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شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد و احتياجات 
كشور خودتان را برآورده ســازيد، از نيروي انساني ايماني خودتان 

غافل نباشيد و از اتكاي به اجانب بپرهيزيد.
امام خميني »قدس سّره الشريف«





پيشگفتار مؤلف

حمد و ســپاس خداوند تبارك و تعالي را كه از كثرت الطافش بي خبريم و حمدش را با اذن او بر زبان 
جاري مي سازيم و امر او را اطاعت مي كنيم وگرنه ما را توان حمدگويي آن قيوم بي همتا نيست.

كتاب كارگاه مولد قدرت )2( در راســتاي برنامۀ درسي رشتۀ مكانيك خودرو با هدف به روز رساني 
محتواي برنامۀ درسي و با توجه به تغييرات تكنولوژي در حوزۀ مكانيك خودرو تأليف گرديده است.

اميد اســت كه كليۀ عالقه مندان به آموزش هــاي فني و حرفه اي و هنرآموزان محتــرم با ارائۀ نقطه 
نظرهاي سازندۀ خود اثرگذار در تأمين اهداف آموزشي بوده و چراغ راه مؤلف باشند.

مؤلف
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