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یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات

فصل 2
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Acknowledgementتأییدیه

Activeفعال

Active powerتوان حقیقی

Actuatorعملگر

Actuatorsفعال ساز ها عملگرها

Add Floorاضافه کردن طبقه

Addressآدرس

Adjustتنظیم کردن

Air conditioning Regulatorتهویه مطبوع

Air gapفاصله هوایی

Alarm indication systemسیستم نشان دهنده هشدار

Alarm routingمسیریابی هشدار

Alpha numeric characterکاراکتر عددی

)Alternating current (ACجریان متناوب

Ammeterآمپر متر

Ampآمپر واحد اندازه گیری جریان

Ampactiyجریان مجاز

Ampereآمپر

Amplifierتقویت کننده

Analogue valueمقدار آنالوگ

Angleزاویه

Antennaآنتن

Apparent powerتوان ظاهری

Applicationعملکرد کاربرد

واژگان و اصطالحات تخصصی
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Application controllerکنترل عملکرد کاربردی

Application moduleماژول عملکرد کاربردی

Arcingقوس

Armatureآرمیچر

Armature currentجریان سیم پیچ )آرمیچر(

Armature voltageولتاژ سیم پیچ )آرمیچر(

Armature windingسیم پیچ )آرمیچر(

Arrayارایه

Arresterبرق گیر

Assessارزیابی کردن

Asynchronousغیرهمزمان

Asynchronous generatorمولد آسنکرون

Asynchronous motorموتور آسنکرون

Auto transtormerاتوترانسفورمر

Auxiliary supplyمنبع کمکی

Average powerتوان متوسط

Azimuthنقطه جنوب جهت نصب

Backbone busباس باالدستی ستون فقرات

Backbone lineخط باس باالدستی

Ballastباالدست

Basic insulationعایق کاری مقدماتی زیرساخت

Bathحمام

Battباتری
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Battery backupباتری پشتیبان

BC Backbone couplerاتصال دهنده باس باالدستی

Bearingیاتاقان

Bimetalدوفلز

ساختمان مجهز به سامانه
 BIPV.Building
Integrated PV

Block diagramsنمودارهای بلوکی

Boltsپیچ ها

Bondingهم بندی

Box junctionجعبه اتصاالت

Brightnessشدت روشنایی

Brightness sensorحسگر شدت روشنایی

Brushجاروبک

فناوری سیستم ساختمان
Building services
management

Busشین

Bus accessدسترسی به باس

Bus access procedureرویه دسترسی به باس

Bus cableکابل باس

Bus connecting terminalترمینال اتصال باس

Bus Connectorمحل اتصال

Bus coupling unitواحد اتصال باس

Bus technologyفناوری باس

Bus topologyساختار توپولوژی باس

Bus voltage recoveryبازگشت ولتاژ باس

Buttonدکمه ـ شسی

Buzzerزنگ

Cabinetتابلو

Cableکابل
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Cable endsانتهای کابل

Cable ladder jointاتصال سر به سر نردبان کابل

Capacitanceظرفیت خازنی

Capacitorخازن

Capper lossتلفات مسی

Cautionتوجه

CCTVدوربین مدار بسته

Ceiling Mount Sensorسنسور سقفی با قابلیت نصب

Cellباتری، پیل

Cellsسلول ها

Central systemسیستم مرکزی

Change Overتبدیل

Change over switchکلید تبدیل

Circuitمدار

Circuit Breaker Panelتابلو کلید قطع

Climatesآب و هوا

Codingکدگذاری

Coilسیم پیچی

Coilبوبین

Combination Pliersانبردست

Commonمشترک

Commissioningراه اندازی

 Compact fluorescent lampالمپ فلورسنت

Conditionحالت، شرط

Conductivityضریب هدایت

Conductorهادی

Connectionاتصال



36

التینواژۀ فارسی

Consumer Unit fuse Boxتابلو فیوز

Control of lightingکنترل روشنایی

Copperمس

Copper lossesتلفات مسی

Copper wireسیم مسی

Coreهسته

Core lossesتلفات هسته

Core type transtofmerترانسفورماتور نوع هسته ای ستونی

Corrosionخوردگی

Counterکنتور شماره انداز

Counter clock wiseپادساعتگرد

Couplerاتصال دهنده

Cross switchکلید صلیبی

Currentجریان

Cutting Pliersسیم چین

Cycleچرخه، سیکل

Cylindrical rotorرتور قطب صاف استوانه ای

Data railریل داده

Data Storageذخیره داده

Databaseپایگاه داده

Day lightنور روز، نور طبیعی

DCجریان مستقیم

DC Gridشبکه سیگنال

Delta connectionاتصال مثلث

Detailجزییات

Detectorآشکارساز

Device Infoاطالعات دستگاه

Diagnostic Softwareنرم افزار عیب یابی
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Diagnostic supportپشتیبانی عیب یابی

Diagnosticsعیب یابی

Diagramنمودار

Diameterقطر

Digital Addressableرابط روشنایی قابل

Dimmableقابل تنظیم

Dimmerدیمر ـ کنترل کننده شدت نور

Dimmingافزایش و کاهش نور

Dimming actuatorفعال ساز کنترل

)Direct current (DCجریان مستقیم

Directionمستقیم

Disconnectقطع کردن

Distributed systemسیستم توزیع شده

Distributionتوزیع

Downloadدانلود بارگذاری

DP Distribution Panelتابلوی توزیع

Dragکشیدن

Drips voltageافت های ولتاژ

Dropافت

Drop voltageافت ولتاژ

Dry cellباتری خشک

Dynamic brakingترمز دینامیکی

Earthزمین

Earth potentialپتانسیل زمین

Earth Resistivityمقاومت زمین

Eddy currentجریان گردابی
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Eddy current lossesتلفات فوکو

Effectiveمؤثر

Effective valueمقدار مؤثر

Efficiencyبازده، فعالیت مفید یا راندمان

Efficientبَهِرور مؤثر

Electric shockشوک الکتریکی 

Electric Starting processپروسه شروع الکتریکی

Electrical energyانرژی الکتریکی

Electrical motorموتور الکتریکی

Electrical shockبرق گرفتی

Electricianتکنسین برق )برق کار(

Electrolyteالکترولیت

Electromagnetالکترومغناطیس

Electromotive forceنیروی محرکه الکتریکی

Electro technical commissionبرق و الکترونیک

Energy lossesتلفات انرژی

Energy meterکنتور

Equipmentتجهیزات

Equivalent circuitمدار معادل

ERS داخل درونETS Inside

Europen Homeپروتکل خانه های اروپایی

Europen Installationسیستم باس نصب اروپایی

Europen Installationگذرگاه )مسیر(

Excessاضافی، فزونی

Expended Loadمصرف کننده

Explosionانفجار

Factorعامل، ضریب

Fanهواکش ـ پنکه

Fanفن
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Faultعیب

Fault detectionتشخیص خطا

Fieldمیدان

Field currentجریان تحریک

Field windingسیم پیچ تحریک

Figureشکل

Fish Tapفنر سیم کشی

Fixed Tilted Planeپایه پنل خورشیدی ثابت

Flagعالمت مشخصه

Flammableقابل اشتعال

Flexibleافشان

Floatشناور بودن

Flush-mountedتوکار

Fluxشار

Flux densityچگالی شار

Forceنیرو

Frequencyفرکانس

Frequency converterمبدل فرکانس

Frontجلو

Full loadبار کامل

Full-vave rectivierیکسوکننده تمام موج

Functionعملکرد

Fuseفیوز

Gatewayدرگاه، رابط بین سیستمی

Gee rateتولیدکردن

Generationتولید

Generatorژنراتور

Generatorمولد
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Genericعمومی

Governor emergency Generatorژنراتور اضطراری فرمان

graphگراف، نمودار

Grid tie inverterاینورتر متصل به شبکه

Ground wireسیم زمین

Groundingزمین کردن

Half-wave rectifierیکسوکننده نیم موج

Halogenهالوژن

Hazardsخطرات

Heat sinkگرماگیر

High voltageولتاژ زیاد

High voltageولتاژ فشار قوی

Holding clampبست مهار نردبان کابل

Hoursساعات

Housingمحفظه

HPاسب بخار

HVACسرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع

Hydro generatorمولد برق آبی

Hysteresisهیسترزیس ـ پسماند

Hysteresis lossesحلقه هیسترزیس ـ تلفات پسماند

Ideal transformerترانسفورماتور ایده آل

IEC: Internationalکمیسیون بین المللی

Impedanceامپدانس

Impedanceامپدانس ـ مقاومت ظاهری

Import/Export Ingress protection IPوارد کردن / بیرون کردن

Impulse relayرله ضربه ای

In phaseهم فاز

Includedشامل شده
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Individual addressآدرس انفرادی

Individual addressesآدرس اختصاصی

Induce voltageولتاژ القایی

Inductanceاندوکتانس، القا کنایی

Inductanceاندوکتانس

Inductionالقا

Induction generatorمولد القایی

Induction motorموتور القایی

Inductorالقاگر

Industrialصنعتی

Industrial loadبار صنعتی

Industryصنعت

Inefficient غیرمؤثر

Infraredمادون قرمز

Infrared signalسیگنال مادون قرمز

Inputورودی

Inrush currentجریان هجومی

Installنصب

Installationتأسیسات

Instantaneous powerتوان لحظه ای

Insulateعایق کردن

Insulatorعایق

Intensityشدت یک المان مانند جریان

Intercom systemسیستم اینترکام ارتباط داخلی

IP Ingress protectionدرجه حفاظت

IPXXکد حفاظت بین المللی

Iron barمیله آهنی

Iron coreهسته آهن
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ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم

Jointاتصال

Junctionانشعاب، اتصال

Kitchenآشپزخانه 

KNX KNX Associationانجمن

KVAکیلو ولت آمپر

L Lineخط

ladder insidکابل داخلی

Lagپس فاز سلفی

Laggingپس فاز

Lagging power factorضریب قدرت پس فاز

Laminateورقه ورقه کردن

Laminated coreهسته مورق شده

Lampالمپ

Lamp holderسرپیچ

Leadingپیش فاز

Leading power factorضریب قدرت پیش فاز

Leakسوراخ، نشت

Leakنشت

Leakageنشتی

Leakage currentجریان نشتی

Leakage fluxشار پراکندگی

LEDدیود نورافشان

LED Limiting Electric Diodeدیود نورانی

Lightنور، روشنایی

Lightingروشنایی

Lighting Interface DALIآدرس دهی دیجیتال

Line coupler LCاتصال دهنده خط
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Line currentجریان خط

Line voltageولتاژ خط

Line Mainخط اصلی

Loadبار

Loadبار ـ مصرف کننده

Load currentجریان بار

Local Area Network LANشبکۀ محلی

Lockedقفل شده

Locked rotorرتور قفل شده

Long nose Needle nose Pliersدم باریک

Loopحلقه

Lossاتالف

Lossesتلفات

Low voltageولتاژ فشار ضعیف

نقطه تنظیم قطع
 Low Voltage
Disconnect

Magnetآهن ربا

Magneticمغناطیسی

Magnetic circuit  مدار مغناطیسی 

Magnetic fluxشارمغناطیسی

Magnetizeمغناطیسی کردن

magnetizedمغناطیسی شده

Magnitudeدامنه

MAGNO-Motive Force نیروی محرکه مغناطیسی 

Main lineخط اصلي

Maintainنگهداری

Manual Datasheetکتابچه راهنما
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Manual Transfer Switchکلید انتقال دستي

Maximum powerتوان ماکزیمم

Maximum torqueگشتاور ماکزیمم

Maximum-demand controlکنترل پیک بار

MCB main circuit breakerکلید اصلي

Measuringاندازه گیری

Mechanicalمکانیکی

Mechanical lossesتلفات مکانیکی

Mercuryجیوه

Metalفلز

meteo   نرم افزار متئو

Moment of inertiaممان اینرسی

Motion sensorحسگرسنسور حرکتي

Motorموتور

Moduleماژول

Multi meterمولتی متر

communications media Coواسط رسانه مخابراتي

MVAمگا ولت آمپر

N Neutral)خنثي( نول

Nameplateپالک

Negativeمنفی

Neutralخنثی ـ صفرـ نول

Neutral conductorهادي نول خنثي 

No loadبی باری

No load currentجریان بی باری

No load testآزمایش بی باری

No load voltageولتاژ بی باری
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Nuclearهسته ای

Ohmاهم

communication system   سیستم ارتباطي مخابراتي 

One-line Diagramدیاگرام تک خطی

Open circuitمدار باز

Open circuit testآزمایش مدار باز

Open deltaمثلث باز

Open-circuitمدار باز

Operation and maintenanceعملکرد و نگهداري

Operatorبهره بردار

Optimalبهینه

Outletپریز

Output خروجی 

Over loadاضافه بار یا جریان بیش از حد

Over voltage اضافه ولتاژ 

Panelتابلو

Panel boardتخته کلید ـ تخته فیوز ـ تابلوي برق

PE Protection Earthحفاظت زمین

Phفاز

Phase angle زاویه فاز 

Phase current جریان فازی 

Phase voltage ولتاژ فازی 

فازمتر
 Phase indicator
Screwdriver

Phillips Screwdriverپیچ گوشتی چهارسو

Photo cellفتوسل ـ باطري خورشیدي

Photo relayرله نوری

Photovoltaicفوتوولتاییک خورشید 

PIRحسگر حضور شخص
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PIR passive inferred sensorسنسور مادون قرمز

Poleتیر برق

Pole قطب 

Positiveمثبت

Potentialپتانسیل

Power توان 

Power factorضریب توان ـ ضریب قدرت

Power factor correction اصالح ضریب قدرت 

Power losses تلفات توان 

Power plant نیروگاه 

Power triangle مثلث توان 

Primaryاولیه

Primary winding سیم پیچ اولیه 

Projectorنورافکن

Protectحفاظت کردن

Protectionحفاظت

Protocolپروتکل مجموعه قوانین جهت برقراري ارتباط 

Pumpingپمپاژ

R.P.Mدور در دقیقه

Radio Frequencyفرکانس رادیویي

Radio remote controlکنترل از راه دور رادیویي

rail mounted devices  قطعات نصب شده روي ریل

Reared current جریان نامی 

Rated power توان نامی 

Rated speed سرعت نامی 

Rated voltage ولتاژ نامی 

Rating نامی 
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RCDکلید محافظ جان

RCD Residual Current deviceتشخیص به وسیله جریان نشتی

RCD residual current deviceوسیله تشخیص جریان نشتي

Reactive power توان غیر حقیقی 

Real powerتوان حقیقی

Reconnected Riskاتصال دوباره

Reactance راکتانس 

Rectifierیکسوکننده

Reflectorمنعکس کننده

Regulateتنظیم کردن

Regulation تنظیم 

Repairتعمیر

Resistance مقاومت 

RFفرکانس رادیویي

RGBسه رنگ قرمز ـ آبي ـ سبز

Rotating field میدان دوار 

Rotating flux شار دوار 

Rotorروتور

Round nose pliersدم گرد

Safetyایمنی

Salient pole قطب برجسته آشکار  

Saturation curve منحنی اشباع 

Secondary winding سیم پیچ ثانویه 

Semiconductorنیمه هادی

Sensorحسگر

Set Point  V Dولتاژ پایین
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Short circuitاتصال کوتاه مدار

Short circuit اتصال کوتاه 

Short circuit test آزمایش اتصال کوتاه 

Single phase تک فاز 

Single phase induction motor موتور القایی تک فاز 

Single phase motor موتور تک فاز 

ترانسفورماتور تک فاز 
Single phase
 transformer 

Slipلغزش

Slip ring rotorروتور دارای حلقه لغزان

Slotsشیارها

Slotted Screwdriverپیچ گوشتی تخت

)Soket (Receptacleپریز

Sodiumسدیم

Solar  Conditionخورشیدي

Solar energyانرژی خورشیدی

Solar moduleماژول خورشیدي

Solar Panelپنل خورشیدي

Solar wiringسیم کشي خورشیدي

Soldering gunهویه

Solenoidسیم پیچ

Solidتک مفتولی

Spareبرگ رزرو

SPDبرق گیر حفاظتي

Speed regulationتنظیم سرعت

Squirrel cage rotorرتور قفس سنجابی

Stallسکون

Star connectionاتصال ستاره

Starterراه انداز
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Starting currentجریان راه اندازی

Statorاستاتور

Step-up transformerمبدل افزاینده

Strandedنیمه افشان

Supper Flexibleافشان با انعطاف باال

Supplyتغذیه

Supporting systemsسیستم هاي نگهدارنده کابل

برق گیر
Surge Protective
Devices 

Surge Voltageولتاژ ضربه اي

Switchکلید

Switch Functionکلید تابعي

Symbolsنماد

Synchronousهمزمانی

Synchronous generatorمولد سنکرون

Synchronous motorموتور سنکرون

Synchronous speedسرعت سنکرون

System Protocol EHSنوعي پروتکل 

Tap changerتغییر دهنده انشعاب

Telephoneتلفن

Temperatureدرجه حرارت

Terminalترمینال

Terminal voltageولتاژپایانه

Tester Resistance Earthارت سنج

Thermalگرمایی،حرارتی

Three phaseسه فاز

Three phase induction motorموتور القایی سه فاز

Three phase synchronous generatorمولد سنکرون سه فاز
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موتور سنکرون سه فاز
Three phase
synchronous motor 

Three phase transformerترانسفورماتور سه فاز

Threshold  Valueمقدار آستانه

Toolsابزارها

Torqueگشتاور

Tracerردیاب

Transfer Switchکلید انتقال

Transformationترانسفورماتور

Transformersمبدل

Transmissionانتقال،عبور

Transmission lineخط انتقال

Transmission linesخطوط انتقال

Transmission pathمسیر انتقال

Transmitانتقال دادن

tray and ladderو نردبان کابل

Tripقطع

Turbo generatorمولد توربینی

Twisted Pairزوج به هم تابیده شده

Typeنوع

Typical moduleماژول

Ultravioletاشعه ماوراءبنفش

Universal motor موتور یونیور سال 

USB   USB interfacesرابط

UVاشعه فرابنفش

V منحنی های V Curves

Vectorبردار
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Voltageولتاژ

Voltage drop افت ولتاژ 

Voltage Indicatorفازمتر القایی

Voltage regulation تنظیم ولتاژ 

Voltsولت

Wattوات

Wattmeterوات متر

Wave موج 

Wave lengthطول موج

Waveformsشکل موج ها

Windingسیم پیچ

Wire Crimperپرس سرسیم

Wire gaugeسایز سیم

Wire Stepperسیم لخت کن

Wiringسیم کشی

wound rotor رتور سیم پیچی شده 

Workshopکارگاه

Zoneمدار، بخش، ناحیه

HV: HIGH VOLTAGEولتاژ باال

 ST-BY: STAND BYحالت آماده بکار 

TX/RX:  TRANSMITTER/RECEIVERفرستنده / گیرنده 

IR: INTERFERENCE REJECTIONحذف تداخل امواج راداری

  VE: VIDEO EMPHESIZEپر رنگ نشان دادن اکوی اهداف بزرگ تر 

PPI: PLAN POSITION INDICATORنشان دهنده رادری 360 درجه

مجموعه عبارات و اصطالحات  
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                                                                                              PM: PERFORMANCE MONITORتست کارایی سیستم

                                             IF: INTERMEDIATE FREQUENCYفرکانس میانی

VRM: VARIABLE RANGE MARKERنشانگر فاصله متغییر

                                EBL: ELECTRONIC BEARING LINEخط سمت الکترونیکی

                                                              RM: RELATIVE MOTIONحرکت نسبی

TM: TRUE MOTIONحرکت حقیقی

RDC: RADAR DATA CONVERTORمبدل اطالعات راداری

TCU: TRANSCEIVER CONTROL UNITواحد کنترل فرستنده/گیرنده

SPU: SIGNAL PROCESSING UNITواحد پردازش سیگنال

TVA: TRIGGER, VIDEO, AZIMUTHسیگنال های تریگر، ویدئو، سمت

 ARPA: AUTOMATIC RADARسامانه ردگیری اهداف راداری خودکار
PLOTTING AIDE

PRF: PULSE REPITITION FREQUENCYفرکانس تکرار پالس

 PMA: PERFORMANCE MONITORدامنه تست کارایی
AMPLI

 PMV: PERFORMANCE MONITORSولتاژ تست کارایی
VOLTAGE

 AFC: AUTOMATIC FREQUENCY کنترل خودکار فرکانس
CONTROL

CAN: CONTROLLER AREA NETWORKشبکه کنترولر محلی

CRT: CATHODE RAY TUBEالمپ اشعه کاتدیک

EPA: ELECTRONIC PLOTTING AIDسامانه پالت الکترونیکی

 ECDIS: ELECTRONIC CHART DISPLAYاطالعات و نشاندهنده نقشه الکترونیکی
AND INFORMATION

 FTC: FAST TIME CONSTANT=RAINثابت زمانی سریع= نویز حاصل از باران
CLUTTER
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GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEMسامانه موقعیت یاب جهانی

 NACOS: NAVIGATION ANDسامانه فرماندهی و ناوبری
COMMAND SYSTEM

 NMEA: NATIONAL MARINEموسسۀ سامانه های الکترونیکی دریایی کشوری
ELECTRONICS ASSOCIATION

PCB: PRINTED CIRCUIT BOARDبرد مدار چاپی

 RKE: REMOTE KEYBOARDصفحه کلید الکترونیکی کنترل از راه دور
ELECTRONICS

RCS: RADAR CROSS SECTIONسطح مقطع راداری

TFT: THIN FILM TRANSISTORترانزیستور ورقه ای بسیار نازک

 STC:SENSITIVITY TIMEکنترل حساسیت زمانی = نویز حاصل از دریا
CONTROL=SEA CLUTTER

VDR: VOYAGE DATA RECORDERثبت کننده اطالعات دریانوردی

 TCPA: TIME OF CLOSEST POINTزمان نزدیک ترین نقطه دسترسی
APPROACH

CPA: CLOSEST POINT APPROACHنزدیک ترین نقطه دسترسی

BCT: BOW CROSS TIMEزمان عبور از دماغه

BCR: BOW CROSS RANGEفاصله عبور از دماغه
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تمام کشتی های اقیانوس پیما ملزم به رعایت نکات کتاب راهنمای پزشکی بین المللی1 می باشند 
که در سال 2007 توسط سازمان بهداشت جهانی با همکاری سازمان بین المللی کار و سازمان 

بین المللی دریانوردی منتشر شده است.
این کتاب مشاوره ای برای کمک به ترویج و حفاظت از سالمت دریانوردان می باشد.

از  این بخش یک لیست کامل  بخش مهمی  در کتاب به قفسه دارویی2 شناخته می شود و در 
داروهای مورد نیاز و نشانه و دوز آنها که کشتی ها در دریا باید حمل کنند را توصیه می کند.

Acetylsalicylic acid 300mg tablets
Indication)s(3 : Pain، fever and inflammation; prevention of blood clots in 
angina and myocardial infarction.

Acyclovir 400mg tablets
Indication)s(: primary or recurrent herpes simplex infection; severe varicella 
)chickenpox( and herpes zoster )shingles( infection.
 
Adrenaline injection 1mg/ml
Indication)s(: Anaphylaxis and severe asthma.

Tetra Caine (amethocaine) eye drops 0.5% 1ml individual vials
Indication)s(: local anaesthesia for eye examinations and procedures
Amoxicillin/clavulanic acid (875mg/125mg) tablets
Indication)s(: Bacterial infections، including ـ  wound، skin، respiratory، and urinary ـ
tract infections; prostatitis; pelvic inflammatory disease.

Artemether injection 80mg/ml 
Indication)s(: Management of severe )complicated( malaria.

Artemether + lumefantrine 20mg/120mg tablets
Indication)s(: Treatment of malaria.

1. International Medical Guide for Ships، Third Edition 
2. Ship’s Medicine Chest 

3. نشانه

داروهای کشتی

داروهای پیشنهادی برای کشتی ها



55

Atropine 1mg/ml (sulphate) injection
Indication)s(: Management of slow heart rate )bradycardia( of myocardial 
infarction; treatment of organophosphate poisoning.

Azithromycin 500mg tablets
Indication)s(: Alternative to penicillin in patients with penicillin allergy; 
wounds; in combination with ceftriaxone for moderate/severe pneumonia 
and pelvic inflammatory disease )PID(; ; in combination with ceftriaxone or 
ciprofloxacin in urethritis due to sexually transmitted infections )STIs(; genital 
ulcer; impetigo; cholera; diphtheria; group A streptococcal )GAS( sore throat; 
typhoid; pertussis.

Ceftriaxone injection 1g (as sodium salt)
Indication)s(: Thirdـgeneration cephalosporin antibacterial; shock as a result of 
severe infection; penetrating abdominal injuries; moderate to severe pneumonia; 
appendicitis; ulcerative colitis; jaundice; cholecystitis; septic abortion; puerperal 
sepsis; urethritis; pelvic inflammatory disease; cellulitis; septic arthritis; meningitis.

Cetirizine 10mg tablets
Indication)s(: Pruritus; hay fever; scombroid fish poisoning; urticarial; anaphylaxis.

Charcoal، activated 
Indication)s(: Treatment of poisoning and drug overdose; reduces gastrointestinal 
absorption.

Ciprofloxacin 250mg tablets
Indication)s(: Cat bite; gastroenteritis; heavy gastrointestinal haemorrhage; 
urinary tract infection; prostatitis; sexually transmitted infections )STIs(; 
epididymitis; cellulitis from wounds received in seawater; anthrax; typhoid

Cloves، oil of
Indication)s(: Toothache

Dexamethasone injection 4mg/ml
Indication)s(:  Lifeـthreatening and severe asthma; anaphylaxis; severe allergic 
reactions.

Diazepam 5mg tablets
Indication)s(:  Alcohol withdrawal; psychosis )if patient remains agitated after 
haloperidol (.
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Docusate with Senna tablets
Indication)s(: Constipation; to avoid straining in patients with anal fissure and 
hemorrhoids.

Doxycycline 100mg tablets
Indication)s(: Infections such as sexually transmitted infections )STIs(; cellulitis; 
anthrax; plague.

Ethanol، hand cleanser gel 70%
Indication: Alternative to handـwashing when hands are not obviously soiled

Ethanol 70%، liquid
Indication: Disinfection of instruments and surfaces.

Fluorescein 1% eye strips
Indication)s(: To detect damage to the cornea.

Furosemide injection: 40mg/4ml
Indication)s(: Severe fluid retention in the lungs )pulmonary oedema( due to 
cardiac failure.

Glucagon injection 1mg
Indication)s(: Hypoglycemia

Haloperidol injection 5mg/ml
Indication)s(: Severe psychotic hallucinations and delusions; severe agitation 
and aggressiveness. 

Hydrocortisone 1% cream or ointment
Indication)s(: Allergy and other inflammatory skin conditions.

Ibuprofen 400mg tablets
Indication)s(: Inflammation; mild to moderate pain.

Isosorbidedinitrate 5mg (sublingual tablets)
Indication)s(: Angina; myocardial infarction .

Lidocaine injection 1% (50mg/5ml)
Indication)s(: Local anaesthesia .
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Loperamide 2mg tablets
Indication)s(: Diarrhea

Mebendazole 100mg tablets
Indication)s(: Intestinal worm infections )not tapeworms(.

Metoprolol 100mg tablets
Indication)s(: Hypertension; atrial fibrillation; angina pectoris; migraine prophylaxis.

Metronidazole 500mg tablets
Indication)s(: Ulcerative colitis; antibiotic associated colitis; jaundice; cholecystitis; 
trichomoniasis.

Miconazole cream 2%
Indication)s(: Topical antifungal.

Midazolam injection 5mg/ml
Indication)s(: Seizures )epileptic fits(; alternative to haloperidol for sedation of 
violent patients.

Misoprostol 200microgram tablets
Indication)s(: Prevention of postـpartum haemorrhage.

Morphine ampoules 10mg/ml 
Indication)s(: severe pain and pain not responsive to other analgesics.

Morphine liquid 1mg/ml 
Indication)s(: severe pain in patients able to eat or drink. 

Naloxone ampoules 0.4mg/ml
Indication)s(: reverse the effects of opiates، particularly in overdose.

Omeprazole tablets 20mg
Indication)s(: Gastroـoesophagealreflux and peptic ulcer disease.

Ondansetron tablets 4mg
Indication)s(: prevent vomiting and seaـsickness.

Oral Rehydration Salts (ORS) sachets
Indication)s(: Prevention and treatment of dehydration، especially due to diarrhea.



58

Oxymetazoline 0.5% nasal drops 
Indication)s(: Nasal obstruction due to allergies or viral infection، or to         
improve sinus drainage in sinusitis.

Paracetamol 500mg tablets
Indication)s(: Pain and fever.

Permethrin 1% lotion
Indication)s(: Hair، pubic and body lice.

Permethrin 5% lotion
Indication)s(: Scabies.

Povidone iodine 10% solution 
Indication)s(: Disinfection of skin and wounds.
 
Povidone iodine 10% ointment 
Indication)s(: Minor wounds.
 
Prednisone 25mg tablets
Indication)s(: Acute asthma attack; severe inflammatory reactions.

Salbutamol inhaler 100ug/dose (200 doses per inhaler)
Indication)s(: Acute asthma and anaphylaxis.

Sodium chloride 0.9% infusion، 1 Liter
Indication)s(: Fluid replacement.

Tetracycline eye ointment
Indication)s(: Eye and ear infections.
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)United Nation( سازمان ملل
سازمانی بین المللی است که در سال 1945 میالدی تشکیل شد.

این سازمان توسط 51 کشور تأسیس و در سال 2011 میالدی 193 کشور عضو داشته است و اعضای 
آن تقریباً شامل همۀ کشور های مستقل می شود که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. 
مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشور های عضو و مؤسسات وابسته در طول هر سال با 

تشکیل جلسات منظم در مورد امور بین المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم گیری می کنند.
کشور های عضو سازمان ملل و آژانس های تخصصی آن به ارائه راهنمایی ها و اتخاذ تصمیماتی در 
جلسات ساالنه و دوره ای خود می پردازند. اداره کنندگان جلسات از مجمع عمومی و شورای اقتصادی 
و اجتماعی و شورای امنیت و حتی همتایان این مجامع در سایر نهاد های وابسته به سازمان ملل 

هستند، مثالً مجمع بهداشت جهانی و هیئت اجرایی بر سازمان بهداشت جهانی نظارت می کنند.
1)IMO( سازمان بین المللی دریا نوردی

1. International Maritime Organization

طرح تأسیس سازمان بین المللی دریانوردی در 6 مارس 1948 درکنفرانسی که در ژنو برگزار شده 
بود به تصویب رسید. این سازمان 10 سال بعد اجرایی گردید و در سال 1958 شروع به کار در 

جامعۀ بین المللی نمود.
هدف سازمان بین المللی دریانوردی تسهیل همکاری و مبادله اطالعات میان کشورهای عضو در 
زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و به وجود آمدن عالی ترین معیار های ایمنی دریایی ا ست. 
سازمان مذکور نقطۀ عطفی در جامعۀ بین المللی به شمار می آید. چرا که  این نخستین بار است که 
یک رکن بین المللی صرفاً اختصاص به مسائل دریایی دارد. این سازمان هم اکنون با 170 عضو و 
3 عضو وابسته یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در لندن 
می باشد. الزم به ذکر است که اعضای این سازمان کنترل بیش از 96 درصد حمل و نقل دریایی 

تجاری دنیا را در اختیار دارند.
IMO به طور کلی صالحیت دارد در خصوص کلیۀ مسائل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی 
اقدامات و تصمیمات الزم را انجام دهد و تاکنون با بیش از 53 سال فعالیت مستمر توانسته است 
50 کنوانسیون و پروتکل و بیش از هزار کد و توصیه نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، 

جلوگیری از آلودگی آب ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برساند. 
مهم ترین هدف این سازمان »   ایمنی، امنیت، کشتیرانی کارآمد در اقیانوس های عاری از آلودگی « است.

سازمان بین المللی دریانوردی اهداف عمدۀ دیگری نیز دارد از جمله: 
1  ایجاد یک سیستم همکاری میان دولت ها برای تدوین قواعد و ایجاد یک رویه در مورد کلیۀ 

مسائل فنی مرتبط با کشتیرانی تجاری.
2  تشویق و ایجاد تسهیالت برای تصویب قواعد عمومی در قلمرو امنیت دریایی و کشتیرانی 

مؤثر، جلوگیری از آلودگی دریاها توسط کشتی ها و مبارزه بر ضد آلودگی ها.
دریانوردی  ایمنی  در خصوص  اسناد  سایر  و  نامه ها  موافقت  کنوانسیون ها،  پیش نویس  3  تهیۀ 

با آن و در صورت لزوم تشکیل کنفرانس بین المللی جهت تصویب آنها. و موضوعات مرتبط 
4  بررسی و تحقیق در خصوص کلیۀ مسائلی که از طرف یکی از ارگان های تخصصی سازمان 

ملل متحد به این سازمان ارجاع داده می شود.

سازمان های بین المللی دریایی و مؤسسات رده بندی
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یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می پردازد. 
تأسیس شد. سازمان  پاریس  کنفرانس صلح  بحث های  نتیجۀ  در  در سال 1919و  این سازمان 
بین المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان های 

وابسته به آن شد.
هدف اصلی این مجمع بررسی مشکالت اجتماعی و پذیرش استاندارد های کارگری با به کارگیری 

کنوانسیون و مقررات و توصیه نامه می باشد.

1)ILO( سازمان بین المللی کار

2)ITU( اتحادیۀ بین المللی ارتباطات

یک سازمان بین المللی و تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. این اتحادیه وظیفه  قانون گذاری 
و مدیریت فضای فرکانس و تدوین استاندارد های تبادل داده و اطالعات و همچنین کمک به رشد 
و توسعه ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد. عالوه بر موارد ذکر شده این سازمان وظیفۀ 
ثبت فرکانس های رادیویی مشخص برای جلوگیری از تداخل زیان آور بین ایستگاه های رادیویی در 

کشور های مختلف را انجام می دهد.
انتشار کتاب های مرتبط در زمینۀ فرکانس ها و ایستگاه های دریایی که توسط اپراتور رادیویی کشتی 

استفاده می شود از دیگر فعالیت های این سازمان می باشد.

3)I.O.C( کمیسیون بین المللی اقیانوس شناسی

این کمیسیون در واقع یکی از زیر مجموعه های سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، 
موسوم به یونسکو است که مرکز آن در پاریس قرار دارد. این کمیسیون نقش کانونی برای گردآوری 
اطالعات علمی و پژوهشی پیرامون دریا ها و اقیانوس ها را ایفا میکند و در گرد همایی عمومی این 
کمیسیون که به طور ساالنه تشکیل می شود، اقیانوس شناسان و صاحب نظران علم اقیانوس شناسی 

و آب نگاری جامعه جهانی، با یکدیگر مالقات و به تبادل و هماهنگی یافته های خود می پردازند.

4)COFI( کمیته ماهی گیری

این کمیته یکی از زیر مجموعه های سازمان کشاورزی و خواربار F.A.O5 محسوب می شود. همان گونه 
که از اسمش پیداست وظیفۀ کمیته نظارت، کنترل و هماهنگ سازی امور ماهی گیری در تمام دنیا 
است. از مسئولیت های عمدۀ  این سازمان حصول اطمینان از حفاظت نسل آبزیان در جهت تأمین 

مواد غذایی دریایی جامعه جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه است..

1. International Labor Organization
2. International Communication Union
3. Intergovernmental Oceanographic Commission
4. Committee on Fisheries
5. Food and Agriculture Organization
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1)WMO( سازمان جهانی هواشناسی
سازمان جهانی هواشناسی، مسئولیت عمده مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر وضعیت جوی در سطح 
جهان را به عهده دارد. این بحث، مطالعه پیرامون چگونگی تأثیر متقابل وضعیت جوی بر اقیانوس ها 

را در بر می گیرد.

مؤسسات رده بندی
مؤسسات رده بندی سازمان هایی هستند که در ارتباط با طراحی و ساخت و بازرسی تأسیسات دریایی 
شامل کشتی ها و سازه های دریایی و ساحلی استاندارد های فنی ارائه می کنند. این استانداردها به 

عنوان قوانین منتشر شده صادر می شوند.
شناوری که تحت قوانین یک مؤسسه رده بندی طراحی و ساخته می شود از آن مؤسسه گواهی نامه 
رده بندی یا کالس دریافت می کند. شرکت رده بندی این گواهی نامه را بعد از انجام بازرسی های 
مربوطه صادر می کند، چنین گواهی نامه به عنوان ضمانتی برای ایمنی و قابلیت انجام سفر دریایی 

کشتی نمی باشد و نباید چنین تعبیر شود.
آن تنها استشهاد بر این است که کشتی یا شناور مطابق با استانداردهایی است که توسط مؤسسه 

رده بندی صادرکننده گواهینامه ایجاد شده است.
به عنوان یک گروه مستقل شرکت های رده بندی هیچ منافع بازرگانی مربوط به طراحی، ساخت  

و مالکیت عملیات مدیریت و تعمیرات و نگهداری بیمه و اجاره کشتی ندارند.
قوانین رده بندی ایجاد و گسترش یافته اند تا به استحکام ساختاری، انسجام قسمت های مختلف 
بدنه کشتی و اجزای آن، قابل اطمینان بودن و کارکرد سیستم رانش  و تولید نیرو سیستم های 

جانبی و... کمک کنند.
دو مؤسسه رده بندی نیز در کشور فعالیت می کنند که با روند رو به رشد قابل قبولی به سمت 

جهانی شدن گام بر می دارند: 
Iranian Classification society (ICS( 1  مؤسسه رده بندی ایرانیان

Asia Classification society (ACS( 2  مؤسسه رده بندی آسیا

1. World Meteorological Organization
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1(IACS) مؤسسات رده بندی معتبر
بیش از 50 سازمان در دنیا فعالیت خود را تهیه رده بندی دریایی تعریف می کنند. از این 50  سازمان، 
10 سازمان انجمن بین المللی مؤسسات رده بندی را تشکیل می دهند. این ده شرکت از معتبرترین 
مؤسسات رده بندی می باشند که به همراه 2 شرکت دیگر بیش از 94% محموله های دریایی ناخالص 
تجارت بین المللی را تحت کالس خود دارند. از مؤسسات رده بندی مهم دنیا می توان اسامی زیر را نام برد:

کشورنام اختصاریمؤسسه رده بندیردیف

1LIOYDS REGISTERLRانگلستان

2BUREAU VERITASBVفرانسه

3GERMANISCHER LIOYDGLآلمان

4DET NORSK VERITASDNVنروژ

5REGISTERO ITALIANO NAVALERINAایتالیا

6AMERICAN BUREAU OF SHIPPINGABSآمریکا

7   NIPON KAIJI KYOKINKژاپن

8 RUSSIAN MARITIME REGISTER OF
SHIPPING

RSروسیه

9CHINA CLASSIFICATION SOCIETYCCSچین

10KOREAN REGISTERKRکره جنوبی

1. International Association of Classification societies 
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کنوانسیون های بین المللی

در   1982 سال  دسامبر  در  که  است  بین المللی  معاهدۀ  یک   :1(UNCLOS) دریایی  حقوق 
سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا ها در جاماییکا به امضا رسید. این قرارداد 
بین المللی منبع اصلی حقوق دریاهاست و به قانون اساسی دریاها معروف است و قواعد آن به طور 

گسترده ای حقوق بین المللی عرضی در مورد حقوق دریاها را بیان می کند.
این معاهده شامل 320 بند و 9 ضمیمه می باشد که تمامی موارد مربوط به اقیانوس ها از قبیل 
کنترل محیط زیست، حدود دریاها، پژوهش علمی دریایی، فعالیت های اقتصادی و تجاری، انتقال 

تکنولوژی و برطرف نمودن اختالفات مربوط به مسائل اقیانوس ها را شامل می شود.

نجات در دریا (SOLAS)2: کنوانسیون یا پیمان نامۀ نجات در دریا را به جرأت می توان مهم ترین 
معاهده در ارتباط با ایمنی کشتی های تجاری در نظر گرفت.

پس از فاجعۀ کشتی تایتانیک3 نسخۀ اولیۀ این کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفت و نسخه های 
متوالی این کنوانسیون در سال های بعد شکل گرفت: 

مهم ترین هدف این کنوانسیون تبیین کردن حداقل استاندارد های ایمنی الزم در ارتباط با ساختمان 
ملزومات و بهره برداری استفاده از کشتی ها می باشد.

کشور های عضو در سازمان بین المللی دریایی ملزم می باشند که از انجام مقررات این کنوانسیون از 
قبیل تعداد مدارک و ملزومات قانونی آن برروی کشتی های تحت پرچم آنها اطمینان حاصل نمایند.

کنوانسیون نجات در دریا در حال حاضر شامل چهارده بخش می باشد: 
بخش اول: موارد کلی

بخش دوم قسمت اول: ساختمان، زیربخش ها و تعادل، موتورخانه، و تأسیسات الکتریکی
بخش دوم قسمت دوم: حفاظت در برابر آتش، کشف و مهار آتش

بخش سوم: اسباب و آالت نجات دهندۀ جان انسان ها
بخش چهارم: ارتباط رادیویی

بخش پنجم: ایمنی ناوبری
بخش ششم: حمل بار ها

بخش هفتم: حمل بار های خطرناک
بخش هشتم: کشتی های هسته ای

بخش نهم: مدیریت برای بهره برداری ایمن از کشتی
بخش دهم: موارد ایمنی برای شناورهای تندرو

بخش یازدهم قسمت اول: اقدامات خاص برای افزایش ایمنی دریایی
بخش یازدهم قسمت دوم: اقدامات خاص برای افزایش امنیت دریایی

بخش دوازده: اقدامات ایمنی بیشتر برای کشتی های فله بر
بخش سیزدهم: تأیید انطباق

بخش چهاردهم: اقدامات ایمنی کشتی های فعال در آب های مناطق قطبی.

1. United Nation Conference on the Law of the sea
2. Safety of Life at Sea

3. تایتانیک: کشتی مسافربری که بین انگلیس و آمریکا غرق شد و...
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جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط کشتی ها (MARPOL): همان طور که در بخش 
  IMO 1حفاظت از محیط زیست به این کنوانسیون پرداخته شده است به متن انگلیسی از وب گاه

توجه نمایید:
The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships )MARPOL( 
is the main international convention covering prevention of pollution of the marine 
environment by ships from operational or accidental causes.
The MARPOL Convention was adopted on 2 November 1973 at IMO. The Protocol of 1978 
was adopted in response to a spate of tanker accidents in 19761977ـ. As the 1973 MARPOL 
Convention had not yet entered into force، the 1978 MARPOL Protocol absorbed the parent 
Convention. The combined instrument entered into force on 2 October 1983. In 1997، a Protocol 
was adopted to amend the Convention and a new Annex VI was added which entered into force 
on 19 May 2005. MARPOL has been updated by amendments through the years. 
The Convention includes regulations aimed at preventing and minimizing pollution from 
ships ـ both accidental pollution and that from routine operations ـ and currently includes 
six technical Annexes. Special Areas with strict controls on operational discharges are 
included in most Annexes.
Annex I ـ Regulations for the Prevention of Pollution by Oil )entered into force 2 
October 1983(.
Covers prevention of pollution by oil from operational measures as well as from 
accidental discharges; the 1992 amendments to Annex I made it mandatory for 
new oil tankers to have double hulls and brought in a phaseـin schedule for existing 
tankers to fit double hulls، which was subsequently revised in 2001 and 2003.
Annex II Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances 
in Bulk )entered into force 2 October 1983(.
Details the discharge criteria and measures for the control of pollution by noxious 
liquid substances carried in bulk; some 250 substances were evaluated and included 
in the list appended to the Convention; the discharge of their residues is allowed 
only to reception facilities until certain concentrations and conditions )which vary 
with the category of substances( are complied with 
In any case، no discharge of residues containing noxious substances is permitted 
within 12 miles of the nearest land.  
Annex III Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged 
Form )entered into force 1 July 1992(.
Contains general requirements for the issuing of detailed standards on packing، 
marking، labelling، documentation، stowage، quantity limitations، exceptions and 
notifications.
For the purpose of this Annex، “harmful substances” are those substances which 
are identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods 
Code )IMDG Code( or which meet the criteria in the Appendix of Annex III.
1. http: //www.imo.org
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Annex IV Prevention of Pollution by Sewage from Ships )entered into force 
27 September 2003(.
Contains requirements to control pollution of the sea by sewage; the discharge of 
sewage into the sea is prohibited، except when the ship has in operation an approved 
sewage treatment plant or when the ship is discharging comminuted and disinfected 
sewage using an approved system at a distance of more than three nautical miles 
from the nearest land; sewage which is not comminuted or disinfected has to be 
discharged at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land.
Annex V Prevention of Pollution by Garbage from Ships )entered into force 
31 December 1988(.
 Deals with different types of garbage and specifies the distances from land 
and the manner in which they may be disposed of; the most important feature 
of the Annex is the complete ban imposed on the disposal into the sea of all 
forms of plastics.
 Annex VI Prevention of  Air Pollution from Ships )entered into force 19 May 2005( 
Sets limits on Sulphur oxide and nitrogen oxide emissions from ship exhausts and 
prohibits deliberate emissions of ozone depleting substances; designated emission 
control areas set more stringent standards for Sox، NOx and particulate matter.  
A chapter adopted in 2011 covers mandatory technical and operational energy 
efficiency measures aimed at reducing greenhouse gas emissions from ships.

استاندارد های آموزشی اعطای مدارک و نگهبانی توسط دریانوردان1: این کنوانسیون پایه گذار و 
معرفی کنندۀ استاندارد های صالحیت و ارتقا برای افسران و خدمۀ نگهبانی در کشتی های تجاری می باشد. 
برای  انجام کشیک  و  آموزش، مدارک  برای  اولیه  استاندارد های  این کنوانسیون،  تبیین  از  قبل 
افسران و خدمۀ کشتی ها در کشورهای مختلف به صورت جداگانه و مستقل از یکدیگر به کار گرفته 

می شد و به همین دلیل استاندارد های گوناگون دیده می شد.
در نتیجه  این کنوانسیون حداقل استاندارد های الزم در ارتباط با آموزش، مدارک و امور کشیک را 
برای دریانوردان تعیین نمود که کشورها ملزم به رعایت حدود ذکر شده بودند. یکی از مهم ترین 
نمود های این کنوانسیون رعایت حداقل استاندارد ها حتی برای کشورهای غیر عضو و تصویب نکرده 
می باشد در صورتی که درحال کشتیرانی در آب های کشورهای تصویب کننده  این کنوانسیون باشند.
آخرین اصالحیۀ وارد به این کنوانسیون اصالحیۀ سال 2010 مانیال می باشد که از ژانویۀ سال 

2012 اجباری شده است.
از اهداف اصلی این اصالحیه یکسان کردن استاندارد های آموزش با تکنولوژی روز دنیا و شرایط عملیاتی 

جدید می باشد که نیاز به شایستگی ها و صالحیت های به روز با علم دریانوردی و کشتیرانی را دارد.

خط شاهین بارگیری2: این کنوانسیون مربوط به اندازه گیری ظرفیت کشتی ها می باشد. 
این کنوانسیون دولت ها به منظور رعایت مقررات مربوط خط شاهین تعهد می کنند  بر اساس 

1. Standards of Training، Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW ) 
2. Load Line Convention
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که مفاد این کنوانسیون را به موقع به اجرا گذاشته و آیین نامه های آن و هر نوع  اقدام دیگری 
را که به لحاظ اجرای کامل این کنوانسیون الزم است به موقع اجرا نمایند. عمالً این کنوانسیون 

مشخص می کند که هر کشتی تا چه میزان می تواند بارگیری نماید.
با ایمنی و غوطه وری  مشخصاً محدودیت های قرار داده شده درآب خور کشتی ارتباط مستقیم 

دارد. کشتی 
این محدودیت ها در فرم قسمت های تحتانی عرشۀ کشتی که غیر قابل نفوذ آب می باشند و در 
کنار این ها قابلیت نفوذ ناپذیری در برابر آب و هوا و امواج دریا هدف اصلی این کنوانسیون می باشد.

قوانین جلوگیری از تصادفات در دریا (COLREGS)1: تاریخچۀ وجود قانون برای جلوگیری 
از تصادف در دریا به صدها سال پیش بر می گردد و نشانه هایی دال بر این مطلب در متون تاریخی 

موجود می باشد اما این قوانین مدون نبود و الزامی جهت اجرای آن وجود نداشت.
اولین قانون مدون در سال 1840 در شهر لندن )کشور انگلستان( نوشته شد و به تصویب پارلمان 

انگلستان رسید.
این قانون شامل دو ماده جهت تردد کشتی های بخار در کانال ها و آب راه های منتهی به بنادر 

بود. ناخدایان کشتی ها ملزم به رعایت و اجرای آن بودند.
به تدریج با پیشرفت صنعت دریانوردی و ساخت کشتی های جدید و باال رفتن میزان تردد کشتی ها 

در دریا ها قوانین کامل و کامل تر شد.
تا اینکه در سال 1972 یک بازنگری اساسی در آن صورت گرفت و به صورت کنوانسیون درآمد.

چگونگی هدایت شناور ها در دید یکدیگر و چگونگی هدایت آنها در دید محدود، چگونگی کاربرد 
چراغ ها و عالئم روز توسط شناور های مختلف، عالئم صوتی و نورانی شامل وسایل و عالئم صوتی 
عالئم مانور و اخطار. عالئم صوتی در دید محدود و عالئم جلب توجه و عالئم اضطراری از دیگر 

مواردی است که در این مقررات تشریح شده است.

تسهیل در ترافیک دریایی (FAL)2: هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون جلوگیری از اتالف وقت 
غیر ضروری در امور رفت و آمد دریایی می باشد. عالوه بر این کمک به همکاری بین دولت ها و همچنین 
نیاز به حفظ و ایجاد درجه عملیات باال در یکسان سازی تشریفات و روش ها در رفت و آمد دریایی می باشد.

برای خدمه  ایجاد شده  به تحقق شرایط کار مناسب  به منظور کمک   :3(MLC) کار دریایی
است. این کنوانسیون حقوق اساسی و اصولی که دریانورد در ارتباط با شرایط کار و زندگی روی 

کشتی با آن روبه رو است را بر می شمارد.
در  دریانوردان  استخدامی  استانداردهای  موضوع  با  بین المللی  واحد  کنوانسیون  یک  ایجاد  ایده 
اواخر دهه 90 میالدی توسط فدراسیون بین المللی کشتیرانی، که وظیفه هماهنگی اتحادیه های 
مالکان کشتی جهان را به عهده دارد و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل )ITF(، مطرح شد 
و طی یک فرایند کاری گسترده تبدیل به محصول کار جمعی صدها، اگر نگوییم هزاران نماینده 

کارفرمایان و دریانوردان از سراسر جهان، شد. 
این کنوانسیون که در فوریه سال 2006 به تصویب رسید به عنوان ستون چهارم قوانین بین المللی 

دریایی در نظر گرفته شده است. 
1. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
2. Facilitation of International Maritime Traffic
3. Maritime Labour Convention
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این کنوانسیون حداقل استانداردهای زندگی و کاری را برای حدود 1.5 میلیون دریانورد در سطح 
جهان وضع کرده است و این رؤیایی است که از شروع به کار سازمان جهانی کار در 1920 در 

ذهن ها بود و تحقق آن مدیون همکاری جامعه بین المللی دریانوردی است. 

کدهای بین المللی

کد بین المللی برای ایمنی سیستم های آتش1: این کتاب راهنما توسط سازمان دریانوردی به منظور 
ارتقای مستندات فنی و تطابق با استانداردهای بین المللی از جمله سوالس بخش 2ـ1 تدوین شده است.

تمامی کشتی ها ملزم به رعایت این کد با فصول زیر می باشند : 
فصل 1ـ عمومی؛

فصل 2ـ اتصال بین المللی لوله آتش نشانی؛
فصل 3ـ محافظت شخصی؛

فصل 4ـ کپسول آتش نشانی؛
فصل 5ـ سیستم های آتش خاموش گاز ثابت؛

فصل 6ـ سیستم های خاموش کننده ثابت فومی؛
فصل 7ـ سیستم های خاموش کننده آتش با فشار ثابت آب؛

فصل 8  ـ آب پاش اتوماتیک، تشخیص آتش سوزی و سیستم های اعالم حریق؛
فصل 9ـ  سیستم ثابت تشخیص آتش و سیستم های هشدار؛

فصل 10ـ سیستم های تشخیص دود و هشدار؛
فصل 11ـ سیستم های روشنایی سطح پایین؛

فصل 12ـ پمپ اضطراری ثابت آتش؛
فصل 13ـ ترتیبات فرار اضطراری؛

فصل 14ـ سیستم ثابت فوم عرشه؛
فصل 15ـ سیستم گاز بی اثر.

کد بین المللی وسایل نجات در دریا: این کتاب راهنما توسط سازمان دریانوردی به منظور ارتقای 
مستندات فنی و تطابق با استانداردهای بین المللی از جمله بخش سه SOLAS تدوین شده است.

تمامی کشتی ها ملزم به رعایت این کد با فصول زیر می باشند : 
فصل 1ـ عمومی؛

فصل 2ـ تجهیزات انفرادی نجات در دریا؛
فصل 3ـ هشدار دهنده های دیداری؛

فصل 4ـ شناور بقا در دریا؛
فصل 5ـ قایق نجات اضطراری؛

فصل 6ـ تجهیزات به آب اندازی و سوار شدن؛
فصل 7ـ باقی وسایل نجات.

1. The International Code for Fire Safety Systems (FSS Code(
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مبارزه با حریق
1  به صدا درآوردن هشدار وضعیت اضطراری توسط افسر نگهبان پل فرماندهی و اعالن حریق 

از طریق سیستم اعالنات کشتی.
Stand By 2  قرار دادن موتورها به حالت

3  اطالع به فرمانده 

4  بستن کلیه Fire Doors به طور خودکار از پل فرماندهی و یا دستی

5  بستن کلیه فن ها و هواکش ها 

6  توجه به سمت باد یا قرار دادن کشتی در جهت مخالف باد

7  پالت کردن موقعیت کشتی

8  ارسال پیام Urgency یا Distress به وسیلۀ افسر مخابرات )بنا به تشخیص( برابر قالب مربوط 

9  توجه به حرکات سایر کشتی ها و برقرار بودن نگهبانی پل فرماندهی

10  روشن کردن چراغ های عرشه

11  نمایش چراغ مربوطه  NUC یا سیگنال مربوط در روز

12  قرار گرفتن نفرات غیرمسئول در پناهگاه

13  ثبت کلیۀ وقایع در دفتر مربوطه

مبارزه با آب گرفتگی: آب گرفتگی ممکن است در اثر ایراد خسارات و صدمه به کشتی مانند 
به گل زدن،  زیر آبی،  یا شیء  به صخره  برخورد  اثر  بدنه زیرآبی کشتی در  تصادم، سوراخ شدن 
حریق، حمله نظامی، انفجار و یا آسیب دیدن درهای نفوذناپذیر در دریای خراب و یا در اثر باز 

بودن دریچه، هچ ها و یا در اثر کوتاهی و غفلت کارکنان کشتی به وجود آید. 
فضاهای غرق شده در آب باعث تغییر تعادل کشتی، ایجاد کجی، باعث افزایش بیش از حد مجاز 

آبخور و تغییر در وضعیت تعادل کشتی می شود. در زمان آب گرفتگی موارد زیر انجام شود: 
1  بستن کلیه درب های آب نفوذناپذیر 

2  اطالع به فرمانده کشتی و گزارش وضعیت به وی

3  اطالع به موتورخانه و فعال کردن پمپ های مربوطه

4  پالت کردن موقعیت کشتی بر روی نقشه

5  ارسال پیام Urgency یا Disteress توسط افسر مخابرات 

6  نمایش چراغ های NUC و یا عالئم مربوطه به روز

7  ثبت کلیه وقایع

تصادم: تصمیم گیری غلط در مانور کشتی و یا غفلت کردن در هنگام مانور با کشتی می تواند از دالیل 
بروز تصادم با سایر کشتی ها و یا اجسام شناور بر روی آب و یا هر چیز ثابت دیگر در بندر گردد. 

میزان و حجم خسارات وارده در اثر تصادم بستگی به سرعت و زاویۀ برخورد دو شیء یا دو کشتی 
به یکدیگر دارد. 

برخورد دو کشتی با یکدیگر حتی ممکن است در حالت لنگر هم اتفاق بیفند، وقتی که دو کشتی در 

چک لیست ها

فهرست وارسی و واکنش های اضطراری
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حال چرخیدن حول نقطۀ لنگر خود هستند، بدنۀ باالیی و پایینی خط آب خور در هنگام تصادم قابل 
توجه خواهند بود. اگر قسمت سینۀ یک کشتی به کشتی شما برخورد کرده باشد. حریق، انفجار، 
شل شدن بار، صدمه دیدن بار، آلودگی، ایجاد، List و Trim بیش از اندازه پیامدهای آن می باشند. 

به عالوه ضربه خوردن به محدودۀ موتورخانه ممکن است باعث عدم تحریک توقف کشتی شود. 
در صورت وارد شدن خسارت جدی به کشتی در اثر تصادم، مراجعت کشتی به بندر با محلی امن 
ممکن است اجتناب ناپذیر باشد که در این صورت کشتی می بایست در محل امنی لنگر بیاندازد 

و یا به اسکله پهلوگیری شود. 

به گِل زدن: به گل زدن کشتی باعث تغییر آب خور کشتی، تریم و در برخی موارد باعث آسیب 
رساندن به بدنه زیر آبی و سوراخ شدن آن و ایجاد آب گرفتگی می شود و حتی ممکن است باعث 

کاهش تعادل و ایجاد کجی و یا حتی واژگون شدن کشتی گردد. 
به گِل زدن ممکن است در کنار اسکله و یا زمانی که کشتی در لنگر است هم اتفاق بیفتد. در 
چنین مواقعی چنانچه مخازن سوخت کشتی آسیب ببیند باعث آلودگی آب دریا و حتی ممکن 

است باعث ایجاد آتش سوزی در اطراف کشتی گردد. 
در این شرایط، اقدامات زیر می بایست انجام شود: 

1  ایست دادن موتور کشتی؛

2  اعالم وضعیت اضطراری در کشتی؛

3  بستن کلیه درب های ضد آنش و آب نفوذناپذیر؛

4  تشکیل تیم کنترل صدمات و اعزام آنها به محل مربوطه؛

5  ارزیابی عمق آب در اطراف کشتی؛

6  بررسی سطح آب موجود در مخازن کشتی و خن ها و بازدید بصری آنها؛

7  آماده کردن لوله ها و پمپ های تخلیه آب؛

8  پالت کردن موقعیت کشتی؛

9  اطالع به فرمانده کشتی؛

10  استفاده از یدکش در صورت امکان؛

11  اطالع به مالک کشتی و گارد ساحلی منطقه؛

12  ثبت تمامی وقایع در دفتر مربوطه.

کار با بالگرد

نکات ایمنی
1  برقراری ارتباط رادیویی با بالگرد و دادن اطالعات الزم به آن

یا وسایل  افراد و  از هرگونه مانع،  بالگرد  با  یا محوطۀ مخصوص کار  2  پاکسازی محل فرود و 

اضافی و همچنین وسایل سبک که احتمال پرتاب شدن آنها به هوا و برخورد با ملخ یا موتور 
بالگرد وجود داشته باشد.

3  آماده بودن تیم حریق و کنترل صدمات یا تجهیزات الزم و کامل در محل مربوط به همراه 

نجات  جلیقه 
4  خواباندن میله پرچم، آنتن ها، دکل ها و اسنچی های اطراف محل فرود بالگرد
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H 5  مشخص نمودن محل  هاور کردن یا فرود بالگرد با حرف

6  آماده کردن قایق یا قایق های نجات

7  آماده سازی وسایل مهار بالگرد در سطح عرشه

8  گماردن فرد آگاه جهت عالمت دادن به خلبان در زمان نزدیک شدن و لحظۀ نشست یا برخاست

9  اطالع به فرمانده کشتی

10  تأمین روشنایی محل کار بالگرد و یا حصول اطمینان از سالم بودن چراغ های عرشۀ پرواز

H 11  برافراشتن پرچم

قوانین و مقررات بین المللی
در تمام عملیات مشترک کشتی با بالگرد به نفرات درگیر کار توصیه شده است که عملیات مذکور 
را بر مبنای قوانین استاندارد و ایمنی صادره از طرف سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری انجام 

دهند. این قوانین عبارت اند از: 
1 مسئولیت ایمنی کشتی در تمام موارد به عهده فرمانده کشتی می باشد؛

2 مسئولیت ایمنی بالگرد در تمام موارد به عهده خلبان می باشد؛

3 مدیر تأسیسات ساحلی، تعیین فرد مسئول کار با بالگرد را به عهده دارد؛

4  مالک تأسیسات ملی، مسئولیت فراهم کردن محل ایمن و تیم اطفای حریق با تجهیزات کامل 

جهت فرود ایمن بالگرد را برعهده دارد؛
5  افسر یا نفر مخابراتی، مسئول برقراری ارتباط ساحل یا کشتی با بالگرد در زمان نشست و 

برخاست و همچنین در طول پرواز آن می باشد؛
6  افسر نشاندن بالگرد در کشتی مسئول کنترل نشست و برخاست ایمن بالگرد می باشد؛

7  خدمه بالگرد مسئول سوار و پیاده کردن افراد می باشند؛

8  یک نفر مسئول در بالگرد، مسئولیت کنترل بار و مدارک مربوطه را برعهده دارد.
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استاندارد سایر کشورها

DINآلمانASاسترالیاISIRIایران

ASAآمریکاBSانگلستانUNIایتالیا

FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد دیگر( با یک شماره منتشر می شوند. 
برای نمونه به چند مورد توجه کنید )که پس از انتشار تا زمانی که منسوخ اعالم نشوند اعتبار 

خواهند داشت(. برای نمونه:

128 ـ ISOاصول نقشه کشی

129 ـ ISOاندازه گذاری

206 ـ ISOتلرانس های ابعادی

1101 ـ ISOتلرانس های هندسی

2768 ـ ISOتلرانس های هندسی

A0 = 1m2 = 1000000 mm2 

مقیاس و کاغذهای نقشه کشی

a
b

= 2
اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

420×297A 31189×841A 0

297×210A 4841×594A 1

210×148A 5594×420A 2

نقشه کشی
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این جدول، گروه های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می دهد.

مناسب برای کاغذ پهنای خط اصلیخط نازک ″dخط متوسط ′dخط اصلی dگروه

خیلی بزرگ121/41

21/410/7A 0

310/70/5A 0

40/70/50/35A 0 ، A 1

50/50/350/25A 0 ، A 1 ،A 3،A 4

60/350/250/18A 2 ، A 3 ،A 4

70/250/180/13A 4 ، A 5

تعیین مقیاس نقشه: گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای 
تعیین مقیاس نقشه ای که دارای اندازه گذاری است باید یکی از اندازه های طولی )ترجیحاً یکی از 
اندازه های بزرگ تر( را با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته 
شده است تقسیم نمود تا مقیاس نقشه به دست آید. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هایی که 

اندازه گذاری نشده اند را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه 42 میلی متر اندازه گیری شده است. بنابراین مقیاس نقشه 0/75 یا 

42 است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است.
56 

 18
0/75 = 24 با خط کش 18 میلی متر اندازه گیری شد که در واقع 24 میلی متر است. 
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خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره
روش اول: به کمک دو گونیا 

1  ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که 

از نقطه A گذشته و بر دایره به  صورت ظاهری 
مماس باشد.

2  گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

3  در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای اول را 

طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از مرکز دایره 
نازک  یک خط  دایره  روی  حالت  این  در  بگذرد. 

رسم کنید.
4  حال با مشخص شدن نقطۀ مماس، خط مماس 

را رسم کنید.
روش دوم: ترسیمی

1  خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنید.

2  نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.

3  به مرکز M دایره MA را رسم کنید.

4  نقطۀ N محل تقاطع دو دایره نقطۀ مماس است.

رسم های هندسی

خط مماس دو دایره 
1  ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که 

بر دایره به صورت ظاهری مماس باشد.
2  گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

3  در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای اول 

را طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از مرکز 
دایره یک خط  روی  این حالت  در  بگذرد.  دایره 

نازک رسم کنید.
4  برای دایره دوم نیز همین مرحله را تکرار کنید.

با مشخص شدن نقاط مماس، خط مماس  5  حال 

را رسم کنید.
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مماس بین دو خط متقاطع
1  خطی موازی ضلع اول به فاصله R رسم کنید.

R رسم کنید.  فاصله  به  موازی ضلع دوم  2  خطی 

این دو خط مرکز قوس مماس است. تقاطع  محل 
3  از مرکز مماس بر اضالع عمود کنید تا نقاط مماس 

به دست آید.

مماس از یک نقطه بر دایره
1  به مرکز A کمانی به شعاع R )شعاع معلوم مماس( 

رسم کنید.
2  به مرکز دایره کمانی به شعاع r+R ) شعاع دایره 

محل  کنید.  رسم  مماس(  معلوم  شعاع  به عالوۀ 
است. )O( مرکز قوس مماس  این دو کمان  تقاطع 

3  از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره رسم کنید تا 

نقطۀ مماس M به دست آید.

مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه نمود 
که مماس در داخل دایره و یا خارج دایره و همین طور 
در کدام سمت خط قرار دارد. در صورتی که مماس 
 r+R و اگر خارج دایره بود از r-R داخل دایره باشد از

برای شعاع کمان استفاده کنید.
1  خطی موازی خط به فاصله R رسم کنید )باالی خط(.

2  کمانی به شعاع r+R )شعاع دایره به عالوۀ شعاع 

معلوم مماس( رسم کنید. محل تقاطع این خط و 
کمان، مرکز قوس مماس است.

3  از مرکز مماس بر خط عمود کنید تا نقطۀ مماس 

روی خط به دست آید.
4  از مرکز مماس خطی به مرکز دایره رسم کنید تا 

نقطۀ مماس روی دایره نیز به دست آید.
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مماس بین دو دایره (مماس خارج)
در این مماس فاصله مرکز قوس مماس با مرکز دایره 

مجموع دو شعاع است.
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.
کمانی به شعاع r1+R )شعاع دایره اول به عالوۀ شعاع 

معلوم مماس( رسم کنید. 
کمانی به شعاع r2+R )شعاع دایره دوم به عالوۀ شعاع 

معلوم مماس( رسم کنید.
از مرکز مماس، خطی به مرکز دایرۀ اول رسم کنید 

تا نقطه مماس روی این دایره به دست آید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایره دوم رسم کنید 

تا نقطۀ مماس روی این دایره نیز به دست آید.

مماس بین دو دایره (مماس داخل)
در این مماس فاصلۀ مرکز قوس مماس با مرکز دایره 

تفاضل شعاع مماس با شعاع دایره است.
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.
از مرکز دایرۀ اول کمانی به شعاع R-r1 )شعاع مماس 

منهای دایرۀ اول( رسم کنید. 
از مرکز دایرۀ دوم کمانی به شعاع R-r2 )شعاع مماس 

منهای دایرۀ دوم( رسم کنید. 
از مرکز مماس خطی به مرکز دایرۀ اول رسم کرده و 
امتداد دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره به دست آید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایرۀ دوم رسم کرده و امتداد 

دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره نیز به دست آید.

مماس محدب ـ مقعر (مماس ترکیبی)
در این مماس فاصلۀ مرکز قوس مماس با مرکز یکی 
دیگر  دایرۀ  با  و  است  شعاع  دو  مجموع  دایره ها  از 

تفاضل شعاع مماس با شعاع دایره است.
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع r1+R )شعاع دایره ای که خارج از قوس 
معلوم قوس مماس(  به عالوه شعاع  دارد  قرار  مماس 

رسم کنید. 
شعاع  منهای  مماس  )شعاع   R-r2 شعاع  به  کمانی 
دایره ای که داخل قوس مماس قرار دارد( رسم کنید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا 

نقطۀ مماس روی این دایره به دست آید.
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رسم نما (در روش های مختلف)
رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول 
و فرجۀ سوم انجام می شود. فرجۀ اول را با 
عالمت های E یا  مشخص می کنند. 
این  در  است.  متداول  روش  این  ایران  در 
روش نمای افقی در زیر نمای رو به رو و دید 
از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم 

می شود.
در فرجۀ سوم که با A یا  مشخص 
می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو 
و دید از راست در سمت راست نمای رو به رو 

رسم می شود.

انواع تصویر مجسم
نمای مجسم

نمای مرکزی

یک نقطه گریزدو نقطه گریزسه نقطه گریز

نمای موازی

نمای عمودی

ایزومتریکدیمتریکتریمتریک

نمای مایل

کاوالیرکابینتکلینو گرافیک پالن ایلیکنظامیجنرال
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زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک
مرحله 1ـ ترسیم خطوط محور

مرحله 2ـ ترسیم خطوط موازي با محورها به فاصلۀ شعاع دایره از مرکز به طوري که یک متوازي 
االضالع تشکیل شود.

مرحله 3ـ ترسیم خطوط از گوشۀ باز متوازي االضالع به محل تقاطع محور ها با اضالع
مرحله 4ـ ترسیم قوس هاي بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازي االضالع

مرحله 5  ـ ترسیم قوس هاي کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسیمي از گوشه ها

ترسیم دایره در تصویر مجسم دیمتریک
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ترسیم منحنی های نامنظم در تصویر مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم
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اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت 
شود:

هاشور با خط نازک رسم می شود. فاصلۀ هاشورها 
 A3 و A4 بین 2 تا 3 میلی متر در کاغذهای

مناسب است.
زاویه هاشورها معموالً 45 درجه است.هاشور 
می تواند  هاشور  نمی کند.  تکیه  خط چین  به 
گاهی به خط محور یا خط نازک متکی شود.

هاشور از روی خط اصلی نمی گذرد. در داخل 
هاشور می توان اندازه گذاری کرد )در محل نوشتن عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود(.

هاشور در سطوح بزرگ می تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می توان به جای هاشور سطح 
را سیاه کرد.

قطعات کنار یکدیگر در برش را می توان کمی نسبت به هم فاصله داد. هاشورهای معرفی شده عمومی 
است، اما برای برخی مواد هاشور مخصوص وجود دارد.

انواع هاشور براساس جنس مواد

ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد

شیشه و سایر اجسام شفافآجر نسوز ـ آجر ضد اسیدبتن

چوب در جهت الیافخاکبتن مسلح

چوب در مقطعفوالد ـ فلزات سخت ـ چدنآجر

غیر فلزات به استثنای آنها که در مایعات
برخی  همچنین  و  هست  جدول 

فلزات نرم مثل روی و سرب

شن و ماسه
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در نقشه هیچ اندازه ای نباید تکرار شود.
نقشه باید کاماًل اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.

واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.
اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر را قطع نکنند.

پیکان اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.
اندازه ها را می توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.

اندازه گذاری طولی: این اندازه ها شامل اندازه های 
افقی، عمودی و مورب است.

در اندازه های افقی عدد اندازه وسط خط اندازه 
و باالی آن نوشته می شود.

در اندازه های عمودی عدد اندازه وسط خط اندازه 
و سمت چپ آن )از پایین به باال( نوشته می شود.

اندازه گذاری طول کمان، قوس کمان و زاویۀ رأس کمان: در اندازه گذاری طول کمان، قبل از 

ISO اصول اندازه گذاري مطابق

عدد اندازه و یا باالی آن یک کمان گذاشته می شود.
اگر زاویه رأس کمان بیشتر از 90 درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.

اندازه گذاری پخ ها: پخ های 45 درجه با یک اندازه طولی مشخص می شود.
پخ های غیر 45 درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.
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اندازه کوتاه شده: اگر طول قطعه ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می توان آن را با 
خط شکسته کوتاه کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

اندازه گذاری زنجیره ای: در این روش تمام اندازه ها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک 
داده می شود. انتهای یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.

اندازه گذاری پله ای: در این روش اندازه ها نسبت به یک سطح مبنا گذاشته می شوند. فاصله بین 
خطوط اندازه 7 میلی متر است.
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اندازه گذاری مختصاتی: در این روش اندازه ها نسبت به یک نقطۀ مشترک )نقطه صفر یا نقطه مبنا( 
گذاشته می شوند.

عالئم و نشانه ها: عالئم و نشانه هایی که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:
∅ )فی(: قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می شود.

R  : همیشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف R  گذاشته می شود.
S : قبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف S که مخفف )Sphere( است آورده شود.

°)عالمت درجه(: در اندازه گذاری زاویه باید حتماً عالمت درجه و در صورت نیز عالمت دقیقه و 
ثانیه درج شود.

□) مربع(: اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه عالمت مربع درج می شود.
͡ )کمان(: در اندازه گذاری طول کمان قبل یا باالی عدد اندازه کمان گذاشته می شود.

SW : آچارخور را با حروف SW نمایش می دهند.
t : ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می دهند.
) ( : اندازه های کمکی داخل پرانتز نوشته می شود.

اندازه گذاری  برای  جدولی:  اندازه گذاری 
موقعیت سوراخ ها زمانی که تعداد آنها زیاد 
باشد از این روش استفاده می شود. در جدول 
عالوه بر موقعیت مرکز سوراخ می توان قطر، 
نیز قید  را  عمق و دیگر مشخصات سوراخ 

کرد.
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ــ : زیر اعداد اندازه هایی که با مقیاس نمی خواند خط کشیده می شود.
][ : اندازه خام و پیش ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می دهند.

کادر گرد: اندازه های بازرسی و کنترل و اندازه هایی که با دقت خاصی توسط سفارش دهنده خواسته 
شده است در کادر گرد قرار می گیرد.

کادر چهارگوش: اندازه های دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار می گیرد.
: شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت که جهت آن 

باید مطابق با شیب سطح باشد نشان می دهند.
 : میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت نوشته 

می شود. جهت این عالمت نیز باید مطابق با باریک  شدن قطعه باشد.
به نقشه های زیر که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.

خط راهنما: خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره می کند و اطالعاتی را به آن نسبت 
می دهد.

اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده می شود.
اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با پیکان )فلش( معمولی نشان داده می شود.

انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنمای دیگر اشاره می کنند فلش یا نقطه 
توپر گذاشته نمی شود.
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در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی 
زیر نوشته می شود.

وقتی طول خط اندازه کمتر از 10 میلی متر 
می شود.  ترسیم  بیرون  )فلش(  پیکان  باشد 
عدد اندازه نیز اگر فضای کافی نداشته باشد 

می تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.
در اندازه های پی درپی اگر فضای کافی برای 
درج پیکان )فلش( توپر نباشد به جای آن از 
نقطه توپر استفاده می شود. در این اندازه ها 
نیز  اندازه  عدد  درج  برای  کافی  فضای  اگر 
را  اندازه  با خط راهنما عدد  نباشد می توان 

نمایش داد.
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اندازه گذاری قطری و شعاعی: این اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دایره و کمان است.
∅ )فی( نشان داده می شود. اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف 

خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.
در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و پیکان )فلش( نباشد می توان 

آنها را در بیرون درج کرد.
اندازه قطری را به صورت طولی نیز می توان ارائه کرد اما عالمت فی را نباید فراموش نمود.

اندازه قطری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.
باشد  با نماهای دیگر تداخل داشته  یا  از کادر و نقشه بوده و  در صورتی که مرکز دایره خارج 

کوتاه کرد. را  آن  اندازه  با شکستگی خط  می توان 
قبل از عدد اندازه شعاع و قطر »کره« با حرف S نوشته شود.

اندازه گذاری زاویه ای: خط رابط اندازه در امتداد اضالع 
زاویه ترسیم می شود.

خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه 
است.

بعد از عدد اندازه عالمت درجه گذاشته می شود.
جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر 

است.
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اندازه سوراخ: اطالعات مربوط به یک سوراخ را در صورت لزوم می توان با یک اندازه نشان داد.
.) ∅ عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا می شود )20 / 12

.)M10  × 1/5( گام سوراخ با یک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می شود
طول رزوه و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا می شوند

.)M14 × 18 / 23(

 U سوراخ های پله دار زیر هم نوشته می شوند. اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و عمق پله با حرف

.   
U

/
∅ × 

 ∅ 

20 7
12 20

مشخص می شود

در سوراخ های خزینه  دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتدا نوشته می شود 

.
 ∅ ×
  ∅ 

20 90
10
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اندازه گذاری عناصر تکراری: در اندازه گذاری عناصر و سوراخ های یکسان کافی است تعداد آنها 
را در ابتدای اندازه یکی از آنها ذکر کرد.

در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله 20 در شکل زیر(.

تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته می شود. می توان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمکی قید کرد.

اندازه جای خار: در اندازه جای خار روی شفت وهاب به شکل روبه رو توجه کنید.


