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  کارگاٌ وقاشی ي صافکاری خًدري

 

ایي کبرگبُ اس دٍ ثخؼ هجشا تؾکیل 

 ؽذُ اعت

 :کارگاٌ صافکاری خًدري-1

در ایي ثخؼ کهِ ههجهْهش ثهِ اًهَا              

دعتگبّْبی ؽهبعهک کؾهک ًه هیهز             

،جک ثبال ثز ٍ دعتهگهبُ   CO2جَؽکبری

Car-o-liner      ثَدُ ٍ رٍؽْبی ًَیي تزهین ٍ تعویز ثذًِ ّبی آعیت دیذُ ثهِ رهزا

 گیزاى آهَسػ دادُ هک ؽَد

 :کارگاٌ وقاشی خًدري-2

ٍ  دعتگبّهْهبی   (Painting Booth)ایي ثخؼ ثب دارا ثَدى دٍ دعتگبُ اتبق رًگ 

آًبلیش رًگ ،ثبسیبرت تیٌز ،ؽغتؾَی پیغتَلِ ، خؾک کي، خهٌهک کهي ّهَا ٍ             

تجْیشاتک ً یز ضخبهت عٌج ٍجالعٌج ضوي آهَسػ رٍؽْبی ًَیي رًهگهشهبؽهک       

 حفظ عالهتک رزاگیزاى  ٍ هحیط سیغت  را در اٍلَیت کبر لزار دادُ اعت 

 : بخش معایىٍ فىی -8

ایي ثخؼ هجْش ثِ دعتگبّهْهبی کهٌهتهز  ٍ           

تغت    -هعبیٌِ رٌک خَدرٍ اس لجیل عزعت عٌج 

 –اًذاسُ گیزی آالیٌذُ ّب   –تغت تزهش   –لغشػ 

اّهن  .  تغت  ٍ تٌ ین چزاغْبی جلَ هک ثهبؽهذ    

رعبلیتْبی ایي ثخؼ آهَسػ هعبیٌِ رٌک ٍ ًحَُ کبر ثب دعتگبُ ّبی اًذاس گهیهزی   

 .هک ثبؽذ

 امکاوات رفاَی

جْت رربُ حب  داًؾجَیبى ٍ هزثهیهبى،   

      ُ  -رعهتهَراى  -ایي هزکش  ثهِ خهَاثهگهب

عهبلهي     -عبلي ههاهبلهعهِ         -کتبثخبًِ 

عبلي ایٌتزًت ٍ ًوبسخهبًهِ     -ثذًغبسی 

 .هجْش گزدیذُ اعت



  :در باره سازمان آموزش فنی و حرفو ای کشور

ای کؾَر ٍاثغتِ ثِ ٍسارت کبر،تعبٍى ٍرربُ اجتوبعک هتَلهک   عبسهبى آهَسػ رٌک ٍ حزرِ

ای کَتبُ هذت ثَدُ اعت ٍ تالػ دارد تب ثب اعتمزار ً بم آهَسػ  آهَسؽْبی رٌک ٍ حزرِ

هْبرت ٍ رٌبٍری در راعتبی تحمك رؽذ، تَععِ ٍ تعبلک هٌبثع اًغبًک در رعهبلهیهتهْهبی      

هختلف التصبدی در ثخؾْبی صٌعتک ، کؾبٍرسی ٍ خذهبتک گبهک هَثز ثهزداؽهتهِ ٍ        

 .سهیٌِ ارتمبی رٌبٍری در صٌبیع کؾَر را رزاّن ًوبیذ

  :تاریخچو مرکس 

هتزهزثع ثب ّذف ایهجهبد    11611هجتوع آهَسؽک رٌبٍری خَدرٍ در سهیٌک ثِ هغبحت 

دٍرُ ّبی آهَسؽک ثزای هزثیبى، داًؾجَیبى، جَاًبى جَیبی کبر ٍ دیگز کبرخبًهجهبت ٍ     

ًْبدّبی هزتجط ثب صٌعت خَدرٍ، ثب ایجبد تعبهل ثب هَعغِ آهَسؽک ثیي الوللک کؾهَر    

ایي هزکش ثِ عٌهَاى یهک     . تبعیظ ٍ راُ اًذاسی گزدیذُ اعت( KOICA)کزُ جٌَثک    

هزکش ثیي الوللک ثب تجْیشات پیؾزرتِ یکک اس هزاکش ثک ً یز در سهیهٌهِ آههَسؽهْهبی        

رضبی آهَسؽک ٍ کبرگبّک ایي هزکش ثب سیز ثٌبیک ثهِ    .  هزتجط ثب صٌعت خَدرٍ هک ثبؽذ

عَلِ ثَدُ کِ دارای کبرگبُ ّبی آهَسؽهک سیهز ههک         4هتزهزثع دارای  4351هغبحت 

 .ثبؽذ

ٍ -( الکتزًٍیکک  -هعوَلک) عَخت رعبًک دیش -عَخت رعبًک ثٌشیٌک  -هَتَر  ثزق خهَدر

 –ههعهوهَلهک       ) جعجِ دًهذُ   -ًیَهبتیک-ّیذرٍلیک-الکتزًٍیک پبیِ ٍ پیؾزرتِ خَدرٍ-

صبرکبری ثذًهِ  -هعبیٌِ رٌک خَدرٍ-( ABS  –هعوَلک ) تزهش-تعلیك ٍ رزهبى -( اتَهبتیک

آهَسػ ًزم ارشارّبی هزتجط ثب صٌعهت  -ًمبؽک خَدرٍ   -جَؽکبری ثذًِ خَدرٍ--خَدرٍ

ّوچٌیي جْت ثبال ثهزدى عهاهل عهلهوهک             ....( SOLIDWORK-CATIA) خَدرٍ

داًؾجَیبى ٍ هزثیبى، ایي هزکش  ثِ آسهبیؾگبُ سثبى ٍ کالط ّبی تئهَری ههجهْهش ثهِ          

( دعتگبُ اعوهبرت ثهزد      -کبهشیَتز  -LCDتلَسیَى   -دیتب پزٍصکتَر) عیغتن هَلتک هذیب

 .هجْش گزدیذُ اعت

 معرفی کارگاَُا

 .ایي کبرگبُ ؽبهل ثخؾْبی هختلف  جْت ثزگشاری درٍط تئَری ٍ کبرگبّک هک ثبؽذ

 (Engine)بخش مًتًر  -4     

ایي ثخؼ ؽبهل هَتَرّبی هختهلهف       

تَلیذ داخل ٍ خبرج هک ثبؽذ کِ ّوگک 

ثز رٍی پبیِ گزداى عَار ؽهذُ اًهذ تهب        

ضوي کبعتي اس ثزٍس خازات احتوهبلهک   

ثزای هْبرت آههَساى در حهیهي کهبر،           

ثبسآهَساى ثتَاًٌذ ثِ راحتک الذام  ثِ  ثبس 

 . ٍ ثغتِ کزدى آًْب ًوبیٌذ

عیویالتَرّبی هَجَد در ایي ثخؼ ثِ ثبسآهَساى ایي اهکبى را هک دّذ تب ثب تغییزات    

هختلفک کِ در ؽزایط کبرکزد هَتَر ثَجَد هک آٍرًذ، ثتَاًٌذ ثب اثشارّبی اًذاسُ گهیهزی   

ٍ دعتگبّْبی عیت یبة تبثیزات آًْب را ثز رٍی پبراهتزّبی خزٍجک در هَتَر ثِ ٍضهَ   

 .تحمیك ًوبیٌذ

 (Gasoline fuel system)بخش سوخت رسانی بنزینی                -2

ایه تخش ویس مجُس تٍ  دستگاَُای پیشرفتٍ مرتثط تا سیستم سًخت رساوی تٍ شرر  ریر       

 :می تاشذ

 (Bosch – Gscan)دستگاَُای عیة یاب                      -الف

 (   پىج گاز)دستگاٌ َای پیشرفتٍ آوالیس ديد خريجی از اگسيز -ب

 دستگاٌ تست اوژکتًرَای تىسیىی -ج

 دستگاٌ شستشًی التراسًویک جُت شستشًی اوژکتًرَا -د

 (Diesel fuel system)بخش سوخت رسانی دیزل                -3

در ایه تخش ویس ماوىذ تخش سًخت رساوی تىسیىی داوشجًیان ي تازآمًزان ترا ترمرامری              

تجُیسات ي وکات فىی مرتثط  تا سیستم َای سًخت رساوی دیسل معمًلی ي الکتريویکی آشىرا  

 .می گردوذ

 

 کارگاه موتور و سوخت رسانی
ایي کبرگبُ ؽبهل ثخؼ ّبی ّیذرٍلیهک  

، الکتزٍّیهذرٍلهیهک، ًهیهَههبتهیهک ،             

ثخؼ . هک ثبؽذ PLCالکتزٍپٌَهبتیک ٍ  

ّیذرٍلیک هجْش ثِ یًَیت ّبی آهَسؽک 

ّوچٌیهي  .  ٍ ثزدّبی الکتزیکک هک ثبؽذ 

در ایي عبیت یًَیت ّبی تزاًغشزًغک یهب  

ؽیؾِ ؽفبف ّیذرٍلیک ٍ هذ  ثزػ خَردُ اجشاء ًیَهبتیکک ٍجَد دارد کِ رزاگیزاى 

 . تَاًبیک هؾبّذُ عولکزد داخلک اجشاء ّیذرٍلیک در سهبى عولکزد هذار را دارًذ

در ثخؼ ًیَهبتیک ًیش یًَیت ّبی آهَسؽک هجْش ثِ ثزدّبی الکتزیکک ٍجهَد دارد      

کِ رزاگیزاى در ایي ثخؼ  تَاًبیک طزاحک هذارّبی همذهبتک ٍ پیؾزرتِ را رهزا ههک     

 . گیزًذ

 کارگاٌ َیذريلیک ي ویًماتیک ي کىترل

 کارگاٌ الکتريویک

هجوَعِ رَق دارای تجهْهیهشات پهیهؾهزرهتهِ            

الکتزًٍیکک ً یز دعتگبّْبی عٌجؼ ٍ اًهذاسُ    

گیزی الکتزًٍیکک ثَدُ ٍ  لبثلیت طزاحک  ًهزم    

ارشاری ٍ عخت ارشاری ثزدّبی الکتزًٍیهکهک را     

ایي ثخؼ ثب داؽتي عٌغهَرّهبی   .  دارا هک ثبؽذ

هتذاٍ   در صٌعت اتَهبعیهَى ٍ ههجهوهَعهِ          

خَدرٍ لبثلیت آهَسػ دٍرُ ّبی ً یز عٌغَر ٍ 

ضوٌب در ٍاحذ الکتزٍتکٌیک ایي ثخؼ ًیش اجزای دٍرُ ّبی هجهبًهک   . اثشار دلیك را دارد 

 .ثزق ٍثزق صٌعتک اهکبى پذیز هک ثبؽذ

 ّهوهکهبری    ثهب  1353 درعب ( ITC (ای ٍحزرِ رٌک ّبی پضٍّؼ ٍ هزثک تزثیت هزکش

 ٍ ثعذ تأعیظ( UNDP (هلل  عبسهبى عوزاى ٍ ثزًبهِ ( ILO(کبر الوللک ثیي عبسهبى

 اس ٍ گهزدیهذ   ثزداری ثْزُ ٍ تجْیش هتخصصیي ایزاًک ّوت ثب اعالهک اًمالة پیزٍسی اس

 تهزثهیهت    ٍ تبهیي هٌ َر ثِ هزکش ایي. ًوَد رعبلیت ثِ ؽزٍ  رعوک ثِ طَر 1363 عب 

 ٍ ًهْهبدّهب    هَعغبت ٍدیگز (TVTO ( ای حزرِ ٍ رٌک عبسهبى آهَسػ هزاکش هزثیبى

 .تبعیظ گزدیذ عبسهبى آى پَؽؼ تحت تمبضب، حغت

  :درباره مرکس تربیت مربی  

 کارگاٌ شاسی ي اوتقال قذرت 

 :  ایي کبرگبُ اس دٍ ثخؼ تؾکیل ؽذُ اعت

 : بخش شاسی ي اوتقال قذرت -4

ایي ثخؼ هجْش ثِ اًَا  خَدرٍّب جْت آهَسػ عیغتن اًتمب  لذرت هعوَلک ٍ 

ٍ  ABSتزهشّبی هعوَلک ٍ تزهش  –تعلیك هعوَلک ٍ تعلیك َّؽوٌذ-اتَهبتیک 

 .هک ثبؽذ( )ESPّوچٌیي عیغتن کٌتز  ٍ پبیذاری خَدرٍ 


