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 :مقدمه 

ساعت( کار آموزی  042هفته ) 5این گزارش کار بر اساس آموخته ها و تجربیات اندوخته شده در طی 

الزم برای یک سیییپ چی ی کامت ت یه شییده در یک کارگاه سیییپ چی ی تیریًام مج ز به تمامی امنانات 

اسیییت ر در این کارگاه موتور های بدوی سییییپ چیا را وارد کارگاه کرده و بطد از طی مرا بی که بطدا 

شرح خواهیپ داد تًدیت به موتور های با سیپ چیا کامت الک زده شده و تست شده ، میشوند و سپس در 

 را به خارج از کارگاه صادر میننیپرمحبی جمع و چس از اتمام تمامی موتور ها آن

تواید موتور های موجود و کارشیییده بر روی آن ا تماما بادکو بوده وای از انواه سیییه تاز و تنفاز 

 میشوندر

  


