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واحد یادگیری  معاینه فنی وسیله نقلیه

جدول بودجه بندی

واحدجلسه
رئوس محتوافصل یادگیری

زمان)ساعت(

عملینظری

1

كنترل 
ايمني

وسايل 
نقليه

جاده ای

1لزوم آشنايی با ايمنی وسايل نقليه حمل بار و مسافر

1 نشانگرهای نوين سيستم ايمنی، لزوم آشنايی با ايمنی وسايل نقليه حمل بار و مسافر
2معاينه و آزمايش فنی وسايل نقليه تجاری )اهميت و انواع تست ها(

2فعاليت كارگاهی
2تاير وسايل نقليه تجاری )اهميت، انواع، عالئم مشخصه و بازرسی و عيب يابی(

2

2فعاليت كارگاهی
1/2زنجير چرخ )اهميت، انواع و روش بستن و باز كردن(

1/2فعاليت كارگاهی
1/2سيستم برف پاک كن )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

1/2فعاليت كارگاهی
1/2چراغ ها )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و روش تعويض المپ های سوخته(

1/2فعاليت كارگاهی
1/2كمربند ايمنی )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و ارزيابی كيفيت عملکرد(

1/2فعاليت كارگاهی
2سيستم تهويه وسيله نقليه تجاری )اهميت، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

3

4فعاليت كارگاهی
2سيستم ترمزها )اهميت، انواع، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

2سيستم فرمان )اهميت، انواع، مکانيزم عملکرد، اجزا، بازرسی و عيب يابی(

8فعاليت كارگاهی4

5

1باتری )اهميت، انواع، مکانيزم عملکرد، اجزا و بازرسی و عيب يابی(

2فعاليت كارگاهی
2كنترل ها و خبردهنده های ايمنی وسيله نقليه )انواع، مفاهيم، بازرسی و عيب يابی(

2فعاليت كارگاهی
1تجهيزات اصلی و استاندارد وسيله نقليه جاده ای )حمل بار و مسافر(

6
4فعاليت كارگاهی

4كنترل اجزای فنی وسيله نقليه جاده ای )حمل بار و مسافر(
8فعاليت كارگاهی7
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مقدمه )لزوم آشنایی با اصول ایمنی(
مانند  ايمنی  اصول  رعايت  ساده،  مثال  ذكر  با  ابتدا  هنرجويان  توجه  جلب  برای 
هنگام عبور از خيابان را بيان كنيد و سپس با ارائه فعاليت كالسی از هنرجويان 
بخواهيد هركدام يک شعار در مورد اول ايمنی بعد كار بيان كنند و در پايان پاسخ 

فعاليت را به شرح زير بيان كنيد.

چند مثال از مصاديق شعار اول ايمنی بعد كار، در حوزه ناوگان حمل ونقل 
جاده ای را بيان كنيد.

پاسخ: برای ارائه چند مثال از مصاديق شعار » اول ايمنی بعد كار«، در حوزه 
ناوگان حمل ونقل جاده ای می توان به موارد زير اشاره كرد:

ايمنی قبل از روشن كردن وسيله نقليه جاده ای:
 دفترچه راهنمای وسيله نقليه جاده ای را بخوانيد.

 محل و طرز كار درجات روغن، آب و ساير درجات را بدانيد و از سالمت و 
دقت عمل آنها مطمئن شويد.

 ايمنی قبل از حركت دادن وسيله نقليه جاده ای:
وسيله نقليه جاده را طبق دستورالعمل مربوطه بازديد كنيد.

را  نقليه جاده ای هرگونه نشتی و شکستگی  اطراف وسيله  با قدم زدن در 
كنيد. رفع عيب  و  شناسايی 

ايمنی در هنگام روشن كردن وسيله نقليه جاده ای:
 برای روشن كردن وسيله نقليه جاده ای از دستورالعمل مرحله به مرحله 

استفاده كنيد.
ايمنی در هنگام كار )دستگاه روشن است(

 از كار كردن روی موتور روشن و نقاط گردنده خودداری كنيد.
 هنگامی كه دمای موتور باال است از بازكردن درب رادياتور خودداری كنيد.

پاسخ فعالیت 
کالسی

نقليه جاده در  ايمنی در وسايل  ارائه شده در كتاب در مورد  ادامه مطالب  و در 
هنگام روشن كردن وسيله نقليه و هنگام حركت وسيله نقليه و ... را توضيح دهيد. 
توسط  كه  سانحه  از  پيشگيری  تکنيک های  از  هنرجويان  بيشتر  آگاهی  برای 
سازندگان وسايل نقليه پيش بينی شده، ابتدا با طرح فعاليت كالسی دوم در مورد 
در  و  جاده ای  نقليه  وسايل  ايمنی  سيستم  نوين  نشانگرهای  از  نمونه  چند  بيان 
صورت عدم توجه راننده به هشدار آنها، احتمال بروز چه نوع حوادثی وجود دارد؟ 
از هنرجويان بخواهيد نظراتشان را بيان كنند و در پايان با نشان دادن تصاوير زير 

را كامل كنيد. پاسخ های هنرجويان  ارائه توضيحات مربوطه  و 
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حمل ونقل  نقليه  وسايل  ايمنی  سيستم  نوين  نشانگرهای  از  نمونه  چند 
جاده ای را مثال بزنيد. در صورت عدم توجه راننده به هشدار آنها، احتمال 

دارد؟ وجود  حوادثی  نوع  چه  بروز 

شکل1ـ نشانگرهای نوین سیستم ایمنی وسایل نقلیه

پاسخ: برای انجام اين فعاليت كالسی می توان به موارد زير اشاره كرد:
         چراغ هشدار شارژ باتری

بايد به محض روشن شدن موتور، خاموش شود. اگر هنگام رانندگی روشن 
مواقع  اين  در  است،  مدار  الکتريکی  تخليه  يا  اضافی  بار  نشان دهنده  شود، 
صورت  اين  غير  در  نماييد.  مراجعه  مجاز  نمايندگیهای  به  و  كنيد  توقف 
سبب اختالل در عملکرد ساير سيستم ها و ايجاد خسارت به وسيله نقليه 

می شود.
          چراغ هشدار عیب موتور

در خودروهای مجهز به اين سيستم، هنگام بازكردن سوئيچ، روشن و سپس 
خاموش میشود.

ـ در صورت روشن ماندن مداوم، هرچه سريع تر به نمايندگی مجاز مراجعه 
كنيد.

اين هشدار  متوقف شدِن  زمان  تا  را  موتور  ـ در صورت چشمک زدن، دور 
كنيد. مراجعه  مجاز  نمايندگیهای  از  يکی  به  سريع تر  هرچه  دهيد.  كاهش 

چراغ هشداردهنده باال بودن ترمزدستی و چراغ هشدار بروز ايراد در     
ترمز  سيستم 

اگر اين چراغ روشن شد، بررسی كنيد كه ترمز دستی كاماًل پايين باشد؛ 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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مدارک مربوط به ایمنی وسایل نقلیه جاده ای
معاینه و آزمایش فني وسایل نقلیه جاده ای

در ابتدا مطالبی را در مورد مشکالتی كه برای وسايل نقليه به دليل انجام ندادن 
برای  اشاره نموده و اهميت معاينه فنی  به وجود می آيد  معاينه فنی در جاده ها 
وسايل نقليه حمل بار و مسافر را بيان كنيد، برای اطالعات بيشتر به مطالب زير 

نيز اشاره شود:
در  به طور مستقيم 10 درصد  فنی می تواند  معاينه  دانشگاهی  مطالعات  براساس 
كاهش آلودگی هوا تأثيرگذار باشد. تجربه كشورهای موفق در كاهش آلودگی هوا 
نشان می دهد كاهش فقط يک درصد آلودگی هوا، نيازمند صرف هزينه های بسيار 
زيادی برای متوليان اين امر است. به همين دليل معاينه فنی خودروها به عنوان 
يک راهکار ساده، ارزان و تأثيرگذار در راستای كاهش آلودگی هوا در ساير كشورها 
كاهش  در  هوا،  آلودگی  كاهش  بر  عالوه  می تواند  فنی  معاينه  می شود.  شناخته 
بسزايی  تأثير  تعميرات  و كاهش هزينه  رانندگی، كاهش مصرف سوخت  حوادث 

در غير اين صورت اين وضعيت نشان دهنده پايين رفتن سطح روغن ترمز 
در مدار است. ممکن است ادامه رانندگی در اين شرايط خطرناک باشد، در 

چنين مواردی با نمايندگیهای مجاز تماس بگيريد.
          نشانگر نور پایین

          نشانگر نور باال
)ABS( نشانگر سیستم ضد قفل چرخ ها          

با بازكردن سوئيچ، روشن و پس از 3 ثانيه خاموش میشود.
اگر هنگام حركت روشن شود، نشان دهنده اين است كه سيستم ضد قفل 

چرخ ها به خوبی عمل نمیكند.
در اين صورت سيستم ترمز مانند خودروهايی كه به سيستم ABS مجهز 

نيستند، عمل خواهد كرد.
در اين شرايط هرچه سريع تر به يکی از نمايندگیهای مجاز مراجعه كنيد.

          چراغ هشداردهنده نبستن کمربند ایمنی
خاموش شدن آن نشان دهنده درست بسته بودن كمربند ايمنی است.

          چراغ هشدار کیسه هوا
با بازكردن سوئيچ روشن شده و پس از چند ثانيه خاموش میشود.

اگر هنگام بازكردن سوئيچ، اين چراغ هشدار روشن نشود يا در هنگام روشن 
عملکرد  در  ايراد  بروز  نشان دهنده  بماند،  روشن  مداوم  به طور  موتور  بودن 

سيستم است.
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داشته باشد و سطح كيفی زندگی شهروندان را با حفظ سالمت و جان آنها ارتقا 
دهد.

باری  ناوگان  همچنين  و  بين شهری  و  اتوبوس های شهری  فرسودگی  به  توجه  با 
كشور، اجبار به دريافت معاينه فنی می تواند ضمن كاهش آالينده ها و مخاطرات 
زيست محيطی، تلفات جاده ای را نيز كاهش دهد. بايد با اجرای اجباری اين طرح از 
تردد خودروهای سنگين و نيمه سنگين تجاری و باری كه فاقد معاينه فنی هستند، 

جلوگيری شود.
برای آگاهی و شناخت بيشتر هنرجويان مراحل ارائه خدمات در مراكز معاينه فنی 

به شرح زير بيان می شود:
مرحله اول: ابتدا كارشناس )مهندس مکانيک خودرو( مشخصات اصلی وسيله نقليه 
را از قبيل: شناسه انتظامی، شماره شاسی، شماره موتور، رنگ، نوع خودرو، كاربری 
خودرو، ظرفيت حمل بار و ظرفيت سرنشين ـ برای اتوبوس و مينی بوس ـ براساس 
چنانچه  می دهد.  تطبيق  راننده،  توسط  شده  ارائه  مدرک  در  مندرج  مشخصات 
مورد خاصی مشاهده نشود، راننده برای ثبت مشخصات خودرو به صندوق معرفی 

می گردد.
ابتدا آزمونگر وضعيت ظاهری خودرو شامل: شيشه  اين مرحله  مرحله دوم: در 
چراغ های  ايمنی،  كمربند  بغل،  شيشه های  بغل،  آينه های  پاک كن،  برف  جلو، 
جلو، چراغ های راهنما، چراغ های ترمز، چراغ های داخلی، چراغ های بغل، بوق و 

می گردد. بازديد  كامل  به طور  الستيک ها 
مرحله سوم: بررسی ميزان آاليندگی خودرو.
مرحله چهارم: تست سرعت يا كيلومترشمار.

مرحله پنجم: تست لغزش جانبی چرخ و زاويه سِر چرخ ها.
مرحله ششم: تست ترمز از همه محورهای خودرو.

مرحله هفتم: تست جلوبندی و لقی فرمان.
باد،  لوله های سوخت،  نقليه شامل:  زير وسيله  از  بازديد ظاهری  مرحله هشتم: 
فرسودگی  و  فنرها  پوستر، كمک  اتصاالت  و  لوله ها  از  نشتی  ترمز،  روغن  روغن، 

می باشد. نقليه  وسيله 
نور چراغ ها  انحراف و شدت  ميزان  نهايت تست چراغ جلو، كه  مرحله نهم: در 

می گيرد. انجام  صدا  تست  و  می گردد،  بررسی 
به  و  تأييد كرده  را  بازديد  فرم  اين مراحل، مسئول خط،  قبولی در كليه  از  پس 
صندوق صدور كارت و برچسب ارائه می دهد و كارت و برچسب معاينه فنی برای 

می گردد. مذكور صادر  خودرو 
مراحلی كه به شکل بصری انجام می گيرد: بازديد اصالت خودرو، بازديد ظاهری 

خودرو، بازديد زير خودرو و بازديد چراغ های خودرو است.
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تست  آاليندگی،  تست  می گيرد:  انجام  مکانيزه  تمام  دستگاه های  با  كه  مراحلی 
سرعت، تست ميزان انحراف چرخ ها، تست ترمز، تست صدا و تست چراغ ها است. 
پس از معرفی مراحل ارائه خدمات در مراكز معاينه فنی، دستگاه های مورد استفاده 

برای تست های مختلف و انجام معاينه فنی خودروهای تجاری تشريح شود.
اين دستگاه در مسير آزمايش، بخش های فنی گوناگون خودرو را آزمايش می كند 
و با برخورداری از تکنولوژی ارتباطیcan ، اندازه گيری ها را با دقت بيشتری انجام 
انواع مخصوص خودروهای سبک و سنگين ساخته  می دهد. اين دستگاه ها براي 
شده است تا بتوان هم زمان چند خودرو را تحت آزمايش قرار داد. همچنين می توان 
بخش های گوناگون دستگاه هاي تست را با فاصله ای بيشتر از هم قرارداد تا مركز 
كنترل كه دارای نمايشگر 20 اينچی می باشد و از يک رايانه صنعتی با نرم افزار 
توانمند تحت ويندوز بهره می گيرد بتواند  با دقت بااليی، اندازه انحراف چرخ ها، 
توانمندی ترمزها، چگونگی فرسايش جلوبندی و ديگر بخش های فنی خودرو را 

بررسی كند.
آزمون هايی كه در اين مسير صورت می گيرد عبارت است از:

 تست ترمز
 سنجش زاويۀ چرخ ها

 سنجش انحراف چرخ ها و فرسايش جلوبندی
 سنجش دودهای خروجی اگزوز
 سنجش سرعت و كيلومتر شمار

 تست صدا
 سنجش كمک فنرها

 سنجش ليزری نور چرخ

جاده ای  نقليه  وسايل  فنی  معاينه  مراكز  از  يکی  در  هنرآموز  هماهنگی  با 
حاضر شويد و كليه فعاليت های انجام شده را به دقت بازديد كنيد و هر يک 

از هنرجويان حداقل يکی از آزمايش های مركز معاينه فنی را انجام دهد.
پاسخ: برای انجام فعاليت كارگاهی با هماهنگی قبلی با يکی از مراكز معاينه 
فنی خودروهای سنگين و نيمه سنگين توسط مسئولين هنرستان و حضور 
هنرجويان همراه با هنرآموز در مركز مذكور، ابتدا با روش انجام تست های 
مختلف آشنا شده و در صورت مساعد بودن شرايط و موافقت مدير مركز 
را  نفره تقسيم و هر گروه يک تست  يا 4  فوق هنرجويان در گروه های 3 

انجام دهند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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راهنمایی نحوه ارزشیابی مرحله اول 
پايانه های  از  يکی  در  هنرآموز  با  همراه  هنرجويان  هنرستان،  مدير  هماهنگی  با 
حمل بار يا حمل مسافر حاضر شده و با توجه به مطالب كتاب درسی درخصوص 
وسيله نقليه،  شناسايی  كارت  فنی،  معاينه  )برچسب  جاده ای  نقليه  وسيله  ايمنی 
فنی  معاينه  رانندگی،  گواهينامه  و  كارت هوشمند وسيله نقليه  بيمه وسيله نقليه، 
ايمنی  از هنرجويان مدارک  نقليه( هر يک  انتظامی وسيله  نقليه و پالک  وسايل 
يکی از وسايل نقليه حمل بار يا مسافر را كه آماده خروج از پايانه هستند، كنترل و 
با مشخصات وسيله نقليه و مشخصات شناسنامه ای راننده مطابقت داده و هنرآموز 
و  ممکن  نتايج  به  عنايت  و  هنرجو  توسط  شده  انجام  كنترل  كيفيت  براساس 

استاندارد نمره دهی، نمره هر يک از هنرجويان را منظور كند.

Tire/Tyre  تایرها
ابتدا مطالب زير را به عنوان مقدمه در مورد تاير بيان كنيد:

تاير وسيله ای دايره ای شکل است كه در وسايل نقليه بر روی رينگ  به منظور 
محافظت از آن و همچنين برای باال بردن كارايی وسيله نقليه استفاده می شود. 
تاير در انگليسی به صورت Tyre و در آمريکايی Tire نوشته می شود. بيشتر تايرها 
از جمله تايرهای اتومبيل و دوچرخه در حالی كه مانند پد محافظ، شوک را جذب 
 )Traction( می كنند، يک نيروی كششی بين وسيله نقليه و جاده فراهم می كنند

كه باعث ايجاد حركت می شود.
امروزه در ساخت تايرهای بادی مدرن از الستيک مصنوعی، الستيک طبيعی، نخ 
و سيم )fabric and wire(، به همراه دوده)كربن سياه( و تركيب های شيميايی 
ديگر استفاده می شود. تايرها دارای سطح و بدنه هستند. سطح تاير نيروی كششی 
الزم برای حركت را فراهم می كند، در حالی كه بدنه امکان نگهداری هوای فشرده 
حول  كه  بوده اند  فلز  نوارهای  شامل  تاير  اوليه  نمونه های  مي كند.  مهيا  را  شده 
چرخ های چوبی قرار می گرفتند تا از ساييدگی و شکستن چرخ ها جلوگيری كنند. 
تايرهای  از  امروزه بيشتر  اما  نبودند(  بوده اند)بادی  تايرهای الستيکی، توپر  اولين 
بادی استفاده می شود، معموالً داخل اين تايرها را با هوای فشرده پر می كنند. از 
الستيک های بادی در بيشتر وسايل نقليه شامل اتومبيل، دوچرخه، موتور، كاميون، 
تجهيزات سنگين و هواپيما استفاده می شود. تايرهای فلزی هنوز در لوكوموتيوها 

و ماشين های ريلی استفاده می شوند. 
 انواع تایرها و ساختار آنها

و  جاده  از  وارده  ضربات  نمودن  مستهلک  وظيفه  جاده ای  نقليه  وسيله  در  تاير 
نوسانات جزئي به اتاق، تحمل بار و وزن وسيله نقليه جاده ای، انتقال حركت و آسان 
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نمودن عمل فرمان و در نهايت به انجام رساندن ترمز را برعهده دارد.
انواع تایر: در حالت كلي تايرها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:

1ـ )bias(: تايرهاي نخي
در ابتدا جنس رشته ها در اين نوع تاير از الياف كتان بود، به همين جهت به آن تاير 
نخي مي گويند. با توسعه علم و تکنولوژي و اختراع پليمرها، موادي نظير نايلون، 

ابريشم مصنوعي، پلي استر و مواد ديگر جايگزين الياف كتان گرديد. 
 2ـ )radial(: تايرهاي راديال

در اين تايرها بر خالف تايرهاي نخي، ساختار ديواره و كف تايرهاي راديال با شيوه 
خاصي از هم مستقل شده اند. ديواره هاي تاير صرفاً با يک اليه تقويت شده است 
از آلياژ فوالد مي باشد. اين رشته هاي فوالدي به  كه جنس رشته هاي آن معموالً 
موازات هم و در راستاي شعاع دايره چرخ قرار گرفته اند و به همين جهت به آنها 

راديال مي گويند.
با  از نظر سطح تماس  راديال  و  تايرهاي نخي  تفاوت تایرهاي نخي و رادیال: 

مي باشند: تفاوت هايي  داراي  مقابل حرارت  در  رفتار  و  جاده 
موجب  نخي  تايرهاي  در  كف  و  ديواره  ساختار  بودن  يکسان  تماس:  1ـ سطح 
مي گردد تا اوالً هر نيروي وارد بر ديواره مستقيماً به اليه هاي كف منتقل شده و 
آن را دچار اعوجاج و تغيير شکل نمايد. ثانياً بدنۀ  انعطاف ناپذير براي اين نوع تايرها 
ايجاد مي كند. ليکن جداسازي عملکرد ديواره و كف تاير راديال موجب مي گردد 
در حالت بي بار، كف تاير سطح تماس كاملي با زمين داشته باشد و از آنجا كه بار 
وارده صرفاً توسط ديواره ها تحمل شده و اثر آن به كف تاير منتقل نمي گردد و در 
نتيجه ناهمگني در كف آن رخ نداده بلکه افزايش بار صرفاً موجب افزايش طول 
تايرهاي  پايداري خاصي در ميزان سطح تماس  لذا  با زمين مي شود.  تاير  تماس 

راديال با زمين وجود دارد.
2ـ حرارت: حرارت از عوامل فوق العاده مخرب در كاهش طول عمر تايرها مي باشد.

 استانداردهاي تایر
با توجه به نقش حساس تاير در ايمني خودرو و سرنشينان آن، مي بايست توليد بر 
اساس استانداردهاي جهاني معتبر صورت گيرد كه از جمله استانداردهاي معتبر جهاني 
 )E-MARK( و استاندارد اروپا )DOT( مي توان به استاندارد انجمن حمل ونقل آمريکا

اشاره كرد.
 اندازه نویسي تایر

در ادامه با توجه به مطالب كتاب درسی و ارائه شکل شماره 5 كتاب درسی عالئم 
و مشخصات درج شده بر روی تايرها را تشريح كنيد. اندازه تايرها معموالً برحسب 
ميلي متر، اينچ و يا تركيبي از اين دو واحد نوشته و مشخص مي گردد. در رايج ترين 
قطررينگ  و  َمنظر  نسبت  تاير،  مقطع  پهناي  راديال،  تايرهاي  اندازه نويسي  روش 
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مدنظر قرار مي گيرد. قبل از اندازه تايرهاي سواري حرفP  )مخفف Passenger( به 
 )Light Truck مخفف( LT معناي سواري و در انتهاي اندازه تايرهاي وانتي حروف

به معناي وانتي درج مي شود. 
 باد تایر و عیوب ناشي از کم بادي و فشار باد زیاد

در ادامه به اهميت سرويس و نگهداری و انجام بازديدهای دوره ای براي افزايش 
عمر مفيد تاير و ايمني در حركت، خصوصاً ميزان باد مناسب تاير اشاره گردد. اگر 
باد تاير كمتر از حد مجاز باشد، فشار هواي كم باعث توليد حرارت بيشتر در تاير 
مي گردد. نتيجه افزايش حرارت تاير در حركت، جدايي نخ َمنجيد از الستيک است 
كه در نهايت به بريده شدن نخ ها و پنچري تاير مي انجامد. اگر باد تاير بيش از 
حد مجاز باشد، فرمان پذيري چرخ ضعيف مي شود و امکان تركيدگي تاير هنگام 
برخورد با مانع وجود خواهد داشت، از اين رو فشار باد بايد حداقل ماهي دو بار 
كنترل شود. ميزان فشار باد مجاز با توصيه كارخانه سازنده خودرو و يا براساس 
ضمناً  مي شود.  مشخص  تاير  سازنده  توصيه  و  بار  ميزان  براساس  يا  و  بار  ميزان 
كنترل فشار باد حتماً بايد هنگامي صورت گيرد كه تايرها كاماًل خنک و در شرايط 
عادي باشند. فشار باد كم موجب خمش زياد تاير شده و در اثر تغيير شکل مداوم 
تاير كم باد در حين حركت روي جاده، حرارت زيادي در بدنه تاير توليد شده و 
كم،  باد  فشار  اثر  در  ديگر  از طرف  بدنه مي گردد.  تخريب  به  منجر  زياد  حرارت 
سايش ناحيه شانه افزايش يافته و فرمان پذيري مشکل و ضعيف مي شود. فشار باد 
زياد توانايي تاير را براي جذب لرزش هاي ناشي از جاده كاهش داده و در نتيجه 
راننده احساس مي كند كه فرمان مي كوبد. از طرف ديگر فشار باد بيش از حد باعث 
مي شود تا مركز تاير بيشتر از بقيه سطح رويه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر 

به صدمه بدنه و سايش سريع مركز سطح آج تاير مي گردد.   

در كارگاه يا پايانه حاضر شويد بازرسی های يک تاير را از نظر عمر مفيد، 
سايز، سال ساخت، فشار باد، عمق آج و...  مورد بازرسی قرار دهيد. 

با حضور هنرجويان در كارگاه و تحويل گرفتن دستگاه ديجيتالی بازرسی 
تاير  باد  فشار  تنظيم  و  اندازه گيری  و  دستگاه  تاير)شکل 9 كتاب درسی( 
)شکل10 كتاب درسی( هر يک از هنرجويان فشار باد و ارتفاع آج تايرهای 
آن  از  پس  و  كرده  اندازه گيری  را  مسافر  يا  بار  حمل  نقليه  وسيله  يک 
بازرسی های الزم برای يک حلقه تاير از نظر عمر مفيد، سايز، سال ساخت 

دهند. انجام 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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 زنجیرچرخ و سایرموارد آماده سازی
 وسیله نقلیه برای زمستان

در مورد انواع زنجير چرخ های مورد استفاده در وسايل نقليه و مزايا و معايب 
هر كدام از نظر كيفيت، سهولت بستن و قيمت، مطالعه و مناسب ترين آن 

را انتخاب كنيد.
پاسخ: در مورد انواع زنجير چرخ های جديد مورد استفاده در وسايل نقليه 
و مزايا و معايب هر كدام از نظر كيفيت، سهولت بستن و قيمت می توان به 

موارد زير اشاره كرد:
بازار  چرخ ها  در  زنجير  نوع  اين  ژله ای:  یا  و  پلیمری  چرخ های  زنجیر 
را  برای كسانی كه دردسر زنجير چرخ  و  استقبال خوبی مواجه هستند  با 

اما  بوده  مناسبی  گزينه  نمی خواهند 
قيمتشان قدری باال است. اما با اين همه 
می توان رتبه دوم را از نظر ميزان فروش 
اختصاص  چرخ ها  زنجير  نوع  اين  به 
به صورت  چرخ ها  زنجير  نوع  اين  داد. 
پکيج هايی كاماًل شيک و مرتب در بازار 
به  كمربندی  به صورت  و  بوده  موجود 
دور رينگ خودروی شما بسته می شوند 
رينگ های  آنها  روی  نصب  گفت  بايد  و 
است.  همراه  كمتری  دردسر  با  اسپرت 

زنجیر چرخ های تسمه ای: اين نوع زنجير چرخ نيز در بازار موجود هستند 
از  استقبال  پليمری  چرخ های  زنجير  انواع  عرضه  با  بازاری ها  گفته  به  كه 
به دور الستيک و  به صورت تسمه  نوع زنجيرها  اين  آنها كمتر شده است. 

به موازات هم نصب می شوند و می توان 
انواع  به  نسبت  كمتری  توانايی  گفت 

دارند. پليمری 
زنجیر چرخ کمربندی یخ شکن: اين 
نوع زنجير چرخ با نصب آسان و بدون نياز 
به باز كردن چرخ قابل استفاده بوده و در 
رينگ های ساده و اسپرت از آسيب ديدن 

جلوبندی جلوگيری می نمايد. 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

 شکل2ـ زنجیر چرخ های پلیمری)ژله ای(

شکل3ـ زنجیر چرخ  کمربندی یخ شکن
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه هنرستان يا پايانه حاضر شويد و به چرخ يکی 
از وسايل نقليه، زنجيرچرخ ببنديد.

پاسخ: با حضور هنرجويان در كارگاه و تقسيم به گروه های 2 نفره و تحويل 
يک حلقه زنجير چرخ، با نظارت هنرآموز و استفاده از مطالب مندرج در متن 
كتاب درسی و بروشور شركت سازنده زنجير چرخ اقدام به بستن زنجير چرخ 

)ترجيحاً بر روی چرخ های وسيله نقليه حمل بار يا مسافر( كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

سیستم برف پاک کن شیشه وسیلۀ نقلیه
با ارائه تصويری از برف پاک كن اجزای آن را به شرح زير معرفی كنيد  و در ادامه 
به روش انتخاب و نصب تيغه و برف پاک كن های حساس به باران و مکانيزم كار 

آنها اشاره نماييد.

برف پاک كن از سه قسمت تشکيل می شود: بازوی فلزی كه در قسمت پايين شيشه 
قرار دارد، تيغه كه به بازو متصل است، و قسمت پالستيکی كه باران و برف و گرد 
و غبار را از روی شيشه پاک می كند. پس از مشخص كردن قسمت مورد نظر، شکل 
تيغه و اندازه آن را در نظر بگيريد؛ در بازار انواع مختلفی از تيغه های برف پاک كن با 
برندها و بسته بندی های مختلف وجود دارد كه شما بايد با توجه به خودروی خود، 

شکل 5ـ سیستم برف پاك کن شیشه

شکل 4ـ سیستم برف پاك کن شیشه وسیلۀ نقلیه
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بهترين مورد را انتخاب و خريداری كنيد. در برخی خودروهای مدرن شيشه جلو 
كمی انحنا دارد و به همين دليل، تيغه نيز بايد منحنی باشد تا با سطح شيشه به 
خوبی تماس برقرار كند. پس به شکل تيغه و اندازه آن توجه كنيد. گفتنی است، در 
بسياری از بسته بندی ها تبديل هايی برای نصب تيغه بر روی بازوهای مختلف وجود 
دارد؛ به اين مورد نيز، حتماً توجه كنيد. پس از مشخص كردن اين موارد، با انجام 
مقايسه ای بين مارک های مختلف، تيغه ای را كه هم از نظر قيمتی و هم كيفيتی 

مناسب تر است، انتخاب كنيد.
نصب تیغه: بازوی فلزی را بلند كنيد و آن را در حالتی ثابت و دور از شيشه نگه 
داريد. توجه داشته باشيد كه فنری بودن بازو می تواند سبب بازگشت آن به سمت 
شيشه و ايجاد ترک بر روی آن شود؛ پس حتماً آن را در جای خود ثابت كنيد. به 
منظور جلوگيری از ايجاد خراش روی شيشه، قالب فلزی را با يک پارچه بپوشانيد. 
از يک  استفاده  با  و  بشوييد  مايع  و  آب  با  را  پاک كن  برف  تيغه  و  سپس شيشه 
حوله يا پارچه تميز خشک كنيد. تيغه ها را با استفاده از راهنمای داخل جعبه در 
جای خود نصب كنيد، پوشش محافظ را برداريد، و سپس تيغه ها را به جای خود 

بازگردانيد.
 برف پاك کن های حساس به باران

نوع جديدی از برف پاک كن به بازار عرضه شده است كه در زمينه تشخيص مقدار 
اين سيستم ها  در  مي كند.  عمل  خيلی خوب  می كند  برخورد  به شيشه  كه  آبی 

برای  اپتيکی  حسگرهای  از 
تشخيص نم و رطوبت استفاده 
می كنند. اين حسگر در داخل 
به  و  نزديک  خودرو  كابين 
آينه عقب نصب می شود و با 

شيشه جلو در تماس است.

شکل 6ـ برف پاك کن های حساس به باران

اگر قطرات باران روی شيشه بيفتند، نور را در جهات مختلفی منعکس می كنند، 
بدان معنا كه هرچه شيشه مرطوب تر باشد، نور كمتری به سمت حسگر منعکس 
نرم افزار  برسد،  معينی  حد  به  حسگر  به  بازتابی  نور  ميزان  كه  هنگامی  می كند. 
روشن  را  پاک كن ها  برف  هستند،  متصل  حسگر  به  كه  الکترونيکی  تجهيزات  و 
می كنند. نرم افزار مربوطه، متناسب با سرعت شکل گيری قطراتی كه روی شيشه 

شکل می گيرند، سرعت برف پاک كن ها را كم و زياد می كند.
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در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی صحت عملکرد و كيفيت تيغه های آن 
برف پاک كن، نسبت به تعويض تيغه های آن اقدام كنيد.

پاسخ: با حضور هنرجويان در كارگاه و تقسيم به گروه های 2 نفره و تحويل 
يک دست تيغه برف پاک كن و ابزار مورد نياز، با نظارت هنرآموز و استفاده 
از مطالب مندرج در متن كتاب درسی و بروشور شركت سازنده تيغه برف 
پاک كن اقدام به بستن تيغه برف پاک كن بر روی يک وسيله نقليه ترجيحاً 

وسيله نقليه حمل بار يا مسافر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

چراغ ها
با توجه به مطالب كتاب درسی ابتدا اهميت و انواع چراغ در وسيله نقليه تجاری 
را تشريح و در ادامه به داليل سوختن و روش تعويض المپ چراغ ها به شرح زير 

اشاره كنيد.
سوختن المپ چراغ جلو يکی از حوادثی است كه ممکن است برای هر خودرويی 
اتفاق بيفتد. اين امر عالوه بر كاهش ديد راننده در شب، می تواند خطراتی را برای 
ساير خودروها به وجود بياورد. داخل المپ های خودرو، از سيم پيچ هايی از جنس 
تنگستن استفاده می شود. هنگامی كه چراغ ها روشن می شوند، به دليل مقاومت 
زياد در اين سيم پيچ ها، اين فلز به دمای ذوب خود كه 3380 درجه سانتی گراد 
است نزديک می شود. البته جنس المپ و كيفيت ساخت آن تأثير مستقيم بر روی 
طول عمر مفيد چراغ ها دارد اما عوامل ديگری مانند ايراد در سيستم دينام و باتری، 
شارژ بيش از حد برق، نوسانات برق، اشکال در فيوزها، نقص در مدار سيم كشی 
خودرو و حتی لمس قسمت شيشه ای المپ در هنگام تعويض در سوختن المپ ها 
جلو  چراغ  المپ های  مفيد  عمر  افزايش  منظور  به  می شود.  آنها  موجب سوختن 

می توانيد چندين اقدام را انجام دهيد:
از تعويض  يا  از نور باالی خودرو استفاده نکنيد   حتی المقدور هنگام رانندگی 

مداوم بين نور باال و نور پايين خودداری كنيد.
 اگر ممکن است، نگذاريد كه چراغ ها بيش از 5 ساعت در شب روشن بمانند. اين 

امر از داغ شدن بيش از حد چراغ ها جلوگيری می كند.
 توان مصرفی المپ ها بايد با آمپر و ولتاژ مصرفی باتری و دينام هماهنگی داشته 

باشد.
المپ  شيشه ای  بخش  لمس كردن  از  امکان  حد  در  المپ ها،  تعويض  هنگام   

كنيد. خودداری 
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی صحت عملکرد 
كليه چراغ های يک دستگاه وسيله نقليه، نسبت به تعويض المپ های يکی 

از چراغ ها اقدام نماييد.
پاسخ: با حضور هنرجويان در كارگاه و تقسيم به گروه های 2 نفره و تحويل 
ابزار مورد نياز، با نظارت هنرآموز به شرح زير و به ترتيب اقدام به تعويض 

المپ های يکی از چراغ های وسيله نقليه ترجيحاً حمل بار يا مسافر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

الکتريکی  مدارهای  روی  بر  كار  هنگام  ـ 
باتری  ابتدا بست كابل اتصال بدنۀ  خودرو 

كنيد. جدا  را 

ـ از قراردادن ابزار بر روی باتری خودرو جداً خودداری كنيد زيرا اتصال كوتاه 
بين قطب های مثبت و منفی باتری بسيار خطرناک و حادثه ساز است.

ـ در تصوير باال قطع اتصال كابل منفی باتری نشان داده شده است )پس از 
جدا كردن بست كامل باتری آن را از قطب منفی باتری دور كنيد.(

جداکردن بست اتصال کابِل بدنۀ باتری
قاب  اتصال  پيچ های  به  دسترسی  برای 
آچار    به وسيله  ابتدا  جلو  بزرگ  چراغ های 
پيچ گوشتی مناسبی پيچ های نگه دارندۀ جلو 
پنجره را باز و سپس آنها را از شبکۀ فلزی 
جلو خودرو جدا كنيد. جلوی پنجره در اكثر 
خودروها از جنس غيرفلزی طراحی و ساخته 
شده و در مقابل ضربه آسيب پذير است، لذا 
برای نگهداری و حفاظت آن محل مناسبی 

را انتخاب كنيد. 
 محل قرارگرفتن پيچ های اتصال جلوی پنجره به شبکۀ فلزی جلوی خودرو
 سيم چراغ های بزرگ و كوچک روشنايی، از يک طرف با كائوچويی اتصال
اتصال خودرو  سيم كشی  اصلی  به كالف  مربوط  سيم  دسته  به   الکتريکی 
الکتريکی المپ های پايه های  به  كانکتور  توسط  ديگر  از سمت  و   می يابند 
                                                                                               روشنايی وصل می شوند. در دو سوی بدنۀ كائوچويی، خارهای پالستيکی

نکات ایمنی

شکل 7ـ جدا کردن بست اتصال کابِل بدنه باتری

شکل 8ـ محل بستن پیچ هاي قاب 
چراغ جلو
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قفل كننده ای طراحی شده است كه با فشار دادن آنها اتصال كائوچويی را 
آزاد می كند و دسته سيم چراغ ها را از سيم كشی اصلی خودرو جدا می سازد. 
اصلی  به سيم كشی  سيم  دسته  الکتريکی  اتصال  كائوچويی  زير  تصوير  در 

خودرو نشان داده شده است.
کائوچویی اتصال سیم کشی چراغ های روشنایی

قاب بدنۀ چراغ های جانبی روشنايی جلوی خودرو با يک عدد پيچ و دو عدد 
خار در محل خود بر روی بدنه ثابت می شود. ابتدا با استفاده از پيچ گوشتی 
برای  سپس  و  كنيد  باز  را  جانبی  چراغ  قاب  دارنده  نگه  پيچ  چهارسو 
خارج كردن چراغ جانبی، بلوری آن را هم زمان به داخل و به سمت جلوی 
خودرو فشار دهيد تا خارها از محل خود در روی بدنه آزاد شوند. در شکل 
زير پيچ قاب چراغ جانبی با فلش زرد رنگ و جهت های اعمال فشار دست 

به روی بلوری چراغ با فلش های سبز و قرمز رنگ نشان داده شده است.
جدا کردن چراغ جانبی روشنایی

روی قاب چراغ های جانبی جلوی خودرو و در قسمت باالی بدنۀ آن، خار 
يا زائدۀ پالستيکی ايجاد شده است كه هنگام سواركردن چراغ ها، در داخل 

قرار  بدنۀ خودرو  روی  تعبيه شدۀ  سوراخ 
در  چراغ  قاب  روی  دوم  خار  می گيرد. 
دارای  و  بدنه طراحی شده  پايين  قسمت 
اعمال  با  كه  است  فلزی كروی شکل  سر 
بدنۀ  روی  در  خود  محل  داخل  در  نيرو 
قفل  و  می گيرد  قرار  جلو  بزرگ  چراغ 

می شود.

با فلش  بااليی بدنۀ چراغ و سوراخ روی بدنۀ خودرو  در شکل روبه رو خار 
زرد رنگ و خار سر فلزی پايين بدنۀ چراغ كوچک و محل نصب آن در روی 

بدنۀ چراغ بزرگ جلو خودرو با فلش قرمز 
جانبی  است. چراغ  شده  مشخص  رنگ 
سمت ديگر جلوی خودرو را نيز با همين 

باز كنيد.   روش 

شکل 9ـ خارهاي قاب چراغ هاي 
جانبي جلوي خودرو

شکل10ـ خارهاي روي بدنه چراغ هاي 
بزرگ و کوچك خودرو
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خارهای روی بدنۀ چراغ جانبی جلو و محل نصب آنها
قاب چراغ های بزرگ روشنايی از يک طرف به وسيلۀ دو عدد پيچ چهارسو به 
شبکۀ جلوی خودرو و از طرف ديگر توسط دو عدد پيچ شش گوش به بدنه، 
بر روی قاب چراغ ها طراحی  استوانه ای  بسته می شود. تعداد دو عدد خار 
گرديده و در سوراخ هايی كه به همين منظور در بدنۀ خودرو ايجاد شده است 
قرار می گيرند. هدف از طراحی خارها تعيين نحوۀ قرار گرفتن چراغ ها بر 
روی بدنه است. با استفاده از پيچ گوشتی چهارسو پيچ های اتصال قاب چراغ 

به شبکۀ جلوی خودرو را باز كنيد.
پیچ های نگه دارندۀ چراغ های بزرگ جلو

چراغ  نگهدارندۀ  گوش  پيچ شش  عدد  دو  مناسب،  رينگی  آچار  وسيلۀ  به 
امتداد محور  با احتياط در جهت  را  باز كنيد و سپس چراغ  را  بزرگ جلو 
طولی خارها به سمت بيرون هدايت كنيد تا خارها از سوراخ های روی بدنه 
بر  عمود  در جهت  آوردن  فشار  از  چراغ،  كردن  خارج  هنگام  شوند.  خارج 
محور خارها خودداری كنيد زيرا اعمال نيروی جانبی باعث شکستن خارها 

می شود.
روی  قفل كننده  جلوخارهای  بزرگ  چراغ  نگه دارندۀ  پيچ های  و  خارها 
مدار  سيم  دسته  به  جلو  جانبی  چراغ های  الکتريکی  اتصال  كائوچويی 

را  اتصال  و  را فشار دهيد  روشنايی خودرو 
آزاد كنيد. سپس سيم ها را كه داخل عايق 
لوله ای قرار دارد از سوراخ بدنه خارج كنيد. 
با  برخورد  در  روشنايی  چراغ های  بلوری 
اجسام فلزی تيز آسيب پذيرند. لذا پس از 
پياده كردن چراغ ها، آنها را در محل مناسبی 
كه از قبل پيش بينی شده است قرار دهيد.

 
محل نصب چراغ های روشنایی در قسمت جلوی خودرو

فلزی  ميلۀ  وسيلۀ  به  خودروها  از  بعضی  در  جلو  بزرگ  چراغ های  المپ 
روی كاسۀ چراغ ثابت نگه داشته می شود. 
دو  دارای  چراغ  كاسۀ  روی  فلزی  قسمت 
انتهای ميلۀ  و  ابتدا  زائده ای است كه  عدد 
از  و  است  گرفته  قرار  آنها  داخل  در  فلزی 
جابه جا شدن المپ جلوگيری می كند. در 
شکل روبرو زائدۀ روی كاسۀ چراغ و نحوۀ 
ديده  آن  داخل  در  فلزی  ميلۀ  شدن  قفل 

می شود.

شکل11ـ جدا کردن خارهاو پیچ هاي 
نگه دارنده چراغ هاي جلو

شکل 12ـ زائده هاي روی کاسۀ چراغ جلو
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نحوۀ ثابت شدن المپ درون کاسۀ چراغ
در اين چراغ های بزرگ جلو برای بيرون آوردن المپ و تعويض آن به ترتيب 

زير عمل كنيد:
الستيک گردگير روی كاسۀ چراغ را جدا كنيد.

سوكت اتصال الکتريکی ترمينال های المپ را جدا كنيد.
فنر نگهدارنده المپ را آزاد كنيد و سپس المپ چراغ را از محل خود در روی 

كاسۀ چراغ بيرون آوريد.
توجه: هنگام تعويض المپ های گازی از تماس پوست دست با حباب المپ 
خودداری كنيد زيرا اثر چربی روی پوست به حباب المپ منتقل می شود. در 
شکل زير ميله فنری با فلش قرمز رنگ و زائدۀ فلزی روی كاسه چراغ يک 

نوع خودرو با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.
آزاد کردن میله فنری روی المپ چراغ بزرگ جلوی خودرو

كه  است  شده  ساخته  و  طراحی  روشنايی  چراغ های  المپ  از  ديگری  نوع 
قرار  استفاده  مورد  اكثر خودروهای جديد  در  و  است  غيرفلزی  پايۀ  دارای 
می گيرد. در بدنۀ اين المپ برجستگی هايی وجود دارد كه در داخل شيار 

حركت  از  و  است  شده  قفل  چراغ  كاسۀ 
از  مدل  دو  می كند.  جلوگيری  المپ 
شکل  در  المپ ها  نوع  اين  پايه ای  طرح 
پالستيکی  واشر  می شود.  ديده  روبه رو 
استفاده شده در ساختمان المپ ها، سطح 
منعکس كنندۀ كاسۀ چراغ را از نفوذ گرد و 

می كند. حفاظت  آب  ذرات  و  غبار 

برای تعويض اين نوع المپ چراغ بزرگ به ترتيب زير عمل كنيد:
سوكت اتصال الکتريکی ترمينال های المپ را جدا كنيد.

پايۀ المپ را در جهت عکس حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا خارهای 
روی بدنه از شيارهای روی كاسه چراغ آزاد شوند. سپس المپ را از محل 

خود خارج كنيد.
پیاده کردن المپ چراغ بزرگ

برای خارج كردن المپ چراغ های كوچک نيز بدنۀ المپ را در جهت خالف 
داخل  از  المپ  بدنۀ  روی  خارهای  تا  بچرخانيد  ساعت  عقربه های  حركت 
شيارهای كاسه چراغ آزاد شود سپس المپ را از محل خود خارج كنيد. 

شکل 13ـ پایه المپ چراغ بزرگ جلو
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المپ چراغ کوچك جلوی یك نوع خودرو
در خودروهايی كه المپ چراغ پارک در داخل كاسۀ چراغ بزرگ جلو طراحی 
ثابت شدن آن در روی منعکس كنندۀ  و  اتصال المپ  و نصب شده است 
داخل، به وسيلۀ خارهای فنری قاب المپ عملی می شود و پوشش الستيکی 
روی قاب نيز وظيفۀ آب بندی المپ را برعهده دارد. برای جدا كردن المپ 
پارک از داخل كاسه چراغ جلو خودرو بدنۀ قاب المپ را با احتياط به سمت 
بيرون بکشيد. در اين حالت، با جمع شدن فنرهای روی قاب، المپ از داخل 

كاسۀ چراغ خارج می شود. 
جهت اعمال نیرو به قاب المپ پارك برای خارج نمودن آن از داخل 

کاسۀ چراغ
المپ  جلو،  بزرگ  چراغ های  از  بعضی  در 
پايۀ  يک  در  پارک  المپ  با  همراه  چراغ 
المپ  ساقۀ  در  می گيرند.  قرار  مشترک 
تعبيه شده است  فلزی  پارک دو عدد خار 
قفل  حالت  به  پايه  داخل  در  را  المپ  كه 

در می آورد.

 هنگام بيرون آوردن المپ پارک آن را به سمت داخل فشار دهيد و در جهت 
عکس حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا خارها از شيار داخل پايه آزاد 

شوند سپس المپ را از محل خود خارج كنيد. 
پایه مشترك المپ های چراغ روشنایی و پارك

در خودروهايی كه چراغ راهنمای آنها از ساير چراغ های روشنايی مستقل اند، 
برای تعويض المپ شان به ترتيب زير اقدام شود:

به وسيلۀ پيچ گوشتی چهارسو دو عدد پيچ روی تلق چراغ را باز كنيد.
تلق چراغ را از روی كاسۀ چراغ جدا كنيد و آن را همراه با واشر الستيکی 

آب بندی كننده در محل مناسبی قرار دهيد.
المپ چراغ راهنما را در جهت عکس حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا 
خارهای روی ساقۀ المپ از محل خود آزاد شوند و سپس المپ را از داخل 

كاسۀ چراغ بيرون آوريد. 
پیچ های اتصال تلق چراغ راهنما

در ساير خودروهايی كه چراغ های راهنما به همراه چراغ های روشنايی در 
يک مجموعه ساخته شده است، المپ چراغ راهنما با پيچاندن سوكت آن و 

آزاد كردن خارهای روی بدنه از داخل كاسه چراغ بيرون می آيد.

شکل 14ـ خارج کردن المپ پارك 
خودرو از داخل کاسه چراغ
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 کپسول آتش نشانی

بررسی  ضمن  و  شويد  حاضر  ترمينال  يا  كارگاه  در  هنرآموز  هماهنگی  با 
با  را  نقليه، وضعيت آن  از وسايل  كپسول های آتش نشانی موجود در يکی 

كنيد. مقايسه  مربوطه  استاندارد 
يکی  در  با هنرآموز  با هماهنگی مدير هنرستان، هنرجويان همراه  پاسخ: 
مطالب  به  توجه  با  و  شده  حاضر  مسافر  حمل  يا  بار  حمل  پايانه های  از 
كتاب درسی درخصوص كپسول های آتش نشانی وسايل نقليه، كپسول های 
آتش نشانی موجود در يکی از وسايل نقليه حمل بار يا مسافر كه آماده خروج 
از پايانه است را كنترل و وضعيت آن را با استاندارد مربوطه مقايسه كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

کمربند ایمنی

را شناسايی كنيد،  نقليه  استفاده در وسايل  ايمنی مورد  انواع كمربندهای 
انتخاب كنيد. از آنها، مناسب ترين آن را  ضمن مقايسه مزايا و معايب هركدام 
پاسخ: كمربندهای ايمنی از انواع مختلفی برخوردارند كه در ادامه با آنها 

آشنا خواهيم شد:
o دو نقطه یا کمری

ابتدايی ترين نوع كمربندهای ايمنی دو نقطه بودند كه توسط جک سوئرينگن 
در اوايل قرن 19 ميالدی اختراع شد. اين نوع كمربند از دو نقطه مستقيم به 
يکديگر و دور كمر متصل می شدند. پيش از كمربند سه نقطه ای، كمربند دو 

نقطه ای جزو محبوب ترين انواع كمربند ايمنی محسوب می شدند.
Sash o

يک بند تک كه از روی قفسه سينه عبور كرده و به وسيله يک سگک در 
كنار لگن و وسط خودرو بسته می شد. در اواخر دهه 60 ميالدی به سرعت 

جايگزين كمربند دو نقطه ای شد.
o سه نقطه ای

يک بند تک كه به طور هم زمان از سينه و دوركمر عبور می كند و به وسيله 
سگک به وسط خودرو بسته می شود. اين نوع كمربند ايمنی Y شکل، هنوز 
امروزی  در خودروهای  كه  ايمنی هستند  كمربندهای  محبوب ترين  از  هم 
استفاده می شود. اين نوع كمربند ايمنی به تازگی 75 سالگی خود را گذرانده 

است. 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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 o کمربند در صندلی
بود.  نقليه كار گذاشته شده  نقطه ای كه درون صندلی وسيله  كمربند سه 
برای اولين بار اين سيستم در خودروي رنجروور كالسيک و در سال 1970 

ميالدی استفاده شد.
o پنج نقطه ای

اين نوع كمربندها از چندين بند تشکيل شده كه از دو بازو، كمر و قفسه 
صندلی های  در  بيشتر  نقطه ای   5 ايمنی  كمربند  می كند.  محافظت  سينه 

می شود. ديده  كودكان  محافظ 
o شش و هفت نقطه ای

ايمن ترين نوع كمربندهای ايمنی كه از پاها نيز به طور مجزا محافظت می كند 
در  كمربندهای شش و هفت نقطه ای می باشد. كمربند 6 نقطه ای معموالً 

خودروهای مسابقه ای و 7 نقطه ای در هواپيماها استفاده می شود.
با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی وضعيت كمربند 
موجود بر روی يکی از وسايل نقليه، به صورت نمايشی اقدام به باز و بستن 

كمربند ايمنی نموده و ايرادهای احتمالی آن را مشخص كنيد.
روی  بر  هنرجويان  از  يک  هر  هنرستان  كارگاه  در  حضور  ضمن  پاسخ: 
و  نشسته  مسافر(  يا  بار  حمل  )ترجيحاً  نقليه  وسيله  دستگاه  يک  صندلی 
اقدام به بستن و باز كردن كمربند ايمنی وسيله نقليه كرده و كيفيت آن را 
از نظر سهولت باز و بسته نمودن، كيفيت اجزای كمربند و آسايش سرنشين 
ارزيابی و وضعيت آن را با استاندارد مربوطه مقايسه و نتيجه را به هنرآموز 

كنند. گزارش 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

سیستم تهویه وسیله نقلیه
و  تهويه )گرمايشی  ارائه تصاوير درج شده در كتاب درسی مدار سيستم  با  ابتدا 
سرمايشی( وسيله نقليه بيان شود و در ادامه به تفاوت بخاری با بخاری درجا اشاره 

گردد.
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بخاری درجا

درخصوص تفاوت بخاری با بخاری درجا و مزايا و موارد كاربرد بخاری درجا 
بحث كنيد.

پاسخ: تفاوت بخاری با بخاری درجا و مزايا و موارد كاربرد بخاری درجا:
زمستان  روزهای  در  كابين  كردن  گرم  كاميون ها  راننده  مشکالت  از  يکی 

است كه موقع خواب و در زمان خاموش 
و  گرم  كابينی  همچنان  ماشين  بودن 
منظور  همين  به  باشند.  داشته  مطبوع 
گاز  كردن  روشن  با  قبل  سال  چندين 
گرم كننده ها  قبيل  اين  و  پيک نيکی 
خود را گرم می كردند كه اين كار بسيار 

است. مرگبار  و  خطرناک 

 با اختراع بخاری درجا نيازی به اين كار نيست چون اين وسيله بدون نياز به 
موتور و حتی باک خودرو به طور مستقل به گرم كردن كابين می پردازد. اين 
بخاری ها هوای خنک داخل ماشين يا هوای بيرون را مکش نموده آن را گرم 
كرده و مجدداً به داخل ماشين باز می گردانند. بخاری های خشک راه حلی 
عالی برای تمام ماشين های تجاری است. اين بخاری ها را می توان در داخل 
اتاق راننده در قسمت بار يا در زير كف ماشين نصب كرد. عوامل كاربردی 
كنترل مانند ساعت و زمان سنج ديجيتال يا كنترل از راه دور انجام عمليات 
روشن كردن و كنترل آن را كاماًل راحت و آسان می سازد. هوای گرفته شده 
از داخل محيط اطراف و سوختی كه از باک ماشين گرفته می شود مخلوط 
يا هوای در گردش داخل  تازه  احتراق می سوزد. هوای  شده و در محفظه 

توسط انرژی حرارتی گرم شده و به داخل ماشين بازگردانده می شود.
بتواند  است كه  توليد محصولی  بخاری درجا  از طراحی  به طور كلی هدف 
مستقل از سيستم موتور خودرو و با كمترين مصرف باتری وظيفه گرمايش 
كابين وسيله نقليه را بر عهده بگيرد. در اين قسمت به صورت كوتاه به عملکرد 
كلی سيستم بخاری درجا )Heater System Parking( می پردازيم. بخاری 
درجا در دو نوع آبی و هوای خشک وسيله ای بسيار كارآمد و كم مصرف 
تنها  خشک  هوای  نوع  می باشد. در  خودروها  برای انواع  باال  كارايی  با  و 
كابين خودرو را گرم می كند ولی مدل آبی عالوه بر هوای داخل كابين، آب 
رادياتور خودرو را نيز گرم نگه داشته و در زمستان باعث راحت روشن شدن 
می شود.  موتور  به  فشار  كاهش  باعث  و  آب  يخ زدگی  عدم  و  نقليه  وسيله 

پاسخ فعالیت 
کالسی

شکل 15ـ استفاده از بخاري درجا
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كاركرد اين بخاری به اين گونه است كه ابتدا گازوئيل از مخزن مخصوص كه 
در پشت كابين تعبيه می شود توسط يک پمپ الکتريکی به داخل محفظه 
بخاری كشيده شده و سپس توسط انژكتور وارد محفظه احتراق می شود، پس 
از اين مراحل سوخت با هوا تركيب شده و احتراق صورت می گيرد. دود و 
هوای حاوی دی اكسيد كربن و ديگر آالينده ها از طريق يک كانال)دودكش( 
كابين  به  كانال  از طريق  گرم  هوای  و  می شود  هدايت  كابين  از  بيرون  به 
و حجم  متفاوت  توان های  با  مدل ها  انواع  در  درجا  بخاری  می يابد.  انتقال 
بين المللی  گارانتی  دارای  و  می شود  ساخته  و  طراحی  مختلف  گرمايشی 
است. به صورت مشترک تمامی بخاری ها در جاهای موجود دارای عملکردی 
مشابه هستند به اين گونه كه تمامی آنها دارای مصرف سوخت كمی بوده 
كه اين مورد باعث روی كار آمدن بخاری درجا در دو دهه اخير شده است.

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و عملکرد سيستم تهويه موجود 
در يکی از وسايل نقليه را بررسی و اشکاالت احتمالی آن را مشخص كنيد.

پاسخ: عیب یاب سیستم تهویه
برای عيب يابی و رفع مشکِل از سيستم تهويه وسيله نقليه قبل از هركاری 

بهتر است اين دو مورد را بررسی كنيد:
1ـ وجود نشتی

2ـ درگير نشدِن كمپرسور كولر
درنظر داشته باشيد كه اگر سيستم تهويه مطبوع وسيله نقليه به تعميرات 
اساسی نياز داشته باشد، به دليل نياز داشتن به ابزار مخصوص بايد در تعميرگاه 
تخصصی انجام شود اما اگر گاِز كولر وسيله نقليه كم باشد، می توانيد يکی از 
قطعات  فروشگاه های  از  را  وسيله نقليه  كولر  گاِز  شارِژ  كيت های مخصوِص 
يدكی وسيله نقليه تهيه كرده و توسط آن گاِز كولر وسيله نقليه تان را شارژ 

كنيد.
برای عیب یابی سیستم تهویه اقدامات زیر را انجام دهید:

را  مطبوع  تهویه  سیستم  سپس  و  کرده  روشن  را  نقلیه  وسیله  1ـ 
کنید. روشن 

پس از اينکه وسيله نقليه را روشن كرديد، سيستم تهويه مطبوع را روشن 
يا  و  خنکی  گرمی،  ميزان  دهيد.  قرار  درجه  بيشترين  روی  را  آن  و  كرده 
قرار  ارزيابی  مورد  را  می شود  خارج  تهويه  دريچه های  از  كه  بادی  سردی 
دهيد. اگر احساس می كنيد باِد خروجی گرم يا خنک بوده و آن طور كه بايد 

باد وجود داشته باشد. سرد نيست، ممکن است مشکلی در جريان 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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نمی كنند،  كار  فن ها  اين  اگر  كنيد.  را چک  رادياتور  خنک كننده  فن های 
برای  باشد  الزم  شايد  باشد.  داشته  برقی  ايراِد  نقليه  وسيله  است  ممکن 

كنيد. تعويض  را  اتاق  هوای  فيلتر  باد،  جريان  افزايش 
از عملکرد آن مطمئن شوید.  را بررسی کرده و  کمپرسور کولر  2ـ 
پيش از اينکه بخواهيد سيستم تهويه مطبوع وسيله نقليه را عيب يابی كرده 
و در صورت لزوم آن را تعمير كنيد، بايد اطمينان حاصل كنيد كه كمپرسور 
كولر كار می كند. ابتدا مکان سيستم تهويه مطبوع را در قسمت موتور پيدا 

كنيد و سپس از چرخيدن مركز پولی به همراه خوِد پولی مطمئن شويد.
درگير  مطبوع  تهويه  سيستم  كردِن  كار  هنگام  كه  دارد  وجود  كالچ  يک 
پولی می چرخد. نيز به همراه خودِ  باشد، مركز پولی  اگر كالچ درگير  می شود. 
اگر كالچ درگير نمی شود، امکان خرابی كمپرسور كولر وجود دارد و شايد 
الزم باشد كه كمپرسور را تعويض كنيد يا ممکن است اين مشکل فقط با 

پركردِن گاز كولر برطرف شود.
3ـ سیم کشی که به کمپرسور کولر وصل شده را بررسی کنید. در 
بيشتر كمپرسورها يک سيم وجود دارد كه به كالِچ برقی متصل شده است. 
كانِکتوری را كه وسط اين سيم قرار دارد پيدا كرده و آن را قطع كنيد. يک 
باتری  مثبت  قطب  به  را  كمپرسور  سيِم  آن  توسط  و  برداشته  سيم  قطعه 
متصل كنيد. اگر صدايی بلند شبيه به »تق« به گوشتان رسيد، كالچ برقی 
بايد  برقی  كالچ  غيراين صورت،  در  می كند.  كار  درستی  به  و  بوده  سالم 

شود. تعويض 

عیب یابی بخاری وسیله نقلیه
بخاری  كم  گرمای  يا  و  نکردن  گرم  نقليه  وسيله  بخاری  رايج  عيب های 

می باشد.
مختلفی  علل  می تواند  نقليه  وسيله  بخاری  كم  گرمای  يا  نکردن  گرم 
داشته باشد. اما به طور معمول، يکی از عوامل زير علت گرم نکردن بخاری 

است: وسيله نقليه 
1ـ اولين علت گرم نکردن بخاری وسيله نقليه، باز بودن ترموستات است كه 
منجر به پايين ماندن دمای آب و گرمای كم بخاری می شود. اگر ترموستات 
خراب باشد، وسيله نقليه در زمانی كه درجا كار می كند و درترافيک كه آمپر 
باال می رود گرمای الزم را به كابين انتقال می دهد، ولی به محض رانندگی 
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در بزرگراه ها و سرعت باال، دمای آب پايين آمده و گرمای بخاری هم كم 
می شود.

2ـ كم بودن ضد يخ يا پايين بودن سطح مايع سيستم خنک كننده منجر به 
كم شدن گرمای بخاری خواهد شد. همان طور كه در مطالب قبلی گفتيم، 
و  می كند  دريافت  رادياتور  آب  از چرخش  را  گرمايش  وسيله نقليه  بخاری 
زمانی كه سطح مايع خنک كننده كاهش يابد، ميزان آب كمتری در رادياتور 
بخاری به چرخش در می آيد و منجر به كم شدن گرمای بخاری وسيله نقليه 
فرق  هم  با  بخاری  دريچه های  گرمای  معموالً  موارد  اين  در  شد.  خواهد 

می كنند.
3ـ علت گرمای كم بخاری وسيله نقليه را می توان به جرم گرفتن و خوردگی 
پروانه های واتر پمپ مربوط دانست. در اين مواقع در دور آرام، بخاری وسيله 
نقليه سرد يا ولرم می شود.  در برخی از وسيله نقليه ها، واتر پمپ را به وسليه 
يک واشر روی سيلندر يا سينی جلوی موتور می بندند و در اين مورد، در 
كاهش  وسيله نقليه  بخاری  به سمت  آب  جريان  واشر،  بودن  قطور  صورت 

خواهد يافت.
4ـ يکی ديگر از علل گرمای كم بخاری و باد سرد آن، اشکال در دريچه های 
بخاری است. گاهی ديده شده به دليل خراب شدن خار دريچه هوا، هوای 

سرد وارد اين لوله ها شده و به داخل كابين منتقل می شود.
عیب های رایج بخاری درجا:

يکی از اشکال های رايج اين است كه چراغ قرمز رنگ به صورت ممتد روشن 
بوده و خطايی را نشان نمی دهد اما بخاری درجا  گرمايش ندارد و اصطالحاً 
بخاری در حالت stand by باقی مانده و خارج نمی شود. دليل اين امر دو 

چيز است:
1ـ كليد تنظيم درجه روی دمای پايين تر از دمای مطلوب تنظيم شده است. 

آن را افزايش داده و در دمای مطلوبتان تنظيم كنيد.
2ـ ورودی هوای سرد به داخل بخاری دچار اختالل شده و به جای هوای 
سرد داخل اتاق هوای گرم اطراف آن وارد بخاری درجا شده و سنسورهای 
بخاری به جای هوای سرد و خنک،  هوای گرم را اندازه گيری می كنند كه اين 

امر موجب می گردد بخاری از حالت stand by  خارج نشود. 
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ترمزها
برای جلب نظر هنرجويان با طرح سؤال: آيا تا به حال شنيده ايد كه وسيله نقليه ای 
»  به دليل عمل نکردن سيستم ترمز« تصادف كرده است؟ شروع كنيد و پس از 
جمع بندی نظرات هنرجويان اهميت سيستم ترمز در وسيله نقليه را بيان كرده و 
بر جمله »  تا زمانی كه از متوقف كردن وسيله نقليه مطمئن نشديد هرگز آن را به 
انواع سيستم های ترمز در  حركت در نياوريد « تأكيد كنيد. سپس به اختصار به 

ناوگان جاده ای به شرح زير اشاره نماييد:
 ترمزها را به طوركلي مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد:

به  پا كار مي كنند،  يا  نيروي دست و  با  نوع ترمزها كه  اين  1ـ ترمز مکانیکي: 
توقف  هنگام  اتومبيل  نگهداشتن  برای  كه  مي شوند  ناميده  دستي  ترمز  اصطالح 
كه  مي باشد  مانند  كابل  سيم  يک  شامل  ترمزها  نوع  اين  مکانيزم  مي رود.  به كار 
به وسيله يک اهرم به كفشک هاي ترمز عقب خودرو وصل شده است. هنگامي كه به 
پدال آن فشار و يا به وسيله دست، دستگيره ترمز دستي كشيده شود اهرم مربوطه 
كفشک را به كاسه ترمز مي چسباند كه در نتيجه اصطکاک الزم به وجود آمده و 

مي شود.  متوقف  وسيله نقليه 
ترمز، سيلندرترمز  ترمزهاي هيدروليکي شامل يک پمپ  2ـ ترمز هیدرولیکی: 
چرخ و يک مخزن سيال و اتصاالت و لوله كشي ها مي باشند. هنگام فشردن پدال ترمز 
مايع ترمز توسط پيستون پمپ ترمز به جلو رانده مي شود و وارد سيلندرهاي چرخ 
شده و پيستون های آن را حركت مي دهد. حركت پيستون ها به بيرون كفشک هاي 
ترمز را با فشاري حدود 50 تا 80 اتمسفر باز مي كند. ضريب بهره اين نوع ترمزها 
حدود 90 درصد است و به همين دليل اغلب وسايل نقليه به اين سيستم مجهز 

مي باشند. شمای كلی اين سيستم در شکل زير نشان داده شده است.

  شکل 16ـ ترمز هیدرولیکي

پدال ترمز  

پمپ ترمز

سیلندر ترمز چرخ
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3ـ ترمزهاي بادي)کمپرسي(: در سيستم ترمز وسايل نقليه سنگين از نيروي 
هواي فشرده به عنوان نيروي كمکي استفاده مي شود. هواي مورد نظر به وسيله يک 

كمپرسور و توسط سوپاپ هاي فرمان دهنده به سيلندر چرخ ها  ارسال میگردد.
ترمز كمپرسي شامل يک دستگاه كمپرسور، يک دستگاه رگوالتور تنظيم فشار هوا، 

يک مکانيزم صافي و يک مخزن ذخيره هوا می باشد.
4ـ ترمزهاي الکتریکي: ترمزهاي الکتريکي نوعي ديگر از ترمزهاي تمام قدرتي 
الکتريکي  سيم هاي  و  مي باشد  باتري  انرژي  منبع  ترمزها  نوع  اين  در  مي باشند. 
لوله كشي هاي  و  مکانيکي  اتصاالت  ساير  و  چرخ  سيلندر  و  ترمز  پمپ  جانشين 

است. ديگر شده  در سيستم هاي  مربوط 

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و وضعيت لنت های يک وسيله نقليه 
جاده ای را بررسی و مشخص كنيد كه لنت ها قادر به كار هستند يا بايد تعويض 

شوند.
پاسخ: هنرجويان در كارگاه به گروه های 2 نفره تقسيم شده و پس از تحويل 
ابزار مناسب با نظارت هنرآموز يکی از چرخ های وسيله نقليه را باز كرده و با 
توجه به دستورالعمل سرويس وسيله نقليه و مطالب كتاب درسی ضخامت 

لنت را اندازه گيری كرده و درخصوص تعويض آن اعالم نظر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

انواع سيستم های ترمز موجود بر روی وسايل نقليه تجاری بحث  در مورد 
كرده و مزايا و معايب هر كدام را بررسی نماييد.

پاسخ: با توجه به مطالب مندرج در صفحه قبل در مورد انواع سيستم های 
ترمز موجود بر روی وسايل نقليه تجاری پاسخ اين فعاليت ارائه شود. 

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی كيفيت عملکرد 
سيستم ترمز يکی از وسايل نقليه، عيوب احتمالی موجود در سيستم ترمز 

را شناسايی كنيد.
تحويل  و  نفره   3 يا   2 گروه های  به  تقسيم  و  كارگاه  در  حضور  با  پاسخ: 
ترمز  سيستم  ابتدا  گروه ها  از  يک  هر  هنرآموز  نظارت  با  مناسب  ابزارهای 
وسيله نقليه را در محوطه كارگاه تست كرده و با توجه به مطالب درج شده 
انحراف  به  مربوط  ترمز، عيوب  در كتاب درسی درخصوص عيوب سيستم 
مسير وسيله نقليه، لرزش پدال ترمز و ناپايداری در پدال ترمز را شناسايی 

و رفع عيب كنند.

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی كيفيت عملکرد 
در  احتمالی  عيب  ايجاد  مکان های  نقليه،  وسايل  از  يکی  فرمان  سيستم 

سيستم فرمان را بازرسی كنيد و سالمت آنها را ارزيابی نماييد.
تحويل  و  نفره   3 يا   2 گروه های  به  تقسيم  و  كارگاه  در  حضور  با  پاسخ: 
ابزارهای مناسب با نظارت هنرآموز هر يک از گروه ها ابتدا سيستم فرمان 
درج  مطالب  به  توجه  با  و  كرده  تست  كارگاه  محوطه  در  را  نقليه  وسيله 
شده در كتاب درسی درخصوص فعاليت های مربوط به سرويس و عيب يابی 
درخصوص  و  شناسايی  را  فرمان  سيستم  احتمالی  عيوب  فرمان  سيستم 

نمايند. نظر  اعالم  فرمان  سيستم  عملکرد  كيفيت 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل17ـ سیستم ترمز هیدرولیکی 

سیستم فرمان
اجزا  زير(  )تصوير  هيدروليکی  ترمز  سيستم  از  شماتيکی  شکل  ارائه  با  هنرآموز 
با يادآوری حساسيت  و وظايف هر كدام از سيستم فرمان را بيان كند. و سپس 
براساس  را  فرمان  سيستم  سرويس های  نقليه،  وسيله  ايمنی  در  فرمان  سيستم 

نمايد.    تشريح  درسی  كتاب  در  مندرج   مطالب 
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 باتري
باتري ها   اينکه  بيان  با  و  كرده  بيان  را  باتری  وظيفه  و  اهميت  اختصار  به  ابتدا  
مولدهاي الکتروشيمي مي باشند و در اثر فعل و انفعاالت شيميايي، انرژي شيميايي 
ارائه تصويری از باتری )شکل زير(  و  با  انرژي الکتريکي مي نمايند،  را تبديل به 
مطالب كتاب درسی اجزای تشکيل دهنده باتری را تشريح نماييد و با استفاده از 
مولتی متر، سالمت باتری را بررسی كرده و عالئم مشخصه روی بدنه باتری ها را 

توضيح دهيد. برای هنرجويان 

شکل 18ـ اجزای باتری

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه حاضر شويد و ضمن بررسی كيفيت عملکرد 
سيستم باتری يکی از وسايل نقليه، بازرسی های الزم برای آگاهی از سالمت 

باتری را انجام دهيد.
تحويل  و  نفره   3 يا   2 گروه های  به  تقسيم  و  كارگاه  در  حضور  با  پاسخ: 
ابزارهای مناسب با نظارت هنرآموز هر يک از گروه ها ابتدا كيفيت عملکرد 
يک باتری را به وسيله مولتی متر تست كرده و با توجه به مطالب درج شده 
در كتاب درسی درخصوص فعاليت های مربوط به سرويس و عيب يابی باتری 
عيوب احتمالی باتری مورد نظر را شناسايی و درخصوص رفع عيوب مذكور 

اعالم نظر كنيد.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

الکترود مثبت

اتصال دهنده 
الکترودها جهت 

افزایش ولتاژ 

 الکترود منفی

 صفحات جداکننده

پوسته باتری                 
پلیت های الکترود 
منفی                            

پلیت های الکترود 
مثبت                                                               



66

شناسایي کنترل ها، خبر دهنده ها و نشانگرهای
وسیله نقلیه هاي جاده ای

با  زير(،  نقليه)شکل  وسيله  داشبورد  نمايشگر جلوی  از  تصويری  ارائه  با  هنرآموز 
توجه به مطالب كتاب درسی ضمن معرفی هر كدام، درجه اهميت آن درخصوص 

ايمنی وسيله نقليه را بيان كند.

شکل 19ـ کنترل ها، خبر دهنده ها و نشانگرهای وسیله هاي نقلیه

با هماهنگی هنرآموز در كارگاه يا پايانه حاضر شويد و كيفيت عملکرد كليه 
را  آنها  احتمالی  عيب های  و   كنيد  بررسی  را  داشبورد  جلوی  نشانگرهای 

كنيد. مشخص 
پاسخ: با حضور در كارگاه و با نظارت هنرآموز داخل كابين يک وسيله نقليه 
نشسته و با چرخاندن استارت )بدون روشن كردن وسيله نقليه( نشانگرهای 
صفحه نمايش را معرفی كند و در صورتی كه با روشن كردن موتور نشانگرها 
روشن باقی بمانند با توجه به مطالب درج شده در كتاب درسی درخصوص 

دليل روشن ماندن هر يک از نشانگرهای مذكور اعالم نظر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

تجهیزات اصلی وسایل نقلیه موتوري
هنرآموز خطرات ناشی از هرگونه تغيير در تجهيزات اصلی وسيله نقليه كه موجب 
آسيب رساندن به وسيله نقليه و به خطر انداختن  ايمنی وسيله نقليه می شود را 
بيان كرده و برای درک بهتر مطالب هنرجويان فعاليت كارگاهی زير را انجام دهند.
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با هماهنگی هنرآموز در كارگاه يا پايانه حاضر شويد و ضمن بررسی كارت 
يکی از وسايل نقليه، تجهيزات نصب شده بر روی وسيله نقليه با استاندارد 

كارخانه سازنده مقايسه و مغايرت های آن را مشخص كنيد.
پاسخ: با هماهنگی مدير هنرستان، هنرجويان همراه با هنرآموزان در يکی 
از پايانه های حمل بار يا مسافر حاضر شده، پس از انجام هماهنگی الزم با 
مسئولين پايانه، هر يک از هنرآموزان يک دستگاه وسيله نقليه را از نظر عدم 
با كارت  ارزيابی قرار داده و وضعيت آن را  تغيير در تجهيزات اصلی مورد 
در  شده  انجام  تغييرات  درخصوص  و  داده  تطبيق  نقليه  وسيله  شناسايی 

تجهيزات اصلی وسيله نقليه اعالم نظر كنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

راهنمایی نحوه ارزشیابی مرحله دوم
پايانه های  از  يکی  در  هنرآموز  با  همراه  هنرجويان  هنرستان،  مدير  هماهنگی  با 
به  مربوط  كتاب درسی  به مطالب  توجه  با  يا حمل مسافر حاضر شده  بار  حمل 
ايمنی وسيله نقليه جاده ای كليه اجزای: تايرها، زنجير چرخ، سيستم برف پاک كن، 
سيستم روشنايی، سيستم تهويه، كمربند ايمنی، سيستم ترمز، فرمان، نشانگرهای 
ايمنی جلوی داشبورد و تجهيزات اصلی وسيله نقليه از نظر صحت عملکرد آن و 
رعايت استاندارد مربوطه مورد بازرسی قرار داده و هنرآموز براساس كيفيت كنترل 
نمره  نمره دهی،  استاندارد  و  ممکن  نتايج  به  عنايت  و  هنرجو  توسط  شده  انجام 

هر يک از هنرجويان را منظور كند.

 راهنمای تکمیل نمونه فرم کنترل اجزای فنی وسیله نقلیه عمومی قبل 
از انجام سفر)برای وسایل نقلیه مسافربری(

فرم مذكور از سه قسمت تشکيل شده است كه هنرجو به عنوان مدير فنی آن را 
تکميل می كند:

1 قسمت باالی فرم يا سربرگ: كه شامل مشخصات شركت حمل ونقل و مشخصات 
وسيله نقليه می باشد. هنرجو بايد با توجه به نوع مجوز شركت حمل ونقل و كارت 

شناسايی وسيله نقليه اين قسمت را تکميل كند.
2 قسمت ميانی فرم يا متن: كه شامل اجزا و قسمت هايی است كه مدير فنی بايد 
هر يک از آنها را بازديد و در صورتی كه عملکرد آن بر اساس استاندارد مربوطه 
مورد قبول باشد در ستون بازديد شد، عالمت مورد قبول يا OK  درج و در صورت 
عدم رضايت كلمه غير قابل قبول يا عالمت ـ را ثبت كرده و در ستون توضيحات 

علت عدم رضايت را بيان كند.
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بازرسی  فنی )شخصی كه  ويژه مدير  اين قسمت  فرم:  پايانی  يا  انتها  3 قسمت 
را انجام و فرم را تکميل كرده است( می باشد كه در صورت تأييد كليه آيتم های 
بازديد شده در انتها اين قسمت را تکميل كرده و ضمن نوشتن نام و نام خانوادگی 
خويش، فرم را مهر و امضا می كند. بديهی است با تأييد اين فرم توسط مدير فنی 
چنانچه يک يا چند آيتم از موارد بازديد شده دارای نقص باشد با بررسی مأمورين 
راهور وسيله نقليه متوقف می شود و يا اگر نقص در موارد مذكور سبب سانحه شود 

مسئوليت آن به عهده مدير فنی می باشد.
فرم كنترل اجزای فنی وسيله نقليه عمومی قبل از انجام سفر در دو نمونه برای 
كه  است  شده  طراحی  مسافر  نقليه حمل  وسايل  برای  و  بار  نقليه حمل  وسايل 
به  با توجه  بوده و در قسمت ميانی  با هم مشابه  قسمت 1 و 2 فرم های مذكور 
آن  آيتم های  از  بعضی  مسافر  حمل  و  بار  حمل  نقليه  وسيله  خاص  ويژگی های 

می باشد.  متفاوت 

راهنمای تکمیل نمونه مهر پشت بارنامه یا صورت
وضعیت جهت تأیید مدیر فنی

پس از تکميل فرم كنترل اجزای فنی وسيله نقليه عمومی قبل از انجام سفر، مدير 
فنی موارِد تأييد تکميل فرم كنترل اجزای فنی وسيله نقليه عمومی را قبل از انجام 
سفر انجام داده و در ادامه سالمت وسيله نقليه برای اعزام به سفر را نيز در پشت 
بارنامه يا صورت وضعيت مسافر تأييد كرده و با نوشتن نام و نام خانوادگی خويش 

آن را امضا می كند.
برای سهولت و سرعت در عمل، متن مذكور به صورت مهر تهيه شده كه مدير فنی 

با آن پشت بارنامه يا صورت وضعيت مسافر را مهر و امضا می كند.

از وسايل  برای يکی  پايانه حاضر شويد  يا  با هماهنگی هنرآموز در كارگاه 
نقليه مسافربری و يکی از وسايل نقليه باربری، فرم كنترل اجزای فنی وسيله 
نقليه عمومی قبل از انجام سفر را تکميل كرده و در صورت تأييد صالحيت 
وضعيت  صورت  يا  بارنامه  فرم  نمايشی  به صورت  نظر،  مورد  نقليه  وسيله 

وسيله مذكور را امضا كنيد.
پاسخ: با هماهنگی مدير هنرستان ، هنرجويان همراه با هنرآموزان در يکی 
انجام هماهنگی الزم  از  مسافر حاضر شده، پس  يا  بار  پايانه های حمل  از 
اجزای  كنترل  فرم  از  نمونه  يک  هنرآموزان  از  يک  هر  پايانه،  مسئولين  با 
يا  باربری  نقليه  )برای وسايل  انجام سفر  از  قبل  نقليه عمومی  فنی وسيله 
مسافربری( را برداشته و طبق راهنمای تکميل نمودن فرم، هر يک از آيتم ها 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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راهنمایی نحوه ارزشیابی مرحله سوم
كه  تفاوت  اين  با  می باشد  اخير  كارگاهی  فعاليت  مشابه  مرحله  اين  ارزشيابی 
هنرآموز متناسب با كيفيت تکميل فرم ها توسط هنرجو و استاندارد نمره دهی، 

می كند. ثبت  را  هنرجو  امتياز 

ارزشیابی شایستگی کنترل ایمني وسیله نقلیه
هنرآموز به هر يک از هنرجويان يکی از فرم های كنترل اجزای فنی وسيله نقليه 
عمومی قبل از انجام سفر را تحويل داده و بر اساس شرح كار ارزشيابی شايستگی 
كنترل ايمني وسيله نقليه، شاخص های استاندارد عملکرد و كيفيت انجام كار و 
استفاده از ابزارهای تست برای هر يک از مراحل 1 تا 3 فرم ارزشيابی و در نظر 
گرفتن شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، زيست محيطی در هنگام انجام 
از عوامل مذكور، عملکرد هنرآموز مورد  امتيازات هر يک  لحاظ سقف  با  و  كار 
ارزيابی قرار گرفته و با توجه به استاندارد و سطح انتظار، نمره هر هنرجو تعيين 

می شود.

نمايد.  هنرآموز  تحويل  فرم  امضای  و  تکميل  از  پس  و  نموده  بازرسی  را 
هنرآموز مجدداً فرم را بازبينی نموده و در صورت وجود نقص هر يک از موارد 
نمايش  به صورت  نقص  نمايد. در صورت عدم وجود  يادآوری  به هنرجو  را 

پشت تصوير بارنامه يا صورت وضعيت مسافر  را امضا كند.


