
 

 

استفاده از آرم و نشان سازمانهاي دولتي و انجمنهاي علمي به امري رايج در  
در سربرگ و آگهي بـسياري از شـركتهاي         .  تبليغات شركتها بدل شده است

آموزشي و بازرسي، آرم سازمانهايي مانند سازمان انرژي اتمي، شـركت ملـي    
هايي مانند انجمـن آمريكـايي آزمايـشهاي         و انجمن ...  گاز، وزارت صنايع و 

و غيره بعنـوان    )  IIW(، انجمن بين المللي جوشكاري  )ASNT(غيرمخرب
مدركي دال بر تائيد صالحيت شـركتها در امـور آموزشـي و ارائـه خـدمات             

 . بازرسي چاپ شده است
كند كـه سـازمان يـا انجمـن مربـوط            اين كار در صورتي مشكل ايجاد نمي

اي دال بر تائيد شركت در امور آموزش و يا بازرسي صـادر كـرده      نامهگواهي
بعنوان مثال آرم موسسه استاندارد معموال نشانه مرغوبيـت كـاال و يـا       .  باشد

نيـز  .  شود و استفاده از آن رايج استداشتن مجوز بازرسي و آموزش تلقي مي
و غيره با ذكر اين جمله كه شركت عـضو  )  ASNT( ،)ISO(استفاده از آرم

امـا  .  كنـد آن انجمن و يا دارنده آن استاندارد است معموال مشكلي ايجاد نمي
ها در خارج از موضـوع مجـوز و يـا            استفاده از نام ونشان سازمانها و انجمن

شود و سازمان يا انجمن مربوط در صورت آگاهـي  پروانه تخلف محسوب مي
از مصاديق بـارز ايـن تخلـف      .  تواند عليه شركت مربوط اعالم جرم نمايدمي

استفاده از آرم سازمان انرژي اتمي بعنوان تائيديه آموزش توسط دو شـركت       
امور حفاظت در برابر اشعه سازمان در برابر اين كار عكس العمل شديد .  است

نشان داده و عالوه بر اخطار به آن شـركتها و قابليـت تعقيـب موضـوع در             
محاكم كيفري از انجمن خواسته است تا در مورد غيرقانوني بودن استفاده از   

 .رساني كندآرم و نشان سازمان اطالع
به خاطر داشته باشيم كه دريافت مجوز پرتونگاري از سازمان به معناي تائيد   
صالحيت يك شركت در امر آموزش و يا بازرسي نيست و صرفا بـه معنـاي     

استفاده غيرقانوني و تبليغاتـي  .  استفاده از منابع پرتو جهت كار مشخص است
از مجوزها و آرم سازمانهايي نظير سازمان انرژي اتمي، شركت ملـي گـاز و         

 .آوردغيره بار حقوقي دارد و مشكالت قانوني براي شركتها بوجود مي
عالوه بر مراكز دولتي استفاده از آرم ونـشان انجمنهـاي علمـي نـيز تابـع                 

عضويت در يك  انجمن ويا يـك موسـسه علمـي و           .  مقررات حقوقي است
پرداخت حق عضويت در حقيقت حمايت از آن انجمن و يا موسسه و استفاده  

هـاي ويـژه بـراي خريـد كتـب و            از مزايايي چون دريافت نشريه ، تخفيـف 
نشريات، شركت در كنفرانسها و غيره است و به معناي تائيـد صـالحيت در         

مگـر  .  امر آموزش و صدور گواهينامه براي شخص يا موسسه عـضو نيـست     
عضويت را نبايد اعتبـاري بـراي        .  آنكه مجوزي در آن مورد صادر شده باشد 

 .خدمات آموزشي و يا كيفيت بازرسي تلقي نمود

 خبرنامه 
 شماره چهارم-سال اول

 1388آبان ماه 

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

NDT Companies 

1 

متاسفانه برخي شركتهاي عضو و غيرعضو به اهميت موضـوع و مـشكالتي      
كنند و از ايـن حربـه بـراي          كه ممكن است براي آنان بوجود آيد توجه نمي 

اينكار عالوه بر غيرقـانوني بـودن     .  كنندبازاريابي و جلب مشتري استفاده مي
ناآگاهي برخـي مخاطبـان از مفهـوم صـالحيت و            .  باشدغيراخالقي نيز مي 

عضويت و عدم ارائه تعريف درست از اين دو مقوله توسـط برخـي شـركتها          
 .انجامدشود و به سوء استفاده ازباور و اعتماد مشتري ميمي موجب گمراهي

هـاي  بجاست شركتها بجاي چاپ آرم و نشان سازمانها و انجمنها در آگهـي    
خود كه ممكن است در مـوارد غيرمـرتبط معنـاي تائيـد صـالحيت از آن                     

هاي تبليغاتـي   مستفاد شود عنوان مجوزهاي دريافتي از سازمانها را در آگهي  
اي موجـب   اينكار عالوه بر شفافيت و رعايت اخالق حرفه .  خود اعالم نمايند

 . آوردشود و مشكالت حقوقي نيز ببار نميجلب اعتماد مشتري مي

 ...در اين شماره مي خوانيد

 استفاده غيرقانوني از آرم و نشان سازمانها و انجمنها 

 1 استفاده غيرقانوني از آرم و نشان سازمانها و انجمنها
 1 تو خانقاه و خرابات در ميانه مبين

 2 مصوبات هيات مديره انجمن
 2 هااخبار كميته

 4 حقوق كارفرمايان آزمايشهاي غيرمخرب
 3 حضور در جلسات

 2در خبرنامـه شـماره        »...در حاشيه كنفـرانس     «اي كه تحت عنوان مقاله
گروهي از همكـاران از     .  هاي فراواني بدنبال آورد  انجمن درج شده بود بحث

آن استقبال كردند و دوستان ديگري بويژه برخي مسئوالن ارجمنـد انجمـن      
جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب، صـالحيت نويـسنده را در بـاب طـرح             

 . موضوع به پرسش گرفتند
حقيقت آنكه نويسنده آن يادداشت ضمن پذيرش مسئوليت نوشته هيچـگـاه    
تمايلي به عبور از حاشيه به متن ندارد و تنها به لحاظ مسئوليت كوچكي كه    
در دبيرخانه انجمن صنفي به عهده گرفته و با حسن نيت به طرح مـوضـوع      

همگان مي دانند كه دبيرخانه انجمن محل مراجعه بسياري از  .  پرداخته است
هـاي  اعضاي صنف با انديشه ها و برداشتهاي گوناگون و بيان گله و گاليـه   

 نظرهاي خود را مطرح اين افراد نقطه. بسيار در مورد مسائل صنفي است
 

 ...3ادامه در صفحه 

 ...تو خانقاه و خرابات در ميانه مبين
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 مصوبات هيات مديره انجمن در آبان ماه سال جاري

در دبيرخانـه انجمـن تـشكيل         88/8/4جلسه هيات مديره انجمن در تـاريخ   
گرديد و عالوه بر رسيدگي به مسائل جاري انجمن مقـرر گرديـد در جهـت           
اطالع رساني و ايجاد آگاهي در مـورد اهميـت آزمايـشهاي غيرمخـرب در                
صنعت ساختمان، كميته ساختمان انجمن و كميته انتشارات اقـدامات الزم را    

 . بعمل آورند
ريزي جهت برگزاري كالسهاي سـطح    در اين جلسه همچنين در مورد برنامه

III   اي  ، تالش براي ايجاد هماهنگي با نماينده منطقهASNT      بـه منظـور
برگزاري امتحان، تعامل با انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب، اطالع  
رساني در مورد نامه سازمان انرژي اتمي و بطور كلي ممنوعيـت اسـتفاده از          

ها و نشانها، تالش در تغيير روند بررسي صالحيت شركتها براي بازرسـي    آرم
ساختمانها و همكاري با مركز تحقيقات ساختمان و مـسكن بحـث و تبـادل         

 .نظر شد و تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد
در تاريـخ   مديره و كميتـه تائيـد صـالحيت         جلسه مشترك هيات

تشكيل گرديد و عالوه بر رسيدگي به امور جـاري انجمـن مـوارد        88/8/18
 :زير مورد تصويب قرار گرفت

در مورد درخواست مركز تحقيقات مسكن مقرر گرديد مـدارك ارسـالي         •
شركتها توسط كميته تائيد صالحيت بررسي و فهرست شركتهاي تائيـد    

 .شده پس از تائيد توسط هيات مديره به مركز تحقيقات ارسال شود
 بندي كليه اعضا توسط كميته تائيد صالحيت تا قبل از مقرر گرديد رتبه •

در دبيرخانـه انجمـن بـا حـضور         88/8/12جلسه كميته ساختمان در تاريخ 
 :در اين جلسه مقرر گرديد. اكثريت اعضا تشكيل شد

مـورخ    88-2346پرونده شركتهايي كه اطالعات موضوع نامه شماره   •
اند بررسي و فهرست آنها بـه مركـز      انجمن را ارسال داشته  88/7/27

شركت تاكنون بـه    60حدود .  تحقيقات ساختمان و مسكن ارسال شود
 .انددرخواست انجمن پاسخ داده

عطف به صورتجلسه تنظيمي رئيس هيات مديره انجمن با كارشناسان  •
مركز تحقيقات در مورد تشكيل كميته مـشترك، تهيـه دسـتورالعمل           
بازرسي ساختمان و كسب آگاهي از امكانات مركز جهت ايجاد تعامل،   

 .اقدامات الزم معمول گردد
كميته ساختمان در مورد نامه هاي ارسالي از طرف مديريت معماري و   •

ساختمان شهرداري مبني بر تهيه بروشور و چاپ كتـاب بـا موضـوع           
آگاهي رساني و تهيه فهرست شركتهاي توليدي و خـدماتي فعـال در      

 .زمينه ساختمان با كميته انتشارات همكاري كند

 اخبار كميته ساختمان

در ايـن   .  در دبيرخانه انجمن تشكيل جلـسه داد       88/8/13در روز چهارشنبه مورخ  IIIكميته آموزش انجمن با حضور تعدادي از كارشناسان و مدرسين سطح 
هـاي آمـوزش بـه      ها و هزينـه  ريزي شد و مدرسين هر دوره و هر بخش، زمان و طول زمان برگزاري دورهبرنامه IIIهاي آمادگي سطح جلسه برگزاري دوره

انجامد مطابق جـدول  ديماه بطول مي 21آذر لغايت  16ها كه از تاريخ برنامه آموزشي اين دوره.  تفضيل مورد بحث قرار گرفت و تصميمات الزم اتخاذ گرديد
مقرر گرديد در مورد زمـان برگـزاري امتحـان،          .  در اين جلسه آقاي مهندس مهرداد كهتري بعنوان هماهنگ كننده و مسئول كميته انتخاب شدند.  زير است

هماهنگي الزم را     ASNTآقاي مهندس معيني در كنفرانس منامه با مسئولين مربوط مذاكره كنند و با همكاري آقاي مهندس جعفري، عضو هيات مديره   
 .بعمل آورند

 اخبار كميته آموزش

هزينه دوره براي  تاريخ شروع طول دوره نام دوره رديف
 )ريال( اعضا

هزينه دوره براي 
 )ريال(غير اعضا 

1 Basic 9 8.900.000 7.100.000 88/09/16 روز 
2 RT 4 6.800.000 5.500.000 88/9/28 روز 
3 UT 4 6.800.000 5.500.000 88/10/7 روز 
4 MT 3 4.000.000 3.200.000 88/10/12 روز 
5 VT 3 4.000.000 3.200.000 88/10/15 روز 
6 PT 3 4.000.000 3.200.000 88/10/19 روز 

شـركتهايي كـه تـاكنون      .  تشكيل مجمع عمومي در بهار آينده انجام شـود   
 .كننداند الزم است تا پايان ديماه در اين مورد اقدام مدارك خود را ارسال نكرده

ها مقرر گرديد از دو كارشناس مسلط به   براي تسريع در بررسي پرونده •
موضوع دعوت به همكاري شود و بودجه الزم براي اينكـار در اختيـار     

 . كميته تائيد صالحيت قرار داده شود
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رئيس هيات مديره انجمن آقاي مهندس شريفي بعنوان نماينده انجمـن در        
كـه در     88/8/12مورخ     »تائيد صالحيت مراكز معتبر جوش«جلسه كميته 

سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  به منظور بررسـي پرونـده سـه          
 . شركت متقاضي تشكيل گرديد شركت نمودند

آقايان مهندس تازيكه و مهندس شـيرواني بعنـوان نماينـدگان انجمـن در            
دويست و سي و هفتمين اجالسيه كميته ملي استاندارد مهندسي پزشكي بـا   

 . شركت نمودند »برداري فيلمهاي پرتونگاري صنعتيعكس«عنوان 

 شركت در جلسات

 اخبار كميته انتشارات
از كليه اعضاي كميتـه   .    89انتخاب و تهيه سررسيد براي اعضا در سال  •

كنند تا در جلـسه آتـي كميتـه         خواسته شد اطالعات الزم را جمع آوري
 .گيري شودنسبت به انتخاب نوع و شرايط چاپ سررسيد تصميم

همكاري با كميته ساختمان جهت تهيه تيزرهـاي فرهنگـي مـرتبط بـا         •
NDT در دستوركار كميته قرار گرفت . 

به منظور تهيه آرشيو فني دفتر انجمن مقرر گرديد طي مذاكره با مراكـز    •
 .و موسسات مختلف اقدام مقتضي صورت گيرد

با توجه به اهميت فعاليتهاي علمي و فرهنگي در انجمن شركتهاي بازرسـي   
فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران كميته انتشارات اهم تـالش خـود را در          
اين راستا بكار برده تا قدمي هرچند كوچك اما مستمر و پويا در تحقق ايـن     

پس از مذاكرات و نشستهاي گوناگون با افراد مختلـف بـا در        .  اهداف بردارد
نظر گرفتن كليه شرايط و جوانب كار انتشار خبرنامه الكترونيكي مناسـبترين    

اين خبرنامه شامل چهار   .  راه براي حصول اهداف مورد نظر كميته تعيين شد
معرفي شركتها ... )  علمي، فني، آموزشي و (بخش اخبار و اطالعات، مقاالت 

 .و افراد و بخش چهارم مطالب آزاد مي باشد
اميد است اين خبرنامه عملكردي يكطرفه نداشته باشد و تعامل انديشه ها و    

 .دانسته ها بگونه اي برجسته نمود يابد

 ...تو خانقاه و خرابات در ميانه مبين

 ادامه از صفحه اول...
مشكالت آنان را .  كنند و انتظار دارند انجمن به مسائل آنان رسيدگي كندمي

ايـن انتظـار كامـال      .  بازتاب دهد و در حد امكان و توان در رفع آنها بكوشـد 
. بحق است و اصوال موجوديت انجمن صنفي به اين رويكـرد بـستگي دارد        

نيز از اين منظر نوشته شده و هدفي جـز ايجـاد           »...در حاشيه «يادداشت 
نويسنده معتقد نيست هرآنچه   . فضاي تعامل بين اعضاي صنف نداشته است

نوشته در عين حال كه برگرفته از گفتگوهاي درون صنفي و نـيز انتـشارات     
اما اعتقاد دارد كه  .  انجمن جوشكاري است بطوركامل صحيح و يا غلط است

توجـه داشـته    .  ايجاد فضاي انتقاد و استقبال از انتقاد ضرورت پيشرفت است 
گيرد و همان بهتر كه اعضاي    باشيم كه اين نقد در داخل خانواده انجام  مي

انتظار .  خانواده خود مشكالت و موانع را باز گويند و خود در رفع آن بكوشند   
به .  رفت كه هيات مديره انجمن خود پرسشگرانه اين بحث را دنبال كنندمي

 .ياد آوريم كه سكوت تقواي ما نيست
موضوع اصلي مقاله آن بود كه امور مربوط به آزمايشهاي غـيـرمـخـرب در        
مجموعه فعاليتهاي انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب مورد غفلـت    
واقع شده و تعادل منطقي بين فعاليتهاي علمي آن در دو زمينه مطروحه در      

كافي است نظـري بـه     .  عنوان انجمن وجود ندارد و اين سخن درستي است
دهمين كنفرانس جوشـكـاري و        -هاي پذيرفته شده در كنفرانس اخيرمقاله

تنها شش مقاله از مجموع شصت و پنج مقاله پذيرفـتـه   .  بيندازيم  –بازرسي 
بنابراين اگر بگوييم   .  شده در كنفرانس در زمينه آزمايشهاي غيرمخرب است 

موضوع آزمايشهاي غيرمخرب حضور بسيار كمرنگي در انجمن دارد سخني    
رسد كارشناسان و صاحبنظـران آزمـايشـهـاي       به نظر مي.  بگزاف نگفته ايم

گروهـي بـعـلـت      .  اندها سهيم غيرمخرب خود نيز بهردليل در ايجاد نارسايي
تفاوتند و عده اي مصالح جمعي را بـا       برخي بي.  انداختالف نظر كنار نشسته
رويكرد متعادل هنگامي ميسر است كه همگرايي    .  اندمنافع فردي تاخت زده

الزم بين همه دست اندركاران اعم از دانشگاهيان، كارشناسان و مسـئـوالن   
فراهم آيد و اين مهم جز به همت جمعي و همكاري مديران انجمن فراهـم    

                . نخواهد شد

 كمال شين                                                                                

 

خبرنامه الكترونيكي انجمن شركتهاي بازرسـي فـني و          
انـدركاران  آزمايشهاي غيرمخـرب ايـران بـراي دسـت         

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

 .باشدشركتها و اشخاص حقيقي  مي
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. اسـت  API 1104 {4}شـود كـد   آخرين كدي كه در نظر گرفتـه مـي   
نيـاز و الزامـات بازرسـي و         موارد پيـش    API 1104بخشهاي زير از كد 

NDT دهدشرح ميرا. 
: 8.4روشـهاي بازرسـي، بخـش       :  8.2حقوق بازرسي، بخـش     :    8.1بخش 
 سوابق:  8.4.2بخش ، NDTهاي مربوط به پرسنل گواهي
عمومـي،  :  11.1.1دستورالعملهاي آزمايشهاي غيرمخرب، بخش  :  11بخش 
روش تـست   :  11.3روش تـست ذرات مغناطيـسي و بخـش          : 11.2بخش 

 .باشندمايعات نافذ مي
پرسنل آزمايشهاي غيرمخرب بايـد     «به وضوح آمده است كه 8.4در بخش 
هاي انجمن جوش آمريكـا تائيـد صـالحيت      مطابق توصيه 3يا  2در سطح 
ــوند ــتورالعمل    .  ش ــور دس ــر      ACCPو    SNT-TC-1Aمنظ ــا ه و ي

دستورالعمل ملي معتبري است كه از نظر شركت براي آزمايش قابل قبـول   
 .ها را دارندفقط افراد سطح دو يا سه اجازه تفسير نتايج آزمايش. باشد

شود كه يك شركت    پس از بررسي دقيق تمامي الزامات فوق، مشخص مي
NDT به منظور مطابقت با اين كدها بايد داراي چه ويژگيهايي باشد. 

بايستي در ابتدا يـك برنامـه سيـستم        NDTبهرحال يك مجري خدمات 
 :بايد حداقل داراي موارد زير باشدكيفي داشته باشد و اين برنامه مي

 توصيف سيستم كيفي •
 بازنگري مديريت ساالنه •
 برنامه مميزي داخلي •
، گزينش كيفـي، گواهيهـاي       NDTدستورالعملهاي آموزش پرسنل  •

 مربوطه 
 NDTدستورالعملهاي كاربري  •

 هادستورالعمل كنترل تامين كننده •
 دستورالعملهاي دريافت بازرسي •
 دستورالعمل كنترل موقعيت موارد تحت تست •
 دستورالعمل كاليبراسيون ابزار آزمايش و اندازه گيري •
 دستورالعمل كنترل موارد عدم تطابق •
 دستورالعمل ثبت موارد نگهداري •

 : آنچه كه از موارد فوق بر روي آن تاكيد مي شود آن  است كه 
است كه اين خدمات را از شـركتهايي   NDTاين حق مسلم هر كارفرماي 

ايـن خـدمات حداقـل      .  كه خدمات با كيفيت ارائه مي دهند دريافت نمايـد    
 :شودشامل موارد زير مي

 هاي مدون كنترل و تضمين كيفيتگيري از سيستمبهره ♦
گيري از يك دستورالعمل مدون كه در آن جزئيات نحوه آمـوزش    بهره ♦

 .و صدور گواهينامه براي بازرسان به ثبت رسيده باشد
گــيري از بازرســان آمــوزش ديــده و بــا صــالحيت و دارنــده            بهــره  ♦

 هاي معتبرگواهينامه
بكارگيري از دستگاههاي سالم و كاليبره شده و مناسب بـراي انجـام         ♦

 كار
 گيري از روشهاي آزمون مدون و تائيد شدهبهره ♦

تاكيد اين مقاله روي الزامات و پيش نيازهاي تائيـد كيفـي و گواهـي نامـه           
بوده و بويژه در مـورد تائيـد آنهـا توسـط              NDTپرسنل شاغل در صنعت 

 .باشدكارفرماست كه بخشي از الزامات كدهاي ذكر شده فوق مي
خمير مايـه اصـلي كليـه          ASNT SNT-TC-1Aامروزه دستورالعمل 

هـا در   اين دستورالعمل يكي از متداولترين برنامه.  باشدنامه صادره ميگواهي
زمينه صدور گواهينامه و تائيد كيفي پرسنل در سراسر دنيـا بـوده و نـسخه          

نويـسنده ايـن    .  باشدهاي در دسترس مي   ترين نسخهآن يكي از رايج 2006
مقاله به همراه يك تيم متشكل از يك شركت نفتي، يك توليدكننـده ابـزار     

شـركت    10از    2004و چنـد شـركت مـستقل، در سـال            )  اقالم مكانيكي(
در كشور امريكا بازديد بعمل آورده و اين شركتها را  NDTكارفرماي حوزه  
بعالوه تجـارب مـن در ايـران       )  مميزيها(نتايج اين بازرسيها .  مميزي نمودند

بايستي با الزامـات و    NDTدهد كه هر كارفرما و مجري خدمات نشان مي
 .ها و دستورالعملها آمده، آشنا باشدنامهشرايطي كه در اين توصيه
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 زير نظر كميته انتشارات •
 سينا مستوفي: مدير اجرايي •
اين خبرنامه، بين روز بيستم هر ماه از طريق پست الكترونيكي به  •

اعضا انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب و    
كنـنـده   گردد و منعكساندركاران بازرسي فني ارسال مينيز 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 يـا   66949151  -  66911166شماره تلفن 

مـكـاتـبـه        newsletter@irsnt.comبا پست الكترونيكي 
 .نمايند


