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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 سه سال هنرستان 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
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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

10 درس مشترک گروه

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
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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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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


3

   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 کوچک
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
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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
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kb  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

  ka
b

=  و kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= ×
1a cac

b b
× =

a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

-
- = =

-
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 - ± ∆
∆ > ⇒ =


-

∆ = - ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

-
-

= = ≠
1

0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
- = ≠

1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3-2 3( )+
1 6 2
4( )-

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

-2 3+2 3( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) -2 3 )- ) +2 3 )- ( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )- +2 3( )- -2 3- ( )+
1 6 2
4

( )-
1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= -
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراكنش دو كمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو كمیت است.
 x و y دو كميت مرتبط هستند. اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه، مشخص 
باشد، پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درون يابي و  

پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برون يابي مي نامند.
 پس از مرتب كردن مقادير داده ها، عددی را كه تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترين داده

چارک اول چارک سوم

كمترين داده

میانه

 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
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)

y x
a b

+ =
2 2

2 2 1x y
a b

+ =
2 2

2 2 1
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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 يك نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگيريد. گوييم تابع f در نقطۀ a پيوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غير اين صورت گوييم تابع f در نقطۀ a ناپيوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پيوسته باشد، آن را تابعی پيوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )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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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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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
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
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  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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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live
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فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نيروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بيشينه نيروی اصطکاک 
ايستايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نيروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطۀ مکان زمان 
حركت يکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جريان الکتريکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتريکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حركت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جريان مقاومت های  متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جايی در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاومت های متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نيوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی )سری(
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ك

وم
ر د

نوا
د 

ك

ول
ر ا

نوا
د 

ك

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

كدهای رنگی مقاومت

درصد خطاكد رنگرنگ

-0سياه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاكستری

-9سفيد

5 درصد-طاليی

10 درصد-نقره ای

ضريب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضريب انبساط طولی

k
1

 
ضريب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شيشه پيركس

6-10×23آلومينيوم6-10×12-9شيشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51يخ )در 0ᵒC(6-10×14-10بتون
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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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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


23

خالصمخلوط

تركیب  يونی
پيوند يونی بين عناصر 

سازنده

نافلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به 
گرفتن الکترون دارند 

)تشکيل آنيون(

تركیب مولکولی
پيوند كوواالنسی بين 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبيه 
فلزها و در برخی شبيه 

نافلزها هستند.

فلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به از 
دست دادن الکترون 
دارند )تشکيل كاتيون(

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا از يك نوع اتم 
ساخته شده است؟

آيا با روش های فيزيکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

تركیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند يونی پیوند كوواالنسی

جامد فلزی جامد يونی جامد مولکولی جامد  كوواالنسی

اتم ها كاتيون و آنيون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شيميايی

نوع پيوند شيميايی

نوع جامد

ذّرات تشکيل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


25

مخلوط

تشکيل شده از

ويژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سير نشده

دما

اثرتيندال

پخش نور

سير شده

فشار

قسمت در 
ميليون

حركت      براونی

حركت دائمی 
ذّرات

فراسير شده

نوع گاز و حاّلل

پايداری

بار الکتريکی 
همنام ذّرات

فاز پخش كنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکيل شده از

خالص

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا با روش های 
فيزيکی اجزای 

سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذيری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 

100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذيری گازها

همگن نا
نسيون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
كلوئيد

1mm >100<اندازه ذراتmm

خيربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزايش دما كاهش انحالل پذيری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ي
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        كلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی ياخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
كر

ت 
درا

هی

نشاسته در كلروپالستنشاستهگلوكز

ک
لئی

وك
د ن

سی
ا

كروموزومدی ان اینوكلئوتيد

ین
وتئ

پر

پروتئين انقباضیپلی پپتيدآمينواسيد

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسيد چرب

تصوير انواع درشت مولکول های شركت كننده در ساختار ياخته ها

                           زیست شناسی
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تصوير گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و كشاورزیمنابع گیاهی

حيات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باكتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دريافت نور، شدت نور خورشيد، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناكی و انواع بارشمنابع جوی

انواع آب: سفره های آب زير زمينی، چشمه ها، روان آب ها، آبگيرها، درياچه ها، درياها و اقيانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ كوه، تپه، دره و دشتمنابع خاكی

فلزات و سنگ های قيمتیمنابع كانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

كوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بيابان ها

درياها

رودخانه ها

انواع 
اكوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزيستانماهی هاخارتنانبند پاياننرم تنانكرم هااسفنج ها

حشراتهزارپايانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان كیسه تنان

پهن

دوكفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پايان

حلقوی

سر پايان
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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

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ 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

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ 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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فصل 2

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری  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 موسیقی2. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن3. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرک داشتن٤. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن٥. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن٦. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع٧. درون فردی

دیدن و شنیدن 2٠ درصد

ارائه دادن/ نشان دادن 3٠ درصد

بحث گروهی ٥٠ درصد

انجام کار ٧٥ 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

٥
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
٥  درصد

خواندن1٠درصد
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فرهنگ لغت تصویری
»تعمیر  کتاب های  به  مربوط  می کنید  مالحظه  بخش  این  در  که  تصاویری  گرامی  هنرجوی 
جعبه دنده و دیفرانسیل« و »تعمیرات سیستم تعلیق، فرمان ترمز« می باشد که در متن کتاب نیز 
به صورت ترجمه شده استفاده شده است. در اینجا جهت آشنایی با مترادف انگلیسی قطعات و 
اصطالحات تصویر ترجمه نشده برخی از آنها می آید. الزم به ذکر است آشنایی با این اصطالحات 

کمک بسیاری در خواندن راهنمای تعمیرات خودروهای روز خواهد کرد.

مجموعه موتور
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مجموعه شاتون

مکانیزم سوپاپ
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سیستم تایپت هیدرولیک

سیستم خنک کاری
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سیستم روغن کاری

VVT سیستم
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سیستم انژکتوری

پمپ بنزین برقی
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مجموعه انژکتور سیستم بنزینی و سیستم دیزل
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کالچ

صفحه کالچ
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Dual clutch Transmission )DCT(                          گیربکس دو کالچه

Synchroniser mechanismمکانیزم سنکرونیزه جعبه دنده
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گاردان

مفصل چهارشاخه ای
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دیفرانسیل

PARTS NAMEKEY MARKPARTS NAMEKEY MARK

COVER DUST
BOOT (BJ)
JOINT & SHAFT ASSY (BJ)

H
J
K

BAND. BOOT
BAND BOOT
BOOT (DOJ)
CLIP
JOINT ASSY (DOJ)
SNAP RING
GREASE PARCKKAGE

A
B
C
D
E
F
G

NOTE: ABOVE PARTS WITH KEY MARKS MUST BE SUPPLIED IN KIT.
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بدنه تایر

تایر و رینگ
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توپی چرخ

ترمز
سیلندر اصلی
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بوستر

ترمز کفشکی
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ترمز دیسکی

تعلیق:
مکانیزم تعلیق مک فرسون
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اجزای تعلیق مک فرسون
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فرمان
مکانیزم فرمان با جعبه فرمان ساچمه ای

مکانیزم فرمان با جعبه فرمان چرخ دنده شانه ای
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نمونه ای از نقشه مدار الکتریکی خودرو
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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

A

H
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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
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دیاگرام دسته سیم ها و روش خواندن آنها

1: نمایانگر یک حالت ویژه از یک اتصال وابسته به تجهیزات خودرو
2: نمایانگر قسمتی از اتصال داخلی
3: 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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شکل هندسیمساحتحجم

hV (A A A A )= × + + ×1 2 1 هرم ناقص23

  h V  (D d D d)π×
= × + + ×2 2

12
M sA (   h ) /   (D d)= π× × مخروط ناقص2+

d hV h ( )= π× × −2
2 3

OA h ( d h)= π× × × −2
عرق چین، برش 

وتری کره

جدول تکمیلی محاسبه مساحت اشکال هندسی
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 عالئم فرمول، عالئم ریاضی

DIN 13٠٤-1 )1٠-٩٩٤3( طبق عالئم فرمول

عالئم معنی عالئم معنی عالئم معنی

طول، سطح، حجم، زاویه

l
b
h
s

 طول
عرض
ارتفاع

مسافت

r, R
d, D
A, S

V

شعاع
قطر

مساحت، سطح مقطع
حجم

α, β, γ
Ω
λ

زاویه مسطح
زاویه فضایی

طول موج

مکانیک

m
ml

mn

ϱ
J
p

pabs

pamb

pe

جرم
جرم طولی )جرم واحد طولی(
جرم سطحی )جرم واحد سطح(

جرم مخصوص 
ممان اینرسی درجه 2

فشار
فشار مطلق

 فشار هوا، فشار جو
فشار نسبی

F
FG, G

M
T

Mb

σ
τ
ε
E 

نیرو
نیروی وزن

گشتاور چرخشی
گشتاور پیچشی
گشتاور خمشی

تنش نرمال
تنش برشی

درصد تغییر طول نسبی
مدول االستیسیته

G
μ, f
W
I

W, E
Wp, Ep

Wk, Ek

P
η

مدول برشی، مدول یانگ
ضریب اصطکاک

ممان سطحی محوری
ممان سطحی محوری درجه2

 کار، انرژی
انرژی پتانسیل
انرژی جنبشی

توان
بازده

زمان

t
T
n

زمان، مدت زمان
پریود، مدت زمان تناوب

دوره فرکانس دورانی

f, ν
v, u
ω

فرکانس
سرعت

سرعت زاویه ای

a
g
α

Q, V, qv

شتاب
شتاب ثقل آزاد، شتاب جاذبه

شتاب زاویه ای
گذر حجمی، دبی

الکتریسیته

Q
V, U

C
I

بار، مقدار الکتریسیته
ولتاژ

ظرفیت
شدت جریان

L
R
ϱ
γ, χ

 اندوکتانس،
خود القایی

مقاومت
مقاومت مخصوص

 قابلیت رسانایی
الکتریکی

X
Z
φ
N

مقاومت راکتانس
مقاومت ظاهری

زاویه جابه جایی فاز
تعداد حلقه
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عالئم فرمول، عالئم ریاضی

DIN 13٠٤-1 )1٠-٩٩٤3( طبق عالئم فرمول

عالئم معنی عالئم معنی عالئم معنی

گرما

T, Θ
ΔT, Δt, Δϱ

t, ϑ
αl, α

دمای ترمودینامیکی
اختالف دما

دمای سلسیوس
ضریب انبساط حرارتی طولی

Q
λ
α
k

گرما، مقدار گرما
قابلیت رسانایی گرما
ضریب انتقال گرما 

ضریب عبور گرما

Φ, Q
a
c

Hu

جریان گرما
رسانایی گرما

ظرفیت گرمایی ویژه
قدرت گرمایی ویژه

نور، تابش الکترومغناطیسی

Ev
شدت روشنایی f

n
فاصله کانونی

ضریب شکست
Ie

Qe, W
شدت تابش

انرژی تابشی

صوت

p
c

فشار صوت
سرعت صوت

LP

I
سطح فشار صوت

شدت صوت
N
LN

بلندی صدا
سطح صوت

DIN 13٠2 )1٩٩٩-12( عالئم ریاضی                                                                                                 طبق

عالئم روش خواندن عالئم روش خواندن عالئم  روش خواندن

≈


...

∞

تقریباً مساوی، گرد، تقریب
مطابق است

و غیره، تا
بی نهایت

~
ax

n

متناسب
 x توان ،x به توان a

a پایه
جذر )ریشه دوم(

ریشه nام

log
lg
ln

e

لگاریتم )عمومی(
لگاریتم پایه 10

لگاریتم طبیعی یا نپرین 
)e پایه(

عدد آویلر، نپرین )...
)e=2,718

=
≠
def

>

مساوی
نامساوی

طبق تعریف مساوی است
کوچکتر از

|x|
⊥

||
↑↑

x قدر مطلق
عمود بر

موازی است با
موازی و هم جهت

sin
cos
tan
cot

سینوس
کسینوس

تانژانت
کتانژانت

≤
>
≥
+

کوچکتر از یا مساوی
بزرگتر از

بزرگتر از یا مساوی
جمع، به عالوه

↑↓





≅

موازی و مخالف جهت
زاویه
مثلث

منطبق، همسان

)  (, [  ],{ }
π

پرانتز، کروشه، آکالد باز 
و بسته

)π = 3,14159( عدد پی

-
×

-, /, ;
∑

تفریق، منها
ضربدر، ضرب

تقسیم، بخش بر
جمع

Δx

%
%%

x دلتا
)اختالف دو مقدار(

درصد
در هزار

AB

AB

a', a"
a1, a2

AB طول پاره خط
AB طول کمان
a پریم، a زگوند

a یک، a دو
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      ثابت ها و جداول فصل1    

کمیتنام التین کمیتنمادواحدکمیتنام التین کمیتنمادواحد

کیلوگرم بر 
متر مکعب

ρDensityمترچگالیLLengthطول

جرمmmassکیلوگرمسرعتVVelocityمتر بر ثانیه

متر بر 
مجذور ثانیه

Aaccelerationثانیهشتابttimeزمان

دماTTempretureکلویننیروFForceنیوتن

I CurrentآمپروزنWWeightنیوتن
Intensity

جریان 
الکتریکی

مقاومت RResistanceاهمفشارPPressureپاسکال
الکتریکی

Q Thermalژول
Energy

انرژی 
VVoltageولتحرارتی

اختالف 
پتانسیل 
الکتریکی

مساحتAAreaمترمربع

حجمVVolumeمتر مکعب
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تبدیل واحدهای طول میلی متر

میلی متر سانتی متر متر کیلومتر اینچ فوت یارد مایل
mm cm m km in ft yd mi

1 0/1 0/001 0/000001 0/03937 0/003281 0/001094 6/21e-07

10 1 0/01 0/00001 0/393701 0/032808 0/010936 0/000006

1000 100 1 0/001 39/37008 3/28084 1/093613 0/000621

1000000 100000 1000 1 39370/08 3280/84 1093/613 0/621371

25/4 2/54 0/0254 0/000025 1 0/083333 0/027778 0/000016

304/8 30/48 0/3048 0/000305 12 1 0/333333 0/000189

914/4 91/44 0/9144 0/000914 36 3 1 0/000568

1609344 160934/4 1609/344 1/609344 63360 5280 1760 1

تبدیل واحدهای سطح

میلی متر مربع سانتی متر مربع متر مربع اینچ مربع فوت مربع یارد مربع

mm2 cm2 m2 in2 ft2 yd2

1 0/01 0/000001 0/00155 0/000011 0/000001

100 1 0/0001 0/155 0/001076 0/00012

1000000 10000 1 1550/003 10/76391 1/19599

654/16 6/4516 0/000645 1 0/006944 0/000772

92903 929/0304 0/092903 144 1 0/111111

836127 8361/274 0/836127 1296 9 1
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تبدیل واحدهای حجم

 سانتی متر
مکعب متر مکعب لیتر اینچ مکعب فوت مکعب )us( گالن گالن 

)عمومی(
بشکه 
)نفت(

cm3 m3 ltr in3 ft3 US gal lmp. gal US brl

1 0/000001 0/001 0/061024 0/000035 0/000264 0/00022 0/000006

1000000 1 1000 61024 35 264 220 6/29

1000 0/001 1 61 0/035 0/264201 0/22 0/00629

16/4 0/000016 0/016387 1 0/000579 0/004329 0/003605 0/000103

28317 0/028317 28/31685 1728 1 7/481333 6/229712 0/178127

3785 0/003785 3/79 231 0/13 1 0/832701 0/02381

4545 0/004545 4/55 277 0/16 1/20 1 0/02593

158970 0/1597 159 9701 6 42 35 1

تبدیل واحدهای وزن

گرم کیلوگرم تن متریک تن کوچک تن بزرگ پوند اونس

g kg tonne shton Lton lb oz

1 0/001 0/000001 0/000001 9/84e-07 0/002205 0/035273

1000 1 0/001 0/001102 0/000984 2/204586 35/27337

1000000 1000 1 1/102293 0/984252 2204/586 35273/37

907200 907/2 0/9072 1 0/892913 2000 32000

1016000 1016 0/016 1/119929 1 2239/859 35837/74

453/6 0/4536 0/000454 0/0005 0/000446 1 16

28 0/02835 0/000028 0/000031 0/000028 0/0625 1
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جدول تبدیل فشار باال

بار  پوند/ اینچ
مربع کیلو پاسکال مگا پاسکال  کیلوگرم نیرو/

سانتی متر مربع
میلی متر 

جیوه اتمسفر

bar psi kPa MPa kgf/ cm2 mm Hg atm

1 14/50326 100 0/1 1/01968 750/0188 0/987167

0/06895 1 6/895 0/006895 0/070307 51/71379 0/068065

0/01 0/1450 1 0/001 0/01020 7/5002 0/00987

10 145/03 1000 1 10/197 7500/2 9/8717

0/9807 14/22335 98/07 0/09807 1 735/5434 0/968115

0/001333 0/019337 0/13333 0/000133 0/00136 1 0/001316

1/013 14/69181 101/3 0/1013 1/032936 759/769 1

جدول تبدیل فشار پایین

متر آب فوت آب سانتی متر جیوه اینچ جیوه اینچ آب پاسکال

mH2O ftH2O cmHg inHg inH2O Pa

1 3/280696 7/356339 2/896043 39/36572 9806

0/304813 1 2/242311 0/882753 11/9992 2989

0/135937 0/445969 1 0/39368 5/351265 1333

0/345299 1/13282 2/540135 1 13/59293 3386

0/025403 0/083339 0/186872 0/073568 1 249/1

0/000102 0/000335 0/00075 0/000295 0/004014 1
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جدول تبدیل سرعت

ثانیه/ متر دقیقه/ متر ساعت/ کیلومتر ثانیه/ فوت دقیقه/ فوت ساعت/ مایل

m/s m/min km/h ft/s ft/min mi/h

1 59/988 3/599712 3/28084 196/8504 2/237136

0/01667 1 0/060007 0/054692 3/21496 0/037293

0/2778 16/66467 1 0/911417 54/68504 0/621477

0/3048 18/28434 1/097192 1 60 0/681879

0/00508 0/304739 0/018287 0/016667 1 0/011365

0/447 68/81464 1/609071 1/466535 87/99213 1

جدول تبدیل گشتاور

نیوتن متر کیلوگرم متر فوت پوند اینچ پوند

Nm kgfm ftlb inlb

1 0/101972 0/737561 8/850732

9/80665 1 7/233003 86/79603

1/35582 0/138255 1 12

0/112985 0/011521 0/083333 1
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سیستم انتقال قدرت

سیستم انتقال قدرت چرخ دنده ای

z1 ،z3 ،z5        چرخ دنده          تعداد دندانه
n1 ،n3 ،n5                  محرک             دور
z2 ،z4 ،z6        چرخ دنده          تعداد دندانه
n2 ،n4 ،n6                 متحرک            دور
na       دور اولین چرخ دنده                     
ne     دور آخرین چرخ دنده                     
i            نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3...نسبت انتقال تکی                     

مثال: 
z1=?; n2=?; z2=24; n1=180/min; i=0,4

z
n / minn / min
i ,

= = =1 1800 450
0 4

n . z / min . z
n / min

= = =2 2
1

1

450 24 60
180

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . n2

نسبت انتقال
a

e

z n ni
z n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کلی
...z  . z  . zi

z  . z  . z ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

سیستم انتقال قدرت تسمه ای

d1 ،d3 ،d5                  پولی )فلکه(        قطر
n1 ،n3 ،n5                    محرک             دور
d2 ،d4 ،d6                   پولی                قطر
n2 ،n4 ،n6                    متحرک            دور
na               دور اولین پولی                     
ne             دور آخرین پولی                     
i               نسبت انتقال کل                     
i1 ،i2 ،i3 ...  نسبت انتقال تکی                      
v ،v1،v2       سرعت محیطی                     

مثال: 
d2=?; i=?; d1=240mm; n2=400/min; 
n1=600/min

n / min ,i ,
n / min

= = = =1

2

600 1 5 1 5
400 1

n  . d / min . mmd mm
n / min

= = =1 1
2

2

600 240 360
400

سرعت
v = v1 = v2

فرمول انتقال

n1 . d1 = n2 . d2

نسبت انتقال
a

e

d n ni
d n n

= = =2 1

1 2

نسبت انتقال کل
...d  . d  . di

d  . d  . d ...
= 2 4 6

1 3 5
i = i1 . i2 . i3... 

انتقال قدرت ساده

محرکمتحرک

انتقال قدرت مرکب

متحرک

محرک

انتقال قدرت ساده

انتقال قدرت مرکب

محرکمتحرک

روابط و محاسبات تخصصی محاسبات جعبه دنده
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سیستم انتقال قدرت حلزونی

 z1               تعداد راه )یا نخ( حلزون             
 n1                             دور حلزون            
 z2             تعداد دندانه چرخ حلزون            
n2                       دور چرخ حلزون            
i                                نسبت انتقال             

مثال: 
n2=?; z1=3; n1=1500/min; i=25

n / minn / min
i

= = =1
2

1500 60
25

فرمول انتقال
n1 . z1 = n2 . z2

نسبت انتقال
n zi
n z

= =1 2

2 1

زیر حاصل  در جدول  بیان شده  روابط  از  تراکم  نسبت  و  جابه جایی، حجم  به  مربوط  محاسبات 
می گردند.

D = قطر سیلندر ) قطر پیستون(                            VE= حجم موتور
A = سطح سیلندر )سطح پیستون(                        K= تعداد سیلندر
S= کورس پیستون )ارتفاع مفید سیلندر(             Vc = حجم اتاق احتراق

Vs= حجم سیلندر                                              Rc = نسبت تراکم

DA π×
=

2

4
SV A S= ×

E SV V K= ×

S C
C

C

V VR
V
+

=

کار پیستون
نیروی ایجاد شده روی پیستون در کورس جابجایی پیستون را کار پیستون گویند که با آزاد شدن 
نیروی شیمیایی سوخت در مرحله کار یا انفجار ایجاد می شود. از این رو پیستون تحت این نیروی 

فشاری زیاد حرکت می کند.

W : کار پیستون برحسب ژول
)m2( سطح مقطع پیستون برحسب : A

)m( کورس پیستون بر حسب :S
)N( نیروی متوسط روی سطح پیستون بر حسب : Fm

)N/m2 ( فشار متوسط احتراق بر حسب :Pm

W= Fm.S = Pm.A.S

  

متحرک

محرک

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


٦٤

                           گشتاور موتور

فاصله  در  پیستون  متوسط  نیروی  ضرب  حاصل  از  عبارت است  ساده  روشی  به  موتور  گشتاور 
می آید. به دست  میل لنگ  شعاع  عمودی 

)N.M ( گشتاور موتور بر حسب :M

)N( نیروی وارد به سطح پیستون :Fm

R: شعاع میل لنگ

M= Fm.R

  

                       توان تئوری موتور
از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در سرعت متوسط آن توان تئوری موتور به دست می آید 

که می توان از رابطه زیر به دست آورد. 

m
(ps)

P A s n KF V Kpi × × × ×× ×
= =

×75 75 60
 )ps( توان تئوری موتور بر حسب:Pi

)kg/cm2( فشار متوسط احتراق :Pm
)m/s( سرعت متوسط پیستون :V

K: تعداد سیلندر

m
(KW)

P A s n Kpi × × × ×
=

60000
 )KW( توان تئوری موتور بر حسب Pi

)N/cm2( فشار متوسط احتراق :Pm
K: تعداد سیلندر
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توان خروجی  یا  توان مفید موتور

مقدار توانی که از طریق فالیویل به سیستم انتقال قدرت منتقل می شود را توان مفید یا توان 
خروجی موتور گویند. این توان با استفاده از دستگاه دینامومتر قابل اندازه گیری است.

با اندازه گیری گشتاور خروجی از فالیویل در دور معینی می توان توان مفید را مطابق رابطه زیر 
محاسبه کرد.

Pe= توان مفید موتور )Ps( اسب بخار

e
M np ×

=
716

 )kg.m( گشتاور موتور برحسب =M
n= دور موتور)دور بر دقیقه(

)kw( توان مفید موتور برحسب =Pe

e
M np ×

=
9550

 )N.m( گشتاور موتور برحسب =M
n= دور موتور )دور بر دقیقه(

  

راندمان حجمی موتور:

معموالً  سیلندرهای موتور به طور کامل از هوا و سوخت پر نمی شوند. برخی از دالیل مهم پر 
نشدن سیلندرهای موتور از هوا و سوخت در زمان مکش عبارت اند از: کوچک بودن مجرای ورودی 

سوخت و هوا، کم بودن زمان مکش، لقی سوپاپ ها
راندمان حجمی عبارت است از: نسبت جرم گاز پر شده در سیلندر در شرایط عملی به جرم هوا 

و سوختی که در شرایط تئوری حجم سیلندر را پر می کند.

                                                      حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت عملی
ηv = راندمان حجمی موتور        100 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ηvحجم گاز پر شده در سیلندر در حالت تئوری                                                      

راندمان مکانیکی موتور

راندمان مکانیکی موتور مطابق معادلة زیر، نسبت توان خروجی به توان تئوری موتور است.    

                                                        توان خروجی موتور
ηm = راندمان مکانیکی موتور        100 × ـــــــــــــــــــــــ = ηmتوان تئوری موتور                                                         
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٦٦

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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حداكثر  جا به جايى  در قطعه تنش در قطعه تنش در قطعه نوع
بارگذارى

جدول 12ـ3ـ مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف
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٦8

                          جدول تأثیر عناصر مختلف روی خواص فوالدها

نوع فوالدکاهش می دهدافزایش می دهدعناصر

زی
 فل

یر
غ

نقطة ذوب، سمجی، انبساط، استحکام، سختی، قابلیت آبکاریکربن
جوشکاری و کوره کاری

ژی
لیا

ی آ
دها

وال
ف

آبکاری سیلیسیم قابلیت  استحکام،  االستیسیته، 
عمقی،  سختی در حالت گرم، مقاومت در 
مقابل خوردگی، جدا شدن گرافیت در چدن 

خاکستری

قابلیت جوشکاری

سیالن، شکنندگی در حالت سرد، فسفر
استحکام در حالت گرم

انبساط، استحکام در مقابل 
ضربه

شکنندگی براده، غلظت در حالت مذاب، گوگرد
شکنندگی در حالت گداخته بودن

استحکام در مقابل ضربه

ت
لزا

ف

قابلیت آبکاری عمقی، استحکام، استحکام منگنز
در مقابل ضربه، استحکام در مقابل ساییدگی

قابلیت براده برداری، جدا شدن 
گرافیست در چدن خاکستری

ژی
لیا

ی آ
دها

وال
ف

سمجی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، نیکل
مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت های باال، 

قابلیت آبکاری عمقی

انبساط حرارتی

حالت کرم در  استحکام  استحکام،  سختی، 
گرم، درجه حرارت آبکاری، دوام برندگی، 
مقاومت  ساییدگی،   مقابل  در  استحکام 

در مقابل خوردگی

انبساط )به مقدار کم(

دوام، سختی، سمجی، استحکام در حالت وانادیم
گرم

حساسیت در مقابل 
حرارت های باال

انبساط، قابلیت کوره کاریسختی، استحکام در حالت گرم،  دواممولیبدن

سختی، دوام برندگی، استحکام در حالت کبالت
گرم

سمجی، حساسیت در مقابل 
حرارت های باال

ولفرام 
)تنگستن(

سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی،  
درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم،  

دوام در حرارت های باال،  دوام برندگی

انبساط )به مقدار کم(
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انواع خودرو از نظر شکل و بدنه

ب( خودروی هاچ بکالف( خودروی سالون یا سدان

ت( خودروی کوپهپ( خودروی تاچ بک

ج( خودروی فست بک

)SUV( خودروی ورزشی )ح

د( خودروی ون

ر( خودروی تجاری سبک ذ( خودروی استیشن

ث( خودروی کروکی

چ( خودروی لیموزین 

خ( خودروی چند منظوره )ام پی وی(

انواع  یاتاقان ها

بلبرینگرولبرینگیاتاقان کف گرد

بوش سادهیاتاقان بوشی
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                         نمودار عیب یابی )فلوچارت عیب یابی(
همان طور که در کتاب سرویس و نگهداری خودرو سواری اشاره شد، عیب یابی دارای شیوه و رویه 
تولیدکننده جهت سهولت و سرعت،  از فروش شرکت های  بخش خدمات پس  می باشد. عموماً 
تعمیرکاران راهنمای عیب یابی بخش های مختلف خودرو را به صورت اطالعیه فنی یا راهنمای 
تعمیرات و عیب یابی منتشر می کنند. آنچه در ادامه می آید، چند نمونه از این نوع نمودار ها و 

جداول عیب یابی که مربوط به سیستم های مختلف خودرو است را نشان می دهد. 
با توجه به نوع خاص خودرو و عیوب متداول در آن خودرو  توجه: نمودار های عیب یابی عموماً 

طراحی می شوند و ممکن است برای سایر خودروها عمومیت نداشته باشند.
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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( نوعی خودرو
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) کویل دوبل( نوعی خودرو
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عیب یابی سیستم انژکتوری  ) حسگر دور موتور( نوعی خودرو
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نوعی خودرو
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٧٧

 
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
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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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بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 
  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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بنزين :نام  سوخت و موادتکميلى :مجموعه    
 

  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

 
 

هصفح  
٤ 

٠١شماره ويرايش  ET/HSE/027 

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


81

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م/ ص ر/   01/ شماره ويرايش 
1384 زمستان  

5697/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
 خوراك مياني– مواد شيميايي :مجموعه  گاليكولننواتيلوم :نام

 

 ١

   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي   گاليكولننو اتيلوم
، الكل گاليكول ت اتان اديول، اتيلن الكل، اتيلن دي هيدرا-2و1 دي هيدروكسي اتان، -2و1

 نامهاي  مترادف  و مايع ضد يخ

  شماره انجمن شيمي آمريكا  1-21-107
شماره اتحاديه اروپا 3-473-203

خانواده شيميايي   يكول هيدريك آليفاتيك، گالالكل دي
وزن مولكولي  07/62

C2-H6-O2  
فرمول شيميايي

و اجزاء تركيب آن
  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

مواد اكسيد 
  كننده

مواد منفجر 
شونده

خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

 

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
 وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  امكان تغييرات شيميايي شديد -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2گرفتن بايد پيش گرم شود       براي آتش    -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 
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 (MSDS) یمیاییمواد ش یمنیفرم اطالعات ا
 کد مدرک:

 
 تاریخ بازنگری:

 
 4از     2صفحه:   

 
 

 

 
 حفاظتی:عالئم  .3

 مواد خورنده مواد سمی مواد محرک مواد آتش گیرنده لوزی خطر
     

 
 اولیه: .کمک های4

 دقیقه با آب شسته شود 15چشم به مدت  چشم:

لی لباس مصدوم را از تن وی خارج کرده و پوست را با آب و صابون بشویید. در صورت امکان با پ پوست:
 اتیلن گلیکول )ضدیخ خودرو( شستشو انجام پذیرد

 مصدوم را به فضای آزاد برده و گرم نگهدارید شاق:ناست
 آب کافی خورانده شودبه مصدوم  بلعیدن:

 

 اقدامات آتش نشانی: .5

 آب و گاز پودر شیمیایی کربن دی اکسید کف 
 * * * * نوع خاموش کننده:

 می توان از سطل شن هم استفاده نمود. در صورت استفاده از آب آتش نشانی، از ورود آب روش :
 به جوی ها و نهرها خودداری شود

 ندارد خطرات انفجار:
 

 هنگام نشت: اقدامات در .6

 نشت:
واند در هنگام نشت از هر نوع خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات خودداری شود چرا که این ماده می ت

از طریق هوا وارد بدن شود. لباسهای آلوده شده به این ماده را هرچه سریعتر در کیسه بدون درز 
 گردد ماده نباید وارد آب جاری یا خاکپالستیکی قرار داده و در سطل بیندازید. مستحضر باشید که این 
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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
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 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. 
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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.
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 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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 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. 

 

 

 

 

 

S-QA-01/A Page 6
 

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


8٧

 نمونه ای از برگه های اطالعلت و ایمنی مواد 
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                         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 
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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فصل 4

فناوری ها، استانداردها و تجهیزات
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انواع اصطکاک، ضریب اصطکاک

نیروی اصطکاک

اصطکاک سکون )اصطکاک 
استاتیکی(، اصطکاک لغزشی

اصطکاک سکون، اصطکاک 
لغزشی

اصطکاک غلتشی

نیروی اصطکاک به وجود آمده بستگی به نیروی 
عمودی و 

 نوع اصطکاک: اصطکاک سکون، لغزشی و غلتشی،
 وضعیت اصطکاک )وضعیت روغن کاری(: اصطکاک 

جامد ـ جامد، ـ مخلوط یا ـ مایع،
 صافی سطح و

 درگیری سطحی )تداخل در همدیگر( دارد.
تأثیر همه عوامل فوق طی آزمایش به عنوان ضریب 

اصطکاک μ مشخص می شود.
ضریب اصطکاک غلتشی f             نیروی عمودی 

FN
ضریب اصطکاک             μ            نیروی اصطکاک 

r شعاع              FR
مثال 1: یاتاقان لغزشی،                           

FR = ? ؛ μ=0/03 ؛ FN=100 N
             FR=μ × FN=0/03 × 100 N= 3N

 FN =45 ،مثال 2: چرخ دنده تاجی روی بدنه فوالدی
kN؛

FR = ? ؛ f=0/5mm ؛ d=320mm             

N
R

f F / mm NF / N
r mm
× ×

= =
0 5 45000 140 6

160

نیروی اصطکاک ـ
 سکون و لغزشی

FR=μ*FN

نیروی اصطکاک غلتشی1

N
R

f F
F

r
×

=

1ـ به علت تغییر شکل 
االستیکی بین ساچمه 

و مسیر حرکت ساچمه 
به وجود می آید.

جنس قطعات تحت تماس مثال کاربردی
μ ضریب اصطکاک سکون μ ضریب اصطکاک لغزشی

خشک با روغن کاری خشک با روغن کاری

فوالد/ فوالد
چدن/ فوالد

آلیاژهای Cu-Sn / فوالد
آلیاژهای Pb-Sn / فوالد

راهنمای 
گیره های موازی 

ریل ماشین ها
 محور داخل

یاتاقان یکپارچه
 محور داخل

 یاتاقان مرکب
الیه ای

0/20
0/20
0/20
0/15

0/10
0/15
0/10
0/10

0/15
0/18
0/10
0/10

0/10...0/05
0/10...0/08
0/06...0/032

0/05...0/032

2ـ با افزایش سرعت لغزش و اصطکاک خود تنظیم مخلوط و مایع، درگیری سطحی از بین می رود.
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جنس قطعات تحت تماس مثال کاربردی
μ ضریب اصطکاک سکون μ ضریب اصطکاک لغزشی

خشک با روغن کاری خشک با روغن کاری

پلی آمید/ فوالد
PTFE/ فوالد

لنت اصطکاکی/ فوالد
چوب/ فوالد

محور داخل 
یاتاقان لغزشی 

PA
یاتاقان دما پایین

لنت های ترمز
اجزاء خرک 

مونتاژ

0/30
0/04
0/60
0/55

0/15
0/04
0/30
0/10

0/30
0/04
0/55
0/35

0/12...0/032

0/042

0/03...0/02
0/05

چوب/ چوب
آلیاژهای Cu-Cn / چدن

چدن/ االستیک
فوالد/ سامه بلبرینگ

 چوب های
تکیه گاهی

زوارهای راهنما
 تسمه روی

پولی ها
 یاتاقان غلتشی3 /
راهنمای غلتشی3

0/50
0/28
0/50

-

0/20
0/16

-
-

0/30
0/21

-
-

0/10
0/20...0/10
-
0/003...0/001

2ـ با افزایش سرعت لغزش و اصطکاک خود تنظیم مخلوط و مایع، درگیری سطحی از بین می رود.
3ـ محاسبات علی رغم حرکت غلتشی معموالً مانند حالت اصطکاک سکون و لغزشی انجام می شود.

ضریب اصطکاک غلتشی )مقادیر حدودی(

جنس قطعات تحت تماس مثال کاربردی mm به f ضریب اصطکاک لغزشی

فوالد/ فوالد
بتن/ الستیک

آسفالت/ الستیک

چرخ فوالدی 
روی ریل راهنما

قرقره حمل روی 
کف سالن

الستیک خودرو 
روی خیابان

0/05
0/15
4/5

گشتاور اصطکاکی و توان اصطکاک در یاتاقان ها

 μ ضریب اصطکاک                        M گشتاور اصطکاکی              گشتاور اصطکاکی

d                 قطر                        FN  نیروی عمودی                 N.F .d
M
µ

2
 

 

n                دور                         P      توان اصطکاکی                                   
;μ= 0/05 , Cu-Sn توان اصطکاکی                 مثال: محور فوالدی در یاتاقان لغزشی

M=? ;d=160mm; FN=6kn             P=μ . FN . d . n  

NF d / N /M N m
µ× × × ×

= = = ×
0 05 6000 0 16 24

2 2
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استانداردهای پیچ و مهره

سیستم اینچی سیستم متریک

گرید مشخصه کالس مشخصه

6 گوش _ گرید 5 6 گوش _ کالس 9

6 گوش _ گرید 8 6 گوش _ کالس 10

قطر پیچ 
)اینچ(

گشتاور )پوند ـ فوت(

SAE 2 SAE 5  SAE 8              

1/4 7 10 14

5/16 14 21 30

3/8 24 37 52

7/16 39 60 84

1/2 59 90 128

9/16 85 130 184

5/8 117 180 255

3/4 205 320 450

7/8 200 515 730

1 300 775 1/090

قطر پیچ 
)میلی متر(

kg. cm*- kg. m : گشتاور

4/6 4/8 5/6 5/8 6/6 6/8 6/9 8/8 10/9 12/9

6 49* 63* 61* 79* 74* 95* 103* 126* 172* 206*

10

9
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قطر پیچ 
)میلی متر(

kg. cm*- kg. m : گشتاور

4/6 4/8 5/6 5/8 6/6 6/8 6/9 8/8 10/9 12/9

8 119* 153* 148* 178* 178* 230* 250* 306* 417* 500*

10 235* 303* 294* 379* 353* 455* 495* 606* 8/2 10

12 411* 529* 427* 662* 616* 7/9 8/6 10/5 14 17

14 654* 8/4 8/2 10/5 10 12 13 17 23 27

16 10 13 12 16 15 20 21 26 36 43

18 14 18 17 23 21 27 30 36 49 59

22 27 35 34 44 41 52 57 70 95 114
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اندازه آچارگیر، انواع کله گی) سر( پیچ جهت بستن

DIN 475-1 )1984-01( اندازه آچارگیر، پیچ ها، اتصاالت و فیتینگ ها                                                                  طبق

 اندازه آچارگیر 
)SW(

اندازه نامی 
S

اندازه گوشه تا گوشه  اندازه آچارگیر 
)SW(

اندازه نامی 
 S

اندازه گوشه تا گوشه

دو لبه
d

چهار گوش
e1

شش گوش
1e2

دو لبه
d

چهار گوش
e1

شش گوش
1e2

هشت گوش
e3

3/2
3/5
4

3/7
4

4/5

4/5
4/9
5/7

3/5
3/8
4/4

21
22
23

24
25
26

29/7
31/1
32/5

23/4
24/5
25/6

22/7
23/8
24/9

4/5
5

5/5

5
6
7

6/4
7/1
7/8

4/9
5/5
6/0

24
25
26

28
29
31

33/9
35/5
36/8

26/8
27/9
29/0

26/0
27/0
28/1

6
7
8

7
8
9

8/5
9/9
11/3

6/6
7/7
8/8

27
28
30

32
33
35

38/2
39/6
42/4

30/1
31/3
33/5

29/1
30/2
32/5

9
10
11

10
12
13

12/7
14/1
15/6

9/9
11/1
12/1

32
34
36

38
40
42

45/3
48/0
50/9

35/7
37/7
40/0

34/6
36/7
39/0

12
13
14

14
15
16

17/0
18/4
19/8

13/3
14/4
15/5

41
46
50

48
52
58

58/0
65/1
70/7

45/6
51/3
55/8

44/4
49/8
54/1

15
16
17

17
18
19

21/2
22/6
24/0

16/6
17/8
18/9

55
60
65

65
70
75

77/8
84/8
91/9

61/3
67/0
72/6

59/5
64/9
70/3

18
19
20

21
22
23

25/4
26/9
28/3

20/0
21/1
22/2

70
75
80

82
88
92

99/0
106
113

78/3
83/9
89/6

75/7
81/2
86/6

DIN 475 ـ SW 16   s=16 mm اندازه آچارگیر با اندازه نامی

1ـ در DIN  475 اندازه گوشه تا گوشه کوچک تر از شش لبه تیز است. این اندازه کوچک برای محصوالت شش لبه 
پرسکاری آماده صادق است. اندازه گوشه تا گوشه با فرمول e2=1/1547 محاسبه می شود.
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انواع کله گی، پیچ جهت بستن

نام خواص نام خواص

شش گوش

گشتاور دورانی انتقالی باال، نیروی 
محور کوچکی الزم است، قیمت 

مناسب، قالب پیچ و مهره یکسان 
است، انواع مختلف، قالب نسبتاً 

بزرگ
دندانه دار خارجی

انتقال گشتاور دورانی 
بزرگتر از شش گوش

آلنی

مانند شش گوش ولی گشتاور دورانی 
انتقال کوچک تر، جاگیری کوچک تر از 

شش گوش جهت قالب

دندانه دار داخلی

انتقال گشتاور دورانی 
خیلی خوب، جاگیری 

کم قالب آن

آلنی پینی

باز  ابزار خاصی  با  فقط  ایمنی،  پیچ 
می شود، کاربرد ویژه جهت مراقبت 
دورانی  گشتاور  دزدی،  و  خرابی  از 

انتقالی خوب
دندانه دار داخلی پینی

پیچ های ایمنی، فقط با 
ابزار خاصی باز می شود، 

کاربرد ویژه جهت 
مراقبت از خرابی و 

دزدی، گشتاور دورانی 
انتقالی خوب

شیار تخت

دورانی  گشتاور  مناسب،  قیمت 
انتقالی پایین، تنش سطحی بزرگ 
نیرو، آچارخوری  اعمال  در سطوح 

آسان ولی با هم مرکزی بد
Z شیار چهارسو

از  بزرگتر  دورانی  گشتاور 
تخت،  شیار  با  پیچ های 
تنش  ابزار،  خوب  مرکزیابی 
سطحی کمتر، بدون شیارهای 
چهارسوی  شیار  قطری، 

فیلیپس H نامیده می شود.
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انواع پیچ ها

پیچ ها- نگاه کلی

   شکل             اجزاء محدوده استاندارد 
تا .....از    استاندارد              کاربرد، خواص

پیچ های سرشش گوش

M1/6…M64      با تنه و رزوه معمولی
      DIN EN
   ISO 4014

بیشترین نوع پیچ به کار رفته 
در ماشین سازی، دستگاه  ها و 

خودروسازی
سر:  تا  بارزوه  پیچ  در 
باال خستگی  استحکام 

با رزوه معمولی تا سر پیچ
     M1/6…M64

      DIN EN
   ISO 4017

با تنه و رزوه دندانه ریز M8×1...M64×4
     DIN EN
  ISO 8765

معمولی:  رزوه  با  مقایسه  در 
کوچک،  گام  رزوه،  عمق کم 
باال،حداقل  بارگذاری  قابلیت 
الزم  بستLeبیشتری  طول 

است.

با رزوه دندانه ریز تا سر پیچ

M8×1…M 64×4

     DIN EN
  ISO 8676

با تنه باریک

      M3…M20

    DIN EN
 ISO
24015

پیچ های انبساطی )کششی(، 
برای بارگذاری دینامیکی، در 
اصولی  و  درست  مونتاژفنی 
هیچگونه ضامنی )واشر( الزم 

نیست.

پیچ های انطباقی

  M8….M48

  DIN 609 اجزاء  موقعیت  دقیق  تعیین 
تنه  جابه جایی،  مقابل  در 
را  عرضی  نیروهای  انطباقی 

می  کند. منتقل 

پیچ های سر شش گوش برای سازه  های فوالدی

با اندازه آچارگیر بزرگ
   M12…M36

 DIN
6914

اتصاالت  فوالدی؛  سازه  های 
 ،)GVP(مقاوم به جابه جایی

تحت اتصاالت 
نیروهای برشی

پیچ های انطباقی با اندازه 
آچارگیر بزرگ

 M12….M30

 DIN
7999

فوالدی،اتصاالت  سازه  های 
 ،)GVP(مقاوم به جابه جایی
نیروهای  تحت  اتصاالت 

شی بر
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پیچ ها- نگاه کلی

محدوده استاندارد             اجزاء   شکل
تا .....از              کاربرد، خواص   استاندارد

پیچ های سر استوانه  ای

M1/6…M64  پیچ آلنی، رزوه معمولی        DIN EN
   ISO 4762

ماشین سازی، تجهیزات و 
دستگاه ها و 

خودروسازی،جاگیری کم،با 
کله گی قابل خزینه در سر 
کوتاه: ارتفاع کم، بارگذاری 

پایین پیچ های با فشار تخت: 
پیچ های کوچک، بارگذاری 

پایین
رزوه دندانه  ریز: عمق 
کوچک رزوه، قابلیت 

بارگذاری باال، حداقل عمق 
بست L eبزرگ

پیچ آلنی، رزوه دندانه ریز M8×1….M64×4       DIN EN
 ISO
  21269

M3…M24          پیچ آلنی با سر کوتاه  DIN
  7984

M1.6….M10    با شیار تخت      DIN EN
ISO 1207

پیچ های سرخزینه

M1.6….M10    با شیار تخت      DIN EN
 ISO
 2009

کاربرد های متنوع در 
ماشین سازی،تجهیزات و 
خودروسازی؛ در پیچ های 

آلنی: قابلیت بارگذاری باال 
در پیچ های با شیار چهارسو: 

بستن مطمئن و لق نشدن 
نسبت به پیچ های شیار 

تخت

M3…..M2      آلنی        DIN EN
 ISO
10642

کله گی عدسی با شیار 
تخت

   M 1/6….M10      DIN EN
 ISO
 2010

کله گی عدسی با شیار 
چهارسو

   M1/6….M 10       DIN EN
   ISO 7047
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  پیچ ها ـ نگاه کلی ــ مشخصه پیچ ها

محدوده استاندارد  استاندارد کاربرد خواص
تا....از

شکل         اجزا

پیچ ورق سوراخ کن

بدنه خودرو ورق کاری، 
ورق کاری، این پیچ ها هنگام 
بستن ورق را سوراخ و قالویز 

می  کنند.

DIN EN
IS0 15481

ST 2.2….ST 6.3 سرتخت با شیار چهارسو

    DIN EN
ISO 15483

ST 2.2….ST 6.3 سرعدسی با شیار
چهارسو

پیچ های دوسر رزوه انطباقی                                                                                                          صفحه 219
      

برای آلیاژ آلومینیومی 
برای چدن ها

برای فوالد

DIN 835
DIN 939
DIN 938

   M 4….M 24
   M 4….M 48
  M 3….M 48

            Le≈2.d
Le≈1/5.d

Le≈1.d

 

پیچ ها ی مغزی                                                                                                                          

پیچ تحت تنش فشاری جهت 
نگهداری مطمئن موقعیت 
قطعات نسبت به هم، مثاًل 
اهرم ها، بوش های یاتاقان، 

توپیها؛
یپچ های مغزی جهت انتقال 

توان گشتاور پیچشی،
مثاًل به عنوان اتصال محور و 

توپی مناسب نیست.

      DIN EN
       27435

     M 1/6…M 12 با دنباله پینی و سر
پیچ گوشتی خور 

با دنباله پینی سر آلنی DIN EN SIO
       4028

     M 1/6…M 24

      DIN EN
      27434

     M 1/6…..M 12 با دنباله مخروطی و سر
پیچ گوشتی خور

با دنباله مخروطی و سر 
آلنی

DIN EN ISO
       4027

     M 1/6…..M 24

      DIN EN
       24766

M 1/6….M 12 با دنباله پخ خورده و سر
پیچ گوشتی خور 

با دنباله پخ خورده و 
سر آلنی

DIN EN ISO
       4026

     M 1/6….M 24

پیچ های درپوش                                                                                                                       

گیربکس ها، پیچ های تخلیه، 
سرریز و پر کردن روغن، 
ماشین  کاری سطح نشین 

فالنچ روی بدنه 
الزم است، کاربرد با آب 

بندهای 
DIN 7603

 DIN 908
 DIN 910

M 10×1...
M 52×1/5

یقه  دار، سرشش گوش
یا آلنی
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  پیچ ها ـ نگاه کلی ــ مشخصه پیچ ها

محدوده استاندارد  استاندارد کاربرد خواص
تا....از

شکل         اجزا

پیچ های رزوه کردن)بدون براده  برداری(                                                                                    

پیچهای تحت بار کم 
در مواد با شکل دهی 

بدون برداری،مثاًل 
  DC01….DC 04،S235
فلزات غیرآهنی، کاربرد بدون 

واشر قفل

DIN  7500-1M 2……M 10،فرم های مختلف کله گی
مثاًل سرشش گوش، آلنی

پیچ های گوشواره  ای،پیچ های قالب                                                                                              

 گوشوار های حمل روی 
ماشین  ها، تجهیزات، مقدار 
بارگذاری بستگی به زاویه 

بار دارد، ماشین کاری 
سطح نشیمن فالنچ الزم است.

  DIN 580M8….M100×6یا رزوه معمولی
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DIN 202(1999-11) طبق رزوه ها- نگاه کلی
رزوه های راست گرد یک راهه )نخه(

نام رزوه پروفیل رزوه حروف 
مشخصه مثال مشخصه اندازه نامی کاربرد

رزوه متریکی
ISO - رزومه

M

DIN 14-M 08 0/3...9 mm
ساعت، صنایع ظریف 

و دقیق

DIN 13-M 30 1…68 mm عمومی )رزوه 
معمولی(

DIN 13- M 20×1 1…1000 mm عمومی )رزوه ظریف(
رزوه متریکی با 

لقی زیاد DIN 2510-M 36 12…180 mm پیچ یا بدنه کششی

رزوه داخلی 
استوانه ای 

متریکی
DIN 158- M 30×2 6…60 mm پیچ های درپوش و 

 روغن خور )گریس خور(

رزوه های 
خارجی

مخروطی 
متریکی

M DIN 158- M 30×2 مخروطی 6…60 mm
پیچ های درپوش 

و روغن خور 
)گریس خور(

رزوه لوله، 
استوانه  ای

G

DIN ISO 228- G     11ـــ    
   

2
)داخلی( 

    ـــ1 
 
6 …6 in

غیرآب بند

DIN ISO 228- G1 
 1

 
 ــ
2 )خارجی(

رزوه لوله، 
استوانه ای )رزوه 

داخلی(
RP

DIN ISO 228- RP
    ـــ 1  
  
2

   in 6… ـــ1 
16

رزوه لوله، آب بند در 
رزوه ها، برای لوله های 

رزوه دار، فیتینگ ها، 
اتصاالت لوله

DIN ISO 228- RP 

    ـــ 1 
 
8

    ـــ1 
 
8

    ـــ11     …
   

2
in

رزوه لوله، 
استوانه ای )رزوه 

خارجی(
R

DIN ISO 228- RP  

    ـــ1 
 
2

     ـــ1 
16

…6 in

DIN ISO 228- RP  

ـ 1          ــ
 
8 -1

    ـــ1 
 
8

    ـــ11     …
   

2 in
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DIN 202(1999-11) طبق رزوه ها- نگاه کلی
رزوه های راست گرد یک راهه )نخه(

نام رزوه پروفیل رزوه حروف 
مشخصه مثال مشخصه اندازه نامی کاربرد

رزوه ذوزنقه-
ISO متریکی

Tr DIN 103-Tr 40×7 8…300 mm
عمومی به صورت 
رزوه انتقال حرکت

رزوه دندانه 
اره ای

S DIN 513-sS 48×8 10…640 mm
عمومی به صورت 
رزوه انتقال حرکت

رزوه دندانه گرد Rd
DIN 20400-Rd 40×

    ـــ1 
 
6  

8…200 mm عمومی

DIN 405-Rd 40×5 10…300 mm
رزوه دندانه گرد با 
فاصله انتقال زیاد

رزوه پیچ های 
ورق

ST ISO 1478-ST 3/5 1/5…9/5 mm برای پیچ های ورق

 DIN ISO 965-1 طبق 
(1999-11)

مشخصه رزوه های چپ گرد و رزوه های چندراهه

نوع رزوه توضیح مشخصه کوتاه

رزوه چپ گرد عالمت کوتاه ”Left-Hand ) “LH( بعد از مشخصه کامل رزوه قرار می گیرد. M 30-LH
Tr 40×7- LH

رزومه 
راست گرد
چند راهه

بعد از عالمت کوتاه و قطر رزوه، گام حقیقی Ph و گام ظاهری P قرار می گیرد
M 16×Ph 3P 1,5 یا    

M 16×Ph P 1,5 
)دوراهه(

رزومه چپ گرد
چند راهه بعد از مشخصه رزوه چندراهه عالمت ”LH“ قرار می گیرد.

M 14×Ph 6 P 2-LH 
یا

M 14×Ph 6 P 2- LH 
 )سه راهه(

1 )Right- “LH” در اجزاء با رزوه- راست گرد و چپ گرد بعد از مشخصه رزوه راست گرد عالمت
( Hand) و بعد از مشخصه رزوه چپ گرد عالمت ”Left-Hand ) “LH( قرار می گیرد.

تعداد راه یا نخ در رزوه های چندراهه از فرمول زیر به دست می آید: P ) گام ظاهری( : 
Ph )تعداد راه پیچ = )گام حقیقی
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رزو ه ها طبق استاندارد کشورهای خارجی ) غیر از آلمان، انتخابی(

نام رزوه پروفیل رزوه عالمت 
کوتاه مثال مشخصه معنی کشور2(

رزوه استاندارد 
آمریکا،

 دندانه درشت 
 (Unified
 Coarse
Thread)

UNC
1__
4

  – 20 UNC-

 2A

ISO- رزوه
-UNC با
 قطر نامی

 1__
4

 inch
20 دندانه در 
اینچ ، درجه 
2A انطباق

ARG, AUS,
GBR, IND,
JPN, NOR,
PAK, SWE 

 و غیره

رزوه استاندارد 
آمریکا، دندانه ریز
 (Unified 
 Coarse
Thread)

UNF 1__
4

– 28 UNF-3A

ISO- رزوه
-UNF با
 قطر نامی

، 1__
4

 inch 
 28 دندانه در 

اینچ، درجه 
3A انطباق

ARG, AUS,
GBR, IND,
JPN, NOR,
PAK, SWE

و غیره
 

رزوه استاندارد 
آمریکا، دندانه 

خیلی ریز 
 (Unified Fine

Thread)

UNEF
1__
4

– 32 UNEF-

3A

رزوه UNEF با 
قطر نامی 

، 1__
4

  inch 
32 دندانه در 

اینچ، درجه 
3A انطباق

AUS, GBR
,IND, NOR,
PAK, SWE

 و غیره

رزوه استاندارد 
آمریکا، رزوه 

خاص، ترکیب های 
مختلف قطر به 
 (Unified گام

 Special
Thread)

UNS 1__
4

– 27 UNS

رزوه UNS با
قطر نامی

                      1__ 
4

inch 
27 دندانه در اینچ 

AUS,GBR,
NZL, USA

رزوه لوله 
استوانه ای 

برای اتصالت 
 (St مکانیکی

 Thaight Pipe
 Threads for
 Mechanical

Joints)

NPSM 1__
4

– 14 NPT

 NPSM رزوه ـ
با قطر نامی 

، 1__
4

inch
14 دندانه در 

اینچ 

USA
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رزو ه ها طبق استاندارد کشورهای خارجی ) غیر از آلمان، انتخابی(

نام رزوه پروفیل رزوه عالمت 
کوتاه مثال مشخصه معنی کشور2(

رزوه استاندارد 
آمریکا مخروطی 
 (American
 Standard

 Taper-Pipe
Thread)

NPT        – 18 NPT

رزوه ـ NPT با 
قطر نامی

، 1__
4

  inch 
در  دندانه   18

اینچ

BRA, FRA,
USA  و غیره

رزوه استاندارد 
آمریکا، مخروطی، 

دندانه ریز
 (American 
 Standard

 Taper-Pipe
Thread Fine)

NPTF
      – 14 NPTF 

(dryseal)

 NPTF رزوه ـ
با قطر نامی 
،       inch

14 دندانه در 
اینچ، )آب بند 

خشک(

BRA, USA

رزوه استاندارد 
آمریکا، دندانه 

ذوزنقه ای 
h=0.5. P Acme  1     – 4 Acome-2G

 Acme رزوه ـ
با قطر نامی 

 4،       inch

دندانه در اینچ،
 درجه انطباق 

2G

AUS,GBR,
NZL,USA

 رزوه استاندارد 
آمریکا، دندانه 

ذوزنقه ای 
h=0.3. P Stub-

Acme
      – 20 Stub-

Acome

Stub- رزوه
Acme با

 قطر نامی 
،       inch

20 دندانه در 
اینچ 

USA

1 )Kaufmann,Manfred:”Wegweiser zu den Gewindenomr-  طبق
men,vershiedener Lander”.DIN, 2000

2 ) )DIN EN ISO 3166-1( 1998-04 کد سه حرفی کشورها ، طبق

3__
8

1__
4

1__
4

1__
43__

4

1__
4

1__
2
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رزوه هاي معمولي و دندانه ریز متریک

DIN 13-19 (1999-11) طبق رزوه ISO متریک برای کاربرد عمومی، پروفیل نامی
قطر نامی رزوه

گام
عمق رزوه خارجی
عمق رزوه داخلی

شعاع پای رزوه پیچ
قطر جناح

قطر داخلی پیچ
قطر داخلی مهره

قطر مته
زاویه جناح رزوه

سطح مقطع تنش

d= D
P
H3 = 0/6134.P
H1 = 0/5413.P
D= 0/1443 . P
d2=D2=d-0/6495 .P
d3=D2=d-0/6495 .P
D1=d-1/2269 .P
    R = d – P
60ْ
 

 DIN 13-1 (1999-11) طبق                                              )mm اندازه نامی رزوه معمولی سری 1  ) اندازه ها به

مشخصه 
رزوه
d=D

P گام

قطر 
جناح

d2=D2

قطر داخلی عمق رزوه
شعاع  پای 
دندانه پیچ

R

سطح 
مقطع 
Sتنش
mm2

قطر 
مته 

داخل 
مهره

اندازه 
چارخور

رزوه 
خارجی 

d2

رزوه داخلی 
D1

رزوه 
خارجی 

h3

رزوه 
داخلی 

H1

M  1
M  1/2
M  1/6

0/25
0/25
0/35

0/84
1/04
1/38

0/69
0/89
1/17

0/73
0/93
1/22

0/15
0/15
0/22

0/14
0/14
0/19

0/04
0/94
0/05

0/49
0/73
1/27

0/75
0/95
1/25

-
-

3/2

M  2
M  2/5
M  3

0/4
0/45
0/5

1/74
2/21
2/68

1,51
1/95
2/39

1/57
2/01
2/46

0/25
0/28
0/31

0/22
0/24
0/27

0/06
0/07
0/07

2/07
3/39
5/03

1/6
2/05
2/5

4
5

5/5

M  4
M  5
M  6

0/7
0/8
1

3/55
4/48
5/35

3/14
4/02
4/77

3/24
4/13
4/92

0/43
0/49
061

0/38
0/43
0/54

0/10
0/12
0/14

8/87
13/2
20/1

3/3
4/2
5/0

7
8

10

M  8
M  10
M  12

1/25
1/5
1/75

7/19
9/03
10/86

6/47
8/16
9/85

6/65
8/38

10/11

0/77
0/92
1/07

0/68
0/81
0/95

0/18
0/22
0/25

36/6
58/0
84/3

6/8
8/5

10/2

13
16
18

M  16
M  20
M  24

2
2/5
3

14/70
18/38
22/05

13/55
16/93
20/32

13/84
17/29
20/75

1/23
1/53
1/84

1/08
1/35
1/62

0/29
0/36
0/43

157
245
353

14
17/5
21

24
30
36

M  30
M  36
M  42

3/5
4

4/5

27/73
33/40
39/08

25/71
31/09
36/48

26/21
31/67
37/13

2/15
2/45
2/76

1/89
2/17
2/44

0/51
0/58
0/65

561
817
1121

26/5
32

37/5

46
55
65

M  48
M  56
M  64

5
5/5
6

44/75
52/43
60/10

41/87
49/25
56/64

42/59
50/05
57/51

3/07
3/37
3/68

2/71
2/98
3/25

0/72
0/79
0/87

1473
2030
2676

43
50/5
58

75
85
95

( )d dS π +
= ×

2

2 3

4 2
2 23
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DIN 13-10 )1999-11(                                                                )mm نامی رزوه معمولی سری 1  ) اندازه ها به

 مشخصه
 رزوه

P × d

قطر 
جناح

d2=D2

 مشخصه قطر داخلی
 رزوه

P × d

قطر 
جناح

d2=D2

 مشخصه قطر داخلی
 رزوه

P × d

قطر 
جناح

d2=D2

قطر داخلی

پیچ  
  d3

مهره 
D1

پیچ  
  d3

مهره 
D1

پیچ  
  d3

مهره 
D1

M 2×0/25
M 3×0/25
M 4×0/2

1/84
2/84
3/87

1/69
2/69
3/76

1/73
2/73
3/78

M 
10×0/25
M 10× 
0/ 5
M 10× 1

9/84
9/68
9/35

9/69
9/39
8/77

9/73
9,46
8/92

M 24× 2
M 30× 
0/ 5
M 30× 2

22/70
29/03
28/70

21/55
28/16
27/55

21/85
28/38
27/84

M 4×0/35
M 
5×0/25
M 5×0/5

3/77
4/84
468

3/57
4/69
4/39

3,62
4/73
4/46

M 12× 
0/35
M 12× 
0/ 5
M 12× 1

11/77
11/68
11/35

11/57
11/39
10/77

11/62
11/46
10/92

M 12× 1/5
M 12× 2
M 12× 1/5

35/03
34/70
41/03

34/16
33/55
40/16

34/38
33/84
40/38

M 6×0/25
M 6×0/ 5
M 6×0/75

5/84
4/68
5/51

5/69
5/39
5/08

5/73
5/46
5/19

M 16× 
0/5
M 16× 1
M 16× 
1/5

15/68
15/35
15/03

15/39
14/77
14/16

15/46
14/92
14/38

M 16× 2
M 16× 1/5
M 16× 2

40/70
47/03
46/70

39/55
46/16
45/55

39/84
46/38
45/84

M 8×0/25
M 8×0/ 5
M 8×1

7/84
7/68
7/35

7/69
7/39
6/77

7/73
7/46
6/92

M 20× 1
M 20× 
1/ 5
M 20× 
1/5

19/35
19/03
23/03

18/77
18/16
22/16

18/92
18/38
22/38

M 20× 1/5
M 20× 2
M 20× 2

55/03
54/70
62/70

54/16
53/55
61/55

54/38
53/84
61/84

)M14 – M9 – M 7 1ـ سری 2 و سری 3  شامل اندازه های میانی هم هست ) مثال
                     (DIN 336 )2003-07 2ـ طبق

 (DIN ISO 272 )1979-10 3ـ طبق
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رزوه هاي مخروطي متریک

DIN 1-158 )1997-06) طبق
رزوه های خارجی ) پیچ( مخروطی متریک با

رزوه های داخلی ) مهره( مربوطه ) طرح معمولی (

قطر جناح
قطر داخلی

عمق ) ارتفاع(
عمق رزوه ) ارتفاع(
شعاع پای رزوه پیچ

اندازه های رزوه خارجی
d2=d-0/650 .P
d3=d-1/23 .P
H1=0/866 . P
H3=0/613 .P
R= 0/144 . P

مشخصه رزوه
d × P

طول رزوه
L 1

عمق رزوه
h3 ma×.

قطر داخلی عمق رزوه
فاصله 

b
d’ d’2 d’3فاصله

a
)d=D2 )d2=D23 d3

M 5 keg4( 5 0/52 2 5 4/48 4/02 2/8 5/05 4/5 4/07

M 6 keg

5/5 0/66 2/5

6 5/35 4/77

3/5

6/06 5/4 4/84

M 8 ×1 keg 8 7/35 6/77 8/06 7/4 6/84

M 10 × keg 10 9/35 8/77 10/06 9/4 8/84

M 12 ×1 keg 12 11/35 10/77 12/06 11/4 10/84

M 10 ×1 keg
7 0/82 3

10 9/19 8/47
5

10/13 9/3 8/59

M 12 ×1 keg 12 11/19 10/47 12/13 11/3 10/59

M 12 ×1 keg

8/5 0/98 3/5

12 11/03 10/16

6/5

12/19 11/2 10/35

M 14 ×1 keg 14 13/03 12/16 14/19 13/2 12/35

M 16 ×1 keg 16 15/03 14/16 16/19 15/2 14/35

M 18 ×1 keg 18 17/03 16/16 18/19 17/2 16/35

M 20 ×1 keg 20 19/03 18/16 20/19 19/2 18/35

M 22 ×1 keg 22 21/03 20/16 22/19 21/2 20/35

M 24 ×1 keg 24 23/03 22/16 24/19 23/2 22/35

M 26×1 keg 26 25/03 24/16 26/19 25/2 24/35
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رزوه هاي مخروطي متریک

DIN 1-158 )1997-06) طبق
رزوه های خارجی ) پیچ( مخروطی متریک با

رزوه های داخلی ) مهره( مربوطه ) طرح معمولی ( 1(

M 30 ×1 keg

10/5 1/01 4/5

30 29/03 28/16

8

30/19 29/2 28/35

M 36 ×1 keg 36 35/03 34/16 36/22 35/2 34/35

M 38 ×1 keg 38 37/03 36/16 38/22 37/2 36/38

M 42 ×1 keg 42 41/03 40/16 42/22 41/2 40/38

M 45 ×1 keg 45 44/03 43/16 45/22 44/2 43/38

M 48 ×1 keg 48 47/03 46/16 48/22 47/2 46/38

M 52 ×1 keg 52 51/03 50/16 52/22 51/2 50/38

M 27 ×1 keg

12 1/32 5

27 25/70 24/5

9

27/25 25/9 24/80

M 30×1 keg 30 28/70 27/55 30/25 28/9 27/80

M 33 ×1 keg 33 31/70 30/55 33/25 31/9 30/80

M 36 ×1 keg

13 1/34 6

36 34/70 33/55

10

36/25 34/9 33/80

M 39 ×1 keg 39 37/70 36/55 39/25 37/9 36/80

M 42 ×1 keg 42 40/70 39/55 42/25 40/9 39/80

M 45 ×1 keg 45 43/70 42/55 45/25 43/9 42/80

M 48 ×1 keg 48 46/70 45/55 48/25 46/9 45/80

M 52 ×1 keg 52 54/70 49/55 52/25 50/9 49/80

M 56 ×1 keg 56 54/70 53/55 56/25 54/9 53/80

M 60 ×1 keg 60 58/70 57/55 60/25 58/9 57/80

رزوه خارجی مخروطی متریک، P=2mm, d=3mm : ) مخروطی ( DIN 158-M 30×2 keg رزوه طرح 
معمولی

بزرگ ( 1 نامی  قطرهای  برای  گریس خور(  روغن خور،  درپوش،  پیچ های  مثاًل   ( آب بند  خود  اتصاالت  برای 
استفاده از مواد آب بند رزوه توصیه می شود.

D  قطر خارجی رزوه داخلی ) مهره (               ( 2
 D2 )3  قطر جناح رزوه داخلی                                                     	( 

4 )Kegel = Cone   4( مخروط

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


118

رزو ه های دندانه ذوزنقه ای واره ای

DIN 103-1 )1977-04( طبق رزوه  های دندانه ذوزنقه ای ISO متریک

قطر نامی D

گام رزوه های تک راهه و گام P

ظاهری رزوه هی چندراهه

گام حقیقی رزوه های چندراهه Ph

تعداد راه یا نخ N=Ph:P

قطر داخلی رزوه خارجی d3=d-)P+2 / ac(

قطر خارجی رزوه داخلی D4=d+2 / ac

قطر داخلی رزوه داخلی D1=d-p

قطر جناح d2=D2=d-0/5 /P

عمق رزوه H3=H4=0/5 /p + ac

اندازه
mmبه P برای گام های هم پوشانی جناح ها H1=0/5 /P

1/5 2/5 6/12 14/44 لقی سر رزوه ac

ac 0/15 0/25 0/5 1 شعاع لبه های رزوه R2 , R1

R1 0/075 0/125 0/25 0/5 عرض پای دندانه b=0/366 /P – 0/54/ ac

R2 0/15 0/25 0/5 1 زاویه جناح دندانه 30◦

mm اندازه رزوه  به mm اندازه رزوه  به

 مشخصه
رزوه

d × P

 قطر
جناح

d2=D2

 پیچ
d3

مهره
 D1

 قطر
 خارجی

D4

 عمق
رزوه

h1=H1

عرض 
پای 
دندانه

b

مشخصه رزوه
d × P

 قطر
جناح

d2=D2

 پیچ
d3

مهره
 D1

 قطر
 خارجی

D4

 عمق
رزوه

h1=H1

عرض 
پای 
دندانه

b

Tr 1 ×  2
Tr 12×  3

9
10/5

7/5
8/5

8
9

10/5
12/5

1/25
1/75

0/60
0/96

Tr 40 ×  7
Tr 44 ×  7

36/5
40/5

32
36

33
37

41
45

4
4

2/29
2/29

Tr 16×  4
Tr 20×  4

14
18

11/5
15/5

12
16

16/5
20/5

2/25
2/25

1/33
1/33

Tr 48 ×  8
Tr 52 ×  8

44
48

39
43

40
44

49
53

4/5
4/5

2/66
2/66

Tr 24×  5
Tr 28×  5

21/5
25/5

18/5
22/5

19
23

24/5
28/5

2/75
2/75

1/70
1/70

Tr 60 ×  9
Tr 70 ×10

55/5
65

50
59

51
60

61
71

5
5/5

3/02
3/39

Tr 32×  6
Tr 36 × 3

29
34/5

25
32/5

26
33

33
36/5

3/5
2/0

1/93
0/83

Tr 80 × 10
Tr 90 × 12

75
84

69
77

70
78

81
91

5/5
6/5

3/39
4/12

Tr 3 ×  6
Tr36 ×10

33
31

29
25

20
26

37
37

3/5
5/5

1/93
3/39

T 100×12
Tr 140×14

94
124

87
124

88
128

101
142

6/5
8

4/12
4/58
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DIN 513 )1985-04( طبق رزوه  های اره ای متریک

اندازه نام رزوه D=P

گام P

قطر داخلی رزوه خارجی d3= d-1/736 .P

قطر داخلی رزوه داخلی D1=d- 1/5 .P

قطر جناح رزوه خارجی d2=d-0/75 .P

قطر جناح رزوه داخلی D2=d-0/75 .P

لقی محوری a=0/1 . 

عمقی رزوه خارجی h3=0/8878 .p 

عمق رزوه داخلی H1=0/75 .P

شعاع پای رزوه پیچ R= 0/124 . P

عرض سر دندانه رزوه خارجی W= 0/264 .P

زاویه جناح 33◦

 مشخصه
رزوه

d × P

رزوه خارجی رزوه داخلی
قطر 
جناح
d2

مشخصه رزوه
d × P

رزوه خارجی رزوه داخلی

قطر جناح
d2

قطر 
داخلی

d3

عمق 
رزوه
h3

قطر 
داخلی

D1

عمق 
رزوه
H1

قطر 
داخلی

d3

عمق 
رزوه
h3

قطر 
داخلی

D1

عمق 
رزوه
H1

S12×3
S16 ×4

6/79
9/06

2/60
3/47

7/5
10/0

2/25
3/00

9/75
13/00

S 44×  7
S 48×  8

31/58
34/12

6/07
6/94

33/5
36

5/25
6/00

38/75
42/00

S20×  4
S24×  5

13/06
15/32

3/47
4/34

14/0
16/5

3/00
3/75

17/00
20/25

S 52×  8
S 60×  9

38/11
44/38

6/94
7/81

40
46/5

6/00
6/75

46/00
53/25

S 28× 5
S 3 ×  6

19/32
21/58

4/34
5/21

20/5
23/0

3/75
4/50

24/25
27/50

S 70×10
S 8 ×10

52/64
62/64

8/68
8/68

55
65

7/50
7/50

62/50
72/50

S36×6
S 40× 7

25/59
27/85

5/21
6/07

27/0
29/5

4/50
5/25

31/50
34/75

S 90×12
S100 ×12

69/17
79/17

10/41
10/41

72
82

9/00
9/00

81/00
91/00
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نیروهای اولیه و گشتاور بستن پیچ 

محاسبه اتصاالت پیچی

 نمودار نیروهای اعمالی

FV نیروی گیرنده اولیه

FB نیروی کاری

FK نیروی گیرنده اجزا

FS نیروی کلی پیچ

fs افزایش طول پیچ

fT کاهش طول اجزا

مقادیر حدودی انتخاب پیچ های تنه دار

بارگذاری kNبه FB1 نیروی کاری هر پیچ  

 استاتیکی
دینامیکی

5/2
6/1

4
5/2

3/6
4

10
3/6

16
10

25
16

40
25

63
40

کام
تح

 اس
جه

در

4/8 , 
5/6
5/8 , 
6/8
8/8

10/9
12/9

M6
M5
M5
M4
M4

M8
M6
M6
M5
M5

M10
M8
M8
M6
M5

M12
M10
M8
M8
M8

M16
M12
M10
M10
M8

M20
M16
M16
M12
M10

 M24
M20
M16
M16
M12

M30
M24
M20
M16
M16

1( برای پیچ های کششی اولین پله بعدی نیروی کاری را انتخاب کنید/

نیروهای اولیه )پیش نیرو( و گشتاور بستن

رزوه 3F(

پیچ های تنه دار پیچ های کششی

1AS
(

به
mm2

نیروی اولیه
Fv به kN

گشتاور بستن
MA به N/m AT

به
mm2

نیروی اولیه
Fv به kN

گشتاور بستن
MA به N/m

)4μ ضریب اصطکاک کل )4μ ضریب اصطکاک کل

0/08 0/12 0/14 0/08 0/12 0/14 0/08 0/12 0/14 0/08 0/12 0/14

M8
8/8
10/9
12/9

36/6
18/6
27/1
31/9

17/2
25/2
29/5

16/5
24/2
28/3

17/9
26/2
30/7

23/1
34

39/6

25/3
37/2
43/6

26/6
12/9
19

22/2

11/8
17/3
20/2

11/2
16/4
19/2

13/6
20

23/4

17/6
25/8
30/2

19/2
28/2
33

M8×1
8/8
10/9
12/9

39/2
20/3
29/7
34/8

18/8
27/7
32/4

18/1
26/6
31/1

18/8
27/7
32/4

24/8
36/4
42/6

27/3
40/1
47/1

29/2
14/6
21/5
25/1

13/4
19/6
23

12/7
18/7
21/9

13/6
20

23/4

17/6
25/8
30/2

19/2
28/2
33

M10
8/8
10/9
12/9

58/0
29/5
43/3
50/7

27/3
40/2
47

26/2
38/5

45

36
53
61

46
68
80

51
75
88

42/4
20/7
30/4
35/6

18/9
27/7
32/4

17/9
26/4
30/8

25
37
43

32
47
55

35
51
60

M10×1,25
8/8
10/9
12/9

61/2
31/5
46/5
54/4

29/4
43/2
50/6

28/3
41/5
48/6

37
55
64

49
72
84

54
80
93

45/6
22/7
33/5
39/2

20/9
30/6
35/9

19/9
29/2
34/4

27
40
46

35
51
60

38
56
65
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رزوه 3F(

1AS
(

به
mm2

پیچ های تنه دار پیچ های کششی

نیروی اولیه
Fv به kN

گشتاور بستن
MA به N/m

AT
به

mm2

نیروی اولیه
Fv به kN

گشتاور بستن
MA به N/m

)4μ ضریب اصطکاک کل )4μ ضریب اصطکاک کل

0/08 0/12 0/14 0/08 0/12 0/14 0/08 0/12 0/14 0/08 0/12 0/14

M12
8/8
10/9
12/9

84/3
43
63

73/9

39/9
58/5
68/5

38/3
56/2
65/8

61
90
105

80
117
137

87
128
15/

61/7
30/3
44/6
52/1

27/6
40/6
47/7

26/3
38/6
45/2

43
63
74

55
81
95

60
88
103

M12×1/5
8/8
10/9
12/9

88.1
48.2
70.8
82.7

45
66

72.3

43.2
63.5
74.3

65
96
112

87
128
150

96
141
165

65.8
35
52
61

32.6
47.8
56

31
45.7
53.4

48
71
83

63
93
108

69
102
119

M16
8/8
10/9
12/9

157
81
119
140

75.3
111
130

72.4
106
124

147
216
253

194
285
333

214
314
367

117
58.4
85.8
100

53.4
78.5
91.8

51
74.8
87.5

106
156
182

137
202
236

150
221
258

M16×1/5
8/8
10/9
12/9

167
88
129
151

82.2
121
141

79.2
116
136

154
227
265

207
304
355

229
336
394

128
65.5
96.2
113

60.2
88.4
104

57.4
84.5

99

115
169
197

151
222
260

166
244
285

M20
8/8
10/9
12/9

245
131
186
218

121
173
202

117
166
194

297
423
495

391
557
653

430
615
720

182
92

134
157

86
123
144

82
117
137

215
306
358

278
395
462

304
432
505

M20×1/5
8/8
10/9
12/9

272
149
212
247

138
200
231

134
190
225

320
455
533

433
618
721

482
685
802

210
113
160
188

104
148
173

100
142
166

242
345
402

322
460
540

355
508
594

M24
8/8
10/9
12/9

353
188
268
313

175
250
291

168
238
280

512
730
855

675
960
125

743
1060
1240

262
136
193
225

124
177
207

118
168
196

370
527
617

480
682
800

523
745
871

M24×2
8/8
10/9
12/9

384
210
300
350

196
280
327

189
268
315

545
776
908

735
1046
1224

816
1160
1360

295
158
224
263

145
207
242

139
198
230

410
582
682

543
775
905

600
852
998

در مونتاژ با گشتاور بستن MA تنش تسلیم جنس پیچ تا حدود 90% استفاده می شود.
   1( مقطع تنش                                             μ=0.08 )4 :پیچ ها با روغنکاری شده اند.

2( مقطع ته پیچ )قسمت الغر(                         μ=0.12 :پیچ ها روغنکاری جزئی شده اند.
3( درجه استحکام پیچ                                   μ=0.14 :پیچ ها با مواد مصنوعی خیلی ریز و پودری قفل و ضامن شده اند.
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استانداردهای قفل پیچ

قفل پیچ ها

در اتصاالت با ابعاد بزرگ و نیز قابل اعتماد از نظر مونتاژ 
از  گیرنده  نیروهای  نیست.  پیچ ها  قفل  به  نیازی  معموالً 
جابه جایی یا شل شدن قطعات پیچ شده به هم توسط پیچ 
و مهره،  جلوگیری می کند. با این همه، در عمل به دالیل زیر 

نیروهای گیرنده دچار آسیب شده و کم اثر می شوند:
 شل و لق شدن اتصاالت پیچی در نتیجه تنش سطحی 
)لهیدگی( و تغییر شکل پالستیکی و کاهش نیروهای اولیه 

اتصاالت پیچی.
چاره: سطوح نشیمن بزرگ، زبری سطح کمتر )صافی سطح 
اولیه  )نیروی  محکم  خیلی  پیچ های  از  استفاده  باالتر(، 

بزرگ تر(.
 باز شدن اتصاالت پیچی: بارهای دینامیکی عمود بر محور 

پیچ ها باعث باز شدن خودکار و کامل می شود.
چاره: استفاده از اجزاء قفل، برحسب عملکرد به سه گروه 

تقسیم می شوند:
اجزای قفل غیرمؤثر )مانند واشر فنری و واشر دندانه دار(.

اجزای قفل مانع دمونتاژ و افتادن؛ اتصاالت ممکن است باز و 
شل شوند ولی از هم جدا نمی شوند )مانند اشپیل(.

با  پیچ های  و  چسب ها  )مثالً  مانع شل شدن  قفل  اجزای 
دندانه مانع(. مهره ها یا پیچ ها نمی توانند شل شوند )بهترین 

نوع قفل(.

آزمایش ویبره DIN 65151 اجزاء قفل مختلف
عرضی  بارگذاری  تحت  پیچی  اتصاالت  قفل  رفتار 

می شوند. آزمایش   ISO4014-M10 پیچ های 

نگاه کلی به قفل پیچ ها

اتصال اجزای قفل استاندارد نوع، خواص

فنری

واشر تخت فنری
واشر فنری

واشر برجسته دندانه دار
واشر برجسته شیاردار

منسوخ
منسوخ
منسوخ
منسوخ

غیر مؤثر
غیر مؤثر
غیر مؤثر
غیر مؤثر

قفل شکلی
 ورق قفل

مهره تاجی با پین اشپیل )دو سر پرچ(
قفل سیمی

منسوخ
DIN 935-1+2

ــ

قفل مانع دمونتاژ
قفل مانع دمونتاژ
قفل مانع دمونتاژ

 قفل نیرویی
)گیرنده(

مهره قفلی )مهره جفت( ــ غیر مؤثر، امکان شل شدن

 پیچ ها و مهره ها با پوشش پلی آمیدی
گیرنده

DIN 267-28
ISO 2320

قفل مانع دمونتاژ

حلقه های لبه مانع، پیچ های با دندانه ریز، 

مواد چسبی میکرو، چسب مایع: بهرتین 

قفل مانع باز شدن

مهره تاجی، قفل سیمی، خار وارشی: 

قفل های مانع دمونتاژ و افتادن 

)پوشش های پلی آمیدی(

وارش تخت فرنی، وارش فرنی، وارش 

برجسته شیاردار، مهره تاجی: اجزا قفل 

غیر مؤثر
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اتصال اجزای قفل استاندارد نوع، خواص

مانع
)نیرویی و فرمی(

پیچ های با دندانه زیر کله گی ــ  قفل مانع شل شدن، برای قطعات
سخت شده مناسب نیست

حلقه لبه مانع،
واشر لبه مانع،

جفت واشر خود قفل

ــ
ــ

 قفل مانع شل شدن، برای قطعات
سخت مناسب نیست.
قفل مانع شل شدن

قفل جنسی

 چسب های میکرو )مواد مصنوعی(
در رزوه ها

DIN 267-27  قفل مانع شل شدن،
 اتصال آب بند، محدوده دما

150˚C-50˚C

چسب مایع ــ قفل مانع شل شدن
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انواع تسمه های گوه ای شکل

تسمه های گوه ای شکل )7ـ شکل(، تسمه های دندانه دار)سنکرون(

شکل ساختمان

خواص، مثال های کاربردی

محدوده 
توان

محدوده 
سرعت

محدوده ابعاد

مشخصه
استاندارد

mm 2 بهLmm 1 بهh

Pmax به 
)3 kW

Vmax به 

m/sاستاندارد برای پولی های

باال،  پاره کننده  بارهای  برای 
توانایی انتقال مطمئن، ماشین های 
ساختمانی، ماشین های کشاورزی، 
ماشین سازی  نقاله،  سیستم های 

عمومی

6530

تسمه های گوه ای شکل معمولی25...190004...185

DIN 2215, ISO 4184

DIN 2217. ISO 4183

عرض  در  توان،  خوب  انتقال 
دوبرابر  توان  دارای  یکسان 
گوه ای ـ  تسمه های  مانند 
سیستم های  معمولی؛  شکل 
جعبه دنده، ماشین های ـ چوب، 

مبرد ـ  ابزار، 

7040

تسمه های گوه ای شکل باریک18...125008...630

DIN 7753, ISO 4184

DIN 2211. ISO 4183

کوچک  قطر  کم،  طول  تغییر 
حرارتی  پایداری  پولی ها، 
C˚80+؛  تا   -30˚C از  باال 
خودروسواری،  دینام  محرکه 
جعبه دنده،  سیستم های 
مبرد ماشین های  پمپ ها، 

7050

تسمه های گوه ای شکل جناح باز25...31504...800

DIN 2215, DIN 7753

DIN 2211. DIN 2217

عدم حساسیت به ارتعاش و ضربه؛ 
عدم پیچش تسمه های تکی در 
پولی، توزیع کامالً یکنواخت نیرو، 
بارهای پاره کننده باال، برای فواصل 
بزرگ محورها؛ ماشین های کاغذ

6530

تسمه های گوه ای شکل 26...1500010...1250
یکپارچه )تسمه های قدرتی(

DIN 2211. DIN 2217
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امکان نسبت انتقال بزرگ، 
دوران کم لرزش؛ محرکه 

دینام خودروسواری، سیستم 
محرکه کمپرسور در 

تأسیسات تبرید، ماشین های 
کوچک

2060

تسمه های گوه ای شکل پره ای17...150003...600

DIN 7867

DIN 7867

مقاومت عرضی خوب، 
تطابق پروفیل خوب، بارهای 

پاره کننده خیلی باال، قابل 
انعطاف؛ جعبه دنده های 
با سرعت قابل تنظیم؛ 

ماشین های ابزار، نساجی، 
ماشین سازی عمومی

8530

تسمه های گوه ای شکل پهن18...25006...468

DIN 7719

DIN 7719

انتقال خوب برای موتورهای 
با چند پولی و جهت گردش 

متغیر؛ 10% بازده کمتر 
از تسمه های معمولی؛ 
ماشین های کشاورزی، 

ماشین های نساجی، 
ماشین سازی عمومی 

2030

دوبل 25...690010...2000 شکل  گوه ای  تسمه های 
گوش( شش  )تسمه های 

DIN 7722, ISO 5289

DIN 2217

بازده ηmax≥0,98، حرکت 
سنکرون و بدون لغزش، 

نیروی کششی اولیه کمتر و 
در نتیجه اعمال بار کمتر به 

یاتاقان ها، سیستم های محرکه 
ظریف و دقیق و ماشین های 
اداری، در خودروهای باری، 

سیستم محرکه اسپیندل
CNC

0/5...90040...80

تسمه های دندانه دار5,0...36200,7...100

DIN 7721, ISO 5296

DIN ISO 5294

1ـ ارتفاع تسمه )صفحات 255، 256(                 2ـ طول تسمه                  3ـ توان قابل انتقال توسط هر تسمه
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سطوح کیفیت روغن های بنزینی در API بر اساس تکنولوژی ساخت

SN

در  بهتر  مقاومت  دارای  تا سال 2015،  کلیه خودروهای مدرن  در  کاربرد  بازار مصرف، سال 2010  به  عرضه 
برابر اکسیداسیون، پوشش دهی بیشتر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن 
نظر  از  مالحظه  قابل  صرفه جویی  موتور  روغن  این  سبک  گریدهای  است.  یافته  بهبود  پایین  دمای  در  موتور 
کیفیت حفظ انرژی هستند. ILSAC دارای استاندارد SNی در مصرف سوخت فراهم می آورد. برخی روغن های 

انجین 650 با حجم  )CC~4000CC( مناسب خودروها و موتور سیکلت هایی 

SM

عرضه به بازار مصرف، سال 2005 کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال 2010، دارای خاصیت پایداری خوب 
در برابر اکسیداسیون و سایش، محافظت بهتر در مقابل رسوب گذاری بر روی قطعات و کارایی بهتر روغن در دمای 

پایین. گریدهای سبک این روغن صرفه جویی قابل مالحظه ای را در مصرف سوخت فراهم می آورند.
)CC~2800CC( مناسب خودروها و موتور سیکلت هایی با حجم انجین650

SL
در موتورهای بنزینی SAE برای آزمون درجه گرانروی API برای مصرف در خودروهای سال 2004 و قدیمی تر 

و طبق خط مش و قابلیت های مورد انتظار مدرن.
)CC~4000CC( مناسب خودروها و موتور سیکلت هایی با حجم انجین موتورسیکلت های 6500

SJ.برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال 2001 و قدیمی تر
)CC~2000CC( مناسب خودروها و موتور سیکلت هایی با حجم انجین 450

SH.برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال 1996 و قدیمی تر
)CC~450CC( منسوخ شده و مناسب موتور سیکلت های دارای فیلترهای کاغذی از 200

SGبرای مصرف در خودروهای سال 1993 و قدیمی تر، نسبت به SF .دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی
)CC~2000CC( منسوخ شده و مناسب خودروها و موتور سیکلت های دارای فیلتر کاغذی از 160

SF
اما دارای مواد ضداکسیداسیون و ضد سائیدگی بیشتر برای مصرف در خودروهای طراحی سال 1993 و قدیمی تر. 

SE مشابه
)CC~2000CC( منسوخ شده و مناسب موتور سیکلت های دارای فیلترهای فلزی از 50

SE
دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال 1979 ساخته شده اند، توصیه نمی 

شود. SD مشابه
)منسوخ شده و توصیه نمی شود(

SD
 SC .دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی، استفاده در خودروهای طراحی سال 1971 به بعد توصیه نمی شود

نسبت به
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SCSB.مواد ضدرنگ و ساییدگی + پاک کنندگی، استفاده در خودروهای طراحی سال 1967 به بعد توصیه نمی شود +
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SBSA .مواد ضدخوردگی و ضداکسیداسیون، استفاده در خودروهای طراحی سال 1963 به بعد توصیه نمی شود +
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(

SA.روغن پایه بدون مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال 1930 ساخته شده اند، توصیه نمی شود
)منسوخ شده و اصاًل توصیه نمی شود(
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API طبقه بندی روغن جعبه دنده براساس کیفیت

API ماهیت و مورد مصرف آنطبقه بندی

GL -1روغن معدنی خالص )پایه( که در خودروها کاربرد دارد

GL -2 روغن دنده که روغن حیوانی یا گیاهی به آن اضافه می شود و دارای ماده افزودنی
ضدساییدگی کاربرد آن در دنده های فرسوده می باشد.

GL -3 دارای مقداری ماده افزودنی کاهش دهنده اثرات فشار کاربرد آن در وسایل حمل و نقل
دستی و دنده فرمان 

GL -4مواد افزودنی مناسب دنده ها و کاربرد آن در جعبه دنده های بسیاری از خودروها

GL-5مواد افزودنی مناسب دنده ها و کاربرد آن در دیفرانسیل ها و دنده های هیپوئید
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1API GL - روغن موتور

- API GLکیفیت:

مناسب جعبه دنده های ساده و مخروطی با توان کم یا متوسطکاربرد:

250/140/90گرید:

ظروف 1، 4، 10 و 20 لیتری و بشکه فلزی 208 لیتریبسته بندی:

استاندارددرجه گرانرویمشخصات فنی

ایرانبین المللی90140

17/833/5ASTM D- 445340  گرانروی در 100  درجه

186443/2ASTM D- 445340  گرانروی در 40 درجه

103106ASTM D- 2270195  شاخص گرانروی

200210ASTM D- 92198  نقطه اشتعال حداقل

9ASTM D- 97201-15-  نقطه ریزش حداکثر

15/5cm/g C3 0/8800/880دانسیته در ASTM D-1298197

4API GL - روغن موتور

- MIL-l- 5API GL  کیفیت:

کاربرد:
توان  با  سنگین  و  سبک  سواری  اتومبیل های  دیفرانسیل  و  جعبه دنده  مناسب 

باال و  متوسط 

140W85 ،90W85 ،250 ،140 ،90گرید:

ظروف 1، 4، 10 و 20 لیتری و بشکه فلزی 208 لیتریبسته بندی:
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استاندارددرجه گرانرویمشخصات فنی

9014090W 85 85 W
140

ایرانبین المللی

17/833/51732ASTM D- 445340  گرانروی در 100  درجه

186443/2152/9365ASTM D- 445340  گرانروی در 40 درجه

103106114114ASTM D-2270195  شاخص گرانروی

200210200200ASTM D- 92198  نقطه اشتعال حداقل

15ASTM D- 97201-18-9-15-  نقطه ریزش حداکثر

 15/5 ̊ C دانسیته در
g/cm3 برحسب

0/8800/8800/8860/886ASTM D- 1298197

5API GL - روغن موتور

- MIL-l- 5API GL کیفیت:

توان کاربرد: با  سنگین  و  سبک  سواری  اتومبیل های  دیفرانسیل  و  جعبه دنده  مناسب 
باال و  متوسط 

140W85 ،90W85 ،250 ،140 ،90گرید:

ظروف 1، 4، 10 و 20 لیتری و بشکه فلزی 208 لیتریبسته بندی:

استاندارددرجه گرانرویمشخصات فنی

90140 9 0 W
8 5

 140W
85

80 Wایرانبین المللی

1731/5119/1328/6ASTM D- 445340  گرانروی در 100  درجه

169/9332/4184/2335/264/2ASTM D- 445340  گرانروی در 40 درجه

115118117118104ASTM D- 2270195  شاخص گرانروی

200210200215180ASTM D- 92198  نقطه اشتعال حداقل

24ASTM D- 97201-15-18-12-15-  نقطه ریزش حداکثر

 15/5 ̊ C دانسیته در
g/cm3 برحسب

0/8880/8880/8880/8880/888ASTM D- 1298197
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)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
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راهنمای به کارگیری از انواع شمع های ایکم

شمع 4 پالتینشمع 2 پالتین ـ 3 پالتینشمع معمولیشمع استانداردنوع اتومبیل

رو
ود

 خ
ان

یر
ی ا

عت
صن

وه 
گر

پژو 2000
پرشیا

پژوـ 405 ـ سمند
پژو ـ206 ـ1400
پژو ـ 206ـ 1600

پیکان کاربراتور
پیکان انژکتور
پیکان پژونی

90
سوزوکی

RFC52LS

RFN58LZ

RFN58 HZ

C52LS-C62LS

RFN58LZ

RFN58LZ

FC52LS

RFC58LZK

600LS

RFC58LZK

RFC52LS

C52LS-
C62LS

RFC58L3EX

RFC42LZ2E

RFC58L3EX

RFC42LZ2E

F54
RFN52HZ3A

F54

یپا
سا

وه 
گر

پراید کاربراتور
پراید انژکتور 83 

به بعد
پراید انژکتور قبل 

از 83 
زانتیا 1600ـ 2000

رنو5
سیتروئن 5

RC52LS5
RFN52LZ
RC52LS5
RFN58LZ

C72
RFN58LZ

C52LS-
C62LS

RFC52LZK

RFC52LS

600S

C52LS3X

RFC58L3EX

RFC42LZ2E

C52LS3X

RFC42LZ2E

L65-L87
F54

L65-L87
F54
N43

RFN52HZ3A
من

 به
وه

مزدا 1600ـ2000گر
مزدا 323

RC52LS

RFC52LS

C52LS-
C62LS

F54
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راهنمای به کارگیری از انواع شمع های ایکم

شمع 4 پالتینشمع 2 پالتین ـ 3 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
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استاندارد یاتاقان
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       جدول محدوده تحمل بار بلبرینگ ها با توجه به جنس

جنس بلبرینگحداکثر بار وارد بر بلبرینگ

5 ... 15 N/mm2آلیاژ سرب-آنتی موان

7 ... 20 N/mm2برنز-پایه سرب

7 ... 25 N/mm2برنز- پایه قلع

7 ... 18 N/mm2آلیاژ آلومینیوم - آنتی موان

7 ... 20 N/mm2آلیاژ آلومینیوم - روی
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کد استاندارد رینگ و تایر

کد سرعت 

km/hr برحسب

نماد 

سرعت

100J

110K

120L

130M

140N

150O

160P

170Q

180R

190S

200T

210U

240V

270W

300Y

کدشرح

Rنوع رادیال

Bنوع بایاس باتسمه

If no letter used it is a cross- ply tyre

کدشرح

Pسواری

LTباری سبک

Cباری سبک

Tعمودی
کد باربار مجاز برحسب kg بر تایر

45080

46281

47582

48783

50084

51585

53086

54587

56088

58089

60090

61591

63092

65093

67094

69095

71096

73097

75098

77599

800100

825101

850102

875103

900104

925105

950106

975107

1000108

تایر رادیالتایر بایاس

مفهوم کدهای اصلی درج شده 
روی تایر

پهنا بر حسب 
میلیمتر درصد نسبت پهنا به ارتفاع 

185
100

ارتفاع 129=70*

Radial Construction پهنای رینگ بر 
حسب میلیمتر
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سال تولید
هفته تولید

جدول شاخص حداکثر سرعت مجاز قابل تحمل تایر

ــاعتکد ــل در س ــاعتکدکیلومتــر در ســاعتمای ــل در س ــاعتمای ــر در س کیلومت
A135L75120
A3915N87140
A41220P94150
A51625Q100160
A61930R106170
A72235S112180
A82540T118190
B3150U124200
C3760H130210
D4065V149240
E4370Z149 بیشتر از 240بیشتر از
F5080W168270
G5690(W)168 بیشتر از 270بیشتر از
J62100Y186300
K68110(Y)186 بیشتر از 300بیشتر از
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جدول حداکثر بار قابل تحمل توسط تایر خودرو سواری )در فشار باد تایر بین 1/5 تا 2/5 بار و 
حداکثر سرعت 160 کیلومتر بر ساعت(

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

6055125080992450100176480012030871400

61567257811019462101181982512131971450

62584265821047475102187485012233061500

63600272831074487103192987512334181550

64617280841102500104198490012435281600

65640290851135515105203992512536381650

666613008611685301062094950

676773078712015451072149975

6869531588123556010822051000

6971732589127958010922711030

7073833590132360011023371060

7176134591135661511124031090

7278335592138963011224701120

7380536593143365011325361150

7482737594147767011426011180

7585338795152169011526791215

7688240096156571011627561250

7790841297160973011728331285

7893742598165375011829101320

7996343799170977511929991360
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جدول تغییرات ضریب اصطکاک، سرعت، نو یا مستعمل بودن تایر و شرایط جاده

جاده یخ 
زده

 )پوشیده با 
یخ(

رگبار شدید 
ارتفاع آب 
روی جاده 

2mm

باران شدید 
ارتفاع آب 
روی جاده 

1mm

ارتفاع آب 
روی جاده 
0/2 mm

شرایط جاده 
وضعیت تایرخشک

سرعت 
خودرو 
km/h

1/0 و 
کمتر

نو0/50/550/650/85
50

مستعمل*0/250/40/51

نو0/050/30/60/8
90

مستعمل*0/050/10/20/95

نو00/20/550/75
130

مستعمل*00/10/20/9

* سائیدگی آج تایر کمتر از 106mm نباشد )حداقل مجاز سائیدگی آج تایر براساس استاندارد آلمانی(

جدول عمق آج تایر با خط ترمز )در سرعت 100 کیلومتر در ساعت(

)ABS( خودروخودرو سواری جلو محرکخودرو سنگین عقب محرک

به 11/63812348
mm

عمق آج 
تایر

خط در متر978063591661291109976
ترمز درصد165135107100218170145130100

جدول حداکثر دمای قابل تحمل مایع ترمز در شرایط مختلف

SAE J1703FM VSS 116کد استاندارد

11 .1983DOT5DOT4DOT3استاندارد

حداقل دمای نقطه جوش 205260230205
0c در حالت خشک

حداقل دمای نقطه جوش 140180155140
0c در حالت تر

180090018001500-400 c ویسکوزیته در
mm2/s
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جدول محدوده ضریب اصطکاک برای شرایط مختلف

نوع اصطکاکF ضریب اصطکاک

اصطکاک خشک1 < ... 0/1

اصطکاک ترکیبی0/1... 0/01

اصطکاک سیاالتی0/01

اصطکاک در بلبرینگ )رولبیرینگ(0/001

جدول ضریب مقاومت ایرودینامیک )درگ( در اثر نیروی باد با توجه به ساختار اتاق

160km/h120km/h80km/h40km/hCW

63277/910/5 ... 0/7

58247/20/910/5 ... 0/6

50216/30/780/4 ... 0/55

37164/60/580/3 ... 0/4

24103/00/370/2 ... 0/25

24103/00/380/23

187/82/30/290/15 ... 0/20

کامیون،کامیونت1/5 ... 0/8ــــ

موتور سیکلت0/7 ... 0/6ــــ

اتوبوس0/7 ... 0/6ــــ

اتوبوس های بلند 0/4 ... 0/3ــــ
)آکاردئونی(

kw توان درگ بر حسب
)در حالتی که سطح A =2m2 است ( 

در سرعت های مختلف

ضریب آیرودینامیکی
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NLGI جدول درجه بندی گریس با استاندارد

NLGI درجه
)DIN51818(

کاربرد
ساختار )حالت 

فیزیکی(

نفوذ پس از کار
 ISO2137
)0/1  mm(

روش کاربرد

000
00
0

روان کاری چرخ دنده ها
مایع

تقریباً مایع
بی نهایت نرم

445 ... 475
400 ... 430
355 ... 385

به کمک سیستم 
پمپ کننده مرکزی

1
2

روان کاری یاتاقان ها
خیلی نرم

نرم
310 ... 340
265 ... 295

به کمک تلمبه گریس 
یا پمپ کننده مرکزی

به کمک تلمبه گریس250 ... 220متوسطروان کاری یاتاقان ها3

به کمک تلمبه گریس205 ... 175سفتآب بندی دستگاه ها4

5
6

آب بندی دستگاه ها
خیلی سفت

بی نهایت سفت
130 ... 160
مستقیماً به صورت جامد115 ... 85

ASTM جدول دسته بندی گریس ها بر اساس استاندارد

کارایینوع سرویسگروه

LA
شاسی

دوره گریس کاری کمتر از 3200 کیلومتر 
و کاربرد در شرایط متوسط و سخت

در  پایداری  و  اکسیداسیون  پایداری 
برابر تنش، محافظت در برابر خوردگی 

و سایش

LB
شاسی

 3200km دوره گریس کاری طوالنی باالتر از
با  سخت  تا  متوسط  شرایط  در  کارکرد 

بارهای زیاد، ارتعاش و تماس با آب

پایداری در برابر اکسیداسیون و تنش، 
محافظت در برابر خوردگی و سایش 
در حضور  و  زیاد  بارهای  حتی تحت 
 120° تا   -40 کاربرد  دمای  آلودگی 

درجه سانتی گراد

GA
یاتاقان چرخ

شرایط  در  متناوب  گریس کاری  دوره 
متوسط و سخت

درجه   70° تا   -20 کارکرد  دمای 
سانتی گراد

GB
یاتاقان چرخ

کاربرد در شرایط متوسط مثل اتوبوس های 
سواری، کامیون ها در شهر و بزرگراه ها

مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، 
در  محافظت  تنش،  برابر  در  پایداری 
برابر خوردگی و سایش، دمای کارکرد 
40- تا 120 درجه سانتی گراد و در 

160°C بعضی مواقع تا

GC
یاتاقان چرخ

کاربرد متوسط تا سخت مثل )شرایط توقف 
و حرکت، یدک کشیدن و سرباالیی(

مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، 
در  محافظت  تنش،  برابر  در  پایداری 
برابر خوردگی و سایش، دمای کاربرد 
40- تا 120 درجه سانتی گراد و در 

200°C بعضی مواقع تا
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PVC EPDM IIR CR NBR BR SBR NR

5 3 3 2 2 4 2 1 قدرت ترمز

6 3 2 2 2 3 2 1 خط ترمز

4 3 4 3 2 1 2 4 مقاومت در 
برابر سایش

5 3 3 3 3 5 3 2 مقاومت در 
برابر پارگی

6 2 2 4 3 2 3 2 انعطاف پذیری 
در برابر سرما

5 1 1 2 3 3 4 4 مقاومت در 
برابر گرما

2 1 3 2 4 3 4 4
مقاومت در 

برابر تغییرات 
جوی

2 6 6 2 1 6 5 6 مقاومت در 
برابر روغن

2 1 2 2 4 3 3 3 مقاومت در 
برابر اسیدها

2 6 6 2 6 6 6 6
مقاومت در 
برابر آتش 

گرفتن

الستیک پلی بوتادین BR

الستیک پلی کرو بوتادین )کلروپرن،نئوپرن( CR

پلیمر ترکیبی اتیلن ، پروپیلن EPM

پلمیر ترکیبی از اتیلن ،پروپیلن،پلی ین EPDM

پلیمر ترکیبی از ایزوبوتیلن و دینه IIR

الستیک پلی ایزوپرن سنتیک IR

پلیمر ترکیبی اکرینولیل و بوتادین NBR

الستیک طبیعی پلی ایزوپرن NR

پلیمر ترکیبی استیرن و الستیک بوتادین SBR

پلی وینیل کلراید PVC
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نحوه خواندن مقاومت از روی رنگ بندی

انواع فیوزها

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

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

رنگ خط اول خط دوم خط سوم ضریب تولرانس
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انواع کلیدها
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انواع رله های متداول  

حالت  معمولی قطعحالت  معمولی وصل
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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 ترمز چراغ مه شکن چراغ دنده عقب
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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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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


150

عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقایسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الکتریکی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممکن است منفجر شود

3ـ ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE
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40
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05

PP

06
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07
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21

PAP

22

PAP

40

FE
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PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06
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07
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PAP

21

PAP

22

PAP

40
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01

PET

02

PE-HD

03
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04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP
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PS

07

O

20

PAP
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PAP
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PAP
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PET
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PAP
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PAP
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FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


160

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
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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
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 
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آيین نامه حفاظت عمومي

فصل اول: ساختمان
ماده 1ـ ساختمان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.

ماده 2ـ برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید 12 متر مكعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده 
به وسیله ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء 

فضای مزبور محسوب نمی شود.
ماده 3ـ کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که 

قابل شستشو باشد و تولید گرد و غبار نكند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.
در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه 
دارای شیب متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف 

کارگاه باشد.
ماده 4ـ در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی به کار می برند باید بدنۀ دیوار کارگاه تا یک متر 

و شصت سانتی متر ارتفاع  از کف زمین قابل شستشو باشد.
ماده 5  ـ عرض پلكان عمومی کارگاه باید حداقل 120 سانتی متر و پاگردهای آن متناسب با عرض 
مزبور باشد. در مورد پلكان هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلكان باید نرده محكم 

نصب شود و در مسیر پلكان نباید هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد.
ماده 6  ـ عمارت کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور 

و هوا داشته باشد.
ماده 7 ـ کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع 

می شود حتی االمكان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.

فصل دوم: روشنایی
ماده 8 ـ در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی )طبیعی یا مصنوعی( متناسب با نوع کار و محل 
تأمین شود. در صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از 

ناراحتی چشم حباب های مخصوصی نصب گردد.
ماده 9 ـ کلیه پنجره های بدنه و سقف که جهت روشنایی اتاق ها تعبیه شده و کلیه چراغ ها و 

حباب ها باید نظیف نگاه داشته شود.

فصل سوم: تهویه و حرارت
ماده 10ـ محل کار در هر کارگاه باید به طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس 
نمایند. در مورد محل های کار پوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر برحسب نوع کار 

در هر ساعت 30 الی 50 متر مكعب می باشد.
ماده 11ـ در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می شود باید 
مواد مزبور با وسایل فنی مؤثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و 

خطری برای کارگران ایجاد ننماید.
ماده 12ـ در کارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود.

ماده 13ـ در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک طرفه ای که به خارج باز شوند 
به نام درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان 
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منتهی شوند.
ماده 14ـ درهای خروجی نجات هیچ وقت نباید قفل باشد و باید به وسیلۀ عالیم و یا چراغ های 

مخصوصی از داخل مشخص باشد.
ماده 15ـ در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است:

الف( ساختمان هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می شود.
ب( تانک ها و مخازنی که بنزین و نفت و روغن و یا مواد قابل اشتعال دیگر در آنها نگهداری می شود.

ج( کوره های مرتفع و دودکش های بلند.
دارد  وجود  سریع االشتعال  یا  سریع االحتراق  مواد  یا  و  منفجره  مواد  که  نقاطی  در  16ـ  ماده 

استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.
ماده 17ـ کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه، فلكه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن 
و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امكان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای 

پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.
ماده 18ـ قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغن کاری ماشین ها باید به طور اطمینان بخشی آنها 

را متوقف ساخت.

فصل ششم: وسایل الکتریکی
ماده 19ـ وسایل و ادوات الكتریكی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به کار برده 

شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.
پریز در  به مقدار کافی  آزاد الزم است  و  ازدیاد سیم های متحرک  از  برای جلوگیری  ماده 20ـ 

محل های مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.
ماده 21ـ در نقاطی که احتمال صدمه به سیم های اتصال زمین می رود بایستی توسط وسایل 

یا وسیله مكانیكی آنها را محافظت نمود.
ماده 22ـ در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار )گازها، گرد و غبار، بخارات قابل انفجار، 
مایعات قابل اشتعال و غیره( وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز 

از تراکم بارهای الكتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

فصل هشتم: نظم و نظافت در کارگاه
ماده 23ـ جارو و نظافت کردن تا جایی که امكان دارد باید در فواصل نوبت های کار انجام شده و 

به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.
ماده 24ـ انداختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل باید به 
تعداد کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای انداختن اخالط موجود باشد. 

این ظروف باید قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی شوند.

فصل نهم: ناهارخوری
ماده 25ـ هر کارگاه که کارگران آن در همان جا غذا صرف می نمایند باید دارای محل مخصوصی 
با وسعت کافی و تعداد الزم میز و نیمكت برای عده ای که در یک موقع غذا می خورند باشد. محل 

غذاخوری باید دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.
ماده 26ـ ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

فصل دهم: وسایل استحفاظی فردی
ماده 27ـ کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار به طور رایگان در اختیار هر کارگر 
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بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف 
خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.

تبصره ـ به کارگران زن عالوه بر لباس باید سربند نیز داده شود.
ماده 28ـ به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباس کار، بر حسب نوع کار 
وسایل استحفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دستكش مخصوص و عینک و غیره که آنان را 

از آسیب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.
ماده 29ـ به کارگرانی که در مجاورت کوره های ذوب فلز و آهنگری کار می کنند باید لباس یا 
پیش بند نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می کنند عالوه بر 

وسایل فوق دستكش و کفش نسوز داده شود.
ماده 30ـ برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پله های بلند و به طور 
کلی هر محلی که امكان تعبیه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید 

به کارگران کمربند اطمینان داده شود.
ماده 31ـ لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل 
لباس کن عمومی نگاهداری و به ترتیبی شستشو شود که کارگران را از آسیب نفوذ سم مصون 

بدارد.
ماده 32ـ برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و 

کاله مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.
گردنده  قسمت های  نزدیكی  در  که  کارگرانی  نماید  مراقبت  است  مكلف  کارفرما  33ـ  ماده 
نگهداری  سربند  به وسیله  یا  و  نموده  کوتاه  را  موهای خود  می باشند،  کار  مشغول  ماشین آالت 

نمایند.
ماده 34ـ در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل 
سمباده و جوشكاری و ماشین های تراش و نظیر آن کارفرما مكلف است عینک های مخصوص 

مناسب با کار در دسترس کارگران بگذارد.
ماده 35ـ در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به 
مواد مزبور از لحاظ فنی ممكن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب 

دیگری تهیه و در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.
ماده 36ـ به کارگرانی که با اشیا و مواد برنده )از قبیل ورق های فلزی و جام های شیشه و خرده 

شیشه و غیره( کار می کنند باید دستكش های متناسب با نوع کار داده شود.
تجهیزات  و  دستگاه ها  کلیه  با  انفجار  و  اشتعال  قابل  مواد  و  گریس  روغن،  تماس  37ـ  ماده 

جوش کاری و برشكاری گاز ممنوع می باشد.
ماده 38ـ استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.

ماده 39ـ استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع است.

ماده 40ـ برای روشن نمودن مشعل جوشكاری و برشكاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.
ماده 41ـ در پایان کار و مواقعی که عملیات جوشكاری و برشكاری انجام نمی گیرد باید دستگاه ها 

از منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد.
ماده 42ـ کلیۀ محل های اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل به 

روش های ایمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمایش نشتی قرار داد.
ماده 43ـ شلنگ و اتصاالت رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی و یا هر نوع نقص 

دیگری باشد.
ماده 44ـ اتصاالت و مهره های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت 
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وجود هرگونه عیب یا نشتی، تعویض گردند.
ماده 45ـ پر کردن سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت پذیرد.

آیین نامه های  بر  اساس  و  ادواری  صورت  به  باید  گازها  انواع  و  اکسیژن  سیلندرهای  46ـ  ماده 
حفاظتی و استانداردهای ملی توسط کارفرما مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.

ماده 47ـ کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندر پرکنی مكلف 
به درج نام شیمیایی و نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر می باشند و استفاده از سیلندرهای گاز 

که نام شیمیایی و نام تجاری محتویات آن بر روی سیلندر درج نشده باشد، ممنوع است.
ماده 48ـ استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیب دیدگی یا خوردگی 

بوده و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته اند، ممنوع است.
نور  مستقیم  تابش  و  شیمیایی  فیزیكی،  صدمات  معرض  در  نباید  گاز  سیلندرهای  49ـ  ماده 

خورشید و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند.
افتادن  از  تا  قائم و مطمئن در جای خود محكم گردند  باید به طور  ماده 50 ـ سیلندرهای گاز 

احتمالی آنها جلوگیری شود.
ماده 51 ـ سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد.

ماده 52 ـ نگهداری سیلندر اکسیژن در مكان تولید گاز استیلن ممنوع می باشد.
ماده 53 ـ استفاده از اتصاالت غیر استاندارد، تبدیل ها، وسایل غیر ایمن اکیداً ممنوع است.

ماده 54 ـ جابه جایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن ممنوع می باشد.
ماده 55 ـ سیلندر گاز پر یا خالی نباید به عنوان غلتک یا تكیه گاه استفاه گردد.

ماده 56 ـ سرپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محكم قرار گیرد مگر در 
مواردی که سیلندر گاز در حال استفاده می باشد.

ماده 57 ـ به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیكی در هنگام جابه جایی انواع سیلندرهای گاز 
استفاده از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است.

ماده 58 ـ هنگامی که الزم است سیلندرها به همراه رگوالتور متصل به آن جابه جا شوند، باید پس 
از بستن شیر و قرار دادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جابه جایی آنها اقدام نمود.

ماده 59 ـ استفاده از سیلندر گاز بدون رگالتور استاندارد ممنوع است.
ماده 60 ـ گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، 

این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد.
ماده 61 ـ رنگ شلنگ ها باید مطابق با استاندارد شماره 3792 و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید 

بر اساس استاندارد شماره 712 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
ماده 62 ـ بهره برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید 

در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشكاری و برشكاری استفاده نمود.
ماده 63 ـ قرار دادن اشیا بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.

ماده 64 ـ قبل از جدا کردن رگوالتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
ماده 65 ـ سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشكاری و برشكاری قرار گیرند تا شعله، سربارۀ 

داغ و جرقه به آنها نرسد، در غیر این صورت می بایست از موانع ضد آتش استفاده نمود.
ماده 66 ـ استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الكتریكی جوشكاری قوس الكتریكی 

ممنوع است.
ماده 67 ـ در مكان هایی که گاز از طریق سیستم لوله کشی تأمین می گردد، جنس لوله ها و کلیۀ 
تجهیزات مرتبط باید متناسب با نوع گاز و ایمن باشد، استفاده از رنگ ها و عالئم هشدار دهنده 

برای مشخص شدن نوع گاز لوله کشی ها الزامی است.
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ماده 68 ـ سیلندرهای گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یكدیگر و در محل 
ایمن نگهداری شوند.

ماده 69 ـ محل نگهداری و ذخیره سازی سیلندرهای گاز می بایست ضد آتش و مجهز به سیستم 
تهویه ایمن باشد.

ماده 70 ـ استفاده از اتصاالت مسی در عملیات جوشكاری و برشكاری با گاز استیلن ممنوع است.
ماده 71 ـ هریک از لوله هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل های جوش کاری و برش کاری 

انتقال می دهد باید مجهز به یک طرفۀ فشاری باشد.
خود مسئول اجرای مقررات این آیین نامه بوده و مالک مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها 

خواهد بود.
ماده 12ـ انجام هم زمان عملیات مختلف تعمیراتی بر روی یک خودرو است.

ماده 13ـ کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه 
آموزشی معتبر باشد.

ماده 14ـ انجام کلیه عملیات تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات خودرو صرفاً توسط افراد ماهر و با 
رعایت نكات ایمنی مجاز است.

متفرقه  افراد  یا  و  مشتریان  حضور  و  تجهیزات  نصب  توقف،  محل های  تردد،  مسیر  ماده 15ـ 
می بایستی با خطوطی مشخص از یكدیگر مجزا گردد.

ماده 16ـ استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو، ابزار و سطوح کار و لباس کار 
ممنوع است.

ماده 17ـ اعمال نا ایمن، غیر مرتبط با کار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.
ماده 18ـ کلیه امور تعمیراتی بر روی سیستم های گازسوز باید عالوه بر تجهیز به وسایل حفاظت 

فردی مناسب از دستكش های ضد برودت نیز استفاده نمایند.
این  در  را  آموزش های الزم  افرادی که  توسط  باید  گازسوز  تعمیرکاران سیستم های  ماده 19ـ 

زمینه دیده باشند، انجام شود.
ماده 20ـ کلیه دستگاه های تعمیرگاهی باید دارای لوح شناسایی حاوی مشخصات فنی از طرف 

شرکت سازنده باشد.
ماده 21ـ کلیه تجهیزات، ابزارآالت و وسایل تعمیرگاهی باید در فواصل زمانی معین مورد بازبینی 

قرار گیرد.
ماده 22ـ هرگونه تغییر در تجهیزات به گونه ای که آن را از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه 

سازنده خارج نماید، ممنوع است.

فصل یازدهم : مقررات اختصاصی
الف ـ مکانیکی: 

ماده 23ـ ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزارآالت 
مستعمل، فرسوده، شكسته و معیوب ممنوع می باشد. 

ماده 72ـ برای جابه جایی و انتقال موتور ماشین، گیربكس و سایر قطعات حجیم و سنگین باید 
از وسایل مكانیكی مناسب استفاده شود.

ماده 73ـ پس از بلند کردن خودروی مورد تعمیر توسط جک، جرثقیل، باالبر و قبل از شروع، 
استفاده از خرک فلزی برای تثبیت کامل خودرو الزامی است.

ماده 74ـ به کار بردن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرک ها برای باال بردن 
خودرو ممنوع است.

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


170

ماده 75ـ دستگاه های جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باشند که ضمن تثبیت صفحه جک در 
ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری به عمل آورد.

ماده76ـ میزان بار قرار گرفته بر روی جک باید متناسب با توان جک بوده و دارای سیستمی 
باشد که در صورت اضافه بار، از عملكرد دستگاه ممانعت به عمل آورد.

ماده 77ـ دستگاه های جک ستونی باید مجهز به سیستم هشداردهنده صوتی و نوری در هنگام 
باال و پایین رفتن باشد.

ماده 78ـ فقط تعمیرکاری که در حال تعمیر خودرو می باشد حق حضور در جک ستونی را دارد 
و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنوع است.

ماده 79ـ در هنگام استفاده از جک های ستونی قرار گرفتن شخص بر روی جک و یا داخل 
خودرو ممنوع است.

صورت  به  را  خودرو  که  شود  طراحی  به گونه ای  باید  خودرو  باالبر  انواع جک های  ماده 80   ـ 
یكنواخت باال و پایین ببرد.

ماده 81  ـ قبل از پایین آوردن صفحه جک باید از عدم حضور افراد در زیر جک مطمئن گردید.
ـ کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت، تابش مستقیم  ماده 82  

نور خورشید، رطوبت، ضربه و فشار محافظت گردد.
ماده 83  ـ قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاماًل تخلیه گردد.

ماده 84  ـ کلیه عملیات تعمیراتی بر روی مخازن سوخت گاز بایستی پس از تخلیه کامل مخزن 
صورت پذیرد.

ب ـ چاله سرویس:
ماده 37ـ روشنایی داخل چاله سرویس باید از نوع ثابت بوده به نحوی که کارگر از دید کافی 

برخوردار باشد.
ماده 38ـ نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرویس به منظور جلوگیری از سقوط خودرو به 

داخل چاله سرویس الزامی است.
ماده 39ـ قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیر ضروری در داخل چاله سرویس ممنوع است.
ماده 40ـ بدنه چاله سرویس باید از مصالحی ساخته شود که به آسانی قابل شست وشو و نظافت باشد.

ماده 41ـ کف چاله سرویس باید دارای کفشوی و دریچه تخلیه فاضالب باشد.
ماده 42ـ قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده 43ـ محل قرارگیری کمپرسور هوا باید مجزا از چاله سرویس باشد.
ماده 44ـ ابعاد چاله سرویس باید طوری طراحی شود که کارگر در زمان ورود و خروج یا حرکت 

در زیر خودرو با بدنه آن برخورد نكند.
ماده 45ـ دهانه چاله سرویس باید مجهز به درپوش مناسب باشد.

ماده 46ـ به منظور ورود و خروج کارگران به داخل چاله سرویس باید در هر دو طرف اقدام به 
تعبیه پلكان مناسب نمود.

ماده 47ـ نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله سرویس الزامی است.
ماده 48ـ مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه و لوله انتقال سوخته باشد.

ج ـ باطری سازی:
ماده 49ـ در کارگاه باطری سازی هنگام آماده سازی مایع باطری باید اسید به آب و به صورت 

قطره ای افزوده گردد.
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نظر  در  مناسب  موضعی  تهویه  می بایست  آب  تهیه  باطری سازی جهت  کارگاه  در  ماده 50   ـ 
گرفته شود.

و  گاز  تجمع  از  ناشی  انفجار  از  جلوگیری  منظور  به  باطری  کردن  هنگام جدا  باید  ماده 51   ـ 
خطرات ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام نصب نیز ابتدا 

قطب مثبت و سپس منفی متصل گردد.
ماده 52   ـ ظروف نگه داری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خوردگی مقاوم و در مقابل ضربات 

وارده از استحكام کافی برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات باشد.
ماده 53  ـ ایجاد جرقه و یا شعله در مجاورت باطری به دلیل وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار 

ممنوع است.
ماده 54  ـ آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب های مثبت و منفی 

آن ممنوع است.

دـ پنچرگیری:
ماده 55   ـ محل نصب کمپرسور هوا باید به گونه ای باشد که کارگران در معرض آلودگی صوتی 

قرار نگیرند.
ماده 56ـ شیر تخلیه کمپرسور هوای فشرده باید به طور متناوب باز شده و سوپاپ اطمینان و 

فشارسنج آن کنترل گردد.
ماده 57ـ اتوی پنچرگیری بایستی مجهز به سیستم ترموستات برای تنظیم دمای الزم باشد.

ماده 58   ـ قبل از خارج نمودن بچه رینگ، بایستی باد الستیک به طور کامل تخلیه گردد.
ماده 59   ـ هنگام تعویض الستیک باید تدابیر الزم برای جلوگیری از جابه جایی ناگهانی خودرو 

در نظر گرفته شود.
ماده 60   ـ در هنگام کار با دستگاه های الستیک در آرو پنچرگیر، باید از درگیری اعضای بدن با 

فكین و قطعات دستگاه ممانعت به عمل آید.
ماده 61  ـ هنگام کار بر روی بچه رینگ و تخلیه و یا تنظیم تراکم باد بایستی از حفاظ مناسب 

به منظور جلوگیری از پرتاب بچه رینگ استفاده کرد.
ماده 62   ـ تعویض یا تعمیر رینگ های مستعمل، شكسته، جوشی و دارای هرگونه نقصی باید 

فقط توسط افراد باتجربه انجام گیرد. 
ماده 63   ـ باز و بسته کردن پیچ و مهره های چرخ ها بایستی به صورت ضربدری صورت پذیرد و 

پس از شل شدن رینگ اقدام به باز نمودن کامل مهره ها نمود.
ماده 64  ـ در هنگام باالنس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.

ماده 65   ـ برداشتن قاب حفاظتی دستگاه باالنس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.

فصل دوازدهم ـ سایر مقررات
ماده 66   ـ  انبار کردن مواد و لوازم یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتن ها و جعبه ها بر روی 

سقف، چاله سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.
ماده 67   ـ کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته باشد.
ماده 68   ـ روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده 69   ـ استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده 
از بخاری های غیراستاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.
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ماده 70ـ ظروف بنزین، روغن و مواد دیگر قابل اشتعال باید در مکانی نگه داری شوند که از 
حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.

ماده 71ـ ظروف نگه داری مواد قابل اشتعال باید دربسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، 
شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.

ماده 72ـ استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شست وشوی قطعات خودرو، اعضای بدن، لباس کار 
و کف و دیواره کارگاه ممنوع می باشد.

ماده 73ـ بدنه کلیه وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تأسیسات الکتریکی باید به سیستم 
اتصال به زمین مؤثر مجهز شود.

ماده 74ـ قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج 
نمود.

ماده 75ـ در زمان انجام عملیات جوشکاری، صافکاری، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جدا 
کردن بست های باطری اقدام نمود.

ماده 76ـ در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیراستاندارد ممنوع است.
ماده 77ـ برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

ایمنی  اصول  رعایت  بدون  انفجار  و  اشتعال  قابل  مواد  مخازن  و  باک  جوشکاری  78ـ  ماده 
جوشکاری ممنوع است.

اتصال شیرآالت کپسول ها تحت هر شرایطی ممنوع  برای  یا گیره  از تنگ  ماده 79ـ استفاده 
است.

ماده 80   ـ برای شاسی کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و متناسب با نوع کار استفاده نمود.
ماده 81   ـ دستگاه های شاسی کش قالب دار باید مجهز به شیطانک باشد.

ماده 82   ـ اتاق رنگ بایستی مجهز به پرده آب و تهویه موضعی باشد، به نحوی که ذرات رنگ 
در محیط پراکنده نشود.

ماده 83   ـ کارگاه رویه دوزی بایستی دارای تهویه مؤثر برای خروج بخارات و گازها بوده و استفاده 
از بنزین و دیگر مواد قابل اشتعال به عنوان رقیق کننده چسب ممنوع می باشد.

ماده 84   ـ شیلنگ های انتقال آب در کارواش ها باید از نوع فشار قوی باشد.
ماده 85   ـ بست و کلیه متعلقات شیلنگ های آب تحت فشار بایستی متناسب با نوع کار و فشار 

آب باشد.
ماده 86   ـ انجام کلیه امور تعمیراتی خودرو در معابر عمومی ممنوع است.

ماده 87   ـ ورود و نگه داری حیوانات در داخل تعمیرگاه مطلقاً ممنوع است.
ماده 88   ـ مسئولیت اجرای مواد مندرج در این آیین نامه با کارفرمای کارگاه بوده و در صورت 
وقوع هرگونه حادثه در محل کارگاه که به دلیل عدم رعایت این مواد باشد عالوه بر جرائم متعلقه 

قانونی مکلف به جبران خسارت زیان دیده می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر 3 فصل و 88 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری 
اسالمی ایران در جلسه مورخ 1387/4/5 شورایعالی حفاظت فنی مورد تصویب و در 

تاریخ 87/5/8 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


184

			
بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


187

اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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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

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
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	یک	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 کار 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.

CarGeek.Live

CarGeek.Live

https://cargeek.live
https://cargeek.live


201

جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

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	مکانیک

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 مشترک 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	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	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	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

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 در 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 گاردان

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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جدول دروس رشته خودرو
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