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 امام حسن عسکری )ع(

 

 
 

امام حسن عسکری)ع( بعنوان پدر بزرگوار امام زمان)عج( در مدت زمان کوتاا  اماماخ داود با  

ای ب  هدایخ عمومی و نشر و حفظ احکام اسالم مبادرت ورزید ک  مردم با غیباخ حرارت گون 

 .مهدی آشنا و با آن بیگان  نباشند

 )ع( امام حسن عسکری

 هجری در مدین  چشم ب  جهان گشود. 232 ربیع الثانی سال 8 

مادر بزرگوار آن حررت سوسن، در سفری ک  امام ب  سامرا داشخ با ایشان همرا  شد و در سامرا 

 . از دنیا رفخ

وی را   . امام یازدهم بیانی شیرین و جذاب داشخ و مفسری بای نییار بارای نارآن مجیاد باود

ر ایام عمر کوتا  دود برای مردم و بویژ  اصاحاب مستقیم عترت و شیو  صحیح تفسیر نرآن را د

 . بزرگوارش روشن کرد

ساال  در  13ای دور  . سال  امام حسن عسکری )ع( ب  س  دور  تقسیم می شاود 29دوران عمر 

سال  بود ک  سال از این مدت  6سال  در سامرا و امامخ آن حررت نیز دور  ای  10مدین ، زمانی 

 . سر برد را آن حررت در زندان ب 



  

 

 

عمر امام کوتا ، اما بسیار پربرکخ بود بطوریک  تنها در مدت شش ساال اماماخ، آراار مهمای در 

 .حوز  تفسیر نرآن، نشر احکام و مسائل فقهی از ایشان برجای ماند 

 )القاب امام حسن عسکری )ع

باا  ها و حرکتهای زیادی بصورت مسلحان  علیا  دالفاخ بنای ععسکری: در عصر امام انقالب

صورت می گرفخ، بعری از آنها شیعی بود مثل نهرخ یحیی بن عمر طالبی ک  بر کوفا  تسال  

ها دالفخ عباسای را هراساان ساادت  باود. باویژ  اگار یافخ و زندانیان را آزاد کرد. اینگون  نیام

 .رهبری آن را شخصیخ بی نییری مثل امام عسکری )ع( عهد  دار می شد

دانساتند کا  منقول از پیامبر اکارم )(( دلفاای بنای عباا  مای از سویی دیگر طبق احادیث

حررت مهدی از داندان علی و فاطم  اسخ و اوسخ ک  بساط ستمگری را بر می چیند و عدالخ 

های آناان کند. بدین جهخ هر چ  تاریخ والدتش نزدیکتر می شد سختگیریو نس  را برنرار می

 . بیشتر می شد

زند بزرگوارش ب  سامرا احرار کردند تا کاامال آن حرارت را زیار نیار امام هادی را ب  همرا  فر

داشت  باشند ک  البت  ب  این هم اکتفا نکردند، آنان را در سامرا و محل  ای ب  نام عسکر ساکونخ 

دادند تا از دید نیامیان پنهان نمانند و رفخ و آمدهای آنان را کنترل کنند، بر این اسا  هار دو 

 .ن لقب یافتندامام ب  عسکریی

زکی: پاکی ناب و دالص صفخ هم  امامان معصوم اسخ ک  دشمنان نیز با علم ب  آن ساعی مای 

 . زکی یعنی پاک و آراست  .کردند این ویژگی را هدف گرفت  و چهر  امامان را ددش  دار کنند

و غیر  صامخ: یکی از صفات ارزشمند و متعالی انسانی سکوت و لب فروبستن از سخنان بی فاید 

 ادالنی اسخ.

گشاخ . در ماورد آن حرارت مای هاا مایهمین صفخ حررت بود ک  گا  موجب هدایخ انسان

 .گفتند او جز ب  ذکر ددا سخن نمی گوید، بدین داطر حررت ب  صامخ لقب یافخ

هادایخ کنناد (، (صفات دیگری نیز برای آن حررت از نبیل دالص )منز  از هر عیاب(، هاادی 

ند (، تقی )پرهیزکار و تقواپیش ( ذکر شد  اسخ کا  هار کادام پرتاوی از ناور سراج )چراغ فروز

 .پرفروغ آن حررت اسخ



  

 

وری باالیی دارند چه کارهایی را متفاوت افرادی که بهره

دهند؟از سایرین انجام می  

 

 
 

 گذارندها هیچ وقت برای یک کار دوبار وقت نمیآن
دارند زیرا دوبار برای یک کار ونخ گذاشتن معلق نگا  نمیگا  کاری را در حالخ ور هیچافراد بهر 

ها ب  منزل  ونخ تلف کردن اسخ. نباید ایمیل یا تماسی را در حالخ تعلیق نگ  داریم تاا برای آن

در ونخ دیگری سراغ آن برویم. ب  محض اینک  چیزی توج  ما را جلب کارد، بایاد دودماان در 

آن را ب  فرد یا واحد مربوط  ارجاع دهیم یاا دیلای راحاخ العمل نشان دهیم، یا مورد آن عکس

 .حذفش کنیم

 شوندها قبل از آنکه دفتر کارشان را ترک کنند، برای فردا آماده میآن

رساانند. سازی برای روز بعد ب  اتماام میوری باالیی دارند هر روز دود را با آماد افرادی ک  بهر 

این کار حسن دتاامی بارای کارهاای آن روز شماساخ و دوم  این کار دو مزیخ دارد: ابتدا اینک 

کنید فردا نیز روز پررمری دواهید داشاخ. انجاام دادن ایان اینک  با این کار اطمینان حاصل می

 .برد ولی منافع آن بسیار نابل توج  هستندکار تنها چند دنیق  زمان می

 هنددترین کارها را قبل از کارهای دیگر انجام میها سختآن
ور، بهترین را  برای مقابل  با تعلل کردن و ب  تأدیر اندادتن کارها این اسخ ک  مانند افاراد بهار 

مان وجود ترین کارهایی ک  در فهرسخ کاریترین و ترسناکساعات ابتدایی کار دود را ب  سخخ

تاوانیم با  یدارد، ادتصا( دهیم. پس از آنک  مسئولیخ این کارها را از شان  داود برداشاتیم، م

 .دهدکارهایی بپردازیم ک  ب  ما انگیز  و هیجان می



  

 

 

 مانندها در جلسات، به دستور جلسه وفادار میآن
ور با  ترین منبع اتالف ونخ افاراد هساتند. افاراد بهار ها جلسات بزرگمعموالً در اغلب سازمان

نهایخ آنهاا توان تا بیمی دوبی از این نکت  آگا  هستند ک  اگر جلسات ب  دوبی مدیریخ نشوند،

کنناد کا  را ادام  داد بنابراین در همان ابتدا برای دود و تمام حاضرین این مسئل  را روشان می

کند و ب  الزم اسخ هم  ب  برنام  تعیین شد  مقید باشند. این کار محدود  جلس  را مشخص می

 .اشت  باشنددهد ک  با تمرکز بیشتری در جلس  حرور دهم  این امکان را می

 گفتن را بلد هستند "نه"ها آن
ور از با  کاار باردن آن هایچ هراسای با  دل را  واژ  بسیار ندرتمندی اسخ ک  افراد بهر  "ن "

، "کنم بتاوانم ...فکار نمای"ها از عبااراتی همواون باشد، آن "ن "دهند. ونتی زمانی گفتن نمی

ند. ن  گفتن ب  یک تعهد جدید، ارزش نائل شادن کنو ... استفاد  نمی "اجاز  دهید فکر کنم ..."

دهد ک  تعهداتی را ک  هم اکنون ب  عهد  داریم، برای تعهدات فعلی ما اسخ زیرا ب  ما امکان می

 .با موفقیخ ب  انجام برسانیم

دهد ک  هر چقدر ن  گفتن فرانسیسکو نشان میهای دانشمندان دانشگا  کالیفرنیا در سانپژوهش

تر باشد، او بیشتر دچاار اساتر ، دساتگی ناشای از کاار و حتای افساردگی سخخبرای فردی 

وری شود. بنابراین باید یاد بگیریم در موانع الزم ن  بگوییم تا حس و حاال و هموناین بهار می

 .دود را ارتقا بخشیم

 آورندها تکنولوژی را به خدمت خود درمیآن

های کنند از نابلیخولوژی بیگان  نیستند بلک  سعی میور ب  هیچ وج  با استفاد  از تکنافراد بهر 

هاا داود را بیشمار و ارزشمند تکنولوژی ب  نفع دود و ب  نفع افزایش کارآیی دود بهر  ببرند. آن

کنند تکنولوژی را ب  ددمخ دود درآورناد و از آن بارای کنند بلک  سعی میبرد  تکنولوژی نمی

 .ببرندانجام بهتر و مؤررتر کارها بهر  

 گیرندها تفویض اختیار را جدی میآن
شود ک  فرد ب  این باور برسد دودش تنها فرد باهوش و بااستعداد وری باال زمانی حاصل میبهر 

توانند در صورتی ک  درسخ راهنمایی شوند، حدانل بخشای از سازمانش نیسخ و دیگران نیز می

کنناد و باا ور ب  همکاران نیروهای دود اعتمااد میکارهای او را ب  دوبی انجام دهند. افراد بهر 

 .دهندشان را ارتقا میوری دود، تیم و سازمانهای آنها، بهر استفاد  از نابلیخ



  

 

 تفاوت بین سلسیوس )سانتیگراد( و فارنهایت چیست
 

 
-مقیا  و واحد انداز  گیری درج  حرارت می باشند. آن )سانتیگراد( و فارنهایت سلسیوس

ادیر نسبی برای نقاط انجماد و نقط  جوش هستند و مهم اسخ ک  توج  داشت  باشاید کا  ها مق

معیار اصلی نقاط انجماد و جوش آب اسخ . این مقیا  ها در بسایاری از شارای  مفیاد باود  و 

   سراسر جهان استفاد  می شوند. ب  تفاوت های این دو مفهوم توج  نمایید

 سلسیوس )سانتیگراد(

، نام دود را از یک ستار  شانا  ساوئدی با  ناام آنادر  سلسایو  کا   وسمقیاس سلسی

با  دنیاای  1۷۴2کشفیات و مشاهدات دود را دربار  دو درج  مندرج بر روی دماسنج در ساال 

علم معرفی نمود. در ابتدا این مقیا  سانتیگراد نامید  شد اما بدلیل بردی از مسائل ، نام ان با  

بسیاری از کشورها با  دلیال ساهولخ  .ب  تصویب رسید C ° با نمادطور رسمی با نام سلسیو  

 .استفاد  این مقیا  را ب  عنوان مقیا  اصلی و استاندارد انداز  گیری دما بکار می برند

 فارنهایت

پیشنهاد شاد.  1۷2۴، توس  دانیل گابریل فارنهایخ فیزیکدان آلمانی در سال مقیاس فارنهایت

استفاد   1960اصد انلیمی، صنعتی و پزشکی و عمدتا در غرب در ده  این مقیا  ابتدا برای مق

شد. اما کم کم مقیا  رایج در اکثر کشورها سلسیو  شد. هنوز در میاان کشاورهای دیگار می

شود. با اتخاذ ایان سیساتم در واناع داوانش منفای مانند ایاالت متحد  از فارنهایخ استفاد  می

 .درج  حرارت ب  حدانل می رسد

 

 



  

 

 

 تفاوت بین سلسیوس و فارنهایت
در  .های درج  حرارت در ارزش نسبی نقاط انجماد و جوش نهفت  اسختفاوت اصلی بین مقیا 

اسخ. در مقیا  فارنهایاخ،  C ° 0 و نقط  انجماد آن C° 100 مقیا  سلسیو  نقط  جوش آب

هار چناد با  می باشد.  F درج  32و نقط  انجمادش در ، در  F درج  212نقط  جوش آب در 

نیر می رسد ک  درک مقیا  سلسیو  نسابخ با  فارنهایاخ آساان تار اساخ اماا در مقیاا  

سلسیو  تعداد نقاط کمتری بین نقط  انجماد وجوش نرار دارد و این ب  ایان معنای اساخ کا  

تغییرات وانعی دما می تواند بیشتر باشد. این باعث می شود اعشار یا کسر در مقیا  سلسایو  

 .باشد بسیار مهم

 یکی دیگر از تفاوت های این دو مقیا  ایان اساخ کا  مقیاا  فارنهایاخ در سیساتم امپریاال 

 شود در حالی ک  مقیا  سلسایو  در سیساتم متریاک اناداز  گیاری انداز  گیری استفاد  می

 .می گردد

با   تاوان آن رااین وانعا مهم نیسخ ک  چ  مقیاسی برای انداز  گیری استفاد  شود، چرا ک  مای

معادل مربوط ب  فارنهایخ یا سلسیو  تبدیل کرد، و همان دما را ب  دسخ آورد. بناابراین، بارای 

جماع مای  32ضارب کارد  و باا  9/۵تبدیل سلسیو  ب  فارنهایاخ، عادد دواناد  شاد  را در 

 ۵/9را کم کرد  و حاصال را در  32کنیم.برای تبدیل فارنهایخ ب  سانتیگراد، از عدد دواند  شد  

 .ب می کنیمضر

 .سانتیگراد و فارنهایخ هر دو مقیا  و واحد انداز  گیری دما هستند

سانتیگراد برای نخستین بار توس  یک ستار  شنا  سوئدی ب  نام آندر  سلسایو  در ساال 

سال و  200معرفی شد. این واحد برای اولین بار با نام سانتیگراد نامگذاری شد اما پس از  1۷۴2

 .بهامات ب  وجود آمد  نام سلسیو  ب  تصویب رسیدپس از حل و فصل ا

 .معرفاای شااد 1۷2۴فارنهایااخ توساا  فیزیکاادان آلمانی،دانیاال گابریاال فارنهایااخ در سااال 

اساخ. در مقیاا   C ° 0 و نقطا  انجمااد آن C° 100 در مقیا  سلسایو  نقطا  جاوش آب

 .می باشد F ج در 32و نقط  انجمادش در ، در  F درج  212فارنهایخ، نقط  جوش آب در 

سانتیگراد در سیستم انداز  گیری متریک مورد استفاد  نارار مای گیارد. فارنهایاخ در سیساتم 

 شود.انداز  گیری امپریال استفاد  می



  

 

 برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق
 

 
  

برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق و بررسی نقاط ضعف و قوت آن به منظوور 

 مدیریت بحران  قای سیستمارت

  
 مقدمه

شرای  بحرانی ناشی از عوامل طبیعی و صنعتی از جمل  ونایعی هستند ک  هموار  هم جامعا  و 

هم محی  های صنعتی را مورد تهدید نرار می دهند. استقرار سیساتم مادیریخ بحاران در یاک 

سازی شرای  و محی  صنعخ می تواند با پیشگیری و کنترل شرای  اضطراری در راستای عادی 

و همونین کاهش آسیب ها مورر وانع شود. از جمل  راهکارهای اجرایی برای آمااد  نگهداشاتن 

تیم هایی عملیاتی و همونین تمرین شرای  بحرانی توس  کلیا  شااغلین، برگازاری مانورهاای 

 امداد و نجات می باشد.

 تعریف بحران 
یا صنعتی اطالق می گردد ک  اررات آن ب  مرگ، ب  شرای  و وضعیخ غیر عادی اعم از طبیعی و 

نقص عرو دایمی افراد، از کار افتادگی کارکنان، دسارت ب  تاسیسات و تجهیزات و اماکن منجار 

 می شود. بحران ها از نیر ماهیخ ب  بحاران هاای طبیعای و صانعتی، از نیار محادود  ارار با  

ی کوچک، بزرگ و وسیع تقسایم بنادی های دادلی و دارجی و از نیر شدت ب  بحران هابحران

 شود. اهداف مدیریخ بحران شامل موارد زیر می باشد:می

 تخلی  اصولی و ب  مونع افراد از محل های ناایمن و انتقال ب  محل های ایمن  -1 

 مهار و تحخ کنترل در آوردن وضعیخ اضطراری بوجود آمد   -2 



  

 

 

 ران ها ب  واحدهای دیگرجلوگیری از سرایخ و گسترش اررات سوء بح  -3 

 تعریف مانور 
یکی از برنام  های مهم آمادگی در مقابل بحران، مانور یا تمارین مای باشاد. ماانور در حقیقاخ  

احتمال یکی از اشکال ونوع بحران می باشد ک  با انجام آن تیم های عملیاتی، توانمندی داود را 

 ع گرایانا  از تواناایی هاای باالقو  از جملا  گذارند. با انجاام ماانور، انتیاارات واناب  نمایش می

گردد. بارای ریزی، ساماندهی و چینش نیرو و مسئولیخ پذیری افراد ارزیابی و مشخص میبرنام 

 اجرای مانور وجود چهار رکن اساسی زیر ضروری می باشد.

 

 
یع در عملیات های آمادگی در مقابل بحران می تواند اررات نامطلوب دطر را از طریق تسربرنام   

اضطراری و بازسازی و جبران دسارت ب  حدانل رسانید  و امداد رساانی و کماک مناساب و با  

مونع بعد از ونوع را ترمین نماید. آمادگی در مقابل بحران ب  عناصار زیاادی بساتگی دارد کا  

 مهمترین آنها عبارتند از :

 داد و نجات برای کلی  کارکنانآمادگی فکری: انجام آموزش های الزم مانند آموزش ام  -1 

 آمادگی فیزیکی: انجام مانور  -2 

 روش کار  

 اهداف برگزاری مانور در صنعخ:

 هاآگاهی دادن ب  کارکنان و تقویخ انگیز  آن  -1 

 برآورد کفایخ امکانات امدادی موجود.  -2 

 ارزیابی توانایی های فیزیکی و مهارت نیروهای امدادی  -3 

 های مختلف دسخ اندر کار بحرانهنگی بین تیم های عملیاتی و بخشایجاد هما  -۴

 ارزیابی عملکرد برنام  ها و وظایف محول   -۵

 هااستعدادیابی برای تفویض مسئولیخ   -6

های عملیاتی مختلف شامل تیم اطفای حریق، تیم امداد ونجات، تیم بهداشخ و درمان، تیم تیم 

تیم حفاظخ پیرامون، با عنایخ ب  استعداد و عالنمندی افراد و  تاسیسات و نگهداری و تعمیرات و



  

 

هاای آموزشای اولیا  دور  همونین ارتباط شغلی آنها از بین شاغلین صنعخ تشکیل گردیاد  و 

شامل نحو  اندام در موانع بحران برای هم  آنها برگزار گردید. سپس سناریوی مانور با همکااری 

های عملیاتی فوق الذکر تهیا  گردیاد. وظاایف و ولین تیممدیریخ ارشد صنعخ و همونین مسئ

 ها ابالغ گردید.مسئولیخ های تمامی تیم های عملیاتی تدوین و ب  آن

( در محوط  صنعخ و هموناین Bو  Aمانور امداد و نجات و اطفای حریق با ایجاد حریق )دست  

شنید  شدن صدای آژیر تیم های ایجاد آوار و نرار گرفتن مصدومین در زیر آوار شروع گردید. با 

عملیاتی در محل حرور یافت  و وارد عمل شدند. تیم اطفای حریق با حرور ب  مونع و در زماان 

و هموناین سیساتم    2co تعریف شد  با استفاد  از کپسول هاای اطفاای حریاق پاودر و گااز و

طفاای حریاق، تایم هیدرانخ موجود، حریق را با موفقیخ داموش نمودند. همزمان باا عملیاات ا

حفاظخ پیرامون با حرور ب  مونع در محل، از ورود و دروج افراد غیر مجاز جلاوگیری نماود  و 

اسناد و مدارک محرمان  را ب  محل امن از نبل پیش بینی شد  انتقال دادند. تیم اماداد و نجاات 

اولی  مصدومین را  هایو کمک CPRنیز مصدومین را از زیر آوار بیرون آورد  و با انجام عملیات 

ب  درمانگا  صحرایی و محل اسکان مونخ مصدومین انتقال دادند. تیم بهداشخ و درمان نیاز با  

ها ب  بیمارستان پردادت  و بعد از تخلی  مصدومین ب  سام پاشای مداوای مصدومین و انتقال آن

دود را ک  شاامل های مورد نیر پردادتند. تیم تاسیسات و نگهداری و تعمیرات نیز وظایف محل

برگردانیدن وضعیخ ب  حالخ عادی در تاسیسات آب، گاز، برق، سیساتم هاوای فشارد ، مخاازن 

 تحخ فشار و تجهیزات و ماشین آالت بود را در مدت زمان تعریف شد  ب  انجام رسانیدند.

 نتایج 

 ی باشد.نتایج حاصل از برگزاری مانور شامل شناسایی نقاط ضعف و نوت مانور ب  شرح زیر م 

 نقاط قوت مانور اجرا شده 

هماهنگی مناسب بین تیم های مختلف عملیاتی )امداد و نجات، بهداشخ و درماان، اطفاای   -1

 حریق و ... .(

سرعخ عمل تیم های عملیاتی و حرور ب  مونع در محل ماانور و انجاام وظاایف محولا  در   -2

 زمان های پیش بینی شد 

 یوی تعریف شد اجرای دنیق و کامل سنار  -3

 کنترل فرآیندهای مانور و جلوگیری از وارد شدن دسارات ب  تجهیزات و صدمات انسانی  -۴

ربخ کلی  ونایع توس  تیم های عملیاتی )نام و نام دانوادگی افراد مصدوم، ساعخ انتقال با    -۵

 بیمارستان و .... (

 ل ایمن مصدومین ب  مراکز درمانیایجاد درمانگا  صحرایی در کمترین زمان ممکن و انتقا   -6



  

 

 

گسترد  بودن مانور از نیر وسعخ و مدیریخ مناسب مانور ب  لحاظ اجارای چنادین شارای    -۷

 بحرانی ب  موازات هم

 نقاط ضعف مانور اجرا شده 

 ضعیف بودن صدای آژیر  -1

 عدم ایجاد آوار مناسب )از کارتن های سبک استفاد  شد  بود(  -2

 آتش نشانی پیشرونبود دودرو   -3

عادم رعایخ سارعخ مجاز رانندگی توس  داودروی امااداد رسان و برداااورد باا یکای از   -۴

 چادرها )شب  حادر (

 بحث و نتیجه گیری 

نتایج حاصل از برگزاری مانور نشان داد ک  در عملیات اجرایی امداد و نجات و هموناین اطفاای 

نقاط ضعف شناسایی شد  و همونین تقویخ نقااط  حریق نقاط ضعف و نوتی وجود دارد ک  رفع

نوت شناسایی شد ، عملکرد سیستم مدیریخ بحران را در مقابلا  باا بحاران هاای وانعای ارتقاا 

 دواهد بخشید.

لذا در همین راستا و ب  منیور ارتقای سیستم مدیریخ بحران در صنعخ مورد بحث پیشنهاد می 

کردن آن در مانورهای آتی، موارد زیار جهاخ با   گردد ضمن تقویخ نقاط نوت موجود و پررنگ

 حدانل رسانیدن نقاط ضعف موجود پیشنهاد می گردد:

 تعویض محل آژیر و نرار دادن آن در نزدیکی محل کار افراد و یا افزایش تعداد آژیرها.  -1 

 استفاد  از آوار مناسب ک  ضمن رعایخ اصول ایمنی تا حد امکان مانور با  شارای  طبیعای  -2

 بحران نزدیک تر باشد.

 تهی  دودرو آتش نشانی  -3

تعیین حداکثر سرعخ مجاز برای دودروهای امداد رسان و نیارت بر حسن اجرای آن توس    -۴

و تفهیم این نکت  ب  تمام اعرای گرو  ها ک  تعجیل در عملیات امداد داود مای   HSEمدیریخ 

 خ ک  همرا  با دنخ کافی می باشد.تواند حادر  ساز باشد و متفاوت با سرعخ عملی اس

 منابع:
1- Corporate crisis management: Managing a major crisis in a chemical facility, 
Steve Marwitz, Neil Maxson, Journal of Hazardous Materials, Volume 159, 
Issue 1, 15 November 2008, Pages 92-104 
2- The nature and management of crises in construction projects: Projects-as-
practice observations, Markus Hällgren and Timothy L. Wilson, International 
Journal of Project Management, Volume 26, Issue 8, November 2008, Pages 
830-838 

 

 یوسف همت جو، ستار خلیلی وند، علیرضا محمدی



  

 

های ساختاری و مکانیکی فلز جوش حاصل از ویژگی

 بر حسب نوع سلولز E8010-P1الکترود 

 
 ،۴، علیرضا مشرنی3، سید صادق ناسمی2پور، مسعود مصالیی1فرزان  دهقان طالبی

 ۵مجید فادری 

 : دانشگا  یزد۴و  3، 2، 1

 : شرکخ الکترود یزد۵ 

 

 چکیده

باشد ک  در ارر ساودتن می n)5O10H6(Cمی سلولز یک بیوپلیمر طبیعی با فرمول شیمیایی عمو

گردد. سلولز ب  منیور افزایش عماق نفاوذ آن مقدار زیادی هیدروژن و مونواکسیدکربن ایجاد می

، سالولز بایش از AWS A5.5شاود. بار اساا  اساتاندارد در الکترودهای سلولزی استفاد  مای

wt%۴0 تاأریر بسایار مهام سالولز بار دهد. نیر باپوشش این گرو  از الکترودها را تشکیل می  

دصوصیات تکنولوژیکی و متالورژیکی جوش الکترودهای سلولزی، در این پژوهش ارر نوع سالولز 

مورد بررسی نرار گرفاخ. بادین منیاور   E8010-P1بر دصوصیات جوشکاری الکترود سلولزی 

هاای خمقادیر یکسان از دو نوع سلولز با دصوصیات تجااری یکساان تولیاد شاد  توسا  شارک

تهی  شد. دصوصیات شیمیایی و ساادتاری  E8010-P1مختلف، برای سادخ دو دست  الکترود 

بررسی و تفاوت دو سلولز تعیین شد. ارزیابی تأریر نوع  DTAو  FTIRهای سلولزها با انجام آزمون

سلولز بر دصوصیات تکنولوژیکی الکترودهای مذکور نشان داد کا  سایالن ماذاب فلاز جاوش و 

باشد. بعالو  با تغییر نوع سلولز دصوصایات جوشکاری ب  شدت تابعی از نوع سلولز   میسهولخ 

یاباد. سادتاری فلز جوش از نبیل عمق نفوذ، نوع و انداز  اجزای موجود در فلز جوش تغییر  می

تغییرات سادتاری مذکور موجب تغییر استحکام کششی و تغییر ازدیاد طول نسبی فلز جوش ب  

 شود. می %۷0±۵و  %10±2دود ترتیب در ح

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 مقدمه

ترین مواد کربوهیدراتی ماورد نیااز حیاات زیساخ ترین مواد پلیمری طبیعی و مهمسلولز از مهم

توسا  شایمیدان 1883رود ک  بارای اولاین باار در ساال شنادتی و اجتماعی بشر ب  شمار می

اریدی با فرمول شیمیایی عماومی ساک. سلولز هوموپلی]1[فرانسوی ب  نام آنسلم پاین کشف شد 

n)5O10H6(C رنگ یا سافید با  طاور طبیعای از گیاهاان باشد ک  ب  صورت الیاف جامد و بیمی

-. سادتار سلولز تابع نحو  نرارگیری زنجیرهای سلولزی در کنار یکدیگر می]1[شود استخراج می

تارین گاردد. رایاجیگر  مایباشد ک  باعث ب  وجود آمدن نواحی کریستالی و آمورف در کنار یکد

باشد. )سلولز بازسازی شد ( می II)سلولز دام( و سلولز نوع  Iانواع سلولز مورد استفاد ، سلولز نوع 

ایان  IIاند اما در سلولز ناوع ها ب  صورت موازی و در یک جهخ نرار گرفت زنجیر  Iدر سلولز نوع 

-ب  واسط  یک ترکیب شیمیایی از بین مایI  ها ناموازیند. در موانعی ک  شبک  سلولز نوعزنجیر 

موجب پایدارتر شدن  IIگردد. پیوندهای هیدروژنی بیشتر سلولز نوع تشکیل می IIرود، سلولز نوع 

 IIب  ناوع  Iشود. ب  عبارت دیگر فرآیند تبدیل سلولز نوع می Iاین سلولز در مقایس  با سلولز نوع 

در س  مرحل  تورم فیبرهاا، شکساتن  IIب  سلولز نوع  I . تبدیل سلولز نوع]2[ناپذیر اسخ برگشخ

 پذیرد.های جدید انجام میها و تشکیل کریستالکریستال

ب  دلیل سهولخ اجرا  (SMAW)دار فرایند جوشکاری نو  الکتریکی با استفاد  از الکترود پوشش

کاری در صانایع های جوشاترین روشدر شرای  مختلف، تنوع الکترودهای موجود و غیر  از رایج

الکترودهاای  SMAWباشد. از جمل  الکترودهای استراتژیک مورد استفاد  در فرایناد مختلف می

باشد ک  سلولز دالص می wt.%۴0باشند. پوشش الکترودهای سلولزی حاوی بیش از سلولزی می

 .]3[گردد باعث افزایش عمق نفوذ و نابلیخ اجرای فرایند جوشکاری در حالخ سرازیر می

شود سوزد و موجب ایجاد مقدار زیادی هیدروژن و مونواکسیدکربن میسلولز حین جوشکاری می

نماید. یونیز  شدن این گازها در نو  الکتریکی ک  از نو  و حوضو  جوش مذاب محافیخ می

عالو  دما باعث افزایش حرارت نو  و در نتیج  افزایش عمق نفوذ فلز جوش را ب  همرا  دارد. ب 

باشند و با آن رابط  عکس نسیت  پالسمای نو  نیز تابع فشار گاز ورودی ب  ستون نو  میو دا

دارند. توضیح آنک  با افزایش فشار گاز ایجاد شد  در ساتون ناو ، توزیاع حارارت باین تعاداد 

گاردد گیرد ک  این امر باعث کاهش دما و دانسیت  نو  میهای گازی بیشتری انجام میمولکول

تاکنون تحقیقات متعددی در باشد. راین نحو  سودتن سلولز بر دوا( نو  ارر گذار می. بناب]۴[

مورد ارر عناصر آلیااژی مختلاف مانناد کاروم، مولیبادن و غیار  بار داوا( جاوش حاصال از 

، اما ارر نوع سلولز بر نابلیخ جوشاکاری و کاارآیی ]6و  ۵[الکترودهای سلولزی انجام گرفت  اسخ 

ارار سالولز بار دصوصایات  رودهاا بررسای نشاد  اساخ. لاذا در ایان پاژوهشاین دست  از الکت

یابی تغییر در کارایی این و ب  منیور علخ  E8010-P1تکنولوژیکی و متالورژیکی جوش الکترود 



  

 

گرو  از الکترودها با تغییر نوع سلولز، ترکیب شیمیایی و سادتار سلولز نیاز ماورد مطالعا  نارار 

 گرفت  اسخ.

 زمایشروش انجام آ

در این پژوهش ب  منیور ارزیابی تأریر نوع سلولز بر دصوصیات تکنولاوژیکی و متاالورژیکی فلاز 

-جوش از دو نوع سلولز مشاب  با برندهای تجاری متفاوت استفاد  شد. ب  منیور مطالعا  تفااوت

 در محدود  طاول ماوج FTIRها توس  آزمون های این دو نوع سلولز ابتدا سادتار شیمیایی آن
1-cm600-۴000  با سیستمBRUKER مورد بررسی نرار گرفخ. 

( در محادود  دماایی DTAبرای ارزیابی رفتار حرارتی سلولزها، آزماون آناالیز افتاراق حرارتای )

در محای  گااز آرگاون انجاام و  mg 30و مقدار سالولز  3O2Alبا نمون  شاهد  Co۴00محی  تا 

 ( رسم گردید.TGو کاهش وزن )  DTAهایمنحنی

باا  E8010-P1پس از شناسایی دصوصیات هریک از سلولزها دو دست  الکترود سالولزی ساری 

با استفاد  از سلولزهای مذکور طراحی و سادت  شاد.  AWS A5.5مطابق استاندارد  mm ۵نطر 

در سادخ این الکترودها تمام اجزاء مشاب  و تنها برند تجاری متفاوت بود. کدگذاری الکترودها بر 

انجام شد. جوشکاری توسا  فرایناد ناو   E8010-Bو  E8010-Aع سلولز ب  صورت اسا  نو

باا ابعااد  DIN-St-37( و بر روی تسخ کوپن استاندارد از جنس فوالد SMAWالکتریکی دستی )
2mm 280×1۴0 و ضخامخmm 20  انجام شد. شرای  جوشکاری بارای هار دو دسات  الکتارود

. ]3[، صاورت پاذیرفخ AWS A5.5باا اساتاندارد   یکسان و ب  صورت عماودی سارازیر مطاابق

گرم و بین پاسی با  ارائ  شد  اسخ. دمای پیش 1مشخصات اجرای فرایند جوشکاری در جدول 

 لحاظ گردید.  Co190-160دنخ کنترل شد  و در محدود  

ش ب  منیور ارزیابی تأریر نوع سلولز بر ترکیب شیمیایی فلز جوش از آزمون کوانتومتری فلز جاو

استفاد  شد. توضیح آنک  برای جلوگیری از مشارکخ فلز پای  در  AWS A5.5مطابق با استاندارد 

بار یاک صافح   AWS A5.5ترکیب شیمیایی فلز جوش، عملیات آسترکشای طباق اساتاندارد 

با اعمال س  پا   انجام و فلز جوش در شش الی  و در هر الی  3mm ۴0×60×20 فوالدی ب  ابعاد

اد شد. در ادام  سطح فلز جوش ایجاد شد  سنگ زد  شاد  و ماورد آزماون نشار جوشکاری ایج

 نوری کوانتومتری نرار گرفخ. 
های متالوگرافی از مقطع عرضی جاوش بارش و پاس از برای مطالع  سادتاری فلز جوش، نمون 

 کاری مطابق با شرای  استاندارد متالوگرافی توسا  اچاناخسازی سطحی و پولیشعملیات آماد 

های ریزسادتاری با رانی  اچ شدند. بررسی ۵اسیدنیتریک( ب  مدت  %2اتانول و  %98) %2نایتال 

 انجام شد. Olympusاستفاد  از میکروسکوپ نوری مدل 



  

 

 

های کشش و ضرب  برای بررسی تأریر نوع سلولز بر دوا( مکانیکی فلز جوش استفاد  از آزمون 

 AWSهای ضرب  مطابق با استاندارد و نمون  mm  ۵0های آزمون کشش با طول سنج شد. نمون 

5.5A  3از تسخ پلیخ جوشکاری شد  باا ابعاادmm 20×280×1۴0  آزماایش ]3[تهیا  گردیاد .

در دماای محای   mm/min10با سرعخ کشاش  SANTAM-STM-400کشش توس  دستگا  

سپس آزمون ضارب  های ضرب  پس از تهی ، تحخ عملیات شیارزنی نرار گرفت  و انجام شد. نمون 

انجاام  5.5AWS Aطباق اساتاندارد  -Co30در دمای  J 300-STM-SANTAMتوس  دستگا  

 و متوس  انرژی ضرب  پنج نمون  ب  عنوان انرژی ضرب  جوش بیان شد.  ]3[
نیر ب  اهمیخ میزان نفوذ فلز جوش در این دست  از الکترودها، آزمون تعیاین نفاوذ فلاز جاوش 

ن عمق نفوذ فلز جوش، تسخ نفوذ برای هر دو الکترود بر اساا  اساتاندارد انجام شد. برای تعیی
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 نتایج و بحث
در این نسمخ نخسخ نتایج مربوط ب  سادتار شیمیایی، فازی و حرارتی سلولز ارائ  شد  اساخ و 

شایمیایی، ساادتار و در ادام  تأریر نوع سلولز بر رفتار نو  حاین فرایناد جوشاکاری، ترکیاب 

گیرد و رفتار شیمیایی و حرارتی سالولزها ماورد دوا( مکانیکی فلز جوش مورد مطالع  نرار می

 بررسی و مطالع  وانع دواهد گرفخ.

 بررسی مشخصات سلولز
بر روی هر دو سالولز دریاافتی انجاام  FTIRب  منیور بررسی سادتار شیمیایی سلولزها، آزمون 

شاود، هار گون  ک  از این شکل برداشخ میارائ  شد  اسخ. همان 1شکل گرفخ ک  نتایج آن در 

های عاملی مشاب  از نبیل باشند ک  حاکی از وجود گرو های مشاب  میدو نوع سلولز دارای طیف

های این دو طیاف مرباوط با  باشد. تفاوتمی COو  CH ،CH2 ،C-O-Cپیوندهای هیدروژنی، 

باشد. می cm 299۵-۴000، 1-mc2900، 1-cm1۴30 ، 1-cm 13۷۵، 1-cm 900-1 هایطول موج

باشاند و مونعیاخ و شادت این مناطق نسبخ ب  تغییرات نواحی آمورف و کریستالی حسا  می

دهند  پیوندهای هیدروژنی نشان cm 299۵-3600-1 . محدود  طول موج]9[کند ها تغییر میآن

دهناد  افازایش پیک مربوط ب  آن، نشاان باشد ک  پهن شدندرون مولکولی و بین مولکولی می

ب  سالولز ناوع  Iباشد. با افزایش تبدیل سلولز نوع تعداد پیوندهای هیدروژنی در این محدود  می

II مونعیخ پیوندهای ،CH 1 در طول موج-cm 2900 1 ب  مقدار-cm 2890 شاود کا  نزدیک می

 cm 1۴30-1گیرد. طول موج شم  میگلیکوزیدی سرچ -βاین امر از تغییر زاوی  اتصال واحدهای 

از شادت آن  IIب  سالولز ناوع  Iباشد و با افزایش تبدیل سلولز نوع مربوط می 2CH ب  پیوندهای

و cm 11۵۵-1 ب  سمخ cm 1160-1 از محدود  C-O-Cشود. تغییرات طول موج پیوند کاست  می

 یا از محدود   mc 890-1ب  سمخ  cm900-1گلیکوزیدی از محدود   -βتغییر طول موج اتصال 



  

 

1-cm1000 1 ب  سمخ-cm 990  نشانگر تبدیل سلولز نوعI  ب  سلولز نوعII لاذا باا ]9[باشاد می .

برداوردار  Aبیشتری نسبخ با  سالولز  IIاز میزان سلولز  Bتوج  ب  نتایج ب  دسخ آمد ، سلولز 

 باشد. می

سرعخ کااهش  3شد  اسخ. در شکل  ارائ  2( در شکل DTAنتایج آزمون آنالیز افتراق حرارتی )

هاا پارامترهای مربوط ب  رفتار حرارتی آن 2وزن هر دو سلولز بر حسب تغییرات دما و در جدول 

 ارائ  شد  اسخ.

از پایاداری بیشاتری نسابخ با   Bدهند، سلولز نوع گون  ک  نتایج آنالیز حرارتی نشان میهمان

 Bگردد. این پایداری بیشتر سلولز نوع ی تجزی  میبردوردار بود  و ب  صورت تدریج Aسلولز نوع 

همخاوانی  Bدر ترکیب سلولز ناوع  IIمبنی بر سهم بیشتر سلولز  FTIRبا نتایج حاصل از آزمون 

 دارد.      

 تأثیر سلولز بر رفتار قوس 

، بارای هار دو نمونا  A180میزان نور، پاشش و صدا هنگام فرایند جوشکاری با حدانل جریاان 

سیالن مذاب کمتری را در مقایس  باا مقادار  E8010-Bو در حد نرمال تعیین شد. نمون  مشاب  

در حالخ عمودی سرازیر ایجاد نمود و با توج  با دصلخ جوشکاری  E8010-Aمربوط ب  الکترود 

 تر بود. سرازیر، اجرای جوشکاری آن الکترود آسان

 تأثیر سلولز بر ترکیب شیمیایی فلز جوش
-گون  ک  مشااهد  مایارائ  شد  اسخ. همان 3آنالیز شیمیایی فلز جوش در جدول  ارر سلولز بر

نسبخ ب  مقادیر مربوط ب   E8010-Bشود، میزان کربن، منگنز و سیلیسیم برای فلز جوش نمون  

افزایش یافتا  اساخ. تماامی عناصار ماذکور نسابخ با  E8010-A فلز جوش حاصل از الکترود 

زدایای از ماذاب . توضیح آنکا  عناصار ماذکور موجاب اکسایژن]10[باشند اکسیژن حسا  می

شوند. در نتیج  حرور اکسیژن در اتمسفر حوضو  جوش باعاث اتاالف ایان حوضو  جوش می

های و یون 2Hو  COگردد. سلولز با ایجاد گازهای محافظ ها در فلز جوش میعناصر و کاهش آن

نمایاد. تغییار در میازان مای حافیاخها در ناو  الکتریکای از حوضاو  جاوش محاصل از آن

یونیزاسیون گازها در ستون نو ، موجب تفاوت در نابلیخ حفاظخ کنندگی مربوط  و در نتیج  

با توج  ب  نتایج با  دساخ شود. بنابراین، تغییر در میزان عناصر آلیاژی موجود در فلز جوش می

اصر آلیااژی در حوضاو  جاوش در حفظ عن Bتوان برداشخ نمود ک  نابلیخ سلولز نوع آمد  می

 باشد.می Aبیشتر از سلولز نوع 

 تأثیر نوع سلولز بر ریزساختار فلز جوش

تأریر نوع سلولز بر ریزسادتار فلز جوش ب  ارائ  شد  اسخ. در فلز جوش راسب شاد   ۴در شکل 

-حاوی میزان فریخ سوزنی بیشتر و در مقابل فریخ چنادوجهی و ویادمن E8010-Bاز الکترود 



  

 

 

باشد. عناصار کاربن، می E8010-Aتاتن کمتری نسبخ ب  مقدار مربوط ب  فلز جوش الکترود اش

نمایناد و افازایش منگنز و سیلیسیم سینتیک تحول آستنیخ را با ایجاد محلول جامد کنترل می

ب  سمخ راسخ و کاهش دمای تبدیل آستنیخ با  فریاخ  CCTها باعث انتقال دماغ  منحنی آن

شود. اما با توج  ب  کاهش کمتر دمای شروع تشاکیل فریاخ ی سرد کردن  میهادر تمام سرعخ

. از طرفای ]10[یاباد سوزنی نسبخ ب  فریخ چند وجهی، کسر حجمی فریخ سوزنی افزایش مای

-ب  عناوان مکاان MnO.SiO2و  MnO ،SiO2منگنز و سیلیسیم با ایجاد ذرات اکسیدی ب  فرم 

داوانی تاوان هام. بنابراین می]12و 10،11[نماید د میهای مرجح تشکیل فریخ سوزنی را تشدی

 دوبی بین ریزسادتار فلز جوش و ترکیب شیمیایی فلز جوش برنرار نمود.

 تأثیر سلولز بر میزان نفوذ جوش در فلز پایه

نشاان داد  شاد  اساخ. نفاوذ  ۵تأریر نوع سلولز بر تصاویر ماکروسکوپی ناحی  جوش در شاکل 

 8/3±۴/0و  1/3±3/0باا  ترتیااب  E8010-Bو  E8010-Aودهااای جااوش فلااز جااوش در الکتر

 E8010-B گیری شد. با توج  ب  نتایج ب  دسخ آمد  عمق نفوذ حاصال از نمونا  میلیمتر انداز 

باشد. این تفاوت عمق نفاوذ باا مشااهدات چشامی، هنگاام انجاام فرایناد بیشتر می %2۵تقریبا 

در حالاخ عماودی سارازیر  E8010-Bالکترود  جوشکاری مبنی بر سیالن کمتر مذاب حاصل از

 مطابقخ دارد. 

، با افازایش فشاار گااز Natureو همکارانش در مجل   Gentleبا توج  ب  نتایج ارائ  شد  توس  

یابد و در نتیجا  های یونیز  شد  کاهش میورودی ب  نو  الکتریکی دمای پالسما و غلیخ اتم

، گااز ایجااد Aتوج  ب  سودتن یکبار  و دفعی سالولز ناوع . لذا با ]۴[شود می دانسیت  نو  کم

باشد. لذا می Bشد  دارای فشار بیشتری نسبخ ب  فشار گاز ایجاد شد  توس  سودتن سلولز نوع 

شود و در ارر آن یونیزاسایون های بیشتری توزیع شد  و دمای نو  کم میگرمای نو  بین اتم

دانسیت  نو  شد  و در نتیج  عمق نفوذ فلز جوش را  یابد. این امر باعث کاهش دما وکاهش می

 نماید. کم می

 تأثیر نوع سلولز برخواص مکانیکی فلز جوش

نتایج حاصل از آزمون کشش و ضرب  و همونین حدانل دوا( مکانیکی مورد نیااز  ۴در جدول 

باا ارائ  شاد  اساخ.  AWS A5.5طبق استاندارد  E8010-P1برای فلز جوش حاصل از الکترود 

از نیر داوا(  E8010-Bتوان گفخ ک  تنها جوش حاصل از الکترود مقایس  نتایج ارائ  شد  می

نماید. نتایج حاصال  باا مطالعاات ریزساادتاری و نتاایج کششی الزامات استاندارد را برآورد  می

حاصل از آنالیز شیمیایی مطابقخ دارد. ب  عبارت دیگر افزایش میازان فریاخ ساوزنی در جاوش 

در ارر افزایش عناصر آلیاژی کاربن، سیلیسام و منگناز با  معناای E8010-B ل از الکترود حاص

 .باشددر جهخ بهبود دوا( کششی فلز جوش می Bعملکرد بهتر سلولز نوع 



  

 

 نتیجه گیری
 E8010-P1در این پژوهش ارر نوع سلولز بر دوا( تکنولوژیکی و مکانیکی جوشکاری با الکترود 

 باشد:ترین نتایج حاصل ب  شرح زیر میورد مطالع  نرار گرفخ و مهمو علخ اررگذاری آن م

در ترکیب پودر موورد اسوادهدد در سوهال الواورود   ور   IIو سلولز  Iتغییر در میزان سلولز  -1

 اواص حرارتی سلولز و در نایجه  ر سهااهر و اواص موهنیوی فلز جوش اثرگذار اسل.

 CH  2CH  C-O-Cمر وط  ه پیوندههی هیدروژنی   ههیطول موج II ه افزایش مقدار سلولز  -2

تغییر کردد و  ه سوتل راسول  FTIRگلیووزیدی در منحنی  -βو موقعیل قرار گیری واحدههی 

 گردد.جه ه جه می

 یه د.  پهیداری سلولز در مقه ل حرارت افزایش میII ه افزایش سهم سلولز  -3

حوضچه جوش  ه ترکیبهت موجود در توانهیی اتتسدر حهصل از سواان سلولز در حدهظل از  -4

 هشد   ه عبهرت دیگر تغییر در میزان یونیزاسیون گهزهه در ساون قوس  موجوب سلولز وا ساه می

تدهوت در قه لیل حدهظل کنندگی مر وطه و در نایجه تغییر در میزان عنهصر آلیوهژی موجوود در 

 شود.فلز جوش می

حهصل از آن افزایش و در نایجه عتو  ندوو    ه افزایش فشهر سرعل سواان سلولز فشهر گهز -5

 یه د.فلز جوش کههش می

دهد  که  وه سلولز  ه تغییر در میزان عنهصرآلیهژی  میزان فریل سوزنی را تحل تأثیر قرار می -6

 گردد. افزایش میزان فریل سوزنی  اساحوهم و ازدیهد طول فلز جوش  یشار می

 تشکر و قدردانی

توساع  و تولیاد شارکخ  محترم ، مدیران ارشد واحدهای تحقیاق و در پایان از همکاری ریاسخ

الکترود یزد و همونین اساتید محترم و کارشناسان گرامی دانشگا  یزد ک  اینجاناب را در انجاام 

 آید.این پروژ  یاری نمودند، نهایخ ندردانی و تشکر ب  عمل می
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 جداول 

 ن پژوهشجزئیات جوشکاری مورد استفاد  در ای -1جدول 

 فرایند
 جریان الکتریکی

 (V)ولتاژ 

سرعخ 

جوشکاری 
(mm/s) 

حرارت ورودی 
(Kj/mm)  جریان(A)  پالریت 

SMAW 220-160 DCEP 20-1۵ 2/0±۵/2 9/1-9/0 

 
 

 Bو  Aپارامترهای حرارتی سلولزهای  -2جدول 

نوع 

 سلولز
دمای شروع تجزی  

C)o( 

حداکثر سرعخ تجزی  
(mg/min) 

کثر سرعخ دما در حدا

  )C)oتجزی  

A 2۵0 8/۵ 3۴۵ 

B 200 6/3 3۵۵ 

 
 

 

 

 



  

 

 ترکیب شیمیایی فلز جوش حاصل از الکترودهای حاوی سلولزهای مختلف -3جدول 

 %C %Si %Mn %Mo 

E8010-A 120/0 100/0 ۵90/0 010/0 

E8010-B 1۴0/0 280/0 ۷۴0/0 010/0 

 %Ni %Cr %P %S 

E8010-A ۷۵/0 010/0 01۵/0 080/0 

E8010-B ۷6/0 010/0 012/0 090/0 

 

هاای جوشاکاری شاد  و هموناین حادانل داوا( نتایج آزمون کشش و ضرب  نمون  -۴جدول

 AWS A5.5طبق استاندارد  E8010-P1مکانیکی مورد نیاز برای فلز جوش حاصل از الکترود 

استحکام کششی   نوع الکترود
(MPa) 

استحکام تسلیم 
(MPa) 

ازدیاد طول 

)%( 

ی انرژ

 (J)ضرب 

E8010-A ۵±۵۴0 ۵±۴60 2±10 ۵±60 

E8010-B ۵±۵۷0 ۵±۴80 2±3۵ ۴±۵۵ 

Critical ۵۵0 ۴60 19 2۷ 

 

 ها شکل

 

 .Bو Aبرای سلولز نوع  FTIR( نمودار آزمون 1شکل 

 



  

 

 

 

 .Bو  Aاز دو سلولز   TGو ب( نتایج  DTAآنالیز حرارتی سلولزهای دریافتی الف(نتایج  -2شکل 
 

 بر حسب زمان. Bو  Aرات سرعخ کاهش وزن سلولزهای تغیی -3شکل 

 

 

 



  

 

 .E8010-Bو ب(الکترود  E8010-A( تأریر سلولز بر سادتار فلز جوش راسب شد  از الف( الکترود ۴شکل 

 

 .E8010-Bو ب(  E8010-Aتصویر ماکروسکوپی از جوش حاصل از الکترودهای الف(  -۵شکل 

 



  

 

 

و پنجمین کنفرانس  شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

 ملی آزمایش های غیرمخرب در دانشگاه یزد برگزار شد

 

 
رییس دانشگا  یزد و جمعی از های غیر مخرب ایران،با حرور رئیس انجمن جوشکاری و آزمایش

فرهیختگان، پژوهشگران و صنعتگران و دانشجویان کشور شانزدهمین کنفارانس ملای جاوش و 

تئااتر از اول تاا دوم دی در ساالن آمفی آزمایشهای غیرمخرب  بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی

 .دانشگا  یزد برگزار شد

 ریاسااخ ایاان کنفاارانس باار عهااد  جناااب آنااای مهنااد  ادب آواز  ، دبیاار علماای کنفاارانس 

فاادری و دبیار اجرایای  دکتارجناب آنای دکتر مصالئی پور ، دبیر کمیت  راهبردی جناب آنای 

 دند.مشرفی فر بو کنفرا  جناب آنای مهند 

هاای غیرمخارب باا نادردانی از پور دبیرعلمی کنفارانس جاوش و آزمایشدکتر مسعود مصالیی

های ماادر در کنندگان این کنفرانس گفخ: می توان مهندسی جوش و بازرسی را از رشت حمایخ

ی، های مختلف جوشکاری عبور از مقیا  صنعتبدون استفاد  از تکنیک و  برشمرد  هر کشوری 

هاای عبور از مقیا  آزمایشگاهی ب  ابعاد صنعتی غیر ممکن اسخ و بادون با  کاارگیری آزمون

 .توان از کیفیخ و کارایی یک ساز  اطمینان حاصل کردغیرمخرب نمی

درصد درآمد نادالص صنعتی در کشاورهای پیشارفت  در زمینا   ۵0وی افزود: ادتصا( بالغ بر 

 201۵هازار مقالا  و یادداشاخ علمای تنهاا در ساال  160 جوش و بازرسی و یا انتشار بایش از

 اسخ میالدی در حوز  جوش و بازرسی گوا  اهمیخ جوش و بازرسی در جوامع پیشرفت  و صنعتی



  

 

 
 

 



  

 

 

در این شرای  شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایشاهای 

زایی در زمینا  جاوش و بازرسای شاروع تغالغیرمخرب با شعار تعامل صنعخ و پژوهش برای اش

مدار کردن صنعخ جوش و بازرسی کار دواهد کرد، با امید اینک  بتوان هرچ  بیشتر زمین  علم ب 

 .کرد را در کشور فراهم 

مقالا  علمای  1۷0افزود: دریافخ بایش از  های غیرمخرب دبیرعلمی کنفرانس جوش و آزمایش

ا  ب  اهمیخ مسئل  جوش و بازرسی اسخ ک  در صورت ایجاد دهند  توج  پژوهش و دانشگنشان

ها ب  سمخ مشکالت صانعتی، زمین  مناسب برای تعامل صنعخ و دانشگا  و هدایخ این پژوهش

 .توان تحول شگرفی در صنعخ کشور ایجاد کردمی

 60 مقال  ب  صورت ارائ  حروری و ۴0مقال  دریافتی  1۷0از  وی تصریح کرد: در این کنفرانس 

کارگاا  تخصصای در  12مقال  نیزب  صورت پوستر ارائ  شد، همونین همزمان باا ارائا  مقااالت 

مندان برگزار شد. عالو  بر آن بازدیدهای صنعتی و برپایی نمایشگا  های متعدد برای عالن زمین 

 .های این کنفرانس دو روز  بودجانبی از جمل  برنام 

ها و ناما صای در زمینا  جاوش و بازرسای وتقادیر از پایانگفتنی اسخ برگزاری نمایشگا  تخص

های کنفارانس جاوش و های برتر و پژوهشگران برتار جاوش و بازرسای از دیگار برناما پژوهش

 .های غیرمخرب در دانشگا  یزد بودآزمایش

حضور شرکت الکترود یزد در شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسوی و پنجموین 

 های غیرمخربکنفرانس ملی آزمایش 
مقال  علمی  ۴شرکخ تولید و صنعتی الکترود یزد بعنوان یکی از حامیان کنفرانس، عالو  بر ارائ   

مورد در بخش پوساتر( باا برگازاری  1مورد در بخش ارائ  حروری و  3مشترک با دانشگا  یزد )

 غرف  ای در نمایشگا  حرور چشمگیری داشخ. 

 باشد:ز طرف شرکخ ب  شرح ذیل میهمونین عناوین مقاالت ارائ  شد  ا

  رحسب نوع سلولز E8010-P1ویژگی ههی سهااهری و موهنیوی فلز جوش حهصل از الوارود  -1

 توسط فرایند تیگ 316L ررسی رفاهر فالکس فعهل سطح  رای جوشوهری فوالد زنگ نزن  -2

ودر کروم و  ه افزودن پ GMAW هبود اواص سهیشی فلز جوش حهصل از عتلیهت جوشوهری  -3

 کر ن

هوهی تولیودی توسوط سوهزندد E6013 ررسی کهرایی فلز جوش حهصل از الوارودههی روتیلی  -4

 مخالف

 از شرکخ الکترود یزد بعنوان حامی و شرکخ در نمایشگا  جانبی و همونینمدیریخ در پایان از 

یزم )مکاان HTHAفادری ب  عنوان دبیر کمیت  راهبردی و مدر  کارگاا  تخصصای دکتر آنای  

 تخریب هیدروژنی در دمای باال( تقدیر بعمل آمد.



  

 

 معرفی الکترود

 
 

SMAW 
E7027 

 

YE7027 
 اسیدی : نوع

 معرفي  ندی طبقه
الواوورود اسوویدی  سوویهر سووری   ووه نوور  YE7027 الواوورود  

جهیگزینی  هال  ودد که  رای جوشوهری سورری  اتاوهالت لوب 

دهوهی عتوودی فوال -هم و سر  ه سر در وضوعیل افقوی روی

 رود. سر هرد این الواورود ماخلخول  وودد ومعتولی  ه کهر می

 .جدایش آن  ه راحای اموهن پذیر اسل

YE7027 is a very fast, high-recovery, acid 
electrode for horizontal-vertical fillets, lap and butt 
joints in mild steels. The electrode gives an 
attractive profile with a very good slag cover. The 
slag is porous and easy to remove. Tolerates a 
wide range of bead run-out lengths. 

 

 

 :جهیگزینی نر 
 160% 

 :جوشوهری جریهن

AC, DC+(-) OCV 65 V 

SFA/AWS A5.1 E7027 
EN 499 E 42 2 RB 53  

ISO 2560 E 51 5 AR 160 35 

  

 :%اهلص جوش فلز شیتیهیی کیبتر

C Si Mn  

0.09 0.3 0.8  

 

 :اهلص جوش فلز موهنیوی اواص

Yield stress (MPa) 450 
Tensile Strength (MPa) 520 

Elongation% 27 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
85 +20 

70 -20 

  
  
  

  

 

 :جوشكاري پارامترهاي

 قطر

(mm) 

 طول

(mm) 

جریان 

 (A)جوشكاري

ولتاژ 

 (V)قوس

N. 
Kg weld 
metal/kg 

electrodes 

B. 
No. of 

electrodes/kg 
weld metal 

H. 
Kg weld 

metal/hour 
arc time 

T. 
Burn-off 
time, s/ 

electrode 
3.2 450 130-170 31 0.68 22.6 2.3 69 

4.0 450 150-230 32 0.70 15.6 3.2 71 

5.0 450 220-350 37 0.70 10.0 5.5 65 

 



  

 

 

SMAW 
E7016-1 

 

YE7016-1.56S 
 قلیهیی : نوع

 معرفي  ندی طبقه
 ه پوشش AC/DC الوارود قلیهیی YE7016-1.56S الوارود  

کنود. نهزك  ودد کوه اوواص مووهنیوی اوو ی را فوراهم موی

اسادهدد از این الوارود ندو  در پهس ریشه را حای در شورایط 

ضتین موی کنود. میوزان رطو ول در پوشوش ایون نهمطلوب ت

الوارود نهچیز  ودد و نسبل  ه جذب رطو ل نیوز مقوهوم موی 

  هشد.

 .اسلCTOD این الوارود دارای تسل 

Basic, thin-coated AC/DC electrode providing 
excellent mechanical properties. The electrode 
ensures fully penetrated root passes, even under 
adverse conditions. Low moisture content coating 
and high resistance to moisture reabsorption. 
The electrode is CTOD tested  

 

 :جهیگزینی نر 
 100% 

 :جوشوهری جریهن

 DC+(-), AC OCV 70 V  

SFA/AWS A5.1 E7016-1 
EN 499 E 42 5 B12 H5 

  

  

 :%اهلص جوش فلز شیتیهیی ترکیب

C Si Mn  

0.06 0.4 1.3  

 

 :اهلص جوش فلز موهنیوی اواص

Yield stress (MPa) >420 
Tensile Strength (MPa) <640 

Elongation% >22 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
>150 -20 

>80 -40 

>47 -50 

  
  

  

 

 :جوشكاري يپارامترها

 قطر

(mm) 

 طول

(mm) 

جریان 

 (A)جوشكاري

ولتاژ 

 (V)قوس

N. 
Kg weld 
metal/kg 

electrodes 

B. 
No. of 

electrodes/kg 
weld metal 

H. 
Kg weld 

metal/hour 
arc time 

T. 
Burn-off 
time, s/ 

electrode 
2.5 350 55-85 22 0.58 90.0 0.8 50 

3.2 350 80-140 22 0.61 52.0 1.3 53 

3.2 450 80-130 22 0.61 41.0 1.2 73 

4.0 350 110-180 22 0.64 34.0 1.7 62 

4.0 450 110-170 22 0.65 26.0 1.7 83 

5.0 450 180-230 22 0.66 17.0 2.4 90 

 



  

 

بیل گیتسزندگینامه   

 

سوط آکهایران : ته  ه حهل  ه اود اندیشیدد اید که ویندوزی که هم اکنون  ه آن کهر موی کنیود تو

چه کسی سهااه شدد اسل؟  ه اود فور کردد اید که چگونه  ه یوبهرد شههد پیشرفل چشم گیر 

تونولوژی شدیم؟امروزد  ه هر دساگهد دیجیاهلی نگهد  یندازید ردپهی یک سیسوام عهمول را موی 

زنودگی موی کوردیم . در ایون  20 ینید و اگر این هه نبودند شهید مه هتچنهن هتهنند اوایل قرن 

از  یوگرافی آکهایران می اواهیم در هرد یووی از  زرگاورین اشوخهص دنیوهی دیجیاوهل و  قستل

کسی که معنهی واقعی کهمریوترههی امروزی را  وه توالش شوبهنه  . کهمریوتر  ه شته صحبل کنیم

 روزی و سخل کهر کردن  ه این نقطه کنونی رسهند. در ایون مقهلوه  وه زندگینهموه  یول گیواس

یوی از ثروتتندترین افراد جههن  رردازیم  ه مه هتوراد  هشوید توه  و  سهفلموسس شرکل مهیورو

 . یشار  ه این شخص  زرگ آشنه شویم

 بیوگرافي بیل گیتس

 2۸رئویس و موسوس شورکل مهیوروسوهفل  در  گیاس سوم  مشهور  ه  یل گیاسویلیهم هنری

 .در یک اهنوادد ماوسط در شهر سیهتل امریوه ماولد شد 1۹55اکابر 

یاس از هتهن دوران کودکی روحیه رقه ل طلبی اود را نشهن داد و سعی می کرد در هر زمینه گ

ای از دوساهن اود پیش  هشد. وی تحایالت ا ادایی را در مدرسه عتومی پشل سور گذاشول و 

 .در آنجه  ود که  ه کهمریوتر آشنه شد

کتک اهنوادد دانش آموزان   در آغهز یوی از سهلههی تحایلی  مسئوالن مدرسه تاتیم گرفاند  ه

 یک ترمینهل کهمریوتر اجهرد کنند و در ااایهر دانش آموزان قرار  دهند. در این هنگهم  یل گیاس

سهلگی اولوین نورم 13 ه کهمریوتر آشنه شد و  ه سرعل در اسادهدد از آن مههرت کسب کرد و در 

 .افزار اود را که یک  هزی سهدد  ود  نوشل

سوهل از وی  زرگاور اسول و در زمینوه سوخل افوزار  2ل اود پل آلن که گیاس  ه هتراد دوس

 .کهمریوتر هم مههرت داشل   یشار وقل اود را  ه  رنهمه نویسی در اتهق کهمریوتر می گذراند

وارد دانشگهد ههروارد شد و در آنجه  ه اسایو  هلتر آشنه شد و در آن زمهن یک  1۹۷3در سهل  وی

 .طراحی کرد  MITS Altair رای کهمریوتررا   BASIC نسخه از ز هن

 ه هتوراد دوسول دوران کوودکی اوود پول آلون  1۹۷5در سهل   یل گیاس :  ه نقل از آکهایران

 ه شعهر در هر اهنه یک کهمریوتر ایجهد کرد. مهیوروسهفل انواع   Microsoft ه نهم شرکل کوچوی

 وه اوهطر  1۹۷6می کورد. وی سوهل ز هن ههی  رنهمه سهزی را  رای کهمریوترههی مخالف تولید 

 .مهیوروسهفل ههروارد را ترك کرد و هیچگهد درسش را تتهم نورد و مدرك نگرفل



  

 

 

 زندگینامه بیل گیتس

کردنود و کول فوروش آن کهرمند داشل که شبهنه روز کهر موی 40در آن زمهن مهیوروسهفل فقط 

اینوه از  هزار کهمریوترهوهی  رای  IBM شرکل 1۹۸0میلیون دالر در سهل  ود. در سهل   4/2فقط

نوهم گرفول و کهمریوترهوهی  PC شخای عقب نتهند تاتیم گرفل ته کهمریوتر اود را که  عدهه

تاتیم گرفل ته کهر نرم افزار آن را  IBMامروزی نیز مبانی  ر آن هساند   سهزد و وارد  هزار کند.

مهیوروسهفل  سول توه نورم  قراردادی  ه شرکل IBM این  ود که . ه عهدد شرکل دیگری  گذارد

از پردازندد   IBMکهمریوتر ههی جدید.را تولید کند IBM افزارههی سهزگهر  ه کهمریوترههی شخای

هوهی کرد.  نه راین مهیوروسهفل  رای فوروش ز وهنشرکل اینال اسادهدد می ۸0۸۸ یای 16ههی

ی  وه نوهم تویم  یای نیهز داشول.در آن زموهن شخاو 16 رنهمه سهزی اود  ه یک سیسام عهمل 

 یای کوچک سهااه  ود و  رای آن یک سیسوام  16پهترسون در کهرگهد اهنه اود یک کهمریوتر 

کلیه حقوق  را  رای آن اناخهب کردد  ود.  یل گیاس DOS86  یای نوشل که نهم 16عهمل سهدد 

 را DOS86 هزار دالر  دسل آورد و  ه پل آلن سیسوام ۷5را  ه پرداال  DOS86 سیسام عهمل

تغییر دادند و اموهنهت  یشاری  ه آن افزودند و از آن یک  IBM شخای مانهسب  ه کهمریوتر ههی

-MSنهمیود.  MS-DOS مهیوروسهفل این سیسام عهمول را. یای سهااند 16سیسام عهمل قوی 

DOS روی کهمریوترههی شخایIBM  جهیگرفل و IBM درصودی از فوروش کهمریوترهوهیPC  

پردااول.  عودهه مهیوروسوهفل  وه تولیود  ه مهیوروسهفل می MS-DOS ازاود را  رای اسادهدد 

هوهی  زرگاوری  وه سووی موفقیول و محاوالت دیگور  گوهم  Windowsسیسام عهمل گرافیوی

میلیهرد دالر  یوی از ثروتتندترین مردان دنیوه شونهااه  50 ه  یش از  اکنون  یل گیاس. رداشل

روتتندترین هوهی جهوهنی یووی از دالیول موفقیول  ه ردد سوم ث شدد اسل. ]سقوط  یل گیاس

 .مهیوروسهفل  ه گداه اود گیاس اساخدام افراد  ههوش در این شرکل اسل

کرد. او  ه قدری کهر می کرد که سهل داشل مهیوروسهفل را مدیریل می 1۹گیاس زمهنیوه فقط 

 وه سوخای روی  کرد و  ه هتراد کهرمندان اوودحای گههی چند روز محل کهر اود را ترك نتی

 .کردپروژد ههی مخالف و سدهرش مشاریهن کهر می

کرد که حهصل آن یوک دااور تماولود سوهل  ازدواج ه ملیندا فرنج گیاس  1۹۹4گیاس در سهل 

از مدیرعهملی کنهر موی کشود و  2000در سهل  وی.( اسل1۹۹۹( و یک پسر تماولد سهل 1۹۹6

 2۹را ادامه می دهدتتهسیس  نیهد ایریوه(. او  وه  هلتر را جهیگزین اود می کند و راد مهدر اود 

 .میلیهرد دالر سرمهیه   نیهد ایریه  یل و ملیندا را تهسیس کرد

کند ولی  وه دلیول کهر در مهیوروسهفل را رهه می 200۸گیاس اعالم کرد از جوالی   2006سهل 

 .عالقه زیهد در کهرههی  رنهمه نویسی  ه مهیوروسهفل کتک اواهد کرد

 .اکنون هتراد هتسر و فرزندان اود در شهر سیهتل سهکن اسل وی هم



  

 

 مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و آرژانتین

 )نسمخ چهارم(

 نتیجه گیري  

مطهلعووهت و مشووههدات مهتووی از اثر خشووی رفاووهر رهبووری و موودیریل ژاپنووی در شوور  

ن هوویم مسووئله و اسووادههمی  وورای پدیدارشوودن اسوول. کهر ردهووهی موودیریل ژاپنووی کووه  وودو

نسل ژاپنی  ه عنووان نسول  رتور پذیرفاوه موی شود  اینوک موی رود کوه  وه طوور موشووهفهنه 

مورد مداقه و اناقوهد قورار گیورد. گرچوه  سویهری از مدوههیم رهبوری ژاپنوی در گذشواه  سویهر 

ون مطلوب   محق  شدد  ود اینک  وه نرور موی رسود کوه ایون مدوههیم ضورورتهد در آینودد  ود

تغییوور نخواهنوود  ووود. اناقووهل کهر ردهووهی موودیریل ژاپنووی  ووه آمریوووه نیووز سووراب و  ووهتالق 

 دیگوووری اسووول. یووووی دیگووور از منوووه   موثووو  کوووه جهیگوووهد و موقعیووول عوووهلی در 

آمریوووهیی دارد  ووه یوووی از  ی ندووو ان چنووین مووی گدوول:  وورای یووک  –هووهی ژاپنووی سووهزمهن

الزم  هارزشوههی فرهنگوی اوود  وه شرکل ژاپنوی حوداقل هدول سوهل طوول موی کشود کوه مو

یک شرکل آمریوهیی  وه ارزشوههی اوهص اوود  ائواال  کوردد و یورهرچوه شووند. ایون کوهری 

نشدنی اسل.  وه نروووور موی رسوید سوبک مودیریل ژاپنووی  وه گونوه ای ظهلتهنوه اقااوهد را 

تسخیر کردد و درحوهل سوبقل گورفان از ایون محودودد اسول. ایون اسواراتژی متوون  وود در 

اهد سهلههی اوایول پوس از جنوگ کوهرآیی داشواه  هشود  یعنوی زموهنی کوه کشوورهه توالش اقا

داشوواند اووود را توسووعه دهنوود و  ووه دورد جهمعووه اطالعووهت وارد شوووند محوواتالد اسوواراتژی 

طراحی شودد  ورای اقااوهدههی در حوهل توسوعه  وه انودازد اقااوهد رشودیهفاه جهوهنی و  وین 

اووهد کسووهد و کووم رونوو  اسوول کووه ویژگووی تحتوول و التللووی  اثر خشووی نوودارد. در یووک اقا

 رد هری ژاپنی هه  راسهس سنل گذشواه ایدوهی نقوش موی کنود و موی تووان سوهیر توافقوهت را 

در حقوووق آنهووه از رئوویس تووه کووهرگر اووط تولیوود مابلووور دیوود. از آنجووهیی کووه مطهلووب  سوویهر 

یوک نقطوه اوب و مطلو ی می تووان در موورد نروهم مودیریل ژاپنوی هوه گدول ولوی حوداقل 

منعطف مهلک در ایون زمینوه وجوود دارد آن اینووه ژاپون سوبک مودیریای اوالق و ماهورانوه 

وقاوووی اوضووووهع « یووهن مووی کنوود:  (1۹۹5ای رایووج نوووردد اسوول. هتهنگونووه کووه اگووورا ت

ماوالطوووم و طوووووفهنی از راد مووی رسوود  سووهزمهن دریچووه هووه و روزنووووه هوووه را مووی  نوودد  

ه شورایط  حرانوی  رطور  شوود در صوورتی کوه  راوی معاقدنود جیرد هه را ناف موی کنود تو

 در این حهلل  ه واق   هید یک کشای نو سهال.

هد  این مقهلوه  ودنهم و  وی اعابوهرکردن ژاپون  ژاپنوی هوه  فرهنوگ یوه روش مودیریای آنوهن 

نبووودد اسوول.  لوووه هوود  تهکیوود  وور روشوونگری  راووی ا عووهد روشووههی موودیریای و رفاووهر 

ه  ووودد و مطووهلبی در مووورد کووم توووجهی  فقوور دانووش موودیریای و وجووود سووهزمهنی ژاپنووی هوو



  

 

 

پیچیوودد گوشووزد مووی کنوود. دقیقووهد  یشووارین توجووه معطووو   ووه روشووههی موودیریای و رفاووهر 

ژاپنوی هوه  ور مسوهئل پیچیودد کتاور توجوه موی کننود و  سهزمهنی ژاپنی هه اسل ته نشهن داد 

ی هووه  وورای نرووهم ارزشووی و اقااووهد دقیقووهد  یشووارین توجووه  ووه ژاپنوو کتاوور شوونهال دارنوود. 

 موفقیل آمیزشهن می  هشد.

 سبک مدیریت آرژانتیني 

ههی کلیوودی در رویووورد آرژاناینووی موقعیوول  شووهن اجاتووهعی  و سووبک شخاوویای  شووهاص

مدیریل هساند. یک مدیر   هید مثل یوک مودیر  هشوده نوه ایون کوه مثول یوک کهرمنود سوهدد 

وقعیوول  شووهن اجاتووهعی  و سووبک شخاوویای  م .هووهی حجوویم و دون شووهن انجووهم دهوودکهر

ههی کلیوودی در رویووورد آرژاناینووی موودیریل هسوواند. یووک موودیر   هیوود مثوول یووک شووهاص

هوهی حجویم و دون شوهن انجوهم دهود. ایون مدیر  هشده نه این که مثل یوک کهرمنود سوهدد کهر

  دان معنوه نیسول کوه روا وط  وین فوردی مودیر و زیور دسواهن  اهتیول اسهسوی نودارده  لووه

 یووهنگر ایوون مطلووب اسوول کووه در نرووهم سلسووله مراتبووی موودیریل در آرژاناووین  موودیر هتوووارد 

ههی نزدیووک  ووین موودیر و زیوور دسوواهن  در واقوو  پیونوود .مووورد احاوورام و اموور او مطووهع اسوول

یه وده اموه ایون را طوه   یشوار شوبیه را طوه پودر و فرزنودی اسول  توه را طوه دو غهلبه عت  می

موودیران انارووهر دارنوود هتوووارد مووورد توجووه و احاوورام  هشوونده و   ه یووودیگر.دوسوول صووتیتی

گیرنود  تنهه در این صورت اسل که آنهوه هوم ماقوه ال کهرکنوهن را زیور چاور حتوهیای اوود می

از آن جووه کووه موودیران آرژاناینووی   .تواننوود  ووه آینوودد شووغلی  هاوور امیوودوار  هشووندو آنهووه می

کننوود  ههی صووریح و روشوون اعتووهل میرالعتلمعتوووال موودیریل اووود را از طریوو  ا ووال  دسوواو

ههی کوه اواهووهن انجووهم مهموریول اهصووی هسواید  آن را  ووه دسوواورالعتلالزم اسول هنگووهمی 

هه در دسواورالعتلاالمووهن هویم نواوه مبهتوی صریح و دقی  ا وال  کنیود. توالش کنیود حای

طور  مقه ول و گتیتوانود منجور  وه سور درههی شوته نبهشوده چورا کوه ایون امور میو ا الغیوه

 .ههی مدیریای شته شودنهمهنسبل  ه گواهیاحارامی اعانهیی و  یحای  ی

 جلسات در آرژانتین

دهنوود   لوووه هووه نووه تنهووه گداووهر شوودههی و ز ووهنی را  ووه گداووهر مواوووب توورجیح میآرژاناینی

سوهز و  دارنود.  نوه  ور ایون مشخاوه  هاورینمالقهت حضوری را نیز  ر موهلته تلدنوی مقودم می

کهر گسارش روا وط تجوهری در ایون کشوور  آن اسول کوه مشوقل مالقوهت حضووری  وه افوراد 

زیهدی را  ر اوود هتووار کنیود. ت وه ایون وجوود  یوک مشوول دیگور هوم ایون اسول کوه قوهدر 

نخواهیوود  ووود افووراد را از ایلووی پیشووار  ملووزم  ووه حضووور در جلسووهت کنیووده چوورا کووه آنهووه 

اووود را  ووه صووورت هداووه  ووه هداووه  یووه روزانووه تنروویم دهنوود  رنهمووه زمووهنی توورجیح می

شووند کوه در آن احاتوهال از هور کنند.(جلسهت معتوال  ه یوک گود دوسواهنه طووالنی آغوهز می



  

 

آید   وه جوز موضووع اوود جلسوه: از فوتبوهل گرفاوه توه تعطویالت موضوعی سخن  ه میهن می

وگوی طوووالنی مشووه ه در ههی آاوور هداووهم معتوووال در پهیووهن جلسووهت نیووز یووک گدوولو  رنهمووه

هووهی روزموورد گیرد. سوویهر مهووم اسوول کووه تووه جووهیی کووه اموووهن دارد  در ایوون گدوول و گومی

شووند. سوردی و گیری روا وط محسووب میشرکل کنیوده چورا کوه عناوری حیوهتی در شوول

ههی سونگینی را  چوه در توانود عواقوب زیوهن  وهر و هزینوهحضور کترنوگ در ایون جلسوهت می

ه در  لندمدت  رایاوهن  وه  وهر  یهورد.اناروهر نداشواه  هشوید هتوه حهضوران   وه کوتهد مدت و چ

ریزی تحلیلووی عتیوو  راجوو   ووه موضوووع جلسووه  در آن حهضوور شوودد آمووهدگی قبلووی و  رنهمووه

توانیود نسوبل  وه متون اسل  عضوی از حهضوران چنوین کوردد  هشونده اموه هرگوز نتی . هشند

اودکووهر  ووودن دو عهموول  سوویهر ارزشووتند در پذیری و انعطه ایوون قضوویه مطتووئن  هشووید.

ههی هووه و فشووهر ووه مثه ووه کشوووری کووه مردمووهنش هتوووارد دسوواخوش نیرو –آرژاناووین 

هسوواند.وقل شنهسووی و  -اجاتووهعی و سیهسووی اووهرج از حیطووه کناوورل اووود  ووودد انوود

ههی آمریوووهی جنووو ی  اهتیوول موودیریل زمووهن در آرژاناووین  نسووبل  ووه  سوویهری کشووور

 .کنندپوشی می ه این حهل معتوال از قرائل صورت جلسهت چشم  یشاری دارده

 کار گروهي در آرژانتین

هوه تاز قبیول نقوش و حیطوه مسووولیل افوراد و شوخص هه و پهرامارکوه هتوه شوهاصمهدامی 

 هیسول  وه او گوزارش دهنود( روشون و شوده   یوهن شووند  مهفوق در سلسوله مراتوب  کوه می

 .آینددد کهرههی گروهی  ر میهه  ه او ی از عهآرژاناینی

توک ضروری اسل که ایون مووارد  در  ودو شوول گیوری هور تویم  در اولوین فرصول  ورای تک

دهنوده هوه  وه ا هوهم در ایون مووارد واکونش مندوی نشوهن میاعضهی آن تشریح شود. آرژاناینی

الخاووص  سویهر محاووهط هسواند کوه مبووهدا  وه نرور  رسوود در حووزد مسووولیل شووخص علی

انوود.از آنجووه کووه اهتیوول پیشووبرد روا ووط مسوواحوم  لنوود موودت  در ایوون داهلوول کردد دیگوری

ههیی مهننوود ایووهالت ماحوودد و آلتووهن  سوویهر  یشووار اسوول  توویم کشووور نسووبل  ووه کشووور

 هیسل زمهن و فضهی کوهفی  ورای توسوعه ایون روا وط در ااایوهر داشواه  هشود. در کشووری می

نهشوونهس اطرنووهك  ووودد اسوول  رشوود میووزان  کووه در مقووهطعی در گذشوواه اعاتووهد  ووه افووراد

دهود  اعاتهد افراد  ه دیگوران   سویهر کنود اسول.اگر تویم موهموریاش را  وه درسوای انجوهم می

در صوورتی کوه پوروژد  وه موفقیول اتتوهم یهفول   .سوعی کنیود در اموور افوراد مداالوه نونیود

 .تیم  سرهرید سعی کنید  ه هساه گرود در ارتبهط  تهنیده و پروژد  عدی را  ه هتهن

 ایران 

ماهسدهنه در کشوور موه سوبک مودیریای قووی و کهرآمود وجوود نودارد. نروهم مودیریای کشوور 

یورهرچگی و انسجهم و اقادار الزم را نودارد و  وه هویم وجوه نتیاوانود  وه نروهم هوهی مودیریای 



  

 

 

کشووورههی پیشوورفاه رقه وول کنوود  مگوور اینوووه اصووالحهت و اقوودامهت گسوواردد و اسهسووی و 

ین و پهیووه ای در نرووهم موودیریای کووالن کشووور صووورت پووذیرد کووه ایوون اموور مسووالزم  نیووهد

مشووهرکل هتووه جهنبووه و وسووی  آحووهد جهمعووه اسوول. نرووهم موودیریای ایووران نیهزمنوود جوودی 

اصوالحهت اسول و هور روز کوه میگوذرد ایون نیوهز  یشوار احسوهس میشوود و در صوورت عوودم 

 پیشرفاه می شود. اینوهر هر روز کشور مه عقب مهندد تر از کشورههی

دقیقوه اسول کوه ایون آموهر ایلوی  20 طور مثهل میزان سهعل کهر مدید در کشوور موه روزانوه 

از واقعیل هه را روشون میونود. واقعیول هوهیی تلوب از  وی مسوئولیای و عودم دلسووزی افوراد. 

 وه ایوون رونوود مووه نبهیود انارووهر پیشوورفل یووه معجووزد ای  هشویم. ماهسوودهنه مسووئولین مووه فقووط 

میدهنوود و موقوو  عتوول و کووهر کووه میرسوود هتووه عقووب میوشووند.  ووی مسووئولیای و  شووعهر

نهکهرآموودی مسووئولین و افووراد مسووئول در کشووور  یووداد میونوود. نهرضووهیای هووهی عتووومی از 

 ۸مسووئولین و ادارات و سووهزمهن هووه زیووهد اسوول. میووزان سووهعل کووهر مدیوود در کشووور ژاپوون 

سووهعل  4کشووورههی اروپووهیی  وویش از  سووهعل و در  قیووه 5سووهعل در روز اسوول. در انگلوویس 

در روز. نتیدانم ته کوی  هیود شوعهر  ودهیم و عتول نونویم   آنوقول اناروهر داشواه  هشویم کوه 

مثل ژاپن و آلتوهن و انگلویس  هشویم. اناروهر داشواه  هشویم کوه پیشورفل کنویم. ایون اناروهر 

رووهر پیشوورفل کووهمالد  یهووودد اسوول. تووه وقاووی کووه تحووول گسوواردد ای اتدووهق نیداوود نبهیوود انا

 داشاه  هشیم. افراد ا ادا  هید تحول را از اود شروع کنند.

ماهسوودهنه در ادارت و سووهزمهنههی مووه افووراد از زیوور کووهر و مسووئولیل شووهنه اووهلی میوننوود و 

فقط  ه ایون فوور میوننود کوه چطووری از زیور کوهر در  رونود و سوهعل اداری اوود را چگونوه 

وع و پیشوورفل و ترقووی سووهزمهن و کشووور ندارنوود. تلووف کننوود. و هوویم توووجهی  ووه ار ووهب رجوو

نرهم اداری و سهزمهن ههی مه در هور سوطحی کوه  هشوند  وه مشووالت زیوهدی مواجوه هسواند 

 کنیم:که تعدادی از آنهه را  هزگو می

رشووود گیووری افووراد در سووهزمهن هووه و ادارات: ماهسوودهنه رشووود گیووری  ووه پدیوودد ای عووهدی در 

ه ای کوه افورادی کوه مسوئولیل و پسوای دارنود  ودون رشوود کشور تبدیل شدد اسل.  وه گونو

گرفان کهر مردم را انجوهم نتوی دهنود. گویوه چنوین افورادی کوه مسوئولیل و پسول و مقوهمی 

دارند گتهن میوننود کوه پسول و مقوهم ارثیوه پدرشوهن اسول و  ورای هتیشوه مهنودگهر اسول. 

شخاووی اووود هسوواند. چنووین افوورادی  رد ای وجوودان کووهری ندارنوود و فقووط  ووه فووور منووهف  

چنووین پدیوودد شوووم و مووذمومی  هرهووه در دیوون مقوودس اسووالم و روایووهت اسووالمی  ووه شوودت 

مورد نووهش قرار گرفاه اسل.  هیود  وه ایون پدیودد زشول و نهپسوند مبوهرزد جودی شوود. اموه 

 ماهسدهنه هنوز اقدامی جدی صورت نگرفاه اسل.



  

 

سویهر عوهدی در کشوور تبودیل شودد  پهرتی  وهزی: ماهسودهنه پوهرتی  وهزی نیوز  وه پدیودد ای  

 گونه ای که  دون پهرتی  وهزی کوهر موردم  وه سوخای انجوهم موی پوذیرد. روی کهرآمودن افوراد 

نوهالی  و نهکهرآمود و نوهمجرب  وور سور مسوئولیاهه و پسواههی کلیوودی  مهوم و حسوهس نایجووه 

ه جووهی هتووین پووهرتی  هزیهووه مووی  هشوود. ماهسوودهنه افووراد الیوو  و تحاوویلوردد   دلسوووز و نخبوو

اووود را  ووه افوورادی  ووی مسووئولیل و نووهالی  دادد انوود کووه ایوون هووم  وودلیل پووهرتی  ووهزی مووی 

یوی از دالیول  سویهر مهوم عودم پیشورفل نروهم مودیریای کوالن کشوور هتوین عهمول    هشد.

 پهرتی  هزی می  هشد.

 ووه جوورات مووی توووان گدوول هتووین پدیوودد مووذموم پووهرتی  ووهزی  میلیهردهووه دالر  ووه کشووور 

دی و معنوی وارد موی کنود. یووی از دالیول پدیودد فورار مغزهوه و نخبوه هوه هتوین اسهرت مه

پوهرتی  وهزی  وودد کووه  هعوو موی شووود افوراد نخبوه و ماخاووص جوذب کشوورههی پیشوورفاه 

  شدد و  ه این کشورهه  دلیل شرایط ایلی  هار مههجرت کنند.

لیوودی و مهووم یوووی دیگوور از مشوووالت ایوون اسوول کووه  سوویهری از افوورادی کووه در پسوواههی ک

هسوواند   در پسوول و مسووئولیای مانهسووب  ووه تحاوویالت و توانووهیی اووود قوورار نگرفاووه انوود. 

مووثالد فووردی  ووه موودرك تحاوویلی لیسووهنس اد یووهت در شوورکل ندوول مشووغول  وووهر اسوول کووه 

رشوواه و شووغل وی هوویم تنهسووبی  ووههم نوودارد. ایوون تنهووه واقعیوول  سوویهر کوووچوی از واقعیوول 

 ه  ه آن رو رو هسایم.ههی تلب و  ی شتهر ی اسل ک

فرار مغزهه: یوک از مشووالت مهوم پدیودد فورار مغزهوه و مهوهجرت ایون قشور تحاویلوردد و ·  

فرهیخاوه کشوور  ووه اوهرج مووی  هشود. یوووی از دالیول  وروز ایوون پدیودد عوودم توجوه کووهفی و 

سوورمهیه گووذاری و عوودم رسوویدگی مسووئولین مر وطووه مووی  هشوود. آمهرهووهی رسووتی و 

ایوون اسوول کووه هرسووهله عوودد  سوویهر زیووهدی از نخبگووهن جوووان و  غیررسووتی نشووهن دهنوودد

دانشتندان علتی کشوور  وه اوهرج از کشوور  وویژد کشوور آمریووه و سوهیر کشوورههی اروپوهیی 

مهووهجرت میوننوود. فقووط در کشووور آمریوووه صوودهه هووزار ندوور نخبووه  ماخاووص و دانشووتند 

ن دانشوتندان  وومی و ایرانی زنودگی میوننود کوه ماهسودهنه کشوور موه از داشوان نعتول چنوی

ماخاص محروم اسل که  وه جورات میاووان گدول هتوین عهمول میلیهردهوه دالر اسوهرت  وه 

کشور وارد میوند که ماهسودهنه مسوئولین موه از آن غهفول مهنودد انود و سوهل انگوهری میوننود 

و هنوز هم در اواب غدلول  سور موی  رنود. و کشوور آمریووه و  قیوه از وجوود دانشوتندان موه 

اسووادهدد کووردد و سووود مووی  رنوود. ایلووی از پسوواههی مهووم و کلیوودی کشووور ایووهالت  هاوورین 

ندور پزشوک  4ماحدد آمریووه دسول دانشوتندان ایرانوی اسول. طبو  آمهرهوهی رسوتی از هور 

در آمریوه یک ندور ایرانوی اسول. رئویس انجتون  ورج سوهزان شوهر نیویوورك مهنودس ایرانوی 

پروفسوووری ایرانووی مقویم آلتووهن  ووه نووهم اسول. رئوویس انجتوون جراحوهن مغووز و اعاووهب اروپوه 



  

 

 

پروفسوور مجیود سوتیعی اسل.پروفسوور مجیود سووتیعی  رتورین پزشوک مغوز و اعاوهب دنیووه 

ایلووی از اسووهتید  رجسوواه و  رتوور و رشسووهی دانشووگههههی آمریوووه ایرانووی هسوواند.    اسوول.

گهد  رتوور ریهضوویهت در دانشوو  مووثالد اووهنم دکاوور مووریم میرزااووهنی اسوواهد  رجسوواه و دانشووتند

پرینساون آمریوه مشوغول  وه تودریس و فعهلیول موی  هشود. اوهنم دکاور میرزااوهنی در سوهل 

مغووز  رتوور    رجسوواه و  10 ووه عنوووان   Popular sienceموویالدی از طوور  نشووریه  1۹۹۹

در ایوون   Popular sience  مادووور آمریوووه   کهنووهدا و آمریوووهی شووتهلی اناخووهب شوود. نشووریه

ت علتووی  رشسووهی دانشووگهههه و صووهحب نرووران علتووی رای اناخووهب از سوورد یران نشووریه

گیری کردد  ود که هتوه اینهوه  وه اتدوهق آرا  وه اوهنم دکاور میورزا اوهنی اسواهد و پژوهشوگر 

 رتوور ایرانووی رای دادنوود. ایوون تنهووه یوووی از صوودهه هووزار ندوور نخبووه علتووی ایرانووی مقوویم 

مینووه ایجووهد کننوود تووه از آمریوهسوول. مسووئولین مووه  هیوود تحووولی شووگر  و  نیووهدین در ایوون ز

اروج چنین سورمهیه هوهی ارزشوتندی جلووگیری شوود. اکثور کسوهنی کوه  ورای مسوه قهت و 

التریهدهووهی علتووی  ووه اووهرج از کشووور اعووزام مووی شوووند سووری  جووذب کشووورههی اووهرجی 

شوودد و دیگوور  ووه کشووور  ووهز نتووی گردنوود. هتووه اینهووه  وودلیل سوورمهیه گووذاری گسوواردد 

ه اسوول کووه از هوور لحووها  ووویژد از لحووها مووهدی  ووه نخبگووهن کشووورههی اروپووهیی و آمریووو

رسوویدگی میونوود   چیووزی کووه مسووئولین مووه از آن غهفوول  ووودد و توووجهی  ووه ایوون قضوویه 

هوودر دادن سوورمهیه هووه و عوودم اوورج ایوون سوورمهیه هووه در سوورجهی اووود: ماهسوودهنه  ندارنوود.

لهوه در سور جوهی اوود ههی  سیهر زیهد و هنگدای  ه هودر میورود   یعنوی در واقعوه ایون پوپول

اوورج مووی شووود. پولهووهیی کووه  هیوود در راد پیشوورفل و ارتقووهد نرووهم اداری و موودیریای کشووور 

هزینه شود جهی دیگر دارد هزینوه موی شوود. موثالد  ورای ارتقوهد علتوی  کهرهوهی تحقیقوهتی و 

پژوهشووی و جهیگووهد موودیریای کشووور  ودجووه منهسووبی ااااووهص دادد نتووی شووود امووه هتووین 

ی کهرههی غیر ضروری زیوهد هزینوه میشوود کوه اگور  وه هتوین ترتیوب  هشود واقعوه هه  راپول

فهجعووه آور و تهسووف  ووهر اسوول.  طووور مثووهل یووک فوتبهلیسوول در سووهل صوودهه میلیووون تومووهن 

دساتزد میگیرد اموه یوک اسواهد دانشوگهد   دانشوتند علتوی   نخبوه علتوی کشوور یوک دهوم 

ایط نبهیود اناروهر پیشورفل علتوی و ارتقوهد فوتبهلیسل هم حقوق نتی گیرد. پوس  وه ایون شور

نرهم مدیریای کشور را داشاه  هشویم. پیشورفل کوه نتوی کنویم هویم    وه ایون اوضوهع  یشوار 

عودم  رنهموه ریوزی: ماهسودهنه در · از قبل عقب مهندد تور از کشوورههی پیشورفاه اوواهیم شود.

هنه صوورت نتوی کشور در هویم سوطحی از مودیریل  رنهموه ریوزی دقیو    مونرم و کهرشنهسو

گیوورد و ایوون یوووی از ضووعف هووهی اصوولی موودیریای کشووور مووه مووی  هشوود.  طووور مثووهل  وورای 

اجرای یک پروژد در کشور  رنهموه ریوزی دقیقوی صوورت نتوی گیورد. در کشوور موه ا اودا کوهر 

دهند  عد وقای که کهر  وه موانو  و شوسوای رو ورو موی شوود آنوقول  وه فوور  رنهموه انجهم می



  

 

در کشووورههی پیشوورفاه زمهنیوووه  خواهنوود کووهر یووه پووروژد ای انجووهم دهنوود ریووزی مووی افانوود. 

مانهسووب  ووه اهتیوول و زمووهن انجووهم آن  رنهمووه ریووزی دقیوو  و منرتووی زیوور نروور کهرشنهسووهن 

 ماخاص و صهحب نرران انجهم اواهد شد.

افورادی در کشووور هسوواند کووه دلسوووزانه و  ووه تتووهم وجووود کووهر و تووالش و فعهلیوول میوننوود و 

هپذیر و فقوط در جهول رضوهی اودا و اودمل  وه موردم و کشوور کوشوش میوننود  اساگی ن

امه ماهسودهنه در سوهزمهن کسوهنی هسواند کوه درصودد موهن  پیشورفل و فعهلیول هتوین فورد 

شدد و  ه هر طریو  و ترفنودی میخواهنود کوه  وه اصوطالب زیورآب وی را  زننود. چوون وقاوی 

د احسوهس اطور میوننود و  وه هور شویود ای می  ینند این فرد چند  را ر آنهوه فعهلیول میونو

کووه شوودد میخواهنوود او را از کووهر و تووالش  هزدارنوود. ماهسوودهنه ایوون عهموول نیووز یوووی دیگوور از 

 مشوالت  ی شتهر کشور مهسل.

اکثووراد افووراد در سووهزمهنهه و ادارات میخواهنوود کووه از زیوور کووهر در رفاووه و از زیوور  ووهر مسووئولیل 

سوهنی کوه  ویش از کوهری کوه انجوهم موی دهنود حقووق و شهنه اوهلی کننود. واقعوه هسواند ک

مزایووه دریهفوول میوننوود یعنووی  وویش از حوو  اووود پووول مووی گیرنوود   امووه  وورعوس هسوواند 

کسهنی کوه شوبهنه روزی کوهر و توالش صوهدقهنه انجوهم موی دهنود اموه کتاور از کوهر و تالشوی 

گیرنود. ایون دریهفل موی کننود. یعنوی کتاور از حو  اوود پوول می  که انجهم می دهند حقوق

پدیوودد سووبب دلسووردی ایوون افووراد اواهوود شوود و  طووور یقووین رانوودمهن و کیدیوول سووهزمهن را 

یوک کهرمنود اگور  پهئین اواهود آورد. ماهسودهنه در کشوور موه شهیسواه سوهالری وجوود نودارد.

میخواهد که پیشرفل کنود  سوهزمهنش پیشورفل کنود و در نایجوه کشوور پیشورفل کنود  هیود 

کند.  ه موق  و مونرم سور کوهر حهضور شوود و  وه تتوهم وجوود کوهر کنود  ا ادا اود را ماحول 

 ه دلسوزی و مسئولیل پذیری. اگور توک توک افوراد جهمعوه در هور پسوای کوه  هشوند وظیدوه 

و مسئولیای که  ور عهودد دارنود  وه نحوو احسون و مطلوو ی انجوهم دهنود و  هاورین عتلوورد 

ور  ووه پیشوورفاه توورین و  هاوورین اووود را  ووه نتووهیش  گذارنوود   آنوقوول یقینووهد ایوون کشوو

کشورههی دنیوه تبودیل اواهود شود و سوبک مودیریای  سویهر قووی و مونرم اواهود داشول. 

 سبک مدیریای که در دنیه حر  اول را اواهد زد.

 

 علي اکبر میرزایي کارشناس ارشد مدیریت بازرگاني گرایش بازاریابي
 
 



  

 

 

 ایمنی و عاقبت اندیشی
 

نفار از هموطنانماان مای باشادک  توسا   2بررسی علال حادرا  متن ذیل نتیج  کارشناسی و 

کارشناسی رسمی دادگستری عنوان شد  اسخ. امید آنک  باا مطالعا  آن در  گرفتا  و عانباخ 

 اندیشی را سرلوح  امورمان نرار دهیم.

 رد سر کاری هک ردآیی نخست

 رخنه بیرون شدنش کن ردست

 اتنکنی جای قدم استوار

 کارپای منه رد طلب چیه 

 
 

 ..……ریاسخ محترم شعب  دادسرای جنایی

 سالم علیکم

در ارار   ...............هاا کالس  پروند  ...................... ،کارشناسی عوامل مورر در فوت داانم :موضوع

 مسمومیخ با گاز منواکسید کربن 

ادر  بازدید و پاس از احتراما در اجرای نرار کارشناسی صادر  ، پس از مطالع  پروند  ، از محل ح

های الزم ،گزارش و نیری  کارشناسی بشرح ذیال ارائا  استماع نیرات افراد مطلع و انجام بررسی

 گرددمی

 

 



  

 

 محل و شرح حادثه

حادرا  در منازل مسااکونی با  نشااانی................................ با  مالکیاخ آنااای ........... کا  بصااورت 

.......... نرار گرفت  بود اتفاق افتاد  و دانم .......... و ددترشان در هنگام استیجاری در ادتیار دانم ..

استحمام بعلخ مسمومیخ با گاز منواکسید کربن )آزمایشات انجاام گرفتا  باا دساتگا  سانجش 

میزان منواکسید کربن ،موید این موضوع اسخ( فوت نمود  اند. محل حادر  یک واحد مسکونی با 

متر مربع شامل آشپزدان ، هال ، یک اتاق دواب کا  حماام  30مفید تقریبا زیربنای ب  مساحخ 

آبگرمکن  - بخاری : انشعاب گاز شامل ۴و  …………دادل آن نرار دارد و دارای شمار  اشتراک گاز 

آبگارمکن  باشاد.روشنایی طبق نقش  تایید شد  توس  شرکخ گااز مای -اجاق گازسوز- دیواری

در آشپزدان  نصب گردید  اسخ ک  با توجا  با  احتاراق  B15 لدیواری سادخ شرکخ بوتان مد

احتاراق  نانص آبگرمکن دیواری و تولید گاز سمی منواکسید کربن ایان حادرا  روی داد  اساخ.

 :نانص در ارر عوامل زیر ایجاد شد  اسخ

مساحخ کم فرای نصب آبگرمکن دیواری و عدم تامین هوای مورد نیاز جهخ احتراق کامال،  -1

  با توج  ب  اینک  این حادر  در فصل سرد سال اتفاق افتاد ، روشن بودن بخاری گازسوز نیاز البت

 در این رویداد مزید بر علخ بود  اسخ.

 درز بند بودن فرای مورد نیر: بطوریک  دریوا  هاای کاولر و درز پنجار  هاا مسادود شاد  -2

کرد  اسخ. طبق مقاررات بارای نمیو امکان تامین حدانل هوای مورد نیاز احتراق را نیز فراهم  

 .این فرای محدود باید دریو  تامین هوای دایم ایجاد میشد  اسخ

عدم مکش کافی دودکش آبگرمکن دیواری: طبق مقررات انداز  نطردود کش دستگا  گازسوز  -3

کا   10سانتی متر باشد، در صورتیک  دودکش باا نطار  1۵پرمصرف مثل آبگرمکن دیواری باید 

گرمکن زمینی مناسب اسخ، ایجاد شد  اسخ. حدانل ارتفاع دودکش بارای ایجااد مکاش برای آب

 متر باید باشد ک  رعایخ نشد  اسخ. 3مناسب 

وجود بخار آب منتشر شد  در فرای دان  در ارر استحمام طوالنی نیز رسایدن هاوای ماورد  -۴

 .نیاز جهخ احتراق را دچار اشکال سادت  اسخ

 .واری نصب شد  در ایجاد حادر  مورر بود  اسخفرسودگی آبگرمکن دی -۵

 

 



  

 

 

 عوامل موثر در بروز حادثه

متار و فاناد امکاان تاامین هاوای الزم و فاناد  30نصب آبگرمکن دیواری در فرای محدود  -1

متار  60دودکش مناسب، در صورتیک  طبق مقررات حدانل فرای جهخ نصب آبگرمکن دیواری 

ساانتی  1۵تامین هوای مورد نیاز احتراق و دودکش باا نطار  مربع با در نیر گرفتن دریو  دایم

 .باشدمتر، می 3متر و ب  ارتفاع حدانل 

انشعاب آبگرمکن توس  مجری لول  کشی گاز بصورت زمینی اجرا شد  و در نقش  تاییاد  :توضیح

شد  توس  شرکخ گاز نیز آبگرمکن زمینی نید شد  اسخ و با توج  ب  امکان جانمایی آبگرمکن 

 .شد  اسخپیوسخ( اصوال نباید آبگرمکن دیواری دراین فرا نصب می2زمینی )عکس 

 .مسدود کردن دریو  های کولر و درز پنجر  ها و استحمام طوالنی مدت -2

عدم تعمیر و نگهداری و یا تعویض آبگرمکن دیواری فرسود  و عدم بهار  بارداری مناساب از  -3

 وسیل  گازسوز مورد نیر

 دنیق مبنی بر ایجاد دریو  تامین هوای دایم با توج  ب  محاسب  ذیل:عدم نیارت  -۴

 مترمکعب برساعخ میباشاد و باا ارزش حرارتای: 4/2 :مجموع مصارف لوازم گازسوز طبق نقش  

مترمرباع دارد و بارای  ۴۵کیلو کالری برساعخ ، نیاز ب  فراای حادانل  22۵60 - 9۴00* 2.۴

 .شد  اسخن هوای دایم نصب میمتر مربع باید دریو  تامی 30فرای 

 مقصرین حادثه

همانطور ک  استحرار دارید تعیین و میزان وانعی نصور در صاالحیخ آن مقاام محتارم نراایی 

 :گرددباشد و لیکن ب  لحاظ فنی موارد ذیل پیشنهاد میمی

 د.درص ۵0عوامل مورر در بروز حادر  ب  میزان 1نصاب آبگرمکن دیواری ب  لحاظ مفاد بند  -1

عوامل مورر در بروز حادر  با   3مالک واحد مسکونی بعلخ واگذاری محل نا ایمن و مفاد بند  -2

 درصد. 20میزان 

 .درصد10عوامل مورر در بروز حادر  ب  میزان  ۴شرکخ گاز ب  دلیل مفاد بند  -3

 20زان ب  می 3و  2بعلخ عدم توج  ب  هشدارهای ایمنی و با توج  ب  مفاد بندهای .…متوفی  -۴

 درصد.

 



  

 

 چرا نمی توانیم سیستم درست کنیم؟

 

 
 

ها را در فرهنگ عمومی دودمان بوجاود آوریام. اماا چون سیستم سازی اصولی دارد ک  باید آن

 تر از اینک  چرا نمی توانیم سیستم درسخ کنیم، این اسخ ک  چرا باید سیستم داشخ؟سؤال مهم

 هاا،سادتمان سازی، سیستم د  کشی دیابان سیستم رانندگی، سیستم تصمیم گیری، سیستم

رو، سیستم مالیاتی، سیستم نیمخ گذاری، سیستم شستشوی اتومبیل، سیستم را  رفتن در پیاد 

سیستم تغذی ، سیستم گرفتن مدرک دکتری، سیستم مدیریخ تلویزیون، سیساتم دساتیابی با  

من، سیساتم داشاتن یک تخصص، سیستم مدیریخ یک رستوران، سیستم ارزیابی دوسخ و دشا

 .روان سالم، سیستم حکمرانی

اگر هدف یک بنگا ، نهاد، شخص، مؤسس ، جامع  و حکومخ، حفظ وضع موجود باشد، نیازی ب    

سیساتم یعنای رویا ،  سیستم نیسخ. سیستم صرفاً برای حرکخ، رشد، پیشرفخ و توسع  اساخ.

 .ناعد ، نانون، آیین نام  و منطق

ها یعنی ضد سیستم. های فردی، عمل دارج از روی  و آیین نام ددالخهای فردی، غرایز، نراوت

شفاف، روشن، تعریف شده های ها و دروجیهر چیزی ک  بخواهد سادت  شود محتاج ورودی

 .اسخ و باثبات

توانیم بگاوییم در هر ونخ الزم نبود رییس یک سازمان را برای حل و فصل موضوعی ببینیم می 

 .جود داردآن سازمان، سیستم و

فروناد سافارش  ۴200فرودت  اسخ و هام اکناون  ۷3۷بوئینگ  8۷00شرکخ بوئینگ تابحال   

سال آیند  تحویل داد  دواهناد  8فروند تا  ۴200همین نوع هواپیمای مسافری را داراسخ. این 



  

 

 

توان تصور کرد ک  بدون سیستم طراحای و اجارا و دریافاخ هازاران نطعا  در زماان شد. آیا می

 این تعداد هواپیما سادت  شود؟  موعد،

، دو میلیارد یورو 201۵نو  مقنن  و دولخ آلمان برای یک میلیون مهاجر عمدتاً مسلمان در سال 

بودج  تصویب کرد ، برای هر کدام پروندۀ پزشکی تشکیل داد ، جهخ تغذی ، مسکن و حتی پول 

کرد  و امیدوار اسخ این مهاجرین ک  ریزی برنام  (2016یورو از اول ژانوی   600ها )تو جیبی آن

سال هستند را با آموزش زبان آلمانی طی دو سال آیند  ب  تادریج  30درصد آنها مردان زیر  60

 .وارد بازار کار کند

ای از نواعد و نوانین نابل اجرا؟ در جدول زیار، تااریخ آیا این اندامات تابع افراد اسخ یا مجموع 

 .، زمینۀ پیشرفخ داردۀ بنمون دهد ک توسع  نشان می

 ترکیب جامعه و دولت مثال  

 دولخ ضعیف جامع  ضعیف افغانستان الف

 نوی دولخ نوی جامع  آلمان ب

 نوی دولخ ضعیف جامع  مصر ج

 ضعیف دولخ نوی جامع  لبنان د
 

ها عموماً دولخ نوی و جامعۀ ضعیف دارند. ونتی دولخ و حکومخ هم  کار  هستند، جهان سومی

 گویاد مان اجااز ک  جامعۀ نوی آلمان ب  دولخ ایان کشاور مایماند. درحالیجامع  ضعیف می

کناد. جامعا  تشاکل و حاق  های داورمیان ، فعالیخ گساترد  نیاامیدهم دولتم در بحراننمی 

 هااای مسااتقل تشااکل دارد. رسااان 

تواننااد در طیااف مسااایل آلمااان، مای

بنویسند و نیر دهند و افکار عماومی 

کل دهناد. اشاخا( صارفاً فکار را ش

 هاا را کنند و سیساتمدارند و فکر می

مای ساازند. یاک سیساتم اجتمااعی 

های ها، گرو متشکل از احزاب، رسان 

 ماااااادنی و صاااااانفی دیااااااد  

 .می شوند

کند و آراء مردم ک  توس  یاک شود دانم مرکل ب  شدت با افکار عمومی، مدیریخ میگفت  می 

 .شود ارر گذاری مستقیم بر مملکخ داری آلمانی دارداو سنجید  میای در دفتر تشکیالت حرف 



  

 

کند و ب  صورت دودکار تخصاص گرایای و ونتی سیستم سادت  می شود، فکر اهمیخ پیدا می  

آورد. نادرت کند. وفاداری ب  فکر، وفاداری ب  سیستم را با  دنباال مایشایست  ساالری رشد می

-هاا، شارکخها، بانکهاسخ: در صنعخ، مؤسسات، دانشگا اصلی کشورهای صنعتی در جامع  آن

هاا ها ک  عموماً دصوصی هساتند. نادرت دولاخها، نهادهای مدنی و بنگا های بیم ، بیمارستان

هاسخ. در این چارچوب، افراد فق  برای این مؤسسات و نهادهاا فکار و ناشی از ندرت جوامع آن

 .دهندها را رشد میکنند و سیستمابداع می

 کنیم این بحث، صحیح و دنیق اسخ. چگون  این سیستم درسخ می شود؟فرض می :سؤال

 .در کشورهای در حال توسع ، مسئولیخ سیستم سازی با دولخ و حاکمیخ اسخ :جواب

 سازند؟شود ک  یک حاکمیخ و دولخ سیستم میچگون  می :سؤال

 :اهمیخ جدی بردوردار باشدمورد زیر برای مجموعۀ حاکمیخ و دولخ از  ۴ونتی ک   :جواب

 آیند  کشور ب  عنوان یک سیستم؛ -1

 کیفیخ زندگی مردم از طریق ایجاد رنابخ و شفافیخ؛ -2

 ای و سیستم سازی برای تولید رروت از طریق بخش دصوصی، مزیخ نسبی، رنابخ منطق  -3

 بین المللی؛

 .منطبق کردن ریل سیاسخ دارجی بر ریل الزامات توسع  انتصادی -۴

 اید؟این چهار اصل را از کجا آورد  :سؤال

 .سال گذشت  60تجرب  بشری در  :جواب

 پس فرهنگ، تدین و سنخ چ  می شود؟ :سؤل

 بدون امکانات، بادون درآماد و راروت ملای، فرهناگ و تادین و سانخ حفاظ و متبلاور : جواب

 .نمی شوند

اش صارف درصد بودج  90شود کشوری دواهد. چطور میسادتن یک تمدن جدید، امکانات می

های جاری شود و در عین حال بخواهد مزیخ نسابی داشات  و رناباخ کناد. بادون تولیاد هزین 

 .شود تمدن سادخشود کرد و ن  کار پایدار فرهنگی و ن  میرروت، ن  کار پایدار سیاسی می

 آیا می توانید پنج مسئول یا سیاستمدار کره جنوبی را نام ببرید؟  
ر. چون کر  جنوبی یک سیستم اسخ. چرا دولخ جدیاد کاناادا، دو مهااجر کا  تبعاۀ احتماالً دی

کند. شهروند کانادایی ک  از فرنۀ سیک هندی اسخ ب  وزارت کانادا شد  اند را در کابین  عرو می

انتصاد منصوب نشد  بلک  ب  وزارت دفاع ک  در حیطۀ امنیتی ترین نهادهای یاک کشاور اساخ 

یل: کانادا یک سیستم اسخ. شخص سیک هندی برای یاک سیساتم کاار منصوب شد  اسخ. دل

 .های او نداردهای شخصی و سوابق او نقشی در تصمیم گیریدواهد کرد و ویژگی



  

 

 

ب  همین دلیل اسخ ک  یک ایرانی در یک کشور صنعتی، ب  بااالترین درجاۀ سامخ سیاسای یاا 

و مارام او اهمیاخ نادارد بلکا  تنهاا  رسد چون محل تولد، رنگ مو، لهج ،انتصادی یا بانکی می

 .های فکری اوسخمالک، دانش و تخصص و توانایی

شود آزادی فکر و آزادی برای دالنیاخ، شایسات  سااالری و تخصاص همان طور ک  مشاهد  می

گرایی ب  مراتب مهم تر و تعیین کنند  تر از آزادی سیاسی اسخ. تا زمانی ک  در طیاف مساایل، 

ناعد  و نانون و آیین نام  و تخصص تصمیم نگیریم بر اساا  داود تئاوری  سیستم نسازیم و با

 .ها باشیمها، نباید در انتیار بهبود و اصالح و پیشرفخ و افزایش کیفیخسیستم

 21سافارش داد  کا  نیماخ آن حادود  380هواپیمای ایرباا   60شرکخ هواپیمایی امارات،  

ترین هاب جهان تبدیل کند. اگر امارات، سیستم مهم دواهد دبی را ب شود و میمیلیارد دالر می

 .تواند این هاب را ایجاد کندها( استفاد  نکند، نمیها )شامل ایرانیدرسخ نکند و از بهترین

میلیاون  300ترین اصول سیستم سازی هستند. در کشور، ، مهمرقابت و شفافیت و تخصص  

هایی اسخ ک  دارای شمار  شناسا  و ن حسابمیلیون آ 38حساب در نیام بانکی وجود دارد ک  

میلیون حساب راکد و هشخ میلیاون حسااب  30کد ملی تطبیق داد  نشد ، اسخ. از این تعداد، 

(. آیا در یک نیام بانکی ک  سیستمی 60، صفحۀ 139۴شهریور  16جل  تجارت فردا،  (فعال اسخ

 وجود داشت  باشد؟  و شفاف باشد، ممکن اسخ هشخ میلیون حساب فعال بدون شناس 

-ها، و شفاف بودن فعالیخعموم انتصاددانان کشور اعتقاد دارند ک  با ربات بودن سیاسخ گذاری 

 .تاارین عاماال در عملکاارد مثبااخ کاال نیااام انتصااادی دواهااد بااودهااای انتصااادی مهاام

کناد. مند و رنابتی، سیستم سازی را تقویخ میدر یک نیام ناعد  فکر آزاد و فرصت خالقیت

 .اما مهم تر از همۀ آنها، پی آمدهای سیستم سازی اسخ

شود و هم  جا مانند دلقخ، سیستم وجود دارد، ای ک  با تئوری سیستم ها مدیریخ میدر جامع 

 ( عمومااااً افاااراد مجباااور 2کناااد و راساااتگویی بااا  صاااورت دودکاااار رواج پیااادا مااای (1

 .حاشی  می رودها ب  های شخصی آنشوند با هم همکاری کنند و ویژگیمی

 

 دکتر محمود سریع القلم



  

 

 5مشارکت شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد در تدوین 

 استاندارد ملی ایران
 

 

ههی غیر مخرب ایران  ه مشهرکل شرکل تولیدی و صنعای الواورود انجتن جوشوهری و آزمهیش

 استاندارد ملی ایران نمود  اند.یزد و صنهی  دیگر اقدام  ه تدوین پنم 

 اندارد ها به شرح زیر می باشند عناوین این است

 10984-4 : شماره استاندارد

آزموهیش دسواور العتول -مشخاهت و تهئید دساورالعتل ههی جوشوهری موواد فلوزی  موضوع :

 ههی آلومینیومجوشوهری تتهم کهری ریخاگی -4قستل -جوشوهری 

  19825: شماره استاندارد

  مواد مارفی جوشوهری  رای سخل کهری سطح-مواد مارفی جوشوهری :  موضوع

 19826 :شماره استاندارد

مجتوعوه هوهی -آزمون تهئیود صوالحیل جوشووهران -کهرکنهن جوشوهری پالسایک هه: موضوع

 نرم جوش دادد شدد گرمه

 19827:   شماره استاندارد

 سطوب کیدیل-نقص هه در اتاهل ههی جوش دادد شدد گرمهنرم   :موضوع

 19828:  ردشماره استاندا

 طبقه  ندی-نقص هه در جوش ههی گرمهنرم  :   موضوع

 کارشناسان شرکت الكترود یزد  در تدوین این استانداردها : 
 تمدیر کنارل کیدیل( مهندس مهدی راسای آقهی  - 

 تمدیر تولید( مهندس کهظم عتهنیآقهی  - 

 تمدیر تحقی  و توسعه( مجید فهاری  آقهی دکار - 



  

 

 

 جدول

 افقی

 جمل  لطیف و نغز  -نییر و مانند -سیاهی شهر از دور -1

 همنشین و جلیس -د  کج و مایل -شکنند  -2

 دندانها -نهرمان افسان  ای یونان باستان -دوب و زیبا -3

 جزیر  شطرنجی -ب  گرب  گم می کنند -از بنیانگذاران مکتب اگزیستانسیالیسم -۴

 ابنیانگذار آیین بود -از سنگهای گرانبها -۵

 گریبان -مادر تازی -نامی ددتران  -6

 هنگام شب را  رفتن  -آشکار و بارز -رودی در کشور روسی  -۷

 بلند و مرتفع -نوعی هواپیما -هم نغم  اسخ و هم نیخ -8

 فلز گلول  -شب  جزیر  ای در غرب اروپا -پارچ  ابریشمی ضخیم و پرزدار -9

 جانماز -همدم شبان -رنگ پاییزی -10

 زبان عربی -وف مشهور و نامدار سوئدیفیلس -11

 نام دیگر نپان -ابریشم پسخ -از ضمایر مفعولی -12

 طوالنی -بو  ترسان معروف -گردشها و زمانها -13

 بلندمرتب  -"افول"نویسند  ایرانی کتاب  -رود پرآب جنوب -1۴

  د  سیز -نامی برای حنا -سنان -1۵

 عمودی

 ماهی فروش -بح ایراناز روزنام  های ص -اهالی یک محل -1

 زگیل و آزخ -عالمخ تفریق -بایست  و ضروری -2

 نراوت -تخم کتان -از ورزش های مفرح -3

 شهری در استان فار  -حیوان وحشی حالل گوشخ -همان نجار اسخ -۴

 رمان مشهور شاتوبریان -ازسبزیجات -شاهد و آگا  -۵

 مت  برنی -غوز  پنب  -مداوم و همیش  -6

 سالن بزرگ -پسر مازندرانی -گریزان اسخاز گرب   -۷

 همان راکب اسخ -نام شهر ندیمی تیسفون -نهو  دان  فرنگی -8

 ظرف مکان و زمان -شهری در کشور عراق -نا امید از رحمخ ددا -9

 دردتی جنگلی در نار  جدید -مساوی -جدول محاسب  نجوم -10

 سمخ چپ -ظرف پذیرایی از میهمان -ظاهر بنا -11



  

 

 

اثری از سیمون دوبوار  -سفیداسب سرخ رنگ با خالهای  -آدم ممسک و ناخن خشک -12

 داستانپرداز فرانسوی

 ایوان و بالکن -قانون مغولی -ماشین حمل سوخت و آب -13

 حاکم والیت -جوان تازه زنخ و کم ریش -ارشاد نمودن -14

 رنجور و بیمار -برگزیده از هر چیز -محل پیدایش -15
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