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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

است  "ميثم به نيه-مسعود شاكري-آقايان : ولي اله رفيعي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  كه با

  تشكر و قدرداني كنيم.
  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 
از رسانه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما 

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

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



 نیمؤلف مقدمه

 خرد و جان خداوند نام به

 امنیوت،  ایمنوی،  وری،بهوره  ارتقوای به منظوور   مکاترونیکی یها سیستمامکانات و  تجهیزات،از  گیریامروزه بهره

 محورهوای به عنوان  تعمیراتو  نگهداری یها هزینهو  یندگیآالکاهش مصرف سوخت، کاهش  سرنشین، راحتی

 جودی خودروسازان مورد توجوه   تمامی سویرود و از میمختلف خودرو به شمار  یها بهبود و توسعه بخش اساسی

داشته و به  ایویژه جذابیت دیربازاز  اتوماتیک یها دندهبهبود و توسعه جعبه طراحی، میان ایندر  .استقرار گرفته

 غیوره، و  الکترونیک هیدرولیک،ساخت، کنترل،  طراحی، یها حوزه فنیدانش  پیشرفتهاز سطوح  برخورداری دلیل

 کواربردی  سوازی بهینوه  یهوا  الگوریتم سازیپیادهآن دسته از خودروسازان که قادر به  برایرا  خاصی تمایز اساساً

 .استبه ارمغان آورده ،انددهها بوآن عملکردیمختلف  یها جنبه

 اتوماتیکدنده جعبه تعمیرات کاربردیو  علمید، آموزش یرو دار پیشکه  ایمجموعه تدوینو  لیفأهدف از ت

تور از  بیش وارداتی خودروهایخصوص در ه که امروزه ب آنجاییاز  .است( HIVEC) ییهیونداو  کیاسرعته  1و  1

نسوبت بوه اسوتفاده از     پیشیاز  بیش انگیزهو  تمایل نیز داخلیشود و خودروسازان میاستفاده  اتوماتیکدنده جعبه

در کشور به مورور در   اتوماتیک یها دندهتعداد و تنوع جعبه بنابراین ؛خود دارند تولیداتدر  اتوماتیک یها دندهجعبه

 فنیاز سطوح و تنوع دانش  دستی یها دندهبر خالف جعبه ها دندهنوع جعبه این که آنجاییو از  است افزایشحال 

 فنوی بوه دانوش    بایود  حوزه خدمات پس از فروش تعمیرکارانو  ها تکنسینبرخوردار هستند، کارشناسان،  مختلفی

 نگهوداری انجام امور مرتبط با داشته تا قادر باشند نسبت به  کافیمختلف آن اشراف  یها بخش تعمیرو  نگهداری

اسوت توا   شوده  تدوین نحویبه  کتاب اینرو،  ایناز  .نماینداقدام  درستیبه  دقیقخودکار و  تجهیز این تعمیراتو 

 منظوور  بدین .کند طی اتوماتیکدنده جعبه تعمیراتو  نگهداریمراحل دانش، نگرش و مهارت را نسبت به  فراگیر

قرار  بررسیمورد  تجهیز این کاربردی فنیدانش  اتوماتیک،دنده مختلف جعبه یها با عملکرد بخش آشناییپس از 

 .فراهم گردد اتوماتیکدنده نوع جعبه این تعمیرو  یابیعیبعملکرد،  تحلیلوتجزیه برایمطمئن  بستریگرفته تا 

بوا   شوود  موی کنند، تقاضا میمجموعه استفاده  اینکه از  عزیزانی میتمانظران و پژوهان، صاحبدانش کلیهاز 

 الکترونیکی گونه نظر صائب خود را به آدرس پست موجود در کتاب و هر یها نارسائیو  معایبخاص خود،  عنایت

Valirafiei64@gmail.com  نمایندارسال. 
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