
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشي

  
  

  كار دستگاه فتوكپيتعمير
  
  

  الكترونيكبرنامه ريزي درسي گروه 
  
  
  

  01/09/1380: تاريخ شروع اعتبار 
  8-2/1/48/52: كد استاندارد 

  
 

 

 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

 خيابـان-تهـران: و برنامـه ريـزي درسـي       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   4 طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO. IR 

خيابـان   -تهـران  :برنامـه ريـزي     معاونت پـژوهش و     
فنـي و   سـازمان آمـوزش   - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO. IR 
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  تعميركار دستگاه فتوكپي: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : ل شغ مشخصات عمومي
تگاه فتوكپي كسي است كه عالوه بر مهارت تعميركار ماشين حساب بتواند از عهده تشخيص تعميركار دس

، نگهداري و ، عيب يابي تعمير و تنظيم ، كنترل و باز و بسته كردن مكانيزم كار دستگاه هاي فتوكپي 
 . سرويس دستورالعمل هاي تعميرات و سرويس و نگهداري آن ها برآيد 

   : ديورو ويژگي هاي كارآموز
    پايان دوره راهنمايي :ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسمي و ذهني: توانايي جسميحداقل 

   تعميركار ماشين حساب :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  : موزشي آ دوره طول
  ساعت    320      :                آموزش    دوره طول

  ساعت     98      :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت   222    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -      :   كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت       -    :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -         :     زمان سنجش مهارت        ـ

    : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
   % 75 : سنجش عملي امتياز- 2
    %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

    : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي  :نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تشخيص و بررسي كلي دستگاه فتوكپي و كاربرد آن ها   1
  توانايي بكارگيري انواع كاغذ در دستگاه فتوكپي   2
  توانايي نصب و راه اندازي دستگاه فتوكپي   3
  ل كاركرد دستگاه هاي فتوكپي و عمر مفيد قطعات مصرفيتوانايي بكارگيري جداو  4
  توانايي بررسي اصول كار سنسورها   5
  توانايي باز و بسته كردن موتور الكتريكي دستگاه هاي فتوكپي   6
  يد دستگاه هاي فتوكپي يتوانايي بررسي و تشخيص مكانيزم كار سولونو  7
  سكن در دستگاه هاي فتوكپي توانايي بررسي و تشخيص مكانيزم و روش هاي ا  8
  ، عيب يابي و تعويض آن ن درام بررسي ساختماتوانايي   9
  و تشخيص مكانيزم مسير حركت كاغذ و ايجاد تصوير توانايي بررسي   10
  ، عيب يابي و تعمير سيستم هيتر دستگاه هاي فتوكپيتوانايي بررسي   11
  ، عيب يابي و تعمير مسير خروج كاغذ از دستگاه فتوكپيتوانايي بررسي   12
  ابي و تعويض بوردهاي الكترونيكي دستگاه هاي فتوكپي ، عيب يتوانايي بررسي   13
  توانايي تست و تنظيم كاركرد دستگاه هاي فتوكپي با استفاده از نقشه و كدهاي مربوطه  14
  فتوكپيتوانايي باز و بسته و سرويس كردن دستگاه هاي   15
  ، عيب يابي و تعويض قطعات معيوب توانايي بررسي   16
  توانايي نصب و راه اندازي لوازم جانبي دستگاه هاي فتوكپي  17
  توانايي تشخيص كار دستگاه هاي فتوكپي رنگي   18
  ين نامه هاي شغلي يتوانايي اجراي قوانين و آ  19
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي  :شغلام ن

 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  14  10  4  ها توانايي تشخيص و بررسي كلي دستگاه فتوكپي و كاربرد آن  1

       آشنايي با دستگاه فتوكپي و تاريخچه و روند توسعه تكنولوژي آن  1-1

        م كلي دستگاه فتوكپي و كاربرد آن هاآشنايي با مكانيز  2-1

        آشنايي با سرعت دستگاه و تعداد كپي در دقيقه  3-1

         (Warm UP Time)آشنايي با اصول كلي آماده شدن دستگاه   4-1

        آشنايي با توان مصرفي دستگاه در حاالت آماده به كار و كاري آن   5-1

        م كار دستگاه فتوكپيشناسايي اصول بررسي و تشخيص مكانيز  6-1

        شناسايي اصول بررسي توان مصرفي دستگاه فتوكپي  7-1

        شناسايي اصول بررسي عملكرد تعداد كپي در دقيقه دستگاه   8-1

  2  1  1  توانايي بكارگيري انواع كاغذ در دستگاه فتوكپي  2

        ، انواع و كاربرد آن ها در دستگاه فتوكپي آشنايي با كاغذ   1-2

        آشنايي با استانداردهاي اندازه كاغذ و كاربرد آن ها   2-2

        ، رنگ و جنس كاغذ آشنايي با پارامترهاي وزن   3-2

        شناسايي اصول بكارگيري انواع كاغذ در دستگاه فتوكپي  4-2

  30  24  6  و راه اندازي دستگاه فتوكپي توانايي نصب   3

        كاربرد آن  و Service Manualآشنايي با كتابچه   1-3

        آشنايي با مشخصات محيط نصب دستگاه فتوكپي   2-3

         رطوبت و گرما و عوارض آن ها -  

        له دستگاه از ديوار  نور و سيستم تهويه و فاص-  

         عدم مجاورت با مواد شيميايي مضره -  

         سيستم سيم كشي برق و پريز -  

ــراز كــردن آن و اصــول ، تنظــيشناســايي اصــول نــصب دســتگاه   3-3 م و ت
  تونرگذاري دستگاه كپي
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي: شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با تونر و كاربرد آن   4-3

       شناسايي اصول كاغذ گذاري در دستگاه فتوكپي  5-3

        كنترل و بازرسي نصب تنظيم دستگاه فتوكپيشناسايي اصول   6-3

 و User Manual و يـا  Operation Manualآشنايي با كتابچـه    7-3
  اصول كنترل و بازرسي نصب و تنظيم دستگاه كپي 

      

        آشنايي با اصطالحات فني خارجي دستگاه فتوكپي   8-3

هاي عمليـاتي   م كليد زآشنايي با صفحه كليد دستگاه هاي فتوكپي و مكاني          9-3
  و اصول كپي گيري از مدارك

      

        آشنايي با عالئم هشدار دهنده و دستگاه هاي فتوكپي  10-3

        آشنايي با ولوم روشن و تيرگي كپي در حالت هاي دستي و اتوماتيك  11-3

        شناسايي اصول كپي گيري از انواع متون و تنظيم كيفيت دستگاه  12-3

         اپراتوري دستگاه به مشتري شناسايي اصول آموزش  13-3

توانايي بكارگيري جداول كاركرد دستگاه هاي فتوكپي و عمر           4
  مفيد قطعات مصرفي

2  4  6  

آشنايي با جداول كاركرد قطعات مصرفي دستگاه هاي فتـوكپي و كـاربرد               1-4
  آنها

      

        آشنايي با عمر مفيد درام دستگاه فتوكپي و كد شناسايي آن   2-4

        ايي با عمر مفيد دولوپر دستگاه فتوكپي و كد شناسايي آن آشن  3-4

        آشنايي با عمر تونر دستگاه فتوكپي و كد شناسايي آن   4-4

         و كد شناسايي آن آشنايي با عمر مفيد كيس هيت دستگاه فتوكپي  5-4

شناسايي اصول بكارگيري جداول كاركرد دستگاه هـاي فتـوكپي و عمـر                6-4
  مصرفي مفيد قطعات 
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي: شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  6  2  4  توانايي بررسي اصول كار سنسورها  5

       ، انواع و كاربرد آن ها در دستگاه هاي فتوكپي آشنايي با سنسور   1-5

        و كاربرد آن  سنسورهاي نوري مرئي و نامرئي -  

         سنسور حرارتي و كاربرد آن ها -  

         سنسور مغناطيسي و كاربرد آن ها -  

        الكتريك و كاربرد آن پيزو  سنسور -  

        يچي و كاربرد آني سنسور ميكروسو-  

        شناسايي اصول بررسي و تشخيص مكانيزم كار سنسورها   2-5

         تحريك كردن سنسورها -  

  8  6  2  ايي باز و بسته كردن موتور الكتريكي دستگاه هاي فتوكپي توان  6

        آشنايي با نقشه هاي اتصال موتور به سيستم دستگاه هاي فتوكپي   1-6

        آشنايي با موتورهاي الكتريكي دستگاه هاي فتوكپي و مكانيزم كار آن ها  2-6

        موتورهاي الكتريك با كلكتور و بدون آن  -  

         (steping motor) موتور -  

         موتورهاي اونيورسال -  

         موتورهاي روتو قفسه اي -  

      شناسايي اصول عيب يابي و تعويض موتورهاي الكتريكي دستگاه فتوكپي   3-6

يد دستگاه هـاي    يتوانايي بررسي و تشخيص مكانيزم كار سولونو        7
  فتوكپي 

6  4  10  

        كاربرد آن ها در دستگاه هاي فتوكپي ، انواع و يد يآشنايي با سولونو  1-7

        يد رله ي سونولو-  

        يد عامل محرك ي سونولو-  

        يد ترمز ي سونولو-  
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي: شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        يد تغيير جهت چرخش ي سونولو-  

يد دسـتگاه هـاي     يسايي اصول بررسي و تشخيص مكانيزم كار سولونو       شنا  2-7
  فتوكپي 

      

        يد دستگاه هاي فتوكپي يشناسايي اصول عيب يابي و تعويض سولونو  3-7

توانايي بررسي و تشخيص مكانيزم و روش هاي اسـكن در             8
  دستگاه هاي فتوكپي 

13  14  27  

        واع و مكانيزم كار آن ها ، انآشنايي با المپ دستگاه هاي فتوكپي   1-8

        تنگستن و كاربرد آن  المپ -  

         و كاربرد آن (blank lamp) المپ -  

         المپ هالوژن و كاربرد آن -  

         المپ فلوئورسنت و كاربرد آن -  

        شناسايي اصول بررسي و عيب يابي از المپ هاي دستگاه هاي فتوكپي   2-8

جيوه از پشت   ( ، انواع و كاربرد آن ها       تگاه هاي فتوكپي    آشنايي با آينه دس     3-8
  ) و رو 

      

       شناسايي اصول سرويس آينه ها  4-8

          فتوكپير دستگاه هايد، انواع و كاربرد آن ها آشنايي با عدسي   5-8

         عدسي هاي همگرا واگرا و كاربرد آن ها -  

         لنز و كاربرد آن -  

        يس عدسي و لنز دستگاه هاي فتوكپيشناسايي اصول سرو  6-8

         و كاربرد آن در دستگاه فتوكپي AEآشنايي با سنسور   7-8

         به سطح درام Originalآشنايي با اصول ارسال تصوير از شيشه   8-8

       شناسايي اصول بررسي وضعيت وضوح كپي با توجه به فواصل لنز و آئينه   9-8
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  تگاه هاي فتوكپيتعميركار دس: شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  34  20  14  ، عيب يابي و تعويض آن توانايي بررسي ساختمان درام   9

        آشنايي با درام دستگاه فتوكپي و مكانيزم كار آن   1-9

        آنها سيستم و اصول بررسي عملكرد H.Vشناسايي مدارات   2-9

        آشنايي با پديده كرونا   3-9

        )سيم شارژ (  سطح درام H.Vآشنايي با مكانيزم انتقال   4-9

        شناسايي اصول عيب يابي از مدار تهيه ولتاژ باال   5-9

        آشنايي با فيلتر اوزن و كاربرد آن در دستگاه فتوكپي   6-9

        د آن ها ، انواع و كاربرآشنايي با پودر دستگاه هاي فتوكپي   7-9

        ) دولوپر (  پودر سنگين -  

        ) تونر (  پودر سبك -  

آشنايي با مخزن پودرهاي دستگاه هاي فتوكپي و مكانيزم انتقال آن ها و               8-9
  اصول عيب يابي از مخزن پودر و تعمير آن

      

        آشنايي با رولر مگنت و مكانيزم كار آن و اصول تنظيم رولر مگنت  9-9

        آشنايي با سنسور مگنت و مكانيزم كار آن   10-9

        شناسايي اصول عيب يابي و تنظيم تيغه مخزن پودر   11-9

        آشنايي با همزن تونر و دولوپر  12-9

       آشنايي با ولتاژ باياس مخزن دولوپر  13-9

        آشنايي با مكانيزم تشكيل تصوير بر روي درام دستگاه فتوكپي   14-9

         با مكانيزم تشكيل تصوير نامرئي بر روي درام دستگاه فتوكپيآشنايي  15-9

        آشنايي با شارژ و تخليه بار اوليه  16-9

         به سطح درام Opticآشنايي با مكانيزم انتقال تصوير از آينه هاي   17-9

         Blank Lampآشنايي با مكانيزم كوچك نمايي   18-9

        ير مرئي بر روي درام آشنايي با مكانيزم تشكيل تصو  19-9
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي: شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با مكانيزم انتقال پودر به سطح درام   20-9

         (Blade)آشنايي با مكانيزم پاكسازي تونر اضافي از سطح درام   21-9

        اسايي اصول عيب يابي از درام و تعويض آن شن  22-9

توانايي بررسي و تشخيص مكانيزم مـسير حركـت كاغـذ و              10
  ايجاد تصوير 

4  10  14  

        آشنايي با مخزن كاغذ و مسير حركت آن در دستگاه فتوكپي  1-10

        آشنايي با سنسورهاي حساس به كاغذ و عبور آن   2-10

         (Paper Feed) انتقال كاغذ واحدآشنايي با مكانيزم   3-10

        ) شارژ اوليه ( آشنايي با مكانيزم باردار شدن كاغذ   4-10

        آشنايي با مكانيزم انتقال تونر به سطح كاغذ  5-10

         كاغذ از سطح درام (Separator)آشنايي با مكانيزم جدا كننده   6-10

        آشنايي با مكانيزم موتور فن در بخش دليوري  7-10

        شناسايي اصول عيب يابي از مسير حركت كاغذ  8-10

، عيب يابي و تعمير سيستم هيتر دسـتگاه هـاي           توانايي بررسي     11
  فتوكپي

4  16  20  

آشنايي با هيتر دستگاه هاي فتـوكپي و كـاربرد آن هـا در دسـتگاه هـاي                    1-11
 )  المپي و سراميكي ( فتوكپي 

      

        د آن ها آشنايي با ترموفيوز و كاربر  2-11

        آشنايي با ترموسوئيچ و كاربرد آن ها  3-11

        آشنايي با ترموستات و كاربرد آن ها  4-11

        آشنايي با ترميستور و كاربرد آن ها  5-11

        آشنايي با رولر تفلون و كاربرد آن ها  6-11

        آشنايي با رولر سيليكون و كاربرد آن ها  7-11
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  دستگاه هاي فتوكپيتعميركار : شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ن  مكانيزم ايجاد حرارت و روش هاي آبا آشنايي  8-11

        آشنايي با مكانيزم كار ناخنك هاي جدا كننده كاغذ از رولر   9-11

        ) نمدي ( آشنايي با مكانيزم پاك شدن رولر سيلكوني   10-11

        شناسايي اصول عيب يابي و تعمير هيت رولر  11-11

، عيب يابي و تعمير مـسير خـروج كاغـذ از            توانايي بررسي     12
  دستگاه فتوكپي 

2  3  5  

        آشنايي با مكانيزم خروج كاغذ از دستگاه فتوكپي  1-12

        آشنايي با سنسورهاي خروج كاغذ از دستگاه فتوكپي  2-12

        نيزم تخليه بار الكتريكي كاغذ آشنايي با مكا  3-12

        و تعمير مسير خروج كاغذ از دستگاه فتوكپي شناسايي اصول عيب يابي  4-12

، عيب يابي و تعويض بوردهاي الكترونيكـي        توانايي بررسي     13
  دستگاه هاي فتوكپي

4  15  19  

       يچينگ و كاربرد آنيآشنايي با مكانيزم كار بورد تغذيه سو  1-13

        شنايي با مكانيزم كار بورد كنترل و حافظه هاي ورودي و خروجي آ  2-13

         و مكانيزم كار آن Back upآشنايي با   3-13

         ورودي و خروجي و كاربرد آن ها H.Vآشنايي با بورد   4-13

        آشنايي با بوردهاي جانبي ورودي و خروجي و كاربرد آن ها   5-13

        دهاي الكترونيكيآشنايي با نقشه هاي بور  6-13

        شناسايي اصول عيب يابي و تعويض آن ها   7-13

توانايي تست و تنظـيم كـاركرد دسـتگاه هـاي فتـوكپي بـا                 14
  استفاده از نقشه و كدهاي مربوطه 

10  24  34  

آشنايي با نقشه هاي تعميرات و سريس و نگهداري دستگاه هاي فتوكپي               1-14
  و كاربرد آن ها 

      

 

  

 



 
10

  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي: شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آشنايي با جداول كدهاي تنظيمات و سـرويس دسـتگاه هـاي فتـوكپي و                 2-14
  كاربرد آن ها 

      

        شناسايي اصول تنظيم چرخ دنده هاي دستگاه هاي فتوكپي   3-14

       H.Vيم سيستم شناسايي اصول تنظ  4-14

        شناسايي اصول تعويض و تنظيم سيم كابل اسكنر  5-14

        ) افقي و عمودي ( شناسايي اصول تنظيم كجي تصوير   6-14

         AEشناسايي اصول تنظيم سنسور   7-14

        شناسايي اصول تنظيم غلظت پودر تونر   8-14

        ي اصول تنظيم سيم شارژيشناسا  9-14

  28  24  4  ز و بسته و سرويس كردن دستگاه هاي فتوكپي توانايي با  15

       آشنايي با توالي سرويس دستگاه هاي فتوكپي   1-15

         و سرويس روكش خارجيكردن و بستنشناسايي اصول باز   2-15

         آن كردن اسكنر و تميز كردن آينه هايشناسايي اصول باز و بسته   3-15

        يت درام و تميز كردن آن شناسايي اصول باز كردن يون  4-15

        شناسايي اصول خارج كردن يونيت تانك و تميز كردن آن   5-15

        شناسايي اصول خارج كردن هيت رولر و بازرسي آن   6-15

        سايي اصول خارج كردن واحد انتقال كاغذ و بازرسي و سرويس آن شنا  7-15

        ها شناسايي اصول باز كردن موتور و بازرسي آن   8-15

        شناسايي اصول باز كردن و سرويس چرخ دنده ها   9-15

شناسايي اصول گريس و روغن كاري سيستم هاي مربوطه دستگاه هـاي              10-15
  فتوكپي 

      

  46  36  10  ، عيب يابي و تعويض قطعات معيوب توانايي بررسي   16

         شناسايي اصول عيب يابي و تعويض المپ هاي دستگاه هاي فتوكپي  1-16
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي: شغل ام ن

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول عيب يابي و عيوب ناشي از چروكيدگي كاغذ   2-16

شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيوب ناشي از كـم رنگـي و پـر رنگـي                    3-16
  كپي ها 

      

        ايي اصول عيب يابي و رفع گير كرد كاغذ در دستگاه هاي فتوكپيشناس  4-16

        شناسايي اصول عيب يابي از عوارض پاك شدن كپي ها   5-16

        از كجي تصاوير كپي ها شناسايي اصول عيب يابي و رفع عيوب ناشي   6-16

  8  6  2 توانايي نصب و راه اندازي لوازم جانبي دستگاه هاي فتوكپي   17

       آشنايي با لوازم جانبي دستگاه هاي فتوكپي و كاربرد آن ها   1-17

         كاست اضافي -  

  - Sorter       

         منگنه زن -  

         سوئيچ -  

        شناسايي اصول نصب و راه اندازي وسايل جانبي دستگاه هاي فتوكپي   2-17

         نصب و راه اندازي كاست اضافي -  

        Sorter نصب و راه اندازي -  

         نصب منگنه زن -  

        يچ كاربري نصب سو-  

  5  2  3  توانايي تشخيص كار دستگاه هاي فتوكپي رنگي   18

        آشنايي با مفهوم رنگ و به وجود آمدن رنگ از تركيب رنگ هاي اصلي  1-18
        آشنايي با دستگاه فتوكپي رنگي و كاربرد آن ها   2-18
        ستگاه هاي فتوكپي رنگي شناسايي اصول تشخيص كار د  3-18

  4  1  3  ين نامه هاي شغلي يتوانايي اجراي قوانين و آ  19

        ين نامه هاي شغلي يآشنايي با مقررات و آ  1-19
        ين نامه هاي شغلي يشناسايي اصول اجراي مقررات و آ  2-19
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي :نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار ، هرست استاندارد تجهيزات ف

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      دستگاه فتوكپي  1
      نقشه دستگاه  2
      وسايل كمك آموزشي   3
      وسايل ايمني و حفاظتي   4
      دستورالعمل   5
      كاغذ   6
      فرآيند كار   7
      دولوپر  8
      ابزارهاي برقكار   9
      كتابچه سرويس   10
      كتابچه بكارگيري دستگاه  11
      تراز  12
      كتابچه راهنماي سرويس و تعميرات  13
      نقشه   14
      قطعات يدكي مصرفي  15
      سنسور  16
      ابزارهاي الكترونيك عمومي   17
      ابزارهاي برقكاري   18
      سيم و سر سيم   19
      آوومتر  20
      دورسنج  21
      سولونوئيد   22
      انواع المپ  23
      انواع آينه   24
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  تعميركار دستگاه هاي فتوكپي :نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      لنز  25
      گريس و روغن   26
      پارچه   27
      ي پاك كننده خالل ها  28
      سيم شارژ  29
      مخزن پودرها  30
      مولتي متر   31
      اسيلوسكوپ  32
      بورد  33
      اسپري   34
      پارچه نرم  35
36  Sorter     
      كاست   37
      منگنه زن  38
      يچ يسو  39

 

  

 


