
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

شرکت هاي بازرسی فنی صنفی  انجمن  
زمایش هاي غیرمخرب ایرانآ و  

 

  :در این شماره می خوانید

  دیدگاه 

  مجمع عمومی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

  اخبار 

 گذر و نظر

  غیرمخربآموزش آزمایشهاي 
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  گزارش مجمع عمومی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
  گزارش مجمع عمومی انجمن حفاظت در برابر اشعه 
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  5  گسست در انتشار خبرنامه 
  5     جلسه در سازمان استاندارد

  5 پانل ویژه تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
  6  جلسات هیات مدیره 

  6  کمیته ها 
  8   آموزش آزمایش غیرمخرب

  10   گذر و نظر
    
    
    
    
    
    
    

 

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

ü انجمن در ویرایش مقاالت و یا عدم انتشار آن آزاد است .  
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  ۹۱ماه   آبانسال   ھارم،
شرکت هاي بازرسی صنفی زیرنظر کمیته انتشارات انجمن 

  فنی و آزمایش هاي غیرمخرب ایران
  
 
 

  : 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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یک سه سال از زمانی می گذرد که جمعی از متخصصان آزمایشهاي نزد
غیرمخرب گرد آمدند تا با ارزیابی آنچه در سالهاي اخیر روي داده فصلی نو 
. در کنش و نگرش حوزه اجتماعی و حرفه اي کارکنان این حرفه بگشایند

در آن نشست همه بر این باور بودند که مجموعه شرایط و مشکالتی مانند 
تفاوتی، ایستایی مزمن، عدم انسجام،  نبودن انظباط درون صنفی، زیر پا بی 

وضعیتی است که تداوم آن بصالح نیست و ... . نهادن اصول اخالقی و 
با این نگاه، آن نشست سرآغاز تغییر و . تغییر وضعیت را ضروري می نماید

سبب ساز ایجاد دینامیسم تازه اي در رویکرد برخی اصحاب این حرفه 
در نشست مزبور کمیته اي انتخاب شد تا هرگونه اقدامی را که الزمه . گردید

رایزنی ها و اقدامات سرانجام منجر به . بهبود وضعیت است بعمل آورد
بطور معمول اهداف و وظایف . گردید "انجمن بازرسی غیرمخرب "تشکیل 

ی انجمن مزبور در اساسنامه نوشته شده و مسئولیت متولیان آن به روشن
تعریف شده است اما جداي از آن چه در اساسنامه این یا هر انجمن دیگر 
نوشته شده ضوابط و معیارهایی وجود دارد که رعایت آنها می تواند پویایی و 
تاثیر گزاري هر انجمنی را بعنوان یک نهاد اجتماعی در طول زمان تضمین 

  . کند

نهادهاي اجتماعی تا اندازه زیادي در چارچوب تفکر ساختار گرایی قابل 
هر نهاد اجتماعی چون  یک ارگانیسم زنده روزي متولد می . تعریف هستند

شود، چندي زندگی می کند و در صورتیکه نتواند مفید واقع شود یا به هر 
ی را آفت هایی که هر نهاد اجتماع. دلیلی دچار آفت شود از بین می رود

مقدم . بیمار می کنند و به از هم پاشیده شدن آن شتاب می دهند فراوانند
دانستن منافع فردي و گروهی بر منافع جمعی، خود محوري، تفکر 

  . از جمله این آفت ها هستند ... سکتاریستی، گروه گرایی و 

مسئوالن هر نهاد می توانند بروز این بیماریها را پیشگیري کنند، نحوه 
د خویش ونهاد زیر پوشش خود را بازبینی کنند و در صورت وجود عملکر

  .بیماري در مداواي آن بکوشند

با بکارگیري سه عامل می توان تا اندازه زیادي یک نهاد اجتماعی مانند 
این سه عامل عبارتند .  انجمن را براي مقابله با آفت و بیماري واکسینه کرد

از شفافیت در عملکرد، رعایت موازین دموکراتیک در اداره امور و تالش  
تماعی در طول یک افزون بر آن، ارزیابی عملکرد هر نهاد اج. براي  همگرایی

دوره معین ضروري است تا نشان داده شود که آن نهاد چه تاثیري بر 
براي . وضعیت موجود داشته و چه تحول و دگرگونی ایجاد کرده است

تشخیص دگرگونی الزم است نشان دهیم چه چیزي ثابت می ماند تا بتوانیم 
ور نظارت مستمر بر الزمه انچام این ام. تغییرات را بر مبناي آن ارزیابی کنیم

عملکرد مجموعه آن نهاد و انظباط درون گروهی است تا هرکس وظیفه اي 
را که برعهده گرفته به درستی انجام دهد و تنها به حضور در نشست هاي 

  . رسمی و آمد و شد اکتفا نکند

امید است انجمن جدید گام هاي موثري در جهت تحول و دگرگونی وضعیت 
. را براي توسعه تکنولوژي و گسترش دانش بگشایدموجود بردارد و راه 

بجاست همه همکاران گرامی از هر گروه و نحله فکري به همکاري فرا 
خوانده شوند و از کلیه امکانات  و نیروهاي موجود براي پیشبرد اهداف 

صمیمانه براي هیات مدیره سالمتی و توفیق خدمت . انجمن استفاده شود
  . آرزو می کنیم

 

 دیدگاه 
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 ظهر از بعد 5 ساعت رانیا رمخربیغ یبازرس انجمن یعموم مجمع نیاول
 و اعضا از نفر 150 از شیب شرکت با 1391 مهرماه 26 چهارشنبه روز

 وزارت یعلم يهاانجمن ونیسیکم یرسم ندهینما حضور با و عالقمندان
 مواد و يمتالورژ یمهندس دانکشده تاتریآمف در يفناور و تحقیقات علوم،

 نفر 40 و وستهیپ ياعضا از نفر 77 جلسه نیا در. برگزارشد تهران دانشگاه
 تالوت با جلسه. داشتند حضور یحقوق و ییدانشجو وابسته، ياعضا از
 آغاز ایران یاسالم يجمهور یمل سرود پخش و دیمج اهللا کالم از یاتیآ

 یمهندس دانشکده محترم ریاست زادهيعبد دکتر يآقا سپس. شد
 در کننندگان شرکت به میزبان عنوان به تهران دانشگاه مواد و يمتالورژ
 دانشکده يتهایفعال مورد در يمختصر توضیحات و گفتند خوشامد جلسه
 مهندس يآقا آن از پس. داشتند ارایه رمخربیغ يهاآزمون نهیزم در خود

 درمورد یگزارش انجمن مؤسس ئتیه از یندگینما به یقائم دیرمجیم
 طیشرا انجمن، سیتاس جهت شده انجام يتهایفعال و اهداف، خچه،یتار

 یآت يهابرنامه رئوس نیهمچن و رهیمد ئتیه و انجمن در تیعضو
 آقایان از متشکل مجمع نفره 4 سهیرئ ئتیه ادامه در. نمودند ارائه انجمن
 و راستخواه ناصر مهندس مجمع، سیرئ عنوان به مالک دیفرش دکتر

 یضیغم يمهد مهندس و جلسه نیناظر عنوان به يجعفر یمرتض مهندس
 .شدند انتخاب کنندگان شرکت نیب از یمنش عنوان به

 یا و رهیمد ئتیه در عضویت نامزد که ياپیوسته ياعضا از نام ثبت سپس
 فرصت نام ثبت از پس. آمد عمل به بودند انجمن بازرس عنوان به فعالیت
 در. نمایند یمعرف را خود تا گرفت قرار نامزدها از یک هر اختیار در یکوتاه
 جهت نفر 5 به انجمن وستهیپ ياعضا و شد انجام ورقه با يریگيرا ادامه
 جینتا. دادند يرا انجمن بازرس عنوان به نفر 1 و رهیمد ئتیه در تیعضو

  :باشدمی ریز بشرح آرا شمارش
 
 منتخب رهیمد ئتیه
 يرا  59                     یباباخان اسد دکتر يآقا -  1
 يرا  54                  هنرور فرهنگ دکتر يآقا  -  2
 يرا  50                    یاحیر محمد دکتر يآقا -  3
 يرا  50              یقائم دیرمجیم مهندس يآقا -  4
 يرا  31                 کهیتاز دیحم مهندس يآقا -  5
 يرا  17    یدامغان یسبزعل مسعود مهندس يآقا -  6
  يرا 11           زاده میابراه دیحم مهندس يآقا -  7
  

 منتخب بازرسان
 يرا 27  یاالسالم خیش محمد دیس مهندس يآقا -  1
 يرا 26                 یمیصم ژنیب مهندس يآقا -  2
 

 

                                                                                          

 وزارت یعلم يهاانجمن ونیسیکم توسط تایید و یبررس از پس انتخابات جینتا
 عنوان به نفر 5 منتخب ياعضا نیب از. شد خواهد ینهائ يفناور و تحقیقات علوم،
 بازرسان نیب از و رهیمد ئتیه البدل یعل ياعضا عنوان به نفر 2 و یاصل ياعضا

 يبرا البدلیعل بازرس عنوان به نفر کی و یاصل بازرس عنوان به نفر کی منتخب
 . شد خواهند یمعرف و انتخاب سال 3 مدت

يرا از پس و مذاکره انجمن ياعضا تیعضو حق زانیم مورد در مجمع همچنین
 ئتیه به را تیعضو حق زانیم نییتع و یبررس تیمسئول آرا تیاکثر با ،يگیر
  . نمود ضیتفو منتخب رهیمد
  

  
  

 رانیا رمخربیغ یبازرس انجمن رهیمد ئتیه جلسه نیاول گزارش
 8 شنبه سه روز ظهر از بعد 5 درساعت انجمن منتخب رهیمد ئتیه جلسه نیاول

 محل در منتخب بازرسان و رهیمد ئتیه ياعضا کلیه حضور با 1391 ماه آبان
. شد برگزار یطوس رالدینینص خواجه یصنعت دانشگاه مکانیک یمهندس دانشده

 و انجمن اساسنامه با مطابق رهیمد ئتیه ياعضا فیوظا میتقس جلسه نیدرا
 آرا اتفاق به اعضا وظایف   و گرفت صورت یعلم يهاانجمن ونیسیکم مقررات
 : شد  تعیین ریز بشرح

 
 رهیمد ئتیه سیرئ      هنرور فرهنگ دکتر يآقا -  1
 رهیمد ئتیه سیرئ بینا      یقائم دیرمجیم مهندس يآقا -  2
 دار خزانه        یباباخان اسد دکتر يآقا -  3
 ریدب       یدامغان مسعود مهندس يآقا -  4
 

 یشنهاداتیپ و مذاکره انجمن یتخصص يها تهیکم مورد در جلسه این در همچنین
 انتخابات تایید از پس دیمقررگرد و شد ارائه ها تهیکم عناوین و تعداد مورد در

 در منتخب، رهیمد ئتیه افتنی تیرسم و يفناور و تحقیقات علوم، وزارت توسط
 و ها تهیکم عناوین و تعداد و گرفته قرار قیدق یبررس مورد موضوع جلسه نیاول

 .شود نییتع یک هر نیمسئول
 

 مجمع عمومی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
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  : برگزاري مجمع عمومی انجمن حفاظت در برابر اشعه 

مجمع عمومی انجمن حفاظت در برابر اشعه در تاریخ بیستم مهرماه در 
در این جلسه رئیس . سالن همایشهاي مرکز آموزش امام حسین برگزار شد

قرار بر . محترم هیات مدیره گزارش کوتاهی از وضعیت انجمن ارائه دادند
ات هیات مدیره در این جلسه انجام شود اما به علت به این بود که انتخاب

حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران، جلسه رسمیت نیافت و انتخابات و 
گزارش کامل عملکرد انجمن به نشست بعدي که تاریخ آن به موقع اعالم 
. می شود موکول گردید

  
  : برگزاري مجمع عمومی نوبت دوم 

آذرماه از  11برابر اشعه در تاریخ مجمع عمومی نوبت دوم انجمن حفاظت در 
در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، سالن ابن سینا برگزار  19تا  16ساعت 

در این جلسه گزارش هیات مدیره قرائت و انتخابات هیات مدیره جدید . می شود
جهت اطالعات بیشتر به سایت انجمن حفاظت به آدرس  . انجام می شود

www.irps.org.ir   مراجعه فرمائید .  

  پانل ویژه تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 

به آگاهی همکاران گرامی می رساند که انجمن سازه هاي فوالدي ایران اقدام به 
انل نتیجه این پ. برگزاري  یک پانل ویژه تخصصی با عنوان مزبور نموده است

 همکارانی که مایل به شرکت در این پانل. براي مسئوالن مربوط ارسال می شود
به صورت ارسال مقاله، مطالعه موردي و غیره هستند آمادگی خود را به دبیرخانه 

 4کنفرانس و نمایشگاه ملی سازه و فوالد در روزهاي  "ضمنا. انجمن اعالم نمایند
. بین المللی هتل المپیک برگزار می شوددیماه سال جاري در مرکز همایشهاي  5و

مراجعه   www.isssconf.irجهت اطالعات بیشتر می توانید به سایت 
 . فرمائید

  : گسست در انتشار خبرنامه 

دبیر انجمن که . اهی به تعویق افتادمتاسفانه انتشار خبرنامه انجمن دوسه م
جمع آوري مطالب، ویرایش و آماده سازي خبرنامه را انجام می داد به علت 

دبیرخانه بابت این تاخیر از همکاران . بیماري نتوانست  اینکار را انجام دهد
اعتقاد بر این بوده و . گرامی و خوانندگان محترم خبرنامه پوزش می طلبد

بیش از انعکاس اخبار باشد و مطالب دیگري نیز  یزيچهست که خبرنامه 
 "گذر و نظر  "از این شماره ستون جدیدي تحت عنوان . درخود داشته باشد

در این ستون، نامه ها، تلفن ها، گالیه ها و هر . در خبرنامه باز می شود
نیز . آنچه که خوانندگان خبرنامه مایل به بیان آن هستند منعکس می شود

ري خواهد داشت در کوچه و خیابان و متون کتابها و در حقیقت گشت و گذا
همکاران گرامی می توانند هر آنچه به . کشکولی است از مطالب گوناگون

نظرشان مناسب این ستون است حتی از طریق تلفن به دبیرخانه انجمن 
البته خبرنامه در انتخاب و . اعالم کنند تا به نام یا بی نام در آن درج شود

  . مطالب آزاد است درج

 

  : جلسه در سازمان ملی استاندارد

  

جلسه اي با حضور کارشناسان ذیربط و نماینده انجمن  12/7/91در تاریخ 
در این جلسه . در دفتر ریاست مرکز ملی تائید صالحیت ایران برگزار شد

درخواست نماینده انجمن در مورد بررسی جایگاه شرکتهاي ارائه دهنده 
خدمات بازرسی آزمایشهاي غیرمخرب که داراي گواهینامه تائید صالحیت 
صالحیت هستند بررسی شد و مقرر گردید انجمن ضمن استقرار استاندارد 

درخواست خود را در مورد یک نهاد گواهی کننده اشخاص به مرکز  17024
  . ملی تائید صالحیت ارسال نماید

  

   

 اخبار انجمن  
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 :جلسات هیات مدیره  

  7/8و  16/7، 18/6،  12/6،  25/5جلسات هیات مدیره در تاریخ هاي 
در این جلسات مهمترین مسائل . در دبیرخانه انجمن تشکیل شده

  : مطرح شده عبارتند از 
پیش نویس توافق نامه همکاري بین انجمن و ساماندهی صنعت -

جوش در زمینه تدوین استانداردهاي ملی و ارزیابی انطباق استاندارد 
ISO3834  در حوزه ساختمانهاي شخصی و دولتی بررسی و آماده

 . شده است
مقررشده است نماینده انجمن در  3834در خصوص ارزیابی انطباق 

جوش جزئیات وظایف سازمان و انجمن و  جلسه ساماندهی صنعت
. شرح وظایف اجرایی انجمن را مورد مذاکره قرار دهد و مشخص کند

خالصه اي از موارد مطرح شده توسط هیات مدیره بصورت پیشنهادي 
  :بشرح زیر است 

  : وظایف سازمان  - الف  
 آموزش ممیزان  -
 صدور گواهینامه شرکتهاي متقاضی  -

  : وظایف انجمن  -ب 
 ارزیابی ممیزان  -
 اخذ درخواست شرکتهاي متقاضی  -
 اعالم هزینه  -
 تعیین ممیزان  -
 انجام ممیزي و اعالم نظر  -
 بررسی وکنترل توسط کمیته تخصصی -
 ارسال مستندات به سازمان  -
 گرفتن گواهینامه از سازمان و تحویل به متقاضی -

در این جلسات برنامه ریزي و تکمیل دستورالعمل ممیزي جهت   -
انجام شده و اصالحات الزم در آن بعمل  3834هاي متقاضی شرکت

 .آمده است
بررسی و اصالح مدارك مورد نیاز شرکتهاي متقاضی مورد   -

 .رسیدگی قرا رگرفته و جدول هزینه ها تهیه شده است
مقرر شده است کارشناس مدعو کلیه مدارکی را که جهت اجراي  -

 .به انجمن ارائه دهد  مفاد دستورالعمل مزبور الزم است تهیه و
مقرر شده است دستورالعمل اجراي آزمایشهاي غیرمخرب در   -

جوشکاري سازه هاي فوالدي ساختمانی توسط کمیته ساختمان 
 . بررسی و نتیجه نهایی اعالم شود "مجددا

نماینده بیمه کارآفرین در مورد طرح بیمه تکمیلی در یکی از   -
اعالم کرده است آمادگی دارد سهم جلسات هیات مدیره حضور یافته و 

 .هرشرکت را بصورت مجزا وصول کند 
  

براي انجمن بررسی  ISO17024مقرر شده است امکان استقرار  -
 .شود

مسئول کمیته آموزش  7/8/91در آخرین جلسه هیات مدیره در  -
پیشنهاد کرده است که دوره هاي تائید صالحیت جهت اعضاي انجمن 

در این جلسه قرار شد کارشناس مربوط در راستاي دریافت . برگزار شود
CB   توسط انجمن مطابق با استانداردISO17024   چک لیستهاي

دستورالعمل ها و روشهاي اجراي  همچنین. مربوط را ارائه دهند
بررسی نهایی شده و پس از آماده شدن به   ISO 3834ممیزي      

 .هیات مدیره ارائه شود
نماینده بیمه البرز در جلسه حضور یافته و در مورد بیمه تکمیلی و بیمه  -

قرار بر آنست که پیشنهاد خود را بصورت . خودرو توضیح داده است
 . نمایند مکتوب به انجمن ارسال

به  3834بررسی تقاضاي برخی شرکتها در مورد تقاضاي ممیزي  -
 .جلسات آینده موکول شد

موافقت شده است که آقاي مهندس دادخواه بعنوان مدیر مسئول  -
 . ماهنامه انجمن به اداره ارشاد معرفی شوند

  

 
 : کمیته داوري 

به رسیدگی به مطالبات سه شرکت  6/6/91جلسه کمیته داوري در تاریخ 
در این جلسه که با . اختصاص داشتشرکت پوالد سازان فرایند عضو از 

  : حضور نمایندگان شرکتها و نماینده کارفرما برگزار شد مقرر گردید

نماینده کارفرما حداکثر ظرف یک هفته مطالبات شرکتهاي پیمانکار را  -
 .به انجمن اعالم نماید مشخص و

 .حساب شرکتها تا پایان اسفندماه سال جاري در چند قسط تسویه شود -
اقساط ماهیانه براي دو ماه اول براي هر شرکت حداقل دو میلیون و  -

این توافقات هنوز  .پس از آن بصورت میانگین مطالبات پرداخت شود
 . انجام نشده و کمیته داوري مشغول مذاکره است
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  : کمیته فیزیک بهداشت 

کمیته فیزیک بهداشت در خصوص موضوع تمدید پروانه  29/6/91در تاریخ 
در این جلسه مجموعه توصیه هاي شرکتها و . اشتغال تشکیل جلسه داد

ادامه بحث به جلسات . پاسخ هاي امور حفاظت مورد مطالعه قرار گرفت
  . بعدي موکول گردید

  

  

  : کمیته آموزش

با همکاري کمیته آموزش   (Basic Level III) 3دوره آموزشی پایه 
روز در روزهاي پنجشنبه و  9انجمن و شرکت آزمون پرتوي غرب به مدت 

نفر شرکت داشتند و مدرسان  11در این دوره . جمعه در اصفهان برگزار شد
  . اعزامی از تهران تدریس این کالسها را برعهده داشتند

  :اخالق حرفه اي 

ر ایران در نظر دارد دومین همایش ساالنه اخالق حرفه جامعه مهندسان مشاو
: اي را در مورد واکاوي موضوع هاي زیر برگزار نماید  

 اخالق حرفه اي 

 موانع  -
 راهکارها -

 
به  15/9/91همکاران گرامی می توانند مقاله هاي خود را حداکثر تا تاریخ 

. فاکس نمایند 22406258 به شماره "دبیرخانه انجمن ارسال و یا مستقیما  

  : حقوقی مشاور 

موحد وکیل پایه یک دادگستري موافقت نمودند بعنوان مشاور حقوقی اي آق
. ویژه به انجام رسانندانجمن خدمات مشاوره اي اعضا را با تخفیف 

ند می توانند با دبیرخانه انجمن تماس که نیاز به مشاوره دارهمکارانی 
  . حاصل نمایند تا اطالعات کافی در اختیار آنان قرار داده شود
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ان نظري و عملی حتوسط یک فرد داراي اختیار و مجرب مورد امت مورد نظر بایدروش 
صالحیت امتحان گیرنده در حد صالحیت یک . قرار گیرد تا صالحیت او بررسی شود

امتحان گیرنده مسئول است امتحان را حداقل به . است  (level III) 3کارشناس پایه 
 . بعمل آورد II, I  ترتیب در پایه

سالها مورد بحث و مذاکره  NDTبرنامه استاندارد براي امتحان و تائید صالحیت مجریان 
، به منظور راهنمایی کارفرمایان تا  SNT-TC-1Aروش توصیه شده در . قرار گرفت

توسط انجمن آمریکایی آزمایشهاي  1966ارائه دهند، درسال بتوانند برنامه خود را 
بطور رسمی تصریح کرد که موثر بودن  ASNT . به چاپ رسید (ASNT)غیرمخرب 

سه سطح مهارت  ASNT. دارد NDTآزمایشها بستگی به توانایی مجریان و مسئوالن 
که بتدریج  IIIو سطح  II، سطح Iسطح . براي تعیین صالحیت مجریان تعریف کرد

. افزایش سطح مهارت و صالحیت را بر مبناي آموزش، تجربه و امتحان نشان می دهد
در کد  (ASME)چندسال پس از ارائه مدرك مزبور، انجمن آمریکایی مهندسان مکانیک 

براي تائید صالحیت پرسنل را  ASNTاستفاده از مقررات  (PRESSUR VESSEL)بویلر
و مدارك مشابه، هر کارفرما مسئول تهیه  ASNTاي مقررات برمبن. مورد تائید قرار داد

Written Practice  براي کنترل و اداره کردن کارکنانNDT تعداد ساعات . است
آموزش براي برنامه ریزي آموزشی و سرفصلهاي آن براي هر روش بعنوان بخش هایی از 

 ANSI/ASNT استاندارد. مدرك مزبور در طول زمان توسعه یافته و چاپ شده است

CP189  در مورد صالحیت و شایستگی پرسنلNDT  به چاپ  1989اولین بار در سال
  این استاندارد در برگیرنده تعداد ساعات آموزشی و طرح کلی براي هریک از روشها. رسید

براي  طرح آموزش "با عنوان  ANSI/ASNT CP105بود  تا زمانی که استاندارد 
 . (ASNT, 2006)چاپ شد  2006ل در سا "  NDTصالحیت پرسنل 

. رویکردهاي متفاوتی در روند آموزش پرسنل واجد شرایط با نتایج مغشوش دیده شده
سازماندهی آموزش حین خدمت توسط تکنسین هاي آزموده در برخی شرکتها موفقیت 

برنامه ریزي براي خودآموزي، یک روش کم هزینه و آموزش در محل و با خود . آمیز بوده 
سازندگان تجهیزات وشرکتهاي . اما محدود به همان  مطالبی است که در کتاب آمدهاست 

بهرحال چه آموزش از طرف . تجاري براي مشتریان خود آموزش رسمی در نظر گرفته اند
کارفرما باشد و چه موسسات دیگر، محیط کالس فضاي رسمی براي آموزش با استفاده از 

اي اخیر توسعه تکنولوژي کامپیوتر شیوه هاي دیگري در ساله .امکانات صدا و تصویر است
، آموزش بر مبناي کامپیوتر (blended training)مانند شیوه هاي ترکیبی 

(computer base training) آموزش از طریق وب و آموزش با استفاده از معلم ،
  ه باید در نظر گرفت.  مجازي که هزینه سفر و صرف وقت را کاهش می دهد بوجود آمده

  

 

  
  :  (NDT Training)آموزش آزمایشهاي غیرمخرب 

  .William C: نویسنده 

  ترجمه شده در دبیرخانه انجمن 
  
 

آموزش بعنوان اولین سنگ بناي صالحیت مجریان آزمایشهاي غیرمخرب 
(NDT) متاسفانه نیاز گسترده به آموزش مجریان . موضوعی جهانی است
NDT  براي کسب صالحیت موجب شده است که اختالفات فاحشی بین

صالحیت افراد و گواهی نامه هاي صادره، با توجه به زمان الزم براي 
چندگونگی قابل توجهی نیز . ف آزمایش، بوجود آیدآموزش روشهاي مختل

عالوه بر محیط هاي آموزش . بین مدارك آموزشی توزیع شده وجود دارد
رسمی، سالهاست برنامه هاي خود آموزي و آموزش از راه دور نیز سازمان 

پیش رفت هایی که در تکنولوژي کامپیوتر بوجود آمده شیوه . دهی شده
 Computer base)از طریق کامپیوتر هاي دیگري مانند آموزش 

Training)  و آموزش ترکیبی(Blended Training)   را در اختیار
در این مقاله موضوعات متعددي در زمینه طراحی . داوطلبان قرار داده است

و گزینش آموزش موثر، براي تائید صالحیت مجریان آزمایشهاي 
  .  غیرمخرب، مورد بحث قرار گرفته است

  : سابقه 

برنامه هاي مربوط به تائید صالحیت مجریان  1960تا اواخر دهه 
آزمایشهاي غیرمخرب استانداردهاي الزم را نداشت و رویکردهاي متفاوتی 

برخی مراکز بزرگ مانند . براي تعیین سطح مهارت کارکنان وجود داشت
کارخانجات کشتی سازي با استفاده از برنامه آموزشی، کارکنان ماهر خود را 

در موارد دیگر پیشرفت فرد تا رسیدن به سطح یک . ستخدام می کردندا
برخی شرکتها براساس توصیه . تکنیسین، تصادفی و بدون برنامه بود

تکنسین هاي با تجربه که افراد را آموزش داده بودند کارکنان خود را 
موضوع بررسی صالحیت کارکنان آزمایشهاي غیرمخرب . انتخاب می کردند

ر برنامه هسته اي نیروي دریایی آمریکا مورد توجه قرار گرفت و اول بار د
که (    NAVSHIPSCSO-1500-1استاندارد جوشکاري . توسعه یافت

آزمایش کننده در هر شرکت یا سازمان  ) تغییر یافت NAVSEAبه  "بعدا
     را بر اساس آن استاندارد  NDTکه برنامه  را مکلف می کند

(NAVSEA, 2009) مایش کننده  براي هر  آز در عین حال.  دکن تنظیم  
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تعداد زیادي کتاب و رساله دیگر در مورد  SNT-TC-1Aشود که از زمان چاپ 
،  NAS-410نمونه هاي آن موسسه صنایع فضایی . صالحیت پرسنل نوشته شده

، کمیته اروپایی براي استاندارد  ATA Spec105موسسه حمل و نقل هوایی 
در . هستند CAN/CBGSB, 9712و انجمن استاندارد کانادا  EN-473کردن 

متفاوتی براي آموزش، تجربه و سطح صالحیت  هر مدرك ممکن است الزامات
  .پرسنل در نظر گرفته شده باشد

بنابراین کارفرمایان باید با ملزوماتی که با برنامه آنان انطباق داشته باشد آشنایی 
. درنظر گرفتن همه این تغییرات براي آموزش پرسنل پر هزینه است. داشته باشند

از مجموع ساعاتی که براي آموزش و  با در نظر گرفتن این موضوع، چند مثال
  : الزم است ذکر می شود  2تجربه  پرسنل پایه 

حداقل زمان الزم براي آموزش فردي که تحصیالت متوسط یا معادل آن را تمام  
 (PT)، در زمینه مایع نافذ  SNT-TC-1A، با توجه به مدرك 2کرده، براي پایه 

 NDTساعت کار در زمینه  400ساعت تجربه عملی از کل  210ساعت و  12
برابر  PTدر زمینه 2، براي پایه   NAS-410حداقل زمان الزم ،در مدرك . است

 PTآن در زمینه % 50ساعت تجربه عملی است که حداقل باید  400ساعت با  32
  .باشد

  : انتخاب برنامه آموزش 

نوع و اسلوب آموزش براي کارآموزان آزمایشهاي غیرمخرب، با توجه به شرایط، 
بسیاري مستندات مربوط به صالحیت پرسنل به کارفرما اجازه می . متفاوت است

در این نوع . دهد که گواهی نامه صالحیت محدود براي پرسنل خود تهیه کند
جزوه  2006ر چاپ سال د. آموزش زمان تجربه کوتاه اما زمان آموزش بیشتر است

SNT-TC-1A  پیشهادهایی براي نحوه آموزش و میزان تجربه الزم به منظور
ارزیابی صالحیت محدود پرسنل در زمینه تفسیر فیلم،  رادیوسکوپی دیجیتال و 

مراکز آموزشی تجاري بطور معمول رویکرد کلی . ضخامت سنجی ارائه شده است
شده در فهرست جزوه مزبور را پوشش و عمومی دارند و همه موضوعات نوشته 

یک گروه آموزشی هدف باید ایجاد شود تا میزان یادگیري و اهداف . می دهند
اطالعات مربوط به توسعه و انتقال آموزش . مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد

  . با طراحی و ساختار دوره شروع می شود "فراوان است و معموال

  : د دوره طراحی و یا تجدید نظر در موا

در طول دوره آموزش و بازبینی اولیه آن چند عامل بطور عمده باید در نظر گرفته 
موارد عمده شامل مطالب درسی و یا موضوعاتی است که الزم است در . شود

نحوه انتقال مطالب براي . عمق پوشش باید تعیین شود. برنامه گنجانده شود
  . باالبردن تاثیر آموزش بایدمدنظر قرار گیرد

  

با توجه به استانداردها  و دستورالعمل هاي  NDTکشورهاي مختلف، پرسنل  در
بسیاري کشورها در سطح . مشخص در سطح ملی آموزش و سازماندهی می شوند

بوجود آمده استفاده  ASNTکه توسط  NDTجهان از مدارك تائید صالحیت پرسنل 
دشان را بکار می می کنند در حالیکه دیگران براي این منظور دستورالعملهاي خو

مورد استفاده قرار  NDTمدارك آمریکایی که براي تائید صالحیت پرسنل . برند
 ,SWT-TC-1A, ANS/ASNT-CP-189, NAS,410: گرفته عبارتند از 

2006   

 ,ASNT، در  NDTطرحهاي کلی دوره هاي آموزشی براي هر روش مشخص 

فرما و نحوه آموزش آن تعیین شده و چگونگی و محتواي برنامه آموزش کار 2006
در بسیاري مدارك مربوط به تائید پرسنل مانند مسئولیت شخص داراي اختیار و یا 

مطالب و مواد کتاب مرجع می تواند اثرات . مشخص شده است 3شخص داراي پایه 
مهمی حتی بیشتر از تکنیک آموزش  روي تجربه آموزشی محصل داشته 

موادي . پیشنهاد می کند NDTآموزش  مواد مرجع را بعنوان متمم ASNT.باشد
که براي  NDTمانند سري کتابهاي آموزش کالسی در مورد روشهاي گوناگون 

براي آشنایی با روشهاي  NDTهندبوکهاي . در نظر گرفته شده III, II, Iسطوح 
و کارشناسان با  IIIگوناگون که براي پوشش و سنجش اطالعات کارشناسان پایه 

خواندن کتابهاي تخصصی ممکن است . شده در دسترس استتهیه  IIتجربه سطح 
در درك محصلین از مواد آموزشی موثر واقع شود و می تواند مرجع اطالعاتی باشد 

محصلین باید براي مطالعه مطالب . که اغلب در جداول و نمودارها یافت می شود
  . مرجع مورد تشویق قرار گیرند

ممکن است با توجه به نیاز  NDTهاي برخی عناوین یا موضوعات مربوط به روش
در . کارفرما براي کارهاي محدود و یا کاربردهاي ویژه حذف و یا بسط داده شوند

فقط تائید صالحیت محدود  را براي تکنیک هاي تفسیر   SNT-TC-1Aحالیکه از 
فیلم و ضخامت سنجی تعریف می کند ممکن است کارفرما در مورد لوازم یا تکنیک 

بعنوان مثال، یک . هاي خاص محدودیت هاي دیگري را مورد مالحظه قرار دهد
 (MT)کارفرما ممکن است صالحیت پرسنل را محدود به انجام آزمایش مغناطیسی 

صالحیت محدود . و ذرات خشک فرومانتیک کند (YOKE)فقط با استفاده از یوك 
پرسنل ممکن است کاهش و یا حذف عناوین یا موضوعات غیرمربوط در طول 

بر عکس، گسترش تکنولوژیهایی مانند فیس . سازمان دهی آموزش را مجاز بداند
ا آموزش ویژه و رادیوگرافی دیجیتال ممکن آموزش اضافی ی -Face array–اري 

یک کارفرما ممکن است تشخیص دهد که صالحیت محدود با . الزم داشته باشد
دامنه محدود اما  NDTصرفه تر است بویژه، براي عملیات تولیدي جایی که آزمایش 

صرفنظر از خط مشی و اختالف نظرهاي تکنیکی، تصمیم گیري . تکرار شونده دارد
ات دوره در حوزه مسئولیت مدیران شرکت و در مور محدودیت ها با توجه به محتوی

                                                                               ادامه دارد                                              . است IIIیا کارشناس پایه 
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   گذر و نظر

این ستون حاوي نامه ها و تلفن هاي شماست و نیز گشت و گذاري است در 
 . باشد و هم رفع خستگیپیام کوچه و خیابان و متون کتابها تا هم انتقال 

  چکیده یک نامه  –خدمات پس از فروش 

باالخره بعد از مدتها یک نفر به فکر افتاد و یک تعمیرکار را از چین آورد تا به 
البته ایشان براي تعمیر . مولد ایکس سر و سامانی بدهداین دستگاههاي 

دستگاههاي شرکت متبوع خود که توسط نماینده آن شرکت به فروش رفته بود 
آمده بود اما قبول کرد که دستگاههاي دیگري را هم که متعلق به شرکتهاي 

دستگاهی را از یک شرکت خریدم که از  87من در سال . دیگر است تعمیر کند
در مراجعات بعدي به شرکت مزبور جهت تعمیر، . ابتدا مشکل داشتهمان 

مجبور . مسئوالن آن اعالم کردند که دستگاه سوخته است و قابل تعمیر نیست
. شدم به امور حفاظت اعالم کنم و خروج آن را از منابع پرتو درخواست کردم

ظر دیگري گفتم بد نیست این دستگاه را به این تعمیرکار هم نشان دهم شاید ن
باورم نشد که امکان تعمیر آن وجود داشته باشد اما در کمال ناباوري . داشته باشد

با عجله . دو روز بعد زنگ زدند و گفتند دستگاه تعمیر شده و قابل استفاده است
درست شده بود و  "دستگاه را گرفتم و در یکی از کارگاهها امتحان کردم کامال

فهمیدم باالخره افرادي هم هستند که . ه بودسال قابل استفاده شد 4پس از 
به امید روزي که مابقی فروشنده ها . نسبت به مشتریان خود تعهد داشته باشند

  .هم از این نماینده درس بگیرند

  بابک محسن زاده                                                                        

  

                         
 

  

 انتقال پیام  –خرید چشمه 

اگر . خوردن و سوار تاکسی شدن هم دالري شده سبزياین روزها خرید 
تاجران و کسبه محترم باکی ندارند . اعتراض کنی می گویند دالر گران شده

از این میان یکی هم داستان . که از بازار آشفته توشه دنیاي خود را ببندند
پس اگر توانستیم چشمه وارد ...  دالر گران شده، تحریم است و . چشمه است
آب گل آلود و ! وري چند ده هزار تومان و باالتر هم جایز است کنیم هر ک

  .گرفتن ماهی

  

  انتقال پیام  -انتخابات

به این همکار عزیزمان بگوئید با یک دست چند هندوانه می توان  "لطفا
ایشان چه اصراري دارند که در هیات مدیره هر سه انجمن حضور ! برداشت

بگوئید این روش انتخاب شدن صحیح ! می خواهند چه کنند . داشته باشند
هم  ایشان را در معرض بدگمانی قرار می دهد و به اعتبار خود ایشان. نیست

  . آسیب می رساند

  

   عبٍید’پند 

تا توانید سخن حق مگوئید تا بردلها گران مشوید و مردم بی سبب از شما 
 . نرنجند

  

  تمناي شاعر

  اي کاش که جاي آرمیدن بودي                یا این ره دور را رسیدن بودي 

  صد هزار سال از دل خاك       چون سبزه امید بر دمیدن بودي  سکاش از پ

  خیام                                                                                   
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تعرفه آگهی در خبرنامه انجمن به . سازمان ها، شرکتها و افراد در صورت تمایل می توانند از خبرنامه انجمن براي تبلیغ استفاده کنند 
  :  شرح زیر است

 

 جدول تخفيف آگهي  جدول تعرفه آگهي

درصد 10 سه ماه متوالی   مبلغ  ابعاد  

ماه متوالی 4   هزار ریال Cm18*24(  500(تمام صفحه  درصد 15   

ماه متوالی 6   هزار ریال Cm18*12(  350(صفحه  2/1 درصد 20   

 

  
  .تخفیف برخوردار خواهند بود% 10شرکتهاي عضو انجمن از 

  
  . تماس حاصل نمائید 66911166جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن صنفی به شماره تلفن 

 

  تعرفه آگهی در خبرنامه الکترونیکی انجمن


