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ü  لطفاً مقاله هاي خود را بصورت فایلWORD  همراه با یک

قطعه عکس اسکن شده به آدرس پست الکترونیک انجمن ارسال 
  .فرمایید

ü انجمن در ویرایش مقاالت و یا عدم انتشار آن آزاد است .  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  ۹۱   ن و ا  ند سال   ھارم،
شرکت هاي بازرسی صنفی زیرنظر کمیته انتشارات انجمن 

  فنی و آزمایش هاي غیرمخرب ایران
  
 
 

  : آدرس انجمن
  طبقه پنجم ، 20واحد  ،140پالك  ،بین جمالزاده و قریب ،خیابان نصرت، تهران
  021- 66949151 - 66911166 :تلفن
  021- 66567328 : فکس

   WWW.IRSNT.COM:  نشانی وب سایت
  INFO@IRSNT.COM   :پست الکترونیک
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جشن ملی ایرانیان و آغاز سال نوي خورشیدي است که در ایران،  نوروز
آسیاي مرکزي، قزاقستان، شمال غربی چین و بخش هایی از بالکان 

پیشینه این جشن به حدود سه هزار سال پیش باز . جشن گرفته می شود
پایه گزاري نوروز را به جمشید یا کیومرث و در برخی متون به . می گردد

 538برطبق برخی نوشته ها، کورش، نوروز را در . دهند زرتشت نسبت می
در زمان هخامنشیان و ساسانیان این . قبل از میالد جشن ملی اعالم کرد
پس از آمدن اسالم به ایران ابتدا . جشن باشکوه تمام برگزار می شد

عباسیان به دالیل خاص خود از آن استقبال کردند و پس از آنها سامانیان 
در زمان آنان همچنان . بزرگداشت آن کوشش فراوان نمودند و آل بویه در

که در ایران باستان بود برگزاري جشن نوروز و آغاز سال نو براساس 
تقویم یزدگردي محاسبه میشد و مانند سال قمري در طول سال متغیر بود 
. بطوریکه در زمان ملکشاه سلجوقی نوروز در اواخر شهریور ماه برگزار شد

موجب می شدکه دریافت خراج و محاسبات دیوانی با مشکل این تغییر 
از این رو، به دستور ملکشاه و با تدبیر خواجه نظام الملک . مواجه شود

وزیر گروهی از منجمان که حکیم عمر خیام نیز در جمع آنان بود دعوت 
این گروه نقطه اعتدال بهاري یا به . شدند تا گاهشمار جدیدي پدید آورند

که روز اول بهار است آغاز  "حملشرف شمس به برج  "ن زبان منجما
این گاهشمار که در . جشن نوروز قرار دادند و جایگاه آن را ثابت نمودند

تدوین آن دانش ستاره شناسی، دید زیبایی شناسی و گره خوردگی انسان 
و طبیعت به شکل هنرمندانه اي نمود یافته به تقویم جاللی معروف است 

    . قمري گاهشمار رسمی ایرانیان استهجري  392و از سال 
   

به لحظه   (Spring Equinox)اعتدال بهاري یا اعتدال ربیعی
اي گفته می شود که خورشید از صفحه استواي زمین می گذرد و به 

اگر در نقطه اي بیرون شهر به آسمان   .می رود شمال پیشسمت 
می رسد که تمامی نیلگون شب نگاه کنید آسمان چون کره اي به نظر 

اجرام سماوي بر سطح داخلی آن چسبیده اند و بر گرد زمین که در مرکز 
این تصور قدیمی اکنون نیز در بسیاري . آن قرار دارد در حال چرخش اند

با این تصور اگر صفحه . اندازه گیري ها و محاسبات نجومی کاربرد دارد
کند دایره بزرگی  استواي زمین را امتداد دهیم تا کره سماوي را قطع
مسیر حرکت ظاهري . بوجود می آید که استواي سماوي نامیده می شود

  خورشید روي کره سماوي دایره اي است هم مرکز با این دایره که با  
 

 

خورشید در مسیر . درجه می سازد 5/23استواي سماوي زاویه اي برابر 
دایره استواي سماوي حرکت سالیانه خود روي این دایره عظیم سالی دوبار 

یکبار زمانی که از نیم کره جنوبی وارد نیم کره شمالی می . را قطع می کند
. شود و بار دیگر زمانی که از نیم کره شمالی به نیم کره جنوبی می رود

درست آنجا که در مسیر شمالی خود دایره استواي سماوي را قطع می کند 
وبی قطع می کند نقطه اعتدال نقطه اعتدال بهاري و آنجا که در مسیر جن

اعتدال . مساوي است "در این نقطه طول روز و شب تقریبا. پاییزي نام دارد
ناظري که در این . به همین معناست و این که چنین گذري اتفاق می افتد

لحظه در استواي زمین ایستاده باشد قرص خورشید را درست باالي سرخود 
یالدي در ماه مارچ و اعتدال پاییزي در اعتدال بهاري در تقویم م. می بیند

اما . نقطه اعتدال بهاري آغاز سال نوي ایرانی است. سپتامبر اتفاق می افتد
این بدان علت . این نقطه روي استوا ثابت نیست و هرسال تغییر می کند

بنابراین . ساعت است 6روز و  365معادل  "است که سال خورشیدي تقریبا
به . باید تحویل سال نو دیرتر جشن گرفته شودساعت  6 "هرسال تقریبا

روزهاي ماه اسفند اضافه کرده  همین دلیل هر چهار سال یکبار یک روز به
. اند که سال کبیسه نامیده می شود

  

 بدین بایستگی روزي
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 .از شب چهارشنبه سوري آغاز می شود آئین هاي نوروزي
در ایران باستان این . چهارشنبه سوري یکی از جشن هاي آتش است

گفته اند پس از آمدن اعراب . جشن در شب عید نوروز برگزار می شد
به ایران از آنجا که چهارشنبه به نظر آنان روز شومی بوده و می باید 
به جشن  و سرور برگزار می شده این جشن به چهارشنبه منتقل شده 

سوري به معنی سرخی است و . گزند مصون مانده است و در نتیجه از
چهارشنبه سوري در آئین زرتشتی براي . اشاره به سرخی آتش است

گذراندن سرما ، بر بام خانه ها و براي رهنمون کردن فروهر گذشتگان 
آتش افروزي بر بام خانه ها  نخستین . به خانه خود افروخته می شد
  . ه روز پایان سال بوده استگام از آئین گاهنبار پنچه یا د

. از دیگر آئین هاي نوروزي چیدن سفره هفت سین است
عالوه بر هفت سین چیزهاي دیگري نیز مانند شمع به نشانه روشنایی، 

برخی این چیزها را . در سفره هفت سین دیده می شود... آئینه ، آب و 
به خدایان ایران باستان بویژه آناهیتا و سپندارمز  ایزد بانوهاي آب و 

 )فرشتگان برتر( خاك نسبت می دهند و بر این باورند که امشاسپندان
  . و نمادهایشان در این سفره حضور دارند

در تقویم . آخرین جشن در آئین هاي نوروزي است سیزده بدر
گفته می شود . رسمی ایران این روز، روز طبیعت نامگذاري شده 

ایرانیان باستان پس از دوازده روز جشن و شادي که به یاد دوازده ماه 
به باغ و صحرا   است که روزي فرخنده سال است روز سیزده نوروز را 

 می رفتند و شادي می کردند و به این ترتیب دوره نوروز را به پایان
روز . در گاهشمار ایرانی هر روز ماه نام ویژه اي دارد .می رساندند

نیز . سیزدهم هر ماه تیرروز نامیده می شود و متعلق به ایزدتیر است 
در آثارالباقیه . است در نزد ایرانیان باستان نمادي از رحمت الهی بوده

ابوریحان بیرونی براي سیزدهم نوروز کلمه سعد یعنی نیک و فرخنده 
گفته می شود که چون مسیحیان و اعراب سیزدهم هرماه . آمده است

را نحس می دانسته اند به اشتباه سیزدهم عیدنوروز نیز نحس شمرده 
  .  است شده

روز به عنوان مارس را  21سازمان ملل روز  1388در اسفند ماه 
آن . به رسمیت شناخت و در تاریخ خود جاي دادجهانی نوروز 

نوروز را به عنوان  2010فوریه  24سازمان در قطعنامه دیگري درتاریخ 
  . روز بین المللی فرهنگ و صلح جهانی اعالم نمود

  

  

  
ثانیه روز چهارشنبه سی ام  13دقیقه و  33و  14امسال تحویل سال ساعت 

سال بعدازظهر تحویل می شود روز پنجشنبه، اول فروردین چون . اسفندماه است
 .ماه و آغاز سال نوي خورشیدي محسوب می شود

  برگرفته از منابع اینترنتی                                                       

  

  

  

هیات مدیره انجمن فرا رسیدن نوروز باستانی و آغاز سال نو را 
به همکاران گرامی و خوانندگان محترم خبرنامه تبریک می 
گوید و براي آنان و خانواده هاي محترمشان سالمتی و بهروزي 

  . آرزو    می کند
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  پاسخ به مقاله بن بست 
 عامل ، مدیر25در خبرنامه شماره  "بن بست"در پاسخ به مقاله : توضیح 

. محترم شرکت پرتو پایش نامه اي به دبیرخانه انجمن ارسال داشته اند
  . ضمن تشکر از ایشان عین نامه منتشر می شود

  مسئول محترم خبرنامه انجمن صنفی رادیوگرافی ایران

انجمن در اولین مطلب نشریه  25با سالم و احترام در خبرنامه شماره 
با اشاره به واگذاري خدمات  "بن بست"درصفحه سوم  تحت عنوان 

دي به بخش خصوصی،  تغییرات هزینه خدمات را به -ال-دزیمتري تی
ست شرکت ها بدلیل انحصاري بودن چالش کشیده و آنرا باز گذاشتن د

  .برخی از خدمات دانسته است
اینجانب بعنوان مسئول یکی از مراکز وشرکت هاي داراي مجوز خدمات 
مذکور جهت روشن شدن اعضاي محترم آن انجمن به نکات زیر اشاره 

  :مینمایم 
این شرکت بر اساس اطالعیه مرکز نظام ایمنی هسته اي کشور مبنی  -1

ي خدمات دزیمتري فردي و ضوابط دریافت مجوز با توجه به بر واگذار
توانایی فنی و سابقه اي که در تامین تجهیزات در این زمینه داشته با 
سرمایه گذاري قابل توجه اقدام به تهیه قرائتگر اتوماتیک مناسب براي 

دي به تعداد کافی و -ال- سرویس دزیمتري، خرید و ورود کارت هاي تی
مورد نیاز براي سرویس ازجمله تولید کننده گاز نیتروژن  تجهیزات جانبی

با خلوص باال نموده و با استخدام نیرو هاي متخصص منطبق با ضوابط 
سازمان و گذراندن دوره هاي آموزش ویژه دزیمتري در سازمان و پس از 
گذراندن آزمون هاي مقایسه اي دزیمتري موفق به دریافت پروانه اشتغال 

همزمان با این شرکت چند شرکت . خدمات شده استو مجوز ارایه 
خصوصی و دولتی در تالش براي دریافت مجوز بوده اند که  بنظر میرسد 
بدلیل هزینه و مشکالت تهیه تجهیزات تا کنون اقدام به ارایه خدمات 

دي انحصاري نبوده و -ال-بنا براین خدمات دزیمتري تی. ننموده اند
انند بر اساس ضوابط وارد عرصه این شرکت ها ي دیگر همچنان میتو

  .خدمات شوند

قیمت یکصد و ده هزارتومان براي دزیمتر که در اطالعیه شرکت  - 2 
مالیات برارزش  5%دي ، قیمت بج و -ال-آمده شامل قیمت کارت تی

. میباشد که قیمت کارت حدود یکصد هزار تومان میباشد 90افزوده سال 
دي هر شرکت فقط -ال-از کارت تل با توجه به قابلیت استفاده مجدد

یکبار کارت هاي مورد نیاز را خریداري نموده و سالها فقط هزینه خدمات 
  متاسفانه بسیاري از شرکت هاي متقاضی از . را پرداخت خواهد نمود

  

دي مورد استفاده در خدمات دزیمتري -ال- قیمت واقعی کارت هاي تی
با کمی تحقیق و استعالم قیمت کارت از شرکت هاي وارد . اطالع ندارند

کننده و یا تولید کنندگان خارجی کارت ها و یا حتی سوال از مراکز 
خصوصی و دولتی که در سال جاري براي خرید کارت استعالم و یا اقدام 
به خرید نموده اند ازجمله سازمان انرژي اتمی ایران از قیمت کارت 

دي مطلع شده و با قیمت ارایه شده توسط این شرکت -ال-ري تیدزیمت
  ! مقایسه نمایند

- چنانچه برخی از شرکت هاي رادیوگرافی مدعی هستند که کارت تی -3
دي را از مرکز خدمات دهنده در سازمان انرژي اتمی ایران در سال -ال

هاي قبل خریداري نموده اند، این موضوع هیچ ربطی به این شرکت و یا 
این شرکت از . دي و خدمات مربوطه ندارد-ال-قیمت امروز کارت تی

دي  سازمان سازمان انرژي -ال-یزات و کارت هاي تیهیچیک از تجه
اتمی ایران و یا مراکز دیگر براي ارایه خدمات دزیمتري استفاده نمی 

  .  نماید

این شرکت سعی نموده است که با ایجاد تسهیالت و سرعت بخشیدن  -4
در ارایه خدمات دزیمتري، جوابگوي مشترکین بوده و تغییرات روزمره 

وکاران را در حد اقل زمان ممکن با توجه به ضوابط واحد حذف و اضافه پرت
این شرکت از هر نوع انتقاد و پیشنهاد براي . قانونی سازماندهی نماید

  .بهبود خدمات استقبال مینماید

ور میشوم که قیمت خرید تجهیزات و خدمات در همه زمینه در پایان یاد آ
ین رادیوگرافی و ها از جمله درصنعت رادیوگرافی اعم از قیمت دورب

تجهیزات جانبی مربوطه، چشمه هاي مورد استفاده در دوربین، فیلم 
رادیوگرافی، تجهیزات مانیتورینگ فردي و محیطی، هزینه کالیبراسیون 
وحتی دوره هاي آموزشی پرتوکاران در سالهاي اخیر افزایش چند برابري 

ایش داده  و داشته و شرکت هاي رادیوگرافی نیزهزینه خدمات خود را افز
این شرکت . قیمت فعلی قابل مقایسه با قیمت سالهاي گذشته نمیباشد

دي -ال-مدعی است که با توجه به تعداد اندك پرتوکاران مشترك تی
درمقایسه با تعداد چند ده برابر پرتوکاران مشترك دیگر بررسی هاي 

  .میدانی،  خدمات را با حد اقل قیمت ارایه مینماید

  ن شیخ االسالمی با تشکر حسی      
  مدیرعامل شرکت تجهیزات پرتوپایش              
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  اخبار 
  : اخبار دریافتی 

 NDTسال یکبار کنفرانس  4انجمن اروپایی آزمایشهاي غیرمخرب هر 
 6-10در تاریخ  NDTیازدهمین کنفرانس اروپایی . را برگزار می کند

دبیرخانه کنفرانس از ژوئن . در شهر براگ برگزار می شود 2014اکتبر 
  . آماده ثبت نام متقاضیان و دریافت خالصه مقاله ها است 2013

کنفرانس  2013مارچ  28تا  26یشهاي غیرمخرب از انجمن روسی آزما
NDT در حاشیه کنفرانس نمایشگاهی برگزار می . را برگزار می نماید

شود که در آن دستاوردهاي روسیه در زمینه تکنولوژي آزمایشهاي 
  . غیرمخرب به نمایش گذاشته می شود

به قرار اطالع انجمن بازرسی غیرمخرب در نظر دارد اولین کنفرانس خود 
جزئیات . برگزار نماید 1393در مورد آزمایشهاي غیرمخرب را در سال 

  . این اقدام هنوز اعالم نشده است
سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی 

یشهاي غیرمخرب و آزما آزمایشهاي غیرمخرب توسط انجمن جوشکاري
  .در دي ماه سال جاري در دانشگاه باهنر کرمان برگزار گردید

  :  اطالعیه
به اطالع می رساند یک دستگاه عیب یاب التراسونیک مدل  

FFD850C  به شماره سریالFD12033007  رول  12به همراه
سانت متعلق به شرکت  10به عرض  MXNIFفیلم رادیوگرافی کداك 

در . صنعت گستر نوین اسفراین در استان بوشهر به سرقت رفته است
صورت کسب آگاهی در این مورد خواهشمند است موضوع را به شرکت 

  . و یا دبیرخانه انجمن اعالم فرمائید 0585-7239323مزبور با تلفن 

 : اخبار داخلی 

:  جلسه در امور حفاظت در برابر اشعه  
جلسه اي با حضور آقایان مهندس راستخواه رئیس   8/12/91در تاریخ 

نظام ایمنی هسته اي، دکتر کاردان مدیرکل امور حفاظت در برابر اشعه و 
، مهندس معینی رئیس هیات مدیره،  TLDدکتر میانجی مسئول واحد 

مهندس شیروانی عضو هیات مدیره و مسئول کمیته فیزیک بهداشت 
دس شیخ االسالمی نماینده شرکت پرتو پایش در دفتر امور انجمن و مهن

،  TLDدر این جلسه چهار موضوع . حفاظت در برابر اشعه تشکیل شد
. آموزش، محل نگهداري چشمه و بیمه پرسنل مورد مذاکره قرار گرفت

 :جمع بندي مذاکرات به شرح زیر است

اظهار داشتند  TLDدر ابتداي جلسه آقاي مهندس راستخواه در مورد - 1 
  که دزیمترهاي قبلی به طور امانی در اختیار شرکتها بوده و به فروش 

 
  

نمایندگان انجمن اظهار داشتند . باید برگردانده شود  "نرسیده است و لزوما
تومان بفروشند و هزار که اینها جزو اموال شرکتهاست و نمی شود به قیمت ده

نماینده شرکت پرتو پایش . ري کنندبه قیمت یکصد وده هزار تومان خریدا
اظهار داشت که با توجه به قیمت ارز این مبلغ حداقل است و تاکنون حدود 

در این جلسه موافقت شد . شرکت با شرکت مزبور قرارداد منعقد کرده اند 100
هاي قبلی  TLDچنانچه برخی شرکتها در حال حاضر توانایی مالی ندارند از 

فهرست این شرکتها تهیه شود و دزیمترهاي آنان . ندبطور امانی استفاده کن
 . جهت کالیبراسیون ارسال شود

آقاي دکتر کاردان اظهار داشتند که موضوع مالکیت محل نگهداري چشمه -2
 .تا بهمن ماه سال آینده منتفی است 9712و اجراي ایزو 

د در این جلسه مقرر گردید انجمن پیشنهادهاي خود را در زمینه هاي مور-3
 .نظر طی نامه اي به امور حفاظت اعالم نماید تا بررسی هاي الزم انجام شود

شرکت پرتو پایش موافقت نمود براي اعضاي انجمن تسهیالتی در نظر -4
 . بگیرد و ظرف چند روز آینده به انجمن اعالم نماید

براي صدور مجوز اجراي دوره هاي آموزش ایمنی قرار شد تسهیالت -5
دریافت مدارك از سوي انجمن قائل شوند و مجوز اجراي دوره بیشتري را با 

مهندس  آقاي ضمن آنکه توصیه. هاي آموزشی از سوي انجمن صادر شود
 "راستخواه آن بود تا انجمن خود را براي اجراي دوره هاي پیشرفته و خصوصا

 .آماده و مهیا نماید 9712
در خرید خدمات  مقرر شد اگر شرکتهایی بدلیل مشکالت مالی مشکالتی-6

TLD  دارند سازمان موافقت نمود تاTLD  هاي عودت شده بصورت امانی
کماکان نزد شرکتها باقی بماند ولی الزم است آنها شناسایی و یکباره جهت 

 .کالیبراسیون آنها اقدام شود

  : کمیته آموزش 
 25/10/91و  16/10/91کمیته آموزش انجمن طی دو جلسه در تاریخ هاي 

به موضوع برگزاري دوره توجیهی آشنایی با نظام تائید صالحیت کارکنان 
در این جلسات مقرر گردید براي کسانی که . آزمایشهاي غیرمخرب پرداخت

دردوره توجیهی شرکت می کنند از طرف انجمن گواهینامه صادر شود و 
دي که داراي گواهینامه مزبور هستند مجاز به تدریس براي گروهاي ب و افرا

همچنین مباحث مورد نظر و استانداردهاي مورد استفاده در . ج و  د باشند
مقرر شد . آموزش و انواع نظام هاي تائید صالحیت مورد بحث قرار گرفت

آموزش  power pointآخرین ویرایش استانداردهاي الزم توسط اعضا و 
لزوم استقرار نظام . توسط مهندس کهتري مسئول کمیته آموزش تهیه شود

تائید صالحیت کارکنان آزمایشهاي غیرمخرب مورد تاکید قرار گرفت و قرار 
  . شد اقدامات مقتضی و تمهیدات الزم در مورد استقرار این نظام به عمل آید
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  : جلسه در سازمان نظام مهندسی 
جلسه اي با حضور تعدادي از اعضاي نظام مهندسی  20/11/91در تاریخ 

ساختمان و نمایندگان انجمن آقایان مهندس دادخواه و مهندس قربانی 
  : در این جلسه . در دفتر نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در صنعت جوش ساختمان -1
رار شد این اهداف توسط اعضا مطالعه شده و در توسط اعضا تعیین و ق
 . جلسه آتی نهایی شود

 :محورهاي پیشنهادي جهت طرح موضوع شامل موارد زیر است-2

فرهنگ سازي در راستاي اهمیت موضوع صنعت جوش در  - الف
  بازرسی ساختمان 

  آموزش در مباحث مرتبط با موضوع بازرسی جوش و آموزش بازرس - ب
  تائید صالحیت بازرسان و شرکتهاي بازرسی  ارزیابی وسیستم  -ج
  .تعیین دستورالعمل ها، روشها و استانداردهاي مربوط - د

مقرر گردید اعضا پیشنهادهاي خود را در مورد چگونگی بازرسی و - 3 
دستورالعملهاي مربوط و نیز ضوابط مورد نظر در انتخاب بازرسان ارائه 

  . قرار داده شود دهند تا در دستور کار جلسه آتی
رئوس برنامه  30/11/91در جلسه دوم در نظام مهندسی به تاریخ 

پیشنهادي در زمینه آموزش و فرهنگ سازي، ارزیابی و تائید صالحیت، 
دستورالعملها در قالب برنامه ریزي مشخصی به شرح زیر بررسی و مقرر 

  : گردید 
ت آموزش عمومی از طریق رسانه ها انجام و مدیریت کیفی -1

در صنعت ساختمان و  ISO 3834جوش موضوع استاندارد 
 .سازه در کوتاه مدت برنامه ریزي و اجرا شود

به کمک استادان باتجربه ، سرفصل ها و مراکزي براي  -2
آموزش بازرسان ، ناظران و مهندسان شهرداري تهیه و برنامه 

 .ریزي شود

آموزش جوشکاران و طرح موضوع با سازمان فنی وحرفه اي  -3
 .ور مطرح شودکش

از طریق معاونت فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی بیالن  -4
کاري و عملکرد شرکتهاي بازرسی که مورد تائید شهرداري 

 .هستند اخذ شود

هیات بازرسان منتخب کمیته جوش با تجهیزات کامل و با  -5
، چند پروژه را 4هماهنگی نظام مهندسی به موازات بند 

 .رسی آنها را مورد ارزیابی قرار دهندبازدیدکنند و شرکتهاي باز
گواهی نامه وکارت صالحیت جوشکاران، شناسنامه فنی  -6

 .جوش ساختمان در دستور کار برنامه بلند مدت قرارگرفت

روش بازرسی و دستورالعمل ها بر اساس استانداردهاي مرجع  -7
 . مقررات ملی ساختمان تهیه شود 228از نشریه 

  

  : هیات مدیره  اتجلس
در دبیرخانه انجمن  29/11/91و   15/11/91جلسه هیات مدیره در تاریخ 

تشکیل شد و موضوع هاي زیر در این جلسات مورد بحث و تصمیم گیري 
  : قرار گرفت 

قرارداد انجمن و (  17/10/91صورتجلسه مورخ  3در خصوص بند  -
مقرر شد موضوع در جلسه اي که در مرکز پژوهش ) اداره استاندارد

  . و مهندسی جوش برگزار می شود پیگیري شود
مکاتبات مربوط به مرکز تائید صالحیت توسط آقاي مهندس  -

 .معینی پیگیري شود
  . ریال تصویب شد 000/67چاپ سررسید با قیمت هر عدد  -
موارد همکاري انجمن با اداره استاندارد موضوع تعامل هاي قبلی  -

توسط نماینده انجمن در استاندارد پیگیري شود و در این مورد 
 .مکاتبه شود

در جلسات کمیته جوش سازمان نظام مهندسی نماینده انجمن  -
 .حضور پیدا کند و نتایج حاصل به هیات مدیره انجمن اعالم شود

یین قیمت پایه خدمات رادیوگرافی موضوع مذاکره جلسه هاي تع -
قبل توسط مهندس شیروانی پیگیري و ظرف یک هفته به هیات 

 .مدیره گزارش شود
موافقت شد دوره آموزشی کنترل کیفیت ، چگونگی و محتواي  -

اردیبشهت ماه در  12و  11آموزشی آن بررسی و این دوره در 
هزینه دوره پانصد هزار . ار شودصورت وجود داوطلبان کافی برگز

 . ریال و ثبت نام توسط دبیرخانه انجمن انجام می شود

 
  : هیات مدیره تصمیمات زیر اتخاذ گردید 12/12/91در جلسه مورخ 

در خصوص صدور گواهینامه اشخاص از مرکز ملی تائید صالحیت  -
  (ISO 17024)     پیگیري شود

چشمه، بیمه پرتوکاران، مقرر گردید در مورد محل نگهداري  -
و موارد مطروحه دیگر  9712برگزاري دوره هاي حفاظت و ایزو 

در جلسه مشترك در امور حفاظت مکاتبات و اقدامات الزم انجام 
 .شود

نامه مدیرکل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد و صنایع فلزي پاسخ  -
 داده شود و به اعضاي معرفی شده نامه زده شود تا کارشناس خود

  .معرفی نمایند 3834را  جهت دوره 
نظر به استعفاي آقاي مهندس کاتوزي از سمت بازرسی به علت  -

مسافرت آقاي مهندس چمنی به عنوان بازرس اصلی جایگزین 
 . ایشان شدند
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  )روش فراصوتی(آزمون هاي غیر مخرب کتاب 
  ابراهیم حشمت دهکردي: تالیف و ترجمه

  انجمن خوردگی ایران: ناشر
در همین راستا، نویسنده با . نهادینه گردیده است... در اطمینان از کارایی سازه ها، تجهیزات و  (NDT)امروزه استفاده از آزمون هاي غیر مخرب 

فصل  8در . فصل نموده است 10توجه به تجربه هاي گوناگون آموزشی در مراکز اتمی کشورهاي پیشرفته اقدام به ترجمه و تالیف اثر حاضر در 
و  NDTدر فصل نهم، نظر به توسعه علم . پرداخته شده است (UT)غیر مخرب فراصوتی ابتدایی به صورت مفصل به بررسی روش آزمون 

در فصل دهم یک سري از . پرداخته شده است... و MFL ،MMM ،EMATابداع روش هاي نوین، به بررسی اجمالی روش هایی چون 
  . ده شده استآور IIIدر سطح  ASNTبه منظور آشنایی شرکت کنندگان در دوره هاي  ASNTتمرین هاي 
  جلد 1000: شمارگان

  1390: سال چاپ
  صفحه 492: تعداد صفحه ها

  تومان 15000: قیمت
  .عالقمندان به خرید کتاب می توانند با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند

  

  

 

  معرفی کتاب 
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  مقاله 
  :و کاربرد آن  گریتینگ - 1مقاله 

   
شبکه اي  است که براي تحمل بار از آن استفاده می کنند و می تواند  گریتینگ

این محصول در مکان هایی که  .از جنس هاي مختلف فلزي و غیرفلزي باشد
نیاز به دیدن محوطه اطراف بوده یا استحکام باال مد نظر باشد به عنوان پوشش 

  . کفت یا حصار فلزي و نما استفاده می شود
به محل به کارگیري، انواع مختلفی دارد که بر اساس جنس گریتینگ با توجه 

آن طبقه بندي می شود که شامل نمونه هاي فوالدي، آلومینیومی، استنلس 
  .استیل و فایبرگالس می باشد

عمده مصرف شبکه هاي فوالدي در جاهایی است که به استحکام زیاد نیاز 
تسمه و نیم تسمه و  -ه این نوع گریتینگ معموال از اتصال تسمه و تسم. باشد

و ) Bearing Bar(تسمه ها را باربر . یا تسمه و میلگرد ساخته می شوند
  .می نامند) Cross Bar(چهارپهلوها را رابط 

را تولید می ) یا میلگرد(این شرکت، گریتینگ فوالدي از نوع تسمه و چهارپهلو 
است که در آینده نماید و تولید سایر محصوالت اشاره شده در حال برنامه ریزي 

  .اي نزدیک تحقق خواهد یافت

  
گریتینگ با توجه به محل به کار گیري انواع مختلفی دارد که بر اساس جنس 
آن طبقه بندي می شود که شامل نمونه هاي فوالدي آلومینیومی استنلس 

  .استیل و فایبر گالس می باشد
زیاد نیاز  عمده مصرف شبکه هاي فوالدي در جاهایی است که به استحکام

 - تسمه و نیم تسمه  -این نوع گریتینگ معموال از اتصال تسمه و تسمه . باشد 
این شرکت گریتینگ فوالدي از نوع . می شوند  و یا تسمه و میلگرد ساخته

را تولید می نماید و تولید سایر محصوالت اشاره ) یا میلگرد (تسمه و چهار پهلو 
  .آینده اي نزدیک تحقق خواهد یافتشده در حال برنامه ریزي است که در 

: الکتروفورج و مزیتهاي آن  

الکتروفورج . روش الکتروفورج می باشد گریتینگیکی از روشهاي تولید 
پیشرفته ترین تکنولوژي تولید گریتینگ فلزي و یک روش کامال خودکار 

در این روش به جاي استفاده از . مکانیکی و الکترونیکی می باشد 
 2400تا 1800در حدود(دستی از عبور جریان الکتریکی باالجوشکاري 

به مدت چند ثانیه استفاده میکنندتا اینکه دماي محل جوش به دماي )امپر
 180حدود(نقطه ذوب نزدیک شودسپس با وارد کردن فشار باالي مکانیکی 

به محل اتصال تسمه و میلگرد در محل برخورد در هم فرو رفته و به )تن
چه در امده و جوشی یکنواخت را با توجه به استانداردهاي صورت یک پار

  .مورد نظر تشکیل میدهند
درصد مراحل تولید بااستفاده از دستگاه  95در این فرایند بیش از 

electero forge welding  درصد توسط نیروي انسانی انجام  5وتنها
ر گونه قابلیت انجام ه plcاین ماشین با سیستم کنترلی مدارات. می گیرد

برنامه ریزي را دارد که می تواند پارامترهاي زیادي را براي انتخاب دراختیار 
  .مشتري قرار دهد

  

  
  

  :مزیت ھای الکتروفورج نسبت بھ روش دستی
در تولید گریتینگ به روش دستی عوامل متعددي از جمله خطاي احتمالی 

ناخواسته باقی اپراتور یکنواخت نبودن محل هاي جوش وجود ترك و عیوب 
ماندن تنش هاي پسماند و چندین عامل دیگر باعث می شود که شکستگی 
 .هایی در محل جوشکاري پدید امده و کل سازه را با مشکل روبرو سازد 

حتی در بهترین شرایط جوشکاري دستی نیز عواملی همچون باقی ماندن 
عملیات گل جوش و وجود خلل و فرج باعث می شوند تا این نقاط در حین 

ابکاري گالوانیزه که از مراحل نهایی تولید است به طور کامل پوشش داده 
نشده و در محیط هاي خورنده و سایت هاي دریایی خوردگی محصول از 

شروع شده و محصول تولیدي و سرانجام مجموعه را دچار  همین نقاط
تائید مشکل نماید و به طور قطع به دلیل استاندارد نبودن نمیتواند مورد 

  .مهندسان واقع شود 
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استحکام سازه و معناي مهندسی به خود  ، همچنین در روش دست ساز
نمی گیرد و براي رسیدن به استحکام باالي محصول حجم جوش را 
افزایش داده و از ورق هاي ضخیم تر استفاده میکنند که در مجموع 

حجم و قیمت سازه را افزایش می دهد و چون استاندارد خاصی . وزن 
تضمینی در خصوص در این روش به کار گرفته نمی شود لذا هیچگونه 

کیفیت کاال و میزان دقیق تحمل بار مکانیکی وارده بر اساس مقتضیات 
  .زمانی و مکانی وجود ندارد

الکتروفورج یکی از انواع جوش هاي مقاومتی است که در آن هیچ  
گونه ماده افزودنی در اتصال وجود نداشته و اتصالی بسیار محکم و 

وع عیب جوشکاري نسبت به یکنواخت ایجاد می کند که فاقد هر ن
روش دستی بوده و بسیار مناسب براي عملیات پوشش دهی و آبکاري 

لذا اطمینان کامل از استحکام محصول براي مصرف کننده و .می باشد 
  .تضمین کیفیت آن براي نولید کننده فراهم می آید 

  

  :  گریتینگکاربرد 
  

   :ساختمانی درکارهاي
  

و کفراژ براي دیوارهاي داخلی انبارها و براي مسطح ساختن گچ و بتون 
براي نرده سازي براي باغها براي انکسار امواج صوتی ) پارتیشن( غیره

  براي قفسه بندي سبک
   

  :در صنایع پاالیشگاهی
  
  براي انواع فیلترها و صافی ها و پوشش ها و پاگرد مخازن و پارتیشن  

  
  :در صنایع شیمیایی

  
ننده اصلی فیلترهاي ضد رنگ و استفاده در کاتالیزاتور، فیلتر، گرم ک 

  محل نگهداري حیوانات و مرغداري
  

  :در صنایع قایق سازي وکشتی سازي
  
  بجاي الیاف شیشه جهت مسلح ساختن پالستیک بجاي الیاف شیشه  

 

  
   :درصنایع الکترونیکی

  
محافظ براي واشیالتورها و باد بزن ها و دیواره کیوسک هاي 
الکترونیکی مقاوم و اتصال زمینی براي قالب هاي ترانسفورماتور و 
باالخره در کیوسک هاي الکترونیکی، محافظ و ونتیالتور و بادبزنها، 
حفاظت تزئین نجاري ها، رادیاتورها، شوفاژها و محافظ بلندگوي رادیو 

تصال زمینی پست هاي ترانسفورماتورو محافظ تسمه و تلویزیون وا
هاي ماشین آالت و جلوي رادیاتور اتومبیل ها و انواع فیلتر هاي هوا و 
روغن و ده ها مصرف دیگر به جاي گریتینگ می توان از ورق هاي 
مشبک با بار گذاري متفاوت استفاده کرد که با توجه به تولید در تناژ 

  . ا و پیاده رو ها از آنها استفاده شودباال می توان براي پله ه
  

 برگرفته از سایت هاي فنی                                             
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نکاتی در مورد جوشکاري  -2مقاله 
  :  خوردگی زنگ و ضد فوالدهاي ضد

 

خصلت اصلی فوالدهاي استنلس مقاومت در برابر زنگ خوردگی 
نیکل ).موید همین مطلب است% 12داشتن کرم بیش از (است 

موجود در این فوالدها حتی به مقدار زیاد هم نمیتواند به تنهایی 
ولی با حضور کرم میتواند تا حد .مقاومت در برابر خوردگی را زیاد کند
  .زیادي این وظیفه را بخوبی انجام دهد

مزیت اصلی نیکل تسهیل ایجاد فاز آستنیت و بهبود خاصیت مقاوم 
مولیبدن شرائط خنثی سازي . به ضربه فوالدهاي کرم نیکل دار است

افزایش مقاومت به  این فوالد را تثبیت می کند و عموما عامل
  .است) Pitting(خوردگی موضعی

به منظور اطمینان از تشکیل کاربیدهاي پایدار که باعث افزایش 
به انواع  Nbو  Tiمقاومت به خوردگی بین دانه اي میشود افزودن 

  .نیکل دار ضروري است- معینی از فوالدهاي کرم
  
  فوالدهاي ضد زنگ- 1

هر . فوالدها را تشکیل میدهدکرم و کربن عناصر اصلی اینگونه از 
درصد است تاثیر کرم بر استحکام 04/0چند که مقدار کربن کمتر از 

در . درصد بسیار ناچیز است20و 17و  13کششی حتی در مقادیر 
حالیکه در مقادیر زیادتر کربن با عملیات حرارتی مناسب امکان 
دستیابی به استحکام کششی منایب و عملیات مکانیکی مورد نظر 

  .فراهم میشود
با توجه به ریزساختار فوالدهاي کرم دار را به شرح زیر میتوان دسته 

  :بندي کرد
درصد 1/0- درصد کرم  18تا  12(فریتی-فوالدهاي کرم دار- الف
  )کربن
تا  08/0- درصد کرم  14تا  12(نیمه فریتی-فوالدهاي کرم دار - ب
  )درصد کربن 12/0
درصد کرم و بیش از  18تا  12(مارتنزیتی-فوالدهاي کرم دار-ج
  )درصد کربن 3/0
- درصد کرم  18تا  12(قابل عملیات حرارتی-فوالدهاي کرم دار - د

  )درصد کربن 20/0تا  15/0
  

  .این دسته بندي را در مورد جوش پذیري نیز میتوان تکرار کرد
  
  

  
 
  

تمایل به ) گروه الف(تحت شرایط حرارتی نامناسب فوالدهاي فریتی
انرژي حرارتی ناشی از جوشکاري . تشکیل دانه هاي درشت نشان میدهند

منجر به رشد دانه بندي میشود که نمیتوان آنرا با پس گرمایش برطرف 
در نتیجه کاربید رسوب میکند و در مرز دانه هاي فریت باعث .نمود

  .مقاومت به ضربه فلؤ جوش میشودیئی شکنندگی و کاهش ش
درصد  19ه با براي غلبه بر این حالت باید از الکترود آستنیتی تثبیت شد

فلز جوشی که بدین ترتیب حاصل .درصد نیکل استفاده نمود 9کرم و 
  .میشود داراي خاصیت آستنیتی و مقاومت به ضربه باال است

فلز جوشی که بدین طریق حاصل میشود از نظر مقاومت به خوردگی 
مطابق فولددهاي ضدزنگ فریتی میباشد اما از نظر ظاهر با فلز مبنا 

  .ردتفاوت رنگ دا
 18مثال ( در صورتیکه اجبار در یکرنگی باشد باید از فیلر متال مشابه

در مقادیر جزیی نقش موثر Ti.استفاده شود)Tiدرصد کرم به همراه کمی 
  .در ریز دانه کردن فلز جوش دارد

بعلت رابطه گریز ناپذیر بین رشد دانه ها با از دست رفتن استحکام ضربه 
هاي حرارتی ناشی از عملیات جوشکاري  اي چاره اي جز کاستن از تنش

وجود ندارد و براي نیل به این منظور تمهیداتی نظیر الکترود با قطر کم و 
درجه سانتیگراد  300تا 200سرعت جوشکاري بیشتر و پیش گرمایش 

  .باید به کار رود
درجه سانتیگراد خاصیت استحکام به  800تا  700پس گرمایش در حدود 
  .هبود میدهدضربه فلز جوش را ب
به مدت کم نیز باعث تجمع کاربید )Annealing(همچنین آنیلینگ

شده و تا حدي شکنندگی فلز جوش را جبران میکند و همینطور به تنش 
ولی هرگز باعث رفع کامل درشت دانگی . گیري نیز کمک میکند

HAZنمیشود.  
 اقدامات مشابهی حین جوشکاري فوالدهاي نیمه فریتی و کوئنچ تمر شده

میدانیم که سرد . نیز ضروري است) دسته ب (درصد کربن  14تا  12با 
کردن سریع باعث تشکیل فاز شکننده مارتنزیتی میشود لذا ضرورت دارد 

  .که درجه حرارت قطعه حین انجام جوش باال نگهداشته شود
درجه حرارت بین .درجه پیش گرم میشود 350تا  300قطعه کار ابتدا 

درجه مناسب است و از این کمتر نباید  )Inter pass 300(پاسی
درجه پس گرم  760تا  700ضمنا قطعه کار باید بالفاصله در دماي .شود
این سیکل حرارتی در مجموع باعث ایجاد فلز جوشی با ساختار .شود

یکنواخت و چقرمه در کل طول درز جوش مسشود و خطر شکنندگی و 
  .رشد دانه ها را تا حدود زیادي مرتفع میکند
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معموال قابل جوش نیستند و   )دسته ج(فوالدهاي کرم دار مارتنزیتی 
صرفا به منظور تعمیر و اصالح عیوب جوشکاري بر روي آنها انجام 

درصد کرم  14تا  12براي جوشکاري فوالدهاي کرم دار با . میپذیرد
این نوع فوالد .درصد تجاوز کند25/0مقدار کربن در فیلر متال نباید از 

  .در هوا سخت میشود
از اینرو هیچ اقدام پیشگیرانه موثري به منظور غلبه بر سخت شده 

HAZاما با اعمال پیش گرم زیاد که با پس گرم بالفاصله .وجود ندارد
سختی  قطعه همراه باشد میتوان تاحدودي مشکل را برطرف کرد و

 800تا  750دماي پس گرم .نامطلوب را در حد پایینی نگاه داشت
توصیه میشود و کمتر از این دما ممکن است باعث تاثسر منفی در 

   .مقاومت به خوردگی شود
درجه ممکن است باعث رسوب  650تا  650آنیلینگ در حرارتی بین

  . کاربید و بروز خوردگی بین دانه اي شود
  
  م به خوردگیفوالدهاي مقاو -٢

نیکل دار عموما داراي -فوالدهاي آستنیتی مقاوم به خوردگی کرم
اما خصوصیاتی چند ). جوش پذیرند(خواش جوشکاري مطلوبی هستند
  .از این فلزات باید مدنظر قرار گیرد

  
  .ضریب هدایت حرارتی کم-الف
  
  .ضریب انبساط حرارتی زیاد -ب
  
تاثیر مهم و تعیین کننده  سرشت انجماد اولیه این نوع فوالدها که-ج

وجود مقدار مشخصی از .اي بر مکانیزم وقوع ترگ گرم در آنها دارد
  .فریت در فلز جوش بیانگر مقاومت ـن به ترك گرم است

دوالنگ امکان تعیین ریز ساختار بر اساس -به کمک نمودار شفلر
  .ترکیبات فلز جوش ممکن است

  
مقدار تقریبی دوالنگ کمکی عملی در تعیین -نمودار شفلر

و سرشت ریز ساختار تشکیل شده حین جوشکاري )فریت دلتا(فریت
عالوه بر این برآوردي .فوالدهاي آلیازي غیر همجنس اراوه میدهد

کلی از تاثیرات مقادیر کم فریت بر مقاومت به ترك گرم فلز جوش 
تجربه ثابت کرده که روشهاي متفاوت تعیین .آستنیتی را مقدور میسازد

یت عمال مساله ساز است و طبق توافق جهانی به جاي درصد فر
  .درصد فریت تعداد فریت را مبنا و ماخذ محاسبات قرار میدهند 

  
  
  
 
  

نمودار شفلر آنچنان برداشت دوستانیکه احتماال از مطالب مربوط به 
منسجم و دقیقی نداشتند کامال حق دارند و پیشنهاد میکنم به کتب و 

و فرصت بهتر . منابع معتبر براي فهم بهتر مطلب مراجعه کنند
  .پرداختن به این مطالب مهم فعال در توان بنده نیست

  
  فوالدهاي مقاوم به حرارت - 3
  

یا  Cr(پرلیتی از نوع -فریتیفوالدهاي فریتی یا فوالدهاي -الف
Cr-Si  وCr-Si-Al (آستنیتی- و فولدهاي فریتی  

  
  Cr-Ni-Siفوالدهاي مقاوم به حرارت از نوع آستنیتی از نوع -ب
  

در حالیکه در جوشکاري قطعات فوالدي از نوع آستنیتی با الکترودها 
ي همجنس آن پیشگرم قطعه ضرورتی ندارد فوالدهاي مقاوم به 

درجه پیش گرم  300تا  100فریتی کرم دار را معموال  حرارت از نوع
علت اینکار هم غلبه بر .درجه هم پس گرم و آنیل میکنند 750و در 

  . است HAZدرشت دانگی و تمایل به ترد شدن 
  

آستنیت را باید در حالت گرم _قطعات ریختگی از جنش فریت
  .درجه جوش داد و اجازه داد که به تدریج سرد گردد 800تا700

پرلیتی با الکترودهاي هم -جوشکاري فوالدهاي فریتی و فریتی
جنس قطعه کار کاهش در استحکام ضربه ضربه اي فلز جوش را 
نشان میدهد لذا پیشنهاد میشود این نوع فوالدها را باالکترودهاي 

  .آستنیتی مقاوم به حرارت جوش داد
جوش  در این حالت نیز باید توجه داشت که مقاومت به حرارت فلز

آستنیتی در محیط احتراق با گازهاي اکسید کننده با هوا تقویت 
میشود و طبیعتا این مقاومت به حرارت در محیط گازهاي احیا کننده 
به مقدار زیادي کاهش می یابد براي غلبه بر محیط احتراق با مقدار 

  .زیاد گاز گوگرد استفاده از الکترودهایی با کرم زیاد توصیه میگردد
  

  برگرفته از سایت هاي فنی                                           
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چرا آي کیو ایرانیان به کجا میرویم؟  - 3مقاله 

  روبه نزول است؟
  دکتر شهرام یزدانی                                                            

  

ها، سبب تعجب بسیاري  براي ایرانی 84اعالم میانگین ضریب هوشی 
اي با انکار این آمار درصدد اعتراض به آن  عده. از نخبگان ایران گردید

تعجبی نداشت، زیرا  گونه جاي اند، اما براي اینجانب، این آمار هیچ برآمده
هفتاد و نه در سخنرانی در سازمان مدیریت و    این موضوع را در سال

در . پیش بینی کرده بودم "ترقیق هوشی"ریزي تحت عنوان نظریه  برنامه
این مقاله به اختصار علل افت میانگین ضریب هوشی در کشور را بررسی 

د تلخ خواهیم خواهیم کرد و سپس به راهکارهاي مقابله با این رخدا
  .پرداخت

  ضریب هوشی چیست و اهمیت آن در چیست؟
  

ضریب هوشی یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی 
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، . آید ضربدر صد به دست می
شود ولی در بعضی مواقع در بعضی افراد سن عقلی  ضریب هوشی صد می

 .هوشی بیشتر از سایر افراد دارد شود که این فرد بیشتر می
هاي زیادي وجود دارد و معموال  براي به دست آوردن سن عقلی راه

هاي مختلفی  کنند که جنبه هاي خاصی استفاده می کارشناسان از تست
ها،  مدت، استفاده فرد از واژه مانند تشخیص الگوها، قدرت حافظه کوتاه 
العات عمومی، محاسبات سرعت محاسبه فرد، درك روابط یا جبر، اط

 .کند و امال را ارزیابی می ریاضیات، درك فضایی، منطق
به این ترتیب دستیابی به میانگین ضریب هوشی باالتر یکی از ابزار 

زمان یکی از دستاوردهاي مهم توسعه محسوب   توسعه و به طور هم
 .گردد می

  ضریب هوشی اقوام و ملل

ریب هوشی در کشورهاي مختلف مطالعات فراوانی روي تفاوت متوسط ض
 .صورت گرفته است

این عدد . است 100میانگین ضریب هوشی در آمریکا و انگلستان حدود 
و براي  105اي، هنگ کنگی و تایوانی  براي شهروندان ژاپنی، چینی، کره

 و براي کشورهاي  90و  78ترکیه، کشورهاي خاورمیانه و جنوب آسیا بین 

در این میان کشور ما . است 75تا  65آفریقایی پایین تر از صحراي آفریقا بین 
کشور جهان دارا  185بین را  97رتبه  84ایران با ضریب هوشی متوسط 

 .باشد می
اما هنگامی که با تفاوت میانگین ضریب هوشی میان دو کشور یا دو نژاد 

شویم قایل شدن به تفاوت ژنتیکی، به نوعی به معناي وجود نژاد  مواجه می
  .است) ژن برتر(برتر 
 

جداي از عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی متعددي روي ضریب هوشی تاثیر 
ها و  اي به خصوص در دوران کودکی، استرس ضعیت تغذیهو گذارد می

تروماهاي روانی، فقر عاطفی و ارتباطی و کمیت و کیفیت تحصیالت همگی 
  .گذارند بر ضریب هوشی تاثیر می

  
  مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی

بدیهی است . گذارد مهاجرت انتخابی نخبگان اثري مخرب بر توسعه ملل می
اي  جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان هر جامعه که بار توسعه و پیشرفت

اي باشد که نخبگان در گذر  حال وقتی در یک جامعه شرایط به گونه. است
کند،  کنند، نه تنها خروج آنها مستقیماً جامعه را متاثر می زمان آن را ترك می

هاي  کند و در نسل بلکه در دراز مدت، ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر می
با اختالل مواجه » هاي آینده نسل«، روند انتقال ضرایب باالي هوشی به آتی
 .شود می

این امر در مورد کشور اسکاتلند طی بیش از نیم قرن به دقت مطالعه شده 
از اوایل قرن بیستم، هر ساله تعداد زیادي از افراد تحصیل کرده . است

اجرت ساالنه درصد متوسط مه. کنند اسکاتلندي به انگلستان مهاجرت می
درصد و ضریب  17.2تحصیل کردگان دانشگاهی از اسکاتلند به انگلستان 

  .باشد می 108.1هوشی متوسط این مهاجران 
ها به طور  این موضوع سبب شده است که میانگین ضریب هوشی اسکاتلندي

متوسط در هر نسل یک امتیاز نسبت به نسل قبل کاهش پیدا کند و 
با میانگین (ترین ملت اروپایی  هوش قرن بیستم به کمها در اواسط  اسکاتلندي

 .تبدیل شدند) 97ضریب هوشی 
 

درصد،  15بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران با ضریب مهاجرت 
باشد و  کشور توسعه نیافته و در حال توسعه دارا می 61رتبه اول را در میان 

سه واحد از ضریب هوشی توان تخمین زد که در طی سه دهه اخیر حداقل  می
 .ها صرفا به سبب مهاجرت کاهش پیدا کرده است متوسط ایرانی
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شود،  مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش میانگین ضریب هوشی ملل نمی

با نگاهی به فهرست اسامی . سازد بلکه این کشورها را از نوابغ تهی می
، پاسکال )210(، گوته)220ضریب هوشی(افرادي مانند لئوناردو داوینچی 

گالیله ، )185(، دکارت )190(، ولتر )190(، الپالس )190(، نیوتن )195(
، )160(، بیل گیتس )165(، موزارت )165(، داروین )175(، کانت )185(

یابیم که توسعه دانش  سادگی درمی به ) 160(و اینشتین) 160(کوپرنیک 
نوابغ همان . باشد بشر در طول تاریخ بیش از هر چیز مرهون افراد نابغه می

دارا ترین مشکالت یک کشور را  کسانی هستند که توان حل پیچیده
هاي بحرانی بر عهده  باشند و مسوولیت راهبري کشور را در وضعیت می
  .دارند

 
توان عبارت معروف  تاثیر نوابغ روي توسعه جوامع به حدي است که می

ملتی که نوابغ را در «را با جمله » ملتی که قهرمان ندارد، هیچ چیز ندارد«
  .زین کردجایگ» راس مدیریت خود ندارد، به هیچ جا نخواهد رسید

  کنترل موالید و ضریب هوشی
  

هاي متعدد ارتباط بین هوش و تحصیالت و همچنین ارتباط میان  بررسی
. هاي کنترل موالید را به اثبات رسانده است تحصیالت و تبعیت از سیاست

و ضریب هوشی 115درصد، پرهوش جامعه حدود  20ضریب هوشی متوسط 
اگر فرض . باشد درصد می 85هوش جامعه حدود  درصد، کم 20متوسط 

درصد بیش از  30هوش جامعه تنها  زاد و ولد در گروه کم کنیم که میزان
درصد کمتر  30میانگین جامعه و میزان زاد و ولد در گروه پر هوش جامعه 

محاسبه زیر به از میانگین جامعه باشد، میانگین ضریب هوشی نسل دوم از 
  :آید دست می

0.2×1.3×85) + (0.6x1x100) + (0.2×0.7×115) = 98.8(  

  

  
تواند آمار توصیفی ارایه شده از سوي نهادهاي  تحلیل فوق به خوبی می

المللی را توجیه نماید، اما اصالح این وضعیت نیازمند اتخاذ رویکردي  بین
هاي علمی براي  اتخاذ تمهیدات و سیاست. جانبه است اي و همه مداخله

عوامل  فقرزدایی و مقابله با شکاف رو به فزونی طبقاتی، توجه به مدیریت
خطرزاي سالمت و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، حمایت و مدیریت 
علمی نخبگان و تالش براي متوقف و معکوس نمودن سیر مهاجرت 

هاي کنترل جمعیت تنها بخشی از رژیم  نخبگان و بازنگري علمی سیاست
به این  .دهد درمانی ملتی است که به تدریج هوش خود را از دست می 

امتیاز  1.2ان انتظار داشت که میانگین ضریب هوشی هر نسل تو میترتیب 
  .از میانگین ضریب هوشی نسل قبل کمتر شود
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: براي سال نو   

. باید باز زندگی کنم تا باز فکر کنم. من هنوز زنده ام و هنوز فکر می کنم
امروز هر کس آزادانه .فکر می کنم پس هستم. هستم، پس فکر می کنم

من هم می خواهم از . آرزو و محبوب ترین اندیشه خود را بیان می کند
لب به آنچه امروز آرزو کرده ام و از اولین اندیشه اي که امسال از صمیم ق

می خواهم اندیشه اي را بیان کنم که می تواند . آن معتقدم سخن بگویم
این اندیشه آن است که باید بیش از پیش . شیرینی تمام زندگیم باشد

بیاموزم که زیبایی در ضرورت است و ضرورت چیزها عین زیبایی ذاتی 
بدینسان من در شمار کسانی خواهم بود که چیزها را زیبا می . آنهاست
از این . از این پس عشق من عبارت خواهد بود از عشق به سرنوشت. سازند

  . پس فقط می خواهم به زندگی آري گویم

حکمت شادان                                                                                                  –نیچه                                                  

 

، حاشیه اي بر مقاله بحران در شرکتها مندرج  یادداشت یک خواننده
توضیحی براي سرعت عمل در تصمیم گیري و  - 25در خبرنامه شماره 

  .موضوع زیر نیز بیانگر این امر میباشد. اقدام براي فرار از بحران 

ناگهان شیري در مقابل آنها ظاهر .روزي دو نفر در جنگل قدم می زدند
یکی از آنها سریع کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و .شد

دیگري گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر . پوشید
. قرار نیست از شیر سریعتر بدوم:  مرد اول به دومی گفت. بدود سریعتر

 و این گونه شد که شاخه اي از مدیریت بنام...کافی است از تو سریعتر بدوم

  ! شکل گرفت مدیریت بحران

                                                                                                

   : زمان

نخست بیان می کند که زمان قسمتی . دو دیدگاه در تعریف زمان وجود دارد
بعدي است که اتفاقات پشت سرهم در آن رخ . از ساختار اساسی جهان است

این . این دیدگاه بیان می کند که زمان قابل اندازه گیري است. می دهد 
این رو  یک نوع نگاه واقع گرایانه است که ایزاك نیوتن بیان می کند و از

در مقابل، دیدگاه دیگري . گاهی هم بنام زمان نیوتونی شناخته می شود
همراه ( وجود دارد که می گوید زمان قسمتی از ساختار ذهنی انسان است

هم . آن چنان که ما در ذهن خود رشته رویدادها را دنبال می کنیم...) فضا و
بیل ثانیه و دقیقه چنین در ذهن خود براي طول آن اتفاقات کمیت هایی از ق

  . تعریف می کنیم

تعریف دوم به هیچ هویت مستقلی براي زمان اشاره نمی کند که اتفاقات در 
این دیدگاه حاصل کار گوتفرید الیپنیفس و امانوئل کانت . آن روي دهد

است که زمان را قابل اندازه گیري نمی داند و می گوید تمام اندازه ها در 
در فیزیک، فضا و زمان کمیت هاي بنیادي . هدسیستم ذهنی بشر رخ می د

بشمار می آیند و امکان بیان تعریفی دقیق براي آنها در قالب دیگر کمیت 
به این خاطر که بقیه کمیت ها چون سرعت، نیرو و انرژي همگی . ها نیست

  . به وسیله این دو کمیت تعریف می شوند

 

  : ذهن متحیر

. شم بر شگفتی ام افزوده می شوداز دو چیز درحیرتم و هر چه می اندی
اخالقی که در دل  موازین  آسمان پر ستاره اي که باالي سر ماست و

 . ماست

  امانوئل کانت                                                   

  

  

 
 گذر و نظر
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  اي آشناي من  
  برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد
  تا پر کنیم جام تهی از شراب را 

  وز خوشه هاي روشن انگورهاي سبز
  درخم بیفشریم می آفتاب را 

  
  برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد

  تا چون شکوفه هاي پرافشان سیب ها 
  گل برگ لب به بوسه خورشید واکنیم 

  وآنکه چو باد صبح 
  در عطر بوته هاي بهاري شنا کنیم 

  
  برخیز و بازگرد

  طر صبحگاهی نارنج هاي سرخ با ع
  از دور، از دهانه دهلیز تاك ها 

  چون بادخوش ، غبار برانگیز و بازگرد
  

  یک صبح خنده رو
  وقتی که با بهار گل افشان فرا رسی 

  در بازکن، به کلبه خاموش من بیا 
  بگذار تا نسیم که در جستجوي تست 
                                                                                              از هرکه در ره است بپرسد نشانه هات

  بگذار تا به خنده فرود آید آفتاب 
  برصبح شانه هات 

  
  اي آشناي من 

  برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد
  تا چون به شوق دیدن من باز پرزنند
  بر شاخه لبان تو مرغان بوسه ها
  تا با نشاط خویش مرا آشنا کنی 
  تا با امید خویش مرا آشتی دهی

  
  نادر نادر پور                                         

  
  

  
  

 

 

 

  با بهار 
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تعرفه آگهی در خبرنامه انجمن به . سازمان ها، شرکتها و افراد در صورت تمایل می توانند از خبرنامه انجمن براي تبلیغ استفاده کنند 
  :  شرح زیر است

 

 جدول تخفيف آگهي  جدول تعرفه آگهي

درصد 10 سه ماه متوالی   مبلغ  ابعاد  

ماه متوالی 4   هزار ریال Cm18*24(  500(تمام صفحه  درصد 15   

ماه متوالی 6   هزار ریال Cm18*12(  350(صفحه  2/1 درصد 20   

 

  
  .تخفیف برخوردار خواهند بود% 10شرکتهاي عضو انجمن از 

  
  . تماس حاصل نمائید 66911166جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن صنفی به شماره تلفن 

 

  تعرفه آگهی در خبرنامه الکترونیکی انجمن
                                                                                           

 
  

  

  

  

  

  


