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 ریشه های واقعه عاشورا

در ميان اهداف امام حسين عليه السالم از قيام در برابر يزيد كه در البالال  خالانان  ن حتالر  

عليه السالم يافت مى شود، هيچ اشاره ا  به مسائل قبيلاله ا  شدالده اخالت، امالام حسالين علياله 

ر، اصالح ديالن ييالامبر السالم اهداف خود را از قيام، مسائلى همچون امر به معروف و شهى از منك

صلى اهلل عليه و له، عمل به خيره ييالامبر صاللى اهلل علياله و لاله و حتالر  علالى علياله السالالم و 

 .خراشجام قيام در برابر فساد و تباهى مطرح مى كند

 يا واقعه عاشورا، معلول تعارضا  قومى و قبيله ا  و شتيجه خدوشت ييامبر صلى اهلل عليه و له در 

بوده اخت؛ همان گوشه كه يزيد در هنگام ورود اخيران، به اين موضالو   …احد و جنگ ها  بدر و 

باعث قيام امالام حسالين علياله  –در زمان عثمان  –اشاره كرد؟ و يا اشحراف از خنت ابوبكر و عمر 

 السالم شد؟

در ريده يابى حوادث واقعه عاشورا و تحليل  ن، شبايد تنها به شعر  كه يزيد از قول شالاعر بنالى 

خواشد، اختناد كرد؛ بلكه بايد  ن را در بستر  –كه در جاهليت با خزرجيان درگير بودشد  –ندف خ

تارياى خود و با توجه به بررخى اهداف قيام، از زبان امام عليه السالم و شيز اشگيزه ها  رويارويى 

 .يزيد با  ن تحليل كرد

مبر صلى اهلل عليه و لاله و مدالركان در  غاز بايد به اين شكته توجه داشت كه جنگ ها  ميان ييا

قريش را به هيچ وجه شمى توان جنگ ها  قبيله ا  به حساب  ورد؛ زيرا هال  ييالامبر صاللى اهلل 
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اعال  از  –عليه و له و ه  مردم مكه، هر دو از قبيله بزرگ قريش بودشد و در هيچ خالند تالارياى 

  قبيله گالر  اختدالمام شالود، خانى كه از  ن بو –اشعار، گفته ها و شقل حوادث اين جنگ ها 

 .شنيده شدده اخت

اين كه از اين جنگ ها، با عنوان خدوشت ييامبر صلى اهلل عليه و له ياد كني ، به هيچ وجه از شظر 

تارياى صحيح شيست؛ زيرا اگر تقابل مدركان قريش با ييامبر صاللى اهلل علياله و لاله را در تالاري  

يان بودشد كه با قساو  تمام، در مقابل ييامبر صلى بررخى كني ، مداهده مى كني  كه اين قريد

اهلل عليه و له ايستادشد و با شكنجه يالاران  ن حتالر  و باله شالهاد  رخالاشدن شاااليت هالايى 

همچون ياخر و خميه و تحت فدار قرار دادن ييامبر صلى اهلل عليه و له در شعب ابى طالب و شيز 

 .درجه خود رخاشيدشداقدام به قتل  ن حتر ، خدوشت را به باالترين 

كدته شدن تعداد  از بزرگان قريش و به ويژه خويدان شزديك معاويه و يزيد در جنگ ها  بدر 

و احد، طبق قواشين جنگ صور  گرفت؛ زيرا  شان به ميدان  مده، مبارز طلبيدشد و باالخره مبارز 

تن در جنالگ، باله مسلماشى همچون حتر  على عليه السالم يا بايد بكدد و يا كدته شود و كد

 .هيچ عنوان، خدوشت محسوب شمى شود

عالوه بر اين، اگر شگاهى به برخورد ييامبر صلى اهلل عليه و له با قريداليان و باله ويالژه بنالى امياله 

بيفكني ،  ن را خر تا خر عطوفت و مهرباشى و گذشت و بزرگوار  مالى بينالي  تالا  ن جالا كاله در 

له به شد  در مقابل خعد، صحابى بزرگوار خالود كاله  ن هنگام فتح مكه، ييامبر صلى اهلل عليه و 

يالوم الرحماله؛ »روز را روز جنگ و خدوشت معرفى مى كرد، ايستادگى كرد و  ن روز را به عنوان 

، معرفى كرد و در هنگام فتح مكه، خاشه ابوخفيان، دشمن ديالرين خالود را «روز رحمت و عطوفت

يعنالى  زاد « طلقالا»مه مكيان را باديد و  شها را خاشه امن معرفى كرد و به دشبال تساير مكه، ه

شدگان شاميد و يس از  ن، در جنگى كه قريديان به همالراه ييامبرصاللى اهلل علياله و لاله شالركت 

كرده بودشد، برا   شان خه  بيدتر  از غناي  قرار داد و خراشجام در خال ها  ياياشى عمر خالود، 

 .شجران برگزيدابوخفيان را به عنوان عامل جمع  ور  صدقا  

يس از وفا  ييامبر صلى اهلل عليه و له شيز خانى از تعارضا  قالومى شمالى بينالي  و ايالن مسال له 

چنان ك  رشگ اخت كه ابوخفيان يس از ماجرا  خقيفه، شزد حتر  على عليه السالم  مالده و از 

و بالرا   حكومت را در دخت گرفتاله، ابالراز گالياله كالرد – از قبيله ضعيف تمي  –اين كه ابوبكر 

خرشگوشى ابوبكر، به حتر  على عليه السالم ييدنهاد همكار  داد كه البته مورد يذيرش حتر  

 .عليه السالم قرار شگرفت

اگر باواهي  شمود  از اين تعارضا  را ببيني ، بايد  ن را در جنگ صفين مداهده مى كردي ؛ در 

م، قاتل خويدان معاويه و معاويه بن حالى كه در اين جنگ كه ميان على بن ابى طالب عليه السال

 .ابوخفيان رو  داد، كوچك ترين اشاره ا  به اين تعارضا  شدده اخت
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فدار يزيد به امام حسين عليه السالم برا  بيعت كردن شيز به هيچ وجه رشالگ و بالو  قبيلاله ا  

اخد( و عبالداهلل  شداشت؛ زيرا كه اين فدار، همزمان از خو  يزيد بر عبداهلل بن زبير )از طايفه بنى

بن عمر )از قبيله بنى عد ( شيز وارد شد و بعدها ابن زبير شيز قيام مسلحاشه ا  عليه يزيد بالر يالا 

 .كرد

همچنين در ميان اهداف امام حسين عليه السالم از قيام در برابر يزيد كه در البال  خالانان  ن 

ا  شدده اخالت، امالام حسالين  حتر  عليه السالم يافت مى شود، هيچ اشاره ا  به مسائل قبيله

عليه السالم اهداف خود را از قيام، مسائلى همچون امر به معروف و شهالى از منكالر، اصالالح ديالن 

ييامبر صلى اهلل عليه و له، عمل به خيره ييامبر صلى اهلل عليه و له و حتر  على عليه السالالم و 

 .خراشجام قيام در برابر فساد و تباهى مطرح مى كند

رجزها  واقعه عاشورا كه از خو  طرفين شبرد خواشده شده شيز هاليچ اشالاره ا  باله  همچنين در

 .تعارضا  قومى شدده اخت

و به جز شعر يزيد، در هيچ مورد  يس از واقعه عاشورا، شالعر يالا خالانى كاله داللالت بالر وجالود 

 .تعارضا  قومى در وقو  شبرد عاشورا را داشته باشد، مداهده شدده اخت

خايفاشه اخت كه اهداف عالى شهتت عاشورا را كه در كلما  امالام حسالين علياله  بنابراين، بسيار

السالم و شيز در گزارش ها  تارياى بيان شده، شاديده گرفته، تنها  ن را با امر  موهوم، همچون 

 .تعارضا  قومى و قبيله ا  تحليل شمايي 

امام حسين عليه السالم در زمان اما خاده لوحاشه اخت كه به دشبال ريده يابى زمينه تارياى قيام 

عثمان باشي ؛ بلكه بايد ريده  ن را در خقيفه جست وجو كني  و اين خان ابن عباس را با جان 

قتل الحسين يوم االثنين؛ امام حسالين علياله السالالم در روز دوشالنبه »و دل باور كني  كه گفت: 

ت و خقيفه تدكيل شد؛ زيالرا كاله ؛ دوشنبه ا  كه ييامبر صلى اهلل عليه و له وفا  ياف«كدته شد

 ن زمان، اشحراف از خنت رخول خدا صلى اهلل عليه و له و دختورا   ن حتالر  صاللى اهلل علياله 

و له، همچون تمسك به قر ن و عتر  )ثقلين( و خفارش به واليالت حتالر  علالى علياله السالالم 

 .هويدا گدت

يديد  مدن حادثه عاشالورا قائالل اگر برا  شاص معاويه و شيز خاشدان بنى اميه، شقش محور  در 

باشي ، بايد بداشي  كه شقطه  غازين قدر  گرفتن اينان، شه در زمان عثمان، بلكه در زمالان ابالوبكر 

بود؛ زيرا يس از  ن كه چند روز بعد از رحلت ييالامبر صاللى اهلل علياله و لاله، ابوخالفيان از شجالران 

فتنه اشگيز  علياله حكومالت ابالوبكر بازگدت و جرياشا  خياخى خالفت را مداهده كرد، در صدد 

بر مد و در اين راه، قاد اختفاده ابزار  از حتر  على عليه السالم را داشت و  ن حتر  علياله 

السالم دخت رد بر خينه او زد؛ اما همين فعاليت كافى بود تا حكومت، يالى باله خطالر ابوخالفيان 

 .برده، برا  همراهى او تدابير  بينديدد



 الکترود یزد ماهنامه
 

4 
 149سال پانزدهم/ شماره     

 95 مهر     

 

 

خه  عظيمى از صدقا  شجران به او بود و در دومين گام، فرزشد او يزيالد را  اولين تدبير، باديدن

فرماشده خپاه بزرگ شام كردشد؛ در حالى كه اصحاب بزرگى همچون عمار، مقداد، خلمان، طلحه، 

يس از در گذشت يزيد، از خو   .را در مدينه بيكار شگه داشته بودشد …زبير، خعد بن ابى وقاص و 

ويه به فرماشدهى خپاه شام مناوب شد و در حالى كه عمر اشوا  خات گير  ها عمر، برادرش معا

را شسبت به فرماشداراشش اعمال مى كرد، از خطاها  بزرگ او درمى گذشت و همالين معاوياله در 

زمان عمر موفق شد كه در شام برا  خود حكومتى شاهاشه بريا كند و با توجيهاتى واهى، از خد  

 .خليفه در امان بماشد

بله، شمى توان اشكار كرد كه در زمان عثمان كه بنى اميه بالر هماله اركالان حكومالت مسالل  شالده 

با ييش  مدن ماجرا  شورش مردم عليه  .بودشد، معاويه شيز به صور  حاكمى مطلق در مده بوده

عثمان، و  به اين شتيجه رخيد كه در صور  كدته شدن عثمان، مى تواشد بهترين بهره بالردار  

از قتل او بكند؛ از اين رو، در ارخال خپاه درخواختى از خو  عثمان، خهل اشگار  كالرد تالا ها را 

 . ن هنگام كه عثمان كدته شد

يس از قتل عثمان، معاويه به عنوان خون خواهى عثمان در مقابل حتر  على عليه السالم قالرار 

و ييالروز  معاوياله در گرفت و با او به جنگ يرداخت و يس از شهاد  حتر  على عليه السالم، 

مقابل امام حسن عليه السالم، او به صور  حاك  تمالامى مساللماشان در  مالد و حكومالت خالود را 

چنان تثبيت شده ديد كه بر خالف خنت ييامبر صلى اهلل عليه و له و همه خلفا  ييدين به فكر 

م امالام حسالين جاشدين كردن فرزشد فاخق، فاجر و بى تجربه خود )يزيد( بر مد كه او عامالل قيالا

 .عليه السالم گدت

شبايد از شظر دور داشت كه اگر معاويه قبل از عثمان در شام ريده شدواشيده بالود و شمالى تواشسالت 

مدروعيت حكومت خود را از عمر كسب كند، به هيچ وجه شمى تواشست در مقابل حتالر  علالى 

خو  عثمالان باله فرماشالدار   عليه السالم قد عل  كند؛ چناشچه ديگر افراد خاشدان بنى اميه كه از

اختان ها  ماتلف گماشته شده بودشد، شتواشستند در هنگام عزل به وخيله حتالر  علالى علياله 

 .السالم، در مقابل و  مقاومت كنند
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 روز جهانی استاندارد

 اکتبر(؛ روز جهانی استاندارد 14مهر ) 23

ر برای خالالمت مالردم ، ضالمن مؤخسه اختاشدارد در صور  كدف كاالهای غير اختاشدارد و زياشبا

اعالم جرم عليه توليد كنندگان  ن كاالها و تقاضای مجازا  برای متالفالان از مراجالع قتالاي  ، 

فر ورده های غير اختاشدارد را از مراكز توليد، توزيع و فروش جمع  وری و از ورود  شهالا باله بالازار 

 .جلوگيری بعمل م   ورد

 نامگذاری روز جهانی استاندارد

در شدسالت رسخالای  1947ه تدكيل خازمان بين الملل  اختاشدارد در چهارده  اكتبر خال اشديد

مؤخسه های اختاشدارد بيست و ينج كدور در لندن شكل گرفت. مقر ايالن خالازمان در وشالو مال  

مهالر باله شالام روز جهالاش  اخالتاشدارد تعيالين و  22، چهارده  اكتبر برابالر بالا 1970باشد. از خال 

 .شامگذاری شد

 یف استانداردتعر 

اختاشدارد و اختاشدارد كردن، از يايه های عل  و فن  وری اخت كه در ييدرفت صالنعت و اقتاالاد 

شقد  بسزا دارد. اختاشدارد عبار  اخت از: شظم  مبتن  بر شتايج ثابت علوم، فنون و تجربه هالای 

  رويه، افزايش بدری كه به صور  قواعد، مقررا  و شظام هاي  به منظور ايجاد هماهنگ  و وحد

ميزان تفاه ، تسهيل ارتباطا ، توخعه صنعت، صرفه جوي  در اقتاالاد ملال  و حفالال خالالمت و 

 .ايمن  عموم  به كار رود
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 تاریخچه استاندارد در ایران 
شمسال ، تدالكيال   1304  هالا در خالالدر ايران برای اولين بار با تاويب قاشون اوزان و مقياس

سالتقل اخالتاشدارد و تحقيقالا  صالنعت  كدالور تشييالر شالكل داد، خازماش  كه بعداً به مؤخساله م

به لحاظ اهميت يافتن شظار  بالر ويالالژگيها و كيفيالت  1332و  1324ريزی شد. در خالهای يايه

های تكامل يافته در موخساله باله صالور  يالك اداره در وزار   كاالهای صادرات  و واردات  هسته

ها و مس وليت« تاخيس مؤخسه اختاشدارد ايران»شون بازرگاش  شكل گرفت و در ادامه با تاويب قا

های مستقل در قالب هدفهای مل  تعيين و موخسه به صور  خاختاری مستقل شالرو  چارچوب

 .به فعاليت كرد

تحقق يافت و باله تالدريج بالا  1343در خال  ISO الملل  اختاشداردعتويت ايران در خازمان بين 

 140  و فرع  و عتويت فعال و به عنوان عتو شاظر در كميته فن  اصل 106عتويت در بيش از 

و  ISO/TCI134 هالای فنال كميته فن  اصل  و فرعال  و يالذيرش مسال وليت دبيرخاشاله كميتاله 

ISO/TC217 و ISO/TC91فعاليتهای  ن، توخعه يافته اخت ،. 

 
 تحقق يافت 1343در خال  ISO الملل  اختاشداردعتويت ايران در خازمان بين

 ستاندارداهمیت ا 
بسياری چنين م  يندارشد كه اختاشدارد فق  برای حفال منافع مارف كننده اخت. البته اين شظر 

درخت  اخت و اختاشدارد به شيازهای فردی و اقتاادی مارف كنندگان توجه دارد، ول  اختواری 

ل از شظام صنعت و فن  وری شيز از اهداف اختاشدارد به شمار م   يد. م  توان گفالت خالود حاصال

 .رعايت اختاشدارد، برای توليدكنندگان بيش از مارف كنندگان اخت

با اجرای قواشين و مقررا  اختاشدارد، شقده ها و طرح های مربوط به توليد محاوال  بالر اخالاس  

شظام دقيق بازياب  خريع، طبقه بندی و بايگاش  م  شود؛ همكاری ميان واحدهای گوشالاگون هالر 
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ييدبرد فر يند توليد ميسر م  گردد؛ تفالاه  كاركنالان در مسالائل فنال   خازمان يا كارخاشه برای

تحقق م  يذيرد و خراشجام با توليد كاالی كيفيت دار و بسالته بنالدی مطلالوب، رضالايت ماالرف 

كنندگان شيز جلب م  شود. به اين ترتيب، اختاشدارد، شالوده اختواری را برای ييدبرد و توخالعه 

 .صنعت و اقتااد فراه  م  خازد

 استاندارد، حقوق مصرف کننده
هميده مردم شيازمند خدما  همديگر بوده اشد. از اين رو، شياز باله كاالهالای ماالرف  و خالدما ، 

شيازی ضروری اخت كه هر گوشه اختالل در توليد و توزيالع  ن، مال  تواشالد جامعاله را باله چالالش 

 .رف كننده كندبكداشد و افزون بر زيان های مادی، زيان های معنوی را شيز متوجه ما

ب  گمان، عدالت اجتماع  و حفال حقوق اوليه شهروشدان ايجاب مال  كنالد بالرای جلالوگيری از  

رخداد چنين حوادث و معتالت ، تدابيری اشديديده شود. شاستين گالام، وضالع قالواشين مناخالب 

 اخت كه اوالً شظام توليد، توزيع و مارف را خامان بادد و از وقو  خسار  های مادی و معنالوی

به دليل رعايت شكردن حقوق مارف كننده، جلوگيری كند. ثاشيالا در صالور  رد دادن خسالار ، 

مرجع  وجود داشته باشد كه با  خان ترين و خريع ترين روش، بتوان برای جبران خسار  وارده 

به مارف كننده و مجازا  مؤثر متالف اقدام كرد. در جمهوری اخالم  ايران، مؤخسه اختاشدارد 

 .ا  صنعت  ايران، اين وظيفه مه  را بر عهده داردو تحقيق

 استاندارد، در خدمت امنیت مصرف کنندگان 
اختفاده از لوازم خاشگ  غيراختاشدارد، همه خاله تلفا  جاش  و خسار  های مال  چد  گيری به 

بار م   ورد و خبب يديد  مدن مدكالت  م  شود. برای مثال، ترمي  يوخت چهره ای كه بر اثالر 

عوامل  ماشند اتاال خي  های برق و اشفجار وخايل غيراختاشدارد خاشگ  به شالد   خاليب ديالده 

اخت، به صرف زمان طوالش  و هزينه های كالن شياز دارد. همچنين خسار  های شاش  از توزيالع 

گسترده يك فر ورده غذاي  غيربهداشت  در جامعه، فق  با يول جبران شم  شود؛ زيرا  ثار زيالان 

اش  از به خطر افتادن خالمت عموم ، بسيار فراتر و مه  تر از خسار  های مادی شاشال  از بار ش

 .عرضه اين كاالخت

حال اگر  ثار زيان بار شاش  از اختفاده از وخايل و ماشين  ال  غيراختاشدارد را باله كارگالاه هالا و  

يدالتر شمايالان كارخاشه های كوچك و بزرگ صنعت  و توليدی گسترش دهي ، عمق اين فاجعاله ب

م  شود. به گفته كارشناخان، در جهان يرشتاب امروز، در قبال متنو  شالدن وخالايل توليالدی و 

اختفاده گسترده از شيروهای برق، گاز و ديگالر مالواد اشالروی زا، تالدابيری اتاالا  شالده اخالت كاله 

شين و خطرهای شاش  از بهره گيری از اين اشروی ها، به حداقل برخد. ايالن تالدابير در تالدوين قالوا

مقررا  اختاشدارد مل  و بين الملل ، به صور  امری ضروری برای حفالال خالالمت مالردم جهالان 

 .در مده اخت
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 مدیریت كيفيت جامع به عنوان فلسفه مدیریتی برتر

 چكيده

ارتقای كيفيت از اشتااب فلسفه مديريت  شرو  م  شود. در خفر ب  يايان ارتقای كيفيت شقطاله 

ای كيفيت در يك خازمان اشتااب  گاهاشه يك فلسفه مديريت  اخت. در شرو  برای تالشهای ارتق

گيالرد و اين مقاله مديريت كيفيت جامع به عنوان يك فلسالفه مالديريت  مالورد بررخال  قالرار م 

 .شوشداركان، فرضها، اصول، عناصر خاختاری و روش اجرای مديريت كيفيت جامع تدريح م 

 فلسفه مدیریتی -1

شود. در خفر ب  يايان ارتقای كيفيالت، شقطاله تااب فلسفه مديريت  شرو  م ارتقای كيفيت از اش

شرو  برای تالشهای ارتقای كيفيت در يك خازمان اشتااب  گاهاشه يك فلسالفه مالديريت  اخالت. 

ای را برای جهت دادن به های مديريت  رايج، فلسفهابتدا بايد مديران ارشد خازمان از ميان فلسفه

تواشد اشالروی ود اشتااب شمايند. فق  اشتااب  گاهاشه درخت و توام با باور م های خازمان ختالش

گيری جديد خازمان  زاد شمايد. بايد توجه كرد كاله اشتاالاب درخالت اگالر چاله الزم را برای جهت

بسيار حايز اهميت اخت، ول  اگر قرار اخت فلسفه مديريت  اشتااب شده موجب تحالول اخاخال  

باشد. بدين معنال  كاله مالديران ارشالد حيح  ن كمتر از اجرای  ن شم در خازمان گردد اجرای ص

ممكن اخت بر اخاس تجربيا  ديگران به اثرباد  يك فلسفه مديريت  ايمان بياورشد ول  كس  

تواشد برای اجرای  ن فلسفه در خازماشهای ماتلف شساه واحد بپيچد. بايد در هر خازمان بالا شم 

رين روش اجراي  را ييدا كرد. ممكالن اخالت بالرای اجالرای يالك تتوجه به شراي  موجود، مناخب

  .فلسفه واحد در خازماشهای ماتلف روشهای متفاوت  اشتااب گردد

 کدام فلسفه مدیریتی ارجح است؟ -2

برای اشتااب فلسفه مديريت  مناخب بايد معيارهاي  ارايه داد تا در يرتالوی  شهالا بتالوان اشتاالاب 

شود. بديه  اخت كه معيارهالای اراياله دادی از اين معيارها ارايه م تری داشت. در زير تع گاهاشه

 .توان معيارهای ديگری را شيز اضافه شمودشده در زير فهرخت كامل  شبوده و م 

  معيار اول برای اشتااب يالك فلسالفه مالديريت  ارجالح ايالن اخالت كاله فلسالفه اشتاالاب  بتواشالد

گيری وجودی يك خازمان و فلسالفه شالكل محوری، كيفيت و ارتقای مستمر را در فلسفهمدتری

گيری ، جهت«چرا هست ؟» ن ادغام كند. به عبار  ديگر فلسفه اشتااب شده بايد بتواشد از شقطه 

  .خازمان را مداص كند

   دومين معيار اشتااب عبار  اخت از اين كاله فلسالفه مالديريت  اشتاالاب شالده و عناصالر اصالل

قابل درک باشد. بدين معنال  كاله درک  ن متالاثر از تدكيل دهنده  ن خاده، شفاف و برای همه 

موقعيت خازماش  داشش مديريت  و فن  يا حت  خواد افراد شباشد، هر كس هر كجالا قالرار گرفتاله 
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گيری اخت  ن را به خوب  درک كند و بتواشد بر اخاس درک درخت  ن شقالش خالود را در جهالت

  .خازمان ايفا شمايد

  مديريت  مناخب عبار  اخت از ايالن كاله فلسالفه اشتاالاب معيار خوم برای اشتااب يك فلسفه

جهالت شده بتواشد همه اجزا و عناصر يك خازمان را به عنوان يك خيست  با هال  هماهنالگ و ه 

تواشالد گيری دهد. بديه  اخت تنها شگالاه خيسالتميك و فراينالدی م شمايد و به تعامل  شها جهت

محوری و ارتقالای مسالتمر   چالون مدالتریهمه اعتای عناصر و منابع خازمان را حول ارزشالهاي

دار كنالد و افالراد و ای كاله كليالت يالك خالازمان را خدشالهجهت شمايد. هر فلسالفههماهنگ و ه 

  .شگری مبتال كند، خازمان را از حياط خاق  خواهد كردواحدهای خازماش  را به جزء

 د فتاهای خال  بين معيار چهارم عبار  اخت از اين كه فلسفه مديريت  اشتااب شده بايد بتواش

ير كند. به عبار  ديگر  اشد راشمودار خازماش  را كه به حريمهای مقدس و شفو  شايذير تبديل شده

اشالد خروج از اين فتاها و حريمها كه بنا به ضرور  خازماشده  دروش  يك خازمان به وجود  مده

 .ع  كنار ه  قرار دهدرا شه تنها الزم بلكه واجب بداشد و افراد و واحدها را به طور طبي

  تبديل « يادگيری»معيار ينج  اين كه هر فلسفه مديريت  كه بتواشد جو خازماش  را به يك جو

كند ارجح اخت. در اينجا شيز بايد يك بستر طبيع  برای يادگيری وجود داشته باشد. بايد فلسفه 

  .جاد شمايدمديريت  يك ميل طبيع ، اشگيزه دروش  و شوق خازماش  برای يادگيری اي

  قدر  « اعمال زور»معيار شد  برای اشتااب فلسفه مديريت  مناخب اين اخت كه بتواشد بدون

گيری، اقدام و تأثيرگذاری را از راس خازمان به قاعده  ن منتقل شمايد. به عبار  ديگر باز تامي 

د را در را در خازمان توزيع شمايالد. در ايالن صالور  هالر كالس خالو« رهبری»ه  به طور طبيع ، 

  .داشدگيری خازمان و بقا و خود و زيان  ن خهي  م هدايت و جهت

 اخالتراتژيك»ای ارجح اخت كه برای ارتقای عملكرد خازمان يالك ديالدگاه معيار هفت  فلسفه »

ها، باورها، طرز فكرها و ارزشها در خازماشها از يك طالرف داشته باشد. وجود رخوبا  ضاي  خنت

ودن محي  بيرون خالازماشها از طالرف ديگالر، مالا را محتالاج يالك فلسالفه ها و خيال بو ييچيدگ 

كند كه برای قرار دادن خازمان در يك موقعيالت برتالر، يالك ديالدگاه اخالتراتژ يك و مديريت  م 

  .كندبلندمد  را ترغيب و تدويق م 

 ب ای ارجح خواهد بود كه اتكا به اعداد و ارقالام و خالنجش را ترغيالمعيار هدت  باالخره فلسفه

دار باشالد، بايالد خالازمان بالرای عالوه بر اين كه حركت خازمان بايد جهالت كند. با اين ديدگاهم 

شدان دادن هر شو  تشيير، اثبا  هر شو  ارتقای عملكرد و برداشتن هر گام در راختای ياخاگوي  

 «تالار و يالود»ها خنجش اشجام دهد. به عبار  ديگالر خالنجش بايالد به شيازها و اشتظارا  مدتری

  .های ارتقا را تدكيل دهدتالش
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 مدیریت جامع کیفیت، فلسفه برتر  -3
مديريت جامع كيفيالت  .شودهای باال را شامل م به اعتقاد ما مديريت جامع كيفيت همه ويژگ 

با داشتن اركان فلسف  و اصول خاده و قابل درک و فراه  شمودن يك بستر طبيع  برای تالشالها 

خه ركن مه  فلسفه مديريت جامع كيفيالت يعنال   .روی مديران باشد شايد تنها گزينه در ييش

محوری، فرايندگراي  و ارتقای مستمر ه  در راس يك خازمان و ه  در قاعالده  ن قابالل مدتری

مديران ارشد خازمان از تحليل فلسفه وجودی خالازمان، دورشمالا و رخالالت  ن  .درک و اجرا اخت

در راختای تحقق رخالت خازمان و ياخاگوي  به شيازها و  كنند وفرايندهای كليدی را تعيين م 

را بالرای ارتقالای عملكالرد « صالاحبان فراينالدها»ها، همه افراد خالازماش  يعنال  اشتظارا  مدتری

شمايد. كاركنان شيز از قاعالده خالازمان بالا ارتقالای عملكالرد فراينالدهای فرايندها  ماده و بسيج م 

و از « باال به يايين»شوشد. بر يند دو حركت از همراه م  كليدی با مديران ارشد خازمان همگام و

تداوم اين دو  .دار در خازمان خواهد بودموجب دگرگوش  و تحول اخاخ  و جهت« يايين به باال»

حركت و حمايت  ن دو از ه  به شهادينه شدن مديريت جامع كيفيت خواهد اشجاميد. اشتاالاب و 

ها و ابالزار ارتقالاء از جملاله روشالها و ابالزار  مالاری معنال  ای اخت كه به روشاجرای چنين فلسفه

 .باددم 

« حل مدالكل»اشد بدون معرف  يك فلسفه مديريت  از روشها و ابزار برای كساش  كه تالش كرده 

شالوشد. خالازماشها اشد موجب تشييالرا  دايمال  اختفاده شمايند، هرگز شتواشسته« ارتقای كيفيت»يا 

اشد كه بالر خرشوشالت  شهالا ينه كاربرد روشها و ابزارهای ماتلف بودهشاهد دهها خال تجربه در زم

ها قبل از هر چيزی محتاج يك فلسفه مالديريت  مناخالب خازمان .اشدتأثيرا  اختراتژيك شداشته

  .باشدم 

شود: مديريت جامع كيفيت فرايندی اخت متمركز بالر مديريت جامع كيفيت اين گوشه تعريف م 

محور، مبتن  بر حقايق، متك  بر تيمها كاله بالرای دخالتياب  باله اهالداف ها، كيفيت روی مدتری

اختراتژيك خازمان از طريق ارتقای مسالتمر فراينالدها، توخال  مالديريت ارشالد خالازمان رهبالری 

  .شودم 

 ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت  -4

 ی وجالود دارد دادداد، روشد و برونبيني  كه در  ن درونخازمان را فرايندی م  :فرایندگرایی

بندی عمالودی و خلسالله گيرد. تقسالي كه همه افراد به صور  افق  در مراحل  از فرايند قرار م 

  .دادی دارد همه در  ن خهي  هستندمراتب  وجود شدارد، اگر فرايند برون

 كنند و  شها كه شتيجه فراينالد را كسالب افرادی كه روی فرايند كار م تمام   :محوریمشتری

در واقع همكار و شريك هستند و بايد كار كنند. اگر چنين شگرشال  در خالازمان حالاك  كنند م 

شود، مدالتری صالاحب حالق و احتالرام ای ايجاد م های خازمان جايگاه ويژهگردد، برای مدتری
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گردد. در اين گوشه خازماشها خالمت جريان كار و خالمت فرايندها و وابسته به مدتری و اظهار م 

  .شظر اوخت

 با تمركالز بالر ارتقالای عملكالرد فراينالدها و  :تقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستمهاار

شود فرايندها و خيستمها به طالور دايال  در جهالت خيستمها و تواشمند خازی كاركنان، تالش م 

  .ها بهبود يابندياخ  به شيازها و اشتظارا  مدتری

 فرضها و اصول مدیریت جامع کیفیت  -5

يفيت بر روی تعدادی فرضها و اصول اختوار اخت كه  ن را از خاير رويكردهالای مديريت جامع ك

  :كند. اين فرضها و اصول عبارتند ازمديريت  متمايز م 

 خازماشها شامل  :باشدفرایندها و سیستمها منشاء بیشتر مشكالت مربوط به کیفیت می

ل همه اجزا و عناصالر خيسالتمها باشند. عملكرد كاركنان تحت تاثير تعامخيستمها و كاركنان م 

اخت. مواد، تجهيزا ، شيروی اشساش ، خياختها، روشهای كاری و باالتر از همه فرهنگ خازماش  كه 

درصد مدكال  را  90گذارد. بر وردی محتاطاشه تبلور ارزشها اخت بر شحوه ارايه خدمت تاثير م 

درصالد مدالكال  را  96)دمينالگ  داشنالددرصد را مربوط به كاركنان م  10شاش  از خيستمها و 

داشسالت(. كسالب ديالدگاه درصالد  شهالا را شاشال  از كاركنالان م  4مربوط باله خيسالتمها و فقال  

كند تا بتواشي  مدكال  مربوط به خيست  را از مدالكال  مربالوط باله خيستميك به ما كمك م 

ت بالدون كاركنان افتراق دهي . اگر عملكرد فرايندها و خيستمها درخت باشد، محاول يالا خالدم

 .شقض خواهد بود

 شها، ارتقای واقع  عملكرد يك خازمان با درک كامل عملكرد فرايندها و خيست  و اصالح دايم  

يالذير اخالت. ممكالن اخالت بر مبنای اطالعا  توليد شده توخ  خود فرايندها و خيستمها امكان

بديه  اخالت كاله  ای كاركنان چه شقد  در ارتقای كيفيت دارد.خوال شود كه صالحيتهای حرفه

ای كاركنان حايز اهميت اخت ول  ارزياب  عملكرد  شان بايد جزي  از عملكالرد صالحيتهای حرفه

فرايندها و خيستمها باشد تا تاثير مثبت داشته باشد، زيالرا بالدون توجاله باله كالار ي  فراينالدها و 

اخالت، اگالر توان عملكرد كاركنان را ارزياب  كالرد. ريداله مدالكال  در خيسالتمها خيستمها شم 

 .خيستمها درخت عمل كنند عملكرد كاركنان بهبود خواهد يافت

 ارتقای كيفيت جرياش  اخالت كاله  غالاز دارد  :ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد

ها ياخال  ول  يايان شدارد. از يك طرف خازماشها بايد به شيازها و اشتظارا  در حال تشييالر مدالتری

و يويالا هسالتند، بنالابراين ی فرايندها و خيسالتمها در تعامالل دايمال  بگويند و از طرف ديگر اجرا

 .توان فرصتهاي  را برای ارتقای فرايندها و خيستمها ييدا كردهمواره م 

 بايد محور همه تالشها و اقالداما  يالك خالازمان  :کننده نهایی کیفیت استمشتری تعیین

های باشد. در ايالن صالور  مدالتری ياخاگوي  به شيازها و اشتظارا  مدتريهای داخل  و خارج 
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داخل  )كاركنان و مديران( عاليق و خالقيتها و اختعدادهای خالود را در مسالير ارتقالای عملكالرد 

گيرشد. از طرف ديگر گدوده شالدن فرايندها و خيستمها و يافتن راههای بهتر و موثرتر به كار م 

شالود. هالر كالاری منجالر م  های خارج  به ارتقای مستمر كيفيت خدما باب گفتگو با مدتری

ها )داخل  و خارج ( اگر چه ممكن اخالت از شظالر بدون در شظر گرفتن شيازها و اشتظارا  مدتری

 .باشدمديران كاری مفيد و بدون شقض باشد ول  در واقع فاقد ارزش م 

 بدون تعهد مديران ارشد  :اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد

يران اجراي ، اتفاق  شاواهد افتاد يا اگر اتفاق افتاد دوام ييدا شاواهد كرد. بايد مالديران و همه مد

شاااً مس وليت مديريت جامع كيفيت را به عهده بگيرشد. اولين چيزی كه بايد اتفاق افتالد ايالن 

اخت كه رهبران فكری خازمان از مديريت جالامع كيفيالت درک درخالت و يكسالاش  ييالدا كننالد. 

محيط  به وجود  ورشد كه تشيير و ارتقا در  ن ممكن باشد بدين معن  كه هالر كالس خپس بايد 

هر روز در اشديده ارتقا باشد. ارتقای فرايندها و خيستمها با كار روزاشه كاركنان ادغام شود، يعن  

ارتقا تبديل به يك ارزش شود و جزو عادتها قرار گيرد. فق  در چنين شرايط  اخت كه كاركنان 

كند كه جلالوتر از يابند و خازمان چنان تواشاي  و ظرفيت  ييدا م ل تواشاي  خود دخت م به كما

  .های خود حركت كندشيازها و اشتظارا  مدتری

 اگر چاله كاركنالان خاله   :باشندکارکنان کلید موفقیت اجرای مدیریت جامع کیفیت می

در ارتقای كيفيالت باله عهالده بسيار اشدك  در مدكال  مربوط به كيفيت دارشد ول  شقش بسزاي  

دهنالد. بنالابراين مدالاركت باشد،  شان كارها را اشجام م دارشد. كاركنان خرمايه اصل  خازمان م 

ترين افراد باله فراينالدها در تحليالل  شان در تحقق مديريت كيفيت امری حيات  اخت. اگر شزديك

ند، ارتقالای مسالتمر كيفيالت های مربوط به ارتقای  شها دخالت داشته باشگيریعملكرد و تامي 

تواشد باشد كه م عمل  خواهد شد. مداركت كاركنان حاك  از وجود يك جو مناخب فرهنگ  م 

 .ها بسيج شمايندهمه كاركنان را در راختای ياخاگوي  به شيازها و اشتظارا  مدتری

 يك  ازكار تيم   :اجرای موفق مدیریت جامع کیفیت محتاج کار تیمی و همكاری است 

مدااا  كليدی مداركت اخت و بدون  ن كسب تعهد و جلب مداركت افالراد مدالكل خواهالد 

عالوه بر ترغيب مداركت افراد همالاهنگ  و همكالاری واحالدهای خالازماش  را شيالز  بود. كار تيم 

خازد. با اختقرار تيمهای ارتقاء روی فرايندها خد بين واحدهای توليد يا ارايه خدمت از ممكن م 

به تدريج از ارتفالا   گيرد وشود و كارها خريعتر اشجام م د، ارتباط بين  شها تسهيل م روبين م 

گيری و اقالدام از راس هالرم باله قدر  تامي  شود و شهايتاًهرم خلسله مراتب  خازمان كاخته م 

   .شودقاعده  ن منتقل م 

 يالت باله خنجش و ارتقای كيف :باشدمدیریت جامع کیفیت متكی بر سنجش عملكرد می

باشالند. بنالابراين ارتقالای كيفيالت بالدون اشد و هر يك از  شها، يالك روی خالكه م ه  گره خورده
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خنجش معن  شدارد. بايد عملكرد فرايندها به طور مستمر و بر اخاس شداشگرهای كليدی خنجش 

  هر خنجش بايد در راختای ارتقای عملكرد و ياخاگوي  به شيازها و اشتظالارا .و ارتقا داده شوشد

باشالند، های داخل  و خارج  باشد. اگر چه خنجدهای دروش  و بيروشال  مكمالل هال  م مدتری

ها باله درون خالازمان حالايز خنجدهای بيروش  به دليل اشتقال برداشالتها و ديالدگاههای مدالتری

   .اهميت بيدتری اخت

 در خالازماشهای خالنت  بيدالترين  :پیشگیری از بروز نقض کلید دستیابی به کیفیت است

 يالد و شود كه هر روز اينجا و  شجا به وجالود م مديران و كاركنان صرف حل مدكالت  م  وقت

يك عبالار  « مدكال  تمام شدش  شيستند»شود. عبار  كمترين توجه  به ريده مدكال  شم 

رايج در ميان مديران خنت  اخت. در خازماش  كه در  ن مديريت جامع كيفيت يياده شده اخالت 

شالود. كاركنالان بالا   و ييدگيری از  شها در وظايف روزاشه كاركنان ادغام م ای مدكالحل ريده

خدكاشند. خالاده كالردن روشالهای اشجالام كالار اصالح و ارتقای فرايندها خرچدمه مدكال  را م 

  .كنداختاشدارد كردن  شها و كوتاه كردن فرايندها به ييدگيری از بروز مدكال  كمك م 

 ريزی اختراتژيك بر مبنالای برشامه :ریزی استتاج برنامهاجرای مدیریت جامع کیفیت مح

باشالد. كيفيت از ضروريا  اشكار شايذير برای يياده كردن مديريت جامع كيفيالت در خالازماشها م 

ريزی بلندمد  حاك  از  ن اخت كه مديريت برای اختفاده از منابع كامل مالديريت جالامع برشامه

ريزی تعيين فلسالفه وجالودی خالازمان ين قدم برای برشامهكيفيت ثبا  قدم و عزم راخ  دارد. اول

كني ؟( خالواهي  برخالي ؟( و رخالالت خالازمان )چاله مال برای چه هستي ؟(، دور شمالا )كجالا م )

  .باشدريزی اختراتژيك به عهده مديران ارشد خازمان م باشد. وظيفه مه  برشامهم 

 عناصر ساختاری مدیریت جامع کیفیت  -6

  :ری عبارتند ازاه  عناصر خاختا

 بالالرای رهبالالری و حمايالالت از تالشالالهای مالالديريت جالالامع كيفيالالت،  :تعهددد مدددیریت ارشددد

  .خازی و شهادينه كردن  ن در خازمان ضروری اختفرهنگ

 ايجاد يك خاختار مديريت  جداگاشه برای تعيين اولويتهالا و يالايش اجالرای  :ساختار حمایتی

كيفيت يا كميته ارتقای كيفيالت باله عنالوان  مديريت جامع كيفيت ضروری اخت. معموالً شورای

  .شودكننده با مداركت تي  مديريت ارشد ايجاد م يك خاختار حمايت  و تسهيل

 اگر فلسفه مديريت جامع كيفيت به درخالت  درک شالود بايالد در اجالرای  ن  :تیمهای ارتقاء

اش  تدالكيل تيمهای فراباد  با عتويت صاحبان فرايندها از واحدها و بادالهای ماتلالف خالازم

  .شوشد و خنجش، يايش، كنترل و ارتقای عملكرد فرايندهای اصل  و كليدی را به عهده بگيرشد
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 توام با ابزار خالاده و كالاربردی بايد برای ارتقای فرايندها يك روش علم   :روش و ابزار ارتقاء

زار مالورد شظالر وجود داشته باشد و همه مديران و كاركنان شيز در رابطه با اخالتفاده از روش و ابال

  .كندوجود روش و ابزار اختاشدارد و اختفاده از  شها زبان مدترک ايجاد م  . موزش ببينند

 اختفاده از روشها و ابزار  ماری از جمله كنتالرل  مالاری فراينالد، بالرای  :روشها و ابزار آماری

عملكالرد  خنجش، يايش، كنترل و ارتقای عملكرد فرايندها ضروری اخت به عبار  ديگر ارتقالای

  .فرايندها بايد مبتن  بر حقايق باشد

 چون مديريت جامع كيفيت يك رويكرد مديريت  مبتن  بر كاركنان اخت  :مهارتهای انسانی

  .بنابراين بايد مهارتهای الزم برای برقراری ارتباط اشگيزش، حل تتادها و ... وجود داشته باشد

 بالرای  ن كاله شيازهالا و اشتظالارا   :نها به داخل سازماروشی برای انتقال صدای مشتری

 (quality function deployment) های كيف  خالدمت تدالكيل شالود ازها به ويژگ مدتری

  .شوداختفاده م 

 ها گاه  الزم اخت برای ياخاگوي  به شيازهالا و اشتظالارا  مدالتری :مهندسی مجدد فرایند

  .شامندايند م فرايندها از شو طراح  شوشد، اين اقدام را مهندخ  مجدد فر

 برای اجرای مديريت جامع كيفيت وجود يك شظالام ارتبالاط   :نظام ارتباطی موثر و کارآمد

موثر و كار مد ضروری اخت. شظام ارتباط  بايد حالول محالور ياخالاگوي  باله شيازهالا و اشتظالارا  

ال ها )داخل  و خارج ( شكل گيرد. تار و يود همه تالشهای ارتقای كيفيت و رشته اتاالمدتری

مشزها و دلهای كاركنان و مديران شظام ارتباط  اخت. به همين دليل در خازماشهاي  كه مالديريت 

  .شودای داده م العادهشود به كار مدی شظام ارتباط  اهميت فوقجامع كيفيت يياده م 

 وجود شظام تقدير و تدويق موثر و حسالاس شيالز يكال  از خالاختارهای  :نظام تقدیر و تشویق

باشد. اگر چاله خالود فلسالفه فراينالدگرا، ماهيتالاً ز برای اجرای مديريت جامع كيفيت م مورد شيا

كند ول  مديريت شيز برای شدان دادن عالقه و حمايت خود اشگيزش دروش  كاركنان را تقويت م 

ترين روشها را برای تقدير و تدويق از تيمهای ارتقا اشتااب شمايد. هالر بالار تقالدير يالا بايد مناخب

  .دهدمناخب، روح جديدی در كالبد كاركنان م  تدويق

 اجرای مدیریت جامع کیفیت  -7

اجرای مديريت جامع كيفيت بايد تدريج  و ط  مراحل  اشجام گيرد. از زمان تامي  به اجالرای 

بری برای كوتاه كردن هيچ راه ميان .كدد ن تا ادغام كامل با كار روزمره كاركنان خالها طول م 

ماش  وجود شدارد. برای يياده كردن مديريت جامع كيفيت الگوهای اجرايال  ماتلفال  اين فاصله ز

به وجود  مده اخت اما بهترين الگوی اجراي  وجود شدارد. برای اجرای مديريت جامع كيفيالت در 

شود اما بايد توجه كني  كه مرزبنالدی ای ارايه م ايران يك الگوی شش مرحلهجمهوری اخالم  
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بين اين مراحل وجود شدارد و در حين اجرا شيز خازماشهای ماتلف ممكالن اخالت كامالً مداا  

اين مراحل را با خرعتهای متفاو  ط  كنند. شرو  صحيح اجرای مديريت جامع كيفيت و صالبر 

  .باشدو شكيباي  شرط اول موفقيت م 

 اجرایی مدیریت جامع کیفیت  مراحل -7-1

 شود و دربالاره ی بالقوه موجود برای اجرا شناخاي  م هادر اين مرحله تواشاي  :مرحله آگاهی

 يد. در يايان ايالن مرحلاله بايالد مالديريت گيری به عمل م اجرای مديريت جامع كيفيت تامي 

ارشد درک روشن و كامل  از مديريت جامع كيفيت و روشهای جامع كيفيت و روشهای دختياب  

وزشال  مطالعاله مقالاال  و كتابهالاي  دربالاره های  مبه  ن ييدا كند، بدين منظور شركت در دوره

باشد. تدكيل يك تي  كاری متدالكل از مالديران ارشالد بالرای مديريت جامع كيفيت ضروری م 

گيری درباره اجرای مديريت جالامع كيفيالت الزم ارزياب  خازماش  و تهيه ييدنهادی برای تامي 

كيفيت شدان دادشد بايالد باله  اخت. زماش  كه مديران ارشد تعهد خود را به اجرای مديريت جامع

خواال  كاركنان درباره ضرور  تشيير ياخ  دهند. بايد باب بحث و گفتگو در خازمان باز شالود و 

مديريت ارشد با ارايه داليل اشتااب مديريت جامع كيفيت ارشد با ارايه داليل اشتاالاب مالديريت 

را در كاركنان به وجالود  ورشالد.  جامع كيفيت و شتايج مورد اشتظار از اجرای  ن، زمينه يذيرش  ن

باشد، اين مرحله معموالً باليش از يالك بنابراين مرحله  گاه  مرحله ايجاد  مادگ  برای تشير م 

  .كددخال طول م 

 های مالديريت جالامع كيفيالت رياتاله در ايالن مرحلاله ياياله :مرحله کسب دانش و مهارتها

برای ايجالاد  شود.يفيت  موزش داده م شود. بدين معن  كه ابزار و روشهای ارتقای مستمر كم 

شود. اولين عالي  كار تيم  ريزی م جو فرهنگ  مناخب جهت يرداختن به ارتقای كيفيت برشامه

كنالد. كارهالاي  كاله در ايالن شود و باالخره خازمان به خنجش و يايش كيفيت اقدام م ظاهر م 

   :مرحله بايد اشجام گيرد عبارتند از

o   الزم در مديريت از طريق  موزش ابزار و فنالون ارتقالای مسالتمر كيفيالت و ايجاد صالحيتهای

 داشش ارتقا 

o  ،ايجاد صالحيتهای الزم در كاركنان از طريق  شناي  با فلسفه و اصول مديريت جالامع كيفيالت

 برای ارتقای  شها های فرايندها و اهميت كار تيم  ويژگ 

 گ سازگار با ارتقای مستمر کیفیتارزیابی فرهنگ سازمانی به منظور تغییر در فرهن: 

ای تدوين و اجرا گردد كه در خايه  ن جو اعتمالاد و ارتبالاط روشالن بالين بدين منظور بايد برشامه

  .مديران و كاركنان ايجاد شود
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 هالر واحالد بايالد فراينالدهای  :ها و تعیین نیازها و انتظارات آندانمشخص کردن مشتری

خالالپس از طريالالق گفتگالالوی مسالالتقي  يالالا كسالالب  های  شهالالا را تعيالالين كنالالدكليالالدی و مدالالتری

  .ها تعيين كندخوراشدهای منظ  و شيازها و اشتظارا  مدتریيس

 روش كه :انتخاب یک روش ارتقای کیفیت (FOCUS-PDCA)  شودييدنهاد م.  

 های ارتقای کیفیت و آموزش آنانتشكیل تیم  

  ارتقای تعدادی فرایند کلیدی جهت کسب تجربه 

 مديريت جامع كيفيت يك فلسفه مديريت  جامع بلندمد  و  :زی بلندمدتریمرحله برنامه

ريزی بلندمالد  باله عمالل  يالد، در ايالن باشد. برای اختفاده از منافع كامل  ن بايد برشامهيويا م 

  :گيردمرحله كارهای زير اشجام م 

o  يك ارزياب  دروش  كيفيت برای تدايص شقاط قو  و ضعف 

o ازمان تعيين رخالت و دورشمای خ 

o های دختياب  به  شها تعيين اهداف بلندمد  و اختراتژی 

 بايد بالرای تحقالق ايالن مرحلاله از مراحالل اجرايال  فرهنالگ  :تدوین شیوه ارزشیابی برنامه

خازماش  با ارزشهای اخاخ  مديريت جامع كيفيت خازگار باشد. وجود جو اعتمالاد، تفكالر قالدر  

و بهبالود عملكالرد ی فرايندها، اعتماد به كار تيمال  باديدن به كاركنان و مداركت  شان در ارتقا

فرايندها و به طور كل  باور فلسفه مديريت جامع كيفيت و منافع دراز مد   ن از شراي  اخاخ  

شوشد، بنابراين مرحلاله دوم يعنال  مرحلاله كسالب داشالش و ريزی اختراتژيك تلق  م برای برشامه

   .  برای ورود به اين مرحله فراه  گردديابد كه جميع شرايمهار  تا زماش  ادامه م 

 در اين مرحله همه بادها و واحدهای خازماش  بر اخاس برشامه  :ریزی تفصیلیمرحله برنامه

كنند. در اين مرحله بادها و واحدها بايد كارهای زيالر های يك خاله تدوين م بلندمد ، برشامه

  :را اشجام دهند

o دفرايندهای اخاخ  خود را تعيين كنن.  

o های فرايندها را مداص كنندمدتری.  

o ها را تعيين كنندشيازها و اشتظارا  مدتری.  

o فرايندهاي  را برای ارتقا اشتااب كنند.  

o اهداف اختااص  ارتقا را تنظي  كنند.  

o  های ارتقای فرايندها را تدكيل دهندتي.  

o شداشگرهای ارتقای كيفيت را تعيين كنند.  
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 كننالد. در ايالن های خاالشه خود را اجرا م حله بادها و واحدها برشامهدر اين مر :مرحله اجرا

  :مرحله بايد كارهای زير اشجام شود

o تيمهای ارتقا فرايندهای خود را ارتقا دهند.  

o يك خيست  ارتباط  منظ  و قوی برای اشتقال تجربيا  ايجاد شود.  

o يادگيری در عمل ترغيب شود.  

o دها از ميان برداشته شودمواشع و مدكال  ارتقای فراين.  

o يك خيست  تقدير و تدويق كار مد به وجود  يد.  

o ها يايش شوشدييدرفت.  

o دختاوردها حفال شوشد.  

 های ارتقای كيفيت ارزشالياب  باله عمالل  يالد تالا علالل بايد خاالشه از برشامه :مرحله ارزشیابی

اغلب از شتايج مثبت اجالرای موفقيتها و احياشاً شكستها مداص گردد. اگر چه مديران و كاركنان 

باشالند. هالر شوشد ول  تجربيا  مثبت و منفال  هالر دو  موزشالده م ها بيدتر خوشحال م برشامه

  .تجربه منف  شايد فرصت بيدتری را برای كسب تجربه و يادگيری فراه  كند

 
 

 نویسنده : حمید باقری
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 تفاوت بين خودروی بنزینی و خودروی دیزلی چيست؟
 

 
وت  بين خودروی بنزين  و خودروی ديزل  وجود دارد؟ بسياری از ما در هنگام خريد يك چه تفا

خالردرگ  مال   یک ماشدین دیزیدی و يا ماشین بنزینیماشين جديد، برای اشتااب بين يك 

 .شوي 

افرادی كه از هر دو در يك مقطع از زمان و يا در زمان های متفاو  اختفاده كرده اشد، بسالته باله 

 .دگ  خود، اولويت بندی خاص خود را دارشدتجربه راشن

زماش  بود كه اتومبيل های ديزل  به دليل عملكرد ضعيف خود مورد تمسار قرار م  گرفتند، اما 

جديد، خودروهای ديزلال   CRDI موتورهایبا گذشت زمان ، ييدرفت تكنولووی و يياده خازی 

 .را دارشد به شمار م  روديك اشتااب جذاب برای كساش  كه قاد خريد يك ماشين جديد 

به مقايسه ای كه باله  بين اين دو خودرو وجود دارد كه در مقاله با اين حال هنوز ه  تفاو  هاي 

 .همراه باشيد هااشتااب شما كمك م  كند م  يردازي  يس با تفاو 

در اتومبيل های بنزين  ، خوخت به كمك جرقه شمع مدتعل م  شود در حال  كه يك اتومبيل 

زل  برای مدتعل كردن خوخت به جرقه شياز شدارد.در ماشين های ديزل  اين وظيفه را هالوای دي

شمع های جرقاله تنهالا بالرای اتومبيالل  .فدرده شده همراه با دما و فدار معين به عهده م  گيرد

 .های بنزين  بنا شده اشد

رو هالای ديزلال  خود .راشدمان خوخت اتومبيل های بنزين  بسيار كمتراز خودروهای ديزل  اخت

اشروی بيدتری در واحد خوخت توليد م  كنند و به همين دليل اخالت كاله خودروهالا بالا قالدر  

باالتر ماشند كاميون ها و اتوبوس ها تنها ديزل  خاخته م  شوشد. بازده حرارت  ديزل  ن را بالرای 

 .خودروهای خنگين مناخب م  خازد
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طراح  شده اشد.هر چقدر شما فدار بيدتری اتومبيل های امروزی برای اطاعت از دختورا  شما 

بر روی يدال گاز قرار دهيد، خوخت بيدتری برای خوزاشدن در موتور تزريق مال  شالود و قالدر  

 .باالتر م  رود

در خودروی بنزين ، اين امر به طور طبيع  اشجام م  شود، در حال  كه در مورد يالك خالودروی 

احساس م  كنيد كه قدر  زيادی كاله باله  ن شيالاز اشدک زماش  تاخير وجود دارد و شما  ديزل ،

 .داريد را در دخت شداريد

اتومبيل ديزل  شيز در حالال حاضالر  ،(CRDI) اما با شو وری اخير به شام ريل مدترک موتور ديزل 

 .با اتومبيل های بنزين  دارشد توربو هستند و در شتيجه رقابت تنگا تنگ 

سبت به خودروهای بنزين  اخت. اين باعث م  شالود كاله اتومبيل ديزل  دارای گدتاور باالتری ش

حركت دادن يك خودرو ديزل  در خر باالي  ها راحت تر از يك ماشين بنزين  باشد و باله علالت 

 .گدتاور توليد شده ی باالتر به تالش كمتری شياز دارد

 :پس بطور خالصه

 .اتومبيل بنزين  كار مدی خوخت كمتری دارشد  –

 .از به شگهداری كمتری داردموتور بنزين  شي –

، خالودرو هالای ديزلال  CRDI ماشين بنزين  از مقبوليت باالتری برخوردار اخت، اما با شو وری  –

 .بسيار به رقابت شزديك شده اشد

 .صدا در اتومبيل های بنزين  كمتر از خودروهای ديزل  اخت –

 .هر دو برای يك عمر اختفاده خاخته شده اشد –

جديد يرهزينه هستند، اما صرفه جوي  در دراز مد  با بهره وری خوخت باالتر اتومبيل ديزل   –

 .را به همراه دارشد
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 هفشجان پایتخت جوش ایران
 

 
 اخالتان شالهركرد شهرخالتان مركالزی باالش در واقالع ايالران باختاش  شهرهای از يك  هَفد جان

 11۵ شالالهركرد، غربالال  جنالالوب كيلالالومتری 1۵ در شالالهر ايالالن. باشالالدم  باتيالالاری و چهارمحالالال

 خالال خرشالماری اخالاس بالر .دارد قالرار بالين جهالان كوه رشته ٔ  دامنه در و اصفهان كيلومتری

 شوخالنگ  دوره باله شالهر ايالن ييدالينه. اخالت بوده شفر 20٬۸47 با برابر هفدجان جمعيت1390

 بالوده اصالفهان چهارمحالال  منطقاله در تمام مركزيت حائز صفويه عار يايان تا شهر اين. رخدم 

 اخت شموده حفال را موقعيت اين شيز قاجاريه دوره ابتدای در و اخت

درصد مردم شهر اين حرفه را  7۵هزار شفری  ن جوشكاری اخت و حدود  20ششل اغلب جمعيت 

گيرشد. مالردم شالهر باله اشد . حت  كودكان از خنين يايين ششل يدرشان را فرا م ييده خود كرده

ری خود اشد كه در هر رشته تحايل  ه  كه درس باواشند  ينده كاقدری با اين حرفه اشس گرفته

 . دهنالالالالدكننالالالالد و بالالالاله  ن عالقالالالاله فراواشالالالال  شدالالالالان م را در جوشالالالالكاری تاالالالالور م 

های مه  كدور با دختان تواشمند جوشكاران هفدجاش  باله توان گفت كه اغلب طرحبه جرا  م 

 وازه تبحر جوشكاران اين شهر به قدری زياد اخت كه جوشكاری يرووه مه  كدور .شديندثمر م 

های شفت و گاز يارس هزار شفر از جواشان هفدجان در مجتمع 6بيش از . شود ها خپرده م به  ن

 .كنندهای خطوط لوله خراخر كدور فعاليت م های  بادان، بندرعباس و طرحجنوب  يااليدگاه

اشد و يك  از كوش  و تالشگری از گذشته صنعتگر و فن  بودهبر خات عالوه نهفدجا مردم شهر

ها  شالنا ها در اين مداغل اين اخت كه كودكان از خنين يايين بالا ايالن حرفالهداليل موفقيت  ن

اغلب مردم هفدجان مستقي  يالا غيرمسالتقي  در كارهالای صالنعت  چالون جوشالكاری، .شوشدم 

 .كنندهای گاز و شفت فعاليت م و خ  لوله های صنعت موشتاوكاری، يرووه
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ها در  ن زمان هفدجاش  شد وييماشكاران ايتالياي  وارد ايران توخ  جوشكاری را برای اولين بار 

 .به عنوان كارگران خاده وارد مسجدخليمان شدشد و اين حرفاله را باله صالور  تجربال   موختنالد

خازی ميعالان و ت فدار كروی برای  خيرههای ماتلف، ماازن تحجوشكاری در زير  ب، توربين

 .كار در ارتفاعا  زياد از تبحرهاي  اخت كه جوشكاران هفدجاش  دارشد

 
 

 و بنالدرعباس و  بالادان هایيااليدالگاه جنالوب  يارس گاز و شفت هایمجتمع در هفدجان جواشان

. دارشالد اشالتشال جوشالكاری حرفاله به كدور از خارج حت  و كدور خراخر لوله خطوط هایطرح

 ارائه در هاهفدجاش  كه اخت ایحرفه جوشكاری اشوا  از  رگون و كايرشيك كربن، اختيل، جوش

 را خويش جان هفدجان صنعتگران از كثيری تعدادی ايران صنعت اعتالی راه در. دارشد تبحر  ن

 1393 و 1392 خالالهای در عالراق ديالاله تروريست  حوادث شهدای توانم  كه اشدداده دخت از

 ايراشال  هایتكنسالين و مهندخالين از تن 1۸ مجمو  در كه داشست ها ن ترينمه  را خورشيدی

 13۸9 خالال در. بودشالد هفدالجان شهر اهل ها ن تن ۸ ميان اين در دادشد، دخت از را خود جان

 .دادشد دخت از را خويش جان خرخس اشفجار حادثه در هفدجان صنعتگر 12 شيز خورشيدی

 ايالن تا اخت شده خبب حرفه اين فعاالن باالی تعداد و جوشكاری صنعت متاااان كار كيفيت

 در هفدالجان ثبالت برای تالش و شود شناخته كدور جوش صنعت يايتات عنوان به اكنون شهر

 .اخت ييگيری حال در جوش صنعت جهاش  شهر عنوان به يوشسكو
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 معرفی الکترود
 
 

SMAW 
E7010 

 

YE7010-G 
 خلولزی : شو 

 معرفی بندی طبقه

يك الكترود با روكش خلولزی بوده كاله YE7010-Gالكترود  

و   API5L X52جوشكاری لوله و خطوط لوله از جالنس   برای

X56  ين الكترود قابليت جوشالكاری در كلياله رود. ا به كار م

برای جوشالكاری بالا ايالن الكتالرود  وضعيت ها را دارا م  باشد.

 .توصيه شده اختDCفق  جريان  

Cellulosic-coated electrode designed for the site 
welding of pipe and pipelines in API 5L X52 and 

X56 in all positions, using conventional stovepipe 

techniques. DC only. 
 

SFA/AWS A5.5 E7010-G 
EN 499 E 42 2 C 21 
BS 639 (1986) E 51 43 C (10) 

  
  

 :%خالص جوش فلز شيمياي  تركيب

C Si Mn Ni Mo  

0.1 0.14 0.5 0.4 0.3  

 

 :خالص جوش فلز مكاشيك  خواص

Yield stress (MPa) 476 : شرد جايگزين 
90% 

Tensile Strength (MPa) 544 
Elongation% 24 

Charpy V: 
 جريان جوشكاری: 

DC+ Impact Values,J Test Temps,(℃) 
60 -20 

  

  
 

 :جوشكاری پارامترهای

 قطر

(mm) 
 طول

(mm) 
جريان 

 (A)جوشكاری
ولتاو 

 (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 
3.2 350 65-120 31 0.58 65 0.62 90 

4.0 350 90-180 30.5 0.59 42 0.93 93 

5.0 350 150-240 28.6 0.67 24 1.47 100 
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SMAW 
E 46 3 1Ni C 21 

 

YE8010-G 
 خلولزی : شو 

 معرفی بندی طبقه

يك الكترود با روكش خلولزی بوده كه YE8010-Gود  الكتر

و  API5L X60 جوشكاری لوله و خطوط لوله از جالنس برای

 X70 رود. اين الكترود قابليت جوشكاری در كلياله  به كار م

برای جوشالكاری بالا ايالن الكتالرود  وضعيت ها را دارا م  باشد.

 .توصيه شده اختDC فق  جريان  
Cellulosic-coated electrode designed for the site 
welding of pipe and pipelines in API 5L X60 and 

X70 in all positions, using conventional stovepipe 

techniques. DC only. 

 
 

SFA/AWS A5.5 46 3 1Ni C 21 
EN 499 E8010-G 
BS 639 (1986) E 51 32 C (10) 

  
  

 :%خالص جوش فلز شيمياي  تركيب

C Si Mn Ni Mo  

0.08 0.2 0.6 0.8 0.3  

 

 :خالص جوش فلز مكاشيك  خواص

Yield stress (MPa) 513 : شرد جايگزين 
90% 

Tensile Strength (MPa) 600 
Elongation% 24 

Charpy V: 
 جريان جوشكاری: 

DC+ Impact Values,J Test Temps,(℃) 
80 -20 

70 -30 

  
 

 :جوشكاری پارامترهای

 قطر

(mm) 
 طول

(mm) 
جريان 

 (A)جوشكاری
ولتاو 

 (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 
3.2 350 65-120 30 0.62 61 0.68 86 

4.0 350 90-180 29 0.68 37 1.15 84 

5.0 350 150-240 29 0.68 24 1.55 97 
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 بررسی فرآیند های شيرین سازی گاز طبيعی

 

 :مقدمه
يك  از مهمترين باالش هالای فالر وری گالاز جالدا كالردن  NGL عالوه بر جدا كردن  ب ، شفت و

 حالاوی عمالدتا شالوشد، مال  حاصل شفت  منابع از كه گازهاي . باشد م  گوگرد و اكسيدكربن دی

اين گاز طبيع  به دليالل بالوی بالد  .هستند كربن اكسيد دی و هيدروون خولفيد متفاوت  رمقادي

 .شاميده م  شود«گاز ترش»حاصل از محتويا  گوگردی  ن

گاز ترش به علت محتويا  گوگردی  ن كه م  تواشد برای تنفس بسيار خطرشاک و خالم  باشالد 

ه بر اين گوگرد موجود در گالاز تالرش گاز شامطلوب  بوده و به شد  باعث خوردگ  م  شود. عالو

 .م  تواشد اختاراج شود و به عنوان محاول جاشب  به فروش برخد

 :مباحثی که مطرح خواهد شد

 كليا  يااليدگاه و كليا  شيرين خازی 

 هافرايندهای  لكاشول  مين 

 شيرين خازی به كمك بسترهای جامد 

  روشهای جذب فيزيك 

 فرايندهای كربنا  داغ 

 :پاالیشگاه گاز نمای عمومی
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 :انواع روشهای تصفیه گاز
 جذب در فاز جامد

 (جذب فيزيك  )غربالهای مولكول  .1

 (جذب شيمياي  )اكسيد  هن .2

 جذب در فاز مايع

 (fluor,Purisol, sulfinol) جذب فيزيك  .1

 ( جذب شيمياي  ) مين ها,فرايندهای كربنا  .2

 :سازی عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرین

  كه بايد از گاز جدا گردد شو  شاخالا 

 ميزان غلظت شاخالا  و حد شداشه خلوص گاز 

 جذب اشتااب  گازهای اخيدی 

 ميزان گاز ترش و شراي  دما و فدار گاز 

 عمل  بودن و مطلوب بودن واحد بازيافت گوگرد 

 اقتاادی بودن فرايند 

 :آیكانول آمین ها

 (معموال الكالل) مااوص  ل  مواد ركيبت از كه هستند داری نوشيترو  ل  مواد ها  مين  لكاشول

 مالاده راديكالال بالا  موشيالاک هالایهيالدروون از يك  اصل  واكنش در  يند با  موشياک بدخت م 

 .گردد م  تعويض  ل  شيمياي 

 (NH2,NH)و يالك گالروه  مينالو  (OH) هيدروكسال  گالروه يالك حداقل ها هر مولكول از  مين

ول  كه موجب كاهش فدار باار و افالزايش حالليالت دارشد.گروه هيدروكس  با باالبردن وزن مولك

 جالذب منظالور باله  ب در هالا  مالين محلول در كاف  بازی قدر   مينو و گردد  مين در  ب م 

 . ورد م  بوجود را اخيدی گازهای

 خالال در و شالد اخالتفاده تالرش گاز خازی اولين  مين  بود كه در شيرين TEA ، 1930در خال 

197۵، Perry و همكاراشش DEA (مين اتاشول دی ) شتالايج  و كردشد اختفاده خازی شيرين در را

 .مطلوب  بدخت  وردشد
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 :شرح کلی فرایند آمین
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 :مشكالت عملیاتی واحدهای آمین

  (خرعت جريان-بار اخيدی محلول-فدار-خوردگ  ) درجه حرار 

 كنندگ  يديده كف 

  (كاهش عيار  مين-تباير-اتالف مواد شيمياي  )ماشدگ 

 گازهای غيراخيدی حالليت 

 واكندهای غير قابل احياء 

 شاخالايهای باور   را  جامد 

 :روشهای پیشگیری از خوردگی

 يايين شگه داشتن دما تا حد ممكن 

 كاهش فدار در برج احياء 

 دور شگهداشتن اكسيژن 

 فيلتراخيون مداوم و جداخازی  را  معلق 

  تزريق كاختيك به محلول  مين گردش 

  بار گازهای اخيدی در محلول  مين غن  و فعالرعايت حداكثر بازه 

 اضافه شمودن مواد بازدارشده 

 خرعت محلول  مين در  هن ضد زشگ بيش از ft/s3 شباشد و در stainless steel باليش از 

ft/s8  شباشد. 

 شعا  زاشوييها زياد باشد. 

 (ك  بودن تشييرا  در شعا  لوله ها )افزايش يا كاهش 

 مپ هاافت فدار ك  در ورودی ي 

 NPSH  مناخب برای يمپ ها 

 :عوامل ایجاد کف

 را  معلق ريز جامد در  مين  

 وجود اخيدهای  ل  در جريان گاز ترش ورودی 

 تزريق مواد بازدارشده خوردگ  در چاههای گاز 

 هيدروكربورهای محلول در  مين 

 محاوال  شاش  از فساد  مين شظير تيوخولفاتها و اخيدهای فرار 

 صابوش  مورد اختفاده در شيرهای يااليدگاه گريسهای با يايه 

(Sulfinol) حالالل و اكساليد دی محلول خولفينيول مالوط  از حالل فيزيك  تتراهيالدروتيوفن 

 :اخت زير شرح به مذكور موارد از يك هر غلظت. باشد م   مين ايزويروياشول دی شيمياي 
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Sulfolane 25-40% 
DIPA   40-55% 

H2O   20-30% 
(Sulfinol) 

 
 :مزايای و معايب فرايند خولفينول

 :مزايا

 ميزان حالل در گردش يايين اخت. 

 مارف اشروی برای عمليا  احياءخازی محلول يايين اخت. 

  كند تقريبا تمام  مركايتاشها را جدا م. 

 اختاراج COS  يذيرد به ميزان باالي  صور  م. 

 دهد م  شدان خود از كردن تمايل كنترل برای كف. 

 دارد تری ردگ  يايينميزان خو. 

 :معايب

 قيمت حالل گران اخت. 

  امالری حالالل ايالن مناخالب شگهالداری لذا. كند حالل خولفينول رشگ را شيز در خود حل م 

 .اخت ضروری
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 :جامد بسترهای بوسیله سازی شیرین

  اختفاده از جامدا  برای شيرين خازی گاز بر يايه جذب گازهای اخيدی بر روی خطح و يالا

 .ء بر روی خطح ميباشدواكنش اجزا

 هالای مركايتان اختفاده از بستر جامد برای شيرين خازی گازی كه دارای خولفيد هيدروون و

 .يايين و متوخ  باشند بهترين فرايند اخت

  اين فرايندها قابليت اشتااب  داشته و در حالت معمول  مقدار زيادی دی اكسيد كربن جذب

 .شم  كنند

Iron Oxide – Sponge 
  ارائه شده و هنوز در كاربردهالای مااوصال  بطالور  19فرايند در اشگليس در اوخ  قرن اين

 .شود م  اختفاده ای گسترده

  در اين فرايند گاز ترش در تماس با اكسيد  هن قرار م  گيرد كه شتيجه  ن تدكيل خالولفيد

 تبالديل خالولفور و  هالن اكساليد باله  شرا رخد به خولفيد  هن م  ( هن اخت. وقت  اكسيژن )هوا

 .كند م 

 
 (Molecular Sieves)  غربال مویكویی

 از  شهالا اخالكلت  خالاختمان كاله هسالتند  لومنيوخاليليكات  متالاالل كريستالهای ها اين جا ب

تدكيل شده اخت كه با ترتيب منظم  با شالركت 4AlOو SiO4 های چهاروجه  از ای مجموعه

 را ای حفالره شالبكه يالك شحالو ايالن به اجزاء اين اتاال. . اشد شده متال ه  به اكسيژن های ات 

 تدالكيل با ها اشدازه اين حفرا  در حد ابعاد مولكولهاخت. از  شجا كه حفره كه اخت  ورده بوجود

 .اخت يكنواخت و يكسان ها حفره ابعاد  يد م  بوجود كريستال  منظ  شبكه

 :كرد بندی تقسي  توان م  شظر چند از را ها زئوليت

  بر حسب شسبت وزش Si/Al 

 ها از شظر قطر حفره 

 ها كاشال ابعاد و گيری از شظر جهت. 
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 :خازی های مولكول  برای شيريناختفاده از غربال

 
 :پارامترهای موثر در جذب

 دما 

 فدار 

 شوشدهغلظت جذب 

  اشدازه  را 

  درجه فعاليت غربال مولكول 

 ها الينده 

 :های مویكوییاحیاء در غربال

 گيرد احياء به چهار طريق صور  م

روش حرارت )با افزايش دمای بستر ظرفيت جذب به يايينترين مقدار رخيده و مالواد جالذب  .1

 (شده از خطح بستر جدا م  شوشد

روش فدار)كاهش فدار در دمای ثابت تا مقداری كه باعث شود ظرفيت جالذب كال  شالده و  .2

 (مواد جذب شده جدا شوشد

ه ميدود و بدون تشيير فدار و دما  شرا روش حالليت)از گاز عاری از مواد جذب شوشده اختفاد .3

 (از بستر عبور ميدهند و مواد مورد شظر در  ن حل شده و از بستر جدا م  شوشد

دفع جايگزين )يك خيال را كه دارای غلظت باالي  از يك ماده قابالل جالذب بالوده از بسالتر  .4

 (اشبا  شده عبور م  دهند
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 :فرایند سرد کردن
بايسالت باله دمالای عمليالات  علت اينكه دمای  ن باال رفته اخت م بستر بعد از اينكه احياء شد ب

كني . مقدار گالازی كاله شده اختفاده م كردن در اين فرايند از همان گاز شيرينبرخد. برای خرد

 .شده اختشود در بيدترين حالت مقدار ده درصد گاز شيريندر اين قسمت اختفاده م 

EFCO: 

شالود  شمال  خالوزاشده دهالد، م  اشجام را احياء عمل كه شده ريندر اين فرايند مقداری از گاز شي

ترتيب كه گازی كه عمل احياء  نشود. بديبلكه دوباره به خيست  و خوراک ورودی برگرداشده م  

را از گاز گرفته و   H2S %90را اشجام داده اخت وارد برج جذب شده و با اختفاده از حالل  ب تا

 . شود ه م يس از  ن گاز به ورودی واحد زد

Lo-cat: 

 .را از گاز گرفته و به گوگرد جامد تبديل ميكند H2S اين فرايند

 .ها را شم  تواشد جدا كندمركايتان و  CO2 ،COS ،CS2 اين فرايند

 .شوددر اين روش از محلول رقيق  ب كه يوشهای  هن در  ن وجود دارشد اختفاده م 

 .تاخ S به H2S های اين فرايند تبديلاز مزيت

 .اين روش خاده، ارزان و از شظر زيست محيط  مناخب ميباشد

 .دليل عدم جايگزين  فرايند  مين با اين فرايند اختفاده زياد اين فرايند از محلول جا ب اخت

 :Lo-cat شیمی فرایند
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 :روشهای جذب فیزیكی

  صالور  اختاراج گازهای اخيدی از درون گاز ترش بر يايه حالليت گازهالا در داخالل حالالل

 .گيرد م 

  شود در برخ  از فرايندهای جذب فيزيك  ازمواد افزودش  به همراه حالل اختفاده م. 

 شقالش مطلالوب، خالازی فدار برج جذب در فرايندهای مورد شظر در حاالول درجاله شاليرين 

 .دارد بسزاي 

 دمای يايين شيز به اشدازه و حساخيت فدار موثر اخت. 

 جذب تركيبالا  خالنگين هيالدروكربن  از خالود شدالان های فيزيك  تمايل زيادی برای حالل

 .دهند م 

 هالایحالالل از كمتالر مراتب به فيزيك  حاللهای خازی ميزان اشروی مارف  مورد شياز احياء 

 .اخت شيمياي 

 بالا  شهالا خالازی عريان يا و تباير و فدار شاگهاش  كاهش طريق از حالل خازی عمليا  احياء 

 تبايالر و فدالار كاهش طريق از تنها هاحالل از برخ . يرديذ م  صور  خنث  گاز يا حالل باار

 .باشد شم   شها كردن شده و شيازی به گرم احياء

 شود م  اشجام زير شراي  تحت معموال فيزيك  حالل بوخيله گازها خازی عمليا  شيرين: 

 فدار جزي  گازهای اخيدی درخوراک ورودی واحد در حدود psig 50 يا باالتر باشد. 

 كيبا  خنگين هيدروكربن  خوراک ورودی يايين باشدغلظت تر. 

 :ویژگیهای حالل مورد استفاده

  فدار باار ك  در دمای عمليات 

 قابليت حل اوليه جريان گاز و متان و هيدروكربنهای خنگينتر اشدک باشد. 

 حالل بايد ويسكوزيته كم  داشته باشد. 

 قابليت حل ك  برای  ب. 

  جريان گاز واكنش شيمياي  دهدحالل شبايد با هر تركيب  در. 

 حالل شبايد خورشده باشد. 

 حالل بايد با هزينه مناخب به  خاش  در دخترس باشد. 

Water Absorption: 

 از تالوان برای حالت  كه گاز ترش دارای گازهای اخيدی فراواش  باشد و شيز در فدارهای باال مال 

 و زاي  كف بدون شاويسكوز، يايدار، شاخورشده، غيرفرار،  ل، ايده محلول   ب زيرا. كرد اختفاده  ب

 . تاخ ارزان بسيار
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اين واحد معموال قبل از واحد تافيه با  مين م  باشد. يك واحد با فرايند جذب  ب و به دشبالال 

  ن عمليالات  هالای هزيناله و دارد الزم گالذاری كمتر هزينه خالرمايه 12-1۵ ن تافيه با  مين %

 .بود خواهد تنهاي  به معادل  مين واحد %۵0 تقريبا

 
Fluor Solvent: 

 

http://www.iranpetrotech.com/wp-content/uploads/2012/07/Slide31.gif
http://www.iranpetrotech.com/wp-content/uploads/2012/07/Slide31.gif
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 جذب بر عالوه. شمايد اختفاده م  H2S و CO2 فرايند فلور از حالل يروييلن برای جداخازی

و  ب را از  COS ،CO يرويان، از خنگينتر هيدروكربنهای يروييلن، كربنا  اخيدی، گازهای

 لوله خ  اختاشدارد حد تا طبيع  گاز زداي  ش  و خازی شيرين لذا كند جريان گاز ترش جدا م 

 .اشدب م  يذير امكان واحد يك در

 :ویژگیهای کربنات پروپیلن

 درجه حالليت CO2 و ديگر گازها در  ن باالخت. 

 فدار باار  ن در دماهای عمليا  يايين اخت. 

 حالليت هيدروكربنهای خبك در  ن (C1,C2,…) در  ن يايين اخت. 

  دهد با تركيبا  موجود در گازهای طبيع  واكنش شيمياي  صور  شم. 

 گراشروی  ن يايين اخت. 

 اخت (ميزان هرزرفت حالل كمتر از يك يوشد به ازاء هر ميليون فو  مكعب گاز )اختاشدارد. 

 :سایر فرایندهای جذب فیزیكی

 فرايندSelexol(گليكول اتيلن يل  اتر متيل دی) 

 فرايند Purisol يا ييروليدون دو ان متيل NMP 

 فرايند Rectisol(متاشول خرد شده) 

 فرايند Estasolvan)تریn-بوتيل فسفا  يا TBP) 

 :فرایند کربنات داغ

 فرايند كربنا  يتاخي  شسبتا فدارهای جزئ  باالی CO2 را الزم دارد. 

 ن جرياشهای فرايند برای فرايند كربنا  داغ و  مين داردشباهتهای بسياری بي. 

 خيست  كربنا  يتاخي  داغ جذب در دمای باال عمل ميكند. 

  محتوی طبيع  گازهای خازی نشيري برای تواشد اين فرايند م CO2 و H2S  .اختفاده شود

 CO2  يا اصال دارشد و CO2 ك  مقدار كه گازهاي  خازی فرايند كربنا  يتاخي  داغ برای شيرين

 .شدارشد مناخب شيست

  جدا را كربنيل خولفيد و خولفيدكربن دی تواشد فرايند كربنا  مزيت  كه دارد اينست كه م 

 .كند

 محلول با كاهش فدار و بدون اختفاده از گرمای اضاف  احياء ميدود. 
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 :شیمی فرایندهای کربنات داغ

 
 :داغ کربنات های فرایند

 
Split-Stream: 

خالرد  F 60-30° دمالای به و شده جدا اصل  جريان از شده اين تشيير قسمت  از جريان احياء در

شده تا فدار تعادل  يايين بيايد و باعث كاهش گازهای اخيدی در بدود و بعد از باالی برج جذب 

بعنوان خوراک وارد ميدود. معموال يك چهارم تا يك خوم از محلول احياء شالده بالرای خالوراک 

 .رج جذب خرد ميدودباالی ب
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Two-Stage: 

 در مياش  شقطه يك به و شود م  جدا احياء ختون مياش  شقطه از احياء در اينجا يك محلول شيمه

اين تشيير معموال فق  بالرای  .گازهای اخيدی در گاز شيرين ك  شود تا.شود م  يمپ جذب برج

 .ه شده اختدر شظر گرفت (20-40%گازهای محتوی گازهای اخيدی خيل  باال )
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 :سایر فرایندهای کربنات

 فرايند Catacarb(ميزان محلول كربنا  يتاخي  بيدتر اخت) 

 فرايند DEA- Hot Carbonate 

 فرايند Vacuum Carbonate 

 فرايند Giammarco- Vetrocoke ( از يك كاتاليست اختفاده ميدود) 

 فرايند Benfiled (عامل فعال كننده دی اتاشول  مين) 

 فرايند Seaboard (احياء توخ  هوا) 

 :سایر فرایندهای شیرین سازی

 فرايند Tripotassium Phosphate تافيه مايع، های برای دماهای باال، تافيه هيدروكربن 

 .ش گاز خنتزی كاربرد داردياالي و

 فراينالد Sodium Phenolate  گالرم مالول3محلالول حالاوی NaOH و حالدود دو مالول فنالل 

 H2S %90 حدود روش اين در. باشد م  H2S باالي  برای حذف باشد.محلول دارای ظرفيتم 

 .شود موجود در گاز گرفته م 

 فرايند Alkazid  تركيب  از شمك قوی و ضعيف  از عبارتند كه شود از خه محلول اختفاده م

اخالتفاده  H2S يايه غير  ل ،  ل  واخيد غير فرار. اين فرايند برای حالالت اشتاالاب  بالودن حالذف

 .شود م 

 
 http://www.iranpetrotech.com 
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 27000ایزو  سيستم مدیریت امنيت اطالعات
 

 
 

ISO/IEC 27001  يك اختاشدارد بين الملل  شناخته شده برای مديريت امنيت اطالعالا  اخالت؛

متعلالق باله  (BS 7799) اين اختاشدارد به طور مستقي  از اخالتاشدارد مالديريت امنيالت اطالعالا 

 .ان گرفته شده اختموخسه اختاشدارد اشگلست

ISO/IEC 27001 يك اختاشدارد خطح باال اخت كه برای خيستمهای تجاری گوشاگون قابل يياده 

خازی م  باشد. در واقع ويژگ  های اين اختاشدارد خبب م  شود كه در خازماشهای ماتلف و در 

 .زمينه های كاربردی ماتلف قابل يياده خازی باشد

ISO/IEC 27001 های هر خازمان را به عنوان خرمايههای  ن خازمان در شظر مال  منابع و داده

گيرد. هدف خيست  مديريت امنيت اطالعا  حفاظت از اين خرمايه هاخت تا با ايالن كالار بتالوان 

اختمرار كسب و كار را تتمين شمود،  خيب يذيری  ن را به حداقل رخاشيده، بازگدت خالرمايه را 

 .ردبه باال ترين مرز ممكن خود شزديك ك

، امنيت اطالعا  به منظالور تتالمين خاله اصالل زيالر مالورد شيالاز ISO/IEC 27001 طبق تعريف

 :ميباشد

 ISO/IEC 27001 مزایای استاندارد 

امنيت اطالعا  م  تواشد شيازهای تجار  را در خه ضلع  محرماشگ ، يكپارچگ  و دخترخپذيری 

سالتمهای خالنت ، باله منظالور بر طرف خازد. در خيست  مديريت امنيت اطالعا ، بالر خالالف خي

تدايص و جلوگيری از مواجهه با چالدهای امنيت  و بازياب  دادههای  خاليب ديالده باله حالالت 

اوليه خود، بهترين الگوها و مناخب ترين راهنماي  هالا يالس از اشجالام ارزيالاب  هالای ماتلالف در 

ش  و هالای خالازما همبناي  را بالرای ايمالن خالازی خالرماي ISO/IEC 27001 .دخترس م  باشند

 .روشالالالالهاي  را بالالالالرای مالالالالديريت فراينالالالالد امنيالالالالت اطالعالالالالا  ارايالالالاله مالالالال  شمايالالالالد
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 برخورداری از يالك متالدولووی خالازمان يافتاله بالين المللال  بالرای مالديريت امنيالت اطالعالا  *

 داشالالتن فراينالالدهای مدالالاص بالالرای ارزيالالاب ، اجالالرا، شگهالالداری و مالالديريت امنيالالت اطالعالالا  *

 هالالای مناخالالبدها، روالهالالا و رهنمالالونبرخالالورداری از مجموعالاله خياخالالت هالالا، اخالالتاشدار *

 ISO/IEC 27001 برای خازماشها مزايای زير را به ارمشان م   ورد: 

  ISO/IEC 27001 اجزای تدكيل دهنده اختاشدارد

های خازماش  به طور روزمره با تهديدهای متعددی مواجه هستند و اين در حالال  اخالت  خرمايه

ود وابسته تر م  شوشد. بيدتر خيست  های اطالعات  به های خ كه خازماشها روز به روز به خرمايه

خودی خود ايمن شيستند و اعمال راه حل های تكنيك  فق  باد  از يك راه حل كلال  امنيالت 

 .اطالعا  م  باشد

راه اشدازی تجهيزا  امنيت اطالعا  بسيار ضروری اخت، اما برای اشجام چنين كاری، هر خازماش  

 تهديد ميز خود را شناخاي  شمايند. اين محيطها دامنه طراحال  و ييالادههای بايد در ابتدا محي 

 .خازی خيست  مديريت امنيت اطالعا  قلمداد م  شوشد

با شناخاي  دامنه های مااطرا  امنيت ، برای كاهش موجبا  اين مااطرا  مال  تالوان كنتالرل 

دامنه بساليار  11ر دارای كنترل های امنيت  د ISO/IEC 27001 .های مناخب  را طراح  شمود

دامنه مبنای ارزياب  مااطرا  امنيت  و گسترش امنيت در شظر گرفته  11باشد كه اين جامع م 

 :های مذكور عبارتند ازم  شوشد. دامنه

  Organization of Information Security :خاختار امنيت اطالعا 

  :مديريت خرمايهAsset Management 

  : امنيت منابع اشساشHuman Resource Security 

  : امنيت فيزيك  و محيطPhysical & Environmental Security 

  : مديريت ارتباطا  و عملياCommunications & Operations Management 

  : كنترلهای دخترخAccess Controls 

  : ايجاد، ييادهسازی و شگهداری خيستمهای اطالعاتInformation System Acquisition, 

Development and Maintenance 
  : مديريت بحران امنيت اطالعاInformation Security Incident Management 

  :مديريت تداوم كسب و كارBusiness Continuity Management 

  :تطابقCompliance 1  خياخت های امنيت .Security Policy :  
  

ISO/IEC 27001-BS 7799  دهد كه در مديريت امنيت هالر  مجموعه دامنه هاي  را بدخت م

خازمان مورد شياز ميباشند. مميزی عبار  اخت از شگرش  مديريت شده به ضعفهای اين شالواح  

كه م  تواشد بر محرماشگ ، يكپارچگ  و قابليالت دخترخال  خيسالت  هالای تكنولالووی اطالعالا  
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اوضا  كنوش  را بالا اظهار م  دارد كه در هر شاحيه، مميز بايد  ISO/IEC 27001 .تاثيرگذار باشد

كه م  تواشند خازمان را باله بهتالرين شحالو محافظالت -توجه به معيار ها يا اختاشدارد های امنيت  

 .ارزياب  شمايد -كنند

يالك روش يالردازش،  هالاو يالك روش يالردازش بالرای مالديريت دادهISO/IEC 27001 اختاشدارد

 :كاربران خود را برای اهميت دادن به شكا  زير ترغيب م  شمايد

  درک شيازهای امنيت داده ای در تجار  و شياز به ايجاد خياخت هالا و اهالداف  بالرای امنيالت

 داده ها

 اجرا و اعمال كنترل هاي  در متن مديريت تمام  مااطرا  امنيت  تجاری يك خازمان 

  شظار  و بازبين  كاراي  و تاثيرISMS 

 .بهينه خازی ييوخته بر اخاس معيارهای موردشظر 

باله  PDCA يا Plan-Do-Check-Act دارد از يك مدل شناخته شده تحت عنوان مدلاين اختاش 

عنوان يك اصل يذيرفته شده اختفاده م  شمايد. اين مدل بايست  به تمام  فرايندهای خيسالت  

چگوشاله شيازهالا و  ISMS مديريت امنيت اطالعا  اعمال گردد. شالكل زيالر شدالان مال  دهالد كاله

ن را به عنوان ورودی گرفته با اشجالام عمليالا  و فراينالدهای الزم اشتظارا  امنيت دادههای خازما

 . وردخروج  های مورد شياز امنيت اطالعا  )ماشند امنيت دادههای مديريت شده( را فراه  م 
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 ISO/IEC 27001 خالازی يك روش يردازش  برای ايجاد، اجرا، اعمال، شظار ، شگهداری و بهينه

طالعا  يك خازمان را ترويج ميدهد. هر خالازماش  بالرای اينكاله كاراي  خيست  مديريت امنيت ا

درخت كار كند، بايست  فعاليتهای زيادی را تعريف و مديريت شمايد. هر فعاليت  كه برای تبالديل 

ورودی ها به خروج  ها با اختفاده از منابع خازمان مديريت گردد م  تواشد يك فراينالد در شظالر 

 .گرفته شود

های از فرايندها در يالك خالازمان همالراه بالا شناخالاي  و فعالل و اشفعالاال  و به كار بردن مجموع

 تلق  گردد” روش يردازش“مديريت  شها م  تواشد يك 

 :عبارتند از PDCA اجزای چرخه

شامل تعريف چد  اشداز و خياخت های امنيت  خازمان، تعيين و ارزيالاب   :(Plan) برشامه ريزی -

 كنترل های مديريت مااطرا  و  ماده خازی شراي  اجراي مااطرا ، اشتااب اهداف، اشتااب 

شامل تدوين و اجرای طرح  برای كاهش مااطرا ، اجرای طالرح هالای كنترلال   :(Do) اشجام -

 برای تحقق اهداف

شامل اختقرار روش شظار  و يايش، بازشگری های دوره ای به منظور ارزياب   :(Check) ارزياب  -

خطح مااطرا  يذيرفتاله شالده، هالدايت و ييدالبرد مميالزی هالای  ، بازشگری درISMSاثرباد  

 ISMS داخل  به منظور ارزياب  ميزان تحقق

شامل اجرای توصيه ها و اقداما  اصالح  و ييدگيراشه و ارزياب  اقداما  اشجام  :(Act) بازشگری -

 .شده در راختای بهبود
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 !از خودشان كمک بگير

 

 مد و از او برای حل مدكلش كمالك خواخالت. شاليواشا از او روزی مردی يارچه فروش شزد شيواشا 

من در بازار دهكده مشازه ای دارم. بسالياری از مالردم دور و ” توضيح خواخت. يارچه فروش گفت:

شزديك مرا م  شناخند و برای خريد يارچه و لباس به مشازه من م   يند. چند هفته ای اخت كه 

كه يدراشدان جزو افسران امپراتالور هسالتند و كسال  در خاعا  ير مدتری روز ، چند يسر جوان 

شم  تواشد به  شها اعتراض كنند در فتای باز مقابل مشازه من شرو  به شمدير بالازی و خروصالدا 

م  كنند و با اينكار ماشع از ورود دختران و زشان و مدتريان با  برو به مشازه ام م  شوشد. من هال  

كن  . در واقع چون از يدراشدان واهمه دارم شم  تواش  خكو  م  كن  و اين مساله را تحمل م  

 به  شها اعتراض كن . اگر كار همينگوشه ييش رود من ورشكست خواه  شد. 

 ”براي  راه  ييدا كن!

هر وقت در زشدگ  دچار مزاحماش  اينچنين  شدی كه حريفدان ” شيواشا خری تكان داد و گفت:

ف خودشان ! فردا وقت  دوباره خروكله اين جواشالان برای حذ شم  شوی ، از خودشان كمك بگير

ييدا شد مهربان و خندان داخل جمع  شان برو و برای ايدان بگو كه شادی و خرخوش  و شمدير 

بازی  شها تو را ياد ايام جواش  ا  م  اشدازد و از  شها باواه از امروز خاعت  خاص مقابل مشازه تالو 

نالد و بالرای شالادی تالو و تجديالد خالاطره ايالام جالواش  ا  بيايند و به خاطر تو شمدير بالازی كن

خروصدابه راه اشدازشد و بعدبه ايدان بگو كه تو حاضری برای اينكار بابت هر يكسالاعت خروصالدا ، 

 ”هر روز به هر كدام از  شها يك خكه طال بده !

چاله ” يارچه فروش ما  و مبهو  به شيواشا خيره ماشد و از اين راه حل عجيب يكه خورد و گفت:

م  گوئيد اختاد!؟ من م  گوي  از خروصدای  شها در عذاب  و شما م  گوئيالد  شهالا را دعالو  باله 

 ”اينكار كن  و حت  در مقابل به ايدان خكه طال ه  مزد ده !؟

 تو تا يك هفته چنين كن و هفته بعد شزدمن  ی!”شيواشا با لباند گفت:

كه شيواشا گفته بود برای مالزاحمين گفالت و يارچه فروش قبول كرد و روز بعد همان چيزهاي  را 

 هر روز ه  به هر كدام از  شها يك خكه طال مزد داد.

فردا وقت  دوباره جواشان مالزاح  ” هفته بعد يارچه فروش شزد شيواشا  مد. شيواشا اينبار به او گفت:

م    ول ك شزد تو  مدشد به  شها بگو كه فرزشد  را بايد به مدرخه شمدير بازی بفرخت  و چون ي

 وری يس بابت هرخاعت شمايش شمدير زش  ايدان به جای يك خكه فق  م  تواش  به هركدام 

 ”شي  خكه طال بپردازی!
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فردای  ن روز وقت  مرد يارچه فروش اين حرف را به جواشان مزاح  گفت  شها اعتراض كردشالد و 

خروصدا و شمدير بازی م   گفتند كه اينكار برای  شها مقرون به صرفه شيست و يارچه فروش اگر

خواهد بايد قيمت را باالتر ببردو تا زماش  كه اينكار را شكند ديگر هرگز مقابالل مشالازه او شمدالير 

 ”بازی شم  كنند و او ديگر شم  تواشد خاطرا  ايام جواش  اش را تجديد كند!؟

اد! از  ن روز كاله حق با شما بود اخت” هفته بعد يارچه فروش با خوشحال  شزد شيواشا  مد و گفت:

قيمت را ك  كردم و  شها قبول شكردشد. هر روز اين جواشان مزاح  از مقابل مشازه من خاكت و  رام 

عبور م  كنند و با تاور اينكه من از  رامش  شها عذاب م  كد  يوزخنالدی مال  زشنالد و جالاي  

 ”ديگر بساط خروصدای خود را يهن م  كنند.
 
 

 
ای که تررجح  ارزشمندترین آموزش آن است که به ما کمک کند تا در هر لحظه به جای انتخاب گزینه

 ای را که درست است انتخاب کنحمشخصی ماست گزینه

 

 آلدوس هاکسلی
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