معرفی دوره های آموزشی

هركس آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي ّ 55رًذ

ًام دٍرُ آهَزشي :تَى آپ ( تٌظین كارهَتَر )

كذ هلي استاًذارد733520050070005:

طَل دٍرُ آهَزشي480:ساعت (ً 525ظري  355-عولي)

آدرس هركس

تلفي هركس
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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیضاى تحصیالت  :سَم ساٌّوایی
حذاقل تَاًائی جسوی ٍ رٌّی  :داشتي سالهت کاهل جسواًی ٍ سٍاًی

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
با تَجِ بِ ایٌکِ یکی اص هؼضالت کًٌَی شْشّا  ،آلَدگی َّا است ٍ هقذاسی اص ایي آلَدگی بِ بذ کاس کشدى ٍ
تٌظین ًبَدى هَتَس باص هی گشدد  ،لزا با تٌظین دسست هَتَس  ،اٍآل هیضاى هصشف سَخت کن شذُ ٍ اص ًظش اقتصادی
بِ ًفغ هالک خَدسٍ است ٍ ثاًیآ اص ایي هیضاى آلَدگی َّا  ،بسیاس کاستِ خَاّذ شذ.
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هشخصات عوَهي شغل  :طَل دٍسُ  483ساػت بَدُ کِ  020ساػت آى ًظشی ٍ  400سااػت آى
ػولی با کاسٍسص دس طَل دٍسُ با ایوٌی ٍ بْذاشت – فلضکاسی – کاس بش سٍی هَتَس ( کوپشس گیشی ،
فیلشگیشی ٍ  ) ...آشٌا هی شَد  .دس ایي دٍسُ کاسٍسص با سیساتن خٌاک کااسی ٍ سٍکاي کااسی ٍ
سَخت سساًی ّن بِ طَس کاهل آشٌا هی گشدد.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ  -0 :خَدسٍ اًژکتَسی-2
هَتَس ًصب شذُ بش سٍی چْاسپایاِ  -4هاَلتی هتاش  -4اسیلَساکَ  -0شاوغ پااک کاي -0
اًژکتَسشَس  -7دستگاُ تست اًژکتَس  8کوپشس سٌج  -9اًَاع آچاسّاا -03فشاسساٌج هاذاسات
سٍکي  -00هیضکاس

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت  :دس ایي دٍسُ ابتذا کاسٍسص با ساختواى کلی هَتَس آشٌا شذُ ٍ ضوٌآ باا سػایات
ًکات ایوٌی دس کاسگاُ ّن آشٌا هی گشدد .سپس با قطؼات سَخت سساى آشٌا شذُ ٍ طشیقِ ػیب یابی ایي قطؼات
ٍ تٌظین هَتَس سا فشا هی گیشد  .بْتش است دس طَل دٍسُ کاسٍسصاى بِ باصدیذّای آهَصشی اص کاسگاّْاای تاَى آ

بشدُ شًَذ تا باصدُ کاس باال بشٍد.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ  :با تَجِ بِ آلاَدگی ّاَا دس شاْشّا ٍ
ّوچٌیي ّضیٌِ ای کِ ساًٌذُ بایذ جْت سَخت بپشداصد  ،بْتش است کِ هَتَس دس تٌظین تشیي حالت کااس کٌاذ تاا
آلَدگی َّا ٍ هصشف بِ سطح قابل قبَل بشسذ  .ایي شغل ّن اکٌَى داسای باصدُ دسآهذی صیادی باَدُ ٍ دس آیٌاذُ
ّن ًیاص بِ ایي شغل ٍ افشاد هتخصص دس ایي شغل بیشتش خَاّذ شذ.
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نام حرفه آموزشی :
تون آپ ( تنظیم کاربراتور )
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نام حرفه آموزشی :
تون آپ ( تنظیم کار موتور)

