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ــر را  ــز مص ــواب عزی ــف، خ ــرت یوس ــور 1 حض ــال وف ــت س ــرد: "هف ــر ک ــه تعبی این گون
نعمــت و ســپس هفــت ســال خشک ســالى در 
ــنهاد  ــر پیش ــز مص ــه عزی ــت" و ب ــش اس پی
کــرد کــه در هفــت ســال اول بــکارد و انبــار کنــد تا در 

دوران خشک سالى به قحطى دچار نشود. 
ــن  ــه ای ــرده ام ب ــه کارک ــال هایى ک ــه س ــرور هم ــا م ب
ــف  ــرت یوس ــر حض ــن تعبی ــه ای ــیده ام ک ــه رس نتیج
در کســب وکار هــم مصــداق دارد. برخــى اوقــات 
اوضــاِع کار و اقتصــاد خــوب و برخــى اوقــات هماننــد 

خشک ســالى رکــود اســت. مطابــق بــا توصیــه 
حضــرت یوســف بایــد در زمــاِن وفــور نعمــت تنبلــى 
و کاهلــى را بــه کنــارى نهــاده و کاشــت و ذخیــره کرد 
ــى  ــد از قحط ــد آم ــه خواه ــالى اى ک ــا در خشک س ت

ــرد. ــور ک ــالمتى عب به س
ــکا و در  ــاى آمری ــت تحریم ه ــه عل ــال حاضــر ب در ح
ــًا  ــده اتفاق ــود آم ــه وج ــه ب ــه مشــکالتى ک ــار هم کن
ــن  ــت. بنابرای ــرده اس ــازها روى ک ــه قالب س ــال ب اقب
از ایــن مقطــع کــه کار زیــاد اســت کمــال اســتفاده را 

بکنیــد.

بیِد مجنون
مهندس محسن فقیهی 

مدیرعامل جامعه 
صنفی قالب سازان ایران
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سرمقاله



از شــرکت هاى  تیمــى  پیــش   چنــد روز 

ــن 2 ــه ای ــد از کارخان ــراى بازدی ــى ب خودروی
ــال  ــه دنب ــه ب ــدم ک ــد و دی ــده بودن ــر آم حقی
ــت:  ــا گف ــى از آن ه ــازمى گردند. یک قالب س
چــرا شــما قالب ســازهانمى توانید قطعــات بــزرگ 
مثــل ســپر و یا قطعــات کوچــک مثــل انــواع کلیدها و 

سوکت ها را بسازید؟
ــاد خودروســاز، قطعــه  ــم: در دهــه هفت در جــواب گفت
هــم  دست به دســت  همگــى  قالب ســاز  و  ســاز 
ــد امــا در  ــا کنن ــا صنعــت خــودرو را خودکف ــد ت دادن

ــان را از  ــازها حسابش ــتاد خودروس ــه هش ــط ده اواس
ــو  ــده قالب ــد و شــدند واردکنن قالب ســازها جــدا کردن
ــوب  ــان خ ــه کارش ــه ک ــن بهان ــه ای ــازها را ب قالب س
نیســت در میانــه راه رهــا کردنــد. حــاال کــه تحریم هــا 
مى گوینــد  و  برگشــته اند  گرفتــه  را  گریبانشــان 
و  نمى توانیدقالب هــاى ســپر  چــرا شــما  راســتى 
ــت:  ــن اس ــش روش ــب دلیل ــازید؟ خ ــوکت را بس س
خودروسازهاســال ها اســت کــه بیــش از 80 درصــد از 
ــا انتظــار داشــتند  قالب هایشــان را وارد مى کننــد و آی
آن هاســرمایه گذاریمى کردند؟  بــراى  قالب ســازها 
ــه  ــازهاى زیرمجموع ــه قالب س ــازها ب ــى خودروس حت

ــد. ــم کار نمى دادن ــان ه خودش
خودروسـازها تندتـر از بقیه رفتند و بقیه جـا ماندند اما 
به راسـتى تنهایى داشـتند کجـا مى رفتنـد؟ این یک کار 
جمعـى و تیمى اسـت. کارى نیسـت که بتـوان به تنهایى 
از عهده آن برآمد. شـاید این بار فهمیده باشـند، شـاید!
امـا هـر چه که باشـد فرصت بـراى قالب سـازها غنیمت 
اسـت. فراموش نشـود کـه اتفاقـًا در زمـاِن وفور نعمت 

باید کاشـت.
 در سـال هاى گذشـته کـه در وزارت صنایـع از 

طـرف انجمن قالب سـازان در جلسـات شـرکت 3
مى کردیـم، خیلـى زور مى زدیـم تـا بـه آقایـاِن 
وزارتخانـه اى ثابـت کنیـم که قالب سـازى یک 
صنعـت اسـتراتژیک اسـت که نیـاز بـه حمایـت دارد اما 
آن هامى گفتنـد هر صنعتـى باید بدون حمایت دولتى سـود 

ده باشد و اال نباشد بهتر است.
چنـد وقتـى اسـت کـه از وزارِت صنایع چپ و راسـت 
پیغـام و جلسـه مى گذارند کـه براى قالب سـازى چکار 

کرده ایـد؟ برنامه پنج سـاله داریـد؟ اسـتراتژى دارید؟
ــک  ــال نی ــه ف ــع را ب ــاى وزارت صنای ــن مراجعه ه ای
ــت  ــت صنع ــتیم اهمی ــه نتوانس ــا ک ــون م ــد چ بگیری
قالب ســازى را بــا دلیــل و منطــق بــه آن هــا ثابــت کنیم 
امــا شــاید اســتراتژیک بــودن صنعــت قالب ســازى را 

ــده باشــند. شــاید! ــا فهمی ــس از تحریم ه پ
نگاه کنید بى ارتباط نیست!4 راســتى فیلــم بیــد مجنــون بــه یــادم افتــاد. حتمًا 
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ســالم ســال 1398 بــا تبریــک فرارســیدن ســال 1399 
همــراه شــد. خــدا را شــکرگذاریم کــه هســتیم. افتخــار 
مى کنیــم که توانســتیم در ســال 98 شــماره ى 100 مجله 
جامعــه صنفــى قالب ســازان را بــا هــر شــرایط مالــى، بــا 
هــر ســختى، مشــقت، دردســر و کمبــودى انتشــار دهیــم. 
ــان  ــه پیگیرم ــم ک ــه آن قدربوده ای ــم ک ــود مى بالی ــه خ ب
باشــید و بــه مــا بــراى بودونبودمــان، ضعــف و قدرتمان، 
کم وکاســت هایمان خــورده بگیریــد کــه یــاد شــما 
پشــت گرمى بــراى کار و ادامــه مســیر و حرکــت باشــد.
آنچــه در ســال 98 بــراى تمامى ما گذشــت و نگذشــت 
بمانــد بــراى خــود، مهــم ایــن اســت کــه نبایــد مانــد 
و در جــا زد. شــاید تمــام قصــد گــروه مجلــه جامعــه 
ــه  ــراى بیــرون دادن شــماره ى 100 مجل قالب ســازان ب
ــان  ــه ى شــما مخاطب ــه هم ــه خــود و ب ــه ب ــود ک آن ب
و صنعــت گــران ثابــت کنــد، هرچــه بــود و هســت و 
خواهــد بــود و پیــش خواهــد آمــد مهــم نیســت. مهــم 
کارى اســت کــه انجــام مى شــود و بایــد انجــام شــود. 
مهــم حرکــت، تغییر و پیشــرفت اســت. فرامــوش نکنیم 
رســیدن هــدف مهــم نیســت، مهــم کار و تــالش بــراى 

رســیدن بــه هــدف مهــم نیســت و لــذت بــردن از آن 
ــد از شکســت ها  ــت نبای ــن عل ــه همی ــت. ب ــیر اس مس
و موانــع ترســید و یــا فــرار کــرد، بلکــه بــه سمتشــان 
ــرار و  ــرار و تک ــم و در تک ــم، درس مى گیری مى روی

ــیم. ــروزى مى رس ــه پی تکــرار ب
بــراى تبریــک فرارســیدن ســال 1399 دقیقــاً آنچه ســال 
ــا باشــد  ــم ت ــه ام را تکــرار مى کنی ــان گفت گذشــته برایت
ــراى حرکــت و  ــم و ب ــدا کنی مســیر درســت خــود را پی

ــم. ــته باش ــاك نداش ــزى ب ــروى در آن از هیچ چی پیش

بهاری دیگر، امیدی دیگر
نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست اگرچه 

 بلندترین شبش یلدا باشد.
نوروز یعنی هر طوفان سختی در انتها به آرامش 
میرسد اگر امیدمان را از دست ندهیم و با خرد 

 جمعی تصمیم گیری کنیم.  
نوروز یک یادآوری است. یادآوری به همه ما، 

یادآوری اینکه حتی در سخت ترین شرایط تسلیم 
نشویم.

سخنی با مخاطب

حرکت، تغییر، 
پیشرفت

مهندس مهدی ساروقی
 سردبیر مجله 

جامعه صنفی قالب سازان ایران
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بــا پایــان رســیدن ســال 1398 و وارد شــدن بــه ســال 
ــى  ــه صنف ــه جامع 1399، بیســت وپنج ســال اســت ک
قالب ســازان ایــران فعالیــت خــود را بى خســتگى آغــاز 
کــرده و همچنــان افتخــار دارد کــه همــراه و هــم دل بــا 

صنعتگــران و قالب ســازان کشــور پیــش مــى رود.
ــازان  ــى قالب س ــه صنف ــه جامع ــدا پای ــه ابت ــلى ک نس
ایــران را در دوران ســازندگى بنــا نهــاد به خوبــى 
افزایــش  به جــز  حرکــت  ایــن  کــه  مى دانســت 
ــچ ســود  ــراى خودشــان هی مشــکالت و کار بیشــتر ب
ــا و  ــز ارتق ــت به ج ــد داش ــش نخواه ــى در پی و منفعت
پیشــرفت صنعت کشــور کــه درنهایــت منجر به رشــد 
اقتصــادى، اجتماعــى و درنهایــت پیشــرفت ملــت ایران 
ــن  در تمامــى جهــات مى شــود. آن صنعتگــران همچنی
آگاه بودنــد کــه در جامعــه مــا همــراه کــردن عــده اى 
زیــاد بــراى بــه مقصــد رســاندن هدفــى خــاص نه تنهــا 
کار ســاده و آســانى نیســت کــه کیلومترهــا ســخت تر 
از انجــام آن کار به تنهایــى اســت؛ امــا اعتقــاد داشــتند 
و داریــم تــا زمانــى کــه هدفــى درســت در پیش اســت 
بایــد بــراى آن جنگیــد و ایــن دقیقــًا کارى اســت کــه 
نســل گذشــت بــراى آن پــا پیــش نهادنــد و نســل بعــد 

ــد داد. ــه خواه ــتگى ادام آن را بى خس
ــان  ــام جه ــود در تم ــراف خ ــه اط ــاده ب ــى س ــا نگاه ب
ــا  ــا تنه ــم در دنی ــى مى بری ــوح پ ــنى و وض به روش
ــازده  ــا ب ــد و ب ــرفت مى کنن ــى پیش ــراد و گروه های اف
ــه  ــند ک ــود مى رس ــد خ ــه مقص ــوب ب ــه ى خ و نتیج
ــرژى را حــول یــک هــدف قــرار مى دهنــد  ــن ان چندی
تــا ســرعت و بــازده را بــاال ببرنــد و ایــن کارى بــود 
و کارى اســت کــه در جامعــه ى مــا بــه هــزار و یــک 
ــه ى  ــود و جامع ــام مى ش ــدود انج ــیار مح ــت بس عل
صنفــى قالب ســازان ایــران تمــام انــرژى خــود را 
ــن  ــادى بی ــا اتح ــت ت ــته اس ــال ها گذاش ــن س در ای
ــد  ــا بتوانن ــود آورد ت ــه وج ــاز ب ــران قالب س صنعتگ
ــر هســته ى  ــا تکیه ب ــا اتحــاد در تمرکــزى واحــد و ب ب
ــا  ــام زمینه ه ــود در تم ــت هاى خ ــه خواس ــزى ب مرک

ــد. ــدا کنن دســت پی
بحث را از جاى دیگرى ادامه مى دهیم:

صنعــت قالب ســازى در تمامــى دنیــا از صنایــع 

ــه در  ــد چراک ــاب مى آی ــتراتژیک به حس ــادر و اس م
ســاده ترین حالــت مى توانیــم بگوییــم پیــش از تولیــد 
تمــام هــر آنچــه در جامعــه موجــود هســت بایــد موتور 
صنعــت قالب ســازى را بــراى تولیــد آن محصــول بــه 
راه انداخــت. پــس بــا توجــه بــه اهمیــت آن در تمــام 
جوامــع دنیــا کشــورها هرکــدام بــراى اهمیــت دادن و 
ــا و شــرایط  ــه، فعالیت ه ــن صنعــت برنام پیشــرفت ای
ــم  ــه مى بین ــد. همان طــور ک ــم مى کنن ــژه اى را فراه وی
ــه اى  ــاى منطق ــا و قدرت ه ــى دنی ــورهاى صنعت کش
ــى  ــازى حرف ــت قالب س ــدام در صنع ــى هرک و جهان
بــراى گفتــن دارنــد و بى شــک هیــچ کشــورى را پیــدا 
نخواهیــد کــرد کــه دعــوى قــدرت در منطقــه اى خاص 
ــا جهــان را داشــته باشــد و صنعــت قالب ســازى آن  ی
ــى متوســط باشــد.  ــا حت ــن و ی کشــور در ســطح پایی
ــت  ــرفت صنع ــه پیش ــت ک ــخص اس ــنى مش به روش
ــد آن  ــه مى توان ــت ک ــورى اس ــر کش ــازى ه قالب س
کشــور را صنعتــى کنــد. صنعتــى بــودن یــک کشــور 
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ــور  ــازى آن کش ــت قالب س ــه صنع ــتگى ب ــاًل بس کام
ــز در  ــور نی ــاد آن کش ــد و اقتص ــس ازآن تولی دارد. پ
ادامــه بــه صنعــت قالب ســازى آن کشــور برمى گــردد، 
ــد  ــب، ســاخت و تولی ــد قال ــت قالب ســازى، تولی صنع
ــا.  ــه دنی ــروش و صــادرات محصــوالت ب محصــول، ف
ایــن معادلــه بســیار ســاده و مشــخص اســت. حــاال از 
جنبه هــاى دیگــر صنعــت قالب ســازى چشم پوشــى 
نظامــى،  جنبه هــاى  ماننــد  جنبه هایــى  مى کنیــم، 

ــکى و... ــاى پزش جنبه ه
پــس دلیــل آنکــه در جامعــه صنعــت کشــور مــا اهمیت 
ــد،  ــد بدانن ــه بای ــور ک ــه آن ط ــاز را ب ــب و قالب س قال
ــد چیســت؟ پــس  ــت نمى دهن ــه آن اهمی ــد و ب نمى دانن
ــت  ــن صنع ــر راه ای ــر س ــراوان ب ــکالتى ف ــرا مش چ
قــرار دارد؟ چــرا ایــن صنعــت گرفتــار قوانینــى اســت 
ــى  ــود مانع تراش ــکوفایى خ ــرفت و ش ــراى پیش ــه ب ک
ــًا از  ــه تمام ــرى ک ــراى دیگ ــت چ ــد؟ و بى نهای مى کن
ــن  ــران در ای ــاى صنعتگ ــا و صحبت ه ــان مصاحبه ه می

ــرون کشــیده ایم. ــه گذشــت بی ــالى ک عرصــه در س
ــه در  ــى ک ــى مثبت ــه تغییرات ــه ب ــا توج ــال 9۷ ب س
ســاختار مجلــه ى جامعــه ى قالب ســازان پیــش آمــد و 
همچنیــن تصمیماتــى کــه بــراى پیشــبرد کار و آینــده 
ــد،  ــه ش ــر گرفت ــازان در نظ ــه ى قالب س ــه ى جامع مجل
ــى از آن  ــه یک ــد ک ــه ش ــه اضاف ــه مجل ــى ب بخش های
بخش هــا مصاحبه هایــى اســت بى پــرده و صمیــم 
ــت  ــا صنع ــط ب ــران مرتب ــازان و صنعتگ ــا قالب س ب
قالب ســازى؛ ایــن بخــش عــالوه بــر بازخــورد خوبــى 
کــه از ســوى مخاطبــان گرفتــه، راه گشــا و پــرده بردار 
بســیارى از کمى هــا و کاســتى هاى مــا به عنــوان 
مجموعــه جامعــه صنفــى قالب ســازان و همچنیــن 
صنعــت قالب ســازى در کل صنعــت کشــور اســت. مــا 
از ایــن بابــت خــدا را سپاســگزار هســتیم کــه به عنــوان 
پرچــم داران صنعــت قالب ســازى دیــدى جامــع و 
وســیع تر بــراى مــا فراهــم کــرده تــا بتوانیــم بیشــتر و 
ــر خــود و صنعــت کشــور را بشناســیم و بررســى  بهت
کنیــم و همچنیــن برنامــه و چشــم اندازى کامــل و 

ــده ى خــود داشــته باشــیم. ــراى ســال آین ــع ب جام
درنهایــت تنهــا و تنهــا بــه یکــى از مهم تریــن مســائلى 

ــن  ــادى از ای ــکالت زی ــادگى مش ــد به س ــه مى توان ک
صنعــت را حــل کنــد اشــاره مى کنیــم کــه ایــن جــزو 
ــور  ــطه ى حض ــه به واس ــت ک ــى اس ــان راه حل های هم
در میــان صنعتگــران و از دل صحبت هــاى صنعتگــران 

ــیده ایم. ــرون کش بی

 »اتحاد و همراهى در کنار همدیگر«
بــه فــرض مدیــران، مســئوالن و تمــام افــراد تأثیرگذار 
ــند.  ــازى را نمى شناس ــت قالب س ــت، صنع ــر صنع ب
بــه فــرض شــناختى از ســختى ها، مشــکالت و 
ــه فــرض  مشــقت هاى صنعــت قالب ســازى ندارنــد. ب
راه حل هــاى رفــع مشــکالت را نمى داننــد. بــه فــرض 
ــگ،  ــاد، فرهن ــت، اقتص ــرض سیاس ــه ف ــرض ب ــه ف ب
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ــد  ــم داده ان ــه دست به دســت ه ــه و هم ــاع و... هم اجتم
ــد. ــود بمان ــاى خ ــازى در ج ــت قالب س ــا صنع ت

ما چه کرده ایم؟
ایــن ســؤالى اســت کــه بایــد تمــام فعــاالن درزمینــٔه 
ــود  ــى از خ ــر جایگاه ــازى در ه ــت قالب س ى صنع
ــاداش، شــب  ــى پ ــالش ب ــزد، ت بپرســند. زحمــت بى م
و روز کار بى خســتگى، خدمــت بــه کشــور بــى 
ــت  ــه حقیق ــه ب ــت ک ــام کارى اس ــت و... تم چشم داش
ــه  ــق و عالق ــا عش ــتند و تنه ــه آن آگاه هس ــه ب هم
ــرپا  ــازان را س ــه قالب س ــت ک ــت اس ــن صنع ــه ای ب
نگه داشــته اســت؛ امــا تاکنــون دورهــم جمــع شــده ایم 
ــى  ــرى ب ــته هایمان تدبی ــه خواس ــیدن ب ــراى رس ــا ب ت

ــکالت را  ــم مش ــى باه ــون همگ ــا تاکن ــیم؟ آی اندیش
ــران  ــم گی ــران و تصمی ــه مدی ــس ب ــًا و قابل لم منطق
نشــان داده ایــم؟ آیــا راه حل هــاى مشــکالت را بررســى 
ــع  ــه رف ــم، هزین ــه باه ــم ک ــول کرده ای ــم و قب کرده ای
آن هــا را پرداخــت کنیــم؟ آیــا همدیگــر را بــاور داریــم 
ــاًل  ــا اص ــم؟ آی ــاد مى کنی ــر اعتم ــه یکدیگ ــاًل ب و عم
ــم  ــاًل مى خواهی ــم، اص ــاًل مى توانی ــت، اص ــى هس جای
کنــار هــم باشــیم و حرف هایمــان را یکــى کنیــم و بــه 
گــوش تأثیرگــذاران و تصمیــم گیــران برســانیم؟ پــس 
در کنــار عشــق بــه کار و تــالش شــبانه روزى نیــاز به 
"اتحــاد و همراهــى در کنــار همدیگــر" نیــازى اساســى 

و مهــم اســت.
بیســت وچهار ســال تمــام تــالش جامعــه صنفــى 
ــون  ــم کن ــوده و ه ــم ب ــن مه ــه ای ــل ب ــازان نی قالب س
کــه افتخــار همراهــى بــا شــمارا داریــم بــر ایــن مهــم 
ــا  ــتاده ایم ت ــه ایس ــر از همیش ــر و باصالبت ت محکم ت
خانــه اى از صنعتگــران بــراى امنیت صنعتگران باشــیم.
بى توجــه بــه آنچــه در ســال 1398 بــر مــا و صنعــت 
کشــور گذشــت و بى توجــه بــه آنچــه در ســال 1399 
منتظــر مــا و صنعــت کشــور اســت، مى دانیــم و امیــد 
ــدى  ــر س ــود از ه ــم مى ش ــار ه ــم و در کن ــم باه داری
ــى  ــنى درراه های ــم اندازهاى روش ــرد و چش ــور ک عب

ــده ســاخت. ــش روى نســل هاى آین ایمــن پی
 دو ... شاخه از یکى درخت:

 یکى تیِر تابوت ُو
 یکى تخِت گهواره؟

 نگران نباش گردوى پیر!
 حاال هزار پاییز است

 که گاه مى آیند ُو
 هزار بهار است که گاه مى روند،

 هیچ پرنده اى
آشیاِن پرنده ى دیگرى را تصرف نخواهد کرد.

 )سید على صالحى(
به امید صنعتى پیشرو، کشورى آباد و آینده اى روشن
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ایران  قالبسازان  صنفى  جامعه  ساالنه  عمومى  مجمع 
 1398 ماه  تیر  مورخ30  یکشنبه،  روز  دوم(  )نوبت 
در  واقع  ایران  قالبسازان  جامعه  ساختمان  محل  در 
پیشکسوتان جامعه  اعضا و  با حضور  خیابان حقوقى 

قالبسازان و صنعتگران برگزار گردید.
سپس  مجید،  قرآن  از  چند  تالوتى  ابتدا  برنامه  طبق 

سرود جمهورى اسالمى ایران خوانده شد.

ــه پیشــنهاد اعضــا  ــت رئیســه مجمــع ب نخســت هیئ
حاضــر در مجمعانتخــاب شــدند و جلســه آغــاز بــه 
کار کــرد. بدیــن ترتیــب آقــاى مهنــدس عبدالمهدى 
ــر  ــن از دیگ ــس و دو ت ــوان رئی ــه عن ــر ب ــن ف بهی
اعضــا بــه عنــوان منشــى اول و دوم انتخــاب شــدند 

و دســتور جلســه را بــراى حضــار قرائــت کردنــد.

مجمع عمومی 
ساالنه جامعه 

صنفی قالبسازان 
ایران )نوبت دوم(
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ســپس مهنــدس زریــن زاد، مهنــدس محســن فقیهــى 
ــزارش  ــه ى گ ــراى ارائ ــره را ب ــت مدی ــس هیئ رئی

ــد. عملکــرد ســال گذشــته فراخوان
ــه  ــال 9۷ را ب ــرد س ــدا عملک ــى ابت ــدس فقیه مهن
طــور کامــل ارائــه فرمودنــد کــه اســالید هــاى آن 

ــد:  ــى آی ــر م ــل در زی ــور کام بط

 در ادامـه مهنـدس فقهى  گزارش مالى سـال گذشـته 
را طبـق اسـناد ومدارك به شـرح زیر بیـان کردند:

ــى پرســش و  ــدس فقیه ــاى مهن ــت ه ــس از صحب پ
ــکل  ــه ش ــس جلس ــر و رئی ــراد حاض ــن اف ــخ بی پاس
ــا پیشــنهاداتى  ــت ه ــن صحب ــن ای ــه دربی ــت ک گرف

ــا اســتقبال مواجــه شــد. ب
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 پیـش از رأى گیـرى بـراى انتخاب بازرسـان جامعه 
پیشـین کـه توسـط  بـازرس  ، گـزارش  قالبسـازان 
بـه علـت  بـود  قلـم در آمـده  بـه  باقـرى  مهنـدس 
عـدم حضـور ایشـان و بـازرس علـل بدل در جلسـه 
توسـط مهنـدس فقیهى قرائت شـد. طى ایـن گزارش 
بازرسـان صحـه بـر عملکرد سـال گذشـته ى جامعه 
قالبسـازان گذاشـته و صحـت و صدق گـزارش ارائه 
شـده از جانـب مهنـدس فقهـى را مـورد تاییـد قـرار 

دادند.
جامعـه  بـراى  بـازرس  انتخـاب  بـه  نوبـت  سـپس 
قالبسـازان رسـید. مهندس قاسـمى ، مهندس حسینى، 

مهندس شـادزاد  بـراى کاندیداتورى اعـالم آمادگى 
کردنـد و هرکـدام بـه مـدت چنـد دقیقـه بـه معرفـى 
خود و سـابقه یـس خود بـراى حضـار پرداختند. پس 
از رأى گیـرى مهنـدس حسـینى بـه عنـوان بـازرس 
اصلـى و مهنـدس شـادزاد بـه عنـوان بـازرس علـل 

بـدل  بـراى سـال جـارى انتخاب شـدند. 
در ادامـه تصمیـم گیـرى هایـى بـراى روزنامـه ى 
اعضـاى حقیقـى و حقوقـى  رسـمى، حـق عضویـت 
و همچنیـن اهـداف اصلـى و فرعـى جامعـه صنفـى 
قالبسـازان گرفته شـد و مجمع عمومى سـاالنه نوبت 

دوم بـه کار خـود پایـان داد.
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سـال هزار و سـیصد و نود هفت، مجلـه جامعه صنفى 
قالب سـازان ایـران با تمـام تغییـرات پیش بینى نشـده 
در حـوزه اقتصـاد و به تبـع آن سـخت شـدن شـرایط 
جامعـه ى  و  خـود  بـراى  پـرکار  سـالى  اقتصـادى، 
صنعتـى ایـران رقم زد. بـا توجه به افزایـش تحریم ها 
در سـال گذشـته، نا به  سـامانى بازار ارز در ماه هاى 
اخیـر و درگیـر بـودن صنایـع دیگـر موجـب شـد تـا 
واردات کاغـذ نیـز دچـار مشـکل شـود، ایـن امـر 
باعـث افزایـش هزینـه در حوزه چاپ شـد. عـالوه بر 
ایـن مشـکالت دیگرى هـم وجود داشـته کـه در این 
مقـال نمى گنجـد. در ادامـه مـرورى بـر چـاپ مجله 

در هـزار و سـیصد و نودوهفـت مى پردازیـم.
صنفـى  مجلـه ى  نودوهفـت  سـال  شـماره ى  اولیـن 
 )9۴ )شـماره ى  مـاه  خـرداد  در  ایـران  قالب سـازان 
انتشـار یافـت و درمجمـوع شـش شـماره از مجلـه 
بـه چـاپ رسـید. ایـن در حالـى بـود کـه به طورکلى 
صنعـت چـاپ، کاغـذ و... بـا مشـکالت پیچیـده اى 
دسـت وپنجه نـرم مى کـرد، همیـن امـر باعـث کاهش 
چـاپ مجـالت در تیـراژ و شـماره شـد، حتـى برخى 

از  جلـد  یـک  توانسـتند  سـال  طـول  در  به زحمـت 
بـر  عـالوه  برسـانند.  چـاپ  بـه  را  خـود  مجلـه ى 
بى دریـغ  زحمـات  مدیـون  را  موفقیـت  ایـن  اینکـه 
آن  از  فراتـر  هسـتیم،  مجلـه  تیـم  شـبانه روزى  و 
مدیـون شـما مخاطبیـن تیزبیـن در عرصـه صنعـت 
نیـز مى باشـیم. اسـتقبال شـما از ایـن مجله خسـتگى 
اعضـاى گردآورنـده ى مجلـه را پـوچ کـرد و باعـث 

حرکـت در صنعـت کشـور شـد.
جامعـه ى  مجلـه ى  فکـر  اتـاق  در  نودوهفـت  سـال 
و  شـد  گرفتـه  تصمیـم  چنـد  ایـران  قالب سـازان 
به موجـب آن تغییـرات مفیـدى در جهـت مثمـر ثمـر 
بـودن و افزایـش بـازده مجلـه صـورت گرفـت. این 
تصمیمـات بـا توجه به نظرات شـما صنعتگـران عزیز 
و هم چنیـن بررسـى سـال هاى گذشـته ى مجلـه بـود، 
از تغییـر تیـم مجلـه آغـاز و اضافـه و کـم نمـودن 
بخش هـاى مختلـف در صفحـات مجلـه ادامـه پیـدا 
کـرد تـا در الویـت اول رضایـت شـما و پـس ازآن 

افزایـش بـازده مجلـه را در برگیـرد.
در ادامـه بـه ذکر چند نمونـه از تغییـرات و کارهایى 

مروری بر مجله جامعه صنفیقالب سازان 
در سال هزار و سیصد و نودوهفت
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کـه در سـال گذشـته مجلـه ى جامعـه ى قالب سـازان 
ایـران بـه آن پرداخـت، نگاهـى کوتـاه مى اندازیم:

نمایشـگاه هاى  تمـام  در  خبـرى  پوشـش   
قالب سـازى، صنعتـى داخلـى، همچنین شـرکت کننده 
و حضـور در غرفـه ى جامعـه ى قالب سـازان ایران در 

تمام نمایشگاه هاى قالب سازى داخلى.
سـال  نمایشـگاه هاى  از  عکـس  تعـداد  ایـن  بـه   
به مـرور  نیـاز  اگـر  و  مى کنیـم  بسـنده  گذشـته 
پیشـنهاد  داریـد،  را  آن هـا  مطالعـه  و  گزارش هـا 
مى کنیـم بـه شـماره مربوطـه کـه گـزارش کامـل و 
مفصـل نمایشـگاه ها در آن هـا به چاپ رسـیده اسـت، 

رجوع فرمایید.
یکـى از تصمیم هـاى جـدى مجلـه ى قالب سـازان که 
در سـال گذشـته گرفته شـده و بـه مرحلـه اجرایـى 
عرصـه ى  در  فعـاالن  معرفـى  و  شناسـاندن  رسـید، 
صنعـت بـود. ایـن مهـم کـه بـارى بـر دوش مجلـه 
افـزود، هـم ازنظـر زمـان و هـم هزینـه مجلـه و تیـم 
اجرایـى را بـا چالش هایـى سـخت مواجـه کـرد کـه 

عزیـزان  شـما  همـکارى  و  الهـى  قـوه ى  حـول  بـه 
بـه اجـرا در آمـد و نتیجـه بسـیار مثبـت را در پـى 
خـود  تـالش  تمـام  قالب سـازان  مجلـه ى  داشـت. 
را بـه کار گرفـت تـا در حـد تـوان بـا شـرکت هاى 
قالب سـازى و صنایـع مربوط ازجملـه تولیدکنندگان 
همچنیـن  و  فـوالد  عرصـه ى  واردکننـدگان  و 
در  حضـور  بـا  را  گزارش هایـى  قطعـات  و  ابـزار 
مجموعه هایشـان تهیـه و در مجلـه بـه چاپ برسـاند 
تـا بتوانـد گامى در ایجـاد حلقه ى اتصـال بین صنعت 

گـران و صنایـع مربـوط باشـد.
در سـال گذشـته از اولیـن شـماره ى مجلـه )9۴( ایـن 
تـالش صـورت گرفـت و به علـت بازخـورد خوبى که 
در پـى داشـت تـا آخریـن شـماره یعنـى )99( با رشـد 
چشـمگیر و قابل توجـه اى همراه بـود. در زیر به چندین 

عکـس از نمونه هـاى یـاد شـده اشـاره مى کنیم:
این هـا بخشـى کوچکـى از شـرکت هایى هسـتند کـه 
موفـق بـه تهیـه ى گـزارش از آن ها در سـال گذشـته 
شـده ایم. در صـورت نیـاز بـه خوانـدن متـن کامـل 
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گزارش هـاى هرکـدام از شـرکت هاى فـوق مى توانید 
بـه شـماره اى کـه هرکـدام در آن چـاپ شـده اسـت 

فرمایید. مراجعـه 
در سـال گذشـته همچـون دیگر سـال ها بخـش علمى 
حضـور  کامـل  به طـور  مطالعاتـى  سـرفصل هاى  و 
چشـمگیرى داشـت و ایـن بخـش همچـون سـال هاى 

گذشـته باقـوت ادامـه پیـدا کرد.
آنچـه مطالعـه کردیـد مختصـرى از رونـد مجلـه ى 
قالب سـازان در سـال 139۷ بـوده کـه در سـال هاى 

پیـش از آن وجـود نداشـته اسـت.
و اما سال 1398 که رو به اتمام است...

 1398 سـال  بـراى  کـه  سـه نقطه اى  همیـن  شـاید 
گذاشـته ایم خـود گویـاى تمـام آن چیـزى باشـد که 
بـر مجلـه قالب سـازان، جامعـه قالب سـازان، صنعـت 
قالب سـازى، صنعت کشـو، مردم جامعه و... روى داده 
اسـت. گفتـن از مشـکالتى کـه همـه به خوبـى با آن 
مواجـه هسـتیم دردى از مـا درمـان نخواهـد کـرد و 

بارهـا و بارهـا و بارهـا از آن هـا در همه جـا صحبـت 
شـده اسـت. در حـال حاضـر دیگـر زمـان گفتـن از 
مشـکالت نیسـت چراکه درگذشـته هـزاران بـار در 
از آن هـا صحبـت  پیـش مى آمـد  هـر فرصتـى کـه 
مى دادیـم  راه کار  مى کردیـم،  زد  گـوش  مى کردیـم، 
تـا کار بـه اینجایى که در حال حاضر هسـتیم نرسـد. 
جایـى که از مشـکالت نمى شـود صحبت کـرد، یعنى 
الزم نیسـت از آن هـا گفت چراکه مشـکالت خود در 
برابرمـان قـد علـم کرده اند. اکنـون مشـکالت را در 
هرلحظـه مقابلمـان تمـام رخ مى بینیـم و دیگـر زمـان 
صحبـت کـردن از آن ها گذشـته اسـت. اکنـون زمان 
عمـل و مقابلـه، زمـان کنـش و واکنش نشـان دادن، 
زمـان برخـورد، زمـان مواجه شـدن بى پـرده و مقابله 
بـا تمام توان اسـت. شـاید آن قدر خسـته شـده ایم که 
دیگـر بـرد یـا باخت مهم نیسـت ولى بى شـک تالش 
بـراى پیـروزى مهـم اسـت. شـماره ى 100 مجلـه ى 
سـال 1398  در  ایـران  قالب سـازان  جامعـه صنفـى 

19شماره 100 -  اسفند 98



نیـز فقـط بـه دلیـل همیـن مهـم 
بـود کـه بیـرون آمـد. تمـام تیم 
هم چنیـن  و  قالب سـازان  مجلـه 
انجمن صنفـى قالب سـازان فقط 
و فقـط بـه پشـتوانه ى تقاضـا و 
صنعتگـران  شـما  حمایت هـاى 
عزیـز  قالب سـازان  بخصـوص 
را  خـود  تـوان  تمـام  توانسـت 
بـه کار گیـرد و ایـن شـماره از 
مجلـه را نشـر دهـد. غیرازایـن 
ایسـتادگى  بـا سـکوت،  جنـگ 
در مقابـل مشـکالت، دل گرمى 
از طـرف صنعتگـران، همراهـى 
توجهـى  هیـچ  و...  قالب سـازان 
بـراى بیـرون آمـدن این شـماره 
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از مجله وجود نداشـت و نخواهد 
داشـت. اگر از تمام مشکالت در 
تمـام قسـمت هاى هـرروز گـذر 
کنیـم و فقـط بـه چنـد مـورد از 
بـى  نظـر  نشـریه  موانـع چـاپ 
اندازیـم متوجه مى شـوید که چه 
نیـرو و انـرژى از شـما گرفته ایم 
کـه نتوانسـتیم بگذاریـم امسـال 
در سـکوت و سـکون تمام شـود 
تـوان  به انـدازه ى  خواسـتیم  و 
خود بـه شـما صنعت گـران امید 
روزهـاى بهتـر و نویـد آینـده اى 
درخشـان را در پشـت تالش هاى 

تک تـک افـراد جامعـه بدهیم.
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ــما برای  ش
مـا بنویسد

ــر  ــما صنعتگ ش
ــس از  ــتید پ هس
ــوط به  ــه مرب هرچ
ــت بنویسد شماس

ید؟ ید د نــه  چگو ا  ر  9 8 ل  ســا  
؟ د بو نه  چگو  9 8 ل  ســا ر  د ــت  صنع یط  ا ــر ش  

؟ د بو نه  چگو ــت  صنع د  قتصــا ا ع  ضــا و ا  
ست؟ ا شته  ا د شــما  ی  مجموعه  و  شــما  شــغل  بر  ثیری  تا چه  یط  ا شــر ین  ا  
؟ د بو بینی  پیــش  بل  قا شــما  ی  ا بر  98 ل  ســا یط  ا شــر ن  د بو بد  یا  خوب   

می بینید ــه  ن چگو ا  ر  9 9 ل  ــا س یط  ا ــر ش  
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معرفى نرم افزار DEFORM-3D )قسمت اول(

هوش هیجانى
تفکر جانبى

موارد بروز رسانى شده در پاورمیل ۲019
معرفى نرم افزار  DEFORM-3D )قسمت دوم(



DEFORM-3D 1- معرفى نرم افزار
در ســال 1991شــرکت SFTC توســط کارمنــدان 
شــرکت Battelle توانســت گامــى بــزرگ در 
ســازه  ها  تحلیــل  و  تجزیــه  و  طراحــى  زمینــه 
افــزار  نــرم  بــردارد.  مهندســى  شــکل  دهى  و 
افزار  هــاى  نــرم  از  یکــى   DEFORM-3D
المــان  روش  پایــه  ى  بــر  و   )CAE(تحلیلــى
اســت  شــکل  دهى  شــاخه  در    )FEM(محــدود
ماننــد  شبیه ســازیفرآیند  هایى  بــه  قــادر  کــه 
ــینکارى،  ــى، ماش ــزات، عملیات  حرارت ــکل  دهى فل ش
ــاى  ــایر فرایند  ه اکســتروژن، نصــب اتصــاالت و س
مرتبــط اســت. شبیه  ســازى کامپیوتــرى فراینــد 
ایــن امــکان را بــراى مهندســین و طراحــان فراهــم 

مى  کنــد کــه :
و  هزینه  بــر  کارگاهــى  آزمایــش  بــه  نیــاز   -1

طراحــى دوبــاره ابــزار و فراینــد را کاهــش مى  دهــد.
۲- بهبــود طراحــى قالــب و ابــزار بــه منظــور 

کاهــش هزینه  هــاى تولیــد و مــواد خــام.
3- کاهــش زمــان تــدارك بــراى معرفــى محصولــى 

جدیــد بــه بــازار.

کــه  المان  محــدود  افزارهــاى  نــرم  برخــالف 
بــراى  مى  دهنــد،  انجــام  مختلفــى  تحلیل  هــاى 
مــدل کــردن تغییــر شــکل مناســب اســت و درمیــان 
ــاى  ــل فرآینده ــازى و تحلی ــاى شبیه  س ــرم افزاره ن
 DEFORM-3D افــزار  نــرم  شــکل  دهى، 
ــل  ــه آن تحلی ــت ک ــژه  اى اس ــاى وی داراى قابلیت  ه
فرآیندهــاى شــکل  دهى حجمــى بســیار مناســب 
ایــن  پســند  کاربــر  گرافیکــى  محیــط  اســت. 
ــات و  ــازى اطالع ــاده س ــهولت آم ــزار و س نرم  اف

معرفی نرم افزار 
 DEFORM-3D

و شبیه سازی فرآیند 
فورج بسته یک 

میل لنگ فوالدی با 
استفاده از آن

مولفین:
ــته  ــل رش ــى: فارغ  التحصی ــد میرزای حام

ــاخت  وتولید ــى س مهندس

محمــد شــهابى  زاده: مــدرس جامعــه 
دانشــجوى  دانشــگاه-  و  قالبســازان 

ســاخت  وتولید رشــته  دکتــرى 

)قسمت اول(
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آنالیــز آن بــه مهندســان کمــک مى  کنــد کــه بیشــتر 
ــوان  ــوند. مى  ت ــز ش ــکل  دهى متمرک ــئله ش روى مس
ــا  ــزار را ب ــرم اف ــن ن ــرد ای از نظــر عملکــرد و کارب
 Abaqus ــه ــان محــدود ازجمل ــاى الم ــرم افزار  ه ن
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــرد، ب ــه ک و Ansys مقایس
ــه  ــت. ب ــاده  تر اس ــیار س ــتفاده  ى آن بس ــوه  ى اس نح
ایــن معنــى کــه تمــام اطالعــات مــورد نظــر بــراى 
ــفرض در  ــورت پیش ــه ص ــئله ب ــک مس ــل ی تحلی
ــت  ــوان گف ــف شده  اســت و میت ــزار تعری ــن نرم  اف ای
نیــازى بــه وارد کــردن اطالعــات از منابــع دیگــرى 

ــدارد. وجودن
را  نرم  افــزار  ایــن  ضعــف  نقــاط  از  یکــى      
ــن  ــت. ای ــات آن دانس ــف قطع ــوان در تعری ــى ت م
نرم  افــزار چندیــن قطعــه را بصورتپیشــفرض در 
ــد در صــورت  ــر مى  توان خــود جــاى داده کــه کارب

ــکل  ــا ش ــات ب ــا قطع ــرد، ام ــره بب ــا به ــاز ازآنه نی
خــاص و پیچیــده، الزم اســت کــه کاربــر ایــن 
ــر  ــى دیگ ــزار گرافیک ــک نرم  اف ــه کم ــات را ب قطع

طراحــى و وارد ایــن نرم  افــزار کنــد.
ایــن نــرم افــزار بــه صــورت کلــى از ســه قســمت 

مجــزا تشــکیل شــده اســت کــه عبارتنــد از:
Pre-Processor 1. محیط

۲.محیط اجراى شبیه سازى
Post-Processor 3. محیط

ــاد  ــه ایج ــر ب ــط Pre-Processor، کارب در محی
قطعــه همــراه بــا شــرایط موجــود اولیــه در آن 
مى  پــردازد. در مرحلــه دوم کــه مرحلــه اجــراى 
ــئله  ــل مس ــه تحلی ــزار ب ــت، نرم  اف ــازى اس شبیه-س
ــردازد  ــل مى  پ ــه قب ــاى مرحل ــه داده ه ــه ب ــا توج ب
ــط  ــل، در محی ــل تحلی ــس از تکمی ــت پ و در نهای
بــه  را  نتایــج  مى  تــوان   ،Post-Processor
صــورت کامــل مشــاهده کــرد و درمــورد آن هــا بــه 

ــت. ــى پرداخ ــث وبررس بح
قســمت ســه  داراى   DEFORM 
DEFORM -2D/3D، DEFORM – F2/

F3 و DEFORM – HT مــى باشــد.

۲-1- قابلیت  ها
1-۲-1- تغییر  شکل

بــه  حــرارت  انتقــال  و  مدل سازیتغییرشــکل   -
ــاى  ــازى فرآینده ــراى شبیه س ــان ب ــورت همزم  ص

ســرد، گــرم و داغ
ــل:  ــواد از قبی ــواص م ــیع خ ــگاه داده اى وس - پای
ــوپر  ــوالد و س ــوم، ف ــوم، تیتانی ــاى آلومینی آلیاژه

ــا آلیاژه
ــه  ــوط ب ــاى مرب ــردن داده ه ــه ک ــت اضاف - قابلی
خــواص مــاده کــه در پایــگاه داده اى وجــود نــدارد.
- اطالعــات دربــاره جریــان مــاده و پرشــدن قالــب، 
نیــروى الزم جهــت انجــام فرآینــد، تنــش واردشــده 

ــب، شــکل گیرى عیــوب و... ــر قال ب
ــش،  ــش، تن ــا، کرن ــورى از دم ــاى کانت - نموداره

ــوب و ... عی
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- کــد نویســى )تعریــف برنامه  هــاى فرعــى(  بــراى 
ــازى  ــرس، مدل س ــازى پ ــاده، مدل س ــازى م مدل س

شکســت و ...
ــائل  ــراى مس ــتیک ب ــاده االستیک-پالس ــدل م - م
ــت  ــماند و برگش ــش پس ــبه تن ــه محاس ــوط ب مرب

ــرى فن
رشــد  و  شکســت  شــکل گیرى  مدل ســازى   -
تــرك کــه بــر اســاس فاکتورهــاى مشــهور و قابــل 

مدل ســازى
ــد  ــکل  دهى مانن ــه فرایندش ــوط ب ــزات مرب - تجهی
پــرس هــاى هیدرولیــک، پیچــى، مکانیکــى و 

ــت. ــا را داراس ــش ه چک
- امــکان بررســى شــبکه ســیالن وردیابــى نقطــه اى 
ــاده را  ــان م ــات جری ــه اطالع ــافتن ب ــت س ــرا دس ب

دارد.
  -

۲-۲-1-عملیات حرارتى
شبیه  ســازى  قابلیــت   DEFORM نرم  افــزار 
عملیــات هایــى از قبیــل نرمالــه کــردن، آنیــل 
ــى و  ــن ده ــت، کرب ــودن، بازپخ ــچ نم ــردن، کوئن ک

دارد. را  تنش  زدایــى 

۲- عملیات فورجمیل  لنگ
1-۲- مقدمه

ــه میل  لنــگ و  ــوط ب پــس از انجــام محاســبات مرب
محاســبه نیــروى الزم بــراى تغییــر شــکل و مراحــل 
ــوك- ــازى بل ــاده س ــزار و آم ــنجى نرم  اف اعتبارس
ــه شبیه  ســازیفورج  ــه مرحل ــب ســرانجام، ب ــاى قال ه
ــرم  ــا ن ــل کار ب ــام مراح ــه تم ــید. در ادام مى  رس
افــزار بــراى شبیه  ســازى عملیــات فــورج در محیــط 
ــر  ــه ذک ــود، الزم ب ــه مى  ش DEFORM-3D گفت
ــزار  ــخه 11 نرم  اف ــا نس ــد ب ــن فرآین ــه ای ــت ک اس

ــت. ــده اس ــام ش DEFORM انج
شرایط فرآیند به شرح ذیل مى  باشد:

- پــرس مکانیکــى بــا ســرعت mm/s  ۶00 و 
ــن  ــروى ۶000 ت نی

h=510mm،D= 80 mmاندازه بیلت -
CK60 جنس ماده -

C 1200 پیش گرم -
C 1۵0 دماى قالب -

- زمان انتقال بیلت از کوره به قالب ۵ ثانیه
ــامل  ــازى ش ــن شبیه  س ــه ای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
دو بخــش انتقــال بیلــت از کــوره بــه زیــر قالــب و 

شکل۲-1- میل  لنگ بعد از عملیات فورجشکل ۲-۲-  میل  لنگ قبل از عملیات فورج
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ــد. ــرس مى  باش ــر پ ــگ زی ــوه فورجمیل  لن نح
Pre-Pro- 1-1-۲- تعریــف مســئله در محیــط

cessor
در سیســتم عامــل وینــدوز بــا کلیــک کردنبرگزینــه
DEFORMIntegrated2D3D  کــه در منــوى 
ــزار کــه  ــرم اف ــى ن ــرار دارد، صفحــه اصل شــروع ق
در شــکل ۲-3 نحــوه ورود بــه نرم  افــزار و در 
شــکل ۲-۴ صفحــه اصلــى آن نشــان داده مى  شــود.

1-۲- ۲-ایجاد یک مسئله جدید
یــک  بایــد  اصلــى  صفحــه  در  ورود  از  پــس 
ــا  ــن منظــور ب ــه همی ــد، ب ــد ایجــاد کنی مســئله جدی

کلیــک بــر روى آیکــون  کــه در ســمت چــپ بــاال 
قــراردارد، پنجــره مربــوط بــه ایجــاد مســئله جدیــد 
ــدادن  ــر ن ــا تغیی ــپس ب ــکل۲-۵(. س ــاز مى  شود)ش ب
ایــن منــو دکمــه Next را فشــار دهیــد، پــس از بــاز 
شــدن پنجــره بعــدى کــه مربــوط بــه تعییــن محــل 
ایجــاد مســئله مى  باشــد و در شــکل ۶-۲- مشــاهده 
مى  کنیــد دکمــه Next را فشــار دهیــد )تغییــرى در 
ــد(. در پنجــره بعــدى در قســمت  ــل ندهی مســیر فای
تایــپ  را   Crankshaft اســم مســئله عبــارت 

DEFORM شکل ۲-3- نحوه به نرم افزار

شکل۲-۵- پنجره ایجاد مسئله جدید

شکل ۲-۶- تعیین محل ایجاد مسئله

 DEFORM شکل ۲-۴- صفحه اصلى نرم افزار

27شماره 100 -  اسفند 98



نمــوده و دکمــه Finish را فشــار دهید)شــکل 
.)۷-۴

ــط  ــه محی ــوط ب ــد کــه پنجــره مرب مشــاهده مى  کنی
ــه  ــط ب ــن محی ــود. ای ــاز مى  ش Pre-Processor ب
ــکل  ــه در ش ــت ک ــده اس ــیم ش ــمت تقس ــد قس چن
محیــط  ایــن  در  شده  اســت.  داده  نشــان   -8-۲
ــا  ــراه ب ــه هم ــه در ادام ــود دارد ک ــى وج آیکون  های

ــد. ــح داده خواهدش ــئله توضی ــل مس ح
۲-۲- شبیه  سازى انتقال بیلت از کوره تا قالب

ــى  ــال حرارت ــازى انتق ــه شبیه  س ــش ب ــن بخ در ای
انتقــال بیلــت از کــوره بــه قالــب پرداختــه مى  شــود 
ــن  ــد، ای ــول مى  کش ــه ط ــج ثانی ــل پن ــن عم ــه ای ک
شبیه  ســازى از آنجــا حائــز اهمیــت اســت کــه 
ــوره  ــت از ک ــه بیل ــه ک ــج ثانی ــن پن ــرض ای در ع
ــش  ــاى آن کاه ــود دم ــال داده  مى  ش ــب انتق ــه قال ب
ــن  ــى ای ــه خوب ــازى ب ــن شبیه  س ــد و در ای مى  یاب

ــود. ــازى مى  ش ــا مدلس ــش دم کاه
1-۲-۲- تعیین منوى اصلى شبیه  سازى

ــه  ــوط ب ــره مرب ــون  پنج ــر روى آیک ــک ب ــا کلی ب
کنتــرل شبیه  ســازى بــاز خواهــد شــد. عنــوان 
و   CrankshaftForging بــه  را  شبیه  ســازى 
 TransferfromFurnace ــه ــات را ب ــام عملی ن
تغییــر مى  دهیــم. سیســتم را بــر روى SI، نــوع 

Pre-Processor شکل ۲-8- اجزاى مختلف محیط

Pre-Processor شکل ۲-8- اجزاى مختلف محیط

شکل ۲-۷- تعیین اسم مسئله

را LagrangeIncremental و همچنیــن نــوع 
شبیه  ســازى را بــر روى HeatTransfer قــرار 
ــه  ــات ۵ ثانی ــن عملی ــون ای ــکل ۲-9(. چ دهید)ش
 SimulationStep طــول مى  کشــد، در قســمت
ــار  ــک ب ــه ی ــر10 مرحل ــل را ۵0 و ه ــداد مراح تع
قســمت  ودر  شود)شــکل10-۲(  ذخیــره  داده  هــا 
ــى را 0.1  ــدازه زمان ــدار ان StepIncrement مق

کنید)شــکل 11-۲(. انتخــاب   )sec/ step)0.1

۲-1مرحلههرزمانیاندازه=عملیاتزمــان/ رابطــه 
مراحلتعــداد=۵0/۵=0.1
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شکل ۲-1۲- تعیین اسم،دما و جنس قطعه کارشکل ۲-9- تعیین منوى اصلى کنترل شبیه  سازى

شکل ۲-13- وارد کردن قطعه کار شکل ۲-10- تعیین گام  هاى شبیه  سازى

شکل ۲-11- تعیین زمان انجام گام شبیه  سازى

ــا و  ــن دم ــه کار و تعیی ــودن قطع ۲-۲-۲- وارد نم
جنــس مــاده

ابتــدا در قســمت  بــا انتخــاب دماى 
ــک  ــا کلی ــد و ب ــن کنی ــه کار را 1200 تعیی قطع
-900(_DIN-CK60 ــاب ــا انتخ ــر روى   و ب ب
1۲00(و کلیــک بــر روى  جنــس قطعه  کار تعیین 
مى  شــود )شــکل۲-1۲(. ســپس در قســمت   بــا 
ــه کار را  ــل قطع ــه    فای ــتفاده از گزین اس

وارد کنیــد )شــکل 13-۲(.

3-۲-۲- المان  بندى قطعه کار
المان  بنــدى قطعــه کار تاثیــر بســزایى در دقــت 
المان  هــاى  دارد.  شبیه  ســازى  انجــام  ســرعت  و 
ــا  ــرد، ام ــاال مى  ب ــازى را ب ــرعت شبیه  س ــت س درش
ــد و المان  هــاى  ــن مى  آی ــت وضــوح ســطوح پایی دق
ــطوح و  ــوح س ــن وض ــاال رفت ــث ب ــر باع ــز ت ری
ــد.  ــش مى  ده ــازى را کاه ــرعت شبیه  س ــن س همچنی
ــدى  ــراى المان  بن ــوع روش ب در DEFORM دو ن

ــود دارد: وج

الف( تعداد المان  ها تعیین مى شود )نسبى(
تعییــن  المان  هــا  تعــداد  المان  بنــدى  ایــن  در 
ــداد  ــراى تع ــده ب ــن ش ــدار تعیی ــن مق ــود و ای مى  ش
ــد و  ــت مى  مان ــازى ثاب ــول شبیه  س ــا در ط المان  ه
بنابــر پیچیدگــى هندســه قطعــه، مقــدار المــان تغییــر 

نمى  یابــد.
ــن  ــان تعیی ــن الم ــن و بزرگتری ــدازه کوچکتری ب( ان

میگــردد )مطلــق(
ــدازه المــان را تعییــن  ــر ان در ایــن المان  بنــدى کارب
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ــه،  ــه قطع ــه هندس ــه ب ــا توج ــتم ب ــد و سیس مى  کن
ــه  ــر هندس ــازد. اگ ــخص مى  س ــان را مش ــداد الم تع
قطعــه پیچیــده شــود تعــداد المان  هــا افزایــش 

ــت. خواهدیاف
ــه  ــه نتیج ــق ک ــش از المان  بندیمطل ــن بخ      در ای
بهتــرى دارد اســتفاده مى  شــود. معمــوال انــدازه 
ــى  ــى هندس ــن ویژگ ــق کوچکتری ــا از طری المان  ه
قالــب تعییــن مى  شــود. در ایــن مســئله چــون 
ــرد و  ــام مى  گی ــه انج ــى دو مرحل ــورج ط ــد ف فرآین
در مرحلــه دوم فرآینــد، قالبــى کــه مــورد اســتفاده 
ــرى دارد  ــى کوچکت ــى هندس ــرد ویژگ ــرار مى  گی ق
پــس در نتیجــه از ایــن قالــب بــراى تعییــن انــدازه 
ــن  ــود. کوچکتری ــتفاده مى  ش ــان اس ــن الم کوچکتری
بــه  مربــوط  قالــب  هندســى  ویژگــى  انــدازه 
ــت.  ــر اس ــه 3میلیمت ــد ک ــه مى  باش ــت پلیس ضخام
معمــوال نصــف کوچکتریــن ویژگــى هندســى قالــب 
را بــه عنــوان انــدازه طــول کوچکتریــن المــان 
ــى 1.۵  ــدار یعن ــن مق ــف ای ــن نص ــد. بنابرای مى  باش
ــدازه  ــن ان ــراى کوچکتری ــر مقــدار مناســبى ب میلیمت

ــت. ــان اس الم
در قســمت   در ســربرگ  نــوع 
ــان  ــن الم ــدازه کوچکتری ــق، ان ــدى را مطل المان  بن
ــده  ــن کنن ــدازه )تعیی ــبت ان ــر و نس را 1.۵ میلیمت
نســبت بیــن بزرگتریــن و کوچکتریــن المــان اســت( 
را 3 تعییــن کنید.)شــکل ۲-1۴(. ســپس در قســمت
ــاى  ــه انحن ــوط ب ــب مرب    ضری
ــش و  ــه کرن ــوط ب ــب مرب ــطوح را 0.9 و ضری س
)شــکل  نماییــد  انتخــاب   0.1 را  کرنــش  نــرخ 
۲-1۵(. تعییــن فاکتورهــاى وزنــى باعــث بــاال 
رفتــن چگالــى المــان در قســمت  هایى از قطعــه کار 
ــراى آن  ــترى ب ــى بیش ــب وزن ــه ضری ــود ک مى  ش

تعییــن مى  شــود.
فاکتورهــاى  المان  هــا و  انــدازه  تعییــن  از  بعــد 
وزنــى ابتــدا کلیــد SurfaceMesh و ســپس 
SolidMesh را کلیــک کنیــد. در حــدود 1۴۲00 
المــان تولیــد شــده اســت. در هــر المان  بنــدى 
مجــدد کــه نرم  افــزار بــه صــورت خــودکار در 

طــول شبیه  ســازى احتمــال دارد انجــام دهــد، تعــداد 
ــى  ــى هندس ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــه ب ــا ک المان  ه
ــول  ــال دارد در ط ــود احتم ــن مى  ش ــه کار تعیی قطع

شکل ۲-1۴- تعیین اندازه المان

شکل ۲-1۵- تعیین فاکتورهاى وزنى

ــود. ــاد ش ــات زی عملی
۴-۲-۲- تعیین شرایط مرزى

ــب الزم  ــه قال ــوره ب ــت از ک ــال دادن بیل ــراى انتق ب
اســت کــه شــرایط مــرزى حرارتــى بــراى آن تعریــف 
 شــود. بــر روى آیکــون  کلیــک کنیــد و گزینــه 
را   HeatExchangeWithEnvironment
انتخــاب کــرده و ســپس تمامــى ســطوحى را کــه در 
ــد را  ــرار دارن ــط ق ــا محی ــرارت ب ــال ح ــرض انتق مع
بــا اســتفاده از مــوس انتخــاب کنیــد ، بعــد از انتخــاب 
ســطوح، بــر روى Define کلیــک کــرده و بــر روى 
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شکل ۲-1۶- انتخاب سطوح مجاور محیط

شکل ۲-1۷- تعیین دماى محیط

شکل ۲-18- سطوحى که با محیط در تماس هستند 

شکل ۲-19- انتخاب دما براى نمایش توزیع آن در قطعه کار

ــکل۲- ــد )ش ــک کنی ــون Environment کلی آیک
Environ- 1۶(. در پنجــره بــاز شــده در قســمت
mentTemperature مقــدار 20  را وارد کــرده 
و بــر گزینــه ok را کلیــک کنیــد )شــکل ۲-1۷(. بعــد 
از انتخــاب ســطوح، مشــاهده مــى کنیــد کــه ســطوح 
انتخابــى بــه رنــگ ســبز درآمــده اند)شــکل 18-۲(.

۵-۲-۲- ذخیــره نمــودن مســئله، تولیــد فایــل 
اجــراى آن داده اى و  پایــگاه 

ــئله  ــرده و مس ــک ک ــر روى FileSaveas کلی      ب
را ذخیــره کنیــد. ســپس بــر روى   کلیــک کــرده 

Gen- را انتخــاب نمــوده و دکمــه Check  و گزینــه
erate را کلیــک نماییــد و دکمــه Close را انتخــاب 
کنیــد. پــس از تولیــد فایــل پایــگاه داده اى بــا فشــردن 
دکمــه  از محیــط Pre-Processor خارج شــوید 
ــر  ــد و ب ــزار برمیگردی ــى نرم  اف ــره اصل ــه پنج و ب
ــازى  ــا شبیه  س ــد ، ت ــک کنی ــون  کلی روى آیک

آغــاز شــود.
۶-۲-۲- مشاهده نتایج

اصلــى  صفحــه  در  شبیه  ســازى  اتمــام  از  پــس 
کلیــک   Post-Processor روى  بــر  نرم  افــزار 
 Post-Processor  کنیــد. پــس از ورود بــه محیــط
آیکــون  را انتخــاب کــرده و در پنجــره بــاز شــده 
گزینــه Temperature را انتخــاب کــرده و گزینــه 
ــد )شــکل۲- ــد و ok را بزنی Global را فعــال کنی
ــى در  ــتونى رنگ ــه س ــر روى میل ــن ب 19(، همچنی
پنجــره نمایــش راســت کلیــک کــرده و نــوع میلــه 
رنگــى را Temperature انتخــاب کنیــد. ایــن 
عمــل باعــث دقــت بیشــتر در رنگ  هــا بــراى 

ــکل ۲0-۲(. ــود )ش ــا مى  ش پارامتــر دم
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شکل ۲-۲0- تعیین نوع میله ستونى رنگ براى پارامتر دما

شکل ۲-۲1- تغییرات دما در قطعه کار در حین انتقال از 
شکل ۲-۲۲- تعیین مرحله مورد نظرکوره تا قالب

3-۲- شبیه  سازى ضربه پرس
ــا  ــوره ت ــه کار از ک ــال قطع ــل، انتق ــش قب در بخ
قالــب شبیه  ســازى شــد. در ایــن بخــش ضربــه 

مى  شــود. شبیه  ســازى  پــرس 
1-3-۲- باز کردن شبیه  سازى قبلى

ابتــدا پنجــره Post-Processor را بســته و در 
 DB ــوند ــا پس ــل ب ــر روى فای ــى ب ــه اصل صفح
کلیــک کنیــد و گزینــه   
را انتخــاب کنیــد. هنگامــى کــه یــک فایــل پایــگاه 
بــاز   Pre-Processor محیــط  در  را  داده  اى 
ــه از  ــود ک ــى ش ــاز م ــره اى ب ــدا پنج ــد ابت مى  کنی
ــاب  ــر را انتخ ــورد نظ ــه م ــد مرحل ــر مى  خواه کارب
ــى ۵0 را  ــن مرحله،یعن ــره آخری ــن پنج ــد،در ای کن
ــه  ــن کار مرحل ــا ای ــد. ب ــرده و Ok کنی ــاب ک انتخ
Pre-Proces-  پنجاهــم شبیه  ســازى قبلــى، وارد

مى  شــود)۲۲-۲(.  sor
ــاهده  ــت مش ــراى بیل ــمت   ب ــه در قس ــور ک همانط
 1۲00 محــدوده  صــورت  بــه  دمــا  مى  کنیــد 
1110~ نوشــته شــده اســت کــه بیانگــر ایــن مطلب 
اســت کــه دمــاى قطعــه کار دمــاى ثابتــى نیســت، 
ــود دارد. ــى وج ــع دمای ــه کار توزی ــه در قطع بلک
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مریم ساروقی | روانشناس

هوش هیجانی
در طول دوران تحصیل و رشد به همه ما  به تدریج خواندن و نوشتن و کسب دانش در مورد مطالبى همچون 
براى ورود  را  متفاوتى  داده شده و همین طور همگى مهارت هاى  تاریخ، جغرافیا، ریاضى و علوم آموزش 
به زندگى و  اجتماع کسب میکنیم. اما مهارت اساسى که شاید جاى آن در بسیارى از آموزشهاى خانواده، 

مدرسه، دانشگاه و ... خالى مى باشد نحوه شناسایى احساسات خود و دیگران مى باشد. 
از موضوعات مطرح روانشناسى در سالهاى اخیر این است که هوش بهر یا نتایج آزمون استعداد تحصیلى،  
علیرغم ارزش و جایگاه شان در میان مردم، به طور یقین قادر نیستند میزان موفقیت افراد در زندگى را پیش بینى 
کند. براى مثال هریک از ما در طول زندگى بارها با افرادى برخورد کرده ایم که على رغم داشتن مدارج باالى 
علمى و دانشگاهى یا موقعیت هاى نسبتا باال در محیط کار، در روابط شخصى وخانوادگى خود و به طور کلى 
در روابط میان فردى با مشکالت زیادى روبرو مى باشند. بنابراین اگرچه افراد با هوش بهر باال " IQ" ممکن 
است انسانهایى با دستارودهاى زیادى در محیط هاى علمى و یا حتى شغلى خود قلمداد شوند الزاما این هوش 
بهر باال ضامن بهروزى و شادمانى  آنها  در زندگى اجتماعى شان نمى شود، بنابراین داشتن زندگى همراه با 
بهروزى به عوامل دیگرى عالوه بر هوشبهر مرتبط مى باشد که یکى از آنها داشتن هوش اجتماعى مى باشد. 
هوش هیجانى و جنبه هاى جذاب و  گسترده آن  مدتهاست که عالوه بر متخصصان علوم رفتارى  توجه عموم 

را به خود جلب کرده است.
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تاریخچه هوش هیجانى  
مدتها تصور مى شد که قابلیتهاى انتزاعى فقط منحصر 
به توانائیهاى منطقى، استداللى و ریاضى مى شود؛ براى 
ضریب   (  IQ که  بود  این  بر  تصور  متمادى  سا ل هاى 
عمدتا  و   است  افراد  موفقیت  میزان  نماینده   ) هوشى 
 )IQ( افراد را بهره هوشى یا هوشبهر مهمترین استعداد 
مى نامیدند و با همین  معیار دسته بندى انسانها در محیط 
کار ، مدرسه و محیط هاى اجتماعى صورت میگرفت.  

هاى ذهن"  "قالب  نام  با  کتاب خود  در  گاردنر  هاوارد 
که در سال 1983 منتشر کرد با معرفى مفهوم جدیدى؛ 
هوش را به هفت بعد تقسیم کرد و به این ترتیب  باعث 
رد قالب فکرى هوشبهرى به عنوان عامل اصلى ارزیابى 
هوش شده و نقش عمده اى در شکل گیرى نظریه هوش 
هیجانى داشت.  به گفته این کتاب هوش واحد و یکپارچه 
کند  را تضمین  در زندگى  موفقیت  ندارد که  اى وجود 
اصلى  نوع  هفت  که  هوش-  از  اى  گسترده  طیف  بلکه 
دارد وجود داشته که اجزاى آن عبارتند از : هوش زبانى 
-  هوش منطقى -ریاضى - هوش فضایى - هوش بدنى 
حرکتى - هوش موسیقیایى - هوش بین فردى - هوش 
درون فردى  )1(. وى سپس دو عامل جدید نیز به این 

هوش  و  گرا    طبیعت  هوش   : نمود  اضافه  بندى  طبقه 
هستى شناختى    )۲(. 

در این میان دانشمندانى همچون جان مایر و پیتر سالوى 
انجام  اى  گسترده  پژوهش هاى  هیجانى  مفهوم  روى  بر 
دادند و سرانجام دانیل گلمن در پرفروشترین کتاب سال 
صورت  به  را  مفهوم  این  هیجانى  هوش  نام  به   199۵

گسترده بیان کرده و به اطالع عموم رساند. )3(

هوش و هیجان   
هوش و هیجان از نظر بسیارى از فالسفه و دیدگاههاى 
و  بوده  هم  با  ارتباط  بى  مفهوم  دو  روانشناسى  سنتى 
دیدگاه  این  از  اند.  مى گرفته  قرار  هم  مقابل  در  حتى 
هوش عمدتا به عنوان یک مفهوم تک بعدى و به معناى 
توانایى تفکر انتزاعى و توانایى شناخت تعریف شده است 
و هیجانها هم یکسرى  پاسخ هاى سازمان نیافته و آشفته 
ما  شناختى  عملکرد  در  که  شدند  مى  بیان  محرکها   به 
اختالل ایجاد مى کنند. اما تحوالت عظمیى که در حوزه 
هاى هوش و هیجان رخ داده است دیدگاههاى سنتى را 
زیر سوال برده و بر وجود ارتباطى نزدیک بین هوش و 

هیجان تاکید نموده است )۴(.

شماره 100 -  اسفند 98 34

مقاالت علمی



هوش هیجانى  
و  )خود  هیجانات  از  بودن  آگاه  شامل  هیجانى  هوش 
دیگران( و داشتن توانایى بکارگیرى هیجانات در آگاهى 

بخشیدن به اقدامات منطقى مى باشد )۵(.
هوش  چرنیس  کرى  و  گلمن  دانیل  تعریف  براساس 
هیجانى  "توانایى پایش و تنظیم احساسات و هیجان هاى 

خود و دیگران" است )۶(

مهارتهاى هوش هیجانى:  
بدو  از  دهند.  مى  رخ  روز  سراسر  در  هیجانى  لحظات 
بیدار شدن ، در خانه، در مسیر خانه تا محل کار، در محل 
کار، هنگام تربیت فرزند ، مراودات روزمره با همکاران 
زمان  در  حتى  و  دوستان  و  خانواده  اعضاى  حتى  یا  و 
استراحت.  براى مثال یه روز که فرد  قرار مهمى دارد 
ممکن است روز را در ترس و اضطراب آن قرار سپرى 
کند. وقتى شرایط بر وفق مراد نیست و افراد با موقعیت 
خاص  انواع  متوجه  شوند  مى  روبرو  غیرمعمول  هاى 
برانگیختگى هاى هیجانى شده و احساسات متفاوتى را 
تجربه میکنند. وقتى افراد هیجانات ناخوشایند را تجربه 
مى کنند به این معنى است که مشکلى  وجود دارد که 
عمل  مناسب  طور  به  بتوانند  تا  کنند  توجه  آن  به  باید 

کرده و مسئله را حل کنند. 
مى  همه   - است  آسان  شدن  میگوید:"عصبانى  ارسطو 
توانند عصبانى شوند، اما عصبانى شدن در برابر شخِص 
دلیل  به  مناسب،  زمان  در  مناسب،  میزان  به  مناسب، 

مناسب و به روش مناسب - آسان نیست!"

برخى از مهارتهایى هوش هیجانى  باعث آن مى شود؛ به 
شرح ذیل مى باشد:

1. درك معناى هیجانات
۲. ابراز هیجان

3. تنظیم هیجانات
دیگران  و  خود  هیجانات  به  بخشى  اعتبار  و  درك   .۴

)همدلى(
1- درك معناى هیجانات

افراد نه تنها به واسطه هیجانات شان تحت تاثیر قرار مى 

پیدا مى کنند  از شرایط و موقعیت شان اطالع  گیرند و 
بلکه الزم است این هیجانات را درك کنند و در مورد 

نحوه استفاده مناسب از آنها در موقعیت، اقدام کنند.
و  دارد  وجود  لحظه  هر  در  بشر  زندگى  در  هیجانات 
تجارب زندگى از این هیجانات جدایى ناپذیر است. در 
شوق(  و  )شور   passion عنوان  به  هیجانات  گذشته 
منفعل  کننده  دریافت  تنها  افراد  زیرا  شدند  مى  شناخته 
به    emotion اصطالح  اخیر  قرن  چند  .در  بودند  آن 
معنى حرکت به سمت بیرون و تاکید بر تمایل به اقدام 
با  مقابله  بنابراین بجاى  استفاده مى شود.  براى احساس 
هیجانات  به  است  الزم  آن،  از  اجتناب  یا  انکار  هیجان 

خود توجه کنید. 
انرژى  باشد  شده  کنترل  حد  از  بیش  که  غمى  یا  خشم 
کردن  فاش  و  نیازها  ابراز  مى کند.  تخلیه  را  انسان 
دارد.  بهترى  نتایج  اغلب  مناسب(  شکل  )به  دلخورى ها 
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براى رسیدن به این هدف افراد مى بایستى آموزش ببینند 
این معنى  به  تلفیق کنند  با هیجاناتشان  که منطقشان را 
که نه بیش از حد درگیر و تحت تاثیر هیجاناتشان باشند 
و نه اینکه کامال از هیجانات خود جدا شوند و آنها را 

خفه کنند.
۲- ابراز هیجان

بافت محیط،  یک مهارت بسیار  با  ابراز هیجان مناسب 
پیچیده است که شامل تلفیق عالئم بیولوژیکى و فرهنگى 
است. حتى گریستن در مراسم ختم یک شکل اکتسابى 
ابراز هیجان است. براى مثال در قبیله ماکوند در تانزانیا 
بلند  یا صداى  انفجارى  به شکل گریه  بروز هیجان  این 
جوامع  دیگر  در  رفتار  این  که  مى باشد  ختم  مراسم  در 
به ندرت قابل درك است. بنابراین ابراز هیجان فرایندى 
است که جامعه و به شکل کلى محیط زندگى فرد در آن 
نفش میانجى دارد و آگاهى نسبت به هیجانات مترادف 
چگونه  و  وقت  چه  اینکه  یادگیرى  نیست.  آن  ابراز  با 
هیجان را ابراز کنیم و اینکه چه زمانى ابراز هیجان کمک 

نمیکند، بخشى از توسعه هوش هیجانى است.
3- تنظیم هیجانات

براى عمل کردن براساس هوش هیجانى الزم است افراد 
یاد بگیرند که هم تجربه هیجانى و هم ابراز هیجاناتشان را 
تنظیم کنند. این به معنى توانایى به تاخیر انداختن پاسخ 
ها ، دانستن این که این پاسخ ها چه هستند و تامل روى 
این پاسخ ها مى باشد. برخى از شیوه هاى تنظیم هیجان 
را مى توان در اطراف به وفور مشاهده کرد؛ به عنوان 

مثال  نوزادان از بدو تولد یاد میگیرند شستشان را بمکند 
تا آرام شوند ؛  برخى کودکان در تاریکى سوت میزنند 
تا  ترسشان را کاهش دهند. برخى افراد بزرگسال براى 
رهایى از اضطراب و تشویش از تکنیک هاى ریلکسیشن 
ایم  یا خوانده  بارها شنیده  استفاده مى کنند.  مدیتیشن  و 
ده  تا  از یک  از راههاى کنترل خشم شمارش  که یکى 
مى باشد. همگى این رفتارها هدفشان بروز رفتار مناسب 

در شرایط است.
۴- همدلى

ادارك  و  تشخیص  معناى  به  دیگران  احساسات  درك 
به  گزاردن  احترام  و  مقابل  طرف  عواطف  و  احساسات 
تفاوت هاى موجود در عواطف افراد نسبت به پدیده هاى 
مختلف، بدون قضاوت آنها مى باشد  با وجود اینکه حتى 
اگر این عواطف شخص مقابل مورد تایید ما نباشد. همدلى 
در  البته مشکل،  و  مهم و ضرورى  بسیار  مهارت  یک 
اراتباطات میان فردى  مى باشد که افراد با هوش هیجانى 

باال معموال در بکار گیرى این مهارت توانمندى دارند.
کلى  طور  به  و  همسر  فرزند  همکار،  دوست،  وقتى 
شخص مقابلتان از موضوعى غمگین یا عصبانى هست، 
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موضوع  این  نباش،  اینقدرعصبانى  مانند  کلماتى  گفتن 
ارزشش را ندارد، مرد که گریه نمیکند، دنیا همینه و ... 
هیچ کمکى به او نمى کند، اگر نمیتوانید همدلى کنید و 
بدون قضاوت موضوع را از زاویه دید فرد مقابل ببینید، 
تنها  سکوت کنید و سعى کنید شنونده خوبى باشید و به 

سخنان فرد مقابل خوب گوش کنید )۵(.
اگر مدام میگویید "مى دانم ، اما ..." نشانه آن است که 
هنوز همدلى انجام نداده اید. حواسمان باشد که همدلى با 
همدردى تفاوت دارد و گاهى کارى که ما در روابطمان 

انجام مى دهیم همدردى است نه همدلى.
براى  و  مختصر  طور  به  فوق   موارد  چهار  از  هریک 
حیاتى  اهمیت  دلیل  به  و  شده  بیان  خواننده  آشنایى 
موضوع هریک از چهار مورد باال در مطلبى جداگانه به 

طور مفصل شرح داده خواهد شد.

هوش هیجانى به چه کار مى آید  
بهتر  را  خود  تجربیات  افراد  هرچه  داده  نشان  مطالعات 
به  نسبت  و  کنند  تبیین  و  بندى  طبقه  تحلیل،  توصیف، 
اعمال  و  هیجانها  افکار،  پیامدهاى  و  فرایندها  عوامل، 

خود، آگاهى واضح ترى داشته باشند از سالمت روانى 
بیشترى برخوردار بوده و در زندگى موفق تر هستند.

ویژگى افراد باهوش هیجانى پائین به شرح زیر است: 
1. بر زندگى عاطفى خود تسلط ندارند .
۲.  درگیر کشمکش هاى درونى هستند .

3. درکار وزندگى عملکرد ضعیفى دارند .
۴. قادر به درك خوب احساسات خود نیستند .

۵. قادر به درك احساسات دیگران نیستند .
۶. با احساسات دیگران به طور مؤثر برخورد نمى کنند .
باالیى  هیجانى  داراى هوش  که  را  افرادى  ویژگى  حاال 
هستند تصور کنید : عمده ترین ویژگى آنها عکس شش 

مورد عنوان شده فوق است.

هوش هیجانى و ارتباط موثر  
پیدا  معنى  ارتباطات  قالب  در  هیجانى  هوش  مفهوم 
هوش  بررسى  باشد  نداشته  وجود  ارتباط  اگر  کند.  مى 
باال  هیجانى  داراى هوش  افرادى  نیست.  ممکن  هیجانى 
در روابط میان فردى و حتى  ارتباطات در سازمان باشد.
تحقیقات نشان داده افرا د باهوش هیجانى باال از قدرت 
خود کنترلى باالیى برخوردار بوده و نگاه همدالنه بیشترى 
نسبت به دیگران دارند.همچنین هوش هیجانى با مهارت 
هاى اجتماعى رابطه مثبتى دارد به این معنى که افراد با 
مدیریت صحیح روابط خود  به  قادر  باال  هیجانى  هوش 
تعارضات  حل  در  و  داشته  باالیى  رهبرى  توانایى  بوده 
رضایت  از  افراد  این  همچنین  تواناترند.  شخصى  بین 
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از احساسات خود  بوده  و  برخوردار  بیشترى  زناشویى 
براى پیشرفت هرچه بهتر  رابطه شان استفاده مى کنند و 

زندگى مشترك رضایت بخشى را دارند. )۴(

هوش هیجانى در سازمان و محیط کار   
دانیل گلمن در مورد تأثیر ضریب هوشى معتقد است که 
بهره هوشى تعیین کننده پیشرفتهاى علمى و موفقیتهاى 
تنها حدود۲0  حرفه اى است ولى سهم آن در موفقیت 
درصد است. تالش براى شناسایى سایر عوامل موثر بر 
موفقیت حرفه اى موجب ورود واژه هاى هوش عاطفى و 

هوش هیجانى به ادبیات مدیریت شد.
بر این اساس  هوش هیجانى باال نه تنها براى کارکنان 
مهم  عوامل  از  یکى  سازمان  آن  مدیران  براى  بلکه 

موفقیت سازمان در پیشبرد اهدافش مى باشد.
براى پاسخ به این سوال که چرا  هوش هیجانى در موفقیت 

عمده   علت  که  گفت  مى توان  است؟  مهم  کار  محیط  و 
نارضایتى مشتریان یا ارباب رجوع، خدمات ضعیف، عدم 
به  تمایل  نامناسب،عدم  برخورد  به شکایات،   رسیدگى 
ارتباط  وجود  عدم  پیگیرى،  عدم  اضافى،  کمک  ارائه 
اینها به مدیریت هیجانهاى خود و  انسانى بوده که همه 
درك هیجانات دیگران وابسته مى باشد. از طرفى راهبرى 
و مدیریت نامناسب گروه در زمان چالش، عدم توانایى 
در مدیریت روابط بین فردى،  نا توانى در قبول تغییر 
و  عدم توانائى در ایجاد اعتماد نیز عمدتا به دلیل ضعف 
هوش هیجانى افراد در رده هاى مختلف شغلى، در محیط 

کارى مى باشد.
خشم  گیرى  شکل  فرایند  کاربرد؛   مثال  یه  عنوان  به 
این  بگیرید؛   نظر  در  را  کار   محیط  در  پرخاشگرى  و 
هیجانات مى تواند به این ترتیب ایجاد شود  که محرکهاى 
برانگیزاننده منجر به اداراك بى عدالتى شده، این ادارك 
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ناکامى  و  خشم  قبیل  از  منفى  هیجان هاى  ایجاد  موجب 
راه  را  پرخاشگرى  رفتارهاى  هیجانها  این  و  گردد  مى 
اندازى مى کنند. اما نقش تفاوتهاى فردى از قبیل داشتن 
این  مدل  این  در  عاطفى  هاى  گرایش  و  هیجانى  هوش 
است که از یک طرف رابطه میان ادراك بى عدالتى و 
هیجانها را تعدیل کنند و از طرف دیگر رفتارهاى سازش 
یافته اى ایجاد نمایند. اگر فرد داراى هوش هیجانى باال و 
گرایش هاى عاطفى مثبت باشد، قادر به کنترل هیجانهاى 
منفى و انتخاب رفتارهاى سازش یافته خواهد بود در غیر 
اینصورت هیجانهاى منفى در نهایت منجر به پرخاشگرى 

مى شوند. )۴(.
افراد با هوش هیجانى باال با توجه به ویژگى هاى پیش 
نیز  رجوع  ارباب  و  همکاران  با  کارى  روابط  در  گفته 
به صورت کاراترى عمل میکنند. روز کارى رو به یاد 
میارم که در زمان مشخص میبایستى گزارشى را براى 

مدیر واحدم تهیه کنم، براى تهیه این گزارش نیاز به آمار 
و ارقام نسبتا زیادى بود که مى بایستى از واحدهاى زیر 
مجموعه جمع آورى میشد و براى تسریع کارعالوه بر 
تماسهاى  این  بگیرم.  آنهاتماس  با   بودم  مکاتبه مجبور 
دلیل  )به  واحدها  آن  کار   شلوغى  البته  صد  و  مکرر 
ارتباط مستقیم با ارباب رجوع( هم براى ما و هم براى 
آنها انرژى مضاعفى رو میطلبید. وقتى با  واحد مربوطه 
پاسخ،  تاخیر  از  عصبانى  هم  کمى  البته  و  گرفتم  تماس 
حق  و  عصبانیت  از  که سرشار  مقابلم  همکار  با صداى 
بجانبى بود، مواجه شدم. اول خواستم از موضع قدرت 
فقط یک  اما  کنم  ابراز  او  به  را  تاخیر، عصبانیتم  بابت 
با  بودم  قبل مجبور  افتادم که چندسال  یاد زمانى  لحظه 
زیادى  کارهاى  و  باشم  کارداشته  سرو  رجوع  ارباب 
رو در زمان کوتاه انجام بدم، پس مکالمه رو اینطورى 

شروع کردم: 
، صدات  بوده  امروز کارتون زیاد   خوبى؟  به نظرم 

خسته هست .
شما  به  نمیتونیم  امروز  زدید  زنگ  آمار  براى  اگر   
شلوغه  سرمون  خیلى  و  داریم  کم  نیرو  بدیم،   تحویل 

)باهمون لحن عصبانى(
 براى آمار که زنگ زدم )سعى کردم با تن صداى 
همدالنه ترى صحبت کنم(؛ آره میدونم این روزها کار 
زیاد شده و از تن صداتون فهمدیم که کار زیاد هست و 
خسته اید.  مدتى هست کارها مون زیاد شده، مخصوصا 
اگر نیروها هم کم باشه یا مرخصى باشن. خستگیت رو 

میفهمم.
مرخصى  هم  همکارها  از  یکى  روز  چند  این  اره،    
هست و همین طورى ما فشار کار هم داریم به ویژه تو 
این وقت سال )این جمالت با لحن  آروم ترى از طرف 

همکارم بیان شد(
 قابل درك هست، مشتریها هم گویا این روزهاى سال 
براى انجام کارهاشون خیلى عجله دارن، کار مستقیم با 

ارباب رجوع بعضى اوقات زیاد انرِژى  میگیره.
 بله دقیقا ) لحن همکارم دوستانه تر شد(

به  مدت  این  که  درکه  قابل  عزیز،  دوست  ببین   
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اطالعات  شدید؛  خسته  شرایط  این  بخاطر  امروز  ویژه 
درخواستى ما هم چون دستور فورى از باال هست، نیاز 
به همکارى شما داره و میدونم که براى شما هم فشار 
مضاعفى رو میطلبه تو این شرایط. اما خوب ما همه براى 
یک سازمان کار میکنیم و  میبایستى اولویت بندى کنیم 
بین کارهامون. اگر این اطالعات رو تا ۲ ساعت دیگه به 

من برسونى ، پاسخ مدیریت آماده میشه.
 باشه من تالشم رو میکنم ...

و جالب اینجا بود که  پاسخ نامه ما  تا قبل از دو ساعت  
به دست من رسید .

درك  و  مقابل   طرف  با  همدلى  از حس  مکالمه  دراین 
هم  که  برده شد   به سمتى  رابطه  ؛  شکل  او  احساسات 
به  شده   ایجاد  هیجانهاى  هم  و  شد  انجام  سازمان  کار 

تعادل رسید. 
حاال با خودتون مکالمه رو طورى تصور کنید که دو  نفر، 
باهم گفتگو میکردن و بدون درك  با عصبانیت و تنش 
میخواستن  فقط  مقابل  همکار  شرایط  گرفتن  نظر  در  و 
ثابت کنن که حق با خودش است. شاید نتیجه یعنى تهیه 
گزارش براى مدیریت در نهایت یکى میشد اما  پر واضح 
است اثر این رفتارها و تنش  و تکرار آن در کوتاه مدت،  
میان مدت و بلند مدت  هم براى افراد و هم براى سازمان 

مخرب خواهد بود.

خبر  خوب درباره هوش هیجانى   
در  صورتگرفته  تحقیقات  و  روانشناختى  متون  در 
رویکردهاى مختلف، تاثیر سالهاى اولیه زندگى )محیط و 
مراقبان اولیه کودك در مرحله رشد( در نحوه شکل گیرى 
هیجانات افراد و پاسخهاى هیجانى آنها  مورد تائید قرار 
گرفته است به این معنى که تجربیات اولیه زندگى نقش 
بسیارى با اهمیتى در این مهم دارند. اما نکته نوید بخش 
این است که ما انسانها محکوم به گذشته خود و نحوه 
دوران  در  صورتگرفته  عاطفى  و  آموزشى  غفلتهاى 
کودکى خود نیستیم و گرچه محیط خانواده و بطور کلى 
آموزش  براى  محل  اولین  کودکى  دوران  رشد  فضاى 
مهارتهاى هیجانى است و این آموزش با گفتار و رفتار 
با  همچنین  و  کودکان  اولیه  مراقبان  و  والدین  مستقیم 
الگو بردارى فرزندان از مهارتهاى هیجانى پدر و مادر 
است  بدیهى  و  مى گیرد  صورت  خانواده  افراد  دیگر  و 
که براى این آموزش والدین خود باید از هوش هیجانى 
از  بسیارى  اینکه  خبر خوش  اما  باشند.  برخوردار  الزم 
شما  اینکه  از  صرفنظر  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
اکنون کجا هستید، مى توانید هوش هیجانى خود را بهبود 
بخشید. در حقیقت، کارشناسان توافق دارند که مى توان 
هوش هیجانى را در تمام عمر بهبود بخشید. و خبر خوب 
دیگر اینکه  بهبود هوش هیجانى مى تواند به حرفه شما و 
سطح کیفت زندگى شخصى و اجتماعى شما کمک کند. 
با اینکه فرصت حیاتى براى شکل گیرى هوش هیجانى در 
سالهاى اولیه رشد شکل میگیرد ، این توانایى مى تواند 

در تمام طول عمر ادامه  یابد.
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یادآورى میشود که داشتن هوش هیجانى، لزوما به این 
معنى نیست که شما از هر کس دیگر، کامل تر و بالغ تر 
هستید یا به روشنفکرى معنوى دست پیدا کرده اید. معنى 
آن، این است که شما  احساسات خودتان و دیگران را 
بهتر از اغلب مردم درك مى کنید که پاداش آن داشتن 
روابطى موثر با خود و دیگران در فضاى خانواده و در 
محیط کار و اجتماع، و درنهایت داشتن  لحظاتى همراه با 

بهروزى در زندگیتان مى باشد.

راههاى افزایش هوش هیجانى   
از همین حاال میتوانید شروع کنید

1.  یادداشت روزانه: 
نوشتن احساسات و هیجانات روزانه در مواقعى از روز 
یا پایان روز یکى از راههاى شناخت هیجانات و افزایش 
احساسى  چه  در طول روز  اینکه  باشد.  مى  خودآگاهى 
داشتید و چگونه با آن برخورد کردید . مثال اگر در محیط 
کار از حرفهاى رئیس خود عصبانى شدید  یادداشت کنید 
این عصبانیت به چه دلیل بوده و  واکنش شما چه بوده. 
شما  به  اینکار  بخوانید.  را  آن  اى  دوره  طور  به  سپس 
کمک مى کند روند احساسات خود و رفتارهاى خود در 

هنگام بروز احساسات شدید آگاه بشوید و حتى تغییرات 
به  دادن  نشان  واکنش  هنگام   زمان  طول  در  را  خود 
مسائل ببینید. مثال ممکن است متوجه بشوید موضوعى 
که مدتى پیش شما  را نگران یا مضطرب کرده بود هم 
یا  نیست.  آورى  اضطراب  موضوع  هم  آنقدرها  اکنون 
مثال به یاد بیاورید که هرچند در گذشته هنگام عصبانیت  
سریع واکنش نشان میدادید و پرخاش میکردید اما حاال 
گفتگو  با  و   کرده  تامل  کمى  ابتدا  در  میدهید  ترجیح 
موضوع را حل کنید و یا بدون ایجاد تنش محیط را ترك 
کنید. با تکرارا و یاد آورى این موارد هنگام   اتفاقات 
بعدى هیجانات و رفتارهاى متعادل ترى را بروز خواهید 

داد. 
۲. شناخت عوامل شادى و غم: 

تالش کنید در اوقات فراغت، هنگام قدم زدن در مسیر 
و  امید  شادى،  باعث  که  عواملى  به  خودتان  با  خانه، 
مى  شما  نگرانى  و  غم  و  خشم  باعث  حتى  یا  انگیزه   
خودآگاهى   . کنید  شناسایى  را  آنها  و  کنید  فکر  شود 
مهارتهاى  مراحل  از  مرحله  اولین  عنوان  به  را مى توان 
زندگى همراه با سالمت روان نامبرد؛ که شناسایى موارد 
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صفحات ویژه

فوق قسمتى از آن مى باشد. 
3. کنترل هیجان:

و  احساسات  از  صحیحى  شناخت  ما  اغلب  متاسفانه 
مختلف  شرایط  در  نمیدانیم  و  نداریم  خود  هیجانات 
با  چگونه  یا  و  مى کنیم  تجربه  را  احساساتى  چگونه 

احساسات خود کنار بیاییم یا  آنها را مدیریت کنیم.
افرادى  هستند،  هوشمند  عاطفى  لحاظ  از  که  کسانى 
هستند که احساسات خود را میشناسند و  تحت کنترل 
دارند. بعنوان مثال، آیا تا بحال کسى را دیده اید که بتواند 
حتى در داغ ترین بحث ها هم آرام بماند؟ یا بدون آنکه 
در موقعیت رهبرى قرار داشته باشد، مردم از او پیروى 
کنند و دستوراتش را اجرا کنند؟ این ها از آن نوع افرادى 

هستند که هوش هیجانى باالیى دارند.
که  اید  دیده  هم  را  افرادى  احتماال  آن،  مخالف  بعد  در 
یا   مى کنند  گریه  و   میشوند  غمگین  عصبانیت  هنگام 
ممکن است بارها این واژه را از اطرافیانمان شنیده باشیم 
که مى گویند "ناآرامم و نمیدانم چم شده"  اینها نشانه 

هایى از عدم درك هیجان مى باشد.
اصلى ترین شیوه افزایش هوش هیجانى شناخت هیجانات 
با شناخت هیجانها مى توان آنها را مدیریت کرد.  است. 
هر چقدر که تمرین بیشترى براى مدیریت هیجانهایمان 
داشته باشیم همانقدر بیشتر قادر به مدیریت آنها خواهیم 

بود.
 اینکه فردى بداند چه چیزهایى او را خشمگین مى کند. از 
چه چیزهایى مى ترسد، عوامل غمگین و شادکردنش کدامها 

هستند و ... میتواند یک فضاى ایمنى براى خود ایجاد کند و 
خود را در معرض این عوامل قرار ندهد، و چنانچه در این 
فضاها قرار گرفت چون خودآگاهانه عمل مى کند میتواند 
فضا را به آسانى مدیریت کند. وقتى در هر شرایطى بتوانیم 
خودآگاهانه رفتار کنیم و اختیار خود را دست هیجاناتمان 
ندهیم میتوانیم  آنها را مدیریت کنیم. وقتى بتوانیم هیجانات 
خود را مدیریت کنیم به آرامشى مى رسیم که به ما قدرت 
مدیریت هیجانهاى دیگران را نیز مى دهد. با انجام مداوم این 
رفتار، هوش هیجانى انسان افزایش یافته، روابط اجتماعى 

بهترى برقرار خواهد کرد.
۴. انگیزه: 

زمانیکه در انجام کارى انگیزه کافى وجود داشته باشد 
کار  آن  بهتر  انجام  سمت   به  را  شما  نیرویى  و  انرِژى 
کارى  هر  انجام  در  انگیزه  ایجاد  براى  کند.  مى  هدایت 
الزم است تا در ابتدا ارزش هاى خود را شناسایى کنید 
از  که  شناختى  براساس  فرد  هر  هاى  ارزش  )شناسایى 
خود دارد "خودآگاهى" حاصل میشود( )8(در این راستا 
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تواند  از موارد یک و دو عنوان شده فوق مى  استفاده 
کمک کننده باشد.

زمانیکه اهداف ما در راستاى ارزشهاى ما باشد انگیزه و 
پشتکار الزم براى انجام آن کار ایجاد مى شود. برخى از 
ارزشها عبارتند از، آزادى، امنیت، کانون خانواده، عشق، 
ثروت، قدرت ، معنویت، رشد و یادگیرى، آرامش، لذت 
و ... چند ارزش دیگر میتوانید به این لیست اضافه کنید؟!! 

به عنوان مثال شما نمیتوانید ادعا کنید که  کانون خانواده 
را  خود  زمان  بیشتر  اما  شماست  باالى  ارزشهاى  جزو 
به کار و فعالیت بیرون از منزل اختصاص دهید، یا مثال 
شخصى که به راحتى به دیگران  )اطرافیان، زیر دستان 
و ...( توهین مى کند  نمیتواند بگوید که کرامت انسانى 
را  خود  ارزشهاى  نیز  شما  پس  است.  ارزش  او  براى 
خود  ارزشهاى  جهت  در  کنید  سعى  و   کنید  شناسایى 

قدم بردارید. 
۵. روبرویى با هیجانات: 

با هیجانات خود مواجه شوید و آنها را بپذیرید. زمانى 
که احساسات ناراحت کننده هستند ممکن است با تغییر 

موضوع یا پرت کردن حواس بخواهید از آن فرار کنید، 
شما  هیجانات  درك  مانع  که  است  رفتارى  همان  این 
از  و  کنید  خلوت  خود  با  گاهى  روز  در طول  مى شود. 
خود بپرسید االن چه احساسى دارم و براى آن احساس 
نام گذارى کنید. در شروع این کار سخت مى باشد اما با 
تمرین به نتایج مطلوبى میرسید. )10(برخى از هیجانهاى 

اصلى عبارتند از خشم، ترس؛ عشق؛ شادى؛ غم 
۶. خالص کردن هیجان:   

وقتى احساس مبهمى دارید از خود بپرسید پیش از این چه 
زمانى این احساس را تجربه کردم. با اینکار به خود کمک 
وضعیت  بازتاب  شما  کنونى  احساس  بفهمید  که  میکنید 
حاضر است یا مربوط به زمانى در گذشته )10(. به عنوان 
مثال، فردى را درنظر بگیرید که در جلسه کارى على رغم 
دانش نسبتا مناسب در مورد موضوع کارى ؛ به دلیل ترس 
از مورد قضاوت واقع شدن و حتى شاید تمسخر دیگران 
دچار اضطراب شده و از صحبت کردن در جلسه خوددارى 
مى کند؛  وقتى به گذشته برمى گردد خاطره روزهاى اول 
چندان  کالسى  ارائه  در  اول  دفعات  براى  وقتى  دانشگاه 
موفق نبود رو بخاطر میاره که چه احساس سرزنش خود و 
خجالتى رو تجربه کرد  بود وقتى بیشتر به گذشته بر میگردد 
زمانى رو بخاطر میاره که در دوران کودکى تعریف محیط 
زندگى او از بچه خوب، کودك ساکت بوده و بچه اى که 
در جمع بزرگترها صبحت نمیکنه )این تجربیات مى توانند 
در افراد متفاوت باشد(. همانطور که مشاهده میکنید ترس 
لحظه  این  به  تنها  کارى  جلسه  در  فرد  این  اضطراب  و 
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ارتباط ندارد و مخلوطى از هیجانات و خاطرات گذشته 
نیز مى باشد؛ بنابراین با  آگاهى از این موضوع و خالص 
کردن هیجان فعلى از هیجانات گذشته، میزان این احساس 

کاهش مى یابد. 
طور  به  هیجانى  هوش  افزایش  هاى  تمرین  دیگر   از   

خالصه مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.  ببینید چگونه به رفتار دیگران واکنش نشان مى دهید، 
سعى کنید خود را بجاى طرف مقابل قرارداده و مسئله را 

از زاویه نگاه او را درك کنید.
ارزیابى   خود  خودتان   نقاط ضعف   شناسایى  براى   .۲
داشته باشید تا به این طریق شناختى صادقانه و واقعى از 

خود حاصل کنید.
3. امتحان کنید که چگونه به شرایط استرس زا عکس 
العمل نشان میدهید و راههاى آرام بودن، مدیریت کردن 

شرایط را به خودتان آموزش دهید.
۴. مسئولیت انجام کارهایى که انجام میدهید را برعهده 

بگیرید، که میتواند شامل پذیرش اشتباه و عذر خواهى و 
سعى در جبران آن باشد.

انجام بدهید به تاثیر آن بر  اینکه رفتارى را  ۵. قبل از 
اطرافیانتان فکر کنید. براى درك  تاثیر و نتیجه رفتارتان 
مى توانید براى لحظاتى کوتاه خودتان را جاى آنها قرار 

دهید. )۷(
به کتاب هوش  نگاهى  1. عبدى، حمزه؛ هوش هیجانى) 

هیجانى گلمن(؛ ماهنامه آموزشى-تربیتى پیوند
۲. داورى، رحیم؛ کاربرد آزمون هاى هوش و تشخیص 

بالینى.
3. سلطانى فر، عاطفه سلطانى فر؛ هوش هیجانى؛  فصلنامه 
اصول بهداشت روانى- سال 9 زمستان 138۶- شماره 

3۵- ص8۴-83(
علمى  فصلنامه  هیجانى؛   هوش  اهلل؛  ولى  رمضانى؛   .۴
تخصصى روانشناسى و اطالع رسانى /شماره اول/ بهار 

 138۶
۵. )مربیگرى درمان هیجان مدار؛ لزلى گرینبرگ. ترجمه 

دکتر محمد آرش رمضانى زینب باقرى و ایمان همت یار(
۶. هوش هیجانى براى مدیران پروژه . مهارتهاى ارتباطى 
ترجمه    . مرسینو  آنتونى   . پروژه  مدیران  موفقیت  براى 

دکتر على محمد گودرزى، شیرین ناظرزاده
https://positivepsychologyprogram.  .۷
com/emotional-intelligence-eq/#im-

prove-EQ
8. شاهرخى، سجاد؛  تکنیک هاى طالیى افزایش هوش 

هیجانى 

Linguistic Intelligence 
Logical Mathematical Intelligence 

Spatial Intelligence 
Body Kinetic Intelligence 

Musical Intelligence 
Inter personal Intelligence 
Intra personal Intelligence 

Naturalistic  Intelligence 
Existential Intelligence 

self-evaluation 
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تفکر جانبي چیست؟
ــا شــرایطى مواجــه  ــا انســانها در زندگــى ب همــه م
مى شــویم کــه نیــاز بــه تفکــر و حــل مســئله داریــم. 
ــش  ــط دان ــه محی ــوط ب ــائل مرب ــن مس ــواه ای خ
ــوط  ــا مســائل مرب ــا محیــط کار باشــد ی آمــوزى ی
بــه زندگــى شــخصى و اجتماعى مــان؛ در ایــن 
ــش و  ــوع دان ــه ن ــته ب ــا بس ــک از م ــرایط هری ش
تجربیاتمــان در زندگــى راه حل هــاى متفاوتــى را 
ــگام  ــم. هن ــه مى دهی ــود ارائ ــائل خ ــل مس ــراى ح ب
ــترك  ــا مش ــان م ــه می ــه ک ــائل آنچ ــن مس ــل ای ح
ــه  ــرى و ارائ ــاى فک ــتفاده از روش ه ــد اس مى باش
راهکارهایــى اســت کــه برگرفتــه از قالب هــاى 
ذهنــى حاصــل از آموزش هــاى دوران زندگــى، 

ــد.  ــا مى باش ــات م ــا تجربی ــات و ی مطالع
ــى  ــه معرف ــد ســوال ب ــا طــرح چن ــب ب ــن مطل در ای

به نــام  تفکــر  از  و خالقانــه  متفــاوت  شــیوه اى 
ــا  ــا ب ــم ت ــد داری ــه و قص ــى" پرداخت ــر جانب "تفک
ــتن  ــرى در داش ــک مختص ــن روش کم ــى ای معرف
ــم.  ــه دهی ــى ارائ ــائل زندگ ــه مس ــاوت ب ــگاه متف ن

حامد فاتحی| کارشناس ارشد مدیریت منابع
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در انتهــاى ایــن مطلــب نیــز یــک آزمــون تفکــر 
جانبــى  بــراى بــرآورد نســبى خــود در اســتفاده از 

ــت. ــده اس ــرى، آورده ش ــن روش فک ای
بــراى آشــنایى بهتــر بــا ایــن شــیوه فکــرى 
ــر  ــوالهاى زی ــه س ــدا ب ــم در ابت ــنهاد مى ده پیش

ــد..  ــخ دهی پاس
سوال اول: ثابت کنید ۲=۷1۴ است.

اولیــن چیــزى کــه بــراى پاســخ بــه ایــن ســوال بــه 
ذهــن مــى رســد ایــن اســت کــه بگوییــم امــکان 
نــدارد؛ یــا در نهایــت پــس از قبــول اینکــه شــاید 
ــه  ــن ســوال پاســخى داشــته باشــد عــدد ۷ را ب ای

آن طــرف تســاوى ببریــم یعنــى ۲۷=1۴ و یــا اگــر 
عــدد یــک را بــه ایــن ترتیــب جابه جــا کنیــم 
ــا اگــر عــدد ۴ را  ــه پاســخ مى رســیم و ی ۲1=۷۴ ب
جابــه جــا کنیــم ۲۴=۷1 مــى شــود و ممکــن اســت 
در نهایــت بــه بتوانیــم ثابــت کنیــم هرگــز ۲=۷1۴ 

نخواهــد شــد.
حال به این سوال پاسخ دهید:  
ســوال دوم: پــدر و پســري ســوار بــر ماشــین 
ــود  ــان خ ــدر ج ــد و پ ــادف مي کنن ــان تص خودش
بــراي جراحــي  را  از دســت مي دهــد. پســر  را 
بــه بیمارســتان مي رســانند امــا پزشــک جــراح 
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مي گویــد کــه پســر را عمــل نمي کنــد چــون 
نمي توانــد پســر خــود را عمــل کنــد. چطــور 

ــت؟  ــن اس ممک
ــده  ــرو ش ــوال روب ــن س ــا ای ــال ب ــت قب ــن اس ممک
ــه  ــى را ب ــى زمان ــد ول باشــید و جــواب آن را بدانی
خاطــر بیاوریــد کــه بــراى اولیــن بــار بــا این ســوال 
ــه ذهــن شــما  ــى کــه ب ــن جواب ــرو شــدید. اولی روب
خطــور کــرد چــه بــود؟  مثــاًل ممکــن اســت بــه ایــن 
ــه  ــان باخت ــه ج ــدري ک ــه پ ــید ک ــرده باش ــر ک فک

ــي پســر اســت،  ــدر ناتن اســت پ
ســوال ســوم: چگونــه چهــار آدم بــزرگ مى تواننــد 

زیــر یــک چتــر قــرار بگیرنــد و هیــچ کــدام خیــس 
نشــوند؟

ــورت  ــن ص ــه ای ــت ب ــن اس ــا ممک ــخ هاى م پاس
ــه  ــر ب ــار نف ــزرگ اســت؛ چه ــى ب ــر خیل باشــد: چت
ــتاده اند   ــم ایس ــر ه ــاالى س ــا ب ــبیده اند و ی ــم چس ه
ــى  ــل خیل ــوارد در عم ــن م ــود ای ــکان وج ــه ام ک

ــت. ــف اس ضعی
ســواالت  ایــن  جانبــى  پاســخ هاى  درك  بــراى 
پیشــنهاد مى کنــم تــا پایــان مطلــب را مطالعــه 

ــد. کنی
ــن  ــه ای ــه کلی ــى ب ــخ گوی ــیوه پاس ــه ش ــه ک آنچ
ــن  ــه؛ اولی ــت ک ــن اس ــوده ای ــترك ب ــواالت مش س
گزینه هایــى کــه بــراى پاســخ بــه ایــن ســواالت بــه 
ــى  ــاى ذهن ــه از قالب ه ــد برگرفت ــا مى رس ــن م ذه
مــا مى باشــد. ایــن قالبهــاى ذهنــى و مراحــل تفکــر 
برگرفتــه از آموزش هــاى دوران زندگــى، مطالعــات 
و یــا تجربیــات مــا مى باشــد. بــه عبــارت دیگــر مــا 
تــالش مى کنیــم تــا بــا اســتفاده از داده هــاى مســئله 
کــه در مرحلــه اول بــه چشــم مى خــورد و بــا روش 
ــئله  ــخ مس ــه پاس ــتنتاج ب ــا اس ــى ی ــتدالل منطق اس
دســت یابیــم. امــا گاهــى اوقــات بــراى دســت یابــى 
ــگاه  ــا را از ن ــا پ ــت ت ــواه الزم اس ــواب دلخ ــه ج ب
متــداول و تفکــر ســنتى فراتــر نهــاده و بــه مســائل 

ــم. ــاوت بنگری ــه اى متف از زاوی
ــت  ــرى اس ــیوه هاى تفک ــى از ش ــي یک ــر جانب تفک
ــن  ــد. ای ــک مى کن ــا کم ــه م ــورد ب ــن م ــه در ای ک
ــه  ــاوت ب ــه و متف ــگاه خالقان ــا ن ــرى ب ــیوه فک ش
مســائل ســعى در  حــل آن بــه طریــق غیــر مســتقیم 

مى نمایــد.
ــم  ــه مفاهی ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــى ب ــر جانب تفک
ــن  ــر اســاس ای ــد. ب ــر ده و درك از مســایل را تغیی
ــن  تفکــر، مشــکالت ناشــى از درك ماســت. بنابرای
ــر  ــائل تغیی ــود را از مس ــه درك خ ــى ک ــا زمان ت
ــا درك  ــد. ب ــى مى مان ــاکان باق ــکل کم ــم مش ندهی
ــه  ــه ب ــم ک ــى ه ــر راه حل ــک مســئله، ه ــط از ی غل

47شماره 100 -  اسفند 98



ــت.  ــذر اس ــى و زودگ ــد، مقطع ــن برس ذه
ایــن نــوع شــیوه تفکــرى اولیــن بــار توســط ادوارد 
ــل  ــنده اه ــک و نویس ــناس، پزش ــو  ، روانش دبون
ــى  ــر جانب ــد و واژه تفک ــرح ش ــت، مط ــور مال کش
اولیــن بــار در کتــاب دبونــو بــا عنــوان »اســتفاده از 
تفکــر جانبــي« کــه در ســال 19۶۷ منتشــر گردیــد؛ 
ظاهــر شــد. پــس از آن ایــن واژه در واژه نامــه 
انگلیســي آکســفورد کــه منبــع اصلــي واژگان زبــان 
ــه  ــن رابط ــو در ای ــد. دبون ــت وارد ش ــي اس انگلیس
ــى  ــه برخ ــر درآورده ک ــته تحری ــه رش ــاب ب ۷۵ کت
ــا ترجمــه شــده  ــاوت دنی ــان متف ــه 3۴ زب از آنهــا ب
ــى  ــاى او شــامل تفکــر جانب اســت. برخــى از کتابه

بــراى مدیریــت، شــش کاله تفکــر  و بــه کودکانتــان 
ــد.  ــد؛ مى باش ــر کنن ــه تفک ــه چگون ــد ک بیاموزی

ــى  ــاى آموزش ــه ه ــروزه در برنام ــاى او ام روش ه
اســتفاده  مــورد  کشــورها  از  برخــى  مــدارس 
ــى  ــترده اى در برخ ــور گس ــه ط ــه و ب ــرار گرفت ق
ــرد؛  ــرار مى گی ــتفاده ق ــورد اس ــاى کارى م زمینه ه
بــراى مثــال میلیون هــا نفــر از شــیوه هــاى تفکــرى 
اســتفاده مى کننــد.   آمــوزش  تجــارت و  در  وى 
ــوم  ــاره مفه ــو در وب ســایت رســمى اش درب دوبون
تفکــر جانبــى مى گویــد: »روشــى اســت بــراى 
حــل مســاله از یــک زاویــه یــا زوایــاى نامتعــارف، 
ــر  ــرح تفک ــراى ش ــنتى.« او ب ــا غیرس ــداول ی غیرمت
ســنتى یــا متــداول، بــازى شــطرنج را مثــال مى زنــد: 
»اگــر شــما قواعــد شــطرنج را یــاد بگیریــد آنوقــت 
منطــق، اســتدالل و تفکــر ســنتى بــراى خــوب 
ــه  ــا فرضی ــد.« ام ــت مى کن ــان کفای ــازى کردن ت ب
تفکــر جانبــى بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه کــه در 
زندگــى واقعــى همــه چیــز بــر اســاس تفکــر خطــى 
ــرى  ــراى نتیجه گی ــات ب ــش نمــى رود. گاهــى اوق پی
ــا  ــى ی ــا خط ــنتى )ی ــر س ــم از تفک ــواه مجبوری دلخ
عمــودى( فراتــر برویــم و بــه هــر مســاله اى از یــک 

ــم. ــگاه کنی ــازه ن ــه ت زاوی
ــه  ــر اســاس اســتدالل مرحل ــى ســنتى ب تفکــر منطق
ــه صــورت تدریجــى جــواب  ــه اســت و ب ــه مرحل ب
را پیــدا مى کنــد امــا تفکــر جانبــى بــه دنبــال 
ــه  ــى ب ــاره جــواب اســت. تفکــر منطق ــت یکب دریاف
دنبــال ایــن اســت کــه علــت بوجــود آورنــده مســئله 
ــع  ــراى رف ــى ب ــن راه حل ــال یافت ــه دنب ــه و ب را یافت
علــت اســت. تفکــر منطقــى بــه دنبــال پاســخ "ایــن 
چیســت؟" اســت در صورتــى کــه تفکــر جانبــى بــه 
دنبــال پاســخ "ایــن چــه مــى توانــد باشــد؟" اســت. 
بنابرایــن تفکــر جانبــى بــه دنبــال قضاوت و بررســى 
ــیر و  ــد تفاس ــى توان ــده م ــک پدی ــرا ی ــت زی نیس
توضیــح هــاى متعــدد و گوناگونــى داشــته باشــد و 

همــه آنهــا هــم نادرســت نباشــد.
نتیجــه تفکــر منطقــى ســنتى ایــن اســت کــه 
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موضوعــات یــا درســت هســتند یــا غلــط. بنابرایــن 
ــز بیــش نیســت:  ــوع تفکــر، یــک چی ــن ن نتیجــه ای
ــر ســر اینکــه چــه کســى درســت  نــزاع و جنــگ ب
اســت و چــه کســى غلــط. امــا در تفکــر جانبــى بیــن 
درســت و غلــط، هــزاران جــواب دیگــر هــم وجــود 
دارد کــه ممکــن اســت هرکــدام از ایــن جــواب هــا 
ــر  ــن در تفک ــود. بنابرای ــئله ش ــذر از مس ــث گ باع
جانبــى، کســانى کــه داراى عقایــد مختلفــى هســتند، 
ــى  ــو و همفکــرى م ــم گفتگ ــا ه ــزاع، ب ــاى ن ــه ج ب
کننــد تــا بــه ایــن جــواب هــاى خاکســترى برســند. 
ــن  ــانها ای ــا انس ــر م ــه اگ ــد ک ــور کنی ــال تص ح
ــره  ــائل روزم ــه را در مس ــر خالقان ــیوه هاى تفک ش
ــا  ــور دنی ــم ام ــرار مى دادی ــتفاده ق ــورد اس ــود م خ

ــت! ــش مى رف ــه پی چگون
ــه روشــى دیگــر،  ــى اندیشــیدن ب ــى یعن تفکــر جانب
روشــى غیــر متعــارف و خالصــه هــر روشــى غیــر 
ــد. در  ــیده ای ــى اندیش ــروز م ــه ام ــا ب ــه ت از آنچ

ــباتى،  ــق محاس ــود منط ــعى مى ش ــى س ــر جانب تفک
ــات و ادراکات  ــنتى و مفروض ــتداللى س ــق اس منط
تغییــر کنــد و بــا رویکــرد ســنت شــکنى از زاویــه 
هــاى دیگــرى بــه موضــوع مــورد تفکــر و بررســى 
ــر  ــگاه تفک ــى هیچ ــر جانب ــه تفک ــود. البت ــگاه ش ن
ســنتى را نفــى نمى کنــد چــه بســا در خیلــى از 
مــوارد ممکــن اســت بــه صــورت مؤثــر بتوانیــم از 

ــم. ــتفاده کنی ــنتى اس تقکــر س
البتــه دوبونــو پیشــنهاد نمى کنــد کــه سیســتم 
ــى  ــر جانب ــتم تفک ــداى سیس ــداول را ف ــرى  مت فک
ــایل،  ــى مس ــل برخ ــات در ح ــى اوق ــم: »گاه کنی
ــر  ــر و زودت ــودى بهت ــا عم ــان سیســتم خطــى ی هم
بــه جــواب مى رســد، گاهــى اوقــات در حــل 
برخــى مســایل بایــد برویــم ســراغ سیســتم جانبــى 
ــتم را  ــن دو سیس ــق ای ــم تلفی ــات ه ــى اوق و گاه
ــن  ــاده ترین و رایج تری ــى از س ــم.« یک ــاج داری احتی
تکنیک هــاى تفکــر جانبــى، بازخوانــى صــورت 
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ــم  ــه ســعى کنی ــن ک ــه جــاى ای مســاله اســت. ب
بــه یــک ســوال ثابــت جــواب بدهیــم، مى توانیــم 
ــى اصــالح  ــا حت ــى ی صــورت ســوال را بازخوان

ــم. کنی
۲000 ســال قبــل خورشــید را یــک گوى آتشــین 
ــه دور  ــى دانســتند ک ــدازه کــف دســت م ــه ان ب
ــروز خورشــید را ســتاره  ــى چرخــد. ام ــن م زمی
اى بــا ابعــاد چندیــن برابــر زمیــن مــى داننــد کــه 
مــا دور آن مــى چرخیــم. فــردا شــاید اصــال ایــن 
ــمندان  ــال دانش ــود مث ــوض ش ــال ع ــه کام نظری

متقاعــد شــوند کــه خورشــید در اصــل از ذراتــى 
تشــکیل شــده که بــه تناســب میــدان مغناطیســى 

شــان از خــود امواجــى ســاطع مــى کننــد! 
ــت دارد  ــا حقیق ــت دشــوار اســت ام ــول واقعی قب
ــا و کشــفیاتمان از  ــام دانســته ه ــا تم ــا ب ــه م ک
ــم. از  ــادى نمى دانی ــز زی ــان چی ــاى پیرامونم دنی
ــع  ــتر تاب ــم بیش ــا مى دانی ــه م ــر آنچ ــوى دیگ س
ــه در  ــت ک ــاخته ایس ــش س ــرى پی ــاى فک قالبه
ــل  ــت مث ــت. درس ــده اس ــذارده ش ــا گ ــن م ذه
ــا عینــک آفتابــى ســبز رنگــى بــه  کســى کــه ب
ــع  ــوان توق ــا مى ت ــد. آی ــگاه مى کن ــش ن اطراف

ــد؟!  ــى ببین ــا را صورت ــت او دنی داش
ــه  ــود ک ــه ش ــه توج ــن نکن ــه ای ــد ب ــه بای البت
ــک  ــى ی ــراى رهای ــم ب ــر مى کنی ــا فک ــى م گاه
ــل  ــه مقاب ــت در نقط ــد درس ــرى بای ــب فک قال
ــت  ــن مخالف ــه ای ــى ک ــم. در صورت ــت کنی حرک
ــاى  ــن از فض ــر گرفت ــى تاثی ــز نوع ــى نی جوی
ــوع عکــس آن. تفکــر  حاکــم اســت منتهــى از ن
ــتن  ــراى شکس ــت ب ــى اس ــل راه ــى در اص جانب
ــه  ــراى اندیشــیدن ب ــن قالبهــا، راهــى اســت ب ای
موضوعــات روزمــره منتهــى از مســیرى کامــال 
متفــاوت، پــس همــواره در ایــن مســیر بایــد بــه 
ایــن امــر توجــه نماییــم تــا از انحــراف در مســیر 

ــم.  دورى جویی
ــیوه  ــن ش ــا ای ــرى ب ــور مختص ــه ط ــه ب ــال ک ح
تفکــر خالقانــه آشــنا شــدیم، مجــددا بــه پاســخ 
ســوالهاى ابتــداى ایــن مطلــب فکــر کنیــد؛ شــاید 
بــا نگاهــى متفــاوت بــه ســواالت مذکــور بتــوان 
ــت.  ــت یاف ــاى مــورد نظــر دس ــخ  ه ــه پاس ب
بــه  مى توانــد  ســواالت  جانبــى  پاســخ هاى 

ــد: ــر باش ــورت زی ص
ــر  ــوال اگ ــن س ــه ای ــخ ب ــراى پاس ــوال اول: ب س
ــر  ــنتى فرات ــر س ــیوه تفک ــا را از ش ــم پ بخواهی
بگذاریــم بــه جــاى انجــام همــه حرکــت هــا بــه 
ــرد؛  ــل ک ــه عم ــوان اینگون ــودى مى ت ــور عم ط
عــدد یــک را برمــى دارد و روى ۷ مــى گــذارد 
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ــى  ــر جانب ــد. تفک ــت مى آی ــه دس ــذر ب ــگاه ج و آن
ــوان از  ــى ت ــند م ــدد باش ــرا ۷ و 1، ع ــد چ مى گوی
ترکیــب ایــن دو عــدد عالمــت رادیــکال را ســاخت 

ــى: ۲=۴√ یعن
ادارکات و  بتوانیــم  اگــر  اینجــا  ســوال دوم: در 
ــواًل  ــان معم ــه جراح ــود )ک ــول خ ــات معم مفروض
ــن  ــه ای ــگاه ب ــم آن ــار بگذاری ــتند( را کن ــرد هس م
ــد  ــراح، مي توان ــک ج ــه پزش ــیم ک ــه مي رس نتیج

ــد. ــروح باش ــر مج ــادر پس م
ســوال ســوم: تفکــر جانبــى بــراى حــل مســئله مــى 
ــه  ــد ک ــى باش ــال پارامترهائ ــه دنب ــتن ب ــد گش توان
ــن  ــى آن ای ــد و جــواب جانب ــر ندارن ــه چت ربطــى ب
ــوا  ــده و ه ــى باری ــاران نم ــان ب ــه ان زم ــت ک اس

ــوده. ــى ب آفتاب

   آزمون تفکر جانبى
هشــت ســوال زیــر قــرار اســت قــدرت تفکــر 
جانبى تــان را بســنجند. اگــر بــه بیــش از ۵0 درصــد 
ایــن ســواالت، پاســخ صحیــح بدهیــد، معنایــش ایــن 
ــد نیســت و  ــان ب ــه اوضــاع تفکــر جانبى ت اســت ک
ــه  ــما توصی ــه ش ــو ب ــورت، دوبون ــن ص ــر ای در غی
ــالوه  ــد ع ــعى کنی ــروز س ــن ام ــد: »از همی مى کن
ــک  ــى از ی ــر موضوع ــه ه ــان، ب ــگاه معمول ت ــر ن ب

ــد.« ــگاه کنی ــز ن ــاوت نی ــه متف زاوی
 1( جمعــه از مبــدا راه افتــاد. دو روز طــول کشــید تا 
برســد بــه مقصــد. چهــل و هشــت ســاعت در مقصــد 
مانــد و بعــدش تصمیــم گرفــت برگــردد امــا وقتــى 
ــور  ــود. چط ــه ب ــروب جمع ــت، غ ــت برمى گش داش

چنیــن چیــزى ممکــن اســت؟
۲( یــک سیاســتمدار سرشــناس، متــن ســخنرانى  اش 
ــى  ــد حت ــه مى توان ــن چگون ــن مت ــد. ای را مى نویس
قبــل از ارائــه شــدن توســط ایــن سیاســتمدار، بــه او 

کمــک کنــد؟
 3( بیــرون یــک اتــاق دربســته، ســه کلیــد بــرق بــه 
ــه  ــد ک ــما مى گوین ــه  ش ــد و ب ــان مى دهن ــما نش ش

ســه المــپ تــوى ایــن اتــاق هســت. تــا وقتــى کــه 
در اتــاق بســته اســت، شــما در بیــرون اتــاق اجــازه 
داریــد هــر چقــدر دلتــان مى خواهــد ایــن ســه کلیــد 
ــاق  ــى در ات ــا وقت ــد ام ــن کنی ــوش و روش را خام
ــه  ــک مرتب ــد ی ــط اجــازه داری ــد، فق ــاز مى کنی را ب
بــه داخــل اتــاق برویــد و برگردیــد و بعــدش بایــد 
ــد، کــدام المــپ را روشــن  ــد کــه کــدام کلی بگویی
مى کنــد. چگونــه مى توانیــد ایــن کار را انجــام 

بدهیــد؟
ــتتان  ــت راس ــرى در دس ــر آدم دیگ ــا ه ــما ی  ۴( ش
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ــه  ــه ب ــید ک ــته باش ــد داش ــزى مى توانی ــه چی چ
ــته  ــان داش ــت چپت ــد در دس ــه نمى توانی ــچ وج هی

ــید؟ باش
 ۵( اگــر در نیمــه شــبى تاریــک و ترســناك 
ــک  ــا ی ــه تنه ــید ک ــروك باش ــه مت ــک خان در ی
کبریــت برایتــان باقــى مانــده باشــد و فقــط یــک 
چــراغ نفتــى داشــته باشــید و یــک شــمع و یــک 

هیــزم. کدامــش را اول روشــن مى کنیــد؟
 ۶( شــصتمین و شــصت و دومیــن نخســت وزیــران 
انگلســتان یــک پــدر و مــادر داشــتند امــا بــرادر 

نبودنــد. چطــور چنیــن چیــزى ممکــن اســت؟

ــه دارد در  ــد شــخصى را ک ــرا شــما نمى توانی  ۷( چ
ــد، در  ــه زندگــى مى کن ــک رودخان ســمت شــرق ی

ســمت غــرب همــان رودخانــه دفــن کنیــد؟
 8( خانمــى کــه در طبقــه دهــم یــک مجمتــع 
صبــح  روز  هــر  مى کنــد،  زندگــى  مســکونى 
ــر  ــه زی ــد طبق ــود و مى آی ــور مى ش ــوار آسانس س
همکــف )پارکینــگ( و بعــدش هــم ســوار ماشــینش 
مى شــود و مــى رود ســر کار. بعــد از ظهرهــا کــه از 
ــگ وارد آسانســور  ــردد، از پارکین ســر کار برمى گ
ــا او وارد  ــم ب ــرى ه ــخص دیگ ــر ش ــود و اگ مى ش
آسانســور شــود، او مســتقیما بــه منزل مســکونى اش 
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مــى رود امــا اگــر تنهــا ســوار آسانســور شــود، اول 
ــاده  ــه را پی ــه هشــتم و بعــدش دو طبق مــى رود طبق
مــى رود بــاال تــا برســد بــه آپارتمــان خــودش. فکــر 

مى کنیــد چــرا؟.

 پاسخنامه
 1( او اسمش جمعه بود. 

۲( ایــن یــک داســتان واقعــى اســت: در ســال 
19۲1 رییــس جمهــور وقــت امریــکا، روزولــت، بــا 
گلولــه اى کــه قفســه ســینه اش را نشــانه رفتــه بــود، 
ــخنرانى  ــن س ــد مت ــکان گفتن ــا پزش ــد ام ــرور ش ت

مفصلــى کــه او آن را تــا کــرده بــود و گذاشــته بــود 
ــه مختصــرا  ــش، باعــث شــد مســیر گلول ــوى جیب ت
منحــرف شــود و ســرعت گلولــه نیــز مختصــرا 
ــا  ــود ت کاهــش پیــدا کنــد. همیــن مختصــر کافــى ب
ــد. ــک کن ــه او کم ــد و ب ــات ده ــى او را نج زندگ

3( مى توانیــد کلیــد اول را بزنیــد و یکــى دو دقیقــه 
صبــر کنیــد. بعــدش بالفاصلــه آن را خامــوش 
ــوى  ــد ت ــاال بروی ــد. ح ــد دوم را بزنی ــد و کلی کنی
اتــاق. طبیعتــا المپــى کــه اآلن روشــن اســت، شــما 
کلیــدش را مى شناســید. کافــى اســت دو المــپ 
ــه  ــى ک ــد. المپ ــس کنی ــتتان لم ــا دس ــر را ب دیگ
ــدش را اول  ــه کلی ــت ک ــى اس ــت همان ــر اس گرم ت
زده بودیــد و یکــى دو دقیقــه بعــد، خاموشــش کــرده 
بودیــد. المپــى کــه ســردتر اســت همانــى اســت کــه 

ــد. ــال نزدی ــدش را اص کلی
ــمت راســت:  ــى س ــدام فوقان ــازنده ان ــزاى س ۴( اج

ــچ راســت و... ــج راســت، م ــازوى راســت، آرن ب
۵( کبریت.

ــر انگلســتان شــد،  ــار نخســت وزی ۶( چرچیــل دو ب
ــار  ــک ب ــا 19۴۵ و ی ــال 19۴0 ت ــار از س ــک ب ی

ــا 19۵۵. ــال 19۵1 ت ــم از س ــر ه دیگ
زندگــى  دارد  و  اســت  زنــده  هنــوز  چــون   )۷

. مى کنــد
ــا کلیــد  ــاه اســت و دســتش ت ــم، قــدش کوت 8( خان

ــد. ــور مى رس ــتم آسانس ــه هش طبق

http://www.gosuccess.ir 
www.edwdebono.com 
http://en.wikipedia.org 

www.debonofoundation.co.uk 
www.aftabir.com/articles 

www.thinkingacademy.org 
www. jahadstudingunit.parsiblog.com 

منابع و سایتهاى زیر:

53شماره 100 -  اسفند 98



Additive and hybrid manufacturing .1
پالگیــن  پاورمیــل ایــن امکان را به ســازنده مــى دهد، 
مســیر ماشــینکارى کــه در آن با اســتفاده از تکنولوژى 
رســوب گــذارى انــرژى  مســتقیم مــورد نیــاز اســت 
بــراى روش ســاخت افزایشــى  و یــا ســاخت ترکیبــى 
ــه  ــى( ب ــى و افزایش ــین کارى کاهش ــب ماش ) ترکی
ــا  ــادر مــى ســازند کــه ب ــن مــاژول ق وجــودآورد. ای
فــرز CNC و یــا ربــات چنــد محــوره مســیرهایى بــا 
تمــام جزئیــات پارامترهــاى کنترلــى در هــر نقطــه از 
مســیر ابــزار تعریــف کنــد. ایــن پارامترهــاى فرآیندى 
باعــث کنتــرل فراینــد رســوب گــذارى در هــر نقطــه 
ــى  ــر قطعات ــزار مــى گــردد. در شــکل زی از مســیر اب
کــه مــاژول Additive پاورمیــل مــى توانــد تولیــد 

برنامــه کنــد:

1- قطعاتــى کــه بــه روش اکســتروژن خطــى تولیــد 
مــى شــوند

۲- مــدل هایــى کــه بــا چرخــش حــول یــک محــور 
ایجــاد مــى گــردد ماننــد ســطل

3- سیلندرها ، صفحات 
۴- پوششهاى سطوح

۵- نمایه هایى با یک محور مشترك
۶- تیغه ها و تجهیزات توربوماشینها با مقاطع متغیر

ــک  ــول ی ــه در ط ــکلى ک ــوب ش ــى توی ۷- قطعات
منحنــى Sweep شــده انــد.
Non-Adaptive repair -8

Adaptive Repair -9
10-  قطعاتــى کــه بــا دســت ســاخته مــى شــوند مانند 

مجسمه 
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 Setup .۲
: Setup ۲.1. کار با

ــیرهاى  ــت مس ــى از لیس ــاوى اطالعات ــه ح ــن زبان ای
ماشــینکارى و شــامل اطالعــات ماشــین کارى ماننــد 
ــى  ــت Workplane و هندســه Stock و ... م موقعی
باشــد. بــا اســتفاده از ایــن زبانــه مى تــوان مســیرهایى 
را اضافــه ، منظــم و یــا آنهــا را حــذف کــرد. اجــراى 
چندیــن بــار مســیرها و یــا حــذف آنهــا بــراى اجــرا در 
برنامــه NC از خصوصیــات دیگــر ایــن زبانــه اســت. 

Fixture Offsets .۲.۲
ــت  ــى اس ــات فرض ــک مختص Fixture Offset ی
ــک  ــه ی ــود و ب ــى ش ــن م ــر تعیی ــط کارب ــه توس ک
مسیرماشــینکارى اختصــاص داده مــى شــود و باعــث 
مــى گــردد مســیرمورد نظــر بــدون نیــاز به محاســبات 
و موقیعــت جدیــد قطعــه، جابجــا گــردد و قطعــه را در 
موقیعــت جدیــد ماشــین کارى کــرد. بــه طــور کلى از 
ایــن قســمت بــراى زمانــى کــه بخواهیــم بــراى یــک 
قطعــه مشــخص در موقعیــت هــاى مختلــف، ماشــین 
ــود و  ــى ش ــتفاده م ــم اس ــام دهی ــانى انج کارى یکس
ایــن گزینــه شــامل خروجــى صفرهــاى قطعــه کار کــه 

شــامل G54 و.. مــى باشــد.

2D 3. ماشین کارى
3.1. نماى جانبى

توســط پاورمیــل و بــه کمــک ایــن ماژول،مــى تــوان 
نمــاى جانبــى را از منجنــى هــا ایجــاد کــرد کــه ایــن 
روش مــى توانــد نمایــه هــا را از ســطوح ، ســوراخ هــا 
یــا اشــکال داراى فرورفتگــى و کانالهــاى غیــر متقارن 
ــد  ــیار کارآم ــین کارى بس ــه در ماش ــد ک ــاد کن ایج

. هستند

freeform 3.۲. ایجاد
ــم  از  ــه نامنظ ــطوح داراى هندس ــکال و س ــاد اش ایج
بلــوك ، پاکــت و نماهــاى جانبــى بــه آســانى امــکان 
ــه  ــا ب ــه Draft از نم ــاع و زاوی ــت و ارتف ــر اس پذی
صــورت اتوماتیــک از هندســه ســطح جســم محاســبه 

مــى شــود.

Toolpath ۴.  استراتژى
Vortex area clearance .۴.1

ماشــین کارى Vortex یکــى از اســتراتژى هــاى 
ــه ســرعت، مــواد پلیســه  Clearance  اســت کــه ب
 3D را عــالوه بــر کنتــرل نیــروى ابــزار بــه صــورت
ــزار مــى  ــدا اب ــر ابت ــن ام ــراى ای ــد. ب خــارج مــى کن
ــد  ــوذ کن ــه کار نف ــادى را در قطع ــق زی ــت عم بایس
ــه تراشــیدن  ــاره  خــود شــروع ب و ســپس توســط کن
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دیــواره کنــد. در ایــن روش کنــاره ابــزار شــروع بــه 
ــراى  ــه بســیار مناســب ب ــد ک ــى کن ــرداى م ــراده ب ب
ابزارهــاى Solid Carbide مــى باشــد. بهینــه تریــن 
ــراده  ــى اســت کــه ب ــن ابزارهــا زمان ــوع حرکــت ای ن
ــا  ــق و Stopover تقریب ــورت عمی ــه ص ــردارى ب ب
کوچــک باشــد. ایــن اســتراتژى شــبیه اســتراتژى هاى 
Clearance  موجــود در دیگــر نســخه هــا مى باشــد. 
کــه بــه دو نــوع Model و Stock تقســیم مى شــود. 
نــوع Model  بــراى مدلهــاى ســاده ، داراى فضاهــاى 
ــود و  ــین کارى ش ــد ماش ــادى بای ــه حجــم زی ــاز ک ب
نــوع Stock بــراى مدلهــاى پیجیــده و کانالهایــى بــا 
ضخامــت کــم اســتفاده مــى گــردد. بهتــر اســت ایــن 

ــردد. ــراه گ ــا Setup Cutting  هم ــتراتژى ب اس

Collision avoidance .۴.۲
 automatic tool-axis tilting بــا انتخــاب گزینــه
method  از برخــورد ابــزار بــه مــدل بــراى تمامــى 
انــواع مختلــف مســیرها جلوگیــرى بــه عمــل مــى آید. 
قبــال  بــراى جلوگیــرى از برخــورد ابزار اســمبل شــده، 
بــه مــدل یــک ناحیــه ایمــن توســط کاربــر تعریف مى 
گردیــد . حــاال در صــورت انتخــاب گزینــه اتوماتیک، 
ــزار از  ــود ، اب ــخیص داده ش ــادف تش ــک تص ــر ی اگ
مــدل دور مــى شــود تــا از برخــورد جلوگیــرى شــود. 
بایــد توجــه کــرد ایــن گزینــه بــراى مــدل هــا و نقشــه 
ــت.  ــب اس ــدازه مناس ــکل و ان ــر ش ــزار از ه ــاى اب ه
ــر  ــکان پذی ــى ام ــط در صورت ــه فق ــن گزین ــى ای ول
اســت کــه محــور ابــزار شــما روى Vertical تنظیــم 

شــود.

Drilling feed rate reduction .۴.3
بــا اســتفاده از ایــن ویژگــى، نــرخ فیــد در بــاال و پایین 
ســوراخ هــا کاهــش یابــد. ایــن امــر باعــث مــى شــود 
ــن مناطــق  ــه ای ــا ســرعت کــم و ایمــن ب ــزار ب ــا اب ت
Drill- داراى machine tool ــک شــود. اگــر  نزدی
ing cycle اســت ایــن گزینــه بــه خوبــى بپشــتیبانى 
میشــود. بایــد توجــه کــرد، کاهــش نــرخ فیــد بــراى 
 Single peck ، Ream شــروع بــراده بــرداى انــواع

و Counter Bour Cycle اعمــال مــى شــود.
Unsafe segment removal .۴.۴

ــخه  ــن نس ــن در ای ــا ام ــیرهاى ن ــذف مس روش ح
بروزرســانى شــده اســت بــه طــورى کــه اگــر ناحیــه 
اى غیــر ایمــن شناســایى شــود تمامــى زیرنواحــى آن 
ــه  ــى ک ــق شــکل زمان ــردد. مطاب ــى گ ــز حــذف م نی
ــام  ــزى انج ــر مرک ــورت غی ــه ص ــردارى ب ــراده ب ب
ــت  ــرداى پاک ــراده ب ــوص ب ــى الخص ــرد عل ــى پذی م
هــاى کوچــک، قســمت ناحیــه زیــر ابــزار کــه بــراده 
ــذا  ــى زد. ل ــه م ــزار ضرب ــه اب ــود ب ــى ش ــرداى نم ب
ــن  ــر ایم ــاى غی ــت ه ــى حرک ــت تمام ــراى ممانع ب
ــردن  ــال ک ــراى فع ــزار ب ــرم اف ــردد. در ن ــذف میگ ح
 Remove segments smaller ــه ــن امــر،  زبان ای
Threshold )tool diame- و  than threshold

ــت.  ــده اس ــف ش ter units( تعری

Segment -1 طول
۲- طول پاکت

3- قطر ابزار
۴- قطر ناحیه اى براده بردارى نمى شود  
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 ViewMill simulation .۵
Visualize remaining material .۵.1

 Remaining Material mode باتغییر بــه حالــت
ــاى  ــمت ه ــى قس ــوان تمام ــى ت در ViewMill م
excess و gouging حاصــل از ماشــین کارى را 
مشــاهده و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد کــه آیــا 
ــه.  ــا ن ــد ی ــى باش ــه م ــرده بهین ــه کار ب ــتراتژى ب اس
مطابــق شــکل ســمت چــب رنــگ آبــى نشــان دهنــده 
ــد  ــى باش ــس م ــد تلران ــى excess از ح ــزان جزئ می
ورنــگ صورتــى نشــان دهنــده حداکثــر excess کــه 
میــزان آن توســط کاربــر تعریــف شــده اســت نشــان 
مــى دهــد. بــه راحتــى مــى تــوان تغییــرات ناگهانــى و 
تدریجــى بــراده بــردارى را مشــاهده کــرد. همچنین در 
شــکل ســمت راســت ، رنــگ زرد و قرمــز بــه ترتیــب 
میــزان gouging جزئــى و زیــاد را نســبت بــه بقیــه 

مــواد در حالــت Shaded نشــان مــى دهــد.

ViewMill .۵.۲
ــن  ــتفاده از ای ــت اس ــر و قابلی ــخه ظاه ــن نس در ای

ــت: ــده اس ــانى ش ــه روز رس ــى ب ویژگ

۵.۲.1. ظاهــر فلــزى و بــراق بــراى حالــت و نمــاى 
چرخشــى بــراى Stock بــه روز رســانى شــده 

اســت.

۵.۲.۲. شــبیه ســازى حــذف Stock ســریعتر شــده 
اســت.

ــاى  ــه نم ــل چرخــش ب ــاى قاب ــر از نم ۵.۲.3.   تغیی
ــور  ــى بط ــگام بزرگنمای ــًا هن ــت خصوص ــت ثاب جه

ــریعتر شــده اســت . ــى س ــل توجه قاب

Upload to Fusion Production .۶
ــر  ــا دیگ ــل ب ــاور می ــزار پ ــرم اف ــخه ن ــن نس در ای
دارد  نــام   Fusion کــه   Autodesk محصــول 
مرتبــط شــده اســت و بــه راحتــى مــى تــوان 
ــودکار  ــورت خ ــه ص ــل ب ــه NC از پاورمی برنام
ــد  ــک کار جدی ــراى ی ــزار Fusion ب ــرم اف در ن
ــى از  ــزار Fusion ترکیب ــرم اف ــرد. ن بارگــذارى ک
ــى  ــزى، ردیاب ــه ری ــه برنام ــد از جمل ــت تولی مدیری
و نظــارت و مانیتورینــگ ماشــین کارى مــى باشــد 
کــه مــى توانــد بــراى کنتــرل کار هــاى در جریــان و 
مشــخص کــردن تمامــى پروســه هــاى در حــال اجــرا 
ــر و کارا  ــرى موث ــم گی ــه کار رود و باعــث تصمی ب

ــه کار رود. ــزات ب ــردن تجهی ــراى اورال ک ب

Help & Language .۷
بــه راحتــى مــى تــوان زبــان نــرم افــزار را متناســب 
ــن در  ــر داد و همچنی ــر تغیی ــوع خواســت کارب ــا ن ب
ــل  ــه قاب ــن ک ــر Help آفالی ــالوه ب ــخه ع ــن نس ای
ــده  ــته ش ــن گذاش ــک Help آنالی ــت ی ــود اس دانل
ــا  ــزار آمــوزش بخــش هــا ت ــرم اف ــراى ن اســت و ب

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــگان اختص 30 روز رای
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Usability improvement .8
8.1. رابــط کاربــرى PowerMill بــراى اســتفاده از 

طراحــى مــدرن تــر و بهینــه ، بهبــود یافتــه اســت. 
ــود  ــتفاده از Explorer بهب ــت اس ــر و قابلی 8.۲. ظاه

یافتــه اســت.
ــى  ــیده م ــا درگ  و کش ــم ه ــى آیت ــه راحت 8.۲.1. ب

ــود.  ش
8.۲.۲. بــه راحتــى آیتــم هــا مرتــب مــى گــردد. بــراى 
en-  مثــال، محدودیتهــاى موجــود روى موقعیت هــاى

tities در ارتبــاط بــا Folder کاهــش یافتــه اســت.
Ribbon .8.۲.3: بــا اســتفاده از کیبــورد بــه راحتــى 
مــى تــوان ســریعا بــه Ribbon مطابــق شــکل دســت 

پیــدا کــرد.

8.۲.۴. تــب Home بــراى اصــالح همــه حالــت ها در 
دســترس اســت. ایــن دسترســى بــه دســتورات مفیــدى 
ــاب را  ــاى انتخ ــا روش ه ــاب ی ــین حس ــد ماش مانن

فراهــم مــى کنــد.

ToolTip .8.۲.۵
Tool-  میانبرهــاى صفحــه کلیــد بــراى دســتورات در
tip بــر روى دکمــه هــاى Ribbon نمایــش داده مــى 
شــوند. عــالوه بــر ایــن ، برخــى از Tooltips حــاوى 

نمایــش گرافیکــى اســت.

9. دیگر بهینه سازیها و بروزرسانى دیگر
Stock Model .9.1: مــى توانــد مــواد باقــى ماده را 

محاســبه و نمایــش دهد.
Option file .9.۲: وابســتگى Option file بــا 
Machine Tool باعــث مــى گــردد کــه جریــان کار 

و شــبیه ســازى بهبــود یابــد.
ایــن  در   :Dynamic machine control  .9.3
ــزار  ــاى اب ــر محوره ــد مقادی ــى توانی ــما م ــخه ش نس
مشــاهده کنیــد و بتوانیــد تمامــى بردارهــاى جهــت را 

ــد. ــش نمایی ــزار ویرای ــوع اب ــر ن ــر اى ه ب
ــه  ــون ب ــم اکن ــه NC ه ــام برنام Cut File .9.۴: ن

Ribbon

Tooltip
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ــود  ــى ش ــته م ــه نوش ــى ک ــل .Cut زمان ــطر فای س
ــت. ــده اس ــه گردی اضاف

اجمالــى بــر روى ماشــین کارى افزایشــى و کاهشــى با 
رویکــرد اســتفاده از پاورمیل

نرم افــزار PowerMill 2019  Autodesk نســخه 
نهایــى از نــرم افــزار تخصصــى  فــرز CNC ، شــامل 
ــه روش  ــد ب ــراى تولی ــدى ب ــاًل جدی ــه کام مجموع
Additive بــا ســرعت بــاال اســت. فــن آورى تولیــد 
هنــوز   )Additive Manufacturing )AM
ــا تکنولــوژى   در مراحــل ابتدایــى خــود در مقایســه ب
 . اســت   SM) Subtractive Manufacturing
ــا ســرعت  ماننــد هــر نــوزادى ، ایــن روش ســاخت ب
چشــمگیرى در حــال پیشــرفت اســت. تولیــد کنندگان 
ــال  ــد DMG  Mori و Mazak در ح ــى مانن اصل
ارائــه ماشــین هــاى هیبریــدى یــا ترکیبــى هســتند. این 
ماشــین هــا بــا هــر دو تکنولــوژى AM و SM تجهیز 
ــا PowerMill 2019 در  ــن مبن ــر ای ــد و ب ــده ان ش
جهــت پاســخ دهــى و تقاضــاى روش هیبریــدى 

طراحــى شــده اســت.

PowerMill یــک محصــول کامــال تخصصــى 
sub- ــى ــین کارى کاهش CAM و ماش ــه  در زمین
در طــى چندیــن دهــه   tractive machining
ــى  ــن کمپان ــال ای ــن س ــى چندی ــد. در ط ــى باش م
ــه کــردن روش هــاى ماشــین کارى  ــال بهین ــه دنب ب
ــوره  ــى ۵ مح ــین کارى 3 ال ــراى ماش ــرفته ب پیش
ــک و  ــاى روباتی ــاژول ه ــدن م ــن گنجان و همچنی
ــا  ــى ماژوله ــى تمام ــه گ ــوص یکپارچ ــى الخص عل
Power- ــوده اســت. نســخه ــرم ب  در یــک پلــت ف
ــکان  ــه ام ــت ک ــخه اى اس ــن نس Mill ۲019 اولی
ــا  ــى ی ــاخت افزایش ــراى س ــى را ب ــى خوب دسترس

ــت. ــم آورده اس AM فراه
pow- بــراى روشــهاى PowerMill Additive
laser sinter- وder bed ، fiber deposition
ــها  ــورد روش ــتر در م ــه بیش ــد بلک ــى باش ing نم
 wire-fed ، ــرژى مســتقیم ــا روســوب ان DED ی
ــز  ــراى فل ــا powder-blown deposition ب ی
 CNC ــا ســرعت باالیــى توســط مــى باشــد کــه ب

یــا ربــات انجــام میگیــرد.
ــى  ــه جوی ــا هــدف صرف ــدى( ب ــد ترکیبى)هیبری تولی
ــات اســت.  ــل رســاندن ضایع ــه حداق ــه و ب در هزین
ــتفاده از  ــوژى در اس ــن تکنول ــال ای ــوان مث ــه عن ب
ــرد  ــا کارب ــى هوافض ــه های ــاص در زمین ــواد خ م
ــد مــواد از بیلــت هــاى  مضاعــف دارد. نســبت خری
تیتانیــوم ماشــین کارى شــده 9 یــا 9.۵ بــه 1 
اســت. ایــن بــدان معنــى اســت کــه تــا ٪95 مــواد 
بســیار گــران قیمــت بــه هــدر مــى رونــد. ولــى بــا 
تکنولــوژى AM  بــراى رســیدن بــه همــان قطعــه از 
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مــواد بســیار کمتــرى اســتفاده میشــود. ایــن نســبت 
1:1 نیســت امــا بســیار بهتــر از نســبت هــاى فعلــى 
ــواد خــاص از نظــر  ــن م اســت و باعــث میشــود ای

ــود. ــر ش ــارى پرکاربردت تج

ــینهاى  ــاًل در ماش ــه قب ــىAM و SM ک یکپارچگ
ــا  ــراه ب ــت هم ــى گرف ــام م ــه انج ــف جداگان مختل
تالشــهاى زیــادى کــم ثمــر و ســرمایه گــذارى زیــاد 
ــین  ــد ماش ــوج جدی ــود. م ــراه ب ــاخت هم ــراى س ب
هــاى هیبریــدى مــى توانــد هــر دو عملیــات گسســته 
از یکدیگــر را در یــک سیســتم ســاخت انجــام دهــد. 
ــمت  ــام قس ــس از اتم ــور پ ــه اپرات ــورى ک ــه ط ب
AM فرآینــد ، آن را بــا یــک ســر فــرز جایگزیــن 
ــى  ــه اى طراح ــه گون ــا ب ــن فراینده ــد. ای ــى کن م
ــتفاده  ــواد اس ــزان م ــن می ــه از کمتری ــد ک ــده ان ش
ــرم  ــد. ن ــص را چــاپ کن ــًا شــکل خال شــود و تقریب
Autodesk Machine Kinemat-  افزارهــاى
ics و فرآینــد شــبیه ســازى آن ایــن قابلیــت را دارا 
هســتند کــه از برخــورد دســتگاهCNC و ربــات بــه 
ــد،  ــى آورن ــل م ــه عم ــرى ب ــان جلوگی ــور همزم ط
ــى  ــاى PowerMill توانای ــت ه ــن از قابلی همچنی

ــوره را دارد. ــاى ۲۲ مح ــات ه ــتیبانى از رب پش

 AM ۲019 بــراى ســاخت و طراحى PowerMill
ــه  ــت ، ک ــاى NetFabb اس ــتراتژى ه ــامل اس ش
ــبیه ســازى بســیار پیشــرفته اســت.   ــزار ش ــک اب ی
ــوب  ــر رس ــى ب ــى مبتن ــازى فیزیک ــبیه س ــل ش عم
گرمــا اســت و بــه اپراتــور ایــن امــکان را مــى دهــد 
تــا قبــل از فشــردن دکمــه دســتگاه فرآینــد ســاخت 

را مشــاهده کنــد. ایــن شــبیه ســازى کاهــش تعــداد 
ــان  ــود جری ــه ، بهب ــه اولی ــا در توســعه نمون تکراره
کار و کاهــش خطاهــاى ســاخت را شــامل مــى شــود 
و مزیــت هــاى خوبــى را در کاهــش زمــان و هزینــه 
حاصــل میکنــد و محصــوالت را در زمــان کمتــرى 

بــه بــازار عرضــه کنــد.
ــن پیشــرانه کشــتى در  ــد اولی ــا تولی Autodesk ب
ــدر  ــه روش پرینــت ســه بعــدى کــه در بن جهــان ب
Rotterdam’s RAMLAB ســاخته شــده اســت 
، مشــارکت داشــته اســت. ایــن پــروژه بــراى کمــک 
بــه بهبــود بهــره ورى از پشــتیبانى از خدمــات 

دریایــى در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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۲-3-۲- وارد نمــودن قالــب بــاال و پاییــن، تعییــن 
ــرایط  ــن ش ــدى و تعیی ــاده، المان بن ــس م ــا و جن دم

مــرزى
از آنجــا کــه بیلــت در ایــن مرحلــه بــا  قالب هــا در 
ــا  ــراى قالب ه ــن بایســتى ب ــاس مى باشــد، بنابرای تم

دمــا و جنــس تعییــن نمــود. 
الــف( تعییــن دمــا و انتقــال قالــب بــاال و پاییــن بــه 

نرم افــزار
در DEFORM دمــاى قالــب بــه دو صــورت 

ــود: ــن میش تعیی

ــد  ــر نمى کن ــد تغیی ــب در طــول فرآین 1- دمــاى قال
کــه در ایــن صــورت قالــب نیــازى بــه المان بنــدى 

نــدارد.
ــى  ــر م ــد  تغیی ــول فرآین ــب در ط ــاى قال ۲- دم
ــا را  ــتى قالب ه ــورت بایس ــن ص ــه در ای ــد ک یاب
المان بنــدى کــرد )در ایــن بخــش از ایــن روش 

ــود(. ــى ش ــتفاده م اس

 معرفی نرم افزار 
DEFORM-3D و 
شبیه سازی فرآیند فورج 
 بسته یک میل لنگ فوالدی 
با استفاده از آن

ــدا  ــى ابت ــى و پایین ــب باالی ــودن قال ــراى وارد نم ب
ــد ایجــاد  ــه   دو قطعــه جدی ــا اســتفاده از گزین ب
کنیــد ) کــه بــه صــورت پیــش فــرض اســم آن هــا 
Top Die  و Bottom Die مى باشــد(. ســپس 
در قســمت   دمــاى قالــب را 1۵0  تعییــن 
ــتفاده از  ــا اس ــمت  ب ــپس در قس ــد. س کنی
ــپس  ــاال و س ــب ب ــل قال ــه   فای گزین

ــد. ــن را وارد کنی ــب پایی قال
ب( المان بندى قالب باال و پایین

ــم و  ــک مى کنی ــه  کلی ــر روى دکم ــه ب در ادام
بــا در نظــر گرفتــن همــان حالــت پیشــفرض بــر روى 

ــم.  ــک مى کنی ــه Generate Mesh کلی دکم
ج( تعیین جنس قالب باال و پایین

)قسمت دوم(

مولفین:
حامد میرزایى: فارغ التحصیل رشته مهندسى ساخت وتولید

محمد شهابى زاده: مدرس جامعه قالبسازان و دانشگاه- 
دانشجوى دکترى رشته ساخت-وتولید
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ــرده و از  ــک ک ــه   کلی ــر روى گزین ــپس ب س
را   AISI-H13 فــوالد  قالــب،  مــواد  قســمت 

بزنیــد. را  انتخــاب کــرده و  

در قســمت  بخــش  را فعــال 
کنیــد و مقــدار کــورس پــرس را ۵۵0، کــورس الزم 
بــراى شــکل دهى را ۷3/۵ و ســرعت آن را 0/۶3 

ــکل ۲۴-۲( ــد )ش وارد کنی

۴-3-۲- تعیین کنترل شبیه سازى
ــد ، اســم عملیــات  ــر روى آیکــون  کلیــک کنی ب
ــات را ۲  ــماره عملی ــر داده و ش ــه Forging تغیی را ب
تعییــن کنیــد و گزینــه تغییــر شــکل را هــم نیــز فعــال 
 Simulation درقســمت   .)۲۵-۲ )شــکل  کنیــد 
ــه  ــر 10 مرحل ــل را ۲00 و در ه ــداد مراح Step تع
یکبــار ذخیــره شود)شــکل۲-۲۶(. همچنین در قســمت 
ــر  ــب در ه ــت قال ــدار حرک Step Increment مق
مرحلــه 0.۵ انتخــاب کنیــد )شــکل ۲-۲۷(. ســپس در 
 Primary در General در بخــش Stop قســمت
Die Displacement بــراى محــور Z عــدد منفــى 
 Advanced ۵۵0 را وارد کنیــد، همچنیــن در بخــش
بــراى   Max load of Primary Die کادر  در 
محــور Z، نیروى ۴898۷0۶0 برحســب نیوتــون وارد 
ــت  ــن اس ــن کار ای ــدف از ای ــکل ۲-۲8(. ه کنید)ش
ــر  ــون و حداکث ــرو ۴898۷0۶0 نیوت ــر نی ــه حداکث ک
کــورس ۵۵0 میلیمتــر باشــد و اگــر بیــش از ایــن شــد 

قالــب از حرکــت بایســتد.
     بــا توجــه بــه اینکــه فاصلــه ۲ قالــب از یــک دیگــر 

۷3.۵ میلیمتر اســت:
ــه  ــت کل مقدار(/)مرحل ــب حرک ــل تعداد=)قال مراح
ــدار(=  0.۵/۷3.۵= 1۷۴                                               ــت مق ــب حرک ــر در قال ه

ــه ۲-۲ رابط

ــد  ــل 1۷۴ باش ــل حداق ــداد مراح ــد تع ــن بای بنابرای
ــل را ۲00  ــداد مراح ــتر تع ــان بیش ــراى اطمین ــه ب ک
ــر  ــب در ه ــا حرکــت قال ــد. در رابطــه ب انتخــاب کنی
مرحلــه)0.5(، 1⁄3  انــدازه کوچکتریــن المــان را را بــه 
عنــوان حرکــت قالــب در هرمرحلــه در نظــر بگیریــد.

د( تعیین شرایط مرزى قالب باال  و پایین
 Heat بــر روى گزینــه    کلیــک کــرده و گزینــه
انتخــاب  را   Exchange with Environment
کــرده و ســپس ســطوح داخلــى و خارجــى قالــب بــاال 
را بــا مــوس انتخــاب نماییــد )بــه رنــگ ســبز در مــى 

آیــد(.

3-3-۲- تعیین حرکت قالب باال
ــورس  ــول ک ــا ط ــى ب ــرس مکانیک ــا پ ــه کار ب قطع
550mm و ســرعتstroke/s(  0.63 )شــکل داده 
مى شــود. کــورس الزم بــراى شــکل دادن ایــن قطعــه 
برابــر ۷3.۵ مى باشــد )اطالعــات از کتابخانــه مجازى 

ــت(. ــده اس ــتخراج ش ــزار اس ــا، از نرم اف پرس ه

شکل ۲-۲3- تعیین جنس قالب باال و پایین

شکل ۲-۲۴- تعیین مقادیر مربوط به پرس مکانیکى
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ــه در طــول  ــه حجــم قطع ــن گزین ــال کــردن ای ــا فع ب
ــد. ــت مى مان ــدى مجــدد ثاب ــش بن شبیه ســازى و م

شکل ۲-۲۵- تعیین کنترل شبیه سازى

شکل ۲-۲۶- تعیین تعداد گام

شکل ۲-۲۷- تعیین حرکت قالب در هر مرحله

شکل ۲-۲8- تعیین Stop قالب

شکل ۲-۲9- فعال نمودن جبران حجم

شکل ۲-30- تعیین حجم هندسه به عنوان حجم نهایى 

۵-3-۲- فعال نمودن جبران حجم
در نمــودار درختــى قطعــه کار را انتخــاب کــرده و بــر 
Ac- روى گزینــه  کلیــک کنیــد، ســپس گزینــه 
tive FEM+ Meshing را فعــال کنیــد و بــر روى 
آیکــون   کلیــک کنید)شــکل ۲-۲9( و در پنجــره 
بــاز شــده کلیــد YES را انتخاب کنید)شــکل 30-۲(. 

۶-3-۲- تعیین روابط بین قطعات
بــر روى آیکــون  کلیــک کــرده و ســپس بــر روى 
YES کلیــک کنیــد تــا پنجــره مربــوط بــه روابــط 
قطعات باز شــود، ســپس بــر روى Edit کلیــک کنید، 
پنجــره دیگــرى بــاز مــى شــود کــه در این قســمت مى 
ــال حــرارت  ــب انتق ــوان ضریــب اصطــکاك و ضری ت
Ther- ــمت ــود. در قس ــاب نم ــات را انتخ ــن قطع  بی
  Forming ،در قســمت ضریــب انتقال حرارتــى mal
ــمت  ــپس  در قس ــکل۲-31( س ــد )ش ــاب کنی را انتخ
Value، Hot Forg- در قســمت Deformation
 Close را انتخــاب کنید)شــکل ۲-3۲( و ســپس ing
ــه   ــه از گزین ــد. در ادام را بزنی
اســتفاده مى کنیــم تــا روابــط بیــن قالــب بــاال و قطعــه 
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ــان  ــه کار یکس ــن و قطع ــب پایی ــد قال ــم مانن کار ه
ــزار  ــرم اف ــه  ن ــاب گزین ــا انتخ ــپس ب ــود، س ش
ــاس  ــراى تم ــى ب ــس منطق ــک تلران DEFORM ی
قطعــات باهــم محاســبه مى کنــد کــه در اینجــا 0.00۲ 
 Generate all ــر روى ــک ب ــا کلی ــپس ب ــت. س اس
روابــط تماســى قالــب بــاال وپاییــن و قطعــه کار تعیین 

ــد. ــپس ok  را بزنی ــود، س مى ش

8-3-۲- مشاهده نتایج
اصلــى  صفحــه  در  شبیه ســازى  اتمــام  از  پــس 
نرم افــزار بــرروى Post-Processor کلیــک کنیــد. 
پــس از ورود بــه محیــط  Post-Processor بــا 
ــن     ــتفاده از ای اس
آیکون هــا مى توانیــد تغییــرات قطعــه کار را در طــول 
ــا  ــن ب ــاهده کنید، همچنی ــکل مش ــر ش ــات تغیی عملی

ــون   ــار آیک ــره اى در کن ــودار کرک ــتفاده از نم اس
میتــوان متغیرهــاى حالــت ماننــد تغییرات دمــا، کرنــش 
ــکل 33-۲(.  ــاهده کرد )ش ــر را مش ــش موث ــر، تن موث
همچنیــن بــا اســتفاده از آیکــون  مى تــوان نیــروى وارد 
بــر قطعــات در حــرکات قالــب را مشــاهده کــرد، بــه 
ایــن صــورت کــه بعــد از کلیــک بــر آیکــون  پنجــره 
اى بــاز مى شــود، در پنجــره بــاز شــده سیســتم انــدازه 
گیــرى را بــر روى tons-SI ســپس محــور y را 
ــر روى Stroke و  ــروى Z Load و محــور x را ب ب
همچنیــن شــماره عملیــات را ۲ انتخــاب کنیــد) شــکل 

)3۴-۲

۷-3-۲- ذخیره کردن مسئله و اجراى شبیه سازى
ــر روى File Save as کلیــک کــرده و مســئله را  ب
ــرده و  ــک ک ــر روى  کلی ــپس ب ــد. س ــره کنی ذخی
Gen- ــه ــوده و دکم ــاب نم Check را انتخ ــه  گزین
ــد و دکمــه Close را انتخــاب  erate را کلیــک کنی
نماییــد. پــس از تولیــد فایــل پایــگاه داده اى با فشــردن 
دکمــه  از محیــط Pre-Processor خارج شــوید 
ــر روى  ــد و ب ــزار برگردی ــى نرم اف ــره اصل ــه پنج و ب
ــاز  ــازى آغ ــا شبیه س ــد، ت ــک کنی ــون  کلی آیک

شــود.

شکل ۲-31-تعیین ضریب انتقال حرارت

شکل ۲-33- نمودار کرکره اى براى مشاهده تغییرات حالتشکل۲-3۲- تعیین ضریب اصطکاك

شکل ۲-3۴- تعیین نمودار نیرو- حرکت
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بعــدى بــر روى Finish  کلیــک کنید)شــکل 39-۲(. 

شکل ۲-3۵- توزیع کرنش موثر در قطعه

شکل ۲-3۶- توزیع تنش موثر در قطعه

 شکل ۲-3۷- توزیع دما در قطعه

بــراى رســم نمــودار بــراى متغیرهــاى حالت بــا کلیک 
ــود، در  ــاز مى ش ــره اى ب ــون   پنج ــر روى آیک ب
ــر روى  ــى ب ــه نقاط ــد ک ــده مى خواه ــاز ش ــره ب پنج
قطعــه انتخــاب کنیــد، بــه همیــن منظــور بــا اســتفاده 
از مــوس نقــاط دلخــواه را انتخــاب کنیــد، )کــه مــا در 
ــى P9 را انتخــاب کرده ایم)شــکل  اینجــا نقــاط P1 ال
۲-38((،  ســپس بــر روى گزینــه Next و در پنجــره 

۴-۲- تحلیل نتایج و نتیجه گیرى
      در ایــن بخــش بــه تحلیــل و بررســى شبیه ســازى 
انجــام شــده و نمایــش نمودارهــاى متغیرهــاى حالــت 
ــا  ــرات دم ــر، تغیی ــش موث ــر، کرن ــل تنــش موث از قبی
و نیــروى وارد بــه قالب هــاى بــاال و پاییــن مــى 
پردازیــم و بــه ایــن موضــوع کــه آیــا ایــن نمودارهــا 
درســت بــودن شبیه ســازى را تاییــد میکنــد یــا خیــر؟

شکل ۲-38- تعیین هشت نقطه مختلف براى ردیابى در طول عملیات

شکل ۲-39- پنجره تعیین ردیابى نقاط
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      بــا توجــه بــه نمودارنیــرو - حرکــت بــراى 
ــد  ــاهده مى کنی ــکل ۲-۴0( مش ــته )ش ــاى بس قالب ه
کــه درفــورج بــا قالب هــاى بســته همزمــان بــا تمــاس 
ــش  ــه افزای ــروع ب ــرو ش ــه کار ، نی ــا قطع ــب ب قال
مى کنــد. در نمــودار نیــرو - حرکــت )شــکل ۴0-۲(، 
ــب  ــت قال ــه حرک ــبت ب ــه نس ــد ک ــاهده مى کنی مش
ــا جایــى کــه فرآینــد تکمیــل  نیــرو افزایــش یافتــه ت
ــان  ــن نش ــت، ای ــته شده اس ــال بس ــب کام ــده و قال ش
از فشــار قالــب بــر قطعــه کار و در نتیجــه پــر شــدن 
ــد  ــن فرآین ــراى ای ــزار ب ــن نرم اف ــب اســت، همچنی قال
ــى  ــد، ول ــان مى ده ــرو را 5060ton نش ــر نی حداکث
حداکثــر نیــرو در حــل عــددى 4998ton مى باشــد و 
اختالفــى در حــدود 62ton دارد. یکــى از دالیــل ایــن 
ــر  ــل دیگ ــیب ها و دلی ــا و ش ــود فیلت ه ــالف وج اخت
ایــن اســت کــه محاســبات تئــورى خطــى نمى باشــد. 

ــه شــکل  ــاالو اســتناد ب ــن مــوارد ب ــا در نظــر گرفت ب
۲-۴0- مى تــوان نتیجــه گرفــت کــه از نظــر نیرویــى 
ــا  ــازى ب ــد شبیه س ــت و رون ــت اس ــازى درس شبیه س

ــه اســتاندارد مطابقــت دارد. نمون

شکل ۲-۴0- نمودار نیرو - حرکت براى قالب  هاى 
فورج بسته

شکل ۲-۴۲- نمودار کرنش موثر - زمان

شکل ۲-۴1- نمودار نیرو - حرکت میل لنگ

شکل ۲-۴3- توزیع کرنش موثر در قطعه
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شکل ۲-۴۴- نمودار تنش موثر - زمان

شکل۲-۴۵- توزیع تنش موثر در قطعه

شکل ۲-۴۶- نمودار دما - زمان

شکل ۲-۴۷- توزیع دما در قطعه

ــش  ــان، تن ــر - زم ــش موث ــوق، کرن ــاى ف نموداره
ــد،  ــان مى ده ــان را نش ــا - زم ــان و دم ــر - زم موث
ــه  ــر روى قطع ــى ب ــه انتخاب ــا از 8 نقط ــن نموداره ای
  P7شــکل گرفتــه اســت، مشــاهده مى کنیــد کــه نقــاط
P8 ، و P9  بــه دلیــل اینکــه بــر روى پلیســه اســت، 
کرنــش، تنــش و دمــاى بیشــترى دارنــد و هرچقــدر به 
ــى شــوند.  ــر م ــک مى شــویم کمت ــه نزدی ــز قطع مرک
بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین نیــرو و فشــار در ناحیه 
پلیســه اســت، انتظــار مــى رود کــه ناحیــه پلیســه بــه 
دلیــل اینکــه نیــروى بیشــترى تحمــل مى کنــد، تنــش، 
کرنــش و دمــاى باالتــرى داشته باشــد، کــه ایــن 

اتفــاق افتــاده اســت.

مراجع

]1[ باقــرى و عباســى ، بهــروز و محمــود ، شبیه ســازى 
بــا کمــک DEFORM ، انتشــارات دانشــگاهى کیان 

، چــاپ اول ، 1393
ــان  ــى و ارگنجــى ، کارن و آرم ــا و خاتون ]۲[ ابرى نی
و مجیــد ، شبیه ســازى فرآیندهــاى شــکل دهى بــا 
نــرم افــزار المــان محــدود DEFORM ، انتشــارات 

ــاپ اول ، 1389 ــوآور ، چ ن
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از  کهــن  و  قدیمــى  یــک جشــن  نــوروز 
ــیده و  ــه ارث رس ــه ب ــددى در منطق ــوام متع اق
ــود  ــه خ ــى ب ــنامه ایران ــژه، شناس ــگ وی ــا رن ب
ــوان نمــاد پیونــد  ــه عن گرفتــه اســت و از آن ب
گــر افــراد و اقــوام ایرانــى و ملــت ایرانــى یــاد 
ــرى  ــاز گ ــور روز را آغ ــان ن ــود. ایرانی ــى ش م
رســتاخیز طبیعــت، گاه رویــش و زایــش بــاغ و 
بوســتان مــى داننــد و برایــن بــاور هســتند کــه 
ــد روزگار  ــت، بای ــا طبیع ــان ب ــوروز، همزم در ن
نــو و جدیــدى را بــا روان و نگــرش نــو، در تــن 

ــرد. ــازه اى آغــاز ک ــوش ت پ
در برخــى از متــن هــاى کهــن از جملــه 
ــید  ــرى، جمش ــخ طب ــى و تاری شــاهنامه فردوس
ــه  ــرث ب و در برخــى دیگــر از متــن هــا، کیوم
عنــوان پایــه گــذار نــوروز معرفــى شــده اســت 
و در ســنگ نوشــته اى هخامنشــى، بطــور 
ــت.  ــده اس ــوروز نش ــه ن ــاره اى ب ــتقیم اش مس
ــا  ــته ه ــنگ نوش ــر روى س ــا ب ــى ه ــا بررس ام
ــن  ــا جش ــیان ب ــه هخامنش ــد ک ــان میده نش

ــد.   ــنا بودن ــورورز آش ــاى ن ه
نــوروز بــه طــور مســتمر در همــه ادوار 
ــى  ــزار م ــش برگ ــم و بی ــران ک ــى  ای تاریخ
ــه  ــه جشــنهایى ک ــان هم ــت و در می شــده اس
ــى  ــى توجه ــل ب ــران بدلی ــالم در ای ــس از اس پ
ــوروز  ــپردند، ن ــى س ــه فراموش ــت ب و مخالف
ــوان جشــنى  ــه عن ــود را ب ــگاه خ توانســت جای
ــدار  ــل پای ــد. دلی ــظ کن ــران حف ــى در ای مل
مانــدن نــوروز در فرهنــگ ایرانــى را مــى تــوان 
ــران  ــا آییــن هــاى تاریــخ ای ــق آن ب پیونــد عمی
ــا  ــت و م ــان دانس ــى ایرانی ــه فرهنگ و حافظ
ــازان  ــواده قالبس ــار خان ــوروز را در کن ــروز ن ام

ــم. ــن میگیری جش

همیشگی صنعتگران اریان
همراه 

بهاری نو، آغازی نو

موالان جالل الدین بلخی

جامعه صنفی قالبسازان ایران
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  مرکزآموزش تخصصی قالبسازان ایران
لیست دوره های در حال ثبت سال 1399

 

 مبلغ ساعت روز مدت نام دوره دیفر

1 CATIA I 65 0::001 :003:-:1103 جمعه::: 

1 Powermill I 0: 0::001 :1503-:1:03 پنجشنبه::: 

3 CATIA II 65 0::001 :003:-:1103 پنجشنبه::: 

0 CATIA III 65 0::001 :003:-:1103 جمعه::: 

6 SOLIDWORKS II 65 0::001 :1103-:1503 پنجشنبه::: 

 :::0::001 ::100-::1:0 پنجشنبه 00 3 پالستیک هایقالب طراحی 5

0 SOLIDWORKS I 65 0::001 :1503-:1:03 پنجشنبه::: 

 :::0::001 ::110-::100 پنجشنبه :0 1 پالستیک هایقالب طراحی 0

 :::0::001 :1503-:1:03 دوشنبه 65 قالب دایکاست طراحی 9

 :::0::001 ::100-::100 پنجشنبه :0 1 پالستیک هایقالب طراحی :1

 :::0::001 :003:-:1103 جمعه 65 1طراحی قالب فلزی سردکار  11

 :::0::001 :1103-:1503 پنجشنبه 65 1 سردکار فلزی قالب طراحی 11

13 Powermill I 0: 0::001 :003:-:1103 جمعه::: 

10 Powermill II 0: 0::001 :1103-:1503 پنجشنبه::: 

 :::0::001 :1103-:1503 جمعه 65 طراحی قالب فورج 16

 :::0::600 :003:-:1103 پنجشنبه CNC 31اپراتوری و برنامه نویسی  15



محسن فقیهی
-کارشناس ارشد مهندسى 

مکانیک گرایش ساخت و تولید 
از دانشگاه علم و صنعت 

- مدرس دوره هاى 
طراحى قالب هاى پالستیک

 MoldFlow نرم افزار

مهدی ساروقی

کارشناس ارشد مهندسى 
مکانیک از دانشگاه علم و 

صنعت
مدرس دوره هاى

PowerMill نرم افزار

عبدالمهدی بهین فر
کارشناس مهندسى مکانیک از 

دانشگاه امیرکبیر
کارشناس ارشد مهندسى IT از 

دانشگاه صنعتى شریف
مدرس دوره هاى

طراحى قالب هاى ریخته گرى تحت فشار )دایکست(

مهران صنعتگران

کارشناس ارشد مهندسى 
مکانیک گرایش ساخت 

و تولید از دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسى

مدرس دوره   هاى 
طراحى قالب هاى فلزى سردکار 

مجید قائم مقامی
کارشناس ارشد مهندسى 
مکانیک گرایش طراحى 

جامدات از دانشگاه علم و 
صنعت 

مدرس دوره هاى
PowerMill نرم افزار

CNC اپراتورى و برنامه نویسى ماشین هاى

حامد باقری
کارشناس ارشد مهندس 

مکانیک از دانشگاه آزاد واحد 
تهران جنوب

مدرس دوره هاى
SolidWorks نرم افزار

CATIA نرم افزار
Inventor نرم افزار



محسن زرین زاد
کارشناس ارشد مکاترونیک

مدرس دوره هاى 
 CATIA نرم افزار

ماکرو نویسى 
MATLAB نرم افزار

سعید جوادی الوندی

کارشناس متالورژى 
مدرس دوره هاى

 CATIA نرم افزار

محمد شهابی زاده  
کارشناس ارشد متالورژى

مدرس دوره هاى
طراحى قالب هاى آهنگرى
طراحى قالب هاى سردکار

AutoForm نرم افزار

علی اصغر مهدی زاده
کارشناس مهندسى مکانیک 

گرایش ساخت و تولید
کارشناس جوش و کارشناس 

ارشد مهندسى جوش
کارشناس ارشد مدیریت اجرایى

مدرس دوره هاى 
قالب سازى عمومى

طراحى قالب  پالستیک، دایکست، فلزى
MoldFlow نرم افزار

عامر ناظرفرد
کارشناس ماشین ابزار

مدرس دوره هاى
اپراتورى و برنامه نویسى 

cnc دستى ماشین هاى
تعمیرات مکانیک ماشین هاى 

cnc
قالب سازى عمومى

powermill نرم افزار

 www.ghalebiran.com برای اطالع از زمان برگزاری دوره های آموزشی به سایت
مراجعه نموده و یا عضو کانال تلگرامی  مرکز آموزش جامعه قالب سازان ایران شوید.

 همچنین می توانید با شماره های ۷۷۶3۶19۸-021 و ۷۷۵01۶۶0-021 تماس حاصل فرمایید.

محمد هادیان

کارشناس مکانیک گرایش 
طراحى جامدات
مدرس  دوره  هاى

CATIA نرم افزار



راهنمای صنعت

قــالـب ســازی
شماره تماس: 0۲1۷۷۷98۷93 - 0۲1۷۷33۴۷۷۶    091۲13۵0۷0۴)حسیني(
آدرس: تهران،  تهرانپارس، خیابان اتحاد، خیابان هفدهم غربي، کوچه پنجم، 

پالك۲۵

گروه صنعتي                      
سدید صنعت

تلفن:  ۶۶39۴033 همراه: 0918۴030۷0۲
آدرس دفتر تهران: بزرگراه فتح – بین فتح 9 و 11 مجتمع پارس حمید واحد 1۴ 

Website: www.sayaht.com

عملیات حرارتی 
سایا

تلفن دفتر فروش تهران:  ۶۶۶۷3۶۶1-۶۶۶۷۴۲۴۶-۶۶۶۷3۲3۴
شعبه تبریز:0۴1-3۴۴۷0۵۴9-۵1

تهران،جاده قدیم کرح،بازار آهن غرب تهران)شادآباد(، بلوك 1، پالك ۷و8

شرکت فوالد آساب 
)طهماسبی(

نمابر: ۷۷339۴0۶ )0۲1( تلفن ۷۷3۴3۶۷0 – ۷۷339۴0۵ )0۲1( 
نشانى: تهران، تهرانپارس، خیابان دماوند، خیابان یکم غربى، پالك ۵8

www.albertsteel.com
فوالد آلبرت

آدرس :تهران، جاده قدیم کرج )بزرگراه فتح(،میدان شیر پاستوریزه، ۴۵ مترى 
زرند،مجتمع تجارى پارسه، طبقه اول،پالك ۶8

تلفن: 0۲1-۶3۵11
آزمایشگاه 

متالورژی حامیران

آدرس: تهران، میدان شیرپاستوریزه،۴۵ مترى زرند،مجتمع تجارى پارسه،                           
پالك 13و1۴و1۵ تلفن: ۶3۵11         تلفن همراه: 091۲۶010090 )میرى(

فوالد حامیران
)حامی آلیاژ آسیا(

0۲1 -۷۶۲۶۷0۲1-۲      0۲1 -۷۶۲۶33۵3       0۲1 -۷۶۲۶3۲۷3 
جاده آبعلى، منطقه صنعتى کمرد خیابان صنعت شرقى، پالك 18۶ فوالد نظریان

نشانى: شهرك صنعتى صفادشت-بلوار اردیبهشت -پالك ۲۵۲
تلفن: 0۲1۶۵۴3۲3۴۶
همراه: 091۲1۲۲۴3۶۴

کاریزپارت صنعت

تهران، بزرگراه فتح،بلوار زرند، مجتمع تجارت فلزات پارسه، واحد 10 و 11 
تلفن: ۶۶۶۷33۲0-۶۶۶۷۵0۲0

بازرگانی
خانه فوالد

نشانى: تهران، خیابان دماوند، خیابان بخت آزاد، پالك 1۶0
همراه: 091۲3۷۵۷۴88 تلفن: ۷۷8۴09۵۲ 

E-mail: Sazeic70@gmail.com
صنعتکده سازه

نشانى: مازندران، بابل، کیلومتر 3 جاده کیاکال، شهرك صنعتى منصور کنده
تلفن: 3-  3۲0۷3۲80- 011

پیشرو پلیمر 
طبرستان

SAYA Heat Treatment

سازنده قالب هاى دقیق پالستیک



راهنمای صنعت

قــالـب ســازی
تلفن: ۷۷3۲۵0۷0 - ۷۷33۵۷۵۴ )0۲1(

نشانی: تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان درختی، پالک ۶۸
قالب سازی مهرکار

نمابر: ۶۶۷8۲۴1۶ )0۲1( تلفن: ۶۶80۵91۷ )0۲1( 
نشانى: جاده قدیم کرج، روبروى شیرپاستوریزه، فتح ۵، پالك ۲3 بهین تکنیک

www.teknoformco.com تلفن: ۷۶۲۶31۵1 - ۷۶۲۶3۲۷0 
نشانى: تهران، جده آبعلى، منطقه صنعتى کمرد، انتهاى خیابان صنعت 

شرقى،کوچه الماس،پالمپک ۵3

صنعتکده تکنوفرم

 www.tsnovin.ir فکس:۴۴19۷۶۴0   تلفن: ۴۴19۷۶۶0 
نشانى: تهران، کیلومتر 1۵ جاده مخصوص کرج، خیابان انصار، خیابان دوم 

شرقى، شماره ۷
طرح و ساخت نوین 

سامان قالب
همراه: 091۲1099۲89 تلفن: ۷۶۲1۵0۶۶ )0۲1(     نمابر: ۷۶۲1۲113 )0۲1( 
نشانى: تهران، جاده آبعلى، منطقه صنعتى خرمدشت، خیابان ۲0 مترى شرقى، 

پالك ۲00
قالب سازی رازمیک

تلفن: 3-۵۵۲۵9۶۵1 )0۲1(   نمابر: ۵۵۲۷0۵80 )0۲1(  همراه: 091۲11۴۴8۷۷ گودرزى
نشانى: جاده ساوه، شهرك صنعتى چهاردانگه، انتهاى خیابان بیستم )ششم 

www.parsmehrpoulad.com فلزتراش(، پالك۶۵ 
پارس مهر پوالد

91۲۴3۵18۵90 مهندس ساکان
۲188۲۷9۵8۷0

info@drupvc.com   www.drupvc.com
میران پلیمر کیمیا 

گستر

آدرس: شهرك صنعتى شمس آباد، بلوار آزادى،کوچه ششم، پالك ۲
تلفن:  0۲1۵۶90۶001 * 091۲188۶۶۵8 * 091۲۴18۴۷۷0 * 091۲۷90۶309
www.irancim.com      irancim@yahoo.com      info@irancim.com

شـرکت ایران 
ســیم

نشانى: مالرد- شهرك صنعتى صفادشت- انتهاى بلوار اردیبهشت- نبش دهم 
غربى- پالك ۲۵۲ 
تلفن: ۶۵۴3۲3۴۶

کاریزپارت صنعت

تلفن: ۷۷3۵۵۷۷۲ – ۷۷33۵0۴۵ – ۷۷3۲۷9۷9 )0۲1(
                                                   www.roubik.ir  )0۲1( ۷۷339۷1۵ :نمابر
نشانى: تهران، جاده دماوند، خیابان سازمان آب، خیابان ششم شرقى، پالك 18

صنایع پالستیک 
روبیک

تهران - بزرگراه فتح، خیابان اسماعیل آباد، بلوار تولید گران، خیابان نو آوران 
پالك ۲3

تلفن:  0۲1۴۶8۲3۷۷۶ 
تولید فنر گازی

فکس: 3۴۷۶30۴3 )0۲۶( تلفن: 3۴۷۶3101 - 3۴۷۶319۲ )0۲۶( 
همراه: 091۲1۲۷338۴ محمد على آبى

نشانى: کرج، کمالشهر، جاده شهرك صنعتى بهارستان، خیابان ۲00۲، پالك ۵
فرآیند قالب زرین

Behin
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راهنمای صنعت

ماشین های تولید و تجهیزات جانبی 

نشانى: تهران، سه راه تهرانپارس، ابتداى جاده آبعلى، بعد از خیابان 
جشنواره، ابتداى خیابان اتحاد، پالك 1 و 3

شماره تماس: ۷۷3۲۵۲۶۲ )0۲1(
نکوبهین ماشین

نشانى: تهران، خیابان سعدى، خیابان اکباتان، کوچه ناظم االطباء، پاساژ 
مبصر، طبقه همکف،  پالك ۴

نمابر: 3398۵۶03 تلفن: 339۵1۶۶0 – 339133۶۴ )0۲1(  
بلبرینگ اسکویی

نشانى: تهران، بومهن، خیابان شهید عسکرى، کوچه اردیبهشت، پالك ۶0
تلفن: ۷۶۲۲9۷۵۶ )0۲1(
نمابر: ۷۶۲۲9۷۵۷ )0۲1(

پارسان قالب 
خودرو

نشانى: خیابان مالصدرا - خیابان عباسپور  شیرازى شمالى 
خیابان صائب تبریزى شرقى شماره 19

نمابر: 8803۷۷3۴ تلفن: 88031888 

  سخت ابزار 
پارس 

مهندس کائدى نژاد 091۶90۶۷۶۵1 - 091۲9۶10۵۷۷
@behboudoxin

شرکت 
بهبوداکسین کویر

نشانى: شادآباد، خیابان 1۷ شهریور، پاساژ خسروان، واحد ۴1
همراه: 091۲1۴۷30۲3 تلفن: ۶۶393900-1 )0۲1( 

اتـوماسـیـون 
پـویـا

دفتر:  تهران، دوراهى قلهک  کوچه افسر، پالك 8، واحد ۷ 
تلفکس: ۲۲۶3۷190 )0۲1(

www.gashtavar.com

طراحی و ساخت قالب های 
)Comound( فلزی مرکب

آدرس: قزوین شهر صنعتى لیا مجتمع کارگاهى دوم واحد دهم 
0۲8-33۴۵۴۴88 واحد تلنت 

نشانى: تهران، کیلومتر 10 جاده خاوران، بعد از شهرك صنعتى عباس آباد 
عالقمند، شماره ۲۴۵۶

تلفن: 33۵8۴۴1۶ )0۲1(

خاوران صنعت 
پاسارگاد

ارائه کننده انواع ماشین فرز CNC، ماشین تراش CNC، ماشین وایرکات، 
ماشین دریل رادیال، ماشین سوپر  دریل، لوازم مصرفى و قطعات یدکى

همراه: 091۲3۴30۷9۵ تلفن: 883۵8۲۵1 )0۲1( 
کارینا

نشانى: تهران، خیابان پاسداران، روبروى گلستان سوم، پالك ۲۷۶
تلفن: ۲۲81۲0۲1 )0۲1(

همراه: 091۲101۶۲1۶ و 093۵۴۲۴0000
ابزارستان Abzarestan



راهنمای صنعت

قطعات استاندارد و لوازم قالب سازی
نشانى: ابتداى جاده آبعلى، بعد از سه راه اتحاد، نرسیده به باشگاه تهران جوان، پالك ۴۶
نمابر: ۷۷33993۶ )0۲1( تلفن: ۷۷33۴۶90 - ۷۷33993۶ )0۲1( 

www.ims-mould.com

خدمات قالب  
ایران

تلفن: ۷۷33۲8۴9  )0۲1(
نمابر: ۷۷339۷۶9 )0۲1(

www.Hicobasemould.com
هـایـکو

نشانى: تهران، خیابان امام خمینى، بعد از سى تیر، پالك ۲۵
فکس: ۶۶۷1۷019 تلفن: ۶۶۷0۷۶90 – ۶۶۷۲۲۷3۴ )0۲1( 

www.kalayeabzar.com

کاالی ابزار 
شبستری

نشانى: اصفهان، شهرك صنعتى امیرکبیر،  خیابان عطاء الملک بین بلوك ۲3 و ۲۴، ساختمان ستاك
نمابر: 338۶1۷00 )031( تلفن: 338۶3۴30 )031( 

www.setaak.com
سـتـاک

نشانى: تهران، خیابان امام خمینى، مقابل بیمارستان سینا، مجتمع تجارى نظام، 
www.tooliran.com نیم طبقه، پالك 118/1  
نمابر: 0۲1۶۶۷3819۶ تلفن: 0۲1۶۶۷009۲8 – 0۲1۶۶۷۴0۵9۷ 

بازرگانی تولیران

نشانى: زنجان، کلیومتر 18 جاده تهران
تلفن: 0۲۴3۲۴۶۲1۶3 - 0۲۴3۲۴۶۲1۶9

www.araszanjan.com
ارس زنجان

تهران-خیابان امام خمینى-میدان حسن آباد-مجتمع تجارى نظام-پالك ۲۵1 
تلفن:۶۶۷۵8۶1۵ - ۶۶۷۲103۷ – ۶۶۷۵۴01۲ فکس: ۶۶۷۲۶۶91 - 

091۲1138۶۵0 على حسین زاده
ایران فنر

نشانى: تهران، احمد آباد مستوفى، میدان پیامبر به سمت اسالمشهر، کوى افرا، 
www.ps-hotrunner.com جنب انبار کاله، کوچه توحید، پالك ۴ 
۵۶۷1۴۲89        ۵۶۷1۴۲۶9 تلفن: ۵۶۷1۴۲۶0 )0۲1( 

پایا صنعت

آدرس: شعبه 1: کرج،جاده شهریار، روبروى شهرك صنعتى سیمین دشت، جنب بانک سپه، 
شعبه ۲: شهر قدس، بلوار انقالب، نبش خیابان نشاط، فروشگاه مولد ایران

تلفن :091۲۲۶۴9۷93    0۲۶3۶۶۴۴۵۶8  تلفکس 0۲۶3۶۶۴۷899
کاالی ابزار فالحی



راهنمای صنعت

خدمات فنی )ماشین کاری، پرداخت کاری و غیره(

CNC۵0/1 نشانى: تهران، شهرقدس، شهرك صنعتى زاگرس، خیابان گلبرگ جنوبى،  پالك
همراه: 091۲3113۴9۲ 

 خدمات
CNC گراد

نشانى: تهران، خیابان سمیه، بعد از خیابان قرنى، پالك ۲۲8، طبقه دوم.
تلفن: 889۴۴۲91 - 889۴۴۲90 )0۲1(

نمابر: 889۲۴19۶ )0۲1(
آستن فن آور

آدرس: کیلومتر ۲0 جاده قدیم کرج- تلفکس: ۴۶8۲39۵۲
Email: tafsanat@hotmail.com همراه: 1۲1۲۲۶0-091۲ طالشي

تاف صنعت
مهندسی تولیدی

آدرس :تهران کمربندى آزادگان جاده قدیم کرج )برزگ راه فتح( سه راه شهریار بعد از 
شرکت ایران یاسا شهرك صنعتى گلگون خیابان چهارم شمالى پالك 18 و ۲0 

تلفن: 0۲1۶۵۶11۶93 0۲1۶۵۶11۶9۴ فکس 0۲1۶۵۶10۲۶3

عملیات حرارتی 
آبگون فلز

نشانى: تهران، کیلومتر 1۷ جاده مخصوص، کمربندى شهر قدس به اندیشه،شهرك صنعتى 
زاگرس،بلوار زاگرس،نبش کوچه صنایع،پالك ۲۵

www.sahandkhodro.com تلفن: ۴۶89۷۲۵۵-۷  همراه: 091۲۲0۶303۵ 
سهند خودرو

نشانى: تهران، کیلومتر ده جاده ساوه، خیابان شهید حمید رحیمى، ابتداى شهرك صنعتى 
چهاردانگه، خیابان میثاق، پالك ۴

فکس: ۵۵۲۵۴8۵0 تلفن: 9-۵۵۲۵3838      9-۵۵۲۵۴8۴8  

عملیات حرارتی 
پارس فوالد

آدرس :  تهران   رباط کریم  جاده وهن آباد  خیابان بعد از کالباس سازى  رباط
  کد پستى :3۷۶19۶389۶

 تلفن :3و0۲1-۵۶۲1۶۶۷۲

خدمات فنی 
لیزر ز

واحدفروش: تهرانپارس، فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 19۶ 
شرقی، بین سجده ای و مظفری، پالک 520، طبقه سوم، واحد 7                        
0912 2911542 *  021 - 77۸7144۸    Xprinter3d.com

بـزرگترین مرکـز 
پرینتر هـای سه بعدی 

در ایران

تهران: شهرك صنعتي چهاردانگه
093۷8۷۲۲۶03  091۲۲3۷۲۷۲3   0۲1۵۵۲8901۴

amir.marchini@yahoo.com

خدمات وایرکات 
و سوپر دریل

Services
 wirecut and
Super Drill

تهران: تهران، شهرك صنعتى زاگرس، خیابان چمن، بین کوچه عارف و 
لقمان، پالك 103، اولترا پولیش البرز )مهدى اینانلو( 

  093۵۶99۲۵8۷ * 091۲۷8۵۵0۴۵

اولترا پولیش البرز 
صنعت گستر البرز

 Ultra
 Polisher
Alborz







شماره 100 -  اسفند 98 80

مقاالت علمی


