تذيیه ي گزدآيری تًسط کمیتٍی آمًسش

خبرنامهیشمارهی – 3خرداد92

:
در ایامی کٍ در آن َستیم مىاسثتُای تا شکًَی را پشت سز گذاشتٍ ایم .
ابتدا اعیاد شعبانیه را به تمامی شرکتهای محترم عضو تبریک
عرض می نماییم .
در ادامٍ ضمه تثزیک تٍ جىاب آقای دکتز حسه ريحاوی تٍ عىًان َفتمیه
ریاست جمًُر مىتخة ملت ایزان مًفقیت ایشان را اس خذايوذ متعال
خًاستاریم .
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مصًتات اوجمه
ثش عجك سٍال اوثشیت خجشًبهِ ّبی غٌفی وطَس هب ًیض ثش آى ضذین تب ًىبت هْن ٍ ثشًبهِ ّبی ضشٍسی
اًجوي سا وِ دس لبلت جلسبت ّیبت هذیشُ ٍ وویتِ ّب هػَة گشدیذ سا ثغَس خالغِ ثِ اعالع ولیِ ضشوتْبی
هحتشم ثشسبًین .دس جلسبت ّیبت هذیشُ اخیش اّذاف صیش ثِ ػٌَاى اّذاف هیبى هذت هَسد تػَیت لشاس
گشفت .
هؼشفی اًجوي ثِ ضشوتْب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ خػَغی – تَسؼِ خذهبت آهَصضی – ثشگضاسی ّوبیطْب –
فؼبل ًوَدى وویتِ ّب – تمَیت سبیت اًجوي – ٍسٍد اًجوي ثِ ػٌَاى هطبٍس ٍ ًظبست ػبلیِ دس پشٍطُ ّبی
ثضسي – خجش ًبهِ – ثشًبهِ سیضی ثشای ثشگضاسی هجوغ ػوَهی ٍ اًتخبة ثبصسسیي ٍ اػضبی وویتِ ّب .
اسصیبثی آییي ًبهِ ستجِ ثٌذی ضشوتْبی ػضَ اس ایِ ضذُ اص سَی وویتِ فٌی .
تؼییي تىلیف توذیذ لشاسداد دفتش اًجوي .
ّوچٌیي همشس گشدیذ اّذاف ثلٌذ هذت دس جلسِ آیٌذُ هَسد ثشسسی ٍ تػَیت لشاس گیشد .
دس عی حذٍد  10جلسِ ثشگضاس ضذُ تَسظ وویتِ فٌی ػَاهل هَثش دس ستجِ ثٌذی ضشوتْبی ّوىبس هَسد
اسصیبثی لشاس گشفتِ ٍ ًتیجِ ًْبیی آى تحت ػٌَاى آییي ًبهِ ستجِ ثٌذی تْیِ ٍ تذٍیي گشدیذُ است  .ضوي
تطىش اص صحوبت ایي ػضیضاى ًتبیج ًْبیی پس اص ثشسسی ّبی هشثَعِ ثِ اعالع خَاّذ سسیذ .
ّوچٌیي دس وویتِ آهَصش ًیض تذٍیي دٍس ّبی آهَصضی – تْیِ فشهت ٍاحذ ثشای گَاّیٌبهِ ّبی آهَصضی –
تػَیت افضایص تؼذاد ّوىبساى وویتِ – اًتطبس ًطشیِ اًجوي ٍ استجبط ثب ّوىبساى سغح سِ وطَس دس
خػَظ اعالع اًجوي اص غذٍس گَاّیٌبهِ ّبی غبدسُ هَسد تػَیت لشاس گشفت .

اوجمه ي مذارک صادرٌ NDT

اًجوي دسًظش داسد ضوي ّوبٌّگی ثب ولیِ داسًذگبى هذاسن سغح سِ وطَسضشایغی سا هْیب ًوبیذ وِ
اسبهی ولیِ ّوىبساى سغح دٍگشدآٍسی ٍ هٌتطش گشدد  .لزا دس آیٌذُ ًضدیه ولیِ ضشوتْبی ّوىبس هی
تَاًٌذ جْت اعالع اص ّوىبساى داسای گَاّیٌبهِ ّبی هشثَعِ ثب اًجوي هىبتجِ ًوبیٌذ .
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تزگشاری جلسات تا اوجمه صئً تکىیک خزاسان رضًی
جلسِ هطتشن اًجوي غٌفی وبسفشهبیبى ضشوتْبی ثبصسسی فٌی خشاسبى سضَی ثب اًجوي غٌفی
وبسفشهبیبى طئَتىٌیه – همبٍهت هػبلح ٍ اًجوي تَلیذ وٌٌذگبى ثتي ٍ فشآٍسدُ ّبی ثتًَی خشاسبى
سضَی عی  3جلسِ دس تبسیخْبی  27 ٍ 19 ٍ 14اسدیجْطت هبُ سبل جبسی ثشگضاسٍ دس خػَظ
هَاسد ریل تَافمبتی غَست پزیشفت :
 سٍش تمسین وبس ثیي اػضبی اًجوي ّب فشآیٌذ لیوت گزاسی ٍ اسایِ خذهبت پیگیشی لضٍم ثبصسسی ٍ اًجبم تست دس پشٍ صُ ّب ثب هتشاص ووتش اص  2000هتش صیش ثٌب ٍ تمسین آًْبثِ سِ دستِ وَچه هتَسظ ٍ ثضسي
دس اًتْب همشس گشدیذ هستٌذات ٍ هذاسن اسایِ ٍ تَافك ضذُ ثیي اًجوي ّبی فَق دس اختیبس دفتش فٌی
استبًذاسی لشاس گیشد .
ضوٌب پیگیشی ّبی هشثَعِ اص عشیك سبصهبى ًظبم هٌْذسی ضْشداسی ٍ استبًذاسی غَست پزیشد .

تاسٌ َا SNT-TC-1A
وبسوٌبى آصهبیطْبی غیش هخشة
ثذلیل اّویت آصهبیص ّبی غیش هخشة ٍ تَاًوٌذی هَسد ًیبصی وِ ثشای هسئَلیتْبیی ًظیش اًجبم ً ،ظبست یب
اسصیبثی ثش آصهبیطْبی غیش هخشة ًیبص هی ثبضذ ثبیستی وبسوٌبى آصهبیطْبی غیش هخشة داًص ٍ تجشثِ
وبفی ثشای هسئَلیت هضثَس سا داضتِ ثبضٌذ .
ایي استبًذاسد  ،تَغیِ ّب ٍ ا لضاهبت الصم دس خػَظ تبییذ غالحیت ٍ غذٍس گَاّی وبسوٌبى آصهبیص
ّبی غیش هخشة سا هؼیي هی ًوبیذ  .سغَح تبییذ غالحیت وبسوٌبى دس ّش وذام اص آصهبیص ّبی غیش هخشة
هضثَس ثِ غَست سِ سغح هطخع ضذ
سغح  ، 1سغح  ٍ 2سغح . 3
تؼبسیف صیش ثش گشفتِ اص استبًذاسد هشثَعِ هی ثبضذ :
سغح ً : 1بهجشدُ ثبیستی ثِ ایي هَاسد ثپشداصد  :وبلیجشاسیَى ّبی خبظ  ،اًجبم آصهبیطبت تبییذ ضذُ ،
اسصیبثی ّبی خبظ ثشای پزیشش ٍ یب سد هَاسد یبفتِ ضذُ هغبثك ثب سٍضْبی اجشایی  ،ثجت سَاثك .
یبد آٍسی  :وبسضٌبس سغح  2یب وبسضٌبس سغح  3گَاّی ضذُ ثبیذ ثش وبس سغح ً 1ظبست داضتِ ثبضذ .
سغح ً : 2بهجشدُ ثبیستی ثِ ایي هَاسد ثپشداصد  :تٌظین ٍ وبلیجشاسیَى ّبی خبظ  ،تفسیش ٍ اسصیبثی
ًتبیج ثب تَجِ ثِ وذّب  ،استبًذاسدّب ٍ هطخػبت  ،یبد آٍسی  :وبسضٌبس سغح  2ثبیستی وبهال ثب داهٌِ ٍ
هحذٍدیتْبی سٍش غیش هخشثی وِ دس آى تبییذ غالحیت ضذُ  ،آضٌبیی داضتِ ثبضذ ٍ لبدس ثبضذ وبسوٌبى
سغح  1سا آهَصش ٍ ساٌّوبیی ًوَدُ ٍ ّوچٌیي ًتبیج آصهبیطْب سا سبصهبًذّی ٍ گضاسش وٌذ .
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تاسٌ َا SNT-TC-1A
سغح ً : 3بهجشدُ ثبیستی ثِ ایي هَاسد ثپشداصد  :تَسؼِ ٍ تبییذ دستَسالؼول تست ّبی غیش هخشة
( سٍضی وِ دسآى تبییذ غالحیت ضذُ ثبضذ )  ،ثشلشاسی تىٌیه ّب ٍ یب تبییذ آًْب  ،تفسیش وذّب  ،استبًذاسدّب
هطخػبت فٌی ٍ دستَسالؼولْبی هشثَط ثِ تست ّبی غیش هخشة  ،تؼییي سٍش  ،تىٌیه ٍ دستَسالؼول
تستْبی غیش هخشة  ،تفسیش ٍ اسصیبثی ًتبیج .
یبدآٍسی  :وبسضٌبس سغح سِ ثبیستی ثِ اًذاصُ وبفی صهیٌِ ػولی دس خػَظ فلضات پبیِ  ،سبخت ٍ
تىٌَلَطی تَلیذ داضتِ ثبضذ ٍ ثب دیگش سٍضْبی آصهبیطْبی غیش هخشة  ،آضٌبیی ولی داضتِ ثبضذ .
ّوچٌیي ثبیستی تَاًبیی آهَصش  ،اهتحبى ٍ گَاّی وبسوٌبى سغح  2 ٍ 1سا دس سٍضی وِ دس آى تبییذ
غالحیت ٍ گَاّی ضذُ است سا داضتِ ثبضذ .

دستايردَای علمی
ثِ اعالع هی سسبًذ وِ آلبی هٌْذس حسي حویذی هذیش ػبهل ضشوت ایوي جَش پَیبى هَفك ثِ دسیبفت
گَاّیٌبهِ ّبی سغح سِ ثِ ضشح صیش گشدیذُ اًذ  .ثذیٌَسیلِ ضوي تجشیه ٍ گشاهیذاضست هَفمیت ایطبى ،
آسصٍی تؼبلی ٍ سضذ سٍص افضٍى ًبهجشدُ سا اص خذاًٍذ هتؼبل خَاستبسین .
RT , PT , VT
گَاّیٌبهِ ّبی سغح سِ

مجمع عمًمی آیىذٌ
هجوغ ػوَهی آیٌذُ اًجوي جْت اسایِ گضاسضبت ثبصسسبى ٍ اػضبی وویتِ ّب دس هْش هبُ سبل جبسی ثشگضاس
هی گشدد  .اص ولیِ ضشوتْبی هحتشهی وِ توبیل ثِ ّوىبسی ًضدیىتش ثب اًجوي سا داسًذ تمبضب هی گشدد ًفشات
پیطٌْبدی خَد سا جْت اًتخبثبت ثبصسسبى ٍ اػضبی وویتِ ّب هؼشفی ًوبیٌذ .
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