماندهاي انساني. -مديريت مصرف آب -صرفه جويي در مصرف انرژي -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 )موتور(مولد قدرت تعمير سيستم 

 ان آموزشزم

 جمع عملي نظري 

27 72 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دستگاه 3 موتور انژکتوري  دانش :

  جعبه ابزار کامل 

 Tآچار بکس 

 Eاچار بکس 

 سوپاپ جمع کن 

 رينگ باز کن 

 رينگ جمع کن 

تا  10متر داخل سنج ميکرو

 ميلي متري  150

تا  0ميکرو متر خارج سنج 

 ميلي متري 150

نيوتن   500تا   5ترکمتر 

  سري  3متري 

 ابزار مخصوص موتور

 ، معرفي سرسييلندر و متعلقيات آن شيامل )واشير سرسييلندر     -

 (...و  فنر، اسبک ،هيدروليکي  تايپيت ،سوپاپ

   

    گيري و شيم گيري رميل سوپاپ و تايم گيري و فيل-

    ، بوش سيلندر و پيستون و رينگ سيلندر بلوک معرفي-

       پين ژنگ، شاتون-

    گيج  پالستي، ياتاقان ثابت و متحرک-

،شيافت هياي متيوازن    فاليويل ،اوييل پمي    کارتر،ميل لنگ-

 کننده

   

    سيستم روغنکاري  -

    سيستم خنک کاري-

  مهارت :

    سيلندر از روي موتور   سر ز و بستبا-

    باز و بست متعلقات از روي سر سيلندر  -

        تايم گيري ميل سوپاپ-

    تشخيص عيب در سر سيلندر و تست آن  -

    واندازه گيري خالصي آنها پيستون رينگ و باز وبست -

    صي آنو اندازه گيري خالباز و بست ياتاقان هاي ثابت و متحرک -

     ()سوپاپ،ميل سوپاپ،سرسيلندرعيب يابي باز و بست و -

    باز وبست وعيب يابي سيستم روغنکاري  موتور - 

     باز وبست و عيب يابي سسيستم خنک کاري موتور-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تعمير سيستم مولد قدرت )موتور(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعايت اخالق حرفه اي  -

 کار مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود-

 ايمني و بهداشت : 

 ط به تعمير موتوررعايت نکات ايمني و حفاظتي مربو-

 استفاده از لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسب  -

 نظافت محيط کار  -

 توجهات زيست محيطي :

 جمع آوري ضايعات و پسماندها و دفع اصولي آنها -

 مديريت پسماندهاي انساني -

 استفاده از وسايل حفاظت فردي -

 اطمينان از تهويه مناسب محيط کارگاه -

 ري روغن ها، حاللها و روانسازها در محلي عايق و ايمننگهدا -

جلوگيري از نشتي هاي احتمالي روغن ها و ساير ترکيبات شيميايي به محيط و استفاده  -

 ، پاکسازي سريع محيط در صورت نشت اتفاقيSuction Oilاز سيستم هاي 

 مديريت مصرف آب. -صرفه جويي در مصرف انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انژکتوري کاربراتوري وسيستم سوخت رساني  تعمير 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

37 77 977 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 خودرو  دانش :

  ابزار کامل  هجعب

 مولتي متر 

  عيب ياب دستگاه 

 دستگاه آناليز دود خروجي  

  گاز 5مدل 

ابزار مخصوص سيستم سوخت 

 رساني 

 انواع کاربراتورموجود دربازار

 انواع سنسور

 انواع عملگر

ECU 

دستگاه اناليز گازهاي 

 خروجي اگزوز

    سيستم سوخت رساني کاربراتوري-

    انژکتوريسيستم سوخت رساني -

    ر سوخت رسا ني انژکتورمدا-

    سنسورهاي موتورشناخت  -

    عملگرهاي موتور شناخت-

انژکتوري و  هاي سيستم(ECUانواع واحد کنترل موتور)-

 سوزگاز

   

    خروج دود     سيستممدار هوا رساني،-

    کنترل آاليندگي موتورسيستم -

    و انواع آندستگاه عيب ياب شناخت  -

  مهارت :

    بازارموجود دربازوبست کاربراتورهاي -

      سنسورها و عملگرها  باز و بست -

     تخصصيابزار وتجهيزات با عيب يابي مدارات -

     عملگرها با دستگاه عيب ياب  تست سنسور ها و -

    عيب ياب   عيب يابي با دستگاه  -

    گاز(5)کار با دستگاه آناليز گازهاي خروجي -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انژکتوريکاربراتوري وسيستم سوخت رساني تعمير   

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 ايت اخالق حرفه اي  رع-

 کار مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات ايمني وحفاظتي حين کار با سيستم سوخت رساني-

 استفاده از لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسب  -

 نظافت محيط کار  -

 توجهات زيست محيطي :

 اندها و دفع اصولي آنها جمع آوري ضايعات و پسم-

 مديريت پسماندهاي انساني -

 استفاده از وسايل حفاظت فردي -

 اطمينان از تهويه مناسب محيط کارگاه -

جلوگيري از نشتي هاي احتمالي سوخت به محيط و پاکسازي سريع محييط در صيورت    -

 نشت اتفاقي

 مديريت مصرف آب -صرفه جويي در مصرف انرژي -
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 اندارد آموزش است

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عيب يابي و رفع عيب سيستم الکتريک و الکترونيک موتور  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

37 57 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 خودرو   دانش :

  عيب ياب تگاه دس

 جعبه ابزار کامل  

 باتري 

 استارتر 

 آلترناتور

 سيستم جرقه تجهيزات 

 سيستم جرقه ابزار مخصوص 

 سوئيچ

 شمع

 کويل

 دلکو

 اسيلسکوپ

 اهم متر

 ولتمتر

 مولتي متر

 خازن

 مقاومت

 ديود

 واير شمع

   

    و انواع آنمعرفي باتري و مشخصات  -

، کترونيکي و الکتريکي )ولت مترمعرفي ابزارهاي اندازه گيري ال-

 (،اسيلوسکوپ، مولتي متر، آمپرمتراهم متر

   

 ،خازن،ديودانواع مقاومت معرفي، جريان و، مقاومتمفهوم ولتاژ -

 انواع رلهو

   

    معرفي ساختمان و طرز کار آلترناتور-

    معرفي ساختمان و طرز کار استارتر-

، واير دلکو ،کوئل ،آن )سوئيچ معرفي سيستم جرقه زني و اجزاي-

 شمع(

   

  مهارت :

    عيب يابي و شارژ باتريو تست -

    عيب يابي آلترناتورو تست -

    تست عيب يابي استارتر-

 عييب ييابي و رفيع    و  اسيلوسيکوپ  و، اهم متير رکار با ولت مت -

 با دستگاه عيب ياب   سيستم جرقهعيب 

   

    از روي خودرو آلترناتورکردن پياده و سوار -

    استارت از روي خودرو کردنپياده و سوار -

    سيم کشي سيستم جرقه  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 عيب يابي و رفع عيب سيستم الکتريک و الکترونيک موتور  

 زمان آموزش

 عجم عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعايت اخالق حرفه اي  -

 کار مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات ايمني و حفاظتي حين کار-

 از لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسب   استفاده-

 نظافت محيط کار  -

 توجهات زيست محيطي :

 جمع آوري ضايعات و پسماندها و دفع اصولي آنها -

 استفاده از مواد قابل بازيافت در تعميرگاهو  مديريت پسماندهاي انساني -

 مديريت مصرف آب -صرفه جويي در مصرف انرژي  -
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 ستاندارد آموزش ا

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پياده و سوار کردن، عيب يابي و رفع عيب سيستم انتقال قدرت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

37 22 992 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 روز بازاردرو خو  دانش :

 گرداننده نهايي  

 جعبه دنده 

 جعبه ابزار کامل 

 ساعت اندازه گيري  

 ابزار مخصوص جعبه دنده 

ابزار مخصوص تنظيم گرداننده 

 نهايي

ميل ابزار مخصوص پلوس ها و

 کاردان 

    هاانواع آن و نحوه عملکردمعرفي سيستم کالچ -

      نهاآاصول کارکرد انواع جعبه دنده و-

    ه دنده وظايف قطعات و اجزاء جعب-

    روي خودروطريقه باز و بست جعبه دنده از -

    اآنهاحتمالي ومعايب انواع ميل گاردان در خودرو - 

گرداننده نهايي)کاهنده نهايي انواع  اصول کارکرد  وتنظيمات -

 وديفرانسيل(

   

  مهارت :

    و صفحه کالچ   ديسک بست بازوجعبه دنده کردن پياده وسوار

    ، عيب يابي و رفع عيوب جعبه دنده بست  باز و-

    وپلوس ها عيب يابي و رفع عيب ميل گاردان-

    گرداننده نهايي از روي خودرو عيب يابي وباز و بست -

  نگرش : 

 کار مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود

 ايمني و بهداشت : 

 ز لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسباستفاده ا

 توجهات زيست محيطي :  -

 جمع آوري ضايعات و پسماندها و دفع اصولي آنها
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  پياده و سوارکردن، عيب يابي و رفع عيبعنوان : 

 هاي ترمز معمولي و الکترونيکيسيستم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

97 37 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

خودرو با سيستم ترمز   دانش :

  لکترونيکيا

 دستگاه عيب ياب 

 آچار بوکس

 آچار تخت 

 آچار رينگي 

 پيچ گوشتي دو سو 

 پيچ گوشتي چهار سو 

 آچار چرخ 

 مولتي متر 

 نبردست ا

 دم باريک 

 آچار آلن 

 آچار آلن ستاره اي 

 انواع لنت ترمز

 پم  ترمز

 بوستر ترمز

 روغن ترمز

 

    معرفي اصول کارکرد ترمزهاي هيدروليکي-

    معرفي انواع ترمز کاسه اي و ديسکي-

    اصول کارکرد بوستر ترمز  -

    الکترونيکياصول کارکرد ترمز -

  مهارت :

    لنت هاي ترمز چرخ هاي جلو و عقب باز و بست -

    باز و بست بوستر و پم  ترمز  -

    هواگيري و رگالژ ترمز   ،تنظيم ترمز دستي -

    الکترونيکي عيب يابي و رفع عيب سيستم  ترمز-

 نگرش :

 زيرا باعث از بين رفتن رنگ مي شودخودرو روي رنگ  از ريختن روغن ترمزجلوگيري  -

داخل بطري  لنگشسر ديگرقرار دادن  ه پيچ هواگيري و هواگيري اتصال شلنگ بهنگام 

 جلوگيري از پاشيدن روغن ترمز به بدنه و روي زمين و

 کار مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود-

 اشت : ايمني و بهد

 نظافت محيط کاراستفاده از لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسب -

  در صورت ريختن روغن ترمز بر روي رنگ بدنه خودرو سريعا با آب فراوان شسته شود-

 توجهات زيست محيطي :

 صرفه جويي در مصرف انرژي -جمع آوري ضايعات و پسماندها و دفع اصولي آنها -

 جمع آوري لنت ترمزهاي تعوض شده در ظروف جداگانه و برچسب گذاري با عنوان  -
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 رد آموزش ستانداا

 ي تحليل آموزش  برگه -

پياده و سوار کردن، عيب يابي و رفع انواع سيستم عنوان : 

 تعليق  و فرمان

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

92 42 57 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 خودرو   دانش :
 آچار چرخ 

  جعبه ابزار کامل 
 دستگاه باالنس چرخ 
 دستگاه تنظيم زواياي چرخ

ابزار مخصوص سيستم تعليق و 
 فرمان

 
 تايرخودرو
 رينگ تاير
 جعبه فرمان

 

    معرفي انواع سيستم تعليق ثا بت و مستقل خودرو -

    معرفي انواع فنر بندي خودرو  -

    معرفي زواياي چرخ خودرو -

    چرخباالنس  شماره ها و عاليم روي تاير وتاير و اختشن-

    اصول کارکرد فرمان در خودرو-

    معرفي انواع جعبه فرمان در خودرو -

    معرفي و طرز کار قطعات جلوبندي خودرو  -

    روش تنطيم زواياي فرمان -

    روش تنطيم جعبه فرمان-

  مهارت :

    عليق جلو و عقبباز و بست سيستم  ت-

    عيب يابي و رفع عيب سيستم فرمان-

    باالنس چرخ و تنظيم زواياي چرخ با دستگاه تنظيم فرمان-

    باز و بست جعبه فرمان خودرو-

 رعايت اخالق حرفه اي نگرش :

 کار مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده انجام شود-

 ايمني و بهداشت : 

 ه از لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسب  استفاد-
 رعايت نکات ايمني وحفاظتي مربوط به سيستم تعليق وفرمان  -

 توجهات زيست محيطي :

 نظافت محيط کار جمع آوري ضايعات و پسماندها و دفع اصولي آنها-
صرفه جويي در مصرف  -مديريت پسماندهاي انساني  -استفاده از وسايل حفاظت فردي-

 مديريت مصرف آب. -انرژي
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 خودرو پياده و سوار کردن سيستم هاي گاز سوز 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

37 27 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 CNGخودرو گاز سوز   دانش :

 CNGقطعات سيستم 

)رگالتور،اموالتور، مخزن، شير 

مخزن،پرکن،نازلها، سنسورها 

 ,عملگرها ،فشار سنج و...(

دستگاه عيب ياب خودروهاي 

CNG 

 جعبه ابزار کامل 

 

      CNGگاز مشخصات وخصوصيات  -

    )نسل اول تا چهارم( CNG انواع سيستم گاز سوز -

    CNGدوگانه سوز  اساس کارسيستم هاي -

    عملکرد و نحوه باز وبست آنها ،CNG قطعات  شناخت-

  مهارت :

    CNGباز وبست وتنظيم قطعات -

    CNGعيب يابي ورفع عيوب سيستم هاي گاز سوز -

    CNGکار با دستگاه عيب ياب -

 نگرش :

 ه سازنده انجام شودکار مطابق با دستورالعمل کارخان-رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات ايمني و حفاظتي سيستم هاي گاز سوز

 استفاده از لباس کار و تجهيزات انفرادي مناسب  -

 نظافت محيط کار  -

 توجهات زيست محيطي :

 جمع آوري ضايعات و پسماندها و دفع اصولي آنها -

اطمينيان از   ،از وسايل حفاظت فيردي استفاده  ،پسماندهاي انسانيو مصرف آبمديريت -

جليوگيري از نشيتي هياي احتميالي سيوخت بيه محييط و         ،تهويه مناسب محيط کارگياه 

   .صرفه جويي در مصرف انرژي و پاکسازي سريع محيط در صورت نشت اتفاقي
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  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضيحات  تعداد  ق مشخصات فني و دقي نام  رديف

  دستگاه  2 توليد داخل سي سي 1000-1300خودرو کامل روز  1

  عدد 3 ساخت کارخانه سازنده موتور کامل با جعبه دنده  روي استند 2

  سري 3 ساخت کارخانه سازنده جعبه دنده معمولي محرک جلو وعقب  3

  عدد 3 ساخت کارخانه سازنده موتور انژکتوري  4

  يک عدد  ساخت کارخانه سازنده زمانه  4برش خورده موتور ماکت  5

  عدد  1 ساخت کارخانه سازنده ماکت برش خورده جعبه دنده  6

  عدد 1 ساخت کارخانه سازنده انواع ماکت الکترونيکي خودرو  7

  عدد 1 ساخت کارخانه سازنده ماکت آموزشي سيستم فرمان  0

  عدد  1 ساخت کارخانه سازنده يماکت آموزشي  سيستم ترمز ديسک 9

  عدد  1 4پنتيوم  رايانه  10

  دستگاه  1 ساخت کارخانه سازنده دستگاه عيب ياب ثابت  11

  دستگاه  1 ساخت کارخانه سازنده دستگاه عيب ياب پرتابل  12

  دستگاه  1 استاندارد دستگاه پنچ گاز  13

  عدد 2 استاندارد خالء سنج 14

  عدد  7 استاندارد تن 10زه اي  پرس دروا 15

  دستگاه  1 استاندارد فشار سنج  16

  عدد  3 استاندارد تورکمتر 17

  عدد  3 استاندارد دستگاه ساکشن روغن 10

  دستگاه  1 استاندارد گرداننده نهايي محرک   عقب 19

  عدد  2 استاندارد دستگاه تنظيم زاوياي فرمان 20

  دستگاه  1 استاندارد جک قيچي 21

  دستگاه  1 استاندارد جک سوسماري 22

  عدد  1 استاندارد جک موتور درآور 23

  عدد  4 استاندارد جعبه ابزار کامل با ابزار 24

  عدد  2 ساخت کارخانه سازنده کمپرس سنج 25

  دستگاه 1 ساخت کارخانه سازنده دستگاه باال نس چرخ 26

  دستگاه 1 ساخت کارخانه سازنده رودستگاه شارژ گاز کولر خود 27

  دستگاه 1 ساخت کارخانه سازنده دستگاه تست و پاک کردن شمع موتور 20

  دستگاه 1 ساخت کارخانه سازنده دستگاه تست وشستشوي انژکتور 29

  سري 2 ساخت کارخانه سازنده عبه دنده،فرمان،ترمزجابزار هاي مخصوص موتور  30

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  92اي يک كارگاه به ظرفيت تجهيزات بر -
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 مصرفيبرگه استاندارد مواد  -     

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 3 استاندارد تيغه اره 1

  برگ  1 استاندارد روغن سنباده 2

  ليتر2 روغن مورد تاييد کارخانه سازنده روغن موتور 3

  برگ 10 استاندارد سنباده 4

  دست  3 فابريک   واستاندارد کارخانه واشر سرسيلندر 5

  دست 3 فابريک   واستاندارد کارخانه واشر کامل موتور 6

  ليتر 1 استاندارد گريس معمولي 7

  ليتر 2 استاندارد گريس سوز 0

  عدد 5 فابريک   واستاندارد کارخانه چسب مزدا 9

  کيلو 1 استاندارد نچسب آه 10

  عدد 5 استاندارد چسب دوقلو 11

  عدد 6 فابريک   واستاندارد کارخانه پايه 5و 4رله  12

  عدد 2 فابريک   واستاندارد کارخانه تسمه تايم 13

  عدد 4 فابريک   واستاندارد کارخانه تسمه موتور 14

  ليتر 3 سوپر بنزين 15

واستاندارد کارخانه   فابريک واشر کامل جعبه دنده 16   دست 3 

  عدد 0 فابريک   واستاندارد کارخانه شمع 17

  دست 2 فابريک   واستاندارد کارخانه واير 10

  سري 2 استاندارد لوازم يدکي مصرفي خودروهاي موجود 19

  سري 10 استاندارد پيچ ومهره در انواع 20

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  92 براي يک كارگاه به ظرفيت مواد مصرفي -
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  برگه استاندارد ابزار  -      

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  دست  mm 2 بوکس ميلي متري  جعبه 1

  دست  mm 2   آچار ميلي متري  2

  دست  inch 2   آچار بوکس اينچي  3

  دست  inch 2 گوش  12آچار بوکس اينچي  4

  دست  E mm 2آچار بوکس  5

  دست  T mm 2آچار بوکس  6

  دست  mm 2 آچار رينگي ميلي  متري  7

  دست  inch 2 رينگي اينچي  0

  دست  mm 2 آچار تخت ميلي متري  9

  دست  inch 2 آچار تخت اينچي  10

  دست  mm 2 آچار يک سر تخت  11

  دست  2 کوچک،متوسط،بزرگدر اندازه  پيچ گوشتي دو سو  12

  دست  2 در اندازه کوچک،متوسط،بزرگ پيچ گوشتي  چهار سو 13

  دست  2 در اندازه کوچک،متوسط،بزرگ پيچ گوشتي دو سو ضربه اي  14

  دست  2 در اندازه کوچک،متوسط،بزرگ پيچ گوشتي چهار سو ضربه اي  15

  دست  inch 2 آچار آلن اينچي  16

  دست  mm 2 تاره اي آچار آلن س 17

  دست  mm 2 آچار آلن ميلي متري  10

  عدد  4 استاندارد انبردست  19

  عدد  4 استاندارد انبر قفلي  20

  عدد  4 استاندارد دم باريک  21

  عدد  4 استاندارد خار بازکن  22

  عدد3 استاندارد رينگ باز کن  23

  سري mm 4 جعبه ابزار با ابزارکامل 24

  عدد3 استاندارد آچار فيلتر باز کن 25

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  92براي يک كارگاه به ظرفيت  ابزار -
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برگه استاندارد ابزار  -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد  4 استاندارد خار جمع کن  26

  عدد  4 استاندارد رينگ جمع کن  27

  عدد  4 استاندارد اپ جمع کن سوپ 20

  عدد  4 استاندارد روغندان 29

  عدد  4 استاندارد چکش پالستيکي  30

  عدد  4 استاندارد چکش آهني  31

  عدد  4 استاندارد چکش کائوچويي  32

  عدد  2 استاندارد چکش سربي  33

  عدد  5 استاندارد سنبه نشان  34

  دست  3 استاندارد سنبه انگشتي   35

  عدد  2 استاندارد فيلر ميليمتري و  اينچي  36

  عدد  4 استاندارد آچار چرخ  37

  عدد  2 استاندارد سوهان مختلف  30

  عدد  5 استاندارد کمان اره  39

  دست  3 استاندارد قالويز و حديده 40

  دست  3 استاندارد قالويز چپگرد  41

  د عد 5 استاندارد سوزن خط کش  42

  دست  2 استاندارد سوهان کيفي  43

  عدد  5 استاندارد متر نواري  44

  عدد  5 استاندارد خط کش فلزي نيم متر  45

  عدد 5 استاندارد گيره روميزي 46

  عدد3 استاندارد آچار فرانسه  47

  عدد 3 استاندارد انبر کالغي 40

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  92براي يک كارگاه به ظرفيت  ابزار -

 

 

  

 

 


