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  ثخص پشتَ ّبي غيش يًَسبص

 سبصهبى اًشطي اتوي ايشاى 
 اهَس حفبؽت دس ثشاثش اضقِ مطَس
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حفبؽت دسثشاثش اضقِ دس جَضنبسي  
 ٍ سيختِ گشي
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 اسبس جَضنبسي

 
 

 شدن ذوب يا شدن نرم بر جوشكاري اساس
 به قطعه دو اتصال سپس و جوش محل

 است استوار يكديگر
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 اًَاؿ سٍش ّبي جَضنبسي

 قوس الكتريكي مانندTIG, MIG, SMAW  و
 پالسما
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 اداهِ -اًَاؿ سٍش ّبي جَضنبسي

جَش گبص-ايجبد گشهب ثباستفبدُ اص هطقل گبص 
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 اداهِ -اًَاؿ سٍش ّبي جَضنبسي

قغقِ اص ثشق جشيبى فجَس ثب گشهب ايجبد  
ِ جَش هثل  هقبٍهتي جَش   -دسصجَش -ًقغ

ِ اي جَش  جشق
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 اداهِ -اًَاؿ سٍش ّبي جَضنبسي

جَش اٍلتشاسًَيل -ايجبد گشهب دس اثش سبيص 
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 اداهِ -اًَاؿ سٍش ّبي جَضنبسي

جَش القبيي -ايجبد گشهب دس اثش جشيبى ّبي القبيي 
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 اداهِ -اًَاؿ سٍش ّبي جَضنبسي

جَش  -ايجبد گشهب دس اثش هيذاى النتشٍهغٌبعيسي
 فشمبًس ساديَيي يب جَش دي النتشيل
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 اداهِ -اًَاؿ سٍش ّبي جَضنبسي

جَش ليضس -ايجبد گشهب تَسظ ًَس ليضس 
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 اًَاؿ پشتَّبي هشتجظ ثب جَضنبسي

هيذاى ّبي هقٌبعيسي قَي 
 
 هشثَط ثِ سيستن ّبيي مِ ثب جشيبى النتشيني قَي

 :هثل  مبس هي مٌٌذ
 
جَش هقبٍهتي -جَش قَس النتشيني 
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 اداهِ -اًَاؿ پشتَّبي هشتجظ ثب جَضنبسي

پشتَّبي ساديَيي 
 ّبي جَش دي النتشيل يب جَش ُ دس دستگب

 ساديَيي
 
 
پشتَّبي هبفَق غَت 
ّبي جَش اٍلتشاسًَيل ُ  دس دستگب
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 اداهِ -اًَاؿ پشتَّبي هشتجظ ثب جَضنبسي

هبدٍى  -ًَسهشئي -هبٍساء ثٌفص) پشتَّبي ًَسي
 (قشهض

 
(ّش ًَؿ ثسيبس ضذيذ) جَش قَس النتشيني 
(هشئي ضذيذ) جَش گبص 
(هشئي ٍ هبدٍى قشهض ضذيذ) جَش ليضسي 

 
تَليذ گبص سوي اصٍى= هبٍساء ثٌفص 
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 اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي

فيٌل ٍ هحبفؼ غَست 
 
ّب ٍ رسات هزاة ِ  ثشاي حفبؽت دسثشاثش جشق
ثشاي حفبؽت دسثشاثش پشتَّبي ًَسي 

 
ي تبسي ضيطِ فيٌل جَضنبسي ِ =  افضايص دسج

 حزف ثيطتش ًَس هشئي ٍ هبٍساء ثٌفص ٍ هبدٍى قشهض



15 

 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

ًَسي پشتَّبي مِ هَاسدي دس 
   ثشاي غَست هبسل ًيست ضذيذ

   دسثشاثش چطن ٍ پَست اص هحبفؾت
 .است هزاة ٍ جشقِ

 
 
  دس هَاسدي مِ هيذاى هغٌبعيسي قَي دس هحيظ

 .ٍجَد داسد ًجبيذ دس فيٌل فلض ثِ مبس سفتِ ثبضذ
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

  دس هَاسدي مِ پشتَّبي ًَسي ضذيذ است فيٌل
ثْتش است مِ داساي دٍس ثستِ ثبضذ ٍ هبسل غَست 

ِ ي غَست ٍ گشدى سا ثپَضبًذ  .ّو
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

 

 فيٌل دستگبُ جَش ليضسي 
 هخػَظ است ٍ اص فيٌل ّبي

 سبيش سٍش ّبي جَش مبسي  
 .ًجبيذ استفبدُ ضَد
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

ثِ خػَظ دس جَش اٍلتشاسًَيل -گَضي 
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

هحبفؼ لجبس ثٌذ، پيص ، دستنص 
ًجبضذ مٌٌذُ هٌقنس ٍ ضَد تْيِ ًسَص جٌس اص ثبيذ 

 .ثبضذ پشتَ جبرة ثلنِ
ّب دسثشاثش پَست اص حفبؽت ثشاي ِ  رسات ٍ جشق

 است ًَسي پشتَّبي ٍ هزاة
ي ثبيذ ِ  ديذى آسيت احتوبل مِ سا قسوت ّبيي ّو

 .ثپَضبًذ داسد
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 



21 

 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

ي هحبفؼ ُ   پشد
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

سيستن ّبي سثبتيل ٍ مٌتشل اص ساُ دٍس 
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 اداهِ -اًَاؿ حفبػ دس جَضنبسي 

ّبي فلضي ِ  ثشاي جَش ساديَيي -ضجن
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 گبصّب ٍ ثخبسات سوي
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 گبصّب ٍ ثخبسات سوي

ي هٌبست -ثسيبس خغشًبك ِ  سيستن تَْي
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 گبصّب ٍ ثخبسات سوي
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پيسطگيشي اص ٍقَؿ اثشات ثيَلَطيني 
 ًبخَاستِ ٍ يب ٍقَؿ سَاًح

آهَصش 
استفبدُ اص تجْيضات حفبؽتي 
تقويشات تَسظ افشاد داساي هجَص 
فذم دستنبسي ٍسبيل پشتَسبص 
ّب ثذٍى ثبس ُ  سٍضي ًطذى دستگب
حفؼ حذامثش فبغلِ اص تشاًس جَضنبسي 
مبّص سغَح فلضي غيش ضشٍسي 
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پيسطگيشي اص ٍقَؿ اثشات ثيَلَطيني 
 اداهِ -ًبخَاستِ ٍ يب ٍقَؿ سَاًح

تَجِ ثِ گبصّبي قبثل اًفجبس 
ًپيچيذى مبثل دستگبُ دٍس دست يب پب يب ثذى 
ًُػت فالئن ّطذاس دٌّذ 
  فذم   فقبليت افشادي   مِ   ضشثبى سبص   هػٌَفي

 .داسًذ    (Cardiac Pace Maker)قلت
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 آصهبيطبت ٍ هقبيٌبت پضضني

 ي چطن+ خَى ٍادساس ِ  هقبيٌ
ِ ي سٍش ّبي جَضنبسي   ثشاي ّو
 ي گَش ٍ ضٌَايي سٌجي ِ  هقبيٌ

 فقظ جَش اٍلتشاسًَيل    
 
اي ُ ٍ دس غَست ( سبالًِ)دس آغبص استخذام ٍ دٍس

 ٍقَؿ سبًحِ
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 سَاًح

 اعالؿ ثِ هسئَل ٍ هسئَل فيضيل ثْذاضت 
 
 فذم حضَس دس جَضنبسي قجل اص ثْجَد مبهل

 ضخع پشتَديذُ
 
ِي گضاسش سبًح ِ  تْي
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 سَاًح

دس غَست سَختگي پَست: 
 
    فذم استفبدُ اص پوبدّبي سَختگي 
       موپشس آة سشد ثذٍى توبس آة ثب

 هحل سَختگي        
    هشاجقِ ثِ پضضل 
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 سَاًح

دس غَست آسيت ديذى چطن: 
 
 فذم استفبدُ اص ّش گًَِ هبيـ يب داسٍ ثشاي چطن 
    موپشس آة سشد ثذٍى توبس آة 
    ي فَسي ثِ پضضل ِ  هشاجق
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 سَاًح

پشتَگيشي ثب پشتَّبي ساديَيي 
 
 ي فَسي ثِ پضضل هتخػع عت مبس ِ  هشاجق
  ي چطن ِ  آصهبيص خَى ٍ ادساس ٍ هقبيٌ
     آصهبيطبت تنويلي 
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 پبيبى

 
 

 ضجنِ ثْذاضت ٍ دسهبى خَضبة

 ٍاحذ ثْذاضت حشفِ اي    
                       @ khooshabhealth    

 

 


