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توانيم به عنوان همكار صنفي در يك مجموعه          افتخار داريم كه امروز مي     

همه دوستان واقفند   .  شركت كرده و در مورد آينده خودمان تصميم بگيريم         
كه اين مهم كه همانا اجتماع و همراه بودن ماست يك شبه بدست نيامده و               

ما مديون كساني هستيم كه در      .  حاصل تالشهاي دوستان ما در گذشته است 
گذشته زحمات فراواني را متحمل شده و تمركز خودشان را صرف تحقق               
اين تشكل كردند و حاال چشم به شجاعت و تالش كساني داريم كه با اراده               
و سعي خود براي ادامه اين مسير آماده مي شوند و اميدوار به اراده دوستان                
وسروراني كه امروز گزينه هاي مناسب تر و اهداف واالتري را براي تحقق               

 . اين انجمن دارند
شك در جمع ما دوستاني حضور دارند كه توانايي         كنم بي فروتنانه اعتراف مي  

اي براي پيشبرد اهداف و ادامه راه انجمن دارند و مطمئنا با             هاي فوق العاده  
اين .  تري را براي انجمن رقم خواهند زد        هاي تازه و نو، آينده روشن       ايده

تشكيالت در سالهاي گذشته به برخي اهداف خود دست يافت كه اين مقدار             
بهيچوجه كافي نبود و اگر حمايت و هدايت شما همكاران و اعضاء محترم               

رسيديم به آن بسنده    يافتيم و يا اگر مي    نبود به همين اندك هم دست نمي       
شك پاياني  ولي اين تمام توان ماو شما همكاران عزيز نبوده و بي          .  كرديممي

استمرار اين حركت آينده اي بهتر      .  هم براي تالشهاي مستمر ما نخواهد بود      
اميد است در گامهاي بعدي با درايت خود         .  براي انجمن در برخواهد داشت    

 .راه را براي آيندگان هموار ساخته و شاهد پيشرفت هاي بيشتري باشيم 
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 ...در اين شماره مي خوانيد

 ...سخن اول

 مرتضي جعفري
 ASNTعضو هيات مديره 

 كنفرانس پائيزي انجمن آزمون غيرمخرب امريكا -1
ASNT Fall Conference and Quality Testing Show 2009 

كنفرانس فصل پائيز امسال انجمن آزمون غيرمخرب امـريـكـا در مـركـز          
 Columbus, Ohioهاي شهر كلمبس ايالت اوهايو امـريـكـا        همايش

مهر الي اول  27شهري كه مركز اصلي اين انجمن در آن قرار دارد از تاريخ 
 .برگزار گرديد 1388آبان ماه 

 
 ... 3ادامه در صفحه 

  NDTگزارش كنفرانسهاي پائيزي و منطقه اي 

 !!!NDTمجمع الجزاير جوش و 
 

 سينا مستوفي
 

ها و رويدادهايي از اين قبيل بعنوان       اصوال از كنفرانسها، همايشها، سمپوزيوم    
از طرفي كنفرانسهايي   .  گرددمحافلي براي انتقال دانش و تكنولوژي ياد مي        

گردند درپي بررسي و تبادل نظر      كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي برگزار مي      
اگر دقت خود را در عناوين اين        .  باشنددر مورد يك موضوع تخصصي مي      

رويدادها بيشتر كنيم، متوجه خواهيم شد كه عنوان اين همايشها كمترين              
 .همپوشاني را با يكديگر داشته و بيشتر مكمل يكديگرند

برگزاري دو كنفرانس در طي دو ماه اخير با موضوع و فضاي كاري مشابه،                
بلكه از  ، NDTنگارنده را بر اين واداشت كه نه از نگاه تخصصي جوش و              

اين نوشتار به نقد و بررسي      .  افزايي پتانسيلها به اين موضوع بنگرد     ديدگاه هم 
محتوا و يا نحوه اجراي اين دو كنفرانس نگاهي ندارد و اساسا به نقد ماهيت               

 :منظور كنفرانسهاي ذيل است. پردازداين دو رويكرد موازي مي
 1388مهر  13و  12دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران،  •
 1388آذر  10لغايت  9المللي جوش و روشهاي اتصال، كنگره بين •

المللي بازرسي فني و    چنانچه عالوه بر دو رويداد فوق، دومين كنفرانس بين         
را در كنار دو همايش فوق قرار         )  تهران  -87آبان  (آزمونهاي غيرمخرب   

 .دهيم، مجال بحث بيشتر خواهد شد
آيا توليد دانش و فناوري جوش در        :  كنيمها آغاز مي  بحث را با اين پرسش    

تواند غنابخش دو كنفرانس با موضوع مشابه        كشور ما در طي يك سال مي       
در يك برهه از زمان باشد؟ بررسي فقط عناوين نويسندگان مقاالت اين سه              

كند و از طرفي،    المللي را تاييد مي   كنفرانس، حضور ضعيف پژوهشگران بين    
 ....دانيم كه مقاالت تعالي يافته اساتيد ايراني نه در همه ما بصراحت مي

 

...6ادامه در صفحه   
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 اخبار 
 جلسه در شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان -1

اي با حضور آقـاي  بنا به قرار قبلي جلسه 88/8/26در تاريخ 
مهندس لطفي زاده عضو شـوراي مركـزي سـازمان نظـام          
مهندسي ساختمان كشور و آقايان مهندس شـريفي رئيـس      
هيات مديره ، مهندس شاكري دبير انجمن و مهندس صبح   

شناسايي مسئول كميته ساختمان در محل سازمان ملي زمين و مسكن دفتـر    
در اين جلسه  .  شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان تشكيل گرديد

مشكالت شركتهاي عضو انجمن در رابطه با اخـذ پروانـه اشـتغال خـدمات             
آزمايشگاهي از وزارت مسكن توسط نمايندگان انجمن مطرح گرديد و بـراي       

 .عبور از اين مشكالت پيشنهاداتي ارائه شد
 IIIبرگزاري دوره آمادگي سطح  -2

ايـن  .  آذرماه جـاري برگـزار گرديـد      16از روز دوشنبه  IIIدوره آمادگي سطح 
 . ها بمدت حدود يكماه ادامه دارددوره

 هاي متقاضي تاييد صالحيتتسريع بررسي پرونده-3
به منظور تسريع در بررسي پرونده هاي متقاضي تائيد صالحيت مقرر گرديـد    
از يك كارشناس خارج از مجموعه و آشنا به مقررات براي همكـاري دعـوت     

 .اين كارشناس انتخاب شده و قرار داد همكاري او در دست تهيه است. شود
 ارسال مدارك به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن -4

فهرست شركتهايي كه مدارك خود را تكميل و به انجمن    
ارسال كرده اند در هفته آينده به مركز تحقيقات ساختمان   

همكارانيكه مدارك آنان ناقـص   .  و مسكن ارسال مي شود
است و يا به درخواست انجمن پاسخ نداده اند اسامي آنـان  

 . به آن مركز ارسال نمي شود
 همايش ملي مقررات ساختمان -5

همايشي تحت عنوان مقررات ملي سـاختمان در اسـفندماه سـال جـاري در           
دبيرخانـه همـايش از انجمـن خواسـته اسـت كـه در               .  شودشيراز برگزار مي

انجمـن بطـور جـدي در ايـن كنفرانـس            .  برگزاري كنفرانس همكاري نمايد 
كند و نظر به مشكالتي كـه در ايـن رابطـه وجـود دارد از كليـه                شركت مي

كند مواردي را كه مي تواند در اين كنفرانس مطرح شـود     همكاران تقاضا مي
به دبيرخانه انجمن اعالم نمايند و با ارائـه مقالـه و شـركت در كنفـرانس از            

اطالعات بيشتر در خصوص اين همايش را در       .  هرگونه همكاري دريغ نكنند
 .بخوانيد www.nbrcs.irسايت وب
اولين نمايشگاه تخصصي بازرسي فني، ايمـني و حفاظـت           -6

 محيط زيست و تجهيزات وابسته 
 ولين نمايشگاه تخصصي بازرسي فني، ايمني و حفاظت محيط زيست و 

 27تجهيزات وابسته و اولين نمايشگاه تخصصي نفت و گاز و پتروشيمي از 
ستاد بـرگـزاري    .  گرددبهمن ماه سال جاري در بوشهر برگزار مي 30لغايت 

هاي استان بوشهر از انجمن جهت حضور فعال شركتهاي عضو در نمايشگاه
 . نمايشگاه دعوت به همكاري نموده است

شود جهت شركت در نمايشگاه با تلفنهاي از كليه شركتهاي عضو تقاضا مي
تماس حاصل نمايند و جهت كسب اطالع به 2522324-2522116-0771

چنانچه مايل بـه    .  مراجعه نمايند www.Bushehr-fair.comسايت 
شركت در نمايشگاه هستند آمادگي خود را به دبيرخانـه انـجـمـن اعـالم          

 .فرمايند تا هماهنگي الزم انجام شود
 

 تدوين استاندارد -7
استانداردهاي زير بـه كـوشـش انـجـمـن             
جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب تهـيـه و     

. توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتـي بـه چـاپ رسـيـده اسـت              
همكارانيكه مايل به دريافت آنها هستند مي توانند به انجمن مـزبـور بـه        

مراجعه و يا با دبيرخانـه انـجـمـن        www.iwnt.comنشاني اينترنتي 
 .صنفي تماس حاصل نمايند

 سطوح پذيرش براي آزمون پرتونگاري –آزمون غيرمخرب جوشها  •
ناپيوستگي ها در نمونه هاي مورد استفـاده در      –آزمايش غيرمخرب  •

 امتحان هاي تائيد صالحيت
 )قسمت 5(كيفيت تصوير پرتونگاشتها  -آزمايش غيرمخرب •
اتصاالت جوش ذوبي فوالد، نيكل ، تيتانيم و آلياژهـاي    -جوشكاري  •

 سطوح كيفيت براي نواقص –آنها 
سطوح   -اتصاالت جوش قوسي آلومينيم و آلياژهاي آن   -جوشكاري  •

 كيفيت براي نواقص
سطوح   -آزمايش ذره مغناطيسي جوشها  –آزمايش غيرمخرب جوشها  •

 پذيرش
سـطـوح     -آزمايش مايع نافذ جـوشـهـا     –آزمايش غيرمخرب جوشها  •

 پذيرش
هـاي جـوش     آزمايش چشمي اتصـال     –آزمايش غيرمخرب جوشها  •

 ذوبي

 

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

گـردد و   و جوش در ايـران ارسـال مـي           NDTصنعت 
فــضاي مناســبي بــراي معرفــي محــصوالت و خــدمات          

 .باشدشركتها و اشخاص حقيقي  مي
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  NDTگزارش كنفرانسهاي پائيزي و منطقه اي 
 ادامه از صفحه اول...

تـريـن   مقاله و سه سخنراني كليدي از تـازه      100در اين كنفرانس بيش از 
هاي مربوط به آزمون غيرمخرب بصورت همزمان در سه سـالـن     تكنولوژي

 .مجزا ارائه گرديد
شركت توليدي صنعتي و بـازرسـي        125در نمايشگاه جانبي اين كنفرانس 

كنندگـان  تعداد شركت.  مهندسي محصوالت خود را به نمايش گذاشته بودند
در مجـمـوع در     .  با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر دنيا قابل مالحظه بود

 .نفر از كشورهاي مختلف دنيا در اين كنفرانس حضور داشتند 1500حدود 
هاي تخصصي انجمن آزمون غيرمخرب امريكـا  مديره و كميتهجلسات هيئت

نيز در اين سه روز برگزار گرديده و در هر كميته با توجه به شرح وظايف آن 
شرح اين تصميمات بر روي سايت آن انـجـمـن بـه       .  مداركي تنظيم گرديد

 .توان مشاهده نمودمي) www.asnt.org(آدرس 
هاي مختلف در روز چهارشنبه بعد از صرف شام جوايز افرادي كه به مناسبت

هاي الزم شده بـودنـد اعـطـاء       پژوهشي و علمي موفق به كسب حد نصاب
گرديد و آرم مخصوص رياست اين انجمن براي مدت يك سال آيـنـده بـه      

 .رييس منتخب تحويل گرديد Joel Whitakerآقاي 
 

پنجمين كنفرانس آزمون غيرمخرب منطقه خاورميانـه در      -2
 (5th Middle East Nondestructive Testing)بحرين        

اي آزمونهاي غيرمخرب از طرف شعبه عربستان پنجمين كنفرانس خاورميانه
 7سعودي انجمن آزمونهاي غيرمخرب آمريكا در كشور بحرين از سـاعـت     

با برنامه افتتاحيه وبا سخنرانـي   1388بعدازظهر روز يكشنبه هفدهم آبان ماه 
آقاي دكتر عبدالحسين ابن علي ميرزا وزير نفت و گاز كشور بحرين و معاون 
مديرعامل در مهندسي و بهره برداري از شركت نفت آرامـكـو عـربسـتـان        
سعودي و رييس انجمن مهندسين كشور بحرين و در نهايت آقاي فـتـحـي    
القديب رئيس كنفرانس و رئيس شعبه عربستان سعودي انجمن آزمـونـهـاي    

 .غيرمخرب آمريكا از شركت نفت آرامكو عربستان سعودي آغاز گرديد
پس از سخنراني توسط مقامات فوق، محل نمايشگاه جانبي كنفرانس توسط 

وزيرنفت وگاز و مقامات همراه از كليـه  .  وزير نفت و گاز بحرين افتتاح گرديد
در هر غرفه از طرف شركتهاي حاضر توضيحاتـي در    .  ها بازديد نمودندغرفه

پس از ايـن بـازديـد      .  گرديدمورد قابليتهاي دستگاهها و خدماتشان ارائه مي
نفر بودند بصـرف   700كنندگان در كنفرانس كه در حدود ميهمانان و شركت

بازديد بعـمـل    21هاي نمايشگاه تا ساعت شام پرداخته و در انتها نيز از غرفه
 .آمد

براساس آمارهاي ارائه شده توسط رئيس كنفرانس در مراسم افتتـاحـيـه در      
اين .   كشور جهان در اين كنفرانس شركت كرده بودند 25نفر از  500حدود 

كنفرانس به ميزباني انجمن مهندسين كشور بحرين كه كـلـيـه كـارهـاي           
 اين انجمن سعي و تالش فراواني . تداركاتي آن را بعهده داشت برگزار گرديد

نموده بود تا كنفرانس بدون هيچگونه عيب و نقصي برگزار شود كه بـنـظـر    
به دليل مسائل اداري و تداركاتي كـه  .   رسيد كه در اين كار موفق بودندمي

نمايـد شـعـبـه       برگزاري كنفرانس را در كشور عربستان سعودي مشكل مي
الملي انجمن آزمونهاي غيرمخرب آمريكا در عربستان اين كنفرانـس را    بين

 .نمايدهر دو سال يكبار در بحرين برگزار مي
آذرماه هر روز يك شخـصـيـت     20تا  18در روزهاي دوشنبه الي چهارشنبه 

صبح مطـالـبـي ارائـه         8.45الي  8علمي بعنوان سخنران كليدي از ساعت 
نمودند و پس از اين سخنرانيها مقاالت كنفرانس در دو سالـن بصـورت     مي

دقيقه زمان در نظر گرفـتـه    25براي ارائه هر مقاله .  گرديدهمزمان ارائه مي
 :مقاالت در گروههاي تخصصي زير دسته بندي شده بودند. شده بود

 مقاله 7 –تعيين صالحيت و آموزش بازرسان آزمونهاي غيرمخرب  •
 مقاله 7 –راني نيستند هايي كه قابل توپكبازرسي از لوله •
 Guided Wave Ultrasonic)بازرسي با استفاده ازتكـنـولـوژي    •

Testing Technology)-7 مقاله 
 مقاله 7 –روشهاي بازرسي بر مبناي مديريت ريسك  •
 مقاله 13 –استفاده از روشهاي فراصوتي پيشرفته  •
 Corrosion Under)بازرسي خوردگي در زيـر مـواد عـايـقـي              •

Insulation)- 6 مقاله 
 مقاله 6 –هاي غيرمخرب براي خطوط لوله و مديريت آن آزمون •
 مقاله 5 –هاي غيرفلزي هاي غيرمخرب براي خطوط لولهآزمون •
 مقاله 7–هاي غيرمخرب براي تجهيزات پااليشگاهي و نيروگاهيآزمون •
 مقاله 6 –هاي غيرمخرب عمومي آزمون •

مقاالت ارائه شده از سطح علمي بااليي برخوردار بوده و عمومـا در مـورد       
 .انجام آزمونهاي غيرمخرب با استفاده از تكنولوژيهاي روز و مطرح دنيا بود

بعداز ظهر روز دوم كنفرانس بعد از ارائه مقاالت اصلي به ارائـه مـقـاالت        
مقاله بصورت پوستر ارائـه   12تعداد .  بصورت پوستر تخصيص داده شده بود

 .  شده بود كه در اطراف سالني بهمراه ارائه كننده هر يك قرار داشتند
 

 ...  5ادامه در صفحه          
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 مرتضي جعفري
 

كردن يك دسـتور كـار و جـدول         اولين مرحله در اين روند نوشتن و تنظيم
مراحلـي را كـه       NDTباشد كه در آن مجري خـدمات     كاري مكتوب مي

كاركنان جديد يا با سابقه بايستي به منظـور تائيـد صـالحيت يـا دريافـت            
ايـن دسـتوركار مكتـوب      .  نمايـد گواهينامه طي كنند بوضـوح ترسـيم مـي     

(Written Practice)     كامال بايد از الزاماتي كـه درSNT-TC-1A 
 NDTتواند بسته به نيازهاي خـاص كارفرمايـان     آمده متابعت نمايد و مي

البته بايد اين نكته را بخاطر داشـت كـه ايـن الزامـات بعنـوان             .  تغيير يابد
حداقل نيازهاي كارفرمايان در نظر گرفته شـده و تغيـيرات فـاحش در آن           

 2006پاراگراف زير نشان مي دهد كه چگونـه نـسخه سـال           .  مجاز نيست
 كند اين موضوع را بيان مي  SNT-TC-1Aدستورالعمل

 (Written Practice)كارفرما بايد يك دستور كار مكتوب ) :  6(بخش 
امتحانـات مربـوط و     ، NDTبه منظور كنترل و اجراي آمـوزش پرسـنل      

اين دستوركار مسئوليت هر سطح گواهينامه  .  اعطاي گواهينامه تنظيم نمايد
پرسنل را براي تعيين سطح قابل قبول بودن مواد يـا قطعـات مطـابق بـا             

 .ها و دستورالعملها شرح ميدهدكدهاي مربوط، استانداردها، مشخصه
نيازهـا و الزامـات آمـوزش، تجربـه و           دستور كار مكتوب كارفرما بايد پيش

اين دسـتور كـار بايـد       .  آزمون هر سطح از گواهينامه پرسنل را تشريح كند  
كامال واضـح   .  بازبيني و تائيد شود    NDTتوسط يك كارشناس سطح سه 

بايد در ليست كارمندان خود يك فـرد  NDTاست كه يك مجري خدمات 
را داشته باشد و يا در ارتباط اصلي خود از كمـك يـك            NDTسطح سه 

 . مند شودخارج از مجموعه خود بهره NDTدهنده خدمات سطح سه ارائه
بايـد كمـك كننـد در        NDTهاي ديگري كه بسياري از كارفرمايانزمينه

برخي از كارفرمايـان    .  قسمت الزامات مربوط به دستوركار نوشته شده است  
پرسـند و يـا     آزمونها را تغيير مي دهند به اين معني كـه سـواالت را نمـي         

. كنند كه بصورت آماده در دسترس تكنسين قرار دارد  سواالتي را مطرح مي
  (6).  بعالوه، ممكن است سواالت خيلي ساده يا فاقد محتواي بااليي باشـد      

SNT-TC-1Aآزمونهاي عملي را بشرح زير آورده است: 
الزم )  ابـزار (داوطلب بايد آشنايي و توانايي بكارگيري دسـتگاههاي      8.5.1.
و ثبت و تحليل اطالعات مربوط به نتايج را در حد مورد نيـاز        NDTبراي

 .داشته باشد
حداقل يك قطعه يا سازه معيوب بايد توسط داوطلب تست و نتايـج      8.5.2.

NDT تجزيه و تحليل گردد. 
شامل نقـاط بررسـي و نتايـج         NDTتوصيف قطعه و دستورالعمل  8.5.3.

 )مستندسازي. ( آزمايش بايد در پرونده ضبط شود
فرد سطح يك بايستي توانـايي و    : NDTآزمايش عملي سطح يك 8.5.4.

 روي يك يا چند قطعه يا عيوب ماشيني NDTمهارت خود را در انجام 

 مشخص شده توسط فرد سطح سه و نيز در ارزيابي نتايج با توجه به ميزان 
به كارفرما نشان    Written Practice)(مسئوليت مشروحه در دستور كار  

نقطه بررسي متفاوت به منظور درك تنوع تست الزم اسـت      10حداقل .  دهد
 .و الزامات دستورالعمل كارفرما بايد در اين آزمايشهاي عملي گنجانده شود

فرد بايد مهارت در انتخـاب و انجـام        :  NDTآزمون عملي سطح دو  8.5.5.
NDT         در روش انتخابي و تفسير و ارزيابي نتايج روي يك يا چند نقطه يـا

نقطـه    10حـداقل   .  عيوب ماشيني بايد توسط فرد سطح سه تائيد شده باشـد  
بررســي متفــاوت بــه منظــور درك تنــوع تــست الزم اســت و الزامــات و               

 . دستورالعمل كارفرما بايد در اين آزمايش عملي گنجانده شود
داننـد  نيازهاي فوق را نميالزامات و پيش  NDTبسياري از مجريان خدمات 

هاي آزمايشي بدون عيب را بكار برند يا در روز امتحـان     و ممكن است نمونه
-SNTهاي عملي   اي را بكار گيرند كه كامال محتواي توصيه  قطعات نمونه

TC-1Aهاي ديگـر، تجربـه الزم      را دارا نباشد و يا در شرايط و براي نمونه
ممكـن اسـت مجـري      .  براي تائيد صالحيت هر سطح درنظر گرفتـه نـشود       

هايي را كه تجربه عملي كافي و مناسب ندارند تائيـد  تكنسين NDTخدمات
بر مبناي بحث فوق    .  تواند واقعا خطرناك باشدصالحيت كنند كه اين امر مي

 :نمايدگيري زير طبيعي مينتيجه
را از شـركتهايي    NDTاين حق مسلم كارفرماست كه خدمات   

. كه داراي كيفيت كاري باال و پرسنل آزموده هستند دريافت كند 
شركتهايي كه از ابزار و دستگاههاي كاليبره شده استفاده كنند    

را برپايه دستوركار مكتوب قرار دهند و نتايج را       NDTخدمات 
 .در گزارش هاي قابل تكرار ارائه دهند

در خاتمه اميدوارم كه روزي برسد كه همه كارفرمايـان و مجريـان خـدمات          
NDT كامال بحقوق خود آگاه باشند و مطابق اين الزامات عمل كنند  . 

 

 )قسمت آخر( حقوق كارفرمايان آزمايشهاي غيرمخرب

كميته انتشارات انجمن شركتهاي بازرسي فـني و آزمايـشهاي غيرمخـرب            
ايران از كليـه متخصـصين، كارشناسـان صـنايع، پژوهـشگران، اسـاتيد و                 

هـا و درج مطالـب خـود در خبرنامـه            دانشجويان كشور جهت طـرح ايـده       
 .نمايدالكترونيكي اين انجمن دعوت به همكاري مي
مقاالت صنعتي، اخبار مرتبط،  :  موضوعات قابل طرح در اين نشريه عبارتند از

مطالـب  .  هاي صنعتي، نقدها و نظرها و ساير موارد مـرتبط      ها و آموزهتجربه
ارسالي پس از بررسي در كميته انتـشارات ذيـل نـام فرسـتنده مطلـب در                 

شايان ذكر است كـه خبرنامـه انجمـن شـركتهاي        .  خبرنامه درج خواهد شد
بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ماهانه در تيراژ الكترونيكـي بيـش از          

 NDTنسخه به كليه شركتها، اساتيد، محققان و عالقمندان موضوع  1000
 .گرددارسال مي

 فراخوان مشاركت



 

 

  NDTگزارش كنفرانسهاي پائيزي و منطقه اي 
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دير زماني است كه موضوع صـالحيت شـركتهاي    
مجري آزمايشهاي غيرمخرب در معرض نقد قـرار   
ــتي و            گرفتــه و نظــر تعــدادي از مــسئوالن دول
ــرده اســت          ــه خــود معطــوف ك .  خصوصــي را ب

صالحيت شركتها از طريق مراجع مختلف بررسـي  
معاونت راهبردي رياست جمهـوري، سـازمان اسـتاندارد و           .  شودو تائيد مي

تحقيقات صنعتي، شركتهاي نفت و گاز و پتروشيمي، وزارت مسكن وغـيره     
اند و جز آنرا نمـي   اي براي اينكار تدارك ديدههاي جداگانههريك آئين نامه

شركتهاي مجري آزمايشهاي غيرمخرب از ديرباز بـا ارائـه مـدارك       .  پذيرند
تخصصي و تجهيزات آزمايشگاهي خـود بـه كارفرمايـان تائيـد صـالحيت               

از حدود يكسال پيش وزارت مسكن و .  اندشوند و تاكنون مشكلي نداشتهمي
-شهرسازي شركتها را مكلف كرده است كه جهت انجام تست برروي سازه 

هاي ساختماني از آن وزارت خانه پروانه اشتغال دريافت كنند و شـهرداري        
تهران نيز به انجمن اعالم كرده است كه شركتهاي عضو بايـد بـراي اخـذ       

اخذ مجوز از وزارت مزبور براي اكثريت قريب بـه    .  پروانه اشتغال اقدام كنند
اتفاق اعضاي انجمن و نيز شركتهاي غيرعضو با توجه به ساختار تشكيالتي  

نامـه وزارت مـسكن     رعايـت آئيـن   .  بر اسـت  آنان ناممكن و يا حداقل زمان
مشكالتي براي كارفرمايان بوجود آورده زيرا تعداد انگشت شمار شـركتهاي   

كند در تعامل بـا  داراي پروانه جوابگوي نياز بازار نيستند و انجمن تالش مي
اما گزارشهاي دريافتـي  .  اي دست يابدشهرداري تهران به يك راه حل ميانه

انجمن و نيز گزارشهاي رسيده به مناطق مختلف شـهرداري گويـاي ايـن           
واقعيت است كه برخي شركتهاي عضو و غيرعضو مقررات و استانداردها را      

كنند و گـزارش آنـان براسـاس       هاي ساختماني رعايت نميدر بازرسي سازه
گرچه تعداد اين شركتها بسيار كم اسـت   .  آزمايشهاي دقيق تهيه نشده است

در قـانون   .  رسـاند اما عملكرد آنها به اعتبار تمامي اعضاي صنف آسيب مـي 
حفاظت در برابر اشعه آمده است كه پروانه اشتغال پرتونگاري به شركتهايي   

پروانه كسب توسـط سـنديكاها      .  شود كه داراي پروانه كسب باشند داده مي
انجمـن شـركتها در حقيقـت سـنديكاي شـركتهاي            .  شـود تهيه و ارائه مي

از اين رو، انجمن به منظور انجـام وظيفـه و          .   آزمايشهاي غيرمخرب است
كميته بازرسي سـاختمان و    .  اعتماد سازي ناگزير به چاره انديشي شده است

انـد در يـك فرصـت سـه ماهـه            كميته تائيد صالحيت انجمن موظف شده
نامه منتشر شده در سايت صـالحيت  پرونده شركتها را بررسي و مطابق آئين

 . آنان را تائيد و يا رد كنند
-از آغاز سال آينده تنها شركتهايي از طرف انجمن به كارفرما معرفـي مـي    

به ياد داشته باشـيم     .  شوند كه صالحيت آنان توسط انجمن تائيد شده باشد 
همكارانيكه .  كه عضويت شركت در انجمن به معناي تائيد صالحيت نيست   

مايلند از اين رهگذر بهره مند شوند بايد پرونده شركت خود را جهت بررسي  
 . نمايندو تائيد صالحيت به انجمن ارسال و با كميته تائيد صالحيت همكاري 

انجمن در صورت دريافت گزارش، عملكـرد شـركتهايي كـه اسـتانداردها و             
را بـه   مقررات را در اجراي تست رعايت نكنند مورد بررسي قرار داده و آنـان        

 . كارفرما معرفي مي نمايد

 صالحيت و عدم صالحيت شركتها 

 3ادامه از صفحه ...
كنندگـان در    كنندگان در كنفرانس از اين پوسترها بازديد نموده و ارائهشركت

 .          دادندمحل به سواالت آنان پاسخ مي
اي از هيئت علمي از پوسترها بازديد نمود و به سه پوسـتـر بـعـنـوان        كميته

 .پوسترهاي برتر جوايزي اعطا نمودند
نمايشگاه جانبي كنفرانس نيز از اهميت خاصي برخوردار بوده و شركـتـهـاي    
سازنده دستگاههاي آزمون غيرمخرب و همچنين شركتهـاي خـدمـاتـي از         
كشورهاي آمريكا، كانادا، انگلستان، آلمان، هلند، ايتاليا، فرانسـه، دانـمـارك،      
ژاپن، روسيه، وديگر كشورهاي توليدكننده تكنولوژي در زمينـه بـازرسـي و        

شركت بين الـمـلـلـي        4پشتيباني .  آزمونهاي غيرمخرب حضور فعال داشتند
شركت در سطـح   14و )  Platinum( بعنوان پشتيبان در سطح طالي سفيد

 84در مجـمـوع     .  دهنده حضور فعال آنان بودخود نشان)  Golden( طاليي
 .شركت در نمايشگاه داراي غرفه بودند

آقاي دكتر ابراهيمي و خانم آرزو ابيضي از دانشگاه سهند تبريز،  * از كشورمان
، مـهـنـدس      ) تـوگـا  ( مهندس صنمي از شركت مهندسي و توليد توربين مپنا 

همچنين آقاي مهنـدس  .  مهدي معيني از شركت اسپكتر مقاالتي ارائه نمودند
 .مرتضي جعفري از شركت به فن يك كارگاه آموزشي برگزار نمودند

از نكات جانبي اينكه در طول مدت كنفرانس يك شركت خصوصي از كلـيـه   
گرفت و اين عكسها را با هزينه كمي بر روي سي شركت كنندگان عكس مي

همچنين در طول مدت كنفرانس و بـه  .  فروختكنندگان ميدي به درخواست
كنندگان به حضور در سالنهاي ارائه مقاالت در پـايـان     منظور تشويق شركت

، Laptopعدد رايانه 20كنندگان جوايزي شامل بعضي از جلسات به شركت
 . عدد تلفن همراه اهدا گرديد 20تعدادي دوربين ديجيتال و 

شايد .  نكته ديگر حضور بسيار فعال شركت نفت عربستان سعودي آرامكو بود
نيمي از شركت كنندگان از كشور عربستان واز كاركنان قسمتهاي مخـتـلـف    

 .اين شركت بودند
 

عالوه بر همكاراني كه در گزارش آقاي مهندس جعفري از آنها يـاد شـد،       * 
مقاله اساتيد و كارشناسان ذيل نيز در فهرست مقاالت كنفرانس ديـده مـي       

 . شود
 آقاي دكتر فرهنگ هنرور، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي •
 آقاي مهندس سعيد ايزدپناه، دانشكده نفت آبادان  •
 آقاي مهندس شروين ملكي، شركت ترمينال نفتي ايران  •
 آقاي مهندس هومن جعفري، شركت زيناري سيستم   •



 

 

 

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

6 

 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 الكترونيكي  •

به اعضا انجمن شركتهاي بازرسـي فـنـي و آزمـايشـهـاي             
گردد و اندركاران بازرسي فني ارسال ميغيرمخرب و نيز دست

كننده اخبار انجمن، رويدادهاي مرتبط بـا صـنـعـت         منعكس
NDT  باشدمي... و. 

توانند جهت درج آگهي بـا شـمـاره تـلـفـن             عالقمندان مي •
و يا دبيرخانه انجـمـن   )  مدير اجرايي خبرنامه(   09122405206
تـمـاس حـاصـل        66949151  -  66911166به شماره تلفن 

نــمــوده و يــا بــا پســت الــكــتــرونــيــكــي                         
newsletter@irsnt.com مكاتبه نمايند. 

 ادامه از صفحه اول...
آيا كشور  .  گرددكنفرانسهاي داخلي بلكه در رويدادهاي خارجي منتشر مي         
محسوب   NDTما، بعنوان يكي از كشورهاي توليدكننده دانش جوش و             

گردد؟ آيا اساسا در كشور ما بجز فعاليت محدود انجمن جوش و بازرسي             مي
فني در انتشار يك نشريه علمي، مجلد ديگري بصورت ادواري در اين حوزه             

 گردد؟منتشر مي
كاري و پراكنده كاري به يكي از            رسد خودمحوري، موازي   بنظر مي  

اي ما تبديل شده است؛ اين موضوع آن زماني اهميت               ويژگيهاي حرفه 
يابد كه چنين رفتارهايي از طرف متوليان حرفه و دانش           اي مي هشداردهنده

تصميمات آنان در    )  دولتي و غيردولتي   (گيرد؛ اشخاصي كه      نشات مي 
. اي بسياري ديگري موثر است    گسترش و يا محدود شدن ابعاد زندگي حرفه       

كاري، چند صد كيلومتر آنطرفتر، كشورهاي يك قاره براي حذف موازي             
دهند؛ شركتهاي بزرگ هواپيمايي با هدف افزايش سطح اتحاديه تشكيل مي

گردند؛ شركتها و موسسات تجاري رقيب براي       خدمات خود در هم ادغام مي     
دهند و ما در اينجا     المللي، كنسرسيوم تشكيل مي   حضور در يك پروژه بين    

در كمتر از دو ماه، مستقال دو كنفرانس با موضوع مشابه با صرف هزينه و                 
آيا واقعا ادغام اين دو رويداد با         .  كنيمبرگزار مي انرژي دوچندان    

پذير نيست؟ مگر غير از اين      رويدادهاي مشابه امكان  يكديگر و يا ادغام     
است كه اين همايشها و نمايشگاهها توسط انجمنهاي علمي، صنفي و يا               

اي كشور  گيرد كه منافع آنها به كل جامعه حرفه          مراكز دولتي شكل مي    
حقيقي و  (تعلق دارد و نه به سليقه يك تركيب معين از افراد و اشخاص                 

 ؟)حقوقي
كند بلكه به پسرفت و يا       موازي كاري نه تنها به رشد و تعالي كمكي نمي          

اين رويكرد نادرست، نه به             .  زنددر بهترين حالت به سكون دامن مي          
اقداماتي از  .  گرددافزايي پتانسيلها بلكه به تقسيم ضعيف منابع منتهي مي        هم

گردد و اين همانا    اين دست باعث تضعيف همايشها و رويدادهاي كشور مي        
مقاالت پژوهشگران ايراني در كنفرانسها و          به معناي افزايش تعداد        

انتشار مقاالت  پژوهشگران و     –البته اين موضوع    .  استژورنالهاي خارجي   
 مجردا امري پسنديده  -اساتيد ايراني در كنفرانسها و ژورنالهاي خارجي

است ولي چرا ما نتوانيم رويدادي را در كشورمان با كمك همديگر طـرح و       
رويـدادي كـه     .  معرفي نماييم كه غيرايرانيها مشتاق به حضور در آن باشـنـد  

 .اعتبار علمي آن حداقل در سطح منطقه جغرافيايي ما قابل طرح باشد
گردد كه مسئولين انجمنها، مسئولين        پيشنهاد مي گيري  بعنوان نتيجه 

پژوهشي دانشگاهها، روساي سنديكاها و موسسات تحقيقاتي به يك                 
بازانديشي در اين خصوص دست زده و نسبت به تدوين رويه واحدي براي                

انديشي برگزاري چنين رويدادهايي، كارگروههايي را مشخص نمايند تا با هم          
اي كشور، كنفرانس و يا     و پتانسيل سنجي صحيح از نيازهاي علمي و حرفه         

نمايشگاهي را طرح و تعريف نمود كه با تحميل نمودن كمترين هزينه و                 
اندركاران را تامين   ترين حالت انتفاع دست    ترين محتوا و بهينه    انرژي، غني 

نمايد كه ناگفته نماند اين موضوع مستلزم لحاظ منافع حرفه و معرفت صحيح         
 .از نيازها و واقعيات جامعه صنعتي كشور است

 !!!NDTمجمع الجزاير جوش و 

به شـماره سـريال       sitescanبه اطالع مي رساند كه دستگاه اولتراسونيك    
از همكـاران   .  متعلق به شركت پرتوآزمون آذر مفقود گرديده است    1401444

گرامي خواهشمند است در صورت كسب آگاهي در مورد آن موضـوع را بـه           
 66901096-66901263دبيرخانه انجمن و يا شركت مربوط به شماره تلفن      

 .اعالم نمايند

  اطالعيه


