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با جّدّیت دنبال بشود و به طور عمده حمایت های  باید این حرکت  را کرد.  حّداکثر استفاده 

این دولت  انجام بگیرد. چه  از همه سو نسبت به جهش تولید  قانونی و دولتی و حکومتی 

تا وقتی که بر سر کار است، چه دولت آینده از اّول استقرار بایستی هّمت خودش را بر این 

قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایت های الزم را انجام بدهد و ان شاءاهلل جهش تولید 

به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد. لذا من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: 

»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«؛ یعنی شعار این است: تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. 

ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت های الزم را انجام بدهیم و مانع ها را از سر 

راه تولید برداریم. امیدواریم ان شاءاهلل به لطف الهی این شعار تحّقق الزم را پیدا کند.
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چشم بیدار بر این تلخی ایام ببند

خواب هایی شکرین بهر تو دیده ست بهار ...   

 ما نیز به سهم اندک خود سال نو را خدمت تمامی عزیزان بخصوص جامعه بزرگ استاندارد و 

کیفیت تبریک عرض می نماییم.

سال ۱399 با حوادث تلخ ویروس کرونا که زندگی و اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرارداد پایان 

یافت، امیدواریم خداوند جانباختگان را مورد رحمت خویش قرار داده و به خانواده های داغدار 

صبر عنایت نماید.

همچنین عرض تشکر و قدردانی از کادر درمان و مدافعان سالمت، بخصوص پرستاران گرامی که 

تجربه بزرگی را به یادگار گذاشتند.

امید داریم در سال جدید با محوریت در تولید و با حمایت های الزم، مانع ها نیز از سر راه تولید 

برداشته شود.

در آخر امیدواریم سال ۱۴۰۰، سالی مبارک، پربرکت، همراه با سالمت و سعادت برای تمامی ملت 

ایران بخصوص تالشگران عرصه استاندارد و کیفیت استان تهران باشد.  

کمیته آموزش و تحقیقات اداره کل استاندارد استان تهران

بهار ۱۴۰۰

یادداشت
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دومین شماره گاهنامه خرد
یادداشت مدیر مسئول

 شماره جدید گاهنامه در حالی منتشر می گردد که کرونا بیشترین آسیب را به مراکز آموزشی وارد 

را سپری می کنند. کاهش محسوس  دوران خود  بدترین  مانند سایر صنایع  به  مراکز  این  و  نموده 

متقاضیان آموزشی، توجه کمتر واحد های تولیدی به امر آموزش و تحقیقات و سرگردانی در نحوه 

برگزاری دوره ها به صورت مجازی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی را دچار خسران و پریشانی نموده است.

 امیدوارم با اقدامات بعمل آمده و پایان یافتن تدریجی این دوران تداوم روند ثبات و رشد را در 

مراکز آموزشی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی بعنوان پایه های اصلی کیفیت و ثبات تولید در کشور 

شاهد باشیم.

گاهنامه خرد در مسیر سخت و پر تالطم فعلی، دومین شماره خود را در حالی تقدیم می کند که 

شورای سیاست گذاری با همکاران تحریریه در راستای مصوبات مدیرکل محترم استاندارد استان 

تهران سعی نموده اند از موضوعات کلیشه ای پرهیز نموده و رویکرد خود را در ارائه مقاالت علمی 

و کاربردی و ارائه اطالعات عملی اختصاص دهند.

امیدوارم در سال ۱۴۰۰ ضمن رشد مراکز آموزشی و تحقیقاتی و توجه بیشتر و شایسته به این امر 

و طرح مباحث مهم و چالشی در این مراکز ضمن طرح و بررسی مشکالت و موانع راه حل های 

ارائه شده را به صورت مقاله و یادداشت ارائه نماییم و بتوانیم گامی هر چند کوچک در راستای 

کیفیت برداشته باشیم.  

وحید ابراهیمی  رئیس کمیته آموزش و تحقیقات و رئیس هیئت مدیره مجتمع مشاوران آزمای نفت ایرانیان

یادداشت
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انتصاب

رئیس جمهور در حکمی دکتر غالمرضا شریعتی را برای یک دوره چهار ساله به عنوان »رئیس سازمان 
ملی استاندارد ایران« منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن حکم حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر غالمرضا شریعتی

در اجرای ماده )36( قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396.7.11 مجلس شورای اسالمی 
و تأیید شورای عالی استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت 

چهار سال به عنوان »رئیس سازمان ملی استاندارد ایران« منصوب می شوید.
توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور 
اخالقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسالم و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم. 

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

در بهمن ماه سال ۱399 با حکم رئیس جمهور؛

 دکتر غالمرضا شریعتی به عنوان
 »رئیس سازمان ملی استاندارد ایران« منصوب شد
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 جناب آقای دکتر طاهری ضمن عرض خسته نباشید 
بابت عملکرد شایسته اداره کل استاندارد استان تهران 

در سال ۱399 و همچنین تبریک بلحاظ کسب رتبه برتر 

لطفا  تهران،  استان  رجایی  شهید  جشنواره  در  اجرایی 

گزارشی از اقدامات اداره کل ارائه نمایید.

 همانطور که مستحضر هستید، اداره کل استاندارد 
عملکردی سال 1398 جزو  ارزیابی  در  تهران  استان 
دستگاه های برتر در جشنواره شهید رجایی در استان 
تهران گردید. این ارزیابی شامل شاخص های عمومی 
شاخص های  است.  اختصاصی  شاخص های  و 
قبیل  از  سازمان  اقدامات  که  اصلی،  یا  اختصاصی 
تعداد پروانه های صادر شده، کاربرد عالمت استاندارد، 
تعــــــــداد تدوین های استاندارد ملی، تعداد نمونه 
برداری های واحدهای تولیدی، آزمون هایی که توسط 
همچنین  گردد.  می  انجام  همکار  آزمایشگاه های 
آموزش مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد 

و سایر پارامترهای دیگر که اداره کل سعی نمود صد 
در صد برنامه ها را پوشش دهد که در اکثر برنامه ها 
از اهدافمان نیز جلوتر بودیم. از جمله شاخص های 
عمومی نیز، شاخص هایی است که در رابطه با سایر 
درصد  سازمانی،  چارت  مانند  اجرایی  دستگاه های 
بانوان،  مدیریتی  توان  از  استفاده  و  خانم  پرسنل 
بحث های بودجه مبنی بر عملکرد که در آن نیز بیش 
برگزیده  ادارات  جزء  و  کسب  را  نمره  درصد   80 از 

استان برای دومین سال پیاپی گردید. 
اداره  همکاران  یکایک  زحمت  همگانی،  تالش  این 
از  اعم  خصوصی  بخش  همراهی  همچنین  و  کل 
به  که  بازرسی  شرکت های  و  همکار  آزمایشگاه های 
عنوان بال های این سازمان در انجام وظایف می باشند 
استاندارد  سازمان  سپاری،  برون  سیاست  در  است. 
انجام  کار عظیمی  استاندارد  کل  ادارات  آن  تبع  به 
واگذار  خصوصی  بخش  به  تصدی گری  کارهای  و 

مصاحبه اختصاصی خبرنگار گاهنامه
 با مدیر کل استاندارد استان تهران

گفتوگو
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نمونه ها  درصد   80 از  بیش  مثال  عنوان  به  گردید. 
توسط آزمایشگاه های همکار آزمون می گردد و بیش 
نمونه برداری  ما،  کارشناسی  بازدید های  درصد   90 از 
نیز تقریبا بصورت  و آموزش مدیران کنترل کیفیت 
می گردد.  انجام  خصوصی  بخش  توسط  درصد   100
الزم به یادآوری است که این بخش خصوصی توسط 
سازمان تایید صالحیت شده اند و هر بخش خصوصی 
راستای  در  این  و  ندارد  را  موارد  این  انجام  امکان 
سیاست های دولت و در راستای برنامه های 5 ساله 
پنجم و ششم اتفاق افتاد، که سازمان استاندارد در 
این مقوله نسبت به سازمان های دیگر پیشرو است. 
این مختصری بود در رابطه با عملکرد سال گذشته 

اداره که خدمت شما عرض نمودم.

و  آموزش  کمیته،  این  رویکرد  اینکه  به  توجه  با   

منویات  راستای  در  کمیته  این  و  می باشد  تحقیقات 

جنابعالی و ماموریت های آن اداره کل تشکیل گردیده 

است، اقدامات اداره کل در راستای تحقیقات و آموزش 

و همچنین ماموریت های این کمیته را بفرمایید.

 اعتقاد بنده این که هر مدیر جهت تصمیم گیری 
و اجرا نیاز به مشورت با بخش خصوص دارد، پیرو 
آموزش و تحقیقات  این موضوع، مسئولیت کمیته 
آزمای  مشاوران  شرکت  یعنی  خصوص  بخش  به 
ایرانیان سپرده شد تا مسئولیت حوزه آموزش  نفت 
نظر  با  تصمیمات  تا  بپذیرد،  را  اداره  تحقیقات  و 
بالقوه  توان  گردد.  اجرایی  و  انجام  بخش خصوصی 
بخش خصوصی در استان تهران باال است، بیش از 

در  شده  صالحیت  تایید  کیفیت  کنترل  مدیر   6000
واحدهای تولیدی استان مشغول به کار می باشند که 
از این میزان اگر 50 درصد و فقط 50 درصد در سال 
یک تدوین و یا بازنگری استاندارد ملی انجام دهند، 
استاندارد  تدوین   3000 تهران  استان  در  تنهایی  به 
مدیران  از  درصد   30 تنها  اگر  و  شد  خواهد  انجام 
کنترل کیفیت استان یک مقاله علمی در سال منتشر 
داشت.  خواهیم  علمی  مقاله  کثیری  میزان  نماید، 
این مدیران افراد بسیار با سواد و با تجربه ای هستند 
کردن  کار  به  شروع  تازه  تعداد  یک  شاید  حاال  که 
تجارب  با  افرادی  اعظمشان  بخش  ولی  نموده اند 
خیلی باالیی هستند و چون که قدمت این صنعت در 
تهران باال است، سیاست اداره کل نیز با تشکیل این 
کمیته همراستا بود که با دعوت بخش خصوصی و 
همراهی با اداره در حوزه آموزش و تحقیق یاری اداره 
آموزشی  کالس های  سال  در  بتوانیم  که  باشند  کل 
را  کالس  یک  بنده  اینکه  نماییم.  برگزار  اثربخش 
در اداره با عنوان مشخص نمایم و به همه مدیران 
کنترل کیفیت جهت حضور ابالغ نمایم شاید مطابق 
نظر بخش خصوصی و مطابق با رفع نیاز آن ها نباشد، 
هدف اصلی از تشکیل این کمیته بهبود فرآیند آموزش 
و تحقیقات می باشد و چون اعتقاد بنده این است که 
در هر زمینه ای که فکر کنیم از زمینه های فرهنگی، 
سیاسی، تکنولوژی تولید، اساسی ترین رکن، آموزش 
است. یعنی اگر ما رکن اول را در بحث تولید بحث 
تا  این  دهیم  انجام  درست  کیفیت  کنترل  و  تولید 
انتها درست انجام و همان خشت اول است که اگر 
درست نباشدبه نتیجه نخواهد رسید. مثالی که بنده 
همیشه عرض می کنم از ژاپنی ها که هم سختکوش 
هستند، هم درستکار و اینکه اثربخشی کارهای انجام 
شده آن ها باالست. آن ها می گویند به ازای هر واحد 
دقت  می کنیم،  سرمایه گذاری  آموزش  امر  در  که 
آموزش هزینه می کنم  امر  در  نمی گوید من  نمایید 

گفتوگو

هدف اصلی از تشکیل این کمیته 
بهبود فرآیند آموزش و تحقیقات است
 و به اعتقاد بنده اساسی ترین رکن

 در هر زمینه ای، آموزش است
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گفتوگو

آموزش  امر  در  که  واحد  هر  ازای  به  می گوید  بلکه 
سرمایه گزاری می نمایم. پس آموزش در هر سازمانی، 
که  است  سازمان  اصلی  ارکان  جز  ما  سازمان  مثل 
برای همین اساس از بخش خصوصی کمک گرفته 
شد و بنده مطمئنم این بخش با این توان بالقوه در 
استان تهران می تواند در مبحث آموزش به انقالبی 
بحث  کمیته  از  بنده  انتظارات  از  یکی  یابد.  دست 
ما  صنعت  نیاز  مورد  که  است  مجازی  آموزش های 
نیز می باشد.  در امر کیفیت رویکرد ما بیشتر رویکرد 
استانداردسازی و کیفیت است. و نکته مهمتر از آن، 
و  میبینیم  که  آموزش هایی  قبال  در  که  است  این 
دریافت می کنیم، خروجی آن تبدیل به یک تحقیق 
عملی گردد که بایستی تمام تالش این عزیزان منجر 

به مقاالت در سطح بین المللی گردد.

 لطفا اهم برنامه های اداره کل در سال ۱۴۰۰ و آمادگی 
جهت ورود به قرن جدید را اعالم فرمایید.

می کنم،  آغاز  جاری  سال  اقدامات  مرور  با  ابتدا   
نفر  هزار   35 ریزی  برنامه  آموزش  حوزه  در  امسال 
را  برای مدیران کنترل کیفیت  ماه  یازده  در  ساعت 
که  رسید  ساعت  نفر  هزار   40 به  این  که  داشتیم 
اداره کل 5 هزار نفر ساعت از برنامه آموزش در حال 
حاضر جلو می باشد. در حوزه کارشناسان استاندارد، 
انجام  آموزش  باید  ساعت  نفر   5700 برنامه ریزی 
می شد که این مورد نیز با 8100 نفر ساعت در یازده 
ماه صورت پذیرفت. در حوزه برون سازمانی که بنده 
خیلی تاکید دارم این که برای سال 1400، 21 هزار 
و  کارکردیم  ساعت  نفر  هزار   32 بوده،  ساعت  نفر 
نفر   8800 که  بوده   6500 که  هم  کارکنان  حوزه  در 
آموزش  حوزه  بتوانیم  چقدر  هر  کردیم.  کار  ساعت 
مدیران  برای  ببینیم،  جامعه  مختلف  سطوح  در  را 
کنترل کیفیت که بصورت اجباری هر مدیر هر ساله 
گرنه  و  نماید  شرکت  دوره  در  ساعت  نفر   16 باید 

تایید صالحیت آن ها تمدید نمی گردد و کارشناسان 
کارکنان  همچنین  صورت  همین  به  هم  استاندارد 
سال  در  اما  است  قانونی  وظیفه  یک  که  سازمان 
1400 می خواهیم تمام توانمان را به سمت آموزش 
برون سازمانی ببریم، اساس آموزش برون سازمانی 
توان  تمام  با  باید  ما  یعنی  هستند،  مهدکودک ها 
خود ابتدا بچه های مهدکودک و در مرحله دوم رنج 
زمان  بهترین  چون  گیریم.  بکار  سال   10 زیر  سنی 
الگوی ذهنی مناسب زیر 10 سال  شکل گیری یک 
است. اگر یک کشور سرمایه گذاری آموزشی را روی 
او  ملحقات  جزو  دهد  انجام  سال   10 زیر  بچه های 
خواهد شد. هنگام خریدکاال به عالمت استاندارد آن 
ماشین  در  سوار شدن  هنگام  در  یا  و  نماید  توجه 
اول  سال   10 در  این  ببندد.  را  خود  ایمنی  کمربند 
اولین  آینده  سال  پس  می شود.  نهادینه  که  است 
و مهمترین کار این است که، بخش اعظم آموزش 
رده  با  مدارس  و  مهدکودک ها  به  را  برون سازمانی 
آنها  آموزشی پذیری  که  ببریم  سال   10 زیر  سنی 
باالست. کمیته آموزش و تحقیقات باید پیش بینی 
می توانیم  تکنیک هایی  چه  با  و  چطور  ما  که  کند 
وارد مهد کودک ها شویم با این تفاسیر که ممکن 
نیز کالس ها و مهدکودک های ما  آینده  است سال 
بسته باشد، باید با آموزش و پرورش رایزنی صورت 
پذیرد، با معلم ها صحبت و از آن ها دعوت کنیم به 
برنامه های تفریحی یا اردوهای علمی درست کنیم. 
مثال آموزش به کودکان در مجموعه باغ کتاب که در 
بلند مدت بسیار جوابگو خواهد بود، این یک تجربه 

نکته مهمی که مدیران کنترل کیفیت 
بایستی به آن توجه داشته باشند ارتقای 

کیفیت محصوالت واحدهای تولیدی و اجرای 
درست فرآیندهای استانداردسازی است
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جواب  به  و  انجام  پیشرفته  کشورهای  که  است 
با  تحقیقات  و  آموزش  کمیته  ا...  ان شا  رسیده اند. 
مطمئن  دارند،  ابراهیمی  مهندس  آقای  که  نگاهی 
هستم که سال آینده، به ثمر نشستن ایده هایی که 
در  امسال  باشد که  طی سال جاری صورت گرفت، 

اهداف و چشم انداز این کمیته آمده است.
 اگر توصیه ای به خوانندگان نشریه و مخاطبان اداره 

کل که عمدتًا مدیران کنترل کیفیت هستند، دارید لطفا 

بیان فرمایید.

خود  همکاران  را  کیفیت  کنترل  مدیران  نوعی  به   
نماینده  تعبیری  به  کیفیت  کنترل  مدیران  دانیم،  می 
سازمان استاندارد در واحد های تولیدی هستند، یعنی 
استان  یک  کل  مدیر  کیفیت حرف  کنترل  مدیر  حرف 
است. سطح مدیر کنترل کیفیت در یک واحد تولیدی 
کنترل  مدیران  که  مهمی  نکته  است.  مدیریتی  سطح 
کیفیت بایستی به آن توجه داشته باشند ارتقای کیفیت 
محصوالت واحدهای تولیــــــدی است. اجرای درست 
فرآیندهای استاندارد سازی در واحد های تولیدی با این 
دید که جامعه از آنها انتظار دارد که در نگاه اول منافع 
مصرف کننده را تامین نماید، ضمن اینکه از تولید کننده 
هم باید حمایت گردد. یک مدیر کنترل کیفیت بایستی 
راهکارها استاندارد سازی را به تولید کننـــــده انتقال 
دهد و او را متقــــاعد سازد که برای ورود به بازار باید 
استانداردها، چه استـــــــانداردهای داخل کشور و چه 
برای  دیگر  ملی کشور های  و  بین المللی  استانداردهای 
کیفیت  کنترل  مدیران  پس  گردد.  رعایت  صادرات  امر 
دارای توان بالقوه اجرایی باالیی هستند، به شرط اینکه 

بتوانند با درایت این توان را مدیریت نمایند.
فعل  به  را  بالقوه  توان  این  بتوان  که  راهی  تنهاترین 
تبدیل نمود ارتباط با مدیر ارشد واحد های تولیدی و 
عنوان  به  اینکه  یعنی  است.  کارکنان  سایر  همچنین 
کارکنان  با  ارتباط  برقراری  توان  کیفیت  کنترل  مدیر 
حوزه تولید، بازرگانی، مدیـــــریت و ایده هایی منعکس 

گردد و در امر استاندارد سازی حرف اول باشد. خیلی 
از مدیران کنترل کیفیت ما خوشبختانه این سیاست 
کاری را دارند و در واحد های تولیدی حرفشان حرف 
محکمی است و جزو پیشنهاداتی است که مدیران به 
آن بها می دهند بعضــــا هم بلحاظ اینکه تجربه کار 
ندارند شاید حرف و ایده  هایشان را طوری بیان می کنند 

که سبب مقاومت طرف مقابل می گردد. 
ارتباط  با  بتوانند  ا... که مدیران کنترل کیفیت  ان شا 
کـــــارشناسان  و  استاندارد  کارشناسان  با  که  کاری 
واحدهای تولیدی برقرار می کنند در راستای پیاده سازی 

اهداف اداره کل استاندارد تهران قرار گیرند.

 در پایان اگر مواردی باقی مانده بیان فرمایید.

کلیه  و  جنابعالی  از  کنم  می  تشکر  مجددا  بنده   
اعضای کمیته آموزش و تحقیقـــــات، طرف صحبت 
اعم  تهران  استان  کیفیت  جامعه  حقیقت  در  بنده 
مراکز  همکار،  آزمایشگاه های  بازرسی،  شرکت های  از 
آموزش و همکاران بنده در اداره کل استاندارد و مدیران 
کنترل کیفیت واحد های تولیدی است. توان بالقوه ای 
داریم که می توانیم خیلی از پارامتر ها را تغییر دهیم، 
می توانیم انقالبی در حوزه استاندارد سازی و کیفیت 
ایجاد کنیم. ابتدا بایستی خودمان و توانمان را باور 
که  جامعه ای  یعنی  جامعه  این  اگر  باشیم.  داشته 
همگام با استانــــدارد به جلو گام بر می دارد، خودمان 
راحتی  به  که  باشید  مطمئن  باشیم،  داشته  باور  را 
کنیم،  تولید  باالتر  کیفیت  با  کاالهایی  می توانیم 
را  خارجی  مشابه  کاالهای  با  رقابت  توان  که  کاالیی 
دارد وان شا ا... با نگاه به تولید داخل اصال نیازی به 

واردات کاالهای تولید داخل وجود نداشته باشد.
در آخر سال 1400 را نیز به همه بزرگواران امر استاندارد 
و استــاندارد  ســــــازی تبریک می گویم و امیدوارم 
سالی سـرشار از موفقیت، شادکامی و سالمتی برای 

همه عزیزان بزرگوار باشد.
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پیشینه :
گروهی اعتقاد دارند که تاثیر منفی ویروس کرونا 
در فروشگاه های لوازم خانگی به چند بخش تقسیم 
می شود. ابتدا مقوله عروسی، در ایران بخش مهمی 
با  مستقیمی  ارتباط  خانگی  لوازم  فروش  بازار  از 
دلیل  به  باشید که  نظر داشته  در  دارد،  عروسی ها 
ازدواج  تعداد  عروسی  مراسم  برگزاری  محدودیت 
خبری  بنابراین  و  است  رسیده  حداقل  به  زوجین 
به  می تواند  امر  این  که  نیست،  جهیزیه  خرید  از 
جهت  کمک  خانگی  لوازم  فروش  بازار  کسادی 
از مثبت شدن  ترس  است،  مورد دوم ترس  دهد. 
در  حضور  علت  به  کرونا  ویروس  آزمایش  جواب 
لوازم  فروش  بازارهای  در  زدن  قدم  و  مغازه ها 
خانگی به مانند امین حضور، شریعتی و ... باعث 
کم رنگ شدن حضور خریداران در این مکان ها شده 
است، که در نهایت منجر به کسادی بازار در لوازم 
به  می باشد،  قرنطینه  بعد،  نکته  می شود.  خانگی 

جانب  از  قرنطینه  شده  اتخاذ  سیاست های  دلیل 
دولت برای حفظ سالمتی مردم جامعه و تعطیل 
فروش  پاساژهای  مانند  به  تردد  پر  اماکن  شدن 
لوازم خانگی، این تجارت پر سود به حداقل توجیه 

اقتصادی در این دهه رسیده است.
و آخرین مورد اوضاع اقتصادی است ویروس کرونا 
این  که  است  داشته  منفی  تاثیر  جهانی  بازار  بر 
بنابراین  است،  شده  هم  ایران  حال  شامل  اتفاق 
حساس،  شرایط  و  اقتصادی  بد  اوضاع  دلیل  به 
خانواده ها اگر برنامه ای برای خرید لوازم خانگی یا 
ارتقاء کیفی لوازم منزل خود داشتند، در تصمیم 

خود تعلل نمودند.

بخش اصلی : 
نخست  ماهه   4 در  طالق  و  ازدواج  رسمی  آمار 
ازدواج ها  تنها  نه  می دهد  نشان  جاری  سال 
به  آمار  این  افزایش  شاهد  بلکه  نیافته  کاهش 

تاثیر همه گیری ویروس کرونا
 برروی بازار لوازم خانگی کشور

 بیش از یک سال  است که بشر در حال مبارزه سخت و نفسگیر با بیماری کوید ۱9 

و اثرات جانبی  اقتصادی  و اجتماعی آن است. خوشبختانه کشف واکسن مقابله با 

ویروس کرونا و تجاری شدن آن ضمن امیدبخشی به جامعه بشری، از همان روزهای 

اول اولین اثرات مثبت خود را هم بر بازارهای جهانی نشان داد. اما این اتفاق تا کنون 

چه اثراتی بر جای گذاشته و پیامدهای منفی آن چه زمانی رخت برمی بندد؟در این نوشتار، بازار لوازم خانگی مورد مطالعه قرارگرفته است. 

با توجه به سال ها تجربه مدیریتی و فعالیت اجرایی در صنایع تولیدی به ویژه لوازم خانگی،  ضمن جمع آوری و اعالم نظرات کامال متنوع 

و متفاوت نویسندگان مقاالت به تحلیل و جمع بندی خود خواهم رسید. یادآور می شوم در سال گذشته همزمان با پدیده کرونا، بازارهای 

ایران تحت تاثیر عوامل بسیار مهم و اثرگذار سیاسی و اقتصادی بود، به نحوی که بزرگی آن در برخی موارد کرونا را به سایه می برد. این 

نکته باعث دشواری تفکیک اثرات خاص کرونا با سایر المان های تاثیر گذار در بازار خواهد شد. لوازم خانگی، از جمله اقالمی است که 

همواره در سبد خرید خانواده ها سهم داشته است، به خصوص در مورد زوج های جوان که لوازم خانگی نو جزو الینفک جهیزیه محسوب 

می شود. اما بازار لوازم خانگی که یک بازار پرمخاطب است، تحت تاثیر مستقیم بازارهای موازی ارز، طال و سکه قرار دارد و اگر قیمت در 

این بازارها دچار نوسان شود، تاثیر آنی در قیمت لوازم خانگی می گذارد. مدت ها است که با افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت شدیدی در 

بازار لوازم خانگی رخ داده است. عالوه بر لوازم خانگی وارداتی، قیمت تولیدات داخلی هم باال رفته است. 

تالیف و گردآوری: 

محمد امیر ساالری کمانگر

انجمن مدیران کنترل 

کیفیت استان تهران
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عدد 200هزار واقعه ازدواج در کنار35 هزار واقعه 
طالق بوده ایم.

هرچند شیوع روز افزون کرونا، برگزاری جشن های 
زوج های  از  بسیاری  اما  داده  کاهش  را  عروسی 
بدون  را  مشترک  زندگی  داده اند  ترجیح  جوان 
برگزاری جشن آغاز کنند و به همین دلیل با خرید 
جهیزیه و لوازم خانگی به زیر یک سقف می روند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، در تابستان 99 
زوج های جوان می توانستند با حداقل 20میلیون 
تومان لوازم خانگی بسیار ضروری و اولیه و با 
خریداری  را  متوسط  جهیزیه  تومان  96میلیون 
کنند اما پاییز شرایط دیگری را برای این عده رقم 
زده و با توجه به قیمت فعلی لوازم و کاالهای 
خانگی باید گفت تهیه جهیزیه حداقل 50میلیون 
تومان خرج روی دست خانواده ها باقی می گذارد 
و برای خرید یک جهیزیه متوسط به حدود 130 
و  کاالها  احتساب  بدون  تومان  میلیون   150 تا 

لوازم غیرضروری نیاز است.

                                     

حداقل قیمت تلویزیون 32 اینچ 5میلیون 900 
است و تا بیش از 100میلیون تومان هم می رسد.

قیمت ماشین لباسشوئی نیز حداقل از 9میلیون 
30میلیون  حدود  تا  و  شروع  تومان  700هزار  و 
از  حداقل  هم  مبله  گاز  اجاق  می رسد.  تومان 
5میلیون تومان شروع می شود به شرط آنکه  در 
میلیون   14 تا  کاال  این  قیمت  شود.  پیدا  بازار 
تومان متغیر است. قیمت اجاق گاز رومیزی هم 
از یک میلیون و 900هزار تومان آغاز می شود و تا 

بیش از 12میلیون تومان می رسد.
برای خرید اتو نیز حداقل باید 647هزار تومان و 
حداکثر 2میلیون و 650 هزار تومان هزینه کرد.
جاروبرقی نیز از حداقل یک میلیون و 350هزار 
تومان و حداکثر 9میلیون و 200هزار تومان  به 
فروش می رسد. مبلمان حداقل 8میلیون تومان، 
ظروف  تومان،  میلیون   4 حداقل  خواب  کاالی 
آشپزخانه حداقل 2میلیون و 500هزار تومان، دو 
تومان،  10میلیون  از  بیش  تا   5 از  فرش  تخته 
سایر کاالهای مورد نیاز حداقل 3میلیون تومان.
گروهی هم دست به دامن کرونا شده اند تا بتوانند 
بیندازند.  تعویق  به  یا  کنند  کم  را  مالیات هایشان 
لواز  صنفی  واحدهای  فروش  که،  معتقدند  آنها 
خانگی بر اثر شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده 
شده اند  فراوانی  زیان  و  ضرر  دچار  بنگاه ها  این  و 
با  اما  بود  رکود  دچار  قبل  از  خانگی  لوازم  بازار  و 
شدیدتری  رکود  دچار  بازار  این  آمده  پیش  اوضاع 
شده است. آنها معتقدند، یکی از دغدغه های اصلی 
و  دولت  از  گذشته  سال  لذا  است،  مالیات  کسبه 
در  که  خواسته اند  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
شرایط فعلی نسبت به اخذ مالیات تمیهداتی را در 
نظر بگیرند و از اخذ مالیات اسفند 98 صرفنظر کند.

 نتیجه گیری :
در واقعیت و با بررسی های میدانی و استعالم از 
چندین تولید کننده متوجه شدم که نه تنها تولید 
لوازم خانگی تحت تاثیر کرونا کاهش نداشته، بلکه 
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حتی  و  شیفت ها  تعداد  کاری،  ساعت  افزایش  با 
قابل توجهی داشته است.  افزایش  انسانی  نیروی 

آمار رسمی و دولتی نیز مؤید این مسئله است.

 

می دهد  نشان  کشور  در  تولید  وضعیت  آمارهای 
که طی 6 ماه نخست سال 919 هزار و 600 دستگاه 
تولید  داخلی  تولیدکنندگان  توسط  فریزر  و  یخچال 
تنها  گذشته  سال  که  حالیست  در  این  است،  شده 
بود. شده  تولید  محصول  این  از  دستگاه  هزار   671
بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در 6 ماه نخست 
 37/1 رشد  قبل  به مدت مشابه سال  نسبت  امسال 
درصدی یافته است. بررسی جزئی تر نیز نشان می دهد 
که صرفًا در شهریور ماه 99 شاهد تولید 193 هزار و 

600 دستگاه یخچال و فریزر بوده ایم.
همچنین در نیمه نخست امسال 454 هزار و 100 
شده  تولید  کشور  در  لباسشویی  ماشین  دستگاه 
سال  مشابه  مدت  در  که  حالیست  در  این  است. 
قبل نصف این حجم ماشین لباسشویی یعنی 293 
هزار و 900 دستگاه تولید شده بود. بنابراین تولید 
ماشین لباسشویی در 6 ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد 54/5 درصدی یافته 
است.بررسی جزئی تر نیز نشان می دهد که صرفًا در 
شهریور ماه 99 شاهد تولید 85 هزار و 700 دستگاه 

ماشین لباسشویی بوده ایم.
در 6 ماه نخست امسال 590 هزار و 500 دستگاه 
تولید  تولیدکنندگان داخلی  تلویزیون توسط  انواع 
نخست  نیمه  در  که  حالیست  در  این  است،  شده 

شده  تولید  دستگاه   900 و  هزار   320 تنها  پارسال 
ماه   6 در  تلویزیون  انواع  تولید  ترتیب  بدین  بود. 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
نیز نشان  بررسی جزئی تر  یافته است.  84درصدی 
می دهد که صرفًا در شهریور ماه 99 شاهد تولید 109 

هزار دستگاه تلویزیون بوده ایم.
تاثیر  دچار  خانگی  لوازم  بازار  وجه  هیچ  به  لذا 
ویروس  پیامدهای  از  ناشی  مشاهده  قابل  منفی 
کرونا نشده است. آنچه تغییر کرده نوع رفتار خرید 
مصرف کنندگان است. مصرف کننده نهایی به خرید 
مخاطره  ترددهای  و  آورده  روی  اینترنتی  و  برخط 
آمیز خود در بازارها را حذف کرده است. کارخانجات 
و  اند  داده  توسعه  را  خود  اینترنتی  خرید  تولیدی 
قدری از سهم واسطه ها را کاسته اند. بنکداران بزرگ 
،که  قیمت ها  پی  در  پی  افزایش های  ترس  از  هم 
کشور  اقتصادی  و  سیاسی  کالن  شرایط  از  متاثر 
است، خرید خود را چند برابر کرده اند که خود بیم 
ماندن کاال در انبارها برای باالبردن قیمت را افزایش 

می دهد.
در لوازم خانگی بازار عمده فروشی و خرید برخط رونق 
گرفته و در نقطه مقابل خرده فروشان دچار کاهش 
تقاضا شده اند. در چنین شرایطی زیرساخت هایی که 
مصرف کننده  به  را  کاال  واسطه ها  حذف  با  بتواند 

نهایی نزدیک کند بسیار بیشتر حس می شود.

منابع :
۱  جهانبانویی ، ایمان 99/۰5/۱۱ تارنمای ای پی امداد

قلم،  خبرگزاری  خانگی،  لوازم  اتحادیه  رییس   ، مرتضی  میری،    2
99/۰8/۱6 کدخبر ۱86326

3  صادق نیارکی ، معاون امور صنایع وزارت صمت، 99/۰9/22 خبر 
آنالین ، کدخبر ۱۴5۱۰۰۰ و ۱۴652۱7

۴  خبرگزاری مهر ، آمار رسمی تولید لوازم خانگی وزارت سمت، 6 
ماهه نخست سال ۱399

5  مظفر ، علی ، رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق ، خبرگزاری 
تابناک99/۰7/۰8 کدخبر ۱۰۰5783

تولید 6 ماه نخست لوازم خانگی با واحد هزار دستگاه
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راهنمای موقت آموزشی در زمینه منابع تامین اکسیژن 
و استراتژی های توزیع آن در مراکز درمانی 

برای درمان بیماری COVID 19 )بخش دوم(
منابع  مورد  در  آموزشی  موقت  راهنمای  عنوان  به  مقاله  این   

بیماری  درمان  برای  آن  توزیع  های  استراتژی  و  اکسیژن  تامین 

COVID ۱9 در مراکز درمانی است. این راهنما برگرفته از مشخصات 

کودکان  ضروری  صندوق  و   WHO جهانی  بهداشت  سازمان  فنی 

سازمان ملل متحد UNICEF در زمینه دستگاه های اکسیژن درمانی به عنوان بخشی از مجموعه تجهیزات پزشکی WHO است. 

همچنین در این راهنما از دانش فعلی و تجربیات کشورهای درگیر با این بیماری استفاده شده است.

این راهنما برای مدیران مراکز درمانی، تصمیم گیرندگان بالینی، مسئوالن تدارکات، مسئوالن برنامه ریزی، مهندسان زیست پزشکی، 

مهندسان و سیاست گذاران زیرساخت ها کاربرد دارد. در این متن چگونگی تقاضای اکسیژن، شناسایی منابع موجود اکسیژن و 

انتخاب نحوه توزیع مناسب اکسیژن برای پاسخگویی به نیاز بیماران مبتال به COVID19، به ویژه در کشورهای کم درآمد و متوسط 

تشریح می شود. سازمان بین المللی WHO به محض دسترسی به منابع و اطالعات جدید، این توصیه ها را به روزرسانی می کند. 

)الزم به ذکر است بخش اول این مقاله در شماره اول گاهنامه خرد منتشر گردید( 

3. منابع تامین اکسیژن
تاسیسات تولید اکسیژن مایع:

به روش سرمایشی )کریوژنیک( در  اکسیژن مایع 
تجهیزات  می شود.  تولید  پزشکی  مرکز  از  خارج 
به  می تواند  اکسیژن،  تامین  با  مرتبط  پزشکی 
در  و  مجهز شده  اکسیژن  ذخیره  دوجداره  مخازن 
مخزن دار  کامیون  طریق  از  معین  زمانی  بازه های 
حمل اکسیژن مایع )مطابق شکل 12( که متعلق به 
شرکت تامین کننده است، پر شوند. مخازن ذخیره 
مرکزی  لوله کشی  از طریق سیستم  مایع  اکسیژن 
)مطابق شکل 9( به کل تأسیسات بهداشتی متصل 

می شود و اکسیژن مایع در این سیستم لوله کشی 
بخار  به  مایع  تبدیل  و  شده  تبخیر  خود  به  خود 
انتقال گاز اکسیژن در  عاملی برای نیروی محرک 
تامین  روش  این  اگرچه  می باشد.  مصرف  نقاط 
مزیت  دارای  روش ها  سایر  به  نسبت  اکسیژن 
به  مایع  اکسیژن  از  استفاده  اما  است،  اقتصادی 
مکانیسم های تأمین کننده خارجی وابسته است و 
احتیاط  باالتر،  از فشارهای  ناشی  به دلیل خطرات 
ذخیره سازی  و  نقل  و  حمل  با  رابطه  در  بیشتری 
فنی  مراقبت های  و  بازرسی ها  بنابراین  دارد.  نیاز 
در  شود،  انجام  مخازن  این  برای  باید  منظمی 

PSA شکل 9  نمونه ای از پکیج تولید اکسیژن به روش
شکل ۱2  نمونه ای از کامیون های

 حمل اکسیژن مایع پزشکی

تالیف و گردآوری: حسن کریم

و میالد ناظمی

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما 

گستر نیما

مقاله
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این حالت بهترین کار این است که از سیلندرها 
به عنوان منبع تامین پشتیبان نیز استفاده شود.

یادآوری_ در ایران اکثر مخازن دوجداره ذخیره ثابت 
بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 12474-1 
به  ایران  ملی  استاندارد  اساس  بر  و  ساخته شده 
بازرسی های  و  مراقبت ها  تحت   12474-2 شماره 

حین سرویس قرار می گیرند.

:PSA فرآیند تولید اکسیژن به روش جداسازی جذبی
گاز،  از مخلوط چندین  گاز مشخص  جداسازی یک 
تحت فشار و بر اساس مشخصات مولکولی و تفاوت 
بر روی جاذب می باشد. پکیج های  در میزان جذب 
تولید اکسیــــژن به روش PSA با استفاده از هوای 
فشرده، گاز اکسیژن با خلوص باال تولید می کنند. در 
به وسیله جاذب های  فناوری مولکول های هوا  این 
متخلخل سطحی جداسازی می شوند. در حالت ایده 
آل، فقط گازی که باید از آن جدا شود جذب می شود، 
درحالی که تمام گازهای دیگر موجود در مخلوط از 
بستر جاذب عبور می کنند. غالبًا از جاذب های حاوی 
کربن  مولکولی  های  غربال  مثال  عنوان  )به  کربن 
فعال( و جاذب های اکسید )به عنوان مثال زئولیت( 
استفاده می شود. خلوص گاز جذب شده نه تنها به 
جاذب مورد استفاده بستگی دارد، بلکه درجه حرارت 
و فشار در طول فرآیند نیز مهم است. پس از اشباع 

کاهش  طریق  از  احیاء  فرایند  جاذب،  سطح  شدن 
فشار انجام می شود.

یک پکیج تولید اکسیژن به روش PSA می تواند 
به عنوان یک منبع اصلی تولید اکسیژن با استفاده 
از فناوری PSA )مشابه تغلیظ کننده( در محل در 

مراکز پزشکی استفاده شود.
اکسیژن حاصل از یک پکیج PSA می تواند مستقیمًا 
به ترمینال کنار تختخواب بیمار منتقل شود یا از یک 
سیلندرها  مجدد  شارژ  برای  کننده  تقویت  کمپرسور 
جهت توزیع اکسیژن )در محل یا به مراکز بهداشتی 
استفاده  پشتیبان  اکسیژن  تامین  برای  یا  همجوار( 
دارد.  نیاز  برق مطمئنی  نیروی  به  پکیج  این  شود. 
بهترین کار این است که از سیلندرها به عنوان منبع 

تامین پشتیبان نیز استفاده شود.

تغلیظ کننده های اکسیژن )اکسیژن سازها( :
پرتابل  و  ثابت  انواع  در  اکسیژن  تغلیظ کننده های 
قابلیت  در  تنها  تفاوت  که  دارند  وجود  )شکل14( 
حمل آن ها است. یک تغلیظ کننده اکسیژن، وسیله 
برای  و  می کند  کار  برق  نیروی  با  که  است  پزشکی 
است.  از هوای محیط طراحی شده  اکسیژن  تغلیظ 
یک تغلیظ کننده اکسیژن برای مکش هوا از محیط 
از فناوری PSA استفاده نموده و نیتروژن موجود در 
هوا را جدا می نماید به طوری که منبع اکسیژن مداوم 
غلظت  اگر  می شود.  تولید   ،90% از  بیش  غلظت  با 

اکسیژن به زیر %82 برسد نباید از آن استفاده شود.
و  بوده  حمل  قابل  اکسیژن  تغلیظ کننده هــــــای 
اغلب  اما  بالینی جابجا شوند،  نواحی  در  می توانند 
آن ها به عنوان تجهیزات ثابت کنار تخت بیمار نصب 
می شوند. امروزه مدل هایی از تغلیظ کننده های قابل 
جریان  تامین  قابلیت  که  می شوند  طراحی  حمل 
اکسیژن با سرعت بین 5 تا 10 لیتر بر دقیقه را دارند.
فلومتر  یک  با  همراه  تغلیظ کننده ها  هنگامی که  PSA شکل ۱3  نمونه ای از پکیج تولید اکسیژن به روش



1617

تقسیم  برای  پایه  دارای   )15 )شکل  )جریان سنج( 
می توانند  تغلیظ کننده ها  می شوند،  استفاده  جریان 
اکسیژن را به طور همزمان به چندین بیمار ارائه دهند. 
اکسیژن  تامین  منبع  یک  می توانند  تغلیظ کننده ها 
از  اطمینان  برای  اما  باشند،  مقرون به صرفه  و  ایمن 
عملکرد صحیح به منبع برق پیوسته و قابل اعتماد، 
همچنین به مراقبت های پیشگیری منظم نیاز دارند. 
بهترین کار این است که از سیلندرها به عنوان منبع 

تامین پشتیبان نیز استفاده شود.
به  می توان  تغلیــــــظ کننده ها  دیگر  انواع  از 
تغلیظ کننده های با قابلیت پر کردن سیلندر )شکل 

16( هم اشاره نمود.
توسط  اکسیژن  تامین  به  مربوط  الزامات  یادآوری: 
دستگاه تغلیظ کننده و سیستم لوله کشی گاز پزشکی 
در استانداردهـــــای ملی ایران به شـماره 10766و 
الزامـات  هـمچنـین  اسـت.  شـده  آورده   11636-1
ایـمنـی  تغلیظ کننده های پزشکی در استاندارد ملی 

ایران به شماره 6602 ارائه می شود.

شکل ۱۴  نمونه ای از انواع تغلیظ کننده ها 

شکل ۱5  انواع جریان سنج های مورد مصرف 

در تغلیظ کننده های اکسیژن

مقاله

شکل ۱6  نمونه ای از تغلیظ کننده با قابلیت پرکردن سیلندر
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4. ذخیره سازی اکسیژن و توزیع داخل بیمارستان ها
سیلندرهای اکسیژن:

و  فشرده  سیلندرها  درون  می توان  را  اکسیژن  گاز 
کارخانه  یک  در  سیلندرها  این  نمود.  ذخیره سازی 
از طریق تقطیر کرایوژنیک یا  یا  تولید گاز اکسیژن 
درمانی  مراکز  به  و سپس  پر شده   ،PSAپکیج یک 
منتقل می شوند. سیلندرها به یکی از دو روش زیر 

قابل استفاده هستند:
1. نصب مستقیم در مناطق بیمارستانی یا  لوله کشی 

مستقیم؛ 
2. اتصال به سیستم های منیفولد مرکزی )شکل 17( 
)گروه سیلندرهایی که به طور موازی به هم مرتبط 

می شوند(.

بنابراین از این طریق میتوان اکسیژن را به مناطق 
بخش  سطح  در  حتی  بهداشتی،  تسهیالت  ویژه 
انتقال داد. هنگامی که سیلندرها تنها منبع اکسیژن 
در یک مرکز درمانی باشند، برای اطمینان از موجودی 

مداوم، زنجیره تأمین قوی الزم است.
      پس از پر شدن، سیلندرها به برق احتیاج ندارند، 
به چندین  داخل سیلندر   اکسیژن  توزیع  برای  اما 
لوازم جانبی و اتصاالت از جمله فشارسنج، رگوالتور، 

جریانسنج و ... نیاز است. 

در  پزشکی  اکسیژن  انتقال  یا  این، ذخیره  بر  عالوه 
سیلندرها باید با دقت و توسط پرسنل آموزش دیده 
انجام شود زیرا محتویات سیلندر تحت فشار باالیی 

قرار دارند.
یادآوری1: مواد مورد استفاده در ساخت سیلندرهای 
و  آلومینیمی  فوالدی،  جنس  از  می تواند  اکسیژن 

کامپوزیتی باشد.
یادآوری2: سیلندرهای فوالدی و آلومینیومی اکسیژن 
اساس  بر  ساله   5 حداکثر  زمانی  بازه های  در  باید 
تائید  آزمایشگاه های  توسط   6792 ملی  استاندارد 
قرار  دوره ای  آزمون  و  بازرسی  تحت  شده  صالحیت 
انبارش  استفاده،  مدیریت  الزامات  همچنین  گیرند. 
و جابجایی سیلندرهای گاز بر اساس استاندارد ملی 

)آئین کار( به شـماره 7566 آورده شـده اسـت.

شبکه های خط لوله توزیع داخلی بیمارستان:
اکسیژن  تأمین  برای  لوله   خط  شبکه های  این   
دستگاه های  قبیل  از  تجهیزاتی  برای  زیاد  فشار  در 
بیهوشی و تنفس مصنوعی مفید هستند. یک مزیت 
اساسی سیستم های خط لوله این است که آنها از 
بین  سنگین  سیلندرهای  حمل  و  جابجایی  لزوم 
این  با  می کنند.  جلوگیری  بیمارستانی  بخش های 
اکسیژن  منابع  پیچیدگی نصب  و  باال  هزینه  حال، 
سانترال با خطوط لوله مسی و تعمیر و نگهداشت 

تخصصی الزم از معایب آن است.
اطالعات بیشتر در مورد منابع اکسیژن در جدول 2: 
توضیحات و مقایسه منابع اکسیژن و ذخیره سازی 

ارائه می شود.

5. چگونه اکسیژن مورد نیاز یک مرکز درمانی را تخمین 
بزنیم 

منبع  مناسب ترین  انتخاب  از جنبه های  دیگر  یکی 
تامین اکسیــــــژن، در نظر گرفتن جریان ناخالص 

شکل ۱7  نمونه ای از سیلندرهای متصل شده به منیفولد 

مرکزی
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تعیین  برای  است.  درمان  برای  نیاز  مورد  اکسیژن 
باید  مصرفی  بار  پیش بینی  نیاز،  مورد  کل  جریان 

تخمین زده شود. 
این کار می تواند با استفاده از ابزار پیش بینی تأمین 
ضروری )ESFT( که در WHOCOVID19 ارائه شده 
انجام گیرد. همانگونه که در ابتدای این مقاله اشاره 
را   COVID19 بیماران  کل  در  بیماری  شدت  شد 
می توان به صورت: خفیف، متوسط، شدید یا بحرانی 
طبقه بندی نمود. بدین ترتیب، جریان اکسیژن مورد 
بحرانی  و  شدید  بیماران  اکسیژن درمانی  برای  نیاز 
که نماینده %20 از کل بیماران می باشند را می توان 

تخمین زد.
حدود % 75 »شدید« بیماران مبتال به COVID19 که 
نیاز به بستری در بیمارستان دارند و %25 »بحرانی« 

طبقه بندی می شوند.
نیاز  مورد  اکسیژن  کل  میزان  می توان  بنابراین، 
پزشکی را بر اساس میزان سرعت جریان توصیه شده 
برای هر گروه بیمار بر مبنای شدت بیماری که در 

جدول 1 آمده است، تخمین زد.

این نوع سناریوی تخمین اکسیژن مورد نیاز، برآورد 
بر اساس تعداد بیمار است. در این روش اندازه گیری 
فرض بر این است که تجهیزات کارآمد بوده و مطابق 
برای  بنابراین  می کنند.  کار  خود  اسمی  ظرفیت  با 
از  پس  باید  تجهیزات  دقیق تر،  برآورد  به  دستیابی 
راه اندازی، ارزیابی مجدد شوند، زیرا احتمال تغییرات 

خاص در خروجی تجهیزات وجود دارد.
)ونتیالتور(  مصنوعی  تنفس  دستگاه های  تمام 
بیمار  برای  را  پزشکی  اکسیژن  و  هوا  از  ترکیبی 
بحرانی  بیماران  نیاز  مورد  جریان  می کنند.  تامین 
به قسمت  مربوط  برآورد می شود صرفًا  باال  در  که 
مورد  گاز  از کل جریان  بخشی  که  است  اکسیژنی 
نیاز برای دستیابی به کسر درمانی هدف از اکسیژن 
درصد  این  که  را تشکیل می دهد،   )FiO2( تنفسی 
اکسیژن کل موجود در ریه ها برای تبادل گاز است. 
یک  از  و  کرد  خواهد  تغییر  درمان  طول  در   FiO2
بیمار به بیمار دیگر متفاوت است. سرعت جریان 
اکسیژن که در اینجا نشان داده شده است، میانگین 
استفاده  دوره  در طول  اکسیژن  نسبت جریان های 

تسهیالت درمانی COVID-۱9 به ازای ۱۰۰ تخت بیمارستانی

شدت بیماری
میزان اکسیژن مورد نیاز که باید تولید شودمیانگین سرعت جریان اکسیژن

اکسیژن مایعدستگاه PSAمجموعبه ازای هر بیمار

75 بیمار با 

وضعیت شدید
10 L/min

75×10×60=

45000 L/hr
=45m3/hr =1/25m3/day

25 بیمار با 

وضعیت شدید
30 L/min

25×30×60=

45000 L/hr
=45m3/hr =1/25m3/day

=90m3/hr =2/5m3/day

جدول ۱  نمونه ای از جریان اکسیژن به ازای هر ۱۰۰ تخت بیمارستانی

مقاله
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یک بیمار از دستگاه تنفس مصنوعی است. رابطه 
ساده زیر برای تعیین نسبت جریان در هر زمان به 

کار برده می شود:

می تواند  همچنین   WHO COVID19 ESFT7

مانند  نیاز،  مورد  ضروریات  سایر  برآورد  به 
دستگاه های کمکی، لوازم جانبی، مواد مصرفی و 
قطعات یدکی و غیره کمک می کند. این ابزارها و 
 WHO سایر اسناد مرتبط را می توان در وب سایت

جستجو نمود.

شرح و مقایسه منابع و ذخایر 
اکسیژن

سیلندرها
ذخیره  مخزن  یک  شرح: 
 استوانه ای شــــــکل قابل 
به  که  مجـــدد  کردن  پر 
برای  فشـــــرده  گاز  شکل 

ذخیره سازی و حمل اکسیــژن استفاده می شود.
سیلندرها در یک کارخانه تولید گاز دوباره پر می شوند 

بنابراین نیاز به حمل و نقل از / به کارخانه دارند.
کاربرد بالینی و / یا مورد مصرف: می تواند در کلیه 
و  باال  فشارهای  در  تامین  اکسیژن شامل  نیازهای 
غیرقابل  یا  متناوب  تغذیه  منبع  که  تاسیساتی  در 
اعتماد باشد و همچنین در خدمات سرپایی و حمل 
بیمار استفاده شود. به عنوان پشتیبان سیستم های 

دیگر نیز استفاده می شود.
مکانیزم توزیع: به منیفولد )چندراهه( سیستم توزیع 
خط لوله اصلی / فرعی متصل می شود یا مستقیمًا 

با جریان سنج و لوله به بیمار وصل شود.

الزامات برقی: ندارد
توسط  محدود  نگهداری  نگهداشت:  الزامات 

تکنسین های آموزش دیده مورد نیاز است.
به طور متوسط؛ بررسی منظم  مراقبت توسط کاربر: 
اتصاالت و   رابط ها، بررسی منظم سطوح اکسیژن و 

تمیز کردن خروجی ها.

تغلیظ کننده های اکسیژن 
)PSA(

پزشکی  دستگاه  یک  شرح: 
که  برقی  منبع  با  خودکفا 
 PSA با استفاده از فناوری
برای تغلیظ  کردن اکسیژن 
طراحی  محیط  هوای  از 

شده است.
کاربرد بالینی و / یا مورد مصرف: بـــــــــرای تحویل 
اکسیژن در کنار تخت یا در فضایی که در مجاورت 
تغلیظ کننده  یک  می شود.  استفاده  دارد  قرار  بیمار 
را  تخت  چندین  می تواند  منفرد  به صورت  اکسیژن 
با استفاده از یک جریان سنج ایستاده برای تقسیم 

جریان خروجی، سرویس دهد.
مکانیزم توزیع: به صورت مستقیم از بیمار به لوله یا 

از طریق یک جریان سنج ایستاده.
الزامات برقی: دارد

توسط  متوسط  به طور  نگهداری  نگهداشت:  الزامات 
تکنسین های آموزش دیده که می تواند در خانه باشد، 

مورد نیاز است.
کردن  تمیز  متوسط؛  به طور  کاربر:  توسط  مراقبت 

فیلترها و خروجی های دستگاه.

)PSA( دستگاه اکسیژن ساز
در  اکسیژن  تولیدکننده  سیستــــــــم  یک  شرح: 
محل با استفاده از فناوری PSA که اکسیژن فشار باال 
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یک  طریق  از  به سهولت  را 
سیستم خط لوله مرکزی یا  
به وسیله سیلندرهایی که در 
شده اند،  پر  مجددًا  کارخانه 

تامین می کند.
مورد  یا   / و  بالینی  کاربرد 
کلیه  در  می تواند  مصرف: 

استفاده  باال  فشار  تامین  شامل  اکسیژن  نیازهای 
شود.

مکانیزم توزیع: می تواند به سیستم توزیع خط لوله 
اصلی / فرعی یا به سیلندرهای قابل پر شدن مجدد 
تاسیسات  در  راهه(  )چند  منیفولد  سیستم  به  که 

وجود دارند، متصل شود.
الزامات برقی: دارد

الزامات نگهداشت: نگهداری قابل توجهی از سیستم 
و لوله کشی مورد نیاز است که توسط تکنسین ها و 
مهندسان بسیار مجرب می تواند به عنوان بخشی از 

قرارداد انجام شود.
مراقبت توسط کاربر: حداقل؛ فقط در واحد پایانه.

اکسیژن مایع
تولید  مایـــــع  اکسیژن  شرح: 
و  سایــــت  از  خارج  شده 
ذخیره  بزرگ  مخزن  یک  در 
یک سیستم  طریق  از  که  شده 
بهداشتی  تاسیسات  لوله  خط 
توسط  مخزن  می شود.  تامین 

تامین کننده اکسیژن مایع نیاز به پر کردن مجدد دارد.
در  می تواند  مصرف:  مورد  یا   / و  بالینی  کاربرد 
و  باال  فشار  تامین  شامل  اکسیژن  نیازهای  کلیه 
غیرقابل  یا  متناوب  تغذیه  منبع  که  تاسیساتی  در 

اعتماد باشد، استفاده شود.
مکانیزم توزیع: سیستم توزیع خط لوله مرکزی.

الزامات برقی: ندارد
الزامات نگهداشت: نگهداری قابل توجهی از سیستم 
و لوله کشی مورد نیاز است که توسط تکنسین ها و 
مهندسان بسیار مجرب می تواند به عنوان بخشی از 

قرارداد انجام شود.
مراقبت توسط کاربر: حداقل؛ فقط در واحد پایانه.

سیلندرها
تغلیظ کننده های اکسیژن 

)PSA(
دستگاه اکسیژن ساز 

)PSA(
اکسیژن مایع

 نیازی به منبع برق ندارد.

 تامین مداوم اکسیژن با هزینه 

مصرف پایین )درصورت وجود برق(؛

 جریان خروجی را می توان بین 

چندین بیمار تقسیم کرد.

 برای تاسیسات بزرگ     

می تواند مقرون به صرفه باشد؛

 تامین اکسیژن مداوم.

 % 99 اکسیژن به دست می آید؛

 خروجی اکسیژن باال برای فضای 

کوچک مورد نیاز.

مزایای منابع و ذخایر اکسیژن

مقاله
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سیلندرها
تغلیظ کنندههای اکسیژن 

)PSA(
دستگاه اکسیژن ساز 

)PSA(
اکسیژن مایع

 الزامات حمل

 / زنجیره تامین؛

 منبع تمام شدنی؛

 بسیار وابسته

 به تامین کننده؛

 خطر نشتی گاز؛

 خطر جابجایی ناخواسته.

 خروجی فشار کم، 

دستگاههای  یا   CPAP برای  معمواًل 

تهویه مناسب نیست؛

 به برق مداوم نیاز دارد؛ 

 نیاز به تامین سیلندر پشتیبان دارد؛

 نیاز به نگهداری دارد.

 سرمایه گذاری باال؛

 به برق مداوم نیاز دارد.

 به زیرساخت کافی نیاز دارد؛

 نیاز به نگهداری باال

 برای لوله کشی؛

 نیاز به تامین سیلندر پشتیبان 

دارد؛

 خطر نشتی گاز

 از سیستم لوله کشی.

 الزامات حمل / زنجیره تامین؛

 منبع تمام شدنی؛

 نیاز به نگهداری باال

 برای لوله کشی؛

 به زیرساخت کافی نیاز دارد؛

 نیاز به تامین سیلندر

 پشتیبان دارد؛

 خطر نشتی گاز

 از سیستم لوله کشی.

6. طرح افزایش اکسیژن
در  اکسیژن  تحویل  برای  ظرفیت  افزایش  توانایی 
رویکرد مدیریت  اصلی  بنای  اکسیژن درمانی، سنگ 
پیامدهای  و  COVID19 است  بیمـــــــاری  شیوع 
آن عملکرد کل سیستم تحت تــــاثیر قرار می دهد. 
اصول ظرفیت افزایش ساختمان، باید در آمادگی و 
ظرفیت پاسخگویی یک سیستم بهداشتی برای کلیه 
تسهیالت  سطح  در  یا  مرکزی  به صورت  کارکردها 

دیده شود.
    محدودیت سیستم های تامین و تحویل اکسیژن 
در بسیاری از موارد ناشی از محدودیت منابع تامین 
و  دسترسی  به  توجه  با  تامین  گزینه  هر  است. 
توزیع باید بررسی شود. اکسیژن مایع حجم زیادی 
را در خود جای می دهد، با این حال، سیستم های 

)از  موجود  امکانات  به   توجه  با  باید  بهداشتی 
کنند.  استفاده  امکانات  این  از  جغرافیایی(  لحاظ 
گزینه  یک   PSA دستگاه های  بیشتر  بومی سازی 
است، اما اگر در حال حاضر در محل مورد نظر وجود 
نداشته باشد، زمان تحویل و بهره برداری آن زمان بر 
تغلیظ کننده  دستگاه های  به  توجه  با  بود.  خواهد 
اکسیژن کنار تختخواب، این  موارد گزینه های بسیار 
راحت تری از نظر استفاده هستند ولی از نظر تحویل 

اکسیژن با حجم باال دارای محدودیت می باشند.
با  مطابق  اکسیژن  نیاز  برآورد  آن که  از  پس       
ارزیابی اکسیژن به  انجام شد و   COVID19ESFT
پایان رسید، یک تحلیل فاصله بین نیاز پیش بینی 
تخمین زده شده با میزان موجودی اکسیژن انجام 
دهید . این بدان معناست که نیاز پیش بینی شده 

معایب منابع و ذخایر اکسیژن
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تخمین زده شده و با میزان موجــــــودی اکسیژن 
یک  شناسایی  برای  راهی  روش  این  شود.  مقایسه 
استراتژی افزایش اکسیژن امکان پذیر و متناسب با 
و  عملکردها  قابلیت ها،  ساختار،  بر  مبتنی  شرایط، 
فن آوری ها ارائه می دهد. تصمیم گیرندگان می توانند 
برای  را  محصول  نیازهای  جمله  از  بعدی،  مراحل 
کمک به چارچوب و اجرای برنامه افزایش، به سرعت 

توصیه کنند.
را  مختلف  رویکردهای  است،  آمده  زیر  در  آنچه 
توصیف می کند و عوامل اصلی آن باید در تعیین 
راه حل های عملی و کارآمد و تأثیرات مورد انتظار 
در نظر گرفته شود. برنامه افزایش اکسیژن باید در 
برنامه پاسخ کلی COVID19 ادغام شود. به عنوان 
 COVID19 جدید  درمانی  مرکز  یک  اگر  مثال، 
محل  چیدمان  و  مکان  باشد،  شده  برنامه ریزی 
برنامـــه ریزی  اصلی  عامل  ســــــاز  و  ساخت 

برای افزایش اکسیژن خواهد بود.

اکسیژن مایع
همسایه،   کشورهای  و  محلی  دسترسی  قابلیت   - 1

محدودیت های واردات و جابجایی را ارزیابی کنید؛
2 - ظرفیت حمل و نقل، قابلیت دسترسی مخزن بالک، 

فاصله ها و شرایط جاده ای و امنیت را ارزیابی کنید؛
است.  تامین كننده  مخصوص  بالک  مخازن  توجه: 
در  راحتی  به  اغلب  حمل  قابل   / کوچکتر  مخازن 
نصب  برای  بزرگتر  مخازن  اما  هستند،  دسترس 

دائمی باید سفارش داده شوند.
3 - اگر مخازن بالک در حال حاضر در مراکز درمانی 

وجود ندارند، ظرفیت ذخیره سازی را ارزیابی کنید؛
با  چه  گاز،  به  مایع  اکسیژن  تبخیر  ظرفیت   - 4
تاسیسات موجود و چه در اجزای متصل به مخازن 

کوچکتر / قابل حمل را ارزیابی کنید؛
5 - تعیین کنید که آیا گاز از طریق سیستم لوله کشی 

موجود می تواند مستقیمًا به بیماران لوله کشی شود 
یا نیاز به فشرده سازی گاز در سیلندرهای گازی است؛
و  شیرآالت  جمله  از  کافی،  جانبی  لوازم  از   - 6

رگوالتورهای فشار و جریان، اطمینان حاصل کنید؛
7 - از دستگاه های پزشکی کافی برای تهیه اکسیژن در 
اکسیژن درمانی اطمینان حاصل کنید. به برنامه ریزی 

منابع اساسی WHO مراجعه کنید؛
8 - از منابع كافی )برای منابع انسانی و تجهيزات( 

براي انجام نگهداری الزم اطمينان حاصل كنيد.
واحدهای کمیتی مورد نیاز: 

متر  بر حسب  پزشکی  استفاده  برای  مایع  اکسیژن 
مکعب m3 مایع بیان می شود. جریان کل بر حسب 
لیتر بر دقیقه L / min بیان می شود و می توان حجم 
کل مایع مورد نیاز را برای یک مدت زمان مشخص 

با استفاده از روابط زیر تعیین نمود:
1 لیتر اکسیژن مایع = 861 لیتر گاز اکسیژن

1 متر مکعب = 1000 لیتر

PSA  تاسیسات
1 - ارزیابی کنید که آیا تاسیسات محلی در دسترس 
هستند و عملکرد آن وجود دارد، یا اینکه تاسیسات 

در نقاط دیگر کشور دارای ظرفیت اضافی هستند؛
PSA برای عملکرد 24 ساعته در روز  2 - تاسیسات 

طراحی شده اند؛
درصورت موجود بودن:

3 - ظرفیت تولید  PSA را به حداکثر برسانید؛
4 - درصورت امکان، ظرفیت حمل و نقل را از طریق 
کنید.  تقویت  سیلندرها  کمک  به  بیشتر  تأمین 
درصورت عدم وجود، تعداد و نوع مناسب سیلندرها 

را سفارش دهید؛
برای  لوله کشی  سیستم های  نصب  پتانسیل   -5
)نه  کنید  ارزیابی  را  محل  در  توزیع  بهینه سازی 

به عنوان یک راه حل کوتاه مدت(؛
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درصورت عدم وجود
بازار محلی و بین المللی را برای خرید یک تاسیسات 
کنید.  ارزیابی  نیازهای خاص  و  به شرایط  توجه  با 

جزئیاتی که باید در نظر گرفته شود عبارتند از:
الف - مقدار تولید بر حسب متر مکعب در ساعت و 

پمپ بوستری برای پر کردن سیلندر؛
ب - زمان تحویل؛

پ - نیازهای نصب تأسیسات:  اتاقی برای تاسیسات 
و پر کردن رمپ / منیفولد، منبع برق قابل اطمینان 

3  فاز، ذخیره سازی از طریق سیلندر؛
ت - آموزش و نگهداری.

تحویل  برای  کافی  پزشـــــــکی  از دستگاه های   .6
اکسیژن درمانی اطمینان حاصل کنید. به وب سایت 

WHO مراجعه کنید:
Essential resource planning
7. از منابع كافی )برای منابع انسانی و تجهيزات( 

برای انجام نگهداری الزم استفاده كنيد.
واحدهای کمیتی مورد نیاز:

 تاسیسات PSA با توجه به ظرفیت خروجی آن ها بر 
حسب متر مکعب بر دقیقه سایزبندی می شوند که 
در آن منظور متر مکعب گاز اکسیژن است. جریان 
کل بر حسب لیتر بر دقیقه گاز است، کل جریان در 
یک ساعت با استفاده از فاکتورهای تبدیل زیر قابل 

محاسبه است:
L / min * 60 دقیقه / ساعت = L / ساعت
L / hr * 1m3 / 1000 L = m3 / hr

ملزومات برقی:
متکی  کیفیت  با  و  پایدار  برق  به   PSA تاسیسات 

هستند.
متر  هر  برای  که  است  این  سرانگشتی  حساب  یک 
مکعب جریان به 1/22 کیلووات ساعت + % 5 نیاز است.
ضروری است که نیروگاه به منبع تغذیه قابل اعتماد 

هرگونه  از  تا  شود  متصل  ولتاژ  تثبیت  با  همراه  و 
قطع شدن جلوگیری شود.

این موارد الزامات نشانگر است. همیشه مشخصات 
فنی تولید کننده را برای برآورد دقیق تر نیروی مورد 

نیاز در نظر بگیرید.

تغلیظ کننده اکسیژن کنار تختخواب بیمار
وجود  بیشتر  اکسیژن  جریان  به  نیاز  1 -چنانچه 
می توانید  تامین،  امــــکان  درصورت  باشد،  داشته 
تغلیظ کننده هــــــای اکسیژن کنار تخت را افزایش 
دهید، مانند تاسیسات PSA یا مخزن اکسیژن مایع؛
 ، PSA 2 - پس از نصــــب و راه اندازی تاسیســــات
می توان از تغلیظ کننده کنار تختخواب استفاده کرد 
تا قابلیت انتقال اکسیژن را در قسمت های مختلف 
مراکز درمانی ارتقا داد زیرا می توان آن ها را به راحتی 

در سایر مراکز درمانی مجددًا جابجا کرد؛
3 -از دستگاه های پزشکی کافی جهت اکسیژن درمانی 
اطمینان حاصل کنید. به وب سایت WHO مراجعه 

کنید:
Essential resource planning
انجام  برای  کافی  تجهیزات  و  انسانی  منابع  4 -از 

تعمیر و نگهداشت الزم اطمینان حاصل کنید.

ملزومات برقی:
تغلیظ کننده های اکسیژن به برق پایدار و با کیفیت 
نیاز دارند. یک تغلیظ کننده اکسیژن 10 لیتر بر دقیقه 
بین 600-350 وات برق نیاز دارد، که با جریان متغیر 

نکند.
تثبیت  با منبع  تاسیسات همراه  ضروری است که 
ولتاژ به یک منبع تغذیه قابل اعتماد متصل شود تا 

از هرگونه قطع شدن جلوگیری شود.
دفترچه ها برای مستندسازی تولید و مصرف ضروری 
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است. این امر بهینه سازی منابع و درصورت امکان 
از  پشتیبانی  برای  اضافی  منابع  بیشتر  تخصیص 
 COVID 19 پاسخ  با  مجاور  درمانی  بهداشتی  مراکز 
اضافی  اکسیژن  هرگونه  وجود  درصورت  را  آن ها 

امکان پذیر می سازد.
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۱. استاندارد ملی ایران شماره ۱5۱۴8 با عنوان »مداخالت پرستاری  
اکسیژن رسانی با کانوالی بینی  آیین کار«  سال ۱39۰.

با عنوان »کیسه های مخزنی  ایران شماره ۱۱792  2. استاندارد ملی 
از  برگرفته    ۱387 سال  آزمون«   روش های  و  ویژگی ها  بیهوشی  

.ISO5362:2006 استاندارد
اکسیژن طبی   »گاز  با عنوان  ایران شماره 32۴۰  استاندارد ملی   .3

ویژگی ها و روش های آزمون«  سال ۱393.
»تغلیظ کننده های  عنوان  با   66۰2 شماره  ایران  ملی  استاندارد   .۴
اکسیژن برای مصارف پزشکی  الزامات ایمنی«  سال ۱38۱  برگرفته از 

.ISO8359:1996 استاندارد
فراسرد   »مخازن  عنوان  با   ۱2۴7۴- ۱ ایران شماره  ملی  استاندارد   .5
 مخازن ثابت عایق شده با خالء  قسمت ۱: طراحی، ساخت، بازرسی و 

.ISO210091:2006 آزمون«  سال ۱395  برگرفته از استاندارد
6. استاندارد ملی ایران شماره 2 ۱2۴7۴ با عنوان »مخازن مادون سرد 
الزامات   :2 قسمت  خالء   عایق بندی  با  ساکن  )کرایوژنیک(   مخازن 

.ISO210092:2006  عملکردی«  سال ۱388  برگرفته از استاندارد
تامین  »سیستم  عنوان  با   ۱۰766 شماره  ایران  ملی  استاندارد   .7
گاز  لوله کشی  سیتم  همراه  به  استفاده  برای  اکسیژن  تغلیظ کننده 

.ISO10083:2006 طبی«  سال ۱387  برگرفته از استاندارد
8. استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۱۱636 با عنوان »سیستم لوله کشی 
و  فشرده  طبی  گازهای  لوله کشی  سیستم های   :۱ قسمت  طبی   گاز 

.ISO73961:2007 خالء«  سال ۱387  برگرفته از استاندارد
گاز   »سیلندرهای  عنوان  با   6792 شماره  ایران  ملی  9.استاندارد 
سیلندرها و تیوب های بدون درز فوالدی و آلیاژ آلومینیومی  بازرسی و 
.ISO18119:2018 آزمون دوره ای«  سال ۱398  برگرفته از استاندارد

گاز   »سیلندرهای  عنوان  با   7566 شماره  ایران  ملی  استاندارد   .۱۰
جابجایی ایمن  آئین کار«  سال ۱389  برگرفته از استاندارد

.ISO11625:2007 
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 معرفی محصول
مطابق با تعریف ارائه شده در استانداردهای مرتبط، 
عایق  با  که  است  وسیله ای  برودتی،  وسیله  یک 
برای  مناسبی  حجم  دارای  شده،  محصور  حرارتی 
استفاده خانگی بوده و توسط یک وسیله یکپارچه 
یخچال  تعریف، یک  این  با  مطابق  سرد می شود. 
فریزر، وسیله برودتی است که حداقل دارای یک 
تازه  غذایی  مواد  نگهداری  برای  مناسب  محفظه 
برای منجمد  و حداقل یک محفظه دیگر مناسب 
غذایی  مواد  نگهداری  و  تازه  غذایی  مواد  کردن 

منجمد تحت شرایط نگهداری سه ستاره است.
 موارد مصرف

لوازم  فریزر خانگی جزو الینفک  امروزه یخچال و 
خانگی در هر منزلی می باشد. اهمیت استفاده این 
وسیله به دلیل اهمیت نگهداری سالم و بهداشتی 
برای  غذایی  مواد  نگهداری  می باشد.  غذایی  مواد 
و  نامطبوع  بوی  رنگ،  تغییر  بدون  طوالنی  زمان 
مهمترین  آنها  فاسدشدن  از  جلوگیری  همچنین 

کارایی یک یخچال فریزر در منزل می باشد.
استاندارد مربوط

خانگی  فریزرهای  یخچال  با  مرتبط  استاندارد 
انرژی  مصرف  و  عملکرد  ایمنی،  حوزه  سه  در 
استاندارد  ملی  سازمان  اجباری  قوانین  جزو 

 می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 1 1562 و 
خانگی  برقی  "وسایــــــل  عنوان  با   1562-2-24
و مشابه   ایمنی  قسمت 2 24: الزامــــــات ویژه 
وسایل برودتی )یخچال، فریزر و یخچال فریزر(" ، 
استاندارد ملی 13700 با عنوان " وسایل برودتی 
خانگی )یخچال، فریزر و یخچال فریزر(   ویژگی ها 
و روش های آزمون" و استاندارد ملی 14577 با 
فریزر  )یخچال،  خانگی  برودتی  وسایل   " عنوان 
و یخچال فریزر(   تعیین معیار مصرف انرژی و 
به  مربوط  الزامات  انرژی"  برچسب  دستورالعمل 
این فرآورده را بیان می کنند. هدف از تدوین این 
ایمنی و  به  الزامات مربوط  استانداردها، تعیین 
مصرف  معیار  تعیین  و  عملکردی  ویژگی های 

انرژی یخچال فریزرهای خانگی است.
مشاوران،  تولیدکنندگان،  برای  استاندارد  این 
پیمانکاران، سازندگان و دانشجویان قابل استفاده 

است.
برخی موارد مهم در طبقه بندی یخچال فریزرها در 

این استانداردها در ادامه آورده شده است:

آگاهی نامه یخچال فریزرهای خانگی
تالیف و گردآوری :

 محسن مداحی جوینانی

 شرکت آروین آزمای سرمد
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 اهمیت استفاده از یخچال فریزر استاندارد
یخچال  امروزه  شد  ذکر  این  از  پیش  که  همان طور 
منزل  در  خانواده  یک  نیاز  اساسی ترین  جزو  فریزر 
می باشد. اهمیت عملکرد مناسب و همچنین استفاده 
از وسیله ای که دارای مصرف انرژی معقول و مناسب 
در  بهداشت،  و  غذایی  مواد  سالمت  بر  عالوه  باشد 

اقتصاد خانواده ایرانی نقش بسزایی دارد.
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انتخاب یخچال مناسب
ترین  از مهم  یکی  عنوان  به  مناسب  انتخاب یخچال 
وسایل آشپزخانه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و 

ضروریست دقت فراوانی در این کار به عمل آید.
 در حال حاضر مارک ها و مدل های متعددی در بازار 
عرضه می شود. با این وجود، پیدا کردن یخچال مناسب 
چندان  کار  کند  تامین  را  شما  خانواده  نیازهای  که 
انتخاب یخچال  آسانی نیست.لذا توصیه های ذیل در 

ایده آل شما، به کارتان می آید.
گام نخست

محلی که باید یخچال را در آن بگذارید دقیق اندازه 
بگیرید. در اندازه گیری خود طول ، عرض و ارتفاع را 
لحاظ کنید. همچنین دقت کنید که برای باز کردن 

در آن هم فضای کافی وجود داشته باشد.
گام دوم 

فکر کنید و تصمیم بگیرید چه جور یخچالی احتیاج 
فریزر  باالیش  که  یخچالی  ساید،  بای  ساید  دارید؛ 

باشد یا یخچالی که پایینش فریزر داشته باشد.
گام سوم 

دادن  قرار  برای  که  جایی  مقدار  گرفتن  نظر  در  با 
یخچال در اختیار دارید حجم داخلی یخچال را که با 

فوت مشخص می شود انتخاب کنید.
گام چهارم

مقدار مصرف آب خنک و یخ خانواده خود را در نظر 
بگیرید و بنا به نیاز خود مدل هایی را انتخاب کنید 

که آب سردکن یا یخ ساز داشته باشند.

گام پنجم
بازار  در  کنید.  انتخاب  را  یخچال  قفسه های  نوع 
جلوی  تاحدودی  که  لبه دار  شیشه ای  قفسه های 
ریختن مایعات را می گیرد، قفسه با قابلیت تنظیم 
ارتفاع، قفسه با لبه بلند، قفسه ثابت و قفسه متحرک 

موجود است.
گام ششم 

درباره مدت ضمانت و خدمات پس از فروش سوال 
ضمانت  پوشش  تحت  اشکاالتی  چه  ببینید  کنید. 
آیا قیمت خرید شامل ضمانت هم هست  است و 

یا خیر.

نکاتی جهت کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزرها
خانواده  در  را  انرژی  پنجم  یک  تقریبًا  وسایل  این 
مصرف می نمایند. مصرف انرژی این وسایل تا حد 
به  گرما  مقدار  چه  که  دارد  بستگی  این  به  زیادی 
درون آنها نفوذ می کند، که درمقابل بایستی با صرف 
نظر  مورد  برودت  به  تا  گردد،  جبران  بیشتر  انرژی 

رسیده و آنرا حفظ نماید.
درهنگام خرید حتما به برچسب انرژی دستگاه توجه 

نمایید.
با باال رفتن قیمت برق، بیشتر مردم نسبت به میزان 
شده اند  حساس  خانگی شان  لوازم  انرژی  مصرف 
اما بهترین راه برای دانستن این موضوع، توجه به 

برچسب انرژی کاالها قبل از خریدشان است.
روی  را  رنگی  برچسب های  این  حتم  طور  به   
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یخچال ها دیده اید. هر چقدر رتبــــــه باالتر باشد، 
بازدهی بیشتر است.

یخچال وفریزر را برروی سطح تراز و صاف قرار دهید 
کارکرد  و  شده  بسته  کامل  بطور  یخچال  درب  تا 

درستی داشته باشد.
که  مکان هایی  در  را  فریزر  و  یخچال  االمکان  حتی 
قرار دهید. دقت شود که یخچال و  گرم نمی شوند 
معرض  در  یا  و  گرم  اجسام  و  اجاق  نزدیک  فریزر 

تابش مستقیم خورشید قرار نگیرند.
کنید  را کنترل  فریزر  و  نوار الستیکی درب یخچال 
و در صورت کوچکترین نشتی هوا بالفاصله آنها را 

تعویض نمایید.
فریزرکه  و  یخچال  پشت  لوله های  که  باشید  مراقب 
مخصوص هدایت دما به بیرون هستند به خوبی در 
معرض جریان هوا قرار داشته و حداقل 20 سانتی متر 
با دیوار فاصله داشته باشند. گردگیری لوله های پشت 

یخچال و فریزر حداقل سالی دوبار انجام شود.
نقش  فریزر  و  یخچال  ترموستات  صحیح  تنظیم 
وسایل  این  انرژی  مصرف  درکاهش  مهمی  بسیار 
خواهدداشت لذا توصیه می شود ترموستات فریزر را 
درجه  و  زیر صفر  گراد  سانتی  درجه   18 تا   15 بین 
ترموستات یخچال را بین 3 تا 4 درجه باالی صفر 

تنظیم کنید.
چیدن مواد به صورت مرتب و درجای مخصوص در 
یخچال و فریزر ، باعث می شود که دسترسی به آنها 
آسان تر بوده و در هنگام گذاشتن یا برداشتن مدت 
از نفوذ هوای گرم و  باز مانده و  آنها  کمتری درب 

مرطوب جلوگیری شود. 
مواد غذایی گرم را ابتدا سرد نموده و سپس در داخل 

یخچال قرار دهید .
در فصل هایی که امکان خرید مواد غذایی به صورت 
سایر  و  سبزیجات  کردن  منجمد  از  دارد  وجود  تازه 
انرژی  صورت  این  در  کنید.  خودداری  غذایی  مواد 

کمتری مصرف می شود و غذاهای سالم تری هم به 
بدن تان می رسد.

 مواد غـــــــذایی را در فریزر دسته بندی کرده و آنها 
هوای  که  دهید  قرار  فریزر  کیسه های  در  طوری  را 

اضافی داخل آن وجود نداشته باشد. 
از قراردادن ظرف های حجیم داخل یخچال خودداری 
کنید چرا که فضای بی مورد اشغال کرده و به تبع 

آن باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد. 
اثر آب موجود در موادغذایی و یا بخار هوا، در  در 
هرچه  و  می شود  ایجـاد  بـرفـک  فریـزر  و  یخچال 
برفک بیشتر شود مصرف انرژی نیز بیشتر می گردد. 
بنابراین برفک های یخچال و فریزر را بطور منظم و 

در مقاطع زمانی مناسب پاک نمایید. 
باز وبسته کردن بیهوده درب یخچال و فریزر باعث 

افزایش مصرف انرژی شود. 
مخلوط   ( یخچال  داخل  شستشوی  بار  هر  از  پس 
آب نیم گرم و جوش شیرین ( برای یکنواخت شدن 
با  ساعت  چند  باید  فریزر   – یخچال  داخل  دمای 

دربسته کارکنند.
منابع: براساس استاندارد ملی ایـــــران شماره ۱562-2-2۴، ۱۴577 

و ۱37۰۰
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بیماری همه گیر COVID19، اهمیت زیرساخت ها و 
استانداردهای کیفی را جهت اطمینان از در دسترس 
آزمایش های تشخیصی  پزشکی اصلی،  بودن تجهیزات 
تجهیزات حفاظت شخصی)PPE( )1( مناسب و کاربردی 
واضح  کاماًل  مثال،  عنوان  به  است.  کرده  برجسته تر 
یافته  توسعه  تست های  صحت  و  دقت  که  است 
در  اساسی  سهم  فزاینده ای،  طور  به  آزمایشگاهی، 
استدالل های تشخیصی، مراقبت های مدیریت شده و 
 COVID19 نظارت های درمانی را که جهت مبارزه با

بسیار الزم است، فراهم می کنند.
و گواهینامه های  اندازه   گیری ها  استانداردها،  توسعه 
مرتبط و قابل اعتماد، در بسیاری از جنبه های تجاری 
از  وسیعی  طیف  در  و  بین المللی  گذاری  سرمایه  و 

بخش ها مورد نیاز است.
 بیماری همه گیر ویروس کرونا به ما نشان داده است 
که در تمام دنیا، توافق استانداردهای فنی می تواند 
جان انسان ها را نجات دهد، سالمت انسان ها را بهبود 
بخشد و ارزش زنجیره های ضروری را در مواقع سخت 
می خوریم،  که  غذایی  از  نماید.  فشار حفظ  تحت  و 
ایمنی  از  اطمینان  تا  می کنیم،  استفاده  که  کاالیی 
زیرساخت های  از  اطمینان  کار،  محل  در  شغلی 
و  تجارت  تسهیل  و  امنیت  حفظ  برای  کیفیت  با 

سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است.

بحران COVID19، ارزش استانداردهای قابل اعتماد و 
مورد توافق را به شدت مورد توجه قرار داده است. در 
اروپا، برخی گزارشات بیانگر این مطلبند که مقامات 
تازه طراحی  از وسایل  استفاده  به  قادر  پزشکی ملی 
شده )نظیر لباس های پزشکی، ماسک ها و کیت های 
به  نیستند  کرونا(  ویروس  با  مبارزه  برای  آزمایش 
جهت نقص یا تنها به دلیل اینکه محصوالت مذکور 
مطابق با  گواهینامه هایی که در آن منطقه استفاده 

شده است، طراحی نشده اند.
 چنین مسائلی به راحتی می تواند بودجه های پزشکی 
تحت فشار را بیشتر تحت فشار قرار دهد، وقت با ارزش 
را تلف کند و متخصصان پزشکی و بیماران را بیشتر 
به خطر بیندازد. همکاری ارگان های استاندارد ملی، 
تجارت و صنعت، موسسات اعتبارسنجی و شرکای چند 
جانبه مانند سازمان های بین المللی استانداردسازی 
منظور  به  خصوصی،  بخش  شرکت های  همچنین  و 
توسعه استانداردهای مربوطه و انتشار آخرین دانش 
و مطالب علمی در ارتباط با زیرساخت های کیفی در 
اهمیت  حائز  صنعتی  بخش های  از  وسیعی  طیف 
دنیای  در  کاربرد  چندین  دارای  تالش ها  این  است. 
آزمایشات پزشکی در  از  واقعی دارد، مانند اطمینان 
آزمایش  و  کیفیت  کنترل  اینکه  ویروس.  شناسایی 
مناسب  مربوطه  اهداف  برای  پزشکی  محصوالت 

اهمیت استانداردها بر کنترل بیماری همه گیر 
COVID19

زیرساختهای  و  استانداردها  تدوین  صنعتی،  بخشهای  از  بسیاری  همانند   

کیفی با هدف حفظ ویژگی های کیفی محصوالت و همچنین خدمات پزشکی 

در  باالترین سطح، بسیار حائز اهمیت است. استانداردها هم اکنون جز جدایی 

جایگزین  را  علمی  روش های  که  بطوری  بوده  بشری  جوامع  و  زندگی  ناپذیر 

شیوه های سنتی کرده است. عدم رعایت قوانین مربوط به اندازه گیری، کالیبراسیون و استانداردهای محصوالت پزشکی نه تنها 

ممکن است منجر به عدم ورود کاالها به بازار شود، بلکه می تواند پیامدهای منفی بر سالمت و ایمنی انسانها داشته باشد. 

تالیف و گردآوری:

 منیژه خوبان

)اداره کل استاندارد تهران( 
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از روش های  با استفاده  اینکه آزمایشگاه ها  است. و 
علمی قابل تأیید از تولید داروها و واکسن های جدید 
پشتیبانی می کنند. توسعه اندازه گیـــــری های قابل 
اعتماد و ابزارهای کیفی همچنین می تواند به کاهش 
 COVID19 بیماری همه گیر  خارجی  نتایج  از  برخی 
افزایش  انتظار می رود   ، عنوان مثال  به  کند.  کمک 
غیرمنتظره اقدامات پزشکی در سطح جهان منجر به 
افزایش دفع زباله های پزشکی شود، که ممکن است 
افزایش  را  بهداشتی  مراکز  از  خطرناک  انتشارهای 
دهد. آزمایشگاه های مجاز می توانند به ردیابی این 
آالینده ها کمک کرده و بر این اساس میزان آلودگی را 
تشخیص دهند. زیرساخت کیفیت سیستمی متشکل 
از سازمانها )دولتی و خصوصی( همراه با سیاست ها، 
چارچوب قانونی و نظارتی مربوطه و روش های مورد 
نیاز برای پشتیبانی و ارتقا کیفیت، ایمنی و سالمت 
محیطی کاالها، خدمات و فرآیندها است که متکی 
و  سنجی  انطباق  اعتبارسنجی،  سازی،  استاندارد  به 

نظارت بر بازار است.
جامع  و  سیستم  یک  کیفی  زیرساخت های  توسعه 
تقویت  و  توسعه  آغاز،  به  کمک  تا  آگاهی  ایجاد  از 
به  مقرون  و  باال  کارآیی  با  مناسب  زیرساخت های 
صرفه مرود نیاز است. اقدامات خوب، ظرفیت سازی 
و آموزش را ارتقا می بخشد و همکاری جهانی را در 
توسعه تنظیم استانداردها، اندازه گیری و انطباق در 

ارزش زنجیره تقویت می کند.
ارتباط  در  را  بین المللی  تخصص  سازی،  استاندارد 
با قابلیت استفاده، کیفیت، ایمنی، عملکرد یا سایر 
و  خریداران  کنندگان،  مصرف  نیاز  مورد  مشخصات 
تولیدکنندگان را در دسترس قرار می دهد. استانداردها 
است  ترکیبات محصوالت  یا  فنی  حاوی مشخصات 
عملکردها  قالب ها،  اندازه ها،  ابعاد،  مثال  عنوان  )به 
تست  برای  دانش  مخازن  همچنین  آنها   .)... و 
و  فرآیندها  خدمات،  نیازهای  برای  محصول،  کردن 

انجام  چگونگی  مورد  در  راهنمایی  برای  سیستم ها؛ 
فعالیت ها و  توصیف بهترین شیوه های اعمال شده 
توسط متخصصان باتجربه در یک زمینه خاص و سایر 
هر  از  بیش  امروزه،  هستند.  خاص  اطالعات  موارد 
زمان دیگری، بکارگیری استانداردها برای اطمینان از 
این امر که خدمات در جهت نیازها ارائه می شوند، 
بسیار اهمیت دارند. استانداردها می توانند به کاهش 
به  اثرات منفی همه گیری جهانی در چندین روش، 

شرح زیر کمک کنند:
تجهیزات پزشکی )2(

پزشکی  تجهیزات  برای  محصول  استانداردهای 
تجهیزات  محافظ  و  تنفسی(  محافظ  )دستگاه های 
محافظت  طبی،  صورت  ماسک  طبی،  )دستکش 
از  اطمینان  برای  ویژه  به  غیره(  و  از چشم شخصی 
باال  ایمنی  و  اطمینان  قابلیت  با  تجهیزات  مطابقت 
از اهمیت برخوردار است و پرسنل پزشکی به اندازه 

کافی محافظت می شوند.
هماهنگی استانداردهای تجهیزات پزشکی در سطح 
منطقه ای یا جهانی می تواند دسترسی به محصوالت 
ضروری پزشکی و در نتیجه افزایش ظرفیت مقامات 
بهداشتی برای پاسخ سریع به بحران بهداشت عمومی 

مانند بیماری همه گیر COVID19 را افزایش یابد.
استانداردهای آزمایشگاهی )پزشکی( )3( 

مثال عنوان  )به  پزشکی  آزمایشگاه   استانداردهای 
  ISO20395 و ISO 15189، ISO22367، ISO14971
تشخیصی  آزمایشات  کارآیی  و  ایمنی  ارزیابی  برای 
شناسایی برای  پزشکی  آزمایشات  از  اطمینان   و 
SARSCOV2 مهـــــــم است و  نتایج دقیق و قابل 

اطمینان ارائه می دهد.
عنوان  )به  آزمایشگاهی  تست های  استانداردهای 
تست  که  می دهد  اطمینان   ISO 17025( مثال 
نتایج  و  می شود  انجام  اصولی  پزشکی  تجهیزات 
انجام  توانایی  با  می دهند.  ارائه  اطمینان  قابل 
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باال و کیفیت مناسب، امکان  آزمایشات در حجم 
 COVID19 همه گیر  بیماری  به  موثر  پاسخگویی 

فراهم می شود.
تداوم تجارت و مدیریت اضطراری )4(

جمله  از  پذیری،   انعطاف  و  امنیت  استانداردهای 
 ISO22301، مدیریت تداوم تجارت )به عنوان مثال
ISO22395(   و مدیریت اضطراری )به عنوان مثال
ISO22320، ISO 22316( در طی هفته های گذشته 
بیشتر  کاربرد  و  توسعه  اهمیت شده اند.  کاماًل حائز 
مهم  مدت  کوتاه  در  ویژه  طور  به  استانداردها  این 
خواهند بود اما به صورت میان مدت و بلند مدت در 

اولویت باقی می مانند.
 استانداردهـــــــــای مدیریت ریسک)5(  )به عنوان 
مثال)ISO31000 ، قصد دارد به عنوان یک راهنما 
برای طراحی، پیاده سازی و نگهداری مدیریت ریسک 

خدمت کند.
 ISO9001، استانداردهای مدیریت )6( )به عنوان مثال
ISO1348 ( به آمــــــادگی برای مدیریت بحران و 
بنابراین  می کند.  کمک  بهتر  شرایط  به  دادن  سوق 
شرکت هایی که سیستم های مدیریت کیفیت در کار 
دارند برای کنار آمدن با تأثیرات منفی بحران آماده تر 

شده است.
سالمت و امنیت )7( 

 ،ISO45001 استانداردهای ایمـــــــــنی )8( ،  مانند
سالمتی  مدیریت  سیستم های  برای  استانداردی 
ایمنی  بهبود  آن  هدف  که  است  شغلی  ایمنی  و 
کارکنان، کاهش خطرات محل کار و ایجاد شرایط کار 
بهتر و ایمن برای جلوگیری از شیوع بسیار مهم است 

COVID19 در داخل سازمان ها می باشد.
ایمنی و بهداشت مواد غذایی)9( )به عنوان  مدیریت 
اهمیت  حائز  بسیار   ISO22000 ، )HACCP مثال 
به   SARSCOV2 ظهور  که  گفته می شود  زیرا  است 

دلیل فقدان آن ایجاد می شود.

مدیریت محیط زیست و پسماند )10(
)به  استانداردهای مدیریت محیط زیست و پسماند 
عنوان مثال سری ) ISO14000 در مدیریت پسماند 
افزایش یافته ناشی از افزایش استفاده از تجهیزات و 
محافظ های یکبار مصرف )لباس محافظ، دستکش 

یکبار مصرف، ماسک پزشکی و ..( مهم است.
به  مربوط  دستورالعــــــمل های  رعایت  خصوصًا 
مراکز  از  شده  تولید  پزشکی  زیست  پسماندهای 
حائز  عفونت  شیوع  از  جلوگیری  برای  بهداشتی 
روشهای  استانداردها،  به  دسترسی  است.   اهمیت 
تولید  خوب  روش های   ،)SOP( عملیاتی استاندارد 
به خرید پرهزینه  نیاز  با  اوقات  ... گاهی  )GMP( و 

آنها محدود می شود.
 در مورد همه گیری مانند COVID19 ، دسترسی سریع 
به چنین استانداردها و روشهایی باید سریع باشد تا 
از گسترده ترین و سریعترین اتخاذ چنین شیوه هایی 
اطمینان حاصل شود بسیاری از سازمانهای استاندارد 
)ISO ، CEN /CENELEC ، ASTM،SNV ،BSI  و ...( 
استانداردهای مربوطه را برای پشتیبانی از مبارزه با 
COVID19 به صورت رایگان در دسترس قرار داده اند.

منابع
QUALITY&STANDARDSANDTHEIRROLEINRESPONDING
TOCOVID19,2020,UnitedNationsIndustrialDevelopment
Organization(UNIDO)
https://www.unido.org

1.Personalprotectiveequipment

2.Medicalequipment

3.(Medical)laboratorystandards

4.Businesscontinuityandemergency

management

5.Riskmanagement

6.Managementstandards

7.Healthandsafety

8.Safetystandards

9.Foodsafetyandhygienemanagement

10.Environmentalandwastemanagement
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واژگان کلیدی: 
گریس، روانــــــکار، آزمون، استانـــدارد ملی ایران، 

اصطکاک، روغن

1- مقدمه
گریس ماده ای اســــــت جامد یا نیمه جامد که 
از مشتقات نفتی و صابون )یا ترکیب چند صابون( 
با یک پرکننده یا بدون پرکننده )Fillers(، تشکیل 
است.  خاص  مصارف  برای  کاربرد  دارای  و  یافته 
غلیظ کننده ها هیدروکربن هایی هستند که 50 تا 
60 حتی گاهی بیش از 80  اتم کربن دارند. ماده 
غلیظ کننده مهمترین عامل پایداری در برابر آب، 
در  کیفیت  حفظ  و  باال  دمای  شرایط  در  پایداری 
گریس  انبارداری  هنگام  در  و  مصرف  زمان  مدت 

است.
به لحاظ تاریخی گریس های اولیه در مصر باستان 
در حدود 1400  سال قبل از میالد مسیح از مخلوط 
این  از  شدند.  ساخته  آهک  و  زیتون  روغن  کردن 
محصول در آن زمان برای روانکاری محور چرخ های 
ارابه های چوبی سود می بردند. نخستین گریس ها 

در  صنعتی  انقالب  آغاز  در  آن(  امروز  معنای  )به 
اروپا در سال 1872 با ساخت گریس سدیم به بازار 
مصرف عرضه گردیدند. امروزه با پیشرفت صنعت، 
تولید  متفاوت  کارائی هایی  با  متنوع  گریس های 
از گریس هایی  نمونه می توان  به عنوان  می شوند. 
که در ساختار آنها از فلزات استفاده می شود و تا 

دمای 1100 درجه سانتیگراد کارایی دارند، نام برد. 

2- طبقه بندی
گریس ها را بر اســـــاس نوع روغــــن پایه )معدنی، 
)صابون  کننده  ماده سفت  نوع  و  گیاهی(  سنتزی، 
فلزی، پلیمرها، مواد معدنی( دسته بندی می نمایند.

سفتی،  و  قوام  نظر  از   1 شماره  جدول  با  مطابق   
گریس هـــا نیز مانند روغن ها با درجاتی مشخص 
می شونــــد. این درجات به درجــــــات NLGI یا 
نفوذپذیری معروف هستند و با اعدادی از سه صفر 
به صفر )000( تا 6 دسته بندی می شوند. سفت ترین 
با آنها  روانترین  و   NLGI  6 درجه  با   گریس ها 
آزمایش نفوذ پذیری گریس  براساس    NLGI 000 

کارکرده، مشخص می شوند.

مروری بر خواص، ویژگی و ساختار گریس ها 
مطابق استاندارد ملی 142-2

 روانکاری به عنوان علم تسهیل حرکت قطعات درگیر است که 

امروزه یکی از شاخه های علم مهندسی را تشکیل می دهد. از میان 

این  و  دارند  ویژه ای  جایگاه  گریس ها  متداول،  روانكارهای  همه 

بدان علت است که گریس ها در شرایطی به مراتب دشوارتر از سایر 

مشابه  گریس ها  عرضه می شود.  و  تهیه  مناسب  پرکننده های  و  افزودنی ها  روغن،  ترکیب  از  گریس ها  روانكارها مصرف می شوند. 

روغن ها، برای به حداقل رساندن اصطکاك و سایش بین سطوح متحرك،کاربرد دارند. در مواردی که روانساز باید به عنوان مانعی برای 

جلوگیری از ورود ذرات خارجی عمل کند و یا موقعیت حرکت بین دو سطح به گونه ای است که نیاز به روانساز نیمه جامد وجود 

دارد، باید از گریس استفاده شود. گریس استفاده نشده از گریسی که در شرایط کارکرد قرار می گیرد، سفت تر است. برای تعیین درجه 

نفوذ پذیری گریس در شرایط کارکرد ، پس از وارد نمودن شصت ضربه، درجه نفوذ پذیری گریس را با اندازه گیری میزان نفوذ قطعه 

مخروطی در آن اندازه گیری می نمایند. نوع و میزان روغن پایه و سفت کننده در تعیین چگالی گریس موثر است. 

تالیف و گردآوری: 

حسین سعادت و آرش یزدانی

مجتمع آزمایشگاهی، آموزشی و 

پژوهشی مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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جدول شماره ۱: درجه های گریس 

  NLGI بر اساس طبقه بندی

به سه دسته گریس های صابونی ساده،  گریس ها 
اختالطی و کمپلکس تقسیم می شوند.

2-1- گریس های صابونی ساده 

از اختالط روغن پایه و یک صابون فلزی ) نمک و 
یا در واقع محصول واکنش یک اسید چرب و یک 
قلیای فلزی نظیر آلومینیوم، سدیم، کلسیم، باریم، 

لیتیوم و ...( حاصل می شوند.
2-2- گریس های صابونی اختالط

از اختالط روغن پایه با صابون های دو فلز متفاوت 
تمام  که  است  ذکر  به  الزم  می شوند.  حاصل 
صابون های فلزی قابلیت اختالط با یکدیگر را ندارند.

2-3- گریس های صابونی کمپلکس 

از  ترکیبی  گریس ها  نوع  این  غلظت دهنده  عمومًا 
یک صابون ساده فلزی با یک اسید آلی می باشد. 
گریس های پایه کمپلکس خواصی کاماًل متفاوت 
این  دارند.  مربوطه  ساده  صابونی  گریس های  از 
نقطه  ای  مالحظه  قابل  بطور  معمواًل  گریس ها 
قطره باالتر و مقاومت و کارایی بهتری در فشار و 

سرعت های باالتر دارند.
بودن  باال  به علت   گریس های صابونی کمپلکس 

نقطه قطره عمومًا در درجه حرارت های باال کاربرد 
دارند.  نامگذاری گریس ها 6 گروه اطالعاتی را در 
بر می گیرد که با حروف و اعداد مشخص می شوند.

• نوع و کاربرد گریس
• مواد افزودنی بکار رفته

• نوع روغن پایه 
• گرید گریس

• حداکثر دمای مجاز عملیاتی

• حداقل دمای مجاز عملیاتی

3- مراحل تهیه گریس
پایه   گریس های  مخصوصًا  گریــــــس ها،  خواص 
ترکیب  به  وابسته  که  اندازه  همان  به  صابونی، 
 درصد و خواص مواد شیمیایی تشکیل دهنده ی آنها 
می باشد، به چگونگی مراحل تولیدشان نیز بستگی 
سفت کننده  ماده ی  تولید  شامل  مراحل  این  دارد. 
مواد سازنده ی گریس،  با سایر  آن  و مخلوط کردن 
می باشد. به طور کلی ساخت گریس به دو روش 
پیوسته و ناپیوستـــــه انجام می شود. برای تهیه 
گریس ابتدا صــــــابون فلزی مورد نیاز از ترکیب 
آمینواسید و قلیای فلزی )لیتیم، سدیم یا کلسیم( 
تهیه شده و سپس در دستگاه مخصوصی، روانساز 
به آن افزوده می شود. برخی از انواع خاص گریس 
فاقد صابون فلزی بوده و از خاك معدنی بنتونیت 

برای تغلیظ استفاده می شود. 
زیر  صورت  به  گریس ها  این  ویژگی های  از  برخی 

می باشند:
• نوع، ساخت و دمــــــای عملیات ماشین آالت و 

میزان رطوبت محیط
• تغییرات درجه حرارت 

• قابلیت ممانعت از زنگ زدگی و خوردگی قطعات 

ماشین آالت
• عمر مفید گریس و شرایط گریس کاری مجدد
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گفتوگو

4- مزایا و معایب روانکاری با گریس در مقایسه با روغن های 
روان کننده

• قابلیت ماندگاری در محل روانکاری 

• سهولت مصرف و کاهش دفعات روانکاری 

• کامل ترشدن آب بندی دستگاه ها 

• کاهش نشتی و چک کردن روانکار

در  قطعات  به  روانکار  چسبندگی  بهینه سازی   •

شرایط دما و فشار باال 
• سادگی طراحی سیستم های روانکاری

در مقابل این مزایا، گریس ها توانائی انتقال حرارت 
و خارج نمودن آلودگی از دستگاه را ندارند و این 
مسئله به ساختار ژله ای شکل گریس ها بر می گردد. 
دهنده  تشکیل  مواد  شد  گفته  که  گونه  همان   
و  سفت کننده  ماده  پایه،  روغن  شامل  گریس ها 
مواد افزودنی است. در حقیقت ماده سفت کننده 
نقش حامل روغن را به عهده دارد و عمل روانکاری 
اصلی  فرق  پس  می دهد،  انجام  روغن  فقط  را 

گریس ها با روغن هــــــا در وجود ماده سفت کننده 
 است. گریس هـــــــای پایه کلسیم طبق استاندارد
INSO142-2 باید دارای ویـــــژگی های مندرج در 

جدول شماره 2 می باشد.

5- تشکر و قدردانی
از مدیر عامل محترم مجتمع آزمایشگاهی، آموزشی و 
پژوهشی دانش بنیان مشاوران آزمای نفت ایرانیان، 
نظرهای  ارائه  جهت  ابراهیمی  وحید  آقای  جناب 
ساختاری و حمایت های بی دریغشان کمال تشکر و 

قدردانی را دارم.

منابع:

پایه کلسیم  روان کننده  گریس  INSO2974:1394   گریس های    

–ویژگیها.

ISO506:1993,Automotiveandotherpurposegrease–

Specification.

ISO507:1993,Generalpurposegreasefordefence

applicationsSpecificatio

جدول شماره 2: ویژگی های گریس پایه کلسیم
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و در نامه ای به شریعتی،   دبیرکل ایز
توسعه همکاری های بین المللی را 

خواستار شد

سرجیو موجیکا، دبیرکل سازمان بین المللی 
انتصاب غالمرضا  پیامی،  ارسال  با  استاندارد 
ملی  سازمان  رییس  عنوان  به  را  شریعتی 

استاندارد ایران تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است؛ 

جناب آقای دکتر غالمرضا شریعتی
در  همکارانتان  و  شما  برای  سالمت  آرزوی 

این دوران سخت ) کووید 19( دارم.
رییس سازمان  به عنوان  را  انتصاب جنابعالی 

ملی استاندارد ایران تبریک می گویم.
برای جنابعالی آرزوی موفقیت همه جانبه در 

سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی دارم.
بتوانیم  شما  مالقات  با  زودی  به  امیدوارم 
در مورد گسترش و رشد همکاری های میان 
رهبری  ، تحت  ایران  استاندارد  سازمان ملی 
شما و سازمان بین المللی استاندارد بحث و 

تبادل نظر داشته باشیم.
سرجیو موجیکا
دبیر کل ایزو

دنیای استاندارد
و کتابخانه تحقیقاتی ایز

 فعالیت کتابخانــــــه تحقیقــــــاتی ایزو در 
 https://library.iso.org آغاز شد!

از  مجموعه ای  شامــــــــل  کتابخانه  این 
و  استانداردها  زمینه  در  تحقیقاتی  نشریات 
محققان  توسط  که  است  استانداردســـــازی 
سازمان های  ایزو،  اعضای  دانشگاهی، 
این  است.  شده  منتشر  غیره  و  بین المللی 
سامانه دارای قابلیت جستجو و مرور است؛ در 
نتیجه می توانید اطالعات مورد عالقه خود را 

تنها با جستجوی یک کلید واژه بیابید.
شروع  نقطه  کتابخانه  این  امیدواریم 
در  تحقیق  به  عالقه مندان  برای  ارزشمندی 
زمینه استاندارد باشد و این افراد در پیشبرد 

اهداف آن مجموعه مشارکت نمایند.
 مجموعه این کتابخانه در حال رشد خواهد 
بود. این سامانه فعالیت خود را با 270 نشریه 
شروع کرد و مدام به آن افزوده خواهد شد. 
تحقیق  گذاری  اشتراک  به  مایل  چنانچه 
آدرس  به  لطفا  این سامانه هستید،  در   خود 

research@iso.org ایمیل نمایید. 



3637

در پی انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد و سازمان 
نظام مهندسی ساختمان تهران، دوره آموزشی تخصصی 
استاندارد سیم و کابل برق در صنعت ساختمان برای 
مهندسان طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی، در 

اداره کل استاندارد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران، 
در این دوره که محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد 
از مدرسین آن بود، مباحثی نظیرآشنایی  تهران  یکی 
با ساختار انواع سیم و کابل برق در صنعت ساختمان، 
تشریح استانداردهای ملی سیم و کابل، آشنایی با سیم 
و کابل های نسوز و بدون هالوژن، برای مهندسان ناظر 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  و  طراح  و 

استان تهران، تشریح و تدریس شد.
مشترک  کمیتۀ  مصوبات  راستای  در  دوره ها،  این   
در  و  تهران  ساختمان  مهندسی  نظام  و  استاندارد 
برگزار شد و علی  ارگان  دو  این  تفاهم نامه  انعقاد  پی 
برقی  تاسیسات  تخصصی  گروه  رئیس  آنچه،  کریمی 
شرکت  مهندسی  مدیر  مهاجری،  مرتضی  و  ساختمان 
سیم و کابل ابهر نیز، از دیگر مدرسان این دوره بودند. 
شرکت کنندگان، پس از این دوره آموزشی دو ساعته که 
در اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد، گواهینامه 

پایان دوره آموزشی دریافت کردند.
مذکور،  نامه  تفاهم  عقد  راستای  در  است  گفتنی 

سه  و  سی  و  ماده  شصت  تشریح  عمومی  دوره های 
توسط  استاندارد  نظام  توسعه  و  تقویت  قانون  تبصره 
به  رسیدگی  و  حقوقی  اداره  رئیس  هاشمی  مسعود 
شکایات و ارزیابی عملکرد، انواع استانداردها و تعاریف 
آن ها فهرست فرآورده های مشمول استاندارد اجباری 
در صنعت ساختمان مقررات مربوط به استانداردهای 
مسئول  کارشناس  فرد  حقوقی  افسانه  توسط  اجباری 
صنایع ساختمانی و معدنی استاندارد و روش اجرایی 
فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران،  معرفی سامانه 
تدوین استاندارد ملی توسط فریده سروری رئیس اداره 
هماهنگی امور تدوین اداره کل استاندارد استان تهران 
به صورت مجازی برای اعضای سازمان نظام مهندسی 

برگزار شده است. 
دوره های  مذکور،  تفاهم نامه  انعقاد  پی  در  همچنین 
استاندارد  و  پریز  و  کلید  استاندارد  تخصصی  آموزشی 
بتن آماده و برای مهندسان طراح و ناظر سازمان نظام 

مهندسی، در اداره کل استاندارد برگزار گردید.
آقای مهندس علیرضا  آماده  بتن  گفتنی است مدرس 
رحمتی از کارشناسان استاندارد سازمان و مدرس دوره 
کلید و پریز آقای مهندس محسن مداحی مدیر عامل 

آزمایشگاه همکار آروین آزمای سرمد بودند.

دوره آموزشی تخصصی سیم و کابل، 
بتن آماده، کلید و پریز برای اعضای 

سازمان نظام مهندسی برگزار شد

ح پرسشگری سنجش اعتماد و نگرش مردم به سازمان ملی استاندارد اتمام طر
طرح پرسشگری میزان رشد اعتماد عمومی و بهبود نگرش در رفتار مردم نسبت به استاندارد در نیمه اول 
بهمن ماه بصورت مجازی و از طریق پرسشنامه آنالین اجرا شد. پاسخ های پرسش شوندگان در خصوص 
و  برنامه ریزی ها  اعتبار  و  کیفیت  در  نظارتی  نهاد  این  عملکرد  حوزه های  در  استاندارد  با  آشنایی  میزان 
سیاستگذاری های آتی سازمان ملی استاندارد مورد بهره برداری قرار می گیرد. این طرح به صورت هماهنگ 

و الکترونیکی در کلیه استان های کشور در هفته اول و دوم بهمن ماه برگزار شد.

اخبار
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اندازه گیری  گفت:  تهران  استان  استاندارد  مدیرکل 
از کاال و  اعم  نرخ رشد کیفیت محصوالت  ساالنه 
شاخص های  و  معیارها  از  بهره گیری  با  خدمات 
معتبر، مطابق  بند 18 ماده7 قانون تقویت و توسعه 
نظام از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است؛ 
مراجع  به  ارزیابی ها،  از  حاصل  نتایج  گزارش  که 

ذی ربط و جامعه گزارش داده می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان 
تهران، محمودرضا طاهری در تشریح این خبر افزود: 
این طرح در استان تهران، با همکاری شرکت های 
بازرسی همکار، در چند فروشگاه زنجیره ای و مرکز 
دو  به  پرسشنامه،  تکمیل  و  توزیع  با  بزرگ،  خرید 

شکل فیزیکی و الکترونیکی، در حال اجراست.
اجرای  و  تدوین  برای  اینکه،  توضیح  با  طاهری 
این طرح، با بررسی و مطالعه مدل های مختلف، 
سنجش نرخ کیفیت کاالها و خدمات در مدت 
ادامه  قرار گرفت،  بررسی و مطالعه  3سال مورد 
موجود  مدل های  براساس   ،1397 سال  در  داد: 
برای شاخص های ملی اقتصادی کالن، ابتدا 40 
براساس  ایران،  خانوار  مصرفی  سبد  مهم  کاالی 

اطالعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری 
کیفیت  نرخ  سبد  سنجش  برای  ایران،  اسالمی 
در  شده  تدوین  مدل  براساس  و  تعیین  کاالها 
گروه سنجش نرخ کیفیت کاال، بصورت پایلوت 

در استان تهران، اجرا شد.
اساس  بر  اینکه  بر  اشاره  با  مسؤول  مقام  این 
خدمات  و  کاال  کیفیت  ارزیابی  دفتر  اطالعات 
سازمان ملی استاندارد ایران، پس از بررسی نتایج 
حاصل از طرح پایلوت و با صرف یک سال مطالعۀ 
مدل های بین المللی پایش کیفیت کاال، مدل ملی 
تدوین و  نرخ کیفیت کاالها  اندازه گیری  و  پایش 
جهت اجرا در 11 کالنشهر پرجمعیت کشور در سال 
1399  برنامه ریزی شد، تاکید کرد: نتایج این طرح 
ذیصالح  مراجع  و  مردم  اطالع  به  بصورت ساالنه، 

کشور خواهد رسید.
در  کاالها،  کیفیت  نرخ  اندازه گیری  و  پایش  طرح 
آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  استان های  مراکز 
غربی، تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، 
خوزستان، قم، کرمانشاه و گیالن، از دوم اسفندماه 

آغاز شده است. 

آمار عملکرد سال ۱399 معاونت استانداردسازی و آموزش  

خ رشد کیفیت کاال و خدمات است سازمان ملی استاندارد مکلف به اندازه گیری نر

اخبار

فعالیت

تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی
بازنگری استانداردهای ملی

ایجاد و فعالسازی کمیته های فنی متناظر
مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی

آموزش های برون سازمانی )نفر ساعت(
آموزش های کارکنان استان )نفر ساعت(

تهیه بسته های ترویجی- تعداد عنوان فعالیت
صدور پروانه تایید صالحیت
تمدید پروانه تایید صالحیت

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

برنامه مصوب

140
310
1
4

61855
6532
30
-
-

عملکرد

242
-
2
4

88588
8810
52
636
581
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و  سازی  استاندارد  معاون  مقتدر  مهناز  از  نقل  به 
دبیری  به  استاندارد  این  تهران  استاندارد  آموزش 
ریاست  و  طاهری  رضا  محمود  دکتر  آقای  جناب 
در شجاعی  حسیــــــن  محمد  دکتر  آقای   جناب 
 262 امین اجالسیه کمیته ملی مدیریت کیفیت که 
به شکل مجازی و با حضور متخصصین این حوزه 
در روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 برگزار گردید، به 

تصویب رسید.

تدوین  امور  هماهنگی  اداره  رئیس  سروری  فریده 
افزود: در تدوین این استاندارد  در تشریح این خبر 
و  متخصصین  حضور  با  فنی  کمیسیون   30 تعداد 
کارشناسان فنی آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمون، 
پژوهشگاه استاندارد، مرکز ملی تایید صالحیت یران 
تشکیل گردید. این استاندارد مبنایی برای تایید یا 
به رسمیت شناختن صالحیت آزمایشگاههای آزمون 

و کالیبراسیون می باشد.

و  آی ای سی ۱7۰25 )تجدید نظر دوم( تصویب استاندارد ملی ایران ایز
 الزامات عمومی برای احراز صالحیت  آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون 

در کمیته ملی مدیریت کیفیت

و وام تحقیقاتی ایز  
کمک هزینه تحقیق ایزو که در ابتدا برای سال 2020 برنامه ریزی شده بود، به علت شیوع همه 
گیری به تعویق افتاد و در سال 2021 به محقق یا گروهی از محققانی که در حوزه های مورد عالقه 
ایزو تحقیق نمایند، اعطا خواهد شد. موضوع امسال » استانداردهای بین المللی و اهداف توسعه 
پایدار« است. می دانیم که استانداردها جز مهمی از پازل برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار 
هستند؛ بنابراین در صدد حمایت از پروژه ای هستیم که با جزئیات به ارتباط بین استانداردها و 

اهداف توسعه پایدار بپردازد.
خواهشمند است دوستان و آشنایان آکادمیک خود را به اخذ وام تحقیقاتی ایزو تشویق نمایید. جهت 

اطالعات بیشتر به آدرس https://www.iso.org/research-and-education.html مراجعه نمایید.

اخبار
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در   1398 سال  اواخر  تحقیقات  و  آموزش  کمیته 
بخش  توان  از  بهره گیری  و  هم افزایی  راستای 
اجتماعی  مسؤلیت  و  ترویج  رویکرد  با  خصوصی 
با  استاندارد  حوزه  در  تحقیقات  و  آموزش  جهت 
و  تهران تشکیل  استان  استاندارد  مدیر کل  حکم 
و  حضوری  بصورت  جلسه  چهار  از  بیش  تاکنون 
دو جلسه بصورت مجازی برگزار نموده و در آخرین 
کیفیت  کنترل  انجمن  با  هماهنگی  طی  اقدام 
استان تهران مقرر شد که با انعقاد یک تفاهم نامه 
فرهنگ  ترویج  و  تحقیقات  و  آموزش  راستای  در 
عملی  گام های  تهران  استان  کیفیت  و  استاندارد 

برداشته شود.
در آخرین جلسه کمیته در بهمن ماه که بصورت 
تهران  استان  استاندارد  کل  اداره  در  حضوری 
گاهنامه  ریزی  برنامه  طی  شد  مقرر  شد  تشکیل 
خرد هر فصل بصورت مستمر با اخذ مقاالت علمی 

از مدیران کنترل کیفیت چاپ و به انتشار برسد.
رویه ها،  از  اطالعاتی  بانک  گردید  مقرر  ضمنًا 
دسترس  در  و  تهیه  بخشنامه ها  و  دستور العمل ها 
مراکز آموزشی، تحقیقاتی و مدیران کنترل کیفیت 
قرار گیرد. همچنین در راستای پیشگیری از هدر رفت 
سرمایه ها مقرر شد جهت هم افزایی از ظرفیت های 
همکار  آزمایشگاهی  و  تحقیقاتی  و  آموزشی  مراکز 
اداره کل استاندارد تهران بهره گیری کامل بعمل آید.
اداره کل  تحقیقات  و  آموزش  کمیتۀ  جلسه  آخرین 

مهناز  حضور  با  جاری،  سال  در  تهران  استاندارد 
نسرین  آموزش،  و  استانداردسازی  معاون  مقتدر، 
وحید  ترویج،  و  آمـــــوزش  اداره  رییس  کامیاب، 
پژوهشی،  مجتمع  مدیره  هیئت  رئیس  ابراهیمی 
آموزشی و آزمایشگاهی مشاوران آزمای نفت ایرانیان 
و رئیس کمیته آموزش و تحقیقات و اعضای کمیته 
دکتر  آقای  جناب  همکار  آموزشی  مراکز  مدیران  و 
رازی،  متالورژی  پژوهش  مرکز  مدیرعامل  جافریان 
شرکت کیفیت کوشان پارس، شرکت آزماگستر نیما 
مدیران  انجمن  دبیر  ساالری  دکتر  آقای  جناب  و 
سال  ماه  بهمن  در  تهران،  استان  کیفیت  کنترل 

جاری در محل آن اداره کل تشکیل شد.
جلسه مذکور با ارائه گزارش در خصوص اقدامات 
نظر  تبادل  با  و  آغاز  کمیته  دبیرخانه  شده  انجام 
و جمع بندی در خصوص برنامه های آتی کمیته 
بررسی  خصوص،  این  در  الزم  همکاری های  و 
اقدامات  همچنین  و  کمیته  اهداف  و  ماموریت 

انتشار شماره دوم گاهنامه خرد به پایان رسید.
جاری  سال  در  کمیته  گرفته  صورت  اقدامات  از 
اعضا،  راهبردی  جلسات  برگزاری  به  می توان 
اقدامات ضبط، تدوین و انتشار ویدئوکلیپ های 
استان،  استاندارد  کل  اداره  همکاری  با  آموزشی 
شرکت رایمون دانا دایان و شرکت حلوای عقاب به 
مناسبت هفته استاندارد و همچنین انتشار شماره 

اول گاهنامه خرد اشاره نمود.

وری بر جلسات کمیته آموزش و تحقیقات مر

اخبار
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اطالعیه

به  نظر  تهران؛  استاندارد  کل  اداره  اطالعیه  پیرو 
الزام مدیران کنترل کیفیت برای طی 16 ساعت 
تایید  پروانه  دوره آموزشی در سال جهت تمدید 

صالحیت، رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

1- دوره های کنترل کیفیت عمومی، آماری، ارزیابی 
انطباق، سیستم های مدیریت کیفیت و آشنایی با 
قوانین و مقررات استاندارد اجباری بوده و مدیران 
کنترل کیفیت باید در سال های اول و دوم بعد از 
دریافت پروانه تایید صالحیت، دوره های ذکر شده 

را طی نمایند.

تایید  از  2- مدیران کنترل کیفیت که چند سال 
صالحیت آنها گذشته و این دوره ها را نگذرانده اند، 
پروانه  برای تمدید  این دوره ها  به طی  نیز ملزم 

می باشند.

از طی دوره هایی  3- مدیران کنترل کیفیت بعد 

ترکیب  خود  بعدی  دوره های  در  باید  الزامی، 
متوازن از دوره های مدیریتی و تخصصی مرتبط 
است  بدیهی  نمایند،  رعایت  را  فعالیت  زمینه  با 
پذیرش  قابل  مدیریتی  دوره های  صرف  گذراندن 
برای تمدید پروانه نبوده و دوره های شغلی مرتبط 

در اولویت قرار دارند.

افراد متقاضی تصدی پست مدیریت کیفیت   -4
بعد از آزمون کتبی، طی دوره کارآموزی و دریافت 
گواهینامه تایید صالحیت به عنوان مدیر کنترل 
دوره های  طی  لذا  می شوند،  شناخته  کیفیت 
اجباری برای مدیر کنترل کیفیت بوده و بعد از 
دریافت گواهینامه در سابقه فرد لحاظ خواهد شد.

مراکز  آموزشی  دوره های  تقویم  از  اطالع  برای   -5
آموزشی همکار، مدیران کنترل کیفیت باید به آدرس 
طریق  از  و  مراجعه   www.tr.tehranstandard.ir

سامانه آموزش برون سازمانی ثبت نام نمایند.

الزامات تمدید پروانه تایید صالحیت

دوره »آشنایی با قوانین و مقررات و روش های اجرایی سازمان ملی 

استاندارد« در سطح استان تهران اجباری است

با قوانین و مقررات و روش های  اداره کل استاندارد تهران دوره مجازی آشنایی  پیرو اطالعیه 
اجرایی سازمان ملی استاندارد برای تمامی مدیران عامل و مدیران کنترل کیفیت در سطح استان 
تهران اجباری می باشد. لذا از تاریخ ابالغ در مورخ 1399/09/11، متقاضیان باید به سامانه آموزشی 
برون سازمانی اداره کل به آدرس www.tr.tehranstandard.ir مراجعه و ثبت نام نمایند. الزم به 
ذکر است از بهمن ماه سال 1399 تمدید پروانه تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت منوط به 

گذراندن این دوره می باشد.
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