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ؾبل آى زض ظهيٌِ ثبظضؾي ٍ آظهَى ّبي ميطهرطة  17ؾبل ىقبليت ّبضي ذَز ِّ  30زض عَل 

ـ زض ظهيٌِ ىقبليتي ِّ ثِ آى يؾپطي گطزيسُ، ّوَاضُ زمسمِ ًعزيِ ّطزى گطٍُ ّبي هرتلو شيٌ

زض ٌّبض ضٍبثت ؾبلن زض چْبضچَة ؾبظهبى هتجَؿ ذَز ثِ ىقبليت  هكنَل ثَزُ ام ضا زاقتِ ام ٍ

زض ٍبلت هدبهـ ىطاؾبظهبًي ّوچَى اًدوي ّب زض خْت پطزاذتي ثِ هٌبىـ خوقي ٍ نٌيي گبم 

ي ِّ زض ايي ضاؾتب زاقتِ ام ٍ هَىَيت ًؿجي ِّ يثطزاقتِ ام. ضوي ضضبيت ذبعط اظ ىقبليت ّب

ة زض ايي ظهيٌِ ثِ زؾت آٍضزُ اؾت، هكْالت ظيبزي ّل خبهقِ ثبظضؾي ٍ آظهَى ّبي ميطهرط

ام ِّ زض ايٌدب ٍهس عطح يْي اظ هْوتطيي آًْب ضا ثِ فٌَاى زضز زل ثب ضا ًيع تكريم زازُ

 ذَاًٌسگبى ذجطًبهِ زاضم ٍ قبيس ثقسّب هَاضز زيگطي ضا ثب قوب زضهيبى ًْن.

ضؾي ٍ آظهَى ّبي ميطهرطة ّوبًگًَِ ِّ هؿتحضطيس اىطاز ٍ ؾبظهبى ّبي ىقبل زض ظهيٌِ ثبظ

هدوَفِ َّچْي اظ ّل خبهقِ ايطاى ضا تكْيل هي زٌّس ِّ فسم ّوجؿتگي ٍ ّوْبضي آًبى ثب 

يْسيگط ًِ تٌْب ايي خوـ َّچِ ضا َّچْتط هي ؾبظز، ثلِْ گبّبً ثب حطّت زض خْت ذاله 

ًٌس ثب ّوي يْسيگط، خبهقِ هب ضا ضقيو تط ٍ ثي افتجبضتط ًيع هي ؾبظز. زض نَضتيِْ اگط ثتَا

اظذَزگصقتگي ظهيٌِ ّبي ّوْبضي ضا ىطاّن ؾبظًس، ٍبزض ذَاٌّس ثَز هٌبىـ هكتطُ ذَز ضا ثْتط 

 تأهيي ًوبيٌس ٍ اهْبًبت ٍ ٍسضت ثيكتطي ضا ّؿت ًوبيٌس.

زض ايي هيبى تبخبئيِْ قبّس ثَزُ ام اًدوي نٌيي حطّت زض ايي خْت ضا خعء اّساه 

ضاؾتبي ًعزيِ ّطزى ًيطٍّبي هَخَز خبهقِ ثبظضؾي ٍ  ظيطثٌبيي ذَز ٍطاض زازُ ٍ ّوَاضُ زض

 آظهَى ّبي ميطهرطة َّقب ثَزُ اؾت.

اهيسٍاضم ِّ ثب حوبيت ّليِ اىطاز ٍ ؾبظهبى ّبي ىقبل زض ايي حَظُ زض آيٌسُ ثتَاًين ثِ 

ّبيي ِّ تبٌَّى ثِ ّؿت آى ًبئل ًيبهسُ اين، زض ٍبلت تقطيو ٍ اخطاي ثطًبهِ ّبيي هَىَيت

يتِ ّبي تسٍيي اؾتبًساضزّب اضي هكتطُ ّوبيف ّب، ّويتِ ّبي فلوي ٍ ىٌي ٍ ّوّوچَى ثطگع

 ثِ نَضتي ِّ قأى ٍ خبيگبُ ّوِ ايي گطٍُ ّب ٍ خَاهـ حيؼ گطزز، زؾت يبثين.ميطُ   ٍ

 آضظٍي تَىيٌ زض ضاُ ّجؿتگي ثيكتطثب 

 هْسي هقيٌي

 ضئيؽ ّيئت هسيطُ اًدوي

 

 دیذگاه

كميته تائيد  الديتي     82/9/29در جلسه مورخ 

شددتكت ا در ادارم مرتددتس ميسددتس زددا  مددا ما     

امتان ارد و ترقيقات الدعتت  اردتا  كده حدا ت دور      

 نمارع م انجمن حتگزار ش  اليتي  شتكت ا 

 ، آرين جًش صىعت 

 زاگرس آتیه ي

 گاماراد 

در  ميعه حا رم  جوش و آ مون دا  ييتمردت     

تصورب گتدر . ارن موفقي  را حه م رتر  و كاركعا  

توفيق آندا  را در رام   و شتكت ا  مزحور تبترك گفته

پيشددبتد آرمان ددا  جامتدده آ مارشدد ا  ييتمرددت  

 آر ومع رس.
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ِّ ثعثبًي ؾبزُ چگًَگي اخطاي پطتًَگبضي 

ضا ثب ضفبيت حساّثط ايوٌي تَضيح  4نحطايي

 زّس. هي

اًدوي ثِ لحبػ ٍؽييِ ىطٌّگي ذَز ثط  زثيطذبًِ

آًؿت تب ثرف ّبيي اظ ايي ّتبة ضا ِّ هي تَاًس 

ثطاي پطتًَگبضاى هييس ٍاٍـ قَز ثب ضفبيت اٍلَيت 

ٍاّويت آًْب تطخوِ ّطزُ ٍ ثتسضيح زض ذجطًبهِ 

اًدوي هٌتكط ٌّس. اظ آًدب ِّ هَبزيط شّطقسُ زض ايي 

 CFRّتبة ثطاؾبؼ ثرف زّن ضَاثظ هٌسضج زض 

اؾت اظ ّبضقٌبؾبى هحتطم اهَض حيبؽت ٍ ّوْبضاى 

گطاهي زض قطّتْبي پطتًَگبضي تَبضبهٌس اؾت ثب 

اضؾبل ًَغِ ًؾطّبي ذَز ثِ زثيطذبًِ اًدوي 

هؿئَالى هطثَط ضا زض انالح ٍ ثْجَز آى ضاٌّوبيي 

 ٍ ّوطاّي ٌٌّس.

1- ASNT Level III 

2- ASNT 

3- Study Guide 

4- Field Radiography 

ٍ هؿبئل هغطح قسُ زض آى ًكبى  89پطتًَگبضي نٌقتي زض ّدسّن آثبًوبُ ّوبيف هؿئَالى 

زاز ِّ اخطاي ضَاثظ ٍ هَطضات حيبؽت زض ثطاثط اققِ زض هطاّع پطتًَگبضي نٌقتي ّوچٌبى 

ثب ّبلِ اي اظ اثْبم ضٍثطٍؾت ٍتوْيسات اًسيكيسُ قسُ ثطاي ثطٍى ضىت اظ تٌگٌبّب تبٌَّى 

. ٍاٍقيت آًؿتِْ ايي زمسمِ تب آًگبُ ِّ اؾت ٍـ ًكسُآًگًَِ ِّ اًتؾبض هيطٍز هَثط ٍا

پطتًَگبضاى ذَز زضُ زضؾتي اظ ذغط ٍ ضٍـ نحيح ّبض ثب چكوِ ّبي پطتَظا ًساقتِ ثبقٌس                        

ي تَاًٌس ثََت ذَز ثبٍي ذَاّس هبًس. ثب ضٍقٌبيي اًسّي ِّ زض  پيف پبي زاضًس پطتًَگبضاى ًو

ثيٌٌس ٍ هؿيط زضؾت ٍ ّوتط ذغطًبُ ضا ثسضؾتي ثكٌبؾٌس. ثدبؾت  ثيًبّوَاضي ضاُ ضا ثرَ

ٌس ثط ضٍقٌبيي ايي ضاُ آًبًِْ چطامي زض زؾت زاضًس ٍ يب هي تَاًٌس اًسُ ًَضي ىطاّن ٌّ

 ثييعايٌس.

ّبي اًدوي ِّ ثط اؾبؼ آهَظُ اظ خولِ ّؿبًي ّؿتٌس 1پطتًَگبضي 3ّبضقٌبؾبى پبيِ 

آى اًدوي  تقْساتي ِّ ًؿجت ثِ ضفبيت هٌكَض اذالٍيٍ  2آهطيْبيي آظهبيكْبي ميطهرطة

تَاًٌس تب اًساظُ ظيبزي زض ايي ضاُ هَثط ٍاٍـ قًَس ٍ ضٍـ نحيح ّبض ثب چكوِ ّبي  زاضًس هي

پطتَظا ضا ثِ پطتًَگبضاى ذَز ثيبهَظًس. زض حَيَت آهَظـ ايوٌي زض ثطاثط پطتَ ٍؽييِ اهَض 

ُ ٍ ثَيػُ آهَظـ فولي ّبض ثب چكوِ ّبي حيبؽت زض ثطاثط اققِ ًيؿت. آهَظـ ثغَض فوس

پطتَظا ثِ فْسُ هسيطاى ٍ هؿئَالى ىيعيِ ثْساقت قطّتْبؾت. تب آًدب ِّ ضًٍس اهَض  ًكبى 

زّس قطّتْب زض ايي حَظُ ىقبليت چٌساًي ًساقتِ ٍ ظهيٌِ ىطٌّگي ٍ اخطايي الظم ضا ثطاي هي

ٍ هَطضات ايوٌي ىطاّن ًْطزُ  هتَبفس ّطزى پطتًَگبضاى ذَز ًؿجت ثِ ضفبيت زؾتَضالقولْب

 اًس. 

ثٌؾط هي ضؾس يْي اظ ضاّْبيي ِّ هي تَاًس زض ايدبز قٌبذت ٍ ضاٌّوبيي پطتًَگبضاى هييس 

ٍاٍـ قَز ثؿظ ذسهبت ىطٌّگي اظ عطيٌ تْيِ ٍ ًكط ّتبثْبي ّوِ آهَظقي ٍ خعٍُ ّبي 

ضاٌّوبي شيل هَضَؿ  2009ضاٌّوبؾت. اًدوي آهطيْبيي آظهبيكْبي ميطهرطة زضؾبل 

 چبح ٍ هٌتكط ّطزُ اؾت  "ايوٌي زض پطتَ -پطتًَگبضي نٌقتي "ّتبثي تحت فٌَاى   3هغبلقِ
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ثقساظؽْط ضٍظ قٌجِ هَضخ  4خلؿِ هكتطُ ّيبت هسيطُ ٍ ّيبت زاٍضي اًدوي زض ؾبفت 

 زض زثيطذبًِ اًدوي تكْيل ٍ هَاضز ظيط تهَيت قس:  20/9/89

اىطاز زض نَضتي هي تَاًٌس فضَ ّيبت هسيطُ ٍ يب ّيبت زاٍضي اًدوي ثبقٌس ِّ خعٍ  -1

ّبضٌّبى يْي اظ قطّتْبي فضَ ثَزُ ٍ اظ عطه آى قطّت ثقٌَاى ّبًسيسا هقطىي قًَس. 

چٌبًچِ قرهي ثقٌَاى فضَ ّيبت هسيطُ ٍ يب ّيبت زاٍضي زض هدوـ فوَهي اًتربة 

تطُ ًوَز الظم اؾت حساّثط ؽطه هست زٍ  قس ٍ ؾپؽ قطّت هتجَؿ ذَز ضا ثْطزليل

هبُ ثب يْي زيگط اظ قطّتْبي فضَ ّوْبضي زاقتِ ٍ اظ عطه آى قطّت هقطىي قَز. 

 زض ميطايٌهَضت ًوي تَاًس فضَ ّيبت هسيطُ اًدوي ثبقس. 

هَطض گطزيس حساّثط هست فضَيت قرم زض ّيبت هسيطُ اًدوي ثِ زٍ  زٍضُ هتَالي  -2

ًٌس ثيف اظ زٍ زٍضُ هتَالي فضَ ّيبت هسيطُ اًدوي هحسٍز قَز. اقربل ًوي تَا

 ثبقٌس.

هَاىَت قس هَاضز ىًَ زض اٍليي هدوـ فوَهي ىًَ القبزُ هغطح ٍ ثِ ًؾطذَاّي 

 فوَهي گصاقتِ قَز. 

ّبًسيسا قسى ثطاي فضَيت زض ّيبت هسيطُ ٍ يب ّيبت زاٍضي اًدوي هٌَط ثِ زاقتي  -3

ِ ّب هي ثبقس. فضَيت زض ّيبت فضَيت زض اًدوي ٍ يب فضَيت زض يْي اظ ّويت

 زاٍضي اًدوي هٌَط ثِ فضَت زض ّيبت هسيطُ يب ّيبت زاٍضي ٍجلي اؾت.

 عضويت

  شرکت کايش اوذیشه رستگار 

هيات مديره مورد تصويب  00/9/99در جلسه مورخ 

 قرار گرفت.

 بيه المللی اورشی َفتميه ومايشگاٌ

 پتريشيمی يوفت، گاز 

 ديماٌ در كيش  02الی  02

www.expokish.com 

 

 

 ٍ تخصصی پٌجویي ًوایطگاُ بیي الوللی

 تجْیسات صٌعت 

 ًفت ٍ گاز ٍ پترٍضیوی 

 بْوي هاُ در ضیراز 5دیواُ الی  89

www.farsfair.ir 
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خلؿبت ّيبت هسيطُ اًدوي زض تبضيد ّبي قكن ٍ ؾيعزّن 

 آشضهبُ زض زثيطذبًِ اًدوي تكْيل گطزيس.

 هَاضز ثحث قسُ زض خلؿِ قكن آشضهبُ : 

هَاىَت قس ثركْبيي اظ ذجطًبهِ اًدوي زض هدلِ هبٌّبهِ  -1

نٌقت خَـ چبح ٍ هٌتكط قَز زضايي هَضز هَاىَت ٍجلي 

 هؿئَل هدلِ هعثَض اذص قسُ اؾت.

ب تَخِ ثِ ضٍيْطز قطّتْب زض هَضز اضائِ ٍيوت ذسهبت ٍ ث -2

تيبٍتْبي ظيبزي ِّ زض ايي هَضز ٍخَز زاضز آٍبي هٌْسؼ 

قيطٍاًي خسٍل ّبهلي ضا ِّ ثقٌَاى هسل پيكٌْبزي تْيِ ّطزُ 

ثَزًس زض خلؿِ ّيبت هسيطُ ثِ ثحث گصاقتٌس. زض ايي هَضز 

تْويل  ٍطاض قس خسٍل هعثَض ثب ّوْبضي آٍبي هٌْسؼ ٍطثبًي

ٍ ثقٌَاى يِ هسل پيكٌْبزي خْت ًؾطذَاّي زض اذتيبض افضب 

 ٍطاض زازُ قَز.

هَاىَت قس ِّ آٍبي هٌْسؼ قيطٍاًي هؿئَليت ّويتِ  -3

حيبؽت زض ثطاثط اققِ اًدوي ضا ثقْسُ گطىتِ ٍ اٍساهبت 

هَتضي ضا زض هَضز تكْيل ٍ ثطًبهِ ضيعي ايي ّويتِ اًدبم 

 زٌّس. 

ز ّوْبضي اًدوي نٌيي ثب آٍبي هٌْسؼ تبظيِْ زض هَض -4

اًدوي خَقْبضي ٍ آظهبيكْبي ميطهرطة خْت ثطگعاضي 

ّوبيف هلي آظهبيكْبي ميطهرطة ثِ تيهيل ؾري گيتٌس. 

هَطض گطزيس  ايكبى اٍسام الظم ضا ثطاي تكْيل خلؿِ هكتطُ 

 ثيي افضبي ّيبت هسيطُ زٍ اًدوي ثقول آٍضًس. 

ثغَض فوسُ هطثَط هَاضز هصاّطُ قسُ زض خلؿِ ؾيعزّن آشضهبُ 

ثَز. زض ايي  NDTثِ ًحَُ ّوْبضي زض ثطگعاضي ٌّيطاًؽ ؾَم 

خلؿِ زض اثتسا آٍبي هٌْسؼ هقيٌي گعاضـ َّتبّي زض هَضز خلؿِ 

هكتطُ ثب ّيبت هسيطُ اًدوي خَقْبضي اضائِ زازًس ٍ زض پبيبى 

 هَاضز ظيط هَضز تهَيت ٍطاض گطىت: 

نَضتدلؿِ هكتطُ زٍ اًدوي خْت تبئيس ٍاهضب ثطاي  -1

هسيطيت اًدوي خَقْبضي ٍ آظهبيكْبي ميطهرطة تَؾظ 

 آٍبي هٌْسؼ تبظيِْ اضؾبل قس.  

هَطض گطزيس آٍبي هٌْسؼ هقيٌي ثب گطٍُ ّيت ًيطُ هٌترت  -2

ثطاي ّؿت ًؾط آًبى خْت ثطگعاضي  NDTّوبيف هترههبى 

ِ آتي ّويتِ ٌّيطاًؽ هلي آظهبيكْبي ميطهرطة زض خلؿ

 هعثَض هصاّطُ ٌٌّس.

يِ ّيبت ؾِ ًيطُ خْت حضَض زض ّويتِ ضاّجطي ّوبيف  -3

 هعثَض اظ ثيي ّيبت هسيطُ اًدوي اًتربة قس.

ًيطات فلوي افضب ّويتِ فلوي ّوبيف پيكٌْبزي اظ عطه  -4

 اًدوي نٌيي تْيِ قس. 

هَطض گطزيس پؽ اظ اهضبي نَضتدلؿِ هكتطُ، ّوبيف ثب تقبهل 

 اًدوي ثطگعاض قَز.ٍ ّوْبضي زٍ 
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زض  21/9/89هَضخ  30/16ّويتِ اًتكبضات اًدوي زض ؾبفت 

زثيطذبًِ اًدوي تكْيل خلؿِ زاز. زض ايي خلؿِ اًقَبز ٍطاضزاز ثب 

ذجطًبهِ اًدوي هَضز آٍبي هٌْسؼ ضضبظازُ ثقٌَاى هسيطؾبيت ٍ 

تهَيت ٍطاض گطىت. خلؿِ هعثَض زض پي ًكؿتْبي ٍجلي ثطگعاض قس. 

زض خلؿبت ٍجلي، افضبي ّويتِ اًتكبضات هصاّطات هيهلي ثب آٍبي 

ضضبظازُ زاقتٌس ٍ پؽ اظ ثطضؾي ّبي الظم ؾطاًدبم ثب تنييطاتي زض 

خْت ّوْبضي ثِ ّويتِ اضائِ زازُ  "هتي پيكٌْبزي ايكبى ِّ ٍجال

 َزًس پيكٌْبز ايكبى هَضز هَاىَت ٍطاض گطىت.ث

آٍبي ضضبظازُ هؿئَليت ازاضُ ٍ ثطٍظضؾبًي ؾبيت اًدوي ٍ ىقبل 

ؾبظي ثرف ّبيي اظ آى ضا ِّ هؿَْت هبًسُ اؾت ثقْسُ گطىتٌس. 

ٍطاضزاز آٍبي ضضبظازُ هكتول ثط تقْساتي اظ عطه ايكبى ٍ اظ عطه 

نَضت  قس ٍ زضاًدوي اؾت ٍ تب پبيبى ؾبل خبضي هقتجط هي ثب

 ضضبيت عطىيي توسيس هي قَز.

اظ ايي پؽ ذجطًبهِ الْتطًٍيْي اًدوي ًيع ثب عطاحي ٍ ّوْبضي 

ايكبى ثطاي افضب اضؾبل هي قَز. اهيس اؾت آٍبي ضضبظازُ ثب 

 تدبضة هتقسزي ِّ زاضًس ثط مٌبي ؾبيت ٍ ذجطًبهِ اًدوي ثييعايٌس.

7 

ت ًيت زض ضقتِ هحوس ضضبظازُ ىبضك التحهيل زاًكگبُ نٌق

ٍي زاضاي  هي ثبقس. 1382هٌْسؾي ايوٌي ٍ ثبظضؾي ىٌي زض ؾبل 

ٍ ّن اٌَّى زض قطّت ثبظضؾي  اؾتؾبل ؾبثَِ ّبض زض ثبظضؾي  7

 هي ًوبيس. ىقبليتىٌي ايطاًيبى ثقٌَاى هسيط پطٍغُ 

ايكبى ىقبليتْبي خبًجي ذَز ضا زض ظهيٌِ آهَظـ ثبظضؾي ىٌي 

ٍ ّن اٌَّى هسيط آمبظ ًوَزُ ثهَضت هدبظي اظ ٍثالٓ ًَيؿي 

 هي ثبقس. 1ؾبيت ثبظضؾبى ىٌي

1- www.inspector.ir 
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ؾطهبيِ گعاضي اٍليِ تَؾظ يِ ّبلح تطّيجي ثطاي اخطاي ثطًبهِ 

آهَظقي هي تَاًس ثِ يِ هيليَى زالض يب ثيكتط ًيبظ زاقتِ ثبقس اهب ازاضُ 

ّبضىطهبيبى نٌبيـ ثبيس پيكبپيف  آى ثبلٌؿجِ ّن ّعيٌِ تطاؾت. ثب ايٌحبل

هجلل ٍبثل تَخْي ثطاي آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ؾطهبيِ گعاضي ٌٌّس. 

ٍٍتي يِ قطّت چٌيي هجلل ظيبزي ؾطهبيِ گعاضي هي ٌّس، ثْطحبل 

ًيبظ ثِ خصة ّبضهٌساًي زاضز ِّ زض آى قطّت ثوبًٌس ٍ اظ ايي عطيٌ 

ضٍي ذظ ؾطهبيِ آى ثطگكت زازُ  قَز. هعيت زيگط ايدبز آهَظـ 

ِ گعاضي ّبضىطهب زض ثطاي ّبضىطهبيبى آًؿتِْ ّبضهٌساى هي تَاًٌس ؾطهبي

جيٌٌس ٍ ايي هَخت هي قَز ِّ آًبى اقتيبً ثيكتطي ثطاي ايي ضاُ ضا ث

 هبًسى زض قطّت اظ ذَز ًكبى زٌّس. 

اتْبي ثيكتط ثط ضٍي آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ثدبي ضٍيْطز آهَظـ 

يٌِ ّب زض زضاظ هست هي قَز. ؾٌتي اؾتيبزُ اظ هقلن هَخت ّبّف ّع

زض گصقتِ يِ تٌْؿيي پبيِ يِ ِّ آيٌسُ زضذكبًي زاقت هوْي ثَز 

ثطاي اذص گَاّي ًبهِ زض زٍضُ ّبيي ثب ّعيٌِ قطّت هتجَؿ ٍ يب زض 

ّالؾْبيي ِّ تَؾظ ّبضقٌبؾبى هبّط آى قطّت ثطگعاض هي قَز تحت 

ي ّطزًس ٍ آهَظـ ٍطاض گيطز. ّوِ ايي اىطاز ّبضائي الظم ضا ّؿت ًو

آًْبيي ِّ ًوي تَاًؿتٌس ثطًبهِ ضا ثگصضاًٌس يب ٍجَل ًوي قسًس 

ؾطذَضزُ هي قسًس. اظ ؾَي زيگط ٍخَز اىطازي ِّ هَىٌ ثِ گصضاًسى 

قطّت ضا تطُ هي ّطزًس تب اًساظُ ظيبزي هبيِ  "زٍضُ قسُ اهب ثقسا

زلؿطزي ثَز. اهطٍظُ آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ثب ّعيٌِ ّن ٍ ًيبظ ثِ حضَض  

تط زض ّالؾْب ثِ آًْبيي ِّ ٍبزض ثِ گصضاًسى ّالؾْبي پيكطىتِ ًيؿتٌس ّو

ٍ يب فالٍوٌسي چٌساًي خْت تَىيٌ زض ّؿت گَاّي ًبهِ اظ ذَز 

ًكبى ًوي زٌّس ّوِ هي ٌّس ِّ اظ هيساى ذبضج قًَس. ايي هَضَؿ 

ثطاي ّبضىطهبيبى ايي اهْبى ضا ايدبز هي ٌّس ِّ زض هَضز اىطازي ؾطهبيِ 

ِّ ضيؿِ ّوتطي زاضز. آهَظـ ضٍي ذظ يب آهَظـ اظ  گعاضي ٌٌّس

 عطيٌ ٍة حل ّبهل هؿئلِ آهَظـ ًيؿت. 

 قسمت پاياوی

تٌْب اًتَبل زاًف ثب آهَظـ اظ عطيٌ ٍة حبنل هي قَز. ّبًسيساّب 

زاضًس تب ثِ هْبضت ٌَّظ ّن ثِ هطثي، آهَظـ فولي ٍ تدطثِ ّبضي ًيبظ 

الظم زؾت يبثٌس. ثْطحبل يبزگيطي اظ عطيٌ ٍة يِ قطٍؿ فبلي اؾت. 

ضٍظُ ظيط ًؾط هقلن ضا زض  5ثطاي ؾٌدف زالئل، يِ پبضازاين آهَظقي 

هَظـ زض ( . ايي خسٍل خوـ ثٌسي زٍ ضٍظ آ1 )قْل ًؾط ثگيطيس

ّالؼ، زٍ ضٍظ زض آظهبيكگبُ، يِ ًهيِ ضٍظ هطٍض هغبلت ٍ يِ ًهيِ 

 ٍظ اهتحبى ّتجي يب قيبّي ضا ًكبى هي زّس. ض

زض حبل حبضط اًگيعُ تنييط ايي پبضازاين ٍ  اًسيكيسى زض ذبضج اظ 

 چْبضچَة ؾٌتي هكَْز اؾت ظيطا : 

  ِّويبة ٍ ّعيٌِ ثط اؾت 3هٌبثـ ٍ هبذص پبي 

  ثگَهگَّبي ثطًبهِ ضيعي هَخت هكْل قسى ازاضُ هَثط

 ّالؾْبي پطخوقيت هي قَز

 ّن خوقيت ثغَض هطتت تْطاض قَز هَطٍى  ٍٍتي ّالؾْبي

 ثهطىِ ثَزى آًْب ّبّف هي يبثس

  اگط زاٍعلجبى ٍ ًوًَِ ّبي آظهبيكي زض هٌبعٌ هرتلو ثبقٌس

 ّعيٌِ ّبي ؾبظهبًسّي اىعايف هي يبثس. 

يِ ضاُ زيگط زض هَبيؿِ ثب ايي قيَُ اؾتبًساضز ؾٌتي، ضٍيْطز 

آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ثطاي اًتَبل زاًف اؾت. ثب آهَظـ اظ عطيٌ ٍة 

اًتؾبض ّكيسى ثطاي آهَظـ تئَضي ٍ انَل الظم ًيؿت. ّوچٌيي ّن 

ظهبى، تَاًبيي پيكطىت زائوي ٍ ًيع ّؿت قبيؿتگي ّبي ضضبيت 

 ثرف ٍ هٌؾن ىطاّن هي قَز. 

زض پبيبى  3ٍ يب  2لجتِ ٌَّظ ّن ًيبظ ثْوِ يِ ّبضقٌبؼ پبيِ ا

آهَظـ ثطاي اعويٌبى يبىتي اظ اًتَبل زاًف ٍ هْبضت ًيبظ اؾت. ّؿت 

قبيؿتگي ضضبيت ثرف ٍ زائوي هي تَاًس هتٌبؾت ثب ؾبفتْبي 

آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ثبقس. زض زٍضُ ّبي آهَظقي ظيط ًؾط هقلن  

زض ّالؼ ّوطاُ اؾت ٍ ٍجل اظ توطيي زض آظهبيكگبُ ثب آهَظـ 

 اهتحبًبت اًدبم هي قَز. زض آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ٍ  ّؿت تَاًبيي

 فولي
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ثبيس اظ عطيٌ آهَظـ ضٍ زض ضٍ ًَبط ضقو زض يبزگيطي ضا ٍجل اظ ثطگعاضي اهتحبًبت ًْبيي ّتجي ٍ فولي ثطعطه ٌٌّس. ضٍيْطز  3فولي، هطثيبى پبيِ 

ؾبفتِ اؾتبًساضز ثِ قيَُ خسيس ثب تطّيت زٍ ضٍـ آهَظـ اظ  40ًكبى زازُ قسُ اؾت. زض ايي خسٍل يِ آهَظـ  2آهَظـ تطّيجي خسيس زض قْل 

اضظيبثي تَاًبيي   3عطيٌ ٍة ٍ آهَظـ ظيط ًؾط هقلن ًكبى زازُ قسُ اؾت. زض ايي قيَُ آهَظـ يِ هطاٍت ثطاي گصضاًسى اهتحبى ٍ يِ هطثي پبيِ 

 زاٍعلت ٍ نسٍض گَاّي ًبهِ ضا ّوطاُ ثب ّن اًدبم هي زٌّس. 

قلن يب هطثي، ) گطچِ ثؿيبضي اٍٍبت گصضاًسى يِ ؾبفت زض ضٍظ آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ثسٍى حضَض ه 3تب  2ايي ضٍيْطز خسيس ًكبى زٌّسُ حسٍز 

 2ّالؼ زضؼ ثطاثط زٍ ؾبفت يب ثيكتط نطه ٍٍت زض آهَظـ اظ عطيٌ ٍة اؾت( يِ يب زٍ ضٍظ آهَظـ زض هحل ّبض ٍ تحت ًؾط يِ هترهم پبيِ 

اؾت . زض ايٌدب ىَظ چٌس ؾبفت ثَزى ثب هقلن  3پبيِ ( ٍ اهتحبى فولي تَؾظ يِ ّبضقٌبؼ 2، يِ ضٍظ اهتحبًبت ّتجي ثَؾيلِ يِ هطثي ) پبيِ  3يب 

 ؾبفت ٍجل هَبيؿِ قسُ اؾت . 40ثب  3پبيِ 

 چْبضقٌجِ ؾِ قٌجِ زٍقٌجِ يْكٌجِ قٌجِ

 هطٍض هغبلت آظهبيكگبُ ّالؼ ّالؼ ّالؼ

 اهتحبى ّتجي آظهبيكگبُ آظهبيكگبُ آظهبيكگبُ آظهبيكگبُ

 اهتحبى  فولي آظهبيكگبُ آظهبيكگبُ ّالؼ ّالؼ

 خسٍل ظهبى ثٌسي آهَظـ ظيط ًؾط هقلن -1شكل 

 هبُ پٌدن ٍقكن هبُ چْبضم هبُ ؾَم هبُ زٍم  هبُ اٍل 

 NDTهطٍض هغبلت ثب يِ هقلن  زض هحل ّبض 3يب  2ّؿت قبيؿتگي ّبي ضضبيت ثرف ثب يبزگيطي ظيط ًؾط يِ هطثي پبيِ  آهَظـ اظ عطيٌ ٍة

 ثطاي اًتَبل زاًف، ىَظ ثب آهَظـ اظ عطيٌ ٍة  3ثسٍى هقلن ٍيب هطثي پبيِ 

 هَضز ًيبظ اؾت (online)هطثي ىَظ ثطاي اهتحبًبت ضٍي ذظ 

 الظم اؾت 3ىَظ هطثي پبثِ 

 اهتحبى ّتجي

 اهتحبى فولي

 NDTزض ؾبيط ضٍقْبي  2زؾت يبثي ثِ ؾبفبتي ّبض زضآهسظا ثقٌَاى هقلن، ّوِ يب پبيِ 

 ضٍيْطز پيكٌْبزي زض اؾتيبزُ اظ آهَظـ تطّيجي  -2شكل 

 

 

احؿبؼ هي قَز. ضٍيْطز تطّيجي زض آهَظـ  NDTزض حبل حبضط ضطٍضت آهَظـ هَثط ٍ ثب نطىِ ثيكتط ثطاي ّوِ پبيِ ّبي  نتيجه گيري:

NDT  جبط ثيكتطي ًيبظ زاضز ٍ ظهبى ظيبزتطي اظ . گطچِ يبزگيطي اظ عطيٌ ٍة ثِ اًؾقبهل يبزگيطي اظ عطيٌ ٍة ٍ يبزگيطي ظيط ًؾط هقلن اؾت

ٍة ثطاي اًتَبل زاًف ثؿيبض هٌبؾت، ضاحت  ّبضآهَظ هي گيطز اهب هي تَاًس ثي ًْبيت ثطاي ّبضىطهب، هطثي ٍ ّبضآهَظ هييس ثبقس. يبزگيطي اظ عطيٌ

ٍ ثب نطىِ اؾت. آهَظـ اظ عطيٌ ٍة ظيط ًؾط هقلن ّوطاُ ثب توطيي ّبيي ثطاي ّؿت قبيؿتگي ضضبيت ثرف اعويٌبى الظم ضا ثطاي تَاًبيي زض 

فولي ّوچٌبى الظم اؾت. ّط نٌقت ثطاي اضظيبثي تَاًبيي فولي هبًٌس اهتحبًبت  3ىطاّن هي آٍضز. ٍخَز هطثي پبيِ  NDTاًدبم تْيٌِ ّبي 

هكرم ٌّس اهب ّوِ آى تحهيالت ظهبًي هييس، قسًي ٍ ثب نطىِ اؾت ِّ ثب ضٍيْطز  NDTهوْي اؾت ًيبظّبي تحهيلي ذَز ضا زض حَظُ 

 ّوطاُ ثبقس. NDTيبزگيطي ٍ ّؿت قبيؿتگي پطؾٌل 

 Material Evaluation, Vol.68. No.9منبع:      
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زض ّليِ ثركْبي آظهبيكبت ميطهرطة ثِ عَض  NDTّبي  هويعي

، ًيبظ ثِ ّب ٍ ّوگبم ثب اىعايف ًيبظ ثِ هويعيضايح هي قَز ىعايٌسُ 

آهَظـ ٍ تقييي العاهبت هويعي ًيع اىعايف يبىتِ اؾت. فالٍُ ثط زضُ 

اهطٍظ هي  ىطآيٌسّبيي ِّ آًْب زض حبل گَاّي آى ّؿتٌس، هويعاىّبهل اظ 

زض ثيي ٍؽبيو يِ  ثبيس ّوچٌيي هْبضتْبي الظم هويعي ضا زاضا ثبقٌس.

ٍ ًؾبضت ثطاخطاي ّبض   NDT،  ثبظثيٌي زؾتَضالقولْبي اخطايي NDTهويع

ثبظضؾي تَؾظ تٌْؿيي ّب هي ثبقس. ثبايٌِْ هويعي ٍ آهَظـ هويعاى 

   NDTضي ّطزُ اؾت، آهَظقْبي هويعي ثطاي تٌْؿيي ّبيپيكطىت ثؿيب

 فَت هبًسُ اؾت. 

هويعيْب هقوَال ثب تٌف ّوطاُ هي ثبقس. چٌبًچِ فسم تغبثَي تكريم 

زازُ قَز، هويع آًطا ثقٌَاى يِ يبىتِ يبززاقت هي ٌّس ٍ قطّتي ِّ هَضز 

 هويعي ٍطاض گطىتِ ثبيس فوليبت انالحي ثِ اخطا زضآٍضز.

نَضت فسم انالح، چٌيي فسم تغبثَي هي تَاًس ثِ هقٌي اظ زؾت  زض

زازى يِ هكتطي يب فسم ىطاذَاًي هدسز تَؾظ يِ هحهَل ثبقس. ّط 

يِ اظ زٍ حبلت هوْي اؾت ثِ ايدبز يِ ثبض هبلي ثطاي قطّت هٌتح 

قَز. زض ًتيدِ ، ثطذي تٌْؿيي ّب زض حيي هويعي هوْي اؾت زچبض 

ٍ زض ًتيدِ گبّب ذغبّبيي  ًكبى زٌّسزٍت ثيف اظ حس  تٌف قسُ ٍ

 ٌٌّس ِّ هقوَال زچبض آى ًوي قًَس. هي

ًؾط هي ضؾس آهَظـ ٍ نطه ظهبى ضٍي ايي ّبض ضاُ حلي ثطاي  ثِ

توبم ايي هكْالت ثبقس، ثِ ثيبى زيگط قطّت ّطزى زض هويعيْبي ثيكتط 

اؾت. ثب تكريم ايي هغلت ، ثطذي قطّتْب ٍ هطاّع آهَظـ ىٌي اٍسام 

  NDTٍزى ثرف آهَظـ هويعي ثِ فٌَاى ثركي اظ ثطًبهِ آهَظقي ثِ اىع

 ّطزُ اًس تب تٌْؿيي ّب ضا ثب زيسي ّلي اظ ىطآيٌس هويعي آقٌب ؾبظًس.

 خطاَای متذايل

تقسازي اظ ذغبّبي هتساٍلي اؾت ِّ زض عَل ؾبليبى قبّس اًدبم  ايٌْب

 ام. آى تَؾظ تٌْؿيي ّب ثَزُ

ثؿيبض هرطة ثَزُ ٍ هي تَاًس نحجت ّطزى : صحبت کردن با مميزان

هٌدط ثِ ذغبّبي ميطفوسي قَز، هقوَال هويعاى نحجت ّطزى ضا 

تطميت ًوي ٌٌّس، اهب املت تٌْؿيي ّب زاٍعلت ثيبى ذبعطات يب حطىْبي 

ثيَْزُ زض حيي ثبظضؾي ّؿتٌس. تٌْؿيي ّب ثبيس ايي هؿئلِ ضا ثقٌَاى يِ 

 ٌس.ٍاٌّف فهجي قٌبذتِ ٍ ثغَض اضازي آًطا ٌّتطل ٌّ

 بريس کريز

 ٍاٌّف فهجي قٌبذتِ ٍ ثغَض اضازي آًطا ٌّتطل ٌٌّس.

 :ناتوانی در تشخيص و مرور دستورالعملها، کذها و مشخصات

ذغبي هتساٍل زيگط ثطاي تٌْؿيٌْب فسم هطٍض هدسز زؾتَضالقول اخطايي 

، ّس يب هكرهبت ٍجل اظاًدبم ثبظضؾي زض هَبثل هويع اؾت . اگط هساضُ 

اًدبم ثبظضؾي هطٍض ًكًَس هوْي اؾت ثبظضؾي ثهَضت هطثَعِ ٍجل اظ 

 ًبزضؾت اًدبم گطىتِ ٍ ًتبيح ملغي زضيبىت قَز.

چِ ٌّگبم ثبظضؾي حيي تَليس چِ ٌّگبم ثبظضؾي حيي هويعي ، 

ثبظضؾبًي ِّ ّبض ضا، زض نَضت پيف آهسى ؾَالي زض ضاثغِ ثب 

ثب  زؾتَضالقول اخطايي ،  هتٍَو ًْطزُ ٍ پبؾد آًطا هكرم ًويٌٌْس

هكْل ضٍثطٍ هي قًَس. ثْتطيي تدبضة فولي ٍ ثؿيبضي اظ قطّتْب  

ثبظضؾبى ضا هلعم ثِ زض ا ذتيبضزاقتي ّپي آذطيي تدسيس ًؾط هساضُ هَضز 

 ًيبظ زضٌّگبم  ثبظضؾي هيٌوبيٌس.

زض ٌّگبم  يِ هويعي، ثبظضؾي يِ ذغبي هؿلن ىطآيٌسي اًدبم زاز  

ازاهِ هي زاز، ًبؽط ؾؤالي ٍلي ذَزـ هتَخِ ًكس. زض حبليِْ ثِ ّبضـ 

ّطز تب قبيس ثبظضؼ ضا ثِ ىْط تدسيس ًؾط زض فولْطزـ ثيبًساظز، ليْي يب 

ثسليل اضغطاة يب ثسليل ًگطاًي اظ ظيط ؾَال ضىتي تَاًوٌسيف زض نَضت 

هطاخقِ ثِ زؾتَضالقول اخطايي ثِ ّبضذَز ازاهِ زاز ٍ زض ًتيدِ ذغبيف 

 ثجت گطزيس. 

زاز ِّ يِ ثبظضؼ آظهَى هبيقبت ًبىص ازفب يِ ًوًَِ حبز  ظهبًي ضخ 

ّطز ِّ ضٍـ ثْتطي ثطاي اًدبم ثبظضؾي ضٍي يِ ًبحيِ ذبل اظ ٍغقِ 

زاضز ٍ اٍسام ثِ ًوبيف آى ثطاي هويعّطز. ثسٍى قِ اٍ ًوي تَاًؿت ًبؽط 

ضا تحت تأثيط ٍطاض زّس، ٍلي ٍٍتي ّبضـ توبم قس ًبؽط اظ اٍ ذَاؾت ِّ 

زؾتَالقول هكتطي ًكبى زّس ٍ يبىتِ ذَز اظ العاهبت ىطآيٌس ٍغقِ ضا زض 

 ذغبي ٍي ضا ثجت ًوَز.

زض هثبل زيگط، تقسازي اظ زؾتَضالقولْبي ثبظضؾي چكوي شّط هي ٌٌّس 

 ِّ ًبحيِ تحت ثبظضؾي ثبيس زض هقطو ًَض ؾييس ثب قست

100foot/candel   ٍطاض گيطز.  ٌّگبم عطح  ؾَال زض ايي هَضز، گبّب

  ط ضا اظ تٌْيؿي ّب زضيبىت هي ٌّس.ًبؽط يْي اظ ؾِ خَاة ظي
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 .قطّت ًَضؾٌح ّبليجطُ قسُ ًساضز 

 .قطّت انال ًَضؾٌح ًساضز 

 .قطّت ًَضؾٌح زاضز ٍلي زض ؾبيت ًوي ثبقس 

اًساظُ گيطي قَز پؽ ثبيس ضاّي ثطاي  آهسُ اؾت ِّ ًَض ؾييس ثبيساگط زض زؾتَضالقول 

اًساظُ گيطي آى ثبقسٍ تٌْيؿي ثبيس اظ ايي العام آگبُ ثبقس. زض ايي هثبل تٌْؿيي زض قطايغي 

ٍطاضگطىت ِّ ًوي تَاًؿت العاهبت زؾتَضالقول ضا اخطا ًوبيس. اگط زؾتَضالقول اؾتيبزُ اظ 

 زاًس، ثبيس ثْبض گطىتِ قَز.چٌيي زؾتگبّي ضا الظم هي 

 تطابق چشم با تاریکی

فسم  ظهبًسّي ثطاي تغبثٌ چكن ثب اعبً تبضيِ ذغبي هتساٍلي اؾت ِّ زض حيي هويعي ضخ 

زٌّس،  هي زّس. زض حبليِْ اّثط تٌْؿيي ّب ثِ چكوكبى اخبظُ تغبثٌ اٍليِ ثب تبضيْي ضا هي

قي ّطزى ًَض ؾييس ثِ هٌؾَض ثجت ليْي املت پؽ اظ يِ ٍٍيِ َّتبُ ذطٍج اظ اعبً يب ضٍ

ّب العام تغبثٌ هدسز ضا ىطاهَـ هي ٌٌّس. ايي اهط هَخت ثجت ذغبي فسم پيطٍي اظ  يبىتِ

زؾتَضالقول ثطاي ثبظضؾيي ظيبزي گطزيسُ اؾت. هي ّوچٌيي قبّس فسم ضفبيت تغبثٌ چكن ثب 

 تبضيْي ثِ فلت پطتي حَاؼ زضاثطؾري گيتي ثيَْزُ ثبظضؾبى ثَزُ ام.

 بازرسمُر 

فسم ٌّتطل هْط تَؾظ ثبظضؾبى يْي زيگط اظ يبىتِ ّبي هقوَل هويعيْبؾت. ثبظضؾبى ّوَاضُ 

 ثبيؿتي اظ هْط ذَز هطاٍجت ًوَزُ ٍ آًطا زض هقطو زؾتطؼ فوَم ٍطاض ًسٌّس. 

 ..زض قوبضُ ثقس. ازاهِ
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