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زاٛف، تجطث٠، ؾٔٞى كطزي ٝ . اٛتربة ثبيس ثطاؾبؼ قٜبذت ثبقساٗب 

ٛبٗي، ػالهٜ٘سي ث٠ ٗؿبئْ اجت٘بػي، ضػبيت اذالم حطك٠  اجت٘بػي، ذٞـ

كطزي، نطف ٝهت ٝ ثؿيبضي قطايٍ زيِط ضا ثبيس زض اٛتربة  اًٛجبٌاي، 

نطف  ثربَط زاقت٠ ثبقيٖ ٠ً ًبض اٛج٘ٚ ت٢ٜب ثب. پيف ضٝ ٗسٛظط هطاض ز١يٖ

ت٢ٜب اكطازي ٗي تٞاٜٛس زض ايٚ ض١ِصض . اٝهبت ثيٌبضي ث٠ ؾبٗبٙ ٛ٘ي ضؾس

ٜٗكب اثط ثبقٜس ٠ً ػالٟٝ ثط زاضا ثٞزٙ قطايٍ ًٔي ثطاي ضؾيسُي ث٠ اٗٞض 

 .اٛج٘ٚ نطف ٝهت ًٜٜس ٝ ٗهبٓح ج٘ؼي ضا ثط ٛلغ كطزي ٗوسٕ زاضٛس

 

 تشكيل جلسِ در ًظام هٌْذسي ساختواى استاى تْراى

ؾبٓي اٛج٘ٚ ث٠ ٗسيطيت ٗؼ٘بضي ٝ ق٢طؾبظي ق٢طزاضي ت٢طاٙ ٝ پيطٝ ٛب٠ٗ اض

ضٝٛٞقت آٙ ث٠ ٛظبٕ ٢ٜٗسؾي ؾبذت٘بٙ اؾتبٙ ٝ ٝظاضت ٗؿٌٚ زض ٗٞضز 

 ُيطي١ب، پي ٗكٌالت ٝ ٗؿبئْ ُٗطٝح٠ زض ثبظضؾي جٞقٌبضي ؾبذت٘بٙ

١بي اٛج٘ٚ ؾطاٛجبٕ ٜٗجط ث٠ تكٌيْ جٔؿ٠ اي زض ٛظبٕ ٢ٜٗسؾي ؾبذت٘بٙ 

اؾتبٙ َي ٛب٠ٗ اي اظ ٗؿئٞالٙ اٛج٘ٚ  ٢ٜٗسؾيٛظبٕ . اؾتبٙ ت٢طاٙ ُطزيس

زض زكتط ٛظبٕ ٝاهغ زض   5/3/89زػٞت ٛ٘ٞز تب زض جٔؿ٠ اي ٠ً زض تبضيد 

جٔؿ٠ ٗعثٞض ثب حًٞض  .ق٢طى ؿطة تكٌيْ ٗي قٞز حًٞض پيسا ًٜٜس

١بي ٢ٜٗسؾي ٝ حطك٠ اي ٝظاضت ٗؿٌٚ ٝ ٗؼبٝٙ  ٗسيطًْ زكتط تكٌْ

ذت٘بٙ اؾتبٙ ٝ ق٢طزاضي ٝ ٛ٘بيٜسُبٙ ايكبٙ، ًبضقٜبؾبٙ ٛظبٕ ٢ٜٗسؾي ؾب

اٛج٘ٚ زض تبضيد ٗعثٞض تكٌيْ قس ٝ ٗٞيٞع ػسٕ ١ٌ٘بضي ق٢طزاضي ثب 

١ب ٝ جُٔٞيطي اظ ًبض آ٢ٛب  ١بي ػًٞ زض ثبظضؾي جٞقٌبضي ؾبذت٘بٙ قطًت

. ث٠ تلهيْ ٗٞضز ٗصاًطٟ ٝ ثحث هطاض ُطكت

ظاضت ٛ٘بيٜسُبٙ اٛج٘ٚ اظ٢بض زاقتٜس ٠ً زض آئيٚ ٛب٠ٗ ت٢ي٠ قسٟ تٞؾٍ ٝ

١بي  ٗؿٌٚ زٝ ٗٞضز ٝجٞز زاضز ٠ً اظ ٛظط اجطائي ضػبيت آ٢ٛب ثطاي قطًت

ايٚ زٝ ٗٞضز يٌي ٗحسٝز . ي ؿيطٗرطة ٗوسٝض ٛيؿت آظٗبيف ١بٗجطي 

اٛجبٕ ذسٗبت آظٗبيكِب١ي اؾت ٝ ٗٞضز زٕٝ ث٠ ًطزٙ ٗٞيٞع قطًت كوٍ 

ضػبيت ايٚ زٝ ٗٞضز ٠ٛ ت٢ٜب ثطاي . زاقتٚ ٢ٜٗسؼ ػ٘طاٙ زض ٗسيطيت قطًت

١بي ػًٞ اٛج٘ٚ ٗوسٝض ٛيؿت ث٠ٌٔ اظ ٛظط اجطايي ٝ ُٜٗوي ٛيع  ضًتـ

ثؼساظظ٢ط ث٠ زضاظا  2تب  30/11جٔؿ٠ اظ ؾبػت . ٗكٌٔي ضا حْ ٛ٘ي ًٜس

ٝ ٓعٕٝ اشػبٙ زاقت٠ ٛبضؾبئي آئيٚ ٛب٠ٗ ٗٞجٞز ث٠ ًكيس ٝ حبيطاٙ زض جٔؿ٠ 

 زاٛؿتٜس ؾطاٛجبٕ ث٠ پيك٢ٜبز ٛ٘بيٜسُبٙ اٛج٘ٚٗي انالحبتي زض آٙ ضا الظٕ 

٢ٜٗسؾي  تكٌْ ١بيثب حًٞض ًبضقٜبؾبٙ ٗسيطيت  ً٘يت٠ ايهطاض قس 

ٝظاضت ٗؿٌٚ ٝ ٛ٘بيٜسُبٙ اٛج٘ٚ تكٌيْ قٞز ٝ ثب ١ٌ٘بضي ٗتوبثْ 

ٗٞاكوت قس ٠ً تب پبيبٙ تيطٗبٟ ؾبّ . انالحبت الظٕ زض آئيٚ ٛب٠ٗ ثؼْ٘ آيس

.  جبضي ايٌٜبض اٛجبٕ قٞز

ٗؿٌٚ اجبظٟ ز١س  اٛج٘ٚ ٗي ًٞقس تب آٛجب ٠ً هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ٝظاضت

.  ي ؿيطٗرطة  اٛجبٕ پصيطزآظٗبيف ١بي ٗجطي قطًت ١بانالحبتي ث٠ ٛلغ 

. ٗتٚ نٞضتجٔؿ٠ زض زكتط اٛج٘ٚ ٗٞجٞز اؾت

 

 تشكيل هجوع عوَهي ٍ اًتخاتات ّيات هذيرُ 

 
ثب ا١ساف ظيط  31/3/89ٗج٘غ ػ٘ٞٗي ػبزي ٝ كٞم آؼبزٟ اٛج٘ٚ زض تبضيد 

 : تكٌيْ ٗي قٞز

ت ٗسيطٟ ٝ اتربش ته٘يٖ زض ٗٞضز تهٞيت آٙ ٝ اؾت٘بع ُعاضـ ١يب -1

ضيعي  ثطٛب٠ٗٛيع اتربش ته٘يٖ ٛؿجت ث٠ پيك٢ٜبز١بي ٗطثٌٞ ث٠ 

 ١بي ؾبّ جبضي ٝ آتي اٛج٘ٚ

ٗطثٌٞ ٝ اتربش ته٘يٖ  اؾت٘بع ُعاضـ ثبظضؾبٙ زض ٗٞضز ٗؿبئْ -2

 ٛؿجت ث٠ آٙ

ظا٠ٛ زاض ُعاضـ ٗبٓي خاؾت٘بع، ضؾيسُي ٝ اتربش ته٘يٖ زض ٗٞضز  -3

 زج٠ آتي اٛج٘ٚٝ ثٞ

ذٍ ٗكي ٝ  زازٙ ض١ٜ٘ٞز ٝ تهٞيت ؾيبؾت ١بي ًٔي ٝ تؼييٚ -4

 ثطٛب٠ٗ ١بي آتي اٛج٘ٚ

 ضي زض ج٢ت تبؾيؽ ٝ توٞيت تؼبٝٛيتهٞيت ٝ ١ٌ٘ب -5

 اٛج٘ٚ ػٔي آجسّ ١يبت ٗسيطٟ ٝ ثبظضؾبٙاٛتربة اػًبي انٔي ٝ  -6

٠ً تؼساز قطًت  تـييط ٝ يب انالح ٗٞازي اظ اؾبؾٜب٠ٗ زض نٞضتي -7

 .ٛهبة الظٕ ثطؾس ث٠ حس جٔؿ٠ُبٙ زض ًٜٜس

ث٠ اَالع ًٔي٠ اػًب  22/2/89تبضيد ٟ تكٌيْ ٗج٘غ ػ٘ٞٗي َي ٛب٠ٗ اي ة

 ضؾيسٟ ٝ اظ آ٢ٛب توبيب قسٟ اؾت چٜبٛچ٠ اكطازي ضا ثطاي ػًٞيت زض ١يبت

ٗؼطكي ًٜٜس تب اؾبٗي ٝ ؾبثو٠ ًبضي آٛبٙ  ٗسيطٟ ٝاجس قطايٍ ٗي زاٜٛس هجال

 .زازٟ قٞز هطاضاي اٛج٘ٚ زض ٗؼطو اكٌبض ػ٘ٞٗي اػى

١سف اٛتربة انٔح اؾت ٝ ١طچ٠ اكطاز ثيكتطي زاَٝٔت ذسٗت زض ايٚ حٞظٟ 

قطايٍ ٜٗسضج زض اؾبؾٜب٠ٗ ثطاي . ثبقٜس اٌٗبٙ اٛتربة ث٢تط كطا١ٖ ٗي قٞز

اظ  ػًٞيت زض ١يبت ٗسيطٟ قطايٍ ؾبزٟ اي اؾت ٠ً احطاظ آٙ ثطاي ثؿيبضي 

ؾٜب٠ٗ ١ب ث٠ زٓيْ زاضا ثٞزٙ ٗب١يت ؾت ٠ً اؾبآٙ اٝاهؼيت . اكطاز ٗيؿط اؾت

٠ً اػًبي ١يبت ٗسيطٟ  ػ٘ٞٗي ت٢ٜب ث٠ قطايٍ الظٕ ٗي پطزاظٛس زض حبٓي

ج٢ت هجّٞ ٗؿئٞٓيت ثبيس ػالٟٝ ثط قطايٍ الظٕ زاضاي قطايٍ ًبكي ٛيع 

ػ٢سٟ ٗج٘غ ػ٘ٞٗي ٝ اػًبي اٛج٘ٚ اؾت ٟ تكريم قطايٍ ًبكي ة. ثبقٜس

 . ضا زض ثط ٗي ُيطز اًٛجبَيٝ ٝ ُؿتطٟ اي اظ ترهم تب ٗؿبئْ اذالهي 

ثسٝٙ قي ػًٞيت زض ١يبت ٗسيطٟ ٝ يب زاقتٚ ١ط ٗؿئٞٓيتي زض اٛج٘ٚ 

ٗٞجت ًؿت اػتجبض ٗي قٞز ٝ ايٚ اػتجبض ٗي تٞاٛس زض ٗٞاضزي ثطاي قرم 

ايٚ ٗٞهؼيت ذٞاٟ . يب قطًت ٗتجٞع حتي اُط ذٞز ٛرٞا١س ٗليس ٝاهغ قٞز

نٞضت ٝؾي٠ٔ اي ثطاي ٟ ٗٞاضز ةٛبذٞاٟ كطا١ٖ ٗي قٞز ٝ ٗي تٞاٛس زض ثطذي 

 .ٝ زض ٗٞضز ٠٘١ اكطاز چٜيٚ ٛيؿت اٗب ١٘يك٠. ٛلغ قرهي زضآيس

اكطاز ثؿيبضي ثٞزٟ ٝ ١ؿتٜس ٠ً ث٠ ٓحبِ ػالهٜ٘سي ث٠ ٗؿبئْ اجت٘بػي 

ٗؿئٞٓيت ٗي پصيطٛس ٝ ١سف آٛبٙ ايجبز قطايٍ ٜٗبؾت ثطاي پيكجطز ا١ساف 

قطايٍ  ١٘طاٟ ثبز  ٝ ايٜجبؾت ٠ً قطايٍ ًبكي تؼطيق ٗي قٞ. ج٘ؼي اؾت

اظ زيِط اكطاز ٗت٘بيع ٗي  ٗؿئٞٓيتالظٕ، اكطاز انٔح ضا ثطاي ُعيٜف ٝ هجّٞ 

 .ًٜس

١بي جسيس ٗالى ٝ ضا١ٜ٘بي ػْ٘ هطاض ٗي  تجبضة ُصقت٠ ١٘ٞاضٟ زض اٛتربة

 ثبقٜس  ؾ٠ ؾبّ آيٜسٟ اكطاز ظيبزي ٌٗ٘ٚ اؾت زاَٝٔت ازاضٟ اٛج٘ٚ زض. ُيطز
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 اٛج٘ٚ ث٠ ضؾبٛي اَالع ػسٕ ث٠ ٛؿجت ٗطثٌٞ يطٗس ثب حًٞضي جٔؿ٠ ييزض 

 اظ اي٠ٌٜ اظ ٗسيط. ًطزٛس ٛبذطؾٜسي اظ٢بض ٗطثٌٞ جٔؿبت زض قطًت ثطاي

 ثبظضؾي يقطًت ١ب اٛج٘ٚ اؾت ًطزٟ تهٞض ٝ ٛساقت٠ آُب١ي اٛج٘ٚ ٝجٞز

 يآظٗبيف ١ب ٝ جٞقٌبضي اٛج٘ٚ ١٘بٙ ؿيطٗرطة يآظٗبيف ١ب ٝ

 ٗي ٗوطض. ٛ٘ٞز تبؾق اظ٢بض زاضز قطًت جٔؿبت زض  ٠ً اؾت ؿيطٗرطة

 ت٢ي٠ زض ٝ قطًت ١ب ًبضُطٟٝ جٔؿبت زض اٛج٘ٚ ٛ٘بيٜسُبٙ پؽ آٙ اظ قٞز

  .ٛ٘بيٜس ١ٌ٘بضي ١ب زؾتٞضآؼْ٘

 يي ١ط ٠ً قسٟ تكٌيْ ٗعثٞض ٗسيطيت زض ًبضُطٟٝ 6 تؼساز حبيط حبّ زض

 كؼبّ آٗٞظـ ًبضُطٟٝ زض قطًت ١ب اٛج٘ٚ.  زاضٛس ث٠ ػ٢سٟ ٗؼيٜي ٝظبيق

 اػعإ ًبضُطٟٝ ١ب ؾبيط زض قطًت ثطاي ٛ٘بيٜسُبٛي  اؾت ززضنس ٝ اؾت

 ٝ ػ٘ٞٗي اػالٕ ثطاي ًبضُطٟٝ ١ب كؼبٓيت اظ ٗكرهي ٛتبيج تبًٜٞٙ. ٛ٘بيس

 .اؾت ٛيبٗسٟ ثسؾت اٛتكبض
 

 اًجوي 2010 سال تْار کٌفراًس ٍ تحقيقات سوپَزين از گسارشي

اهريكا  غيرهخرب آزهَى

ASNT Research Symposium & Spring 2010 Conference 

 اٛج٘ٚ تٞؾٍ اٗؿبّ ث٢بض كهْ زض ؿيطٗرطة آظٗٞٙ زض تحويوبت ؾ٘پٞظيٖ

 ٝئيبٗعثطٍ ق٢ط زض Marriott ١تْ ٗحْ زض اٗطيٌب ؿيطٗرطة آظٗٞٙ

 تبضيد اظ قٞز ٗي ٗحؿٞة تبضيري ٝ ظيجب ق٢ط يي ٠ً اٗطيٌب ٝيطجٜيب ايبٓت

 .يسُطز ثطُعاض 1389 ٗبٟ كطٝضزيٚ پٜجٖ آي اّٝ

 زثيط جؼلطي ٗطتًي ٢ٜٗسؼ تٞؾٍ ًٞتب١ي تٞييحبت ثب ؾ٘پٞظيٖ ايٚ

 اظ ًٔيسي ؾرٜطاٛي ؾ٠ ٝ ٗوب٠ٓ 100 اظ ثيف ؾپؽ ٝ آؿبظ ًٜلطاٛؽ ػٔ٘ي

 زض ١٘عٗبٙ ث٠ نٞضت ؿيطٗرطة آظٗٞٙ ث٠ ٗطثٌٞ ١بي غيٝتٌّٜٞ تطيٚ تبظٟ

 ػٜٞاٙ ٗٞيٞػبت ١بي ؾطكهْ .ُطزيس اضائ٠ ضٝظ ؾ٠ ٗست زض ٗجعا ؾبٓٚ زٝ

 :ثبقس ٗي ظيط ث٠ قطح قسٟ

Tribute to JHU CNDE: Historical Retro 

Tribute to JHU CNDE: Industrial Applications 

Tribute to JHU CNDE: Material Characterization 

Microwave, Millimeter Wave and THz NDT Application 

Nano-Technology In NDE 

Radiography and Digital X-ray 

NDE In Archaeology and Art 

NASA NDE: Space Transportation System 

NASA NDE: International Space Station and Composite 

Crew Module 

NASA NDE: Constellation/Ares I 

NASA NDE: Aeronautics and General 

Material Characterization I and II 

Guided Wave Technology 

NDE Reliability 

Structural Health Monitoring 

General NDE Technology I and II 

Condition Monitoring 

...ازا٠ٗ زض نلح٠ ثؼس  

 (ًفرُ 7 ّيات ) NDT کارشٌاساى هٌتخة ّيات جلسِ گسارش 
 ٝ انٔي اػًبي حًٞض ثب (ٛلطٟ 7 ١يبت ) NDT ًبضقٜبؾبٙ ٜٗترت ١يبت

 تبؾيؽ جٔؿ٠ ايٚ زض. زاز جٔؿ٠ تكٌيْ 3/3/89 تبضيد زض آجسّ ػٔي

 هطاض ثحث ٗٞضز ظيط قطح ث٠ آٙ ثب ٗطتجٍ ٗٞيٞػبت ٝ NDT ػٔ٘ي اٛج٘ٚ

 .ُطكت

 قٞضاي ٗهٞة ػٔ٘ي ضقت٠ يي ثؼٜٞاٙ NDT تحهئي ضقت٠ تبؾيؽ -1

 ػًٞ اؾبتيس ذهٞل ايٚ زض. اؾت يطٝضي زاٛكِبٟ ١ب زض ضيعي ثطٛب٠ٗ ػبٓي

 . ١ؿتٜس زاٛكِبٟ ١ب  زض اي ضقت٠ چٜيٚ ايجبز ثطضؾي ٝ ضايعٛي حبّ زض ١يبت

 
 قٜبذت٠ ٗترههيٚ اظ ٛلط 10 حساهْ ثبيس ػٔ٘ي اٛج٘ٚ ٗٞؾؽ ١يبت -2

 ٝ زاٛكيبضي يب اؾتبزي ضتج٠ ثب  زاٛكِبٟ اؾبتيس% 60 تطًيت ثب ضقت٠ ٙاي قسٟ

 تؼسازي ثب ضٝ ايٚ اظ. ثبقٜس اجطايي يؾبظٗبٙ ١ب ٝ نٜبيغ ٗترههبٙ اظ%  40

 ثطاي ضا ذٞز آٗبزُي آٛبٙ ٝ قسٟ ُطكت٠ ت٘بؼ ٗترههبٙ ٝ اؾبتيس اظ

 .اٛس ًطزٟ اػالٕ اٛج٘ٚ تكٌيْ ٗٞؾؽ ١يبت زض ػًٞيت
 
 اظ ٛلط 12 ٝ اؾبتيس اظ ٛلط 20 تؼساز قبْٗ ك٢طؾتي ٟجٔؽ ايٚ زض -3

 ١٘طاٟ  اي ٛب٠ٗ زػٞت تٔلٜي ت٘بؼ ي٘ٚ ُطزيس ٗوطض ٝ قس اضائ٠ ًبضقٜبؾبٙ

 آٛبٙ ثيٚ اظ تب قٞز اضؾبّ آٛبٙ ثطاي اٛج٘ٚ تبؾيؽ پيك٢ٜبزي اؾبؾٜب٠ٗ ثب

 . قٞز ٗكرم ٗٞؾؽ ١يبت اػًبي
 
 ١٘طاٟ ٗٞؾؽ ١يبت ػًبيا اؾبٗي جبضي ٗبٟ ذطزاز پبيبٙ زض ُطزيس ٗوطض -4

 ١بي اٛج٘ٚ ً٘يؿيٞٙ ث٠ پيك٢ٜبزي اؾبؾٜب٠ٗ ٝ اٛج٘ٚ تكٌيْ زضذٞاؾت ثب

 .قٞز اضؾبّ آٝضي كٚ ٝ تحويوبت ػٕٔٞ، ٝظاضت پػ١ٝكي ٗؼبٝٛت ػٔ٘ي

 ٗي اٛجبٕ ١يبت ٜٗترت اػًبي ٝ زثيط تٞؾٍ جٔؿ٠ ٗهٞثبت پيِيطي -5

 .قٞز

 مهرداد کهتری

 

  آى تازرسي ٍ جَش صٌعت ساهاًذّي هذيريت
 

 ٗٞيٞػي ج٢٘ٞضي ضيبؾت اجطايي ٗؼبٝٛت َطف اظ 86 ؾبّ ٗبٟ اؾلٜس زض

 ث٠ آٙ پيِيطي ٝ ُٗطح"آٙ ثبظضؾي ٝ جٞـ نٜؼت ؾبٗبٛس١ي" ػٜٞاٙ تحت

 .زُطزي ٗحّٞ ظيؿت ٗحيٍ ٝ نٜؼت ثٜبيي، ظيط اٗٞض ً٘يؿيٞٙ زثيط

 ٝ ُطكت٠ هطاض ثحث ٗٞضز ً٘يؿيٞٙ  11/5/88 ٗٞضخ جٔؿ٠ زض ٗٞيٞعايٚ 

 ٝ ١ب زؾتٞضآؼْ٘ نٜؼتي تحويوبت ٝ اؾتبٛساضز ؾؿ٠ٗٞ قٞز ٗي ٗوطض

 زض ٗهطكي ٗٞاز ٝ اجطايي يضٝـ ١ب تج٢يعات، اٛؿبٛي، ٛيطٝي اؾتبٛساضز١بي

 يًبضُطٟٝ ١ب كٞضي ًطزٙ كهْ ثب آٙ ضا ثبظضؾي ٝ جٞـ نٜؼت ثب اضتجبٌ

. ٛ٘بيس اضائ٠ اؾتبٛساضز ػبٓي قٞضاي ث٠ قسٙ اججبضي ثطاي ٝ تسٝيٚ شيطثٍ

 ؾبٗبٛس١ي ٗسيطيت" ثرف ٗؿئٞٓيت ايٚ اٛجبٕ ٜٗظٞض ث٠ ضزاؾتبٛسا ٗٞؾؿ٠

 يُطٟٝ ١ب اظ ٗعثٞض ٗسيطيت.  ًٜس ٗي ايجبز ٗٞؾؿ٠ زض ضا "جٞـ نٜؼت

 ايٚ تسٝيٚ زض تب ٛ٘بيس ٗي زػٞت ثبظضؾي ٝ جٞـ اٛسضًبض زؾت ٗرتٔق

آظٗبيف  ٝ كٜي ثبظضؾي يقطًت ١ب اٛج٘ٚ .ٛ٘بيٜس ١ٌ٘بضي آؼْ٘ ١بزؾتٞض

  اٛج٘ٚ ٛ٘بيٜسُبٙ ٝ ُطزيس ُٗٔغ ٗٞيٞع اظ 88 ٗبٟ ٙث٢ٖ زض ؿيطٗرطة ي١ب
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 در اتَظثي (ASNT Level III) 3ترگساري آزهَى سطح 

١كتٖ ٓـبيت ز١ٖ ذطزاز ٗبٟ  ي ؿيطٗرطة اظآظٗبيف ١ب 3اٗتحبٛبت ؾُح 

زض ايٚ اٗتحبٛبت تؼساز . زض اثٞظجي ثطُعاض ُطزيس ASNTؾبّ جبضي تٞؾٍ 

 تٜس ٠ً ًٔي٠ اٗٞض ٗطثٌٞ ث٠ ٛبٕ ٛٞيؿي، اػعإ ١ٝكت ٛلط اظ ايطاٙ قطًت زاـ

.  آٛبٙ تٞؾٍ زثيطذب٠ٛ اٛج٘ٚ اٛجبٕ ُطكتاهبٗت 

 ,Basic, RT, UTزض ظٗي٠ٜ  3زٝضٟ آٗبزُي ؾُح  ٛلط اظ زاَٝٔجبٙ هجال 6

MT, PT ٗبٟ ؾبّ هجْ تٞؾٍ  ايٚ زٝضٟ ١ب زض آشض ٝ زي. ضا ُصضاٛسٟ ثٞزٛس

ٗبٟ زيِط ث٠  يج٠ اٗتحبٛبت تب ييٛت. ً٘يت٠ آٗٞظـ اٛج٘ٚ ثطُعاض قسٟ ثٞز

 . اٛج٘ٚ ٝ ٛيع ذٞز زاَٝٔجبٙ اػالٕ ٗي قٞز

 کويتِ تائيذ صالحيت

ٗٞاضز  2/3/89ٝ  22/1/89ً٘يت٠ تبئيس نالحيت اٛج٘ٚ زض جٔؿبت ٗٞضخ 

:  ظيط ضا ٗٞضز ثحث هطاض زازٟ ٝ ته٘ي٘بت الظٕ ضا اتربش ًطزٟ اؾت 

 آٙ  1ٟ ثبظِٛطي آئيٚ ٛب٠ٗ تبئيس نالحيت ٝ جسّٝ ق٘بض -

 ت٢ي٠ ٗتٚ ُٞا١ي ٛب٠ٗ تبئيس نالحيت -

پيًودگستر کيميا، آرين ي قطًت ١بپطٝٛسٟ ٝ ٛتبيج ٗ٘يعي  -

جًش صىعت، تدبير ساحل پارس ، بيىا پرتً، تكيه کً، 

ٗٞضز  سازٌ گستران طليعٍ کيميا آرتيه جًش صىعت ي

ي قطًت ١بثطضؾي هطاض ُطكت ٝ ٗوطض ُطزيس ٌٗبتجبت الظٕ ثب 

ٝ . حيت ج٢ت تٌ٘يْ پطٝٛسٟ آ٢ٛب اٛجبٕ قسٗتوبيي تبئيس نال

ئي ٠ً پطٝٛسٟ آٛبٙ ًبْٗ اؾت قطًت ١بٛؿجت ث٠ نسٝض تبئيسي٠ 

 . اهسإ قٞز

 کويتِ اًتشارات

ٗٞاضز ظيط ضا زض زؾتٞض ًبض  8/3/89ً٘يت٠ اٛتكبضات اٛج٘ٚ زض جٔؿ٠ ٗٞضخ 

:  ذٞز هطاض زازٟ اؾت  89ؾبّ 

ضؾبٛي ؾبيت اٛج٘ٚ   ث٠ ضٝظتٌ٘يْ ٝ  -

 ذجطٛب٠ٗ اظ ذطزاز ٗبٟ اٛتكبض  -

 تٌ٘يْ ثبٛي اَالػبتي اٛج٘ٚ ٝ زضج ٝ ٗسيطيت ٓي٢ٌٜبي ٗطتجٍ  -

 تبٗيٚ ُٗبٓت ثرف كط١َٜ ٝ ضا١جطي ثرف ٝاغُبٙ -

چبپي ٗٞضز ثحث هطاض ُطكت ٝ ٗوطض  ث٠ نٞضتت٢ي٠ ذجطٛب٠ٗ  -

ُطزيس يٌي اظ ١ٌ٘بضاٙ ً٘يت٠ زض ايٚ ٗٞضز ثطضؾي ١بي الظٕ ضا 

 .  اٛجبٕ ٝ ث٠ ً٘يت٠ ُعاضـ ز١س 

ٝ  قطًت ١بج٢ت تٌ٘يْ ثبٛي اَالػبتي ٗوطض ُطزيس ٗكرهبت  -

اكطاز اظ َطين آزضؼ آٌتطٝٛيٌي آ٢ٛب اذص ٝ زض نلحبت ٗطثٌٞ 

   .زضج قٞز

  

 ثبظضؾي ٝ نٜؼتي ٬تٞٓيسي قطًت 35 ًٜلطاٛؽ ايٚ جبٛجي ٛ٘بيكِبٟ زض 

 .ثٞزٛس ُصاقت٠ ٛ٘بيف ث٠ ضا ذٞز ٗحهٞالت ٢ٜٗسؾي

 ٝ هجّٞ هبثْ زٛيب ثط حبًٖ اهتهبزي قطايٍ ث٠ ج٠تٞ ثب ًٜٜسُبٙ قطًت تؼساز

 يكؼبٓيت ١ب ٠ً زٛيب ٗرتٔق ًكٞض١بي اظ ٛلط 500 حسٝز زض ٗج٘ٞع زض

 .زاقتٜس حًٞض ًٜلطاٛؽ ايٚ زض ز١ٜس ٗي اٛجبٕ تحويوبتي

 اٗطيٌب ؿيطٗرطة آظٗٞٙ اٛج٘ٚ ترههي ١بي ً٘يت٠ ٝ ٗسيطٟ ١يئت جٔؿبت

 آٙ ٝظبيق قطح ث٠ تٞج٠ ثب ً٘يت٠ ١ط زض ٝ ُطزيسٟ ثطُعاض ضٝظ ؾ٠ ايٚ زض ٛيع

 اٛج٘ٚ ؾبيت ٝة ضٝي ثط ضا ته٘ي٘بت ايٚ قطح.  ُطزيس تٜظيٖ ٗساضًي

ASNT.org  ٛ٘ٞز ٗكب١سٟ تٞاٙ ٗي. 

ٗطتًي جؼلطي 

 

  تعاًٍي هذيرُ ّيات اًتخاتات

 
 ١يبت ،31/3/89 ػ٘ٞٗي ٗج٘غ زض اٛج٘ٚ ٗسيطٟ ١يبت اٛتربثبت ثب ١٘عٗبٙ

 ٝ اؾبؾٜب٠ٗ تهٞيت ٜٗظٞض ث٠ ٛيع اٛج٘ٚ تٞظيؼي ٝ تٞٓيسي تؼبٝٛي ٗٞؾؽ

 اػًبي تؼساز. ز١س ٗي جٔؿ٠ تكٌيْ تؼبٝٛي ثبظضؾبٙ ٝ ٗسيطٟ ١يبت اٛتربة

 ٗئيٞٙ يي ٗجٔؾ هجال ١ب آٙ ١ِ٘ي ٠ً ١ؿتٜس قطًت ثيؿت تؼبٝٛي ٗٞؾؽ

 .اٛس ًطزٟ ٝاضيع تؼبٝٛي قطًت حؿبة ث٠ اٝٓي٠ ؾ٢بٕ ثؼٜٞاٙ ضيبّ

 

 هتٌاظر فٌي کويتِ سازي فعال جلسِ

 

 2/89/ 26 تبضيد زض ISIRI/TC 135 ٗتٜبظط كٜي ً٘يت٠ ّ ؾبظي كؼب جٔؿ٠

 اظ تٚ چٜس حًٞض ثب ًكٞض اي ١ؿت٠ ايٜ٘ي ٛظبٕ ٗطًع ًٜلطاٛؽ ؾبٓٚ زض

 ٝ نٜؼتي تحويوبت ٝ اؾتبٛساضز ؾبظٗبٙ ٛ٘بيٜسٟ ، NDT ًبضقٜبؾبٙ ٝ اؾبتيس

 ٢ٜٗسؼ آهبي جٔؿ٠ ايٚ زض. قس تكٌيْ ٗطتجٍ ١بي اٛج٘ٚ ٛ٘بيٜسُبٙ

 ٗٞضز زض ً٘يت٠ ضئيؽ ٛبيت ضيبحي زًتط آهبي ٝ ٛظبٕ ٗحتطٕ ئيؽض ضاؾترٞاٟ

 جٔؿ٠ زض ًٜٜسُبٙ قطًت ؾپؽ ٝ ًطزٛس نحجت ً٘يت٠ ضؾبٓت ٝ ٝظبيق

 ٗؿبئْ ٛيع ٝ ً٘يت٠ ؾبظي كؼبّ ٗٞضز زض ذٞز پيك٢ٜبزات ٝ ٛظطات َطح ث٠

ث٠  ٗصاًطات اظ حبنْ ٛتبيج ثٜسي ج٘غ. پطزاذتٜس NDT جبٗؼ٠ ثب ٗطتجٍ

  :اؾت ظيط قطح

 ؾبيتايجبز  ٝ ؿيطٗرطة يآظٗٞٙ ١ب ظٗي٠ٜ زض ًكٞض تٞاٛبيي ثط تأًيس ثب

 ؾُح زض ٠ً كطاذٞاٛي اظ پؽ ٠ً ُطزيس ٗوطض ً٘يت٠، زثيطذب٠ٛ زض ٗطتجٍ

 اظ قٞز، ٗي اٛجبٕ ً٘يت٠ ايٚ ١بي كؼبٓيت ظٗي٠ٜ زض ٗكبضًت ج٢ت ًكٞض

 ظا ٝ اؾتوجبّ ًتجي اظ٢بضٛظط يب ؾبيت َطين اظ اٙنبحت ٛظط پيك٢ٜبز١بي

 ً٘ي ُؿتطزٟ كٜي ٝ ػٔ٘ي اٌٗبٛبت زاقتٚ ثسٓيْ اؾبتيس ٝ زاٛكِبٟ ١ب

 الظٕ اهساٗبت ٗجسز، كطاذٞاٛي ث٠ ػاله٠ اثطاظ نٞضت زض ٗتؼبهجبً ٝ قٞز ُطكت٠

 تؿطيغ ثبػث NDT ػٔ٘ي جبٗؼ٠ تكٌيْ ٠ً آٛجبيي اظ ١٘چٜيٚ. پصيطز اٛجبٕ

 ًٔي٠ ٗكبضًت ٟة ٛيبظ ٓصا ثبقس ٗي ً٘يت٠ ايٚ زض نحيح ١بي كؼبٓيت ايجبز ٝ

 .ثٞز ذٞا١س آعاٗي ٗطتجٍ ١بي اٛج٘ٚ
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 هعرفي کتاب

مرجع کاربردی استاودارد ي »ًتبة 

آقای دکتر تبٓيق  «کيفيت ايران

ػٜٞاٙ ًتبة ٗطجغ ٟ ة بهريز رياحي

ٛؿر٠ چبح  1500تٞؾٍ ٛكط ٗطثغ زض 

١ٌ٘بضاٙ ُطاٗي . ٝ ٜٗتكط قسٟ اؾت

ج٢ت ذطيس ًتبة ٠ً ثطاي اػًبي 

ترليق كطٝذت٠ ٗي قٞز ٗي  اٛج٘ٚ ثب

. تٞاٜٛس ثب زثيطذب٠ٛ اٛج٘ٚ ت٘بؼ ثِيطٛس

در  اًتشار خثرًاهِ  تاخير

 اظ زالئيٟ ة ٗبٟ اضزيج٢كت ٝ كطٝضزيٚ زض اٛج٘ٚ ذجطٛب٠ٗ اٛتكبض اٌٗبٙ

 ٛجٞز ، ٗسيطٟ ١يبت تٞؾٍ اضيٍظ ؾيبؾت زض تبذيط ٛٞضٝظي، تؼُيالت ج٠ٔ٘

 ث٠...  ٝ ذجطٛب٠ٗ اجطايي ٗسيطيت ضتـيي اٛتكبضات، ً٘يت٠ زض ًبكي ًبضقٜبؾبٙ

 .اكتبز تؼٞين

 اٛج٘ٚ ػالهٜ٘س اػًبي ١ٌ٘بضي ٝ اٛتكبضات ً٘يت٠ تالـ ثب اؾت اٗيس

 ثتٞاٛس ٝ ًٜس پيسا ازا٠ٗ قٞز ٗي آؿبظ ذطزازٗبٟ اظ ٗجسزا ٠ً ذجطٛب٠ٗ اٛتكبض

 ً٘يت٠. آٝضز كطا١ٖ ١ب اٛسيك٠ ٝ اكٌبض تجبزّ ٝ تؼبْٗ ج٢ت ٜٗبؾجي كًبي

 ث٠ ضا ١ِ٘بٙ ٝ ًٜس ٗي اؾتوجبّ اػًب تٞؾٍ ٗوب٠ٓ ٝ ذجط اضؾبّ اظ اٛتكبضات

 ٗؿبئْ ث٠ قٞز ٗي ٜٗتكط ذجطٛب٠ٗ زض ٠ً ٗوبالتي. ٛ٘بيس ٗي زػٞت ١ٌ٘بضي

 ػ٘ٞٗي ٝ ًٔي جٜج٠  ٠ً نٞضتي زض ترههي ١بي ٗوب٠ٓ. پطزاظز ٗي ػ٘ٞٗي

 .قٞز ٗي ٜٗتكط ٝ چبح ثبقٜس زاقت٠ تط

 

 

 ّيات داٍري 

ػًٞ اظ اػًبي  ٠ٗ18 اي ٠ً ث٠ اًٗبي حسٝز ١يبت زاٝضي اٛج٘ٚ َي ٛب

زٝ زٝضٟ  اٛج٘ٚ ضؾيسٟ اػالٕ ٛ٘ٞزٟ ٠ً ٗٞيٞع ػًٞيت اكطاز زض ثيف اظ

. ٗتٞآي زض ١يبت ٗسيطٟ اٛج٘ٚ زض ٗج٘غ ػ٘ٞٗي آيٜسٟ ث٠ ثحث ُصاقت٠ قٞز

. َٞضي٠ٌ اكطاز ٛتٞاٜٛس زض ثيف اظ زٝ زٝضٟ ٗتٞآي ػًٞ ١يبت ٗسيطٟ ثبقٜسٟ ة

ٗٞضز ثحث هطاض  8/3/89ٟ ١يبت ٗسيطٟ اٛج٘ٚ زضتبضيد ٛب٠ٗ ٗعثٞض زض جٔؽ

اػًبي قطًت ًٜٜسٟ زض جٔؿ٠ اظ زٝ ؾٕٞ ًْ  چٜبٛچ٠ُطكت ٝ ٗوطض ُطزيس 

اػًب ٠ً الظ٠ٗ تـييط زض اؾبؾٜب٠ٗ اؾت ثيكتط ثبقٜس ٗٞيٞع ُٗطح ٝ زض 

 .ٗٞضز آٙ ته٘يٖ ُيطي قٞز

 کويتِ داٍري

اظ َطف قطًت تٞاٛيط ٝ ً٘يت٠ زاٝضي اٛج٘ٚ ث٠ ٜٗظٞض ثطضؾي ٛب٠ٗ اضؾبٓي 

ي ٛبظط زض ؾبظٗبٙ اٛطغي ١بي ٛٞ ايطاٙ ٝ قطًت ١بثب حًٞض ٛ٘بيٜسُبٙ 

قطًت پي٘بٌٛبض تكٌيْ جٔؿ٠ ٝ كئٖ ١بي ٗٞضز اذتالف تٞؾٍ ًبضقٜبؾبٙ 

نحت كئٖ ٝ اقٌبالت ٗٞجٞز زض جٞقٌبضي . ٗطثٌٞ ٗٞضز ثبظثيٜي هطاض ُطكت

َطكيٚ ٗوطض ُطزيس انالحبت ُطكت ٝ ثب تٞاكن هطاض ؾبظٟ ٗٞضز تبئيس ً٘يت٠ 

. آيس ث٠ ػْ٘الظٕ زض جٞقٌبضي ؾبظٟ ١ب 

 کويتِ آهَزش

ث٠ ٜٗظٞض ثطضؾي ٗؿبئْ آٗٞظـ ٝ  5/3/89ً٘يت٠ آٗٞظـ اٛج٘ٚ زض تبضيد 

پؽ اظ ثحث ٝ  ظيطٛحٟٞ پيبزٟ ؾبظي آعاٗبت تكٌيْ جٔؿ٠ زاز ٝ ٗٞاضز 

.  ثطضؾي ٗٞضز تهٞيت هطاض ُطكت

ظاٗبت كٞم ثطاي اػًبي تكٌيْ جٔؿ٠ تٞجي٢ي زض ذهٞل اّ .1

ً٘يت٠ آٗٞظـ ٝ ت٢ي٠ جعٟٝ ٝ اؾاليس١بي ٛ٘بيكي زض ٗٞضذ٠ 
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تكٌيْ جٔؿبت تٞجي٢ي ثطاي ٗسيطاٙ آٗٞظـ ٝ ٗسيطاٙ كٜي  .2

ي آظٗٞٙ ١ب١بي ػًٞ اٛج٘ٚ نٜلي قطًت٢بي ثبظضؾي ٝ  قطًت

 ٗرطة  ؿيط

تكٌيْ جٔؿبت تٞجي٢ي ثطاي ًبضكطٗب ١بي نٜبيغ ٗرتٔق ثب ضٝي٠  .3

 .٠ً ١يئت ٗسيطٟ تهٞيت ٝ اثالؽ ٛ٘بيسٗبٓي 

تسٝيٚ آئيٚ ٛب٠ٗ اجطايي ثطاي اضظيبثي ٗطاًع آٗٞظـ ٝ ٗسضؾبٙ ثط  .4

 اؾبؼ ٗوطضات ثيٚ آ٘ٔٔي

 ١بي آٗٞظقي كطاذٞاٙ ج٢ت تؼييٚ نالحيت قطًت .5

زض پبؾد ث٠ ٛب٠ٗ ؾبظٗبٙ ٛظبٕ ٢ٜٗسؾي اؾتبٙ ًطٗبٛكبٟ ٗوطض  .6

ث٠ آ٢ٛب اثالؽ  قسٟ َي ٛب٠ٗ پيك٢ٜبز تكٌيْ يي ؾ٘يٜبض آٗٞظقي

ٗي ثبيؿت تؼييٚ تٌٔيق  ١3عي٠ٜ ايٚ ٗٞضز ٛيع ُٗبثن ثٜس . ُطزز

 .ُطزز
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