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 فــهرســـت: 

 3 نوروز
 4 بهار از پنجره زمان

 5 سرمقاله
 NDT 6 گزارش كنفرانس

 9 صنعت جوش صورتجلسه ساماندهي
 10 صنعتينظام اخالقي در پرتونگاري 

 12 پس از عمليات تنش زدايي مخازن تحت فشارتعميرجوش 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمي ـآمد بهار خرم و آورد خ

  1وز فر نوبهار شد آراسته زمي

نوروز اگر چه روز نو سال است روزكهنه قرنهاست. پيري فرتوت است كه سالي 
يك بار جامه جواني مي پوشد تا به شكرانه آنكه روزگاري چنين دراز بسر برده و با 

روزي شادي كند. از اينجاست كه اين همه دم سردي زمانه تاب آورده است چند 
 شكوه پيران ونشاط جوانان در اوست.

پير نوروز يادها در سر دارد. از آن كرانه زمان مي آيد، از آنجا كه نشانش پيدا 
نيست. در اين راه دراز  رنجها ديده و تلخيها چشيده است اما هنوز شاد و اميدوار 

يك رنگ بيشتر آشكار نيست و است. جامه هاي رنگ رنگ پوشيده اما از آن همه 
 آن رنگ ايران است.

كدام ملت ديگر را مي شناسيم كه به گذشته خود، به تاريخ باستان خود، به آئين و 
آداب گذشته خود بيش از اين پاي بند و وفادار باشد؟ اين جشن نوروز كه دو سه هزار 

ر نشاني از ثبات سال است كه با همه آداب آن در اين سرزمين باقي و برقرار است مگ
 و پايداري ايرانيان در نگه داشتن آئينهاي ملي خود نيست؟ 

نوروز يكي از نشانه هاي مليت ماست. نوروز يكي از روزهاي تجلي روح ايراني 
است. نوروز برهان اين دعوي است كه ايران، با همه سالخوردگي، هنوز جوان و 

 نيرومند است. 

دعا كه سه هزار سال پيش از اين پدران ما در اين روز  بايد دعا كنم، همان 
 كردند :  مي

 َمنش بد شكست بيابد،

 منش نيك پيروز شود.

 دروغ شكست بيابد، 

 راستي برآن پيروز شود.

 چيره شوند،   3و امرداد 2خرداد

 بر گرسنگي و تشنگي . 

 اهريمن بدكنش ناتوان شود، 

 . "و رو به گريز نهند 

 و نوروز بر همه ايرانيان فرخنده و خرم باشد. 

 نوشته زنده ياد استاد دكتر پرويز ناتل خانلري، فارسي سال اول  "نوروز"برگرفته از مقاله
 1348دبيرستان ، 

 مخفف زمين -1
 فرشته نگهبان آب-2
  فرشته نگهبان گياه -3
 



 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نزديك دو سال از انتشار خبرنامه انجمن مي گذرد و تاكنون هفده شماره از آن 
منتشر شده است. در طول اين مدت همكاران و دست اندركاران  آزمايشهاي 
غيرمخرب  اعم از اعضاي انجمن و غير اعضا  حضور آنرا در عرصه ارتباطات كاري 

ه اند. حقيقت آنكه خبرنامه بايسته وضروري دانسته و به گرمي از آن استقبال كرد
انجمن تنها گزارش ساده اي از رويدادهاي داخلي نبوده  است. مقاله هاي فني و 
اجتماعي و گاه مطالب سرگرم كننده موجب شدكه خبرنامه كانال ارتباطي مناسبي 
جهت تبادل افكار باشد و بتدريج برغناي آن از نظر كيفي و كمي افزوده شود. ايجاد 

آغاز به گونه اي شكل گرفت كه  اغلب مطالب آن توسط  دبيرخانه خبرنامه از 
انجمن تهيه و جمع آوري شد و دست اندركاران آزمايشهاي غيرمخرب جز معدودي 
مقاله هاي فني كه گاه نيز با انتقاد همكاران ديگر مواجه مي شد نقش چنداني در 

ه از نظر هيات مديره و تدارك آنان نداشتند. اين امر ناشي از دو علت بود. اول آنك
كميته انتشارات انجمن انتشار خبرنامه در فضاي مجازي براي ايجاد آمادگي و تمرين 
  براي انتشار ماهنامه انجمن در فضاي واقعي بود و از اين رو در آغاز چندان به جد 

گرفته نشد. دوم آنكه به رغم عنوان انجمن ، شركتهاي بازرسي فني حضور و نقش 
هي در عضويت و اداره انجمن نداشته و تكيه انجمن بيشتر به شركتها و قابل توج

كارشناسان آزمايشهاي غيرمخرب بوده است. اين گروه شركتها و كارشناسان در 
مقايسه با اعضاي ساير انجمن ها به لحاظ سابقه كار اجتماعي و كارشناسي از تجربه 

الزم و كافي به توليد محصوالت  و توان كافي برخوردار نيستند تا بتوانند در مقياس
فرهنگي بپردازند. رشته دانشگاهي مشخصي نيز در اين زمينه وجود ندارد و مراكز 
علمي به پرورش و تربيت كارشناسان اين رشته نپرداخته اند. بطور معمول اغلب 
كساني كه توانايي تهيه مقاله و محصوالت فرهنگي دارند به گونه اي با مراكز علمي 

به مطالعه و نوشتن عالقمند بوده خود را در خدمت توسعه   "باطند و يا شخصادر ارت
فرهنگي قرار مي دهند. اين هردو جنبه يعني ارتباط با مراكز علمي و عالقمندي 
شخصي در جمع كارشناسان آزمايشهاي غيرمخرب كم است. فراخوانهاي متعدد 

مقاله با پاسخ اندكي مواجه  انجمن براي حضور كارشناسان دركميته انتشارات و تهيه
شده و همين امر موجب شده است كه گاه تهيه و انتشار خبرنامه با تاخير و يا مشكل 
مواجه شود. انجمن هاي صنفي مشابه داراي شركتها و افرادي هستند كه چه به 
لحاظ مالي و چه به لحاظ تداركاتي و فرهنگي بعنوان اسپانسر به انتشار نشريه آنها 

كنند. متاسفانه مجموعه ما داراي شركتها و افرادي است كه نه تنها دركنار كمك مي 
انجمن نيستند بلكه گاه براي فرار از مسئوليت و گريز از  نظارت هاي معمولي در 

 برابر انجمن قرار مي گيرند. 

پديد  89اين نقطه ضعف ها و نيز ناهماهنگي اندكي كه در ماههاي پاياني سال 
وجب شد كه حتي تهيه شماره اسفندماه خبرنامه كه در حقيقت ويژه نامه آمد م

 نوروزي انجمن نيز بود ميسر نشود. 
اكنون بيش از چهار سال از تقاضاي انجمن براي اخذ مجوز انتشار ماهنامه 

گذرد اما اميدآنچنان قوي نيست كه ياس را مجاب كند. از اين رو، انتشار ماهنامه  مي
همچنان يكي از اصلي ترين اهداف هيات مديره است.   مجازيانجمن در فضاي 

خبرنامه انجمن در طول انتشار همواره بر آن بوده است كه در حد توان نيازهاي رو به 
تزايد جامعه بازرسي فني وآزمايشهاي غيرمخرب را از لحاظ تبادل افكار برآورده 

اي مختلف درصنايع و ايجاد  ارتباط گسترده و پايدار با گروهه  "سازد. اصوال
تكنولوژي ، گسترش شناخت، معرفي توانايي ها ، توسعه دانش و تكنولوژي و 
بسياري موارد ديگر  از جمله اهداف انتشار ماهنامه هاي فني است.  زماني نشريه 

تواند مخاطبان زيادي داشته باشد كه عالوه بر كيفيت مطالب از زيبايي گرافيكي  مي
ز برخوردار باشد و خواننده با كمترين تالش به مطالب آن و صفحه بندي مناسب ني

دسترسي پيدا كند و اين همه جز با همت جمعي وصرف وقت و هزينه فراهم 
شود. در برهه زماني حاضر رسيدن به چنين هدفهايي براي خبرنامه انجمن اگر  نمي

ه در هم ناميسر نباشد چندان آسان نيست. شايد راه اندازي سايت جديد انجمن ك
دست طراحي است بتواند  تا اندازه اي پاسخ گوي وضعيت فعلي باشد. بهرحال 

كوشيم خبرنامه را تا اطالع ثانوي بهمان شيوه قبل منتشر كنيم و در اين راه از  مي
همه كساني كه بخشي از پيشرفت را وابسته به توسعه فرهنگي در حوزه عمل 

 ي كنيم. دانند براي انتشار آن دعوت به همكاري م مي

 دبيرخانه انجمن

 توسعه فرهنگي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در راستاي  ارائه آخرين دستاوردهاي علمي،پژوهشي و صنعتي در  الش و كوششت
صاحبان فكر  ز مولفه ها و دغدغه هاي بسيار ارزشمندا زمينه آزمايش هاي غير مخرب

دراين عرصه از دانش و تكنولوژي است كه مي كوشند شرايط و فضاي  انديشه و
 مناسبي براي پيشرفت پويندگان اين راه فراهم آورند. 

انجمن صنفي  و انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران  از اين منظر،  
 در  1389سال  درايران كارفرمايي شركتهاي بازرسي فني و آزمايش هاي غيرمخرب 

و  شناخت صاحب نظران برايهمفكري و هم انديشي  كه با  ندتدارك همايشي برآمد
 و نيز  آزمايش هاي غير مخرب انجام تنگناها و مشكالت موجود در زمينهبرون رفت از 

و مراكز علمي و  هاگسترش ارتباط و تبادل اطالعات ميان دانشگاه، انتقال تجربيات
شته و زمينه همكاري بين مراكز علمي و وثر برداپژوهشي كشور و صنايع مرتبط گامي م

 صنعتي را بيش از پيش فراهم آورند.
اكنون  تداركات كامل برگزاري كنفرانس بعمل آمده و اولين كنفرانس ملي 

ارديبهشت ماه جاري در تهران مجموعه  14و  13آزمايشهاي غيرمخرب در تاريخ 
تالش وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، چهارراه پارك وي برگزار مي شود. ضمن 

مايشگاه و كارگاههاي جانبي آن، دعوت از همكاران گرامي براي شركت در كنفرانس، ن
موضوع و فعاليت هايي را كه براي برگزاري كنفرانس انجام شده و نيز فعاليتهايي را كه 

 در طول دو روز برگزاري كنفرانس شاهد آن خواهيم بود به كوتاهي مرور مي كنيم. 

 محورها و موضوعات همايش
 ،اقتصاد و بهره وري -
 ،ارد سازيكدها ،استانداردها و استاند -
 ،نوين  مديريت و تكنولوژي هاي -
 ،پژوهش و توسعه فناوري -
 ،تضمين كيفيت و كنترل كيفيت -
 ،اتوماسيون، مواد اوليه و كاربردهاي رايانه -
 ،آزمايش هاي غير مخرب در صنايع توليد انرژي -
 ،معرفي آخرين دستاوردهاي آزمايش هاي غير مخرب -
 ،صنايع پيشرفتهآزمايش هاي غيرمخرب در  -
 ،غير مخرب  روش هاي بازرسي فني وآزمايش هاي -
 ،بازرسي و بيمه ،تنگناها و راهكارها -
ارتقاء روش ها، معيارهاي پذيرش و بهبود كنترل كيفيت محصوالت توليدي   -

 ،(بتني،فلزي، كامپوزيت و ....) 
 ،)RBIبازرسي بر مبناي ريسك ( - 
 ،) FFSبراي بهره برداري (آزمايش هاي غير مخرب و تناسب  -
 ،آموزش،آزمون و صدور گواهينامه  - 

 ،آزمايش هاي غير مخرب و ارتقا ايمني و افزايش بهره وري  - 
 ،نقش بازرسي در امنيت و توسعه اجتماعي، اقتصادي و صنعتي  - 
 ،تنگناها و مشكالت فني موجود در زمينه آزمايش هاي غير مخرب  - 
 ،و نگهداري بر مبناي قابليت اطمينانتعميرات  -
 .)AIMمديريت يكپارچگي دارايي( - 
 

 فعاليت هاي انجام شده  در جهت تهيه مقدمات برگزاري كنفرانس : 
 نفر از طريق پست الكترونيكي  6000اطالع رساني به -1
 مركز  2000اطالع رساني به شركتها و موسسات دولتي وخصوصي به تعداد -2
 مركز  650پوستر به  1000 "ارسال مجموعا-3
برنامه ريزي و تداركات الزم جهت ثبت نام، بررسي مقاله ها، تعيين محل وبودجه -4

 و ... 
 

 مقاالت ارسال شده به دبيرخانه همايش
مقاله به  24 ،كه از اين تعداد استمقاله  50تعداد مقاالت ارسال شده به دبيرخانه 

 . ه استه پوستري انتخاب گرديدمقاله بصورت ارائ 7صورت ارائه حضوري و 

 
 :  يشگاه جانبيشركتهاي حاضر درنما 

در نمايشگاه جانبي كنفرانس مي توان به شركتهاي آزمايشگاه   از شركتهاي حاضر
پرتوكاران تابش،  پرتوگران كيميا صنعت ،  پرتو نماي  ،آفاق ، متالورژي جهاد شريف

خانه صنعت پيشرفته،  آزمونهاي غيرمخربپويشيار،  تجهيزات پويش افزار ، طلوع،  
 و  آيند كنترل، كاوش آزماي تهران،  كيميا پخش شرقفرزنگ آزمون،   باستان،

 اشاره نمود.  مهندسي جوش

 

گزارش روند اجرايي اولين كنفرانس ملي آزمايش هاي 
 غيرمخرب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست كارگاه هاي آموزشي در جنب كنفرانس :
 موضوع كارگاه : 

 Plant Inspection بازرسي واحدهاي صنعتي -1
 RBI مبناي ريسك بازرسي بر-2
   PIMS مديريت يكپارچگي خطوط لوله-3
 AIMمديريت يكپارچگي دارائي -4
 Phased Array &  TOFDبازرسي به روشهاي -5
 (FFS)مناسب بودن جهت ارائه خدمت در رآكتورهاي آيزوماكس -6
 Digital Radiographyراديوگرافي ديجيتال -7
 Intelligent Pig  بازرسي به روش استفاده از توپكهاي هوشمند-8
 Acoustic Emissionبازرسي به روش انتشار صوتي -9

 معرفي روشهاي تائيد صالحيت افراد در آزمايشهاي غيرمخرب-10
 اصول و استانداردهاي بازرسي تجهيزات تحت فشار-11

عالقمندان جهت ثبت نام  در كارگاههاي آموزشي مي توانند با دبيرخانه انجمن در اصفهان 
 66911166و يا دبيرخانه انجمن صنفي درتهران تلفنهاي   0311-2231744-2231750تلفنهاي 

 تماس حاصل نمايند.   66949151و 

 مقاالت ارائه حضوريفهرست 
زاده، مناجاتي حسين قدمياري، اديب محمد مغناطيسي/داودآصفي، ميدان فرد هارمونيكهاي از استفاده با كربني فوالدساده ورقهاي در ريزساختار و مكانيكي خواص بررسي 

 صادقي معلم،عبدالكريم مهدي افتخاري، مريم
The Advantages And The Challenges Of Ultrasonic Phased  Array Technique For The Pipeline Welding/Mehmet 

AYDINGÜLÜ  ،M. Serhat ELHAN  ،Selim Serkan SAY 

خدابخشي اميرحسين ، ثابت حامد ، استيري آلتراسونيك/آرش امواج از گيري بهره با 316آستنيتي نزن زنگ فوالد جوش مكانيكي وخواص ريزساختار بهبود 
Crack Detection In Pipes Using Guided Waves/Atefe Esmaeili  ،Aghil Yousefi-Koma ،Mohammad Hossein Soorgee 

اميرخسرو اي/مسعود آرايه ترانسديوسرهاي از استفاده با جوش فراصوتي آزمون عملي بررسي 
دهكردي حشمت ابراهيم باجقلي، ابراهيم /محمد321 نزن زنگ فوالد به زيركونيوم پايه آلياژهاي سخت كاري لحيم كيفي كنترل  
رادرفورد بازگشتي پرتو سنجي طيف غيرمخرب آزمون كارائي ارزيابي و مطالعه )RBS (آلياژهاي در نفوذ ضريب تعيين براي Fe-Alپورمصاليي مسعود بداغي، /فاطمه  
استاندارد استقرار و سازي پياده ISO 17020 مخرب غير آزمونهاي در  )NDT(خارزي محمد ، بيات /حميد 
قرباني احمد شاكر، بهروز مهرگانفر، سعيد پوركيا، گاز/نويد انتقال اسپيرال قطور هاي لوله كيفيت كنترل فرآيند در اطالعات فناوري و مخرب غير هاي كاربردآزمون 
جعفري مرتضي ، پيري گازي/محسن توربين پره ساخت در مخرب غير ازآزمونهاي بهينه استفاده 
مخازن در مخرب غير بازرسي هاي تكنيك بررسي CNG ثاني ايران/مرتضي ملي استانداردهاي استناد به مصرف حين و توليد فرايند در شده ايجاد عيوب بيان و خودرو 

  زاده چي گيوه حسين محمد ، سعيدي مهدي ، فرد فدايي فيروز ، خاني
ايرباس هواپيماي بال خوردگي شناسايي A300 فر حيدري مخرب/محمد غير هاي بازرسي از استفاده با 
دزفولي روغنيان احسان ، دزفولي روغنيان معيوب/محمدعلي ي قطعه دو بر آزمون انجام با پرتونگاري و فراصوتي بازرسي روش دو مقايسه 
ثابت، حامد صادقي، اي/امير نقطه هاي جوش بازرسي جهت خودروسازي صنايع در چكش و قلم آزمون جاي به اولتراسونيك مخرب غير آزمون جايگزيني اقتصادي تحليل 

 خيري ودايع رضا
تازيكه حميد ، طارميان اصغر ، اليقي محمد ، پورطهماسي كامبيز ، كرمي ايكس/الهام اشعه تكنيك از استفاده با خورشيد تخت باستاني اثر داخلي پوسيدگي بررسي 
سيدطبايي سعيد ، كريمي جوش/عباس عيب هوشمند بند طبقه عملكرد در اكو -پالس سيگنال پردازش پيش اثر 
بستانيان محمد ، محسني تپ/ابراهيم هات زمان در تي اسپليت جوشكاري در مخرب غير هاي تست اجراي لزوم 
هنرور فرهنگ مختاري، خوردگي/آرمان فراصوتي گيرياندازه 
ورقي جوشهاي بازرسي V پراش پرواز زمان ازروش استفاده با )TOFD (غالمرضا سوداگر، سينا ، خراط مرداني فازي/مصطفي آرايه ديناميكي عمقي تمركز تكنيك و 

  راشد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راستخواه ،ناصر و محمدزاده ،نورالدين شريفي، الهام ياحقي، عفت آرضابك، بهنام موافقي، توربين/امير هايپره از بازرسي در ديجيتال و معمولي راديوگرافي كاربرد 
عليرضامهرعلي يوسفي جالل ، احمدي مهدي ، مهرعلي فوالد/حسين در انتشار حين در فراصوت پالس انرژي تضعيف ميزان گيري اندازه، 
مخرب غير آزمايشهاي بخشي اثر تعيين و انتخاب )NDT (برداري بهره براي تناسب هاي ارزيابي در)FFS( رضا بجستاني، نظرنژاد محمد ، شكاري الهه ، هاشمي جواد /سيد 

 آبادي نجف ايمانيان
ناصر ، محمدزاده نورالدين ، قاسمي. ش فائزه ، انصاري شعله ، موافقي امير ، ياحقي /عفت عمق گيري اندازه تكنيك از استفاده با هنري آثار راديوگرافي تصاوير كيفيت بهبود 

 راستخواه
Clustering of the Acoustic Emission signals Related to Different Damage Mechanisms in Glass/Epoxy 

Composite Material under Three Points Bending/J. Yousefi, M. Nazmdar Shahri and M. Ahmadi Najafabadi 
 

 :  پوستر به صورت مقاالتفهرست 
كاظمي پدرام اخوي، سادات امين  ايزديار، /مهرداد مواد مخرب غير بررسي در آن كاربردهاي و برهولوگرافي اي مقدمه 
كاظمي پدرام اخوي، سادات امين ايزديار، اينفرارد/ مهرداد ترموگرافي"و "هولوگرافيك اينترفرومتري" هاي روش مقايسه – غيرمخرب ارزيابي و آزمون 
غيرمخرب آزمونهاي و جوش بازرسي )NDT (نژاد بهزادي اي/مسعود هسته صنايع در 
Pipeline In-line Inspection / NDT Challenges ،M.Pirsiavash 
مرادي مجتبي سعيدي، مهدي زاده، چي گيوه حسين رضايي،محمد ،مجيد فرد فدايي ريل/فيروز مصرف و توليد فرايند در مخرب غير بازرسي هاي تكنيك مقايسه و بررسي 
بداغي فاطمه ، پورمصاليي سوخت/ مسعود انتقال هايلوله از شده جوشكاري نواحي مخرب دربازرسي غير شده بكارگرفته متداول مختلف هايتكنيك كارائي بهبود و ارزيابي 
دهكردي حشمت ،ابراهيم باجقلي ابراهيم ،محمد وكيلي خودرو/ مسعود شاسي پوشش و رنگ كيفيت در مخرب غير هاي آزمون اهميت 

 
ان در زاميد ديدار شما عزياز همه عزيزاني كه ما را تا اين مرحله از برگزاري كنفرانس به هر نحو ممكن ياري نمودند ، نهايت سپاس و قدرداني را  مي نمائيم. .به   در پايان

 تهران ، مجموعه تالش. ، ارديبهشت 14و13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29/01/90 :تاريخ

 تعالي بسمه

 » ساماندهي صنعت جوش صورتجلسه« 
 هيئتبعدازظهر جلسه  14در ساعت  29/01/90  مورخ در متعال پروردگار از استعانت با

 اداره در )پيوست اسامي( هيئت اين اعضاء كليه حضور با شورك جوش صنعت امناي

 صنعت ساماندهي مديريت بنايي مهندس گزارش ارائه از پس و تشكيل تهران استاندارد

 مهندس جناب بيانات استماع و شده تشكيل گروههاي كار عملكرد مورد در جوش
 تبادل و بحث كشور جوش صنعت انداز چشم نويس پيش به نسبت محترم اعضاء برزگر

 :گرديد اتخاذ ذيل تصميمات و كرده نظر

 راهبردي سند[ به را مربوطه سند نام گرفتند تصميم آراء اكثريت با اعضاء .1

 .دهند تغيير ] كشور جوش صنعت توسعه و ساماندهي
 اين در مرتبطين و ها بخش از يك هر نقش و وظايف شرح گرديد مقرر .2

 .گردد ارائه سند كنار در پيوست بصورت و مشخص سند

 اعضاء كليه گرديد مقرر تكميلي اصالحات به سند اين اندك نياز جهت به .3

 تا مكتوب بصورت را خود تكميلي پيشنهادات آخرين مختلف بخشهاي در

 جناب كشور جوش صنعت ساماندهي مديريت دفتر به 3/2/90شنبه روز آخر
 .نمايند ارائه بنايي مهندس آقاي

 از ( حجازي دكتر آقايان امناء هيئت از نمايندگاني حضور با گرديد مقرر .4

 حرفه و فني سازمان نماينده( موسوي مهندس جناب ) متالورژي انجمن

) وجناب مهندس بنايي هوافضا سازمان نماينده (حالج مهندس جناب و )اي
 تشكيل و نقطه 7/2/90 چهارشنبه روز تا جوش) صنعت ساماندهي (مديريت
 .گردد ملحوظ مربوطه سند در محترم اعضاء از دريافتي نظرات

 نهايي تاييد جهت مربوطه سند ، اصالحات شدن نهايي از پس گرديد مقرر .5

 .گردد ارسال برزگر مهندس دفتر به

 همان 16 ساعت در جلسه نبود فوق جلسه دستور در ديگري مورد چون .6
 .رسيد پايان به روز

 » التوفيق اله من و« 

 



 

 

 

   

 

نظام اخالقي مجموعه قواعدي درباره سلوك و رفتار يك گروه يا اصول اخالقي يك فرد 
مسائل  است و سنگ بناي شخصيت انسان را تشكيل مي دهد. پرتونگاران بطور روزمره با

اخالقي متعددي سروكار دارند. هنگاميكه اصول اخالقي به سراغ  انسان مي آيد اين شخصيت 
اصلي انسان است كه بد يا خوب آشكار مي شود. زماني كه موقعيت هاي خاصي بوجود  مي 
آيد شخص مي بايد توانايي انجام آنچه درست است را داشته باشد. سودمندي شخصيت 

دوران زندگي انسان خود را نشان مي دهد. سازمانها، درستي در برابر اخالقي خوب در تمام 
خطا وتوانايي تشخيص مسائل در محيط كار را ترغيب مي كنند. موقعيتهايي بطور مرتب پيش 
مي آيد كه ممكن است چشم پوشي از يك مسئله آسان تر از  سر و سامان دادن به آن باشد. 

نشان مي دهد كه ما چگونه انساني هستيم و در كجا  كارهايي كه در زندگي انجام مي دهيم
ايستاده ايم. شخصيت خوب در طول زمان و در پايبندي به اصول ساخته مي شود و يك 

 حقيقت فردي است. 
محيط كار مي تواند كمتر از آنچه ايده آل است باشد. تنگناهاي زماني، برنامه كاري فشرده، 

ستهاي مشتري و بسياري مسائل ديگر درمحيط كار تاخيرات ناشي از بدي آب وهوا، درخوا
وجود دارد. در نظر گرفتن همه اين عوامل ممكن است جاذبه اخالقيات خوب را كاهش دهد 
اما بايد كاري را كه درست است انجام داد. رشوه گيري و رشوه خواهي موضوع ديگري است 

تونگار با چنين موقعيتي  كه در اين حوزه كاري در كل وجود دارد. گرچه اميد است كه پر
مواجه نشود اما اين موضوع بطور كلي يك مشكل بسيار متداول است. آنگاه كه موقعيت هايي 
ايجاد مي شود شخص بايد توانايي تسلط برخود را داشته باشد كه كار صحيح را انجام دهد و 

ا پرتونگار مي نه آنچه را كه آسان است. انجام آنچه درست است شايد همواره رايج نباشد ام
 تواند با احترام به خود تشخيص دهد كه كار درستي انجام داده. 

هركس بايد اصول اخالقي را مراعات كند و همزمان، چه درمحل كار و چه در خانه، درست 
ترين كار را انجام دهد. اتخاذ شيوه تفكر خردمندانه يك اصل در تصميم گيري براي مواجهه 

عي اما پاسخ سريع، تصميم درستي نخواهد بود و دير يا زود شما را با گرفتاري است. در مواق
گرفتار خواهد كرد. انسان توانايي تشخيص درست از غلط را دارد. گاهي اوقات يك دروغ 
كوچك مي تواند ايجاد  مشكل كند و موجب مسائل پيش بيني نشده اي در مسير حركت 

با آن روبرو ميشود. ناممكن است كه  انسان شود. دروغ مسيري سياه وسفيد است كه هركس
گفته شود كسي دروغ نمي گويد. چيزي كه شخص بايد بكوشد از آن اجتناب كند موقعيت 
هايي است كه شخص احساس مي كند به دروغ گفتن نياز دارد. اغلب اعضاي هر نيروي كار 

تباه است . اما از قبل مي دانند كه دروغگويي، تقلب، دزدي و عادت استفاده از مواد مخدر اش
نظام اخالقي در كل، قواعد شفافي براي مواجهه با اين شرايط ندارد و  مشخص نيست كه چه 
وقت، چه كاري بايد انجام شود. شخص بايد مرزهاي اخالقي خود را داشته باشد و از آن 
تجاوز نكند. بعنوان كارگر، مدير يا مالك، مسئوليت در درون خود فرد است هنگاميكه شخص 

ر قلمرو مسائل وارد ميشود. اتخاذ تصميم آسان نيست اما بايد درسطح مشخص بدان پرداخته د
 شود. 

وسوسه ريشه علتي است كه محظورات اخالقي و پاكدامني را ببازي مي گيرد. در پول و 
زمان صرفه جويي كردن يا كار را بشكل آسان تري انجام دادن. همه ما زمانهايي وسوسه 

در 
ي 
الق

 اخ
ام
نظ

تي
صنع

ي 
گار

تون
پر

 

E
t
h

i
c

s
 



 

 

 

 

   

مي شويم  بايد در برابر آن بايستيم و كاردرست را انجام دهيم تا وجداني آسوده داشته باشيم 
و احترام خود را حفظ كنيم. مثالهايي براي هردو وضعيت دشوار در كار و زندگي و بطور كلي 
در همه جا وجود دارد. يك سرگذشت اخالقي شايسته ممكن است همان وزن و اهميت را 

ي نداشته باشد. نگاهي به گذشته تجارب شخصي ممكن است بيش از براي شخص ديگر
خواندن يك كتاب موثر باشد. در هنگام تحليل موقعيت ها ، تجربه زندگي شخصي خود و 
احساس مشترك را مدنظر قرار دهيد. اخالق و پاكدامني  ترازويي است كه هرفرد با آن توزين 

 مي شود. 
ا) بويژه براي پرتونگاران و همكاران آنان آنقدر اهميت دارد آئين اخالقي در صنايع ما ( امريك

كه هر داوطلب بايد بيش از انجام  امتحانات داخلي و يا عمومي تعهد نامه اي را قرائت و امضا 
 كند. اين كار در چهارچوب مقررات جاري ضروري است. 

 قواعد رفتاري در پرتونگاري صنعتي : 

 معني و مقصود-1

در پرتونگاري صنعتي بشرح زير مربوط به كردار و رفتار افرادي است كه .قواعد ايمني 1.1
را دريافت مي كنند. اين قواعد به منظور حفظ سالمتي و  ASNTگواهي نامه تائيد صالحيت

هستند، ساير كاركنان و عامه مردم در برابر آثار  ASNTايمني افرادي كه داراي گواهي نامه 
و تدوين شده و رعايت آنها براي احراز و تداوم اعتبار  گواهي نامه زيانبار پرتوهاي يونساز تهيه 

 ضروري است. 

 قواعد رفتاري -2

 رعايت موارد زير را متعهد مي شوند:  ASNTدارندگان گواهي نامه 
حفظ  استانداردهاي باالي مهارت و دانش در زمينه ايمني در برابر پرتو و اجراي آنها  2.1

مقررات ايالتي مربوط به ايزوتوپها  و يا مقررات مراجع قضايي و يا  USNRCمطابق مقررات 
 مربوط و نيز رويه هاي توصيه شده كارفرما . 

پذيرفتن مسئوليت ايمني در برابر پرتو هنگام كار با دستگاههاي مولد پرتو، تنها پس از  2.2
 ده. اتمام آموزش و دوره تمريني الزم همانگونه كه مسئول ايمني كارفرما توصيه كر

آگاه كردن سريع كارفرما و يا مقامات ذيصالح از هرگونه  فعاليتي كه  موجب شود يا  2.3
امكان آنرا بوجود آورد كه قواعد ايمني در برابر پرتو يا مقررات مربوط به كاربرد راديو ايزوتوپها 

 يا مقررات موضوعه قضايي نقض شود.

 ه ممكن  كاهش و حفظ ميزان پرتو در حد هرچه كمتر موج 2.4

 با خود داشتن و حفظ لوازم مانيتورينگ فردي مطابق مقررات كارفرما 2.5

حفظ اطالعات دقيق از ميزان پرتوگيري فردي  و عدم تجاوز از حدودتعيين شده بدون  2.6
 اجازه كتبي كارفرما و در چهارچوب مقررات موضوعه 

 ني دربرابر پرتوتكميل دقيق و حفظ بهنگام مدارك موردنياز در زمينه ايم 2.7

استفاده از لوازم اندازه گيري ، مشخص كردن، كنترل و مانيتورينگ  محدوده  2.8
تشعشع و محدوده  با تشعشع باال مطابق روشي كه در برنامه ايمني دربرابر پرتو توسط 

 كارفرما تعيين شده 

اجتناب از تضاد منافع با كارفرما از جمله در  زمينه موضوع ايمني در برابر پرتو و  2.9
  كردن سريع همه اتفاقات اجرايي غيرقابل اجتناب براي كارفرما و مسئوالن مربوطبرمال

 رد پذيرش انعام ويا رشوه كه با ايمني در برابر پرتو ارتباط پيدا مي كند 2.10

جعل و ارائه نكردن تصوير غلط از توانايي كيفي خود در زمينه ايمني در برابر  2.11
 پرتو

گاهانه دريك فريبكاري يا رياكاري مخاطره آميز  و همدست نشدن يا شركت آ 2.12
 انجام وظايف ايمني به شيوه اي فريب كارانه 

رد شهادت و هر گونه مدرك ايمني در برابر پرتو و امضا نكردن چنين مداركي  2.13
 كه در آن آگاهي شخصي ندارد

پرتو مگر رد شهادت و يا نوشتن بيانيه يا فرضياتي در موضوع ايمني در برابر  2.14
 براساس داشتن اطالعات كافي و توانايي فني 

خودداري از راه اندازي منابع توليد پرتو يا انجام وظايف ايمني در برابر پرتو  2.15
 هنگاميكه، تحت تاثير جو قانوني يا غيرقانوني، مواد مورد آزمايش دستكاري مي شوند.

 

   : ترجمه شده ازASNT Study Guide 
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 مخازن تحت فشار بر اساس موارد ذيل انجام مي گيرد: PWHTعمليات 
 ) باشد.Lethalمخزن حاوي سيال كشنده (-1
 تنش زدايي بر اساس ضخامت انتخاب شده باشد.-2

سيال كشنده باشد، در صورت هرگونه تعمير درصورتيكه مخزن تحت فشار حاوي 
جوش پس از تنش زدايي، مي بايست اين عمليات را مجدداً تكرار كرد. ولي در 
صورتيكه تنش زدايي براساس ضخامت مخزن انجام گرفته شده باشد در شرايطي 

 خاص مي توان با مجوز كد از اين عمليات صرف نظر كرد:
يدروتست عيب در جوش ديده شد براي و قبل از ه PWHTدر صورتيكه پس از 

در صورتيكه سيال  P.No 3 Gr:1-2-3و  P.No 1 Gr:1-2-3مواد با 
Lethal  نباشد و عمق عيب بيش از نيازهاي ضخامت نباشد مي توان جوش را

تعمير كرد و نيازي به عمليات حرارتي مجدد نباشد. شايان ذكر است كه سازنده براي 
ست اطالع رساني كند و دستورالعمل تعمير و همچنين رفع عيب و تعمير آن مي باي

 گزارش تعمير ارائه نمايد. 
ميليمتر و  38نبايد از   P.No 1 Gr:1-2-3مجموع عمق تعمير براي موارد با 

ميليمتر بيشتر  16نبايد از   P.No 3 Gr:1-2-3مجموع عمق تعمير براي موارد با 
باشد. در غير اين صورت تنش زدايي مجدد الزم مي باشد. پس از حذف عيب بايد 

انجام داد. الزم به توضيح است كه  PTيا  MTجهت اطمينان از رفع عيب آزمون 
برابر قطر  4نبايد از حداكثر  SMAWماكزيمم عرض جوش در تعمير براي فرايند 

براي  P.No 1 Gr:1-2-3شود همچنين براي مواد با  الكترود مصرفي بيشتر
درجه  95تعمير جوش پس از عمليات تنش زدايي، بايد عمليات پيشگرم را تا دماي 

 انجام داد و دما را در حين جوشكاري كنترل كرد. 
براي تعمير جوش پس از عمليات تنش زدايي  P.No 3 Gr:1-2-3براي مواد با 
 95استفاده كرد. ضمناً بايد عمليات پيشگرم را تا دماي  Half Beadبايد از روش 

درجه انجام داد و دما را در حين جوشكاري كنترل كرد و دماي بين پاسي آن بايد تا 
بر قطر الكترود  3درجه باشد. نرخ رسوب نبايد بيش از  230دماي  ميليمتر يا برا

جوش قبلي را مصرف شده باشد سپس قبل از اجراي پاس بعدي بايد نصف اليه 
ميليمتر يا اندازه  4توسط سنگ برداشت و جوش پاس بعدي را با نرخ رسوب حداكثر 

قطر الكترود مصرف شده اجرا كرد. پس از اتمام تعمير بايد دماي ناحيه تعمير شده را 
ساعت نگه داري كرد. شايان ذكر است كه گرده  4درجه براي  260تا  205بين 

تعمير جوش پس از عمليات تنش زدايي 
  مخازن تحت فشار

) كرد. Flashاجرا شده بايد سنگ زني ( Temper Beadجوشي را كه در روش 
پس از اتمام فرايند تعمير بايد جوش به دماي محيط برسد و بايد توسط آزمونهاي 

NDT  آن را تست كرد. براي موارد باP.No 3 Gr: 3  بازرسي جوش مي بايست
ساعت پس از خنك شدن جوش انجام گيرد. اگر از  48به علت احتمال وجود ترك 

جهت بازرسي استفاده مي شود بايد از روش يوك استفاده گردد.  MTآزمون 
ميليمتر دارند بايد راديوگرافي گردند. ضمناً  10جوشهايي كه عمق تعمير بيش از 

  روتست شود.مخزن بايد پس از هر تعمير هيد
 

 ادامه در قسمت بعد...
 

 ASME SEC VIII- UCS 56مطابق با 

محمد دارابيان
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