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گزارش  می نویسیم؟  که  برای  می نویسیم؟  چرا  می نویسیم؟  چه 
به  آنکه  برای  می نویسیم  کتاب  می نویسیم،  مقاله  می نویسیم، 
نوشتن نیاز داریم، نوشتن را دوست داریم، از نوشتن لذت می بریم، 
شادی ها واندوهمان را با دیگران در میان می گذاریم. می نویسیم 
تا آموزش دهیم تا بیاموزیم تا سوال کنیم تا پاسخ دهیم. در دنیای 
امروز هر که وهر جا باشیم از نوشتن گریزی نداریم. نوشتن پرسه 
زدن در دنیای واقعیت ها، اندیشه ها وتخیالت است. گریز به دنیای 
هنر ودانش است، گستره پهناوری است که هر کس متناسب با توان 
خویش درآبگیرآن شنا می کند. ما به عنوان انجمن واز منظررسانه 
اندکمان کوشندگان  با بضاعت  تا  بنویسیم  باید چه  آن  تخصصی 
صادقی درخدمت به جامعه کوچک خویش باشیم؟ مسئولیت ما با 
امکانی که دراختیارداریم چیست؟ چگونه نشریِه»نگاه نافذ« ویا هر 

نشریه تخصصی دیگرمی تواند پیام رسان شا یسته ای باشد.

رسالت همه مجله های تخصصی ایجاد ارتباط بین علم ومخاطب 
است. علم چیست؟! مخاطب کیست؟!  بنابه تعریف: »علم تالش 
دانستن حقیقت  برای  تاریخ  در طول  فرهیخته  انسان ها ی  همه 
است«. حقیقت چیست؟ آن چیزی است که در پس حجاب واقعیت 
بدان  با مشاهده دقیق وآزمون وخطا  پنهان شده وعلم می کوشد 
برای  است  علمی کوششی  شناخت  دیگر:  عبارت  به  یابد.  دست 
است.   نسبی  مقوله ای  شناخت  اما  پدیدارها.  حقیقت  به  رسیدن 
داده هائی چند را بدست می آوریم، از طریق استقرا تعمیم می دهیم 
ومی پنداریم به حقیقت دست یافته ایم. گاه زمانی می رسد، وبسیار 
اتفاق افتاده، که گوهر حقیقت به سادگی خودرا نشان نمی دهد ویا 
به گونه ای جز آنچه مورد انتظار ماست پدیدار می شود. آب در کنار 
دریاهای آزاد درصد درجه می جوشد. آیا ممکن است جائی پیدا شود 
که این حقیقت در آنجا صادق نباشد؟ پرسش هائی این چنین، کارل 
پوپر)1902-1994( فیلسوف اطریشی را برآن داشت که فلسفه علم 
را به شکلی جدای از آنچه قبال تعریف شده است بیان کند. وی 

در مقابل اصل اثبات پذیری، اصل ابطال پذیری رامطرح می کند 
واصل استقرا را قبول ندارد. نسبیت فرهنگی پوپرمی گوید درستی 
گزاره در ابطال پذیری آنست. صرفنظر ازدرستی یا نا درستی این 
اما  نمی شود.  قطعیتی  هیچ  موجب  حقیقت  وجوی  فلسفه، جست 
به این اعتبار دانشمندان از تحقیق دست نمی کشند. علم حقایقی را 
که مطرح شده اند دوباره ودوباره بررسی وراستی آزمائی می کند. 

سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  علوم  طبیعی،  کنارعلوم  در  امروزه 
نمی شود  که  دارد  علمی دیگروجود  رشته  وده ها  شناسی  جامعه 
نباید  تخصصی  علمی یا  مجله  گذشت.  آنها  کنار  از  سادگی  به 
مجله  مطالعه  با  باید  خواننده  شود.  ظاهر  خاصی  درقامت  تنها 
علمی مربوط، روابط علّی را دریابد، علت ها ومعلول ها را بشناسد و 
اندیشندگی را در حوزه های گوناگون  تجربه کند. در این صورت 
است که  رسانه به وظیفه خود عمل کرده ودانشوران جامعه اخالق 
علمی و زیستی را درنوشتن پاس داشته اند. پایبندی به این قبیل 
ویژگی ها از عوامل اساسی ایجاد جامعه دموکراتیک وتوسعه پایدار 
است. برای ما مدنیت وتوسعه را به ار مغان نمی آورند. باید ببینیم 
چه  ودولت  کنیم  پایدارمی توانیم ایفا  توسعه  در  نقشی  خودچه 
از  پیش  نویسنده  می کند  علمی ایجاب  عقالنیت  دارد.  وظیفه ای 
آنکه قلم روی کاغذ بگذارد هدف خود را از نوشتن تعریف کند، از 
نقطه نظرهای مختلف به موضوع نگاه کند، در باره موضوع  مطالعه 
کند، از منابعی که استفاده می کند یادداشت بردارد، سازمان دهی 
مطالب راانجام دهد وسپس به نوشتن مشغول شود وگرنه نوشتن، 

بذرافشاندن در برهوت بی حاصل است.

مخاطب ما کیست ودرکجای هرم دانش ایستاده است؟ چه میزان 
از  کند؟  درک  علمی را  بتواندمحتوای  تا  دارد  نیاز  سازی  ساده  از 
چه زبانی باید استفاده کنیم وچگونه بنویسیم تاپاسخ پرسش هائی 
پرسش هائی  چه  به  می آید؟  بوجود  ما  مخاطب  برای  که  باشد 
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از  ما،  تخصصی  نشریه های  مخاطبان  دهیم؟  پاسخ  می خواهیم 
منظرآزمایش های غیرمخرب، در سه گروهند:  سطح تخصصی، 
مهندسان  استادان،  عمومی.  وسطح  تخصصی  نیمه  سطح 
ودارندگان مدارک سطح سه ان دی تی درهرشاخه، گروه اول اند، 
تکنسین ها و دارندگان مدرک دیپلم گروه دوم و دیگران با هر نوع 
گرایش ودرجه ای دسته سوم را تشکیل می دهند. الزم است هر 
خواننده ای، از هر یک از این سه گروه، چیزی فرا خورخویش برای 

خواندن درآن پیدا کند.

نگاه  نشریه  در  وچاپ  سازی  آماده  برای  ما  دریافتی  مقاله های 
کافی  شناخت  ما  نویسندگان  از  تعدادی  که  می دهد  نشان  نافذ 
ندارند  توجه  ندارند. این همکاران شاید  توانمندی مخاطبانشان  از 
که مطلب را برای کدام گروه می نویسند. شناخت مخاطب اولین 
گام درنوشتن مقاله است. معدودی کارشناسان در گروه تخصصی  
تصور می کنند همه چیز را می دانند وبه خواندِن هیچ مطلبی نیاز 
ندارند. اگر هم نشریه را ورق بزنند سرسری از آن می گذرند. در 
فکر کار خود هستند. کار می کنند برای آن که مصرف کنند. ازاین 
گروه اندِک همه چیزدان که بگذریم نوشتن مقاله برای اکثریتی که 
در گروه تخصصی مشغولند به مطالعه ودقت کافی نیاز دارد. در این 
مقاله ها امکان ساده سازی مطلب وجود ندارد وخواندن آن منوط 
به پیش نیازهائی است که خواننده نیمه متخصص اطالعی ازآنها 
ندارد. به عنوان مثال، مقاله در مورد یک تکنیک جدید ویا یک 
تحقیق است. از مقاله های کامال تخصصی که بگذریم مقاله های 
وعملی  بازآموزی  آموزش،  جنبه  که  هستند  آنهائی  دوم  نوع 
دارند. این مقاله ها برای گروه های نیمه متخصص مناسب اند. نوع 
می شوند  نوشته  عموم  مطالعه  برای  که  هستند  مقاله هائی  سوم 
زیست  محیط  تا  اقتصاد  از  گوناگونی  ومطالب  اطالعات  وحاوی 
وغیره هستند. این مقاله ها از یک سوچشم اندازهائی را، که تفکر 
را بر  از دیگر سو نقش ترویج علم  انگیزند، نشان می دهند و  بر 
عهده دارند. در مجله های تخصصی الزم است افزون بر مطالب 
تادرک  شود  نوشته  دیگری   مختلف  مطالب  تخصص،  موضوع 
خواننده نسبت به مسائل جامعه خود افزون شو د واز پیشرفت های 

علمی در زمینه های دیگر، تا آنجا که میسر است، آگاه شود.

منظر  از  جامعه  در  موجود  وچالش های  نظریه ها  به  پرداختن 
با  دانش ها  تطابق این  در  است.  اجتماعی  ازعلوم  بخشی  دانش، 
تولید  اجتماعی محیط می توان مطالب موثری نوشت. ما  شرایط 
ما  مقاله های  هستیم.  تکنولوژی  کاربران  نیستیم،  علم  کننده 
در  ما  است.  ترجمه  ویا  آوری  گرد  بیشتر  است.  پژوهشی  بندرت 
مقاله های  باشیم.  تر  موفق  می توانیم  ترویجی  مقاله های  زمینه 
است  پویائی  رشته  است.  تحقیقاتی علم  بدنه  از  ترویجی بخشی 
که زمینه های غافلگیرکننده ای دارد. به زبان عموم نزدیک ترند 
باید  نوع مقاله ها  واقع می شوند. این  ومورد مطالعه همه گروه ها 
بیشتری را جذب کنند و  به گونه ای نوشته شوند که خوانندگان 
افزون بر وظیفه اصلی خود، نقش تبلیعی نیز برای انجمن ها ویا 

سازمان های مربوط ایفا کنند.

تاثیرگزاری یکی دیگر از مولفـــه های اســــاسی مــــوجودیت 
نشریه هاست. مباحث اجتماعی،اقتصادی و... بخش مهمی از دانش 
نباید  بازه  از نوشتن مطلب در این  بشری ومیراث فرهنگی است. 
غفلت کرد. تنوع در نوشتار تنوع خوانندگان را بدنبال دارد. تنوع 
اخبار  رسانه می کند، چرا که  متوجه  را  بیشتری  اخبار  خوانندگان 
با  درجامعه بوجود می آید. استادان و  دانشمندان زبان حرف زدن 
مردم عادی را در بسیاری از اوقات بلد نیستند و گاه اولویت های 
اما  ندارد.  مستقیم  ارتباط  مردم  نیازهای  و  عالیق  با  آنها  کاری 
علمی می توانند  انجمن های  درچارچوب  ومجریان  کارشناسان 
بر  چطور  فعالیت ها  که این  دهند  توضیح  مردم  به  ساده   بزبان 
زندگی امروز و فردای آنها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال بااتخاذ 
انجام  اهمیـــت  و  تاثیر  می توان  می شــود  ساده  روش های 
عموم  به  ساختمان ها  و  تاسیسات  در  را  نامخرب  آزمایش های 

شناساند و در گسترش فرهنگ ایمنی موثر واقع شد.

توضیح  یا  کشف  برای  وسیله ایست  است.  هنر  یک  نوشتن 
وکمتر  متوسط  خواننده   کافی،  توضیح  و  نویسی  ساده  مطلبی. 
آگاه را بهترجذب می کند. نویسنده در آغاز باید مقدمه ای به زبان 
تا قله  بنویسد ودر طول متن خواننده را آهسته وآرام  ساده ورسا 
پیش برد. به این ترتیب خواننده خسته نمی شود ومطلب را تا آخر 
توصیه  حرفه ای  نویسندگان  توسط  که  اصولی  می کند.  دنبال 
از طوالنی کردن مطلب،   نویسی وگریز  از: ساده  می شودعبارتند 
فکر کردن درباره چیزهائی که نوشته راجالب وخواندنی ترمی کند، 
جمله های  از  دراستفاده  داری  خود  مناسب،  واژه های  انتخاب 
آرامی را  به طوری که خواننده موسیقی  یکنواختی متن  طوالنی، 
را  مقاله  که چگونه  از خود  پرسیدن  کند،  احساس  متن  در طول 
شروع کنم وچگونه پایان دهم واین که چگونه می شود خواننده را 
به درستی مطلب متقاعد کرد. نوشته شما باید نشان دهد که چقدر 
در مورد موضوع می دانید ومطالعه کرده اید. توجه داشته باشید که 
از  مطالب شما مورد نقد قرار می گیرد. نقد پذیرباشید. نقد، یکی 
وظایف مهم ژورنالیست هاست. بسا می شود که مطلب شما نقد 
مطلب دیگری است. با سخنان درشت نقد نکنید.  باید نوشته خود 
را نقد کنیم ونقاد پاکدست نوشته دیگران باشیم. تنها ازرهگذرنقد 
دارد:  معروفی  ارسطو جمله  می آید.  پدید  واقعی  توسعه  که  است 
»افالطون نزد من عزیز است اما حقیقت از او هم عزیز تر است«. 
شخصی  ومنافع  دوستی  فدای  را  وحقیقت  کنیم  نقد  را  یکدیگر 

نکنیم.

شود.  مراعات  باید  نوشتن  در  اخالقی  وارزش های  داری  امانت 
هر مطلبی از هر کجا می نویسید، مستقیم یا غیر مستقیم، ماخذ 
شما  نوشته  که  را  مطلبی  هرگز  بنویسید.  کامل  طور  به  را  آن 
یا زود خطای شما آشکار می شود  ننویسید. دیر  بنام خود  نیست 
واعتبارتان برباد می رود. گاه دیده می شود مقاله ای ترجمه است 
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از جاهای  را  پارگراف هائی  ویا  راننوشته  نویسنده  اسم  مترجم  اما 
استفاده  مورد  منابع  به  اشاره ای  آنکه  بی  چسبانده  بهم  مختلف 
کرده باشد. نوشتن یک زندگی است. باید در نوشتن پرهیز کار بود. 
متمایز می کند»درستی  رااز هم  افراد  نکنیم عواملی که  فراموش 
به  بستگی  واالست  انسان  دوعامل، مشخصه  است«. این  ودانائی 
استادان  از  نفر  که سه  نمی گذرد  زیادی  زمان  ندارد.  وتبار  دانش 
مطرح فلسفه در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس وعالمه مقاله 
دیگران را بنام خود جازدند واعتبار خود ودانشگاه را به ثمن بخس 
فروحتند. این موضوع در ژورنال های خارجی بروزکرد.  ژورنال های 
داخلی به این موارد توجه نمی کنند. بسا مقاله ها که افراد بنام خود 
به چاپ می رسانند وکسی متعرض آنان نمی شود. خرید وفروش 
دور  تعرضات  از این  هم  تکمیلی  تحصیالت  نامه های  پایان 
نمانده. این کارسرقت ادبی، plagiarism، است. نشان می دهد که 
جامعه علمی ما تا چه حد با اصل مسئولیت پذیری آکادمیک بیگانه 
است. نشان می دهد که تا رسیدن وتبدیل به دانشگاه های پیشرفته 

راهی بس طوالنی در پیش داریم. 

 نشریه نگاه نافذ راهی هموار برای گذِرهمه رهروان ودری گشوده 
آن  در  واخالق  درستی  دانائی،  امیدواریم  است.  همگان  روی  بر 
گرامی داشته  شود وحقیقت ارجمند وگفتنی باشد. افزون بر مطالب 
فنی، نشریه نگاه نافذ در زمینه علوم اجتماعی نیز باید نگاهی نافذ 
داشته باشد. از مسائل مبتالبه جامعه غافل نماند ودر همه زمینه ها 
مروج علم ودل نگران پیشرفت کشورباشد. کالس های آموزشی 
فراوانی برگزار می شود. اما درکدامیک ازاخالق زیستی وحرفه ای 
سخن به میان می آید؟ در کالس های حفاظت پرتوی همکارانمان 
پی  در  بیشترشان  که  غافل  می خوانیم!  فرا  ضوابط  رعایت  به  را 
به رعایت ضوابط  از منظر اخالق  را  اگرآنان  مدرکند. چه می شد 
فرا می خواندیم. اخالق  یک مکتب بنیادی است که متاسفانه در 

محیط ما رنگ باخته وجای خود را به سوداگری داده است. 

*»عقل ناب حقیقت را پی می گیرد، ذوق زیبائی را نشانه می گیرد 
روح  تا  بگذرد  باید  دهه ها  می دهد.«  راتعلیم  وظیفه  واخالق 

فرهنگی واخالقی دوباره در ما رسوخ کند.

 منابع

گزارش کارگاه روزنامه نویسی علمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ▪
 ▪ NYTimes.com

* جنون هوشیاری، داریوش شایگان ▪
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گزارش برگزاری اولین کنفرانس و نمایشگاه
 آزمایش های غیر مخرب در عسلویه

27و28 دی ماه 1394

چشم انداز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در فرصت پساتحریم

بکارگیری  در  زیرساختی  مسایل  همایش   دراین 
روش های پیشرفته بازرسی فنِی تجهیزات و نقش آنها 

ریسک  مبنای  بر  بازرسی  قبیل  از  فرآیندارزیابی ها،  در 
دارایی های  مدیریت  و   )FFS( کارآمدی  ارزیابی   ،)RBI(

و  بحث  مورد  پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  پروژه های  در  فیزیکی 
بررسی قرار گرفت. 

از  بازرسان  و  کارشناسان  مدیران،  باحضور  کنفرانس 
بخش های مختلف پتروشیمی های کارون- کرمانشاه- 
 POGC – SPGC – BIP -پارس- مبین- بسپاران–ایدرو

آریا- ایکا- مروارید- الله- نفت و گاز پارس و سازمان 
مجری  شرکت های  از  تعدادی  حضور  وبا  ویژه،  منطـــقه 

و تامین کنـــندگان تجـــهیزات در نمایـــشگاه جانبی، برگزار 
گردید. 

ضمن  صنفی  انجمن  دبیر  گیالنی  ربیع  خانم  سرکار  ابتدا  در 
خیرمقدم و خوشامد گویی بطور خالصه تاریخچه و فعالیت های 
مناسب  فرصتی  همایش  گفت این  و  کرد  رابیان  صنفی  انجمن  
مختلف  سطوح  دربین  مستقیم  مذاکره  و  ارتباط  برای ایجاد 

کارفرمایان، پیمانکاران و مجریان فراهم آورده است. 

انجمن  مدیره  هیات  رئیس  نایب  زاده  صوفی  دکتر  آقای  سپس 
و  مراکز  با  تعامل  در  انجمن  داشت:  اظهار  سخنانی  ضمن 
سازمان های دولتی مانند سازمان ملی استاندارد، مرکز ملی تائید 
و...،  گاز  اتمی ایران، شرکت ملی  انرژی  صالحیت ایران، سازمان 
به منظورایجاد بستر همکاری های سودمند در زمینه آزمایش های 

• تهیه گزارش: ربابه ربیع گیالنی )دبیر انجمن(

در فضای آماده سازی و اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها با 
محوریت روش های پیشرفته بازرسی

راستای  در  نیز  دارد.  گسترده ای  موثروفعالیت  نقش  غیر مخرب، 
ارتقاء سطح علمی و فنی افراداقدام به برگزاری دوره های آموزشی 
خاصی نموده و توسعه برنامه های آموزشی را در دستور کار خود 
قرار داده است. وی همچنین عضویت بیش از 180 شرکت بازرسی 
فنی و آزمایش های غیر مخرب در انجمن را فرصتی جهت هم 
ارائه  در این عرصه، جهت  فعال  نیروهای  افزایی و همسو سازی 

خدمات شایسته به کارفرمایان در دوران پسا تحریم، دانست. 

دراین همایش، با هدف هرچه بیشتر کارآمدی و ثمربخش بودن، 
کارگاه های آموزشی مختلفی، در پاسخ به نیاز های صنعت نفت، 
توسط کارشناسان و متخصصان برگزارشد که گزارش کوتاه آنها در 
ادامه آمده است. درروز دوم کنفرانس آقای مهندس مجید بحرانی 
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مدیرکیفیت و استانداردها در همایش حضور یافتند و از غرفه های 
وتوانمندی های  فعالیت ها  جریان  در  و  بازدید  جانبی  نمایشگاه 

شرکتهای حاضر قرارگرفتند.

از  قدردانی  و  همایش  حامیان  به  تقدیر  لوح  اهدای  با  خاتمه  در 
حضورمدیران، کارشناسان و بازرسان فعال در قطب صنعت نفت، 

گاز و پتروشیمی این همایش خاتمه یافت. 

. . .
به  رانی  توپک  غیرقابل  مدفون  لوله های  بازرسی  کارگاه   :1 کارگاه   •

 ECDA/ICDA روش
• ارائه دهنده: دکتر علیرضا صوفی زاده 

• خالصه: بازرسی خطوط لوله مدفون غیرقابل توپکرانی به عنوان یکی 
از دغدغه های مهم و جدی کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفت. مطابق 
مراحل  داخلی  و  خارجی  خوردگی  بازرسی  جهت   ECDA/ICDA روش 
چهار گانه مطالعات اولیه، ارزیابی غیر مستقیم )تست پوشش(، ارزیابی 
و  نهایی  ارزیابی  خوردگی(،  پایش  روش های  سایر  یا   LRUT( مستقیم 
تخمین میزان سالمت خط لوله می بایست اجرا شود. نمونه موفق اجرا 

شده در پتروشیمی پارس در عسلویه در این قسمت ارائه گردید.
. . .

• کارگاه 2: کارگاه اثر بخشی تکنیک آزمون های غیرمخرب پیشرفته بر 
کیفیت و عملیات بازرسی فنی 

• ارائه دهنده: مهندس عادلی شرکت بازرسی مهندسی ایران
• خالصه: در این بخش بر اساس طرح بازرسی مبنی بر ریسک و اثر 
کیفیت  افزایش  در  پیشرفته  مخرب  غیر  بازرسی  های  تکنیک  بخشی 

بازرسی ها مواردی ارائه شد.
 . . .

کارگیری  به  امکان  بررسی  در  نوین  بازرسی های  کارگاه   :3 کارگاه   •
تجهیزات حین سرویس  

 Tech ارائه دهنده: آقای ادوارد رودریگز – نماینده  خاورمیانه شرکت •
corr  آمریکا و شرکت آزمونه فوالد

  LRUT-PEC-CUI-SRUT-AET مانند  نوین  روشهای  برای  خالصه:   •
و  ها  محدودیت  کاربردها،  تجربیات،   ، ها  ویژگی  رباتیک   بازرسی 
تجهیزات و امکان بازرسی تجهیزات در حین سرویس مورد بررسی قرار 

گرفت.

. . .
• کارگاه 4: کارگاه بازرسی غیرمخرب پیشرفته  

• ارائه دهنده: مهندس احسان هدایت نیا از شرکت پایش گستران پیشرو
• خالصه:  در این بخش آشنایی با تکنیک های بازرسی پیشـرفته از قبیل 
 SLOFEC ,Acoustic emission, MFL ,(Guided wave) بلند  برد  التراسونیک 

و ... و مزایا و معایب آنها مورد بحث قرار گرفت.
. . .

• کارگاه 5: کارگاه اندازه گیری دقیق عیوب و تعیین نرخ رشد آنها در 
بازرسی های دوره ای با استفاده از روش TOFD و اهمیت scanner  در 

آزمایش
• ارائه دهنده: مهندس مرتضی ثانی خانی از شرکت پیشگامان فنون پارس
• خالصه: مبانی بازرسی به روش التراســــونیک مطرح شد. ویژگیهای 
ثبت  و  گیری، ضبط  گزارش  ها،  بازرسی  در   TOFD پیشـــرفته  روش 
گزارشات و استفاده از Scanner  بصورت نیمه دستی و اتوماتیک بیان گردید.

. . .
• کارگاه 6: کارگاه آنالیز تخریت تجهیزات نفت و گاز  

• ارائه دهنده: دکتر علیرضاصوفی زاده از شرکت پایش گستران پیشرو
به  پاالیشگاه گازی  آمین  برج  آنالیز تخریب  در این قسمت  • خالصه: 
عنوان مطالعه موردی مطرح و مکانیزم تخریب آن  شامل SSCC که عمدتا 
ناشی از سولفید هیدروژن باال و عملیات حرارتی نامناسب بررسی شد.

. . .
• کارگاه 7: کارگاه ارتقاء کیفیت تصویر در رادیوگرافی صنعتی 

• ارائه دهنده: مهندس جلیل روزی طلب از شرکت پرتوکاران تابش
انواع فیلم های رادیوگرافی صنعتی با مشخصات مختلف،  • خالصه : 
استاندارد های الزم در کالسه بندی آنها، شرایط بکارگیری هر نوع و 
کالس با توجه به دستورالعمل ها مطرح شد. مشکالت موجود در استفاده 

از انواع گوناگون که باید در پروژه ها مورد بررسی قرارگیرد.
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گزارش برگزاری شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و 
بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

1و2 دی ماه1394 - دانشگاه یزد

دکتر محمدصالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در این نشست  ضمن 
اشاره به تاریخچه دانشگاه یزدوشاخض های پژوهشی دانشگاه گفت: 

یکی از نقاط قوتی که در یزد داریم ارتباط بین دانشگاه و صنعت 
در این استان است. 

صنعت استان یزد،  در مجموع رتبه چهارم کشور را دارد و رتبه 
اول کشور در صنعت کاشی و سرامیک، نساجی و فوالد متعلق به 

استان یزد است.

متالورژی  و  مواد  مهندسی  رشته  به اینکه   اشاره  با  اولیاء  دکتر 
دانشگاه یزد جوان است گفت: این کنفرانس می تواند فرصتی برای 
تقویت و گسترش ارتباطات باشد. با توجه به ظرفیت های صنعت 
و از جمله صنعت فوالد استان نیازمند توسعه جدی تر رشته مواد و 

متالورژی هستیم.

وی افزود: موضوع این کنفرانس به صنعت پیوند خورده و بخشی 
از دست اندرکاران این کنفرانس نیز از صنعت هستند و این نمونه 

بسیار خوبی برای ما است.

در ادامه کنفرانس آقای دکتر جواهری نایب رئیس سازمان نظام 
در  بم  از شهر  خود  بازدید  به  اشاره  با  استان  ساختمان  مهندسی 

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران با همکاری 
دانشگاه یزد و جمعی از فرهیختگان، پژوهشگران و صنعتگران 
و دانشجویان کشور شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی 
و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب را ازاول تا 
دوم دی در سالن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه یزد برگزار نمود.

روزهای نخست پس از وقوع زلزله مهیب سال 82 اظهار داشت: 
که  فلزی  اسکلت  ساختمان های  در  شده  مشاهده  ضعف  عمده 
موجب تلفات جانی و خسارت های مالی شدید در این زلزله گردید، 

مشکل جوش کاری بود.

با توجه به ظرفیت های صنعت و از جمله 
صنعت فوالد استان نیازمند توسعه جدی تر 

رشته مواد و متالورژی هستیم.
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درصد   50 بر  افزون  داشت:  اظهار  علمی دانشگاه  هیئت  عضو 
بخش  در  لیکن  می کنند  استفاده  فلزی  اسکلت  از  ساختمان ها 
دانشجویان رشته عمران  به  آموزش های تخصصی الزم  جوش، 
در  زمینه  در این  درسی  واحد  دو  یا  یک  حتی  و  نمی شود  داده 
که،  در صورتی  است  نشده  گنجانده  آنان  آموزش های  مجموعه 
صالحیت بازرسی جوش بر عهده مهندسان عمران است و آنان 
تنها با تکیه بر دوره های بازآموزی جوش و بازرسی جوش که در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار می شود، چنین مهارتي را 

کسب می کنند.

آزمایش های  و  جوشکاری  انجمن  رییس  ادب آوازه  عبدالوهاب   
گفت:  کنفرانس،  برگزارکنندگان  از  قدردانی  با  غیرمخرب ایران 
جوشکاري و آزمایش های غیرمخرب در ایران جایگاه خوبی پیدا 

کرده است 

باید حفظ شود،  تنها  نه  آمده،  به دست  وی تصریح کرد: جایگاه 
ما  کند.  ارتقاپیدا  باید  بین المللی،  پیشرفت های  با  هماهنگ  بلکه 
واحدهای  و  پروژه ها  همه  در  و  کنیم  نهادینه  را  اقدام  باید این 

صنعتی کشورمان گسترش دهیم. 

از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها درخواست  ادب آوازه 
معاونت  جوش،  مدیریت  بخش های  یا  نهادها  تشکیل  با  کرد 
جوش، کمیته جوش و یا هر عنوان دیگری که مصلحت بدانند، به 
ضابطه مندشدن هر چه بیشتر فعالیت های اجرایی، بازرسی و کنترل 
کیفیت سازه های فلزی ساختمان توجه ویژه داشته باشند و یاری 

انجمن را در این راستا، پذیرا شوند. 

در ادامه این مراسم دکتر مسعود مصالیی پور دبیرعلمی کنفرانس 
با قدردانی از حمایت  کنندگان کنفرانس گفت: مهندسی جوش و 
بازرسی را از رشته های مادر در هر کشوری می توان برشمرد که 
بدون استفاده از تکنیک های مختلف جوشکاری، عبور از مقیاس 
آزمایشگاهی به ابعاد صنعتی غیر ممکن است و بدون به کارگیری 

سازه  یک  کارایی  و  کیفیت  از  نمی توان  غیرمخرب  آزمون های 
اطمینان حاصل کرد. 

ناخالص صنعتی در  بالغ بر 50درصد درآمد  افزود: اختصاص  وی 
کشورهای پیشرفته در زمینه جوش و بازرسی و یا انتشار بیش از 
160 هزار مقاله و یادداشت علمی تنها در سال 2015 میالدی در 
جوامع  در  بازرسی  و  جوش  اهمیت  گواه  بازرسی  و  جوش  حوزه 
پیشرفته و صنعتی است در این شرایط شانزدهمین کنفرانس ملی 
جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب 
با شعار تعامل صنعت و پژوهش برای اشتغال زایی در زمینه جوش 
بتوان هرچه  به اینکه  امید  با  به کار خواهد کرد،  بازرسی شروع  و 
بیشتر زمینه علم مدار نمودن صنعت جوش و بازرسی را در کشور 

فراهم کرد.

و  جوش  زمینه  در  تخصصی  نمایشگاه  برگزاری  است  گفتني 
بازرسی وتقدیر از پایان نامه ها و پژوهش های برتر و پژوهشگران 
و  جوش  کنفرانس  برنامه های  دیگر  از  بازرسی  و  جوش  برتر 

آزمایش های غیرمخرب در دانشگاه یزد بود.

در مراسم اختتامیه کنفرانس حمید تازیکه دبیر انجمن درباره جایگاه 
تخصصی  دید  یک  مورد  در این  باید  ما  گفت:  جوش  مهندسی 
است. شده  واقع  مغفول  مقدار  متاسفانه یک  که  باشیم  داشته 

وی افزود: جوشکاری و بازرسی فنی یک بحث تخصصی است و 
به افرادی که اثرگذار هستند به ویژه در دانشگاه و صنعت نیازمند 
و  جوش  معرفی  جوشکاری،  رشته  جایگاه  بتوانند  تا اینها  است 

متالورژی را در این صنعت احیا کنند.

در پایان این مراسم از اعضای ستاد برگزارکننده، حمایت کنندگان، 
آموزشی،  کارگاه  مدرسان  جانبی،  نمایشگاه  در  کنندگان  شرکت  
سخنرانان، مقاله های برتر، داوران برتر، برگزیدگان بخش گرافیک 
بازررسی در شانزدهمین کنفرانس  و عکاسی در صنعت جوش و 
آزمایش های  ملی  کنفرانس  پنجمین  و  بازرسی  و  جوش  ملی 

غیرمخرب تجلیل شد.

جایگاه به دست آمده، نه تنها باید حفظ شود، 
بلکه هماهنگ با پیشرفت های بین المللی، باید 

ارتقاپیدا کند
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نشریه مزبور حاوی اخبار، گزارش ها ومقاله های تحقیقی وکاربردی 
متنوعی است که ازنظر بار علمی وفناوری وزین وارزشمند است.

 به نظر می رسد برای تهیه مطالب آن تالش زیادی صورت گرفته 
آن  انتشارات  ازسردبیروکمیته  شده.  گردآوری  ارزنده ای  ومطالب 
نام برده نشده ونویسندگان مقاله ها اغلب ناشناسند. موضوعی که 

احتماال در شماره های بعدی مراعات می شود. 

در سخن سردبیر آمده است»در پایان دوره سه ساله انجمن وپس 
علمی-  دیجیتالی  نشریه  شماره  اولین  خبرنامه،  شش  انتشار  از 
ترویجی انجمن را تقدیم اعضای انجمن آزمون های غیر مخرب 
نگاه  نشریه  با  را  همکاریمان  همچنان  می کنیم...ما  کشورمان 
باعث  وامیدواریم هردونشریه دوشادوش هم  ادامه می دهیم  نافذ 

گسترش وترویج هر چه بیشتر این علم وفن آوری بوده...«.

در مطلب سخنی با همراهان نوشته رئیس هیات مدیره انجمن نوشته 
تمامی اعضای  برای  وبهروزی  آرزوی سالمتی  است»ضمن  شده 
ما  به  می خواهم  متعال  خداوند  از  همیشگی،  وهمراهان  محترم 
ان دی  جامعه  مدت  دراز  منافع  گرفتن  نظر  در  با  تا  دهد  توفیق 
تی ومردم عزیز کشورمان، با تالش، همدلی وهمفکری درراستای 

توسعه وبالند گی ایران عزیز گام برداریم«.

نگاه  انتشارات مجله  انجمن صنفی وکمیته  اعضای هیات مدیره 
نافذ این اقدام فرهنگی را به هیات مدیره واعضای هرسه انجمن 
مطرح در حوزه ان دی تی تبریک می گویند و توفیق روزافزون 
علم  عرصه  در  را  مخرب«  غیر  نشریه»آزمون  کاران  اندر  دست 

وتکنولوزی آرزو مندند.

قرار  وتصویب  مذاکره  مورد  زیر  شرح  به  مواردی  جلسه  در این 
گرفت: 

سمینارها، . 1 کنفرانس ها،  برگزاری  نمایند  تالش  دوانجمن 
با  مرتبط  حوزه های  در  المللی  بین  و  ملی  همایش های 
صورت  به    )NDT( غیرمخرب  آزمون های  و  فنی  بازرسی 

مشترک برنامه ریزی و اجرا شود. 

در کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب که در اسفند . 2
ماه سال جاری درتهران برگزار می شود نام و لوگوی انجمن 
کنفرانس،  برگزاری  در  همکار  انجمن  عنوان  به  صنفی، 

درکلیه مدارک واعالنات ذکر شود.  

یا . 3 انجمن  دو  مدیره  هیات  کنفرانس ها،  راهبری  کمیته  در 
نمایندگان آنان به صورت مشترک تصمیمات  الزم را اتخاذ 

نمایند.

انجمن  ترویجی  علمی-  نشریه  اولین  مخرب«  غیر  »آزمون 
بازرسی غیر مخرب ایران زیر نظر کمیته انتشارات آن انجمن 

در58 صفحه اوایل آذر ماه در فضای مجازی منتشرشد. 

وانجمن   IRNDT غیرمخرب  بازرسی  انجمن   مشترک  جلسه 
صنفیIRSNT در روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت13 با 
امیر دادخواه، کمال  آقایان  ربیع  گیالنی و  ربابه  حضور خانم 
شاکری، حسن شیروانی، صوفی زاده، میرمجید قائمی، فرشید 
مالک وفرهنگ هنروردر دبیرخانه انجمن صنفی تشکیل گردید. 

نشریه انجمن بازرسی 
غیر مخرب ایران

برگزاری جلسه
مشترک 
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آقای مهندس مهدی معینی درطول مسئولیت شان در هیات مدیره 
انجمن صنفی زحمات زیادی کشیدند وکوشیدند موقعیت انجمن را 
در تعامل با مراکز دولتی وارتبـــاط با انجمن های همکار ارتقا دهند. 

درزمانی که ایشان ریاست هیات مدیره  را داشتند باهمکاری سایر 
اعضای هیات مدیره وکوشش های ارزشمند آقایان مهندس امیر 
نشریه  امتیاز  توانست  انجمن  شیروانی،  حسن  ومهندس  دادخواه 
کند ودرجهت ایجاد جلسات  دریافت  ارشاد  وزارت  از  را  نافذ  نگاه 
مشترک وهمکاری بین انجمن های مطرح درحوزه آزمایش های 

غیر مخرب گام های موثری بردارد.

همکاری  ادامه  امکان  مسافرت  دلیل  به  معینی  مهندس  آقای 
انجمن استــــعفا  نداشتند واز مسئولیت هایشان در هیات مدیره 

دادند. 

برای ایشان در هر جا هستند سالمتی وموفقیت آرزو می کنیم. 

متن استعفای آقای معینی چنین است: 

حضور محترم اعضاء هیئت مدیره انجمن

با سالم،

اقامت  و  مسافرت  به علت  هستید، اینجانب  مطلع  که  همانگونه 

طوالنی در خارج از کشور، امکان حضور مرتب در جلسات هیئت 
مدیره را نخواهم داشت. به همین سبب استعفای خود را از هیئت 

مدیره و ریاست آن اعالم می نمایم. 

را  خود  همواره  مدیره  هیئت  جلسات  در  شرکت  عدم  علیرغم 
به عنوان عضوی از انجمن دانسته و آمادگی خود را برای هرگونه 

همکاری اعالم می دارم.

با آرزوی سالمتی و موفقیت

مهدی معینی

تغییرات در هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های بازرسی 
)IRSNT( فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران

با توجه به استعفای آقای معینی،  هیات مدیره انجمن، به همراه 
اعضای جایگزین،  درتاریخ 10/7/ 1394 تشکیل جلسه دادند. 

دراین جلسه  آقای دکتر علی رضا صوفی زاده به عضویت اصلی 
انجمن در آمدند وتغییراتی به شرح زیر در هیات مدیره انجمن به 

عمل آمد.

امیر دادخواه، رئیس هیات مدیره- علی رضا صوفی زاده،  آقایان 
وحمید  دار- حسن شیروانی  خزانه  قربانی،  رئیس- مجتبی  نایب 
هیات  البدل  علی  عضو  دامغانی  ومسعود  اصلی  اعضای  تازیکه 

مدیره انتخاب شدند.



مرجع:

* مقاله های یاد شده، توسط همکاران عالقمند مجله، در دست ترجمه است. امیدواریم 
در شماره های آینده نگاه نافذ  منتشر شوند.
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آموزش رشدیابنده

Fostering Education
 2015 L. Terry Clausing ,P.E. - ASNT president

هرچه بیشتر بدانید وهرچه بیشتر با دانسته هایتان کار کنید بهترخواهید شد. 

که  آنان  برای  است  ممکن  ابتدا  از  غذا،  یک  پختن  انداز  چشم 
هنگامی که شخص  اما  باشد،  آور  دلهره  می خورند  غذا  دربیرون 
برای یاد گیری صرف وقت کند وپیشرفت و مهارت الزم را بدست 
 boeuf آورد می تواند ازیک مخلوط کننده همبرگرتا تهیه خوراک
bourguignon پیش رود. به هرحال عالقمندی کافی نیست. شما 

بایدبا استفاده از کتاب آشپزی، دوستان، اعضای خانواده، درخالل 
کار، یا از طریق یک آموزشگاه آشپزی آموزش به بینید. استادی 

درطول زمان به دست می آید. 

کنید  کار  دانسته هایتان  با  بیشتر  وهرچه  بدانید  بیشتر  هرچه 
بهترخواهید شد. به این ترتیب، گسترش دانش ویادگیری،  برای 
بقای صنایع ان دی تی وماموریت ما برای داشتن جهانی امن تر،  
ما  ان تی،  استراتژی جدیدِ ای اس  برطبق  اکنون  ضروری است. 
درصددیم فرصت هائی برای  ترویج وآموزش فراهم کنیم. برنامه 

ما شامل موارد زیر است:

مربوط  ▪ انجمن های  میان  در  مشترک  پژوهش های  تعریف 
وایجاد فرصت های همکاری.

افزایش وحمایت همکاری ها ومیزبانی کارگاه های آموزشی  ▪
برای مربیان دبیرستان ها وکالج ها

تهیه ودر دسترس قراردادن کتاب راهنمای آموزش ان دی تی  ▪
برای کالج های مقدماتی و مدارس حرفه ای ملی وبین المللی.

افزایش دسترسی به منابع فنی برای مربیان ودانشجویان. ▪
گسترش برنامه های بورس تحصیلی و کرسی استادی برای  ▪

دانشجویان علوم پایه 
تعیین راهی برای آموزش با دوام وتوسعه حرفه ای درصنایع  ▪

ان دی تی.
ایجاد سیاست ها وتخصیص منابعی که برنامه های تحصیلی  ▪

علوم، تکنولوژی، مهندسی وریاضی را پشتیبانی کند.
برقراری برنامه های بورس تحصیلی معنادارکه دانش آموزان  ▪

شغل،  عنوان  به  تی  دی  ان  انتخاب  برای  را  دبیرستان ها 

کار  فروسرخ  توموگرافی  با  روز  هر  که   شخصی  فعالیت 
در  سرگرمی او  که  دارد  دربر  را  ذهنی  مفهوم  می کند این 
وکنجکاوی  اشتیاق  است.  حرارت  وتوزیع  تولید  آمیختن  هم 
که  است  داشته  برآن  مرا  وآشپزی  مهندسی  درهنرهای  من 

دستورالعمل ها، ابزارها وسازوکارهای جدیدی کشف کنم. 

پشتیبانی وترغیب کند. 
این شماره مجله1 متریال اولوایشن، 
به عنوان نشریه آموزشی سالیانه، 
راه هائی  بســـیار  از  دیگر  یکی 
داده ایم  تشخیص  ما  که  است 
آموزش های  به  دارد  واختصاص 
آکادمیک.   وهمکاری های  باالتر 
محتویات آن به وسیله اعضای ای 
اس ان تی، که درصـــدد  ایجــاد 

شیوه های متفاوتی هستند، تهیه شده است. 

به  که  در صفحه *1164   ترچ  فیلیپ  مقاله  به  بیندازید  نگاهی 
برای ایجاد  می توانید  شما  که  می دهد  نشان  را  راه هائی  روشنی 
برنامه درسی با آموزگاران محلی کار کنید وشنوندگان جوان تر،از 
دانش آموزان ابتدائی تا دبیرستان، را جلب کنید. نیز مقاله استنلی 
بین  اختالف  آن  در  که  بخوانید  را   1171  * صفحه  در  ویترلی 
حرفه ان دی تی تخصصی با حرفه ای متفاوت را توضیح می دهد  
حوزه  به این  واردان  تازه  اندازه  تاچه  که  موضوع  وهمچنین این 

ممکن است تصمیم بگیرند در این حرفه پیشرفت کنند.

کنجکاوی، انگیزه شخصی واراده ویژگی هائی هستند که موجب 
می شوند شخص به دنبال عالئق اش برود، به هر حال، شخص 
توفیق  جدی  مهارت  وکسب  گیری  یاد  شانس  بدون  نمی تواند 
عنوان  به  ما  نقش  مان،  حرفه  سودمندی  برای  کند.  حاصل 
برای  است  ارزشمند  آموزشی  تامین فرصت های  و  انجمن، ایجاد 

رشد، تقویت وپایداری کار مهمی که مّجدانه در پیش گرفته ایم.

می کنم  دعوت  شما  از  من  می کنیم.  دیگرگفتگو  بار  رو،  از این 
که ایده ها یتان را، در باره این که چگونه می توانیم به هدفمان در 
موردایجاد یک برنامه آموزشی جامع که  در خدمت نسل های آینده 
باشد دست پیدا کنیم، با ما در میان بگذارید. نیز عالقمندم  نظرتان 
باشید. بدانم، اگر چند دقیقه فرصت داشته  رادر مورد تهیه ُسس 

1. Materials  evaluation, vol. 73.No.9, sep2015   
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کنفرانس تکنولوژي  گاز اروپا با ایده اصلي »ایجاد تکامل گاز« 
شش   بررسي   و  بحث  پیرامون     )Creating Gas Revolution(
برداري  بهره  و  احیاء  پویایي،  تامین،  گاز،  توان،  برق،  استراتژي 
اروپا GERG، انجمن  انجام شد که  طي آن  گروه تحقیق گاز  
 OVGW  فني صنعت گاز  طبیعي اروپا  و انجمن گاز و آب اتریش

حضور داشتند.

همچنین  موضوعات نقش گاز در تامین انرژي اروپا، نو آوری هاي 
جدید گاز در زمینه انرژي، مالحظات آب و هوا تا سال 2030 به 
نوآوري هاي  طبیعي،  گاز  اتمام  اثرات  انرژي،  تولید  و  گاز  لحاظ 
ذخیره انرژي در پروژه هاي گازي، ارزیابي کیفي گاز در مقایسه با 
بیوگاز جایگاه گاز طبیعي و بیومتان در سیستم حمل و نقل  مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به موقعیت جغرافیایي  با توجه  اتریش   گفتني است، شرکت گاز 
اروپا نقش مهمي در گازرساني  به اتریش، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 
مجارستان و کرواسي دارد تا  گازي پایدار  با کارایي و فشار باال را 
در شرایطي ایمن  و با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطي با 

بازارهاي  مصرف برساند.

کیلومتر  وسعت900  به  اي  شبکه  در  حاضر  حال  در  این شرکت 
اندازه  ثانیه و  بار،  حداکثر سرعت  8 متر بر  و فشار  باالي 70 
خطوطي از 200 تا 1400 میلیمتر  ساالنه 149 بیلیون متر مکعب 

گاز  را انتقال و توزیع مي کند.

در  کشور اتریش در هر150  تا  200 کیلومتر،  یک ایستگاه تقویت 
فشار گاز  و در هر  15 کیلومتر  نیز یک مسیر قطع کننده گاز  قرار 
گرفته تا در هنگام بروز  نشتي و انجام توسعه و تعمیرات بتوان از 

آن بهره گرفت. 

مرکز  با  نوري  کابل  ارتباط  و  اتریش  گاز  شبکه  بودن  هوشمند 
دیسپچینگ آن از طریق سیستم رادیویي امکان کنترل از راه دور 

و نظارت لحظه به لحظه  این شبکه را فراهم مي کند.

ایستگاه گاز Baumgarten مهمترین ایستگاه  تقویت فشار  اتریش 
است  که ساخت آن از سال 1959 شروع شده و در سال 1968  
اولین منتقل کننده گاز از روسیه با فاصله اي بالغ بر 4000 کیلومتر 
مي باشد. گاز سیبري با طي این فاصله در مدت  6 روز وارد مرز 

شرقي اروپا مي شود.

شایان ذکر است بازدید از ایستگاه Baumgarten و ایستگاه تولید  
Bio Gas  و نیروگاه اتمي  از برنامه هاي جنبي کنفرانس تکنولوژي  

گاز اروپا بود.

حضور کارشناسان گاز استان اصفهان در کنفرانس 
تکنولوژی گاز  اروپا

سومین کنفرانس تکنولوژی گاز اروپا در آذرماه 1394 در وین 
اتریش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز در این کنفرانس که هر دو 
سال یکبار برگزار می شود ابراهیم محسنی رئیس بازرسی فنی و 
محسن رسولی کارشناس بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان 

با ارائه مقاله شرکت نمودند.

آزمون  ساده  دستگاه  ساخت  و  طراحی   « عنوان  با  مقاله  این 
نشتی زین پلی اتیلن« یکی از 17 مقاله برتر سال 2015 در این 

کنفرانس معرفی گردید. 

مقاله مزبور در همین شماره مجله در صفحه 23 ترجمه و چاپ 
شده است.  

www.egatech2015.com
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میزگردی با حضور 
نمایندگان سازمان انرژی اتمی وشرکت پارس ایزوتوپ

حداقل زمان بارگـــذاری 2 روز، حداکثــر 13 روز و 
میانگین6 روز

انجمن  حفاظت  کمیته  مسئول  شیروانی  مهندس  آغازجلسه  در 
پرتونگاری  دوربین های  بارگذاری  زمان  مدت  داشت:  اظهار 
از  اعم  پرتونگاری،  شرکت های  بر  زیادی  تاثیرات  صنعتی، 
گونه  دارد. هر  کارفرما  دربرابر  تعهدات  به  و عمل  بارمالی، ایمنی 
عدم  پرسنل،  بیکاری  کارفرما،  ادعای  موجب  بارگذاری  در  تاخیر 
سرمایه  رفتن  هدر  پرتونگاری،  چشمه های  قدرت  افت  کارکرد، 
با  مجبورند،  شرکت ها  تاخیرات،  جبران  برای  می شود.  و...  ملی 
را  تاخیرات  پرسنل  بر  باال  کاری  فشار  تحمیل  و  فعالیت  تسریع 
و  ریسک  افزایش  می تواند  آن،  احتمالی  نتیجه  که  کنند  جبران 
زمانبربودن  موضوع  به  روابتدا  از این  باشد.  پرتوی  کاهش ایمنی 

• ربابه ربیع گیالنی، دبیر انجمن

پیرو پیگیری های صورت گرفته وبا هدف شفاف سازی برخی 
پرتونگاری،  شرکت های  پرسش های  به  وپاسخ  ابهامات 
شرکت  اتمی و  انرژی  سازمان  اشعه  برابر  در  حفاظت  ازامور 
پارس ایزوتوپ درخواست شد نمایندگان اختیارمندآنهادرجلسه ای 
بهم  حضور  می شود  تشکیل  صنفی  انجمن  دبیرخانه  در  که 
رسانند. جلسه پیشنهادی درروز دوشنبه 94/9/2 ساعت 10 صبح 
اشعه،  برابر  در  بیژن صمیمی ازامور حفاظت  با حضور مهندس 
آقایان نقدی و صادقی ازشرکت پارس ایزوتوپ، مهندس حسن 
شیروانی مسئول کمیته حفاظت انجمن، دکتر امیرمحمد برهان 
آزادکارشناس ارشد فیزیک بهداشت و خانم ربابه ربیع گیالنی 

دبیر انجمن برگزار شد.

دو  در  صنعتی  چشمه های  بارگذاری  عملیات  کاری  مراحل 
مجموعه امور حفاظت و شرکت پارس ایزوتوپ می پردازیم.  طبق 
آمار موجود، نتیجه به این شرح است: حداقل زمان بارگذاری 2 روز، 
حداکثر 13 روزومیانگین6 روز. مقادیر به دست آمده قابل تفسیر و 
حائز اهمیت است چرا که، نشان میدهد کاری که در 2 روز قابل 
اجرا است به طور میانگین حدود 6 روز و در برخی موارد تا 13 
روز به طول انجامیده است. موضوع دوم آن است که در نشست 
سال گذشته، مدیریت محترم عامل شرکت پارس ایزوتوپ اعالم 
کردند که قراراست، مراحل بارگذاری دوربین ها، از لحظه تحویل 
آیا این  باشد  پیگیری  قابل  آنالین  تا دریافت آن بصورت  دوربین 

مهم محقق شده است یا خیر؟

البته پیگیری شرکت ها و شانس هم بی تاثیر نیست

آقای صمیمی اظهارداشت: تا آنجا که به امور حفاظت در برابر اشعه 
انسجام،  نظم،  به  عمدتًا  کار  انجام  زمان  می شود،  مربوط  کشور 
وابسته  پرتونگاری  شرکت های  مستندات  و  مدارک  توانمندی، 
پرسنل، عدم کفایت  بیمه ای  رفع مواردی چون مشکالت  است. 
با  تنها  که  دارد  توجهی  قابل  زمان  به  نیاز  و...  پرتوکاران  تعداد 
امور  عماًل  لذا  و  است  پذیر  امکان  ذینفع  شرکت های  همکاری 
شرکت ها  احتمالی  نقص های  رفع  منتظر  است  ناگزیر  حفاظت 
به  مجاز  که  متوجه شوند  بارگذاری  از  قبل  باید  باشد. شرکت ها 
بارگذاری هستند یا خیر. که به نظر می رسد گلوگاه اصلی همین 
مسئله باشد. در حال حاضر روال بر این است که شرکت متقاضی 
امور حفاظت معرفی  به  پارس ایزوتوپ  بواسطه شرکت  بارگذاری 

انجمن صنفي شركتهاي بازرسي فني و 
آزمايشهاي غيرمخرب ايران 



18

ستان 1394
ب    سـال سوم، شمـاره 29، 28 و 27، زم

ی غیر مخر
ش ها

ی بازرسی فنی و آزمای
ت ها

ن شرک
شریه انجم

ن

می شود و این امور پس از بررسی مدارک وضعیت شرکت متقاضی 
و  شرکت ها  پیگیری  البته  می نماید.  اعالم  پارس ایزوتوپ  به  را 
شانس هم بی تاثیر نیست. مثاًل اگر مراحل کار شرکتی تا اواخر 
روز چهارشنبه بطول بیانجامد بدین معنی است که با  دو روز وقفه 

کاری تا شنبه  باید منتظر تاییدیه خود بماند.

معضل شرکت ها باامورحفاظت همین جاست

امور حفاظت  با  اصل معضل شرکت ها  واقع،  در  آزاد:  برهان   •
نقطه  ابزار قدرت و  بعنوان  را  بارگذاری چشمه  همین جاست که 
را  شرکت ها  تمامی مشکالت  و  گرفته  بدست  شرکت ها  توقف 
در این لحظه حساس می خواهند مرتفع نمایند که اصاًل درست 
شرکت ها،  وضعیت  می تواند  حفاظت  امور  حالیکه  در  نیست. 
قبال  سامانه،  طریق  از  را  بارگذاری،  به  نبودن  یا  بودن  مجاز 
بازرسی  گزارش  حفاظت،  امور  در سیستم  نماید.  رسانی  اطالع 
و امتیاز عملکرد، نامه بدون پاسخ و... وجود دارد و شرکت ها از 
راهکار  تنها  مستقیم  تلفنی  تماس  لذا  نمی شوند.  مطلع  نواقص 

است.

رفع نواقص تا بارگذاری به حساب...

• صمیمی: درست است در مورد نامه های مدت دار جایی برای 
جبران این زمان نیست در سایر موارد همه از وضعیت پرتونگار و 
کالیبراسیونهای خودشان مطلع هستند. میتوان برنامه ای تهیه کرد 
که شرکتها بصورت آنالین مطلع شوند. در گذشته تامین کنندگان 
لیست متقاضیان را اعالم می کردند و قبل از هر حرکتی بررسی 
اما حاال  صورت گرفته و نتیجه مثبت یا منفی مشخص می شد. 
شرکت مستقیم دوربین را به پارس ایزوتوپ تحویل می دهد و تمام 
زمان بررسی و رفع نواقص تا بارگذاری به حساب پارس ایزوتوپ 

و امور حفاظت آورده می شود. 

فعاًل ما بصورت آزمایشی عمل می کنیم

شرکت  شده  اندازی  راه  سیستمی که  در  گفت:  صادقی  آقای 
وضعیت  و  کرده  وارد  را  متقاضیان  لیست  چشمه  کننده  وارد 
مثبت یا منفی بودن امکان واگذاری مشخص شده ولی مشکل، 
زمانی ایجاد می شود  که شرکت از نتیجه آگاه نیست و دوربین را 

در پی تقاضایش تحویل پارس ایزتوپ می دهد. 

وارد  پسورد خودمان  با  آزمایشی عمل می کنیم  بصورت  ما  فعاًل 
سیستم شده و وضعیت شرکت متقاضی را می بینیم.

برون سپاری هم راهکار مناسبی می تواند باشد

در  ذینفع  شرکت های  چشمه،  فروش  مورد  در  آزاد:  برهان   •
فروش چشمه که در مورد شرکتهای خصوصی حادتر است ممکن 
است شرایط را به خریدار اطالع ندهند. ابتدا چشمه را فروخته و 
بعد شرکت متقاضی با مشکالت روبرو می شود و هزینه چشمه را 
باید از لحظه خرید بپردازد.در حالیکه شرکت ها در صورت آگاهی 
از وضعیت خود قبل از خرید چشمه، می توانند به سادگی اقدام به 
رفع نواقص کنند. بهترین راه حل اینست که هر شرکت مستقیمًا 
شرایط خود را در سامانه مشاهده کند و در صورت وجود نقص و 
احتمال به تعویق افتادن بارگذاری، قبل از تحویل دوربین و خارج 
کردن ابزار خود از پروژه، موارد را حل و فصل نماید. برون سپاری 

هم راهکار مناسبی می تواند باشد.

زمانی  اشکال  بیشتر  اما  است  خوبی  پیشنهاد  صمیمی: این   •
است که  شرکتی سانحه داشته و احتمال حذف دو پرتونگار دارد 
مشکل  و  یافته  پایان  ماهه  دو  دوره  و  ندارد  مسئول  شخص  یا 
و  است  غیرفعال  سیستم  که  است  دار  مهلت  خاص،  شرایط  در 
سیستم  تغییر  کرد.  عمل  سامانه  در  شرایط  برخی  در  نمی توان 

سامانه برای سازمان هزینه هنگفتی دربردارد.

• شیروانی: برای این پیشنهاد مثال اجرایی هم داریم: در گذشته 
برای گرفتن گواهینامه تحصیلی باید به ادارات آموزش و پرورش 
مراجعه می شد ولی االن اینکار از طریق دفاترخدمات الکترونیکی 
انجام می شود و با پرداخت مبلغی در مدت زمان تعریف شده ای 
آنرا دریافت می کنند و آموزش و پرورش نیز از مبلغ دریافتی منتفع 
می گردد. شما هم می توانید از طریق انجمن همین کار را انجام 
دهید. طی تفاهم نامه ای انجمن می تواند سامانه ای را تهیه نماید 

مدت زمان بارگذاری دوربین های پرتونگاری 
صنعتی، تاثیرات زیادی بر شرکت های 

پرتونگاری، اعم از بارمالی، ایمنی و عمل به 
تعهدات دربرابر کارفرما دارد. هر گونه تاخیر 
در بارگذاری موجب ادعای کارفرما، بیکاری 

پرسنل، عدم کارکرد، افت قدرت چشمه های 
پرتونگاری، هدر رفتن سرمایه ملی و... 

می شود
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و این تعامل را داشته باشد تا بر اساس دستورالعمل امور حفاظت، 
الزامات عمل گردد.

داشته ایم  را  به بخش خصوصی  واگذاری  آزاد: تجربه  • برهان 
نظیر آموزش حفاظت در برابر اشعه و خدمات دزیمتری فیلم بج 
و ترمولومینسانس. اگر اشکالی به نحوه عملکردها وجود دارد به 
کارشناسی  غیر  قوانین  تصویب  و  صحیح  نظارت  عدم  به  نظر 
از  انقضاء  تاریخ  حذف  به  می توان  مثال  بعنوان  برمی گردد. 

گواهینامه های بازآموزی مقدماتی اشاره کرد.

فرایند ورود و خروج دوربین به پارس ایزوتوپ حداکثر 
5 روز کاری می شود

فیلم  برای  آلودگی  اعالم  مورد  در  زیادی  موارد  البته  نقدی:   •
به  دوربین  خروج  و  ورود  فرایند  نیست.  منطقی  که  داریم  بج ها 
پارس ایزوتوپ حداکثر 5 روز کاری می شود مگر در موارد کمی که 
استثناست. در رابطه با اطالع رسانی هم سیستمی تهیه شده که 
آنالین  و  اتوماسیون  بصورت  را  مختلف  مراحل  دوربین  صاحب 

پیگیری کند که به شرکتها اعالم می کنیم.

واضح  و  جامع  دستورالعمل  و  قانون  داشتن  کل،  در 
درهمه امور...

• ربیع گیالنی: گفته می شود که چون آموزش به بخش خصوصی 
واگذار شده کیفیت خیلی پایین آمده. در حالیکه در آموزش، عدم 
تناسب مفاد آموزشی، عدم کنترل ونظارت بر نحوه عملکرد مراکز 
آموزشی و اساتید دیده می شود.مسئله دیگر هماهنگی با اساتید و 
از مباحث  برخی  امورحفاظت است که گفته می شود  کارشناسان 
بسیار  تعداد  و  تدریس شود  امور  آن  کارشناسان  توسط  باید فقط 
و  قانون  داشتن  در کل  سازاست.  کارشناسان مشکل  محدود این 
دستورالعمل جامع و واضح درهمه امور، از هرگونه برداشت، تعبیر 

و اعمال سلیقه شخصی جلوگیری می کند.

برای همه  باید  ابتدا  قانون  اجرای صحیح  برای  آزاد:  • برهان 
امور قانون مدونی وجود داشته باشد و تا آنجا که امکان دارد در 
اجتناب  سلیقه ای  عملکردهای  از  کاری  شرایط  و  مراحل  همه 
به فرد خاصی شود که عدم حضور  قائم  نباید  امور جاری  شود. 
آن شخص منجر به عدم پاسخ دهی از ســــوی سایر همکاران 

شود. 

فروشندگان  که  کنیم  تعیین  رویه ای  داریم  نظر  در  • صمیمی: 
وضعیت  استعالم  دوربین  تحویل  از  قبل  شوند  ملزم  چشمه 
و  بگیرند  پارس ایزوتوپ  و  حفاظت  امور  از  را  خریدار  شرکتهای 

شرکت خریدار را از وضعیت مثبت یا منفی بودنشان مطلع کنند. 
در غیراینصورت کلیه هزینه های خسارت چشمه واگذاری متوجه 
هیچگونه  خریدار  شرکت  و  بود  خواهد  چشمه  فروشنده  شرکت 
زده  انجمن  به  هم  رونوشت  یک  ندارد.  رابطه  در این  مسئولیتی 

خواهد شد. 

بعضی  پاسخ،  و  درخواست  آنالین  درپی ایجادفرایند  صادقی:   •
وقت ها شرکتی با وجود مثبت بودن استعالم،  دوربین اعالمی را 
وارد  دیگر  شرکت  و  حذف  لیست  از  شرکتی  یا  می کند  تعویض 
لیست می شود. اینگونه عدم هماهنگی ها کار را مشکل ساخته و 

به تاخیر می اندازد.

• برهان آزاد: می توان روی این پیشنهاد بررسی صورت گیرد که 
برای تسریع کار شرکت ها، به شرکت دیگری هم به عنوان شرکت 
مجری کنترل کیفی دوربین ها تحت نظارت امور حفاظت مجوز 
دولتی  بدلیل  پارس ایزوتوپ  شرکت  پایین  مبلغ  البته  شود.  داده 
بودن رقابت را مشکل کرده در حالیکه اگر به یک شرکت خصوصی 
امکان فعالیت داده شود شرکت خصوصی می تواند تحت نظارت 
عالیه، سرویس و خدمات کنترل کیفی دوربین ها را  ارایه دهند. 

• نقدی: ما برای کنترل کیفی مبلغ بیشتری در نظر داشتیم اما 
با توجه به این که این کار هزینه و زمان بیشتری را به شرکت ها 
البته  گرفت.  قرار  قانونی  واحد  مخالفت  مورد  می کرد  تحمیل 

تجهیزات و خدمات جانبی منافع اصلی ما را تامین می کند. 

• ربیع گیالنی:   سیاست انحصاری بودن کاًل در دنیا مورد قبول 
نیست. زیرا رقابت عامل پیشرفت و بهبودو ارتقاء می شود. در یک 
فضای رقابتی سالم، شرکت ها برای موفق شدن، سطح کیفیت، 
خدمات و سرعت را باال می برند.  اما وقتی تنها یک مرجع باشد 
پس  حتی  مشکالت  از  برخی  نیست.  بهبود  و  تغییر  برای  دلیلی 
پیش  پرتونگاری  شرکت های  برای  بارگذاری  و  کیفی  کنترل  از 

می آید که نشان ازعدم نظارت دقیق و مناسب می باشد.

همیشه حق با مشتری است

• نقدی: از نظر من همیشه حق با مشتری است و در کار هم سعی 
براین داشتم که کاماًل نظارت داشته باشم. خود من حداقل 2-3 
زمان  کار  دقت  برای  دارم.  مستقیم  نظارت  پرسنل  برکار  ساعت 
تحویل گرفتن دوربین را ثبت می کنیم. در کل از زمانی که دوربین 
دست ما رسید ظرف 24 ساعت تعمیر می شود یا زمانی که بیشتر 
طول می کشد موظف هستیم به بازرگانی اعالم کنیم که قابلیت 
به صاحب دوربین  به قطعه خاصی هست و  نیاز  ویا  ندارد  تعمیر 
اطالع داده می شود. در مورد بارگذاری چشمه ها هیچ تفاوتی بین 
بعضی  نمی گذاریم  چشمه  واردکنندگان  سایر  و  پارس ایزوتوپ 
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واگذار  دیگری  شرکت  به  را  خودمان  محموله  اولویت  وقت ها 
کرده ایم. پس از جلسه ای که سال 92 با شما داشتم برای کنترل 
سیستم خودمان حتی تحویل گرفتن دوربین را هم ساعت می زنیم 

و کتبًا مراحل را داخل سازمانی اعالم می کنیم. 

اتوماتیک،  که  شده،  تهیه  افزاری  نرم  خوشبختانه  صادقی:   •
شرکت متقاضِی چشمه کلیه مراحل را آنالین پیگیری کند و در 

سایت پارس ایزوتوپ هم گذاشته شده است. 

• ربیع گیالنی:  شما بعنوان مدیر تولید رادیو ایزوتوپ  های صنعتی 
ارزیابی  چگونه  را  خود  افراد  عملکرد  نحوه  و  فنی  توانمندیهای 

می کنید؟ 

و  تعمیر  بخش   گذشته  در  دهم  توضیح  ابتدا  از  من  نقدی:   •
سرویس دوربین و کنترل کیفی درخیابان بیستم بود. با توجه به 
اعتقاداتم و به منظور کم کردن پرتوگیری و صرفه جویی در زمان 
همه کارهای مربوط به ایریدیوم-192 را دریک آزمایشگاه تجمیع 
به  را  تولید  بخش  فراوان  مشقت  و  هماهنگی  با  البته  کرده ایم. 
آزمایشگاه ایریدیوم واقع در ساختمان  انتهای  به  داخل سازمان و 
ساختمان  از  چشمه  انتقال  برای  قباًل  که  کردیم  منتقل  چمران 

چمران به هات سل مشکالت زیادی داشتیم.

• ربیع گیالنی: درمورد حسن نیت شما و کارکنان شکی نیست، 
ولی آیا بر صحت عملکرد فنی کارکنان و مسئولیت پذیری آنان 

اطمینان کامل دارید؟

ولی  باشم  داشته  اطمینان  همه  به  دارم  سعی  من  نقدی:    •
آقای  قانونی  واحد  نماینده  کیفی  کنترل  در  شود.  هم  اثبات  باید 
سلیمانی هستند و نفر تعمیرات و سرویس دوربین را تحت نظارت 
مسئول  ام.  گذاشته  کاربرد(  بخش  دیگری)رئیس  متخصص  فرد 
تعمیرات جدا و کنترل کیفی جداگانه کنترل میشوند. اگر پیشنهادی 

خوبی  ترکیب  می کنم  فکر  می کنم.  استقبال  باشد  زمینه  در این 
داریم. در تعمیرات و سرویس دوربین دو نفر هستند و اگرچه افراد 
قابل اطمینان هستند ولی من مسئولیت هرگونه عدم مطابقت را 
شخصًا قبول می کنم. هرگونه شکایت یا نارضایتی را می پذیرم و 

بررسی می کنم.  

و  گنگ  نقاط  کیفی  کنترل  مراحل  هنوز  گیالنی:   ربیع   •
مبهمی دارد؟ آیا به نظر شما دو نفر چه از نظر تعدادی چه از نظر 
قابلیت فنی برای این حجم کار کفایت می کند؟ همه می دانیم که 
هرگونه اشکال در فرآیندکنترل کیفی دوربین یا نقص دستگاه با 

جان پرتونگاران و مردم ارتباط مستقیم دارد.

مسئول  و  کیفی  کنترل  مسئول  داریم.  بحث  دو  نقدی:   •
تعمیرات. من با این فرایند از قدیم آشنایی وتجربه دارم. عالوه بر 
تمامی مواردی که در باال توضیح دادم خودم هم نظارت دارم و برای 
ارتقاء سطح کیفیت کار درخواست کرده ام که فردی با تحصیالت 
باال بعنوان کارشناس وارد سیستم تعمیرات و سرویس دوربین شود. 

چه  هولدرها  برای  آمده  پیش  مشکالت  مورد  در  شیروانی:   •
تصمیمی گرفته اید؟ 

همه هولدرها بصورت پین هستند

• نقدی: مشکالت زیادی در مورد ساخت و تائید هولدرها پیش 
بصورت  هولدرها  همه  هستیم.  آنها  رفع  صدد  در  ما  که  آمده 
داده  آمریکاست که هولدرها جوش  تنها در کشور  و  پین هستند 

می شوند و تصمیم داریم که سیستم را به این جهت ببریم. 

• برهان آزاد: بزرگترین مشکل هلدرها، کنترل ابعادی ته هلدر 
ته هلدر است ایجاد سوانح  از  رفتن سرفنر  در  به  است که منجر 
مکرر برای شرکت های پرتونگاری صنعتی می کند. در این گونه 
سوانح تحت بهترین شرایط هم پرتوگیری تجمعی قابل توجهی 
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وجود خواهد داشت. در این مورد مسئولیت پرتوگیری نفرات بعهده 
کیست؟

بر روی همه هولدرها می باید آزمون ابعادی انجام شود

• صمیمی: اما روی این موضوع دقت زیادی کرده ایم و مقرر شده 
ندارند  کیفی  کنترل  گواهینامه  که  هلدرهایی   94/11/1 تاریخ  از 
بر روی همه هولدرها می باید  زده ایم که  نامه  نشوند.  بارگذاری 
آزمون ابعادی انجام شود. سازنده ها باید آزمونهای تست خستگی، 
آنالیز، ابعاد، ضریب کشش و تست کشش را روی هلدر انجام دهند. 
و شرکت پارس ایزوتوپ از این تاریخ به بعد گواهی هولدر صادره 
از شرکت »تسا« را همراه سایر مدارک به شرکت خریدار چشمه 
تحویل می دهد. پیشنهاد دیگری در مورد سرفنرها و سایر ملحقات 
است که تمام شرکت های سازنده تجهیزات جانبی ملزم به داشتن 
لوگو باشند. تجهیزات فاقد لوگو غیر مجاز خواهند بود. برای آگاهی 
برای  دستورالعملی  قطعات  تولیدکنندگان این  و  کنندگان  مصرف 
کنترل ابعاد و سایز سرفنرها یا سایر تجهیزات اعالم  می نماییم. 

عدم رقابت  خود منشاء بسیاری از مسایل موجود می باشد

• ربیع گیالنی:  در صحبت  و تئوری همه چیز مناسب و درست 
وقتی  برمی خورد. این موضوع  به مشکل  کار  در عمل  اما  است  
و  شرکتها  که  می گردد  بر  موضوع  به این  میشود  عارضه یابی 
می خواهند  نفرات  کمبود  و  نواقص  وجود  با  دولتی  سازمانهای 
امر  نتیجه این  دهند.  انجام  انحصاری  و  تنهایی  به  را  امور  همه 
بصورت عدم نظارت کافی و صحیح نمود پیدامی کند. عالوه بر آن 
انحصاری  شدن آنهم از نوع دولتی می شود. درواقع عدم رقابت  
خود منشاء بسیاری از مسایل موجود می باشد و همانگونه که بارها 
)NGO ها(  و  نوع کاماًل خصوصی  از  هم گفته ایم برون سپاری 

نظارت عالیه مناسب می تواند راهکار مناسبی باشد.

بخشی از کارها به انجمن ها واگذار شود

• شیروانی: ما بارها برای همراهی و کمک به امورحفاظت اعالم 
آمادگی کرده ایم و امور حفاظت تا حدودی موافقت کرده بود. اما 
باز می بینیم همچنان بر موضع و عملکرد انحصاری خود به عنوان 
مجری و ناظر پافشاری می کند. درحالیکه هرکار تازه ای در ابتدا 
توام با یک سری مشکالت است که در صورت مصمم بودن واحد 
قانونی به مشارکت و واگذاری کارها، به مرور زمان راه حل های 
بررسی  در  مثاًل  کرد.  خواهد  پیدا  بهبود  و  می شود  ارائه  مناسبی 
یک سری مدارک و مستندات، انجمن صنفی می تواند همکاری 
مناسبی با واحد قانونی داشته باشد تا از بار اجرایی آن امور بکاهد 
و نیروی محدود خود را به نظارت قانونی و موثر معطوف  نماید. 

دولت هم اعتقا دارد که بخشی از کارها به انجمن ها واگذار شود 
واین موضوع را اعالم کرده است. 

تایید این موضوع می توان این گونه گفت که  در  آزاد:  • برهان 
همه ادارات و سازمانهای دولتی دو بخش دارند بخش اجرایی و 
بخش نظارتی. می توان برخی امور را به واحدهای اجرایی واگذار 
کرد و بر نحوه عملکرد آنها نظارت داشت. مثل خدمات الکترونیک 
و حساسیت  اهمیت  از  که  گذرنامه  برای صدور    10  + پلیس  و 

امنیتی بسیاری زیادی برای کشور دارد. 

• صمیمی: مقاومت در اجرای این پیشنهاد  به دلیل احتمال بروز 
برخی مشکالت است. 

درخواست  زمان  از  پرتونگاری  چشمه  خرید  هزینه  • شیروانی: 
محاسبه می شود یا از زمان بارگذاری؟ اختالف قدرت چشمه در 
وارد کننده چگونه  و  را شرکت خریدار  متقاضی  به  زمان تحویل 

محاسبه می کنند؟ 

دوربین  که  زمانی  از  که  است  کار این  روند  معمواًل  نقدی:   •
بعهده  چشمه  هزینه  و  شده  منعقد  سفارش  می دهند  تحویل  را 
داشته  تاخیر  تحویل  در  کننده  تامین  مگر اینکه  خریدارمی باشد 
سل  داشتیم. هات  سل  ت هات  تعمیرا  گذشته  سال  در  ما  باشد. 
نیاز به تعمیرات داشت که از طریق بازرگانی کتبًا به وارد کنندگان 
اعالم کرده بودیم ولی شرکت تامین کننده بدون در نظرگرفتن این 

موضوع سفارِش فروش گرفته بود.

• ربیع گیالنی:  در مورد قدرت چشمه هم ناهماهنگی هایی پیش 
آمده بودکه قدرت اظهار شده با قدرت واقعی مطابقت نداشت آیا 

کوری متری برایتان امکان پذیر نیست؟ 

دشواری  کار  بارگذاری  از  پس  متری  کوری  موضوع  نقدی:   •

بزرگترین مشکل هلدرها، کنترل ابعاد ته 
هلدر است که منجر به در رفتن سرفنر از ته 
هلدر شده و باعث  ایجاد سوانح مکرر برای 

شرکت های پرتونگاری صنعتی می شود
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است و امکان بروز سانحه در این موضوع می باشد ولی فقط در 
شرایط خاص و به درخواست مشتری این کار را انجام می دهیم 
در  داشت.  دربرخواهد  را  بارگذاری  یک  و  تخلیه  هزینه یک  که 
گذشته تمام چشمه در داخل تولید می شد و برای تمامی چشمه ها 
کننده، چشمه  وارد  االن شرکتهای  ولی  گواهینامه صادر می شد 
مالک  نمی شود.  صادر  گواهینامه  بنابراین  می کنند  وارد  آماده 
اعالم  جا  همین  من  است.  تولید  درزمان  شده  صادر  گواهینامه 
می کنم که مسئولیت هرگونه شکایت مربوط به خدمات ارائه شده 
در مدیریت رادیوایزوتوپهای صنعتی  از سوی مشتریان را شخصًا 

بعهده می گیرم و باید پاسخگو باشم. 

پزشک  وجود  عدم  ما  مشکالت  از  دیگر  یکی  آزاد:  برهان   •
متخصص در خارج از سازمان برای ارائه خدمات مشاوره در مورد 
یک  حداقل  حفاظت  امور  که  می شود  پیشنهاد  است.  پرتوگیری 
نفر پزشک متخصص در امر آثار بیولوژیکی پرتوها و روش های 
در  تا  کند  معرفی  مربوط  شرکت های  به  و  تائید  را  آن  درمانی 
از خدمات مشاوره ای وجود  شرایط بحرانی امکان استفاده سریع 

داشته باشد.

برای  سانحه  اعالم  می رسد  نظر  به  اوقات  برخی  صمیمی:   •
فردی  اگر  چون  باشد.  داشته  منفی  تبعات  می تواند  شرکت ها 
ناوارد مسئول بررسی پرونده شود می گوید یک شرکت بطورمرتب 
صحت  بیانگر  درحالیکه  است  بدی  شرکت  و این  داشته  سانحه 

عملکرد و مثبت بودن آن مجموعه است. 

نظم  بدون  و  ناعادالنه  کاماًل  پروژه ها  بازرسی  آزاد:  برهان   •
پروژه های  در  شاغل  پرتونگاری  شرکت های  مثاًل  می باشد 
و  اند  نگرفته  قرار  بازرسی سرزده  تحت  لوله سال هاست  خطوط 

شرکت های مشغول در پاالیشگاه ها و پتروشیمـــی ها چند بار در 
سال بازرسی سرزده می شوند.  در ضـــمن در مورد اخـــذ مدرک 
سطح 2 پرتونگاری طبق اســـتاندارد ایزو 9712 چه برنامه های 

دارید؟ 

از  بیش  که  هر شرکتی  داریم،  قبول  را  موضوع  • صمیمی: این 
در صورتیکه  و  دارد  اعتراض  داشته حق  بازرسی  در سال  بار  دو 
و  تعداد  که  زمانی  تا  فعاًل  می شود.  اصالح  کسرشده  امتیازی 
بتوانند  که  نباشد  حدی  به  آموزشـــی  شرکت های  توانمندی 
 ،ISO Level II پاسخـــگوی درخواست ها باشند نسـبت به مدرک
شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشـــت، سختگیری زیادی 

نمی کنیم.

• ربیع گیالنی: در این جلسه موارد دیگری نیز بصورت کامل به 
گزارش،  طوالنی شدن  از  جلوگیری  برای  که  شد  گذاشته  بحث 

آن ها را، به اختصار، درزیر آورده ایم:

پیشنهاد شد قواعد کار با پرتو مورد بازنگری قرارگیرد ▪

▪  10ms/h رادیومترها برای ثبت دز در سوانح، گستره ای باالتراز
داشته باشند. وضعیت اثر بخشی دزیمتر های  قلمی بازنگری 

شود. 

مشکالت حمل و نقل دوربین های رادیوگرافی صنعتی)هوایی  ▪
و وسایل حمل و نقل عمومی( همچنان باقی است.

پیشنهاد شد پرتونگارها تعهدنامه محضری بدهند که بدون  ▪
صورت  در  و  نروند  پروژه  به  حفاظتی  و  تجهیزات ایمنی 

تخطی و بروز سانحه خودشان مسئول هستند. 

قانون ملک تجاری و اداری کاماًل مشخص و واضح اعالم  ▪
شود تا از هرگونه تفسیر سلیقه ای اجتناب شود. 

سکونت شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت بصورت  ▪
سلیقه ای اعمال می شود. 

درمورد کنتـرل کیفی پوشـــش دوربیــــن ها، دستورالعمل  ▪
مشخصی وجود ندارد.

از  است  الزم  جلسه   درپایان  انجمن:  دبیر  گیالنی،  ربیع   •
وشرکت  اشعه  دربرابر  حفاظت  امور  محترم  حضورمسئوالن 
گرد  میز  در این  حضور  برای  مارا  دعوت  که  پارس ایزوتوپ، 
انجمن، تشکر و قدردانی  از طرف خود و هیات مدیره  پذیرفتند، 

نمایم. 

مثبت  نتایج  و  کند  پـــیدا  ادامه  نشـــست ها  امیــــدواریم این 
وثمربخـــشی برای شرکــــت های پرتونـــگاری داشته باشد.

 در گذشته تمام چشمه در داخل تولید می شد 
و برای تمامی چشمه ها گواهینامه صادر 

می شد ولی االن شرکتهای وارد کننده، چشمه 
آماده وارد می کنند بنابراین گواهینامه صادر 

نمی شود. مالک گواهینامه صادر شده درزمان 
تولید است
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طراحی و ساخت دستگاهی ساده برای 
آزمون نشتی  اتصال لوله های گاز پلی اتیلنی

بخش بازرسی شرکت گاز استان اصفهان

مقدمه:

پروژه های  در   50 دهه  در  بار  اولین  برای  اتیلن  پلی  لوله های 
 70 دهه  از  اروپا  در  موضوع  و این  شد  استفاده  آمریکا  گازرسانی 
در کشور انگلیس و فرانسه آغاز گردید و امروزه 90 درصد شبکه 

توزیع گاز در آمریکا با استفاده از لوله پلی اتیلن است.

شرکت  فعالیتهای  با  مرتبط  مقاله  در این  شده  مطرح  مطالب 
از لوله های  با استفاده  ملی گاز ایران در بخش گازرسانی شهری 
با  اتیلن می باشد که  پلی  زین  اتصال  بررسی  اتیلن و جهت  پلی 
سابقه ای زیر نیم قرن میزان شبکه اجرا شده تا کنون230 هزار 
کیلومتر است و در یک مقایسه محسوس طولی برابر شش بار دور 

کره زمین را شامل می شود.

در این مطالعه ضمن بررسی مزیتهای لوله های پلی اتیلن به فلزی 
اتیلن تشریح شده  لوله های پلی  الکتروفیوژن برای  اتصال  روش 
انواع آزمایش های مخرب و غیر مخرب برای کنترل  به  است و 
جوش و مزیتها و محدودیتهای هر کدام اشاره شده است. در ادامه 
مشکل  عوامل ایجاد  شده,  طراحی  تجهیز  ساختار  معرفی  ضمن 
آزمون  انجام  به  نیاز  درنتیجه  و  اتیلن  پلی  زین  اتصال  انجام  در 
و  اتصال  کامپیوتری  سازی  شبیه  روش  آن  از  پس  است.  آمده 
اجزاء  روش  به   ABAQUS افزار  نرم  در  تنش  تحلیل  محاسبات 
محدود تشریح شده است و در آخر ضمن اشاره به استانداردهای 
موجود و دستورالعملهای فنی مرتبط با این موضوع به نتیجه گیری 

و پیشنهادات پرداخته شده است.

• ابراهیم محسنی هماگرانی )رئیس بازرسی فنی شرکت گاز اصفهان(
• میثم رسولی )کارشناس بازرسی فنی شرکت گاز اصفهان(

در این مقاله دستگاهی ساده با طرحی کارا و جدید برای تشخیص 
نشتی اتصال الکتروفیوژن زین پلی اتیلن به روش غیر مخرب 
برای استفاده در شرایط اجرایی پروژه های گازرسانی معرفی شده 
است. نتایج شبیه سازی کامپیوتری برای اتصال و تنشهای وارده 
در  کارایی این دستگاه  کننده  تایید  یابی  آزمون نشت  زمان  در 

شرایط عملی است.

مزیتهای لوله های پلی اتیلن به فلزی:

از جمله موارد کاربرد مهم لوله های پلی اتیلن سنگین می توان به 
شبکه های آبرسانی، شبکه های فاضالب، پوشش لوله های فلزی، 
کانال تهویه و پوشش کابل برق اشاره کرد.این لوله ها در صنایع 
نفت و گاز نیز به عنوان جایگزینی مناسب برای لوله های کربن 

استیل در شبکه تغذیه گاز شهری بکار گرفته شده اند.

بکارگیری اقالم پلی اتیلن در شبکه گازرسانی باعث سرعت اجرای 
کار، کاهش هزینه ها و ارتقاء ایمنی است.این لوله ها بر اساس رده 
و  نوع  انتخاب  در  بکارگرفته می شوند که  و  بندی  فشاری دسته 
برداری  بهره  فشار  بیشترین  است.  موثر  نیز  لوله ها  اتصال  روش 
تا 13,6  با نسبت قطر به ضخامت 11   psi در شبکه مذکور 60 
است. مزیتهای کلی که برای این دسته از لوله ها می توان بر شمرد 

بصورت سرفصلی بدین ترتیب است:

ارزانی قیمت . 1
حمل و نقل آسان بدلیل وزن کم. 2
عدم خوردگی و زنگ زدگی. 3
ضخامت یکنواخت جداره . 4
صاف و صیقلی بودن جداره داخلی و در نتیجه حداقل افت . 5

انرژی و حداقل رسوبات
استحکام باال بخصوص به بارگذاری فشاری خارجی. 6
 انعطاف پذیری حتی در سرمای زیر صفر درجه. 7
تنوع قطر. 8
عایق حرارتی. 9

سهولت اتصال به لحاظ نصب سریع و وسایل اتصال کمتر. 10
سازگاری با محیط زیست. 11
عمر طوالنی در پروژه های گازرسانی. 12
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معرفی زین پلی اتیلن و جوش الکتروفیوژن:

مراجع  در  پالستیکها  اتصال  برای  که  متنوعی  روشهای  میان  از 
اتیلن  پلی  شبکه  برای  آنچه  ؛  است]1[  شده  اشاره  مختلف 
بر  مبتنی  می رود  بکار  سنگین  اتیلن های  پلی  نوع  از  گازرسانی 
 Hot Gas , Heated اصل ترموپالستیک است. در روشهایی همانند
Tool , Vibration , Induction , … با ایجاد حرارت به روشی خاص 

اتصال  آن  امتزاج  با  و  درآمده  سیال  بصورت  اتیلن  پلی  سطوح 
شکل می گیرد. آنچه در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است 
لوله ها  اتصال  بر  عالوه  که  است  الکتروفیوژن  جوشکاری  روش 
به هم توسط اتصالی به نام کوپلر مطابق شکل شماره یک برای 
در شکل شماره  اتیلن که  پلی  زین  از  استفاده  با  انشعاب  گرفتن 
دو نیز مناسب بوده و در قطرهای تا 500 میلیمتر کارایی آن در 
استانداردهای معتبر جهانی  ]2 و3 و4[ مورد تایید قرار گرفته است.

توسط  اتیلن  پلی  کردن  سیال  برای  الزم  حرارت  روش  در این 
المنتهایی که با عبور جریان الکتریسیته تولید گرما می کنند ایجاد 
تبدیل  اتصال  تشکیل  اصلی  عامل  دیگر  عبارت  به  می شود. 
المنت  است.  اتصال  در محل سطح  حرارتی  به  الکتریکی  انرژی 
در انتها در اتصال باقی می ماند و در صورت سالمت ساختاری و 
جوشکاری صحیح بدون وجود گرفتگی داخلی یا برآمدگی بیرونی 
هیچگونه  دارای  که  داشت  خواهیم  را  یکنواختی  جوش  کامال 
الزم  مناسب  الکتروفیوژن  جوش  به  دستیابی  نیست.برای  نشتی 
است سطوح جوشکاری تمیز باشد؛ ابزار و وسایل مورد نیاز آماده 
به کار باشند و در نهایت روش و مراحل انجام کار بر اساس دستور 
العمل تایید شده توسط کارفرما به شرح زیر و به ترتیب انجام شود:

کنترل ماشین جوش، تجهیزات و ابزار و لوله و اتصاالت به . 1
لحاظ فنی

کنترل پارامترهای ابعادی لوله و اتصال. 2

حذف الیه اکسید شده روی لوله بوسیله ابزار مناسب حداکثر . 3
تراش تا دو دهم میلیمتر از جداره لوله

مایع . 4 به  آغشته  مناسب  پارچه  با  کردن سطوح جوش  تمیز 
تمیز کننده که ایزوپروپانل یا الکل اتیلیک یا استن با خلوص 

باالی 97 درصد است

عالمت گذاری اجزاء جوش با ماژیک مناسب. 5

سر هم بندی اجزاء جوش روی همدیگر. 6

انجام عملیات جوشکاری مطابق دستورالعمل سازنده اتصال . 7
و ماشین جوشکاری

مشاهده بیرون زدن نشانگرهای جوش. 8

رعایت کلیه زمانهای سرد شدن . 9

شکل 1: کوپلر پلی اتیلن

شکل 2: زین پلی اتیلن

عوامل موثر در شکست جوش زین پلی اتیلن:

عوامل متعددی ممکن است در عدم جوش مناسب موثر باشد که 
درنتیجه اتالف سرمایه، نشتی گاز و آلودگیهای زیست محیطی را 
بدنبال دارد. کوچکترین نشتی در اتصال می تواند منجر به حوادثی 
بررسی های  در  شود.  مالی  و  جانی  ناپذیر  جبران  هزینه های  با 
بازرسی فنی،  ناظران  تیم کارشناسی شامل  آمده توسط  به عمل 
تقسیم  کلی  گروه  هفت  به  عوامل  و ایمنی این  یابی  نشت  گروه 
شده است و هرکدام موارد متعددی را در بر می گیرد و بصورت 
سرفصلی در اینجا آمده است و در تحقیقی جداگانه بطور مبسوط 

به آن اشاره شده است.
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1. مواد اولیه مورد استفاده...................................... شامل  8 مورد

2. طراحی و ساخت لوله و اتصاالت....................... شامل 16 مورد

3. دستگاه جوش الکتروفیوژن.............................. شامل 11 مورد

4. ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری.......... شامل 8 مورد

5. عوامل اپراتوری، جوشکار و ناظر...................  شامل 52 مورد

6. عوامل محیطی و شرایط اجرا..............................  شامل 12 مورد

7. انبارداری و حمل و نقل.................................... شامل 11 مورد

هرکدام از این موارد به نوبه خود می تواند ناشی از موارد متعددی 
باشد که در اینجا تنها بصورت آماری ذکر شده است.

و  اتصاالت  و  لوله  تولید  به  مربوط  عوامل  کنار  در  مجموع  در 
را شامل  تا 4  استفاده در جوشکاری که موارد 1  تجهیزات مورد 
است، عواملی  آمده  تا 7   5 ردیفهای  در  موارد که  بقیه  می شود، 
است که در ارتباط با اپراتور و سیستم نظارت است که به نوعی 
کنترل  قابل  اگرچه  نتیجه  در  می آید.  حساب  به  انسانی  خطای 
است ولی تاثیر آن در بروز حادثه و احتمال خطای حاصل از آن 
را نمی توان نادیده گرفت. این عوامل بیش از 60  درصد از موارد 
را به خود اختصاص می دهند که نشان دهنده حساسیت موضوع 
است و باید به نحو موثری پس از انجام جوشکاری کیفیت اتصال 

را مورد ارزیابی قرار داد.

آزمونهای مخرب و غیر مخرب زین پلی اتیلن:

در مشخصات فنی شرکت ملی گاز ایران سه راه انشعاب پلی اتیلن 
به عنوان زین الکتروفیوژن با برنده داخلی برای سوراخکاری جداره 
لوله اصلی تعریف شده است که عضو سوراخکاری پس از نصب و 

انشعاب گیری در جای خود باقی می ماند. 

 ISO EN  3-1555 استاندارد  مطابق  که  فنی  مشخصات  در این 
است  شده  اصالح  محلی  و  منطقه ای  شرایط  اساس  بر  و  است 
نشانه  تلرانسها،  ابعاد،  بازرسی،  ساخت،  ازجمله  فنی  مشخصات 
است.  شده  اشاره  انبارداری  و  نقل  و  حمل  بندی،  بسته  گذاری، 
در این دستور العمل فنی پارامترهای ظاهری را می توان به روش 
غیر مخرب کنترل کرد و دیگر ویژگیهای کیفی را باید به روش 

مخرب از جمله موارد زیر مورد ارزیابی قرار داد:

1. آزمون استحکام هیدرواستاتیک

2. آزمون چسبندگی 

3. آزمون مقاومت به ضربه

4. آزمون افت فشار

5. آزمونهای مواد خام

روشهای مخرب به ناچار به دلیل ذات تخریبی به صورت موردی 
کارایی دارند و همه اتصاالت را شامل نمی شوند و هم در زمان 
تولید در کارخانه و هم در زمان اجرا در پروژه بر اساس یک نمونه 
با  از سوی دیگر  انجام می شوند.  تعداد مشخص  از  نمایندگی  به 
توجه به عوامل موثر در شکل گیری اتصال سالم و بدون عیب که 
در قسمت قبل تشریح شد، الزم است آزمون غیر مخرب نیز به 

شکل کامل بر روی همه اتصاالت انجام شود.

در تحقیقهای قبلی به روشهایی همانند رادیوگرافی صنعتی، آزمون 
آرایه فازی، آزمون تصویر برداری  آلتراسونیک پیشرفته به روش 
حرارتی و استفاده از امواج ماکرو ویو اشاره شده است که همگی با 
محدودیتهایی شامل هزینه باالی تجهیزات، زمانبر بودن آزمون، 
نیاز به تفسیر نتایج، نیاز به فضای در دسترس اپراتوری و نیاز به 
روبرو  تفسیر  خطای  احتمال  همچنین  و  فنی  تخصص  و  دانش 
هستیم. در نتیجه کارایی این روشها بخصوص در مورد زین پلی 
اتیلن چه به لحاظ توجیه اقتصادی و چه از نظر ضریب اطمینان در 

تشخیص کلیه نواقص موجود به تایید نرسیده است.

 :Simple Tool معرفی

ابزار آزمون نشتی زین پلی اتیلن بر اساس شرایط بهره برداری و 
اجرا در طرحی بهینه ساخته شده است و هم اکنون در پروژه های 
گازرسانی پلی اتیلن ایران مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز 
با توجه به غیر مخرب بودن در یک پروژه با قابلیت نصب سریع و 
آسان بر روی همه زینها بدون هیچگونه آسیب امکان آزمایش و 
تشخیص زینهای معیوب از نظر استحکام جوش و نقص آب بندی 
درپوش را به راحتی مقدور می سازد و با توجه به ابعاد و اندازه که 

در شکل ذیل آمده است.

ابزار آالت این روش بسیار محدود بوده و توسط یک نفر قابل حمل 
نتیجه در  ندارد. در  است و به شرایط محیطی حساسیت چندانی 

شرایط اجرایی پروژه کارایی مطلوبی دارد. 

فشار  تنظیم  امکان  فشار  تنظیم  رگالتور  و  سیال  شارژ  کپسول 
اساس شرایط فشار خطوط  بر  مناسب  اطمینان  با ضریب  آزمون 
لوله را فراهم می کند که در دستورالعمل آزمون فشار  Bar10 با 
ضریب اطمینان 2,5 مد نظر قرار گرفته است که بر این اساس با 
کپسول kg 2  بکار رفته حد اقل برای آزمون 100 زین پلی اتیلن 

کفایت می کند.
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شکل 3: طرح کلی تجهیز آرمون نشتی

شکل 4: نصب متعلقات آزمون نشتی

شکل 5: تجهیزات قابل حمل دستگاه

 در کنار نیتروژن، هیدروژن، هلیوم و اکسیژن به عنوان گازهای 
از هوا به عنوان  مورد استفاده در آزمون نشتی در اینجا می توان 
و  آزمون  العمل  دستور  اساس  بر  که  کرد  استفاده  آزمون  سیال 
مقایسه اندازه مولکولها، همچنین بررسی نکات ایمنی برای فشرده 
سازی گاز در کپسول قابل حمل در این آزمون از گاز طبیعی فشرده 
شده که کارایی مناسبی دارد استفاده شده است. گاز طبیعی متان 
قابل اشتعال است ولی با در نظر گرفتن حجم کم آزمون و استفاده 
از اتصاالت ایمن در تجهیزات ابزار تست، همچنین استفاده صحیح 
از رگالتور برای کنترل فشارو افزایش تدریجی فشار امکان انفجار 
و خطرات ناشی از آلودگی، یخ زدگی و سمی بودن سیال آزمون 
فشار  تحت  سیلندر  و  رگالتور  از  استفاده  در  داشت.  نخواهیم  را 
باید به نکاتی همانند سرباال بودن کپسول و جلوگیری از ضربه و 
 S-1سقوط در هنگام بارگذاری دقت کرد. در نشتیهای کم  همانند
pa. m3 7 10 احتمال مسدود شدن مسیر نشت با آلودگی یا رطوبت 

P = 10 Bar و زمان آزمون  وجود دارد که مقدار فشار باالی آزمون 
v= 10 3- m 3 و دقت فشار سنج  T=30 min حجم کم تحت آزمون 

که باید حداقل یک پوند و با محدوده کاری تا psi 300 باشد این 
موضوع قابل جبران است. به دلیل تنوع روشهای نشت یابی این 
آزمون پیچیده است ولی اصول پایه همه یکسان است و با توجه 
تقسیم  لحاظ  به  را  روش  می توان این  داده شد  توضیح  آنچه  به 
روش  نوعی  آمریکا  مخرب  غیر  آزمونهای  انجمن  بندی های 
از  نظر گرفت که یکی  در  استاتیک  نوع  از  فشار  اختالف سنجی 

تکنیک های آزمون نشت یابی محسوب می شود.

در کل ویژگی های برتر و مزیت های این آزمون عبارتند از:

بر  ▪ نکات ایمنی  رعایت  و  دقیقه  زمان 30  نظر گرفتن  در  با 
اساس دستور العمل فنی کاربرد این آزمون نشتی می توان به 
سطح قابل قبولی از دقت و حساسیت رسید و آمار عملی نیز 

تایید کننده این موضوع است.

بهینه سازی در طراحی و دقت در ساخت باعث شده است  ▪
مهارت  به  موثر،  عین حال  در  و  کاربری ساده  کنار  در  که 

اپراتوری زیادی نیاز نباشد.

در این آزمون نتایج درزمان انجام آزمون بدست می آید و در  ▪
نتیجه ضمن حذف مرحله تفسیر، زمان زیادی برای آزمون 

نیاز نیست.

با  ▪ اپراتوری،  دستورالعمل  و  نکات ایمنی  رعایت  درصورت 
استفاده از این ابزار ساده می توان مانع بسیاری از هزینه های 

تعمیر احتمالی و قطع جریان گاز شد.

هزینه های اولیه برای تامین یا ساخت این ابزار بسیار پایین  ▪
بوده و با یکبار شارژ اولیه امکان انجام آزمون به دفعات زیاد 
فراهم است؛ در نتیجه هزینه های انجام آزمون نیز به شدت 

کاهش می یابد.
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شکل 8: نتایج بارگذاری فشاریشکل 6: شبیه سازی تجهیز

شکل 9: تحلیل تنش میزز شکل 7: مش بندی اجزاء محدود  

شبیه سازی به روش اجزاء محدود

از شبیه سازی مسایل مهندسی به روش اجزاء محدود برای رسیدن 
به عملکرد در شرایط واقعی استفاده می شود.

شده  استفاده  زمینه  در این   ABAQUS افزار  نرم  از  مقاله  در این 
است.

المانهای  نوع   انتخاب   , غیر خطی  و  سازی خطی  مدل  تحلیل 
مناسب و خواص مکانیکی بر اساس دو روش صریح و  مجازی 
برای شبیه سازی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است که عموما 
در جهت کاهش زمان و هزینه مربوط به فیزیک نمونه از بسته 

صنعتی در شبیه سازی استفاده می شود.

شکلهای فوق مربوط به ابعاد لوله و زین است به نحوی که لوله 
میلیمتر   8 زین  و ضخامت  میلیمتر   7 یکنواخت  دارای ضخامت 
سازی  شبیه  جداگانه  بصورت  درپوش  و  زین  لوله  قطعات  است. 

شده اند و سپس بر روی هم نصب شده اند. 

برای تحلیل صحیح در زمانی مناسب از ساده سازی مدل استفاده 
 psi 145 شده است. بارگذاری خطی فشاری طی زمان 4 ثانیه به
)پوند بر اینچ مربع( می رسد. گامهای تحلیل بر اساس دینامیکی – 

صریح برای تنشهای پسماند ناشی از فشار داخلی است. 

مکانیکی  خواص  با  و ایزوتروپ,  سنگین  اتیلن  پلی  ماده  جنس 
PE100 انتخاب شده است؛ به نحوی که برای همه قطعات مدول 

تا   0/939 چگالی  با   0/4 پواسون  نسبت  و    MPa  1100 یانگ 
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ثابت  کامال  بصورت  نیز  ذوب  ناحیه  است.  شده  انتخاب   0/960
شده با لوله در نظر گرفته شده است. 

زین در تحلیل با 4 سطح در تماس است که عبارتند از لوله، در 
پوش و دو سطح تماسی با سه راهی شکافنده که همگی بصورت 
مساله  حل این  در  مشکل  اولین  میباشند.  سطح   – سطح  تماس 

شبیه سازی نشتی گاز است. 

پس از مش بندی نیز نوبت به بارگذاری داخلی است. چنانکه در 
شکلهای 8 و 9 تنشهای ناشی از آن نشان داده شده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها 

شبکه های  در  اتیلن  پلی  لوله های  افزون  روز  توسعه  وجود  با 
گازرسانی و دیگر سیستمهای توزیع, تحقیقات الزم در این زمینه 

براساس شرایط عملیاتی انجام نشده است. 

لذا پیشنهاد اصلی در این زمینه در نظر گرفتن کارگروهی توسط 
انجمن آزمونهای غیر مخرب آمریکا ASNT برای نظارت بر این 

موضوع است.

این کمیته جدید در بخش روشها می تواند آزمونهای غیر مخرب 
پلی اتیلن را مدیریت کند.

اتیلن در  پلی  اولین قدم در زمینه جوش پالستیک و پروژه های 
شرایط عملی تایید صالحیت و صدور گواهینامه است که جا دارد 

کمیته پیشنهادی متولی آن باشد.

با توجه به اینکه کارایی درگر آزمونهای غیر مخرب برای زین پلی 
می تواند  ساده  تجهیز  از این  استفاده  لذا  نیست؛  تایید شده  اتیلن 
و  انفجار  , حذف  آن  رفتن  هدر  و  گاز  نشتی  از  جلوگیری  ضمن 
مخاطرات انسانی و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ناشی 

از نشتی گاز را بدنبال داشته باشد.

نرم  کنار  در  اتصال  انواع  دیگر  برای  مشابه  تجهیزات  همچنین 
است  بررسی  حال  در  کامپیوتری  شبیه سازی  متفاوت  افزار های 
که به اشتراک گذاری چنین ایده هایی می تواند به افزایش کارایی 

آنها نیز کمک کند.

و  کیفی  کنترل  برای  هوشمند  کیفیت  مدیریت  گرفتن  نظر  در 
ارزیابی عیوب جوش پلی اتیلن در پروژه های گازرسانی می تواند 

در نهایت منجر به بهبود شبکه های پلی اتیلن گردد.

پیشنهاد نهایی این است که استفاده از این تجهیز به عنوان آزمونی 
غیر مخرب بصورت ضمیمه در آخرین ویرایش استاندارد اتصاالت 

پلی اتیلن EN 3 – 1555 لحاظ شود.
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دستگاه هاي شتاب دهنده قابل حمل مورد استفاده در 
رادیوگرافي صنعتي

1. مقدمه

روش هایي  از  استفاده  با  مخرب  غیر  تست هاي  کلي  طور  به 
 ،)MT( مغناطیسي  ذرات   ،)PT( نافذ  مایعات  روش  همچون 
امواج   ،)ET( گردابي  جریان هاي   ،)MFL( مغناطیسي  شار  نشت 
و   ،)VT( چشمي  بازرسي   ،)AE( صوتي  انتشار   ،)UT(فراصوتي
رادیوگرافي )RT( انجام مي شود. در بین تمامي روش هاي فوق، 
رادیوگرافي با  اشعه ایکس و گاما رایج ترین  و پر استفاده ترین 
براي  مختلف  صنایع  در  که  مي باشد  مخرب  غیر  تست  تکنیک 
محصوالت  شده،  جوشکاري  قطعات  تست  همچون  کاربرد هایي 
مواد  و  یافته  استحکام  بتوني  ساختار هاي  بررسي  گري،  ریخته 
لوله ها،  فرسایش  و  خوردگي  مقدار  گیري  اندازه  باال،  دانسیته  با 

بررسي پایه پل ها، و... استفاده مي شود. 

 براي انجام تست  غیر مخرب با استفاده از رادیوگرافي بر روي 

در حال حاضر دستگاه هاي شتابدهنده مولد پرتوایکس به طور 
وسیعي در صنعت و پزشکي مورد استفاده مي باشند. بیشترین 
در  پرتوایکس  مولد  شتابدهنده  دستگاه هاي  صنعتي  کاربرد 
رادیوگرافي صنعتي است.  در این مقاله به بررسي انواع دستگاه هاي 
شتابدهنده مولد پرتوایکس مورد استفاده در رادیوگرافي صنعتي 
پرداخته شده است.  با توجه به اینکه شتابدهنده هاي خطي و 
شتابدهنده هاي بتاترون به طور وسیعي در تست هاي غیرمخرب 
از جمله  رادیوگرافي صنعتي مورد استفاده قرار مي گیرند، در این 
و شتابدهنده هاي  ابعاد کوچک  با  مقاله شتابدهنده هاي خطي 
بتاترون قابل حمل به طور ویژه اي مورد بررسي قرار داده شده 
مورد  شتابدهنده هاي  دیگر  به  اجمالي  نگاهي  همچنین  است. 
تولید  شتابدهنده هاي  همچون  صنعتي  رادیوگرافي  در  استفاده 
کننده نوترون، شتابدهنده هاي پروتون و شتابدهنده هاي الکترون 
داشته و مزایا، معایب و کاربردهاي خاص آن ها در رادیوگرافي 

صنعتي  مورد بررسي قرار داده شده است.

مواد تا چگالي و ضخامت هاي متوسط از المپ اشعه ایکس )300 
پرتوگاما  مولد  رادیواکتیو  چشمه هاي  یا  و  ولت(  الکترون  کیلو 
همچون ایریدیوم 192 استفاده مي شود. همچنین براي بازرسي از 
مواد با چگالي باال نیز مي توان از المپ هاي اشعه ایکس با انرژي 
باال و یا رادیوایزوتوپ هایي همچون کبالت 60 استفاده نمود. البته 
این مورد محدود به ضخامت هاي کم  و متوسط مي باشد و براي 
مدت  طوالني  نسبتا  پرتودهي  به  نیاز  نیز  متوسط  ضخامت هاي 
مي شود.  برداري  تصویر  کیفیت  کاهش  باعث  خود  که  مي باشد 
نیاز  با چگالي باال و ضخامت زیاد  از مواد  بازرسي  بنابراین براي 
به اشعه ایکس با انرژي هاي باالتر از انرژي تولیدي با استفاده از 
 )]1[ ولت  الکترون  کیلو   600( معمولي  ایکس  اشعه  المپ هاي 
مي باشد. در چنین مواردي از دستگاه هاي شتابدهنده هاي خطي 
)Linac( و بتاترون ها که قادر به تولید اشعه ایکس با انرژي چندین 
مگا الکترون ولت هستند استفاده مي شود. در موارد خاص میتوان 
نیز  رادیوگرافي  نوترون  همچون  رادیوگرافي  روش هاي  دیگر  از 

استفاده نمود. 

2. دستگاه هاي شتابدهنده قابل حمل مولد پرتو ایکس 
مورد استفاده در رادیوگرافي صنعتي

مورد  پرتوایکس  مولد  شتابدهنده  دستگاه هاي  پرکاربردترین 
استفاده در رادیوگرافي صنعتي، بتاترون ها و لینک ها هستند. یکي 
از مهمترین ویژگي هاي این شتابدهنده ها که استفاده از آن ها در 
محیط هاي صنعتي مختلف را امکان پذیر مي کند ابعاد کوچک و 

قابلیت حمل آن ها است.

2-1. دستگاه هاي شتابدهنده خطي قابل حمل

در حال حاضر دستگاه هاي شتابدهنده خطي مولد پرتوایکس یکي 
از پرکاربرد ترین نوع شتابدهنده ها در پزشکي و صنعت مي باشند. 

• منصور اسماعیلي سنجوانمره )بخش مهندسي هسته اي، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران(
((faghihir@shirazu.ac.ir) رضا فقیهي )بخش مهندسي هسته اي، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران، مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، شیراز، ایران •

• پیمان رستمي )مشاور فني مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، شیراز، ایران(
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رادیوگرافي  در  صنعت،  در  شتابدهنده ها  این  کاربرد  بیشترین 
صنعتي مي باشد. 

در  استفاده  مورد  پرتوایکس  مولد  خطي  شتابدهنده  دستگاه هاي 
رادیوگرافي صنعتي معموال بر پایه شتابدهنده هاي خطي باند اس 
و باند ایکس مي باشند. شتابدهنده هاي باند اس داراي ابعاد بزرگ 
و رزولوشن فضایي بزرگي )حدود 3 میلي متر( مي باشند ]2[ اما  
شتابدهنده هاي باند ایکس داراي ابعاد کوچکتري هستند. به همین 

علت این شتابدهنده ها به طور خاصي مورد توجه قرار گرفته اند.

دهه  اواخر  در  ایکس  باند  شتابدهنده هاي  روي  بر  کار  و  توسعه 
60 میالدي در آمریکا و روسیه آغاز شد و اولین شتابدهنده خطي 
تجاري باند ایکس در دهه 70 میالدي در آمریکا ساخته شد. پس 
از آن با بهبود هایي که در قسمت هاي مختلف آن ها و با اهداف 
مختلف صورت گرفت در اواخر دهه 90 میالدي شتابدهنده هاي 
مگا   6 انرژي هاي  تا  شده  تنظیم  خروجي  انرژي  با  ایکس  باند 
با  مقایسه  در  شتابدهنده ها  این   .]3[ شدند  ساخته  ولت  الکترون 
از  بیشتر  برابر  سه  فرکانس  در  مشابه،  اس  باند  شتابدهنده هاي 
آن ها کار مي کنند. همچنین این شتابدهنده ها نیاز به حفاظ سازي 

کمتري در اطراف خود دارند. 

تنها عیب شتابدهنده هاي باند ایکس در مقایسه با شتابدهنده هاي 
باند اس، پایین تر بودن نرخ دز تابشي آن ها  به علت کمتر بودن 
شتابدهنده  نمونه  یک   1 شکل  مي باشد.  آن ها  مگنترون  قدرت 
خطي قابل حمل ساخته شده در محدوده باند فرکانسي ایکس را 
نشان مي دهد. از این شتابدهنده یک مگا الکترون ولتي مي توان 
استفاده  صنعتي  رادیوگرافي  همچون  مختلفي  کاربردهاي  در 

مي شود.

شکل 1: یک نمونه شتابدهنده خطي یک مگا الکترون ولتي باند ایکس ]3[

2-2. دستگاه هاي شتابدهنده بتاترون  

و  شوند  مي  محسوب  الکترون  شتابدهنده  نوعي  نیز  بتاترون ها 
این  مي باشند  باال  انرژي  با  الکترون هاي  بتا،  ذرات  که  آنجا  از 

شتابدهنده ها به این نام نامیده شده اند.

شتابدهنده هاي بتاتــــرون با ابعاد کوچک براي اولیــن بار توسط 
A. A. Vorobiyov  و  L. M. Ananyev  در سال 1956 مورد تحقیق 

و بررسي قرار گرفتند و توسعه اولین نمونه صنعتي از بتاترون با 
انرژي 6 مگا الکترون ولت و نرخ دوز تابش ترمزي R/min 0.3 در 
فاصله یک متري در سال 1967 به پایان رسید. پس از آن با دستیابي 
به نیمه رساناهاي الکترونیکي توان باال و با استفاده از مواد جدید 
عنوان  به  ابعاد کوچک  با  و ساخت  سیستم هاي  امکان طراحي 
منبع پالس ایجاد شد که متضمن ساخت شتابدهنده ها با فرکانس 
برابري   20 افزایش  باعث  بهبود ها  این  شد.  بیشتر  و  هرتز   200
نرخ دز تابشي شد در حالیکه وزن و توان مصرفي یکسان بود ]4[.

با  بتاترون هایي  جدید،   مدل هاي  توسعه  با  اخیر  سال هاي  در 
افزایش قابلیت اطمینان و با بهبود هایي در سیستم هاي کنترلي، 
بتاترون هاي  از  امروزه  است.  شده  ایجاد  طراحي ها  و  دزیمتري 
در  ایکس  پرتو  مولد  منبع  عنوان  به  عمدتا  کوچک  ابعاد  با 
تست هاي غیر مخرب استفاده مي شود. این شتابدهنده ها داراي 
از  استفاده  با  و  هستند  ایکس  اشعه  به المپ هاي  شباهت هایي 
پارامترهایي مشابه آن ها مشخص مي شوند. خصوصیت متفاوت 
الکترون ها مي باشد.  بودن نحوه شتابدهي  تر  پیچیده  بتاترون ها 
در حال حاضر مهمترین توسعه دهنده بتاترون هاي با ابعاد کوچک 

موسسه تحقیقیات تصویر برداري TPU روسیه مي باشد.

یک بتاترون مدرن با ابعاد کوچک شامل چهار واحد زیر مي باشد:

تابش گر، واحد منبع تغذیه، کنترل پنل و ریموت دزیمتر که در 
زمان کار شتابدهنده، این واحد ها با استفاده از کابل هاي انعطاف 

پذیر به یکدیگر متصل مي شوند. 

قلب یک بتاترون یک  تابش گر است که متشکل از یک آهنرباي 
سیستم هاي  شده،  موم  و  مهر  شتاب  اتاقک  الکترومغناطیسي، 
براي  یونیزاسیون،  اتاقک  و  ادغام  و  الکترون، مدار توسعه  تزریق 
اندازه گیري دز مي باشد. منبع تغذیه شامل یکسوساز کنترل شده 
با سیستم حفاظتي،  تولید کننده پالس جریان براي تغذیه آهنرباي 
الکترومغناطیسي رادیاتور و مداري براي بازگرداندن تلفات انرژي 

در مدار رزناسي بانک خازني / مغناطیسي مي باشد.

بتاترون ها معموال مجهز به دزیمترها مي باشند که دز تابشي را در 
جلو و پشت شئ مورد نظر اندازه گیري مي کنند  و همچنین مجهز 

به تایمر زمان مي باشند که زمان پرتودهي را تنظیم مي کنند.

در حال حاضر بتاترون هاي با ابعاد کوچک براي انرژي هاي 2,5 
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جدول 1: مشخصات چندین شتابدهنده بتاترون مورد استفاده در رادیوگرافي صنعتي ]4[

تا 10 مگا الکترون ولت توسعه داده شده اند. جدول 1 مشخصات 
تعدادي از جدیدترین بتاترون هاي مورد استفاده در تست هاي غیر 
بتاترون  شتابدهنده هاي  که  آنجا  از  دهد.  مي  نشان  ا  ر  مخرب 
عمدتا ساخت کشور روسیه هستند معموال با واژه MIB که مخفف 
زبان روسي  در  ابعاد کوچک  با  پالسي  بتاترون  معني  به  اي  واژه 
که   PXB واژه  از  مواردي  در  همچنین  شوند.  مي  معرفي  است 
انگلیسي  زبان  در  قابل حمل   ایکس  اشعه  بتاترون هاي  مخفف 
بتاترون ها استفاده مي شود. شکل 2 یک  براي معرفي  نیز  است 
دستگاه PXB-7.5 که در واقع یک نمونه بتاترون 7,5 مگا الکترون 

ولتي مورد استفاده در رادیوگرافي مي باشد را نشان مي دهد.

شتابدهنده 2,5 مگا الکترون ولتي فوق، سبک ترین شتابدهنده با 
این انرژي است. بتاترون هاي 2,5 و 3 مگا الکترون ولتي معموال 
بصورت پرتابل استفاده مي شوند. پر انرژي ترین بتاترون با ابعاد 
نوع  این  از  ولتي مي باشد که  الکترون  مگا  بتاترون 10  کوچک، 
بتاترون در کارگاه هاي بزرگ تاسیسات مهندسي و معموال براي 
ارزیابي  فوالد هاي با ضخامت بیش از  mm 350 استفاده مي شود.

پرتو  مولد  منبع  بر  بتاترون ها عالوه  از  باال  نسبتا  انرژي هاي  در 
نمود.  استفاده  نیز  نوترون  مولد  منبع  عنوان  به  مي توان  ایکس 
همچون  مختلفي  کاربرد هاي  در  بتاترون ها  کاري  حالت  این  از 
مواد شکافت  یا تشخیص  و  پایین  اتمي  با عدد  مواد  رادیوگرافي 
پذیر در بین وسایل دیگر استفاده مي شود. در این حالت حداقل 
مقدار قابل تشخیص  ماده ي شکافت پذیر اورانیم 235 برابر با 
0,5 میلي گرم مي باشد.  در اینگونه موارد با استفاده از قرار دادن 
یک هدف تبدیل کننده گاما به نوترون مانند برلیوم، اورانیوم تهي 
شده، سرب و … در پنجره خروجي یک بتاترون آنرا به یک منبع 
توانایي   MIB-10 یک  کنــــند.  مي  تـــبدیل  نوتـــرون  تولید 

9 10 * 1.6 نوترون در ثانیه را دارد ]4[. تولید 

شکل  2: یک نمونه بتاترون 7.5 مگا الکترون ولتي مورد استفاده در 
رادیوگرافي ]4[

بتاترون هاي با ابعاد کوچک ساخته شده داراي قابلیت هاي زیادي 
توانایي  و  انرژي  ذخیره  باتري  از  استفاده  با  کار  توانایي  همچون 

تنظیم انرژي پرتوهاي ایکس تولیدي مي باشند.

ابعاد نقطه کانوني بسیار کوچکي  بتاترون ها داراي  همچنین این 
مي باشند که این خاصیت باعث مي شود بتوان عیب هاي کوچک 

شئ مورد بررسي را تشخیص داد.

بتاترون هاي کنوني توانایي تولید پرتو ایکس با انرژي مورد نیاز 
براي بازرسي گستره وسیعي از ضخامت ها )تا 350 میلیمتر فوالد 
از  بتون( را دارا مي باشند.  شکل 3 یک نمونه  و 1500 میلیمتر 
را  پل ها  از   بازرسي  در  حمل  قابل  شتابدهنده هاي  کاربرد هاي 

نشان مي دهد.
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شکل  3:بازرسي از پل ها با استفاده از بتاترون  ]4[

رادیوگرافي  در  استفاده  مورد  بتاترون هاي  فوق،  موارد  بر  عالوه 
صنعتي داراي مزایایي همچون ایمني پرتویي کامل در زمان خاموش 
باحداکثر  تغذیه  منبع  بعنوان  فاز  تک  برق  به  نیاز  بتاترون،  بودن 
توان مصرفي کمتر از 3 کیلو وات، بدون نیاز به سیستم هاي خنک 
قابلیت حمل، کار بري و نگهداري آسان و قیمت  سازي خاص، 
است.  ایستگاهي(  شتابدهنده  دستگاه هاي  با  مقایسه  )در  ارزان 
بیم خروجي  داراي  این شتابدهنده ها  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
پرتویي باریکي هستند در کاربرد هاي غیر ایستگاهي و در سایت 

باز، خطر پرتوگیري پرتوکاران کاهش مي یابد ]5[.  

در  استفاده  مورد  شتابدهنده هاي  دیگر  با  مقایسه  در  بتاترون ها 
تست هاي غیر مخرب همچون شتابدهنده هاي خطي، ساختماني 

ساده تر دارند و تعمیر و نگهداري آن ها نیز ساده تر است.

3. رادیوگرافي نوتروني

رادیوگرافي نوترون نیز ابزاري قدرتمند براي انجام تست هاي غیر 
انرژي  به  وابسته  نوترون ها  رفتار  که  آنجا  از  مي باشد.   مخرب 
در  نوترون ها  جذب  خاص  ویژگي هاي  علت  به  و  است  آن ها 
محدوده انرژي هاي حرارتي و کمتر از آن، اکثر رادیوگرافي هاي 
در  که  چرا  مي شود  انجام  حرارتي  انرژي هاي  در  نوتروني 
انرژي هاي باال ضریب جذب براي مواد مختلف تفکیک پذیري 
نوترون هاي  از  بیش  انرژي  با  نوترون هاي  گرچه  دارد.  کمتري 
بیشتر   پراکندگي  اما  دارند  ماده  در  بیشتري  نفوذ  قابلیت  حرارتي، 
آنها باعث کاهش کیفیت تصویر مي شود. بنابراین رادیوگرافي با 
نوترون هاي سریع کاربرد کمتري دارد. با این حال رادیوگرافي با 
استفاده از نوترون هاي سریع نیز کاربردهاي خاص خود را دارد و 
اخیرا روش هایي  براي انجام رادیوگرافي با نوترون هاي سریع در 

حد چندین مگا الکترون ولت نیز ارائه شده است. ]6[

با توجه به اینکه مواد سبک مثل هیدروژن، لیتییوم و برن ضریب 
جذب باالیي براي نوترون هاي حرارتي دارند. رادیوگرافي نوتروني 
روشي بسیار کاربردي در تصویر برداري و تشخیص عیوب مواد 
هیدروژني همچون پالستیک، آب، روغن و مواد منفجره و همچنین 
اجزا هواپیماها و مهمات جنگي است. با این حال به علت بعضي 
استفاده  نوترون  پرتوگیري  و خطرات  فیزیکي  محدودیت هاي  از 
نوترون  در  مي باشد.  خاصي  کاربردهاي  به  محدود  روش  این  از 
رادیوگرافي میتوان از منابع مولد نوترون مختلفي نظیر راکتورهاي 
هسته اي، چشمه هاي رادیواکتیو مولد نوترون )کالیفورنیوم 252(، 
و  برلیم  )بمباران  نوترون  مولد  مثبت  یون هاي  شتابدهنده هاي 
واکنش هاي  شده(،  شتابدار  دوترون هاي  از  استفاده  با  تریتیم  یا 
بتاترون ها، سیکلوترون و  از  استفاده  )با  هسته اي گاما-نوترون  

سینکروترون( استفاده نمود ]7[. 

4. پروتون و الکترون رادیوگرافي

رادیوگرافي با استفاده از ذرات باردار براي ایجاد تصویر با قدرت 
 ]8[ باال  با سرعت  دینامیکي  سیستم هاي  و  باال  مکاني  تفکیک 
در  امروزه  که  است  غیر مخرب  از  تست هاي  دیگري  نوع  نیز  
از  استفاده  با  که  رادیوگرافي هایي  مي باشد.برخالف  توسعه  حال 
پرتوهاي گاما، اشعه ایکس و نوترون ها انجام مي شود که در آن ها 
مي باشد  باال  زاویه  با  پراکندگي  و  جذب  واکنش ها،  ترین  مهم 
یونش  واکنش،  مهمترین  رادیوگرافي  الکترون  و  پروتون  در 
رادیوگرافي  الکترون  و  پروتون  بنابراین  مي باشد.   برانگیزش  و 
که  آنجا  از  دارند.  متفاوتي  و  فرد  به  منحصر  کامال  ویژگي هاي 
یونش ویژه  ذرات باردار بسیار باال مي باشد این نوع رادیوگرافي ها 
در  مواردي  در  و   باال  بسیار  انرژي هاي  با  ذرات  از  استفاده  با 

محدوده گیگا الکترون ولت انجام مي شود.

پروتون و الکترون رادیوگرافي هر دو  داراي اجزاي سیستم پایه 
است.  متفاوت  ماده  با  بیم  واکنش  فیزیک  اما  هستند  مشابهي 
تقریبا  کولني  پراکندگي  تکثیر  و  یونیزاسیون  اثر  بر  انرژي  تلفات 
در هر دو پروتون و الکترون رادیوگرافي شبیه یکدیگر است اما در 
الکترون رادیوگرافي تلفات انرژي ناشي از تابش ترمزي مهم است 
در حالیکه در پروتون رادیوگرافي قابل صرف نظر کردن است. از 
طرفي پراکندگي هسته اي براي  پروتون رادیوگرافي مهم مي باشد 
درحالیکه در مورد الکترون رادیوگرافي قابل صرف نظر کردن است.

پروتون رادیوگرافي تکنولوژي مدرني است که در حال حاضر در 
کشور هایي همچون آمریکا، آلمان و روسیه در حال استفاده است. 
استفاده  انرژي  تک  پروتون هاي  از  که  رادیوگرافي  نوع  این  در 
مي شود  تطبیق انرژي منبع با ضخامت شئ مورد بررسي بسیار 



33

ستان 1394
ب    سـال سوم، شمـاره 29، 28 و 27، زم

ی غیر مخر
ش ها

ی بازرسی فنی و آزمای
ت ها

ن شرک
شریه انجم

ن

مهم است و برد متوسط پروتون ها بایستي به ضخامت شئ مورد 
بررسي بسیار نزدیک باشد.البته مي توان از بیم پر انرژي تري از 
پروتون ها نیز استفاده نمود اما در اینصورت بایستي انرژي ذرات 

پس از عبور از شئ مورد بررسي اندازه گیري شود. 

با  رادیوگرافي  در  و  دارد  باالیي  بسیار  دقت  رادیوگرافي  پروتون 
از  درصد   0,05 ابعاد  با  ضخامت هاي  تغییر  فیلم،  از  استفاده 
 .]9[ مي باشد  تشخیص  قابل  رادیوگرافي،  تحت  شئ  ضخامت 
در پروتون رادیوگرافي معموال از یک سیکلوترون به عنوان منبع 

پروتون استفاده مي شود.

با توجه به برد محدود ذرات باردار، براي انجام پروتون رادیوگرافي 
نیاز به بیم پروتوني پر انرژي است به عنوان مثال براي رادیوگرافي 
بیم  یک  به  متر  میلي   70 به ضخامت  آلومینیومي  از یک جسم 
پروتوني حدودا 147 مگاالکترون ولت نیاز است. البته در مواردي 
اشعه  و  پروتون  از  استفاده  همچون  ترکیبي  رادیوگرافي هاي  از 
با اتم هاي شئ  ایکس هاي مشخصه ناشي از برخورد پروتون ها 
از  خاص  مواردي  در  همچنین  مي شود.   استفاده  بررسي  مورد 
ترکیبي از روش هاي فوق مثل رادیوگرافي با استفاده از الکترون و 

پروتون استفاده مي شود ]9[.

5. نتیجه گیري

در حال حاضر بیشترین کاربرد صنعتي شتابدهنده ها در تست هاي 
غیر مخرب و رادیوگرافي است.

با توجه به اینکه اغلب تست هاي غیر مخرب با استفاده از اشعه 
ایکس و پس از آن با استفاده از نوترون انجام مي شود، بتاترون هاي 
پرتابل و شتابدهنده هاي خطي با ابعاد کوچک مي توانند بهترین 
گزینه براي انجام این کار باشند. هرچند باید توجه کرد که امروزه 
رادیوگرافي تنها به این منابع مولد پرتو محدود نیست و در حال 
حاضر رادیوگرافي با استفاده از منابع دیگري همچون رادیوگرافي 
الکتروني در محدوده گیگا الکترون ولت نیز در دست توسعه مي باشد.

در  آن ها  از  استفاده  و  به صنعت  پرتابل  شتابدهنده هاي  ورود  با 
انجام عملیات تست هاي غیر مخرب، بسیاري از محدودیت هایي 
چشمه هاي  از  استفاده  با  صنعتي  برداري هاي  تصویر  در  که 
رادیواکتیو و المپ هاي اشعه ایکس وجود دارند، همچون کم بودن 
انرژي، قدرت تفکیک و حساسیت آن ها برطرف خواهد شد و این 
شتابدهنده ها مي توانند جایگزین ایده آلي براي رادیوایزوتوپ هایي 
همچون کبالت 60 )که داراي هزینه بیشتر،کیفیت تصویر کمتر و  

مخاطرات پرتوگیري بیشتري هستند( نمود.

در حال حاضر مهمترین مواردي که در رابطه با شتابدهنده هاي 
بهبود  با  تابشي  دز  نرخ  افزایش  مي باشد  توسعه  حال  در  پرتابل 

پالسي  سیستم  ابعاد  با  شتابدهنده هایي  تولید  و  الکتروني  بیم 
شتابدهنده هاي  اگرچه  متاسفانه  مي باشد.  تر  سبک  و  کوچکتر 
پرتابل کاربردهاي وسیعي را در صنایع مختلف در انجام تست هاي 
پیشرفت  در  را  مهمي  نقش  و  دارند  دنیا  سراسر  در  مخرب  غیر 
و  شتابدهنده ها  این  اما  مي باشند  دارا  مختلف  تکنولوژي هاي 
کاربرد هاي آن ها در صنایع مختلف در ایران تقریبا ناشناخته مانده 
است و به ندرت مورد استفاده قرار مي گیرند. آنچه مسلم است در 
آینده کاربرد هاي شتابدهنده ها مخصوصا شتابدهنده هاي پرتابل در 
صنعت وسیع تر و بیشتر خواهد شد. لذا با توجه به این شرایط،  امید 
است در کشور ما نیز جایگاه واقعي این شتابدهنده ها شناخته شود.
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تضمین کیفیت در آزمایش های غیر مخرب
Quality Assurance in NDT
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Kris Krishnamoorthy, P. Eng (Atomic Energy of Canada Ltd)

مترجم: مهندس عطامدنی )شرکت پیشگامان فنون پارس(

NDT عناصر کلیدی در تضمین کیفیت

1. صالحیت پرسنل و صدور گواهینامه

صالحیت پرسنل و صدور گواهینامه یکی از الزامات اولیه تضمین 
کیفیت در آزمایش  های غیر مخرب است و این مسئولیت مدیریت 
است که اطمینان حاصل کند که پرسنل قبل از درگیر شدن در کار 

به اندازه کافی واجد شرایط هستند.

شکی نیست که اپراتور آگاه و ماهر مهم ترین عامل در اطمینان از 
کیفیت در آزمونهای غیر مخرب است. اگر چه پیشرفت سریع در 
دیجیتالی شدن تکنولوژی برای اتوماسیون روش های آزمایش های 
غیرمخرب در کارخانه های تولیدی و آزمایشگاه های تحقیقاتی در 
حال انجام است اما با این وجود هنوز در بسیاری از موارد وابستگی به 
نیروی انسانی وجود دارد. از آنجا که هر روش NDT دارای مزایای خاص 
و محدودیت های خاص خود است، نرم افزار های مربوط به هر یک 
از تکنیک ها نیاز به افراد متخصص NDT در روش های خاص دارد. 

در  جاری  استانداردهای  و  کدها  از  صحیح  استفاده  منظور  به 
افراد واجد شرایط  از  نیاز است که فقط  آزمایش های غیر مخرب 
استفاده شود. عالوه بر این، در مورد رادیوگرافی تست )RT(، این یک 
نیاز نظارتی است که تنها اپراتورهایی از دستگاه های پرتوساز استفاده 

کنند که آموزش های خاص در این زمینه را دیده باشند.

آموزش آزمایش های غیرمخرب در سه سطح یک، دو وسه صورت 
می پذیرد و این نکته مهمی برای مدیریت است تا با درنظرگرفتن 

شرایط نفرات از آنها در پست های مختلف پروژه ها استفاده نماید.

دو نوع گواهینامه برای پرسنل NDT وجود دارد:

نوع اول: صدور گواهینامه کارفرما بعد از آموزش شخصی.  ▪

نوع دوم: صدور گواهینامه مرکزی مستقل، که توضیح نوع دوم  ▪
از حوصله این مقاله خارج است. 

به دلیل وجود شک و تردیدکارفرماها، در خصوص طرح های مناسب 
پرسنل  گواهینامه  و صدور  فرد  گواهینامه، صالحیت  برای صدور 
SNT-TC- 1A، که در ایاالت متحده رایج است،  NDT، بر اساس 

با این حال، در دنیا اشتیاق برای ایجاد طرح های  توصیه می شود. 
گواهینامه مرکزی، بر اساس ارزیابی های مستقل، کامال مشهود است.

صدور  فرایند  در  ثبات،  و  استقالل  کیفیت،  تضمین  نظر  نقطه  از 
گواهینامه، دو ویژگی مهم اند که در طرح بین المللی به رسمیت شناخته 
  ISO  9712 - 2005 کـــه  می رود  انتــظار  بنابراین،  می شوند. 
مدارک  اخذ  جهت  به  المللی  بین  استاندارد  به  تبدیل  زودی  به 
وگواهینامه برای پرسنل آزمایش های غیرمخرب شود.  خوشبختانه، 
کانادا در حال حاضر این استانداردرا به عنوان استاندارد ملی کانادا، 
است. رسانده  تصویب  به   .]2[ CAN / CGSB - 48.9712- 2006

2. آموزش و انگیزش

درزمینه  مقدماتی  تجربه  و  شد،آموزش  اشاره  که  همانطور 
آزمایش های غیرمخرب دو پیش نیاز اساسی برای صدور گواهینامه 
پرسنل NDT هستند. این موضوع بسیار مهم است زیرا باید اطمینان 
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حاصل کنیم که پرسنل، آگاه و صالح اند و در سطح مناسب از آموزش 
بهره مند شده اند.  به منظور اطمینان از نتایج آزمون، مهم است که 
اپراتور NDT  قادر باشد یک ناپیوستگی خاص و از قبل شناسایی شده 

را در یک قطعه بازیابی نماید. 

مدیریت همواره باید بااپراتورهای آزمایش های غیرمخرب در تعامل 
است.   مهم  بسیار  پرسنل  در  انگیزه  رفتاربرای ایجاد  زیرااین  باشد. 
مدیریت باید بداند که اپراتور ماهر و با تجربه دارایی سازمان است. 
انگیزه داشتن اپراتور می تواند سازمان را از ضرر و زیان های ناشی از 

عدم تشخیص به موقع و گزارش ناقص برهاند.

در  مدت  بلند  در  آنها،  به  وعزت  واحترام   NDT پرسنل  به  توجه   
آنها ایجاد انگیزه می کند. مدیریت باید تالش کند پرسنل با تجربه و 
ماهررا در حدفاصل پروژه ها حفظ کند. همچنین آنها را تحت آموزش 
مجدد،از طریق شرکت در دوره های باالتر، قراردهد.اینگونه است که 
انگیزه واقعی برای برخی از پرسنل تشنه آموزش را فراهم می کنیم.

3. امکانات و تجهیزات 

 NDT امکانات و تجهیزات کافی برای دستیابی به نتایج مطلوب در
الزم است. به عنوان مثال، در مورد رادیوگرافی،تست )RT(، نگهداری 
از اتاق تاریک، مواد شیمیایی وذخیره سازی فیلم از عوامل اصلی 
است که در کیفیت کار رادیوگرافی دخیل است. اگر به دلیل پردازش 
ناکافی، فیلم بیش از حد تیره و یا بیش از حد نور ببیند کاِر سخت 
امکانات  مشابه،  بطور  می رود.  هدر  به  کارخانه  در   NDT پرسنل 
آزمایش مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی نیز باید همواره مورد توجه 

باشند تا بتوان نسبت به نتایج آنهااعتماد نمود.

به منظور اطمینان از کیفیت و قابل اطمینان بودن نتایج بازرسی، 
نظارت مدیریت بر تعمیر و نگهداری منظم تجهیزات بسیار مهم است.

به عنوان مثال، به طور منظم کیفیت و میزان آلودگی تانک مایع نافذ 
باید چک شود و نتایج ثبت شود. لوازم آزمایش اولتراسونیک و ادی 
کارنت و ابزار آنها، اعم از پراب و بلوک های کالیبراسیون باید به طور 

منظم تمیز نگهداشته شوند. 

شدن  خودکار  خدمات،  و  تولید  در  رقابت  رشد  جهانی،  اقتصاد  در 
تجهیزات و برآورده ساختن خواسته های مشتریان اهمیت بسزایی 
یافته است. رفتن به سمت اتوماسیون، کلید موفقیت در صنایعی از 
قبیل خودرو و هوا فضا، که در آن میلیاردها قطعه بصورت روزانه  
در حال تولید و بازرسی است، می باشد. تکنیک های جدید بازرسی 
حال  در  توجهی  قابل  طور  به  غیرمخرب،  خودکارآزمایش های 
است.   مختلف  صنایع  در  کیفیت  و  بهره وری  رفتن  باال  به  کمک 

اتوماسیون نه تنها به بهبود بهره وری در بازرسی کمک میکند بلکه 
قابلیت اطمینان اجرای صحیح آزمایش های غیرمخرب رانیز موجب 
میشود و با به حداقل رساندن خطاهای انسانی، مانند خستگی اپراتور که 
در اجرای روش های معمول جز الینفک آزمایش هاست، به تضمین 

کیفیت کاالها یاری می رساند.با اجرای اتوماسیون،الزام در نگهداری 
صحیح و تعمیرات به موقع اهمیت فوق العاده ای می یابد.بنابراین، ایجاد  
سیستم و محیطی برای حفظ امکانات و آزمودن تجهیزات از جمله 
می باشد.  کیفیت  تضمین  کلید  عنوان  به  مدیریت  مسئولیت های 

4. رویه اجرایی

هدف از تدوین رویه اجرایی NDT حصول اطمینان از تداوم اِعمال 
یک روند ثابت، به منظور بدست آوردن نتایج قابل اعتماد، در فرایند 
بازرسی است. این کار یکی از اصول اساسی تضمین کیفیت است.  هر 
روش NDT دارای متغیرهای ضروری خاصی است که باید در رویه 
اجرایی نوشته شده و تحت نظارت، پیاده سازی شود.  روش NDT باید 
توسط پرسنل مجاز و واجد شرایط بررسی و تایید شود.هر گونه تغییر 
در متغیرهای اصلی، دلیلی برای تجدید نظر در رویه اجرایی می باشد.

دامنه و محدودیت های  باید    NDT به طور معمول، در هر روش
آن، مدارک تحصیلی و تخصصی پرسنل، اقدامات احتیاطی ایمنی و 
بهداشت، آماده سازی سطح مورد آزمایش، تجهیزات و استانداردهای 
کالیبراسیون، تکنیک های قابل اجرا، کد مرجع و استاندارد ها، معیار 

پذیرش و سوابق، شناسایی و حفظ شوند.

اجرایی مشخص شوند. رویه  در  به وضوح  باید  پذیرش  معیارهای 
و  کدها  در  مربوط  بخش های  از  یکی  یا  و  مرجع  یک  آیامعیار، 

استانداردهاست و یا مشخصات درخواستی مشتری است؟

بسیار مهم و کلیدی است که رویه اجرائی برای پذیرش، به یکی 
باید   NDT اجرایی  رویه  همچنین،  نماید.  اشاره  استانداردها  از 
دستورالعمل های روشن، در قبل و بعد از تمیز کردن نمونه آزمون،ارایه 
نماید. به عنوان مثال، در برخی از پروژه های هسته ای مهم، نیاز است 
که مواد نافذ، با توجه به هالوژنها، عاری از ناخالصی های شیمیایی و 
فسفر باشند. بنابراین، رویه اجرایی NDT باید به وضوح نوع مایع نافذ 
و مواد مجاز را شناسایی نموده و اقدامات کنترل کیفیت مورد نیاز 
به منظور بررسی این مواد را تدارک ببیند.  به طور مشابه، راهنمای 
مغناطیس زدایی پس از بازرسی ذرات مغناطیسی در تجهیزات دّوار 

باید به وضوح در رویه NDT مشخص شده باشد. 

 اگر چه پرسنل NDT واجد شرایط، باید از چندوچون این مسائل آگاه 
 NDT باشند، اما طراحی یک چک لیست احتیاطی در رویه اجرایی
کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که این موارد بطور کامل 
  NDT روش  که یک  است  مهم  همچنین،  میشوند.   اجرا  سریع  و 
 NDT متمایز شود. معموال، یک روش   NDT اجرایی  رویه  از یک 
ممکن است به چند محصول در محدوده پروژه اعمال شود.  با این 
حال، هر رویه NDT  به منظور یک برنامه خاص نوشته می شود.

 از نقطه نظر تضمین کیفیت، مهم است که اطمینان حاصل شود 
دارای  پرسنل  توسط  تایید  مورد  تکنیک های  و  روش ها  فقط  که 
صالحیت  NDT  به کار گرفته می شوند، و حفظ اسناد و کنترل آنها 

توسط مدیریت صورت می  گیرد.
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توصیه هایی جهت بهبود وضعیت آموزش حفاظت 
در برابر اشعه ویژۀ پرتونگاری صنعتی

در  را  مراحلی  کار چه  به  از شروع  قبل  پرتونگار  الف( یک 
زمینه آموزش حفاظت در برابر اشعه می گذراند؟

آموزش  واجد شرایط جهت  مربی  به عنوان  ب( چه کسی 
حفاظت در برابر اشعه استخدام می شود؟

پرتونگاران  آموزش  زمینۀ  در  اشتغال  پروانه  دارندگان  ج ( 
چه وظایفی بر عهده دارند؟

بحث و بررسی 

• پاسخ سوال الف: طبق الزامات قانونی کشور مزبور، دارندگان 
پروانه اشتغال صرفًا باید افرادی را به عنوان پرتونگار استخدام کنند 

که تمامی مراحل پنجگانۀ زیر را گذرانده باشند:

مورد . 1 اشعه،  برابر  در  حفاظت  آموزش  دورۀ  یک  گذراندن 
تأیید واحد قانونی )توسط مربیان واجد شرایط(، با موضوعات 

مشخص1 – به مدت حداقل 40 ساعت

1. الف( اصول ایمنی تابش: 1( ویژگی های پرتو  2(واحدهای دز و پرتوزایی 3( 
اهمیت دز تابشی: )استانداردهای حفاظت در برابر اشعه،  اثرات بیولوژیکی دز 
تابشی، موارد تاریخی سوانح پرتوی(4( سطوح تابش از چشمه های پرتوزا 5(

روشهای کنترل پرتوگیری: زمان، فاصله، حفاظ 
از  استفاده  )دزیمترها(:  تابش  آشکارساز  عنوان  به  استفاده  مورد  تجهیزات  ب( 
محدودۀ  کالیبراسیون،  روزانه،  )بازرسی  بررسی:  تکنیک های  و  مترها  سروی 
کاربرد( استفاده از تجهیزات مونیتورینگ فردی: )فیلم بج، تی ال دی، دزیمتر 

• انسیه روح الهی )فوق لیسانس مهندسی هسته ای(

یکی از عوامل مؤثر در کاهش پرتوگیری شغلی در پرتونگاری 
صنعتی، بهبود وضعیت آموزش حفاظت در برابر اشعه است. در 
مطلبی تحت عنوان "بررسی وضعیت حفاظت پرتوی در پرتونگاری 
صنعتی در سطح جهان" که درشماره یازده نگاه نافذ- ویژه تابستان 
بین  پروژه  اول یک  ازبخش  نتایج حاصل  به چاپ رسید،   -93
المللی درمورد آموزش پرتوی را که در بیش از 50 کشورجهان 
توسط کارگروهی  از آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده 
بود مورد بحث قراردادیم. در این مقاله با کنکاش در نحوۀ آموزش 
سال  لوئیزیانا  )ایالت  کشورآمریکا  قانونی  الزامات  و  پرتونگاران 
قالب  در  کشورمان،  در  موجود  وضعیت  با  آن  مقایسه  2014(و 
پاسخگویی به پرسش های زیر، به بیان برخی راهکارها می پردازیم: 

آموزش عملی پرتونگاری تحت نظر مربی و اخذ تأییدیه الزم . 2
به مدت200 ساعت برای فعالیت پرتونگاری با چشمه های 

پرتوزاو120ساعت با دستگاه های اشعه ایکس
•  آموزش عملی، دستگاههای اشعۀ ایکس ثابت )به صورت اتاقک 

یا کابینت( را شامل نمی شود.  
موفقیت در آزمونی که آموزشگاه مربوط برگزار می کند. . 3
موفقیت در آزمون جامع ایمنی پرتوی در پرتونگاری صنعتی: . 4

• این آزمون توسط دپارتمان حفاظت در برابر اشعه )یا کمیسیون 
غیر  تست های  انجمن  یا   U.S.NRC هسته ای  مقررات  تنظیم 
مخرب آمریکا )ASNT( برگزار می شود و هرپرتونگار باید در هر 5 
سال یکبار در این آزمون شرکت نماید و آن را با موفقیت بگذراند.

5.    دارا بودن کارت )ID( معتبر ویژۀ پرتونگار صنعتی: 

• این کارت توسط دپارتمان حفاظت در برابر اشعه )یا کمیسیون 
غیر  آزمون های  انجمن  یا   U.S.NRC هسته ای  مقررات  تنظیم 

مخرب ASNT( صادر می گردد.

تا 4( و   1( باال  از  تکمیل موارد  ID، صرفًا پس  • صدور کارت 
موفقیت در آزمون جامع انجام می شود.

• این کارت، دولتی است و اعتبار آن 5 سال می باشد، و تمدید آن منوط 
به  تکمیل مجدد موارد باال )1 تا 4( و موفقیت در آزمون جامع است.

• این کارت تحت مقررات واحد قانونی، در صورت تخلف پرتونگار و 
یا در شرایط »ممنوعیت کار با اشعه« می تواند لغو یا به حالت تعلیق 
درآید- درخواست خروج از لغو یا تعلیق با هزینۀ مالی همراه است.

• پاسخ سوال ب: مربی باید تمام مراحل 1 تا 5 را طی کرده باشد و:

• کارت ID معتبر پرتونگاری داشته باشد،

جیبی، هشداردهنده صوتی( 
ج( الزامات مربوط به واحد قانونی، 

د( دستورالعمل های کاری و دستورالعمل اورژانس
2(دستگاههای  مرتبط   1(تجهیزات  پرتونگاری:   تجهیزات  از  استفاده  ه( 
با  کار  و  عملیات   )4 کانتینرها    )3 پرتوزا   بسته  چشمه های  و  پرتونگاری 

تجهیزات اشعه ایکس 4( کلیماتورها
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• دارای یک سال تجربه کاری در پرتونگاری صنعتی، به عنوان یک 
پرتونگار واجد شرایط، باشد. )با ارائه مدارک مربوط به گواهی انجام کار(.

• در مجوز یا پروانۀ صادر شده توسط دپارتمان مربوط، نام او به 
عنوان مربی درج شده باشد.         

• پاسخ سوال ج: وظایف دارندگان پروانه اشتغال در خصوص 
آموزش پرتونگاران به شرح زیرمشخص شده است:

• جهت اطمینان از اینکه قوانین حفاظت در برابر اشعه، شرایط پروانه 
و دستورالعمل های کاری، )خصوصًا دستورالعمل اورژانس( توسط 
هر پرتونگار رعایت می گردد، دارندۀ پروانه باید یک برنامۀ بازرسی 
داخلی، در فواصل زمانی حداقل شش ماه، اجرا  نماید که شامل 
مشاهده انجام کار هر پرتونگار در حین عملیات پرتونگاری باشد. 

• سوابق بازرسی های داخلی مربوط به دو سال متوالی باید ثبت و 
نگهداری گردد تا مورد بازبینی بازرسان قرار گیرد.

دورۀ  سال،  یک  حداکثر  زمانی  فواصل  در  باید  پروانه  دارندۀ   •
بازآموزی حفاظت در برابر اشعه را برای کلیۀ پرتونگاران ارائه نماید.

• دارندۀ پروانه باید شخصی را به عنوان مسئول فیزیک بهداشت 
واجد  پرتونگار  به  مربوط   5 تا   1 تمامی مراحل  که  نماید  معرفی 
شرایط را تکمیل نموده و دارای دو سال سابقه کاری و مشارکت 
موثر در پرتونگاری صنعتی به عنوان پرتونگار باشد )با ارائه مدارک 

مربوط به گواهی انجام کار(.

مقایسه و پیشنهاد

مطالب باالدر موردصالحیت پرتونگار در یکی از ایالت های آمریکا 
با الزامات قانونی صالحیت در کشورما تفاوت های زیادی دارد و 

شاید انجام همه آنها در اینجا دشوار به نظر برسد. 

در مقاله ای که به آن اشاره شد بیش از 90 درصد واحدهای قانونی، 
آموزش عملی را همراه با دوره آموزش تئوری الزامی کرده اند و 56 
درصد از آنها حتی آزمون نهایی را نیز به صورت عملی و تئوری 

الزم دانسته اند. 

در حال حاضر با وجود آنکه به وضوح می دانیم آموزش های عملی 
برای کارآموز بسیار ضروری است و  گذران مطالب تئوری به تنهائی،  
نمی تواند صالحیت پرتونگاررا درمواجهه با سوانح احتمالی تضمین 
کند با این حال، ِصرف گذراندن دوره تئوری حفاظت در برابر اشعه، 
اشتغال  پروانه  پرتونگاران  لیست  در  او  نام  که  می شود  مجوزی 
شرکت درج شده و در عملیات پرتونگاری مشغول کار  شود. این 
یک  در  موفقیت  که  قرارداد  الزاماتی  با  مقایسه  در  می شود  را 
آزمون سراسری را آنهم پس از 200 ساعت آموزش عملی برای 
کارآموزان اجباری می نماید! جالب تر اینکه  پرتونگارانی که پس 

از گذراندن همۀ مراحل الزم، کارت پرتونگاری دریافت می کنند، 
نمایند.  شرکت  مربوط  مجددادرآزمون  یکبار  سال   5 هر  باید 

می شود  باعث  آموزشگاه،  از  فراتر  جامع،  آزمون  یک  برگزاری 
کارآموزان، حین گذراندن دورۀ آموزشی، رویکرد جدی تری برای 
با  نیز  آموزشی  دوره های  برگزارکنندگان  باشندو  داشته  یادگیری 
بکارگیری روش های صحیح آموزشی، جهت پربار بودن مطالب، 
امکان  جامع،  آزمون  برگزاری  با  همچنین  نمایند.  تالش  بیشتر 
درجه بندی پرتونگاران و تعیین سطح دانش آنها، با توجه به نمره 

اخذ شده، فراهم می شود. 

فیزیک  مسئول  انتخاب  جهت  حاضر  حال  در  که  به این  نظر 
بهداشت و یا انتخاب مربی در دوره های آموزش عملی یا تئوری 
وجود  باال  مهارت  و  دانش  با  پرتونگارانی  شناسایی  به  مبرم  نیاز 
دارد و این افراد در هیچ یک از شرکت های پرتونگاری در کشور 
شناخته شده نیستند، رتبه بندی و یافتن افراد با دانش و امتیاز باال 
مؤثرترین  و  ترین  مهم  بدیهی ست  بود.  خواهد  ثمربخش  بسیار 
انتخاب مربی خصوصًا در آموزش عملی، دارا بودن تجربه  شرط 
کاری و مشارکت وی در عملیات پرتونگاری بوده و دانستن مطالب 

تئوری و دانشگاهی کافی نیست. 

یکی دیگر از مطالب قابل توجه در این الزامات، صدور کارت ID از 
طرف واحد قانونی و هم چنین لغو یا تعلیق آن در صورت تخلف 
پرتوگیری ها در کشور،  و  بروز سوانح  به  توجه  با  پرتونگار است. 
ناشی از سهل انگاری یا تخلفات پرتونگاران، که حتی در بعضی 
موارد به عمد توسط آنان صورت می گیرد، در برخی مواقع الزم 
بر شرکت مربوط، جریمه شود. در  پرتونگار متخلف عالوه  است 
کوتاه  تعلیق  یا  لغو  می تواند  جریمه  ID این  کارت  صورت صدور 
مدت یا بلند مدت کارت پرتونگار از طرف واحد قانونی باشد. به این 
ترتیب دقت پرتونگاران در خصوص رعایت ضوابط و موارد ایمنی 

بیشتر شده و تخلفات عمدی کاهش می یابد. 

مربوط  الزامات  نمود،  اشاره  آن  به  می توان  که  دیگری  نکات  از 
شامل  پرتونگاران  آموزش  زمینۀ  در  اشتغال  پروانه  دارندگان  به 
برگزاری دوره های ساالنه بازآموزی داخلی و بازرسی از عملیات 
پرتونگاری )حداقل هر شش ماه یکبار( است، که به منظور اطمینان 
نحوۀ  و  اصول ایمنی  اشعه،  برابر  در  حفاظت  مقررات  رعایت  از 
است  بدیهی  می شود.  انجام  کاری  دستورالعمل های  بکارگیری 
پروانه  دارندگان  تعهدات  و  وظایف  به  الزامات  نمودن این  اضافه 
اشتغال در مصوبات حفاظت در برابر اشعه از جمله »ضوابط دریافت 
و  امتیازدهی  »دستورالعمل  در  عملکرد  امتیاز  اعطای  »و  پروانه 
طبقه بندی مراکز پرتونگاری«، تاثیر به سزایی در بهبود وضعیت 

موجود خواهد داشت.

مرجع:

 ▪ LA DEQ Environmental Regulatory Code, Title 33, Part 

XV Radiation Protection - Louisiana (2014)
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واژه هــاي معادل فارسي در آزمون 
غیــرمخــــرب 

همانگونه که در بخش پنجم از این سري از مقاالت گفته شد، واژه هاي عمومي مرتبط با آزمون غیرمخرب بر اساس استاندارد 
بین المللي ISO/TS 18173 ]1[ بررسي خواهند شد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بخش ششم 

دکتر فرهنگ هنرور )انجمن بازرسي غیرمخرب ایران(

در مقاله پیشین، واژگان مندرج در این استاندارد تا شماره 2.20 
فرهنگستان  توصیه هاي  اساس  بر  یک  هر  براي  و  شد  مرور 
زبان و ادب فارسي ]2[ و یا سایر مراجع معتبر واژه و یا واژه هاي 
پرداخته و  این روند  ادامه  به  معادلي ذکر شد. در مقاله حاضر 
ارائه  را   استاندارد  این  واژگان  سایر  براي  فارسي  معادل هاي 

کند،  اقتضا  ضرورتي  جا  هر  که  مي شود  یادآور  کرد.  خواهیم 
توضیحات الزم در مورد واژه فارسي پیشنهادي ارائه خواهد شد. 
مرجع خاصي  از  معادل،  فارسي  واژه  که  در صورتي  همچنین 
گرفته شده باشد، شماره این واژه در انتهاي عبارت فارسي آورده 

مي شود.

2.21 non-relevant indication                                                                              ]3[ نشـــانه ناوارد 
2.22 reference block                              )قطعه مرجع ]2[ )بلوک مرجع

2.24 relevant indication                                                                                         ]3[ نشـــانه وارد 
2.25 resolution                                               )توان تفکیک ]2[ )زینه
2.26 sizing                                           ]2[ اندازه گذاري 

2.23 reference test piece                                                                                                        قطعه مرجع آزمون 

کلمه بلوک در انگلیسي معنایي خاص تر از قطعه در فارسي دارد. 
شکل  به  معموال  که  صاف  دیواره هاي  با  است  قطعهاي  بلوک 

مکعب یا مکعب مستطیل است ]4[.

در انتخاب یکي از دو ترکیب »قطعه مرجع آزمون« و یا »قطعه 
آزمون مرجع،« مورد اول انتخاب شد تا تاکید شود که مرجعیت به 

قطعه بازمي گردد و نه به آزمون.
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مراجع

1. ISO/TS 18173, “Non-Destructive Testing – General Terms and Definitions,” The International Organization for Standardization 

(ISO), First Edition, 2005.

http://www.persianacademy.ir - 2. وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسي

3. هنرور، فرهنگ، »واژه هاي معادل فارسي در آزمون غیرمخرب – بخش چهارم،« نگاه نافذ، 3 )21(، تابستان 1394.

http://www.merriam-webster.com/dictionary .4. فرهنگ انگلیسي به انگلیسي مریام وبستر

http://www.aryanpour.com/College.php .5. فرهنگ پیشرو فرهنگ انگلیسي به فارسي آریان پور

6. ISO 9712, “Non-Destructive Testing – Qualification and Certification of NDT Personnel,” The International Organization for 

Standardization (ISO), Fourth Edition, 2012.

بیست و هشت واژه و ترکیبي که در این مقاله و مقاله هاي قبلي 
ارائه شدند، واژه هاي عمومي آزمون غیرمخرب هستند که در مرجع 

]1[ آمده است.

استفاده در هر یک  به واژه هاي تخصصي مورد  پرداختن  از  قبل 
رایج ترین  به  مروري  است  غیرمخرب، الزم  آزمون  روش هاي  از 
قرار  استفاده  مورد  صنعت  در  که  غیرمخربي  آزمون  روش هاي 

مي گیرند، داشته باشیم. 

به   [6]  ISO 9712 استاندارد  در  که  غیرمخرب  آزمون  روش هاي 
آن ها اشاره شده است، عبارتند از:

Acoustic Emission Testing (AT)             آزمون نشر آوایي •

Eddy Current Testing (ET)      آزمون جریان گردابي •

Infrared Thermographic Testing (T)    آزمون دمانگاري فروسرخ •

Leak Testing (LT)                     آزمون نشتي •

Magnetic Testing (MT)           آزمون مغناطیسي •

Penetrant Testing (PT)              آزمون مایع نافذ •

Radiographic Testing (RT(       آزمون پرتونگاري •

Strain Gauge Testing (ST)       آزمون کرنش سنج •

Ultrasonic Testing (UT)            آزمون فراصوتي •

Visual Testing (VT)                  آزمون چشمي •

در چند سال گذشته، معادل هاي فارسي متنوعي براي هر یک از 
عبارات فوق استفاده شده است. 

یکي  در  اخیراً  است،  آمده  باال  در  که  فارسي،  معادل  واژه هاي 
قابل  تعداد  با حضور   ISO  9712 استاندارد ملي  تدوین  از جلسات 
قرار  توافق  مورد  غیرمخرب  آزمون هاي  صاحبنظران  از  توجهي 

گرفت.

در مقاله بعدي مجله به بحث در مورد معادل هاي فارسي عناوین 
روش هاي رایج آزمون غیرمخرب خواهیم پرداخت.

2.27 viewing                                                     ]5[ مشاهده 
2.28 viewing conditions                                                    شرایط مشاهده
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افزایش بهره وری سازمانی با استفاده از استاندارد 
  2)MFCA1( هزینه یابی جریان مواد

مقدمه

هر سازمان با هدف دستیابی به اهداف خاص و ویژه ای تشکیل 
به  دستیابی  میزان  دارد.  را  به خود  رسالت مخصوص  و  می شود 
اهداف در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان ها 

امروزه استفاده بهینه از منابع سازمان در راستای نیل به اهداف 
سازمانی و افزایش بهره وری، یکی از موضوعات مورد توجه و 
کاهش  در  بهره وری  بهبود  نقش  شده است.  سازمان ها  اهمیت 
هزینه ها حائز اهمیت است. عالوه بر این، ارتقای بهره وری به 
صرفه جویی در استفاده از منابع تولید و کاهش آثار سوء زیست 
منجر می شود. سیستم حسابداری هزینه یابی جریان  محیطی 
مواد از جمله ابزارهایی است که با دنبال نمودن سه اصل کاهش3 
، استفاده مجدد4 و بازیافت5  و همچنین تالش در راستای بازیافت 
حرارتی6  و مدیریت و انهدام ضایعات 7 در افزایش بهره وری، 
کاهش هزینه ها و پایداری تولید و مصرف نقش بسزایی دارد. به 
منظور افزایش بهره وری، می توان این سیستم را در زنجیره ایجاد 
بررسی  به  مقاله  به کارگرفت. این  ارزش واحدهای کارخانه ای 
افزایش  و  کسب  جهت  در   MFCA استاندارد  از  استفاده  نحوه 

بهره وری سازمانی می پردازد.

که  هستند  ابزارهایی  و  چارچوب ها  اصول،  از  استفاده  دنبال  به 
مسیر دستیابی به هدف را تسهیل نمایند. 

کاهش  به  هدف،  به  دستیابی  تسهیل  بر  عالوه  که  ابزارهایی 
افزایش  را  سازمانی  بهره وری  و  شوند  منجر  تولید  هزینه های 
دهند، از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. مدیریت عالی سازمان با 
انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها، تصمیمات  و 
ابزار ها در شرایط مختلف می تواند سازمان را به سطح مطلوبی از 

بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد .

بهره وری چیست؟

یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن 
است. 

منابع،  از  استفاده  رساندن  حداکثر  به  از  است  عبارت  بهره وری 
کاهش  منظور  علمی به  طریق  به  تمهیدات  و  انسانی  نیروی 
هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. بهره وری 
و  کارایی1  به  توأمان  دستیابی  معنای  به  و  است  مفهومی جامع 

اثربخشی2 می باشد.  

کار،  از نیروی  اعم  منابع  از  موثرتر  استفاده  واقع  در  بهره وری 
و  تجهیزات  ابزار،  و  ماشین آالت  انرژی،  مواد،  زمین،  سرمایه، 
اطالعات در فرآیند تولید کاالها و خدمات است. به عبارت دیگر به 
کلیه تالش های سیستماتیک و ساختار یافته برای حذف یا کاهش 
تلفات ناشی از مواد، ماشین ، انسان و یا تعامل نادرست بین آنها، 

نظام ارتقای بهره وری گفته می شود.

1. efficiency

2. Effectiveness

•  غزال پیرهادی )کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات(

1. Material Flow Cost Accounting

2. ISO 14051

3. Reduce

4. Reuse 

5. Recycle

6. Thermal recycling  

7.Waste management
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تعاریف دیگر، بهره وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب 
با  سازمان  اهداف  جهت  در  حرکت  منظور  به  انسانی  نیروی  از 
کمترین زمان و حداقل هزینه داشته اند. براساس دیدگاه سازمان 
بهره وری ملی ایران، بهره وری یک نگرش عقالنی به کار و زندگی 
تر  هوشمندانه  آن  هدف  که  بوده  فرهنگ  مشابه یک  است. این 

کردن فعالیت ها برای یک زندگی بهتر و متعالی است. 

بعضی مواقع مفاهیم بهره وری کارایی و اثربخشی با یکدیگر اشتباه 
می شوند. لذا الزم است هر یک از این مفاهیم به وضوح مشخص 

گردیده و وجه تمایز آنها تعیین شود.

کارایی: عبارت است از نسبت تولید کاالها یا خدمات نهایی به 
منابع به کار رفته در آن. در اینجا کارایی تنها به افزایش کمی تولید 
و یا عملکرد توجه دارد. با این حال، این مفهوم از بهره وری و شیوه 
را  نظر  مورد  یا  مطلوب  اهداف  به  دستیابی  میزان  گیری،  اندازه 

اندازه نمی گیرد.

تحقق  چگونگی  که  است  روشی  کارایی  اثربخشی: برخالف 
جامعه  بر  را  برنامه  اثرات  مقیاس،  می سنجد. این  را  اهداف 
کمی کرده و مشخص می کند که آیا برنامه از نهادها یا منابع برای 

نایل شدن به اهداف استفاده بهینه کرده یا نه.

است.  اثربخشی  و  کارایی  از  ترکیبی  بهره وری: بهره وری 
استفاده  با  با عملکرد مرتبط است در حالی که کارایی  اثربخشی 
مفید از منابع ارتباط دارد. با توجه به مطالب پیش گفته می توان 
تعریف دیگری از بهره وری ارائه داد که مفهوم آن را بهتر و رساتر 
را  زیر  موارد  است که  معیاری  بهره وری  واقع  در  و  بیان می کند 

شامل می شود:

میزان تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار( 1

چگونگی استفاده کارا از منابع جهت تولید کاال یا ارائه خدمات( 2

مقایسه آنچه بدست آمده با آنچه امکان داشته است( 3

)MFCA( هزینه یابی جریان مواد

است.   Material Flow Cost Accounting عبارت MFCA مخفف 

همان طور که مشخص است، MFCA بر روی هزینه مواد در طول 
عملیاتی که از آنها عبور می کند تمرکز می کند. 

همچنین هم جریان مواد جهت تولید محصول و هم جریان موادی 
که منجر به تولید ضایعات می گردد را مدنظر دارد.هدف اصلی این 

جنبه  و  محیطی  زیست  جنبه ی  بین  تضاد  کردن  برطرف  روش 
اقتصاد و کیفیت محصول در سازمان ها است. تالش بر این است 
هزینه های  کاهش  بر  عالوه  سازمان ها  در   MFCA اجرای  با  تا 
فعالیت های  از  ناشی  محیطی  زیست  مخرب  اثرات  سازمان، 

سازمان نیز کم شود.

MFCA بر کاهش تولید ضایعات تمرکز دارد. به عبارت بهتر سعی 

کنیم ضایعات کمتری تولید کنیم تا نیاز به انهدام و یا بازیافت آنها 
نداشته باشیم.

مهمترین دالیل استفاده از MFCA عبارت است از سادگی کاربرد 
آن به عنوان:

یک ابزار کاهش هزینه▪▪

یک ابزار مدیریت مواد کارآمد▪▪

یک ابزار مدیریت انرژی کارآمد▪▪

باالبردن ارزش نشان1 سازمان یا شرکت▪▪

همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که قیمت مواد کم و بیش 
در تمام دنیا یکسان است، در حالی که سایر هزینه ها به طور قابل 
مالحظه ای در کشورهای مختلف متفاوت است، و تمرکز اصلی 

MFCA بر روی هزینه مواد است.

تفاوت عملکرد MFCA و مدیریت بهره وری

از  و بخشی  بر روی محصوالت  استاندارد  بهره وری  در مدیریت 
از ضایعات  به آن که بخشی  توجه  با  و  تمرکز می شود  ضایعات 
ایده آل  بازده  تا سازمان به یک  دیده نمی شود سعی بر آن است 

دست یابد.

رو  از این  و  می گردند  شناسایی  تمامی ضایعات   MFCA در  اما 
صرف  ورودی  مواد  از  بخشی  چه  که  می گردد  مشخص  کامال 
تولید محصوالت و چه بخشی به صورت ضایعات تلف می گردد.

توجه  مثال  به این   MFCA بیشتر  کاربرد  شدن  روشن  جهت 
بدنه سیب،  تولیدات هر سازمانی مثل یک سیب است که  کنید: 
محصوالت با ارزش و قابل فروش و پوست سیب، ضایعات و مواد 

هدر رفته می باشد. 

MFCA بر روی همه ی محصوالت، چه مثبت و چه منفی تاکید 

دارد و شما را قادر می سازد تا سیب بزرگتر با پوستی نازکتر و به 
عبارتی ضایعات کمتری داشته باشید.

1. Brand
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استفاده MFCA و مزایای آن

استفاده  ضایعات،  تولید  کاهش  اصل:  سه  از  استفاده  با   MFCA

مجدد از آنها، بازیافت آنها و همچنین تالش برای بازیافت حرارتی 
و مدیریت و انهدام ضایعات به افزایش بازده فرایند ها و کاهش 

اثرات زیست محیطی می پردازد.

سازمان ها با اجرای MFCA به بهبود بازده مواد، بهبود بازده انرژی 
 MFCA و کاهش هزینه ها دست می یابند. در CO2 و کاهش انتشار
با افزایش بازده مواد، هزینه های شرکت و همچنین اثرات مخرب 

زیست کاهش می یابند.

تولید  چرخه  مشکالت  محصول،  تولید  مراحل  بررسی  با   MFCA

تحمیل  و  ضایعات  تولید  به  منجر  که  را  عواملی  و  شناسایی  را 
هزینه های اضافی به سازمان می شود را یافته و با بررسی مقدار 
ضایعات و هزینه های آنها به سازمان در شناسایی فرصتهای بهبود 

و اصالح مراحل تولید کمک می کند. 

همچنین با ممیزی جریان تولید و تجزیه و تحلیل آن روش های 
بهبود را پیش روی سازمان قرارمی دهد.

داخلی  مزایای  دارد.  خارجی(  و  )داخلی  دوگانه  مزایای   MFCA

شامل کاهش هزینه ها، عملکرد بهتر محیطی )بهبود تصویر ذهنی 
حامی محیط  و  سبز  عنوان شرکت  به  مشتریان  ذهن  در  شرکت 
مواد  کمتر  استخراج  شامل  خارجی  مزایای  که  حالی  در  زیست(. 

از زمین است.

MFCA با حداکثر سازی بهره وری منابع، موجبات کاهش مصرف 

کاهش  و همچنین  آن  از  ناشی  هزینه های  کاهش  و  اولیه  مواد 
هزینه های متحمل شده بر سازمان برای استفاده مجدد، بازیافت 

و یا انهدام ضایعات  می شود.  

همچنین با بررسی و تخمین هزینه های متحمل شده بر سازمان 
بهتر  نتایج  به  دستیابی  در  سازمان ها  به  تولید،  فرایند  طی  در 
هزینه های  کاهش  از طریق  فعالیت ها کمک می کند. همچنین 

عملیات در عملکرد پایدار سازمان مشارکت دارد. 

با استفاده از MFCA بخش های مخفی هدر رفت انرژی و مواد در 
سازمان که عمدتا نادیده گرفته می شوند، شناسایی شده و در جهت 
کاهش تولید ضایعات و هدر رفت انرژی و مواد تالش می شود.

MFCA کاربرد

استاندارد MFCA( 14051( می تواند:

به طور گسترده ای در همه ی صنایعی که از مواد و انرژی ▪▪
محصوالتشان،  گرفتن  نظر  در  بدون  می کنند،  استفاده 
اندازه ی سازمان ها، و همین طور مدیریت زیست محیطی و 

سیستم های حسابداری آنها، کاربردی باشد.

به مدیریت زنجیره تامین تعمیم داده شود تا به بهبود کارایی ▪▪
مواد و انرژی کمک کند.

با گـــردآوری اطالعــــات به ســــازمان ها، عـــملیات ▪▪
تصمیم گیری های داخلی را پشتیبانی می کند.
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ارتقا ▪▪ به  سازمانی،  تالش های  پشتیبانی  و  برانگیختن  با 
جنبه های زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان از طریق  

بهبود استفاده کاربردی از مواد و انرژی یاری رساند.

افزایش شفافیت جریان مواد و استفاده از انرژی، هزینه های ▪▪
مرتبط و اثرات زیست محیطی

انرژی ▪▪ از  استفاده  شیوه های  در  عملکرد  و  ارتباطات  بهبود 
و مواد.

MFCA اجرای

برای اجرای موثر MFCA الزم است اصول و عناصر آن شناسایی 
شوند.

• اصول هزینه یابی جریان مواد عبارتند از:

•• درک جریان مواد و مصرف انرژی

•• پیوند داده های فیزیکی و پولی

بودن  قیاس  قابل  و  جامعیت  درستی،  از  اطمینان  حصول   ••
داده های فیزیکی

•• تخمین و تخصیص هزینه به اتالف مواد

• عناصر بنیادین هزینه یابی جریان مواد عبارتند از:

•• مرکز کمیت )تعیین نقاط اندازه گیری(

•• باالنس مواد )کنترل تعادل میان محصوالت و ضایعات "اتالف 
مواد"(

•• تخصیص هزینه 

•• مدل جریان مواد )تعریف مدلی که نتایج بدست آمده در مراکز 
کمی را به هم مرتبط نماید.(

برای اجرای MFCA از چرخه ی PDCA1 استفاده می شود که شامل 
موارد زیر است.

1. Plan Do Check Act

• برنامه ریزی2

•• درگیر شدن مدیریت در پروژه

•• تعیین تخصص های الزم

•• ویژگی های محدوده اجرا )مرزبندی( و دوره

•• تعیین مراکز کمیت

• اجرا3

•• شناسایی ورودی و خروجی های هریک از مراکز

•• کمی کردن جریان مواد به واحد فیزیکی

•• کمی کردن جریان مواد به واحد پولی

• کنترل4

•• در میان گذاردن نتایج هزینه یابی جریان

•• خالصه کردن داده های MFCA و تفسیر آنها

• اقدام5

•• شناسایی و ارزیابی فرصت های بهبود

پس از طرح ریزی و در مرحله ی اجرا، سه فعالیت اصلی باید برای 
هریک از مراکز انجام گردد که عبارتند از:

با ▪▪ فیزیکی  واحدهای  برحسب  مواد  جریان  مقدار  تعیین 
استفاده از موازنه جرم

با ▪▪ مالی  واحدهای  ر حسب  مواد  هزینه  مقدار جریان  تعیین 
تخصیص تمامی هزینه ها به محصوالت و پسماندها

ضعف ▪▪ شناسایی   ،MFCA مطالعه  از  حاصله  نتایج  تفسیر 
ارتقای سیستم،  برای  پیشنهاد  ارائه  زائد،  مواد  تولید  و علل 

ارزیابی اقتصادی پیشنهادات و پیاده سازی آنها

2. Plan

3. Do

4. Check

5. Act
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نتیجه گیری

در راستای اهداف توسعه پایدار، دستیابی به بهره وری بیشتر برای 
سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

اجرای MFCA )استاندارد 14051( عالوه بر مزایای درون سازمانی 
و  اولیه  مواد  از  استفاده  بازده  بهبود  و  بهره وری  افزایش  از جمله 

انرژی، مزایای دیگری نیز برای سازمان دارد. 

مواد،  هزینه ی  از  اعم  هزینه ها  نمودن  تفکیک  با  استاندارد  این 
فرایند  در  ضایعات  مدیریت  و  انسانی  نیروی  دستگاه ها،  انرژی، 
تولید محصول و تولید ضایعات، مقدار مواد و هزینه ها در هر فرایند 
را محاسبه می نماید. از این رو بر اساس این مدل، نقاط قابل بهبود 
در مواد اولیه، دستگاه ها، نیروی انسانی، انرژی مصرفی و ضایعات 
حاصل از تولید مشخص شده و به این ترتیب، این روش به شکل 
قابل توجهی باعث بهبود بهره وری و افزایش قدرت سرمایه گذاری 
محاسبه  در  موثری  نقش  می تواند  روش  همچنین این  می گردد. 
نهایت در  باشد و در  داشته  فرایند  ارزش ضایعات صنعتی در هر 

تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، بسیار مفید باشد.

هزینه های  سازی  شفاف  و  محاسبه  تنها   MFCA نهایی  هدف 
نیروی  یک  عنوان  به  می تواند  بلکه  نیست،  فرایند  در  تولیدی 
محرکه و انگیزه و نیز افقی برای افزایش بهره وری کایزن در خط 
تولید از طریق کاهش هزینه های مربوط به مواد زائد و پسماند ها 

استفاده شود.

برای دستیابی  ابزاری مدیریتی  به عنوان  استاندارد  همچنین  این 
قرار  استفاده  مورد  زیست  محیط  از  حمایت  و  سبز  بهره وری  به 

می گیرد.
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فضانوردی از رامسر؟!

در روز دوشنبه چهاردهم دسامبر2015، ناسا رسما پنجره فراخوانی 
آنان  فرستادن  امید  به  آمریکائی،  مهاجران  بعدی  نسل  برای  را 
به ایستگاه فضائی بین المللی، مدارماه و باالخره  مریخ، گشود. اما 
برای یافتن بهترین کاندیداها، برای روبرو شدن با سطح پرتوزائی 
از  بیرون  را  افرادی  آژانس ممکن است  شدید درفضا ومریخ، این 

مرزها ی امریکا در نظربگیرد.

یکی ازبزرگترین چالش ها برای فرستادن کیهان نورد به عمق فضا 
یا ایجاد پا یگاه در مریخ، روبرو شدن با پرتوهای کیهانی شدیدی 
می شود.  پخش  فضا  در  دیگر  وسیارات  ما  خورشید  از  که  است 
فضا  سمت  به  پرتوهارا  آن این  مغناطیسی  ومیدان  زمین  اتمسفر 
منحرف می کنند اما مریخ فاقد میدان مغناطیسی است که بتواند 

بیشتِر آنها را به فضا برگرداند. 

باشند  حفاظ  به  مجهز  اندازه ای  تا  می توانند  فضائی  سفینه های 
وپایگاه  مریخ نیز می تواند در زیر زمین، چند متری سطح خاک 
دزاتمسفِرزمین  معــادل  پرتوی،  پایش  دز  تا  شود  ساخته  مریخ، 

شود.

اما هنگامیکه برای گشت وکذار درسطح مریخ  با لباس فضائی یا 
وسیله نقلیه می روند، روش عملِی واقعی برای  فضانوردان وجود 

ندارد که ازگرفتن دزپرتوی زیاد اجتنا ب کنند. 

 ،new world conference ،2015 هنگامیکه من در کنفرانس جهانی

وسیاره  فضا  به  مسافرت  برای  را  نوردانی   کیهان  اکنون  ناسا 
سرخ به خدمت می گیرد که ممکن است بخواهد قبال درمعرض  
 ،(Eric Mack) مک  اریک  اما  باشند.  قرارگرفته  شدید  تشعشع 
نویسنده این مقاله، عالقمند آنست که اعالم کند درگوشه هائی از 
جهان قبال افرادی هستند که تحت تاثیروضعیت مشابهی بوده اند.

برای  کیهانی  پرتوهای  که  بود  چالشی  از  کردم صحبت  شرکت 
اکتشافات فضایی بوجود می آورند و برخی راه حل های احتمالی 
بحث انگیز، مانند فضانوردان برآمده از مهندسی ژنتیک در آینده 

که بتوانند تشعشع بیشتری را تحمل کنند وجود داشت.

اما من بیشتر یک راه حل نسبی موقتی ونه جدی به خاطرم رسید 
بیش  قبال  که  شوند  گرفته  نظر  در  آینده  برای  فضانوردانی  که 

ازاغلب ما در معرض تابش قرار گرفته باشند.

شهری  رامسر،  ساکنان  دانشمندان،  که  سال هاست  اکنون 
درشمال ایران، که دارای زمینه پرتوزائی طبیعی بسیار باالئی برای 

یک منطقه مسکونی  است را مورد مطالعه قرار داده اند. 

 )PDF(میزان پرتوزائی طبیعی دراین شهر80 برابر متوسط جهانی
است. تا کنون مطالعه برروی هزاران نفر ساکنان شهر نشان داده 
از مقدار متوسط  آنها کمــتر  است که میزان سرطان ریه دربین 
تولید  مسئول  ژن  که  است  داده  نشان  تحقیقات  درواقع  است. 
گفته  آنها »سلول های کشنده طبیعی«  به  که  گلبول های سفید 

• By: Eric Mack
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می شود و به تومور حمله می کنند در آنان قوی تر ازدیگران است. 
انگیز»اصالح  مناقشه  بحث  وارد  نیست  نیازی  دیگر  عبارت  به 
ژن«، برای خلق فضا نوردان مقاوم در برابر اشعه شویم.زیرا ممکن 

است کاندیداهای خوبی، ازپیش، در گوشه هائی از جهان باشند.

عالوه بررامسر، سواحل نزدیک گارابالی، برزیل، نیز سطح بسیار 
یانگ،  یان جی  مردم  نشان می دهند.  را  پرتوزائی طبیعی  باالی 
امازیرمیانگین   جهانی  برابرمتوسط  سه  پرتوزائی  سطوح  با  چین، 
درکاراناگاپالی،  وضعیت  همین  می کنند.  زندگی  سرطان،  سطح 
نواحی  ازمردمان این  یک  هیچ  متاسفانه  نیزهست.  هندوستان، 
وجوی  جست  در  فقط  آژانس  زیرا  نیستند  ناسا  برنامه  مناسب 
در ایاالت  نگرش که چه کسی  با این  است.  آمریکائی  متقاضیان 
متحده ممکن است بهترین گزینه برای مقاومت در برابر بیشترین 

پرتوهای کیهانی باشد؟

نظریه  بنابر  باشم.  من  فرد  است این  می آید،ممکن  بر  که  چنان 
پرتوزائی ملی،  کمیسیون مقررات هسته ای ایاالت متحده ونقشه 
کالرادو- جائی که خانواده من نسل ها ساکن بوده اند- دربرخی 
زائی  پرتو  با  وعناصر  دریا   سطح  از  زیاد  ارتفاع  علت  به  جاها، 
طبیعی که اززمیـــن برآمده اند،. باال ترین پرتوزائی طبیعی را در 
کلرادو  مزر  درواقع، حدود 50مایلی جنوب  امروزه من  کشوردارد. 
به  قبلی  گزارش های   .Drnve،دنور از  تر  باال  ارتفاعی  اما  هستم. 
من نشان داده است که سطح رادن نیز درهمسایگی ما واقعا بسیار 
باالست. متاسفانه، من فقط به منصفانه نوشتن در مورد اکتشافات 
فضائی قانعم وتمایلی به زندگی دائم درآن سیاره ندارم. وانگهی؛ 

برخی همسایگان من- کسانی که دراین ناحیه با پرتوزائی طبیعی 
ممکن  بوده اند-  من  ازخانواده  بیش  زیادی  نسل های  برای  باال 
نیست  مایل  ناسا  اگر  بنابراین  باشند.  بهتری  کاندیداهای  است 
شاید  دهد،  تغییر  خودرا  مواضع   ازشمال ایران  کاندیداهائی  برای 

به جای آن  الزم باشد فضا نورد جدید را به  Taos Pueblo شمال  
نیومکزیک بفرستد.

* اولین بار که نام ایران در کنار مریخ قرار گرفت زمانی بود که برخی طرفداران 
آماتوری نجوم گفتند منطقه ای در اطراف دامغان وجود دارد که به لحاظ شکل 
وعوارض طبیعی وهم به لحاظ رنگ بسیار شبیه مریخ است وبه همین دلیل 
آنجارا تپه های مریخی نام نهادند. آنها استدالل می کنند که باتوجه به شباهت 
زیاد این منطقه به مریخ خوب است که در آنجا یک پایگاه پژوهش های مریخی 
ساخته شود. دومین بارزمانی است که خبری در برخی رسانه ها منتشر شد با این 
به مریخ  برای سفر  ناسا توصیه کرده اند که  به مدیران  دانشمندان  محتوا که 
ازشهروندان رامسر استفاده شود، زیرا بدن آنان دربرابر پرتوهای کیهانی مقاوم تر 

از ساکنان دیگر زمین است.

* بخشی ازیاداشت روزنامه شرق درمورد مطلب فوق10/22 94

منبع:

15,2015 CNET , Sci- Tech, December :ترجمه شده از •
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انسان سرمنشا پیدایش یک عصر تازه زمین شناسی

باقی  شکی  تقریبا  می گویند  دانشمندان  از  المللی  بین  تیم  یک 
نیست که زمین اکنون به دلیل فعالیت انسانی وارد عصر جدیدی 
شده است.این تیم که ماموریت دارد عصر به اصطالح آنتروپوسین  
تا  انسانی  فعالیت  آثار  گفت:   کند  تعریف  را   )Anthropocen(
میلیون ها سال در آینده در رسوبات و صخره ها به جا خواهد ماند.

می کنند.  تقسیم  زمین  شناسی  مختلف  دوره های  به  را  زمین  سن 
ورقه های  پس روی  شروع  با  که  است  »هولوسن«  آن  آخرین 
دارد.  ادامه  هنوز  و  گردیده  آغاز  زمین  شدن  گرم  و  قاره ای  یخ 
اسکان  کشاورزی،  توسعه  بخصوص  بشر  تمدن  اعظم  بخش 
انسان و شکل گیری تمدن های بزرگ در این دوره رخ داده است. 
شگرفی  تغییرات  اخیراً  که  می دهد  نشان  زمین  سیستم  مطالعه 
تغییرات  شاهد  آن،  موازات  به  است.  داده  رخ  آن  پارامترهای  در 
تغییرات  هستیم. این  بشری  جوامع  در  اقتصادی  اجتماعی- 

مشخصه دوره جدیدی بنام »آنتروپوسن« است. 

محققان اکنون برای طبقه بندی رسمی عصر حاضر تالش می کنند. 
یکی از سواالتی که هنوز پاسخی قطعی ندارد زمان رسمی شروع این 
عصر است که به عقیده بعضی از اعضای تیم می تواند دهه 1950 باشد. 

آن دهه مصادف با شروع سرعت گرفتن فوق العاده رشد جمعیت 
انسانی بود و الگوهای مصرف ناگهان شتاب زیادی گرفت؛ زمانی 
که تولید و مصرف مواد ساختمانی و مصرفی مثل آلومینیوم، بتن 
سال هایی  شامل  همچنین  دوره  شد. این  همگانی  پالستیک  و 
گرماهسته ای(  )یا  حرارتی  اتمی-  سالح های  آزمایش  که  است 
سراسر  در  رادیواکتیو  مواد  انتشار  باعث  هیدروژنی  بمب  مثل 
کره شد؛ که آثار آن تا صدها هزار سال قابل ردیابی خواهد بود.

گزارش »گروه کاری آنتروپوسین« که در نشریه ساینس چاپ شده، 
بیانیه نهایی و جامع در مورد موضوع نیست، بلکه یافته های هیات 

درفارسی واژه عصر، صرفنظر از معنای 
  Ageَ انگلیسی  واژه  دربرابر  آن،  عام 
به   ،space age مانند:  شده،  نیزنشانده 

معنای عصر فضا.
این واژه به صورت ترکیبی، دوران های 
را  وغیره  زمین شناسی  تاریخ،  مختلف 
مشخص می کند.  مانند: عصر یخ، عصر 
عصر  امپریالیسم،  عصر  داری،  سرمایه 
اطالعات و... که هر یک  تعریف خاص 

خودرا دارند.

تحقیق تا این مرحله را بیان می کند. اما یافته کلیدی آن این است 
که تاثیر بشر بر زمین را اکنون باید چنان فراگیر و به قدر کافی 
متمایز تلقی کرد که ایجاد یک طبقه بندی جداگانه را توجیه می کند.

به گفته دکتر کالین واترز دانشمند مرکز تحقیقات زمین شناسی 
بریتانیا، این پروژه ابعاد تغییراتی در کره زمین راکه انسان سرمنشا 

آنهاست بررسی می کند. 

او به بی بی سی گفت:  »در این گروه کاری 37 عضو داریم و به 
که  میانی  دوره  در یک  ما  که  موافقند  اکنون  آنها  اکثریت  نظرم 
آنتروپوسین بگذاریم زندگی می کنیم. هنوز بحث  را  باید اسمش 
در این باره که آیا این دوره رسما یا غیررسما یک مقطع جداگانه 
است جریان دارد، اما ما مایلیم یک تعریف مشخص داشته باشیم. 
و اکثریت اعضای گروه به سوی اواسط قرن بیستم به عنوان نقطه 

شروع این عصر تازه تمایل دارند.«

 این گروه در موعد مناسب توصیه های نهایی اش را ارائه خواهد 
کرد. در نهایت به عهده کمیسیون بین المللی چینه شناسی )اشاره 
به چینه های صخره ای زمین(  خواهد بود که »عصر آنتروپوسین« 
برای  استفاده  مورد  زمانی  سیر  در  مجزا  واحد  یک  عنوان  به  را 
توصیف تاریخ 4.6 میلیارد ساله زمین بپذیرد یا نه. با این حال بعید 
است  نمودار معروف گاه چینه شناسی که در کتاب های درسی و 

پوسترهای کالس های درس دیده می شود فورا اصالح شود.

منبع:

• جاناتان آموس خبرنگار علمی، بی بی سی نیوز - ژانویه 2016 - 18 دی 1394
• Animal-informative.com

 مواد مصرفی باعث پیدایش فسیل های تازه ای در رکوردهای
زمین شناسی خواهد شد
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طراحی یک شتاب دهنده خطی کوچک برای 
کاربردهای پزشکی

دگرگونی های  سرآغاز  نوعی  به  که  مرکز  دستاورد این  آشناترین 
اولیه  طرح  ارائه  می شود،  محسوب  بشر  تمدن  سیر  عظیمی در 
یاد  جهان گستر1  عنوان وب  به  آن  از  امروزه  که  است  شبکه ای 
از هشتاد هزار دانشمند و مهندس  می شود. در حال حاضر بیش 
اداره  فرانسه  مدیریت  با  که  مرکز،  در این  از هشتاد کشور جهان 

می شود، مشغول کار هستند. 

عمده فعالیت های سرن در حال حاضر معطوف به پژوهش های 
)به  بزرگ هادرون  برخورددهنده  عظیم  پروژه  چارچوب  علمی در 
اختصار  LHC2( است. LHC  بزرگترین و پر هزینه ترین آزمایشگاه 
تاریخ است که بین سال های 1998 تا 2008 با مشارکت بیش از 
ده هزار متخصص از بیش از 100 کشور جهان ساخته شد و از سال 
دهنده  شتاب  نوعی  برخورددهنده،  رسید.  برداری  بهره  به   2010
 ،)beamline( خطی ذرات است که در آن به جای یک خط پرتو
یکدیگر گسیل  به سمت  روبرو  از  پرانرژی  ذرات  از  پرتو  دو خط 
می شوند. برخورددهنده LHC درون تونل دایره شکلی به طول 27 
داخل  در  زمین ساخته شده.  در عمق 175 متری سطح  کیلومتر 
اند  تعبیه شده  به موازات یکدیگر  پرتو، چسبیده و  تونل، دو خط 
که در چهار نقطه با هم تالقی میکنند. پروتون های پرانرژی در 
داده  پرتو و در جهت خالف یک دیگر شتاب  امتداد این دو خط 
وظیفِه  می شوند.  داده  برخورد  هم  با  خطوط  تقاطع  محل  در  و 
به  تونل  شکِل  دایره ای  مسیر  در  پرانرژی  ذرات  داشتن این  نگه 

1. World Wide Web (www)

2. Large Hadron Collider

انجمن پژوهش های هسته ای اروپا )CERN( مجموعه ای عظیم 
و منحصر به فرد است که ابتدا در سال 1954 با سرمایه گذاری 
دهه ها،  طول  در  اما  شد  ساخته  غربی  اروپای  کشور  دوازده 
آن شرکت  هزینه های  تامین  و  توسعه  در  بسیاری  کشورهای 
کردند. این مرکز به منظور تحقیقات  فیزیک هسته ای و ذرات 
بنیادی در حاشیه شهر ژنو در مرز مشترک سوئیس و فرانسه 
دانش  رشد  و  توسعه  در  شگفتی  دستاوردهای  و  شده  ساخته 

فیزیک داشته است. 

عهده بیش از 1600 مگنت دوقطبی و چهارقطبِی ابررساناست که 
هر یک حدود 27 ُتن وزن دارند. هدف از ساخت برخورد دهنده 
دانشمندان  که  است  اتمی جدید  زیر  ذرات  یافتن  بزرگ هادرون 
جهان  تشکیل  و چگونگی  کیهان  راز  به  آنها  مدد  به  می کوشند 
 LHC پروژه  برای  ابتدا  از  که  هدفی  مهمترین  ببرند.  پی  هستی 
تعریف شده بود یافتن بوزون هیگز بود، ذره ای بنیادی که وجود 
آن پیشتر توسط مدل استاندارد فیزیک ذرات پیش بینی شده  بود. 
آن  بواسطه  توضیح می دهد که  مکانیزمی را  بوزون هیگز  کشف 
آن  نتیجه  مکانیزمی که  می شوند،  دار  جرم  دیگر  بنیادِی  ذرات 
پیدایش جهان مادی ای است که ما با حواسمان درک می کنیم. 
از این رو و به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن، لئون لدرمن فیزیکدان 
برنده جایزه نوبل در کتابی که در سال 1993 به رشته تحریر درآورد، 
به بوزون هیگز لقب ذره خدا داد. این ذره نهایتا در تاریخ چهارم 
ژوئیه 2012 در آزمایشگاه LHC مشاهده و وجود آن به اثبات رسید.

توسعه یک  درحال  اکنون  سرن  مهندسان   ،LHC پروژه  کنار  در 
شتابدهنده خطی کوچک  معروف به mini Linac3 هستند که برای 
قرار  استفاده  مورد  پرانرژی  پرتوهای  کمک  به  سرطان  معالجه 
خواهد گرفت. بطور کلی از شتاب دهنده ها به دو صورت درمانی 

)رادیوتراپی( و تصویری در امور پزشکی استفاده می شود. 

3. Linac  (miniature Linear Accelerator mini)
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روی  شده  گیری  هدف  بطور  پرشتاب،  ذرات  درمانی،  کاربرد  در 
پرانرژی  پرتوهای  می شوند. این  متمرکز  بدن  از  مشخصی  بافت 
مورد  بافت   )DNA( ان اِی  دی  روی  بیمار  بدن  به  ورود  از  پس 
نظر بگونه ای تاثیر می گذارند که مانع از تکثیر سلولی سلول های 

معیوب شوند.

در  کوچک  خطی  دهنده  شتاب  از این  استفاده  در  سهولت  برای 
2متر(  )حدود  کوچک  ابعاد  در   mini Linac بیمارستانی،  مقیاس 
به طول 50  از چهار مدول مجزا  ماشین  است. این  طراحی شده 
سانتیمتر تشکیل می شود که اولین مدول آن اکنون ساخته شده 
فرکانسی1   رادیو  کوادروپول  دهنده کوچک یک  است. این شتاب 
طراحی  پایین  سرعت  و  شدت  با  پرتوهای  تولید  برای  که  است 

شده است. 

دلیل تمرکز بر پایین نگاه داشتِن شدت و سرعِت پرتوها کاهش 
خطر پرتوگیری در محیط هایی است که قرار است این دستگاه در 
در  انرژی  کم  نسبتا  پرتوهای  گیرد. این  قرار  استفاده  مورد  آن ها 
فرکانس 750 مگاهرتز با هم همگروه می شوند که نتیجه آن چند 
برابر شدن انرژِی براینِد گروه در بُرد معین است. در واقع چالش 
بود، فرکانسی  باالیی  به چنین فرکانس  پروژه رسیدن  اصلی این 
که تا کنون به دست نیامده بود و تقریبا دو برابر فرکانسی است 
که در فن آوری های قدیمی تر مورد استفاده قرار می گرفت. دو 
بُرد  که  می شود  باعث  عمل  در  همگروهی  فرکانِس  شدن  برابر 
مؤثر پرتوها کوتاهتر شود و دستگاه در محیط های کوچکتر قابل 
استفاده باشد. انرژی این گروه پرتو در فاصله مؤثر 2 متر حدود 5 

مگا الکترون-ولت )MeV( است.

آلساندرا لمبارد،  مدیر طراحی پروژه، اشاره می کند که در آغاز، این 
کار غیر ممکن به نظر می رسید اما سر انجام با استفاده ازدینامیک 
موفق  رادیوفرکانسی،  و  مکانیکی  ابعاد  برای  تازه  ویک ایده  پرتو 

1.  Radiofrequency Quadrupole - RFQ

کاربردهای  برای  سازگار  بسیار  که  ذرات  شتابدهنده  یک  شدیم 
پزشکی است طراحی کنیم. mini Linac چشمه ای مؤثر و پیش 
رفته از ذرات آلفا است و می تواند در شیوه های نوین رادیوتراپی با 
ذره آلفا )که به آنها رادیوتراپی با چشمه روباز نیز گفته میشود( مورد 
بهره برداری قرار گیرد. از این دستگاه کوچک و سبک همچنین 
داخل  در  رادیوایزوتوپ ها  از  وسیعی  طیف  تولید  برای  می توان 

محیط های بیمارستانی استفاده کرد.

این قابلیت، پیچید گی ها و مشکالتی را که بواسطه حمل و نقل 
مواد پرتوزا به مراکز اتمی ایجاد می شود برطرف میکند.

منبع: 

 ▪ http://home.cern/about/updates/07/2015/miniature-

accelerator-treat-cancer
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در آذرماه سال جاری حدود 10000نفر ازسران ومسئوالن محیط 
پاریس  در  اقلیم  تغییرات  دراجالس  زیست195کشورجهان 
اندیشی  چاره  زمین  گرمایش  از  جلوگیری  تادرمورد  آمدند  گرد 
مصرف  میزان  که  می کردند  توافق  باید  کنفرانس  دراین  کنند. 
سوخت های فسیلی درکشور متبوع خود را کاهش دهند به طوری 
که گرمایش زمین در پایان قرن 21 نسبت به آغاز انقالب صنعتی 
از2 درجه، بیشترافزایش پیدا نکند. این پیمان ازسال2020 جانشین 
 2009 سال  در  کپنهاک  در  قبلی  می شود.اجالس  کیوتو  پیمان 

برگزارشده بود که به نتیجه مطلوبی نرسید.

پس از دوهفته بحث وگفتگو، سر انجام در23 آذرماه رئیس کنفرانس، 
وزیر خارجه فرانسه، اعالم کرد»دراین دوهفته تالش کردیم نظرات 
همه کشورها شنیده شود. دراین مدت درپاریس با سران کشورها 
رایزنی شد وبسیاری از وزرای محیط زیست کشورها دراین مدت 
تالش کردند تا این توافق حاصل شود«. بر اساس پروتوکل تهیه 
تعهد  دراجالس  کشورحاضر   195 سران  کنفرانس،  در این  شده 
کرده اند که میزان گازهای گلخانه ای را کاهش دهند به طوری که 
دمای زمین درپایان قرن جاری بیش از1/5درجه سانتیگرادافزایش 
پیشرفت  یکبارمیزان  هر5سال  که  است  مقررشده  نکند.  پیدا 
وآسیب های  معرض خطرات  در  که  وبه کشورهائی  بررسی شود 
با  ازسال2020صندوقی  شود.  مالی  کمک  هستند  اجتماعی 
اختصاص  کشورها  به این  کمک  دالربرای  اعتبار100میلیارد 
رسیدن  برای  کشورها  که  باراست  اولین  می شود. این  داده 
توافق می رسند. به  بحرانی محیطزیست،  در حوزه  به این هدف، 

هواشناسی  1970سازمان  هوادردهه  شدن  آغازگرم  دنبال  به 
درسال1988،   INDC ملل  سازمان  زیست  محیط  وبرنامه  جهانی 
 International panel) اقلیم  تغییر  الدول  بین  هیات  بنام  مرکزی 
on climate,IPCC.) ایجاد کرد. درسال1992 اولین کنفرانس سران 

درریودوژانیرودر باره پیامدهای گرم شدن زمین تشکیل شد. پس 

پرتوهای خورشید که به زمین می رسند بخشی از آنها 
جذب می شوند وبخش دیگر منعکس شده به فضا باز 
می گردند. این تابش وبازتاب دمای زمین را متعادل نگه 
می دارند. گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن  که 
در نتیجه سوختن سوخت های فسیلی مانند نفت، گازو 
زغال سنگ تولید می شوند وگاز متان که حاصل فعالیت 
ونمی گذارد  می پوشاند  را  جوزمین  است  دامداری ها 
پرتوهای بازتاب ازاتمسفر خارج شوند. در نتیجه، جوزمین 
گرم می شود. این گرما موجب افزایش درجه حرارت زمین 
شده و به این ترتیب دمای زمین باال می رود. کشورهای 

چین با24، امریکا12، اتحادیه اروپا9، هند6، برزیل6 وروسیه با 5 
درصد  بیشترین سهم رادرتولید گازهای گلخانه ای  دارند.

ازآن هیات بین الدول تغییر اقلیم نشست های ساالنه ای برگزارکرد 
که به»نشست جهانی تغییر اقلیم« شهرت یافت.درسال 1995 این 
کنفرانس  به  که  اجالس21،  وامسال  برگزارشد  دربرلین  نشست 
کوپ21 معروف است، درپاریس بود. نشست 2به پروتوکل کیوتو 
ونشست 17 به کنفرانس لوران معروف است که درآن برنامه اقلیم 

سبز تعریف شد.

پیش بینی می شود گرمایش جهانی موجب افزایش حد اکثر4درجه 
به  کاهش  باشد.  تاسال2050  2درجه  وحدود   2100 سال  تا 
بیشتر کشورهاست.  نیازمند تالش همگانی وهمکاری  زیر2درجه 
ساالنه  تاسال2030،  زمین  گرمایش  نکردن  محدود  درصورت 
پدیده  ازاین  ناشی  بیماری های  براثر  هزارنفر  بطورمیانگین250 
شدن  ذوب  می شوند.  تلف  طبیعی  وحوادث  وبا  ماالریا،  جمله  از 
امواج  سیل،  اقیانوس ها،  آب  سطح  آمدن  باال  قطبی،  یخ های 
هوای گرم، خشگسالی، جنگ داخلی، آشوب های اجتماعی، موج 
مهاجرت های اقلیمی و ازبین رفتن محصوالت کشاورزی ازنتایج 
مستقیم این پدیده اند. درمقاله ای در مجله  Nature   آمده است 
که احتماال بخش هائی ازخلیج فارس هم به دلیل باال رفتن دما 
قابل سکونت نخواهد بود. گازهای گلخانه ای تهدیدی جدی علیه 
زندگی بشردر کره زمین است. تاهمین دوماه پیش میانگین دمای 
یافته واین امرموجب ذوب  افزایش  زمین95/، نزدیک یک درجه 

شدن یخ های قطبی وباال آمدن سطح آب اقیانوس ها شده.

ایران متعهد شده است تا سال 2030، میزان4درصد ودر صورت 
بکاهد. مصرف  گلخانه ای  گازهای  از  درصد  تا12  تحریم ها  رفع 
سطح  متری  از20  بیش  افت  پذیر،  تجدید  آب های  85درصدی 
فالت ایران  از  درجاهائی  زمین  فرونشست  و  زیرزمینی  آب های 
خشکسالی  با  رو،  پیِش  درسال های  که   است  هشدارهائی 

وگرفتاری های زیست محیطی فزاینده ای روبروهستیم.

منابع:

• روزنامه شرق 17و22آذر1394
• www.carbonfoot.com

اجالس تغییرات اقلیم در پاریس
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بحران زیست  تهران

به گزارش شرق- 94/9/20- مخمد حقانی عضو شورای شهر تهران 
گفت: انگلیسی  اقتصاددان  میناردکینز  ازجان  باال  عبارت  بیان  با 

 شهر تهران، با همه گستردگی و قلمرو وسیعش و باوجود سابقه 
105 ساله ای که در نهادسازی، مدیریت شهری ذیل عنوان »بلدیه یا 
شهرداری تهران« در تاریخ خویش دارد، اما با کمال تأسف هنوز 
از مشکالت عدیده ای رنج می برد؛ توسعه فضای سکونت شهری 
شده،  حادث  بی رویه  مهاجرت  اثر  در  که  طبقاتی  فاصله  و ایجاد 
شهر،  جمعیتی  جغرافیای  بر  را  بی خانمانی  بعضا  و  حاشیه نشینی 
به  معیشتی  توان  لحاظ  به  عمال  را  تهران  و  است  کرده  تحمیل 
جنوب و شمال تقسیم کرده است؛ طبقات به شدت مرفه و اقشار 
گرفتار فقر و فساد و تباهی و محرومیت، دو تصویر کامال متناقض 

»ما به سهم خود اعتقاد داریم که برای نابرابری های قابل قبول 
ولی  دارد،  وجود  روانی  و  اجتماعی  توجیه  ثروت  و  درآمد  در 
برای نابرابری های زیادی که امروزه وجود دارد، توجیهی وجود 
ندارد. تمایالت خطرناک انسانی می تواند به سوی موقعیت های 
راه  در این  اگر  و  ثروت خصوصی هدایت شود،  و  پول درآوردن 
ارضا نشود می تواند موجب قساوت، پیگیری بی پروائی قدرت و 

اقتدار شخصی و دیگر اشکال خودبزرگ سازی شود«. 

است که هر دو خود را بد نشان می دهند....

در  را  انسانی  زیست  که  است  جایگاهی  انسانی،  محیط  زیست 
تأمین  دفاع،  قابل  و  روشن  و شاخص های  معیارها  و  اصول  تراز 
نمی گیرد  دربر  را  طبیعت  فقط  زیست  محیط   می کند.  تضمین  و 
در  انسان  حیات  سالم  رابطه  طبیعت،  از  پاسداری  از  مهم تر  که 
سالم  محیط  در  زیست  تشکیل دهنده  عناصر  از  نیز  انسان  کنار 
خیابانی  معتاد  هزار    15 از  بیش  تهران  در  امروز  است....  طبیعت 
داریم، که همگی فاقد حداقل  بهره مندی های اجتماعی و معیشت 
فردی هستند؛ آنها انسان هایی بوده اند همچون بنده و شما که در 
اثر فقر اقتصادی و نابرابری های اجتماعی به موجودات مأیوس و 

ازدست رفته ای تبدیل شده اند که  از ادامه زندگی خسته شده  اند.

از این جماعت بزرگ که عمال دو درصد جمعیت تهران را تشکیل 
می دهند، بیش از سه هزار نفر آنها، بانوانی هستند که گرفتاری های شان 
به دلیل جنسیت، نسبت به مردان مضاعف است. اعتیاد مهم ترین 
است. تهران  در  کارتن خوابی  شکل گیری  و  ناهنجاری   در  عامل 

امروز میانگین سن اعتیاد در کشور با کمال تأسف 18 سال است، 
که بسیار خطرناک است و پیام نگران کننده ای را به جامعه مخاطب 

انتقال می دهد...
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مالیات سبز

مراجعات  تعداد  برگردانی هوا  در وضعیت  نشان می دهد که  آمار 
به  تنها  است. این مشکل  بیشتر  ومیرمردم  ومرگ  اورژانس ها  به 
شهروندان خالصه نمی شود. مشکل دولت هم هست، دررفع آن 
کند.  اندیشی  چاره  وضع  تغییر این  برای  ومی باید  دارد  مسئولیت 
محیط  دولت  را  خود  دولت  یازدهم  دولت  رئیس  روحانی  حسن 
زیادی  تاکید  زیست  محیط  نگهداری  و  حفظ  بر  و  نامید  زیست 

داشته است. 

گی  ازآلود  جلوگیری  برای  دولت ها،  اقتصادی  ابزارهای  از  یکی 
برای صنایع  جدید  مالیاتی  پایه  زیست، ایجاد  محیط  و حفظ  هوا 
آلوده کننده محیط زیست است. راهکاری که اقتصاددانان سال ها 
تحت  مالیاتی  دریافت  کردند  ارائه  مشکل  رفع این  برای  پیش 
عنوان »مالیات سبز« از صنایع و فعالیت های تولیدی آلوده کننده 

و  بیماری  شهرستان ها،  وبرخی  تهران  در  هوا  آلودگی  تشدید 
مشکالت زیادی به وجود آورده. اما مشکل آلودگی هوا جیزی 
ساله  همه  مشکل  باشد.این  آمده  بوجود  روزها  که این  نیست 
وشهروندان  می افتد  اتفاق  جو  برگردانی  براثر  درزمستان ها 
شهرهای بزرگ وبه ویژه تهران را با انواع بیماری های تنفسی 

وقلبی مواجه می کند.

بوده است. کشورهای توسعه یافته از طریق اخذ مالیات از صنایع 
طریق  از  زیست  محیط  دوستدار  صنایع  تشویق  و  آلوده کننده 
کمک  پایدار  توسعه  به  یارانه  پرداخت  گاه  یا  مالیاتی  معافیت 
در  آلودگی  میزان ایجاد  اساس  بر  مالیاتی  پایه های  کرده اند. این 
اتحادیه  برای مثال در برخی کشورهای  تعریف می شود.  بنگاه ها 
اروپا از محصوالت برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات 
در  که  سرمایه گذارانی  همچنین  نمی شود.  اخذ  افزوده  ارزش  بر 
زمینه توسعه انرژی های نو و کاهش آلودگی های زیست محیطی 
توجه  می شوند.  مالیاتی  تخفیف های  شامل  کنند،  سرمایه گذاری 
محیطی  زیست  تنبیهات  و  تشویق  برای  اقتصادی  اهرم های  به 
باالخص در ایران که اکنون با مشکالت آلودگی هوا در بسیاری 
از شهرهای بزرگ رو به رو است، از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
سیاست گذاران کشور در این زمینه باید  به یک راهکار بلندمدت و 

موثر بر اساس مالیات های سبز دست یابند. 

منابع:

•http://www.donya-e-eqtesad.com
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قدرت خالق 
طبیعت

 The Invention 
of Nature:

 Alexander von 
Humboldt’s New 

World
By Andrea Wulf

تایمز در معرفی کتاب می نویسد»الکساندر فون هومبولدت احتماال 
مشهورترین دانشمند عصر خود بوده، بلند آوازه ترین شخص بعد 

از ناپلئون. 

درپهنه دنیای آمریکائی وانگلیسی زبان، شهرها ورودها همچنان 
آبشارها،  خلیج ها،  کوه ها،  سلسله  با  همراه  دارند،  برخود  اورا  نام 

300گیاه وبیش از100 جاندار. 

و...  وژوپیتر(،  مریخ  بین  )مداری  همبولت  مدار  هومبولت،  بهمن 
او»همبولتانیوم«  خدمات  پاس  به  منطقه ای  ماه  روی  وحتی 

نامگذاری شده. 

دیده«  به خود  که جهان  دانشمند  سیاح  را:»بزرگترین  او  داروین 
خاطر  جذابش  اثر  در  وولف   آندره  که  همانطور  است.  دانسته 
انسان  که  آوراست  شگفت  چنان  او  نوشته های  می کند  نشان 

روزنامه نیویورک تایمز درسوم دسامبر2015 
از ده کتاب برگزیده سال 2015  فهرستی 
رامنتشر کرده است. در این میان کتابی است 
ازآندره وولف  Andrea Wulf به نام »قدرت 
تحقیقات  مورد  در  که  طبیعت،«  خالق 
بوم  دانشمند  همبولدت  بینی های  وپیش 

شناسی درقرن هیجدهم نوشته شده.

درمطالعه آن مبهوت می شود. شناخت او چنان مورد استفاده دانش 
نام  است  دیرزمانی  اما  اکنون  است.  حیرت  مایه  که  است  مدرن 
آنجا  در  را  فراوانش  تحقیقات  که  التین،  آمریکای  از  بیرون  او 
انجام داده،  وآلمان، زادگاهش،  ازیاد رفته. وولف بسیار کوشیده 
برجسته،   شناس  بوم  دوراندیشی این  از  مارا  حق شناسی  تا  است 
سفرها  سیرو  درمورد  خود  انگیزبسیارارزشمند  بحث  تحقیقات   با 
آوَردمان  یه یاد  و  بنشاند  جانمان  در  دوباره  او،  برجسته  وکارهای 
همتاست،  بی  »زمین  که:  اورا  ژرف  دوراندیشی  دیرپای  قدرت 
بطرز  ما  خرابکارانه  باکنش های  می تواند  که  همبسته  یگانه ای 

فاجعه باری آسیب ببیند«.

عطیمش»کیهان:  اثر  آنکه  از  پس  روزی  چند  سالگی   90 در  او 
 Cosmos: A Sketch of the طرح توضیح فیزیکی جـــهان هستی
Physical Description of the Universe.« را به ناشـــرمی سپارد 

می میرد. 
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نوع سانحه:

اشکال در نتیجه خمیدگی لوله هدایت چشمه

محل سانحه: 

سانحه در حین عملیات پرتونگاري با چشمه گاما در محدوده سایت 
رادیوگرافی در جنوب ایران.

شرح سانحه: 

عملیات پرتونگاري با چشمه گاما در محدوده سایت رادیوگرافی در 
جنوب ایران با یک دوربین تکاپس مدل 660 حاوي یک چشمه 
با پرتوزایي 27 کوری  و وزن 22 کیلوگرم  توسط   192-Ir بسته
یک پرتونگار انجام مي شده. پس از خاتمه عملیات پرتونگاري، در 
حالیکه پرتونگارسعی در برگرداندن چشمه بداخل کانتینر)دوربین( 
لوله هدایت گیر می کند، به طوریکه  می نموده، چشمه در داخل 

امکان حرکت آن وجود نداشته. 

پرتونگار با توجه به نداشتن دستورالعمل اورژانس و بدون درخواست 
هرگونه کمک و یا مشورت با مسئول فیزیک بهداشت، راسا اقدام 
به بازکردن لوله و صاف کردن خمش های موجود در لوله هدایت 

می نماید.

 این عملیات در حالی انجام شده که چشمه مورد نظر در داخل لوله 
هدایت در دست پرتونگار بوده و تقریبا 10 دقیقه بطول انجامیده. 
در این حادثه، پرتونگار دزی معادل 1 گری دریافت نموده که در 

نتیجه آن  دچارعقیمی موقت گردیده است.

عوامل موثر در وقوع حادثه:

عدم آموزش  مناسب پرتونگار.. 1

انجام دادن عملیات پرتونگاری به صورت انفرادی.. 2

عدم وجود طرح و برنامه اورژانس و عدم بکارگیری تجهیزات . 3
اورژانس به منظور مقابله با سانحه. 

از دستورالعمل هاي حفاظت . 4 ضعف فرهنگ ایمني و تخلف 
در برابر اشعه.

و . 5 کمک  اخذ  و  بهداشت  فیزیک  مسئول  به  اطالع  عدم 
مشورت های الزم.

دستپاچگی و عجله در جهت مقابله با سانحه.. 6

درسهاي برگرفته:

و  . 1 پرتونگاری  تجهیزات  با  پرتوکاران  بیشتر  آشنایی  جهت 
روشها و تجهیزات اورژانس، برنامه آموزش پرتوکاران توسط 

واحد قانونی بازبینی و برنامه ریزی شود.  

و . 2 وآموزش  تهیه  مراکز  در  پرتوي  اورژانس  دستورالعمل 
مزبور،  طرح  نمودن  عملي  براي  مرتبط،  نیرو هاي  تمرین 

برنامه ریزي شود.

ریسک . 3 اساس  بر  مناسب،  بندي  زمان  با  بازرسي،  برنامه 
مرتبط وتعدد سوانح  بوقوع پیوسته، تهیه و اجرا شود.

کلیه حوادث و اطالعات منابع پرتو و تجهیزات باید به موقع . 4
گزارش شود و گزارش ارزیابي سوانح در اسرع وقت به واحد 

قانوني ارسال گردد.

منظور . 5 به  قبلي،  حوادث  تجارب  از  برداري  بهره  امکان 
پیشگیري از وقوع حوادث مشابه، فراهم شده و این تجارب 
در غالب دوره هاي آموزشي حفاظت در برابر اشعه در اختیار 

پرتونگاران و مسئولین مربوط قرار گیرد.

•  مهندس بیژن صمیمی )امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران(
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برای عقب نماندن ازغرب، چین در حال برنامه ریزی ساخت بک 
برخوردهنده سرن  که  است   CEPC عظیم   بسیار  دهنده  برخورد 

LHC را تحت الشعاع قرار می دهد. 

 Circular Electron Positron) ساخت  از  منظور  چینی  دانشمندان 
آموختِن  با هد ف  هیگز  بوزن  ذرات  مطالعه  را   Collider (CEPC

بیشتر در مورد چیزی که »ذره خدا« نامیده شده می دانند. 

در این برخورد دهنده، ذرات، دایره ای به طول 50 تا100 کیلومتر 
که  است،    LHC دایره شکل   مسیر  از  تر  طوالنی  بسیار  که  را 
هفت  غول،  می پیمایند.انرژی این  دارد،  کیلومترطول   27 فقط 
بوزون  میلیون ها  برابرانرژی هادرون سرن است و در یک رفت  

هیگز تولید می کند. 

با  هادرِن سرن فقط صدها مزن هیگز تولید می کند زیرا، همراه 
مزن هیگز ذرات بسیار دیگری نیز تولید می شود. 

وانگ یا فنگ Wang Yifang, مدیر انستیتوی فیزیک انرژی های 
چین  می علوم  آکاد  باالدر 
 ،CEPC می گوید: طــــرح
به هر حال، برخــورد دادن 
الکترن و پوزیتــــرن است 
برای ایجاد یک محـیط بی 
ذرات  فقط  تا  پاک  نهایت 

هیگز تولید شوند. 

هادروِن سرن درمحدوده ای 

برخورد دهـنده چین
Circular Electron Positron Collider

از سطح انرژی ضربه می زند وقادر نیست انرژی فوق العاده ایجاد 
کند. 

به گفته یانگ دانشمندان، فاز مطالعاتی CEPC را تمام کرده  وبرای 
بررسی به مراکز بین المللی فرستاده اند. 

فاز مفهومی طرح تا سال 2016 تمام می شود وساختمان فاز اول 
آن بین 2020 تا2025 شروع می شود. 

فازدوم که برای سال 2040 طراحی شده یک سوپرهادروِن پرتون 
 100 TeV باقدرت  پرتون  بر خورد دهنده  پرتون است که در آن 
مجهز خواهد شد. درهادرون فعلی در سرن، برخورد پرتون پرتون 

با قدرت TeV 13 انجام می شود. 

بزرگترین  احتماال    CEPC شود  واجرا  تکمیل  پروژه  اگر این 
خود  به  جهان  کنون  تا  که  علمی است  آزمایش  ترین  وپرهزینه 

دیده است. 
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در حالیکه در داخل ایران ابعاد گسترش علوم مختلف و دستیابی 
جوان  دانشمندان  و  مسؤوالن  کار  دستور  در  جدید  فناوری  به 
کشورمان قرار گرفته است، در اقصی نقاط جهان نیز دانشمندان و 
فرهیختگان ایرانی، خالقـیت های علمی خود را به نمایش می گذارند. 

مرور گوشه ای از فهرست ایرانیان فعال در نــاسا، که گویای حق آب 
و گل داشتن ایرانی ها در آن سازمان فضایی بزرگ است، به نقل 

ازایسنا، درزیرنشان آمده است.

محـــمد  پروفســـور   •
برنامه های  مدیر  جمشیدی، 

داخلی ایستـــگاه فضــــایی 
کنترل  مدیر  همچنین  و  ناسا 

تکنیک ایستگاه فضایی ناسا.

برنامه  مدیر  نادری،  فیروز   •
شمسی  منظومه  اجرایی 

در ایستگاه فضایی ناسا. 

عضو  برنجـــی،  حمید   •
فضایی  پژوهشگران ایستگاه 

ناسا.

هیئت  عضو  اسرار،  قاسم   •
مدیره ایستگاه فضایی ناسا. 

• کاظم امیدوار، عضو 
پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا.

• رضا غفاریان، مهندس البراتوار نیرو محرکه 

دانشمندان ایرانی در 
ناسا 

جت ایستگاه فضایی ناسا.

• پروفسور پرویز معین، رئیس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه 
ناسا در آمریکا. 

• پروفسور صمد حیاتی، عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا. 

• خانم آزاده تبازاده، دانشمند ارشد فیزیک ایستگاه فضایی ناسا. 

• عبد الحمید کریمی، در بخش ساخت موشک های فضایی ناسا. 

• خانم دکتر مقدم، در آزمایشگاه پیشرانش جت بر روی رادارها 
در ناسا.

در گزارش ها آمده است:  حدود 70 الی 80 ایرانی در ناسا فعالیت 
 space روزنامه  در  و  گرفته شده  آماری که  آخرین  و طبق  دارند 
چاپ شده 43 درصد از کادر پژوهشی ناسا از پژوهشگران ایرانی 

می باشند.

منبع:

• اقتصاد آنالین، 10/11 1394- چند درصد دانشمندان ناسا ایرانی 
هستند؟
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اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی )آیوپاک( چهار عنصر 
تازه را بعنوان عناصر جدول تناوبی پذیرفته و به این ترتیب ردیف 

هفتم جدول تناوبی تکمیل شده است.

این چهار عنصر فوق سنگین هیچ کدام در طبیعت وجود ندارند و از 
جوش خوردن اتم  عناصر سبک تر تشکیل شده اند.

این عناصر بسیار ناپایدارند و فقط در کسری از ثانیه دوام می آورند 
و بعد به عناصر دیگر متالشی می شوند.

آیوپاک تایید کرد گروهی از دانشمندان آمریکایی و روسی عناصر 
115، 117 و 118 و دانشمندان ژاپنی عنصر 113 را کشف کرده اند.

ردیف هفتم جدول
تناوبی تکمیل شد

برای  تا  عناصر جدید خواسته می شود  کاشفان  از  بعد،  مرحله  در 
آنها نام و عالمت اختصاری انتخاب کنند. پس از آن، نام و عالمت 
تا  می گیرد  قرار  عموم  قضاوت  معرض  در  ماه  پنج  اختصاری، 

شورای آیوپاک در نهایت تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

اضافه  تناوبی  جدول  به   116 و   114 عناصر  که   2011 سال  از 
تایید  رسما  جدید  عناصر  شناسایی  که  است  بار  اولین  شدند، این 

می شود. 

 کوسوکه موریتا سرپرست محققان ژاپنی که عنصر 113 را کشف
کردند
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بستر  در  روزها  و  بیماری  ازماه ها  بعد  نجفی  »استادابوالحسن 
افتادن، در جمعه ، دوم بهمن 1394، در هشتادوشش سالگی چشم 
از جهان فرو بست. نجفی، مترجم، محقق، زبان شناس و از اعضای 
فرهنگستان زبان وادب فارسی،  با آن که دانش آموخته زبان و ادبیات 
فرانسه بود، زبان فارسی  را همواره دغدغه اصلی اش می دانست. او 
از نامداران نسل دوم ترجمه به معنای مؤخرش و از اولین کسانی 
بود که آثار بزرگی از ادبیات مدرن فرانسه را به فارسی برگرداند. 
مؤلِف »غلط ننویسیم« به گواه آثار و حضورش درعرصه فرهنگ، 
دقتی  و  انضباط  به  سویی  از  او  داشت.  یگانه  و  خاص  وضعیتی 
کم نظیر شهرت داشت و شاگرِد ممتاز خانلری - دانشمند منضبط 
جالل  هم صحبت  و  رفیق  دیگر  سوی  از  و  بود  تخصص گرا-  و 
همواره  نیز  خود  نجفی  منتقد.  و  طغیان گر  روشنفکری  آل احمد، 
شخصیتی ذووجهین داشت، هم متخصص و محققی بی بدیل بود 
و روحیه ای میانه داشت و هم منتقدی صریح و بی پرده. سال های 
آخِر زندگی نجفی یکسر به کار بر عروض و وزن های شعر فارسی 
گذشت و حاصلش هم چند کتابی است که دوتای آن اخیرا منتشر 
نیلوفر زیر چاپ است. کتاِب  نیز در نشر  شده و کتاب های دیگر 
بود  شده  منتشر  تازه  فارسی«  شعر  وزن های  طبقه بندی  »درباره 
مهم ترین  شدید  ضعِف  افتاد.  بیماری  بستر  به  نجفی  استاد  که 
عارضه ای بود که او را پس از نیم قرن کار و نوشتن، ناخوش احوال 
کرده بود. به دیدارش که رفتم بدون عصا توان راه رفتن نداشت، 
به سختی حرف می زد اما به سیاِق همیشه دقیق و شمرده. در بستر 
و  پاکیزه  محترم،  »مرد  همان  میرعالیی-  به قوِل   - هم  بیماری 
بامتانت« بود. از کتاب های اخیرش گفت،  از وزن های شعر فارسی 
که همه تواِن او را این اواخر گرفته بود. و از نگرانی هایش برای 
همسر  خوزان،  آزاده  بود.  که سخت  درمانش  و  بیماری  روزهای 

زیرکی را گفتم این 
احوال بین خندید و 

گفت:
صعب روزی 

بوالعجب کاری 
پریشان عالمی!

سابقش هم بر بالینش بود تا از نگرانی های او بکاهد. گفت  کتاب 
دیگری هم زیر چاپ دارد،  مجموعه مقاالتش. که حاال چند روز 
منتشر شده  شاعری«  »اختیارات  عنوان  با  او،  درگذشت  از  پیش 
است. متِن پیش رو حاصِل گفت وگو با استاد نجفی در بستر بیماری 
است. مردي که زندگي را غلط ننوشت، مترجمی که با انتخاب های 
بجا و شناخِت عمیق و وسیعش از ادبیات تا همیشه »استاد نجفی« 

خواهند ماند. 

یاداشت باال مقدمه مصاحبه مفصلی است با استاد که خانم شیما 
به چاپ  روزنامه شرق  در  آن  کامل  متن  و  داده  انجام  مند  بهره 

رسیده است.

این گفتگوحاوی پرسش ها وپاسخ های متعددی در مورد عروض 
شعر فارسی، مبانی ترجمه، داستان، اصالح خط فارسی، زبان شناسی 
قرن  نیم  از  بیش  طول  در  استاد  که  است  گوناگون  وموضوعات 
تدریس، تحقیق و تتبع درعرصه زبان وادب فارسی بدانها مشغول 
بوده و در طول آن سال های پرتالش، شاگردان برجسته ای تربیت 
کرده، آثار گرانسنگی از خود به یادگار گذاشته وشیوه های جدیدی 
درشعر وشاعری و کیش نوشتن به رهروان این خطه آموخته است. 
بی شمار  وشاگردان  وبرای شاگردانش  گرامی می داریم  را  یادش 

شاگردانش آرزوی توفیق می نمائیم.

منبع:

• روزنامه شرق 94/10/3
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از آغوش مادر تا داخل اجتماع:

چرا ارادتمند دروغگو شد

... به مرحمت همگی  شما من عجالتا کاروبارم در این مرزوبوم سکه  
است و شغل مهمی دارم که از برکت آن در لحاف پر قو خوابیده ام. 

بعضی ها به من می گن: چرا این قدر دروغ میگی و این زبان گوشتی 
می خواهی  که  کجا  هر  به  کی  به   تا  نمی شناسه  مرزوبوم  که  را 
و  می کنی  حرفات  چاشنی  خالف  وعده  چرا این قدر  می چرخانی؟ 
خالصه چرا روزی صدتا چاقو می سازی که یکیش دسته نداره؟... 

نمی دونم اونها از مرحله پرت هستن یا من مقصرم. 

این قدر می دونم که دروغ گفتن برای من عادت شده، بدون اینکه 
دلیلی برای دروغ گویی داشته باشم یا همیشه نفعی از گفتن اون 

ببرم دروغ می گم. 

از این کار نه لذت می برم نه ناراحت می شم. 

قبل  می کنه،  مراجعه  من  به  و  داره  کاری  من  با  کسی  وقتی   
از اینکه در اطرافش مطالعه ای بکنم می گم: »شما پس فردا بیایید 
است  الزخم گذاشتن  استخوان  من  کار  می کنم!؟«  کاریش  یک 
بدون اینکه انتظار نفع مادی از این کار داشته باشم و تا پس فردا 
لحظه هم  مراجعه می کنه حتی یک  گرفتن جواب  برای  که یارو 
به فکر انجام کارش باشم! اگر احیانا کار اون ارباب رجوع روبه راه 
بشه به علت پشتکار و سماجتیه که در جریان این رفت وآمدها و 

سردواندن ها از خودش نشون داده. 

ارباب رجوع باید روان شناس و سرسخت و لجوج باشه و مرتب موی 
پل  از  خرش  تا  بشه  دماغ 
بگذره و اگر باحجب وحیا و 
کمرو باشه معلوم نیست تا 

کی باید بدوه. 

مقام  به این  از اینکه  قبل 
برسم یک آدم عادی بودم 
در  تحصیالتم  تازه  که 
به ایران  و  شده  تمام  اروپا 
برگشته بودم. در زمانی که 
در ایران  می خواندم  درس 
داشتم  متعددی  دوستان 
مرتب  مکاتبه  هم  با  که 
نامه هایی  تمام  داشتیم، 

نبود که  نامه ای  و  قربون وصدقه  از  بود  پر  تهران می رسید  از  که 
از  بهتر  »دوست  و  بروم«  »تصدقت  گردم«،  »قربانت  خطاب  با 
جانم« شروع نشده باشد. این قدر از این نامه ها بوی صافی و محبت 
می آمد که دلم شب وروز در هوای این دوستان بهتر از جان پرپر 
از این  و  تمام شود  زودتر تحصیالتم  بود که  آرزویم این  و  می زد 
گوهر های گران بهایی که در اجتماع خاک می خوردند دیدن کنم؛ 
خیال می کردم این دوستان جانی واقعا حاضرند در موقع مقتضی 
»جانشان را فدای من بکنند«! روزی که به تهران برگشتم برایم 
مشکلی پیش آمد که رفع آن احتیاج به یک مبلغ جزئی پول داشت 
و من نداشتم. به جان عزیزتان به هر یک از »رفقای بهتر از جان« 
که مراجعه کردم جواب منفی شنیدم آن هم نه جواب منفی رک و 

صادقانه بلکه جواب هایی از این نوع: 

هم  رو  تومنش  صدملیون  داشتم  اگر  فرزندم  تنها  جان  »به   -
می دادم«!؟... »پول چه قابلی داره، سر که نه در راه عزیزان بود- 

بار گرانی است کشیدن به دوش«!!... 

در  صدها میلیون  شبی  حضرات  همین  که  نشونی  اون  به  نشون 
هتل ها و رستوران ها خرج می کردند ککشان هم نمی گزید... البته 
به طوری که بعدا فهمیدم آنها هم حق داشتند چون در این شهر به 

هیچ کس اعتباری نیست، حتی به اندازه هزار تومن. 

هر وقت برای خرید به مغازه ای رجوع می کردم صاحب مغازه مثل 
متخصصین تسخیر ارواح به وجود همه آنها سوگند می خورد که این 
کسادی  علت  به  را  جنس 
بازار به ضرر می فروشد ولی 
هنوز چند قدم از آن مغازه 
دور نشده می دیدم که عین 
نصف  به  را  جنس  همان 

قیمت می فروشند!؟ 

به قول معروف مدتی  چون 
از این  بودم  نگفته  دروغ 
همه دروغ گویی بی ریا»!؟« 
و  می شدم  متحیر  و  مات 

چهارشاخ می ماندم. 

تنه ام  هم  من  یواش یواش 
به تنه اجتماع خورد و چون 

•  عباس توفیق
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و  رفتم  ره صدساله  داشتم یک شبه  ماده مستعدی  بعضی ها  مثل 
هم رنگ جماعت شدم. 

اگر روزی با دوستانم قصد تفریح داشتیم صد تا دوز و کلک سوار 
می کردم تا والده بچه ها را متقاعد کنم که امروز کمیسیون اداری، 
هم  ذره ای  دروغ گفتن  و  کوبیدن  طاق  به  سر  از این  و   )!( داریم 

ناراحت نمی شدم. 

ببینم  را  او  نمی خواستم  و  نمی آمد  خوشم  کسی  قیافه  از  اگر 
یا قیافه  را به ناخوشی می زدم  شهامت گفتنش را نداشتم، خودم 
ننه من غریبم می گرفتم تا به او ثابت کنم که اگر »به حضور مهر 

ظهور«ش نمی رسم فقط به علت بیماری یا گرفتاری است!!! 

در  می خواندم  درس  دبستان  در  وقتی  که  هست  یادم  خوب 
کتاب های درسی نوشته بودند: »نان و پنیر لذیذ است!« و من هر 
وقت می خوردم چندان احساس لذتی نمی کردم برعکس از همان 
بوقلمون«  و »خوراک  بره«  احساس می کردم که »ته چین  وقت 

لذیذتر است. 

کاری  مادرم  وقت  بنویسند هر  دبستان  در  را  اسمم  از اینکه  قبل 
من  شیطنت  و  قال وقیل  دست  از  را  خود  می خواست  و  داشت 
خالص کند می گفت:  »اگه ساکت باشی و شیطونی نکنی بابات 
ساعت ها  قاقالی لی،  به عشق  من  و  میاره«.  قاقالی لی  واست  میاد 
میل به شیطنت را در خودم می کشتم و ساکت و آرام می نشستم 
ولی شب که بابا می آمد نه تنها از قاقالی لی خبری نبود بلکه مادرم 
از من به بابام چغلی هم می کرد و بابام تا می خوردم کتکم می زد! 

... دیگر جلوتر از این تاریخ را به یاد ندارم، پیری آدم را کم حواس 
اوقاتی  هستم،  فرزند  و  زن  صاحب  خودم  که  االن  اما  می کند، 
بخواهد  وقت  هر  زنم  که  می بینم  هستم  خانه  در  و  بی کارم  که 
لولو  می گم  وگرنه  »بخواب  می گوید:  بخواباند  را  بزرگ ترم  بچه 
بیاد بخوردت!«... و بچه من بارها نخوابیده و لولو هم او را نخورده 

است! 

ولی  می داد  شیرخشک  کوچک ترم  بچه  به  چندی پیش  تا  زنم 
همیشه سعی داشت بچه را در موقع شیردادن طوری به خودش 
بچسباند و شیشه شیر را به طرزی در دهان او قرار دهد که بچه 

خیال کند از خود مادر شیر می خورد!... 

حاال هم که او را از شیر گرفته هروقت بچه  هوس شیر می کند 
به دهانش »پستانک الستیکی« می گذارد! 

چه  می گوییم  دروغ  او  به  قنداق  توی  از  ما  که  بچه  از این  شما 
به  شد  بند  جایی  به  دستش  وقتی  می خواهید  دارید؟...  انتظاری 

مردم دروغ نگوید؟  

... الحق که آدم بی انصافی هستید!

»بی بی طوطی«

منبع:

• شرق 1394/9/15
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نیمه تاریک وجود 

نیمه تاریک وجود آن بخشی از شخصیت ماست که روابط مارابه 
بن بست می کشاندو مانع از تحقق رویاهایمان می شود،این بخش 
ویژگی های  آن  همه  شامل  آن  می نامدو  سایه  یونگ  کارل  را 

شخصیتی ماست که سعی می کنیم پنهان و یا نفی کنیم. 

بدبینی و خوش بینی، اهلی و اهریمنی بودن، بی باکی و ترس، 
همگی ویژگی های خفته در درون ما هستند. بسیاری از ما ازهردو 
ما  از  بسیاری  داریم.  هراس  وجودمان  روشن  و  تاریک  بخش 
می ترسیم به درون خود بنگریم واین ترس، مارا وادار کر ده است 
چنان دیوارهای قطوری بناکنیم که دیگر به یادنمی آوریم، در اصل 

چه کسی هستیم.

رفت.هرگاه  تاریکی  درون  به  باید  روشنایی  آوردن  بیرون  برای 
خود،از  زشتیهای  بانفی  می کنیم.  سرکوب  را  میلی  یا  احساس 
کم  شجاعتمان  خود،از  ترس  می کاهیم،بانفی  زیبایی هایمان 
می کنیم وبانفی حرص و آزخود، بخشندگی مان راکاهش می دهیم.

برای  می شود.  شما  ازبودن  مانع  باشید،  نمی توانید  که  هرآنچه 
مهم  به این  دستیابی  و  بتوانید))باشید((  باید  بودن  مستقل  و  آزاد 
ما هنگامی که  بکشید.  داوری خود دست  از  است که  آن  مسلزم 
به دیگران  قرار می دهیم، خود بخود نسبت  خودرا مورد قضاوت 
نیز پیش داوری روا می داریم و آنچه به دیگران می کنیم به خود 
نیز می کنیم.جهان آینه ای برای بازتاب درون ماست.هنگامی که 
بتوانیم خودرا بپذیریم و ببخشیم،می توانیم دیگران رانیز بپذیریم 
خواه،  ترسو،زیاده  دارد:  گوناگونی  سایه،چهره های  ببخشیم.  و 
جو،  سلطه  تنبل،  فریبکار،  توز،پلید،خودخواه،  کینه  خشمگین، 
متخاصم، زشت، ناالیق، بی ارزش،ناتوان، عیب جو، موشکاف و...

این فهرست را پایانی نیست، نیمه تاریک وجود ما مخزنی برای 
موجب  که  آنچه  همه  است،  مان  ناپذیرفتنی  جنبه های  همه 
که  چهره هایی  نیستیم،  می کنیم  وانمود  و  ماست  شرمندگی 

نمی خواهیم به دیگران نشان دهیم. 

ما برای خودنقاب های گوناگونی می سازیم، ماگمان می کنیم که 
نقاب هایمان، شخصیت درونی مان را پنهان می دارد، اما آنچه که 
در وجودخود نمی پذیریم، در نامنتظره ترین لحظات سربرمی آورد 
و خود را نشان می دهد. نیمه تاریک وجود ما مخزنی برای همه 
جنبه های ناپذیرفتنی مان است؛ همه آنچه که موجب شرمندگی 

ماست و وانمود میکنیم نیستیم. 

خودمان  و  دیگران  به  نمی خواهیم  که  چهره هایی 
نشان دهیم

بیشتر افراد از روبرو شدن با تاریکی وجود خود و در آغوش کشیدن 
آن می ترسند،اما شادمانی و رضایتی که فرد آرزو دارد، در همین 
تاریکی یافت می شود. طال در تاریکی است! آرزو داشتم هیچگونه 
کاستی نداشته باشم تا همه دوستم بدارند. در نتیجه هنگامی که 
می گفتم. می زدم،دروغ  کتک  را  خواهرم  یا  نمی زدم  مسواک 

دروغ  که  نبودم  متوجه  حتی  چهارساله شدم،دیگر  هنگامیکه سه 
می گویم،چون به خودم هم دروغ می گفتم!

و  احساس  هر  موهبیتی ست.  دارای  ما  جنبه های  از  هریک 
خصوصیتی که داریم،ما را به سوی روشن بینی و یگانگی رهنمون 
کل  واقعیت  از  بخشی  که  داریم  سایه ای  تمامی ما  می سازد. 
ماست. سایه، ناکامی هایمان را به ما نشان می دهد. سایه،  عشق 
دیگران،بلکه  به  نسبت  تنها  نه  را  بخشندگی  و  ورزیدن،همدلی 
نسبت به خودمان نیز به ما می آموزد. با در آغوش کشیدن سایه، 
بهبود می یابیم. سایه های ما چنان خوب پنهان شده اندکه بیشتر 
 ِ مقابل  نقطه  که  می دهیم  نشان  جهان  به  را  چهره ای  اوقات 
رحمی می پوشند  بی  از  زره ای  مردم  بعضی  ماست.  درون  وجود 
تا حساس بودن خود را پنهان کنند و برخی نقابی از شوخ طبعی 
می  گذارند تا غمشان را بپوشانند. مردمی که ”عقل کل“ هستند، 
معموال احساس نادانی خود را مخفی می کنند و افرادی که رفتاری 
متکبرانه پیش می گیرند،در درون احساس ناامنی دارند.افراد سطح 
باال، احساس درونی متعلق به طبقه پایین بودن خود را می پوشانند 
و چهره متبسم، چهره خشمگین را پنهان می کند. ما در کارِ  تغییر 
حال  عین  در  می زنیم،اما  گول  را  دیگران  و  استاد هستیم  چهره 
خود را نیز فریب می دهیم. ما باید به دروغ هایی که به خودمان 
می گوییم، پی ببریم. باید بدانیم همین دروغ ها مانع شما شده اند. 
به  ببینید.  را  سایه خود  عملکرد  می توانید  دروغ ها  بررسی این  با 

تحولی در نگرش نیاز است.

• برگرفته ازکتاب نیمه تاریک وجود - دبی فورد
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مدیر عامل نام شرکت ردیف 
آدرس نمابر تلفن )نماینده(

1
تهران- بلوار جنت آباد- نرسیده به 4440174044440035حمیدرضا نیکجو ابتکار آبی کیش 

چهارراه ایرانپارس- نبش کوچه 11 - برج مهیار- 
واحد 19

تهران - جردن - خیابان آرش غربي- پالک 1887949274-88794890  موسي الرضا روحاني ایکا 2

مشهد - بلوار پیروزي- پیروزي 4/24 -کوچه شهید 38788957-4051-38785062-051محمد شاطریان ایمن آزماي شرق 3
میرکي - شهید میرکي 4-  پالک 8

اصفهان- خیابان شمس آبادي- چهارراه قصر- 32231817-32231800031-031جمال الدین صالح ایمن پرتو 4
ساختمان شمس- واحد 108

تهران- بزرگراه باقری- خیابان استقالل- خیابان 7704013077040130علیرضا دماوندیایمن آزمون کاوش5
کوهستان- مجتمع کوهستان- واحد 83

کرج- بلوار مطهری- روبروی اداره کل ارشاد - برچ 32508709-34474560026-026غالمرضا غفوری افشاری ایمن پرتو ایرانیان 6
نیکان- طبقه 5- واحد 19

ساسان ایمن تیام سپاهان 7
خطامی کرمانشاهی

تهران- جاده خاوران- عباس آباد عالقمند- میدان 3667533836675538
وحدت- مجتمع صدرا- پالک 27

آمل- خیابان نور- میدان فجر- ساختمان مهرورزان 44279392-44279392011-011علی محمد اکبریآذران جوش گستر آمل8

تبریز- چایکنار- نرسیده به آبرسان- روبروی پمپ 33358287-33354849041-041فرزاد سرپریآراد پایا کیفیت آریا 9
بنزین- ساختمان ال کاپی- طبقه 4

تهران- خیابان بهبودي- باالتر از چهارراه نصرت- 6655378166553782علیرضا علیزاده آرمان پرتو10
پالک 213- طبقه دوم

مشهد- خیابان آب کوه-  بین آب کوه 11 و 13- 37287961-1051-37234000-051رضا میرزا جاني آرمان یلداي سپهر11
پالک 331- طبقه دوم - واحد 4

تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربي- پالک 6643464766424748دیوید ویلیام رابینسونآریا اس جي اس 12
19

تهران- خیابان کارگرشمالي- خیابان چهارم  - 7-788335864-88335864امیر دادخواه آریا آزمون صنعت 13
پالک 26- واحد2

تهران- سعادت آباد- میدان سرو- خیابان سرو 2237255122088547شهریار قاسمی آریا نهام نو آور 14
غربی- روبروی بانک تجارت- پالک 21- طبقه 5

تهران- خیابان فرشته- خیابان بیدار- کوچه 2201943022019436نوید فرخی آریا سینا کنترل )آسکو( 15
گردغربی- پالک 6- واحد 2

آزمایشگاه فني و 16
مکانیک خاک 

تهران- خیابان کارگر شمالي- باالتر از جالل آل 888025420-88007953کامران رحیم اف
احمد- روبروي دانشگاه تربیت بدني 

آزمایشگاه مکانیک خاک 17
چهارمحال بختیاري

شهرکرد- مجتمع ادارات فرهنگیان- خیابان 32225080-2038-32227711-038سیدرضا احمدیان
پیروزی- روبروی اداره کار 



18
اصفهان- میدان الله-ابتداي خیابان پروین - خیابان 35703050-35703060031-031حمید محسني هماگرانيآزمون پرتوي غرب 

شیخ طوسي اول- روبروي مسجدامام صادق- کوچه 
ذاکري-پالک9

19
آزمون خدمات صنعت 

پویا
44455390ایرج ندیم

44426200

تهران- بزرگراه شهید ستاري- بلوار الله- الله 44426200
شرقي-  پالک 3- واحد 8

20
66416331محمدرضا رضائيآزمون گران تهران 

66468040

تهران -خیابان فلسطین- نبش بزرگمهر-ساختمان 66969572
141 -طبقه4-شماره 45

اصفهان- خیابان جابر انصاری- خیابان شهید 34359498-34359499031-031سید حامد خدایی آزمون گستر اسپادان 21
محمود شهبازی- بعداز بازار جابر- پالک 2 

تهران- بلوار فردوس شرقی- خیابان وفاآذر جنوبی- 4401712644068012بهزاد پرماسی آزمون گستر آسیا22
کوچه پرستو- پالک 1/3

36259394-031 محمدباقرپور زرگرآزمونه فوالد 23
031 - 6253098

اصفها ن-خیابان حکیم نظامي-خیابان محتشم 031-36274033
کاشاني-نرسیده به بیمه ایران پ110-طبقه2

آزمونهاي غیرمخرب 24
پیشرفته 

تهران- خیابان آفریقا- خیابان سایه- پالک 67- 2621348022046691هاشم رحمتي 
واحد 16

تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - میدان شعاع- 2088344487 -88323119جالل محرابی آی اس تهران 25
خیابان شهید خدری- پالک 50- طبقه 5

26
88652531اسماعیل احمدیبازآفرینان صنعت جنوب

88655125

تهران- بلوار آفریقا- خیابان شهید ناصری- پالک 88765498
81- طبقه 4

بازرسي فني کیمیا 27
صنعت شرق

مشهد- بلوار سید رضي- سیدرضي 33- پالک 36036485-5051-36036483-051مجتبي شمقدري 
1/239

تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از پارک ساعي- 8934222288886310نعمت اله ادریسی بازرسي مهندسي ایران 28
پالک 2434

بازرسی فنی ایرانیان 29
)ایریکو( 

تهران- میدان فاطمی- خیابان جویبار- پالک 988904659 -88894516علی اکبر نوح روش 
25- طبقه 2

بازرسی مهندسی و 30
صنعتی ایران 

تهران- ولیعصر- مقابل نیایش- بلوار اسفندیار- 8877889288778627بهروز قدیمی 
پالک 54

کرج- خیابان درختي- نبش میدان معلم- ساختمان 33522627-7026-33524126-026جمشید مجنون جهرمي به بین صنعت 31
اورانوس- طبقه اول- واحد2

بهینه سازان اعتماد 32
صنعت 

تبریز- خیابان حافظ- روبروی خیابان نیروانتظامی- 33251319-7041-33251317-041محمدرضا نهامی 
ساختمان 42

33
تهران- خیابان کارگر شمالي-بعد از جالل آل 788008119-88632256مسعود دامغانيبینا پرتو 

احمد-خیابان 14 )عزیزي(- دو راهي انتهاي کوچه 
- پالک12-طبقه 3 

تهران- خیابان آفریقا- کوچه گلدان- پالک 2205742222057352مجید دانشگربیرووریتاس34
8- طبقه دوم 



تهران-میدان فاطمي - میدان گلها- بلوار گلها- 888014028-88014027امیر محمد برهان آزاد پارسیان شرق 35
خیابان مرداد- خیابان خرداد- پالک 19- طبقه 3

اصفهان - کیلومتر 5 جاده تهران 33800772-33923001031-031سید مصطفي الهي پاالیش نفت اصفهان 36

37
26217573علیرضا صوفي زاده پایش گستران پیشرو

26217095

تهران- خیابان آفریفا- خیابان طاهری- خیابان ایثار 26216629
سوم- کوچه ایثار دوم- پالک 30 - واحد 3

کیش- بلوار مروارید- مجتمع شارستان- پالک 110--امیر مسعود زهرایی پایا گوهر کیش 38

39
سیدعلیرضا نقوي پترو پایدار ایده 

الحسیني 
تهران- پاسداران- میدان هروي- خیابان وفامنش- 2631770126317702

ساختمان ایران زمین- پالک 12- واحد 406- طبقه 
4

تبریز-انتهای اتوبان کسایی- کیلومتر 3 اتوبان 34201486-1041-34280000-041عظیم عبدل نژاد ممقانيپتروشیمي تبریز40
باکری- صندوق پستي51745-354

41
88219681جهانگیر نکوئيپرتو آزمون آذر

88617980

تهران- شیخ بهایي شمالي- کوچه دانشفر غربی- 88617980
بن بست گل- پالک 10

تهران- شیخ بهایي شمالي- باالتر از مرکز خرید 8861288088602633جلیل روزي طلب پرتو کاران تابش 42
سئول- روبروي امداد خودرو- پالک 69- واحد 1

43
77459891سید محسن ذوالفقاریپرتو کاوش شمس 

77459314

تهران- بزرگراه رسالت- بعد از چهارراه سرسبز- 77459491
پالک 520- واحد 2

44
 36258159-031ابوالفضل بنایي پرتو نور پارسیان

021-77794295
اصفهان- سه راه حکیم نظامي - خیابان ارتش- 031-36258159

کوچه شماره 35- پالک 117- طبقه اول- واحد 
سمت چپ- کدپستي8175997379

تهران-خیابان ولیعصر-باالتراز پل شهید چمران- 2204278822013203 محمدباقر شکوهي پرتودژ45
پالک 2869- واحد 4- کدپستي 1965613915

46
تهران- انتهای خیابان حیحون- خیابان شهید 5572562355719393علیرضا سلطان محمدیپرتوساز صنعت 

برادران عرب- خیابان افتکاری- پالک 112- زنگ 
اول 

پورپرتوطپش آریان 47 نبی  سلطانی  تهران- شهرک ژاندارمری- بلوار مرزداران- خیابان 4421056744210267جمشید 
شهید ابراهیمی- برج الوند- طبقه 6- واحد 603

شیراز- معاولی آباد- کوچه 31- ساختمان اوتانا2- 36233682-36233940071-071سجاد نگهبانپرتوکاران پارسه ایرسا48
واحد 702

شیراز- بلوار امیرکبیر- مجتمع تجاری برج صنعت- 38385425-38385386071-071سامان غریبیپرتوکاران شهر راز49
ورودی3- واحد 422

پور پرتونگاران اهواز 50 کردي  اهواز-زیتون کارمندي-خیابان خاقاني شمالي- بین 34440020-2061-34459900-061غالمحسین 
زیتون و رسالت- پالک 28

تهران-خیابان توحید-کوچه بت شکن-پالک8-  766925165-66907376حسین دادبخش پرتونگاران صبا 51
طبقه اول



اصفهان- میدان ارتش- ساختمان تجاري معظم- 37783499-37770330031-031علي اصغر کردي پورپرتونگاران یکتا 52
طبقه 2- واحد 3

53
کرج- میدان سپاه- بلوار جمهوري جنوبي- خیابان 026-02632729138-32729138علیرضا حیدري عبدالهي پرهان جوش 

هجرت- نبش هجرت4- پالک 48- ساختمان 
پرهان جوش

54
پژواک بنیان نوین 

صنعت 
تهران- خیابان مطهری- نبش علی اکبری- 8868008388680083پژمان رفیعی 

ساختمان نقش طاووس- پالک 133- واحد 
10- طبقه 3

تهران-میدان رسالت-ابتداي خیابان هنگام-7780255577802555کیامرز ساماني رادپویا پرتو سامان 55
کوچه هامون غربي-پالک 34- واحد1 

تهران- خردمند شمالي- کوچه دوم- پالک 3- واحد 888467218834248510حسن پورصباغپویا گستر موعود 56

شیراز - بلوار عدالت- بلوار تندگویان- نبش کوچه 071-07138348439-38348439اله داد عباسی پویش آزمون فارس 57
 -12

تهران- بلوار آفریقا- بلوار گلشهر- پالک 22- طبقه 2204876522056482محمد حسن جعفریپویشیار58
10

تهران- اتوبان ستاری جنوبی- خیابان پیامبر غربی- 4495166344012823مرتضی ثانی خانیپیشگامان فنون پارس59
خیابان نادری- کوچه 10 غربی- پالک 32

بهرام جهان بخش تابش آزمون پژواک 60
رحم دل

اهواز- بلوار نفت- شهرک آغاجاری- خیابان 17 34417650-06134417650-061
نسرین- پالک 47 

تهران- خیابان شیخ بهایی شمالی- خیابان 21- 8805822288058223اصالن باباخانیتابش پرداز پگاه 61
پالک 8- طبقه 3- واحد 4 

62
تهران - میدان صادقیه - بلوار فردوس- بعد از 4404928844041068-90مهرداد خلجي تدبیر ساحل پارس 

گلستان شمالي- پال ک239- مجتمع آبشار- طبقه 
2B دوم- واحد

- 031-03137866116-37866185مجید عابدینی تدبیر آزمون سپاهان63 گذرنامه  اداره  روبروی  رودکی-  خیابان  اصفهان- 
پالک 148

اهواز-کوي ملت -20متري مقیمي زاده-پالک 3446999064-34477315061-061محمود کریمي پورتعاوني 553 اهواز 64

تهران- خیابان مطهري- خیابان کوه نور- بعداز 988741040-88741027ابراهیم ضیائی تکین کو65
خیابان پنجم- پالک 18- طبقه دوم- واحد 11

66
88749549کامران رضایي توف نورد ایران 

88758261

تهران- خیابان سهروردي شمالي - خیابان فیروزه - 88746047
پالک 22- طبقه 4-  واحد 1

کیش - روبروی بازار پارس خلیج- مجتمع بساک- 4450986-44509860764-0764صدف نماینده جهان پوالد کیش 67
واحد 9

تهران- رباط کریم- شهرک فرهنگیان- خیابان 5673029656736415عباس جعفریجوش پی آزمون 68
فرهنگیان- پالک 143



جوش صنعت پرهون 69
توس

مشهد- بلوار جمهوری اسالمی- خیابان پروین 43854648-33435975021-051مهدی میرزایی 
اعتصامی- بین پروین 24 و 26- پالک 318 

مشهد- میدان استقالل- آزادي 2- پالک 3607546015-36046348051-051نصرت اله کیهان فرجوش گستر توس 70

تهران- میدان پونک- بلوار همیال- پالک 613101486131724840هدایت اله خادمی حفاری شمال 71

تهران- خیابان جمهوري- مابین ابوریحان و 6641562466465635سلیم ناصري خانه صنعت باستان 72
دانشگاه- بن بست تجلي- پالک 1- طبقه دوم 

73
66122533علیرضا توکلی خبرگان بین الملی تهران

66122549

تهران- میدان توحید - خیابان توحید- خیابان 66123849
نیایش شرق- پالک 10- طبقه 3 

74
خدمات نفتی نیکو دریا 

دریادالن کیش
کیش - مجتمع تجاری اداری سارینا 1- واحد 4468322205-44683210764-0764الیاس نجفی 

75
تهران- میدان آزادي- کیلومتر 4 جاده مخصوص- 4466810044670370علي اصغر قلیچ خاني خدمات هوایي پارس 

76
ماهشهر- خیابان طالقاني - خیابان مجدم - کوچه 8876-88760615233-0615233رضا دریاشناسراهبران صنعت جنوب 

تالش 2- پالک 40

تهران- ابتدای آیت اله کاشانی- بوستان یکم- 4406721244031698افشین نیکویه رهاورد صنعت البرز77
ساختمان برلیان - طبقه 3- واحد 12

شیراز- خیابان قصرالدشت- خیابان ولیعصر- شماره 36268532-36271301071-071وحید جوانروح کیويروش نوین 78
195

79
44099691نبی رزمجوییزاگرس تطبیق کاال

44065416

تهران- بزرگراه آیت اله کاشانی- نبش رامین - 44065416
پالک 266- واحد یک 

تهران- خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- 8844540188459716اسداله اردشیر تنها زنگ آزمون 80
خیابان زیتون- پالک 9- واحد 6

نیروی 7719971177192908شاهین آقاجانیسنجش پوشش دقیق 81 خیابان  رسالت-  میدان  تهران- 
3 واحد   -34 پالک  جاجرودی-  نبش  دریایی- 

تهران- خیابان فلسطین- نبش بزرگمهر- ساختمان 6646159266409928اسماعیل سیف پور سویک ایران کیش 82
141- طبقه 5- واحد48

تهران - اتوبان ستاري شمالي- نبش کوچه شاملو- 4406421044045539مهرداد کرميسیستم جوش آریا83
پالک 92- واحد 11

همدان- خیابان میرزاد عشقي- 18 متري سجادي- 38322888-38321028081-081احمد )کامران( مریخ پورسیناب غرب 84
ساختمان سیناب- پالک 32

اصفهان- زرین شهر- چهارراه مسجداعظم- مجتمع 2224384-22243830334-0334وحید اسدی صحت سنج سپاهان85
الغدیر- واحد 304



صنعت گستر نوین 86
اسفراین 

خراسان شمالی- اسفراین- خیابان طالقانی- پالک 37239324-37239323058-058هادی رحیمی 
277

تهران- نارمک - تقاطع دردشت و گلبرگ شرقی- 7713788677137886روح اله اناری طرح جوش کاوش 87
خیابان 68- پالک259

88
88689032مهدی آزادواری عمران و اقتصاد شهر

88689051

تهران- سعادت آباد- خیابان عالمه جنوبی- خیابان 88689032
32 غربی 

89
تهران- کریم خان - خیابان استاد نجات الهي- 2588925533-88925519سید مهدي تولیت فرادانش 

نبش کوچه الهي- پالک 269- ساختمان پردیس 
ویال- واحد202

تهران-خیابان آفریقا- باالتر از ناهید-  کوچه 2621611022657617حمید تازیکه فرایند کنترل 90
طاهري- پالک 21- واحد 4

تهران- بلوار فردوس- خیابان رامین جنوبی- خیابان 6643596066435960حسین طاهریفرین صوت پیشرفته 91
نیلوفر غربی- پالک25- واحد 7

تهران- خیابان شیراز جنوبی- خیابان برزیل غربی- 4397000088216458پیمان شاه اویسی فالت پژواک 92
پالک 140- طبقه 5- واحد 20

تهران- خیابان کریمخان زند- نبش سنایي - پالک 8881310188813102منصور علیدوستيفن آوران مادون قرمز93
103- واحد 4

94
2257050-0611امین برزافن کاران صنعت اهواز

0611-2257040

اهواز- کوی شهید سلطامنش- خبابان 14 مرداد- 0611-2255696
پالک 49- کدپستی 6174798985

95
آمل- خیابان مهدیه - پاساژ مقصودنیا - واحد 442297741-44229774011-011محسن معنويفوالد آزمون کاسپین 

96
77887521سید مهدي قاسمي کارا آزمون متین

77704344

تهران- تهرانپارس- خیابان 113- خیابان 126 77887521
شرقی- پالک 3

تهران- میدان محسني- خیابان بهروز- کوچه 4022223991-22922639حامد ملک محمديکارکیا صنعت پارس97
یکم- پالک 1- واحد 19

98

تهران- میدان فردوسي- خیابان شهید موسوي- 7 -788594303-88594303داود بیک محمدنژاد کاوشگران باصر 
خیابان بهبهان- پالک 13- واحد4

99
تهران- خیابان کارگر شمالی- نرسیده به خیابان 566594719-66569734بابک محسن زادهکاوشیار آریا 

دکتر فاطمی- کوچه هما- پالک 4 )مجتمع اداری 
الله(- طبقه همکف

100
چهارراه 36277373-2031-36259441-031کریم قدیمي کمال اصفهان  از  نظامي-بعد  حکیم  اصفهان-خیابان 

 929 -پالک  کشاورزی  بانک  مقابل  شریعتي- 
-طبقه1



تهران-کارگر شمالي- انتهاي خیابان  هفتم-پالک 8800988888025146هرمز فامیليکوبان کاو 101
7- طبقه 4

تهران- خیابان بهشتی- خیابان سرافراز- کوچه 4267042670مهدي معصومیان کیمیا پخش شرق 102
11- پالک 10- 

103
تهران- جنت آباد جنوبی- خیابان چهارباغ شرقی- 4448918444489184رضا نیک صفت کاژان جوش گستر 

خیابان 16 متری اول شمالی-کوچه آذرشب- پالک 
36- واحد 1

تهران- ستارخان- کوثر سوم- پالک 5- واحد 4 6659704866597050مسعود ابوالحسنی کاوش کاران مبین104

تهران- خیابان آزادی- ضلع جنوب غربی میدان 6600872566008725هومن سادات شیرازی کنترل سازه آزمون 105
تیموری - پالک 144- واحد 1

تهران- تهرانپارس- خیابان فرجام شرقی- خیابان 7771507077706643فضل اله بهادر بهبهانیکنکاو 106
سراج- نبش کوچه اسالمی- پالک 69- طبقه 2

شیراز- باالتر از دروازه قرآن- جنب یگان ویژه32426543-5071-32426541-071علی یعقوبی کنکاوان معدن شیراز 107

قم- باجک 3-  خیابان فرهنگستان- کوچه 37501782-37503737025-025جواد نعمتی سرکارآبادکیاجوش آزمای ایرانیان108
1- پالک 10

109
کیش آیلند سیلزاند 

سرویسر
جزیره کیش- فاز 3 صنعتی- خیابان نفت- خیابان 44450414-44450414076-076محمد صدیقی 

دانش- قطعه 34 و 35

تهران- بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان وزیری 2670922326709211بهرام حسینی کیفیت پژوهان صنعت 110
پور- کوچه خسروانی- پالک 4- واحد 28

تهران- اشرفي اصفهاني- خیابان ناطق نوري - 4441919044419192سیدآرش فردوسگاما راد111
پالک 12- مجتمع آرش- طبقه اول غربي- واحد 2

112
77502715سید مهدي یکاني گاماتست 

77600199
77601776

تهران-خیابان طالقاني - بین خیابان شریعتي و 77529609
بهار-پالک 86-طبقه اول

رشت- بلوار منظریه - خیابان عباس رشیدي- بن 33660718-33660718013-013امیر غفاريگیل پرتو113
بست جردن- پالک 141

114
988707442-88701401                              محمدرضا آرممتصا 

88701535

                  تهران - خیابان سیدجمال الدین 
اسدآبادي- خیابان پانزدهم- پالک 53

شیراز- شهرصدرا- بلوار موالنا- چهارراه امام 36436270-36436270071-071ابوالحسن محمدی مشعل تنش جهان 115
خمینی- ساختمان نجوا

مهندسي سازه کیفیت 116
پایدار 

خیابان 344008514-44008512محمد چمني  روبروي  کاشاني-  اله  آیت  بلوار  تهران- 
اول طبقه   -88 پالک  فروتن-  زاده  نجف  شهید 

117
مهندسین مشاور فن 

آوران تام تابان
تهران- میدان توحید- خیابان پرچم- شماره 36- 466433716-66576093غالمحسین لکي شیراز

طبقه دوم- واحد 4



118
مهندسی و بازرسی فنی 

مخازن آلیاژدار
تهران- سهروردی شمالی- خیابان هویزه غربی- 8873984888537891مجید رحمانی 

پالک 118

119
مهندسی و ساخت 

تجهیزات مپنا
کرج- کیلومتر 12 اتوبان کرج - قزوین- بلوار 92108043-27582031026عبدالمجید رجبی

 کاوش - کدپستی: 3365166341 

120
مهندسین مشاور سرزمین 

قنات 
قم- خیابان امام خمینی- بلوار شهید مطهری 32903857-025 32903858-025سعید دولتی 

شمالی- 17 متری بنیادی- کوچه 8 - پالک 24

123
نام آوران صنعت 

خوزستان 
اهواز - زیتون کارمندي- خیابان فیاض - بین زهره 34453569-34437997061-061عبدالمجید صنگور

و زیبا- پالک 1/55 

124
تهران-خیابان کارگر شمالي- باالتر از تقاطع دکتر 2688963720-88989824  صادق پور سهرابنصب آزمون  راد

فاطمي- کوچه دیدگاه- پالک 26- طبقه دوم 

125
تهران- خیابان ولیعصر- خیابان عبده- پالک 8891541388915413سید محسن میرکمالی نصب گستر پردیسان

55- واحد 9

126
نظرپردازان ارزیابی 

تجارتگران 
تهران- خیابان جردن- پل آفریقا- خیابان قبادیان 8819631888191498عادل نظارت 

شرقی- پالک 5- طبقه 5- واحد 17

127
تهران- مرزداران - خیابان ایثار- خیابان بهار- کوچه 4426802644268025محمدحسن خداخواه نگین آسای معتمد

مرضیه - بن بست اول- پالک4- واحد 3

128
سیدحمید رضا سید نگین جوش حمید

وکیلی 
تهران- خیابان جالل آل احمد- خیابان پاتریس 3088277981 -88269929

لومومبا- پالک 188- واحد 10- طبقه 5

129
تهران- خیابان سهروردي شمالي- نرسیده به تخت 8875614988528356اسد اله جوان نوآوران فنون راد 

طاووس- خیابان باغ- پالک 2- واحد6

130
اصفهان- خیابان حسین آباد- بن بست ادیب 37763454-37763454031-031غالمرضا رضایينیک آزمون آسیا

)کوچه 38( - پالک 684- واحد 1- کدپستي 
8175935491

131
اصفهان- سه راه سیمین -انتهاي بلوار جانبازان 031-03137851113-37851114حسینعلي ناصري نیما آزمون فوالد 

-نبش خیابان استاد شهریار-ساختمان نیما-پالک 
f531

132
تهران- میدان ولیعصر- خیابان کریم خان- خیابان 8880608888898593غالمرضا عبدی هیرسا کیفیت پاسارگاد

به آفرین- بن بست ششم- پالک 4- طبقه 2

133
88901610-محمدرضا مجمعوینا وارس

9-88916948
تهران- میدان فاطمي- نبش کامران-  ساختمان 88904748

28- طبقه 4- واحد 15 
















