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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 109902632012227 :شغلآموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 ریزی درسی: ماشین آالت کشاورزی اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی تحصیلی آخرین مدرک  نام و نام خانوادگی ردیف

 های کشاورزی ماشین دکترا رضا ورمزیار 1
های مدیر گروه دپارتمان فناوری خودرو

 تجاری و کشاورزی مرکز تربیت مربی
 سال 22

 سال 12 مدرس های کشاورزی ماشین  فوق لیسانس حسنعلی صنعتی  2

 سال 8 مدرس های کشاورزی ماشین فوق لیسانس علی اسکندری  3

 سال 12 مدرس های کشاورزی ماشین لیسانس حسن محمدی 4

 مدیریت آموزشی  فوق لیسانس سید محسن جاللی 2
دبیرکارگروه برنامه ریزی درسی 

 کشاورزی
 سال 12

 سال 22 منابع آموزشیمعاون  درسیبرنامه  لیسانسفوق  بهادریارژنگ  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادي و معنوي اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده  کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66669666دورنگار       

                    66669606         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو   تتو     سوتاندارد ررهو   وينود در بضيوي از مووارد ا   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را      ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي ياد يري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 رد آموزشي. يك استاندا ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
دارد   يرد و ضرورت رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  بضد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقضي براي مدتي تضريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
  ردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقضي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قياوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير جمع هرآيند

 خواهد بود. 

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

 شايستگي : 
 ها و شرايك  ونا ون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  يي انجام رار در مييكتوانا

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مضلومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ي باشد. ، تكنو وژي و زبان هن(، زيس  شناسي، شيميهي يك

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

 نگرش : 
 باشد.   اي مي اخالق رره  هاي غير هني و اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ني : ايم
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد  ردد.
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 : شغل استاندارد آموزش نام 

 سرويسکار تراکتور

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

قبل از روشن کردن سرویسکار تراکتور شغلی است از حوزه ماشین آالت کشاورزی که دارای وظایفی از قبیل بازدید 

 ،تخلیه آب رادیاتور و پر کردن آن )تهیه محلول ضدیخ ،پیاده سازی و سوار کردن قطعات مختلف تراکتور و تیلر،تراکتور

پنچرگیری و تنظیم باد الستیک و تنظیم کار قطعات  ،روغن کاری ،گریسکاری،فیلترها و تسمه پروانه( ،تعویض روغن 

نگهداری تراکتور در ،آچار کشی و باز و بسته انواع اتصاالت پیچ و مهره تراکتور ،یکمختلف و پر کردن آب داخل الست

بررسی قسمت های ظاهری ،بکارگیری قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ماشین های کشاورزی ،فصل بیکاری

ا می باشد و با مشاغلی از قبیل بکارگیری انواع پدال ها و اهرم های حرکتی در تراکتور و تنظیم و رگالژ آن ه ،تراکتور

 تعمیرکار تراکتور و تیلر در ارتباط است .

 : وروديهاي کارآموز  ويژگي

 (پايان دوره اول متوسطه )پايان دوره راهنماييحداقل میزان تحصیالت : 

 حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سالمت کامل جسماني و رواني 

 نیاز : ندارد هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت     003 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت       66  ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت     717 ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت           کارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت           :             ـ زمان پروژه                   

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %06کتبي :  - 

 %66عملي : -

 %72اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط  2لیسانس ماشین آالت کشاورزی با 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

پیاده سـازي و سـوار   ،داراي وظايفي از قبیل بازديد قبل از روشن کردن تراکتور سرويسکار تراکتور شغلي است که

فیلترها  ،تعويض روغن  ،تخلیه آب رادياتور و پر کردن آن )تهیه محلول ضديخ ،کردن قطعات مختلف تراکتور و تیلر

مختلف و پـر کـردن    پنچرگیري و تنظیم باد الستیک و تنظیم کار قطعات ،روغن کاري ،گريسکاري،و تسمه پروانه(

نگهـداري تراکتـور در فصـل    ،آچار کشي و باز و بسـته انـواا اتصـاالت پـیم و مهـره تراکتـور       ،آب داخل الستیک

بررسـي قسـمت هـاي ظـاهري     ،بکارگیري قوانین و مقررات راهنمايي و رانندگي در ماشین هاي کشاورزي ،بیکاري

 تراکتور و تنظیم و رگالژ آن ها مي باشد .بکارگیري انواا پدال ها و اهرم هاي حرکتي در ،تراکتور

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Service and maintenance 

 

 

 

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

 راننده تراکتور و تیلر-

 

 

 

 

 سختي کار :شناسي و سطح  جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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  استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 13 9 4 بازدید قبل از روشن کردن تراکتور 1

 46 34 12 ختلف تراکتور و تیلرپیاده سازی و سوار کردن قطعات م 2

3 
فیلترهوا و   ،تعوویض روغون    ،تهیه محلوول ضودیخ   ) تخلیه آب رادیاتور و پر کردن آن

 ه(تسمه پروان

7 16 23 

4 
پنچرگیری و تنظیم باد الستیک و تنظیم کار قطعات مختلف  ،روغن کاری ،گریسکاری

 و پر کردن آب داخل الستیک
7 26 33 

 26 20 6 سته انواع اتصاالت پیچ و مهره تراکتور آچار کشی و باز و ب 2

 24 18 6 نگهداری تراکتور در فصل بیکاری 6

 27 20 7 بکارگیری قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ماشین های کشاورزی 7

 9 6 3 بررسی قسمت های ظاهری تراکتور 8

 28 22 6 تنظیم و رگالژ آن ها  بکارگیری انواع پدال ها و اهرم های حرکتی در تراکتور و 9

 003 717 66 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 بازديد قبل از روشن کردن تراکتور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 9 13 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 رفي و منابع آموزشيمص

 جزوه آموزشی  دانش :

 تراکتور

 دستکش
    نحوه بازدید آب موتور-

    نحوه بازدید روغن موتور و جعبه دنده و هیدرولیک-

    نحوه بازدید آب باتری و اتصاالت باتری-

    نحوه بازدید فیلتر سوخت-

    نحوه بازدید تسمه و تنظیم آن-

    تیک چرخ هانحوه بازدید الس-

    نحوه بازدید میزان سوخت -

  مهارت :

    بازدید آب موتور و تنظیم آن  -

    بازدید از روغن موتور و تنظیم آن -

    بازدید از فیلترهای سوخت -

    بازدید از باد الستیک و تنظیم آن -

    بازدید از باتری و بررسی اتصاالت آن-

سوخت و لولوه هوای پموق مقودماتی و پموق       بازدید از باک-

 انژکتور

   

 نگرش :

 دقت در تنظیم آب موتور-

 دقت در تنظیم روغن موتور-

 دقت در تنظیم باد الستیک-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بازديد قبل از روشن کردن تراکتور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار مناسب-

- 

 محیطی : توجهات زیست

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وار کردن قطعات مختلف تراکتورپیاده سازي و س

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 34 46 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 جزوه آموزشی   دانش :

 فیلم و اسالید

 ابزار سرویس 

 دستکش

 گوشی محافظ

  MF285تراکتور فرگوسن 

 ر پیشرفته)نیوهلند(تراکتو

 تیلر

    نحوه سرویس و نگهداری تراکتور و تیلر -

    نحوه کار با انواع سرویس و نگهداری-

    نحوه پیاده سازی و سوار کردن قطعات-

    نحوه عیب یابی و رفع آن ها-

  مهارت :

    سرویس و نگهداریروش های کار با انواع -

    ن قطعات تراکتور و تیلرپیاده سازی و سوار کرد-

    عیب و رفع نواقصبررسی -

-    

 نگرش :

 دقت در استفاده از ابزار-

 دقت در پیاده سازی و سواری کردن قطعات-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش و گوشی محافظ-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 استفاده از لباس کار مناسب-

- 
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

تهیـه محلـول   )تخلیه آب رادياتور و پـر کـردن آن  

 (فیلترها و تسمه پروانه ،تعويض روغن  ،ضديخ 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 16 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي مصرفي و

 جزوه  دانش :

 رادیاتور

 محلول ضدیخ

 روغن

 فیلتر

 تسمه

 ابزار سرویس

    نحوه تخلیه آب رادیاتور-

    نحوه تخلیه محلول ضد یخ و نحوه پر کردن رادیاتور-

    نحوه آزمایش ترموستات-

    نحوه تعویض روغن و انواع روغن مناسب-

    نحوه کار فیلترها-

    تعویض تسمهنحوه -

  مهارت :

    تخلیه رادیاتور-

    تهیه محلول ضدیخ-

    انجام آزمایش ترموستات-

    ض روغنتعوی-

    تمیز کردن فیلتر و تعویض آن -

    تعویض تسمه -

 نگرش :

 دقت در تخلیه رادیاتور-

 دقت در تعویض فیلتر-

 دقت در تعویض تسمه-

 یش ترموستاتدقت در آزما-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

تهیـه محلـول   )تخلیه آب رادياتور و پـر کـردن آن  

 فیلترها و تسمه پروانه( ،تعويض روغن  ،ضديخ 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، مواد ابزار ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش و گوشی محافظ -

- 

 توجهات زیست محیطی :

فیلتر و تسمه های تعویض به طوری که بوه محویط زیسوت آسویب      ،دفع پساب روغن -

 نرساند

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

پنچرگیـري و   ،روغـن کـاري   ،يسـکاري گرعنوان : 

تنظیم باد الستیک و تنظیم کار قطعات مختلف و پر 

 کردن آب داخل الستیک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 26 33 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 جزوه آموزشی   دانش :

 فیلم و اسالید

 جک

 گریس

 روغن

 آب

    نحوه گریسکاری و روغن کاری-

    زدن در جلو و عقب تراکتور جکنحوه -

    نحوه پیاده و سوار کردن الستیک ها-

    نحوه تنظیم باد الستیک ها-

    الستیکنحوه پر کردن آب داخل -

  مهارت :

    گریسکاری و روغن کاری-

    جک زدن و تعویض الستیک ها -

    تنظیم باد الستیک ها-

    الستیک های عقبآب پر کردن -

 نگرش :

 دقت در گریسکاری -

 دقت در روغن کاری-

 دقت در تنظیم باد الستیک-

 ب الستیک عقبدقت در پر کردن آ-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش و لباس کار-

 یست محیطی :توجهات ز

 دفع مناسب ضایعات-



 12 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

آچار کشي و باز و بسته انواا اتصاالت پیم و مهـره  

 تراکتور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 20 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 صرفي و منابع آموزشيم

 انواع آچار  دانش :

 مواد شوینده

 تراکتور
    نحوه آچارکشی در قسمت های مختلف تراکتور-

    نحوه شستشوی قسمت های مختلف تراکتور-

    نحوه باز و بسته کردن اتصاالت-

-    

  مهارت :

    آچارکشی قسمت های مختلف تراکتور-

    تلف تراکتورمخشستشوی قسمت های -

    باز و بسته کردن انواع اتصاالت-

-    

 نگرش :

 دقت در انجام شستشو-

 دقت در پیاده و سوار کردن اتصاالت-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از دستکش و لباس کار -

 رعایت نکات ایمنی در هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نگهداري تراکتور در خارج از فصل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 18 24 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تراکتور  دانش :

 مواد شستشو دهنده

 دستکش

 کاله ایمنی

    نحوه نگهداری تراکتور و تیلر-

    نحوه تخلیه آب الستیک های عقب-

    نحوه تنظیم باد الستیک -

    نحوه شستن تراکتور-

    نحوه تخلیه مایع الکترولیت داخل باتری-

    نحوه باال نگه داشتن چرخ های تراکتور-

  مهارت :

    تیلرنگهداری تراکتور و -

    انتخاب ابزار مناسب-

    تخلیه آب رادیاتور-

    تخلیه مایع الکترولیت-

 نگرش :

 دقت در نگهداری تراکتور-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لباس کار مناسب در هنگام کار-

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 سب ضایعاتدفع منا-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بکارگیري قوانین و مقررات راهنمايي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 20 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تاق دارتراکتور ا  دانش :

انواع تابلوی راهنمایی و 

 رانندگی

 انواع رنگ و برس

 پرچم

 چراغ های راهنمایی و رانندگی

، کاله، وسایل ایمنی)کفش

، دستکش، لباس، عینک

کپسول ، جعبه کمک های 

  اولیه ، چراغ سیار(

 کتاب راهنمایی و رانندگی

 پوستر آموزشی

 فیلم

    قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی-

و راننودگی بوا توجوه بوه رنوگ و       انواع تابلوهوای راهنموایی  -

 های آن هاشکل

   

    انواع چراغ های راهنمایی و رانندگی-

    انواع خط ها و شکل آن ها در راهنمایی و رانندگی-

  مهارت :

    استفاده به موقع از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی-

    م تابلوهای مشاهده شدهاجرا نمودن به موقع پیا-

    اجرا نمودن به موق پیام چراغ های مشاهده شده-

    حرکت در مسیر خطوط جاده با توجه به قوانین رانندگی-

 نگرش :

 انجام دادن پیام تابلو با رعایت حق تقدم-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 انندگیرعایت صحیح و به موقع قوانین و مقررات راهنمایی و ر-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 ندارد-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بررسي قسمت هاي ظاهري تراکتور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 6 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشيمصرفي و منابع 

 تراکتور  دانش :

 جعبه آچار کامل مورد نیاز

 روغن

 گریس

 گازوئیل

 پارچه تنظیف

 کتاب

 فیلم

    انواع قسمت های ظاهری بدنه تراکتور-

    اصول کار با قسمت های موتور تراکتور و تیلر-

-    

-    

  مهارت :

    بررسی سالم بودن قسمت های مختلف تراکتور-

-    

-    

-    

 نگرش :

 هماهنگی کامل قسمت های تراکتور برای اجرای کار مزرعه-

- 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت کامل موارد ایمنی در هنگام چک کردن قسمت های تراکتور و تیلر-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب ضایعات -

- 
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 استاندارد آموزش 

 زش ی تحلیل آمو برگه -

 عنوان :

بکارگیري انواا پدال ها و اهرم هاي حرکتي در  

 تراکتور و تنظیم و رگالژ آن ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 22 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تراکتور  دانش :

 کتاب

 فیلم

 تنظیف پارچه

 

    اصول کار با اهرم گیربکس و کمک گیربکس-

 ،پوایی   ،اصول کار با اهرم قفل دیفرانسیل و ترمزها ) دستی -

PTO  ) 

   

    اصول کار با اهرم گاز دستی و خفه کن-

    اصول کار با میله های سنجش قسمت های تراکتور-

    نحوه تنظیم و رگالژ پدال ترمز و کالچ-

    وه تنظیم زاویه فرمان تراکتورنح-

  مهارت :

    اهرم گیربکس و کمک کارگیریب-

    اهرم ها قفل و ترمز ها  کارگیریب -

    اهرم های گازدستی و خفه کن کارگیریب -

    کلیه میله های سنجس در تراکتور کارگیریب -

    تنظیم و رگالژ پدال ترمز و کالچ-

    رتنظیم زاویه فرمان تراکتو-

 نگرش :

 آگاهی راننده تراکتور از سالم بودن آن ها برای استفاده به موقع در زمان کار و فعالیت-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت تمام موارد ایمنی در زمان کار و فعالیت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

حرکتي در بکارگیري انواا پدال ها و اهرم هاي  

 تراکتور و تنظیم و رگالژ آن ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 جلوگیری از ریختن روغن و گازوئیل در زمان چک قسمت ها -

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه 1 فرگوسن تراکتور 1

  عدد 1 تراکتور رادیاتور 2

  کپسول 1 معمولی کپسول آتش نشانی 3

  عدد 1 استاندارد تخته وایت برد 4

 نفر در نظر گرفته شود.  76ک کارگاه به ظرفیت تجهیزات براي ي -توجه : 

 برگه استاندارد مواد  -             

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  سری 12 استاندارد دستکش 1

  سری 1 آموزشی فیلم و اسالید 2

  عدد 2 تراکتور فیلتر 3

  لیتر 4 تراکتور روغن 4

  عدد  2 استاندارد تسمه 2

  لیتر 4 استاندارد محلول ضد یخ 6

  لیتر 2 استاندارد گریس 7

  لیتر 2 استاندارد مواد شوینده 8

  عدد 12 استاندارد کاله ایمنی 9

  لیتر 2 استاندارد انواع رنگ و برس 10

  لیتر 30 استاندارد گازوئیل 11

  متر 2 معمولی پارچه تنظیف 12

 محاسبه شود. نفر 76يک کارگاه به ظرفیت و مواد به ازاء يک نفر  -توجه : 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  سری 1 استاندارد ابزار سرویس 1

  سری 12 استاندارد گوشی محافظ 2

  عدد 4 استاندارد جک 3

  سری 2 استاندارد انواع آچار 4

  سری 1 استاندارد لوهای راهنماییانواع تاب 2

  سری 1 استاندارد چراغ های راهنمایی 6

 توجه : ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.

 


