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پیشگفتار مؤلف
همانطور که می دانید کشور عزیزمان ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز بوده و چرر اقتصرادی کشرور
بواسطه ی این منابع به گردش در می آید .به همین دلیل ،صنایع نفت ،گاز ،پتروشریمی ،و پاالیشرهاه در
ایران به طور پیوسته و مداوم رو به گسترش و پیشرفت بوده و تقاضرای نیرروی کرار ارت اشرترال در
اینهونه صنایع همواره و ود دارد .یکی از ذابترین و کلیدیترین حرفههای مو ود در صنایع مررتبط
با نفت و گاز ،تکنسین و کارشناس ابزاردقیق میباشد.
یک تکنسین ابزاردقیق وظیفه ی تعمیر ،نهاداری ،کالیبره ،تنظیم و نصب دستهاههای انردازهگیرری
صنعتی و تجایزات ابزاردقیق کنترلکننده را بعاده دارد .این افراد در صنایع مختلف به منظور تعمیرر و
نهاداری تجایزات الکتریکی و سیستمهای کنترلیِ در حال ا را به کار گرفته میشوند.
یک تکنسین ابزاردقیق باید بداند که چهونه ولتاژ ،ریان ،مقاومت و توان با یکدیهر کرار مریکننرد.
همچنین باید بتواند نقشههای شماتیک پیچیده را آنالیز و درک کنرد .یرک تکنسرین ابزاردقیرق طیرف
گسترده ای از وظایف را بعاده داشته و باید آناا را به انجام برساند .این افراد در یرک روز کراری ممکرن
است یک یا چند یک از وظایف زیر را بعاده داشته باشند:
 مرا عه به کتابچهی راهنمای شرکت سازندهی تجایز ،و همچنین نقشهها و نمودارهای مدار
 بازرسی و تست سیستمها و تجایزات ابزاردقیق ات تشخیص خطا
 تعمیر و تنظیم ا زاء سیستم مانند سنسورها ،ترانسمیترها ،و PLCها
 کالیبرهی قطعات و تجایزات ابزاردقیق
 ا رای تعمیر و نهاداری و تایهی گزارش تعمیر و نهاداری
یک ماندس کنترل و ابزاردقیرق  )C&I engineerمسروولیت طراحری ،توسرعه ،نصرب ،تعمیرر و
نهاداری تجایزات ابزاردقیقی که در سیستمهای نظارت و کنترل ماشینآالت و فرآیندها مورد اسرتفاده
قرار می گیرند را بعاده دارد .به عبارت دیهر ،ماندسان کنتررل و ابزاردقیرق از عملکررد مرو ر و ایمنری
سیستمهای مانیتورینگ و کنترل ماشینآالت و فرآیندها اطمینان حاصل میکنند .این افراد معمروال در
شرکتهای تولید و عرضهکنندهی تجایزات ابزاردقیرق و یرا بررای شررکتهرایی کره از ایرن تجایرزات
استفاده میکنند مشرول به کار میشوند ،که از آن مله میتوان به شرکتهای مربوط بره نفرت ،گراز،
پتروشیمی ،و پاالیشهاه و همچنین شرکتهای مرتبط با انرژی هستهای و انرژیهای تجدیدپرذیر و نیرز
شرکتهای مربوط به محیط زیست اشاره کرد.
ماندسان کنترل و ابزاردقیق باید از فرآیند عملیاتی کارخانه درک کاملی داشرته باشرند .ایرن افرراد
نقشی چند منظوره داشته و همیشه با همکاران خود در بخش خرید و طراحی همکاری نزدیکی دارند.
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ماندسان کنترل و ابزاردقیق در یرک زمینرهی کنترلری خراه همچرون کنتررل فرآینرد پیشررفته
 ،)APCسیستمهای کنترلی توزیع شده  ،)DCSکنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی  ،)PLCو
همچنین نظارت کنترل و معآوری اطالعات  )SCADAماارتهای خرود را افرزایش مریدهنرد کره
البته استفاده از این زمینهی کنترلی به ماهیت شرلی فرد بستهی دارد.
به طور کلی ،وظایف و مسوولیتهای یک ماندس کنترل و ابزاردقیق میتواند به شرح زیر باشد:
 طراحی و توسعهی سیستمهای کنترلی دید
 تست ،نهاداری و اصالح سیستمهای مو ود
 تجزیه و تحلیل اطالعات و استخراج یافتهها از گزارشات مکتوب
 مدیریت عملیات
 همکاری با ماندسین طراحی ،ماندسین بارهبرداری ،تدارکات و دیهر کارکنان داخلی
 ارتباط با مشتریان ،تأمین کنندگان ،پیمانکاران و مقامات مربوطه به عنوان مثال ،سازمان انادام
هستهای)
 مدیریت هزینه و زمان پروژه
 عیبیابی و حل مسوله
 شناخت و تضمین پیروی از مقررات ایمنی و باداشرتی ،و همچنرین انطبراا برا اسرتانداردهای
کیفیت کشوری که در آن کار انجام میشود
 ارائهی مشاوره و پشتیبانی مشاوره
 خرید تجایزات
 نوشتن نرمافزارهای کامپیوتری و مراحل تست
 ارائهی طرحهای تجاری دید
 پذیرش مسوولت و یک سطح مسوولیتپذیری که متناسب با موقعیت و ایهاه سازمانی میباشد
شرکت های خصوصی و دولتی برای تصدی شرل ابزاردقیق غالبا از میان فارغ التحصریالن ماندسری
برا با گرایش های کنترل ،ابزاردقیق ،و الکترونیک با برگزاری آزمون کتبی و تخصصی نفرات مورد نظرر
خود را انتخاب می کنند ،اما عموما استخدام نیروهای با سابقه و البته آزموده در اولویت قررار دارد .یکری
از مشکالتی که فارا التحصیالن دانشهاههای ایران با آن موا ه هستند ،عدم آشرنایی برا محریط کرار و
سواالت احتمالی قابل طررح در مصراحبههرای اسرتخدامی مریباشرد .در کترابی کره در دسرت داریرد،
محتملترین سواالتی که ممکن است در آزمون مصاحبهی اسرتخدامی مطررح شرود ،آمرده اسرت .ایرن
مجموعه مشتمل بر  460سوال به همراه واب و تصاویر مرتبط میباشد که میتواند منبع خروبی را در
اختیار متقاضیان اشترال در حرفهی ابزاردقیق قرار دهد.
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در اینجا برخود الزم میدانم که از ناب ماندس اسرمائیل بیضراوی کره در مرعآوری و تایرهی
بخشی از این کتاب اینجانب را یاری نمود ،تشکر و قدردانی کنم .بهطور یقین این ا رر خرالی از اشرکال
نیست .لذا کمبودها را در صورت امکان به دیده ی اغماض بنهرید و در صورت تمایل میتوانید انتقرادات
و پیشناادات خود را از طریق آدرس پسرت الکترونیکری  kmandegari@gmail.comیرا اینسرتاگرام
 Instrumentation_mandegariبا اینجانب در میان بهذارید .پیشاپیش از تو ره و حسرن نیرت شرما
خواننده عزیز کمال سپاس و قدردانی را دارم.
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