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هـقدهِ
« آضٌايي تا ضركت تَليدي ٍ صٌعتي تكالى تَس ››
ضشور زَليذي ٍ غٌؼسي زىالى زَس ( سْاهي خاظ ) دس سال  1365تا ّذف زَليذ سيسسوْاي
ّيذسٍليىي زشهض ٍ والذ اًَاع خَدسٍ زاسيس ضذ ٍ تا اًسمال زىٌَلَطي اص ضشور ) FTE (FAGآلواى
دسخشداد هاُ  1376تِ عَس سسوي افسساش گشديذ .تاخيطشفر ػلن الىسشًٍيه دس غٌايغ خَدسساصي ٍ دس
ساسساي ساخر سيسسن زشهض ضذ لفل(، (ABSزَليذ خَدسا زطر ليساًس ضشور ( CONTINENTAL
) TEVESآغاص ًوَدُ اسر.
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ايي ضشور تا تْشُ گيشي اص هذيشاى ٍ هسخػػيي هدشب ٍ واس آهذ ،زَاًسسِ اسر تا ضذاوثش دلر ٍ
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ويفير زضويي ضذُ هطػَالذ تَسسش ٍ سيلٌذس زشهض دٍ هذاسُ ،سيلٌذس زشهض زشظ خلَ (واليدش)،
هدوَػة عثك زشهض زشظ ػمة  ،سيـلٌذس والذ تاال ٍ خائيي ،ضيلٌگ والذ ٍ ضيلٌگْاي زشهض تيص اص
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ًَ 44ع خَدسٍ سا تا ظشفيسي تيص اص يه هيليَى لغؼِ دس سال زأهيي وٌذ .دس غَسزيىِ هايل تاضيذ
اعالػاذ تيطسشي اص ضشور زىالى زَس دس اخسياس داضسِ تاضيذ هي زَاًيذ تِ سـاير ايٌسشًسي
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 WWW.Tooklan Toos.Comهشاخؼِ ًوائيذ .
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 رٍش عية ياتي سيستن ترهستَجِ :
در صَرتي كِ ًيرٍي ترهس گيري كوتر از حد هطلَب تاضد ٍ تٌاسة درستي تا ًيرٍي اعوال ضدُ تِ پدال ترهس ٍجَد ًداضتِ تاضد
اصطالحاً ايي حالت را چَب ضدى ترهس هي گَيٌد .تِ عثارت ديگر اگر تِ پدال ترهس ًيرٍي زيادي ٍارد ضَد ٍلي عول ترهس گيري تِ
كٌدي اًجام ضَد ترهس چَب ضدُ است .

الف) عَاهلي كِ تاعث چَب ضدى ترهس هي ضًَد
 -1ضؼف خالء تَسسش
 -2افضايص غيش هداص دهاي زشهض(لٌسْا -ديسه ّا -واسِ زشخْا)
ً -3اهٌاسة تَدى سغص اغغىاوي

w

 -1ضعف خالء توستر

w

 -1-1توستر ترهس
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يىي اص ػَاهلي وِ تاػث زَب ضذى زشهض هي ضَد ٍ ،خـَد اضىال دس تَسسش هي تاضذ .خْر زسر تَسسش ٍ اعيوٌاى اصسالن يا هؼيَب
تَدى آى تِ دٍ سٍش ريل ػوـل وٌيذ :

سٍش اٍل  :اتسذا هَزَس خـَدسٍ سا سٍضي وٌيذ ٍ ضـذٍداً خس اص  2دليمِ هَزَس سا خاهَش وٌيذ  .زَخِ داضسِ تاضيذ وِ دس ضيي اًدام
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ايي زسر تْير ػٌَاى ػول زشهـضگيشي ًثايذ اًدام ضَد ( .اص خالء تَسسش اسسفادُ ًگشدد ) خس اص خاهَش وشدى هَزَس خَدسٍ ضذٍد
يه دليمِ زأهل وٌيذ ٍ سدس سَخاج خالء سٍي تَسسش سا تِ ّوـشاُ ضيلٌگ اص هطل خَد خاسج وٌيذ  .اگش دس ايي صهاى غذاي سد ٍ
تذل ضذى َّا ضٌيذُ ضذ ً ،سيدِ هي گيشين وِ تَسسش سالن اسر ٍ اگش غذاي هزوَس تِ گَش ًشسيذ تَسسش هؼيَب هي تاضذ .
سٍش دٍم  :لثل اص سٍضي وشدى هَزَس خَدسٍ  ،زٌذ تاس زشهض گيشي وٌيذ ٍ سدس خاي خَد سا سٍي خذال زشهض ًگِ داسيذ ٍ دس ّويي
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ضالر هَزَس خَدسٍ سا سٍضي وٌيذ اگش دس صهاى سٍضي ضذى هَزَس ،خذال زشهض تِ ًشهي خاييي تشٍد يؼٌي تَسسش سالن اسر ٍ دس غَسزي
وِ تا سٍضي ضذى هَزَس خذال زشهض ّيسگًَِ ضشوسي ًذاضسِ تاضذ ،تَسسش هؼيَب هي تاضذ .
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 -1-2سوپاپ خالء

گشيداط تَدى يا ًطسي سَخاج خالء تَسسش ػاهل زَب ضذى زشهض هي تاضٌذ  .دس ايي ضالر خـالء تَسسش ضؼيف اسر ٍ دس ًسيدِ تَسسش
ًوي زَاًذ ػوـل زمَير ًيـشٍي خاي ساًٌذُ سا تخَتي اًدام دّذ  .خْر سفغ ػية  ،سَخاج خالء (صاًَئي) تَسسش سا اص لطاػ هسذٍد
تَدى يا ًطسي وٌسشل ًوائيذ .
 -1-3شيلنگ خالء توستر
سَساظ ضذى ٍ خاسگي ضيلٌگ ٍ يا خذا ضذى اليِ داخلي ضيلٌگ اص اليِ خاسخي آى تاػث ػـذم ٍخَد خالء واهـل دس تَسسش زشهــض
ضذُ ٍ هٌدش تِ زَب ضذى زشهض هي گشدد.
 -1-4ضعف خالء ايجاد شده توسط هوتور
اگش هَزَس خَدسٍ تِ ّش دليل  ،هيضاى خالء هَسد ًياص هَزَس سا زاهيي ًىٌذ،تَسسش ًالع ػول وشدُ ٍ زشهض زَب هي وٌذ.
 -1-5ضرب ديدگي توستر ترهس
دس غَسزي وِ تِ تذًِ تَسسش ضشتِ اي ٍاسدضَد ٍ ايي ضشتِ تاػث تَخَد آهذى لْيذگي ٍ زغييش فشم تَسسش ضَد ٍ ّوسٌيي سٍي سَخاج
َّاي تَسسش (اًسْاي تَسسش) خشاضي ايداد ضَد تاػث اضىال دس ػولىشد تَسسش هي گشدد .
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 -2افسايش غري جماز دماي ترمس(لنتيا -ديسك ىا -كاسو چرخيا)
-2-1

سيلندر ترمس چرخ جلٌ (كاليپر)

گشيداط تَدى واليدش تاػث دسگيشي زشهض ٍ داؽ ضذى ٍ تاال سفسي ضشاسذ لٌر ّا ٍ ديسه ضذُ ٍ دسًْاير هٌدش تِ ضؼيف ضذى زشهض ٍ
زَب ضذى هي ضَد .تشاي وٌسشل گشيداط تَدى يا ًثَدى واليدش اتسذا لٌسْا سا اص هطل خَد خاسج ًوَدُ ٍ خيسْاي ازػال فشػي تِ اغلي
واليدش سا تذٍى لٌر هطىن ًواييذ .دس ايي ٍضؼير تايذ لغؼِ اغلي دس هطل خَد تِ ساضسي ضشور ًوايذ.
تَجِ :
 ٍقتي كِ ٍاقعاً ًوي خَاّيد ترهسگيري كٌيد  ،تي جْت پاي خَد را آرام رٍي پدال ترهس ًگِ ًداريد  ،ايي كار تاعث هيطَد كِ لٌت ساييدُضدُ ٍ تيص از حد گرم ضَد  ،در ًت يجِ فرسايص تيطتر ضدُ ٍ هسافت ترهسگيري طَالًي تر هي ضَد.

w

 -2-2ازدياد طٌل ميلو فشار دىنده ترمس
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 -قثل از آًكِ هسافت ًسثتاً طَالًي را در سراضيثي طي كٌيد  ،از سرعت خَد تكاّيد ( تا دًدُ سٌگيي حركت كٌيد(.
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اضافِ ًوَدى عَل هيلِ فطاس دٌّذُ تَسسش يا سيلٌذس زشهض زَسظ زؼويشواساى تي زدشتِ تاػث زَب ضذى زشهض هي ضَد  .ايي ضالر ًيض
تاػث زشهض گيشي ًالع دس سيسسن هي ضَد  .دس تشخي اص هَاسد اگش افضايص عَل صياد تاضذ  ،زشهض خَدسٍ خس اص عي هسافسي وَزاُ واهالً
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لفل خَاّذ ضذ ٍ خَدسٍ تِ ّير ػٌَاى لادس تِ ضشور ًخَاّذ تَد .ايي ضشايظ دس دٍ ضالر تَخَد هي آيذ:
 -1افضايص عَل هيلِ فطاسدٌّذُ سيلٌذس اغلي وِ تيي تَسسش ٍ خوح لشاس داسد .تا زَخِ تِ ايٌىِ خير ّاي ازػال تَسسش ٍ سيلٌذس اغلي
تِ ّير ػٌَاى ًثايذ تاص ضَد ٍ ،ايي ضالر هسسلضم تاص وشدى سيلٌذس زشهض دٍ هذاسُ اص سٍي تَسسش هي تاضذ  ،هدوَػِ تَسسش دس
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غَسذ تاص ضذى خيسْا اص گاساًسي خاسج هي ضَدٍ .لي دس غَسزيىِ لثال زَسظ زؼويشواساى غيشهداص خيسْا تاص ضذُ تاضذ ،تشاي وٌسشل
ايي ضالر خس اص تاص وشدى سيلٌذس اص سٍي تَسسش ،سيٌگ السسيىي تيي سيلٌذس ٍ تَسسشسا تش داسيذ ٍ سدس سيلٌذس زشهض سا سٍي
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تَسسش لشاس دّيذ .دس غَسزي وِ عَل هيلة فطاس دٌّذُ سيلٌذس يا تَسسش زَسظ زؼويشواس يا ضخع ديگشي اضافِ ضذُ تاضذ،
سيلٌذس زشهض( تذٍى اػوال ًيشٍي دسر) تِ تَسسش ًوي زسثذ ٍدسغَسزيىِ عَل هيلِ فطاسدٌّذُ دسسر تاضذ ،سيلٌذسزشهض تِ
تَسسشهي زسثذ.
 -2افضايص عَل هيلِ فطاسدٌّذُ تَسسش(سور واسِ خذال) داساي هْشُ زٌظين هي تاضذ وِ عَل ايي هيلِ دس واسخاًِ زٌظين ضذُ
اسر.دس غَسزيىِ ايي هْشُ سا اص زٌظين خاسج ًواييذ ،تاػث ايداد خيص فطاس دس سيسسن زشهض ضذُ ٍ زشهض دسگيش خَاّذ هاًذ.
 -2-3عدم رگالش صحيح چرخ عقة
زشخْاي خَدسٍ هي تايسر اص سٍي عثك تِ غَسذ دسسي ٍ تِ ضىل غطيص سگالط ضًَذ زا فاغلِ تيي واسِ زشظ ٍ لٌر وفطه دس ضذ
هٌاسثي زٌظين ضًَذ .سگالط تيص اص ضذ تاػث دسگيش ضذى وفطىْاي ػمة تا واسِ زشظ ضذُ ٍ داؽ ضذى لٌر ّا ٍ واسِ زشظ ٍ ًْايسا
زَب ضذى زشهض سا تاػث هي ضَد.
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 -3مناسة نثٌدن سطح اصطكاكي
 -3-1چرب تٌدن سطح ديسك ً لنت
دس غَسزيىِ زَخي زشظ خلَ ٍ ػمة خَدسٍ ًطسي داضسِ تاضذ گشيس يا ٍالَاليي اصداخل آى سٍي سغَش لٌر ٍ وفطه ٍ يا لٌر ٍ
ديسه سيخسِ ٍ زشهض سا ضؼيف هي وٌذ.
 -3-2شيشو اي شدن سطح ديسك ً كاسو چرخ
دس غَسذ تاال سفسي دهاي زشهض اص ضذ هداص ٍ زىشاس ايي ػول ،سغص ديسه ،لٌر يا واسِ زشظ سَخسِ ٍ اغغالضا ضيطِ اي هي ضَد .دس
ايي ضالر ًيشٍي زشهضي تسياس واّص يافسِ ٍ هسافر زَلف افضايص هي ياتذ.
 -3-3خشن تٌدن سطح ديسك ً لنت
دس خـَدسٍّاي ًَ ٍ يا صهاًي وِ ديسـه زشهـض زؼَيض هي گشدد  ،زشهـض خـَدسٍ دس ضـالر تْيٌِ لشاس ًذاسد ٍ تايذ ضذالل  2444ويلَهسش
عـي ضَد زا تِ تْسشيي ضالر خَد تشسذ ٍ ،لسي لٌر زشهض زؼَيض ضَد تايذ هسافسي ضذٍد  244ويلَهسشعـي ضَد زا زشهـض تِ ضالر تْيٌِ
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تاص گشدد  .دس عي هسافسْاي فَق هي تايسر ًيشٍي تيطسشي تِ خذال زشهض ٍاسد ضَد  .دس غَسزيىِ ديسه زشهض اص ضذ هؼوَل خطي زش
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تاضذ تاػث فشسايص صٍدسس دس لٌسْا هي ضَد .
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تَجِ :

تَستر در خَدرٍ فقط زهاًي كِ هَتَر رٍضي است ٍ هيتَاًد خالء ايجاد كٌد ،عول تقَيت ترهس را اًجام هي دّد  .تَجِ داضتِ
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تاضيد كِ ّيچگاُ تا زهاًي كِ هَتَر را رٍضي ًكردُ ايد خَدرٍ را تِ حركت در ًياٍريد  .اگر تِ عللي هثالً تِ دليل تكسل ضدى
خَدرٍ ٍ يا تدليل آسية ديدگي در تَستر اهكاى استفادُ از آى ٍجَد ًداضتِ تاضد  ،در ًظر داضتِ تاضيد كِ تايد ًيرٍي

e
ag

تيطتري تِ پدال ٍارد كٌيد تا عدم عولكرد تَستر را جثراى كٌيد .

ب) عَاهلي كِ تاعث پاييي رفتي پدال ترهس هي ضًَد
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ٍ -1خَد ايشاد ٍ ًطسي دس هذاس ّيذسٍليه

ٍ -2خَد َّا دس سيسسن زشهض ٍ تلَن ABS
ٍ -3خَد وَسس غيشهداص دس زشخْا

ً -1جٌد ايراد ً نشيت در مدار ىيدرًليك
 -1-1سيلندر ترمس دً مداره
خْر اعويٌاى اص سـالهر ٍ يا هؼيـَب تَدى سيلٌذس اغـلي تْسشيي ٍ سشيؼسشيي ساُ هوـىي ايي اسر وِ لَلِ ّاي خشٍخي سيلٌذس
زـشهض دٍ هذاسُ سا وِ تِ زـشخْاي خَدسٍ هسػل هي ضَد ،اص سور سيلٌـذس تاص وٌيذ  .سدس دٍ ػذد خير ّـَاگيشي تِ خاي آًْا
تثٌذيذ ( اسزثاط تيي سيلٌذس زشهض ٍ زشخْا سا لغغ وٌيذ ) ٍ سيلٌذس سا َّاگيشي ًواييذ  .دس ايي ضالر تا اػوال ًيشٍي خا تِ خذال زشهض ًثايذ
خذال خاييي سٍد دس غيش ايي غَسذ سيلٌذس زشهض دٍ هذاسُ هؼيَب اسر.
ً -1-2جٌد نشيت در مدار ىيدرًليك
دس غَسزيىِ دس ّش لسور اص هذاس ّيذسٍليه ًطسي خاسخي ٍخَد داضسِ تاضذ  ،تِ اصاي خشٍج هايغ زشهض اص هذاس ّيذسٍليه َّا
خايگضيي آى هي گشدد ٍ تاػث خاييي سفسي خذال زشهض هي ضَد.
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 -2وجود هوا در سيستن ترهس و تلوك ABS
 -2-1سيلندر ترهس دو هداره
يىي اص ػَاهلي وِ تاػث خاييي سفسي خذال زشهض هي ضَد ،ػذم َّاگيشي غطيص هي تاضذ.لزا تْسشيي ساُ ايٌسر وِ سيسسن زشهض تغَس
واهل َّاگيشي گشددَّ.اگيشي سا تِ زشزية اص سيلٌذس اغلي  ،زشخْاي خلَ ٍ سدس زشخْاي ػمة تِ عَس واهل اًدام دّيذ .سدس خذال
زشهض سا هدذدا وٌسشل ًواييذ.دس غَسزيىِ ٌَّص خذال خايي اسر سايش ػَاهل وِ دس ريل آهذُ اسر سا تشسسي ًواييذ.

 -3وجود مورس غير هجاز در چرخها

w
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 -3-1ماليپر (سيلندر ترهس چرخ جلو )
دس غَسزي وِ هيضاى تشگطر خيسسًَْاي واليدش اص ضـذ هداص تيطسش تاضذ  ،دس صهاى زشهض گيشي ًيض وَسس خيسسَى واليدش تيص اص ضذ
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هؼوَل ضذُ ٍ خذال زشهض خاييي ػول هي وٌذ .
 -3-2توپي چرخ جلو
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يىي ديگش اص ػَاهل خاييي تَدى خذال زشهض خَدسٍٍ ،خَد لمي تيص اص ضذ هداص دس زَخي زشظ خلَ هي تاضذ  .خالغي تيص اص ضذ زَخي تاػث
تشگطر تيطسش خيسسَى واليدش ضذُ ٍ دس زشهض گيشي هسسلضم اػوال وَسس صياد تِ خذال زشهض هي تاضذ  .لٌگي (زاب) داضسي زَخي ًيض
اضىال فَق سا تَخَد هي آٍسد.
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 -3-3لنگي ديسل و ماسه چرخ

دس غَسزيىِ دس ديسىْا ٍ واسِ زشخْا لٌگي تيص اص ضذ هداص ٍخَد داضسِ تاضذ ،وَسس خذال زشهض صياد ضذُ ٍ دس سشػسْاي تاال

.ir

زشهضگيشي ّوشاُ تا لشصش هي تاضذ.

 -3-4رگالش چرخ عقة
اضىال فَق دس اثش فشسَدگي لٌر وفطه ّاي زشظ ّاي ػمة دس سيسسن زشهض تِ هشٍس صهاى تَخَد هي آيذ وِ هي تايسر
وفطىْاي زشهضتػَسذ دسسي ٍ دليك سگالط گشدًذ.
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ج) اقداهات پيطگيراًِ جْت افسايص طَل عور سيستن ترهس
 -1سيسسن زشهض ًيض هاًٌذ ديگش سيسسوْاي خَدسٍ ًياص تِ آب تٌذي داسد  .لزا لثل اص آب تٌـذي ضذى واهل هَزَس  ،سغَش
ديسـه  ،واسِ زشظ ٍ لٌسْاي زشهض خَدسٍ  ،اص زشهض گيشي ّاي ًاگْاًي ضسي االهىاى اخسٌاب ًواييذ .
 -2دس سيسسن زشهض اص هايغ زشهض هٌاسة ٍ هشغَب اسسفادُ ًواييذ  .ضشور زىالى زَس تشاي خَدسٍّاي هدْض تِ سيسسن زشهض
خَد سٍغي زشهض Dot 4سا زَغيِ هي ًوايذ .
ّ -3ش گض اص دٍ ًَع هايغ زشهض (تا دٍ سًگ هسفاٍذ ) يا اص دٍ ساصًذُ هسفاٍذ دس يه سيسسن تػَسذ هخلَط اسسفادُ ًىٌيذ .
 -4خس اص اًدام زؼويشاذ سٍي سيسسن زشهض اص سٍغي زشهض وٌِْ اسسفادُ ًىٌيذ .
 -5زطر ّير ضشايغي اص سٍغٌْاي هؼذًي (هطسماذ ًفسي ) تداي سٍغي زشهض اسسفادُ ًىٌيذ  .دس غَسزي وِ اضسثاّـاً تداي
سٍغي زشهض اص هايؼاذ هؼذًي اسسفادُ ًوَديذ  ،سشيؼاً سيسسن ٍ هذاسّا زويض ٍ خطه وٌيذ ٍ وليِ لَاصم (لغؼاذ السسيىي ٍ

w

خالسسيىي ) زشهض سا زؼَيض ًوائيذ .

w

ّ -6شگـض هخضى هايـغ زشهض سا واهـالً خش ًىٌيذ .ضذاوثش هيـضاى هايـغ زشهض دس هخضى تا ػالهر ً maxطاى دادُ ضذُ اسر .

 -8سغص هايغ زشهض داخل هخضى سا ّفسِ اي يىثاس وٌسشل ًوائيذ .
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 -7تشاي سٍاًىاسي سيسسن زشهض تْير ػٌَاى اص سٍغٌْاي هؼذًي (هاًٌذ سٍغي هَزَس ) اسسفادُ ًىٌيذ .
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ّ -9ش  8444وليَهسش يىثاس لٌسْاي زْاس زشظ خَدسٍ سا تاصديذ ًوائيذ .

 -14دس ٌّگام زؼَيض لٌر اص لٌسْاي زشهض هشغَب ٍ اغلي (فاتشيه ) اسسفادُ ًوائيذ  .دس غَسذ اسسفادُ اص لٌر ًاهشغَب زشهض
ضؼيف ػول هي وٌذ .
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 -11خْر زؼويشاذ سيسسن زشهض اص لغؼاذ اغلي (فاتـشيه) اسسفادُ وٌيذ  .اص تىاس تشدى لغؼاذ السسيىي ٍ لَاصهي وِ زطاتِ
ظاّشي داسًذ خذاً خَدداسي ًوائيذ .

 -12اص زواس لغؼاذ السسيىي ٍ خالسسيىي ٍ ضسي لغؼاذ فلضي سيسسن زشهض تا هطسماذ ًفسي (هاًٌذ سٍغي هَزَس ٍ ،اسىاصيي،
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تٌضيي ً ،فر  ،گشيس ٍ غيشُ ) خذاً خَدداسي ًوائيذ .

 -13خيطٌْاد هي گشدد ّش سِ سال يىثاس يا عي هسيش  84444ويلَهسش ديسىْا ٍ واسِ زشخْاي خَدسٍ سا زؼَيض ًوائيذ .
 -14ضسي االهىاى اص تاال سفسي ضشاسذ دس سيسسن زشهض خلَگيشي ًوائيذ  .هثالً دس هسيشّاي وَّسساًي تْسش اسر تا دًذُ سٌگيي
ضشور وٌيذ ٍ اص زشهض گيشي خي دس خي اخسٌاب ًوائيذ .
ّ -15ش سِ هاُ يىثاس ٍضؼير تلثشيٌگ زشخْا ٍ خالغي زَخي ّا سا وٌسشل وٌيذ ٍ آًْا سا گشيسىاسي ًوائيذ .
 -16ول هايغ زشهض سا ّش دٍ سال يىثاس زؼَيض ًوائيذ .
ٌّ -17گام زؼَيض لٌر  ،دس ًظش داضسِ تاضيذ وِ ضسواً تايذ زواهي لٌسْاي يه هطَس ّوضهاى زؼَيض ضًَذ.
ّ -18ش گـًَِ زؼويش يا زؼَيض لغؼاذ هي تايسر زَسظ زؼويشگاّْا ٍ زىٌسيـي ّاي هـداص غَسذ خزيشد .
 -19دس ّش تاس زؼَيض لٌر زشهض زشظ خلَ اص سٍاى تَدى هيلِ ّاي ساٌّوا دس سيل خَد اعويٌاى ضاغل ًواييذ  .دس غَسذ ًياص اص
سٍاى وٌٌذُ هٌاسة( هايغ هًَساط) اسسفادُ ًواييذ .
 -24دس تاصديذ اص سيسسـن زشهـض زـشظ ػمـة خـَدسٍ اص ػولىشد غطيص خَدزٌظين اعويٌاى ضاغل ًواييذ  ( .ػـذم سگالط
غطيص خـَد زٌظين سثة اصدياد فاغلِ تيي وفطه زشهض ٍ واسِ زشظ ضذُ ٍ ويفير زشهض خَدسٍ سا خاييي هي آٍسد) .
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir
خذهاذ خس اص فشٍش

عية ياتـي سيستـن ترهـس

غفطِ  7 :اص 7

هراحل تازديد سيستن ترهس خَدرٍ
خْر وٌسشل واهل سيسسن زشهض خَدسٍ هي تايسر زه زه ل غؼاذ سيسسن هَسد تاصديذ ٍ تشسسي لشاس گيشًذ  .تشاي سَْلر
دسايٌىاس ٍ سشػر ػول تيطسش ٍ ّوسٌيي غشف ووسشيي ّضيٌِ تْسش اسر وٌسشل ّا هغاتك هشاضل ريل غَسذ خزيشد.
ًشهال

 -2وٌسشل ًطسي زَخي زشظ خلَ



ًطسي داسد



ًطسي ًذاسد

 -3تاصديذ اص غافي سغص ديسه زشهض



خاسج اص سًح



سغص غاف

 -4هيضاى زاب ديسه زشهض



زاب داسد



زاب ًذاسد

 -5وٌسشل خالغي زَخي زشظ خلَ



زٌظين ًيسر



ًشهال اسر

 -6وٌسشل دسگيشي لٌسْا تا ديسه(سٍل ته واليدشّا)



سٍل ته خاسج اص سًح



w

 -1تاصديذ لٌر ّاي زشظ خلَ



لٌر ًذاسد



لٌر داسد

w

ًَع وٌسشل

غيش ًشهال

الذاهاذ اغالضي
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سٍل ته ًشهال

 -8وٌسشل لغؼاذ ٍ ازػاالذ زشهض خلَ اص لطاػ ًطسي



ًطسي داسد



ًطسي ًذاسد
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 -7وٌسشل سٍاى تَدى هيلِ ّاي ساٌّوا ي واليدش



گشيداط اسر



سٍاى

 -14تاصديذ لٌسْاي زشظ ػمة



لٌر ًذاسد



 -11وٌسشل سگالط زٌظين ّاي زشظ ّاي ػمة



سگالط ًيسر



ًطسي داسد



ًطسي ًذاسد

ًطسي داسد



ًطسي ًذاسد



ًطسي داسد



ًطسي ًذاسد

-15وٌسشلازػاالذ خوح زشهضاص لطاػًطسي



ًطسي داسد



ًطسي ًذاسد

 -16وٌسشل خشزْاي هطيظ تَسسش



دفشهِ ضذُ اسر



سالن اسر

ً -17طسي خال ،اص تَسسش



ًطسي داسد



ًطسي ًذاسد

 -18وٌسشل سَخاج خالء سٍي تَسسش



هؼيَب اسر



سالن اسر

 -19وٌسشل ضيلٌگ خالء تَسسش



هؼيَب اسر



سالن اسر

 -24وٌسشل فٌش خذال والذ



هؼيَب اسر



سالن اسر

 -21وٌسشل دسب هخضى



هؼيَب اسر



سالن اسر

 -22وٌسشل سغص هايغ زشهض داخل هخضى



ووسش اص ضذ هاوضيون



دسضذ هاوضيون
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 -9وٌسشل ًطسي سيلٌذس زشظ ػمة



ًطسي داسد



 -13وٌسشل ًطسي ٍ اسىاصيي تِ داخل عثك زشهض
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 -12وٌسشل ازػاالذ ٍ لغؼاذ زشهض ػمة



 -14وٌسشل ضيلٌگ زشهض ػمة اص لطاػ ًطسي
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ًطسي ًذاسد
لٌر داسد
سگالط اسر

