
 

 
تعمیر کار خودروهای سنگین  سرویس و 

 
 
 

 

 

  



 

ینودروهای سنگعمیر کار خت سرویس و 

 

     

 باز وبست موتور تعمير موتور دیزلی  1
 ساعت 80

 

 باز وبست جعبه دنده و دیفرانيسل و گرداننده نهایی  رت سيستم انتقال قد  2
 ساعت 80

 

 کار با دستگاه عيب یاب و سيستم سوخت رسانی الکترونيکی دیزلی مدیریت موتور  3
 ساعت 80

 

4  
عيب یابی ورفع عيب سيستم های برقی 

 والکترونيکی خودرو
 عيب یابی ورفع عيب سيستم های برقی والکترونيکی خودرو

 ساعت 80
 

5  
عيب یابی ورفع عيب از سيستم های  ترمزهای     

  ABSنيو ماتيک  
 ABSعيب یابی ورفع عيب از سيستم های  ترمزهای     نيو ماتيک  

 ساعت 80
 

6  
بازوبست وعيب یابی تعليق جلو وعقب ,کار 

 با دستگاه تنظيم فرمان
 باز وبست سيستم تعليق و فرمان

 ساعت 80
 

 تعمير سيستم هيدروليک ماشين های سنگين ک  تعمير سيستم های هيدرولي  7
 ساعت 80

 

8  
 

   

9     



 

  
 

      

 جک,   – یراتیتعم راهنمای دفترچه –   تن 8یا  6کامیون و کامیونت  – زنده موتور –جعبه ابزار کامل  تعمير موتور دیزلی 1
 کار – ,  موتور – یچی, جک ق یفرمان سه بعد می,دستگاه تنظ کیدرولی,پرس ه دستی پرس_ ستون چهار

      * بازوبست موتور دیزل  1-1 خودرو های سنگین و کشاورزی  یها یندگیدر نما آموزی 

      *  کنترل  و اندازه گیری قطعات  سرسیلندر 1-2

   * *   در و ...(اندازه گیری اجزائ موتور) پیستون ،رینگ سیلن 1-3

  *     با زو بست سیستم سوخت رسانی   1-4

 * * *    تایم گیری موتور  1-5

کنترل خالصی های   میل لنگ ,میل سوپاپ ,شاتون  1-6
 و...

      

1-7        

1-8        

 سیستم انتقال قدرت   2

 تن    8 ای 6 ونتیو کام ونکامی – ZFگیربکس کامال مدل  –جعبه ابزار کامل 

      * سرعته  16بازوبست وتفکیک قطعات گیربکس  2-1

      *  کنترل   قطعات گیربکس 2-2

   * *   کنترل صحت عملکرد قطعات گیربکس  2-3

  *     کنترل سیتم تعویض دنده  2-4

2-5 
کنترل روغن ریزی گیربکس وچک کردن اجزائ خارجی 

 * * *    ارجی گیربکسگیربکس ,کنترل اتصاالت خ

      * کنترل نهایی عملکرد گیربکس 2-6

2-7        

2-8        



  
 

      

 دیاگ   یزلیموتور د تیریمد 3

  بوش

 جی اسکن

 انواع

 سی دی سیمیالتورها

3-1 
آشنایی بااجزائ انواع سیستم سوخت رسانی 

 الکترونیکی دیزلی
*      

    * *  عیب یابی ورفع عیب از سنسورها وعملگرها 3-2

اندازه گیری پارامترهای مربوط به حسگرها  3-3

 ,تست عملگرها تحلیل پارامترها
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ع

   * *  

 *      کار باانواع دستگاه دیاگ 3-4

3-5       

3-6       

3-7        

3-8        

 عيب یابی ورفع عيب سيستم های برقی والکترونيکی خودرو 4

 سیمیالتورها

 انواع رله ها

 انواع فیوزها

 انواع عملگرها

 چند مدل کلید

 سیم 

 انواع فیش ها 

 انواع سوکتها

2-1 *      

2-2  *     

2-3 CAN   *    

2-4    * * * 

2-5        

2-6        

2-7        

2-8        

  
 

      



  
 

      

 کاميونت زنده  ABSعيب یابی ورفع عيب از سيستم های  ترمزهای     نيو ماتيک   5

 دستگاه عيب یاب  

 

,انواع ABSآشنایی با اجزائ سیستم ترمز 5-1

 سنسورها وعملگرها
*      

وکنترل مدارات  نیوماتیکیآشنایی با مدارات  5-2

 الکتریکی سیستم
 * *    

ب از اجزائ سیستم عیب یابی ورفع عی 5-3
 ,سنسورها وعملگرها

  *    

    *   تست عملگرها-خواندن پارامترها 5-4

 * * *    نیوماتیکی ABSترمز سیستم  کار عملی بر 5-5

5-6       

5-7       

5-8       

 بازوبست وعيب یابی تعليق جلو وعقب ,کار با دستگاه تنظيم فرمان 6

 ن ,ساعت پایه مغناطیسستگاه تنظیم فرماد

 متر , مترمخصوص اندازه گیر زوایای تو این وتواوت ,صفحات گردان ,تراز

6-1 
اندازه  وآشنایی با انواع زوایای فرمان 

 گیری انواع زوایای فرمان
*      

6-2 
Run out گیری از چرخها به صورت دستی

 وبادستگاه تنظیم فرمان
 *     

6-3 
ق جلوعیب یابی  پیاده وسوارکردن تعلی

 ورفع عیب 
  *    

6-4 
پیاده وسوارکردن تعلیق عقب ,عیب یابی 

 ورفع عیب
   *   

 * *     ( تنظیم زوایای فرمان )زوایای چرخهای جلووعقب 6-5



  
 

      

 جک,   – یراتیتعم راهنمای دفترچه –   تن 8یا  6کامیون و کامیونت  – زنده موتور –جعبه ابزار کامل  سيستم های هيدروليک تعمير  1
 کار – ,  موتور – یچی, جک ق یفرمان سه بعد می,دستگاه تنظ کیدرولی,پرس ه دستی پرس_ ستون چهار

      * آشنایی با مبانی  سیستم های هیدرولیک  واجزاء آن 1-1 خودرو های سنگین و کشاورزی  یها یندگیادر نم آموزی 

آشنایی با انواع پمپ هیدرولیک    ونحوه عیب یابی  - 1-2

 وتعمیر آن
 *      

آشنایی با انواع مقسم های هیدرولیک  ونحوه کار  - 1-3

 وتعمیر آن 
  * *   

 * *     با تنظیمات  سیستم های هیدرولیک    آشنایی - 1-4

1-5  
      

1-6 
       

1-7        

1-8        


