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 بهمن روز پيروزي انقالب اسالمي ايران22
 

، ایران یکی از دوره های استثنایی تاریخ سیاسی جهان را گذرانیدد  در 57بهمن  22از هفدهم تا 

این ایام، دو دولت در یک مرکز و بدون هیچ گونه مرزبندی مواجه بودند  دولتدی کده تودتوانه و 

می محروم گوته و با انقالبدی عظدیم روبدرو عامل موروعیت خود را از دست داده و از قدرت نظا

بود  و دولتی دیگر متکی به رهبری انقالب توده های میلیونی مردم که به جدای قددرت نظدامی، 

 .تنها به ارتش مردم وابستگی داشت

با وسعت یافتن دامنه های انقالب، قرار بر این شد که سران ارتش تهلوی، دست به کودتا زده و با 

درت، انقالب مردمی را سرکوب سازند  از این رو از ساعت چهار بعداز ظهدر روز به دست گرفتن ق

 .، حکومت نظامی اعالم شد57بهمن  21

تس از اعالن حکومت نظامی، حضرت امام خمینی )ره( اعالم کرد که مردم بده حکومدت نظدامی 

امی ادامه دادند و اعتنایی نکنند  مردم نیز همچنان به یورش خود به مراکز دولتی و نظامی و انتظ

 .تقریباً تمام این مراکز با اندک درگیری و مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد

این درگیری ها در روز بعد نیز به شدت ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و تیر و جوان، 

  آنهدا بدا هر یک به اندازه توان خود برای سدرنگونی نهدایی رمیدم ظلدم و جدور، کوشدش کردندد

سنگربندی در خیابان ها، سینه سپر کردن در برابر تانک ها و با فداکاری و جانفوانی، انقدالب را 

به تیروزی رساندند  نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهای ایران، درگیری مدردم بدا بقایدای 

 .رمیم شاه جریان داشت

یران به سمت تهران برای سدرکوب هنگامی که خبر حرکت نیروهای نظامی از شهرهای مختلف ا

قیام مردم تخش شد، مردم شهرهای مسیر به درگیری با نیروهای نظامی ترداختندد و بدا بسدتن 

راه، مانع حرمت آنها به سمت تهران شدند  برخی از فرماندهان رده باالی ارتش در این درگیدری 

 .الم کددردهددا بدده دسددت مددردم کوددته شدددند تددا سددرانفام، ارتددش، بددی  رفددی خددود را اعدد

، نظام توسیده ستمواهی فرو ریخت و ریوه هدای 1357بهمن  22روز سرنوشت فرا رسید و در 

فاسد دودمان سیاه تهلوی از این کوور اسالمی کنده شد  مبارزه تانزده ساله ملت مسلمان ایران 

 سداله شاهنوداهی، انقدالب 2500به رهبری امام خمینی )ره( به ثمر رسید و با سرنگونی نظدام 

 .شکوهمند اسالمی ایران تیروز گردید

 

 



  

 

 

 در یک نگاه 57روز شمار وقایع انقالب اسالمی بهمن 

 ))سه شنبه 1357بهمن   -3

 .شورای سلطنت کده بدرای حفدژ رمیدم سدلطنتی در ایدران تودکیل شدده بدود منحدل گردیدد

 ()چهارشنبه 1357بهمن   -4

ارتدش فرودگداه مهرآبداد را بده اشد ا  برای جلوگیری از حضور امام خمینی در بین مردم ایران 

 .درآورد

 ()پنج شنبه 1357بهمن   -5

 .روز فرودگاههای کوور را بست 3دولت بختیار 

 ()شنبه 1357بهمن   -7

 .تحصددن روحددانیون مبددارز در دانوددگاه تهددران در اعتددراو بدده بسددتن فرودگاههددا آ دداز شددد -

 .برگدددزار گردیددددصدددفر  28تیمدددایی میلیدددونی مدددردم در تهدددران بددده مناسدددبت راه 

 ()دوشنبه 1357بهمن   -9

 فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگوایی شد-

تیمایی مردم که خواستار بازگودایی فرودگداه مهرآبداد بودندد  در تی اعتصابات و تظاهرات و راه-

 .دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را از اش ا  نظامی خارج کرد

 ()چهارشنبه 1357بهمن  -11

 های تهرانتش در خیابانمأمور ار-



  

 

دولت برای ترساندن مردم و ایفاد حکومت وحوت با انفام رمه نظامیان در تهران و ترویج شایعه -

 .کودتددا توسددط ارتددش دسددت بدده حیلدده دیگددری بددرای انحددراا مبددارزات مددردم ایددران زد

 ()پنج شنبه 1357بهمن   -12

تانزده سا  تبعیدد تدای بدر خداک  ثانیه حضرت امام خمینی تس از 30دقیقه و  27و  9ساعت  

 .ایران گذاشتند

 .روز آزاد اعالم کرد 3تیمایی و تظاهرات را برای د فرمانداری نظامی بر اثر فوار مردم راه

 .نظامیان مستقر در تلویزیون به  ور ناگهانی تخش مراسم استقبا  را قطع کردند د

 (شنبه پنچ) 1357بهمن  -17

 .انقالب، حضرت امام خمینی دولت موقت را به مردم معرفی نمودنددبر اساس تیونهاد شورای  -

 .د دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان توکیل گردید

 ()سه شنبه 1357بهمن  -19
 .تیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انفام شدراه  -

 .نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی بیعت کردند د

 .خمینی به زیارت حضرت عبدالعظیم )س( رفتند حضرت امام د

 ()جمعه 1357بهمن  -20
 .( دست به تظاهرات زدند رفداران قانون اساسی با تفمع در استادیوم امفدیه )شهید شیرودی- 

 شب سربازان گارد شاه به تادگان نیروی هدوایی در شدرت تهدران )م دماوندد( حملده 9ساعت  -

 .نمودند

 .به سربازان نیروی هوایی مسلح شدند مردم برا ی کمک د

 ()شنبه 1357بهمن   -21

بعددازظهر  4دولت بختیار زمان حکومت نظامی را افزایش داده و حکومدت نظدامی را از سداعت  

 .اعالم نمود

د حضرت امام خمینی دستور شکستن زمان حکومت نظامی و حضور مردم در خیابانهدا را صدادر 

 .نمودند

 .انها بین سربازان گارد و مردم مسلح درگیریهای بسیار شدید رم داددر تهران و شهرست د

 ()دوشنبه 1357بهمن   -22
 .تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و سربازان  رفدار رمیم تهلدوی گردیدده اسدت -

سا   57با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و تیروزی مردم مسلمان ایران رمیم ستمواهی تس از  -

 .ستم متالشی گردید ظلم و

 



  

 

 

العاده افراد بسيار موفقوري فوقراز بهره 20  
 

اید دیگر مانندد مرتبده او  ها را مرور کردهبار آن 10حا  بیش از شاید رازهای انگیزشی که تا به

راز  20نتوانند کارساز باشند  بهتر است با یک چرخش کلی به دنبا  رازهای دیگری بود  در زیدر 

شود روش خود در داخل خانه؛ کار و شود که باعث میاد بسیار موفق به شما ارائه میوری افربهره

  زندگی خالقانه را مفددا ارزیابی کنید

 مانند بتهوون قهوه بخورید - 1

 دانیددمی امدا  نیسدت نهفتده خاصدی قهوه شروع کنید؛ در این جملده راز وشیدنروز خود را با ن

ریخدت و عدد دانه قهدوه را داخدل لیدوان می ۶0 روز هر او رد؟کمی استفاده قهوه چگونه بتهوون

 .خورد  احتماال این مقدار کافئین برای بدن کافی استمی

 بعضی روزهای خاص را خالی بگذارید - 2

 شدده گفتده هداآن هفتگدی تقدویم در مثدا  عنوانبه دارند؛ خاصی هایبرنامه هابرخی از شرکت

ای برگدزار شدنبه جلسدهرهاچتواند روز نمی کسهیچ کهاین ییعن  «جلسه بدون هایچهارشنبه»

که مو و  کارهای دیگر توانند یک روز کامل را بدون ایناین ترتیب کارمندان شرکت میکند  به

 این  دهند اختصاص خود وظایف و کارها به شوند یا در جلسات بدون نتیفه و انتها شرکت کنند،

ر گیرد  مثال دسترسی به فیسبوک را محددود قرا استفاده مورد تواندمی هم افراد زندگی در روش

  های تلفنی خود را کنتر  کنیدکنید و یا تماس

 بندی کنیدکارهای خود را اولویت - 3

تصور نکنید که همه کارها از اهمیت یکسان برخوردار هستند  بعضی از کارها به انددازه کارهدای 

ها نیداز باشدد  سدعی کنیدد تمدام ان کمتری برای آندیگر مهم نیستند؛ یا ممکن است مدت زم

تر و توانندد سدریعهدا مییک از آنبندی و مرتب کنید و ببینیدد کده کددامکارهای خود را دسته

مؤثرتر انفام شوند  این کارها را از سر راه خود بردارید تا زمان خالی بیودتری در اختیدار داشدته 

اشد که بتواند توخیص دهد کدام کار مهدم اسدت و روی قدری قدرت داشته بباشید و م زتان به

  همان تمرکز کند

 توانید کار کنیدهر کجا که می - 4

 کدهجایی هدر  ننوشدت میزش توت را خود هایداستان گاههیچ نویسنده معروا؛ آگاتا کریستی،

 با لفوو توماس  نوشتمی داستان ایستاده همینگوی ارنست  کردمی نوشتن به شروع نوستمی

 ریچدارد  کدردمی استفاده نوشتن برای میز عنوانبه اشخانه یخچا  باالی از تر قد؛مسانتی 198



  

 

 باشد آفتابی هوا که کردنمی فرقی حاال کردمی استفاده نوشتن برای تارک داخل نیمکت از رایت

  بارانی یا

 زمان خود را قسمت کنید - 5

کنندد  ایدن ای تقسدیم میهای تانزده دقیقدهبه بخشخیلی از مدیران بزرگ تفاری وقت خود را 

گذارندد یدا برنامده جلسدات را بدان معنی است که برای تانزده دقیقه روی کارهای خود زمان می

شود تدا هدر سداعت کنند که فقط تانزده دقیقه زمان ببرد  این کار باعث میای تنظیم میگونهبه

 .دهدی را افزایش میورنظر بیاید که این بهرهساعت به 4حدود 

 حالت خاص خود را برای فکر کردن پیدا کنید - ۶

توانسدتم فکدر کدنم  تروسدت نویسدنده کودیدم نمیمدن اگدر دراز نمی»گوید: ترومن کاتوته می

که استراوینسکی زمان فکر کردن روی سر خود کرد در حالیفرانسوی هم به همین شکل فکر می

 « ایستادمی

 ی کنیدذهن خود را خال - 7

خا ر آوردن وجدود دارد؛ که چیزهای زیادی برای بهنظر برسد  زمانیوری بهنظر ضد بهرهشاید به

شدود منزله التماس کردن برای از یاد بردن چیزی است  اما این کار باعث میخالی کردن ذهن به

کده بعد از اینتا ذهن کامال تمیزی داشته باشید و دیگر به کارهای هفته گذشته خود فکر نکنید  

 بده بعدد دهیدد؛ انفدام وقت اسرع در باید که کنید فکر چیزی ذهنتان را تاک کردید بالفاصله به

 منتظدر تواننددمی شدوند انفدام بایدد هفته دیگر روزهای برای که کارهایی  برسید امروز کارهای

  بمانند

 ایدوانمود کنید در هواپیما نشسته - ۸

باشد که بتوانید همه افراد را از اتات خود بیرون   یرممکن شاید برای رسیدن به آرامش و سکوت،

شود از ا راا خود دور کنیدد  توانید بعضی چیزها را که باعث ترت شدن حواس میکنید؛ اما می

توانیدد اید؛ تس دسترسی شما به اینترنت محددود اسدت  نمیوانمود کنید که در هواتیما نوسته

توانید دائما تای تلفن باشید  انفدام ایدن کدار بده شدما که نمیاین چیزی از کیف خود بردارید یا

ها را با اتمام ای آنترین وقفهکند تا روی کارهای مهم خود تمرکز کنید و بدون کوچککمک می

  برسانید

 های مختلف را تست کنیدروش - 9

 تدا شدد باعدث رکدا ایدن  نوشدتمی های خود را روی کدارتنویسوالدیمیر نابوکوا اولین تیش

 دوبداره را هافصدل و هاتاراگراا ها،بندیجمله ها،جا کردن کارتتر و تنها با جابهتر و سادهاحتر

 کپی اما  است کنندهسرگرم حدودی تا کهاین هم و رسدمی نظربه ترساده هم کار این  دهد ت ییر



  

 

 

کده ندابوکوا از زمانی .رسددمی رنظبده دشدوارتر ورد مایکروسافت مانند ایبرنامه در هاآن کردن

  کردمی نوشته یک قالب در هاآن تایپ به شروع همسرش: آمدمی خوشش چیدمان خود

 برای هر روز خود یک برنامه و هدف داشته باشید - 10

دقیقه زمان بگذارید تا نقوه  10خود را به لیستی از کارهای اجباری محدود نکنید  هر روز صبح 

شود تا کارهایی کده الزم اسدت در آن روز تنها باعث میکار نهوخص کنید  اینکاری آن روز را م

 مودخص و بندیانفام شود را روی کا ذ بیاورید، بلکه قادر خواهید بود تا کارهای خود را اولویت

 کنید ترک را اتات  نویندمی باربه اهداا کدام انتها در و بردمی بیوتری زمان یککدام که کنید

 .چه را که در ذهن دارید بیرون بریزیدتوانید هرآنترتیب می ام کنید  به اینآر را خود ذهن تا

 از حرکت نایستید - 11

 را خود دست در کتاب نگارش کهاین ضحم به جیمز هنری و ترولوپ آنتونی نویسندگان معروا،

قفده اثدرات وبی کدار معموال  کردندمی جدید داستانی و کتاب نوشتن به شروع رساندند، تایان به

 .که بخواهید در کار وقفه بیاندازید ور مستمر کار کنید تا اینخوبی دارد و سعی کنید که به

 ترین کارهای خود را اول از همه انجام دهیدبدترین و وحشتناک - 12

کده بدرای بداقی ترین کارهای خود را او  از همه انفام دهید یعنی اینوقتی بدترین و وحوتناک

توانید انفام دهید  خوبی دیگر که وز زمان کافی در اختیار دارید و هر کاری که دوست دارید میر

های بد خود را به تعویق نخواهید انداخت؛ چون هر چقدر این روش دارد آن است که مرتبا ترومه

 .تری خواهد بودها بروید شروع کار سختدیرتر به سراغ آن

 اب کنیدمکانی را مختص کار انتخ -13 

 هدر کده است جایی شما شکل مستطیل کار میز بنابراین اگر محل کار شما اداره و شرکت است،

 کدار ویدهه را خانده از مکدانی حتمدا کنیددمی کار خانه در اگر اما  دهیدمی انفام را خود کار روز

 تهدن ناهدارخوری میدز روی را کداری هایترونده و اسناد و مدارک که نیست الزم  کنید انتخاب

دادن روی کاناته هیچ کداری  چنین مطمئنا دوست ندارید که فکر کنید با نوستن و لمنید  همک

 .روید فقط کار خواهید کردجا میاید  جایی را داشته باشید که بدانید وقتی به آنانفام نداده

 سه تا پنج کار را برای روز خود انتخاب کنید - 14

عوو به شود ممکن است گاهی بسدیار تدر و شدلوغ شدودام میلیست کارهای روزانه که باید انف

کنید باید در  و  روز انفام شود؛ سعی کنید فقدط سده تدا تهیه لیستی از کارهایی که تصور می

تواندد شدامل چندد گاه تمامی نددارد میتنج کار را برای روزتان انتخاب کنید  این لیست که هیچ

هدا وجدود شود؛ کارهایی که احتما  به تعویق انداختن آنکاری شود که باید در همان روز انفام 

 .ندارد

 



  

 

 هر روز کار کنید - 15

کلمده در روز  2000نویسد  او خود را موظف بده نوشدتن کند و میاستفن کنیگ هر روز کار می

نوشت و در تایدان روز آن را کرده است  مارک تواین هم روش جالبی در کار داشت  او هر روز می

 .ها را بگیردخواند تا نظر آنبلند برای اعضای خانواده می با صدای

 سعی نکنید که بیش از اندازه کار کنید - 1۶

شود که هر روز کار کنید و در جای دیگر تیودنهاد شاید کمی گیج شده باشید؛ یک جا گفته می

که بیش از نی اینیع« بیش از اندازه کار نکنید»شود بیش از اندازه کار نکنید  اما معنی دقیق می

توان خود مسئولیت انفام کار قبو  نکنید  به هر ترومه کاری و هر درگیری اجتماعی که به شدما 

 .گی شما شودث سردرگمی و کالفهباع تواندمی که شود؛ جواب مثبت ندهیدتیونهاد می

 کنید پیروی دقیقه دو قانون از - 17

این قانون بسیار ساده است  اگر کاری به شدما  قانون دو دقیقه توسط دیوید آلن مطرح شد  اصل

تعویق تواند در عرو دو دقیقه یدا کمتدر انفدام شدود فدورا انفدامش دهیدد  بدهداده شود که می

شدود تدا تر از قبدل شدود و موجدب میشود تا لیست کارهای شما  دوالنیانداختن آن باعث می

 .نظر برسددار بهشکل یک کار کشوظیفه محوله به

 ساعت طالیی خود را پیدا کنید - 1۸

ساعت  الیی شما زمانی است که در اوج کار خود قرار دارید  آگاه هستید؛ آماده ایفاد خالقیدت 

که لیست کارهای روزانه را خط به خط حذا کنید  وقتی ساعت  الیی هستید؛ و آماده برای این

مطمدئن باشدید همیوده آزاد  خود را تیدا کردید با تمام توان از آن مراقبدت و محافظدت کنیدد 

 .هستید تا بهترین کار خود را بدون وقفه انفام دهید

 برنامه خود را زمانبندی کنید - 19

نویس داسدتان .کنیدد بعدد از ظهدر 5صدبح تدا  9 کاری زمان رعایت به الزم نیست خود را مقید

 جرزی  نوشتمی اهشب و خوابیدمی روزها نوود ترتیحواس دچار کهاین برای ریس، آن معروا،

 خاسدت؛برمی خدواب از صدبح  تیوسته صورتبه نه اما خوابیدمی روز در ساعت هوت کازینسکی

شد  )البتده بده کار میصر مو و  بهع و داشت ظهر از بعد خواب ساعت چهار دوباره کرد؛می کار

 ( شودها ترشح مییادداشته باشید که مالتونین، هورمون خواب، فقط شب

 بدن خود همنوا باشیدبا  - 20

 خسدنه ذهنتدان و بددن کنیدد،دقیقه تا دو ساعت روی یدک موضدوع تمرکدز می 90وقتی برای 

 بدین حتمدا  کنیدد دقت بسیار مسئله این به چینیدمی را خود روزانه کاری برنامه وقتی  شودمی

  نووید خسته اندازه از بیش تا دهید اختصاص استراحت به را زمانی خود کار



  

 

 

    GMAW د خواص سايشي فلز جوش حاصل از عملياتبهبو

 با افزودن پودر کروم و کربن  جوشکاري

 
 5، مهدی راستی4، مهدی کالنتر3، سید صادت قاسمی2تور، مسعود مصالیی1مهدیه مظفری

 ودواحد کنتر  کیفیت، شرکت الکتر5 -دانوکده مهندسی معدن و متالورمی، گروه مهندسی مواد، دانوگاه یزد4و3و2و1

 هچکید 
گداز -فلز یکیقوس الکتر یجوشکار ندیتوسط فرآ AISI 1006فوالد  کاریتهوهش روکش نیدر ا

(GMAW ) فلدز  حاصدل از روکویمنظور  نیشد  بدو با استفاده از تودرهای کربن و کروم انفام

 یبدر رو GMAW یبه روش جوشکار Cr-25%C%75 یتودر بیو ترک  ER70Sالکترود جوش

رسوباتی به همراه  یسوزن تیفر لیاز توککی حا یکروسکوتیم اتداده شد  مطالعرسوب  هیفلز تا

هدا داللدت بدر از سداختار روکدش EDXای و انالیز نقطده SEMتصاویر روکش بود  زمینه در  ریز

های بیوتر نودان داد کده بدا افدزودن بعالوه بررسی توکیل رسوبات کاربیدی  نی از کروم دارد 

تدری در زمینده بات کاربیدی با شکل هندسی و بدا تراکنددگی یکنواخدتتودر کروم و کربن رسو

 یسدخت شیباعدث افدزا کاریروکش اتینوان داد عمل سنفییسخت جینتاروکش توکیل شدند  

شدود  یمد (HV 4±633بده  HV 3±185)از هیدفلدز تا یبرابر سدخت 5/3تا حدود  سطحی روکش

دار های روکدشومگیر مقاومت به سایش نمونهها حاکی از افزایش چارزیابی رفتار سایوی نمونه

بود  همچنین بیوترین مقاومت به سایش مربوط به نمونه با باالترین سدختی، نمونده بدا روکدش 

 باشد حاوی ترکیب تودری، بود که ناشی از ایفاد کاربیدهای کروم توسط ترکیب تودری می

 مقدمه 
 بده مقاومدت شیافدزا جهدت عداتو قط سدطوح خواص بهبود یبرا تکنیکی یسطح کاریروکش

 بده مقاومدت جملده از یعال یسطح خواص فادیا[  1] باشدمی ونیداسیاکس و یخوردگ ش،یسا

 بده افدزون روز توجده موجدب مت،یق ارزان هیرالیز بر    و مناسب شیسا به مقامت باال، یخوردگ

 اتیددعمل کده یصددنعت یفوالدهدا جملدده از  اسدت شددده صدنعت در شددده یکدارروکش قطعدات

 در استفاده مورد امیآل کم و یکربن یفوالدها به توانمی شود،یم انفام آنها سطح بر یکارروکش

 روکدش، هیدال نیهمچند و هیدرالیز فلدز ندوع بده توجه باو  نمود اشاره فوار تحت مخازن ساخت

 [ 2ه است ]افتی توسعه متنوع یکاربردها یبرا کاریروکش مختلف یهاروش

-الیه ایفاد) کاریسخت عملیات از استفاده ،صنعتی قطعات عمر زایشاف جهت متداو  روش یک

 ککداری ایفداد یدروکش [ 3و4] باشدیم سطح از محافظت برای جوشکاری توسط( سخت های

                                                                 
1 m.m10968@yahoo.com 
2mosal@yazd.ac.ir  



  

 

 خدواص تیدتقو منظدور بهروی یک الیه ظریفتر  ( با خواص برترmm 3باًیتقر) میضخ نسبتاً هیال

 صدرفه علدت بده جوشکاری عملیات[  3] باشدمی ترفیضع هیال ییایمیش ای و یکیزیف ،یکیمکان

 حرارتی، عملیات همچون هاروش سایر به نسبت مقاوم و ضخیم نسبتاً هایالیه ایفاد و اقتصادی

 جوش از حاصل فلز [ 5] دارد ارجحیت ضربه و خراشان سایش شرایط در دادن توشش و آبکاری

 [ 1] کندیم اصالح را افتهیتوسعه باتیترک یکار عمر و کارآمد را سطح

اند کده [ گزارش کرده۶و همکاران ] 3گابنره، کرچنیزم نیا در ریاخ هایتهوهش یبررس به توجه با

رود، زیرا از نظر هزینده به شمار می سخت روکش یامهایآل از گروه نتریمتدوا   Fe-C-Cr امیآل

همدراه بدا مقاومدت سایودی  تر است  مقاومت به خدوردگی عدالینسبت به سایر آلیامها اقتصادی

هدا ای در خصوص این دست از روکشهای  نی از کروم، موجب تحقیقات فزایندهمطلوب روکش

 گدزارش[ با ایفاد روکوی توسط فرآیند زیرتدودری 9و همکاران ]4[  همچنین مو8و7شده است ]

 تیآسدتن ت،یدمارتنز شدامل Fe- 24% Cr- 4.1% C جوشدی روکدش سداختار زیدرکه  ندنمود

 یبررسد در[ نیدز 10یاندگ ] قداتیتحقباشدد  یم MCی دهایکارب و 3C7Mی دهایکارب مانده،یاقب

 شیسا به مقاومت بهبود از یحاک 2O2La ذرات با C -Cr-Feروکش زساختاریر و یویسا خواص

 خدواص و شدده تدرزداندهیر دهایدکارب ،یافزودن ذرات شدن وتریب با نیهمچن و بوده روکش نیا

  دابییم بهبود سایوی

-در خصوص عملیات جوشکاری فلز Fe-C-Crهای امیآلهای انفام شده روی با توجه به تهوهش

ای انفام نوده است  در این تهوهش اثر عناصرآلیامی کروم و گاز مطالعات سیستماتیک و تیچیده

بررسدی  GMAWکربن بر خواص سایوی روکش حاصل از سدیم جدوش در فرآیندد جوشدکاری 

 خواهد شد 

 قیتحق روش
 هیدتا فلدز وخصاتانتخاب شد  م هیرالیز عنوان به AISI 1006 یکربن ساده فوالد قیتحق نیا در

( تایه تهیه شدند و قبل از 01/0×12/0×15/0) 3mها در ابعاد نمونه .است شده آورده 1 جدو  در

 ها عاری از هرگونه اکسید و چربدیکاری تمیزکاری سطحی انفام شد تا سطح نمونهانفام روکش

 باشد و همچنین باعث اتصا  بهتر توشش به زیرالیه گردد 

 نسدبت با میکرون 50های در اندازه کربن و کروم یتودرها ش،یسا به مقاوم هیال کی فادیا یبرا

 آماده یتودر مخلوط  شد مخلوط شتاب کم ایگلوله یایآس در ساعت کی مدت به و نیتوز 4:1

سپس  .دیگرد اعما  PVC چسب توسط ه،یرالیز طحس بر فادشدهیا شکل V اریش داخل در شده

                                                                 
3 Kirchgabner 
4 Zhou 



  

 

 

 یجوشکار یرهایمت   شد انفام (GMAW) گاز -فلز یقوس یجوشکار توسط کاریروکش ندیفرآ

  .است شده داده شینما ،2 جدو  در

 بدر عمدود یراستا در یمتالوگراف هاینمونه شده، کاریروکش مقطع یزساختاریر مطالعه جهت

 از ،یمتدالوگراف اسدتاندارد با مطابق یسطح یساز آماده از بعد و شد زده برش یجوشکار جهت

 ییایمیشد یحکداک یبدرا( الکدل ترلییلیم 98 د،یاس کیترین ترلییلیم 2) تا ینا یحکاک محلو 

 شده فادیا روکش هیال یسخت یابیارز منظور بهی انفام شد  نور کروسکوپیم مطالعات و استفاده

 وتنیدن 98/1 یاعمدال یروین و TIME-HVSI 1000 دستگاه با یکروسختیم آزمون از ه،یرالیز بر

  شد استفاده

 ایو آندالیز نقطده (SEMی )روبود یالکترون کروسکوپیمجهت بررسی بیوتر ریزساختار آزمون 

(EDX )ی مددد  روبودد یالکتروندد کروسددکوپیمبدددین منظددور از یددک دسددتگاه   شددد انفددام

EGA/TESCAN  استفاده شد 

( تهیه شددند و تدس از انفدام عملیدات 01/0×04/0×15/0) 3mدر اندازه های تست سایش نمونه

هدا بدر اسداس اسدتاندارد زنی م نا یسی قرار گرفتند  آزمون سایش نمونهجوشکاری تحت سنگ

ASTM G132  متر انفام  1000کیلوگرم  ی مسافت  9تس از انفام آزمون بارگذاری، تحت بار

 شد 

 نتایج و بحث

الف مربوط به ساختار فلز -1شکل نوان داده شده است   1سکوتی در شکل نتایج مطالعات میکرو

حاصدل از  یب سداختار روکدش جوشد-1  در شدکل باشدیم تیو فر تیاست که شامل ترل هیتا

ج سداختار -1  شدکل شودیم دهید یسوزن یهاتیشامل فر یامیبدون عنصر آل GMAW ندیفرآ

  با توجه به حضور کدروم بداال دهدیرا نوان منده رسوبات ریز تراکشامل  یامیروکش با عنصر آل

(15% <Crدر ترک )یدهایکارب لیامکان توک یتودر بی ( 7کرومC23Crم )باشدی  
های حاصل از عملیات جوشکاری را در حالت بدا و بددون مربوط به روکش SEMتصاویر  2شکل 

شدود روکدش موداهده مدیدهد همانطور که استفاده از ترکیب تودری کروم و کربن را نوان می

حاصل با استفاده از ترکیب تودری دارای رسوبات کاربیدی بدا شدکل مدنظم و عمددتاً متقدارن و 

باشد و روکش حاصل بدون استفاده از ترکیب تودری دارای رسوبات کاربیدی با شکل هندسی می

تدودری  باشد  همچنین تراکندگی رسوبات در ساختار روکدش بدا ترکیدبنامنظم و نامتقارن می

تواندد عداملی جهدت باشد که این خدود مدیتر از روکش بدون ترکیب تودری میبسیار یکنواخت

 افزایش سختی روکش باشد 



  

 

ها بیدانگر  ندی بدودن ایدن ذرات از به عمل آمده از ساختار روکش EDXای آنالیز نقطه 3شکل 

ذرات رسدوبی در مودخص اسدت  5باشد  همانطور که در شدکل کروم و توکیل کاربید کروم می

 ساختار روکش با ترکیب تودری دارای کروم بیوتری نسبت به روکش بدون ترکیب تودری است 

هدا مودخص اسدت ارائه شده است  همانگونه کده از داده 4ها در شکل نمونه یسنفیسخت جینتا

بدا  شیافدزا نیدداده اسدت و بهبدود ا شیبرابر افزا 5/1را تا حدود  هیفلز تا یکردن، سخت روکش

 یبه نحو شود؛یمواهده م یامیبرابر نسبت به روکش بدون عناصر ال 5/3تا  یامیافزودن عناصر آل

بده مراتدب از  HV 3±185 تایده فلدز نسبت به HV 4±633ی با سختی امیبا عناصر آل وکشکه ر

 یدهایکاربتوکیل به  توانیرا م یسخت ریچومگ شیافزا نیبرخوردار است، که ا یباالتر یسخت

 نسبت داد   که توسط آزمون میکروسکوپ الکترونی روبوی تایید شد، کرومو تراکنده  زیر

های ایفاد شدده روی فلدز تایده در روکشی برا هیرالیاز سطح روکش به  را ز یسخت راتییت 

-روکدش یسدخت شودیدر هردو روکش مواهده م یسخت لیآمده است  با توجه به تروف 5شکل 

نسدبت  یفصل موترک سخت کینزد هیرالیدر ز نیاست  همچن هیلز تاشده باالتر از ف فادیا یها

 راتییدبداالتر از ت  یامیدروکدش بدا عناصدر آل یاست  قابل ذکر است که سخت وتریب هیبه فلز تا

داشت حضور عنصر کروم و کربن  انیب توانیاست  م یامیاز سطح روکش بدون عناصر آل یسخت

  در ابددییمد شیتوشدش افدزا یکروم شده و لذا سدخت یدهایکارب فادیباعث ا یتودر بیدر ترک

-یاز سطح توشش به سمت فصل موترک موداهده مد یها افت سختتوشش نیا یسخت لیتروف

  شود

هدای ایفادشدده روی ، نمودار کاهش وزن برحسب مسافت سایش برای فلز تایه و روکش۶شکل 

شده میزان وزن کسرشده  دهد  همانطور که موخص است با افزایش مسافت  یآن را نوان می

 یهانمونده یوزن بدرا راتییدسدرعت ت  یمسدافت یتدس از  دها افزایش یافتده اسدت  در نمونه

شداهد  یکده در نمونده یدر حال رسدیم یو به مقدار نسبتاً ثابت شودیشده کمتر م یکارروکش

متدر  500مسافت  یکه تس از   یصورت ابدبهییم شیمراحل افزا یوزن در تمام راتییت  بیش

مقاومدت بده  نمودار صرا نظدر شدده اسدت  بیبودن ش ادیوزن آن به علت ز راتییت  یاز بررس

باشد و همچندین مقاومدت دار به  ور چومگیری باالتر از نمونه خام میهای روکشسایش نمونه

 دار با ترکیب تودری کروم و کربن باالتر از مقاومت به سایش نمونه روکشبه سایش نمونه روکش

  .بدون ترکیب تودری است

یابدد، بطدوری کده بداالترین ها افزایش می، با افزایش سختی مقاومت به سایش نمونه7در شکل 

باشدد  حاوی ترکیب تدودری مدی GMAWسختی و مقاومت به سایش مربوط به نمونه با روکش 

اومدت بده وجود تودر کروم و کربن باعث ایفاد کاربیدهای کروم شده کده سدختی و در نیفده مق

 اند سایش را افزایش داده



  

 

 

 یریگجهینت

 شودیبرابر م 5/1آن تا  یسخت شیموجب افزا یجوشکار اتیبا عمل هیرالیفلز ز یکارروکش. 

 25کربن و کروم با نسبت یاژیافزودن عناصر آل%C  - 75%Cr سااتتار فریات  جاادیباعث ا

 .شودیم سوزنی به همراه رسوبات ریز و پراکنده

 ای رسوبات غنی از کاروم را در زمیناه ی الکترونی روبشی و آنالیز نقطهروسکوپکیم اتمطالع

 باشد.دهند که تاییدی بر تشکیل ذرات ریز کاربید کروم مینشان می

  برابار  5/2سختی روکش حاصل از عملیات جوشکاری با افزودن عناصر آلیاژی کاربیدساز تاا

 یابد.بهبود می

 دهاد و افازودن ت به سایش را به طور چشمگیر افزایش میایجاد روکش روی فلز پایه مقاوم

  شود.عناصر آلیاژی نیز باعث بهبود تواص سایشی روکش حاصل از جوش می

 یو قدردان تشکر

و  یدیدشدرکت تولو مهندسین  رانیمد د،یاسات شائبهیاز زحمات ب داردیبر خود الزم م سندهینو

که در انفام  ق و توسعه این شرکت، آقای فاخریو همچنین مدیر واحد تحقی زدیالکترود  یصنعت

  دینمودند؛ توکر نما یترومه همکار نیا
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 AISI 1006ترکیب شیمیایی فلز تایه  – 1جدو  
 

 C S P Mn Si Fe عنصر

 بقیه 18/0 33/0 008/0 012/0 081/0 درصد

 

 یجوشکار مت یرهای – 2جدو  
 

 تارامترهای جوشکاری

 تالریته گاز محافژ
 ولتام

 )ولت(
 سرعت سیم

m/min 

 جریان

 )آمپر(

9/99  % co2 200±5 3 19±1 مستقیم 

 

 



  

 

 

 
 نددیحاصدل از فرآ یب: سداختار روکدش جوشد ه،یدالدف: سداختار فلدز تا ،مقایسه تصاویر متالوگرافی نوری  -1 شکل

GMAW ندیحاصل از فرآ یروکش جوشج: ساختار  ،یامیبدون عناصر آل GMAW یامیبا عناصر آل 

 GMAW ندیحاصل از فرآ یروکش جوش میکروسکوتیساختار  تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبوی، الف: -2شکل 

 یامیبا عناصر آل GMAW ندیحاصل از فرآ ی: ساختار روکش جوشب ،یامیبدون عناصر آل

 

 ب



  

 

 
 آندالیز: ب ،یامیدبدون عناصر آل GMAW ندیحاصل از فرآ یروکش جوش ز، الف آنالیEDXای آنالیز نقطه -3شکل 

 یامیبا عناصر آل GMAW ندیحاصل از فرآ یروکش جوش

 
بدا فلدز تایده  GMAWشدده توسدط عملیدات جوشدکاری هدای روکدشمقایسه نتایج سختی سنفی نمونه -4شکل 

(n=3,±SD) 

 الف



  

 

 

 

 
 GMAWشده توسط عملیات جوشکاری شهای روکت ییرات سختی از سطح روکش در نمونه -5شکل 

 
 دار و فلز تایههای روکشمقایسه میزان سایش نمونه -۶شکل 

 



  

 

 
 و فلز تایه( GMAWشده توسط عملیات جوشکاری های روکشرابطه سختی و مقاومت به سایش )نمونه -7شکل 

 

 

 



  

 

 

برگزاري اولين جلسه تخصصي کميته فرهنگ سازي و مشتري 

 کترود يزدمداري گروه صنعتي ال
 

 
 

اولین جلسه کمیته فرهنگ سازی و موتری مداری گروه صدنعتی الکتدرود یدزد در روز یکودنبه 

  در دفتر مرکزی این گروه توکیل شد 18/11/94

س هیئت مدیره کارخانده یئل و رممدیریت عا جواهری مهندس آقای جناب حضور با  این جلسه

 ، صنایع مفتولی زنفدان و جوشدیران و معاوندتو مدیران سه شرکت الکترود یزد های این گروه 

 د تضمین کیفیت مفموعه برگزار گردی

در این جلسه جناب آقای مهندس جواهری با تاکید بر حدائز اهمیدت بدودن مباحدث مدرتبط بدا 

 شدرکت سده بدین مودتریان امدور به رسیدگی  موتری دستور توکیل مرکزی واحد ، در زمینه

  دادند جوشیران و فانزن مفتولی صنایع ، یزد الکترود

و در .هدا از توکیل این مرکز برآورده نمودن هر چه بیوتر نیازهای موتریان این گروه می باشد

مودتریان  هدایهخواسدت جوابگدوی بخوبی تا شود تدوین و تهیه  این راستا مقرر شد استانداردی

 . باشد

 



  

 

 نمهندسي گروه الکترود يزد به استان گيالو اولين دوره خدمات فني
 

 
تفربده کارخانفدات   در راستای اهداا عالی گروه الکترود یزد تیمی از مهندسان و کارشناسان با

گروه با هدا ارتقاء سطح رضایت مندی موتریان استان گیالن و بررسی موکالت جوشکاری در 

در   1۶/10/94الدی   12/10/94سطح کارخانفات صنعتی و کارگاه های بزرگ صدنعتی ازتداریخ 

 .ستان سرسبز و زیبا حضور یافتاین ا

بده  با هددا ارائده خددمات فندی جدوش جواهری مهندس آقای جناب ریزی  با  راحی و برنامه

کارخانفدات و کارگداه هدای صدنعتی اسدتان گدیالن تیمدی متودکل از متخصصدان و مدرسدین 

جوشکاری در فرآیند های جوشکاری دستی ، زیر تودری و سیم جوش با گاز محدافژ بده مددت 

هارروز با حضور در کارخانه های استان برنامه های خود را در قالب بررسی شدرایط جوشدکاری چ

انفام شده ، رفع اشکاالت در نگهداری متریا  و تکنیک های جوشکاری و بازرسی جدوش انفدام 

کردند ارائه  یشده حتی برای آن دسته از کارخانه های که محصوالت این مفموعه را استفاده نم

 .گردید

در هتل کدادوس رشدت تدذیرای  12/10/94یم هفت نفره تخصصی اعزام شده به استان در روز ت

ن ارشد و کارشناسان کارخانفات استان گیالن برای صرا ناهار بودند، که با حضور جنداب یرامد

ل و رییس هیئت مدیره کارخانه های این گروه به جلسده ای مجواهری مدیریت عا مهندس آقای

جهدت رفدع مواندع در ارتبا دات آتدی و کمدک هدای بیودتر در امدر آمدوزش و مفید و مؤثر به 

 .عدتهای فنی منفر شدسام

بنا به گفته اکثر مدیران ارشد این کارخانفات تاکنون ارائه خدمات در این وسعت و با این کیفیت 

 ت  در صنعت استان گیالن بی سابقه بوده اس



  

 

 

 کوهدشت –اينچ سراسري دزفول  56خط لوله 
 

کیلدومتر  159اینچ سراسری گاز به  دو  تقریبدی  5۶ترومه شامل احداث فاز دوم خط لوله  این

میلیون متر مکعب را خواهد داشت  فوار  110می باشد که توانایی انتقا  گاز  بیعی به ظرفیت 

 باشد یتوند بر اینچ مربع م 1305توند بر اینچ مربع و فوار عملیاتی  1400 راحی خط لوله 

 
 

آ داز و در محدل انودعاب  198ه ترومه از ده کیلومتری شهرستان حسدینیه در کیلدومتر محدود

ایستگاه  2کیلومتر خاتمه می یابد همچنین این ترومه شامل  159کوهدشت به خرم آباد به  و  

 .ایستگاه حفاظت کاتدی میباشد 2ایستگاه بین راهی و  ۶النچر و رسیور، 

 کوهدشت –ری دزفو  اینچ سراس 5۶خط لوله  نام پروژه :

 شرکت مهندسی توسعه گازکارفرما پروژه : 

  شرکت هیربدانناظر پروژه : 

 شرکت تایندانمجری اجرای پروژه : 



  

 

در محوطه کمپ کارگاه پلدختر با حضور نمایندگان شرکت هیربدان و  PQR انجام تست

 شرکت الکترود یزد

 
شرکت الکتدرود یدزد )آقایدان مهنددس  با حضور اکیپ بازرسی 94/11/11در روز یکونبه مورم 

 مفید درویش تور و علیرضا سلطانپور( در شرکت تایندان )کمپ کارگاه تلددختر(  انفدام تسدت

PQR  ایددنج از جددنس  0.78ایددنج بدده ضددخامت  5۶بددرروی لولددهSLX70  بددا الکترودهددای و 

 E8010-P1 & E6010توسط چهار جوشکار انفام گرفت 

نظارت از شرکت هیربدان آقای مهندس شدایان و آقدای مهنددس تست مذکور با حضور نماینده 

 هماسبی ، سرترست کارگاه تایندان آقدای مهنددس فدرج زاده و مددیر کنتدر  کیفیدت آقدای 

 مهندس سلگی انفام شد

مورد تائید قرار گرفت و مقرر گردید جهت انفام  V.T و اجرا لحاظ از  جوشکاری الکترودهای فوت

 . کانیکی به آزمایوگاه متالورمی رازی ارسا  گرددرادیوگرافی و تستهای م

 یشوم سراسر ینچا 5۶ترومه خط انتقا  گاز  یکیمکان یتستها 94/11/15روز چهارشنبه مورم 

کنتر   یریتمد یمهندس سلگ یبا حضور آقا یراز یمتالورم یوگاهکوهدشت( در آزما -)دزفو  

 یآقا و یربدانشرکت ه یفیتکنتر  ک یریتفر مد یمهندس جواد ی، آقا یندانتا یتسا یفیتک

  قرار گرفت یدو مورد تائ یدانفام گرد یزدشرکت الکترود  یفیتکنتر  ک یریتمد یمهندس راست



  

 

 

 معرفي الکترود
 
 

SMAW 
E7018-1 

 

YE7018-1.35 
 قلیایی : نوع

 معرفي بندی طبقه

 DC+این نوع الکترود یا  الکتارود هماه منهاوره، قلیاایی  

کلی برای جوشکاری فوالدهاای معماولی و  بوده که به صورت

ایان الکتارود از کاارایی . کم آلیاژ مورد استفاده قرار میگیارد

 تااوبی حااین عملیااات برتااوردار بااوده و فلااز جااوش بااا

 کند.کیفیت، همراه با مقاومت به ضربه مناسب، تولید می

General-purpose, basic DC+ electrode for mild and 
low-alloy steels. 
Very good running characteristics, producing high-
quality welds with good impact values. 

 

 :جایگزینی نرخ
 60-65% 

 

SFA/AWS A5.1 E7018-1 
EN 499 E 42 2 B 42 H10  
ISO 2560 E 51 5B 120 20(H) 

  

 :%تالص جوش فلز شیمیایی ترکیب

C Si Mn  

0.06 0.6 0.975  

 

 :تالص جوش فلز مکانیکی تواص

Yield stress (MPa) 420 
Tensile Strength (MPa) 510-560 
Elongation% 28 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
54 -20 

47 -40 

  
  

  

  

 

 :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 
2.5 350 70-105 25 0.63 65.8 0.9 57 

3.2 450 100-135 21 0.67 30.9 1.3 87 

4.0 450 140-185 22 0.69 20.5 1.9 90 

5.0 450 180-250 24 0.68 13.2 2.6 106 

 



  

 

SMAW 
E7018-1 

 

YE7018-1.35S 
 قلیایی : نوع

 معرفي بندی طبقه

باوده، الکتارودی اسات CTOD این الکترود که دارای تست 

هااای قلیاایی عمااومی کاه باارای جوشااکاری دینامیا  سااازه

هاای سانگین ماورد اساتفاده بارگذاری شده مخصوصا صفحه

های این الکترودها گیرد. نرخ رسوب باال یکی از مزیتقرار می

در شارای  CTOD قبول تست  گردد. نتایج قابلمحسوب می

 .تنش زدایی شده به دست آمده است

CTOD-tested, universal basic electrode for welding 
dynamically loaded structures, particularly in heavy 
plate, where the high deposition can be used to 
advantage. 
Satisfactory CTOD results are obtained in the 
stress-relieved condition 

 :جایگزینی نرخ
 120% 

 
 

SFA/AWS A5.1 E7018-1 
EN 499 E 42 4 B 32 H5 
ISO 2560 E 51 5B 120 26H 

  
  

 :%تالص جوش فلز شیمیایی ترکیب

C Si Mn  

0.06 0.4 1.1  

 

 :تالص جوش فلز مکانیکی تواص

Yield stress (MPa) >420 
Tensile Strength (MPa) 510-600 
Elongation% >26 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
>100 -20 

>50 -40 

>27 -46 

  

  

  

 

 :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 
2.5 350 70-100 22 0.58 59 1.0 57 

3.2 350 90-150 23 0.63 43.5 1.29 60 

3.2 450 90-140 23 0.63 30 1.4 80 

4.0 450 110-170 23 0.66 24.0 1.67 95 

5.0 450 160-260 23 0.68 14.2 2.62 100 

 
 



  

 

 

 پروژه طرح گرمسيري
 

که از  ریق احداث چندین سد و  های مهم آبرسانی کوور  رح گرمسیری می باشدیکی از ترومه

های کرمانوداه و ایدالم انتقدا  آب مرزی موترک با کوور عرات را به استان ،تونل و خطوط لوله

 دهد می

کیلدومتر  1000تر و  و  حدود میلیم 2400در  و  این مسیر سه خط لوله انتقا  آب به قطر 

شود که کارفرمایی ترومه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مواوره  رح شدرکت اجرا می

 باشد مهاب قدس و تیمانکار اجرایی آن قرارگاه خاتم االنبیاء موسسه اروندان می

گرمسیری انتخداب شرکت الکترود یزد به عنوان تامین کننده الکترود مورد نیاز برای ترومه  رح 

تیمدی از کارفرمدا و موداور و تیمانکدار تدرومه  درح  10/8/94گردیده و در این راسدتا در مدورم

گرمسیری شامل آقایان مهندس شیرازی نماینده کارفرما)شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران( 

س و مهندس حسینی)مدیر ترومه مهاب قدس( و مهندس تاکزاد )کارشناس مهاب قدس( و مهند

با ستانی نماینده مدیریت ترومه گروه تخصصی کربال و مهندس فریدنیا )مدیر فندی و مهندسدی 

موسسه اروندان( و مهندس گودرزی )مدیر کنتر  کیفیدت موسسده ارونددان( از خطدوط تولیدد 

کارخانه الکترود یزد شامل خط کوش و قطع کن، موادسازی، خط تولید الکترود، قسمت تخدت 

یت قسمت بسته بندی بازدید به عمل آوردند  هم چنین واحد کنتدر  کیفیدت و الکترود و در نها

( مدورد Final Testهدای نهدایی محصدو )های حین تولید و تستنحوه ردیابی محصو  و تست

 بررسدددددی قدددددرار گرفدددددت و در ضدددددمن از اجدددددرای جوشدددددکاری الکترودهدددددای

E7010-P1-󠅎Ø4&Ø5  تایید قرار گرفت بازدید به عمل آمد که مورد  "56بر روی لوله 

سپس با حضور چندین روزه آقای مهندس گودرزی در محل کارخانه الکترود یزد که همین جا از 

های مورد نیداز بدر اسداس اسدتاندارد زحمات بی دریغ ایوان کما  تقدیر و توکر را داریم تست

AWS  بر روی الکترود E7010-P1 Ø4و Ø3 - E6010 بق ها مطداانفام گرفت که تمامی تست

 با استاندارد بود و مورد تایید قرار گرفت  اسناد و مدارک مربو ه تحویل بازرس گردید 

هدا و مورد تایید قرار گدرفتن تسدت AWSبعد از بازید کارخانه و انفام تست بر اساس استاندارد 

با حضور اکیپ  15/9/94مربوط به ترومه  رح گرمسیری انفام شود که در تاریخ  PQRمقرر شد 

سی شرکت الکترود یزد )آقای مهندس درویش تور و آقای سلطانپور( در تهران و محل کارگاه بازر

و بدا حضدور  "56بدر روی لولده  G1مربو ه به شماره  PQR رح جامع آبرسانی به شهر تهران، 

آقایان مهندس حسینی مدیر ترومه مهاب قدس و مهندس فریدنیا و مهندس گودرزی از اروندان 

های مکانیکا  به آزمایوگاه از لحاظ اجرا مورد تایید واقع شد و جهت انفام تستانفام گرفت که 

 رازی ارسا  گردید 



  

 

 
 



  

 

 

د

هدای کودش و ترومه  رح گرمسیری شدامل تسدت PQRهای مربوط به تست 25/9/94ر تاریخ 

خمش و نیک بریک در آزمایوگاه رازی و با حضور آقایان مهندس شیرازی و مهندس حسدینی و 

 تاکزاد و مهندس گودرزی انفام شد که تمامی آنها مورد تایید قرار گرفت  مهندس

تدن الکتدرود  درح  45قرادادی با شرکت الکترود یزد مبنی بدر تولیدد  PQRتس از تایید شدن 

 و همچنددددین E6010-Ø3.2گرمسددددیری منعقددددد گردیددددد کدددده شددددامل الکترودهددددای 

E7010-P1 Ø4&Ø5  مقدرر شدد تولیدد الکترودهدای می باشد  بق درخواست موسسه اروندان

 14/10/94)مخفف  رح گرمسیری( انفام گردد لذا از تاریخ  T.Gترومه  رح گرمسیری با مارک 

روز با حضور نماینده شرکت مهندسی تفهیزات صنعت آب و برت  15به مدت  29/10/94ل ایت 

 ایران آقای مهندس مرعوی الکترودهای مذکور تولید گردید 



  

 

 
با بچ نامبر جدید انفام شد بنابر این مفدداً  (T.G)ودهای ترومه  رح گرمسیری چون تولید الکتر

آنالیز کوش و ضربه بدا حضدور  ،شامل رادیوگرافی AWSستاندارد اهای مورد نیاز مطابق با تست

آقای مهندس مرعوی انفام گرفت که تمامی آنها مورد تایید واقع شد و اسناد و مدارک مربو ده 

 یدتحویل ایوان گرد

با حضور  5/11/94ل ایت  23/10/94در نهایت بسته بندی الکترودهای ترومه گرمسیری از تاریخ 

های قو ی  و کارتن الکترودها نیز  رح گرمسیری بازرس مربو ه انفام گرفت و بر روی برچسب

(T.G)  قید گردید و محموله مذکور به  ور کامل بسته بندی و تحویل انبار محصو  شدکه جهت

 باشد یری و ارسا  به ترومه آماده میبارگ

تدن الکتدرود بده محدل کارگداه  22شدامل  13/11/94اولین محموله ترومه گرمسیری در تداریخ 

 موسسه اروندان در شهرستان سنقر ارسا  گردید 



  

 

 

نظريه اينشتين پس از يک قرن باالخره تاييد شد؛ امواج 

 گرانشي حقيقت دارند
 

 
در نهریه نسبیت عام تود، به امواج گرانشای اشااره کارد، ماوج  سال پیش، آلبرت اینشتین 98

زمان حرکت می کنند. اما حاال پس از ی  قرن، دانشمندان موفق شدند تاا -هایی که در بعد فضا

وجود چنین موجی را در دنیای پیرامون تایید کنند. به جرات، این اتفاا،، یکای از بازرر تارین 

  .علم و دانش است یافته های چندین دهه ی اتیر دنیای

و دانشمندانی که روی این پروژه کار می کردند، مسئولیت اکتشاف این امواج را  LIGO رصدتانه

مانند دارد که در واشنگتن و لوییزیانا واقع شده اند  L ، دو ساتتارLIGO به عهده دارند. رصدتانه

  .یندو به وسیله سنسورهای آن، دانشمندان توانسته اند امواج را رصد نما

این موج ها زمانی ایجاد می شوند که دو سیاه چاله، دو ستاره نوترونی یا یا  ساتاره ناوترونی و 

زماان -ی  سیاه چاله، با یکدیگر برتورد کنند. در این حالت، آن ها سبب تمیدگی در بعد فضاا

هم  شده و آن را به فضای پیرامون تود منتقل می سازند. این چنین است که انسان ها در زمین

  .تاثیر آن را حس تواهند کرد

نهریه نسبیت عام، دو مسئله کامال متفاوت را با یکدیگر ترکیب می کند تا شیوه کاارکرد دنیاا را 

توصیف نماید. نسبیت اینشتین نشان داد که چگونه جرم و انرژی با یکدیگر در ارتباط هساتند و 

گونه اشیاء در دنیا به یکدیگر متصال از سوی دیگر، قانون جاذبه نیوتن هم توضیح می دهد که چ

 .اندباقی مانده



  

 

 لحظه برخورد دو سیاه چاله 

پس از اینکه اینشتین نهریه نسبیت عام 

را مطاارح کاارد، وی فاارر را باار ایاان 

گذاشت، امواج گرانشی زمانی ایجاد می 

شوند کاه دو جسام بازرر باا یکادیگر 

برتورد کنند. و حاال این مسائله رساما 

با اینشاتین باود و یا   تایید شده. حق

قرن طول کشید تاا حارف او باه اثباات 

 .رسد

با این حال، دانشمندان دست از بررسی و تحقیق در رابطه با امواج گرانشی نخواهناد کشاید. آن 

ها هنوز نمی دانند که نهریه کوانتوم را چگونه با نهریه نسبیت تطبیق دهند. پس هنوز هم ایان 

ی از نهریه اینشتین مورد تایید قرار نگیارد، صارفا بایاد منتهار احتمال وجود دارد که بخش های

 .ماند

زمان را همانند ی  صفحه ی کشیده شده و محکم در نهر بگیرید، مثل صافحه پالساتیکی -فضا

-ترامپولین. وقتی شی بزرگی مثل ی  ستاره یا سیاهچاله روی آن قارار بگیارد، صافحه ی فضاا

  .دگی را به شکل جاذبه حس می کنیمزمان دچار کشیدگی شده و ما این کشی

همکاری نداشته در مصاحبه ای می گوید  LIGO کیتی م ، اتترفیزیکدان آمریکایی که البته با

زمان مثل ی  چیز نرم و قابل انعطاف است. می تواند کشیده یاا فشارده شاود و در هماین -فضا

دنیا رخ می دهد، از تابش نور تا جا حال، امواج از آن عبور می کنند. بنابراین، هر آنچه که در این 

  .زمان رخ می دهد. روی آن اثر می گذارد و از آن اثر می پذیرد-به جایی ی  جسم، درون فضا

زمان پیرامون هر جسمی، ممکن است تحت تاثیر دیگر اشیاء فضایی پیرامونش دچار تغییار -فضا

یروی جاذبه اش کنترل مای شود. همانطور که تورشید چرتش سیارات و فاصله شان را توس  ن

  .کند. در مورد برتورد سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی نیز همین مسئله صاد، است

مادامیکه دو جسم به یکدیگر نزدی  تر می شوند، شدت موج ها نیز افزایش یافته و وقتی هر دو 

حتی توانسته اند  با هم ترکیب می شوند، موجی با فرکانس باال ایجاد می شود. برتی دانشمندان

 .که این موج ها را به صدا هم تبدیل کنند تا قابل فهم تر شوند

 

 

 

 



  

 

 

  LIGO رصدخانه

اگرچااه ایاان امااواج سااهمگین در 

سرتاسر دنیاا پخاش شاده اناد اماا 

انسان ها باا حساات تارین ابزارهاا 

فق  می توانناد آن هاا را احساات 

، برای اولین بار 1979کنند. در سال 

ن ارتباط منتشر شاد تحقیقاتی در ای

که به اثبات کلی نرسایدند. الزم باه 

ذکر است که ابزارها در آن دوران به 

  .اندازه کافی دقت نداشتند

نیز، ی  بار دیگر دانشمندان تصور کردند که موفق به پیدا کردن اماواج گرانشای  2014در سال 

نماود. اماا حااال پاس از  شده اند که باز هم گزارش های پس از آن، غل  باودن مااجرا را تاییاد

  .کامال غیر قابل انکار هستند LIGOجستجوهای فراوان، گویا نتایج به دست آمده از 

LIGO  کیلاومتری و 4ی  رصدتانه ی بسیار بازرر باوده کاه دارای دو باازی L  .مانناد اسات

وقتی  کیلومتر جریان دارند و امواج گرانشی را ثبت می کنند. 4لیزرهای قدرتمندی در طول این 

بااز مای گرداناد. از  L نور لیزر از ی  سر بازو، به انتهای دیگر می رسد، ی  آینه آن را به تقاطع

آنجایی که هر دو نیمه، با یکدیگر مساوی هستند و نور لیزرها هام باا سارعت ناور درون آن هاا 

  .حرکت می کند، ذرات همزمان به نقطه تقاطع رسیده و باز می گردند

هر لحهه، موج گرانشی از میان آن ها گذر کند، تساوی بار هام تاورده و نورهاا  بنابراین اگر در

همزمان به نقطه ی تقاطع نمی رسند. اینگونه می توان به میزان و شدت امواج نیز پی بارد. اگار 

هزارم قطر پروتون، و تغییر در بازوها ایجاد کند، دو  1ی  موج گرانشی بسیار اندک باشد، در حد 

  .همزمان با یکدیگر برتورد نخواهند داشتنور هیچگاه 

دانشمندان برای بررسی وضعیت امواج، حتما به دو بازو در رصدتانه نیازمندند. تا تاثیر یکی، بار 

به این علت دقت باالیی دارد که با سرعت نور کار می کند و هیچ  LIGO .دیگری را متوجه شوند

  .نیست چیز بهتر از سرعت نور برای سنجش امواج گرانشی

کار تود را آغاز کردناد.  2010تا  2002ساتته شدند و از سال های  1999این دو بازو در سال 

سپس برای مدتی دستگاه ها تاموش شد و ارتقا یافتند که آن ها را سه برابر قوی تار و حساات 

  .تر از قبل نمود

تند وجاود اماواج ، دانشامندان باا قطعیات تماام توانسا2016فوریه سال  11دست آتر، امروز، 

 .گرانشی را اثبات کرده و بخشی از نهریه نسبیت عام اینشتین را تایید نمایند



  

 

 نيما ارکاني پروفسور
 

فیزیکادان آمریکاایی  1972زاده ) Nima Arkani-Hamed :باه انگلیسای) حامددنیما ارکاني

 و نهریه ریسامان ایفیزی  ذرهدر زمینه  کانادایی

کاربردی است و در حال حاضر اساتاد تماام وقات 

است.پدر و مادر وی هار  مؤسسه مطالعات پیشرفته

 دو فیزی  دان بودند که بعاد از انقاالب باه کاناادا

پدر او )جعفرقلی ارکانی حامد( کاه .مهاجرت کردند

در حاال  است( تبریز) ایرانتود نیز فیزیکدان اهل 

کاناادا در رشاته  حاضر استاد دانشاگاه ما  گیال

حامااد در بیساات و نیمااا ارکانی. اساات ژئوفیزیاا 

لوی در سااال  سااومین دوره کنفاارانس فیزیاا  ساا 

 .شدگان به این کنفرانس بودجزء دعوت 2005

 شد جایزه فیزی  بنیادیموفق به دریافت  هیگز کوچ به دلیل کار بر روی  2012او در سال 

در  1972وی در ساال  باشادمی ناده دنیااوی همچنین سی و دومین نفر در لیست صد نابغاه ز

او تابعیت کانادائی دارد. نیما از دانشگاه شد. ایاالت متحده آمریکا و از پدر و مادری دانشمند زاده 

هاای التحصیل شد و ساپس باه دانشاگاههای ریاضی و فیزی  فارغتورنتو با نشان عالی در رشته

سالگی در  14نهر الورنس هال دنبال کرد. نیما از کالیفرنیا و برکلی رفت و تحصیالت تود را زیر 

نهریه و قوانین نیوتون تحقیق کرده است نیما ارکانی حامد در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد 

در انحصار 1955تا  1933این کرسی از سال  .و دارای کرسی استادی در دانشگاه پرینستون است

یه عملکرد جهان ارکاانی، از او دعاوت شاده کاه در آلبرت انیشتن بوده است و پس از اعالم نهر

میلیارد دالر ساتته شده، رهبری  5که با هزینه بالغ بر  (LHC) طرح تونل شتاب دهنده سوئیس

 دریافات کارد و باه بخاش 1997ها را بر عهده داشته باشد. او دکترای تود را در سال آزمایش

SLAC در  2001در پست دکتری رفات. در ساال  در دانشگاه استانفورد به منهور ادامه تحصیل

العاده ریاز دانشگاه پرآوازه هاروارد، با هوارد جورجی و آندرو کهن به کار عملی به روی ذرات فو،

او استاد  2008تا  2002نتیجه کشفیات او در این عرصه است. از سال  HIGGS پرداتت. تئوری

 برناده جاایزه 2005حاماد در ساال  -یارشد دانشگاه هاروارد بوده اسات. پروفساور نیماا ارکاان

 PHI BETA KAPPA از دانشگاه هاروارد برای تعلیمات عالی تود گردید. 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%DA%AF%D8%B2_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%DA%AF%D8%B2_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1


  

 

 

  پروژه به يزد الکترود شرکت فروش از پس خدمات اکيپ بازديد

 سراسري هشتم خط اينچ 56 گاز انتقال لوله خط

 

 هددا بدا و مودتریان ترضای کسب  راستای در یزد الکترود شرکت فروش از تس خدمات اکیپ

 . نماید می موتریان از ای دوره بازدیدهای به اقدام خود محصوالت از توتیبانی و خدمات ارائه

 
  ترومها از دیگر یکی به یزد الکترود شرکت فروش از تس خدمات اکیپ بازدید

 ، سراسدری هودتم خدط ایدنچ 5۶ گداز انتقدا  لولده خط ابتدائی کیلومتر 20:  ترومه موخصات

  اخند شیر ایستگاه تا(  عسلویه) جنوبی تارس صفر نقطه دفاصلح

  گاز توسعه مهندسی شرکت:   ترومه کارفرما

  نیرو قدس شرکت:  ترومه مواور

 آروین ایران شرکت:   تیمانکارترومه

 E6010-8010P1:  مصرفی الکترودهای

 : شامل یزد الکترود شرکت فروش از تس خدمات  و بازرسی اکیپ اعضای

 سلطانپور علیرضا آقای ، تور درویش مفید مهندس آقای  

 



  

 

 
 

 تدیم   انفامیدد  و  به 94/11/27 الی 94/11/20 تاریخ از هفته یک مدت به که بازرسی این در

 نموده  جوشکاری عملکرد بهبود بر سعی مناسب راهکارهای ارائه با هفته یک این  ی در بازرسی

 شدرکت از نبدی آ  مهنددس آقدای جنداب تدرومه دیرمد حضدور بدا ای جلسه منظور همین به و

 بازرسدی تیم ، یزد الکترود مفموعه مدیریت جواهری مهندس آقای جناب ، گاز توسعه مهندسی

 بدین جلسه این در که   گردید برگزار آروین ایران شرکت محترم مسئولین و یزد الکترود شرکت

 کیفیدت بهبود جهت راهکارهایی و رفتگ صورت نظر تباد  ترومه تیمانکار و یزد الکترود شرکت

 بدا مقایسده در یدزد الکتدرود اسدت ذکر قابل   گردید مطرح جواهری مهندس آقای جانب از کار

 بهتر مراتب به عملکردی خط این در استفاده مورد( Bohler) خارجی حتی و داخلی الکترودهای

 نهایدت در و  شدود سدتفادها یدزد الکترود از خط بقیه که شد این بر تصمیم و است نموده کسب

  دارد بر مداری موتری جهت در ی دیگر گام یک توانسته یزد الکترود شرکت

 



  

 

 

 گام در ارزيابي ريسک5
 

 
 مقدمه 

های صنایع سبک، خطرات کم و ساده هستند  با های تفاری و خدماتی و بخشدر بیوتر شرکت

ت؛ حتدی اگدر شدما آن خطدرات را باشد، اینکار ضروری اسدها ساده میوجود این که بررسی آن

رسدانی شدود و یدا یدک درب  تواند باعث آسدیببوناسید  بطور مثا  شما ماشینی دارید که می

تواند خطرساز شود  بدا بررسدی ریسدک ایدن خطدرات ورودی یا تله  یر ایمن وجود دارد که می

 ت یابید شوند دسها میتوانید به اقدامات احتیا ی که مانع بروز صدمات و آسیبمی

شناسید، خود شدما های آن را میاگر شرکت شما کوچک است و مطمئن هستید که تمام بخش

 توانید خطرات آن را ارزیابی کنید )الزم نیست که شما متخصص ایمنی و بهداشت باشید(  می

و  ایمندی کمدک بگیریدد  ئدر صورتیکه شرکت شما بزرگ است می توانید از سر کارگر و یا مس

       دار نیز کمک بگیرید توانید از منابع مورد تایید و صالحیتمینان بیوتر میبرای ا 

 گام اول: جستجوی خطرات 

تواندد باعدث تردازید الزم است ببینید که چه چیدزی مدیدر صورتیکه شما به ارزیابی ریسک می

خطدرات وارد آمدن صدمه و آسیب شود  در ایدن مرحلده جزییدات را نادیدده بگیریدد و بدر روی 

شدود تمرکدز های جدی یا صدمه به چندین نفدر ایفداد مدیچومگیری که در نتیفه آنها آسیب

کنید  نظر کارگران یا نماینده آنها را نیز در این مورد بپرسید؛ زیرا ممکدن اسدت توجده آنهدا بده 

چیزهایی جلب شده باشد که شما با قدم زدن در محیط کدار و در مددت انددک نتوانیدد آنهدا را 

 هده کنید موا

 هدا وهای خطر بده شدما کمدک کنندد  بیمداریتوانند در یافتن کانونهای ا العات نیز میبرگه

 حوادث ش لی نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرند 

  



  

 

 گام دوم: تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند؟ 

 در این مرحله افراد زیر را هرگز فراموش نکنید:

 گران جوان، کار آموزان و هر کسی که ممکن است در معرو ریسک خاصی باشدکار. 

  نظافت کنندگان، بازدید کنندگان، تیمانکاران، کارگران نگهداری و تعمیدرات و هدر کسدی کده

 .بطور تمام وقت در محیط کار نیست

 اثدر در نیز آنها ت ییر، ایفاد  افرادی که شما در محیط کارتان با آنها سهیم هستید و در صورت 

 .ببینند آسیب توانندمی شما هایفعالیت

گیری در مورد اینکه آیا اقدامات احتیاطی موجود  ها و تصمیمگام سوم: ارزیابی ریسک

 کافی است یا اقدامات بیشتری باید انجام گیرد؟

تواندد بدین منظور شما باید بررسی کنید که هریک از خطرات موجود در محیط کار چگونده مدی

کند که آیا شما در محیط کدار خدود نیداز بده کداهش رسان باشد  این مساله موخص می یبآس

 ریسک دارید یا نه؟

ماندد  امدا آنچده حتی بعد از انفام اقدامات احتیا ی معموال میزانی از ریسک در محیط باقی می

د، شما باید در مورد هر خطر چومگیری تصمیم بگیرید این اسدت کده ریسدک بداقی ماندده زیدا

متوسط و یا کم است  در ابتدا از خود بپرسید که برای کداهش ریسدک تمدام قدوانین را رعایدت 

های های مختلف ماشین آالت دستورالعملاید؟ بطور مثا  برای تیوگیری از خطرات بخشکرده

قانونی وجود دارد  سپس از خود بپرسید که آیا استانداردهای صنعتی مورد قبو  در ایدن مکدان 

شده است یا نه؟ در تمام این مراحل باید رویکرد فکری شما، بهبود وضعیت ایمنی باشدد  رعایت 

هدا واقعی شما باید کاهش ریسک به کمک اقدامات احتیا ی الزم اسدت  در صدورتیکه انفدام 

برخی اقدامات را ضروری توخیص دادید، یک لیست عملکرد تهیده کنیدد و آن را در مدورد هدر 

 رید  در انفام این اقدامات از خود بپرسید:ریسک باالیی بکار بب

 توانم در یک زمان از چند خطر رهایی یابم؟آیا من می 

 های  یر موابهی دارندد  هایی را که صدمهتوانم ریسکدر صورت منفی بودن جواب، چطور می

 کنتر  کنم؟

 ها اصو  زیر را رعایت کنید:در کنتر  ریسک

 را کاهش دهید  سعی کنید که اعما  توام با ریسک -

 افتاده تیوگیری کنید  تا از بروز خطرات قابل دسترس و تیش -

 بطور سازمان یافته در جهت کاهش تماس با خطرات تالش کنید  -

 تهیه وسایل حفاظت فردی را فراموش نکنید  -



  

 

 

د ها، تسهیالت رفاهی و بهداشدتی مدور های اولیه و از بین بردن آلودگیبه منظور تامین کمک -

 نیاز را تهیه کنید 

بهبود بهداشت و ایمنی احتیاج به هزینه باالیی ندارد  بطور مثا  قرار دادن یک آیینده در گوشده 

کور، به تیوگیری از تصادفات وسایل نقلیه کمک خواهد کرد؛ و یا قرار دادن مواد  یر ل زنده بدر 

ند، در صورتیکه اگر هریک از ایدن هزینه هست های ل زنده و لیز  چنین اقداماتی بسیار کم جایگاه

 حوادث به وقوع بپیوندند، هزینه زیادی را در بر خواهند داشت 

در شناسایی خطرات بعد از موخص کردن محل خطرات به ارزیابی ریسک آنها بپردازیدد  وقتدی 

آورید و به آنچه کده بده روید ا العات بیوتری راجع به آن به دست میکه شما به یک مکان می

هدای محدیط برید  از کارفرمایان و کارگران در مدورد ریسدکرسد باید انفام شود تی میمی نظر

هدایی کده اند سوا  کنید  همینطور بده ریسدککارشان و اینکه چه اقدامات احتیا ی انفام داده

خواه در محیط کار شما هستند توجه کنید  بطور مثا  اگر شما از مواد شیمیایی خطرناک خواه نا

ایدد، ایندک بایدد ها و اقدامات احتیا ی محیط کار ترداخته کنید و به ارزیابی ریسکاده میاستف

های سالمتی، مواد مخا ره آمیز را تحت کنتر  خود درآوریدد؛ بده ایدن منظدور   بق آیین نامه

 توانید با بازرسی و ت ییراتی در مواد خطرزا به این امر بپردازید می

 ها گام چهارم: ثبت یافته 

 5در صورتیکه کارگران شدما کمتدر از 

نفر هستند، احتیاجی به ثبت یافته هدا 

نیست؛ اگر چه ثبت آن برای آگداهی و 

ایدد  نگهداری از آنچده کده انفدام داده

باشد  ولی اگر تعداد کدارگران مفید می

 نفر یا بیوتر است، باید ارزیدابی 5شما 

های خود را ثبت کنید  یعنی خطدرات 

یج آنهدا را یادداشدت کنیدد  شدید و نتا

بطور مثا  در مدورد تاسیسدات بدرت و 

اتصددا  زمددین آنهددا و یددا در مددورد 

های موجود و یدا در  جوشکاری و فیوم

 های منظم خود را ثبت کنید مورد تهویه موضعی همچنین، بازرسی

 های ریسک باید مناسب و کافی باشند  به این منظور شما باید بتوانید: ارزیابی 

 ک بررسی صحیح انفام دهید ی -

 موخص کنید که چه کسی ممکن است آسیب ببیند  -



  

 

تمام خطرات چومگیر را موخص کدرده و محاسدبات آن را در مدورد افرادیکده در معدرو آن  -

 هستند انفام دهید 

 با انفام اقدامات احتیا ی معقو  و منطقی ریسک را کم کنید  -

توانید درآینده به آنها رجوع ا آنها مراجعی خواهند شد که میها را ثبت و نگهداری کنید  زیریافته

توانید از آنها استفاده کنیدد و کنید  اگر بازرسی در مورد اقدامات احتیا ی از شما سوا  کند، می

بتدریج این کار جزیی از فرهنگ کاری شما خواهد شد  همینطور شما را در مورد خطرات خداص 

کند و به شما کمک خواهدد کدرد کده الزامدات قدانونی را انفدام ه میو اقدامات احتیا ی آنها آگا

 دهید 

توانید به اسناد رجوع کنیدد  اسدنادی چدون تر کنید  به این منظور می سعی کنید کارها را ساده

هدای ایمندی و هدا و فعالیدتهای بهداشتی و ایمنی، قدوانین، دسدتورالعمل موی نظامنامه، خط

نند فهرستی از اقدامات احتیا ی و خطرات را در اختیار شما قرار دهندد  توابهداشتی خودتان می

ها را انفام دهید، ولی باید اصو  کلی همه مستندات و نیدز الزم نیست که شما همه دستورالعمل

 هر یک را به تفکیک بدانید 

 ها و الزاماتگام پنجم: مرور ارزیابی 

ای جدیدی را بکار خواهید برد که خطرات جدیدی ها، مواد و فرآیندهبا گذشت زمان شما ماشین

هدای قددیمی را بدرای محاسدبه  دنبا  دارند  چنانچه ت ییرات زیادی ایفاد نودود، ارزیدابی را به

هایتان را برای هر ت ییر جزیی یا ش ل جدیدد اصدالح نکنیدد   خطرات جدید بکار ببرید  ارزیابی

اشد الزم است که آنهدا بدروز نماییدد  در هدر ولی اگر ش ل جدید شامل خطرات جدی و جدید ب

ها تمرین خوبی است و شما مطمئن خواهید شد که اقدامات احتیدا ی شدما حا  اصالح ارزیابی

 هنوز موثر هستند یا نه؟

 

 احسان سلمانی تهرانی



  

 

 

 تفاوت بين آموزش و يادگيري چيست؟
 

مفداهیمی هسدتند  یادگیریو  آموزش

در ارتبداط که به  ور نزدیک با یکدیگر 

 .باشندمی

این دو مفهدوم گداهی از اوقدات بدا هدم 

اشتباه گرفته می شدوند و یدا بده جدای 

 .یکدیگر به کار می روند

در حالی که آموزش و یدادگیری هدر دو 

 باعددث کسددب دانددش و مهددارت در فددرد 

شود اما روش هر کدام از این هدا بدا می

 .هم متفاوت است

وزشی سازمان یافته با نتایج الزامی باشد، در حدالی کده آموزش ممکن است شامل یک برنامه آم 

 .هایی نداردیادگیری چنین محدودیت

 آموزش

 .کندآموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می

گیرد، هدا اصلی نتایفی است که فرد بایدد بده آن هدا دسدت وقتی فردی تحت آموزش قرار می

ی توان تاسخگو و بر  را کننددهآموزشی به تایان رسید فرد میی یابد  به محض این که برنامه

 .این نیاز ها باشد

های ها ، از برنامهها معموال برای آموزش کارکنان خود و همچنین ایفاد یکنواختی بین آنشرکت

 .آموزشی استفاده می کنند

گرچده از  شود قع میهایی که نیاز به مهارت های خاصی دارند ، بسیار مفید وااین کار برای ش ل

 .باشد رفی دیگر، آموزش معموال کامال محدود می

شود افراد در کار خود و چیزی که از آن ها خواسدته مدی شدود مهدارت کسدب آموزش باعث می

این ممکن است خالقیت فرد را محدود و تواندایی  دهد کنند، اما به آن ها تفکر کردن را یاد نمی

 .ا را از او بگیردهبهتر کردن مراحل و فرآیند

 یادگیری
 الهدام مهدارت و داندش کسدب از که کارهایی در شخص یک یادگیری فرآیندی است که در آن 

 .کندمی فعالیت ، اندگرفته



  

 

چیزهایی هستند کده فقدط از  ریدق   تفربه انفام کارها تا حد زیادی بر یادگیری فرد موثر است

 .ه دیگری وجود نداردتوان آن ها را آموزش داد و هیچ راتفربه می

آموزش مربوط به مفاهیم تفکر، درک، کوف، تفربده، خالقیدت، کنفکداوی، آمدوزش و تدرورش، 

 .توسعه و رشد می باشد

آموزد که چگونه کارها انفام می شوند، نه تنها دانش و مهارت کسب می هنگامی که یک فرد می

خود برای انفام کارها تیددا مدی  کند، بلکه راه های جدید با استفاده از خالقیت شخصی و درک

 .کند

 تفاوت بین آموزش و یادگیری چیست؟

های آموزشی همه اهمیت یادگیری بر آموزش را به اشدتراک ها و دیگر سازمانها، دانوگاهشرکت

 .گذارندمی

هدا و دانودی کده موسسده به این دلیل که ماهیت آموزش بسیار محدود است و افراد تنها مهارت

تر تواند بسیار مفیدآموزند اما یادگیری میدر نظر گرفته را به  ور منحصر به فرد میبرای آن ها 

 و مودکالت بدا مواجهده بدرای واقع شود و افراد را با درک ، آزمایش و تفربه ی چیزهای جدیدد

  مسائل از تیش موخص نوده نیز آماده کند

وش و یدا مهدارت خداص بده تواند برای یک کمپانی که قصد آموزش یدک راز  رفی آموزش می

کارکنان خود را دارد مفید واقع شود  با این حا  اقدام یادگیری با آموزش می تواند به عملکردی 

  بهتر منفر شود

 پس بطور خالصه

آموزش و یادگیری مفاهیمی هستند که به  ور نزدیک با یکدیگر در ارتباط می باشند  این دو   –

  شوند و یا به جای یکدیگر به کار می رونده گرفته میمفهوم گاهی از اوقات با هم اشتبا

آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هددایت مدی کندد  وقتدی فدردی تحدت  – 

  آموزش قرار می گیرد، هدا اصلی نتایفی است که فرد باید به آن ها دست یابد

دانش و مهدارت الهدام  یادگیری فرآیندی است که در آن یک شخص در کارهایی که از کسب – 

  تفربه انفام کارها تا حد زیادی بر یادگیری فرد موثر است گرفته اند، فعالیت می کند 

 

 



  

 

 

 نقطه شروع بيماري
 

 
روزی یکی از دوستان شیوانا که مشکل چاقی و پرتوری داشت او را به تانه تاود دعاوت کارد. 

شد ، نزد او نشسات و باه او گفات: شیوانا وقتی متوجه اضافه وزن و چاقی بیش از حد دوستش 

دوست من! یکی از شاگردانم دچار مشکلی شده است که در ایان تصاوص مای تاواهم باا تاو “

مشورت کنم. او پدری دارد که به تاطر رعایت نکردن و افاراط در مصارف ماواد چارب و چاا، 

درماان کننده دچار سکته ناقص مغزی شده و در تانه زمین گیر شده اسات. باه نهار تاو بارای 

 ”بیماری این مرد و برگرداندن او به حالت سالمتی باید چه کرد!؟

توب باید اول همه شیوه تغذیه تود را عور کند ” دوست پرتور شیوانا سری تکان داد و گفت: 

و به جای مواد چرب و چا، کننده از گوشت مرغ و ماهی و لبنیاات و سابزیجات اساتفاده کناد. 

حت و سریع غذا و همچنین گردش تون و هوا در بدن اش الزم ورزش و تحرک هم برای هضم را

است. باید تا می تواند شنا کند و هوای تازه تنفس کند و بادن تاود را باه حرکات انادازد و در 

 ”مقابل از مایعات و میوه و سبزی بیشتر استفاده کند تا دوباره روبه راه شود.

م و سالمت شد و اندامی ورزیده و قوی پیادا و اگر توب شد و مثل روز اول سال” شیوانا پرسید: 

 ”کرد، آیا باید دوباره به سراغ همان شیوه غذایی چا، کننده و پرچرب برود؟

البته که نه! او باید تا می تواند از حالت بیماری فاصله بگیرد. در واقع ” دوست پرتور شیوانا گفت:

ب و چاا، کنناده را مصارف کارد و نقطه شروع بیماری او زمانی بوده است که اولین لقمه پرچر



  

 

اولین الیه های چربی بر بدنش نمایان شد. او باید با سرعت و شتاب و وسوات هر چه تمام تار از 

 ”این نقطه آغاز بیماری فاصله بگیرد.

و امااا ” شاایوانا تبساامی کاارد و گفاات:

راجع به تود تاو ! باه مان بگاو آیاا از 

نقطه شروع بیماری عبور کارده ای یاا 

 ”تیر!؟

دوست پرتور شیوانا از تجالت سارش 

را پائین انداتت و هیچ نگفات. شایوانا 

بیماار ” دستی به شانه اش زد و گفات:

کسی نیست که قلبش به دلیل فشار زیاد از کار افتاده باشد و یاا بخشای از بادن اش باه تااطر 

ی شاروع مای درست استفاده نشدن و آسیب دیدن از کار افتاده باشد. بلکه بیماری دقیقا از زماان

شود که از بخشی از بدن درست استفاده نشود و آن قسمت تحت فشار بیش از حد طبیعی قارار 

گیرد. کسی که شکمی چا، و برآمده دارد شاید دردی در بدن تود به ظاهر نداشته باشد ، اما در 

واقع نقطه آغاز بیماری را رد کرده و در حال پیشروی به سمت نقطاه بحرانای اسات. پاس ایان 

شخص با وجود اینکه دردی فعال در بدن ندارد اما بیمار است و باید به سرعت درمان شود. نبایاد 

نسبت به غیر عادی شدن شکل ظاهر و کارکرد ناقص عضوی از بدن بی اعتنا شد و اجازه داد تاا 

فرصت از دست برود و بیماری به شکلی غیر قابل جبران تودنمایی کند. بایاد مواظاب باود کاه 

 ”از نقطه آغاز بیماری عبور نکرد!هرگز 

 تا االن هرگز تصاور نمای کاردم بیماار هساتم! قاول ” دوست پرتور شیوانا تبسمی کرد و گفت:

 ”دهم به سرعت تودم را درمان کنم!می

 

 



  

 

 

 مراحل فرآيند مديريت استراتژيک
 

 را بطور تالصه در پنج گاام مای تاوان تفسایر کارد کاه فرآیند مدیریت استراتژیکمراحل 

 :عبارتنداز

 تجزیه و تحلیل -گام اول 

 های سازمانیپایه گذاری جهت گیری -گام دوم 

 هدف گذاری -گام سوم 

 تعیین و تدوین استراتژی ها -گام چهارم 

 بستر سازی و اجرای استراتژی ها -گام پنجم 

 کنترل استراتژی ها -گام ششم 

 
 لگام اول در فرآیند مدیریت استراتژیک : تجزیه و تحلی

محی  سازمان در راستای شناسایی عوامل محیطی که بر عملکرد سازمان  عبارت است از مطالعه

تاثیر به سزایی دارند. مدیران هر از چندگاه به منهاور درک بهتار رویادادهای درون ساازمانی و 

های اتخاذ شده با محی  ساازمانی از ساوی برون سازمانی از ی  سو و افزایش تناسب استراتژی

نمایند. محی  سازمانی معموالٌ در سه ساطح عماومی، ر، اقدام به تجزیه و تحلیل محیطی میدیگ

 .شودبندی میعملیاتی و درونی دسته

 گام دوم در فرآیند مدیریت استراتژیک : پایه گذاري جهت گیري هاي سازماني

 باه منزلاه« های ساازمانیارزش»، «چشم انداز سازمانی»، «ماموریت سازمانی»سه عنصر اساسی

هاای ساازمانی گیریجهتعناصر سازمانی بوده و بیانگر ماهیات، چگاونگی و نحوه اتصال دهنده

 .هستند



  

 

 گام سوم در فرآیند مدیریت استراتژیک : هدف گذاري

)تعادل رشد و تکامل از طریاق ارتبااط  اهداف سازمانی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت باز

هاای یا  هاا، فراینادها و تروجیکناد. ورودیها حرکت مایدائم با محی  تارج( در جهت آن

کنناد. اهاداف ساازمانی مناساب مانعکس سازمان همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می

شاوند. مأموریت سازمان منتج مای منهور ی  سازمان هستند. به عبارت دیگر مستقیما از کننده

 .این دارای اهداف تاصی هستند بنابرها برای منهورهای متفاوتی وجود دارند و سازمان

 هاگام چهارم در فرآیند مدیریت استراتژیک : تعیین و تدوین استراتژي

تعیین استراتژی عبارتست از فرآیند تعیین زمینه های عملکرد مناسب جهت دستیابی به اهداف 

های محیطی بایست تحلیلها میسازمانی در راستای مأموریت سازمان. به عبارت دیگر استراتژی

را منعکس کرده و منتج به رسیدن به مأموریت و اهداف سازمانی شوند. روشها و مدلهای تعیاین 

استراتژی به تبع مدیریت استراتژی ، ازی  تکنی  و دستورالعمل تاص پیروی نکارده، هریا  

 .حاوی ی  مفهوم و ی  بینش هستند

 اجراي استراتژي هاگام پنجم در فرآیند مدیریت استراتژیک : بستر سازي و 
شاود. اماا بساترهای اجارا گذاشاته مای های تدوین شده را باه مرحلاهدر این مرحله استراتژی

 .فایده استشده عمالً بی ریزیاند، بدون ی  اجرای منهم و برنامهکارآمدی که مدیران بنا نهاده

 :ها به چهار مهارت بنیادین نیاز استجهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی

 مهارت تعامل • 

 مهارت تخصیص  •

 مهارت نهارت • 

 های سازماندهمهارت • 

 هاگام ششم در فرآیند مدیریت استراتژیک : کنترل استراتژي

شامل نهارت و ارزیابی فرآیند مدیریت استراتژی  به عنوان ی  کل بوده، نقش تضمین عملکارد 

گذاری جهت تجزیه و تحلیل محیطی، پایه باشد. کنترل تمامی ابعادمناسب این فرایند را دارا می

کنتارل  گیری های سازمانی، تعیین و تدوین استراتژی هاا، اجارای اساتراتژی هاا، حتای نحاوه

 .استراتژی ها را در بر دارد

در رویکرد استراتژی ی  اصل قوی و بدون تغییر وجود دارد و آن تمرکز است. اگار بخاواهیم در 

کاری قوی نخواهیم باود. ایان اصال ناشای از محای  رقاابتی و  کارها قوی باشیم، در هیچ همه

 .این دو عامل است محدودیت است و اصوالً استراتژی زایده
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