
 

  



 

 ديدگاٌ

 

 پطتًَگبضي قطوتْبي ثْساقت فيعيه هؿئَالى ٍ پطٍاًِ زاضًسگبى ّوبيف

 زض ّب ثطًبهِ تطاون ثسليل قَز ثطگعاض هْطهبُ ّدسّن تبضيد زض ثَز ثٌب وِ

 اثتسا ّوبيف ايي ثطگعاضي. گطزيس هٌتمل 89آثبى هبُ  18 ثِ حفبظت اهَض

 ٌّگبم ّوبى اظ اًدوي ٍ قس اػالم تيطهبُ زض اًدوي 10 قوبضُ ذجطًبهِ زض

. قس ضٍثطٍ ّوبيف ثطًبهِ ٍ ّسف هَضز زض اػضب عطف اظ پطؾكْبيي ثب

 اهب ًكسُ تٌظين ٍ تْيِ وبهل ثغَض ّوبيف ثطًبهِ ٌَّظ آًؿتىِ ٍالؼيت

  .ضؾس هي گطاهي ّوىبضاى آگبّي ثِ ثوَلغ

 وِ زّس هي ًكبى زؾت ايي اظ ّبيي ًكؿت ثطگعاضي ؾبثمِ ثِ ضخَع

 ثَزُّب  گطزّوبيي ايي انلي هَضَع حفبظتي ّبي تَنيِ ٍ ضؾبًي اعالع

 ّب ؾرٌطاًي ٍ ّب تَنيِ تبثيط آًْب زض قسُ اضائِ هغبلت تٌَع ٍ تىثط ػسم ٍ

 وبفي ظهبى زاقتي ثب آتي ًكؿت وِ ضٍز هي اهيس. اؾت وطزُ هحسٍز ضا

 هَضَػبتي ضؾبًي اعالع ثط ػالٍُ آى ثطًبهِ ٍ وٌس خجطاى ضا ًميهِ ايي

 ، پيكٌْبزّب اضائِ ًظطّب، ًمغِ ٍ هكىالت عطح ثبظآهَظي، ، آهَظـ هبًٌس

 زض هغطٍحِ هَاضز پيگيطي خْت هٌبؾت وبض ٍ ؾبظ ايدبز ٍ ؾيبؾتگعاضي

  .زّس پَقف ضا ّوبيف

 ذَز ثَزى زذيل ٍ ضٍظُ يه ؾويٌبض ثهَضت هعثَض ّوبيف ثطگعاضي

 ثب تَام نويوي فضبي وِ قَز هي هَخت آى ثطگعاضي زض ّب قطوت

 ًظبضت ثؼٌَاى ّب قطوت ٍ ًبظط ػٌَاىِ ث حفبظت اهَض ثيي هتمبثل احتطام

 ػوَهي زغسغِ يه ثؼٌَاى  اقؼِ ثطاثط زض حفبظت همَلِ ٍ آيس پسيس قًَسُ

 خبضي ٍ ؾبضي وبض ٍ وؿت فضبي زض فطٌّگي خطيبى يه چَى ٍ هغطح

 ّب فطٌّگ زيگط چَى اقؼِ ثطاثط زض حفبظت فطٌّگ اقبػِ ٍ ايدبز .قَز

 ٍ ضٍظُ چٌس آهَظـ ثب تٌْب فطٌّگ ايي. اؾت پطظحوت ٍ ثط ظهبى وبضي

 شّي زض ًساضز ػولي وبضثطز آًْب اظ ثؿيبضي وِ زضؾي هغبلت وطزى ؾطاظيط

 .قَز ًوي ايدبز افطاز

 هي پَقف ضا افطازي چِ فطٌّگ ايي زيس ثبيس حفبظت فطٌّگ ايدبز ثطاي

 ظهيٌِ پؽ. قَز هي ٍالغ هَثط آى تحىين ٍ ايدبز زض ػَاهلي چِ ٍ زّس

 ، تحهيالت ، وٌٌس هي ظًسگي ٍ وبض آى زض وِ هحيغي افطاز، فطٌّگي

 ثِ ًؿجت آًبى گطهي پكت زٌّس، هي اًدبم وِ وبضي ثِ ًؿجت آگبّي

 ٍ ّب آظازي ٍ ّب هحسٍزيت زؾتوعز، ٍ حمَق هيعاى هتجَع، قطوت

 .اؾت هَثط افطاز ًگطـ ٍ ػولىطز قيَُ زض زيگط ػَاهل ثؿيبضي

 هالحظِ هَضز همسٍض حس زض ٍ ػبم ثغَض ػَاهل ايي ثبيس پطتًَگبضاى هَضز زض

 هي هَخت قٌبذت ايي. آيس فطاّن لكط ايي اظ ًؿجي قٌبذت تب گيطز لطاض

 فطٌّگي ظهيٌِ پؽ ثب هتٌبؾت پطتًَگبضاى آهَظـ ٍ ثطذَضز ًحَُ وِ قَز

 وف ظحوت ّوىبضاى ايي وِ اؾت آًگبُ. قَز تجييي ٍ تؼطيف آًبى

 هي گطزى همطضات ٍ لَاًيي اخطاي ثِ ٍ وٌٌس هي ٍتَخِ احتطام احؿبؼ

 ٍ پبگيط ٍ زؾت ّبي زؾتَضالؼول تسٍيي هَضز، ثي گيطيْبي ؾرت. ًٌْس

 زيگط ٍ قطوتْب وطزى خطيوِ ثٌسّب، ثِ ثگيط لبًَى، حيغِ اظ ذبضج

 گطيعپبيبى ثطاي ضا گطيعگبّْب ٍ ثطز ًوي خبيي ثِ ضاُ زؾت ايي اظ وبضّبيي

 .ًگطزًس گطيع ضاُ ثسًجبل وِ وٌين چٌبى. ثٌسز ًوي

 

 ي جًش صىعت ساماودَي آمًزش كارگريٌ جلسٍ سيسدَميه

 آن بازرسي

 

 هسيطيت زض 1/6/89 زٍقٌجِ ضٍظ زض هعثَض وبضگطٍُ خلؿِ ؾيعزّويي

. گطزيس تكىيل اؾتبًساضز هَؾؿِ زض آى ثبظضؾي ٍ خَـ نٌؼت ؾبهبًسّي

 آى ثبظضؾي ٍ خَـ نٌؼت خبيگبُ ضؾبًي اعالع هَضَع خلؿِ ايي زض

 هسيطاى ثِ اضائِ ثطاي هَضز ايي زض خبهؼي اعالػبت گطزيس همطض ٍ هغطح

 .قَز تْيِ افعاض ًطم قىل ثِ وكَض

 :گطزيس هحَل ظيط افطاز اظ هتكىل اي وويتِ ثِ ٍظيفِ ايي

 (زفبع ٍظاضت) فالح هٌْسؼ آلبي-1

 آظهبيكْبي ٍ فٌي ثبظضؾي قطوتْبي اًدوي)  زازذَاُ هٌْسؼ آلبي -2

 (ايطاى غيطهرطة

 (  ايطاى خَـ هٌْسؾي ٍ پػٍّف هطوع)  پبضؾب هٌْسؼ آلبي -3

 (ًفت ٍظاضت)   ههغفَي هٌْسؼ آلبي -4

 ( . زاًكگبُ)  حؿيٌيَى زوتط آلبي -5

 اؾتبًساضز ثؼٌَاى ظيط اؾتبًساضزّبي ؾبظي آهبزُ ٍ تطخوِ خلؿِ ايي زض 

 . گطزيس هحَل اًدوي اؾتبًساضز وويتِ ثِ هلي ّبي

ISO_7291_1999, ISO_8430-1_1988, ISO_8430-2_1988 

ISO_8430-3_1988, ISO_14744-2_2000 

ISO_6935-1, ISO_7593_1986 
 

 َا كميتٍ اخبار

 

  اوتشارات كميته

 اًدوي زثيطذبًِ زض اػضب وليِ حضَض ثب  26/5/89 زض اًتكبضات وويتِ

 هَضز ظيط هَاضز الظم ّبي ثطضؾي اظ پؽ خلؿِ ايي زض. گطزيس تكىيل

  :گطفت لطاض تهَيت

 تَؾظ الىتطًٍيىي پؿت عطيك اظ ذجطًبهِ اضؾبل هَضَع گطزيس همطض -1

 وِ افطازي آيب قَز هكرم تب گيطز لطاض ثطضؾي هَضز اػضب اظ زًٍفط

  ًِ؟ يب وٌٌس هي زضيبفت آًطا قَز هي اضؾبل آًبى ثطاي ذجطًبهِ
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 آظهبيكْبي اًدبم زض اؾتفبزُ هَضز ّبي خعٍُ ٍ وتبثْب فْطؾت -2

. اؾت قسُ تْيِ وويتِ اػضبي اظ ًفط زٍ تَؾظ  CD ثهَضت غيطهرطة

 اؾتفبزُ ثطاي ٍ تىويل اعالػبتي ثبًه ػٌَاى ثِ فْطؾت ايي گطزيس همطض

  .قَز زازُ لطاض اًدوي اذتيبض زض اػضب

 ولَضظي حؿيٌي آلبيبى حضَض ثب 22/6/89 تبضيد زض زيگطي خلؿِ -3

 ثبظضؾبى ؾبيت ؾطپطؾت ظازُ ضضب آلبي ٍ خَـ هٌْسؾي ؾبيت ؾطپطؾت

 ثطٍظ ٍ ًَؾبظي ايدبز، ظهيٌِ زض هعثَض آلبيبى تدبضة اظ اؾتفبزُ خْت فٌي

 گطزيس همطض خلؿِ ايي زض. گطزيس ثطگعاض اًدوي زثيطذبًِ زض ؾبيت ضؾبًي

 ًَؾبظي ظهيٌِ زض ضا ذَز پيكٌْبزّبي ٍ ًظطّب ًمغِ هعثَض وبضقٌبؾبى وِ

 ثهَضت خلؿِ تبضيد اظ ّفتِ زٍ ظطف ظطف اًدوي ؾبيت ضؾبًي ثطٍظ ٍ

  .ًوبيٌس اػالم هىتَة

   صالحيت تشخيص كميته

 زثيطذبًِ زض  2/6/89 تبضيد زض قطوتْب نالحيت تكريم وويتِ خلؿِ

 هىبًيه آظهبيكگبُ قطوتْبي پطًٍسُ خلؿِ ايي زض. گطزيس تكىيل اًدوي

 پطتَخَـ ؾبظاى آتيِ ٍ خَـ آضٍى پبضؼ، تسثيطؾبحل وَ، تىيي ذبن،

 هعثَض قطوتْبي ثِ حبنل ًتبيح ثٌسي خوغ ٍ گطفت لطاض ثطضؾي هَضز

  .قس اػالم

  ساختمان كميته

 زثيطذبًِ زض  2/6/89 تبضيد زض اػضب اوثطيت حضَض ثب ؾبذتوبى وويتِ

 زض قطوتْب ضٍي پيف هكىالت خلؿِ ايي زض. زاز خلؿِ تكىيل اًدوي

  وويتِ گطزيس همطض ٍ گطفت لطاض ثحث هَضز ؾبذتوبى ثبظضؾي هَضز

 اقربني ٍ ضاّْب قٌبؾبيي ًٍيع ذَز اّساف ثِ ًيل خْت ضا ضاّىبضّبيي

 الظم الساهبت ٍ ثطضؾي قًَس ٍالغ هَثط وويتِ ثِ ووه زض تَاًٌس هي وِ

  .قَز اًدبم وويتِ ٍضؼيت تمَيت ظهيٌِ زض

 دايري كميته

 خلؿِ ايي زض. زاز خلؿِ تكىيل 1/6/89 تبضيد زض اًدوي زاٍضي وويتِ

 قَز ّوىبضي ثِ زػَت وويتِ تمَيت خْت شيهالح افطاز اظ گطزيس همطض

 زاقتِ ٍخَز اًدوي زض لجلي هسيطُ ّيبت زٍضُ عَل زض وِ اقىبالتي ًٍيع

 ّيبت ثِ ٍ ثطضؾي وويتِ تَؾظ اؾت الظم هَضز ايي زض وِ انالحبتي يب ٍ

 تدسيس هَضز وويتِ زاذلي ًبهِ آئيي ّوچٌيي. قَز اػالم خسيس هسيطُ

  .لطاضگيطز ًظط

  دايري هيات

 خلؿِ تكىيل اًدوي زثيطذبًِ زض 1/6/89 تبضيد زض اًدوي زاٍضي ّيبت

 اؾتؼفب زاٍضي ّيبت اظ لطثبًي آلبي چَى وِ گطزيس همطض خلؿِ ايي زض. زاز

 ثِ ثَزُ لجلي ػوَهي هدوغ زض آضا اوثطيت زاضاي وِ ثؼسي ًفط اًس وطزُ

 تغييطاتي ثبيس وِ اؾت هؼتمس زاٍضي ّيبت. ًوبيس ٍظيفِ اًدبم ايكبى خبي

 ّيبت تَؾظ تغييطات ايي گطزيس همطض. آيس ثَخَز اًدوي اؾبؾٌبهِ زض

 آتي ػوَهي هدوغ خلؿِ زض هسيطُ ّيبت زض ثطضؾي اظ پؽ ٍ تْيِ زاٍضي

 تَؾظ ّيبت زاذلي ًبهِ آئيي گطزيس همطض ّوچٌيي.قَز گصاقتِ ثحث ثِ

 آيٌسُ ػوَهي هدوغ زض الظم ّبي ثطضؾي اظ پؽ ٍ تْيِ ّيبت اػضبي

 .قَز هغطح

 

 ايران كارفرمايان عالي كاوًن

 

 وبضفطهبيبى ػبلي وبًَى ػضَ ؾطاؾطي وبًًَْبي ٍ ّب اًدوي ًوبيٌسگبى

 حضَض قس تكىيل وبًَى هحل زض 1/6/89 تبضيد زض وِ اي خلؿِ زض ايطاى

 . يبفتٌس

 هَضز زض اؾتبى ًظط تدسيس زازگبُ حىن ثطضؾي ٍ هصاوطُ خلؿِ هَضَع

 ػبلي وبًَى اًحالل ٍ وبضفطهبئي نٌفي ّبي اًدوي ػبلي وبًَى اثمبي

 تكىلْبي ٍ ؾبظهبًْب هسيطيت پيف چْبضؾبل حسٍز. ثَز وبضفطهبيبى

 اًتربثبت لبًًَي ظهبى قسى هٌمضي ثؼلت وبض ٍظاضت وبضگطي ٍ وبضفطهبئي

 ٍ زازُ آى اًحالل ثِ ضاي نٌفي ّبي اًدوي ػبلي وبًَى زض هسيطُ ّيبت

 ثجت ثِ وبض ٍظاضت زض قوبضُ ّوبى تحت ايطاى وبضفطهبيبى ػبلي وبًَى

 تبضيد آى زض زازگبُ ثِ نٌفي ّبي اًدوي ػبلي وبًَى قىبيت. ثَز ضؾيسُ

 تبئيس ضا نٌفي ّبي اًدوي وبًَى اًحالل ثسٍي زازگبُ ٍ ًطؾيس خبيي ثِ

 وبًَى. ثَز قسُ تكىيل آى ثدبي وبضفطهبيبى ػبلي وبًَى ًتيدِ زض ٍ وطزُ

 ًظط تدسيس زازگبُ ٍ وطزُ قىبيت زازگبُ ثِ "هدسزا نٌفي ّبي اًدوي

 ضا وبضفطهبيبى ػبلي وبًَى تكىيل ٍ زاًؿتِ هطزٍز ضا ثسٍي زازگبُ ضاي

 .زاضز ازاهِ ّوچٌبى هٌبظػِ ايي ٍ اؾت زاًؿتِ غيطلبًًَي

  زض وبضفطهبيبى ػبلي وبًَى ازغبم وِ ثَز ايي ثط اوثطيت ضاي هعثَض خلؿِ زض

 وبًَى اؾبؾٌبهِ زض وِ ّبيي هحسٍزيت ثسليل نٌفي ّبي اًدوي وبًَى

 خسيسي اؾبؾٌبهِ ثبيس اثتسا. ًيؿت ػولي زاضز ٍخَز نٌفي ّبي اًدوي

 ازغبم يىسيگط زض هَخَز وبًَى ّطزٍ  آى هجٌبي ثط ؾپؽ ٍ قَز ًَقتِ

 ًظط ايي حبضطاى اوثطيت ضاي ثب. قَز تكىيل ٍاحسي وبًَى ٍ قسُ

 .قَز اػالم وبض ٍظاضت ثِ وبًَى هسيطُ ّيبت تَؾظ تب قس تهَيت

 

 َا تطكل َماَىگي ضًراي

 

 ّوبٌّگي قَضاي خلؿبت زض هطتت ثغَض اًدوي هسيطُ ّيبت ًوبيٌسُ

 خلؿِ آذطيي زض. وٌس هي قطوت وكَض اي حطفِ ٍ هٌْسؾي تكىلْبي

 لطا ثحث هَضز قطوتْب نالحيت تكريم زض ثبظًگطي خولِ اظ هَضز پٌح

  .قَز تْيِ الظم ّبي زؾتَضالؼول گطزيس همطض ٍ ضگطفت
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 قَضا ذجطًبهِ اًتكبض ٍ تْيِ هٌظَض ثِ وِ قَضا 27/6/89  هَضخ خلؿِ زض

 قَضا هرتلف ًكطيبت هؿئَالى ٍ ؾطزثيطاى اظ ًفط يبظزُ ثَز قسُ تكىيل

 ثِ ّوبٌّگي قَضاي اًتكبضات هَضَع خلؿِ ايي زض. زاقتٌس قطوت

 ّيبت تَؾظ قَضا ًكطيِ گطزيس همطض ٍ گطفت لطاض ثحث هَضز تفهيل

 ثهَضت قًَس هي اًتربة قَضا ًكطيبت هؿئَالى ثيي اظ وِ اي تحطيطيِ

 هرتلف افطاز ٍ اػضب ثطاي الىتطًٍيىي پؿت عطيك اظ ٍ تْيِ الىتطًٍيىي

 وطزُ قٌبؾبيي زاضز فؼبليت ظهيٌِ ايي زض وِ ضا قطوتي قَضا  .قَز اضؾبل

 ٍ وٌس هي قطوت ؾطزثيطي قَضاي آتي خلؿِ زض هعثَض قطوت. اؾت

 .وٌس هي تكطيح اػضب ثطاي ضا ًكطيِ اًتكبض ٍ تْيِ ًحَُ ذَز هؼطفي ضوي

 

 NDT عالي ضًراي تطكيل

 

 NDT ػبلي قَضاي تكىيل ثطاي فطاذَاى هَضز زض لجلي اعالػيِ پيطٍ

 هعثَض قَضاي زض حضَض خْت ضا ذَز آهبزگي ًفط ثيؿت حسٍز تبوٌَى

 هعثَض قَضاي زض قطوت ثِ هبيل ّوىبضاًيىِ اظ "هدسزا. اًس وطزُ اػالم

  .ًوبيس هي ّوىبضي ثِ زػَت ّؿتٌس

 : هكرهبت حسالل

 ثَزى زاضا وبض، ؾبثمِ ؾبل 10 ثب 2 ؾغح ٍيب 3 ؾغح هسضن ثَزى زاضا

 ؾبل 10 وبض ؾبثمِ ثب الوللي ثيي هؼتجط ّبي ًبهِ گَاّي زيگط

 َا َمايص برگساري

 

 ضاظي ّبي ّوبيف هطوع زض هْطهبُ 16 ٍ 15 زض ثتَى ضٍظ ّوبيف -1

 5 ٍ 4 ضٍظّبي زض آى ثبظضؾي ٍ خَـ هلي وٌفطاًؽ يبظزّويي -2

  .قَز هي ثطگعاض تْطاى الوپيه ّتل زض خبضي ؾبل آثبًوبُ

 ٍ ًفت نٌبيغ زض گطهبيي ّبي هجسل الوللي ثيي ّوبيف زٍهيي -3

 تالـ هدوَػِ زض خبضي ؾبل هبُ آثبى 20 ٍ 19 ضٍظّبي زض اًطغي

 .قَز هي ثطگعاض

 

 َمكاران معرفي

 

 ّوىبضاًي هؼطفي ثِ قوبضُ ّط زض اؾت نسز زض اًدوي ذجطًبهِ:  تَضيح

 قطوتْب اًدوي ثَيػُ ٍ وكَض NDT خبهؼِ هَلؼيت اضتمبء زض وِ ثپطزاظز

 افطاز قَز هي تمبضب گطاهي ّوىبضاى اظ. اًس زاقتِ هبًسًي ٍ اثطگصاض ًمكي

 .فطهبيٌس هؼطفي اًدوي زثيطذبًِ ثِ ضا ذَز ًظط هَضز

 آقاي هؼطفي ثِ ذجطًبهِ قوبضُ ايي زض ًوًَِ ّوىبضاى هؼطفي ؾتَى

 هسيطُ ّيبت زض فؼبليت. زاضز اذتهبل شيراز لكي غالمحسيه مهىذس

 ًيع ٍ اًدوي زفتط ذطيس هَضز زض اػضب حوبيت خلت ثطاي تالـ ٍ

 اي چْطُ ايكبى اظ  وِ اؾت قسُ هَخت قيطاظي آلبي اذاللي ٍيػگيْبي

 .ثوبًس ثطخبي اًدوي اػضبي اظ ثؿيبضي ذبعطُ زض هبًسًي يبز ثِ ٍ اضخوٌس

 آذطيي ٍ اٍليي ثٌبم

 اؾت ثس ٍ ًيه ًمف ظ قىبيت ٍ قىط خبي چِ

 هبًس ًرَاّس ضلن ّؿتي نحيفِ ثط چَ

 زض يب ٍ زاضًس زليلي زٌّس هي اًدبم وِ وبضي ثطاي ّب اًؿبى ّوِ تمطيجب

 ّن هتي ايي ًَقتي زليل وٌٌس هي حطوت ّسفي ثِ ضؾيسى ضاؾتبي

 تمسيط خْت فطهبيٌس هي ٍ اؾت حميط ايي اظ اًدوي هحتطم زثيط تمبضبي

 ًبهف اظ لجل وِ وٌين هي لسضزاًي وؿي اظ ظهبًي ّب ايطاًي هب گطچِ.اؾت

 هي ًيه فبل ثِ ضا قىٌي ؾٌت ايي هي ذَة ٍلي! ثبقس يبز ظًسُ ولوِ

  .گيطم

 هؼطٍفن قيطاظي ثِ نٌؼت زض وِ قيطاظ لىي غالهحؿيي ًبهن

 ثرت اظ ٍلي قس حفبضي آى زض ًفت چبُ اٍليي وِ قْطي ، ّفتىل:  هتَلس

 انليت -ؾليوبى هؿدس  قْط ثطاي قس افتربضي ايي ٍ ًطؾيس ًفت ثِ ثس

 زؾت اظ( ؾبلگي چْبض) وَزوي زض ضا پسضم.  ذبًَازُ ػضَ آذطيي ٍ لكمبيي

 زض اًمالة اظ ثؼس  گصاقت تٌْبين ّن اٍ وِ. قس ظًسگين توبم هبزضم ٍ زازم

 زضًگ ثي ٍ هبًسم ثبظ ػبليِ تحهيالت ازاهِ اظ زاليلي ثٌب 58 -59 ؾبل

 ثِ خٌگ قيپَض وِ وطزم هي ذسهت ضٍظ 15 قسم ؾطثبظي ذسهت ٍاضز

 اظ ثؼس  ثَزم خجِْ زض ذسهت اظ ثبليوبًسُ هبُ 21 توبهي ٍ  آهس زض نسا

 61 ؾبل قْطيَض ؾطثبظي ذسهت

 ثبظضؾي نٌؼت ػطنِ ٍاضز ٍلفِ ثسٍى

.  ّؿتن حبال تب ٍ قسم پطتًَگبضي ٍ

 اظ ثؼضي ثطاي حتي وِ قغلي

 قٌبذتِ ًب ّن ًفت نٌؼت وبضوٌبى

.  هْدَض وبهال ػبزي هطزم ثطاي ٍ ثَز

 ٌّسي ٍ ّب اًگليؿي آٍضم هي  ثيبز

 ضٍي ضا هب فؼلي وبض ّويي وِ ّبيي

 وِ زاقت پي زض ضا ؾَاالت اظ اًجَّي ثطاين ٍ زازًس هي اًدبم لَلِ ذغَط

 اظ ثؼضي ثطاي ٍ ضؾيسم خَاة ثِ ّب ؾبل ايي عي زض اظآًْب ثؼضي ثطاي

  . ًِ ٌَّظ آًْب

 ثبظضؾي ّبي قطوت اؾپٌؿطتٌْب  ٍ تىَ ّبي قطوت وبضوٌبى  وِ ٌّگبهي

 ٍ ثَزًس قسُ ذبضج وكَض اظ تبظُ ٌّسي ٍ اًگليؿي هليت ثب ًگبضي پطتَ ٍ

 4 هستِ ث  گطفتٌس ثسؾت ضا ذسهت پطچن TIS ٍ فبضؼ ذَض قطوتْبي

 زض ّوگي حبال وِ زٍؾتبى اظ ًفط 10 اتفبق  ثِ آهَظ وبض ػٌَاى ثِ هبُ

 اظ ثحك وِ نبلحي پطٍيع آلبي قبگطزي افتربض  ّؿتٌس ًظط نبحت نٌؼت
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 ضا ذَز حك وِ گفت ثبيس هتبؾفبًِ ٍ ثَزًس نٌؼت ايي قوبض اًگكت ًفطات

 گصضاًسى اظ پؽ ٍ وطزم تدطثِ ٍ ػلن وؿت اًس ًگطفتِ  نٌؼت ايي اظ

 پؽ ٍ گطزيسم هؼطفي ايطاى  ًفت هلي قطوت ثِ وبضآهَظ ػٌَاى ثِ اهتحبى

  خَـ ثبظضؾي  ًيع ٍ ASNT ثب هغبثك پطتًَگبضي هرتلف همبعغ زض آى اظ

 زض زٍضُ اهتحبى آذطيي زض ٍ وطزُ قطوت ًفت هلي قطوت اهتحبًبت زض

 Senior  elding ّوبى يب اضقس ثبظضؾي گَاّيٌبهِ اذص ثِ هَفك 73 ؾبل

Inspector   ثطاي هدبلي وِ اظآى پؽ 80 ؾبل زض ايٌىِ تب گطزيسم 

 45) 85 ؾبل ٍ  قسم پصيطفتِ خَقىبضي ضقتِ زض آهس پيف تحهيل ازاهِ

 تىٌَلَغي هٌْسؾي زضضقتِ وبضقٌبؾي زضخِ اذص ثِ هَفك( ؾبلگي

 . گطزيسم خَقىبضي

  تحصيلي سًابق

 ّفتىل اهيس زثؿتبى: اثتسايي

 اَّاظ زّرسا: ضاٌّوبيي

  اَّاظ ضٌّوب هلي: زثيطؾتبى

 وطج وَقب وبضثطزي ػلوي هطوع: زيپلن فَق

  ايطاى خَـ هٌْسؾي ٍ پػٍّف هطوع:  وبضقٌبؾي

  اجرايي سًابق

 قطوت هسيطُ ّيئت ضئيؽ اَّاظ، پطتًَگبضاى قطوت هسيطُ ّيئت ضئيؽ

 ثبظضؾي اًدوي هسيطُ ّيئت ػضَ ذَظؾتبى، نٌؼت آٍضاى ًبم هكبضوتي

 آظهبيكْبي ٍ خَقىبضي اًدوي ػضَ ايطاى، هرطة غيط آظهبيكْبي ٍ فٌي

 هرطة غيط

  علمي سًابق

 ، اتوي اًطغي الوللي ثيي آغاًؽ اظ  ISO 9712 RT گَاّيٌبهِ زاضاي

 تسضيؽ  گَاّيٌبهِ ٍ ثبظضؾي اؾتبًساضز  ISO/IEC/ 17020 گَاّيٌبهِ

 هبظًسضاى ٍ گيالى زض ايطاى گبظ هلي قطوت ثطاي  NDT زٍضُ

   ها اوجمه در عضًيت

 آظهبيكْبي ٍ فٌي ثبظضؾي  قطوتْبي اًدوي آهطيىب، ASNT اًدوي ػضَ

 . ايطاى  هرطة غيط آظهبيكْبي ٍ خَقىبضي اًدوي ٍ ايطاى  هرطة غيط

 

 ليسري جًضكاري پارامترَاي ي خًاظ

 

  نفت ًيه هديس هٌْسؼ آلبي ًَقتِ اؾت اي همبلِ ثبال ػٌَاى

 اًدوي اذتيبض زض اًتكبض  خْت وِ خَـ آضٍى قطوت هحتطم هسيطػبهل

 ذجطًبهِ هتؼسز ّبي قوبضُ عي هعثَض همبلِ اًتكبض. اؾت قسُ زازُ لطاض

 ضٍ ايي اظ ثطز هي هيبى اظ وٌٌسگبى هغبلؼِ ثطاي آًطا ثَزى اؾتفبزُ هَضز

 ٍة ثِ وبهل هتي هغبلؼِ ثطاي. قَز هي زضج قوبضُ ايي زض آى همسهِ

  .فطهبئيس هطاخؼِ ّب همبلِ ؾتَى اًدوي ؾبيت

 :همسهِ

 زض ضا پطلسضتي ٍ خسيسي اثعاض( ـ.ُ 1339) م 1960 ؾبل زض ليعض وكف

 ٍ ًوَز تحميمبت اهط زض ثعضگي ووه وِ زاز لطاض زاًكوٌساى اذتيبض

 قبهل ليعض وبضثطز.آٍضز ثَخَز نٌبيغ زض ضا فطاٍاًي ػلوي وبضثطزّبي

 تب قويبيي تدعيِ اظ ٍ هٌْسؾي تب پعقىي ػلَم اظ ٍؾيغ اي گؿتطُ

 ثب.وطز ثبظ ذَثي ثِ نٌبيغ زض ضا ذَز خبيگبُ ٍ ثطگطفت زض ضا هربثطات

 فضبيي، نٌبيغ زض ذهَل ثِ خَقىبضي فطآيٌسّبي افعٍى ضٍظ پيكطفت

 ؾرت، آليبغّبي ٍ فلعات اظ اؾتفبزُ ؾٌگيي نٌبيغ ٍ اي ّؿتِ ًظبهي،

 .اؾت ؾبذتِ هيؿط خَقي اتهبالت زض ضا ؾجه حبل ايي زض ٍ حؿبؼ

 ويفيت زيگط هؼوَلي ضٍقْبي ثِ ًؿجت ليعضي خَقىبضي ذبل هعيت

 اتهبل هىبًيىي ٍ فيعيىي ثبالي ذَال ٍ ًبذبلهي لحبػ اظ خَـ ثبالي

 قسُ فطاّن تَاى وِ اؾت ايي ليعضي خَقىبضي زض هْن هؿئلِ. هيجبقس

 زض. گطزز آى تجريط هَخت ًجبيس ٍلي ثبقس وبفي هبزُ شٍة ثطاي ثبيس

 خَـ ٍ شٍة ًمغِ وِ تبًتبلين ٍ وطم ًظيط هَازي ثطضٍي خَقىبضي ًتيدِ

 ٌّگبم زض ثٌبثطايي.ثَز ذَاّس هكىل ثؿيبض اؾت، ًعزيه يىسيگط ثِ آًْب

 ثطاي(  ليعض پطتَ) ليعض ثبضيىِ تَاى زليك وٌتطل هَاز ًَع ايي خَقىبضي

 ثٌظط ضطٍضي ٍ الظم ٍهٌبؾت ذَة ويفيت ثب خَـ يه آٍضزى ثسؾت

 ٍ هؽ, عال ًظيط هَازي خَـ ٍ شٍة ًمغِ ثيي فبنلة ثطػىؽ.هيطؾس

  ليعض پطتَ اظ اؾتفبزُ ثب آًْب خَقىبضي ًتيدِ زض اؾت ظيبز ثؿيبض ًيىل

 .ثَز ذَاّس تط ؾبزُ
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