معرفی رشته مکانيک خودرو
مقدمه
تکنولوژی شتابان رشد و توسعه می یابد و در این ميان صنعت خودرو جایگاه ویژه ای در جهان دارد  .به گووایی مموار
صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومين صنعت مهم کشور به شمار می مید  .ابداع و پژویش در صونعت خوودرو بوی
توقف و با شتاب زیاد در حال گسترش و توسعه است  .یر روز شاید شکوفائی و نو موری روز افووون در ایون صونعت
یستيم و ميدان رقابت یمچنان به روی طراحان و مهندسان صنعت خودرو باز می باشد
توجه به گسترش روزافوون صنایع خودرو و مرتفع نمودن نيازیای حمل و نقل،توليد و نگهداری اصولی خودرو یکی از
ملوومات زندگی انسان گشته و یمانگونه که باید در چرخه ی توليد ،خودرویی کم یوینه و با بهوره وری بوارتر توليود
شود،در عرصه ی نگهداری و سرویس اتوموبيل نيو به متخصصين مشنا با صنعت خودرو ،مجرب و توانا بورای تعميور و
نگهداری ا صولی من ضروری است .لذا با توجه به توليد انبوه و بسيار متنوع خودرو در جهان ایميوت رشوته مکانيوک
خودرو بيش از پيش مشخص می گردد.
رشته مکانيک خودرو یکی از رشته یای گروه مکانيک می باشد.در این بخش مموزشهای مربوو بوه صونعت خوودرو
انجام می گردد .دانشجویان واردشده به این رشته باید عالوه بر عالقه ،استعداد فنّی و خالقيت از سطح علمی مناسبی
در دروس ریاضی و فيویک برخوردار باشند.

یدف رشته
ایجاد شکوفائی استعدادیا و خالقيت دانشجویان و پرورش نيروی انسانی خالق در
شناخت دقيق و بدست موردن حداکثر بهره دیی ،از کليه مولدیا اعم از طرز کار -
تعميرات -شناخت قطعات -معایب و محاسن و طرز ساخت و شناخت مواد اطالعات کامل پيدا کنند.

دروس تخصصی رشته
کارگاه ماشين ابوار – کارگاه مولد قدرت – تکنولوژی مولد قدرت – نقشه کشوی بوا اوصوول -CADکارگواه انتقوال
قدرت-کارگاه مبانی الکترونيک خودرو -تکنولوژی شاسی و بدنه و کارگواه – تکنولووژی ترموو و کارگواه  -فيویوک
عمومی -اجواء ماشين –– کارمموزی ()1و( )2و.......

معرفی شغل تکنسين مکانيک خودرو



.
اگر عاشق خودرو بوده و از تعمير کردن و کاریای دستی و فنی لذت می برید ،این شغل می تواند برای
شمامناسب باشد .
خودرو و خودرو سازی از صنایع مهم در یر کشوری می باشد .کارشناسان و متخصصان زیادی با این صنعت
در ارتباطند .مکانيک و تعميرکار خودرو یکی از منها می باشد .یر فردی که خودرو داشته باشد ،حداقل
چندینبارگذرش به تعميرگاه خودرو می افتد
مکانيکی خودرو بازدید ،تشخيص و رفع عيوب خودرو می باشد.



تکنسين مکانيک خودرو فردی است که به صورت عملی یا علمی با انواع تعميرات خودرو مشنایی داشته و به
تعمير و سرویس انواع خودرویا مسلط است .او یمه بخش یای مکانيکی و الکتریکی خودرو از موتور و
سيستم اگوور تا سيستم یای تهویه و امنيتی خودرو را به خوبی می شناسد.

مکانيک خودرو باید مهارت یای فنی خوب و توانایی مناسبی در عيب یابی و حل مسایل داشته باشد .او باید فردی
دقيق ،باحوصله و متعهد باشد .کسب تجربه در این شغل بسيار مهم است .مکانيک خودرو باید بتواند با مردم به خوبی
او باید بتواند به نوعی اطمينان مشتریان را به خود جلب .ارتبا برقرار کرده و خدمات خوبی به مشتریان ارائه دیيد
کند که این کار در گرو ارائه کار باکيفيت ،استفاده از قطعات مناسب و مرغوب در کار ،تحویل به موقع خودرو به
مشتری

وظایف مکانيک خودرو

.



یافتن عيوب خودرو



دادن توضيح کافی به مشتریان درباره نوع تعميرات و یا قطعات مورد نياز



تخمين زمان و یوینه کار برای مشتریان



انجام تعميرات و تعویض قطعات صدمه دیده



مزمایش خودرو پس از تعميرات

مهارت و دانش مورد نياز


شناخت خوب و کامل اجوای خودرویا



مهارت یای فنی خوب



توانایی یافتن سریع و درست عيوب خودرو



سرعت عمل و دقت در کار و توجه به جوئيات



مهارت ارتباطی خوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان



توان جسمی مناسب



به روز کردن اطالعات و دانش خود در زمينه خودرو مانند مشنایی با انواع موتوریا و سيستم یای جدید
خودرو



رعایت مسایل ایمنی

فرصت شغلی و بازارکار مکانيکی خودرو
بازار خودرو در جهان رو به گسترش است و به صورت مداوم مدل یا و سيستم یای جدیدی در حوزه خودرو به بازار
عرضه می شوند .از طرفی داشتن خودرو برای یمه مردم به یک ضرورت در زندگی تبدیل شده و تقریبا یر خانواده ای
حداقل یک خودرو دارد .بنابراین مردم ناگویر برای رفع مشکالت و عيوب خود

ميوان درممد مکانيک خودرو
اغلب مشاغل فنی درممد مناسبی دارند .مکانيکی خودرو نيو یکی از منها می باشد .یر مکانيک خودرویی از تخصص،
دانش و تجربه خوبی برخوردار بوده ،با مشتریان برخورد مناسب داشته ،کار با کيفيت به مشتریان ارائه کرده و بتواند
اطمينان منها را جلب کند ،می تواند به درممد خوب و باریی در این شغل دست یابد
.

شخصيت یای مناسب این شغل بر اساس شخصيت شناسی
.این تيپ شخصيتی از دقت باریی برخوردار است و دارای مهارت یای فنی خوبی می باشند ISTJ
.این تيپ شخصيتی توجه زیادی به جوئيات داشته و با زندگی روزمره سروکار دارد ISFJ
این تيپ شخصيتی از اطالعات فنی خوبی برخوردار بوده و به خوبی می تواند با ابواریای مختلف کار کند .او ESTP
.بيشتر مایل است برای خود کار کند

زمينه یای شغلی رشته مذکور عبارت است از

:

جذب درگارگایهای صنعتی و کارخانه یای خودرو ساز (ایران خودرو وسایپاو – )..استخدام در نمایندگی یای مجاز
شرکتهای توليد کننده ی خودرو -ورود به بازار قطعات و لوازم یدکی و قطعه سازی -تاسيس کارگایهای تعميراتی
شخصی مانند خدمات موتور ،گيربکس ،سوخت رسانی ،برق و الکترونيک خودرو ،تنظيم موتورو سيستم انژکتورو....

 -2معرفی مشاغل مرتبط
-1تعميرات اساسی موتور و سيستم انتقال قدرت خودرویای بنوینی
-2تعمير دستگایهای الکتریکی خودرویا
-3تعميرات سيستم سوخت رسانی گازسوز
-4تعميرات تعليق و سيستم فرمان(جلو بندی)
-5تعميرات سيستم کولر خودرو
-6تعميرات گيربکسهای اتوماتيک
-7تعميرات موتور سيکلت
-8تعميرات کمک فنر خودرو
-9مینگری و تعميرات اگووز خودرویا
-11پنچر گيری،بارنس چرخ و سرویس خودرو
-11تعميرات رادیاتور و خنک کن و گرم کن خودرو
-12اشتغال در شرکتهای توليدی خودرو و یا واحدیای توليد قطعات خودرو.
 -13سرپرستی کارگاه یای مختلف تعميرگاهیای مجاز

 -3کار مفرینی
با توجه به معرفی مشاغل مرتبط با این رشته که بيش از بيست شغل تعميراتی و صدیا شغل توليدی ميباشد فارغ
التحصيالن ميتوانند بر حسب عالقه و توانمندی خود در شغلهای توليدی استخدام و به اشتغال بپردازند.

 -4ارتبا رشته با سایر حوزه یای علمی
خودرویای توليد شده در عصر حاضر پيشرفتهای شگرفی در یمه ی زمينه یا پيدا کرده است.امروز رشته مکانيک
خودرو با رشته برق و الکترونيک پيوندی گسترده یافته و اکثرسيستمهای خودرویا الکترونيکی شده اند.سيستمهایی
نظير سيستم سوخت رسانی انژکتوری،سيستم جرقه زنی الکترونيکی،سيستم ترمو ضد بلوکه(،)ABSسيستم
الکترونيکی کنترل پایداری خودرو( )ESPو  ...نمونه یایی از موارد متعدد ميباشد و نيو این رشته با علوم پنوماتيک و
یيدرول يک نيو در ارتبا بوده و از علوم فوق در سيستمهای ترمو و فرمانهای پر قدرت استفاده شده است.

 -5ارتبا با صنعت
از منجایی که یک خودرو از اجوا و قطعات متعدد تشکيل شده است یر کدام از من قطعات با یکی از صنایع روز در
ارتبا است.در کل صنعت خودرو با صنایعی چون:ریخته گری،مدلسازی،تراشکاری،جوشکاری،پرسکاری،رستيک
سازی،رنگسازی و  ...در ارتبا ميباشد.

 -6ادامه تحصيل در مقاطع بارتر دررشته مکانيک خودرو
ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ناپيوسته با شرکت در مزمون کاردانی به کارشناسی دولتی در رشته یای مکانيک
خودرو و تاسيسات برودتی و حرارتی
ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ناپيوسته با شرکت در مزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی
در رشته ی مکانيک خودرو وگرایش یای وابسته به من.
ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ناپيوسته با شرکت در مزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه مزاداسالمی دررشته
ی مکانيک سيارت و...
ادامه تحصيل در مقطع تحصيالت تکميلی در تمام گرایشهای مهندسی مکانيک یم در دانشگایهای دولتی و یم در
دانشگاه مزاد اسالمی برای کليه ی فارغ التحصيالن رشته یای فنی مجاز می باشد.
 -7منابع کسب اطالعات درباره ی این رشته جهت کسب اطالعات در مورد رشته مکانيک خودرو عالقه مندان
ميتوانند به کتب عمومی و تخصصی که درباره ی انواع سيستمهای خودرویا تاليف شده است مراجعه نموده و یا به
مجالت تخصصی نظير مجله ماشين – پيام ایران خودرو – ایران اتومبيل و یا به سایتهای اینترنتی شرکتهای
خودروساز سراسر دنيا که در ادامه ممده است مراجعه نمایند.
 -8مینده نگری درباره شغل و شرایط بازار کارتوليد نودیک به یک ميليون خودرو در سال در داخل کشور و ارتبا
مستقيم این صنعت با بيش از  111شغل توليدی و  21شغل تعميراتی بيانگر ایميت و جایگاه این صنعت ميباشد لذا به

نظر ميرسد امکان اشتغال در شاخه یای مختلف این رشته برای افرادی که دارای تحصيالت علمی و تخصصی باشند
در حد باریی وجود دارد.

