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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی؛ کتاب همراه از اجزای بستۀ 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:

2 یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 1 شایستگی های پایه                                    
4 فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 3 دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات        

6 شایستگی های غیرفنی است.  5 ایمنی، بهداشت و ارگونومی                          
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

اجزاء

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 برای استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 
یا 2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً ارزشیابی می شود.

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

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 

داشت. توجه  همزمان 
 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. 
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب 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

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

s
Lh h= +

2
2

4



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.
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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

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فن آوری  اطالعات و ارتباطات
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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 داشتن٤. 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 کار 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
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سیستم انژکتوری

پمپ بنزین برقی
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مجموعه انژکتور سیستم بنزینی و سیستم دیزل



1٩

نمونه ای از نقشه مدار الکتریکی خودرو



٢٠

A: نشان دهنده منفی )بدنه(
B: شماره قطعه
C: شماره سیم

D: شماره پایه سوکت
E: شماره فیوز

G: نشان دهنده اطالعات ارسالی به قسمت های دیگر
H: نشان دهنده یک سیم وابسته به تجهیزات خودرو

I: نمایانگر تعداد پایه های کانکتور
J: رنگ کانکتور

نمونه ای از انواع نقشه های الکتریکی

شماتیک دیاگرام ها و روش خواندن آن
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نقشه محل بستن و روش خواندن آنها

2: نمایانگر یک اتصال داخلی
4: نمایانگر یک اتصال

I: نمایانگر تعداد پایه های کانکتور
J: رنگ کانکتور

K: شماره اتصال داخلی
Q: جزئیات را در صفحه نشان دهنده ها ببینید

R جزئیات C1 را در پنل C ببینید
S: جزئیات را در پنل های مختلف دنبال کنید

T: مشخصات دسته سیم



٢٢

دیاگرام دسته سیم ها و روش خواندن آنها

1: نمایانگر یک حالت ویژه از یک اتصال وابسته به تجهیزات خودرو
٢: نمایانگر قسمتی از اتصال داخلی
٣: نمایانگر یک اتصال داخلی کامل

٤: نمایانگر یک اتصال
A: نمایانگر یک نقطه منفی )بدنه(

B: شماره قطعه
C: شماره سیم

D: شماره پایه کانکتور
E: شماره فیوز

F: نماد قطعه
H: نمایانگر یک سیم وابسته به تجهیزات خودرو

I: تعداد پایه های کانکتور
J: رنگ کانکتور

K: شماره اتصال داخلی
L: تعداد پایه های اتصال داخلی

M: رنگ اتصال داخلی
O: شماره مدول

P: مشخصات دسته سیم
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فصل 3

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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روابط مربوط به محاسبات حرارتی موتور
Q = m × CV
Q = V × ρ × CV
%100 = ηe + ηw + ηex + ηa

روابط مربوط به محاسبات مسافت، کار و توان ترمز

v v v va t
t a
− −

= ⇒ =0 0

v v a s− = × ×2 2
0 2

SR = V0 × tR

ST = S + SR

WBr = F × S

BrW m (V V )= −2 2
0

1
2

m (V V ) F S− = ×2 2
0

1
2

Br
Br

WP
t

=

روابط مربوط به محاسبه جرم و حجم مایع خنک کننده موتور

WVV
n

=

W

W

Q
n CP t

=
×ρ × ×∆                         

روابط مربوط به حجم سوخت مصرفی موتور و مصرف ویژه

em.cv.Pi
t
η

=

e

.
Pi m.cv.= η

e
e

.
mb
p

=

روابط مربوط به نیروی مقاوم در برابر حرکت
FR = FR.r ± Far ± Fsl

FR.r = K × W در جاده مسطح
FR.r = K × W × cos ∝ در جاده شیب دار
Far = 0/048 × CW × A × v'2

v' = v ± vw
A = B × H

Fsl = w × sin ∝
Fa = w × z

Fpl = FR + Fa

Pm = Ppl

Ppl = Pe × ηr

Ppl = V × Fm × Vm × ηr

m T r
pl

M iF
r

× ×η
=

محاسبات کالچ
F)اول( × L )فاصله تا تکیه گاه(

F1)اول( × L1)فاصله تا تکیه گاه(

Ff = fc × 2k × μ
Mf = Ff × Rm

روابط سرعت خودرو

m/s s plV D n= ×π×

pl
m/s

D n
V

×π×
=

60

D plD n /kmV( )hr
×π× ×

=
3 6

60
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فلوچارت عیب یابی سیستم استارت

 استارت متوقف نمی شوداتومات استارت تعویض می شود

   موتور استارت نمی خورد

آیا موتور به صورت طبیعی می چرخد؟  سیستم سوخت و جرقه بررسی شود

موتور استارت تعمیر شود

آیا زمان استارت زدن موتور می چرخد

فیوزهای مربوطه بررسی شود

 کالچ یک طرفه را بررسی کنید آیا موتور استارت می چرخدآیا محور آرمیچر می چرخد

دنده خورشیدی و مارپیچ آرمیچر 
بررسی شود    

تعمیر شود

شارژ باتری انجام شود   
 بست باتری تعمیر یا سرویس شود  

تعمیر شود

اتومات استارت تعویض شود

اتومات استارت تعویض شود

  موتور استارت تعمیر شود
حرکت دنده استارت بررسی شود
چرخش دنده استارت بررسی شود

  دنده فالیویل بررسی شود 

  دنده استارت فالیویل بررسی شود 

فالیویل  و  استارت  اتومات  صدای   
شود بررسی 

سیم کشی استارت بررسی شود  

در مورد باتری بررسی شود شارژ 
بودن

    بست باتری )محکم بودن(
   بست باتری )سولفاته(

در مورد باتری بررسی شود شارژ 
بودن

    بست باتری )محکم بودن(
   بست باتری )سولفاته(
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) انژکتور(
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) کویل دوبل(
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) حسگر دور موتور(



٢٩

 
NATIONAL PETOCHEMICAL COMPANY 

 

 

بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  بنزين

 نامهاى  مترادف گازولين، گازولين خودرو، پترول، گازولين طبيعى، گاز

٦٨٦٠٦-١١-١، ٦٨٥١٤-١٥-٨، ٦٨٤٢٥-٣١-٠، ٨٠٠٦-٦١-٩ CASشماره  

     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى روکربن هاى مخلوط، عصاره هيدروکربن مواد پتروشيمىهيد

 وزن مولکولى ٥/٧٢، ١٠٨متوسط وزن مولکولى 

 فرمول شيميايى مختلط

 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

    
خطرناک براى  مواد منفجر شونده واد اکسيد کنندهم

   محيط زيست

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

هصفح  
١ 

٠١شماره ويرايش  ET/HSE/027 

 
 
 

)MSDS (  نمونه هایی از برگه های اطالعات فنی و حفاظت ایمنی مواد
1ـ بنزین



٣٠

 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 
  هشدارهاى حفاظتى-٣

مايع اين ماده     .  دقيقه ايجاد مى شود       ٣٠ به مدت        ppm١٦٤تحريکات چشمى در اثر غلظت هايى حدود               
 تماس با چشم .زمانيکه به چشم پاشيده مى شود سبب درد موقت مى گردد اما سبب صدمات پايدار نمى شود

زمانى که بنزين با پوست تماس پيدا مى کند اين ماده اثرى بر پوست ندارد زيرا سريعًا تبخير شده و يا نهايتُا                         
با اين حال زمانيکه بنزين روى پوست به مدت زيادى باقى مى ماند                 . ودسبب تحريک مختصر پوست مى ش      

 .سبب سوختگى هاى شديد مى شود) روى البسه(
 تماس با پوست

ممکن است سبب سوختن دهان، گلو و سينه و تحريکات                   . اگر اين ماده خورده شود، سميت پائينى دارد              
م اعصاب مرکزى از قبيل بيهوشى،کما نيز             کاهش کارآيى سيست    . شکمى، تهوع، استفراغ و سيانوز شود          

 .ممکن است مشاهده شود
 بلعيدن و خوردن

سرگيجه پس از ا ساعت تماس با            .بخارات اين ماده سبب کاهش کارآيى دستگاه اعصاب مرکزى مى شود                 
ppmساير عالئم کاهش کارآيى سيستم عصبى سردرد، کاهش تمايالت و کارآيى،                   .  نمايان مى شود   ٢٦٠٠

 .م تعادل بدن مى باشدگيجى و عد
 تنفس

 حريق .اين محصول قابل اشتعال است
 انفجار .بخارات اين ماده با هوا مخلوط قابل انفجارى تشکيل مى دهد

 اثرات زيست محيطى 
 

  کمکهاى اوليه-٤
 دقيقه با آب ولرم و به آرامى شستشو دهيد تا زمانيکه                    ٥فورًا چشمهاى آلوده را به مدت     

 تماس با چشم .ک نشده، پلکها را باز نگهداريد ، سريعًا به پزشک مراجعه شودآلودگى از چشم پا

 دقيقه شستشو دهيد تا       ٥سريعًا موضع آلوده را با آب و صابون غير جاذب به مدت                            
. اگر تحريکات پوستى ادامه داشت، شستشورا ادامه دهيد                       . آلودگى برطرف شود      
 .به پزشک مراجعه شود

 تماس با پوست

فرد را  . دهان مصدوم را با آب شسته        .ه فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد         هرگز ب 
اگر استفراغ بطور   .  ميلى ليتر آب بخورانيد    ٣٠٠ تا   ٢٤٠به فرد   .وادار به استفراغ نکنيد    

به پزشک مراجعه    . ارادى اتفاق افتاد دهان مصدوم را شسته و مجدد به وى آب دهيد                     
 .شود

 بلعيدن و خوردن

اگر تنفس فرد قطع شده بود به وى              . ودگى يا فرد را به هواى آزاد ببريد             منبع مولد آل   
سريعًا . اکسيژن مصنوعى دهيد و در صورت ايست قلبى احياء قلبى ريوى انجام دهيد                    

 .مصدوم را به پزشک ببريد
 تنفس

به پزشک يا نزديک ترين مرکز        . عالئم حياتى مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته            
 اطالعات پزشکى .مراجعه کنيدکنترل سموم 

 
  اطفاء حريق -٥

در دماى اتاق سريعًا مشتعل شده، بخارات اين ماده با هوا           . شديدًا قابل اشتعال است   
 خطر آتش گيرى .تشکيل مخلوط انفجارى مى دهند

 نحوه مناسب اطفاء .کربن دى اکسايد، پودرخشک مواد شيميايى، فوم، اسپرى آب يا مه

ت براى خاموش کردن اين نوع حريق مؤثر نباشد، زيرا مواد را تا                  آب ممکن اس  
 ساير توضيحات .زير نقطه اشتعال خنک نمى کند
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  احتياطات شخصى-٦

اسهاى سرتاسرى و ياساير البسه مقاوم در برابر اين مواد                   از دستکش، چکمه و لب        
 حفاظت پوست استفاده شود

 ٨حداقل  (از گوگل هاى ايمنى مخصوص پاشش مواد شيميايى و يا محافظ صورت                      
 حفاظت چشم .استفاده شود) اينچ

از دستکش، چکمه و لباسهاى سرتاسرى و يا ساير البسه مقاوم در برابر اين مواد                           
 حفاظت بدن .وجود دوش ايمنى و چشم شور در محيط هاى کارى الزامى است.ه شوداستفاد

  حفاظت تنفسى SAR، تمام صورت SCBAماسک فشارمثبت تمام صورت : NIOSHپيشنهادات 
 

  احتياطات محيط-٧
 افراد  تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                  

محيط راتهويه  .اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند             .آموزش ديده انجام دهيد    
 کرده

 حفاظت محيط

از . برروى مواد ريخته شده، موادى جاذبى که با اين ماده واکنش نمى دهند از قبيل شن، ماسه و خاک بريزيد                          
مواد ريخته شده را توسط بيل داخل ظروف مناسب، سرپوشيده و           . فاده نکنيد مواد قابل احتراق مثل خاک اره است      
 .محيط را با آب شستشو دهيد. داراى برچسب مناسب قراردهيد

 نظافت محيط آلوده

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده . ايمن و کنترل شده ، دفن بهداشتى نمائيدمواد زائد را سوزانده يا بصورت

 
 

  جابجايى و انبار -٩
اين مواد بسيار قابليت اشتعال دارند و همچنين مشکوک به خطر سرطان زايى              

قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور                      . هستند
هيزات ايمنى فردى موردنياز،     اپراتور مى بايست به کليه تج        . بسيارمهم است 

افرادى که با اين مواد کار ميکنند بايد طرز کار ايمن و خطرات                    . ايمن باشد 
 .کار با اين مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجايى

در محيط خنک، خشک، با تهويه محيطى مناسب و به دور از اشعه مستقيم                      
ز کليه عوامل ناسازگار مثل        محيط انبار مى بايست عارى ا       . آفتاب انبار شود   

 .عوامل اکسيدکننده قوى باشد
 شرايط انباردارى       

 بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 فيزيکىحالت  مايع
 شکل فيزيکى مايع

 رنگ مايع بى رنگ
 بو .بوى مخصوصى دارد

 PH ٩بيشتر از 
 حالليت آب  .غير قابل حل است

 حالليت در حاللهاى آلى .بطورکامل در اتر، کلروفرم، اتانول و ساير حاللهاى پتروشيمى حل مى شود
 دانسيته/وزن مخصوص ٧٦/٠ -٧٢/٠
٦/٠، % ٤/١% LEL 

 ٤٠٠،  ) درجه فارنهايت   ٥٣٦( درجه سانتيگراد      ٢٨٠،   ) درجه فارنهايت    ٤٩٥(نتيگراد    درجه سا    ٢٥٧
 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٧٥٠( درجه سانتيگراد 

 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت-٢٢( درجه سانتيگراد -٣٠، ) درجه فارنهايت-٤٥( درجه سانتيگراد -٤٣
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-٧٦(ه سانتيگراد  درج-٦٠کمتر از . متغير و بى ثبات

 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٣٩٢-١٢٢( درجه سانتيگراد ٢٠٠-٥٠رنجى بين 
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠ ميليمترجيوه در ٧٧٥-٤٠٠: بى ثبات، اما مهم 

 ويسکوزيته .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 ساير اطالعات 

 
يست بوم شناختى اطالعات ز-١١  

زمانيکه اين ماده وارد خاک مى شود انتظار مى رود تنزل بيولوژيکى               
 مالحظات عمومى .همچنين انتظار مى رود سريعًا تبخير شود. داشته باشد

عمل تبخير اين ماده     ). سيال است (بنزين تحرک بااليى در خاک دارد         
 . هم در خاک مرطوب و هم خاک خشک اتفاق مى افتد

و بستگى به مشخصات       . ت تبخير اين ماده در آب سريع است                قابلي
 . ساعت متفاوت است٧/٢-٥/٢رودخانه يا درياچه دارد و بين 

 .اين ماده سريعًا در هوا به بخار تبديل مى شود

 رفتار در محيط زيست

تجمع بيولوژيکى اين ماده در آب خيلى ناچيز است و قابل چشم پوشى                
 قابليت تجزيه .مى باشد

 اثر روى محيط آبزيان .اين ماده براى آبزيان و محيط زيست آنها مضر مى باشد
 ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در           آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى .پايدارى معمولى دارد
 محيطهاى مورد اجتناب .ير منابع محترق و مشتعلتخليه الکتريسيته ساکن، اصطکاک، شعله هاى باز، گرما و سا

 مواد نا سازگار )مثل پيروکسيدها، اسيدنيتريک و پرکلراتها(عوامل اکسيدکننده قوى 
 خطرات ناشى از تجزيه .منوکسيدکربن در اثر احتراق ناقص اين ماده توليد مى شود، همچنين کربن دى اکسايد
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 معرفی محصول و کمپانی تولید کننده:-1

 VRLA  محصول: باتري سرب اسیدي نوع
 وضعیت محصول: غیر خطرناك

 شرکت تولید کننده: مهندسی و ساخت پرداس انرژي 
 دفتر مرکزي: تهران، سهروردي شمالی، نبش خرمشهر

  021-88748902   فکس: 021-88546295-7تلفن: 
 کارخانه: البرز، شهرك صنعتی اشتهارد

  026-37777036   فکس: 026 -37777031-5تلفن: 
Website: www.pardasenergy.com           Email: info@pardasenergy.com  

 
 

 ترکیب بندي/ جزئیات محصول:-2

 کد شیمیایی مواد درصد وزنی % مواد
(CAS Number) 

کد ایمنی و 
 سالمت مواد
(OSHA) 

AGGIH 
(TLV) 

موسسه ایمنی و 
 بهداشت حرفه ایی

(NIOSH) 
 100 150 50 7439-92-1 55 سرب

 100 150 50 1309-60-0 30 اکسید سرب
الکترولیت           

 ( سولفوریک اسید)
5 9-93-7664 1 1 1 

 

 

 شناسایی خطرات-3

 خطرات حاد عالئم و نشانه ها در صورت تماس

هرگز باتري را باز نکنید. از تماس با اجزا 
و مواد داخلی آن اجتناب کنید. ترکیبات 

داخلی شامل سرب و الکترولیت جذب 
 شده آن است.

 الکترولیت: الکترولیت خورنده است و 
تماس آن ممکن است سبب ایجاد 
سوختگی شیمیایی و سوزش شود. 

الکترولیت سوزش بسیار شدید در چشم 
ها، بینی و گلو ایجاد می کند. مصرف 

خوراکی سبب حالت تهوع و سوختگی 
 بسیار شدید در سیستم گوارشی می شود.
سرب: تماس مستقیم با چشم و یا پوست 
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 سبب سوختگی در ناحیه تماس می شود.
تنفس  یا مصرف خوراکی ذرات و یا دود 

سرب ممکن است سبب سردرد، حالت 
تهوع، استفراغ، اسپاسم هاي شکمی، 

کاهش وزن، احساس خستگی، اختالل در 
کم خونی و درد همزمان در دست  خواب،

 و پا شود.

 بیماري هاي مزمن و غیر مزمن

الکترولیت: تماس مکرر الکترولیت با 
پوست سبب سوختگی و سوزش پوست 

می شود. تنفس مداوم آن سبب خوردگی 
دندان ها، سوزش مزمن چشم ها، التهاب 

مخاط بینی، گلو و ریه ها می شود. تنفس 
طوالنی مدت سرب سبب آسیب به مرکز 

سیستم عصبی بدن، اختالالت دستگاه 
گوارشی، کج خلقی، کم خونی، کم 

خوابی، اختالل در عملکرد کلیه ها، ضعف 
در مچ دست و اختالالت دستگاه تناسلی 

می گردد.  زنان باردار بایستی از 
قرارگیري در معرض این مواد اجتناب 

تا از جذب سرب به جنین و تاثیر بر  کنند
 سیستم عصبی کودك جلوگیري گردد. 

 مراقبت هاي پزشکی در صورت تماس 
در صورت تماس با اجزاي داخلی باتري در صورتی که  باتري شکسته و یا باز شده 

است، اشخاص با وضعیت پزشکی نامبرده در زیر باید احتیاط کنند: ورم ریوي، 
 برونشیت، فرسایش دندان ها و برونشیت ناي. 

 

  کمک هاي اولیه-4

 هواي تازه برسانید و امکان استفاده از ماسک اکسیژن را فراهم کنید. مسدوم را به بیمارستان برسانید. تنفس

 پوست
 دقیقه سطح آسیب دیده را با آب شستشو دهید و از تماس مجدد لباس هاي آلوده و هرگونه 15حداقل 

 پارچه با سطح پوست آسیب دیده اجتناب کنید و در صورت نیاز مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.
  دقیقه بشویید و سپس مسدوم را به بیمارستان انتقال دهید.15چشمان باز را مستقیما با آب براي حداقل  چشم

 بلعیدن
مسدوم را وادار به استفراغ نکنید. اگر به هوش است حداکثر مقدار ممکن آب و شیر بنوشد. هرگز سعی نکنید 

 به مسدوم بیهوش چیزي بخورانید. مسدوم را سریعا به بیمارستان انتقال دهید.
 

 

 

 اطفاء حریق-5

S-QA-01/A Page 3
 

٣ـ بخشی از برگه  MSDS باتری اسیدی



٣٤

 نقطه اشتعال- غیر کاربردي
حدود اشتعال پذیري با 

 درصدي از هوا: غیر کاربردي
 گازهاي ABCاطفاء از کالس 

 CO2بی اثر و گاز 

احتراق خود به خودي در پلی 
  180.5⁰Cپروپیلن در دماي

(357⁰F) 

 دستورالعمل ویژه اطفاء حریق

باتري هاي سربی آتش نمی گیرند یا اینکه به سختی می سوزند.از آب بر روي آتشی که فلز مذاب 
آتش را با عاملی مناسب براي همه مواد قابل احتراق خاموش نمایید.  در آن است استفاده نکنید.

باتري که در معرض آتش است را جهت جلوگیري از شکافتن بدنه خنک نمایید. بخارات اسیدي 
 که (SCBA)متصاعد شده بوسیله حرارت یا آتش خورنده است. از دستگاه تنفس هواي فشرده 

  استفاده نمایید.  (NIOSH)مورد تایید سازمان 

آتش هاي غیر عادي و خطر 
 انفجار  

اسید سولفوریک در اثر شارژ بیش از اندازه و یا شکستن جعبه باتري منتشر می شود. از  بخار
سیستم تهویه متاسب استفاده نمایید. از بکار گیري هرگونه مشعل، شعله مستقیم و یا دیگر منابع 

 احتراق نزدیک باتري اجتناب کنید.
 
 

 انتشار اتفاقی-6

 سر ریز شده اجتناب کنید. از سر ریز شدن مواد جلوگیري کنید، قسمت هاي خطرناك را  دستورالعمل پاکسازي: از تماس با هر گونه مواد
ایزوله نمایید و از ورود افراد به آن جلوگیري کنید. دسترسی به اتاق باتري را فقط به موارد اضطراري محدود کنید. محیط را در صورت 
نیاز با ترکیب بی کربنات سدیم یا پودر سود و یا دیگر ترکیبات خنثی ساز، خنثی نمایید. باتري ها را در صورت امکان در کابینت قرار  

دهید. مواد سمی را مطابق با قوانین محلی و یا کشوري دفع نمایید. پیشنهاد می شود بی کربنات سدیم، پودر سود، ماسه و ... براي اصالح 
 سرریز در اتاق باتري نگهداري شود. 

  محافظ صورت شیشه اي را تایید می کند. ANSIاقدامات احتیاطی شخصی: از لباس و کفش ضد اسید استفاده نمایید. 

دستورالعمل زیست محیطی: سرب و ترکیبات آن و اسید سولفوریک تهدیدهاي فراوانی براي محیط زیست خواهند داشت. بایستی از 
 آلودگی آب، خاك و هوا جلوگیري نمایید.

 

 حمل و نقل و انبارش -7

- ترکیبات فعال و غیر فعال توضیح داده 10انبارش: باتري ها باید دور از ترکیبات فعال نظیر شعله و یا ترکیبات قابل اشتعال که در بخش 
شده است، نگهداري شوند. باتري ها در جاي خنک، خشک و با تهویه مناسب انبار گردد. باتري ها بایستی براي جلوگیري از تاثیر شرایط 

نامساعد جوي در انبار مسقف نگهداري گردند. از آسیب رسیدن و وارد شدن ضربه به سطح و بدنه باتري جلوگیري نمایید. از خوردن، 
 آشامیدن و یا سیگار کشیدن در محیط انبار خودداري گردد.

قبل از خوردن و آشامیدن، دست ها، گردن و صورت را کامال بشویید. لباس کار و تجهیزات را هرگز جهت شستشو و ... به منزل انتقال 
 ندهید و  در همان محیط کار نگهداري کنید. لباس هاي خاکی و آلوده را قبل از استفاده مجدد حتما بشویید. 

 

S-QA-01/A Page 4
 



٣5

 پایایی و واکنش پذیري-10

 پایایی: در شرایط بکارگیري نرمال پایاست.

شرایط پرهیز: از شارژ بیش از اندازه باتري ها، سیگار کشیدن در محیط باتري ها، و یا از جرقه زدن نزدیک باتري ها اجتناب نمایید. بدنه 
  دفرمه می شوند.160⁰C (320⁰F)باتري ها در دماي باالتر از 

 

 

 اطالعات سم شناسی -11

موارد حاد: قرارگرفتن در معرض سرب و ترکیبات آن ممکن است سبب ایجاد سردرد، حالت تهوع، استفراغ، اسپاسم هاي شکمی، اختالل 
 در خواب، خستگی، کاهش وزن، درد در پا و یا دست و یا آسیب به کلیه ها می شود. 

اثرات مزمن: قرار گرفتن طوالنی در معرض سرب و ترکیبات آن، عالوه بر بروز همه صدمات قرار گیري کوتاه مدت، سبب  بروز صدماتی 
نظیر آسیب به سیستم مرکزي اعصاب، اختالالت دستگاه گوارشی و کم خونی می گردد. صدمات به سیستم اعصاب مرکزي بدن سبب 

بروز سردرد،  خستگی، توهم، تشنج، هذیان، فشار خون و لرزش می شود. اختالل عملکرد و صدمه به کلیه ها در اثر تاثیر مزمن سرب می 
باشد. تماس مکرر با سرب سبب اختالل در باروري و تولید مثل در آقایان و خانم ها می شود، اما در حال حاضر مدرکی جهت اثبات این 
ادعا وجود ندارد. چنانچه مادر باردار در معرض سرب قرار گیرد سرب مانع تشکیل جفت، کندي رشد جنین و یا صدمه به سیستم عصبی 

 جنین می گردد. 

 

 اطالعات زیست محیطی-12

سرب در سطوح آبی و یا خاك آبی تشکیل ترکیبات آنیونی نظیر هیدروکسید، کربنات، سولفات و فسفات را می دهد. سرب ممکن است 
به صورت یون هاي جذب شده یا پوشش سطحی بر روي ذرات رسوبی معدنی بوجود آمده یا در ذرات کلوئیدي در آب هاي سطحی وجود 
داشته باشد. سرب موجود در خاك را می توان با تبادل یون با هیدروکسید ها و یا کالت ها توسط اسید هیومیک و یا اسید فولویک خنثی 

 نمود. سرب (در حالت محلول) توسط گیاهان، حیوانات آبزي و خشکزي جذب می شود. 
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 نمونه ای از برگه های اطالعلت و ایمنی مواد 

 

 

٣ـ نمونه ای از گازوئیل اطالعات و ایمنی مواد



٣٧

استانداردهای اجباری خودرو
یکی دیگر از استانداردهای مهم و اجباری برای خودروهای تولیدی داخل و وارداتی، استاندارد ملی 
ایران به شماره 6924 است که در حال حاضر به استاندارد 85 گانه الزامی خودرو معرف است و 
می بایست کلیه تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان خودرو به کشور، متعهد به رعایت آنها باشند. 
لیست این استانداردها تا پایان سال 1396 در جدول زیر ارائه گردیده و باید توجه داشت که برخی 

از این استانداردها مرتبط با خودروهای سبک می باشند.

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

1تراز صدای مجاز4243Directive/70/157/EECبدون تغییردر حال اجرا

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
58

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.58

حفاظ عرضی زیر 
شاسی عقب خودرو 

)RUPD( و نصب آن
2

6491استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 Regulation (EU) No
1003/2010

موقعیت نصب پالک 
عقب خودرو )تجدید 

نظر اول(
3

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
79

 Regulation (EC)
No.661/2009 UN
 ECE Regulation
No.79

4تجهیزات فرمان

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
11

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.11

5قفل و لوال

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
28

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.28

عالئم و وسایل 
6هشداردهندۀ شنیداری

ایران ـ استاندارد جدید1396/10/01
یو ای سی آر 46

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.46

وسایل دید غیرمستقیم 
7و نصب آنها

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
10

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.10

سازگاری 
8الکترومغناطیسی 



٣8

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
21

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.21

9اتصاالت داخلی

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
17

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.17

استحکام صندلی ها، 
تکیه گاه ها و پشت 

سری ها
10

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
80

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.80

استحکام صندلی ها 
و تکیه گاه های آنها 

مربوط به خودروهای 
مسافری بزرگ

11

6622استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.26

برجستگی های بیرونی 
M1 12گروه

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
39

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.39

13وسایل سرعت سنج

6489استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
19/2011

14پالک شناسایی

ایران ـ استاندارد جدید1396/10/01
یو ای سی آر 3

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.3

15چراغ شب نما

ایران ـ استاندارد جدید1396/10/01
یو ای سی آر 7

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.7

چراغ های موقعیت 
جلو و عقب، ترمز و 

منتهی الیه
16

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
91

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.91

17چراغ نشان گر جانبی

ایران ـ استاندارد جدید1396/10/01
یو ای سی آر 6

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.6

18چراغ راهنما



٣٩

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

ایران ـ استاندارد جدید1396/10/01
یو ای سی آر 4

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.4

روشنایی چراغ پالک 
19عقب

10475استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.31

چراغ جلو آب بندی 
 )HSB( شده هالوژنی
)منتشر کننده نور باال 

و پایین نامتقارن(

20

8500استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.37

المپ های رشته های 
مورد استفاده در 

چراغ های تأییدشده 
برای وسایل نقلیه 

موتوری و تریلرهای 
آنها

21

10474استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.98

چراغ های جلو وسایل 
نقلیه مجهز به منابع 

نوری تخلیه گازی
22

10473استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.99

منابع نوری تخلیه 
گازی مورد استفاده در 

المپ های تأییدشدۀ 
تخلیه گازی وسایل 

نقلیه موتوری

23

10458استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.112

چراغ های جلوی 
وسایل نقلیه موتوری 

منتشرکننده نور باال و 
پایین نامتقارن مجهز 
به المپ های رشته ای 

LED یا

24

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
19

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.19

25چراغ مه شکن جلو

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
1005

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
1005/2010

26قالب های بکسل

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
38

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.38

27چراغ مه شکن عقب



٤٠

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

6492استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.23

چراغ دنده عقب و 
28چراغ مانور

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
125

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.125

29میدان دید جلو

4159استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
672/2010

سیستم برفک زدا و 
30مه زدا شیشه جلو

ایران ـ ای یو استاندارد جدید1396/10/01
1008

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
1008/2010

سیستم برف پاک کن و 
31شیشه شوی شیشه جلو

ایران ـ ای یو استاندارد جدید1396/10/01
1009

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
1009/2010

32حفاظ های چرخ

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
25

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.25

33پشت سری

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
73

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.73

34حفاظ های جانبی

ایران ـ ای یو استاندارد جدید1396/10/01
109

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
109/2011

سیستم های ممانعت 
35از پاشش

ایران ـ ای یو استاندارد جدید1396/10/01
1230

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
1230/2012

36جرم و ابعاد

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
89

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.89

37محدودکنندۀ سرعت



٤1

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

ایران ـ استاندارد جدید1396/10/01
یو ای سی آر 61

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.61

خودروهای تجاری در 
رابطه با برجستگی های 

بیرونی رو به جلو از 
صفحه عقب کابین آنها

38

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
55

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.55

قطعات کوپلینگ 
مکانیکی از خودروهای 

مرکب
39

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
102

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.102

وسایل کوپلینگ بسته 
)CCD(، نصب یک نوع 

)CCD( تأییدشدۀ
40

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
94

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.94

حفاظت از سرنشینان 
هنگام برخورد از 

روبه رو
41

استاندارد جدید1396/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
95

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.95

حفاظت از سرنشینان 
هنگام برخورد جانبی

42

7499استاندارد جدیددر حال اجرا

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.93

حفاظ عرضی زیر 
شاسی جلو

43

17470استاندارد جدید1396/10/01
 Regulation (EC)
No.661/200944سیستم هیدروژنی

21471استاندارد جدید1396/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.100

خودرو الکتریکی 
)برقی(

45

46توان موتور6483Directive 80/1269/ECبدون تغییردر حال اجرا

ـ ـ ـ4241ـ2بدون تغییردر حال اجرا
معیار مصرف سوخت 

خودروهای بنزینی 
دیزل و دوگانه سوز

47

معیار مصرف سوخت ـ ـ ـ8361بدون تغییردر حال اجرا
48پیشرانه ها دیزل



٤٢

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

6487بدون تغییردر حال اجرا
ISO 7401
ISO 4138
ISO 3888

49هدایت پذیری

50تجهیزات ثبت جاده ای EEC/648585/3821بدون تغییردر حال اجرا

نصب کپسول ـ ـ ـ9190ـ2بدون تغییردر حال اجرا
51آتش نشانی

7598بدون تغییردر حال اجرا
 ECE Regulation
110:2008

الزامات نصب مجموعۀ 
قطعات گازسوز خودرو 

CNG
52

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6480 

برای مخازن سوخت 
همچنان معتبر است(

10941

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.34

جلوگیری از خطرات 
آتش سوزی )مخازن 

سوخت مایع(
53

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6623 

همچنان معتبر است(

ـ ـ ـ

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.18

حفاظت از خودرو در 
54برابر استفاده غیرمجاز

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 4164 

همچنان معتبر است(

ایران ـ 
یو ای سی آر 

12

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.12

حفاظت از راننده در 
برابر مکانیزم فرمان در 

تصادفات
55

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6293 

همچنان معتبر است(

ایران ـ 
یو ای سی آر 

122

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.121

شناسایی کنترل های 
دستی، خبردهنده ها و 

نشانگرها
56

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 709ـ2 
همچنان معتبر است(

ـ ـ ـ

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.43

شیشه های ایمنی و 
57نصب آنها

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6225 

همچنان معتبر است(

ایران ـ 
یو ای سی آر 

118

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.118

نحوه سوختن مواد 
داخلی گروه معینی از 

وسایل نقلیه موتوری
58



٤٣

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 4160 
همچنان معتبر است(

4160

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.107

ساختار عمومی 
اتوبوس ها )مسافربری 

)M3 و M2 گروه
59

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 4160 
همچنان معتبر است(

7815

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.66

استحکام سازه اصلی 
وسایل نقلیه مسافری 

بزرگ
60

1396/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6741 

همچنان معتبر است(

ـ ـ ـ

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.105

خودروهای حمل 
61کاالی خطرناک

1397/04/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 

ملی شماره 779 
همچنان معتبر است(

ایران ـ 
یو ای سی آر 16

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.16

کمربندهای ایمنی و 
سیستم های نگهدارنده، 
سیستم های نگهدارنده 
کودکان و سیستم های 

 Isofix نگهداری
کودکان

62

1397/04/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6623 

همچنان معتبر است(

ـ ـ ـ

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.116

حفاظت از خودرو در 
63برابر استفاده غیرمجاز

ایران ـ ای یو استاندارد جدید1397/10/01
130

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
130/2012

دسترسی به وسیله 
64نقلیه و قدرت مانور

1397/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6742 

همچنان معتبر است(

ایران ـ 
یو ای سی آر 

13

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.13

سیستم ترمز گیری 
وسایل نقلیه موتوری 

و تریلرها
65

1397/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6742 

همچنان معتبر است(

ایران ـ 
یو ای سی آر اچ 

13

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.13-H

سیستم ترمزگیری 
خودروهای سواری 

)سبک(
66

1397/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 4017 
همچنان معتبر است(

ایران ـ 
یو ای سی آر 

14

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.14

تکیه گاه های کمربند 
ایمنی، سیستم های 

نگهدارنده و 
نگهدارنده ها

67



٤٤

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

1397/10/01

استاندارد جدید )تا 
تاریخ اجرا استاندارد 
ملی شماره 6479 

همچنان معتبر است(

6479

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.48

نصب وسایل روشنایی 
68و عالمت دهندۀ نوری

20457استاندارد جدید1397/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.87

چراغ های رانندگی در 
روز برای وسایل نقلیه 

موتوری
69

استاندارد جدید1397/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
123

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.123

سیستم سازگار 
 )AFS( چراغ های جلو

برای وسایل نقلیه 
موتوری

70

7033استاندارد جدید1397/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.77

چراغ توقف برای وسیله 
71نقلیه موتوری

استاندارد جدید1397/10/01
ایران ـ 

یو ای سی آر 
122

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.122

72سیستم های گرمایشی

1397/10/01

استاندارد جدید 
)تا تاریخ اجرا 

استانداردهای ملی 
شماره 1093ـ1 و 2، 
همچنان معتبر است(

ایران ـ ای یو 
458

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
458/2011

73نصب تایرها

1397/10/01

استاندارد جدید 
)تا تاریخ اجرا 

استانداردهای ملی 
شماره 1093ـ1 و2، 

2169ـ1 و 2 همچنان 
معتبر است(

ـ ـ ـ

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.30

تایرهای پنوماتیک 
وسایل نقلیه و 

تریلرهای آنها )کالس 
)C1

74

ـ ـ ـ1397/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.54

تایرهای پنوماتیک 
وسایل نقلیه تجاری و 
تریلرهای آنها )کالس 

)C3 و C2

75



٤5

استاندارد توضیحاتتاریخ اجرا
ردیفموضوع استاندارداستاندارد مرجعملی ایران

1397/10/01

استاندارد جدید 
)تا تاریخ اجرا 

استانداردهای ملی 
شماره 1093ـ1 و2، 

2169ـ1 و 2 همچنان 
معتبر است(

ـ ـ ـ

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.117

آالیندگی صوتی 
چرخش تایر، 

چسبندگی در سطح 
خیس و مقاومت 

 C2 غلتشی )کالس
)C3 و

76

1397/10/01

استاندارد جدید 
)تا تاریخ اجرا 

استانداردهای ملی 
شماره 1093ـ1 و2، 

2169ـ1 و 2 همچنان 
معتبر است(

ـ ـ ـ

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.64

تایر زاپاس برای 
استفاده موقت، تایرها 
/ سیستم حرکت روی 
سطح صاف و سیستم 

کنترل فشار بادگیر

77

14438استاندارد جدید1397/10/01
 Regulation (EC)
No.78/200978حفاظت از افراد پیاده

سیستم های تهویه 16444Directive 2006/40/ECاستاندارد جدید1397/10/01
79مطبوع

17471استاندارد جدید1397/10/01
 Regulation (EC) No
80ایمنی عمومی661/2009

16443استاندارد جدید1397/10/01

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
65/2012

81نشانگر تعویض دنده

ایران ـ ای یو استاندارد جدید1397/10/01
347

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
347/2012

سیستم ترمز اضطراری 
82پیشرفته

17479استاندارد جدید1397/10/01

 Regulation (EC) No
661/2009
 Regulation (EU) No
351/2012

سیستم هشدار انحراف 
83از مسیر

استاندارد جدید1397/10/01
ایران ـ 

یو ان سی آر 
122

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.97

84سیستم هشدار خودرو

7034استاندارد جدید1397/10/01

 Regulation (EC)
No.661/2009
 UNECE Regulation
No.29

حفاظت از سرنشینان 
کابین وسیله نقلیه 

تجاری
85



٤6



٤٧

فصل 4

فناوری ها، استانداردها و تجهیزات



٤8

)g/km معیارهای آالیندگی خودروهای سواری)برحسب

PPMHC+NOxNOxNMHCTHCCOردیفتاریخ

Diesel

2/72 ــــــــ
)3/16(

 1992
یورو 1ژوالی

1996 1/0ــــــ0/7ــ
یورو 2ژانویه

2000 0/64ــــ0/560/50ــ
یورو 3ژانویه

2005 0/50ــــ0/300/25ــ
یورو 4ژانویه

2009 0/500ــــ0/2300/180ــ
یورو 5ژانویه

2014 0/500ــــ0/1700/080ــ
یورو 6ژانویه

Petrol )Gasoline)

0/97 ــــ
2/72 ــــــ)1/13(

)3/16(
 1992
یورو 1ژوالی

1996 2/2ــــــ0/5ــــ
یورو 2ژانویه

2000 0/202/3ــ0/15ــــــ
یورو 3ژانویه

2005 0/101/0ــ0/08ــــــ
یورو 4ژانویه

2009 0/0600/0680/1001/000ــ**0/005ــ
یورو 5سپتامبر

2014 0/0600/0680/1001/000ــ**0/005ــ
یورو 6سپتامبر



٤٩

راهنمای به کارگیری از انواع شمع های ایکم

شمع ٤ پالتینشمع ٢ پالتین ـ ٣ پالتینشمع معمولیشمع استانداردنوع اتومبیل

رو
ود

 خ
س

پار

)انژکتور(
پاترول

ماکسیما
پیک آپ

مگان

RFC52LS
RFN58LZ
RFC52LS
RFN58LZ

C52LS-
C62LS

C52LS3X
RFC58LZ3EX
RFC42LZ2E

F54
F54
F54
F54

دوو
سیلو
ماتیز

RC52LS
RC52LS5

C52LS
L65-L87
L65-L87

زاگرس 
خودرو

RC52LS5L65-L87پروتون

تویوتا
تویوتا مدل 

پایین
C52LS-
C62LS

دا
یون

آوانتهه
ورنا

سوناتا

RFC52LS
RC52LS5

RFC58L3EX
RFC42LZ2E

F54
L65-L87

RC52LSL65-L87گلفولکس



5٠

نحوه خواندن مقاومت از روی رنگ بندی

انواع فیوزها

سیاه
قهوه ای
قرمز
نارنجی
زرد
سبز
آبی
بنفش
خاکستری
سفید
طالیی
خاکستری

رنگ خط اول خط دوم خط سوم ضریب تولرانس

نوع فیوز

اندازه 
فیوز

سیاه
خاک سری

قرمز

نارنجی

زرد

سبز

آبی

بنفش
صورتی
قهوه ای
قهوه ای

سفید

سفید

ای
شه 

شی
وز 

فی
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انواع کلیدها



5٢

انواع رله های متداول  

حالت  معمولی قطعحالت  معمولی وصل



5٣

انواع المپ های مورد استفاده در خودرو 

چراغ پارکچراغ قرمز وسطچراغ پالک
صفحة نشان دهنده ها و جلو 

داشبورد

چراغ هشدار و کوچکچراغ هشدار

چراغ قرمز چراغ مه شکن چراغ دنده عقب



5٤

چراغ جلو

چراغ راهنما جانبیچراغ کوچک

چراغ مه شکنچراغ راهنما و هشدار
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فصل 5
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



60
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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ان
ست

نر
ر ه

دی
م

ور 
 ام

دی
تص

 م
نه 

رایا
ران

دبی
ت 

رس
سرپ

 
ف(

 )ال
گاه

کار
دار

فتر
د

زان
آمو

هنر
گی

هن
 فر

مور
ا

زان
آمو

هنر

انه
بخ

کتا

دار
بار

 ان

انه
زخ

نما

ار 
د ک

ستا
ا

شی
موز

ن آ
عاو

م
نی

ن ف
عاو

م
یی

جرا
ن ا

عاو
م

ت 
رس

سرپ
ب(

ه )
رگا

کا
ت 

رس
سرپ

ج(
ه )

رگا
کا

شی
رور

ن  پ
عاو

م

شایستگی های غیر فنی
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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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جدول عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها رد سه پایه هنرستان شاخه فنی و حرفه ای ـ  رشته مکانیک خودرو

پودمان هادرسپایه

10
دانش فنی پایه

شامل معرفی رشته و آینده شغلی و الزامات تعمیر کار موفق

ایمنی و بهداشت

کاربرد مواد در خودرو

اصول و مبانی کاربردی در خودرو

مقاومت

12
دانش فنی پایه تخصصی

کسب اطالعات فنی

بازرسی فنی

محاسبات کاربردی در خودرو

ارتباط احتراق با نوع سوخت و آالیندگی

تحلیل فن آوری های نوین

10
سرویس نگهداری خودروهای سواری

بازدیدهای خودرو و تعویض تسمه های تجهیزات جانبی موتور

تعویض روغن های خودرو

تعویض مایعات خودرو

عیب یابی مقدماتی سیستم مولد قدرت

پیاده و نصب کردن سیستم مولد قدرت

10
تعمیرات مکانیکی موتور

تعمیر سرسیلندر

تعمیر نیم موتور

تعمیر سیستم اگزوز خودرو

سیستم روغن کاری موتور

تعمیر سیستم خنک کننده موتور

11
تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل

تعمیر کالج 

تعمیر جعبه دنده های معمولی )دستی(

تعمیر مجموعه گارادان

تعمیر دیفرانسیل خودروهای محرک عقب

تعمیر پلوس

11
تعمیر سیستم ترمز، تعلیق و فرمان

سرویس چرخ خودرو

تعمیر اجزای اصطکاکی سیستم ترمز و سیستم پارک خودرو

تعمیر اجزای هیدرولیکی ترمز

تعمیر سیستم تعلیق خودرو

تعمیرات سیستم فرمان خودرو سواری

12
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

تعمیر کار سیستم سوخت رسانی بنزینی

تعمیر کار تجهیزات جانبی سیستم سوخت رسانی

تنظیم کار موتور

سرویس کار سیستم سوخت رسانی دیزل

تعمیر کارخودرو دیزل

12
تعمیرات سیستم های برقی خودرو

تعمیر کار الترناتور و استاتر

تعمیر کار نشان دهنده های خودرو

تعمیر کار شیشه باالبر

برق کار خودرو سواری

تعمیر کار سیستم الکتریکی خودرو
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