
  
 

  

 
ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  
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  گروه شغلي
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  شغل آموزش كد ملي 
1 0001001002 2 1 4 7 

 نسخه
شناسه

 شايستگي

شناسه
 شغل

شناسه
 گروه

سطح 
 مهارت

Isco-08 

  
  24/4/96 :تاريخ تدوين استاندارد 

 

  



 

 

     تعميركاربرق خودروتهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل 

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  ليسانس  محمد ميرزايي  1
مهندس 

تكنولوژي 
  مكانيك خودرو

بي برق مر
خودرو و 

 مكانيك خودرو
  سال 5/2

 086- 37224294:تلفن ثابت 

  09188481200: تلفن همراه 
: ايميل 

mohammadmirzaei57@yahoo.com 

،كازرون مركز آموزش فني و حرفه اي فارس: آدرس 
  6شماره 

  قاسم مؤذني  2
مهندس 
 مكانيك 

مهندس 
تكنولوژي 

 مكانيك خودرو

مربي برق 
 -خودرو

  مكانيك 
  

 0271- 22471200:فن ثابت تل

  09177214087: تلفن همراه 
 moazeni79@yahoo.com: ايميل 

،كازرون مركز آموزش فني و حرفه اي فارس: آدرس 
  6شماره 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 

:طي فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش
با حضور اعضاي آارگروه برنامه ريزي درسـي صـنايع    ٧/۶/١٣٩۶طي جلسه اي آه در تاريخ 

 ٨-۴/٢/۴٢/۵۵با آد ٢درجه  خودرو برگزارگرديداستاندارد آموزش شغل تعمريآار برق خودرو
 ٧۴١٢٢٠٠١٠٠١٠٠٠١بـا آـد    ستاندارد آموزش شغل تعمريآار برق خودروا بررسي و حتت عنوان

 .مورد تاييد قرار گرفت 
 

استاندارد متعلق به سازمان آموزش فين و حرفه اي آشـور  آليه حقوق مادي و معنوي اين
 .مادي و معنوي از ان مورد پيگرد قانوني مي باشد بوده و هرگونه سوئ استفاده

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  97 پالك ، اي كشور  و حرفه، سازمان آموزش فني  2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

  66944120 - 66569907تلفن        66944117دورنگار   
 rpc@irantvto.ir: آدرس الكترونيكي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : تعاريف 
 : استاندارد شغل 

مشخصات شايستگي ها و توامنندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در حمـيط  
ــوارد ا  ــي از م ــد در بعض ــار را گوين ــه اي نآ ــتاندارد حرف ــه س ــز گفت ي

 .مي شود
 : استاندارد آموزش 

 . ي يادگريي براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
 :  نام يك شغل 

به جمموعه اي از وظايف و توامنندي هاي خاص آه از يك شـخص در سـطح مـورد    
 . نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

 : شرح شغل 
صر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، بيانيه اي شامل مهم ترين عنا

آارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مسـئوليت هـا ،     
 . شرايط آاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

 : طول دوره آموزش 
 . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 

 : ويژگي آارآموز ورودي 
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي آه از يك آارآموز در هنگام ورود بـه  

 . دوره آموزش انتظار مي رود 
 :کارورزی

کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آمـوزش نظـری يـا مهگـام بـا آن      
آموزش عملی به صورت حمدود يا با ماکت صورت می گيرد و ضرورت دارد که در 

ماننـد آمـوزش   .(عی برای مدتی تعريف شده جتربه شودآن مشاغل خاص حميط واق
با استفاده از عکس مـی   د در حمل آموزش به صورت تئوريکيک شايستگی که فر

آموزد و ضرورت دارد مدتی در يک مکان واقعی آموزش عملی ببينـد و شـامل   
 .)بسياری از مشاغل منی گردد

 : ارزشيابي 
نكه يك شايستگي بدست آمده است فرآيند مجع آوري شواهد و قضاوت در مورد آ

 . اي خواهد بود  آتيب عملي و اخالق حرفه، عملي خبش  ه، آه شامل سيا خري 
 : صالحيت حرفه اي مربيان 

حــداقل توامننــدي هــاي آموزشــي و حرفــه اي آــه از مربيــان دوره آمــوزش 
 .استاندارد انتظار مي رود 

 : شايستگي 
ط گونـاگون بـه طـور مـوثر و آـارا      توانايي اجنام آار در حميط ها و شراي

 . برابر استاندارد 
 : دانش 

حداقل جمموعه اي از معلومات نظري و توامنندي هاي ذهين الزم براي رسيدن به 
، ، فيزيـك  رياضي (آه مي تواند شامل علوم پايه  يك شايستگي يا توانايي

 . ، تكنولوژي و زبان فين باشد  )، زيست شناسيشيمي 
 : مهارت 
. مهاهنگي بني ذهن و جسم براي رسيدن به يك توامننـدي يـا شايسـتگي     حداقل

 . معموًال به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود 
 : نگرش 

جمموعه اي از رفتارهاي عاطفي آه براي شايستگي در يك آار مورد نياز است 
 .  و شامل مهارت هاي غري فين و اخالق حرفه اي مي باشد 

 : اميين 
عدم يا اجنام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مواردي است آه 
 .حميط آار مي شود 



 

  : شغلاستاندارد آموزش نام 

  تعميركار برق خودرو 

 :شغلآموزش استاندارد شرح 

فلزكاري   ،انجام كمك هاي اوليه :و شامل شايستگي هايتعميركاربرق خودروازمشاغل گروه صنايع خودرو مي باشد
شارژباتري وتعمير  ،تعميرمدارهاي ساده الكتريكي خودرو  ،)  ، ابزارهاي عمومي و تخصصي، لحيم كارياندازه گيري(

 ،تعميربخاري و كولر خودرو   ،م كشي و نصب تمام چراغهاي خودروسي ،تعميراستارت خودرو  ،سيستم شارژ خودرو 
، شيشه ، آينه برقي، فندكشيشه باالبر(تعميرتجهيزات جانبي خودرو  ، ......)، راديو پخشآنتن(تعميرسيستم صوتي خودرو 

زني انژكتوري  تعميرسيستم الكتريكي سوخت رساني و جرقه ، خودرو يتعمير برف پاك كن و شيشه شو ، .....)گرم كن
)ECU،تعميرنشاندهنده هاي خودرو  ،و حسگرهاي مربوط ) فن(تعميرسيستم خنك كاري خودرو  ،....) دياگ دستگاه

  .است  مرتبطمي باشد و با مشاغل تعميركاراتومبيل هاي سواري بنزيني 
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  )راهنماييدوره پايان (اول متوسطه پايان دوره :ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد  : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت  480 : طول دوره آموزش                   
  ساعت     111  :  ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت    369:   ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت   -   :     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت  -     :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي - 

  %65:عملي  - 

  %10:اخالق حرفه اي  - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه تدريس اين رشته 5و يا فوق ديپلم صنايع خودرو باانس مرتبطحداقل سطح تحصيالت ليس
  

 

 

 



 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

كسي كه در ا ين رشته . تعميركار برق خودرو از زير مجموعه هاي اتومكانيك است كه در خوشه صنعت قرار دارد
، بررسي و عيب يابي سيستم ، سيم كشي مداراتالكتريكي خودروآموزش مي بيند بايد از عهده نقشه خواني مدارات 

  .، رفع عيب آنها و نهايتاً راه ا ندازي و چكاپ برآيدهاي الكتريكي 

  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Automotive electrical system repairman 

  
  
  
  
  : رتبط با اين استاندارد مهم ترين استانداردها و رشته هاي م ٭
  استانداردهاي آموزشي اداره آموزش فني شركت ايساكو - 
  استاندارهاي آموزشي اداره آموزشي فني شركت سايپا  - 
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

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

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

             نياز به استعالم از وزارت كار   :  د 
 

 
 
 



 

 

 

 شغلآموزش استاندارد 
  شايستگي ها  - 

 عناوين رديف

 كمك هاي اوليهانجام 1
  )، ابزارهاي عمومي و تخصصي، لحيم كارياندازه گيري(فلزكاري 2
 مدارهاي ساده الكتريكي خودرو تعمير  3
  سيستم شارژ خودروتعمير باتري وشارژ  4
 استارت خودروتعمير  5
  و نصب تمام چراغهاي خودروسيم كشي   6
 بخاري و كولر خودروتعمير  7
  ......)، راديو پخشآنتن(سيستم صوتي خودرو تعمير  8
  .....)، شيشه گرم كن، آينه برقي، فندكشيشه باالبر(تجهيزات جانبي خودروتعمير  9

  خودرو يشوبرف پاك كن و شيشه تعمير   10
  ....)دياگ دستگاه،ECU(ه زني انژكتوري سوخت رساني و جرق الكتريكي سيستمتعمير  11

  و حسگرهاي مربوط) فن(سيستم خنك كاري خودرو تعمير  12
 نشاندهنده هاي خودروتعمير  13

 

  : نكته

عباراتي آه زير آهنا خط آشيده شده عنوان شايستگي مي 

باشند آلمات داخل پرانتز در صورت نياز و صالحديد قيد شود 

 .راجع به آهنا حبث شده استچون در قسمت حتليل آموزشي 
 

 

 

 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  كمك هاي اوليه انجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  وژكتورديتا پر-    :دانش
  كامپيوتر-
  انواع كپسول آتش نشاني-
  ماژيك وايت برد -
  وايت برد-
  جعبه كمك هاي اوليه-
  پوسترهاي مربوط-
فيلم آموزشي كمك هاي -

  اوليه 
  فيلم آموزشي اطفاء حريق -

      1 تشخيص عوامل موثر در كار-

پيشگيري از حـوادث و رعايـت نكـات حفـاظتي و بهداشـتي-
  محيط كار

1      

      1  اع حريقانو-

      1  كمك هاي اوليه-

    :مهارت 

    2   استفاده از وسايل حفاظت فردي و بهدا شت كار-

    2    اطفاء انواع حريق-

    2   انجام كمك هاي اوليه -

  :نگرش 
 رعايت اخالق حرفه اي-
 ، مواد و تجهيزاتاستفاده صحيح از وسايل-

  : ايمني و بهداشت 
 لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسباستفاده از -
 استفاده از مواد و وسايل مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
 جمع آوري و نظافت پسماندهاي باقيمانده بعد از انجام كار-

 

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  فلزكاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 14 20 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  كوليس-    :دانش
  ميكرومتر-
  انواع هويه-
  روغن لحيم-
  قطعه كار مناسب لحيم كاري-
  ، رينگيانواع آچار تخت-
  جعبه بوكس-
  ستاره اي-آچار آلن-
  آچار توركمتر-
  پولي كش-
  آچار رينگي-
  آچار فرانسه-
انواع ابزارهاي مورد استفاده -

  در مكانيك
  

      1 واحدهاي اندازه گيري و روش تبديل آنها-

      5/1 كوليس و ميكرومتر و اجزاء و كاربرد آنهانحوه خواندن -

      5/1 ، وسايل مورد نياز آن، انواع لحيملحيم كارياصول -

      2 شناخت ابزار هاي عمومي و تخصصي مكانيك-

    :مهارت 

    5   اندازه گيري با كوليس و ميكرومتر-

    5   انجام انواع لحيم كاري-

    4   استفاده از ابزار هاي عمومي و تخصصي مكانيك-

  :نگرش 
 رعايت اخالق حرفه اي-
 رعايت دقيق اصول اندازه گيري و لحيم كاري و ا ستفاده از ابزارها-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
 استفاده از ابزار سالم و مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
 نظافت محيط كار بعد از اتمام كار-
 

 

 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مدارهاي ساده الكتريكي خودرو تعمير

 زمان آموزش

 عجم عملي نظري  

30 70 100 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  مولتي  متر -    :دانش
  انواع سيم  -
  چسب برق-
  انواع انبرها-
  المپ و جا المپي-

  باتري
  كليد و  سوئيچ خودرو -
  سر سيم و كانكتور-
  اانواع نقشه هاي مداره-
  رله ها-
  ديود-
  مقاومت-
  وايت برد-
  ماژيك وايت برد-
  كتاب برق خودرو -
  انواع عايق  -

مولتي متر و دستگاههاي اندازه گيـري كميـت هـايمعرفي -
  الكتريكي

5      

، انـواعمباني الكتريسته و آشنايي با كميـت هـاي الكتريكـي-
، انواع اجـزاء مـدارههاي الكتريكـي و محاسـبات اوليـه      مدارها

  دارهام

15      

      10 ، نقشه خواني و نقشه هاي الكتريكيعالئم اختصا ري-

    :مهارت 

    10   اندازه گيري كميت هاي الكتريكي توسط  مولتي متر-

بستن مدارهاي الكتريكي ساده و قـراردادن اجـزاء الكتريكـي-
  در مدار....) ، ديود، مقاومتكليد(

  30    

    30    ساده الكتريك خودرو  عيب يابي و رفع عيب مدارهاي-

  :نگرش 
 رعايت اخالق حرفه اي-
 رعايت اصول دقيق  اندازه گيري كميت ها-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
  استفاده از ابزار سالم و مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
 يمانده بعد از اتمام كارنظافت و جمع آوري پسماندهاي باق-
 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  سيستم شارژ خودرو تعميرباتري و شارژ 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 50 60 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودرو پژو-    :انشد
  خودرو پرايد-
  انواع باتري-
  دستگاه شارژ باتري-
  دستگاه تست با تري-
  دستگاه استارتر و شارژ-
  الكتروليت-
  وايت برد-
  ماژيك وايت برد-
  )اسيدسنج(هيدرومتر -
  انواع آلترناتور-
  انواع آچار تخت و رينگي -
  انواع پيچ گوشتي -
  متر مولتي -
  وسايل لحيم كاري -
  كار و گيرهميز-
  ديتا پروژكتور-
  كامپيوتر-
فيلم آموزشي آلترناتور و -

  باتري
  كتاب برق خودرو -

      2  ،ساختمان و كاربرد آن انواع باتري خودرو-

اسـيد(و هيـدرومتر، شـارژ بـاتريالكتروليت و نحوه تهيه آن-
  )سنج

1      

      5  آلترناتور و اجزاء آن انواع -

      2 اندازي مدار شارژ و آلترناتور، راهعيب يابي و رفع عيب-

    :مهارت 

    5   باز و بست باتري از روي خودرو و شارژ و سرويس آن-

    5    باز و بست آلترناتور از روي خودرو -

    25   عيب يابي و رفع عيب آلترناتور-

    15    نصب و راه اندازي مدار شارژ خودرو -

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
  انجا م دقيق اصولي باز و بست باتري و آلترناتور و عيب يابي و رفع عيب آنها -

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
  استفاده از ابزار سالم و مناسب-
 رعايت كامل ا صول حفاظتي در زمان استفاده از اسيد-

  :توجهات زيست محيطي 
 ،محيط و افرادريختن اسيد روي بدنه خودروعدم-
  نظافت و جمع آوري پسماندهاي بعد از اتمام كار -



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  استارت خودرو تعمير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 34 40 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،زات تجهي
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودرو پرايد  -    :دانش
  خودرو پژو-
  ميزكار و گيره-
  باتري-
  مولتي متر-
  دستگاه گرولر-
  پيچ گوشتي -
  )رينگي -تخت(انواع آچار -
  جعبه بكس-
  انواع انبر -
  وايت برد  -
  ماژيك-
  ابزار لحيم كاري-
  ديتاپروژكتور-
  كامپيوتر-
  و كتاب برق خودر-
  فيلم آموزشي استارت-

      4  ، اجزاء استارتانواع استارت-

      2 نقشه الكتريكي استارت حتشري-

    :مهارت 

    2   باز و بست استارت از روي خودرو-

    20    تفكيك و مونتاژ استارت -

    10   ، نصب و راه اندازي،رفع عيبعيب يابي -

    2    سيم كشي مدار راه انداز خودرو -

  :گرش ن
  رعايت اخالق حرفه اي -
 استارتبر رويانجام دقيق آزمايش ها-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
  استفاده از ابزار سالم و مناسب -
 رعايت اصول ايمني در زمان تست استارت-

  :توجهات زيست محيطي 
 از اتمام كارنظافت محيط كار بعد -
  

 

 

  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  سيم كشي و نصب انواع چراغ در خودرو 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 24 30 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ودرو پژو خ-    :دانش
  خودروپرايد-
  انواع المپ و جا ال مپي -
  انواع سوكت و سرسيم -
  انواع سيم -
  انواع انبروپيچ گوشتي وآچار -
  چسب برق -
  ماژيك -
  وايت برد-
  نقشه مدارها-
  دستگاه تنظيم چراغ جلو-
  كامپيوتر-
  آموزشي مدارها فيلم-
  ديتاپروكتور-
  باتري-
  كامپيوتر-
  كتاب برق خودرو -
  

      1 اع المپ و جاالمپي و سوكت هاي مربوطانو-

،، چراغهـاي كوچـك، دنـده عقـب، فالشراجزاء مدار راهنما-
  .....خطر

2      

      5/1 اجزاء مدار روشنايي و مه شكن-

      5/1 صفحه كيلومتر،، داخل اتاقاجزا مدار چراغ صندوق-

    :مهارت 

، چـراغهنمـا، راراه اندازي مـدار فالشـر و نصب ،سيم كشي -
  عيب يابي و رفع عيب ....، خطردنده عقب چراغ هاي كوچك

  10    

، راه انـدازي و عيـبسيم كشي مدار و روشنايي و مه شـكن-
  يابي و رفع عيب 

  10    

سيم كشي راه اندازي عيـب يـابي و رفـع عيـب مـدار چـراغ-
  ، داخل اتاق و صفحه كيلومترصندوق عقب

  4    

  :نگرش 
 حرفه ايرعايت اخالق -
  استفاده صحيح و دقيق از ابزار -

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب -
 استفاده از ابزار سالم و مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
 نظافت و جمع آوري پسماندها از محيط كار بعد از اتمام كار-



 

  استاندارد آموزش 
  ل آموزش ي تحلي برگه -

  : عنوان 
  بخاري و كولر خودرو تعمير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 40 50 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودور پژو-    :دانش
  خودرو پرايد-
  دستگاه دياك-
  باتري-
ودرو مجموعه آموزشي كولر خ-
  مولتي متر-
  كامپيوتر-
  ديتا پروژكتور-
  ، رينگيانواع آچار تخت-
  آچار بكس-
  پيچ گوشتي-
  دستگاه شارژ كولر-
   R134aگاز -
  انواع انبر-
  فيلم آموزشي -
 كتاب برق خودرو -

انواع بخاري و فن تهويه مورد استفاده خـودرو و نقشـه مـدار-
  بخاري 

4      

      2 معرفي تجهيزات كولر-

       4 مدار كولر خواني نقشه-

    :مهارت 

عيـب يـابي و رفـعپياده و سوار كردن بخاري از روي خودرو-
  راه اندازي آن و عيب 

  15    

پياده و سوار كردن سيستم كولر از روي خودرو عيـب يـابي و-
  رفع عيب و راه اندازي آن 

  15    

    10   شارژ كولر توسط دستگاههاي شارژ كولر-

  :نگرش 
 رعايت اخالق حرفه اي-
 استفاده صحيح و دقيق از ابزار و تجهيزات-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
 دقت و ايمني الزم زمان شارژ گاز كولر-
  دقت در مورد راه اندازي فن بخاري و كولر و كمپرسوركولر-
  مناسب  استفاده از ابزار سالم و-

 :توجهات زيست محيطي 
 R134aدقت در زمان استفاده از شارژ كولر و گاز -

 جمع آوري و نظافت محيط كار از پسماندها بعد از اتمام كار-



 

 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ......)، راديوپخشآنتن(سيستم هاي صوتي خودروها  تعمير

 زمان آموزش

 جمع عملي ظرين  

   

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودرو پژو-    :دانش
  خودرو پرايد -
  مولتي متر-
  مجموعه راديو پخش و آنتن-
  پيچ گوشتي -
  )تخت-رينگي(انواع آچار  -
  آچار بكس-
  آچار آلن-
  انواع انبر-
  نقشه مدار-
  كتاب برق خودرو -

      2  انواع سيستم هاي صوتي خودرو -

      3 مدار الكتريكي راديو پخش و سيستم هاي صوتي-

      5/2  انواع آنتن در خودرو-

      5/2 آنتن ها  مدار الكتريكي -

    :مهارت 

عيب يـابي و،پياده كردن سيستم هاي صوتي از روي خودرو-
  آنها و سپس نصبرفع عيب 

  10    

پياده و سوار كـردن انـواع آنـتن برقـي و معمـولي نصـب راه       -
  اندازي عيب يابي و رفع عيب آنها 

  10    

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
 استفاده صحيح و دقيق از ابزار-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
  الم و مناسب استفاده از ابزار س-

 :توجهات زيست محيطي 
  عدم ايجاد سر و صدا توسط سيستم هاي صوتي -
 نظافت محيط كار پس از انجام كار-

 



 

  
  ستاندارد آموزش ا

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
، ، آينه جانبي برقيربشيشه باال(تجهيزات جانبي خودروها تعمير
  ......)، ساعتفندك

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 32 40 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودرو پژو-    :دانش 
  خودرو پرايد -
  ،فندك،ساعتسيستم برق-
  سيستم آينه جانبي برقي-
  سيستم شيشه باالبر برقي-
  سيستم گرم كن شيشه عقب-
  نقشه مدارها-
  مولتي متر-
  انواع پيچ گوشتي-
  انواع آچار-
  انواع انبر-
  مولتي متر-
  كتاب برق خودرو -
  وايت برد-
  ماژيك  وايت برد -

، آينــه برقــي در خــودرو و مــدار،شيشــه بــاالبرقفــل مركزي-
  الكتريكي آن 

3      

      1  فندك و مدار الكتريكي آن-

      1 الكتريكي آنساعت ديجيتال و مدار -

      5/1  المنت شيشه و گرم كن و مدار الكتريكي آن-

      5/1 ق و مدار الكتريكي آنوانواع ب-

    :مهارت 

،آينه هاي جانبيپياده و سوار كردن سيستم شيشه باالبر برقي-
،رفع عيـب و راه  ،عيب يـابي از روي خودرو برقي و قفل مركزي

  اندازي مجدد

  15    

و سـاعت از روي خـودرو و عيـب     پياده و سوار كردن فنـدك -
  يابي و رفع عيب و راه اندازي مجدد آن 

  5    

، عيب يـابي وپياده و سوار كردن المنت شيشه گرم كن عقب-
  رفع عيب و راه اندازي مجدد آن 

  6    

، عيب يـابي و رفـع عيـب و راهپياده و سوار كردن انواع بوق-
  ندازي مدار آن ا

  6    

  :نگرش 
 ق حرفه ايرعايت اخال-
 استفاده صحيح و دقيق از ابزار-
  



 

  
  ستاندارد آموزش ا

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
، ، آينه جانبي برقيبرشيشه باال(تجهيزات جانبي خودروها تعمير
  ......)، ساعتفندك

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  رتبطم توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

    : ايمني و بهداشت 

 استفاده از لباس و تجهيزات انفرادي مناسب-
  استفاده از ابزار سالم و مناسب-
  دقت در زمانيكه مدار فندك مورد آزمايش قرار مي گيرد -

 :توجهات زيست محيطي 
  راه اندازي مدار  برق عدم ايجاد آلودگي صوتي در زمان نصب و-
 نظافت محيط كار بعد از اتمام كار-

 



 

  
  ستاندارد آموزش ا

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  خودروها يبرف پاك كن و شيشه شوتعمير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 12 15 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودرو پژو-    :دانش
  خودرو پرايد -
  مولتي متر-
  ديتاپروژكتور-
مجموعه آموزشي برف پاك -

  كن
  )، تخترينگي(انواع آچار -
  پيچ گوشتي-
  جعبه بكس-
  فيلم آموزشي برف پاك كن-
  وايت برد -
  ماژيك-
  كتاب برق خودرو-
  

      1 آنهاو كاربرديانواع برف پاك كن و شيشه شو-

      1 ياجزا سيستم برف پاك كن و شيشه شو-

      1 يمدار الكتريكي برف پاك كن و شيشه شو-

    :مهارت 

از روييپياده و سوار كردن بـرف پـاك كـن و شيشـه شـو-
  خودرو 

  6    

،نصـب و راه انـدازي بـرف پـاك كـن و،رفع عيبعيب يابي-
  يشيشه شو

  6    

  :نگرش 
 فه ايرعايت اخالق حر-
 استفاده صحيح و دقيق از ابزار-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
 استفاده از ابزار سالم مناسب-

 :توجهات زيست محيطي 
 نظافت محل كار بعد از اتمام كار-
 



 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 ECU(سيستم سوخت رساني و جرقه زني انژكتوريتعمير

  ...)دستگاه دياگ ،

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 40 50 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودرو پژو-    :دانش
  خودرو پرايد-
اي با برنامه ه( دستگاه دياگ-

  )كامل
 ECVشبيه ساز -

مجموعه آموزشي سوخت -
  رساني و جرقه زني انژكتوري

  كامپيوتر-
  ديتا پروژكتور-
  مولتي متر-
  )، رينگيتخت(انواع آچار -
  آچار بكس-
  آچار آلن-
  پيچ گوشتي -
فيلم آموزشي سيستم هاي -

  انژكتوري 
كتاب برق خودرو و سيستم -

  هاي انژكتوري
  ماژيك-
  وايت برد -

      2 ع سيستم هاي انژكتوري و نحوه عملكرد آنهاانوا-

      3 سنسورها و عملگرها و وظايف آنها-

-ECV  3  )ميالتورسي(، انواع آن و دستگاه شبيه ساز      

      2  )دياگ(دستگاه عيب ياب -

    :مهارت 

پياده و سوار كردن سيستم هاي جرقه زني و سـوخت رسـاني-
  انژكتوري از روي خودرو

  15    

    12   پياده و سوار كردن سنسورها و عملگرها در سيستم انژكتوري-

نصـب راه  ، رفـع عيـب   كار با دستگاه عيب ياب و عيب يابي -
  اندازي سيستم هاي انژكتوري

  13    

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
 استفاده صحيح و دقيق از ابزار و تجهيزات-

  : ايمني و بهداشت 
 باس كار و تجهيزات انفرادي مناسباستفاده از ل-
  استفاده از ابزار و تجهيزات سالم و مناسب -
 در دسترس بودن و سالم بودن كپسول آتش نشاني -

  :توجهات زيست محيطي 
 عدم ريختن بنزين يا مواد شيميايي ديگر در  محيط-
 نظافت محيط كار بعد از اتمام كار-

 



 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  گهبر -

  : عنوان 
  مربوط يو حسگرها) فن(سيستم خنك كاري تعمير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 15 20 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  خودرو پژو-    :دانش 
  خودرو پرايد-
  )  دياگ( دستگاه عيب ياب-
  مولتي متر -
مجموعه آموزشي سيستم -

  هاي خنك كاري 
  كامپيوتر-
  ديتا پروژكتور-
  وايت برد-
  ماژيك-
  نقشه مدار فن خنك كاري -
  )، تخترينگي(آچار -
  پيچ گوشتي -
  آچار بكس -
  فيلم آموزشي-
  كتاب برق خودرو -

      5/1 ه آنهاانواع فن خنك كننده و سيستم  هاي مربوط-

، عملگرها و كليد و رلـه هـا در سيسـتم هـايگرهاحسانواع-
  خنك كاري

2      

      5/1 نقشه مدار الكتريكي سيستم فن خنك كاري خودروها-

    :مهارت 

از روي)فــن(پيــاده و ســوار كــردن سيســتم خنــك كــاري-
  خودروها

  8    

، راه انـدازي عيـب يـابي و رفـع عيـب از      ، نصبسيم كشي  -
  خودروهاسيستم هاي فن خنك كاري 

  7    

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
 استفاده صحيح و دقيق از ابزار و تجهيزات-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
  استفاده از ابزار و تجهيزات سالم و مناسب -
 دقت در زمان كار كردن فن ها جهت جلوگيري از حادثه-

  :ات زيست محيطي توجه
 نظافت محيط كار پس از انجام و اتمام كار-

 



 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نشاندهنده هاي خودروتعمير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 12 15 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  في و منابع آموزشيمصر

  خودرو پژو-    :دانش 
  خودرو پرايد-
  دستگاه دياگ  -
  مولتي متر-
  كامپيوتر-
  ديتا پروژكتور-
  وايت برد-
  ماژيك-
  )، رينگيتخت(انواع آچار -
  آچار آلن و ستاره اي -
  پيچ گوشتي -
  فيلم آموزشي مربوط-
  كتاب برق خودرو-
  اجزا و مدار  نشاندهنده-

، دورسـنج و، فشارسـنج روغـنه بنـزين،درجـ انواع درجه آب-
  ...كيلومتر شمار و 

      

        .....، روغن انواع حسگرهاي آب و دورسنج و كيلومتر شمار -

       مدار نشاندهنده هاي خودرو حتشري-

        اجزاي مدار نشاندهنده ها -

    :مهارت 

پياده و سوار كردن صفحه كيلـومتر شـامل نشـاندهنده هـا از     -
  رو و عيب يابي و رفع آن ها روي خود

      

از روي.....،روغـنآبيپياده و سـوار كـردن انـواع حسـگرها-
  خودرو و عيب يابي و رفع آن ها

      

، راه اندازي مدار نشاندهنده عيب يابي و رفـع عيـب از   نصب--
  آنها

      

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
 استفاده صحيح و دقيق از ابزار و تجهيزات-

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از لباس كار و تجهيزات انفرادي مناسب-
  استفاده از ابزار و تجهيزات سالم و مناسب -

 :توجهات زيست محيطي 
  نظافت محيط كار پس از انجام و اتمام كار -

 



 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   عداد ت مشخصات فني و دقيق   نام  رديف

  ضروري يك دستگاه   خودروي روز بازار  ياسمند ) پارس(خودرو پژو   1
   يك دستگاه  خودروي روز بازار 206خودرو   2
  ضروري يك دستگاه  خودروي روز بازار  خودرو پرايد   3
   يك دستگاه   استاندارد  ديتا پروژكتور   4
   يك دستگاه  استاندارد  كامپيوتر  كامل   5
    دستگاه  8 استاندارد  )، ديجيتالآنالوگ(تي متر مول  6
   يك دستگاه  استاندارد   گدستگاه ديا  7
   يك دستگاه  استاندارد  دستگاه شارژ و استارتر   8
   يك دستگاه  استاندارد  )ديجيتال و آنالوگ(دستگاه تست باتري   9
   يك دستگاه  استاندارد  دستگاه تست آلترناتور  10
   يك دستگاه  استاندارد  نور چراغ جلو  دستگاه تنظيم  11
مجموعه آموزشي سوخت رساني و جرقه زني   12

  انژكتوري سمند يا پژو 
    دو دستگاه استاندارد

ميز شامل  2 استاندارد  )تست آرميچر(دستگاه گرولر   13
  گيره  12

  

    عدد  1 استاندارد  ميزكار همراه گيره   14
   يك دستگاه  استاندارد  وايت برد   15
   يك دستگاه  استاندارد  دريل دستي برقي   16
   يك دستگاه  استاندارد  دستگاه پرس كارگاه  17
   يك دستگاه  استاندارد  مجموعه آموزشي كولر خودرو  18
   يك دستگاه  استاندارد  جك ستوني   19
   يك دستگاه  استاندارد  )كارگاهي يا دستي(دستگاه شارژ كولر   20
   يك دستگاه  استاندارد  ر تمام اتوماتيك دستگاه شارژ كول  21
    دستگاه  دو استاندارد  نشت ياب سيستم گاز كولر   22
   يك دستگاه  استاندارد  سيستم هاي انژكتوري) سيميالتور(شبيه ساز   23
پژو (مجموعه آموزشي روميزي برق خودرو كامل   24

  )يا سمند
   يك دستگاه  استاندارد

پژو (خودرو كامل ) پانل( مجموعه آموزشي ايستاده  25
  )يا سمند

  موزانيكي يك دستگاه  استاندارد

  
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -: توجه 

 
 



 

                    
  برگه استاندارد مواد  -             

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف

داستاندار  لباس كار   1     دست  15 
    سري   15 استاندارد  تجهيزات انفرادي  2
    حلقه  4 استاندارد  سيم لحيم با درصدهاي مختلف  3
    به تعداد الزم  استاندارد  انواع المپ و جا المپي  4
    به مقدار الزم  استاندارد  سيم مفتولي و افشان   5
    زم به تعداد ال استاندارد  انواع كليد مورد استفاده در خودرو   6
    به مقدار الزم  استاندارد  )آب و ا سيد(محلول الكتروليت   7
مورد استفاده درخودروي   باتري خودرو   8

 روزبازار
    عدد  2

    عدد  8 استاندارد  انواع استارت خودرو   9
    عدد  8 استاندارد  انواع آلترناتور خودور   10
    عداد الزم به ت استاندارد  انواع فيوز مورد استفاده در خودرو   11
   با توجه به نياز كارگاه  استاندارد  انواع پوسترهاي آموزشي و ايمني   12
    به مقدار الزم  معمولي  پارچه تنظيف  13
    حلقه  8 معمولي  نوار چسب برق   14
    عدد  4 وايت برد  ماژيك   15
جعبه كمك هاي اوليه و مواد و تجهيزات   16

  درون آن 
    جعبه كامل  1 استاندارد

    به تعداد الزم  استارت  انواع زغال   17
    به تعداد الزم  آلترناتور  انواع زغال   18
    به تعداد الزم  استاندارد  انواع فيش و سرسيم   19
    به تعداد الزم  آلترناتور  انواع آفتامات   20
سنسورهاي مورد استفاده در خودرو   21

  )انژكتوري(
    عدد  2از هر كدام  استاندارد

ملگرهاي مورد استفاده در خودرو ع  22
  )انژكتوري(

    عدد  2از هر كدام  استاندارد

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 
 



 

                 
  
  برگه استاندارد مواد  -   

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

داخل اتاق دسته سيم و درخت سيم   23
  )206،،پرايد405(

    از هر كدام يك دسته   استاندارد

دسته سيم و درخت سيم داخل موتور   24
  )206،،پرايد405(

    از هر كدام يك دسته  استاندارد

دسته سيم و درخت سيم سيستم انژكتور   25
  )206،،پرايد405(

    از هر كدام يك دسته  استاندارد

    م يك دستهاز هر كدا  استاندارد  جعبه فيوز   26
    به تعداد الزم   استاندارد  انواع رله مورد استفاده خودرو   27
    عدد  8  استاندارد  انواع سوئيچ خودرو   28
    عدد  8  استاندارد  انواع صفحه كيلومتر   29
برق (فيلم آموزشي و نرم افزارهاي آموزشي   30

  )خودرو و سيستم انژكتوري
    سري 2  موجود در بازار

  
  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  15واد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت م -
 
 



 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد  8  استاندارد  كوليس   1
    عدد  8  استاندارد  ميكرومتر   2
    عدد  8  استاندارد  چكش   3
    عدد  15  استاندارد  هويه   4
    سري  8 استاندارد  )، اينچميلي متر(آچار تخت   5
سري 8 استاندارد  )، اينچميلي متر(آچار رينگي   6    
سري 8 استاندارد  )يك سر رينگ( آچار  7    
    عدد  8 استاندارد  انبر دست  8
    عدد  8  استاندارد  سيم چين   9
    عدد  8  معمولي  سيم لخت كن   10
    عدد  8  يكاتومات  سيم لخت كن   11
     جعبه  8  استاندارد  آچار بكس   12
    سري  4  آلن ستاره اي   Tجعبه آچار   13
    عدد  8  ديجيتال و آنالوگ  هيدرومتر   14
    عدد  8  استاندارد  جعبه ابزار   15
    عدد  1  استاندارد  جك   16
    سري  8  دوسو وچهارسو  انواع پيچ گوشتي   17
    عدد  1  مخصوص حمل باتري  چرخ   18
    دست  2  استاندارد  كابل باتري   19
    عدد  2  استاندارد  روغندان   20
    عدد  8  قلمي  پايه هويه  21
          

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  
  

 


