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های مهم در زمینه بدنه خودرو، صافکاری و نقاشی اتومبیل یکی از شغل توضیح مختصر راجع به پروژه

تواند دید بهتری از برای صافکاری اتومبلیتان نیاز است به شغل شرایطی که می است. شناخت هرچه بهتر این

 .دست آورید

ها دهد. این فعالیتهاي است كه یک صافکار براي ترمیم بدنه آسیب دیده خودرو انجام ميمجموعه فعالیت صافکاری

با توجه به دامنه و وسعت آسیب وارده به بدنه اتومبیل ممکن است از چکش كاري ساده تا نقاشي بدنه ترمیم شده متغیر 

تر باشد به همان میزان نوع صافکاري كه باید بر روي بدنه اتومبیل باشد. هر چه آسیب وارده به بدنه ماشین بیشتر و بزرگ

ر خواهد بود. صافکاري شامل انجام صافکاري بي رنگ و صافکاري و نقاشي است كه با توجه به نوع تانجام شود گسترده

 آسیب انجام مي پذیرید.

یک صافکار حرفه اي مي تواند با استفاده از ابزار صافکاري بي رنگ، بدنه اتومبیل شما را در صورتي كه بدنه اتومبیل 

 نشده باشد، مانند روز اول به شما تحویل دهد.دچار خراش هاي عمیق، پارگي و ریختگي رنگ 

امروزه بهترین صافکاران از دستگاه هاي صافکاري براي انجام صافکاري بدنه خودرو استفاده مي نمایند. این دستگاه 

ها با كاهش صدمات ناشي از صافکاري دستي، مطمئن ترین راه براي ترمیم بدنه خودروهاي لوكس به خصوص ماشین 

 مي باشد.هاي خارجي 
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 دستورالعمل اجراي پروژه:

در مدت  وده وبصافکاري  و ساخت قطعه  –جوشکاري  –به صورت برشکاري  در چند ایتم  و این پروژه به صورت عملي

در  و  بخش كار را انجام دهددر زمان تعیین شده براي هر  كه ندگان موظفرقابت كنندادامه خواهد داشت  چند روز

. در روز اول مسابقه پروژه و چگونگي انجام ان و نیز چگونگي كار با  مایند طول مسابقه كلیه موارد ایمني را رعایت ن

تجهیزات مستقر در سایت مسابقه براي رقابت كنندگان توضیح داده خواهد شد و رقابت كنندگان مجاز خواهند بود كه 

 كنندتمرین براي اشنایي بیشتر  در زمان مشخص با انها 
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 )براساس تعداد رقابت كننده و فضاي سایت مسابقه( نحوه چیدمان كارگاهي

شركت كننده ابزار و تجهیزات همراه خودرا و در سایت مسابقه براي هر رقابت كننده فضایي در نظر گرفته شده 

و    CO2خواهد نمود در محلهاي مشخص شده براي هر رقابت كننده یک دستگاه جوشکاري با گاز انجا مستقر  رد

میز كار همراه با گیره رو میزي قرار دارد مواد مصرفي براي هر ایتم در زمان مسابقه در اختیار كار اموز قرار 

 خواهد گرفت
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 نقشه هاي پروژه
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 ارزشیابي

  ارزشيابي :

 بارم كارشرح  رديف
نمره 

 اكتسابي
 مالحظات

 Aساعت  5/1  300 ساخت و تعویض قطعه 1

 Bساعت  1  250 405ب پژو صافکاری در 2

 Cساعت  1  250 ساخت ناودانی 3

 Dساعت  1  200 برشکاری وجوشکاری گلگیر سمند 4

   

 

 

 

 

 

 

 


