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عاملی که زندگی ما را غم انگیز می سازد پیرری و پایران 

 لذت ها نیست ، بلکه قطع امید است...

 ویلیام شکسپیر

 شاعر انگلیسی

 ـهشنـــاسنـــامــ  

 و مدیر مسئول: روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا  صاحب امتیاز

 سر دبیران : سرکار خانم نسرین صالحی پور  و جناب آقای علی احمدی 

 یوسف حسن پورآقای  :همکار این شماره 

 



 

 1395  آذر /هشتم  ماره ش -ارگاه اهواز ک -ماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا

          4 
 

  
 )ادامه( عیوب جوشکاری

  

 Join misagnmentهمراستا نبودن اتصال جوش 

که به هم جوش اتی راین مشکل معموال همراستا و همسطح نبودن قطع

شکل معمول در آماده رشوند. عدم همراستایی یک میرشوند نامیده ممی

شود که صفحات ریشه و سازی روشهای لب به لب است و هنگامی ایجاد می

ل درست خود برای جوشکاری قرار رصفحات اتصال از فلز پایه در مح

 اند.نگرفته

  علت

 . مونتاژ نادرست قطعاتی که باید جوش شوند.1

 

ست زدن ناکافی که موجب حرکت رشکند یا بال جوشهای ناکافی که میر. خ2

 شود.می

 

  نتیجه

ه موجب ایجاد ره ریشرهمراستا بودن جدی است، زیرا نقص در ذوب لب

ی موجب شکست خستگی ررویس دهرشود در سش میرق تمرکز تنرمناط

 شود.زود رس اتصال می

 L.O.P Lack of pentertationنفوذ ناقص 
  عدم نفوذ کامل فلز جوش به ریشه اتصال

  علت

  . آمپر بسیار پائین1

  . فاصله ریشه ناکافی2

  . استفاده از الکترود با قطر باال3

  . سرعت حرکت زیاد4

  نتیجه

اد خستگی تبدیل رد ایجرد و به مستعرکنرعت جوش را ضعیف میرس

 شود.می

 Weld crackingترک جوش 

اتصال ممکن است در جوش یا مناطقی که تحت تأثیر انواع مختلفی از عدم 

گیرند، رخ دهد. جوشها ممکن است دارای تخلخل ، آخالهای حرارت قرار می

ل و آخالهای سرباره شاید در جوش تا رلخرسرباره یا انواع ترکها باشند. تخ

باشند. وجود بول باشد اما ترکها در جوش هرگز قابل قبول نمیرل قرحدی قاب

ا رتمرباشد که حجوش یا در مجاورت جوش نشانگر این مسئله میترک در 

 مشکلی در حین کار وجود داشته است.

بررسی دقیق ترکها ، تعیین علت اجاد آنها و نیز راههای جلوگیری از آنها را  

سازد. در ابتدا ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم برای ما امکان پذیر می

ای است اوت قائل شویم. منظور ما از ترک ، پدیدهکه بین ترک و شکست تف

که در اثر عواملی مانند انجماد ، سرد شدن و تنشهای داخلی که به علت 

 باشند که در گردد. ترکهای گرم ، ترکهایی میباشد ایجاد میانقباض جوش می

دهند و معموال به انجماد ربط دارند.ترکهای سرد ترکهایی دماهای باال رخ می

هستند که بعد از اینکه جوش به دمای اطاق رسید، رخ دهد و ممکن است 

رابط داشته باشد. بیشتر ترکها در اثر تنشهای فیزیکی  HAZحتی به 

انقباض که معموال با کشیدن یا تغییر شکل جسم همراهی باشد در هنگام 

شوند، اگر انقباض محدود شود، این دهد، ایجاد میسرد شدن جوش رخ می

آورند که این تنشهای فیزیکی کرنشی ، تنش داخلی پسماند را بوجود می

شوند. در واقع دو نیروی مخالف وجود منجر به ایجاد ترک میتنهای پسماند 

 دارد:

 شود.تنشی که بوسیله انقباض ایجاد می .1

  . استحکام و سختی فلز پایه2

تنشهای ناشی از انقباض با افزایش حجم فلزی که تحت انقباض قرار گرفته 

زیاد یابد. جوشهایی در ابعاد بزرگ و فرآیندهایی با نفوذ است، افزایش می

دهند. تنشهایی که در اثر کرنشهای کرنشهای انقباضی را افزایش می

شود با افزایش استحکام فلز پر کننده و فلز پایه افزایش انقباضی ایجاد می

یابد. همچنین وقتی که استحکام تسلیم افزایش باید تنش پسماند نیز می

 افزایش می یابد.

  . ضرورت جوشکاری1

  . پیشگرم2

  ن پالسی. دمای بی3

  . عملیات حرارتی پس از جوش4

  . طراحی اتصال5

  . روشهای جوشکاری6

  . مواد پر کننده7
  ترک به صورت خط مرکزی

ترک به صورت خط مرکزی در مرکز یک پاس جوش معین قرار دارد. اگر 

انتهایی کپاس جوش داشته باشیم و اینپالیدرمرکز اتصال باشد آنگاه این 

مرکزاتصال نیز رار خواهد داشت. در مورد پاس های چند ترکمرکزی در 

تای که چندین پاس در هر الیه وجود دارد ترک مرکزی از نظر هندسیب 

ممکن است در مرکز اتصال قرار نداشته باشد. ار چه اغلب دیده می شود 

که در مرکزاتصال قرار دارد. علت ترک مرکزی یکی از سه پدیده زیر می 

 باشد:
 ناشی از جدایش و تفکیک باشد. که ترکی. 1

 باشد.. ترکی که مربوط به شکل گرده جوش می2

 باشد.. ترکی که مربوط به تغییرات سطحی می3
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کنند و تمام سه پدیده فوق خودشان را در قالب یک نوع آشکار میمتأسفانه 

انرد ها نشران دادهباشد. عالوه بر این ، تجربهتشخیص دادن ترک مشکل می

پدیده فوق با یکدیگر برهمکنش داده و در ایجاد ترک  3یا حتی  2که اغلب 

مرا  مؤثرند. در واقع درک مکانیسم اصلی هر یک از انواع ترکهای مرکزی به

 کنند تا به دنبال راه حلی برای از بین بردن ترک باشیم.کمک می

 

 ترک مرکزی ناشی از جدایش

 

دهد که ترکیباتی با نقطه ذوب پایین نظیرر فسرفر ، این ترکها وقتی رخ می

روی ، مس و گوگرد در نقاط خاصی در حین فرآینرد سررد شردن جردایش 

نقطه ذوب پایین در فلز مذاب بره  یابند. در حین فرآیند انجماد ، ترکیباتی با

شود چون آنها تا آخرین ترکیباتی هستند که نواحی مرکزی اتصال رانده می

کنند و جوش در این نواحی تمایل به تفکیک و جردایش شروع به انجماد می

توان از الکترودهایی با مقادیر باالی منگنز استفاده یابد. در جوشکاری میمی

سولفید آهن با نقطه ذوب پایین غلبه کنریم. متأسرفانه تا بتوانیم بر تشکیل 

 ر فرار دیگری بجز گوگرد بکار رودتواند برای مواد غیاین مفهوم نمی

 
 ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش

  
 نوع دوم ترک مرکزی

  
باشد، این ترک در فرآیندهایی ترک ایجاد شده در اثر شکل پالس جوش می

تحرت  FCAW , SAWباشرند نظیرر فرآینرد که همراه با نفوذ عمیق می

شود. وقتی که یرک پرالس جوشرکاری دارای عمرق دیده می CO2محافظ 

بیشتری نسبت به هضم آن جوش )در نمای سطح مقطع( باشرد. بررای رفرع 

لسهای جوش باید دارای عرضی حداقل برابر با عمق باشرد. این نوع ترک ، پا

 1بره  14/1بره  1شود که نسبت پهنای جوش به عمق آن برابر برا توصیه می

باشد تا این نوع ترک رفع شود. اگر از پالسهای چندتایی استفاده شرود هرر 

پاس دارای پهنای نبت به عمق آن باشد، یک جروش فاقرد تررک خرواهیم 

یک ترک مرکزی بخار شکل پاس تحت بررسی است، تنهرا داشت. وقتی که 

راه حل این است که نسبت پهنای جوش به عمرق آنررا تغییرر دهریم. ایرن 

موضوع شاید در برگیرنده آن باشد که تغییری در طراحری اتصرالها داشرته 

باشد شاید مفید باشد کره باشیم. از آنجایی که عمق جوش تابعی از نفوذ می

تروانیم از آمپرهرای پرایینتر و ش دهیم بدین منظرور میمقدار نفوذ را کاه

الکترودهایی با قطرهای باالتر اسرتفاده کنریم. راهکارهرای فروق دانسریته 

 کند.دهد و مقدار نفوذ را محدود میجریان را کاهش می

 

 ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش

  
باشد تغییر شرایط ایجاد ترک مرکزی میآخرین مکانیسمی که سبب 

شود تنشهای باشد. وقتی جوشهایی با سطح مقعر ایجاد میسطحی می

شود که سطح جوش کشیده شود. ناشی از انقباضهای داخلی موجب می

برعکس وقتی که سطح جوش محدب باشد نیروی ناشی از انقباضهای 

جوش مقعر ، شود. سطح شود که سطح جوش فشرده میدرونی موجب می

باشد. کمی کاهش در ولتاژ قوس اغلب ناشی از ولتاژهای باالی قوس می

شود که گرده جوش به حالت محدب تغییر شکل دهد و تمایل به موجب می

ترک حذف گردد. سرعتهای حرکت باال نیز ممکن است به این موضوع کمک 

را کند و کاهش در سرعت حرکت جوشکاری ، مقدار پراکندگی توسط جوش 

دهد. دهد و سطح جوش به صورت محدب تغییر حالت میافزایش می

شود. جوشکاری در حالت قائم سر پایین باعث ایجاد این نوع ترک می

تواند از بروز این نوع ترک جلوگیری جوشکاری در حالت قائم رو به باال می

 نماید.

 ترک منطقه متأثر از جوش
  

 (HAZترک منطقه متاثر از جوش )
  

دهد مشخص بوسیله جدایشی که بالفاصله مجاور گرده جوش رخ می

باشد با این شود، اگر چه این نوع ترک مربوط به فرآیند جوشکاری میمی

دهد نه درخود جوش. این ترک به حال ترکی است که در روی پایه رخ می

شود. ای یا ترک تأخیری نیز نامیده مینام تک مجاور جوش ، ترک گوشه

انجماد یافته است رخ  fْ 400ترک بعد از اینکه فوالد در دمای  چون این

شود و چون با هیدروژن نیز همراه دهد ترک انجمادی نیز نامیده میمی

 HAZشود. برای اینکه ترک باشد ترک همراه با هیدروژن نیز نامیده میمی

  رخ دهد سه شرط باید بطور همزمان برقرار باشد:

 

 یدروژن وجود داشته باشد.. باید مقدار کافی ه1

 

 . جوش باید به حد کافی نفوذ پذیر باشد.2

 

 . باید به حد کافی تنشهای داخلی یا پسماند وجود داشته باشد.3

 

شود که این نوع ترک از بین حذف یکی از سه شرط فوق معموال باعث می

برود. در جوشکاری ، یک راه برای حذف این نوع ترک این است که دو یا 

متغیر )مقدار جوش نفوذ پذیر جوش( را محدود کنیم. هیدروژن از منابع سه 

تواند وارد جوش شد. رطوبت و ترکیبات آلی منابع اصلی مختلفی می

تواند در فوالد ، الکترود ، باشند. هیدروژن میهیدروژن در جوش می

 ترکییبات روپوش الکترود و در آتمسفر وجود داشته باشد.
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 گفتگویی کوتاه با :

 یـوسف حسن پور

 سرپرست جوشکاری

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 لطفاً خودتان را معرفی نمائید . 

بنام خدا و با عرض سالم خدمت کلیه همکاران 

می  1358  متولد حسن پوریوسف ه محترم ، بند

صنایع فلزی مدرک فوق دیپلم  1392، در سال  باشم

و در اخذ نمودم  را از دانشگاه اهواز گرایش جوشکاری

 استخدام فوالد پایا در آمدم.به ه           سال  
 

 لطفا در خصوص مجموعه جوشکاری و حوزه کاری 

 یحاتی ارائه بفرمائید.ضتو

وسیع است که در باب آن حوزه کاری جوشکاری بسیار 

و در دسترس   هکتب و مقاالت متعددی به چاپ رسید

 همگان می باشد . 

 بدهنیروهایی که در این واحد فعالیت می کنند نیروهای ز

د و با تجربه ای هستند که هر فرد با توجه به تخصص خو

د فرآیندر زمینه کاری فعالیت می کند. در این واحد از 

 -SMAW-GMAW-GTAW های جوش از قبیل:

وش نیمه ج -ماتیکاتوجوش  –جوشکاری دستی 

شود . جهت  استفاده می MIG MAG-SAWاتوماتیک

 ASME,AWS,ISO,DINمرجع  جوشکاری از استانداردهای

 استفاده می شود.

  قبل از شروع جوشکاری یک پروژه چه مواردی

 الزمه کار می باشد.

ط سشده تو*اطمینان کامل از تحویل دادن قطعه مونتاژ 

 واحد مهندسی به واحد کنترل کیفیت

پروژه و رعایت موارد گفته  WPSو  QCTM*مطالعه 

 شده در خصوص جوشکاری

 LEG*مطالعه و هماهنگی با مهندس پروژه در خصوص 

 جوش و ...

 *انتخاب جوشکار مورد نظر با توجه به پروژه ،حساسیت

 کار و توانایی جوشکار
 

  چه نقشی می پرسنل در خصوص کاهش حوادث

  توانند ایفا کنند ؟

ول هر فردی در مرحله اسوال بسیار خوبی را مطرح کردید. 

باید مسئول ایمنی و حفاظت از جان خود باشد و قابل 

توجه است که هر فردی قبل از شروع به کار موظف است 

نکات ایمنی را رعایت کند . و به نکاتی که در جلسات 

 ایمنی و در حین کار داده میشود دقت نماید. 
 

  اهم فعالیت های مهم و ویژه واحد خود را شرح

 دهید.

از موارد ویژه جوشکاری تیوب شیت های باندل ها و 

جوشکاری تیوب ها و همچنین پاتیل های مذاب که تمامی 

1383

fi 
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و این خط جوش های آن که صد در صد پرتونگاری میشود 

واحد در خصوص جوشکاری استراکچر و تجهیزات صنایع 

 نفت و گاز و پتروشیمی و فوالد فعالیت دارد.

 آیندی مد نظرتان جهت بهبود واحد خود چه فر

 می باشد.

 استفاده از دستگاه های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در

خصوص تیوب های استنلس و کربن و جوشکاری تیوب ها 

ان به شیت های تیوب باندل مانند دستگاه اوربیتال می تو

 استفاده کرد.

 وهمچنین این واحد در نظر دارد از گازهای میکس هلیوم 

استفاده  MIGآرگون جهت جوشکاری استنلس با فرآیند 

  کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ..... و آخرین نکته شما 

 در پایان ضمن تشکر مجدد از شما و همکاران 

در این واحد به خاطر بکار الزم میدانم از کلیه پرسنل 

بردن دقت زیاد و استفاده از مهارت خود در کارشان ، 

و نکته آخر این که همه به این تشکر و قدر دانی نمایم. 

 خواستن توانستن است.نتیجه برسیم که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوش برق جوش آرگون

 CO2جوش 
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 گیری رضایت مشتریچهار عنصر اصلی برای اندازه

ها کاماًل ابتدایی و روشوجود، برخی ازاینگیری رضایت مشتری وجود دارد. بااینهای مختلفی برای اندازهراه

وکار موردنظر کسبوکاری مورداستفاده قرار بگیرند، خواه توانند برای هر نوع کسبمقدماتی هستند و می

 یک شرکت بزرگ باشد یا یک بنگاه تجاری کوچک یا متوسط باشد.

وجود، برخدی گیری رضدایت مشدتری وجدود دارد. بدااینهای مختلفی برای انددازهسایت آی بازاریابی: راهوب

قدرار  وکاری مورداسدتفادهتوانندد بدرای هدر ندوع کسدبها کاماًل ابتدایی و مقدماتی هستند و میروشازاین

وکار موردنظر یدک شدرکت بدزرگ باشدد یدا یدک بنگداه تجداری کوچدک یدا متوسدط باشدد. بگیرند، خواه کسب

های تحلیل داخلی هم مورداسدتفاده هسدتند، ومومدًا بایدد تدا جدای که این معیارها از طریق روشازآنجایی

ما کمدک کنندد. انجدا  ه رضایت مشتری در سازمان شصورت منظم و مرتبط اجرا شوند تا به توسعممکن به

 روز باشدددد.همواره بدددههدددای مشدددتری نشدددود تدددا اطالودددات شدددما نسدددبت بددده نیازایدددن کدددار باوددد  می

 

 ایهای دورهنظرسنجی

 

صدورت مسدتقیم از ای شامل برقراری ارتباط با مشتریان خودتدان و دریاتدت بدازخورد بههای دورهنظرسنجی

ای بدرای اجدرا کدردن وجدود دارندد کده ازجملده ورههای دهای مختلفدی ازنظرسدنجیهاسدت. شدکلخود آن

ای از توانیدد گوندههای ایمیلی و . . . اشداره کدرد. یتدی میهای آنالین، نظرسنجیتوان به نظرسنجیمی

اندد، در صورت یضوری به تروشگاه آمدهصورت مستقیم از مشتریانی که بهنظرسنجی را ترتیب دهید که به

توانیدد ای ایدن اسدت کده شدما میندد. مزیدت اسدتفاده از نظرسدنجی دورهداخل تروشگاه به آن پاسد  ده

صورت مسدتقیم دریاتدت کنیدد و درواقدو متوجده شدوید کده ازنظدر شداخ  رضدایت بازخوردی از مشتریان به

مشتری در چه جایگاهی قرار دارید. والوه بر این، با مقایسه نتدای  یاصدل از نظرسدنجی تعلدی بدا آخدرین 

 توانیددددد شدددداهد ت ییددددری در تمددددایالت مشددددتریان باشددددید.رایتی میبدددده شددددده،نظرسددددنجی کسب

 

 نرخ از دست دادن مشتری

 

گیری میدزان منظور انددازههای اقتصدادی بدهترین بنگاهنرخ از دست مشتریان معیاری است که توسط کوچک

باشدد.  تواندد متصدوررای از دسدت دادن مشدتری میاجراست. البته دالیل مختلفدی بدرضایت مشتری قابل

مشتری ممکن است از کیفیت محصول، تدارکات، خدمات و یا . . . شما راضی نباشد. یتی ممکن است به 

دلیل یک ت ییر کوچک در محصول شما یا معرتی و ورضه یک محصول جدید توسط رقیدب یدا قددیمی شددن 

 خرید از شما را ترک کند.… محصول شما و 

 

روند. آیا به سراغ د ببینید که مشتریان پس از ترک شما به کجا میوالوه بر نرخ از دست مشتریان، شما بای

کنندد. طور کل محصول را ترک کرده و نیاز خود را با یک محصول دیگر رتو میروند یا اینکه بهبرند دیگری می

ای هطور کل سراغ استفاده از دستگاهبه های کامپیوتر رومیزی ممکن استمثال، خریداران دستگاهونوانبه

تاپ بروند. بنابراین در یک مورد خاص ممکن خریداران از برندی به برند دیگر منتقل شوند و در یک کامپیوتر لپ

 ند.طور کل از یک محصول به سراغ محصول دیگری برومورد دیگر ممکن است به

http://www.bartarinha.ir/fa/news/453506/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.bartarinha.ir/fa/news/453506/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.bartarinha.ir/fa/news/453506/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 خریداران معماگونه

 

تواندددد بدددرای هدددر ندددوع خریددددی ایدددن روش می

ایدن مدورد شدما بایدد  مورداستفاده قدرار بگیدرد. در

ی نمایشی یک خریدار ظاهر شوید ونوان نسخهبه

و به سراغ محصول رقیب یا یتی محصول خودتدان 

توانیددد متوجدده خوبی میبرویددد. در ایددن روش بدده

شوید که محصول شما چگونه به مشتری معرتی 

شود یا اینکه یتی محصوالت رقیدب شدما نیدز می

ی و ورضده هدا معرتدچگونه بده مشدتریان خدود آن

هدای موجدود توانید به تفاوتبراین میشود. بنامی

در بین تعامالت مشتریان پی برده و به این نتیجه برسید که آیا مشتری موردنظر تجربه مثبتدی از تعامدل بدا 

ای بدا العدادهها رتتدار تو مثال، باید یتمًا توجه داشته باشید که گارسونونوانشما دریاتت کرده یا خیر. به

تروشی نیز باید یتمًا توجه کنید که تروشنده شما اطالوات های خردهشتریان داشته باشند. در تروشگاهم

رو ارزش در رابطه با هر یک از محصوالت در یال ورضده داشدته باشدد و ازایدن… بسیار کامل و دقیق تنی و 

 بسددددددددددددیار بدددددددددددداال و قابددددددددددددل قبددددددددددددولی را بدددددددددددده مشددددددددددددتری ارا دددددددددددده کننددددددددددددد.

 

 د رقیبزیر نظر گرفتن عملکر

 

هایی است که از طریق آن قادر به نظارت بر وملکرد رقیب هستید که به شما خرید معماگونه یکی از روش

منظور خوبی متوجه شوید چه کسی دارای سطح باالتری از رضایت مشتری اسدت . بدهدهد تا بهاجازه می

رای بدمشدتری، اجدازه دهیدد مثدالی را گیری میزان رضایت درک بهتر زیر نظر داشتن رقبا خودتان و نیز اندازه

رایتی در برابدر هدر شما مطرح کنم. شرکتی را با چندین خط و طدول محصدول تصدور کنیدد. ایدن شدرکت بده

 رقیب مختلف است. 5محصول تولیدی خودش دارای 

  

بدازار بنابراین این شرکت بدون اطالع داشتن از تمامی ابعاد وضعیت رقبا خودش قادر به ادامه یضور خود در 

تواندد مشدتریان نیست. تنها با دانستن اینکه رقبا در یال ارا ه چه چیزی در بازار هسدتند، یدک شدرکت می

ها نسبت هم درواقو ارا ه ارزش بیشتر و بهتر به مشتری و بهتر بودن در همه زمینهخود را یفظ کند و راه آن

ن یک شبکه بازاریدابی قدوی و ر اختیار داشتشود. زیر نظر گرتتن وملکرد رقیب نیازمند دبه رقیب ممکن می

 شدددددددده باشدددددددند.طور مدددددددنظم تهیههدددددددای پدددددددتوهه بانویددددددده اسدددددددت کدددددده بدددددددهنیددددددز داده

ترین کارهایی است که هر شرکت باید در اجرا است مهمچهار گا  تو  توسط هر شرکت با هر ابعادی قابل

د و محصدول خدودش انجدا  نسدبت بده برند های زمانی مختلف جهت کسب اطمینان از رضایت مشدتریبازه

 دهد.

 



 

 1395  آذر /هشتم  ماره ش -ارگاه اهواز ک -ماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا

          10 
 

 درمان سرماخوردگی کودکان

سرماخوردگی درمانی ندارد و درمانهای رایج هیچگونه نقشی 

در بهبوودی سووری بر بییوواری نودارد ز داووویر دارو در جهوو  

 کاهش عالئم آن هیانند دب و یا درد موثر اس ززز

 

 
 دارد ودوب اسو  ماه 3 زیر کودک سن صوردیکه در

 سوه بوایی کودکان در ز شود م اینه پرشک دوسط
 دوب کواهش جهو  اسوبامینونن از دووان موی ماه

 بخوواهیم صوردیکه در نیاز مورد میران کردز اسبفاده
 از کیلوگرم هر ازای به قطره 2 کنیم اسبفاده قطره از

 شودز می دکرار ساع  چهار هر و ( 2 ضربدر کودک وزن ) باشد می کودک وزن
 

 قطع زمان دا دوان می باشدو می ساع  4 هر قطره 20 نیاز مورد اسبامینونن میران کیلوگرم 10 وزن با ک کود یک مثال بطور
 می 2 بر دقسیم وزن دیگر ب بارت اس  کیلوگرم هر ازای به لیبر میلی نیم مصرف میران شرب  مصرف صورت در دادز ادامه دب

 شووودز مووی دکوورار سوواع  چهووار هوور و لیبوور میلووی 5 شوورب  مناسووب میووران کیلوووگرمی 10 کووودک یووک در مووثال کنوویم
 
 اسوبفاده اسوبامینونن از هوم سن این در اس  بهبر چه گر نیود اسبفاده برونن شرب  از دوان می ماه شش از بایدر کودکان در

 و مرغوان آبلوه بوه مبوبال کودکوان در آن مصورف بدنبال هک کبدی شدید آسیب عل  به ولی دارد دب ضد اثرات نیودزآسپرین
 بودنبال کوه ای کشونده اسو زبییاری شوده مینوو  بشودت سوال 18 از کیبور انوراد در آن از اسوبفاده کند می ایااد آنفلونرا

 داردز نوووام ری سوووندرم شوووود موووی یاوووادا انووود نیووووده اسوووبفاده اسوووپرین از کوووه کودکوووانی در سووورماخوردگی
 
 

 یونا در ماواز داروی باشدزدنها می ینو م کودکان در ارندد که وارضیع ل ع هب ینیب گرنبگی و احبقان ضد داروهای مصرف
 اس  بهبر باشدز می موجود ها داروخانه رد بینی اسپری یا و قطره ورتص به که ودهب سدیم( قیق)کلرورر یکن بآ حلولم زمینه

 گوورددز اسووبفاده سوودیم کلوورور سووپریا از سووال یووک از بررگبوور ودکووانک و قطووره از السوو یووک از یبوورک کودکووان در
 

 باز آسانبر و بهبر دنفسی برای بینی راه اد شود می دوصیه ( گیر نن ) وارپ با بینی درشحات ردنک دییر ودار ینا زا سبفادها زا پس
 زموان رد آن از اسوبفاده بوه دوصویه ولوی نیسو  یردواث بی آن درشحات کاهش و بینی ردنک باز رد گرچه زبخورا شودزاسبفاده

   درمانیز های اسبفاده دا دارند دااری جنبه ربیشب دارند وجود ازارب در هک بخوری رددزدسبگاههایگ یین سرماخوردگی
 .میباشد سرنه و رد,گلود بینی آبریرش انندم عالئیی دارای و بوده بیضرر م یوی سرماخوردگی

 
 

 :بینی آبریزش و گرفتگی درمان
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 خوودداری سورماخوده کودکوان در سورنه ضد های دارو داویر از که کند می دوصیه قویا (FDAامریکا) داروی و غذا سازمان
 هیسبامین آنبی سائر و زین هیروکسی هیدرامین دیفن هیانند داروهائی داویر که اس  شده مشخص اخیر های بررسی شودزدر

 سونی گوروه این در نهاا مصرف از جدا س ا یزم و شده کودک ناگهانی مرگ به منار اس  میکن سال دو زیر کودکان در ها
 .گردد خوداری

 
 بوه مبوبال کودکوان بهبودی در اثری دنها نه کودکان سرماخوردگی شرب  و دکسبرومبورنان و نوق داروهای هیانند هائی دارو

 در داروهوا از اینگونوه از اسوبفاده بوودن گردنودزموثر می نیر قلب،دشنج طپش قبیل از عوارضی باعث بلکه ندارد سرماخوردگی
 مصرف ،هیرمان مشابه داروی دو که شود می بیشبر زمانی داروها این عوارض بروز اس ز نشده اثبات سال 2 از بایدر کودکان

 خوود کوودک برای سرماخوردگی و هیدرامین دیفن شرب  از هیرمان والدین از ب ضی که شود می مشاهده مثال طور به گرددز
 اس  ناک خطر بسیار که کنند می هاسبفاد

 
 گرم آب با عسل شرب  دهیه اس ز سال 2 بایی کودکان در سرماخوردگی از ناشی شبانه خفیف سرنه برای دارو بهبرین عسل

 شورب  ای سرنه ضد اثرات شده اناام های بررسی اس زدر مینو  یکسال زیر کودکان در عسل از باشدزاسبفاده موثر دواند می
 شورببهای و ،اکسوپکبوران  هیسبامینها،دکسوبرومبورنان،کدئین آنبوی هیاننود سورنه ضود داروهوای سوائر با مقایسه در عسل

  اس ز بوده بیشبر داروخانه در موجود سرماخوردگی

 
 دوصیه نراوان مای ات مصرف به کودک کردن اجبار بنوشدز کانی اندازه به را مای ات دا کنند دشویق را خود بییار کودک والدین،

 باشدز می سوپ ویا شیر ، م یولی آب مای ات از منظور شودز نیی

 
 را داروئوی حساسوی  اسو  میکون اینکه بر عالوه آن از مورد بی اسبفاده و اس  مینو  بیودیک آنبی داویر سرماخوردگی در

 بیودیکهوا آنبوی گونوه این به مبرمی نیاز کودک آینده، در صوردیکه در گرددز می نیر مقاوم  ایااد به منار باشد داشبه بدنبال
 گوش عفون  به اببال هیانند باشد، شده عارضه دچار سرماخورده کودک که مواردی بودزدر نخواهد موثر آن داویر باشند داشبه

 اس ز یزم پرشک دوسط بیودیک آنبی داویر سینوزی ، و

 
 ، اکیناسوه عصواره مثول اسو زداروهائی نشده اثبات طفالا سرماخوردگی در گیاهی و خانگی اروههاید زا یچیکه بخشی اثر

 سورماخوردگی بهبودی در نیر نهاویبامی سائر بخشی اثر کنون دا زگردد نیی دوصیه کودکان در روی شرب  و C ویبامین داویر
 دزدارن دااری نبهج بربیشب شوند می شناخبه دقویبی شرببهای ب نوان که بازار در موجود ویبامینه شرببهای زاس  نشده اثبات

 
 

 : سرفه درمان

 : عسل شربت تجویز

 : مایعات مصرف

 : بیوتیک آنتی

 :خانگی و گیاهی داروهای
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 ابراهیم زرگان باوی

 داریوش مکوندی مسعود باوی غالمرضا اژدری

رویت هالل سبز میالدتان بر شما، خانواده تان و بر ما مبارک باد

 
 

 فرهاد ممبینی حسین فریسات

 ناصر رنجبر

 یوسف حسن پور

 امین سالمی قاسم حزباوی

 مجتبی نواصر

 بهروز غیبی صادق میاح

 عیل اسکندریااسم احمد رضا سفید

 

 هشمت اهلل ایهاوندی

 

 بابک نظری

 



 

 1395  آذر /هشتم  ماره ش -ارگاه اهواز ک -ماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا

          13 
 

 

 تقدیر و تشکر

 

 

 

 

  

کاران محترم رد واحد   مونتاژ  هم
یاد  هب رسم   را رب آن داشت  بدون چیه چشم داشتی ، ما   تالش شما رد انجام وظایف

، از  باشیم. سالمتی شما و خانواده محترمتان آرزوی ما می باشد قدردان زحمات شما   بود
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 درصدی مببالیان به سرطان دهان اشاره شده که سبک زندگی ناسالم عامل اصلی این رشد آماری اس ز ۶8های مرکر دحقیقات سرطان انگلیس از انرایش در بررسی

 

 یانبه انرایش درصد ۶8 گذشبه سال 20 طی کشور این در دهان سرطان به اببال نرخ انگلیس سرطان دحقیقات مرکر اعالم طبق
 زاس 

 زنودگی سوبک کوه شوده اشاره دهان سرطان به مببالیان درصدی ۶8 انرایش از انگلیس سرطان دحقیقات مرکر هایبررسی در
 اس ز آماری رشد این اصلی عامل ناسالم

  

 100 هور ازای بوه 1۹۹5 دا 1۹۹3 سال در که ایگونه به اس  یانبه انرایش سنین دیامی زنان و مردان در سرطان این هیچنین
 اس ز رسیده نفر 13 به رقم این 2014 دا 2012 هایسال ناصله در اما داشبه وجود دهان سرطان به اببال مورد هش  نفر هرار

  

 سنی گروه این در گذشبه سال 20 در اس ز داشبه رشد درصد ۶۷ دهان سرطان به اببال نرخ سال، 50 از کیبر مردان در هیچنین
 اس ز رسیده نفر ۶40 رقم به اکنون که حالی در داش  وجود دهان سرطان به اببال مورد 340 سال هر

  

 اس ز شده بیشبر درصد ۷1 نیر آن به مببال زنان د داد گذشبه سال 20 طی اس  درشایع مردان در دهان سرطان که حالی در

  

 ۹ دهوان سورطان به اببال مورد 10 هر از اس  کرده اعالم آمار این بودن بای به نسب  هشدار با انگلیس سرطان دحقیقات مرکر
 اس ز بوده ناسالم زندگی سبک دلیل به مورد

  

 انسانی پاپیلوم ویروس و کانی سبری و میوه مصرف عدم الکلی، مواد دخانی، مواد مصرف هیچنین ایندیپندن ، روزنامه گرارش به
 هسبندز سرطان این بروز در مهم عوامل جیله از

 
 

 

سبك زندگی ناسالم شما، باعث افزایش 

شود/ مراقب خورد و خوراك و سرطان می

 تان باشیدورزش
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  ناصر ناصری جناب آقای

  معرفی می گردد. 1395ماه آذر برتر در  نفر به دالیل زیر به عنوان 

 وجدان کاری و کارکرد عالی -

 رعایت نظم و انضباط کارگاهی -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 HSE همکاری با واحد -

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه 

جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتی و ایمنی در محیط کار تقدیم 

 میداریم.

 .از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور برایتان خواستارم

 

 
 مفتن بقالیجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395 ماهآذر برتر در نفر  به دالیل زیر به عنوان 

 وجدان کاری و کارکرد عالی -

 رعایت نظم و انضباط کارگاهی -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 HSE همکاری با واحد -

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه 

جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتی و ایمنی در محیط کار تقدیم 

 اریم.مید

 .از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور برایتان خواستارم

 

 

 

 

 

 

 

 

  بهداد یزدانی جناب آقای
معرفی می  1395ماه  آذردر   هنمون برتر ایمن کار ه دالیل زیر به عنوان نفرب

  گردد.

 رعایت نظم،انضباط و پاکیزه سازی کارگاه-

 VIPکسب نمره قابل قبول در دو دوره متوالی گشت   -

بدین وسییله مراتیب سیپاس خیود را از تیالش و زحمیات ارزشیمند صیادقانه 

جنابعالی در زمینه پیشبرد اهیداف بهداشیتی و ایمنیی در محییط کیار تقیدیم 

 میداریم.

 .از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور برایتان خواستارم

 

 

 

 
 رضا فیضی و اسماعیل اسکندری ان جناب آقای

  معرفی می گردد. 1395ماه  آذردر  کیفی کار نمونه به دالیل زیر به عنوان 

 باال بودن کیفیت کار انجام شده -

 انضباط کارگاهیرعایت نظم و  -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 کنترل کیفیت همکاری با واحد -

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی 

 در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتی و ایمنی در محیط کار تقدیم میداریم.

 .رایتان خواستارماز درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور ب
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     دوربیـن تـالش
تان را پاس می داریم. تالش شما شاید از لنز دوربین ماهنامه ما دور بماند اما قطعاً کسی از آن باال تالش شما را خواهد دید الشت

فرصتی در محل کار شما حضور یابیم و تصویر و به شما خواهد بالید. دست مریزاد.... دوستان سعی می کنیم گاه گاهی در هر 

 تالش شما  را از دریچه لنز دوربین ماهنامه جاودانه سازیم. در این شماره همکاران زیر میهمان لنز دوربین تالش شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی طاهری

 سامان بهمنی

 سیامک تاج الدینی

 هادی کیائی فر

 کاظم فضلی
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