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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هذرک تحصیلی سیکل ضزایظ جسواًی سالن هتٌاسة تا کارگاُ هکاًیک

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تا تَجِ تِ سیاد ضذى رٍس افشٍى جوؼیت ٍ تؼذاد خَدرٍّای ضخصی سَاری تِ ًظز هیرسذ تااسار اقتصاادی کاار
هکاًیکی خَب است اغلة کساًی کِ رضتِ هکاًیک خَدرٍ را اًتخاب هی کٌٌذ تِ کارضٌاساى فٌی ٍ هکاًیک ّای
هاّز تثذیل خَاٌّذ ضذ ٍ تستِ تِ هیشاى افشایص هْارت ٍ تجزتِ اس هحل کار هیتَاًٌاذ سازیؼتز تاِ ّاذد خاَد
تزسٌذ ٍ درآهذ خَد را تاال تثزًذ
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هشخصات عوَهي شغل :
تؼویزکار اتَهثیل ّای سَاری تٌشیٌی درجِ  0کسی است کِ تتَاًذ اس ػْذُ فلشکاری ػوَهی -سزٍیس خَدرٍ –
پیادُ ٍ سَار کزدى ٍ ػیةیاتی ٍ رفغػیة –سیستن اًتقال قذرت هؼوَلی ٍ اتَهاتیک -سَخترساًی اًژکتَری-
سیستن جزقِ سًی الکتزًٍیکی -سیستن تزهش – سیستن فزهاى ٍ ّذایت ٍ سیستن تؼلیق ٍ فٌز تٌذی خَدرٍّای
سَاری تزآیذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
هَتَر خَدرٍّای داخلی – گیزتکس ّای هزتَعِ – سیستن فزهاى – تؼلیق – تزهش -ضاسی ٍ اتشار آالت
کارگاّی  -دستگاُ دیاگ تزٍس – اًژکتَر ضَر – دستگاُ تست سینکطی -اًَاع هاکت ّا ٍ تاتلَّای آهَسضی –
اًَاع  – ECUتجْیشات هزتَط تِ سیستن سَخترساًی اًژکتَری -رٍغيکاری -خٌککاری – جزقِسًی -استارت
– دیٌام  -تزککٌَرتَر

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
ضزکت در دٍرُّای آهَسش دٍگاًِ – ٍ کار در ًوایٌذگی ّا ٍکارگاُّا ٍ تؼویزگاُّای خَدرٍ ّای هختلف ٍ
آهَسش در هحل کار ٍاقؼی ٍ راُاًذاسی تؼویزگاُ .

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
ّز فزدی کِ خَدرٍ داضتِ تاضذ حذاقل چٌذتار گذرش تِ تؼویزگاُ خَدرٍ هیافتذ هکاًیکی خَدرٍ تاسدیذ
تطخیص ٍ رفغ ػیَب خَدرٍ هی تاضذ تاسار خَدرٍ در جْاى رٍتِ گستزش است ٍ تِ صَرت هذاٍم هذل ّا ٍ
سیستن ّای جذیذی در حَسُ خَدرٍ تِ تاسار ػزضِ هیضَد اس عزفی داضتي خَدرٍ تزای ّوِ هزدم یک اهز
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ضزٍری هیتاضذ ٍ تقزیثاً ّز خاًَدُای حذاقل یک خَدرٍ دارد تٌاتزایي هزدم ًاگشیز تزای رفغ هطکالت خَدرٍ تِ
تؼویزگاُ ٍ هکاًیک ًیاسهٌذ ّستٌذ تا ایي ضزایظ فضای خَتی تزای ػالقوٌذاى تِ ایي ضغل ٍجَد دارد .در آیٌذُ
تِ ّز خاًَادُ یِ هکاًیک هثل ّز خاًَادُ یک پشضک ًیاسهٌذ است
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