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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

پودمان 

خودرو
بخش  های  و  خودرو  با  شما  پودمان  این  در 
پودمان  این  پایان  در  می شوید.  آشنا  آن  مختلف 
قادر خواهید بود بازدید های مربوط به خودرو را 
طول  افزایش  به  مربوط  روش های  و  دهید  انجام 
مصرف  در  صرفه جویی   و  خودرو  کارکرد  عمر 
و  منظم  بازدید های  کنید.  شناسایی  را  سوخت 
تا  می  تواند  فنی  معاینه  انجام  و  خودرو  دور ه ای 
حد زیادی مصرف سوخت خودرو را کاهش دهد 

و در پاکیزگی محیط زیست مؤثر است.

 کـارگــروهـی، مسئولیت پذیری، مــدیریت منابع، اخالق 
حرفه ای؛

 بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ؛
 بررسی سطح مایع ترمز؛

 بررسی سطح روغن موتور؛
 بررسی سطح مایع باتری؛

 بررسی سطح مایع شیشه شوی؛
 بررسی فرسایش و باد تایر؛

 تعویض فیوز خودرو؛
 تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار. 
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سیستممولدقدرتبدنهخودرو

سیستمایمنی

سیستمترمز

سیستمانتقالقدرت
شاسیخودرو

سیستمتعلیق

سیستمالکترونیکی

سیستمفرمان

شکل١ــ8ــبخشهایمختلفخودرو

نقش خودرو در زندگی امروزی
آیا تا به حال به نقش خودرو در زندگی فکر کرد ه اید؟ آیا می دانید در حدود هفده میلیون خودرو در کشور تردد می کند؟ سرعت 
باالی زندگی انساِن امروزی و نیاز او به وسیله ای برای تردد سریع تر و راحت تر باعث گردیده، خودرو به عنوان جزئی انکارناپذیر از 
جامعه تبدیل شود. هر سال میلیون ها خودرو در جهان تولید می شود و بخش اعظمی  از سوخت فسیلی توسط خودرو ها مصرف 

می  شود. لذا شناخت خودرو و استفاده صحیح از آن می  تواند کمک زیادی به اقتصاد خانواده و کشور نماید.

معرفی قسمت  های مختلف خودرو
 خودرو مجموعه ای از چندین سیستم مختلف است که با نظم خاص کنار هم قرار گرفته و هدف معینی را دنبال می  کنند. در 

ـ  8 بخش های اصلی یک خودرو نشان داده شده است. شکل1ـ

  فیلم تاریخچٔه خودرو و معرفی بخش های مختلف خودرو  در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم آورده شده است.
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شکل2ــ8ــنمونهصفحاتازدفترچۀراهنمایاستفادهونگهداریازخودرو

دفترچۀراهنمایاستفادهونگهداریازخودرو:معموالً وقتی وسیلٔه جدیدی برای خود تهیه می  کنید، همراه آن دفترچه ای 
برای راهنمایی شما وجود دارد، که الزم است قبل از استفاده، ابتدا دفترچٔه آن را مطالعه کنید. خودرو نیز به عنوان یک    وسیلٔه نقلیه 
دارای دفترچٔه راهنمایی است که برای آگاهی از نحؤه استفادٔه بهینه از خودرو  تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، نحوه عملکرد و 
نگه داری آن است.دفترچٔه راهنما به کاربران کمک می کند که به راحتی از خودرو استفاده نمایند و با رعایت و انجام دستور العمل های 

نگه داری آن، ضمن افزایش طول عمر کاربری خودرو، موجب حفاظت از خودرو و سرنشینان آن و کاهش مصرف سوخت می شود.

فیلم بازدید های دور ه ای خودرو  و نکات ایمنی آن ها در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم آورده شده است. پس از مشاهده 
آن ها، کار های کالسی را انجام دهید.

بازدید های دور ه ای خودرو
به منظور افزایش طول عمر خودرو، کاهش استهالک قطعات، جلوگیری از خرابی  های ناگهانی و ایمنی راننده و سرنشینان، 
انجام بازدید های دوره ای در فواصل زمانی مشخص، الزم و ضروری است. قبل از انجام بازدید های دوره ای حتماً دفترچٔه راهنمای 
استفاده و نگه داری از خودروی خود را مطالعه کنید، چرا که هر خودرویی دستورالعمل نگه داری و استفاده منحصر به فرد خود را 

دارد. در ادامه مهم ترین بازدید های دور ه ای خودرو آورده شده است.

بــروشاستفادۀصحیحازبخشهایمختلفخودروالفــمعرفیخودرووبخشهایمختلفآن

دــاطالعاتفنیخودروجــدستورالعملهاینگهداریازخودرو
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 کار کالسی

بررسیسطحمایعخنککنندۀموتور:سطح مایع خنک کنندٔه موتور را به صورت دور ه ای و براساس دستورالعمل دفترچه 
ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم  راهنمای خودرو کنترل کنید. روش بررسی سطح مایع خنک کنندٔه موتور در شکل 3ـ

روندنماِی فرایند بررسی سطح مایع خنک کنندٔه موتوِر خودرو، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

    نکات ایمنى

بازنکنید!زیرا دِررادیاتوررا بودنموتورهرگز درهنگامگرم  •
ـ8(. خطرپاشیدنآبجوشوسوختگیشدیدوجوددارد)شکل4ـ

• دِرمخزنانبساطماننددِررادیاتوراستوهرگزهنگامگرمبودن
موتورنبایدبازشود.

• بهتراستهمیشهدرخودرویکظرفحاویآبوجودداشتهباشد.

شکل3ــ8ــروشبررسیسطحمایعخنککنندهموتور

کنید. خاموش را خودرو ــ الف
مطمئنشویدترمزدستیخودرودر

حالتکشیدهباشد.

و کنید بـاز را خـودرو مـوتور دِر ــ ب
شود. خنک خودرو موتور دهید اجازه
مطمئن رادیاتور آب دمای بودن پایین از

شوید.

یاپــدِررادیاتوررابازکنید.  نسوز دستکش از کار این برای ــ ت
پارچهاستفادهکنید.

ثــدِررادیاتوررابـهآرامیاز
محلخودبردارید.

جــدربـرخـیازخـودروهامـایع
منبع طـریق از بـایـد خنککننده

انبساطاضافهشود.

چــمایعخنککننده،کـهترکیبیاز
آبوضدیخاست،رادرونرادیاتور

یامنبعانبساطبریزید.

نــمــودنمــایع حــپسازاضافــه
خنککننده،بهسطحمایعدررادیاتوریا

منبعانبساطتوجهکنید.

تحقیق کنید

در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در خصوص مایع خنک کنندٔه موتور و ویژگی های آن، تحقیق 
کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.

شکل4ــ8ــدِررادیاتور
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 کار کالسی

بررسیسطحمایعترمز:جهت افزودن مایع ترمز الزم است به دستورالعمل 
کارخانٔه سازنده در خصوص نوع مایع ترمز و خط ارتفاع مجاز مخزن، توجه شود. 

ـ  8(. در اکثر خودرو  ها، نوع مایع ترمز روی دِر مخزن نوشته شده است )شکل5ـ
گروه خود،  در  است.  آمده  ـ  8  6ـ در شکل  ترمز  مایع  بررسی سطح  روش 
پس از ترسیم روندنماِی فرایند بررسی سطح مایع ترمز، تحت نظارت دبیر این کار را 

   انجام دهید.

  نکات ایمنى

• مایعترمزیکمادۀسمیاست،بنابراینازتماسدستباآنجلوگیریکنید.
• ریختنمایعترمزرویبدنۀخودروباعثازبینرفتنرنگخواهدشد.

• درهنگامافزودنمایعترمز،حتمًابهرنگمایعترمزموجوددرمخزنتوجهکنید.زیراترکیبدومایعترمز
مختلف،باعثفرسایشقطعاتسیستمترمزخودرومیگردد.

   
 حفظ محیط زیست  

• مایع ترمز خودرو یک مادهٔ شیمیایی و آالیندٔه محیط زیست می  باشد. پس هرگز آن را در محیط زیست پخش نکنید.

ـ8ــمخزنمایعترمز شکل5ـ

پــدِرمخزِنمایعترمزرابازکنید.بــدِرموتوِرخودرورابازکنید.الفــخودرورادرسطحبدونشیبپارککنید.

تــباتوجهبهدستورالعملخودرو،مایع
ترمزمناسبراانتخابکنید.

ثــباتوجهبهسطحمخزن،مایعترمزرادر
مخزنبریزید.

جــدِرمخزنمایعترمزراببندیدواطراف
آنراتمیزکنید.

ـ8ــروشبررسیسطحمایعترمز شکل6ـ
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 کار کالسی

بررسیسطحروغنموتور:الزم است روغن موتور خودرو به صورت دوره ای و براساس دستورالعمل دفترچه راهنمای 
خودرو بررسی شود. به ویژه قبل از هر سفر طوالنی توصیه می  شود این بررسی حتماً انجام شود.

ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنماِی فرایند بررسی سطح  روش بررسی سطح روغن موتور خودرو در شکل7ـ
    روغن موتور، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

الفــخودرورادرسطحبدونشیب
پارککنید.

پــمیلۀاندازهگیرروغنموتوررابــدِرموتوررابازکنید.
بیرونبکشید.

ـباپارچهمیلهراتمیزکنیدودوبارهدر تـ
محلخودقراردهید.

ـمیلۀاندازهگیرروغنموتوررامجددًا ثـ
روی شاخص به توجه با و کشیده بیرون

میله،مقدارروغنموتورراکنترلکنید.

جــدرصورتکمبودنروغنموتور،
درپوشمخزنروغنموتوررابازکنید.

چــبهمقدارموردنیاز،روغنبهموتور
اضافهکنید.

را موتور روغن اندازهگیر میلۀ ــ ح
مجددًاکنترلکنید.

ـ8ــروشبررسیسطحروغنموتور شکل7ـ

 نکات ایمنى   
• کمبودروغنموتورصدماتشدیدیبهموتورخودروواردمینماید.

• ازتماسمستقیمدستباروغنموتوربپرهیزید. 
 

 حفظ محیط زیست    
• روغن موتور خودرو یک مادٔه شیمیایی و آالیندٔه محیط زیست می  باشد. 
باید پس از تعویض روغن موتور خودرو، روغن مستعمل را در ظروف مخصوص 

ـ  8(. جمع آوری کنید )شکل8  ـ
از استفاده در محیط  تنظیف و قوطی روغن استفاده شده را پس  پارچه  های   •

   ر ها نکنید و آن ها را در سطل زباله بیندازید.
ـ8ــمخزنجمعآوریروغنموتور شکل8ـ
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 کار کالسی

بررسیسطحمایعباتری:یکی از بازدید های مهم در خودرو، بررسی سطح مایع باتری 
ـ اسیدی است. طی بازدید ارتفاع مایع باتری، در صورت کم بودن مایع، فقط  در باتری های سربیـ 
از آب مقطر استفاده کنید و آن را داخل خانه های باتری بریزید. باتری  های موسوم به سیلد1 نیازی 
به افزودن مایع باتری ندارند و جهت اطالع از سالمت باتری باید به رنگ چشمی  آن توجه نمود. 

ـ  8 یک باتری خودرو نشان داده شده است. رنگ سبز نشانه سالمت باتری است. در شکل 9ـ
ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از  روش بررسی سطح مایع باتری خودرو در شکل 10ـ

ترسیم روندنماِی فرایند بررسی سطح مایع باتری، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

     نکات ایمنى

و ازعینک باتری با تماس از قبل بسیارخطرناکیاست. مادۀ باتری مایع  •
ـ8(. دستکشمحافظاستفادهکنید)شکل١١ـ

باتریبررویرنگخودروریختهنشود،زیرابه مراقبباشیدمایعدرون  •
دلیلاسیدیبودن،باعثخوردهشدنرنگخودرومیشود.

• هنگامکارباباتری،برایجلوگیریازایجادجرقه،ازقراردادنقطعاتفلزی
رویباتریخودداریکنید.

  • ازقراردادنباتریدرمجاورتشعلهخوددارینمایید.

ـ8ــباتریخودرو شکل9ـ

ـ8ــلوازمایمنی شکل١١ـ

ـ8ــروشبررسیسطحمایعباتری شکل١0ـ

ـمحلباتریخودرورامشخصکنید. بــبهسطحمایعباتری،باتوجهبهالفـ
شاخصها،توجهکنید.

پــدرصورتکمبودنسطحمایعباتری،
باپارچۀتنظیفسطحآنراتمیزکنید.

باتری تــدرپوشخانههای
رابازکنید.

جــَدِرخانههایباتریراببندیدوسطحثــبهباتریآبمقطراضافهکنید.
باتریرامجددًاتمیزکنید.

باتری سالمت سیلد باتری در ــ چ
براساسسهنوعرنگمشخصمیشود.

نشانۀشارژبودن ــرنگسبزچشمی، ح
باتریاست.

Sealed Lead Acid ــ1
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      کار کالسی

سطحمایعمخزنشیشهشوی: در هر خودرو مخزن مایع جهت شست وشوی 
شیشه های جلو و بعضاً عقب خودرو وجود دارد که الزم است مقدار مایع آن طی بازدید های 

ـ  8(. دور ه ای کنترل شود )شکل12ـ
وجود  یخ زدگـی  امکان  زمستان  در  کـه  چرا  نیست  آب  فقط  شست و شو  مایع 
ـ  8   شکــل  13ـ در  خـــودرو  شیشه شوی  مـخـزن  مــایع  سطح  بــررسی  دارد.روش 
مخزن مـایع  بررسی  فــرایند  روندنماِی  تـرسیم  از  پس  خـود،  گـروه  در  است.   آمده 

   شیشه شوی، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

     نکته ایمنى
• مایعشیشهشوییکمادهشیمیاییاست.مراقبباشیدباچشمشما

تماسنداشتهباشد.       
    

خودرو  آمپر  پشت  هشدار دهنده  عالئم  خودرو: هشداردهنده چراغهای
با آن آشنا باشد. خودرو های قدیمی  تنها  باید  از ملزوماتی است که هر کاربر خودرو 
چند چراغ هشدار دهنده داشتند، اما به مرور زمان و با پیشرفته تر شدن خودرو ها، این 
عالئم نیز افزایش یافته است. برای آشنایی با عالئم هشداردهنده هر خودرو، به دفترچه 

    ـ   8(. راهنمای آن مراجعه کنید )شکل14ـ

ـ8ــمخزنمایعشیشهشوی شکل١2ـ

الفــخودروراپارککنیدوترمزدستیرا
بکشید.

پــدِرمخزنشیشهشویرابازکنید.بــدِرموتوررابازکنید.

جــدِرموتورراببندید.ثــدِرمخزنشیشهشویراببندید.تــمایعشیشهشویراداخلمخزنبریزید.

ـ8ــروشبررسیسطحمایعشیشهشوی شکل١3ـ

ـ8ــچراغهایهشداردهندهخودرو شکل١4ـ
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   عالئم هشدار دهنده خودرو در نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم به طور کامل توضیح داده شد ه اند.   
   

پرسش
در صورت روشن شدن چراغ  هشدار عیب موتور در هنگام رانندگی، چه باید کرد؟

 کار کالسی

تعویضفیوزخودرو: اگر بوق و راهنمای خودرو شما از کار بیفتد یا بقیه سیستم  های برقی خودرو شما کار نکند، در اکثر 

   نکات ایمنى

• قبلازآنکهدِرجعبهفیوزرابازکنید،ازخاموشبودنخودرومطمئنشوید. 
• فیوزجدیدبایدازنظرآمپربافیوزسوختهمطابقتداشتهباشد.

• اگرفیوزتعویضیمجددًابسوزد،نشاندهندهوجودعیبدرسیستمالکتریکیخودرواست،بنابراینبرایرفع
مشکلبهیکتعمیرگاهمجازمراجعهکنید.

     
    کار کالسی

فشاربادتایرها:باد تایر های خودرو باید هر ماه یک بار، زمانی که تایر ها خنک هستند، بررسی شود. کم بودن باد تایر باعث 
کاهش عمر تایر و افزایش مصرف سوخت خواهد شد. مقدار فشار باد تایر ها باید طبق دستورالعمل کارخانٔه سازندٔه خودرو، که در 

دفترچه راهنمای هر خودرو آمده است تنظیم شود.

موارد دلیل آن می تواند سوختن فیوز   باشد و 
شما به راحتی می  توانید با کمترین هزینه، فیوز 
سوخته را تعویض کنید. برای آگاهی از محل 
راهنمای  دفترچه  به  باید  خودرو  فیوز  جعبه 
معمول  به طور  اما  کنید،  مراجعه  خودرویتان 
جعبه فیوز خودرو ها در سمت چپ راننده و 

زیر داشبورد است.
در  خودرو  فیوز  تعویض  روش 
خود،  گروه  در  است.  آمده  ـ  8  شکل   15ـ
از ترسیم روندنماِی فرایند تعویض فیوز  پس 
انجام  را  کار  این  دبیر  نظارت  خودرو، تحت 

دهید.

الفــسوئیچخودروراببندید
وهمهتجهیزاتبرقیراخاموش

کنید.

بــبااستفادهازدفترچه
راهنمایخودرومحلجعبه

فیوزراپیداکنید.

پــدِرجعبهفیوزرابازکنید.

ـبااستفادهازانبرمخصوص، تـ
فیوزمعیوبراخارجکنید.

ثــفیوزسوختهازقطعبودن
تشخیص قابل آن داخل سیم

است.

جــفیوزسوختهرابایک
ظرفیت هم و مشابه فیوز

تعویضکنید.

ـ8ــروشتعویضفیوزخودرو شکل١5ـ
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عمقآجالستیک

ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنماِی فرایند تنظیم     روش بررسی و تنظیم فشار باد تایر خودرو در شکل16ـ
فشار باد تایر خودرو، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

باالیی  اهمیت  از  نیز  خودرو  تایر  ظاهری  شکل  بررسی 
در چندین  که  دارای عالمت هایی هستند  تایر ها  است.  برخوردار 
نقطه روی محیط تایر بین آج ها قرار گرفته اند. هنگامی  که عمق آج 
تایر از حد استاندارد کمتر باشد، باید جهت تعویض آن اقدام نمود 

ـ  8(.   )شکل17ـ

  نکات ایمنى

باتایرهایساییدهشده،پارهوفرسودهرانندگی هرگز  •
ـ8(. نکنید)شکل١8ـ

• تایرهایکمبادبهسرعتساییدهمیشوندکهمیتواند
ـ8(. برایایمنیسرنشینانخطرناکباشد)شکل١9ـ

• مواظبباشیدمیزانفشاربادتایرهاازحدمجازباالتر
نباشدزیراخطرآفریناست.

• حتماًتاریخانقضایتایرهاراموردبررسیقراردهید.

فشارالفــدرپوشسوپاپبادچرخرابازکنید. مـقـدار ازفشارسنج، استفاده بــا ــ ب
چرخهارااندازهبگیرید.

با تایر، باد فشار بودن کم صورت در ــ پ
استفادهازدستگاهکمپرس،آنرابادکنید.

تــتـایرهارامطابــقبــااستاندارددفترچه
راهنمایخودروبادکنید.

ثــدرحینبادکردنتایر،میزانفشاربادتایر
رامرتبًااندازهگیریکنید.

ـپسازتنظیمفشاربادتایر،درپوشسوپاپ جـ
بادچرخراببندید.

ـ8ــروشتنظیمفشاربادتایر شکل١6ـ

ـ8ــآجالستیک شکل١7ـ

ـ8ــتایرساییدهشده شکل١8ـ

ـ8ــتایرکمباد شکل١9ـ
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 حفظ محیط زیست


•  رانندگی با الستیک کم باد باعث افزایش مصرف سوخت و در نتیجه افزایش آلودگی هوا می شود.   

  کار کالسی

تعویضچرخپنچرخودرو:یکی از مسائلی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد، پنچر شدن چرخ خودرو است. به همین 
منظور تمام خودرو ها دارای چرخ زاپاس اند تا در چنین مواقعی بتوان چرخ پنچر را تعویض نمود.

ـ  8 عمل کنید.  برای تعویض چرخ پنچر خودرو، طبق مراحل شکل 20ـ

     نکات ایمنى
•  درصورتتوقفدرکنارجاده،حتمًادرفاصلهمطمئن،ازمثلث
ـ8(. اعالمخطربرایهشداربهرانندگانمسیراستفادهشود)شکل2١ـ
بهرفع نسبت اولینفرصت در پنچر، تعویضچرخ از پس   •

عیبآناقدامشود.
جهتاطمینانازعدمحرکتخورودرهنگامتعویضچرخ  •

پنچرازابزارمهارچرخاستفادهکنید.

و کنید خاموش را خودرو ــ الف
ترمزدستیرابکشید.

بــآچارچرخوجکباالبرخودرورا
آمادهکنید.

پــچرخزاپاسراازمحلخوددر
خودروخارجکنید.

تــجکرادرمحلمناسب،زیرخودرو
قراردهیدولیخودروراباالنبرید.

ثــبااستفادهازآچارچرخ،پیچهای
چرخراشلکنید.

جک از استفاده با را خودور ــ ج
بهآرامیباالببرید.

چرخ و کنید باز را پنچر چرخ ــ چ
زاپاسراجایآنقراردهید.

را خودرو و ببندید را چرخ پیچهای ــ ح
را پیچها سپس بیاورید. پایین بهآرامی

بهصورتضربدریمحکمکنید.

ـ8ــروشتعویضچرخپنچر شکل20ـ

ـ8ــمثلثاعالمخطر شکل2١ـ
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 کار کالسی

بستنزنجیرچرخ: یکی از مواردی که رانندگان خودرو معموالً نسبت به آن 
هنگام  به  به خصوص  و  زنجیر چرخ است. در زمستان  از  استفاده  نحؤه  بی توجه اند 
بارش برف، وجود زنجیر چرخ در سفر های برون شهری بسیار ضروری است. به دلیل 
کاربرِد کم زنجیر چرخ در طول سال، بسیاری از رانندگان خودرو نحؤه نصب زنجیر 

چرخ را نمی  دانند.
ـ  8 آمده است. در گروه خود،  روش نصب زنجیر چرخ خودرو در شکل 22ـ
پس از ترسیم روندنماِی فرایند بستن زنجیر چرخ، تحت نظارت دبیر این کار را انجام 

دهید.
الفــزنجیرچرخرابهصورتکامالًبازدرجلو
یاعقبچرخخودروپهنکنید)آجیخشکنبایدرو

بهپایینباشد(.

بــخودروراحرکتدهیدبهطوریکهچرخ
خودروکامالًبررویزنجیرقراربگیرد.

بررویچرخقرار ــجلووعقبزنجیررا پ
دهیدوبستهایآنراببندید.

ازآچارمخصوص،بستهای بااستفاده ــ ت
زنجیررامحکمکنید.

ـ8ــروشبستنزنجیرچرخ شکل22ـ

  نکته ایمنى

نمایید،زیرااحتماللغزشخودرو درجادههایبرفی،بهخصوصدرکوهستان،حتمًااززنجیرچرخاستفاده  •
   ـ8(. بسیارزیاداست)شکل23ـ

ـ8ــاستفادهاززنجیرچرخ شکل23ـ
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   کار غیر کالسی

معاینهفنیخودرو: بازدید و معاینه فنی خودرو به صورت دوره ای و منظم، عالوه بر افزایش ایمنی خودرو و کاهش مصرف 
سوخت، می  تواند تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

ـ  8 می  باشد. پس از ترسیم روندنماِی فرایند معاینه فنی خودرو، به همراه       معاینه فنی هر خودرو شامل مراحل شکل 24ـ
بزرگ تر های خود جهت انجام معاینه فنی به مراکز مجاز مراجعه کنید.

 حفظ محیط زیست

• ایمنی، هوای پاک و کاهش مصرف سوخت از مزایای معاینه فنی به موقع خودرو است. 

ـ8ــمراحلمعاینهفنی شکل24ـ

2ــبررسیظاهری١ــثبتاطالعات
3ــآزمونآالیندههای

خروجی

4ــآزمونلغزش

5ــآزمونکمکفنر

6ــآزمونترمز

7ــآزموناهرمبندی

8ــآزمونچراغهای
جلو

9ــصدورکارت
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 جدول خودارزیابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

 شایستگی های فنی1
و پایه در

ـ  15پودمان الگوریتم 0ـ

ـ  35پودمان خودرو2 0ـ

ـ 10مدیریت منابع3 0ـ

ـ  5کار گروهی4 0ـ

ـ  5نوآوری و خالقیت5 0ـ

ـ  5فناوری اطالعات و ارتباطات6 0ـ

ـ  25کیفیت  خدمات ارائه شده7 0ـ

.… = Xجمع نمره از 100

محاسبٔه نمره برحسب 20
X__
5    =….

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
                 قبول                

                  غیر قابل قبول   

الهام از آفریده های خداوند
خودروی ساخت برای صندوقی ماهی از گرفتن الگو
یک شرکت خودروسازی برای آنکه خودرویی طراحی کند،  پیشرفته:
دربارٔه  باشد،  داشته  سرنشینان  برای  کافی  هم جای  و  باشد  سریع  هم  که 
کوسه ها، پنگوئن ها و دلفین ها تحقیق می کرد. اما مشکل این بود که شکل 
آن ها جای کافی برای طراحی فضای داخلی خودرو را نداشت. سرانجام 
پژوهشگران متوجه نوعی ماهی ساکن آب های گرم اقیانوسی، به نام ماهی 
صندوقی شدند که هم سرعت زیادی داشت و هم شکل آن دارای فضای 
کافی بود. این ماهی الگوی مناسبی برای طراحی و ساخت یک خودروی 

پیشرفته شد.
ـ8ــالهامازطبیعت شکل25ـ

الفــماهیصندوقی

بــخودرویپیشرفته


