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 راجع به پروژه توضیح مختصر

شته - شغلی گروه مكانیک خودرو  بوده و  خودرو هايتعمیر و نگهداري    ر شته هاي  سنگین یكی از ر

تكنسین تعمیر و نگهداري  داراي گستره وسیع و سطح اشتغال گسترده در صنعت و بازارکارمی باشد و

الت  سنگین و تجهیزات  سنگین ،شخصی است که وظیفه تعمیر و نگهداري  ماشین آ خودرو هايوسایل 

صنعتی و معدنی  از جمله خودروهاي تجاري، یدک کش ها ،ماشین هاي کشاورزي ،جنگل بانی ،راهسازي 

 موتورهاي ثابت مانند دیزل ژنراتور را بر عهده دارد. ، حمل ونقل  و

نگهداري سرویس و  تعمیر و  ،، رفع عیب  عیب یابیتمرکز فعالیت ها در این رشته  بر محورهاي 

    .خودروهاي سنگین و ارائه خدمات کیفی به مشتري ) مشتري مداري ( استوار گردیده است
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 دستورالعمل اجراي پروژه:

هاي شغلی گروه مكانیک خودرو بوده و داراي گستره وسیع و یكی از رشته سنگینخودروهایتعمیر و نگهداري رشته 

 .استسطح اشتغال گسترده در صنعت و بازار کار 

ي و خودروسازي جدید در نظام آموزشی ، تالش گردیده است از دستاوردهاي جدید صنعت هايفنّاورانتقال  منظوربه

در طراحی پروژه بر محورهاي زیر استوار  هاتیفعالي اجرائی و استانداردهاي جهانی استفاده نمائیم. لذا تمرکز هاروش

 گردیده است.

 .سنگینخودروهاي داري نگه سرویس و تشخیص عیب ، رفع عیب و -1

کار عملی صررر   -2 که دانش نظري در حدي اگونهبهانجام  که  مورداسررتفادهي  تسررهیل و  عنوانبهقرار گیرد 

 کار عملی باشد کنندهعیتسر

ي( و تربیت نیروي انسانی ماهر مدار يمشترو توجه به ارائه خدمات کیفی به مشتري ) هاآموزشکاربردي نمودن  -3

 .سنگینخودروهایتعمیر و نگهداري در  بخش  فنّاورو 

مستقل  طوربه ستیبایم کنندگانشرکتبخش طراحی گردیده و   هشتدر  این مرحله  اجرائی ، پروژه در  ازنظر -4

در هر بخش طبق  شرردهنیمعدر هر بخش بتوانند به کار تشررخیص عیب ، رفع عیب و تنظیمات الزم در مدت 

 دستورالعمل اجرائی پروژه بپردازند.

 .استي این رشته در مقایسه با پروژه جهانی مشابه هابخشالزم به توضیح است که : تمامی  -

ست البته اجراي این روند منوط به تهیه  شدهینیبشیپروز  3 کنندهشرکتمدت اجراي کامل پروژه براي هر  -5 ا

 .است اجزاءتجهیزات و امكانات کمی مناسب در 

شیابی پروژه  -6 ضاوت را به  سهواهد بود که در هر بخش  حداقل کیفی و کمی خ صورتبهارز داور کار کنترل و ق

 عهده خواهند داشت.

ستمی و  -7 سی صول  ستاندارد اجراي کار و فعالیت دقیقًا  مندنظامدر طراحی پروژه تالش گردیده ا شی و ا آموز

شود تا از ارمجموعهیز صورتبه صی تا حد نظرهااعمالي از هر آیتم در نظر گرفته  شخ امكان جلوگیري به ي 

 عمل آید.

 قرار خواهد گرفت.     کنندگانشرکتراهنماي تعمیرات مربوط به خودروها در هر بخش نیز در اختیار  -8
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 )براساس تعداد رقابت كننده و فضاي سایت مسابقه( نحوه چیدمان كارگاهي
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 ارزشیابي

 پروژه ) دقیقه ( زمانمدت امتیاز عنوان پروژه ردیف

 120 1000 مدیریت موتور 1

 120 2000 ماشین آالتسیستم انتقال قدرت  2

 70 1000 سیستم ترمز  3

 120 2000 موتور (مكانیک  سیستم مولد قدرت )  4

 120 1000 ماشین آالتسیستم الكتریكی و الكترونیكی  5

 90 1000 سیستم تعلیق و فرمان 6

 120 1000 سیستم هیدرولیک و نیوماتیک 7

 120 1000 ماشین آالتبازدید وسرویس  8

 60/880=6/14 10000 جمع کل

 

 

 

 

 


