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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
حذاقل هیساى تحصیالت پایاى دٍرُ اٍل هتَظطِ(پایاى دٍرُ راٌّوایی)
حذاقل تَاًایی جعوی :ظالهت کاهل جعواًی ٍرٍاًی
هْارت ّای پیػ ًیاز ً:ذارد

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تعویرکار ترق خَدرٍ از زیر هجوَعِ ّای اتَهکاًیک اظت کِ درخَؼِ صٌعت قراردارد.کعی کِ درایي رؼتِ
آهَزغ هی تیٌذ تایذ از عْذُ ًقؽِ خَاًی هذارات الکتریکی خَدرٍ،ظین کؽی هذارات،تررظی ٍعیة یاتی
ظیعتن ّای الکتریکی،رفع عیة آًْا ًٍْایتا"راُ اًذازی ٍ چکاج ترآیذ.
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هشخصات عوَهي شغل :
تعویرکارترق خَدرٍ از هؽاغل گرٍُ صٌایع خَدرٍ هی تاؼذ ٍؼاهل ؼایعتگی ّای :ؼاهل :اًجام کوکْای
اٍلیِ،فلسکاری)اًذازُ گیری لحین کاری ،اتسارّای عوَهی ٍتخصصی ( ،تعویر هذارّای ظادُ الکتریکی خَدرٍ،ظین
کؽی ًٍصة توام چراغْای خَدرٍ،تعویرتخاری ٍکَلر خَدرٍ،تعویر ظیعتن صَتی خَدرٍ(آًتي،رادیَ پخػ
ٍ).....تعویر تجْیسات جاًثی خَدرٍ(ؼیؽِ تاالتر،فٌذک،آیٌِ ترقیفؽیؽِ گرم کي ،).....تعویر ترف پاک کي ٍ
ؼیؽِ ؼَی خَدرٍ،تعویر ظیعتن الکتریکی ظَخت رظاًی ٍ جرقِ زًی اًصکتَری(،ECUدظتگاُ دیاگ،)....تعویر
ظیعتن خٌک کاری خَدرٍ(في) ٍ حعگرّای هرتَط،تعویر ًؽاًذٌّذُ ّای خَدرٍ هی تاؼذ ٍ تا هؽاغل تعویر
کار اتَهثیل ّای ظَاری تٌسیٌی هرتثط اظت.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
دظتگاُ دیاگ-دظتگاُ ؼارشٍاظتارتر-دظتگاُ تعت تاتری(دیجیتال ٍآًالَگ)-دظتگاُ تعت آلترًاتَر-دظتگاُ
تٌظین ًَرچراغ جلَ-دظتگاُ گرٍلر-دریل دظتی ترقی-دظتگاُ پرض-جک ظتًَی -دظتگاُ ؼارش کَلر-دظتگاُ
ؼارشکَلرتوام اتَهاتیکً-ؽت یاب ظیعتن گاز کَلر-تاتری-رٍغي ترهس-رٍغي هَتَر-لحین-جعثِ تکط

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
فرد جْت تکویل هْارت هیتَاًذ در دٍرُ اظتاًذاردّای آهَزؼی ادارُ آهَزغ فٌی ؼرکت ایعاکَ ٍاظتاًذاردّای
آهَزؼی ادارُ آهَزغ فٌی ؼرکت ظایپا

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
تا تَجِ تِ رؼذ صٌعت خَدرٍظازی ٍ ٍجَد تعویرگاّْا ًٍوایٌذگیْای خَدرٍ در ؼْرّای هختلف ایي رؼتِ
دارای هتقاضی زیادی تَدُ ٍ ایٌذُ ؼغلی خَتی ًیس ترای آى ٍجَد دارد.
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