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شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگی بىرون آىىد و احتىاجات کشور 
خودتان را برآورده سازىد، از نىروی انسانی اىمانی خودتان غافل نباشىد و از اتّکای 

به اجانب بپرهىزىد. 
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هنرآموز محترم
همزمان با پىشرفت صناىع، طراحان خودرو نىز اىده های جدىدی بر روی خودروها پىاده کرده اند که به موجب آن 
تغىىراتی در خودروها صورت گرفته و به افزاىش کاراىی آنها منجر شده است. لذا در تدوىن اىن کتاب سعی شده است 
عالوه بر اىجاد تواناىی عىب ىابی و اقدام به تعمىرات اساسِی اجزای مختلف سىستم انتقال قدرت در هنرجو، استعداد فنی 
آنها را با طرح سؤاالتی حاوی نکات ظرىف طراحی ارتقا بخشىم تا قدرت تحلىل و مىزان خالقىت هنرجوىان با راهنماىی 

شما هنرآموزان محترم افزاىش ىابد. و برای افزاىش بهره وری اخالق حرفه ای را متذکر شوىم. 
کتاب حاضر از دو بخش، سىستم انتقال قدرت خودروی جلو محرک و عقب محرک تشکىل شده است. در 
فصل اول، نحؤه پىاده سازی اجزای مختلف از روی خودرو)خودروهای تولىد داخل( توضىح داده شده و سپس هر 
قسمت با جزىىات در فصل های دىگر مورد بررسی قرار گرفته است. ىک خودرو به عنوان نمونه بررسی شده است که 
پىشنهاد می شود همکاران تفاوت مراحل کار در دىگر خودروها را مدنظر قرار دهند. و پروژٔه تهىه فىلم و کنفرانس از 

دىگر خودروها را برای هنرجوىان تعرىف کنند. 
از هنرآموزان محترم درخواست می گردد برای ارائه کامل مباحث ىک ترم قسمت اول کتاب )جلو محرک( را 
بررسی و در نىم سال دوم بخش دوم کتاب را آموزش دهند. در صورت عدم وجود امکانات، آموزش از طرىق شکل را 

مالک کار خود قرار دهند. 
نقشه های فنی  لذا  امری مهم و ضروری ست،  تعمىرات،  انجام دادن  به منظور  ابزارهای مخصوص  از  استفاده 

ابزارها را به پىوست کتاب مالحظه خواهىد کرد. پىشنهاد می شود اىن ابزارها توسط هنرجوىان ساخته شود. 
ما به خرد جمعی و مشارکت صاحب نظران اعتقاد دارىم و از جمله مشتاقىم با استفاده از تجارب و دىدگاه شما 
هنرآموزان محترم، اىن کتاب در سطح علمی باال و کاربردی تألىف و عرضه گردد. منتظر نظرات سازندٔه شما هستىم  از 

آنها در غنی سازی اىن کتاب در آىنده استفاده نماىىم. 
مؤلفان
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