
 

 

فرا رسيدن نوروز فرخنده را به جامعه بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمـخـرب   
گوئيم و اميدواريم سالي همـراه  هاي محترم آنان  تبريك ميكشور و خانواده

 .با سالمتي، شادي و توفيق براي همگان در پيش داشته باشيم
كنند و   بنظر بسياري از اعضا بويژه آنان كه از نزديك با انجمن همكاري مي

با مشكالت و مسائل آن آشنا هستند سالي كه گذشت براي انجمن سـالـي     
پربارو پرتالش بود و توفيق زيادي در ارتقاء موقعيت انجمن و اعضـاي آن      

بسياري از مراكز دولتي و خصوصي و نيز همكاران معدودي كـه  .  فراهم آمد
شناختند و يا به ديده تـرديـد و نـابـاوري بـه آن                   روزگاري انجمن را نمي

نگريستند اكنون حضور تاثيرگذار آنرا در عرصه صنعتي و حوزه اجتماعـي  مي
فراموش نكنيم كه اين موفقيت در .  كار باور دارند و اين دستاورد كمي نيست

ها را بـه      شرايطي بدست آمده كه بسياري از مسئوالن كشور حضور انجمن
ها با شرايط انجمن.  روندشوند و از همكاري با آنها طفره ميسختي پذيرا مي

دشوار و موانع زيادي روبرو هستند و براي رسيدن به اهداف خود بـايـد بـر      
در چنين شرايطي بـرخـي     .  انداز بگذرنداي پرفراز و نشيب و پر از دستجاده

همكاران ديرآشناي ما بويژه آنانكه با هدف گشايش راه بسوي شـهـرداري     
گـذرد كـه     اند همواره اين پرسش در ذهنشان مـي   تهران به انجمن پيوسته
 . كندانجمن براي آنان چه مي

توجهي متهـم كـنـيـم        كاري و بيايم جز خود را به كمدوستان، عادت كرده
پرونده اين امر در انجمن شـامـل     .  گذردآنكه بدانيم در بطن امور چه ميبي
. وقفه ادامه داردشود و اين تالش بيها صفحه مكاتبه و صورت جلسه ميده

داوري نكنيم اندكي وقت بگذاريم و حداقل خبرنامه انجمن را كـه بـا       پيش
شود  براحتي برايمان ارسال مي شود بخوانيم تا اندكـي  زحمت زياد تهيه مي

. خبري ما از دلمشغوليمان بكار خـويـش اسـت       بي.  از روند امور آگاه شويم
ها و همه دوستاني كه با انـجـمـن هـمـكـاري              هيات مديره، اعضاي كميته

كشـنـد،   مزد زحمت ميبي.  كنند مانند خود ما مشغله و كار وزندگي دارندمي
خرند تا شـايـد     گذارند و ناز مسئوالن را به بهاي حرمت خويش ميوقت مي

بـه آنـان     .  آنانرا بسادگي مورد اتهام قرار ندهيم.  اي كسب كنندبراي ما بهره
بگوئيـم مـا     .  كندنگوئيم انجمن براي ما چه مي.  كمك كنيم تا دلگرم شوند

انجمن خانه ماست و آنگاه آباد است كه صـاحـب   !  كنيمبراي انجمن چه مي
انجمن ما فراز و فرود فـراوان    .  خانه بدان دل بسپارد و به آباداني آن بپردازد

داشته و اكنون پس از ديرزماني به مرحله بلوغ رسيده اما از بلوغ تا پختـگـي   
جامعه آزمايشهاي غيرمخرب نيازمند هـمـدلـي و      .  راه درازي در پيش است

 .همياري است و انجمن سرائي است براي همه
ها مراكزي هستند بـراي  انجمن.  حقيقت آنكه وظيفه انجمنها كاريابي نيست

ها، استفاده از خرد جمـعـي در     ها ، كوشش در رفع نارسائيافزائي تواناييهم
 زني در برابر دولتها و خالصه هر آنچه حل مشكالت، افزايش قدرت چانه

 خبرنامه 
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 ...در اين شماره مي خوانيد

 ...ز باغ اي باغبان ما را همي بوي بهار آيد

افراد و شركتها در يك انـجـمـن فـراگـرد            .  كه فرد از انجام آن ناتوان است
از همكاران .  آيند تا مصون از تعرض شوند و صداي رساتري داشته باشندمي

بينانه به كاركرد انجمن در سالي كه گذشت ارجمند انتظار دارد با نگاهي واقع
نظر كنند و مسئوالن انجمن را از ديدگاه خود در مورد عملـكـرد آن آگـاه        

بـدون شـك در       .  ها همراهي و كمك كنندنمايند و خود نيز در رفع كاستي
اشتباهات و خطاها را بگوئيـم  .  كنار عملكرد مثبت نكات منفي نيز وجود دارد

اگر خوشبين نيستيم، واقـع بـيـن      .  و در رفع آنها با يكديگر همكاري نمائيم
 . باشيم

 عيد آمد و ما خانه خود را نتكانديم
 گردي نسترديم و غباري نفشانديم

 زدگان ره به حقيقتماننده افسون
 بستيم و جز افسانه بيهوده نگفتيم 

 1 ...ز باغ اي باغبان ما را همي بوي بهار آيد
 2 درخصوص بازرسي جوشكاري ساختمانها

 2 گزارش جلسات كميته پيگيري
 3 اخبار كوتاه
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خبرنامه انجمن تحت عنوان  7مقاله مندرج در شماره 
موجب واكنشهـايـي از طـرف         »... وزارت مسكن «

در ايـن رابـطـه از طـرف           .  مسئوالن ذيربط گرديد
سرپرست محترم اداره كل معماري و سـاخـتـمـان         

. تشكيل شـد 12/12/12اي در تاريخ شهرداري جلسه
در جلسه مزبور آقايان مهندس شريفي و مهندس دادخواه، اعضاي هـيـات   

شناسايي مسئول كميته ساختمان از طرف انجمن و   مديره و مهندس صبح
آقايان مهندس قريشي، مهندس مهرانفرد و سركار خانم دهكردي معاونـان  

 .و كارشناسان محترم اداره معماري و ساختمان از طرف شهرداري حضور داشتند
در اين جلسه مهندس مهرانفرد در مورد يادداشت مندرج در خـبـرنـامـه و       
انتقادهايي كه نسبت به آن داشتند صحبت كردند و اظهار داشتند كه اداره   

متبوعشان تنها به شركتهاي داراي مجوز از وزارت مسـكـن اجـازه كـار                
نمايندگان انجمن با دفـاع    .  نامه ندارددهد و چاره اي جز اطاعت از آئينمي

از يادداشت نوشته شده در خبرنامه و بيان اينكه واقعيتها همانست كـه در      
 :مقاله نوشته شده به نكات زير اشاره كردند

هاي ارسالي از طرف وزارت مسكن قيد نشـده اسـت كـه فـقـط            در نامه
ايـن  .  شركتهاي داراي مجوز از وزارت مسكن اجازه تسـت جـوش دارنـد       

برداشت مربوط به خود شهرداري است و اال وزارت مسكن اصراري در اين 
 .كار ندارد

بكارگيري شركتها و افراد مجري براي آزمايشهاي غـيـرمـخـرب تـابـع           
نامه وزارت مسكن در نـظـر     اين ضوابط درآئين.  استانداردهاي خاص است

 . نامه فاقد ضوابط مندرج در استانداردهاي مربوط استگرفته نشده و آئين
عالوه بر موضوعات مزبور، موارد متعدد ديگري نيز مطرح شد كه از طـرف  

 .مسئوالن محترم شهرداري حاضر درجلسه بدون پاسخ ماند
ها و هشدارهاي مسئوالن انجمن درمـورد    ظاهرا طرح مشكالت و نارسائي

مسئوليت شهرداري وتوجه دادن به ضرورت تامين ايمني ساختمانها تاثيري 
در نگرش نمايندگان محترم شهرداري تهران در جلسه مزبور نداشت و آنان 

متاسفانه اين مشكل تنـهـا در     .  همچنان برتداوم سياست قبلي اصرار دارند
مورد اعضاي انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب بوجود 
نيامده و اعضاي انجمن بتن و انجمن ژئوتكينك ايران نيز از اين رهـگـذر     

اند بطوريكه حتي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وابسـتـه   نصيب نماندهبي
 .به وزارت راه نيز اجازه تست جوش ندارد

بهرحال تالش انجمن براي متقاعدكردن مسئوالن مـحـتـرم اداره كـل           
اما اين به معـنـاي آن     .  معماري و ساختمان تاكنون به نتيجه نرسيده است

انجـمـن بـا هـمـكـاري           .  كشدنيست كه انجمن از تالش خود دست مي
انجمنهاي ديگر و از طريق كانون عالي كارفرمايان وشوراي همـاهـنـگـي     

تشكلها همچنان مشغول پيگيري موضوع است و از كليه همـكـاران نـيـز          
 .خواهد كه در اين راه همكاري و كمك نمايندمي

  در خصوص بازرسي جوش كاري ساختمانها

1 
اسـاتـيـد و       88/11/19اولين جلسه كميته پي گيري مصوبات همايش مورخ 

در محل  88/11/29كارشناسان آزمايشهاي غيرمخرب در روز پنجشنبه مورخ 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با حضور كليه اعضاي مـنـتـخـب     

 :در جلسه مزبور تصميمات زير اتخاذ گرديد. تشكيل شد
مقرر گرديد آقايان دكترهنرور، دكتر مالك و مهندس راستخواه از طـرف     •

كميته، در خصوص مشخص كردن وضعيت انجمن علمي آزمـايشـهـاي      
در اين رابطه دبيرخانه انـجـمـن      .  غيرمخرب اقدامات الزم را انجام دهند

 .گيري تعيين شدصنفي به عنوان محل تماس و پي
كنـنـده، تشـكـيـل        مقرر گرديد آقاي مهندس قائمي به عنوان هماهنگ •

 .ريزي كنندجلسات با انجمن صنفي و ساير ارگانها را برنامه
 .آقاي مهندس كهتري بعنوان دبيركميته انتخاب شدند •
مقرر گرديد آقاي مهندس جعفري در مورد چگونگي و تاريـخ بـرگـزاري       •

كنفرانس سوم اقدامات الزم را بعمل آورند و كنفرانس بعدي با مسئوليـت  
در اين رابطـه  .  ايران و همكاري انجمن صنفي برگزار شود  NDTجامعه 

آقايان مهندس قائمي و مهندس كهتري با آقاي مـهـنـدس جـعـفـري           
 .آورندهمكاري الزم را بعمل مي

مقرر گرديد آقايان دكتر هنرور، مهندس راستخواه و مهندس چوبـك در     •
با اداره استـانـدارد مـذاكـره        ISO 9712مورد اجراي استاندارد هم تراز 

 .نموده و موضوع را پيگيري نمايند
2 

اي به دعوت آقاي مهندس مـرتضـي     جلسه 88/12/10در روز دوشنبه مورخ 
جعفري در خصوص برگزاري كنفرانس سوم آزمايشهاي غيرمخرب در دفـتـر   

انجمن صنفي شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ( انجمن صنفي
با حضور آقايان مصطفي شريفي، مهدي معينـي، كـمـال شـاكـري،          )  ايران

 .ميرمجيد قائمي، مهرداد كهتري و مرتضي جعفري برگزار گرديد
در ابتدا از انجمن صنفي بخاطر پيگيري و تـالش در جـهـت بـرگـزاري               

                                        

 ...3ادامه در صفحه                       

 گيري گزارش جلسات كميته پي

 مديريت، همكاران گرامي شركت نصب آزمون راد
كش شما در حـيـن انـجـام وظـيـفـه               حادثه از دست دادن همكاران زحمت

 . اندركاران شركتهاي آزمايش غير مخرب استاي براي همه دستضايعه
اين ضايعه را به كليه همكاران گرامي بويژه كاركنان محترم آن شـركـت و       

 .گوئيمخانواده عزيزان از دست رفته تسليت مي
 هيات مديره و دبيرخانه انجمن

 تسليت
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اندركاران آزمايشهاي غيرمخرب كشور تقدير گردهمايي متخصصان و دست
سپس مسائلي درخصوص اولين نشست هيئـت پـيـگـيـري        .  وقدرداني شد

مورد بحث و   )  هيئت پيگيري تاسيس انجمن علمي آزمايشهاي غيرمخرب( 
در ادامـه    .  بررسي قرار گرفت و نقطه نظراتي در اين خصوص مطرح گرديد

از طرف هيئت پيگيري به انجمن صنفي پيشنهاد گرديد كه در بـرگـزاري     
كنفرانس سوم با اين هيئت همكاري نمايد، كه اين امر مورد استقبال قـرار    

مقرر شد كه چنين پيشنهادي به انجمـن  .  گرفت و توافقاتي صورت پذيرفت
جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب نيز اعالم گردد و در صورت توافق آن   
انجمن، كميته راهبري كنفرانس سوم از بين نفرات دو انجـمـن، هـيـئـت        

 . پيگيري و اساتيد دانشگاه انتخاب گردد
تاريخ قطعي برگزاري اين كنفرانس فعال دقيقا مشخص نيست و احتمـاالدر  

 .خواهد بود 1389نيمه دوم سال 

بنا بر اعالم مركز نظام ايمني              
اي سازمان انرژي اتمي ايران،        هسته

 62به استناد مصوبات جلسه شماره        
كمسيون      01/09/1388مورخ     

تشخيص و صدور پروانه مركز نظام        
، مالك اصلي براي تأييد صالحيت        1389اي كشور، از سال        ايمني هسته 

هاي   ها، پيمانكاران و كليه واحدهايي كه در زمينه بازرسي و آزمون               شركت
كنند استاندارد ملي ايران به شماره        اي فعاليت مي    غيرمخرب تأسيسات هسته  

ISIRI/ISO 9712   احراز شرايط و گواهي كردن      «تحت عنوان
نامه اجرايي مربوطه     آيين.  خواهد بود »  هاي غيرمخرب   كاركنان آزمون 

 .به زودي ابالغ خواهد شد

 )ادامه(گيري گزارش جلسات كميته پي

 خبرنامه الكترونيكي  
انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي 

 غيرمخرب ايران  
 

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

اعضا انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب  
-گردد و منعكـس اندركاران بازرسي فني ارسال ميو نيز دست

... و     NDTكننده اخبار انجمن، رويدادهاي مرتبط با صنعت 
 .باشدمي

توانند جهت درج آگهي و ارسال مطالب خود بـا  عالقمندان مي •
و يـا    )  مدير اجرايي خبـرنـامـه   (   09122405206شماره تلفن 

 66949151  -  66911166دبيرخانه انجمن به شماره تلـفـن     
تماس حاصل نـمـوده و يـا بـا پسـت الـكـتـرونـيـكـي                      

newsletter@irsnt.com مكاتبه نمايند. 

 اطالعيه

شركت كاوش كاران صدرا جهت تكميل كادر بازرسي خود جهت استقرار در   
هاي در دست اجرا در شهرهاي كرج، سمنان و اراك بـه تـعـدادي            پروژه

كارشناس بازرسي تاييد صالحيت شده توسط شركت هاي معتبر در زمـيـنـه    
 .باشدهاي غير مخرب، نيازمند ميبازرسي جوش و تست

توانند رزومـه خـود را بـه آدرس پسـت               مندان جهت همكاري ميعالقه
 :الكترونيكي ذيل ارسال نمايند

com.yahoo@sadra_kavosh 

 آگهي استخدام

دهمين كنفـرانـس آزمـونـهـاي        
از )  ECNDT( غيرمخرب اروپا   

خرداد ماه سـال   20الي  17تاريخ 
 .در شهر مسكو، پايتخت كشور روسيه برگزار خواهد شد 1389

محور كليدي اين كنفرانس كه توسط فدراسيون آزمايشهاي غيرمخرب اروپا 
و جامعه آزمايشهاي غيرمخرب و بازرسي فني روسيه برگزار خـواهـد شـد،      

NDT ،است مبنايي براي ايمني. 
كشـور     50كارشناس و متخصص از  2000بيني گرديده است بيش از پيش

كشور جهان در  40شركت از  150هاي كنفرانس و بيش از جهان در برنامه
مترمربـع حضـور      7500نمايشگاه جانبي آن در فضايي به مساحت بيش از 

 .يابند
 :محورهاي اين كنفرانس عبارتند از

 بازرسي فني •
 بازرسي ضدتروريسم •
 بازرسي اكولوژيكي •
 هااستانداردها و گواهينامه •

 1400كشور جهـان و تـوسـط           53چكيده مقاله از  703تاكنون بيش از 
نويسنده مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال گرديده است كه از اين تـعـداد،     

مقاله براي ارائه پوسـتـري پـذيـرش         133مقاله براي ارائه شفاهي و  570
 . اوليه گرديده است

نام، ارسال مـقـالـه،    كليه فرايندهاي مشاركت در اين كنفرانس از قبيل ثبت
سايـت  حضور در نمايشگاه جانبي، راهنماييهاي اخذ ويزا و اقامت توسط وب

به دو زبـان روسـي و            www.ecndt2010.ruكنفرانس به آدرس 
 .پذيردانگليسي انجام مي

 اروپا NDTبرگزاري دهمين كنفرانس 


