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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "ولي اله رفيعي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مؤلف مقدمه

  

  خرد و جان خداوند نام به
  گر به چراغی نکند آتش طور                 چاره تیره شب وادي ایمن چه کنم مددي

  
 راحتی و ایشآس ارتقاي منظور به مکاترونیکی هاي سیستم و امکانات تجهیزات، از گیري بهره امروزه

 محورهاي عنوان به تعمیرات و نگهداري ها هزینه و آالیندگی کاهش سوخت، مصرف کاهش سرنشین،
 جلب خود به را خودروسازان توجه که رود می شماربه خودرو مختلف هاي بخش توسعه و بهبود اساسی

  .کندمی
مطبوع خودرو  یهتهو یستمس يو کاربرد ی، آموزش علمروپیش  مجموعه ینو تدو یفتألهدف از 

با تنوع  یو رفاه یشیآسا هاي یستمساز  یواردات يکه امروزه بخصوص در خودروهاآنجایی. از باشد یم
 ینسبت به استفاده از ان یشیاز پ یشب یزهو انگ یلتما یزن یو خودروسازان داخل شود یمباال استفاده 

و از  باشد یم یشدر حال افزا یرفاه هاي یستمس ینتعداد ا ،لذا ؛خود دارند یداترا در تول ها یستمس
برخوردار هستند، کارشناسان،  یمختلف یاز سطوح و تنوع دانش فن ها یستمسنوع  ینکه اییآنجا

 يها بخش یرو تعم ينگهدار یبه دانش فن یدخدمات پس از فروش، با حوزة یرکارانو تعم ها ینتکنس
 ینا یراتو تعم يداشته تا قادر باشند نسبت به انجام امور مرتبط با نگهدار یمختلف آن اشراف کاف

مراحل دانش،  یرفراگ شده است تا ینتدو يرو به نحویشمجموعه پ ،لذا ؛ینداقدام نما یدرست به یزتجه
از  یبخش مهم عنوان بهمطبوع  یهتهو یستمس یراتو تعم ينگرش و مهارت را نسبت به نگهدار

 يها بخشبا اصول عملکرد  ییمنظور پس از آشنا ینکند. بد یخودرو ط یو رفاه یشیآسا هاي یستمس
قرار گرفته تا  یمورد بررس یستمس یندر ا کاررفته به کاربردي یمطبوع، دانش فن یهتهو یستممختلف س

  مطبوع فراهم گردد. یهتهو یستمس یرو تعم یابی یبععملکرد،  وتحلیل یهتجز يمناسب برا يبستر
 شود ی، تقاضا مکنند یمه مجموعه استفاد ینکه از ا یزانیعز یو تمام نظران صاحب، پژوهان دانش یۀاز کل
 موجود در کتاب و هرگونه نظر صائب خود را به آدرس پست هاي یینارساو  یبخاص خود، معا یتبا عنا

  .یندارسال نما Valirafiei64@gmail.com الکترونیکی
محترم  یریتمد ینو همچن یزانعز یخود را نسبت به زحمات تمام يسپاسگزار، مراتب مؤلف یاندر پا

  .دارد یم، ابراز اند کردهوعه تالش مجم ینا یفتألو  ینکه در تدو یباگرانانتشارات د

  رفیعی الهولی  
  تهران

 1400-یزیپا




