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  ی  صنعتي فوالدهاي جوشکار
   آوازه ادب عبدالوهاب مهندس:  مولف

  
 در. است کشور صنعت دري ضرور اریبس مواد ازی یک فوالد
 مادر صنعت راي فوالدساز و آهن ذوب شیپ سالها از ما کشور

 وی حرارت اتیعمل خواص، شناخت، نهیزم در.  اند دهینام
 شده انجامي ادیزي کارها فوالدهای ژگیو گرید وی کیمکان
 احساس همچنان ها نهیزم در شتریب پژوهش و تیفعال به ازینی ول
  . شودی م
ي ریپذ جوش نهیدرزم تیفعالي براي ا تازه شروع کتاب نیا

   ،يجوشکاري ندهایفرآ ،يجوشکاري متالورژ( فوالدها
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ي راهها ای یدگیچیپ و ماندهیباقي ها تنش ش،یآزماي ها روش
  .  باشدی مي) جوشکار ازی ناشي شکلها رییتغ ازي ریجلوگ

  
  

  (قسمت دوم)تجهیزات حفاظت فردي
مطالبی مختصر ومفید براي آشنائی مقدماتی   این مقاله حاوي

  دي میباشد.با تجهیزات حفاظت فر کارفرمایان و کارگران
  
 
 

چگونه میتوان مشارکت کارگران در این زمینه را باال 
 ؟ برد

براي تهیه لوازم حفاظت فردي مورد نیاز در کارگاه بایـد برنامـه   
ریزي کرد و البته براي  موفقیت در اجراي این برنامه باید نکات 

 زیر را مد نظر قرار دهید:

ز لـوازم حفاظـت   تهیـه و طرزاسـتفاده ا   –براي نحوه انتخـاب   -1
فردي  براي هر فعالیـت  بایـد بطورجداگانـه دسـتورالعمل هـایی      

 تهیه شود .

براي آگاهی از اینکه  در کدام فعالیتها تا چـه میـزان نیـاز بـه      -2
استفاده از لوازم حفاظت فـردي هسـت ابتـدا  الزم اسـت عوامـل      

 زیان آور محیط را اندازه گیري نمود.

   در این شماره خواهید خواند :
 همکاران این شماره :

 
  مهندس نجمه اسماعیلی ، کارشناس فنی و مهندسی شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا

  ازیال ادب آوازه : مدیر انفورماتیک شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتامهندس ن 
  مهندس افشین خیام  : نماینده مدیریت در امور کیفیت شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا

  گزارش برگزاري یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی فردي /معرفی کتاب/ تجهیزات حفاظت 

 مهندس افشین خیام

  معرفی کتاب
  مهندس نجمه اسماعیلی

  بسمه تعالی

  کمیته انتشارات انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران
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لوازم حفاظـت فـردي     قبل از تحویل بعنوان کارفرما موظفید  -3
به کارگران نحوه استفاده  صحیح از این لوازم را به آنها آموزش 

 دهید.

 بطورخالصه برنامه شما باید شامل این مراحل باشد:

شناسائی و ارزیابی مخاطرات محیط کار(بطور خالصـه یعنـی    -
 کجا وجود دارد ) وچه مقدار  -مشخص شود چه آالینده اي 

م اقدامات فنی و  مهندسی  و مدیریتی بمنظـور حـذف یـا    انجا -
 . کاهش مخاطرات قبل ازتهیه هرنوع تجهیزات حفاظت فردي

تهیه لوازم حفاظت فردي متناسب بـا نـوع آالینـده و کـاربران      -
در صورت عدم امکان استفاده از کنترل هاي فنی و مهندسـی و  

 .مدیریتی

ز تجهیـزات حفاظـت   آگاه سازي کارکنان بـه لـزوم اسـتفاده ا    -
 .فردي و زمان کاربرد این تجهیزات

 -نگهـداري   –آموزش به افـراد در خصـوص نحـوه اسـتفاده      -
 .زمان انقضا و خطاهاي احتمالی در زمان استفاده

الزام کارکنان بـه اسـتفاده از ایـن تجهیـزات در محـیط کـار بـا          
ــویقی  ــهاي تشـ ــزي و   روشـ ــه ریـ ــا برنامـ ــان داده بـ ــه نشـ                         تجربـ

تهیـه هوشــمندانه تجیهیــزات حفاظــت فــردي درصــد بیشــتري از  
  کارگران از این لوازم استقبال بعمل خواهند آورد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گزارش برگزاري یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
  نازیال ادب آوازه

بـه   1389آبان ماه سـال  5الی 4زرسی از تاریخبا یازدهمین کنفرانس ملی جوش و
تهران  –ایران در هتل المپیک همت انجمن جوشکاري و آزمایشهاي غیرمخرب

 .برگزار گردید
 132به دبیرخانه کنفرانس ارسـال گردیـد کـه      چکیده 210در این کنفرانس تعداد 

مقالـه   37جـه تعـداد  مقاله بصـورت کامـل ارائـه گردیـد. پـس از داوري و اعـالم نتی      
مقاله بصورت پوستري در مجموعه مقـاالت اعـالم و مـورد     37بصورت حضوري ، 

پذیرش نهایی قرار گرفت.برگزاري نمایشگاه و کارگاههاي آموزشی از دیگر چشم 
اندازهاي کنفرانس بوده است. شش کارگاه آموزشی در طی این کنفرانس برگـزار  

در روز دوم کنفـرانس تشـکیل گردیـد.در     دوره 4دوره در روز اول و 2گردید که 
  شرکت و انجمن علمی حضور داشتند.   26نمایشگاه جانبی نیز

از سخنرانان مدعو این دوره از کنفرانس می توان به اساتیدي همچـون آقـاي دکتـر    
مظفر نیا (ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر) ، آقاي مهنـدس کفـایی محمـد نـژاد     

تهـران ) ، آقـاي مهنـدس ناصـر راسـتخواه (معاونـت        شهر 14(شهردار محترم منطقه
محترم سازمان انرژي اتمی ایران) ، آقاي مهندس فوالدگر (نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراي اسالمی ، آقاي مهندس صدراله اسدبیگی (استاد و مـدرس دانشـگاه   

ي هنر) ، آقاي مهندس اکبر علیزاده (رییس هیئت مدیره شرکت صـنعتی آمـا)، آقـا   
  مهندس عبدالمهدي اجاللی (ریاست خانه صنعت و معدن کشور) اشاره نمود.

شـرکت  این کنفرانس با همیاري و مشـارکت سـازمانها و مراکـز معتبـري همچـون      
صنایع هواپیماسازي ایران ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، دانشـگاه شـیراز، دانشـگاه    

آمـوزش علمـی کـاربردي     شهید باهنر کرمان، خانه صنعت و معدن جوانان ، مرکـز 
در بخش عالمه شهرکرد، مرکز آموزش هاي تخصصی خانه صنعت و معدن ایران 

شرکت صنعتی آما، شـرکت مهندسـی فـوالد اسـتن       و شرکتهایی همچون دولتی
مهندسـی و    صنعتی و تولیدي ایران ذوب، شرکت تامکار، شرکت  غرب، شرکت

شـرکت    و شگران باصـر کاو فرآیند کنترل، شرکت  شرکت ساختمانی چرکس،
 696 برگـزار گردید.حضـور     در بخش خصوصی مهندسین مشاور ناظران یکتا

  نفر شرکت کننده در هر چه باشکوهتر نمودن کنفرانس یاریمان نمود. 
در پایان بـه شـرکتهاي حاضـر در نمایشـگاه (شـرکت صـنعتی آمـا ، شـرکت گـام          

گی ایـران ، پایگـاه   الکتریک ، شرکت متال جوش، شرکت ایساب ، انجمن خـورد 
علمی و خبري مهندسی جـوش ، کـاوش جـوش، خـزر ترانسـفو، کـاوش جـوش،        
پرتوکاران تابش، زیبا آزما سپاهان، نظام ایمنی هسته اي کشور، آفاق ، خانه صنعت 

، کیمیـا پخـش شـرق،    NICSERTباستان ، سازه آزمون فوالد ، فـالت پـزواك ،   
ناك، پرتوگران کیمیا صنعت ، آبـاد  زنگ آزمون ، کاوشگران باصر، ثمین تنش تاب

بنیان پارس، پویشیار، الکترود یزد و شرکت تدبیرگران صدرا )، سخنرانان، اعضاي 
   هیئت علمی و اعضاي هیئت اجرایی لوحی به رسم یادبود اهدا گردید.

  


