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 فٕٛٔي ٔزٕـ تكىيُ ثطاي رّؿٝ زض وٙٙسٌبٖ قطوت تقساز ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب

 ثٝ ٔٛوَٛ ٚ ٘كس ٔغطح اؾبؾٙبٔٝ تغييطات ٘طؾيس الظْ حس٘هبة ثٝ اِقبزٜ فٛق

 نطف اظ پؽ ٔزٕـ رّؿٝ. ٌطزيس زْٚ ٘ٛثت اِقبزٜ فٛق فٕٛٔي ٔزٕـ تكىيُ

 .يبفت پبيبٖ ثقساظؽٟط زٚ ؾبفت زض ٘بٞبض

 ٔحُ ٕٞبٖ زض تقبٚ٘ي ٔٛؾؽ ٞيبت افضبي لجّي، لطاض قعت آٖ اظ پؽ

 افضبي ثيٗ ٘ؾط تجبزَ ٚ ثحج اظ پؽ رّؿٝ ايٗ زض.  زاز٘س رّؿٝ تكىيُ

 انّي افضبي ٚ ٌطفت لطاض تهٛيت ٔٛضز تقبٚ٘ي اؾبؾٙبٔٝ وّيبت ٔٛؾؽ ٞيبت

 . قس٘س ا٘تربة ظيط ثكطح آضا اوخطيت ثب تقبٚ٘ي ٔسيطٜ ٞيبت اِجسَ فّي ٚ

 ، جَاى اسذالِ شكَّي، هحوذباقز آقاياى: هذيزُ ياتُ اصلي اعضاي

 بٌا ابَالفضل

 شيزاس لكي غالهحسيي آقاي:  هذيزُ ّيات البذل علي عضَ

  قذيوي هحوذرضا آقاي:  اصلي باسرط

  گيالًي ربيع ربابِ خاًن:  البذل علي باسرط

 .يبفت پبيبٖ ؽٟط ثقساظ 4 ؾبفت زض تقبٚ٘ي ٔٛؾؽ ٞيبت رّؿٝ

 

 
 

اوجمه گسارش دبیر 

 ٔٛضخ فٕٛٔي ٔزٕـ رّؿٝ زض ا٘زٕٗ زثيط نحجت ظيط يبززاقت:  تٛضيح

 ايٗ اظ. ٘يبٔسٜ رّؿٝ زض قسٜ تٛظيـ ٌعاضقٟبي ٔزٕٛفٝ زض وٝ اؾت  31/3/89

 .اؾت قسٜ ٘ٛقتٝ ذجط٘بٔٝ قٕبضٜ ايٗ زض آٖ اظ لؿٕتٟبيي ضٚ،

گذشتِ  سالِ سِ دٍرُ در اًجوي راّبزد

 وٙٓ ٔي فطو ؾالْ آلبيبٖ ٚ ٞب ذب٘ٓ ٔحتطْ، حضبض ٌطأي، ٕٞىبضاٖ ذسٔت

 ٔي ذيطٔمسْ رّؿٝ ايٗ زض ضا قٕب حضٛض ا٘زٕٗ ٔؿئٛالٖ وّيٝ عطف اظ ٚ

 قبيس آٖ زض ٔغطٚحٝ ٞبي ٔٛضٛؿ إٞيت ٚ تٙٛؿ ِحبػ ثٝ رّؿٝ ايٗ. ٌٛيٓ

 فقبِيت ٚ ٌيطي قىُ ضٚ٘س زض فٕٛٔي ٔزٕـ رّؿبت تبحيطٌعاضتطيٗ اظ يىي

 ضٚيىطز ٚ ضاٞجطزي ثط٘بٔٝ ثٝ ٘ؿجت اذتقٗ ٚ آٌبٞي ضٚ، ايٗ اظ. اؾت ا٘زٕٗ

 آتي ؾيبؾتٟبي ثط تبحيطٌعاضي ِحبػ ثٝ ٌصقتٝ ؾبِٝ ؾٝ  زٚضٜ زض ا٘زٕٗ

 :قٛز ٔي اقبضٜ ٔٛضٛؿ زٚ ثٝ ضاثغٝ ايٗ زض .اؾت ضطٚضي

 تعايوي ي اوجمه مذيرٌ َیات اعضاي اوتخاب ي عمًمي مجمع تشكیل 

 
 اؾبؾٙبٔٝ، انالح ٔٙؾٛض ثٝ ا٘زٕٗ اِقبزٜ فٛق ٚ فبزي فٕٛٔي ٔزٕـ رّؿٝ

 ثطاي ا٘زٕٗ ثبظضؾبٖ ٚ ٔسيطٜ ٞيبت ا٘تربثبت ٚ اضياز -ٔبِي ٌعاضـ ثطضؾي

 ٔقّٓ تبالض زض  31/3/89 ٔٛضخ زٚقٙجٝ ضٚظ نجح 10 ؾبفت زض آيٙسٜ زٚضٜ

 .ٌطزيس ثطٌعاض

 زثيط ضئيؿٝ، ٞيبت افضبي ا٘تربة ٚ ضؾٕي ٔطاؾٓ ا٘زبْ اظ پؽ رّؿٝ ايٗ  زض

 ؾبَ ؾٝ زض ا٘زٕٗ ثط حبوٓ ؾيبؾت ٚ ٌفت ذيطٔمسْ حبضطاٖ ثٝ ا٘زٕٗ

 ضئيؽ تٛؾظ ٌصقتٝ ؾبَ ؾٝ زض ا٘زٕٗ وّي فّٕىطز. وطز تكطيح ضا قتٌٝص

 ثبظضؾبٖ ٌعاضـ ؾپؽ. قس اضائٝ زاض ذعا٘ٝ تٛؾظ ٔبِي فّٕىطز ٚ ٔسيطٜ ٞيبت

 اظ ٘ؿرٝ يه ٚ ٌطزيس لطائت ا٘زٕٗ ازاضي ٚ ٔبِي فّٕىطز چٍٍٛ٘ي ٔٛضز زض

 زاض ذعا٘ٝ ٌعاضـ نفحٝ، 13 زض ا٘زٕٗ فّٕىطز ٌعاضـ قبُٔ ٌعاضقٟب وّيٝ

 رٟت نفحٝ 8 زض ثبظضؾي ٚ ٔبِي ٌعاضـ ٚ نفحٝ 5 زض ٕ٘ٛزاض ثهٛضت

 .قس زازٜ لطاض حبضطاٖ اذتيبض زض ٘ؾط اؽٟبض ٚ ٔغبِقٝ

 ٔبِي تطاظ ٔٛضز، ايٗ زض وٛتبٞي پبؾد ٚ پطؾف ٚ ٞب ٌعاضـ اضائٝ اظ پؽ

 ٕ٘بيٙسٜ  رّؿٝ، قسٖ عٛال٘ي زِيُ ثٝ. ضؾيس تهٛيت ثٝ آضا اوخطيت ثب ا٘زٕٗ

 ا٘زبْ ثطاي رّؿٝ ٘تيزٝ زض ٚ ٘ىطز ٔٛافمت آظاز ثحج ثطٌعاضي ثب وبض ٚظاضت

 .قس آٔبزٜ ا٘تربثبت

 تقساز ثٝ ثبظضؾي وب٘سيساٞبي ٚ ٘فط 18 تقساز ثٝ ٔسيطٜ ٞيبت وب٘سيساٞبي آٍ٘بٜ

 ثيٗ اظ. آٔس ثقُٕ ٔىتٛة ثهٛضت ٌيطي ضاي ٚ پطزاذتٙس ذٛز ٔقطفي ثٝ ٘فط 4

 افضبي فٙٛاٖ ٚثٝ آٚضز٘س ثسؾت ضا آضا اوخطيت تطتيت ثٝ ظيط افطاز وب٘سيساٞب

 .قس٘س ا٘تربة ثبظضؾي ٚ ٔسيطٜ ٞيبت اِجسَ فّي ٚ انّي

 

 حويذ قوي، شيزٍاًي حسي ، دادخَاُ اهيز آقاياى:  اصلي اعضاي

  قزباًي هجتبي جاغزًٍذ، هعيٌي هْذي ، تاسيكِ

 شيزاس لكي غالهحسيي ، ٍسيزي ّذايت آقاياى: البذل علي اعضاي

 ربيع ربابِ خاًن ، كاتَسي احساى آقاياى:  البذل علي ٍ اصلي باسرساى

  سويعي رضا احوذ ، گيالًي
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 پطاوٙسٜ زاضز، ٚرٛز ا٘زٕٗ ثبقيس ٞٓ ثب. ٞؿتيس قٕب ذٛز ا٘زٕٗ زٚؾتبٖ،

 قٕب. اؾت ٘بتٕبٔي ٌعاضٜ حميمت زض ؾٛاَ ايٗ. ٘ساضز ٚرٛز ا٘زٕٙي قٛيس

 وٙيٓ ٔي چٝ ا٘زٕٗ ثطاي ٔب ثپطؾيٓ ثبيس اَٚ ايس وطزٜ حصف ضا ؾٛاَ اظ ٘يٕي

 فٛتجبَ تيٓ يه ٔخُ ٞٓ ا٘زٕٗ !وٙس ٔي چٝ ٔب ثطاي ا٘زٕٗ ثٍٛئيٓ آٍ٘بٜ ٚ

 ٔسيطٜ ٞيبت. وٙٙس تالـ ذٛز ربيٍبٜ زض ٞسف ثٝ ضؾيسٖ ثطاي ثبيس ٕٞٝ اؾت

 ربي زض ا٘زٕٗ افضبي اظ ٞطيه ٚ ٘كٛز پكتيجب٘ي اٌط اؾت ا٘زٕٗ فٛضٚاضز

 وٝ ٘ىٙيٓ فطأٛـ. زٞس ا٘زبْ وبضي تٛا٘س ي٘ٓ ٘ىٙٙس ٕٞىبضي اٚ ثب ذٛز

 حمٛلي قرهيت يه ا٘زٕٗ. ٔٛؽفيٓ ٚ ٔؿئَٛ رٕـ ثطاثط زض ٔب اظ ٞطيه

 ٔي ز٘جبَ اؾبؾٙبٔٝ زض قسٜ تقطيف ٚؽبيف ٔغبثك ضا رٕقي اٞساف ٚ اؾت

 .وٙس

 ا٘زٕٗ ذجط٘بٔٝ. زاضيس ضٚي پيف ضا ٌصقتٝ يىؿبَ زض ا٘زٕٗ فّٕىطز ٌعاضـ

 ذٛاٞيس ضا ؾئٛاِتبٖ پبؾد ايٙهٛضت زض ثرٛا٘يس ضاآٖ قٛز ٔي ٔٙتكط ٞطٔبٜ

 قٟطزاضي زض وبضقبٖ وٝ قس ٔغطح وؿب٘ي عطف اظ ثيكتط ؾٛاَ ايٗ. ٌطفت

 ا٘س پصيطفتٝ ٔؿىٗ ٚظاضت زض ٔطثٛط ٔؿئٛالٖ. ثٛز قسٜ ٔٛارٝ ٔكىُ ثب تٟطاٖ

 وٝ ٘جبقيٓ ٔٙتؾط. قٛز انالح آظٔبيكٍبٞي ذسٔبت ثٝ ٔطثٛط ٘بٔٝ آئيٗ وٝ

 ٕٞيٗ ٘جٛز ا٘زٕٗ اٌط ِٚي وٙس لجَٛ ضا ٔب ٞبي ذٛاؾتٝ نسزضنس زِٚت

 ٔمساض چٝ زا٘يس ٔي. ثمجٛال٘س ٔؿىٗ ٚظاضت ثٝ تٛا٘ؿت ٔي وؿي چٝ ضا ٔمساض

 ٔزٕٛفٝ!   قسٜ نطف ضاٜ ايٗ زض ا٘زٕٗ ٔسيطٜ ٞيبت ٚ قٕب ٕٞىبضاٖ ا٘طغي

 ا٘زٕٗ، زثيطذب٘ٝ زض ؾبذتٕبٖ وٕيتٝ افضبي ٚ ٔسيطٜ ٞيبت وٝ رّؿبتي

 35 اظ ثيف ا٘س زاقتٝ ؾبذتٕبٖ ٟٔٙسؾي ٘ؾبْ ٔؿىٗ، ظاضتٚ قٟطزاضي،

. قسٜ ٘ٛقتٝ ٔرتّف ٔطاوع ثٝ ٘بٔٝ ٚ نٛضتزّؿٝ قىبيت، ٞب زٜ. اؾت رّؿٝ

. عّجس ٔي ضا رٕقي ٌيطي پي ٚ تالـ ٚ ثطاؾت ظٔبٖ زِٚت ثٝ ٔطثٛط أٛض

 تالقٟبي أب ٘يؿت آؾبٖ قٕب اظ ٞطيه ثطاي اتٕي ا٘طغي ؾبظٔبٖ ثٝ ٚضٚز

 ثبظضؾي اظ قىبيت وٕيتٝ وٝ قس ٔٛرت ٔطثٛط ٔؿئٛالٖ فستٔؿب ٚ ا٘زٕٗ

 تٛافك عجك ٚ قٛز انالح ثٙسي أتيبظ رسَٚ. قٛز تكىيُ حفبؽت أٛض زض ٞب

 ٕٞىبضي ثب ربضي ؾبَ ٟٔطٔبٜ زض اققٝ ثطايط زض حفبؽت ؾٕيٙبض آٔسٜ ثقُٕ

 . زاضز ٚرٛز فطاٚاٖ ٔخبِٟب ايٗ اظ. قٛز ثطٌعاض ا٘زٕٗ

 حسٚز ا٘زٕٗ ٔرتّف ٞبي وٕيتٝ ٚ ٔسيطٜ ٞيبت تٌٝصـ ؾبَ زض ذالنٝ يغٛض

 زض وٝ وٙيس لضبٚت ذٛز قٕب. ا٘س زاقتٝ ا٘زٕٗ ذبضد ٚ زاذُ زض رّؿٝ 130

 ٕٞىبضاٖ. ايس وطزٜ ٕٞىبضي لؿٕت وساْ ثب ٚ ايس زاقتٝ قطوت آٖ رّؿٝ چٙس

 وكيسٜ فطاٚاٖ ظحٕبت ٔٙتي ٚ ٔعز ٞيچ ثي ٞب ٚوٕيتٝ ٔسيطٜ ٞيبت زض قٕب

 ٍ٘بٜ ذٛيف ٔٙبفـ تًٙ زضيچٝ اظ ضا چيع ٞط. ثسا٘يٓ لسض ضا ٖآ٘ب ظحٕبت.  ا٘س

 ٞط ٚ ٘سا٘يٓ ٔمهط ضا وبئٙبت وطزيٓ پيسا ٌطفتبضي ا٘سن ربئي زض اٌط ٚ ٘ىٙيٓ

 ثٝ ذٛز ٕٞت ٚ ٚؾـ ثمسض ثىٛقيٓ ٞٓ ٔب. ٘جطيٓ ؾٛاَ ظيط ثٝ ضا چيع ٞط ٚ وؽ

. ٔبؾت ذٛز وطزاض آئيٙٝ حميمت زض ا٘زٕٗ. زٞيٓ ٔقٙب ذٛيف پيطأٖٛ رٟبٖ

 اظ ٚ وٙٓ ٔي ؾپبؾٍعاضي قٕب اظحضٛض "ٔزسزا . ثٍٙطيٓ آٖ زض ضا ذٛز وطزاض

  ٘بذٛاؾتٝ وٝ ٞبيي وٛتبٞي ذبعط ثٝ ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ زض ٕٞىبضْ ٚ ذٛزْ عطف

 قٕب ٔساضن ٚ ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ. وٙٓ ٔي فصضذٛاٞي قٕب ٕٞٝ اظ ايٓ زاقتٝ

 ضفبيت ضا زاضي أب٘ت يتٟ٘ب آٖ حفؼ زض ايٓ وٛقيسٜ. اؾت ثٛزٜ ٔب ٘عز أب٘تي

 وٙس ٔي ٔقطفي رسيس زٚضٜ زض ٔحتطْ ٔسيطٜ ٞيبت وٝ زثيطي ثٝ تب وٙيٓ

 .ثؿپبضيٓ

 چٝ ٌصقتٝ ؾبَ ؾٝ زض ا٘زٕٗ ثط حبوٓ ؾيبؾت ثيٙيٓة آ٘ؿتىٝ اَٚ ٔٛضٛؿ 

  .اؾت ثٛزٜ ٔٛفك ؾيبؾت يٗا ارطاي زض حس چٝ تب ا٘زٕٗ ٔسيطٜ ٞيبت ٚ ثٛزٜ

 ثٛزٜ ٔتٕطوع ٔحٛض ؾٝ حَٛ زٚضٜ ايٗ زض ا٘زٕٗ ثط حبوٓ ؾيبؾت وّي ثغٛض

 .اؾت

 ربٔقٝ زض ا٘زٕٗ ٔٛلقيت اضتمبء ٚ ٔؿتمُ ٞٛيت ايزبز ثطاي تالـ  اٍل هحَر

 :وكٛض نٙقتي

 يىجبة ذطيس -1:  اظ فجبضتؿت ظٔيٙٝ ايٗ زض قسٜ ا٘زبْ فقبِيتٟبي ٟٕٔتطيٗ 

 ٞيبت تهسي ظٔبٖ اظ ٘يٕي وبض ايٗ. ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ اؾتمطاض رٟت آپبضتٕبٖ

 ا٘تكبض ٚ ا٘زٕٗ ؾبيت ؾبظي ثٟيٙٝ -2.  زازٜ اذتهبل ثرٛز ضا وٙٛ٘ي ٔسيطٜ

 .ذجط٘بٔٝ

 ثيكتط چٝ ٞط ٔكبضوت رصة ٚ افتٕبز رّت ثطاي تالـ دٍم هحَر

 : NDT ربٔقٝ وبضقٙبؾبٖ

 : اظ تؿتفجبض ظٔيٙٝ ايٗ زض قسٜ ا٘زبْ فقبِيتٟبي ٟٕٔتطيٗ 

ا٘زٕٗ  ٔبِي ٚ ازاضي فّٕىطز ؾبظي قفبف -1

ا٘زٕٗ  ثب ٕٚٞىبضي حضٛض رٟت وبضقٙبؾبٖ ثب ٔؿتميٓ تٕبؼ -2

 فضٛيت ٌطفتٗ زض٘ؾط ٚ اؾبؾٙبٔٝ اظ ثٙسٞبيي ا٘زٕٗ، فٙٛاٖ تغييط -3

 .افطاز ثطاي افتربضي

 :  ا٘زٕٗ ؾبظٔب٘ي تكىيالت ايزبز سَم هحَر

 ٕ٘ٛزاض عطاحي  -1:  اظ فجبضتؿت ظٔيٙٝ يٗا زض قسٜ ا٘زبْ فقبِيتٟبي ٟٕٔتطيٗ

 ا٘زٕٗ ؾبظٔب٘ي تكىيالت

 آٟ٘ب زاذّي ٘بٔٝ آئيٗ تٟيٝ ٚ ٘يبظٞب اؾبؼ ثط ٔرتّف ٞبي وٕيتٝ تكىيُ -2

 اِٚيٗ ثطاي 1388 ؾبَ اَٚ اظ ايٙىبض.  ؾبال٘ٝ ضاٞجطزي ٞبي ثط٘بٔٝ تسٚيٗ -3

 .  ٌطفتٝ نٛضت ثبض

 نطف آٖ ؾْٛ زٚ حسالُ ٚضٜ،ز ايٗ تٕبٔي ٍ٘ٛئيٓ اٌط وٝ ٔيكٛز ٔالحؾٝ

 ٔؿتمُ حمٛلي قرهيت يه فٙٛاٖ ثٝ ا٘زٕٗ ٔٛلقيت تحىيٓ ٚ ثبظؾبظي

 تىٕيُ ظيبزي ا٘ساظٜ تب ا٘زٕٗ ؾبذتٕبٖ اوٖٙٛ وٝ وطز ازفب تٛاٖ ٔي ٚ قسٜ

 ٚ زضايت ثب رسيس ٔسيطٜ ٞيبت اؾت أيس. اؾت ثطزاضي ثٟطٜ آٔبزٜ ٚ قسٜ

 اظ ثيف آٖ آثبزا٘ي زض زيذطزٔٗ ٚ فاللٕٙسي تسثيط، حؿٗ ثب ٞٛقٕٙسي،

 .ثؿپبضز ذٛيف رب٘كيٗ ثٝ ثبالتطي ؾغح زض ٚ ثىٛقس پيف

 ٔست عَٛ زض آ٘ؿتىٝ وٙٓ ثيبٖ وٛتبٞي ثٝ اؾت الظْ وٝ زْٚ ٔٛضٛؿ

 ٞبي ؾٛاَ ثب ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ ٌصقتٝ زضؾبَ ثٛيػٜ ٚ ايٙزب٘ت ٔؿئِٛيت

 ٞٙٛظ وٝ وٙٓ ٕ٘ي وتٕبٖ. اؾت ثٛزٜ ضٚثطٚ ٔرتّف افطاز عطف اظ فطاٚا٘ي

 پطؾف يه أب  قٛز فهُ ٚ حُ ثبيس وٝ ضٚثطٚؾت ظيبزي ٔؿبئُ ثب ا٘زٕٗ

 ٚاض ؾبيٝ ٘يع ضا افضب اظ تقسازي ٚ وٙس ٕ٘ي ضٞب ضا ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ ٕٞچٙبٖ

 ايٗ ثٝ پبؾد!  وٙس ٔي چٝ ٔب ثطاي ا٘زٕٗ: ايٙؿت ؾٛاَ. وٙس ٔي تقميت

 وّي فٙٛاٖ والٖ ٔميبؼ زض. زاز ذطز ٚ والٖ ٔميبؼ  زٚ زض تٛاٖ ٔي ضا ؾٛاَ

 تكىُ آ٘ؿتىٝ پبؾد چيؿت؟ أطٚظ رٟبٖ زض تكىّٟب ٘مف:  ايٙؿت ؾٛاَ

 پيكجطز رٟت زض رٕقي ذطز اظ تب قٛيٓ ٔي رٕـ. لسضت ايزبز  يقٙي

 ٔي رٕـ ثكٙٛ٘س، ضا نسايٕبٖ تب قٛيٓ ٔي رٕـ وٙيٓ، اؾتفبزٜ ٔمبنسٔبٖ

 ٚ يسٖقٗ قسٖ، رٕـ تب قٛيٓ ٔي رٕـ وٙيٓ، زفبؿ ٔبٖ حمٛق اظ تب قٛيٓ

 حمٛلٕبٖ اظ لسضت ايزبز ثب تب قٛيٓ ٔي رٕـ وّي ثغٛض ٚ ثيبٔٛظيٓ ضا ٌفتٗ

 !وٙس ٔي چٝ ٔب ثطاي ا٘زٕٗ ذطز، ٔميبؼ زض أب. وٙيٓ زفبؿ
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 ٟٔٙسؾي ٔسضن زاضاي اضان، 1350 ٔتِٛس ، زاض ذعا٘ٝ ،قزباًي هجتبي -3

 ؾبثمٝ  ؾبَ 15 زاضاي ، تحميمبت ٚ فّْٛ زا٘كٍبٜ اظ نٙقتي ٔتبِٛغي-ٔٛاز

 NDT ظٔيٙٝ زض وبض

 زاضاي تٟطاٖ، 1345  ٔتِٛس ، ٔسيطٜ ٞيبت فضٛ ، شيزٍاًي حسي -4

 ؾبثمٝ  ؾبَ 14 زاضاي قيطاظ، زا٘كٍبٜ اظ ٔتبِٛغي ٟٔٙسؾي ِيؿب٘ؽ ٔسضن

  NDT ظٔيٙٝ زض وبض

 ٔسضن زاضاي ٌطٌبٖ، 1348 ٔتِٛس ٔسيطٜ، ٞيبت فضٛ ، تاسيكِ حويذ -5

 14 زاضاي تحميمبت، ٚ فّْٛ زا٘كٍبٜ اظ رٛـ ٟٔٙسؾي اضقس وبضقٙبؾي

  NDT ظٔيٙٝ زض وبض ؾبثمٝ  ؾبَ

 كمیتٍ تائیذ صالحیت

 ا٘زٕٗ نالحيت تكريم وٕيتٝ تٛؾظ ظيط ٘بٔجطزٜ قطوتٟبي نالحيت

 . قس اضؾبَ ٚ نبزض آ٘بٖ ٘بٔٝ ٌٛاٞي ٚ ٌطفت لطاض تبئيس ٔٛضز

  پطتٛ ثيٙب قطوت -1

 ويٕيب ٌؿتط پيٛ٘س قطوت -2

  پبيساض ويفيت ظٜؾب قطوت -3

 

 . اؾت ثطضؾي تحت زيٍط قطوت  9  پطٚ٘سٜ

 

 پبيبٖ تب ضا ذٛز ٔقٛلٝ ٞبي ثسٞي وٝ قطوت 12 تقساز :  عضًيت تعلیق

 فضٛيت ٔسيطٜ ٞيبت تهٛيت ثب ثٛز٘س ٘ىطزٜ پطزاذت ربضي ؾبَ ذطزازٔبٜ

 . قس٘س ذبضد افضب فٟطؾت اظ ٚ زضآٔس تقّيك ثحبَ آ٘بٖ

ظر اطالعیٍ كمیتٍ فىي متىا 

 
 ٞبي آظٖٔٛ) ISIRI/TC 135 ٔتٙبؽط فٙي وٕيتٝ ؾبظي تط فقبَ ثٝ ٘ؾط

 زؾت ٚ ٔترههيٗ قطوت ثب ٔٛضٛؿ ثب ٔطتجظ رّؿٝ  تهٕيٓ ٚ( غيطٔرطة

 زض ٔكبضوت ثٝ وكٛض نٙقت ٘يبظ ثٝ تٛرٝ ثب غيطٔرطة آظٟٔٛ٘بي ا٘سضوبضاٖ

 زؾت ظ٘ي ٚ وٕيتٝ ايٗ افضبي وّيٝ اظ ٚؾيّٝ ثسيٗ ، إِّّي ثيٗ اؾتب٘ساضزٞبي

 ظٔيٙٝ، ايٗ زض فقبِيت ثٝ فاللٕٙساٖ ٕٞچٙيٗ ٚ NDT نٙقت ا٘سضوبضاٖ

 اِىتطٚ٘يىي پؿت عطيك اظ ضا ذٛز ٘ؾطات ٘مغٝ ٚ پيكٟٙبزات اؾت ذٛاٞكٕٙس

isiri.tc135.rastkhah@gmail.com َثٙبثط ٕٞچٙيٗ. ٕ٘بيٙس اضؾب 

 نٙقتي تحميمبت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظٔبٖ ايعٚ ٔتٙبؽط ّٔي وٕيتٝ زثيطذب٘ٝ افالْ

 ايٗ زض ٘بْ حجت ٚ فضٛيت رٟت فاللٕٙساٖ ٚ افضب وّيٝ اؾت الظْ ايطاٖ

 ٚثؿبيت زض  iso.isiri.org آزضؼ ثٝ اؾتب٘ساضز ؾبظٔبٖ ؾبيت ثٝ وٕيتٝ

 زض ٘ؾطؾٙزي ٘تبيذ اؾت ثسيٟي. ٕ٘بيٙس ٔطارقٝ ٔتٙبؽط ّٔي ٞبي وٕيتٝ

 ّٔي وٕيتٝ زثيطذب٘ٝ عطيك اظ ربضي ؾبَ ٔبٜ قٟطيٛض زض ثقسي اعالفيٝ

 .ذٛاٞسقس ٔٙقىؽ اؾتب٘ساضز ؾبظٔبٖ ايعٚ ٔتٙبؽط

 ISIRI/TC 135 ٔتٙبؽط فٙي وٕيتٝ زثيطذب٘ٝ

 

 اطالعیٍ سمیىار حفاظت

 

 ؾبَ ٟٔطٔبٜ ٞزسٞٓ تبضيد زض وٝ ضؾب٘س ٔي ٌطأي ٕٞىبضاٖ وّيٝ اعالؿ ثٝ

 ثطاثط زض حفبؽت أٛض تٛؾظ اققٝ ثطاثط زض حفبؽت فٙٛاٖ ثب ؾٕيٙبضي ربضي

 ٚ فٙي ثبظضؾي قطوتٟبي ا٘زٕٗ ٕٞىبضي ثب ٚ اتٕي ٘طغيا ؾبظٔبٖ اققٝ

. قٛز ٔي ثطٌعاض ؾبظٔبٖ ضفبٞي ٔزٕٛفٝ زض ايطاٖ غيطٔرطة آظٔبيكٟبي

 .قٛز ٔي افالْ ثقسي ٞبي اعالفيٝ زض ؾٕيٙبض زض قطوت چٍٍٛ٘ي ٚ ثط٘بٔٝ

 

 ايلیه جلسٍ َیات مذيرٌ جذيذ

 زض 9/4/89 ٞطثقساظػ 30/4 ؾبفت زض ا٘زٕٗ رسيس ٔسيطٜ ٞيبت رّؿٝ اِٚيٗ

 ٔسيطٜ ٞيبت وبض ثط٘بٔٝ انَٛ رّؿٝ ايٗ زض. ٌطزيس تكىيُ ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ

 ا٘زبْ ٞب ٔؿئِٛيت تقييٗ ٔٙؾٛض ثٝ زاذّي ا٘تربثبت ٚ ٌطفت لطاض ثحج ٔٛضز

 ثب لطثب٘ي ٚٔزتجي أيطزازذٛاٜ ٔقيٙي، ٟٔسي آلبيبٖ رّؿٝ ايٗ زض. قس

 ا٘تربة ا٘زٕٗ زاض ذعا٘ٝ ٚ ضئيؽ ٘بيت ضئيؽ، ؾٕت ثٝ تطتيت ثٝ آضا اوخطيت

 ٞطٔبٜ اَٚ قٙجٝ ضٚظٞبي زض ٔسيطٜ ٞيبت فبزي رّؿبت ٌطزيس ٔمطض. قس٘س

 .قٛز ثطٌعاض لجّي ٚلت تقييٗ ثب اِقبزٜ فٛق ٚرّؿبت

 :  ٔسيطٜ ٞيبت رسيس افضبي ٔقطفي

 زاضاي تٟطاٖ، 1337 ٔتِٛس ٔسيطٜ، ٞيبت ضئيؽ ،جاغزًٍذ هعيٌي هْذي -1

  زاضاي ، تطويٝ ٔيب٘ٝ ذبٚض زا٘كٍبٜ اظ ئتبِٛغ ٟٔٙسؾي ِيؿب٘ؽ ٔسضن

  NDT ظٔيٙٝ زض وبض ؾبثمٝ ؾب25َ

 زاضاي تٟطاٖ، 1349 ٔتِٛس ٔسيطٜ، ٞيبت ضئيؽ ٘بيت  ، دادخَاُ اهيز -2

 زاضاي ٚتحميمبت، فّْٛ زا٘كٍبٜ اظ ٔتبِٛغي ٟٔٙسؾي اضقس وبضقٙبؾي ٔسضن

 NDT ظٔيٙٝ زض وبض ؾبثمٝ  ؾبَ 14
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 اظ وٙسضيبٖ .ٌطفت ثطٔي زض ضا زيٍطي ٞبي ظٔيٙٝ ٚ ٚضقيت ٔب٘يتٛضيًٙ

 حٕبيت ثطاي حبضطاٖ ٕٞٝ اظ ٚ وطز تمسيط فبِي ضيعي ثط٘بٔٝ ثربعط رقفطي

 ٔرتّف ٞبي وٕيتٝ ٚ قٛضاٞب ٘يع ٞفتٝ عَٛ زض. ٕ٘ٛز تكىط ASNT اظ قبٖ

ASNT وطز٘س ثطٌعاض رّؿبتي. 

 ـتال ثربعط(  G. Light) اليت ٌّٗ زوتط:  ASNT پضٍّشي جَايش

  ٔب٘يتٛضيًٙ ٚ NDE تٛؾقٝ ٚ تحميك  " فٙٛاٖ ثب نحجتف ٚ ٘بپصيط ذؿتٍي

. وطز زضيبفت ضا ASNT پػٚٞكي ربيعٜ "آيٙسٜ ٚ حبَ ٌصقتٝ، -حفبؽتي

 آٟ٘ب وبضثطز ٚ ثفطز ٔٙحهط تىِٙٛٛغيٟبي ثطذي ٔٛضز زض تٛضيح ثط فالٜٚ ٚي

 ٔٛادا ايىؽ، فّٛضؾب٘ؽ تىِٙٛٛغي ثٝ غيطٜ ٚ وٕپٛظيتٟب ٞب، تٛضثيٗ زض

 ٞٙٛظ وٝ NDE تىِٙٛٛغيٟبي ؾبيط ٚ قيطٌٚطافي تٌٛٔٛطافي، قٛ٘سٜ، ٞسايت

 .وطز اقبضٜ ٘يع ٘يؿت ٔطؾْٛ

 " ٔمبِٝ اضائٝ ثب پػٚٞف ٚ ٘ٛآٚضي ثربعط( S.Sandho) ؾب٘سٚ  زوتط

 زضيبفت ثٝ ٔٛفك "اِٚتطاؾٛ٘يه ثبظضؾي زض ٘ٛ فهط زْ ؾپيسٜ آوٛؾتٌٛطافي،

 ٌفت ؾرٗ آوٛؾتٌٛطافي ثٙبيي ظيط ٚ ٜپبي انَٛ ثٝ ضارـ ؾب٘سٚ. قس ربيعٜ

 ثطاثط 10 تب 5 ؾطفت ثب اثعاضي زضؾبذت وٝ وطز اقبضٜ ٞبيي پيكطفت ثٝ ٚ

 ثٝ ٕٞچٙيٗ اٚ  آٚضزٜ ثسؾت رٛ ثبالي تطويجبت ثبظضؾي ثطاي ثيكتط

 وٓ ٚ ؾبزٜ ؾطيـ، تطؾيٓ رٟت آوٛؾتٌٛطافي تٛؾقٝ ظٔيٙٝ زض وٝ تحميمبتي

 .وطز ٜاقبض قٛز ٔي ا٘زبْ ٔيساٟ٘ب ٞعيٙٝ

 

برگساري كىفراوس ملي جًش ي بازرسي 

 پٙزٓ ٚ چٟبضْ ، ضٚظ 2 ٔست ثٝ ثبظضؾي ٚ رٛـ ّٔي وٙفطا٘ؽ يبظزٕٞيٗ

 ايطاٖ غيطٔرطة آظٔبيكٟبي ٚ رٛقىبضي ا٘زٕٗ تٛؾظ ربضي ؾبَ آثبٕ٘بٜ

 ٚ رب٘جي ٕ٘بيكٍبٜ وٙفطا٘ؽ، ثطٌعاضي ثب ٕٞعٔبٖ.  قٛز ٔي ثطٌعاض تٟطاٖ زض

 ٚ ٔمبِٝ اضائٝ رٟت فاللٕٙساٖ. زاضز ٚرٛز ٘يع ٌطافيه ٚ فىبؾي ٔؿبثمٝ

 -انفٟبٖ ٘كب٘ي ثٝ وٙفطا٘ؽ زثيطذب٘ٝ ثب تٛا٘ٙس ٔي وٙفطا٘ؽ زض قطوت

-2231750 تّفٗ ، 4 عجمٝ – قٕؽ ؾبذتٕبٖ -آثبزي قٕؽ ذيبثبٖ

 .ٕ٘بيٙس ٔطارقٝ  2231744-0311

 كمیتٍ اوتشارات 

 اوخطيت حضٛض اة  9/2/89 ثقساظؽٟط 3 ؾبفت زض ا٘زٕٗ ا٘تكبضات وٕيتٝ

 وٕيتٝ، افضبي اظ تٗ زٚ ٌطزيس ٔمطض رّؿٝ ايٗ زض. ٌطزيس تكىيُ افضب

 ؾبيت انالح أىبٖ چٙب٘چٝ تب وٙٙس ثطضؾي وٕجٛزٞب ٘ؾط اظ ضا ا٘زٕٗ ؾبيت

 رسيسي ؾبيت ايٙهٛضت غيط زض قٛز ا٘زبْ الظْ انالحبت زاضز ٚرٛز ٔٛرٛز

 .قٛز ارطا ٚ عطاحي ا٘زٕٗ رٟت

 اظ وبّٔي فٟطؾت وٝ وطز٘س تمجُ وٕيتٝ افضبي اظ حيسضي ٟٔٙسؼ آلبي

 لطاض ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ اذتيبض زض ٚ تٟيٝ اؾتب٘ساضزٞب ٚ فٙي ٔساضن ٚ وتبثٟب

 اذتيبض زض ٚ تٟيٝ ضا الظْ افعاضٞبي ٘طْ ٚ وتبة ثتٛا٘س ا٘زٕٗ ثغٛضيىٝ زٞٙس

 .زٞس لطاض افضب

در يک وگاٌ  ASNTسمپًزيًم پژيَشي 

 ٔٛضز زض رقفطي ٟٔٙسؼ آلبي ٌعاضـ أٝذجطٖ لجّي قٕبضٜ زض:  تٛضيح

 وٛتبٜ ظيط ٘ٛقتٝ. ٌطزيس ٔٙتكط 2010 ثٟبض زض ASNT پػٚٞكي ؾٕپٛظيْٛ

 Material ٘كطيٝ زض wrap-up فٙٛاٖ تحت وٝ اؾت اي ٔمبِٝ قسٜ

Evaluation---  ،ٗاؾت قسٜ ٚٔٙتكط چبح 6 قٕبضٜ غٚئ . 

 ٞتُ زض 2010 ؾبَ ٔي 26 تب 22 اظ ASNT پػٚٞكي ؾٕپٛظيْٛ ٘ٛظزٕٞيٗ

 ايزبز ؾٕيٙبض ثطٌعاضي اظ ٞسف. قس ثطٌعاض ٚيطريٙيب ثطي، ٚيّيبْ اضيٛت،

 ثب ٌفتٍٛ ٚ آقٙبيي ضٕٗ تب ثٛز رٟبٖ ؾطاؾط زض ASNT افضبي ثطاي فطنتي

 ؾٕيٙبض ايٗ زض. قٛ٘س آقٙب NDT تىِٙٛٛغيىي ٚ پػٚٞكي پيكطفتٟبي آذطيٗ

 .قس اضائٝ ثرف 20زض ٔمبِٝ 74

 آلبي ضٚظ اِٚيٗ زض ؾٕپٛظيْٛ وّيسي ؾرٙطاٖ:  كليذي سخٌزاى

 ٔٛاز ٚ ؾٙؿٛضٞب تىِٙٛٛغي وٕپب٘ي ضئيؽ( B. Djordjevic) رٛضرٛيؽ

 پيكبًٞٙ وبض ، NDE آيٙسٜ وطزٖ زٌطٌٖٛ" فٙٛاٖ ثب ٚي ؾرٙطا٘ي. ثٛز

 ٌفتبضي " NDE ٔطوع ٞبپىيٙع، ربٖ زا٘كٍبٜ زض ٚايت ٌطيٗ ضٚثطت  پطفؿٛض

 آظٔبيكٟبي اضظيبثي زض ٌطيٗ وبض ٜن ثٛز ٞبيي ٔٛفميت ٚ پيبٔسٞب ٔٛضز زض

 .اؾت زاقتٝ غيطٔرطة

 وٕيتٝ ٚ زا٘كٍبٜ تقٟس پطفؿٛض، پيٍيطي چٍٛ٘ٝ وٝ وطز ذبعط٘كبٖ ٘بٔجطزٜ

 ثغٛض اِتحهيُ فبضك زا٘كزٛيبٖ ٚ ٔحممبٖ ٔترههبٖ، اظ ٔطوت فاللٕٙس اي

 ضا زِٚتي ٚ نٙقتي ٔطاوع اظ ظيبزي تقساز ٘يبظ ٔٛضز فٙي وبضقٙبؾبٖ رسي

 اظ رسيسي ٘ؿُ آٔٛظـ ثب ٔعثٛض ٔطوع وٝ وطز اقبضٜ ٚي. اؾت زٜوط تطثيت

 ٔسيٖٛ ضا آٖ ٔٛفميت ثيكتط ٚ يبفتٝ افتجبض ٔٛاز، زا٘كٕٙساٖ ٚ ٟٔٙسؾبٖ

 .زا٘ؿت ٌطيٗ پطفؿٛض تالـ

 ٚ( S. Kenderian) وٙسضيبٖ قب٘ت پػٚٞف، قٛضاي ضيبؾت : كاري بزًاهِ

 ثط٘بٔٝ ،(M. Jafari) رقفطي ٔطتضي ، پػٚٞكي ضيعي ثط٘بٔٝ وٕيتٝ ضيبؾت

 اظ پػٚٞكي ٞبي ظٔيٙٝ اظ اي ٔزٕٛفٝ ثط٘بٔٝ،. وطز٘س اضائٝ ضا ؾٕپٛظيْٛ وبضي

 قٙبذت ٞٙط، ٚ قٙبؾي ثبؾتبٖ زض NDE ، NDE زض ٘ب٘ٛتىِٙٛٛغي رّٕٝ

  ٞب، ؾبظٜ حفبؽتي ٔب٘يتٛضيًٙ قسٜ، ٞسايت أٛاد تىِٙٛٛغي ٔٛاز،
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 پيٕب٘ىبض ويفيت وٙتطَ ٘فطات تأييس ٘حٜٛ تقييٗ (5

 پطتٍٛ٘بضي ٞبي فيّـٓ اضائٝ ٚ غيطٔرطة ٞبي آظٔبيف ا٘زبْ ٘حٜٛ تقييٗ (6

پطتٍٛ٘بضي  ٞبي فيّـٓ ا٘جبضـ ٔحُ تقييٗ (7

 ضا ،(ITP رسَٚ ٞبي ؾتٖٛ) قٛز ٘ٛقتٝ ITP يه زض ثبيؿت ٔي وٝ ٔغبِجي

 :ٕ٘ٛز ثٙسي زؾتٝ ظيط قطح ثٝ تٛاٖ ٔي

 ارطايي فقبِيت ٘ٛؿ حؿت ضة ؾتٖٛ ايٗ زض: وٙتطِي ٞبي ايؿتٍبٜ تقييٗ .1

 ٔي ٔكرم آٖ ثب ٔتٙبؽط وٙتطِي ايؿتٍبٜ قٛز،-ٔي ا٘زبْ ؾبيت زض وٝ

 زض ثبيس وٝ وطز اقبضٜ ثطقىبضي فقبِيت ثٝ تٛاٖ ٔي ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ. ٌطزز

 ايؿتٍبٜ ٘يع ثطقىبضي رٟت ٌصاضي ٘كب٘ٝ ٔطحّٝ زض حتي حؿبؼ ٔٛاضز

 .ٕ٘ٛز تقطيف وٙتطَ ٚ ثطضؾي رٟت

 وٙتطِي ٞبي ٌطٜٚ وٝ فقبِيتي ٘ٛؿ: وٙتطِي ايؿتٍبٜ زض فبِيتف ٘ٛؿ تقييٗ .2

 ايٗ زض ثبيؿت ٔي وبضفـطٔب ٚ ٘ؾبضت زؾتٍبٜ ويفيت، وٙتطَ ٌطٜٚ رّٕٝ اظ

 زض ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ. قٛز ٔي ٔكرم ؾتٖٛ ايٗ زض زٞٙس، ا٘زبْ ٔـطحّٝ

 ثبظضؾي ٞبي فقبِيت ا٘زبْ ثٝ ثبيس وٙتطِي ٞبي ٌطٜٚ ثطقىبضي، ٔٛضز

 .ثپطزاظ٘س ذٛضزٜ ثطـ لغقٝ اثقبزي َوٙتط ٚ چكٕي

 ٔي ؾتٖٛ ايٗ زض: ٔزبظ ٞبي (تّٛضا٘ؽ)ضٚازاضي ٚ پصيطـ ٔطرـ تقييٗ .3

 حسٚز ٚ ثبظضؾي ا٘زبْ ٘حٜٛ ٕ٘ٛزٖ ٔكرم رٟت ٔطرقي ٔقطفي ثٝ ثبيؿت

 ٔي ثطقىبضي، ٔٛضز زض ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ. پطزاذت قسٜ ٔكبٞسٜ فيٛة پصيطـ

 يب ٚ اثقبزي ٞبي تّٛضا٘ؽ ٔٛضز زض ياؾتب٘ساضز قٕبضٜ ٘مكٝ، قٕبضٜ ثبيؿت

 ثيبٖ ثٝ وٝ( Fabrication Procedure) ؾبذت ارطايي ضٚـ اظ ثٙسي

 .ٕ٘ٛز شوط ضا پطزاذتٝ، ٔزبظ ٞبي تّٛضا٘ؽ

 ٔي ؾتٖٛ ايٗ زض: ثبظضؾي اظ ٔطحّٝ ايٗ زض قسٜ نبزض ؾٙس ٘ٛؿ تقييٗ .4

 ٌعاضـ ذبْ ٞبي فطٔت رسَٚ ثٝ تٛرٝ ثب وٝ ضا ٌعاضقي قٕبضٜ ٚ ٘بْ ثبيؿت

 ٔٛضز زض ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ. قٛز شوط ٌطزز، نبزض ٔطحّٝ ايٗ زض ثبيس زٞي

 وٙتطَ ٚ چكٕي ثبظضؾي ٌعاضـ" ٔسضن ٘ٛؿ ثبيس ثطقىبضي فّٕيبت

 .ٌطزز شوط آٖ اذتهبني وس ثب ٕٞطاٜ "اثقبزي

 ايٗ زض: ؾبيت زض حبضط وبضي ٞبي ٌطٜٚ ثطاي ثبظضؾي/٘ؾبضت ٘ٛؿ تقييٗ .5

 ثط ؾبيت زض حبضط وبضي ٔرتّف ٞبي ٌطٜٚ ي٘ؾبضت ٔؿئِٛيت ٘ٛؿ ؾتٖٛ

 :ٌطزز ٔي تقييٗ ظيط اذتهبضي حطٚف حؿت

R / (REVIEW) :ٗٞبي ٌطٜٚ ٚ ثبقس ٔي ٔساضن ثطضؾي رٟت ايؿتٍبٜ اي 

 ثبيؿت ٔي ٟ٘بيت زض ٚ زازٜ ازأٝ ذٛز ارطايي وبض ثٝ تٛا٘ٙس ٔي ارطايي

 .زٞٙس اضائٝ ثبظٍ٘طي رٟت ضا ٔطثٛعٝ ٔساضن

زمًن طرح بازرسي ي آ 

٘ٛقتٝ ٔحٕس ضضب ققبضي پٛض 

(Inspection & Test Plan )ITP ؾٙسي آظٖٔٛ، ٚ ثبظضؾي عطح يب 

 ٞبي ٌطٜٚ ربيٍبٜ ٚ پطزاذتٝ پطٚغٜ ثبظضؾي وبض قيٜٛ تكطيح ثٝ وٝ اؾت

. ٕ٘بيس ٔي ٔكرم ضا وبضفطٔب ٚ ٘ؾبضت ويفيت، وٙتطَ ؾبيت، ارطايي

 اؾت ثطذٛضزاض اي ٚيػٜ حؿبؾيت اظ ؾٙسي چٙيٗ ؾبظي آٔبزٜ قه-ثي

 ايؿتٍبٜ ٘ٛؿ ٘بٔٙبؾت ا٘تربة يب/ٚ ثبظضؾي ٘مبط ظيبز تقساز تقييٗ وٝ چطا

 ٞبي ٞعيٙٝ افعايف آٖ ثس٘جبَ ٚ وبض ؾطفت وبٞف ٔٛرت ثبظضؾي،

 ٘رؿت ٔٙبؾت، ITP يه تٟيٝ رٟت .ٌطزز ٔي ارطايي ٌطٜٚ ثٝ تحٕيّي

 فٙي ٔكرهبت ٚ وبضفطٔب ؾٛي اظ قسٜ اضائٝ اؾٙبز وّيٝ اؾت الظْ

(Spec )ٌٜيطز لـطاض ثبظذٛا٘ي ٔٛضز ٘فـطات تٛؾظ وبُٔ نٛضت ثٝ پطٚغ .

 فٙي زفتط ٚ عطاح ثب رّؿبتي قٛز ٔي تٛنيٝ ٔـٛاضز ثطذي زض ٕٞچٙيٗ

 رٕـ اظ پؽ. ٌطزز ثطٌعاض حؿبؼ ٘مبط ٕ٘ٛزٖ ٔكرم ٚ ثطضؾي رٟت

 وٙتطَ ٚ وبضفطٔب ٘ؾبضت ٌطٜٚ عطف اظ اي رّؿٝ ثبيؿت ٔي اِٚيٝ، ثٙسي

 ٔحُ زض  PIM (Pre Inspection Meeting)ثٝ ٔٛؾْٛ ويفيت

 تسٚيٗ ذهٛل زض ضا ذٛز ٘ؾـطات ٘مغٝ ٌطٜٚ زٚ تب قٛز تكىيُ ؾبيت

ITP ٖرّؿة زض. ٕ٘بيٙس ثيب PIM، ُثحج ٔٛضز ثبيس وٝ ٔجبحخي ؾطفه ٚ 

 :اظ فجبضتٙس ثطؾس، پطٚغٜ وبضفطٔبي تهٛيت ثٝ ٚ ٌطفتٝ لطاض ثطضؾي

 ثٝ: آٟ٘ب ٌصاضي قٕبضٜ ٜ٘حٛ ٚ زٞي ٌعاضـ ذبْ ٞبي فطٔت تهٛيت (1

 يه ثبظضؾي وبض پبيبٖ تب وٝ ٞبيي-ٌعاضـ تٕبٔي فطٔت وّي عٛض

 Check) ثبظضؾي ثٝ زفٛت فطْ: رّٕٝ اظ ثبقس ٔي ٘يبظ ٔٛضز ٔزٕٛفٝ

Advice)، ٔي...  ٚ اثقبزي ثبظضؾي رٛقىبض، تؿت ٔىبتجبت، فطٔت 

 ٔٛضز ٔطتجظ ٞبي زؾتٍبٜ وّيٝ ٟٔط ثٝ قسٖ ٕٟٔٛض عطيك اظ ثبيؿت

 ٌصاضي قٕبضٜ ضٚ٘س يه اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ اؾت ثسيٟي. ٌيطز لطاض نٛيتت

 اذتهبل ذبْ ٞبي فطٔت اظ يه ٞط ثٝ فطز ثٝ ٔٙحهط وس يه ٔٙبؾت،

 ٌعاضـ ذبْ ٞبي فطٔت ؾبظي آٔبزٜ فسْ وٝ زاقت تٛرٝ ثبيس. يبثس ٔي

 ثرف زض چٝ ٘فطات تغييط ثب وٝ قس ذٛاٞس ٔٛرت وبض اثتساي زض زٞي

 تغييط ثبفج قرهي ؾاليك وبضفطٔب، ثرف زض چٝ ٚ ويفيت وٙتطَ

 .ٌطزز ٞب ٌعاضـ فطٔت ثبضٜ چٙسيٗ

 ثبظضؾي زضذٛاؾت افالْ ظٔبٖ ٚ ٘حٜٛ (2

 ٞبي ايؿتٍبٜ زض حضٛض فسْ نٛضت زض وبضفطٔب تأييس ظٔبٖ ٚ ٘حٜٛ (3

 ثبظضؾي

 ٚ قسٜ اضائٝ اؾٙبز ثطضؾي رٟت وبضفطٔب ٘يبظ ٔٛضز ظٔبٖ حساوخط تقييٗ (4

 ٘ؾط افالْ
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 كتاب معرفي

  تٛؾظ صفت ًيك هجيذ هٌْذط تبِيف "ّيذرٍصًي تزك" وتبة

 فهُ 5 زض وتبة ايٗ. ٌطزيس ٔٙتكط رّس 3000 تيطاغ زض آظازٜ ا٘تكبضات

 رٛقىبضي ثٝ فٕسٜ ثغٛض ٚ قسٜ ٘ٛقتٝ ٘بٔٝ ٚاغٜ يه ٚ پيٛؾت زٚ ثب ٕٞطاٜ

 .پطزاظز ٔي ٞيسضٚغ٘ي تطن ثسٖٚ فٛالزٞب

 آظازٜ ا٘تكبضات يب ٚ ا٘زٕٗ زثيطذب٘ٝ ثب تٛا٘ٙس ٔي وتبة ٖزاقت ثٝ فاللٕٙساٖ

 .ٕ٘بيٙس ٔطارقٝ(  66414372:  تّفٗ) 

 اطالعیٍ

 ٚ تيطٔبٜ 31 ٚ 30 تبضيد زض( وبض قطايظ -لطاضزاز)  وبض لبٖ٘ٛ آٔٛظقي وبضٌبٜ

 تيطٔبٜ 29 تبضيد زض رٟب٘ي التهبز ثحطاٖ زض ٞعيٙٝ ٔسيطيت آٔٛظـ وبضٌبٜ

 وبضوٙبٖ پػٚٞكي ٚ آٔٛظقي تقبٚ٘ي ٕٞىبضي ثب ٚ پطزاظاٖ ايسٜ قطوت تٛؾظ

 زا٘كٍبٜ پيكطفتٝ ٞبي ؾيؿتٓ ٔطوع زض ارتٕبفي تبٔيٗ ٚ وبض ٔٛؾؿٝ

 ٞبي وبضٌبٜ زض قطوت رٟت تٛا٘ٙس ٔي فاللٕٙساٖ. قٛز ٔي ثطٌعاض قطيف

 .ٕ٘بيٙس حبنُ تٕبؼ 88546990 تّفٗ ثب  ٔعثٛض

 

 

 

 

 A / (Approve) :ٗثطضؾي رٟت لجُ ايؿتٍبٜ ٕٞب٘ٙس ٘يع ايؿتٍبٜ اي 

 ٌطٜٚ قسٜ، اضائٝ ٔساضن تأييس تب وٝ تفبٚت ايٗ ثب ثبقس،  ٔي ٔساضن

 ا٘زبْ ٔساضن ايٗ اؾبؼ ثط ثبيؿت  يْ وٝ وبضي ازأٝ ثٝ ٔزبظ ارطايي

 .ثبقٙس  ٕ٘ي زٞٙس،

W / (Witness Point) :ٌطٜٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ ثبيؿت  ٔي ٔطحّٝ ايٗ زض  

 تٛافك عجك ثبيؿت  ٔي ارطايي ٌطٜٚ. ثبقٙس قسٜ ٔقطفي ثبظضؾي ٞبي

 ضٚظ، 2 ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ ٔطحّٝ ايٗ ثٝ ارطايي ثٝ وبض ضؾيسٖ اظ لجُ ٔستي

 ٚ ٘ؾبضت وٙتطِي، ٞبي  ٌطٜٚ ثٝ ثبظضؾي رٟت ضا ٔطاتت وتجي نٛضت ثٝ

 ٚ قس ٘رٛاٞس ٔتٛلف ٔطحّٝ ايٗ زض ارطايي وبض. زٞس اعالؿ وبضفطٔب

 اظ يب يبفتٝ حضٛض ثبظضؾي اظ ٔطحّٝ ايٗ زض ذٛز تكريم ثٝ ثٙب ثبظضؼ

 ذٛاؾتبض ثبظضؼ وٝ ظٔب٘ي ٞط زض ٔٙتٟب ٕ٘ٛز ذٛاٞس ذٛززاضي حضٛض

 اٚ ٚ ٌيطز لطاض اٚ اذتيبض زض ٔساضن ايٗ ثبيس ثبقس، ٔطثٛعٝ ٔساضن ثطضؾي

 .ٕ٘بيس الساْ ٔساضن ايٗ تأييس ثٝ ٘ؿجت وٝ اؾت ٔٛؽف

SW / (Spot Witness) :ايٗ زض ثبظضؾي ٚ ارطايي ٔطاحُ ثطضؾي 

 رٟت وتجي زفٛتٙبٔٝ نسٚض ثٝ ٘يبظي ٚ ثٛزٜ ثبظضؼ فٟسٜ ثٝ لؿٕت

 .ثبقس  ٕ٘ي ٔمغـ ايٗ زض ثبظضؾي

H / (Hold Point) :ايؿتٍبٜ قجيٝ ايؿتٍبٜ ايٗ زض ضايظـ تٕبٔي 

Witness حضٛض ٔطحّٝ ايٗ زض ثبيس ثبظضؼ وٝ تفبٚت ايٗ ثب ثبقس  ٔي 

 .ثبقٙس-ٕ٘ي وبض ازأٝ ثٝ ٔزبظ ٚي تأييس ثسٖٚ ارطايي ٌطٜٚ ٚ يبفتٝ

 :ٌطزز  ٔي ثيبٖ ITP ٚ QCP ٔيبٖ ٞبي  تفبٚت پبيبٖ زض

1) ITP اِجث قرم ثبظضؾي) وبضفطٔب ٘ؾبضت زؾتٍبٜ ؾٛي اظ  /TPA: 

Third Party Agency )ٝضؾس  ٔي وبضفطٔب تهٛيت ثٝ ٚ قسٜ تٟي .

 ٞبي  عطف وّية ثطاي وبضفطٔب؛ ؾٛي اظ قسٜ تهٛيت ITP اؾت ثسيٟي

 اظ( ِعْٚ نٛضت زض) QCP وٝ حبِي زض. اؾت االرـطا  الظْ پطٚغٜ زضٌيط

 ؾيؿتٓ اظ ثركي فٙٛاٖ ثٝ ٚ قسٜ تٟيٝ پطٚغٜ ارطايي پيٕب٘ىبض ؾٛي

( QMS: Quality Management System) ويفيت تٔسيطي

 .ٌـطزز  ٔي آٚض  اِعاْ ٚي ثطاي پيٕب٘ىبض،

2) ITP ًحبِي زض پطزاذتٝ ثبظضؾي ٞبي  ؾطفهُ ٚ وّيبت ثيبٖ ثٝ نطفب 

 .پطزاذت ذٛاٞس ٘يع ؾطفهُ ٞط ثب ٔطتجظ رعئيبت وّية ثيبٖ ثٝ QCP وٝ

 زض قٛز  ٔي ثيبٖ پطٚغٜ زضٌيط ٞبي  عطف وّية ٔؿئِٛيت ITP زض (3

  ٔي ثيبٖ پيٕب٘ىبض ويفي وٙتطَ ٚاحس ٚؽبيف تٟٙب QCP زض وٝ حبِي

 .قٛز
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