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فصل دوم

تعمیر نشان دهنده های خودرو 
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1ـ  اهداف توانمندسازی 

شایستگی تعمیر نشان دهنده های خودرو واحد
 یادگیری3

انواع و اجزا مجموعه نشان دهنده های مختلف خودرو )دمای آب، فشار روغن و میزان  وظیفه، ساختمان، عملکرد، 
سوخت و...و هشداردهنده ها( را توضیح دهد. 

روش بررسی مجموعه نشان دهنده ها در حالت روشن و خاموش بودن )تست های اهمی  و دستگاه عیب یاب( و ارتباط 
با سایر اجزا را بیان کند. 

روش رفع عیب بدون بازکردن )بررسی اتصاالت، کانکتورها، فیوزها و...( را بیان کند.

مجموعه نشان دهنده ها در حالت روشن و خاموش بودن )تست های اهمی  و دستگاه عیب یاب( را بررسی کند. 

رفع عیب بدون بازکردن )بررسی اتصاالت، کانکتورها، فیوزها و...( و چک لیست اطالعات تعمیر را تکمیل کند.

روش بازکردن انواع نشان دهنده ها، تعویض، نصب و بررسی انواع نشان دهنده ها، تعمیر مدار الکتریکی و استفاده از 
ابزار مخصوص را بیان کند. 

1ـ بازکردن، تعمیر، تعویض، بررسی و بستن نشان دهنده ها و مدار الکتریکی آنها را انجام دهد. 

روش عیب یابی، تعمیر و تعویض مدار نشان دهنده ها، روش تعویض حسگرهای دمای آب، فشار روغن، میزان سوخت، 
دور موتور، سرعت خودرو و ... را بیان کند.

عیب یابی، تعمیر و تعویض مدار نشان دهنده ها را انجام دهد. 

حسگرهای دمای آب، فشار روغن، میزان سوخت، دور موتور، سرعت خودرو و ... را تعویض کرده و بررسی نهایی مدار 
و حسگرهای نشان دهنده ها را انجام دهد. 

انواع و اجزا مجموعه نشان دهنده های مختلف خودرو )دمای آب، فشار روغن و میزان  وظیفه، ساختمان، عملکرد، 
سوخت و... و هشداردهنده ها( را توضیح دهد. 

روش بررسی مجموعه نشان دهنده ها در حالت روشن و خاموش بودن )تست های اهمی و دستگاه عیب یاب( و ارتباط 
با سایر اجزا را بیان کند. 
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2ـ  تجهیزت آموزشی )کالسیـ  کارگاهی(

کالس:
کتاب درسی ـ تابلوی آموزشی ـ ویدئو پروژکتور ـ فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 

آموزشی 

کارگاه: 
کتاب درسی ـ کتاب راهنمای تعمیرات ـ خودرو ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ جعبه ابزار 

الکتریکی ـ ابزار مخصوص 

3ـ بودجه بندی: 40 ساعت 

 
کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری پیش آزمون، آشنایی با ساختمان 
و انواع و اجزا مجموعه نشان دهنده های 
بررسی  روش  و  خودرو  مختلف 

سنسور های مرتبط با نشان دهنده ها 
کالس

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث کالسی، 

نمایش فیلم و 
انیمیشن و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی 
مشاهده شده کتاب،  مطالعه 

و  آموزشی  فیلم های 
انجام تحقیق ارائه شده در 

کالس
با  مرتبط  سنسور های  بررسی  عملی: 

مشاهده فعالیت کارگاهنشان دهنده های خودرو 
انجام فعالیت کارگاهیهنرجو و هدایت

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری: روش بازکردن مجموعه نشان دهنده ها 
کالساز روی خودرو 

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث کالسی، 

نمایش فیلم و انیمیشن 
و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی 
شده

مشاهده  کتاب،  مطالعه 
فیلم های آموزشی و انجام 
در  شده  ارائه  تحقیق 

کالس

عملی: بازکردن مجموعه نشان دهنده ها از 
مشاهده فعالیت هنرجو کارگاهروی خودرو 

انجام فعالیت کارگاهیو هدایت
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کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری: روش تعمیر و تعویض اجزا 
کالسداخل مجموعه نشان دهنده ها 

سخنرانی، پرسش و پاسخ، 
بحث کالسی، نمایش فیلم 

و انیمیشن و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی 
شده

مشاهده  کتاب،  مطالعه 
فیلم های آموزشی و انجام 
در  شده  ارائه  تحقیق 

کالس اجزا  تعویض  و  تعمیر  عملی: 
مشاهده فعالیت هنرجو و کارگاهداخل مجموعه نشان دهنده ها

انجام فعالیت کارگاهیهدایت

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری: روش بستن و کنترل 
نهایی مجموعه نشان دهنده ها 

کالسروی خودرو 
سخنرانی، پرسش و پاسخ، 
بحث کالسی، نمایش فیلم 

و انیمیشن و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی 
مشاهده شده کتاب،  مطالعه 

فیلم های آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده در کالس عملی: بستن و کنترل نهایی 

مجموعه نشان دهنده ها روی 
خودرو

و کارگاه فعالیت هنرجو  مشاهده 
انجام فعالیت کارگاهیهدایت

کارمکانموضوع

انجام کار محول شدهکارگاهارزشیابی پایانی

4ـ نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمیـ  عملی( 

در امر آموزش های فنی برای افزایش دانش فنی و یادگیری ماندگار، ایجاد انگیزه 
فرصت های  الزم  مهارت های  کسب  با  تا  است  الزم  هنرجویان  در  عالقه مندی  و 
امکانات  از تمام  این منظور استفاده  برای  باشند.  آینده داشته  اشتغال بهتری در 
و  مجرب  تعمیرکاران  و  تعمیرگاه ها  مانند  پیرامونی  محیط  و  کارگاه  در  موجود 

تجارب فردی نقش مؤثری می توانند داشته باشند. 
عالوه براین باید امانتداری و مسئولیت پذیری و اخالق حرفه ای که موجب کسب 
روزی حالل می شود را هم زمان با آموزش مطالب فنی در هنرجویان تقویت نمود 
تا در آینده، افراد وظیفه شناس و جامعه ای قابل اعتمادتر داشته باشیم. یعنی افراد 
و  انجام کار  و در  دارند  را  انجام درست آن  توان  بپذیرند که  را  می بایست کاری 

دریافت دستمزد نیز نهایت صداقت و امانت داری را به کار گیرند. 
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5ـ ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی 

جهت جلوگیری از حوادث ناگوار و جبران ناپذیر انسانی استفاده از تجهیزات ایمنی 
و بهداشتی مانند دست کش، لباس کار، کفش ایمنی، عینک و سایر وسایل ایمنی 
متناسب با هر کاری الزم و ضروری بوده و باید پیوسته به هنرجویان گوشزد کرد. 
همچنین با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی، باید تا جای ممکن از 
آلوده کردن محیط با مواد زاید حاصل از کار جلوگیری نمود. جمع آوری زباله های 
ناشی از کار و مایعات و روغن های مورد استفاده در خودرو و جلوگیری از انتشار آنها 

در محیط و پیروی از اصولی مانند s 5 در این زمینه بسیار کارساز است. 

6ـ اجزای بسته یادگیری 

فیلم، انیمیشن، نرم افزار، تصویر و پوستر آموزشی ـ راهنمای تعمیرات خودرو 

7ـ منابع برای آموزش 

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع 

9ـ پاسخ به سؤاالت متن 

پس از مشاهده فیلم آموزشی با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.
 

کارکالسی

شرحنشانگرشرحنشانگر

چراغ سرویسترکیب دو چراغ ذکر شده 

چراغ هشدار ترمز دستی یا 
اتمام لنت ترمز 

چراغ چک 

چراغ اخطار توقف ـ دمای باالی مدار چراغ هشدار باز بودن در ها 
خنک کننده موتور



72

ساخته  آهنی  فلز  از  عقربه  پایه  اول  نوع  چیست؟  در  دوم  و  اول  نوع  تفاوت   1
می شود که قدرت یا ضعف میدان سیم پیچ های منحرف کننده و تثبیت کننده باعث 
قطب   2 با  مغناطیسی  میدان  تقابل  دوم  نوع  در  اما  می گردد  مقدار  دادن  نشان 

باعث حرکت 2 عقربه می شود. نعلی شکل  آهنربای 
2 به نظر شما کدام نوع عملکرد بهتری دارد؟ دقت نشان دهنده سیم پیچی بیشتر 

است اما قیمت تمام شده نشان دهنده بی متالی کمتر است.
3 با توجه به عملکرد انواع نشان دهنده ها از نوع عقربه ای و شکل 4 نحوه عملکرد 

آن را بیان کنید.

 به رنگ چراغ ها توجه کنید. جدول زیر را کامل کنید. 

سبززردقرمزرنگ

اطالعات عمومیاطالعات هشداریاطالعات اخطاریکاربرد

کارکالسی

با توجه به فیلم آموزشی و تصاویر شکل زیر به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  کارکالسی

3ـ نوع بی متالی2ـ نوع القایی ـ مگنتی1ـ نوع القایی 2 سیم پیچ

به  برق اصلی  خالصه عملکرد: جریان 
یک سیم پیچ وارد شده پس از خروج 
2 قسمت شده بخشی به سیم پیچ دوم 
و بخشی به حسگر اندازه گیری می رود. 
آنگاه  باشد  زیاد  حسگر  مقاومت  اگر 

طبق قانون مدار موازی.....

ورودی  جریان  مقدار  عملکرد:  خالصه 
باعث افزایش یا کاهش میدان مغناطیسی 
شده و تقابل این میدان مغناطیسی با 
میدان آهنربا دایم باعث حرکت عقربه 

می شود.

خالصه عملکرد: شدت جریان عبوری از 
سیم پیچ F  باعث گرم شدن بی متال شده 

سپس............

شکل 1ـ انواع نشان دهنده

NEEDLE

ARMATURE

COILS

PERMANENT

POINTER

ARMATURE
CONDUCTOR

PIVOT

 HEATING

COIL
BIMETAL SPRING
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برای افزایش دقت مخصوصاً در مقادیر پایین تر از 2 عقربه منحرف کننده و یک 
عقربه تثبیت کننده استفاده شده است. 

شکل 2ـ عملکرد نشان دهنده عقریه ای 3 سیم پیچ 

2

13

E F

2

E F

شکل 3ـ عملکرد حسگر فشار روغن موتور

پس از مشاهده فیلم و با کمک تصاویر شکل مربوطه عملکرد هر دو نوع حسگر 
فشار روغن موتور را به صورت خالصه بنویسید: 

فشار روغن باعث حرکت دیافراگم شده در نتیجه مقدار مقاومت متغیر داخل 
مربوطه  کلید  اتصال  باعث  یا  و  می دهد(  نشان  را  فشار  مقدار  که  نوعی  )در 
می شود. تغییر مقاومت باعت تغییر ولتاژ عبوری شده و در نتیجه نشان دهنده 
مربوطه مقدار فشار را نشان می دهند. نوع کلیدی ساده با وصل شدن پایه ها، 

المپ هشدار کم بودن فشار روغن روشن می شود.

کارکالسی

سیم پیچ             
تثبیت کننده

سیم پیچ 
منحرف کننده

سیم پیچ 
دقت باال 

نشان دهنده 
سوخت

مقاومت ثابت

سوئیچ اصلی

کمزیاد 

تثبیت کننده

 خالی

پر

E F
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نقش  دیگری  و  تثبیت کننده  نقش  سیم پیچ  یک  نشان دهنده ها  نوع  این  در   1
منحرف کننده را دارد، سیم پیچ منحرف کننده با واحد سنسور )در اینجا حسگر دما 
مایع خنک کننده موتور( به صورت سری قرار می گیرد هرچه دما باالتر برود مقاومت 
واحد حسگر کاهش یافته مقدار ولتاژ بیشتری از آن عبور می کند که در نتیجه 
باعث می شود ولتاژ بیشتری از سیم پیچ منحرف کننده نیز عبور کند و عقربه بیشتر 

به سمت HOT منحرف می شود.
2 باتوجه به عملکرد مدار نشان دهنده دمای مایع خنک کننده موتور و فشار روغن 
موتور و شکل 15 عملکرد چراغ Stop  چگونه است؟ پس از باز شدن سوئیچ با اتصال 
در حسگر فشار روغن یا دمای مایع خنک کننده چراغ هشدار STOP روشن می شود.

با توجه به مدار زیر با وصل شدن کلید دمایی مدار مایع خنک کننده موتور یا کلید 
فشاری فشار روغن موتور المپ هشدار توقف روشن خواهد شد. 

 با توجه به مطالب ذکر شده در مورد عملکرد نشان دهنده 2 سیم پیچ و ساختار 
حسگر دما را در حالت سرد و گرم موتور به صورت خالصه بنویسید.

کارکالسی

Stop شکل 4ـ عملکرد چراغ

حسگر سرعت خودرو غیر از محل نشان داده شده در شکل 17 در کتاب درسی 
در مکان دیگر می تواند قرار گیرد؟ چرا؟

در صورت وجود جعبه دنده میانی یا دیفرانسیل مرکزی حسگر سرعت خودرو 
می تواند در آن نقاط نیز قرار گیرد.

کارکالسی

Stop چراغ

حسگر دمای مایع 
خنک کننده

سوئیچ اصلی

حسگر 
دمای روغن
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پس از مشاهده فیلم و با کمک اطالعات کتاب تعمیر سوخت و جرقه و شکل 5 
نام قطعات و روش عملکرد حسگر سوخت را بیان کنید.

خالصه عملکرد: 
واحد  در  سوخت  مقدار  چه  هر  شکل  مطابق 
مخزن بیشتر می شود مقاومت داخلی رئوستای 

آن افزایش می یابد.

شکل ٥ـ ساختار واحد حسگر مقدار سوخت

کارکالسی

پس از مشاهده فیلم و با توجه به شکل 6 عملکرد قسمت هشدار اتمام سوخت 
در مخزن را توضیح دهید.

 NTC مقاومت  نوعی  واحد  این  کارکالسی: 
بنزین دمای  از داخل  با خارج شدن  است که 
آن نسبتاً افزایش می یابد. این فزایش دما باعت 
نتیجه  در  و  شده  واحد  این  مقاومت  کاهش 
افزایش  این  می کند  عبور  آن  از  بیشتر  ولتاژ 
ولتاژ عموماً باعث عملکرد رله )درصورت وجود( 
واحد نشان دهنده شده و آن را فعال کرده و در 
نتیجه المپ هشدار روشن می شود. در صورت 
مدار   IC واحد  مدار  در  رله  نداشتن  وجود 
اندازه گیری  را  ترمیستور  مدار  ولتاژ  تغییرات 
باعث روشن  با رسیدن به حد خاصی  کرده و 

شدن چراغ هشدار می شود.

شکل ٦ـ ترمیستور واحد شناور مخزن سوخت

کارکالسی

صافی

رفت

واحد فرستندهبرگشت

شناور
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هشدار  چراغ  آیا  ببندد  خود  بدن  روی  از  عبور  بدون  را  کمربند  راننده  اگر   
خاموش می شود؟ آیا راهکاری برای جلوگیری از بروز این مشکل وجود دارد.

 هدف تفکر در مورد روش های مختلف تشخیص بدن فرد زیر کمربند مانند حسگر 
فشار کمربند، اندازه گیری طول کمربند خارج شده، حسگر ضربان یا تنفس است.

فکر کنید

 با توجه به فیلم آموزشی عملکرد چراغ های نشان دهنده و راهنمایی هنرآموز 
جدول زیر را کامل کنید.

جداول زیر عملکرد چراغ های هشداری نشان دهنده ها را در حالت سالم و کامل 
مجموعه مشخص می کند.

سوئیچ باز / سوئیچ نشانگر
سوئیچ باز / سوئیچ نشانگربسته / هر دو

بسته / هر دو 

به  راهنما  ـ  باز  سوئیچ 
سمت چپ

سوئیچ بازـ  مقدار سوخت 
در مخزن کم 

به  راهنما  ـ  باز  سوئیچ 
سمت راست

مایع  دمای  بازـ  سوئیچ 
خنک کننده زیاد یا فشار 

روغن کم

سوئیچ باز/ سوئیچ بسته 
)عموماً( ـ نور پایین

از  یکی  ـ  بسته  سوئیچ 
در ها باز

سوئیچ باز/ سوئیچ بسته 
)عموماً( ـ نور باال

سوئیچ باز ـ ترمز دستی 
لنت  ضخامت  )یا  فعال 

کم(

سوئیچ بازـ  کمربند بسته سوئیچ باز ـ مه شکن
نشده

هوا سوئیچ باز ـ مه شکن کیسه  ـ  باز  سوئیچ 
فعال

کارکالسی
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فصل دوم: تعمیر نشان دهنده های خودرو

سوئیچ باز ـ نشانگر
موتور خاموش

موتور 
سوئیچ باز ـ نشانگرروشن

موتور خاموش
موتور 
روشن

خاموشروشنخاموشروشن

خاموشروشنخاموشروشن

خاموشروشنخاموشروشن

خاموشروشنخاموشروشن

چرا برای بررسی عالیم هشداری در صفحه نشان دهنده ها از 2 جدول استفاده 
شده است ؟

جدول دوم جهت نشان دادن این است که در حالت خاموش بودن موتور این 
عالیم باید روشن شوند تا از صحت عملکرد المپ مطلع شوند.

فکر کنید
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با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز و استفاده از کتب )تعمیرات تعلیق، 
فرمان و ترمز و تعمیرات سوخت رسانی( زیر نویس های تصاویر شکل 5 زیر را 

کامل کنید.
 

آزمایش اهمی حسگر دمای مایع خنک کننده موتور

آزمایش اهمی حسگر فشار روغن آزمایش ولتی حسگر سرعت خودرو

کارکالسی

KΩ

0.1
0.2
0.3
0.5

1
2
3
5

10
20

200-20 40 60 80 100

30

(-4) (32) (68) (104) (140) (176) (212)

مقاومت

دما

حسگر سرعت خودرو

موتور روشنموتور روشن

ترمینال
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فصل دوم: تعمیر نشان دهنده های خودرو

آزمایش حسگر مقدار سوخت در مخزنآزمایش صحت عملکرد چراغ کمربند ایمنی

آزمایش اهمی حسگر دماآزمایش اهمی 

شکل ٦ـ روش آزمایش برخی حسگر ها یا کلید های مختلف مرتبط با مجموعه نشان دهنده ها

321
4 5

اهم متر

اهم متر
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متناسب با مدار اگر حسگر مربوطه فقط یک کلید قطع و وصل ساده باشد مانند 
حسگر کمربند می توان این آزمایش را انجام داد اگر حسگر مربوطه از نوع مقاومتی 

باشد شاید این آزمایش دقت کافی را برای تصمیم گیری نداشته باشد.

آیا می توان سایر  توجه کنید  ایمنی  آزمایش چراغ هشدار کمربند  تصویر  به   
چراغ ها و عقربه های نشان دهنده را نیز با این روش آزمایش کرد؟ )مثاًل چراغ 
مورد  بخش ها  کدام  آزمایش ها  گونه  این  در  عقربه(  یا  سوخت  اتمام  هشدار 

بگیرید. از شکل 7 کمک  قرار می گیرند؟  آزمایش 

کارکالسی

مدار  ولتی  رویه عمومی  آزمایش  به شکل 8  توجه  با  و  فیلم  از مشاهده  پس 
کنید. بیان  را  نشان دهنده ها 

شکل ٨ـ روش عمومی آزمایش ولتی مدار نشان دهنده ها 

کارکالسی

در این مثال اگر پایه 
ورودی به واحد مخزن 
شود  متصل  بنده  به 
عقربه تا انتها حرکت 

می کند. 

شکل ٧ ـ نوعی روش آزمایش مدار نشان دهنده سوخت در مخزن

باتری

 نشان دهنده

 ولت متر   

 نشان دهنده نشان دهنده

  واحد فرستنده   واحد فرستنده   واحد فرستنده 
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در صورت  مدار  با  متناسب  بدنه  دوم  پایه  و  ورودی  مثبت  به سیم  متر  ولت  پایه  یک  روش: 
مستقیم بودن ولتاژ اصلی و در غیر این صورت با توجه به مقدار مقاومت در مدار عدد کمتری از 

ولتاژ اصلی را باید نشان دهد.

شکل 9ـ روش عمومی بررسی رگوالتور تنظیم ولتاژ

پس از مشاهده فیلم و با توجه به تصاویر شکل 9 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
آزمایش  روش  شود  استفاده  نشان دهنده  چند  برای  رگوالتور  یک  اگر   1
تصویر  و  عقربه ای  نشان دهنده   3 تصویر سمت چپ  در  است؟  عمومی چگونه 
سمت راست یک نشان دهنده. ولتاژ خروجی از رگوالتور اندازه گیری شود. ولتاژ 

باشد.  داشته  زیادی  تغییرات  نباید 
2 اگر یک رگوالتور برای هر نشان دهنده وجود داشته باشد چگونه باید آزمایش 
خروجی  ولتاژ  شود.  اندازه گیری  نشان دهنده  و  رگوالتور  خروجی  ولتاژ  شود؟ 
رگوالتور تغییراتی نداشته باشد. اگر به واحد فرستنده دسترسی برای تغییر وجود 
دارد با تغییر در واحد فرستند تغییرات ولتاژ خروجی نشان دهنده متناسب باشد.

کارکالسی

رگوالتور
نشان دهندهنشان دهندهنشان دهنده باتری

  ولت متر   

  واحد فرستنده   واحد فرستنده   واحد فرستنده 

 نشان دهنده

فیوز

 سوئیچ   باتری
واحد فرستندهاصلی

 رگوالتور           

ولت متر
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با توجه به مطالب کتاب دانش فنی تخصصی و تصاویر شکل 30 )کتاب درسی( 
به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

1ـ دمای مایع خنک کننده موتور به فارنهایت و تبدیل آن به سانتی گراد.
158 درجه فارنهایت

1/8ـــــ126             126 =32ـ158 درجه سانتی گراد 70 = 

 RPM 2ـ مقدار دور موتور بر حسب
شکل چپ 715 شکل راست 2409

KM 3ـ سرعت خودرو بر حسب
صفر ـ ایستاده

کارکالسی

پس از مشاهده فیلم آموزشی و با راهنمایی هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل 10که 
برخی از موارد مهم بازکردن، بررسی و تعمیر مجموعه نشان دهنده ها را نمایش 

می دهد را کامل کنید. 

کارکالسی

اجزای صفحه )بورد(بازکردن مجموعه صفحه نشان دهنده  هابازکردن غربیلک فرمان

بازکردن نشان دهنده عقربه ایبازکردن عقربه بازکردن مجموعه برد الکترونیکی
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فصل دوم: تعمیر نشان دهنده های خودرو

بازکردن المپآزمایش ولتی پایه ها تمیزکردن اتصاالت الکتریکی 

نوعی SMDمحل نصب SMDبررسی المپ

تعمیر برد الکترونیکیتعویض برد الکترونیکیتمیزکردن سوکت برد الکترونیکی

تعویض صفحه نشان دهنده بررسی عقربه پس از بستنرسوب زدایی )سولفاته زدایی(

شکل 10ـ برخی نکات مهم بازکردن، بررسی و تعمیر مجموعه نشان دهنده ها
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عنوان واحد کار: بررسی و رفع عیب بدون باز کردن مجموعه نشان دهنده  ها

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی مجموعه نشان دهنده ها 
در حالت موتور خاموش 

سیستم  و  باتری  مجموعه  بررسی  ـ 
شارژ

ـ بررسی فیوز ها، رله ها و المپ ها 
و  مکانیکی  اتصاالت  گشتاورسنجی  ـ 

بررسی کانکتور ها از نظر محکم بودن 

مشاهده نکات خاص مربوط به بررسی های 
خاص خودرو مربوطه از روی کتاب راهنما 
تعمیرات غیر از موارد ذکر شده در سطح 

قبلی

بررسی عملکرد نشان دهند ه ها 
در حالت موتور روشن 

ـ بررسی مجموعه نشان دهنده 
ـ بررسی اتصاالت مدار نشان دهنده ها 

ـ بررسی عیوب مکانیکی 
ـ بررسی واحد های فرستنده )حسگر ها(

تشخیص عیوب مجموعه نشان دهنده ها 
با بررسی واحد  های فرستنده )حسگر ها(

بررسی عملکرد نشان دهنده ها 
با استفاده از دستگاه )عیب یاب 

مولتی متر(

مجموعه  ولتی  اهمی  و  بررسی  ـ 
نشان دهنده ها 

ـ بررسی عملکرد فرستنده ها با استفاده 
از دستگاه عیب یاب 

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

5S و زیست محیطی و اخالق 
حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
)دانش آموزی  اخالق حرفه ای  رعایت  ـ 
مانند  آزمون  زمان  و  کالس  طول  در 

نظم، پرهیز از تقلب و...( 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )تخصص کاری 
مانند دقت در مراحل باز کردن و بستن، 
تعهد به اتمام مراحل کار، تعهد به انجام 
و زمان  تمامی  وظایف در طول کالس 

آزمون و....(

شرایط کسب امتیاز 1: انجام 3 مورد کمتر از کلیه موارد 2
شرایط کسب امتیاز 2: انجام تمام موارد 2

شرایط کسب امتیاز 3: انجام حداقل 4 گزینه از موارد 3 عالوه بر موارد 2
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عنوان واحد کار: باز کردن، بررسی تعمیر و تعویض مجموعه نشان دهنده ها 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بازکردن مجموعه نشان دهنده ها 
از روی خودرو 

ـ جداکردن اتصاالت باتری 
ـ جداکردن اتصاالت مکانیکی 

مجموعه نشان دهنده ها 
ـ جداکردن اتصاالت الکتریکی 
ـ جداکردن مجموعه نگهدارنده  ها

مشاهده نکات خاص مربوط به بازکردن خاص 
خودرو مربوطه از روی کتاب راهنما تعمیرات غیر 

از موارد ذکر شده در سطح قبلی

بررسی اجزا مجموعه نشان دهند ه ها 
پس از باز کردن 

ـ بررسی ظاهری اجزا 
و  )  ولتی  الکتریکی  بررسی  ـ 

اهمی   (
ـ بررسی مجموعه قبل از بستن

تعمیر برد الکترونیکی مجموعه نشان دهنده ها 

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

اخالق  و  زیست محیطی  و   5S
حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
در  )دانش آموزی  حرفه ای  اخالق  رعایت  ـ 
طول کالس و زمان آزمون مانند نظمـ  پرهیز 

از تقلب و...( 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )تخصص کاری مانند 
دقت در مراحل بازکردن و بستن ـ تعهد به 
اتمام مراحل کارـ  تعهد به انجام تمامی وظایف 

در طول کالس و زمان آزمون و....(

شرایط کسب امتیاز 1: انجام 3 مورد کمتر از کلیه موارد 2
شرایط کسب امتیاز 2: انجام تمام موارد 2

شرایط کسب امتیاز 3: انجام حداقل 4 گزینه از موارد 3 عالوه بر موارد 2
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عنوان واحد کار: بستن و بررسی نهایی مجموعه نشان دهنده ها

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بستن مجموعه نشان دهنده ها روی 
خودرو 

اتصاالت و کانکتور های  ـ بستن 
الکتریکی 

ـ بستن اتصاالت مکانیکی 
ـ بررسی تنظیمات ضروری 

ـ بستن اتصاالت باتری 

بستن  به  مربوط  خاص  نکات  مشاهده 
کتاب  روی  از  مربوطه  خودرو  خاص 
موارد ذکر شده  از  غیر  تعمیرات  راهنما 

در سطح قبلی

ـ بررسی مجموعه نشان دهنده ها بررسی نهایی مجموعه نشان دهنده ها 
در حالت خاموش بودن موتور 

ـ بررسی مجموعه نشان دهنده  ها 
در حالت روشن بودن موتور 

بیش از 90٪بیش از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت انجام کار 

اخالق  و  زیست محیطی  و   5S
حرفه ای

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 

ـ رعایت موارد ایمنی فردی
ـ رعایت نکات زیست محیطی

ـ رعایت اصول 5S در زمان کار 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )دانش آموزی در 
طول کالس و زمان آزمون مانند نظم ـ 

پرهیز از تقلب و...( 
ـ رعایت اخالق حرفه ای )تخصص کاری 
مانند دقت در مراحل باز کردن و بستنـ  
تعهد به اتمام مراحل کار ـ تعهد به انجام 
زمان  و  کالس  طول  در  تمامی وظایف 

آزمون و....(

شرایط کسب امتیاز 1: انجام 3 مورد کمتر از کلیه موارد 2
شرایط کسب امتیاز 2: انجام تمام موارد 2

شرایط کسب امتیاز 3: انجام حداقل 4 گزینه از موارد 3 عالوه بر موارد 2


