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كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي
عنوان توانایی

آشنایی با محیط کارگاه جوشكاري ،تجهیزات ،دستگاهها ،انبارها و امکانات جانبی آن
آشنایی باسلسله مراتب حرفه جوشکاری
شناسایی اصول انضباط شغلی و لزوم رعایت آن

فراگیرنده پس از پایان این درس باید بتواند

1

كارگاه جوشكاری را تشريح نمايد.

2

فعاليتهاي متداول در كارگاه جوشكاري را بيان نمايد.

3

دستگاهها و تجهيزات متداول در كارگاه جوشكاري را بيان نمايد.

4

انبارهاي مربوط به كارگاه جوشكاري را نام ببرد.

5

سلسه مراتب حرفه جوشكاري را بيان كند.

6

وظيفه جوشكار را در سلسه مراتب حرفه جوشكاري بيان نمايد.

7

انضباط شغلي را تعريف نمايد.

8

موارد مهم انضباط شغلي را ذكر نمايد.

زمان آموزش (ساعت)
نظری

عملی
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-

نمونه سؤاالت پیش آزمون
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

 -1به كداميك از گزينههاي زيرکارگاه گفته ميشود؟
الف) محلي كه محصوالت غذایي خام و خشك نگهداري ميشود.
ب) مكاني كه لوازم خانگی به فروش ميرسد.
ج) مكاني كه ميز و صندلي توليد ميكنند.
د) محلي كه جوانان به فعاليتهاي ورزشی ميپردازند.

 -2آيا به محل ساخت تانكرهاي آب كارگاه ميگويند؟
		
الف) بلي

ب) خير

 -3در محيطي كه چند نفر با هم كار ميكنند كدام گزينه مهمتر است؟
الف)تعریف روابط و مقررات شغلي
ب) وجود امکانات تفریحی-ورزشی
ج) ساعت کاری
د) مكان جغرافيایی

 -4آيا ميتوان به محلي كه چاه حفر ميكنند كارگاه ناميد؟
الف) خير ،چون كار موقتي است.
ب) بلي ،چون چند نفر با هم مشغول كار هستند.
ج) خير ،چون محل سرپوشيده نيست.
د) بستگي به تعداد افراد مشغول به كار دارد.

 -5كداميك از شرايط زير در يك كارگاه الزامآور نيست؟
الف) تعیین زمان انجام فعاليت
ب) جنسيت افراد شاغل (مرد يا زن بودن)
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ج) تعداد افراد مشغول به كار
د) هیچکدام

 -6نحوه چيدمان دستگاهها در كارگاه به چه چيزي مربوط ميشود؟
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

الف) مراحل انجام كار
ب) نوع محصول
ج) تعداد افراد مشغول به كار
د) سليقه سرپرست كارگاه

 -7به محلي كه چند قطعه را به هم متصل(مونتاژ) ميكنند چه ميگويند؟
الف) كارگاه مونتاژ
ب) کارگاه جوشکاری
ج) سالن بازرسی و کنترل کیفی
د) كارگاه ساخت

 -8چه نكاتي در ایجاد و تجهیز انبار كارگاه بايد رعايت شود؟
الف) محل قرارگيري مواد و تجهیزات
ب) نظم در چيدمان
ج) تقسيم بندي مواد و ابزار
د) تمام موارد

 -9سلسه مراتب شغلی در محیط کاری بر چه اساسي تعيين ميشود؟
الف) توانایي و مسؤليتها
ب) ميزان حقوق
ج) سوابق شغلي
د) روابط فاميلي
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 1 -1آشنايي با محیط كارگاه جوشكاري
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

كارگاه جوشكاري محيطي است كه در آنجا با استفاده از فرآيندهاي جوشكاري اقدام به ساخت یا تعمیر قطعات
صنعتی مینمایند .در كارگاههاي جوشكاري متناسب با نوع کار جوشکاری ،از ابزار و تجهيزات مختلفی استفاده
میشود و نیز بر اساس اندازه و تعداد سازهها ،ابعاد کارگاهها تغییر میکند
شکل( )1-1بخشي از فضاي كارگاههای ساخت تجهيزات صنعتي با استفاده از فرآیندهای جوشکاری را نشان
میدهد.

شکل ()1-1

بخشي از فضاي داخل كارگاه جوشكاري ساخت

فضاي كارگاه جوشكاري به طور معمول سرپوشيده است ولي گاهي بهدليل شرايط اجرايي مثل :مشكل
حملونقل سازههاي بزرگ صنعتي بخشي از فعاليتهاي جوشكاري و یا تمام آن در محل نصب سازهها(سايت)
صورت ميپذيرد.
در هر صورت كارگاه جوشكاري چه در فضاي باز استقرار يابد و چه در محل سرپوشيده باشد الزم است
تمهيدات الزم جهت انجام مطلوب و ايمن عمليات جوشكاري انديشيده شود.
شکل ( )1-2نمونهای از کارگاههای جوشکاری تجهیز شده در محل ساخت سازههای صنعتی را نشان میدهد.
همانطور که در کارگاه ساخت خط لوله ديده میشود ،گاهی به منظور جلوگیری از تأثیر منفی وزش باد و یا
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برف و باران روی کیفیت جوش ،عملیات جوشکاری در زیر ناحیه چادر کشیده شده صورت میگیرد.

شکل ()1-2

ب) کارگاه ساخت مخازن تحت فشار
شکل ()1-2

ج) کارگاه ساخت تجهيزات صنعتي

شکل ()1-2

د) کارگاه ساخت اسکلت فلزی ساختمان
شکل ()1-2

م) کارگاه ساخت مخازن ذخیره

فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

الف) کارگاه ساخت سازههای ساختمانی

شکل ()1-2

شکل ()1-2

ن) کارگاه ساخت خط لوله

نمونه ای از کارگاههای جوشکاری تجهیز شده برای ساخت سازههای صنعتی
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 1-1-1تجهيزات و دستگاههاي موجود دركارگاه جوشكاري
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

متناسب با فعاليتهایی که در كارگاههای جوشكاري صورت میگیرد و نوع سازههاي صنعتي كه ساخته
ميشوند و يا مورد تعمير و بازسازي قرار ميگیرند ،نوع و تعداد دستگاهها و نيز ابزارهاي جانبي متعلق به
آنها متفاوت است.
فعالیتهای متداول درکارگاههای جوشکاری عبارتند از :عملیات برشکاری ،سنگ زنی ،ماشینکاری و
جوشکاری که برخی از ابزار و تجهيزات مربوط به این فعالیتها در شکل ( )1-3نشان داده شده است.
شکل ()1-3

الف) دستگاههای برشکاری نظیر :برشکاری مكانيكي ،حرارتي و قوسی
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برخی از دستگاههای موجود در کارگاههای جوشکاری

شكل ()1-3

فصل اول :کارگاه جوشکاري و انضباط شغلي

ب) دستگاههای ﺁماده سازی و ماشيﻦكاری نظير :تراﺵ ،فرز ،دريل ،سنﮓزني ،پرﺱكاری و پﺦكاري
شكل ()1-3

ج) دستگاههای جوشكاری نظير :ركتيﻔاير ،ترانﺲ ،دينام و موتور جوﺵ

ادامه -برخی از دستگاههای موجود در كارگاههای جوشكاری
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 1-1-2انبارها در كارگاه جوشكاري
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

در كارگاههاي جوشكاري به طور معمول فضاهايي را براي نگهداري ابزار ،مواد و محصوالت جوشكاري
معرفی انبارهای اصلی هم جوار با کارگاههای
اختصاص میدهند كه انبار ناميده ميشوند در ادامه به ّ
جوشکاری پرداخته میشود.

 1-1-2-1انبار مواد مصرفي جوشكاري
شکل()1-4

این انبارها محل نگهداری انواع مختلف مواد
مصرفی مثل :الكترودها ،سيمجوشها و پودرهاي
جوشكاري ميباشند كه باید در شرایط مناسب
نگهداری شوند و برچسب شناسایی مواد ،حاوي
اطالعات الزم روي جعبه يا قفسههاي مربوطه
نصب گردد و نیز دستورالعمل شرايط حملونقل،
ورود و خروج و نگهداري آنها از نظر دما و
رطوبت در انبار مشخص باشد.
شکل ( )1-4نمونهای از قفسههای نگهداری مواد
مصرفی جوشکاری را در انبار نشان میدهد.

انبار مواد مصرفي جوشكاري
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 1-1-2-2انبار نيم ساختههای فلزی
اين انبارها محل نگهداري انواع نيم ساختههاي فلزي

فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

شکل ()1-5

مثل :ورق ،ميلگرد ،نبشي ،پروفيل و غيره ميباشند
که برحسب نوع پروفيل ،جنس ،و مشخصات
ديگر از هم تفکیک شده و چیده میشوند .بهطور
معمول بايد ورقها ،میلگردها ،نبشیها ،تسمهها و
پروفیلها هر کدام به شکل جداگانه و بر اساس
قطر یا ضخامت و نیز از نظر نوع جنس (فوالدی،
آلومینیمی و غيره) تفکیک میشوند.

الف) انبار ذخیره لوله و پروفیل های گرد فوالدی
انبار نیمساختههای فلزی

به طور مثال نیم ساختههای فوالد زنگنزن (ورق ،لوله ،میله و  )....باید جدا از فوالدهای معمولی(كربني)
انبار شوند .شکل ( )1-5فضای داخل انبار نیمساختههای فلزی را نشان میدهد.
شکل ()1-5

ب) انبار ذخیره انواع پروفیل فوالدی

شکل ()1-5

ج) انبار نگه داری انواع ورق فوالدی

ادامه  -انبار نیم ساختههای فلزی
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 1-1-2-3انبار كپسولهاي گاز محافظ
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي
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این انبارها محل نگهداري انواع كپسولهاي گاز مصرفي مثل :اكسيژن ،استيلن ،آرگون ،دياكسيد كربن و
غيره ميباشد .كپسولهاي مذكور باید جدا از هم انبار شوند .حتی کپسولهای پر و خالی نیز الزم است
جدا از هم باشند .همچنين رعایت نکات ایمنی در انبار کردن کپسول گازهای قابل اشتعال مثل :استيلن يا
اکسیژن بسیار مهم است و باید به دقت رعایت شود .نكته ديگر اينكه کپسولها در شرایط ایستاده و دارای
کالهک انبار شوند .شکل ( ) 1-6قفسههای مخصوص نگهداری کپسولهای گاز را نشان میدهد.
شکل()1-6

محل نگهداری کپسولهاي گاز محافظ

 1-1-2-4انبار ابزار و لوازم يدكي
ماشينكاري و متعلقات جانبي آنها نگهداري ميشود .بنابراین الزم است برچسب شناسایی اقالم مذکور
حاوي اطالعات الزم روي جعبه يا قفسههاي مربوطه نصب گردد.
همچنين با توجه به اينكه اجزاء و ابزارهاي موجود در اين انبارها از نظر آسيبپذيري و حساسيت نسبت
به شرايط محيطي متفاوت ميباشند ،بنابراين الزم است نحوه چيدمان و نوع سيستم تهويه به منظور كنترل
دما و رطوبت ،متناسب با جنس و حساسيت آنها در نظر گرفته شود .شکل ( )1-7فضای داخل انبار و نحوه

فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

در اين انبار بهطور معمول تعداد زيادي از اقالم مرتبط با دستگاهها و تجهيزات جوشكاري ،برشكاري و

چیدمان ابزار ولوازم یدکی را نشان میدهد.
شکل()1-7

انبار ابزار و لوازم يدكي
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بحث كنيد
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

به نظر شما هر يك از انبارهاي مجاور كارگاه جوشكاري چه شرايطي الزم است داشته باشد؟ و كدام مواد آسيب
پذيرتر هستند؟

 1-2سلسه مراتب حرفه جوشكاري
برای ساخت یک سازه جوشکاری واحدهای تخصصی مختلفی با يكديگر همکاری ميكنند ،مثل:
طراحي و مهندسي
بازرسي و كنترلكيفی
ماشينكاري
جوشكاري
پشتيباني و تداركات

با این شرایط وقتی کار به نحو مطلوب انجام میشود که هر واحد مطابق شرح وظايف تعریف شده امور
محوله را در زمان مقتضی و به نحو مطلوب انجام دهد .اینکار باعث میشود:
 -1ميزان توليد در كارگاه افزایش یابد
 -2ايمني پرسنل كارگاه باال رود
 -3كيفيت سازه جوشکاری افزایش پیدا کند
 -4ضايعات و دوبارهكاريها كاهش یابد
بنابراین در فعاليت صنعتي كه بهصورت كار گروهي و با مشاركت تخصصهاي مختلف انجام ميشود الزم
است وظايف و مسؤليتهاي اشخاص و بخشهای مختلف درگیر با کار و نیز چگونگي ارتباط واحدهاي
كاري با يكديگر مشخص و تعریف شده باشد.
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 1-2-1وظيفه حرفهای جوشكار

نمودار ()1-1
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

بهطوركل��ي وظيف��ه جوش��كار اج��راي
جوشكاري مطابق با دستورالعمل مكتوب
و تأیيد شده رويه جوشكاري ( )WPSبا
در نظر گرفتن كامل مسایل ايمني ميباشد.
از نظر سلس��له مراتب تخصصی ،مطابق
نمودار( )1-1جایگاه فرد جوش��کار در
قاعده هرم سلسله مراتب تخصصی حرفه
جوشکاری قرار دارد.

جایگاه حرفه جوشکار در سلسله مراتب حرفه جوشکاری

 1-2-2جايگاه سازماني پرسنل جوشكار
نمودار ساختار اجرايي مربوط به ساخت و توليد سازههاي مختلف صنعتي متناسب با نوع پروژه و حجم كار
متفاوت است؛ ولي بهعنوان مثال در نمودار( )1-2نمونهاي از چنين ساختارهایي در سازمانها به منظور درك
بهتر موضوع ارایه شده است .یادآوری میشود ،هر يك از افراد درگير پروژه بايد در موقعيت شغلي خود
نسبت به انجام صحيح وظايف محوله كوشا باشند و دستورالعملهاي اجرایي و ايمني را رعايت كنند.
نمودار ()1-2

نمودار ساختار اجرایي مربوط به يك پروژه ساخت سازه جوشکاری
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 1-3انضباط شغلي
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

انضباط شغلي عبارت از :رعايت مقررات و معيارهاي تعريف شده متناسب با حرفه جوشكاري است که به
منظور جلوگیری از حوادث ناگوار و انجام صحیح فعالیتهای جوشکاری وضع میشود و ميبايست توسط
کلیه افراد رعایت شود .موارد مهم انضباط شغلي به شرح زير است:

 1-3-1مسئوليت پذير بودن
یعنی نسبت به وظیفهای که برای فرد تعریف شده است و یا نسبت به ابزار و امکاناتی که در اختیار فرد
قرار گرفته است احساس مسئولیت نماید و نهایت سعی و تالش خود را برای انجام به موقع و صحيح امور
محوله و نیز نگهداری از تجهیزات بکار گیرد.

توجه

حفظ اموال عمومی به عنوان سرمایههای ملی و بین نسلی از طرف ادیان مختلف به ویژه دین مبین
اسالم مورد تاکید و سفارش قرار گرفته است.

 1-3-2رعايت سلسله مراتب شغلي و احترام به همكاران
همانطور که گفته شد ،در فعالیتهای صنعتی کار به صورت گروهی انجام میشود و برای هر شخص
وظیفهای بر حسب تخصص یا جایگاه سازمانی او تعریف میشود که فرد نسبت به انجام صحیح آن
مسئولیت دارد .لذا همه اشخاص وظیفه دارند نسبت به حوزه مسئولیت دیگران احترام بگذارند و از دخالت
در حوزه كار ديگران پرهیز نمایند.
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 1-3-3رعايت مسایل ايمني فردي و گروهي
وجود دارند که خطر آفرین هستند .چنانچه فرد
نسبت به آنها آگاهی الزم را نداشته باشد و یا
مسایل ایمنی فردی یا گروهی را رعایت نکند
ممکن باعث ایجاد خطر برای خود و دیگران
نماید .بنابراین ضروری است ،فرد ابتدا نسبت

فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

عوامل زیادی در محیطهای صنعتی و کارگاهی

شکل ()1-8

به عوامل خطرساز اطالعات و آگاهی الزم را
کسب نماید و راههای جلوگیری از ایجاد خطر

رعایت نکات ایمنی از مراتب مهم انظباط شغلی است.

را بشناسد و نسبت به رعایت موارد ایمنی اقدام
کند .همچنین از پرداختن به كارهاي خطرناك و
ماجراجويانه به شدت پرهیز کند (شکل .)1-8

 1-3-4رعايت نظم و مقررات
یکی دیگر از مواردی که الزم است افراد در

شکل ()1-9

محیط کارگاهی آن را رعایت کنند مسیله حفظ
نظم و انضباط و نیز توجه ویژه به مقرراتی
است که متناسب با نوع فعالیت در محیطهای
کارگاهی به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار
و انجام صحیح کارها در نظر گرفته میشود
(شکل .)1-9

رعایت نظم یکی از مراتب انضباط شغلی است.
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نمونه سؤاالت آزمون پایانی
فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

 -1کداميك از فعاليتهاي زير در كارگاه جوشكاري صورت نميگيرد؟
الف) ساخت سازههاي صنعتي

ب) تعمير تجهيزات صنعتي

ج) آموزش جوشكاري

د) توليد دستگاههاي جوشكاري

 -2كداميك از سازههاي زير بهعنوان سازه جوشكاري محسوب نميشوند.
		
الف) بدنه خودرو

ب) واگن قطار

		
ج) پل فلزي

د) اسكلت فلزي ساختمان

هـ) كمد چوبي

 -3در جوار كارگاه جوشكاري چه انبارهايي وجود دارند؟
الف) انبار مواد غذايي
ب) انبار مواد مصرفي جوشكاري
ج) انبار نگهداری کپسولهاي گاز محافظ
د) انبار مواد و محصوالت نيم ساخته

 -4كداميك از موارد زير جزء وظايف حرفهاي جوشكار است؟
الف) انجام جوشكاري مطابق دستورالعمل جوشكاري ()WPS
ل جوشكاري ()WPS
ب) تهيه دستورالعم 
ج) بازرسي و كنترل كيفي جوش
د) تهيه نقشه جوشكاري

 -5كداميك از تجهيزات زير جزء ملزومات كارگاه جوشكاري ميباشد؟
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الف) دستگاه جوشكاري

ب) تجهيزات برشکاری

ج) دستگاه بستهبندي مواد مصرفی

د) تجهيزات رنگ زدن

هـ) تجهيزات سنگزني

 -6در مقابل مواردي كه جزء انضباط شغلي بهحساب ميآيد ،عالمت ضرب بگذاريد؟
ج) مسئوليتپذير بودن

د) مرتب و منظم بودن در محيط كار

 -7سلسله مراتب شغلي به وسيله كداميك از موارد زير تعريف ميشود؟
الف) سرپرست كارگاه
		
ج) شوراي كارگران

ب) ساختار سازماني
د) مهارت و توانایي بدني افراد

فصل اول :كارگاه جوشكاري و انضباط شغلي

الف) رعايت سلسله مراتب شغلي

ب) رعايت اخالقي حرفهاي

 -8براي انبار كردن مواد و محصوالت جوشکاری ،كدام ويژگي مورد نظر قرار ميگيرد؟
ت مواد
الف) نوع ،خصوصيات و حساسي 
		
ج) مسایل اقتصادي

ب) بزرگي ،كوچكي و فرم ظاهري قطعات
د) كوچكي و بزرگي انبار

 -9وظايف و مسؤليتهاي افراد چه موقع تعيين ميشود؟
الف) در لحظه شروع پروژه و انجام كار
ب) همراه با برنامهريزي پروژه و قبل از شروع كار
ج) همراه با پيشرفت فيزيكي كار
د) زمان عقد قرارداد پروژه

 -10در کجا اهميت مسایل ايمني در اولويت است؟
الف) كار در ارتفاع و محيطهاي بسته
ب) انبار كپسول گازهاي سوختي و محافظ
ج) محل تابلوهاي برق و كابلهاي حامل جريان
د) در تمام محلهاي انجام فعاليت شغلي

 -11چهار مورد مهم از مراتب انضباط شغلی را نام ببريد؟
		
الف)

ب)

		
ج)

د)
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