باسمه تعالی

مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

پودمان آموزشی
گروه آموزشی :فناوری خودرو های تجاری
عنوان پودمان :سیستم الکتریکی و تهویه مطبوع خودرو (کامیونت )JAK
کد تخصصیITC-AT-622 :
تاریخ شروع اعتبار69/01/42 :
تاریخ پایان اعتبار:

معاونت پژوهش وبرنامه ریزی مرکز تربيت مربي
کرج -ميدان آزادگان– بلوار امام رضا(ع)– بلوار تربيت مربي -مرکز تربيت مربي و پژوهشهای فني و
حرفه ای-صندوق پستي –650کد پستي 5026692005
تلفکس 149 – 34552025 :

1

اعضای کمیسیون تخصصی تدوین کننده
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

رضا ورمزیار

مدرک

رشته

تحصیلی

تحصیلی

سابقه
فعالیت
مرتبط

سطح
شغلی

دکترا

مکانيک

45

کارشناس
مسئول

4

داود اکبری پور

کارشناس

مکانیک

45

کارشناس

5

محمد صمدی بهرامي

کارشناسي
ارشد

مکانیک

44

کارشناس

آدرس،شماره تلفن،پست الکترونیک

2

اعضای کمیسیون تخصصی تایید کننده
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

رضا ورمزیار

مدرک

رشته

تحصیلی

تحصیلی

دکترا

مکانيک

سابقه
فعالیت
مرتبط
45

4
5
2
5

2

سطح
شغلی
کارشناس
مسئول

آدرس،شماره تلفن،پست الکترونیک

تعاریف:

پودمان
واژه پودمان یا "مدول"  ،معنای مختلفي دارد .در علوم تربيتي واژه پودمان تحت عنوان پيمانه کردن ،بخش کردن ،واحد کردن یا
آموزش گام به گام معني مي شود .گاهي "مدول" به واحد و یا استاندارد اندازه گيری اطالق مي گردد.

پودمان آموزشي
بسته های آموزشي مستقل
است که در طول دوران خدمت یا دوره آموزشي یک فرد برای وی ارایه مي شود.

شایستگي
مجموعه دانش ،مهارت و نگرش هایي که کارکنان را قادر مي سازد به صورتي اثر بخش فعاليتهای مربوط به شغل و یا عملکرد شغلي را
طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند ،شایستگي ناميده مي شود

توانایي
به مجموعهای از واکنشهای ذهني و عيني که شخص را برای انجام کاری مشخص در زماني مشخص قادر ميسازد ،اصطالحاً توانایي
گفته ميشود.

دانش
حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهني الزم برای رسيدن به یک شایستگي یا توانایي است که مي تواند شامل
علوم پایه (ریاضي ،شيمي ،فيزیک ،زیست شناسي) ،تکنولوژی و زبان فني باشد.

مهارت
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم برای رسيدن به یک توانمندی یا شایستگي است که معموال به مهارتهای عملي ارجاع مي شود .به
عبارت دیگر توانایي اکتسابي و تمرین شده برای انجام ماهرانه وظيفه و یا شغل است که معموال ماهيتي یدی دارد و همان کاربرد دانش
است.

نگرش
ترکيبي از باورها ،ارزشها و عقاید است که فراگير را پيشاپيش آماده مي کند تا به دیگران ،فعاليتهای کاری ،تجهيزات ،ابزار و مواد
مصرفي به شيوه مثبت نگاه کند .از جمله مصادیق نگرش ميتوان به رعایت اخالق حرفه ای ،مهارتهای محوری(حل مسله ،کار تيمي و
 )....اشاره نمود

ارزشيابي
فرایند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگي یا کار به دست آمده است یا خير.

ایمني
مواردی که عدم یا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود.

توجهات زیست محيطي:
3

مالحظاتي که در هر شغل باید رعایت شود که کمترین آسيب به محيط زیست وارد گردد

مشخصات پودمان آموزشی
هدف کلي از اجرای این پودمان ارتقاء توانایي فراگيران جهت راه اندازی – عيب یابي و
هدف های کلي
پودمان

رفع عيب سيستم الکترکي و کولرو خودرو (کامیونت )JAKميباشد.

 بازآموزی و ارتقاء مهارت

 صنایع و سازمان ها

 سرباز مربي

نوع گواهينامه
 جدید االستخدام

گستره پوشش

 کارآموز آزاد

 منطقه ای
 کشوری
 دوره های بين المللي (کارآموزان خارجي)

پودمان /پودمان
های پيش نياز
طول دوره

ساعت آموزش نظری:
ساعت آموزش عملي:
جمع ساعات آموزش:

 4ساعت
 12ساعت
 16ساعت

کارورزی:
پروژه:

استاندارد مهارتي
مرتبط
روش ارزشيابي

 عملي
 کتبي
 پروژه
 ارزشيابي حين دوره

سطح
مخاطبان پودمان

استاد مربي
 مربي  مربي ماهر  ارشد مربي
 سایر :در صورتيکه داوطلب آزاد یا از سایر سازمان ها باشد

ویژگيهای مدرس

 حداقل مدرک تحصيلي:
 سطح مربي:
 سابقه آموزشي مرتبط:
 صنعتگر /بخش خصوصي /دانشگاه:

4

 کتبي و عملي

ساعت
ساعت

سر فصل های آموزشی:
عناوین

ردیف
0

مبانی برق و الکترونیک

4

توانایی عیب یابی و رفع عیب و راه انداز الترناتور (کامیونت )JAK

5

توانایی عیب یابی و رفع عیب استارت خودرو (کامیونت )JAK

2

بررسی مدارات الکتریکی و الکترونیکی نشاندهنده ها(کامیونت )JAK

5

توانایی نصب و راه اندازی مدارهای اکتریکی قفل مرکزی ،شیشه باال بر  ،آینه های برقی  ،رادیو پخش

9

توانایی و نصب و راه اندازی سیستم کولر(کامیونت )JAK

9
8

5

زمان آموزش

عنوان شایستگی  :مبانی برق و الکترونیک

نظری

عملی

جمع

0

0

4
تجهیزات  ،ابزار ،

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمنی

مواد مصرفی و منابع

توجهات زیست محیطی مرتبط

آموزشی

دانش :
بررسي قانون اهمروش های جلوگيری از افت ولتاژ در سيستم الکتریکيشناخت مقاومت  ،دیود و ترانسيستور هامهارت :
نصب مدار انواع رلهنصب مدار روشنایي با استفاده ازترانسيستور-

دقت نمائيد از ابزار مناسب استفاده نمائيدنسبت به استفاده مواد مصرفي صرفه جویي نمائيد. -موارد ایمني و انضباطي را رعایت فرمائيد.

-از انتشار گاز های گلخانه ای جلوگيری نمائيد.

6

عنوان شایستگی  :توانایی عیب یابی و رفع عیب و راه انداز
الترناتور (کامیونت )JAK

شناسایي اصول عملکرد آلتر ناتور

 باز و بست آلترناتور -عيب یابي و رفع عيب آلترناتور

دقت نمائيد از ابزار مناسب استفاده نمائيدنسبت به استفاده مواد مصرفي صرفه جویي نمائيد. -موارد ایمني و انضباطي را رعایت فرمائيد.

-از انتشار گاز های گلخانه ای جلوگيری نمائيد.

7

عنوان شایستگی  :توانایی عیب یابی و رفع عیب استارت
(کامیونت )JAK

شناسایي اصول عملکرد استارت

عيب یابي و رفع عيب استارت -باز و بست استارت

دقت نمائيد از ابزار مناسب استفاده نمائيدنسبت به استفاده مواد مصرفي صرفه جویي نمائيد. -موارد ایمني و انضباطي را رعایت فرمائيد.

-از انتشار گاز های گلخانه ای جلوگيری نمائيد.

8

عنوان شایستگی  :بررسی مدارات الکتریکی و الکترونیکی
نشاندهنده ها(کامیونت )JAK

بررسي عملکرد انواع نشاندهنده هابرسي مدار نشاندهندها از طریق نقشه الکتریکي آن-

عيب یابي و رفع عيب مدار نشان دهنده سوخت عيب یابي و رفع عيب مدار نشان دهنده دما-عيب یابي و رفع عيب مدار نشان دهنده روغن

دقت نمائيد از ابزار مناسب استفاده نمائيدنسبت به استفاده مواد مصرفي صرفه جویي نمائيد. -موارد ایمني و انضباطي را رعایت فرمائيد.

-از انتشار گاز های گلخانه ای جلوگيری نمائيد.

9

عنوان شایستگی  :توانایی نصب و راه اندازی مدارهای الکتریکی
قفل مرکزی ،شیشه باال بر  ،آینه های برقی  ،رادیو پخش

-بررسي کارکرد انواع موتور های الکتریکي

 نصب عيب یابي و رفع عيب مدارالکتریکي قفل مرکزی نصب عيب یابي و رفع عيب مدارالکتریکي شيشه باال بر نصب عيب یابي و رفع عيب مدارالکتریکي آینه های برقي نصب عيب یابي و رفع عيب مدارالکتریکي رادیو پخشدقت نمائيد از ابزار مناسب استفاده نمائيدنسبت به استفاده مواد مصرفي صرفه جویي نمائيد. -موارد ایمني و انضباطي را رعایت فرمائيد.

-از انتشار گاز های گلخانه ای جلوگيری نمائيد.

11

عنوان شایستگی  :توانایی و نصب و راه اندازی سیستم
کولر(کامیونت )JAK

اصول عملکرد سيستم کولر

عيب یاب و رفع عيب مدار الکتریکي کولر عيب یابي و و رفع عيب قطعات کولرنصب و راه اندازی سيستم کولرشارژو دشارژ سيستم کولردقت نمائيد از ابزار مناسب استفاده نمائيدنسبت به استفاده مواد مصرفي صرفه جویي نمائيد. -موارد ایمني و انضباطي را رعایت فرمائيد.

-از انتشار گاز های گلخانه ای جلوگيری نمائيد.

11

مولتي متر

2

ميز آزمایشگاهي الکترونيک

0

آلترناتور

آلترناتور فاو

5

استارت

استارت فاو

5

پانل نشاندهنده ها

5

درجه باک

5
 5سری

انواع سنسور های مرتبط با پانل
دستگاه شارژکولر

 0دستگاه

خودرو

 0دستگاه

قطعات کولر

 4سری

انواع سيم ،فيش و رله

 5سری

باتری

041آمپر ساعت

4

قطعات شيشه باالبر

 4سری

قطعات قفل مرکزی

 4سری

رادیو پخش

 4عدد

قطعات آینه برقي

 4سری

12

ردیف

13

