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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

آقايان مهندس داريوش فريدوني برزآباد و مهندس محمد "كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان  " كهزادي 

  تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش ارت بر محتوا:كارشناسي و نظ

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مولف  مقدمه
  

ب با شتاو صنعت بی توقف در هش وپژاع و بد،  ابی همتاي بی بدیل یکتاف لطاابا توکل به 
ست تا به اتالطم ج در مون چوها ن نساانه ـتشه زـغریو ت ـساتوسعه و بسط ل حاد در یاز

ري در هر تحقیقاتی بسیاي اـه هـمینزچه بسا ، خویش جامه عمل بپوشاندي سته هااخو
دد. رـگز اـغش  آاـکنکو آن رـقلمدر ا ـته نشدس حساانها ز آنیان که تاکنود دارد جوزمان و

و دند کشیدوش به دي را یات زمشکالد خوي سته هاابه خون سیداي رگر برش تالي هان نساا
به را خویش اع هاي خترامتیاز اند تا دکررزه مباد خور گاروزجتماعی اپاگیر و ست دنین ابا قو

کثر ایگر حدو روز دید دضع گرومخترعین اي پرچم قرمز برن قانوروزي سانیدند. ت رثب
هرگز ل عمااین الی وند. دکرر تومبیل ها مقراي ارـبده اـخص پیـسرعت شرا سرعت 

وزه مراکه ي تا حدده ر نموـخ تـسرا راا ـنهار آتوـسد و اراده ارـنکس مأیوان را مبتکر
ریع ـد سـشرا ـبوزه رـمد. اوـی شـمي پیگیرت و تولید به شیوه ي علمی ساخاحی و طر

پا به عرصه ه و  دـشمنسوخ قدیمی ي سیستم هاي نوین، هادروخون مدزار آبه باژي و تکنولو
ل ـکامدرك ایی ـنانعت توـصوري و اـفنرت، اـمه فقط متخصصیندر آن که اي می گذاریم 

و مهارت تخصص علم، اي که هستیم عرصه در ند. درو را داریک خوت خصوصیات و جزئیا
  ست.ا اريتجربه تکراز برتر 

در این کتاب که مطالب بر اساس استاندارد مهارت آموزشی سازمان فنی و حرفه اي کشور در 
رشته اتومکانیک (صنایع خودرو) و حرفه تعمیر موتور و گیربکس اتومبیل هاي سواري 

تست و  فایل همراه کتاب DVDو در  .شده استتالیف  8-8/3/2/23/43بنزینی با کد 
کاتالوگ هاي  –دفترچه همراه انواع خودرو  –هاي آموزشی فایل  –آزمون هاي استاندارد 

در نظر گرفته شده تا فراگیران  و کمپانی ها خودرو انواع فیلم و کلیپ هاي –انواع خودرو 
  .داشته باشند و متنوع تر مطلوب تراستفاده 

ي در پایان پیشنهادها و انتقادهاي مفید شما راهگشاي مسیر و بهبود کتاب در چاپ هاي بعد
   و اشتغال پایدار را براي شما آرزومندم. و مهارت کسب تخصصمی باشد. توفیق، سربلندي، 

  

  هماي سعادت بر قامت سبزتان
  مهندس محمد کهزادي -مهندس داریوش فریدونی برزآباد 
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  تعاریف
 

مشخصات شایستگی ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کـار  استاندارد شغل:
  را گوینـد در بعضـی از مـوارد اسـتاندارد حرفـه اي نیـز گفتـه می شود.  

  نقشه ي یادگیري براي رسیدن به شایستگی هاي موجود در استاندارد شغل.    استاندارد آموزش:
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر  نام یک شغل:

  انتظار می رود اطالق می شود.   
، کارها ارتباط بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل شرح شغل: 

شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی، مسئولیت هـا، شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز 
  شغل.   

  حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به یک استاندارد آموزشی.    طول دوره آموزش: 
حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به  ویژگی کارآموز ورودي: 

  دوره آموزش انتظار می رود.   
کارورزي صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملی به  کارورزي: 

یط واقعی صورت محدود یا با ماکت صـورت مـی گیـرد و ضـرورت دارد که در آن مشاغل خاص مح
براي مدتی تعریف شده تجربه شود. (مانند آموزش یک شایستگی که  فـرد در محـل آمـوزش بـه 
صـورت تئوریک با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی 

  ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمی گردد.)   
ضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر، فرآیند جمع آوري شواهد و ق ارزشیابی:

     که شـامل سـه بخـش عملـی، کتبـی عملـی و اخـالق حرفه اي خواهد بود.   
حداقل توانمندي هاي آموزشی و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش  صالحیت حرفه اي مربیان:

     استاندارد انتظار می رود.  
     کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد.   توانایی انجام  شایستگی:

مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسیدن به یک شایستگی یا  دانش:
توانایی که می تواند شامل علوم پایه (ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی)، تکنولوژي و زبان فنی 

  باشد. 
حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم براي رسیدن به یک توانمندي یا شایستگی. معموالً به  رت:مها

     مهارت هاي عملی ارجاع می شود.   
    مجموعه اي از رفتارهاي عاطفی که براي شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل نگرش:

  مهارت هاي غیر فنی و اخالق حرفه اي می باشد.     
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  اردي است که انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود.  مو ایمنی:
مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب  توجهات زیست محیطی:
    به محیط زیست وارد گردد. 

   تعمیر موتور و گیربکس اتومبیل سواري نام استاندارد آموزش شغل:
و تعمیر هاي  در این استاندارد سعی شده است که کلیه سرویس ها استاندارد آموزش شغل:شرح 

  با زمان بندي خاصی انجام شود.   موتور و گیربکس خودرو سواري
 به شرح ذیل می باشد ویژگی هاي کارآموز ورودي:

  پایان دوره راهنمایی    حداقل میزان تحصیالت:
  داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی  حداقل توانایی جسمی و ذهنی:

  ندارد    مهارت هاي پیش نیاز:
  ساعت ـ  315     طول دوره آموزش:

  ساعت ـ     76  زمان آموزش نظري: 
  ساعت ـ   239   زمان آموزش عملی:

  ـ     ساعت  ـ           زمان کارورزي:
  ـ     ساعت  ـ                زمان پروژه: 

  ابی (به درصد) بودجه بندي ارزشی
  %  25کتبی :   ـ
  %  65عملی :  ـ
  %  10اخالق حرفه اي :  ـ

  سال سابقه تدریس  5لیسانس مرتبط و فوق دیپلم صنایع خودرو با  صالحیت هاي حرفه اي مربیان:
    تعریف دقیق استاندارد (اصطالحی): ٭

   اصطالح انگلیسی استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهانی ): ٭

  -  Automotive Repairman 

     مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد: ٭
    2استاندارد تعمیرکار اتومبیلهاي سواري درجه  -

 استانداردهاي آموزشی شرکت ایساکو (در رابطه با آموزش تعمیر خودرو)  
   جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار: ٭

 .......................  .الف: جزو مشاغل عادي و کم آسیب                طبق سند و مرجع ........................
 .................................  .طبق سند و مرجع ..............            ب: جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 .............................. .ق سند و مرجع .................طب            ج: جزو مشاغل سخت و زیان آور  
             �د:  نیاز به استعالم از وزارت کار    


