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پديده جهاني شدن
با جدي شدن بحث ورود ايران به سازمان تجارت جهاني 

)WTO (تر همراه با كيفيت و نياز به توليد قطعاتي ارزان
ن در خطوط افزايش ميزان اتوماسيو،و تيراژ توليد باالتر

،در اين راستا. نمايدتوليد بيش از گذشته جلوه مي
در از فناوري روز دنيا را الزمه بقاشركتهايي كه استفاده 
گيري از ربات را در بهره،بينندبازار رقابتي موجود مي

.اندهاي خود قرار دادهصدر برنامه

اشتغالزايي و نقش رباتها
رود به تبع آن، نياز ميوقتي تيراژ توليد يك محصول باال

مربوط به آن محصول نيز افزايش »خدمات جانبي«به 
كه در نتيجه يابدمي

تعداد افراد بيشتري در 
شاغل اين صنايع، 

تر براي روشن. شوندمي
صنعت ،شدن موضوع

خودرو را كه در استفاده 
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از رباتهاي صنعتي در جهان پيشتاز است مورد واكاوي 
.دهيمقرار مي

ارتقاء سطح اتوماسيون در توليد قطعات بدنه خودرو در با 
جوشكاري اين قطعات به يكديگر، كارگاه كارگاه پرس، 

،نصب تزئينات داخلي خودروخط توليد بدنه و نقاشي خط 
استفاده از رباتهاي صنعتي و بازوهاي مكانيكي 

(Manipulators)يابد افزايش مي
و از اين رو تعدادي از ايستگاههايي 

ه قبالً كارگران به صورت دستي ك
عمليات خود را بر روي خودرو انجام 

در يك يا چند ايستگاه دادند، مي
اين . شوندرباتيك، تجميع مي

جويي در زمان توليد محصول، صرفه
عالوه بر افزايش كيفيت توليد با يكنواخت شدن 

افزايش كيفيت به . استنيز همراهمحصوالت توليدي
تجهيزات خودكار است و االي دليل دقت بسيار ب

يكنواخت بودن توليد، همان دليلي است كه به خاطر آن 
الزم گويند در شركت تويوتا از هر يك ميليون قطعه مي
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فقط يكي را آزمايش كنند تا از مشخصات استاندارد است 
.خارج نباشد

بدين ترتيب با انتقال توليد از دست كارگران به رباتها، 
در فرايند طراحي ح تحصيالت باالتركارشناساني با سط

اين موضوع با توجه با افزايش . شوندشاغل مي،خط توليد
التحصيالن دانشگاهي در سالهاي اخير در انفجارگونه فارغ

نكته جالب آن .شودكشور ما يك مزيت محسوب مي
توليد ماست كه همان كارگراني كه از فرايند مستقي

هاي در زيرمجموعهاكنون خودرو حذف شده بودند،
تودوزي و خودرو مانند صنعت بيمه،» خدماتي«

هاي پخش صوتي،سازي، نصب دزدگير و سامانهصندلي
شوند شاغل مي... تعميرگاهها، امدادخودروها، پاركبانها و 

و به دليل چند برابر شدن تيراژ توليد، تعدادي نيروي 
نبي انساني ديگر نيز براي پاسخگويي به اين نيازهاي جا

ناشي از توسعه صنعت خودروسازي مشغول به كار 
.شوندمي



7/ رباتهاي صنعتي 

تقسيم اما در بعد طراحي مهندسي خطوط توليد رباتيك، 
بايد روي محصول انجام شود در كل كارهايي كه مي

و اين كه اصالً چند ايستگاه كاري ي رباتيكايستگاهها
گذاري خريد تجهيزات بايد در نظر گرفت تا هزينه سرمايه

و سهولتي كه در جريان توليد ) - (وجه به تعدد آنها با ت
اي داشته باشد، مدتها عملكرد بهينه(+) كنند ايجاد مي

تيم طراحي فرايند . گيردرا مي»مهندسان  فرايند«وقت 
معموالً شامل مهندسان صنايع، برق و مكانيك است 

البته بسته به سليقه مدير پروژه، نفوذ برخي آقايان يا (
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دوست، در برخي از اين تيمها مديرعامل فاميلاستدعاي
تعدادي مهندس كشاورزي گرايش جنگلها و مراتع هم 

!)شونداستخدام مي
يكي از وظايف طراحان ابزار سر ربات، آن است كه 
ابزاري را طراحي يا انتخاب نمايند كه با توانايي ربات 

آنچه يك طراح ابزار ربات . براي حمل آن سازگار باشد
درك كلي از حركتهاي مكانيزم يك،است بداندالزم

مكانيكي ربات است تا با الهام از آنها بتواند ابزاري را 
طراحي كند كه ربات به هنگام حركت دادن آن كمترين 
احتمال برخورد با سازه خود ربات يا ساير تجهيزات 

ظرافت كار اين طراحان را . موجود در سلول را داشته باشد
كه بدانيد هر ربات صنعتي بيشتر دريافتتوان ميوقتي 

در ) كه معموالً از نوع مفصلي با شش درجه آزادي است(
برخي از حالتهاي قرارگيري مفاصل و لينكهايش نسبت 

»رباتيك صنعتي«اين نقاط كه در . به هم نقطه كور دارد
شدگي مكانيزم رباتند معروفند، نقطه قفلآلفانقاطبه نام
.نموددوري،تا حد امكان،ن نقاطبايد از ايكه مي
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توجه داشته باشيد كه يك سلول رباتيك، عالوه بر خود 
شامل چندين دستگاه ديگر هم هست كه ) رباتها(ربات 

همه اين تجهيزات بايد 
همزمان با هم در يك 
ايستگاه كاري، عملكرد 
هماهنگي داشته باشند تا يكي 
از فرايندهاي توليد بر روي 

صورت پذيرد و قطعه يا كاال 
كه به » طراحي«يك نوع ديگر از .به ايستگاه بعدي برود

شامل انتخاب درست و گويندمي» سازييكپارچه«آن 
بهينه تجهيزات يك خط توليد هماهنگ و يا در مقياسي 

خريداري يا . يك سلول يا ايستگاه كاري استكوچكتر،
انجامد؛ تك اين تجهيزات ماهها به طول ميساخت تك

رچه تعدادي سازنده به صورت موازي با هم بخشهاي اگ
كنند، فرايند ساخت مختلف ادوات خط را توليد مي

، جيگ و )چنگكها(دستگاههاي با دقت باال مثل گريپرها
زمان زيادي را از ...و) هاي قطعاتنگهدارنده(فيكسچرها

.گيردميابزارمهندسان طراح
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تهايي از كاربردهاي صنعتي ربانمونه
، با توجه به گسترش فراوان كاربرد ربات در صنايع خودرو

... و ، بيمارستاني، دفاعيغذايي،الكترونيك،سازيقطعه
توان آورد كه در اين جا تنها به هاي بسياري مينمونه

: پردازيمذكر برخي از آنها مي
 Spot(اي جوشكاري نقطه

Welding(، جوشكاري با قوس
،)Arc Welding(الكتريكي 

باربرداري /بارگذاري
)Loading/Unloading(،

زني چسب،)Material Handling(جايي مواد جابه
(Glazing) عمليات سطحي ،)Surface Treatment(،

بند زني آب،)SprayPainting(نقاشي افشاندني 
(Sealing)برشكاري ،(Cutting) فرزكاري ،
(Milling)زني ، سنگ(Grinding)مالزمت با ،

يا بندي، سرهم(Machine Tending)آالت ماشين
دهي و جاي) Packing(بندي بسته،)Assembly(مونتاژ
).Palletizing(ها بسته
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رباتيمالحظات عملي در به كارگير
مشاغلي همچون :مستقيمكاهش اشتغال- 1

تحليلگران ،نويسان رباتبرنامه،متصديان رايانه
داد مشاغل را حتي تع،سيستم و تعميركاران ربات

يولي از آنجا كه به كارگير؛اندافزايش نيز داده
فرايندينيازمند آموزش است و آموزش نيز،ربات

،در درازمدتفقط استفاده از ربات ،زمانگير است
.كنداشتغال ايجاد مي

براي رفع اين :كمبود آشنايي اوليه با ربات- 2
بخش آموزش در صنايع بايد فعال شود و،مشكل
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اين كار هم نيازمند ياري سازمانهايي است كه 
متخصصان الزم را تربيت ،براي تحقق اين امر

تر بتوان شايد از ديدگاه يك راه حل عملي. اندنموده
دهنده خدمات به كمك برخي شركتهاي ارائه

پشتيباني فني و نيز مراكز تحقيقاتي كشور به 
عنوان متولي امر آموزش نيروي انساني در مورد

چشم ،هاي پيشرفته صنعتي همچون رباتانهماس
. داشت

رباتيمزاياي به كارگير
موجب رونق ،مزاياي فراوان اين ساخته دست بشر

روزافزون استفاده از اين فناوري در صنايع گوناگون 
،برخي از اين مزايا در زير. جهان شده است

:اندبرشمرده شده
افزايش توليد محصول �
ول بهبود كيفيت محص�
سازي محصولگوناگون�
كردن ضايعات توليد كمينه�
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كاهش هزينه توليد �
بهبود سالمت و ايمني محيط كار �
قابليت كار در محيطهاي خطرناك �

روش انتخاب رباتهاي صنعتي
بايد دقت زيادي به كار برد تا به هنگام انتخاب يك ربات

هـايي كـه بايـد    هـاي فعاليت آن ربات با نيازمنـدي خواص
به طور كلي بسـته  . رت پذيرند، همخواني داشته باشدصو

ــنعتي،     ــاي ص ــا در محيطه ــتفاده از رباته ــل اس ــه مح ب
.مالحظات متفاوتي را بايد در نظر گرفت

اندازه كننده، ربات، قابليتهاي كنترلبدنه نوع كاربرد، ابعاد 
قابليتهاي سازوكار حركتي، سرعت، شـتاب،  تكرارپذيري، 

فضاي كاري و قيمت مناسـب،  دقت، ظرفيت بار، هندسه
كننـده در انتخـاب و   تـرين عوامـل تعيـين   از جمله مهـم 

اين فرايند براي هر يك . سفارش يك ربات صنعتي است
پذيرد كه به از عوامل نامبرده، از روي جداولي صورت مي

گونـه جـداول   در ايـن . انـد صورت تجربي به دست آمـده 
»دسترسـي محـدوده «براي »بيشترين بار مجاز«معموالً 
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مدلهاي مختلفي از رباتهاي يك توليدكننـده، بـراي هـر    
.شودمينشان داده » منطقه مجاز«مدل به صورت يك 

مجهولnيعني حل دو معادله با ،طراحي
اين دركه طراح نيستبا يك مهندس» طراح«فرق يك 
. گويد اين را بده و آن را بدهمدام ميمهندس است كه 

اين كه شما بدون ! ي نيستطراحخب اين كه ديگر 
، يك توانايي است كه دشروع كنيداطالعات كافي بتواني

كار را با چند داده توانددارد و كسي كه نمي»طراح«يك 
همين توانايي . نداردطراحيد، توانايي شروع كناوليه

هايي را كه قبالً كند سامانهاست كه كساني را قادر مي
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. بار طراحي كنند و بسازنديناند براي نخستوجود نداشته
ي ما اين است كه آموزشيكي از بزرگترين ايرادات نظام 
مثالً به شما يك مدار . بيشتر تأكيدش بر تحليل است

مشكل اين . اش را حساب كنيدگويند بهرهدهند و ميمي
را در » طراحي«است كه دانشگاههاي ما توانايي 

.دهندپرورش مي، كمتردانشجويان
-كننده بايد با سادهبه زياد بودن عوامل تعيينبا توجه 

سازي فرايند انتخاب، آن را از جايي شروع كرد؛ بنابراين 
ترين خصوصيات را مهمنيزدر انتخاب يك ربات صنعتي

» محدوده دسترسي«و » بيشترين بار مجاز«كه شامل 
بيشترين بار . گزينيماست به عنوان قيدهاي اوليه برمي

جا شود به يا باري كه قرار است جابهمجاز شامل قطعه 
در كاربردهايي .است) گريپر(عالوه ابزار گيرنده آن بار 

كه ابزار بسته شده به مچ ربات فرايندي را بر روي 
جوشكاري، رنگ پاشي، نگه مانند (دهد قطعات انجام مي
بيشترين بار مجاز ...) ساينده يا برنده وداشتن يك ابزار

با اين توضيحات، روشن . ات استهمان وزن ابزار رب
است كه هر چه مركز گرانش مجموعه ابزار و بار از 
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در حالتي كه ربات بار را بلند (باشد انتهاي مچ ربات دورتر 
بايد رباتي را با توانايي بلند كردن بار مي) كرده است

بنابراين يكي از وظايف طراحان ابزار سر . بيشتر برگزيد
ربات، آن است كه ابزاري را طراحي يا انتخاب نمايند كه 
با توانايي ربات براي حمل آن سازگار باشد يعني ربات در 

. قرار داشته باشد» دسترسي- بار«نمودار محدوده مجاز 
شود كه بدانيد قبل تر ميموضوع، هنگامي برايتان جالب

از طراحي ابزار رباتهاي يك خط توليد، ابتدا رباتها با 
تخمين ميزان بار و البته با توجه به فضاي دسترسي آنها 

شوند و طراح ابزار مجبور است گزيده و سفارش داده مي
علت اين امر . گزيده تطبيق دهدتهاي از پيشخود را با ربا

:دو موضوع است
اي رباتهايش را در چند يكي اين كه هر سازنده.1

براي نمونه . نمايدكاري محدود توليد مي» كالس«
 130اگر رباتهاي كالس سوم براي باري معادل 

كيلوگرم مناسبند، رباتهاي كالس بعدي براي بار 
،كالسين اين دواند و بكيلويي طراحي شده170

هر كالس . (شودهيچ مدلي از ربات ارائه نمي
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كه اگر در است» مدل«معموالً شامل چندين 
بلندتر باشد و در نتيجه، ) بوم ربات(مدلي طول بازو 

طول دسترسي بيشتري داشته باشد، از ظرفيت 
.)شودباربرداري آن كاسته مي

گذاري رباتها به ديگر آن كه از مرحله سفارش.2
كارخانه سازنده ربات تا هنگام تحويل آنها در 
كشور مقصد و بعد از آن، ترخيص رباتها از گمرك 

مورد نياز ) از ماهها تا سالها(مدت زمان زيادي 
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به همين دليل است كه وقتي يك پروژه . است
شود بايد برخي از مراحل را موازي هم تعريف مي

انجام داد تا در مدت زمان اجراي پروژه 
جويي نمود؛ چرا كه اگر مدت اجراي پروژه صرفه

اتوماسيون طوالني شود چه بسا نياز بازار به توليد 
!آن كاال برطرف شود

كاربرد همزمان رباتها و كارگران
ربات و هعدم مقابل،به خوبي) 1(و نمودار ) 1(جدول 

از تقسيم ) 1(سطر پنجم جدول . دهندكارگر را نشان مي
بر تعداد جمعيت ) سطر چهارم(تعداد رباتهاي صنعتي

به دست آمده است و سطر ) سطر دوم(صنعتي كشورها 
يك و10حاصلضرب سطر پنجم در عدد ) RDI(ششم 

ميزان به كارگيري و پيشرفت در «شاخص مناسب از 
بدين معني كه هر چه اين . ستبراي كشورها»كرباتي

و پيشرفت در يميزان به كارگير،عدد بزرگتر باشد
. در آن كشور بيشتر استكرباتي
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) 1(به دست آمده از جدول ) RDI(مقدار ) 1(ردر نمودا
مقايسه ) 1سطر سوم جدول (با درصد بيكاري كشورها 

چرا كه . بسيار جالب است،نتايج اين نمودار. شده است
با كمترين درصد بيكاري همراه RDIبيشترين مقدار

ترين درصد با بيشRDIو كمترين مقدار ) در ژاپن(است 
گيري بهرهعدم تقابل ،اين نمودار). در انگلستان(بيكاري 

.دهدو ربات را به خوبي نشان مييانساننيروي از 
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رباتهاي خدماتي، تعامل ماشين با انسان
در حال حاضر بيشترين تالشها بر آن است كه رباتها وارد 

هدف نهايي آن است كه . زندگي روزمره آدمي نيز بشوند
اين . اتها در انجام فعاليتهاي روزانه به مردم كمك كنندرب

نيازمند ،برنامه به ويژه بر مواردي تمركز دارد كه افراد
ديگرانند؛ مثل نوباوگان، معلوالن و از كمك و دستياري

شود كه به بنابراين دانش و فني تعقيب مي. كار افتادگان
هايي توانا ساختن رباتها به منظور ايفاي نقش در محيط
هاي چون بيمارستانها، مدارس، مهدهاي كودك، خانه
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ها سالمندان، مراكز مراقبت از معلوالن و حتي خانه
بخش اعظم تحقيقات بر طراحي رباتهاي . پردازدمي

رسان تحت كنترلي متمركز شده است كه در عين ياري
به واكنش نشان دادن به شرايط محيط كاري حال قادر

هايي كه بتوانند به صورت انهخود باشند؛ يعني سام
خودكار و با شعور، از طريق كنش متقابل اجتماعي و 

كاربرشان براي دستور دادن به آن ِبدون تماس فيزيكي
فرد - فرابيني رفتار فردعمل كنند و كارهايي مانند

حاضران از طريق دوربين، كمك رساندن در موارد الزم، 
د، تعليم و تربيت از سازي وسايل مورد نياز اين افراآماده

طريق گوشزد كردن خوبي يا بدي عمل انجام شده 
و آموزش اجراي درست كارها را بر ) تشويق يا نكوهش(

براي توانمند ساختن رباتها بر ايفاي چنين . گيرندعهده
بايد به چالشهاي ميرساني،نقشهاي اجتماعي ياري

-طبيعي انسانتحقيقاتي پرداخت كه مشتمل بر تعامل
.بات و تضمين ياري ِهدفمند و مفيد باشدر

بايد رباتهاي ياريگر به منظور رسيدن به اهداف خود مي
را كه در يك تعامل توانايي مواجهه با اقدامات متناقضي
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بايد ديد چگونه . دهد داشته باشندمؤثر با كاربر رخ مي
فيزيكي رباتها را تضمين نمود تا به توان واكنشمي

انمند و يگانه براي تحقق اهدافعنوان ابزاري تو
با الهام از علوم . رساني پيچيده و مركب به كار آيندياري

گيري از علوم اعصاب و و بهرهاجتماعي و روانشناسي
مراكز تربيتي و مراقبتي روان و نيز همكاري مؤثر با

.دنياي واقعي هدايت كردرا در راستاياين امرتوان مي

رباتيكيك شركت دروكارمدل كسب
پيش از هر سخني گفتن اين نكته ضروري است كه بر 
خالف تصور بخش اعظم مخاطبان، در ايران كسي ربات 

سازد و منظور از يك شركت رباتيك، گروهي از نمي
ربات را از خارج كشور ديده است كه نيروهاي آموزش

اندازي و طراحي خدمات فني نصب و راهكنند و وارد مي
را و ابزار انتهايي ربات سلول رباتيك يك جانبي اجزاي 

همراه با طراحي فرايند توليد در چنين سلولي ارائه 
و ساخت قبالً يك بار تجربه مهندسي معكوس . دهندمي

با توجه كه استرباتهاي صنعتي در كشور انجام پذيرفته
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صنعت، اين بزرگان با به نبود صرفه اقتصادي در رقابت 
جالب . مزيت قيمتي ندارد،در داخل كشورتوليد ربات 

است بدانيد كه صنعت رباتيك از معدود صنايع دنياست 
. كاري نشده استكه هنوز به دست ملت غيور چين كپي

اين موضوع به دليل نياز باالي تجهيزات دقيق و 
قيمتي همچون رباتهاي صنعتي به رعايت الزامات گران

سيار سختگيرانه در خالل فرايند ساخت و وجود فناوري ب
براي نمونه، لقي بين كه به طوري .پيشرفته بوده است

تا تقريب خوبي دنده ربات هاي جعبههاي چرخدندهدندانه
.صفر استبرابر با 

يك مدل پيروزي براياينجا الزم است توجه كنيم كه در 
ت داشتهمطابقكه با استانداردهاي امروز ايران وكار كسب

:رويكرد را مورد نظر قرار دهيم2الزم است تا دباش

بابت اين كه شما كسي در ايران:مشاوره رايگان•
اش طرح بدهيد حاضر براي بهبود توليد در كاخانه

ايع، فكر بيشتر صاحبان صنطرز ! نيست پولي بپردازد
توان هزينه كرد و آن است كه فقط در برابر كاال مي



ابرشغل كوچك/ 24

دست آوردنشاستفاده از دانش شما كه براي به
!شدابرايگان بايد ايد، عمري خاك صنعت را خورده

اين طرز فكر رايج، شما تطبيق دادن خودتان با براي 
هاي خود را به كارفرما به همين نخست مشاوره

. دهيدصورت مجاني كه باب ميل اوست ارائه مي
كنيد و جزئيات فني كار فقط كليات را مطرح ميالبته 
را براي خودتان نگه كه چگونه انجامش بدهيد و اين
در هنگام عقد قرارداد اجراي پروژه، سپس .داريدمي

به رقم خريد تجهيزات يا رقم حق مشاوره خود را 
رقم دستمزد شما براي نصب و به افزاييد يا مي
ترتيب بدين !اندازي آن تجهيزات و يا به هر دوراه

كرده شما چقدر آدم كسي كه پيش خودش فكر مي
كه دانشتان را به سادگي در اي هستيدساده

و او چه آسان توانسته است ايداختيارش قرار داده
دل و درسخوان و عمدتاً عينكي را رنگ جواني ساده

آخر، حق و حقوق شما را با ينارد، نه تنها تا نمايد
پرداخت خواهد كه خودش بداند و بدون آنرضايت 
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، بدون جرااالالزمِوارد تنبيهيرخي مكرد بلكه در ب
.كه بداند تا دو برابرش را هم پرداخت كرده استآن

مانند روش باال را بايد براي :بيمه مسئوليت•
مجبور كردن كارفرما براي خريد يك فقره بيمه 

طبق همان طرز يعني . مسئوليت مهندسي به كار برد
فكر سودجويانه كه فقط بايد بابت كاالهاي فيزيكي 

بيشتر كارفرماها هنوز فرهنگ پول پرداخت كرد،
اند و تا اتفاق ناگواري هدست نياوردخريد بيمه را به

آنجا از . افتندبراي كارگرش نيفتد به فكر چاره نمي
كه رباتهاي صنعتي نيز موجوداتي قوي و پرزور و 

نفهم هستند، داشتن بيمه مسئوليت براي البته زبان
چون ممكن .روري استهر سلول رباتيك اقدامي ض

منابع ايجاد خطا است سيگنال خطا مثالً در نتيجه
درميدان مغناطيسييا)نويز(فهونوجود يكمثل 

اطراف يكي از كابلهاي فرمان به ربات ارسال شود و 
رباتشده از بيني نشبه صورتي ناخواسته حركتي پي

رسيدن به اين هدف براي .گبار باشدرسر بزند كه م
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نيز شما بايد هزينه خريد يك فقره بيمه مسئوليت 
رقم قرارداد خودتان اضافه نماييد ولي به مهندسي را 

شما به شركت»هديه«اين رفرما بگوييد كه ابه ك
كشي از بهرهروحيهصاحبان است كه آشكار !اوست

يا احمق فرض كه پولش را بدهندمردم بدون آن
اي كه از ريافت هديهها چقدر از دكردن تحصيلكرده

ولي خبر جيب خودشان به آنها داده شده است 
اين عملكرد با اخالق .خوشحال خواهند شد،ندارند
اين اقدام را اي نيز در تضاد نيست چراكه شما حرفه
كه دچار حادثه كارگريأمين مخارج درمانتبراي 

شده است يا تأمين هزينه زندگي خانواده او در 
، صورتي كه دچار مرگ در محل سلول رباتيك شود

و كه اتفاقاً به نفع كارفرما هم هستايدانجام داده
وظيفه ما به عنوان كسي كه صاحب خرد است 

منافع كارگر و كارفرما را همزمان كند تا ايجاب مي
گويد مهندسي به ما مياخالق .در نظر داشته باشيم

عداد تاين حركت را بايد با لحاظ كردن مانند كه 
ورود كارگر يا بخشي از بدن تشخيصكافي حسگر
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هنگام طراحي در او به داخل محوطه كاري ربات 
هرقدر هم ؛ حاالنظر بگيريمفني سلول رباتيك در 

.باال ببردبراي كارفرما كه هزينه اجراي پروژه را 

رباتيكمدل همكاري با متخصصان
گيري از رباتها سبب انتقال تا اينجا معلوم شد كه بهره

گري به بدنه كارشناسي از بدنه كار»مستقيمغلامش«
جاي آن در نتيجه افزايش تيراژ توليد، و بهشودصنعت مي

هاي تعداد بيشتري كارگر براي انجام ساير زيرمجموعه
است ورت يافته توليد كه در نتيجه اين افزايش تيراژ ضر

،ولي از طرفي دستمزد يك كارشناس. بايد استخدام شوند
باالتر از دستمزد يك كارگر فني است و اگر اين 

متخصص دستگاهي با فناوري پيشرفته ،كارشناس
به . يابدهمچون ربات باشد، اين رقم باز هم افزايش مي

طوري كه دستمزد يك مهندس رباتيك برجسته تا 
اگر چنين كارشناسي .رسدتومان هم ميهزار 50ساعتي 

را براي حضور دائمي در شركت استخدام كنيد بايد بابت 
ميليون 6/9ساعت كار در ماه به او مبلغي معادل 192
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اگرچه دستمزد كسي كه به !تومان دستمزد بپردازيد
شود بسيار كمتر از يك وقت به كار گرفته ميصورت تمام

زهم براي راضي نگه وقت است ولي بامتخصص پاره
داشتن صاحب چنين سطحي از توانمندي مهندسي، بايد 

.پرداخت كردچند برابر يك مهندس عادي حقوق
از طرفي ها وجويي در هزينهمنظور صرفهبنابراين به

مندي از تخصص اين دسته از مهندسان، راه حل در بهره
شما بايدبه اين ترتيب كه . وقت از آنهاستاستفاده پاره

تعدادي از اين افراد را با سطوح مهارتي مختلف و در 
اين . داشته باشيدآستيننتيجه انتظارات مالي متفاوت در 

افراد هر كدام در شركتهايي مشغول به كار هستند ولي 
هر وقت كه به حضورشان بسته به نوع تخصص آنها نياز 

از يك يا چند نفر از آنها دعوت به همكاري پيدا شد، 
هاي آخر هفته و تا در اوقات فراغت خود، تعطيليشود مي

با گرفتن مرخصي از شركت ،پروژهضرورتيا در صورت 
به . در انجام پروژه با شما همكاري نمايندمتبوع خود 

دليل خاص بودن اين مدل همكاري، كارشناس نامبرده 
كار »ورسريع و بهره«تمام تالش خود را براي اجراي 
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بدون اين كه الزم باشد خواهد گرفتمحوله به او به كار
داند در چراكه در غير اين صورت ميشما او را هل بدهيد 

به اين ترتيب . دعوت به كار نخواهد شد،پروژه بعدي
ضمن احساس امنيت اين افراد از دريافت دستمزد دائم 

نيز قابل مالحظه خود از شركتهايشان، يك درآمد جانبي 
شود كه باالترين تأمين مياز طرف شركت شما برايشان 

هاي شما در از همكاري در پروژهرادرجه رضايتمندي
در اين سبك همكاري، شما نه .داردپيدرذهن ايشان 

وقت خود به دليل گرفتن نيازي داريد با كارمند تمام
جنگ اعصاب داشته باشيد و نه هر روز درپي مرخصي، پي

مسرش شكراب نگران اين باشيد كه ديروز در منزل با ه
صفر باوري او در محل كار برابركرده و امروز بهره
دستمزد نجومي از شما دريافت كهكلوين است در حالي

داافراطالع داشته باشيد كه واقعيتاينازاگر!نمايدمي
باهوش معموالً كارمندان منظمي نيستند و به دليل 

در ي بيشتري راعاطفمشكالت ،تر بودنشانحساس
كنند احتمال دارد كه شما نيز به جمع تجربه مي،زندگي

.بپيونديدوكارمدل كسباين اندازي راهطرفداران 
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با توهم رباتيكتخصص رباتيكتفاوت
چنانچه در باال ذكر شد دستمزد متخصصان رباتيك، رقم 

قابل » صنعت«اين دستمزدها فقط در . بااليي است
يط استخدام شرا،پرداخت است كه به لحاظ توان مالي

نيز واجب اين تذكردادن در اينجا . چنين افرادي را دارد
است كه اين متخصصان رباتيك، مهارت خود را در عمل 

اند و برخي از آنها و طي سالها كار اجرايي به دست آورده
اطالع ! حتي تحصيالت دانشگاهي چشمگيري نيز ندارند

وم يا عدم تواند به قضاوت ما درباره لزاز اين واقعيت مي
مسابقات رباتيك در سطح گونه قارچلزوم فراگير شدن 

در حال حاضر در كهبه طوري. كشورمان كمك نمايد
پنج تيم رباتيك وجود دارد كه -چهارتعداد برخي دبستانها 

سازي موضوع كار عمده آنها رباتهاي چهارچرخه يا شبيه
ا برباتيك است كه با نسخه مورد نياز صنعت كه رباتهايي

رسد كه در اينجا به نظر مي.به كلي فرق داردندثابتپايه
و جوگير » نام ربات«شايسته است تا گرفتاري در توهم 

ريزي درست آموزشي با برنامه» پرستيژ توخالي«ازشدن
.جايگزين گردددر كشور 
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