اتومکانیک

راهنمای دوره های آموزشی

نام دوره  :تعمیرکار سیستم سوخت رسانی  CNGپراید
کذ استانذارد ههارتی و آهوسضی /1/16 :خ8 -43/24/
 -1ضزایط و هعیارهای پذیزش کارآهوس :

 حذاقل ضزایط جسوانی  :درایي دٍرُ کارآهَس تایذ اس سالهت کاهل جسواًی ٍ رٍاًی تزخَردار تاشذ . حذاقل هذرک تحصیلی  :کارآهَس تایذ هقطع سَم راٌّوایی را تِ اتوام رساًذُ تاشذ . جنسیت  :در ایي دٍرُ هزداى شزکت هی کٌٌذ . -2ههارت و دانص پیص نیاس  :سیستن سَخت رساًی اًژکتَر پزایذ
 -3هذت دوره  :طَل دٍرُ آهَسش  27ساعت هی تاشذ کِ  18ساعت آى آهَسش ًظزی ٍ

 9ساعت آهَسش

عولی هی تاشذ .
 -4هحتوای دوره  :کارآهَس درایي دٍرُ قطعات هختلف سیستن ّای سَخت رساًی  CNGرا هی شٌاسذ ٍ عیة
یاتی ٍ رفع عیة سیستن سَخت رساًی  CNGپزایذ را فزا هی گیزد .
 -5دوره های آهوسضی هزتبط و یا هن خانواده  :اس دٍرُ ّای هزتثط هی تَاى سیستن سَخت رساًی پزایذ را ًام
تزد .
 -6هذرک عطایی  :کارآهَساًی کِ هَفق تِ قثَلی در آسهَى کتثی ٍ عولی هی شًَذ گَاّیٌاهِ هْارت سیستن
سَخت رساًی  CNGپزایذ را اس طزف شزکت سایپا یذک دریافت هی کٌٌذ .
 -7هسیز ارتقا و تکویل ههارت  :در صَرتی کِ کارآهَس هایل تاشذ هی تَاًذ دردٍرُ آهَسشی سیستن ّای سَخت
رساًی  CNGخَدرٍ ّای سثک جْت تکویل هْارت خَد شزکت کٌذ .
 -8چطن انذاس های ضغلی دوره  :کارآهَس تا گذراًذى دٍرُ هی تَاًذ در کٌار کسة هْارت ّای هزتثط تِ عٌَاى
یک تٌظین کار هاّز  CNGدر کارگاّْای کَچک تِ صَرت خَداشتغالی هشغَل تِ کار شَد .
 -9چطن انذاسهای استخذاهی دوره  :کارآهَس هی تَاًذ تِ عٌَاى تٌظین کار ًیوِ هاّز سیستن سَخت رساًی
 CNGپزایذ جذب تاسار کار شَد .
 -10سایز اطالعات ههن و ضزوری  :ایي دٍرُ هعوَالً ٍیژُ شاغلیي ًوایٌذگی ّای هجاس ٍ عاهلیت ّا یا کارکٌاى
تعویزگاّْای آساد هی تاشذ کِ تا ّوکاری شزکت سایپا یذک اجزا هی شَد .

گارگاه آموزشی سیستم سوخت رسانی CNGپراید
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