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 عموم یجهت بهره بردار د،یجد یبا نگرش 2947 یاستاندارد مل یبررس

 انیانرینفت ا یمشاوران آزما انیدانش بن یمهندس یو فن یآموزش ،یشگاهیمجتمع آزما تیفیکنترل ک ریمد نیجانش آرش یزدانیدکتر 

  

  

 

 : دهیچک

با عنوان  INSO 2974با ش   مار   رانیا یاس   تاندارد م  یمقاله بررس    نیهدف از نگارش ا

 یبا زبان 1398اول س  ال  دنظریتجد "هایژگیو - یدند  ص  ن ت هایروغن - هاکنند ¬روان"

بتواند با  یهر فرد ها،ش  گا یمرس  ود در آزما یفن یها یدگیچیتا به دور از پ باش  د،یس  اد  م

 نیمناس  آ آش  نا گردد  بد یروغن دند  ص  ن ت کیس  ا ت  یالزد برا زاماتمطال ه آن با ال

و س   آ آزمون  د یگرد یبررس   یدند  ص  ن ت یهابر روغن رگذاریتاث یمنظور ابتدا پارامترها

 قرار لیو تح  هیدر پنج بخش مورد تجز یانتخاب روغن مناس  آ به ص  ورت ک  یالزد برا یها

به دلرندیگ یم به ذکر اس   ت  اجتناب از  نیها و همچنبودن ت داد آزمون یطوالن لی  الزد 

  دییاستاندارد مراج ه نما نیبه اصل ا دیتوان یم ازیدر صورت ن یاصطالحات فن

 INSO 2974 ران،یا یروان کنند ، آزمون، استاندارد م  ،یروغن دند  صن ت: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

مورد  هیبراس  ان نور روغن پا یروغن دند  ص  ن ت

 دیتول  1یمص  نوع هیو پا یم دن هیاس  تفاد  در دو نور پا

صنا یصن ت یهادند  یشد  و در روانکار مخت ف  عیدر 

به گا کاربرد دارد  ج  ند  دس   ت ند  یص   ن ت یهاد مان

روغن مخص  و   ازمندین یس  وار یدند   ودروهاج به

 یهاانوار دند  یکه حاو اهج به دند  نی ود هس  تند  ا

ستند عموماً تحت بار ز یچیو مارپ یساد ، ح زون  یادیه

باال مش  لول به کار هس  تند، لذا  یبود  و در دما و فش  ار

 یهایژگیروغن با و کیاس  ت که با اس  تفاد  از  یض  رور

منظور روغن  نیبه هم رند،یتحت حفاظت قرار گ ا ، 

 نگونهیتا ا س  تو روانه بازار ش  د  ا دیتول یدند  ص  ن ت

که در آن از  ی یبرطرف گردد  از جم ه ص   نا زین ازهاین

صن تروغن ستفاد  م یدند    توانیم شود،یبا حجم باال ا

صنا س عیبه  ستفاد   یهااتاقانیو انوار  مانیفوالد،  مورد ا

 .اشار  کرد یعموم عیدر صنا

ثبات  ،یدند  ص   ن تمهم روغن یهایژگیاز و یکی

که ا ییگرما ند در  نیآن اس   ت، کرا نور روغن اگر نتوان

یباال ثبات داشته باشد، کاربرد  ود را از دست م یدماها

ند بات کده کار یهایژگیو و تیفی  ث در  یمهم روان

 یدند  ص   ن تروغن یهایژگیو نیترباال از مهم یدماها

ست، لذا تول ش یا ژ یبه آن توجه و دیبا دکنندگانیا ته دا

در برابر  دیبا یدند  ص   ن تروغن ن،یباش   ند  عالو  بر ا

 دیروغن با نیمقاود باش  د، در واقع ا زین ونیداس  یاکس  

در آن  ونیداس   یکه احتمال اکس    ییهاطیبتواند در مح

 ود عمل کند   فیبه وظا یبه  وب باش  دیباال م اریبس  

ش   دن روغن دند   دیکس   عدد ا ی نیمهم  یژگیو نیا

 ازمندین رتریتا روغن مد نظر د کندیکمک م ،یص   ن ت

                                                           
1  Synthetic 

به  اریبس    یاز نظر اقتص   اد جهیباش   د و در نت ضیت و

 .باشد یعاد یهاتر از روغنصرفه

ستفاد  در ج به یبرا یروانکار ست ا سآ ا دند  منا

ند  اص   والً روغن کار ک باال  ند در فش   ار   یهاکه بتوا

 یرا ندارند  روغن دند  ص   ن ت یژگیو نیا یرص   ن تیغ

کار در فش   ار باال بود  و از س   ط   یژگیو یمرغوب دارا

یمحافظت م ادیز یکرخ دند  ها و    در مقابل فش   ارها

عدد حل شدن آب  ،یدند  صن ت نروغ گرید یژگی  وکند

با وجود ا یدر آن م اگر آب به ج به  یژگیو نیباش   د  

بدون  کندیروغن کمک م نیدند  وارد ش   ود، ا تا آب 

س ساندن به دند  آیآ شود  در واقع  طیها از محر  ارج 

 ینور روغن صن ت نیا گریمهم د یهایژگیاز و یزیگرآب

 یهادند  کردکار یبرا طیفض   ا و مح نی  بهترباش   دیم

ست  اگرکه  ز ی نک،  شک و پاک یهاطیمح ،یصن ت ا

مل مح ند  نیکه ا یص   ن ت یهاطیدر ع حال د ها در 

 نی  به همباش  ندیمدنظر م یژگیکارکرد هس  تند فاقد و

 یادیتا حد ز تواندی اطر انتخاب روغن دند  مناس   آ م

ش  د  اس  ت با  یمقاله س    نیمش  کل باش  د  در نگارش ا

 یبه بررس   یفن جیدور از اص  طالحات را بهس  اد ،  یانیب

ها یژگیو ها یالزد برا یها و آزمون  ند    یروغن د

در ص   ورت ابهاد در  نیپردا ته ش   ود، همچن یص   ن ت

 شنهادیپ ی یتکم حاتیبه توض ازین ایاز بخش ها و  کیهر

 مربوطه مراج ه گردد  یبه استاندارد ها گرددیم

ها -2 گذاریتاث یپارامتر نده  یهابر روغن ر د

 یصنعت

 یمهم است که برا یاز روانسازها یکی ایروغن دند  

کرخ دند  ها و قط ات متحرک موجود در  یروانکار

وجود  شود،یانتقال قدرت ج به دند  استفاد  م ستمیس

ا است ت یکامال ضرور ستمیس نیروان کنند  در ا ی یما

و  یها موجآ کاهش  وردگآسان دند  ضیعالو  بر ت و
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گردد  انتخاب روغن دند  مناسآ و استفاد   یدگییسا

را   نید  مهم تربه موقع روغن دن ضیو ت و  یصح

 یطول عمر ج به دند  م شیو افزا یحفاظت و نگهدار

 باشد 

 یبا فشااار و دما ایمرطوب و  یهاطیمح -2-1

 باال 

هدار راتیت م رغمیع   یهموار  عوام  ق،یدق یو نگ

ینامت ارف و آلودگ یحرارت باال، فش  ارها اد،یمانند بار ز

 ریکرخ دند  تاث س  تمیبر س   تواندیهمچون آب م ییها

ها، مدرن ج به دند  یهایبگذارد  امروز  با توجه به فناور

شدن و ت ر  رشتیکاربرد ب یشدن دامنه ها فیکوکک تر 

تا در  دهدیامکان را م نیا دیجد یهابه روغن هاآن یبرا

 یهاطیدر مح یحت زاتیتجه یمدت زمان کارکرد طوالن

سته ک نمودن مواد افزودن ستفاد  از م روغن  یسخت با ا

عالو  بر آن  د،یبدس   ت آ هزاتیکارکرد تج نیدند ، بهتر

جات و ت م رانیمد هدار ریکار ان ظار عم کرد  یو نگ انت

مان تو تا  قفباالتر، ز قا  یورتر و بهر کو تهیارت ب اف ا را 

 یس   ود دارند، لذا روغن شیو افزا هانهیهدف کاهش هز

ن کار کرد در محم که عالو  بر   یها طیاس    آ بود  

 مرقود به ص  رفه زین یبتواند از لحاظ اقتص  اد ینینچنیا

 باشد 

 جعبه دنده ی¬اندازه -2-2

مدرن و کوککتر شد  اند و  ،یامروز یهاج به دند 

 یاز طرف شوند،یسبک تر از قبل سا ته م هیاز مواد اول

 دیولت شتریقدرت ب یستیکوککتر با آالتنیماش نیهم

حال با دواد تر و قابل اعتماد تر باشند   نیکرد  و در ع

داشتن  اریدر ا ت یبه م نا زاتیتجه نیکوکک شدن ا

و حفاظت از  یروانکار یکمتر برا یافزودن دروانکار و موا

همانطور که قبال گفته شد   نی  عالو  بر اباشدیها مدند 

امر  نیاست  ا شیادر حال افز زین زاتیبود بار وارد  بر تجه

است،   تریسر ونیداسیباالتر و اکس یدماها یبه م نا

دند   یهاباعث وارد شدن صدمه به روغن ونیداسیاکس

 جهیکه در نت گرددیلجن م لیباعث تشک وشد   یصن ت

 نیهمچن با هم کم  واهد شد، زاتیآن، عمر روغن و تجه

 یهانهیو هز متیگران ق یهاممکن است منجر به توقف

  .اشار  کرد راتیقط ه و ت م ضیت و ادیز

د  دنکه غالبًا ج به یطیکه گفته شد شرا همانطور

 یمشلول به کار است، دارا زاتیو تجه آالتنیدر ماش

 یهایتنش، آلودگ نیعالو  بر ا باشد؛یباال م اریتنش بس

ها و مواد به جا ماند  از براد  ایمثل گرد و  اک  یطیمح

از   یتا عدد مراقبت صح گرددیبر ع ت م دیمز زیکار ن

آن را  ییزود آن را فرسود  کرد  و کارآ ی ی  دند ج به

یم هیع ت است که توص نیبه شدت کاهش دهد  به هم

دند  از روغن ،یاحتمال یاز ضررها یریج وگ یبرا شود

کار در  یاستفاد  شود که به صورت  ا  برا یصن ت

 یشد  است، کراکه روغن عاد دیذکر شد  تول یهاطیمح

 را ندارند   ییهاطیمح نیکار در کن ییتوانا

 انتخاب روغن مناسب -3

 یداریپا جادیروزافزون با هدف ا یازهایرفع ن یبرا

از  نانیحصول اطم یو قدرت مناسآ در روغن برا یحرارت

حال  نیدر ع زیعمر باالتر آن، حفاظت بهتر قط ات و ن

 یو دور کردن حرارت و آلودگ ستمینگه داشتن س ز یپاک

سا تار  کی یحاو یستیبا یامروز یها، روانکارها

 یراباشند  در گذشته ب یدر مواد افزودن شرفتهیپ ییایمیش

رد مو یصن ت یروغن ها ازها،یاز ن عیگستر  وس یسر کی

 روغن نیگرفتند، اگرکه ممکن بود کن یاستفاد  قرار م

 ت صن یحداقل ها ن،ییپا تیفیبا ک ایدند  متداول و  یها

 ستمیسال در س 1۰از  شیو استاندارد را بگذرانند و تا ب

شما  زاتینبودند تا بتوانند تجه تیفیکآنقدر با  یباشند ول

از روغن  ی یوس فیرا حفاظت کنند، اما امروز  با وجود ط

، VG1500 ،VG1000شامل  یدند  صن ت
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VG680،VG460 ،VG320 ،VG220 ،VG150 

،VG100 ،VG68 ،VG46  ،VG32 مسئ ه مرتفع  نیا

 یانتخاب روغن دند  صن ت یاست  پنج عامل را برا د یگرد

 آورد یشما به ارملان م یعم کرد را برا نهیبهمناسآ که 

 آمد  است  ریدر ز

 الیو غلظت س یزگیپاک -3-1

همانطور که قبال گفته ش   د، اگرکه ج به دند  ها 

 یستی ود با انینیشیاز پ شیب یحت یکوکک تر شد  ول

تحرک  ی  امروز  فض   اها براندیبار و فش   ار تحمل نما

ش ست که هم نیما شد  ا  جادیامر باعث ا نیآالت کمتر 

ت در صن  شتریب لیشود  تما یسرعت ها و قدرت باالتر م

 کلیس    جادیا ی نیتر،  کککو یبه داش   تن محفظه ها

 یرارا ب یبه مراتآ زمان کمتر الیس نکهیو ا شتریب یها

ساز ش یآزاد ذرات آلود  کنند  و  ینیحرارت، کف و ته ن

دارد  اص   طکاک و حرارت با  اریآب در ا ت یجداس   از

ها، ا یتحرک در جهات مخت ف از س   و ند    یم جادید

با  ز ف شتریموجآ تمان ب شتریب یاتیعم  یشود  بارها

کند  یم جادیرا ا یمرز یروانکار طیش  را ایف ز گش  ته و 

باعث ا نیکه هم  یدوبار  حرارت و فش   ار م شیفزاامر 

 تسیز لیروغن، به دال ضیت و یبازها شیافزا یشود  برا

را  یشتریمدت ب الیس نه،یاز نقطه نظر هز زیو ن یطیمح

و  لایس   یزگیپاک ن،یماند  بنابرا یم یباق س  تمیدر س  

 .است یاتیعم کرد آن، ح تیفیک  حفظ سط

از اص  طکاک  س  کوز،یو و ظیغ  اریبس   یروانکارها

موجآ ص   رف  زینمود  و ن جادیحرارت ا الیس    یدا  

کر اندن دند  ها  واهد ش  د  س  رعت  یباالتر برا یانرژ

شد  که  ود باعث کاهش  ادیز ستمیدر س ونیداسیاکس

 موارد نیمزاحم است  هم یها هیال لیو تشک الیس ریتاث

به دس   تگا  ها از  س   ارتموجآ وارد آمدن   زین ریا 

 یو والوها م  ترهایبس  ته ش  دن ف ،یرس  وب گذار قیطر

 ن،ییپا تهیسکوزیبا و قیرق یروغن ها گر،ید یشود  از سو

شانآ  ینمود  که باعث م جادیا یحرارت کمتر شود تا 

اس   تاندارد از دس   ت برود و به  یباالرفتن حرارت تا دما

 .دیوارد آ آیآس زاتیتجه

آلود  کنند  ها  یدر پاکس  از یاتینقش ح روانکارها

جداش   د  ف ز بار، قط ات  ند آب، غ مواد  گریو د یمان

کند تا  یکمک م تی اص   نیکند  هم یم یباز ی ارج

و موجآ کارکرد نرد و  د یند آیها آس   اتاقانیدند  ها و 

 س   تمیکه روانکار دا ل س    نیروان دند  ها ش   ود  هم

ند، آلودگ یعبور م ونی تراس   یف که در  ارج  یک ها 

شک یدا   شیفرسا قیاز طر ایو  ستمیس وند ش یم لیت

که اگر روانکار  دیش  وند  جالآ اس  ت بدان یپاکس  از دیبا

شد، به  ود سآ نبا شد  منا  جادی ود باعث ا یانتخاب 

س یآلودگ شاهد افت عم کرد  جهیشد  و در نت ستمیدر 

 .بود می واه

خت از درون  لیبدل ظ،یغ  یها روغن عبور س   

سیف ستمیس صورت  نی  در استندین  تریقابل ف ون،ی ترا

شار در ف شود،  دایز یو اگر به حد کاف افتهی شیافزا  تریف

مش  کل  نیداش  ت  هم می واه س  تمیپآ را در س   یبا

 جادیمش   کل ا  تریف یها برا یش   ود تا آلودگ یباعث م

به  دنیرس    آیآس    ظرمنت دیص   ورت با نیکنند  در ا

آهن  یباال زانیفرس  ود  و م ی  دند  هامیباش   زاتیتجه

نامناس  آ و  ونی تراس  یف س  تمیس   یدر روغن نش  انه ها

 س  تمیدر س   یتر، براحت قیرق یاس  ت  روغن ها وبیم 

ش  د  و  یپاکس  از یها به آس  ان ی  آلودگکنندیحرکت م

کم  زیها ن اتاقانیبه دند  ها و  دنیرس   آیاحتمال آس  

شد  مز س نیا گرید تی واهد  ست که  به دور   ازین الیا

شدن  ضیت و نیتر ب یطوالن یها شته و موجآ کم  ها دا

شود  برا نهیهز  و غ ظت یزگیپاک یبررس یها و توقف ها 

 فی، رد1موجود در جدول  یبا توجه به آزمون ها الیس  

 [ 2, 1شوند] یانجاد م 7و  5، 3، 2، 1 یها
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 [1]ویژگی های روغن دند  صن تی -1جدول شمار  
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شد  اند،  دوادکه با هدف  ییروغن ها باالتر فرموله 

طول  شینقص دند  ها ش   د  و با افزا یباعث عم کرد ب

و کاهش  یبهر  ور شیعمر، کاهش زمان توقف ها و افزا

در  یگذار هیسرما سکی، ر یو نگهدار ریت م یها نهیهز

 .کند یکم م اریرا بس زاتیتجه

 الیبلندمدت س ییدوام و کارا -3-2

حفظ عم کرد  یبرا دیبا یدند  ص   ن ت یروغن ها

کارکرد، بادواد  نیح طیشرا یمقاومت برا زیو ن زاتیتجه

نو هس   تند،  یاز روغن ها وقت یاریباش   ند  اگرکه بس   

ب د از کارکرد  یگذرانند ول یص  ن ت را م یاس  تانداردها

 بود   میبه سرعت شاهد افت عم کرد آنها  واه ستم،یس

ند کن یتحت فشار باال کار م یصن ت یدند  ها لآ

شار باال برا ازیو ن قط ات دند  دارند   یبه حفاظت تحت ف

هم عم کرد  ش   هیهم ،یمتداول دند  ص   ن ت یروغن ها

 جادیتر ا قیرق یها آیفش ار باال در زمان اس تفاد  از گر

را که م تقد اس   ت دند   هیامر، آن نظر نیکنند  ا ینم

داشتن  ی شن برا یکار یدر فضاها جودمو یصن ت یها

ستاندارد، با شند را  ظیغ  یروغن ها دیحفاظت ا شته با دا

ب ند  ییدواد وکارا یبررس    یس   وال  واهد برد  برا ریز

، 6، 5، 4 فیرد ی، آزمونها1مطابق با جدول  الیمدت س  

 [  2, 1شوند] یانجاد م 16و  15، 14، 11

 جداپذیری عالی از آب -3-3

به نظر شما  شک نگه داشتن ج به دند   دیشا

 یتواند به روش ها یآب م یول دیایساد  به نظر ب یامر

 ستمیگوناگون،  صوصا در بخش محفظه به دا ل س

 اتریو ت م ینگهدار اتیعم  نیاز آب در ح یبخزد  نم ناش

ممکن است وارد محفظه ج به دند  شد  و باعث گردد تا 

حاصل  ستمی کرد سعم شو کاه یبه هر صورت  وردگ

روغن  یمهم برا یاز پارامترها یکی لیدل نیشود  به هم

از آب در  عیسر یریدند ، فرموله شدن با هدف جداپذ

 روغن در شستن آب ییباشد  توانا یو باال م نییپا یدماها

 ود  زیو ن زاتیکند تا عمر تجه یکمک م ستمیاز س

  شمار جدولمنظور مطابق با  نی  بدابدی شیروانکار افزا

, 1شود] یانجاد م یبه صورت ا تصاص 7 فی، آزمون رد1

2 ] 

با  -3-4 یاالت  ند منظوره و ساا یاالت چ ساا

 کاربرد خاص

 نور، نیاساساً دو نور روغن دند  وجود دارد  اول

 زیروغن کند منظور  است که دا ل ج به دند   ودرو ن

بودن ج به  کیقابل استفاد  است که در صورت اتومات

 کیدند   ودرو، روغن مورد نظر با ناد روغن دند  اتومات

ATF یروغن ها، ممکن است دارا نیشود  ا یشنا ته م 

مضر است  یصن ت یدند  ها یا هم برایباشند که  یمواد

هستند که  یمواد یموارد، حاو یدر بر  ای  دیو هم مف

ثال، م یبرا .باشد یم یکاربرد اریبس یصن ت یازهاین یبرا

 یندارد ول یادیز تیآب از روغن در  ودرو اهم یجداساز

 ن،یاست  بنابرا یاتیح یصن ت یمسئ ه در کاربردها نیا

مورد استفاد   یستیاز آب با یریجداپذ یمواد افزودن

 ا  با  یدند ، روغن ها یباشند  نور دود روغن ها

 یکاربردها یتنها برا االتیس نیکاربرد محدود هستند  ا

ا از آنه دیبا دقت فرموله شد  که در سا ت و تول یصن ت

 نگونهیشد  که مختص ا یبهر  بردار ییمواد افزودن

،  1منظور بر اسان جدول شمار   نیکاربردها هستند  بد

آزمون ها  ری، انجاد سا1۰ فیعالو  بر انجاد آزمون رد

 [ 2, 1گردد] یم شنهادیپ زیمطابق با استاندارد مذکور ن

 با کاربرد االتیچند منظوره و س االتیس -3-4

 خاص

نور،  نیاساساً دو نور روغن دند  وجود دارد  اول

 زیروغن کند منظور  است که دا ل ج به دند   ودرو ن

بودن ج به  کیت که در صورت اتوماتقابل استفاد  اس

  کیدند   ودرو، روغن مورد نظر با ناد روغن دند  اتومات
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ATF یروغن ها، ممکن است دارا نیشود  ا یشنا ته م 

مضر است  یصن ت یدند  ها یا هم برایباشند که  یمواد

هستند که  یمواد یموارد، حاو یدر بر  ای  دیو هم مف

 .باشد یم یکاربرد اریبس یصن ت یازهاین یبرا

 تیآب از روغن در  ودرو اهم یمثال، جداساز یبرا

 یاتیح یصن ت یمسئ ه در کاربردها نیا یندارد ول یادیز

 یستیاز آب با یریجداپذ یمواد افزودن ن،یاست  بنابرا

 یدند ، روغن ها یمورد استفاد  باشند  نور دود روغن ها

 یها براتن االتیس نی ا  با کاربرد محدود هستند  ا

با دقت فرموله شد  که در سا ت و  یصن ت یکاربردها

شد  که مختص  یبهر  بردار ییآنها از مواد افزودن دیتول

منظور بر اسان جدول  نیکاربردها هستند  بد نگونهیا

 ری، انجاد سا1۰ فی،  عالو  بر انجاد آزمون رد1شمار  

 یم شنهادیپ زیآزمون ها مطابق با استاندارد مذکور ن

 [ 2, 1گردد]

 مناسب یمواد افزودن -3-5

 وا  فشار  جادیا یاستفاد  شد  برا یمواد افزودن

 ی، در روغن دند  تا حدود EPدر ا تصار ای  2مضاعف

لجن  لیبود  و منتج به تشک یحرارت یداریبه ناپا لیمتما

توان  یروز م یها یبر فناور هیشود  به هر حال با تک یم

ج به دند   یبرا یحرارت یداریپا نیب یت دل  وب کی

محافظت  گریطرف، و از طرف د کی ازفاقد لجن  یها

 جادیا نیبار سنگ طیدر شرا یداریپا یبرا EP مختص

 .نمود

مورد نظر، عمر ج به دند  را ارتقا داد ، بازد   آیترک

گردد   ینا واسته م یرا باال برد  و باعث حذف توقف ها

 یتر م قیرق یتر و روغن ها نییپا یدهایاستفاد  از گر

و  یداریحال پا نیبازد  شد  و در ع شیتواند موجآ افرا

 ماتی  در تنظدینما جادیرا ا نهیمداومت عم کرد به

ل بر حداق یقابل توجه زانیتا م زاتیتجه توقف ،یصن ت

 نییاپ تهیسکوزیبا و قیگذارد  روغن رق یاثر م دیتول یها

 زاتیتجه یبطور موثر ،یمواد افزودن نهیبه یهمرا  با فناور

 نانیدند  محور را حفاظت نمود  و موجآ حصول اطم

 واهد شد  به منظور حصول  ستمیبابت حداکثر عم کرد س

 اثر بخش یو بررس یبودن مواد افزودن مناسآاز  نانیاطم

، 4 فیرد ی، آزمون ها1بودن آنها، مطابق جدول شمار  

[  همانطور که مشاهد  2, 1]شوندیانجاد م 16تا  8و  5

 یدر بهبود اکثر پارامترها نقش مهم یشود مواد افزودن یم

 یدر روغن ها ینقش مواد افزودن یدارند  عالو  بر بررس

غن رو نیدر ا زیآن ها را ن زانیم ددگریم شنهادیپ یصن ت

 مطابقت داد که البته یکرد  و با نور ماد  افزودن یها بررس

مجزا در استاندارد ذکر نشد   یامر به عنوانت آزمون نیا

 است 

 یتشکر و قدردان -4

 ی، آموزش یشگاهیعامل محترد مجتمع آزما ریاز مد

 ان،یرانینفت ا یمشاوران آزما انیدانش بن یمهندس یو فن

 یسا تار یجهت ارائه نظرها یمیابراه دیوح یجناب آقا

  را دارد یکمال تشکر و قدردان لشانیدر یب یها تیو حما
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