
 

 

بنا به دعوت قبلي همايشي بـا حـضور اسـاتيد و متخصـصان آزمايـشهاي              
در سـالن     88/11/19بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ    3غيرمخرب در ساعت 

در ايـن همـايش كـه       .  اجتماعات انجمن شركتهاي ساختماني برگزار گرديد 
بيش از هفتاد نفر در آن شركت داشتند و حـدود چهارسـاعت طـول كـشيد          
سخنرانان و حاضران به طرح مسائل و موضوعات گونـاگوني پرداختنـد كـه      
كارشناسان و شركتهاي مجري آزمايشهاي غيرمخرب با آنها روبرو هستند و  
نيز در مورد راههاي برون رفت از تنگناها ومشكالت مذاكره و تبـادل نظـر        

 :سخنرانان جلسه به ترتيب عبارت بودند از. كردند
آقاي مهندس مرتضي جعفري كه در مورد وضعيت تـشكلهاي مـستقل       •

NDT در كشورهاي گوناگون جهان سخن گفتند. 
در   86درسـال    NDTآقاي دكتر فرهنگ هنرور در مورد كنفرانس دوم •

 .تهران گزارشي ارائه كردند
و نيز   85در سال  NDTآقاي دكتر فرشيد مالك در مورد كنفرانس اول •

مسائل و مشكالتي كه درپيش روي كارشناسان اين حرفه است و بايـد       
 .در تعامل با يكديگر در حل و فصل آن كوشش شود صحبت كردند

آقاي مهندس ميرمجيد قائمي در مورد وضـعيت انجمنهـاي مـرتبط بـا         •
NDT        در ايران و مشكالت و كمبودهايي كـه جامعـهNDT    كـشور

 .درحال حاضر با آن روبروست به تفصيل سخن گفتند
پس از پايان سخنرانيها كه حدود يك ساعت به طول انجاميـد يـك جلـسه       

بحث آزاد حدود يكساعت و نيم طول كـشيد و در آن         .  بحث آزاد برگزار شد
حضار به بيان نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند و سخنرانان به پرسـشهاي  

 . حاضران پاسخ گفتند
 ...2ادامه در صفحه 

 خبرنامه 
 شماره هفتم-سال اول

 1388بهمن ماه 
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 ...در اين شماره مي خوانيد

 همايش اساتيد و متخصصان آزمايشهاي غيرمخرب 

ساعت مانده به تشكيل اولـيـن مـجـمـع         48بسيار تصادفي و تنها كمتر از 
عمومي انجمن حفاظت در برابر اشعه باخبرشديم كه آن انجمن تاسيس شده 

بـراي تصـويـب         88/11/7و مجمع عمومي آن در روز چهارشنبه مـورخ      
از آن رو     .  خبر خوبي بود.  اساسنامه و انتخاب هيات مديره تشكيل مي شود

طرف بوجود آمد تا بعنوان يك انجـمـن   اي مطمئن و بيكه سرانجام واسطه
نقش خود را بين امور حفاظت و گروههاي مختلف پرتوكاران ايفا نمايد و از   

متاسفانه انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشـهـاي   .  بار مشكالت بكاهد
غيرمخرب كه محل تجمع پرتوكاران با ريسك باالست از اين رويـداد بـي     

  رساني وجود نداشتفرصت كوتاه بود و امكان اطالع .خبر مانده بود 
 ...3ادامه در صفحه 

  در حاشيه تشكيل  انجمن حفاظت در برابر اشعه

وزارت مسكن، شهرداري تهران و داستان شركتهاي صالح در 
 بازرسي جوش ساختمانها 

شركتهايي كه از طرف وزارت مسكن داراي مجوز بازرسي جوش ساختمانها 
هستند ويا امكان گرفتن مجوز دارند كدامند؟ شهرداري تهران كدام شركتها 

 داند؟ را براي انجام اينكار صالح مي
وزارت مسكن شركتهايي را براي انجام آزمايش صحت جوش تـائـيـد      -الف

كند كه مهندس عمران در هيات مديره خود داشته باشـنـد و     صالحيت مي
 .اين شرط اصلي و مهمترين شرط است

شهرداري تهران موضوع فوق را در اولويت قرارداده و ظاهرا تائيديه شركتها 
ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، سازمان استاندارد و   از معاونت برنامه

تحقيقات صنعتي و انجمن صنفي شركتهاي بازرسي فني و آزمـايشـهـاي        
 . پذيرد و فقط تائيديه وزارت مسكن براي آن سنديت داردغيرمخرب را نمي

در نگاهي گذرا ببينيم اين تصميم ها موجب چه اتـفـاقـي در      
 !سطح شهر تهران شده است

شركت كه برخي از آنها جديدالتاسيس هستند صرفا بـعـلـت     12تعداد حدود 
تـوانـنـد    داشتن مهندس عمران، از وزارت مسكن مجوز دريافت كرده و مـي 

با احترام به عزيزان فارغ التحصيل در رشـتـه     .  بازرسي جوش را انجام دهند
عمران اين سوال مطرح است كه آيا دانش آكادميك براي نظارت و كنتـرل  

شركت به انجام  60قبال بيش از !  كيفيت اتصاالت جوش مفيد و كافي است
توانند پاسخگوي آن حجم شركت مي 12اينكه چگونه .  اينكار مشغول بودند

كار باشند و صالحيت شركتهاي ياد شده از باب تجهيزات و نيروي انسـانـي   
باشنـد يـا نـه        هاي موجود ميهاي فني و استاندارد پروژهجوابگوي خواسته

 . موضوعي است كه شهرداري بايد به آن پاسخ دهد
 ...2ادامه در صفحه 

 1 همايش اساتيد و متخصصان آزمايشهاي غيرمخرب
 1 در حاشيه تشكيل انجمن حفاظت در برابر اشعه

 1 ...وزارت مسكن، شهرداري تهران و داستان شركتهاي 
 4 اخبار كوتاه

بنظر شما انجمن انجام چه كارهايي را بايد در اولويت قـرار دهـد و چگونـه         
 عمل كند؟ 

 .به دبيرخانه انجمن اعالم نمائيد Emailلطفا پاسخ خود را از طريق 

 سئوال از اعضا
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 1ادامه از صفحه ...
كليه حاضران جلسه در اين مورد توافـق داشـتند كـه جامعـه آزمايـشهاي              
غيرمخرب كشور در حال حاضر به يك مركزيت توانا و مستقل نياز دارد كه   
پاسخگوي نيازهاي اين مجموعه از نظر علمـي، آموزشـي و تخصـصي بـا          

در مـورد ايجـاد ايـن مركـز دو           .  توجه به شرايط امروز ايران و جهان باشد  
نظريه نخست آن بودكه يك انجمن علمي تحت عنوان .  نظريه وجود داشت

در چهـارچوب مقـررات وزارت علـوم           »انجمن آزمايـشهاي غيرمخـرب    «
گروهي از حاضران ضمن قبول اين نظريه بر اين .  تشكيل و شروع بكار كند

عقيده بودند كه از آنجا كه عضويت در انجمنهاي علمي مـورد نظـر وزارت      
علوم محدوديت دارد بـسياري از متخصـصان، حـداقل در بـدو تـشكيل،                       

مـديره  توانند به عضويت آن در آيند و عالوه برآن عـضويت در هيـات         نمي
چنين انجمني تابع ضوابط خاصي است و راهيابي به آن بطور عمده از مسير 

بنابراين، جـز يـك يـا حـداكثر دو نفـر از متخصـصان                       .  گذرددانشگاه مي 
تشكيل انجمن فوق ضـروري اسـت امـا       .  نمي توانند به عضويت آن درآيند

اي شكل گيرد كه متخصصان اين رشته در اداره آن نقش داشـته   بايد بگونه
 .ريزي آن در نظر گرفته شودو اين موضوع بايد به جد در طرح و برنامه

گروه دوم اعتقاد داشتند كه محدوديتهاي موجـود در انجمنهـاي زيـر نظـر          
وزارت علوم حضور بسياري از متخصـصان را در آنهـا بـا مـشكل مواجـه                     

گـيري  مي كند و مقابله با اين محدوديتها يكي از عوامل اساسـي در شـكل    
ريزي شـده و برنامـه      اي پايه انجمن صنفي بگونه.  انجمن صنفي بوده است

آن تنظيم گرديده كه ظرفيت ايجاد ساز وكار مناسب جهت پاسخگويي بـه        
تـوان ايـن مركزيـت را در كنـار           بنابراين مي .  نيازهاي علمي و فني را دارد

 .انجمن صنفي فراهم آورد
مذاكرات مفصلي در مورد مزايا و معايـب هـر دو نظريـه انجـام گرفـت و                

اي تحت عنـوان هيـات    سرانجام اين نتيجه حاصل آمد كه هيات هفت نفره
هاي گوناگون مورد   گيري از ميان جمع انتخاب شود و موضوع را از جنبه پي

اين هيات موظف شد پس از بررسـي هـاي همـه جانبـه          .  بررسي قرار دهد
مقرر گرديد هيـات  .  تصميمات الزم را اتخاذ و اقدامات مقتضي را بعمل آورد

مزبور در گردهمايي ديگري كه با حـضور اسـاتيد و متخصـصان در زمـان           
 .مناسب تشكيل مي شود نتيجه بررسي و اقدامات خود را ارائه نمايد

. پس از پايان مذاكرات، هيات رئيسه جلسه انجام انتخابات را شـروع نمـود        
گيري بودند كه از بين آنان افـراد  نفر داوطلب عضويت درهيات پي 22تعداد 

 :زير به ترتيب اكثريت آرا را بدست آوردند
 آقاي مهندس ميرمجيد قائمي  .1
 آقاي مهندس مرتضي جعفري  .2
 آقاي دكتر فرهنگ هنرور .3
 آقاي مهندس ناصر راستخواه  .4
 آقاي مهندس بهمن چوبك  .5

 آقاي مهندس مهرداد كهتري  .6 همايش اساتيد و متخصصان آزمايشهاي غيرمخرب 
 آقاي دكتر فرشيد مالك  .7
 آقاي مهندس مهدي معيني  .8
 آقاي مهندس مصطفي شريفي  .9

هيات مزبور همچنين تا تشكيل انجمـن مـورد تقاضـا اقـدامات مـورد نيـاز              
مجموعه آزمايشهاي غيرمخـرب از قبيـل برگـزاري همايـشها، سـخنرانيها،            
كنفرانسها و غيره را بـا رعايـت اولويتهـا و مـصالح صـنفي مجموعـه و در                  

 .پايان يافت  7/45جلسه در ساعت . آوردهمكاري با اعضاي آن بعمل مي

وزارت مسكن، شهرداري تهران و داستان شركتهاي صالـح در    
 بازرسي جوش ساختمانها 

 1ادامه از صفحه ...
گفته مي شود كه برخي از اين شركتها بعلـت مـشغله زيـاد و نـيز نداشـتن                
كارشناس باتجربه و امكانات الزم، كار را به شركتهايي كه بدليل فوق مجـوز   

كنند و فقـط از    ندارند ولي از امكانات و توانائيهاي الزم برخوردارند واگذار مي
 .كنندسربرگ خود براي گزارش به شهرداري استفاده مي

شركت آنهـا عـضو     140شركتهاي مجري آزمايشهاي غيرمخرب كه بيش از 
انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب هـستند شـركتهايي      
هستند كه مورد تائيد وزارت نفت و شركت ملي گاز بوده و از توان تخصـصي  

تواننـد از   الزم برخوردارند اما اغلب آنها بعلت نداشتن مهندس عمـران نمـي        
وزارت مسكن مجوز دريافت كنند و در نتيجه از بازرسي جوش ساختمانها كه   

 .انداند محروم گشتهسالها بدان اشتغال داشته
اينگونه شركتها همچنان آزمايشهاي صحت جوش را بنا به تقاضاي شـركتها   

شركت داراي  (دهند و به شركت طرف قرارداد كارفرما   داراي مجوز انجام مي
. گيرنـد كنند امـا مـسئوليتي بعهـده نمـي       گزارش مي)  مجوز از وزارت مسكن

شود و منافع مادي بر كيفيـت كـار سـايه       بنابراين صحت جوش تضمين نمي
شركتهاي داراي مجوز براي تحكيم وضعيت خـود و از ميـدان      .  انداخته است

ايـن  .  كنند  تـشكل جديـدي ايجـاد كننـد         بدربردن رقباي قديمي تالش مي
شـود و   تشكل هنوز شكل واقعي بخود نگرفتـه ولـي بنـام آن مكاتبـه مـي             

 . گيرندمسئولين وزارت مسكن هم به آن اشكالي نمي
محدوديت واگذاري آزمايش صحت جوش سـاختمانها بـه تعـدادي شـركت           
خاص موجب شده است كه اين شركتها تعرفه خـدمات را بـه دلخـواه خـود           

هاي سازمان مديريت و انجمن شركتها پـيروي نكننـد      اعالم كنند و از تعرفه
 .بنابراين كميت و كيفيت هردو آسيب ديده است

آشفتگي در كيفيت بازرسي جوشكاري ساختمانها، آشفتگي در هزينه خدمات،   
بالتكليفي كارفرمايان، محروميت شركتهاي مجري آزمايـشهاي غيرمخـرب،    
بكار گرفتن افراد غيرمتخصص و غيره حاصـلي جـز بحـران در جوشـكاري            
ساختمانها ندارد و بجاست كه مسئوالن محترم شهرداري در تعامل مـشترك   

 .  با وزارت محترم مسكن در اين مورد به جد چاره انديشي كنند
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 1ادامه از صفحه ...
وقـت نبـود تـا      .  تنها توانستيم چند نفر از مسئوالن انجمن را بـاخبر كنيـم       

كانديدايي مناسب براي انتخابات هيات مديره معرفي كنيم فردي هـم كـه        
 .بناچار آمادگي خود را اعالم كرد ظاهرا شرط مندرج در اساسنامه را نداشت

سالن خوارزمي سـازمان انـرژي اتمـي نـسبتا        .  باري، با ترديد به راه افتاديم
در شـروع   .  پربود از افراد و دانشجوياني كه قبال از موضوع آگاه شده بودنـد    

جلسه يكي از كاركنان امور حفاظت برنامه را اعالم و قرائـت اساسـنامه را           
رفت تفاوت ماهوي بين امور    بتدريج كه قرائت اساسنامه پيش مي.  آغاز كرد

راه ورود به انجمـن     .  شدتر ميرنگرنگ و كمحفاظت و انجمن حفاظت كم
تا آن حد باز بود كه تنها كساني كه نشاني آنان بـه هـسته يـا پرتـو ختـم                 

بـاالخره  .  اين محدوديتها البته موجه نبود.  توانستند وارد آن شوندمي شد مي
مجـري برنامـه    .  قرائت اساسنامه تمام شد و نوبت بـه تـصويب آن رسـيد           

پانل تشكيل شد و پـس از توضـيح         .  اعضاي پانل را به جايگاه دعوت نمود
كوتاهي توسط رئيس محترم جلسه بـا قيـام و قعـود حاضـران اساسـنامه                 

حق عـضويت بـراي     .  آنگاه نوبت به تعيين حق عضويت رسيد  .  تصويب شد
اعضاي پيوسته بيست هزار تومان، براي اعضاي غيرپيوسـته پـانزده هـزار           

يك نفر از حاضـران     .  تومان و براي دانشجويان ده هزار تومان پيشنهاد شد 
كه بعدا معلوم شد كانديداي هيات مديره و پزشك هستند اعتراض كردند و    
باالخره پس از مذاكره نه چندان زياد با كاهش پنج هـزار تومـان از مبالـغ           

مرحله بعد معرفي كانديداهاي هيـات       .  پيشنهادي حق عضويت تصويب شد
هركدام به نوبت .  فهرست كانديداها بسيار طوالني بود.  مديره و بازرسان بود

كانديــداها همگـي از گـروه پزشـكان و          .  آمدنـد و خـودرا معرفـي كردنـد         
كارشناسان شاغل و بازنشسته امور حفاظـت بودنـد و از ديگـر گروههـاي             

فكر كردم البد به دليل علمي بودن    .  پرتوكار بويژه صنايع كشور خبري نبود
انجمن همه اينها منطقي است اما با كمي تامل بيشتر، درست يا غلـط، بـه      

شود مسئوالن امـور حفاظـت      نظرم آمد دو مسئله وجود دارد كه موجب مي  
اول آنكـه در صـنايع،      .  براي حضور نمايندگان صنايع اهميتي قائل نـشوند      

تشكيالتي يكدست و قوي مانند وزارت بهداشت وجود ندارد تا از پرتوكاران   
دوم آنكه امور حفاظت بطـور سـنتي كارشناسـان           .  آن بخش پشتيباني كند

دانـد كـه بـراي      پرتوها در صنايع را از نظر علمي در آن مايه و پيمانه نمـي   
 .حضور در يك انجمن علمي از آنان دعوت كند

در كـشورهاي   .  در مورد اول نقش وزارت بهداشت را انجمنها برعهده دارنـد 
پيشرفته انجمنها آنقدر قوي هستند كه به راحتي و با قدرت در برابر مراجـع    

در اينجا اما ايـن   .  كنندكنند و از حقوق آنان دفاع ميگيري ميرسمي موضع
كنند اما معمـوال بـه    انجمنها وسازمانها تالش خود را مي. امكان وجود ندارد
نمونه آن تالشـي اسـت كـه انجمـن شـركتهاي           .  رسندنتيجه مطلوب نمي

بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب بعمل آورد تا در تعامل با امور حفاظت  
در برابر اشعه نقش خود را در ايجاد تعادل و رساندن پيام امور حفاظـت بـه        

 به امور   NDTكاركنان و انعكاس مسائل و مشكالت پرتوكاران حوزه 

تالش مزبور با اين مقدمه آغاز شـد كـه امـور حفاظـت بـا           .  حفاظت ايفا كند
سـپس، در   .  تشكيل كميته حفاظت در برابر اشعه در انجمـن موافقـت نمـود         

اي با حضور نمايندگان آن امور برنامه كاري كميته تهيه و كار آن آغـاز    جلسه
كميته مزبور در اولين اقدام خود و پس از حدود چهارماه كار مداوم و طي  .  شد

جلسات متعدد جدول امتيازات وتخلفات را كه مـورد اعـتراض شـركتها بـود           
ماههـا  .  بررسي كرد و پيشنهاد اصالحي خود را به امور حفاظت ارسـال نمـود   

سرانجام پـس از    .  نتيجه ماند گذشت و مراجعات مكرر براي دريافت پاسخ بي  
اگـر   «:پاسخ كوتاه و موجز بود. حدود هشت ماه به نامه انجمن پاسخ داده شد

و البته هيچگاه هم .»شودنيازي بود از كميته حفاظت انجمن كمك گرفته مي
اعـضاي كميتـه دلـسرد شـدند و          .  اي انجام شده بود   تالش بيهوده.  نياز نبود

 .فعاليت آن متوقف شد
درمورد دوم كه به نحوه برخورد امور حفاظت بـا پرتوكـاران صـنايع مربـوط               

زمينه فرهنگي حاكم بر آن امور و نيز تفاوتهـاي     مي شود علت را بايد در پس
شيوه نگـاه امـور    .  اي و فرهنگي گروههاي مختلف پرتوكار جستجو كردحرفه

در آن  .  اي بيش از دو دهـه دارد       حفاظت به كاركنان پرتوها در صنايع پيشينه
زمان شركتها و كاركنان با پرتوها در صنايع بسيار اندك بودند و جز انگـشت       

از اين رو برخورد امور حفاظت با آنـان  .  شماري تحصيالت دانشگاهي نداشتند
. اما اكنون روزگار بكلي تغيير كـرده و زمانـه ديگـري اسـت            .  غيرعادي نبود

هزاران كارشناس در بخشهاي مختلف به كار با پرتو در صنايع كشور مشغول   
بيـن در آن    در زمينه آزمايشهاي غيرمخرب كه روزگاري بايـد بـا ذره         .  كارند

-آموختگان فراواني از رشـته  بدنبال تحصيالت دانشگاهي گشت اكنون دانش
. انـد هـاي تخصـصي را گذرانـده      كنند و صدها نفر دوره  هاي گوناگون كارمي

هاي مقدماتي و پيشرفته حفاظت در برابر اشعه با توجه به زمينـه كـاري      دوره
شود و تفـاوتي از     براي هردو گروه پزشكان و مهندسان به يكسان برگزار مي  

تفاوت آنان در نـوع حرفـه    .  نظر دريافت مطالب آموزشي بين آنان وجود ندارد
رود پس علت چيست كه بازرس امور حفاظت وقتي به راديولـوژي مـي    .  است

رود از جـدول و     كارمندي است با كتاب قانون اما وقتي بـه راديوگرافـي مـي     
واقعيـت آنـستكه بـازرس در هـر دو مـورد             .  كنـد ماشين حساب استفاده مي 

كند مقـصر   اي دارد و اگر به جاي قانون از جدول استفاده مي   شخصيت يگانه
علت تغيير در رفتار را بايد در سياسـت امـور حفاظـت و نـوع حرفـه              .  نيست

ميراث گذشته چون نقشي  ، NDTدر نگاه به جامعه .  پرتوكاران جستجو كرد
اي براي تغيير آن وجود   بر سنگ در فرهنگ آن امور جاي خوش كرده و اراده

جامعه پزشكي اما بدليل ارتباط مستقيم با دانشگاه و موقعيـت ويـژه در     .  ندارد
شـك نيـست كـه      .  دهـد جامعه اجازه ترديد در صالحيت علمي خود را نمـي    

كارشناسان فيزيك پرتوها در امور حفاظت بيش از پزشـكان و مهندسـان از           
اما بخاطر داشـته باشـيم كـه دانـش        .  دانش حفاظت دربرابر اشعه برخوردارند

بمعنـاي  .  بيشتر، خرد بيشتر و موقعيت برتر بمعناي داشتن حق بيشتر نيـست      
تغيير در نگاه، در فرهنگ و در شيوه تعامـل بـا      .  داشتن مسئوليت بيشتر است
هـا و   اميد كه انجمـن جديـد در رفـع تبعيـض           .  ديگران ضرورت زمانه است 
 .نارسائيها توفيق حاصل كند

  در حاشيه تشكيل  انجمن حفاظت در برابر اشعه
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 ثبت نام درشركت تعاوني  
نمايد كه اقدامات هيات موسـس تعاونـي         پيرو اطالع رساني قبلي اعالم مي

توليدي و توزيعي شركتهاي عضو انجمن به نتيجه رسيده و تعـاوني مـذكور     
همكارانيكه تاكنون اقدام به عـضويت در تعاونـي          .  باشددر حال تاسيس مي

توانند مبلغ يك ميليون ريال به حـساب    اند در صورت تمايل ميمزبور نكرده
نزد بانك توسعه تعاون شـعبه كـارگر شـمالي        1/96953/111/1716شماره 

اطالعات مربوط  .  واريز نموده و فيش آن را به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند  
 . رسدبه تشكيل مجمع عمومي پس از پايان مراحل كامل ثبت به اطالع مي

ها در امـور حفاظـت در     اي جهت رسيدگي به شكايتبا خبر شديم كه كميته
اطالع زيادي در مورد وظايف و اختيارات ايـن    .  برابر اشعه تشكيل شده است

ها و اينكه به چه نوع شكايتهايي رسيدگي  كميته و نحوه رسيدگي به شكايت
اما نفس تشكيل كميته مزبور اقدامي شايسته است   .  كند هنوز وجود نداردمي

توانـد  البته زماني كميتـه مزبـور مـي      .  تواند برخي مشكالت را رفع كندو مي
تاثيرگذار باشد و اعتماد الزم را بين كاركنان با پرتوهـا فـراهم آورد كـه در            

در .  جلسات آن نماينده تشكلي كه شاكي به آن تعلق دارد حضور داشته باشد  
غير اينصورت مصداق ضرب المثل تنها به قاضي رفتن است و فرجام نيكـي    

 .نخواهد داشت

گويي به شكايات در امور حفـاظـت در      تشكيل كميته پاسخ
  برابر اشعه
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... و   NDTكننده اخبار انجمن، رويدادهاي مرتبط با صنعت 
 .باشدمي

توانند جهت درج آگهي بـا شـمـاره تـلـفـن           عالقمندان مي •
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ــي                         ــك ــي ــرون ــت ــك ــت ال ــا پس ــا ب ــوده و ي ــم ن
newsletter@irsnt.com مكاتبه نمايند. 

شركت مهندسين مشاور پايا راد آزمون به تعدادي كـارشـنـاس فـروش و         
بازارياب خانم وآقا در مورد خدمات بازرسي جوش به صورت نـيـمـه وقـت       

داشـتـن روابـط      .  وتمام وقت با حقوق ثابت و پورسانت فوري نيازمند اسـت 
 .عمومي قوي الزامي است

خانم كـاظـمـي      021-88840140براي كسب اطالعات تكميلي با شماره 
 .تماس حاصل فرماييد) مدير فروش(

امور حفاظت در برابر اشعه مركز نظام ايمني هسته اي كشور با هـمـكـاري      
 1-5المللي انرژي اتمي اولين دوره آموزشي پايش محل كار را از آژانس بين
مسئولين فيزيـك  .  كنددر سازمان انرژي اتمي ايران برگزار مي 88اسفند ماه 

اي سراسر كشور بهداشت بخش هاي مختلف سازمان و مراكز پزشكي هسته
كنند به دو شيوه نـظـري و آنـجـام           كه با چشمه هاي پرتوزاي باز كار مي

دو تن از متخصصان و كارشـنـاسـان    .  بينندآزمايش در اين دوره آموزش مي
 .المللي انرژي اتمي تدريس دوره آموزشي را بر عهده دارندآژانس بين

 12جلسه كميته فني متناظر جوشكاري و فرآيندهاي مرتبط در تاريخ شـنبه     
دي ماه در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با حضور متخصـصان    
 .صــــنعت جــــوش و اعــــضاي ايــــن كميتــــه برگــــزار شــــد              

در اين جلسه دكـتر ميرمـصطفي حـسينيون، رياسـت ايـن كميتـه ضـمن                  
: برشمردن اهداف كميته تـدوين اسـتانداردهاي جوشـكاري اظهـار داشـت             

ساماندهي صنعت جوش و بازرسي در هيات دولت به تصويب رسيده است و    
مراحل عملياتي شده آن در وزارت صنايع و موسسه استاندارد در حال انجـام    

در ادامه، مهندس محسن پروان، دبير اين كميته ضمن بيان مشكالت   .  است
ميليـون تـن      13ايران با توليد بيش از      :  موجود در راه تدوين استاندارد گفت

ميليون تن فوالد درگيري بسيار   17محصوالت نهايي فوالد و مصرف باالي 
بااليي با استانداردهاي جوشكاري دارد، اما متاسفانه دولت حمايت الزم را از    

همچنين مهندس پروان ضمن .سازي استاندارد در كشور نداشته استفرهنگ
اشاره به اين موضوع كه اين كميته نماينده ايران در مجمع جهـاني سـازمان    

در چند سال گذشته به دليل مشكالت   :  است، گفت)  ISO(جهاني استاندارد 
گيري در خارج از كـشور     المللي رايفراوان ايران در هيچ يك از جلسات بين

شركت نكرده است و به اين خاطر نام ايران از ليست كشورهاي عضو كميته  
حذف شده  ISO/TC44فني استانداردهاي جوشكاري و فرآيندهاي مرتبط

در حال حاضر ما در تالشيم تـا بـا شـركت در         :  وي همچنين ادامه داد.است
راي گيري هاي الكترونيك و ارسال نقطه نظرات متخصصان ايرانـي بـراي      
دبيرخانه اصلي اين كميته در فرانسه مجددا نام ايران را بـه ليـست اعـضاي      

 .سازمان جهاني استاندارد در بخش جوشكاري بازگردانيم

 برگزاري دوره آموزشي پايش محل كار

 آگهي استخدام

 برگزاري جلسه كميته متناظر فني جوشكاري


