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این امتحان شامل دانش عملی حرفهای مربوط به شغل مکانیک خودرو  -فناوری خودرو ،در پنج حوزه مرکزی تخصص میباشد.
امتحان به صورت کامپیوتری برگزار شده و شامل پرسشهایی درباره وضعیتهای شغلی معمول میباشد .حوزههای تخصصی
و وضیعتهای شغلی از برنامههای درسی و مقررات آموزشی ارائه شده استخراج شدهاند .نتایج به این شرح است:

دانش عملی حرفهای

ST
ER

باال

متوسط تا باال

انجام سرویس و اقدامات نگهداری استاندارد

متوسط
غیر قابل تشخیص تا متوسط

غیر قابل تشخیص

U

انجام تعمیرات و سرویس نگهداری استاندارد روی وسایل نقلیه موتوری .تعویض روغن موتور و چرخها .بررسی قطعات
مکانیکی و برقی به منظور کسب اطمینان از عدم وجود فرسایش ،آسیبدیدگی و عملکرد درست.

M

تعمیر سیستمهای مکانیکی و برقی قابل استهالک

تعمیر ترمزها ،سیستم اگزوز و کالچ .تست ،اندازهگیری و تعمیر سیستم روشنایی ،سیستم برفپاککن شیشه جلو و
سیستم احتراق.

سوار کردن و باالنس چرخها .تعویض سیبک ،سیستم قفل مرکزی ،دستگاه اندازهگیری جریان هوا و انژکتور .نصب قطعات
جدید میله بکسل.

تعمیر سیستمهای مکانیکی  -برقی
تست و تعمیر ایربگها ،سیستمهای تهویه هوا ،تعلیق بادی و جعبه دنده اتوماتیک .شناسایی خطرات موجود در مواد قابل
انفجار و ولتاژهای برقی .انجام اندازهگیریها ،برای مثال استفاده از نوسانسنج و ارزیابی نتیجه کار.

عیبیابی سیستمهای کنترلی خودرو با استفاده از سیستمهای تخصصی
انجام جستجوی خطای راهنمایی شده با استفاده از نرمافزار تست .رفع خطاها با استفاده از دستگاههای اندازهگیری و
نقشه مدارات و جداول عملکرد و دیاگ قطعات یا سیستمهای معیوب .ضبط و ارزیابی ارتباط دادهای بین دستگاههای
کنترل .انجام بازبینیهای پیشبینی شده قانونی )بررسی عمومی  /بررسی سیستم اگزوز(.
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نصب و باز کردن سیستمهای مکانیکی و برقی

شغل مکانیک خودرو  -فناوری خودرو
خالصه نتایج

MYSKILLS

راهنمایی درباره محتویات امتحان
این امتحان شامل  100پرسش درباره وضعیت های شغلی واقعی و عملی است .درباره هر حوزه تخصصی ،دست کم
 20پرسش به صورت پرسشهای بسته ارائه میشوند .زمان پاسخ دادن حداکثر  4ساعت است .این امتحان توسط
کارشناسان متخصص حوزههای مختلف تنظیم شده است .تقسیمبندی حوزههای تخصصی در راستای محتوای
برنامه آموزشی تعلیم و آموزش عملی شغلی است .وضعیتهای شغلی عملی به صورت متن ،عکس و فیلم نمایش
داده می شوند.

ER

راهنمایی درباره تفسیر نتایج

این موارد در آن کنترل نمی شوند:
• اجرای عملی کار و توانایی نظری
• مهارتهای مربوط به حل مسئله

• انگیزش ،خودانگیزش و  /یا مهارتهای اجتماعی

M

U

ST

این امتحان با طرح سواالتی در خصوص وضعیتها و چالشهای واقعی معمول شغلی دانش حرفهای عملی فرد را
مشخص میکند.

• دانش زبان آلمانی
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اطالعات بیشتر را در اینجا بیابید:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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