
رشتۀ مکانیک موتورهای دریایی
گروه مکانیک

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم

 دورۀ دوم متوسطه

کتاب همراه هنرجو



ISBN  978 - 964 - 05 - 3223  -2           978 - 964 - 05 - 3223 - 2 شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت 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.

کتاب همراه هنرجو )رشتۀ مکانیک موتورهای دریایی( ـ 212503                                      نام کتاب:       
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش  مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
کریم اکبری وکیل آبادی، ارسالن اقدامی، عبدالرضا باباخانی، علیرضا پورالشریعه، فرشاد  شناسه افزوده برنامه ريزی و تألیف: 
حائری، مصطفی ربیعی، ابراهیم زندی فر، مصطفی زنگنه، جلیل محمولی، علی اصغر 
هادی زاده اصفهانی، محمد رضا نخعی امرودی )بخش تخصصی(، احمدرضا دوراندیش، 
ابراهیم آزاد، حسن آقابابایی، مهدی اسماعیلی، محمد کفاشان و افشار بهمنی) بخش 

مشترک( )اعضای شورای برنامه ریزی و تألیف(
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مديريت آماده سازی هنری:   

جواد صفری )مدیر هنری(  ـ مهال مرتضوی )صفحه آرا(             شناسه افزوده آماده سازی: 
ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش  و  پرورش  )شهیدموسوي( تهران:خیابان ایرانشهر شمالي                               نشانی سازمان:  

ـ 88831161 ، دورنگار: 88309266،  کد پستي: 1584747359  تلفن:9 
    www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه  

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص  تهران  ایران :  درسي  کتاب هاي  نشر  و  شرکت چاپ                                              ناشر:  
کرج ـ خیابان61 )دارو پخش( تلفن:5 ـ44985161، دورنگار: 44985160، 

صندوق پستي: 139ـ 37515  
                                       چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »  سهامي خاص«

چاپ دوم 1398                سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات 
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل 

نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
ُه« َس ِسرُّّ امام خمینی »ُقِدّ



فهرست

 فصل اول:  شایستگی های پایه فنی .....................................................................................1

 فصل دوم:  دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات ....................................................15

 فصل سوم:  ایمنی، بهداشت و ارگونومی ........................................................................53

 فصل چهارم:  شایستگی های غیر فنی ...........................................................................58



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزا

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای پایه دوازدهم تدوین شده است. بنابراین تا پایان دوره 
متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک
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 دروس شایستگی های فنی:
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ساختار دروس فنی و حرفه ای
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آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي 
ها را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی

ریاضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره



4

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 

 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطۀ a از دامنۀ خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

a است.
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′(x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′(x) ± v′(x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′(x)+v(x).u′(x).  

f(x) =u(x)/v(x)    v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]           dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیة حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیة حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچة سینی سرخرگ آئورت 

دریچة دو لختی 
دریچة سه لختی 

دریچة سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن

236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب

790گرانیت
800بتون
840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول

3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.



12

مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
کهکشان راه شیری                                   1041×7
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
باکتری                                               10-15×1
1/6×10-27 هیدروژن                                     اتم 
9/11×10-31 الکترون                                         

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
سن زمین                                         1017×1/43
انسان                               109×2 میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1 قلب                      عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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فصل 2

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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برخی از سبک های یادگیری )روش یادگیری 
شما چگونه است؟(

یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری1. دیداری )تجسم فضایی(

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی٢. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن٣. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرک داشتن4. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن5. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن6. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع٧. درون فردی

دیدن و شنیدن ٢٠ درصد

ارائه دادن/ نشان دادن ٣٠ درصد

بحث گروهی 5٠ درصد

انجام دادن کار/کار عملی ٧5 درصد

آموزش دیگران/ به کارگیری آموخته ها ٩٠ درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.

چه 
د آن

رص
٧ د

5
د، 

ه ای
داد

ام 
نج

را ا
ید.

آور
می 

اد 
ه ی

ب

چه 
د آن

رص
1 د

٠
به 

د، 
ه ای

اند
خو

را 
ید.

آور
می 

اد 
ی

شنیدن
5  درصد

خواندن1٠درصد



1٧

واژگان و اصطالحات انگلیسی

انگلیسیفارسی
 Atlantic Oceanاقیانوس اطلس

Accommodationمحل زیست

Africaا فریقا

Aft Partپاشنه کشتی

AFT/ Fore Peak Tankمخازن آب سینه و پاشنه

Air Conditioningتهویه مطبوع

Alternatorآلتر ناتور

Amidshipمحدوده میانی کشتی

Anchor ARMبازوی )لنگر(

Anchors Certificateگواهینامه لنگر

Anchors Chain زنجیر لنگر

Anchorلنگر

Antarcticaجنوبگان

Anvilسندان

Arctic Oceanاقیانوس منجمد شمالی

Asiaآسیا

Aspirationتنفس

Auxility Machineryماشین آالت فرعی

Barometerجّوسنج )فشارسنج(

Bearingیاتاقان

Bend Radiusشعاع خم

Bending Angleزاویه کاري

Bendingخم کاري

Biteپیته

Blakeor Riding Slipخفت بلیک یا سواره

Boilerدیگ بخار

Boltپیچ

Bottom Dead Centerنقطه مرگ پایین

Bow Thrusterرانش دهنده عرضی سینه

Bridgeپل فرماندهی
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Bulk Carrierکشتی فله بر

Bulk Headدیواره عمودی

Butt Jointاتصال لب به لب

Butt-Lap Jointاتصال لب روي هم سر به سر

Cable Lifterآسانسور کابلی

Cam Shaftمیل بادامک، میل سوپاپ

Capillary Actionخاصیت مویینگي

Capstanدوار کپستان

Caspian Seaدریای خزر

Cavitationکاویتاسیون

Center Lineخط مرکزی

Chain Blockجرثقیل دستی

Chief Engineerسر مهندس

Chisel Testآزمون قلم و چكش

Clearanceلقي

Combustion Chamberمحفظه احتراق

Common Linkحلقه معمولی

 Compression Ringرینگ تراکم

Compression Ring (Fire Ring)رینگ تراکم، رینگ هوا

Compressionتراکم

Condenserچگالنده

Connecting Rodدسته شاتون

Continental Shelfفالت قاره )ژرفا شیب(

Continentقاره

Copperمس

Corrosionخوردگی

Cranckshaftمیل  لنگ

Craneجرثقیل

Crownتاج )لنگر(

Cylinderسیلندر

Danforth Anchorsلنگرهای سبک وزن )دانفورث(

Davitجرثقیل قایق
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Dead Weaightوزن کامل بارگیری )وزن مرده(

Deckعرشه

Depthارتفاع

Destructive Test (DT)تست مخرب

Devil’s Clow Slibخفت پنجه شیطانی

Diameterقطر

Diesel Engineموتور دیزل

Diffuserدیفیوزر

Displacementجابه جایی

Distributionتوزیع

Draught (Draft)آب خور

Drierخشک کن، نم گیر

Dry Dockحوضچه خشک

Ductکانال

Efficiencyراندمان

End Rolling Hatch Coverدرب انبار از انتها چرخ دار

Engine Roomموتورخانه

Enlarged Linkحلقه بزرگ شده

Estimationبرآورد، تخمین

Eurasiaاوراسیا

Europeاروپا

Exhaust Blowdownخارج سازی، بازدم

Exhaust Manifoldمنیفولد دود

Expansionانبساط

Feed Pumpپمپ تغذیه

Fire Fightingاطفای حریق

Flash Weldجوش جرقه اي

Fluke (Palm)بیل یا ناخن لنگر

Flywheelچرخ طیار

Folding Hatch Coverدرب انبار تاشو

Foldingخم کردن )تا کردن(

Fore Partسینه کشتی

Free Boardسطح آب خور آزاد )برد آزاد(
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Freeboard Deckباالترین عرشه سراسری که کلیه دریچه ها و درها روی آن قرار دارد.

Fuel Consumptionمصرف سوخت

Fuel Injectionتزریق سوخت

Funnelدودکش

Gantry Craneجرثقیل دروازه ای

Gas Turbinrتوربین گاز

Gasketواشر

Gearboxجعبه دنده

Gearدنده، چرخ دنده

General Cargo Shipکشتی کاالبر عمومی

Generatorژنراتور

Governorگاور نر

Grapnel Anchorsلنگرهای چنگکی

Gross Tonnageظرفیت ناخالص

Gudgeon Pinگژن پین

Hallen Derricksدریک  هالن

Hammerچکش

Hand lever Shearing Machineقیچي اهرمي

Hand Snipقیچي دستي

Hatch And Coversدرب انبار و درپوش ها

Hatchدریچه

Haws Pipesآشیانه لنگر

Head Gasketواشر سر سیلندر

Heat Exchangerمبدل حرارتی

Heaterبخاری

Hele ـ Shaw Pumpپمپ پیستونی ماشین آالت سکان

Horsepowerاسب بخار

Indian Oceanاقیانوس هند

Indicatorنشانگر

Induction Motorموتور القایی

Injectorانژکتور

Intake Manifoldمنیفولد هوا
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 International Standard Organisationسازمان جهاني استاندارد
(iso)

Jib Craneجرثقیل بازویی

Keelتیر حما ل

Kenter Joining Shackleشگل اتصال

Lack Seam Jointاتصال فرنگي پیچ

Lap Jointاتصال لب روي هم

Leadسرب

Lentgth Overallطول کامل

Life Boatقایق های نجات

Lifting Hatch Coverدرب انبار باالرونده

Light Weaightوزن بدون بارگیری )وزن سبک(

Load Lineخط بار گیری )خط شاهین(

Loaddisplacementوزن جابه جایی پس از بارگیری

Low Speedدور پwایین

Lubricationروانکاری

Maintenanceنگهداری

Marine Nuclear Plantسیستم رانش هسته ای دریایی

Mashroom Anchorsلنگرهای قارچی

Mastدکل

Medium Speedدور متوسط

Midship Sectionقطع وسط کشتی

Moorning Winchوینچ مهار

Mountingsپایه های نگهدارنده

Nailمیخ

Net Tonnageظرفیت خالص

Non-Destructive Test (NDT)تست غیر مخرب

North Americaامریکای شمالی

Nozzleشیپور

Oceaniaاقیانوسیه

Oil Control Ringرینگ روغن

Oil Pumpپمپ روغن

Old Fashion Or Stock Anchorsلنگرهای قدیمی یا دسته دار
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Oman Seaدریای عمان

Open End Linkحلقه توخالی

Overlapهمپوشانی

Pacific Oceanاقیانوس آرام

Peel Testآزمون خم کاري

Periodدوره تناوب

Persian Gulfخلیج فارس

Piggy Back And Telescopic Hatch درب انبار تلسکوپی
Cover

Pilot boatقایق راهنمابر

Pinپین

Piston Ring Comressurرینگ جمع کن پیستون

Piston Ringرینگ پیستون

Pistonپیستون

Plierانبردست

Plough  Share  Anchorsلنگرهای شخمي )گاوآهنی(

Port Sideسمت چپ کشتی

Power Transmissionانتقال قدرت

Powerقدرت ـ توان

Pressure Indicatorفشارسنج

Projection Weldجوش زایده اي

Prpellerپروانه

Push Rodمیل تایپیت

Reciprocatingرفت و برگشتی

Refrigerated Shipکشتی یخچالی

Refrigerationتبرید

Resistance Weldingجوشکاري مقاومتي

Roll On  /  Roll Off (Ro  /  Ro)کشتی حمل خودرو

Roll Stowing Hatch Coverدرب انبار چرخ دار جمع شونده

Rolling Hatch Coverدرب انبار چرخ دار

Rotaryدورانی

Rotorروتور

Rudderتیغه سکان
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Safetyایمنی

Scarf Jointاتصال لب به لب مورب

Scissorقیچی کاغذ بر

Screw Driverپیچ گوشتی

Screw Slipخفت پیچی

Screwپیچ خودکار

Sea Chestمحل ورودی آب دریا به کشتی

Sealآب بند

Seam Weldدرز جوش )جوش نواري(

Self Secured Joint ( Lucked Seam )فرنگي پیچ

Separatorجداساز

Shackleشگل

Shaftمحور

Shankساق لنگر

Sheet Metal Bendingخم کاري ورق

Sheet Metal Workingورق کاري

Side Rolling Hatch Coverدرب انبار از بغل چرخ دار

Single Bottonتک جداره

Sliding Hatch Coverدرب انبار کشویی

Slipخفت زنجیر

Snipقیچی ورق بر

Solder Abilityلحیم پذیري

Solderingلحیم کاري نرم

South Americaامریکای جنوبی

Southern Oceanاقیانوس منجمد جنوبی

Spot Weldنقطه جوش

Stacking Hatch Coverدرب انبار انباشته ای

Starboard Sideسمت راست کشتی

Steam Turbineتوربین بخار

Stemانحنای ابتدای سینه

Stern Tubeلوله انتهایی عبور شفت از کشتی

Sternانتهای پاشنه

Stockless Anchorsلنگرهای بدون دسته
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Stockدسته لنگر

Store (Hold)انبار

Strokeکورس

Stuelckend Derrickجرثقیل دکلی فوق سنگین

Swellتورم، انبساط

Swivel Pieceقطعه هرزگرد

Tachometerسرعت سنج زاویه ای

Tee Jointاتصال سه پري 

Temperatureدما

Temporaryموقت

Thermometerدماسنج

Timingمیزان سازی

Tinقلع

Tonnage Deckعرشه ای که ظرفیت کشتی نسبت به آن اندازه گیری می شود.

Tonnageظرفیت

Top Dead Centerنقطه مرگ باال

Transverse Plantسطح مقطع عرضی

Tug boatیدک کش

Turbo Chargerتوربو شارژر

Upset Weldجوش برجسته

Water Pumpپمپ آب

Watertight Doorدرب غیر قابل نفوذ آب

Watertight Doorدرب غیر قابل نفوذ

Watertightآب بند

Welding Cycleمراحل جوشکاري

Wettingتر شوندگي

Whistleبوق

Windlassدوار لنگر

Wrenchآچار فرانسه
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اندازة فِلِنج براساس ANSI B1/5 برای کالس های150و 300
لوله کشی
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جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس 15٠



٢٧

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس ٣٠٠
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اندازة فلنج براساس ANSI B1.5 برای کالس 6٠٠ و باالتر



٢٩

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس 6٠٠



٣٠

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس ٩٠٠



٣1

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس 15٠٠



٣٢

جدول اندازة فلنج های ANSI B16.5 کالس ٢5٠٠



٣٣

 ANSI B1.5 اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس



٣4

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس15٠



٣5

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس٣٠٠



٣6

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس6٠٠



٣٧

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس٩٠٠



٣8

جدول ضخامت لوله ها بر اساس اندازه و کالس 



٣٩

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس15٠٠



4٠

جدول اندازة مهره و میلة رزوه شده براساس ANSI B1.5 کالس٢5٠٠
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جدول ضخامت لوله براساس اندازه و کالس 



4٢

 ANSI B16.9&ANSI B16.28 جدول زانویی دو سر جوشی بر اساس



4٣

جدول اندازة تبدیل، سه راهی،  درپوش و دربند جوشی
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در این قسمت، مباحث مربوط به عیب یابی و رفع عیب سامانه های هیدرولیک می آید. در حالت 
کلی، جهت عیب یابی و رفع عیب هر سامانه ای، روش های خاص خود را می طلبد و نیاز به دانش 

و تجربه کافی از آن سامانه می باشد. 
با این وجود، سامانه های هیدرولیک، معموالً پنج عیب شاخص و عمده دارند که عبارت اند از:

1  سرو صدای مضاعف

٢  گرمای مضاعف )اجزای سامانه بیش از حد گرم می شوند(

٣  جریان نامناسب روغن در سامانه

4  فشار نامناسب در سامانه

5  عیب در حرکت عملگرها )موتور و جک هیدرولیک(

در ادامه، هر کدام از این عیوب به صورت جدول آمده، علت و یا علل این عیوب و روش رفع عیب 
را بیان می نماید.

راهنمایی: روش های رفع عیب مربوط به هر دوی آن، در ستون چهارم جدول به صورت آدرسی 
داده شده است که آدرس آن، در پایین جدول به شکل الف، ب، ج و... و با توضیح آمده است.

1  سرو صدای مضاعف

جدول 1ـ عیب و رفع عیب مربوط به سروصدای مضاعف

روش رفع علتنوع عیبردیف
عیب

سر و صدای پمپ1

روش الفکاویتاسیون

روش بوجود هوا در روغن

روش جکوپلینگ ها )محور و یاتاقان و..( صحیح جا نیفتاده اند.

روش هـپمپ فرسوده و یا خراب است.

سر و صدای موتور )عملگر(2
روش جکوپلینگ ها )محور و یاتاقان و..( صحیح جا نیفتاده اند.

روش هـموتور و یا کوپلینگ ها فرسوده و یا خراب است.

سر و صدای شیر فشارشکن3
شیر فشارشکن در فشار بسیار پایین تنظیم شده و یا هم 
روش دتراز با شیر فشارشکن دیگر در سامانه تنظیم شده است.

روش هـفرسوده بودن برخی از قسمت های شیر)سوپاپ و...(.

روش های رفع عیب: 
الف( یکی از روش های زیر یا هر دوی آنان را انجام دهید:

1  صافی های کثیف را تعویض نموده و یا تمیز نمایید. مجرای ورودی و نیز هواکش مخزن را 

نیز تمیز نمایید.
٢  روغن را عوض نموده، دکمه تغییر دور پمپ را مجدداً فشار دهید تا پمپ به سرعت موردنظر 

برسد. کار هواگیری را در پمپ انجام دهید.

سامانه های هیدرولیک و نیوماتیک
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ب( هرکدام از روش های زیر یا هردوی آنان:
1  مخزن را تا حد الزم پر نمایید. هوا را از سامانه خارج نموده و نشتی مجرای ورودی را برطرف 

نمایید.
٢  آب بند و یا محور پمپ را عوض نمایید.

ج( وضعیت یاتاقان ها، بستاب ها و کوپلینگ ها چک شده و واحد مربوطه میزان سازی شود.
د( فشارها در شیر باید تصحیح شوند.

ـ  ( تعمیر اساسی و یا تعویض ه

٢  گرمای مضاعف

جدول ٢ـ عیب و رفع عیب مربوط به گرمای مضاعف

روش رفع عیبعلتنوع عیبردیف

پمپ داغ می شود1

روغن داغ می کند
مراجعه به روش های 

مربوط به ردیف 4

روش الفوقوع کاویتاسیون

روش بوجود هوا در روغن

روش دشیر فشار شکن یا اختناق فشار، در فشار باال تنظیم شده است.

روش جبار مضاعف روی سامانه

روش هـپمپ مستهلک یا خراب شده است.

موتور داغ می کند2

روغن بیش از حد داغ است.
مراجعه به روش های 

مربوط به ردیف 4

روش دشیر فشار شکن یا اختناق فشار در فشار باال تنظیم شده است.

روش جبار مضاعف

روش هـموتور مستهلک و یا خراب شده است.

3
داغ  فشارشکن  شیر 

کند می 

روغن بیش از حد داغ است.
مراجعه به روش های 

مربوط به ردیف 4

روش دشیر درست تنظیم نشده است.

روش جشیر مستهلک و یا خراب شده است.

4
روغن بیش از حد داغ 

می شود

روش دفشار سامانه بسیار باال است.

روش دشیر اختناق فشار در فشار باال تنظیم گشته است.

روش وروغن کثیف شده و یا تغذیه روغن کم است.

روش وروغن نامناسب جهت سامانه انتخاب شده است )لزجت نامناسب(.

روش ززیر سامانه خنک کننده روغن معیوب است.

روش هـیکی یا برخی از اجزای سامانه )پمپ، موتور، شیر...( مستهلک شده اند.
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روش های رفع عیب: 
الف( یکی از روش های زیر یا هردوی آنان را انجام دهید:

1  صافی های کثیف را تعویض نمایید. مجرای ورودی و نیز هواکش مخزن را نیز تمیز نمایید.

٢  روغن را عوض نموده، دکمه تغییر دور پمپ را مجددًا فشار دهید تا پمپ به سرعت موردنظر 

برسد. درصورت وجود سوپرشارژر در سامانه، پمپ آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.
ب( هرکدام از روش های زیر یا هردوی آنان:

1  مخزن روغن را تا حد الزم پر نمایید. هوا را از سامانه خارج نموده و نشتی مجرای ورودی را 

برطرف نمایید.
٢  قسمت آب بند و یا محور پمپ را عوض نمایید.

ج( وضعیت یاتاقان ها، آب بند ها و کوپلینگ ها چک شده و واحد مربوطه میزان سازی شود.
د( فشار در سامانه  باید تصحیح شوند.

هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض
و( فیلترها باید تعویض شده و در صورتی که لزجت روغن نیز مناسب نباشد، باید اقدام به تعویض 

روغن نمود؛
ز( خنک کننده و صافی آن تمیز گردد، در صورت لزوم شیر کنترل خنک کننده یا خود خنک کننده 

عوض شود.
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٣  جریان نامناسب روغن 

جدول٣ـ عیب و رفع عیب مربوط به جریان نامناسب روغن

راهکار علتنوع عیبردیف
)رفع عیب(

جریان روغن برقرار 1
نیست

روش الفپمپ ، روغن نمی مکد.

روش هـموتور پمپ عمل نمی کند.

روش جکوپلینگ پمپ شکسته است.

روش زجهت چرخش پره پمپ خراب است.

روش وشیر کنترل وضعیت، در وضعیت درست نصب نشده است.

روش دکل جریان، از قسمت شیر فشار شکن خارج می شود.

روش جپمپ خراب است.

روش هـپمپ صحیح در سامانه نصب نشده است.

جریان روغن پایین 2
است

روش دشیرهای کنترل جریان تنظیم نشده اند.

روش دشیرهای اختناق فشار یا فشار شکن در فشار بسیار پایین تنظیم شده اند.

روش هـ یا وجریان در شیرهای نیمه باز دارای بازگشت، بازگشت زیاد دارد.

روش بنشت در سامانه

روش هـعملگرهای تنظیم جریان در پمپ های جریان متغیر درست عمل نمی کنند.

روش فدور موتور پایین است.

روش هـفرسودگی اجزای سامانه )پمپ، موتور،...(.

بیش 3 روغن  جریان 
است )زیاد(  از حد 

روش دشیر کنترل جریان، زیاد باز شده است.

روش هـسامانه تنظیم دور در پمپ جریان متغیر خراب عمل می کند.

روش فدور موتور پمپ خراب تنظیم شده است.

روش فپمپ با ظرفیت باال تعیین و نصب شده است.

روش های رفع عیب: 
الف( یکی از روش های زیر یا هردوی آنان را انجام دهید:

1  صافی های کثیف را تعویض نموده و یا تمیز نمایید. مجرای ورودی و نیز هواکش مخزن را 

نیز تمیز نمایید.
٢  روغن را عوض نموده، دکمه تغییر دور پمپ را مجدداً فشار دهید تا پمپ به سرعت موردنظر 

برسد. پمپ سوپرشارژر را در صورت وجود تعمیر و یا تعویض نمایید.
ب( اتصاالت نشت دار را درست کرده و جریان دهی را در سامانه به کار اندازید.

ج(خرابی پمپ را چک نمایید. کوپلینگ را تعویض و یا جا اندازید.
د( عمل تنظیم صورت پذیرد.
هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض
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و( وضعیت شیرهای دستی را چک نمایید. وضعیت مدار برقی شیرهای سولنویید را چک نمایید. 
پمپ ایجاد فشار کنترلی را تعمیر و یا تعویض نمایید)جهت ایجاد فشار برای کنترل سامانه به کار 

می رود(.
ز( جهت چرخش را عوض نمایید.
ف( با یک واحد سالم عوض شود.

4  فشار نامناسب در سامانه

جدول 4ـ عیب و رفع عیب مربوط به فشار نامناسب

روش رفع عیبعلتنوع عیبردیف

مراجعه به جدول 3، نبود جریان روغن.نبود فشار 1
ردیف 1

در 2 پایین  فشار 
نه ما سا

وجود یک بخش فشار شکن اضافه در سامانه یا یک مسیر تخلیه 
روغن

مراجعه به جدول 3، 
ردیف 1 و 2

روش دشیر فشار شکن در فشار بسیار پایین تنظیم شده است.

روش دشیر فشار شکن خراب شده است.

روش هـپمپ، موتور یا جک هیدرولیک خراب شده است.

در 3 نامنظم  فشار 
نه ما سا

روش بوجود هوا در روغن

روش هـشیر فشار شکن معیوب شده است.

روش الفروغن کثیف شده است.

روش جآکوموالتور تنظیم و یا شارژ نشده است.

روش هـپمپ، موتور یا جک هیدرولیک مستهلک شده است.

در 4 مضاعف  فشار 
نه ما سا

روش دشیر فشار شکن یا اختناق فشار خراب تنظیم و نصب شده است.

قسمت تنظیم کننده دور پمپ در پمپ های جریان متغیر عمل 
روش هـنمی کند.

روش هـشیر تنظیم فشار و یا فشار شکن، فرسوده و یا خراب شده است.

روش های رفع عیب:
الف(صافی های کثیف را عوض نموده و روغن را تعویض نمایید.

ب( اتصاالت نشت دار را برطرف نموده و مخزن را تا حد الزم پر نمایید به گونه ای که بتواند روغن 
به سامانه بدمد.

ایراد  در صورتی که  فشار الزم شارژگردد،  تا  نیز  و  نشتی چک گردد  باید جهت  آکوموالتور  ج( 
باشد. داشته 

د( تنظیم و یا تعویض
هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض
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5  عیب در حرکت عملگرها و اجزاء متحرک

جدول 5  ـ عیب و رفع عیب مربوط به حرکت عملگرها و اجزای متحرک

روش رفع عیبعلتنوع عیبردیف

عدم حرکت 1
اجزای متحرک

مراجعه به جدول 3 نبود جریان یا فشار

روش هـعدم کارکرد و یا عدم تنظیم  اجزای مکانیکی، هیدرولیکی و یا الکتریکی

روش بوجود موانع و قیود مکانیکی

روش ونبود سیگنال دستوری به تقویت کننده های سروو )شیرهای سولنویید(

روش جتنظیم نبودن تقویت کننده ها و یا عدم کارکرد آنها

روش هـشیر سروو عمل نمی کند.

روش هـخرابی یا فرسودگی عملگر )موتور یا سیلندر(

حرکت ضعیف 2
و یا آهسته

مراجعه به جدول 3جریان روغن کم است.

روش الفلزجت روغن زیاد است.

مراجعه به جدول 4تحریک شیرها درست عمل نمی کنند.

روش زسامانه در قسمت های متحرک و اتصاالت، خوب روانکاری نشده است.

روش جعدم تنظیم و یا عدم کارکرد تقویت کننده سروو

روش دشیر سروو در قسمتی که باال می رود چسبیده است.

روش هـعملگر )موتور یا سیلندر( مستهلک و یا خراب شده است.

حرکت نامناسب 3
اجزا

مراجعه به جدول 4فشار نامناسب

مراجعه به جدول 1وجود هوا در روغن

روش زسامانه در قسمت های متحرک و اتصاالت، خوب روانکاری نشده است.

روش وسیگنال دستوری نامناسب در سامانه

روش جعدم تنظیم و یا کارکرد نامناسب تقویت کننده های سروو

عدم عملکرد ترانسفورماتور پسخوراند )برای سامانه های کنترل شونده 
روش هـخودکار(

روش دشیر سروو در قسمتی که باال می رود چسبیده است.

روش هـعملگر)موتور یا سیلندر(مستهلک و یا خراب شده است.

سرعت و یا دور 4
مضاعف اجزا

مراجعه به جدول 3وجود جریان مضاعف

عدم عملکرد ترانسفورماتور پسخوراند )برای سامانه های کنترل شونده 
روش هـخودکار(

روش جعدم تنظیم و یا کارکرد نامناسب تقویت کننده های سروو

روش یوجود ظرفیت کاری بیش از حد در سامانه
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روش های رفع عیب:
الف( روغن به اندازه کافی گرم نشده. همچنین ویسکوزیته روغن باید در دمای کاری چک گردد و 
اگر مشخص گردید که ویسکوزیته الزم را ندارد، باید با روغن با ویسکوزیته مناسب تعویض گردد.

ب( موانع و قیود مکانیکی کشف و برطرف گردد.
ج( تنظیم، تعمیر و یا تعویض شود.

د( تمیز شده، تنظیم و یا تعویض گردد. شرایط روغن و نیز فیلترها چک گردد.
هـ( تعمیر اساسی و یا تعویض

و(کنسول دستوردهی و اتصاالت سیم ها چک و تعمیر شود.
ز( عمل روانکاری صورت پذیرد.

ی( شیرهایی که باالنس ندارند، تنظیم، تعمیر و یا تعویض گردد.

موتورهای بنزینی

ـ   1٧5   ـ٢٠٠( اندازه گیری قطعات متحرک موتور یاماها )15٠   

تذکر in mm محل اندازه گیری

3/5433-3/5441 90-90/02 قطر داخلی سیلندر

0/0031 0/08 شیب سیلندر

0/002 0/05 خارج شدن سیلندر از گردی

در فاصله 10میلی متر از لبه پایینی 3/5392-3/54 89/895-89/915 قطر خارجی پیستون

3/4590-3/5498 90/145-90/165 پیستون اورسایز1

3/5589-3/5596 90/395-90/415 پیستون اورسایز2

0/0039-0/0042 0/100-0/106 میزان لقی مجاز پیستون در سیلندر

0/1063-0/1142 2/7-2/9 اختالف قطر داخلی و خارجی رینگ

0/0776-0/0783 1/97-1/99 اندازه لبۀ بیرونی رینگ

0/0008-0/0024 0/02-0/06 فیلر جانبی رینگ روی پیستون

هنگام جازدن رینگ خالی در ارتفاع 20میلی متری 
سیلندر از باال 0/0118-0/0197 0/3-0/5 فاصله مجازلبه های رینگ

0/9084-0/9089 23/074-23/085 قطر داخلی محل گژن پین

0/9081-0/9083 23/065-23/070 قطر خارجی گژن پین

محل یاتاقان ثابت 2/125-2/1256 53/975-53/991 قطر ژورنال میل لنگ

1/4167-1/4173 35/985-36 قطر محور لنگ 

0/0012 0/03 حد مجاز خوردگی ژورنال میل لنگ 

هنگام نصب بر روی میل لنگ 0/08 2 لقی مجاز شاتون

هنگام نصب بر روی میل لنگ 0/0047-0/0102 0/12-0/26 فیلر جانبی شاتون
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تبصره: دمای محیط هنگام اندازه گیری باید 20 درجه سانتی گراد باشد.

گشتاور پیچ های کفه شاتون

ft.lb Kgf.m N.m مراحل سفت کردن

14 1/9 19 مرحله اول

27 3/6 36 مرحله دوم

کاماًل باز مرحله سوم

14 1/9 19 مرحله چهارم

27 3/6 36 مرحله پنجم

گشتاورپیچ های سرسیلندر

11 1/5 15 مرحله اول

21 2/9 29 مرحله دوم

گشتاورپیچ های کاور سرسیلندر و کاور ترموستات

3 0/4 4 مرحله اول

6 0/8 8 مرحله دوم

گشتاورپیچ های محفظه میل لنگ )پیچ های بزرگ(

15 2 20 مرحله اول

29 3/9 39 مرحله دوم

گشتاورپیچ های محفظه میل لنگ )پیچ های کوچک(

7 1 10 مرحله اول

13 1/8 18 مرحله دوم

گشتاورپیچ های پوسته بیرونی اگزوز

3 0/4 4 مرحله اول

6 0/8 8 مرحله دوم
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a3 = مکعب

a b c = مکعب مستطیل

b h = π r 2 h = استوانه

b h )1/3(= هرم

1/3( π r 2 h( = b h )1/3( = مخروط

π r 3 )4/3( = کره

π r 1 r 1 r 3 )4/3( = کره بیضوی
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فصل 3 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

ايمني  
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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فصل 4
شایستگی  های غیر فنی
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61

اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در 

انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخالق را همراه کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق

ارتباط با خلقت

عرصه شایستگی

فنی )پایه و تخصصی(غیر فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

1 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حالل است.
2 کسي که در راه کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.

3 بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاك است.
4 پاکیزه ترین مالي که انسان صرف مي کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.

5 امانت داري، بي نیازي مي آورد و خیانت، فقر مي آورد.
6 بهره آور ساختن مال از ایمان است.

7 هرکس میانه روي و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
8 در ترازوي عمل چیزي سنگین تر از ُخلق نیکو نیست.

9 اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکي بهتر است.
10 کسي که مي خواهد کسبش پاك باشد، در داد و ستد فریب ندهد.

11 هر صنعتگري براي درآمد زایي نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، اداي امانت 
در کار و عالقمندي به صاحب کار.

12 هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
13 زماني که قومي کم فروشي کنند، خداوند آنان را با قحطي و کمبود محصوالت عذاب مي کند.
14 به راستي خداي متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه کاري مي کند آن را محکم و استوار کند.

15 تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر 

در شغل و حرفه 

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور  در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ 
متعهد می شوم :

 مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و 
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.

 کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق  در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت شایسته انجام دهم. 

 در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیت های 
حرفه ای خویش کوشا باشم.

 مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.

 از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم. 
 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه 

برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 از کار، تولید، کاال، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 برای مخلوقات هستی، محیط زیست  و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.

 از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم. 
 همواره در  حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران  در محیط کار تالش نمایم.

 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.

و  راسخ  را  اراده ام  افزون،  مرا  بینش  بزرگ،  راه  این  پیمودن  در  می خواهم  متعال  خداوند  از  و 
گام هایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب، خاك، گیاه- گروه کشاورزی و غذا

خاك

خواص شیمیایی و بهسازی خاك

خواص آب

منابع آب

کشت و نگهداری گیاهان

10
ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- گروه برق و رایانه 

ترسیم با دست آزاد

تجزیه و تحلیل نما و حجم

ترسیم سه نما و حجم

ترسیم با رایانه

نقشه کشی رایانه ای

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیك

نقشه خوانی 

ترسیم  نقشه

نقشه برداری از روی قطعه  

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مواد و فراوری

نقشه خوانی

ترسیم نقشه

نقشه برداری از روی قطعه

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- معماری و ساختمان

ترسیم فنی و هندسی

نقشه های ساختمانی

ترسیم های سه بعدی

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه

10
طراحی و زبان بصری- گروه هنر

 خلق هنری،  زبان بصری و هنر طراحی

طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

نقطه، خط و طراحی خطی 

سطح، شکل و حجم،  به کار گیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری

نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی 101

حل مسائل به کمك رابطه بین کمیت های متناسب

کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره

مدل سازی برخی وضعیت ها به کمك معادله درجه دوم

تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمك ریشه گیری

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی یك زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی 2

به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل

مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه

حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفاهیم آماری
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ریاضی 123

به کارگیری برخی تابع ها در زندگی روزمره

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم حد

مقایسه حدهای یك طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم مشتق

به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها

فیزیك10

به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری

تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره

مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها

تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده

تحلیل  جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی 

11
شیمی

به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی 

تحلیل فرایند های شیمیایی 

مقایسه محلول ها و کلویید ها

به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی 

به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی 

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست شناسی10

تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها

معرفی و چگونگی رده بندی جانوران

معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان

تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط کار10

تحلیل محیط  کار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار

به کارگیری قوانین در محیط کار

به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیط کار

مهارت کاریابی

کاربرد فناوری های نوین11

به کارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوترکیب

به کارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت کیفیت

مدیریت پروژه

کارگاه نوآوری و کارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی کسب و کار

بازاریابی و فروش

ایجاد کسب و کار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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