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  نقاش خودرو : نام شغل 

   خالصه برنامه درسي 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
و پس از اي متناسب با شغل  است كه ضمن آشنايي و اجراي مهارتهاي حرفه كسي 2نقاش خودرو درجه 

كشي،  كاري، سنباده سازي بدنه جهت آسترزني، بتونه آمادهگذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده 
كردن، پرزگيري، پاشش رنگ، خشك كردن رنگ خودرو و كاغذ پيچي و باز كردن كاغذ پيچي انجام  خشك
 .برآيدكاري و واكس زدن رنگ خودروها با استفاده از ابزارهاي عمومي و اختصاصي  ليششده، پو

   : وروديويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 

  11سالمت جسماني و رواني بر اساس موارد گفته شده در كاربرگ : توانايي جسميحداقل 

   ندارد:مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  : موزشي آ دوره طول
  ساعت     276          :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       42          :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      234        :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -        :       كاركارآموزي در محيطـ زمان 
   ساعت        -        :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت        -          :       زمان سنجش مهارت        ـ

  : روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10: جش مشاهده اي امتياز سن-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :  ويژگيهاي نيروي آموزشي
   :حداقل سطح تحصيالت 
 و دارا بودن كارت مربيگري از سازمان آموزش فنـي           )خودرو، مكانيك، شيمي، رنگ   (داشتن مدرك كارشناسي    

  و حرفه اي  كشور
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   نقاش خودرو : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   كار با ابزارهاي عمومي و اختصاصي نقاشي خودروتوانايي  1
   تعيين موقعيت مدارها و اجزاء الكتريكي و الكترونيكي نصب شده روي بدنه خودروتوانايي  2
  ه خودرو و سواركردن قطعات جدا شونده از بدن  پيادهتوانايي  3
  هاي صداگير از بدنه خودرو پوششهاي رنگ، آستري، بتونه و اليه) جداكردن(توانايي از بين بردن   4
  بدنه خودرو) نفوذ ناپذيري(كاري و درزگيري   عايقتوانايي  5
  كشي بدنه خودرو بعد از صافكاري   سنبادهتوانايي  6
  د رنگ شوندپيچي قسمتهايي از بدنه خودرو كه نباي  كاغذتوانايي  7
  اندازي و بكارگيري كمپرسور هوا  راهتوانايي  8
  سازي انواع بتونه و كاربرد آنها  ساخت و آمادهتوانايي  9
  كاري بدنه خودرو توانايي آستر پاشي قبل از بتونه  10
  گيري بدنه خودرو كاري و موج  بتونهتوانايي  11
  كاري اوليه زدن بعد از بتونه  پوست آبتوانايي  12
   كردن خودرو جهت نقاشي  خشك كردن، پرزگيري و آمادهتوانايي  13
  سازي انواع رنگ و كاربرد آنها  آمادهتوانايي  14
  پاشي و نقاشي خودرو با پيستوله  رنگتوانايي  15
   بازكردن نوار و كاغذ و زدودن رنگهاي اضافيتوانايي  16
  پاشي شده  خشك كردن خودرو رنگتوانايي  17
  زدن خودروي نقاشي شده كاري و واكس  پوليشتوانايي  18
   سرويس و نگهداري ابزارهاي نقاشي خودروتوانايي  19
 (5s) اجراي نظام آراستگي توانايي  20
  مشتري) به(خودرو از ) تحويل( پذيرش توانايي  21
 توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار   22
  توانايي انتخاب ابزار كار   23
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   نقاش خودرو :نام شغل 
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كاردر محيط  24
  توانايي بازرسي و كنترل درستي انجام كار  25
  توانايي بكارگيري اصول رفتار حرفه اي  26
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  6  2  توانايي كار با ابزارهاي عمومي و اختصاصي نقاشي خودرو  1

        آشنايي با ابزارهاي عمومي انواع و كاربرد آنها   1-1

        )، اينچيميليمتري(آشنايي با اندازه آچارهاي عمومي و انواع آن   2-1

        آشنايي با روش تبديل اندازه آچارهاي ميليمتري  به اينچي و بلعكس  3-1

ها انبرها،   بكس، آلن، پيچ گوشتي،تخت، رينگي(آشنايي با انواع آچارها   4-1
  ..)ها و  چكش

      

و كاربرد ) لهاي مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكيجرثقي(آشنايي با باالبرها   5-1
  آنها 

      

        آشنايي با انواع وسايل حمل و نقل تجهيزات سنگين در كارگاه  6-1

        شناسايي اصول كار با تجهيزات و ابزارهاي عمومي  7-1

        آشنايي با تجهيزات و ابزارهاي اختصاصي نقاشي خودرو   8-1

        ...)كاردك، ليسه و (ابزارهاي دستي  -  

        كمپرسورها و شبكه انتقال هواي فشرده -  

        انواع پيستوله -  

        اتاق رنگ -  

        انواع خشك كن قبل و بعد ازرنگ -  

        كاري ماشين پوليش -  

        ماشين واكس زن -  

        شناسايي اصول كار و كاربرد ابزار و تجهيزات اختصاصي نقاشي خودرو  9-1
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

و اجزاء الكتريكي و ها توانايي تعيين موقعيت مدار  2
  خودروبدنه الكترونيكي نصب شده روي 

2  16  18  

هاي عبور  آشنايي با اجزاء الكتريكي اتاق خودرو، محل نصب آنها، كانال  1-2
  ها دسته سيم

      

        ها چراغ -  

        كليدها -  

موتور، روشنايي، راهنما، داخل اتاق، ترمز، جعبه دنده، (ها  دسته سيم -  
  ...)كن و شيشه شوي و  پاك برف

      

        شوي كن و شيشه پاك برف -  

        رساني و جرقه مدارالكتريكي سيستم سوخت -  

        ...)مدار الكتريكي جعبه دنده، كالچ، ترمز، شارژ، استارت و  -  

        ...باالبر و  قفل، شيشه(ها  درب -  

        )دزدگير(سيستم حفاظتي  -  

         و سواركردن اجزاء الكتريكي اتاق خودرو شناسايي اصول پياده  2-2

        آشنايي با اجزاء الكترونيكي نصب شده روي اتاق و شاسي خودرو  3-2

        ...) و Air Bag, ABSبدنه، (سنسورها  -  

        مدار سنسورها -  

وار كردن اجزاء الكترونيكي نصب شده شناسايي اصول پياده كردن و س  4-2
  روي اتاق و شاسي خودرو
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  18  16  2  خودروده از بدنه نشواكردن قطعات جد توانايي پياده و سوار  3

 و نحوه پياده و سوار كردن خودروجدا شونده از بدنه آشنايي با قطعات   1-3
  آنها 

      

        ها رودري -  

        ها دستگيره -  

        )مكانيكي، برقي(باالبرها  شيشه -  

        ها آيينه -  

        داشبورد -  

        قفل و دستگيره دربها -  

        سقف متحرك نيم -  

        و درب صندوق عقب) موكت كاري(نمدكشي  -  

        ب موتور و اجزاء داخل محفظه موتوردر -  

        دربها -  

        نوارهاي تزييني -  

        بادگيرها -  

        كن پاك هاي مايع شيشه و افشانك) جلو، عقب(ها  كن پاك برف -  

        درب خارجي باك -  

        جلو پنجره -  

        سپرها -  

        ساير قطعات جداشونده از بدنه اتومبيل -  

        شونده از بدنه اتومبيل كردن قطعات جدا اصول پيادهشناسايي   2-3
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

پوششهاي رنگ، آستري، ) جداكردن( توانايي از بين بردن   4
  خودروهاي صداگير از بدنه   و اليه بتونه

2  22  24  

پوششهاي رنگ، آستري، ) جداكردن(شنايي با روشهاي از بين بردن آ  1-4
  هاي صداگير بتونه و اليه

      

        حاللهاي شيميايي پوشش زدايي با استفاده از  -  

        اي، انواع و كاربرد آنها آشنايي با چراغ كوره  2-4

        اي شناسايي اصول روشن كردن چراغ كوره  3-4

) رنگ، بتونه، اليه صداگير(پوششهاي شناسايي اصول سوزاندن   4-4
  قسمتهاي آسيب ديده بدنه

      

        آشنايي با پوشش زدايي با استفاده از حاللهاي شيميايي  5-4

تينر، مواد نفتي، آب (آشنايي با انواع حاللهاي شيميايي رنگهاي معمولي   6-4
  ...)و 

      

        ده آوري ش هاي عمل آشنايي با انواع حاللهاي شيميايي رنگ  7-4

        زدايي با استفاده از حاللهاي شيميايي شناسايي اصول رنگ  8-4

        ها و ابزارهاي رنگ تراشي زدايي با استفاده از ساينده آشنايي با پوشش  9-4

و ...) سيليس، پودر فلزات، ساير پودرها (آشنايي با انواع مواد ساينده   10-4
  تراشي ابزارهاي رنگ

      

        اع سنباده، سنگ سنباده و كاربرد آنهاآشنايي با انو  11-4

        خطي و سند پالست، آشنايي با ماشينهاي سنگ سنباده دوار  12-4

و سنگ ...) روميزي و (شناسايي اصول كار با ماشينهاي سنباده دوار   13-4
  دستي

      

دوار و ) سنباده(زدايي با استفاده از ماشينهاي سنگ  شناسايي اصول رنگ  14-4
   رنگ تراشي و سندپالستابزارهاي

      

صداگير از  هاي ستري، بتونه و اليهآشناسايي اصول از بين بردن رنگ،   15-4
  ديده و مورد نياز خودرو هاي آسيب محل
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  14  2  بدنه خودرو) ذ ناپذيرينفو(كاري و درزگيري   توانايي عايق  5

        پذير و عايق شونده بدنه خودرو آشنايي با وسايل تميزكاري محلهاي نفوذ  1-5

شناسايي اصول كار و تميزكاري محلهاي نفوذپذير و عايق شونده بدنه   2-5
  خودرو

      

، انواع و كاربرد پاشي خودرو آشنايي با خمير درزگير مورد مصرف در موم  3-5
  آنها 

      

عايق كاري، ( پاشي سازي پيستوله جهت موم شناسايي اصول آماده  4-5
  )دزدگيري

      

        )يكاري، درزگير عايق(پاشي بدنه خودرو با پيستوله  شناسايي اصول موم  5-5

          

          

  3  2  1   توانايي سنباده كشي بدنه خودرو بعد از صافكاري  6

        آنهاآشنايي با سنباده، انواع و كاربرد   1-6

        كاري بدنه خودرو بعداز صافكاري آشنايي با نحوه سنباده  2-6

        كشي بدنه خودرو بعد از صافكاري شناسايي اصول سنباده  3-6

         
         
 رنگتوانايي كاغذ پيچي قسمتهايي از بدنه خودرو كه نبايد   7

  شوند

1  3  4  

        برد آنهاآشنايي با نوار و كاغذ، كاغذ پيچي، انواع و كار  1-7

        آشنايي با قسمتهايي از بدنه خودرو كه نبايد رنگ شوند  2-7

        آشنايي با نحوه كاغذپيچي قسمتهايي از بدنه خودرو كه نبايد رنگ شوند  3-7

        شناسايي اصول كاغذپيچي قسمتهايي از بدنه خودرو كه نبايد رنگ شوند  4-7
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 درسي اهداف و ريزبرنامه 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  10  8  2  اندازي و بكارگيري كمپرسور هوا توانايي راه  8

        آشنايي با كمپرسور هوا، انواع و كاربرد آنها  1-8

        آشنايي با مخزن هواي فشرده و مدارات آن  2-8

        آشنايي با نگهداري و سرويس اوليه كمپرسورهاي هوا  3-8

        هاي آب و روغن هواي فشرده  اتصاالت و جداكننده،نايي با شيلنگهاآش  4-8

        گيري آن آشنايي با اصول مقدماتي نيوماتيك، واحد فشار و وسايل اندازه  5-8

        آشنايي با اصول كار سوپاپ اطمينان مخزن هواي فشرده  6-8

        وااندازي و تنظيم وبكارگيري كمپرسور ه شناسايي اصول كار، راه  7-8

        شناسايي اصول سرويس و نگهداري كمپرسورهاي هوا  8-8

          
          
         
  8  6  2  سازي انواع بتونه و كاربرد آن توانايي ساخت و آماده  9

        )ساختني، آماده(آشنايي با انواع بتونه   1-9

        )سنگي، فوري، روغني(ساختني  -  

 ،Boody tillerنه سنگي، ، آستر مياني بتوEtching primer(آماده  -  
  )polyster puttyبتونه فوري 

      

        ها آشنايي با نحوه ساخت انواع بتونه ساختني و مواد اوليه آن  2-9

        شناسايي اصول ساخت انواع بتونه ساختني  3-9

        ) آماده،ساختني(آشنايي با كاربرد انواع بتونه   4-9

        شناسايي اصول كاربرد انواع بتونه  5-9

          
          

  

 



 10
 

  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  12  2 كاري بدنه خودرو توانايي آسترپاشي قبل از بتونه  10

        آشنايي با آستري، انواع و كاربرد آنها  1-10

       آشنايي با پيستوله، انواع و كاربرد آنها  2-10

       شناسايي اصول پركردن پيستوله از آستري و آماده كردن آن  3-10

        شناسايي اصول انتخاب محل مناسب آستر پاشي  4-10

        )گيري خش(شناسايي اصول آسترپاشي بدنه خودرو قبل از بتونه كاري   5-10

        شناسايي اصول كنترل و رفع عيوب آستري  6-10

       نده رنگكن آشنايي با حالل و مواد پاك  7-10

       شناسايي اصول شستشو و تميز كردن پيستوله بعد از آستر پاشي  8-10

       يابي و رفع عيوب جزيي پيستوله شناسايي اصول عيب  9-10

          

          

          

  12  11  1  گيري بدنه خودرو كاري و موج توانايي بتونه  11

        آشنايي با ناهمواريهاي بدنه خودرو  1-11

        )چشمي، ابزاري( با كنترل كيفيت سطح بدنه خودرو آشنايي  2-11

        كاري آشنايي با دستورالعملهاي بتونه  3-11

        كاري آشنايي با وسايل بتونه  4-11

        گيري از بدنه خودرو كاري و موج شناسايي اصول بتونه  5-11

        شناسايي اصول كنترل بدنه بتونه كاري شده  6-11
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  6  1  كاري اوليه توانايي پوست آب زدن بعد از بتونه  12

        ها آشنايي با انواع سنباده نرم و كاربرد آن  1-12

        كاري و كاربرد آنها آشنايي با الستيك سنباده  2-12

        كاري اوليه نحوه پوست آب زدن بعد از بتونهآشنايي با   3-12

        كاري اوليه شناسايي اصول پوست آب زدن بعد از بتونه  4-12

         آب زدن پوستشناسايي اصول كنترل بدنه خودرو بعد از  5-12

          

          

          

كردن خودرو جهت  كردن، پرزگيري و آماده  توانايي خشك  13
  نقاشي

2  12  14  

        ...)، هواي گرم ونوري(كن رنگ بدنه خودرو  هاي خشك يي با كورهآشنا  1-13

2-13    NM هاي خشك كن سازي و كار با كوره آشنايي با نحوه آماده        

       )قبل و  بعد از رنگ(كردن بدنه خودروها  آشنايي با دستورالعملهاي خشك  3-13

        اشيكردن خودرو جهت نق آشنايي با نحوه پرزگيري و آماده  4-13

كردن خودرو جهت  شناسايي اصول خشك كردن، پرزگيري و آماده  5-13
  نقاشي

      

          

          

  16  12  4  سازي انواع رنگ و كاربرد آنها  توانايي آماده  14

        آشنايي با رنگ ، انواع و كاربرد آنها  1-14

        روغني  -  
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        متاليك -  

        فسفاتي -  

        مياني -  

        سيلر -  

        رنگ و انواع آن) كن مخلوط(آشنايي با ميكسر   2-14

         كاربرد و نحوه تنظيم آن،آشنايي با غلظت رنگ  3-14

        ها كننده غلظت رنگ هاي كم آشنايي با افزودني  4-14

         صافي رنگ، انواع و كاربرد آنهاآشنايي با  5-14

        شناسايي اصول تنظيم غلظت رنگ و صاف كردن آن  6-14

        آشنايي با پالك مشخصات رنگ روي اتومبيل و جدول رنگها  7-14

        آشنايي با روش ساخت رنگ به طريق وزني  8-14

        سازي انواع رنگ و كاربرد آنها شناسايي روش آماده  9-14

        شناسايي اصول آزمايش رنگ با رنگ بدنه خودرو  10-14

        شده شناسايي اصول نگهداري انواع رنگهاي آماده   11-14

          
          
          
  28  26  2  پاشي و نقاشي خودرو با پيستوله توانايي رنگ  15

        پاشي آشنايي با نحوه كنترل نهايي بدنه خودرو قبل از رنگ  1-15

        پوشش رنگآشنايي با درجه   2-15

       )پيستوله(آشنايي با مكانيزم كار انواع سيستم پاشش رنگ   3-15

       كردن انواع پيستوله آشنايي با نحوه تنظيم و آماده  4-15

       ...)آستري، اصلي و(پاشي و نقاشي خودرو با پيستوله  آشنايي با نحوه رنگ  5-15
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       ...)آستري، اصلي و(پاشي و نقاشي خودرو با پيستوله  شناسايي اصول رنگ  6-15

        پاشي شده شناسايي اصول كنترل خودروي آسترپاشي شده و رنگ  7-15

          
         
         
  7  6  1   توانايي باز كردن نوار و كاغذ و زدودن رنگهاي اضافي  16

        آشنايي با نحوه بازكردن نوار و كاغذهاي نصب شده روي بدنه خودرو  1-16

        شناسايي اصول باز كردن نوار و كاغذهاي نصب شده روي بدنه خودرو  2-16

        آشنايي با ابزارها و مواد رنگ زدايي  3-16

        زدايي شناسايي اصول كار با ابزارها و مواد رنگ  4-16

        دودن رنگهاي اضافي بدنه خودروشناسايي اصول ز  5-16

          

          

          

  14  12  2  پاشي شده توانايي خشك كردن خودرو رنگ  17

        هاي خشك كردن رنگ خودرو، انواع و كاربرد آنها آشنايي با كوره  1-17

        حرارتهاي مورد نياز خشك كردن انواع رنگ خودرو  آشنايي با درجه   2-17

        خشك كردن رنگ خودرو و كاربرد آنهادر   كننده تسريعآشنايي با مواد  3-17

        كردن خودرو جهت خشك كردن رنگ شناسايي اصول آماده  4-17

        پاشي و نقاشي شده شناسايي اصول خشك كردن رنگ خودروهاي رنگ  5-17
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 وزشزمان آم
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  6  1  كاري و واكس زدن خودرو نقاشي شده توانايي پوليش  18

        كاري و كاربرد آنها آشنايي با پوليش  1-18

        آشنايي با خمير پوليش، انواع و كاربرد آنها  2-18

        كاري، انواع و كاربرد آنها آشنايي با ماشين پوليش  3-18

        كاري زي و تنظيم ماشين پوليشاندا شناسايي اصول راه  4-18

        كاري خودروي نقاشي شده شناسايي اصول پوليش  5-18

        آشنايي با واكس زدن خودرو، انواع و كاربرد آنها  6-18

        كاري شناسايي اصول واكس زدن خودرو بعد از پوليش  7-18

        شناسايي اصول كنترل خودرو پوليش و واكس زده شده  8-18

          

          

          

  13  12  1  توانايي سرويس و نگهداري ابزارهاي نقاشي خودرو  19

آشنايي با سرويس و نگهداري و رفع عيوب پيستوله با استفاده از مواد   1-19
  مورد نياز) حاللهاي(

      

ها با استفاده از  شناسايي اصول سرويس و نگهداري ورفع عيوب پيستوله  2-19
  مواد مورد نياز 

      

        ايي با ميكسرها، مكانيزم ، عيوب و نحوه رفع عيب آنآشن  3-19

        شناسايي اصول سرويس و نگهداري و رفع عيب ميكسرها  4-19

كن رنگ، اجزاء و نحوه رفع عيب  آشنايي با مكانيزم عملكرد كوره خشك  5-19
  آن

      

كن رنگ  شناسايي اصول سرويس و نگهداري و رفع عيب كوره خشك  6-19
  اتومبيل
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آشنايي با مكانيزم دستگاهها پوليش و واكس زدن خودرو و نحوه رفع   7-19
  عيب آن

      

هاي پوليش و واكس زدن و  شناسايي اصول سرويس و نگهداري دستگاه  8-19
  رفع عيب آنها

      

          

          

          

  3  6  9 (5s)توانايي اجراي نظام آراستگي   20

        اجزاء واهداف آن) شخصي، محيط كار(آشنايي با نظام آراستگي   1-20

        بندي طبقه -  

       ساده سازي -  

       سازي پاكيزه -  

       استانداردسازي -  

      مندي قانون -  

      آشنايي با نظام آراستگي شخصي در محيط كار  2-20

      )نوع، جنس(لباس كار  -  

      )نوع، جنس(كار  كفش -  

      ...)مو، دست، صورت، بدن، پوست و (آراستگي ظاهري  -  

و )همكاران، مراجعه كنندگان، مديران(رفتار شايسته با اشخاص  -  
 پاسخگويي

      

       حضور بموقع و سخت كوشي -  
       )يعادت شدن آراستگي شخص(كنترل مستمر آراستگي شخصي  -  

       شناسايي اصول آراستگي شخصي در محيط كار  3-20
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 رختكن، ،كارگاه، سرويسهاي بهداشتي(آشنايي با آراستگي محيط كار   4-20
 اي و چك ليستهاي دوره...) نهارخوري، دفاتر و 

      

و خارج )لوازم، ابزار، تجهيزات و قطعات مستعمل(جداسازي ضايعات  -  
 كردن از محيط كار

      

دود، بو، گرما، سرما، سر و صدا، (پاكسازي و نظافت كامل محيط كار  -  
 ) آب روغن و ساير مواد شيميايي موجود-ريخت و پاش

      

       ...)هاي بهداشتي و  ديوارها، كف، سرويس(تعميرات اوليه  -  

تابلو، درب ورودي، محوطه (هاي قدي  آميزي و نصب آئينه رنگ -  
  ...)كارگاه، ستونها و 

      

به محلهاي تعيين شده  ...، لوازم يدكي و تجهيزات و انتقال مواد، ابزار -  
  با برچسب 

      

        )روزانه، هفتگي، ماهيانه، فصلي و ساليانه(پاكيزگي كامل محيط كار  -   

عادت شدن (ب و استمرار انجام اصولي كارها حفظ وضع مطلو -  
در محلهاي ....  مرتب چيدن لوازم، تجهيزات و ،)آراستگي محيط كار

  تعيين شده 

      

شناسايي اصول اجراي آراستگي محيط كار و تكميل چك ليستهاي   5-20
  اي دوره

    

          

          

          

  9  6  3  مشتري) به(خودرو از ) تحويل(توانايي پذيرش   21

        هاي اجرايي و روشهاي كيفي مؤسسات نامه آشنايي با آئين  1-21

        آشنايي با نظام پذيرش مشتري  2-21
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نظام پذيرش مشتري  3-21

        حليل اطالعات بدست آمدهآوري و ت آشنايي با نحوه جمع  4-21

        آوري اطالعات مشتري جمع -  

        مشاهده و بررسي عيب و نقص اظهار شده توسط مشتري در خودرو -  

        آوري و تحليل اطالعات بدست آمده از مشتري شناسايي اصول جمع  5-21

        آشنايي با نحوه پيشنهاد نقاشي تكميلي به مشتري  6-21

        ميرات پيشنهادي و اخذ موافقت مشتريارائه ضرورت تع -  

        تكميل عناوين دستور نقاشي خودرو -  

        اعالم تعهدات تكميلي و خدمات موسسه -  

        شناسايي اصول پيشنهاد نقاشي تكميلي به مشتري  7-21

        آشنايي با نحوه تنظيم اوراق پيگيري نقاشي خودرو  8-21

        گيري نقاشي خودروشناسايي اصول تنظيم اوراق پي  9-21

       (PDI)آشنايي با نحوه كنترل خودرو قبل از تحويل به مشتري  10-21

        شناسايي اصول كنترل خودرو قبل از تحويل به مشتري 11-21

آشنايي با نحوه ارائه گزارش نقاشي انجام شده به مشتري و تحويل  12-21
  خودرو

      

        تحويل اوراق و مدارك نقاشي خودرو -  

        معرفي قطعات و اجزاء نقاشي شده به مشتري -  

        تحويل فاكتور طبق فعاليتهاي انجام شده  -  

        هاي پرداخت و دريافت وجوه و اخذ برگه خروج ارائه راه -  

 راهنمايي جهت تكميل و دريافت فرم نظرخواهي تكميل شده ،تحويل -  
 توسط مشتري
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  نقاش خودرو : ام شغلن
  ريزبرنامه درسي اهداف و

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي اصول ارائه گزارش نقاشي انجام شده به مشتري و تحويل  13-21
  خودرو

      

        آشنايي با نحوه راهنمايي و مشاوره با مشتري -  

        شناسايي اصول راهنمايي و مشاوره با مشتري 14-21

          

          

          

  2  1  1  يي تعيين مراحل و زمان انجام كارتوانا  22

        نقاشي خودروآشنايي با مراحل انجام   1-22

        نقاشي خودروآشنايي با توالي كار   2-22

        آشنايي با زمان انجام هر كار   3-22

        نقاشي خودروشناسايي اصول تعيين مراحل و زمان انجام كار   4-22

         نقاشي خودروآشنايي با نحوه تعيين دستمزد  5-22

        شناسايي اصول تعيين دستمزد نقاشي خودرو  6-22

          

          

          

  2  1  1  توانايي انتخاب ابزار كار  23

        هاي عمومي و كاربرد آنها در نقاشي خودروآشنايي با ابزار  1-23

        هاي اختصاصي نقاشي خودرو آشنايي با ابزار  2-23

         عمومي و اختصاصي در نقاشي خودروزار شناسايي اصول كاربرد اب  3-23
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 )6براساس كاربرگ شماره(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  4  2  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار درمحيط كار  24

         نقاشي خودروظتي عمومي در كارگاهمقررات ايمني و حفاآشنايي با   1-24

          نقاشي خودرودر كارگاهحوادث شغلي و علل بروز آنها آشنايي با   2-24

 نقاشي  كارگاهو بهداشت كار فردي ي حفاظت ايمني،آشنايي با وسايل  3-24
  خودرو

      

آتش سوزي، انواع، علل، نحوه اطفاء آتش سوزي و تجهيزات آشنايي با   4-24
   نقاشي خودرو در كارگاهزمورد نيا

      

 پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني و شناسايي اصول  5-24
  حفاظتي بهداشت كار و آتش نشاني

      

         در كارگاه آن و نحوه استفاده از كمك هاي اوليهجعبه شناسايي اصول   6-24
         نقاشي خودروكارگاهآالينده هاي آشنايي با   7-24
در مواد آتش زا و ايجاد كننده حساسيتهاي پوستي و تنفسي  ايي باآشن  8-24

    نقاشي خودروكارگاه
      

كنترل آالينده ها و جلوگيري از بروز بيماريهاي شغلي شناسايي اصول   9-24
  نقاشي خودرو
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  نقاش خودرو : ام شغلن
 )6گ شمارهبراساس كاربر(اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  6  1  توانايي بازرسي و كنترل درستي انجام كار  25

        كار در كارگاه نقاشي خودروآشنايي با روشهاي كنترل درستي انجام   1-25

         نقاشي خودرودر كارگاهكار آشنايي با كنترل پيشرفت   2-25

        كار نقاشي خودرو ترل درستي انجام شناسايي اصول بازرسي و كن  3-25

        آشنايي با عيوب نقاشي خودرو و نحوه رفع آن   4-25

        شناسايي اصول عيب يابي رنگ خودرو و رفع عيب آن   5-25

        آشنايي با عوامل ايجاد عيب در رنگ خودرو  6-25

        شناسايي اصول جلوگيري از بروز عوامل ايجاد عيب در رنگ خودرو   7-25

          

          

  4  2  2  توانايي بكارگيري اصول رفتار حرفه اي  26

         مقررات و آيين نامه هاي شغليآشنايي با   1-26
        مقررات و آيين نامه هاي شغلي اجراي شناسايي اصول   2-26
        آشنايي با گزارش، انواع و كاربرد و نحوه تهيه آن در تعميرگاه   3-26
         نقاشي خودروكارگاهه گزارش شناسايي اصول تهي  4-26
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 نقاش خودرو : ام شغلن

  ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )واحديك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

هاي  اتاق رنگ با سيستم  1
  پاشي و سيستم تهويه  رنگ

ويژه خودروهاي 
 )سواري، وانت(سبك 

  -  -   دستگاه براي هر كارگاه1

  -  -  دستگاه براي هر كارگاه2KBr 4با دور متغير رنگ) نك مخلوط(ميكسر   2

  -  -  دستگاه براي هر كارگاه4 با دور متغير  دستگاه پوليش بدنه خودرو  3

زن بدنه  دستگاه واكس  4
  خودرو

  -  -  دستگاه براي هر كارگاه4 با دور متغير

كمپرسور هوا با مخزن   5
 مربوطه ثابت 

  -  -  گاه دستگاه براي هر كار1   ليتري250

  -  - هر كارگاهعدد براي  4   ليتري100  كمپرسور سيار  6

  -  - هر كارگاه براي  سري2  5-25، 25-50  ميكرومتر  7

  -  - هر كارگاه عدد براي 4  انيورسال با ورنيه  ياب انيورسال  زاويه  8

گيري با پايه  ساعت اندازه  9
  مغناطيسي

  -  - هر كارگاه عدد براي 2 0.001

  -  -  دستگاه براي هر كارگاهCm 90 ×120  8  گيره و متعلقات ميزكار با   10

  -  -  دستگاه براي هر كارگاهTon 5-2  4  جك سوسماري   11

  -  -  دستگاه براي هر كارگاه2  الكترونيكي  سنج) ويسكوزيته(غلظت   12

پانل گرمكن نوري قابل   13
  تنظيم

  -  -  دستگاه براي هر كارگاه4  قابل تنظيم

  -  -  دستگاه براي هر كارگاه4   به باال3000w  ) هيتر(آلماني پانل گرمكن   14

پانل گرمكن نور ماوراء   15
  بنفش 

  -  -  دستگاه براي هر كارگاه2   به باال1000

  -  - هر كارگاه عدد براي 6  با قابليت تنظيم  پايه انوع پانل گرمكن  16
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 نقاش خودرو : ام شغلن

  ليست تجهيزات رشته

تعداد كاربر   مشخصات فني  )حدوايك (تجهيزات   رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  -  - هر كارگاه سري براي 8  انواع خودرو  بدنه كامل توليد داخلي  17

 پودر – كيلوگرم 10  كپسول آتش نشاني  18
  خشك

  -  -  عدد براي هر كارگاه2

  -  -  اهيك سري كامل براي هر كارگ  سري كامل  جعبه كمكهاي اوليه   19

  -  -  عدد براي هر كارگاه cm100 ×150  1  تخته وايت برد  20

  
  
  
  
  

   رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )يك واحد(ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  - -   براي هر كارگاهجعبه 8  كيفي قابل حمل  جعبه ابزار فلزي  1

  - -   جعبه براي هر كارگاه8  ي و اينچيميليمتر   عددي64جعبه بكس   2

  - -  براي هر كارگاهسري 8  ميليمتري و اينچي   عددي 24آچار تخت   3

  - -  براي هر كارگاهسري 8  ميليمتري و اينچي   عددي24آچار رينگي   4

 24آچـــار يكـــسر رينگـــي   5
  عددي

  ميليمتري و اينچي
  - -  براي هر كارگاهسري 8

  - -  براي هر كارگاهسري 8  )ميليمتري و اينچي(گوششش    عددي 24آچار آلن   6

  - -  براي هر كارگاهسري 8  ستاره اي  عددي12آچار آلن   7

  - -  براي هر كارگاهسري 1000gr  8  چكش آهني   8

  - -  براي هر كارگاهسري 500gr  8   الستيكيچكش  9

 پالســــــتيكي چكــــــش  10
  200gr  )كائوچوئي(

  - -  براي هر كارگاهسري 8
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  نقاش خودرو : شغلام ن
   رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )يك واحد(ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  - -   براي هر كارگاهعدد 8  متوسط  انبر دست   11

  - -   براي هر كارگاهعدد 8 متوسط  انبر قفلي  12

  - -   براي هر كارگاهعدد 8 متوسط  انبر كالغي  13

  - -   براي هر كارگاهعدد 8 متوسط  انبر دم باريك  14

  - -   براي هر كارگاهعدد 8 متوسط  انبر سيم چين  15

  سري پيچ گوشتي دو سو  و  16
  چهار سو 

   عددي7
  - -   براي هر كارگاهعدد 8

  - -  براي هر كارگاهعدد 30  14  سوهان تخت و سه گوش  17

  - - هر كارگاه براي عدد 30  14  سوهان چهارگوش و گرد  18

  - -  كيف براي هر كارگاه 15  4-6  سوهان پرداخت كيفي  19

  - -   براي هر كارگاهعدد 8  20"  تايليور  20

  - -   براي هر كارگاهعدد 8  15"  تايليور  21
  - -   براي هر كارگاهعدد2ton  4  جك روغني  22
آچـــار فرانـــسه كوچـــك و   23

  متوسط
  كوچك و متوسط

  - -  سري براي هر كارگاه4

  - -   براي هر كارگاه عددm 5/1×1  1  تخته وايت برد  24

  - -  سري براي هر كارگاه8  12گوش، گرد  تخت، سه  سوهان خشن  25

  - -  سري براي هر كارگاه8  كيفي  سوهان پرداخت  26

  - -   براي هر كارگاهعدد 8   سانت30 و 20  كليس  27

  - -   براي هر كارگاهعدد 8  فوالدي  كش  سوزن خط  28

  - -   براي هر كارگاهعدد 8   سانت30-50 كش فلزي خط  29

  - -   براي هر كارگاهعدد 8   سانت30 گونياي فلزي  30

  - -   براي هر كارگاهعدد 8  قابل تنظيم پرگارفلزي  31

  - -   براي هر كارگاهعدد 8    كمان اره  32
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  نقاش خودرو : ام شغلن
   رشتهابزارليست 

تعداد كاربر   مشخصات فني  )يك واحد(ابزار  رديف
  )نفر(استاندارد

عمر مفيد و 
  مالحظات  استاندارد

  - -  سري براي هر كارگاه8  با تجهيزات كامل  لوازم صافكاري كامل  33
  - -   براي هر كارگاهعدد 8   اينچ6  شابر تخت  34

  - -   براي هر كارگاهعدد 8   اينچ6  گوش شابر سه  35

  - -  اه براي هر كارگعدد 4   سانت30  دسته قالويز  36

  - -   براي هر كارگاهعدد 4   سانت30 دسته حديده  37

  - -  سري براي هر كارگاه4  ليتر1-2-5-10-20 ظرف رنگ  38

  - -  سري براي هر كارگاهcc 1000- 500-200 -100  4 انواع نازلبا پيستوله   39

 )ده متري(شيلنگ هوا   40
2
1

   اينچ
  - -   براي هر كارگاه رشته8

شبكه هوارساني و شيرآالت   41
2 مربوطه 

1
   اينچ

  - -   براي هر كارگاهشبكه1

  - -  سري براي هر كارگاه8   سايز مختلف4  انواع قيف  42

  
  

  
   رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف

  -   براي هر دوره در كارگاه عددsst  50فوالدي   تيغه اره  1

  -   سري براي هر دوره در كارگاهmm  10-2   10  انواع مته  2

  -   جعبه براي هر دوره در كارگاهmm 10-6 4  حديده  3

  -   سري براي هر دوره در كارگاهmm 10-4 4  گرد حديده چپ  4

  -   جعبه براي هر دوره در كارگاهmm  10-2  4  قالويز  5

  -   رشته براي هر دوره در كارگاهIn 4/1  20  )ريمت ده(شيلنگ هوا   6

  -   برگ براي هر دوره در كارگاه150  برگ  كاغذ صافي  7

  -   عدد براي هر دوره در كارگاه20  اينچ  مو قلم  8
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  نقاش خودرو : ام شغلن
   رشتهمواد مصرفيليست 

  مالحظات  )نفر(تعداد كاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفي  رديف

  -   برگ براي هر دوره در كارگاه250   و پايين تر 500نخش  سنباده   9

  -   برگ براي هر دوره در كارگاه200  1000پرداخت   سنباده نرم  10

  -   حلقه براي هر دوره در كارگاه20  كاغذي يك رو  نوار چسب  11

  -   سري براي هر دوره در كارگاه10  سايزهاي مختلف  كاردك  12

  -  لو براي هر دوره در كارگاه كي50  ويژه خودرو  انواع آستري  13

  -   كيلو براي هر دوره در كارگاه50  ويژه خودرو  انواع بتونه  14

  -   كيلو براي هر دوره در كارگاه30  )روغني، تينري، متاليك(  انواع رنگ  15

  -   ليتر براي هر دوره در كارگاه200  متناسب با رنگها  انواع حاللهاي غيرنفتي  16

  -   ليتر براي هر دوره در كارگاه200  متناسب با رنگها  انواع حاللهاي نفتي  17

  -   كيلو براي هر دوره در كارگاهsilikon40خمير آماده   )انواع (خمير درزگير   18

  -   سري براي هر دوره در كارگاه10  انواع خودرو  قطعات بدنه اتومبيل   19

  -  ره در كارگاه كيلو براي هر دو50  مل، روغن، حالل  مواد اوليه انواع بتونه  20

  -   عدد براي هر دوره در كارگاه30  دستي   الستيك سنباده  21

  -   قوطي براي هر دوره در كارگاه20  ويژه رنگ خودرو  خمير پوليش  22

  -   قوطي براي هر دوره در كارگاه20  ويژه رنگ خودرو  واكس خودرو  23

  -  عدد براي هر كارگاه1  وايت برد  تخته پاكن  24

  -  از هر كدام يك عدد براي هر كارگاه   قرمز– آبي –سبز    بردماژيك وايت  25

  -   دست براي هر نفر1  يكسره  لباس كار  26

  -   جفت براي هر نفر1 پزشكي يكبار مصرف  دستكش  27

  -  عدد براي هر نفر1  فيلتر دار  ماسك  28

  -  عدد براي هر نفر1   طلقي–شيشه سفيد   عينك   29
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 نقاش خودرو : ام شغلن

                                         ) 9شماره براساس كاربرگ ( منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

  به بعد1382 -)خدمات پس از فروش(كتابچه تعمير و نگهداري انواع خودرو شركتهاي خودرو ساز  1

 به 1382 - )خدمات پس از فروش(و شركتهاي خودرو ساز كتابچه سرويس و نگهداري انواع خودر 2
 بعد

 1382 -كتاب مجموعه قوانين كار و تأمين اجتماعي  3

   به بعد1382 -»شركتهاي توليد كننده رنگ « تركيب آنهاو و كاربرد انواع رنگها 4
   به بعد1382 -»شركتهاي توليد كننده رنگ «گذاري رنگها استاندارد و شماره 5
   1375»انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي « نقاشي خودرو 6
7 CDبه بعد1382 - شركتهاي توليد كننده انواع خودرو آموزشي شناخت و نحوه تهيه رنگ   
8 CDشركتهاي توليد كننده تجهيزات كارگاهي  آموزشي كاربرد تجهيزات رنگ و نقاشي خودرو  - 

   به بعد1382
9 CDشي، كنترل و رفع عيب رنگ خودرو شركتهاي توليد كننده تجهيزات پا  آموزشي نحوه رنگ

   به بعد1382 -كارگاهي
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