
 

 

پس از برگزاري دو كنفرانس و نمايشگاه آزمايـشهاي غيرمخـرب در دهـه            
، برگـزاري دو    )همـا (  هفتاد توسط هواپيمـايي جمهـوري اسـالمي ايـران            

با همكاري دانشگاه تربيت مدرس    87و  86كنفرانس ونمايشگاه در سالهاي 
و چند ارگان ديگر بهمت جمعي از پيشكسوتان و متخصصين ايـن رشـته و        
استقبال وسيع از آن نـشان داد كـه جامعـه بازرسـي فـني و آزمايـشهاي                     

در طول اين   .  غيرمخرب كشور در ده سال اخير رشد چشمگيري داشته است
مدت روشهاي مختلف آزمايشهاي غيرمخرب در سـطح وسـيعي در كـشور          
بكار گرفته شده، شركتهاي زيادي به اين رشته نوين رو آورده اند،  بيـش از     

المللي و چند هـزار نفـر در         بين  IIIنفر موفق به اخذ گواهي نامه سطح  50
امـا عـدم تـشكل سـازمان يافتـه           .  انـد كسب صالحيت كـرده     I ,IIسطح  

در قالب يك مجموعه علمي فراگير و به دور از تفكرات     NDTمتخصصين
. فردي و گروهي موجب هرز رفتن بخش زيادي از اين پتانسيل شـده اسـت   

كـسوتان و   كنـد پيـش   كـشور ايجـاب مـي     NDTشرايط كنونـي جامعـه       
آوري كه بخشي از آنها خود نيز در ايجاد ايـن وضـعيت          متخصصان اين فن

داوري و  تقصير نيستند به بازبيني راه رفته بنشينند و بدور از هرگونه پيش   بي
تفكر گروهي براي ايجاد يك بينش يگانه وكارآمد همـت خـويش را بكـار           

 .اندازند
توانـد  هاي جمعي يكي از راههايي است كه ميها و نشستتشكيل سخنراني

همبستگي و استفاده از خرد جمعـي را بـراي بـرون رفـت از مـشكالت و                  
مشكالت و نارسـائيهاي موجـود در حـوزه مجريـان             .  نارسائيها فراهم نمايد

در اينجا به چنـد نمونـه آن اشـاره       .  آوري آزمايشهاي غيرمخرب متعددندفن
 :ميشود

علي رغم اينكه كشور مـا داراي بيـشترين وسـعت و جمعيـت و افـراد                  -1
تحصيل كرده وپيشرفته ترين صـنايع در منطقـه اسـت و بيـشترين تعـداد              

تـرين سـابقه در ايـن         و تجهيزات آزمـايش و طوالنـي      NDTمتخصصين 
آوري را دارد بدليل نداشتن متولي قوي هيچگونـه جايگـاهي در زمينـه            فن

NDT    در منطقه ندارد؛ بطوريكه كنفرانسهايNDT       در كشور بحـرين و
 .بدون حضور سازمان يافته ما برگزار مي شود
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 ...در اين شماره مي خوانيد

 :تعامل در سياستگزاري راهبردي

 همكار گرامي، جناب آقاي مهندس ميرمجيد قائمي 
مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده سالمتي 

 نمائيم بازماندگان را از خداوند بزرگ مسئلت مي
  

 اعضاي هيات مديره و دبيرخانه انجمن                                          

 تسليت

 تدارك برگزاري همايش
بحــث و مــذاكره در ميــان جمعــي از اســاتيد و كارشناســان آزمايــشهاي              

، تبادل نظر با اعضاي هيات هاي علمي دو كنفرانس بازرسي فني  غيرمخرب
و آزمايشهاي غيرمخرب در سه سال گذشته و نيز مذاكرات انجـام شـده در         
ميان اعضاي كميته آموزش انجمن صـنفي بـه ايـن نتيجـه انجاميـد كـه                  

و كارشناسـاني كـه       IIIبرگزاري يك همايش با حضور كارشناسان سـطح       
تجربه كافي در زمينه آزمايشهاي غيرمخرب دارند به منظور استفاده از خـرد     
و توان جمعي آنان براي يافتن راهكارهاي مناسـب جهـت ارتقـاء موقعيـت           

 .كشور امري ضروري و مطلوب است NDTجامعه 
ريزي انجام شـده، همـايش مزبـور كـه بـه ميزبـاني اعـضاي                      طبق برنامه 

هاي علمي دو كنفرانس قبلي و كميته آموزش انجمن صـنفي صـورت    هيات
دستورجلـسه  .  شـود گيرد در اواسط بهمن مـاه سـال جـاري برگـزار مـي          مي

 :پيشنهادي اين همايش بشرح زير است
ارائه گزارش از وضعيت موجود تشكلهاي مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب  •

 و مشكالت و موانع موجود
در ساير كـشورها و انجمـن جهانـي            NDTارائه گزارش از انجمنهاي   •

ICNDT جهت استفاده از تجربيات آنها 
 ارائه گزارش از دوكنفرانس برگزار شده اخير •
گيري در مـورد تـشكيل جامعـه علمـي        تبادل نظر و بحث آزاد و تصميم •

NDT  
 انتخاب هياتي جهت پيگيري مصوبات جلسه •

دعوتنامه اين همايش از طريق دبيرخانه انجمن صنفي شـركتهاي بازرسـي         
زمان دقيق و محـل برگـزاري        . شودفني و آزمايشهاي غيرمخرب ارسال مي

 .هاي ارسالي مشخص خواهد شدهمايش در دعوتنامه
از كليه كارشناسان و همكاران گرامي تقاضا مي شود چنانچه نظر خاصي در    
مورد تشكيل اين همايش و يا دستورجلسه آن دارند در نيمه اول بهمن مـاه       

كـشور در     NDTهمكاري جامعـه    .  به دبيرخانه انجمن صنفي اعالم نمايند
 برگزاري اين همايش و همايشهاي مشابه مي تواند جامعه را براي رسيدن 
 ...ادامه در صفحه بعد

 1 تعامل در سياستگزاري راهبردي
 1 تدارك برگزاري همايش

 2 كالس حفاظت در برابر اشعه
 2 اخبار
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چنـد  .  دوره مقدماتي حفاظت در برابر اشعه را در شركت مربوط گذرانده بود
مديـر  .  صباحي نيز مرخصي گرفته بود تا خودش را براي امتحان آماده كند

شركتش تلفن زد كه اين جوان چند اشكال درسي دارد و خـواسـت كـه        
جوان بود و پر انرژي از آن نوع كه همه چـيـز را       .  اشكاالتش را رفع كنم

 .انددانستهدهي خودشان از قبل هم ميوقتي برايشان توضيح مي
. را درست نفهميدم »دز«گفت تعريف !  گفتم در كدام قسمت اشكال داري

سدي است روي رودخانه كرخه در خوزستان، اين كلمـه   »دز«گفتم جانم 
گفتم حاالكه درستش را گفتي واحد .  هردو خنديديم.  بخوان »بز «را مثل 
 »رم «گفتم عزيزم .  است  »مي لي رم«گفت .  دانيگيري آن را مياندازه

خيلي بزرگ است اين كلمه را مثـل  .  مي لي هم نيست.  پايتخت ايتالياست
. زبانم گرفت اشتباه گـفـتـم   .  گفت بله مي دانم.  قم نخوان مثل ري بخوان

گفتم اينكه كار .  شنيدنم خوب نيست.  گيرممن بيشتر از راه خواندن ياد مي
سواالتـش زيـاد بـود امـا                .  شايد گفتن هم خوب نبوده. اغلب جوانهاست

. گفتم نگران نباش ادامه بده.  ترسيد اگر باز هم بپرسد اشتباه گفته باشدمي
گفتـم  .  توانست قبول شودمي.  پيشرفتش خوب بود.  دو ساعتي طول كشيد

سوال ديگري نداري؟ گفت نه ولي يادم هست كه معلم گفت اگـر يـك       
. شود؛ آن چيز را يادم نـيـسـت   چيزي را ضربدر ده كني يك چيز ديگر مي

شود راجـع بـه     گفتم خيلي چيزها را اگر ضربدر ده كني يك چيز ديگر مي
گفتم اينـهـا   .  آنهم يادم نيست!  گفت راستي چرا.  ضربدر صد چيزي نگفتند

فعال وقـت كـم     .  مربوط به تبديل واحدهاي جديد و قديم به يكديگر است
بعد از امتحـان  .  است اين دو تا ضربدر را كف دستت بنويس كه يادت نرود
خوش و خندان با .  هم بيا تا جدول ضرب را بطور كامل برايت توضيح دهم
خسته و كالفه در   .  دلي پر اميد روانه امتحان شد و رفت كه پرتونگار شود

. ام عين بادكنك در حال تركيدن بود روي صندلي ولو شـدم   حالي كه كله
گوشي را برداشتم و به مديرش گفتم لطفا اين جوان را چندبار به كـالس    

 .بازآموزي بفرست بلكه فتحه و ضمه و كسره را بجاي خود بشناسد

 كالس حفاظت در برابر اشعه

 تدارك برگزاري همايش

 :جلسات برگزار شده
به منظـور برگـزاري كنفـرانس سـوم            :جلسه كميته راهبري كنفرانس

NDT         در سال آتي تاكنون دوجلسه با حضور آقايان دبيران علمي اوليـن و
دومين كنفرانس و تني چند از اعضاي كميته آمـوزش انجمـن در دبيرخانـه           

در اين جلسات چگونگي برگزاري كنفرانس بـه تفـصيل      .  انجمن تشكيل شد
مورد بحث قرار گرفت و در نهايت مقرر گرديد در اين خـصوص بـا تعـدادي       
ديگر از صاحبنظران مشورت شود و پس از مطالعات كافي در مورد برگـزاري    

 .گيري شودكنفرانس سوم تصميم
بـه منظـور بررسـي مـشكالت شـركتهاي مجـري             :  جلسه با شهرداري

آزمايشهاي غيرمخرب با شهرداري تاكنون دو جلسه با حضور نماينـدگاني از       
معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران، انجمـن شـركتهاي بازرسـي       

 . فني و آزمايشهاي غيرمخرب و برخي مراكز ديگر تشكيل شده است
كه دردفتر معاونت شهرسـازي برگـزار         88/9/18در جلسه اول بتاريخ   -2-1

شد در مورد روند كلي بررسـي صـالحيت شـركتها، نحـوه انجـام بازرسـي،              
تخلفات صورت گرفته و نحوه رفع موانع بحث و مذاكره شد و در نهايت مقرر  

هـا و مراكـز حاضـر در جلـسه           اي مركب از نمايندگان انجمـن   گرديد كميته
تشكيل شود و كميته مزبور با توجه به منافع صنفي راهكـار مناسـبي جهـت       

 .برون رفت از مشكالت پيشنهاد نمايند
با حضور آقايـان مهنـدس آورزمـاني و           88/10/9جلسه دوم در تاريخ   -2-2

مهندس موسوي از معاونت معمـاري وشهرسـازي و نماينـدگاني از انجمـن            
شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب، انجمن شـركتهاي خـدمات      
آزمايشگاهي مهندسي ساختمان و مركز پژوهش و مهندسي جـوش تـشكيل     

هـاي  در اين جلسه پس از اعالم نظرات مختلف مقرر گرديـد انجمـن   .  گرديد
اين كميتـه   .  اي تشكيل شود مزبور نمايندگاني معرفي كنند و كميته سه جانبه

يك دستورالعمل كلي حاوي چگونگـي ارزيـابي صـالحيت شـركتها، نحـوه            
بازرسي جوش ساختمانها و ساير مـواردي كـه در برگيرنـده نظـام مديريـت            
كيفيت جوش ساختمان باشد تهيه و تدوين كند تا جهـت تائيـد و اجـرا بـه             

مراكز مزبور موظفند ظرف يك هفتـه نماينـدگان    .  شهرداري تهران ارائه شود
خود را معرفي كنند و كميته موظف است راسا چند ساختمان را كه از طـرف        

شود بازرسي و نظارت كند و ظرف يكماه به ايـن     شهرداري به آن معرفي مي
 .موضوع سامان دهد

تشكيل جلسـه   2-2كميته سه جانبه موضوع بند  88/10/14در تاريخ   -2-3
در اين جلسه نمايندگان انجمنهاي شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهـاي  .  داد

غيرمخرب، انجمن صنفي شركتهاي خدمات آزمايشگاهي مهندسي ساختمان 
و نمايندگان مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران بعنوان اعضاي كميته سه 

پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد ظرف يك هفته از .  جانبه حضور داشتند
تاريخ مزبور دستورالعمل ارزيابي و تعيين صالحيت شركـهـاي بـازرسـي و         

 اعضا . دستورالعمل بازرسي جوش ساختمان تهيه و در اختيار اعضا قرار گيرد

 اخبار 

 ادامه از صفحه اول... 
 . به سطح مطلوب در  ساختار مجموعه صنعتي كشور ياري نمايد

گردد اطالعات شخصي خود را  بدينوسيله از كليه همكاران سطح  تقاضا مي
و آدرس پـست الكترونيكـي را        )  ثابت و همـراه  (شامل آدرس، شماره تلفن 

 .جهت ارسال دعوتنامه در اختيار انجمن قرار دهند

در خـبـرنـامـه          آگهيهاي استخـدام و آمـاده بـه كـار            درج 
الكترونيكي انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمـايشـهـاي        

 .باشدميرايگان غيرمخرب براي اعضا انجمن 
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موظفند ظرف يك هفته دستورالعمل نهايي را بر اساس مـوارد پيـشنهادي        
 .تهيه نموده و به معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران ارائه نمايند

 
به پيـشنهاد انجمـن    :  جلسه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

اي با حضور دو نفر از مديران    جلسه 88/9/29در تاريخ 
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و نمانيدگان انجمـن  

در ايـن جلـسه پـس از         .  در مركز مزبور تشكيل گرديد 
طرح مشكالت ايجاد شده با شـهرداري در ارتبـاط بـا          

بازرسي ساختمانها موافقـت گرديـد شـركتهاي عـضو برحـسب موقعيـت                
اي مركـب از   بندي شوند و كميته چهارجانبهجغرافيايي توسط انجمن تقسيم

نمايندگان مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، وزارت مسكن و شهرسـازي،    
مركز پژوهش و مهندسـي جـوش و انجمـن شـركتهاي بازرسـي فـني و               
آزمايشهاي غيرمخرب تشكيل و در مورد صالحيت شركتها، نحوه آموزش و 

 غيره دستورالعملهاي الزم را تهيه كند 
 
 :جلسات كميته ساختمان -4
. جلسه برگزار كـرده اسـت       4در طول يكماه گذشته كميته ساختمان -4-1

اين جلسات بعنوان پيش جلسه و به منظور بحث و تبـادل نظـر در مـورد              
بايد در جلـسات شـهرداري و مركـز تحقيقـات            مسائلي برگزار شده كه مي

در هر جلسه   .  ساختمان و مسكن توسط كميته ساختمان انجمن مطرح شود
نتايج حاصل از جلسات برگزار شده قبلي در مراكز مزبور نيز در مورد بحـث    

ها سياست منطقـي و     قرار گرفته تا انجمن بتواند در مورد بازرسي ساختمان 
 . نگري داشته باشدكلي

كميته ساختمان در رابطه با دستورالعمل بازرسي ضمن ارسال پيـش     -4-2
نويس دستورالعملهاي تهيه شده قبلي از اعضايي كه آمادگي خود را اعـالم    
كرده اند خواسته است نظرشان را در مورد اين دسـتورالعملها بـه دبيرخانـه       

بندي اي به منظور جمعها جلسهانجمن اعالم نمايند تا پس از دريافت پاسخ
 .كلي برگزار شود

گزارش يكي از شركتها با موضوع تخلف در بازرسي يك سـاختمان         -4-3
كميته موظف شـده اسـت گـزارش       .  جهت بررسي به كميته مزبور ارائه شد

مزبور را مطالعه و در صورت اثبات تخلف اعالم نمايد تا اقدام الزم توسـط        
 .انجمن صورت پذيرد

 

 :همكاري با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
ــشنهاد مــديركل محــترم نظــارت براجــراي               ــه پي ــا ب بن

هاي كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي   سيستم
از كميتـه آمـوزش       3ايران تعدادي از كارشناسان سـطح    

انجمن جهت همكاري با كميته مزبـور بـه آن مديريـت           
متعاقبا كارشناساني كه آمادگي خود را در ايـن مـورد اعـالم           .  معرفي شوند

 . نمودند به آن سازمان معرفي شدند

 :قراردادهاي منعقده توسط انجمن
بندي و تائيـد    به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده شركتهاي متقاضي رتبه 

بندي شـركتها قـراردادي منعقـد      صالحيت، با يك كارشناس متخصص طبقه
كارشناس مزبور عالوه بر رسيدگي به پرونده ها نسبت بـه بازديـد از         .  گرديد

 .شركتها و تائيد مدارك ارسالي مشخصا اقدام نمايد
اين امكـان بـراي      »سيماي وكيل ايرانيان«طي قراردادي با موسسه حقوقي 

هـاي ويـژه    تر از تخفيف شركتهاي عضو فراهم آمده كه بتوانند بصورت سهل
موسسه مزبور موافقت كـرده     .  جهت طرح و پيگيري دعاوي خود اقدام نمايند

 .است كه در هرماه چهارساعت مشاوره رايگان براي انجمن برگزار كند
طي قراردادي با يك موسسه تهيه و چاپ سررسـيد، سررسـيدهايي بـا ايـن           

قطع وزيري، فـنري، جلـد    :  شودمشخصات زير و در اختيار اعضا قرار داده مي
، ترمو، دو روز و دو رنگ در يك صفحه، حاوي اطالعات كلي انجمن، اسامي   

تلفن و فاكس اعضاي انجمن، آرم انجمن و شركت متقاضـي در روي جلـد           
وآرم انجمن در تمامي صفحات، نقـشه ايـران و تهـران، اطالعـات فـني و                

تعـداد    88/10/26انجمن متعهد شده اسـت تـا         .  هاي تبليغاتي شركتهاآگهي
 .سررسيدهاي مورد نياز را به موسسه مزبور اعالم نمايد

 
 :ثبت شركت تعاوني

با تالش نمايندگان محترم از هيات موسس تعـاوني و پـس از رفـع موانـع                
. سرانجام مراحل ثبت شركت تعاوني انجمن در وزارت تعاون به پايـان رسـيد   

در حال حاضر الزم است اعضاي هيات موسس هر يك مبلـغ يـك ميليـون       
ريال به حسابي كه در اين مورد افتتاح شده واريز نمايند تا پس از آن مجمـع    

وزارت تعاون در رابطـه بـا        .  عمومي تشكيل شود و هيات مديره انتخاب شود
اي در تاريـخ    سـاعته   3ها و آموزش كاركنان جلـسه آمـوزش        مسائل تعاوني

تشكيل داد كـه نماينـدگان هيـات موسـس آقايـان مهندسـين                 88/10/13
 .داغي در آن شركت كردندشكوهي، جوان و قراچه

تشكيل شركت تعاوني انجمن يكـي از اقـدامات اساسـي و مـورد تقاضـاي              
. اعضاست كه مي تواند سهم موثري در انضباط و تعديل قيمتها داشته باشـد      

 .اميد است همكاران بيشتري بتوانند در شكل گرفتن تعاوني همكاري كنند
همكاران جديدي كه مايلند به عضويت تعاوني درآيند تقاضـاي خـود را بـه            

 .دبيرخانه انجمن ارسال نمايند
 

 :مصاحبه
اي در دبيرخانه انجمن با هفته نامه بازار كـار وابـسته بـه جهـاد        طي مصاحبه

قرار است گزارش كامـل     .  دانشگاهي امكانات و توانائيهاي انجمن معرفي شد
 .اين مصاحبه در هفته نامه مزبور چاپ شود

نامه مزبور جهت درج آگهي اعضاي انجمن با تخفيف ويژه نـيز آمادگـي    هفته
 .خود را اعالم نموده است
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 ادامه اخبار
 :  IIIبرگزاري دوره هاي سطح 

بـا حـضور      Basic, RT,UT,MT,PTدر زمينـه     IIIدوره هاي سطح 
داوطلباني در هر رشته در نيمه دوم آذرماه و نيمه اول ديماه توسـط انجمـن      

 . برگزار گرديد
 

 :تعليق عضويت
عضويت شركتهاي ناظركاران، كاوشيار، گيل پرتو و راديوگرافي صنعت شرق  
 .به علت عدم پرداخت حق عضويت طي دو سال گذشته بحالت تعليق درآمد

 

 :اعضاي جديد
در انجمـن تـصويب       »ياران نامدار«و  »پرتوكاران بينا«عضويت شركتهاي 

 .شد

به صورت پراكنده بدون متولي مشخص و        NDTكنفرانسهاي داخلي    -2
شـود و سـوابق     بدون  برنامه مدون در فواصل زماني گاه طوالني برگزار مي  

 .شودآن درجايي ثبت و ضبط نمي
هيچگونه مرجعي براي مراجعه صنايع ، شركتها و دانشگاهيان براي اخذ      -3

 NDTكمكهاي علمي و فني و اعمال داوري وجود ندارد و عمـال جامعـه         
 .كننده اين دانش استكشور فاقد ارتباط ارگانيك با مصرف

در سـال   ISO 9712علي رغم تدوين و تصويب استاندارد ملي همـتراز      -4
 .نامه تابع ضوابط مشخص نيستهنوز آموزش و صدور گواهي 83
هـاي تخصـصي،    تبادل اطالعات بين متخصصين از طريـق گردهمـائي     -5

 .چاپ نشريات و كتب مرجع وجود ندارد
 .در برابر نقض حقوق كارشناسان اين رشته مرجع مدافعي وجود ندارد -6
خـالي اسـت و       NDTكرسي ما همواره در كنفرانسهاي انجمن جهاني   -7

در عين حال از كمكهـاي مـادي و معنـوي و              .  اين زيبنده نام كشور نيست
 .بهره هستيمعلمي انجمن جهاني نيز بي

توان موارد زيادي افزود اما همين مختصر كافي است تـا     بر اين فهرست مي
در عرصه تكنولـوژي كـشور      NDTلزوم بازانديشي و تعريف مجدد جايگاه 

طبيعي است كه براي برون رفت از اين مشكالت راهـي جـز      .  احساس شود
در اين راستا بجاست اصحاب ايـن حرفـه    .  استفاده از خرد جمعي وجود ندارد

كه از دانش و تجربه كافي برخوردارند با تشكيل يك گردهمايي تخصـصي       
سياست واحدي را در جهت پيشرفت و رسيدن به اهداف جمعـي بررسـي و         

انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب ايـران    .  تدوين كنند
همواره در جهت ايجاد تعامل بين شخصيتها و گروهها تالش كرده و برايـن   

 NDTاميد است اين تالش بـا پاسـخ مثبـت جامعـه           .  فشاردمهم پاي مي
 . كشور روبرو شود

 :تعامل در سياستگزاري راهبردي

يـابي ماشـين آالت از      چهارمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيـب      
اسفند ماه سال جاري بـه همـت مركـز پـايش وضـعيت                 12الي  10تاريخ 

 .گردددانشگاه صنعتي شريف و انجمن نگهداري و تعميرات ايران برگزار مي
 :محورهاي اين كنفرانس عبارتند از

مـاشـيـن آالت،      ، Condition Monitoringپايش وضعـيـت      •
 تجهيزات و سازه ها

 مزاياي اقتصادي پايش وضعيت •
 در صرفه جوئي انرژي Condition Monitoringتاثير اجراي  •
 يابي، بازرسي و تستهاي غير مخرب تكنيكهاي عيب •
و   Acoustic Emissionروش آناليز ارتعاشات، روغن، ترموگرافي،  •

 جريان الكتريكي، تشخيص خوردگي
 Predictive Maintenanceنگهداري پيش بينانه  •
تأثير فرآيندهاي طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي در هزينه هاي  •

 CMنگهداري و تعميرات مبتني بر 
در اجراي نگهداري مبتني بر  Condition Monitoring تاثير  •

 RCMقابليت اطمينان 
توانند جهت كسب اطالعـات بـيـشـتـر بـه وب سـايـت                      عالقمندان مي

http://cmfd.sharif.ir          66165509مراجعه و يا با شمـاره تـلـفـن ،
 .تماس حاصل نمايند 66165573و يا  66165500

 برگزاري چهارمين كنفرانس پايش وضعيت و عيب يابي

 خبرنامه الكترونيكي  
انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي 

 غيرمخرب ايران  
 

 زير نظر كميته انتشارات •
 سينا مستوفي: مدير اجرايي •
اين خبرنامه، بين روز بيستم هـر مـاه از طـريـق پسـت                 •

الكترونيكي به اعضا انجمن شركتهـاي بـازرسـي فـنـي و            
اندركاران بـازرسـي فـنـي       آزمايشهاي غيرمخرب و نيز دست

كننده اخبار انجمـن، رويـدادهـاي      گردد و منعكسارسال مي
 .باشدمي... و  NDTمرتبط با صنعت 

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

ــي                         ــك ــي ــرون ــت ــك ــت ال ــا پس ــا ب ــوده و ي ــم ن
newsletter@irsnt.com مكاتبه نمايند. 


