
 

 

ايد اگر به فرض محال، گرفتن گواهينامه پايه دوي رانندگي    هيچ تصور كرده
بـه  ! بود چه اتفاقي مي افتاد  ASNTهم مثل گرفتن گواهينامه سطح دوي

شـركتهاي زود   «موازات آموزشـگاههاي معتـبر موسـساتي تحـت عنـوان             
شـدند كـه حاشـيه بروشـورهاي        به سرعت برق و باد ايجـاد مـي        »كارياب

تبليغاتي آنها از باال به پائين و از چپ به راست پر بود از آرم و لوگوي مراكـز  
و موسسات مختلف حمل و نقل از شـركت واحـد اتوبوسـراني تـا سـازمان              

تـا  )  ياتـا (هواپيمايي كشوري و از سازمان بين المللي حمـل و نقـل هوايـي         
اين :  شددر تبليغات اين شركت نوشته مي).  IMO(سازمان بنادر و كشتيراني

المللي جهـت آمـوزش و      شركت داراي مجوز از كليه مراكز معتبر ملي و بين 
ها را بگذرانند  رانندگي است و داوطلباني كه اين دوره 2صدور گواهينامه پايه 

تواننـد در سـطح     كنند و حتي مـي   الفور و بدون دغدغه خاطر كار پيدا ميفي
 .همه شهرهاي بزرگ جهان به جابجايي مسافر بپردازند

گردد با  در چنين فضايي حسن آقا كه تازه از سربازي برگشته و دنبال كار مي
شود كه  ديدن اين آگهي مهم در جريده شريفه محلي قند توي دلش آب مي  

اما وقتي چشمش بـه شـهريه چنـد صـدهزار تومانـي                 .  باالخره كار پيدا شد
از ابـوي و اخـوي و        .  رودافتد پشتش تير مي كشد و به فكـر فـرو مـي          مي

گيرد و با وساطت پـسرعمو كـه انـدك آشـنايي بـا           دوستان پولي به وام مي
كنـد و روز موعـود بـراي         نام مي مديرعامل شركت دارد با تخفيف ويژه ثبت

 . شودآموزش وارد موسسه مربوطه مي
كند و كيـف مـشكي رنـگ         اي خندان حسن آقا را ورانداز ميمنشي با چهره

محتوي جزوه و مدارك آموزشي را به دستش داده و او را به سـمت كـالس     
و يا كمي بيشتر بـا تعـدادي     3*4كالس، اطاقي است حدود .  كندهدايت مي

. كن و غيره صندلي تاشو، تابلوي سفيد چسبيده به ديوار، ماژيك و تخته پاك
پس از دقايقي كه همه شاگردان حاضر شدند معلم با گفتن سالم و صبح بـه  

شود و بالفاصله براي آنكـه وقـت هـدر نـرود درس را            خير وارد كالس مي
اساليد دوچرخـه   .  اولين درس، آموزش دوچرخه سواري است   .  كندشروع مي

شود و معلم به تفـصيل در مـورد آنكـه            به زيبايي روي تخته نشان داده مي
. دهـد دوچرخه چگونه وسيله ايست و چگونه بايد سوار آن شد دادسخن مـي    

بوس و غـيره درس     بهمين منوال ساير وسائط نقليه از ژيان و پيكان و ميني  
شود و روز چهارم همه شاگردان با اطالعات كافي و وافي كالس را      داده مي
 .كنند تا خود را براي امتحان آماده كنندترك مي

امتحان گرچه بسيار مشكل است اما به لطف تدريس خوب و امكانات عديده 
نـامـه   آيند و پس از چند روز گواهيموسسه همه داوطلبان از عهده آن بر مي

 براي آنكه در همه جاي دنيا مورد استفاده . كنندخود را دريافت مي 2پايه 

 خبرنامه 
 شماره سوم -سال اول 

 1388مهر 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 

نامه به زبان و خط انگليسي بسيار زيبايي نوشته شده و به             قرار گيرد گواهي  
 . المللي مهمور شده استمهر يك راننده بسيار مشهور پايه يك بين

آورد اما خوشحال با دلي خندان و        ها چيزي سر در نمي     حسن آقا از نوشته   
رود كه مشغول كار شود و براي تمامي عمر دعاگوي               سري پرسودا مي   

كارياب باشد كه در اين وانفساي بيكاري او را سركار             مديران شركت زود  
 !!!اندگذاشته

 ...در اين شماره مي خوانيد

 !!!آموزش رانندگي

 1 آموزش رانندگي
 1 حقوق كارفرمايان آزمايشهاي غيرمخرب

 4 اخبار انجمن
 4 پيرامون دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي

 5 ها و رويدادهاي صنعتياطالعيه

تعدادي از مراكز مجري خدمات آزمايشهاي       ،  طي دو سال گذشته     :چكيده
در اغلب  .  اندغيرمخرب  و كارفرمايان آنها در ايران مورد بازديد قرار گرفته            

دهندگان اين خدمات بصورت كامل        موارد استنباط شده است كه ارائه         
بايست از آنها پيروي نمايند رعايت ننموده و        استانداردها و كدهايي را كه مي     

بعالوه كارفرمايان  نيز بخوبي از حقوق خود كه در قالب استانداردها تشريح              
هدف اين مقاله آشناكردن     .  كنند مطلع نيستند   گرديده و با آنها كار  مي         

با حقوق خود در رابطه با مراكز ارائه دهنده               NDTكارفرمايان خدمات   
هاي كيفي   تاكيد اين مقاله بويژه بروري مشخصه         .خدمات مزبور است   

؛ ويژگيهاي افراد شاغل در آن صنعت و           NDTشركتهاي فعال در حوزه    
 .         باشدهاي مربوط مينامهگواهي

 ...3دامه در صفحه ا                

 حقوق كارفرمايان آزمايشهاي غيرمخرب
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 مصوبات هيات مديره انجمن در شهريور ماه سال جاري

هيأت مديره انجمن كه در محل دبيرخانـه انجمـن      88/7/6در جلسه مورخ  
 :تشكيل گرديد، موارد زير طرح و مورد بررسي و تصويب قرار گرفت

مسئول كميته تائيد صالحيت انجمن گزارشي در مورد بررسـي پرونـده         •
هيأت مديره تاكيد نمـود كـه كميتـه بايـد        .  شركتهاي متقاضي ارائه داد

 .ها را با سرعت بيشتري پيگيري كندبررسي پرونده
نامه شوراي هماهنگي در مورد حق عضويت و وب پورتال شورا مطـرح      •

. هيات مديره با پرداخت حق عضويت در چندمرحله موافقـت نمـود     .  شد
 .تقاضاي شورا در مورد وب پورتال به تصويب نرسيد

صورتجلسه كميته ساختمان در مورد همكاري با سازمان نظام مهندسي     •
ساختمان كشور و چگونگـي پيگـيري مـصوبات كميتـه مـورد بحـث                 

 .قرارگرفت
شكايتهاي رسيده به دبيرخانه انجمن در مورد آموزش و استفاده از آرم و   •

ها توسط برخي از شركتها بعنـوان دليلـي        لوگوي مراكز دولتي و انجمن
در اين مـورد   .  براي تائيد كار آموزشي آنها مجددا مورد بحث قرار گرفت

اي تهيه و به روابط عمومي سازمان انرژي اتمي جهـت اسـتعالم و      نامه
 .نظرخواهي ارسال گرديد

ــاده       ــتاي پيــــ ــتاندارد                در راســــ ــات اســــ ــازي الزامــــ ســــ
ISIRI-ISO/IEC17020/2003      و استقرار آن، يكـي از شـركتهاي

مجموعـه كامـل مستندسـازي شـامل كليـه             CDهمكار موفق به تهيـه     
هـا،  روشهاي اجرايي، دسـتورالعملها ، فرمهـا، نظامنامـه كيفيـت، شـاخص            

ها و همچنين آموزش كامـل متـن اسـتاندارد فـوق بـه            گزارشات، ماتريس
براي شركتهاي بازرسي فنـي     PowerPointو    Wordصورت فايلهاي 

 .گرديده است
قيمت اين مجموعه يكصد و پنجاه هزار تومان است كـه بـراي شـركتهاي      

مزبور   CDهمكارانيكه مايل به خريد  .  شودعرضه مي%  30عضو با تخفيف 
 .توانند با دبيرخانه انجمن تماس بگيرندهستند مي

 اطالعيه

تشكيل جلسه داد و موارد زير مـورد     88/6/31كميته داوري انجمن در تاريخ 
 :رسيدگي قرار گرفت

شكايت يك شركت در مورد مطالبات خود از كارفرما و طرح اين ادعا كه   .1
كارفرما براي فرار از پرداخت بدهي خود به آن شركت از امكانات شركت   

كند با حضور نمايندگان هر دو شركت مجـري مـورد     ديگري استفاده مي
نبودن مدارك ادامه رسيدگي به جلـسه   نظر به كافي.  رسيدگي قرار گرفت
 .ديگري موكول شد

سه مورد شكايت در مـورد سـوء اسـتفاده شـركتها در زمينـه آمـوزش                    .2
NDTمقرر گرديد اعضاي كميته در اين مـورد       .  مورد بررسي قرارگرفت
هاي الزم را انجام داده و در جلسه آينده كميته تصميمات الزم را    بررسي

 .اتخاذ نمايند

 كوتاه از كميته داوري

 جلسه مشترك با كارشناسان موسسه استاندارد
جلسات كميته تائيد صالحيت شركتهاي بازرسي جوش موسسه استاندارد و   
تحقيقات صنعتي در مورد تجديدنظر در روش اجرايـي تائيـد صـالحيت و          
نظارت بر عملكرد موسسات صدور گواهي جوش با حضور نماينده انجمـن    
. در دو نوبت در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تشكيل گرديـد    

در اين جلسات پرونـده چهـار شـركت متقاضـي تائيـد صـالحيت و نيـز                  
كنندگان خدمات آموزشي مـورد بررسـي      جدولهاي مربوط به ارزيابي تامين

 . قرار گرفت

 جلسه مشترك با كارشناسان مركز تحقيات ساختمان و مسكن
هـاي الزم بـراي گـسترش       به منظور هماهنگي

همكاري بين انجمن و مركز تحقيقات ساختمان 
و مسكن جلسه مشتركي با حضور مسئوالن آن   

در   88/8/6سازمان و نماينده انجمن در تـاريخ     
مركز تحقيقـات سـاختمان و مـسكن تـشكيل           

 :در اين جلسه موارد زير مورد موافقت قرار گرفت. گرديد
نامه بازرسـي سـاختمان بـا       كارشناسان مركز تحقيقات در تدوين آيين  .1

 .كارشناسان انجمن همكاري نمايند
انجمن فهرست شركتهايي كه واجد شرايط بـراي بازرسـي سـاختمان       .2

 .هستند را به مركز ارائه نمايد
مركز از توان و امكانات بازرسي شركتهاي ذيصالح بـراي رصـدكردن     .3

 .سازي بهره بردكيفيت مسكن مهر و انبوه
 .انجمن فهرست نيازهاي خود را به مركز ارائه نمايد .4

 . ادامه بحث و تعيين چهارچوب اجرايي به جلسه آينده موكول گرديد

 همكار گرامي، جناب آقاي دكتر دهكردي
مصيبت وارده را به جنابعـالي و خـانواده محـترم            
تسليت عرض نموده سالمتي و بقاي بازمانـدگان       

 .را از خداوند منان مسئلت مي نمائيم
 
 

 هيات مديره و پرسنل دبيرخانه 
 انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
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غير قانوني بودن استفاده از نام و نشان سازمان انرژي اتمي    

 ادامه از صفحه اول...
 »كيفيت، رايگان اسـت  «، نويسنده كتاب )(Crosbyدكتر فيليپ كراسبي 

دارد كه  انجام صحيح هر موردي در گام اول هزينـه اضـافي بـه       اظهار مي
كاالي شما نخواهد افزود؛ حال آنكه انجام هر مورد به شكل نادرست باعث   

 15اكثر شركتهاي آمريكايي رقمي حدود   .  گرددهاي اضافي ميايجاد هزينه
درصد درآمد فروش خود را بر روي دوباره كـاري، خـدمات تكـراري،       20تا 

 .كنندبازرسي، آزمايش، تعهد تامين قطعات و يا ساير امور كيفي هزينه مي
زدن به شهرت كارفرمايان    هرگونه كم و كاستي در امور كيفي، باعث صدمه

NDT اغلب و يا تمامي  .  گرددشده و موجب برانگيختن مقررات دولتي مي
توان با بكار گيري سيستم مديريت كيفيـت مناسـب و         اين مشكالت را مي
 .سنجيده برطرف نمود

، (ASME)كدها و استانداردهايي مانند انجمن مهندسان مكانيك آمريكا 
، موسـسه   (API)، انستيتو نفـت آمريكـا      (AWS)انجمن جوش آمريكا 

استاندارد ژاپن و يا موسسه استاندارد اروپا همگي از طريق صنايع مختلف با  
تقريبـا تمـامي ايـن موسـسات        .  شـوند آزمايشهاي غيرمخرب مربـوط مـي   

استاندارد مرجع، منابع خوبي براي آموزش نيروها، تضمين كيفيت و صـدور    
 .باشندمي NDTهاي مربوط براي پرسنل نامهگواهي

 :گيرداينكار با استفاده از سه استاندارد زير انجام مي
• (ASNT), SNT-TC-1A 
• ANSI/ASNT CP189 
• EN 473/ISO 9712  

اسـتاندارد انجمـن مهندسـان        2004چاپ  4مربوط به فصل  1در قسمت 
بخشهاي زير الزامات و روشهاي اجـراي    )  الزامات عمومي(مكانيك امريكا 

 .كندآزمايشهاي غيرمخرب را بيان مي
T-110 Scope, T-120 General , T-130 equipment, 
T-150 Procedure, T-160 Calibration, T-170 Ex-
amination & inspections, T-180 Evaluation, T-
190 Records / Documentation.  

آورده شده است كه براي آندسته از اسـنادي     T-120 Generalدر بخش 
كه بصورت مستقيم تائيد كيفي و ارزيابي پرسنل آزمايشهاي غيرمخرب را بـه  

بايست در تطابق با دسـتورالعملهاي     دهد اين تائيد مياين استاندارد ارجاع مي
 .كتبي كارفرما باشد و برگرفته از دو مأخذ زير باشند

1-  SNT-TC-1A             تائيــد كيفــي و گواهــي مربــوط بــه آزمايــشهاي ،
 .غيرمخرب

2- ANSI/ASNT CP 189  ،   تائيد كيفي و گواهي مربوط به پرسـنل
 .آزمايشهاي غيرمخرب

الزامات بازرسي و انجام آزمايـشهاي    6.7.7بخش ،  AWS D1.1در كد
خوانيـم  مي  6.7.7نيز در بخش   .  غيرمخرب بطور خالصه درج گرديده است

باشـند عـالوه بـر      افرادي كه موظف به اجراي آزمايـشهاي غيرمخـرب مـي     
بايست از لحاظ كيفـي براسـاس نـسخه فعلـي انجمـن             وضعيت چشمي مي

NDT       كشور آمريكا يعني دستورالعمل شـمارهSNT-TC-1A    ارزيابـي
 IIكه زير نظـر افـراد سـطح            (Level I)تنها افراد سطح يك  .  شده باشند
ممكن است آزمايشهاي غيرمخرب را انجـام     IIكنند و افراد سطح فعاليت مي

 .دهند
 ...ادامه دارد

شـود توسـط همكـار      اين مقاله كه بتدريج در خبرنامه انجمـن منتـشر مـي     
گرانقدر، جناب آقاي مهندس مرتضي جعفري عضو هيات مـديره و معـاون      

نوشته شده    ASNTبخش پژوهشي انجمن آزمايشهاي غيرمخرب آمريكا  
كميته انتشارات از ايشان و سركار خانم ربيعي كـه ترجمـه مقالـه را           .  است

 . نمايداند صميمانه سپاسگزاري ميبعهده گرفته

 )1( حقوق كارفرمايان آزمايشهاي غيرمخرب

 

خبرنامه الكترونيكي انجمن شـركتهاي بازرسـي فـني و          
انــدركاران آزمايــشهاي غيرمخــرب ايــران بــراي دســت     

گـردد و   و جـوش در ايـران ارسـال مـي            NDTصنعت  
ــدمات             ــراي معرفــي محــصوالت و خ فــضاي مناســبي ب

 .باشدشركتها و اشخاص حقيقي  مي

اي امور حفاظت در برابر اشعه سازمان طي نامـه 
به انجمن اعالم نمـوده اسـت كـه بـه اسـتناد           
قانون، هرگونه استفاده از نام و نـشان سـازمان     
ــاتي از            ــرداري تبليغ ــره ب ــي و به ــرژي اتم ان

مجوزهاي اين امور، خارج از چارچوب و شرايط پروانه و يا در جهت فعاليتهاي 
آموزشي ، غيرقانوني و از مصاديق بارز كالهبرداري بوده و قابـل تعقيـب در          

لذا خواهشمند است اطالع رساني مناسب به طريـق  .  محاكم كيفري مي باشد
مقتضي در خصوص موضوع فوق الذكر و عواقب ناشي از عدول مقـررات بـه     

 . شركتهاي عضو آن انجمن صورت پذيرد



 

 

 

 شماره سوم -سال اول  انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران خبرنامه 

4 

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

 پيرامون دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي 
برگزاري كنفرانسهاي علمي همواره فرصت ارزشمندي براي دانـشگاهيان و     
دانشجويان از يكسو و متخصصان و صاحبان حرف و صنايع از سـوي ديگـر    

هـا و توانائيهـاي يكـديگر را         آورد تا در جمعـي صـميمي انديـشه     بوجود مي
بازشناسند و با استفاده از خرد جمعي در جهت تعـالي و توسـعه اجتمـاعي و          

 . اقتصادي گام بردارند
مهرمـاه بـه      13و  12دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي كه در روزهاي 

همت هيات مديره و مسئوالن محـترم انجمـن جوشـكاري و آزمايـشهاي               
غيرمخرب در تهران تشكيل گرديد فرصتي پديد آورد تا جمع قابل توجهي از 

ها و نظرات خود در مورد مـسائل     اساتيد و صاحبنظران گردهم آيند و انديشه
ديدارها تجديد شد   .  گوناگون موضوع كنفرانس را با يكديگر در ميان بگذارند

اي پديد آمد تا فضاي دانش و كار از صـميميت بيـشتري        هاي تازهو آشنايي
انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران    .  برخوردار شود

كنندگان در نهد و بسهم خود از برگزاركنندگان و شركتاين تالش را ارج مي
 .نمايدكنفرانس و نمايشگاه جانبي آن سپاسگزاري مي

تواند آغاز ديگري باشد در سطحي فراتر و برتر و اين مهـم جـز    هر پايان مي
در بين ما اما؛ اين سنت حسنه كمتر رايج است   .  آيدبه نقد گذشته فراهم نمي

كنندگان در كنفرانس به نقد آن بپردازند و برگزاركننـدگان نقـد و      كه شركت
حال آنكه تنها از رهگذر نقد و نظر است كه فراز و فرودهـا     .  نظرها را برتابند

انجمـن صـنفي    .  گـردد شود و گذرگاه براي حركت بهتر هموار مي پديدار مي
شركتها با استفاده از خبرنامه خويش برآنست تا با انعكـاس نقطـه نظرهـاي       
گوناگون در اين مورد و موارد ديگري كه با آزمايـشهاي غيرمخـرب ارتبـاط      
دارد و تنها به منظور ارتقاء موقعيت علمـي صـنف فـضاي مناسـبي بـراي                

كنفرانس اخـير از دو منظـر علمـي و           .  ها فراهم آورد برخورد افكار و انديشه
افراد از كدام گروههاي مرجع و بـه چـه نـسبت در       :  اجرايي قابل تأمل است
مقاله هاي پژوهشي ، تاليفي و ترجمه اي بـه چـه    !  اندكنفرانس شركت كرده

ها در مقايسه با كنفرانسهاي قبلي مـشابه  سطح علمي مقاله!  نسبت ارائه شده
پاسخ به سوالهايي از اين دسـت    !  كه در ايران برگزار شده چگونه است و چرا

 .تواند به نشان دادن سطح علمي كنفرانس كمك كندمي
نام و پذيرش، نحوه پذيرايي، محل، چيـدمان و نظـم      ازمنظر اجرا، نحوه ثبت

جلسات، امكانات صوتي و تصويري، تسلط و دانش اداره كننـدگان جلـسات      
سخنراني، اعتبار و موقعيت علمي سخنرانان مدعو و موضوعات مهم مطـرح     

هـاي ديگـر      شده توسط آنها، مراسم افتتاحيه و اختتاميـه و بـسياري مقولـه         
طبيعي اسـت كـه ارزيـابي سـطح          .  تواند موضوع نقد و بررسي قرار گيرد مي

علمي كنفرانس براي همگان مقدور نيست اما مسائل مديريتي و اجرايـي از       
انجمـن  .مانـد كنندگان محفوظ نمـي آنجا كه جنبه عمومي دارد از ديد شركت

شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب از همه شـركت كننـدگان و     
 نظرهاي خود پيرامون برگزاري كنفرانس كند تا نقطهصاحبنظران دعوت مي

شركت پرتوگران كيميا صنعت جهت بازرسـي جـوش و     
هـاي فلـزي در اراك، نيـاز بـه           نظارت بر ساخت سـازه 

توانند بـا شـماره تلفـن       متقاضيان مي .  بازرس مقيم دارد
 .تماس حاصل نمايند 8242692-0711

انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب ايـران بـا هـدف             
رساني به شركتهاي متقاضي و تشريح نحوه تشكيل پرونده و تكميـل     ياري

بنـدي و پرسـش و پاسـخ، كارگـاه آموزشـي             مدارك درخواست جهت رتبه
ريزي و نظارت راهبردي رياسـت  بندي معاونت برنامهتشريح فرايند اخذ رتبه

محـل تـشكيل    .  تمايـد برگـزار مـي     88/7/30شنبه  جمهوري را در روز پنج 
كالسها، ساختمان مركزي سازمان پژوهشهاي علمي و صـنعتي ايـران در          

توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت  عالقمندان مي.  باشدتهران مي
و   66911166نـام بـا دبيرخانــه انجمـن بـه شـماره تلفنهـاي               فـرم ثبـت   

 .تماس حاصل نمايند 66949151

 آگهي استخدام

و موضوعات مرتبط را جهت انعكاس در خبرنامه به دبيرخانه انجمن ارسـال    
ضمن تشكر مجدد از برگزار كنندگان گرانقدر كنفرانس امـيـد اسـت      . نمايند

مديران و اعضاي انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب نيـز در ايـن       
 .                      بحث شركت فرمايند

   كميته انتشارات                     
 بنديبرگزاري كارگاه تشريح فرايند اخذ رتبه

رساني و خدمات كشتيراني ستاره قشم در نظر دارد بازرسي و شركت سوخت
نظارت بر عمليات جوشكاري ده دستگاه مخزن ذخيره سـوخت بـه حجـم           

واقع در جنوب جزيره  )  متر9/6و ارتفاع  27/3قطر (مترمكعب  5000تقريبي 
 .قشم را به پيمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد

آورد رزومـه خـود را شـامل         لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي
هـا، رضـايت كارفرمايـان قبلـي، نمونـه           سوابق كاري مـرتبط، گواهينامـه     

 .را به دفتر اين شركت به آدرس ذيل ارسال نمايند... قراردادهاي مشابه و 
تهران، خيابان خالد اسالمبولي، بين كوچه اول و سوم، پالك    :  آدرس پستي
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 آگهي شناسايي پيمانكار



 

 



 

 

 اعضا جديد انجمن
عضويت شركتهاي سينا جوش آسيا، خانه مهندسي جـوش كـاراگـام و           

 .ويناوارس مورد تصويب قرار گرفت

 برگزاري نخستين نمايشگاه جوش، برش و بازرسي
آذر مـاه سـال       11الـي     8اولين نمايشگاه جوش، برش و بازرسي در تاريخ   

 . گرددجاري در تهران برگزار مي
 

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران به عنوان نماينده انحصاري انـستيتو       
المللي جوش در ايران قصد دارد اين نمايـشگاه تخصـصي را بـصورت           بين

ــه    ــاليانه پاي ــد   س ــزي نماي ــه آدرس          وب.  ري ــشگاه ب ــن نماي ــايت اي س
www.weldingfair.ir            اطالعاتي را درخـصوص ايـن نمايـشگاه در

 . دهداختيار متقاضيان قرار مي

هاي صنعتـي  سمينار هماهنگي كارفرمايان، توليدكنندگان و مجريان پوشش
دي ماه سال جاري توسط انجمن خوردگي ايـران در مـحـل           1در تاريخ 

مباحث مورد طـرح در    .  گرددپژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار مي
 : اين همايش عبارتند از

چرا با وجود اجراي پوششهاي حفاظتي اغلب صـنـايـع نـفـت، گـاز،            •
 پتروشيمي و نيروگاهي باز هم در معرض خوردگي شديد هستند؟

 گيـرد؟ ها به درستي انجام ميسازه آيا پايش، تعمير و نگهداري پوشش •
آيا بازرسان فني و مهندسين ناظر توان كافي و نظارت كامل بر اجـراي  

 كار را ندارند؟
آيا كارخانجات و توليدكنندگان رنگهاي حفاظتي و صنعتي توان توليد با  •

 كيفيتهاي جهاني را ندارند؟
 ...و  •

سـايـت   توانند جهت كسب اطـالعـات بـيـشـتـر بـه وب             عالقمندان مي
www.ica.ir مراجعه نمايند. 

 ...سمينار هماهنگي كارفرمايان، توليدكنندگان و مجريان 
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 خبرنامه الكترونيكي 

 انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران  
 

 زير نظر كميته انتشارات •
 سينا مستوفي: مدير اجرايي •
اين خبرنامه، بين روز بيستم هر ماه از طريق پست الكترونيـكـي    •

به اعضا انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب  
كننده گردد و منعكساندركاران بازرسي فني ارسال ميو نيز دست

 .باشدمي... و  NDTاخبار انجمن، رويدادهاي مرتبط با صنعت 
توانند جهت درج آگـهـي بـا شـمـاره تـلـفـن                 عالقمندان مي •

و يا دبيرخانه انجمن بـه  )  مدير اجرايي خبرنامه(   09122405206
تماس حاصل نموده و يا  66949151  -  66911166شماره تلفن 

مـكـاتـبـه      newsletter@irsnt.comبا پست الكترونيكي 
 .نمايند

در خـبـرنـامـه          آگهيهاي اسـتـخـدام و آمـاده بـه كـار              درج 
الكترونيكي انجمن شركتهاي بازرسي فـنـي و آزمـايشـهـاي          

 .باشدميرايگان غيرمخرب براي اعضا انجمن 

اداره كل معمـاري و سـاختمان شـهرداري محـترم             
رساني به شهروندان تهران جهت تكميل فرايند اطالع

به محصوالتي با هدف آموزش شـهروندان و اعـالم        
هاي كوتـاه،   مزاياي انجام تست جوش به صورت پيام

خواهــشمند اســت  .  نيــاز دارد ...  تراكــت، بروشــور و     
هرگونه اطالعات و بروشوري كه احتماال در شـركتهاي مـرتبط تهيـه شـده          

ايـن  .  است، جهت ارسال به شهرداري تهران در اختيـار انجمـن قـرار دهيـد         
 .شودبروشور بنام شركت مربوط به شهرداري ارسال مي

 اطالعيه

  3برگزاري دوره آمادگي پايه 
انجمن آزمايشهاي غيرمـخـرب    3رساند كه به منظور آمادگي بيشتر همكاران گرامي جهت شركت در امتحانات پايه ميبه اطالع
 . نمايدمي (Refresher Course)، انجمن شركتها اقدام به برگزاري دوره آمادگي (ASNT Level III)آمريكا

ها از آبان و آذرماه سال جاري خواهد بود و تاريخ آزمون با توجه به تعداد متقاضي و سپس همـاهنگي بـا رابـط          آغاز اين دوره
نظر به اينكه زمان برگزاري آزمون خارج از تاريخ هاي اعالم شده در ابوظبي است و بستگي .  شودتعيين مي ASNTاي منطقه

نجمن اعالم ه ابه درخواست از طرف انجمن دارد همكارانيكه مايل به شركت در دوره ها نيستند ولي مايلند در آزمون شركت كنند آمادگي خود را به دبيرخان
 . نمايند تا هماهنگي الزم با رابط منطقه اي آزمون ميسر گردد

 .تماس حاصل فرمائيد 66949151و  66911166تلفنهاي  توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با دبيرخانه انجمن به شمارهعالقمندان مي


