
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت هاي بازرسی فنی صنفی  انجمن  
زمایش هاي غیرمخرب ایرانآ و  

 

 :در این شماره می خوانید

  ه انتشار خبرنام

  اخبار

   NDTبرگزاري کنفرانس 

  آموزش فیزیک بهداشت

  آموزش آزمایشهاي غیرمخرب در خطوط لوله صنعتی

  گریز ساخت وساز از بازرسان فنی 
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4  

  4 جلسه هم اندیشی در اطاق بازرگانی ایران
  4  وزارت مسکن  جلسه در

  5 کنفرانس بین المللی آزمایشهاي غیرمخرب در آفریقاي جنوبی
  4  3اعزام براي امتحانات پایه 

  اطالعیه آموزش فیزیک بهداشت 
  اطالعیه سازمان استاندارد

5  
5  

  7  نشریه گفتمان 
  7  لوح سپاس

  7  اطالعیه شرکت کیمیاپخش
  NDT  8گزارش کنفرانس 

 فیزیک بهداشتآموزش 
موزش آزمایشهاي غیرمخرب در خطوط لوله صنعتی                      آ

9  
10  

  11   گریز ساخت و ساز از بازرسان فنی 
    
    
    

 

ü  لطفاً مقاله هاي خود را بصورت فایلWORD  همراه با یک قطعه
  .عکس اسکن شده به آدرس پست الکترونیک انجمن ارسال فرمایید

ü عدم انتشار آن آزاد است انجمن در ویرایش مقاالت و یا .  
ü  با ذکر مأخذ آزاد استنقل مطالب نشریه . 

ü  مطالب نوشته شده در مقاله ها و یادداشتهاي مندرج در خبرنامه
  .نظر انجمن نیست  نظر نویسندگان آنهاست و لزوماً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  ۹۱سال   ھارم، ارد  
شرکت هاي بازرسی صنفی زیرنظر کمیته انتشارات انجمن 

  مایش هاي غیرمخرب ایرانفنی و آز
  
 
 

  : آدرس انجمن
  طبقه پنجم ، 20واحد  ،140پالك  ،بین جمالزاده و قریب ،خیابان نصرت، تهران
  021- 66949151 - 66911166 :تلفن
  021- 66567328 : فکس

   WWW.IRSNT.COM:  نشانی وب سایت
  INFO@IRSNT.COM   :پست الکترونیک
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 انتشار خبرنامه 
 

 

 

  !!اران می پرسند چرا خبرنامه انجمن منتشر نشد بسیاري همک

زمانی بود که هر ماه خبرنامه منتشر می شد و کم و بیش جاي پایی براي 
اول . دو سه اتفاق در این پیوستگی شکاف انداخت. خود دست و پا کرده بود

یعنی افرادي کمتر از . و بدتر از همه آنکه خبرنامه قائم به فرد شده بود
مقاله ها و یادداشت هاي معدودي . دست آنرا تهیه میکردندانگشتان یک 

نیز که از طرف افراد مختلف به دبیرخانه انجمن می رسید کمتر قابل انتشار 
دوم آنکه براي خبرنامه بودجه اي جز مبلغ اندکی بابت صفحه بندي و . بود 

یات نکته سوم و مهم تر از همه آن بود که ه. انتشار در نظر گرفته نشده بود
مدیره انجمن تصمیم گرفت سایت انجمن نوسازي شود بطوریکه بتواند به 

براي انجام این کار مذاکرات . نحو مطلوب کار تبادل اطالعات را انجام دهد
زیادي بعمل آمد و سرانجام مسئول مشخصی براي سایت انتخاب و بودجه 

نوز خبرنامه در این هنگام ه. الزم براي تکمیل و اداره آن در نظر گرفته شد
مسئول جدید سایت اعالم نمودکه سایت موجود امکان . منتشر می شد

تغییرات مورد نظر هیات مدیره را ندارد و باید سایت جدیدي به جاي آن 
با توجه به هزینه اي که انجام این کار داشت  هیات . طراحی و اجرا شود

  که  الم نمودمدیره به منظور صرفه جویی در هزینه ها به مسئول مربوط اع

 

  .شودسایت بگونه اي طراحی شود که مطالب و اخبار در خود سایت منتشر

در طول بیش از یکسال که از این تصمیم می گذرد اعضاي هیات مدیره 
متوجه شدند که سایت جدید آنگونه که گمان می رفت انتظارات را برآورده 

سایت و تبادل  طی مذاکراتی با مسئول. نمی کند و مراجعان آن اندك اند
نظر در جلسات هیات مدیره سر انجام تصمیم گرفته شد که بودجه 
اختصاص داده شده به سایت براي انتشار خبرنامه در نظر گرفته شود و براي 

به این ترتیب انتشار . اداره سایت از درآمد حاصل از آگهی ها استفاده شود
  . مجدد خبرنامه در دستور کار انجمن قرار گرفت

ه انتشارات انجمن اکنون در تالش است افراد عالقمندي را براي کمیت
همکاري دعوت کند و امید می دارد که بتواند در پایان هر ماه خبرنامه را 

  . منتشر کند
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 اخبار انجمن  

  
  : جلسه هم اندیشی در اطاق بازرگانی ایران 

  
دسی اطاق بنا به دعوت کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهن

بازرگانی و صنایع و معادن ایران جلسه اي در روز دوشنبه مورخ 
با حضور نمایندگان انجمنها و تشکلهاي مرتبط با بخش  11/2/91

عمران و خدمات فنی و مهندسی کشور در محل اطاق بازرگانی 
انجمن، سندیکا،  25در این جلسه نمایندگان . ایران تشکیل شد

انجمن شرکتهاي بازرسی فنی و . ندکانون و موسسه حضور داشت
آزمایشهاي غیرمخرب نیز به این جلسه دعوت شده بود و نماینده 

هدف همایش بحث و مذاکره . انجمن در همایش مزبور شرکت نمود
در مورد روش و راهکارهایی بود که می توانست در ارائه و صادرات 

که بنظر می رسد . خدمات فنی و مهندسی مفید و موثر واقع شود
کمیسیون عمران و خدمات فنی در اطاق بازرگانی با این هدف 
تشکیل شده که نماینده بخش خصوصی کشور در حوزه عمران و 
خدمات مهندسی باشدو در عین رسیدگی به مشکالت این بخش 

درجلسه مزبور نمایندگان انجمنهاي مختلف . برآن اشراف داشته باشد
ضرورت بازنگري در  مشکالت و مسائل خود را مطرح نمودند و

برخی تصمیمات و رفع مشکالتی را که در نتیجه انحالل سازمان 
برنامه و بودجه و ادغام برخی وزارت خانه ها در یکدیگر بوجود آمده 

بند تنظیم شده و هر بند به  7بیانیه این نشست در . یادآور شدند
جمع بندي کلی این بیانیه حاوي گالیه . مسائل خاصی اشاره دارد

ایی است که بخش خصوصی از دولت دارد و خواستار مواردي است ه
که بنظر حاضران درجلسه می تواند برون رفت از بن بست هاي 

بنا بر بند نهایی بیانیه نشست هاي . اقتصادي را امکان پذیر نماید
  .مشابهی در آینده برگزار خواهد شد

  

 

                                                                                    

 

  :تشکیل جلسه در وزارت مسکن و شهرسازي

بنا به دعوت دفتر سازمانهاي مهندسی و تشکلهاي حرفه اي وزارت 
جلسه اي  در دفتر آقاي مهندس  25/2/91مسکن در تاریخ 

شاهرخی رئیس سازمان مزبور با حضور نمایندگان انجمنهاي بازرسی 
. نیک تشکیل شدفنی و آزمایشهاي غیرمخرب ، بتون ایران و ژئوتک

دستورالعمل "هدف از برگزاري جلسه مذاکره و تجدید نظر در مورد 
تشخیص صالحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهاي خدمات 

در این جلسه نمایندگان انجمنهاي حاضر . بود "فنی آزمایشگاهی
به تفصیل بیان . مشکالتی که در اجراي دستورالعمل مزبور داشتند

گردید این جلسات ادامه پیدا کند و تغییراتی در مقرر . کردند
در . دستورالعمل مزبور با همکاري ارگانهاي حقوقی دیگر بعمل آید

 2-2از بند  "فقط "اولین جلسه توافق شده است که کلمه 
  .دستورالعمل حذف شود

  : ASNT Level IIIاعزام جهت امتحانات 

خرب در تیرماه انجمن آمریکایی آزمایشهاي غیرم 3امتحانات پایه
نفر از  11در این دوره تعداد . سال جاري در ابوظبی برگزار می شود

کلیه . کارشناسان آزمایشهاي غیرمخرب داوطلب امتحان هستند
پرونده ها و مدارك این کارشناسان در دبیرخانه انجمن آماده و 
تکمیل شده و همراه با هزینه امتحان به انجمن مزبور ارسال شده 

تهیه . تیرماه در ابوظبی انجام می شود 28تا  26انات از امتح. است
توفیق این . بلیط، ویزا و رزرو هتل نیز توسط انجمن انجام می شود
  . همکاران گرامی را در امتحانات مزبور مسئلت می نمائیم
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کنفرانس بین المللی آزمایشهاي غیرمخرب در 
 :آفریقاي جنوبی

تا  16مایشگاه بین المللی آزمایشهاي غیرمخرب از هیجدمین کنفرانس و ن
توسط  انجمن بین المللی آزمایشهاي غیرمخرب  2012آوریل  20

(ICNDT)   در شهر دوربان(Durban)   آفریقاي جنوبی با حضور تعداد
زیادي اساتید و کارشناسان آزمایشهاي غیرمخرب از سراسر جهان برگزار 

و مقامات  ICNDTه توسط مسئوالن در این کنفرانس پنج مقال. گردید
مقاله  347در مجموع . مقاله توسط سخنرانان مدعود ایراد شد 25رسمی  و 

در هشت تاالر و اطاق هاي مختلف کنفرانس خوانده و یا بصورت پوستر با 
در کنار کنفرانس نمایشگاهی . امکان گفتگوي دو جانبه ارائه شده است

کشورهاي مختلف جهان تجهیزات و شرکت از  120برگزار شده که در آن 
لوازم تولیدي خود در زمینه آزمایشهاي غیرمخرب را در معرض نمایش 

درطول کنفرانس کارگاههاي آموزشی و پژوهشی براي . گذاشته اند
عالقمندان وجود داشته و تورهایی نیز براي بازدید شرکت کنندگان از 

ت با تخفیف هاي ویژه مناطق دیدنی آفریقاي جنوبی بصورت کوتاه و بلندمد
  .برنامه ریزي و اجرا شده است

در این کنفرانس آقاي مهندس حمیدتازیکه عضو هیات مدیره از طرف 
انجمن، سرکار خانم ربابه ربیعی که بازرس انجمن نیز هستند از طرف 
شرکت کیمیا پخش و آقاي دکتر فرهنگ هنرور استاد دانشگاه خواجه نصیر 

دیگر از کارشناسان و نمایندگان شرکتهاي ایرانی  با ارائه مقاله و تعدادي
  .حضور داشتند

 

  

 اطالعیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :

 
از طرف معاون اول رییس  7/1/91مورخ  1179/46646طی نامه شماره 

جمهور اجباري شدن استانداردهایی که شماره ملی آنها در زیر نوشته شده و در 
در کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست به  23/11/90جلسه مورخ 

ه و تصویت رسیده  جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت را
  . شهرسازي  و سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شده است

  . در مورد جوشکاري و آزمون جوشکاران 5962و  5961استانداردهاي شماره 

در مورد الزامات کیفیتی جوشکاري ذوبی مواد فلزي و رعایت  3834استاندارد 
  .3834استانداردهاي ایزو، زیر شماره هاي 

  

زنشتگان سازمان انرژي کانون با اطالعیه آموزشی
  : اتمی

کانون بازنشستگان سازمان انرژي اتمی ایران اقدام به برگزاري دوره هاي 
طی مذاکراتی با مسئوالن کانون موافقت . مختلف فیزیک بهداشت نموده است

افرادي که از طرف انجمن براي کالسهاي مزبور معرفی می شوند  شهریهشد 
امی در صورت تمایل می توانند از طریق همکاران گر. شود دادهتخفیف % 15

. انجمن درکالسهاي مزبور ثبت نام نموده و از تخفیف الزم برخوردار شوند
اردیبهشت ماه جاري در محل کانون  30اولین دوره این کالس ها در تاریخ 

  .شدتشکیل 
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 فعالیت هاي مرکز ساماندهی جوش ایران :

 
سرپرستی و مدیریت ه ب ،مرکز ساماندهی صنعت جوش ایران

با حضور نمایندگان حوزه هاي مختلف ، سازمان ملی استاندارد
هاي در بخشهاي دانشگاهی، صنعتی و انجمن  ،خصوصی و دولتی

دو سال  حدودتوانسته با گذشت  ، علمی و صنعتی مرتبط
آقاي مهندس امیر دادخواه، . قابل توجهی داشته باشد دستارودهاي

و تاثیر گذار مستمر نماینده انجمن در جلسات آن مرکز، با حضور 
. حقوق اعضا بوده اندانتقال دهنده نقطه نظرات صنف و حفظ  ،خود

شده است که انجمن در  زحمات و تالشهاي ایشان موجب
  .مجموعه نهادهاي مرتبط جاي شایسته خود را داشته باشد

دستاوردهاي مرکز ساماندهی جوش در طول این زمان به شرح زیر 
  : است

استاندارد ملی صنعت جوش و  300تدوین بیش از  -1
  بازرسی آن 

استاندارد کلیدي و بازرسی آن  3اجباري شدن تعداد  -2
(isiri3834-isiri 5961- isiri5962) 

در حال ( تدوین نظام جامع آموزش صنعت جوش کشور  -3
 ) تدوین 

برگزاري جلسات تخصصی هفتگی با حضور کلیه  -4
نفر ساعت  13000بیش از ( نمایندگان دستگاه هاي مرتبط 

 ) کار کارشناسی
الزامات کیفیتی جوشکاري ذوبی ( عنوان کتاب  3چاپ  -5

) مهارت جوشکار ارزیابی -تربیت مربی جوشکاري -مواد فلزي
 جلد 3000با تیراژ 

آماده سازي و چاپ سند راهبردي ساماندهی و توسعه  -6
 ) جلد  1000تیراژ ( صنعت جوش کشور 

 

 عنوان کتاب در حال چاپ مرتبط با صنعت جوش 8تعداد  -7
  27/09/90برگزاري همایش صنعت جوش مورخ  -8
برگزاري جلسات هیئت امناي صنعت جوش با حضور  -9

خانه هاي مرتبط و روساي سازمانها و معاونین وزارت
 انجمنهاي مربوطه 

 ) عدد 1000تعداد ( تهیه فیلم آشنایی با صنعت جوش  -10
راه اندازي وب سایت مدیریت ساماندهی صنعت جوش در  -11

 راستاي ایجاد بانک اطالعات
سازمان گسترش و نوسازي : تفاهم نامه همکاري 4امضا  -12

من تولید کنندگان انج –سازمان انرژي اتمی  -صنایع ایران
 ) تفاهم نامه  2( صنایع جوش و برش ایران

 تهیه طرح جامع تاسیس مرکز ملی جوش ایران -13
با اولویت  3834د اجباري تهیه طرح اجراي استاندار -14

  .ساختمان
 

   :دعوت به سخنرانی

جامعه مهندسان مشاور سلسله سخنرانی هایی را با محوریت اخالق 
  . رگزار می نمایددر حرفه مهندسی در سال جاري ب

آشنایی با مفاهیم توسعه پایدار  "اولین سخنرانی تحت عنوان 
از  9/3/91در روز سه شنبه مورخ  "و اخالق محیط زیست

خیابان بیست و  -در محل جامعه واقع در ولنجک 19الی  16ساعت 
سالن اجتماعات جامعه  -نبش گلریزان -بلوار دانشجو -ششم

سخنران آقاي دکتر ابوالفضل . ر می شودمهندسان مشاور ایران برگزا
  . وطن پرست نایب رئیس هیات مدیره جمعیت داوطلبان سبز است

  22406259: تلفن جامعه مهندسان مشاور ایران 

 



 

 

  7صفحه 

 
 91اردیبهشت  -21خبرنامه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هماهنگی تشکلهاي ارگان شوراي  -نشریه گفتمان
  : مهندسی، صنفی و حرفه اي کشور  

دومین شماره نشریه گفتمان در اوایل اردیبهشت ماه سال جاري منتشر 
به . صفحه مطلب را در خود جاي داده 90این نشریه که حدود. شد

: مقاله هاي اصلی نشریه عبارتند از . موضوعات گوناگونی پرداخته است
ستمر، نفت کد، برابر نهاد دو پدیده سال نو مبارك، طرح نظارت م

.... .  اجتماعی، چشم انداز توسعه انسانی، افزایش قیمت ارز، اطاق فکر و 
افزون براین مقاله ها که توسط شوراي نویسندگان ماهنامه تهیه شده 
مقاله هایی از نشریات سایر انجمن ها نیز در این نشریه اینترنتی درج و 

که ترجمه بخشی از  "انداز توسعه انسانی چشم "مقاله . نشر شده است
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل است از سوي دبیرخانه انجمن 
شرکتهاي بازرسی فنی و آزمایشهاي غیرمخرب براي نشریه مزبور ترجمه 

  .و در آن منتشر شده است

  

  :اطالعیه شرکت کیمیا پخش 

زمایشات یکی از مسائل بحث برانگیز و بسیار مهم روز در زمینه آ
غیرمخرب، عدم ورود چشمه هاي رادیوگرافی بطور موقت می باشد که این 

  . صنعت را تحت تاثیر قرار داده است

شرکت کیمیا پخش شرق طی سالیان متمادي در این زمینه سابقه موفقی 
علیرغم همه مشکالت و توقف ورود  1390داشته و در نیمه دوم سال 

شرکت توانست این مهم را به انجام  چشمه توسط سایر واردکنندگان، این
برساند و با توجه به شرایط احتمالی از اواخر سال گذشته اقدام به رایزنی و 
یافتن جایگزین منابع تامین نموده است که خوشبختانه نتایج مثبتی در پی 

با در نظر گرفتن شرایط خاص و زمان الزم براي آماده سازي . داشته است
سایل موثر در این راستا، امید است که در نزدیکترین این چشمه ها و سایر م

  . زمان ممکن این امر محقق گردد

شرکت کیمیا پخش شرق کلیه توان خود را بکار گرفته تا با مدد الهی بتواند 
  . کمک موثري در بهبود شرایط وحل مسایل زحمتکشان این زمینه نماید

   

 

  : لوح سپاس

نایب رئیس هیات مدیره انجمن آقاي مهندس دادخواه  بطور پیوسته در جلسات 
موده اند و همکاریهاي مرکز ساماندهی صنعت جوش از طرف انجمن شرکت ن

این همکاریها موجب شد که از طرف . با مرکز مزبور داشته اند یارزنده و ثمربخش
مهندس نظام الدین برزگري رئیس سازمان  ملی استاندارد و رئیس هیات امناي 

  . ارسال شود جوش کشور لوح تقدیري براي آقاي مهندس دادخواه تهیه و
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گزارش شرکت در هجدهمین کنفرانس بین المللی 
  :              ICNDTغیرمخرب و نشست آزمایشهاي 

  تازیکه مهندس حمید                                                           

-16هجدهمین کنفرانس بین المللی آزمایشهاي غیرمخرب در تاریخ 

20 April 2012  در شهرDurban  کشور آفریقاي جنوبی برگزار
  . شد

-14در تاریخ  Advanced Digital Imagingکارگاه آموزشی 

15 April  بصورتpre conference workshop  برگزار
 2پس از اتمام سخنرانی هاي کلیدي در صبح روز اول از ساعت . گردید

اتاق کنفرانس بصورت   8عصر همان روز سخنرانی ها در یک تاالر و 
مورد بود  347تعداد کل سخنرانی هاي انجام شده . همزمان برگزار شد

 با موضوعاتی از قبیل  که

Computed tomography, Radiation protection, 
Phased arrays, TOFD, Modeling, Acoustic 
Emission, Thermography, Neutron Radiography, 
Condition monitoring, Transport, Railroad, 
Automotive, Eddy Current, Optical Methods, 
Guided waves, Qualification and Certification, 
Pipelines, Aerospace, Power generation, 

Materials, Composites, Polymers, … 

   .همراه بود

 

عصر  5الی  2ساعت  آپریل از 19بعدازظهر روز  ICNDTنشست ساالنه 
 : برگزار شد و موضوعات زیر مطرح شد

 . سال دیگر تمدید شد 4براي  Mike Farleyریاست آقاي  -1
کنفرانس هاي بین المللی بعدي چهارسال دیگر در کشور آلمان و  -2

 .ر کشور کره جنوبی برگزار می شودهشت سال دیگر د
 

 Mikeان به همراه خانم ربیعی با آقای ICNDTپس از پایان نشست 
Farley  رئیس وJoae Conte  مسئول بخش عضویتICNDT  جلسه

بحث و تبادل نظر  ICNDTاي داشتیم و در خصوص عضویت ایران در 
 . انجام شد

این است که براساس بررسی هاي انجام شده  Mike Farleyنظر آقاي 
شرایط عضویت را دارند لیکن براساس   IWNT, IRSNTهر دو انجمن 

فقط یک انجمن می تواند به عنوان عضو داراي حق راي  ICNDTمقررات 
باشد و انجمن با انجمن هاي دیگر باید به عنوان اعضاي وابسته و بدون حق 

سال یکبار جابه جا شوندکه با هماهنگی دو  4و بهتر است که هر . راي باشند
  . انجام شود ICNDTانجمن می تواند بصورت مکاتبه اي با 

 
 : نمایشگاه جانبی

دربخش نمایشگاه جانبی کنفرانس شرکتهاي بسیاري از کشورهاي مختلف 
  : دنیا شرکت کرده بودند که تعدادي از آنها عبارتند از 

Sherwin & aero chemicals, Raysonics, SGS, 
Acoustic eye, Gammatec, Olympus, Ether NDT, 
SafRad, Sonatest, De-Tect Unit Inspection, SIUI, GE 
Energy, Techtra, Chemetall, Soundwel Technology, 
Ropetec, YXLON Internatinal Gmbh, Scan Master 

Systems Ltd.  

  

  :  TC135گزارش 

آپریل در خصوص بازنگري استاندارد  19شرکت در نشست روز پنج شنبه 
 SC7مربوط به  9712
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  :بهداشت آموزش فیزیک 

  سپیده ملکی مهندس                                                     

  

  
جهت کلیه مسئولین و کارکنان در مراکز  یبرنامه ریزي آموزش
امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي  زیر نظرپرتونگاري صنعتی 
  . اتمی کشور است

به اصول پایه  شرکت کنندگان با دستیابی کهفرض بر این است 
پرتونگاري و فراگیري قوانین حفاظت در برابر اشعه ، در محیط کار 

  .آموخته هاي خود را عملی و تکمیل کنند

 انمتخصص از ساعت ، تیمی 60دو هفته و در مجموع در عمل، 
  . پرتوکاران را آموزش میدهند

مطالب ارائه شده در این دوره ها و روش آموزش سالهاست بدون 
نیمی از مرخصی ساالنه و هزینه  ضرفپرتوکاران با و دامه داردتغییر ا

در این کالس ها اي معادل یک حقوق جهت اخذ مجوز کار با پرتو  
بدلیل تمرکز مراکز مجري آموزش در تهران  .شزکت می کنند

 در پایان. مشکالت مربوط به اقامت هم به هزینه ها اضافه می شود
ت کتاب تستی که از ابتدا در اختیار مطابق با سواال ات، امتحاندوره

برگزار می شود که این خود از ارزش  قرار داده شده شرکت کنندگان
  .امتحان می کاهد 

 
 

  : در این روش 

  .شوند می فراموش خیلی زود و  استآموزشها تئوري  -
پرتوگیري تیم بویژه پرتونگاران افراد مبتدي افزایش می  -

 .یابد
 .باال می رود ریسک بروز سوانح پرتوي -

افزایش مشکالت یاد شده واحد قانونی را به ارائه راه حلی عاجل در 
  .پیش نویس دستورالعمل  جدید ضوابط کار با پرتو واداشته

 "به موجب این دستورالعمل گواهینامه حفاظت در برابر پرتو صرفا
مجوز کار با پرتو در پرتونگاري صنعتی نمی باشد و ضروریست دوره 

  .ي سطح دو قبل یا بعد از این دوره گذرانده شودپرتونگار

به نظر می رسد واحد قانونی، حفاظت و پرتونگاري را دو مقوله جدا از  
هم می پندارد که  هزینه این چاره اندیشی را متوجه پرتونگاران و 

  .. شرکتهاي پرتونگاري  کرده است

  :پیشنهاد میشود

این حرفه در داخل کسوتان و متخصصان  متشکل از پیشکمیته اي 
و خارج سازمان اقدام به بازنگري و تدوین برنامه آموزشی حرفه اي 

  .جهت پرتونگاران و مسئوالن نمایند

حذف یا معرفی و ضروریست با گنجاندن مطالب مهم و کاربردي 
تاکید بیشتر بر آموزشهاي  "جهت مطالعه"برخی قسمتها تحت عنوان 

  . عملی گذاشته شود
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وط لوله آموزش آزمایشهاي غیرمخرب در خط
 :  صنعتی

)                                                                                         بخش اول (  
   مهندس حمید تازیکه                                               

  :مقدمه 

در طول دهه هاي گذشته استفاده از روشهاي نوین آزمایشهاي 
زمینه جوشکاري خطوط لوله و سالمت و یکپارچگی آن  غیرمخرب در

کارفرمایان را ناگزیر به نگاهی جدید بر آموزش مورد نیاز براي 
برنامه . کارکنان بخش بازرسی و آزمایشهاي غیرمخرب کرده است

آموزشی قدیمی ممکن است همیشه پاسخگوي نیازهاي مشتریان  از 
براساس . نباشد لحاظ سرفصلها و ساعتهاي آموزش کالس درسی

کدها و استانداردهاي بین المللی، بازرسی چشمی قبل از انجام دیگر 
از نظر تحصیل،  NDTپرسنل . ، مورد نیاز است NDTروشهاي 

در حال حاضر . تجربه و آموزش باید صالحیت الزم را داشته باشند
اما . این خدمات را انجام می دهند "بازرسان شخص ثالث معموال

خواستار حضور متخصصان  "اخیرا NDTان و کارفرمایان بیشتر مشتری
  .می باشند NDTبازرسی چشمی صالحیت دار در تیم هاي 

افرادي که وظیفه ضخامت سنجی را به عهده دارند باید داراي 
زیرا اکنون بسیاري از . التراسونیک یا باالتر باشند IIصالحیت سطح 

ز طریق روبش مشتریان نیاز دارند که ضخامت سنجی نقطه اي ا
اولین طرح بزرگ . سطح و بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد

انجام شده  1379جوشکاري اتوماتیک خط لوله در ایران در سال 
پیش از این طرح، جوشکاري خطوط لوله با استفاده از فرایند . است

جوشکاري قوسی حفاظتی فلز و بصورت دستی انجام می شد و روش 
  . بود (RT)رادیوگرافی ، آزمایش NDTترجیهی 

در حال حاضر به واسطه ناپیوستگی هاي خاص در فرایند جوشکاري 
استفاده از روش جوشکاري قوس الکتریکی فلزي با گاز ( اتوماتیک 

مانند ذوب ناقص بین پاسی، ذوب ناقص دیواره جانبی و نفوذ ) محافظ
ناکافی در محل درز اتصال، روش التراسونیک براي بررسی صحت 

  . ش ترجیج داده می شودجو

 

سیستم التراسونیک اتوماتیک براي اولین بار درایران در  1382در سال 
در حال حاضر تعداد . یکی از پروژه هاي خط لوله دریایی به تائید رسید

  . وله به همین روش تست می شوندبیشتري خط ل

در همین راستا، کارفرمایان و پیمانکاران باید برنامه آموزشی جدید 
مطابق با سیستم هاي التراسونیک اتوماتیک را توسعه دهند تا 
پاسخگوي رشد صنعتی براي متخصصان بازرسی خطوط لوله با 

  . کیفیت باشند

یار متداولی براي در حالی که روش فیلم رادیوگرافی هنوز روش بس
شروع به  NDTبررسی جوش خطوط لوله می باشد پیمانکاران 

در هر . استفاده از دیجیتال رادیوگرافی در بعضی از طرح ها نموده اند
صورت بدلیل خطرات بالقوه ناشی از پرتونگاري، گرایش به سوي 

  . روش هاي کم خطرتر مانند التراسونیک افزایش یافته است

                                                                                                                    
  ادامه دارد                                                                  

Reference: Materials Evalua on Vol.69- No.9 
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، به چاپ رسیده است مشکالتی را که در 91شت ماه همکار گرامی آقاي مهندس مهرداد کرمی مسئول کمیته ساختمان انجمن در مصاحبه اي که در ماهنامه ساختمان و پلیمر، شماره پانزدهم اردیبه: توضیح 
   . نماینده انتشارات انجمن ضمن قدردانی از ایشان از کلیه همکاران تقاضامند است نظرات خود را در مورد مسائل مطروحه به دبیرخانه انجمن اعالم کمیت. بازرسی ساختمانها دیده شده مورد بحث قرار داده است

                                            
حوزه  االنـو فع  نای از متخصصتوسط جمع 1379سال این انجمن در 

ته ـل کمیـتشکی.  دشـیس ـسأاي غیرمخرب تـه زمایشآبازرسی و 
 دي،ـبن بهالحیت و رتـص صـتشخی ، داوري وزش،ـمان، آمـهاي ساخت

 .استارکان تخصصی  این انجمن  ه ازـاندارد، حفاظت در برابر اشعـاست
 ؛اي علمیکارهـی و ارائه راهـبازرس بررسی علل و مشکالت صنعت

؛ یـم بازرسـد علـدیـته هاي جـیاف ترشـترویج و گس یق،ـتحق
هاي دولتی و خصوصی و ارائه خدمات  شرکت و اـه انـاط با سازمـارتب

ها در قالب انجمنی تخصصی و  شرکت کردنیکپارچه  مطلوب  با کیفیت
  .استنها در سرلوحه این اهداف آعملکرد  نظارت بر
بازرسی  تـمسئولی ،ساخت امـتا اتم ابتدای فنی از ـهاي بازرس شرکت

 ی،یاو نظارت بر تمامی موارد نظیر نقشه ها، دستورالعمل ها، روشهاي اجر
ورت نیاز ـدر ص که دـنارد عهدهبر  را  ...وه اجرا وـمصرفی، نح کاالهاي

ن ـیچنام ـمجري انج تهاشرک  نـای یا ،رمخربـهاي غی شـزمایآبه 
اس این ـر اسـه بـی کـیها کتشر از اـی و ی هستندـیها شـزمایآ

ستفاده نموده و نظارت بر عملکرد انها را بر ا ته اندـها شکل گرفـتخصص
  وها در صنایع مختلف  کرد این شرکتـبررسی عمل با .عهده می گیرند

  ت تمام شدهـقیم  ش هزینه ها،ـمان، شاهد کاهـصنعت ساخت ژهـه ویب
و اصولی  عملکرد صحیح ستاندارد،مناسب، استفاده از مصالح مطلوب و ا

      .بهبود سطح کیفیت خواهیم بودمجریان و درنهایت 
از  هینهب ه استفاد مسیر دری مشکالتز دیدگاه شما، چه ا   

  دارد؟ وجودها در صنعت ساختمان  این شرکت
به باید  کارفرمایان و در امر ساخت و سازدولتمردان، سازمان هاي دخیل 

بازرسی و  یـهاي تخصص شرکته ضرورت حضور این باور برسند ک
گامی  ها رکتـش نـای ريـکارگیه الزم در ب هاي زمایشگاهی و ارزیابیآ

جلوگیري از حوادثی   و مانـود کیفیت ساختـبهب تايـراس ر درـموث
  .ه استبسیاري در بر داشت ی و معنويـهاي مال زیان  ونـکناست که تا

ن شرکتها باید گفت که ارزیابی و به مشکالت ای در اشاره اي اجمالی
سط مراکز یا                           توباید  ،یـهاي تخصص رکتـید صالحیت شیتا

پذیرد، زیرا  انجام هـان رشتـمتشکل از کارشناسان هم  هاي انجمن
وله ـظایف محو رايـاج درشان کارـهاي هم شرکت عملکرد اهمیت
امر در   اینتنها ه ـنود ـن وجـی؛ با ا استشکار ا آـبراي آنه کامالً

 ورت نمی گیرد،ـص  زمایشگاهیآ و  بازرسی فنی  هاي صوص شرکتخ
این امر  وجود ندارد که ها نظارتی بر عملکرد این شرکت که هیچ ـبل

ازرسی شرکتهاي بهمچنین انتصاب تمامی  .بسیار مشکل ساز شده است
این شرکتها به عنوان  "و معموالشود و نظارتی باید توسط کارفرما انجام 

دخیل  ايـه گر شرکتـلکرد دیـبر نحوه عم طرف در قضاوت  عاملی بی
 لـانکاران و دیگر عوامـچون مشاوران، پیمـهم( پروژهدر پروژه 

موارد  رخیـب لـه دلیب  اما در حال حاضر این شرکتها؛ دهستن )ییاجرا
 .در صنعت ساختمان ندارندجایگاه واقعی خود را 

کن است بفرمایید چه دالیلی موجب این مسئله شده مم       
  است ؟ 

  فنی و  بازرسی   شرکت هاي براي نمونه، در برخی از پروژه ها،         
 

         

                              حرکتهاي اخیر  سالطی  -گروه تاسیسات
                    روز ش ـدانتفاده از ـو اس ازيـس صنعتی سوي به

صنعت     نـی در ایـاساس توالـتحاز  ساختمان  عتـدر صن
  یامـتمدن شی ـ، مستلزم تخصصآنقق ـه تحـک ودهـب

ام ـانجتحقیقات طی  .استرشته هاي وابسته به این صنعت 
 در ،تـعـصناین ن اـاس اظهارات متخصصـر اسـب شده و

 خرابیه ویژه بو کشور  ايـه انـساختم در خ داده وادث رـح
دلیل نبودن برنامه اي جامع ه ب، اخیر هاي هاي زلزله هاي سال

ی و ـبازرسی فن  هاي شرکت صـصتخ از،  دونـو م
مچنان ه مناسب نشده و این ضعف هادـاستف اهیگـزمایشآ

         مهرداد کرمی، سرپرست کمیته ساختمان .ستا مشهود
ش ـآزمایی شرکتهاي بازرسی فنی  رمایـارفـصنفی کن انجم

و  ساماندهی روهـارگـکو ـعض، رب ایرانـیرمخـهاي غ
،  فکر صنعت ساختمانق اتا عضوو صنعت جوش کشور  توسعه
ر، به تشریح ساختمان و پلیمخبرنگار و با ـت و گـدر گف

با هم . پرداخته استها  ن شرکتـای مسائل و وضعیت فعالیت
  .  تفصیلی را می خوانیم ويـو گاین گفت 

 و یـفن یبازرس ايـه شرکت یصنف انجمنحوزه کاري    
ا بیان کنید و توضیح دهید ر رانیا رمخربیـغ يها شـیآزما

به ی ـها چه نتایج این شرکت وظایفح ـصحیکه اجراي 
                                ؟ د داشتـخواه دنبال
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 شودمی  اران مشخصـمانکی خود پیـو حتآزمایشگاهی از طرف مشاوران 
 ه این شرکتمحول ی را در عملکرد و وظایفـمخاطرات  که این امر می تواند

ود ـعملکرد خوه ـنحر کافی داستقالل  نتوانند وباشد رداشته ـها در ب
به  ،ارفرمایان غیرحرفه ايک، موارد رخیـبدر همچنین  .داشته باشند

ند که کنده می ـکار  بسنـد پیمانخو و آزمایشگاه واحدهاي کنترل کیفیت
  .شد کیفیت فداي تولید خواهد يواردـمچنین در  نـه یقیـب

ر کشو در چه صنعت جوشـبه تاریخ! آقاي مهندس کرمی 
 ساختمان ،نعت صدر  ن رشته ـای اهمیته به ـوجـبا ت کنید واره ـاش

                                د؟ کنیمشکالت موجود را چگونه ارزیابی می 
مجموعه یرز یـتخصص و دانشکده هاي ی ـعلمز مراک ،ل دهه هفتادیاز اوا

گاهی دانش هـرشت ه برگزاريـدي اقدام بـطور جه لوم، بـوزارت ع
در  اربردي وک و یـعلم هاي گاهـدند که دانشرـکجوشکاري صنعتی 

دي ادامه ـبه طور جرا  وردـم اینی ـآزاد اسالم ه، دانشگاهـسالهاي گذشت
   .دادند
گاه ویژه ـعت و جایـزون صنـنیاز روزاف هـتوج با زـهاي اخیر نی الـدر س
تخصصی این رشته در سطح بین المللی در  ايـدوره ه ،وشـج رشته
 ،رشته فارغ التحصیالن و کارشناسان این اشتغالبا که  یافت رواجکشور
   .ه استکرد صنایع مختلف نمایان خود را در و اهمیت جایگاه

مشهود است و   در صنعت ساختمان کامالًان ـاین کارشناس حضورفقر اما 
نگاه سنتی  ی وـع شده قدیمـقوانین وض ، امریکی از دالیل اصلی این 

   .ازبینی قرار گیردب وردـم دـه بایـاختمان است کـن در حوزه سوالـمسئ
مهندسان و فارغ  تخصص استفاده از ، اهمیتدر صنعت ساختمان

 یبازرسی و آزمایشگاه  هايرشته  تخصص درمافراد التحصیالن جوش و 
    .است جدي گرفته نشده این رشته

 

جوش و  بازرسی  شرکتهايدر خصوص ید صالحیت أیمراکز تنحوه عملکرد 
          مهندسان جوش را چگونه ارزیابی می کنید؟

                استـردي ریـه ریزي و نظام راهبـبرنام معاونتدر ساختار ارزیابی 
         گاهیـجاین جوش و فارغ التحصیالن این رشته امهندس، جمهوري

جموعه رمـزیه عنوان ــب(وش ـی جـبازرسابی شرکتهاي ـودر ارزی.ندارند 
ها  شرکت این یـاز ارکان اساس که را، این افراد )رشته بازرسی فنی

 .دنـی دهـنم قرار مورد ارزیابیبراي آنان قائل نشده و  امتیازهستند، 
ها  این شرکتعالیت ف، ورـازي کشـکن و شهرسـان مسـسازمین ـهمچن

ته نظام مهندسی ـرش هفتاز  روانه دارـناس پـکارش دورا منوط به داشتن 
یکی از این افراد  دنیز بای را شرکت دیریتـه مـد کـان می دانـساختم

ور ـو فقط حض دـه دار باشنعمران عهد تهـداراي پروانه کارشناسی رش
هاي حقوقی  حضور این افراد در شرکت ازپس وش را ـن جامهندس

که در  ایران نیزید صالحیت أیمرکز تنکته سوم آنکه  .می داند امتیازآور
وش ـبازرسی جو زمایشگاهی آهاي  اقدام به ارزیابی شرکت خیرا هاي سال

 ی پرسنلـاولویت اصلی خود را دوره هاي کوتاه مدت تخصص ،استرده ک
                                                                           .این شرکتها می داند

  ؟ی کنیدراهکارهایی براي رفع این مشکالت پیشنهاد م چه           
  

هاي  روش از  علم روز دنیا و استفاده مسیرکه حرکت در باور داشت ید با
 متخصص کارشناسان نوین در ساخت و سازهاي کشور، مستلزم استفاده از

ساختار نظام بازرسی و این رو، از . رشته هاي مختلف صنعت ساختمان است
به  .شودو از حالت تک محوري خارج   حولـمت دنظارتی در این صنعت بای

از عهده ناظران  ون بازرسی جوش،همچ یـتخصص نظارت الـعما یقین
     .خارج است ،این زمینه ندارند در کافی ساختمانی که اطالعات

به علم  لـط کامـتجربه و تسل آگاهی، ،بطتمر اصـخ هاي تهیه دستورالعمل
هاي  تست ی وـزارهاي بازرسـفاده از ابـی استیاـتوان ، وشـبازرسی ج

نظرهاي  الـی و اعمـازرسـهاي ب تنظیم چک لیست ،ربـغیرمخ
ه ـک استجوش  ازرسـمسئولیت هاي بجمله موارد، از برخی کارشناسی در 

مهندسی کشور جایگاه  نظامار ـی در ساختیته هاـروري است چنین رشـض
  .خاص خود را داشته باشد

 شرکت ن جوش وااده از مهندسـاستفاظر ساختمان، ـان نـار مهندسـدر کن
جوش استفاده  ناـمهندس ها ازـنآس مدیریتی أدر ر که-هاي بازرسی جوش 

می  - ندکنراهبري   کارشناسانه اقدامیها را با  د تا بتوانند این شرکتشو
       .دکنموجود  را برطرف  تواند خأل

سطح کیفی  بهبود اندهی صنعت جوش کشور، در راستايسامکمیته 
پیگیري را اهدافی    هـچ ازه هاي ساختمانیـده سـمحصوالت جوشکاري ش

   د؟ کنمی 
ساماندهی صنعت جوش و بازرسی آن، از دو سال پیش به دستور  کمیته

در  و کردکار  به آغاز ، با مرجعیت سازمان ملی استاندارد ایرانو هیئت دولت 
صنعت جوش تدوین   اـب  طهـراب ی درـاستاندارد مل 300 این مدت بیش از

شده در آستانه تشکیل  جامـان الش هايـز با تـدر حال حاضر نی ده وکر
در حوزه در این کمیته  . اولین مرکز ملی جوش در سطح خاورمیانه است

اجباري شدن  گرفته که می توان به صورت ساختمان نیز تالش هاي بسیاري
استاندارد الزامات کیفی  جوشکار و صالحیت یدأیت استاندارد ملی دو

                                                         .دکراشاره  یـذوب شده محصوالت جوشکاري
  حوزه ساختمان به مفهوم واقعی کنترل کیفیتاستانداردهاي فوق در 
  یـتمام پس، که از ایناست هاي فلزي مرتبط  جوشکاري در اسکلت

 می مجاب در ساختمان وشکاريج کیفیت بهتوجه ویژه به را  ها ساختمان
ا ـکه ب ن استانداردـی اییاجرا با توجه به روش ،صورت در غیر این و کند
استاندارد  یـازمان ملـو س ط با ساختمانبـهاي مرت گاهـکاري دستـهم

ییدیه أگواهی ت که یهای به ساختمان دیگر ،ایران تهیه و تصویب شده است
این امر تحول  شد و پایان کار داده نخواهد ،این استاندارد را نداشته باشند

      .کرد ساخت وسازها ایجاد خواهد کیفیتبزرگی را در 
صنعت کیفیت  ياـدر ارتق دـی توانـم یـنظر شما چه عوامله بدر پایان، 

   ؟باشد ساختمان موثر
و  ساختمانی استفاده از مصالح شامل ،صنعت ساختمان سازياستاندارد

تولید  ود درـوجـم استانداردهايوجه به ـت ،استاندارد یییزات اجراـتجه
؛ موجود داردهايـاساس استان ریان برـانی و ارزیابی مجـمصالح ساختم

نوین ساخت و  هاي اده از روشـدگان به صنعتی سازي و استفـترغیب سازن
؛ هـتوانمند و باتجرب ،ص ـصقوقی متخـو ح اده از افراد حقیقیـاستف؛ ازـس

ساختمان و بازرسی  تـق قوانین وضع شده صنعـنظارت بر اجراي دقی
 يارتقااز موارد مؤثر در  کارشناسان مربوط توسط مرحله اي ساخت و ساز

 .است ساختمان تیفیک
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