






4

طــی مصاحبــه ای بــا دکتــر رضــا باقــری، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
صنعتــی شــریف و از بانیــان تاســیس شــرکت پارســا پلیمــر شــریف، بــر 

ایــن نکتــه تاکیــد شــد کــه:
ــم و  ــه در عل ــی ک ــرات و تحوالت ــرعت تغیی ــه س ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــه  ــد، ب ــاد می گیری ــوژی وجــود دارد، شــما هــر چیــزی را کــه ی تکنول

ــذرد. ــرف آن می گ ــخ مص ــرعت تاری س
در قدیــم تکنولــوژی هــا دوام زیــادی داشــتند ولــی امــروزه شــاهد آن 

ــار گذاشــته می شــوند.  ــی ســریع کن ــا خیل ــه تکنولوژی ه هســتیم ک
ــع  ــرف مجام ــته از ط ــال گذش ــر، در 15-10 س ــای اخی ــال ه در س
بین المللــی مثــل یونســکو، شــعاری بــرای قــرن 21 مطــرح شــد تحــت 
عنــوان »life time learning« یــا بــه عبارتــی »یادگیــری در تمــام 

طــول عمــر«.
ــاد می گیریــم خیلــی زود تاریــخ مصــرف آن  ــذا آنچــه در دانشــگاه ی ل
ــم حرکــت  ــدون معل ــه ســمت یادگیــری ب می گــذرد. پــس بایســتی ب
کنیــم، تــا در دنیــای امــروزی، از قطــار علــم و تکنولــوژی عقــب نمانیم.

سید صادق اقتصادی

سر مقاله





پیشینه برگزاری:
ــه  ــود ک ــال 2002  ب ــن درس ــابقات ژاپ ــی، در مس ــزش اصل انگی
ــد و  ــنا می کنن ــت آش ــن صنع ــا ای ــوزان را ب ــش آم ــم دان دیدی
دانــش آمــوزان ایرانــی هــم بــه ایــن دانــش عالقــه منــد بودنــد و 
ایــن پتانســیل درایــران بــه مقــدار بســیار خوبــی وجــود داشــت.

ــه نفــس  ــرای ترویــج دانــش رباتیــک و افزایــش اعتمــاد ب ــذا ب ل
ــدف  ــد. ه ــزار ش ــز برگ ــران نی ــابقات در ای ــن مس ــان ای در جوان
ــات  ــان بتواننــد رب ــود کــه جوان ــن مســابقات این ب از برگــزاری ای
ــت  ــر رقاب ــای دیگ ــور ه ــا کش ــد و ب ــابقه بدهن ــازند و مس بس
کننــد. ایــن انگیــزه ای می شــود بــرای نســل جــوان تــا بــه یــک 
خودبــاوری برســند و در جهــان امــروزی کــه تکنولــوژی جایــگاه 
ــل  ــگاه قاب ــه جای ــوژی ب ــازار تکنول ــد در ب ــی دارد، بتوانن باالی

ــند. ــی برس توجه
زمانــی کــه دیدیــم رباتیــک در همــه ی صنایــع نقــش مهمــی را 
ــزار  ــابقات برگ ــن مس ــتر ای ــزه بیش ــا انگی ــس ب ــد، پ ــا می کن ایف
ــزار  ــابقات برگ ــن مس ــت ای ــال اس ــون دوازده س ــم اکن ــد و ه ش

می گــردد.
ــکیل  ــک را تش ــی رباتی ــه ای،کمیته مل ــی جلس ــال 2004 ط س
ــی  ــوزال خیل ــه و از پروپ ــی تهی ــی خوب ــوزال خیل ــم و پروپ دادی
ــمردیم.  ــور را برش ــای کش ــم و توانمندی ه ــاع کردی ــم دف محک
ابتــدا فدراســیون قبــول نمی کــرد و بــر ایــن بــاور بــود کــه فقــط 
دو کشــور چیــن و ژاپــن توانمنــدی الزم جهت برگزاری مســابقات 

را دارنــد. ولــی وقتــی در ســال 2005 پروپــوزال قوی تــری ارائــه 
دادیــم و از آن بــه خوبــی دفــاع کردیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــد، و در ســال 2005 مجــوز برگــزاری را  ــران هــم می توان کــه ای

دادنــد و ســال 2006 اولیــن دوره را برگــزار کردیــم.

برگزار کننده:
کمیتــه ملــی روبــوکاپ ترکیبــی از اســاتید دانشــگاه هــای 
ــتی  ــهید بهش ــر، ش ــان، امیرکبی ــی اصفه ــد صنعت ــف مانن مختل
ــدر  ــت ان ــا دس ــز نوع ــی نی ــا ی فن ــد. کمیته ه ــران می باش وته
کاران ایــن رشــته هســتند کــه یــا در  صــف جهانــی کمیتــه هــا ی 
فنــی هســتند و یــا دارای تجربــه باالیــی در ایــن زمینه انــد و بــه 
ــر عهــده  ــزاری مســابقات را ب ــه برگ ــی ک ــوان کمیته هــای فن عن

ــده اند. ــاب ش ــد، انتخ بگیرن

تعامل دانشگاه ها:
ــل  ــن، تعام ــگاه آزاد قزوی ــت دانش ــا محوری ــگاه ها ب ــام دانش تم
ــه  ــایانی ب ــک ش ــه کم ــن زمین ــتند و در ای ــی داش ــل قبول قاب

برگــزاری هرچــه بهتــر مســابقه کرده انــد.
جــذب  ســرمایه گذار  کنــون  تــا  نمایشــی  ربات هــای  آیــا 

نــد؟ کرده ا
ــذاران  ــرمایه گ ــه س ــورد توج ــی م ــای نمایش ــات ه ــی از رب برخ
قرارگرفتــه و در حــال تولیــد انبــوه می باشــند کــه عمومــا 

. دکتر موسی خانی
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ربــات هــای نوآورانــه هســتند و یــا پروژه هــای جداگانــه از 
کرده انــد. دریافــت  ســرمایه گذاران 

پرطرفدار ترین لیگ ها کدامند؟
هــر بخــش طرفــدار خــودش را دارد و نمی شــود بــه یــک 
ــر  ــای امدادگ ــه ربات ه ــا ب ــرد بعضی ه ــدود ک ــاص مح ــگ خ لی
ــت  ــای فوتبالیس ــه ربات ه ــا ب ــاب و بعضی ه ــه مین ی ــا ب بعضی ه

ــد. ــه دارن ــایزمینی عالق س

دانشگاه برتر:
دانشــگاه هایی کــه خــوب کار کردنــد دانشــگاه آزاد قزویــن، 
ــت  ــم و صنع ــر، دانشــگاه شــهید بهشــتی و عل دانشــگاه امیرکبی
ــای  ــزد، ربات ه ــگاه آزاد ی ــر دانش ــای امدادگ ــات ه ــد. در رب بودن
ــد.  ــی( مطرح ان ــام جهان ــد)دارای مق ــگاه آزاد پرن ــان نما دانش انس
دانشــگاه آزاد ایلخچــی و حتــی دانشــگاه فردوســی مشــهد گاهــا 
آزاد  دانشــگاه  میــان  ایــن  در  داشــته اند  مقام هــای جهانــی 
ــران و  ــی دانشــگاه ته ــم ترکیب ــر و تی ــن، دانشــگاه امیرکبی قزوی

ــد. ــتری دارن ــی بیش ــای جهان ــت، مقام ه ــم و صنع عل

ــم مهندســی  ــر روی عل ــر آن ب خروجــی مســابقه و تاثی
رباتیــک:

از ماحصــل تحقیقــات و ســعی و خطــا کــه روی ربات هــا انجــام 
ــرکت های  ــی وش ــای صنعت ــب ربات ه ــوالت در قال ــده، محص ش
ــزار و  ــرم اف ــد ن ــه تولی ــد و ب ــکل می گیرن ــک ش ــی رباتی صنعت

ــد. ــزار می پردازن ــخت اف س
هــم ســعی و خطــای مهندســی هــم اعتمــاد بــه نفس و هــم کاری 

تیمــی و نحــوه تیم گیــری در ایــن مســابقات تقویــت می شــود.

حمایت دولت:
ــی  ــت علم ــی و معاون ــازمان های دولت ــی، س ــرکت های دولت ش
ــن کمیتــه داشــته اند  ــا ای ــی ب ریاســت جمهــوری همــکاری خوب
ــا  ــا بانک ه ــن ب ــگاه آزاد قزوی ــه دانش ــه ای ک ــن رابط و همچنی
ــر های  ــته، اسپانس ــی داش ــی و پژوهش ــاظ علم ــرکت ها از لح وش
خوبــی را بــرای مســابقات فراهــم کــرده و برگــزاری مســابقات بــه 

ــت. ــرها بوده اس ــن اسپانس ــتوانه ی همی ــت و پش هم

تفاوت با دوره های قبل:
ــه شــدت رشــد  ــن دوره از لحــاظ کیفــی و کمــی تیم هــا ب در ای
ــش  ــدند و در بخ ــاد ش ــی زی ــای خارج ــداد تیم ه ــتند، تع داش
دانش آمــوزی  تیم هــای زیــادی شــرکت کردنــد کــه عمومــا 

ــم در  ــتند و امیدواری ــی هس ــابقات جهان ــزرگ مس ــان ب از مدعی
مســابقات ژاپــن پرچــم ایــران را بــاال ببرنــد و آن جــا هــم بتواننــد 

ــام باشــند. ــوان و مق صاحــب عن

نکته ی پایانی.
ــن  ــری تعیی ــه رهب ــام ک ــر نظ ــه خــط مشــی فراگی ــه ب ــا توج ب
ــوم در  ــن عل ــه ای ــی ک ــی و محوریت ــال پیاپ ــد در دو س فرمودن
صنعــت دارد، مــا هــر چــه در ایــن حــوزه تــالش کنیــم 
ــی  ــت و توانای ــران قابلی ــی در ای ــویم یعن ــق بش ــم موف می توانی
ــا  ــل م ــن دلی ــه همی ــت ب ــخت افزار هس ــزار و س ــاخت نرم اف س
شــاهد هســتیم کــه تــا کنــون چنــد شــرکت پروژه هایــی قبــول 
ــادر  ــر ص ــورهای دیگ ــه کش ــزار ب ــیله نرم اف ــن وس ــد و بدی کردن
کردنــد. بچه هــای ایرانــی در ایــن حــوزه قابلیــت، هــوش و عالقــه 
ــی را  ــد روز پیــش دخترخانوم ــال چن ــرای مث ــد؛ ب بســیاری دارن
دیــدم کــه بــه پنــج زبــان برنامه نویســی تســلط داشــت لــذا بایــد 
ــرد و روی آن  ــتفاده را ک ــن اس ــی بهتری ــود داخل ــع موج از مناب
ســرمایه گــذاری نمــود و ایــن چیــزی اســت کــه قابلیــت تحریــم 
را نــدارد و شــما شــاهد هســتید تنهــا چیــزی کــه تحریــم نشــد 
ــود و ورود تمــام کاالهــا  ــکا ب ــه آمری ــی ب ورود دانشــجوهای ایران
حتــی کلوچــه هــم ممنــوع شــد و ایــن نشــان می دهــد کــه هــر 
چــه مــا بــر روی علــم و تکنولــوژی ســرمایه گزاری کنیــم همــان 
اقتصــاد مقــاوم و اقتصــاد غیــر قابــل آســیب را بــرای مــا شــکل 
ــد.  ــن را نمی خواهن ــا همی ــی دقیق ــورهای خارج ــد و کش می ده
در زمــان مــا مشــتری حــق انتخــاب دارد هــر کــس کاالیــی بــا 
ــه آن روی  ــتری ب ــد مش ــر بده ــت ارزان ت ــر و قیم ــت بهت کیفی
مــی آورد حــاال چــه بگوینــد تحریــم اســت چــه نگوینــد. لــذا مــا 
ــا کــه در  ــن معن ــه ای ــل بشــویم ب ــد تبعیــض اســتراتژیک قائ بای
ــن  ــرروی ای ــان را ب ــم و منابع م ــه بگویی ــا ن ــی از بخش ه خیل
ــش  ــه جــای شــهرک های پاالی ــم و ب ــز کنی ــم متمرک بخــش عل

ــم. ــزار بزنی ــد نرم اف ــای تولی ــهرک ه ــت، ش نف
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:small سرپرست تیم فوتبالیست
سابقه مسابقات و نحوه انجام آن چگونه است؟

ــی  ــن لیگ های ــی از اولی ــک یک ــدازه کوچ ــت ان ــگ فوتبالیس لی
هســت کــه در فدراســیون مطــرح و آغاز شــده اســت. ســعی شــده 
اســت کــه مشــکل خاصــی درایــن لیــگ وجــود نداشته باشــد بــه 
ــتند و  ــا هس ــوپ کج ــا و ت ــه ربات ه ــد ک ــا بدانن ــی تیم ه عبارت
ــه صــورت مشــترک  ــه هــر دو تیــم ب اطالعــات نســبتا دقیقــی ب
ــا  ــه تیم ه ــت ک ــن اس ــگ، ای ــی لی ــدف اصل ــود. ه داده می ش
بتواننــد ربات هایــی بــا قابلیــت ســخت افزاری خــوب، قابــل 
اطمینــان، بــا ســرعت و دقــت بــاال تولیــد کننــد. در عیــن حــال 
ــرای  ــا اســتراتژی های هوشــمندی ب ــه تیم ه ســعی شده اســت ک
ــاده ترین  ــال از س ــوان مث ــه عن ــند. ب ــا داشته باش ــام بازی ه انج
اســتراتژی ها، ماننــد گرفتــن تــوپ تــا اســتراتژی هــای پیچیــده 
ماننــد گرفتــن کرنــر یــا بازکــردن خــط دفاعــی حریــف، تفــاوت 
ــا در  ــات ه ــخت افزاری و دوام رب ــه س ــوب در حیط ــای خ تیم ه
ــات در  ــه عبارتــی چقــدر رب ــازی را مشــخص می کنــد. ب طــول ب
ــد  ــات بای ــه رب ــی ک ــا در موقعیت ــوض می شــود ی ــازی ع طــول ب
ــد و  ــات کار نکن ــده رب ــه زنن ــی اســت کــه ضرب ــد کاف ــه بزن ضرب
چنیــن موقعیتــی نیــز در بــازی دوبــاره بــه وجــود نیایــد. در واقــع 

ــال  ــی شــبیه فوتب ــای فوتبالیســت کوچــک خیل ــات ه ــازی رب ب
واقعــی اســت.  

ســطح مســابقات در مقایســه بــا ســال های پیــش 
ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون

در مــورد ســطح مســابقات می تــوان گفــت اتفــاق خیلــی 
ــه  ــی Iran Open ک ــت دوره قبل ــاد و دو فینالیس ــی افت عجیب
یکــی از ایــن دو تیــم قهرمــان روبــوکاپ مســابقات دانشــگاه آزاد 
قزویــن هــم شــده بــود حــذف شــدند، ایــن نشــان دهنــده ایــن 
ــا  ــه تیم ه ــه بقی ــر نشــده اند بلک ــد ت ــم ب ــا دو تی ــه قطع اســت ک
ــی  ــت تیم ــوان گف ــاص می ت ــور خ ــه ط ــد. ب ــرده ان ــرفت ک پیش
ماننــد پارســیان از دانشــگاه امیرکبیــر بــه شــدت پیشــرفت کــرده 
ــه در  ــی رود ک ــار م ــم، انتظ ــن تی ــرفت ای ــیب پیش ــا ش ــت. ب اس

ــاورد. ــام بی ــی هــم مق مســابقات جهان
ــد  ــابقات Iran Open بع ــه مس ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ــه  ــت در زمین ــر اهمی ــابقه پ ــن مس ــوکاپ دومی ــابقات روب از مس

ــک اســت. رباتی
تیم هــای خارجــی کــه در ایــن دوره از مســابقات شــرکت 
ــگ،  ــم ژولین ــل تی ــی هســتند. تیمــی مث ــای خوب ــد، تیم ه کردن
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3دوره قهرمانــی جهــان و 2-3دوره رتبــه ســوم جهانــی دارد و تیم 
ــود. ــوب می ش ــدی محس قدرتمن

اگــه بخواهیــم ســطح مســابقات امســال را بــا ســال قبــل مقایســه 
کنیــم، جهشــی در کیفیــت تیم هــای امســال نســبت بــه 
ــر  ــی دینامیک ت ــا خیل ــازی ه ــود. ب ــاهده می ش ــل مش ــال قب س

شده اســت.

مهم تریــن بخــش یــک ربــات فوتبالیســت کــدام اســت 
و اگــر بخواهنــد آن را قــوی کننــد بایــد در کــدام بخــش 

ــی ایجادکنند؟ ــرات اساس تغیی
ــزار، هــوش  ــد بخــش نرم اف ــه چشــم می آی ــی ب چیــزی کــه خیل
مصنوعــی و کنتــرل اســت. شــما می توانیــد در ظــرف یــک هفتــه 
تــا یــک مــاه، خیلــی راحــت ایــده جدیــدی را امتحــان کنیــد. بــه 
عبارتــی فکر کنیــد بــه ایــده، امتحــان کنیــد و اصالحــش کنیــد.

تیم هــا دائــم در حــال انجــام تغییراتــی در بخــش هــای مختلــف 
هســتند کــه گاهــی ایــن تغییــرات خیلــی مشــخص نیســت مثــل 
تغییــرات مکانیکــی، مثــال تغییــر یــک پیــن کوچــک کــه داخــل 
ــپ  ــده ی چی ــه زنن ــت ضرب ــر و مقاوم ــد عم ــات اســت می توان رب
ایــن ربــات هــا را از یــک مســابقه تــا دو یــا چنــد مســابقه باالتــر 

ببــرد. 
ایــن خالقیت هــا دائــم در تیم هــا اتفــاق می افتــد بطوریکــه 
ــه ای تشــخیص داده نمی شــود. ــر حرف ــراد غی معمــوال توســط اف

ــه  ــم تایگــر از دانشــگاه manhand، 5ســال هســت ک ــال تی مث
ــای  ــر ســال ایده ه ــد و ه ــا الکتریکــی انجــام می دهن ــد ارتق دارن

ــد. ــاده می کنن ــی پی ــیار جالب بس
ــی  ــای مکانیــک  الکترونیــک و هــم هــوش مصنوع در بخــش ه
ــوان ایــده هــای جدیــد طــرح کــرد پیــاده کــرد  ــات هــا می ت رب

و نتیجــه گرفــت.

علــت  و  داشــته اند  پیشــرفت  تیم هــا  کــدام 
بوده اســت؟ چــه  پیشرفتشــان 

خیلــی مشــخص اســت کــه بیشــترین پیشــرفت را تیــم پارســیان  
ــورس و  ــی س ــم آلمان ــت. دوتی ــر داشته اس ــگاه امیرکبی از دانش
ــد؛ اگرچــه  ــی انجــام دادن ــازی بســیار دینامیــک و زیبای تایگــر ب
ــتند  ــر هس ــطح اول کندت ــای س ــم ه ــه تی ــبت ب ــوز نس ــه هن ک
ولــی خیلــی زیبــا بــازی می کننــد بــه اصطــالح یــک فوتبــال بــا 
حوصلــه زیبــا بــازی می کننــد. پیشــرفت تیــم ژولینــگ از چیــن 
ــه دو ســال گذشــته اش خیلــی خــوب بوده اســت. ایــن  نســبت ب
تیــم یــک افــت داشــت در حالیکــه نســل جدیــد ایــن تیــم روز به 
روز کیفیــت بهتــری را ارائــه می دهنــد. دو تیــم Immortals و 

MRL کــه تیــم هــای قدیمــی هســتند، خیلی پیشــرفتی نســبت 
بــه دو ســال گذشــته نداشــته اند. مشــکلی کــه هســت متاســفانه 
مــا از ایــران در ایــن لیــگ تیــم جدیــد نداشــتیم. االن چندیــن 
ــال  ــدود 4س ــود و ح ــزار می ش ــابقات برگ ــه مس ــت ک ــال اس س
ــی نشده اســت.  ــگ معرف ــه لی ــدی ب ــم جدی ــچ تی ــه هی اســت ک
ــه  ــدوارم ک ــی امی ــر اســت ول ــان ب ــر و زم ــه ب ــد هزین ــم جدی تی

ایــن اتفــاق بیافتــد.   

ــا  ــه آی ــد و اینک ــی بدهی ــم داوری توضیحات ــاره تی درب
ــند؟ ــابقه ای می باش ــراد باس اف

ــه معمــوال از  ــن صــورت اســت ک ــه ای ــا ب ــن لیگ ه  داوری در ای
خــود تیم هــا بــه شــرطی کــه نتیجــه بــازی تاثیــری در نتیجــه ی 
تیــم داور نداشته باشــد اســتفاده می شــود. و هــر چقــدر بــازی هــا 
ــه از داوران  ــم ک ــعی می کنی ــود س ــر می ش ــاس تر و مهم ت حس
ــی  ــژه ســعی می شــود از داوران ــه وی ــا ســابقه تر اســتفاده کنیم ب ب
ــکال  ــتند. و در تکنی ــی نیس ــچ تیم ــو هی ــه عض ــود ک استفاده ش
کامیتــی فــردی را داریــم کــه فینــال مســابقات جهانــی را داوری 
ــت.  ــا داوری شده اس ــم همینج ــال ه ــن فین ــت و چندی کرده اس
داوری بــازی ربــات فوتبالیســت انــدازه کوچــک هــم مثــل داوری 
ــام  ــتباهاتی انج ــم اش ــه داور ه ــکان دارد ک ــت، ام ــال اس فوتب
بدهــد خیلــی از مواقــع قانــون، تصمیم گیــری را بــه داور واگــذار 
ــته ایم  ــراض نداش ــی اعت ــبختانه خیل ــاال خوش ــا ح ــت. ت کرده اس
ولــی همیشــه در بازی هــای مینــی ســایز اعتــراض هســت چــون 
رقابــت خیلــی مهــم اســت و تیم هــا بــرای بــردن آمده انــد ولــی 
خوشــبختانه اعتراض هــا بــه صــورت مســالمت آمیز برطــرف 

شده اســت.
ــد وارد  ــازه می خواهن ــه ت ــانی ک ــرای کس ــنهادی ب پیش

ایــن عرصــه بشــوند داریــد؟
مــن پیشــنهاد می کنــم کــه اگــر دوســت دارنــد زندگــی تجــاری 
و اقتصادیشــان را بــر مبنــای رباتیــک بنــا کننــد، حتمــا در دوره 
دانشــگاهی بــه خصــوص در دوران کارشناســی، در یکــی از لیــگ 
ــه دلیــل ایــن کــه  ــه فعالیــت کننــد. ب هــای مســابقات شــروع ب
ــت  ــه شــدت تقوی ــا ب ــی ه ــت، توانای در اســترس مســابقه و رقاب

می شــود.
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Immortals، سرگذشت تیمی که قهرمان نشد 
ولی قهرمان بود:

مــا پارســال، اینجــا کــه قهرمــان شــدیم خیلــی امیــدوار بودیــم، 
ــن  ــرای همی ــویم ب ــان می ش ــان و قهرم ــم آلم ــی روی ــم م گفتی
ــه  ــم. ب تصمیــم گرفتیــم هزینــه کنیــم و دنبــال اسپانســر بگردی
شــدت پیگیــری کردیــم، نامه هــای متعــدد بــه جاهــای مختلــف، 
افــراد مختلــف و آدم هایــی کــه دستشــون بــه دهنشــون 
تومــان  میلیــون   2 بهمن پــور  مهنــدس  زدیــم.  می رســید، 
ــوازم خانگــی  ــک شــرکت ل ــد. ی خودشــان شــخصاً کمــک کردن
هــم 3 میلیــون تومــان کمــک کــرد، بــا ایــن 3 میلیــون تومــان 
ــت  ــان پرداخ ــابقات آلم ــم در مس ــام تی ــرای ثبت ن 800 دالر ب
کردیــم و جــدا از ایــن هزینــه، هــر کــدام از اعضــا هــم 450 دالر 

ــم. ــب دادی ــه از جی ــه داشــتیم ک هزین
ــتیم  ــم می توانس ــم را ببری ــی تی ــس اصل ــد برنامه نوی ــر می ش اگ
ــزا  ــا وی ــی م ــه برنامه نویــس اصل ــی متاســفانه ب ــق شــویم ول موف
ــزای مــا  ــود کــه وی ــاد ب ــد وایــن نبــود حمایــت اینقــدر زی ندادن
ســاعت 5 بعدازظهــر آمــد و مــا ســاعت 3 صبــح پــرواز کردیــم، 

دو دفعــه روی هزینــه ی بلیط هــا ضــرر دادیــم و یــک روز دیرتــر 
ــا  ــه م ــم چراکــه ســفارت ب ــا دوســری بلیــط خریدی رســیدیم. م
ویــزا نمــی داد و مــا مجبــور می شــدیم بلیط هــا را کنســل کنیــم 
ــزی  ــک عزی ــا ی ــد بلیط ه ــورد خری ــم. در م ــدام کنی ــاره اق و دوب
ــد  ــف کردن ــر لط ــفیران ای ــس س ــوی از آژان ــای نح ــام آق ــه ن ب
ــم  ــک آن بتوانی ــه کم ــه ب ــد ک ــا گرفتن ــرای م ــزا ب ــرواز لوفتان پ
ــه ای حــدود  ــم کــه هزین ــم ســفارت و وقــت ســفارت بگیری بروی
30 میلیــون داشــت کــه همــه را ایشــان متقبــل شــدند و نهایتــا 
ــه  ــان ب ــر برایم ــرواز دیگ ــک پ ــددا ی ــد! مج ــل ش ــم کنس آن ه
آلمــان گرفتنــد. نهایتــا مــا رفتیــم آلمــان درحالیکــه دیــر شــده 
ــابقات.  ــل مس ــم مح ــتقیم رفتی ــایل مس ــاک و وس ــا س ــود و ب ب
نهایتــا بچــه هــا آن جــا لطــف و بــازی مــارو جابجــا کردنــد و لــذا 

ــازی برســیم . ــا ب ــه چهارت مــا توانســتیم ب
 هزینــه ی اقامــت، هزینــه ی رفــت و آمد هــا و تمــام هزینه هایــی 
کــه اونجــا بــود، بــا خودمــان بــود. بعــد از آن مســابقات تحقیقــات 
زیــادی انجــام دادیــم وکارهایــی کردیــم کــه بــاز هرچقــدر هزینه  10



داشــته خودمــان متقبل شــدیم. 
ــرد.  ــه دزد ب ــد ک ــک ش ــا کم ــه م ــه ب ــان دیگ ــون توم  3 میلی
ــده  ــه دزدی ــم ک ــایل خریدی ــک ســری وس ــول ی ــا آن پ ــی ب یعن
ــا 2017  ــن 2016 ت ــران اپ ــه از ای ــه ای ک ــدودا هزین ــد. ح ش
کردیــم، بــه طــور میانگیــن نفــری 11-10 میلیــون تومــان بــود. 
ــدم و  ــی ندی ــچ حمایت ــه هی ــی ک ــم از آن جای ــی ه ــر زمان از نظ
بودجــه الزم بــرای پیــاده ســازی طرح هــا را نداشــتیم نتوانســتیم 
وقــت زیــادی را صــرف کنیــم. یعنــی وقــت گیــر تریــن بخــش کار 
اینــه کــه شــما اون طرحــی کــه داری را تولیــد کنیــد، لــذا واقعــا 
نمــی توانــم عــدد بگویــم ولــی در ایــن حــد کــه فــرض کنیــد مــا 
دائــم بــه ایــن فکــر بودیــم کــه زنــگ بزنیــم و پیگیــری کنیــم، 
کل ســال بــرای مــا درگیــری فکــری ایجــاد کــرد. بعضــی بچه هــا 
خیلــی زحمــت کشــیدند دنبــال طراحــی و ســاخت قطعــه رفتند. 
مــا کــه مکانیــک بودیــم کال نتونســتیم قطعــه تولیــد کنیــم مثــال 
ــم  ــام دهی ــتیم انج ــی توانس ــک م ــه در مکانی ــن کاری ک بهتری
ایــن بــود کــه قطعاتــی کــه بایــد فلــزی یــا آلومینیومــی تولیــد 

ــم. ــون بزنی ــا تفل می شــدند را 3D پرینــت ی
ــا تیمــی  ــم. تیم م ــرای مســابقات 3-4 روز کار کردی ــا ب ــا م نهایت
اســت کــه جنبهــی تفریــح در آن بیشــتر از تیم هــای دیگــر بــود 
ــروژه  ــگاه کنیــد طــرف پ ــی ن ــو ســطح جهان یعنــی شــما اگــر ت

ــا  ــم م ــی تی ــی می شــود، ول ــن لیــگ اجرای ــراد در ای ــرای اف دکت
ــم  ــای تی ــه ه ــی از بچ ــی بعض ــی دارد. حت ــت باالی ــه رفاق جنب

ــد. ــن بوده ان ــم م معل

افراد گروه ما متشکل از آقایان : 
علی صالحی نیشابوری)برنامه نویس اصلی(

)برنامه نویس و کامپیوتر - علم و صنعت( محمدرضا نیک نژاد 
علی صالحی )الکترونیک - برق شریف(

علی قاضی )طراح مکانیک - فوق تهران( 
علی آموزنده )فوق شریف - مکانیک تهران (

محمد طبسی)مکانیک علم و صنعت - عمران و سازه خواجه 
نصیر(

محمدحسین فاضلی )مکانیک علم و صنعت (
خودم علیرضا اسدی )مکانیک امیرکبیر ورودی 94(

محمدعلی قاسمی)مکانیک امیرکبیر ورودی 94(
امید نجفی )سخت افزار شریف ورودی 94(

که سه نفر اخر عضو های جدید گروه هستند .
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ــا  ــر عامــل شــرکت رادمــان صنعــت نصــر ب حجــت ریاضــی مدی
بیــان اینکــه ایــن شــرکت بــا توجــه بــه دارا بــودن بخــش تحقیــق 
و توســعه قــوی توانســته اســت در زمینــه ســاخت پایلــوت هــای 
تحقیقاتــی و نیــز دســتگاه های آزمایشــگاهی مهندســی بــه 
ــرکت  ــرد: ش ــالم ک ــد، اع ــت یاب ــم گیری دس ــای چش موفقیت ه
ــزات  ــر نمایشــگاه تجهی ــوان شــرکت برت ــه عن ــان صنعــت ب رادم
ــوی  ــال 1395 از س ــل در س ــاخت داخ ــگاهی س ــواد آزمایش و م
ــده  ــاب ش ــوری انتخ ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

اســت.
وی بیــان نمــود: ایــن شــرکت از حیــث تنــوع محصــوالت، 
ــه اســت. در  ــن صنعــت در خاورمیان ــن تولیــد کننــده ای بزرگتری
زمینــه تولیــدات ایــن شــرکت اگــر بخواهیــم از چنــد محصــول 
تحقیقاتــی  مجموعــه  بــه  می تــوان  ببریــم  نــام  شــاخص 
مبدل هــای  انــواع  نصــب  قابلیــت  بــا  حرارتــی  مبدل هــای 
ــاس(،  ــد پ ــاس و چن ــک پ ــه )ی ــی، پوســته و لول ــچ، حلزون مارپی
دســتگاه انــدازه گیــری افــت فشــار در ماشــین آالت، انــواع 
ــاره  ــیون اش ــل کاویتاس ــز تون ــی و نی ــواد غذای ــک کن های م خش
کــرد. همچنیــن در ســال 96 تجهیــزات پیشــرفته ای تحــت عنوان 
ــت  ــوده ای جه ــام ت ــرگ و اجس ــطح ب ــنجش س ــامانه های س س
ــن  ــدات ای ــه تولی ــه مجموع ــز ب ــاورزی نی ــی کش ــروه مهندس گ

ــت. ــده اس ــزوده ش ــرکت اف ش
ــزود:  ــت اف ــان صنع ــرکت رادم ــوالت ش ــان محص ــی در بی ریاض
تجهیــزات  مجموعــه  از  عبارتنــد  شــرکت  ایــن  تولیــدات 
نفــت،  مهندســی  مصالــح،  مقاومــت  آزمایشــگاه های 
ترمودینامیــک، دینامیــک و ارتعاشــات، انتقــال حــرارت، مکانیــک 
و  هیدرولیــک  فرآینــد،  کنتــرل  واحــد،  عملیــات  ســیاالت، 
پنوماتیــک، تاسیســات، انــواع تونل هــای بــاد و تجهیــزات انــدازه  
ــش  ــه و ش ــه مؤلف ــای س ــد باالنس ه ــا مانن ــق آنه ــری دقی گی
ــز منحصــر  ــز بســیاری تجهی ــراورس ســه بعــدی و نی مؤلفــه و ت

ــر. ــرفته دیگ ــی پیش ــرد تحقیقات ــه ف ب
ــت و  ــطح قیم ــوص س ــت در خص ــان صنع ــل رادم ــر عام مدی
کیفیــت محصــوالت ایــن شــرکت نســبت بــه ســازندگان خارجــی 
ــا  گفــت: تولیــدات ایــن شــرکت از لحــاظ کیفیــت بــه راحتــی ب
تجهیــزات اروپایــی برابــری میکنــد و خوشــبختانه بــا قیمتــی در 
حــدود 15 تــا 20 درصــد ســازندگان اروپایــی بــه مشــتریان ارائــه 
ــوع محصــول در نمایشــگاه  ــا بیــش از 200 ن می شــود. امســال ب

تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت داخــل شــرکت کرده ایــم. 
هــر ســاله بخــش تحقیــق و توســعه شــرکت محصــوالت جدیــدی 
را بــه ســبد محصــوالت ایــن شــرکت اضافــه می کنــد تــا بتوانیــم 
بــا مجموعــه ای کاملتــر در خدمــت مراکــز آمــوزش عالــی و مراکــز 

پژوهشــی کشــور باشــیم.
ــه اخــذ  ــزود: شــرکت رادمــان صنعــت موفــق ب وی همچنیــن اف
گواهینامــه اســتاندارد cϵ جهــت اکثــر محصــوالت خــود جهــت 
امــر صــادرات شــده اســت؛ همچنیــن در خصــوص مدیریــت بهتــر 

ــم. ــذ نموده ای ــه ISO 9001/2015  را اخ ــت، گواهینام کیفی
ــبختانه  ــد: خوش ــالم کردن ــادرات اع ــر ص ــوص ام ــان درخص ایش
ــادر  ــوان ص ــه عن ــته ب ــال گذش ــت در س ــان صنع ــرکت رادم ش
کننــده نمونــه پــارک علــم و فنــاوری فــارس معرفــی شــده اســت. 
ــور  ــداوم حض ــرکت ت ــی ش ــای آت ــوص از برنامه ه ــن خص در ای
ــر  ــرو در ام ــه ای پیش ــوان مجموع ــه عن ــه ب ــای منطق در بازاره
صــادرات می باشــد؛ جهــت ایــن مهــم حضــور در نمایشــگاه هــای 
منطقــه ای و نمایشــگاه هایــی در حــوزه دریــای خــزر در برنامــه 

ــده شــده اســت. ــن شــرکت گنجان ــی ای آت

حجت ریاضی
مدیرعامل شرکت رادمان صنعت نصر
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رشــد و تعالــی علــم و فــن آوری درهمــه جوامــع بشــری، منــوط 
بــه رشــد مراکــز علمــی و پژوهشــی وابســته بــه صنایــع آن جامعه 
اســت. بــه طــوری کــه توســعه و پیشــرفت ایــن مراکز،باعث رشــد 
ــی آن  ــای تعال ــی آن، زیربن ــود و در پ ــی ش ــن آوری م ــم و ف عل

جامعــه را نســبت بــه جوامــع دیگــر فراهــم مــی کنــد. 
ــرن  ــه و اســاس پیشــرفت در ق ــاوری، پای ــات   و فن ــش، اطالع دان
ــای  ــبب ارتق ــه س ــی ک ــن عوامل ــی از مهمتری ــت. یک ــر اس حاض
ســطح کیفــی دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی وابســته بــه صنایــع 
مــی شــود، امکانــات آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی آنهاســت کــه بــه 
دانشــجویان و پژوهشــگران مراکــز یادشــده کمــک مــی کنــد تــا 
بــا هــدف تولیــد علــم در راســتای پیشــرفت پایــه هــای علمــی و 

تحقیقاتــی کل مجموعــه قــدم بردارنــد.
ــال 1388 و  ــت در س ــان صنع ــاور رادم ــین مش ــرکت مهندس ش
ــن شــرکت  ــت. ای ــر شــده شــکل گرف ــدگاه ذک ــر دی ــه ب ــا تکی ب
بــا هــدف ســاخت تجهیــزات آموزشــی و تحقیقاتــی بــرای مراکــز 
آمــوزش عالــی، مجموعــه هــای تحقیقاتــی و پایلــوت هــای نیمــه 
ــد.  ــیس ش ــع، تاس ــه صنای ــته ب ــی وابس ــز پژوهش ــی مراک صنعت
ــر  ــه ب ــا تکی ــت ب ــان صنع ــرکت رادم ــان ش ــران و کارشناس مدی
دانــش و تجربــه هــای خــود توانســته اند در طــول مــدت فعالیــت 
ایــن شــرکت، تمایــز خــود را بــه عنــوان یــک مجموعــه پیشــرو 
در زمینــه تولیــد تجهیــزات آموزشــی و تحقیقاتــی بــه صاحبــان 
علــم و فنــاوری نشــان بدهنــد و زمینــه حضــور در بــازار جهانــی 

را فراهــم کننــد.
ــه  مدیــران و کارشناســان رادمــان صنعــت همــواره دو اصــل را ب

عنــوان خــط مشــی تولیــد محصــول مــد نظــر قــرار داده انــد:
ــاال و  ــت ب ــی »کیفی ــا دو ویژگ ــول ب ــد محص ــل اول: تولی  اص

کاربــری مناســب«
 ایــن اصــل بدیــن ســبب مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه بحــث 
تحقیقــات، بالفطــره نیازمنــد دقــت فــراوان اســت. پایــه و اســاس 

تحقیقــات و پژوهــش هــا را اصــول علمــی و تطبیــق دادن اصــول 
ــا اصــول عملــی در کار تشــکیل مــی دهــد.  تئــوری ب

ــق  ــل اول، تطبی ــه اص ــد ب ــتای تعه ــر و در راس ــوی دیگ از س
دســتگاه هــا و تجهیــزات ســاخت شــرکت بــا رئــوس کتــاب هــای 
مرجــع مراکــز آموزشــی از ســوی واحــد فنــی و مهندســی مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــان و  ــری آس ــی »کارب ــا دو ویژگ ــول ب ــد محص ــل دوم، تولی اص

ــزات«  ــای تجهی ــر زیب ظاه
ــط  ــت خ ــتای رعای ــت در راس ــان صنع ــرکت رادم ــران ش مدی
مشــی تولیــد، بــه ایــن اصــل اهتمــام ویــژه ای داشــته انــد. کاربــر 
تجهیــزی کــه توســط کارشناســان ایــن شــرکت طراحی و ســاخته 
مــی شــود، در کنــار زیبایــی ظاهــری مــی توانــد بــه راحتــی بــا 
ــد. ــج الزم را از آن اســتخراج کن آن کار کــرده و اطالعــات و نتای

ــات مشــاوره ای درخصــوص طراحــی و ســاخت  ــن خدم همچنی
تجهیــزات، مهندســی فرآیندهــا و محاســبات تجهیــزات از دیگــر 
فعالیــت هــای ایــن شــرکت اســت کــه بــه ســایر مجموعــه هــای 
علمــی و صنعتــی جهــت ســاخت و تولیــد طــرح یــا تجهیــزی کــه 

نیــاز دارنــد، کمــک مــی کنــد.
محصــوالت تولیــدی شــرکت رادمــان صنعــت از لحــاظ کیفیــت 
و ســایر معیارهــای موثــر در ســطح بنــدی دســتگاه هــای 
ــای  ــه بازاره ــیده ک ــدی رس ــه ح ــی ب ــگاهی و تحقیقات آزمایش
ــه  ــن شــرکت هســتند ک ــرش محصــوالت ای ــاده پذی ــی آم جهان
ایــن مهــم، در گام هــای نخســت بــا حضــور در نمایشــگاه هــای 
ــه  ــی ب ــن الملل ــای بی ــبت ه ــی و مناس ــی و خارج ــر داخل معتب
ــزات  ــا تجهی ــی ب ــای جهان ــه آشــنایی بازاره ــد و زمین وجــود آم
تولیــدی رادمــان صنعــت فراهــم شــد و شــرکت توانســت عــالوه 
ــران،  ــازار ای ــران ب ــی از رهب ــوان یک ــه عن ــودن ب ــرح ب ــر مط ب
ــرار  ــر محصــوالت خــود ق ــز تحــت تاثی ــای خارجــی را نی بازاره

ــد. ده

ــت  ــه معاون ــکر از مجموع ــن تش ــان ضم ــی در پای ــت ریاض حج
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه ســبب برگــزاری 
نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت داخــل و نیــز 
حمایتهــای همیشــگی ایشــان از شــرکتهای دانــش بنیــان خاطــر 
ــاط مســتقیم  ــن نمایشــگاه ســبب ارتب نشــان کــرد: برگــزاری ای
خریــدار و فروشــنده گردیــده و ایــن امــر قــدم مهمــی در ثبــات 
اقتصــاد دانــش بنیــان بــوده و نیــز نمــود عملــی اقتصــاد مقاومتــی 

و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  حمایت هــای  افــزود:  وی  اســت. 
ــور از  ــی کش ــوزش عال ــز آم ــتقبال مراک ــبب اس ــز س ــاوری نی فن

ــن نمایشــگاه شــده اســت. ای
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ــا  ــت آنه ــوه فعالی ــرکت و نح ــف ش ــای مختل ــا واحده ــر ب در زی
ــی شــوید. ــنا م آش

واحد تحقیق و توسعه دانش: 
ــه  ــدان توج ــواره ب ــرکت هم ــران ش ــه مدی ــی ک ــی از اهداف یک
داشــته انــد، تولیــد دســتگاه هــا و تجهیــزات جدیــد بــا تکنولوژی 
روز و بــا کاربــری مــورد نیــاز مراکــز تحقیقاتــی و صنعتــی اســت. 
ــرکت،  ــن ش ــش در ای ــعه دان ــق و توس ــد تحقی ــن رو، واح از ای
ــد  ــی و تولی ــد طراح ــازی فرآین ــاده س ــی و آم ــئول طراح مس
ــی شــود.  ــه شــرکت ارجــاع م ــه ب ــدی اســت ک ــزات جدی تجهی
ــا  ــوان تنه ــه عن ــود را ب ــته خ ــت توانس ــان صنع ــرکت رادم ش
مجموعــه صاحــب دانــش و ســبک در ایــن زمینــه بــه بازارهــای 
داخلــی و منطقــه معرفــی کنــد. از ایــن رو پیشــنهاداتی در زمینــه 
تولیــد تجهیــزات جدیــد بــا فنــاوری روز دنیــا جهــت تولیــد علــم 
یــا مهندســی معکــوس فنــاوری بــه ایــن واحــد داده مــی شــود 
ــس از بررســی ســفارش رســیده  ــن واحــد پ ــه کارشناســان ای ک
از لحــاظ علمــی و امکانــات، مشــغول بــه انجــام طراحــی پایــه و 

ــازار مــی شــوند.  امــکان ســنجی محصــول جهــت ورود بــه ب
ــری  ــره گی ــا به ــد ب ــته ان ــد توانس ــن واح ــال در ای ــکاران فع هم
از دانــش کارشناســی خــود و توانمنــدی واحدهــای مهندســی و 
تولیــد، ســاخت ناممکــن را ممکــن کننــد و کمــک قابــل توجهــی 
بــه بحــث توســعه علــم و فنــاوری در مجموعــه شــرکت و بــه تبــع 

آن در بازارهــای هــدف داشــته باشــند.

واحد مهندسی:
کارشناســان و همــکاران واحــد مهندســی شــرکت در حــال 
ــرکت  ــدی ش ــزات تولی ــه تجهی ــوط ب ــبات مرب ــی و محاس طراح
ــد محصــول  ــه خــط مشــی تولی ــز ب ــه نی ــن مجموع هســتند. ای
ــه  ــوده و هماننــد مدیــران شــرکت، اهتمــام ویــژه ای ب متعهــد ب
اصــول آن دارد. از ایــن رو دســتگاه هایــی بــا کیفیــت بــاال، کارکرد 
و اثربخشــی مناســب، کاربــری آســان و ظاهــری زیبــا جهــت امــر 
ــی  ــل م ــد تحوی ــد تولی ــه واح ــش، طراحــی و ب ــوزش و پژوه آم

دهــد.
بســیاری از دســتگاه هــای تولیــدی بــرای مراکــز آمــوزش عالــی، 
چــه تولیــد داخــل و چــه تولیــد خــارج، قابلیــت اســتفاده همزمان 
ــی از  ــا یک ــد، ام ــش را ندارن ــوزش و پژوه ــث آم ــر دو بح در ه
اهدافــی کــه واحــد مهندســی در هنــگام طراحــی محصــول بــدان 
ــان  ــت همزم ــتن قابلی ــا داش ــزات ب ــد تجهی ــام دارد، تولی اهتم
آمــوزش و پژوهــش بــرای مراکــز آمــوزش عالــی اســت. بــه ایــن 
صــورت کــه دانشــجویان مــی تواننــد مــواردی که در کتب درســی 
مطالعــه مــی کننــد را بــه صــورت عملــی بــا اســتفاده از تجهیزات 
مشــاهده کننــد و اســاتید نیــز مــی تواننــد بــا اســتفاده ازهمــان 
تجهیــزات بــه تولیــد علــم بپردازنــد. بنابرایــن یکــی از شــاخصه 
ــان  ــرکت رادم ــدی ش ــزات تولی ــرد تجهی ــه ف ــر ب ــای منحص ه
صنعــت، قابلیــت اســتفاده همزمــان آموزشــی و تحقیقاتــی اســت.
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واحد تولید:
ــت،  ــا دق ــت ب ــان صنع ــرکت رادم ــد ش ــد تولی ــکاران واح هم
ــای  ــتگاه ه ــد دس ــته ان ــص الزم توانس ــه و تخص ــتکار، تجرب پش
ــه  ــه مرحل ــی ب ــه خوب ــی را ب ــد مهندس ــده در واح ــی ش طراح
ســاخت برســانند و جهــت انجــام آزمایــش هــای کیفــی بــه واحــد 

ــد.  ــل دهن ــی تحوی ــرل کیف کنت
ــت  ــه فعالی ــف ب ــای مختل ــش ه ــد در بخ ــد تولی ــکاران واح هم
ــا  ــت ب ــا توانسته اس ــن واحده ــک از ای ــر ی ــتند. ه ــغول هس مش

ــرد،  ــه ف ــر ب ــزات منحص ــاخت تجهی ــت و س ــام کار باکیفی انج
ــه ای عمــل کنــد کــه تمــام ایــن دســتگاه هــا از واحــد  ــه گون ب
کنتــرل کیفــی بــه نحــو احســن گــذر کــرده و وارد بــازار شــوند.

بخــش کنتــرل کیفــی شــرکت رادمــان صنعــت بــا بهــره گیــری از 
کارشناســان ریزبیــن و ابــزارآالت انــدازه گیــری دقیــق، تولیــدات 
ــه ایــراد  شــرکت را ممیــزی کــرده و در صــورت مشــاهده هرگون
جهــت ورود محصــول بــدون نقــص بــه بــازار، تجهیــز مــورد نظــر 

را جهــت اصــالح بــه واحــد تولیــد برمــی گرداننــد.



واحد بازرگانی:
 یکــی از معاونــت هــای مهــم شــرکت رادمــان صنعــت، معاونــت 
بازرگانــی اســت کــه از بخــش فــروش ایــران، فــروش بیــن الملــل 

و بخــش تــدارکات و تامیــن کاال تشــکیل شــده اســت. 
ــش  ــق و از پی ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــی ب ــروش خارج ــش ف  بخ
ــازار  ــه ب ــق در عرص ــال و موف ــور فع ــت حض ــده جه ــن ش تعیی
ــدگان  ــی از تولیدکنن ــوان یک ــه عن ــود را ب ــته خ ــی توانس خارج
خــوب ایــن تجهیــزات در ایــن بازارهــا و خصوصــا در خاورمیانــه 
معرفــی و تجهیــزات خــود را کــه از نظــر فنــی و دقــت در ســطح 
تولیــدات کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی هســتند بــه بازارهــای 

هــدف نشــان دهــد.
در بخــش تامیــن کاال نیــز کارشناســان ایــن واحــد بــا اســتفاده از 
توانایــی خــود در بهــره گیــری بهینــه از تامیــن کننــدگان خــوب 
ایرانــی و نیــز ارتباطــات موثــر بــا تامیــن کننــدگان خارجــی، نیــاز 
شــرکت جهــت تامیــن مــواد اولیــه را بــه بهتریــن و ســریعترین 
ــد  ــر در تولی ــن ام ــه ای ــد ک ــاخته ان ــرآورده س ــن ب ــو ممک نح

تجهیــزات بــا کیفیــت و زیبــا بــه شــرکت کمــک شــایانی کــرده 
اســت.

از دیگــر بخــش هــای واحــد بازرگانــی، بخــش خدمــات پــس از 
ــا مشــتریان و  ــا برقــراری ارتبــاط ب فــروش اســت. ایــن بخــش ب
ــا را در اســرع  ــاز آنه ــداران محصــوالت شــرکت توانســته نی خری

ــد. ــت پاســخ ده ــن کیفی ــا بهتری ــت و ب وق
همچنیــن بخــش بازرگانــی خارجــی معاونــت بازرگانــی شــرکت 
ــی از  ــذ نمایندگ ــه اخ ــر در زمین ــوق الذک ــت ف ــر فعالی ــالوه ب ع
ــه  ــز ب ــیایی نی ــی و آس ــازندگان اروپای ــن س ــی از معتبرتری برخ
موفقیــت چشــمگیری دســت یافتــه اســت.پس از امضــای توافــق 
نامــه برجــام و بــاز شــدن در مبادالتــی کشــور بــه روی ســازندگان 
خارجــی و اســتقبال آنــان جهــت حضــور حداکثــری در ایــن بازار، 
شــرکت رادمــان صنعــت نیــز بــا تعامــل بــا برخــی از ســازندگان 
ــان را اخــذ  تجهیــزات مرتبــط توانســت نمایندگــی انحصــاری آن

نمایــد.
به برخی از مهمترین سازندگان در زیر اشاره شده است:
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ــی در  ــای اروپای ــد ه ــن برن ــی از برتری یک
ــا  ــمند ب ــی هوش ــزات آموزش ــه تجهی زمین
بیــش از  55 ســال تجربــه از کشــور بلژیک

یکــی از برتریــن ســازندگان تجهیــزات 
ــه  ــال در زمین ــی و فع ــگاه مهندس آزمایش
انتقــال تکنولــوژی تجهیــزات آزمایشــگاهی 

ــپانیا ــور اس از کش

یکــی از برتریــن ســازندگان تجهیــزات 
ــرق و  آرمایشــگاهی در زمینــه مهندســی ب
نیــز آزمایشــگاه انــرژی هــای نــو و انــرژی 

ــوان ــور تای ــر از کش ــد پذی ــای تجدی ه



در ابتدا خودتان را برای ما معرفی کنید:
ــیار  ــوان دانش ــه عن ــتم،و ب ــرون هس ــکل ب ــور می ــده پروفس بن
مکانیــک جامــدات و ســازه دانشــگاه کالیــاری در حــال فعالیــت 

ــتم. هس
تحصیــات خــود را در کــدام دانشــگاه و در چــه زمینــه 

ای ســپری نمــوده ایــد؟
ــه  ــا و در زمین ــگاه برش ــانس را در دانش ــوق لیس ــانس و ف لیس
مهندســی ســازه گذرانــدم و نهایتــاً بــرای اخــذ پــی اچ-دی وارد 
دانشــگاه ترنتــه شــدم؛ کــه عنــوان پــی اچ دی اینجانــب در مــورد 
ــان  ــود و در آن زم ــیته ب ــرزی در االستیس ــان م ــتفاده از الم اس
ــی  ــی نصیــب بنــده شــد. مدت افتخــار شــاگردی پروفســور بیگون
در دانشــگاه ترنتــه بــه عنــوان پســت داک فعالیــت داشــتم 
ــهر  ــکا و ش ــدا آمری ــگاه کلوری ــم در دانش ــی ه ــن مدت و همچنی
بولــدر و پــس از آن، بــه مــّدت دوســال در دانشــگاه پلــی تکنیــک 
فرانســه تحــت نظــر پروفســور کونتکاســتا فعالیــت هــای خــود را 

ــه دادم. ادام
ــگاه  ــی در دانش ــه در کارشناس ــی ک ــیابس درس های س
کالیــاری ارائــه می شــوند، مخصوصــًا در زمینــه مکانیــک 

جامــدات و کنتــرل چیســت؟
ــه  ــت و ب ــته ای اس ــد رش ــگاه چن ــک دانش ــاری ی ــگاه کالی دانش
ــگاه در  ــن دانش ــت. ای ــرح اس ــادر مط ــگاه م ــک دانش ــوان ی عن
ــن  ــه دومی ــاروینیا ک ــره س ــد و در جزی ــیس ش ــال1602 تأس س
ــه  ــاروینیا ب ــره ی س ــرار دارد. جزی ــت ق ــزرگ ایتالیاس ــره ب جزی
دلیــل تعــدد معــادن زغــال ســنگ و نیــز قرارگیــری بزرگتریــن 
ــا در ایــن جزیــره ســبب شــده اســت  معــادن زغــال ســنگ اروپ
ــگاه  ــدن دارای جای ــته مع ــاظ رش ــاری از لح ــگاه کالی ــا دانش ت
ویــژه  ای باشــد. همیــن امــر ســبب شــده اســت کــه ایــن دانشــگاه 
در ابتــدای قــرن گذشــته در رشــته مهندســی معــدن و پزشــکی 

مطــرح شــود.

دانشــگاه مــا یــک برنامــه رباتیــک دارد، یعنــی به طورکلــی 
درس هــای مرتبــط بــا دینامیــک را ارائــه می دهیــم؛ مثــل: 
ــک  ــی دینامی ــا حّت ــازه ای و ی ــات س ــرل، ارتعاش دینامیک،کنت

و... ســازه ها 
بــرای ورود بــه رشــته مکانیــک جامــدات دو مســیر وجــود دارد: 
یکــی مهندســی ســازه کــه مربــوط بــه دانشــکده عمــران اســت و 

دیگــری هــم مربــوط بــه دانشــکده مکانیــک.
در دانشــگاه کالیــاری تمرکــز و توجــه ویــژه ای نســبت بــه دروس 
وجــود دارد و از ایــن جهــت دانشــجویانی کــه از دانشــگاه فــارغ 
التحصیــل می شــوند افــرادی بســیار توانمنــد و مســتعد هســتند.

ــوری و  ــای تئ ــن درس ه ــی بی ــادل خوب ــگاه تع ــن دانش در ای
ــردی وجــود دارد. کارب

دانشــجویان  بــرای  شــغلی  هــای  موقعیــت  چــه 
ــوند  ــل می ش ــگاه فارغ التحصی ــه از دانش ــی  ک کارشناس

وجــود دارد؟
دانشــجویان کارشناســی کــه بــا رشــته ی بنــده مرتبــط هســتند، 
ــغول  ــن مش ــرکت های دیزای ــل ش ــی مث ــرکت های کوچک در ش
ــای  ــه کاره ــد در شــرکت هایی ک ــا می توانن ــوند و ی ــه کار می ش ب
عــددی و تحقیــق و توســعه انجــام می دهند)تحلیــل هــای 
المــان محــدود( مشــغول بــه کار شــوند. همچنیــن عــده ای دیگــر 
ــد  ــه دارن ــی ک ــیل باالی ــه پتانس ــه ب ــا توج ــالن ب از فارغ التحصی
بزرگتــری  شــرکت های  در  را  خــود  فعالیت هــای  می تواننــد 

ــد. ــه دهن ــای خودروســازی و . . . ادام همچــون شــرکت ه
بنابرایــن در کشــور شــما بــرای فــارغ التحصیان رشــته 

ــی کار وجود دارد؟ کارشناس
ــاری  ــه وارد دانشــگاه کالی ــانی ک ــدود 98 درصــد کس ــه، در ح بل
ــه  ــت ک ــد گف ــدرک کارشناســی ارشــد می گیرند،بای می شــوند م
در ایتالیــا وارد شــدن بــه ســطح لیســانس برابــر بــا اخــذ مــدرک 
17کارشناســی ارشــد اســت؛ ضمنــاً دوره ی5ســاله ای کــه محصــالن 



ــوان دوره  ــه عن ــد ب ــی را اخــذ می نماین ــای مختلف در آن دیپلم ه
کارشناســی ارشــد مطــرح اســت،بخاطر همیــن مدتــی  اســت کــه 
ــی:  ــد یعن ــدا کرده ان ــتم را از همدیگرج ــن دو سیس ــا ای در ایتالی
ــا  ــی ب سیســتم Undergrade و سیســتم کارشناســی ارشــد. ول
ایــن وجــود اکثریــت طبــق همــان ذهنیــت قدیــم جهــت اخــذ 
ــدام می نمایند.)یعنــی همــان دوره  مــدرک کارشناســی ارشــد اق

5ســاله(.
ــاده اســت و دانشــجویان  ــا افت ــاًل ج ــأله کام ــن مس ــا ای در ایتالی
ــوه ای برخــوردار هســتند  ــای بالق ــاً از توانایی ه ــا غالب دانشــگاه م
کــه ایــن امــر ســبب می شــود تــا حدود30درصــد آنهــا بتواننــد 
کار  بــازار  وارد  بقیــه  70درصــد  و  نماینــد  اخــذ  پــی اچ دی 
می شــوند؛ بــازار کاری کــه عمدتــاً در جزیــره ســاروینیا )حــدوداً 
ــد(،  ــرض می باش ــر ع ــول و 450کیلومت ــر ط دارای 300کیلومت
ــه  ــا در اتحادی ــی( و ی ــرزمین اصل ــه س ــروف ب ــد ایتالیا)مع مریلن

ــود دارد. ــا وج اروپ
آیــا درکشــور شــما دانشــجویانی کــه وارد ســطح 
دکتــری می شــوند انجــام فعالیت هــای تحقیقاتــی 
ــی  ــای صنعت ــه ی فعالیت ه ــه چرخ ــدن ب ــه وارد ش را ب

می دهنــد؟ ترجیــح 
تأییــد  را  شــما  حــرف  ایــن  بنــده  هیچ وجــه،  بــه  خیــر 
ــد  ــدام  می کنن ــی اچ دی اق نمی کنم،اشــخاصی کــه جهــت اخــذ پ
ــرای ایــن نیســت کــه کارهــای تحقیقاتــی انجــام دهنــد  تنهــا ب
بلکــه هــدف برخــی از آنهــا ورود بــه عرصه هــای بســیار پیشــرفته 
صنعتــی اســت. بطــور مثــال: عــده ی بســیاری از کســانی کــه در 
ســاخت ماشــین های مســابقات فرمــول یــک و یــا در شــرکت های 
ســاخت هواپیمــا کار می کننــد، فارغ التحصیــالن پــی اچ  دی 
هســتند.نمونه بارزتــر اینکــه یکــی از دانشــجویان مســتر بنــده در 
یکــی از شــرکت هــای طراحــی کشــتی مشــغول بــه کار هســتند.

شــرکت هایــی کــه کارهــای المــان محــدود انجــام می دهند،بــرای 
توســعه خــود بــه فارغ التحصیــالن پــی اچ دی نیــاز دارند.بنابرایــن 
ــی  ــاغل صنعت ــم مش ــی اچ دی ه ــدرک  پ ــراد دارای م ــرای اف ب
ــرفته ای  ــت پیش ــا صنع ــور م ــت کش ــود دارد. صنع ــیاری وج بس
اســت، بــه همیــن خاطــر اپلیکیشــن های پیشــرفته صنعتــی هــم 
وجــود دارد تــا کســانی کــه پــی اچ دی اخــذ می نماینــد در آنجــا 

مشــغول بــکار شــوند. 
ــای  ــر از دوره ه ــاله( غی ــی )دوره 5س در دوره کارشناس
ــه  ــّدت و چ ــه م ــجویان در چ ــک دانش ــوری و آکادمی تئ

ــد؟ ــپری می کنن ــی را س ــای عمل ــی دوره ه قالب
بــرای ایــن موضــوع دو حالــت وجــود دارد: اول اینکــه دانشــجویان 
ــن راه وارد  ــد و از ای ــذ می نماین ــوزی اخ ــاری کارآم ــد اختی واح
یــک شــرکت شــده و در آنجــا مشــغول می شــوند. ایــن موضــوع 

بــرای تــز کارشناســی ارشــد آنهــا نیــز امکان پذیــر بــوده و 
ــکاری  ــرکت ها هم ــا ش ــز ب ــوع نی ــن موض ــرای ای ــد ب می توانن

داشــته باشــند. 
دوم اینکــه: دانشــجویان می تواننــد درمراکــز تحقیقاتــی فعالیــت 
نمــوده و از ایــن طریــق دوره هــای مربوطــه را ســپری کننــد. برای 
ــی  ــز تحقیقات ــد مرک ــیوه، چن ــن ش ــه ای ــجویان ب ــت دانش فعالی

ــم: ــا کار می کنی ــا روی آنه ــه م وجــود دارد ک
رادیوتلسکوپ)دســتگاهی کــه  و  ، ســاردینا ریســرچ   CRS4

می کنــد(. دریافــت  فضــا  از  اشــعه هایی 
مــدت زمــان کار دانشــجویان در ایــن مراکــز تحقیقاتــی 

چقــدر اســت؟
ــه  ــک درس ســه واحــدی )در حــد ســه ماه ــل بصــورت ی حداق
ــم  ــتر ه ــه بیش ــکان ادام ــت ام ــورت موفقی ــتان ( و در ص تابس

ــود دارد. وج
ــن  ــی بی ــه تفاوت های ــران چ ــان در ای ــّدت حضورت در م
ــاری  ــگاه کالی ــا دانش ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــن  ــن بی ــی و همچنی ــگاه های اروپای ــایر دانش ــا س ی
دانشــجویان  و  امیرکبیــر  دانشــگاه  دانشــجویان 
دانشــگاه های  جملــه  از  اروپایــی  دانشــگاه های 

ــد؟ ــس کردی ــی ح ایتالیای
بایــد گفــت کــه ســطح دانشــگاه شــما و ســطح علمــی ورودی های 
دانشــگاه خــوب اســت و تنهــا چیــزی کــه بنــده متوجــه نشــدم 
ــی در دانشــگاه شــما  ــه بودجــه مال ــه نحــوه جــذب و تهی ؛ اینک
چگونــه است؟بخشــی از ایــن بودجــه در ایتالیــا از ســوی دولــت و 
بخــش دیگــری از ســوی اتحادیــه اروپــا تأمیــن می شــود. مــوردی 
کــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا دانشــگاه هــای مــا مشــابهت 
ــا از  ــا در ایتالی ــت. م ــدن اس ــی ش ــرای بین الملل ــل ب دارد، تمای
دانشــجویان خــود انتظارداریــم تــا بتواننــد دو مــدرک متفــاوت،از 
ــأله  ــن مس ــه ای ــد. در حالی ک ــف کســب نماین دو دانشــگاه مختل
بــرای شــما ممکــن نیســت و در ایــران وجــود نــدارد. مــا اکنــون با 
مدیــرکل امــور پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر؛آقــای دکتــر 
ــی  ــام مراودات ــال انج ــگاه در ح ــل دانش ــور بین المل ــدم و ام اق
هســتیم تــا بتوانیــم تفاهــم نامه هایــی را بیــن دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیــر و دانشــگاه کالیــاری برقــرار کنیــم.
ــه چــه صــورت  ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در ایتالیــا ب

اســت؟
رابطــه ی بیــن صنعــت و دانشــگاه در ایتالیــا نیــاز بــه بهبــود دارد، 
ــاز  ــی و نی ــاز تحصیل ــاس نی ــر اس ــدا ب ــا از ابت ــگاه ه ــه دانش البت
صنعتــی ایجــاد شــده اند. و بیشــترین دانشــگاه ها در شــمال 
شــرقی ایتالیــا کــه صنعتی تریــن ناحیــه ایتالیــا یــا حتــی 
ــوری  ــه فل ــار کارخان اروپاســت ایجــاد شــده اند. بطــور مثال:درکن 18



ــرای  ــلماً ب ــه مس ــت ک ــده اس ــیس ش ــدی تأس ــگاه جدی دانش
ریســرچ از فارغ التحصیــالن همیــن دانشــگاه بهــره می برنــد.
چــه نهادهــای دانشــگاهی در دانشــگاه کالیــاری وجــود 
دارد و عمــده فعالیت هــای آنهــا در چــه زمینــه ای 

ــت؟ اس
فعالیت هـای  گروه هـا  ایـن  فعالیت هـای  عمده تریـن  از  یکـی 
ورزشـی هسـتند، ورزش های مربـوط بـه بوکس،فوتبال،ورزش های 
آبـی و سـاحلی)به جهـت ایـن کـه دانشـگاه در یـک جزیـره واقع 
شـده اسـت( و مسـابقات مربـوط به رباتیـک از جملـه فعالیت های 

اسـت. دانشـجویی  نهادهای 
ــا هفتــه ای وجــود دارد کــه مختــص انجــام رقابت هــای  در ایتالی
علمی،ورزشــی،هنری و ... در بیــن دانشــجویان است.شــورای 
صنفــی دانشــگاه مــا در جلســات هیئــت علمــی شــرکت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــن در دانش ــران( و ای ــس ای می کنند)برعک

ــت. ــده اس ــه ش ــون نهادین قان
شــورای صنفــی در جلســات مهــم حــق رأی دارد و در دانشــگاه 
کالیــاری دارای قــدرت زیــادی اســت و نماینــدگان ایــن شــورا از 
ــه در حــل  ــات انتخــاب می شــوند. و البت ــق برگــزاری انتخاب طری

مشــکالت دانشــگاه وجــود شــورای صنفــی اثــر مثبتــی دارد.
ــوازات  ــه م ــق ب ــجوی موف ــک دانش ــما ی ــر ش از نظ
ــری را  ــای دیگ ــه کاره ــی چ ــی و درس ــای علم فعالیت ه

ــد؟ ــام ده ــد انج بای
بخــش دانشــگاه بخــش خیلــی مهمــی اســت ، ولــی فقــط یــک 
ــای  ــک دنی ــه ی ــا ک ــن دنی ــت،در ای ــخصیت ماس ــش از ش بخ
صنعتــی اســت ســاختن یــک تمــدن بــزرگ کاری اســت کــه مــا 
ــت  ــه در آن فعالی ــه ای ک ــم از زمین ــم و بتوانی ــام بدهی ــد انج بای
ــورد آن  ــد وســیع تری در م ــم و دی ــم در زندگــی بهــره ببری داری

ــته باشــیم. داش
ــه  ــوزان ب ــما ورود دانش آم ــور ش ــا در کش ــر: آی ــوال آخ س
دانشــگاه بــر اســاس اســتعدادیابی خاصــی صــورت می-گیرد 
یــا اینکــه عاقــه شــخصی تأثیــر گــذار اســت؟ آیــا آنهــا بــا 
ــوند؟  ــگاه می ش ــخص وارد دانش ــدف مش ــک ه ــتن ی داش
و همچنیــن کســانی کــه وارد دانشــگاه نمی شــوند چــه 

ــت؟ ــده ای در انتظارآنهاس آین
ــه و  ــور یافت ــدارس حض ــگاه ها در م ــئولین دانش ــا مس در ایتالی
ــه  ــی را ارائ ــا توضیحات ــرای آنه ــی ب ــته های تحصیل ــورد رش در م
ــگاه  ــه دانش ــل از ورود ب ــجویان قب ــن دانش ــد و همچنی می دهن
بــا حضــور در دانشــگاه از فعالیت هــای علمــی ،آزمایشــات و 
واحدهــای درســی اطالعاتــی کســب می کننــد و از دانشــگاه 
ــن جهــت انتخــاب  ــد. و از ای ــه عمــل می آورن ــد ب مربوطــه بازدی
ــورت  ــری ص ــد بازت ــا دی ــوزان ب ــرای دانش آم ــی ب ــته تحصل رش

ــر  ــه اگ ــت ک ــد گف ــتعدادیابی بای ــوه اس ــورد نح ــرد. در م می گی
بــرای یــک صندلــی رقابتــی وجــود داشــته باشد،دانشــگاه آزمونی 
را برگــزار می کنــد تــا دانشــجویان حداقــل امتیــاز الزم را جهــت 
ورود کســب کننــد و در صــورت عــدم موفقیــت، بــرای افــراد یــک 
ــگاه  ــه دانش ــت ورود ب ــاز جه ــی پیش نی ــای درس ــری واحده س
ــتند و  ــی هس ــاً دولت ــگاه ها عمدت ــه می شود.دانش ــر گرفت در نظ
ــگاه  ــاز دانش ــاس نی ــر اس ــدام ب ــگاه ها م ــرش دانش ــت پذی ظرفی
در حــال تغییــر اســت و حتــی ممکــن اســت یــک ســال اصــاًل 

ــد. دانشــجو نگیرن
ــه  ــه ب ــورو ) باتوج ــاً 1000ی ــال تقریب ــد در س ــجویان بای دانش
درآمــد خانــواده ( بــرای دانشــگاه پرداخــت کننــد. و اگــر خانــواده 
ــود  ــادی وج ــای اقتص ــد کمک ه ــته باش ــت نداش ــی پرداخ توانای
دارد تــا مشــکل را رفــع کنــد. نکتــه دیگــر اینکــه اگــر خانــواده 
ثروتمنــد باشــد دانشــجو آزادی عمــل بیشــتری دارد ، ولــی 
ــه  ــورت ورود ب ــت در ص ــی اس ــر مال ــار فق ــه دچ ــجویی ک دانش
بــه دانشــگاه حتمــاً بایــد فعالیــت علمــی زیــادی داشــته باشــد و 

ــد. ــرآورده کن ــارات را ب انتظ
در کشــور مــا دوران تحصیــل در مــدارس قبــل از دانشــگاه 
ــت.  ــترک اس ــه مش ــن هم ــال اول بی ــت،که 8 س ــال اس 13س
8ســال اولیــه مــا همــان مقاطــع ابتدایــی و راهنمایــی هســتند، 
ــق  ــوزان ح ــه دانش آم ــم ک ــج می گویی ــدی کال ــال بع ــه 5س و ب
انتخــاب دارنــد و همچنیــن بــر اســاس توانایی هــای خــود مقصــد 
ــوند. ــای می ش ــد و وارد کالج ه ــاب می کنن ــود را انتخ ــدی خ بع

ــل   ــال تحصی ــا 11س ــی ت ــود دارد، ول ــی وج ــای مختلف انتخاب ه
ــازار کارشــوید و  اجباریســت و پــس از آن شــما می توانیــد وارد ب
ــع  ــین صنای ــابداری،کارهای آزاد،تکنس ــی ازجمله:حس فعالیت های

و... انجــام دهیــد.
چند درصد دانش آموزان وارد دانشگاه می شوند؟

تقریبــا بیــش از50 درصــد تصمیــم می گیرنــد تــا وارد دانشــگاه ها 
شــوند،تعداد کســانی کــه در ایتالیــا وارد مدرســه می شــوند 
نســبت بــه ایــران کمتــر اســت، ولــی کســانی کــه وارد دانشــگاه 

می شــوند حدود50درصــد می باشــد.
حرف آخر؟

ــی  ــت خوب ــدت فعالی ــن م ــودم،در ای ــران ب ــاه در ای ــک م ــن ی م
داشــتم و همکاری هــای علمــی بســیاری انجــام دادم و ایــن 
ــن  ــه ای ــدوارم ک ــت. امی ــش اس ــت بخ ــن رضای ــرای م ــع ب موض
دانشــجویان  و در ســطح  باشــد  داشــته  ادامــه  همکاری هــا 
ــم  ــطح تخصص ــم در س ــد و بتوان ــدا کن ــترش پی ــری گس دکت
ــروژه مرحبــا  ــن از پ ــم .همچنی ــته باش ــژه ای داش ــت وی فعالی
تشــکر می کنــم کــه ایــن امــکان را ایجــاد کــرد تــا مــن در اینجــا 

ــم. ــته باش ــور داش 19حض





ــزارآالت  ــه از اب ــی همیش ــرزی و داخل ــرون م ــای ب ــگ ه در جن
ــن  ــی از ای ــود. یک ــی ش ــتفاده م ــات اس ــره و مهم ــواد منفج و م
تجهیــزات کــه در جنــگ هــا اســتفاده فــراوان دارد، میــن اســت. 
از ایــن ابــزار بــرای حفاظــت از نقــاط اســتراتژیک جنگــی, قطــع 
ــمن  ــت دش ــری از حرک ــتیک، جلوگی ــای لجس ــاده ه ــاط ج ارتب
بــه ســوی جلــو یــا کنــد کــردن حرکــت دشــمن، از بیــن بــردن 
ــتفاده  ــا اس ــه آنه ــه زدن ب ــمن و صدم ــزات دش ــرات و تجهی نف
مــی شــود و قابلیت هــای خــود را در ایــن زمینــه نیــز بــه اثبــات 

رســانده اســت.
امــا مســأله ای کــه در خصــوص مقایســه ی میــن بــا ســایر ابزارها 
و مهمــات جنگــی وجــود دارد, نحــوه ی بــه کارگیــری آن اســت. 
بــرای بــه کارگیــری اکثــر میــن هــا، بایــد آنهــا را در زیــر خــاک 

پنهــان کــرد تــا تنهــا بــه وســیله ی قربانــی خــود منفجــر شــود.
ــورد  ــات م ــزات و مهم ــی تجهی ــگ تمام ــر جن ــان ه ــس از پای پ
اســتفاده ی طرفیــن درگیــر در جنــگ کــه باقیمانــده اســت قابــل 
رؤیــت اســت و بــر روی زمیــن قــرار دارد و مــی تــوان بــا توجــه 
بــه اوضــاع بــرای جابجایــی، انهــدام، بــه کارگیــری مجــدد و انبــار 
کــردن آنهــا تصمیمــات مناســبی اتخــاذ کــرد. ولــی متأســفانه در 

مــورد میــن چنیــن امــری بــه ســادگی امکانپذیــر نیســت زیــرا:
محل دفن آن از نظرها پنهان است.. 1
ــذاری شــده موجــود . 2 ــن گ ــای مناطــق می ــا نقشــه ه عموم

ــق نیســتند. ــدان دقی ــا چن ــن نقشــه ه ــا ای نیســت ی
ــع . 3 ــی از مواق ــدان در خیل ــک می ــا در ی ــت آنه ــوه کاش نح

ــت. ــم اس منظ
ــه منظــور اســتفاده ی مجــدد از . 4 ــن ب ــدان می پاکســازی می

میــن هــا اقتصــادی نیســت.

پاکسازی میدان های مین بسیار مخاطره آمیز است.. 5
پاکسازی میدان های مین مستلزم صرف وقت زیادی است.. 6
وسعت زمین های مین گذاری شده بسیار زیاد است.. 7

بــه همیــن علــت پــس از هــر جنــگ کــه در آن از میــن اســتفاده 
شــده اســت ,شــمار زیــادی از افــراد نظامــی و غیــر نظامــی بــی 
گنــاه قربانــی میــن هــا مــی شــوند و خســارات زیــادی بــه افــراد 
محلــی از نظــر مالــی و جانــی وارد مــی شــود. بنابرایــن امــروزه 
از انــواع وســایل و روش هــا ,بــرای پاکســازی میــدان هــای میــن 
اســتفاده مــی شــود. بــه طــور کلــی ایــن کار را مــی تــوان بــه دو 
روش پاکســازی دســتی )اســتفاده از نفــرات( و پاکســازی مکانیــزه 
)اســتفاده از تجهیــزات( تقســیم کــرد. امــروزه در جهــان زمیــن 
ــز پــس  ــا نی ــد و در کشــور م ــه میــن ان ــوده ب هــای بســیاری آل
ــه  ــوده ب ــای آل ــن ه ــیاری از زمی ــی بس ــگ تحمیل ــان جن از پای
میــن پاکســازی نشــده انــد کــه ایــن موضــوع در رونــد بازســازی 
ــزه  ــن روش مکانی ــر ای ــرده اســت. بناب مناطــق اشــکال ایجــاد ک

جانشــین طریقــه ی ســنتی شــده اســت.
یکــی از کــم خطرتریــن روش هــای پاکســازی زمین هــا از میــن، 
ــازی  ــد. پاکس ــوب می باش ــتگاه های مین ک ــن دس ــه کار گرفت ب
میــن، همــواره یکــی از مشــکالتی اســت کــه کشــورهای مختلــف 
جهــان بــه خصــوص کشــورهایی کــه جنــگ را تجربــه کرده انــد، 
بــا آن مواجــه هســتند. بدیــن منظــور روش هــای مختلفــی بــرای 
پاکســازی تعریــف شــده کــه یکــی از امن تریــن آن هــا اســتفاده 
از خودروهــای مین کــوب اســت کــه توســط کشــورهای مختلفــی 
ــنگینی  ــتفاده از س ــا اس ــتگاه ها ب ــن دس ــوند. ای ــاخته می ش س
ــِی چکش هایــی کــه  ــی و پــی در پ ــات دوران ــا ضرب غلتک هــا و ی
در جلــوی دســتگاه نصــب گردیــده، باعــث انفجــار و یــا متالشــی 

مین کوب
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پاکســازی  را  میــن  میادیــن  و  می گردنــد  مین هــا  شــدن 
می نماینــد. از جملــه مزایــای ایــن دســتگاه ها می تــوان بــه 
داشــتن حفــاظ زرهــی، اســتفاده از کمتریــن نفــرات، بــاال بــودن 
ضریــب پاک ســازی و ســرعت عمــل در پاک ســازی اشــاره کــرد. 
ــودرو،  ــا خ ــوش ی ــوی زره پ ــه ای؛ در جل ــای ضرب در مین کوب ه
ــف  ــن محــور در فواصــل مختل ــه ای ــده و ب محــوری نصــب گردی
زنجیرهایــی متصــل شــده اســت. هنگامــی کــه خــودرو شــروع بــه 
کار می نمایــد، ایــن محــور نیــز فعــال شــده و در نتیجــه گــردش 
ــن  ــه زمی ــوده و ب ــردش نم ــه گ ــروع ب ــم ش ــا ه ــور، زنجیره مح
ــات، مین هــای مدفــون در  ــر ایــن ضرب ــر اث اصابــت می نماینــد. ب
زمیــن منفجــر می گردنــد. ایــن زنجیرهــا بــه قــدری قوی هســتند 
ــیبی  ــه آس ــر هیچگون ــّد نف ــای ض ــار مین ه ــر انفج ــه در براب ک
ــه  ــد، ب ــر انفجــار آســیب ببین ــر در اث ــد. چنانچــه زنجی نمی بینن
ــون مین کوب هــای  ــران تاکن ــل تعویــض می باشــد. ای ــی قاب راحت
ــان 1  ــوب تفت ــال، مین ک ــرای مث ــت. ب ــاخته اس ــدی س قدرتمن
و 2 کــه در مــدل اول، دارای مکانیــزم پاکســازی کوبشــی و 

دوم،  مــدل  در 
مکانیــزم  دارای 
پاکســازی محــور 
ــر  ــا زنجی گــردان ب
و چکــش اســت، 
یــک  نمونــه 
مین کــوب قدرتمنــد 
ایــران  ســاخت 

ــی  ــزء مین کوب های ــان، ج ــوب تفت ــوند. مین ک ــوب می ش محس
ــدارد و در حقیقــت در  ــی ن ــه در مناطــق جنگــی کارآی اســت ک

ــد.  ــدام می کن ــن اق ــازی میادی ــه پاکس ــح ب ــان صل زم

مین کوب تفتان 1
ــک،  ــّد تان ــای ض ــادر اســت مین ه ــان 1 ق ــی تفت ــودروی زره خ
ضــّد خــودرو و ضــّد نفــر را پاکســازی نمــوده و در برابــر انفجــار 
ــد. عمــق پاکســازی ایــن خــودرو 30ســانتی متــر  مقاومــت نمای
ــام  ــن انج ــد. در حی ــر می باش ــز 3 مت ــازی آن نی ــرض پاکس و ع
ــار  ــر انفج ــاًل از خط ــز کام ــور آن نی ــازی، اپرات ــات پاکس عملی
ــازی  ــت پاکس ــتگاه جه ــن دس ــتفاده از ای ــد. اس ــون می مان مص
ــرعت  ــش س ــراد و افزای ــان اف ــظ ج ــث حف ــن، باع ــن می میادی

پاکســازی می شــود.

ویژگی های خودرو زرهی تفتان 1
ــز: سیســتم ترمــز هیدرولیــک ایــن دســتگاه  ــتم ترم 1. سیس

بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه در مواقــع لــزوم بــه عنــوان 
ــز  ــای ترم ــدال ه ــرد دارد و پ ــز کارب ــتگاه نی ــان دس ــک فرم کم
طــوری طراحــی شــده انــد کــه در زمــان نیــاز بــه توقــف دســتگاه 

بــه راحتــی بــا یــک پــا تحریــک مــی شــوند.
ــا توجــه بــه اینکــه خــودرو مین کــوب تفتــان1  2. گیربکــس: ب
اصــوال جهــت کار در ســرعت هــای پاییــن طراحــی شــده اســت و 
گشــتاور باالیــی جهــت حرکــت خــودرو الزم اســت, لــذا گیربکس 

بــا حالــت یــک بــه یــک و یــک بــه دو طراحــی شــده اســت.
3. بــاک روغن: بــا ظرفیــت حــدودا 600 لیتر,روغــن هیدرولیک 
الزم جهــت کلیــه ی سیســتم هــای هیدرولیــک بکار گرفته شــده 
در خــودرو را تامیــن مــی کنــد. ورق هــای بــکار رفتــه در ســاخت 

بــاک,ورق زرهــی مــی باشــد.
4.اکســل جلــو و عقــب: در واقــع اکســل جلــو و عقــب کامیون 
بنــز 1924 مــی باشــد. نســبت شــش بــه یــک ایــن اکســل )جلو( 
بــه افزایــش گشــتاور الزم جهــت حرکــت خــودرو در راه پیمایی و 

شــیب,کمک موثــری مــی کند.
ــنی:  ــی ش 5 .شاس
ــال  ــتراکچر کام ــا اس ب
مقــاوم در برابــر تنــش 
تــا  گوناگــون  هــای 
ــکال  ــد800 مگاپاس ح
زرهــی  ورق  از  و 
ــت.  ــده اس ــاخته ش س
از  شــنی  شاســی 
آزادی گــردش 30 درجــه حــول محــور اتصــال بــه بدنــه خــودرو 
برخــوردار اســت رولیک هــا و هرزگــرد هــا از بولــدوزر 731 هپکــو 
ــد. ــی باش ــدوزر 731 م ــده ی بول ــت ش ــز تقوی ــپراکت آن نی اس

ــای محــرک  ــدرو موتوره ــی هی ــای بازوی ــی: در دو انته 6. بازوی
ــا  ــی ت ــل تنــش های ــه شــده اســت و در مقاب ــی تعبی محــور اصل

ــاوم اســت. ــگا پاســکال مق 800 م
ســیلندر  خنک,شــش  آب  سیســتم  دارای  موتــور:   .7
ــتاور  ــر گش ــتقیم,با حداکث ــوخت مس ــش س ــتم پاش خطی,سیس
خروجــی 1060Nm  و گنجایــش حجمــی آب سیســتم خنــک 

کننــده ی 11580cc  اســت.
8.کابیــن: مجهــز بــه کولــر و بخــاری  جهــت تنظیــم ســرمایش 
و گرمایــش در شــرایط آب هوایــی اســت و در مقابــل گــرد 
خــاک هنــگام کار دســتگاه آب بنــدی شــده و شــش پنجــره بــا 
شیشــه هــای ضــد انفجــار دارد عــالوه بــر ایــن امکانــات رفاهــی و 
امنیتــی، در ایــن خــودرو دســتگاه کنتــرل اطفــای حریــق و یــک 

ــی )Directional gyro( وجــود دارد. ــرو هدایت دســتگاه جای
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ــل از ورق  ــر گازویی ــت 400 لیت ــا ظرفی ــل: ب ــاک گازویی 9. ب
ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س زره

10. مقســم: وظیفــه ی تبدیــل یــک شــفت خروجــی بــه ســه 
ــپ  ــی( و پم ــای کار )مین کوب ــپ ه ــت پم ــرک جه ــفت مح ش
حرکــت را بــر عهــده دارد. در ایــن حالــت 1800rpm دور شــفت 
 1000 Nm 1500 دور شــفت هــای خروجــیrpm ورودی و

ــد. ــی باش گشــتاور ورودی و 1200Nm گشــتاور خروجــی م
ــهند  ــن س ــراک 4 ت ــه لیفت ــق ب ــان: متعل ــتم فرم 11. سیس

ــت. اس
ــرای  ــروی الزم ب ــدود 220rpm نی ــردش ح ــا گ ــور: ب 12. مح
زنجیــر و چکــش هــای آن را جهــت کوبــش زمیــن تامیــن مــی 
کنــد. جنــس محــور اصلــی فــوالد VCN 200 اســت و توانایــی 
ــگا پاســکال را دارد. ــا 800 م ــل تنــش هــای ت مقاومــت در مقاب

ــل  ــودرو در مقاب ــت از خ ــپر محافظ ــه ی س ــپر: وظیف 13 .س
امــواج حاصــل از انفجــار و احیانــا پرتــاب ترکــش و میــن هاســت 
ــوارض  ــرد از ع ــه هرزگ ــا اســتفاده از دو چــرخ دوبل ــن ســپر ب ای
طبیعــی زمیــن تبعیــت کــرده و در ایــن حالــت از جمــع شــدن 

ــد. ــوی خــودرو پیشــگیری مــی کن خــاک  در جل

مشخصات ابعادی
1-طول خودرو )حداکثر(:                     9,88 متر
2-عرض خودرو) حداکثر(:                    4,01 متر
3- فاصله ی شنی ها)حداکثر(:               2,60 متر

4- پهنای کفشک شنی:                   51 سانتی متر
5-ارتفاع کل خورو:                             3,48 متر

6-وزن کل:                                    26500کیلوگرم
7- وزن موتور:                              930 کیلوگرم

مشخصات موتور مینکوب تفتان 2
نوع موتور:                                 دیزل

A-355-MB-OM                                         :مدل
تعداد سیلندر:                            6 سیلندر خطی

58/11cc                               :حجم موتور
18lit         :مقدار روغن موتور بدون فیلتر
23lit              :مقدار روغن موتور با فیلتر

سیستم خنک کاری:                     آب خنک
60lit                             :حجم رادیاتور

280hp                            :حداکثر قدرت
2200rev/min                       :حداکثر دور موتور
سایر مشخصات:                          دارای توربو شارژ

مشخصات سیستم انتقال قدرت
نوع سیستم انتقال قدرت: هیدرواستاتیک

نــوع گیربکــس: دو حالته-نســبت تبدیــل )2/1کاهنــده( 
)1/1مســتقیم(

نوع مقسم: یک ورودی-سه خروجی,  نسبت کاهنده 6/5
دیفرانسیل:  نسبت تبدیل 6,7/1
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مقدمه
ــدم  ــه ع ــات اســت ک ــی مایع ــت اساس ــک خاصی ــیون ی کاویتاس
مقاومــت در مقابــل تنشــهای کششــی مــی باشــد. در یــک 
تعریــف ســاده کاویتاســیون تشــکیل فــاز بخــار در مایــع اســت.

ــت  ــر اس ــم ناپذی ــاده ی تراک ــک م ــت آب ی ــوم اس ــه معل  چنانک
کــه در فشــارهای بســیار زیــاد حتــی در صدهــا اتمســفر تغییــر 
ــر  ــه پاییــن ت ــع ب ــی وقتــی فشــار در مای خــواص کمــی دارد. ول
از فشــار بخــار اشــباع کاهــش یابــد، ناپیوســتگی هــای مــاده در 
شــکل هــای حبــاب، فویــل و حفــره پدیــدار مــی شــوند کــه بــا 
بخــار آب پــر شــده و در آب مشــاهده مــی شــوند. بــرای اولیــن 
ــده را بررســی کــرد و آن را نامگــذاری کــرد  ــن پدی ــراد ای ــار ف ب
کــه از یــک کلمــه یونانــی بــه نــام کاویتــی )Cavity( ریشــه مــی 
گیــرد. علــت ایــن تحقیــق افــت نیــروی رانــش یــک ملــخ کشــتی 
ــود.  ــای آن ب ــّره ه ــیون روی پ ــاد کاویتاس ــر ایج ــر اث ــی ب جنگ
ــا و  ــن ه ــا، توربی ــت ملخ ه ــرات مثب ــا تاثی ــه تنه ــیون ن کاویتاس
پمــپ هــا را کاهــش مــی دهــد بلکــه باعــث تخریــب آنهــا هــم 

مــی شــود.

شرح وبسط پدیده ی سوپرکاویتاسیون
ــیون و  ــوع کاویتاس ــه موض ــر ب ــق ت ــم دقی ــی خواهی ــال م ح
ــیون  ــم. کاویتاس ــگاه کنی ــیون ن ــوپر کاویتاس ــال آن س ــه دنب ب
ــک  ــی در ی ــتاتیکی محل ــار اس ــه فش ــد ک ــی ده ــی رخ م هنگام
ســیال ســطحی پاییــن تــر از فشــار بخــار مایــع در درجــه حــرارت 
واقعــی رســیده باشــد. اگــر بــه معادلــه ی برنولــی کــه مــی تــوان 
ــت  ــت، دق ــیاالت دانس ــرژی در س ــای ان ــی بق ــرم ریاض آن را ف
کنیــم مــی توانیــم حالــت هایــی کــه کاویتاســیون در آن رخ مــی 
دهــد را پیــدا کنیــم. بــرای مثــال، هــر گاه ســیال شــتاب گیــرد، 
ــد  ــراه خواه ــه هم ــار را ب ــش فش ــی کاه ــرژی جنبش ــش ان افزای
داشــت. ایــن پدیــده در توربیــن هــا، پروانــه کشــتی هــا، پمــپ 
ــکیل  ــد. تش ــی افت ــاق م ــی اتف ــای دریای ــازه ه ــا س ــا و عمدت ه
حبــاب بــه تنهایــی آســیب ایجــاد نمــی کنــد، آســیب زمانــی رخ 
مــی دهــد کــه حبــاب هــا بالفاصلــه پــس از تشــکیل مــی ترکنــد 
و شــوک ایجــاد مــی کننــد. ایــن شــوک یا تخلیــه ی انــرژی درون 
ــن  ــد. ای ــی کن ــاب م ــود را پرت ــراف خ ــیال اط ــاب، ذرات س حب
ذرات بــا ســرعت بــه دیــواره ی فلــزی برخــورد مــی کننــد و در 
اثــر تکــرار ایــن پدیــده، فلــز دچــار خســتگی شــده و در ســطح 

ــه وجــود مــی آیــد و خــورده مــی شــود. آن حفــره هایــی ب

از نظر ایجاد کاویتاسیون در سه دسته تعریف می شود:
ــا  ــه ب ــی )Initial Cavitation( : همیش ــیون ابتدای 1. کاویتاس
ایجــاد حبــاب و اغتشــاش هــای قــوی ناشــی از تخریــب حبــاب 
هــا همــراه مــی باشــد و خاصیــت تخریــب مــواد جامد را داراســت.

ــی رخ  ــی )Partial Cavitation( : هنگام ــیون جزئ 2. کاویتاس
ــک قســمت از  ــاب هــا حــول ی ــا و حب ــره ه مــی دهــد کــه حف

جســم در حــال رشــد باشــند.
 : )Super Cavitaion( ــه ــعه یافت ــال توس ــیون کام 3. کاویتاس
هنگامــی رخ مــی دهــد کــه ابعــاد حفــره و حبــاب بــه طــور قابــل 

مالحظــه ای از ابعــاد جســم بزرگتــر باشــد.
سوپرکاویتاســیون یــک پروســه طبیعــی ناشــی از افزایش ســرعت 
یــک جســم متحــرک در زیــر آب در فشــار ثابــت P اســت. ســوپر 
حفــره هــا در هنــگام عبــور اجســام از ســطح آزاد آب یــا حرکــت 
افقــی در مــرز آزاد آب مشــاهده مــی شــوند. در ایــن حالت ســوپر 
حفــره بــا هــوای اتمســفر پــر مــی شــود و در واقــع ســوپر حفــره 
ــه در ســرعت هــای کــم  ــا هوادهــی شــده اســت ک مصنوعــی ی

تشــکیل مــی شــود.
در آلمــان پرانتــل و ریــکارت در آزمایشــاتی پدیــده     جلوگیــری 
از تشــکیل کاویتاســیون بــا اســتفاده از فشــار ثابــت روی مــرز آب 
را بررســی کردنــد کــه منجــر بــه ایجــاد ســوپر حفــره شــد. بعــدا 
ــه آب را بررســی کــرد. در  واگنــر در ســال 1932 ورود اجســام ب
آن زمــان کاربــرد عملــی سوپرکاویتاســیون شــامل حــل مســائل 

ورود بــه آب بــود.
ســپس اســتفاده از سوپرکاویتاســیون بــرای کاهــش نیــروی پســا 
)درگ( بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت. شــایان ذکــر اســت کــه 
کاهــش پســا نــه فقــط بــرای افزایــش ســرعت وســیله مهــم اســت 
ــت  ــط زیس ــات در محی ــا و اغتشاش ــش نویزه ــرای کاه ــه ب بلک

وکاهــش صدمــات وارده بــه آب هــم مهــم اســت.
ــه  ــی ب ــر دریای ــای زی ــازه ه ــا و س ــم در اژدر ه ــرعت ماکزیم س
خاطــر نیــروی درگ  کــه نوعــی نیــروی اصطکاکــی بــه حســاب 
ــر ثانیــه در نظــر  مــی آیــد، محــدود اســت و معمــوال 40 متــر ب
ــن  ــف ای ــدود نص ــت در ح ــرا در واقعی ــود و اکث ــی ش ــه م گرفت

مقــدار مــی باشــد.
وقتــی یــک جســم داخــل ســیال حرکــت مــی کنــد، یــک الیــه 
از ســیال بــه بدنــه مــی چســبد و بــا آن کشــیده مــی شــود. ایــن 
اثــر نیــروی درگ زیــادی تولیــد مــی کنــد و دلیــل ســرعت کــم 
در ســازه هــای آبــی اســت. نیــروی درگ در آب 1000 برابر درگ 
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در هواســت.  پــس اگــر جســم مــا در حفــره ای از هــوا حرکــت 
کنــد نیــروی درگ در آن بســیار کاهــش مــی یابــد و مــی توانیــم 

ســرعت را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش دهیــم.
ــورد  ــیار م ــیون بس ــده ی سوپرکاویتاس ــل پدی ــن دلی ــه همی ب
ــت  ــن اس ــر ای ــال حاض ــان در ح ــدف مهندس ــت . ه ــه گرف توج
ــوک دماغــه شــناور  ــا شــیوه هایــی نویــن، آب دقیقــا در ن کــه ب
ــق  ــا تزری ــن ب ــردد و همچنی ــل گ ــه بخــار تبدی ــر ســطحی، ب زی
ــیون  ــوپر کاویتاس ــه س ــه مرحل ــیون ب ــار، کاویتاس ــی بخ مصنوع
ــاب  ــک حب ــده و ی ــط ش ــک منبس ــای کوچ ــاب ه ــد و حب برس
بــزرگ بــه صــورت هالــه ای شــناور را احاطــه نمایــد.  بــا تزریــق 
ــیون  ــوپر کاویتاس ــالح » س ــه در اصط ــا گاز، ک ــوا ی ــی ه مصنوع
ــش  ــن افزای ــوان ضم ــی ت ــز م ــود، نی ــی ش ــده م ــه « نامی تهوی
ــزم  ــی مکانی ــناور، نوع ــر ش ــط ب ــاب محی ــداری حب ــم و پای حج
ــی  ــت آن طراح ــد و هدای ــن فراین ــرل ای ــرای کنت ــی را ب کنترل
ــن اســت  ــر کاویتاســیون ای ــت ســوپر کاویتاســیون ب ــود. مزی نم
کــه پایدارتــر و رفتــار آن از نظــر هیدرودینــا میکــی قابــل پیــش 

ــر مــی باشــد.  بینــی ت
ــر  ــای زی ــگ افزاره ــاخت جن ــیون در س ــوپر کاویتاس ــرد س کارب
ســطحی ســریع، توجــه دانشــمندان و کارشناســان امــور نظامــی 
را از اوایــل دهــه 1960 میــالدی بــه خــود جلــب نمــوده اســت. 
بــا اســتفاده از ایــن پدیــده مــی تــوان اژدری را طراحــی کــرد کــه 

تنهــا نقطــه تمــاس آن بــا آب دریــا، دماغــه آن باشــد و آب را در 
حبابــی بــزرگ بــه ســوی هــدف شــلیک کــرد. 

ــت  ــوت، دس ــوق ص ــرعت ماف ــه س ــد ب ــی توان ــن اژدری م چنی
ــه ســرعت  ــاندن اژدر ب ــه و رس ــا طراحــی مناســب دماغ ــد. ب یاب
ــا شــدت  حداقــل50 متــر در ثانیــه، عمــل ســوپر کاویتاســیون ب
ــراف  ــم فشــار در اط ــوزه ای ک ــردد و ح ــی گ مناســب شــروع م

ــد.  ــه وجــود مــی آی ــه ب بدن

ــه ای مناســب از  ــا زاوی ــا ب ــا آب دری ــی شــود ت ــه باعــث م دماغ
آن دور شــود و بــا بدنــه تمــاس نداشــته باشــد. در نتیجــه فشــار 
ناحیــه اطــراف بدنــه تــا حــد فشــار بخــار آب کاهــش مــی یابــد 
و حبــاب هــا ظاهــر مــی گردنــد. بــا ادامــه ایــن فراینــد، حبــاب 
ــزرگ  ــه هــم پیوســته و تشــکیل یــک حبــاب ب هــای کوچــک ب

را مــی دهنــد. 

در نهایــت تمــام حجــم اژدر در یــک حبــاب بیضــی گــون قــرار 
ــه و آب  ــن بدن ــاب بی ــدن حب ــل ش ــل حای ــه دلی ــرد، ب ــی گی م
ــه  ــدار اولی ــزارم مق ــر دویســت ه ــک ب ــزان ی ــا می ــا، درگ ت دری

ــد. ــی یاب کاهــش م
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مقدمه:
یکــی از داغ تریــن و چالــش برانگیزتریــن بحــث هــا بیــن 
ــای  ــگاه ه ــل در دانش ــر تحصی ــای اخی ــال ه ــجویان در س دانش
ــا  ــه آی ــورد اینک ــددی در م خــارج از کشــور اســت. نظــرات متع
تحصیــل در خــارج از کشــور بــه نفــع دانشــجو یــا کشــور اســت 
یــا نــه، ارائــه شــده اســت و بســیاری اعــم از اســاتید یــا مســئوالن 
ــن تفاســیر  ــه ای ــا هم ــا ب ــر هســتند. ام ــن ام ــف ای ــی مخال دولت
ایــن موضــوع انکارناپذیــر اســت کــه اگــر می خواهیــد در رشــته 
ــه بهتریــن آزمایشــگاه هــا و علــم روز  خــود پیشــرفت کنیــد و ب
دسترســی داشــته باشــید تحصیــل در خــارج از کشــور بهتریــن 
گزینــه مــی باشــد و شــایان ذکــر اســت کــه بیــش از 80 درصــد 
ــای  ــگاه ه ــد دانش ــران مانن ــر ای ــای معتب ــگاه ه ــتادان دانش اس
تهــران، امیرکبیــر و شــریف در خــارج از کشــور تحصیــل کــرده 

انــد.
مقولــه اپــالی بســیار پیچیــده و مفصــل اســت و در ایــن بخــش 
نمــی تــوان آن  را از همــه زوایــا مــورد بررســی قــرار داد و فقــط 
ــی  ــی م ــه تازگ ــه ب ــانی ک ــه کس ــرنخی را ب ــا س ــده ت ــعی ش س
خواهنــد پــا در ایــن عرصــه بگذارنــد بدهــد. تمرکــز ایــن بخــش 
ــی  ــالی و چگونگ ــیر اپ ــا مس ــده ب ــردن خوانن ــنا ک ــر روی آش ب
 Scholarship ــا ــد )Fund( ی ــت فان ــرش و دریاف ــن پذی گرفت

ــت. ــد )Graduate( اس ــی ارش ــرای دوره کارشناس ب
شرایط و مدارک الزم برای اپای:

اگــر مــی خواهیــد در دانشــگاه هــای معتبــر بــه تحصیــل مشــغول 
ــه آن دانشــگاه هــا  ــرای ورود ب شــوید بایــد حداقــل شــرایط را ب
داشــته باشــید تــا بتوانیــد اجــازه تحصیــل در آن هــا را دریافــت 
ــا  ــت Fund ی ــع دریاف ــر توق ــه اگ ــت ک ــح اس ــر واض ــد. پ کنی
متفــاوت  کامــال  شــرایط  حداقــل  داریــد  را   Scholarship
خواهنــد بــود. اطالعــات آمــده در زیــر بــرای  90درصد از دانشــگاه 

هــای معتبــر یکســان مــی باشــد.
ــگاه و  ــک دانش ــه ی ــرای ورود ب ــه ب ــن الزم ــم تری ــدل: مه مع
 )Graduate( ــد ــی ارش ــرای دوره کارشناس ــت Fund ب دریاف
ــای  ــگاه ه ــی در دانش ــط قبول ــرای فق ــدل ب ــل مع ــت. حداق اس
معتبــر برابــر 3GPA=( 15( اســت و حداقــل معــدل بــرای آنکــه 
 )3,2GPA=( 16 ــر بتــوان انتظــار گرفتــن Fund را داشــت براب
ــر باشــد احتمــال  اســت. بدیهــی اســت کــه هرچــه معــدل باالت
گرفتــن Fund بیشــتر خواهــد شــد. هــر دانشــگاه معیار ســنجش 
خــاص خــود را بــرای ارزیابــی و محاســبه معــدل شــما براســاس 
واحــد هــای ارائــه شــده بــرای رشــته شــما در آن دانشــگاه را دارد 
و ایــن معیارهــا کمــی بــا هــم تفــاوت دارنــد ولــی بــه طــور کلــی 
 GPA )Grade Point مــی تــوان گفت معــدل شــما بــر اســاس

Average( ســنجیده خواهــد شــد. بــرای محاســبه GPA معــدل 
ــن راه محاســبه  دو راه پیشــنهاد مــی شــود. راه اول و ســاده تری
GPA ایــن اســت کــه معــدل خــود را بــر 5 تقســیم کنیــد و ایــن 
عــدد GPA معــدل شــما بــه طــور تقریبــی خواهــد بــود. راه دوم 
 WESســایت GPA و دقیــق تــر ایــن اســت کــه از محاســبه گــر

)World Education Service( اســتفاده شــود. 
ــه آن  ــر ب ــه کمت ــی ک ــن عوامل ــی از مهمتری ــرات: یک ریزنم
پرداختــه شــده و نقــش بــه ســزایی در قبولــی شــما و بــه 
خصــوص دریافــت Fund دارد ریزنمــرات شــما اســت. بــا توجــه 
ــاتید  ــور و اس ــارج از کش ــای خ ــگاه ه ــاتید دانش ــه اس ــه گفت ب
ــل  ــره قاب ــر درس نم ــاالی 16 در ه ــره ب ــریف، نم ــگاه ش دانش
قبــول بــه حســاب مــی آیــد و نمــرات کمتــر از 16 نمــره خوبــی 
بــه حســاب نمــی آینــد بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود کــه ســعی 
کنیــد نمــرات دروس تخصصــی گرایــش شــما حتمــا بــاالی 16 

ــند. باش
ــه دانشــگاه  ــرای ورود ب ــن مــدارک ب ــان: از مهمتری ــدرک زب م
ــن  ــد )ای ــی باش ــما م ــی ش ــان انگلیس ــدرک زب ــر م ــای معتب ه
ــت و  ــاوت اس ــی متف ــان کم ــای آلم ــگاه ه ــرای دانش ــوع ب موض
مــدرک زبــان آلمانــی شــما نیــز از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار 
ــه  ــان خــود را ب ــرای آنکــه بتوانیــد شایســتگی زب مــی باشــد(. ب
دانشــگاه مقصــد نشــان دهیــد بایــد نمــره حداقــل 6,5 در آزمــون 
ــا  ــی Task ه ــل 6 در تمام ــره حداق IELTS Academic و نم
)Speaking, Listening, Reading, Writing( یــا نمــره 
ــل 22 در  ــره حداق ــون TOFEL IBT و نم ــل 90 در آزم حداق
تمامــی Task هــا را کســب کنیــد. ایــن نکتــه شــایان ذکــر اســت 
ــت  ــما و دریاف ــی ش ــانس قبول ــما ش ــان ش ــر زب ــره باالت ــه نم ک
ــی  ــد داد. دوره آمادگ ــش خواه ــا را افزای ــگاه ه Fund در دانش
بــرای ایــن آزمــون هــا بــرای شــخصی کــه دارای توانایی متوســط 
ــان  ــای زب ــاه اســت. موسســه ه ــا 6 م ــن 2 ت ــان اســت بی در زب
ــان  ــه زب ــد از موسس ــان عبارتن ــری زب ــرای یادگی ــنهادی ب پیش
دکتــر برزآبــادی، موسســه هــای زبــان ســفیرپالس، کالس هــای 
زبــان جهادهــای دانشــگاهی و کالس هــای زبــان دانشــگاه شــهید 
بهشــتی. موسســات معتبــری کــه در ایــران بــه برگــزاری آزمــون 
ــد از دانشــگاه آزاد اســالمی،  ــد عبارتن ــی پردازن ــای آیلتــس م ه
ــان امیربهــادر، موسســه ایرســافام، موسســه آمــوزش  موسســه زب
عالــی عصــر دیــن و دانــش و... و مراکــز برگــزاری آزمــون تافــل، 
ــخن و  ــه س ــی عالم ــه فرهنگ ــادر، موسس ــان امیربه ــه زب موسس
آموزشــگاه زبــان ایــران کمبریــج و ... مــی باشــند. بــرای دریافــت 
مــدرک زبــان آلمانــی بــرای دانشــگاه هــای آلمــان، موسســه گوته 
 TestDAF و C1 ــه آمــوزش و برگــزاری آزمــون هــای ــدام ب اق
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مــی کنــد.
 GRE )Graduate Record آزمــون   :GRE مــدرک 
Examination( آزمونــی اســت کــه هــدف آن ســنجش توانایی 
هــا و معلومــات فــارغ التحصیــالن مــی باشــد. ایــن مــدرک بــرای 
ــر از  ــای باالت ــع ه ــرای مقط ــکا ب ــای آمری ــگاه ه ــه دانش ورود ب
لیســانس الزامــی اســت ولــی بــرای دانشــگاه هــای کشــور هــای 
دیگــر داشــتن ایــن مــدرک الزامی نیســت. ایــن آزمون دارای ســه 
 Quantitative( ریاضیــات ،)Verbal Section( بخــش واژگان
 Analitic Writing( و قســمت نوشــتار تحلیلــی )Section
Section( مــی باشــد. هیــچ نمــره حداقلــی بــرای ایــن آزمــون 
توســط دانشــگاه هــا بــه عنــوان حداقــل قابــل قبــول داده نشــده 
ــخن و  ــه س ــی عالم ــه فرهنگ ــنجش، موسس ــازمان س ــت. س اس
ــه موسســه هایــی هســتند  موسســه آموزشــی امیربهــادر از جمل

ــد. ــه برگــزاری آزمــون GRE مــی پردازن کــه ب
توصیــه نامــه: توصیــه نامــه یــا Recommendation فرمــی 
اســت کــه توســط 2 یــا 3 اســتاد بــرای شــما بــرای هــر دانشــگاه 
 )Refree( فرســتاده مــی شــود. در فــرم توصیــه نامــه از اســتاد
ــما و  ــای ش ــی ه ــورد توانای ــا در م ــود ت ــته می ش ــما خواس ش
ســطح علمــی شــما اطالعاتــی را بــه دانشــگاه مــورد نظــر بدهــد. 
در واقــع نکتــه مهــم در توصیــه نامــه آن چیــزی اســت که اســتاد 
در مــورد شــما بــرای دانشــگاه مــورد نظرتــان خواهــد نوشــت کــه 
مــی توانــد در پذیــرش یــا تعلــق گرفتــن Fund بــه شــما بســیار 
ــه  ــد ب ــرای انتخــاب اســتاد Refree بای ــده باشــد. ب تعییــن کنن

نــکات زیــر توجــه داشــت:
●    بــا آن اســتاد حداقــل یــک درس )Course( را بایــد 
ــا آن  ــا بیشــتر را ب ــده باشــید )بهتــر اســت کــه دو درس ی گذران
اســتاد گذرانــده باشــید یــا تدریســیار آن اســتاد بــوده باشــید یــا 

ــید.( ــده باش ــتاد گذران ــا آن اس ــود را ب ــروژه خ پ
●    نمرات دریافتی شما از آن استاد باید باالی 17 باشند 

ــل ارســال  ــد قب ــک اســتاد بای ــه از ی ــه نام ــت توصی ــرای دریاف ب
ــس  ــید و پ ــرده باش ــگ ک ــتاد هماهن ــا آن اس Application ب

ــتاد  ــوان اس ــه عن ــم او را ب ــد اس ــی توانی ــت او م ــب رضای از جل
Refree در Application ذکــر کنیــد. پــس از آن تــا 24 
ــرای اســتاد شــما فرســتاده خواهــد شــد  ســاعت بعــد ایمیلــی ب

ــی باشــد. ــه م ــه نام ــرم توصی ــه همــان ف ک
تدریسیاری یا همکار پروژه: 

رزومــه )CV(: رزومــه یــا CV )curriculum Vitae( متنــی 
ــی  ــنهاد م ــاص )پیش ــی خ ــه در فرمت ــا 4 صفح ــدود 2 ت در ح
ــگاه  ــط دانش ــنهادی توس ــای پیش ــت ه ــا فرم ــه حتم ــود ک ش
ــات  ــام اطالع ــه در آن تم ــت ک ــود( اس ــده ش ــف دی ــای مختل ه
ــده  ــام ش ــای انج ــا و کاره ــی ه ــا، توانای ــت ه ــک، موفقی آکادمی
ــکات  ــد ن ــه بای شــما در آن آورده شــده اســت. در نوشــتن رزوم

ــت شــوند: ــر رعای زی
●   تمامــی اطالعــات شــخصی شــما ماننــد نــام و نــام خانوادگــی 
ــل  ــتی مح ــد پس ــل، ک ــل تحصی ــه و مح ــانی خان ــل، نش کام
ســکونت، شــماره تمــاس تلفــن همــراه و آدرس پســت الکترونیک 

ــد در ابتــدای رزومــه ذکــر شــوند. شــما بای
ــدل دوره  ــرم 6( و مع ــا ت ــدل ت ــانس )مع ــدل دوره لیس ●   مع
ــات  ــس از اطالع ــر شــوند )پ ــه ذک ــدای رزوم ــد در ابت ــم بای دیپل

ــخصی( ش
 Achivement and( دســتاوردها  قســمت  ● در 
ــر  ــب از آخ ــه ترتی ــتاوردها ب ــد دس Accomplishments( بای

بــه اول ذکــر شــوند.
●    نمــرات مربــوط بــه آزمــون زبــان شــما بایــد در رزومــه شــما 

ــوند. ذکر ش
●    لیســت اســاتید Refree شــما بــا معرفــی کامــل و شــماره 

تمــاس و ایمیــل آن هــا بایــد در CV ذکــر شــود
●    مــی توانیــد توانایــی هــا و موفقیــت هــای غیــر آکادمیــک 
ــی هــای هنــری و مقــام هــای ورزشــی خــود را در  ماننــد توانای

CV خــود ذکــر کنیــد.
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 مقدمه
در سیســتم های بازرســی و کنتــرل کیفیــت کــه اغلــب در 
غالــب کارخانجــات معتبــر بــرای تعییــن کیفیــت یــک محصــول 
اســتفاده می شــود، دونــوع تســت بدیــن منظــور و بســته بــه نیــاز 
و خواســت مشــتری و همچنیــن میــزان اهمیــت و حساســیت کاال 
ــن تســت ها  ــا محصــول صــورت می گیــرد. ای ــر روی قطعــه و ی ب
ــه دو  ــد ب ــه دارن ــر روی قطع ــه ب ــی ک ــت اجرای ــه ماهی ــته ب بس
ــرب و  ــت های مخ ــی تس ــه یک ــد ک ــذاری می گردن ــق نام گ طری

ــند. ــرب می باش ــت های غیرمخ ــری تس دیگ
تســت های مخــرب یــا Destructive Testing بــا کلمــه 
اختصــاری DT، کــه تســت هایی نظیــر تســت خمــش، کرنــش، 
ســختی و غیــره از آن جملــه هســتند، همانطــور کــه از نامشــان 
پیداســت بــرای آنکــه یــک خاصیــت فیزیکی و یــا شــیمیایی را بر 
روی یــک قطعــه انــدازه گیــری نماینــد، بــه قطعــه مــورد تســت 
ــه تســت شــده دیگــر از نظــر  آســیب می رســانند بطوریکــه نمون
فنــی پــس از اجــرای تســت قابــل اســتفاده نمی باشــد. از دیگــر 
محدودیت هایــی کــه ایــن قبیــل تســت ها دارنــد آن اســت 
ــان  ــرای هم ــا ب ــد تنه ــه می دهن ــه ارائ ــی ک ــه نتایج ــه هرگون ک
نمونــه ای اســت کــه تســت شــده اســت و هیــچ تضمینــی وجــود 
ــان  ــا چن ــز ب ــوالت را نی ــایر محص ــده س ــن کنن ــه تامی ــدارد ک ن
کیفیتــی تولیــد نمایــد. همچنیــن زمانیکــه شــما بــه عنــوان مثال 
قصــد داریــد یــک خــودروی گرانقیمــت را تســت تصــادف کنیــد، 
ــی در  ــای بســیار باالی ــرای شــما هزینه ه ــل تســت ها ب ــن قبی ای
بــر خواهنــد داشــت و اطالعــات آمــاری تنهــا در رابطــه بــا نمونــه 
مــورد تســت صــدق می کننــد کــه در غالــب مــوارد بــرای خریــدار 
و یــا فروشــنده صرفــه اقتصــادی نــدارد. همچنیــن اجــرای ایــن 
تســت ها در مقایســه بــا ســایر روش هــای کنتــرل کیفــی بســیار 
ــه تســت 28 روزه  ــوان ب ــه از آن دســت می ت ــر اســت ک ــان ب زم
بتــن اشــاره کــرد کــه بــا تمــام وقتــی کــه صــرف می گــردد بــاز 
اطالعــات بدســت آمــده تنهــا بــرای همــان نمونــه یــا اصطالحــا 

همــان هســته ای اســت کــه گرفتــه شــده اســت.
 Non-destructive ــا ــرب ی ــت های غیرمخ ــل آن تس در مقاب
Testing کــه بــا نــام اختصــاری NDT و یــا NDE نامگــذاری 
ــواع  ــه ان ــف ب ــق تعری ــه طب ــد ک ــود دارن ــم وج ــد ه می گردن
روش هائــي گفتــه مي شــود، کــه بــا بهــره گیــري از آن هــا 
ــي و  ــواص فیزیک ــي از خ ــخیص بعض ــر تش ــالوه ب ــوان ع ــي ت م
ــات و  ــاختاري درون قطع ــرات س شــیمیائي، ناپیوســتگي ها، تغیی
ــي  ــب، شناســائي و ارزیاب ــرداري و تخری ــه ب ــدون نمون ادوات را ب
ــر  ــاص در اکث ــاي خ ــا قابلیت ه ــا ب ــوع آزمایش ه ــن ن ــود. ای نم
شــرایط جغرافیائــي و جــوي قابــل اســتفاده می باشــند کــه خــود 

ــد. ــی باش ــت ها م ــل تس ــن قبی ــرای ای ــی ب ــت مهم مزی
ــت های  ــرای تس ــه اج ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــا ذک ام
ــک محصــول، آن را از اجــرای تســت های  ــر روی ی غیرمخــرب ب
ــرض  ــش در ع ــن دو آزمای ــه ای ــد بلک ــاز نمی نمای ــرب بی نی مخ
یکدیگــر قــرار دارنــد و انجــام یکــی کارفرمــا و یــا مشــتری را از 

ــد. ــاز نمی نمای ــی نی ــری ب ــرای دیگ اج

 تاریخچه
ــیار  ــالیان بس ــه س ــات ب ــل آزمایش ــن قبی ــتفاده از ای ــابقه اس س
ــتفاده از  ــا اس ــران ب ــی صنعتگ ــر زمان ــردد. در دی ــاز می گ دور ب
نوعــی روش انتشــار صوتــی یــا همــان تســت AE و بــا اصطالحی 
چــون صــدای نالــه قلــع واکنــش صوتــی تنش هــا را در قطعــات 
ــخ و  ــه از تاری ــور ک ــا آنط ــد. ام ــخیص می دادن ــوار تش چکش خ
نوشــته های آن قابــل اســتناد اســت، اولیــن آزمایــش غیرمخــرب 
ــاج  ــب ت ــدون تخری ــه ب ــردد ک ــش ارشــمیدس باز می گ ــه آزمای ب
پادشــاه توانســت راهــی بــرای تشــخیص و ارزیابــی میــزان طــالی 

بــکار رفتــه در آن پیــدا نمایــد.
در دوران جنــگ هــاي جهانــي اول و دوم همــراه بــا فعــال شــدن 
ــه  ــع جانبــي آزمایش هــاي غیرمخــرب نیزب ــه هــا و صنای زرادخان
شــکل یــک نیــاز جــدي مطــرح گردیــد و بــه یــاري پدید ه هــاي 
ــات و  ــس، ارتعاش ــواج الکترومغناطی ــون ام ــگفت آوري همچ ش
دیگــر تئوری هــاي فیزیکــي، بســیاري از تکنیک هــا و روش هــاي 
پایــه اي و اصلــي آزمایــش غیرمخــرب بنا نهــاده شــدند. همچنین 
افزایــش رقابــت تولیدکننــدگان و اجبــاری شــدن اســتانداردهایی 
ــزو  ــتاندارد ای ــب اس ــا در غال ــه بعده ــس ک ــر 5750 انگلی نظی
ــای  ــا هزینه ه ــوب ب ــه کاالی مرغ ــز عرض ــد و نی ــرح گردی مط
ــزون تســت های غیرمخــرب  ــر موجــب گســترش روزاف ــن ت پایی
گردیــد. پائیــن بــودن هزینه هــاي آزمایــش، عــدم تخریــب 
قطعــات و ادوات و از همــه مهمتــر ســرعت در نتیجــه گیــري از 
ــه  ــد ک ــرب مي باش ــاي غیرمخ ــمگیر آزمایش ه ــاي چش مزیت ه
ــش،  ــزار آزمای ــتگاه ها و اب ــاخت دس ــوژي س ــرفت تکنول ــا پیش ب
ضریــب خطــا کمتــر و دقــت در ثبــت نتایــج بیشــتر شــده اســت.
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امــروزه ایــن تســت ها از مــرز عیــب یابــی فراتــر رفتــه و عیــوب 
ــي  ــورد بررس ــول م ــر محص ــی ه ــرایط بازده ــه ش ــبت ب را نس
ــا  ــص و ی ــک نق ــن روش ی ــد . در ای ــي ده ــرار م ــي ق و ارزیاب
ــدازه  ــا اســتانداردي خــاص و در ان ــدون مقایســه ب ناپیوســتگي ب
ــرار مي گیــرد و  اي هــر چنــد کوچــک مــورد بحــث و تحقیــق ق
ــان کار  ــاي زم ــا تنش ه ــه ب ــراي مقابل ــري آن ب ــرز تحمل پذی م

بررســي مي گــردد.

 ویژگی های اجرایی و سازمان های متبوع
اگرچــه مکانیــزم اجرائــي آزمایش هــاي غیرمخــرب، فــن و هنــري 
ســهل و آســان جلــوه مي نمایــد و شــاید ســادگي ظاهــري بعضــي 
ــت  ــا واقعی ــد، ام ــي را نشــان ده ــن مصداق ــا نیزچنی از آزمایش ه
امــر چنیــن نیســت و هیچــگاه نمي تــوان بــدون داشــتن مهــارت، 

تجربــه و دانــش کافــي مســئولیت انجــام آزمایشــي را پذیرفــت .
بــدون تردیــد قبــول مســئولیت، مهمتریــن بخــش قابــل تعمــق 
بــراي هرآزمایــش بــه شــمار مي آیــد کــه عمــده ایــن مســئولیت 
بــه تفســیر و ارزیابــي نتایــج آزمایــش مربــوط مي شــود. از طرفــي 
ــاي  ــر آزمایش ه ــه در اکث ــي ک ــاي خاص ــي ه ــل ویژگ ــه دلی ب
غیرمخــرب وجــود دارد، تفســیر نتایــج و تصمیــم گیــري نهائــي 
ــر و  ــه تفک ــي ب ــتر متک ــوده و بیش ــي ب ــیر جمع ــتقل از تفس مس

مهــارت فــردي در لحظــه آزمایــش مــي باشــد.
یکــي از عوامــل بســیار مهــم در اجــراي هرآزمایــش، انتخاب روش 
و تکنیــک مناســب اســت. انتخــاب نادرســت پارامترهــاي آزمایش 
ممکــن اســت یــک قطعــه ســالم را معیــوب و یــا قطعــه معیــوب 
ــوص  ــش، بخص ــر آزمای ــراي ه ــراي اج ــد. ب ــان ده ــالم نش را س
درکارهــاي پیوســته، بایســتي روش آزمایــش به صــورت مکتــوب 
تهیــه و در اختیــار مجــري آزمایــش قــرار گیــرد، مطلبــی کــه از 

ــاد می گــردد. ــا عنــوان precedure ی آن در ایــن صنعــت ب
همیــن مــوارد اســت کــه موجــب می گــردد تــا  بازرســانی 
کــه در ایــن صنعــت مشــغول بــه فعالیــت می باشــند دارای 
ــون  ــق قان ــطح طب ــر س ــند و ه ــخص باش ــطح بندی مش ــک س ی

ــاس  ــر اس ــه ب ــا ک ــط کارفرم ــده توس ــه ش ــتورالعمل تهی و دس
قانــون اجرایــی و مــورد تاییــد وی می باشــد و از آن تحــت 
ــف  ــردد، وظای ــاد می گ ــا ی ــوان Written Practice کارفرم عن

ــند.  ــته باش ــود را داش ــه خ ــوص ب مخص
در ایــن خصــوص در دنیــا ســازمان های متعــددی عهــده دار 
ــری  ــن یکس ــه و تدوی ــی و تهی ــتم نظارت ــن سیس ــرل چنی کنت
ــه از  ــد ک ــود دارن ــان وج ــرای کارفرمای ــه ب ــی اولی ــات قانون الزام
 ISO آن جملــه می تــوان بــه اتحادیــه اروپــا تحــت عنــوان
ــوان  ــترالیا تحــت عن 9712، انســتیتو تســت های غیرمخــرب اس
AINDT، اســتاندارد PCN ویــژه کشــور انگلســتان و یــا 
ــادا اشــاره نمــود امــا در ایــن  ــژه کشــور کان اســتاندارد CGS وی
میــان آن ســازمانی کــه در دنیــا بیــش از ســایرین شــناخته شــده 
اســت و غالــب کارفرمایــان در سراســر دنیــا بــر اســاس قانون هــای 
آن اقــدام بــه تهیــه دســتورالعمل های کاری بــرای اجــرای 
ــب  ــد و غال ــود می کنن ــه خ ــا کارخان ــازمان و ی ــت ها در س تس
بازرســین در کشــور ایــران نیــز بــر اســاس اســتانداردهای همیــن 
ســازمان آمــوزش دیــده انــد و بــه ســطح مــورد نظــر خــود بــرای 
ــن تســت های  ــیده اند، انجم ــود رس ــه خ ــای مخصــوص ب کارفرم
ــازمان ASNT اســت.  ــان س ــا هم ــکا ی ــور آمری غیرمخــرب کش
ــن  ــی ای ــای تمام ــاس فعالیت ه ــه اس ــت ک ــم آن اس ــه مه نکت
ــه  ــی ک ــا در بخش های ــت و تنه ــبیه اس ــم ش ــه ه ــازمان ها ب س
ــاره  ــا ق ــون کار در آن کشــور و ی ــه برخــی الزامــات قان ــوط ب مرب
ــا یکدیگــر متفــاوت  ــرش اســتانداردی ب ــا برخــی حــدود پذی و ی
ــک  ــر ی ــرب ب ــت های غیرمخ ــی تس ــول اصل ــتند و در اص هس

ــد.  ــل  می کنن ــاس عم ــلوب و اس اس
ASN- بــر همیــن اســاس ســطوح بازرســین بــر اســاس قانــون

ــن  ــات در انجم ــن آزمایش ــای ای ــی از قانون ه ــه یک 1T-TC ک
ــش آن در  ــن ویرای ــکا اســت و آخری تســت های غیرمخــرب آمری
ســال 2011 منتشــر گردیــده اســت، ســه ســطح بــرای بازرســین 
ــازرس  ــه در آن ب ــده اســت ک ــف ش تســت های غیرمخــرب تعری
ــی در یــک  ــا شــرکت و قبول ســطح ســه کــه مــدرک آن تنهــا ب
ــذ  ــل اخ ــران قاب ــور ای ــارج از کش ــی در خ ــن الملل ــون بی آزم
ــن  ــاس همی ــر اس ــد. ب ــطح را دارا می باش ــن س ــد، باالتری می باش
ــده  ــان گردی ــک بی ــه تفکی ــطوح ب ــی س ــف تمام ــون وظای قان
ــود  ــای خ ــر خــالف آن و نظــر کارفرم ــچ بازرســی ب اســت و هی
ــش  ــورد ویرای ــود آن را م ــای خ ــه نیازه ــته ب ــد بس ــه می توان ک
ــب  ــز غال ــا نی ــور م ــد. در کش ــل نمای ــد عم ــد نمی توان ــرار ده ق
آمــوزش  صنعــت  ایــن  در  را  بازرســان  کــه  مجموعه هایــی 
ــوان  ــر عن ــرای ه ــطح دو ب ــا س ــی ت ــا آموزش های ــد تنه می دهن
تســت دارنــد و موسســاتی کــه خدماتــی بــرای دوره هــای آمادگی 
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ــتان  ــداد انگش ــه تع ــاید ب ــد ش ــه نماین ــه ارائ ــطح س ــون س آزم
یــک دســت نیــز نرســند!!!، هرچنــد کــه از نظــر بــازار کار بــرای 
ــا  ــر دنی ــن در سراس ــن ف ــه ای ــدان ب ــان و عالقمن ــی بازرس تمام
ــی  ــات قانون ــر اســاس الزام ــا را ب ــی آموزش ه ــه تمام در صورتیک
دیــده باشــند و نیــز تجربــه کاری مناســبی داشــته باشــند، امــکان 
کار در خــارج از کشــور نیــز بــه خوبــی مهیــا اســت و ســایت های 
ــرای بازرســان در  ــی ب ــز در حــوزه کاریاب ــددی نی تخصصــی متع
ــب  ــه در مطال ــود دارد ک ــز وج ــت نی ــن صنع ــطح در ای ــر س ه

ــم پرداخــت. ــی آن هــا خواهی ــه معرف بعــدی ب

 انواع تست های غیرمخرب
ــی  ــش قانون ــن ویرای ــاس آخری ــر اس ــرب ب ــت های غیرمخ تس
ــف تقســیم بندی  ــه 16 تســت مختل ــد، ب ــدان اشــاره گردی کــه ب
ــد از: ــا عبارتن ــن آن ه ــن و پرکاربردتری ــه مهمتری ــد ک می گردن

ــه  ــه س ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــات ب ــن آزمایش ــک از ای ــه هری ک

ســطحی کــه بــه آن در بخــش قبــل اشــاره شــد، تقســیم بنــدی 
ــول  ــه در ط ــن آزمایشــات ک ــک از ای ــن هری ــد. همچنی می گردن
ســال های مختلــف و بــر اســاس نیازهــای کارفرمایــان در مقاطــع 
زمانــی گوناگــون بــر اســاس یــک اصــل فیزیکــی توســعه یافته اند، 
ــه خــود هســتند کــه در  ــا و محدودیت هــای خــاص ب دارای مزای
نوشــتارهای بعــدی بــه معرفــی هــر کــدام از ایــن تســت ها اشــاره 
ــم اســت آن  ــان بســیار مه ــن می ــا آنچــه در ای ــد. ام ــد ش خواه
اســت کــه در میــان تمامــی ایــن روش هــا بازرســی چشــمی بــه 
ــرای تمامــی ایــن آزمایشــات می باشــد و  عنــوان پیــش نیــازی ب

ــن صنعــت اســت،  ــه فعالیــت در ای ــد ب ــه من اگــر شــخصی عالق
ــرای ســایر  ــه ای ب ــوان پای ــه عن ــن روش بازرســی ب ــدن ای گذران

ایــن روش هــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

جمع بندی
ــوان یــک صنعــت نســبتا  ــه عن صنعــت تســت های غیرمخــرب ب
ــه  ــه(، ب ــعه یافت ــازه توس ــت های ت ــه تس ــه ب ــا توج ــور )ب نوظه
ــا در  ــا و بعض ــردی در دنی ــم و کارب ــیاری مه ــزاری بس ــوان اب عن
ــرای کنتــرل فرآیند هــای کنتــرل کیفــی و بازرســی های  ایــران ب
ــداری  ــرات و نگه ــه تعمی ــوط ب ــی های مرب ــز بازرس ادواری و نی
قطعــات شــناخته می شــود کــه در تمامــی صنایــع مختلــف مــن 
ــتی  ــی، کش ــی، نظام ــیمی، هواپیمای ــت و گاز و پتروش ــه نف جمل
ــی و  ــزات آهن ــع فل ــته، صنای ــات وابس ــودرو و  قطع ــازی، خ س
غیرآهنــی، ســاختمان و بســیاری از زمینه هــای دیگــر قابــل 
ــرای آن  ــترده ای را ب ــازار کاری گس ــود ب ــه خ ــت ک ــتفاده اس اس
ــت در  ــن صنع ــه از ای ــه ک ــفانه آنچ ــا متاس ــازد ام ــم می س فراه
ــا  ــود تنه ــتفاده می ش ــا اس ــور م ــر در کش ــال های اخی ــی س ط
صنایــع نفــت و گاز و اخیــرا صنعــت ســاختمان اســت و آن هــم با 
عنــوان غلطــی نظیــر بازرســی جــوش!! کــه خــود محــدود نمــودن 
چنیــن صنعــت و فــن بزرگــی اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در 
کشــورهای توســعه یافتــه و رو بــه توســعه در کنتــرل فرآیندهــا 
ــا  ــا ب ــت ت ــد اس ــتریان دارد. امی ــرای مش ــی ب ــوالت نهای و محص
ــا از جامعــه  افزایــش آگاهــی تمامــی شــما مخاطبــان کــه عمدت
ــی در  ــید، گام بزرگ ــور می باش ــق کش ــجویی و آگاه و محق دانش

ــن صنعــت در کشــور برداشــته شــود. ــر شناســاندن ای بهت
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فصل1 )یکی بخر، دو تا ببر(
ــد و  ــت بدهن ــاعت وق ــول و دو س ــج دالر پ ــما پن ــه ش ــر ب اگ
ــول در  ــدک پ ــان ان ــدود وزم ــرمایه ی مح ــن س ــا ای ــد ب بخواهن
بیاوریــد چــه مــی کنیــد؟ مــن ایــن تمریــن را در یکــی از کالس 
ــه  ــان را ب ــه دانشــجویانم دادم. آن ــم در دانشــگاه اســتنفورد ب های
ــج دالر  ــاوی پن ــی را ح ــردم و پاکت ــیم ک ــروه تقس ــارده گ چه
ــرای  ســرمایه ی اولیــه در اختیارشــان گذاشــتم. تاکیــد کــردم ب
ــت  ــد وق ــه مایلن ــدر ک ــزی هــر چق ــه ری ــری و برنام ــم گی تصمی
بگذارنــد. امــا بــه محــض بــاز کــردن پاکــت تنهــا دو ســاعت وقــت 
ــر  ــان از بعدازظه ــد. آن ــالش کنن ــد ت ــب درآم ــرای کس ــد ب دارن
چهارشــنبه تــا عصــر یکشــنبه وقــت داشــتند ایــن تمریــن را بــه 
پایــان برســانند. عصــر یکشــنبه هــر تیــم مــی بایســتی بــا ارســال 
اســالید توضیــح مــی داد چــه کار هایــی انجــام داده و بعــداز ظهر 
ــروژه اش را در  ــت داشــت نتیجــه ی پ ــه وق ــنبه ســه دقیق دوش
کالس توضیــح دهــد. ایــن تمریــن اعضــای تیــم را ترغیــب مــی 
ــه چالــش  کــرد فرصــت هــا را شناســایی کــرده، مفروضــات را ب
کشــیده و بــا توســل بــه ذهــن خــالق خویــش وکمتریــن منابــع 
ــد  ــان بودی ــه جــای آن ــد. شــما اگــر ب ــات کارآفرینــی کنن وامکان
ــا  چــه مــی کردیــد؟ وقتــی ایــن پرســش را در میــان جمــع و ی
گروهــی مطــرح مــی کنــم اغلــب فــردی بــا صــدای بلنــدی مــی 
گوید:»بلیــط بخــت آزمایــی مــی خــرم.« کــه بــا شــلیک خنــده 
ــب  ــب از جان ــر اغل ــار نظ ــن اظه ــود. ای ــی ش ــوام م ــار ت ی حض
افــرادی اســت کــه مایلنــد در ســاحل امــن وآســایش باقــی بمانــد 
ــد.  ــاغ زندگــی ثمــره  بگیرن ــالش از ب ــذل مســاعی و ت ــدون ب وب
ــج دالر  ــن پن ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــر نظرش ــماری دیگ ش
وســایل کارواش و یــا دکــه ی فــروش لیمونــاد خریــداری کننــد. 
ایــن گزینــه مختــص افــرادی اســت کــه قصــد دارنــد ظــرف دو 
ســاعت پــول توجیبــی شــان را بــه دســت آورده و بــه همیــن آب 
باریکــه قناعــت کننــد . امــا اغلــب دانشــجویان مــن از اســتاندارد 
هــای معمــول و متــداول پــا فــرا تــر نهــاده و بــا گذشــتن از فیلتــر 
پیــش فــرض هــا ودیــد قالبــی بــه جســتجوی  تجربــه هــای تــازه 
ــه  ــا دسترســی ب ــاً ب ــه ماجــرا ســپردند و نهایت ــن ب ــد، ت ــر آمدن ب
ــد . ــات ارزشــمند تریــن دســتاورد هــا را آفریدن دنیایــی از امکان

ــت  ــد نیس ــد؟ ب ــر ش ــن کار میس ــه ای ــید چگون ــی پرس ــد م الب
بدانیــد تیمــی کــه بیشــترین پــول را بــه دســت آورد از پنــج دالر 
ــن نتیجــه  ــه ای ــم ب ــراد تی ــرد، اف ــه اســتفاده نک ســرمایه ی اولی
رســیدند کــه اســتفاده از ایــن ســرمایه ی انــدک نحــوه برخــورد 
ــأله  ــن مس ــی ای ــرای ارزیاب ــد . ب ــی کن ــائل را محــدود م ــا مس ب
ــه مــی  در طیفــی فراگیــر و گســترده از خــود پرســیدند: »چگون
توانیــم بــا دســت خالــی و بــا کمتریــن بضاعــت پــول در آوریــم؟« 

ــه  ــردم ک ــا گوشــزد ک ــه  آنه ــن در نخســتین جلســه کالس ب م
ذهــن بایــد دانــش و آگاهــی هایــی گســترش یابنــده بــه دســت 
آورد تــا بتوانــد آنچــه را مــورد نیــاز آدمــی اســت و بایــد تولیــد 
ــا توصیــه مــن نخســت  شــود فراهــم ســازد. بــه همیــن دلیــل ب
ــای  ــو ه ــا و الگ ــرض ه ــش ف ــازی پی ــار س ــان را از انب ــن ش ذه
قدیمــی و بازدارنــده کــه در ژرفــای وجودشــان ریشــه دوانــده بــود 
ــالق  ــه ی خ ــتعداد واندیش ــوی اس ــپس در پرت ــاختند. س آزاد س
شــان بــه شناســایی مســائلی پرداختنــد کــه ســال هــا دامنگیــر 
افــراد بــود و هیــچ کــس تــا بــه حــال ریشــه یابــی شــان نکــرده 

بــود.
 بــه هــر حــال تیــم هــای برنــده پــس از شناســایی و رفــع موانــع 
توانســتند بیــش از 600 دالر ســود کننــد، و متوســط سودشــان 
بــا توجــه بــه پنــج دالر ســرمایه ی اولــی 4000 درصــد شــد. اگــر 
عــدم  توانایــی ســایر تیــم ها را بــرای اســتفاده از ســرمایه ی اولیه 
شــان در ایــن محاســبه لحــاظ کنیــد، مــی تــوان برگشــت مالــی 
آنــان را بــی نهایــت بــرآورد کــرد. راز موفقیــت چشمگیرشــان چه 
بــود؟ پاســخ آن اســت کــه ایــن تیــم هــا بــرای کســب معــاش بــا 
اتــکاء بــه قــوه خالقیــت خویــش کوشــیدند مــرز هــای جدیــد را 
در نوردنــد  و کار هــای تــازه و نــو ظهــور انجــام دهنــد. بــه طــور 
مثــال یــک گــروه مشــکل متــداول صــف هــای طویــل وخســته 
کننــده را کــه روز هــای تعطیــل پشــت در رســتوران هــا  تشــکیل 
مــی شــد شناســایی کــرد وتصمیــم گرفــت بــا کمــک بــه افــرادی 
ــه  ــول درآورد.ب ــن صــف هــا بایســتند پ ــد در ای ــل نبودن کــه مای
ــره  ــای دو نف ــروه ه ــکیل گ ــا تش ــم ب ــای تی ــل اعض ــن دلی همی
ــد و وقتــی نوبــت  در چنــد رســتوران مختلــف، نوبــت رزرو کردن
ــرادی  ــه اف ــه قیمــت 20 دالر ب شــان نزدیــک مــی شــد، آن را ب

کــه بــرای ایســتادن در صــف  رغبــت نداشــتند مــی فروختنــد.
ــیدند.  ــی رس ــب توجه ــج جال ــه نتای ــان روز ب ــراد در پای ــن اف  ای
نخســت دریافتنــد کــه هــم گروهــی هــای دخترشــان در فــروش 
ــان  ــیوه کارش ــل در ش ــن دلی ــه همی ــد ب ــا کار آمدترن ــت ه نوب
ــهر در  ــطح ش ــا در س ــر ه ــد پس ــرار ش ــد. ق ــر کردن ــد نظ تجدی
ــن  ــا  ای ــد و دختره ــت رزرو کنن ــف نوب ــا ی مختل ــتوران ه رس
ــه مشــتریان بفروشــند. همچنیــن دریافتنــد  کــه  نوبــت هــا را ب
ایــن ابتــکار در مــورد رســتوران هایــی کــه بــرای اطــالع رســانی 
از دســتگاه پیجــر اســتفاده مــی کننــد بــازده بیشــتری دارد. آنــان 
ــا  مــی توانســتند پیجــر هایــی را کــه نوبتــش فــرا مــی رســید ب
ــن  ــد . ای ــود عــوض کنن ــار مشــتریان ب ــه در اختی ــی ک پیجرهای
ــه  ــت اینک ــود. نخس ــد ب ــوب و مفی ــت خ ــیوه کار از دو جه ش
مشــتریان در ازای خریــد نوبــت ابــزاری ملمــوس دریافــت 
ــروه از  ــه اعضــای گ ــی را ک ــه پیجــر های ــد ودوم اینک ــی کردن م
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ــت  ــک شــدن نوب ــس از نزدی ــد، پ ــی کردن ــت م مشــتریان دریاف
ــد. ــی فروختن ــدی م ــراد بع ــه اف شــان ب

 تیــم دوم راهــکار ســاده تــری ابــداع کــرد. آنــان بــا اســقرار دکــه 
ای در جلــوی ســالن اجتماعــات دانشــگاه بــه دوچرخــه ســواران 
عبــوری پیشــنهاد مــی کردنــد کــه بــاد الســتیک دوچرخــه شــان 
را رایــگان کنتــرل کننــد و اگــر الســتیک هــا بــه بــاد بیشــتری 
نیــاز داشــت در ازای دریافــت یــک دالر ایــن کار را انجــام دهنــد. 
ــتفاده از  ــوء اس ــن کار س ــاید ای ــه ش ــد ک ــر کردن ــت فک نخس
دانشــجویان محســوب شــود. زیــرا دانشــجویان بــه ســهولت مــی 
توانســتند بــه پمــپ بنزینــی در آن حوالــی مراجعــه کــرده و ایــن 
خدمــات را دریافــت کننــد. در عیــن حــال اعضــای تیــم پــس از 
چنــد ســرویس دهــی دریافتنــد کــه دانشــجویان از ایــن ابتــکار 
ــای  ــتیک ه ــاد الس ــم ب ــه تنظی ــل راضــی وخشــنودند. گرچ عم
دوچرخــه کاری پیــش پــا افتــاده بــود، و دوچرخــه ســواران مــی 
توانســتند در آن حوالــی ایــن خدمــت را رایــگان دریافــت کننــد، 
ــوم شــد کــه ســرویس دهــی شــان بســیار مفیــد و  ــزودی معل ب
ــک  ــت ی ــس از گذش ــجویان پ ــن دانش ــت. ای ــش اس رضایت بخ
ــن  ــد از گفت ــم گرفتن ــان تصمی ــاعته ش ــدت دو س ــاعت از م س
قیمــت ثابــت یــک دالر خــودداری کــرده ومیــزان دســتمزد  را بــه 
عهــده مشــتری بگذارنــد. بــا ایــن ابتــکار عمــل تــازه درآمدشــان 
ســیر صعــودی پیــدا کــرد. زیــرا عــدم تبلیغ مبلــغ خــاص فروتنی 
ــی انگیخــت  ــدگان را برم ــه کنن ــی شــد و مراجع ــی م شــان تلق
مبلــغ بیشــتری  بپردازنــد. افــراد ایــن گــروه  و نیــز گروهــی کــه 
بــه رزرو کــردن رســتوران اشــتغال داشــتند بــا تجربیــات بســیار 
ارزشــمندی روبــه رو شــدند. بازخــورد هــای مشــتریان وتغییــرات 

کوچــک ناشــی از آن بــازده کارشــان را چنــد برابــر کــرد.
 اعضــای دو گــروه مذکــور نــه تنهــا موفــق شــدند بــدون ســرمایه 
ــکار  ــه ابت ــد بلک ــود ببرن ــد دالر س ــد درص ــی چن ــت کاف وبضاع
عمــل شــان بــه شــدت همکالســی هایشــان را تحــت تاثیــر قــرار 
ــاه  ــصد و پنج ــه شش ــج دالر ب ــل  پن ــا تبدی ــه ب ــی ک داد. گروه
دالر، بیشــترین پــول را بــه دســت آورد ســرمایه ی انــدک اولیــه 
ــه  ــان ب ــرا آن ــرد. زی ــاهده ک ــاوت مش ــال متف ــه ای کام را از زاوی
جــای اســتفاده از پنــج دالر ســرمایه ی اولیــه و مهلــت دو ســاعته 
ــه  ــی را ک ــه وقت ــه  دقیق ــع س ــن مناب ــمند تری ــوان ارزش ــه عن ب
ــر اســتاد  ــی بایســتی در خــالل آن نتیجــه کارشــان را در براب م
دانشــجویان و نماینــدگان شــرکت هــا عرضــه کنــد مهــم تریــن 

ــه  ــن ســه دقیق ــد ای ــم گرفتن ــان تصمی ــد. آن ــی کردن ــع تلق منب
ــجویان کالس را  ــتند دانش ــد داش ــه قص ــی ک ــرکت های ــه ش را ب
اســتخدام کننــد بفروشــند. بــرای ایــن منظور یــک فیلــم تبلیغاتی 
ســه دقیقــه ای بــرای نماینــدگان آن شــرکت هــا تهیــه کــرده ودر 
طــول مدتــی کــه قــرار بــود گــروه هــا نتیجــه کار پــروژه شــان را 
توضیــح دهنــد آن را بــه نمایــش گذاشــتند، ایــن فکــر بکــر بــه 
ذهــن اعضــای ســایر گــروه هــا خطــور نکــرده بــود. یــازده گــروه 
بعــدی بــرای تحصیــل درآمــد برنامــه هــای هوشــمندانه ای را بــه 
ــدازی یــک دکــه ی عکاســی  ــه طــور مثــال راه ان کار گرفتنــد. ب
ــی کــه محــل رســتوران  ــروش نقشــه های ــا ف در مراســم هــا و ی
ــرای  ــه ب ــن نقش ــود. ای ــده ب ــخص ش ــک مش ــا ماژی ــا در آن ب ه
والدینــی کــه آخــر هفتــه بــرای دیــدار فرزندانشــان بــه ایــن شــهر 
ــروه  ــی از گ ــود یک ــا ب ــد و راهگش ــد مفی ــی آمدن ــجویی م دانش
هــا هــم تعــدادی چتــر تهیــه کــرد تــا آن را در روزهــای بارانــی 
ــوا در  ــد ه ــت ب ــا از بخ ــد. ام ــکو بفروش ــی سانفرانسیس ــه اهال ب
تمــام روزهــای هفتــه آفتابــی شــد و در نتیجــه چترها روی دســت 
ــادو گــروه دیگــر  ــد. یــک گــروه دکــه ی فــروش لیمون شــان مان
در پارکینگــی متروکــه کارواشــی را راه انــدازی کرد.امــا برگشــت 

مالــی شــان را نســبت بــه ســایر گــروه هــا کمتــر بــود.   
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