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  خبرنامه انجمن بازرسي غيرمخرب ايران

 1392 تابستان، 2دوره اول، شماره     

 

  

  
 

 

  

حلول ماه مبارك رمضان را به اعضاي محترم انجمن بازرسي غيرمخرب ايران 
تبريك گفته، از خداوند متعال قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه مبارك را 

  .آرزومنديم
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  :خوانيددر اين شماره مي 

   انجمن بازرسي غير مخرب ايران گردهماييگزارش اولين  

  آدرس جديد سايت انجمن  

   عضويت در انجمنتكيمل مراحل دعوت به  

   كانديداي هيئت مديره انجمن تست هاي غير مخرب آمريكا)ASNT(  

 تخصصي انجمن هاي كميتهبراي همكاري با  ي انجمندعوت از اعضا  

 3ي امتحانات سطح برگزاري دوره هاي آمادگ ASNT  

 1392در سال  هيئت مديره گزارش جلسات  

 گزارش شركت در جشنواره تجليل از آثار برتر در حوزه ي جهاني شدن  

  

  گزارش اولين همايش انجمن بازرسي غير مخرب ايران

كت اولين همايش اعضاي انجمن بازرسي غيرمخرب ايران با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران با شر

تيرماه جاري در آمفي تئاتر سازمان ملي استاندارد برگزار  10جمع كثيري از اعضاي انجمن در روز دوشنبه 

كه هيئت موسس انجمن، اعضاي هيئت مديره و جمعي از كارشناسان سازمان ملي  همايشدر اين . شد

آقاي  ،ئيس هيئت مديرهرهاي انجمن توسط  ابتدا گزارشي از فعاليت ،حضور داشتنددر آن استاندارد نيز 

جلسه تبادل نظر و پرسش و پاسخ برگزار شد و اعضاي پس از ارائه اين گزارش، . ارائه شد ،دكتر هنرور

هاي راهبردي انجمن و رئوس  حاضر در جلسه به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود در مورد سياست

سه نفر از اعضاي هيئت مديره  شستدر اين ن .پيشبرد اهداف انجمن پرداختند چگونگي ها و برنامه

  دكتر باباخانيو ) نايب رييس هييت مديره(مهندس قائمي ،  )رييس هييت مديره( آقايان دكتر هنرور

  . گفتندبه سواالت حضار پاسخ  )دار انجمن خزانه(
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شد كه با توسط آقاي دكتر امير موافقي ارائه  "راديوگرافي ديجيتال  "عنوان  بادر ادامه ، سخنراني علمي 

 .استقبال شركت كنندگان مواجه گرديد 

پيشنهاد شد در ادامه ، از مطالب ارائه شده در اين سخنراني شركت كنندگانبا توجه به استقبال 

برنامه اين كارگاه  .شودبور يك كارگاه آموزشي يك يا دو روزه در آينده نزديك برگزار ي مزسخنران

با توجه به پيشنهاد شد ضمناً . اهد شدان در سايت انجمن اعالم خومندوزشي متعاقباً جهت ثبت نام عالقآم

نياز مبرم كشور به حذف فيلم و جايگزيني آن با راديوگرافي ديجيتال در پروژه هاي نفت و گاز و همچنين 

هاي پرتابل راديوگرافي ديجيتال و  بنا به درخواست شركت انتقال گاز ايران يك جلسه معرفي دستگاه

  .شودبرگزار   زمينه جديد در اينپيشرفتهاي 
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  آدرس جديد سايت انجمن

است و با شروع فعاليت رسمي  www.irndt.org آدرس جديد سايت انجمن بازرسي غيرمخرب ايران 

بخش انگليسي  بزودي. انجمن تالش مي شود كه به مرور بخشهاي مختلف آن تكميل و به روز رساني شود

  .اندازي خواهد شد سايت نيز آماده و راه
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  عضويت در انجمن تكيمل مراحل دعوت به

به عضويت در عالقمندان  ساير اند و همچنين انجمن كه قبالً پيش ثبت نام نموده محترم از كليه اعضاي
ايت انجمن نسبت با مراجعه به سشود  ميشركتها و موسسات عالقمند به عضويت سازماني دعوت انجمن و 

   .دناقدام نمايخود نه عضويت و پرداخت حق عضويت ساال درخواست رمف تكيملبه 

 عضويت  مراحل

  :باشد عضويت در انجمن بازرسي غيرمخرب ايران داراي سه گام به شرح زير مي

  تكميل فرم ثبت نام در وبسايت –گام اول 

 كريم شعبه تجارت بانك 296261793اره به شم انجمن جاري حساب هب پرداخت حق عضويت –گام دوم 

  انجمن شباي شماره به يا و ايران غيرمخرب بازرسي انجمن نام هب زند خان

IR520180000000000296261793  .هم عضويت سال سه يا سال دوتوان براي  حق عضويت را مي 

  .نمود پرداخت

 مدرك آخرين فتوكپي  – شناسنامه يفتوكپ  – 4 در 3 عكس قطعه دو( نياز مورد مداركارسال  –گام سوم 
 هزار 10 دانشجويي( ساليانه  عضويت  حق پرداخت قبض - كاري  رزومة – مرتبط هاي نامه گواهي و تحصيلي
 هزار 300 حقوقي  اعضاي و تومان هزار 50 پيوسته  اعضاي ،تومان هزار 30 وابسته اعضاي ،تومان
  .رت عضويتبه دبيرخانه انجمن جهت بررسي و صدور كا )تومان

 انواع عضويت 

  عضويت پيوسته -1
هاي مهندسي پزشكي،  موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته

مكانيك، صنايع، ساخت و توليد، متالورژي، مواد، عمران، سازه، شيمي، پليمر، برق و الكترونيك و يا 
توانند به  هاي وابسته باشند، مي ي، مديريت و ساير رشتهي فيزيك، شيمي، رياض هاي علوم پايه رشته

  .عضويت پيوسته درآيند
  عضويت وابسته -2

 1هاي مذكور در بند  سال به نحوي در يكي از رشته 5اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 
  .شاغل باشند

  عضويت دانشجويي -3
  .به تحصيل اشتغال دارند 1بند  هاي مذكور در كليه دانشجوياني كه در يكي از رشته

  عضويت افتخاري -4
  هاي غيرمخرب حائز اهميت خاص هاي آزمون هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه شخصيت



۶  

  .اي نموده باشند هاي موثر و ارزنده باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك
  اعضاي موسساتي -5

  .توانند به عضويت انجمن درآيند هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند، مي هايي كه در زمينه سازمان
به اضافه ده سال سابقه كار مفيد  2و يا سطح  3كه داراي مدرك سطح  افراد درجه كارشناسي: 1تبصره 

  .انجمن درآيندبه عضويت پيوسته توانند  ميبا تصويب هيات مديره هستند 
  .شوند اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي: 2تبصره 

  

  )ASNT(كانديداي هيئت مديره انجمن تست هاي غير مخرب آمريكا 

با  شود ميهستند دعوت  (ASNT)از كليه همكاران گرامي كه عضو انجمن تست هاي غير مخرب آمريكا 

 NDTبه جناب آقاي مهندس مرتضي جعفري كه از پيش كسوتان  www.asnt.orgمراجعه به سايت 

  iدار براي تصدي پست خزانهمي باشند  ASNTي عضويت در هيئت مديره كشورمان هستند و كانديدا

(Treasurer/Secretary) راي دهند.  

  

  طراحي لوگوي انجمن بازرسي غير مخرب ايران

از عالقمندان و هنرمندان گرامي كه مي توانند در طراحي لوگوي مناسب براي انجمن همكاري نمايند دعوت 

ي جايزه مناسب برگزيده در سايت انجمن معرفي وطرح . انجمن ارسال نمايند برايهاي خود را  طرحشود  مي

  .اعطا خواهد شد به آن

  

  تخصصي انجمن هاي كميتهبراي همكاري با  دعوت از اعضا

هستند دعوت  هاي تخصصي انجمن كميتهانجمن كه عالقمند به فعاليت و همكاري در  محترم از كليه اعضاي

 هاي انجمن كميته. مورد نظر خود با دفتر انجمن تماس حاصل نمايند) هاي( تهعضويت در كميجهت  شود مي

  :به شرح زير هستند و مسئولين آنها
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   عضويت( روابط عمومي و بين الملل  كميته(   

  Damghani.binaparto@gmail.com          مهندس مسعود سبزعلي دامغاني :سرپرست

   كميته IT  تبليغات و انتشارات و  

 mirmajidghaemi@gmail.com ميرمجيد قائمي         مهندس  :سرپرست

   استاندارد نيآموزش و پژوهش و تدو كميته  

 Riahi@iust.ac.ir          دكتر محمد رياحي :سرپرست

   اه شگاهيها و نما ييگردهما كميته  

  hamid.r.ebrahimzadeh@gmail.com مهندس حميدرضاابراهيم زاده          :سرپرست

   نامهيو صدور گواه تياثبات صالح كميته  

  ababakhani@aeoi.org.ir دكتر اسد باباخاني         : سرپرست

  

بدين وسيله ارتقاي علمي همكارمان جناب آقاي دكتر فرهنگ هنرور رئيس هيئت 

مديره انجمن بازرسي غير مخرب ايران و رئيس دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 

را به ايشان تبريك عرض نموده و  ياستاد مرتبه اجه نصير الدين طوسي بهصنعتي خو

  .هاي بيشتر را داريم  برايشان آرزوي سالمتي و موفقيت
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  ASNT 3برگزاري دوره هاي آمادگي امتحانات سطح 

ف هاي مختل هاي آمادگي فشرده براي رشته انجمن در نظر دارد در آينده نزديك اقدام به برگزاري دوره

NDT  3جهت متقاضيان شركت در امتحانات سطح ASNT جهت پيش  شود مي از كليه عالقمندان تقاضا .نمايد

هاي مربوطه متعاقباً در سايت انجمن  ها و هزينه برنامه دوره .ثبت نام با دفتر انجمن تماس حاصل نمايند

 2013دسامبر  18 – 16اريخ كنندگان ايراني در ت شركت اولين امتحانات مناسب براي .اعالم خواهد شد

  .مي باشد 2013سپتامبر  16برگزار مي شود و مهلت ثبت نام تا تركيه در استانبول 

  1392گزارش جلسات در سال 

جلسات ماهانه انجمن در فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه سال جاري با حضور اعضاي هيئت مديره و 

  :استبشرح زير  تخاد شده در اين جلساتا و تصميمات مهمشد بازرسين انجمن بطور برگزار 

   به انجمنگواهينامه  صدور و صالحيت اثبات مسئوليت واگذاري درخواست امرپيگيري  

  انجمن آرم  هاي ارائه شده براي بررسي طرح  

  افتتاح حساب انجمن گيري پي  

  اندازي سايت جديد انجمن طراحي و راه  

  براي اعضاي انجمنبرگزاري سمينارهاي ماهانه تخصصي  

 نظام مهندسي در جلسات  نماينده انجمن شركت در خصوص  هماهنگي  

  1393انجمن در سال  كنفرانس برگزاري  

  انجمن تخصصي كميته هاي مسئولين تعيين  

  تصميم گيري در مورد انتشار ماهانه خبرنامه انجمن  
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  اني شدنگزارش شركت در جشنواره تجليل از آثار برتر در حوزه ي جه

ب رئيس هيئت مديره ي علمي ناياز انجمن هابنا به دعوت دفتر شوراي انجمن هاي علمي وزارت علوم 

انجمن بازرسي غيرمخرب ايران جناب آقاي مهندس ميرمجيد قائمي به نمايندگي از انجمن در جشنواره 

هاي  از انجمناره در اين جشنو. كردنددر سالن اجالس سران شركت  15/04/92يكروزه فوق در تاريخ 

قدرداني به عمل آمد و لوح تقدير توسط رئيس  همچنين برگزيدگان مؤلفين و ناشرانبرگزيده سال و 

  .جمهور به آنها اهدا شد

  

  

ساختمان دانشگاه عالمه  -نبش خيابان شهيد عضدي شمالي -خيابان كريم خان زند: آدرس انجمن

  ر مخرب ايرانانجمن بازرسي غي- 227اتاق -طبقه دوم-طباطبايي

  81032225: تلفن

  81032200: نمابر

www.irndt.org 

info@irndt.org 

 


