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 را اعتقاد اين شونر ايلي ساحل در حفاري دكل انفجار مانند اخير حوادث
 زيادي بالقوه خطرات با روزانه بطور NDT هرمجري كه آورد بوجود من در

 فعاليت در من آنستكه شد اعتقاد اين موجب كه داليلي از يكي. روبروست
 حفاري دكلهاي نوع اين روي بر كه ام داشته همكاراني NDT در ام كلي

 با شكل Y اتصاالت روي بر آب زير در هايي بازرسي بويژه و كاركرده
 بعلت NDT مجري يك مهارت. اند داده انجام مغناطيسي ذرات از استفاده

 يك حضور .است استثناء يك ذهني آمادگي نيز و دستي چيره
 و ها محل در حساس جزء هر نصب هنگام نقاط برخي در NDTتكنسين
 مانند ها محل اين. دارد بودن خوب از بيش معنايي كاري مختلف مناطق

 داخل است، زياد آنها سقوط بالقوه احتمال كه مرتفع سازه با هاي محل
 مواد وجود خطر با هايي محل دارد، وجود اكسيژن كمبود جائيكه ها تانك

 باال تشعشع با مناطق و انفجار باالي احتمال با هايي محل شيميايي،
 . كنند مي كار آن در NDT مجريان كه هستند پرخطري مناطق

 گرفته نظر در بايد چيز همه اينكه به زياد توجه با ها محيط اين در كار
 ماه طول در. آورد مي وارد NDT مجري روي زيادي نهايت بي فشار شود

 كار اين به را شخص هر گذراندم مي ام خانواده با من كه زماني ژوالي
 دو هر شخصي ايمني و كار روي و كند درنگ اي لحظه كه كردم ترغيب
 حادثه از تواند مي ساده شخصي تمهيدات از استفاده. كند تمركز

 بريم مي سره ب آن در ما كه جاري اي حرفه موقعيت در. كند جلوگيري
 : * است ضروري

 . كنيم مرور ذهن در را كار حساس مراحل -1

 .بگيريم نظر در را حساس مرحله آن خطرهاي -2

 اتفاق است ممكن اشتباه صورت در كه را وضعيت ترين خطرناك -3
 . كنيم بيني پيش افتد

 جبران و اشتباه رفع منظور به را حساس مرحله هر در ها كنترل -4
 .كنيم ارزيابي آن از ناشي پيامدهاي كاهش و خطا

 .بگيريم نظر در بوده خطا از ناشي كه را گذشته تجربيات -5

 و است متقابل درك از ناشي كه است ديگري ايمني ابزار جانبه سه ارتباط
 نيز همسرم با رابطه در را آن من بلكه است مفيد كار محل در تنها نه

 :  جانبه سه ارتباط براي .ام يافته مفيد

 .دهد مي موجز و شفاف پيغامي فرستنده -1

 .كند مي تائيد را فرستنده پيام، برگرداندن و تكرار با  گيرنده -2

 . كند مي تائيد را پاسخ فرستنده -3

 محل كه كند مي جانبداري موضوع اين از هميشه مايكلر دان من دوست
 ايمني برموضوع آنجاست كه مادامي كس هر زيرا جاست ترين ايمن كار

 .دارد اهميت همانقدر نيز كار محل از بيرون در ايمني اما. است متمركز
ASNT شخصي ايمني با موضوع اين. بسازيم تري امن جاي گويد مي 

 .كار محيط از خارج در چه و كار محل در چه شود مي شروع

 رسيديد كار محل به كه وقتي. است دقيقه دو قانون ديگر ساده وسيله يك
 :دهيد اختصاص زير امور به را خود وقت دقيقه دو

 بررسي كار از ناشي خطرات كردن مشخص منظور به را كار محل -1
 .كنيد

 الزم هاي مراقبت و خطرات مورد در سوپروايزر يا همكارانتان با -2
 . كنيد صحبت

 تدارك را مناسب تدافعي امكانات كنيد، برطرف را خطرات آن  -3
 كه ابزارهايي مهمترين از يكي .نماييد بررسي را مدهااپيش و ديده
 اين به است تبادلي شيوه از استفاده ردبب بكار تواند مي بازرس يك

 :  شكل

 .كند مي ترديد ايجاد ايمني در كه را وضعيتي بشنو و ببين بايست، -1

 .كن آوري جمع وثوق مورد منابع از را الزم اطالعات و بپرس -2

 . نيستي مطمئن صورتيكه در نده ادامه و داري اطمينان اگر بده ادامه -3

 .  نيستي مطمئن اگر شو متوقف -4
 اول حروف اگر كه است اي گونهه ب مزبور بند 5 انگليسي واژه اولين( *

. آيد مي بدست -)تر ايمن( - SAFER واژه بگذاريم يكديگر كنار را آنها
 را مزبور بند 5 بتواند هركس واژه اين از استفاده با است خواسته نويسنده

 ).بسپارد بخاطر

 

  NDT عالي شوراي تشكيل

 مهندس مهدي معيني رييس هيات مديره
 عالي شوراي تشكيل ،انجمن مديره هيئت اخير جلسات در اينكه به نظر

NDT در بود، شده بيني پيش نفت وزارت توان ارتقاء كميته در قبًال كه 
 انجمن جايگاه ارتقاء در مهمي نقش آن تشكيل و گرفته قرار كار دستور

 مورد افراد سريعتر هرچه است خواهشمند كند، مي بازي ملي سطح در
ي ها آزمون زمينه در كافي تجربه و دانش اعتبار، از كه را خود نظر

 انجمن دفتر به ايشان رزومه با همراه برخوردارند فني بازرسي و غيرمخرب
 گواهينامه بودن دارا افراد اين جهت الزم مشخصات حداقل.فرماييد معرفي

Level 3 گواهينامه يا و Level 2 باشد مي مرتبط كار سابقه سال 10 با .
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 مورد نيز كافي تجربه با المللي بين و ملي هاي گواهينامه ديگر دارندگان
  ..مي گيرند قرار قبول

 آنان با مشاوره از استفاده اول درجه در هيئت اين تشكيل از انجمن هدف
 تأييد مرجع تشكيل همچنين و انجمن راهبردي هاي گيري تصميم در

 مي غيرمخرب هاي آزمون و فني بازرسي زمينه در فعال افراد صالحيت
 .دارد را تشكر كمال زمينه اين در شما همكاري و توجه از قبًال .باشد

 

 دوم نوبت العاده فوق عمومي مجمع جلسه

 دعوت طبق 10/5/89 تاريخ در دوم نوبت العاده فوق عمومي مجمع جلسه
  " موضوع با انجمن دبيرخانه در كار وزارت نماينده حضور با و اعضا از قبلي

 تشكيل " مديره هيات انتخابات درخصوص اساسنامه از اي ماده اصالح
 تعداد نرسيدن حدنصاب به دوم نوبت عمومي مجمع تشكيل علت. شد

. بود) اعضا 3/2 حضور( اول نوبت العاده فوق عمومي مجمع در اعضا
 عالوهه ب نصف(  الزم حدنصاب به نيز دوم نوبت عمومي مجمع متاسفانه

 انجمن اساسنامه در. كند رسيدگي موضوع به نتوانست و نرسيد) اعضا يك
 مجمع تا فوق موضوع بررسي و نشده بيني پيش سوم نوبت عمومي مجمع

 . ماند مي معوق همچنان آينده العاده فوق عمومي

 

 مديره هيات جلسات

. گرديد تشكيل 16/5 و 2/5 و 23/4 تاريخ در انجمن مديره هيات جلسات
 : گرديد اتخاذ زير هاي تصميم جلسات اين در

 تكميل و بررسي مجددا ها كميته و انجمن داخلي هاي نامه آئين -1
 . شود

 برنامه گرديد مقرر و شد انتخاب كميته هر در مديره هيات نماينده -2
 را آنها فعاليت نحوه و بررسي آنان خود همكاري با را ها كميته

 . كنند مشخص

 دستوركار در NDT عالي شوراي سازي فعال و تشكيل گرديد مقرر -3
 . گيرد قرار مديره هيات

 تشخيص كميته مانند ديگري هاي كميته تشكيل گرديد مقرر -4
 مورد فني بازرسي و تجهيزات ارزيابي انساني، نيروي صالحيت

 . گيرد قرار بررسي

 انجمن نقش و پيگيري بهداشت فيزيك همايش موضوع گرديد مقرر -5
 .شود مشخص آن در

 راه وزارت و ساختمانها بازرسي مورد در استاندارد موسسه هاي نامه -6
 و مطرح وزير معاون با اي جلسه  در انجمن نماينده حضور مورد در

 .شد اتخاذ الزم تصميمات

 آقاي تاليف و ترجمه "آموزشي صالحيت تعيين هاي روش" كتاب موضوع -7
 كميته در كتاب اين موضوع كه شد موافقت. شد مطرح كهتري مهندس
 و چاپ انجمن توسط آن، هاي هزينه بررسي از پس و مطرح آموزش
 . شود منتشر

 مسئوالن با مشتركي جلسه استاندارد تدوين قرارداد عقد جهت مقررگرديد -8
 . شود برگزار مربوط

 مجمع در مطروحه موضوع اشخاص، از انجمن مطالبات 16/5 جلسه در -9
 و گرفت قرار بحث مورد مديره هيات قبلي مسئوالت حضور با اخير عمومي

 و بررسي نظر مورد بدهي وضعيت جاري مردادماه پايان تا گرديد مقرر
 .شود انجام الزم اقدامات

 كه حقيقي اشخاص توسط شده تاليف و ترجمه هاي كتاب گرديد مقرر -10
 بررسي تخصصي هاي كميته توسط شود مي پيشنهاد انجمن به آنها انتشار

 آماده و ويرايش ذيصالح اشخاص توسط مربوط، كميته تائيد از پس و
 مولف به و محاسبه زير فرمول طبق تاليف حق. شود انتشار و چاپ

  .شود مي پرداخت

 مولف سهم  = تيراژ * جلد پشت قيمت  *10%

 ارسالي فرم در انجمن عضو آموزشي هاي شركت فهرست گرديد مقرر -11
 روزهاي ظرفو   شود تكميل ها شركت خود وسيلهه ب استاندارد موسسه

 . دگرد ارسال موسسه آن به آتي

 

 آموزش كميته جلسه

 از تعدادي حضور با  11/5/89 مورخ 16 ساعت در انجمن آموزش كميته
 و ويرايش موضوع جلسه اين در. شد تشكيل انجمن دبيرخانه در اعضا
 آقاي تاليف و ترجمه "آموزشي صالحيت تعيين هاي روش" كتاب چاپ

 كميته از اعضايي توسط كتاب ويرايش شد قرار و بررسي كهتري مهندس
 جهت اي جلسه صورت طي و برآورد كار اين هزينه. شود انجام آموزش
 . شد ارسال مديره هيات به گيري تصميم

 

 مسكن وزارت در جلسه

 وزارت الملل بين امور و مهندسي هاي تشكل كل مدير دعوت به بنا
 نيز و مديريت آن مشاوران و مسئوالن مدير، حضور با اي جلسه مسكن

 در  12/5/89 مورخ  شنبه سه روز صبح 9 ساعت در انجمن نمايندگان
 .گرديد تشكيل مديريت آن دفتر
 مفاد رعايت مورد در  مديريت آن به انجمن مكاتبات براساس دعوت اين

 موضوع. گرفت انجام ساختمان مهندسي نظام در تنظيمي جلسه صورت
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 خدمات انجام جهت اشتغال پروانه اخذ نامه آئين اصالح چگونگي جلسه
 آئين دوماده اصالح بر انجمن نمايندگان جلسه اين در. بود آزمايشگاهي

. شود حذف خدمات موضوع از "فقط " كلمه آنكه اول. داشتند اصرار نامه
 قبول مورد اول موضوع. شود اصالح عمران مهندسان حضور شرط دوم
 .نشد حاصل توافقي دوم موضوع مورد در ولي شد واقع
 نامه آئين رعايت به موظف را خود مهندسي هاي تشكل مسئوالن و مدير
 ها شركت عضويت مزبور نامه آئين در. دانند مي ساختمان مهندسي نظام

 الزامي ساختماني هاي پروژه اجراي براي ساختمان مهندسي نظام در
 نفر دو براي مهندسي كاره ب اشتغال پروانه داشتن نيز عضويت شرط. است

 نظر به مذاكرات از بخش اين ترتيب اين به. است شركت مديران از
 نامه آئين در آن اساسي اشكال و نرسيد مطلوب نتيجه به انجمن مسئوالن

 دستورالعمل در كه اشتغال پروانه اخذ جهت نياز مورد لوازم مورد در. است
 جوش آزمايش مورد در تجهيزات اين از بخشي. شد مذاكره شده نوشته

 انجمن شد قرار.  گيرد مي قرار استفاده مورد بندرت يا و نيست ضروري
 فهرست اصالح جهت مزبور مديريت با را الزم همكاري مورد اين در

 . آورد بعمل تجهيزات

 

 سپاس لوح دريافت

 اكبر علي مهندس آقاي جناب عزيزمان همكار كه رساند مي اطالع به
 برگزيده كارآفرين بعنوان صنعت كيميا پرتوگران شركت مديرعامل شريف

 از و ديدهگر انتخاب برتر كارآفرينان جشنواره پنجمين در كشور ملي
 به را موفقيت اين. است نموده دريافت سپاس لوح جمهور محترم رياست
 . گوييم مي تبريك محترمشان همكاران و ايشان

 

 
 
 
 

 منطقه اخبار

 
 كسب منطقه، در NDT مراكز و ها انجمن با ارتباط عدم دليل به:  توضيح

 با كه  Material Evaluation مجله طريق از تنها اخبار و اطالعات
 يادداشت اين. است پذير امكان رسد مي دستمانه ب ماهه سه حدود تاخير
 مزبور مجله از استفاده با منطقه اخبار از انجمن اعضاي آگاهي جهت فقط
 . است شده تهيه

 منطقه اخبار
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 :كويت

 كويتي بخش كه زماني آوريل 15 در كويت در تاريخي رويدارد يك
ASNT كرد كار به شروع هيلتون  هتل در مراسمي طي رسمي بطور 

 شركت و مهمانان افتخار به شام ضيافت با آغازين مراسم. افتاد اتفاق
 حضور ارتقاء و ترويج ASNT كويتي بخش اوليه هدف. بود همراه كنندگان

 همچنين كار اين. است خاورميانه و كويت در مزبور انجمن هاي فعاليت
 صنايع در NDT زمينه در كويتي جوانان دانش و آگاهي افزايش موجب
 دوره برگزاري ASNT كويتي بخش. شود مي غيره و گاز نفت، مختلف

 تكنولوژي اجراي پيشرفته، تحقيقات گواهينامه، صدور و آموزشي هاي
NDT جزو نيز را كويت در كاربران و كارفرمايان گردهمايي و كويت در 
 مهمانان از تعدادي بوسيله افتتاحيه سخنراني. است داده قرار خود اهداف

 اي منطقه بخش رئيس  Marwan Basrawi بسراوي مروان جمله از
ASNT  شد انجام . 

 : سعودي عربستان

 19 تاريخ در شام صرفه ب را خود همايش دهمين  ASNT سعودي بخش
 و عضو نفر 136 حضور با همايش. كرد برگزار هتل كارلتون در آوريل

 Ron آلرت رن آقاي مهماني اين در. شد برگزار مهماني صورته ب غيرعضو

Alert موسسه از Rosen Soudi Arabia عنوان تحت را خود سخنراني 
 جلسه. كرد ايراد "آرامكو در ها تكنولوژي ساير و EMHT بر اي مقدمه"
 به شام صرف با و يافت ادامه برندگان به جوايز توزيع و پاسخ و پرسش با

 . رسيد پايان

 :تركيه

 دانشگاه در را خود همايش آوريل 17 تاريخ در ASNT اي تركيه بخش
 اين در .كرد برگزار NDT تكنولوژي مركز در آنكارا اي خاورميانه
 شركت بسراوي مروان ،19 بخش مسئول جمله از نفر 41 جمعا گردهمايي
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 و لوله خط هاي شركت هوافضا، مهندسان از كنندگان شركت. داشتند
 . بودند تركيه  NDT انجمن

 سخنراني دو  ASNT دار خزانه و منشي Robert Potter پاتر رابرت
 هاي تكنيك فضا، هوا صنايع در غيرمخرب هاي آزمايش" عنوان تحت

 هوافضا، صنايع در NDT نامه گواهي " و "آينده نماي دور و  قراردادي
 و لوله بازرسي "عنوان تحت نيز ديگري خنرانيس. كرد ايراد "آينده و حال

 . شد ايراد آدام مارك توسط "بازرسي ابزارهاي

 

 غيرمخرب آزمون انجمن صالحيت تائيد كميته جلسه از گزارشي

 2010 سال در ديجيتالي تصاوير كنفرانس سيزدهمين و مريكاآ

ASNT Certification Council meeting and Digital Imaging 
Conference, 16 – 21 July, Mashantucket, CT, USA  

 مهندس مرتضي جعفري
 از امريكا غيرمخرب آزمون انجمن صالحيت تائيد كميته روزه سه جلسه
 برگزار كنتيكت ايالت تاكت ماشن شهر در ژوئيه ماه 18 الي 16 تاريخ

 دستور گرديد تشكيل اعضاء اكثريت شركت با كه جلسه اين در.  گرديد
 سئواالت تدوين 3، سطح امتحانات سئواالت بررسي شامل كه كميته كار

 2 سطح امتحانات آتي برنامه تصويب و جاري هاي روش تصويب ،جديد
 مورد روز سه مدت در ترتيب به موارد اين. گرديد گفتگو و بحث بود

 .رسيد تصويب به اعضاء نظرات نقطه اعمال از پس و رفتگ قرار بررسي

 ماه 21 الي 19 تاريخ از ديجيتالي تصاوير كنفرانس سيزدهمين همچنين
 كوتاهي توضيحات با كنفرانس اين.  گرديد برگزار شهر همان در ژوئيه

 علمي دبير مارو فرد آقاي و كنفرانس رئيس فيولي باب آقاي توسط
 تازه از ساعته نيم هاي سخنراني بصورت مقاله 28 سپس و آغاز كنفرانس

 .گرديد ارائه روز سه مدت در صنعت اين به مربوط هاي تكنولژي ترين

 صنعت اين سريع رشد دهنده نشان كنفرانس اين در شده ارائه مطالب
 به فيلم بدون راديوگرافي هاي روش بيشتر هر جايگزيني مبين و بوده
 .باشد مي فيلم با راديوگرافي جاي

 با ثبت صفحات ،جديد هاي تكنيك شامل شده عنوان موضوعات
 نرم ،كيفيت با نمايشگرهاي ،مدرن سازهاي آشكار ،باال حساسيت
.  بود كمتر فضاي در بيشتر اطالعات سازي ذخيره و پيشرفته افزارهاي
 صنايع در ديجيتالي راديوگرافي از استفاده با رابطه در مقاالتي همچنين

 .گرديد ارائه پتروشيمي و گاز ،نفت و نيروگاهي ،اي هسته

 بازرسي و صنعتي ،توليدي شركت 22 كنفرانس اين جانبي نمايشگاه در
 .بودند گذاشته نمايش به را خود محصوالت مهندسي

 مورد در فقط كنفرانس كه اين به توجه با كنندگان شركت تعداد
 و شد روبرو بااليي بسيار استقبال با بود فيلم از استفاده بدون راديوگرافي

 هاي فعاليت كه دنيا مختلف كشورهاي از نفر 300 حدود در مجموع در
 .داشتند حضور كنفرانس اين در دهند مي انجام تحقيقاتي و كاربردي

 مزاياي دليله ب( ديجيتالي راديوگرافي صنعت سريع رشد عليرغم متاسفانه
 چنداني استفاده ژيوتكنول اين از هنوز ما كشور در ،دنيا در) خود فراوان

 به اروپا و امريكا بزرگ هاي بيمارستان تمام تقريبا امروزه. شود نمي
 كم كم سازي فيلم كارخانجات و هستند مجهز ديجيتالي هاي سيستم

 خواهيم مجبور ما و شود مي گرانتر روزه هر فيلم قيمت.  شوند مي ستهب
 و ها بيمارستان در كشورها ديگر مانند دور چندان نه آينده در كه شد

 .نمائيم استفاده ها سيستم اين از خود صنعتي مراكز
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