
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

     

  تساع 92 اجزاع وقطعات موتور يابيب ي,عم موتوري,تا يريبازوبست ,اندازه گ موتوراجزائ  يابيب يبازو بست وع  1

  ساعت 92 قطعات موتور يري,اندازه گ يابيب يبازوبست ,ع ربکسيگ يابيب يبازوبست وع  2

 ق وترمزيتعل  3
 يابيب ي,بازوبست وع يابيب يق وعيستم تعليس يبازوبست اجزا

 ستم ترمز يس يريستم ترمز,هواگيس ياجزا
  ساعت 92

 م فرمانيفرمان وتنظ  4
م فرمان بادستگاه ينظستم فرمان ,تيس ياجزا يابيب يبازوبست وع

 يسه بعد
  ساعت 92

  ساعت 92 يابيب يخودرو وع يبرق ياجزابازوبست  برق بدنه  5

 کاليبرق الکتر  6
ان و ولتاژ مصرف کننده يجر يريبرق خودرو ,اندازه گ يقشه خوانن

  يم کشي,س يبرق يم نقشه هايوترس يابيب يخودرو ,ع يبرق يها

 خودرو  يممدارات برق

  ساعت 92

 ت موتوريريمد  7
ت موتور خودرو ,حسگرها وعملگرها يريستم مديس ياجزا يابيب يع

 اگيبدون استفاده از دستگاه د يابيب ي,کنترل مدارات مربوطه و ع
  ساعت 92

 تون آپ  8
شات مربوط به صحت يوآزما و يابيب يات مربوط به عيانجام عمل

وخالئ  يکارکرد قطعات موتوربا استفاده از دستگاه تست فشار ونشت

 موتور

  ساعت 92

 ستم ضد سرقت هوشمنديس  9
ستم ضد سرقت هوشمند خودرو يس يمربوط به اجزا يابيب يع

 چ وروشن کردن خودرويف سوي,تعر
 ساعت 92



 

  
 

      

 اجزائ موتور يابيب يبازو بست وع 1
 
 

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيه هزند يخودرو –جعبه ابزار کامل 

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

ران خودرو , کرمان يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,اير , گروه بهمن , مدموتو 

       بازوبست موتور 1-1

       لندرياجزائ سرس يرياندازه گ 1-2

       اجزائ موتور يرياندازه گ 1-3

        يريم گيلر , شيکنترل ف 1-4

       موتور  يريم گيتا 1-5

       سوپاپ ,شاتون ليلنگ ,ميم يطول يها يکنترل خالص 1-6

 ربکسياجزائ گ يابيب يبازوبست وع 2

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –جعبه ابزار کامل 

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

ران خودرو , کرمان يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

       يربکس دستيک قطعات گيبازوبست وتفک 2-1

       ربکسيقطعات گ يکنترل خالص 2-2

       ربکس يکنترل صحت عملکرد قطعات گ 2-3

       ربکسيگ يريواشرگ 2-4

2-5 
 يربکس وچک کردن اجزائ خارجيگ يزيکنترل روغن ر

 ربکسيگ يربکس ,کنترل اتصاالت خارجيگ
      

       سبکريعملکرد گ ييکنترل نها 2-6

 



  
 

      

 ق وترمزيتعل 3
 
 
 
 

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –کامل  جعبه ابزار

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

خودرو , کرمان ران يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

       ق جلو يبازوبست وکنترل اجزائ تعل 3-1

       ق عقبيبازوبست وکنترل اجزائ تعل 3-2

3-3 
مجاز  يجلو وکنترل لق يستم ترمز چرخهايبازوبست س

 بودن قطعات ينشت روغن وآببند يقطعات ترمز ,بررس
 تترمز

      

3-4 
مجاز  يعقب وکنترل لق يستم ترمز چرخهايبازوبست س

بودن قطعات  ينشت روغن وآببند يقطعات ترمز ,بررس
 ي,رگالژ ترمز دست ي,بازوبست ترمز دست

      

       قيستم تعليکنترل صحت عملکرد اجزائ س 3-5

       حسگرها وعملگرها يابيب يبا دستگاه ,عترمز  يريهواگ 3-6

 م فرمانيفرمان وتنظ 4

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –جعبه ابزار کامل 

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

ران خودرو , کرمان يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي ز کار ور  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

        ستم فرمانياجزائ س يابيب يبازو بست وع 4-1

       ,باالنس وتاب چرخ ها  يکنترل لق 4-2

4-3 
 کهايآج الست يريرها ,اندازه گيزان باد تايکنترل م

 نگهايتاب ر يريرها , اندازه گيش تايسا ي,بررس
      

4-4 
RUN OUT  م يچرخها , نصب دستگاه تنظ يريگ

 جلو وعقب يچرخها يايزوا يريفرمان ,اندازه گ
      

4-5 
ل به هم يدال يفرمان وچرخها ,بررس يايکنترل زوا
 وبيفرمان ,رفع ع يايخوردن زوا

      

       يرمان سه بعدم فيکار بادستگاه تنظ 4-6

 

   



      

 برق بدنه 5
 
 
 

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –جعبه ابزار کامل 

م فرمان يک ,دستگاه تنظيولدر ي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

ران خودرو , کرمان يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

       خودرو  يخارج يبرق يبازوبست اجزا 5-1

       خودرو  يات برقان قطعيزان ولتاژ وجريکنترل م 5-2

       مربوطه يم نقشه ونمودارهايترس ييوتوانا ينقشه خوان 5-3

       ييلوسکوپ خودروياگ واسيکار با دستگه د 5-4

       خودرو يب از اجزائ برقيورفع ع يابيب يع 5-5

       م خودرويو دسته س يم کشيکنترل س 5-6

 کاليبرق الکتر 6

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –ل جعبه ابزار کام

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

و , کرمان ران خودر يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

       برق  ينقشه خوان 6-1

       خودرو يان مدارات داخليکنترل ولتاژ وجر 6-2

       داشبورد وپشت آمپر  ياده سازيپ 6-3

       هام يوزها ومدارات ودسته سيکنترل ف 6-4

6-5 
پلکس خودرو ,کنترل صحت عملکرد  يکنترل شبکه مالت

صحت عملکرد  يپلکس خودرو ,بررس يشبکه مالت ياجزا
BCM,IPS,SIB 

      

6-6 
پلکس در  يشبکه مالت يکنترل صحت عملکرد اجزا

 انواع خودرو
      

 

  
 

      



  
 

      

 ت موتوريريمد 7
 
 
 
 
 
 

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –کامل جعبه ابزار 

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

ودرو , کرمان ران خيا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

7-1 
 يخروج ين هايپ ييص وشناساي,تشخينقشه خوان

ECUه ي,تجز مربوط به حسگرها وعملگرها يه هاي,پا
 ل پارامترهايوتحل

      

7-2 
به کار برده شده در  يسنسورها وعملگرها  يابيب يع

 اگيبدون استفاده از دستگاه د رت موتويريسامانه مد
      

7-3 
م يکنترل صحت عملکرد حسگرها وعملگرها ,ترس

  يم کشيم مدار سي,ترس م گراف (ينمودارها )ترس
      

7-4 
ستم يدر س يصيب ونقايوکنترل جرقه ,رفع ع يبررس

که باعث بد کار کردن موتور  يسوخت رسان
 شوند,خاموش کردن چراغ چکيم

      

7-5 
وب مربوط به يوعرفع احتراق ناقص روشن کردن خودرو 

زم يصحت عملکرد مکان ي,بررس يبخش جرقه زن
CVVTيوب مربوط به بخش هوا رساني,کنترل ع 

      

       صحت عملکرد موتور ييکنترل نها 7-6

 تون آپ 8

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –جعبه ابزار کامل 

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

ران خودرو , کرمان يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايان , ساسيا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

       ج حاصلهينتا يوبررسموتور يبر روانجام تست خالئ  8-1

       ج حاصلهينتا يوبررس موتور  يفشار برروانجام تست  8-2

       ج حاصلهينتا يموتور  وبررس يبر رو يانجام تست نشت 8-3

       م موتور يسوپاپها ,کنترل ش يزان خالصيکنترل م 8-4

8-5 
الزم جهت مشخص  يها يشات وبررسيزماانجام آ

 ش توان موتور يب وافزاينمودن افت قدرت موتور , رفع ع
      

8-6 
از  يوب کليوب به وجودآمده ,رفع عيل عيه وتحليتجز

 موتور
      



 

  
 

      

 ستم ضد سرقت هوشمنديس 9
 

 
 
 

دفترچه  –فان ,جک يام ,ل ي, ام و3,مزدا  407وتا ,پژو يا, تويوندا وکيزنده ه يخودرو –امل جعبه ابزار ک

م فرمان يک ,دستگاه تنظيدرولي,پرس ه يپرس دست_جک دو ستون ,جک چهار ستون  – يراتيتعم يراهنما

درو , کرمان ران خو يا ,ايوندا وکيه يها يندگيدر نما ي کار ورز  –ربکس يموتور , گ – يچي, جک ق يسه بعد

 پايسان , سايا , نير تو يران خودرو ,ايموتور , گروه بهمن , مد

9-1 
 يچ هايپارامترها ومشخص نمودن تعداد سو يبرس
 خودرو , تست عملگرها يف شده برايتعر

      

9-2 
رنده وفرستنده يگ يصحت عملکرد آنتن ها يبررس
 ,تست آنتن ها ستم ضد سرقت هوشمند يدرس

      

9-3 
ام يپ يل پارامتر ها وبررسيه تحلي, تجز يم کشيکنترل س

 ستم ضدسرقت هوشمند , يب از سيخطا, رفع ع يها
      

9-4 
اتصاالت  يچ, بررسييعملکرد سو يچ , بررسييف سويتعر

 ستم ضد سرقت هوشمند يدر س يوبرق يکيمکان
      

9-5 
,کنترل شبکه  يکنترل صحت عملکرد ماژول اسمارت ک

 پلکس  يمالت
      

9-6 
ستم ضد سرقت يچ در سييف سويوتعر يخام ساز

 هوشمند ,روشن کردن خودرو 
      

 


