تدوین و گردآوری توسط کمیتهی آموزش
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فزتو رب الکعبه
عید سعید فطر مبارک
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مصوبات انجمن
هیات مدیره :
 - 1پیگیری دومین همایش مهندسی جوش و بازرسی  - 2 ،ا نتخاب نام برای نشریه انجمن  - 3 ،مکاتبه با
سازمان نظام مهندسی در خصوص آمادگی ا نجمن برای نظارت عا لیه بر پروژه های جاری  -4 ،ا نتخاب
ا فراد جهت ممیزی شرکتهای عضو بر اساس آیین نامه رتبه بندی مصوب  - 5 ،درخواست ا نجمن در
خصوص اعالم ظرفیت و تجهیزات و امکا نات فنی و پشتیبا نی اعضا  -6 ،در خواست ا نجمن ا ز معاونت
مطبوعاتی وزا رت ا رشاد در خصوص ا خذ مجوز نشریه انجمن  - 7 ،ا نتخاب مدیر مسئول نشریه انجمن
کمیته فنی :
 - 1بررسی روشهای کنترل توسط کار گروه نظارت عالیه  - 2 ،ساختار گروه نظارتی و روش های
انتخاب آنها  - 3چگونگی ا جرایی شدن آیین نامه رتبه بندی شرکتهای عضو  - 4 ،روش های تشخیص
صالحیت کار گروه نظارت و ارسال صورت جلسه مربوطه به هیات مدیره
کمیته آموزش :
 - 1درخواست مجوز نشریه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی  -2 ،ارایه مجالت و فصلنامه های
جوشکاری بر روی سایت انجمن و ارسال صورت جلسات مربوطه به هیات مدیره
کمیته راهبردی :
 -1پیشنهادات به منظور ا جرایی شدن مصوبات  -2 ،بروز رسانی سایت انجمن  - 3 ،چگونگی و پیگیری
.ارتباط با ارگانها و سازمانها

خدمات مشاوره انجمن در زمینه اخذ گرید

با توجه به نیاز شرکتهای عضو به جهت دریا فت خدمات مشاوره در زمینه اخذ گرید و ارتقا رتبه بندی
و تشخیص صالحیت از سازمان مدیریت و معاونت راهبردی ریاست جمهوری تفاهم نامه ای ما بین انجمن
و شرکت توس استناد شریف جناب آقای مهندس قدوسی منعقد گردید  .عالقه مندان جهت اطالعات بیشتر
می توانند با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند .

3

خبرنامهیشماره – 7تابستان 93

ارایه خدمات نظارت عالیه جوش توسط انجمن

براساس مصوبه هیات مدیره انجمن مقررگرد ید ضمن هماهنگی های بعمل آمده با سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی نظارت عا لیه خدمات بازرسی جوش در ساختمانهای گروه ( ج ) و ( د) توسط
ا نجمن نیز صورت پذیرد .
لذا مکاتبا ت و توا فقات اولیه ای توسط هیات مدیره ا نجمن با معاونت سازمان نظام مهندسی جناب آقای
مهندس قانع صورت پذیرفته که در صورت نهایی شدن به اطالع اعضا خواهد رسید .
درخواست مجوز نشریه ازوزارت ارشاد اسالمی
کمیته آموزش بر اساس مصوبه هیات مدیره  ،درخواست اخذ مجوز نشریه از معاونت مطبوعاتی وزارت
ا رشاد اسالمی را نمود ه است  .درا ین خصوص ضمن ارسال مدارک مورد نیاز در انتظار جواب نهایی
از سوی آن معاونت می باشیم .
گفتنی است نامها ی بازرسی فنی و کاوش کیفیت به ترتیب اولویت بعنوا ن ا سا می پیشنهادی برای نشریه
انجمن مورد قبول واقع شده است .

مجمع عمومی سالیانه

مجمع عمومی سا لیا نه انجمن برای انتخابات اعضای کمیته ها و بازرس در تاریخ  93/7/15برگزار میگردد .
محل و ساعت برگزاری متعا قبا از طریق دفتر انجمن به اطالع خواهد رسید .

نج
ش کرتهایعضو ا من صنفیبازرسی فنی خراسان نسبت هبرعایت اخالق اسالمی و حرهف ایهموارهمتعهد میباشند.
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تازه ها( دومین همایش مهندسی
جوش و بازرسی )
به دنبال برگزاری موفق اولین همایش منطقهای مهندسی جوش و بازرسی در مهرماه  ، 92توسط مرکز
علمی کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد ،دومین همایش در
محل سالن همایشهای ساپکو مشهد مقدس در روزهای اول و دوم آبانماه  1393برگزار خواهد گردید.
برنامه کنفرانس شامل ارائه سخنرانیهای کلیدی توسط نخبگان علمی و صنعتی ،ارائه مقاالت علمی،
برگزاری کارگاههای آموزشی همراه با صدور گواهینامه معتبر و نمایشگاه تخصصی در کنار همایش
خواهد بود.

مخاطبین کنفرانس شامل دانشگاهیان ،محققان ،سرمایهگذاران ،مهندسین مشاور ،پیمانکاران ساخت و
تولید ،متخصصان جوش و بازرسی ،کارشناسان صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،هوا فضا و صنایع
دفاعی،صنایع دریایی ،تاسیسات ،ساختمان و سازه ،صنایع فلزی ،سرامیکی و پلیمری و دیگر صنایع
میباشند.
امید است این همایش فرصتی فراهم آورد تا با تبادل یافتههای علمی و فناوری قدمی در مسیر رشد و
توسعه کشور در حوزههای مختلف مهندسی جوش و بازرسی برداشته شود.
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از حامیان همایش و کلیه
کسانی که به نوعی در برگزاری این رویداد علمی  -صنعتی همکاری کردهاند قدردانی مینماید.

تازه ها( پیوندها )

http://www.appliedwelding.com/

در این سایت با این عنوان می توان به انواع روش های جوشکاری  ،تحقیقات به عمل آمده در زمینه جوشکاری ،
مواد  ،مولد های جوشکاری و غیره دست پیدا کرد .
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تازه ها( معرفی کتاب )

انواع عیوب در جوشکاری لوله و را هها ی جلوگیری از آنها
این کتاب شامل  3فصل می با شد و به تشریح علل و راههای جلوگیری از عیوب  ،معیار های پذیرش و بازرسی
جوش می پردازد .

اخبار شرکتها
اعضای جدید :
شرکت ژرف آزما به مدیریت جناب آقای مهندس خلیلی به جمع همکاران ا نجمن پیوستند  .ضمن
آرزوی توفیق ایشان وهمکارانشان را از خداوند متعال خواستاریم .

تبریک

شرکت طرح توسعه محور با مد یریت جناب آقای مهندس سید محمد با قر سیستانی نیز ازاعضا جدید
انجمن می باشند ضمن تبریک  ،آرزوی موفقیت روز ا فزون برای ایشان و همکارا نشا ن را از خداوند منان
خوا ها نیم .

شرکت پترو سازه آزمایان به مدیریت جناب آقای مهندس آل یاسین  ،با نام جدید کاوش آزما توس به
فعالیت خود ادامه خواهد داد  .مراتب جهت اطالع اعضا ی محترم اعالم می گردد .

نج
اعضای ا من ش کرتهایبازرسی خراسان متعهد می شوند اختالافتخودرا رب اساسمنطق و اخالق حل وفصل نمایندورد غیر
نج
نج
اینصورت از طریق ا من پیگیری نموده و هب نظرات ا من هب عنوانمیانجی عادل ومعتمد احترام کذارند.
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اعضا انجمن
ردیف

نام شرکت

1

آرتا سامان پا سارگاد

2

آرتام پویا پارس

3

ایمن آزمای شرق

4

ایمن جوش پویان

5

بهینه گستر جوش

6

پویشگران کیفیت پارس

7

پیشگامان کیفیت البرز

8

پیشگام صنعت ابریشم خراسان

9

توس آزمون گستر شرق

10

جوش آزما شرق

11

جوش آزمون خاوران

12

جوش پژوهش شرق

13

جوش قطب خاورمیانه

تلفن
54534611

فکس
54534612

37260082

37248766

38793191

38785064- 38788957

38762980

3783506
36040240- 36071494
37127402
35227144
 70و 60و38840950
35385171

32400220- 5
36089448
35015233

نام مدیریت
آقای مهندس نصر اللهی
آقای مهندس اسدی

آقای دکترشاطریان

38762980

آقای مهندس حمیدی

37283506

آقای مهندس افتخاری

36065281

آقای مهندس پورعلی

37127402

آقای مهندس شایگان

35227177

آقای مهندس کامران

38840950

آقای مهندس کافیان
عطاری

35385170
32400225
36089447

آقای مهندس کروچی
آقای مهندس دوزنده
آقای مهندس غفاریان

35015233

آقای مهندس عرفانیان

14

جوش گستران آریا

38644214

38644214

آقای مهندس سمیعی

15

جوش گستر توس

36046348- 36044001

36075460

آقای مهندس قربانی

16

خوب آزمای توس

 49و38432540

38418689

آقای دکتر خجسته

17

رادیو گرافی صنعتی شرق

38424599

38407489

آقای مهندس رضایی

18

ژرف آزما

38429223

38429223

19

طرح توسعه محور

35019493

35014852

آقای مهندس خلیلی
آقای مهندس سیستانی

20

کاوش آزما توس
کیمیا صنعت شرق

54124122

38434752

36036485

36036485

آقای مهندس آل یا سین
آقای مهندس شمقدری

22

کاوشگران بهره وری توس

35226701- 35224905

35226703

خانم مهندس کاللی

23

مقاوم اتصال آساک

47244899

47244899

آقای مهندس خزائی

21
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