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  پيش گفتار

ها و تبيين وظايف و اختيارات مسئولين نقليه و تا با آموزش راهكارهاي اصولي تعمير و نگهداري خودروآنست شيوه نامه حاضر بر     
تعمير و نگهداري بي مورد و مازاد از هزينه هاي  ضمن كاهش هزينه هاي جاري دانشگاهتابعه رانندگان شاغل در دانشگاه و واحدهاي 

  .  نمايد جلوگيريغير قابل جبران خودروها كاسته و با بررسي هاي جزئي و دوره اي از بروز خرابي هاي احتمالي و 

علوم نگهداري و تعميرات با بررسي سوابق خرابي وسائط نقليه عوامل موثر بر بروز خرابيهاي اضطراري و كاهش ميزان عمر اجزاء يك خودرو 
  : كه به شرح ذيل مي باشد مي نمايدگروه كلي تقسيم و راهكارهايي را براي رفع آنها پيشنهاد  چهاررا به 

  :سائط نقليه بي توجهي به شرايط اساسي و

در فرسايش  به تسريع كه منجر ...) سطح مايع خنك كننده و 'بازديد سطح روغن موتور(عدم انجام بموقع و صحيح بازديدهاي روزانه     
  .ات و كاهش عمر مفيد آنها مي گرددقطع

  :عدم رعايت استانداردهاي بهره برداري از وسائط نقليه .  2

بعنوان .منظور استفاده كامل و افزايش عمر آن مي بايست رعايت گردنده ز وسائط نقليه مواردي هستند كه باستانداردهاي بهره برداري ا    
كه بر وضعيت ... مثال تنظيم بودن باد الستيك تاثير زيادي بر افزايش عمر آن دارد و يا وجود مقدار مناسب روغن در مخزن روغن موتور و 

  . يم داردكاركرد تمامي اجزاء سيستم تاثير مستق

  :عدم مهارت كافي در بهره برداري وسائط نقليه .  3

بنابراين .بسياري از خرابيهاي اضطراري وسائط نقليه به سبب عدم مهارت و اشتباهات انساني رانندگان و تعميركاران ايجاد مي گردد    
ر بااليي بر كاهش خرابيهاي وسائط اري تاثير بسياافزايش سطح تخصص و مهارتها در حيطه بهره برداري از وسائط نقليه و سرويس و نگهد

  . نقليه خواهد داشت

  : تعميراتعدم رفع كامل علل بروز .  4

ها و قطعات آسيب ديده پرداخته و علل وقوع خرابي  بطور معمول تعميركاران در هنگام وقوع خرابي تنها به رفع عيب و تعمير قسمت    
مثال تعمير انجام شده در مقابل شكستن يك شفت معموال تعويض شفت مذكور بوده و علل وقوع آن مورد شناسايي قرار نمي گيرد بعنوان 

  . چرخ دنده ها باشد رديابي و مرتفع نمود نكه ممكن است لقي يك ياتاقان،بروز لرزش هاي اضافي بعلت ساييده شد

ميزان .ط نقليه و افزايش هزينه نگهداري و تعمير آنها مي باشدهمانگونه كه اشاره گرديد چهار عامل فوق از داليل كاهش عمر مفيد وسائ    
 تاثير عوامل مذكور زماني آشكار مي گردد كه بدانيم هزينه هاي بهره برداري،نگهداري و تعمير وسائط نقليه سهم قابل توجهي از هزينه هاي

  .مي گيرد يك سازمان را در بر 

ين شيوه نامه موجبات ارتقاي بازدهي و بهره برداري بهينه از وسائط نقليه دانشگاه را فراهم اميد است بكارگيري مباحث ارائه شده در ا     
  . ديرگ قرار و مورد استفاده همكاران محترم هآورد

  

  علوم پزشكي استان زنجان دانشگاه عمعاونت توسعه مديريت و مناب
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  :خودروهاي دولتي و انواع آن تعريف 

گيرند و به ترتيب زير  اي كه براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار مي وسايط نقليه :خودروهاي دولتي
  : شوند بندي مي طبقه

باشند و نام دستگاه اجرايي استفاده كننده در  خودروهايي كه داراي پالك دولتي و برچسب شناسايي مي :ـ خودروهاي خدمات عمومي1
سواري شهري و بياباني، وانت و كاميونت : گردد و انواع آن عبارتند از و و عقب خودرو از داخل نصب ميبرچسب درج و بر روي شيشه جل

  .آمبوالنسو، پول رسان )نشاني ، بونكر، آتشل، تانكرثقياز قبيل تريلي، جر(بوس، ون، اتوبوس، كاميون  ، ميني)اعم از دو كابين و تك كابين(

نامه كه داراي پالك  اين آيين) 3(غيرعمومي شهري و بياباني مورد استفاده مقامات مجاز ماده خودروهاي سواري  :ـ خودروهاي خدمت2
  . شود دولتي بوده و برچسب شناسايي بر روي شيشه جلو و عقب آنها نصب مي

الك دولتي بوده و شوند و داراي پ خودروهاي سواري بياباني صرفاً جهت انجام وظايف عملياتي دستگاههاي اجرايي استفاده مي تبصره ـ
  . شود برچسب شناسايي بر روي شيشه جلو و عقب آنها نصب مي

به انواع ) نارنجي يا زرد(اختصاص پالك عمومي . باشند خودروهايي كه داراي پالك عمومي مي :عمومي خودروهاي دولتي داراي پالك -3
مصوبه يكصد و ) 5(بند ) ج(و ) الف(هاي كشور به موجب قسمتهاي  هها و بزرگرا كاميونهاي متعلق به دستگاههاي دولتي و تردد آنها در جاده

و بنا به موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي يا مقام مجاز از  23/3/1374پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ
  . طرف ايشان بالمانع است

  .باشند ا مالكيت دستگاههاي اجرايي كه داراي پالك شخصي ميخودروهاي غيرتشريفاتي ب :ـ خودروهاي خدمات اختصاصي4
خودروهاي داراي پالك خاص تشريفات كه صرفاً در اختيار نهاد رياست جمهوري و وزارت امورخارجه بوده و به  :خودروهاي تشريفاتي ـ 5

  . مطلقاً ممنوع است دستگاههاي اجرايياستفاده از پالك تشريفات بر روي خودروهاي ساير . شوند منظور امور تشريفات استفاده مي

خودروهاي  زمينه نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه مكلفند براي انجام امور تشريفات دستگاههاي اجرايي، نياز آنها را در تبصره ـ
  . مزبور تأمين نمايند

ظرفيت . ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر استوسيله نقليه زميني است كه براي حمل انسان ساخته شده و  :ـ خودروسواري داخلي 6
  . با راننده حداقل هفت و حداكثر نه نفر است) استيشن(خودروسواري 

و نيز آئين نامه  تفاده از خودروهاي دولتيسهمكاران محترم مي توانند جهت مشاهده و دريافت فايل كامل آئين نامه چگونگي و نحوه ا*
مديريت خدمات پشتيباني مراجعه / بخش معاونت توسعه مديريت و منابع  www.zums.ac.ir كترونيكي آدرس ال راهنمايي و رانندگي به

  .نمايند 

  :وظايف مسئولين نقليه واحدها 
 .ز خودروهاي در اختيارو استفاده صحيح ا بكار بودنمراقبت و رسيدگي در آماده  حفظ و نگهداري كليه وسائط نقليه سازمان و* 
 . و مراقبت در انجام امور مربوط به سرويس و تعميرات كلي و جزئي آنها واحدتامين و برآورد سوخت و لوازم يدكي خودروهاي * 
 . نظارت بر نحوه انجام وظيفه رانندگان و تنظيم ساعات كار آنان* 
اعالم كتبي به  معاونت و اعالم گزارش تصادفات رانندگي به مافوق و مراقبت و نظارت در امور مربوط به بيمه وسائط نقليه و رسيدگي * 

 . و پيگيري هاي الزم دانشگاه توسعه مديريت و منابع
 . مورد استفاده در واحدها آمار و كارت مشخصات كليه وسائط نقليه بروز رسانيتهيه و نگهداري و * 
 . و سرويس هاي كشيك بعد از وقت اداري ماموريت هاي رانندگاناعمال نظارتهاي الزم در حسن اجراي * 
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 . اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه نظارت بر* 
 . كنترل و نظارت ورود و خروج رانندگان* 
 . هماهنگي با كارشناسان دانشگاه جهت ماموريت ها* 
 . هماهنگي با رانندگان جهت ماموريت هاي محوله* 
 . براي ماموريت هاي محوله جهت سرويس دهي به پرسنل دانشگاه طرف قرارداد تاكسي تلفنيهماهنگي با * 
 . و ذيصالح در امور خودرويي هماهنگي با سازمان ها و ارگانهاي دولتي* 
 . ي تحت اختيار واحدها بر تحويل و تحول اتومبيلنظارت * 
 . نظارت بر حفظ و نگهداري و نظافت وسايط نقليه* 
 . ايمني، حفاظتي و بهداشتي براي خود و ديگران در محيط كار رعايت اصول* 

  : ظايف رانندگانو
 . اعزام به ماموريت داخل و برون شهري طبق دستور مافوق 
 ...رسيدگي به وضعيت مكانيكي خودرو و رفع نقص و عيب و  
 . تنظيف و حفاظت از خودرو و كليه قطعات و تجهيزات وسيله نقليه 
   نياز تجهيزات، وسايل و لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعداز حركت جهت حصول اطمينان و گزارش تعميرات مورد كنترل كليه قسمتها، 
   انجام تعميرات ساده و معمولي وسيله نقليه نظير بازديد و تنظيم ميزان درجه روغن، بنزين، آب و هوا و رفع اتصالي هاي جزيي و  

  . راقبت دائمي از آب و روغن و باطري و قسمتهاي اساسي وسيله نقليهتعويض بعضي از قطعات و الستيك ها و م
  . گزارش ميزان كاركرد و نحوه انجام وظايف و مأموريت به مسؤول مربوط 
  . گزارش عيوب و نقايص كلي كه در وسيله نقليه مشاهده مي شود به مسؤول مربوط 
  . مايندمي نپس از اتمام كار كساني كه از اتومبيل استفاده حضور مرتب در محل كار قبل از شروع كار اداري و خروج از آن  
  . پس از پايان ماموريت محولهپارك وسيله نقليه در محل تعيين شده،  
  . استفاده از وسيله نقليه صرفاً براي انجام كارهاي اداري 
      و يا خارج از شهر برابر مأموريت هاي  حمل و نقل افراد يا كاالها و ديگر تجهيزات متناسب با ظرفيت و نوع وسيله نقليه در داخل 

  . محوله
 . انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم 

  :قابل توجه مسئولين نقليه و رانندگان واحدهاي تابعه ضروري  نكات
مسئول مربوطه به  موضوع گزارشبه باشد نسبت  راننده خودرو موظف مي)اساسي –جزئي ( خودرو در صورت بروز هر گونه نياز به تعمير* 

  . انجام نمايدجهت تعميرات خودرودر كوتاه ترين زمان را هاي الزم  اقدام وپيگيري
مكاتبه كتبي با مديريت امور عمومي دانشگاه نسبت به  ضمنبايست مسئول مربوطه مي ،در صورت نياز به تعميرات اساسي قبل از تعمير*

  . تعميرات اقدام نمايدانجام جهت  ياخذ نظريه كارشناس
كارشناس فني  مورد بازديد،  خودرو خريدهرگونه اقدام براي  قبل ازمي بايست  ،خودروها جديد براي در صورت نياز به خريد الستيك *

به استثناء ( .باشندتوليدات داخلي  بايست از مي"الزاماتوضيح اينكه كليه الستيك هاي خريداري شده قرار گيرد، ايشانو تاييد  دانشگاه
با تاييد رياست محترم  الستيك خارجيد خري كه در اين خصوص ص كه مشابه توليد داخلي ندارنداخ سايز با مورد نيازي الستيك ها

  .بالمانع مي باشد 1پيوست شماره دانشگاه طبق فرم 
  .باشد الزامي مي قبلي وخريد فعلي وكيلومترطي شدهخودرو در زمان خريد قيد شماره كيلومتر ، درخواستهاي خريد الستيك در  –تبصره 

  .مربوط به خودروها قيد شماره كيلومترخودروها الزامي مي باشد دركليه درخواستهاي خريد*
  .بر عهده راننده خودرو مي باشد...)فيلتر و تعويض روغن،تعويض (رسيدگي و توجه به سرويسهاي اوليه خودرو*
تنظيم صورتجلسه توسط  پس ازواحد  مديرر مي بايست با دستورواحدهاي تابعه جهت تحويل وتحول كليه خودروهاي مورداستفاده د*

 .مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه اقدام گردد مديرواحد،كارشناس فني دانشگاه،نماينده اداره اموال و مسئول نقليه واحد مربوطه ،تاييد
قبلي شخص تحويل دهنده درزمان تحويل وتحول ارائه برگه عدم خالفي به روز و اصل فيش پرداختي عوارض شهرداري ساالنه و صورتجلسه 

  . الزامي مي باشد
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كه به صورت ساالنه  ساالنه خودروهاي مربوطه برعهده مسئول نقليه هرواحد مي باشد اقدام جهت پرداخت عوارض شهرداري پيگيري و*
مي بايست توسط مسئول  لغ ديركردمبا پرداخت ساالنه عوارض خودرو در درصورت قصور و پرداخت مي گردد و اخذ منطقه ازشهرداري

  .مربوطه پرداخت گردد
و انجام صورتجلسه تحويل و ز با اجازه مقامات مجا كوشا باشند وجز رانندگان وسائط نقليه همواره مي بايست درحفظ ونگهداري خودرو*

مسئوليت برعهده ...تصادف وغيرهبروز هرگونه تخلف و  و صورتغير اين  به شخص ديگري ندهند كه در را حق استفاده ازخودروتحول 
  .راننده خودرومي باشد

خودرو و صدوربرگه جريمه توسط پليس راهور،مسئوليت وپرداخت كليه جرائم راهنمايي ورانندگي برعهده راننده راننده درصورت تخلف *
  .خودرومي باشد

  .خريداري گردند وم پزشكي زنجاندانشگاه علمي بايست بنام  "كليه بيمه نامه هاي خودرويي الزاما*
ينه فني،كارت سوخت،كليه اامه بدنه خودرو،معدرزمان تحويل وتحول خودروها وموتورسيكلت ها،تحويل بيمه نامه شخص ثالث،بيمه ن*

  .ابزارآالت قيد شده در صورتجلسه،كارت مشخصات وسيله نقليه به شخص تحويل گيرنده الزامي مي باشد
بر عهده  آناقدام و پيگيري جهت اخذ  وباشند  معتبر مي بايست داراي معاينه فني واحدهاي تابعه كليه خودروها مورد بهره برداري در*
  .ندگان خودروها مي باشدران
چك تضميني بنام شخص  فقرهخودرو مي بايست يك قبل از تحويل قراردادي مي باشد  بصورت كه وضعيت استخدامي آنها يرانندگان* 

  .نمايند دانشگاهتحويل اداره اموال صادر و در وجه دانشگاه علوم پزشكي دوبرابر ارزش روز خودرو تحويل گيرنده خودرو و به ميزان 
نسبت به گزارش كتبي به مسئول مربوطه اقدام نموده و  در اسرع وقت بروز هرگونه تصادف رانندگي،راننده خودرو مي بايست صورتدر *

ه مديريت و منابع دانشگاه ارسال عمعاونت توس انضمام گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و كروكي تصادف به  مراتب جهت بررسي به
كليه خودروهاي " كه مقرر مي دارد آئين نامه نحوه و چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي 13طبق ماده موضوع ارد در اينگونه مو .گردد

وجوه دريافتي بابت خسارت وارد شده به خودروها از شركتهاي بيمه و راننده . دولتي بايد نزد شركتهاي سهامي بيمه، بيمه شخص ثالث شوند
اي در مركـز و شـهرستانهـا  ها و مؤسسـات دولـتي و طرحهاي تملك دارايـيهاي سرمايه كليه وزارتخـانه و يا اشخاص ثالـث بايد از طريق

ها، شركتهاي مشمول ذكر نام و يا تصريح نام، به حساب  به حـساب خـزانه واريـز و در مـورد شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها، بيمه
افتتاح گرديده است، واريز و هزينه تعمير و ترميم خسارت واردشده بايد از محل اعتبار دستگاه  تمركز وجوه درآمد شركت كه با مجوز خزانه
  .مربوط برابر مقررات تأمين و پرداخت شود

ـ چنانچه طبق نظر كارشناس فني راهنمايي و رانندگي، تصادف خودرو در اثر تقصير راننده خودرو دولتي باشد، راننده مكلف است  تبصره
در صورت استنكاف مقصر، پرونده مربوط به مراجع صالح ارسال . اي اقدام نمايد جبران خسارت واردشده مازاد بر پوشش بيمهنسبت به 

   .شود تا نسبت به جبران خسارت واردشده طبق رأي مراجع مذكور اقدام گردد مي
وخت با پن كد اختصاصي انجام پذيرد و هر خودرو داراي كارت سوخت مشخصي مي باشد و مي بايست سوختگيري فقط با كارت س*  

  .اكيدا ممنوع مي باشد جهت سوختگيري استفاده از كارت سوخت خودروهاي ديگر
راننده مي بايست مراتب را به مسئول مربوطه اعالم تا نسبت به اقدام جهت اخذ كارت  ، در صورت مفقودي و يا نقص در كارت سوخت*

  . يردسوخت المثني پيگيري هاي الزم صورت پذ
 صدور كارت سوخت المثني بر عهده راننده خودرو مي باشد ه و پيگيري هاي آتي جهتدر صورت مفقودي كارت سوخت هزينه هاي مربوط*
نسبت به سوختگيري با  مربوطه درصورت اتمام سهميه كارت سوخت خودرو راننده مي بايست با هماهنگي و تاييد مسئول نقليه واحد*.

  .آن توسط مسئول جايگاه سوختگيري اقدام نمايد  اه و تاييد برگه هاي كارت سوخت آزاد جايگ
خودروها را بصورت منظم در محل مشخص  ،پس از اتمام ساعت كاري اداريدر صورت وجود پاركينگ در محوطه  شودسعي  حتي االمكان *

  .و آماده به كار پارك نماييد 
به همراه داشتن  ، استفاده از خودرو در زمان غير وقت اداري لزوم باشد و در صورت غير وقت اداري ممنوع مي ساعاتاستفاده خودرو در  *

  .توسط مسئول مربوطه الزامي مي باشد با قيد زمان برگه ماموريت تاييد شده
تاييد قرار  كليه عمليات تعمير و نگهداري خودروها مي بايست در دفترچه تعمير و نگهداري خودروها ثبت و توسط مسئولين مربوطه مورد*

  .گيرد
  .مي باشد الزاميبه همراه داشتن كليه تجهيزات زمستاني خودروها در فصول برف و يخبندان  *
  .مربوط به خودروها مي بايست مورد تاييد كارشناس فني دانشگاه قرار گيرد حسابداري كليه اسناد *
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با هماهنگي  مي بايست  و بيمارستان ها و مراكز آموزشي درماني كليه اقدامات تعمير و نگهداري خودروهاي آمبوالنس فوريت هاي پزشكي*
  .پذيرد صورتو تاييد مسئول نقليه معاونت درمان و كارشناس فني دانشگاه 

  .داخل خودرو اكيدا ممنوع بوده و در صورت مشاهده و يا گزارش با فرد خاطي برخورد قانوني خواهد شد استعمال دخانيات در *
لباس كار مناسب به كليه رانندگان شاغل در دانشگاه، كليه رانندگان مي بايست با لباس آراسته و مناسب در محل كار  تحويلبا توجه به  *

   . حضور يابند
  .دانشگاه باشند  آرم همراه باكليه خودروها مي بايست داراي برچسب شناسايي و بغل نويسي شده *

و ) ساله 10(  2عمل آمده از پليس راهور استان نياز به گواهينامه رانندگي از نوع پايه رانندگي با خودروهاي آمبوالنس  طبق استعالم به * 
  ) 2پيوست شماره .( دارد 2ب
خودروهاي امدادي آمبوالنس  فقط در صورت نجات جان انساها در حين ماموريت مجاز به عبور از چراغ قرمز و محل هاي ممنوعه با  *

  )  3پيوست شماره . (ر ساير مواقع مي بايست طبق قوانين و ضوابط راهنمايي و رانندگي تردد نمايند رعايت نهايت احتياط مي باشند و د
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 سال15شناسايي خودروهاي با عمر بيش از  

 اخذ نظر كاردان فني

  اقتصاد و دارايي و ارائه مستندات2درخواست تشكيل كميسيون ماده 

بررسي درخواست و 
صدور رأي كميسيون 

 اقتصاد و دارايي2ماده

صدور مجوز انتقال به  عدم صدور رأي
مراكز آموزشي و كسر از 

صدور مجوز كميسيون جهت اسقاط و تحويل به مراكز اسقاط

 ثبت اطالعات مربوطه در سايت خودروهاي فرسوده

صدور فراخوان از طريق مراكز اسقاط و مشخص شدن محل تحويل 
 خودرو به واحد اسقاط و تكميل مدارك

 13صدور تأييديه اسقاط از طريق ستاد تبصره 

 ارائه فرم تأييد به دارايي و كسر از آمار

 پايان فرايند

فرايند اسقاط خودرو:

ارجاع به
واحد متقاضي

 نقص مدارك

مورد تاييد
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 شروع فرايند

 شناسايي خودروهاي مازاد و قابل تبديل پالك واحدها جهت فروش

 اخذ نظريه كاردان فني مكانيك و قيمت پايه كارشناسي

بررسي درخواست و صدور رأي 
 اقتصاد و دارايي2كميسيون ماده

 صدور مجوز كميسيون براي فروش خودروها

تدوين اسناد و مدارك براي فروش و انتشار فراخوان آگهي

 فروش اسناد مزايده در واحد نقليه

 اعالم برنده و تحويل خودرو

فرايند فروش خودروهاي مازاد:

 نقص مدارك

مورد تاييد

 سازمان اقتصاد و دارايي و ارائه 2درخواست تشكيل كميسيون ماده 
 اسناد و مدارك مربوطه

تشكيل كميسيون مزايده، بررسي 
 پيشنهادات و اعالم برندگان
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  :فرآيند خريد خودرو 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  يدعدم تاي  نقص مدارك                              
    و مستندات                                 

 
 
 
 
 

  
 ورد تائيدم                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  نياز سنجي و اعالم نياز واحد ها

بررسي درخواست در 
كميسيون اقتصاد و 
دارايي و مطابقت با 
ضوابط آئين نامه 

استفاده از خودروهاي

 شروع

درخواست اجراي كميسيون 
  اقتصاد و دارايي2ماده

  اخذ مجوز هيات امناء دانشگاه

باال بودن آمار خودروهاي 
  سواري از مقامات مجاز دانشگاه

 توقف عمليات
ارجاع به 
متقاضي 

جهت تكميل 
ك مدا

  صدور مجوز جهت خريد خودرو
  )2صورتجلسه كميسيون ماده(

  درخواست خريد و تامين اعتبار

  خريد خودرو و پالك گذاري

ارائه و تحويل به 
 واحد متقاضي
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  فرآيند بازديد و انجام امور كارشناسي
  :خودروها براي تعميرات و نگهداري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  ارجاع به                                                    
  كارشناس رسمي                                                 

                                                  

        
  

  تائيد نظر كارشناس فني                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درخواست واحد متقاضي

بررسي درخواست
توسط كارشناس فني 
امور عمومي و انجام 
 خدمات مشاوره اي

 شروع

  اعالم نظر

هزينه بر اساس كاركرد و 
  عمر مفيد خودروست

  ارائه نظر كارشناسي براي تعمير

 100مبلغ هزينه كمتر از 
  هزار تومان

عدم نگهداري صحيح 
  دهخودرو و مقصر بودن رانن

ا توجه اخذ هزينه هاي مربوطه ب
  به نظر كارشناس از راننده

در صورتيكه 
واحد و يا راننده 
به راي كارشناس 
 معترض باشد

  پايان فرآيند
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  ) :آژانس(درخواست خودرو  فرآيند
  
  
                   
  
  
  

 

          

  خير                    خير                                                                                                                                             
 
  

    
          

  بلي                                                                                                           
 

  ماموريت                                                                                                   
 برون شهري                                                                                                                                     

 
 
  
   

                                                                      
  ماموريت شهري                      يرخ                                        

  
 

                                                                                                                                                
 

   بلي                                                                         
   

   
  خير                                                                                                      
                                                                                                                                                       

                            
  

                         
    

  بلي                                                                                                                 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                        

   
                                                                        

  

 خودرو جهت انجام ماموريتدرخواست 
  )كارمند مامور(توسط متقاضي 

ام شده آيا درخواست انج
با توجه به ماموريت مورد 

تائيد مدير كارمند        
  ؟مي باشد

ماموريت انجام آيا 
شده شهري است يا 

  ؟برون شهري

وريت توسط مدير و ارجاع به مامتائيد 
 نگهباني

 پايان فرآيند

 شروع 

 توقف عمليات

تطبيق ماموريت با 
آيا  (درخواست خودرو

با درخواست ماموريت 
؟ )دارد مطابقت

  

 توقف عمليات

  هماهنگي با آژانس و صدور برگه

  

 توقف عمليات

  ارجاع به مسئول خدمات

آيا درخواست 
خودرو با 

ماموريت مطابق 
بوده و طبق

صدور و تائيد برگه آژانس و 
  اطالع رساني به نگهباني
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  نگهداري اتومبيل

بازبيني  كه به عبارتي مي توان اين روش رااستفاده بهينه از هر وسيله اي مستلزم سرويس و نگهداري به موقع آن دستگاه است     
ورات وضع شده از سوي توليدكننده و همچنين رعايت استانداردهاي موجود نه تنها موجب افزايش عمر و پيشگيرانه ناميد، زيرا عمل به دست

بر . ايجاد قابليت بكارگيري در هر زمان با باالترين درجه ايمني واطمينان مي گردد بلكه از اتالف بي مورد وقت و پول نيز جلوگيري مي كند
هاي مختلف شناخته مي شود، براي قرارداشتن در بهترين موقعيت  ها و دستگاه ه اي از سيستمهمين اساس اتومبيل نيز كه بعنوان مجموع

نيازمند سرويس و نگهداري مداوم وانجام ... بازدهي و همينطور برخورداري از شرايط ايده آل از نظر ايمني، كارآيي، عملكرد و حتي زيبايي و
سعي شده با جمع آوري و ارائه معتبرترين توصيه ها و زمانبندي ها براي  شيوه نامهن در اي. مي باشد دقيق دستورالعمل هاي ارائه شده 

البته بيان اين نكته نيز ضروري به . سرويس قسمتها و اجزاي مختلف اتومبيل، شما را درنگهداري هرچه بهتر و كاملتر اتومبيل ياري دهيم
مچنين رانندگي در محيطهاي آلوده وپرگردوخاك، تعويض روغن موتور، نظرمي رسد كه در صورت استفاده از خودرو در شرايط سخت و ه

فيلترهاي هواو روغن، شمعها و حذف ديگر بخشهايي كه تحت تأثير چنين شرايط و محيطهاي نامساعد قرارمي گيرند بايد در فواصلي 
  .كوتاهتر از آنچه تعيين شده، صورت گيرد 

صحيح اين قسمت براي داشتن  دانيد سالمت و كاركرد موتور آن است و همانطور كه مي ، در اتومبيل مهمترين بخش و يا به عبارتي قلب تپنده     
   :مي نماييمو شرايط بازديد و سرويس آن را بررسي  نمودهموتور شروع قسمت  ازبنابراين . بسيارضروري است سالم اتومبيلي

با چك . ر سرما از مواردي است كه در طول عمر موتور نقش بسزايي داردو چه د وجود روغن كافي و با چسبندگي مناسب چه در گرما    *
كيلومتر از كافي بودن آن در موتور مطمئن شويد، روغن موتور مناسب را با توجه به دفترچه  1000تا  800كردن و بازرسي روغن در فواصل

اگرچه درحال حاضر روغن هايي با پايايي و حفظ .  انجام دهيد راهنماي خودرو انتخاب كرده و تعويض آنرا با در نظر گرفتن قابليت هاي روغن
هزاركيلومتر نيز در بازار يافت مي شوند اما بخاطر داشته باشيدكه هر پيشرانه اي قابليت استفاده از اين روانسازها را  40قابليت تا 

  .ويض نماييدكيلومتر كاركرد خودرو تع4500تا  3500توصيه مي گردد روغنهاي عادي را بين .ندارد

بنابراين همواره از وجود آب كافي درسيستم خنك كننده پيشرانه . گرماي بيش از حد براحتي موتور را دچار صدمه وآسيب مي نمايد * 
كيلومتر اقدام به بازديد آن  1200تا  1000اطمينان حاصل كرده و در صورت عدم وجود نشتي در كل مجموعه پس ازپيمودن هر ) رادياتور(

كيلومتر تسمه پروانه و يا موتور پروانه رادياتوربازرسي گردد تا تسمه سالم بوده  10000تا 8000در همين رابطه توصيه مي شود بين هر . يدنماي
  . باشد و يا موتور پروانه بخوبي عمل كرده و با رسيدن به دماي مشخص شده شروع بكار كند و لقي آن در حد استاندارد

انجماد مايع درون رادياتور  ه وجود ضديخ حتي در فصل تابستان نيز مفيد است زيرا همانطور كه در زمستان ازبه ياد داشته باشيد ك *
، در فصل گرما هم دماي جوشش آنرا باال مي برد، به هر حال مايع درون رادياتور را مي بايست هر دو سال يكبار بطور  جلوگيري مي نمايد

    .  ردن و رسوب زدايي رادياتور كردكامل تعويض نموده و اقدام به تميزك

بنابراين با هر بار تعويض روغن . تميز و سالم بودن فيلترهاي هوا و روغن باعث كاهش مصرف سوخت و كاركرد بهتر موتور خودرو ميگردد *
  . فيلتر هوا را هم عوض كنيد و هر دو بار يكبار اقدام به تعويض فيلتر روغن نماييد

اگرچه به تازگي شمع . سيستم جرقه زني متضمن اشتعال كامل و يكي از فاكتورهاي كارآيي مناسب موتوراست عملكرد صحيح و كامل *
هاي جديد و پيشرفتهاي وارد بازار كشور شده اند اما بدليل قيمت باال هنوز چندان كاربردي ندارند، بنابراين براي ايجاد بهترين جرقه، 

كليه شمعها  كيلومتر الزم است تا 8000كيلومتر با شمعهاي نو عوض كنيد، ضمنا پس از پيمودن هر  25000تا  23000شمعهاي كاركرده را بين 
  .  بازديد و تميز شوند

كيلومتر، پمپ بنزين خودرو ازنظر سالمت بازديد شده و صافي  5000تا  4000براي اينكه همواره سوخت كافي به موتور برسد، جا دارد تا هر  *
كيلومتر تعويض نموده و اتصاالت و شيلنگ هاي سوخت را بازرسي كنيد، در صورت بروز نشتي و يا  12000سوخت را هر  فيلتر. آن تميز شود

هرگونه خوردگي در آنها بدون درنگ و با سرعت مبادرت به تعويض آنها با انواع مرغوب نماييد چرا كه هرگونه آسيب و كاستي دراين قسمت 
  .  را بهمراه داشته باشد مي تواند خسارات جبران ناپذيري
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  را چك  اسيد باتري  آب  كيلومترميزان 5000هر   از طي  ، پس شويد  دچار مشكل  باتري يا دشارژ شدن  تخليه  خواهيد بدليل نمي  چنانچه*    
،  از اسيد سولفوريك  برخورداري  ليلبد  اسيد باتري آب  باشيد كه  داشته  توجه. نماييد  اضافه  آن  مقطر به  كمبود فقط آب  و در صورت  كرده

  ، بالفاصله موردي بروز چنين  و در صورت  كرده  خودرو جلوگيري  بدنه  حتي و  با پوست  آن  از تماس  بنابراين. دارد  شديدي  خورندگي قابليت
  انفجاري  ميل  كه  است  ،هيدروژن باتري  ايه از خانه  گاز متصاعدشونده  باشيد كه  ياد داشته  به.سرد شستشو دهيد  را با آب  تماس  سطح

  .كنيد  اكيدا اجتناب  با آن  لهو يا شع  جرقه  هرگونه  ازمجاورت  بنابراين. دارد  شديدي

  در اين. رسد مي  گاردان و ميله  ،ديفرانسيل در عقب  متحرك  وجود چرخهاي  و در صورت  دنده جعبه  نيرو شامل  انتقال  سيستم  به  از موتور نوبت  پس     
  : خودرو عبارتند از راننده وظايف  اهم  بخش

  مختلفي  ها انواع زينواسكا.شود مي  گفته  واسكازين  آن  اصطالحا به  كه  است  ازنوعي  و ديفرانسيل  دنده  در جعبه  روانساز مورد استفاده *
 90000تا  80000  روانساز بازديد شود و در فاصله اين  تا ميزان  است  كيلومتر الزم 45000تا  40000هر  از طي  پس  در هر حال  دارند كه

  .  گردد  كيلومتركامال تعويض

  اتصاالت  گاردان  اجزاء ميل  كند،مهمترين مي  عمل  ديفرانسيل  ورودي  به  دنده  جعبه  موتور ازخروجي  نيروي  دهنده انتقال  بعنوان  گاردان  ميل*
و   قطعه اين  احتمالي  از خطر جداشدن  توان كيلومتر، مي 25000تا 24000با بازديد آنها در هر   ها هستند كه چهارشاخ  الحاصط يا به  يونيورسال

  . كرد  جلوگيري  ناپذير حاصله جبران  بروز صدمات

  چنانچه.  است  سالم و تعليق  ديجلوبن  از سيستم  ، برخورداري رانندگي  سهولت و همچنين  سرنشينان  در راحتي  مهم  از عوامل  يكي *
  :  ، بنابراين كنيم  محسوب بخش  از اجزاء اين  الستيكها را هم

مسير حداكثر هر   و ناهمواري  رانندگي  نحوه  به  بسته... و  ، طبق تعادل  ، ميله چندگانه  ها،اتصاالت ها، چپقي سيبك  شامل  جلوبندي  مجموعه *
  .دارند  د و سرويسبازدي  كيلومتر نيازبه 20000

  . گيرد  صورت  حركت  ها سرد هستند و در شروع الستيك كه  بايد هنگامي  عمل  اين  نماييد كه  يكبار فشار باد تايرها را تنظيم  هر دو هفته *

  ا يكديگر جابجا نماييد وليب ضربدري  و آنها را بصورت  كرده  ها را مجددا باالنس كيلومتر كاركرد رينگها والستيك 10000تا  8000هر   بين *
  . اكتفا كنيد  سمت  در همان  محور جلو با محورعقب  تايرهاي  تعويض  ، به است  شده  در آنهاتعريض  گردش  جهت  چنانچه

 20000هر   ودناز پيم  باشند، پس حالت  در بهترين  هميشه  اينكه  هستند، براي  اتومبيل راحت  و سواري  نرمي  كننده فنرها تضمين  كمك) 13
  . عملكرد بازديد نماييد  و صحت  روغن  كيلومتر آنها را از لحاظ نشت

  عوض  فرسوده  جديد را با الستيكهاي كيلومتر تايرهاي 60000تا  50000  پيشامد ناگوار، بين از هر نوع  جلوگيري  ها براي الستيك  نوع  به  بسته*
  .كنيد

  . نماييد  استفاده  اندازه  و هم  نام  ، هم نوع  هم  در هر محور ازالستيكهاي  همواره  باشيد كه  يادداشته  به* 

  . گيرد  صورتهر خودرو   راهنماي  دفترچه  به  باتوجه  بايست چرخها مي  بلبرينگ  گيريس  بازديد ميزان *

زير   نكات  رعايت  شوند، بنابراين مي  اتومبيل و ديگر سرنشينان  نندهخاطر را  و اطمينان  ايمني  افزايش باعث  همواره  و كاملشان  ترمزها با عملكرد درست  
   : است  ضروري

  لنتها اقدام  از اتمام  قبل... بار و  ، حمل در سرازيري  ، حركت رانندگي  نوع  به  كيلومتر بازديدكنيد و با توجه 10000تا  8000ترمز را هر   لنتهاي *
  . آنها نماييد  تعويض  به
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  .نماييد  حاصل آنها اطمينان  كنيد و از سالمت  كيلومتر بررسي 12000ترمز را هر  سيستم  ها و شيلنگ هاي ، لوله التاتصا*

  . كنيد  آنرا تنظيم  بازي  و ميزان  ترمزدستي  كيلومتر، اهرم 20000هر   از پيمودن  پس* 

  مستعمل  كرد، روغنكيلومتر كار40000از   يكبار يا پس  و هر دو سال  شده  كيلومتر بررسي10000تا  8000ترمز هر   روغن  ميزان  است  الزم *
  .شود  تعويض

تا در   است  الزم  بنابراين. دارد  بدنه  مختلف قسمتهاي  درخشندگي  و همچنين  رنگ  و پاكيزگي  ،تميزي ظاهري  با سالمت  ارتباط مستقيمي  اتومبيل  زيبايي 
  : نماييد  زير مبذول  هاي توصيه  به  را با توجه  زمال  خودرو دقت بدنه  نگهداري

شستشو يا   مخصوص  وشامپوهاي  سرد يا ولرم  يكبار آنرا با آب  ماهي  حداقل  بايست ،مي و گردوخاك  و الي  خودرو از گل  شستشوي  براي*
  شستشودهيد   ظرفشويي  مايعات

  علت  همين  رساند به مي خودرو شما آسيب  رنگ  درخشندگي  به  ر يا ساير مواد آاليندهقي  هاي ، لكه درختان  ، شيره پرندگان  وجود فضوالت*
  . شوند انباشته  تان اتومبيل  بدنه  ندهيد روي  و اجازه  نموده  پاك كثافات  قبيل  را از اين  بدنه  بالفاصله

،  بدنه  بودن  گرم  يا هنگام حالتي   خورشيد قرار ندهيد و در چنين  نور مستقيم  را درمعرض روخود  تابستان  در فصل  كنيد تا حد امكان  سعي*
  . آن را نشوييد

  اين  نكنيد چرا كه  سانتيگراد پارك  درجه20باالتر از   هوا با دمايي  جريان  و بدون  بسته  خيس خود را درمحيطهاي  خودروي  زمستان  در فصل*
  . گردد مي  بدنه  پوسيدگي موجب  عمل

  نماييد ضمن  كمك  عمربدنه  افزايش  و به  را شسته  احتمالي  كننده و مواد آلوده  و الي گل  اتومبيل  زيرشويي  بوسيله  هر فصل  يافتن  ايانبا پ*
  . را بشوييد  و زير اتاق  نيز بدنه  و الي  و گل  دربرف  از رانندگي  پس  بهتر است  اينكه

   اتومبيل  رنگ  مواد به ترمز را بكار نبريد زيرا اين  يا تينر يا روغن  ، بنزين قبيل  ازاين  يا موادي  ر، رنگقي  هاي لكه  كردن  پاك  هرگز براي*
  . ، تميز نماييد و مواد شوينده  با آب  سرعت را به  را بكار ببريد و محل  شده فقط نفت  گفته  هاي لكه  رفع براي. د كن وارد مي  جدي  آسيب

 استاندارد  از واكسهاي ، با استفاده  آن  از روي  آب  قطرات  تمامي  كردن  از خشك  وپس  ابتدا خودرو را شستشو داده  بدنه  كردن  پوليش  براي* 
  .  كنيد  را پوليش  ، اتومبيل

ترمز   لنتهاي  روي  آب  شويد كه ترمز بگيريد تا مطمئن  نرمي  ، چند بار به ميرانيد  آهستگي را به  اتومبيل  كه از هر بار شستشو درحالي  پس*
  .  اند شده  و آنها كامالخشك  نمانده  باقي

  :  پس  مي باشد ايمني  كننده و تأمين  است  مهم ديدن  اندازه  نيز به  شدن  ديده  در رانندگي  همواره

  . قرار دهيد  عملكرد موردارزيابي  و صحت  تكيلومتر آنها را از نظر سالم 5000و تقريبا هر  چراغها را مدنظر قرار داده  تمامي  سالمت*

  هاي تيغه  خرابي  باعث  درختان  و شيره ، حشرات پرندگان  نظير فضوالت  مواد مختلف  به  كن پاك برف هاي ها و تيغه شيشه  آلودگي   *
  هاي ، تينر وحالل ، گازوييل و هرگز نفت  نموده  ادهاستف  كننده و موادپاك  از آب  كن پاك برف  هاي تيغه  تميز كردن  براي.شوند مي  كن پاك برف

  . قرار ندهيد  ديگر را مورد استفاده

  ها را تعويض برخوردكرديد، حتما تيغه  و يا شكستگي  ، پارگي ساييدگي  چون  نواقصي  در آنهابه  چنانچه  كن پاك برف  هاي تيغه  فصلي  با برسي*
  .  نگردد  مخدوش اتومبيل  كنيد تا شيشه
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  را خاموش  كن پاك برف آنها كند شود بايد بالفاصله  يا حركت  شده  زياد متوقف  برف يا  زدگي در اثر يخ  كن پاك برف  هاي تيغه  كه  در صورتي*
  . نمود  اززير تيغه  و برف  يخ  كردن  پاك  به  اقدام  آيد و سپس  بعمل  جلوگيري مجموعه  كل  ديدگي  كرد تا از آسيب

را   و ديد كافي  كرده  استفاده  خاطراز آن  با آسايش  لزوم  شويد تا در مواقع  مطمئن  شوي شيشه در مخزن  آب  از وجود مقدار كافي  يشههم* 
  .  خود بوجود آوريد  براي

  :  است  اتاق  داخل  پردازيم مي  آن  به  كه ديگري بخش

  .را به كار نبريد نظير وايتكس   و هرگز مواد سفيدكننده  كرده  استفاده  گرم نيم صابون  فقط از آب  كمربند ايمني  تميز كردن  براي*

درها،   درها، لوالي ، قفل عقب  در صندوق  در موتور، قفل  در موتور، قفل  لوالي:كنيد   كاربرد، روغنكاري  سهولت  قسمتها را براي  اين* 
  .ها نگهدارنده  هاي تسمه

هاي زيرين بدنه را از گل و الي حاوي نمكي كه بر سطح معابر ريخته  تر كنيد و قسمت شوي خودرو را كوتاهدر فصل بارندگي فواصل شست*
  .شود به دقت پاك كنيد تا از پوسيدگي بدنه جلوگيري شود مي

  .براي پاك كردن قير و رنگ فقط از نفت استفاده كنيد  *

  .د از مواد استاندارد استفاده كنيبراي پوليش رنگ و بدنه  *

  . شود پايين آوردن بيش از اندازه ارتفاع خودرو به خرابي كمك فنر و جلوبندي و افزايش استهالك بدنه منجر مي *

  سيستم برق، ترمزها،  اي از موتور، سيستم روغني و آبرساني، ي دوره بازديدهاو با  آگاهي كافي داشته باشيددرباره نگهداري فني خودرو  *
  . راموش نكنيدرا ف... فيلتر هوا و 

هاي مرتبط با  اين كار عالوه بر افزايش ايمني باعث بهتر شدن كارايي خودرو و البته كاهش هزينه. الگوهاي رانندگي درست را بياموزيد*
  . شود خرابي و استهالك مي

دارد و در فصل تابستان از  نگه مي فصل استفاده كنيد، زيرا ماده ضديخ دماي آب را در محدوده مناسبي براي كاركرد خودرو 4ضديخ را هر  *
  . شود عالوه بر آن مانع خوردگي و پوسيدگي قطعات مي. كند جوش آوردن موتور جلوگيري مي

كشي رسوبات بسياري  آب لوله. كنند با اين حال بايد آب مناسبي درون آنها ريخته شود رادياتور خودروهاي امروزي آب كمي مصرف مي*
بهتر است هر چند . كشد شود و حتي گاهي كار به سوختن واشر سرسيلندر مي اهش كارايي واترپمپ و موتور ميدارد كه باعث تخريب يا ك

  . البته بدون رسوبات احتمالي باقيمانده در ته ظرف. توانيد آب را بجوشانيد و خنك كنيد و سپس آن را درون رادياتور بريزيد بار مي

  .يست بر روي خودرو نصب باشدترموستات خودرو همراه در طول سال مي با*

ممكن است يك راننده، قبل از روشن كردن موتور، توجهي به وضعيت موتور داشته باشد و بررسي هاي ساده اي نظير بررسي سطح آب *
را مشاهده رادياتور، كيفيت و سطح روغن موتور و شرايط تسمه پروانه ها را به عمل آورد و در صورتي كه در اين موارد اشكال يا كمبودي 

در هر صورت، اگر راننده براي مثال مشاهده نمايد كه از رادياتور آب نشت مي كند، آنگاه الزم خواهد بود . نمايد به رفع و رجوع آن بپردازد
  .مجاز مراجعه نمود  به تعميرگاه

  .هاي بسته تحت هر عنوان ممنوع است روشن گذاشتن موتورهاي احتراقي در محيط *
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روغن و ديگر مواد قابل اشتغال بايد در مكاني نگهداري شوند كه از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند لذا از ظروف بنزين، *
  .نگهداري مواد قابل اشتعال در صندوق خودرو جدآ پرهيز نماييد

  
  .مي باشدانجام كليه امور تعميراتي خودرو در معابر عمومي ممنوع  *
  
ررسي هاي فوق، در ضمن رانندگي به نشان دهنده هاي وضعيت عملكرد خودرو كه در روبروي او قرار دارد، يك راننده خوب، عالوه بر ب *

گو اينكه يك راننده ممكن است .  نظير عقربه سرعت نما، پركننده باطري، وضعيت كار چراغهاي راهنما و چراغهاي ترمز توجه مي نمايد
 كافي را ندارد، ولي تخصص و دانش فني  تنظيم كشش تسمه پروانه ها را شخصاً انجام دهدتعميرات ساده اي نظير جا به جا كردن چرخها و 

براي انجام عمليات تعميري اساسي تر و پيچيده تر در صورت عدم آگاهي و آشنايي به تعميرات خودرو با هماهنگي مسئولين مربوطه  و 
  .مي نمايد تعميرات اقدام  نسبت به اعزام به تعميرگاه جهت

  
  اهكارهايي در مورد كاهش مصرف سوختر

  : رعايت نكات زير موجب صرفه جوئي در مصرف سوخت ميگردد
كم بودن باد الستيكها موجب افزايش مصرف سوخت و . ( بار، فشار آن را تنظيم كنيد 1رعايت فشار مجاز باد الستيكها و هر ماه *    

   )استهالك الستيكها مي شود
  )سرويسهاي خودرو را به موقع انجام دهيد(فيلترهوا و روغن موتور را به موقع تعويض كنيد .  تنظيم كنيدموتور خودرو را به موقع  *
  .  بموقع عوض كنيد ادنده ر *
الستيك و , تغيير مسير سريع اليي كشيدن ترمز كردن پشت سر هم و شتاب ناگهاني باعث استهالك لنت ترمز . با سرعت مجازبرانيد *

  .ت مي گرددافزايش مصرف سوخ
  در اتوبانها و آزاد راه ها   KM 90-80حركت با سرعتي بين *
  عدم استفاده از قطعات و لوازم پر مصرف مثل كولر و چراغ هاي بزرگ جلو خودرو*
  تنظيم موتور و كنترل مصرف سوخت توسط تعمير كاران مجرب و كار ازموده*
  عدم استفاده از قطعات غير استاندارد*
  خاموش كردن خودرو در پشت چراغهاي قرمز طوالني*
  حركت بعد از گذشت يك دقيقه از روشن بودن موتور*
  عدم استفاده از باربند خودرو در زمانهاي غير ضروري و يا استفاده از باربندهاي غير استاندارد*
  باال بودن شيشه ها در سرعت هاي باال*
  .د استفاده از روغن و واسگازين غير استاندار*
  پارك كردن خودرو در سايه*
  تميز نگه داشتن موتور و بدنه خودرو*
  .قبل از عزيمت به سمت مقصد حتما مسير را مورد ارزيابي قرار داده و از كوتاهترين مسير ممكن تردد كنيد *
  

  :رانندگان بيشتر بدانند 
  

ECU خودرو:  
   ECU  مخففElectronic Control Unit  ونيك مي باشد و نقش هدايت و كنترل يك خودروي انژكتوري را برالكتر يا واحد كنترل 

استانداردهاي آلودگي، بطور كامل در تمام  همانطور كه مي دانيد خودروهاي انژكتوري بدليل عملكرد بهتر و توانايي پاس كردن .دارد عهده
به  با توجه ECU .مي باشد ECU ه اند و مغز اين سيستمجايگزين خودروهاي كاربراتوري شد ( البته بجز برخي كشورها، نظير ايران( دنيا 

انژكتورها،  :الزم را به خروجيها كه عبارتند از سنسورهايي كه به موتور متصل است وضعيت و شرايط خودرو را تحليل كرده و پاسخهاي
تواند  بهتر مي ECU ا بيشتر باشدسنسورهاي كيت هاي انژكتوري مختلف هستند كه هر چه تعداد آنه .اعمال مي كند... جرقه زنها و 

قدر بدانيد كه  انژكتوري بيشتر صحبت خواهيم كرد اما همين البته در روزهاي آينده درباره سنسورهاي موتور. شرايط موتور را درك كند
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 چه گاز يادري ، سنسورMAP ، سنسور فشار داخل مانيفولد ياRPM سنسور دور يا: انژكتوري عبارتند از سنسورهاي مهم خودروهاي
TPSسنسور دماي آب يا ، CTSسنسور دماي هوا ، ATSالندا، سنسور ضربه و ، سنسور اكسيژن يا ...  

  
  )واحد كنترل الكترونيكي مركزي خودرو(خودرو ECUداليل سوختن 

در زمان روشن  .نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوك هاي متعدد به اين قطعات است ECU امل اصلي در سوختن قطعات حساسي نظيرع     
خرابي و ضعيف بودن باطري به خصوص در زمان استارت زدن  .باطري جدا گردنند بودن موتور هيچكدام از بستهاي باطري نبايد از روي قطب

  .گردنند را از باطري كشيده و ساير قطعات الكترونيكي با نوسان ولتاژ شديدي مواجه مي خودرو ولتاژ زيادي
  .خودرو نفوذ نكند  ECUخودرو مراقب باشيد آب به مواره در هنگام شستشوي ه
  :استفاده از الستيك خودروها وارد مورد توجه در خريد و م
 . حتما از تاير استاندارد خودرو استفاده كنيد  *
 . در هنگام انتخاب و تهيه تاير به نوع خودرو و سرعت و شرايط رانندگي و سطح جاده و شرايط محيط و فصل توجه كنيد *
  . بازديد هاي دوره اي تايرهاي خودرو در جهت حفظ و نگهداري و ايمني بيشتر و راندمان باالتر ومصرف سوخت كمتر امري حياتي است  *
بهتر است تمام تاير هاي خودرو از يك نوع باشد و مشخصات يكساني داشته باشند و در صورت استفاده از تاير هاي تيوپ داربهتر است    *

 . ر نيزدر صورت تعويض تاير عوض شودتيوپ داخل تاي
 . هيچگاه تاير هاي راديال و باياس پالي را بطر همزمان بر روي يك خودرو استفاده نكنيد *
 . از باالنس چرخ ها هرگز غافل نشويد *
 . باد اضافي بپرهيزيدباشند از خالي كردن  در هنگام كنترل باد چرخها تايرها بايستي سرد باشند و در حالتي كه الستيك ها گرم مي *
و الستيك هاي راديال بدليل داشتن جهت چرخش بصورت طولي جابجا .كيلومتر الستيك هاي باياس پالي بصورت ضربدري 8000هر  *

 . شوند
ل جلو و يك باور اشتباه وجود دارد و آن اينست كه تاير هاي نو را در اكسل جلو خودرو قرار مي دهند تا با توجه به وزن بيشتر در اكس *

كنترل بهتر فرمان ايمني خودرو بيشتر شود در صورتي كه ميبايست بدليل كمي وزن خودروها در اكسل عقب چسبندگي خودرو را با 
 . الستيك هاي  سالمتر و با آج بيشتر جبران كرد و از انحراف خودرو در پيچ هاي تند جلوگيري كرد

 . نكنيد  هيچگاه از رينگ معيوب و يا تعمير شده استفاده *
هيچگاه سايز رينگ و تاير را بدون اصالح  ASRو يا سيستم ضد لغزش  ABSدر صورت تجهيز خودرو به سيستم ضد قفل شدن چرخ ها  *

 . تعويض نكنيد چون خودرو قابليتهاي خود را از دست خواهد داد ECUوضعيت سيستم مديريت مركزي 
 . و باد آن را همراه با فشار باد تاير هاي ديگر كنترل كنيدتاير زاپاس را در شرايط مناسبي نگهداري كرده  *
  .نتيجه استفاده از تاير هاي غير استاندارد خودرو وارد شدن آسيب جدي به سيستم تعليق و دستكاه انتقال قدرت خودرو خواهد بود *
  .د به تاريخ توليد و انقضاء آن توجه نمايي الستيك خودرو در زمان خريد *

  :تايمينگ خودرو تعويض تسمه 
پيشنهاد ميگردد حتما . كيلومتر تعويض گردد تسمه تايمينگ موتور است60000يكي از قطعات موتور كه ميبايد در زمان معين خود يعني    

  .خسارت جدي و خطرناك جلوگيري گردد يكتعويض نماييد تا از  اين تسمه را در زمان اعالم شده از طرف سازنده خودرو
  : پالك خودرو شماره شناسايي

در اولين فرصت مراتب را كتبا به مافوق خود گزارش و جهت جلوگيري از  پالك خودرو صورت مفقوديدر رانندگان خودرو ميبايست       
  .نمايند پيگيري  موضوع را اجع قضاييرسوء استفاده هاي احتمالي از م

  : ليهو سرويسهاي او نكاتي درباره مناسب ترين زمان تعويض روغن موتور
مالك اين زمان كاركرد چيست؟وبه چه .كيلومتر بايد تعويض كرد 10000كيلومتر ويا 5000شايد بارها شنيده باشيد كه روغن موتور را در    

اين نوشته به شما كمك خواهد كردضمن كسب اطالعات الزم در خصوص موارد تاثير .دليل اين زمان براي روغنهاي مختلف متفاوت است 
  . زماني كه روغن  موتور دستگاه بايد تعويض شود مشخص مي گردد ;ويض روغنگذار در تع

  :چرا روغن موتور بايد تعويض گردد
لوده آن شروع به آا روغن پايه ذل.و سوخت خام قرار دارد آبروغن از زمان شروع كار موتور در معرض اكسيده شدن و تجزيه حرارتي و     

مثال مواد افزودني پاك كننده .و از طرفي مواد افزودني ان نيز رفته رفته مصرف مي شوند ايدشدن و از دست دادن كيفيت خود مي نم



١٨ 
 

ب توليد مي شود كه آيك ليتر ;ين زجالب است بدانيد به ازاي مصرف يك ليتر بن.ظرفيت معيني براي جذب و معلق نگه داشتن ذرات دارد
  .ري از ان نيز به روغن اضافه مي شودن به صورت بخار از اگزوز خارج مي شودو مقداآمقداري از 

  مان مناسب براي تعويض روغن است؟زيا سياه شدن روغن نشاندهنده آ
يعني اگر در يك دستگاه  . ن صادق استآدر صورتيكه عكس  . ن استآكنند كه سياه شدن روغن دليل خراب شدن  بسياري تصور مي   

در يك موتور سالم زود سياه شدن روغن بعلت خاصيت پاكنندگي .  را تعويض نمودبايد ان  شدهروغن پس از مدتي استفاده سياه نسالم 
دوده حاصل از احتراق را در خود بصورت معلق نگه مي دارد و طبعا سياه ;يعني ماده افزودني پاك كننده در روغن موتور ;روغن موتور است

ب و معلق نگه داشتن دوده ها و مواد زائد را ذكه روغن قدرت ج بدين معني.اگر روغن موتور شما دير سياه شده بايد نگران شد.مي شود
رينگ چسباندن و   –سائيدگي   –نها ته نشين شده و باعث عدم انتقال حرارت آواين دوده ها و الودگي ها روي قطعات موتور و البالي . ندارد

  . روغن سوزي بيش از اندازه و كاهش تراكم گاز و كشش موتور خواهد شد
  :وثر در مدت كاركرد تعويض روغن موتور عوامل م

  . شرايط كار دستگاه و موتور*
  . نآكيفيت مكانيكي موتور به ويژه سيستم سوخت رساني و انژكتورها و نيز وضيعت برق *
  . كيفيت روغن موتور و سوخت مصرفي*
  . كيفيت فيلترهاي هوا و روغن*
  . نوع و مدل و سال ساخت موتور و خودرو*
  . ه روغن در كارتر مي ماندمدت زماني ك*

  منظور از شرايط كار موتور و خودرو چيست؟
  . )تخته گاز رانندگي كردن( خودرو سرعت خيلي زياد*
 . ها و يدك كشيدن ها در سر باالئي زياد و رانندگي با بار*
 . )مثل ترافيك سنگين(زياد در جا كاركردن موتور *
 . گرم شده باشدرانندگي در سرما قبل از اينكه موتور كمي *
 . در سرما هرا خاموش و روشن كردن به ويژ وخودرو  هاي كوتاه را طي كردن به طور مستمر مسافت*
 . رانندگي در هوائي كه خيلي مرطوب و يا خيلي گرد وغبار داشته باشد*
ود رعايت اين نكته براي طول عمر موتور با توجه به تجربيات موج. لذا در اين شرايط توصيه مي گردد كه روغن موتور زودتر تعويض گردد   

  .مفيد خواهد بود
  نوع و كيفيت سوخت چه نقشي در تعويض روغن دارد؟

در .ي بهتر به بنزين اضافه مي شد پس از ورود به روغن باعث اكسيد شدن سريعتر روغن مي گرديدزسرب موجود در بنزين كه براي بهسو
بنزين با اكتان پايين نيز به دليل عدم يك احتراق كامل باعث اضافه كردن .حذف گرديده است اين ماده از بنزين موجود در كشور رحال حاض

  .استفاده از بنزينهاي سوپر نيز اين مورد را تاحدودي كاهش مي دهد.دوده بيشتر به روغن مي گردد
  يا نوع روغن نقش مهمي در مدت زمان تعويض خواهد داشت؟آ

سرعت و راندمان حجمي و در نتيجه فشار وارده و درجه حرارت ايجاد شده باالتر  شرايط موتور نيز ار لحاظعموما با باال رفتن مدل خودروها 
ن آن تعويض اب با مدل هاي جديد روغن هائي نيز بسازند كه مدت زمسسازندگان سعي نموده اند عالوه بر ساخت روغن هاي متنا.مي رود

با شدت (سازندگان موتور معموال موتور را براي حالت عادي  . عويض روغن سازنده موتور استلذا معتبرترين مرجع براي ت . نيز بيشتر باشد
  . بديهي است اگر شرايط كار موتور سخت تر شود بايد زمان تعويض روغن را كاهش داد . ذكر مي كنند)وسطتكار م

 نوع و كيفيت روغن موتور ميزان كاركرد

 CC/SC كيلومتر3000

 CC/SD كيلومتر4000

 SE/CC كيلومتر5000

 SG كيلومتر10000بيش از 
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در ابتدا براي انتخاب يك روانكار مناسب به كاتالوگها و دستورالعملهاي شركت سازنده  خودرو مراجعه  كرده و روغن موتور مناسب با    *

 . شرايط  كاركرد خودرو را انتخاب مي كنيم
توليد و به بازار عرضه مي شود كه بعنوان مثال )  multi grade(و چند درجه اي )  mono grade(روغن ها در دو نوع تك درجه اي    *

استفاده مي شود اما روغن هاي چند درجه اي  30Wدر زمستان روغن  و 40Wروغن هاي تك درجه اي در آب و هواي فصل تابستان روغن 
ايي كاركرد مطلوب را در درجه حرارت هاي مختلف  دارا مي باشند نيز گفته مي شود توان)  (20w50كه در بازار به آنها  روغن هاي اتوماتيك 

  . و خواص و ويژگيهاي خود را حفظ كرده و باعث افزايش و تداوم عمر مفيد موتور خودرو خواهد شد
كفي يا (ادهو شرايط ج دوره هاي تعويض روغن بسته به نوع روغن و شرايط كاركرد موتور اعم از ميزان گردو غبار و ترافيك جاده اي *

  . و نحوه رانندگي متغير خواهد بود )كوهستاني
 متاسفانه به اشتباه در بين تعدادي از دارندگان خودرو اين ذهنيت وجود دارد كه روغن هر قدر در طي كاركرد موتور ديرتر تغيير رنگ داده *

كه تغيير رنگ روغن نشان دهنده حل شدن دوده ها بيشتري داشته باشد داراي كيفيت مي باشد در صورتي ) ويسكوزيته ( و يا چسبندگي 
و ساير آلودگي هاي ناشي از احتراق سوخت در موتور خودرو مي باشد و با تداوم اين چرخه جلوگيري از ايجاد رسوبات و گرفتگي راهگاه 

سكوزيته روغن آنست كه در حدود تر در مورد ميزان وي نكته جالب .  هاي ورودي و خروجي روغن در قطعات گردنده و ثابت موتور مي شود
ها و قطعات متحرك درون  از استارت اوليه تا رسيدن روغن به ياتاقان وقوع مي پيوندد  وه استهالك موتور در لحظه استارت زدن ب% 80

فت روغن هايي  با از اين نكته ميتوان اينگونه نتيجه گر.  موتور روانكاري بدرستي انجام نمي شود و سطح اصطكاك بشدت افزايش مي يابد
چسبندگي باالتر از حد معيار عالوه بر خرابي زود هنگام اويل پمپ باعث نارسايي در رو انكاري موتور مي شوند و با سردتر شدن دماي هوا 

  . اين مسئله تشديد مي شود
  . ستارتر خودرو مي شودروغن هاي اتوماتيك عالوه بر رو انكاري بهتر در فصل زمستان باعث افزايش عمر مفيد باطري و ا  *
  .از تركيب و مصرف روغن هاي مختلف و غير هم پايه جدا خودداري كنيد   *
  . قيمت بدون در نظر گرفتن سال طراحي و ساخت خودرو تنها به اتالف منابع مالي مي انجامد تهيه و خريد روغن هاي گران *
و روغن توصيه نشده و تاكنون نتايج مثبت و قطعي  به ثبت نرسيده بلكه  استفاده از مكمل هاي روغن نيز توسط توليد كنندگان خودرو  *

  . در مواردي با تركيب مكمل هاي روغن به رو انكارها باعث تنزل سطح كيفي روغن نيز مي شود
ورت پايين تر همواره سطح روغن موجود در موتور را كنترل كرده و سطح روغن مي بايستي بين دو نشانه روي گيج روغن باشد  و در ص *

ضمنا باالبودن سطح روغن نيز در موتور باعث وارد آمدن ضرر و زيان به .گيج هرگز از خودرو استفاده نكنيد  minقرار گرفتن روغن از سطح 
  . موتور خودرو مي شود

  : سطح كيفيت روغن موتور پيشنهادي براي برخي خودروهاي سبك 
   SE) اردي-1600(پيكان)1
   SG 405پژو )2
    SEيسان پاترولن) 3
   SF ,SGپرايد)4
   SJزانتيا )5
   SE 1600مزدا )6
   SC ,SD,SEتويوتا ) 7
   SE فولكس)8
   SG)1998 - 1985(بنز)9

  SJ) به بعد  1998(اسپرينتر بنز)10
 SEلندور )11
 SGموسو )12
  .راي هر اتومبيل صرفا به دفترچه راهنما ان مراجعه گرددب)13

  ): براي موتور هاي بنزيني(ين افزايش كيفيت به ترتيب از باال به پايحروف 



٢٠ 
 

SA   
SB   
SC   
SD   
Se                                          
SF   
SG   
SH   
SJ  

  :توضيح خاص

به ) كاركرد تعيين شده باال(ماه به حدنصاب خود نرسد  5تا  4در صورتي كه خودرو شما به هر دليلي كم كار باشد و روغن شما در مدت    
  .شود وب روغن و جذب جرم قطعات و پليسه بوجود آمده در روغن قابل تعويض ميجهت رس

  : )صافي روغن(تعويض فيلتر روغن 

با توجه به كاغذ موجود در فيلتر روغن و نوع كارايي آن در تصفيه و چرخش بهينه روغن و جذب پليسه حاصل از سايش قطعات در موتور     
فيلتر روغن نيز تعويض  يكبار ، موتور روغن تعويضنوبت  دو ز مدت زمان تعويض روغن بايستي در هركه بسيار حائز اهميت مي باشد و ني

هاي كاغذ فيلتر  گردد تا از صدمات ناشي از نرسيدن روغن به موقع، به قطعات و باال رفتن درجه حرارت موتور كه ناشي از پر شدن روزنه
  . ، جلوگيري گردد باشد مي

  . آن مطمئن شويد) روغن ندادن(از تعويض فيلتر روغن از نشت ندادن بعد !!!: اخطار !!! 

  ):صافي هوا(تعويض فيلتر هوا 

گردد با توجه به  با توجه به اهميت صافي هوا در شتاب خودرو ، مصرف بهينه سوخت ، تنظيم موتور و سيستم انژكتور ، لذا پيشنهاد مي    
ول سرد بايستي همواره در هنگام تعويض روغن ، به شكل ظاهري آن توجه ننموده و آن را آلودگي هوا در فصول گرم و رطوبت باال در فص

  . تعويض نمائيد

  :تعويض ضد يخ

باشد كه در فصول گرم  رود بلكه داراي مواد ضد زنگ و ضد جوش مي ضديخ صرفاً جهت يخ نزدن آب رادياتور در فصل زمستان به كار نمي   
زمان تعويض سيال خنك شود  تم آبرساني خودرو ميب خودرو و جلوگيري از فرسايش رادياتور و سيسنيز موجب كنترل درجه حرارت آ

  . سال كاركرد تعيين شده است 2كننده، حداكثر پس از 

  :شرايط نگهداري از باطري خودرو 
رژ نشود صفحات داخلي آن سولفاته براي افزايش عمر باطري مي بايست آن را هميشه شارژ نگه داشت و اگر باطري براي مدت زيادي شا  -1

 .كره و غير قابل استفاده مي شود 
ميليمتر باالتر از صفحات سربي  15تا  10ميزان آب باطري موجود در محفظه باطري بايستي .سطح الكتروليت يا آب باطري را كنترل كنيد  -2

  . آن باشد
زماني كوتاه بخار شود و سطح آب باطري كاهش يابد ؛ احتماال آفتامات  در صورتي كه ميزان آب باطري موجود درون محفظه در دوره هاي -3

  . دينام خراب مي باشد و در صورت عدم توجه كافي خرابي زودهنگام باطري را سبب مي شود
ر درب در صورتي كه ميزان آب باطري در سلول ها يا همان خانه هاي باطري زياد باشد ممكن است شارژ باطري سبب پاشش آن به زي -4

  . موتور شده و خسارات جدي را به رنگ باعث شود
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سيستم پخش خودرو و .در زماني كه خودرو خاموش مي باشد حدالمقدور از لوازم الكتريكي خودرو كمترين بهره برداري را داشته باشيد  - 5
شن مي باشد بهتر است چراغ هاي بزرگ را يا چراغ هاي بزرگ باالترين مصرف داشته و حتي در ترافيك هاي سنگين كه موتور خودرو نيز رو

  . با اينكار عالوه بر كاهش مصرف سوخت ؛ دوام المپ ها افزايش يافته و از فشار وارده بر دينام نيز كاسته مي گردد.خاموش كنيد 
  . وبي انجام شوددقت شود سوراخ هاي تعبيه شده بر روي درب خانه هاي باطري هميشه باز باشند تا تهويه درون سلول ها به خ  -6
گرمي بيش از حد باعث خرابي صفحات و شبكه هاي داخل باطري و همچنين كاهش رسانايي الكتريكي مي شود كه اينامر سبب ضعيف    -7

  . شدن باطري و در نتيجه فرسودگي زودرس آن مي شود
  . در صورت نياز باطري به آب باطري فقط به آن آب مقطر اضافه كنيد  -8
باطري را به صورت چشمي كنترل كنيد و در صورت وجود سولفاته ان را با آب جوش تميز كرده و سپس مقداري گريس بر  روي قطبين -9

  . روي آن بماليد
هيچگاه به قطبين باطري ضربه نزنيد و باطري را با احتياط حمل كنيدو رد صورت وارد يامدن ضربه به باطري خطر شكستگي صفحات   -10

  . سربي وجود دارد
زيرا تخليه الكتريكي همراه با جرقه و آتش و حتي در بعضي موارد باعث .از به وجود آمدن اتصال كوتاه بين قطب هاي باطري بپرهيزيد  -11

  . تركيدن باطري مي شود
  .از نزديك كردن هرگونه شعله و يا جرقه به سلولهاي باطري با درب باز خودداري كنيد   -12
  . خطرناكي از جمله انفجار و آتش سوزي در پي داشته باشد اين عمل مي تواند عواقب -13
  . در هنگام جوشكاري بر روي خودرو موتور را خاموش كرده و اتصاالت باطري را از قطبين ان جدا كنيد  - 14
  . از تماس پوست و لباس با آب باطري اجتناب كنيد  -15
  .و عايق در دوره هاي مختلف كنترل كنيداتصاالت و سر سيم هاي باطري را از نظر سفتي و محكمي   -16
وليت درون آنها ريخته نشده است امكان انبار كردن و نگهداري براي مدت طوالني رباطري هايي كه تاكنون شارژ نشده اند و مايع الكت  -17

  . را دارند
ترل خاصي از نظر سطح مايع الكتروليت نداشته باطري هاي اتمي موجود در بازار بسته به تناسب و ميزان آمپر نيازي به نگهداري و كن  -18

بعنوان مثال زماني كه چشمي سبز رنگ است .و مي توان سالمت باطري را از طريق يك چشمي تعبيه شده بر روي باطري كنترل كنيد 
  .طري نياز به تعويض دارد؛ اگر چشمي سياه رنگ بود با.باطري سالمت مي باشد؛ اگر چشمي سفيد بود نشان از نياز باطري به شارژ مي باشد

بهتر است روي باتري را نپوشانيم چون اين امر باعث مسدود شدن سوراخ درب هاي باتري خواهد شد و نيز زير باتري را با مواد نرم  -19
  .بپوشانيم تا از وارد آمدن ضربه به باتري جلوگيري شود، از قرار دادن اشياء فلزي مثل آچار روي باتري خودداري نمائيد

 : در مورد استفاده بهينه از رادياتور و شناسايي معايب جوش آوردن خودرو مهم نكات

با آب مي باشد كه دماي جو ش باالتري نسبت )  ضد زنگ / ضد جوش/ضد يخ ( بهترين نوع سيال در رادياتور تركيبي از اتيلن گليكول   -1
اشد فقط به آن آب افزوده مي شود از تعويض آب موجود در  رادياتور در دوره به آب دارد در صورتي كه آب رادياتور بر اثر تبخير كم شده ب

  .هاي كوتاه مدت بپرهيزيد بهتر است از آبي استفاده شود كه قبال  جوشيده باشد
رادياتور را  همواره سطح سيال را در  سيستم مدار باز  را با باز كردن درب رادياتور چك كرده و براي گردش سيال در رادياتور هيچگاه -2

اما در سيستم مدار بسته . ميليمتر باالتر  باشد  10-12لبريز از سيال نكنيد و سطح مايع خنك كننده بايستي از لبه هاي لول ها  در حدود 
ت به منظور جلوگيري از هرگونه خطر احتمالي مراحل كنترل سطح سيال در حال. سطح سيال را تا عالمت ماكزيمم منبع انبساط پر كنيد

 .موتور سرد انجام شود 
از وارد آمدن ضربه به پره هاي رادياتور و به وجود آمدن هر گونه  لهيدگي در سطح رادياتور جلو گيري كنيد در صورتي كه بر اثر تصادف  -3

  . سطح وسيعي از پره ها آسيب ديد ، نسبت به ترميم يا تعويض رادياتور اقدام كنيد
رادياتور از وجود حشرات و كثيفي هاي احتمالي را داريد آب را با فشار پايين از پشت رادياتور به سطح  در صورتي كه قصد تميز كردن  -4

 .پره ها بپاشيد 
 . در صورت نشت سيال درون رادياتور از بستها و اتصاالت و شيلنگها نسبت به رفع آن اقدام كرده و آن را فورا برطرف كنيد   -5
گي روغن و تركيب آن با يكريگر در رادياتور نشان از راه يابي روغن از موتور به درون سيال رادياتور مي هر گونه وجود چربي و ماسيد -6

 .باشد  كه بايستي پس از مراجعه و رفع مشكل در تعمير گاه هاي مجاز نسبت به گرفتگي ها احتمالي اقدام شود 
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ب رادياتور و يا منبع انبساط جدا خودداري كنيد چرا كه امكان آسيب در صورتي كه خودرو شما جوش آورده شده باشد از باز كردن در   -7
هاي جدي همراه با سوختگي براي شما وجود دارد بهتر است در حالت موتور روشن ، آب به سطح پره هاي رادياتور پاشيده شود و در صورت 

 .امكان بخاري ماشين نيز روشن شود تا سرعت خنك كاري موتور افزايش يابد 
در صورتي كه خودرو جوش آورده شما مجهز به فن خنك كننده  رادياتور مي باشد و  فن يا فن ها در هنگام جوش آوردن كار نكنند   -8

بهترين كار اين است كه سيمهاي فن را مستقيما به باطري وصل كرده و تا رسيدن به تعميرگاه فن . ممكن است بدليل خرابي شمع آب باشد 
 .يكسره كار كند 

و . حد االمكان از مواد هاي شيميايي براي رسوب زدايي داخل رادياتور و مجموعه سيستم خنك كننده تحت هر عنواني استفاده نكنيد -9
 .مواد رسوب زدا خواص خورندگي داشته و اثرات زيانباري دارند . در صورت استفاده مجموعه سيستم خنك كننده را با دقت بشوييد 

ال بصورت مداوم كاهش پيدا مي كند و هيچگونه اثري دال بر ريزش و نشت سيال از لوله ها و اتصاالت و در صورتي كه سطح سي   -10
رادياتور ديده نمي شود اين امكان وجود دارد كه سيال از طريق آببندي واشر سرسيلندر به درون يكي از پيستون ها رخنه كرده و در آنجا 

ار كردن اگزوز در دقايق اوليه روشن شدن موتور ارتباطي با اين موضوع ندارد و اين مساله يك امر البته بخ. بخار شده و با دود خارج مي شود
 .طبيعي مي باشد 

براي ايجاد دماي يكنواخت در هنگام كار كرد موتور در تابستان و زمستان هيچگاه ترموستات را از مدار گردش مايعات خنك كننده   -11
 .خارج نكنيد 

براي بررسي صحت عملكرد . ت در دماي مورد نظر باز نشود و اجازه عبور سيال را ندهد موتور جوش خواهد آورد اگر ترموستا  -12
ترموستات مي توان با قرار دادن ترموستا ت در يك كاسه آب جوش از صحت عملكرد آن اطمينان حاصل كرد و در صورتي كه قصد 

 .ا با گريس چرب كرده و دور از رطوبت نگهداريد نگهداري ترموستات كار كرده سالم خود راداريد آن ر
يكي از داليلي كه سبب جوش آوردن موتور در گرماي تابستان مي شود سفتي سوپاپ ها مي باشد سوپاپ ها را فيلر گيري تابستاني   -13

 .كنيد و البته در زمستان فيلر گيري زمستاني 
سط تسمه از ميل لنگ مي گيرد صحت سالمت تسمه را با بازديدهاي دوره اي بررسي در موتورهايي كه پروانه موتور نيروي خود را تو   -14

 . كرده و سفتي آن را مد نظر قرار دهيد  در صورت پارگي و يا شل بودن تسمه موتور جوش خواهد آورد
 .جهت نيرو جابجا شود ميزان سفتي تسمه بايستي بنحوي باشد كه با فشار انگشت اشاره تسمه به اندازه يك سانتيمتر خالف   -15
ممكن است مشكالتي مانند خرابي سيستم برق يا سوخت و يا نيم سوز بودن واشر سرسيلندر عامل و يا مجموعه عواملي براي جوش   -16

 .آوردن موتور باشد 
و با استفاده كمتر از  اگر خودرو شما جوش مي آورد بهتر است پس از راندن خودرو خود در يك جاده مسطح به اندازه چند كيلومتري -17

شايد پيستون هاي چرخ يا چرخهايي بعد از ترمز گرفتن . ترمز ميزان دماي رينگ الستيك هاي چهار چرخ را با دماي دست كنترل كنيد 
 .البته در تابستان نسبت به اين تست تا حدودي محتاط تر باشيد . بدرستي آزاد نشده و درگيري بين لنت و ديسك ادامه دارد 

درب رادياتور همانند سوپاپ اطمينان عمل مي كند در صورتي كه در زمان جوش آوردن . به درب رادياتور و كيفيت آن توجه كنيد  -18
موتور فنر درب رادياتور از حد مجاز سفت تر باشد به مجموعه خنك كننده فشار زيادي وارد خواهد شد كه واشر سر سيلند نيز تحت فشار 

ي كه فنر درب رادياتور از حد مجاز شل تر باشد و يا آب بندي مناسبي بين نشيمنگاه و الستيك ايجاد نكند مانع از خواهد بود و در موارد
خروج بخارات نخواهد شد و خطر بدون آب ماندن رادياتور بسيار است و شما دائما مجبور به اضافه كردن مايع خنك كننده و يا آب خواهيد 

 .بود 
 .و شما خراب و يا فرسوده است نسبت به تعويض آن ترديد به خود راه ندهيد اگر رادياتور خودر  -19
 .واتر پمپ را از جهت آب بندي چك كرده و از صحت سالمت آن اطمينان حاصل كنيد   -20

  :نكات مهم در مورد سيستم تهويه خودرو 

 مي  كاهش  بر فشار به موتور توان موتور نيزكه عالوه  در ترافيك سنگين و سربااليي هاي تند حداالمكان از كولر استفاده نكنيد چرا - 1
  .يابد
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اگر قصد استفاده از كولر را داريد ، بهتر است قبل از حركت آن را روشن كنيد تا بدليل دور پايين موتور كمپرسور به آرامي به حركت در  -
ري يكباره كمپرسور با نيروي موتور ميتواند باعث وارد در سرعتهاي  باالي موتور در حين حركت درگي.  آمده و به آن آسيبي وارد نشود

  . آمدن آسيبهاي جدي به قطعات گردنده و حتي سبب گيرپاژ كمپرسور شود

سپس اقدام به روشن كردن كولر .چنانچه در حين حركت قصد روشن كردن كولر را داريد ابتدا كالچ را گرفته و پدال گاز را رها كنيد  -3
  . كنيد

رد سال كه سيستم خنك كننده مورد استفاده قرار نمي گيرد بهتر است  دردوره هاي يك  ماهه سيستم براي مدتي مورد در فصول س -4
  . استفاده قرار گيرد تا با گردش روغن قسمتهاي متحرك روانكاري شده و ميزان گاز كاهش نيابد

ولر خودرو در سرعتهاي باال بيشتر است ضمن اينكه افزايش توجه داشته باشيد كه بدليل چرخش كمپرسور با نيروي موتور ، بازده ك - 5
  . سرعت پنكه فقط شدت دميدن هوا را بيشتر مي كند

درفصول گرم سال بهتر است خودرو خود را در سايه پارك كرده تا در صورت استفاده از خودرو عالوه بر فشار كمتر به سيستم خنك  -6
  .صرفه جويي كنيمكننده  ،حفظ رنگ خودرو در مصرف سوخت نيز 

  . ساده ترين راه براي تشخيص و شناسايي اشكاالت و ايرادات احتمالي توجه به صداي كمپرسور و موتور فن مي باشد -7
  . ميزان سفتي و سالمت تسمه را چك كرده و در صورت فرسودگي توسط نمايندگي هاي مجاز نسبت به تعويض آن اقدام كنيد -8
  . يز كرده و در صورت نياز تعويض كنيدفيلتر هواي كابين را تم -9

اگر تغييراتي در كيفيت خنك كنندگي سيستم خنك كننده احساس كرديد مي توانيد توسط تعمير كاران مجرب لوله ها و اتصاالت  - 10
  . مربوطه را از جهت صحت و سالمت و نشتي گاز مورد بازديد قرار داده و فشار آن را اندازه گيري كنيد

  . از كولر باعث افزايش مصرف بنزين شده و آلودگي بيشتر هوا را سبب مي شود استفاده -11
در صورتي كه خودرو شما مدتي در زير تابش نور مستقيم خورشيد قرار گرفته است و هواي كابين خودرو بشدت گرم شده است بهتر  -12

كابين و هواي محيط كمك كرده و بعد از مدتي سيستم  است، با پايين كشيدن شيشه ها و تخليه هواي گرم  و هم دما شدن هواي درون
 تهويه را روشن كنيم تا عالوه بر تسريع در خنك شدن هواي داخل خودرو و فشار كمتر به سيستم خنك كننده سوخت كمتري مصرف كنيم

.  
اي  ورودي به داخل كابين از جهت بسته اكيدا توصيه مي شود در صورت استفاده از كولر تمامي شيشه ها باال بوده و دريچه اير داكت هو -13

بودن كنترل شود  تا ترموستات سيستم خنك كننده بدرستي عمل كرده و كمپرسور بشكل دائمي كار نكند و باعث فرسودگي زودرس 
  . سيستم نشود ، ضمنا رعايت اين نكته باعث كاهش مصرف سوخت نيز مي شود

  :نكات مهم در مورد سيستم تعليق خودرو 

 .ي اطمينان ازصحت وسالمت سيتم تعليق به نمايندگي هاي مجاز و يا به تعمير كاران معتمد خود مراجعه كنيد برا -1
 . حتما از قطعات و اجزاي توصيه شده توسط  سازندگان خودرو استفاده كرده و خود را از خطرات جدي جاني و مالي حفظ كنيد  -2
لندي خيابان ها به صداهاي بلند برخاسته از جلوبندي خودرو توجه كرده  و ميزان فرمان درهنگام  گذر از دست اندازها و پستي و ب  -3

  . پذيري خودرو را مورد بررسي قرار دهيد
در صورت عدم وجود يكنواختي در شكل سايش عاج الستيكها كه يكي از اولين عالئم وجود تنظيمات نامناسب در جلوبندي خودرو مي  -4

 . جلوگيري از مستهلك شده زود هنگام الستيك ها اقدام كنيد باشد توجه كرده و براي
 .در هنگام ترمز گيري شديد و يا رانندگي در جاده هاي صاف و بدون شيب نبايستي خودرو به جهات چپ و يا راست منحرف شود  - 5
ي باشد از رينگ و الستيك هاي و يا ساير سيستمهاي مشابه م ABS اگر خودرو شما داراي سيستم هاي پيشرفته ترمزگيري مانند -6

ترمز خودرو شما   ECUتوسط سازنده خودرو استفاده كنيد در غير اينصورت بدليل تنظيمات انجام شده بر روي ) سايز رينگ (توصيه شده 
خودرو   ECUقابليت هاي خود را از دست خواهد داد و در صورت اصرار بر استفاده از رينگ و الستيك هاي غير توصيه شده  تنظيمات 

 . خود را در نمايندگي هاي مجازتحت نظر كارشناسان مجرب  تغيير دهيد
 .در دوره هاي كوتاه مدت باد چرخ ها را چك كرده و حتي المقدور از  درجا چرخاندن فرمان خودرو در هنگام پارك خودرو اجتناب كنيد   -7
 . مي شود به دو نكته توجه كنيد اگر خودرو شما در هنگام حركت دچار لرزشهايي در چرخ هاي جلو -8
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اوال ممكن است رينگ چرخ بدليل افتادن در پستي و بلندي ها دچار تابيدگي شده باشد و ثانيا اجزاي جلوبندي داراي لقي هاي غير مجاز 
 . شده باشد كه  ضمنادر چنين شرايطي خرابي كمك فنر را نيز نبايستي از نظر دور داشت

  .مك فنر نسبت به تعويض آن اقدام كنيد در صورت نشت روغن از ك -9
گردگيرهاي الستيكي كمك فنر مانع از تماس آب و خاك با ميل كمك و كاسه نمدهاي آن مي شود و سالمت اين گردگيرها سبب    -10

  .افزايش عمر كمك فنر مي شود 
 .مي كاهد ) خط ترمز( از مسافت طي شده    %35توجه داشته باشيد كه يك كمك فنر سالم و استاندارد در شرايط ترمز گيري تا   -11
ضمنا . زمان تعويض يك كمك فنر بستگي به رفتارو عملكرد آن داشته و هنوز يكي از بهترين روش ها براي تشخيص خرابي مي باشد   -12

 .كيلومتر كاركرد مناسب دارد   160000تا  130000يك كمك فنر مناسب بين 
 . مك فنر حتما آنها را بصورت جفتي و با هم تعويض كنيددر صورت نياز به تعويض يك ك -13
هيچگاه سيبك ها را بخاطرخرابي و گرفتن لقي هاي غير مجاز نكوبيد چرا كه اين روش تعمير سيبك كه توسط تعمير كاران غير مجاز  - 14

 .انجام ميشود روشي غلط و هزينه ساز است 
اي سيستم تعليق مانند فنر و كمك فنر وبخصوص قطعات الستيكي وارد كرده و از عمر ترمزهاي ناگهاني فشار مضاعفي را بر روي اجز - 15

 . قطعات بشدت مي كاهد
باالنس الستيكها مانع از وارد آمدن ارتعاش و ضربه هاي ناخواسته به مجموعه سيستم تعليق و كابين خودرو خواهد شد و به افزايش   -16

 .عمر قطعات مرتبط كمك خواهد كرد 
در صورتي كه اجزاي سيستم تعليق مانند سيبك ها داراي گريس خور مي باشند در دوره هاي سه ماهه و يا شش ماهه با توجه به نوع   -17

 .كاربرد خودرو وشرايط استفاده به سيبك ها گريس زده شود 
نند و بقولي صرفه جويي مي كنند ، در گاهي اوقات عده اي از دارندگان خودرو در تعويض الستيك هاي فرسوده با نو كوتاهي مي ك    -18

صورتي كه تعويض نكردن يك الستيك فرسوده عالوه بر به خطر انداختن سرمايه هاي جاني و مالي باعث مي شوند تا ضربات ناشي از دست 
ري به مجموعه اجزاي اندازها، پستي ها و بلندي هاي  جاده با قدرت بيشتري به اجزاي جلوبندي خودرو وارد شده  واز طرفي  فشار بيشت

البته در كنار اين مسائل اگر خودرو داراي سيستم فرمان هيدروليك نباشد . فرمان خودرو در هنگام پارك كردن و دور زدن نيز وارد شود 
  .خستگي زود هنگام راننده را نيز سبب ساز خواهد بود 

  :ترمز  سيستمنكاتي در مورد 

 . خودداري كنيد از مخلوط كردن مايع ترمزهاي مختلف جدا*
پر باشد تا از از وارد   Maximum همواره سطح روغن ترمز را در مخزن مربوطه چك كنيد سطح روغن ترمز هميشه بايستي تا عالمت*

  . شدن هوا به مدار ترمز جلوگيري شود
را بازديد كرده و سطح روغن را در صورت عدم واكنش مناسب سيستم ترمز با مراجعه به نمايندگي هاي مجاز لنت ها و كفشك هاي ترمز *

  . چك كرده و مدار ترمز را هوا گيري كنيد
  . در صورت رانندگي در جاده هاي سنگالخي و يا برخورد كف خودرو با زمين لوله هاي ترمز را ازجهت نشتي بازديد كنيد*
  . مزها به تعمير كاران مجاز مراجعه فرماييددر صورت هر گونه نشتي و يا كاهش يك باره سطح روغن در مخزن روغن ترمز جهت بازديد تر*
  . كيلومتر آن را بطور كامل تعويض كنيد 60000توصيه مي شود به سبب جاذب رطوبت بودن روغن ترمز حداقل هر دو سال و يا *
و ناچارا با حداقل  در صورتيكه از ترمز زياد استفاده مي كنيد در صورت مشاهده اب در سطح جاده از حركت از روي اب خودداري نمائيد*

سرعت حركت كنيد كه كمترين برخورد اب با سطح ديسك به وجود بيايد چرا كه به دليل گرم بودن زياد ديسك چرخ و برخورد آب با ان 
 . باعث اتفاق مورد فوق خواهد شد و با توجه تجربه موجود اصلي ترين دليل ان نيز اين مورد مي باشد

ستفاده كرده و در فصل گرم سال نيز هستيد و قصد شستشو داريد چند دقيقه به ديسك چرخ اجازه دهيد در صورتي كه از خودرو زياد ا*
  .د كه خنك گرد

از لنت ترمز استاندارد استفاده نمائيد چرا كه لنت هاي تقلبي و با كيفيت پايين باعث گرم شدن سريع ديسك چرخ شده و مورد فوق را *
  . تسريع مي دهند
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  :يستم سوخت رساني خودرو نكاتي در خصوص س

باك بنزين را هميشه پر نگه داريد تا از تشكيل بخار اب و اضافه شدن اب به بنزين كه ورود ان به سيستم سوخت رساني باعث صدمات *
 . رسيد حتما باك را پر نماييد تا به پمپ بنزين فشار وارد نشود3/1جدي به ان خواهدشد جلوگيري شود و اگر موجودي باك به 

  . وسعي كنيد از ماركهاي معتبر استفاده شود.كيلومتر تعويض نمائيد10000فيلتر بنزين را حداقل هر *
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