
ِ ی آهَظش تسٍیي ٍ گطزآٍضی تَسظ وویت



:سردبیر سخن:

ِ هٌبسجت  ایبم سَگَاضی هحطم ٍصفط، اظ ذساًٍس هتؼبل ذَاستبضین وِ زض      ضوي ػطض تسلیت  ث
ِ ی یه   پط فطاظ ٍ ًطیت هسیط  ِ ی ترصصی زض ضاثغِ ثب ثبظضسی اضای ضوي ایدبز یه  فٌی ، ًططی

.اضتجبط  هَثط زٍ سَیِ، ثتَاًین هغبلت هفیس ٍ الظم ضا زضاذتیبض ّوىبضاى هحتطم لطاض زّین
ِ اًسذَیص زاضای زضوبضوطز ٍیژُ هٌْسسی ٍحطفِ ای اًدوي ّبی         آضىبضا       ًمصزٍ ًمص ثطخست

.  حفظ هٌبفغ اػضب هیجبضس ٍ ًمص پٌْبى وِ زضحمیمت ثْن پیَستگی ضطوتْبست وِ ّوبًب 
ِ زضستی زٍی ایي وبضوطزّب ّط           ٍ هحولی  ضٌیسى حطفی ثطای گفتي ٍ هی ضَزوِ هحمك ٌّگبهی ث

ِ ّبی اػضبی ّیبت هسیطُ ٍ ًین گصضتِ، عَل یه سبل زض . ثبضینثطای ایدبز زاضتِ  اًدوي  ٍوویت
ُ اًس  اظ   استفبزُ هبًٌس   ثطای ایدبز اثعاضّبی الىتطًٍیىی آهبزگی  عطیك ضا اظ تب ایي خبیگبُ وَضیس

ِ ّبی  ٍ هسیطُ  ّیبت ّوىبضاى  ّوت ثِ  ّویي ضاستب ٍ زض آٍضًس ضا  فطاّن ٍ ذجطًبهِ سبیت   وویت
. ذجطًبهِ هٌتطط گطزیسُ استترصصی سبیت اًدوي ٍ 

ِ ی ّوىبضاى ٍ اػضبی   ثب ایٌىِ ٍخَز توبهی هطىالت پیص ضٍ، ثب تَخِ ثب اهیسٍاضین   زض خوغ ولی
ِ ای ٍخَز زاضًس وِ یب  زلیل  ثِ هحتطم  هب هبًٌس  ثسیبضی  زیگطی اظ ًْبزّب  ٍ اًدوي ّب افطاز فطّیرت

ِ اًس ٍ یب اًدوي ایي اهىبى ضا ًساضتِ است تب اظ تَاى فطٌّگی ٍ ترصصی آًبى ثِ ًحَ   هطغلِ ًتَاًست
ِ ی  فطّیرتگبى   ثب ًوبیس ،  ثتَاًین  استفبزُ ضبیستِ   هسیطُ  ٍ  ّیبت ٍ اػضبی هحتطم ّوىبضی ولی

ِ ّبی  هَخِ    ًططیِ هٌبست ٍ یه  یىبیه اػضبی هحتطم اًدوي اهىبى ایدبز ًٍیع ترصصی، وویت
. ضا ثِ ضىل همتضی ٍ ّعیٌِ ّبی هتؼبضف فطاّن آٍضین 

ِ ی  ِ ی تطىیل ایي اًدوي وِ هَخجبت  ٍ ثٌیبًگصاضاى اظ توبهی   ذَیص هی زاًین ٍظیف عطاحبى اٍلی
ُ ّبی  ضا  ایي تطىل حطفِ ای ٍ گستطش ایدبز  ُ  زض زٍض پبیِ گصاضی ًوَزًس، ٍ ّوچٌیي ّیبت هسیط
خوؼی ثطای پیطجطز اّساف  ایدبزًوَزًس تبحطوت ذَیص ثستطی ضا ثبتسثیطضبیستِ وِ زٍم ، اٍل ٍ 

.هتؼبلی اًدوي فطاّن آیس لسضزاًی ًوبیین



ِ ی ػوَهی هدوغ  هبُ ضْطیَض پبًعزّن زضتبضید اػضب اوثطیت ضطوت ثب ذطاسبى فٌی ثبظضسی ضطوت ّبی اًدوي سبلیبً
ُ ی پبیبى زض وِ هدوغ ایي .گطزیس ثطگعاض 1391 ِ ی زٍض ِ سبل  ضٍظ 2006 ضوبضُ ی آگْی پیطٍی ٍ هسیطُ ّیبت زٍم س

ِ ی 16/06/1391 ضٌجِ پٌح ِ ی لبلت زض لسس ضٍظًبه  سبػت زض ٍ هْطهبُ پبًعزّن ضٌجِ ضٍظ زض ػبزی ػوَهی هدوغ خلس
ُ ی اثتسای ٍیالضْط ذیبثبى ًطبًی ثِ ثبهي ّتل هحل زض 15:50  هدوغ خلسِ وِ است گفتٌی .گطزیس ثطگعاض عطلجِ خبز

ِ ی اظ پس خلسِ ایي زض .پصیطفت پبیبى 20:15 سبػت زض وبض زستَض زض ضسُ اضایِ هَاضز عی اظ پس ػوَهی  اضای
ِ ی ّیبت هسیطُ، اػضبی تَسظ سبلِ سِ ػولىطز گعاضش ِ زاض تَسظ اًدوي هبلی تطاظًبه  اػضب آگبّی ثِ هحتطم ذعاً

 اػضبی اظآى پس ٍ ثبظضسبى ًیع ٍ سَم زٍضُ ی هسیطُ ی ّیبت اًتربثبت ًیع پبیبى زض .گطفت لطاض تصَیت هَضز ٍ ضسیسُ
ِ ّبی  ظیط سوت ّبی ثب هطثَعِ افطاز هسیطُ ّیبت ًطست خلسِ اٍلیي اظ پس ٍ اسبس ایي ثط . ضس ثطگعاض ترصصی وویت

  .ضسًس ثطگعیسُ
هسیطُ ّیبت ضییس سوت ثِ ضطق ویویبصٌؼت ضطوت اظ ضومسضی هدتجی آلبی -1
هسیطُ ّییت ًبیت ضییس سوت ثِ پبضس ویفیت پَیطگطاى ضطوت اظ آثبز هبل ػلی پَض هحوس آلبی -2
زاض ذعاًِ سوت ثِ تَس آظهَى ضطوت اظ ػغبضی وبفیبى ػلیطضب آلبی -3
اصلی ػضَ ٍ زثیط سوت ثِ ضطق آظهبی ایوي ضطوت اظ ضاز اسالهی سیسصبزق آلبی -4
ِ گستطخَش ضطوت اظ افتربضی حسیي هحوس آلبی -5 اصلی ػضَ سوت ثِ ثْیٌ
اصلی ػضَ سوت ثِ پبضس ویفیت وبٍضگطاى ضطوت اظ هسیطیبى هسؼَز آلبی -6
اصلی ػضَ سوت ثِ ذبٍضاى خَش آظهَى ضطوت اظ ذطاسبًی زٍظًسُ ّبزی آلبی -7
ػلی الجسل ػضَ سوت ثِ ضطق پژٍّص خَش ضطوت اظ هحسٍزی غفبضیبى خَاز آلبی -8
ػلی الجسل ػضَ سوت ثِ خَش گستطتَس ضطوت اظ ًیىَ لطثبًی لبسن آلبی -9

ِ گستطخَش ضطوت اظ تطثمبى غعًَی هحوَز آلبی -10 اصلی ثبظضس سوت ثِ ثْیٌ
  الجسل ػلی ثبظضس سوت ثِ ضطق آظهبی ایوي ضطوت اظ پَض ضاستگبض حسیي آلبی -11

ِ ّبی اػضبی خلسِ، ایي زض ّوچٌیي   :ضسًس اًتربة ظیط ضطح ثِ ٍ سبل یه هست ثِ ترصصی وویت
ِ ی :ضاّجطزی وویت

ضحوبًی خلیل آلبی –4وطٍچی هدیس آلبی -3  ضومسضی اهلل ضٍح آلبی-2   ضبعطیبى هحوس آلبی-1
ِ ی :آییي ًبهِ ٍتسٍیي فٌی وویت

 ایوبى آلبی-5 لطثبًی لبسن آلبی-4 پَضػلی هحوس آلبی -3 واللی السبزات فطخ ذبًن -2 چٌبضاًی ػلی سیس آلبی-1
هحوسضضبسویؼی آلبی-6 ظاضع

ِ ی :اعالػبت ٍ آهبض ٍ آهَظش وویت
هیطظایی هْسی آلبی -4  اوجط پَض هدیس آلبی-3  پَض ضاستگبض حسیي آلبی -2  ذطاسبًی زٍظًسُ ّبزی آلبی -1

برگساری مجمع عمُمی



ِ ی  ٍ ًظط تجبزل هبُ ًِ حسٍز اظ پس فَالزی، سبذتوبى ّبی زض خَش ثبظضسی ٍ ویفیت  وٌتطل ذسهبت اًدبم آییي ًبه
ِ ی سَی اظ هتؼسز خلسبت ثطگعاضی ِ ی زض ّیبت هسیطُ، ًیع ٍ آییي ًبهِ تسٍیي ٍ فٌی وویت    ضوبضُ ی صَضتدلس
 .گطفت لطاض تصَیت هَضز91/05/16 ضٍظ ّیبت هسیط913409ُ

ِ ی تَسظ ٍ ّیبت هسیطُ پیطٌْبز اسبس ثط ًبهِ آییي ایي ِ ی تسٍیي وویت   اصالح ٍ ثطضسی اظ پس ٍ  تْیِ اًدوي آییي ًبه
ِ ای تصَیت ٍ تبییس هَضز هَاضز، ِ ی هٌترت اػضبی اظ زًٍفط ٍ ّیبت هسیطُ اػضبی اظ هتطىل هطتطن وویت  فٌی وویت

ِ ی ػٌَاى ثِ 91/06/20 تبضید اظ وِ است گطفتِ لطاض هصوَضوویتِ اًتربة ثِ  اعالع هٌظَض ثِ اًدوي ضسوی آییي ًبه
.گطزیس اثالؽ هحتطم اػضبی ثِ اخطا ٍ

ِ ی زثیط عطیك اظ ًبهِ آییي ایي وِ است شوط ثِ الظم .ثبضس هی تْیِ لبثل اًدوي ذبً

ِ ّبی زضیبفت ثِ هَفك اًدوي، ػضَ فٌی ثبظضسی ضطوت ّبی هحتطم وبضضٌبسبى ٍ ّوىبضاى اظ تؼسازی  سغح گَاّیٌبه
 پبسساضت هٌظَض ثِ ٍ گطاهی ّوىبضاى ایي ثِ تجطیه ضوي .گطزیسًس اهطیىب غیطهرطة آظهبیص ّبی اًدوي اظ سِ

   :وِ هی ضسبًس اعالع ثِ اًدوي، اػضبی سبیط آگبّی خْت ثِ ٍ ایطبى تالش
ِ ّبی زض ضطق صٌؼت ویویب ضطوت هسیطػبهل ضومسضی هدتجی هٌْسس آلبی ,UTضضت RT, MT, PT, VT

ِ ّبی زض پَیبى خَش ایوي ضطوت هسیطػبهل حویسی حسي هٌْسس آلبی ,UT  ضضت MT

ِ ّبی  ِ ی ضطوت ایوي آظهبی ضطق زض ضضت UT, MT آلبی هٌْسس حسیي ضاستگبضپَض هسیط تحمیك ٍ تَسؼ

ِ ّبی                  UT, RT, MT, PT, VTآلبی هٌْسس ًیوب ذغیت اظ ضطوت خَش لغت ذبٍضهیبًِ زض ضضت

ِ اًس پیطٍ وست ایي هَفمیتْب ؛ اًدوي ًیع عی ًبهِ ّبی خساگبًِ ایي هَفمیت ّب ضا ثِ آًْب ٍ ثِ ایي هَفمیت زست یبفت
.  ٍ آضظٍی هَفمیت ٍ پیطٍظی ثطای ایطبى ضا زاضز ضطوت ّبی هغجَع تجطیه گفتِ

:وِ است گفتٌی
ِ ّبی زض تَس سبهبى پبضس ضطوت اظ ضثیؼی حویس هٌْسس آلبی ,ET  ضضت UT, RT, MT, PT, VT

,UT   سَضًب پژٍّص ٍ خَش ضطوت اظ ضفیؼیِ آلبی RT, MT, PT, VT

ِ ّبی زضیبفت ثِ هَفك ذطاسبى استبى زض وِ ّستٌس ّوىبضاًی زیگط .ضسُ اًس سِ سغح گَاّیٌبه
.ذَاّبًین هٌبى ذساًٍس اظ ضا آًبى ثیطتط ضضس ٍ تؼبلی آضظٍی ػعیعاى، ایي هَفمیت گطاهیساضت ٍ تجطیه ضوي

تدَیه آییه وامً بازرسی جُش

معرفی دستاَردٌای علمی اعضاء



ِ ی پیطٍ  ثب ٍ www.khsti.com ًطبًی ثِ ذطاسبى فٌی ثبظضسی ضطوت ّبی اًدوي تبضًوبی هسیطُ، ّیبت هصَث
ُ اًساظی حبل زض وبفیبى هٌْسس آلبی خٌبة هسَلیت ُ ی خْت ظٍزی ثِ وِ هی ثبضس ضا  هٌظَض ثِ ٍ اػضب استفبز

ِ ی اظ ضاثغِ ّویي زض .ثَز ذَاّس زستطس زض اًدوي فؼبلیت ّبی ثْتط اعالع ضسبًی ِ هٌساى ٍ هحتطم اػضبی ّو  ػالل
ِ ی زض ذَز ػلوی ٍ ترصصی آثبض تب هی ضَز زضذَاست  ٍ اًدوي تبضًوبی زض زضج خْت ضا فٌی ثبظضسی ظهیٌ

ُ ی .ًوبیٌس اضسبل ثبظزیسوٌٌسگبى استفبز

 ثِ سپبس تٌسیس ی اّسا ضوي ذطاسبى استبى ٍتدبضت هؼسى صٌؼت سبظهبى ٍ ذطاسبى هٌْسسی ٍ فٌی اًدوي
  وبضوٌبى ٍ ایطبى تالش ّبی اظ  تَس ٍضی ثْطُ وبٍضگطاى ضطوت ٍ تَس گستط خَش  هطبٍض هٌْسسیي  ضطوت
. ًوَزًس لسضزاًی  ضطوت آى  هحتطم

 خَش ضطوت اظ ثطظگطی، السیي ًظبم هٌْسس آلبی خٌبة ایطاى استبًساضز هلی سبظهبى ضییس سَی اظ ّوچٌیي
ِ ػٌَاى تَس گستط .است ضسُ لسضزاًی ٍ تمسیط هلی سغح زض ًوًَِ ّوىبض آهَظضی هطوع ث

ِ ی ٍ هسیطیت ثِ ضا افتربضآفطیٌی ایي ًیع، فٌی ثبظضسی اًدوي ّیبت هسیطُ ی  خَش گستطتَس ضطوت وبضوٌبى ّو
.است آضظٍهٌس ضطوتْب آى هحتطم ّوىبضاى ٍ ایطبى ثطای ضا هَفمیت ّب ایي تساٍم ًوَزُ، ػطض تجطیه

تارومای اوجمه

اخبار شرکت ٌا



ُ ی ًْویي  زض ایطاى، تدبضت ٍ هؼسى  صٌؼت ذبًِ سَی اظ ّوچٌیي  ذبًن سطوبض اظ هلی، افتربض هلی تَلیس خطٌَاض
 ٍ ثطتط وبضآفطیي ػٌَاى تحت تَس ثْطُ ٍضی وبٍضگطاى هٌْسسی ٍ فٌی ضطوت هحتطم هسیطیت واللی هٌْسس
. است ضسُ تطىط ٍ تمسیط هٌْسسی ٍ فٌی ذسهبت گطٍُ زض ثطگعیسُ صٌؼتگط ٍ ثبًَاى ثرص وبضآهس

 وبضوٌبى ٍ هسیطیت ثِ ضا هَفمیت ایي ای خساگبًِ  ًبهِ عی ًیع ذطاسبى فٌی ثبظضسی ضطوتْبی اًدوي است  شوط ضبیبى
.است ًوَزُ لسضزاًی آًبى ظحوبت اظ ٍ گفتِ تجطیه ّب ضطوت آى هحتطم

 

 خساگبًِ ًبهِ عی پبضس  ویفیت ٍپَیطگطاى ضطق صٌؼت ویویب , تَس ٍضی ثْطُ وبٍضگطاى ضطوتْبی هحتطم هسیطیت
 آى السام اظ سپبس ضوي .  ًوَزًس ظیطاػالم ضطح ثِ ذسهبت تؼطفِ زض ترفیف ظهیٌِ زض ضا وتْب ضط آى آهبزگی ای

 استمجبل زاضًس ضا اًدوي اػضبی ثب ثیطتط هطبضوت ثِ توبیل وِ زیگطی ضطوت ّبی اظ اًدوي ّیبت هسیطُ ی ، ضطوتْب
. هی ًوبیس

  تؼطفِ ثِ ًسجت ترفیف %20 ثب تدْیعات وبلیجطاسیَى ذسهبت خْت تَس ٍضی ثْطُ وبٍضگطاى ضطوت

  تؼطفِ ثِ ًسجت ترفیف %25 ثب آهَظضی ذسهبت خْت ضطق صٌؼت ویویب ضطوت

 ثطای ضا تؼطفِ ثِ ًسجت ترفیف %10 تب %5 فٌی ثبظضسی تدْیعات ذطیس خْت پبضس ویفیت پَیطگطاى ضطوت
  . زاضت ذَاٌّس هٌظَض ػضَ ضطوتْبی



ضطوت ایوي آظهبی ضطقضطوت ایوي خَش پَیبضطوت آزان گستط تَس

ضطوت پَیطگطاى ویفیت پبضسضطوت پژٍّطگطاى ًبظطاى ضطقضطوت ثْیٌِ گستطخَش

ضطوت تَس آظهَىاثطیطن ذطاسبىضطوت پیطگبم صٌؼت ضطوت پیطگبهبى ویفیت الجطظ

ضطوت خَش پژٍّص ضطقضطوت خَش آظهَى  ذبٍضاىضطوت خَش آظهبی ضطق

ضطوت خَش لغت  ذبٍضهیبًِضطوت خَش  گستط تَسضطوت  خَش گستطاى آضیب

تَسضطوت وبٍضگطاى ثْطُ ٍضی ضطقضطوت ضازیَگطافی صٌؼتی ضطوت ذَة آظهبی تَس

ضطوت همبٍم اتصبل آسبنضطوت هدوَػِ سبظاى ضطقضطقضطوت ویویب صٌؼت 

ِ ی اػضبی هحتطم، ضطوت ّبی ػضَ اًدوي ثِ ضطح ظیط هؼطفی ٍ اػالم هی گطزز :خْت آگبّی ولی

معرفی اعضاء

اػالم زٍضُ ّبی آهَظش وَتبُ هست ظیطزض تبضیرْبی آهَظش ، ثطگعاضی ثِ اعالع هی ضسبًس پیطٍ فؼبلیت ّبی وویتِ 
زض  زٍضُ ضطوت  ّویي ضاستب اظ ضطوتْبی ػضَ ٍ یب غیط ػضَ وِ هتمبضی زض . هَضز تصَیت ّیبت هسیطُ لطاضگطفت 

.زضذَاست وتجی ذَز ضا ثِ زفتط اًدوي اضسبل ًوبیٌس 1391/10/28ّبی ظیط هی ثبضٌس تمبضب هیگطزز حساوثط تب تبضید 

.ضیبل هی ثبضس 500/000ضیبل ٍ ثطای سبیطیي  400/000ّعیٌِ زٍضُ ّب ثطای هتمبضیبى ػضَ اًدوي -
ثِ ًبم  1066602/30عجك هصَثِ ّیئت هسیطُ،زضآهس حبصل اظ ایي زٍضُ ّب ثغَض وبهل ثِ حسبة ثبًه هلت ثِ ضوبضُ -

.اًدوي ضطوت ّبی ثبظضسی فٌی ذطاسبى ٍاضیع هی گطزز
ذَاّطوٌس است زض ذصَظ ثطگعاضی زٍضُ ّبی فَق ثِ اػضبی ذَیص اعالع ضسبًی فطهبییس-

.

فراخُان دَري ٌای آمُزشی



.ضوٌبًثِ ضطوت وٌٌسگبى هحتطم زض پبیبى زٍضُ گَاّیٌبهِ هؼتجط اظ سَی اًدوي اػغبء هی گطزز-

محل برگساری ساعت برگساری دَري زمان مدرش وام دَري ردیف

شرکت پُیشگران  

کیفیت پارش
19 لغایت 15 1391/11/04 پُرعلی مٍىدش آشىایی با بازرسی پیچ َ مٍري در 

پرَژي ٌای ساختماوی
1

 شرکت کاَشگران

بٍرَری تُش
19 لغایت 15 1391/11/24 مدیریان مٍىدش آشىایی با کالیبراسیُن 2

شرکت بازرسی فىی 

کیمیا صىعت شرق
19 لغایت 15 1391/12/02 شمقدری مٍىدش بً  SNT-TC-1Aبا استاودارد  آشىایی

عىُان یکی از مراجع معتبر صدَر  

NDTگُاٌیىامً برای کاربران 
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