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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               سیستم های روشنایی و ضد سرقت خودرو ـ 311121
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پدىدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدىرىت برنامه رىزی درسی و تألىف:    
داود نجف زاده نوبر )مؤلف(   ـ کیومرث قاجاریه )ویراستار فنی( ـ حسین داودی )ویراستار ادبی( شناسه افزوده برنامه رىزی وتألىف: 

ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مدىرىت آماده سازی هنری:   
خدیجه محمدی و مریم نصرتی )صفحه آرا( ـ تبسم ممتحنی ) طراح جلد(   ـ داود نجف زاده نوبر) رسام(            شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه ٤ آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 8883١١٦١    ، دورنـگار  : 883٠٩٢٦٦ ،  کـد پستی   : ١٥8٤7٤73٥٩  تلفن  : ٩   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ   کیلومتر ١7 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان٦١ )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشر کتاب های  درسی ایران : تهران                                                ناشر :   

ـ ٤٤٩8٥١٦١،    دورنگار: ٤٤٩8٥١٦٠، صندوق پستی: ١3٩ـ 37٥١٥ تلفن : ٥   
                                         چاپخانه:   شرکت چاپ   و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«

چاپ چهارم ١3٩٩              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور 
نباشید و از  خودتان را برآورده سازید، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل 

اتّکاى به اجانب بپرهیزید.
ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ



P=Power      U= Unit      M=Module  

مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألیف »پودمان هاى مهارت« یا  »کتاب هاى تخصصى شاخه کاردانش«  بر مبناى استانداردهاى 
»مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ى هشتم« صورت گرفته است. براین اساس 
ابتدا توانایى هاى هم خانواده ) Power Harmonic( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى 
هم خانواده به صورت واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده با 

هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است به 

گونه اى که یک سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ى کاردانش« 

چاپ سپارى مى شود.
به طور کلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت ) M1 و M2 و …( و هر پودمان نیز به تعدادى واحد 
کار )U1 و U2 و…( هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى )P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند. به طورى که هنرجویان در 
پایان آموزش واحدهاى کار )مجموع توانایى هاى استاندارد مربوطه( و کلیه پودمان هاى هر استاندارد، تسلط و مهارت 
کافى در بخش نظرى و علمى را به گونه اى کسب خواهند نمود که آمادگى کامل را براى شرکت در آزمون جامع نهایى 

جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.
بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه ى کاردانش و کلیه ى عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى 
مهارتى فعالیت دارند، مى توانند ما را در غناى کیفى پودمان ها که براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است 

رهنمون و یاور باشند.  

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
دفتر تألىف کتاب هاى درسی 

فنى و حرفه اى و کاردانش                
                          



مقدمه
حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالٰى را که از کثرت الطافش بى خبریم و حمدش را با اذن او بر زبان جارى مى سازیم و امر او را اطاعت مى کنیم 

و گرنه ما را توان حمدگویى آن قیوم بى همتا نمى باشد.
پودمان حاضر درمورد پیاده و سوار کردن، سیم کشى،عیب یابى و رفع عیب مدار الکتریکى چراغ هاى بزرگ و کوچک جلو، عقب، خطر، ترمز، 
دنده عقب، راهنما، پارک، چراغ هاى داخل اتاق، فالشر و فندک، قفل مرکزى، سیستم ضد سرقت )دزدگیر(، شیشه باال بر الکتریکى و آیینه هاى جانبى 
خودرو منطبق بر اهداف آموزشى شاخه کاردانش بر مبناى توانایى هاى شماره: 16 و 32 استاندارد مهارت و آموزشى تعمیرکار درجه 2 برق خودرو به 
ـ  8 گروه مکانیک خودرو تألیف شده است که مى تواند عالوه بر هنرجویان شاخه کاردانش براى سایر عالقمندانى که فعالیت هاى  شماره کد 55/42/2/1  ـ
آن ها در ارتباط باسیستم هاى الکتریکى خودرو مى باشد مفید واقع شود. پرسش هاى پیش آزمون به منظور ایجاد انگیزه و عالقمندى و فراهم نمودن بستر 
مناسبى براى یادگیرى و سئواالت آزمون پایانى براى ارزیابى آموخته هاى مخاطبین طراحى و در ابتدا و انتهاى هرواحد کار آورده شده است بدیهى است 

که بیان نکته نظرها و رهنمودهاى تمامى عزیزانى که درامر توسعه ى آموزش هاى مهارتى فعالیت دارند چراغ راه مؤلف خواهد بود.

با تشکر ــ مؤلف



همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
پىشنهادها و نظرات خود را در بارۀ محتواى اىن کتاب به نشانى تهرانـ  
صندوق پستى شمارۀ   4874/15 دفتر تألىف کتاب هاى درسی فنى و حرفه اى 

و کاردانش ، ارسال فرماىىد.
info@tvoccd.sch.ir پىام نگار )اىمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب ساىت( 



فهرست

عنوان
2 واحد کار اّول 
5 پىش آزمون ) 1( 

10 1ــ1ــ آشنایى  با چراغ هاى سیستم روشنایى خودروهاى سوارى 
11 2ــ1ــ چراغ هاى روشنایى روى بدنه ى خودرو 
11 1ــ2ــ1ــ چراغ هاى بزرگ جلو   
14 2ــ2ــ1ــ چراغ هاى مه شکن روى سپر   
14 3ــ2ــ1ــ چراغ هاى خطر   
15 4ــ2ــ1ــ چراغ هاى ترمز   
16 5ــ2ــ1ــ چراغ هاى دنده عقب   
16 6  ــ2ــ1ــ چراغ هاى راهنما   
17 7   ــ2ــ1ــ چراغ هاى پالک خودرو   
17 8 ــ2ــ1ــ چراغ هاى جانبى )پارک(   
18 3ــ1ــ آشنایى با انواع المپ هاى مورد استفاده در چراغ هاى خودرو 
23 4ــ1ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن چراغ هاى روشنایى روى بدنه ى خودرو و تعویض المپ هاى آن 

5  ــ1ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن چراغ هاى راهنما، ترمز، خطر، دنده عقب و پالک خودرو و تعویض 
28            المپ آن ها 



34 6  ــ1ــ آشنایى با سوئیچ هاى مدار روشنایى چراغ هاى روى بدنه 
39 7ــ1ــ روش پیاده و سوار کردن سوئیچ چراغ هاى بزرگ نصب شده در روى پانل جلوى راننده 
41 8  ــ1ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سوئیچ چراغ هاى روشنایى و آزمایش آن ها 
48 9ــ1ــ نقشه مدار الکتریکى چراغ هاى روشنایى خودرو 
49 10ــ1ــ آشنایى با انواع فیوز و جعبه فیوز 
51 1ــ10ــ1ــ آزمایش و عیب یابى فیوز و جعبه فیوز   
52 2ــ10ــ1ــ آزمایش سالم بودن پایه هاى جعبه فیوز   
53 11ــ1ــ آفتامات چراغ هاى بزرگ و کاربرد آن 
54 12ــ1ــ اتوماتیک راهنما 
55 1ــ12ــ1ــ آزمایش اتوماتیک راهنما   
57 13ــ1ــ اصول سیم کشى مدار روشنایى و رعایت نکات ایمنى 
60 14ــ1ــ دستورالعمل آزمایش و عیب یابى و رفع عیب مدار چراغ هاى روشنایى روى بدنه خودرو 
65 15ــ1ــ دستگاه تنظیم نور چراغ هاى بزرگ 
69 ـ  15ــ1ــ دستورالعمل تنظیم چراغ هاى بزرگ جلو  1ـ  
72 16ــ1ــ مدار فالشر 
74 1ــ16ــ1ــ مدار الکتریکى و عملکرد فالشر   
75 2ــ16ــ1ــ دستورالعمل آزمایش و عیب یابى اجزاى مدار الکتریکى فالشر    
77 17ــ1ــ مراحل عیب یابى چراغ هاى روى بدنه خودرو 
82 18ــ1ــ چراغ هاى داخل اتاق خودرو 
82 19ــ1ــ چراغ نقشه خوانى )سقف( 
83 1ــ19ــ1ــ سوئیچ الى درب   
84 2ــ19ــ1ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن و عیب یابى مدار چراغ سقف   
87 20ــ1ــ چراغ جعبه داشبورد 
88 21ــ1ــ چراغ هاى اخطار ترمزدستى، ترمز، لنت ترمز و باز بودن درب خودرو 
88 1ــ21ــ1ــ چراغ اخطار ترمزدستى   
89 2ــ21ــ1ــ چراغ اخطار ترمز   
89 3ــ21ــ1ــ چراغ اخطار لنت ترمز   
90 4ــ21ــ1ــ دستورالعمل عیب یابى مدار الکتریکى چراغ هاى اخطار سیستم ترمز   
92 5   ــ21ــ1ــ چراغ اخطار باز بودن درب ها   
93 22ــ1ــ چراغ صندوق عقب 
94 1ــ22ــ1ــ دستورالعمل آزمایش و عیب یابى مدار چراغ صندوق عقب   
95 23ــ1ــ فندک خودرو 



98 1ــ23ــ1ــ مدار الکتریکى فندک   
98 2ــ23ــ1ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن، آزمایش و عیب یابى مدار الکتریکى فندک   

101 24ــ1ــ سیم کشى مدار روشنایى 
104 ــ آزمون پاىانى ) 1( 
110 ــ واحد کار دّوم 
112 ــ پىش آزمون ) 2( 
119 1ــ2ــ سیستم قفل مرکزى خودرو 
120 2ــ2ــ اجزاى مدار قفل مرکزى و وظیفه ى آن ها 
120 1ــ2ــ2ــ واحد کنترل الکترونیکى   
121 2ــ2ــ2ــ ریموت کنترل یا فرستنده دستى   
121 3ــ2ــ2ــ عملگر یا پمپ الکتریکى   
122 4ــ2ــ2ــ میله هاى رابط   
123 5  ــ2ــ2ــ بست اتصال عملگر به بدنه ى خودرو   
123 6   ــ2ــ2ــ دسته ى سیم هاى مدار الکتریکى   
124 7ــ2ــ2ــ بست اتصال میله ى رابط   
124 3ــ2ــ ساختمان و طرز کار عملگر )پمپ الکتریکى( 
126 4ــ2ــ مدار الکتریکى قفل مرکزى 
127 5  ــ2ــ اصول نصب عملگر سیستم قفل مرکزى 
130 6  ــ2ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزى و عیب یابى آن 
136 7ــ2ــ سیم کشى سیستم قفل مرکزى 
137 8  ــ2ــ آشنایى با سیستم هاى حفاظت خودرو )ضدسرقت(، انواع و کاربرد آن ها 
143 9ــ2ــ مدار الکتریکى سیستم ضدسرقت )دزدگیر( 
144 10ــ2ــ تشریح مدار الکتریکى دزدگیر 
146 11ــ2ــ دستورالعمل نصب سیستم ایمنى )دزدگیر( خودرو 
154 12ــ2ــ شیشه باالبر الکتریکى 
154 13ــ2ــ ساختمان و اجزاى تشکیل دهنده ى سیستم شیشه باالبر الکتریکى 
156 14ــ2ــ طرز کار سیستم شیشه باالبر الکتریکى 
158 15ــ2ــ مدار الکتریکى شیشه باالبر 
158 16ــ2ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سیستم شیشه باالبر الکتریکى 
164 17ــ2ــ اجزاى گیربکس تعدیل دور شیشه باالبر 
166 18ــ2ــ سوئیچ شیشه باالبر الکتریکى 
168 ـ  18ــ2ــ عملکرد سوئیچ شیشه باالبر  1ـ  



170 19ــ2ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سوئیچ شیشه باالبر و آزمایش و عیب یابى مدار الکتریکى آن 
175 20ــ2ــ آئینه هاى جانبى خودرو )نوع الکتریکى( 
176 1ــ20ــ2ــ ساختمان آئینه هاى جانبى   
177 2ــ20ــ2ــ طرز کار آئینه جانبى   
178 21ــ2ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن آئینه هاى جانبى خودرو 
183 22ــ2ــ مدار الکتریکى آئینه هاى جانبى 
183 23ــ2ــ سوئیچ آئینه هاى جانبى 
184 1ــ23ــ2ــ دستورالعمل پیاده و سوار کردن سوئیچ آئینه هاى جانبى خودرو   
186 2ــ23ــ2ــ دستورالعمل آزمایش و عیب یابى مدار الکتریکى آئینه هاى جانبى خودرو   
190 ــ آزمون پاىانى ) 2( 


