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سردبیر

ــت که  ــت دولت یازدهم بر این اس ــاس سیاس »اس
ــه می تواند وظایف را به  ــه ی امور تا جایی ک در هم
تشکل ها واگذار کند . این دولت، تشکل ها و سمن ها 
ــد نمی داند و  ــاد[ را تهدی ــردم نه ــازمان های م ]س
ــد. ما برای  ــت تلقی می کن ــوان فرص ــاً به عن حتم
توسعه ی کشور نیازمند جامعه ای قدرتمند هستیم 
ــارکت مردم دارد .  ــه ی قدرتمند نیاز به مش و جامع
هرچه راه مشارکت تسهیل شود جامعه قدرتمندتر 
ــود و دولت قدرتمند می تواند در  و توانمندتر می ش

سایه ی همین جامعه ی قدرتمند تشکیل شود.«
ــی از بیانات دکتر روحانی در  این جمالت بخش
نخستین همایش ملی سازمان های مردم نهاد است 
که در مرداد ماه سال جاری در وزارت کشور برگزار 

شد. 
ــور محترم  ــخص رییس جمه ــگاه اصولی ش ن
ــکل های صنفی و صنعتی و تأکیدات  نسبت به تش
مکرر ایشان بر نقش سازنده ی این تشکل ها در روند 
توسعه ی کشور، امیدهای بسیاری را در دل فعاالن 
ــد تا  صنفی بخش خصوصی ایجاد کرد و موجب ش
ــته، پی گیر  ــکل ها دلگرم تر از گذش گردانندگان تش

مطالبات صنفی اعضای خود باشند.  
اما تجربیات حاصل از تعامالت اخیر انجمن های 
بخش خصوصی با برخی سازمان های دولتی متولی 
ــه هنوز هیچ  ــت ک ــت، مؤید این واقعیت اس صنع
ــیر ورود  ــخص شدن مس ــه ی راهی برای مش نقش
ــازی، سیاست گذاری  تشکل ها به فرآیند تصمیم س
ــتگاه های  ــارت بر اجرای قوانین و عملکرد دس و نظ
ــاهده  ــت و همچنان مش ــده اس اجرایی تدوین نش
ــتگاه های دولتی متولی  می شود که نوع تعامل دس

ــی و صنعتی و جایگاه  ــا انجمن های صنف صنعت ب
ــلیقه ی مدیران میانی دولتی و  ایشان، تنها تابع س
ــت  ــر از آن تابع اراده ی افرادی اس ــی هم فروت گاه
ــت در الیه ی کارشناسی سازمان های  که سال هاس
ــته و رفت و آمد دولت ها و تغییر  دولتی حضور داش
سیاست های ملی، کوچک ترین تأثیری بر نوع نگاه 
ــن فرآیند خطرناکی  ــان ندارد. و ای ــرد ایش و عملک
ــت که نتیجه ای جز تضعیف و به حاشیه راندن  اس
ــکل های صنفی و لگدکوب کردن اعتبار ایشان  تش

نخواهد داشت. 
ــدن و  ــت، مع ــورد وزارت صنع ــی برخ چگونگ
ــنهادات »مجمع انجمن ها و  تجارت )صمت( با پیش
ــکل های صنعتی« در خصوص »قانون حداکثر  تش
ــی در تأمین  ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت اس
ــور و تقویت آن ها در امر صادرات« را  نیازهای کش
ــکل های  ــایند تش می توان یکی از تجربیات ناخوش
ــن وزارتخانه  ــا ای ــل ب ــی در تعام ــش خصوص بخ
ــال 93 و پس از  ــداد نمود. در فروردین ماه س قلم
ــت بیش از 18 ماه از تصویب قانون حداکثر،  گذش
ــش خصوصی،  ــکل های بخ ــع انجمن ها و تش مجم
ــرکت های اتوماسیون  ــکل از انجمن صنفی ش متش
صنعتی، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، 
ــت ایران،  ــزات صنعت نف ــازندگان تجهی انجمن س
ــندیکای صنعت برق ایران و انجمن شرکت های  س
مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، عالوه 
بر آغاز فرآیند تدوین دستورالعمل نظارت بر اجرای 
ــق حاصله با وزارت صمت؛  قانون مذکور طبق تواف
ــکیل کمیته ای ناظر بر روند اجرایی  ــنهاد تش پیش
ــکل های صنعتی بخش  ــارکت تش این قانون با مش

خصوصی را در وزارتخانه ی مذکور، به عنوان بازوی 
ــرکت های دارای صالحیت  ــت معرفی ش فنی، جه
ــمول ماده 2  ــتگاه های اجرایی مش انجام کار به دس
ــت اثربخش، که  ــون ارایه نمود. اما این درخواس قان
ــون حداکثر نیز همخوانی دارد، به  کاماًل با نص قان
ــه در وزارت صمت مطلوب  ــؤوالن مربوط نظر مس
نیامد و مسؤوالن ذی ربط همچنان اصرار بر اجرای 
ناقص قانون دارند. از سوی دیگر با گذشت قریب به 
سه ماه از ارایه ی دستورالعمل نظارت بر اجرای مواد 
ــاعت ها  ــا 7 قانون حداکثر، که با صرف ده ها س 1 ت
کار کارشناسی از سوی نمایندگان تشکل های پیش 
اشاره تدوین شد، هنوز هیچ بازخوردی در خصوص 
ــتورالعمل مذکور به مجمع تشکل ها  سرنوشت دس
ــند همچنان در  ــده و سرنوشت این س ــال نش ارس
هاله ای از ابهام است. نتیجه این که همچنان شاهد 
ــته بر فرآیند واگذاری  جاری بودن روال های گذش
ــور و تأمین تجهیزات مورد نیاز این  پروژه های کش
ــتیم و درصد ساخت داخل در پروژه ها  پروژه ها هس
و طرح های کشور به پایین ترین میزان ممکن اعالم 

می گردد. 
ــطوح، ضمن  ــی س ــی در تمام ــؤوالن دولت مس
تمکین از سیاست های کلی اعالمی از سوی رییس 
ــارکت جدی  ــور محترم، باید بپذیرند که مش جمه
ــی در تصمیم گیری و  ــکل های صنفی و صنعت تش
ــت گذاری اقتصادی، یکی از ارکان توسعه ی  سیاس
کشور و امری غیرقابل چشم پوشی است و تشکل ها 
ــه جایگاهی مقتضی و  ــتیابی ب ــز باید در راه دس نی
ــته در نظام صنعتی و اقتصادی کشور از هیچ  شایس

کوششی فروگذار نکنند.

نگذاریم بی تدبیری، 

امیدها را به یأس تبدیل کند
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اعالم فهرست توانمندی های شرکت های 
عضو انجمن به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت
ــازی و تجهیزات  ــت دفتر ماشین س در پی درخواس
ــی بر اعالم  ــدن و تجارت مبن ــت، مع وزارت صنع
توانمندی های شرکت های داخلی فعال در حوزه ی 
ــن توانمندی ها  ــت ای ــی، فهرس ــیون صنعت اتوماس
ــاخت  ــه گروه پروژه های EPC، طراحی و س در س
ــامانه های اتوماسیون صنعتی و ساخت تجهیزات  س
ــیون صنعتی از سوی انجمن صنفی  و ادوات اتوماس
شرکت های اتوماسیون صنعتی، در اختیار این دفتر 

قرار گرفت. 
ــت مذکور حسب  ــت درخواس ــایان ذکر اس ش
ــتفاده از توان تولیدی و  ــاده 3 قانون حداکثر اس م
ــور و تقویت آن ها  ــی در تأمین نیازهای کش خدمات
ــاه 1391  ــوب اول مرداد م ــادرات، مص ــر ص در ام
ــت؛ در ماده ی  ــده اس ــن به عمل آم ــن انجم از ای
ــت: »وزارت صنعت، معدن  ــی مذکور آمده اس قانون
ــازمان ها،  ــا همکاری س ــت ب ــارت موظف اس و تج
ــدی و  ــندیکا(های تولی ــه )س ــا و اتحادی انجمن ه
ــت  ــش ماه یک بار فهرس ــی مرتبط، هر ش خدمات
ــاخت  ــوازم و فرآورده های س ــا، تجهیزات، ل کااله
ــتخراج  ــای تولیدی آن ها را اس ــل و ظرفیت ه داخ
ــمی در دسترس دستگاه های ذی  کند و به طور رس
ــردم قرار دهد.« ــاده 2 این قانون و عموم م نفع م

ــی  ــن ط انجم ــتا  ــن راس ــن در همی همچنی
مکاتباتی از اعضای خود درخواست نمود که جهت 
به روزرسانی فهرست مذکور در فواصل زمانی مورد 
ــارت و انطباق آن  ــر وزارت صنعت، معدن و تج نظ
ــت  با توانمندی های واقعی اعضا، در مرحله ی نخس
ــت توانمندی های خود را در زمینه ی ساخت  فهرس
تجهیزات اتوماسیون صنعتی به انجمن اعالم نمایند.  

تدوین پیش نویس اساسنامه ی »فدراسیون 
صنعت نفت ایران« با همکاری انجمن 

صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

ــیون صنعت نفت  ــنامه ی فدراس پیش نویس اساس
ایران پس از تدوین از سوی کارگروه مربوطه، جهت 
ــعه ی  ــتاد توس ــیر مراحل تصویب، در اختیار س س
ــنگ معاونت  فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال س

فناوری رییس جمهور قرار گرفت. 
پیشنهاد تشکیل این فدراسیون چندی پیش از 

سوی ستاد پیش اشاره به چند تشکل صنفی اصلی 
کشور از جمله انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
ــتا کارگروهی  ــد و در همین راس ــی ارایه ش صنعت
ــکل از نمایندگان  ــن و متش ــری این انجم با راهب
ــت ایران،  ــازندگان تجهیزات صنعت نف ــن س انجم
انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی 
خوزستان، انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی 
ــعه ی فناوری نفت، گاز و ذغال  ــتاد توس ایران و س
ــنامه ی مذکور را در  ــنگ تشکیل و تدوین اساس س
ــتور کار خود قرار داد. شایان ذکر است پس از  دس
ــه ی هیأت مؤسس  تأیید پیش نویس مذکور، جلس
ــکیل و پس از  ــت ایران تش ــیون صنعت نف فدراس
ــتین مجمع عمومی و  ــبت به برگزاری نخس آن نس
انتخاب هیأت مدیره ی فدراسیون اقدام خواهد شد.

  
برگزاری نشست میان اعضای هیأت 

مدیره ی انجمن و هیأت تجاری استان  
امسک روسیه 

ــیون  ــی بازرگانی فدراس ــوت نمایندگ ــی دع در پ
روسیه در جمهوری اسالمی ایران از انجمن صنفی 
ــیون صنعتی، نشست مشترکی  شرکت های اتوماس
ــن و هیأت  ــره ی انجم ــأت مدی ــان اعضای هی می
ــیه در تاریخ شانزدهم  ــتان امسک روس تجاری اس
ــیه در  ــل نمایندگی بازرگانی روس ــاه در مح مهرم
تهران برگزار شد. در این نشست که معاون نخست 
ــتان امسک و رییس انجمن  وزیر و وزیر اقتصاد اس
ــرکت های صنعتی و تحقیقاتی منطقه ی سیبری  ش
ــرکت تحقیقاتی تولیدی ــن نماینده ی ش  و همچنی

ــن  ــن ضم ــتند طرفی ــور داش Dinamaica حض
ــود، به  ــای موج ــا و توانمندی ه ــریح فعالیت ه تش

بررسی راهکارهای همکاری دو جانبه پرداختند.
ــت هیأت مذکور،  ــت بنا بر درخواس گفتنی اس
ــز  ــن و نی ــو انجم ــرکت های عض ــتی از ش فهرس
ــی به طرف  ــان جهت بررس زمینه های فعالیت ایش
ــتیابی  ــد و مقرر گردید جهت دس ــی ارایه ش روس
ــات  ــای عملی همکاری دوجانبه، جلس به راهکاره

مشابهی در آینده ی نزدیک برگزار گردد.

حضور عضو هیأت مدیره ی انجمن در 
چهل و سومین نشست شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی 
ــومین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و  چهل و س
ــی در روز چهاردهم مهرماه در اتاق  بخش خصوص
ــاورزی ایران برگزار  بازرگانی، صنایع، معادن و کش

شد.
ــی از موضوعات محوری  ــه، که یک در این جلس
ــنهادها و درخواست های  ــی پیش و اصلی آن بررس
ــرایط عمومی پیمان«  بخش خصوصی پیرامون »ش
ــادی، عضو هیأت  ــین فره بود؛ آقای مهندس حس
ــیون  ــرکت های اتوماس ــره ی انجمن صنفی ش مدی
صنعتی، به نمایندگی از این انجمن حضور داشتند.

ــرایط عمومی  ــت موضوع بازبینی ش گفتنی اس
ــی از دغدغه های اصلی بخش  پیمان، به عنوان یک
ــور،  ــه ی پیمانکاران کش ــژه جامع ــی به وی خصوص
ــی  ــورای هماهنگ ــوی ش ــه از س ــت ک مدت هاس
ــکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، در  تش
حال پیگیری است و پیشنهادات بخش خصوصی از 
ــکل به معاونت برنامه ریزی و نظارت  سوی این تش

راهبردی رییس جمهور ارایه شده است. 
ــزی و نظارت  ــاس اعالم معاونت برنامه ری براس
ــرایط  ــخه ی جدید ش راهبردی رییس جمهور، نس
عمومی پیمان به زودی از سوی این معاونت منتشر 
خواهد شد. بدیهی است با عنایت به اهمیت موضوع 
ــرایط عمومی پیمان و مشکالت و مصائبی که به  ش
ــند مذکور گریبان گیر اعضای  دلیل کاستی های س
ــت، هیأت مدیره ی دوره ی هفتم  ــده اس انجمن ش
ــوع را به عنوان یکی از موضوعات  انجمن این موض
ــا جدید دنبال  ــته و ب ــتور کار داش محوری در دس

خواهد کرد. 

انجمن در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت تهران

ــی صنعت تهران  ــگاه بین الملل چهاردهمین نمایش
ــاه در محل دایمی  ــم مهرم ــم تا هفده از چهارده
ــد.  ــزار ش ــران برگ ــی ته ــگاه های بین الملل نمایش
ــته امسال نیز در  ــیاق سال های گذش انجمن به س
ــگاه مذکور  ــب یک غرفه ی 24 متری در نمایش قال
ــاعی خود را جهت معرفی  حضور یافت و نهایت مس
ــه صاحبان صنایع  ــای اعضای انجمن ب توانمندی ه

کشور به کار گرفت. 
ــته  ــال های گذش ــون س ــت همچ ــی اس گفتن
ماهنامه ی صنعت هوشمند نیز در نمایشگاه مذکور 
حضوری پر رنگ داشت که در همین راستا بیش از 
ــخه از این نشریه در بین غرفه داران و  یک هزار نس

بازدید کنندگان از نمایشگاه توزیع شد.

ماهنامه ی صنعت هوشمند در نمایشگاه 
جانبی دومین کنفرانس بین المللی رباتیک 

و مکاترونیک 
ــس بین المللی رباتیک و مکاترونیک  دومین کنفران
ــران، به همت انجمن رباتیک ایران، طی روزهای  ای
ــی خواجه  ــگاه صنعت ــاه در دانش ــا 25 مهرم 23 ت
ــد. به منظور ارایه ی  ــی برگزار ش نصیرالدین طوس
ــور در حوزه های علمی،  دستاوردهای محققان کش
پژوهشی و صنعتی مرتبط با رباتیک و مکاترونیک، 
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ــگاهی با همین موضوع همزمان با برگزاری  نمایش
این کنفرانس، در محل دانشکده ی مکانیک و صنایع 
ــگاه بر پا شد. ماهنامه ی صنعت هوشمند  این دانش
به منظور ایجاد تعامل نزدیک با شرکت کنندگان در 
ــگاهیان،  این کنفرانس که همگی از جامعه ی دانش
ــای  ــور در حوزه ه ــران کش ــگران و صنعتگ پژوهش
مرتبط با اتوماسیون صنعتی، رباتیک و مکاترونیک 
ــگاه مذکور و  بودند؛ اقدام به برپایی غرفه در نمایش

توزیع نشریه در بین حاضران در کنفرانس نمود.

حضور انجمن در جلسه ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با موضوع قانون حداکثر

ــع انجمن ها و  ــت های مکرر مجم ــی درخواس در پ
ــت، معدن و  ــی، از وزارت صنع ــکل های صنعت تش
ــه ی گزارش اقدامات انجام  تجارت در خصوص ارای
ــتای اجرایی  ــوی این وزارتخانه در راس ــده از س ش
ــوان تولیدی و  ــتفاده از ت ــدن قانون حداکثر اس ش
خدماتی در رفع نیازهای کشور؛ دفتر ماشین سازی 
ــوت از  ــا دع ــور ب ــه ی مذک ــزات وزارتخان و تجهی
تشکل های عضو مجمع اقدام به برگزاری جلسه ای 
ــه که در  ــاره نمود. در این جلس با موضوع پیش اش
ــاه با حضور اعضای هیأت مدیره و دبیر  روز 5 مهرم
ــیون صنعتی  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش انجم
ــی مدیرکل دفتر  ــد آقای مهندس فروتن برگزار ش
ــت اظهار  ــزات وزارت صنع ــازی و تجهی ماشین س
ــال 92 و با روی کار  ــه از نیمه ی دوم س ــت ک داش
آمدن دولت یازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ــترده ای را جهت پیگیری اجرای مفاد  اقدامات گس
ــتفاده از توان تولیدي و خدماتي  قانون حداکثر اس
ــور به انجام رسانده است. در  در تأمین نیازهاي کش
همین راستا نمایندگان بخش خصوصی ضمن اعالم 

ــوی  ــی خود از روند اجرای این قانون از س نارضایت
ــتار جدیت بیشتر این  ــتگاه های اجرایی، خواس دس
ــکل های  ــت های تش وزارتخانه در پیگیری درخواس
ــدند. بررسی  بخش خصوصی پیرامون این قانون ش
ــی نظارت بر  ــتورالعمل اجرای متن پیش نویس دس
ــش از دو ماه پیش از  ــرای قانون حداکثر، که بی اج
سوی مجمع انجمن ها و تشکل های صنعتی تدوین 
ــد، از  ــه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه ش و ب
ــه بود که به  ــر موضوعات مورد بحث در جلس دیگ
ــه ی دیگری به  ــد در جلس علت تنگی وقت مقرر ش

طور مفصل به این موضوع پرداخته شود. 

تداوم همکاری انجمن با شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای 

کشور
ــته نمایندگان انجمن صنفی  در طی یک ماه گذش
ــتمر  ــیون صنعتی، حضور مس ــرکت های اتوماس ش
ــورای هماهنگی  ــات اصلی ش و مؤثری را در جلس
ــی، صنفی و حرفه ای کشور و  ــکل های مهندس تش
ــورا از جمله  نیز کارگروه های زیرمجموعه ی این ش
ــروه تدوین  ــخیص صالحیت و کارگ ــروه تش کارگ

استراتژی داشتند. 
ــت نهایی شدن سند جدید »شرایط  گفتنی اس
عمومی پیمان« با نظر تشکل های بخش خصوصی، 
هم اکنون به عنوان یکی از کلیدی ترین موضوعات، 
ــتور کار شورا قرار دارد و انجمن نیز با توجه  در دس
ــورا در این  به اهمیت موضوع، نهایت همکاری با ش

زمینه را در دستور کار خود دارد. 
ــایان ذکر است شورای هماهنگی تشکل های  ش
ــور با هدف ایجاد  ــی، صنفی و حرفه ای کش مهندس
ــورا  ــاعی بین اعضای ش ــریک مس هماهنگی و تش

ــازی  ــارکت فعال در فرآیند تصمیم س در جهت مش
ــن برنامه های جامع  ــر تدوی ــری در ام و تصمیم گی
ــا و تالش  ــور و اجرای این برنامه ه ــعه ی کش توس
ــکالت پیش روی شرکت های  برای رفع موانع و مش
ایرانی در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی کشور 

تشکیل شده است. 
ــکل بزرگ و تأثیرگذار کشور  هم اکنون 18 تش
ــازندگان تجهیزات صنعتی ایران  همچون انجمن س
ــندیکای صنعت برق ایران، جامعه ی  ــتصا(، س )س
مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت های صنعت 
ــی  ــرکت های مهندس ــن ش ــالب، انجم آب و فاض
ــن  ــیمی و انجم ــت، گاز و پتروش ــکاری نف و پیمان
شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی 
ایران در کنار انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 

صنعتی به عضویت این شورا درآمده اند. 

کسب رتبه ی دانش بنیان از معاونت 
فناوری ریاست جمهوری توسط شرکت 

ابزار کنترل ارشیا
شرکت ابزار کنترل ارشیا، تولیدکننده ی تجهیزات 
ــب رتبه ی دانش  ــی، موفق به کس ــری دب اندازه گی

بنیان از معاونت فناوری ریاست جمهوری شد.
این تصمیم پس از بررسی مدارک و مستندات 
ــه ی  ــه ی کمیت ــومین جلس ــوق، در س ــرکت ف ش
ــرکت ها و مؤسسات دانش  ــخیص صالحیت ش تش
ــگاه تهران در روز  ــان پارک علم و فناوری دانش بنی

سه شنبه مورخ 1393/4/31 اخذ گردید.
ــایت  ــات تکمیلی در این خصوص در س اطالع
ــران به آدرس ــگاه ته ــم و فناوری دانش ــارک عل پ
ــایت دانش بنیان به آدرس www.utstp.ir یا س
www.daneshbonyan.ir قابل مشاهده است.

به گزارش دبیرخانه ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی شرکت های زیر به تازگی به جمع اعضای این انجمن پیوسته اند.

شرکت ساتراپ الکتریک کویر
به مدیریت: آقای حمیدرضا مسلمان یزدی

زمینه ی فعالیت: تولید، نصب، مونتاژ و توزیع انواع قطعات 
الکترونیکی و مدارهای الکترونیک

www.satraap.com :آدرس اینترنتی
تلفن: 0351-6268561

شرکت ایوورد آریا 
به مدیریت: آقای سید محسن حالج نژادی

زمینه ی فعالیت: طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی، تعمیر،
اخذ و اعطای نمایندگی، شبکه های صنعتی، تجهیزات مخابراتی و 

اتوماسیون صنعتی
www.eworldco.cc :آدرس اینترنتی

تلفن: 88919265

شرکت کاوش هوشمند کارا
به مدیریت: آقای بهزاد نعمتیان

زمینه ی فعالیت: طراح، تولید کننده و مجری اتوماسیون و تجهیزات 
مرغداری، گلخانه و گاوداری

www.kavoshkara.com :آدرس اینترنتی
تلفن: 087-33178320

شرکت فناوری راهبردی آتی )فاراتک( 
به مدیریت: آقای شهرام پرویزی

زمینه ی فعالیت: انجام کلیه فعالیت های ملی متبط با برق فشار 
ضعیف و قوی، مخابرات، ابزار دقیق، اتوماسیون

www.fara-tec.com :آدرس اینترنتی
تلفن: 051-38930013

خیر مقـــدم به اعضـــای جـــدیــد انجمن
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ــس  ــک اکس ــیم FL BT EPA ی ــاژول بی س م
ــیم صنعتی ــوث را به محصوالت بی س  پوینت بلوت

ــت. این  ــرده اس ــه ک Phoenix Contact اضاف
ــای اترنت را به  ــاوم، داده ه ــاژول کم حجم و مق م
ــری با نرخ  ــه ی 250 مت ــن تا فاصل ــکلی مطمئ ش

Mbps 3 منتقل می کند.
ــن ماژول  ــا کیفیت ای ــط ب ــای مرتب ویژگی ه
ــای  ــا پروتکل ه ــون QoS و LLDP آن را ب همچ
 ،ProfiNet ــتفاده در اتوماسیون همچون مورد اس
 Modbus TCP و Ethernet/IP ،ProfiSafe

منطبق ساخته است.
این وسیله دارای سطح حفاظتی IP65 است و 
می تواند تا هفت اتصال بلوتوث را به صورت موازی 
پشتیبانی نماید. این وسیله به دلیل ویژگی هایی  از 
قبیل برخورداری از اتصال آنتن خارجی، یک آنتن 
 1/1 w ــوان اندکی در حد ــام جهتی و مصرف ت تم
ــامانههایی که از طریق باتری  برای بکارگیری در س

تغذیه می شوند بسیار مناسب است.
ــیم هر واحد سازگار با بلوتوث  این ماژول بی س
ــد؛ به  ــتیبانی می کن ــل PAN را پش دارای پروفای
 FL BT EPA ــاژول ــوان به م ــوان مثال می ت عن

محصول Phoenix Contact اشاره نمود.
www.phoenixcontact.co.za 

ــاز برای نصب،  ــیم بندی و زمان مورد نی کاهش س
ــر کاهش هزینه ی کلی  ــل مهم تأثیرگذار ب از عوام
 Panasonic’s ــی ــتند. واحد ارتباط ــبکه هس ش
ــیار سریع را برای نصب  SC-GU3 یک روش بس
تقویت کننده های حسگرها به صورت پهلو به پهلو 
و برقراری ارتباط با یک PC از طریق یک شبکه ی 

ماژول بلوتوث برای تبادل 1
داده های کنترلی

حسگری با قابلیت اتصال 2
مستقیم به شبکه

باز فراهم می کند. PC متصل به این واحد می تواند 
برای پایش سیگنال های آنالوگ و دیجیتال و حتی 

تغییر تنظیمات حسگرها به کار گرفته شود.
 SC-GU1-485 ــتفاده از کاربر می تواند با اس
ــده بر روی حسگرهای  ــدت نور نشانگر نصب ش ش
ــر دهد. این  ــال )FX-301/305( را تغیی دیجیت
ــن  ــازه می دهد تجهیز را روش ــی به کاربر اج ویژگ
ــت نماید و بدین ترتیب  کرده، پایش کند و مدیری

کار کردن با آن را تسهیل می کند.
تا پیش از این ارتباط بین حسگرهای هوشمند 
ــریال و  ــط های س ــا از طریق واس و کنترل کننده ه
ــوند امکان  ــگر تعبیه می ش موازی ای که درون حس
پذیر بود. Panasonic به منظور رفع محدودیت ها 
ــدن امکان استفاده از هر نوع فیلدباس،  و فراهم ش
ــال داده میان  ــود را برای انتق ــعه ی راه حل خ توس

کنترل کننده ها و حسگرها آغاز نمود.
ــرکت مذکور با ارایه ی خانواده ی محصوالت  ش
ــن واحدها به  ــن روند را ادامه داد. ای SC-GU ای
ــعهی یک واسط بین گذرگاه و حسگر،  منظور توس
ــط های  ــه هنوز بیش تر واس ــعه یافتند. اگرچ توس
ــتفاده، از طریق RS-485، ارتباط برقرار   مورد اس
 ،CC-Link ــر  ب ــی  مبتن ــای  واحده ــد  می کنن
ــوان  ــه عن ــز ب DeviceNet و  EtherCAT نی

راه حل هایی برای شبکه های باز معرفی شده اند. 
ــواده ی خان ــوالت  محص ــی  فن ــای   ویژگی ه

SC-GU عبارتند از:
ــبکه ی  ــگر می تواند از طریق ش • اطالعات حس

RS-485 بررسی شده و تغییر کند؛
ــات آن می تواند از  ــگر و تنظیم • اطالعات حس
ــده و تغییر  ــبکه پایش ش طریق PC متصل به ش

کند؛
• تا 16 تقویت کننده ی حسگر می تواند به یک 

واحد ارتباطی متصل شود؛
ــگر به هیچ  ــب تقویت کننده ی حس • برای نص

وسیله ی خاصی نیاز نیست؛  
ــگرها می توانند بدون نیاز به جا به جایی  • حس

تقویت کننده های مجاور برداشته شوند.
www.directindustry.com

 HMI و PLC دو محصول foxcontrol شرکت
ــدی را با  ــرده و محصول  جدی ــب ک ــود را ترکی خ
ــا قابلیت  ــام IDEC SmartAXIS Touch ب ن
ــت.  همزمان کنترل و پایش به بازار عرضه کرده اس
ــن محصول جدید می تواند از نوع  صفحه نمایش ای
ــود. در  ــک رنگ یا رنگی  65K TFT انتخاب ش ت
ــک محصول  ــت SmartAXIS Touch ی حقیق
ــی و امکان کنترل منطقی  ــط لمس یکپارچه با واس
ــودن ویژگی ها و  ــم ب ــن کم حج ــت که در عی اس

3 PLC مجموعه ی یکپارچه ی
HMI و

ــی دارد. این محصول جدید برای  قابلیت های بزرگ
سامانه های کوچکی که نیاز به واسط کاربر گرافیکی 
و تعداد محدودی I/O دارند انتخابی بسیار مناسب 
است. SmartAXIS Touch دارای ورودی های 
ــرعت و درگاه اترنت و  ــمارنده های پر س آنالوگ، ش

ماژولTCP/RTU نیز هست. 
www.foxcontrols.co.za

سامانه ی I/O راه دور ماژوالر 4

ــامانه ی I/O راه دور  ــرکت  Weidmüller س ش
ــاختار ماژوالر است و  u-remote را که دارای س
اتصال های plug-in، تراکم باالی اتصاالت در هر 
ــی و بهره وری از  ــطح باالیی از اثربخش ماژول و س
ــت به بازار عرضه نمود. وب  ویژگی های بارز آن اس
ــده در این وسیله، فرآیند راه اندازی  سرور تعبیه ش
ــداری و  ــه کارکنان نگه ــرده و ب ــهیل ک آن را تس
تعمیرات کمک می کند. ویژگی های منحصر به فرد 
ــاده،  ــامانه عبارتند از طراحی ناب، نصب س این س
شروع به کار سریع و توقف های ناخواسته ی اندک.

اگر چه نصب این وسیله بدون نیاز به تجهیزات 
ــی خاص انجام می شود و تعبیه ی آن در  و کابل کش
ــامانه بسیار مطمئن  ــین و س کابینت، بر روی ماش
ــاالت یک ردیفی این  ــود؛ اتص و راحت انجام می ش
ــیم بندی، نصب و سرویس آن را تسهیل  سامانه س
می کند. اتصاالت plug-in اتصال سریع حسگر و 
ــد و خطاهای در  ــریع می کن عملگرها به آن را تس
برقراری اتصال را به حداقل ممکن کاهش می دهد.   
به دلیل بهره گیری از طراحی ماژوالر و باریک و 
همچنین تعداد اندک ماژول هایی که نیاز به تغذیه 
  u-remote ــتفاده از دارند، کابینت هایی که با اس
ــوند حجم کمتری خواهند داشت و  ــاخته می ش س
طراح در نصب تجهیزات در کابینت انعطاف پذیری 
ــا را می توان بدون  ــت. ماژول ه باالتری خواهد داش
قطع کردن تغذیه و خاموش کردن دستگاه تعویض 
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کرد.م
ــی منحصر به  ــامانه ی u-remote دو ویژگ س
ــابه اش متمایز  فرد دارد که آن را از محصوالت مش
ــهی ورودی ها و  ــیر تغذی ــد: اول این که مس می کن
ــتفاده از دو کابل  ــامانه با اس ــا در این س خروجی ه
ــت. علت این  ــده اس 10 آمپری از یکدیگر مجزا ش
ــت بارهای  ــکان مدیری ــدن ام ــوع  فراهم ش موض
ــداد ماژول های  ــن کار تع ــت. با ای ــا جریان باالس ب
ــش می یابد و در  ــیر تغذیه کاه تأمین کننده ی مس
ــش یافته و طراحی و  ــامانه کاه عین حال حجم س
ــردد. دوم این  ــاده تر می گ نگهداری و تعمیر آن س
ــد جریان باال، در  ــرای تغذیه ی بارهای نیازمن که ب
ــامانه، یک کابل داخلی تغذیه قرار داده شده  این س
که امکان اتصال 64 ماژول را به منبع تغذیه ی یک 

کوپلر فراهم می کند.  
ــکان اتصال به  ــامانه ی u-remote I/O ام س
ــتره ی  ــیمه را دارد و گس ــگرهای 2، 3 و 4 س حس
ــت. گذرگاه  ــی کارکرد آن از 20- تا C°60 اس دمای
ــامانه امکان کارکرد 256 ورودی  ــرعت این س پرس
ــا در عرض20μs فراهم  ــی دیجتال را تنه و خروج
ــده بر روی ماژول به  ــد. LEDهای تعبیه ش میکن
ــتقیم به اتصال سیم ها وصل شده و در  صورت مس
ــت ورودی و خروجی ها و عیب یابی  خواندن وضعی

کارایی فوق العاده ای دارد. 
www.phambili-interface.co.za

 LT3000 های یکپارچه و جمع و جور سریPLC
ــانگرها،  ــه ای از نش ــول Pro-face، مجموع محص
ــر تجهیزات نمایش  ــای اندازه گیری، و دیگ گراف ه
دهنده را با دکمه ها و دیگر توابع عملکردی ترکیب 
ــیم بندی  نموده اند. این PLCها عالوه بر کاهش س
ــداد قطعات  ــغالی، تع ــی در فضای اش و صرفه جوی
ــدت کاهش داده  ــک مورد نیاز را نیز به ش الکترونی
و بدین ترتیب یک دوره ی کاری طوالنی را تضمین 

می کنند.  

 LT3000 های سریPLC 5

ــورداری از طراحی  ــود برخ ــا وج LT3000 ب
ــتانداردی را که می توانند به  ــرده، I/Oهای اس فش
عنوان I/Oهای ویژه به کار گرفته شوند در اختیار 
طراحان قرار می دهد. کنترل پیشرفته ی پالس های 
ــمارندههای پرسرعت  high/low تا kHz 65 و ش
ــط این وسیله، امکانپذیر است.  تا kHz 100 توس
واسط قدرتمند I/O موجود بر روی LT3000 نه 
تنها تجهیزاتی را که نیازمند سوییچ و المپ هستند 
پشتیبانی می کند بلکه توان پشتیبانی از تجهیزاتی 

که نیازمند موقعیت یابی دقیق هستند را نیز دارد.
 USB ــط ــی مدل های LT3000 به واس تمام
مجهز هستند. در نتیجه میتوان از این واسط برای 
جمع آوری و ارسال داده های مختلف استفاده نمود. 
ــت که  ــط اترنت مجهز اس LT-3300 به یک واس
ــگ داده های تولیدی  جمع آوری و مدیریت بی درن
ــر  ــتفاده از Pro-Server EX امکان پذی ــا اس را ب
ــل  ــای کام ــد دارای قابلیت ه ــن واح ــازد. ای می س
ــت و قادر است متن و تصاویر را حتی  گرافیکی اس
بر روی صفحات نمایش کوچک نمایش دهد. کاربر 
 STN ــی یا  تک رنگ ــد صفحه نمایش رنگ می توان

را بسته به نیاز خود از فروشنده درخواست نماید.
www.instrumentation.co.za

6

7

حسگرهای تقرب القایی 
با خروجی آنالوگ

المپ نشانگر ویژه ی 
محیط های پرخطر

ــا نام ــوالت خود ب ــری محص ــرکت Eaton س  ش
ــه نمود. این  ــه بازار عرض E59 AccuProx را ب
ــا محدوده ی  ــوع القایی ب ــرب از ن ــگرهای تق حس
ــب هستند.  ــیار مناس ــگری باال و عملکرد بس حس
ــت بهره گیری  ــه برک ــگرهای AccuProx ب حس
ــتره ی خطی  ــد یک گس ــاوری iProx  قادرن از فن
ــت، اندازه گیری  ــدون افت در صح ــا 25cm را ب ت
ــگرهای القایی برای  کنند. به همین دلیل این حس
ــق موقعیت و   ــه نیازمند حس دقی ــی ک کاربردهای
ــیار  ــتند گزینه ای بس اندازه گیری دقیق فاصله هس
مناسبند. کاربران این حسگرها از متوسط فاصله ی 
ــودن و تفکیک پذیری باال که  اندازه گیری، خطی ب
همگی در یک محفظه ی کوچک جمع شده اند بهره 

می گیرند. 
ــتاندارد که در  ــگرهای القایی اس برخالف حس
ــم  ــک کنتاکت، در هنگام حضور یک جس ــا ی آن ه
ــگرهای آنالوگ ــود حس ــته می ش  هدف، باز یا بس

ــیگنال الکتریکی متغیر تولید  AccuProx یک س
ــب با موقعیت هدف  ــیگنال متناس می کنند. این س
ــگر قرار  ــتره ی اندازه گیری حس ــه در گس فلزی ک
ــتره ی  ــد. از آن جایی که گس ــه تغییر می کن گرفت
خطی اندازه گیری این حسگرها نسبت به دیگر انواع 
ــت، می توانند در کاربردهایی  ــتر اس حسگرها بیش
ــتند یک  ــگری دقیق هس که نیازمند عملیات حس
ــا تفکیک پذیری و تکرارپذیری باال تولید  خروجی ب

کنند.  
ــور دارای کاربردهای تعیین  ــگرهای مذک حس
ــدازه و ضخامت،  ــری فاصله، ان ــت، اندازه گی موقعی
ــی عمومی  ــی موقعیت ها یا مواد غلط، بازرس بررس
ــز و اندازه گیری زاویه  ــازی مرکز به مرک و آشکارس

هستند.
ــاوم در برابر  ــوش مق ــا درپ ــوالدی ب ــس ف جن
ــی از جنس  ــمت انتهای ــوک های مکانیکی، قس ش
ــه از ویژگی های  ــی کربنات و قابلیت جذب ضرب پل
محفظه ی این حسگرها هستند که امکان بکارگیری 
آن ها در محیط های کاری سخت و خشن را فراهم 

می کند.
این ویژگی ها AccuProx را در برابر دماهای 
باال و اسپری های فشار باال مقاوم می سازد؛ بنابراین 
ــب و ایده آلی برای  ــه ی مناس ــگرها گزین این حس
ــاال و لرزش یا  ــای دارای دمای محیطی ب کاربرده
فشار حاصل از شستشوی حسگر هستند. همچنین 
ــادل 20v/m مانع از  ــت باال در برابر نویز مع مقاوم
ــای الکتریکی  ــی از تداخله ــکال ناش ایجاد هر اش
ــگرها با خروجی های جریانی و  ــود. این حس می ش

ولتاژی استاندارد در دسترس هستند. 
www.cmafh.com

المپ های   Banner Engineering شرکت 
نشانگر مخصوص محیط های پرخطر خود با نام های 
ــه  EZ-Light K30L و EZ-Light K50L را ب
بازار عرضه کرد. این المپ ها که دارای تأییدیه های 
ــتند برای استفاده در تمامی  ATEX و CSA هس
ــده در آمریکای  ــا نواحی طبقه بندی ش محیط ها ی
 IECEx شمالی و اروپا مناسب هستند. تأییدیه ی
ــتفاده در  ــریع تر جهت اس ــزی س ــز مبین ممی نی

مناطقی خارج از این نواحی است.
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م ــا الزامات  ــر تطابق ب ــاد حداکث ــه منظور ایج ب
 K50L و K30L ــف، المپ های کاربردهای مختل
 Ex mb/Ex( ــن، دارای محفظه ــواع ذاتاً ایم در ان
ta( و بدون جرقه )Ex nA/Ex tc( ارایه میشوند. 
این نشانگرها همچنین انعطاف پذیری قابل توجهی 
در نمایش دارند و در پنج رنگ سبز، قرمز، زرد، آبی 
ــوند و یک المپ قادر است سه  و سفید ارایه می ش
رنگ از این پنج رنگ را تولید کند. برای جلوگیری 
ــرایط عادی، این  ــادن کاربر در ش ــتباه افت از به اش
ــتری  ــا در وضعیت خاموش به رنگ خاکس المپ ه

در می آیند.
ــد بخش  Chuck Dolezalek مهندس ارش
تجهیزات نوری Banner Engineering بر این 
باور است که با معرفی K30L و K50L، راهنمایی 
ــق پرخطر دیگر یک  ــور از طریق نور در مناط اپرات
ــود. او می گوید: »توانایی  ــوب نمی ش چالش محس
ــای  ــی محیط ه ــردن در تمام ــانگرها در کار ک نش
پرخطر در سرتاسر جهان در کنار فناوری ریشه دار 
ــتریان ما را قادر می سازد  LED در Banner مش
ــخگویی به الزامات  راه حل های کارآمدی برای پاس
ــته  خاص تمامی کاربردهای صنعتی در اختیار داش

باشند. 
IP67/ ــه ی حفاظت ــن المپ ها دارای درج ای
ــا ــا از 40- ت ــای کاری آن ه ــوده و دم "IP69K ب

°C 50 است.

www.retautomation.com

ــگرهای  حس از   UK6 ــد  جدی ــه ی  مجموع
ــال حاضر به  ــری در ح ــونیک 18 میلی مت آلتراس
ــای محدود با یک  ــان تر در فضاه منظور نصب آس
بدنه ی کوتاه تر در دسترس کاربران قرار گرفته است. 
ــگرهای  ــن در مجموعه ی UT2F از حس همچنی
Automatio ــرکت - 30 میلی متری ش  رریض

Direct، محدوده ی تحت پوشش تا 6 متر افزایش 
ــت. هر دو مجموعه با خروجی های آنالوگ  یافته اس
ــار کاربران  ــا mA 20~4 در اختی 10VDC~0ی
قراردارد. این حسگرها که دارای استاندارد حفاظتی 
IP67 هستند به یک نشانگر وضعیت LED مجهز 
ــری با یک  ــی 2 مت ــک کابل خروج ــه ی ــده و ب ش
ــریع بازشو M12 مجهز هستند. قیمت  کانکتور س
حسگرهای 18 میلی متری مجموعه ی UK6 از 89 

حسگرهای مجاورتی 
آلتراسونیک جدید

AutomationDirect 
8

ــخیص اشیاء را در  ــروع شده که قابلیت تش دالر ش
محدوده ی 40 تا 900 میلیمتری دارند. حسگرهای 
30 میلیمتری مجموعه ی UT2F با قیمت پایه ی 
ــی 350  تا 6000  325 دالر دارای محدوده ی حس
میلیمتری هستند. هر دو مجموعه دارای سامانه ی 
حفاظتی اضافه بار کامل و ضمانت مادام العمر بوده 
ــز اخذ  ــای cULus,CE,RoHS را نی و تائیدیه ه

نموده اند.
www.automationdirect.com

ــل عملکرد  ــد baumer به دلی ــای جدی انکودره
ــی با  ــگری مغناطیس ــی و مبتنی بر حس غیرتماس
ــوده و نیاز  ــتهالک ب ــاًل بدون اس ppr 4096 عم
ــداوم را حذف  ــداری و تعمیر م ــات نگه ــه عملی ب
نموده اند. حسگر مغناطیسی این انکودرها که بطور 
ــت دارای  ــده اس کامل در یک محفظه قرار داده ش
ــتاندارد محافظتیIP67 وIP66 بوده که حتی  اس
ــن با گرد و غبار، تراشه و روغن  در محیط های خش
ــه راحتی کار می کنند. در ضمن در تماس با  زیاد ب
ــی و مقطعی و محدوده ی دمایی  رطوبت های دایم
ــانتیگراد به هیچ وجه دچار  ــا 80 درجه ی س 40- ت
مشکل نمی شوند. قسمتی که بر روی شفت قسمت 
 15 mm ــق 14 تا ــود دارای عم دوار نصب می ش
 43/5 mm ــت و بر روی شفت های با طول 6 تا اس
ــگر resp.30g.500 را  ــت. سر حس قابل نصب اس

تحمل می کند. 
این وسیله به دلیل برخورداری از پوشش فلزی 
ــی است که این  ــازگاری الکترومغناطیس دارای س
ــم تابیده با  ــتفاده از کابل های زوج به ه ــر با اس ام
روکش پلی اورتان  تقویت می شود. این انکودرها با 
TTL/ 5 تغذیه شده و سازگار با درایوهای VDC

ــخه ی VDC 30-10 این  RS-422 هستند. نس
ــتند.  ــی push-pull هس ــا دارای خروج انکودره
ــا دارای خروجی دو کاناله  ــر دو نوع این انکودره ه
ــیگنال های معکوس  ــا اختالف فاز 90 درجه و س ب
ــتند. به عنوان یک گزینه ی انتخابی در هر دو  هس
ــر و پالس معکوس یک رمزگذاری  کانال پالس صف
ــط آهن ربای مرجع انجام می شود.  مغناطیسی توس
ــودر یک گیج نمایش فاصله برای  به همراه این انک
حصول اطمینان از درستی نصب قسمت دوار و سر 

حسگر به خریدار ارایه می شود.
www.baumer.com

انکودرهای بدون یاتاقان ــی C-More Micro با ایجاد 9 صفحات لمس
ــذاب عکس العمل خوب  ــی ج ــک محیط گرافیک ی
بهره بردارها را حتی برای سامانه های کنترلی بسیار 
ــت. مجموعه ی جدید  ــک در پی خواهند داش کوچ
ــی میکروگرافیک 8 تا 10 اینچی  از پانل های لمس
EA3 دارای صفحات نمایش 800 *600 پیکسلی 
ــت کلید عملکردی  ــی از نوع TFT بوده و هف رنگ
ــز رنگ بطور  ــانگرهای LED قرم ــا نش ــف ب مختل
ــن صفحات دارای  ــر روی آن وجود دارد. ای مجزا ب
ــتند.  ــات حالت نمایش افقی و عمودی هس تنظیم
ــن تجهیزات می توان  ــر ویژگی های دیگر ای از دیگ
 B نوع USB ــه، درگاه ــتن MB 30 حافظ به داش
ــریال )15  ــت برنامه ریزی، 2 درگاه ارتباطی س جه
پین و RJ12(، تنظیم کنترل آالرم داخلی که یک 
صدای آژیر را فعال می کند، نور پس زمینه، قابلیت 
ــمک زن  ــاب نوع آالرم و یک LED قرمز چش انخ
ــاره کرد. مجموعه پانل های EA3 برای استفاده  اش
ــطوح صاف دارای استاندارد UL و ضمایم  روی س
ــتفاده در فضای  ــط برای اس NEMA4/4X )فق
 VDC ــا یک منبع ــتند. این پانل ها ب داخلی( هس
ــال  ــده و دارای 2 س ــه ش 24-12 کالس 2  تغذی
ــتند. قیمت پایه ی این صفحه نمایش  ضمانت هس

از 749 دالر شروع می شود. 
www.automationdirrect.com

صفحات لمسی میکروگرافیک 10
8 تا 10 اینچی از کمپانی 

 AutomationDirect

11 Sendix انکودرهای
 EtherCAT

سریع ترین در نوع خود

ــر انکودرهای مطلق  تک دور و چند  در حال حاض
ــانی  دور Sendix EtherCAT با زمان به روز رس
ــریع ترین  ــی در حدود µs 62/5 س ــت مکان موقعی
ــمار می آیند. این  ــای موجود در بازار به ش انکودره
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HMI های جدید شرکت   12

Omron

مجموعه ی NB HMI اقتصادی و بهینه از شرکت 
Omron یک تجهیز کامل و بدون نقص برای هر 
ــط ماشین  ــی واس صنعتی که نیاز به صفحات لمس
 NB دارد می باشد. مجموعه ی )HMI( ــان و انس
ــل اطمینان ترین  ــن و قاب ــه عنوان بهتری HMI ب

13 QR24 انکودرهای غیرتماسی
با بدنه ی فوالدی

از  ــی  مختلف ــواع  ان ــروزه  ام  Turck ــی   کمپان
ــاخته شده از فوالد ضدزنگ  انکودرهای با بدنه ی س
ــی القایی QR24 را به بازار عرضه نموده  غیرتماس
ــخه ی جدید EQF24 یک انکودر بدون  است. نس
ــتهالک است که برای استفاده در صنایع غذایی  اس
ــیله  ــت. این وس ــب اس همانند دیگرکاربردها مناس
ــه ی از جنس فوالد  ــه دلیل برخورداری از محفظ ب
ــتیکی از جنس  ــش پالس ــگ V4A و روک ضدزن
ــیمیایی خورنده  PA12-GF30، در برابر مواد ش
ــتفاده در فرآیندهای  ــورد اس ــارهای باالی م و فش
ــو مقاومت خوبی از خود نشان  تمیزکاری و شستش
ــد EFQ24 دارای خروجی  ــت. مدل جدی داده اس

افزایشی و واسط SSI می باشد.
ــگر و  ــای دیگر، QR24، حس ــد مدل ه همانن
ــودر بطور کامل از هم جدا  ــان موقعیت یاب انک الم

ــده و طراحی آن مستقل از هم و عماًل به صورت  ش
ــه در مقابل  ــتند ک ــده ای هس ــای ایزوله ش واحده
لرزش و شوک های ناگهانی اعمال شونده به شفت، 
ــتفاده از  ــت می نمایند. بنابراین نیازی به اس مقاوم
ــتهالک و یا آب بندهایی  بلبرینگ های توپی کم اس
ــداری و تعمیر را افزایش می دهند  که نیازه به نگه

وجود ندارد. 
ــرای نصب این تجهیز که  ــمندانه ب راهکار هوش
ــت  ــده اس ــتفاده ش در آن از حلقه های تطبیقی اس
 IP69k ــت. سطح حفاظتی بسیار جالب توجه اس
ــتاندارد تا  ــفت های اس این انکودرها روی تمامی ش
قطر 20mm امری تضمین شده است. مانند انواع 
ــده از جنس فوالد ضدزنگ  ــاخته ش انکودرهای س
ــک انکودر چند جهته و  ــرکت Turck ی جدید، ش
ــط SSI، خروجی افزایشی ولتاژ/ تک جهته با واس

جریان آنالوگ نیز ارایه نموده است.
www.turck-usa.com

ــاخت Clippard، کم  ــیرهای س ــل جدید ش نس
ــور جریان های تا ــوده و امکان عب ــریع ب  حجم و س

l /min 100 را فراهم می کند.  
 Clippard ــرکت ــیر الکترونیکی جدید ش ش
ــت  ــیر کنترلی دو راهه اس Minimatic  یک ش
ــده از یک مفهوم  ــاخته ش ــه به صورت دقیق س ک
ــتفاده  ــیر اس ــده در روش کار ش انحصاری ثبت ش
ــیرهای DV نسل بعدی  ــری جدید ش می کند. س
ــرکت  ــیرهای خوش نام و قابل اطمینان این  ش ش
ــناخته می شوند  ــی« ش ــیرهای موش که با نام »ش
ــش از یک  ــا طول عمر بی ــیرها ب ــتند.  این ش هس
ــرده و محکم  ــارد چرخه ی کاری، طراحی فش میلی
ــیار باال، پاسخگوی نیازهای  و نرخ عبور جریان بس
ــترده ی صنایع مختلف هستند. این مجموعه از  گس
ــیرها در ولتاژهای مختلف و با انواع کانکتورها و  ش

حالت های نصب متنوع موجود هستند.
ویژگی های مهم این شیرها به قرار زیر است:

ــیال انتقالی: هوا یا گازهای سازگار )فیلتر  • س
40 میکرون(؛

 psig 100 در  l/min :جریان هوا: استاندارد •
100   و نوع L با  l/min 100 در فشار  psig 50؛

• مصرف انرژی: 1/9 وات؛

شیرهای الکترونیکی جریان 14
Clippard محصول DV باالی

CANopen pr - ــخه ی  ننکودرها از آخرین نس
ــد که این ویژگی  ــتیبانی می کنن file 3.2.10 پش
ــتاندارد  ــیاری از عملکردهای اس امکان اجرای بس

شده فیلدباس را فراهم می کند.
ــای این نوع انکودر عبارتند  ویژگی ها و مزیت ه

از:
• برخورداری از حداقل چرخه ی زمانی؛

• به روزرسانی موقعیت در حدود µs 5/62؛ 
ــازی سامانه های  ــدن امکان پیاده س • فراهم ش
ــه بهبود کارایی  ــیار باال و در نتیج با دینامیک بس

ماشین آالت؛
ــکل CAN روی  ــازی پروت ــکان پیاده س • ام

اترنت؛
• امکان اجرای عملکردهای استاندارد فیلدباس؛

 EtherCAT ــازی آخرین پشته • یکپارچه س
توسط Beckhoff؛

ــری از جدیدترین خصوصیات  • قابلیت بهره گی
به روز شده ی EtherCAT؛ 

• نگاشت دینامیک؛
ــازی های خاص یک  ــرای بهینه س ــکان اج • ام

کاربرد یا مشتری؛ 
• پشتیبانی اثبات شده از EtherCAt؛

ــب و نقص در  ــازی بی عی ــکان یکپارچه س • ام
محیط هایEtherCAT  استاندارد.

ــده ای خود را  ــورت فزآین ــی بص ــت صنعت اترن
ــیون  ــتاندارد ارتباطی در اتوماس ــه عنوان یک اس ب
ــت که هدف آن  ــی به بازار تحمیل نموده اس صنعت
ایجاد یکپارچه سازی عمودی است که تحت عنوان: 
»فقط یک رایانه ی اصلی از سطح کنترل تا تولیدکه 
ــی کنترل هرگونه تجهیزی را دارد« از آن نام  توانای
ــر یک چرخه ی  ــود. برای تحقق این ام برده می ش
ــت.  ــی کوتاه تر از ms 1 پیش نیاز این امر اس زمان
ــای Sendix EtherCAT  قابلیت های  انکودره
ــین آالت فرآوری  خود را در کاربردهایی نظیر ماش
ــازی و  ــتگاه های چاپ، صنایع خودروس چوب، دس

فناوری تسمه نقاله ها به اثبات رسانده اند.
www.kuebler.com

ــه دارای  ــوالت ک ــته محص ــن دس ــنهاد از ای پیش
ــای منحصر به فرد  ــیار متنوع با مزای مدل های بس

هستند، معرفی می گردد.
ــش آفریقای  ــر داخلی بخ ــور مارکز مدی ویکت
جنوبی شرکت Omron Electronics درباره ی 
این خانواده از محصوالت می گوید: »اغلب مشتریان 
 LCD انتظاراتی بیش از کیفیت یک HMI از یک
یا حداقل نیازهای معمول را دارند. این همان چیزی 
 Omron شرکت NS HMI است که مجموعه ی
با محصوالت خود که قابلیت جایگزینی خارق العاده 
 NB ــال مجموعه ی ــه می کند. برای مث دارند ارای
ــرای  ــده آل ب ــن ای ــول جایگزی ــک محص HMI ی
ــه دلیل  ــد. بعالوه ب ــگ می باش ــای تک رن یونیت ه
ــل اندازه های آن ها با مدل های قدیمی،  انطباق کام
جایگزینی آن ها با انواع پیشین بسیار ساده است.«

ــن صفحه  ــا بهتری ــه ی NB HMI ب مجموع
نمایش های کالس خود که دارای بیش از 65000 
  175 mm ــض در حدود ــگ و زاویه ی دید عری رن
ــد. بعالوه نور  ــتند برابری می کن و mm 250 هس
 28 MB ــول عمر باال و ــس زمینه ی LED با ط پ
ــل کننده ی این محصول و  حافظه ی داخلی، تکمی

پیشنهاد جدید است. 
www.industrial.omron.co.za
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ــده و  ــن تولیدکنن ــس، بزرگ تری ــرکت آتونیک ش
ــگرهای  ــواع کنترل کننده و حس ــده ی ان صادرکنن
ــی به تازگی منبع تغذیه های  صنعتی در کره جنوب
ــری  ــل نصب بر روی ریل را به س ــوییچینگ قاب س

محصوالت پرفروش خود اضافه نموده است.
ــا قیمتی ارزنده و  ــع تغذیه های آتونیکس ب منب
ــور  ــر کش ــی در بازار ایران موجود و در سراس رقابت
ــبکه ی عرضه کنندگان شرکت تضامنی  از طریق ش

گروه بازرگانی موسوی قابل دسترس می باشند.
ــوییچینگ آتونیکس در  ــای س ــع تغذیه ه منب
ــا و آمپرهای مختلف با طراحی هنرمندانه و  ولتاژه

ظاهری زیبا دارای ویژگی های زیر می باشند:
• محافظت از جریان باال؛

• محافظت از اتصال کوتاه؛
• محافظت از ولتاژ باال؛

• محافظت در برابر دمای باال؛
• قابلیت نصب بر روی ریل؛

ــش محافظ ترمینال های ورودی و  • دارای پوش
خروجی؛

به هنگام خرید محصوالت به هولوگرام شرکت 
توجه فرمایید.

021 - 33961010 
 www.mousavigroup.ir
sales@mousavigroup.ir

ــردی:  90  تا 150 % ولتاژ  • محدوده ی عملک
نامی؛

)0-32 ºC( :محدوده ی دما •
• نصب: به صورت مانیفولد یا کارتریجی )نصب 

با سایز اتصال 3/4 اینچی(؛
• اتصال الکتریکی: سیمی یا کانکتور Spade؛
• درگاه ها: 32-10 # یا M5 )روی مانیفولد(؛

• دهانه: 0/052 اینچ"یا 070/- اینچ )-L(؛
• زمان پاسخ:  ms 15-10؛

• ولتاژ: 12 یا VDC 24؛
• جنس قطعات بخش های مرطوب؛

• Ultem,PPS,فوالد ضد زنگ؛
ــای آب بندی: نیتریل  • جنس قطعات بخش ه
استاندارد، سیلیکون، FKM و EPDM به صورت 

انتخابی.
www.automation.com

ــگرهای  ــدن حس ش ــه  اضاف  Turk ــرکت  ش
ــل  قاب ــگرهای  ــه ی حس ــه مجموع ب  Q80WD
ــود. Q80WD به  ــالم نم ــوی خود را اع شستش
عنوان عضو جدید خانواده ی uprox+ معرفی شد 
ــازی هر نوع فلزی نیاز به تنظیم  که برای آشکارس

فاکتور تصحیح ندارند.
ــگر Q80WD دارای طراحی ارتقا یافته  حس
ــس فوالد  ــور M12 از جن ــه یک کانکت ــت و ب اس
 PPS ــی از جنس ترموپالستیک ضدزنگ و پوشش
ــیمیایی مجهز  ــت مقاومت در برابر مواد ش با قابلی
ــت که آن را در برابر مواد شوینده و نیز شوک و  اس
ــاخته است. همچنین مواد  ضربه مکانیکی مقاوم س
ــگر، آن را برای  ــده در بدنه ی این حس ــتفاده ش اس
ــتفاده در صنایع غذایی تبدیل به گزینه ای ایمن  اس
ــتورالعمل های EU و  ــا مفاد دس ــوده و آن را ب نم

FDA منطبق ساخته است. 
ــوی شستش ــل  قاب ــگرهای  حس ــواده ی   خان

ــای 12، 18 و 30  ــا قطره ــواع ب uprox+ در ان
ــوع  Qpaks 42 میلی متری و  ــز ن ــر و نی میلی مت
ــا 50 میلی متر عرضه  ــهی اندازه گیری 1/5 ت فاصل
ــت حس کردن  ــاوری uprox+ قابلی ــود. فن می ش
تمام انواع فلزات را با فاصله ی یکسان دارد. بنابراین 

15

16

17

حسگرهای القایی برای شرایط 
کاری سخت

منبع تغذیه های سوئیچینگ 
آتونیکس قلب تپنده ی 

تابلوهای اتوماسیون صنعتی

نسل جدید ارتفاع سنج های 
هیدرواستاتیک

ــگر  ــکر نه نتها نیاز به تغییر موقعیت حس این حس
ــف را حذف  ــورد فلزات مختل ــتفاده در م برای اس
می کند بلکه تنوع حسگرهای مورد نیاز برای پلنت 
ــد. Q80WD عالوه بر فاصله ی  را کاهش می ده
ــعه یافته، در بازه ی دمایی 25- تا  ــخیص توس تش
ــی دارد و دارای تأییدیهی  °C 70 کارکرد مطمئن

IP69k و IP68 نیز هست.
www.retautomation.com

ــگر یک راه حل مطمئن برای اندازه گیری  این حس
مداوم )پیوسته(سطح است. ستون مایع باالی پراب 
این محصول یک فشار هیدرواستاتیکی ایجاد کرده 
ــتقیم ارتفاع مایع باشد. ــاخص مس که می تواند ش

پراب این حسگر  به منظور اندازه گیری ارتفاع مایع 
ــده و در نتیجه نیاز به هیچ گونه  در مایع غوطه ور ش
ــوراخکاری به علت نصب  ــه مخزن )س تخریب بدن

سنسور( نیست.
ــتفاده  این تجهیز با توجه به طراحی ویژه و اس
ــری ارتفاع مایعات در  ــه مقاوم برای اندازه گی از بدن

چاه های عمیق گزینه ای استثنایی است.
ــنج هیدرواستاتیکی  ــور سطح س مشخصات سنس

شرکت شریف تراشه:
• اندازه گیری سطح مایعات تا عمق 400 متر؛

ــای 50-30-20-10- • تنوع تولید در مدل ه
100-150-200-300-400 متر؛

• دقت بسیار زیاد در اندازه گیری؛
• بدنه ی استیل ضد زنگ؛

• سیگنال خروجی 20mA-4؛
• تکنولوژی ضد رسوب؛

• یک سال گارانتی تعویض؛
.IP68 استاندارد •

تلفکس:88282650
www.shariftarasheh.com
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ــم ولتاژ  ــی برق و الکترونیک قش ــرکت مهندس ش
ــات فنی و  ــدف ارایه ی خدم ــال 1375 با ه در س
ــی و نیز تأمین تجهیزات اتوماسیون و برق  مهندس
ــور گذاشت. این  صنعتی پا به عرصه ی صنعت کش
ــه ی hightech )صنایع  ــتن پروان ــرکت با داش ش
ــع و معادن ایران و... در حال  نوین( از وزارت صنای

حاضر در زمینه های زیر فعالیت دارد:
ــاخت و اجرای  ــاوره، طراحی و س • تأمین، مش
 )EPC( پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
ــیمی، سیمان، نیروگاه،  در صنایع نفت، گاز، پتروش
آب و فاضالب، سیستم های آب شیرین کن، صنایع 

غذایی و دارویی و...؛
• ساخت تابلوهای برق و کنترل صنعتی؛

ــی )SSE( در  • ارایه ی خدمات فنی و مهندس
ــیون صنعتی، عیب یابی، تعمیرات  اتوماس زمینه ی 

سیستم ها و بردهای الکترونیک؛
ــی در زمینه ی  ــه ی آموزش های تخصص • ارای
PLC، ابزاردقیق، مکاترونیک، رباتیک و انرژی های 

نو و طراحی و ساخت ست های آموزشی مربوطه.  

آموزش در قشم ولتاژ
ــا درک نیاز صنایع  ــان بدو امر ب ــم ولتاژ از هم قش
ــص در حوزه ی  ــانی متخص ــروی انس ــور به نی کش
ــیون صنعتی، با تأسیس دپارتمان تخصصی  اتوماس
ــه ی آموزش های  ــیون صنعتی، ارای آموزش اتوماس
ــتور کار خود قرار  تخصصی در این زمینه را در دس

ــت ارایه ی موفق آموزش تخصصی،  داد. بدیهی اس
آن هم در حوزه ی تکنولوژیکی همچون اتوماسیون 
ــاتید مجرب و  ــد اس ــو نیازمن ــی، از یک س صنعت
ــته به تجهیزات  ــوی دیگر وابس کارآزموده، و از س
ــرفته ی کمک آموزشی است. از  گران قیمت و پیش
ــت اقدام  ــرکت در گام نخس ــن رو مدیریت ش همی
ــورهای  ــان خبره ی خود به کش به اعزام کارشناس
ــیون صنعتی، به منظور  ــب تکنولوژی اتوماس صاح
حضور در دوره های آموزشی و آشنایی با روش های 
ــود. پس از آن  ــورها نم ــن آموزش در این کش نوی
فرآیند طراحی و ساخت مجموعه های آموزشی در 
این شرکت آغاز شد و همگام با پیشرفت تکنولوژی 
ــت  ــن در صنع ــای نوی ــدن عرصه ه ــوده ش و گش
اتوماسیون، محصوالت آموزشی قشم ولتاژ نیز رشد 

و توسعه یافت. 
ــذار  ــوان بنیان گ ــاژ را می ت ــم ولت ــرکت قش ش
ــه ی  زمین در  ــی  آموزش ــوژی  تکنول ــازی  بومی س
ــیون صنعتی اعم از PLC، درایو،  تجهیزات اتوماس
ــک و رباتیک در  ــک، مکاترونی ــق، پنوماتی ابزاردقی
ــت. دوره های آموزشی ارایه شده توسط  ایران دانس
ــتانداردهای روز  ــرکت به دلیل انطباق با اس این ش
ــتن نیازهای واقعی  ــن در نظر داش ــا و همچنی دنی
صنایع با استقبال بسیار باالیی از سوی کارشناسان 
ــاتید دانشگاه های کشور  صنایع و دانشجویان و اس
ــده و هم اکنون بخش اعظمی از صنایع،  مواجه ش
ــی و حرفه ای و  ــی فن ــز آموزش ــگاه ها، مراک دانش

ــتان های معتبر ایران با بهره گیری از اساتید  هنرس
همکار قشم ولتاژ و نیز تجهیزات تولیدی این شرکت 
ــیون  اقدام به ارایه ی آموزش های تخصصی اتوماس
صنعتی به کارشناسان و دانشجویان خود می کنند 
که این دستاورد مهم، یکی از بزرگ ترین افتخارات 

مدیریت و کارکنان شرکت قشم ولتاژ است. 
ــی ارایه ی  ــاژ آمادگ ــم ولت ــال حاضر قش در ح
ــی و  ــی زیر را به مراکز آموزش مجموعه های آموزش

پژوهشی کشور دارد: 
• ست های آموزشی PLC؛

• ست های آموزشی رباتیک؛
• ست های آموزشی مکاترونیک؛

ــد  تولی ــتم های  سیس ــی  آموزش ــت های  س  •
انعطاف پذیر )FMS(؛

• ست های آموزشی نیروگاه خورشیدی؛
• ست های آموزشی نیروگاه بادی؛

ــی از  ــتم های آموزش ــه ی سیس ــذ تأییدی • اخ
ــتاندارد کشور و همچنین سازمان  سازمان ملی اس
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور گواهی است 
ــده از سوی شرکت  بر کیفیت آموزش های ارایه ش

قشم ولتاژ.

تحقیق و توسعه )R&D( در قشم ولتاژ
همگام شدن با رشد روزافزون تکنولوژی در دنیای 
ــعه را  ــروز، پرداختن به امر خطیر تحقیق و توس ام
ــرکت های پیش رو در  ــه موضوعی حیاتی برای ش ب

شرکت مهندسی برق و الکترونیک 
قشم ولتاژ

تهیه کننده: وحید تیموری
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ــت. از همین رو  ــاخته اس عرصه ی صنعت مبدل س
ــم ولتاژ همواره از  ــعه در شرکت قش تحقیق و توس
جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و مدیریت و کارکنان 

شرکت اهتمام ویژه ای نسبت به این مهم دارند.  
ــم ولتاژ، مشتمل  ــرکت قش کمیته ی علمی ش
ــیون صنعتی، شبکه های  بر گروه های علمی اتوماس
ــک، درایو و  ــک و مکاترونی ــوالر، رباتی صنعتی، س
ــعه  ــران امر تحقیق و توس ابزاردقیق، به عنوان پیش
ــت خود را  ــال 1385 فعالی ــرکت، در س در این ش
ــوان اصلی ترین دارایی  ــدف ارتقاء دانش به عن با ه
نامشهود شرکت و همچنین کمک به رشد و تعالی 
ــیون  ــه های نو و خالقانه در زمینه ی اتوماس اندیش
ــی در  ــد دانش آموزش ــود. تولی ــاز نم ــی آغ صنعت
ــازی  ــیون صنعتی؛ ارتقاء، بهینه س زمینه ی اتوماس
ــازی آن در  ــی و بومی س و انتقال تکنولوژی آموزش
کشور و صدور این تکنولوژی به کشورهای منطقه؛ 
ــویق محققان، اساتید و دانشجویان به  ترغیب و تش
ــوب آن از طریق تألیف  ــد علم و کمک به رس تولی
ــازی ایده ها و  ــی؛ تجاری س ــب علم ــاالت و کت مق
ــیمنارهای علمی و تخصصی، بخشی از  برگزاری س

مأموریت های این کمیته است.
شرکت قشم ولتاژ به دلیل احساس تعهد نسبت 

ــور و همچنین  ــی و صنعتی کش ــه جامعه ی علم ب
تشویق و ترغیب نیروهای جوان، حمایت از پروژه ها 
ــی و دکتری را در  و پایان نامه های مقاطع کارشناس
ــود قرار داده و همه  ــتور کار کمیته ی علمی خ دس
ــاله پروژه های تحصیلی متعددی با حمایت این  س
ــاتید و دانشجویان نخبه ی کشور  شرکت توسط اس

به سرانجام می رسد. 
ــرکت  ــتاوردهای مهم کمیته ی علمی ش از دس

قشم ولتاژ می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• طراحی انواع ست های آموزشی در حوزه های 

مختلف مرتبط با اتوماسیون صنعتی؛
ــی در  ــاب تخصص ــوان کت ــف دوازده عن • تألی

زمینه ی اتوماسیون صنعتی؛
ــی  ــی و تولید چندین نرم افزار آموزش • طراح
ــک،  ــم از PLC، رباتی ــف اع ــای مختل در حوزه ه

مکاترونیک و ...
ــی و تحقیقاتی و  ــه ی علم ــف ده ها مقال • تألی
ارایه ی آن ها در کنفرانس های بین المللی و نشریات 

معتبر کشور؛
ــمینارهای  ــال در کنفرانس ها و س • حضور فع
ــی در این  ــه ی کارگاه های آموزش ــی و ارای تخصص

محافل.

مرکز تحقیقات ربات قشم ولتاژ
ــاژ به عنوان یکی از  ــم ولت مرکز تحقیقات ربات قش
ــش خصوصی در  ــن مراکز تحقیقاتی بخ موفق تری
ــتمل بر چهار  ــران فعالیت می کند. این مرکز مش ای
گروه تخصصی هوش مصنوعی، الکترونیک، بینایی 
ــک، تاکنون در  ــین و پردازش تصویر و مکانی ماش
ــرل ربات های  ــتم های کنت ــاخت سیس زمینه ی س
ــی و  ــاخت ربات های آموزش صنعتی و همچنین س

تحقیقاتی دستاوردهای ارزشمندی داشته است. 

تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
این شرکت در سال 1380 موفق به اخذ نمایندگی 
ــروش  ــه ی ف ــان در زمین ــس آلم ــرکت زیمن از ش
ــات فنی و  ــتم ها و ارایه ی خدم ــزات و سیس تجهی
ــیون  ــه ی برق صنعتی، اتوماس ــی در زمین مهندس
صنعتی و ابزاردقیق گردید و از آن زمان تاکنون به 
عنوان یکی از معتبرترین و قابل اعتمادترین مراکز 

تأمین تجهیزات زیمنس در ایران فعالیت دارد. 
ــاژ با عنایت  ــم ولت ــرکت قش بخش بازرگانی ش
ــه ی راه حلی  ــور و با هدف ارای ــه نیاز صنایع کش ب
ــد و در عین حال دارای صرفه ی اقتصادی به  کارآم
صنعتگران کشور، از چهار سال پیش همکاری خود 
ــیون صنعتی  را در زمینه ی تأمین تجهیزات اتوماس
 Kinko ــرکت ــرکت Kinko آغاز نمود. ش ــا ش ب
ــیون صنعتی  خطوط تولید کامل تجهیزات اتوماس
اعم از تاچ پنل، کنترل دور موتور، درایو، موتورهای 
ــای PLC و تجهیزات  AC و DC، کنترل کننده ه
ــتور کار خود دارد. مراکز تحقیق و  فیلدباس را دس
توسعه ی Kinko در پنج مرکز مختلف در آلمان و 

چین مستقر می باشند. 

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
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ــگاه بین المللي صنعت تهران از  چهاردهمین نمایش
روز 14 تا 17 مهرماه 1393 با حضور وزیر صنعت، 
ــگاه های  ــارت در محل دایمي نمایش ــدن و تج مع
ــد. به گزارش روزنامه ی  بین المللی تهران افتتاح ش
ــگاه  ــگاه، در چهاردهمین نمایش ــاد و نمایش اقتص
ــرکت بازرگانی  ــران که ش ــت ته ــی صنع بین الملل
ــود، 434  ــدرو برگزارکننده ی آن ب ــی ای بین الملل
ــی از 27  ــرکت خارج ــی و 209 ش ــرکت داخل ش
کشور جهان شامل آلمان، آفریقای جنوبی، اتریش، 
اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، برزیل، بلغارستان، بلژیک، 
ــه، جمهوری چک،  ــد، تایوان، ترکی بالروس، تایلن
ــوئد، سوییس،  ــیه، ژاپن، س دانمارک، رومانی، روس
فرانسه، فنالند، هلند، هند، کره جنوبی و مالزی در 
فضایی به مساحت تقریبی 25,700 مترمربع اقدام 
ــود در زمینه ی  ــتاوردهای خ به ارایه ی آخرین دس
انواع ماشین آالت و خطوط تولید، تجهیزات صنعتی 
و کارگاهی، ابزارآالت، صنایع پیشرفته، اتوماسیون 
صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و ... در سالن های 

31B ،A31 ،38 ،38 ،35، 40 و 41 نمودند.
تولیدکنندگان ایرانی حاضر در نمایشگاه امسال 
ــته از زمان برگزاری نمایشگاه  ــال گذش نیز مثل س
ــگاه در روزهای  گله مند بودند، آنان از برپایی نمایش
ــی هفته و ناهمزنانی آن با روزهای تعطیل گله  میان
ــتند که این موضوع  کاهش  ــتند و عقیده داش داش

تعداد بازدیدکنندگان را در پی داشته است. 

شرط رسیدن به بازارهای جهانی
دکتر حسین استهفدی مدیر عامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی در پیامی به چهاردهمین 
ــگاه بین الملی صنعت تهران گفت: »رسیدن  نمایش
ــترده ی جهانی، مستلزم حرکت به  به بازارهای گس

ــوی اقتصاد باز، بکارگیری استراتژی های جهش  س
ــته های  ــگاه مدبرانه به نیازها و خواس صادراتی و ن
ــتریان گوناگون در بازارهای مختلف می باشد و  مش
ــکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی  یکی از س
ــای  واحده و  ــی  فن ــای  قابلیت ه و  ــا  توانمندی ه
ــگاه ها می باشد.  تولیدی و خدماتی حاضر در نمایش
ــت  ــگاه، مرکزی برای تبادل اطالعات و دس نمایش
ــم و صنعت و انتقال  ــن به پدیده های نوین عل یافت
فناوری است. مشارکت در نمایشگاه باعث می شود 
ــا و بنگاه های مختلف تولیدی  تا توانمندی واحده
ــود و زمینه برای  ــگاه گذاشته ش به معرض نمایش
ــد فراهم گردد. زیرا  ــت یافتن به بازارهای جدی دس
ــده، توزیع  ــی چون تولید کنن ــگاه عوامل در نمایش
ــده ی  کاال یا خدمات در یک  ــده و مصرف کنن کنن
ــگاه  ــب گرد هم می آیند. نمایش زمان و مکان مناس
ــذاردن توانمندی ها و  ــش گ ــی جهت به نمای مکان
ــور در زمینه های  ــرفت های یک منطقه یا کش پیش
گوناگون است، همچنین برگزاری نمایشگاه موجب 
ــش عمومی، علمی و  ــطح اطالعات و دان افزایش س

فنی بازدیدکنندگان می گردد.«
ــد: »برگزاری  ــتهفدی در ادامه افزودن دکتر اس
ــکان حضور  ــت ام ــگاه صنع ــن نمایش چهاردهمی
ــه ی  ــی و ارای ــی و خارج ــارکت کنندگان داخل مش
را  ــا  دنی روز  ــوژی  تکنول و  ــتاوردها  دس ــن  آخری
ــاری بین  ــرات تج ــه ی مذاک ــم آورده و زمین فراه
ــارکت کنندگان را با رویکرد توسعه ی صادرات  مش
ایجاد نموده و با به نمایش گذاشتن توانمندی های 
ــور در این عرصه ضمن ایجاد حس خودباوری  کش
در بین مسؤولین، اصحاب صنایع و تولیدکنندگان 
می تواند به انتقال دانش و فناوری روز و هم چنین 
ــدور تولیدات  ــرمایه گذاری خارجی و ص ــذب س ج

کمک نماید.« 

هیچ طرحی برای محدودیت واردات 
خودرو نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه ی 
ــودرو کاالی  ــا تأکید بر این که خ ــگاه ب این نمایش
ــه هیچ طرحی را  ــت و این وزارتخان انحصاری نیس
ــت اقدام  ــت واردات خودرو در دس ــرای محدودی ب
ــت  ــدارد، گفت: »از 10 ماه قبل از دولت درخواس ن
ــت کاالهای انحصاری  کرده ایم تا خودرو را از فهرس

خارج کند.«
ــت زاده در  ــنا، محمدرضا نعم ــزارش ایس به گ
افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی  حاشیه ی 
ــت 1200 میلیارد تومان  ــت اظهار کرد: »دول صنع
ــور در نظر  ــرای بخش صنعت و معدن کش یارانه ب
ــدن و تجارت  ــه وزارت صنعت، مع ــت ک گرفته اس
ــریع تر آن از سوی دولت  پیگیر تخصیص هرچه س

است.«
ــوص پرداخت جوایز صادراتی اظهار  وی درخص
ــرد: »دولت تخصیص 100 میلیارد تومان را برای  ک
ــوب کرده که اولویت  پرداخت جوایز صادراتی مص

با صنایع های تک و با ارزش افزوده ی باال است.«
ــای تولید داخل همه دنبال  وی گفت: »واحده
ــت نیز رفع  ــتند و تالش دول ــق اقتصادی هس رون

چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللي صنعت تهران

تهیه کننده: ماریه جان بزرگی
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کمبودهاست و در این میان، وزارت صنعت، معدن 
ــران و نوآوری های  ــارت از مخترعان، صنعتگ و تج

آن ها حمایت می کند.«
ــای معنوی  ــت زاده حمایت ه ــه ی نعم به گفت
ــای مخترعان و  ــوع حمایت ه ــع و رج ــل رف از قبی
ــه محدودیت های  ــکالت مالی را با توجه ب رفع مش

بودجه ای پیگیری می شود.
ــارت همچنین گفت:  ــر صنعت معدن و تج وزی
»مرجع رسمی اعالم آمار و اطالعات، بانک مرکزی 
ــتند که به نظر می رسد اعالم رشد  و مرکز آمار هس
ــه موازات آن،  ــوی بانک مرکزی و ب اقتصادی از س
رشد صنعت و معدن درست است و البته این آمار، 
ــه ماهه ی ابتدای امسال با سه  ــه ای میان س مقایس

ماهه ی سال گذشته است.«
ــه داد: »امیدواریم بتوانیم در 9 ماهه ی  وی ادام
باقیمانده از سال جاری نیز رشد 10 درصدی بخش 

صنعت را حفظ کنیم.«
ــت مثبت بخش  ــاره به حرک ــت زاده با اش نعم
ــد 10  ــتیابی به رش صنعت در خروج از رکود و دس
ــل بخش صنعت  ــال های قب درصدی گفت: »در س
رشد منفی را تجربه کرده و در سال 91 رشد بخش 
صنعت منفی 9.5 درصد و در سال 92 حدود صفر 
درصد بوده که این نرخ در سه ماهه ی امسال به 10 

درصد رسیده است.«

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
از منظر اعضای حاضر انجمن صنفی 

شرکت های اتوماسیون صنعتی در نمایشگاه

مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ 
ــیون در  ــن اتوماس ــر انجم ــای حاض ــی از اعض یک
ــی صنعت تهران  ــگاه بین الملل چهاردهمین نمایش
ــی برق و الکترونیک قشم ولتاژ«  ــرکت »مهندس ش
ــود که نمایندگی  ــت عاملی امید بارزی ب به مدیری
مجاز رسمی زیمنس را در ایران دارد و در زمینه ی 
 ،CNC ،ــار ضعیف ــق و تجهیزات برق فش ابزاردقی
ــک، پنوماتیک  ــی مکاترونی تولید تجهیزات آموزش
ــؤول  ــه ی فراهانی مس ــت دارد. نغم و PLC فعالی
ــرکت با ابراز  ــگاهی این ش ــی و امور نمایش بازاریاب
نارضایتی از نمایشگاه امسال گفت: »سطح کیفیت 
نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته بسیار پایین 
بود؛ هم از نظر شرکت کنندگان و هم از نظر بازدید 
ــرکت ها  ــان ش ــگاه« از نظر ایش کنندگان از نمایش
ــتند و  ــرای ارایه نداش ــال محصول جدیدی ب امس
ــطح علمی و فنی  ــته از س ــال گذش ــبت به س نس

پایین تری برخوردار بودند.«

فستو پنوماتیک
ــیون  ــر انجمن اتوماس ــای حاض ــر اعض از دیگ
ــرکت »فستو پنوماتیک«  ــگاه، ش صنعتی در نمایش
ــی الموتی نیا بود. این  ــت عاملی محمدتق به مدیری

ــه  ــر از دفتر تهران دارای س ــرکت به غی ش
ــان، تبریز و  ــتان های اصفه دفتر در شهرس
ــی و هفت مرکز  ــارده نمایندگ ــهد، چه مش
آموزشی در سراسر ایران است و در زمینه ی 
ــه ی  ــی در عرص ــد و بازرگان ــوزش، تولی آم
ــیون صنعتی از  ــوازم اتوماس ــزات و ل تجهی
ــیلندرهای پنوماتیک، سیلندرهای  جمله س
ــتپ، ولو  ــروو و اس الکتریکی، موتورهای س
ــای  واحده ــگرها،  حس  ،PLC ــال،  ترمین
ــیرهای پنوماتیک و الکترونیک،  مراقبت، ش
ــیرهای  ــاص فرآیند، انواع ش ــوالت خ محص
ــه ای و ...، محصوالت  توپی، دروازه ای، پروان
ــای  ــوم و نرم افزاره ــع آلومینی ــاص صنای خ
صنعتی و آموزشی فعالیت دارد. علی پناهی 
ــرکت در ارتباط با  ــؤوالن این ش یکی از مس
ــگاه چهاردم گفت: »کیفیت نمایشگاه  نمایش
نسبت به سال گذشته پایین بود ولی ارزیابی 
ــتری احتیاج  ــه زمان بیش ــگاه ب کلی نمایش

دارد.«

ایران مدار
ــرکت »ایران مدار« به مدیریت عاملی  ش
ــار از دیگر اعضای انجمن  ــعلی مشکس عباس
اتوماسیون در چهاردهمین نمایشگاه صنعت 
ــرکت،  ــال بود. زمینه ی فعالیت این ش امس
ــی مگاب، ارتفاع  فلومترهای الکترومغناطیس
ــنج ها، تله متری و اتوماسیون دستگاه های  س
ــد.  اندازه گیری مایعات کانال های باز می باش
ــؤول نمایشگاه این شرکت  خانم طالبی مس
در رابطه با نمایشگاه امسال نظر خود را این 
ــگاه امسال نسبت به  گونه بیان کرد: »نمایش
ــرفت چندانی نداشت و از  سال گذشته پیش
ــال گذشته افت  ــبت به س لحاظ کیفیت نس

پیدا کرده بود.«

بادران پنوماتیک
ــرکت »بادران پنوماتیک« به مدیریت  ش
ــر از اعضای  ــی هدایت گلکار یکی دیگ عامل
ــیون در نمایشگاه امسال بود.  انجمن اتوماس
ــد و تأمین  ــه ی تولی ــرکت در زمین ــن ش ای
تجهیزات پنوماتیک و شیرهای کنترلی مورد 
استفاده در اتوماسیون صنعتی فعالیت دارد.

صنایع راژمان پرداز
ــرداز« به  ــان پ ــع راژم ــرکت »صنای ش
ــرزدار از دیگر  ــید ط ــت عاملی فرش مدیری
ــگاه صنعت  ــای حاضر انجمن در نمایش اعض
ــرکت طراحی و  بود. زمینه ی فعالیت این ش
ساخت سیستم های مونیتورینگ و کنترل و 

برد و قطعات الکترونیکی می باشد.
مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ 

ایران مدار

بادران پنوماتیک

صنایع راژمان پرداز

فستو پنوماتیک

چهاردهمین نمایشگاه بین المللي صنعت تهران
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ــس بین المللی رباتیک و مکاترونیک  دومین کنفران
ــرکت  ــن رباتیک ایران با همکاری ش ــط انجم توس
ــا در روزهای 23 تا  ــارت مدیریت کوش راهکار تج
ــگاه خواجه نصیرالدین  25 مهر ماه 1393 در دانش

طوسی برگزار شد.
برگزارکنندگان این کنفرانس هدف از برگزاری  
ــور انجمن های  ــی علمی با حض ــاد فضای آن را ایج
ــط جهت تبادل نظر میان محققین و صاحبان  مرتب
ــتقیم میان  ــاد ارتباط مس ــه و ایج ــع مربوط صنای
ــان اعالم نمودند. مرکز اطالع رسانی کنفرانس  ایش
ــی رباتیک و مکاترونیک ایران در خصوص  بین الملل
دالیل برگزاری این کنفرانس اظهار داشت با توجه 
ــع بین الملل و  ــد روزافزون فناوری در جوام به رش
ــرفت در حوزه ی رباتیک و مکاترونیک  نیاز به پیش
جهت همگام شدن با کشورهای در حال رشد امری 
ضروری است. از آن جا که ایران از جمله کشورهای 
ــوزه ی رباتیک و مکاترونیک  ــعه در ح در حال توس
می باشد، این رویداد نقطه ی عطفی برای مهندسین 

ــازمان های آکادمیک و صنعتی  و متخصصین از س
ــتای  ــرد جمعی در راس ــک رویک ــت تکامل ی جه
ــده ی صنعت  ــروز و آین ــه نیازهای ام ــتیابی ب دس

رباتیک محسوب می شود.
در این کنفرانس عالوه بر ارایه ی مقاالت علمی، 
آخرین دستاوردهای حوزه ی رباتیک و مکاترونیک 
ــن  ــد. همچنی ــه ش ــی ارای ــگاه جانب ــی نمایش ط
ــتفاده از ظرفیت ها و  ــت اس ــت هایی در جه نشس
ــعه ی  ــرکت های خصوصی جهت توس ــیل ش پتانس

صنعت رباتیک مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
ــارت بودند از:  ــی کنفرانس عب ــای اصل محوره
ــای بیولوژیکی،  ــده و زیرآبی، ربات ه ربات های پرن
ــکار، ربات های  ــای هم ــناختی، ربات ه رباتیک ش
ــتم های کنترل،  ــی، سیس ــوازی، ربات های کابل م
ربات های انسان نما، سیستم های هوشمند، پایداری 
ــایی و  ــتم های مکاترونیکی، شناس ــا، سیس ربات ه
مدلسازی، طراحی حرکت و یادگیری، مکاترونیک 
ــای تغییر  ــی، ربات ه ــای احتماالت ــوری، ربات ه ن

ــرل در  ــی، کنت ــک در توانبخش ــکل پذیر، رباتی ش
ــان، رباتیک از دور،  ــک، ربات های خدمت رس رباتی
ــی و رباتیک، ربات های  ــکی، بینای رباتیک در پزش
سیار، ربات های میکرو و نانو و زمینه های پیشرفته 

در رباتیک و مکاترونیک هوشمند.

تقویت حوزه ی رباتیک و مکاترونیک برای 
رشد علمی کشور ضروری است

ــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  رییس دانش
ــور به یک مزیت نسبی  گفت: »اگر بخواهیم در کش
ــی برای گفتن  ــم و در آینده حرف ــت پیدا کنی دس
ــیم باید به تقویت حوزه های رباتیک و  ــته باش داش

مکاترونیک روی آوریم.«
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکتر علی خاکی 
ــن کنفرانس  ــم افتتاحیه ی دومی ــق در مراس صدی
بین المللی رباتیک و مکاترونیک گفت: »از سال های 
ــگاه خواجه نصیر همکاری خوبی  ــته در دانش گذش
ــکده های مهندسی برق و مکانیک شکل  میان دانش

دومین کنفرانس بین المللی 
رباتیک و مکاترونیک

تهیه کننده: گروه گزارش
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گرفت و در زمینه های مختلف از جمله سیستم های 
کنترل، اتوماسیون و رباتیک توسعه یافت.«

ــته ی مکاترونیک را یکی از نتایج  وی ایجاد رش
مفید همکاری مستمر دانشکده های برق و مکانیک 
خواند و گفت: »براساس نتایج طرح آینده پژوهشی 
که دو سال قبل در دانشگاه خواجه نصیر در دستور 
ــی ما در آینده  ــتم های کنترل کار قرار گرفت سیس
نیاز مبرمی به تقویت حوزه های اتوماسیون، کنترل 

و رباتیک دارند.«
ــوان مثال،  ــه داد:» به عن ــق ادام ــی صدی خاک
ــا که در جاهای مختلف  مقوله ی  اتونوموس ربات ه
ــرفته ای در  ــیار پیش ــود مباحث بس ــرح می ش مط
ــتم ها دارد که خیلی از آن ها  زمینه ی کنترل سیس
ــده و در گام های ابتدایی هستیم که  هنوز حل نش
ــی سیستم ها مورد  این بحث باید در آینده پژوهش

توجه قرار گیرد.«
ــن ربات ها به  ــرد: »در نظر گرفت ــد ک وی تأکی
ــمند در یک محیط چند عاملی  صورت عوامل هوش
ــت که ورود به آن ها برای  نیز یکی از حوزه هایی اس

انجام آینده پژوهشی اجتناب ناپذیر است.«
رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر خاطرنشان 
کرد: »با مطالعه ی این دو حوزه  می توان به مرزهای 
ــای علوم مختلف را  ــش پی برد و جهت گیری ه دان

مشخص کرد.«

برگزاری کنفرانس های علمی مهم ترین 
اتفاق حوزه ی رباتیک

ــن کنفرانس  ــم افتتاحیه ی دومی ــه ی مراس در ادام

بین المللی رباتیک و مکاترونیک دکتر سیدعلی اکبر 
ــران برگزاری  ــن رباتیک ای ــویان رییس انجم موس
ــات در  ــن اتفاق ــی را مهم تری ــای علم کنفرانس ه
ــای مختلفی به  ــت و گفت: »نگاه ه این حوزه دانس
ــت از یک طرف  ــده اس ــن کنفرانس ها دوخته ش ای
ــگاه ها با ارایه ی دستاوردهای نوین و از طرف  دانش
ــد رباتیک، صنعت  ــر در حوزه ی کاربردی مانن دیگ
ــد. وی ادامه داد:  ــه این کنفرانس ها توجه می کنن ب
»برگزاری میزگردهای صنعتی و به چالش کشیدن 
ــن کنفرانس  ــگاه در ای ــالء میان صنعت و دانش خ
ــه ارتباط بهتری میان  ــد به ما کمک کند ک می توان
صنعت و دانشگاه برقرار شود«. موسویان خاطرنشان 
ــه ی خود را  ــت در این حوزه باید توش کرد: »صنع
ــگاه هم  ــردارد و نیازهای خود را ارایه کند. دانش ب
ــخگوی نیازهای صنعت باشد.« وی اظهار  باید پاس
ــتگذاران، برنامه ریزان و هدایت گران  داشت:»سیاس
ــتند که باید در کنار  حاکمیت هم، بخش هایی هس
ــند. زیرا توسعه  ــته باش این کنفرانس ها حضور داش
ــت.«  بدون دانش، فناوری و مهارت امکان پذیر نیس
ــرد: »باید  ــک ایران تصریح ک ــس انجمن رباتی ریی
ــؤوالن و هدایتگران حاکمیت را  شرایط حضور مس
ــن وظیفه ی همه ی  ــه فراهم کرد و ای به این عرص
ــت.« وی گفت: »در زمینه ی  انجمن های علمی اس
ــک بعد خاصی وجود دارد و این بعد به خاطر  رباتی
ــت. مردم و  ــده اس جذابیت های این بخش ایجاد ش
ــتند و باید توجه عمومی  عموم جامعه این بعد هس
ــت در نظر گرفته  که از طرف مردم به این حوزه اس
ــان کرد: »سعی داریم از  شود.« موسویان خاطرنش
ــال آینده مقدمات برگزاری یک  س
ــگاه خالقیت را آماده کنیم  نمایش
ــطح  ــانی که در س ــام کس که تم
کشور چیزی را به عنوان ربات چه 
به صورت طراحی و شبیه سازی و 

ــخت افزاری دارند ارایه کنند.« وی  چه به صورت س
ــد آن ها یکی  تصریح کرد: »یافتن خالقیت ها و رش
ــورهای مختلف انجام  ــت که در کش از کارهایی اس
ــم کنیم که عموم  ــرایطی فراه ــود. ما باید ش می ش
ــرکت ها بتوانند به این عرصه وارد شوند  مردم و ش
ــت  ــل خالقیت خود را ارایه کنند. بهتر اس و حاص
ــمت تولید و  به جای این که ذهن های خالق به س
ــایل سرگرم کننده برود شرایطی ایجاد  طراحی مس
ــرف کردن  ــمت برط ــم که این خالقیت به س کنی
ــاورزی سوق پیدا کند.« وی  نیازهای صنعت و کش
گفت: »امیدواریم در سال های آینده سطح و عمق 
ــود. داوران کنفرانس با اختیار کامل هر چه  بهتر ش
ــی کنند. زیرا این به ارتقاء  عمیق تر مقاالت را بررس
دانش و تحصیالت کمک خواهد کرد و رساله ها هم 

کم  ایرادتر می شود.« 
ــه ی کنفرانس، دکتر  ــم افتتاحی در پایان مراس
عقیل یوسفی کما عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
ــورنا در سال  ــان نمای س گفت: »پروژه ی ربات انس
ــاده  ــا معرفی پروژه به صورت یک ربات س 2008 ب
ــل دوم آن سال 2010 و اخیراً نسل  انجام شد. نس
سوم این پروژه در دانشکده فنی دانشگاه تهران در 
ــت. وی ضمن بیان مطالبی در رابطه  حال اجرا اس
ــتفاده کنیم، گفت:  با این که چرا باید از ربات  ها اس
ــک در خودروها، کاربری ربات ها  »رانندگی اتوماتی
ــزاران کار و نیاز دیگری  ــا و ه ــع معلولیت ه در رف
ــام دهند و برطرف کنند  ــه ربات ها می توانند انج ک
ــمت ساخت و  این جذابیت را ایجاد کرده که به س

طراحی ربات ها برویم.«
ــاوری در  ــعه ی فن ــفی کما افزود: »با توس یوس
ــام رفتارهای  ــود که تم ــاخت ربات تالش می ش س
ــط ربات تقلید شود، روند پیشرفت علم  انسان توس
ــده که پیش بینی های باور نکردنی  رباتیک باعث ش

در رابطه با آینده ی ربات ها شنیده  شود.«

دومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک
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ــران در ادامه  ــگاه ته ــأت علمی دانش عضو هی
ــده از  ــاخته ش توضیحاتی در رابطه با ربات های س
ــخصات  ــرکت های مختلف، کارایی و مش سوی ش

آن ها ارایه کرد.
ــران در  ای از  ــادی  زی ــای  ــزود: »تیم ه اف وی 
ــرکت کردند و رتبه های  ــس 2014 ربات ش کنفران

خوبی هم توسط آن ها کسب شد.«
ــفی کما در خاتمه ی سخنرانی خود  دکتر یوس
در رابطه با علم رباتیک و آخرین یافته های این علم 

به ارایه ی گزارش پرداخت.
ــورهای در حال  از آن جا که ایران از جمله کش
ــعه در حوزه ی رباتیک و مکاترونیک محسوب  توس
می شود، این رویداد نقطه ی عطفی برای مهندسین 
ــازمان های آکادمیک و صنعتی  و متخصصین از س
ــتای دستیابی به نیازهای امروزی و آینده ی  در راس

صنعت رباتیک محسوب می شود.

ایجاد کلینیک صنعت در دومین کنفرانس 
بین المللی رباتیک و مکاترونیک

ــس بین المللی رباتیک  دبیر اجرایی دومین کنفران
ــت« در  ــک صنع ــاد »کلینی ــک از ایج و مکاترونی
ــر داد و گفت: »در این  ــس خب ــن دوره از کنفران ای
ــایل و مشکالت  بخش، صاحبان صنایع به طرح مس
حوزه های کاری خود در قالب یک بیماری و ضعف 
ــد و متخصصان، محققان و ارایه دهندگان  می پردازن
ــه یابی  ــی در کنفرانس نیز ضمن ریش مقاالت علم
ــود را مطرح  ــنهادی خ ــای پیش ــایل، راهکاره مس

می کنند.«
ــان کرد: »به طور طبیعی، همه ی  وی خاطرنش
ــده را نمی توان در یک  مشکالت صنعتی مطرح ش
ــه روزه درمان کرد، از همین رو سایت  کنفرانس س
ــت اندرکاران صنایع و  ــده تا دس ویژه ای طراحی ش
ــی بتوانند پس از اتمام  ــگاهی و پژوهش مراکز دانش
کنفرانس با هم در ارتباط باشند و مشکالت موجود 

را حل و فصل کنند.«
ــر تقی راد درباره ی چهار میزگرد تخصصی   دکت
ــرق، صنایع  ــا موضوعات صنعت ب ــن کنفرانس ب ای
و  ــک  رباتی ــابقات  مس ــای  چالش ه ــاورزی،  کش
ــابقات با نیازهای بخش  راهکارهای ارتباط این مس
ــث مرتبط با دیگر صنایع  صنعت و همچنین مباح
ــازی توضیحاتی را  ــور از جمله خودرو س مهم کش
ارایه نمود. گفتنی است برپایی 10 کارگاه آموزشی 
ــن کنفرانس  ــر برنامه های دومی ــی از دیگ تخصص

بین المللی رباتیک و مکاترونیک  بود.

حضور اعضای انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی در دومین کنفرانس 

بین المللی رباتیک و مکاترونیک  
ــی از اعضای انجمن  ــودرو یک ــرکت تام ایران خ ش
ــیون صنعتی بود که در  صنفی شرکت های اتوماس
ــمگیر و  ــگاه جانبی کنفرانس حضوری چش نمایش
ــالوه بر این که  ــت. تام ایران خودرو ع پررنگ داش
در سطح بین المللی در زمینه ی مهندسی و اجرای 
ــت دارد یکی از  ــای عمرانی و صنعتی فعالی طرح ه
شرکت های موفق کشور در حوزه ی رباتیک صنعتی 
ــته با همکاری  ــوب می شود و توانس محس
ــی پروژه های  ــگاهی، برخ ــا مراکز دانش ب
ــاند که از  ــی خود را به اتمام برس تحقیقات
ــامانه های بینایی  آن جمله می توان به س
ــگاه های صنعتی  ربات و همکاری با دانش
ــاهرود در زمینه های مختلف  شریف و ش
ــاره کرد. این همکاری نه تنها  رباتیک اش
ــبرد پروژه های تام کمک می کند  به پیش

ــه افزایش توان علمی و در کنار آن یادگیری را  بلک
نیز در پی دارد. 

یادآوری می شود در مراسم افتتاحیه ی دومین 
ــک و مکاترونیک، مدیر  ــس بین المللی رباتی کنفران
ــل سوم  ــان نما از رونمایی نس طرح ملی ربات انس
ربات انسان نمای سورنا در زمستان امسال خبر داد.

ــورنا حمایت  ــل اول ربات س تام نیز که در نس
مالی، علمی و فنی از این پروژه را به عمل آورد، این 
پتانسیل را دارد تا توانایی فنی و تجارب 16 ساله ی 
خود در این حوزه را به دست اندرکاران ربات انسان 

نمای سورنا عرضه کند.
ــال 1377 با  ــودرو در س ــرکت تام ایران خ ش
ــای رباتیک گروه  ــخگویی به نیازمندی ه هدف پاس
ــد قطعات  ــوط تولی ــودرو در خط ــی ایران خ صنعت
پرسی و ریخته گری، بدنه، رنگ، تریم و موتورسازی 
پایه گذاری شد. این شرکت تاکنون حدود هزار ربات 
ــش از 1600 کاربرد متنوع در صنایع مختلف  با بی
که عمده آن در صنعت خودرو بوده، طراحی، نصب 

و راه اندازی کرده است.
ــم  ــي برق و الکترونیک قش ــرکت » مهندس ش
ــرکت های  ــن صنفی ش ــر عضو انجم ــاژ« دیگ ولت
ــیون صنعتی و یکی از حامیان این همایش  اتوماس
ــذاران رباتیک ایران  ــم ولتاژ یکی از بنیانگ بود. قش
ــیاری را در  ــت و کمک های مادی و معنوی بس اس

این عرصه انجام داده است.
ــات رباتیک،  ــرکت دارای مرکز تحقیق ــن ش ای
ــد. این مرکز  ــازی می باش ــک و خودروس مکاترونی
ــال 1385 با هدف ارتقاء سطح  فعالیت خود را از س
ــو به فناوري  ــه هاي ن ــش کیفي و تحقق اندیش دان
ــت پرورش  ــب جه ــتري مناس صنعتي و ایجاد بس
ــتاي تولید محصوالت جدید  نیروهاي فعال در راس
ــازي  ــتانداردهاي جهاني و بومي س علمي طبق اس
ــه مراکز علمي، تحقیقاتي،  تکنولوژي جهت ارایه ب
ــور در حوزه هاي مختلف  ــي کش ــي و صنعت آموزش
ــي، درایو،  ــیون صنعت ــته هاي اتوماس علمي در رش
ــک و پنوماتیک و  ــک، مکاترونی ــق، رباتی ابزاردقی

انرژي هاي نو آغاز نموده است.  

دومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک
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دکتر جعفر توفیقی دارای مدرک دکترای تخصصی 
ــی شیمی از دانشگاه  )Ph.D( در رشته ی مهندس
ایشان استاد گروه  پلی تکنیک بخارست می باشند. 
مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 
ــتند که از سال 1385 به عنوان  تربیت مدرس هس
ــردبیر و عضو هیأت تحریریه ی فصلنامه ی علمی  س
ــان در  ــت دارند. ایش ــد فناوری فعالی ترویجی رش
ــتاد توسعه ی فناوری  حال حاضر به عنوان دبیر س
و نوآوری صنعت نفت، گاز و زغال سنگ در معاونت 
ــغول فعالیت  ــت جمهوری مش علمی فناوری ریاس

هستند.

صنعت هوشمند: جناب آقای دکتر توفیقی از 
ایـن که دعوت ماهنامه ی صنعت هوشـمند را 
برای حضور در این مصاحبه پذیرفتید از شما 
بسیار سپاسـگزارم. در ابتدا برای ما از دالیل 
تشـکیل سـتاد توسـعه ی فناوری و نوآوری 
صنعت نفت، گاز و زغال سنگ صحبت کنید؟ 

ــور ما سابقه ی  توفیقی: صنعت نفت و گاز در کش
دیرینه ای دارد به خصوص صنعت نفت که به 100 
تا 150 سال پیش برمی گردد و سرمایه گذاری های 
ــعه ی صنعت نفت شده است. در  زیادی هم در توس
ــته گاز هم به میدان آمده است و  چند دهه ی گذش
روز به روز هم نقش گاز در سبد انرژی ما رو به فزونی 
می باشد. نفت و گاز در اقتصاد ما نقش درجه ی اول 
ــی اقتصاد ما صنعت نفت  ــتوانه ی اصل را دارد و پش

ــال های گذشته به  ــد. به همین دلیل از س می باش
ــرمایه گذاری های زیادی  خصوص بعد از انقالب س
در این صنعت شده است. حجم سرمایه گذاری هایی 
که طی سال های گذشته در توسعه ی صنعت نفت 
ــده  ــلویه انجام ش در پروژه های پارس جنوبی و عس
ــدی بر این  ــت تأیی ــال اجرا اس ــان در ح و همچن
ــت. البته علی رغم پیشگامی صنعت نفت و  مدعاس
ــور ما و نقشی که در توسعه ی اقتصادی  گاز در کش
ایران دارد در حوزه ی توسعه ی فناوری ما متأسفانه 
ــتاوردهای چندانی نداشتیم. این در حالی است  دس
ــی در صنعت نفت  ــانی خوب ــای انس ــه از نیروه ک
ــتند با تجربه های فنی  برخورداریم که افرادی هس
و دانش خوب، ولی متأسفانه هیچ برنامه ای در این 
صنعت نداشتیم که امروز بتوانیم در بازار تکنولوژی 
ــیم. به  ــته باش هم در واقع حرفی برای گفتن داش
عبارتی ارزش افزوده ای که ما از نفت و گاز به دست 
ــت به فروش و در واقع  ــده اس می آوریم محدود ش
همان خام فروشی که هم مقام معظم رهبری و هم 
ــت محترم جمهوری بارها به این قضیه اشاره  ریاس
ــمت کسب ارزش افزوده ی بیشتر  کرده اند که به س
ــت  مگر  ــت و گاز برویم و این هم عملی نیس از نف

با توانمندسازی تکنولوژیک کشور در این صنعت.
ــدارد که منابع طبیعی از نظر  امروزه اهمیتی ن
ــارغ از بعد  ــرار گرفته اند و ف ــی در کجا ق جغرافیای
ــانی  ــزوده ی آن به جیب کس ــی ارزش اف جغرافیای
ــک برخوردار  ــای تکنولوژی ــه از مزیت ه می رود ک

ــتند و ما این تجربه را دیده ایم و با عدد و رقم  هس
ــه از نفت و  ــانیم ک ــم این را به اثبات برس می توانی
ــت می آید چقدر  ــرزمین ما به دس گازی که در س
ــرکت های چند  ارزش افزوده برده ایم و در مقابل ش
ــتند چقدر ارزش  ملیتی که صاحب تکنولوژی هس
ــا ارزش افزوده ی  ــد. آن ه ــت آورده ان ــزوده بدس اف
ــت آورده اند و این فقط شامل نفت  ــتری بدس بیش
ــانی نیز  ــود. حتی در بحث نیروی انس و گاز نمی ش
این گونه است. نخبه هایی که این جا تربیت می کنیم 
خیلی مواقع ارزش افزوده ی آن را کشورهای دیگر 
ــت که بزرگ ترین مزیت  می برند. این یک اصل اس
رقابتی، تکنولوژی می باشد. بنابراین این ستاد برای 
ــکالت و پاسخگویی به چنین نیازها و  رفع این مش
ــیس  ــارکت با وزرات نفت در این خصوص تأس مش

شده است.

صنعت هوشـمند: چه مدت از شـروع فعالیت 
ستاد می گذرد؟

توفیقی: این ستاد در بهمن ماه 92 فعالیت خود را 
ــتاد در حوزه ی  آغاز نمود و آخرین و جدیدترین س
ــده است.  ــت که تشکیل ش ــعه ی فناوری اس توس
طبیعی است که چند ماه اول به طراحی خود ستاد 
ــده و به تدریج  ــر مفهومی و پایه پرداخته ش از نظ
ــروع کرده و در  ــای اجرایی خودش را ش فعالیت ه

حال گسترش می باشد.

مصاحبه با دکتر جعفر توفیقی  
دبیر ستاد توسعه ی فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و زغال سنگ در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 

مهم این است که چگونه توان فنی مهندسی و تجهیزات 

داخلی را بیش از پیش وارد بازار نفت کنیم
تهیه کننده: گروه گزارش
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صنعـت هوشـمند: ارتبـاط شـما بـا معاونت 
پژوهش و فنـاوری وزارت نفت چگونه تعریف 

شده است؟ 
ــته معاونت پژوهش  ــال های گذش توفیقـی: در س
ــرای  ــادی را ب ــالش زی ــت ت ــاوری وزارت نف و فن
سامان دهی بحث نظام پژوهش و فناوری در صنعت 
ــه ی کانونی  ــال حاضر نقط ــام داد. در ح نفت انج
ــت، معاونت پژوهش  ــا وزارت نف ــرای تعامل ب ما ب
ــت  ــت. کاری که هم اکنون در دس ــاوری اس و فن
پیگیری است تدوین برنامه ها و سیاست های جدید 
ــعه ی تکنولوژی است   این معاونت در زمینه ی توس
ــده و ما  ــته ش که این برنامه در اختیار ما نیز گذاش
ــدم بعدی ما بحث  ــتیم. ق در حال ارزیابی آن هس
استقرار و طراحی نظام پیاده سازی آن برنامه است 
و ما جلسات مشترک زیادی با این معاونت داریم و 
ــیار خوبی با یکدیگر داریم و  به طور کلی تعامل بس
ــر کمک می کنیم که در قدم  در حقیقت به یکدیگ
اول سند برنامه ی توسعه ی تکنولوژی تدوین شود، 
نقاط ضعف آن برطرف شود و در نهایت در صنعت 

نفت پیاده شود.

صنعت هوشمند: ستاد چه نقشی را در راستای 
تحقق اهداف خود برای بخش خصوصی قایل 
اسـت و آیا تاکنون برنامه ی مدونی از سـوی 
سـتاد برای تعامل با بخـش خصوصی تدوین 

شده است؟ 
ــاً تکیه گاه اصلی ما بخش خصوصی  توفیقی: اساس
ــرکت های دانش بنیان  ــت و قانون حمایت از ش اس
هم که در سال 89 به تصویب رسید مبنای عملکرد 
ــرکت های بخش خصوصی است.  ما در ارتباط با ش
ــی که با وزارت نفت انجام  ما به موازات فعالیت های
ــرکت های بخش  ــر از وضعیت ش می دهیم، بی خب
ــتیم. ما در حال حاضر تفاهم نامه ای  خصوصی نیس
ــزات صنعت نفت امضاء  ــازندگان تجهی با انجمن س
ــه در بخش خصوصی  ــم که اعضای آن هم کرده ای
فعالیت دارند و ما همکاری خود را با این شرکت ها 
شروع کرده ایم و از این شرکت ها حمایت می کنیم. 
ــیاری از شرکت های ایرانی علی رغم  در واقع بس
ــوز  ــد هن ــه دارن ــی ک ــای تکنولوژیک توانمندی ه
نتوانسته اند در وزارت نفت بازار خوبی داشته باشند. 
از نظر طراحی تجهیزات استراتژیک در صنعت نفت 
ــام  ــیار خوبی دارند و انواع و اقس توانمندی های بس
ــت و هم صنعت  ــزات، هم در صنعت باال دس تجهی
ــت را دارند. ما در واقع کارمان را با این ها  پایین دس
ــه هرگونه مانعی  ــروع کردیم و اعالم کرده ایم ک ش
ــی به  ــان بوده برای این که دسترس که پیش رویش
تکنولوژی داشته باشند به خصوص این که بتوانند 
ــان را وارد بازار بکنند مطرح کنند و ما  تکنولوژیش
ــرای رفع موانع، اعالم آمادگی کرده ایم؛ چه کمک  ب
ــهیالت بانکی و یا حمایت از طریق  مالی مانند تس
صندوق نوآوری و شکوفایی. حتی در آینده نیز اگر 

به موانعی مانند کمبود قوانین و مقررات بر بخورند 
ــر آن ما مراجعاتی  ــرف می کنیم. عالوه ب آن را برط
ــتند  داریم که بطور انفرادی از بخش خصوصی هس
ــتندات  ــدارک و مس ــد و م ــی دارن و توانمندی های
ــوژی دارند  ــی به تکنول ــان می دهد که دسترس نش
ــه با ضوابط  ــند ک ــاء تأثیراتی باش و می توانند منش
ــرکت ها را  ــتانداردها همخوانی دارد ما این ش و اس
ــکوفایی معرفی می کنیم.  ــدوق نوآوری و ش به صن
ــتند که خواستار این هستند که  عده ی دیگری هس
ــوند و تسهیالت دریافت کنند و  به بانک معرفی ش
ما به عنوان ارزیاب نقش ایفا می کنیم که محصولی 
ــط شرکت های داخلی تولید می شود بتواند  که توس

وارد بازار صنعت نفت شود.

صنعـت هوشـمند: همان طور که مسـتحضر 
هسـتید یکی از مشـکالت اصلی شرکت های 
ایرانی این اسـت کـه الیسنسـورها هنگامی 
عملکـرد بهینـه ی طراحـی خـود را تضمین 
می کننـد که از پکیج ها، سیسـتم ها و قطعات 
مورد تأیید ایشـان در پروژه ها استفاده شود. 
بنابراین تا زمانی که الیسنسور خارجی است 
بسیاری از مشکالت ما پابرجاست و یا حداقل 
ایـن بهانـه وجـود دارد کـه از کاالی ایرانـی 
استفاده نشـود. آیا ستاد در بحث توان ایجاد 
دانش طراحی پایه ی پلنت ها در شـرکت های 

ایرانی هم اقدامی کرده است؟
ــرکت ها  ــد ماه که با این ش ــن چن توفیقـی: در ای
ــن وظیفه ی خود را این  ــتیم مهم تری در تماس هس
ــرکت ها با  ــی کنیم که این ش قرار دادیم که بررس
چه چالش ها و موانعی مواجه بودهاند که به همین 
ــیده ایم که نمونه ی  ــما فرمودید رس نکته ای که ش
ــده، حتی در مواردی هم تجاری  محصول تولید ش
ــت ولی دقیقاً در ورود به بازار به مشکل  ــده اس ش
برخورده است. زیرا کارفرما ریسک آن را نمی پذیرد 
ــا به دنبال این  ــد داخلی اعتماد ندارد. م و به تولی
هستیم که بجای این که تکنولوژی را از صفر ایجاد 
ــعه یافته  ــه تکنولوژی های توس ــم اولویت را ب کنی
ــه چگونه باید آن ها را  ــاص دهیم و ببینیم ک اختص
ــبختانه اخیراً وزیر محترم  وارد بازار کنیم که خوش
نفت، سیاستی را اعالم کرده اند که تا حدی می تواند 
ــکل را برطرف کند، این سیاست این است  این مش
ــت را می دهیم به پیمانکاران داخلی یعنی  که اولوی
در واقع پیمانکار داخلی یک پروژه ی صنعتی را در 

ــور پیدا می کند که چه  اختیار می گیرد، قدرت مان
ــکل  ــی را با چه برندی وارد بازار کند. مش تجهیزات
ــا خارجی بودند  ــود که تمام پیمانکاران م ما این ب
ــان بود؛ امکان ورود به تولیدکنندگان  و بازار دستش
داخلی را نمی دادند. ما سعی می کنیم تا پیمانکاران 
ــن امکان برای  ــت بگیرند تا ای ــی، بازار را دس داخل
ــا بتوانند  ــود ت ــم ش ــی فراه ــدگان داخل تولیدکنن
ــروژه کنند و مدیریت  ــوالت داخلی را وارد پ محص
ــای بزرگ نفتی را به عهده بگیرند؛ که البته  پروژه ه
ــوان پیمانکاران  ــی نیز به عن ــرکت های خارج از ش

فرعی استفاده کنند. 
ــی پایه یا  ــدی در مرحله  ی طراح ــه ی بع نقیص
ــت که باید توانمند  ــیک و طراحی مفهومی اس بیس
ــرکت های مهندسی  ــتر ش ــویم هم اکنون بیش ش
ــاور ما در زمینه ی طراحی جزیی فعالیت دارند  مش
ــی در تجهیزات ندارند ولی اگر این مسأله ی  و نقش
مهندسی را از پایه در شرکت ها توانمندسازی کنیم 
ــران مهم برای ایجاد  ــاً آن ها هم یکی از بازیگ قطع

بازار برای شرکت های داخلی خواهند شد.

صنعـت هوشـمند:  فرآیند همکاری سـتاد با 
انجمن هـای صنفـی بخش خصوصـی چگونه 

تعریف شده است؟
ــتاد  ــیس این س ــادی از تأس ــان زی توفیقـی: زم
ــتری برای شناسایی  نمی گذرد و ما قطعاً زمان بیش
ــر هم خود  ــم. در حال حاض ــاز داری ــا نی ظرفیت ه
ــا مراجعه می کنند و هم خود ما یک مرحله ی  آن ه
ــی کنیم  ــناختی تعریف کرده ایم تا بتوانیم بررس ش
ــت نفت داریم و این  ــه چه ظرفیت هایی در صنع ک
ــا وارد همکاری  ــا انجمن ه ــی را داریم که ب آمادگ

شویم.

صنعت هوشـمند: در فرمایشـات خود اشاره 
کردیـد که شـرکت هایی که به منظور کسـب 
حمایـت و همکاری به شـما مراجعه می کنند 
ارزیابـی می شـوند. مکانیزم ارزیابـی را خود 
شـما انجام می دهید یا بـه انجمن های مرتبط 

می سپارید؟
ــا نمی خواهیم  ــت. م توفیقی: قطعاً همین طور اس
ــیم. صرفاً  ــم باش ــک و حجی ــتاد بروکراتی ــک س ی
ــا و تعامل ها را تقویت کنیم و  می خواهیم ارتباط ه
ــتفاده ی بهینه کنیم. ما،  از ظرفیت های موجود اس
ــگاه ها و شرکت ها و هم  ــگاه ها، پژوهش هم از دانش
ــتفاده  انجمن هایی که این توانمندی ها را دارند اس
می کنیم. البته اقداماتی هم در این حوزه داشته ایم؛ 
ــگاه ادعا کرده فالن کاتالیست را درست  یک دانش
ــرکت های موجود  ــم در ش ــی کردی کرده ما بررس
ــد می کند و  ــت را تولی ــرکت این کاتالیس کدام ش
ــی  بدهد. ما  ــم تا نظر کارشناس ــاع دادی آن را ارج
ــز را از صفر انجام  ــم هیچ چی ــع نمی خواهی در واق
ــود  ــای موج ــم از ظرفیت ه ــا می خواهی ــم م دهی

مهم این است که چگونه توان فنی...

امروزه اهمیتی ندارد که منابع طبیعی 
از نظر جغرافیایی در کجا قرار گرفته اند 

و فارغ از بعد جغرافیایی ارزش 
افزوده ی آن به جیب کسانی می رود 

که از مزیت های تکنولوژیک برخوردار 
هستند
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ــور باشد  ــتفاده کنیم. از هر ظرفیتی که در کش اس
ــگاه و مراکز  ــه در بخش خصوصی و چه در دانش چ
پژوهشی برای ارزیابی تکنولوژی استفاده می کنیم.

صنعت هوشمند:  آیا ستاد توسعه ی فناوری و 
نوآوری نفت، گاز و ذغال سـنگ، در خصوص 
اتوماسـیون صنعتی  فناوری هـای  توسـعه ی 

برنامه ی خاصی دارد؟
توفیقی: قطعاً اتوماسیون در صنعت نفت از جایگاه 
ــت و این اهمیت  ــتراتژیکی برخوردار اس مهم و اس
ــه پیچیدگی های  ــا توجه ب ــت. ب رو به افزایش اس
ــازی  ــایل مربوط به بهینه س تکنولوژیک به ویژه مس
ــکالت زیادی داریم و ضرورت  مصرف انرژی، ما مش
ــتگی  ــیون بس افزایش بهره وری و کارایی به اتوماس
ــیون داریم و  دارد و ما حتماً نگاه ویژه ای به اتوماس
نکته ای که این جا وجود دارد این است که کارها و 
برنامه ها اولویت بندی می شود و اولویت اول ما بازار 
ــاکن نمی خواهیم  ــد. ما خودمان ابتدا به س می باش
چیزی را به صنعت تحمیل کنیم. بنابراین ما بیشتر 
ــم. زیرا بازار  ــت از پروژه ها می روی ــمت حمای به س
ــت. من اعتقاد دارم اتوماسیون در  ــیار مهم اس بس
صنعت نفت جایگاه بسیار مهمی دارد و این اهمیت 
ــت. ما هم به عنوان  ــه روز در حال افزایش اس روز ب
ــرکت های  یک اولویت می توانیم با انجمن صنفی ش
ــیون صنعتی در این زمینه همکاری داشته  اتوماس

باشیم. 

آیـا سـتاد در حـوزه ی  صنعـت هوشـمند: 
اسـتانداردها و ایجاد زیرسـاخت های تست و 
مراجع تشخیص صالحیت هم برنامه ای دارد؟

و  ــاخت ها  زیرس ــم  نتوانی ــا  ت ــا  م توفیقـی: 
استانداردسازی های تجهیزات خودمان را برپا کنیم 
ــتاد  بهره بردار حق دارد اعتماد نکند. نکته ای که س
ما در اولین مواجهه با موانع و مشکالت باید برطرف 
ــتفاده از محصوالت  ــت که ریسک اس کند این اس
ــیر خیلی پیچیده ای  داخلی را کاهش دهد. ما مس
ــاله مقابل ما  داریم، زیرا یک صنعت نفت یکصد س
می باشد و این صنعت عادت ها و فرهنگی پیدا کرده 
ــال است با این فرهنگ جلو آمده است و  که صد س
این فرهنگ وابستگی تکنولوژی به خارج می باشد و 
این موضوع تبدیل به یک باور شده است. بهره بردار 
داخلی به خارجی اعتماد دارد ولی به داخلی اعتماد 
ــیرها طوری در  ــک نمی کند. تمام مس ندارد و ریس
ــده که باید تکنولوژی از خارج  ــور ما هموار ش کش
ــد. البته از حق  ــان بخش باش ــود تا اطمین وارد ش
نباید گذشت که خارج تمام ساز و کارهای صادرات 
تکنولوژی را برپا کرده و پاسخ تمام سؤاالت را دارد 
ــه چیز را مهیا کرده و ما را بازار فرض کرده و  و هم
تمام سازوکارهای فرهنگی، اقتصادی، علمی و فنی 
ــت. بنابراین ما با یک صنعت  ــاده کرده اس آن را آم
ــتیم که تغییر عادت های  سال خورده ای مواجه هس

ــیار دشوار است. بنابراین من اعتقاد دارم که  آن بس
ــخت ولی شدنی است و ما اگر نتوانیم این  کاری س
ــایل را دقیقاً بشناسیم  ــیر را هموار کنیم و مس مس
ــده ی صنعت نفت و  ــم نباید به آین ــرف کنی و برط
ــیم. در حال حاضر در بحث ضریب  گاز امیدوار باش
ــت ما جزو کشورهایی هستیم که پایین ترین  برداش
ــا باید وراد  ــازن را دارند. م ــت از مخ ضریب برداش
ــویم و تمام موانع و مشکالتی که ایجاد  جزییات ش
ــم. در رأس  ــرف کنی ــیم و برط ــود را بشناس می ش
ــک اراده ی کاماًل قوی می خواهد و  همه ی این ها ی
چنین اراده ای نبوده است و این اراده در حال ایجاد 
ــدن است و کشور این آگاهی را پیدا کرده که در  ش
ــوژی به بی راهه رفته  ــته در بحث تکنول زمان گذش
ــت. بنابراین این بیداری و آگاهی در حال ایجاد  اس
ــدن است. بعضی مواقع مواردی هست که کاالی  ش
داخلی استانداردهای خارجی را هم دارد ولی باز در 
ــتفاده تمایلی نشان نمی دهد.  واقع صنعت برای اس
ــأله ی مهم ستاد این است که چگونه توان فنی  مس
ــی و تجهیزات داخلی را بیش از پیش وارد  مهندس
ــد از صنعت انتظار  ــما نمی توانی بازار نفت کنیم. ش
ــی صددرصد  ــم آن ــک تصمی ــید در ی ــته باش داش
ــل تأمین کند. خود  ــش را بخواهد از داخ تجهیزات
ــد و تکنولوژی می خواهد  ــن امر نیز یک فرآین همی
که چطور می شود یک محصول ساخت داخل را در 
ــج جایگزین محصوالت  یک دوره ی زمانی و بتدری

خارجی کرد.

صنعـت هوشـمند: رویکـرد اصلی سـتاد در 
خصوصـی  بخـش  شـرکت های  از  حمایـت 

چیست؟
ــه در این مدت  ــه به تجربه ای ک توفیقـی: با توج
ــه از ایده ها حمایت  ــای این ک ــب کرده ایم بج کس
کنیم براساس الویت بندی ای که برای خودمان قرار 
ــازار عمل می کنیم.  ــم از انتهای زنجیره تا ب داده ای
ــتر تمرکزمان بر شرکت هایی است  یعنی فعاًل بیش
ــند. به طور مثال  که در مراحل آخر کار خود می باش
شرکتی که محصولش آماده است ولی تجاری نشده 
ــد؛  ــده و منتظر ورود به بازار می باش و یا تجاری ش
ــا باالترین الویت را  ــواردی از این قبیل از نظر م م
ــر روی صحبت ما  ــن در حال حاض ــد. بنایرای دارن
ــت که هزینه کرده اند و  ــرکت هایی اس بیشتر با ش

محصوالتشان آماده است.

صنعـت هوشـمند: اطـالع رسـانی سـتاد به 
ذی نفعان به چه صورت انجام می شود؟ 

ــور جامع انجام  ــانی به ط توفیقی: هنوز اطالع رس
ــتاد با  ــت و این اولین مصاحبه ی این س نگرفته اس
ــتصنا نیز یک بار  ــریه است و با انجمن اس یک نش
ــت و از نظر من این کافی  مالقات صورت گرفته اس
ــایت و  ــا، راه اندازی س ــا این مصاحبه ه ــت و ب نیس
ــت ها با انجمن ها و تشکل ها می توانیم  بعضی نشس

ظرفیت هایی را که داریم معرفی کنیم.

صنعـت هوشـمند: همان طور که مسـتحضر 
هسـتید فضای کسـب و کار یکـی از مواردی 
اسـت که بـر موفقیت شـرکت های خصوصی 
فعـال در حوزه ی صنعت نفت بسـیار اثرگذار 
اسـت کـه خـود دارای جنبه هـای مختلف و 
متنوعی اسـت. آیا سـتاد در زمینـه ی بهبود 
محیط کسـب و کار هم برنامه های حمایتی را 

در دستور کار دارد؟
ــر گیرنده ی موارد  ــرح وظایف ما در ب توفیقی: ش
متعددی است که یکی از آن ها پرداختن به محیط 
ــور ما از نظر شاخص کسب  کسب و کار است. کش
ــکل حل  ــبی ندارد و تا این مش و کار رتبه ی مناس
ــا موضوعات دیگر از نظر  ــود صحبت در رابطه ب نش
ــد ببینیم چگونه  ــدارد. بنابراین ما بای ــن جایی ن م
ــح کرد. در  ــب و کار را تصحی ــود محیط کس می ش
ــت تهیه داریم که  ــی را در دس حال حاضر گزارش
ــن و مقررات تأثیرگذار  تحلیلی از مجموعه ی قوانی
ــرد. در واقع  ــاوری را ارایه خواهد ک ــر حوزه ی فن ب
ــتیم و  در حال جمع آوری موارد مثبت و منفی هس
تحلیل می کنیم که چه چیزهایی در محیط کسب 
ــت. در ورود تکنولوژی  ــع ایجاد کرده اس و کار مان
ــاً قراردادهایی که صنعت نفت با  به بازار حتی بعض
ــدد آن ها هم باید تحلیل  پیمانکاران خارجی می بن
ــود از زاویه ی انتقال تکنولوژی  شود تا مشخص ش
ــن یکی از حوزه های  ــه نقاط ضعفی دارد. بنابرای چ
ــت.  ــا کمک مادی و معنوی به شرکت هاس کاری م
ــویقی،  ــت های تش معنوی آن برمی گردد به سیاس
ــوق توسعه ی فناوری و یا رفع  قوانین و مقررات مش

موانع توسعه ی فناوری در سطح دولت و مجلس. 
ــری  ــه پیگی ــن کاری ک ــر مهم تری ــال حاض در ح
ــرکت ها  ــه از زبان خود ش ــت ک ــم این اس می کنی
ــکالت پیش روی آن ها را بشنویم. این  موانع و مش
ــناخت است. چون در عمل هر  مرحله، مرحله ی ش
ــد در رابطه با یک  ــی که بخواهیم بدهیم بای راه حل
ــد. یعنی در حالت ایده آل به جای این  ــکل باش مش
ــرکت های شما  ــروع کنیم با کمک ش که از صفر ش
ــت در این مسایل تجربه دارند هم در  که سال هاس
حوزه ی توسعه ی تکنولوژی و هم در حوزه ی ارسال 
ــرد. مهم ترین  ــازار اقدام خواهیم ک تکنولوژی به ب
ــرکت ها چه  ــت که این ش ــوع برای ما این اس موض
ــت تا بتوانیم  ــکالتی پیش رویشان اس موانع و مش

به کمک هم، یک به یک این موانع را رفع کنیم.

صنعت هوشمند: جناب آقای دکتر توفیقی در 
پایان ضمن سپاس از وقتی که به این مصاحبه 
اختصـاص دادیـد بـرای جنابعالـی و تمامی 
خادمان واقعی کشـور عزیزمان ایران آرزوی 

توفیق و سربلندی دارم. 

مهم این است که چگونه توان فنی...
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بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر 
افزایش آن

ــواع بهره وری،  واژه هـاي کلیدي: بهره وری، ان
بهره وری در ایران، اهمیت بهره وری ری

آو
رد

ــ
گ

مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
معاونت بازرگانی گروه صنعتی و بازرگانی آپادانا

group.apadana@yahoo.com

قسمت دوم

پایانی

ــام آن، یعنی توانایی صرف  ــره وری در مفهوم  ع به
ــرژی، نیروی کار و مواد مصرفی و   مقدار کمتری ان
ــتر.  ــل، تولید یا ارایه ی خدمات بهتر و بیش در مقاب
ــی زحمت کمتر،  ــاده تر بهره وری یعن به عبارت س
نتیجه ی بیشتر و بهتر. با این که بهره وری ریشه در 
فرهنگ و مبانی ارزشی ما دارد. ولی متأسفانه هنوز 
ــور ما اهمیت و ارزش بهره وری و بهبود آن  در کش
ــتی شناخته نشده است. بنابراین الزم است  به درس
ــازی و ایجاد  ــی در جهت فرهنگ س اقدامات اساس
ــب به منظور ارتقای بهره وری در  ــترهای مناس بس

کشور انجام شود
ــتار که در ادامه بخش دوم و پایانی  در این نوش
آن آمده عالوه بر اشاره به فرآیند کاهش هزینه های 
ــازی سازمان ها  تولید و همچنین تقویت توانمندس
ــازار داخلی و  ــا در عرصه ی رقابت ب ــرای حفظ بق ب
ــم بهره وری و  ــریح مفاهی ــارت خارجی، به تش تج
ــده است و همچنین  عوامل مؤثر بر آن پرداخته ش
اثربخشی این عوامل در واحدهای صنعتی بررسی و  

بیان گردیده است. 



93
هر 

/ م
16

ی 0
ـاپ

 پی
/ 7 

اره
ـم

 ش
/17

ال
سـ

ت
ری

ــ
دیـ

مـ

21

7. عوامل مؤثر در بهره وری
ــره وری از دیدگاه های  ــل مؤثر بر به در مورد عوام
مختلف تقسیم بندی های مختلفی ارایه شده است 

که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود.

1.7. به لحاظ ساختاری
عوامل مؤثر در بهره وری به لحاظ ساختاری عبارتند 

از:
• عوامل نیروی انسانی از لحاظ کمی وکیفی و 

رضایت و انگیزش کارکنان؛
ــم از تخصص  ــوط به مدیریت اع ــل مرب • عوام
ــوب از فنون  ــتفاده ی مطل ــزان اس ــی، می مدیریت

مدیریت در تبدیل محدودیت ها به فرصت ها؛
ــت ها، قوانین و  ــامل سیاس ــل قانونی ش • عوام

مقررات؛
ــازار، قدرت خرید  ــل محیطی همچون ب • عوام

مردم و عوامل زیست محیطی؛
ــامل تولید به لحاظ کمی و کیفی،  • فناوری ش

فرآیند تولید، دانش فنی پروژه؛
ــواد اولیه همچون  ــهیالت و م ــات و تس • امکان

ماشین آالت، تأسیسات، مواد مورد نیاز و انرژی.
ــره وری به لحاظ  ــه عوامل مؤثر در به باتوجه ب
ــر بهره وری در  ــاختاری می توان »عوامل مؤثر ب س

واحدهای صنعتی« را بدین صورت تشریح نمود: 
ــرکت صرف تأمین منابع  »عمده هزینه های ش
ــانی، مواد اولیه و تجهیزات می شود. به منظور  انس
ــایل  ــانی، باید مس ــه از منابع انس ــتفاده ی بهین اس
انگیزشی آن ها را در نظر داشت، آن ها را مدیریت و 
سازمان دهی کرد و به بعد خالقیت و نوآوری آن ها 
ــرفت فناوری  ــژه ای نمود و با توجه به پیش نگاه وی
ــی الزم را جهت مدیریت  ــتر اطالعات اطالعات، بس
ــاط داخلی  ــرکت، ارتب ــر فرآیندهای داخلی ش بهت
ــمت ها در درون شرکت و ارتباط آن ها با خارج  قس

از شرکت و تهیه گزارشات کنترلی فراهم نمود.
ــد و با  ــاره ش ــور که پیش از این نیز اش همانط
ــان و مدیران صنعت، در  توجه به نظرات کارشناس
نهایت عوامل زیر به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری 

در صنایع تشخیص داده شدند.

1.1.7. مدیریت
سازمان ها از هر نوعی که باشند )تجاری، خصوصی، 
ــیله ی مدیران اداره  ــی و ....( به وس ــی، آموزش دولت
ــا اهداف  ــری می کنند ت ــران رهب ــوند. مدی می ش
ــود. مدیران بر بهره وری تأثیر  ــازمان ها محقق ش س
ــی از منابع حیاتی در  ــد. مدیران مؤثر یک می گذارن
کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند. در عصر 
ــت که مأموریت ها و  ــر به مدد این فعالیت اس حاض
اهداف سازمان ها تحقق می یابند. از منابع و امکانات 
ــتعداد  ــود و توانایی و اس موجود بهره برداری می ش

انسان ها از قوه به فعل در می آید.

2.1.7. سازمان دهی 
سازمان دهی مناسب کارکنان و استفاده از  ساختار 
ــب، تأثیر زیادی می توانند بر بهره وری داشته  مناس
ــند. آگاهی کارکنان از نقش و فعالیت خود در  باش
سازمان، شفاف بودن نحوه ی برقراری ارتباط کاری 
ــازمان، سبک سازمانی مناسب  با سایر کارکنان س
ــتورالعمل های  ــد صنعتی، وجود دس حاکم بر واح
ــازمان دهی  ــوارد از این قبیل، از نتایج س کاری و م

خوب در هر شرکت هستند.

3.1.7. انگیزش
ــه همراه بحث منابع  یکی از موضوعاتی که همیش
انسانی مطرح می شود، انگیزش است.کارکنان برای 
ــوند،  ــان نیاز دارند که برانگیخته ش انجام کارهایش
ــان برآورده شود.  ــود و انتظاراتش به آن ها توجه ش
ــت. اگر بخواهید در  انگیزش نیرویی پیش برنده اس
ــان را  کارکنان ایجاد انگیزه کنید، باید انگیزه هایش

بشناسید و نیازهایشان را ارضا کنید.
در سایه ی انگیزش کارکنان است که فرآیندها 
به خوبی در سازمان جاری و کارها انجام می شوند؛ 
ــوند و  ــوب تولید می ش ــا کیفیت خ ــوالت ب محص
ــم می آورند و  ــتری را فراه ــات رضایت مش موجب
ــتریان تمایل بیشتری به استفاده از محصوالت  مش

از خود نشان می دهند.

4.1.7. آموزش
ــتگی به  ــادی بس ــدود زی ــا ح ــازمان ت ــات س حی
ــای مختلف کارکنان دارد. هر  مهارت ها و آگاهی ه
ــتد، قابلیت  ــا بهنگام و بهینه باش ــه این زمینه ه چ

ــازمان  س ــازگاری  با س
ــز  نی ــر  متغی ــط  محی
ــود.  می ش ــتر  بیش
ــوزش  آم ــن  بنابرای
ــع  ــعه ی مناب و توس
ــا  تنه ــه  ن ــانی  انس
ــش  دان ــاد  ایج در 
ــژه در  ــارت وی و مه
ــش  نق ــان  کارکن
بلکه  دارد،  بسزایی 

ــود  باعث می ش

ــی  ــطح کارایی و اثربخش ــاء س ــراد در ارتق ــه اف ک
ــند و خود را با فشارهای متغیر  سازمان سهیم باش
ــی وفق دهند. تغییرات در فناوری به عنوان  محیط
ــازمان ها، می تواند تغییر کلی  عامل دگرگونی در س
مهارت ها و دانش را در سازمان ایجاد کند. بنابراین 
ــرایط  ــق با واقعیات و ش ــتمر و منطب آموزش مس

زمانی و مکانی، فوق العاده اهمیت دارد.

5.1.7. خالقیت و نوآوری
ــای دیروز  ــازمان ها با راه حل ه ــایل امروز س مس
ــت و پیش بینی آینده، مشکالت  ــدنی نیس حل ش
ــازی  ــل نمی کند. بلکه باید برای پیش س آتی را ح
ــرایط محیطی و قواعد  ــده اقدام کرد. امروزه ش آین
ــا و نامطمئن گردیده  ــه حدی پیچیده، پوی بازی ب
ــازمان ها دیگر نمی توانند با تغییرات سطحی  که س
ــاختارها، روش ها، سامانه ها و غیره  و ظاهری در س
ــد. بنابراین  ــدت خود را تضمین کنن حیات بلندم
ــازمان های امروزی باید چنین نگرشی در اذهان  س
ــد آورند که آینده ای  ــران و کارکنان خود پدی مدی
ــرد و فقط  ــد آن را خلق ک ــدارد، بلکه بای ــود ن وج
ــه باید آن را  ــت، بلک ــازگاری با تغییر کافی نیس س
ــرایطی را فراهم  ــت داشت. سازمان ها باید ش دوس
ــده  ــتعداد و خالقیت کارکنان بارور ش کنند تا اس
ــی پیدا کرده و  ــان روحیه ی کارآفرین ــه ی آن و هم
بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی 

فعالیت های نوآورانه ی خود را به اجرا در آورند.

6.1.7. قوانین و مقررات
ــب و  جلوگیری  ــم و ترتی ــور برقراری نظ به منظ
ــررات و ایجاد  ــرج و مرج، تدوین قوانین و مق از ه
ــرایط الزم برای بکارگیری آن ها ضروری و الزم  ش

می باشد.
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7.1.7. مواد اولیه
ــتقیم برکیفیت محصوالت  مواد اولیه به صورت مس
ــتقیم با  ــت نیز به صورت مس ــر دارند و کیفی تأثی
ــت. از این جهت عامل مواد  بهره وری در ارتباط اس
ــی مؤثر بر بهره وری  ــه به عنوان یک عامل اصل اولی

مطرح شده است.

8.1.7. فناوری اطالعات
در عصر حاضر که به نام عصر اطالعات و ارتباطات 
نامگذاری شده است توسعه ی روزافزون و لحظه ای 
ــئون و  ــاوری اطالعات و ارتباطات در تمامی ش فن
ــردی و اجتماعی و  ــی ف ــای مختلف زندگ جنبه ه
ــب در  ــازمانی، لزوم اتخاذ رویکرد جامع و مناس س

برخورد با این فناوری را ایجاد نموده است.

9.1.7. فناوری تولید و تجهیزات
ــین آالت و تجهیزات قلب هر سامانه ی صنعتی  ماش
هستند، ولی خود به تنهایی نمی توانند عمل نمایند 
ــتفاده از آن ها وجود نداشته باشد،  و اگر توانایی اس
ــده خواهند بود. از همین رو با افزایش میزان  بی فای
ــزان پیچیدگی توانایی ها و  ــی امکانات، می پیچیدگ

اطالعات مورد نیاز نیز باید افزایش یابد.

2.7. به لحاظ سرعت تأثیرپذیری
ــرعت  ــاظ س ــه لح ــره وری ب ــر در به ــل مؤث عوام

تأثیرپذیری به دو دسته تقسیم می شوند.
ــامل انگیزه ی کارکنان  عوامل کوتاه مدت: ش
ــغلی،  ــا، گردش ش ــود روش ه ــام کار، بهب در انج

نوسانات اقتصادی و بازرگانی.
عوامل بلند مدت: شامل تنوع در تولید، ابداع 
ــتفاده از تکنیک های  ــای بهینه ی تولید، اس روش ه
جدید بازاریابی، رشد فرهنگ بهره وری، باورپذیری 
ــوزش کارکنان و  ــان در عرصه ی رقابت، آم کارکن
ــب تخصص های الزم، رضایت مصرف کنندگان  کس
و قدرت پاسخگویی نسبت به درخواست های آنان و 

توانایی برآورده ساختن نیازهای مشتریان.

7.3. عوامل مؤثر در بهره وری از دیدگاه 
سازمان بین المللی کار

ــازمان بین المللی کار عوامل مؤثر در بهره وری را  س
به دو گروه عمده طبقه بندی کرده است:

1.3.7. عوامل خارجی یا غیر قابل نظارت
ــود که از  ــه عواملی گفته می ش ــل خارجی ب عوام
ــت اختیار  ــر می گذارند و تح ــازمان اث خارج بر س
ــتند. برای بهتر  ــازمان نیس افراد و مدیران درون س
ــد عامل های خارجی  ــازمان، بای ــردن عملکرد س ک
ــازمان مؤثرند، در نظر  ــه در مدیریت و کارایی س ک
گرفته شوند و سازمان باید خودرا با تغییرات آن ها، 
ــازد. این عوامل در برگیرنده ی قوانین و  ــازگار س س
مقررات مالی، سیاست های بین المللی، آیین نامه ها 

و قوانین مالیاتی، عوامل و روابط اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی است.

2.3.7. عوامل داخلی یا قابل نظارت
عوامل داخلی، عواملی هستند که تحت اختیار افراد 
ــرار دارند و با مدیریت  ــازمان ق و مدیران داخلی س
ــره وری به کار  ــد جهت ارتقای به ــح می توانن صحی
گرفته شوند. عوامل داخلی در بهره وری خود به دو 

گروه تقسیم می شوند:
ــخت افزاری یا عواملی که  گروه اول:  عوامل س
به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند. مانند 
تولید بنگاه، فناوری تولید، ماشین آالت و تجهیزات، 

مواد خام و انرژی.
گروه دوم:  عوامل نرم افزاری که بطور تقریبی 
ــراد، نظام های  ــد. مانند اف ــانی قابل تغییران به آس

سازمانی، روش های کار و روش های مدیریتی.

8. عوامل مؤثر در افزایش بهره وری 
سازمانی

ــای افزایش  ــت راه ها و روش ه ــه ممکن اس اگر چ
ــازمان های مختلف، متفاوت باشند،  بهره وری در س
ــیاری وجود دارد که فراگیر  ــترک بس اما نقاط مش
ــازمان ها می توانند آن ها را به کار  بوده و همه ی س
ــازمانی  گیرند. عوامل مؤثر در افزایش بهره وری س
ــده است را  ــاره ش که در متون مختلف به آن ها اش

می توان به شرح زیر خالصه نمود:

1.8. بهبود کیفی عامل کار )مدیریت و 
کارکنان(

با توجه به این که نیروی انسانی، مهم ترین عامل در 
بهبود بهره وری است، نکات زیر می توانند موجبات 
ــانی را فراهم  ــای بهره وری از طریق نیروی انس ارتق

نمایند:
ــی صحیح و  ــبک های مدیریت ــتفاده از س • اس

علمی؛
ــی مدیریت برای  ــامانه های اطالعات • ایجاد س
ــتفاده از اطالعات و آمار دقیق درباره ی عملکرد  اس
سامانه و عملیات انجام شده و دیگر اطالعات مورد 

نیاز؛
ــتانه و صمیمی مدیریت با  ــاد روابط دوس • ایج

کارکنان؛
ــکالت کاری و زندگی  ــه مدیریت به مش • توج

کارکنان؛
ــناخت به کارکنان در مورد  • دادن آگاهی و ش

اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد در آن؛
• ایجاد روحیه ی همکاری و مشکل گشایی در 
سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و کارکنان؛

ــت در زمینه ی  ــتیبانی مدیری ــش و پش • کوش
مدیریت مشارکتی و بهره وری؛

ــتفاده از قدرت نوآوری و  ــت دادن و اس • اهمی
خالقیت کارکنان و پژوهش های کاربردی آنان؛

• ایجاد نگرش مثبت به کار در کارکنان؛
ــد و ارتقاء  ــب مهارت های جدی • کمک به کس

تخصص کارکنان از طریق آموزش؛
ــته جمعی  • ایجاد زمینه های کار گروهی و دس

در کارکنان؛
ــمانی و تغذیه ی مناسب  ــالمت جس • حفظ س

کارکنان؛
ــب در کارکنان از طریق  • ایجاد انگیزه ی مناس
ــض اختیار، ایجاد  ــای مادی، تفوی اعطای پاداش ه

محیط دوستانه و روابط غیررسمی بین کارکنان؛
• باالبردن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی 

کار؛
• سپردن کار به کاردان وگماردن افراد مناسب 

در مشاغل؛
ــالم  ــرایط خوب کاری و تفریحات س • ایجاد ش

برای کارکنان؛
• بهبود روش های انجام کار؛

ــارکت دادن کارکنان در برنامه های ارتقاء  • مش
ــره وری، گروه های  ــد کمیته های به ــره وری مانن به

کنترل کیفی و طرح پیشنهادات.

2.8. بهبود در به کارگیری دستاوردهای 
تکنولوژیک

• استفاده از ماشین آالت و تجهیزات بهتر و مدرن؛
ــرفت های فنی و  ــوالت و پیش ــه تح ــه ب • توج

دگرگونی های تکنولوژیک؛
ــعه و اهمیت دادن  • ایجاد واحد تحقیق و توس

به جایگاه آن؛
• تغییر در کیفیت مواد اولیه و بهبود آن؛

ــاخت و تولید  • تغییر و دگرگونی در فرآیند س
و عملکرد سامانه و بهبود شیوه ها و فنون مهندسی 

صنایع؛
• توجه به مسایلي ارگونومیکي و مسایل ایمني 

کارکنان.

9. اهمیت و جایگاه بهره وری
توسعه از دو طریق امکان پذیر است: یکی توسعه از 
ــد که نیاز به تزریق  طریق ایجاد ظرفیت های جدی
پول و سرمایه گذاری های زیاد دارد و دیگری توسعه 
از طریق بهبود بهره وری وضع موجود که با کاهش 
هزینه ها، بهبود فرآیندها، کاهش اتالف ها و... میسر 

می شود.
ــرای ارتقاء  ــرورت ب ــتر یک ض ــره وری بیش به
ــد. همچنین  ــک ملت می باش ــتاندارد زندگی ی اس
ــتر موجب رشد اقتصادی و توسعه ی  بهره وری بیش
ــاغالن به  ــود. با بهبود بهره وری، ش اجتماعی می ش
ــرایط کاری مناسب تر، دست  ــتمزد بیشتر و ش دس
ــغلی  ــد یافت و در عین حال فرصت های ش خواهن
ــتری تولید خواهد شد. بهره وری باالتر از همه،  بیش
ــده و از سوی دیگر سود  موجب کاهش قیمت ها ش

را افزایش می دهد.

بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش آن
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بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش آن

امروزه بهره وری در اقتصاد کلیه ی کشورها، چه 
ــعه یافته و چه در حال توسعه به  ــورهای توس کش
ــت و آثار آن در رشد  ــده اس اولویتی ملی تبدیل ش
ــتاندارد  ــطح باالی اس ــتیابی به س اقتصادی و دس
ــدی که فقط  ــت. رش ــیده اس زندگی به اثبات رس
ــایر  ــت و س ــرمایه اس نقطه ی اتکای آن منابع و س
مهارت های جامعه را منعکس نمی کند، قابل اعتماد 
ــت. از منظر بین المللی چنان چه گفته می شود  نیس
به طور متوسط 12 کشور در حال توسعه ی آسیایی 
ــد خود را از طریق افزایش نهاده ها و  51 درصد رش
ــره وری محقق می کنند. در دو  ــه را از طریق به بقی
ــورهای  دهه ی 80 و90 میالدی اقتصاد تمامی کش
ــز ایران،  ــیایی )به ج ــازمان بهره وری آس ــو س عض
فیلیپین و اندونزی( دارای رشد مثبت بهره وری کل 
عوامل تولید بوده اند. در طی همین دوره کشور هند 
ــد حدود 2درصد بیشترین بهره وری  با متوسط رش
ــت. بعد از هند، ژاپن و مالزی  کل را تجربه کرده اس

شاهد بیشترین رشد مثبت بهره وری بوده اند.
ــد  ــود که علت کاهش نرخ های رش گفته می ش
ــی و یا درحد پایین در  ــره وری عوامل تولید منف به
ایران، اندونزی و فیلیپین به لحاظ تغییرات سیاسی 

مهم بوده است.
ــود، آمارها، حکایت از  چنان چه مالحظه می ش
ــورهایی که به اهمیت بهره وری پی  آن دارد که کش
ــد بخش قابل  ــاًل درک کرده ان ــد و آن را کام برده ان
ــد اقتصادی شان را از طریق بهره وری  توجهی از رش

به دست آورده اند. 
ــد و منافع عمومی بهره وری را  به طور کلی فوای

می توان در موارد زیر خالصه کرد:

1.9. فواید و منافع بهره وری در سطح ملی
ــت و مطلوبیت( کاالها و  ــش کیفیت )مرغوبی افزای

خدمات؛
• ثبات قیمت ها و حتی کاهش آن؛

• رضایت عمومی جامعه؛
• رونق اقتصادی؛

• افزایش درآمد و سود؛
• افزایش سطح رفاه عمومی جامعه؛

• ایجاد اشتغال؛

• اثبات اقتصاد در بازار جهانی؛
• توسعه ی صنعتی.

2.9. فواید و منافع بهره وری در سطح 
سازمانی 

ــازمان )از طریق  ــود و درآمد س ــش س • افزای
کاهش هزینه ها و افزایش تقاضا(؛

• رضایت شغلی کارکنان؛
• ارتقاء شغلی کارکنان؛

• ایجاد محیط کاری جذاب؛
• افزایش حقوق و دستمزد؛

• افزایش کیفیت زندگی کاری و رفاه کارکنان؛
ــرعت  ــش انگیزه ی کاری و در نهایت س • افزای

عمل و دقت کارکنان؛
• انجام درست کارها و انجام کارهای درست که 
تبعات آن افزایش قابلیت های رقابت پذیری و ارتقاء 

جایگاه سازمان است.

10. وضعیت بهره وری در ایران
ــوی  ــده از س ــای موجود )ارایه ش ــاس آماره براس
ــازمان ملی بهره وری  سازمان بهره وری آسیایی، س
ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی( 
ــای  ــن بهره وری ه ــی از پایین تری ــران دارای یک ای

اقتصادی در قاره ی آسیاست.
ــهم و  ــره وری در برنامه ی چهارم س ــه به اگرچ
ــتین بار در  ــدا کرد و برای نخس ــگاه مهمی پی جای
ــعه ی ملی از سهم باالی بهره وری  برنامه ریزی توس
ــخن به میان آمد، اما در این  ــد اقتصادی س در رش
ــته ایم. سؤال این است که چه  زمینه توفیقی نداش
ــهم باالی  ــور از س عواملی موجب عقب ماندن کش
ــت و چه باید  ــره وری در تولید ناخالص ملی اس به

کرد؟
ــت اندرکاران  ــاس دیدگاه ها و نظرات دس براس
ــی( عوامل و دالیل  ــؤولین اجرای )متخصصان و مس
ــعه ی بهره وری  ــع توس ــه با موان ــی در رابط فراوان
ــاره  ــران وجود دارند که به برخی از آن ها اش در ای

می شود.

1.10. اتکا به اقتصاد تک محصولی نفت
ــاد تک محصولی نفت، به عنوان عامل  اتکا به اقتص
ــی که نیاز ایران برای  اصلی عدم بهره وری )تا زمان
اداره ی کشور و امورات جاری به سمت فروش نفت 
ــوق یابد، میزان بهره وری در کشور، هر روز کم و  س

کمتر خواهد شد(.

2.10. ناکارآمدی مدیریت
 شاخص40سال بهره وری در ایران مؤید این مطلب 
ــور مثبت  ــعه ی کش بوده که نقش مدیریت در توس
ــرمایه در  ــبب ناکارآمدی و هدر رفتن س نبوده و س

ایرا ن شده است.

3.10. عدم توجه به خالقیت، ابتکار و 
نوآوری: 

خالقیت، ابتکار و نوآوری از نقاط مغفوله ای بوده که 
دولت ها به آن توجه جدی نداشته اند.

4.10. تصور بهره وری جدا از برنامه های 
کالن: 

ــوان  ــه عن ــره وری را ب ــور، به ــت کالن کش مدیری
موضوعی جدا از حیطه ی برنامه های کالن می بیند. 
ــی که بهره وری عماًل در دل همین برنامه ها،  درحال

نهفته است.

5.10. فقدان اقتصاد رقابتی
ــره وری را در دل خود  ــاء به ــی، ارتق ــاد رقابت اقتص
نهفته دارد. بهره وری در جایی معنا دارد که رقابت 
ــی که رقابت  ــد. در چارچوب های ــته باش معنا داش
ــامان خود را  ــره وری نمی تواند س ــت، به بی معناس

بگیرد.

6.10. فقدان تقاضا برای بهره وری
ــت. اگر تقاضا برای  ــره وری یک عرضه و تقاضاس به
ــد، از عرضه ی آن  ــته باش ــود نداش ــره وری وج به
ــد. همان طور که در دو  ــودی حاصل نخواهد ش س
دهه ی گذشته از عرضه ی بهره وری، بهره ی مؤثری 
ــته  ــمگیری نداش ــد آن جهش چش نبرده ایم و رش
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ــور تقریباً تعطیل  ــت. حوزه ی بهره وری در کش اس
ــرکت های مشاوره ای بهره وری  است و بنگاه ها و ش
ــوند؛ آن هم به  ــس از دیگری تعطیل می ش یکی پ
ــاء بهره وری در  ــه تقاضایی برای ارتق ــن دلیل ک ای

مجموعه ها، وجود ندارد.

7.10. عدم توجه به اقتضائات بهره وری
ــتمزدها  ــاق می افتد که دس ــره وری، زمانی اتف به
ــه منافع  ــا زمانی ک ــند. ت ــی از بهره وری باش تابع
ــت و جامعه  ــر و دول ــد و مدی کارگر،کارفرما،کارمن

همسو نباشد، بهره وری حاصل نمی شود.

8.10. جدی نگرفتن بهره وری
ــرای توجه به بهره وری  مدیران از انگیزه ی کافی ب
ــی از  ــت کالن ــچ مدیری ــتند و هی ــوردار نیس برخ
ــی در خصوص امر  حوزه های زیربخش خود گزارش
ــه عبارت دیگر  ــره وری، طلب نمی کند. ب جدی به

بهره وری در عمل و اجرا جدی گرفته نمی شود.
ــیار دیگر، مانند  عالوه بر موارد فوق، موارد بس
ــره وری در جامعه، ضعف  ــگ کار و به ضعف فرهن
ــازمانی، کمی آموزش های الزم، ساده تر  پذیرش س
ــکل با استفاده  بودن اتکا به هزینه کردن و رفع مش
از منابع عمومی واعتبارات ملی و .... .را در رابطه با 
موانع توسعه ی بهره وری در کشور می توان نام برد.  

11. جمع بندی و نتیجه گیری 
ــدی رقابت،  ــروزی مزیت کلی ــی ام ــازار رقابت در ب
ــرکت ها با تغییرات مداوم  توانایی نوآوری است. ش
ــا، فناوری ها، مقررات  ــامل بازارها، رقب محیطی ش
ــد. این تغییرات بر  ــای اجتماعی مواجهن و ارزش ه
موقعیت رقابتی مؤثرند و نوآوری مهم ترین فعالیتی 
ــرکت را حفظ   ــت که می تواند موقعیت بازار ش اس

کند و توسعه دهد.
همچنین نوآوری یکی از مهم ترین عوامل مؤثر 
ــت و تأثیر آن نسبت به سایر عوامل  بر بهره وری اس
ــرکت ها  ــت. امروزه، اگر ش ــوس تر اس محس
ــوآوری در ارایه ی  ــام ن ــد با انج نتوانن
ــات، خود  را  ــوالت و خدم محص
با تغییرات و تحوالت محیطی 
ــی  حت و  ــد  دهن ــق  تطبی
تغییرات را پیش بینی کنند، 

با شکست مواجه خواهند شد. به همین دلیل است 
که میزان تأثیر نوآوری بر روی بهره وری بسیار زیاد 
ــت. به عبارت دیگر، تولید محصوالتی که دیگر  اس
ــا کارایی باالیی انجام  ــت، حتی اگر ب نیاز بازار نیس

شود، بهره وری شرکت را افزایش نخواهد داد.
ــد حاکم بر  ــنتی و رون ــای س ــروزه، روش ه ام
ــورهای در حال توسعه، با توجه به رشد سریع  کش
ــه تنها امکان  ــای جدید، ن ــی فناوری ه و پیچیدگ
ــعه یافته را کمتر  ــورهای توس کاهش فاصله با کش
ــبب افزایش فاصله نیز شده  ــت، بلکه س نکرده اس
است. سازمان ها ناچارند برای رقابت در این عرصه 
ــی از فناوری و تکنیک های  همگام با تجارت جهان
ــارت کنوني،  ــط تج ــد. در محی ــد بهره گیرن جدی
ــته، تنها چیزي که  ــش از هر دوره و زمان گذش  بی
ــان پدیده ی تغییر  ــت، هم ثابت و پایدار مانده اس
ــازمان هاي موفق مي توانند به شیوه اي  مي باشد. س
ــازگار نمایند.  اثربخش خود را با پدیده ی تغییر س
ــامانه هاي اداري،  ــازمان ها  به صورت دایم س این س
ــود را با  ــوالت و فرهنگ هاي خ ــا، محص راهبرده
ــق مي دهند تا بتوانند از  ــرایط در حال تغییر وف ش
دست ضربه هاي سهمگین نیروهاي ناشناخته جان 
ــاي بنیان کن  ــد و در برابر نیروه ــالم به در برن س

رقابت،  تاب بیاورند.
ــرمایه گذاری های  ــه س ــه ب ــن با توج همچنی
سنگینی که برای دستیابی به نوآوری های بزرگ و 
گسترده و یا تولید محصول کاماًل جدید الزم است 
ــن نوآوری ها در  ــیار اندک ای ــل تأثیر  بس و در عم
ــور امری بدیهی است، مسلماً پرداختن  اقتصاد کش
ــه این گونه نوآوری ها به دلیل مخاطره ی باال و در  ب
ــب، درست به  ــتیابی به بازار مناس صورت عدم دس
ــد و حتی امکان سرمایه گذاری مجدد  نظر نمی رس
ــا توجه به پایین  ــرد. بنابراین ب ــن خواهد ب را از بی
ــب ترین شیوه  ــاخص های بهره وری، مناس بودن ش
ــیدن  ــور ما در مرحله ی اول بهبود بخش برای کش
ــای موجود  ــع و ظرفیت ه ــرداری از مناب به بهره ب
ــف و در  ــودن نقاط ضع ــرف نم ــازمان ها و برط س
مرحله ی بعد، برداشتن گام های کوچک اما مستمر 
ــازمان در جهت  ــی ابعاد س و در تمام
ــایی ها و نقاط  برطرف نمودن نارس
ــن صورت  ــد؛ در ای ــف می باش ضع
است که شرایط برای پرداختن به 

نوآوری فراهم خواهد شد.
ــه به نکات بیان  بنابراین باتوج
ــن مطالب را  ــده فوق می توان ای ش
به صورت مراحل طبقه بندی شده به 

شکل زیر پیشنهاد نمود:
بهبود: بهبود بهره برداری از منابع 
و  ــازمان ها  ــود س ــای موج و ظرفیت ه
ــیار  برطرف نمودن نقاط ضعف امری بس

مهم است.
توجه و تمرکز فراگیر به امر نوآوری: 

ــتمر و  ــه و تمرکز فراگیر به امر نوآوری اما مس توج
ــازمان در سایه ی برطرف نمودن  در تمامی ابعاد س
ــرایط  ــایی ها و نقاط ضعف و فراهم نمودن ش نارس
پرداختن به نوآوری ها یا اختراع فراهم خواهد شد.

تحقق نوآوری بهره ور در سازمان ها: کاهش 
هزینه ها و ریسک های انتقال فناوری و بسترسازی 
برای پرورش انسان های خالق و کارآفرین ضروری 

است.
هماهنگـی بـا راهبردهـای کالن صنایع: 
هماهنگی با راهبردهای کالن صنایع در هر صنعت 
ــه توانمندی ها و مزایای  ــوده و با توجه ب متفاوت ب
ــبی آن صنعت قابل تغییر خواهد بود.  رقابتی یا نس
ــب با نگاه کل  در این ارتباط اتخاذ مدل های مناس
نگر و همسو با نوآوری های ملی و راهبردهای کالن 

ضروری به نظر می رسد.
ــعه ی بهره وری، طیف  عوامل بازدارنده در توس
وسیعی از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را 
ــی از آن ها که عوامل اصلی  در بر می گیرد که برخ
و اساسی هم هستند، همچون اتکای اقتصاد کشور 
ــادگی و یا  به نفت و گاز و اقتصاد رقابتی به این س
ــدت، امکان رهایی از آن ها وجود ندارد.  در کوتاه م
ــیم  ــن باید در پی برطرف کردن موانعی باش بنابرای
که راه توسعه ی بهره وری را سرکرده اند. برای مثال 
ــازی از طریق آموزش و تبلیغ و پذیرش  فرهنگ س
ــگیری مدیریت کالن در خصوص  سازمانی؛ گزارش
ــای خود؛ ایجاد زمینه های  بهره وری از زیر بخش ه
ــره وری؛  ــه ی به ــد بر محور اندیش ــول در تولی تح
ــار زیانباری  ــت های ناموفق که آث ــری سیاس بازنگ
ــرمایه گذاری و افزایش  ــای س ــش انگیزه ه در کاه
هزینه های مبادالتی داشته اند؛ جا انداختن سیاست 
ارتقای بهره وری به عنوان یک راهبرد ملی و کلیدی 
ــعه(؛ بودجه ریزی  ــژه در طرح های ملی توس )به وی
ــتلزم نظام های نظارتی، بازرسی و  عملیاتی )که مس
ــباتی روی نتایج هزینه کردن منابع  ارزیابی محاس
ــد )کاهش ضایعات،کم  ــت(؛ اصالح فرآیند تولی اس
ــه، تولید محصول  ــرف مواد اولی ــردن میزان مص ک
مطابق با خواست مشتری، توجه تولیدکنندکان به 
قیمت های رقابتی در بازارهای بین المللی، گسترش 
ــاختار بنگاه های  ــاوری، اصالح س ــاء فن ــازار، ارتق ب
تولیدی(؛ تغییر در نظام حقوق و دستمزد از جمله 
ــعی و تالش واقعی  ــاس س دریافت و پرداخت براس
ــران خدمات،  ــواع پاداش ها، نظام جب ــان، ان کارکن
طبقه بندی مشاغل و...که بهتر است بر اساس کار و 
ــوند؛ داشتن نگرش مثبت  تالش واقعی پرداخت ش
ــول گرایی و راضی نبودن  به خالقیت، نوآوری، تح
از وضعیت موجود، همه و همه مواردی هستند که 
ــره وری در کوتاه مدت و  ــعه ی به می توانند به توس

میان مدت کمک کنند.
ــد،  ــا در این مقاله گفته ش ــور که باره همانط
ــود.  ــه یک فرهنگ ملی تبدیل ش ــره وری باید ب به
ــایی و رفع موانع افزایش بهره وری از اهمیت  شناس

بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش آن
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منابع ومأخذ:
]1[. آرشیو نشریه بهره وری)مرکز ملی بهره وری ایران(.

]2[. مجموعه مقاالت کنگره های بهره وری )مرکز ملی بهره وری ایران(.
]3[. شیوه های علمی ارتقاء نیروی انسانی)موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی(.

ــعه، محمدنقی مهدوی، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه  ــنجش توس ــاخص س ]4[. بهره وری ش
صنایع و معادن.

]5[. انقالب کیفیت و بهره وری، جیمز ووماک، ترجمه کاظم موتابیان، نشرآموز
[6]. Berman, Evan .performance and productivity in public and Nonprofit Organir-
zations.publisher:ME.sharp.2Edition.2006.

ــت و همانطور که اشاره شد  ــزایی برخوردار اس بس
ــور ما، به  مهم ترین موانع افزایش بهره وری در کش

شرح زیر می باشند:
• اقتصاد مبتنی بر نفت؛

• فقدان فضای رقابتی و وجود انحصارات؛
ــی  ــوق های اساس • فقدان تقاضای مؤثر و مش

برای بهره وری؛
• فقدان قواعد حقوقی و الزامات قانونی سازگار 

با مفاهیم بهره وری؛
ــتگاه های  ــام ارزیابی عملکرد دس • فقدا ن نظ
اجرایی بر مبنای عملکرد شاخص های بهره وری در 

بخش ها و زیر بخش ها؛
ــبت به مفاهیم و جایگاه  • ناآگاهی عمومی نس
ــره وری، میزان اهمیت آن و نقش و وظایف افراد  به

در این راستا؛
• وجود نگرش های فرهنگی ناسازگار با مفهوم 
ــاور ملی به نتایج و  ــتن اعتقاد و ب بهره وری و نداش

فواید بهبود بهره وری؛
ــت وجود  ــودن ارزش کار به جه ــگ ب • کمرن

درآمدهای کم زحمت یا بدون زحمت؛
ــطح  • ضعف و ناکارآمدی مدیریت ها هم در س
ــی و بی توجهی  ــطح غیر دولت ــی و هم در س دولت

مدیران به اهمیت بهره وری؛
ــره وری و  ــوع به ــا موض ــی ب ــورد مقطع • برخ

ناپیوستگی روند بهره وری؛
ــا در تولید  ــازمان ها و بنگاه ه ــدی س • ناکارآم
ــا، نبود  ــی آن ه ــی و اثربخش ــف کارآی ارزش و ضع

ارتباط بین دستمزدها و بهره وری؛
• ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره وری، از 

جمله ترس از بیکاری؛
• مقاومت افراد در مقابل تغییرات و عدم تمایل 

به ترک برخی عادات؛ 
• وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت های 
ــودن انگیزه ی نیروی  ــی و خصوصی و پایین ب دولت

کار در کار بیشتر و مفیدتر؛
• بی توجهی به فکرهای خالق و مبتکر؛

ــی و  ــعه ی نظام آموزش • نبود ارتباط بین توس
نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت 

نیروی کار؛
ــودگی بسیاری از تجهیزات، ماشین آالت  • فرس

و امکانات سرمایه ای؛
• پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله ی 

زیاد با سطح جهانی.
ــاره شد، هم تک  همه ی عواملی که به آن ها اش
ــورت یکپارچه در کاهش بهره وری  تک و هم به ص
در سطح ملی و در سطح سازمانی مؤثرند. اما آن چه 
ــت نبود  که بیش از همه موجب دغدغه ی خاطر اس
ــت که در  ــص بهره وری در تک تک افراد اس خصای
ــت. اگر  ــی و اجتماعی اس ــک عامل فرهنگ واقع ی
ــتی از بهره وری  ــناخت درس هر فرد به آگاهی و ش
برسد، بسیاری از موانع بهره وری که سعی می شود 
ــتی برطرف  ــا تدابیر مدیریتی و راهکارهای سیاس ب
ــد. در نتیجه ما باید بیشتر  گردد، برطرف خواهد ش
وقت و انرژی خود را صرف ایجاد فرهنگ بهره وری 
در جامعه نماییم و آگاهی افراد را نسبت به اهمیت 
ــاال ببریم و کمک کنیم تا  ــای بهره وری ب و ارزش ه
افراد به درک و شناخت درستی از بهره وری برسند.

ــره وری مؤثرتر از هر عامل  نقش فرهنگ در به
ــت. فرهنگ می تواند با جنبه های  قابل تصوری اس
ــده و با  ــی و تحرک ش ــل پویای ــت خود، عام مثب
ــته باشد.  جنبه های منفی خود، نقش بازدارنده داش
ــنت های  مادام که بر فرهنگ یک ملت، باورها و س
ــد و اعتقاد به  ــا امی ــش و مغایر ب ــد کار و کوش ض
ــتی غلبه  ــره وری و بهزیس ــر در به نقش قاطع بش
ــد در طریق بهره وری توفیقی نخواهد  ــته باش داش

ــت؛ حتی اگر منابع انسانی و مادی و موقعیت  داش
جغرافیایی مناسبی داشته باشد.

ــیاری از افراد جامعه، به ویژه کارکنان،  برای بس
اصطالح بهره وری مفهومی منفی در بردارد و اغلب 
ــداد کارکنان را در  ــای افزایش کار وکاهش تع معن
ــراد به اهمیت  ــا می کند و عموماً اف ــن آن ها الق ذه
ارتباط میان بهره وری و سالمت و سعادت جامعه ی 
ــف آگاهی افراد  ــه لحاظ ضع ــتند. ب خود آگاه نیس
ــت های  ــم بهره وری، گاهی برداش ــه از مفاهی جامع
ــود؛ به  ــود آن می ش ــره وری و بهب ــتی از  به نادرس
ــخت کار کردن  ــده ای بهره وری را س ــوری که ع ط
ــیارانه و آگاهانه  می دانند. بهره وری، در واقع، هوش

کارکردن است، نه سخت تر کار کردن.
ــه باید گفت که ایجاد دیدگاه و نگرش  در خاتم
ــه ای نیازمند  ــر مجموع ــره وری در ه ــت به به مثب
ــطح آن  ــازی و ایجاد زیربناهای الزم در س بسترس
ــد. براساس اجرای برنامه های ویژه  مجموعه می باش
ــه تغییر  ــدون پرداختن ب ــود بهره وری ب برای بهب
ــازی نمی تواند  ــا و فرهنگ س ــا، نگرش ه دیدگاه ه
ضامن بهبود مستمر در بهره وری باشد. پرداختن به 
بهره وری و بهبود آن باید در تفکر و ذهنیت کلیه ی 
ــه عنوان یک فرهنگ  ــود و ب افراد جامعه، ایجاد ش

مورد قبول جامعه قرار گیرد.
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ساده سازی سلسه مراتب اتوماسیون صنعتی

ــله مراتب اتوماسیون،  واژه هاي کلیدي: سلس
ISA- 98 ،اینترنت چیزها

مهندس سعید میرزایی تیار

ــله مراتب اتوماسیون صنعتی  مدل 5 الیه ای سلس
که براساس مدل PRM ایجاد شده است مبتنی بر 
ــت و دارای محدودیت هایی  یک فناوری قدیمی اس
ــباتی و پهنای باند  ــای محاس ــت که از هزینه ه اس
ــبکه ناشی می شود. با پیشرفت فناوری اطالعات  ش
ــاده تر و مؤثرتر  ــوی یک معماری س این مدل به س

برای سامانه های اتوماسیون در حال تغییر است.
ــد  ــا می توانن ــد کنترل کننده ه ــدل جدی در م
ــا و روش های  ــتفاده از پروتکل ه ــات را با اس اطالع
ــب به صورت مستقیم به تمام سطوح منتقل  مناس

کنند
ری

آو
رد

ــ
گ
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ــت که بر مبنای یک  ــیون سال هاس صنعت اتوماس
ــله مراتبی 5 الیه متمرکز شده است.  معماری سلس
اما فناوری جدید در حال ایجاد این امکان  است که  
ــده، کارایی )کیفیت  ــی از این الیه ها حذف ش برخ
ــای نگهداری و  ــش یافته و هزینه ه عملکرد( افزای
ــز کاهش یابد. یک مدل معماری  تعمیر نرم افزار نی
ــت عملیات های  ــف مدیری ــرای تعری ــه عموماً ب ک
ــدل 5 الیه ی  ــد م ــتفاده می ش ــی1 از آن اس صنعت
ــه بعدها مبنای اصلی  ــود ک PRM(2 Purdue( ب
ــتاندارد ISA-95 را تشکیل داد. بطور کلی این  اس

مدل به صورت زیر توصیف می شود:
سطح 5 : سامانه های کسب و کار 

)MESو ERP-MRP( سطح 4: سطح  پلنت
سطح 3: سطح واحد عملیاتی

سطح 2: سطح اتوماسیون ماشین آالت/فرآیند 
سطح 1: سطح کنترل کننده

سطح 0: سطح حسگر/محرک
ــامانه های اتوماسیون موجود این  بطور کلی س
معماری را از طریق اجرای  نرم افزار روی رایانه های 
ــس  ــطوح 2، 3، 4 و 5 منعک ــام در س ــور ع منظ
ــاً دارای پایگاه  ــطوح 2، 3 و 4 عموم ــد. س می کنن
داده و واسط های ارتباطی هستند که اطالعات بین 
ــنکرون می کنند و عالوه  ــطح را بافر و س هر دو س
ــری را به هم پیوند  ــطه ای کارب بر آن HMI و واس
ــن نوع از پیکربندی که مبنای آن یک  می دهند. ای
ــت دارای محدودیت هایی است  فناوری قدیمی اس
ــبکه  ــباتی و پهنای باند ش که از هزینه های محاس
ناشی  می شوند. مدل رایانش چند سطحی پیچیده 
ــت و هزینه ی زیادی دارد و سرمایه ی مورد نیاز  اس
برای کنترل پیکربندی و چرخه ی عمر آن باالست.

اما خوشبختانه این مدل به سوی یک معماری 
ــیون در  ــامانه ی اتوماس ــاده تر و مؤثرتر برای س س
ــدل جدید کنترل کننده ها  ــت. در م حال تغییر اس
ــتفاده از پروتکل ها و  ــات را با اس ــد اطالع می توانن
ــه تمام  ــتقیم ب ــب به صورت مس ــای مناس روش ه

سطوح منتقل نمایند.
ــرعت  ارتباطات اترنت به فناوری فراگیر  و پرس
ــیون و  ــط پروتکل های اتوماس ــتفاده توس مورد اس
ــامانه های کسب و کار  تبدیل شده است. کنترل  س
ــت متعدد را  ــیاری پورت های اترن ــای بس کننده ه
ــتقیم با شبکه های تجاری برای برقراری تعامل مس

ــای صنعتی  ــی مجموعه ه ــی که در تمام و صنعت
ــروزه امکاناتی  ــتیبانی می کنند. ام وجود دارند پش
ــا، پایش کننده های  ــر تاریخ نگارها، تحلیلگره نظی
ــر و دیگر عملکردها در  بی درنگ، نگهداری و تعمی
ــده اند. این امر استفاده  کنترل کننده ها قرار داده ش
ــاده کرده و هزینه های سطح 2  از این امکانات را س
ــکالت عملکردی و نگهداری و  و 3، پیچیدگی، مش
تعمیرات مداوم نرم افزار را عماًل حذف نموده است.

1. Manufacturing Operations Management
2. Purdue Reference Model

ــای قدرتمندتر و ارتباطات قوی تر،  کنترل کننده ه
ــدون نیاز به  ــرل کننده ها را ب ــی بین کنت هماهنگ
ــک مثال خوب  ــم می کنند. ی ــه ی مجزا فراه رایان
ــته ای3  ــتند که عملکرد دس کنترل کننده هایی هس
ISA88 را به طور کامل در بر می گیرند؛ به عبارت 
ــته ای را بسادگی دریافت کرده و  دیگر فرامین دس
ــخ ها را  اجرا می کنند. بنابراین ظرفیت تولید و پاس

بهبود می دهند.

اینترنت  چیزها4
ــگرها و  ــل وجود حس ــا« به دلی ــت چیزه »اینترن
ــی جایگذاری  ــیای فیزیک ــی که در اش محرک های
ــیم و بی سیم  ــبکه های باس ــده اند، و از طریق ش ش
 )IP( ــوند و از پروتکل اینترنت به هم متصل می ش
بهره می گیرند در حال تبدیل شدن به یک واقعیت 
ــت. کنترل کننده های صنعتی ادامه ی این روند  اس
ــات پاالیش داده ها، تاریخ  ــا فراهم نمودن امکان را ب
ــرفته  ــی، تحلیل گرها و کنترل پیش نگارهای محل
ــد. ــال می کنن ــی دنب ــع انتهای ــزات مرج در تجهی

ــطوح  ــرفته که با تمامی س کنترل کننده های پیش
ــامانه ها ارتباط دارند از IP plumbing که در  س
مجتمع های تولیدی فراگیر است استفاده می کنند 
 ،FTP ــال ایمیل، فایل های ــامل قابلیت ارس که ش
ــات باز با  ــد. ارتباط ــات صفحات وب می باش خدم
 OPCو  XML,SOAP,SNMP از  ــتفاده  اس

UA پشتیبانی می شود.

نسل جدید
در طی 10 سال گذشته ابداعات فناورانه و تغییرات 
ــمگیری در وسیله های سطوح 0 و 1 آغاز شده  چش
ــه های CPU جدید و  ــت. این وسیله ها از تراش اس
ــیون  ــد تا  معماری اتوماس ــد بهره می گیرن قدرتمن
ــی های تلفن  ــد. تولید انبوه گوش ــاده تر نماین را س
ــریع ویژگی های اصلی  ــد س همراه و تبلت ها به رش
ــه و ارتباطات متمرکز  ــا نظیر توان، حافظ CPUه
ــورت یکپارچه  ــه ی اصلی و به ص ــه بر روی تراش ک
ــده اند با کم ترین هزینه منجر شده است.  تعبیه ش
ــارد CPU در  ــش از 10 میلی ــال 2008 بی در س
ــدود 98% آن ها  ــه ح ــت ک ــده اس جهان تولید ش
ــت. در سال  ــده اس روی تجهیزات مختلف نصب ش
ــی تلفن همراه در 2010 تعداد 1/39 میلیارد گوش

بازارهای جهانی فروخته شده است. این روند تغییر 
ــتین گوشی  ــال 1983 با به بازار آمدن نخس در س
ــتی تلفن همراه شروع شد. در این سال گوشی  دس
ــدل Dyana TAC 8000x که  Motorola م
ــاد 13*1,75*3,5 اینچی با وزن 1/75  دارای ابع
پوند با ظرفیت باتری 30 دقیقه مکالمه و 8 ساعت 
ــی 3995 دالر  ــاده به کار، به قیمت خرده فروش آم
ــال 2012 معادل 9,281.84( فروخته  )به دالر س

شد.
3. Batch
4. Internet of things

ــمند این قیمت ها  ــی های هوش اما امروزه گوش
ــور قابل مالحظه ای  ــته اند و توان آن ها بط را شکس

افزایش یافته است. 
ــی و  ــای صنعت ــد کنترل کننده ه ــل جدی نس
ــن  ــده 5 از ای ــذاری ش ــی جایگ ــزات انتهای تجهی
ــه امکاناتی نظیر وب  ــده و ب توانمندی بهره مند ش
ــتریان و  ــده، ایمیل مش ــرورهای جایگذاری ش س
خدمات مبتنی بر وب مجهز شده اند. این قابلیت ها 
ــطوح 0 و 1 اتوماسیون صنعتی را قادر  تجهیزات س
ــتقیم با سطوح 4 و 5  ــازد که به صورت مس می س
ــاهده ی  ــامانه ها ارتباط برقرار کنند. امروزه مش س
ــته ای در کنترل کننده ها تبدیل  CPU های 2 هس
ــرکت های زیادی  ــت و ش ــده اس به امری عادی ش
کنترل کننده های خود را با پردازنده های 4 هسته ای 
ــرای مثال پردازنده های  به بازار معرفی نموده اند. ب
 Intel ــرکت ــته ای Atom از ش ــد چند هس جدی
ــتفاده قرار  ــای صنعتی مورد اس در کنترل کننده ه
ــن کنترل کننده های قدرتمند صنعتی  گرفته اند. ای
به موتورهای محاسباتی اتوماسیون تبدیل شده اند 
ــطحی متعارف  ــدل 5 س ــه م ــده اند ک ــث ش و باع
ــیون رو به ویرانی گذارد و در  ــامانه های اتوماس س
ــخ دهی این  ــن حال انعطاف پذیری و قدرت پاس عی

سامانه ها افزایش یاید.

حذف تجهیزات و نرم افزارهای میانی
ــل  ــطح باالتر در نس ــای س ــودن عملکرده وارد نم
ــد صنعتی آغازی  جدید کنترل کننده های قدرتمن
ــطح متوسط.  ــت برحذف نیاز به نرم افزارهای س اس
نرم افزارهای و رایانه های سطح متوسط برای انجام 
ــازی  ــی همچون بافرینگ، همزمان س مأموریت های
ــگرها و کنترل  ــش اطالعات حس ــه و پاالی و ترجم
کننده ها بکار می رفتند. اما برای انجام این امور نیاز 
به تعداد زیادی رایانه های سطح متوسط، پایگاه های 
ــت که هم گران  هستند و  داده و نرم افزارهایی اس
ــت.  ــخت اس ــیار س هم تعمیر و نگهداری آن ها بس
ــن روی آوردن به رایانه های قدرتمند  راهکار بینابی
ــازی نرم افزارهای سطح متوسط  بیشتر و مجازی س
ــرد را بهبود داده و  ــد. این کار عملک موجود می باش
ــزار و پیکربندی کنترل را  ــداری و تعمیر نرم اف نگه

متمرکز می نماید. 

کل نگر و تطبیق پذیر
امکانات و قابلیت های محاسباتی و ارتباطاتی سطح 
ــرایط  ــود در تجهیزات انتهایی جدید، ش ــاال موج ب
ــیون کل نگر و تطبیق پذیر را که خود  ایجاد اتوماس
ــود ایجاد کرده  ــش بهره وری می ش ــر به  افزای منج
ــت که همگام با  ــت. این یک تکامل منطقی اس اس
ــعه ی»اینترنت چیزها« در حال پیشروی است   توس
ــخگو منجر  ــت که به تولید بهینه و پاس و راهی اس

می شود.

5. Embedded

ساده سازی سلسه مراتب اتوماسیون صنعتی
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ــکادا  ــکادا، رایانش ابری، اس واژه هـاي کلیدي: اس
ابری، روش های ارایه ی خدمت

رایانش ابری برای اسکادا

مهندس رامین امیرمنتقمی

رایانش ابری امکان به اشتراک گذاردن مجموعه ای 
ــامل شبکه ها،  از منابع رایانه ای قابل پیکربندی ش
ــازی و خدمات را به  ــرورها، برنامه های ذخیره س س
ــبکه فراهم می کند.   ــان از طریق یک ش شکلی آس
ــرعت و با کم ترین نیاز به  این منابع می توانند به س
اقدامات مدیریتی یا فعل و انفعاالت ارایه دهنده ی 
ــر شوند. با وارد شدن به یک  خدمات تهیه و منتش
ــکادا  ــران و ارایه کنندگان اس ــری، کارب ــط اب محی
ــل توجهی کاهش  ــا را بطور قاب ــد هزینه ه می توانن
ــان و کارایی  ــن حال قابلیت اطمین دهند و در عی
ــوی دیگر از دست  ــکادا را افزایش دهند و از س اس
هزینه ها و مشکالت  مربوط به الیه ی سخت افزاری  

زیرساخت IT اخالص شوند.
ــمتی از برنامه های کاربردی  انتقال تمام یا قس
ــکادا به ابر می تواند همگام با افزایش چشمگیر  اس
ــان و مقیاس پذیری، موجب کاهش  ــت اطمین قابلی

قابل توجه هزینه ها شود.

ان
رد
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رایانش ابری برای اسکادا

ــاهد ترویج رایانش ابری1  اگرچه مدتی است که ش
هستیم، اما بکارگیری این فناوری برای کاربردهای 
ــادی تازگی دارد.  ــکاداSCADA( 2(  تا حد زی اس
رایانش ابری امکان به اشتراک گذاردن مجموعه ای 
ــبکه ها،  ــامل ش از منابع رایانه ای قابل پیکربندی ش
ــازی و خدمات را به  ــرورها، برنامه های ذخیره س س
ــبکه فراهم می کند.   ــان از طریق یک ش شکلی آس
ــرعت و با کم ترین نیاز به  این منابع می توانند به س
اقدامات مدیریتی یا فعل و انفعاالت ارایه دهنده ی 
ــدن به  ــوند. با وارد ش ــر ش ــات تهیه و منتش خدم
ــکادا  یک محیط ابری، کاربران و ارایه کنندگان اس
می توانند هزینه ها را بطور قابل توجهی کاهش دهند 
ــکادا را  و در عین حال قابلیت اطمینان و کارایی اس
ــوی دیگر از دست هزینه ها و  افزایش دهند و از س
مشکالت مربوط به الیه ی سخت افزاری  زیرساخت 
IT ا خالص شوند. اسکادای ابری برای کاربران این 
ــازد که از طریق دستگاه هایی  امکان را فراهم می س
ــمند، تبلت ها و همچنین پیام  مانند تلفن های هوش
ــی  ــت الکترونیک  به داده ها دسترس ــاه و پس کوت
ــرکت های  ــیاری از ش ــند. امروزه بس ــته باش داش
نرم افزاری خدمت خدمات و نرم افزارهای اسکادا را 
برای شرکت هایی تولید می کنند که می خواهند از 
ــود، ابر یا ترکیبی  ــاختIT  خ آن ها بر روی زیرس
ــتفاده کنند. همچنین شرکت های  از هر این دو اس
ــنهادات  ــاوره ها و پیش ــکادا مش ارایه دهنده ی اس
ــه می کنند تا از این  ــتریان خود ارای الزم را به مش
طریق کاربران بتوانند بهترین انتخاب را با توجه به 

نیازمندی ها و توانایی هایی خود انجام دهند.
یک ابر می تواند عمومی و یا محرمانه )شخصی( 
ــط یک سازمان   ــاخت ابر عمومی توس باشد. زیرس
ــب خدمت به  ــود و خدمت در قال خریداری می ش
ــخصی  ــاخت ابر ش ــود. زیرس عموم فروخته می ش
ــتری مشخص  فعال می شود که  فقط برای یک مش
ممکن است توسط یک مشتری یا یک شخص ثالث 

مدیریت شود.

1. Cloud computing
2. Supervisory Control And Data Acquisition 

ــورت یک فرض  ــت بص ــن ممکن اس ای
ــخص وجود  ــا نا مش ــخص ی ــی مش منطق
داشته باشد. ابرهای مختلط شامل ابرهای 
ــتند که به صورت  شخصی و عمومی هس
ــتقل واحد باقی مانده اما  دو موجودیت مس
توسط فناوری های اختصاصی یا استاندارد شده 
به هم متصل می شوند تا قابلیت جا به جایی برنامه 

و داده میان آن ها فراهم شود.
رایانش ابری می تواند به دو روش از برنامه های 

اسکادا پشتیبانی کند: 
برنامه ی اسکادا به صورت محلی اجرا می شود و 
به صورت مستقیم به شبکه ی کنترل متصل است 
و اطالعاتی را که باید ذخیره یا منتشر شوند به ابر 

اسال می کند. 
برنامه ی اسکادا کاماًل بر روی ابر اجرا می شود و 

از راه دور به شبکه ی کنترل متصل می شود.
ــج  ــت، روش رای ــر روش نخس ــال حاض در ح
ــان داده شده است. توابع  ــت که در شکل 1 نش اس
ــبکه ی کنترل  ــکادا کاماًل از ش کنترلی برنامه ی اس
ــکادا به یک  ــد برنامه ی اس ــده اند. هر چن مجزا ش
ــی به  ــت در ابر که دیدگاه، گزارش و دسترس خدم
ــم می کند متصل  ــدگان راه دور را فراه مصرف کنن
است. این برنامه ها بطور عادی با استفاده از سازمان 

ابر عمومی اجرا می شود.
اجزایی که در شکل 2 نشان داده شده اند برای 
توزیع آن دسته از برنامه های اسکادا رایج است که 
ــترش اسکادا در  یک نمونه ی واحد و محلی از گس
ــط  ــد. کنترل کننده ها توس آن ها امکان پذیر نباش
ــکادا متصل  ــه برنامه ی اس ــای WAN ب لینک ه
ــر در حال اجرا  ــده اند که به صورت مداوم در اب ش
ــتند. این برنامه ها بطور عادی از معماری ابری  هس

شخصی یا چندگانه برای اجرا استفاده می کنند.

انتخاب های موجود برای نوع خدمت
ــط رایانش  ــتر متخصصان خدماتی  را که توس بیش

ابری ارایه شده است به 3 دسته تقسیم کرده اند:
• زیرساخت به عنوان یک خدمتIaaS( 3(؛
• پلتفورم به عنوان یک خدمتPaaS( 4(؛
. )SaaS( 5نرم افزار به عنوان یک خدمت •

یک IaaS مانند وب سایت آمازون یک مدل از 
خدمت گسترده و کامل است. IaaS مشتریان ارایه 
   ITدهندگان خدمت را قادر می سازد تا در سازمان
خود، نرم افزارهای اسکادا متداول و ارزان قیمت را 
ــرورها، شبکه ها، مکان های  به کار گیرند. IaaS س
ــازی داده و دیگر منابع اساسی رایانش را  ذخیره س

به صورت مجازی در دسترس قرار می دهد.
کاربران فقط برای ظرفیتی که استفاده می شود 
ــتری را  هزینه می پردازند و می توانند ظرفیت بیش
ــن دریافت کنند.  ــزوم به صورت آنالی در صورت ل
3. Infrastructure as a service
4. Platform as a service
5. Software as a service

ــی را مدیریت  ــر اصل ــازمان اب ــدگان س مصرف کنن
ــتم عامل،  ــا کنترل سیس ــرل نمی کنند ام ــا کنت ی
بخش های ذخیره سازی داده ها، برنامه های کاربردی 
و ابزارهای شبکه ای مورد نیاز مانند دیوارهای آتش  
ــافت ــد مایکروس ــد. PaaS مانن ــت دارن  را در دس

Azure یا برنامه های گوگل یک سری از نرم افزارها 
ــازمان  ــتند که در س و ابزارهای تولید محصول هس
ــعه دهنده ی محصول جا داده شده اند. توسعه  توس
دهنده از این ابزارها برای ایجاد برنامه های کاربردی 
ــتفاده می کند. کاربران سازمان ابری  در اینترنت اس
ــرل یا مدیریت نمی کنند اما روی برنامه های  را کنت
ــعه یافته و برنامه هایی با میزبانی وب  کاربردی توس
 PaaS .ــی کنترل دارند و با پیکربندی های محیط
ــود که  ــتفاده می ش ــی اس ــط مصرف کنندگان توس
ــکادا خود را ایجاد کرده و خواهان یک  نرم افزار اس
پیشرفت رایج نرم افزاری و پایگاه زمان اجرا هستند.

ــای الکترونیکی تحت وب  ــد نامه ه SaaS مانن
برای مصرف کنندگان توانایی استفاده از برنامه های 
ــود را از  ــازمان ابر اجرا می ش تولیدکننده که در س
ــف در طول یک  ــای خدمت گیرنده ی مختل ابزاره
ــم مانند مرور گر وب  ــط خدمت گیرنده کم حج راب
ــازد. کاربران، ابر را کنترل نمی کنند و  فراهم می س
در عوض به راحتی هزینه ای برای استفاده از برنامه 
ــنده های اسکادا در پذیرش مدل  می پردارند. فروش
خدمت SaaS برای برنامه های اصلی خود عجله ای 
ــت در اثر  ــت ممکن اس ــه این وضعی ــد. البت ندارن
ــرفت روند رفع عدم قطعیت های رایانش ابری  پیش
تغییر کند. در حال حاضر فروشندگان اسکادا فقط 
ــی برنامه های کاربردی خود، از  ابزارها و توابع قطع
ــزارش تاریخچه را در قالب   ــازی و گ قبیل تصویرس

SaaS منتشر می کنند.

مقیاس پذیری اقتصادی
ــا توجه به مدل های هر 3 خدمت، مقیاس پذیری،  ب
ــار و  ــامل خرید، انتش ــت چون ش ــا و ارزان اس پوی
ــد.  ــرورهای جدید نمی باش پیکربندی نرم افزار و س
ــتری نیاز  اگر قدرت رایانه و یا ذخیره ی داده ی بیش
ــه ی پایه را پرداخت  ــد کاربران به راحتی هزین باش

می کنند.
ــای  ــه هزینه ه ــتند ک ــور نیس ــرکت ها مجب ش
ــخت افزارهای افزونه را  ــزار و س ــای نرم اف گواهی ه
ــایت های بازیافت حادثه6 را -که  تأمین کنند و یا س
ــود- ایجاد کنند. به جای  ــاید حتی استفاده نش ش
آن کاربران می توانند در صورت نیاز منابع جدیدی 
ــده ی  را تهیه کنند. افزایش هزینه های متحمل ش
شرکت در قبال مدیریت زیرساخت IT و ذخیره ی 

جابجایی ابرها بسیار زیاد خواهد بود.
ــرورها و پشتیبانی های بی شمار در  ابر بجای س
محل های جغرافیایی متفاوت، افزونگی خود را ارایه 
ــترس می تواند برای  می دهد. ظرفیت منابع در دس

6. Disaster recovery site
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شکل2. روش دوم اجرای اسکادا بر روی محیط ابریشکل1. روش اول اجرای اسکادا در محیط ابری

رایانش ابری برای اسکادا

حالت ارتجاعی بهتر، وقتی که با تقاضاهای خدمت 
و یا انتشار حمالت خدمت رد شده مواجه می شوند 
و همچنین برای بازیافت سریع تر از حوادث جدی، 
ــات رایانش  ــوند. مقیاس پذیری امکان ــتفاده ش اس
ــی بیشتری را ارایه می دهد. شرکت ها  ابری دسترس
ــری را برای  ــرورهای داده ی بزرگ ت ــد س می توانن
ــگاه داده های زمانی آنالین تهیه کنند، در حالی  پای
ــتفاده می کنند هزینه  که فقط برای حجمی که اس

پرداخت می کنند.
ــوالً یک تعهد  ــاخت IT معم ــای یک زیرس بن
ــامانه ها مدت زیادی الزم دارند  درازمدت است. س
تا خریداری، نصب، پیکربندی و تست شوند. منابع 
ــابه می توانند در کمتر از چند دقیقه اجرا  ابری مش
شوند و منابع در دسترس اجازه ی تست و خطایابی 

را می دهند.
ــه پیکربندی  ــان ب ــتن آس توانایی برای برگش
پیشین برای ایجاد تغییرات بدون  اجبار به شروع از 
ــیله ی به دست آوردن  یک حافظه ی موقتی، به وس
ــده،  ــناخته ش یک دید فوری از پیکربندی فعال ش
بستر راحتی را فراهم می کند. پروژه های IT  داخلی 
ــایلی چون قیمت های مشخص، منابع و  درگیر مس
ــند.  ــت می باش ــک شکس زمان های طوالنی و ریس
ــازی رایانش ابری می تواند در عرض مدت  بهینه س
کوتاهی با حداقل منابع یا بدون تعهدات مالی کامل 

شود و بنابراین ریسک کمتری دارد. 

مدیریت، امنیت و اطمینان
ــتر از اکثر  ــش ابری بیش ــاختار رایان ــترهای س بس
ــکل هستند.  مراکز رایانه ای معمول، متحد و یک ش
ــتر فعالیت های مدیریتی امن مانند  یکنواختی بیش

کنترل پیکربندی، تست و آسیب پذیری و بازرسی، 
امنیت ابزارهای این بستر را فراهم می کند.

یک محیط زیرساخت IT معمول، ریسک هایی 
ــرور پشتیبان اصلی و واحد می توانند  را که هردو س
ــه این خود  ــوند مطرح می نماید ک ــا آن روبرو ش ب
منجر به تکامل شکست سامانه می شود. در محیط 
ــی از گره های رایانش ابری از کار بیفتد  ابر، اگر یک
ــر  گره های دیگر وظیفه ی گره از کار افتاده را بی س

و صدا برعهده می گیرند.
اگر یک سازمان تصمیم بگیرد که زیرساخت های 
ــی به داده ی  ــازی کند، دسترس IT خود را پیاده س
ــازمان ارایه  ــاخت عموماً به س ــر در این زیرس کارب
ــتگی دارد. اگر این  ــت اینترنت بس دهنده ی خدم
ــد،  ــت باش ــده ی خدمت در حال شکس ــه دهن ارای
ــی بی سیم به برنامه های اسکادا را  کاربران، دسترس
نخواهند داشت. تولیدکنندگان رایانش ابری دارای 
ارتباطات اینترنتی گوناگون و چندگانه هستند. اگر 
کاربر به اینترنت دسترسی داشته باشد به برنامه ی 

اسکادا نیز دسترسی دارند.
ــتیبانی  پش ــتورالعمل های  دس و  ــا  خدمت ه  
ــاخت های  ــن زیرس ــر در بی ــت اب ــت خدم و بازیاف
ــرکت های با زیرساخت  ــت برای ش IT  ممکن اس
ــت آن ها در  ــر رونوش ــند و اگ ــرد، ممتاز باش منف
ــترین فراهم  ــای جغرافیایی پراکنده با بیش محل ه
کنندگان ابرها باقی بمانند، ممکن است نیرومندتر 
ــت به راحتی  ــه داخل یک ابر اس ــد. داده ای ک باش
ــره و اغلب قابل  ــریع برای ذخی ــترس، س قابل دس
اطمینان تر است. به روز رسانی ها و وصله ها7 در زمان 
ــده اند. این  واقعی بدون مداخله ی کاربران توزیع ش

7. Patch

مورد در زمان صرفه جویی کرده و امنیت سامانه را 
ــازی وصله ها باال برده تا به سرعت  ــط فعال س توس

اجرا شوند.

چالش ها و ریسک ها
ــدل IT معمول  ــیاری در م رایانش ابری فواید بس
ــورد امنیت  ــا در م ــی نگرانی ه ــد بعض دارد، هرچن
ــود دارد. داده ای که در ابر  ــای دیگر وج و زمینه ه
ــترک  ــاً در یک محیط مش ــود عموم ذخیره می ش
ــتقر است. سازمان هایی که داده های حساس را  مس
به ابر هدایت می کنند باید مشخص کنند که چطور 

این داده ها کنترل شده و ایمن نگه داشته شوند.
ــک های  ــت با ریس برنامه ها و داده ها ممکن اس
ــاًل در پیرامون  ــبکه که قب ــی از تهدیدهای ش باالی
اینترانت سازمان در مورد آن بحث شد و همچنین 
ــکار را مورد  ــه رابط های آش ــای جدید ک از خطره

هدف قرارداده اند مواجه شوند.
دسترسی به منابع و داده های سازمانی می تواند 
بطور غیرعمومی برای مشترکان دیگر در طول یک 
ــته  پیکربندی و خطای نرم افزاری به نمایش گذاش
ــده می تواند خود  ــک حمله کنن ــود. همچنین ی ش
ــد تا از محیط ابر  ــترک جا بزن را به عنوان یک مش
ــی غیرقانونی استفاده  ــت آوردن دسترس برای بدس
ــایی و رد  کند. همچنین از botnet ها برای شناس
ــاختار ابر  ــد تولید کننده های زیر س حمالت بر ض
استفاده می شود. اجبار برای به اشتراک گذاری یک 
زیرساختار با عوامل خارجی ناشناخته می تواند یک 
ــد و نیاز به  ــکل بزرگ برای بعضی برنامه ها باش مش
سطح  باالیی از اطمینان برای مکانیزم های امنیتی 
که برای جداسازی منطقی استفاده می شوند، را در 



ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

31

93
هر 

/ م
16

ی 0
ـاپ

 پی
/ 7 

اره
ـم

 ش
/17

ال
سـ

  ازیدر صورت ن دیاضافه کردن منابع جد
 .دندار نشود، استفاده است ممکن که خطا افتیها بازتیسا ای یو نرم افزار یافزارسخت یمجوزها یبرا کردن نهیهز به ازین

 .یابد شیافزامداوم به صورت  دتوانیکه م سازیرهیذخ یبراباال شیگنجافراهم کردن 
 ر.شتیب یبانیپشت یچندگانه و سرورها ینترنتیتوسط ارتباطات ا یباال و افزونگ نانیاطمقابلیت فراهم کردن 

 .شود اجرا قهیدق چند عرض در تواندیم دیجد ساختار ریز
  .هوشمند یهاها و تلفنشامل لپ تاپ نترنتیامتصل به  یلهینوع وس هربر روی و قدیمیدرنگ بی اطالعاتی ارایه

 و... افزاریهای نرماضافه کردن وصلهو  یروزرسانهب تیریمد یراحت
 .همگن یهانیماش ییتوانا قیاز طر امکان انجام آزمون

 

ــکادا ــدول 1. فواید رایانش ابری برای اس ج

رایانش ابری برای اسکادا

پی دارد.
ــت برای این که کل این مورد کاربردی  در نهای
ــد کننده ی  ــداری تولی ــران باید به پای ــد کارب باش
ــن باید به  ــند و همچنی ــته باش ــر اطمینان داش اب
تولیدکنندگان ابر در مورد قیمت و موارد قراردادی 
ــد. باوجود هر فناوری جدید، این  نیز اطمینان کنن
ــوند. اما اگر  ــف و آدرس دهی ش ــف باید تعری وظای
ــا SaaS( و  ــت )Iaas,Paasی ــدل خدمت درس م
تولید کننده ی صحیح انتخاب شود مزایای حاصله 
ــی بگیرد.  ــک ها و چالش ها پیش ــد بر ریس می توان
ــرعت اجرای ابر و توانایی برای افزایش و کاهش  س
ــت که کسب و کارها  ــرعت باال بدین معنی اس باس
می توانند برای تغییر نیازها عکس العمل مناسب را 

نشان دهند.
ــکادا  ــامانه ی اس ابر یک انقالب در معماری س
ــی باال، ذخیره ی داده ی  ایجاد می کند، زیرا افزونگ
ــی به داده های  مجازی بدون محدودیت و دسترس
جهانی با هزینه ی بسیار پایین را  ممکن می سازد.

 اسکادا  غیرمحلی با یک HMI محلی
در  VIPOND  Controls ــرکت   ش

و  ــرل  کنت ــامانه ی  ــده ی س تأمین کنن  Calgary
ــت و گاز  از  ــرای صنایع نف ــکادا ب ــای اس راه حل ه
ــن  ــت. ای ــه Bellatrix Exploration اس جمل

شرکت به منظور پاسخگویی به نیازهای رو به رشد 
مشتریان در زمینه ی دسترسی به داده های بی سیم 
ــوان یک خدمت  ــرعت، iSCADA را به عن پرس
ــتریان خود تجربه ی  ــت تا برای مش تولید کرده اس
مناسب و کارآمدی در زمینه ی سامانه های اسکادا 

ایجاد کند.
ــعه ی توس در  ــزرگ  ب ــای  چالش ه از  ــی   یک

iSCADA وضعیت اینترنت است که پروتکل ها و 
مرورگرهای وب آن برای داده ی بی درنگ و کنترل 
ــکایت های معمول  ــی از ش ــده اند. یک طراحی نش
کاربران از سامانه ی اسکادا مبتنی بر اینترنت قبلی، 
مربوط به طوالنی بودن زمان انتظار در هنگام ثبت 
ــار دادن دگمه ی به روزرسانی یا  ــت یا فش درخواس
ــیاری  ــازی نمایش یک داده ی جدید بود. بس تازه س
ــتند تا  ــامانه ها فقط به فناوری وب متکی هس از س
 HTTP داده ی بی درنگ ارایه دهند؛ زیرا پروتکل
ــت. این  ــده اس ــرای کنترل بی درنگ طراحی نش ب
سامانه ها همیشه برای زمانی که اپراتور می خواهد 
ــک نقطه ی تنظیم را تغییر دهد یا روند فرآیند را  ی

مشاهده کند، کند و خسته کننده هستند.
ــکادا  ــامانه ی اس ــت یک س ــران درخواس کارب
ــس کار کردن  ــت که به آن ها ح ــی بر اینترن مبتن
ــخ به  ــی را بدهد دارند و پاس ــک HMI محل با ی
 VIPOND Controls ــدف ــت ه این درخواس

ــط SCADA به  ــدف توس ــت. این ه اس
عنوان یک خدمت با دادن یک ماشین 

ــرور ــتری داخل ابر س ــازی انفرادی به هر مش  مج
VIPOND قابل تحقق است.

ــی  ــتقل و مصون از دسترس تمامی داده ها مس
سایر ماشین هایی که در ابر اجرا می شوند، نگهداری 
ــتم عامل های  ــوند. یک هایپر وایزر8 به سیس می ش
ــد تا در  ــن اجازه را می ده ــا مهمان ای ــه ی چندگان
ــوند و نحوه ی  رایانه ی میزبان بطور همزمان اجرا ش
ــان را مدیریت کنند.  ــل مهم ــتم عام اجرای سیس
ــترس و قابل حمل  ــر وایزرها عمدتاً قابل دس هایپ
هستند. بنابراین در طول شکست یک سرور ماشین 
ــر وایزر دیگری در عرض  ــازی می تواند در هایپ مج

چند دقیقه راه اندازی شود.
ــین  ــکادا در یک ماش ــی نرم افزارهای اس تمام
ــوند و به کاربران سطحی  باال از  مجازی اجرا می ش
ــازی پیشنهاد داده می شود. مشتریان  اختصاصی س
ــرل کننده های داخل  ــتقیماً به کنت ــد مس می توانن
 VIPOND ــن ــوند و همچنی ــل ش ــایت متص س
ــی را ایجاد کرده و  ــا تغییرات ــد در کنترل ه می توان

مشکالت پردازش را خطایابی کند.
ــر می تواند هزینه های  ــن راه حل مبتنی بر اب ای
ــامانه ی  ــبت به یک  س ــر نهایی را تا 90% نس کارب

اسکادا معمولی کاهش دهد.
8. hypervisor
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ــتگاه تشخیص گاز،  ــاز، دس واژه هاي کلیدي: آشکارس
منوکسید کربن، مرگ خاموش

دستگاه های تشخیص گاز 

منوکسیدکربن
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گ

 مهندس آیال حسنعلی زاده خسروشاهی
فوق لیسانس مهندسی برق – مکاترونیک
ayla.hasanalizadeh@gmail.com

ــیدکربن، گازی  ــه گاز منوکس ــه این ک ــا توجه ب ب
ــاق آن منجر به  ــت و استنش ــو اس ــگ و بی ب بی رن
ــتفاده از  ــود، اس ــی فوت می ش ــمومیت و حت مس
در  ــیدکربن  منوکس گاز  ــخیص  تش ــتگاه های  دس
ــه  ــی ک ــایر اماکن ــکونی و س ــاختمان های مس س
ــوند  ــداری می ش ــا نگه ــده در آن ه ــودات زن موج
ــود. از  ــالن های مرغداری توصیه می ش همچون س
ــخصات این دستگاه ها و تطابق آن ها  همین رو مش
ــتانداردهای موجود باید به طور کامل بررسی  با اس
ــت کاربران با  ــود. در غیر این صورت، ممکن اس ش
ــتاندارد اطمینان کاذب  ــتگاه های غیراس نصب دس
ــند  ــته باش ــیدکربن داش از عدم وجود گاز منوکس
ــتی تعبیر  ــمومیت را به درس ــم اولیه ی  مس و عالی
ننمایند. در این مقاله، در مورد انواع حسگرهای به 
ــتگاه های تشخیص گاز منواکسید  کاررفته در  دس
ــود. همچنین  کربن توضیحات کوتاهی داده می ش
ــده  ــخصات تعیین ش ــتانداردهای مربوط و مش اس
ــتگاه ها بررسی می شود و در  ــتاندارد این دس در اس
ــتفاده از  انتها به پاره ای از نکات ضروری که در اس
ــخیص گاز منوکسیدکربن باید در  دستگاه های تش

نظر گرفته شود، اشاره خواهد شد.
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1. مقدمه
با توجه به این که گاز منوکسیدکربن، گازی بی رنگ 
ــت و استنشاق آن منجر به مسمومیت و  و بی بو اس
حتی فوت می شود، استفاده از دستگاه های تشخیص 
ــاختمان های مسکونی و  ــیدکربن در س گاز منوکس
ــایر امکانی که موجودات زنده در آن ها نگهداری  س
ــداری توصیه  ــالن های مرغ ــوند همچون س می ش
ــخصات این دستگاه ها و  ــود. از همین رو مش می ش
ــتانداردهای موجود باید به طور  ــق آن ها با اس تطاب
کامل بررسی شود. در غیر این صورت، ممکن است 
کاربران با نصب دستگاه های غیراستاندارد اطمینان 
ــته  ــیدکربن داش ــدم وجود گاز منوکس کاذب از ع
ــتی  ــمومیت را به درس ــند و عالیم اولیه ی مس باش
تعبیر ننمایند. عوامل تولیدکننده ی این گاز بیشتر 
ــند و عالیم اولیه ی  ــایل خانگی گازسوز می باش وس
ــبیه عالیم سرماخوردگی  ــمومیت با این گاز ش مس

است.
 استاندارد اروپاییBS EN 50291 و استاندارد 
ــتگاه های آشکارساز گاز  ملی 13172 پیرامون دس
ــکونی تدوین  ــای مس ــیدکربن در محیط ه منوکس
ــتگاه ها را تعیین  ــن دس ــخصات ای ــده اند و مش ش
ــتگاه ها به  ــتاندارد، این دس می نمایند. بر طبق اس
ــه نوع B تنها  ــوند ک ــیم می ش دو نوع A و B تقس
ــه می کند در  ــداری ارای ــی و دی ــدارهای صوت هش
ــیگنال خروجی  صورتی که نوع A عالوه بر آن، س
ــیگنال خروجی می تواند برای فعال  نیز دارد. این س
کردن دستگاه تهویه یا هر دستگاه فرعی دیگری به 
ــتگاه ها با توجه به نوع حسگر  کار رود. اکثر این دس
ــتفاده  شده در آن ها، باید ساالنه و یا هر دو سال  اس
ــازنده و یا نمایندگی ها،  ــرکت س ــط ش یکبار توس
حسگر آن ها تعویض شود و دوباره کالیبره شوند. اما 
این مورد نباید به عنوان ضعف برای این دستگاه ها 
ــود، بلکه با اطالع رسانی کامل فروشنده  شناخته ش
ــتیبانی تولیدکننده، این مورد کارکرد مناسب  و پش

دستگاه را نشان می دهد. 
گاز  ــخیص  تش ــتگاه های  دس از  ــتفاده  اس
ــتاندارد و کالیبره به حتم تعداد  منوکسیدکربن اس
ــات را به  ــان ها و حیوان ــرگ خاموش انس تلفات م

صورت چشم گیری کاهش خواهد داد.
ــیدکربن، یکی از محصوالت فرعی  گاز منوکس
ــت که هیچ بو یا طعمی ندارد.  ــی از احتراق اس ناش
ــان و حیوانات دیگر از طریق تنفس  ــفانه انس متأس
ــاقی  ــوند که در هوای استنش نمی توانند متوجه ش
ــیدکربن وجود دارد. این گاز به سبب  آن ها منوکس
ایجاد اختالل در تهیه ی اکسیژن مورد نیاز بافت های 
بدن به واسطه ی کاهش قدرت هموگلوبین در حمل 
اکسیژن و همچنین تشکیل کربوکسی هموگلوبین 
ــر روی اعصاب مرکزی اثر می گذارد. تمایل اتصال  ب
ــن بیش از 200 برابر  ــیدکربن به هموگلوبی منوکس
ــیدکربن  ــت. به عبارت دیگر، منوکس ــیژن اس اکس
ــن متصل  ــه هموگلوبی ــیژن ب ــی بهتر از اکس خیل

ــود. اگر منوکسیدکربن به هموگلوبین متصل  می ش
ــدن محل اتصال، اکسیژن  ــود به دلیل اشغال ش ش
ــود. بنابراین  ــن وصل ش ــه هموگلوبی ــد ب نمی توان
ــوند  ــیژن می ش ــای بدن دچار کمبود اکس بافت ه
ــوان نمی تواند از  ــان و حی ــدن انس ــد. ب و می میرن
منوکسیدکربن استفاده کند و منوکسیدکربن، خون 
ــیژن محروم می کند و  و در نتیجه بافت ها را از اکس
ــمومیت و در نهایت فوت می شود ]1[. موجب مس

ــگرها  ــک حس ــم و الکترونی ــرفت عل ــا پیش ب
دستگاه های تشخیص دهنده ی گاز منوکسیدکربن 
ساخته شده اند که مقدار گاز منوکسیدکربن موجود 
ــدار  ــود مق ــورت وج ــنجیده و در ص ــوا را س در ه
ــخص  ــازه ی زمانی مش ــن گاز در ب ــاز از ای غیرمج
ــیگنال هایی در جهت رفع  ــی س ــدارها و گاه هش
ــه به آمار  ــد. هر چند با توج ــر تولید می نماین خط
ــیدکربن، استفاده از  ــی از منوکس مرگ و میر ناش
ــاختمان های مسکونی الزامی   ــتگاه ها در س این دس
ــت، بنابراین همانند تمام دستگاه ها و تمهیدات  اس
ــتگاه  ــه ایمنی باید از عملکرد صحیح دس مربوط ب
ــیدکربن، استاندارد  ــخیص دهنده ی گاز منوکس تش
ــود تا  ــل نم ــان حاص ــودن آن اطمین ــره ب و کالیب
ــخیص دهنده  ــتگاه تش اطمینان کاذب از وجود دس
ــم  ــر عالی ــوء تعبی ــبب س ــیدکربن س گاز منوکس
ــردد. ــر نگ ــش خط ــمومیت و افزای ــه ی مس اولی

ــن مقاله و در بخش دوم در مورد  در ادامه ی ای
ــمومیت  ــی از مس عالیم، علل و آمار مرگ ومیر ناش
ــود. در بخش  ــیدکربن بحث می ش ــا گاز منوکس ب
ــگرهای به کاررفته در این  سوم در مورد انواع حس
ــود. در  ــات کوتاهی داده می ش ــتگاه ها توضیح دس
ــخصات  ــتانداردهای مربوط و مش بخش چهارم اس
ــتگاه ها بررسی  ــده در استاندارد این دس تعیین ش
ــاره ای از نکات  ــه پ ــش پنجم ب ــود و در بخ می ش
ــتگاه های تشخیص  ــتفاده از دس ضروری که در اس
ــیدکربن باید در نظر گرفته شود، اشاره  گاز منوکس
ــش نتیجه گیری  ــت در بخ ــد و در نهای ــد ش خواه
ــم پرداخت. ــدی بحث های فوق خواهی ــه جمع بن ب

2. مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
1.2. عالیم

ــمومیت با منوکسیدکربن می تواند طیف  عالیم مس
ــیعی از عالیم را شامل شود که در بیماری های  وس
ــیاری از  ــفانه بس ــود. متأس ــی دیده می ش مختلف
ــت  ــرماخوردگی اس ــبیه به عالیم س این عالیم ش
ــردی هوا  ــر می کنند به دلیل س ــراد فک ــر اف و اکث
ــده اند و سعی در خوابیدن  ــرماخوردگی ش دچار س
ــواده به عالیمی  ــام افراد خان ــد. ابتالی تم می کنن
شبیه به آنفلوآنزا، بروز مسمومیت در افراد را نشان 

می دهد.
ــردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه و بی قراری،  س
ــش از حد و  ــیدن بی ــتفراغ، خمیازه کش تهوع و اس
کاهش دید از عالیم عمومی مسمومیت ها هستند. 

ــلی، خستگی و  ــدید، کس حالت خواب آلودگی ش
ــم اولیه ی  ــی از جمله عالی ــدرت عضالن کاهش ق
ــد. چنان چه  ــمار می رون ــمومیت در افراد به ش مس
ــدند،  افراد در این مرحله متوجه چنین عالیمی ش
ــدن از فضای آلوده می توانند از پیشرفت  با خارج ش

مسمومیت پیشگیری کنند.
ــتان  ــا و نوک انگش ــت، دور لب ه ــودی دس کب
ــمار  ــمومیت با گاز CO به ش ــم پایانی مس از عالی
ــده  ــد که در نهایت فرد دچار تنگی نفس ش می رون

و فوت می کند.
ــاالی این گاز  ــرار گرفتن در معرض غلظت ب ق
ــی، توان کاری، قابلیت  باعث کاهش در دقت بینای

یادگیری و انجام فعالیت های دشوار می شود ]1[.

2.2. علل مسمومیت با منوکسیدکربن
ــومینه، اجاق گاز، کباب پز ذغالی،  وسایلی مانند ش
ــامانه های حرارت مرکزی، و هر شعله  آبگرمکن، س
ــتفاده از گاز، نفت، ذغال سنگ و  و آتشی که با اس
چوب ایجاد شده باشد در صورتی که ناقص بسوزند 
ــیدکربن  ــع احتمالی گاز منوکس ــت منب ممکن اس

باشد.
ــی تنظیم و نگهداری  ــوازم خانگی اگر به خوب ل
ــه مقدار  ــت ب ــتفاده از آن ها ممکن اس ــوند، اس نش
ــن خطر در  ــیدکربن تولید کند. ای ــز منوکس ناچی
مورد لوازم کهنه تر بیشتر است و سطوح باالتری از 
ــیدکربن تولید خواهد شد. روشن کردن  گاز منوکس
ــدت ده دقیقه  ــته ظرف م ــودرو در گاراژ دربس خ
می تواند سطوح کشنده ی گاز منوکسیدکربن تولید 
کند. سوزاندن زغال چوب نیز منوکسیدکربن تولید 
ــا و هواکش ها  ــدن دودکش ه ــدود ش می کند. مس
ــرد. بخار  ــیدکربن را می گی ــروج منوکس جلوی خ
ــل از حالل های رنگ و مایعات تمیزکننده که  حاص
حاوی متیلن کلراید یا دی کلرومتان هستند ممکن 
است باعث مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شوند. 
ــود تبدیل به  ــاق می ش وقتی متیلن کلراید استنش

منوکسیدکربن می شود. 

3.2. آمار تلفات ناشی از مسمومیت با 
منوکسیدکربن

ــاک بودن این گاز،  ــی از مهم ترین دالیل خطرن یک
ــت که افراد هیچ گونه اطالعی از تجمع این  این اس

دستگاه های تشخیص گاز منوکسیدکربن...
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ــفانه متوجه عالیم آن نمی شوند.  گاز ندارند و متأس
ــا »قاتل  ــرگ خاموش« ی ــه عنوان »م ــن رو ب از ای

نامرئی« یا “silent killer” شناخته می شود.
ــازمان پزشکی قانونی  به استناد آمار رسمی س
ــر از  ــال90، 695 نف ــاه اول س ــور، در 10 م کش
هموطنان مان در اثر مسمومیت گاز منوکسیدکربن 

جان خود را ازدست داده اند]2[.

3. حسگرهای مورد استفاده در تشخیص 
گاز منوکسیدکربن

ــیدکربن از یکی از  ــازهای گاز منوکس در آشکارس
ــیمیایی2  ــگر بایومیمتیک1، الکتروش ــه نوع حس س
ــود. تفاوت آن ها در  ــتفاده می ش و نیمه هادی3 اس
ــگرهای بکار رفته  ــخ حس قیمت، دقت و زمان پاس
ــد. از آن جایی که به طور معمول سطح گاز  می باش
ــش می یابد و فاصله ی  ــیدکربن کم کم افزای منوکس
زیادی بین میزان ایمن و غیرایمن غلظت گاز وجود 
دارد، هر سه نوع این حسگرها دارای ویژگی تقریباً 
ــاز گاز منوکسیدکربن  ــانی به عنوان آشکارس یکس
ــگرهای گاز CO هر دو تا پنج سال  ــتند. حس هس

یکبار باید تعویض و با حسگر نو جایگزین شوند. 

3. 1. حسگرهای CO از نوع بایومیمتیک
ــر  ــر گاز CO ب ــای تأثی ــر مبن ــگرها ب ــن حس ای
ــفافی با  ــن، خون از الیاف مصنوعی و ش هموگلوبی
ــده اند. در حضور گاز  ــاخته ش خواصی نظیر آن س
CO این الیاف تیره می شوند و با خروج گاز مجدداً 
ــگرها از  ــت اولیه باز می گردند. در این حس به حال
یک حسگر نوری معمولی یا حسگر لیزری می توان 

جهت تشخیص وجود و میزان گاز استفاده نمود. 

3. 2. حسگرهای CO از نوع الکتروشیمیایی
ــایر  ــگرهای گاز CO در بین س ــته از حس این دس
ــگرهای  ــا در زمره ی دقیق ترین نوع حس فناوری ه
ــه دارای خروجی  ــوند ک ــوب می ش گاز CO محس
ــت گاز CO بوده و  ــه غلظ ــبت ب ــاًل خطی نس کام
ــیار ناچیزی دارند. به عالوه طول  توان مصرفی بس
1. Biomimetic
2. Electrochemical
3. Semiconductor

CO غلظت
هیچ آالرمي قبل 
از این زمان وجود 

ندارد

آالرمي بعد از 
این زمان وجود 

دارد

ppm 30120 دقیقه____

ppm 5090 دقیقه60 دقیقه

ppm 10040 دقیقه10 دقیقه

ppm 300_____3 دقیقه

ــال است. مشکل  ــگرها بیش از 5 س عمر این حس
عمده تنها در قیمت این حسگرهاست که با کمک 
ــا اندازه ای  ــده ت ــرفته و به روز ش فناوری های پیش

کمتر شده است. 
ــر عمل  ــک باتریت ــگرها به صورت ی ــن حس ای
ــرق، جریانی را تولید  ــد که به جای تولید ب می کنن
ــب با غلظت گاز هدف، در این  می نمایند که متناس
ــیدکربن، است. این حسگرها شامل  جا گاز منوکس
ــیم های اتصال  محفظه ای مرکب از دو الکترود، س
ــولفوریک، هستند.  ــید س و الکترولیت، معموالً اس
ــیده شده و به صورت  گاز CO در یک الکترود اکس
ــیژن در  ــد و در همین حین اکس CO2 در می آی
ــود. در نتیجه جریان  ــرف می ش ــرود دوم مص الکت
الکترونی بین دو الکترود از درون الکترولیت تولید 
ــب و کاماًل خطی با غلظت گاز  ــود که متناس می ش

CO است. 

  CO 3. 3. حسگر نیمه هادی گاز
این نوع حسگرها بیشتر بر اساس دی اکسید قلع و 
در حضور موادی برای دوپینگ و فیلترکردن نظیر 
ــتری از جنس سرامیک  پاالدیوم و نقره بر روی بس
ــاخته می شوند. کوچکی ابعاد و قیمت  یا آلومینا س
ــه با دو  ــن آن ها در مقایس ــیار پایی بس
ــگر قبلی از مزایای این  نوع حس
ــت. به عالوه  نوع حسگرهاس
ــگرها  حس ــن  ای ــاخت  س
MOSFET ــب  قال در 

ــه گاز،  ــاس ب ــای حس ه
ــا بتوان  ــود ت باعث می ش
ــادی از  ــیار زی تعداد بس
ــگرها را روی یک  این حس
ــاد و همزمان روی  ــتر ایج بس

جدول2. شرایط آالرم در استاندارد BSEN 50291 و 
استاندارد ملی 13172]3و4[

ــیگنال را  ــدار جانبی و فرم دهی س ــتر م همان بس
ساخت. اکنون بینی های الکترونیکی یا E-Nosها 
ــازی انواع  بر مبنای فناوری 4MGS برای آشکارس

گازهای سمی نظیر CO رو به گسترش  هستند.

4. استانداردهای مرتبط با ساخت و عملکرد 
دستگاه های تشخیص گاز منوکسیدکربن

ــتاندارد  ــتاندارد اروپاییBS-EN 50291 و اس اس
ــتگاه الکتریکی  ــوان: دس ــا عن ــی 1-13172 )ب مل
آشکارساز منوکسیدکربن در محیط های مسکونی- 
ــات عملکرد(  ــای آزمون و الزام ــمت1- روش ه قس
ــاخت، تست و عملکرد دستگاه های  شرایط کلی س
ــیدکربن که برای  ــخیص گاز منوکس الکتریکی تش
ــی طراحی  ــای خانگ ــداوم در محیط ه ــرد م عملک
شده اند، را مشخص می نماید]3و4[. این دستگاه ها 
ــتفاده نمایند. این  ــت از برق یا باتری اس ممکن اس
دستگاه به منظور هشدار تجمع گاز منوکسیدکربن 
ــن که فرد در  ــی رود. بنابراین پیش از ای ــه کار م ب
ــن گاز قرار بگیرد، به فرد  ــرض خطر باالیی از ای مع

اجازه می دهد تا از خود واکنش نشان  دهد.
ــتگاه ها را معین  ــتاندارد دو نوع از دس ــن اس ای

می نماید:
ــدارهای صوتی  ــه هش ــن این ک نـوع A: ضم
ــکل  ــه می کند، عملکردی نیز به ش ــداری ارای و دی
ــیگنال خروجی  ــن س ــی دارد. ای ــیگنال خروج س
ــایر  ــه و یا س ــردن تهوی ــال ک ــرای فع ــد ب می توان
دستگاه های فرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم 

به کار رود.
ــی و دیداری را  ــدارهای صوت نوع B: تنها هش

ارایه می دهد.
ــیدکربن را در  ــتگاه باید وجود گاز منوکس دس
محیط هاي خانگي تحت شرایط کاربردی ذکر شده 
ــتگاه نوع A باید قادر باشد تا  تشخیص دهد و دس
در صورتي که شرایط )هم از لحاظ میزان گاز و هم 
ــد نقطه ی تنظیم تجاوز  از لحاظ مدت زمان( از ح

نمود، سیگنال خروجي تولید نماید.
ــتگاه  نقطه ی تنظیم آالرم، تنظیمات ثابت دس
ــبت حجمي و مدت  ــت که نمایانگر حدي از نس اس
ــتگاه باید در معرض گاز قرار  ــت که دس زماني اس

4. MOS-Gas Sensors

ــمی سازمان پزشکی قانونی کشور  جدول 1. آمار رس
ــی از مسمومیت منوکسیدکربن در  از آمار تلفات ناش

10 ماه اول سال 1390 ]2[

دستگاه های تشخیص گاز منوکسیدکربن...
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ــتگاه شروع به آالرم دادن نماید و براي  گیرد تا دس
نوع A سیگنال خروجي، فعال شود.

ــا زماني که  ــود ت ــي که آالرم فعال ش در صورت
ــد  ــت گاز در محیط، باالي ppm 50 مي باش غلظ

باید همچنان فعال بماند.
ــت که استانداردهای فوق  البته شایان ذکر اس
ــده برای نصب  ــاخته ش ــتگاه های س مربوط به دس
ــند و  ــکونی می باش ــتفاده در محیط های مس و اس
ــتفاده از این دستگاه ها در خارج از این محیط ها  اس

به ویژه پارکینگ های دربسته مجاز نمی باشد.

5. نکات ضروری در استفاده از دستگاه های 
تشخیص گاز منوکسیدکربن

ــاخته  ــتگاه هایی برای این منظور س هم اکنون دس
ــه نه تنها  ــند ک ــده اند و در بازار موجود می باش ش
ــتی کار نمی کنند.  ــتاندارد نیستند بلکه به درس اس
ــتگاه ها به  ــران با نصب این دس ــی که کارب در حال
نوعی اطمینان کاذب از فقدان گاز و نبود خطر پیدا 
ــش خطر می گردد.  ــد، این خود باعث افزای می کنن
ــتگاه ها، کنترل  ــتاندارد برای این دس ــا تدوین اس ب
ــدا می کند و  ــر افزایش پی ــی بر این امر خطی کیف
مصرف کننده با اعتماد بیشتری اقدام به خرید این 
ــایل ایمنی می نماید و به طبع آن شاهد کاهش  وس
ــده در اثر این گاز خطرناک  آمار حوادث بوجود آم
که به مرگ خاموش شهرت یافته است، می شویم.

 CO ــاز ــه می گردد که عملکرد آشکارس توصی
ــا حداکثر هر ماه،  ــد به طور معمول هر هفته، ی بای

ــتی  ــوند )بدین منظور دکمه ی تس یکبار آزموده ش
روی دستگاه تعبیه شده است(.

ــه ماهیت  ــا توجه ب ــد، ب ــاره ش ــه اش چنان چ
حسگرهای بکار رفته، حسگرهای گاز باید هر دو تا 
پنج سال یکبار تعویض شوند که این مدت زمان در 
ــازنده ی حسگر تا سالی یکبار  مواردی بنا به نظر س
نیز کاهش می یابد. تعویض حسگر باید توسط تولید 
ــای مجاز انجام  ــتگاه و یا نمایندگی ه کننده ی دس
شود. در اکثر موارد پس از تعویض حسگر، دستگاه 

دوباره باید کالیبره شود.
ــرای این  ــوان ضعف ب ــورد نباید به عن ــن م ای
دستگاه ها شناخته شود، بلکه با اطالع رسانی کامل 
فروشنده و پشتیبانی تولیدکننده، این مورد کارکرد 

مناسب دستگاه را نشان می دهد.
جهت استفاده ی بهینه دستگاه در حالت قطعی 
برق و همچنین سهولت نصب و سیم بندی، استفاده 
ــتفاده می نمایند  ــه از باتری اس ــتگاه هایی ک از دس
ــتگاه ها عالیمی جهت  ــود. در این دس توصیه می ش
نمایش ضعیف بودن باتری در نظر گرفته شده است. 
ــیار بوده و به  ــبت به این عالیم هش ــر باید نس کارب

موقع نسبت به تعویض باتری اقدام نماید.
همچنین کاربر باید نسبت به هشدارهای خرابی 
ــد، تا در صورت وقوع چنین  حسگر نیز هشیار باش

ایرادی بی درنگ با سازنده دستگاه تماس بگیرد.
ــتگاه نوع A، رعایت  ــتفاده از دس در صورت اس
ــده از سوی تولید کننده ی دستگاه  موارد اشاره ش
ــیگنال خروجی ضروری است و  برای استفاده از س

ــود از نمایندگان  ــنهاد می ش در صورت امکان پیش
ــب و یا تا حد  ــرکت تولیدکننده برای نص ــاز ش مج

امکان مشاوره جهت نصب استفاده شود.
همچنین در کتابچه ی راهنمای همراه دستگاه، 
ــتی از مواد، ذرات یا گازهاي معمول موجود  فهرس
ــوینده، جال دهنده ها، رنگ ها، پخت و  مثاًل مواد ش
ــت که به صورت آنی و یا  ــده  اس پز و غیره آورده ش
در درازمدت باعث عملکرد معیوب یا عدم عملکرد 

دستگاه می شود.
عمل به نکات مربوط به محل نصب دستگاه که 
ــده، اکیداً  ــتگاه آورده ش در کتابچه ی راهنمای دس

توصیه می شود.

6. نتیجه گیري
ــا گاز  ــمومیت ب ــاالی مس ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ب
منوکسیدکربن و مرگ و میر ناشی از آن، و با توجه 
ــو بوده و بدون  ــن گاز بدون رنگ و ب ــه این که ای ب
ــخیص دهنده غیر قابل  ــتفاده از دستگاه های تش اس
تشخیص می باشد، نصب و استفاده از این دستگاه ها 
ــنهاد می شود.  ــکونی اکیداً پیش در محیط های مس
مشابه تمام دستگاه ها و تمهیدات مربوط به ایمنی 
ــتگاه تشخیص دهنده ی  باید از عملکرد صحیح دس
ــتاندارد و کالیبره بودن آن  گاز منوکسیدکربن، اس
ــا اطمینان کاذب از وجود  ــان حاصل نمود ت اطمین
دستگاه تشخیص دهنده ی گاز منوکسیدکربن سبب 
سوء تعبیر عالیم اولیه ی مسمومیت و افزایش خطر 
ــخصات و ویژگی های  نگردد. بنابراین، اطالع از مش
ــتگاه ها قبل از خرید، به هنگام نصب و بعد  این دس

از نصب و استفاده ضروری است.
با توجه به نیاز این دستگاه ها به تعویض حسگر 
ــازی  ــورت ادواری، بومی س ــه ص ــیون ب و کالیبراس
ــتگا ه ها  ــت و آزمون این دس ــاخت و تولید و تس س
ــان کاربر از  ــود. بدین گونه، اطمین ــنهاد می ش پیش
خرید محصول با کیفیت و استاندارد تأمین می شود 
و برای کالیبراسیون ادواری، تولیدکننده همواره در 

دسترس خواهد بود.
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ــای الکتریکی، نگهداری و  واژه هاي کلیدي: موتوره
تعمیر، عوامل خرابی

5 عامل اساسی ایجاد خرابی در 
موتورهای الکتریکی

مهندس سعید میرزایی تبار

دالیل بی شماری برای خرابی موتورهای الکتریکی 
ــا برخی بیش از  ــود دارد. هرچند از میان آن ه وج

عوامل دیگر بروز می کنند.
ــر فروش کمپانی  Jonathan Wilkins مدی
European Automation  فهرستی از 5 عامل 
ــی در بروز این اختالالت را جمع آوری نموده  اساس
ــت. زمانی که این 5 مورد را به حداقل برسانیم  اس
صدها هزار ساعت، با بهترین کیفیت، به طول عمر 
ــده و به همین اندازه  موتورهای الکتریکی اضافه ش
نیز از فشارهای عصبی وارده بر مدیران مجموعه ها 

و کارخانجات کاسته خواهد شد.

ان
رد

رگ
ــ
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دالیل بی شماری برای خرابی موتورهای الکتریکی 
ــا برخی بیش از  ــود دارد. هرچند از میان آن ه وج
 Jonathan Wilkins .عوامل دیگر بروز می کنند
European Autom - ــی ــر فروش کمپان  ددی

ــی در بروز این  ــل اساس ــتی از 5 عام tion  فهرس
ــت. زمانی که این  اختالالت را جمع آوری نموده اس
ــانیم صدها هزار ساعت، با  5 مورد را به حداقل برس
ــن کیفیت، به طول عمر موتورهای الکتریکی  بهتری
اضافه شده و به همین اندازه نیز از فشارهای عصبی 
ــته  ــر مدیران مجموعه ها و کارخانجات کاس وارده ب

خواهد شد.

1. گرمای بیش از حد
ــن عوامل  ــی از اصلی تری ــش از حد یک ــای بی گرم
ــد، در بین  ــرب در موتورهای الکتریکی می باش مخ
متخصصان موتورهای الکتریکی این فاکتور به پدر 
بزرگ ایرادات در موتورهای الکتریکی معروف است. 
ــت نیز به دلیل  در حقیقت 4 آیتم دیگر این فهرس
ــتقیم در افزایش دما، باعث وارد  ــتن نقش مس داش

آمدن آسیب به موتور می شوند.
ــور با 10  ــیم پیچ یک موت ــر عایق س ــاً عم غالب
ــانتی گراد دمای اضافی به نصف کاهش  درجه ی س
ــطوح  ــدا می کند. به دلیل جلوگیری از ایجاد س پی
ــا باعث ایجاد آن  ــش از اندازه، که گرم تخریبی بی
ــه موتور خود را در بهینه ترین دمای  ــت؛ همیش اس
ــی است  ممکن حفظ نمایید. زیرا این بهترین روش

که می توانید طول عمر موتور را افزایش دهید. 

2. گرد و غبار و آلودگی؛ مشکلی که 
نمی توان از آن حذر کرد

ــود را به درون  ــه راه خ ــق در هوا همیش ذرات معل
ــت  موتور الکتریکی پیدا می کنند. این بدان معناس
ــه هر نوع موتور حتی موتورهای دارای محفظه ی  ک
ــرار دارند.  ــرض این خطر ق ــی مجزا در مع حفاظت
ــش ها  ــت که این پوش اما این گفته نیز صحیح نیس
ــری از نفوذ گرد و غبار  هیچگونه کمکی به جلوگی
ــتاندارد صحیح  ــق یک اس ــا اگر طب ــد. ام نمی کنن
ــور  ــه درون موت ــی از ذرات ب ــم معین از ورود حج
ــش ها نمی توانند یک  ــری ننمایند، این پوش جلوگی
حفاظت کامل را مطابق مأموریت خود ارایه کنند.

در اصل آسیب وارده به موتور ناشی از آلودگی 
ــتگی داشته باشد. اگر  می تواند به نوع ذرات نیز بس
ــاینده باشند باعث ایجاد  این ذرات دارای ترکیب س
خوردگی در قطعات می شوند. از سوی دیگر برخی 
ــت الکتریکی  ــت هدای ــر از ذرات دارای خاصی دیگ

ــور الکتریکی  ــتند که نفوذ آن ها به داخل موت هس
ــل در زمان عبور جریان از قطعات  باعث بروز تداخ

موتور الکتریکی می شود.

3. مباحث مربوط به منبع تغذیه
ــوییچینگ  ــط س ــای هارمونیکی که توس جریان ه
ــرض پالس ایجاد  ــیون ع با فرکانس باال و مدوالس
ــوند منجر به ایجاد اعوجاج در ولتاژ و جریان،  می ش
ــوند. تمامی این  ــا می ش ــار و افزایش دم ــه ب اضاف
ــا عمر موتور و قطعات داخلی آن را کاهش  فاکتوره
داده و افزایش هزینه های نگهداری را در دراز مدت 
در پی خواهند داشت. اما این فقط یکی از مشکالت 
ــدید منبع تغذیه نیز منجر به  است، نوسان های ش
ــت یا افزایش  ــکالت خاص خود نظیر اف ایجاد مش

ولتاژ می شود.
ــژه  ــرایط کار وی ــی در ش ــای الکتریک موتوره
ــش از ظرفیت کلی خود  ــور ناگهانی جریانی بی بط
می کشند. وقتی که رویدادهای غیر قابل پیش بینی 
ــار بسیار زیادی به موتور  نظیر این رخ می دهد فش
ــری از عبور  ــن برای جلوگی ــود. بنابرای وارد می ش
ــانات شدید باید از راه اندازهای  جریان اضافه و نوس

سرعت متغیر استفاده شود.

4. رطوبت و نم 
ــی موتور به جریان برق متصل  زمانی که برای مدت
نشده و بدون استفاده، در دمای بوجود آمدن شبنم 
ــد یک معضل بزرگ سر بر می آورد.  ــده باش رها ش
ــتفاده  ــای الکتریکی در زمانی که مورد اس موتوره
ــوند  قرار نمی گیرند باید در محیط گرم نگهداری ش
ــا از نفوذ رطوبت به داخل قطعاتی که دارای عایق  ت
ــتند و نیز الک های الکتریکی ممانعت  ضعیف هس

شود.
ــیدگی و در نهایت  ــت و نم در ایجاد پوس رطوب
ــتند، اما  ــن رفتن قطعات مکانیکی دخیل هس از بی
وقتی که با ذرات معلق در هوا همراه می شوند یک 
ــود. برخی  ــنده برای موتور ایجاد می ش ترکیب کش
ــد با رطوبت ترکیب  ــوده کننده می توانن از ذرات آل
ــان ایجاد کنند که  ــده و یک محلول آسیب رس ش
ــدید عمر قطعات موتور را در  این موضوع کاهش ش

پی خواهد داشت.
برای کاهش تمامی خطرات ناشی از خوردگی و 
ــبی باید در تمامی اوقات زیر 80  ضعف، رطوبت نس

درصد حفظ شود.

5. روانکاری نامناسب
ــی که در مورد روانکاری صحیح باید  نکته ی اساس
ــت که  ــر قرار گیرد یک عملکرد متعادل اس مد نظ
دستیابی به آن گاهی بسیار مشکل است. این دقیقاً 
ــیر  ــه یک چند راهی در مس ــت ک مانند زمانی اس
ــا فقط یک راه  ــرار دارد که در میان آن ه ــان ق انس
ــت. روغن کاری بیش از حد  برای عبور، صحیح اس
و نیز عدم روغن کاری، هر دو می توانند مشکل ساز 
شوند که بعضی از اوقات نیز این مشکالت می توانند 
ــا گریس و یا روش  ــی از آلودگی خود روغن ی ناش

روغن کاری نامناسب باشد.
ــر  براب در  ــت  مقاوم ــران روی،  گ ــازگاری،  س
ــای ضدخوردگی، همگی  ــیون و ویژگی ه اکسیداس
ــده بازی  ــوع روان کنن ــی در انتخاب ن ــش مهم نق
ــت که چند نوع گریس با هم  می کنند. اگر الزم اس
ــازگاری آن ها با یگدیگر  ــوند توجه به س ترکیب ش
ــازگار  ــت. بطور طبیعی گریس های ناس الزامی اس
ــیار شل شده و یا حتی  هنگام ترکیب با یکدیگر بس
ــوی دیگر خشکی و  بصورت مایع در می آیند. از س
ــدم روغن کاری  ــات دوار که در اثر ع ــفتی قطع س
بوجود می آید نیز کاماًل مشکل ساز است. روانکاری 
ــت نیز از دیگر  ــتفاده از روش های نادرس غلط و اس

عوامل خرابی زود هنگام بلبرینگ ها است.
موتورهای متفاوت نیازهای متفاوتی نیز دارند. 
بنابراین باید در نگهداری و تعمیرات از روانکارهای 
ــد، بعد از پاک کردن کامل روغن های قدیمی،  جدی

استفاده شود.
ــتفاده از موتور، میزان، نوع  معموالً چگونگی اس
ــخص  ــدی روغن کاری را مش ــات و زمان بن و دفع
ــت که به خاطر داشته باشیم  می کند. ارزشمند اس
تمامی این مشکالت به نوعی با هم در ارتباط بوده 
و صرفاً برطرف نمودن یکی از آن ها مشکلی را حل 
ــتراک در تمامی این موارد  نمی نماید. یک وجه اش
وجود دارد و آن این است که با استفاده ی صحیح از 
ــب می توان تمامی  موتور و نگهداری و تعمیر  مناس

این مشکالت را از بین برد.
ــانیم  ــن 5 مورد را به حداقل برس ــی که ای زمان
صدها هزار ساعت، با بهترین کیفیت، به طول عمر 
ــده و به همین اندازه  موتورهای الکتریکی اضافه ش
نیز از فشارهای عصبی وارده بر مدیران مجموعه ها 

و کارخانجات کاسته خواهد شد.
ــه European Automation یک  زمانی ک
ــده خریداری  ــرای فروش مجدد در آین ــور را ب موت
ــکالت نمی توانند  ــد یقین داریم که این مش می کن

مسأله ی جدیای برای ما ایجاد کنند.

  منبع:
www.automation.com

5 عامل اساسی ایجاد خرابی در موتورهای الکتریکی
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ــخیص عیب با  ــگری، تش واژه هـاي کلیدي: ترکیب داده ی حس
استفاده از فرآیند ترکیب، افزایش دقت، قابلیت اطمینان

رویکردی بر ترکیب داده ی حسگری و 
کاربرد آن در عیب یابی

ش
ـار

گـ
ن

دکترجواد پشتان
 دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه 

علم و صنعت ایران.

مهندس حمیده جعفری 
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، 

دانشگاه علم و صنعت ایران

ــیون صنعتی، جامعه ی کنترل  ــرفت اتوماس با پیش
ــای معمولی  ــت که کنترل کننده ه ــان داده اس نش
ــوند.  ــط رایانه ها خودکار ش ــه می توانند توس چگون
این امر موجب پیشرفت فراوان در کیفیت تولیدات 
ــده  ــامانه  ها ش ــاال بودن کارآیی س ــان از ب و اطمین
ــت. گام بعدی که مورد توجه می باشد، طراحی  اس
الگوریتم های جامع و خودکار جهت پایش عملکرد، 
ــع آن در فرآیندها، با  ــخیص مناب ــی و تش عیب یاب
ــمند می باشد  ــتفاده از رویکردهای کنترل هوش اس
ــادی که در  ــی زی ــه با وجود فعالیت های پژوهش ک
سال های اخیر در این زمینه انجام شده، مشکالتی 
در این زمینه به ویژه در ناتوانایی در جدا کردن منبع 
عیب مشاهده می شود. تئوری ترکیب اطالعات، به 
عنوان ابزاری کارآمد جهت ارتقاء و افزایش دقت در 
ــایی و جداسازی  تصمیم گیری ها در زمینه ی شناس
ــان آمده است. این  عیب فرآیندها به کمک مهندس
ــرح مختصری بر تئوری ترکیب اطالعات،  مقاله ش

مزایا و روش ها و کاربردهای آن را ارایه می دهد. 
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1. مقدمه
ــگرها، افراد خبره، پایگاه داده ها و ... اطالعات  حس
ــامانه ها و محیط اطراف آن ها فراهم  مفیدی را از س
ــب این اطالعات با  ــد. به جمع آوری و ترکی می کنن
یکدیگر »ترکیب اطالعات« اطالق می شود که غالباً 
ــا قابلیت اطمینان  ــات دقیق تر و ب ــر به اطالع منج
ــتر در مقایسه با اطالعات به دست آمده از یک  بیش
ــگر تنها می شود ]1[. ترکیب اطالعات نیازمند  حس
ــای تئوری  ــته ای در زمینه ه ــان رش ــات می اطالع
ــیگنال، هوش مصنوعی، آمار و  کنترل، پردازش س
احتماالت و ... می باشد. امروزه جمع آوری و ترکیب 
اطالعات حسگری تحقیقات بسیاری را در زمینه ی 
الگوریتم ها، ساختارها و کاربردها به خود اختصاص 
ــت ]2, 3[. مرجع ]4[ مقدمه ای از ترکیب  داده اس
ــای قابل قبول،  ــامل قالب ه ــگری ش اطالعات حس
ساختار سامانه ها و کاربردها را ارایه می دهد. در این 
مقاله شرح مختصری در زمینه ی ترکیب اطالعات، 

مزایا و روش ها و کاربردهای آن ارایه شده است.
ــای فراوانی در زمینه ی الگوریتم های  پژوهش ه
ــخیص  ــازی و تش جامع و خودکار به منظور جداس
ــیگنال  ــب نظیر روش های مبتنی بر پردازش س عی
]5[، مبتنی بر مدل ]6[ و روش های هوشمند ]7[ 
ــت. در این روش ها تنها از اطالعات  ــده اس انجام ش
ــیگنال برای تشخیص عیب  ــت آمده از یک س بدس
ــت در برخی موارد  ــتفاده می شود که ممکن اس اس
منجر به عدم تشخیص صحیح عیب شود. از جمله 
ــده برای جلوگیری از این  ــنهاد ش راه کارهای پیش
ــاره نمود. این  ــوان به ترکیب اطالعات اش امر می ت
ــی کاربرد ترکیب اطالعات به عنوان  مقاله به بررس
ــش دقت در  ــت ارتقاء و افزای ــد جه ــزاری کارآم اب
ــایی و جداسازی  تصمیم گیری ها در زمینه ی شناس

عیب فرآیندها پرداخته است. 

2. ترکیب اطالعات 
ــره با  ــای روزم ــات در فعالیت ه ــان ها و حیوان انس
ــزاران بار از  ــواس پنج گانه ی خود ه ــتفاده از ح اس
ــتفاده  ــع آوری و ترکیب اطالعات اس ــد جم فرآین
می کنند )شکل 1- آ(. فرآیند جمع آوری و ترکیب 
ــیوه های  اطالعات با توجه به نیازهای طراحی به ش
ــی آن ها  مختلفی صورت می پذیرد، اما اجزای اساس
ــمت ب ترکیب  ــکل 1 قس ــد. ش ــترک می باش مش
ــات را به صورت ترکیبی از توابع پایه نمایش  اطالع
می دهد. حسگرها اطالعات ورودی فرآیند ترکیب را 
فراهم می کنند. سیگنال  حسگرها با وجود نامعینی 
ــتخراج  ــده و به منظور اس ــب، جمع آوری ش و عی
ــه مرکز پردازش  ــب ب اطالعات و ویژگی های مناس
ــده  ــوند. داده های پردازش ش ــتاده می ش داده فرس
ــب با یکدیگر ترکیب می شوند.  ــطحی مناس در س
نتیجه ی ترکیب داده ها وارد مدل کلی شده و برای 

اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد]8[. 
ــادی برای ترکیب اطالعات ارایه  تعریف های زی

ــت. 1JDL ترکیب اطالعات را به صورت  ــده اس ش
ــامل چند سطح که منجر به تشخیص  فرآیندی ش
ــتگی و تخمین داده ها و یا  خودکار، ارتباط، همبس
ــود، تعریف می کند  ــن منبع می ش اطالعات چندی
ــی که  ــا حالت ــوق را ب ــف ف ــع ]1[ تعری ]9[. مرج
ــط از یک منبع و یا چندین  اطالعات می توانند فق
ــان فراهم شوند، عمومیت می بخشد هر  منبع یکس
دو تعریف دارای عمومیت می باشند و در زمینه های 
ــنجش از راه دور، کاربرد دارند. در  مختلفی نظیر س
]10[ تعاریف دیگری از ترکیب اطالعات ارایه شده 
ــت. براساس قوت و ضعف کارهای قبلی، تعریف  اس
اصلی ارایه شده از ترکیب اطالعات عبارت است از 
ــر برای انتقال اطالعات به  مطالعه ی روش های مؤث
ــودکار از منابع مختلف و  صورت خودکار یا نیمه خ
نقاط مختلف در طول زمان که حمایت های مؤثری 
ــرای تصمیم گیری های خودکار  ــان یا ب را برای انس

فراهم می کند]1[.
معیارهای مختلفی برای ترکیب داده ها و اطالعات 
ــود دارد. اولین  ــده از منابع مختلف وج ــت آم بدس

1. Joint of Directors of Laboratories 

ــوری طبقه بندی  ــاس تئ تئوری رایج ترکیب براس
فرموله شده است که برای سطوح مختلف ترکیب، 
ــطح ویژگی و سطح تصمیم  ــطح داده، س شامل س
ــطوح  ــکل 2 انواع این س ــد]1, 2[. ش کافی می باش

ترکیب را نشان می دهد.
اگر داده ی حسگرها متناسب باشند، می توانند 
ــوند که باعث می شود ترکیب  ــتقیماً ترکیب ش مس
ــد، اما در این صورت  ــت باالیی برخوردار باش از دق
ــت. در مقابل اگر  ــادی اس ــد پهنای باند زی نیازمن
ــد، داده ها باید در  ــگرها نامتناسب باش داده ی حس
ــطح تصمیم،  ــت )ویژگی( و یا س ــطح بردار حال س
ــوند که به علت استفاده از ویژگی ها و یا  ترکیب ش
ــی در فرآیند ترکیب، پهنای باند و  تصمیمات محل
دقت نسبت به ترکیب در سطح داده کاهش می یابد. 
ــات اصلی و چالش برانگیز  بنابراین یکی از موضوع
ــت که ترکیب اطالعات باید در چه سطحی  این اس
ــطح  ــدن ترکیب در هر س ــاق بیافتد. انجام ش اتف
ــدن نیازمند  ــی را برای ترکیب ش روش های خاص
ــطح داده معموالً از روش های  ــت، برای مثال س اس
ــطح ویژگی از روش های کالسه بندی و  تخمین، س
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شکل 1. فرآیند جمع آوری و ترکیب اطالعات

شکل 2. سطوح مختلف ترکیب اطالعات

رویکردی بر ترکیب داده ی حسگری...
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سطح تصمیم از روش های استنتاج استفاده می کند.

3. کاربردهای ترکیب اطالعات
در سال های اخیر با توجه به مزیت ترکیب اطالعات 
ــامانه ها،  ــت اطمینان س ــش قابلی ــه منظور افزای ب
ــه ی کاربردهای آن  ــی در زمین ــات متنوع تحقیق
ــت. جمع آوری و ترکیب اطالعات  صورت گرفته اس
ــگری ابتدا دارای کاربرد نظامی مانند حفاظت  حس
ــوا و زمین به هوا و یا جنگ  ــا، دفاع هوا به ه از دری
ــمندانه و ... بوده است. اخیراً ترکیب اطالعات  هوش
ــگری در زمینه های غیرنظامی مانند کنترل از  حس
راه دور، شناسایی عیب و پایش خودکار تجهیزات، 
ــی در جهت نگهداری و  ــک، کاربردهای فضای رباتی
ــکی و ... نیز  ــای پزش ــا، کاربرده ــر ماهواره ه تعمی
ــت ]2[. برخی از این  ــتفاده قرار گرفته اس مورد اس
کاربردها در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

3.1. کاربرد نظامی
ــب اطالعات در  ــی روش های ترکی از لحاظ تاریخ
ــده  ــعه داده ش ــدا برای کاربردهای نظامی توس ابت
ــت. صنایع دفاعی بر روی مسایلی شامل مکان،  اس
ــخصات و شناسایی نهادهای پویا مانند سیستم  مش
عامل ها، سالح ها و واحدهای نظامی تمرکز می کند. 
ــی به دنبال باالترین  ــن کاربردها صنایع دفاع در ای
ــطح استنتاج در مورد موقعیت دشمن می باشند.  س
ــی از کاربردهای دفاعی می توان  به عنوان مثال های
ــوا به هوا، آگاهی از  ــه نظارت بر اقیانوس، دفاع ه ب
ــب هدف و راهبرد دفاع  میدان جنگ، نظارت و کس

و هشدار و .... اشاره نمود.
ــامانه ی نظارت بر اقیانوس ها که به  شکل 3 س
ــایی اهداف  ــازی، تعقیب، و شناس منظور آشکارس
ــت  ــده اس و وقایع مبتنی بر اقیانوس ها طراحی ش
ــامانه های جنگی ضد  ــن س ــد. ای ــان می ده را نش
ــاوگان تاکتیکی دریایی  زیردریایی برای عملیات ن
ــتفاده قرار می گیرند. این سامانه عالوه بر  مورد اس
آن که از مجموعه ی اطالعات حسگرها شامل رادار، 
ــونار، مادون قرمز، و ... استفاده می کند مجموعه  س
ــامانه های نظارت هوایی نظیر  اطالعاتی را نیز از س
ــگرهای زیر سطح دریا  ماهوارها و مجموعه ی حس
ــایی دقیق موقعیت اشیاء به دست  به منظور شناس
ــرای آن ها ممکن  ــی تحت نظارت ب می آورد. نواح
ــت صدها مایل مربع دریایی را در بربگیرد، و بر  اس
روی هدف های زیرسطحی، سطحی و هوایی تمرکز 

کند ]11[.
ــر فعالیت های مهم در کاربردهای  از جمله دیگ
ــین که  ــوان به پهپادهای بدون سرنش نظامی می ت
ــب اطالعات مختلف از  به منظور جمع آوری و کس
ــتفاده می شود اشاره نمود.  مناطق غیرقابل نفوذ اس
ــگرهای مختلف برای کنترل  ــا از انواع حس در آن ه
ــت یابی به اطالعات دقیق تر استفاده  ــامانه و دس س
ــده است. نمونه ای از این پهپاد در شکل 3 آورده  ش

شده است.

3.2. افزایش ایمنی در خودروها
ــگرهای  ــش ایمنی خوردروها حس ــه منظور افزای ب
ــت. درنتیجه  ــده اس ــتفاده ش مختلفی در آن ها اس
ــب  ــامانه ترکی ــه ی س ــعه یافت ــای توس تکنیک ه
ــگری نوع و مشخصه  های آسیب های  اطالعات حس
قریب الوقوع را مشخص می کند. با توجه به ماهیت 
این تهدید، سامانه های ایمنی فعال و پیشگیرانه ی 
اطالع رسانی، به راننده هشدار داده و مانع از تصادف 
ــوند ]12[.  ــش عواقب احتمالی آن می ش و یا کاه
ــگرهایی مانند  ــمند به حس ــایل نقلیه ی هوش وس
ــند.  ــونار و ... مجهز می باش دوربین، رادار، لیزر، س
شکل 4 نمایی از این خودروها را نشان می دهد. این 

خودروها در سال های اخیر توسط آژانس طرح های 
 )DARPA( 2ــرفته ی دفاعی آمریکا پژوهشی پیش
ــه ی خودمختاری که  ــیله ی نقلی با هدف ایجاد وس
ــین دار، در ترافیک  ــایل نقلیه ی سرنش در کنار وس
شهری حرکت کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی 
ــت، به طوری  ــعه پیدا کرده اس را رعایت کند، توس
ــابقات معتبر با جوایز نقدی برگزار  که برای آن مس

می شود.

3.3. رباتیک
ترکیب و جمع آوری اطالعات حسگری در ربات ها، 
ــودمندی آن ها منجر به افزایش انعطاف پذیری و س

 
2. US Defense Advanced Research Projects 
Agency 
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شکل 3. نمونه ای از کاربردهای نظامی ترکیب داده ی حسگر

شکل 4. کاربرد ترکیب اطالعات در افزایش ایمنی خودروها

شکل 5. نمونه هایی از کاربرد ترکیب اطالعات در سامانه های رباتیک

رویکردی بر ترکیب داده ی حسگری...
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ــت اخیر آن  ــود. مزی ــای صنعتی می ش در کاربرده
ــکاری ربات های  ــامانه ی هم ــامل س در رباتیک، ش
ــامانه ی نانهولونومیک،  ــر، س ــه، بازوی ماه چندگان
ــاط از راه دور و  ــات و محیط، ارتب ــل بین رب تداخ
ــبکه های حسگری می تواند  ــد. ترکیب ش ... می باش
ــازی، مکان یابی، تعقیب و شناسایی  برای آشکارس
ــتفاده قرار گیرد. موبایل  ــیای مختلف مورد اس اش
ــا یکی از مهم ترین ناحیه های کاربردی برای  ربات ه
ــگری می باشند.  جمع آوری و ترکیب اطالعات حس
در محیط دینامیکی ناشناخته و نامعین، جمع آوری 
ــگرها، درک عمیقی از  ــات از حس و ترکیب اطالع
ــکل 5 نمونه هایی  ــط را به ما می دهند]2[. ش محی
ــان  از کاربردهای ترکیب اطالعات در رباتیک را نش

می دهد.

4.3. پزشکی
اخیراً حسگرهای پیچیده برای کاربردهای پزشکی 
ــگرها مانند دستگاه های  توسعه پیدا کرده اند. حس
ــتگاه های  دس ــته ای،  هس ــی  مغناطیس ــس  رزونان
ــر به بهبود  ــی و ... هر یک منج ــردار صوت تصویرب
توانایی تشخیص پزشکی می شوند. توانایی ترکیب 
ــخیص را بهبود  ــی تش ــم توانای ــا باه ــن داده ه ای
می بخشد و وقوع خطا را کاهش می دهد ]9[. شکل 

6 نمونه ای از این کاربرد را نشان می دهد.

5.3. ناوبری
ــدن  ــی از چگونگی جایگزین ش ــکل 7 مثال های ش
ــط ترکیب داده ی حسگرهای GIS4 را  GPS3 توس

ــان می دهد. در همه ی این موارد دست یابی به  نش
ــر روی داده های واقعی در حدود  عملکرد ناوبری ب
ــد. در این  ــتفاده از GPS می باش ده متر بدون اس
ــگرهای و پایگاه های  ــا ترکیب داده ی حس کاربرده
ــده  ــان داده ش داده به ویژه برای ناوبری قوی، نش

است.

6.3.تشخیص عیب 
ــری از  ــر به جلوگی ــح عیب منج ــخیص صحی تش
ــته ی تجهیزات، قابلیت  خاموش شدن های ناخواس
ــامانه، کاهش تلفات انسانی و همچنین  اطمینان س
ــامانه ها  ــا در نگهداری و تعمیر س ــش هزینه ه کاه
می شود. از جمله روش های تشخیص عیب استفاده 
ــد. در این روش مطابق  از ترکیب اطالعات می باش
ــاب داده ها، پردازشی بر روی  شکل 8 پس از اکتس
ــاز ویژگی های  ــده و در صورت نی ــا انجام ش داده ه
ــال این  ــود. ح ــتخراج می ش ــب از آن ها اس مناس
ــب و به یکی از  ــطوح مناس اطالعات در یکی از س
ــده و  ــای ترکیب اطالعات با هم ترکیب ش روش ه
ــامانه تشخیص داده خواهد شد.  عیب موجود در س
تشخیص صحیح عیب به اطالعات جمع آوری شده 

3. Global Positioning System 
4. Geographical Information System 

ــات جمع آوری  ــد. چنان چه اطالع ــته می باش وابس
ــند و یا با یکدیگر  ــته باش ــده دقت الزم را نداش ش
ــند، ترکیب آن ها نتیجه ی درستی را  متناقض باش
ــت و منجر به تشخیص اشتباه  در پی نخواهد داش

خواهد شد ]13[.
از جمله رایج ترین روش های تشخیص عیب بر 

اساس تئوری ترکیب اطالعات عبارتند از:
ــی روش های  ــن تمام ترکیـب وزن دار: از بی
ترکیب داده، ترکیب وزن دار ساده ترین روش مورد 
ــاس این روش بر مبنای نسبت  ــتفاده است. اس اس
ــاس میزان  ــه هر منبع اطالعاتی بر اس دادن وزن ب
اعتبار آن می باشد. وزن ها به ویژگی های هر پارامتر 
ــیله ی  ــاره دارد که می تواند به وس ــب اش برای عی
ــا به صورت  ــن پارامترها و ی ــی بی ــه ی فیزیک رابط
ــخص  ــتفاده از دانش فرد خبره مش ــا اس تجربی ب
ــی این روش می توان به  ــود. از جمله معایب اصل ش
ــه برای منابع اطالعاتی  تعیین مقدار وزن های اولی
ــیله ی تفکرات شخصی و عدم درنظر گرفتن  به وس

تداخل بین منابع اطالعاتی اشاره نمود ]14[.
دمپستر-شـفر شـهودی  تئـوری 

ــتفاده  )Dempster-shafer(: این تئوری با اس
ــایل نامعینی عملی را بیان  ــوری احتمال، مس از تئ
ــاس  ــه در تئوری بیزین بر اس ــد. از آن جا ک می کن
ــین  ــرطی، احتماالت پس ــین و ش احتماالت پیش
ــود، می توان  ــن زده می ش ــم بهینه( تخمی )تصمی

ــی از تئوری  ــوان حالت کل ــوری D-S را به عن تئ
ــی از مهم ترین جنبه های  ــن درنظر گرفت. یک بیزی
ــا تصمیم گیری با  ــتدالل ی ــن تئوری توانایی اس ای
ــواهد  ــات ناقص یا متناقضی از ش ــتفاده از قطع اس
ــهودی  ــکالت اصلی در تئوری ش ــد. از مش می باش
ــاره  ــوان به تعیین تابع جرم احتمال اش D-S می ت

نمود ]15[.
فیلتر کالمن: فیلتر کالمن یکی از گسترده ترین 
ــت و در  ــن زننده ی حالت اس ــای تخمی الگوریتم ه
ــامانه موفقیت آمیز است.  تخمین عیوب ناگهانی س
ــی  ــان می دهد که فیلتر کالمن روش تحقیقات نش
عملی و قابل اطمینان برای نظارت برخط سامانه ها 
و پیش بینی عیوب می باشد]16[. مطابق شکل 9 در 
ــخیص عیب با استفاده از فیلتر کالمن تخمینی  تش
از عیب توسط اطالعات ترکیب شده، ایجاد می شود 
ــاس عیوب تخمین زده شده حالت صحیح  و بر اس

سامانه تشخیص داده می شود.
شبکه ی عصبی: شبکه های عصبی یکی دیگر 
ــند و در  از روش های رایج ترکیب اطالعات می باش
ــتری  ــن روش های مختلف دارای محبوبیت بیش بی
ــباهت میان گروه های  بوده، همچنین در کشف ش
ــبکه عصبی  ــند. ش زیادی از داده ها کارآمد می باش
ــده به نام  ــه ای از عنصر های پردازن ــامل مجموع ش
ــرار می گیرند و به  ــل الیه ها ق ــت که داخ نرون اس
ــوند.  ــی به یکدیگر متصل می ش ــیله ی وزن های وس

  
 ها بر روی سطح دریاچارت دریایی برای کشتی( رادار و ب و نقشیه زیر دریا برای کشتی زیر سطح دریا ( سونارالف

  
 ( رادار و نقشه ارتفاع برای هواپیماد ها و نقشه خیابان برای وسایل نقلیه جاده( سرعت چرخج

 

شکل 6: دستگاه کنترل عالئم حیاتی
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آن ها با توپولوژی شبکه، تابع انتقال گره و الگوریتم 
ــناخته می شوند. از شبکه های عصبی در  آموزش ش
زمینه ی ترکیب اطالعات و تشخیص عیب بیشتر به 
ــته بندی  کننده ها استفاده می شود]17[.  عنوان دس
ــدت  ــبکه های عصبی به ش با وجود تمامی مزایا، ش
ــوده و اگر داده های  ــته به داده های آموزش ب وابس
ــند، ممکن است  ــب باش آموزش ناقص و یا نامناس
ــب مجموعه  ــل نکنند. انتخاب مناس ــه خوبی عم ب
ــد. عالوه  ــرط الزم می باش داده های آموزش یک ش
ــبکه عصبی به صورت یک سامانه ی جعبه  بر این ش

سیاه5 عمل می کنند. 
ــوب، طبیعت  ــیاری از عی انتگـرال فازی: بس
ــب ترین روش برای  ــه مناس ــازی دارند در نتیج ف
ــد.  می باش ــازی  ف ــای  روش ه ــب  عی ــخیص  تش
ــابه  روش های فازی می توانند الگوهای عیب را مش
ــورد بحث را  ــانی که اطالعات م ــیوه های انس با ش
ــد ]17[. از  ــته بندی کنن ــد، دس ــردازش می کنن پ
جمله رایج ترین روش های فازی در تشخیص عیب 
ــاره  می توان به اندازه گیر فازی و انتگرال فازی6 اش
ــاهدات  نمود. زیرا در این روش عالوه بر آن که مش
ــده ارزش هر  ــر منبع اطالعاتی در نظر گرفته ش ه
ــز در فرآیند  ــه ای از منابع اطالعاتی نی زیرمجموع
ــود. عالوه براین  تصمیم گیری در نظر گرفته می ش

5. Black box 
6. Fuzzy measure and fuzzy integral 

اکتساب داده استخراج ویژگي تصمیم گیري تشخیص عیب

Fusion

prediction correction

Z-1

Z K
1

Z K
2

Z K

K|K
X̂

K|K-1
X̂K-1|K-1

X̂

Kalman Filtering

اندازه گیر فازی موجود در انتگرال فازی 
ــی و تداخل  ــر منبع اطالعات اهمیت ه
ــود بین منابع اطالعاتی را در طول  موج
فرآیند ترکیب داده در نظر می گیرد. در 
ــمندی  ــه انتگرال فازی ابزار ارزش نتیج
ــه بر ابهامات ذاتی موجود در هر  در غلب

سامانه ی تصمیم گیری می باشد ]18[.

4. جمع بندی
ــرفت در فناوری حسگرها،  با وجود پیش

روش های محاسباتی و الگوریتم استخراج اطالعات 
ــد  ــل انکار می باش ــت غیرقاب ــن واقعی ــا، ای از آن ه
ــت آوردن تمامی  ــادر به بدس ــگری ق که هیچ حس
ــات مورد نیاز قابل اعتماد، در همه ی زمان ها  اطالع
ــرای غلبه بر  ــد. ب ــف نمی باش ــای مختل و محیط ه
ــت آمده از  ــوان اطالعات به دس ــکل می ت این مش
ــته از پایگاه  ــف و اطالعات وابس ــگرهای مختل حس
ــت یابی به دقت  ــای مرتبط را به منظور دس داده ه
ــر ترکیب نمود.  ــتنتاج بهتر با یکدیگ ــتر و اس بیش
ــده با یکدیگر  ــا اگر چنان چه اطالعات ترکیب ش ام

ــند  ــته باش ــند و یا دقت الزم را نداش متناقض باش
ــبت به  ترکیب اطالعات منجر به نتیجه بدتری نس
ــت آمده از یک حسگر خواهد شد.  اطالعات به دس
امروزه ترکیب اطالعات در زمینه های مختلفی مورد 
استفاده قرار می گیرد. از جمله مهم ترین زمینه های 
کاربردی ترکیب اطالعات، تشخیص عیب می باشد. 
روش های رایج و متداول تشخیص عیب با استفاده 
ــامل ترکیب وزن دار، تئوری   از ترکیب اطالعات ش
دمپستر-شفر، فیلتر کالمن، شبکه عصبی و انتگرال 
فازی است. آن چه که در تشخیص عیب با استفاده 
از این تئوری اهمیت دارد میزان دقت در داده های 

جمع آوری شده می باشد.

برای اطالع از ادامه ی منابع با دفتر ماهنامه تماس حاصل کنید.

شکل 9. ترکیب داده با استفاده از فیلتر کالمن

شکل 8. فرآیند تشخیص عیب با استفاده از تئوری ترکیب اطالعات

رویکردی بر ترکیب داده ی حسگری...
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واژه هاي کلیدي: شبیه ساز آموزش اپراتور، واقعیت 
مجازی، پیشرفت های آینده

شبیه ساز آموزش اپراتور در 

پلنت های پیشرفته

محمد دهقانی زاده

ــاز آموزش اپراتور  ــعه ی سامانه های شبیه س با توس
ــرور مجازی، سازمان ها می توانند قبل از  بر روی س
ــروع به آموزش کارکنان خود  راه اندازی سامانه، ش
نمایند. شبیه سازی واقعیت مجازی سه بعدی یک 
ــرون به صرفه  ــند، مطمئن و مق ــیوه ی کاربرپس ش
ــب تجربیات عملی است. این مقاله  ــیر کس در مس
ــی که  ــر فناوری های امیدبخش ــت ب ــی اس توصیف
ــکل  ــال های پیش رو ش ــوزش اپراتورها را در س آم

می دهند.

ان
رد

گـ
بر
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ــور، مهارت های اپراتور  ــازهای آموزش اپرات شبیه س
ــرد و قابلیت  ــبب بهبود عملک ــش داده و س را افزای
ــوند. این شبیه سازها که از  اطمینان کارخانه می ش
ــانی تبعیت می کنند شرکت ها  اصول و قواعد یکس
ــازند که مفاهیم آموزشی را در سطح  را قادر می س
ــتراک بگذارند. با توسعه ی سامانه های  جهان به اش
ــرور مجازی،  ــوزش اپراتور بر روی س ــاز آم شبیه س
ــامانه،  ــل از راه اندازی س ــد قب ــازمان ها می توانن س
شروع به آموزش کارکنان خود نمایند. شبیه سازی 
واقعیت مجازی سه بعدی یک شیوه ی کاربرپسند، 
مطمئن و مقرون به صرفه در مسیر کسب تجربیات 
عملی است. این مقاله توصیفی است بر فناوری های 
ــال های  ــی که آموزش اپراتورها را در س امیدبخش

پیش رو شکل می دهند.
ــد نیروی کار  ــتگی بالغ بر 40 درص ــا بازنشس ب
فعلی، برخی صنایع طی پنج سال آینده و مشکالت 
ــتعدادهای جدید وجود  فزاینده ای که در جذب اس
ــد و نوآورانه در امر  ــه ی راه حل های جدی دارد، ارای
ــه ی مهارت،  ــدور تأییدی ــغلی و ص آموزش های ش
ــت. حفظ عملکرد  ــده اس تبدیل به یک ضرورت ش
ــرد مطلوب و قابل اطمینان،  ایمن کارخانه با کارک
ــای جدید برای  ــه یافتن راه ه ــرکت ها را ملزم ب ش

بهبود مهارت کارکنان می نماید. 
ــتقیم بر  ــورت مس ــه ص ــی ب ــان عملیات کارکن
ــان  اطمین ــت  قابلی و  ــترس پذیری  دس ــی،  ایمن
ــارت ها و  ــد. افزایش خس ــا تأثیر می گذارن پلنت ه
هزینه های مرتبط با رخدادهایی همچون توقف های 
ــای  انگیزه ه از  ــتی ها  ــوادث، و نش ــته، ح ناخواس

ــرای ایمنی و تعالی  ــی آغاز برنامه های جدید ب اصل
ــوزش اپراتور ــازهای آم ــتند. شبیه س  عملیاتی هس

ــی  ــن برنامه های ــدی چنی ــش کلی    )OTS( بخ
می باشند. تولیدکنندگان در صنایع فرآیندی جهت 
ــانی مهارت  آموزش کارکنان جدید خود، به روز رس
مهندسان فعلی شرکت و به منظور نهادینه سازی و 
حفظ دانش اپراتورهای با تجربه، سامانه سامانه های 
شبیه ساز را خریداری می کنند. اگرچه شبیه سازی 
ــاز آموزش اپراتور برای زمانی  دینامیکی و شبیه س
طوالنی در دسترس بوده است، فناوری برنامه های 
ــود در ارتباط با  ــه تکامل خ ــردی همچنان ب کارب
ــتریان برای بهبود آموزش  نیازهای رو به رشد مش
ــه  ــرکت ها در س ادامه می دهند. در حال حاضر ش
ــازی  یکپارچه س می کنند:  ــرمایه گذاری  س ــوزه  ح
ــامانه های OTS در برنامه های متعارف آموزش  س
شرکت ها، اجرای OTS درمحیط های مجازی برای 
جلوگیری از تالقی برنامه ها در جدول زمانی پروژه، 
ــه بعدی   ــه کردن قابلیت واقعیت مجازی س و اضاف
ــای آموزش و  ــور کاهش هزینه ه ــه منظ )D-3( ب

ارتقاء ایمنی.

شبیه ساز آموزش یکپارچه ی کاربر
و  ــی  آموزش ــم  مفاهی ــی،  آموزش دوره ی  ــاد  ایج
ــر برنامه ی خوب  ــتورالعمل ها، مبنای اصلی ه دس
ــند. با این حال، یک محیط صنعتی  OTS می باش
ــرکت هایی دارد تا برنامه هایی  ــرفته نیاز به ش پیش
ــیوه های متفاوت برای یکپارچه سازی  ــمی با ش رس
ــامانه های مدیریت آموزش ــود با س  اطالعات موج

)LMS(  ارایه نمایند.
ــته، عالقمندی  ــه چهار سال گذش در طول س
ــازهای آموزش اپراتور  فزاینده ای به مفهوم شبیه س

ــی همچون  ــخگوی نیازهای ــه پاس )C- OTS( ک
ــتفاده از محتوای استاندارد مدل مرجع  افزایش اس
ــازوکارهای  ــتراک گذاری از طریق س ــل اش که قاب
ــاهده  ــد مش ــای الکترونیکی مختلف باش آموزش ه

می شود.
ارتقای مهارت های کاربران در برخورد با شرایط 
ــران از طریق  ــازی کارب بحرانی ایمنی و توانمندس
اجرای وظایف در محیط شبیه سازی شده، به آن ها 
این امکان را می دهد تا در شرایط واقعی به سرعت 
از خود واکنش صحیح نشان دهند، واکنش ها را در 
ــهیل می کند، و اعتماد به نفس  شرایط پرتنش تس
ــتانداردهای  الزم را در اپراتورها پدید می آورد و اس
الزم برای کار گروهی و ارتباطات را ارایه می کند. 

ــاز   ــک شبیه س ــی، C-OTS ی ــر مفهوم از نظ
ــور از راه دور را به صورت کامل ارایه  ــوزش اپرات آم
می کند. این راه حل  دارای معماری خدمات دهنده 
ــت که در آن خدمات دهنده از  خدمات گیرنده اس
راه دور مدل شبیه سازی را اجرا می کند؛ و کاربر از 
ــاز دسترسی پیدا  طریق خدمات گیرنده به شبیه س

می کند.
به حداکثر رساندن مزایای این نوع شبیه سازها 
نیازمند یک برنامه ی آموزشی جامع و سازمان یافته 
ــاز و عملکرد اجرایی  ــتفاده از شبیه س است که اس
ــرای کارآمد این  ــازی نماید. اج ــور را بهینه س اپرات
ــیوه نیازمند توجه به جزئیات و پاسخ به سؤاالت  ش

شبیه ساز آموزشی اپراتور در پلنت های پیشرفته
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زیر است:
• پس از تحویل OTS چگونه آموزش براساس 

آن هدایت شود؟
ــین و موجود  • چگونه OTS با برنامه های پیش

انطباق پیدا خواهد کرد؟
ــات و داده های فنی  ــه می توانم اطالع • چگون
ــه در حال حاضر  ــی را ک کارخانه و مفاهیم آموزش
ــبیه  ــی ش در اختیار داریم در تولید مفاهیم آموزش

ساز وارد نماییم؟
ــه  ک ــم  کنی ــن  تضمی ــم  می توانی ــه  چگون  •
ــد مدت  ــرمایه گذاری در OTS دارای ارزش بلن س

است؟
ــن فرآیند  ــش ها در آغاز ای ــه این پرس توجه ب
ــرمایه گذاری  ــد ارزش قابل توجهی را به س می توان
OTS بیفزاید و اگر یک طرح جامع پیرامون چنین 
پرسش هایی ایجاد شود، می تواند آن ارزش را برای 
ــد.  رویکرد  ــر کارخانه حفظ کن ــه ی عم کل چرخ
ــه در نمودار  ــه ای عملکردگرا ک ــوزش 5 مرحل آم
شکل 1 نمایش داده شده، یک راهنمای مؤثر برای 

رسیدن به این هدف است. 
ــیوه به شرکت ها کمک می کند  پیگیری این  ش
ــل ترجمه و  ــر عملکرد و قاب ــا برنامه ای مبتنی ب ت
ــی مجموعه را برآورده  قابل فهم که اهداف عملیات
می کند، به وجود آورند. کارآموزان می آموزند که به 
تالطمات به روش مناسب و قابل پیش بینی واکنش 
ــان دهند و ارتقاء آن ها به عنوان اپراتور، واقعی،  نش

قابل مشاهده و مستند خواهد بود.

آزمون کنترل و ایمنی
توسعه ی همزمان سامانه های کنترل و ایمنی بعضاً 
ــت قبل از  ــی دارد که الزم اس ــاز به آموزش های نی
راه اندازی سامانه آغاز شوند. در حالت ایده آل، زمان 
زیادی صرف توسعه ی کلی کنترل ها، یکپارچه سازی 
ــامانه به عنوان  آن ها با مدل فرآیند و آزمون کل س
ــاز در  ــود و در نهایت شبیه س ــک مجموعه می ش ی
اختیار کاربر قرار می گیرد تا برای آموزش اپراتورها 
ــود. همه ی این موارد ترجیحاً 3 تا  به کار گرفته ش
ــود.  ــل از راه اندازی کارخانه انجام می ش ــاه قب 6 م
ــیاری از پروژه های OTS برای  در حالت واقعی بس
ــاکام می مانند  ــن برنامه ی زمانی ن ــتیابی به ای دس
ــرات دیرهنگام در طراحی  که دلیل اصلی آن تغیی
ــده از طرف  کارخانه و طراحی های کنترلی ارایه ش
شرکت مسؤول مهندسی، تأمین و ساخت می باشد. 
ــتفاده از نرم افزار  ــا اس ــامانه ی C-OTS  ب س
شبیه سازی دینامیک Invensys DYNSIM از 
 طریق یک پورتال موضعی و یا مبتنی بر محیط ابر 
ــاز، یکپارچه سازی شده  که به طور کامل با شبیه س

قابل دسترسی است. 
ــوع درگیری  ــام گروه ها این ن ــی که تم هنگام
ــق فرآیند مدیریت  ــد، می توانند از طری را دریافتن
ــی  ــروژه ی هماهنگ و ابزارهای بهره وری مهندس پ

ــازی  ــازند. جداس ــرف س ــا را برط ــمند آن ه هوش
ــخت افزار واقعی باعث  ــای کنترلی از س الگوریتم ه
ــرعت بیشتر، کندتر و  ــود که الگوریتم ها با س می ش
ــوند و بدین ترتیب  ــود single-step اجرا ش در م
ــنجی تسهیل می شود. به عنوان  آموزش و اعتبارس
ــازی که  پیش  ــرفته ی شبیه س ــال، محیط پیش مث
ــامل طیف گسترده ای  ــد ش ــاره ش از این به آن اش
ــت که توسعه ی همزمان  ــرفته اس از ابزارهای پیش
شبیه ساز آموزش اپراتور و همچنین توسعه، آزمون 
و باز آزمون سامانه ی کنترل و ایمنی را امکان پذیر 

می سازد. 
ــخت افزار محدوده ی دیگری  ــازی س مجازی س
است که در آن، فناوری می تواند ارایه ی پروژه های 
ــعه ی سامانه ی OTS را  پیچیده و یکپارچه و توس
بخودی خود پشتیبانی کند. شبیه سازهای آموزش 
ــخت افزاری  ــامل معماری س اپراتور دقیق اغلب ش
ــبتاً پیچیده ای دارای ایستگاه های کاری متعدد  نس
ــازی های  ــازی های مختلف، نمونه س ــرای شبیه س ب
ــند.  ــتگاه کاری اپراتور می باش کنترل، و اجزای ایس
پیاده سازی چندین سامانه ی OTS برای پلنت های 
ــخت افزار را چندین  ــدد مهم، چالش نیاز به س متع

برابر می کند. 

ــعه ی سامانه ها روی سرورهای مجازی این  توس
توانمندی را به سخت افزار و سیستم عامل می دهد 
تا از برنامه های کاربردی مورد نیاز آموزش کارکنان 
یا شبیه سازی سامانه ی کنترل کارخانه، جدا شوند. 
ایجاد تصاویر مجازی بر روی ماشین هایی با قابلیت 
ــرای چندین کاربر  ــای چندگانه ب ــرای برنامه ه اج

مزایای بسیاری را در پی دارد.
ــبب کاهش حجم  ــا می تواند س ــن کار نه تنه ای
ــود بلکه  ــده ش ــامانه ی نصب ش ــخت افزار در س س
ــتری را در عملیات مهندسی و  انعطاف پذیری بیش
ــاز آزمون کنترل  ــامانه ی OTS در ف بکارگیری س
ــرویس در  ــک پروژه و نیز چگونگی نگهداری و س ی

طول عمر کارخانه ایجاد می کند.

آموزش واقعیت مجازی سه بعدی
ــی مختص  ــدی که زمان ــه بع ــت مجازی س واقعی
ــی نوآورانه، بود با  برخی صنایع نوین و امور مهندس
ــو و ابتکاری در تعدادی از صنایع دیگر  روش های ن
ــتفاده قرار گرفته و امروز به کمک آموزش  مورد اس

اپراتورهای پلنت و کارکنان ستادی آمده است. 
ــدی به عنوان  ــه بع اهمیت واقعیت مجازی س
ــان در محیطی امن و  ــی برای آموزش کارکن روش

شکل1. رویکرد آموزش 5 مرحله ای عملکردگرا

 

 

 شیآموز ارزیابی نیازهای تحلیل و

 طراحی
 )آموزشی یبومی سازی برنامه(

 مواد آموزشیی توسعه

 ی آموزشیاجرای برنامه

 اصالح و بازبینی برنامه ،ارزیابی

  آموزشی یبرنامه اهداف تعیین
 نمایید

 

ترسیم  مصوب سازمانی عیین اهدافت
 و طرح آموزش کلی خطوط

های آموزشی یا طرح دوین کتابچهت
 های ارزیابی رمفدروس و  ترتیب

 

 اساتید آموزش
LMS میزبانی و سازییکپارچه 

 

 یبرنامه و بازده  ارزیابی کارآموزان
 آموزشی یو اصالح برنامه آموزشی

 

شبیه ساز آموزشی اپراتور در پلنت های پیشرفته
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مطمئن، فراتر از نیاز بسیاری از شرکت های صنعتی 
ــازمان ها رشد کرده است. عالوه بر آن، طبیعت  و س
ــته، کم ترین میزان توقف تولید  فرآیند تولید پیوس
ــای اندکی  ــازد و اغلب، فرصت ه ــروری می س را ض
ــان جدید و همچنین  ــرای آموزش اولیه ی کارکن ب
ــای دوره ای کارکنان با تجربه وجود دارد؛  آموزش ه
ــژه برای وضعیت هایی که به ندرت در کارخانه  به وی

اتفاق می افتد.

رویکرد آموزش پنج مرحله ای کارآیی 
محور 

ــه روش های  ــد ب ــا می توانن ــای کارخانه ه اپراتوره
ــامانه  ــازی 3 بعدی در س ــت مج ــف از واقعی مختل
آموزشی خود بهره مند شوند. اصلی ترین این موارد 
ــام اقدامات صحیح، نگهداری و  آموزش قابلیت انج
تعمیرات و آموزش های مربوط به ایمنی، به روشی 
مقرون به صرفه و با ریسک پایین می باشد. قرار دادن 
ــاک و دور افتاده، مثل  ــراد در محیط های خطرن اف
ــاحل، به ویژه جهت آموزش،  ــکوهای نفتی فرا س س
ــت، بلکه برای اپراتورهای سکو،  نه تنها پرهزینه اس
ــت نیز  ــان و محیط زیس همکاران آن ها، تجهیزاتش
پرخطر است. امروزه به خاطر پیشرفت های حاصل 
ــده در امر شبیه سازی، واقعیت مجازی و فناوری  ش
ــاحل  ــازی تعاملی، این امکان برای کارکنان فراس ب
ــم مهارت های مورد نیاز  ــود آمده تا بخش اعظ بوج
را در محیط آموزشی امن و مشابه واقعی بیاموزند. 
ــرای آموزش های  ــازی ب ــازی واقعیت مج شبیه س

ــت بویژه برای سایت های  ــیار مناسب اس فنی، بس
ــار کاری باال که به طور  ــاده، ناایمن و با فش دورافت
ــت. این نوع فناوری اپراتورهای  فزاینده ای رایج اس
ــهم زیادی از آموخته ها  سکو را قادر می سازد تا س
ــت  ــب کنند و بدیهی اس را در محیط مجازی کس
ــک آموزش  ــبب کاهش هزینه و ریس که این امر س
ــیب دیدگی ناشی از  ــود. برای مثال خطر آس می ش
ــنا از بین  ــا در محیطی ناآش ــرار گرفتن اپراتوره ق
می رود. پس از اجرای چنین آموزش هایی، احتمال 
خطای کارکنان از جمله مواردی که منجر به نشتی 
و یا قطع فرآیند تولید می شود و می تواند پیامدهای 
ــد، کاهش می یابد. همچنین  ــته باش جدی ای داش
ــای اضطراری  ــدن با موقعیت ه ــال مواجه ش احتم
ــود. در  ــند کم می ش ــده باش ــاًل تجربه نش ــه قب ک
ــال و یا  موقعیت هایی که واحدها فقط یک بار در س
کمتر دچار توقف می شوند آموزش از طریق واقعیت 
ــمند برای  مجازی یک ابزار تمرینی فوق العاده ارزش
ــوب  ــطحی محس ــه ی کارکنان واحد در هر س هم
ــه این رویکرد،  ــیاری بر این باورند ک ــود. بس می ش
ــل جدید مهندسان و اپراتورهایی است  مناسب نس
که از قبل با فناوری آموزش مجازی آشنا بوده و در 
این خصوص دارای تجربیات قبلی هستند. آموزش 
ــی  ــازی عالوه بر مهیا کردن یک محیط آموزش مج
ــترس را تضمین  واقعی تر، آموزش تعاملی و در دس
ــرکت های صنعتی و  می کند. موقعیتی که در آن ش
ــازمان ها برای اجرای راه حل های واقعیت مجازی  س
ــب با  ــای عملی و خالقانه متناس ــق کاربرده و خل

  )peter.richmond@invensys.com( ــد ــر ریچمون دربـاره نویسـنده: پیت
ــتریان Invensys در اروپا،  مدیر تولید Invensys’ EYESIM/OTS حامی مش
ــیه و آفریقاست. وی دارای کارشناسی ارشد در رشته ی علوم مهندسی شیمی از  روس

انستیتوی علم و صنعت دانشگاه منچستر، در شهر منچستر انگلستان است.

شبیه ساز آموزشی اپراتور در پلنت های پیشرفته

ــان تالش می کنند بسیار جذاب  نیازهای کارکنانش
ــب تغییر شرایط و افزایش نیازها،  هستند. به تناس
ــده ای از محیط های  ــع مختلف بصورت فزاین صنای
مجازی برای کمک به ارتقای مهارت های کارکنان 

و به روز رسانی این مهارت ها استفاده می نمایند.

 نگاه به آینده 
ــی  ــای آموزش ــا برنامه ه ــازی OTS ب یکپارچه س
ــازی، و بکارگیری   ــرکت ها، استفاده از مجازی س ش
ــه مصداق از چگونگی  واقعیت مجازی 3 بعدی، س
ــور و تطبیق  ــوزش اپرات ــازهای آم ــر شبیه س تغیی
ــرای برآورده  ــند که ب ــا با نیازهای روز می باش آن ه
ــده است.  کردن نیاز نیروهای کاری جدید انجام ش
ــم افزا و  ــن رویکردهای ه ــار داریم ای ــا انتظ م
ــرای مثال  ــال ظهور )ب ــای در ح ــر فناوری ه دیگ
ــش موبایل، عملیات از راه دور، فناروی گردش  رایان
ــی( منتج  ــی بخش موقعیت ــای آگاه کار و طرح ه
ــازی  ــرفت های ادامه دار در دنیای شبیه س ــه پیش ب
ــهمی از عملیات ایمن،  آموزش اپراتور گردیده و س
ــا را به خود  ــل جدید پلنت ه ــود آور نس مولد و س

اختصاص دهد. 

منبع:
www.isa.org/standards-publications/isa-
publications/intech-magazine/2014
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1. کامپیوتری برگ
آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون صنعتی ابزاردقیق، تأمین تجهیزات، 
اجرای پروژه، برگزاری دوره های آموزشی، 

 PRelectronics, Autrol,(نماینده انحصاری
)Burket,Brainchild,epro

تلفن: 021-26200300
www.bargco.com :وب سایت

2. متدالکترونیک سپاهان
آقای رضا حسینی

اتوماسیون صنعتی و برق، ساخت
تجهیزات الکترونیک صنعتی:

)UPS, Battery Charger,…(

تلفن:031-36627832
www.smeir.com :وب سایت

3. مهندسي کنترل هاي صنعتي
)HITEC(حنیف 

آقاي رافي گالوستانیان
مهندسی و تأمین 

PLC,CND,Mon,F&G,esd,dcs,Instr برای 
سیستم های جدید و نوسازی

تلفن: 021-88785144
www.hitecautomation.com :وب سایت

4. بادران پنوماتیک
آقای هدایت گلكار

قطعات پنوماتیک و قطعات اتوماسیون

تلفن: 021-66922170
www.badranpneumatic.com :وب سایت

5. تبریز پژوه
آقای محمود امنابی

تولید انواع سنسورهاي صنعتي شامل: القایی، 
خازنی، نوری، مغناطیسی، کدرنگ و ...

تلفن: 041-33330490
www.tabrizpeguh.com :وب سایت

6. بین المللی مهندسی سیستم ها
 و  اتوماسیون )ایریسا(

آقای محمدرضا آقاجوهری
طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و راه 
اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی، برق و 

ابزاردقیق
تلفن: 031-36660730

www.irisaco.com :وب سایت

7. فستو پنیوماتیک
آقای محمدتقی الموتی نیا

مشاوره مهندسی، فروش و آموزش تجهیزات 
آموزشی و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 44522409 -021
www.festo.ir :وب سایت

8. کوپا صنعت
آقای سپهر آل رسول

سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 22657400 -021
www.copa-sanat.com :وب سایت

9. گروه صنعتی ندا
آقای فرزاد سرلتی

طراحی، تأمین، راه اندازی سیستم های کنترل 
شامل: dcs ،esd ،fcs، برق ابزاردقیق و شیرآالت 

کنترلی صنایع 

تلفن: 88611902 -021
www.nedaco.com :وب سایت

10. مرکز تحقیقات کامپیوتر و
 الکترونیک دانشگاه

آقای هادی قدوسیان
اتوماسیون صنعتی، رکوردر بدون کاغذ، سیستم های 

مانیتورینگ صنعتی، آشکار ساز پالس های تخلیه 
جزئی در ترانس های قدرت و ژنراتور

تلفن: 021-88771112
www.UECRC.com :وب سایت

11. بازرگانی صنعتی کاراروش صبا
آقای حسین كاظمی

سیستم های مدیریت، حفاظت و ایمنی
هوشمند ساختمان و تجهیزات اتوماسیون تأسیسات 

مکانیکی

تلفن: 021-88100149
www.sabakcic.com :وب سایت

12. راهبردهاي هوشمند
 )سهامی خاص(

آقای محسن نوری
پیمانکار EPC در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

تلفن: 021-22921850
www.isi.ir :وب سایت

13. پتسا صنعت
آقای میرحامد شجاعی

اتوماسیون صنعتی و روزمره، تله متری و اسکادا، 
تولید کامپیوترهای صنعتی

تلفن: 021-88047626
www.patsaind.com :وب سایت

14. بهینه سازان توان
آقای علی شاهین فر

فروش مولدهای برق بدون وقفه )UPS(، شارژهای 
باتری، استابالیزر و دستگاه های ثبت اطالعات

تلفن: 88064643 -021
www.bestco-ir.com :وب سایت

15. مهندسی برق و الکترونیک
 قشم ولتاژ

آقای اصغر بارزی
فروش و آموزش سیستم های اتوماسیون صنعتی و 
ابزاردقیق زیمنس، طراحی و تولید تابلوهای کنترل 

)EPC(
تلفن: 66733040 -021

www.qeshmvoltage.com :وب سایت

16. حس فرایند گستر
آقای نوید سجادي

اتوماسیون صنعتي، ساخت دستگاه هاي تست،
بهینه سازي خطوط تولید

تلفن: 88931286 -021

17. البرز میکرو سیستم
آقای محمد عبابافها

اتوماسیون صنعتي، تله متری
و SCADA، پیمانکاری پروژه های آب و فاضالب، 

تابلوهای راه انداز و توزیع برق

تلفن: 028-32243521
www.alborzmicrosystem.com :وب سایت

18. مهندسین مشاور کنترل نگار
خانم افسون شیدرنگ

ابزاردقیق، کنترل و اتوماسیون صنعتی، طراحی و 
اجرای پروژه های برق و الکترونیک

تلفن: 021-88333628
www.controlnegar.com :وب سایت

اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
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19. راهگزین رایانه
آقای جمال غضنفری نصرآباد
تکنولوژی اطالعات، شبکه های

هوشمند، طراحی الکترونیک

تلفن: 021-44456068
www.rahgozin.com :وب سایت

20. درخش الکترونیک
آقای رضا حیدری مقدم

مشاوره، طراح و سازنده بوردها و 
سیستم های کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

تلفن: 88900983 -021
www.derakhshelectronic.com :وب سایت

21. توسعه تأمین پرشیا
آقای محمد باقر دستمالچیان

PLC,DCS,ESD,F&G
Valve,Vibration,Instrument,SCADA,

تلفن: 021-44536110
www.tosetamin.com :وب سایت

22. فن آوری و اطالع رسانی
 آی.تی.ای

آقای همایون بیاتی كرمانشاهی
اتوماسیون انرژی، RTU، کنترل از راه دور

تلفن: 26602170 -021
www.itaco.net :وب سایت

23. فرینه صنعت
آقای افشین حریری

انواع سیستم های کنترل پیشرفته، اسکادا، میترینگ 
 گاز و مایع، تابلوهای برق MCC و تأمین 

بسته های تخصصی ابزاردقیق

تلفن: 88787133 -021
www.farineh.com :وب سایت

24. ایران مدار
آقای عباسعلی مشكسار

 فلومترهای الکترومغناطیسی مگاب،
ارتفاع سنج ها، تله متری و اتوماسیون دستگاه های 

اندازه گیری مایعات کانال های باز

تلفن: 88909103 -021
www.iranmadar.com :وب سایت

25. پرتو صنعت
آقای كاظم دولت آبادی

 تولید کننده ی کنترل کننده دور موتور AC و 
AC راه انداز نرم موتور

تلفن: 88662288 -021
www.partosanat.com :وب سایت

26. پایکار بنیان
آقای محمودرضا محمودی

نماینده انحصاری:
  Omron - Rittal - Phoenix Contact

در ایران - فعال در زمینه سیستم های کنترل و 
اتوماسیون صنعتی- نصب و راه اندازي دیتا سنتر

تلفن: 82440 -021
www.paykarbonyan.com :وب سایت

27. هواي فشردة پارس )پارس پنوماتیک(
آقای محمد غفارزاده

تولید  تجهیزات مدارهاي نیوماتیک

تلفن: 46865095 -021
www.parspneumatic.com :وب سایت

28. مهندسی بین المللی 
فوالد تکنیک

آقای محمد ابكاء خواجویی
پیمانکار عمومی )EPC( در زمینه ی برق، 

الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 031-36268001
www.fooladtechnic.ir :وب سایت

29. مهندسی سیستم های ناظر فرزان
آقای غالمحسین جعفری نسبیان

طراحی، ساخت و تأمین و اجرای سیستم های عالیم 
الکتریکی)سیگنالینگ( ریلی

تلفن: 021-88930161
www.nazerfarzan.com :وب سایت

30. نیک مهر گستر تهران
آقای امیر محمد شركا

اتوماسیون صنعتی، طراحی سیستم

تلفن: 88675308 -021
www.nicmehr.com :وب سایت

31. گلزا
آقای ایرج نجمي

تأمیـن و اجـرای سیسـتم هـای ابـزار دقـیق، 
کنــترل  و مانیـتورینـگ  نمایندگي  انحصاری 
Eurotherm   ، Müller  و  Primayer  از 

اروپا
تلفن: 88002040 -021

www.golza.co.ir :وب سایت

32. اتوماسیون صنعت سیستم ماد
آقای امید خدیویان آذر

اجرای پروژه های برق، کنترل و اتوماسیون صنعتی 
EPC، نماینده شرکت ABB، نصب و راه اندازی 

الکتروموتور و درایو

تلفن: 22374017 -021
www.maadautomation.com :وب سایت

33. مهندسی برق آوران
آقای احمد قوانلو قاجار

اجرای پروژه های برق و تأسیسات، اتوماسیون 
صنعتی، ساخت انواع تابلوهای برق و کنترل

تلفن: 22849908 -021
www.Barghavaran.com :وب سایت

34. طراحی و مهندسی
 نیرو کنترل سامان)نیکسا(

آقای پژمان تراكمه
پیمانکار EPC در زمینه تاسیسات و تجهیزات و 
اتوماسیون صنعتی و سیستم تله متری در صنعت 

نفت و نیرو
تلفن: 021-88526642

www.nicsaco.com :وب سایت

35. زیست اندیش پیشگام
آقای بهنام پیامی

عرضه ی سیستم های آنالیز گاز و تجهیزات 
ابزاردقیق

تلفن: 021-22226768
www.zistap.com :وب سایت

36. سنجش افزار آسیا
آقای آرش قیالو

طراحی و تولید دستگاه ها و نرم افزارهای تست و 
قرائت کنتورهای برق، آب و گاز

تلفن: 021-88799914
www.saa.ir :وب سایت
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37. مهندسی برق و الکترونیک
کرمان تابلو

خانم عفت ایزد خواه كرمانی
ارایه دهنده ی راه حل هاي جامع صنعتي و مدیریت 

EPC پروژه هاي

تلفن: 021-82163000
www.kermantablo.com :وب سایت

38. ابزاردقیق فن آوران
آقای علیرضا دیهول

مادربوردها و شاسی های فنی، بوردهای ورودی و 
خروجی آنالوگ و دیجیتال، صفحات تاچ اسکرین، 

کامپیوترهای شبکه

تلفن: 021-88692389
www.abzar.com :وب سایت

39. نارون آرا
آقای كامران كاویان پور

 خدمات طراحی مهندسی، واردات قطعات
و تجهیزات صنعتی

تلفن: 021-22043410
www.narvanarra.com :وب سایت

40. فراگامان کنترل
آقای ناصر احمدی

 مشاوره، اجراء، نصب و راه اندازی
انواع سیستم های کنترل صنعتی، خرید و  فروش 

انواع تجهیزات صنعتی

تلفن: 021-22053089
www.fgcontrol.com :وب سایت

41. سامان انرژي
آقای سعید خادمي

پیمانکار پروژه هاي EPC در زمینه ی نفت، گاز و 
انرژي، سازنده ی انواع تابلوهاي برق و کنترل

تلفن: 021-88289179
www.samanenergy.com :وب سایت

42. بهپژوه
آقای سعید ماجد

مجری پروژه های EPC در زمینه برق، اتوماسیون 
صنعتی، ابزاردقیق

تلفن: 031-36604002
www.behpajooh.net :وب سایت

43. رهپویان اندیشه دنا
آقای محمدرضا نادری

تولیدی، مهندسی،بازرگانی،اجرا در زمینه برق-
الکترونیک، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 73051 -021
www.rahpooyanco.com :وب سایت

44. مهندسی گسترش صنایع نیکان
آقای كیانوش حسینی نوشیروانی
INVERTERS )LV& MV( •

PLC & HMI• SOFT STARTERS •
LOAD CELLS & INDICATORS •

RFID SYSTEMS •
تلفن: 88767114 -021

www.nikaneng.com :وب سایت

45. فنی و مهندسی سایبر
آقای فرخ طایفی

اجرای EPC پروژه های برق، اتوماسیون و 
ابزاردقیق و تأسیسات و تجهیزات

تلفن: 021-88606201
www.cyberind.com :وب سایت

46. آسان کاالی صنعت
آقای حمید معدنی نیشاپوری

 خرید و فروش قطعات، ابزار و 
ماشین آالت، و سیستم های مربوط به اتوماسیون 

صنعتی

تلفن: 021-22313512
www.optimail.net :وب سایت

47. طراحی و مهندسی فرانگر صنعت
FIDEC

آقای احمد نصری مهاجری
مشاور و پیمانکار EPC در زمینه های نفت، گاز و 

پتروشیمی

تلفن: 22696826 -021
www.fidec.org :وب سایت

48. فراموج پویا
آقای حسین فرهادی

آب و فاضالب، نفت و گاز و 
پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع و معادن

تلفن: 66043700 -021
www.faramowj.com :وب سایت

49. مهندسی آریا کنترل پیشرو
آقای محسن گل خواه 

طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، اتوماسیون،تأمین 
تجهیزات ابزاردقیق

تلفن: 021-88617414
www.ariacontrol.com :وب سایت

50. تام ایران خودرو
آقای علی شیخ زاده

اتوماسیون صنعتی، راه اندازی خطوط مونتاژ، 
پیمانکار عمومی صنایع

تلفن: 021-44525773
www.tam.co.ir :وب سایت

51. فرا صنعت بسامد
آقای منوچهر شیشه گری

مهندسی، ساخت، نصب و اجرای پروژه های صنعتی 
)به صورت EPC( و ساخت تابلوهای برق و 

اتوماسیون صنعتی

تلفن: 021-88719408
www.farasanat.com :وب سایت

52. فرآیند سازان ابتکار
آقای محمدرضا رزم آرا

طراحی، اجرا و راه اندازی پروژه های 
EPC)اتوماسیون-برق-مکانیک(، فناوری اطالعات

تلفن: 021-66798325
www.fseco.com :وب سایت

53. لیان صنعت پویا
آقای داور آصف

مشاوره، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات 
برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 021-22068015
www.lyanco.com :وب سایت

54. دیبا کنترل سپاهان
آقای سعید انتشاری

اتوماسیون ماشین آالت نساجی

تلفن: 031-33329493
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55. فرینه فناور
آقای محمد امیراحمدی

پژوهش، توسعه و تولید سیستم های
کنترل فرآیند و سیستم های اسکادا

تلفن: 88773861 -021
www.farinehtech.com :وب سایت

56. مهندسی کنترل پویان
آقای آرش روحی

سیستم های کنترل شامل: 
PLC,F&G,FCS,ESD,DCS

تلفن: 021-26420757
www.cpec.ir :وب سایت

57. آزمون متمم
آقای رضا شیتره 

1طراحی و مشاوره، اجرای پروژه،
 تأمین تجهیزات اتوماسیون،

integration system

تلفن: 021-44251690
www.azmoon-flow.com :وب سایت

58. سامانه های بهینه آرمان
آقای سید حامد اطهاری 

سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری

تلفن: 021-88530047
www.armanoptimized.com :وب سایت

59. بهین ریزکو
آقای مصطفی ثامنی راد

تهیه و تأمین تجهیزات مراکز حساس نظیر 
 ،ups مراکز داده و کامپیوتر شامل:دستگاه های

دستگاه های خنک کننده، رک و تابلوهای برق و 
ساخت و طراحی و اجرای آ ن ها

تلفن: 22220094 -021
www.behinraiseco.com :وب سایت

60. مهندسین فراز تراشه گستر
آقای عبدالرسول رسولی

انواع سیستم های توزین نوار نقاله ) بلت وییر و 
ویفیدر(، انواع لودسل سیستم های انتقال مواد و 

سیستم های توزین بار ماشین آالت

تلفن: 021-66934031
www.faraz-gostar.com :وب سایت

61. کنترل گستر جاهد
آقای حسن محمدیان

 طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی 
سیستم های برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 021-44098353
www.control-gostar.com :وب سایت

62. صنعت هوشمند آسیا )صهاکو(
آقاي مهدي شهابي

اتوماسیون صنعتی، نماینده رسمی شرکت های 
Ordel ,Comat ,Elco ,Emko، فروش 

کنترل کننده های صنعتی، بریرها و ترنسمیترها، 
سنسورهای دما و رطوبت، منابع تغذیه سوئیچینگ

تلفن: 021-88947717
www.sahaco.com :وب سایت

63. ارتباط داده ایتا
آقای كیخسرو مزدیسنی

خرید، فروش، نصب و راه اندازی سیستم های 
مخابراتی

تلفن: 021-26602170
www.itaco.net :وب سایت

64. صنایع الکترونیک زعیم
آقای محمداحسان حمیدیا

سیستم های الکترونیکی، ارتباطی، مخابراتی،
کنترلی، ایمنی و فناوری اطالعات

تلفن: 88773551 -021
www.Zaeim.co.ir :وب سایت

65. مهندسی کیان کنترل آپادانا
آقای علی سبوحی

آموزش، اجرای پروژه، فروش، اتوماسیون صنعتی، 
هیدرولیک، پنوماتیک

تلفن: 031-37713101
www.kiancontrol.com :وب سایت

66. کنترل دینامیک پارس
آقای داوود عامری

مشاوره طراحی، فروش، نصب و راه اندازی،
آموزش و خدمات پس از فروش درایو، 

ABBو سافت استارتر PLC ،الکتروموتور

تلفن: 33113351 -021
www.codypars.com :وب سایت

67. ایفا صنعت غرب
آقای یاشار ناظر عدل

تولید انواع فلومتر التراسونیک و الکترومغناطیسی 
و دیتاالگر به اتوماسیون صنعتی و پروژه های 

ابزاردقیق

تلفن: 041-33366430
www.Ifasanat.com :وب سایت

68. کنترل و پردازش هوشمند
خانم فرناز لیالزی

ارایه ی خدمات فنی و مهندسی
و بازرگانی در زمینه های برق، کنترل و ابزار دقیق

تلفن: 88368818 -021
www.icp.co.ir :وب سایت

69. خودکار مواد بسامد
آقای مسعود حسنی برزی

تأمین عملگرهای برقی جهت شیرهای صنعتی

تلفن: 22862407 -021
www.mbautomation.ir :وب سایت

70. شاخص کنترل اسپادان
آقای محمد طاهری

برق صنعتی، ابزاردقیق، اتوماسیون صنعتی

تلفن: 031-36630690
www.sce-co.com :وب سایت

71. رسم آرا
آقای سید كاظم اعتصامی

طراحی و اجرای پروژه های صنعتی )EPC( در 
زمینه ی کنترل، اتوماسیون و ...

تلفن: 021-22039780
www.rasmara.com :وب سایت

72. صنایع الکترونیک شریف تراشه
آقای سهند بهنام

طراحی و تولید تجهیزات و 
نرم افزارهای ابزاردقیق و سنجش از راه دور

تلفن: 021-88282650
www.shariftarasheh.com :وب سایت

Apr.21.2011

Oct.23.2010
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73. مهندسي و ساخت برق و
کنترل مپنا - مکو

آقاي محمدحسین رفان
طراحي و ساخت تابلوهاي کنترل

و الکتیک نیروگاهي

تلفن: 026-36638031
www.mapnaec.com :وب سایت

74. خدمات مهندسی اندیشه های
برتر اطالع رسانی

آقای فرخ احمد خانلو
 تامین تجهیزات، مشاوره، طراحی و اجرای

پروژه های کامپیوتری، کنترل، اتوماسیون و 
مخابراتی

تلفن: 021-88723636
www.siiteam.com :وب سایت

75. سپهر کنترل فرآیند
آقای آرمان بارزی

 :KINCO نماینده انحصاری
VFD ,SERVO ,STEPPER,PLC,HMI

تلفن: 021-66717550
www.scf-c.com :وب سایت

76. تدبیر سازان سیال
آقای شهریار بابایی نیا

تأمین، مهندسی، نصب و راه اندازی
انواع شیرآالت صنعتی و عملگرها 
)VALVE& ACTUATOR(

تلفن: 021-22871689
www.tss-ir.com :وب سایت

77. کارفن کنترل آریا
آقاي مهدی دهشت

اتوماسیون، کنترل، ابزاردقیق و برق در صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی

تلفن: 22510108 -021
www.kafco.ir :وب سایت

78. شرکت مهندسی و بازرگانی
 شگرد گستران یکتا

آقاي فرهاد سنگتراش
تأمین تجهیزات ابزاردقیق، مکانیکال، برقی و 

قطعات یدکی جرثیقل از برندهای معتبر

تلفن: 021-88875771
www.iekta.com :وب سایت

79. درنا صنعت مهر
آقاي حسین ریاحی

اتوماسیون صنعتی، کنترل دیزل ژنراتور، اتوماسیون 
ساختمان، تجهیزات اندازه گیری تابلویی-آموزش

تلفن: 021-22883169
www.dornamehr.com :وب سایت

80. آریا تکام
آقاي غالمحسین مزارعی

 طراحی، آموزش، خرید، نصب و راه اندازی 
سیستم های اتوماسیون

تلفن: 0611-2237824
www.aryatekam.com :وب سایت

81. آرمان صنعت ویرا
آقاي بابک فرحی فر 

تأمین تجهیزات ابزاردقیق، اجرای
پروژه های اتوماسیون صنعتی، تامین تجهیزات 

کلرزنی

تلفن: 021-88015436
www.vira-co.com :وب سایت

82. دیزل مولد امید
 آقاي ماشااله عصار كاشانی

ساخت تابلوهای اتوماسیون دیزل ژنراتور، تامین 
دیزل ژنراتور، ساخت اطاقک های سایلنت دیزل 

ژنراتور و تامین قطعات یدکی و خدمات تعمیر و 
نگه داری

تلفن: 021-22909609
www.DMOpower.com :وب سایت

83. پارس پویا کنترل بینالود
آقای احسان پورحسینی

طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی، 
اسکادا، ابزاردقیق، تامین کاالهای اتوماسیون و 

ابزاردقیق

تلفن: 0551-2215900
www.pooya-control.com :وب سایت

84. ایزی ارتباط پارس
آقای سیدمحمد مرعشی

شبکه های صنعتی، مشاوره اتوماسیون صنعتی، 
ارتباطات رادیویی

تلفن: 88935400 -021
www.easyertebat.com :وب سایت

85. انرژی کویر پایا
آقای  فرشید ساكی خالص

مهندسی و تأمین تجهیزات و اجرای
پروژه های صنعتی و ساختمانی و ابزاردقیق:

           )Pms, Pdcs, Scada, Dcs, Esd,                                                                                                                                             
            F& G, Bms(

تلفن: 021-22727604
www.energykavir.com :وب سایت

86. الکترونیکی بردهای 
هوشمند ایرانیان

آقای مصطفی صالح گوهری
طراحي و پیاده سازي سیستم های اتوماسیون، 

سازنده تجهیزات کنترل و مانیتورینگ

تلفن: 0341-2477799
www.ib-eco.com :وب سایت

87. آریا ابزاردقیق پیشرو
آقای علیرضا اسالمی

ارائه خدمات ابزار دقیق:آموزش-طراحی مهندسی-
تأمین تجهیزات-نصب و راه اندازی-کالیبراسیون-

تعمیر و نگهداری-انجام پروژه-تانک گیجینگ-
نماینده انحصاری Endress+Hauser در ایران

تلفن: 021-88033966
www.aryainstrument.com :وب سایت

88. مهندسی ارسا فرآیند
آقای مهرداد مهربان راد

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی، برق، 
کنترل،ابزاردقیق، اعالن و اطفاء حریق، در 

صنایع نفت،گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و 
کارخانجات سیمان و معدن

تلفن: 021-88361380
www.afec.ir :وب سایت

89. دی پارت سان آسیا
آقای علیرضا فتاحی

طراحی و تولید سیستم های کنترل پروسس صنعتی 
اعم از کنترلر حرارت، رطوبت و فشار

تلفن: 66062006 -021

90. پارس اتوماسیون سرای
آقای حسین سرایانی بهابادی

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، آموزش، مشاوره، 
 اجرا، ساخت ماشین آالت تحت سفارش، 

سیستم های کنترل حرکت

تلفن: 021-66381345
www.parsautomation.com :وب سایت
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91. مولد گشتاور ایرانیان
آقای غالمحسین برادران

تولید و مونتاژ انواع عملگر قابل
نصب بر روی تجهیزات صنایع مختلف اعم از 

صنعت برق،آب ، نفت، گاز

تلفن: 021-44545654
www.itg-co.ir :وب سایت

92. صنایع راژمان پرداز
آقای فرشید طرزدار

طراحی و ساخت سیستم های کنترل مانیتورینگ 
و سیستم های الکترونیک، قطعات و بردهای 

الکترونیکی

تلفن: 44230219 -021
www.rajmanpardaz.com :وب سایت

93. فناوران اطالعات سیوان
آقای محمدتقی خاكی 

ارائه دهنده راهکارهای ارتباط رادیویی،شبکه 
صنعتی، CCTV،VOIP و تجهیزات شبکه

تلفن: 88534401 -021
www.cone.co.ir :وب سایت

 94. مهندسی مشاورین هوشمند 
پردازشگر نیرو

آقای افشین مصباح مرجانی
ارائه مشاوره، خدمات و محصوالت مرتبط با 
 ،POWER IPC با برند UPS دستگاه های

باتری و سیستم های کنترل و حفاظت برق
تلفن: 88610324 -021

www.pardazeshgarniroo.com :وب سایت

95. کنترل توزین پند
آقای شهرام معتمد 

کنترل توزین-واردات لودسل و نمایشگر توزین

تلفن: 88503311 -021
www.pandtec.com :وب سایت

96. ابزار کنترل ارشیا
آقای غالمرضا فتحی

تولید و تامین تجهیزات اندازه گیری
و کنترل دبی، فشار، دما و سطح

تلفن: 021-88220675
www.abzar-control.com :وب سایت

97. پارت کنترل خراسان
آقای سید حسین میرزایی زهان

فروش،آموزش، اجرای پروژه، سیستم کنترل، 
DCS، SCADA ،اتوماسیون

تلفن: 051-37279258
www.partcontrol.ir :وب سایت

98. پیشرو صنعت ویژن آسیا
آقای احسان سمیعی

اتوماسیون صنعتی و پروژه های کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 88337488 -021
www.pishrosanatco.ir :وب سایت

99. مهندسی فراسیس تهران 
آقای اسمعیل الهیاری

ارایه خدمات مهندسی-مشاوره-آموزش و بازرگانی 
در زمینه احداث و بهره برداری و نگهداری و 

بهسازی کارخانجات صنعتی

تلفن: 66593517 -021
www.farasys.ir :وب سایت

100. آریا روش ماهشهر 
آقای روح اله حیاتی

طراحی-فروش-نصب و راه اندازی و آموزش 
سیستم های اتوماسیون

تلفن: 0611-2930595

101. پیمان خطوط گستر  
خانم الهه مشتاق 

انجام خدمات طراحی تولید نرم افزار و تأمین 
تجهیزات سخت افزاری-امور بازرگانی و خدمات 

واردات و صادرات

تلفن: 48076000 -021
www.peimann.com :وب سایت

102. منابع انسانی مهندسی
ایراث طرح 

آقای مهران باباپور 
اتوماسیون صنعتی و کنترل فرایند و ابزار دقیق

تلفن: 887419842 -021 
www.ideh.ir :وب سایت

103. مهندسی پایشگران برق آب
نیروی البرز  

آقای محمود سالم زاده  
تله متری و اسکادا و اتوماسیون شبکه های 

برق،آب،نفت و گاز و فروش تجهیزات تخصصی 
نیروگاهی و پاالیشگاهی

تلفن: 88543949 -021
www.payeshgaran.com :وب سایت

104. ایورد آریا 
آقای سید محسن حالج نژادی  

طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی، تعمیر، اخذ 
و اعطای نمایندگی، شبکه های صنعتی، تجهیزات 

مخابراتی، اتوماسیون صنعتی

تلفن: 88919265 -021
www.eworld.cc :وب سایت

105. ساتراپ الکتریک کویر
آقای حمیدرضا مسلمان یزدیی  

تولید، نصب، مونتاژ و توزیع انواع قطعات 
الکترونیکی و مدارهای الکترونیک

تلفن: 0351-6268561
www.satraap.com :وب سایت

106. فناوری راهبردی آتی )فاراتک( 
آقای شهرام پرویزی  

انجام کلیه فعالیت های ملی متبط با برق فشار 
ضعیف و قوی، مخابرات، ابزار دقیق، اتوماسیون

تلفن: 051-38930013
www.fara-tec.com :وب سایت

107. کاوش هوشمند کارا 
آقای بهزاد نعمتیان  

طراح، تولیدکننده و مجری اتوماسیون و تجهیزات 
مرغداری، گلخانه و گاوداری

تلفن: 087-33178320
www.kavoshkara.com :وب سایت
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ــاوره، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مش
ابزار دقیق

Autrol،Finetek،seojin نماینده ی شرکت های.
.ثبت شده در وندورلیست شرکت های نفت، پتروشیمی 

و گاز
021-88343692-3      
021-88343692-3      

    www.difa-co.com      
info@difa-co.com      

• اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مهندس کنترل
• برگزاری دوره های آموزش صنعتی )مقدماتی تا پیشرفته(

• مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، دانشگاهی
ــالب،  ــف )آب و فاض ــع مختل ــات صنای ــن احتیاج • تأمی
ــازی، معدن،  ــته بندی، داروس ــی و بس ــازی، غذای خودروس

پتروشیمی، آلومینیم، صنایع سنگین و غیره(
021-44522409      
021-44522408      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

و  ــی  صنعت ــیون  اتوماس ــزات  تجهی ــع  توزی و  .واردات 
ــاوره و اجرای  ــه زیمنس .طراحی ،مش ــتم های محرک سیس
پروژه های اتوماسیون صنعتی )EPC( .تولید ست وآموزش 
ــک،  ــق، رباتی ــی، ابزاردقی ــیون صنعت ــتم های اتوماس سیس
ــرات و خدمات فنی  ــو .تعمی ــای ن ــک و انرژی ه مکاترونی

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
021- 66760558-66733040      

021-66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

ایورد آریا

صنایع الكترونيك شریف تراشه

کامپيوتری برگ مهندسی سفيران صنعت

DMO POWER  دیزل مولد اميد

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

1. تولید فلومترهای مغناطیسی،
 فلومتر بدنه فلزی، شیشه ای و اوریفیس 2.تأمین تجهیزات 
اندازه گیری)فلو، دما، فشار، سطح( 3. تأمین انواع شیرهای 
ــیون)فلومترهای مایع  ON-OFF و کنترلی 4. کالیبراس
ــیون  و گاز( 5. طراحی، تأمین و اجرای پروژه های اتوماس

)EPC(صنعتی
021-44244971      
021-44221969      

    www.azmoon-flow.com      
info@azmoon-flow.com      

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از راه دور  
021-88282650      
021-88282650      

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
021-26200300       
021-22057629       

    www.bargco.com       
info@bargco.com       

• تولیدکننده و تأمین کننده های مولدهای برق
• طراح و سازنده دیزل ژنراتورهای بی صدا

• ساخت تابلوهای اتوماتیک و سنکرون مولدها
• خدمات تعمیرات و نگهداری و تأمین قطعات یدکی

021- 47 666662       
 021- 47 666626       

   www.dmopower.com       
 info@dmopower.com       

.نمایندگی انحصاری کمپانی های               و 
ــرای پروژه های خاص  ــاوره و اج ــیون صنعتی.مش .اتوماس
کامپیوتری.کامپیوترهای صنعتی.نظارت تصویری هوشمند

سوئیچ های صنعتی.اطالع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

       )10خط( 36 36 72 88 -021 
021- 88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

کنترل دیجيتال نوین

      88843025 و 88843088 و 021-88848075
021-88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      

شاخص کنترل اسپادان

• اتوماسیون صنعتي، ابزار دقیق و برق صنعتي 
• اجراي پروژه ها

• ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و عالیه
• تأمین و فروش تجهیزات

  031-36630690-5       
031-36630688       

     www.sce-co.com       
info@sce-co.com       

• برق و اتوماسیون صنعتی
• طراحی 
• مشاوره 

• اجرا 
• تعمیرات و نگهداری

• تأمین قطعات و تجهیزات 
• آموزش

031-34447962
safiransanatco@gmail.com

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 031-36627832      

  031-36622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

متد الكترونيك سپاهان

تضامنی گروه بازرگانی موسوی

نماینده انحصاری آتونیکس، منیکس، سنسیس، و کاکن 
کره در ایران

Autonics, Menics, Sensys, kacon
Sensors, Controllers, Pressure Transmit-
ters, Tower Lights, SSR , …

 021- 33961010      
    021- 33961011      

www.mousaviGroup.ir      
sales@mousavigroup.ir      

021-88919265
021-88937470

www.eworldco.cc
eworldco@eim.ae

 Westermo و Moxa نماینده انحصاری کمپانی های •
در خاورمیانه 

• اتوماسیون و شبکه های صنعتی
• کامپیوترهای صنعتی

اولین و تنها فروشگاه اینترنتی
تجهیزات ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

Shop.HLCgroup.ir

انواع لودسل، پروکسی میتر، دما، 
فشار و خالء، شفت انکودر، رطوبت، 

تجهیزات پرتابل و ..
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راهبردهای هوشمند

مشاوران راه انرژی دنيا

کنترل هوشمند زیمنس

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و سایر صنایع

       6 - 22909595و 53 - 021-22921849
 021-22254076       

    www.isi.ir       
 info@isi.ir       

.وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
و درایو زیمنس

031 -32227711-32200666       
 031-32230374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

مشاوره در زمینه های انرژی و اتوماسیون صنعتی 

 021-88376330       
021-88368256       

www.enermonde.com       
info@enermonde.com       

نگين اتوماسيون صنعتی تبریز

پایكار بنيان

تكنوکليد

توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس 
PLC S7 200-S7300-S7400-S71200

HMI _DRIVE

021-33901200       
      021-33942768       

   www.teknoklid.com       
info@teknoklid.com       

ــرکت هاي امرن اتوماسیون- فونیکس  نماینده انحصاري ش
کنتاکت و ریتال در ایران 

ارائه دهنده راه حل هاي جامع در زمینه سیستم هاي کنترل 
و اتوماسیون صنعتي و نصب و راه اندازي دیتا سنتر

 
021-82440       

021-88779707        
  www.paykarbonyan.com       
info@paykarbonyan.com       

شرکت فنی مهندسی با مسئولیت محدود
پیمانکاری اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزاردقیق

همکار Joint Venture شرکت SENKRON ترکیه 
در ایران

ــات فوالد و صنایع  ــیون صنعتی کارخانج مجری اتوماس
فلزی  

0411– 4479757       
0411–4479758       

   www.negintia.com       
info@negintia.com       

پارت کنترل خراسان

ــرکت Schneider Electric در  ــمی ش • نماینده رس
ــیون صنعتی و  ــه فروش و اجرای پروژه های اتوماس زمین

راه اندازها 
ــرق و  ــزات ب ــده تجهی ــع کنن ــاز و توزی ــده مج • نماین

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق SIEMENS در ایران
ــیون صنعتی،DCS و  ــری پروژه های برق، اتوماس • مج

SCADA  )مشاوره، طراحی، برنامه نویسی، اجرا(
 PLC، Drive،ــاخت پکیج های آموزشی • طراحی و س

 Instrumentation،Mechatronic
ــی تخصصی کنترل و  ــای آموزش ــده دوره ه • برگزارکنن

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــرت صاحب الزمان  ــدس، میدان حض ــهد مق آدرس: مش

)عج(، مجتمع سبحان، طبقه سوم، واحد 303 و 304

      7-37238305-051 و 051-37279258
051-37243508      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

ایزی ارتباط پارس

021-88935400       
021-88935257       

www.easyertebat.com       
    info@easyertebat.com       

مانا اندیش

نسل جدید و نوآوري هاي:
Rear Mount Embedded HMI •

wifi و ارتباط HDMI با خروجي HMI •
• HMI با مدار کنترل و نمایشگر مجزا

Cloud HMI •
  021-88100300       

021-88701883       
www.imenista.com       
info@imenista.com       

نماینده رسمي در خاورمیانه
HMI پیشرو در تکنولوژي

• طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی
 پروژه های برق، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

ــاختمان BMS • طراحی، تأمین، نصب و  ــیون س • اتوماس
راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق • طراحی، تأمین، 

Heat Tracing نصب و راه اندازی سیستم های

       6543324- 0711و 88533470-2- 021
0711- 6542083       

www.eramtec.ir       
eramtec@eramtec.ir       

مهندسی ارم طرح صنعت پارس            مهندسی ایمن تابلو

.نماینده ی انحصاری اتوماسیون صنعتی LS کره  جنوبی:
)Servo ،IGBT ،inverter ،RFID ،PLC ،HMI(
.ابزار دقیق و سیستم های انرژی خورشیدی و آموزش

87734      
87734      

    www.eamentablo.com      
info@eamentablo.com      

• نماینده رسمی کمپانی های                         ،                    
                      و تنها نماینده رسمی                 

در ایران
ــتفاده از  ــبکه های صنعتی با اس ــراح و مجری ش • ط

تجهیزات                 ،                 و 
• نماینده انحصاری تجهیزات رادیویی            در ایران

• ارتباطات رادیویی بی سیم )Wireless( با استفاده 
از تجهیزات 

• اتوماسیون سیستم های صنعتی
• طراحی و اجرای سیستم های کنترل

   

مهندسی ارسا فرآیند

• مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی
ــتم های کنترل، برق،  ــای جامع در سیس ــه راه حل ه "• ارای

ابزار دقیق، اعالن و اطفاء حریق
ــعه  ــای جایگزینی، تعمیرات و طرح توس ــه راه حل ه • ارای

پروژه های موجود
021-88361380      

021-88360234       
 www.afec.ir       
rad@afec.ir       
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

if not, it is a drop, and the sea is the sea
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