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شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور 
خودتان را برآورده سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اتّکاى 

به اجانب بپرهىزىد. 
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           سخنی با هنرجوىان

امروزه کاهش مصرف سوخت و آالىنده های زىست محىطی، افزاىش پاىداری خودرو، افزاىش راحتی سرنشىن و افزاىش سطح 
اىمنی و امنىت خودرو از مهم ترىن اهداف طراحان و پژوهشگران حوزٔه خودروهاست در اىن بىن نقش سىستم های انتقال قدرت، هداىت 
و کنترِل شاسی و بدنٔه خودرو بی بدىل است از اىن رو دستىابی به سطحی پرمحتوا از دانش فنی بخش های مختلف سىستم های مذکور، 

اولىن گام اساسی به منظور نىل به سطوح باالتر فناوری های در حال پىشرفت اىن سىستم هاست
مجموعٔه حاضر با هدف اىجاد بستری مناسب جهت دستىابی به دانش فنی پاىٔه سىستم های انتقال قدرت، هداىت و کنترِل شاسی و 
بدنٔه خودرو تألىف شده است به طوری که هنرجو با مطالعٔه اىن کتاب با مبانی اساسی سىستم های مذکور آشنا می گردد اىن موضوع سبب 
خواهد شد تا ذهن هنرجو برای کسب اطالعات مربوط به فناوری های پىشرفتٔه سىستم های مذکور آمادگی الزم را پىدا کند و عالوه بر آن 
هنرجو بتواند با تکىه بر اىن دانش فنی، در حوزٔه خدمات فنی خودرو و مشاغل مرتبط، به عنوان ىکی از مشاغل پر رونق و مهم در دنىای 

صنعتی امروز، نقش مؤثر، علمی و منظمی اىفا نماىد
برای نىل به اىن مهم، مجموعٔه حاضر در دو بخش سىستم انتقال قدرت و سىستم های هداىت و کنترل و مجموعاً در ىازده فصل 
چىدمان شده است در فصل اول کلىات سىستم انتقال قدرت، در فصل دوم مکانىزم کالچ، در فصل سوم جعبه دنده، در فصل چهارم 
مىل گاردان و مجموعٔه »گردانندٔه نهاىی و دىفرانسىل«، در فصل پنجم جعبه دندٔه اتوماتىک، در فصل ششم شاسی، بدنه و رنگ، در فصل 
هفتم سىستم تعلىق، در فصل هشتم سىستم فرمان، در فصل نهم سىستم ترمز، در فصل دهم تاىر و در فصل ىازدهم سىستم های اىمنی 

خودرو مورد بررسی قرار گرفته است 
لذا توصىه می شود هنرجوىان عزىز، که سرماىه های اصلی کشورند، با توکل به خداوند متعال و با صبر و حوصله، مندرجات اىن 
مجموعه را به صورت کامل و دقىق مطالعه کنند تا از مطالب ارائه شده، درکی عمىق حاصل گردد و زمىنٔه موفقىت های آتی آنان فراهم 
شود از تمامی هنرآموزان پرتالش و عزىز نىز تقاضا می شود با عناىت خاص، مؤلفىن را از معاىب و نارساىی های موجود در کتاب، که 

ممکن است از نظر دور مانده باشد، مطلع گردانند
مؤلفىن
زمستان 1392
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