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در این شماره میخوانید:
 سخنی با همراهان اطالعیه برگزاری همایش ساالنه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران نقدی بر یک نظر ( چاپ شده در نشریه نگاه نافذ ) توضیحات نشریه "نگاه نافذ" در خصوص مطلب "نقدی بر یک نظر" مذاكره با انجمن  NDTكانادا سومین كنفرانس ونمایشگاه بین المللی آزمونهای غیرمخرب اجالسیه كمیته ملی استاندارد مدیریت كیفیت با موضوع استاندارد 42071 گزارش جلسه هم اندیشی و تعامل سه انجمن هفتمین كنفرانس منطقه ای بازرسی غیرمخرب در بحرین سومین كنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی گزارش گردهمائی سوم اعضای انجمن بازرسی غیرمخرب ایران و سمینار ترموگرافی گزارش جلسه با مركز مطالعات وبرنامه ریزی شهرداری تهران نامزدی آقای مهندس جعفری برای انتخابات هیئت مدیره انجمن تست های غیر مخرب آمریكا به یاد دكتر مایكل مولز به یاد دكتر عبدالرحیم اشعری منشور اخالقی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تهران رویدادهای مهم پیش رو معرفی استاندارد جدید تائید صالحیت و صدور گواهینامه برای پرسنل توسط ASME انتشار پیش نویس نسخه جدید استاندارد ملی ANSI/ASNT/CP106 خریداری شركت خدمات بین المللی بازرسی  INSPECامارات توسط گروه اینترالک INTERLOK انتشار شماره جدید نشریه نگاه نافذ -گزارش جلسات هیئت مدیره ،زمستان  ،27بهار و تابستان 29
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سخنئ با همراهان
فرهنگ هنرور – رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
پنجمین خبرنامه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در حالی به چاپ میرسد كه به دومین سال فعالیت انجمن پا نهادهایم .انجمنی كه به همت كاربران و متخصصین NDT
كشور ،با هدف هماهنگ سازی و ساماندهی این رشته تخصصی شكل گرفته است .در طول چند ماه گذشته ،فعالیت های مختلفی در راستای نیل به این هدف انجام شده
است كه در ادامه به اختصار به آنها اشاره میشود.
ایده تشكیل انجمن بازرسی غیرمخرب ایران پس از برگزاری چند كنفرانس بزرگ  NDTدر سطح كشور شكل گرفت .پس از برگزاری موفقیتآمیز این كنفرانسها ،لزوم
وجود یک متولی برخاسته از جامعه  NDTبرای برگزاری این كنفرانسها احساس شد و در پی آن ،با اجتماع جمع كثیری از متخصصین سطح  ،9كارشناسان و كاربران NDT
و مدیران صنعتی و با حمایت انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،پیشنهاد تشكیل انجمن بازرسی غیرمخرب ایران مطرح و پس از مدتها
پیگیری و تالش ،سرانجام این انجمن پس از برگزاری اولین مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره ،در اسفندماه  4924رسما فعالیت خود را آغاز نمود .با توجه به این تاریخچه،
انجمن از ابتدای كار خود در صدد برگزاری یک كنفرانس بینالمللی در خور و شایسته جامعه  NDTكشور بوده است .اكنون خوشوقتیم كه به اطالع شما عزیزان برسانیم كه
پس از تالشها و پیگیریهای فراوان ،سرانجام مقدمات برگزاری چنین كنفرانسی فراهم گردیده و برنامهریزی برگزاری كنفرانس در نیمه اول سال  4921انجام شده است.
همكار ارجمند جناب آقای دكتر محمد ریاحی ،استاد محترم دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت مدیره انجمن ،نیز مسئولیت دبیر علمی كنفرانس را تقبل نمودهاند.
ضمن تشكر ازایشان ،امید است در چند هفته آینده اولین فراخوان كنفرانس نیز آماده و به اطالع عموم رسانده شود.
از دیگر برنامههای انجمن در سال جاری ،برگزاری اولین همایش ساالنه انجمن است كه با حضور اعضا ،متخصصین  NDTسطح  9كشور ،دانشگاهیان و مدیران و مسئولین
صنعتی وخدماتی مرتبط با حوزه  NDTدر مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد .هدف از این همایش ،ایجاد ارتباط موثر بین هیئت مدیره و اعضا و دستاندركاران NDT
كشور و فراهم ساختن زمینه بهرهگیری هر چه بیشتر از تواناییهای اعضا در پیشبرد اهداف انجمن و سازماندهی تشكل متخصصین سطح  9كشور خواهد بود .فراخوان اولیه
در این خبرنامه و همچنین در سایت انجمن آمده است .اطالعات تكمیلی و برنامه كامل همایش كه شامل چند سخنرانی و سمینار خواهد بود بزودی به اطالع شما خواهد
رسید .برای برنامهریزی بهتر ،تقاضا دارد تا اواسط شهریورماه نسبت به پیش ثبت نام از طریق سایت و یا دفتر انجمن اقدام نمایید.
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سخنئ با همراهان
فرهنگ هنرور – رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
در سال گذشته انجمن سه سمینار تخصصی در مورد تكنیکهای نوین  NDTو یک كارگاه آموزشی در مورد پرتونگاری دیجیتال برگزار نمود كه با استقبال خوبی از سوی
اعضای انجمن و متخصصین  NDTروبرو گردید .برنامه سمینارها و كارگاه های آموزشی نیمه دوم سال جاری نیز بزودی به اطالع دوستان خواهد رسید .
از دیگر فعالیتهای انجمن ،طراحی لوح عضویت اعضای حقوقی بود كه برای همه اعضای حقوقی ارسال شده است .طراحی كارت عضویت اعضای حقیقی نیز انجام شده و
در چند هفته آینده برای همه اعضای حقیقی ارسال خواهد شد .الزم به یادآوری است كه بر اساس مصوبه هیئت مدیره ،عالوه بردارندگان مدرک كارشناسی ارشد ،دارندگان
مدرک كارشناسی با داشتن گواهینامه سطح  9و یا گواهینامه سطح  7با ده سال سابقه كار نیز میتوانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند .از واجدین شرایط دعوت میشود با
مراجعه به سایت انجمن نسبت به ارسال درخواست عضویت خود اقدام نمایند.
همگام با فعالیتهای ملی ،اقداماتی چند برای معرفی انجمن در سطح بینالمللی نیز انجام شده است .حضور در كنفرانس ساالنه انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا ()ASNT
و مذاكره با مدیران آن درمورد همكاریهای فیمابین ،حضور در كنفرانس ساالنه انجمن  NDTكانادا ) ،(CINDEمالقات و مذاكره با دبیر انجمن جهانی آزمونهای
غیرمخرب ( ،)ICNDTانستیتو آزمونهای غیرمخرب بریتانیا ( ،)BINDTانجمن  NDTآلمان ( )DGZFPو انجام اقدامات اولیه جهت عضویت در  ICNDTبعنوان نماینده
جامعه  NDTكشور شماری از این فعالیتها است .بنا به دعوت فدراسیون  NDTاروپا ) ،(ECNDTانجمن حضوری فعال در یازدهمین كنفرانس  NDTاروپا كه در اكتبر
سال جاری در پراگ برگزار خواهد شد نیز خواهد داشت .این اولین باری است كه جامعه  NDTكشور به طور رسمی در این كنفرانس مهم حضور مییابد .انجمن در هفتمین
كنفرانس منطقه ای  NDTخاورمیانه كه در سپتامبر  704۲در بحرین برگزار خواهد شد نیز حضور خواهد یافت .در این ارتباط هماهنگیهای اولیه جهت همكاری و پشتیبانی
متقابل كنفرانس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران و كنفرانس بحرین صورت گرفته است.
حضور فعال در جلسات سازمان ملی استاندارد و مركز تایید صالحیت در رابطه با تدوین استانداردهای مرتبط با بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب و همچنین تایید صالحیت
شركتهای ارائه دهنده این خدمات و همچنین حضور فعال در گردهمائیهای شورای انجمنهای علمی و همكاری با كمیسیون انجمنهای علمی و نهاد ریاست جمهوری از
دیگر فعالیتهای انجمن بوده است .عالوه بر این در چند ماه گذشته انجمن همكاری نزدیكی با انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب در تهیه و
داوری مقاالت نشریه نگاه نافذ كه اولین نشریه ایرانی در این رشته محسوب میشود داشته است.
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سخنئ با همراهان
فرهنگ هنرور – رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
عالوه بر این در چند ماه گذشته انجمن همكاری نزدیكی با انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب در تهیه و داوری مقاالت نشریه نگاه نافذ كه
اولین نشریه ایرانی در این رشته محسوب میشود داشته است.
برگزاری جلسهای مشترک بین اعضای هیئت مدیره انجمن با انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب و انجمن جوشكاری و آزمایشهای غیرمخرب
از دیگر رویدادهای مهمی است كه در خرداد ماه امسال به وقوع پیوست .این جلسه به پیشنهاد انجمن صنفی و با میزبانی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران برگزار شد و در آن
در مورد حوزه فعالیت هر یک از سه انجمن و چگونگی امكان همكاری آنها در امور مختلف بحث و تبادل نظر به عمل آمد .جزئیات بیشتر در مورد این جلسه را میتوانید در
خبرنامه مطالعه فرمایید.
در پایان الزم است به این نكته اشاره شود كه رشد و بالندگی انجمن در گرو حمایت و همكاری تک تک اعضای آن است .با توجه به اینكه در طول یكسال گذشته
زیرساختهای الزم برای فعالیت انجمن ایجاد شده است ،امیدواریم در سال جاری با جلب مشاركت و همكاری هر چه بیشتر اعضا ،گامهای موثرتری در جهت رشد و توسعه
انجمن برداشته شود .بیصبرانه در انتظار دیدار مجدد شما عزیزان در همایش مهرماه انجمن هستیم.

موفق و سرفراز باشید
فرهنگ هنرور
رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
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اطالعیه برگزارئ همایش ساالنه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در نظر دارد در راستای تحقق اهداف خود در زمینه گسترش دانش و فناوری آزمونهای غیرمخرب ،همایشی یک روزه برای اعضای انجمن و
دست اندركاران بازرسی فنی و  NDTدر تاریخ  2مهرماه ماه سال جاری برگزار نماید .این همایش با حمایت و همكاری هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران در باشگاه هما در
تهران برگزار خواهد شد .برنامه پیشبینی شده برای این همایش بشرح زیر است:
 .4ایراد سخنرانی توسط مدیران بازرسی فنی و  NDTصنایع كشور و سازمان ملی استاندارد
 .7گزارش عملكرد یک ساله انجمن و اعالم برنامههای آتی آن
 .9ارائه گزارشی از خدمات سطح  9و لزوم تشكل دارندگان گواهینامه سطح  9و تشكیل كمیته مربوطه و چگونگی امكان كمک انجمن به دارندگان گواهینامه سطح
سه  ASNTجهت تمدید گواهینامه خود
 .1بررسی چگونگی استقرار سیستم مركزی تایید صالحیت و صدور گواهینامه و پیاده سازی استاندارد جدید بین المللی ISO/ EN /9712ISIRI
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اطالعیه برگزارئ همایش ساالنه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
 .۲ارائه سمینار علمی درمورد تازه های  NDTو تكنیكهای مدرن
 .6ارائه گزارش و تبادل نظر در مورد برگزاری كنفرانس بین المللیNDT
 .2پرسش و پاسخ ،پیشنهادات و انتقادات
بدینوسیله ازكلیه اعضای انجمن ،عالقمندان به عضویت ،دارندگان گواهینامه سطح  ،9اساتید دانشگاهها ،مدیران وكارشناسان شركتهای خدمات بازرسی فنی و  NDTمدیران
وكارشناسان واحدهای  NDTصنایع كشور و سایر عالقمندان و دست اندركاران آزمونهای غیرمخرب دعوت میشود جهت ثبت نام در این همایش به سایت انجمن
 www.irndt.orgمراجعه نموده و یا با دفتر انجمن (خانم تقیدوست ،تلفن  ) 5409777۲تماس حاصل نمایند.
ضمنا از همكارانی كه عالقمند به ارائه سمینار هستند و یا پیشنهادی در مورد موضوع سمینارها دارند تقاضا دارد عنوان موضوع پیشنهادی و خالصهای از سمینار مورد نظر را
از طریق رایانامه ) (emailبه دفتر انجمن ارسال نمایند.
همچنین انجمن از شركتهائی كه مایل به حمایت و اسپانسری این همایش و استفاده از فرصتهای تبلیغاتی آن هستند ،جهت همكاری دعوت به عمل میآورد .الزم به ذكر
است كه به شركت كنندگان در همایش گواهی حضور اعطا خواهد شد كه در زمان تمدید گواهینامه سطح  9میتوانند از امتیاز آن استفاده نمایند.
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نقدئ بر یک نظر (چاپ شده در نشریه نگاه نافذ)
هیئت مدیره انجمن بازرسئ غیرمخرب ایران
درشماره  1و  ۲نشریه نگاه نافذ ،ماهنامه انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ،دو مطلب در مورد انجمنهای مرتبط با این رشته به نگارش
درآمده است كه حاوی نقطه نظراتی در مورد انجمن بازرسی غیرمخرب ایران نیز میباشد .بدین جهت الزم دیدیم كه نقطه نظرات انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در خصوص
این موارد به اطالع خوانندگان محترم نشریه رسانده شود ،تا انشااهلل در جهت رشد و توسعه جامعه  NDTكشور موثر واقع گردد .
در نوشتار اول تحت عنوان "سخنی با خودمان" ،به وجود سه انجمن مشابه با اهداف و وظایف یكسان اشاره ،و گفته شده است كه هر ده سال یک بار گروهی از نخبگان
و فرهیختگان دور هم جمع شده و انجمنی جدید را تاسیس میكنند و "شاید ده سال دیگر جمعی دیگر نیز انجمنی دیگر تاسیس كنند ".در یادداشت دوم با عنوان "درآستانه
نوعی حق انتخاب" كه پیرو یادداشت رئیس هیئت مدیره انجمن بازرسی غیرمخرب ایران درخبرنامه شماره  9این انجمن و دعوت ایشان از كارشناسان جهت پیوستن به
انجمن به نگارش درآمده ،صحبت از وجود دو انجمن علمی مشابه  NDTشده كه پس از بررسی مختصری از كارنامه  90ساله انجمن جوشكاری و آزمایشهای غیرمخرب
ادعا میشود كه اختالف سلیقهها موجب شده است كه در سال  55تاسیس انجمن مستقل  NDTتوسط عدهای مطرح شود و حاال هم جامعه  NDTبر سر دوراهی انتخاب
مردد مانده است!
به نظر ما در این دو مقاله علیرغم دعوت به همكاری و همفكری و تشكیل اتاق فكر مشترک ،متاسفانه بدلیل عدم انعكاس كامل و صحیح سابقه تشكیل این سه انجمن،
نوعی شک و تردید در خواننده ایجاد میشود كه نتیجه آن یاس و دلسردی و واگرائی در جامعه  NDTاست و نه تشویق و القای انرژی مثبت در جهت همگرائی نیروهای
موجود!
واقعیت آن است كه سه انجمن موجود ،نه تنها موازی و دارای اهداف یكسان نیستند ،بلكه حوزه فعالیت و اهداف و مسئولیتهای آنها نیز كامال متفاوت بوده و هر یک الزم
و ملزوم یكدیگر و به نوعی مكمل هم هستند .انجمن صنفی در واقع تشكل و یا سندیكای كارفرمایان شركتهای ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب
است كه جزو تشكیالت تحت نظارت وزارت كار محسوب میشود و وظیفه آن تشكل سازمانی شركتها و صیانت از حقوق كارفرمایی این شركتهاست .تاسیس آن  47سال
پیش توسط مدیران شركتها صورت گرفته و امری صددرصد ضروری بوده و به هیچ وجه به دلیل اختالف سلیقه و یا به موازات انجمن دیگری شكل نگرفته است و به نظر
میرسد در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود عملكرد موفقی داشته است .دو انجمن دیگر انجمنهای علمی هستند كه با مجوز و نظارت وزارت علوم فعالیت میكنند و به
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نقدئ بر یک نظر (چاپ شده در نشریه نگاه نافذ)
هیئت مدیره انجمن بازرسئ غیرمخرب ایران
نوعی تشكل سازمان یافته كارشناسان و متخصصین حوزههای  NDTو جوشكاری هستند .دركشورهای پیشرفته هم هر سه نوع انجمن در سطح بسیار گستردهتری وجود
دارند .درآمریكا این انجمنها سابقه  50-20ساله دارند :انجمن جوشكاری آمریكا ) ،(AWSانجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا ) ( ASNTو انجمن مدیریت NDTآمریكا
) (NDTMAسه انجمن كامال متمایز و مستقل از هم هستند كه دو انجمن اول تشكل متخصصین و انجمن سوم تشكل شركتها و سازمانهای مرتبط با  NDTاست
كه در حال حاضر  454شركت و سازمان عضو آن هستند .به عنوان مورد مشابه در ایران میتوان سندیكای شركتهای ریختهگری و انجمن علمی ریختهگری را مثال زد
كه انجمن مهندسان متالورژی هم شباهت نزدیكی با این دو دارد .این انجمنها ،هر سه زیر مجموعه متالورژی هستند ولی موازی هم نیستند و وظایف متمایزی را دنبال
میكنند؛ ولی در عین حال تعامل بسیار نزدیكی نیز با یكدیگر دارند.
انجمن جوشكاری و آزمایشهای غیرمخرب ،همان طور كه در یادداشت نشریه نگاه نافذ آمده از ابتدای تاسیس در  90سال قبل صرفا انجمن جوشكاری بوده است .بیست
سال پیش به دلیل كمبود متخصصین  NDTكافی در كشور برای تاسیس انجمن مستقل ،NDTبخش آزمایشهای غیرمخرب نیز به آن اضافه شد تا در زمان مناسب در
صورت تحقق پیش شرطهای الزم ،انجمنی مستقل تاسیس شود .این امكان از  4۲سال قبل فراهم شده است ولی به دالیلی جامه عمل نپوشیده است .در این مدت طوالنی،
جامعه  NDTعلیرغم رشد پر شتاب خود عمال بینصیب از داشتن تشكل و انجمنی مستقل و فراگیر بود و در انجمن موجود نیز در سایه جوشكاری قرار گرفته بود .شاهد
مثال ،برگزاری  1كنفرانس بزرگ  NDTدر طول سالهای  24تا  52است كه توسط دیگر مراكز و سازمانها برگزار شده و انجمن موجود هیچ نقشی در آنها نداشته است.
نقد و نظر انجمن صنفی با عنوان "علل استقبال از كنفرانس بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب ـ  4و  7آبان  "4956پس از برگزاری كنفرانس سال  56نشانی گویا از
واقعیتهاست .جامعه  NDTكشور درصدد چاره جوئی برآمد كه حاصل آن گردهمائی وسیع متخصصین این رشته در سال  55بود كه با پشتیبانی انجمن صنفی برگزار شد.
شاید مناسب باشد در اینجا مروری كوتاه بر یادداشتی با عنوان دیدگاه كه درخبرنامه شماره  71انجمن صنفی درآبان ماه  4924چاپ شده است داشته باشیم:
"درنشست سال  55همه بر این باور بودند كه مجموعه شرایط و مشكالتی مانند بیتفاوتی ،ایستائی مزمن ،عدم انسجام ،نبودن انضباط درون صنفی ،زیر پا نهادن اصول
اخالقی و ....وضعیتی است كه تداوم آن به صالح نیست و تغییر وضعیت را ضروری مینماید .با این نگاه آن نشست سرآغاز و سبب ساز ایجاد دینامیسم تازهای در رویكرد
برخی اصحاب این حرفه گردید .در نشست مزبور كمیتهای انتخاب شد تا هرگونه اقدامی را كه الزمه بهبود وضعیت است به عمل آورد .رایزنیها و اقدامات سرانجام منجر به
تشكیل انجمن بازرسی غیرمخرب ایران گردید ".مقاله مزبور ضمن برشمردن آفتهائی كه هر نهاد اجتماعی را بیمار میكند ،ازجمله مقدم دانستن منافع فردی و گروهی
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نقدئ بر یک نظر (چاپ شده در نشریه نگاه نافذ)
هیئت مدیره انجمن بازرسئ غیرمخرب ایران
بر منافع جمعی ،خودمحوری ،تفكر سكتاریستی ،گروه گرائی و ،....ارزیابی عملكرد هر نهاد اجتماعی در طول یک دوره معین را ضروری میشمارد و با جمالت زیر پایان
مییابد" :امید است انجمن جدید گامهای مؤثری در جهت تحول و دگرگونی وضعیت موجود بردارد و راه را برای توسعه تكنولوژی و گسترش دانش بگشاید .به جاست همه
همكاران گرامی از هر گروه و نحله فكری به همكاری فراخوانده شوند و از كلیه امكانات و نیروهای موجود برای پیشبرد اهداف انجمن استفاده شود ".درهمان شماره 71
خبرنامه انجمن صنفی ،گزارش مفصلی نیز از برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور بیش از  470نفر داوطلب عضویت در انجمن و گزارش هیئت مؤسس و كمیته منتخب
و نتایج انتخابات ارائه شده است .پیش از آن نیز در خبرنامه شماره  79انجمن صنفی دعوت نامه پذیرش اعضا و اطالعیه برگزاری اولین مجمع عمومی و انتخابات همراه با
مصاحبه مفصلی با دو عضو هیئت مؤسس و كمیته منتخب آورده شده است كه این مصاحبهها خود گزارشی از عملكرد سه ساله كمیته منتخب قبل از برگزاری مجمع عمومی
و انتخابات نیز میباشد .به عالوه قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی این انجمن گزارش هیئت مؤسس در سایت جدیدالتاسیس انجمن نیز درج گردید كه ماهها درمعرض
دید مراجعه كنندگان بود .پیش تر از آن نیز درمقاله "راه نو" درخبرنامه شماره  77ضمن اعالم نتیجه نهائی اقدامات كمیته  2نفره ،تاسیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
گامی تكاملی و در جهت كسب « هویت مستقل » برای جامعه  NDTبه رسمیت شناخته شده بود.
انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در زمان انتشار اولین شماره نشریه نگاه نافد با ابراز خوشحالی و عرض تبریک از دعوت این نشریه برای همكاری ،صمیمانه استقبال نمود و
همواره با هیئت تحریریه نشریه همكاری داشته است .متاسفانه دو مقاله اخیر نشریه نگاه نافذ با ادعای عدم انتشار گزارش در مورد رویدادهای  1ساله و با انتخاب تیتر
"درآستانه نوعی حق انتخاب" جامعه  NDTرا به شک و دودلی سوق میدهد؛ درحالی كه انجمن صنفی همواره از فعالیت سه ساله كمیته منتخب حمایت نموده و به طور
مستمر فعالیتهای این كمیته را تا حصول نتیجه نهایی كه همانا تشكیل انجمن مستقل  NDTبوده است ،اطالع رسانی كرده است .لذا مشخص نیست نویسنده محترم
یادداشت نشریه نگاه نافذ انتظار چه گزارش دیگری توسط كمیته منتخب یا انجمن صنفی به جامعه  NDTرا دارند!
هیئت مدیره انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در طول یک سال گذشته تالش كرده است علیرغم تمامی مشكالت و كاستیها با حداقل امكانات این انجمن نوپا را در ابعاد
گوناگون فعال سازد .مدعی نیستیم كه ایرادی در كار نبوده و نیست باعث خوشحالی است كه با حمایت جامعه  NDTكشور ،از جمله انجمن صنفی ،اولین گامها را برای
پركردن یک خال بزرگ درسطح ملی برداشتهایم و ادامه موفقیتآمیز این حركت نیز مسلما در گرو همت و تالش گروهی و خرد جمعی شما متخصصین و دستاندركاران
 NDTكشور خواهد بود.
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نقدئ بر یک نظر (چاپ شده در نشریه نگاه نافذ)
هیئت مدیره انجمن بازرسئ غیرمخرب ایران
اما تضعیف و زیرسؤال بردن این حركت ،نشات یافته از خواست جامعه  NDTكشور ،نه تنها كمكی نمیكند بلكه دوباره ما را به وضعیت چهارسال قبل باز خواهد گرداند.
فعالیت انجمن بازرسی غیرمخرب ایران مردمی ،داوطلبانه و غیرانتفاعی است و انتظار تقدیر و تمجیدی نیست .مدعی نیستیم كه ایرادی دركار نبوده و نیست .از هر انتقاد
سازندهای هم كه در جهت رفع كاستیها و افزایش بازدهی و بهبود عملكرد مجموعه باشد صمیمانه استقبال میكنیم.
نكته آخر درمورد یادداشت نشریه نگاه نافذ اینكه نتیجهگیری شده است كه :انجمن صنفی حلقه رابط بین انجمنهاست و وظیفه سنگینی برعهده دارد كه اجازه ندهد
انجمنهای علمی چون جزایر جداگانه كشتی خود برانند و از باد شرطه مدد جویند! با توجه به توضیحات فوق ،بدیهی است كه حوزه وظایف انجمن صنفی كامال متفاوت از
دو انجمن دیگر است .شاید بهترین كاری كه انجمن صنفی در حمایت از این انجمنها میتواند انجام دهد ،تشویق اعضای خود به عضویت ،همكاری و حمایت از این
انجمنهاست .توصیه میشود كه شركتهایی كه به  NDTعالقمندند و در این حوزه فعالیت دارند ،به سوی انجمن بازرسی غیرمخرب و آنان كه در حوزه جوشكاری مشغولند،
به سوی انجمن جوشكاری هدایت شوند.
انجمن بازرسی غیرمخرب ایران همواره حامی انجمن صنفی بوده است .ما همچنین مراتب همكاری كامل خود را با انجمن جوشكاری در حوزه جوشكاری و بازرسی جوش
اعالم میداریم و متقابال از آنها انتظار داریم كه در امور مربوط به  NDTاز انجمن بازرسی غیرمخرب ایران حمایت نمایند .حضور یک نفر در هر سه انجمن نیز خود دلیل
دیگری بر موازی نبودن این سه انجمن است .جوشكاری و  NDTحوزههای كامال متفاوتی هستند كه به غلط در ایران جزیی از یكدیگر تلقی شدهاند و همه ما باید در جهت
اصالح این برداشت نادرست تالش كنیم .فعالیت یک فرد به طور همزمان در انجمنهای علمی و صنفی با توجه به فعالیت حرفهای و شركتی وی نیز بالمانع است چون
حوزه فعالیت انجمنهای علمی و صنفی كامال متفاوت است .حجم كار و مسئولیت در حوزه كاری هر یک از انجمنها آنقدر زیاد است كه نیازی به ورود درحوزه مسئولیت
دیگران نیست .تفكیک مسئولیتها راهی است كه همه انجمنهای مشابه در كشورهای پیشرفته ،سالهاست كه رفتهاند و موفق بودهاند .غربیها مثلی دارند كه میگویند
چرخ را قبال كسی اختراع كرده است و ما دیگر نیازی به اختراع آن نداریم .تفكیک حوزه فعالیت و مسئولیتهای انجمنها هم كاری است كه دهها سال است در سایر كشورها
انجام شده و الزم نیست ما در پی چگونگی تفكیک این انجمنها باشیم .شایسته آن است كه هر انجمن در حوزه مربوط به خود فعالیت نموده و سعی در رفع كاستیها و
ایجاد شرایط الزم جهت پیشرفت كشور در آن حوزه نماید .باشد كه این فعالیتها رشد و توسعه روزافزون كشور عزیزمان ایران را تسریع سازد.
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توضیحات نشریه "نگاه نافذ" در خصوص مطلب "نقدئ بر یک نظر"
هیات مدیره انجمن صنفئ و نویسندگان مقالهها
قبل از هر چیز بیان این نكته الزم است كه هیات مدیره و كمیته انتشارات انجمن از نقد مطالب نشریه توسط همكاران گرامی استقبال میكنند و آن را در جهت روشن شدن
دیدگاهها و برخورد افكار و اندیشه الزم میدانند.
اگر در صفحه اول مجله -شناسنامه مجله -را مالحظه كنید ،نوشته شده:
"دیدگاه نویسندگان لزوما نظر نشریه نگاه نافذ نیست و درج آرا و نظرات درنشریه به معنی تایید آن از سوی انجمن شركتهای بازرسی و آزمایشهای غیرمخرب ایران نیست ".
با این حال هیات مدیره انجمن معتقد است مسوالن نشریه وظیفه دارند مقاله ها و مطالب رسیده را به ویژه اگر در آنها به مسائل صنفی پرداخته میشود ،از زاویه حل مشكل
و نه ایجاد مشكل جدید مورد توجه قرار دهند و نسبت به درج آنها در نشریه با توجه به مالحظات صنفی اقدام كنند .درجایی از مطلب باال به موقعیت انجمن صنفی اشاره
شده است .هیات مدیره انجمن صنفی این انجمن را همواره در كنار انجمن های دیگر میبیند و همراه آنهاست .اگر از مقاله "نوعی حق انتخاب" برداشتی جز این استنباط
میشود سهو نویسنده است .موضع انجمن همان است كه در خبرنامه ها آمده است.
پیشنهاد تشكیل كارگروه ،كمیته ،اتاق فكر و یا هر عنوان دیگر در نوشتهها برای هماندیشی ،پیشنهاد به جایی است .مقاله "سخنی با خودمان" درنشریه شماره  1نیز با همین
هدف و با ایجاد نوعی نقشه راه برای تفاهم و تعامل بین انجمنها نوشته شده و به این نكته مهم اشاره دارد كه تعدد انجمنها مهم نیست؛ مهم همكاری بین آنهاست .درنقد
باال سه اشكال به مقاله نوعی حق انتخاب وارد شده است .مقاله مزبور ،در حقیقت ،به این نكته توجه دارد كه اشتراک واژه غیر مخرب بویژه در اسم انجمنهای علمی نشان
دهنده نوعی همپوشانی ،و نه یكسانی ،در برخی وظایف آنهاست كه موجب موازی كاری میشود ،سردرگمی میآورد و از توان همه میكاهد .واقعیت را بیپذیریم و از اصحاب
اندیشه بخواهیم حوزه وظایف هر انجمن را مشخص كنند .دعوت به نشست سه جانبه در خرداد ماه نیز از همین منظر بوده است .ابهام نویسنده در مورد اطالع رسانی ناشی
از بی اطالعی وی از روند پیشرفت امور در فاصله زمانی بین همایش خیابان صبا تا تشكیل انجمن جدید است .در این فاصله زمانی اگر هم اطالعیهای از طرف هیات موسس
انتشار یافته نویسنده مقاله از آن بیخبر است و در این صورت اشتباه خود را بهویژه دراستفاده نابجا از گزاره اختالف سلیقه میپذیرد.
منتظر مقالهها و نقد همكاران گرامی در این مورد و هر مورد دیگری هستیم.
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مذاكره با انجمن ان دئ تئ كانـــادا
رئیس هیئت مدیره انجمن بازرسی غیرمخرب ایران ،آقای دكتر هنرور ،در پنجمین كنفرانس انجمن  NDTكانادا كه از  46تا  42ماه ژوئن در شهر تورنتو كانادا برگزار شد
شركت كردند .ایشان ضمن ارائه مقالهای در این كنفرانس ،مذاكراتی را در خصوص همكاری دو انجمن با رئیس انجمن  NDTكانادا آقای لری كوت و رئیس هیئت مدیره
این انجمن آقای دیوید كریگ داشتند.

آقای دیوید كریگ رئیس هیئت مدیره انجمن  NDTكانادا (راست) و آقای دكتر هنرور در پنجمین كنفرانس  NDTكانادا
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سومین كنفرانس ونمایشگاه بین المللی آزمونهائ غیرمخرب
طبق تصمیم هیئت مدیره انجمن برنامهریزی برای برگزاری سومین كنفرانس و نمایشگاه بینالمللی اندیتی در بهار سال  21آغاز شد و شركت متحدان آریا به عنوان مجری
این رویداد مهم انتخاب شد .به دنبال برگزاری موفقیتآمیز دوكنفرانس اول و دوم كه در سالهای  4956و  4952توسط دست اندركاران این رشته و دانشگاهها و با همكاری
شركت مزبور برگزارشد ،در ادامه جای خالی انجمن اندیتی به عنوان متولی این نوع رویدادها حس گردید .جامعه  NDTكشور در چند سال اخیر تالش نمود تا با تاسیس
انجمن مسئولیت دائمی برگزاری منظم و دوساالنه كنفرانس را به عهده این انجمن بگذارد .مسئولیت عالیه برگزاری كنفرانس به عهده یک كمیته راهبری خواهد بود كه به
زودی در كنار كمیته علمی و كمیته اجرائی كنفرانس تشكیل خواهد شد .جناب آقای دكتر محمد ریاحی عضو هیئت مدیره انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت
ایران به عنوان دبیر علمی و جناب آقای مهندس علی شالباف مدیرعامل شركت متحدان آریا به عنوان دبیر اجرائی كنفرانس انتخاب شدند.

آقای دكتر محمد ریاحی
دبیر علمی سومین كنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آزمونهای غیرمخرب

آقای مهندس علی شالباف
دبیر اجرائی كنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آزمونهای غیرمخرب
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اجالسیه كمیته ملئ استاندارد مدیریت كیفیت با موضوع استاندارد 17124
با توجه به اینكه تصویب و پیاده سازی استاندارد ملی جدید  ،ISO/ISIRI 9712كه در رابطه با آموزش و صدور گواهینامه كاربران  NDTاست ،منوط به تصویب استاندارد
ملی مدیریت كیفیت  ISO/ISIRI 17024است ،انجمن از سال گذشته پیگیر تصویب این استاندارد بوده است .پس از برگزاری چند جلسه كارشناسی ،سرانجام استاندارد
ملی  ISO/ISIRI 17024با عنوان "ارزیابی انطباق الزامات عمومی برای نهادهای گواهیكننده اشخاص" در تاریخ  74اردیبهشت ماه سال جاری در یكصد و چهل و
نهمین اجالسیه ملی استاندارد مدیریت كیفیت مورد تصویب نهایی قرار گرفت .آقای دكتر هنرور به عنوان نماینده انجمن در این جلسه شركت داشتند .یادآور میشود كه به
دنبال ادغام دو استاندارد معتبر جهانی مربوط به تایید صالحیت و صدورگواهینامه برای كاركنان  NDTیعنی استانداردهای  ISO 9712و  EN 473وتصویت استاندارد
جدید  ISO/EN 9712كه ازابتدای سال  7049جایگزین دواستاندارد فوق گردید ،سازمان ملی استاندارد ایران نیز تجدید نظر در نسخه بومی استاندارد مصوب قبلی یعنی
 ISO/ISIRI 9712را در دستور كار خود قرار داد كه درحال حاضر در دست اقدام است.
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گزارش جلسه هم اندیشئ و تعامل سه انجمن
پیرومذاكرات وهماهنگی های انجام شده ،اولین جلسه هم اندیشی وتعامل سه انجمن دست اندركاربازرسی فنی وآزمونهای غیرمخرب با حضوراعضای هیئت مدیره ودبیران
سه انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی وآزمایشهای غیرمخرب ایران ،انجمن جوشكاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران وانجمن بازرسی غیرمخرب ایران درتاریخ  44خرداد
 4929درساختمان شورای انجمنهای علمی برگزارشد.
عناوین موضوعات مورد بحث بشرح زیردردستورجلسه قرارگرفت:
4ـ چگونگی همفكری و هماهنگی درهمكاری وتعامل با ارگانهای مسئول حاكمیتی به منظورتاثیرگذاری بیشتردرتصمیم گیری های علمی و صنفی دولت درامورمربوطه
7ـ چگونگی همكاری درارزیابی صالحیت شركتهای مجری بازرسی فنی  ،بازرسی جوش و آزمونهای غیرمخرب
9ـ چگونگی استقرارسیستم متمركزتایید صالحیت پرسنل متخصص بازرسی فنی  ،بازرسی جوش و آزمونهای غیرمخرب
1ـ برگزاری كنفرانس ها وسمینارهاودوره های آموزشی مشترک یا مستقل و چگونگی حمایت ازهمدیگر
۲ـ چگونگی همكاری درارزیابی صالحیت شركتهای آموزشی
6ـ عضویت انجمنهادرمجامع جهانی مربوطه وحضوردركنفرانسها ورویدادهای منطقه ای وبین المللی
2ـ چگونگی الزام ویا تشویق شركتها وكاركنان درانجمن ها
5ـ تشكیل دبیرخانه وكمیته های مشترک جهت عملی نمودن تصمیمات فی مابین وتقویت واشاعه فرهنگ بازرسی وآزمایشهای غیرمخرب
در ابتدای جلسه رؤسای هیئت مدیره هر سه انجمن تاریخچه مختصری ازانجمن خود ،اهداف و حوزه فعالیت و برنامههای آتی ارائه دادند و نقطه نظرات انجمن خود را در
مورد لزوم همفكری ،تعامل هرسه انجمن بیان داشتند .سپس سایر اعضای هیئت مدیرهها درمورد لزوم پرهیز از گرایش انجمنها به بخشهای دولتی و خصوصی ،چرخش
مداوم مدیریت انجمنها و حفظ احترام و تقدیر از بنیانگذاران و مدیران پیشین انجمنها سخن گفتند و به الگوگیری از انجمنهای با سابقه و موفق مشابه در سایر كشورها
تاكید نمودند.
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گزارش جلسه هم اندیشئ و تعامل سه انجمن
در ادامه اعضای هیئت مدیره انجمن بازرسی غیرمخرب ایران با یادآوری تاریخچه شروع فعالیتهای انجمنی اندیتی در دل انجمن جوشكاری درسال  4924خواستار
تفكیک كامل بخش اندیتی از انجمن جوشكاری و تمركز كلیه فعالیتهای علمی اندیتی در انجمن مستقل جدیدالتاسیس بازرسی غیرمخرب ایران شدند .مدیران انجمن
جوشكاری ضمن اعالم حمایت از انجمن بازرسی غیرمخرب ایران موافقت خود را با كاهش تدریجی فعالیت های ان دی تی همراه با رشد انجمن بازرسی غیرمخرب اعالم
داشتند.
سپس هرسه انجمن راهكارعملی خود برای پیشبرداهداف مشترک مورد نظر را اعالم نمودند .مدیران انجمن صنفی پیشنهاد تشكیل یک جامعه یا اتحادیه متشكل از سه
انجمن را دادند .پیشنهاد دیگراین بود كه درگام اول یک كمیته هماهنگی و پیگیری امورمتشكل از نمایندگان هرسه انجمن تشكیل شود كه این پیشنهاد با اجماع نظركلیه
حاضرین تصویب شد و مقرر گردید ظرف یک هفته هرانجمن  7نفر برای عضویت دراین كمیته معرفی نماید .كمیته با شركت یک نفرازهرانجمن رسمیت می یابد ودر رای
گیری هاهرانجمن یک رای خواهد داشت .این كمیته كلیه موضوعات مربوط به همكاریهای فی مابین را دنبال خواهد كرد ودرمورد تشكیل اتحادیه سه انجمن هم بررسی
های اولیه را بعمل خواهد آورد وگزارشی جهت ارائه به جلسه مشترک بعدی هیئت مدیره ها كه حداقل سه ماه یک بار تشكیل میشود ارائه خواهد نمود.
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گزارش جلسه هم اندیشئ و تعامل سه انجمن

برگزاری جلسه هم اندیشی و تعامل سه انجمن
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هفتمین كنفرانس منطقه ائ بازرسی غیرمخرب در بحرین
هفتمین كنفرانس و نمایشگاه منطقه ای  NDTدرتاریخ  49تا  46سپتامبر  704۲در بحرین برگزار خواهد شد .انجمن ما ضمن حمایت از این رویداد منطقهای آمادگی خود
را جهت حضور فعال در آن اعالم نموده است .آقای دكتر علی میناچی عضو هیئت برگزاری این كنفرانس طی نامهای ضمن ابراز خوشحالی از تاسیس انجمن بازرسی
غیرمخرب ایران با اعالم پشتیبانی از انجمن ما از مدیران انجمن برای شركت در این كنفرانس رسما دعوت به عمل آوردهاند .انجمن بازرسی غیرمخرب ایران از اعضای
محترم انجمن دعوت میكند جهت اطالع از برنامههای این كنفرانس به سایت  www.mendt.netمراجعه نمایند.
هفتمین كنفرانس و نمایشگاه  NDTخاورمیانه ()MENDT
تاریخ برگزاری 49 :تا  46سپتامبر 704۲
برگزار كننده :انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا (بخش عربستان سعودی) و انجمن مهندسین بحرین
محل برگزاری :شهر منامه كشور بحرین
وبسایتwww.mendt.net :
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سومین كنفرانس بین المللی مواد مهندسئ و متالورژئ

سومین كنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی در روزهای  72و  75آبان  4929توسط انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریختهگری ایران و با همكاری
دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار خواهد شد .یكی از موضوعات مورد بحث در این كنفرانس آزمونهای غیرمخرب است .به همین دلیل انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
ضمن حمایت و همكاری با این رویداد ،بنا به دعوت كمیته علمی كنفرانس یک كارگاه یک روزه تحت عنوان "روش های مدرن آزمونهای غیرمخرب" درتاریخ  75آبان
ماه در این كنفرانس برگزارخواهد كرد .موضوعات مورد بحث در این كارگاه یک روزه به شرح زیر خواهد بود:
4ـ آشنائی با آزمونهای غیرمخرب وكاربردهای آن در متالورژی و ریخته گری
7ـ آزمون جریان گردابی و كاربرد آن درعیب یابی و كنترل جنس و ساختار قطعات صنعتی
9ـ رادیوسكوپی و سی تی اسكن صنعتی برای تست قطعات ریختهگری دقیق
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سومین كنفرانس بین المللی مواد مهندسئ و متالورژئ
 -1آزمون فراصوتی آرایه فازی و كاربرد آن در بازرسی جوش
 -۲اندازهگیری ویژگیهای مواد با امواج فراصوتی (دانهبندی ،ضرایب االستیک و )...
 -6آزمون فراصوتی تافد )(TOFD
 -2امواج هدایت شده )(Long Range Guided Wave
 -5آزمون فراصوتی اتوماتیک )(AUT
به شركت كنندگان در این كارگاه آموزشی عالوه بر ارائه گواهی حضور از طرف كنفرانس ،گواهی حضور از طرف انجمن بازرسی غیرمخرب ایران نیز اعطا خواهد شد كه
دارندگان گواهینامه سطح  ASNT 9میتوانند از امتیاز آن جهت تمدید گواهینامه خود استفاده نمایند.
از كلیه عالقمندان به ثبت نام و شركت در این كارگاه آموزشی ،دعوت میشود جهت ثبت نام به سایت كنفرانس مراجعه نموده و یا با دفتر انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
تماس بگیرند.
آدرس اینترنتی سومین كنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی http://www.imatconf.com

در صورتی كه از گوشی هوشمند استفاده میكنید ،میتوانید با
استفاده از برنامه باركدخوان و اسكن رمزینه روبرو مستقیما به
وبسایت سومین كنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
دسترسی پیدا كنید.
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گزارش گردهمائئ سوم اعضائ انجمن و سمینار ترموگرافی
سومین گردهمائی اعضای انجمن درتاریخ  47اسفندماه  4927با همكاری وحمایت هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران (هما) درسالن اجتماعات مجتمع فرهنگی ـ ورزشی هما
برگزارشد .دراین گردهمائی ابتدا سمیناری تحت عنوان (ترموگرافی وكاربرد آن دربازرسی هواپیما) توسط آقای مهندس جالل جواهری پور مدیر ارشد واحد بازرسی های
غیرمخرب هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران و عضو پیوسته و فعال انجمن ارائه شد كه مورد توجه و استقبال شركت كنندگان قرارگرفت .سپس گزارشی از فعالیت های
دوماهه اخیر انجمن و برنامههای آتی انجمن توسط سه تن از اعضای هیئت مدیره انجمن آقایان دكتر هنرور ،دكتر ریاحی و مهندس قائمی ارائه شد .درادامه جلسه پرسش
وپاسخ و تبادل نظردرمورد برنامه های انجمن وگسترش فعالیتها برگزارشد .اهم مباحث مطرح شده بشرح زیر میباشد:
4ـ اعالم انتخاب آقای دكتر محمد ریاحی استاد دانشكده مكانیک دانشگاه علم وصنعت ایران و عضوهیئت مدیره انجمن بعنوان دبیر علمی كنفرانس آتی بازرسی فنی و
آزمونهای غیرمخرب در بهار سال  ،21مذاكرات نهائی با سه شركت متخصص مجری كنفرانس و نمایشگاه جانبی برای انتخاب نهائی ،برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه
باشكوهتر وفراگیر این رویداد مهم.
7ـ اعالم برنامه ریزی جهت یک گردهمائی از دارندگان گواهینامه سطح  9برای ایجاد یک كمیته اختصاصی به منظورهماهنگی فعالیتها و دفاع ازحقوق اعضا و برخورد با
تخلفات احتمالی وایجاد اعتماد بیشترنزد كارفرمایان ،ایجاد ارتباط با  ASNTآمریكا ،اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشبرد فعالیتهای هماهنگ برای تسهیل كسب امتیازات الزم
برای تمدید گواهینامه هاوهمچنین برگزاری دوره های آمادگی سطح  9وتسهیل شركت داوطلبان ایرانی در امتحانات سطح  9انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا.
9ـ بحث و تبادل نظردرمورد پیشبرد برنامه استقرارنظام سانترال تایید صالحیت و صدورگواهینامه برای پرسنل ان دی تی برطبق استاندارد جدید  EN ISO 9712كه درحال
حاضردرمركزتایید صالحیت سازمان ملی استاندارد درچارچوب استاندارد  (ISO ISIRI 17024تاییدصالحیت مؤسسات گواهی كننده اشخاص ) درحال پیگیری است وانجمن
دركارگروه هر دو استاندارد حضورفعال دارد.
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گزارش گردهمائئ سوم اعضائ انجمن و سمینار ترموگرافی
هیئت مدیره وسایراعضای انجمن ضمن تاكید بروجود اشكاالت در سیستم تایید صالحیت فعلی كه عمدتا براساس سیستم سانترال  ASNTبرای سطح  9وسیستم داخلی
كارفرما محور آن برای سطوح 4و 7اداره میشود یادآور شدند كه این سیستم علیرغم داشتن ایراداتی تاكنون عملكرد مؤثری داشته ونیازكشورمارابرطرف نموده است ومیتواند
بصورت موازی با سیستم سانترال همچنان توسط عالقمندان دربعضی بخشها مورد استفاده قرارگیرد  .اعضای انجمن همچنین تاكید كردند كه مثل سایركشورهاكه تجربه
طوالنی دراین زمینه دارند انجمن باید این وظیفه مهم تایید صالحیت و صدورگواهینامه بصورت مركزی را بعهده بگیرد تا بانک اطالعاتی جامع مركزی درمورد كلیه دارندگان
گواهینامه های معتبران دی تی دركشورایجاد شود .
1ـ گزارشی ازحضورفعال انجمن درگردهمائی رؤسای انجمن های علمی درمركزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران وابسته به شهرداری تهران ودرخواست از اعضای انجمن
برای ارائه نقطه نظرات و پیشنهاد برای اجرای پروژه های مشترک با مركز فوق درمورد مسائل مختلف ایمنی وبازرسی فنی در شهرها ازقبیل برگزاری نشست های موضوعی
 ،تالیف كتاب ،تدوین استانداردها و دستورالملهای تست وبازرسی  ،برگزاری كنفرانس  ،سمینارویا كارگاه های آموزشی  .ازموضوعاتی مثل  :بازرسی پلهای فلزی و بتنی ،
بازرسی ساختمانها و سازه های شهری  ،بازرسی خودروها و قطارهای شهری  ،بازرسی جایگاه های سوخت رسانی ،بازرسی آسانسورها  ،تشعشعات مضردرشهرها و نظایرآنها….
۲ـ درخواست بعضی ازاعضاازانجمن برای حضورفعالتر دردانشگاهها بعنوان رابط بین دانشگاهها و صنایع كشور جهت معرفی كاربردهای  NDTدرصنایع  ،نیازهای صنایع و
معرفی موقعیت های شغلی در این رشته كه مورد استقبال هیئت مدیره انجمن قرارگرفت و مقرر گردید هیئت مدیره انجمن راهكارهای اجرائی آنرا از طریق كمیته های روابط
عمومی و آموزش تدوین كند.
 – 6درخاتمه پیشنهادهائی از طرف اعضا در مورد برنامه و موضوع سمینارهای آتی ارائه شد كه مقرر گردید كمیته آموزش آنها را در لیست برنامه های آینده خود قراردهد.
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گزارش گردهمائئ سوم اعضائ انجمن و سمینار ترموگرافی

تصاویری از گردهمایی سوم اعضای انجمن و سمینار ترموگرافی
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گزارش جلسه با مركز مطالعات و برنامه ریزئ شهردارئ تهران
بنا به دعوت مركز مزبور و با هماهنگی كمیسیون انجمنهای علمی كشور جلسهای با نمایندگان انجمنهای علمی مرتبط با فعالیتهای شهرداری تهران برگزار گردید .مركز
مزبور كه به عنوان اتاق فكر و مركز پژوهش شهرداری تهران فعالیت دارد عالقمند است كه از توان علمی و پژوهشی انجمنهای علمی درمورد مسائل فنی و اجتماعی شهر
تهران استفاده نماید .فعالیت این مركز بصورت تعریف و اجرای پروژه ،برگزاری نشست ها ،كنفرانسها وكارگاه ها ،تهیه گزارش وكتاب و پایاننامه و نظایر آن میباشد .در
این نشست كه آقای مهندس قائمی به عنوان نماینده انجمن ما در آن شركت كردند نمایندگان انجمنها ضمن معرفی انجمن خود در مورد نحوه همكاری و امكانات انجمنها
برای كمک به طرحهای شهرداری به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
انجمن ما هم قصد دارد درحوزههای تخصصی خود مثل “بازرسی سازههای شهری”“ ،بازرسی پلهای شهری”“ ،بازرسی خوردگی در شهر”“ ،راهكارهای حفاظت و ایمنی
شهری”“ ،ضعفهای بازرسی در شهر”“ ،تشعشعات مضر درشهر”“ ،كنترل آلودگی صوتی در شهر”“ ،ایمن سازی شهر” و نظایر آن به ارائه پیشنهادهایی به صورت ارائه
مطالب پژوهشی ،یا برگزاری كنفرانس و سمینار اقدام نماید .از اعضای انجمن و سایر عالقمندان دعوت میشود جهت ارائه نقطه نظرات و همكاری در این زمینه با دفتر
انجمن تماس حاصل نمایند.

نامزدئ آقائ مهندس جعفرئ برائ انتخابات هیئت مدیره انجمن تست هائ غیر مخرب آمریكا
همكارمان جناب آقای مهندس مرتضی جعفری برای پست خزانهداری در هیئت
مدیره انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا نامزد شدهاند .انجمن ما پشتیبانی
خود را از ایشان اعالم مینماید .رای گیری اینترنتی از اول جوالی  7041شروع
خواهد شد .كلیه همكاران عضو  ASNTدر این رابطه مستقیما از  ASNTایمیل
دریافت خواهند كرد و میتوانند در رای گیری شركت نمایند .آخرین مهلت
شركت در رای گیری  4۲آگوست  7041است.
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به یاد دكتر مایكل مولز – Micheal Moles
مهندس میر مجید قائمئ
دكتر مایكل مولز بعد از یک مبارزه طوالنی با بیماری سرطان در سن  61سالگی در تورنتو درگذشت .مایكل كتابها و مقاالت زیادی در رشته  NDTتالیف كرده است .او
در جزایر شانل بریتانیا به دنیا آمد و تحصیالت خود را تا درجه دكترا در رشته متالورژی در دانشگاه كمبریج ادامه داد .بعد از  7سال كار در زامبیا در سال  422۲به كانادا
مهاجرت كرد كه برای سالهای متمادی به عنوان یک پژوهشگر فوق دكترا در دپارتمان مهندسی مكانیک دانشگاه مکمستر فعالیت كرد و در سال  4251موفق به اخذ
دانشنامه  MBAشد .وی به مدت  70سال بین سالهای  4222تا  4226در بخش تحقیقات اونتاریوهایدرو در پستهای مدیریتی چندین دپارتمان  NDTبه فعالیت پرداخت
و از سال  4222تا زمان مرگ در كمپانی الیمپوس كانادا ( آردی -تک سابق ) نقش ارزندهای در تحقیق و توسعه تكنولوژی آلتراسونیک آرایه فازی ( ) Phased Array
و كاربردهای آن ایفا كرد .مایكل همچنین سالهای طوالنی به عنوان استاد مهمان در دپارتمان مهندسی مكانیک و صنایع دانشگاه تورنتو به تدریس و پژوهش پرداخت .در
طول خدمت  10ساله به رشته  ، NDTمایكل بیش از  420مطلب علمی و فنی ،گزارش و سمینار و مقاله دركنفرانس ها و سمپوزیوم ها ارائه داد.
او مؤلف چندین كتاب NDT

به ویژه در تست آلتراسونیک مدرن از جمله كتاب معروف Introduction to Phased Array Technology

در سال  7001و همچنین كتاب  Automatic Ultrasonic Testing for Pipeline Girth Weldsدر سال  7002و كتاب
 Advances in Phased Array Ultrasonic Technology Applicationمیباشد.
با خاموشی مایكل دنیای  NDTبه ویژه در رشته تست آلتراسونیک مدرن یک یار بسیار فعال و پیشگام خود را از دست داد .مایكل به عنوان یک عضو بسیار فعال در
كمیتههای مختلف استانداردهای  ASTM , E07 , AWS D.1.1.1و سایر استانداردها نقش ارزندهای را در تهیه و تدوین كدهای جدید و تطبیق استانداردهای قدیم با
تكنیكهای جدید ایفا كرد .فراتر از همه اینها جامعه بین الملل  NDTفردی دانشمند ،عالقمند ،تیزهوش و عاشق حرفه خود و انسانی واال را از دست داد.
بنده به عنوان شاگردی كوچک از سال  7000افتخار آشنائی و همكاری با مایكل را داشتم و برای اولین بار تكنیکهای  Phased Arrayو  TOFDرا از وی آموختم.
ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و جامعه جهانی اندیتی با ترجمه مقالهای از ایشان امیدوارم بتوانم اندكی از دینم را به دكتر مولز ادا كرده باشم.
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به یاد دكتر مایكل مولز – Micheal Moles
دكتر فرهنگ هنرور

آقای مهندس قائمی در نوشته خود شرح كاملی از زندگی و فعالیتهای آقای دكتر
مایكل مولز ارائه كردند .با توجه به سابقه دوستی و همكاری چند ساله با ایشان،
من نیز به نوبه خود درگذشت ایشان را به جامعه NDTتسلیت میگویم .مایكل
فردی دقیق و منظم و مسلط به حرفه خود بود و در زمینه تخصصی خود ،همواره
از ارائه كمک و راهنمایی به دیگران استقبال میكرد .او سالهاست با آزمایشگاه
ارزیابی غیرمخرب فراصوتی ( )UNDELدانشگاه تورنتو ،كه من هم عضوی از آن
هستم ،همكاری دارد .مایكل در چند سال اخیر به بیماری سرطان مبتال بود و هر
چند پس از مدتی درمان ،به نظر میرسید كه رو به بهبود است ،ولی سرانجام در
فوریه  7041در مصاف با این بیماری مهلک تن به تسلیم داد.
روحش شاد باد.

دكتر مایكل مولز
4215-7041
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به یاد دكتر عبدالرحیم اشعرئ
دكتر عبدالرحیم اشعری استاد فیزیک دانشگاه تهران و از پیشكسوتان فیزیک اتمی

انجمن ما با اظهار همدردی با خانواده ایشان این ضایعه را به جامعه فیزیک و

و رادیوگرافی كشور در سن  51سالگی بدرود حیات گفتند .دكتر اشعری فعالیتهای

اندیتی كشور تسلیت عرض مینماید.

آموزشی خود را با دبیری فیزیک در دهه سی شروع كردند و پس از اخذ درجه
دكترا از دانشگاه پاریس از ابتدای دهه  10در دانشكده علوم دانشگاه تهران به
تدریس و تحقیق پرداختند .ایشان بنیانگذار و اولین رئیس مركز فیزیک هستهای
دانشگاه تهران و اولین مدرس دورههای مختلف فیزیک مدرن به ویژه فیزیک
كوانتومی در ایران بودند .ایشان بعد از بازنشستگی دركنار ادامه تدریس در
دانشگاههای مختلف شركت ایران به بین را بنا نهادند كه از اولین شركتهای
خدمات ان دی تی در كشور بود كه در بسیاری از پروژههای ملی كشور از جمله
پاالیشگاهها و نیروگاهها وخطوط انتقال فرآوردههای نفتی نقش فعالی داشت .دكتر
اشعری اعتقاد راسخ به تشكلهای علمی و صنفی داشت و نقش وی در انجمن
فیزیک و به ویژه بنیانگذاری انجمن صنفی شركتهای بازرسی فنی و آزمایشهای
غیرمخرب بسیار بارز بود و از اعضای اولین هیئت مدیره انجمن صنفی بودند.
سخنان دلنشین ایشان در گردهمائی سال  55متخصصان  NDTكشور فراموش
نشدنی است .اهتمام و تالشهای ایشان در كاربرد صحیح رادیوگرافی و اجرای
وسواسانه اصول حفاظت در برابر اشعه ستودنی است .دكتر اشعری مانند پدری
دلسوز همواره مدافع قشر جوان و زحمتكش و در معرض خطر رادیوگرافرها بود.
برخوردهای گرم و صمیمانه و صادقانه وی همواره دریادها خواهد ماند.

دكتر عبدالرحیم اشعری
4902-4929
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منشور اخالقئ انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
این منشور اخالقی مبنای تفكر درونی و رفتار بیرونی كلیه اعضای انجمن بازرسی غیرمخرب ایران محسوب میشود .هر عضو انجمن موظف به رعایت قوانین زیر میباشد:
 -4همواره ازحسن شهرت و اعتبارخوب انجمن و اساسنامه وآیین نامههای آن حمایت نموده و به عضویت در آن افتخار خواهد كرد.
 -7از شركت در هر مراودهای كه چهره مخدوشی از انجمن یا اعضای آن ارائه نماید خودداری خواهد كرد.
 -9كلیه فعالیتهای خود را با صداقت كامل نسبت به همه دستاندركاران مرتبط به كار وحرفه خود از جمله كارفرمایان ،مشتریان ،رقبا و همكاران انجام خواهد داد.
 -1از ایجاد هرگونه لطمه مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفهای ،منافع مادی و معنوی و یا حرفه و شغل اعضای دیگر انجمن خودداری خواهد كرد.
 -۲در تبلیغ برای اهداف انجمن ازطریق تبادل اطالعات وتجارب تالش خواهد كرد.
 -6تبلیغ برای خود را صرفا بصورت حرفهای انجام خواهد داد و از هرگونه تبلیغ غیرحرفهای و یا كاریابی با روشهای نامتعارف اجتناب نموده وهرگونه پشتیبانی و حمایت
نامناسب را رد خواهد كرد.
 -2كلیه اطالعات فنی و تجاری مربوط به كارفرماها و یا مشتریان را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها بدون كسب اجازه ازآنها خودداری خواهد كرد.
 -5هرگونه ارتباط و یا وابستگی كاری را كه تضاد منافع با كارفرما و یا مشتری ایجاد نماید به آنها اطالع خواهد داد.
 -2دستمزد مربوط به هر سرویس و كار خاص را چه به صورت مالی و یا به هر شكل دیگر فقط از یک منبع دریافت خواهد كرد مگر اینكه كلیه منابع ذینفع كامال درجریان
امر قرار داشته باشند.
 -40از دریافت و پرداخت هرگونه رشوه به هر شكلی خودداری خواهد كرد.
 -44كلیه فعالیتهای اندیتی را در باالترین سطح استاندارد و كیفیت انجام خواهد داد و درحفاظت از جان ،ایمنی و سالمتی همكاران خود و عموم مردم و همچنین حراست
از محیط زیست نهایت تالش خود را خواهد كرد.
 -47برای كاركنان زیردست خود تشویقهای مناسب و فرصتهای كافی جهت پیشرفت وافزایش مهارتهای شغلی فراهم خواهد نمود.
 -49درگسترش دانش اندیتی از طریق تبادل اطالعات با دیگران و همچنین با استفاده ازكلیه وسایل ممكن و رسانهها تالش خواهد كرد.
 -41از هرگونه رفتار و اظهارنظری كه بیانگر هرگونه تبعیض به دلیل تفاوتهای جنسیتی ،نژادی ،قومی ،مذهبی ،ملیتی و نظایرآن باشد خودداری خواهد كرد.
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منشور اخالقئ انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
 -4۲همواره بخصوص در مصاحبهها ونشر اخبار و تبلیغات و همچنین در ارائه راهنمایی و یا انتقاد اطالعات صریح و موثق و قابل اعتماد ارائه خواهد نمود.
 -46هرگونه تخلف اعضای دیگر انجمن از این منشوراخالقی را به دبیرخانه انجمن گزارش خواهد نمود.

انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تهران

آقای دكتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسین متالورژی
ایران به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب شدند .ایشان دارای دكترای مواد و
متالورژی از دانشگاه توهوكوی ژاپن و استاد نمونه دانشگاه تهران هستند و قبال
سمت معاونت پژوهشی و ریاست پردیس امیرآباد دانشكده فنی را عهده دار بودند.
مایه خوشحالی است كه استادی دانشمند و فعال در انجمنهای علمی به سرپرستی
دانشگاه مادر كشور برگزیده شدهاند .انجمن ما ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به
ایشان و هیئت مدیره و اعضای انجمن مهندسین متالورژی و همكارانمان در بخش
مواد و متالورژی دانشكده فنی دانشگاه تهران ،موفقیتهای هرچه بیشتر برای
جناب آقای دكتر نیلی آرزومند است.
دكتر محمود نیلی احمدآبادی
سرپرست دانشگاه تهران
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رویدادهائ مهم پیش رو
 6تا  40اكتبر  7041پراگ – جمهوری چک
یازدهمین كنفرانس اروپائی بازرسی غیرمخرب ( ) ECNDT
این كنفرانس هر چهار سال یک بار در یكی ازكشورهای اروپائی برگزار میشود .انجمن بازرسی غیرمخرب ایران بنا به دعوت  ECNDTبرای اولین بار به عنوان نماینده
رسمی جامعه  NDTكشور در این رویداد مهم فعاالنه شركت خواهد كرد.

 72تا  90اكتبر چارلستون – كارولینای شمالی ـ -آمریكا
كنفرانس ساالنه انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا ( ) ASNT

 72و 75آبان  4929تهران ـ ایران
سومین كنفرانس بین المللی موادمهندسی و متالورژی
آخرین مهلت ارسال خالصه مقاله  45مرداد 4929

 49تا  42ژوئن  7046مونیخ  -آلمان
نوزدهمین كنفرانس جهانی آزمونهای غیرمخرب () ICNDT
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معرفئ استاندارد جدید تائید صالحیت و صدور گواهینامه برائ پرسنل توسط
ASME
اداره استاندارد ملی آمریكا (  ) ANSIسند  ( ASME ANDEتایید صالحیت و صدور گواهینامه برای كاركنان  ) NDTرا برای نظرخواهی عمومی منتشركرده است .این
سند كه توسط انجمن مهندسان مكانیک آمریكا (  ) ASMEتدوین شده برنامه تایید صالحیت و صدور گواهینامه مركزی برای كاركنان آزمونهای غیرمخرب و كنترل كیفی
میباشد .این برنامه ویژگیهای خاصی دارد كه هماهنگی و كارائی بیشتری با سایر برنامههای تایید صالحیت و گواهینامههای  ASMEفراهم مینماید .پیش بینی شده كه
این استاندارد جدید ابتدا برای انجام بازرسی و تست در احداث و همچنین سرویس و نگهداری نیروگاههای هستهای استفاده شود و سپس در مراحل بعد به كاربردهای دیگر
مثل مخازن تحت فشار و سازهها و صنایع دیگر در آمریكا و در سطح بینالمللی گسترش یابد.
برای كسب اطالعات بیشتر به آدرس  www.asme.org/sho/certification/personnelمراجعه نمائید.

انتشار پیش نویس نسخه جدید استاندارد ملئ ANSI/ASNT/CP106
به دنبال ادغام دو استاندارد جهانی تایید صالحیت و صدور گواهینامه كاركنان  NDTیعنی استانداردهای  ISO 9712و  EN 473و تصویت استاندارد جدید ISO/EN
 9712كه از ابتدای سال  7049جایگزین دو استاندارد فوق گردید ،سازمان ملی استاندارد ایران نیز تجدید نظر نسخه بومی استاندارد  ISO/ISIRI 9712را در دستور كار
خود قرار داده است .با توجه به اینكه تصویب و پیادهسازی استاندارد ملی جدید  ،ISO/ISIRI 9712كه در رابطه با آموزش و صدور گواهینامه كاربران  NDTاست ،منوط
به تصویب استاندارد ملی مدیریت كیفیت  ISO/ISIRI 17024است ،انجمن از سال گذشته پیگیر تصویب این استاندارد بوده است .پس از برگزاری چند جلسه كارشناسی،
سرانجام استاندارد ملی  ISO/ISIRI 17024با عنوان "ارزیابی انطباق – الزامات عمومی برای نهادهای گواهیكننده اشخاص" در تاریخ  74اردیبهشت ماه سال جاری در
یكصد و چهل و نهمین اجالسیه ملی استاندارد مدیریت كیفیت مورد تصویب نهایی قرار گرفت .آقای دكتر هنرور به عنوان نماینده انجمن در این جلسه شركت داشتند.
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خریدارئ شركت خدمات بین المللئ بازرسئ  INSPECامارات توسط گروه
اینترالک INTERLOK
شركت اینترالک بین الملل كه یک كمپانی معظم ارائه دهنده خدمات كنترل كیفیت در سطح جهانی است ،اخیرا شركت  INSPECامارات متحده عربی را به مبلغ  66میلیون
دالر از مالک قبلی آن یعنی كمپانی  Lamprellخریداری كرده است .كمپانی  INSPECكه درسال  4229در دوبی تاسیس شده است ارائه دهنده خدمات  NDTبه صنایع
نفت و گاز در منطقه خاورمیانه میباشد .این شركت دارای  270كارمند است كه  640نفر آنها پرسنل فنی هستند.
شایان توجه است كه در كشور ما علیرغم داشتن سابقه  400ساله در صنعت نفت و صنایع بسیار وسیع دیگر و سابقهای  ۲0ساله در  NDTو بسیار طوالنیتر ازكشورهای
حوزه خلیج فارس شاید نتوان شركتی دراین رشته سراغ گرفت كه حتی  ۲0نفر پرسنل داشته باشد!
علت چیست؟

انتشارشماره جدید نشریه نگاه نافذ
شماره جدید  2 ،6و  5نشریه نگاه نافذ بصورت فصلنامه بهار ویژه نفت وگاز به
مناسبت برگزاری نوزدهمین نمایشگاه نفت و گاز با مطالبی متنوع و خواندنی
منتشرشد .انجمن ما با حضور فعال در شورای نویسندگان نشریه ،تهیه مقاالت
و همچنین داوری مقاالت این شماره ،همكاری تنگاتنگی جهت هرچه پر بار تر
شدن این نشریه بعمل آورد .ضمن توصیه به همه همكاران برای پیوستن به
مشتركین این نشریه از همه عزیزان تقاضا دارد با تهیه مطالب  ،مقاالت
وگزارشات ،نقد و اظهار نظر از همكاری با این نشریه وزین دریغ نورزند.
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گزارش جلسات هیئت مدیره ،زمستان  ،32بهار و تابستان 31
جلسات ماهانه انجمن در زمستان سال گذشته ،بهار و تابستان سال جاری با حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسین انجمن برگزار شد .تصمیمات مهم اتخاذ شده در این
جلسات به شرح زیر است:
 پیگیری جهت امضای تفاهم نامه همكاری با انجمن آكوستیک و ارتعاشات ایران پیگیری جهت امضای تفاهم نامه همكاری با انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران برنامهریزی در خصوص برگزاری همایش ساالنه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در تاریخ  2مهرماه 4929 پیگیری در خصوص دعوت از اعضای انجمن ،دارندگان مدرک سطح  9آزمونهای غیرمخرب كشور ،مدیران شركتهای مرتبط با آزمون غیرمخرب ،اساتید مرتبطدانشگاهها و اعضای هیئت موسس جهت شركت در گردهمایی ساالنه
 پیگیری كارهای مربوط به عضویت انجمن در ICNDT تصمیمگیری در خصوص تعرفه آگهی اینترنتی در صفحه اول وبسایت انجمن آماده سازی پیش نویس قرارداد برگزاری كنفرانس انجمن در بهار سال آتی ارائه گزارش در خصوص پیشرفت امر درخواست واگذاری مسئولیت اثبات صالحیت و صدور گواهینامه به انجمن بحث و تبادل نظر در خصوص اخذ پروژههای تحقیقاتی برای انجمن پیگیری برای چاپ سررسید ویژه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران بحث و تبادل نظر در خصوص چاپ كارتها و گواهیهای عضویت بحث و تبادل نظر جهت انتخاب شركت برگزار كننده كنفرانس و انتخاب شركت متحدان آریا با اكثریت آراء مذاكره و تبادل نظر در مورد محل ،برنامه سخنرانیها ،سمینارها ،هزینهها ،تامین اعتبار ،جذب اسپانسر ،تهیه لیست مدعوین و دعوتنامهها برای همایش سالیانهانجمن
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گزارش جلسات هیئت مدیره ،زمستان  ،32بهار و تابستان 31
 امضای قرارداد با شركت متحدان آریا به عنوان مجری كنفرانس آزمونهای غیرمخرب در بهار سال 21 مذاكره و تبادل نظر در مورد همكاری سه انجمن مرتبط با جوش و اندیتی و چگونگی تعامل و معرفی نمایندگان انجمن به كمیته سه جانبه بحث و تبادل نظر در مورد مطالب خبرنامه و همچنین شروع اقدامات الزم جهت دریافت مجوز برای نشریه علمی ـ كاربردی برای انجمن از وزارت علوم و وزارتارشاد
 تصمیم گیری برای رایزنی جهت استخدام دبیر اجرائی موظف برای انجمن تهیه و تصویب منشور اخالقی انجمن به فارسی و انگلیسی ،تهیه اساسنامه انجمن به زبان انگلیسی تصمیمگیری در مورد تغییرات الزم در سایت انجمن و راهاندازی سایت انگلیسی -تصمیمگیری در مورد حضور فعال در كنفرانسهای پراگ و بحرین

خبرنامه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران – دوره اول – شماره  – 5تابستان 1131

16

دوره اول – شماره  – 5تابستان 3131
آدرس انجمن :خیابان کریم خان زند  -نبش خیابان شهید عضدی شمالی  -ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی  -طبقه دوم  -اتاق 222
انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
تلفن53212225 :
نمابر53212222 :
www.irndt.org
info@irndt.org

خبرنامه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران – دوره اول – شماره  – 5تابستان 1131

17

