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حرفِ اي شْرستاى ًطٌس

شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
-0ػالقِ تِ رضتِ ّای فٌی
-8ػالقِ تِ حرفِ هکاًیک خَدرٍ
-3دارا تَدى سالهت کاهل رٍاًی ٍ جسوی
-4حذاقل هیساى تحصیالت دارا تَدى هذرک پایاى دٍرُ راٌّوایی
-5هْارت پیص ًیاز ًذارد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
هکاًیک خَدرٍ تایذ هْارت ّای فٌی خَب ٍ تَاًایی هٌاسثی در ػیة یاتی ٍ حل هسایل داضتتِ تاضتذا اٍ تایتذ
فردی دقیق ،تاحَصلِ ٍ هتؼْذ تاضذا کسة تجرتِ در ایي ضغل تسیار هْن استا هکاًیک خَدرٍ تایتذ تتَاًتذ تتا
هردم تِ خَتی ارتثاط ترقرار کردُ ٍ خذهات خَتی تِ هطتریاى ارائِ دّیتذ .اٍ تایتذ تتَاًتذ تتِ ًتَػی ااویٌتاى
هطتریاى را تِ خَد جلة کٌذ کِ ایي کار در گرٍ ارائِ کار تاکیفیت ،استفادُ از قطؼات هٌاسة ٍ هرغتَب در کتار،
تحَیتتل تتتِ هَقتتغ ختتَدرٍ تتتِ هطتتتتری ٍ داضتتتي اًصتتاد در هحاستتثِ دستتتوسد هتتی تاضتتتذ.
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اگر در یک هکاًیکی استخذام تطَیذ ،ساػت کاری ضوا توام ٍقت استا در صَرتی کِ خَدتاى تؼویرگتاُ ختَدرٍ
داضتِ تاضیذ ،تؼییي ساػات کاری آى تر ػْذُ ضواستا در ترخی از زهاى ّای سال کِ هسافرت زیاد است ،حجتن
کاری ضوا افسایص یافتِ ٍ تایذ تا آخر ٍقت ٍ حتی در رٍزّای تؼطیل ّن کار کٌیذا هحل کار ضتوا در گتاراش ّتا ٍ
تؼویرگاُ ّای خَدرٍ استا ّوچٌیي هی تَاًیذ تِ صَرت تؼویرکار سیار در جادُ ّا ترای ضرکت ّای خَدرٍستاز
کار کٌیذ.

هشخصات عوَهي شغل :
تؼویرکار اتَهثیل ّای سَاری تٌسیٌی از هطاغل صٌایغ خَدرٍ تَدُ ٍ ضاهل ضایستگی ّای آهَزضی تکارگیری
اصَل حفاظت ایوٌی ٍ تْذاضت در هحیط کار ،فلس کاری ،کار تا اتسار ٍ تجْیسات ػوَهی ٍ اختصاصی خَدرٍ  ،کار تا
اتسار ٍ تجْیسات اًذازُ گیری  ،پیادُ ٍ سَارکردى هَتَر ٍ قطؼات ٍاتستِ تِ آى از رٍی ضاسی خَدرٍ  ،تؼویر
سیستن هَلذ قذرت )هَتَر(  ،سیستن سَخت رساًی کارتراتَری ٍاًصکتَری  ،ػیة یاتی ٍ رفغ ػیة سیستن
الکتریک ٍ الکترًٍیک هَتَر  ،پیادُ ٍ سَار کردى ،ػیة یاتی ٍ رفغ ػیة سیستن اًتقال قذرت  ،پیادُ ٍ
سَارکردى ،ػیة یاتی ٍ رفغ ػیة سیستن ّای ترهس هؼوَلی ٍ  ٍ ABSپیادُ ٍ سَار کردى ،ػیة یاتی ٍ رفغ اًَاع
سیستن تؼلیق ٍ فرهاى ٍ پیادُ ٍ سَار کردى ،اًَاع سیستن گاز سَز خَدر هی تاضذ ٍ تا هطاغل تؼویر اتَهثیل
ّای سَاری در ارتثاط است

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
-0خَدرٍ کاهل
-8هَتَر کاهل تا جؼثِ دًذُ رٍی استٌذ
-3جؼثِ دًذُ هؼوَلی هحرک جلَ ٍػقة
-4هَتَر اًصکتَری
-5هاکت ترش خَردُ هَتَر  4زهاًِ
-6هاکت ترش خَردُ جؼثِ دًذُ
-7اًَاع هاکت الکترًٍیکی خَدرٍ
-8هاکت آهَزضی سیستن فرهاى
-9هاکت آهَزضی سیستن ترهس دیسکی
-01دستگاُ ػیة
-00دستگاُ ساکطي رٍغي
-08جک سَسواری
-03جؼثِ اتسار کاهل تا اتسار
-04دستگاُ ضارش گاز کَلر خَدرٍ
-05دستگاُ تست ٍ پاک کردى ضوغ هَتَر
-06اتسار ّای هخصَظ هَتَر جؼثِ دًذُ،فرهاى،ترهس
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-07تَرکوتر
-08دستگاُ تٌظین زاٍیای فرهاى
-09لَازم یذکی هصرفی خَدرٍّای هَجَد
 -81آچار تَکس E
-80جک قیچی

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
ضٌاخت خَب ٍ کاهل اجسای خَدرٍّا
هْارت ّای فٌی خَب
تَاًایی یافتي سریغ ٍ درست ػیَب خَدرٍ
سرػت ػول ٍ دقت در کار ٍ تَجِ تِ جسئیات
هْارت ارتثاای خَب ٍ ارائِ خذهات هٌاسة تِ هطتریاى
تَاى جسوی هٌاسة
تِ رٍز کردى ااالػات ٍ داًص خَد در زهیٌِ خَدرٍ هاًٌذ آضٌایی تا اًَاع هَتَرّا ٍ سیستن ّای جذیذ خَدرٍ

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
هکاًیک ٍ تؼویرکار خَدرٍ هی تَاًذ در کارخاًجات تَلیذکٌٌذُ خَدرٍ ٍ ضرکت ّای ٍاتستِ از جولِ سازًذگاى
قطؼات ٍ لَازم یذکی خَدرٍ ،تؼویرگاُ ّای هجاز ضرکت ّای سازًذُ خَدرٍ استخذام ضَد ّ.وچٌیي هی تَاًذ
در گار اشّا ٍ تؼویرگاُ ّای خَدرٍ کار کردُ ٍ یا تِ اَر هستقل تؼویرگاّی ترای خَد راُ اًذازی کٌذ.
تازار خَدرٍ در جْاى رٍ تِ گسترش است ٍ تِ صَرت هذاٍم هذل ّا ٍ سیستن ّای جذیذی در حَزُ خَدرٍ تِ
تازار ػرضِ هی ضًَذا از ارفی داضتي خَدرٍ ترای ّوِ هردم تِ یک ضرٍرت در زًذگی تثذیل ضذُ ٍ تقریثا ّر
خاًَادُ ای حذاقل یک خَدرٍ داردا تٌاترایي هردم ًاگسیر ترای رفغ هطکالت ٍ ػیَب خَد تِ هکاًیک ٍ تؼویرکار
خَدرٍ ًیازهٌذًذا تا تَجِ تِ ایي ضرایط تازارکار خَتی ترای ػالقِ هٌذاى تِ ضغل هکاًیکی خَدرٍ ٍجَد دارد ٍ
آیٌذُ ضغلی خَتی ًیس پیص رٍی آًْا خَاّذ تَد.
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