
 

 

 ...سرآغاز
خبرنامـه الكترونيكـي    “  اي  در وب سايت انجمن با عنـوان    باز كردن پنجره

در حقيقت گشودن راهي است بـراي توسـعه دانـش و تكنولـوژي            ”  انجمن
 . آوري و توزيع اطالعات و تقويت همبستگيآزمايشهاي غيرمخرب، جمع

مخاطبان اين نشريه طيف وسيعي از دانش آموختگان تا كارشناسان تجربـي    
گيرد كه به اقتضاي شرايط و آگـاهي خـويش داراي     ها را در برميو تكنسين

اي كـه بتوانـد     از اين رو تهيه نـشريه .  نگرشها وتخصصهاي گوناگون هستند
ها ونيازهاي اين طيف وسيع باشد ميسر نيست و بايـد   پاسخگوي همه سليقه

اعضاي كميتـه انتـشارات انجمـن و همكارانيكـه           .  راهي ميانه برگزيده شود
انـد و نـه      انجام اين مهم را وجهه همت خـود قـرار داده انـد نـه نويـسنده             

ايـن جمـع    .  عيب و نقـص داشـت     نگار و  نبايد از آنان انتظار كار بي  روزنامه
هيـچ  كوچك كه هريك مسئوليتهايي در تـشكيالت ويـژه خـود دارنـد بـي           

اي همكاران خود انجام اين كار را      چشمداشتي صرفا به منظور اعتالي حرفه
هايـي  آغاز هر كار با مشكالتي همراه است؛ خاصه كه فعاليـت .  اندتقبل كرده

 . از اين دست كاري است كارستان
باري، خبرنامه الكترونيكي انجمن در حال حاضـر درچهـار صـفحه و چهـار           

شود و اداره هربخش به يكي از اعـضاي كميتـه انتـشارات       بخش منتشر مي
در بخش اخبـار و اطالعـات عـالوه بـر اخبـار انجمـن،                 .  واگذار شده است 

آيد و از جنـس     اطالعاتي كه از طرف افراد درون و بيرون انجمن بدست مي 
اي بخش مقـاالت دريچـه    .  رساني درج خواهد شد خبر است به منظور اطالع

هدف از ايـن بخـش ارائـه      .  است به دنياي تكنولوژي آزمايشهاي غيرمخرب
به منظور ارتقاء آگاهي كارشناسـان و       ...  مقاالت تحقيقي، آموزشي، تجربي و

 . كارورزان است
اي اسـت كـه در آن شـركتها               بخش معرفي شركتها و افـراد بخـش ويـژه         

يكي از اهداف اساسـي ايـن بخـش       .  توانند به معرفي كامل خود بپردازندمي
اي درحـوزه   معرفي افرادي است كه صالحيت و توانايي علمي و فـني ويـژه    

. انـد آزمايشهاي غيرمخرب دارند و در توسعه فرهنگي اين صـنعت كوشـيده       
عالوه برآن، اين بخش فضايي است براي نام بردن از افراد سـخت كوشـي        

 .       انداي را رعايت كردهكه در حرفه خود شايستگي نشان داده و اخالق حرفه
. در بخش مطالب آزاد همه گونه مطالب جدي و سرگرمي قابل ارائـه اسـت        

اين مطالب بايد بطور مستقيم يا غيرمستقيم با آزمايشهاي غيرمخرب ارتبـاط  
اتفاقاتي كه در مراكز كار مي افتد و گرفتاريهايي كه براي افـراد    .  داشته باشد

عالوه بر اينها در اين  .  و شركتها بوجود مي آيد در اين بخش قابل ارائه است
كليه همكـاران   .  نشريه فضايي نيز براي درج آگهي در نظر گرفته شده است   

 . مي توانند از اين فضا براي تبليغ كاالها و خدمات خود استفاده كنند

 خبرنامه 
 شماره اول -سال اول 

 1388مرداد ماه 

 انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
Iranian Society of Technical Inspection and           

NDT Companies 

 ...بخوانيد www.irsnt.comسايت اطالعات بيشتر را در وب

1 

 ما بعنوان يك تشكل صنفي بايد مشكالتمان را به گوش همكاران خود و
راهكارهايمان را جهت برون رفت از تنگناها بيـان  .  مسئولين مربوط برسانيم

كنيم و بهر طريق ممكن بكوشيم نظرات و ديـدگاههايمان در تـصميمات           
انجـام ايـن مهـم جـز بـا همكـاري همـه                   .  مرتبط با حرفه تاثيرگذار باشد  

انعكاس نظـرات، انتقادهـا و      .  اندركاران اين صنعت امكان پذير نيست دست
اي بيان تجربيات مي تواند در اين راه مفيد واقع شود و درحال حاضر وسـيله 

با اين اميد كه روزي از فضاي مجازي بگذريم و بـه        . جز اين نشريه نداريم
 . فضاي واقعي دسترسي پيدا كنيم

گـيريم و بـا حـسن نظـر و           انتشار اولين شماره نشريه را به فال نيك مـي      
كوشيم هر شماره را از شماره قبل  همكاري همه صاحبنظران اين عرصه مي

 . پربارتر و مفيدتر سازيم
 كمال شاكري 

 1 ...سرآغاز

 2 مصوبات هيات مديره انجمن

 2 اخبار كميته داوري

3و NDT 2رويدادهاي صنعت   

 4 )1(مشخصات ترك هاي هيدروژني در فوالدها 

 5 اخبار كميته بازرسي ساختمان

 ASNT 5انتخابات 

 5 آگهي استخدام

 ...در اين شماره مي خوانيد
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 برگزاري دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران

انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران در نظر دارد دهمين كنفرانس 
ملي جوش و بازرسي همراه با نمايشگاه جانبي و كارگاههاي آمـوزشـي را در       

عالقمنـدان جـهـت      .  در تهران برگزار نمايد 1388مهرماه  16لغايت  15تاريخ 
تـوانـنـد بـه سـايـت           ارسال مقاله، ثبت نام و اطـالعـات بـيـشـتـر مـي               

com.iwnt.www  در تهران  88829588وده و يا با شماره تلفن مراجعه نم
 .تماس حاصل نمايند

 1388اهم مصوبات هيات مديره انجمن تا نيمه مرداد ماه 

 : اهم موضوعات مطرح و مصوبات اين جلسات به شرح زيراست. جلسه برگزار كرده است 8، هيات مديره جمعا  88مردادماه  15از آغاز سال تا 
 . مقرر گرديد از اين پس شركتهايي به شهرداري معرفي شوند كه صالحيت آنها توسط كميته مربوط در انجمن تائيد شده باشد -1
وظيفه كميته مزبور در چهار مـاده بـه       .  مقرر گرديد كميته اي تحت عنوان كميته بازرسي ساختمان تشكيل و اعضاي آن از بين داوطلبان انتخاب شود  -2

 : شرح زير تصويب شد
 تهيه دستورالعمل بازرسي ساختمانها  •
 كنندتشخيص و تائيد شركتهايي كه در بازرسي ساختمان فعاليت مي •
 تعامل با نهادهاي دولتي مرتبط با ساختمان  •
 تهيه فهرست بهاي بازرسي ساختمان •

بعنوان كميته موقت جهت به ثـبـت   )  نماينده هيات مديره( با راي اكثريت اعضاي هيات موسس شركت تعاوني، آقايان شكوهي، داودي ، جوان و تازيكه   -3
 .رساني و پيگيري امور تعاوني انتخاب شدند

ه بين اصلاندازي ماهنامه انجمن بصورت ديجيتالي مورد موافقت هيات مديره قرار گرفت و قراردادي در اين مورد منعقد گرديد كه ماهنامه انجمن در فراه  -4
 .هر ماه منتشر شود 20تا  15
 .هزينه كارشناسي كميته تشخيص صالحيت براي بازديد از شركتهاي متقاضي مشخص و تعرفه خدمات مربوط تعيين شد -5
 .كنند موظف به ارائه گزارش به انجمن شدندافرادي كه در جلسات خارج از انجمن شركت مي -6
 . را نپرداخته بودند، بحالت تعليق درآمد 86با تصويب هيات مديره، عضويت هفت شركت كه حق عضويت سال  -7
 .مورد موافقت قرار گرفت و كميته آموزش موظف به پيگيري موضوع شد  ASNT-IIIبرگزاري دوره بازآموزي برا ي داوطلبان شركت در آزمون پايه -8
 .شركت جديد تصويب شد 23عضويت  -9

اي در دفتر آقاي مهندس رشيدپور مديركل محترم دفتر سازمانهاي مهنـدسـي و     به منظور اعالم نظر اعضاي انجمن در مورد بازرسي ساختمانها جلسه  -10
وزارت مسكن و شهرسازي برگزار گرديد و در مورد مشكالتي كه شركتهاي آزمايشهاي غيرمخرب در مورد اخذ پروانه اشتـغـال از آن         ايهاي حرفهتشكل

موافقت شد كه در اين مورد كميته مشتركي با حضور نماينده انجمن در مديريت مزبور تشكيل شود و مشكالت پيش روي   .  وزارتخانه دارند توضيح داده شد
 .شركتهاي مجري آزمايش بررسي و چاره انديشي شود

 كوتاه از كميته داوري

  اي آزمايشهاي غيرمخربپنجمين كنفرانس و نمايشگاه خاورميانه

 11تا  8  از پنجمين كنفرانس و نمايشگاه خاورميانه اي آزمايشهاي غيرمخرب 
روز توسط انجمن آمريكـائـي    4به مدت   ) 1388آبان  20تا  17(    2009نوامبر 

در منامه پايتخت بـحـريـن        -بخش عربستان سعودي-آزمايشهاي غيرمخرب 
بـه     توانيد به سايت كنفرانس جهت كسب اطالعات بيشتر مي.  برگزار مي شود

 .مراجعه فرمائيد net.mendt.wwwآدرس 

. كميته داوري انجمن در سال جاري تاكنون چهار جلسه برگزار كرده است
 : در اين جلسات موارد زير مطرح و بررسي شده است

تشابه اسمي يكي از شركتهاي جديدالتاسيس بـا يكـي از شـركتهاي           -1
قديمي و  مشكالتي كه در اين مورد بوجود آمده بود مـورد بررسـي قـرار      
گرفت و مقرر گرديد شركت جديدالتاسيس مالحظـاتي را در ايـن مـورد            

 .هاي بوجودآمده رفع شودمدنظر قرار دهد وبكوشد مشكالت و سوء تفاهم
مطالبات دو شركت از شركتهاي عضو از يك پيمانكار مـورد بررسـي        -2

قرار گرفت و طي جلسات متعددي با كارفرمـا سـرانجام موضـوع حـل و          
اي متعهـد بـه پرداخـت مطالبـات          كارفرما طـي صورتجلـسه    .  فصل شد 

 . شركتهاي مزبور گرديد
شكايت شركت ديگري از كارفرما موكول به ارائه مـدارك و بررسـي          -3

 . توسط كميته گرديد
مصوبات كميته داوري در مورد احقاق حقوق اعـضاي انجمـن مـورد           -4

 . استتائيد هيات مديره قرار گرفته وبطور جدي تاحصول نتيجه پيگيري شده 
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 المللي جوش و روشهاي اتصالبرگزاري كنگره بين
 
 
 
 

بزرگترين و مـهـمـتـريـن         ) IIW(كنگره انستيتو بين المللي جوش 
پژوهشي اين موسسه است كه همه ساله به ميزباني تعدادي از -رويداد علمي

 .كشورهاي عضو در نقاط مختلف دنيا برگزار مي گردد
مـركـز     82و   80پس از برگزاري موفق دو كنگره منطقه اي در سال هاي 

نماينـده  به عنوان  ) IWREC( پژوهش و مهندسي جوش ايران 
مفتخـر بـه      2009در كشورمان، براي اولين بار در سال  IIWانحصاري

ميزباني اين كنگره در سطح بين المللي بوده و سعي دارد تا ضمـن فـراهـم      
آوردن فضاي مناسب براي تضارب آرا و انتقال آخرين دستاوردهاي تحقيقات 
و تحوالت صنعت جوش، گامي موثر در جهت ارتقاي اعتـبـار و اعـتـالي         

بدين منظور و .  جايگاه علمي و صنعتي كشورمان در سطح بين المللي بردارد
در راستاي برگزاري هرچه باشكوه تر اين رويداد، پيش بيني هاي الزم براي 
برگزاري نشست هاي ارائه مقاالت علمي و سخنراني هاي كليدي بـاحضـور   
اساتيد، دانشجويان، و محققين داخلي و خارجي از بخش هـاي مـخـتـلـف        

 .صنعت، دانشگاه و مراكز تحقيقاتي در محل كنگره به عمل آمده است
در اين كنگره در نظر است تا با دعوت از مبتكران و دانشمندان اين صنعـت،  
برگزاري كارگاه آموزشي، ارائه شفاهي و پوستر مقاالت منـتـخـب و نـيـز          
برگزاري نمايشگاه آخرين دستاوردهاي صنعت جوش و اتصال، مجموعه اي 

اميد است كه شما نـيـز بـا ارائـه         .  از اطالعات مفيد و كاربردي فراهم شود
تجربيات و دانش خود به صورت مقاله يا سخنراني در انتشار و اعتالي ايـن    
صنعت در كشور سهيم شويد و يا به عنوان شركت كننده از مطـالـب ارائـه      

 .شده در كنگره بهره مند گرديد
 

 1388آذر ماه  12الي  9 :برگزاريتاريخ 
 مهندسي جوش ايران مركز پژوهش و: ميزبان
  (IIW)جوش انستيتو بين المللي: حامي
  : زبان

 فارسي/انگليسي:ارائه شفاهي •
 فارسي/انگليسي: زبان رسمي •

 
سـايـت   توانند جهت كسب اطـالعـات بـيـشـتـر بـه وب               عالقمندان مي

www.iiwc2009iran.com       فـكـس   / مراجعه و يا با شماره تـلـفـن
 . تماس حاصل نمايند 44606307

نمايشگاه دستاوردهاي جوشـكاري و تجهـيزات      
 4الـي     1جانبي آن به مدت سـه روز از تـاريخ         

)  آذر ماه  13الي  10(دسامبر سال ميالدي جاري 
 . در اشتوتگارت آلمان برگزار مي شود

هزينه شركت در دوره شامل بليط، غـذا، هتـل،         
ويزا و بازديـدهاي صـنعتي مبلـغ سـي و پنـج               

باشد كه براي اعـضاي انجمـن      ميليون ريال مي
. تخفيف در نظر گرفته شده اسـت   )  سيصد هزار تومان(ريال  3000000مبلغ 

توانند ثبت  مي  88/5/25همكاراني كه مايل به حضور در نمايشگاه هستند تا  
 . نام نمايند

جهت كسب اطالعات بيـشتر و ثبـت نـام مـي توانيـد بـا شـماره تمـاس                     
 0151-2231627سركار خانم سـماورچي و يـا شـماره             88812530-021

 . سركار خانم اوالدي تماس حاصل فرماييد

  نمايشگاه دستاوردهاي جوشكاري و تجهيزات جانبي

ــشگاه صــنعت           ــرين نماي ــترين و معتبرت مهم
 28الـي     23جوشكاري و صنايع وابسته از تاريخ   

شهريور ماه سال جاري در شهر اسـن در كـشور      
 .گرددآلمان برگزار مي

در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاي جهـاني در     
ــيزات و           ــدمات، تجه ــكاري، خ ــنعت جوش ص

، MIG  ،TIGفرايندهاي مختلف جوشـكاري شـامل جوشـكاري دسـتي،            
SPOT WELDING   ،بازرسي جوشكاري، انواع آزمايشات جوشـكاري ،

بنـدي و آخريـن     تجهيزات آزمايشگاهي جوشكاري، تجهيزات و خدمات آب     
المللي در معـرض نمـايش قـرار خواهنـد           توليدات معتبرترين شركتهاي بين

هـاي سـازنده و توليدكننـده، شـركتهاي          گرفت و مذاكره مستقيم با شركت   
مشاوره، شركتهاي بازرسي و كنترل كيفي، شركتهاي مشاور در زمينـه رفـع      

 .باشدپذير ميمشكالت جوشكاري در محيطي كامال تخصصي امكان
تور صنعتي فوق شـامل انجـام كليـه مراحـل ويـزا، تهيـه بليـط، خـدمات                   
فرودگاهي در كشور آلمان، اقامت و بازديد از نمايشگاه و نـيز بازديـد و تـور         

 .باشديكروزه از شهر آمستردام كشور هلند مي
دو ميليـون و    (ريـال     27000000هزينه شركت هر نفر در تور مزبور، مبلـغ    

 . باشدمي) هفتصد هزار تومان
الـي    9نام و نيز ارائه اطالعات بيشتر بين ساعات خواهشمند است جهت ثبت

تمـاس    021-66905444با شركت جهان دايكاسـت بـا شـماره تلفـن           18
 .حاصل فرماييد

 المللي جوشكاريتورصنعتي هفدهمين نمايشگاه بين
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. هاي تاخيري نيز موسـومند   هاي سرد و يا ترك هاي هيدروژني به ترك ترك
ها اينست كه در فوالدهاي فريتي، اغلـب در        مهمترين ويژگي اين نوع ترك

هنگام جوشكاري و يا پس از گذشت زمان كوتاهي پـس از جوشـكاري رخ         
ها و علل ايجـاد آن      در اين مقاله در مورد مشخصات اين نوع ترك. دهند مي

 .صحبت خواهد شد 
 مشخصات ترك

 شكل ظاهري
 :شوند هاي هيدروژني معموالً با مشخصات زير تشخيص داده مي ترك

در فوالدهاي كربن منگنزي ، ترك هيدروژني معمـوالً در منطقـه متـاثر از          
دهد اما ممكن است تا داخل فلز جوش نيز توسـعه      رخ مي (HAZ)حرارت 

 )1شكل . (يابد
 45توانند در فلز جوش به صورت عرضـي و بـا زاويـه           ها مي همچنين ترك

ها الزاماً بـه صـورت        اين نوع ترك .  درجه نسبت به سطح جوش ايجاد شوند
 .باشند اي مي اي شكل و غير شاخه مستقيم با ظاهري دندانه

تواند به صورت عرضي و عمود بر سـطح      در فوالدهاي كم آلياژي، ترك مي
 .اي باشد  اي و الزاماً صفحه جوش، به صورت غير شاخه

 
 )1شكل (

   HAZهاي هيدروژني واقع شده در  ترك
هاي نشان داده شده در  تمامي ترك: نكته ( 

شكل لزوماً در يك قطعه جوشكاري شده رخ 
 )دهند  نمي

 

حتي اگر به سـطح   ) قبل از هر گونه عمليات حرارتي(ها  مقاطع اين نوع ترك
دهنـده  شود كه ايـن موضـوع نـشان          راه پيدا كرده باشند معموالً اكسيد نمي

ممكـن  .  باشـد   تشكيل ترك در دماي محيط و يا نزديك به دماي محيط مي
اي از رنگ آبي روشن ناشـي از اثـر پيـشگرم و يـا حـرارت               است يك هاله

 .جوشكاري در اطراف ترك ديده شود
 

 : متالوگرافي
دهنـد معمـوالً بـه      رخ مي   (HAZ)هايي كه در منطقه متاثر از حرارت  ترك

 )2شكل(شوند  ناحيه دانه درشت مربوط مي
.  اي و يـا تركيـبي از هـر دو باشـند            اي، ميان دانه توانند بين دانه ها مي ترك
سـخت تـشكيل شـده در         HAZاي اكـثراً در سـاختار          هاي بين دانه   ترك

هـاي ميـان    دهنـد در حاليكـه تـرك      آلياژي و پركربن رخ مي  فوالدهاي كم
 .شوند اي اغلب در ساختارهاي فوالد كربن منگنزي يافت مي دانه

 معموالً مربوط به  HAZهاي ناحيه  ، ترك(Fillet)اي  هاي گوشه در جوش

 .باشند ريشه و به موازات جوش مي )1(مشخصات ترك هاي هيدروژني در فوالدها 
عمومـاً    HAZهاي ناحيه نيز ترك (Butt weld)هاي لب به لب  در جوش

 .باشند به موازات مهره جوش مي
 
 
 
 
 
 
 

 داليل ايجاد ترك هيدروژني
 : عامل اصلي براي ايجاد ترك وجود دارد 3

 هيدروژن توليد شده توسط فرآيند جوشكاري  •
 ساختار ترد و سخت مستعد ترك  •
 هاي كششي پسماند در اتصال جوشكاري شده    تنش •

ترك هيدروژني به علت توزيع هيدروژن در نواحي با تنش باال وسخت شـده   
 .شود يك اتصال جوش ايجاد مي

در فوالدهاي كربن منگنزي به علت ريسك باالي تشكيل ريز ساختار ترد و   
 .شوند هاي هيدروژني در فلز پايه يافت مي اكثر ترك، HAZشكننده در 

با انتخاب الكترود مناسب، درصد كربن فلز جوش كمتر از فلز پايه بـوده و از    
هـاي    به هر حال ريسك ترك   . اين رو معادل كربني نيز كاهش خواهد يافت

 .يابد عرضي در فلز جوش در مقاطع ضخيم افزايش مي
  HAZدر فوالدهاي كم آلياژي، از آنجايي كه ساختار فلز جوش مستعدتر از   

 .هاي جوش نيز ديده شود است، ممكن است ترك در مهره
 : فاكتورهاي موثر بر ايجاد ترك عبارتند از

 هيدروژن فلز جوش •
 تركيب شيميايي فلز پايه •
 ضخامت فلز پايه •
 تنش وارده بر جوش •
 حرارت ورودي  •

 ...ادامه دارد
 مهندس محمد رضا دائي رسولي: نويسنده

 شركت آريا آزمون صنعت NDTكارشناس جوش و 

خبرنامــه الكترونيكــي انجمــن شــركتهاي بازرســي فــني و           
انـدركاران صـنعت    آزمايشهاي غيرمخرب ايران براي دست   

NDT گردد و فـضاي مناسـبي      و جوش در ايران ارسال مي
براي معرفي محصوالت و خدمات شركتها و اشخاص حقيقـي       

 .باشدمي
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 زير نظر كميته انتشارات •
 سينا مستوفي: مدير اجرايي •
اين خبرنامه، روز پانزدهم هر ماه از طريق پست الكترونيـكـي بـه       •

اعضا انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب و نيـز  
كننده اخبار گردد و منعكساندركاران بازرسي فني ارسال    ميدست

 .باشدمي... و  NDTانجمن، رويدادهاي مرتبط با صنعت 
توانند جهـت درج آگـهـي بـا شـمـاره تـلـفـن                    عالقمندان مي •

و يا دبيرخانه انجمن تماس )  مدير اجرايي خبرنامه(   09122495296
ــي                       ــك ــي ــرون ــت ــك ــا پســت ال ــا ب ــوده و ي ــم ــاصــل ن ح

newsletter@irsnt.com مكاتبه نمايند. 

 خبرنامه الكترونيكي 
 انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران  

 ...دانيدآيا مي
در خـبـرنـامـه          آگهيهاي استـخـدام و آمـاده بـه كـار             درج 

الكترونيكي انجمن شركتهاي بازرسي فنـي و آزمـايشـهـاي         
 باشد؟                      ميرايگان غيرمخرب براي اعضا انجمن 

 تشكيل كميته بازرسي ساختمان 

 ASNTانتخابات 
 

افراد نامبرده زير كانديدا      ASNTدر انتخابات آينده    
با شناختي كه همكار گرامي، آقاي مهندس          .  هستند

از آنان دارند انتخاب آنها مي تواند           ASNTجعفري، عضو هيات مديره      
از همكاران گرامي تقاضامند است در صورت تمايل به          .  ثمربخش واقع شود  

 .     آنان راي دهند
•  Mr. Boro Djorejvic for President 
• Mr. Ray Morasse for Secretary  

 اخبار كميته بازرسي ساختمان 
اي با حضـور نـمـايـنـده        جلسه 88/2/29بعدازظهر روز سه شنبه مورخ  2در ساعت 

شهرداري تهران آقاي مهندس آورزماني، هيات  محترم مديريت معماري و ساختمان
مديره انجمن و نمايندگان تعدادي از شركتهاي عضو در ساختمان مركزي سـازمـان   

 . پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور برگزار گرديد
در اين جلسه موضوعهاي مربوط به بازرسي ساختمان توسط حاضرين مورد بحث و   

 7تبادل نظر قرار گرفت و توافق شد كه كارگروهي تحت عنوان بازرسي ساختمان با 
نفر عضو علي البدل در انجمن تشكيل شود و مسائل مربوط بـه   2نفر عضو اصلي و 

از بين داوطلبان حضور در كارگـروه،  . بازرسي ساختمان را بررسي و سياستگزاري كند
موافقت شد كه يك نفر از اعضاي هيات مديره .  افراد زير با اكثريت آرا انتخاب شدند

 .انجمن به انتخاب هيات مديره و بعنوان رابط در جلسات كارگروه شركت كند
  :اعضاي اصلي

 آقاي صفا صبح شناسايي -1
 آقاي رحمان عليئي -2
 آقاي آرش فردوس -3
 آقاي امير قاسمي -4
 آقاي مجتبي قرباني -5
 آقاي كيوان كريم لو -6
 آقاي اميرحسين مقدم -7

  :اعضاي علي البدل 
 آقاي ايرج اسكويي -1
 آقاي محمدصادق تواليي -2

در دبيرخانه انجمن  88/3/17اولين جلسه كميته بازرسي ساختمان در تاريخ  
كـنـنـده    تشكيل گرديد و در اين جلسه آقاي صبح شناسايي بعنوان هماهنگ

كميته مزبور .  ماده تهيه و تنظيم گرديد 6انتخاب شدند و آئين نامه كميته در 
اهم فعاليتهاي .  از تاريخ تشكيل تا كنون جمعا شش جلسه برگزار كرده است

 :   انجام شده و يا در دست انجام اين كميته بشرح ذيل است
 نامه تهيه آئين .1
 اعالم استاندارد مرجع جهت بازرسي ساختمان  .2
 روش ارائه جزئيات بازرسي ساختمان وتهيه دستورالعمل بازرسي به تفكيك هر  .3
 اعالم تعرفه و فهرست بهاي خدمات  .4
افزار بازرسي توسط يكي از اعضاي كميته كـه بررسـي آن در           تهيه نرم .5

 .دستوركار كميته قرار گرفت
هاي انجام شده توسط شركتها بر روي   بررسي راههاي ارزشيابي بازرسي .6

 رسيدگي به تخلفات. اي در اين موردنامههاي ساختماني و تهيه آئينسازه
هاي مقدار بازرسي در ساختمان براساس دستورالعمل شـماره  ارائه حداقل.   7

1851-87 
 تهيه چك ليست دستورالعمل بازرسي .   8

 آگهي استخدام

شركت پرتوگران كيميا صنعت به چهار نفر بازرس رنگ با سابقه كار كـافـي     
عالقمندان .  اي در بخش فراساحل در عسلويه نيازمند استجهت انجام پروژه

 8342721و  8242692توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن مي
 )دو هفته كار؛ دو هفته استراحت: شرايط كار. (تماس حاصل نمايند) 0711(


