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English description تلفظ ترجمه فارسی 

AUTOMATIC GEARBOX 
MODULE 

  کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک

CARBURETOR کاربراتور  

CLU (CLUSTER) صفحه آمپر  

PASSENGER AIR BAG ایربگ سمت شاگرد  

PENCIL COIL کویل مدادی  

REAR WINDOW OPENING 
CONTROL 

  کنترل باز کردن شیشه عقب

(DBW) DRIVE BY WIRE  الکترونیکیراه اندازی  

4WD ( Four Wheel Drive) چهار چرخ محرک  

A/C ( Air Conditioner) )تهویه مطبوع )کولر  

A/F نسبت هوا به سوخت  

ABC ( Active Body Control) کنترل فعال بدنه  

ABNORMAL غیرعادی  

ABOVE باال،فوق  

ABSENT غایب  

ACC ( ACCESSORY) تجهیزات جانبی  

ACC ( Adaptive Cruise 
Control) 

  کروز کنترل تطبیق شونده

ACCELERATION شتاب  

ACCELERATOR پدال گاز  

ACCELERATOR 
POTENTIOMETER 

  سنسور پدال گاز

ACCELEROMETER شتاب سنج  

ACCEPT قبول کردن  

ACCEPTABLE قابل قبول  

ACCESS دسترسی  
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ACCESS CODE کد دسترسی  

ACCESSORIES RELAY رله تجهیزات جانبی  

ACCORDING براساس،مطابق  

ACCUMULATOR آکوموالتور  

ACCURACY دقت  

ACCURATE دقیق  

ACE ( Active Cornering 
Enhacement) 

  بهبود پیچیدن فعال

ACHIEVE دست یافتن  

ACKNOWLEDGMENT تصدیق  

ACRONYM کلمه اختصاری  

ACTIVATE فعال کردن  

ACTIVE فعال  

ACTIVITY فعالیت  

ACTUAL واقعی  

ACTUATION TEST تست عملکرد  

ACTUATOR عملگر  

ACU (AIRBAG CONTROL 
UNIT) 

  کنترل یونیت ایربگ

ACU (Alarm Control Unit) یونیت دزدگیر  

ADAPT وفق دادن،جور کردن  

ADAPTION انطباق،منطبق شدن  

ADAPTIVE تطبیق شونده  

ADDITIONAL اضافی  

ADDITIONAL HEATER UNIT 
INTERFACE 

  اینترفیس یونیت گرمکن اضافی

ADDITIONAL HEATING 
RELAY 

  رله گرمکن اضافی
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ADDITIONAL HEATING 
RELAY CONTROL 

COMPUTER 

کامپیوتر کنترل رله گرمکن 

 اضافی
 

ADDITIONAL PASSENGER 
COMPARTMENT HEATING 

  سرنشین گرمکن اضافی اتاق

ADDITIVE افزودنی  

ADJUST تنظیم کردن  

ADJUSTABLE قابل تنظیم  

ADJUSTMENT تنظیم  

ADM ( Assistant Door 
Module) 

  یونیت درب شاگرد

ADVANCE آوانس  

AERIAL AMPLIFIER تقویت کننده آنتن  

AFLS ( Adaptive Front 
Lighting System) 

چراغ های جلوی تطبیق 

 شونده
 

AFS ( Air Flow Sensor) سنسور جریان هوا  

AFTER بعد از  

AFTERBURNER پس سوز  

AHLS (Auto Headlamp 
Leveling System) 

سیستم اتوماتیک تنطیم 

 ارتفاع چراغ های جلو
 

AID کمک  

AIR BAG/PRETENSIONER 
COMPUTER 

  یونیت ایربگ و پیش کشنده

AIR CONDITIONING 
CLUTCH 

  کمپرسور کولرکالچ 

AIR CONDITIONING 
CONTROL PANEL 

  پنل کنترل تهویه مطبوع

AIR CONDITIONING 
CONTROL UNIT 

  کنترل یونیت تهویه مطبوع
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AIR CONDITIONING FAN 
OUTPUT MODULE 

 مدول فن تهویه

 

AIR FLAP SOLENOID VALVE شیر برقی ورود هوا  

AIR INTAKE FLAP فالپ هوای ورودی  

AJAR نیمه باز  

ALARM ACTIVE DIODE چراغ هشدار دزدگیر  

ALARM COMPUTER یونیت دزدگیر  

ALARM SIREN آژیر هشدار  

ALARM ULTRASOUND 
SENSOR 

  سنسور اولتراسونیک دزدگیر

ALERT هشدار  

ALIGN تراز کردن  

ALIGNMENT تراز ،تنظیم  

ALLOCATION تخصیص  

ALTER تغییر دادن  

ALTERNATIVE جایگزین  

ALTERNATOR آلترناتور  

ALTITUDE ارتفاع  

AMBIENT محیط  

AMOUNT مقدار،میزان  

AMPERE آمپر،شدت جریان  

AMPLITUDE دامنه،نوسان  

AMT ( Automated Manual 
Transmission) 

سیستم انتقال قدرت نیمه 

 اتومات
 

ANALYSIS آنالیز کردن،تحلیل کردن  

ANCHOR لنگر،لنگرمانند  

ANGLE زاویه  

ANTENNA آنتن  
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ANTI ضد  

ANTI CLOCKWISE پاد ساعتگرد  

ANTI ROLL BAR میله ضد غلتش  

ANTI THEFT دزدگیر  

ANTIFREEZE ضدیخ  

ANTI-LOCK BRAKING 
SYSTEM COMPUTER 

  ABSکامپیوتر 

ANTI-LOCK BRAKING 
SYSTEM/ELECTRONIC 
STABILITY PROGRAM 

COMPUTER 

  ABS/ESPکامپیوتر 

APPLICATION کاربرد، درخواست  

APPLIED به کار بسته شده،فعال شده  

APPROPRIATE مناسب  

APPROVED تایید شده،مورد تایید  

APPROXIMATE تقریبی  

APPROXIMATELY تقریبا،حدود  

APS ( Accelerator Position 
Sensor ) 

  گازسنسور موقعیت پدال 

APT ( A/c Pressure 
Transducer) 

  سنسور فشار گاز کولر

AQS ( Air Quality Sensor) سنسور کیفیت هوا  

AREA سطح،مساحت،منطقه  

ARM اهرم،میله  

ARMREST زیر آرنجی  

AS 
 

 

ASBESTOS آزبست  

ASCENT صعود،سرباالیی  
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ASR ( Anti Slip Regulation) 
 سیستم ضد لغزش 

 )کنترل کشش(
 

ASSEMBLY مونتاژ  

ASSIST کمک کردن  

AT ( Automatic 
Transmission) 

  سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

ATF ( Automatic 
Transmission Fluid) 

  روغن گیربکس اتوماتیک

ATMOSPHERIC PRESSURE 
SENSOR 

  سنسور فشار جو

ATS ( Air Temperature 
Sensor) 

  ورودی سنسور دمای هوای

ATTEMPT تالش کردن  

ATX ( Automatic Transaxle) گیربکس اتوماتیک  

AUDIBLE قابل شنیدن  

AUDIO صدا،شنیداری  

AUTHORIZATION اجازه  

AUTOMATIC 
TRANSMISSION 

COMPUTER 
  کامپیوتر گیربکس اتوماتیک

AUTOMATIC 
TRANSMISSION TURBINE 

SPEED SENSOR 

توربین گیربکس سنسور سرعت 

 اتوماتیک
 

AUTOMOTIVE خودرو  

AUTOSUPPLY ALARM 
SIREN 

  باتری پشتیبان آژیر دزدگیر

AUXILIARY کمکی  

AVAILABLE موجود،دردسترس  

AVERAGE متوسط  
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AVH 

 ( Automatic Vehicle Hold) 
  سیستم ترمز دستی اتوماتیک

AWD ( All Wheel Drive) همه چرخ ها محرک  

AXLE اکسل،محور  

BACK UP پشتیبان  

BACKFIRE 
برگشت شعله،پس زدن 

 احتراق
 

BADGE نشان  

BAFFLE گیج کردن،گمراه کردن  

BALANCE )تعادل )باالنس  

BALL JOINT سیبک  

BAROMETRIC PRESSURE فشار جو  

BAS ( Brake Assist System) سیستم کمک ترمز  

BATTERY باتری  

BCM (Body Control 
Module) 

  کامپیوتر بدنه

BDC 

 (BOTTOM DEAD CENTER) 
  نقطه مرگ پایین

BEARING یاتاقان  

BEFORE قبل از  

BEIGE بژ  

BELONG متعلق بودن  

BELOW پایین  

BELT )کمربند )تسمه  

BINARY دیجیتال  

BLACK سیاه  

BLANK خام،خالی  

BLEED SCREW پیچ هواگیری  
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BLEEDING هواگیری  

BLEND مخلوط کردن  

BLIND کور  

BLIND SPOT نقاط کور  

BLOCK بلوکه  

BLOW BY 
بخارات روغن و سوخت 

 داخل کارتل
 

BLOWER )دمنده )فن تهویه  

BLOWN FUSE فیوز سوخته  

BLUE آبی  

BMS ( Battery 
Management System) 

  سیستم مدیریت باتری

BODY بدنه  

BOLT پیچ  

BONNET کاپوت  

BONNET SWITCH کلید الدری کاپوت  

BOOST تقویت کردن  

BOOT صندوق عقب  

BOOT DOOR LOCKING 
MOTOR ON LEFT-HAND 

ROOF SIDE 

موتور قفل کن سمت چپ درب 

 صندوق
 

BOOT DOOR LOCKING 
MOTOR ON RIGHT-HAND 

ROOF SIDE 

موتور قفل کن سمت راست 

 درب صندوق
 

BOOT DOOR SOLENOID 
VALVE 

  شیر برقی صندوق عقب

BOOT HYDRAULIC 
CYLINDER SENSOR 

سنسور سیلندر هیدرولیک 

 صندوق عقب
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BOOT LID LOCKING MICRO 
SWITCH 

 میکرو سوئیچ صندوق عقب

BOOT SEPARATOR 
POSITION SENSOR 

سنسور موقعیت جداکننده 

 صندوق عقب
 

BORE قطر داخلی سیلندر  

BPS (Barometric Pressure 
Sensor) 

  سنسور فشار جو

BRACKET پایه  

BRAKE ترمز  

BRAKE CALIPER کالیپر ترمز  

BRAKE FLUID روغن ترمز  

BRAKE FLUID MIN LEVEL 
SENSOR 

  سنسور سطح روغ ترمز

BRAKE LIGHTS ON RELAY رله فعال کردن چراغ ترمز  

BRAKE PAD لنت ترمز  

BRAKE SWITCH سوئیچ پدال ترمز  

BRAKE WEAR SENSOR سنسور استهالک لنت ترمز  

BREATHER سوپاپ اطمینان یا تخلیه  

BRIGHTNESS روشنایی  

BROCHURE بروشور،جزوه  

BROWN قهوه ای  

BSI (BUILT in SYSTEM 
INTERFACE) 

  (602بی اس آی )

BUBBLE حباب  

BUCKLE قفل کمربند  

BUILD  کردنساختن،درست  

BUILD UP ایجاد،ساخت  

BULB )حباب )المپ  
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BUMPER سپر  

BUMPY ناهموار،پر از برآمدگی  

BURGLAR ALARM دزدگیر  

BURN سوزاندن  

BUSH بوش  

BUTTERFLY VALVE 
سوپاپ پروانه ای)دریچه 

 گاز(
 

BUTTON دکمه  

BUZZER )بازر)بوق هشدار  

BVA 
گیربکس اتوماتیک 

 )فرانسوی(
 

BVM )گیربکس دستی )فرانسوی  

BYPASS کنار گذر  

CAB ( Curtain Air Bag) ایربگ پرده ای  

CABRIOLET خودروی دارای سقف تاشو  

CALCULATE محاسبه کردن،حساب کردن  

CALIBRATE کالیبره کردن،تنظیم کردن  

CALIBRATION کالیبره  

CAMBER زاویه کمبر چرخ  

CAMERA دوربین  

CAMSHAFT INLET SENSOR سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا  

CAN ( Controller Area 
Network) 

  canشبکه 

CANISTER کنیستر  

CAP درپوش  

CAPABLE قادر،توانا،داشتن قابلیت  

CAPACITOR خازن  
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CAPACITY ظرفیت  

CAR PHONE CLUSTER صفحه نمایش تلفن خودرو  

CAR PHONE SPEAKER بلندگوی تلفن خودرو  

CAREFUL با دقت  

CARGO بار  

CARRIED OUT انجام شده  

CASTER زاویه کستر چرخ  

CATALOGUE کاتالوگ،راهنما  

CATALYTIC CONVERTER مبدل کاتالیستی  

CATEGORY دسته بندی  

CAUSE علت،موجب  

CAUTION احتیاط  

CBS ( Convectional Brake 
System) 

  ترمز معمولیسیستم 

CCN 

 ( Central Control Node) 
 یونیت کنترل مرکزی

 ایران( 602)سمند ماکس و 
 

CD CHANGER CD CHANGER  

CDS/ESP سیستم کنترل پایداری  

CEILING سقف  

CENTRAL 
COMMUNICATION UNIT 

  یونیت ارتباط مرکزی

CENTRAL DOOR LOCKING 
RELAY 

  رله قفل مرکزی

CENTRAL INTERIOR 
HANDS-FREE CARD 
DETECTION AERIAL 

آنتن تشخیص کارت قست وسط 

 اتاق
 

CENTRAL LOCKING / 
HAZARD WARNING LIGHTS 

SWITCH 
  کلید قفل مرکزی و فالشر
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CENTRAL LOCKING FOR 
PASSENGER DOOR 

  قفل برقی درب شاگرد

CHAIN زنجیر  

CHANGE تغییر دادن  

CHANNEL کانال،دریچه  

CHARGING SYSTEM سیستم شارژ  

CHART نودار،جدول  

CHASSIS شاسی  

CHIP تراشه  

CHOKE ساسات  

CIGARETTE LIGHTER فندک  

CIRCLE دایره  

CIRCUIT مدار  

CIRCULATION گردش،چرخش  

CKPS (Crankshaft Position 
Sensor) 

سنسور موقعیت میل لنگ 

 )سنسور دور موتور(
 

CLAMP گیره،گیر کردن  

CLASSIFICATION طبقه بندی،دسته بندی  

CLEARANCE خالصی،لقی  

CLIMATE آب و هوا  

CLOCK ساعت  

CLOCK/EXTERNAL 
TEMPERATURE/CARPHONE 

DISPLAY ASSEMBLY 
  صفحه نمایش وسط کنسول

CLOCKWISE ساعتگرد  

CLOSE LOOP مدار بسته  

CLUTCH PEDAL SWITCH کالچ سوئیچ پدال  
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CMPS ( Camshaft Position 
Sensor) 

 سنسور موقعیت میل بادامک

CNG  
( Compressed Natural Gas) 

  گاز طبیعی فشرده

COARSE زبر،خشن  

COATED روکش شده،پوشش داده شده  

COHERENCE همخوانی  

COIL سیم پیچ  

COLD AIR BLOWER فن تهویه  

COLLAPSIBLE قابل فروریختن  

COLLISION برخورد  

COLOR رنگ  

COLUMN ستون  

COMBINATION ترکیب،مخلوط  

COMBUSTION احتراق  

COMFORT آسایش  

COMMAND فرمان، دستور  

COMMERCIAL CAR 
خودروهای تجاری)غیر 

 سواری( سنگین
 

COMMUNICATE ارتباط داشتن  

COMMUTATOR 
جابجاگر،تغییر دهنده جهت 

 برق
 

COMPACT فشرده  

COMPARE مقایسه کردن  

COMPARISON مقایسه  

COMPARTMENT اتاق،محفظه  

COMPASS قطب نما  

COMPENSATE جبران کردن  
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COMPLAINT شکایت  

COMPONENTS قطعات  

COMPRESSION تراکم  

COMPRESSION RATIO نسبت تراکم  

COMPRESSOR کمپرسور  

CONDENSER کندانسور  

CONDITION وضعیت  

CONFIDENTIAL محرمانه  

CONFIGURATION پیکره بندی  

CONNECTING ROD شاتون  

CONNECTION اتصال  

CONSTRUCTION ساختار  

CONSULT مشورت کردن  

CONSUMPTION مصرف  

CONTACT تماس  

CONTAINER ظرف  

CONTENT محتوا  

CONTINUE ادامه  

CONTINUED ادامه دار  

CONTRIBUTION سهم  

CONVECTIONAL سنتی  

CONVENIENCE راحتی  

CONVERTER مبدل،تبدیل کننده  

CONVERTIBLE خودروی دارای سقف تاشو  

CONVEYOR نوار نقاله  

COOLANT مایع خنک کاری  

   

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


    Odic v 93.26.3 عیب یابی خودرو"" کاربرد زبان انگلیسی در دوره تخصصی

      

شریف صنعتی دانشگاه خودروی مکانیک بخش شادزی امید: مدرس                 15 

COOLANT GAS PRESSURE 
SENSOR 

 سنسور فشار گاز کولر

COOLING FAN UNIT یونیت فن رادیاتور  

CORD طناب،ریسمان،سیم  

CORNERING سر پیچ  

CORRECT صحیح  

CORRECTION تصحیح  

CORRELATION ارتباط،همبستگی،ربط  

COUNTER شمارنده  

COUNTERCLOCKWISE 
خالف جهت عقربه های 

 ساعت
 

COURTESY MIRROR LIGHT چراغ  پشت سایه بان شاگرد  

COURTESY MIRROR LIGHT 
CONTROL 

  کنترل چراغ آیینه کلید

CPS (Camshaft  Position  
Sensor) 

  سنسور موقعیت میل سوپاپ

CPU ( Central Processing 
Unit) 

  واحد پردازش مرکزی

CRANK چرخیدن،لنگ  

CRANKCASE )محفظه میل لنگ )کارتل  

CRANKING چرخیدن  

CREEP خزیدن،سینه خیز رفتن  

CRITERIA ضوابط،معیارها  

CRUISE CONTROL کروز کنترل  

CRUISE CONTROL LIMITER 
START STOP CONTROL 

  (limiterدکمه ی لیمیتر) 

CRUISE CONTROL SWITCH کلید کروز کنترل  

CTS ( Coolant Temperature 
Sensor) 

سنسور دمای مایع خنک 

 کاری
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CUMULATIVE انباشته،جمع شده  

CURRENT جریان،جاری،لحظه ای  

CURTAIN پرده  

CUT OFF قطع سوخت  

CUV ( Crossover Utility 
Vehicle) 

خودروی شاسی بلند کوچک 

 شهری
 

CV JOINT اتصال چهار شاخ  

CVSA ( Continuously 
Variable damping force 

Shock Absorber) 

کمک فنر با نیروی ضربه 

 گیری پیوسته متغیر
 

CVT ( Continuously 
Variable Transmission) 

سیستم انتقال قدرت پیوسته 

 متغیر
 

CVVT (CONTINUOS 
VARIABLE VALVE TIMING) 

زمانبندی پیوسته متغیر 

 سوپاپ ها
 

CYCLE سیکل،چرخه  

CYCLONE گردباد  

CYLINDER سیلندر  

CYLINDER HAED سرسیلندر  

CYLINDER SENSOR سنور موقعیت میل سوپاپ  

DAB ( Driver Airbag) ایربگ سمت راننده  

DAMAGE صدمه،آسیب دیدن  

DATA داده ها  

DATA ANALYSIS تحلیل داده ها  

DATE تاریخ  

DBC ( Downhill Brake 
Control) 

  کنترل ترمز در سراشیبی

DCT (Dual clutch 
Transmission) 

  سیستم انتقال قدرت دو کالچه
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DDM ( Driver Door 
Module) 

  درب رانندهیونیت 

DDN ( Driver Door Node) یونیت درب راننده  

DEADLOCK 
باز نشدن درب با دستگیره 

 بیرون و داخل
 

DEALER فروشنده  

DECELERATION )شتاب منفی )کاهش سرعت  

DECIDE تصمیم گرفتن  

DECREASE کاهش  

DEFAULT پیش فرض  

DEFECTIVE معیوب  

DEFOGGER گرمکن شیشه  

DEFROSTER ضد بخار  

DEGREE درجه  

DE-ICER گرمکن شیشه  

DELAY تاخیر  

DELIVERY دریافت  

DEMAND درخواست  

DENY رد کردن،تکذیب کردن  

DEPLOY گسترده شدن  

DEPRESS/PRESS فشردن  

DESCRIPTION شرح،توضیح  

DESIGN طراحی  

DESIRED مطلوب  

DETACH جدا کردن،سواکردن  

DETAIL جزئیات  

DETECT تشخیص دادن  
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DETECTION تشخیص  

DETERMINE مشخص کردن،تعیین کردن  

DEVICE وسیله  

DFI (Direct Fuel Injection) تزریق مستقیم سوخت  

DIAGNOSTIC SOCKET سوکت عیب یابی  

DIAMETER قطر  

DIESEL FUEL HEATER RELAY رله گرمکن سوخت دیل  

DIESEL FUEL HEATER 
RESISTOR 

  مقاوت گرمکن سوخت دیزل

DIESEL INJECTION 
COMPUTER SUPPLY RELAY 

  رله تغذیه کامپیوتر دیزل

DIFFERENTIAL دیفرانسیل  

DIFFICULT سخت،دشوار  

DIMMER )تیره کننده)کم نور کننده  

DIPPED BEAM HEADLIGHT نور پایین  

DIPSTICK میله گیج روغن  

DIRECTION جهت  

DIRECTION CONTROL کنترل جهت  

DISABLE غیر فعال کردن  

DISARM خاموش کردن  

DISCHARGE BULB 
COMPUTER 

  کنترل یونیت چراغ زنون

DISENGAGE از گیر در آوردن  

DISPLACEMENT جابجایی،تغییر مکان  

DISPLAY صفحه نمایش  

DISTANCE فاصله  

DISTINGUISH تشخیص دادن  

DISTRIBUTER )مقسم ) دلکو  
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DLC (Data Link Connector) کانکتور عیب یاب  

DOCUMENT مدارک  

DOHC (Double Over Head 
Camshaft) 

  دو میل سوپاپ باال

DOME گنبد  

DOMESTIC داخلی،بومی  

DOWNHILL سرازیری،سراشیبی  

DOWNSTREAM OXYGEN 
SENSOR 

  سنسور اکسیژن پایین

DRAIN تخلیه،ریزش آب  

DRIVE SHAFT پلوس  

DRIVE WHEEL چرخ محرک  

DRIVEN WHEEL چرخ متحرک  

DRIVER راننده  

DRIVER'S ANTI-
SUBMARINING AIRBAG 
(ANTI-SLIDE CUSHION) 

ایربگ زیر زانو راننده )کوسن 

 ضد سر خوردن(
 

DRIVER'S COURTESY 
MIRROR LIGHT 

  چراغ پشت سایه بان راننده

DRIVER'S DOOR ELECTRIC 
LOCKING 

  قفل برقی درب راننده

DRIVER'S DOOR HANDS-
FREE CARD DETECTION 

AERIAL 
  آنتن تشخیص کارت درب راننده

DRIVER'S ELECTRIC REAR-
VIEW MIRROR 

  آیینه برقی سمت راننده

DRIVER'S FOOTWELL LIGHT چراغ پایین درب راننده  

DRIVER'S FRONT SEAT 
POSITION SENSOR 

  سنسور موقعیت صندلی راننده

DRIVER'S FRONT TWIN  کلید های کنترل شیشه های جلو  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


    Odic v 93.26.3 عیب یابی خودرو"" کاربرد زبان انگلیسی در دوره تخصصی

      

شریف صنعتی دانشگاه خودروی مکانیک بخش شادزی امید: مدرس                 20 

ELECTRIC WINDOWS 
CONTROL 

 روی درب راننده

DRIVER'S HEAD SIDE AIR 
BAG 

  ایربگ جانبی سر راننده

DRIVER'S HEATED SEAT گرمکن صندلی راننده  

DRIVER'S PRETENSIONER  کشنده سمت رانندهپیش  

DRIVER'S REAR TWIN 
ELECTRIC WINDOWS 

CONTROL 

کلید های کنترل شیشه های عقب 

 روی درب راننده
 

DRIVER'S SEAT BELT 
SWITCH 

  کلید کمربند راننده

DRIVER'S SIDE REAR DOOR 
HANDS-FREE CARD 
DETECTION AERIAL 

آنتن تشخیص کارت درب عقب 

 چپ
 

DRIVER'S SIDE REAR 
PASSENGER FOOT LIGHT 

  چراغ پایین درب عقب چپ

DRIVER'S SIDE SATELLITE 
سنسور شتاب جانبی سمت 

 راننده
 

DRIVER'S WINDOW 
MOTOR 

  موتور شیشه باالبر راننده

DRIVING SCHOOL آموزش رانندگی  

DRL ( Daytime Running 
Lights) 

  چراغ های روشن در روز

DRUM کاسه چرخ  

DSC (DYNAMIC STABILITY 
CONTROL) 

  کنترل پویای پایداری

DSG ( Direct Shift Gearbox) 
 گیربکس تعویض مستقیم 

 ) دوکالچه(
 

DTC ( Diagnostic Trouble 
Code) 

  کد خطا

DUAL )دوگانه )دوبل  
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DURABLE بادوام،پایا  

DURING درطی،در مدت  

DUST گردو غبار،ذره،خاک  

DUTY  کار(وظیفه(  

DWELL )داول )زمان شارژکویل  

DYNAMO دینام  

EARTH زمین  

EBA ( Emergency Brake 
force Assistant) 

سیستم ترمز کمکی 

 اضطراری
 

EBD ( Electronic Brake 
force Distribution) 

سیستم تقسیم الکترونیکی 

 نیروی ترمز
 

ECM (Engine Control 
Module) 

  کنترل یونیت موتور

ECO MODE حالت اقتصادی  

ECONOMY اقتصادی،به صرفه  

ECS ( Electronic Control 
Suspension) 

  کنترل الکترونیکی تعلیق

ECT ( Engine Coolant 
Temperature sensor) 

  سنسور دمای آب موتور

ECTS ( Engine Coolant 
Temperature Sensor) 

  سنسور دمای آب موتور

ECU  
(Electronic Control Unit) 

  کنترل یونیت الکترونیکی

EFFICIENCY بهره وری،راندمان،کارایی  

EFI ( Electronic Fuel 
Injection) 

سیستم پاشش سوخت 

 الکترونیکی
 

EGR (Exhaust Gas 
Recirculation) 

سیستم بازخوران دود های 

 اگزوز
 

EGR BYPASS SOLENOID 
VALVE 

  EGRشیر برقی کنار گذر 
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EGR SOLENOID VALVE  شیر برقیEGR  

EHPS ( Electro Hydraulic 
Power Steering) 

  فرمان الکتروهیدرولیکی

ELECTRIC AERIAL آنتن برقی  

ELECTRIC COOLANT PUMP واتر پمپ برقی  

ELECTRIC COOLANT PUMP 
RELAY 

  رله واتر پمپ برقی

ELECTRIC POWER ASSISTED 
STEERING SYSTEM 

  فرمان برقیسیستم 

ELECTRIC REAR-VIEW 
MIRROR CONTROL 

  کلید تنظیم آیینه ها

ELECTRIC WINDOW RELAY رله شیشه برقی  

ELECTRO CHROMIC 
MIRROR 

  آیینه الکتروکرومیک

ELEMENT جز،عنصر  

ELIMINATE 
حذف کردن،زدودن،برطرف 

 کردن
 

ELITE نخبه،زبده  

EMERGENCY اضطراری  

EMERGENCY BARKE ترمز دستی  

EMISSION آالیندگی  

EMPTY خالی  

EMS (Engine Management 
System) 

  سیستم مدیریت موتور

ENABLE فعال کردن  

ENGAGE درگیر شدن  

ENGINE موتور  

ENGINE BLOCK بلوک موتور  

ENGINE COOLING LOW مقاومت دور کند فن  
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SPEED FAN RESISTANCE 

ENSURE  ساختن،تضمین کردنمطمئن  

ENTER وارد کردن  

ENTERTAINMENT سرگرمی،پذیرایی  

ENVIRONMENT محیط  

EPB (Electronic Parking 
Brake) 

  ترمز دستی برقی

EPS ( Electric Power 
steering) 

  فرمان برقی

EQUIPMENT تجهیزات  

EQUIPPED مجهز  

ERASABLE قابل پاک شدن  

ERASE پاک کردن  

ERASURE محو  

ESC ( Electronic Stability 
Control) 

  سیستم کنترل پایداری

ESCL (ELECTRIC STEERING 
COLUMN LOCK) 

  قفل الکتریکی ستون فرمان

ESP ( Electronic Stability 
Program) 

  سیستم کنترل پایداری

ESP ON/OFF BUTTON  دکمهESP off  

ESSENTIAL ضروری  

ESTATE استیشن  

ESTIMATED تخمین زدن  

ETACS ( Electronic Time & 
Alarm Control System) 

سیستم کنترل الکترونیکی 

 زمان و دزدگیر
 

ETB 

 ( Electronic Throttle Body) 
  دریچه گاز برقی
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ETC (ELECTRONIC 
THROTTLE CONTROL) 

 دریچه گاز برقی

EVAP (Evaporative 
Emission Control SYSTEM) 

  سیستم کنترل بخارات آالینده

EVAPORATOR )اواپراتور )تبخیرکننده  

EVS ( Electronic Valve 
Solenoid) 

  شیربرقی )سنولوئید(

EXCEED از یک حدی تجاوز کردن  

EXCEPT به جز  

EXCESS )مازاد )اضافه  

EXCESSIVE بیش ازحد،بیش از اندازه  

EXCHANGE تعویض کردن  

EXCHANGER FLOW LOCK-
UP SOLENOID VALVE 

  شیر برقی الک آپ تغییر جریان

EXCITOR محرک  

EXHAUST اگزوز  

EXPANSION انبساط  

EXPECTED مورد انتظار  

EXPOSURE 
در معرض چیزی 

 قرارگرفتن
 

EXPRESS سریع  

EXTERIOR بیرونی  

EXTERNAL TEMPERATURE 
SENSOR 

  بیرونسنسور دمای هوای 

EYEBOLT 

پیچی که در انتهای یک 

سوراخ برای عبور خار 

 دارد
 

FACE ANGLE وجه زاویه  

FAIL شکست خوردن،رد شدن  
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FAILURE شکست،عدم موفقیت  

FAM ( Front Area Module) یونیت قسمت جلو  

FAN ASSEMBLY RELAY رله فن  

FASTEN بستن  

FASTENER نگه دارنده  

FAULT خطا  

FAULTY معیوب،ناقص  

FCW(FORWARD COLLISION 
WARNING) 

سیستم هشدار برخورد از 

 روبرو
 

FEATURE مورد،خاصیت  

FEEDBACK بازخورد  

FENDER گلگیر  

FILL پر کردن  

FILLING پرکردن  

FIRING ORDER ترتیب احتراق  

FITTED مجهز به،مناسب  

FIX 
تعمیر کردن،ثابت 

 کردن،درست کردن
 

FLAME شعله  

FLASH فالش،برق،نور لحظه ای  

FLAT TIRE صاف،تخت،پنچر  

FLATNESS صاف،صاف بودن  

FLOOR کف اتاق،کف  

FLOW جریان  

FLUID مایع  

FLYWHEEL فالیویل،چرخ طیار  
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FN (Front Node) یونیت داخل نود جلویی(

 موتورسمند و رانا(
FOB/PIC (سوئیچ هوشمندkeyless)  

FOG LIGHT چراغ مه شکن  

FOLD خم کردن  

FORCE نیرو  

FOREIGN خارجی،بیرونی  

FORWARD به جلو،فرستادن  

FOUND پیداشده،یافت شده  

FRAME قاب  

FREE LENGTH طول آزاد  

FREQUENCY فرکانس  

FRICTION اصطکاک،سایش  

FRONT جلو،روبرو  

FRONT AND REAR BI-
DIRECTIONAL WASHER 

PUMP 

پمپ شیشه شوردوجهته جلو 

 وعقب
 

FRONT COURTESY LIGHT چراغ سقف جلو  

FRONT DRIVER'S SIDE 
CHEST AIR BAG 

  ایربگ کنار صندلی راننده

FRONT DRIVER'S SIDE LAP 
PRETENSIONER 

  پیش کشنده راننده

FRONT HEIGHT SENSOR سنسور ارتفاع جلو  

FRONT INTERIOR HANDS-
FREE CARD DETECTION 

AERIAL 

آنتن تشخیص کارت قست جلوی 

 اتاق
 

FRONT LEFT DOOR 
SPEAKER 

  بلندگوی درب جلو چپ
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FRONT PASSENGER ANTI-
SUBMARINING AIRBAG 
(ANTI-SLIDE CUSHION) 

 ایربگ زیر زانو شاگرد 

 )کوسن ضد سرخوردن(

FRONT PASSENGER 
FOOTWELL LIGHT 

  چراغ پایین درب شاگرد

FRONT PASSENGER'S SIDE 
CHEST AIR BAG 

  ایربگ کنار صندلی شاگرد

FRONT RIGHT DOOR 
SPEAKER 

  بلند گوی درب جلو راست

FUEL سوخت  

FUEL FILLER فیلتر سوخت  

FUEL FILLER FLAP LOCKING 
MOTOR 

موتور قفل کننده مسیر پرکن 

 سوخت
 

FUEL FLOW ACTUATOR  دیزلشیر برقی جریان سوخت  

FUEL GAUGE درجه باک بنزین  

FUEL MANIFOLD PRESSURE 
SENSOR 

 سنسور فشار مانیفولد سوخت

 ) دیزل(
 

FUEL PUMP AND SENDER 
UNIT 

  پمپ بنزین

FUEL PUMP RELAY رله پمپ بنزین  

FUEL RAIL ریل سوخت  

FUEL TEMPERATURE 
SENSOR 

  سنسور دمای سوخت

FUNCTION کاربرد  

FUNCTIONALITY قابلیت  

FURTHER بیشتر  

FUSE فیوز  

FWD ( Front Wheel Drive) 
چرخ های جلو 

 محرک)دیفرانسیل جلو(
 

GAP فاصله  
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GAS EXPANSION 
SOLENOID VALVE RELAY 

  LPGرله شیر برقی انبساط گاز 

GAS SOLENOID VALVE 
SENSOR 

  سنسور شیر برقی گاز

GASKET واشر  

GATE دریچه،دروازه  

GDI  
( Gasoline Direct Injection) 

  تزریق مستقیم سوخت

GEAR دنده  

GEAR LEVER DISPLAY نمایشگر وضعیت دنده  

GEAR SELECTOR CONTROL کنترل سوئیچ انتخاب دنده  

GENERAL عمومی  

GENUINE اصل،اصلی  

GLASS شیشه  

GLOBAL جهانی،کلی  

GLOVE COMPARTMENT جعبه داشبورد  

GLOVE COMPARTMENT 
LIGHT 

  چراغ داخل داشبورد

GLOVEBOX LOCK MOTOR موتور قفل داشبورد  

GLOW تابش نور  

GND (GROUND) زمین  

GO OFF خاموش شدن  

GPS ( GLOBAL 
POSITIONING SYSTEM) 

  سیستم مکان یاب جهانی

GPS NAVIGATION AERIAL  آنتنGPS  

GRAB گرفتن،ربایش  

GRAVEL شن و ماسه  

GREASE گریس  
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GREEN سبز  

GREY خاکستری  

GROOVE شیار،کانال،گودی  

G-SENSOR سنسور شتاب  

GUAGE گیج،اندازه گیر  

GUIDE راهنما  

GYROSCOPE گردش نما  

HAC ( Hill start Assist 
Control) 

سیستم کمک به حرکت در 

 سرباالیی
 

HALF نصف  

HAMMER چکش  

HANDBOOK دفترچه تعمیرات  

HANDBRAKE ترمز دستی  

HANDBRAKE SWITCH سوئیچ ترمز دستی  

HANDLE دستگیره  

HANDS-FREE MOBILE 
PHONE MICROPHONE 

  میکروفون هندزفری موبایل

HARDWARE سخت افزار  

HARNESS )سیم کشی )دسته سیم  

HASSLE زحمت،عذاب  

HAT SHELF طاقچه عقب  

HAZARD هشدار  

HAZARDOUS خطرناک  

HCU (HYDRAULIC 
CONTROL UNIT) 

کنترل یونیت هیدرولیک 

ABS 
 

HEAD سر  

HEAD REST پشت سری  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


    Odic v 93.26.3 عیب یابی خودرو"" کاربرد زبان انگلیسی در دوره تخصصی

      

شریف صنعتی دانشگاه خودروی مکانیک بخش شادزی امید: مدرس                 30 

HEADLIGHT ADJUSTMENT 
RHEOSTAT SWITCH 

  کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها

HEADLIGHT WASHER 
PUMP 

  پمپ شستشوی چراغ جلو

HEADLIGHT WASHER 
PUMP RELAY 

  رله پمپ آب پاش چراغ

HEAT گرما  

HEATER گرمکن  

HEAVY سنگین  

HEIGHT ارتفاع  

HELP کمک  

HILL تپه  

HINGE لوال،مفصل  

HISTORY تاریخچه،حافظه  

HLA ( Hydraulic Lash 
Adjuster) 

تنظیم کننده لقی هیدرولیکی 

 )تایپت هیدرولیک(
 

HO2S ( Heated Oxygen 
Sensor) 

  سنسور اکسیژن گرمکن دار

HOIST بلند کردن،باالبردن  

HOLD نگه داشتن  

HOLDER نگهدارنده  

HOLE سوراخ،حفره  

HOOD کاپوت  

HORIZONTAL افقی  

HORN بوق  

HOSE شیلنگ  

HOSING محفظه،پوسته  

HP ( Horse Power) اسب بخار  
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HUB توپی چرخ،مرکز اتصاالت  

HUD ( Head Up Display) نمایشگر سر باال  

HUMIDITY رطوبت  

HVAC  
( Heating, Ventilation, 

 Air Conditioning) 

سیستم تهویه،سرمایش و 

 گرمایش
 

HYBRID پیوندی،ترکیبی،هیبرید  

HYDRAULIC ELECTRIC 
INTERFACE 

صفحه سوپاپ گیربکس 

 اتوماتیک
 

HYDRAULIC PUMP RELAY  هیدرولیکرله پمپ  

HYDRAULICALLY هیدرولیکی  

IAT (Intake Air 
Temperature sensor) 

  سنسور دمای هوای ورودی

IATS (Intake Air 
Temperature sensor) 

  سنسور دمای هوای ورودی

ICN  
( Instrument Cluster Node) 

نود )یونیت( پشت آمپر)سمند 

 و رانا(
 

IDENTIFICATION شناسایی  

IDLE هرزگردی،دور آرام  

IGNITION جرقه  

IGNITION LEAD وایر جرقه  

ILLUMINATION روشنایی  

IMPACT تاثیرگذاشتن،برخورد  

IMPEDANCE مقاومت  

IMPORTANT مهم  

IMS  
( Integrated Memory Seat) 

  حافظه داخلی صندلی

IN PROGRESS 
در حال پیشرفت و تکمیل 

 شدن
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INACTIVE غیرفعال  

INCLUDE شامل شدن،دربرگرفتن  

INCLUDING شامل شدن  

INCORRECT نادرست  

INCREMENT افزایش،توسعه  

INDEPENDENT مستقل  

INDEX شاخص،فهرست  

INDICATE نشان دادن  

INDICATOR )نشانگر)چراغ راهنما  

INDSIDE درون  

INERTIA SWICH سوئیچ اینرسی  

INFLATED پرباد  

INFLATOR )باد کن)پمپ باد  

INFORMATION اطالعات  

INITIALISE 
مقداردهی اولیه) به حالت 

 اول بازگرداندن(
 

INJECTION AIR FLOW 
METER 

  سنسور سنجش جریان هوا

INJECTION AIR 
TEMPERATURE SENSOR 

  سنسور دمای هوای ورودی

INJECTION COMPUTER ECU موتور  

INJECTOR انژکتور  

INJURY آسیب،صدمه  

INLET ورودی  

INNER داخلی  

INPUT ورودی  

INSERT واردکردن  
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INSOLATION تششع  

INSOLATION SENSOR سنسور تابشی کولر اتوماتیک  

INSPECT 
بازرسی کردن،رسیدگی 

 کردن
 

INSPECTION بازرسی،رسیدگی  

INSTALL نصب کردن  

INSTRUCTION دستورالعمل  

INSTRUMENT PANEL پشت آمپر  

INSUFFICIENT ناکافی  

INTAKE ورودی  

INTEGRATDE تجمیع شده،داخلی  

INTERCONNECTION اتصال داخلی  

INTERFACE 
خط ارتباط،رابط،عامل 

 اتصال
 

INTERIOR داخلی  

INTERMITTENT موقت  

INTERNAL داخلی  

INTERNAL REARVIEW 
MIRROR 

  آیینه وسط

INTERNATIONAL بین المللی  

INTERROGATION جستجو و تحقیق  

INTERVAL فاصله،مدت،دوره  

INTERVAL SERVICES سرویس های دوره ای  

INTRUSION نفوذ،بدون اجازه واردشدن  

INVALID نادرست  

INVERTER معکوس کننده،عکس کننده  

INVISIBLE نامرئی  
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IPM ( INSTRUMENT PANEL 
MODULE) 

  آمپریونیت صفحه 

IPM ( Intelligent integrated 
Platform Module) 

 BCMکامپیوتر داخل اتاق 

 )هیوندایی(
 

ITEM مورد،بخش،تکه  

JOURNAL یاتاقان گرد  

JOURNEY سفر  

KAB ( Knee Airbag) ایربگ زانو  

KDSS ( Kinetic Dynamic 
Suspension System) 

  سیستم تعلیق پویای جنبشی

KEY کلید  

KEY ALLOCATION تعریف سوئیچ  

KEY ASSIGMENT تعریف سوئیچ  

KEY LEARNING تعریف سوئیچ  

KEYLESS بدون سوئیچ  

KEYLESS VEHICLE CARD 
READER 

  کارتخوان سوئیچ

KEYLESS VEHICLE ENGINE 
STOP/START CONTROL 

BUTTON 
  دکمه استارت و استاپ

KEYLESS VEHICLE FRONT 
LEFT HANDLE PRESENCE 

DETECTOR 
  کلید دستگیره درب راننده

KEYLESS VEHICLE FRONT 
RIGHT HANDLE PRESENCE 

DETECTOR 
  کلید دستگیره درب شاگرد

KEYLESS VEHICLE REAR 
LEFT HANDLE PRESENCE 

DETECTOR 
  کلید دستگیره درب عقب چپ
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KEYLESS VEHICLE REAR 
RIGHT HANDLE PRESENCE 

DETECTOR 

 کلید دستگیره درب عقب راست

KICKDOWN تا انتها فشردن پدال  

KNOB دستگیره،دکمه  

KNOCK ضربه  

KNOCK SENSOR 
 سنسور ناک 

 )سنسور ضربه(
 

KNUCKLE سگ دست  

KS ( Knock Sensor) )سنسور ضربه )ناک  

LACK عدم وجود  

LANE WATCH ردیابی خط  

LANGUAGE زبان  

LASH  شالقی زدنلقی، ضربه  

LASTING ماندنی،پاینده،ماندگار  

LATCH 
محکم نگه داشتن،چفت 

 کردن
 

LATITUDE عرض،عرض جغرافیایی  

LAYOUT طرح،ترکیب  

LDWS  
( Lane Departure Warning 

System) 

سیستم هشدار انحراف از 

 بین خطوط
 

LEAK نشتی کردن  

LEAKAGE نشتی  

LEAN رقیق،ضعیف  

LEARNT تعریف شده  

LEFT چپ  

LEFT FRONT FOGLIGHT چراغ مه شکن جلو چپ  
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LEFT FRONT WHEEL 
SENSOR 

  سنسور چرخ جلو چپ

LEFT HEADLIGHT 
CORRECTOR MOTOR 

  موتور تنظیم چراغ جلو چپ

LEFT REAR LIGHT چراغ عقب چپ  

LEFT REAR SPEAKER بلندگوی عقب چپ  

LEFT REAR WHEEL SENSOR چرخ عقب چپ سنسور  

LEFT REPEATER راهنما ی گلگیر چپ  

LEFT-HAND FRONT 
TWEETER SPEAKER 

  توئیتر چپ جلو

LEFT-HAND HEADLIGHT چراغ جلو چپ  

LEFT-HAND HEATED SEAT 
CONTROL 

  کنترل گرمکن صندلی چپ

LEFT-HAND MOBILE ROOF 
ARCH CASSETTE 

محفظه ستون سمت چپ سقف 

 تا شو
 

LEFT-HAND REAR 
PRETENSIONER 

  پیش کشنده عقب چپ

LEFT-HAND REAR SIDE AIR 
BAG 

  ایربگ جانبی عقب چپ

LEFT-HAND REGISTRATION 
PLATE LIGHTING 

  چراغ چپ پالک

LEFT-HAND ROOF LOCK 
SENSOR 

  سنسور قفل سمت چپ سقف

LEGISLATION قائده،قانون  

LENGTH طول  

LEVEL سطح  

LEVER اهرم  

LICENSE LAMP چراغ پالک  

LIFT بلندکردن،باالبردن  

LIKELY احتماال،شاید  
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LIMITER محدودکننده  

LINE خط،لوله  

LINEAR خطی  

LINEAR PRESSURE SENSOR سنسور فشار خطی  

LINK اتصال،ارتباط  

LINKAGE اتصاالت  

LIQUEFIED PETROLEUM 
GAS EXPANSION VALVE 

SOLENOID VALVE. 
  LPGشیر برقی 

LOAD بار  

LOAD SHEDDING برداشتن بار  

LOADING بار گذاری  

LOCATION موقعیت،مکان  

LOCK قفل  

LOCKED قفل شده  

LOGIC منطق  

LONG طوالنی  

LONGITUDINAL طولی  

LOOP حلقه  

LOOSEN شل کردن  

LOSS فقدان  

LOW کم،پایین  

LOWER کمتر،پایین تر  

LPG ( Liquefied Petroleum 
Gas) 

  گاز مایع

LPG COMPUTER  کنترل یونیتLPG  

LPG OR PETROL SELECTOR 
SWITCH 

  کلید انتخاب سوخت
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LPG PETROL PUMP CUT-
OFF RELAY 

  LPGرله قطع کن پمپ بنزین و

LPG PRESSURE SENSOR  سنسور فشارLPG  

LPG TANK  مخزنLPG  

LPG TANK RELAY  رله مخزنLPG  

LSD ( Limited Slip 
Differential) 

  دیفرانسیل لغزش محدود

LUBRICANT روانکار  

LUBRICATION SYSTEM سیستم روغنکاری  

LUGGAGE COMPARTMENT 
LIGHTING 

  چراغ صندوق عقب

LUMINOSITY درخشش  

MAF 

 ( Manifold Air Flowsensor) 
سنسور جریان هوای 

 مانیفولد
 

MAFS 

 ( Mass Air Flow sensor) 
  سنسور جرم جریان هوا

MAGNETIC )مغناطیسی )آهنربایی  

MAIN اصلی  

MAIN BEAM HEADLIGHT چراغ نورباال  

MAIN ELECTROMAGNETIC 
HORN 

  بوق

MAINTAIN نگهداری کردن  

MAINTENANCE نگهداری  

MANAGEMENT مدیریت  

MANIFOLD مانیفولد  

MANUAL )دستی)دفترچه تعمیرات  

MANUAL GEARBOX 
NEUTRAL 

SENSOR/REVERSING 

سنسور وضعیت خالص یا دنده 

 عقب گیربکس معمولی
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


    Odic v 93.26.3 عیب یابی خودرو"" کاربرد زبان انگلیسی در دوره تخصصی

      

شریف صنعتی دانشگاه خودروی مکانیک بخش شادزی امید: مدرس                 39 

LIGHTS 

MANUFACTURER سازنده  

MAP  
( Manifold Absolute 

Pressure) 
  سنسور فشار مطلق مانیفولد

MAPS ( Manifold Absolute 
Pressure Sensor) 

  مانیفولد سنسور فشار مطلق

MARK نشانه،عالمت  

MASS جرم  

MASTER فرمانده،استاد  

MASTER CYLINDER سیلندر اصلی ترمز  

MATCH جوربودن، هماهنگ بودن  

MATERIAL مواد تشکیل دهنده  

MATTER مطلب،موضوع  

MDPS (Motor Driven 
Power Steering) 

  فرمان برقی

MEASURE اندازه گرفتن،سنجیدن  

MEASUREMENT اندازه گیری  

MECHANISM مکانیزم  

MEMORISE به یاد سپردن،حفظ کردن  

MEMORY حافظه  

MESSAGE پیام  

METER سنجیدن،اندازه گرفتن  

MFSW ( Muli Function 
switch) 

سوئیچ چندکاره)دسته راهنما 

 و برف پاک کن هیوندایی(
 

MIL ( Malfunction 
Indicator Lamp) 

نشانگر خطا )چراغ چراغ 

 چک(
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MILEAGE  مسافت طی شده بر حسب

 مایل
MINUS منفی  

MINUTE دقیقه  

MISFIRE عدم احتراق  

MISMATCH منطبق نبودن  

MISSING وجود نداشتن  

MIST مه،غبار  

MIXING FLAP دریچه اختالط هوای گرم وسرد  

MIXTURE مخلوط  

MLA ( Mechanical Lash 
Adjuster) 

تنظیم کننده لقی مکانیکی 

 )تایپت مکانیکی(
 

MODIFICATION اصالح  

MODULE )ماژول)مدول  

MONITOR CONTROL کنترل مانیتور  

MONITORING نظارت  

MOTION حرکت،تحرک،جنبش  

MOTOR MOUNT دسته موتور  

MOTORISED EGR 
SOLENOID VALVE 

  EGRشیر برقی 

MOTORISED THROTTLE 
BODY 

  دریچه گاز برقی

MOUNTING پایه  

MOVEMENT حرکت  

MPFI (Multi Point Fuel 
Injection) 

سیستم پاشش سوخت چند 

 نقطه ای
 

MPV ( Multi-Purpose 
Vehicle) 

  خودروی چند منظوره

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


    Odic v 93.26.3 عیب یابی خودرو"" کاربرد زبان انگلیسی در دوره تخصصی

      

شریف صنعتی دانشگاه خودروی مکانیک بخش شادزی امید: مدرس                 41 

MSL (MECHATRONIC 
STEERING LOCK) 

  قفل فرمان مکاترونیک

MT ( Manual Transmission)  انتقال قدرت دستیسیستم  

MTX ( Manual Transaxle) گیربکس دستی  

MUFFLER انباره اگزوز  

MULFUNCTION خطا،عملکرد ناصحیح  

MULTIFUNCTION چند منظوره  

MULTIFUNCTION SWITCH سوئیچ انتخاب دنده  

MULTIPLE متعدد،چندتایی  

MUTE ساکت  

NATS (Nissan Anti-Theft 
System) 

  ایموبیالیزر نیسانسیستم 

NAVIGATION COMPUTER کامپیوتر ناوبری  

NECESSITY ضرورت،لزوم  

NEEDLE سوزن  

NEGATIVE منفی  

NETWORK شبکه  

NEUTRAL خالص  

NEW جدید،نو  

NO COMMUNICATION عدم ارتباط  

NOISE سروصدا  

NOT IN USE استفاده نشده  

NTC (Negative 
temperature coefficient) 

مقاومت متغییر با دما با 

 ضریب حرارتی منفی
 

NUT مهره  

O2S سنسور اکسیژن  

OBD ( On Board 
Diagnostics) 

  عیب یابی کامپیوتری
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OCCUPANT پر، اشغال شده  

OCCUR رخ دادن  

OCTANE اکتان  

OCV ( cvvt Oil Control 
Valve) 

شیر برقی کنترل روغن 

cvvt 
 

ODOMETER )مسافت سنج )کیلومتر شمار  

OFFICIAL رسمی  

OIL روغن،نفت  

OIL JET نازل روغن  

OIL LEVEL AND 
TEMPERATURE SENSOR 

  سنسور سطح و دمای روغن

OIL LEVEL SENSOR سنسور سطح روغن موتور  

OIL PAN کارتل  

OIL VAPOUR 
RECIRCULATION HOSE 

REHEATER 

گرمکن شیلنگ بازخوران 

 بخارات روغن
 

OIL WEAR SENSOR سنسور استهالک روغن  

OLD قدیمی  

ONCE یک بار  

OPEN LOOP مدار باز  

OPENING REAR WINDOW 
SWITCH 

  کلید ال دری شیشه عقب

OPERATION عمل ،عملکرد  

OPERATOR اپراتور  

OPTICAL نوری  

ORANGE نارنجی  

ORIFICE منفذ  

OTHER دیگر  
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OUTER خارجی،بیرونی  

OUTPUT خروجی  

OUTSIDE بیرون  

OVER بیشتر،باالتر  

OVERADVANCED آوانس بیش از اندازه  

OVERAL کلی  

OVERCURRENT جریان بیش از حد  

OVERFLOW سرریز،لبریزشدن  

OVERHAUL تعمیر اساسی  

OVERRETARDED ریتارد بیش از حد  

OVERSPEED سرعت بیش از حد  

OVERSTEER بیش فرمانی  

OVERTEMP دمای بیش از حد  

OWNER'S MANUAL دفترچه راهنمای مشتری  

PAB ( Passenger Airbag) ایربگ شاگرد  

PAINT رنگ کردن  

PANIC ترس،وحشت  

PARAMETER پارامتر  

PARKING AID BUZZER بوق هشدار سنسور پارک  

PARKING AID COMPUTER کامپیوتر پارک  

PARKING AID LEFT-HAND 
REAR INNER DETECTION 

SENSOR 
  سنسور پارک عقب داخل چپ

PARKING AID LEFT-HAND 
REAR OUTER DETECTION 

SENSOR 
  سنسور پارک گوشه عقب چپ

PARKING AID REAR INNER 
DETECTION SENSOR 

  سنسور پارک عقب داخل
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PARKING AID REAR OUTER 
DETECTION SENSOR 

  سنسور پارک گوشه عقب

PARKING AID SWITCH سوئیچ سنسور پارک  

PARKLAMP چراغ پارک  

part قسمت،قطعه  

PART NUMBER شماره قطعه  

PARTICLE FILTER 
DIFFERENTIAL PRESSURE 

SENSOR 

سنسور فشار اختالفی فیلتر 

 ذرات دیزل
 

PARTICLE FILTER 
DOWNSTREAM 

TEMPERATURE SENSOR 

دمای پایین فیلتر ذرات  سنسور

 دیزل
 

PARTICLE FILTER 
UPSTREAM TEMPERATURE 

SENSOR 

سنسور دمای باالی فیلتر ذرات 

 دیزل
 

PARTICULATE ذرات ریز  

PAS ( Power Assisted 
Steering) 

  فرمان برقی )رنو(

PASSAGE گذرگاه،راهرو  

PASSENGER مسافر  

PASSENGER AIR BAG 
DISABLING KEY 

کلید غیرفعال کردن ایربگ 

 شاگرد
 

PASSENGER 
COMPARTMENT 

COMPUTER 

کامپیوتر اتاق   UCH (رنو)

 سرنشین
 

PASSENGER 
COMPARTMENT FAN 

ASSEMBLY 
  مجموعه فن اتاق سرنشین

PASSENGER 
COMPARTMENT FUSE BOX 

AND RELAY 
  جعبه فیوزو رله داخل اتاق
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PASSENGER 
COMPARTMENT 

TEMPERATURE SENSOR 
  سنسور دمای هوای داخل اتاق

PASSENGER ELECTRIC 
REAR-VIEW MIRROR 

  آیینه برقی سمت شاگرد

PASSENGER ELECTRIC 
WINDOW MOTOR 

  موتور شیشه باالبر شاگرد

PASSENGER FRONT DOOR 
HANDS-FREE CARD 
DETECTION AERIAL 

آنتن تشخیص کارت درب 

 شاگرد
 

PASSENGER FRONT LAP 
PRETENSIONER 

  پیش کشنده شاگرد

PASSENGER HEATED SEAT گرمکن صندلی شاگرد  

PASSENGER REAR DOOR 
HANDS-FREE CARD 
DETECTION AERIAL 

آنتن تشخیص کارت درب عقب 

 راست
 

PASSENGER SIDE سمت شاگرد  

PASSENGER SIDE 
SATELLITE 

سنسور شتاب جانبی سمت 

 شاگرد
 

PASSENGER'S HEAD SIDE 
AIR BAG 

  ایربگ جانبی سر شاگرد

PASSENGER'S 
PRETENSIONER 

  پیش کشنده سمت شاگرد

PASSENGER'S SIDE 
ELECTRIC WINDOW 

CONTROL 
  کلید شیشه باالبر شاگرد

PASSENGER'S SIDE REAR 
PASSENGER FOOT LIGHT 

  چراغ پایین درب عقب راست

PATTERN الگو،مدل  

PAUSE توقف،وقفه  
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PCM ( Powertrain Control 
Module) 

کنترل یونیت موتور و 

 گیربکس
PCSV ( Purge Control 

Solenoid Valve) 
  شیر برقی کنیستر

PCV ( Positive Crankcase 
Ventilation) 

  تهویه مثبت محفظه کارتل

PDM (Power distribution 
Module) 

یونیت تقسیم برق 

 مثبت)هیوندایی(
 

PDN  
( Passenger Door Node) 

  یونیت درب شاگرد

PEAK نقطه اوج  

PERATURE دما  

PERFORM انجام دادن  

PERFORMANCE انجام،کارایی  

PERIMETRIC محیطی  

PERIPHERY محیط،پیرامون  

PERMANENT دائم  

PERMIT اجازه دادن  

PERSISTENT مداوم،مقاوم  

PETROL VAPOUR 
ABSORBER 

)جذب کننده بخارات بنزین( 

 کنیستر
 

PETROL/GAS بنزین  

PHASE فاز  

PIC ( Personal 
Identification Card) 

کارت شناسایی 

شخصی)کارت سوئیچ 

 خودرو(
 

pick up وانت  

PILLAR ستون  
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PIN (Personal 
Identification Number) 

شماره شناسایی شخصی 

 )رمز(
PINION پینیون  

PINKING SENSOR )سنسور ضربه )ناک  

PIPE لوله  

PLACE مکان  

PLANETARY سیاره ای  

PLATE صفحه  

PLUG دوشاخه اتصال  

PLUS به عالوه  

PNEUMATIC بادی  

POISONOUS سمی  

POSITION موقعیت  

POSITIVE مثبت  

POSSIBLE ممکن،محتمل  

POTENTIOMETER پتانسیومتر  

POUR ریختن،پاشیدن،روان ساختن  

POWER قدرت،برق،نیرو  

POWER STEERING نیروی کمکی فرمان  

POWER SUPPLY FUSE 
BOARD 

  )رنو( UPCصفحه فیوز کنار 

POWERTRAIN قوای محرکه  

PRE IGNITION احتراق پیش رس  

PRECAUTION احتیاط،اقدام احتیاطی  

PRECISE دقیق  

PRECISION دقت،صحت  

PREHEATER PLUG شمع گرمکن  
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PREHEATING UNIT پیش گرمکن دیزل  

PREPRATION تدارک،آماده سازی  

PRESENT حاضر  

PRESSURE فشار  

PRESSURE / AIR 
TEMPERATURE SENSOR 

 سنسور فشار و دمای هوا 

 ) دیزل(
 

PRESSURE SWITCH سوئیچ فشار  

PRETENSIONER پیش کشنده  

PREVENT منع کردن،جلوگیری کردن  

PREVIEW پیش نمایش  

PREVIOUS قبلی،سابق  

PRIMARY اولیه  

PRINCIPLE قائده،اصل  

PRIVATE شخصی،محرمانه  

PROBE میله  

PROCEDURE روش،رویه،طرز عمل  

PROCESS پروسه،فرآیند  

PRODUCT محصول  

PRODUCTION ساخت،محصول  

PROGRAMMABLE برنامه ریزی قابل  

PROGRAMME برنامه  

PROGRAMMING برنامه ریزی  

PROLONGED 
طوالنی مدت،به درازا 

 کشیدن
 

PROPER مناسب  

PROTECTED POSITIVE 
BATTERY 

  سر باتری مثبت
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PROTECTION محافظت  

PROTECTOR محافظ،نگه دار  

PROXIMITY نزدیکی،مجاورت  

PS ( Power Steam)  بخار)سیستم انگلیسی(اسب  

PSM ( Power Seat Module) یونیت صندلی برقی  

PSPS ( Power Steering 
Pressure Sensor) 

سنسور فشار روغن 

 هیدرولیک
 

PTC ( Positive temperature 
coefficient) 

مقاومت متغییر با دما با 

 ضریب حرارتی مثبت
 

PUDDLE LAMP چراغ زیر آیینه  

PULL کشیدن  

PULLEY پولی  

PULSE پالس،نبض  

PURCHASE خریدن  

PURGE پاک سازی،تخلیه  

PURPOSE هدف  

PUSH هل دادن،فشردن  

QUALITY کیفیت  

QUANTITY )کمیت )تعداد  

QUARTER یک چهارم  

QUICK سریع  

QUIT 
خارج شدن،بیرون 

 آمدن،فرارکردن
 

RACK دنده شانه ای  

RADIATION تابش  

RADIATOR رادیاتور  

RADIATOR CAP درب رادیاتور  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


    Odic v 93.26.3 عیب یابی خودرو"" کاربرد زبان انگلیسی در دوره تخصصی

      

شریف صنعتی دانشگاه خودروی مکانیک بخش شادزی امید: مدرس                 50 

RADIO رادیو  

RADIO SATELLITE 
CONTROL 

  کنترل رادیو

RAIL PRESSURE 
REGULATOR 

  رگالتور فشار ریل

RAIN باران  

RAIN / LIGHT SENSOR سنسور نور و بارن  

RAISED BRAKE LIGHT چرغ ترمز سوم  

RANDOM تصادفی،اتفاقی  

RANGE محدوده ، بازه  

RAPID سریع  

RATE میزان،سرعت،سنجیدن  

RATED مجاز،ارزیابی شده  

RATIO نسبت  

REAR عقب  

REAR CROSSMEMBER 
COURTESY LIGHT 

  چراغ سقف عقب

REAR HEIGHT SENSOR سنسور ارتفاع عقب  

REAR INTERIOR HANDS-
FREE CARD DETECTION 

AERIAL 

قست عقب  آنتن تشخیص کارت

 اتاق
 

REAR LEFT DOOR ELECTRIC 
LOCKING 

  قفل برقی درب عقب چپ

REAR LEFT-HAND ELECTRIC 
WINDOW CONTROL 

  کلید شیشه باالبر عقب چپ

REAR LEFT-HAND 
WINDOW MOTOR 

  موتور شیشه باالبر عقب چپ

REAR RIGHT DOOR 
ELECTRIC LOCKING 

  قفل برقی درب عقب راست

   

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


    Odic v 93.26.3 عیب یابی خودرو"" کاربرد زبان انگلیسی در دوره تخصصی

      

شریف صنعتی دانشگاه خودروی مکانیک بخش شادزی امید: مدرس                 51 

REAR RIGHT-HAND 
ELECTRIC WINDOW 

CONTROL 

 کلید شیشه باالبر عقب راست

REAR RIGHT-HAND 
WINDOW MOTOR 

  موتور شیشه باالبر عقب راست

REAR SCREEN شیشه عقب  

REAR SCREEN DE-ICING گرمکن شیشه عقب  

REAR SCREEN WIPER 
MOTOR 

  موتور برف پاک کن عقب

REAR WINDOW LOCKING 
SWITCH 

  کلید قفل شیشه های عقب

RECEIVE دریافت کردن  

RECEIVER دریافت کننده  

RECEPTION دریافت  

RECIRCULATION بازخوران  

RECLINE خم شدن به عقب  

RECORD ضبط کردن،ثبت کردن  

RECYCLING MOTOR موتور دریچه چرخش هوا  

RED قرمز  

REDUCTION کاهش  

REFER  کردنمراجعه کردن،رجوع  

REFLECT منعکس کردن  

REFLEX انعکاس  

REFRENCE مرجع  

REFRIGERATE خنک کردن  

REGISTRATION ثبت کردن  

REGULAR عادی،معمولی  

REGULATE تنظیم کردن  
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REGULATED تنظیم شده،مرتب  

REINSTALL دوباره نصب کردن  

RELATIVE نسبی  

RELATIVE PRESSURE 
SENSOR (AUTOMATIC 

GEARBOX) 

سنسور فشار نسبی گیربکس 

 اتوماتیک
 

RELAY رله  

RELAY CONTROL PLATE صفحه کنترل رله  

RELEASE رها کردن،آزاد کردن  

RELIABILITY قابلیت اطمینان  

RELIEF VALVE سوپاپ فشارشکن  

REMAINING باقی مانده  

REMEDY چاره،درمان  

REMOVE برداشتن،دورکردن  

REPAIR تعمیر کردن  

REPEAT تکرارکردن  

REPEATEDLY مکرر،به تکرار  

REPETITION تکرار  

REPLACEMENT جایگزینی،تعویض  

REPLENISHMENT دوباره پرکردن  

REQUEST درخواست  

REQUIRE نیاز داشتن  

REQUIREMENT نیاز،نیازمندی،تقاضا  

RESERVE انباشتن،ذخیره کردن  

RESERVOIR مخزن  

RESISTANCE مقاومت  

RESISTANT مقاومت  
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RESISTOR مقاومت  

RESOLUTION وضوح  

RESPONSE پاسخ،عکس العمل  

RESTRAIN نگه داشتن،جلوگیری کردن  

RESTRICTION محدودیت،انحصار  

RETARD ریتارد  

RETRACTABLE قابل جمع شدن  

RETURN SENSOR سنسور برگشت  

RETURN SPRING فنر برگشت  

REVERSE عقب  

REVERSING LIGHTS 
SWITCH 

  سوئیچ  دنده عقب

REVOLUTION گردش،چرخش  

RF ( Radio Frequency) فرکانس رادیویی  

RIB به شکل منحنی  

RICH غنی،غلیط  

RIGHT راست  

RIGHT FRONT FOGLIGHT چراغ مه شکن جلو راست  

RIGHT FRONT WHEEL 
SENSOR 

  سنسور چرخ جلو راست

RIGHT HEADLIGHT 
CORRECTOR MOTOR 

  موتور تنظیم چراغ جلو راست

RIGHT REAR LIGHT چراغ غقب راست  

RIGHT REAR SPEAKER بلندگوی عقب راست  

RIGHT REAR WHEEL 
SENSOR 

  سنسور چرخ عقب راست

RIGHT REPEATER راهنما ی گلگیر راست  

RIGHT-HAND HEADLIGHT چراغ جلو راست  
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RIGHT-HAND HEATED SEAT 
CONTROL 

  کنترل گرمکن صندلی راست

RIGHT-HAND MOBILE 
ROOF ARCH CASSETTE 

محفظه ستون سمت راست سقف 

 تا شو
 

RIGHT-HAND REAR 
PRETENSIONER 

  پیش کشنده عقب راست

RIGHT-HAND REAR SIDE 
AIR BAG 

  ایربگ جانبی عقب راست

RIGHT-HAND 
REGISTRATION PLATE 

LIGHTING 
  چراغ راست پالک

RIGHT-HAND ROOF LOCK 
SENSOR 

  سنسور قفل سمت راست سقف

RIGHT-HAND TWEETER 
SPEAKER 

  توئیتر راست

RIGID صلب،سفت و محکم  

RIGID BONNET COMPUTER کامپیوتر سقف تاشو  

RIGID ROOF SOLENOID 
VALVE 

  تاشوشیر برقی سقف 

RIGID ROOF SWITCH کلید  سقف تاشو  

RKE ( Remote Keyless 
Entry) 

  ورود بدون کلید،کلید هوشمند

RN (Rear Node) )نود عقب )یونیت عقب رانا  

ROAD جاده  

ROCKER ARM انگشتی سوپاپ  

ROLLOVER چپ کردن  

ROOF سقف  

ROOF HYDRAULIC 
CYLINDER SENSOR 

  هیدرویک سقفسنسور سیلندر 

ROOF HYDRAULIC PUMP پمپ هیدرولیک سقف  
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ROTATE چرخیدن  

ROTATION چرخش  

ROUGH خشن،ناهموار  

ROUGH IDLE دورآرام با نوسان  

RPM (REVOLUTION PER 
MINUTES) 

  دور بر دقیقه

RUN راندن،کار کردن  

RUNNING جاری، در حال کار کردن  

RWD (Rear Wheel Drive) چرخ های عقب محرک  

SAB ( Side Air Bag) کیسه هوای جانبی  

SAFETY ایمنی  

SALMON صورتی  

SALOON سالن،خودروی صندوقدار  

SAS (STEERING ANGLE 
SENSOR) 

  سنسور زاویه فرمان

SATELLITE ماهواره  

SATISFACTION رضایت،رضایتمندی  

SAVER جمع کننده،حفظ کننده  

SCAN  کردنبررسی  

SCAN TOOL ابزار عیب یابی  

SCC ( Smart Cruise Control) کروز کنترل هوشمند  

SCHEMATIC DIAGRAM نمودار شکلی  

SCM ( Steering Column 
Module) 

  یونیت ستون فرمان

SCREW پیچ،پیچاندن  

SCREW DRIVER پیچ گشتی  

SCUTTLE PANEL پنل قسمت عقب  
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SEAL آب بند  

SEARCH جستجو  

SEAT صندلی  

SEAT ANGLE زاویه نشست  

SEAT BELT WARNING 
MODULE 

  چراغ اخطار کمربند

SECOND دومی،ثانیه  

SECONDARY ثانویه  

SECURITY امنیت  

SEDAN خودروی چهار درب  

SELECT انتخاب کردن  

SENSE حس کردن  

SEPERATOR جدا کننده  

SEQUENCE مرحله  

SERVICE MANUAL دفترچه راهنمای سرویس  

SETTING تنظیمات  

SHARP دقیق،تیز  

SHELL پوسته  

SHIELD پوشش محافظ، حفاظ  

SHIFT تعویض  

SHOCK ABSORBER کمک فنر  

SHOP مغازه،تعمیرگاه  

SHOP MANUAL دفترچه راهنمای تعمیرات  

SHORT کوتاه  

SHORT CIRCUIT اتصال کوتاه  

SHORTAGE کمبود  

SHOWROOM نمایشگاه  
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SHUT بستن  

SHUTOFF مسدود کردن  

SIDE کنار  

SIGNAL سیگنال،عالمت،نشانه  

SILHOUETTE شکل بدنه  

SIMULTANEOUS همزمان  

SINGLE تکی  

SLACK شل بودن  

SLAP ضربه زدن  

SLAVE فرمانبر،اسیر  

SLIDE لغزیدن،سریدن  

SLIP لیز خوردن  

SLOPE شیب  

SLOT شکاف،چاک  

SLOW آرام  

SMART هوشمند،باهوش  

SMART KEY کلید هوشمند  

SMARTRA یونیت ایموبیالیزر  

SNOW برف  

SOFTWARE نرم افزار  

SOHC (Single Over Head 
Camshaft) 

  یک میل سوپاپ در باال

SOLAR خورشیدی  

SOLENOID سلونوئید  

SOLVENT حالل  

SOUND صدا  

SOURCE منبع، منشا  
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SPACE فضا،جا،مکان  

SPARE یدکی  

SPARE TIRE الستیک زاپاس  

SPARK جرقه  

SPARK PLUG شمع جرقه  

SPARK PLUG GAP فیلر دهانه شمع  

SPECIAL مخصوص،ویژه  

SPECIAL FUNCTION کاربرد ویژه  

SPECIFIC مشخص  

SPECIFICATION مشخصات  

SPECIFIED  شده،تعیین شدهمشخص  

SPECIFY مشخص کردن،تعیین کردن  

SPEED سرعت  

SPEEDOMETER سرعت سنج  

SPFI (Single Point Fuel 
Injection) 

سیستم پاشش سوخت تک 

 نقطه ای
 

SPIN چرخیدن  

SPINDLE دوک مانند  

SPLINE نوار و لبه باریک  

SPROCKET چرخ زنجیر  

SPROCKET TIMING MARK چرخ دنده تایمینگ عالمت  

SQUIB مواد منفجره ی ایربگ  

SRP ( Supplemental 
Restraint and Protection) 

سیستم مکمل پیشگیری و 

 محافظت)ایربگ رنو(
 

SRS ( Supplemental 
Restraint System) 

سیستم مکمل 

 پیشگیری)ایربگ(
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SRSCM  
( SRS Control Module) 

 کنترل یونیت ایربگ

SST ( Special Service Tool) ابزار مخصوص تعمیر  

STABLE پایدار  

STAGE مرحله،پله  

STALL از حرکت بازداشتن  

STANDARD استاندارد،مجاز  

STARTER استارت  

STATION WAGON خودروی استیشن  

STATIONARY ساکن،بی حرکت  

STATUS وضعیت،حالت  

STEADY یکنواخت،پایدار،ثابت  

STEERING فرمان  

STEERING BOX جعبه فرمان  

STEERING COLUMN 
ELECTRIC LOCK 

  قفل برقی فرمان

STEERING WHEEL غربیلک فرمان  

STEERING WHEEL 
WARNING CONTROL 

  کلید بوق

STEM ساق،ساقه  

STEP مرحله  

STIFFNESS سفتی،چوب شدگی  

STOPPAGE توقف،ایست  

STORED ذخیره شده  

STRAIGHT مستقیم،صاف  

STRAIGHTEN 
در حالت مستقیم و صاف 

 قرار گرفتن
 

STRECH کشیدن،کشش،ارتجاع  
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STRICTLY به شدت،با تاکید  

STROKE کورس  

STUCK گیرکردن  

SUBFRAME رام  

SUBSIDIARY فرعی،کمکی  

SUBSTANCE ماده،مواد  

SUBSTANTIAL مهم، قابل توجه  

SUBSTITUTE 
کردن،جایگزین عوض 

 کردن
 

SUFFIECENT کافی  

SUFFIX پسوند  

SUMMER تابستان  

SUNROOF سانروف  

SUNROOF CONTROL کلید سانروف  

SUPERCHARGER سوپر شارژر  

SUPPLEMENTAL مکمل  

SUPPLIER تامین کننده ، تغذیه کننده  

SUPPLY تامین کردن  

SURFACE سطح  

SURGE 
 موج،جریان سریع و

 خروشان
 

SUSPECT مورد شک،شک داشتن  

SUSPENSION تعلیق  

SUT ( Sport Utility Truck ) وانت شاسی بلند  

SUV ( Sport Utility Vehicle) 
خودرو با کاربرد ورزشی 

 )شاسی بلند(
 

SWITCHING PROTECTION 
UNIT 

 کامپیوتر داخل موتور 

 (UPC)رنو 
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SYMBOL سمبل،نشانه  

SYMPTOM عالمت، نشانه  

SYNCHRONISE هماهنگ کردن  

TACHOMETER دورسنج  

TAIL LAMP المپ عقب خودرو  

TAILGATE درب عقب خودرو  

TAILGATE HANDS-FREE 
CARD DETECTION AERIAL 

آنتن تشخیص کارت درب 

 صندوق عقب
 

TAILGATE LOCK قفل صندوق عقب  

TAILGATE OPENING 
CONTROL 

  صندوق عقبکلید چراغ 

TANK مخزن  

TAPPET تایپت  

TARGET هدف  

TC ( Turbo Charger) توربو شارژر  

TCI ( Turbo Charger 
Intercooler) 

  اینترکولر توربو شارژر

TCM ( 
Transmission/Transaxle 

Control Module) 

یونیت کنترل گیربکس 

 اتوماتیک
 

TCS ( Traction Control 
System) 

 کنترل کششسیستم 
 ) ضد هرزگردی چرخ ها(

 

TDC (TOP DEAD CENTER) نقطه مرگ باال  

TDC SENSOR سنسور دور موتور  

TECHNICAL فنی  

TECHNICIAN تکنیسین،تعمیرکار  

TEETH دندونه  

TEMPERATURE دما  
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TEMPORARY موقت، گذرا  

TENSION کشش،تنش،کشیدن  

TENSIONER کشنده،سفت کن  

TERMINAL ترمینال،سوکت  

THEFT دزد  

THERMAL دمایی  

THERMOSTAT ترموستات  

THICKNESS ضخامت  

THIN نازک،الغر،باریک  

THREAD نخ،رزوه  

THRESHOLD آستانه  

THROTTLE دریچه گاز  

THROUGH از میان، از طریق  

THRUST 
نیرو،زور،نیروی پیشران 

 موتور
 

TIE ROD میل فرمان  

TIGHT محکم کردن  

TIGHTEN سفت کردن  

TILT کج شدن  

TIMING زمانبندی  

TIMING BELT تسمه تایم  

TIMING CHAIN زنجیر تایم  

TIP نوک، سر  

TOE IN زاویه سرجمعی  

TOE OUT زاویه سر بازبودن  

TOGRTHER باهم  

TONE لحن،صدا  
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TOOL ابزار  

TOOTH دندانه  

TORQUE گشتاور  

TORQUE CONVERTER مبدل گشتاور  

TOTAL کلی  

TOUCH لمس کردن  

TOW یدک کشیدن  

TOWARD به طرف، به سوی  

TPMS ( Tyre Pressure 
Measurement System) 

  سیستم پایش فشار باد تایرها

TPS (Throttle Position 
Sensor) 

  سنسور موقعیت دریچه گاز

TRACK WIDTH فاصله عرضی چرخ ها  

TRACTION کشش  

TRANSAXLE انتقال قدرت  

TRANSAXLE RANGE 
SWITCH 

سوئیچ موقعیت دنده 

 گیربکس
 

TRANSDUCER مبدل  

TRANSFER دیفرانسیل مرکزی  

TRANSMITTER فرستنده  

TRANSPONDER فرستنده ایموبیالیزر  

TRANSVERSE متقاطع،عرضی  

TRAY سینی  

TREAD آج تایر  

TRIGGER راه انداختن،ماشه  

TRIM ظاهر داخلی خودرو  

TRIP سفر  
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TROUBLE CODE کد خطا  

TROUBLESHOOTING عیب زدایی،رفع مشکل  

TRUCK کامیون  

TURBO BEARING COOLANT 
PUMP 

پمپ خنک کاری یاتاقان توربو 

 شارژر
 

TURBO PRESSURE 
SOLENOID VALVE 

شیر سونولوئیدی فشار توربو 

 شارژر
 

TURBO UPSTREAM 
TEMPERATURE SENSOR 

سنسور دمای باالی توربو 

 شارژر
 

TURBOCHARGER توربوشارژر  

TURBOCHARGER CONTROL 
SOLENOID VALVE 

  شیر برقی کنترل توربو شارژر

TURBOCHARGING 
PRESSURE SENSOR 

  سنسور فشار توربو شارژر

TURN چرخیدن،گردش  

TURN OFF خاموش کردن  

TURN ON روشن کردن  

TURN SIGNAL راهنما  

TWICE دوبار  

TWIST پیچاندن، تاب دادن  

TYPE تیپ، نوع  

UBIQUITOUS موجود،حاضر در همه جا  

UNDER کمتر،پایین تر  

UNDER STEERING WHEEL 
CONTROLS 

  دسته راهنما و برف پاک کن

UNDERHOOD LAMP چراغ محفظه موتور  

UNDERSTEER  فرمانیکم  

UNDERTAKE به عهده گرفتن،تقبل کردن  
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UNLEADED بدون سرب  

UNLOCK بازکردن قفل  

UPPER باال،باالیی،باالتر  

UPSTREAM DIESEL 
OXYGEN SENSOR 

  سنسور اکسیژن باال دیزل

UPSTREAM OXYGEN 
SENSOR 

  سنسور اکسیژن باال

URBAN شهری  

USED مصرف شده،دسته دوم  

UTILITY کاربرد پذیری،سودمندی  

VACCUM خال،مکش  

VALIDATE تایید کردن  

VALUE ارزش،مقدار  

VALVE سوپاپ، شیر  

VALVE SPRING فنر سوپاپ  

VALVETRONIC 
سیستم تایمینگ متغییر 

 BMWسوپاپ 
 

VARIABLE متغیر  

VARIABLE CAMSHAFT میل سوپاپ متغیر  

VARIANTS متغیرها  

VDC (VEHICLE DYNAMIC 
CONTROL) 

  کنترل پایداری خودرو

VEHICLE خودرو  

VENT 
 بیرون ریختن

 )خالی کردن(،تهویه کردن
 

VENTILATION تهویه  

VERIFY بررسی  

VERSION نسخه  
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VERTICAL عمودی  

VIBRATION لرزش  

VIDEO DISPLAY صفحه نمایش ویدئو  

VIDEO SCREEN 
RETRACTION UNIT 

نمایش خم شو یونیت صفحه 

 ویدئو
 

VIEW نمایش،منظره  

VIN (Vehicle Identification 
Number) 

  شماره شناسایی خودرو

VIOLET بنفش  

VIS (VARIABLE INTAKE 
MANIFOLD SYSTEM) 

سیستم مانیفولد متغییر 

 ورودی
 

VISCOSITY ویسکوزیته،گرانروی،غلظت  

VISIBILITY قابلیت دیدن  

VISIBLE مشاهده مرئی،قابل  

VOLTAGE ولتاژ  

VOLUME حجم  

VSC (VEHICLE STABILITY 
CONTROL) 

  کنترل پایداری خودرو

VSM ( Vehicle Stability 
Management) 

  مدیریت پایداری خودرو

VSS ( Vehicle Speed 
Sensor) 

  سنسور سرعت خودرو

VVEL ( Variable Valve 
Event and Lift) 

برخاست سیستم زمانبندی و 

 متغییر سوپاپ )نیسان(
 

VVT ( Variable Valve 
Timing) 

  زمانبندی متغیر سوپاپ

VVTi ( Variable Valve 
Timing with INTELLIGENCE) 

زمانبندی متغیر هوشمند 

 سوپاپ
 

WAIT صبر کردن  
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WARM UP گرم کردن  

WARMER گرمکن  

WARNING هشدار  

WATER IN DIESEL SENSOR  تشخیص آب در گازوئیلسنسور  

WATER INJECTION 
TEMPERATURE SENSOR 

  سنسور دمای آب موتور

WEAK ضعیف  

WEAR فرسوده شدن،ساییده شدن  

WEIGHT وزن  

WHEEL چرخ  

WHEEL SPEED COMPUTER  کنترل یونیتABS  

WHEELBASE فاصله محور جلو و عقب  

WHITE سفید  

WIDE OPEN کامال باز  

WINDOWS 
SIMULTANEOUS CONTROL 

  کنترل همزمان شیشه ها

WINDSCREEN WIPER 
MOTOR 

  موتور برف پاک کن جلو

WINDSHIED شیشه جلو  

WINTER زمستان  

WIPER برف پاک کن  

WIRING سیم کشی  

WIRING DIAGRAM نقشه سیم کشی  

WISHBONE طبق  

WITH با،همراه  

WITHIN  مدتدرتوی،درظرف،در  

WITHOUT بدون  
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WITHSTAND  مقاومت کردن،تاب

 آوردن،تحمل کردن
WRENCH آچار،آچار فرانسه  

WSS (Wheel Speed Sensor) سنسور چرخ  

YAW RATE SENSOR سنسور شتاب پیچشی  

YELLOW زرد  

YRS ( Yaw Rate Sensor) سنسور شتاب پیچشی  

ZONE منطقه  

Odic by Omid Shadzi 
 

 

Odic by Omid Shadzi Odic V 93.26.3  

Odic by Omid Shadzi Odic V 93.26.3  
Odic by Omid Shadzi  
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 ( کاربرگ )پیدا کرده و بنویسید.     Odicمعانی کلمات زیر را از  (1

accelerator  IGNITION  RATIO  

belt  KEY ALLOCATION  SEAT  

column  LEVER  TACHOMETER  

dtc  MAIN  URBAN  

evap  NEUTRAL  VALIDATE  

FENDER  OVERCURRENT  WEIGHT  

GAP  PARTICULATE  YELLOW  

HANDLE  QUARTER  ZONE  

ACTIVATE  IDLE  REAR  

BLANK  KNOCK  SCAN  

CAP  LEAN  THROUGH  

DEFECTIVE  MANUAL  UNLEADED  

EMISSION  NEEDLE  VALVE  

FLUID  OVERHAUL  WINDSHIED  

GLOVE 
COMPART

MENT 
 PARAMETER  

YAW RATE 
SENSOR 

 

 

 موجود نیست؟  Odicکلمه زبان فنی خودرو بیابید که در  هیجده (2

 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی
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