


 الکترود یزد ماهنامه
 

 فهرست
 150سال پانزدهم/ شماره     

 95 آبان     

 

 

 

ماهنامه شرکت تولیدی و صنعتی الکترود 

 یزد
 

YAZD 

ELECTRODE 

اکتُبُوا العِلمَ قبلَ ذَهابِ العُلَماءِ ، وإنّماا ذَهاابُ العِلامِ  :رسول اکرم )ص(

 بِمَوتِ العُلَماءِ؛

داناش را ، پایش از درگاذشت دانشمندان ، بنویساید ؛ زیا ا باا  ا   

 ۲۸۷۳۳العمّال :  کنز    . روددانشمندان ، دانش )آنان( نیز  ى
 آموزشی در زمینه جوش -ماهنامه علمی 

 مدیریت کیفیت و بهره وری ایمنی و بهداشت

 شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد صاحب امتیاز :

 

 شورای سیاست گذاری:
 آقای حاج رضا سالم

 آقای مهندس محمدرضا عسکری پور
 

 دبیر تحریریه و مدیریت اجرایی :
 آقای مهندس سعید حمیدی فرد 

 

 )به ترتیب حروف الفبا( همکاران این شماره :
 

 

 ویراستار:
 آقای دکتر مجید فاخری

 

 گرافیست:
 آقای مهندس مجید سلطانی

 

 :صفحه آرا 
 آقای مهندس امیر دهشیری زاده

 صفحه فهرست مطالب
 اربعین حسینی 

 میدان گازی پارس جنوبی
 تفاوت بین نسخه و شماره چیست؟

 معرفی الکترود 

 مقایسه بین روش جوشکاری و لحیم کاری بر...
 چیستی مدیریت دانش 

 مثل خرس(حکایت)
 جدول

1 

2 
20 
22 
24 
31 
43 
44 
 
 
 

 

 حسن آباد مشیر شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد –خیابان خرمشهر  –انتهای خیابان شهید چمران  –یزد 

  89165-1735صندوق پستی :      8914933389کد پستی : 

 3000501212شماره پیامک :       035-36251566فکس :    035-36251064-36251072تلفن : 

 https://telegram.me/yazdElectrodeتلگرام :     electrode.com-www.yazdسایت :       electrode.com-factory@yazd: پست الکترونیکی
 ماهنامه الکترود یزد آماده دریافت و چاپ مقاالت و تحلیل های صاحب نظران و  کارشناسان در زمینه های مختلف جوش  است . 

 مطلب وارده تا جایی که به اصل نظرات فرستنده خلل و خدشه وارد نشود مجاز می داند . ماهنامه الکترود یزد خود را در حک ، اصالح و ویرایش 

 مطالب رسیده بازگردانده نمی شود و نقل مطالب و مندرجات ماهنامه الکترود یزد با ذکر منبع مجاز است .

 مقاله های چاپ شده الزاما به منزله دیدگاه و نظرات الکترود یزد نیست .

mailto:factoryr@yazd-electrode.com
http://www.yazd-electrode.com/


 

 

 الکترود یزد ماهنامه
 

1 
 / سال پانزدهم  150شماره     

 95 آبان     

 

 حسینی اربعین

 

. نیستت آسان درد، روایت! زبان بر هاحرف نه آوردند، دوام چشم در هااشک نه. گذشت روز چهل

 چه؟ یعنی آفتاب سیلی که دانندمی بیابان هایخاک

 ارزد؟می چه به آب بگویند تا پرسید ساحل هایریگ از باید را تشنگی

 کستی هتایقدم صدای تا کشیدند انتظار ام،ش هایراه تنگ. شام هم و بود پر سکوت از کوفه هم

 پشتت انتدشده فاسد هاحرف! خویش برادران با اندغریبه اند،بیگانه شهر مسلمانان! دریغ و بگذرد

 و کوفه قاموس از را فریاد. دهد پاسخ را سالمی که آیدنمی بیرون دستی. هاسینه زندان هایمیله

 راستت و ختم انتدداده یاد هاآدم به. اندبریده را هادست. اندکرده چپاول را ها اراده. اندربوده شام

 روز چهتل نویستند؟متی قلتم کتدام بتا را متردی جوان و چیست شجاعت داندنمی کسی. شوند

 تاریکی به هایمانچشم. بود کشیده پر سرمان فراز از آسایش! بابا نه شد، خبری آب از نه گذشت؛

 پتا از کته استت روز چهتل! ایتمنشسته که است روز چهل ار هایماناشک. بود کرده عادت خرابه

 بته را چلچراغ که غافل گرداندند؛ شهر هایمیدان در و نهادند هایماندست بر زنجیر. ایمننشسته

 سال را صبر ما که غافل بیفزایند؛ مانمصیبت بر تا آشفتند را کودکانمان خواب. برندمی شب دیار

 .ایمآموخته السالمعلیه علی خانه در را صبر ما شناسیم؛می هاست

 متانپتاکی حقیقتت تتا نگذاشتتند کتم «کردن خاک و گرد» از. نگذاشتند کم دشنام و دشنه از

 اگر دوست حضرت. هاستکردن خاک و گرد این از نیاز بی حقیقت،! باک چه ولی شود؛ پوشیده

 البتته آنچته ولتی نتد؛داد ستکوت بته دستتور را هتازبتان! دشمنی همه این از باک چه ماست، با

 .است سکوت پاید،نمی

 . اندوه از دارند باز نتوانستند را هاقلب

 قتد و بتود کترده قیتام السالمعلیه العابدین زین هایخطبه. تأمل از دارند باز نتوانستند را مغزها

 لرزانتد، را هتاپترده تتو، شتهادت طنتین. باشتد تتو خون رسان پیام تا جمعیت در بود برافراشته

 گشود؛ را هاقلب و گسیخت را هاسمانری

 بتی تو «ناصر من هل» صدای بگذرد، هم... سال، چهارصد دیگر سال چهل اما. گذشت روز چهل

 .ماند نخواهد جواب
 

 ماند نخواهد ظالتتمتیتن دولتِ ماند نخواهد چنین این روزگار

 ماند نخواهد زمین بر پرچمت آیندمتتی و روند متی هتاقرن
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 گازی پارس جنوبی میدان

 
 

 تعریف

میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین منبع گازی جهان است کته بتر روی ختر مترزی مشتترک 

ترین منتابع انتر ی کشتور بته شتمار ایران و قطتر در خلتیف فتارس قترار دارد و یکتی از اصتلی

تر کیلتوم 3700کیلومتر مربع است که سهم متعلق بته ایتران  9700رود.مساحت این میدان می

 مربع وسعت دارد.

میلیتارد بشتکه میعانتات  18تریلیون متر مکعب گاز به همراه  14ذخیره گاز این بخش از میدان 

درصد ، از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شتامل  7.5گازی است که حدود 

 شود. می

میلیون  790فاز برای تولید  24ه ای به منظور توسعهای دقیق و کارشناسانهریزیاکنون برنامههم

 مترمکعب گاز در روز از این میدان صورت گرفته است. 

توسعه میدان گازی پارس جنوبی به منظور تأمین تقاضای روبه رشتد گتاز طبیعتی ، تزریتق بته 

میادین نفتی ، تولید ال ان جی وهمچنین  صتادرات گتاز و میعانتات گتازی بته عنتوان ختوراک 

 220و  270ترتیب بنتتادر عستتلویه و تنبتتک در پتتذیرد. بتدینصتتورت میواحتدهای پتروشتتیمی 

کیلومتری جنوب شرقی بوشهر به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشتکی و توستعه 

اند. باتوجه به اینکه این منطقه در مترز استتان هرمزگتان و بوشتهر و در این میدان انتخاب شده
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طته بته میتدان گتازی پتارس جنتوبی قتراردارد ، دارای مرکز سواحل خلیف فارس نزدیکترین نق

 الجیشی خاصی است که به قطب صنعت نفت و گاز کشورمان  تبدیل شده است.وضعیت سوق

به منظور ایجاد تأسیسات پاالیشگاهی و انجتام  1377منطقه ویژه اقتصادی انر ی پارس در سال 

از و پتروشتیمی و همچنتین انجتام دستی و باالدستی صنعت نفت و گتفعالیتهای گوناگون پایین

عملیات پشتیبانی و خدماتی به موجب مصوبه هیئت وزیران تأسیس گردید. این منطقه از غترب 

فارس ، از شمال به دامنه سلسله جبال زاگرس و از شترق به روستای شیرینو ، از جنوب به خلیف

 شود.به روستای چاه مبارک محدود می

 
 جنوبي: طرح توسعه ميدان گازي پارس

فازهای در حال توسعه میدان گازی پارس جنوبی عموماً مشتمل بر تأسیسات دریتایی ، خطتو  

های سراستری و انتقال تولیدات به خشکی ، تأسیسات ساحلی ، خطو  لوله انتقال گاز به شتبکه

 باشد.و گوگرد می LPGهمچنین تأسیسات صادراتی جهت صادرات میعانات گازی ، 

های ارتبتاطی ، های شهرک مسکونی ، ایجاد جادهانی از فعالیتهای مذکور پرو هبه منظور پشتیب 

ایجاد سدهای مهار سیالب ، ساخت اسکله و آبگیر و دیگر طرحهای پشتیبانی و خدمات جتانبی 

 نیز توسر شرکت نفت و گاز پارس انجام پذیرفته است. 
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 ١طرح توسعه فاز 
و اجترا  طراحتی گاز طبیعی متر مکعب میلیون 28 روزانه تمنظور برداش به فاز یک توسعه طرح

 .است گردیده

 عبارتند از: طرح این اهداف
 .گاز طبیعی متر مکعب میلیون25 تولید روزانه   

 .گازی جهت صادرات میعانات هزار بشکه 40 تولید روزانه    

 گوگرد جهت صادرات. تن 200 تولید روزانه    

 میلیون دالر. 780مبلغ قرارداد     

درصتد تحقتق ٦5در راستای تقویت صنایع داخلی و در اجرای این پرو ه میزان سهم داخلتی تتا 

 یافته است.

 :دریایي تاسيسات
قترار دارد و  بنتدر عستلویه از ستاحل کیلتومتری 105حدود  فاز در فاصله این دریایی تاسیسات

 استکان برای مسکونی سکوی ، یکفرآورش سکوی ، یکچاه حلقه 12تولید با  ؛ دو سکویشامل

گتاز از  انتقتال کیلومتر جهت 5/5 تقریبی طول به اینچ 18 زیر دریایی لوله ، خرنفر، مشعل 92

 کیلتومتر جهتت 105 طتول بته زیر دریتایی اینچ 32 لوله ، خرفرآورش سکوی تولید به سکوی

 بته گتازی میعانتات صادرات اینچ 30 لوله و خر ساحلی پاالیشگاه به و میعانات گازی گاز انتقال

 بصورت گازی گاز و میعانات انتقال باشد. نحوه( میSBMشناور ) گوی کیلومتر و ترمینال 3 طول

 .فازی است

 :ساحلي تاسيسات

 ، تثبیتتگتازی گتاز و میعانتات و جداستازی دریافت ؛ واحدهایفاز شامل این ساحلی تاسیسات

 گتاز جهتت و تتراکم شتبنم نقطته ، تنظیمزدایی، مرکپتانزدایی، نمسازی، شیرینگازی میعانات

 باشد.گوگرد می بندیدانه و همچنین و بازیافت انتقال

 بیع در قالب پتروپارس کتشر به 137٦ در بهمن جنوبی پارس گازی میدان فاز یک توسعه طرح

 استالمی جمهتوری رئتیس خاتمی آقای جناب توسر 1383 ماه واگذار گردید و در آبان متقابل

 .قرار گرفت برداریرسما مورد بهره ایران
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 ٣و٢طرح توسعه فازهاي 

و  طراحتی ز از مخزنگا متر مکعب میلیون 5٦ منظور تولید روزانه به 3و  2 فازهای توسعه طرح 

 فازها عبارتند از:  این از توسعه .هدفاست اجراء گردیده

 گاز طبیعی متر مکعب میلیون 50 تولید روزانه   

 گازی میعانات هزار بشکه 80 تولید روزانه   

 گوگرد تن 400 تولید روزانه   

                                                  میلیون دالر                     2012مبلغ قرارداد    

 درصد تحقق یافته است                                                                         32میزان سهم داخل    

 هفتاز سته صتورت بته ستاحلی پاالیشگاه به دریایی از سکوهای گازی گاز و میعانات انتقال نحوه

 باشد.می

 :دریایي تاسيسات

 چاه حلقه 20گاز از  تولید و برداشت دو سکوی   

 خشکی پاالیشگاه گاز به انتقال اینچ 32 زیر دریایی لوله خر دو رشته   

 گالیکول منو اتیلن تزریق اینچی 4.5 لوله خر دو رشته   

 ساحلي: تاسيسات

متوارد  و شتامل استت گردیده هکتار احداث 150 مساحت به در زمینی 3و  2 فازهای پاالیشگاه

 باشد؛می ذیل

 گازی گاز و میعانات و جداسازی چهار واحد دریافت   

 گازی میعانات تثبیت   
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 سازیشیرین   

 زدایینم   

 انتقال گاز جهت و تراکم زدایی، مرکپتانشبنم نقطه تنظیم   

 گوگرد بندیو دانه افتبازی   

 گالیکول منواتیلن واحد احیای   

درصد، و  40 با سهم جنوبی پارس توتال گروه به 137٦ در مهرماه 3و  2 فازهای توسعه عملیات

 30بتا  هتر یتک و  پترونتاس متالزی روسیه گاز پرومو شرکتهای توسعه اصلی متصدی عنوان به

 گردید. واگذار درصد سهم

 جمهتوری رئتیس ختاتمی آقتای جنتاب توسر 1381 ماه در بهمن پاالیشگاه از این برداریبهره

 رسما آغاز گردید. وقت محترم

 
 ٥و٤طرح توسعه فازهاي 

و  طراحتی گاز از مخزن متر مکعب میلیون 5٦ منظور تولید روزانه به 5و  4 فازهای توسعه طرح 

 . است اجراء گردیده

 عبارتند از: 5و  4 فازهای از توسعه هدف  

 گاز طبیعی متر مکعب میلیون 50 تولید روزانه     

 گازی میعانات هزار بشکه 80 تولید روزانه     

 (پتروشیمی خوراک عنوان )به اتان تن میلیون یک تولید سالیانه     

منظتور    بته "LPG"( و بوتتان )پروپتان گاز متایع هزار تن پنجاه و میلیون یک تولید سالیانه     

 صادرات
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 گوگرد چهارصد تن تولید روزانه     

 میلیون دالر 1928مبلغ قرارداد      

 درصد تحقق یافته است 42میزان سهم داخل      

 عبارتند از: 5و  4 فازهای دریایی تاسیسات

 چاه حلقه 24 دارای از ساحل حدود یکصد کیلومتری تولید در فاصله دو سکوی    

 ساحلی پاالیشگاه گاز به منظور انتقال به دریایی اینچ 32 لوله خر دو رشته     

  گالیکول محلول انتقال اینچی 4.5 لوله خر دو رشته     

 عبارتند از: 5و  4 فازهای ساحلی تاسیسات

گتاز  سراستری لوله خر گاز به انتقال کیلومتر جهت ٦7 طول به اینچ 5٦ لوله خر رشته یک    

 کشور

 میعانات گیریاندازه ایستگاه به از مخازن گازی میعانات ارسال اینچ 30 لوله خر رشته یک    

و  ستازی، شیرینزیگتا میعانتات ، تثبیتتگازی گاز و میعانات و جداسازی دریافت واحدهای    

 زدایینم

 انتقال گاز جهت و تراکم زدایی، مرکپتانشبنم نقطه تنظیم     

 گوگرد بندیو دانه بازیافت     

 گالیکول منواتیلن واحد احیای     

 انتی از شترکتهای متشتکل کنسرستیومی بته 1379 سال فازها در مرداد ماه این توسعه عملیات

درصتد، واگتذار   20 میتزان درصد، و نیکو بته 20 میزان به درصد، پتروپارس ٦0 میزان الیا بهایت

 محتترم وقتت با حضتور ریاستت 1384 فروردین 27در  پاالیشگاه از این رسمی برداریشد. بهره

 آغاز گردید. ایران اسالمی جمهوری

 ٨و٧و٦طرح توسعه فازهاي 
 عبارتند از: 8و7و٦ یفازها از توسعه هدف

 و خشک گاز ترش متر مکعب میلیون 104 تولید روزانه    

 گازی میعانات هزار بشکه 158 تولید روزانه    

 صادرات جهت "LPG" و بوتان( )پروپان گاز مایع تن میلیون 1.٦ تولید سالیانه    

 آغاجاری نفتی میدان به کیلومتری 512 لوله خر یک فازها از طریق از این تولیدی گاز ترش    

 منظور ازدیاد ضریب و به انتقال در خوزستان

 گردد.می تزریق میادین این به از مخزن نفت برداشت    



 الکترود یزد ماهنامه
 

8 
 150سال پانزدهم/ شماره     

 95 آبان     

 

 

شترایر  10و9به پاالیشگاه های فتاز یتک و فازهتای  8و7و٦همچنین با ارسال گاز ترش فازهای 

میلیون متر مکعب گاز   شیرین جهت تزریق در شبکه سراسری گاز کشتور  ٦٦برای تولید روزانه 

 باشد.در فصل سرما مهیا می

همچنین جهت تامین گاز شیرین مورد نیاز کشور در ماه های سرد سال، مقرر گردیده استت تتا 

در قالب یک قترارداد مجتزا در جنتب پاالیشتگاه احتداث  8و7و٦واحد شیرین سازی گاز فازهای 

 گردد.

درصد ستاخت تجهیتزات و اجترای پترو ه توستر شترکتهای  51بایست ر چارچوب قرارداد مید

 درصد بوده است. 5٦گردید که در عمل سهم ساخت داخل بیش از داخلی تامین می

 فازها عبارتند از: این دریایی تاسیسات

 چاه حلقه 30 تولید و حفاری سکوی سه    

 طول به هر کدام ساحلی پاالیشگاه گاز به منظور انتقال به دریایی نچای 32 لوله خر رشته سه    

 کیلومتر 105تقریبی

 گالیکول محلول انتقال اینچی 4.5 لوله خر رشته سه    

 گازی میعانات منظور صادرات شناور به گوی ترمینال دومین    

 بته گتازی میعانات منظور انتقال کیلومتر به 5.4 طول به دریایی اینچ 30 لوله خر رشته یک    

 شناور گوی

 فازها عبارتند از: این ساحلی تاسیسات

گتاز،  زدایتی، نمگتازی میعانتات ، تثبیتتگتازی گتاز و میعانتات و جداستازی دریافت واحدهای

 بته ارستال جهتت گالیکتول محلول گاز و تغلیظ و تراکم شبنم نقطه ، تنظیمگاز مایع استحصال

 .دریایی تاسیسات

 مگاوات جهت تامین برق مورد نیاز پاالیشگاه 17٦نیروگاه گازی تولید برق به ظرفیت 

 پتروپارس شرکت به 1379 در تیرماه جنوبی پارس گازی میدان 8و  7، ٦ فازهای توسعه عملیات

 واگذار گردید.

ت نرو ی استات اویل به عنوان اپراتور توسعه طترح در بختش تاسیستات شرک 1381در آبان ماه 

 ها مشغول به کار گردید.دریایی و حفاری چاه

 در دست بهره برداری قرار گرفت. 1387شهریورماه  15اولین فاز در بخش پاالیشگاه و دریا از 

 قرار گرفت. در دست بهره برداری 1387دیماه  1دومین فاز در بخش پاالیشگاه و دریا از 

 در دست بهره برداری قرار گرفت. 1388مهرماه  20سومین فاز در بخش پاالیشگاه و دریا از 

 آغاز گردید. 1388بهمن  15انتقال گاز ترش جهت تزریق در میادین نفتی آغاجاری در تاریخ 
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گاز های  مجتمع به شرکت شرکت 88پاالیشگاه خشکی و نیروگاه برق در تاریخ اول شهریور ماه 

 پارس جنوبی تحویل گردید.

بته متدیریت عملیتات  8و7و٦نیز کل مجموعه تاسیسات دریایی طرح فازهتای  88آذرماه  24در 

 نفت و گاز تحویل شد.

 ١٠و٩طرح توسعه فازهاي 
 طراحتی گاز از مخزن متر مکعب میلیون 5٦ منظور تولید روزانه به 10و  9 فازهای توسعه طرح 

 باشد. ء میاجرا و در حال

 عبارتند از: 10و  9 فازهای از توسعه هدف

 گاز طبیعی متر مکعب میلیون 50 تولید روزانه    

 گازی میعانات هزار بشکه 80 تولید روزانه     

 اتان تن میلیون یک تولید سالیانه     

 "LPG" و بوتان وپانپر گاز مایع هزار تن و پنجاه میلیون یک تولید سالیانه     

 گوگرد چهارصد تن تولید روزانه     

 فازها عبارتند از:  این دریایی تاسیسات

 چاه حلقه 24 حفاری شامل از ساحل کیلومتری 105 تولید گاز در فاصله دریایی دو سکوی     

 ساحلی شگاهپاالی گاز به منظور انتقال به دریایی اینچ 32 لوله دو خر     

 گالیکول انتقال اینچی  4.5 لوله خر دو رشته     

 فازها عبارتند از: این ساحلی تاسیسات

و  ستازی، شیرینگتازی میعانتات ، تثبیتتگتازی گتاز و میعانتات و جداسازی دریافت واحدهای

گتاز  و تراکم زدایی، مرکپتانبوتان و ، پروپان، اتانگاز طبیعی گاز، تبرید گاز و جداسازی زدایینم

 .گالیکول منواتیلن گوگرد، واحد احیای بندیو دانه ، واحد بازیافتانتقال جهت

 ، شترکتجنتوبی کره GS شرکتهای مشارکت به 1381 فازها در شهریور ماه این توسعه عملیات

ایتران  دریتایی تاسیستات و ساخت مهندسی و شرکت  OIECنفت  صنایع و ساختمان مهندسی

 واگذار شد.

 درصد میباشد. ٦0میزان سهم داخل در توسعه این فازها 

 .باشد می ایران نفت ملی شرکت توسر فاینانس صورت به پرو ه این مالی تأمین

 توسر ریاست محتترم جمهتوری 87/12/23در تاریخ  10و9بهره برداری از طرح توسعه فازهای 

 اسالمی ایران آغاز گردید.
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 ١١طرح توسعه فازهاي 
متورد نیتاز واحتدایران ال ان جتی و استحصتال  گاز تترش منظور تامین به 11فاز  توسعه طرح 

 میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد. 

 :پروژه فني مشخصات
 استاندارد در روز مکعب فوت ونمیلی 2000 میزان به جنوبی پارس تولید گاز از میدان    

استاندارد  مکعب فوت میلیون 1900به میزان  LNGگاز ترش استحصالی جهت خوراک واحد     

 در روز

 در روز هزار بشکه 80میزان به سنگین گازی میعانات استحصال    

 عبارتند از: طرح این دریایی تاسیسات

 خواهد بود: ذیل تاسیسات هز بهمج هر یک مستقل دو سکوی    

 گاز در روز مکعب فوت میلیون 1000تولید  جهت چاه حلقه 12    

 چاهها آزمایش ( جهتآب )گاز مایعات فازه سه کنندهتفکیک    

 آب جداسازی ( جهتآب )گاز مایعات فازه سه کنندهدو واحد تفکیک    

 دریا به از تخلیه قبل مواد نفتی به ودهآل آبهای کنندهتصفیه    

 اضطراری تخلیه جهت پایه سه مشعل سکوی    

ستکوها  گاز تولیتدی انتقال کیلومتر جهت 13٦ طول به اینچی 32 دریایی لوله دو رشته خر    

 .پاالیشگاه به

گالیکول  محلول تر جهت انتقالکیلوم 13٦هر یک به طول  اینچی 4.5 دریایی دو رشته خر    

 .به سکوهای دریائی

بته منظتور  SBMکیلتومتر و گتوی شتناور  4،5اینچی انتقال میعانات گازی به طول  3٦خر     

 بارگیری و صادرات میعانات تولید شده

 :طرح این ساحلی تاسیسات

 و آب گازی میعانات گیر و جداکنندهواحد سیالبه   

 و تجهیزات ارسال آن به ساحل جهت صادرات گازی میعانات سازیهواحد ذخیر    

 گالیکول منواتیلن واحد احیای    

 ، هوا و غیرهنیترو ن از قبیل متفرقه هایو سرویس بخار، آب شامل جانبی هایسرویس    

 و فاضالب صنعتی آبهای تصفیه    

 طراریاض تخلیه جهت مشعل هایسیستم    

 (ها و شبکهو تلمبه )مخزن نشانیآتش آب سیستم    

 اطاقهای کنترل، پستهای برق، آزمایشگاه، انبار،کارگاه،دفاتر و غیره    
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 پاالیشگاه گاز و دیزل سوخت سیستم    

از تاسیسات دریایی و  و شش کیلومتری حدود یکصد و سی در فاصله طرح این ساحلی تاسیسات

 گردد.( احداث می2منطقه ویژه پارس )در 

 13طرح توسعه فازهای

 ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 تاسیسات دریایی

 حلقه 38تعداد چاه:      

میلیون استتاندارد فتوت مکعتب در  500سکو هر یک جهت تولید  4تعداد سکوهای دریائی:      

 روز

 : خطوط لوله دریایي  

اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جمعاً  32خطو  لوله اصلی :دو خر      

 . MEGاینچ تزریق  5/4کیلو متر بهمراه دو رشته خر 180بطول 

اینچی انتقال گاز از ستکوهای اقمتاری بته خروجتی  18: دو رشته خر  Infieldخطو  لوله      

 .MEGاینچی تزریق  5/4یلومتر بهمراه دورشته خر لوله ک 14بطول  "سکوهای اصلی ، جمعا

 پاالیشگاه خشکی

 در این پاالیشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذیل تولید می گردد:

 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده. 50      

 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات. 1/1    

 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات. 80    

 یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.     

 محصوالت جانبی  

 تن در روزجهت صادرات.          400گوگرد )محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز(     

 پیمانکار)مشارکت(  

 شرکت پترو پایدار ایرانیان       

 شرکت مپنا      

 صدرا )شرکت صنعتی دریایی ایران(     

 میلیون دالر می باشد.180میلیارد و 5هزینه اجرای این طرح  

 ١٤طرح توسعه فازهاي 
 ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 تاسیسات دریایی 
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 حلقه 44تعداد چاه:    

 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 500یک جهت تولید سکو هر  4تعداد سکوهای دریائی:    

 خطو  لوله دریایی:

اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جمعاً  32خطو  لوله اصلی :دو خر      

 . MEGاینچ تزریق  5/4کیلو متر بهمراه دو رشته خر  2٦0بطول 

ل گتاز از ستکوهای اقمتاری بته خروجتی اینچتی انتقتا 18: دو رشته ختر  Infieldخطو  لوله 

 .MEGاینچی تزریق  5/4کیلومتر بهمراه دورشته خر لوله  18بطول  "سکوهای اصلی ، جمعا

 پاالیشگاه خشکی

 در این پاالیشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذیل تولید می گردد: 

 تصفیه شده.میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز  50     

 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات. 1/1    

 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات. 77    

 یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.    

 محصوالت جانبي
 تن در روزجهت صادرات. 400گوگرد )محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز( 

 مشارکت(پیمانکار) 

 سازمان گسترش ونوسازی صنایع .)رهبر مشارکت(

 مدیریت طرحهای صنعتی ایران

 مدیریت پرو ه های نیروگاهی ایران

 شرکت پایندان

 ماشینسازی اراک

 شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

 تأسیسات دریایی ایران

 میلیون دالر می باشد.250میلیارد و 5هزینه اجرای این طرح 

 ١٦و١٥رح توسعه فازهاي ط

 از: است فاز عبارت این از توسعه هدف

 گاز طبیعی متر مکعب میلیون 50 تولید روزانه      

 گازی میعانات هزار بشکه 80 تولید روزانه      

 )پروپان و بوتان(  "LPG" گاز مایع تن میلیون 1.05 تولید سالیانه      

 پتروشیمی واحدهای خوراک منظور تامین به اتان تن میلیون 1 تولید سالیانه      
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 گوگرد تن 400 تولید روزانه      

 فازها عبارتند از: این و ساحلی دریایی تاسیسات  

 انتقتال دریایی اینچ 32 لوله خر ، دو رشتهچاه حلقه 11 تولید هرکدام شامل حفاری دو سکوی

 طتول بته گالیکتول محلتول انتقتال اینچتی 4.5 لولته کیلومتر، دو خر 115قریبیت طول گاز به

 .وابسته گاز و سرویسهای سازیشیرین کیلومتر، واحدهای 115 تقریبی

 گردد.می احداث 18و  17 و مجاور فازهای عسلویه در منطقه طرح این ساحلی پاالیشگاه

با حضور ریاست محترم جمهتوری استالمی ایتران  138٦یرماه سال عملیات اجرایی این فازها ، ت

 آغاز گردید.

 شرکت  آریا نفت شهاب مسئولیت کنسرسیوم اجرای این طرح را بر عهده دارد.

 ١٨و١٧طرح توسعه فازهاي 

متتر  میلیتون 50 منظتور تولیتد روزانته بته جنوبی پارس گازی میدان 18و  17 فازهای توسعه 

 تن میلیون 1 گوگرد و تولید سالیانه تن 400و   گازی میعانات هزار بشکه 80، طبیعی گاز مکعب

 شود.می انجام "LPG"(و بوتان )پروپان گاز مایع تن میلیون 1.05و  اتان

گردد. چهار می احداث عسلویه از ساحل کیلومتری 100 در فاصله طرح این فرا ساحلی تاسیسات

گتاز، دو  انتقتال دریتایی اینچ 32 لوله خر ، دو رشتهچاه حلقه 44 شامل تولیدی حفاری سکوی

 شود.می را شامل طرح این دریایی ، تاسیساتگالیکول محلول انتقال اینچ 4 لوله خر

و  9هکتار و در مجاورت فازهتای  155پاالیشگاه ساحلی این طرح در زمینی به مساحت تقریبی  

سازی گاز ، واحد تثبیتت میعانتات گردد و شامل: چهار واحد شیرینپارس جنوبی احداث می 10

زدایی گاز ، تبرید گاز و جداستازی گازاتتان ، سازی و نمگازی و مخازن ذخیره آن ، واحد شیرین

و زدایی و تتراکم گتاز جهتت انتقتال ، واحتد بازیافتت پروپان و بوتان ، واحد سولفور و مرکپتتان

 باشد. بندی گوگرد و واحد احیای منواتیلن گالیکول میدانه

کردن پاالیشگاه توسر واحدهای پشتیبانی پاالیشگاه و بترق موردنیتاز بخار ، آب شیرین و خنک

 نیز از نیروگاه مشترک طرحها تأمین خواهد شد.                                                       

( ، شترکت IDROبه مشارکت سازمان گسترش و نوسازی ایتران ) 18و  17ای اجرای پرو ه فازه

( و شرکت مهندسی و ساختمان صتنایع نفتت IOECمهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران )

(OIEC واگذار شده است که طی مدت )ماه اجرا خواهد شد.                                                                 52  

با حضور ریاست محترم جمهتوری استالمی ایتران  138٦عملیات اجرایی این فازها ، تیرماه سال 

 آغاز گردید.

 ١٩طرح توسعه فازهاي 
 ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز. 
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 تاسیسات دریایی  

 (1فاز SPD2سکوی حلقه چاه  ٦حلقه چاه جدید +  15حلقه) حفاری  21تعداد چاه:       

 سکوی اقماری(. 2سکوی اصلی+  2سکو )4تعداد سکوهای دریائی:       

 به عنوان یکی از دو سکوی اقماری خواهد بود. 1فاز  SPD2سکوی موجود       

اینچی انتقال گاز از ستکوهای اصتلی بته پاالیشتگاه خشتکی  32خطو  لوله اصلی :دو خر       

 . MEGاینچ تزریق  5/4راه دو رشته خر کیلو متر بهم 2٦0جمعاً بطول 

(انتقتتال گتتاز از Claddedاینچتتی پوشتتش دار ) 18: دو رشتتته ختتر  Infieldخطتتو  لولتته       

 کیلومتر . 12بطول  "سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلی ، جمعا

 پاالیشگاه خشكي
 یل تولید می گردد: در این پاالیشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذ

 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده. 50     

 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات. 1/1     

 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات. 77     

 یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.      

 محصوالت جانبی:

 تن در روزجهت صادرات. 400رد )محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز( گوگ     

 پیمانکار)مشارکت(: 

 شرکت پتروپارس      

 شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران      

 ٢١و٢٠طرح توسعه فازهاي 

هد اجرا خوا EPCکارگیری پیمانکاران و سازندگان داخلی و به صورت طرح توسعه این فاز با به  

ویژه اقتصتادی پتارس واقتع در منطقته1فارس و سایت شماره شد. محل اجرای این فاز در خلیف

 باشد.بندرعسلویه می

 هدف از توسعه این فاز عبارت است از:

شده برای مصارف داخلی،  بازیافت سالیانه یتک میلیون مترمکعب گازتصفیه  50تامین روزانه     

 صنایع پتروشیمی میلیون تن گازاتان قابل مصرف در

 میلیون تن گاز مایع مرغوب جهت صادرات 1.05بازیافت سالیانه    

 شده جهت صادراتبشکه میعانات گازی گوگردزدایی شده و تثبیت 75000تولید روزانه     

 تن گوگرد جهت صادرات 400بازیافت روزانه     

 شرح کار این طرح توسعه به قرار زیر است:
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رچاهی مجهز به تسهیالت جداستازی آب، سرویستهای جتانبی، پتل سکوی س 2ساخت و نصب 

 حلقه چاه تولیدی  22ارتباطی و سکوی مشعل حفر 

اینچ انتقتال گالیکتول جمعتاً بته طتول  5/4اینچ و دو رشته لوله  32نصب دو رشته لوله دریایی 

 کیلومتر 212تقریبی 

در حتتوالی  1رس ستایتاحتداث پاالیشتگاه مستتتقل تصتفیه گتتاز در منطقته ویتتژه اقتصتادی پتتا

هتا و تاسیستات زیربنتایی بندرعسلویه واقع در استان بوشهر تامین برق از نیروگاه مشتترک طرح

به شترکت مهندستی و ستاختمان صتنایع  1388خردادماه  9موردنیاز اجرای این طرح در تاریخ 

و ه آغتاز بر اساس الحاقیه شماره یتک قترارداد پتر1389خردادماه  25نفت واگذارشد و از تاریخ 

 باشد.می 35ماه با شر  تولید زودهنگام در انتهای ماه  40گردیده است. مدت انجام پرو ه 

 ٢٤و٢٣و٢٢طرح توسعه فازهاي 

 ظرفیت تولید از مخزن : 

 دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 تاسیسات دریایی:  

 حلقه 38تعداد چاه:     

 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 500جهت تولید  سکو هر یک 4تعداد سکوهای دریائی:     

 خطو  لوله دریایی: 

اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشتگاه خشتکی جمعتاً  32خطو  لوله اصلی :دو خر 

 . MEGاینچ تزریق  5/4کیلو متر بهمراه دو رشته خر  210بطول 

ل گاز از سکوهای اقماری به خروجتی اینچی انتقا  20و  18: دو رشته خر  Infieldخطو  لوله 

 .MEGاینچی تزریق  5/4کیلومتر بهمراه دورشته خر لوله  14بطول  "سکوهای اصلی ، جمعا

 پاالیشگاه خشکی

 در این پاالیشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذیل تولید می گردد: 

 صفیه شده.میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز ت 50    

 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات. 1/1    

 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات. 77    

 یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.     

 محصوالت جانبي:
 تن در روز جهت صادرات. 400گوگرد )محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز(    

 انکار)مشارکت(: پیم  

 شرکت پترو سینا آریا   
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 شرکت صدرا )صنایع دریایی ایران(   

 ميدان گازي پارس شمالي
کیلومتری جنوب شرقی بوشهر در آبهای نیلگون خلیف فارس 120میدان گازی پارس شمالی در  

کیلومتری از ساحل واقع شده استت. ایتن میتدان کته در 15- 10متر به فاصله  30تا  0به عمق 

کیلتومتر  20در  25متری زیر سطح زمین واقع شده است دارای مستاحتی معتادل  4000عمق 

   درجه است. 20مربع میباشد و بشکل گنبدی با شیب مالیم کمتر از 

 4( با مایعات گازی همراه بته مقتدار  H2S 0.64% , Co2 4.95%این میدان دارای گاز ترش) 

ن کربناته موسوم به خوف باستون گاز به ضخامت بشکه در میلیون فوت مکعب گاز از سنگ مخز

درصتد آن در مختزن  72تریلیون فوت مکعب است که   57.1متر میباشد.ذخیره میدان   1700

 درصد بقیه ذخیره مخزن زیرین بنام داالن تحتانی است.  28باالئی بنام کنگان و داالن فوقانی و 

زا گردیده اند. فشتار و درجته حترارت میتدان از هم مج "نار"این دو مخزن بوسیله الیه ایندریت 

متری زیر سطح دریا میباشد. ایتن  3355درجه فارنهایت در عمق  254پام و  8050بسیار باال و 

ستکوی  2٦حلقته چتاه در آن حفتاری و  17کشف شده استت و تتاکنون  19٦5میدان در سال 

شده استت. مطالعته و طترح دریایی )سکوی چاه و منی فولد و بهره برداری( در این میدان نصب 

میلیتون  1200فتاز شتامل  2میلیون فوت مکعب گاز در روز در  3٦00اولیه میدان شامل تولید 

فوت مکعب در روز گاز ترش نم زدائی شده بمنظور تزریق در میدانهای نفتی جنوب کشور و فتاز 

زدایی،شیرین )نممیلیون فوت مکعب گاز ترش با انجام فراورش مورد نیاز  2400دوم شامل تولید 

 سازی و گوگرد زدایی ( سپس صدور و یا اضافه شدن به تولید داخلی کشور بوده است.

با توجه به اهمیت توسعه و تولید از میدان مشترک پارس جنوبی ، توسعه و تولید از ایتن میتدان 

 تاکنون ، آغاز نشده است.

میلیون فوت مکعتب  3٦00لید مطالعه و طرح توسعه جاری میدان در بخش باال دستی  شامل تو

میلیتون فتوت  مکعبتی جهتت تغذیته بته  900در روز گاز ترش نم زدایتی شتده در چهتار فتاز 

 میلیون تن در سال میباشد. 20بمقدار  LNGکارخانجات تولید 

نتیجه مطالعات زمین شناسی و شبیه سازی میدان که اخیرا توسر شرکت مشاور انجتام شتده ، 

 : بطور خالصه عبارتست از

 4٦میلیتون فتوت مکعتب در روز از مجمتو   3٦00بمقدار  Plateau rateتولید ثابت روزانه گاز 

میلیون فوت مکعتب گتاز در روز برداشتت  900حلقه چاه حفاری شده در چهار فاز که از هر فاز 

 خواهد شد.

 ستال متی باشتد کته   35سال و مدت زمان کل تولیتد میتدان  25مدت زمان تولید ثابت روزانه 

 درصد می باشد. ٦1.1ضریب بازیافت تولید فوق الذکر میدان حدود 
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نحوه فراورش و انتقال سیاالت تولیدی بته ستاحل و تتامین گتاز شتیرین و خشتک  متورد نیتاز 

 بشرح زیر است: LNGواحدهای 

 چهتتار ستتکوی متصتتل  بهتتره بتترداری کتته بتتا پتتل بتته ستتکوی مستتکونی مستتتقل هستتتند.

(Manned Platforms) 

 بر روی سکوی بهره برداری TEGی گاز توسر سامانه نم زدای 

سکوی بهره برداری بته تاسیستات دریافتت ستیاالت در خشتکی  4انتقال گاز ترش و خشک از  

 اینچی 2٦توسر چهار رشته خر لوله 

گانته ال ان جتی  4جدا سازی گاز ترش و شیرین و خشک  از میعانات و تغذیه آن به واحدهای  

 اینچی 24 رشته خر لوله 4توسر 

 تثبیت میعانات گازی جهت ذخیره سازی و صادرات 

 LNGدریافت سامانه های زیر بنایی جانبی مورد نیاز از کارخانجات تولید  

 شامل واحدهای : LNGفراورش و صدور 

 شیرین سازی و نم زدایی گاز

 جدا سازی گوگرد 

 ذخیره سازی و صدور گوگرد 

مثل آب ، بخار ، برق ، هوای ابزار دقیق ، آب آتش نشتانی تامین سیستمهای جانبی و زیر بنایی) 

 و .....

 احداث شهرک مسکونی کارکنان در منطقه کنگان استان بوشهر 

 اسکه کوچک کشتی های باری جهت ترابری کاال و مسافر 

الزم بذکر است که با امضاء تفاهم نامه ای فیمتابین شترکت نفتت ملتی ایتران و شترکت  نفتت 

CNOOC ن توسعه میدان پارس شمالی در بخش باال دستی در چهار فاز بصورت بیتع کشور چی

 متقابل و احداث کارخانجات تولید ال ان جی با سرمایه گذاری این شرکت درحال اجرا است. 

 ميدان گازي گلشن

قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان گازی گلشن بین شرکت ملی  2007دسامبر  2٦در تاریخ  

 ماه میباشد. ٦٦امضا شد.که مدت قرارداد  SKSو شرکت بین المللی نفت و گاز مالزی نفت ایران 

کیلومتری جنوب غربی ساحل ایران در خلیف فارس قرار گرفته  ٦5میدان گازی گلشن تقریبا در 

 است.

امضاء شد که این تاریخ  2008قرارداد توسر هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در اوائل  انویه 

   افذ شدن قرارداد میباشد.زمان ن
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 اهداف :
 اهداف اصلی قرارداد میدان گازی گلشن بصورت زیر میباشد.

 ( شامل: MDPالف : برنامه کامل توسعه برای میادین گازی مطابق  با طرح جامع تصویب شده) 

 سکو( 2حلقه چاه  تولیدی. نصب سکوهای تولید گاز در دریا ) 22حفاری   

 اینچ زیر دریایی جهت انتقال گاز به خشکی. 32نصب دو خر لوله    

 32بر روی لوله های زیر دریایی   Piggybackاینچ زیر دریائی بصورت  5/4نصب دو خر لوله    

 پاالیشگاه خشکی به سکوهای بهره برداری .  MEGاینچ گاز جهت حمل 

امل جتدا ستازی نصب پاالیشگاه در ساحل )و در غرب بندر دیر( به همراه تاسیسات پشتیبانی ش

و میعانتات  گتازی. شتیرین  LPGگاز / مایعات هیدروکربنی و تثبیت میعانات گازی و صتادرات 

 سازی و آبگیری گاز ورودی به پاالیشگاه خشکی. تولید، جامد سازی و صادرات گوگرد.

 .LNGساخت گوی شناور و اسکله برای صادرات میعانات گازی و 

 ( شامل : MDPجامع تصویب شده ) ب : دستیابی به اهداف برنامه طرح

واحتد  2میلیون فوت مکعب گاز در روز از میدان گازی گلشن جهت تامین خوراک  2000تولید 

 .LNGعملیاتی در پرو ه تولید 

دستیابی به هزینه های ناخالص برآورد شده توسعه میدان گازی گلشتن کته بطتور تقریبتی -ج  

 میلیارد یورو میباشد.  ٦معادل 

 زي فردوسيميدان گا
قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان گازی فردوسی بتین شترکت  2007دسامبر  2٦در تاریخ  

امضا شد.که مدت قرارداد با احتساب  SKSملی نفت ایران و شرکت بین المللی نفت و گاز مالزی 

 ماه میباشد. ٦٦میدان گازی گلشن 

ن گتازی گلشتن در خلتیف فتارس قترار کیلومتری غرب میدا 30میدان گازی فردوسی تقریبا در 

امضاء شتد  2008گرفته است. قرارداد توسر هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در اوائل  انویه 

 که این تاریخ زمان نافذ شدن قرارداد میباشد.

 اهداف :

 اهداف اصلی قرارداد میدان  گازی فردوسی بصورت زیر میباشد:

 ( شامل:MDPن گازی مطابق طرح  جامع تصویب شده.)الف : برنامه کامل توسعه برای میادی 

 حلقه چاه  تولیدی. نصب یک سکوی تولید گاز در دریا . 13حفاری   

 اینچ زیر دریایی جهت انتقال گاز به خشکی . 2٦نصب یک خر لوله    

 2٦بر روی خر لوله زیتر دریتایی  Piggybackاینچ زیر دریائی بصورت  5/4نصب یک خر لوله 

 از پاالیشگاه خشکی به سکوی بهره برداری .  MEGجهت حمل  اینچ فاز
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نصب پاالیشگاه گاز در ساحل )و در غرب بندر دیر( به همتراه تاسیستات پشتتیبانی شتامل جتدا 

 سازی گاز / مایعات هیدروکربنی، تثبیت میعانات گازی و صادرات میعانات  گازی . 

 شکی. شیرین سازی و آبگیری گاز ورودی به پاالیشگاه خ  

 تولید، جامد سازی و صادرات گوگرد. تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی از گاز   

 ( شامل :MDPب : دستیابی به اهداف برنامه طرح جامع تصویب شده )

میلیون فوت مکعب گاز در روز از میدان گازی فردوسی جهت مصارف داخلی کشور و  500تولید 

 یا سوخت نیروگاه برق . 

هزینه های ناخالص برآورد شده توسعه میدان گازی فردوسی که بطور تقریبی معادل  دستیابی به

 میلیارد یورو میباشد. 2

 طرح توسعه الیه هاي نفتي

با کشور قطر  مشترک که جنوبی پارس گازی میدان نفتی هایاز الیه برداریو بهره توسعه طرح 

 گیرد.می صورت در دو مرحله میدان این از نفت برداریمنظور بهره باشد بهمی

( First Productionاولین تولید ) 2018گردد در سال می بینیپیش که طرح این اول در مرحله

 و بررستی طترح اول مرحلته از اجرای بشکه در روز خواهد بود و پس 35000را خواهد داشت و 

 54000 منظور تولید روزانته به میدان توسعه دوم رحله، مبودن اقتصادی ، در صورترفتار میدان

 اجرا خواهد شد. نفت بشکه
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 تفاوت بین نسخه و شماره چیست؟

 

 
 

نسخه و شماره کلماتی هستند که معموال با روزنامه ها، خبرنامه ها، مجالت، کتاب هتا و  ورنتال 

 .ها مرتبر می باشند

ه جای یکدیگر استفاده می کنند و فکر می کنند که آن هتا افراد بسیاری هستند از این دو وا ه ب

 . بین این دو اصطالح وجود دارد تفاوت هاییمترادف هستند. با این حال، 

 ایتن از صتحیح ی استتفاده خواننتدگان تا پردازد می ها آن  به وب سایت تفاوت هادر این مقاله 

 .بیاموزند را خاص زمینه یک در اصطالحات

 :نسخه

نسخه کلمه ای است که در رسانه های چاپی استفاده می شود و تعداد کتاب ها و مجالت چتا  

 .شده در یک زمان خاص را نشان می دهد

عتداد یتک کتتاب بترای اشتاره بته ت 1393ما از اصطالح نسخه مهر ماه یک مجله و یا نسخه ی 

 .محدودی از نسخه های تولید شده در آن زمان استفاده می کنیم

همچنین یک روند برای اشاره به نسخه ای از یک مجله در یک کشور خاص به عنوان نستخه ای 

 .است که از آن کشور منتشر شده است

 اوتمتف کمی که را خود مجله آسیایی های نسخه به عنوان مثال، خوانندگان مجالت بین المللی 

 .کنند می دریافت ، است آمریکایی و اروپایی های نسخه از

 و رویتدادها بزرگداشتت ، هتا جشتن مناسبت برای ، مجالت نیز نسخه های ویژه چا  در عادی

 .دارند ها شخصیت

http://tafavotha.com/
http://tafavotha.com/
http://tafavotha.com/
http://tafavotha.com/
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همچنین می توان نسخه های مختلف مجالت در مورد موضوعات مورد عالقه را انتخاب کرد و به 

 .خوانندگان ارائه داد

 .سخه برای نشان دادن فرم محتوا مانند نسخه چاپی و یا نسخه الکترونیکی نیز استفاده می شودن

 :شماره

 .شماره، شماره سریال یک نشریه در یک سال خاص است

شماره در یک سال چتا  کنتد و  12این اجازه می دهد تا یک مجله که یک نشریه ماهانه است 

 .سال بعد دوباره از عدد یک شرو  کند

و  کنتد چا  محدود های شماره تعداد  ، نشر ین سیستم اجازه می دهد تا یک موسسه فرهنگیا

 .از اشتباه خوانندگان برای پیدا کردن شماره ی دلخواه جلوگیری کند

 ی شتماره ماننتد عبتارتی از بنابراین، نیاز خواننده به دریافت یک نسخه ی خاص کافی است که

 .کند استفاده معین سال یک در ششم

برای یک روزنامه چرخه انتشار در اولین روز از سال آغاز می شود. این به این معنی است که می 

 .شماره در یک سال چا  کند و پس از آن دوباره از شماره ی یک آغاز کند 3٦5تواند 

 تفاوت بين نسخه و شماره چيست؟ 

د کتتاب هتا و مجتالت نسخه کلمه ای است که در رسانه های چاپی استفاده می شتود و تعتدا –

 .چا  شده در یک زمان خاص را نشان می دهد

همچنین یک روند برای اشاره به نسخه ای از یک مجله در یک کشور خاص به عنوان نستخه ای 

 نستخه  المللتی بتین مجالت خوانندگان مثال، عنوان است که از آن کشور منتشر شده است. به

 می دریافت ، است آمریکایی و اروپایی های نسخه زا متفاوت کمی که را خود مجله آسیایی های

 رویدادها بزرگداشت ، ها جشن مناسبت برای ، ا  در عادیچ ویژه های نسخه نیز مجالت .کنند

 .دارند ها شخصیت و

شماره، شماره سریال یک نشریه در یک سال خاص است. این اجازه می دهد تا یک مجله کته  –

در یک سال چا  کند و سال بعد دوباره از عتدد یتک شترو  شماره  12یک نشریه ماهانه است 

 کند. برای یک روزنامه چرخه در اولین روز از سال آغاز می شود. ایتن بته ایتن معنتی استت کته 

 .شماره در یک سال چا  کند و پس از آن دوباره از شماره ی یک آغاز کند 3٦5تواند می
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 معرفی الکترود
 
 

SMAW 
E7028 

 

YE7028.95 
 قلیایی : نو 

 معرفي بندی طبقه

بتا نتر  AC/DCالکترود پودر آهتن  YE7028.95الکترود  

باشد. سرعت جوشکاری با ایتن الکتترود  می240جایگزینی % 

بتا استتفاده از (میباشتد. با جوشکاری زیر پودری قابل مقایسه

دقیقه  از فلز جوش در یک٦mm، 240gیک الکترود به قطر  

برای جوشکاری اتصاالت سر به سر  این الکترود)ایجاد میشود.

جوشکاری تخت طراحی گردیتده کته  و سپریها در وضعیتهای

 گردد موجب انتقال یکنواخت به قطعه کار می

YE7028.95 is a high-recovery, iron powder, AC/DC 
electrode giving about 240% recovery. YE7028.95 
gives a welding speed comparable with submerged 
arc welding: up to 240 g of weld metal a minute 
with a 6 mm diameter electrode. YE7028.95 is 
primarily designed for welding prepared butt joints 
and fillets in the flat position where it gives a 

smooth transition to the base material. 

 :یجایگزین نر 
 240% 

 

SFA/AWS A5.1 E7028 
EN 499 E 38 B 73 H10  
ISO 2560 E 51 5B 240 46 H0  

  

 :%خالص جوش فلز شیمیایی ترکیب

C Si Mn    

<010 0.5 1.1    

 

 :خالص جوش فلز مکانیکی خواص

Yield stress (MPa) 400 
Tensile Strength (MPa) 500 
Elongation% 30 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
110 -20 

90 -40 
 جریان جوشکاری:

AC,DC+(-) OCV 70 V 
  

 
 

 :جوشكاري پارامترهاي

 قطر

(mm) 

 طول

(mm) 

جریان 

 (A)جوشكاري

ولتاژ 

 (V)قوس

N. 
Kg weld 
metal/kg 

electrodes 

B. 
No. of 

electrodes/kg 
weld metal 

H. 
Kg weld 

metal/hour 
arc time 

T. 
Burn-off 
time, s/ 

electrode 
4.0 450 170-240 35 0.67 14.9 3.6 67 

5.0 450 330-400 40 0.70 6.6 9.0 63 
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FCAW 
E7027 

 

YE7027 
 اسیدی : نو 

 معرفي بندی طبقه

الکتتترود استتیدی بستتیار ستتریع بتتا نتتر  YE7027الکتتترود  

ی، اتصتاالت لتب بترای جوشتکاری ستپر جایگزینی باال بوده که

عمودی فوالدهای معمتولی -رویهم و سر به سر در وضعیت افقی

جدایش آن بته  به کار میرود. سرباره این الکترود متخلخل بوده و

.راحتی امکان پذیر است  
YE7027 is a very fast, high-recovery, acid electrode 
for 
horizontal-vertical fillets, lap and butt joints in mild 
steels. The electrode gives an attractive profile with a 
very good slag cover. The slag is porous and easy to 
remove. Tolerates a wide range of bead run-out 
lengths. 

 :جایگزینی نر  

ِِ160% 

 
 

SFA/AWS A5.1 E7028 
EN 499 E 42 2 RA 53     
ISO 2560 E 51 5 AR 160 35 

  
  

 :%خالص جوش فلز شیمیایی ترکیب

C Si Mn   

0.09 0.3 0.8   

 

 :خالص جوش فلز مکانیکی خواص

Yield stress (MPa) 450 
Tensile Strength (MPa) 520 
Elongation% 27 

Charpy V:  

Impact Values,J Test Temps,(℃) 
85 +20 

 جوشکاری: جریان 20- 70
AC,DC+(-) OCV 65 V   

  

  

  

 

 :جوشكاري پارامترهاي

 قطر

(mm) 

 طول

(mm) 

جریان 

 (A)جوشكاري

ولتاژ 

 (V)قوس

N. 
Kg weld 
metal/kg 

electrodes 

B. 
No. of 

electrodes/kg 
weld metal 

H. 
Kg weld 

metal/hour 
arc time 

T. 
Burn-off 
time, s/ 

electrode 
3.2 450 130-170 31 0.68 22.6 2.3 69 

4.0 450 150-230 32 0.70 15.6 3.2 71 

5.0 450 220-350 37 0.70 10.0 5.5 65 
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مقایسه بین روش جوشکاری و لحیم کاری برشکل ظاهری و  

 خواص مکانیکی اتصال  فلزات گران بها  ) طال ، نقره و پالتین (

 

  2، دکتر حامد ثابت  1امید اشکانی

 دسی مواد و متالور ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج کارشناس مهن -1

  استادیار گروه مهندسی مواد و متالور ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  -2

  

 چكيده 

امروزه جوشکاری یکی از اصلی ترین راه های اتصال و همچنین بازسازی در بیشتر صنایع فلتزی 

 می باشد . 

بهایی همچون طال ، نقره و پالتین نیز امروزه در بین روش های متدرن در این بین ، فلزات گران 

جوشکاری برای خود جایگاهی ویژه ای داشته و روش های زیادی در جوشکاری این فلزات گران 

 بها استفاده می شود . 

شاید بتوان قدیمی ترین و شاید یکی از پرکاربردترین روش های جوشکاری و اتصال فلزات گران 

لحیم کاری دانست چرا که از قدمتی چندین هزار ساله برختوردار استت. امتا امتروزه روش  بها را

و جوشکاری الکلی برای اتصال ایتن فلتزات  TIG، میکرو  PAWهای مدرن بسیاری نظیر میکرو 

استفاده می شوند . از آنجایی که قیمت فلزات گران بها بسیار باالتر از سایر فلزات است به همین 

تفاده از روش اتصال مناسب از اهمیت بیشتری برخوردار بتوده چترا کته بایتد ختواص منظور اس

اتصال از ویژگی های مطلوب نظیر سختی کافی ، مقاومت به خوردگی و همچنین ستایر ختواص 

مانند اتصال مستحکم برخوردار باشد . در مطالعه حاضر سعی شده است بر روش اتصتال فلتزات 

ه عنوان یک روش سنتی اتصال این فلتزات و همچنتین روش هتای گران بها توسر لحیم کاری ب

مدرن جوشکاری مروری کلی انجام شود . سپس روش های ذکر شده ، از نظتر ختواص اتصتال و 

 فلز جوش با هم مقایسه شده و ویژگی های هر کدام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .  

 مقدمه  

گتران بهتا ) شتامل طتال ، نقتره و پالتتین ( ، از جمله اصلی ترین روش های جوشکاری فلتزات 

جوشکاری به روش میکروتیگ ، جوشکاری به روش لیزر ، جوشکاری الکلی و جوشکاری میکترو 

PAW   و لیزر می باشد . هر کدام از این روش ها به علت ویژگتی هتای منحصتر بته فترد ختود

یکرو تیگ و جوشکاری به استفاده های خاصی در جوشکاری این گروه فلزات دارند . جوشکاری م

باشند. روش لیزر امروزه بیشترین استفاده را در بین روش های جوشکاری فلزات گران بها دارا می
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جوشکاری به روش لیزر به علت خواص منحصر به فرد خود شامل حوضچه جوش بسیار کوچک ، 

ب نستبت بته منطقه متاثر از جوش بسیار کوچک ، خواص مکانیکی باال و خواص ساختاری مناس

سایر روش های اتصتال استتفاده بیشتتری دارد . امتروزه دستتگاه هتای بستیار پیشترفته ای در 

جوشکاری لیزر تعبیه و ساخته شده است که مجهز به تجهیزات خاص مانند میکروسکو  بترای 

 بزرگنمایی می باشند. 

اشتد ، از دو لیتزر در جوشکاری لیزر که از پیشرفته ترین روش های جوشکاری طال در دنیا می ب

و لیزر گازی دی اکسید کربن استفاده می شتود کته الزم بته  ND:YAGحالت جامد با کریستال 

ذکر است کریستال حالت جامتد استتفاده بیشتتری نستبت بته لیتزر گتازی دارد.  بعتد از روش 

جوشکاری لیزر ، جوشکاری میکروتیگ از اصلی ترین روش های اتصتال فلتزات گتران بهاستت . 

یت مکانیزه و اتوماتیک شدن روش جوشکاری میکروتیگ از جمله اصتلی تترین مزایتای ایتن قابل

روش است.یکی یکی دیگر از روشهای اتصال فلزات گران بها لحیم کاری متی باشتد . امتروزه بته 

 علت محدودیت های زیادی که در اتصال فلزات گران بها توستر روش لحتیم کتاری وجتود دارد

روش های جوشتکاری  بیشتتر  )ن ، شکل ظاهری نامناسب ، استحکام کماز جمله کیفیت پایی (

 مورد استفاده قرار می گیرد. 

 مقایسه خواص اتصال به روش جوشكاري و لحيم کاري  

، یتک  2عیار خالص مشاهده متی شتود.  درشتکل  18، یک نمونه متالوگرافی طالی  1درشکل 

از لحیم کاری محل اتصتال قطعته نمتایش  نمونه لحیم کاری حلقه طال مشاهده می شود که بعد

داده شده است. همانطوری که اشاره شد ، کیفیت ظاهری پایین اتصتاالت لحتیم کتاری یکتی از 

عیوب اصلی آن است . به طور کلی عیوب اصلی اتصاالت لحیم کاری را می توان بته صتورت زیتر 

 تقسیم بندی نمود :  

 با روش های جوشکاری ،  الف . سرعت پایین عملیات اتصال در مقایسه 

-، کیفیت باالی جوشکاری لیزر مشاهده می 3، در شکل  3و  2ب . کیفیت پایین اتصال ) شکل 

 شود (.

 ج . خواص مکانیکی باالتر جوشکاری فلزات گران بها نسبت به لحیم کاری .  

مختلتف ، میانگین سرعت اتصال در روش لحیم کاری برای پنف مدل طال با عیارهای  4در شکل 

، میانگین سرعت جوشکاری در روش لیزر بترای همتان  5مشاهده می شود . همچنین در شکل 

مشخص استت ، میتانگین سترعت  4پنف مدل طال مشاهده می شود که همانطوری که در شکل 

ثانیته  57ثانیه در هر سانتی متر و برای جوشکاری به روش لیزر حتدود  105لحیم کاری حدود 

ی باشد . این زمان برای سایر روش های جوشکاری مانند جوشکاری الکلتی و در هر سانتی متر م
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ثانیه در هر سانتی متر می رسد . علت زمان باالی اتصتال در کلیته  70جوشکاری میکروتیگ به 

 موارد ، دقت فوق العاده باال برای اتصال این گروه از فلزات می باشد.  

عیار ، قبتل و بعتد از  14عیار و طالی  18طالی  از نقطه نظر خواص مکانیکی ، خواص مکانیکی

 2، و قبل و بعد از جوشکاری به روش لیزر و میکترو تیتگ ، در جتدول  1لحیم کاری در جدول 

ذکر شده است.  )خواص مکانیکی روش میکرو تیگ و لیزر تقریبا مشتابه بته هتم تشتخیص داده 

ود ، ختواص مکتانیکی تغییترات مشاهده می شت 2و  1شده اند( . همانطوری که در جدول های 

محسوسی داشته و خواص مکانیکی روش های جوشکاری عموما مطلوب تر از لحتیم کتاری متی 

عیار بعد از لحیم کاری کتاهش  18، خواص مکانیکی طالی  2و  1باشد . در مقایسه بین جدول 

حیم کاری مورد یافته است و یکی از علل این پدیده ، یکسان نبودن ترکیب فلز پایه و سیم های ل

استفاده می باشد . اما در روش جوشکاری لیزر و میکروتیگ ، به این علت که تنها خود فلز پایته 

 ذوب می شوند ، عمدتا از سیم های جوش استفاده نشده و کیفیت و سختی باالتر می رود . 

و بعد از  ، مقایسه بین اعداد سختی در حالتهای قبل از جوشکاری ، بعد از جوشکاری ٦در شکل 

 لحیم کاری برای دو طالی چهارده و هجده عیار مشاهده می شود .  

 جمع بندي 

الف . روش لحیم کاری ، معموال نسبت به روش جوشکاری از سرعت کمتری برخوردار است . این 

یک مزیت اصلی برای تولید جواهرات در جوشکاری می باشد چرا که سرعت تولید باالتر از روش 

 ست .  لحیم کاری ا

. خواص مکانیکی روش های جوشکاری در جوشکاری فلزات گران بها ، بته مراتتب بتاالتر از  ب

خواص مکانیکی روش لحیم کاری است . علت این امر عتدم استتفاده از ستیم جتوش هتای 

 خارجی و در بعضی موارد اعمال فشار مناسب در حین جوشکاری می باشد .  

امی روش ها به مراتب باالتر از روش لحیم کتاری . سطح ظاهری و کیفیت جوشکاری در تم ج

 است . 

علت این امر ، دقت فوق العاده باالی روش جوشکاری نسبت به لحیم کاری در فلزات گتران بهتا 

 می باشد .  

. تلفات مواد مصرفی و فلز پایه در روش های جوشکاری خیلی پایین تر از روش لحیم کاری  د

 می باشد .   است و علت آن دقت باالی جوشکاری
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 یک نمونه لحیم کاری حلقه طال ، در مقطع لحیم کاری سطح ظاهری نامناسب است .  -2شکل 

  

 
ی یک نمونه جوشکاری لیزر ، بعد از جوشکاری ، سطح مقطع جوش به علت کیفیت باال -3شکل 

  عملیات جوشکاری مشخص نیست 

  

 
 میانگین سرعت لحیم کاری در پنف نو  طالی مختلف -4شکل 
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 میانگین سرعت جوشکاری به روش لیزر در پنف نو  طالی مختلف -5شکل 

   

 
  

 مقایسه عدد سختی طال با عیارهای مختلف برای لحیم کاری و جوشکاری  -٦شکل 
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 نو  طال عدد سختی ) ویکرز (

 عیار قبل از جوشکاری 18طالی  216

 عیار بعد از جوشکاری 18طالی  210

 عیار قبل از جوشکاری 14طالی  192

 عیار بعد از جوشکاری 14طالی  194

 عیار قبل و بعد از عملیات لحیم کاری  18عیار و  14مقایسه سختی حاصل از طالی  - 1جدول 

  

 نو  طال   عدد سختی ) ویکرز (  

 عیار قبل از جوشکاری  18الی ط 216 

 عیار بعد از جوشکاری  18طالی  241 

 عیار قبل از جوشکاری  14طالی  192  

 عیار بعد از جوشکاری  14طالی  212 

  

عیار قبل و بعتد از عملیتات جوشتکاری  18عیار و  14مقایسه سختی حاصل از طالی -2جدول 

 میکروتیگ و لیزر. 
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 ریت دانشچیستی مدی

 

ناپتذیری کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات ستریع و اجتنابما در دنیایی زندگی می

است.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادالت کنتونی 

مواجه ستاخته کته ایتن امتر، ختود حاصتل فنتاوری اطالعتات و ارتباطتات  کشورها را با چالش

پذیری و مدیریت تغییرات محتیر بیشتری جهت درک، انطباق های کنوین، اهمیتاست.سازمان

دانش و اطالعات روزآمد به منظور بهبود عملیتات و  پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری

هایی نیازمنتد اند.چنین سازمانپیشی گرفته ارائه خدمات و محصوالت مطلوبتر به ارباب رجوعان

ها براین باشند.برخی از سازمانمی «مدیریت دانش»کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نامبه 

  .توان دانش را مدیریت کردباورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می

 مفهوم و تعریف مدیریت دانش

ه واقتع های مدیدی به صورت عملی اما غیررسمی مورد استتفادمفهوم مدیریت دانش برای مدت

است.بنابراین به منظور درک بهتر مهفوم متدیریت دانتش ابتتدا بته بررستی مفتاهیم داده،  شده

اطالعات و دانش و تفاوت و ارتبا  میان آنها بپردازیم.دانش، نه داده است و نه اطالعات، هرچنتد 

فاوتنتد.داده، آنها لزوما ماهوی نیست و صرفا از نظر مراتب با هم مت به هردو مربو  بوده و تفاوت

بتوان آنها را به جای هم مورد استفاده قرار داد.درک ایتن  اطالعات و دانش مفاهیمی نیستند که

  .سه وا ه و چگونگی رسیدن از یکی به دیگری، اهمیت زیادی در موفقیت کارهای علمی دارد

ها ستت.دادهداده:داده یک واقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتبا  به دیگتر چیزها

کننتده تعتامالت و مبتادالت کامتل و واحتد و ها منعکسهای خام هستتند.دادهحقایق و واقعیت

هتای داده، شتود.این اجتزاء در پایگاههستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آنها یتاد می منسجمی

گتری را القا ها حداقل متن را دارند و به تنهایی مفهوم موضو  بزرشوند.دادهمی ذخیره و مدیریت

هایی عینی و مجرد در مورد ها، رشته واقعیتکه مورد پردازش واقع شوند.داده کنند، تا زمانینمی

اند. ها یک سلسله معامالت ثبت شده منظم تلقتی شتدهرویدادها هستند.از دیدگاه سازمانی، داده

شتر، هیچ برداشتتی از هایی از داده هستند.بدون ارائه توضیحات بی، نمونه« اپن»و«001»، «21»

ها ممکن است بیانگر زمان، مقدار، وزن، مبلتغ، پذیرد. هریک از این دادهاین سه داده صورت نمی

  .اندازه، ماهی از سال و... باشند

گیری ها و ارتبتا  آنهتا بته یکتدیگر، موجتب شتکلاطالعات:اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده

و تفستیر آن استت.ارتبا   ترکیبی و مرتبر همراه بتا زمینته هایشود.اطالعات دادهمی اطالعات

منجتر  ها به اطالعتاتاطالعات باشد.ممکن است صرفا ارتبا  داده کنندهها ممکن است بیانداده
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های خالصته شتده را نگردد. مگر یان که موجب درک مفهوم آنها باشد. اطالعات در حقیقت داده

اند تتا بتواننتد زمینته را شتده ه، پاالیش، سازماندهی و تحلیلبندی، ذخیرگیرد که گروهدربر می

اطالعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت.اطالعات معموال شکل اعداد  توان با بررسیروشن سازند.می

هتا را بته صتورت گیرنتد و اعتداد و گزارهختود می های انباشته شده را بهو ارقام، کلمات و گزاره

 .دار هستندها، معنید.اطالعات برخالف دادهکننارائه می خالصه شده

گتردد. دانش:اضافه کردن درک و حافظه به اطالعات موجب توسعه طبیعی پتس از اطالعتات می

شود.دانش را در این حالتت سازی هرچه بیشتر)انباشت( اطالعات اولیه به دانش منجر میخالصه

های مختلف و تواند به روشکرد که می هایی تعریفهای حاصل از اطالعات و دادهبینش توانمی

آوری و خوانتدن در شرایر گوناگون موثر و قابل تقسیم باشتد.دانش بته حتداقل رستاندن جمتع

کنتد تتا اطالعتات و دسترسی به اطالعتات. دانتش کارآمتد کمتک می اطالعات است نه افزایش

تجربه، استتدالل، درک یک ادراک و فهم است که از طریق  های ناخواسته حذف شوند.دانشداده

گذارنتد، دانتش افراد دانش خود را بته اشتتراک می شود.زمانی کهمستقیم و یادگیری حاصل می

شتود. یابد و از ترکیب دانش یک فرد با افراد دیگتر، دانتش جدیتد حاصتل میهریک افزایش می

 .کندها بیان میرامپرسد دانش را تابعی از اطالعات، فرهنگ و مهارت

کنتد اطالعتات مهتم را بیابنتد، گتزینش، ها یاری میانش فرایندی است که به سازمانمدیریت د

هایی چون حتل مشتکالت، آمتوختن و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت سازماندهی

گیری ضروری است.تعریف اسوان از متدیریت دانتش یکتی از راهبردی و تصمیم ریزیپویا، برنامه

شود:مدیریت دانش هرگونه فرایند یا عمل تولید، کسب، تسخیر، ترویف می بهترین تعاریف قلمداد

است، در هرجایی که دانش استقرار یابد، یادگیری و عملکرد سازمان  پذیری و کاربرد آنو جامعه

نماید:فراینتدی کته از آن طریتق دانتش را چنتین تعریتف می دهد.کویتز متدیریترا افزایش می

  .پردازداعضاء و دارایی مبتنی بر دانش می ه حاصل از فکر و اندیشهسازمان به ایجاد سرمای

 هاي مدیریت دانشچالش

ها در آن به فعالیتت مشتغولند، شتدیدا های دولتی و خصوصی و محیطی که این سازمانسازمان

د ها ناگزیرند برای سازگاری با محیر متغیر و پر از رقابت، در ستاختار ختواند.سازمانتغییر یافته

پذیری بیشتری از خود تجدید نظر کرده و بدین منظور بایستی در مقابل تغییرات محیر انعطاف

تری نیاز ها و فنون پیچیدههای دانشی خود به روشسرمایه نشان دهند و همچنین برای مدیریت

  :دانند کههای نوین میسازمان .دارند

)دانشی که از طریق تجربته و  انش ضمنیهای علمی آنان به صورت دای از سرمایه(بخش عمده1

مستند نوشته شده در نیامده است(در دسترس آنان استت  آید و به صورتضمن کار به دست می

  .شکل دانش بایستی بیشتر از سوی سازمان مورد حمایت قرار گیرد که این
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  .مبادله سازمانی هستند های منسجمی در جهت تسهیل ترویف(نیازمند مکانیسم2

کنندگان از دانش)ماننتد ختاص استتفاده هتای(نیاز است تا فرایندهای کاری سازمان بتا ویژگی3

داده  های فرد(تطبیقهای فرد، سبک شناختی و عالیق و انگیزهجایگاه فرد در سازمان، شایستگی

  .شود تا کیفیت کاری افراد را به باالترین حد ممکن ارتقا دهند

اند و همچنتان در حتال وجود نهاده یریت دانش زیادی پا به عرصههای مدگرچه تا کنون سیستم

ها را اند نیازهای افراد و سازمانبه وجود آمدن هستند، اما آنها تنها به میزان بسیار اندکی توانسته

ها از رویکردهتای ستنتی متدیریت سیستتم در رابطه با دانش سازمانی برآورده نمایند.اغلب ایتن

بنتدی دانتش، اند از یکتی از اجتزای چرخته دانش)طبقهد و تنهتا توانستتهاندانش تشکیل شتده

هایی دارای سته سازی دانش و اصالح دانش(حمایت موثر به عمل آورند. اینچنین سیستتمذخیره

  :پردازیمها میتوضیح مختصر این محدودیت باشند که در ذیل بهمحدودیت می

 محدودیت مربو  به مدیریت دانش ضمنی *

دانش در یک مبادله پویتا، فعتال و  کنندگانودیت مربو  به توانایی درگیر ساختن استفادهمحد*

  .مداوم دانش

کننده از دانش( و همچنین توجته داشتتن بته محدودیت مربو  به حمایت از هر کاربر )استفاده*

هتای گیزهها، سبک شناختی، عالیق و انتأثیر متقابل نقش ویژه هر کاربر در سازمان با شایستگی

  .کاربر

 :نياز به حمایت از دانش ضمني افراد

های سنتی مدیریت دانش نسبت به دانش، بسیار محتدود و ستطحی بتوده و دانتش دید سیستم

 هتایی را شتاملدهند.دانش ضتمنی تمتامی تجتارب و مهارتقرار نمی ضمنی افراد را مورد توجه

آورنتد و ایتن شتکل دانتش، یکتی از می شود که افراد بدون آگاهی و در حین کار بته دستتمی

  .جدید است هایترین اشکال دانش برای سازمانمهم

 ها خیلی مهم است؟ چرا مدیریت کردن دانش ضمنی برای سازمان

کتافی بترای بته شتکل رستمی  های جدید دائما در حال تغییر و تحول هستند و زمانسازمان-1

  .درآوردن این گونه دانش را ندارند

  .شکل رسمی درآوردن این دانش،کار بسیار مشکلی استبه -2

های جتدی از ستوی افتراد استخراج این دانش از بین کارکنان،ممکن است باعث بروز مقاومت-3

گیرند که به دانش را به عنوان یک ابزار استراتژیک در نظر می شود)به خاطر این که افراد این نو 

 در سازمان حفظ کنند(.توانند موقعیت خویش را آن می وسیله

یادگیری سازمانی استت. متدیریت  کننده یک عنصر اساسی و ضروری برایدانش ضمنی بیان-4

 شتود بلکتهفتراهم کتردن ابزارهتای ارتبتاطی)نظیر ایمیتل و...(نمی دانش ضمنی،تنها محدود به



 الکترود یزد ماهنامه
 

34 
 150سال پانزدهم/ شماره     

 95 آبان     

 

 

دهد.در واقتع  مدیریت دانش ضمنی باید پویایی تعامالت اجتماعی بین افراد را مورد حمایت قرار

 افراد به طور ناخودآگاه و بدون هیچ گونه دلیلی دست به تعامالت فرض این نکته اشتباه است که

  .زننداجتماعی می

روابر دواطلبانه بتین افتراد بته  های مبادالت اجتماعی براین فرض استوارند کهبرای مثال نظریه

شود و تعهد نسبت بته ارتقتای یب آنها میاز این راه نص بخشی بستگی دارد کهپیامدهای رضایت

اجتماعی در  روابر موجود، به میزان رضایت افراد از این روابر بستگی دارد.ایجاد فرایند تعامالت

بسیاری مانند )رسیدن بته ستطح قابتل قبتول  گیر است و شامل فاکتورهایگروه پیچیده و وقت

  .دلیل نیازمند حمایت زیادی هستندشوند،به همین موفقیت می اعتماد بین افراد( برای

 :هاي خاص هر کاربرضرورت توجه به ویژگي

کننتد ولتی های خاص هتر کتاربر توجته نمیهای سنتی مدیریت دانش معموال به ویژگیسیستم

درک عمیق از کاربر بته دستت آورنتد کته ایتن فهتم  های جدید باید سعی کنند که یکسیستم

های فرد،ستتبک شتتناختی و عالیتتق و در سازمان،شایستتتگی نقتتش فتترد توانتتد در برگیرنتتدهمی

  .های او شودانگیزه

های مدیریت دانش های شخصی کاربر اهمیت دارد؟زیرا هرچه سیستمچرا درک عمیق از ویژگی

 آگاهی بیشتری داشته باشند بهتر قادر خواهند بود که دانتش را بته های فردی کاربراناز ویژگی

تغییتر شتدید نقتش افتراد و  های کاربر محور،امکتانکه سیستمل دیگر اینافراد منتقل کنند.دلی

 .آورندهای مدیریت دانش را به وجود میامکان درک سیستم

 فرایند مدیریت دانش

 :چرخه دانش و یا به عبارتی،فرایند مدیریت دانش از چهار بخش اصلی تشکیل شده است

ان و موانع آن)اعم از دانش صریح و ضمنی نزد باید دانش موجود در سطح سازمدر مرحله اول می

اطالعاتی،مستندات(مورد شناسایی واقع شده و ستپس اختذ و کستب گشتته بته  هایافراد،بانک

که دانش با ارزش شده،به هم افزایی و زایتش سازی گردد. سپس برای اینصورت مناسبی ذخیره

اک گذاشته شده و تسهیم گردد.پس مجدد دانش منجر گردد.باید دانش موجود نزد افراد به اشتر

عالیته ستازمان استتفاده  از طی این مراحل،اکنون باید از دانتش کستب شتده در جهتت اهتداف

دانش  گذاری و تسهیمکرد.خلق دانش شامل ورود اطالعات جدید به سیستم و حاصل به اشتراک

  .نزد افراد است.خلق دانش خود شامل اکتساب،کشف و توسعه دانش است

 هاي مدیریت دانشهمؤلف

  :داندهای اساسی مدیریت دانش را شامل موارد زیر میداون پورت مؤلفه

ستازمان در ارتبتا  بتا مفتاهیم اطالعتات و دانتش  ها و اعتقادات اعضایفرهنگ:شامل ارزش-1

  .باشدمی
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گیتری و دانتش در موسستات ختود بهره فرایند عمل: در حقیقتت افتراد چگونته از اطالعتات-2

  .نمایندمی

  .آیددانش و اطالعات در سازمان پدید می ها: شامل موانعی که در فرایند تسهیمسیاست-3

  .موجود است های اطالعاتی در مؤسسهفناوری: چه سیستم-4

 فرهنگ در مدیریت دانش

مدیریت دانش در سازمان باشد.فرهنگ سازمانی  فرهنگ و ساختار سازمانی باید پشتیبان سیستم

شود یکی از ابعاد پیش برنده مدیریت دانتش ر آن خالقیت و نوآوری یک ارزش محسوب مید که

  .است

های ستازمان، شود.ارزشبه اشتراک گذاشته می فرهنگ)باورها و تصورات(،توسر اعضای سازمان

دهنتد.محتوای فرهنگی دانتش را تشتکیل می های اجرایی،منابعاصول و مقررات نانوشته و روش

ها،روش کتتار و توانتتد توستتر افتتراد، دستتتورالعملازمان،به عنتتوان منبتتع دانتتش میستت فرهنتتگ

و ستازمانی بایتد یتک  سازمان تقویت شود.بنابراین،یادگیری و رشتد فتردی ایهای رایانهدستگاه

باورند که باید  سازمان در تمامی سطوح و در هر موقعیتی،براین ارزش تلقی شود،تمامی کارکنان

تفکتر  ات خود را،جهت رشد و موفقیت سازمان،با یکدیگر به اشتراک گذارند و ایتندانش و اطالع

  .شوددر سازمان تشویق و حمایت می

شتتود.در چنتتین فرهنتتگ بتته کارکنتتان اجتتازه ستتعی و خطا،تجربتته و یتتادگیری داده می

 گردد.فضتای حتاکم بتر ستازمان بتهشود بلکه تشویق هتم میتلقی نمی وقتسازمانی،تفکر،اتالف

هایشان به دیگران در پی یادگیری و انتقال آموخته ای است که تمام افراد با شوروشوق تمامگونه

شتود و جریتان آزاد محتدود نمی هستند.ارتباطات بته مرزهتای تیمی،بخشتی و حتتی ستازمانی

در رشتد دانتش  ها برقرار است.تمامی افراد ستازمان براستاس ستهمی کتهاطالعات،دانش و ایده

تواننتد بته خبرگتان و گیرند.افراد به ستادگی میاند مورد ارزیابی و تشویق قرار میداشتهسازمان 

ای مند شوند.ساختار و فضای کاری به گونهمتخصصان دسترسی داشته باشند و از دانش آنها بهره

توانند بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران و بدون محدودیت،در فضای غیررسمی افراد می است که

شود که هرگز یک نفر بر جلسه حاکم ای مدیریت میوگو بپردازند.جلسات به گونهبحث و گفتبه 

وگوی آزاد و چنتتد جانبتته،با مشتتارکت همگتتان وجتتود دارد. محتتیر ستتازمانی نیستتت و گفتتت

  .های زیادی دارد که منبع دانش بالقوه هستندمشخصه

تواند منابع دانش خود را پیدا کنتد.این ها،یک سازمان میبنابراین از طریق ارتبا  با این مشخصه

تواند در دسترس باشد یا از محتیر کستب تواند به صورت منبع دانش مجازی که میمی موضو 

شود،مورد توجه قرار گیرد. برای مثال شبکه گسترده جهانی اینترنت یتک منبتع دانتش مجتازی 

 .هزینه استاست که به طور نسبی ساده و کم
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 عناصر مدیریت دانش

  :عناصر مدیریت دانش عبارتند از

  .فرد:کارگر دانشی،واحد اصلی ایجاد،ذخیره و استفاده از دانش در سازمان است

انتتد کتته معمتتوال غیرعینتتی ها)رستتمی و غیررستتمی(،از نظتتر دانش،ستترمایه مهمیگروه:شبکه

ی از اها متشکل از کارکنانی هستند دارای تجربیتات مشتترک کته معمتوال فزاینتدههستند.گروه

  .آورنددانش را به وجود می

ای از دانتش را تواند به صورت نهادی نگریستته شتود،که نتتایف مجموعتهسازمان:کل سازمان می

  .بخشدتجسم می

 سازي()مراحل پياده مراحل عملياتي کردن مدیریت دانش در سازمان

روش دیگتری،  ستازی هترهمچتون پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانطبیعی است که پیاده

شش مرحله  سازی مدیریت دانش شاملگام و آرام صورت گیرد،پیادهبهبایستی در یک فرایند گام

  .باشدمی

 :آموزش مفاهيم و جلب نظر مدیران

اجرای هطر طرح جامعی در سازمان،احتیاج به جلب نظر مدیران و نیز آموزش مفاهیم و موضتو  

ن که متدیریت دانش،بایستتی توستر ختود اعضتای دارد.به خصوص آ طرح در سطح کارشناسی

های آموزشی مشتارکتی در بایستی کارگاه سازمان راهبری و هدایت شود.بنابراین در ابتدای طرح

های آموزشتی سازی شود.این کارگاهجهت جلب نظر و آشناسازی تخصصی اعضای سازمان پیاده

دانتتتش در شتتتود:امفاهیم متتتدیریت شتتتامل موضتتتوعاتی همچتتتون متتتوارد ذیتتتل می

سازمان)مقدماتی(امفاهیم متدیریت دانتش در سازمان)پیشترفته( امتدیریت دانتش و فنتاوری 

ستازمان را  ها و بایدها؟اچگونته ستطح دانشتیاطالعاتافرهنگ سازمانی تستهیم دانش،هستت

سازی متدیریت دانتش در ستازمان های پیادهحلافزایش دهیم؟امشکالت دانشی سازمان مااراه

  .مشابه

سطح دانش سازمان:پس از آشنایی و جلب نظر متدیران،الزم استت وضتعیت موجتود بته  ارزیابی

هایی در ستازمان و در میتان کامال شفاف مورد بررسی قرار گیرد.در این راستا پرسشنامه صورتی

هتای متدیریت های مشابه طرحشود که برگرفته از نو  سازمان،چک لیستمی کارشناسان توزیع

ها و نیز اطالعات سازمانی در یتک باشد.نتایف این پرسشنامهسازمان می کلی دانش و نیز موقعیت

هتای مختلتف سازمانی)براستاس سیستم دینامیک کامپیوتری وارد شده و نمودارهای رشد دانش

آید.سیستتم دینامیتک بته خروجتی بته دستت می های مدیریت دانش(بته عنتوانآخرین نظریه

کنتد.این نمودارهایی ترسیم می پردازد و آن را به صورتمیسازی سناریوی دانش سازمانی شبیه

باشتد.این نمودارها نشانگر وضعیت فعلی دانشی سازمان و آینتده آن بتا ادامته وضتع موجتود می
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نمودارها توسر متخصصان مدیریت دانش و نیز در جلسات مشترک بتا متدیران تحلیتل شتده و 

ری،تکنولو ی و انسانی به لحاظ دانش مشخص نقا  ضعف و قوت سازمان در ابعاد مختلف ساختا

  .شودمی

تشکیل تیم دانش: پس از ارزیتابی متخصصتان متدیریت دانتش و متدیران ستازمان و برگزیتدن 

های مدیریت دانش مطلوب و گام دانشی بعدی،با توجه به نیازهای سناریوی پیشرو،تیم سناریوی

شود.این افراد در کنار امور پیشتین اب میسازمان از میان اعضای سازمان انتخ در سطوح مختلف

  .گیرندکند( برعهده میالبته به لحاظ زمانی ایجاد مشکل نمی خود،وظایف جدیدی را )که

 انداز دانشی سازمان ترسیم و بر مبنای آنانداز دانش:براساس سناریوی مقبول،چشمتدوین چشم

زمان بته لحتاظ دانتش مشتخص برنامه استراتژیک دانشتی مبتنتی بتر نقتا  قتوت و ضتعف ستا

ستازی متدیریت دانتش در بخشتی از ستازمان هایی در جهتت پیادهنامتهآیین شود.پس از آنمی

ای کوچک به عنوان طترح دانش در ابتدا بایستی در حیطه شود.طرح مدیریتطراحی و ابالغ می

  .شودسازی شود.بنابراین کل امور فوق در همین بخش طراحی میپایلوت پیاده

اجرای طرح پایلوت: بخشی از سازمان که به عنوان طرح پایلوت مورد تصتویب قترار گرفتته،مورد 

مجدد قرار گرفته و براساس نتایف تحلیل با همان روش قبلی و با در نظر گرفتن نتایف بته  تحلیل

های مدیریت دانش در سه حوزه ساختار،تکنولو ی و حلها و راهدست آمده از کل سازمان، روش

ها،تحلیل هزینه شده و با استتفاده از روش حلگیرد. همچنین این راهنسان مورد بررسی قرار میا

هایی مصتوب حلبه نظرات مدیران و کارشناستان،راه گوناگون یافتن جواب بهینه)مرجح( با توجه

ا و شود.در حتین مراحتل اجترو اجرا می ریزیها در طرح پایلوت برنامهحلشود.این راهتعیین می

شود و در نهایتت، گتزارش بته متدیران،جهت دهی میسازی،ارزیابی و گزارشپس آن،نتایف پیاده

  .شودتصحیح روند و ارزیابی عملکرد مدیریت دانش ارایه می

 سازی متدیریتادامه مستقل واحد مدیریت دانش:در صورت مقبول بودن طرح پایلوت،طرح پیاده

شتتود.البته در ایتتن بختتش ی دیگتتر ستتازمان پیتتاده میهتتاای،در بخشدانتتش در فراینتتد مرحلتته

گیری واحد مدیریت دانش در سازمان الزامی است و این بخش بایستی به عنوان بخشتی از شکل

هایی از مشاور مدیریت چارت سازمانی شناخته شود. این واحد از این پس،صرفا با دریافت توصیه

پردازد.ادامته دانتش در ستازمان می کامتل متدیریت ستازیدانش بته صتورت مستتقل بته پیاده

دانتش در اقتصتاد جهتانی و حفتظ  آوایتی ستازمان بتا تحتوالتآمیز این روند باعتث همموفقیت

محور شرکت دانش پذیری و خلق بازارهای جدید و به طور کلی مبدل شدن سازمان به یکرقابت

  .شودمی
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 عوامل موفقيت مدیریت دانش

اس تجربیات خودم و همچنین مطالعات موردی مدیریت دانتش در کند براسهری هارن بیان می

تتوان در چهتار گتروه حیتاتی استت می جهان، عوامل اصلی را که برای موفقیت مدیریت دانتش

و تعهتتد استتتراتژیکی  بنتتدی کتترد. ایتتن چهتتار گتتروه عبارتنتتد از:افراد،فراینتتدها،تکنولو یطبقه

قترار  تتوان در دو طبقتهعوامتل فتوق را می معتقتد هستتند کته مستمر.گروهی از پژوهشتگران

  .داد:تکنولو ی و فرایندها در یک گروه،افراد و تعهد استراتژیکی مستمر در گروه دیگر

 ستتازیمتتدیریت دانش،بنیتتانی بتترای حمایتتت و سهیم هتتایهتتای تکنولو یحلتکنولو ی:راه-1

هتا فضتایی را بته عنتوان منبتع کند.این ابزارمی دانش،همکاری،جریان کار و مدیریت سند فراهم

توانند اطالعتات را بتا کنندگان میآورند که کارکنان،مشتریان،شرکاء و تأمینبه وجود می مرکزی

ترین بهتری انجتام دهنتد.معروف گیریهم مبادله و یکدیگر را راهنمایی کنند و در نهایت تصمیم

: اینترنت،اینترانتتت و هتتای دانتتش هستتتند ماننتتدمتتدیریت دانش،ورودی اشتتکال تکنولتتو ی

ها جنبه عمومی دارند نظیر میکروستافت استتاندارد یتا پایگتاه اکسترانت.بعضی از این تکنولو ی

  .تخصصی هستند مثل:هوش تجاری،مدیریت سند های لوتوس نوتز و بعضی از آنها ابزارهایداده

ذیرش، محتتوا،حفظ فرایندها:شامل فرایندهای استاندارد برای اهدای دانش،متدیریت محتوا)پت-2

فعلی،بایگانی یا حتذف محتتوای قتدیمی( استت.در اینجتا نیتز مهتم و  کیفیت،نگهداری محتوای

کارکنتان ستازمان کتامال درک و  فرایندها ساده و واضح باشند تا به وسیله تمام ضروری است که

  .استفاده شود

ستتازی در سهیمدانتتش اطمینتتان از مشتتارکت اعضتتاء  افراد:مهمتتترین چتتالش در متتدیریت-3

دانش،همکاری و کاربرد مجدد دانش برای نتایف است.این موضو  مهتم بایتد بتا تغییتر فرهنتگ 

بر سازمان حاکم شود که از احتکار دانش، اجتنتاب نمایتد و فضتای  سازمان توام باشد و فرهنگی

توجته  هتای افتراداستت بته انگیزه توام با صمیمت و اعتماد خلق کند.برای تحقق این هدف الزم

 هایهای پتاداش، ارزیتابی عملکترد و ستایر سیستتممنظور تنظتیم مجتدد سیستتم شود.به این

  .گیری عملکرد باید مورد توجه قرار گیرداندازه

ارتقتای رفتتار مطلتوب از  تعهد استراتژیکی مستمر: مدیریت استراتژیکی نقش کلیتدی بترای-4

متدیریت دانتش ایجتاد تعهتد  برای موفقیتتطریق الگو یا ارتبا  مستمر دارد.یک اصل ضروری 

ها سطح بتاال و ارشتد ستازمان است.بررستی مستمر به مدیریت دانش توسر مدیران استراتژیکی

دانتش را  دهد ابتکار مدیریت دانش در چند سازمان شکست خورده زیرا آنهتا متدیریتنشان می

کرده و توجه ختود را از متوج مدت فرض کرده و توجه خود را از موج بزرگ بعدی منحرف کوتاه

راهنمای موفقیت در  توانند عوامل زیر را به عنوانها میبزرگ بعدی منحرف کرده بودند. سازمان

  :دانش مورد استفاده قرار دهند کاربرد ابتکار مدیریت
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دانش را خلق  اوجود رهبران یا قهرمانان دانش،رهبر دانش شخصی است که به طور فعال برنامه

ستازی دانتش را دهد اخلق فرهنگی که نتوآوری و یتادگیری و سهیمد و به جلو سوق میکنمی

هتتای مشتتترک از مأموریت عمتتل یتتادگیری و انتقتتال دانشاایجتتاد درک تشتتویق کنداتستتریع

های جتذاب و آن را نشان دهدابصیرت سازماناوجود طرح روشن که ارتبا  بین دانش با منافع

ادر دسترس قرار دادن اطالعات،دانش و متادانش برای  ی مناسبهای تکنولو جالبازیر ساخت

  .کارکنان به منظور انجام کار کیفی و تحقق پارادایم خدمت

 عوامل عدم موفقيت مدیریت دانش

تستهیم دانتش و عتدم  مهمترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان،فقدان فرهنتگ

باشد. به عبارت دیگر دالیل اساسی عدم کارکنان می درک مزایای بیشمار مدیریت دانش در میان

  :عبارت است از موفقیت مدیریت دانش در انوا  موسسات

موفقیتت در بته  (عتدم%02فقدان یادگیری سازمانی،به دلیل ارتباطتات ضتعیف میتان کارکنتان)

 عدم تخصیص زمان مناستب (%91های روزانه)کارگیری مطلوب مدیریت دانش در تمامی فعالیت

های گیتتری مطلتتوب از متتدیریت دانتتش و درک پیچیتتدگیبتته منظتتور یتتادگیری چگتتونگی بهره

( برداشت نادرست کارکنان دال براین که متدیریت دانتش %51(فقدان آموزش کارکنان)%81آن)

(آنچه تاکنون بیان گردید حاکی از آن است کته %31نماید)آن ارایه می مزایای کمی را به کاربران

باشد. بسیاری از های انسانی میهای اجرای اثربخشی مدیریت دانش،شامل جنبهدغدغه مهمترین

انتد کته مفتاهیم ناکتام بوده موسسات بدین دلیل در اجرای اثربخش مدیریت دانش در ستازمان

  .اندننموده مدیریت دانش را به شکلی مطلوب به کارکنان معرفی

 هاي مدیریت دانشمدل

اند که هریک از آنها بر هایی در مورد مدیریت دانش معرفی شدهمدلتاکنون در تحقیقات مختلف 

  .اندروی یک جنبه از مدیریت تمرکز کرده

کته اطالعتات را تولیتد  مدل فرایند دانش:داونپورت و پروساک با ارائه مدل اظهار داشتند فتردی

  .کنندر تأکید معنادار میپنجگانه زی ها معنا بخشد آنها روی فرایندهایتواند به دادهکند و میمی

 تدوین اهداف براساس دانایی -1

 بندی و شناسایی بخشی از دانش مورد نظر طبقه-2

 پردازش -3

 بازبینی -4

  .هابندی دادهخالصه کردن و جمع-5

همچنین قواعتدی را کته  بخشد.این مدلها معنا میهای خام موجود در دادهاین مدل به واقعیت

اطالعتات معنتادار وجتود دارد بیتان  ها بتهها برای تبدیل دادهزارها یا پایگاه دادهافدر کاربرد نرم
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گیرد:این عوامل دانش صریح و دانتش ضتمنی کند.فرایند اطالعات تحت تأثیر و عامل قرار میمی

  .هستند

مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری:مدل مشارکتی در یاددهی و یتادگیری بتر محورهتای زیتر 

  :اردتأکید د

های کلتی کارگیری دستتورالعمل ایجاد یک مدل ذهنی نو برای هر موقعیت جدید به جای به-1

  .های متعددیکسان در موقعیت

تجربته و تحلیتل و تعیتین مقتدار و  استدالل در مورد الگوهای کیفی و درک مستقیم به جای-2

  .کمیت

 جداگانه تفکر برحسب یک نظام کلی و به هم مرتبر به جای اجزاء -3

بته جتای تأکیتد بتر نتتایف  های ذهنی حتاکم بتر آنتأکید و تمرکز بر فرایند یادگیری و مدل-4

های متداوم،کار کارمشارکتی،توانایی مقابله با آشفتگی های اساسی،تواناییحاصله،تسلر بر مهارت

هتتای کارکنتتان، حتتل مشتتکل و های متفتتاوت،بهبود مهارتمختلتتف بتتا دستتتورالعمل در ستتطوح

تغییرات،به روز کردن دانش کارکنان،دستیابی  ها،پذیرشگیری،سازگاری با تغییر موقعیتتصمیم

  .به نتایف قابل سنجش، و برقرار کردن ارتبا  بین تئوری و عمل،و عمل با عمل است

استفاه از هوش و مراحل آن از اطالعتات بته  مدل بینش از اطالعات به بصیرت و دانایی:چگونگی

شتده  بنتدییافت اطالعات، سازماندهی اطالعات،و کاربرد علمی دانتش در زندگی،طبقهدانایی،در

است.موفقیت یک سازمان بستگی به این دارد که تا چه حد از دانش استفاده کرده و دانش جدید 

سازمان بتواند دانش را مدیریت کند یا آراء جدیدی خلق کنتد بایتد  به وجود آورد.قبل از این که

چارچوب و سیستتمی بترای  که این امر ممکن شود،بهر دانش در اختیار دارد.برای اینبداند چقد

دانش مستتلزم پرستش بعضتی ستؤاالت دربتاره ستازمان  بندیبندی دانش نیاز است.طبقهطبقه

کرده و بعد فرایند  بندی دانش،سازمان باید پویایی پیچیدگی را درکشدن در طبقه است.با موفق

  .همدخلق دانش را بف

حیاتی هر سازمان مستقیما از دانش  مدل دانش ضمنی:براساس این مدل بیشتر از دو سوم دانش

 دارنتد.با تکتا برداشتتندانشی است که کارکنان در ذهن خود نگته می شود.اینضمنی ناشی می

شتوند.این متدل نشتان ها بر دانش صریح و بازیتابی اطالعتات متمرکتز میضمنی بیشتر سازمان

گتذارد.این بازخوردهتا هد که چگونه دانش ضمنی عمیقا بر فرایندهای خلق دانش تتأثیر میدمی

شتود.عمدتا ایتن متدل بتر گردد بلکه با اطالعات غیر کمی نیز غنی میحاصل نمی فقر از دانش

  .چهار عامل غیر ملموس،نوآوری،درک و فهم قضاوت و تجربه تکیه دارد

مؤسسات،انطباق ستریع بتا تغییترات محتیر  انش در انوا مهمترین هدف به کارگیری مدیریت د

باشد. در نتیجه،مدیریت دانش بته فراینتد به منظور ارتقاء کارآیی و سودآوری بیشتر می پیرامون
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چگونگی خلق، انتشار و به کارگیری دانش در سازمان اشاره دارد مدل حلزونتی دانش:ایتن متدل 

 رستاند.این متدل بتا دانتشرای مدیریت دانش یاری میشناخت و اج دهد که بهالگویی ارائه می

ای از همتتدلی،دانش تعقلتتی،دانش سیستتتمی و دانتتش عملتتی همتتراه استتت. بتته عالوه،مجموعتته

که به یک مجموعه تبدیل نشود،قابل تنظیم و توزیتع در  های نهفته یا آشکار مجزا،تا زمانیدانش

متداوم بتین  ستازمانی نیازمنتد تعامتلسازمان و ایجاد دانش جدیتد نخواهتد بود.ایجتاد دانتش 

  .های مختلف دانش استحالت

  :پردازدمدل حلزونی به شرح زیر به تجزیه دانش می

 ایجاد دانش ثبت دانش -دانش ترکیب دانش واقعی بودن-(تولید دانش: کسب دانش فرایند1

 (ذخیره دانش: روند دانش)چگونگی دانش(2

 (کاربرد دانش: علت)چرا بدانیم(.3

دل مفهومی مدیریت دانش:این مدل بر سه محور داده، اطالعات،دانش از طریق دانش ضمنی و م

عامتل  های اطالعاتی به عنوان یتکدانش تلویحی در تولید دانش تأکید دارد و بر اهمیت سیستم

های مستند و گزارشتات کند.با استفاده از دانش تلویحی، اسناد،منابع دادهورودی عمده تأکید می

  .رسددرک،قضاوت و تجربه از طریق دانش ضمنی میبه 

هتا بته عتالوه اطالعتات و داده مدل راه حل دانش:ایتن متدل،دانش را بته عنتوان کتاربرد کامتل

کند تا مشخص کند.دانش کمک میبالقوه افراد تعریف می هایها و انگیزهها،ایدهها،تواناییمهارت

د انجام شود،کار باید در کجا راهنمتایی شتود؟اهمیت شود چه کاری باید انجام شود؟چه موقع بای

آن چیست؟و چطور باید آن را انجام داد تا بتوان کارآیی و اثربخشی را به حد مطلوب رستاند؟وی 

ها و اطالعات را پردازش کند و به کند تا بداند که چگونه دادهگوید دانش فرد را راهنمایی میمی

ن متدل سته عنصتر اصتلی در خلتق دانتش متورد بحتث نتایف مفید و متؤثر دستت یابتد.در ایت

  .گذارندها،اطالعات و دانش، تمامی این عناصر بر کلیه عناصر خلق و تولید دانش اثر میاست:داده

 اهداف مدیریت دانش

کارگیری مدیریت دانش در انوا  مؤسسات، انطباق ستریع بتا تغییترات محتیر مهمترین هدف به

باشد.در نتیجه،مدیریت دانتش بته فراینتد آیی و سودآوری بیشتر میپیرامون به منظور ارتقاء کار

کارگیری دانش در سازمان اشاره دارد. بته عبتارت دیگتر هتدف نهتایی چگونگی خلق،انتشار و به

میان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجتود در  مدیریت دانش شامل تسهیم دانش

افتترادی استت کتته  متدیریت دانش،برقتتراری ارتبتا  میتانهای باشتد.یکی از هتتدفمی ستازمان

های سازمانی تبدیل شود.کارکد یتا هتدف به دانش های فردیدانند،طوری که به تدریف دانشمی

استت تکنولتو ی  دانش رشد و ارتقای دانش بین کارکنان است.بدین منظتور الزم دیگر مدیریت
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فرایند درک شتود.در حقیقتت هتدف نهتایی  ایناطالعات فراگرفته شود و تأثیرات اساسی آن در 

  .هوشی سازمان استهوشمندی و یا بهره مدیریت دانش،افزایش

 گيرينتيجه

شتود و در اختیتار تمتامی کارمنتدان قترار های دانشی،دانش بته ستادگی منتقتل میدر سازمان

د محتیر ختود را تواننکنند،میگیرد. زمانی که کارمندان به دانش سازمانی دسترسی پیدا میمی

هتای جدیتد و بهتتری را در اجترای کارهتا تواننتد روشرا معنادار نمایند.آنها می بشناسند و آن

وری را افتزایش دهند،مشتتریان را راضتی بیابند،با هم کار کنند، خال دانش را جبران کننتد،بهره

ق و توستعه یتا هایی کته از طریتق تحقیتمؤثر را کستب کنند.ستازمان کنند و نهایتا توان رقابت

کننتتد نستتبت بتته تر در جهتتت تولیتتد دانتتش جدیتتد اقتتدام میفراینتتدهای یتتادگیری غیررستتمی

کننتد،برتی دارند.متدیریت دانتش بته مستائلی می هایی که بر مبنای دانش دیگران عملسازمان

پتردازد.در بتا تغییترات فزاینتده محیطتی می همچون سازگاری سازمانی،بقا و توانایی در مواجهه

پتردازش اطالعتات،تکنولو ی اطالعتات و  یقت،مدیریت دانش در صدد ترکیب سینر یک قابلحق

  .هاستتوانایی خالقانه انسان
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 مثل خرس
 

شیوانا همراه کاروانی راهی شهری دور بود. همراه این کاروان خانواده های زیادی بودند. یکتی از 

سر نشان متی داد و دائتم دور و بتر او متی خانواده ها مرد جوانی بود که خود را بسیار شیفته هم

پلکید و هر کار کوچکی را برای زنش انجام می داد. در کنار آنها مرد مسن و جاافتاده ای بود که 

سنگین و موقر به ظاهر کمکی به زنش نمی کرد و سرگرم کار خود بود. چند روز کته از حرکتت 

رد جوان در حالی کته ستعی متی کترد در استراحتگاهی توقف کرده بودند ، م  گذشت و کاروان

من تعجب می کنم بعضتی ” همسرش و مردمسن و زنش صدای او را بشنوند با صدای بلند گفت:

مردها چقدر خودخواه هستند و اصال به این فکر نمی کنند که همسرشان هم یک آدم است مثل 

د! استتاد! بته نظتر آنها. یک جا مثل خرس روی زمین می نشینند تا زن بدبخت آنها را تیمار کنت

و بعد هیچ جوابی ” مثل خرس!”شیوانا زیر لب به آهستگی گفت:”شما چرا بعضی چنین هستند!؟

به مرد جوان نداد. مرد مسن هم سرش را پائین انتداخت و هتیچ نگفت.چنتد روز از ایتن متاجرا 

 گذشت و در یک شب توفانی خبر رسید که عده ای راهزن صبح زود قصتد حملته بته کتاروان را

دارند. شیوانا و بقیه مردان سریع گرد هم جمع شدند و در محل مناسبی پناه گرفتنتد و ختود را 

آماده دفا  از زنان و کودکان کاروان نمودند. سرانجام سحرگاه فرا رسیدو سرو کله راهزنتان از راه 

رای دور پیدا شد. مرد جوان که تا آن روز قربان صدقه همسرش می رفت او را تنهتا گذاشتت و بت

نجات جان خودش به باالی یک تپه پناه برد. امتا مترد مستن و بقیته اعضتای کتاروان بتا کمتال 

شجاعت از کاروان دفا  کردند و خورشید که سرزد همه آنها را فراری دادند. در ایتن میتان مترد 

مسن شجاعانه از حریم و اموال خود و دیگر اهالی کاروان دفا  می کرد به نحوی که چندین بتار 

سرحد مرگ خود را به خطر انداخت!روز بعد مرد جوان از کوه پائین آمد و در حالی که ستعی  تا

سالم استاد! به خاطر مسائلی مجبور شدم مدتی ” می کرد خود را به نادانی بزند از شیوانا پرسید:

کدام مرد! آهتا ” شیوانا تبسمی کرد و گفت:”از اینجا دور شوم. حال آن مرد مسن چه طور است!؟

روی زمین می نشست! دیشب که تو به باالی تپه گریخته بتودی ” مثل خرس“او را می گویی که 

روی ” مثتل خترس“او شجاعانه مثل شیر از زن وهمسر خودش و دیگران دفا  کرد و اآلن دوباره 

مرد جوان سکوت کترد و بته ستوی ”زمین نشسته و همسرش هم با عشق از او پذیرایی می کند.

راستی ! علت اینکه آن زن اینقدر با عشق از همسرش پتذیرایی ” نا ادامه داد:همسرش رفت. شیوا

تمام عمر یکجا می نشیند و هیچ نمی گوید ، بلکه به این ” مثل خرس“می کند این نیست که او 

از جا برمی خیزد و اگتر الزم باشتد از ” مانند شیر“خاطر است که مطمئن است به وقت ضرورت 

پتذیرایی متی ” یک شیر“خانواده مایه می گذارد. آن بانو در ذهن خود از  جانش هم برای دفا  از

 ”کند و به این کار هم افتخار می کند!
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