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يٓ. ػضٛيز ئٌٛ ضا نٕيٕب٘ٝ سجطيه ٔي (ICNDT)إِّّي آظٖٔٛ غيطٔرطة  ػضٛيز ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ضؾٕي ٚ نبحت ضاي زض وٕيشٝ ثيٗ

 NDTوكٛض ثٛزٜ ٚ اوٖٙٛ ذٛقحبِيٓ وٝ ا٘ؼٕٙي وٝ ٔشؼّك ثٝ ٔشرههيٗ  NDTا٘سضوبضاٖ  زيطيٗ ثطاي سٕبٔي زؾزي ئوكٛض ػعيعٔبٖ زض ايٗ وٕيشٝ، آضظٚاي اظ  ٕ٘بيٙسٜ

 ثبقس. NDTإِّّي  حٙٝ ثيٗوكٛض اؾز ثٝ ايٗ ٟٔٓ ػبٔٝ ػُٕ دٛقب٘يسٜ اؾز. أيس وٝ ثب ٕٞىبضي سٕبٔي قٕب ػعيعاٖ، اظ ايٗ دؽ ايطاٖ ٘يع ػضٛي فؼبَ ٚ سبطيطٌصاض زض ن
 

 ا٘ؼٕٗ ضئيؽ –ٙطٚض فطًٞٙ ٞ

                                ثٝ ٕ٘بيٙسٌي اظ ٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ
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خَاًیذ: در ایي ؽوبرُ هی  

 

 ؾرٙي ثب ٕٞطاٞبٖ -

 يس ياٖ زي ػضٛيز ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ زضا٘ؼٕٗ ػٟب٘ -

 ٔرطة ايطاٖاِٚيٗ ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيط يٌعاضـ ثطٌعاض -

 IRNDT Level IIIسٛؾظ ا٘ؼٕٗ ثب ٘بْ  ASNTسكىيُ ٌطٜٚ ٚايجـطي زاض٘سٌبٖ ٌٛاٞيٙبٔٝ ؾغح ؾٝ  -

 IRNDT 2015ٞبي غيطٔرطة  إِّّي آظٖٔٛ ؾٛٔيٗ وٙفطا٘ؽ ٕٚ٘بيكٍبٜ ثيٗ -

 ٞبي ػّٕي وكٛض زض اضظيبثي ؾبال٘ٝ وٕيؿيٖٛ ا٘ؼٕٗ اضسمبء أشيبظ ا٘ؼٕٗ -

 1393ثٟٕٗ  29 -زي سي زض نٙبيغ غصائي ٚ وكبٚضظي   ٜ ثب ؾٕيٙبض وبضثطزٞبي اٖثط٘بٔٝ ٌطزٕٞبئي دٙؼٓ ا٘ؼٕٗ ٕٞطا -

 دطاي –ثبظضؾي غيطٔرطة  يٌعاضقي اظ يبظزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ اضٚدبئ -

 سٛؾظ ا٘ؼٕٗ ICNDTأضبي ؾٙس ٔٛافمشٙبٔٝ ػٟب٘ي چٙسػب٘جٝ  -

 CMCػضٛيز ٘بئت ضئيؽ ٞيبر ٔسيطٜ زض قٛضاي ٔسيطيز نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ  -

 ISIRI/ISO 17020ػسيس اؾشب٘ساضز سبييس نالحيز ٟ٘بزٞبي ثبظضؾي  سسٚيٗ ٚيطايف -

 ٌعاضـ ٔؼّٝ ٕٞب اظ ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ -
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خَاًیذ: در ایي ؽوبرُ هی  

 

 ٚ زػٛر ثٝ ٔكبضوز يوٕيشٝ فٙ ػّؿٝ ٌعاضـ -

 93ٌعاضـ ػّؿبر ٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ سبثؿشبٖ، دبئيع  ٚ ظٔؿشبٖ  -

 رطة ايطاٖا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔ 1394ؾطضؾيس  -

 ؼٕٗؾٝ ا٘ سؼبُٔ ٚ ٞٓ ا٘سيكي ٌعاضـ ػّؿبر -

 ٞبي ػسيس ٘كطيٝ ٍ٘بٜ ٘بفص ا٘شكبضقٕبضٜ -

 زض ٘كطيٝ ٍ٘بٜ ٘بفص ا٘ؼٕٗ ٔطثٛط ثٝ  ٘مُ ٔغبِت -

 ثب ٔكبضوز ا٘ؼٕٗ نٙفي 3ؾغح  ئبزٌآ يزٚضٜ ٞب يثطٌعاض -

 ٌعاضـ وٙفطا٘ؽ ٔٛاز ٟٔٙسؾي ٚ ٔشبِٛضغي  -

 ISO/IEC TS 17027:2014 ثط ٔجٙبي اؾشب٘ساضز  زاذّي ثطٌعاضي ػّؿٝ وٕيؿيٖٛ سسٚيٗ اؾشب٘ساضز -

 دب٘عزٕٞيٗ ػكٙٛاضٜ سؼّيُ اظ دػٚٞكٍطاٖ ٚ فٙبٚضاٖ ثطسط وكٛض -

 ديف ضٚ ٟٔٓ ضٚيسازٞبي -

 ثحطيٗ زض غيطٔرطة ثبظضؾي اي ٔٙغمٝ وٙفطا٘ؽ ٞفشٕيٗ -
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 عخٌئ ثب ّوزاّبى
 

 ثب ؾالْ ثٝ زٚؾشبٖ ٚ ٕٞطاٞبٖ،

ٞبي ثعضٌي ضا زض ػٟز ٌؿشطـ ٚ  ا٘ؼٕٗ ٔب لسْزض فهُ دبئيع ؾبَ ػبضي 

 ٞبي ٔسٖٚ ذٛز ثطزاقز. ٞبي ذٛز زض ضاؾشبي اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ سٛؾؼٝ فؼبِيز

زض دطاي ـ ػٕٟٛضي چه ٚ قطوز   NDTحضٛض ا٘ؼٕٗ زض وٙفطا٘ؽ اضٚدبئي

ثٝ زػٛر  NDTضؾٕي ٕ٘بيٙسٜ ا٘ؼٕٗ زض ػّؿبر ٚ ٔؼٕغ ػٕٛٔي ػبٔؼٝ ػٟب٘ي 

ICNDT  ٚEFNDT ِٚيٗ ثبض ٚ ٕٞچٙيٗ حضٛض زض ٌطزٕٞبئي ٚؾيغ ثطاي ا

إِّّي اذيط ا٘ؼٕٗ ثٛز وٝ آضظٚي زيطيٗ  ٞبي ثيٗ اظ فؼبِيز NDTآوبزٔي ػٟب٘ي 

ػُٕ  ي ػبٔٝ ICNDTوكٛضٔبٖ يؼٙي ػضٛيز زض ػبٔؼٝ ػٟب٘ي  NDTػبٔؼٝ 

دٛقيس ٚ ٔطحّٝ اَٚ ػضٛيز ا٘ؼٕٗ ثب ٔٛفميز ثٝ دبيبٖ ضؾيس ٚ ٔطاحُ ثؼسي 

دصيطفشٝ قسٖ ا٘ؼٕٗ ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ وبُٔ ٚ زاضاي حك  يؼٙي سىٕيُ ػضٛيز ٚ

 TDNCIوٕيشٝ ػضٛيز  سهٛيت زض اظ ثؼس ٘يعزضؾٝ ٔبٞٝ اذيطا٘ؼبْ قس ٚضاي 

غا٘ٛيٝ ػضٛيز وبُٔ ا٘ؼٕٗ ثٝ  30زضػّؿٝ ؾبال٘ٝ ٞيئز اػطائي زضسبضيد 

 .سهٛيت ضؾيس

 ٙؼباي زض زاضز سي وكٛض، ػب زي ضٕٗ ػطو سجطيه ثٝ وّيٝ ٕٞىبضاٖ ٚ ػبٔؼٝ اٖ

 سي وكٛضٔبٖ ا٘ؼٕٗ ضا زي سحمك ايٗ آضظٚي ػبٔؼٝ اٖ وّيٝ ػعيعا٘ي وٝ زض اظ

 .نٕيٕب٘ٝ يبضي وطز٘س ؾذبؾٍعاضي وٙيٓ

 ػعيعا٘ي وٝ ػضٛيز وبُٔ ا٘ؼٕٗ زض ِغف ٕٞٝ زٚؾشبٖ ٚ اظٟبض زاضز اظ ػب

ICNDT ا سجطيه ٌفشٝ ٚ ٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ ضا ٔٛضز ِغف ٚ ػٙبيز ذٛز لطاضض 

 ٞيئزٚيػٜ ٝ دكشيجب٘ي ٚ حٕبيز ٕٞٝ زٚؾشبٖ ث اظ عاضي وٙيٓ ٚؾذبؾٍ، ا٘س زازٜ

 ٞبي غيطٔرطة ٞبي ثبظضؾي فٙي ٚ آظٔبيف ٔسيطٜ ٔحشطْ ا٘ؼٕٗ نٙفي قطوز

IRSNT ،ّْٛٞب ٚ ٔؤؾؿبر دػٚٞكي زا٘كٍبٜ، ؾبظٔبٖ ا٘طغي اسٕي، ٚظاضر ػ ،

ٞب ثرهٛل ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي  ٞب ٚ قطوز ؾبظٔبٖ، ٞبي ػّٕي ا٘ؼٕٗ

ٚ ؾبيط نٙبيغ ٚ  ٔطوع ٟٔٙسؾي ػٛـ، سىيٙىٛ، قطوز ّٔي ا٘شمبَ ٌبظ، ٖايطا

سي وكٛضٔبٖ ثرهٛل  زي وؿٛسبٖ اٖ ٞبي ٔشؼسز ٟٔٓ وكٛض ٚ ديف قطوز

آلبيبٖ ٟٔٙسؼ ثٟٕٗ چٛثه ٚ ٟٔٙسؼ ٔطسضي ػؼفطي وٝ نٕيٕب٘ٝ ا٘ؼٕٗ ضا 

 .وٙيٓ يبضي وطز٘س سكىط

ٝ ثب ٕٞىبضي ٚ دكشيجب٘ي سطيٗ ضٚيساز دبئيعٜ ا٘ؼٕٗ ثطٌعاضي ٕٞبيف ؾبال٘ ٟٔٓ

ٟٔط  9ٕٞٝ ػب٘جٝ ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ثبقٍبٜ ٕٞب زض سبضيد 

ٞب ٚ  ثٛز وٝ ثب اؾشمجبَ ٌؿشطزٜ اػضبء ا٘ؼٕٗ ٚ ؾبيط ػاللٕٙساٖ اظ زا٘كٍبٜ 1393

ٞبي ٔرشّف نٙؼشي وكٛض ٔٛاػٝ قس وٝ ٌعاضـ ٔفهُ آٖ ضا زض ؾبيز ٚ  ثرف

ٞبي  ػب زاضز زض ايٙؼب يىجبض زيٍط اظ ٕٞىبضي ٕبئيس.٘ ذجط٘بٔٝ ا٘ؼٕٗ ٔالحظٝ ٔي

 نٕيٕب٘ٝ ايطاٖ ايط ؾذبؾٍعاضي وٙيٓ.

قبٞس   NCIأيسٚاضيٓ وٝ ثب سالـ ٕٚٞيبضي ػٕؼي ٕٞٝ زٚؾشساضاٖ 

ضقسٚقىٛفبئي ٚٔٛفميز ٞبي ٞطچٝ ثيكشط ا٘ؼٕٗ زضٕٞٝ ػطنٝ ٞب ثرهٛل زض 

 .ػٛأغ ثيٗ إِّّي ثبقيٓ

ا٘سيكي ثب زٚ ا٘ؼٕٗ ٍط ؾٝ ػب٘جٝ سؼبُٔ ٚ ٞٓزض زٚ ٔبٜ اذيط چٟبض ػّؿٝ زي
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 عخٌئ ثب ّوزاّبى
 

ٞبي ثبظضؾي فٙي ٚ  ٞبي غيطٔرطة ٚ ا٘ؼٕٗ نٙفي قطوز ػٛقىبضي ٚ آظٔبيف

ٞبي غيطٔرطة ثطٌعاض قس وٝ زؾشبٚضزٞبي ٟٕٔي زض ثط زاقز ٚ أيسٚاضيٓ  آظٔبيف

٘يُ ثٝ زؾشبٚضزٞبي ثب سؼبُٔ ٚ ٕٞىبضي ٞطچٝ ثيكشط ٚ ٔؿشٕط ؾٝ ا٘ؼٕٗ قبٞس 

ٞبي غيطٔرطة  ثيكشط ٚ ٌؿشطـ ضٚظافعٖٚ ػّٓ ٚ سىِٙٛٛغي ثبظضؾي فٙي ٚ آظٖٔٛ

 زض وكٛضٔبٖ ثبقيٓ.

ٞبي زٚ ػب٘جٝ ا٘ؼٕٗ ٔب ثب ا٘ؼٕٗ نٙفي ٘يع ٌؿشطـ يبفز. ثٙب ثٝ  ٕٞىبضي

زضذٛاؾز ٔب ا٘ؼٕٗ نٙفي حٕبيز وبُٔ ذٛز اظ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ثٝ 

وكٛضٔبٖ زض ػبٔؼٝ ػٟب٘ي  NDT٘حهبضي ٚ شيهالح ػبٔؼٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ا

NDT ٝٔاي ثٝ ضئيؽ  ضا عي ٘بICNDT .اػالْ ٕ٘ٛز 

ثٝ ز٘جبَ زضذٛاؾز ا٘ؼٕٗ نٙفي ػٟز ٔكبضوز زض ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ٚ ٕ٘بيكٍبٜ 

زضذٛاؾز ا٘ؼٕٗ غيطٔرطة، ا٘ؼٕٗ ٔب ٘يع ضٕٗ لجَٛ  ٞبي إِّّي آسي آظٖٔٛ ثيٗ

ٞبي ػسيس ثطاي ثطٌعاضي ٞط چٝ  ضيعي اي ثط٘بٔٝٝ ٘بٔ نٙفي ثب أضبي ٔمبِٚٝ

 سط ايٗ ضٚيساز ٟٔٓ ثب قطوز ا٘ؼٕٗ نٙفي ضا آغبظ ٕ٘ٛز. ثبقىٜٛ

ٞبي ا٘ؼٕٗ ٔب ثب قٛضاي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٘كطيٝ ٍ٘بٜ ٘بفص ٞٓ ٌؿشطزٜ سط قس ٚ  ٕٞىبضي

 سط ٚ دطثبضسط ٔٙشكط قس.  زٚ قٕبضٜ ػسيس ٘كطيٝ ٔعثٛض زض ايٗ فبنّٝ ثب ويفيز ٔغّٛة

ٞبي ٞيئز ٔسيطٜ ٔحشطْ ا٘ؼٕٗ نٙفي ؾذبؾٍعاضي  زاضز وٝ زض ايٙؼب اظ ٕٞىبضي ػب

ٞبي ٞط چٝ ثيكشط ٕ٘بئيٓ. أيسٚاضيٓ وٝ زؾز زض  وٙيٓ ٚ ثطاي آٟ٘ب آضظٚي ٔٛفميز

ٚ فٙبٚضي ثبظضؾي  زؾز ٞٓ ثشٛا٘يٓ ثيف اظ ديف زض ٔؿيط سٛؾؼٝ ٚ ٌؿشطـ ػّٓ

 شي وكٛض ٌبْ ثطزاضيٓ. ٞبي ٔرشّف نٙؼ ٞبي غيطٔرطة زض ثرف فٙي ٚ آظٖٔٛ

ٞبي ظيبزي نٛضر ٌطفز.  وٙفطا٘ؽ عجك ثط٘بٔٝ سٙظيٓ قسٜ فؼبِيز ثطاي ثطٌعاضي

إِّّي سؼييٗ قس٘س، ٔحٛضٞبي وٙفطا٘ؽ سؼييٗ ٚ  اػضبي ٞيئز ػّٕي زاذّي ٚ ثيٗ

ٞبي ٕٞىبض ٚ حبٔي  ٞب، ٔؤؾؿبر ٚ قطوز ٞب، ؾبظٔبٖ سهٛيت قس، زا٘كٍبٜ

عطاحي ٚ آٔبزٜ قس، ٚثؿبيز وٙفطا٘ؽ ٘يع  ٔكرم قس٘س، دٛؾشط ٚ ؾبيط ٔساضن

عطاحي ٚ سىٕيُ قس ِٚي ثب سهٕيٓ ػسيس ا٘ؼٕٗ ٘ؿجز ثٝ ٔكبضوز ثب ا٘ؼٕٗ 

ٞبي فٙي  نٙفي ٔمطض قس وٝ ايٗ ضٚيساز ثب ٔكبضوز زٚ ا٘ؼٕٗ ٚ يىي اظ زا٘كٍبٜ

سٛؾظ يه زثيطذب٘ٝ ٔكشطن  1394 زض دبئيع NDTٟٔٙسؾي ٔؼشجط فؼبَ زض ظٔيٙٝ 

 ثطٌعاض قٛز.ضاؾب زض سٟطاٖ 

ٞب ثبػض دطثبضسط  ٞبي ػّٕي ٚ نٙفي ٚ زا٘كٍبٜ ٔغٕئٙب ٕٞىبضي ؾٝ ػب٘جٝ ا٘ؼٕٗ

ٞبي آوبزٔيه ٚ نٙؼشي ٚ وبضثطزي وٙفطا٘ؽ ٚ ضٚيسازٞبي ػب٘جي آٖ  قسٖ ػٙجٝ

اي سحز ػٙٛاٖ  ذٛاٞس قس.  ثطاي ٞسايز ٚ ضاٞجطي وٙفطا٘ؽ ٘يع ثعٚزي وٕيشٝ

ؼٕٗ ٚ زا٘كٍبٜ ٕٞىبض ٚ ؾبيط حبٔيبٖ وٕيشٝ ضاٞجطي ٔشكىُ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ زٚ ا٘

 انّي سكىيُ ذٛاٞس قس.

الساْ ثٝ سكىيُ  ASNT 3ٔبٜ ٌصقشٝ ثٝ ٕٞز ا٘ؼٕٗ، زاض٘سٌبٖ ٌٛاٞيٙبٔٝ ؾغح 

ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔٛضز  IRNDT LEVEL IIIيه ٌطٜٚ ٔؼبظي ٚايجطي سحز ػٙٛاٖ 
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 عخٌئ ثب ّوزاّبى
 

سر وٛسبٞي لطيت ثٝ اسفبق اؾشمجبَ ٌؿشطزٜ ايٗ ػعيعاٖ لطاضٌطفز ٚ زض ٔ

ضؾب٘ي ٚ سجبزَ ٘ظط ٚ  ثٝ آٖ ديٛؾشٙس. ٞسف ايٗ ٌطٜٚ اعالع 3ٕٞىبضاٖ ؾغح 

ا٘ؼٕٗ ٚ  3وٕه ٚ سؿطيغ زض أٛض ٔطثٛط ثٝ ا٘ؼٕٗ، ٌؿشطـ وٕيشٝ ؾغح 

ثٝ نٙبيغ ٚ وبضثطاٖ ايٗ ضقشٝ  3ٕٞچٙيٗ ٕٞبٍٞٙي زض اضائٝ ذسٔبر ؾغح 

 ASNTي ثطاي سكىيُ ثرف ايطا٘ي ا ثبقس ٚ أيسٚاضيٓ وٝ ايٗ ذٛز عّيؼٝ ٔي

 دؽ اظ ضفغ ٔٛا٘غ زض آيٙسٜ ٘عزيه ثبقس.

ٞبي سرههي ا٘ؼٕٗ  زض فهُ ٌصقشٝ ٕٞچٙيٗ اِٚيٗ ػّؿٝ ٔكشطن وٕيشٝ

ٞبي  ٞبي سرههي ٔؿشمُ ٞط ضقشٝ، فؼبِيز سكىيُ قس ٚ ثب سكىيُ وٕيشٝ

ٞبي دػٚٞكي ا٘ؼٕٗ ٘يع آغبظ قس. حضٛض ا٘ؼٕٗ زض  ػّٕي ـ سرههي ٚ دطٚغٜ

ٞبي سرههي سسٚيٗ اؾشب٘ساضزٞبي ٔطسجظ زض ؾبظٔبٖ ّٔي اؾشب٘ساضز ٚ  ٌطٜٚ

زض ٔٛضز  17020ٕٞچٙيٗ زض ٔطوع سبييس نالحيز وكٛض اظ ػّٕٝ اؾشب٘ساضز ايعٚ 

ٞبي سبييس  ٞبي ثبظضؾي فٙي ٚ ٕٞچٙيٗ حضٛض زض وٕيشٝ سبييس نالحيز قطوز

ازأٝ  ٞبي غيطٔرطة وٕبوبٖ ٞبي ثبظضؾي فٙي ٚ ٔؼطي آظٖٔٛ نالحيز قطوز

 زاقشٝ اؾز.  

اذيطا السأبر اِٚيٝ ثطاي زضيبفز ٔؼٛظٞبي اِٚيٝ اظ ٚظاضر اضقبز ٚ ٚظاضر ػّْٛ 

ثطاي ٘كطيٝ ػّٕي ـ سطٚيؼي نٛضر ٌطفز ٚ أيسٚاضيٓ ثب زضيبفز ٔؼٛظ ثٝ ظٚزي 

 ٔٛفك ثٝ قطٚع ثٝ ا٘شكبض ٘كطيٝ ٚيػٜ ا٘ؼٕٗ قٛيٓ.   

ثٟٕٗ ٔبٜ ثطٌعاض  29ضيد آذطيٗ ٌطزٕٞبيي ػّٕي ا٘ؼٕٗ زض ؾبَ ػبضي زض سب

ٞبي غيطٔرطة زضنٙبيغ غصائي ٚ  آظٖٔٛ»ذٛاٞس قس وٝ ؾٕيٙبضي سحز ػٙٛاٖ 

٘يع زض ايٗ ٌطزٕٞبيي اضائٝ ذٛاٞس قس ٚ ٔؼٕغ ػٕٛٔي ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ « وكبٚضظي

 ٘يع زض دبيبٖ ثطٌعاض ذٛاٞس قس. 

 ؾبَ آيٙسٜ ثطاي ثحض ٚ ٞبي ٔٛضز ٘ظط ا٘ؼٕٗ ثطاي زض ايٗ ٌطزٕٞبئي ثط٘بٔٝ

ٞبي  سجبزَ ٘ظط ٚ اسربش سهٕيٓ ثٝ اعالع اػضبي ا٘ؼٕٗ ذٛاٞس ضؾيس. وبضر

ٞب ٘يع آٔبزٜ قسٜ اؾز وٝ  ٞبي ػضٛيز قطوز ػضٛيز ا٘ؼٕٗ ٚ ٕٞچٙيٗ ِٛح

 قٛز. زض ايٗ ٌطزٕٞبيي ثٝ اػضبي ا٘ؼٕٗ سحٛيُ ٔي

ايٗ  ICNDT سالـ وطزيٓ ثٝ ٔٙبؾجز دصيطـ ػضٛيز وبُٔ ا٘ؼٕٗ زض

زِيُ ضيك ٚلز ٚ ثط٘بٔٝ سٙظيٓ قسٜ اظ ٝ اٜ وٙيٓ وٝ ثٌطزٕٞبئي ضا ثب ػكٙي ٕٞط

ثب  NDT يبضي زٚؾشبٖ زض ٕٞبيف ثٟبضٜ ا٘ؼٕٗ قت ا٘كبء اهلل ثب. لجُ ٔمسٚض ٘كس

 . وٙيٓ قىٛٞي ثٝ دبؼ لسضزا٘ي اظ ٕٞٝ ػعيعاٖ ثطٌعاض ٔي

اذيطا آلبي ٟٔٙسؼ ٔيظٓ ثبثبدٛض ثٝ ػٙٛاٖ زثيط ٔٛظف ٚ ٔسيطاػطائي سٕبْ ٚلز  

ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔغٕئٙب ثب سٛػٝ ثٝ زا٘ف ٚ سؼطثٝ ٚ ػاللٝ  ثٝ وبضا٘ؼٕٗ قطٚع 

زٚؾز سمٛيز  ٚدكشىبض ايكبٖ، زثيطذب٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثب حضٛض ايكبٖ ٚ ؾطوبض ذب٘ٓ سمي

 سطي ديٍيطي ذٛاٞس قس.  قسٜ ٚ أٛضػبضي ا٘ؼٕٗ ثب ؾطػز ٚ ضٚاَ ٔٙظٓ
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 عخٌئ ثب ّوزاّبى
  

 ػعيعٔبٖ ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ ضضب ٕىبضٔساْٚ ٞ ػب زاضز اظ ظحٕبر نٕيٕب٘ٝ ٚ

ا٘ساظي ٚ ازاضٜ ؾبيز  اثشساي سبؾيؽ ا٘ؼٕٗ ٔؿئِٛيز عطاحي، ضاٜ وٝ اظ  ثبلطي

سطػٕٝ ٔغبِت ؾبيز ٚ ٕٞچٙيٗ وّيٝ ظحٕبر عطاحي  فبضؾي ٚ اٍّ٘يؿي ا٘ؼٕٗ ٚ

ػٟسٜ ٝ قبئجٝ ث ثي قٕبضٜ ذجط٘بٔٝ ضا ػبقمب٘ٝ ٚ 6ٞط  ثٙسي ٚ ا٘شكبض نفحٝ ٚ

 .يٓئعاضي ٕ٘با٘س ؾذبؾٍ زاقشٝ

ثب ؾذبؼ ٔؼسز اظٕٞٝ ٕٞطاٞبٖ ٌطأي ضٕٗ زضذٛاؾز ٔكبضوز ٞطچٝ ثيكشط زض 

أٛض ا٘ؼٕٗ، سمبضب زاضيٓ ٔب ضا اظ اضائٝ ٘مغٝ ٘ظطار، ا٘شمبزار ٚ ديكٟٙبزار ذٛز ثي 

 ٘هيت ٍ٘صاضيس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثب سكىط

 ا٘ؼٕٗ ت ضئيؽئ٘ب - ٔيطٔؼيس لبئٕي

 ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٞيئزثٝ ٕ٘بيٙسٌي اظ 
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  ئت ئاى دئ عضَیت اًجوي ثبسرعی غیزهخزة ایزاى دراًجوي جْبً
 

ثب سهٛيت ٔؼٕغ ػٕٛٔي زض وٙفطا٘ؽ دطاي ذٛاؾشٝ زيطيٗ ػبٔؼٝ وكٛضٔبٖ ٚ يىي اظ اٞساف ٟٔٓ ا٘ؼٕٗ ٔب ػبٔٝ ػُٕ دٛقيس ٚ ا٘ؼٕٗ زض ازأٝ ٔطاحُ سىٕيُ ػضٛيز 

ٕٗ سٛؾظ آلبي زوشطفبضِي ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٞفشبز ٚيىٕيٗ وكٛضػضٛ ا٘ؼٕٗ ػٟب٘ي اٖ زي سي دصيطفشٝ قس. زض ػّؿٝ فٛق ٌٛاٞيٙبٔٝ ػضٛيز ا٘ؼ

سي وكٛضٔبٖ  زي أيس اؾز ايٗ ػضٛيز ثبػض حضٛض ٞط چٝ ٔؤططسط ػبٔؼٝ اٖ .قس اػغب ا٘ؼٕٗ ضئيؽ ٘بيت لبئٕي ٟٔٙسؼ آلبي ٔب ا٘ؼٕٗ ٕ٘بيٙسٜ ثٝ  ICNDT  ضئيؽ

 سي ٔفيس ذٛاٞس ثٛز. زي ٞبي ٔسضٖ اٖ زضؾغح ثيٗ إِّّي قسٜ ٚ ٔغٕئٙب زض ا٘شمبَ سىِٙٛٛغي

 

 #سؼ لبئٕي $٘بئت ضئيؽ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ# ٚ آلبي زوشط فبضِي $ضئيؽ وٕيشٝ ػٟب٘ي ثبظضؾي غيطٔرطةآلبي ٟٔٙ
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در  دئ تئ  ئ اىپٌجن اًجوي ّوزاُ ثب عویٌبر کبرثزدّب ئثزًبهِ گزدّوبئ

 1393ثْوي  29 -ئ صٌبیع غذائی ٍ کؾبٍرس

 

ثٟٕٗ  29زض سبضيد چٟبضقٙجٝ دٙؼٕيٗ ٌطزٕٞبيي ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ 

ثطٌعاض ذٛاٞس قس.  زا٘كىسٜ ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه، زا٘كٍبٜ ػّٓ ٚ نٙؼز ايطأٖبٜ زض 

آظٟٔٛ٘بي غيط ٔرطة زض نٙبيغ غصايي ٚ ثٝ ٕٞطاٜ ايٗ ٌطزٕٞبيي ؾٕيٙبض آٔٛظقي 

ػٙبة آلبي زوشط ٔحٕس اثٛ٘ؼٕي، ػضٛ ٞيئز ػّٕي ٘يع سٛؾظ  وكبٚضظي

 س.اضائٝ ذٛاٞس ق زا٘كٍبٜ سٟطاٖ

اظ وّيٝ اػضبي ٔحشطْ ا٘ؼٕٗ، اؾبسيس زا٘كٍبٟٞب، وبضقٙبؾبٖ آظٟٔٛ٘بي 

سي، ػٟز طجز ٘بْ ٚ  زي ٔشرههيٗ اٖغيطٔرطة، زا٘كؼٛيبٖ ٚ ٔسيطاٖ ٚ 

قطوز زض دٙؼٕيٗ ٌطزٕٞبيي ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٚ ؾٕيٙبض آٔٛظقي 

 .آيس زػٛر ثؼُٕ ٔي

ْ ٕٞبٍٞٙيٟبي الظْ زض قطوز زض ٌطزٕٞبيي آظاز اؾز، ِٚي ثٝ ػٟز ا٘ؼب

قٛز حضٛض ٟ٘بيي ذٛز ضا ثب اضؾبَ  ضاؾشبي ثطٌعاضي ٞط چٝ ثٟشط ٔطاؾٓ، سمبضب ٔي

  info@irndt.orgثٝ ايٕيُ ” زض ٌطزٕٞبيي قطوز ذٛاٞٓ وطز“ػجبضر 

 .اػالْ فطٔبييس

 .ٞس ثٛزأىبٖ اؾشفبزٜ اظ دبضويًٙ زا٘كٍبٜ فطاٞٓ ذٛازض ضٕٗ 

 ٌطزٕٞبئي: ظٔبٖ

 17سب  14ثٟٕٗ ٔبٜ، ؾبػز  29چٟبضقٙجٝ 

 :ٌطزٕٞبئي ٔىبٖ

 زا٘كىسٜ ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه، زا٘كٍبٜ ػّٓ ٚ نٙؼز ايطاٖ

: سٟطاٖ، ٔيساٖ ضؾبِز، ذيبثبٖ ٍٞٙبْ، ذيبثبٖ زا٘كٍبٜ، زضة ػٙٛثي 1ٔؿيط

 .زا٘كٍبٜ ػّٓ ٚ نٙؼز، زا٘كىسٜ ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه، ؾبِٗ آٔفي سئبسط

، ثٝ ؾٕز فطٍٞٙؿطا، ايؿشٍبٜ 2ؾبٔب٘ٝ ٔؿبفطثطي ٔشطٚي قٟطي، ذظ: 2ٔؿيط

ػّٓ ٚنٙؼز، ذيبثبٖ قٟيس حيسضذب٘ي $ يب ذيبثبٖ ثطازضاٖ ثبلطي#، خ ّٔه ِٛ، 

 .زضة ػٙٛثي زا٘كٍبٜ ػّٓ ٚنٙؼز، زا٘كىسٜ ٟٔٙسؾي ٔىب٘يه، ؾبِٗ آٔفي سئبسط

 :ثط٘بٔٝ  ػٙبٚيٗ

ٔرطة زض نٙبيغ غصايي  آظٟٔٛ٘بي غيط“اضائٝ ؾٕيٙبض آٔٛظقي ثب ػٙٛاٖ   .1

ٞيئز  ػضٛ اثٛ٘ؼٕي، ٔحٕس زوشط آلبي ػٙبة سٛؾظ  ،”ٚ وكبٚضظي

 .ػّٕي زا٘كٍبٜ سٟطاٖ

 سٙفؽ ٚ دصيطايي .2

 ػّؿٝ ٔؼٕغ ػٕٛٔي ا٘ؼٕٗ .3

 ٌعاضـ ٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ .4

 ٞبي ا٘ؼٕٗ دطؾف ٚ دبؾد ٚ سجبزَ ٘ظط زض ػٟز ٌؿشطـ فؼبِيز .5

 اػغبي ٌٛاٞي حضٛض زض ٌطزٕٞبيي ثٝ افطاز ٔشمبضي .6

mailto:info@irndt.org
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در  دئ تئ  ئ اىپٌجن اًجوي ّوزاُ ثب عویٌبر کبرثزدّب ئثزًبهِ گزدّوبئ

 1393ثْوي  29 -ئ صٌبیع غذائی ٍ کؾبٍرس

 

 

 آزضؼ ايٙشط٘شي ثطاي ثبضٌصاضي دٛؾشط زض اثؼبز انّي:
http://irndt.org/wp-content/uploads/2015/02/5th-irndt-gathering-rb-

3.jpg 

ٞٛقٕٙس اؾشفبزٜ  زض نٛضسي وٝ اظ ٌٛقي
سٛا٘يس ثب اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ  وٙيس، ٔي ٔي

ثبضوسذٛاٖ ٚ اؾىٗ ضٔعيٙٝ ضٚثطٚ ٔؿشميٕب ثٝ 
 زؾشطؾي ديسا وٙيس. آزضؼ ايٙشط٘شي ثبال
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اٍلیي ّوبیؼ عبالًِ اًجوي ثبسرعی غیزهخزة ایزاى  ئگشارػ ثزگشار  
 

اٖ ثب ٕٞىبضي ٚ حٕبيز اِٚيٗ ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايط

زض ٔحُ  1393ٟٔطٔبٜ  9ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ $ ٕٞب # ضٚظچٟبضقٙجٝ 

 ثبقٍبٜ ٕٞب ثطٌعاضقس. 

ٞب،  ٘فط اظ اػضبي ا٘ؼٕٗ، اؾبسيس زا٘كٍبٜ 200زض ايٗ ٌطزٕٞبئي ٚؾيغ لطيت ثٝ 

ٞبي  ٞبي غيطٔرطة، وبضقٙبؾبٖ وٙشطَ ويفي، آظٖٔٛ آظٖٔٛ 3وبضقٙبؾبٖ ؾغح 

ٞبي اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔبر  ٔرطة ٚثبظضؾي فٙي نٙبيغ ٔرشّف وكٛض ٚ قطوزغيط

 ثبظضؾي فٙي ٚ اٖ زي سي حضٛضزاقشٙس.

ٟٕٔب٘بٖ ٚيػٜ ايٗ ٕٞبيف ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ دطٚضـ ٔسيطػبُٔ ٞٛاديٕبئي 

ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ ضاؾشرٛاٜ ٔؼبٖٚ ؾبظٔبٖ ا٘طغي 

ي فيطٚظ ضئيؽ ٔطوعسبييس نالحيز ؾبظٔبٖ اسٕي ايطاٖ ٚ ػٙبة آلبي زوشطذبو

 ّٔي اؾشب٘ساضز وكٛض ثٛز٘س.

ٔطاؾٓ ثب سالٚر آيبسي اظوالْ اهلل ٔؼيس ٚ درف ؾطٚز ػٕٟٛضي اؾالٔي ٚ ؾذؽ 

ذيطٔمسْ آلبي زوشطٞٙطٚض ضئيؽ ا٘ؼٕٗ ٚ سكىط ايكبٖ اظ حضٛض قطوز وٙٙسٌبٖ 

زض دكشيجب٘ي  ٚ ٕٞچٙيٗ لسضزا٘ي ٚ سكىط اظ ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ

 ٕٞٝ ػب٘جٝ زض سساضن ٚ ثطٌعاضي ثبقىٜٛ ايٗ ٕٞبيف آغبظقس.

 ذبعطاسي يبزآٚضي  ٚ حضبض ثٝ ذٛقبٔسٌٛئي ضٕٗ دطٚضـ ٟٔٙسؼ آلبي ؾذؽ

ٚ  1371ٞبي  سي وٝ زض ؾبَ زي إِّّي اٖ ٞبي ثيٗ اظ اِٚيٗ ٚ زٚٔيٗ وٙفطا٘ؽ

ثىبضٌيطي سٛؾظ ايطاٖ ايط زض ٞشُ ٕٞب ثطٌعاض قس زضٔٛضز سبضيرچٝ  1374

ٞبي غيطٔرطة ٚ إٞيز آٖ زض ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ  آظٖٔٛ

زٞس سٛضيحبسي ثٝ  ذسٔبسي ضا وٝ ايٗ قطوز ثٝ ؾبيط ذغٛط ٞٛائي اضائٝ ٔي

 وٙٙسٌبٖ ضؾب٘س٘س. اعالع قطوز

ايكبٖ ثب اؾشمجبَ اظ سبؾيؽ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ سٕبيُ ٔؼٕٛػٝ ذٛز 

ثب ا٘ؼٕٗ اػالْ ٕ٘ٛز٘س ٚػاللٕٙساٖ ضا ثٝ ثبظزيس اظ ضا ثٝ ٕٞىبضي ثيكشط 

سي ايطاٖ ايط زض ثؼساظظٟط ٕٞبٖ ضٚظ زػٛر  زي ٞبي سؼٕيطار ٚ ثرف اٖ آقيب٘ٝ

 ٕ٘ٛز٘س. 

ثط٘بٔٝ ثب ؾرٙطا٘ي آلبي زوشطذبوي فيطٚظضئيؽ ٔطوع سبييس نالحيز وكٛضسحز 

ائٝ ذسٔبر ّٔي سبييس نالحيز ايطاٖ زضايؼبز اعٕيٙبٖ اظ اض ٘مف ٔطوع»ػٙٛاٖ 

 .ازأٝ يبفز« سي زض وكٛض زي اٖ
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اٍلیي ّوبیؼ عبالًِ اًجوي ثبسرعی غیزهخزة ایزاى  ئگشارػ ثزگشار  
 

 اي ٞؿشٝ ايٕٙي ٘ظبْ سي زي اٖ ؾرٙطاٖ ثؼسي آلبي زوشط ٔٛافمي ٔسيط ثرف

دطسٍٛ٘بضي زيؼيشبَ ٚ وبضثطزٞبي آٖ زض ثبظضؾي » وكٛضثٛز٘س وٝ سحز ػٙٛاٖ 

 ٘شبيغ  ٕٗ ثطضؾي ضٚقٟبي ٔرشّف ٔسضٖ ضازيٌٛطافي زيؼيشبَ،ض« ٞٛاديٕب

ٚآظٔبيكٟبي ا٘ؼبْ قسٜ ضٚي ثؼضي لغؼبر ٞٛاديٕب زض ايطاٖ ايط ٚ  سحميمبر

ٞٛاديٕبئي آؾٕبٖ ٚٔمبيؿٝ ٘شبيغ حبنّٝ ثب ضازيٌٛطافي ٔشساَٚ ثب فيّٓ ضا اضائٝ 

 .ٕ٘ٛز٘س

يطٔؤؾؿٝ سؿز زضازأٝ آلبي ٟٔٙسؼ ٔيطٔؼيس لبئٕي ٘بيت ضئيؽ ا٘ؼٕٗ ٚ ٔس

ٞبي غيطٔرطة ايطاٖ ٚ آلبي ٟٔٙسؼ ٟٔسي ضيغٕي وبضقٙبؼ اضقس 

آظٖٔٛ فطانٛسي »ػٙٛاٖ  سحز ٘هيطعٛؾي ذٛاػٝ زا٘كٍبٜ سي زي اٖ آظٔبيكٍبٜ

اسٛٔبسيه ػٛـ ؾطثٝ ؾطذغٛط ا٘شمبَ ٘فز ٌٚبظ، ضٚقي ػبيٍعيٗ ثطاي 

 ؾرٙطا٘ي ٕ٘ٛز٘س. « دطسٍٛ٘بضي

فٙي قطوز ّٔي ٌبظ ايطاٖ زضٔٛضز ؾذؽ آلبي ٟٔٙسؼ ظٔب٘ي ٔؼبٖٚ ثبظضؾي 

ٞبي آيٙسٜ نٙؼز ٌبظ وكٛض ٚ ٘يبظٞبي ثبظضؾي فٙي ٚ  ٞبي ػبضي ٚ ثط٘بٔٝ دطٚغٜ

ٞبي غيطٔرطة قطوز ّٔي ٌبظ ايطاٖ سٛضيحبر ٔفهّي ثٝ قطوز  آظٖٔٛ

ٞبي  وٙٙسٌبٖ زضٕٞبيف اضائٝ ٕ٘ٛز٘س ٚ آٔبزٌي قطوز ّٔي ٌبظ ثطاي ٕٞىبضي

بر ٕٞبٍٞٙي ٚ زػٛر ثٝ حضٛضٔشرههبٖ ثيكشط ثب ا٘ؼٕٗ ثب ثطٌعاضي ػّؿ

ٞبي سرههي ٚ سسٚيٗ اؾشب٘ساضزٞبي ٔٛضز ٘يبظنٙؼز ٌبظ وكٛض  ا٘ؼٕٗ زض وٕيشٝ

ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ايٗ نٙؼز ٟٔٓ  ٞبي آٔٛظقي ٚ نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثط٘بٔٝ

 وكٛض ضا اػالْ ٕ٘ٛز٘س. 

 ٞبي ؾذؽ آلبي ٟٔٙسؼ حؿٗ قيطٚا٘ي ػضٛٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ نٙفي قطوز

ٞبي ا٘ؼٕٗ  ٞبي غيطٔرطة ايطاٖ ٌعاضقي اظ فؼبِيز ثبظضؾي فٙي ٚ آظٔبيف

ٔعثٛضاضائٝ زاز٘س ٕٚٞچٙيٗ ضٕٗ اضائٝ ٌعاضقي اظ اِٚيٗ ػّؿٝ سؼبُٔ ٚ ٞٓ 

ٞبي ثبظضؾي  قطوز نٙفي ا٘ؼٕٗ يؼٙي سي زي اٖ ا٘سيكي ؾٝ ا٘ؼٕٗ ٔطسجظ ثب

ٔرطة ٚ ٞبي غيط ٞبي غيطٔرطة، ا٘ؼٕٗ ػٛقىبضي ٚ آ ظٔبيف فٙي ٚ آظٔبيف

 ٞبي ثيكشط آٟ٘ب سبويس ٕ٘ٛز٘س.  ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة زضٔٛضز ِعْٚ ٕٞىبضي

زض ازأٝ، ٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٌعاضـ ٔفهّي اظ 

ٞبي  إِّّي ٚ ٕٞچٙيٗ ثط٘بٔٝ ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ ا٘ؼٕٗ زض ؾغح ّٔي ٚ ثيٗ فؼبِيز

 ٕٞفىطي ٚ سكىُ  ز ِعْٚآسي ا٘ؼٕٗ ثٝ اعالع حبضطيٗ ضؾب٘س٘س. ؾذؽ زض ٔٛض

اظعطيك سكىيُ يه وٕيشٝ ذبل  3ٞبي ؾغح  ٕٞىبضي زاض٘سٌبٖ ٌٛاٞيٙبٔٝ ٚ

ثحض قس ٚ اظ وّيٝ زاض٘سٌبٖ ػاللٕٙس ثٝ ػضٛيز زض ايٗ وٕيشٝ زػٛر قس ٘ؿجز 

 ثٝ طجز ٘بْ ٚ ػضٛيز زضايٗ وٕيشٝ الساْ ٕ٘بيٙس. 
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غیزهخزة ایزاى اٍلیي ّوبیؼ عبالًِ اًجوي ثبسرعی  ئگشارػ ثزگشار  
 

ٞبي سرههي قبُٔ  ٞبي دٙؼٍب٘ٝ ا٘ؼٕٗ، سكىيُ وٕيشٝ ضٕٙب ػالٜٚ ثط وٕيشٝ

وٕيشٝ ٞٛاـ فضب، وٕيشٝ ٘فز ٌٚبظ ٚ دشطٚقيٕي، وٕيشٝ نٙؼز حُٕ ٚ٘مُ $ 

ثٛيّط، ٔربظٖ ٚ ِِٛٝ # ٚ  ) رسؼٟيعا ؾبذز وٕيشٝ ،# زضيبئي –ذٛزضٚـ ضيّي 

ٞبي ٔطثٛعٝ  اللٕٙساٖ ثب دطوطزٖ فطْوٕيشٝ ؾبظٜ ٚ ؾبذشٕبٖ ٘يع اػالْ قس سب ػ

 ٞب زضآيٙس. ثٝ ػضٛيز زض ايٗ وٕيشٝ

ػّٕي وٙفطا٘ؽ آيٙسٜ ثبظضؾي غيطٔرطة  ٔحٕس ضيبحي زثيط زض ازأٝ آلبي زوشط

اعالػبر وبّٔي زض اذشيبض قطوز وٙٙسٌبٖ لطاض زاز٘س  ( IRNDT 2015) ايطاٖ

ز ٘بْ ٚ اضؾبَ ٔمبِٝ ٚ ٚ ٕٞٝ ػاللٕٙساٖ ضا ثٝ حضٛض فؼبَ زض ايٗ وٙفطا٘ؽ ثب طج

 دٛؾشط زػٛر ٕ٘ٛز٘س.

ايكبٖ ٕٞچٙيٗ اظٔسيطاٖ نٙبيغ ٚ قطوشٟب ٘يع زضذٛاؾز ٕ٘ٛز٘س وٝ ثب حٕبيز اظ 

وٙفطا٘ؽ ٚ قطوز زض ٕ٘بيكٍبٜ ػب٘جي آٖ زض ثطٌعاضي ٞطچٝ ثبقىٛٞشط ايٗ 

 ضٚيساز ٟٔٓ ا٘ؼٕٗ ضا يبضي ٕ٘بيٙس.

ٞبي ٔرشّف ايطاٖ  ٖ اظ ثرفثؼس اظ دصيطائي ٘بٞبض ٚ زضذبسٕٝ ٕٞبيف، ػاللٕٙسا

ٞبي سؼٕيط ٔٛسٛض ٚ ثس٘ٝ، سؼٕيطار اؾبؾي ٚ اٚضٞبَ ٞٛاديٕب ٚ  ايط اظ ػّٕٝ آقيب٘ٝ

سي ثبظزيس ٕ٘ٛز٘س وٝ سٛضيحبر وبفي سٛؾظ  زي ٞبي ٔؼٟع اٖ ٕٞچٙيٗ آظٔبيكٍبٜ

 . ٔشرههيٗ ٔطثٛعٝ زضاذشيبضثبظزيس وٙٙسٌبٖ لطاضٌطفز

بي ٟٔٙسؼ دطٚضـ ٔسيطػبُٔ ٔحشطْ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ اظػٙبة آل

ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٕٚٞىبضاٖ ٔحشطْ ايكبٖ وٝ ٟ٘بيز ٕٞىبضي 

ٞب ٚ ثطٌعاضي ٞطچٝ ثبقىٛٞشط  ضا زض دكشيجب٘ي ٔبِي ٚٔؼٙٛي ٚ سمجُ وّيٝ ٞعيٙٝ

 ٕ٘بيس.  ايٗ ٕٞبيف ثب ا٘ؼٕٗ ٕ٘ٛز٘س ؾذبؾٍعاضي ٔي

ٔحٕسي ضاز ٔؼبٖٚ ٔحشطْ سؼٕيطار، ٚيػٜ اظ ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ  زض ايٗ ضاؾشب ثٝ

ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ ؾيسيٗ ٔسيطٔحشطْ سضٕيٗ ويفيز ٚ ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ 

سي ٕٚٞىبضقبٖ ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ  زي ػٛاٞطي دٛض ٔسيط اضقس ٔحشطْ ٚاحس اٖ

حيسضي فط ٚ ٕٞچٙيٗ ػٙبة آلبي ٟٔٙسؼ دبِيعزاض ٔسيط سؼٕيطار ٔٛسٛض وٝ 

ضاٞٓ سمجُ ٕ٘ٛز٘س لسضزا٘ي ٕ٘ٛزٜ ٚ ثطاي ٍٕٞي ٞب  اػطاي زِٙكيٗ ٚ ظيجبي ثط٘بٔٝ

 .اؾز آضظٚٔٙس ٔٛفميز زضٕٞٝ قئٖٛ ظ٘سٌي ضا ؾالٔشي ٚ
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اٍلیي ّوبیؼ عبالًِ اًجوي ثبسرعی غیزهخزة ایزاى  ئگشارػ ثزگشار  
 

    

    

 1393ٟٔطٔبٜ  9چٟبضقٙجٝ  -سهبٚيطي اظ ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ 
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 1393ٟٔطٔبٜ  9چٟبضقٙجٝ  -سهبٚيطي اظ ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ 
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اٍلیي ّوبیؼ عبالًِ اًجوي ثبسرعی غیزهخزة ایزاى  ئگشارػ ثزگشار  
 

     

    

 1393ٟٔطٔبٜ  9چٟبضقٙجٝ  -بال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ سهبٚيطي اظ ٕٞبيف ؾ
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 تَعظ  ASNT عِّیٌبهِ عغح دارًذگبى گَا ئزـٍایج تؾکیل گزٍُ

  IRNDT Level IIIثب ًبم اًجوي 
 

ٞبي آٔٛظقي، اذص آظٖٔٛ ٚ نسٚض  ػٟز ٘يُ ثٝ اٞساف ا٘ؼٕٗ اظ ػّٕٝ ٕٞبٍٞٙي زض ثطٌعاضي زٚضٜ ASNTاظ  3ثٝ ٔٙظٛض سجبزَ ٘ظط ٚ ٕٞبٍٞٙي زاض٘سٌبٖ ٌٛاٞيٙبٔٝ ؾغح 

ثب ٕٞز ٚ  IRNDT Level IIIزض آيٙسٜ ٘عزيه ٌطٜٚ ٚايجطي سحز ػٙٛاٖ  ASNTعي سبؾيؽ ثرف ايطاٖ ضي ٚ دبيٝ SNT-TC-1Aٌٛاٞيٙبٔٝ ٚ اػطاي نحيح اؾشب٘ساضز 

 3٘فط اظ زاض٘سٌبٖ ٌٛاٞيٙبٔٝ ؾغح  65اثشىبض ٕٞىبض ػعيعٔبٖ آلبي ٟٔٙسؼ قبٞٛغفبضي سكىيُ ٌطزيس ٚ ثب سالـ ٚ دكشيجب٘ي آلبي ٟٔٙسؼ لبئٕي زض ٔسر وٛسبٞي لطيت 

 زض ايٗ ٌطٜٚ ٌطز آٔس٘س.

ٞبي غيطٔرطة ٚ ٘يُ ثٝ  ٞبي غيطٔرطة ايٗ ٌطٜٚ فطاٌيطسط قسٜ ٚ زض ػٟز اقبػٝ زا٘ف ٚ فٙبٚضي آظٖٔٛ زض آظٖٔٛ 3ٔيس اؾز ثب ديٛؾشٗ ؾبيط زاض٘سٌبٖ ٌٛاٞيٙبٔٝ ؾغح ا

 ٞبي ٔؤططي ثطزاضز. اٞساف ا٘ؼٕٗ ٌبْ
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 تَعظ  ASNT عِدارًذگبى گَاّیٌبهِ عغح  ئزـٍایج تؾکیل گزٍُ

  IRNDT Level IIIثب ًبم اًجوي 
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 غیزهخزة ئّب آسهَى ئالولل عَهیي کٌفزاًظ ًٍوبیؾگبُ ثیي
IRNDT 2015 

 

ي ؾٛٔيٗ وٙفطا٘ؽ اي ػٟز ثطٌعاض ٘بٔٝ ٞبي غيطٔرطة ٔمبِٚٝ ٞبي ثبظضؾي فٙي ٚ آظٔبيف ديطٚ ٔصاوطار ثيٗ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٚ ا٘ؼٕٗ نٙفي قطوز

اي سحز ػٙٛاٖ وٕيشٝ ضاٞجطي ٔشكىُ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ زٚ  ضيعي ٚ ضاٞجطي ايٗ ضٚيساز ٟٔٓ وٕيشٝ ثٝ أضب ضؾيس. ػٟز ثط٘بٔٝ 1394زض دبئيع  ٞبي غيطٔرطة إِّّي آظٖٔٛ ثيٗ

اٞجطي سؼييٗ ذٛاٞس قس وٝ ثعٚزي ثٝ اعالع ػاللٕٙساٖ ذٛاٞس ظٚزي سكىيُ ذٛاٞس قس. ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ وٙفطا٘ؽ سٛؾظ وٕيشٝ ض ا٘ؼٕٗ ٚ ؾبيط حبٔيبٖ انّي وٙفطا٘ؽ ثٝ

 ضؾيس.

 TINDT 2008،  87، ؾبَ  وٙفطا٘ؽ ثبظضؾي فٙي ٚ آظٖٔٛ غيطٔرطةزٚٔيٗ سهبٚيطي اظ ثطٌعاضي 
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 غیزهخزة ئّب آسهَى ئالولل عَهیي کٌفزاًظ ًٍوبیؾگبُ ثیي
IRNDT 2015 

 TINDT 2007،  86، ؾبَ  سهبٚيطي اظ ثطٌعاضي اِٚيٗ وٙفطا٘ؽ ثبظضؾي فٙي ٚ آظٖٔٛ غيطٔرطة
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 غیزهخزة ئّب آسهَى ئالولل عَهیي کٌفزاًظ ًٍوبیؾگبُ ثیي
IRNDT 2015 

 

 TINDT2007، 86ؾبَ  ،سهبٚيطي اظ ثطٌعاضي اِٚيٗ وٙفطا٘ؽ ثبظضؾي فٙي ٚ آظٖٔٛ غيطٔرطة
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 کؾَر ئعلو ئّب عبالًِ کویغیَى اًجوي ئدر ارسیبث ارتقبء اهتیبس اًجوي
 

اي زاقشٝ اؾز ٚ ا٘ؼٕٗ  اضظيبثي ؾبَ زْٚ ػٟف لبثُ ٔالحظٝ أشيبظ وؿت قسٜ سٛؾظ ا٘ؼٕٗ زض ،ّْٛٞبي ػّٕي ٚظاضر ػ يبثي ٔشساَٚ ؾبِيب٘ٝ وٕيؿيٖٛ ا٘ؼٕٗ عجك اضظـ

 شٙس.زضيبفز زاق ٚ اػضبي ٞيئز ٔسيطٜ ِٛح سمسيط
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  پزاگ –ثبسرعی غیزهخزة  ئگشارؽی اس یبسدّویي کٌفزاًظ ارٍپبئ
 

زض قٟط  2014اوشجط 10سب  6 اظ غيطٔرطة آظٟٔٛ٘بي اضٚدبئي وٙفطا٘ؽ يبظزٕٞيٗ

ثب ٕٞىبضي  # ٚ EFNDTاضٚدب $  NDTدطاي ػٕٟٛضي چه سٛؾظ فسضاؾيٖٛ 

 # ثطٌعاضقس.  CNDTٞبي غيطٔرطة ػٕٟٛضي چه $  ا٘ؼٕٗ سؿز

زض ايٗ ضٚيساز ٟٔٓ چٙسيٗ ٞعاض ٘فط اظ ٔشرههبٖ ٚ ػاللٕٙساٖ ايٗ ضقشٝ اظ 

ٞبي  ٔيٙٝٔمبِٝ ػّٕي ٚ سرههي زض ظ 500ؾطاؾط ػٟبٖ قطوز ٕ٘ٛز٘س ٚ لطيت 

 ٞبي غيطٔرطة اضائٝ قس.  ٔرشّف آظٖٔٛ

وٕذب٘ي ٚ ا٘ؼٕٗ ٞب ٚ ا٘ؿشيشٛٞبي  150زضٕ٘بيكٍبٜ ػب٘جي ايٗ وٙفطا٘ؽ ثيف اظ

سي آذطيٗ زؾشبٚضزٞبي سىِٙٛٛغيه ايٗ ضقشٝ ٚ نٙبيغ ٚاثؿشٝ ضا ثٝ ٔؼطو  زي اٖ

 ٕ٘بيف ٌصاقشٙس.

ضٚظ »ٖ ضٚظٜ سحز ػٙٛا سي ٘يع يه ٕٞبيف ٚؾيغ يه زي آوبزٔي ػٟب٘ي اٖ

 فيعيه زض ٘ٛثُ ػبيعٜ ثط٘سٜ اظ آٖ  ثطٌعاض ٕ٘ٛز وٝ عي« دػٚٞف زض اضٚدب

 اظ آوبزٔي ػّْٛ ػٕٟٛضي چه سمسيط ثٝ ػُٕ آٔس. Peter Higgs دطٚفؿٛض

#  ICNDTسي $ زي زض وٙبض ايٗ وٙفطا٘ؽ ػّؿٝ ٔؼٕغ ػٕٛٔي ا٘ؼٕٗ ػٟب٘ي اٖ

 ٘يع ثطٌعاض ٌطزيس.

ثطاي  ICNDT  ٚ EFNDTٙب ثٝ زػٛر ٞبي غيطٔرطة ايطاٖ ٘يع ث ا٘ؼٕٗ آظٖٔٛ

 ثيٗ ضٚيساز ايٗ زض وكٛضٔبٖ  NDTاِٚيٗ ثبض ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ضؾٕي ػبٔؼٝ 

آلبي ٟٔٙسؼ ٔيطٔؼيس لبئٕي ٘بيت ضئيؽ ا٘ؼٕٗ . ٕ٘ٛز قطوز ٟٔٓ إِّّي

 اي سحز ػٙٛاٖ: ٔمبِٝ

 “Codes for Automatic Ultrasonic Testing (AUT) 

of  Pipeline Girth Welds” 

 ٚ   ICNDTاضائٝ ٕ٘ٛز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ا٘ؼٕٗ زض ػّؿٝ ٔؼٕغ ػٕٛٔي 

 .يبفز حضٛض  NDT ػٟب٘ي آوبزٔي ٌطزٕٞبئي

ٚ آلبي زوشط  ICNDTضئيؽ  Farleyآلبي زوشط  ثب ٞٓ ٞبئي ٔاللبر ايكبٖ

Nardoni  ضئيؽ آوبزٔي ػٟب٘يNDT  آلبي زوشط ٚPorschke  ضئيؽ 

# ٚ ٕٞچٙيٗ  DGZFPإِٓبٖ $ NDTاضٚدب ٚ ضئيؽ ا٘ؼٕٗ  NDT فسضاؾيٖٛ

ضئيؽ  Lee زوشط آلبي ٚ إِٓبٖ   NDTضئيؽ ؾبثك ا٘ؼٕٗ  Linkآلبي زوشط 

اٍّ٘ؿشبٖ زاقشٙس ٚ زض  NDTزثيط ا٘ؼٕٗ  Gilbertسي وطٜ، آلبي  زي ا٘ؼٕٗ اٖ

ّّٕي ا٘ؼٕٗ ٔب ٔصاوطٜ ٕ٘ٛز٘س ٚ اظ اِ ٞبي ثيٗ ٞبي ٔشمبثُ ٚ فؼبِيز ٔٛضز ٕٞىبضي

سي ايطاٖ زػٛر ثٝ ػُٕ  زي آٟ٘ب ػٟز ٕٞىبضي ٚ حضٛض زض وٙفطا٘ؽ آيٙسٜ اٖ

 آٚضز٘س.
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  پزاگ –ثبسرعی غیزهخزة  ئگشارؽی اس یبسدّویي کٌفزاًظ ارٍپبئ
 

ٞبي ٔطثٛعٝ ٌعاضقي اظ  ٔسيطٜ ٚ وٕيشٝ ٞيئز ICNDTزض ٔؼٕغ ػٕٛٔي 

 ٔٛضز زض ٔبِي، ب٘ي اضائٝ زاز٘س ٚ دؽ اظ سهٛيت سطاظ٘بٔٝ ٞبي ا٘ؼٕٗ ػٟ فؼبِيز

 ؾبَ زض سي زي اٖ ػٟب٘ي وٙفطا٘ؽ ٘ٛظزٕٞيٗ ثطٌعاضي ػّٕٝ اظ آسي ٞبي ثط٘بٔٝ

ؾبظي اؾشب٘ساضز ػٟب٘ي سبييس  زض ٔٛ٘يد إِٓبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ چٍٍٛ٘ي ديبزٜ 2016

ٔصاوطٜ ٚ  EN ISO 9712سي  زي نالحيز ٚ نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ دطؾُٙ اٖ

 ثيؿشٕيٗ ٔيعثبٖ ػٙٛاٖ ثٝ ٘يع  ؾئَٛ ٚقٟط وطٜ  يٓ ٌيطي قس. ا٘ؼٕٗسهٕ

 .قس ا٘شربة  سي زي اٖ ػٟب٘ي وٙفطا٘ؽ

زض قٟط  2018٘يع زض ؾبَ  ECNDT12سي اضٚدب  زي وٙفطا٘ؽ آيٙسٜ اٖ

 ٌٛسٙجٛضي ؾٛئس ثطٌعاض ذٛاٞس قس.
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  پزاگ –ثبسرعی غیزهخزة  ئگشارؽی اس یبسدّویي کٌفزاًظ ارٍپبئ
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  پزاگ –ثبسرعی غیزهخزة  ئگشارؽی اس یبسدّویي کٌفزاًظ ارٍپبئ
 

 

 إِٓبٖ  NDTبثك ا٘ؼٕٗ آلبي ٟٔٙسؼ لبئٕي $٘بئت ضئيؽ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة# ٚ زوشط ضايٙطِيٙه ضئيؽ ؾ
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  پزاگ –ثبسرعی غیزهخزة  ئگشارؽی اس یبسدّویي کٌفزاًظ ارٍپبئ
 

 

 #ICNDTضئيؽ ؾبثك  آلبي ٟٔٙسؼ لبئٕي $٘بئت ضئيؽ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة# ٚ زوشطيٛؾخ ٘بضزٚ٘ي $ضئيؽ آوبزٔي ػٟب٘ي اٖ زي سي ٚ
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 تَعظ اًجوي ICNDTچٌذجبًجِ  ًبهِ جْبًئ عٌذ هَافقت ئاهضب
 

ٚ نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ وبضوٙبٖ  يس نالحيزئسب ،ػٟب٘ي اؾشب٘ساضز ٔؼشجط ازغبْ زٚثب 

NDT  يؼٙيISO9712  ٚEN473  سهٛيت ٟ٘بئي اؾشب٘ساضز ػسيس ٚEN ISO 

زٚضثبٖ آفطيمبي ػٙٛثي زض ؾبَ  زض NDTزض ٞؼسٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ ػٟب٘ي  9712

 MRA (Multilateral، ؾٙس ٟٔٓ ٔٛافمشٙبٔٝ ػٟب٘ي چٙسػب٘ج2012ٝ

Recognition Agreement)  ٕٞطاٜ ثب ضٛاثظ ٚ ٔؼيبضٞبيICNDT  ثطاي

ٞبي  اضظيبثي ٚ سبييس ٔطاػغ سبييس نالحيز ٚ نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ ثطاي دطؾُٙ آظٖٔٛ

سحز ػٙٛاٖ  Personnel Certification Bodies (PCB)غيطٔرطة 

ICNDT PCBA  ثٝ سهٛيتICNDT .ضؾيس 

زض ؾطاؾط ػٟبٖ ثب أضبي ايٗ ٔٛافمشٙبٔٝ  ICNDTػضٛ  NDTٞبي  ؾذؽ ا٘ؼٕٗ

 چٙسػب٘جٝ ٔشؼٟس ثٝ اػطاي اؾشب٘ساضز ػسيس قس٘س.

ضإٞٙبي سبييس نالحيز ٚ نسٚضٌٛاٞيٙبٔٝ »٘ؿرٝ ػسيس  ICNDTثٝ ز٘جبَ آٖ 

ٔٙشكط ٕ٘ٛز وٝ ثط ٔجٙبي اؾشب٘ساضز  2012ٚئيٝ ضا زض ٔبٜ غ« NDTثطاي وبضوٙبٖ 

 سٟيٝ قسٜ اؾز.  EN ISO 9712_2012ػسيس 

  

 زض NDTٞبي  سٛؾظ ا٘ؼٕٗ 2013ثسيٗ سطسيت ثب اػطائي قسٖ آٖ اظ اثشساي ؾبَ 

ؾبظي ٔؼيبضٞب ٚ ضٛاثظ سبييس نالحيز ٚ  ؾطاؾط ػٟبٖ ٌبْ ثعضٌي زضػٟز يىؿبٖ

 .نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ ثطاي دطؾُٙ ثطزاقشٝ قس

ثب أضبي  ICNDTا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٘يع دؽ اظ ػضٛيز زض 

زض  NDTٔٛافمشٙبٔٝ چٙسػب٘جٝ ػٟب٘ي زض وٙفطا٘ؽ دطاي ثٝ ػٕغ ؾبيط ا٘ؼٕٟٙبي 

 ؾطاؾط ػٟبٖ ديٛؾز. 

ثسيٗ سطسيت اِٚيٗ لسْ ثطاي دصيطـ ٔؼيبضٞبي ػٟب٘ي ٚ حطوز ثٝ ؾٕز سبٔيٗ 

ٚ  ICNDT PCBAا٘ؼٕٗ ثٝ ػٙٛاٖ ٞب ٚ اِعأبر الظْ ثطاي دصيطـ  ظيطؾبذز

 زض وكٛض ثطزاقشٝ قس.  EN ISO 9712_2012ٔشِٛي اػطاي اؾشب٘ساضز ػسيس 

ثطاي سبييس نالحيز ٚ نسٚض  ICNDTضإٞٙبي »ٞبي ٟٔٓ ؾٙس  سطػٕٝ ثرف

ٖ ٚثؿبيز ا٘ؼٕٗ زض زؾشطؼ ػاللٕٙسا زض «NDTٌٛاٞيٙبٔٝ ثطاي وبضوٙبٖ 

ثبقس. ٔي
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 تَعظ اًجوي ICNDTچٌذجبًجِ  بًئبهِ جًْ عٌذ هَافقت ئاهضب
 

 

 
 
 
 

 آزضؼ ايٙشط٘شي ثطاي ٔغبِؼٝ ٚ ثبضٌصاضي ٔشٗ وبُٔ ؾٙس ٔٛافمشٙبٔٝ ػٟب٘ي چٙسػب٘جٝ:
 http://irndt.org/index.php/2014/12/08  /  

 

وٙيس،  زض نٛضسي وٝ اظ ٌٛقي ٞٛقٕٙس اؾشفبزٜ ٔي
سٛا٘يس ثب اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ثبضوسذٛاٖ ٚ اؾىٗ  ٔي

 ٔعيٙٝ ضٚثطٚ ٔؿشميٕب ثٝ آزضؼ ايٙشط٘شي ثبالض
 زؾشطؾي ديسا وٙيس.
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 CMCعضَیت ًبئت رئیظ ّیئت هذیزُ در ؽَرائ هذیزیت صذٍر گَاّیٌبهِ 
 

ٜ ػسيس ؾٝ ؾبِٝ ثٝ ػضٛيز ؾْٛ ثطاي يه زٚض # ٘بيت ضئيؽ ا٘ؼٕٗ ٔب آلبي ٟٔٙسؼ لبئٕي ثطاي ثبضTNNIٞبي غيطٔرطة آٔطيىب $ زضاػالؼ ظٔؿشب٘ٝ ا٘ؼٕٗ آظٖٔٛ

 . ا٘شربة قس٘س# DMD $DoitrcrfitreC MiCieoaoCt DecCfrCقٛضاي ٔسيطيز نسٚضٌٛاٞيٙبٔٝ 

 .ػضٛيز زاض٘س DMD ثٟٕٗ چٛثه ٚ ٔيطٔؼيس لبئٕي زض ،ٔبٖ آلبيبٖ ٔطسضي ػؼفطيضثب ؾبثمٝ وكٛ  3ؾٝ ٘فط اظ ٔشرههبٖ ؾغح  حبَ حبضط ٔبيٝ ذٛقحبِيؿز وٝ زض

 ٞبي ثيكشط زاضيٓ. ثطاي ٍٕٞي آضظٚي ٔٛفميز. ذٛاٞٙس زاقز زض وبِيفط٘يب حضٛض 2015ٔبضؼ  18سب  16زض سبضيد  TNNIزض وٙفطا٘ؽ ثٟبضٜ  ؾٝ ٕٞىبضٔبٖ ٞط
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 ثبسرعی ئیذ صالحیت ًْبدّبئتذٍیي ٍیزایؼ جذیذ اعتبًذارد تب
ISIRI/ISO 17020  

 

ايٗ اؾشب٘ساضز آذطيٗ  2012ُ ٔجٙبي ٘ؿرٝ ان ثط 17020ٚيطايف ػسيس اؾشب٘ساضز 

وٙس  ٔطاحُ سسٚيٗ زض ٔطوع سبييس نالحيز ؾبظٔبٖ ّٔي اؾشب٘ساضز ايطاٖ ضا ؾذطي ٔي

ٔطاحُ اضظيبثي ٚ سبييس نالحيز ٟ٘بزٞبي ثبظضؾي عجك  1394ٚ اظ اثشساي ؾبَ 

 ٚيطايف ػسيس ا٘ؼبْ ذٛاٞس قس.

 

ٚزي ٔساضن وبُٔ ضؾب٘ي وٕيشٝ سسٚيٗ ٚيطايف ػسيس اؾشب٘ساضز فٛق ثع عجك اعالع

ٞبي آٖ ثب ٘ؿرٝ لسيٕي زض دٛضسبَ  زض ذهٛل ثىبضٌيطي ٚيطايف ػسيس ٚ سفبٚر

ثهٛضر ضايٍبٖ ٔٙشكطذٛاٞس قس ٚ زض ٔٛضز سجّيغبر  ٔطوع ّٔي سبييس نالحيز ايطاٖ

 ا٘س. ٞب ٞكساض زازٜ ؾٛزػٛيب٘ٝ ثطذي

 

طٜٚ ٔطثٛعٝ ا٘ؼٕٗ ٔب ثب حضٛض زٚ ٘فط اظ اػضبي ٞيئز ٔسيطٜ زض وٕيشٝ سسٚيٗ ٚ وبضٌ

حضٛضي فؼبَ  NACI 17020 Working Group ٚ ٕٞچٙيٗ ٌطٜٚ ٚايجطي

 زاضز.
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 ثبسرعی ئیذ صالحیت ًْبدّبئتذٍیي ٍیزایؼ جذیذ اعتبًذارد تب
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 گشارػ هجلِ ّوب اس ّوبیؼ عبالًِ اًجوي 
 

ٛز ٘ؿجز ثٝ دٛقف ذجطي ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ وٝ ثٝ ٔيعثب٘ي ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثطٌعاض ٔؼّٝ ديبْ ٕٞب زض آذطيٗ قٕبضٜ ذ

 :ٌطزيس، الساْ ٕ٘ٛز. زض ٌعاضـ ايٗ ٔؼّٝ آٔسٜ اؾز

 رب ایرانبرگساری ايلیه َمایش ساالوٍ اوجمه بازرسی غیرمخ :ثٝ ٔيعثب٘ي ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ نٛضر ٌطفز

ٔسيطٜ ٚ  ٞيئززض ايٗ ٕٞبيف وٝ ثب حضٛض ضٚيؽ  .زض ٔؼشٕغ فطٍٞٙي ٕٞب ثطٌعاض ٌطزيس 1393ٟٔطٔبٜ  9اِٚيٗ ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ، زض سبضيد 

ٗ ٕٞبيف عت ؾرٙب٘ي ثٝ اٞساف ايٗ ٔسيطػبُٔ ٚ ػٕؼي اظ وبضقٙبؾبٖ آظٖٔٛ ٞبي غيطٔرطة ثطٌعاض قس، اثشسا ٟٔٙسؼ دطٚضـ ضٕٗ ذيط ٔمسْ ثٝ وّيٝ ٔسػٛيٗ اي

ٔٗ اعٕيٙبٖ زاضْ ثطٌعاضي ايٗ ٘كؿز ٞب ثبػض ذٛاٞس قس وٝ ثسا٘يٓ چٝ وبضٞبيي زض ايٗ حٛظٜ زض وكٛض ا٘ؼبْ قسٜ اؾز ٚ چٝ أىب٘بسي زض “ٕٞبيف اقبضٜ وطز ٚ ٌفز: 

 ”.بزٜ ٕ٘بئيٓزؾشٍبٜ ٞبي ٔرشّف ٚػٛز زاضز سب ثشٛا٘يٓ اظ ايٗ أىب٘بر زض ثرف ٞبي ٔرشّف نٙؼز اؾشف

 آزضؼ ايٙشط٘شي ثطاي ٔغبِؼٝ ٔشٗ وبُٔ ذجط زضع قسٜ زض ٔؼّٝ ٕٞب:

 http://irndt.org/index.php/2014/12/08/payame-homa-journal-covering-irndt-annual-gathering/ 

سٛا٘يس ثب  وٙيس، ٔي زض نٛضسي وٝ اظ ٌٛقي ٞٛقٕٙس اؾشفبزٜ ٔي
ضٔعيٙٝ ضٚثطٚ ٔؿشميٕب ثٝ  اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ثبضوسذٛاٖ ٚ اؾىٗ

 زؾشطؾي ديسا وٙيس. آزضؼ ايٙشط٘شي ثبال
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 گشارػ هجلِ ّوب اس ّوبیؼ عبالًِ اًجوي 
 

  

 دٛقف ذجطي ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ،ٔؼّٝ ديبْ ٕٞب  5ٚ  4سهبٚيطي اظ نفحبر 
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 ٍ دعَت ثِ هؾبرکت ئکویتِ فٌ جلغِ گشارػ
 

ٞبي سرههي ا٘ؼٕٗ، ثب زػٛر ٞيئز ٔسيطٜ  ٟٔطٔبٜ ٚ طجز ٘بْ سؼساز لبثُ سٛػٟي اظ اػضبي ا٘ؼٕٗ ػٟز ٕٞىبضي زض وٕيشٝ 9ٝ ز٘جبَ ثطٌعاضي ٕٞبيف ؾبِيب٘ٝ ا٘ؼٕٗ زض ث

ٞبي ػّٕي  ٛضاي ٕٞبٍٞٙي ا٘ؼٕٗزض ٔحُ ق 1393آشضٔبٜ  5ٞبي سرههي ثب حضٛض ػٕؼي اظ اػضبي ػاللٕٙس ٔشمبضي زض سبضيد  ا٘ؼٕٗ، اِٚيٗ ػّؿٝ ٕٞبٍٞٙي وٕيشٝ

 ثطٌعاضقس.

 ٞبي سرههي ظيط ٔٛضز سهٛيت لطاضٌطفز: زضايٗ ػّؿٝ سكىيُ وٕيشٝ

 فضب -ـ وٕيشٝ ٞٛا1

 ـ وٕيشٝ نٙبيغ ٘فز ٚ ٌبظ ٚ دشطٚقيٕي2

 ـ وٕيشٝ ؾبذز ٚ ؾطٚيؽ سؼٟيعار، ثٛيّط، ٔربظٖ ٚ 3ِِٝٛ

 ـ وٕيشٝ ؾبذشٕبٖ ٚ ؾبظ4ٜ

 ضيّي، زضيبئي# ـ وٕيشٝ نٙؼز حُٕ ٚ ٘مُ $ذٛزضٚ،5

 ٞبي سرههي ثحض ٚ سجبزَ ٘ظط قس ٚ اٞٓ ٚظبيف ٞط وٕيشٝ ثٝ قطح ظيط ٔٛضز سبييس حبضطيٗ لطاض ٌطفز: ؾذؽ زضٔٛضز ٚظبيف وٕيشٝ

 ٞبي ٕٞىبضي ـ اضسجبط ثب نٙبيغ ٔطسجظ، ثطضؾي ٘يبظٞبي ػّٕي ـ فٙي، آٔٛظقي، دػٚٞكي آٟ٘ب ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ظٔي1ٝٙ

 ٔٙبؾت ثطاي نٙبيغ ٔطسجظ NDTٞبي ٘ٛيٗ  ـ اضائٝ سىِٙٛٛغي ٚ سىٙيه2

 ٞبي آٔٛظقي ٞبي آٔٛظقي، ؾٕيٙبضٞب ٚ وبضٌبٜ ـ اضائٝ ثط٘ب3ٝٔ
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 ٍ دعَت ثِ هؾبرکت ئکویتِ فٌ جلغِ گشارػ
 

 زض اػطاي آٟ٘ب ٞب ٚ زا٘كؼٛيبٖ ٌيطي اظ سٛاٖ زا٘كٍبٜ ٞبي دػٚٞكي ٚ ثٟطٜ ٞب ٚ نٙبيغ ٔطسجظ، سؼطيف دطٚغٜ ـ ايؼبز دُ اضسجبعي ثيٗ زا٘كٍب4ٜ

ٛعٝ ٚ اؾشب٘ساضزٞبي ـ ٕٞىبضي زض ظٔيٙٝ سسٚيٗ ٚ سهٛيت ٚ اػطاي اؾشب٘ساضزٞبي سبييس نالحيز ٚ نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ ثطاي ٞط قبذٝ سرههي ٔشٙبؾت ثب ٘يبظ نٙؼز ٔطث5

 ٔطسجظ

 هٛيت اؾشب٘ساضزٞبي ّٔي ٔطثٛعٝـ سسٚيٗ اؾشب٘ساضزٞبي ٔطثٛط ثٝ ٞط قبذٝ سرههي ٚ ٕٞىبضي ثب ؾبظٔبٖ ّٔي اؾشب٘ساضز زض سسٚيٗ ٚ س6

 ٞبي سؿز ٚيػٜ ٞط نٙؼز ٞب ٚ زؾشٛضاِؼُٕ Written Practice  ٚ Procedureقبُٔ سٟيٝ  NDT Level IIIـ اضائٝ ذسٔبر 7

ربة ٔؿئَٛ ذٛز ثب ٞبي سرههي ثطاي وّيٝ اػضبي قبغُ زض ضقشٝ ٔطثٛعٝ ثسٖٚ قطايظ ذبني نٛضر ٌيطز. ٞط وٕيشٝ ٔٛظف ثٝ ا٘ش ضٕٙب ٔمطض قس ػضٛيز زض وٕيشٝ

 ثبقس. ؾذؽ ٞط وٕيشٝ قطايظ ػضٛيز ضا ثب اوظطيز آضاء ٔهٛة ذٛاٞس ٕ٘ٛز. اوظطيز آضاء اػضبي وٕيشٝ ٔي

 ػّؿٝ ثؼسي حسٚز يه ٔبٜ ثؼس ثب ٕٞبٍٞٙي لجّي حسالُ يه ٞفشٝ لجُ ثطٌعاضذٛاٞس قس.

 ٞبي سرههي ٔطثٛعٝ ثب زفشط ا٘ؼٕٗ سٕبؼ حبنُ ٕ٘بيٙس. ٘بْ زض وٕيشٝ طجز ٞبي يبزقسٜ سمبضب زاضز ثطاي ػضٛيز ٚ ثسيٙٛؾيّٝ اظ ؾبيط ػاللٕٙساٖ زض ضقشٝ
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 ٍ دعَت ثِ هؾبرکت ئکویتِ فٌ جلغِ گشارػ
 

    

    



1393 سهغتبى – 6ؽوبرُ  –دٍرُ اٍل  –هخزة ایزاى  خجزًبهِ اًجوي ثبسرعی غیز 41  

 

 

   
 

  گشارػ جلغبت ّیئت هذیزُ اًجوي
 

 قطح ثٝ ػّؿبر ايٗ زض قسٜ اسربش ٟٔٓ سهٕيٕبر. قس ثطٌعاض ا٘ؼٕٗ ثبظضؾيٗ ٚ ٔسيطٜ ٞيئز اػضبي ضحضٛ ثب ؾبَ ػبضيسبثؿشبٖ، دبئيع ٚ ظٔؿشبٖ زض  ا٘ؼٕٗ ٔبٞب٘ٝ ػّؿبر

 :اؾز ظيط

  إِّّي ثيٗ ا٘ؼٕٗ اظ ايٗ ػضٛيز ٌٛاٞي ٚ زضيبفز سي زي اٖ ػٟب٘ي ٔؼٕغ زض ػضٛيز ا٘ؼٕٗسهٕيٓ ٌيطي زض ذهٛل  -

 ا٘ؼٕٗآسي  ٌطزٕٞبيي ثطٌعاضيثحض ٚ سجبزَ ٘ظط زض ذهٛل  -

 نٙؼز ٚ ػّٓ زا٘كٍبٜ ٔحُ زض 93ثٟٕٗ ٔبٜ  29 ا٘ؼٕٗ ؾبال٘ٝ ػٕٛٔي ٔؼٕغ ثب ٕٞطاٜ ا٘ؼٕٗ آسي ٌطزٕٞبييطي زض ذهٛل ثطٌعاضي ٌي سهٕيٓ -

 قبُٔ: وٕيشٝ ظيط 5 ثب سرههي - فٙي ٞبي وٕيشٝ ػّؿبر سكىيُ -

 ؾبظٜ ٚ ؾبذشٕبٖ .1

 ِِٛٝ ٚ ٔربظٖ ثٛيّط، سؼٟيعار، ؾطٚيؽ ٚ ؾبذز .2

 #بييزضي ضيّي، ذٛزضٚ،$ ٘مُ ٚ حُٕ نٙؼز .3

 دشطٚقيٕي ٚ ٌبظ ٚ ٘فز نٙبيغ .4

  ٞٛافضب .5

 

 ا٘ؼٕٗ زا٘كؼٛيي وٕيشٝ سكىيُ -

 ٚ ثطضؾي حبٔيبٖ ٔبِي سطٚيؼي -ػّٕي ٔؼّٝ ٘كط ٔؼٛظ زضيبفز ػٟز اِٚيٝ ا٘ؼبْ السأبر -

 94ضيعي ثطاي ٘كط ؾطضؾيس ؾبَ  ثط٘بٔٝ -

ػٙٛاٖ سحز آلبي زوشط اثٛ٘ؼٕي ػٙبة ثب ؾرٙطا٘ي  16اِي  14ؾبػز  ثٟٕٗ ٔبٜ 29ا٘ؼٕٗ زض ضٚظ چٟبضقٙجٝ دٙؼٓ ضيعي زض ذهٛل ثطٌعاضي ٌطزٕٞبيي  ثط٘بٔٝ -

 آظٟٔٛ٘بي غيطٔرطة زض نٙبيغ غصائي ٚ وكبٚضظي

 زض ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽضيعي ػٟز ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ ا٘ؼٕٗ ٚ  ٔكبضوز زا٘كٍبٜ ػّٓ ٚ نٙؼز  ثط٘بٔٝ -
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  گشارػ جلغبت ّیئت هذیزُ اًجوي
 

سٛا٘ٙس يه ٘فط اظ دطؾُٙ ٔؼٕٛػٝ ذٛز ضا زض نٛضر احطاظ قطايظ ػضٛيز ديٛؾشٝ ثسٖٚ  حساوظط آضاي ٞيئز ٔسيطٜ ٔهٛة ٌطزيس وٝ اػضبي حمٛلي ا٘ؼٕٗ ٔي ثب -

 دطزاذز حك ػضٛيز ا٘فطازي ثهٛضر ػضٛ ديٛؾشٝ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ثٝ ا٘ؼٕٗ ٔؼطفي وٙٙس.

 ٔحُ ثبقٍبٜ ٕٞبزض ثب حٕبيز ٞٛاديٕبئي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  93 ٟٔطٔبٜ 9ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ  ثطٌعاضي اِٚيٗ ٕٞبيف -

 ٞبي غيطٔرطة  ثب زٚ ا٘ؼٕٗ ػٛقىبضي ٚ ا٘ؼٕٗ نٙفي وبضفطٔبيبٖ آظٔبيف ا٘ؼٕٗ ٔكشطنػّؿبر  ثطٌعاضيسهٕيٓ ٌيطي زض ذهٛل  -

 ا٘ؼٕٗ آوٛؾشيه ٚ اضسؼبقبر ايطاٖا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٚ  ا٘ؼمبز سفبٞٓ ٘بٔٝ ٕٞىبضي -

 ا٘ؼٕٗ حفبظز زض ثطاثط اقؼٝ ايطاٖ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٚ  ٘ؼمبز سفبٞٓ ٘بٔٝ ٕٞىبضيا -
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 اًجوي ثبسرعی غیزهخزة ایزاى1394عزرعیذ 
 

اؾشحضبض ثطؾب٘س وٝ ا٘ؼٕٗ لهس زاضز ؾطضؾيس ؾبَ ػسيس ضا ٝ ذٛقٛلز اؾز ث

ٞبي ٔشمبضي ٕٞىبضاٖ ٚقطوز اذشيبض اػضب، ٔٛلغ زضٝ ثب ٔكرهبر ظيط سٟيٝ ٚ ث

ضا حساوظط سب  ٘يبظ لطاضزٞس. ذٛاٞكٕٙس اؾز ؾفبضـ آٌٟي ٚ سؼساز ؾطضؾيس ٔٛضز

 ٔبٜ ثٝ زثيطذب٘ٝ ا٘ؼٕٗ اػالْ فطٔبئيس. ثٟٕٗ 30

 مشخصات سررسیذ8

 لغغ ٚظيطي ثب ػّس سطٔٛ ٚ نفحبر زٚ ضً٘ قبُٔ:

 ـ ٌِٛٛي حه قسٜ ا٘ؼٕٗ ٚ قطوز ٔشمبضي ثط ضٚي ػّس.1

 بر وّي زضٔٛضز ا٘ؼٕٗ.ـ اعالػ2

 ـ ٌِٛٛٞبي حبٔيبٖ ا٘ؼٕٗ.3

 ٞب.ٞبي سجّيغبسي ضٍ٘ي قطوزـ آٌٟي4

 ٞبي غيطٔرطة. ـ اعالػبر فٙي ٚاؾشب٘ساضزٞبي ٔشساَٚ آظ5ٖٛٔ

 ضيبَ.  110.000ليٕز ٞطػّس ؾطضؾيس:  -

 ػّس. 50حسالُ سؼساز ؾفبضـ ؾطضؾيس :  -

 َسیىٍ آگُی8

  2.500.000ٞبي ػضٛ ا٘ؼٕٗ: ٞعيٙٝ ٞط نفحٝ وبُٔ سٕبْ ضٍ٘ي: ثطاي قطوز

 ضيبَ.

 ضيبَ.  3.000.000ٞبي غيطػضٛ ا٘ؼٕٗ : ثطاي قطوز

 َا8سایرمسایا ي تخفیف

ٞعيٙٝ  سرفيف زض 30٪ ػّس،200ؾفبضـ  ٚ 20" ػّس، 100ـ زضنٛضر ؾفبضـ 

 آٌٟي اػغب ذٛاٞس قس.

ٞعيٙٝ  سرفيف زض ؾفبضـ آٌٟي ػالٜٚ ثط نٛضر ػضٛيز زض ا٘ؼٕٗ ٚ ـ زض

ٌِٛٛ ثٝ ػٙٛاٖ حبٔي ا٘ؼٕٗ زض زاذُ ؾطضؾيس، سجّيغ قطوز  آٌٟي ٚ زضع

ؾبيز ا٘ؼٕٗ ثهٛضر ضايٍبٖ زضع ذٛاٞس قس،  ٔبٜ زض ٚة 3ٔشمبضي ثٝ ٔسر 

 سرفيف ازأٝ ذٛاٞس يبفز. 30٪ٚدؽ اظ آٖ ثب 

ضيبَ ٚ ٞعيٙٝ سجّيغ زض ٚثؿبيز ا٘ؼٕٗ  3.000.000$حك ػضٛيز ؾبظٔب٘ي ا٘ؼٕٗ

 ضيبَ اؾز# 1.000.000ٔبٞب٘ٝ 

ٚ اضػبع ؾفبضـ ثب زثيطذب٘ٝ ا٘ؼٕٗ  ٞكٕٙس اؾز ثطاي وؿت اعالػبر ثيكشطذٛا

 سٕبؼ حبنُ فطٔبئيس.
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 جويعِ اً تعبهل ٍ ّن اًذیؾی گشارػ جلغبت

 

 

ٞبي  ػّؿبر زْٚ، ؾْٛ، چٟبضْ ٚ دٙؼٓ ؾٝ ا٘ؼٕٗ ػٛقىبضي ٚ آظٔبيف

ٞبي  ٞبي ثبظضؾي فٙي ٚ آظٔبيف #، ا٘ؼٕٗ نٙفي قطوزIWNTغيطٔرطة $

زض  #IRNDT$# ٚ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ IRSNTطٔرطة $غي

ثب حضٛض ٕ٘بيٙسٌبٖ ؾٝ  1393ٔبٜ  زي 29ٚ  15آشضٔبٜ ٚ  25ٚ  11ٞبي  سبضيد

 ا٘ؼٕٗ سكىيُ ٚ سهٕيٕبر ظيط اسربش ٌطزيس:

قٛضاي ٕٞبٍٞٙي ؾٝ »٘بْ ضؾٕي ٔؼٕٛػٝ ٕ٘بيٙسٌبٖ ؾٝ ا٘ؼٕٗ  .1

ثب ٌِٛٛ ٚ أضبي ؾٝ  ا٘شربة ٌطزيس ٚ ٔمطض قس وّيٝ ٔىبسجبر« ا٘ؼٕٗ

ا٘ؼٕٗ ا٘ؼبْ قٛز. آلبي ٟٔٙسؼ حؿٗ قيطٚا٘ي ثٝ ػٙٛاٖ ٔؿئَٛ 

 ٕٞبٍٞٙي قٛضا ا٘شربة قس.

سٛا٘ٙس زض ٔٛضز آٟ٘ب ٕٞىبضي ٚ ٔكبضوز زاقشٝ  أٛضي وٝ ؾٝ ا٘ؼٕٗ ٔي .2

ثٙسي قس سب زض ػّؿبر ثؼس ضٚي آٟ٘ب ٔصاوطٜ ٚ  ثبقٙس ثٝ قطح ظيط اِٚٛيز

 سهٕيٓ ٌيطي قٛز:

سي  زي إِّّي اظ ػّٕٝ ا٘ؼٕٗ ػٟب٘ي اٖ ؼبٔغ ثيٗػضٛيز زض ٔ -

$ICNDTچٍٍٛ٘ي ٕ٘بيٙسٌي وكٛضٔبٖ زض ايٗ ٔؼبٔغ ٚ # 

ٔصاوطار ثب ٔطوع ّٔي سبييس نالحيز زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ي اضظيبثي  ـ

 ٞبي غيطٔرطة ٞبي ٔؼطي ثبظضؾي فٙي، ػٛـ ٚ آظٔبيف قطوز

 ٞب ٚ ؾٕيٙبضٞبي ٔكشطن ـ ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ

نسٚض ٌٛاٞيٙبٔٝ ثطاي دطؾُٙ ثبظضؾي فٙي ٚ  ـ سبييس نالحيز ٚ

 ٞبي غيطٔرطة آظٖٔٛ

 ٞبي آٔٛظقي ٚ ا٘شكبضار ٔكشطن ـ زٚضٜ

 ـ اضظيبثي نالحيز ٔؤؾؿبر آٔٛظقي

ٞب ٚ وبضوٙبٖ آٟ٘ب ثطاي ػضٛيز زض  ـ چٍٍٛ٘ي اِعاْ ٚ سكٛيك قطوز

 ٞب ا٘ؼٕٗ

طاٖ ٞبي ا٘طغي اسٕي ايطاٖ، ؾبظٔبٖ ّٔي اؾشب٘ساضز اي ـ سؼبُٔ ثب ؾبظٔبٖ

 ٚ نٙبيغ ٘فز ٚ ٌبظ
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 جويعِ اً تعبهل ٍ ّن اًذیؾی گشارػ جلغبت

 

سي سٛافك قس  زي زض ٔٛضز ػضٛيز ٕ٘بيٙسٜ ايطاٖ زض ا٘ؼٕٗ ػٟب٘ي اٖ .3

وٝ ثٝ ٔٙظٛض ػضٛيز وبُٔ ٚ وؿت حك ضاي يه ا٘ؼٕٗ ثٝ ػٙٛاٖ 

 زض ِٚيسي وكٛضٔبٖ ا٘شربة ٚ ٔؼطفي قٛز،  زي ٕ٘بيٙسٜ ػبٔؼٝ اٖ

ٍٙي أٛض ٔطثٛعٝ سٛؾظ قٛضاي ٕٞبٞؾٝ ا٘ؼٕٗ،  ٞط ٘ظط نٛضر اػٕبع

ؾٝ ا٘ؼٕٗ ٞسايز قٛز. زضايٗ ضاثغٝ ا٘ؼٕٗ نٙفي ثٝ ٘فغ ا٘ؼٕٗ 

ٌيطي وطز ٚ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘ؼٕٗ  ثبظضؾي غيطٔرطة زاٚعّجب٘ٝ وٙبضٜ

ٞبي غيطٔرطة ٘يع زضذٛاؾز قس وٝ ثٝ ٔٙظٛض  ػٛقىبضي ٚ آظٔبيف

ضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٔٛافمز ٘يُ ثٝ اػٕبع ثب ٕ٘بيٙسٌي ا٘ؼٕٗ ثبظ

ٕ٘بيٙس وٝ زضذٛاؾز ّٟٔز سب ػّؿٝ ثؼس ثطاي اػالْ سهٕيٓ ٟ٘بئي 

ٕ٘ٛز٘س. ٔمطض قس ا٘ؼٕٗ نٙفي حٕبيز ذٛز اظ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي 

 غيطٔرطة ايطاٖ ضا ٔؿشميب ثٝ ا٘ؼٕٗ ػٟب٘ي اػالْ ٕ٘بيس. 

ثٝ ٔٙظٛض ٕٞبٍٞٙي زض ٘حٜٛ ٕٞىبضي ثب ٔطوع سبييس نالحيز وكٛض  .4

ٝ اظ ٞط ا٘ؼٕٗ زٚ ٘فط ٕ٘بيٙسٜ ٔؼطفي قٛ٘س سب عي ٘كؿشي ٔمطض قس و

ٞبي ثٟيٙٝ ٚ اضائٝ ديكٟٙبز ثٝ  زضٔٛضز سكطيه ٔؿبػي ٚ ٘يُ ثٝ ضاٜ حُ

اي اظ عطف  ٔطوع سبييس نالحيز سهٕيٓ ٌيطي ٕ٘بيٙس ٚ ؾذؽ عي ٘بٔٝ

اي حضٛضي ثطاي ٔصاوطٜ  وٕيشٝ ٕٞبٍٞٙي ؾٝ ا٘ؼٕٗ زضذٛاؾز ػّؿٝ

 يطيز ٔطوع سبييس نالحيز ٕ٘بيٙس.ٚ اضائٝ ديكٟٙبزار ثٝ ٔس

ثب ٕٞبٍٞٙي لجّي سكىيُ ذٛاٞس قس. 1393ػّؿٝ ثؼسي زض ٞفشٝ آذط ثٟٕٗ ٔبٜ 
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 جذیذ ًؾزیِ ًگبُ ًبفذ ئّب اًتؾبرؽوبرُ
 

 ٞبي ذٛا٘س٘ي ٔٙشكط قس. يٝ ٚظيٗ ٍ٘بٜ ٘بفص ثب ٔغبِت ٚ ٌعاضـٞبي سبثؿشبٖ ٚ دبئيع ٘كط قٕبضٜ

آٚضز ٚ ؾٝ ٘فط اظ اػضبي ٞيئز ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ ٔب ػضٛ زائٓ قٛضاي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايٗ ٘كطيٝ  اي زض ا٘شكبض ايٗ ٘كطيٝ ثب ا٘ؼٕٗ نٙفي ثؼُٕ ٔي ا٘ؼٕٗ ٔب ٕٞىبضي ٌؿشطزٜ

ٞبي ثيكشط زض ٌؿشطـ زا٘ف ٚ  ٝ ػٟز ا٘شكبض ٔطست ٚ دطثبض ٘كطيٝ ثطاي ٕٞٝ زؾز ا٘سضوبضاٖ آٖ ٔٛفميزثبقٙس. ضٕٗ ػطو سجطيه ثٝ ٕٞىبضإ٘بٖ زض ا٘ؼٕٗ نٙفي ث ٔي

 وٙيٓ. ٕٞٝ ػاللٕٙساٖ ضا ثٝ ٕٞىبضي ثب ايٗ ٘كطيٝ زػٛر ٔي ٞبي غيطٔرطة آضظٚٔٙسيٓ ٚ فٙبٚضي ثبظضؾي فٙي ٚ آظٖٔٛ

 قسٜ اؾز وٝ ثسيٙٛؾيّٝ اظ ٔسيط ٔؿئَٛ، ؾطزثيط ٚ قٛضاي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٘كطيٝ لسضزا٘ي ٔي ٕ٘بيس.ٔغبِت ظيط زض زٚ قٕبضٜ اذيط ٘كطيٝ ٔعثٛض زض ٔٛضز ا٘ؼٕٗ ٔب لّٕي 

           



1393 سهغتبى – 6ؽوبرُ  –دٍرُ اٍل  –هخزة ایزاى  خجزًبهِ اًجوي ثبسرعی غیز 46  

 

 

   
  

 در ًؾزیِ ًگبُ ًبفذ اًجوي هزثَط ثِ  هغبلتًقل 
 

 

 

٘كطيٝ ٍ٘بٜ ٘بفس زض ذهٛل ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي  11ٚ  10،  9ٔغبِت ظيط زض قٕبضٜ ٞبي 

ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ ثٝ ضقشٝ سحطيط  ٞيئزٚ يب ثٝ لّٓ اػضبي  ايطاٖ ثٝ چبح ضؾيسٜغيطٔرطة 

 زض آٔسٜ اؾز: 

 

  ٜ10/ نفحٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ ٔٙشكط قس 5ذجط٘بٔٝ قٕبض 

 46 فحٝن /ٟٔٙسؼ ٔيطٔؼيس لبئٕي/ ضازيٌٛطافي ػيٛة سرز 

 52 فحٝن  /ٟٔٙسؼ ٔيطٔؼيس لبئٕي/ ٌعاضـ: وٙىبقي زض ػُّ دطسٌٛيطي ٞب 

 ٔ /ٟٙسؼ ٔيطٔؼيس لبئٕي:دطؾٝ زض حٛازص 

 68  فحٝن /ظٔيٗ ضٚي زض ثّجكٛ ظيطظٔيٗ، زض ٚحكز

 70  فحٝن /ٔشحطن ٞبي ثٕت ثب ؾفط

 72  فحٝن /ٞٛايي ؾٛا٘ح ػُّ زض وٙىبقي
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 در ًؾزیِ ًگبُ ًبفذ اًجوي هزثَط ثِ  هغبلتًقل 
 

 

 

ثبظضؾي ٘كطيٝ ٍ٘بٜ ٘بفس زض ذهٛل ا٘ؼٕٗ 14ٚ 13، 12ٞبي  ٔغبِت ظيط زض قٕبضٜ

ٔسيطٜ ا٘ؼٕٗ ثٝ ضقشٝ سحطيط  ٞيئزغيطٔرطة ايطاٖ ثٝ چبح ضؾيسٜ ٚ يب ثٝ لّٓ اػضبي 

 زض آٔسٜ اؾز: 

 

 8/ نفؼٝ يبظزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ اضٚدبيي آظٔبيف ٞبي غيط ٔرطة 

 ٝ٘10نفؼٝ  /ػّؿٝ ٕ٘بيٙسٌبٖ ا٘ؼٕٗ ٞبي ؾٝ ٌب 

 12نفؼٝ طٌعاضي اِٚيٗ ٕٞبيف ؾبال٘ٝ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ/ ث 

 20نفؼٝ   /فطًٞٙ ٞٙطٚض، ػّي غالٔي/ بظضؾي دُ ٞبث 

 27نفؼٝ  / بئٕيلٟٔٙسؼ ٔيطٔؼيس / سؿز غيطٔرطة دُ ٞبي ٚ ؾبظٜ ٞبي ثشٙي 

 34نفؼٝ   ض/زوشط فطًٞٙ ٞٙطٚ/ ٚاغٜ ٞبي ٔؼبزَ فبضؾي زض آظٖٔٛ غيط ٔرطة 

 54نفؼٝ   /ٔيطٔؼيس لبئٕي/ !ست سٙس سٟطاٖ ضا دبقٛيٝ اي ثبيس 
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 ثب هؾبرکت اًجوي صٌفی 3عغح  ئهبدگآ ئٍرُ ّبد ئثزگشار
 

ثط٘بٔٝ . ثغٛض ٔكشطن ثطٌعاضقٛز 3ٞبي غيطٔرطة ٔمطض قس وٝ اظ ؾبَ آيٙسٜ زٚضٜ ٞبي آٔبزٌي ثطاي أشحب٘بر ؾغح  ٞبي ثبظضؾي فٙي ٚآظٔبيف ثب سٛافك ثب ا٘ؼٕٗ قطوز

 .ظٚزي اػالْ ذٛاٞس قسٝ ث 1394 ٞب ثطاي ٘يٕؿبَ اَٚ ؾبَ زٚضٜ
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 گشارػ کٌفزاًظ هَاد هٌْذعی ٍ هتبلَرصئ
 

إِّّي ٔٛاز ٟٔٙسؾي ٚ ٔشبِٛضغي سٛؾظ ا٘ؼٕٗ ٟٔٙسؾيٗ  ؾٛٔيٗ وٙفطا٘ؽ ثيٗ

ٌطي ايطاٖ ٚ ثب دكشيجب٘ي ا٘ؼٕٗ ٔب ضٚظٞبي  ٔشبِٛضغي ايطاٖ ٚ ا٘ؼٕٗ ػّٕي ضيرشٝ

ض قس. ٞبي زا٘كٍبٜ قٟيس ثٟكشي سٟطاٖ ثطٌعا آثبٖ ٔبٜ زض ؾبِٗ ٕٞبيف  29 ٚ 28

زض ايٗ وٙفطا٘ؽ ثيف اظ نس ٔمبِٝ ثٝ نٛضر ؾرٙطا٘ي ٚ دٛؾشط اضائٝ قس ٚ چٙس 

ؾٕيٙبض آٔٛظقي سٛؾظ ٟٕٔب٘بٖ ذبضػي وٙفطا٘ؽ اظ وكٛضٞبي غادٗ ٚ إِٓبٖ 

ٌطي ٚ ػٛقىبضي ٚ چٙس وبضٌبٜ  ثطٌعاضٌطزيس. زٚ وّيٙيه سرههي ضيرشٝ

 ُ قس.ٞبي ٔرشّف ػّٓ ٔٛاز ٚ ٔشبِٛضغي سكىي سرههي ٘يع زض ظٔيٙٝ

زض وّيٙيه سرههي ػٛقىبضي ٕٞىبضٔبٖ آلبي ٟٔٙسؼ لبئٕي ٘بيت ضئيؽ 

ا٘ؼٕٗ ثٝ اسفبق آلبيبٖ زوشط وٛوجي ٚ زوشط ٔبِه ٚ ٟٔٙسؼ ضحيٕي ثٝ ثطضؾي 

ٞبي  ٞبي سؿز غيطٔرطة آٖ دطزاذشٙس ٚ ثٝ دطؾف ػيٛة ػٛقىبضي ٚ ضٚـ

ٚ قطوز وٙٙسٌبٖ دبؾد زاز٘س. زض ٕ٘بيكٍبٜ ػب٘جي وٙفطا٘ؽ ٘يع نٙبيغ 

ٞبي ػّٕي ٚ نٙفي آذطيٗ زؾشبٚضزٞبي ػّٕي ٚ  ٞبي ٔطسجظ ٚ ا٘ؼٕٗ قطوز

 ٞبي ٔرشّف ػّٓ ٔٛاز ٚ ٔشبِٛضغي ضا ثٝ ٕ٘بيف ٌصاقشٙس.  سىِٙٛٛغيىي زض ظٔيٙٝ

ضٕٗ ػطو سجطيه ثٝ ٕٞىبضإ٘بٖ زض ا٘ؼٕٗ  ٟٔٙسؾيٗ ٔشبِٛضغي ٚا٘ؼٕٗ 

ٓ، ثطاي آٟ٘ب ٌطي ايطاٖ ثٝ ػٟز ثطٌعاضي ٔٛفك ٚ دطثبض ايٗ ضٚيساز ٟٔ ضيرشٝ

 وٙيٓ. ٞبي ثيكشط آضظٚ ٔي ٔٛفميز
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 گشارػ کٌفزاًظ هَاد هٌْذعی ٍ هتبلَرصئ
 

 

 

    

 

 اظ وٙفطا٘ؽ ٔٛاز ٟٔٙسؾي ٚ ٔشبِٛضغيسهبٚيطي 
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 اعتبًذاردثز هجٌبئ  داخلئ اعتبًذاردغیَى تذٍیي کویثزگشارئ جلغِ 
 ISO/IEC TS 17027:2014 

 

وطزٖ  ربل ثطاي اؾشفبزٜ زض ٌٛاٞيٚاغٌبٖ ٔطسجظ ثب قبيؿشٍي اق -اضظيبثي ا٘غجبق"ٕ٘بيٙسٜ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ زض ػّؿبر وٕيؿيٖٛ سسٚيٗ اؾشب٘ساضز 

  .زض ؾبظٔبٖ ّٔي اؾشب٘ساضز قطوز ٕ٘ٛز. سسٚيٗ ايٗ اؾشب٘ساضز زض وٕيؿيٖٛ دبيبٖ يبفشٝ اؾز ISO/IEC TS 17027:2014ثط ٔجٙبي اؾشب٘ساضز  "اقربل
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 پبًشدّویي جؾٌَارُ تجلیل اس پضٍّؾگزاى ٍ فٌبٍراى ثزتز کؾَر
  

ثٝ ٔٙظٛض سطٚيغ فطًٞٙ دػٚٞف،  1379بٚضي اظ ؾبَ ٚظاضر ػّْٛ، سحميمبر ٚ فٙ

آشضٔبٜ ثٝ ٘بْ ضٚظ دػٚٞف اظ  25چٟبضٔيٗ ٞفشٝ آشضٔبٜ ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘بٍٔصاضي 

ؾٛي قٛضاي فطًٞٙ ػٕٛٔي، ٞفشٝ دػٚٞف ٘بْ ٌصاضي وطزٜ اؾز. أؿبَ ٘يع 

ثب حضٛض  25/9/93قٙجٝ  ٔطاؾٓ سؼّيُ اظ دػٚٞكٍطاٖ ٚ فٙبٚضاٖ ثطسط زض ضٚظ ؾٝ

٘ب ؾشبضي ٔؼبٖٚ ػّٕي ٚ فٙبٚضي ضييؽ ػٕٟٛضي، ٔحٕس فطٞبزي ٚظيط ػّْٛ، ؾٛض

سحميمبر ٚ فٙبٚضي، حساز ػبزَ ضييؽ فطٍٞٙؿشبٖ ظثبٖ ٚ ازثيبر فبضؾي، ٚحيس 

احٕسي ٔؼبٖٚ دػٚٞف ٚ فٙبٚضي ٚظاضر ػّْٛ، حؼز االؾالْ احٕسي ػضٛ 

ػّٕي ٚ  ٞبي قٛضاي ا٘مالة فطٍٞٙي، ضٚؾبي زا٘كٍبٜ ٞب، دػٚٞكٍبٜ ٞب، ا٘ؼٕٗ

 15دبضن ٞبي ػّٓ ٚ فٙبٚضي زض ؾبِٗ اػالؼ ؾطاٖ ثطٌعاض قس. زض ايٗ ٔطاؾٓ اظ 

دػٚٞكٍط ٚ فٙبٚض ثطسط، يه لغت ػّٕي ثطسط، ؾٝ ا٘ؼٕٗ ػّٕي ٚ زٚ ٘كطيٝ 

ػّٕي ثطسط سمسيط قس. آلبي زوشط ٞٙطٚض، ضئيؽ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ايطاٖ، 

 ٘س.ثٝ ٕ٘بيٙسٌي اظ ا٘ؼٕٗ زض ايٗ ٔطاؾٓ قطوز وطز
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 پیؼ رٍ هْن رٍیذادّبئ
 

 ASNTىفراوس بُارٌ اوجمه آزمًوُای غیرمخرب آمریکا ک  /  آمریکا –آواَایم کالیفرویا   /  ۵۱۶3مارس  ۶6تا  ۶4

 مکاویک ایران مُىذسیهىفراوس اوجمه ک /  داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر )پلی تکىیک تُران( / 72اردیبُشت ماٌ  ۵2 – ۵۵

 خايرمیاوٍ تی دی انَفتمیه کىفراوس  /بحریه  / ۵۱۶3سپتامبر  ۶4 – ۶1

 ( WCNDT) غیرمخرب َای آزمًن جُاوی کىفراوس وًزدَمیه / آلمان – مًویخ  / ۵۱۶4 شيئه ۶5 تا ۶1

 ۵۱۶3شيئه  1۱ –مُلت ارسال چکیذٌ 

 

 MINDTCE-15تی مالسی  دی المللی ان ي ومایشگاٌ بیهکىفراوس  / مالسی – مپًرکًاالال  / ۵۱۶4وًامبر  ۵2 -۵۵

 ۵۱۶3ًالی ج ۵5 –کیذٌ مقاالت چارسال مُات 

 

 ۵۱۶6گًتىبرگ سًئذ   /  ECNDTديازدَمیه کىفراوس اريپائی ان دی تی 
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2115الوللی اى دئ تئ هبلشئ  ٍ ًوبیؾگبُ ثیي  کٌفزاًظ  

 

 .دبيشرز ايٗ وكٛض، قٟط وٛاالالٔذٛض ثطٌعاض ذٛاٞس قس  زض 2015٘ٛأجط  24 سب 22 سبضيد زض MINDTCE-15سي ٔبِعي  زي ثيٗ إِّّي اٖ ٕ٘بيكٍبٜ ٚ وٙفطا٘ؽ

سجطيه ثٝ ا٘ؼٕٗ ٔب ضٕٗ  ،يؽ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ٔبِعيثطٌعاض ذٛاٞس قس. آلبي زوشط ػجس٘هيط ضئ MSNTايٗ وٙفطا٘ؽ سٛؾظ ا٘ؼٕٗ ثبظضؾي غيطٔرطة ٔبِعي 

 دٛؾشط فطاذٛاٖ ٔمبِٝ ضا ثطاي ا٘ؼٕٗ اضؾبَ زاقشٝ ا٘س. ػٟز قطوز زض ايٗ وٙفطا٘ؽ، ضؾٕي سي ٚ زػٛر  زي إِّّي اٖ ثٝ ٔٙبؾجز ػضٛيز زض وٕيشٝ ثيٗ

ثٝ آزضؼ  وٙفطا٘ؽ ايٗ ٞبي ثط٘بٔٝ اظ اعالع ػٟز وٙس ٔي زػٛر ا٘ؼٕٗ ٔحشطْ اػضبي اظ ا٘ؼٕٗ ٔب اظ ثطٌعاضي ايٗ ضٚيساز ثيٗ إِّّي حٕبيز وطزٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙبؾجز

 طا٘ؽ ضا زض نفحٝ ثؼس ٔكبٞسٜ ٕ٘بيٙس.ٚ يب دٛؾشط وٙفايٙشط٘شي ظيط ٔطاػؼٝ 

www.ndt.net/mindtce-15 

 

 اطالعات کىفراوس8

 MINDTCE-15سي ٔبِعي  زي ثيٗ إِّّي اٖ ٕ٘بيكٍبٜ ٚ وٙفطا٘ؽ

 2015 ٘ٛأجط 24 سب 22: يثطٌعاض سبضيد

 ٔبِعي غيطٔرطةثبظضؾي  ا٘ؼٕٗ: ٌعاضوٙٙسٜثط

 ي دٛسطا، وٛاالالٔذٛض، ٔبِعيِٚ ٞشُ ؾبٖ: ثطٌعاضي ٔحُ

 www.ndt.net/mindtce-15 : ٚثؿبيز

http://www.mendt.net/


1393 سهغتبى – 6ؽوبرُ  –دٍرُ اٍل  –هخزة ایزاى  خجزًبهِ اًجوي ثبسرعی غیز 55  

 

 

   
 

2115ٍ ًوبیؾگبُ ثیي الوللی اى دئ تئ هبلشئ   کٌفزاًظ  

 

 

 ؼ ايٙشط٘شي ثطاي ثبضٌصاضي دٛؾشط زض اثؼبز انّي:آزض
http://en.irndt.org/wp-content/uploads/MINDTCE15-call-for-

papers2.jpg 

زض نٛضسي وٝ اظ ٌٛقي ٞٛقٕٙس اؾشفبزٜ 
سٛا٘يس ثب اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ  وٙيس، ٔي ٔي

ثبضوسذٛاٖ ٚ اؾىٗ ضٔعيٙٝ ضٚثطٚ ٔؿشميٕب ثٝ 
 ي ديسا وٙيس.زؾشطؾ آزضؼ ايٙشط٘شي ثبال

 

 
 

 

 
 

 :ٚثؿبيز وٙفطا٘ؽآزضؼ ايٙشط٘شي 
www.ndt.net/mindtce-15 

زض نٛضسي وٝ اظ ٌٛقي ٞٛقٕٙس اؾشفبزٜ 
سٛا٘يس ثب اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ  وٙيس، ٔي ٔي

ثبضوسذٛاٖ ٚ اؾىٗ ضٔعيٙٝ ضٚثطٚ ٔؿشميٕب ثٝ 
 زؾشطؾي ديسا وٙيس. آزضؼ ايٙشط٘شي ثبال
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ثحزیي در غیزهخزة ثبسرعی ئا هٌغقِ ظکٌفزاً ّفتویي  

 

 ذٛز آٔبزٌي اي ٔٙغمٝ ضٚيساز ايٗ اظ حٕبيز ضٕٗ ٔب  ا٘ؼٕٗ. قس ذٛاٞس ثطٌعاض ثحطيٗ زض 2015 ؾذشبٔجط 16 سب 13 زضسبضيد NDT اي ٔٙغمٝ ٕ٘بيكٍبٜ ٚ وٙفطا٘ؽ ٞفشٕيٗ

 ثبظضؾي ا٘ؼٕٗ سبؾيؽ اظ ذٛقحبِي اثطاظ ضٕٗ اي ٘بٔٝ عي وٙفطا٘ؽ ايٗ ثطٌعاضي ٞيئز ػضٛ ٔيٙبچي ػّي زوشط آلبي. اؾز ٕ٘ٛزٜ اػالْ آٖ زض فؼبَ حضٛض ػٟز ضا

 اػضبي اظ ايطاٖ غيطٔرطة ثبظضؾي ا٘ؼٕٗ. ا٘س آٚضزٜ ػُٕ ثٝ زػٛر ضؾٕب وٙفطا٘ؽ ايٗ زض قطوز ثطاي ا٘ؼٕٗ ٔسيطاٖ اظ ٔب ا٘ؼٕٗ اظ دكشيجب٘ي اػالْ ثب ايطاٖ غيطٔرطة

 .ٕ٘بيٙس ٔطاػؼٝ www.mendt.net ؾبيز ثٝ وٙفطا٘ؽ ايٗ ٞبي ثط٘بٔٝ اظ اعالع ػٟز وٙس ٔي زػٛر ا٘ؼٕٗ ٔحشطْ

 #MENDT$ ذبٚضٔيب٘ٝ NDT ٕ٘بيكٍبٜ ٚ وٙفطا٘ؽ ٞفشٕيٗ

 2015 ؾذشبٔجط 16 سب 13: ثطٌعاضي سبضيد

  ثحطيٗ ٟٔٙسؾيٗ ا٘ؼٕٗ ٚ# ؾؼٛزي ػطثؿشبٖ ثرف$ آٔطيىب غيطٔرطة ٞبي آظٖٔٛ ا٘ؼٕٗ: وٙٙسٜ ثطٌعاض

 ثحطيٗ وكٛض ٝٔٙبٔ قٟط: ثطٌعاضي ٔحُ

 www.mendt.net: ٚثؿبيز

 ٔبٜ 7بليٕب٘سٜ سب قطٚع وٙفطا٘ؽ: ظٔبٖ ث

 

http://www.mendt.net/
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اجزائی اًجوي اىبروکّئ هعزف  

 

 

 
 ضضب ثبلطي ثطٚػئٟٙسؼ 

 ٚثؿبيز ا٘ؼٕٗٔؿئَٛ 

 
 ٔيظٓ ثبثبدٛضٟٔٙسؼ 

 زثيطذب٘ٝ ا٘ؼٕٗٔؿئَٛ 
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ثزٍجئ ئرضب ثبقزٍ تٌظین خجزًبهِ: تْیِ   
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