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:مدیرههیات
بامکاتبه-3،انجمننشریهبراینامنتخابا-2،بازرسیوجوشمهندسیهمایشدومینپیگیری-1

نتخابا-4،جاریهایپروژهبرلیهعانظارتبراینجمناآمادگیخصوصدرمهندسینظامسازمان
درنجمنادرخواست-5،مصوببندیرتبهنامهآییناساسبرعضوشرکتهایممیزیجهتفرادا

معاونتزانجمناخواستدر-6،اعضانیپشتیباوفنیناتامکاوتجهیزاتوظرفیتاعالمخصوص
انجمننشریهمسئولمدیرنتخابا-7،انجمننشریهمجوزخذاخصوصدررشادارتوزامطبوعاتی

:فنیکمیته
هایروشونظارتیگروهساختار-2،عالیهنظارتگروهکارتوسطکنترلروشهایبررسی-1

تشخیصهایروش-4،عضوشرکتهایبندیرتبهنامهآیینشدنجراییاچگونگی-3آنهاانتخاب
مدیرههیاتبهمربوطهجلسهصورتارسالونظارتگروهکارصالحیت

:آموزشکمیته
هایفصلنامهومجالتارایه-2،اسالمیارشادوزارتمطبوعاتیمعاونتازنشریهمجوزدرخواست-1

مدیرههیاتبهمربوطهجلساتصورتارسالوانجمنسایترویبرجوشکاری
:راهبردیکمیته

پیگیریوچگونگی-3،انجمنسایترسانیبروز-2،مصوباتشدنجراییامنظوربهپیشنهادات-1
سازمانهاوارگانهاباارتباط

مصوبات انجمن
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خدمات مشاوره انجمن در زمینه اخذ گرید  

   .

بندی رتبه  جهت دریا فت  خدمات مشاوره در زمینه اخذ  گرید و ارتقا  با  توجه  به  نیاز شرکتهای عضو  به  
و تشخیص صالحیت از سازمان مدیریت و  معاونت راهبردی ریاست  جمهوری  تفاهم نامه ای ما بین انجمن

جهت اطالعات  بیشترعالقه مندان  . منعقد گردید آقای مهندس  قدوسی جناب شریف و شرکت  توس استناد  
.دفتر انجمن تماس حاصل نمایند با می توانند  



ارایه خدمات نظارت عالیه جوش توسط انجمن 
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مهندسینظام هماهنگی های بعمل آمده  با سازمان  ضمن هیات مدیره انجمن  مقررگرد ید  مصوبه براساس  
توسط( د) و ( ج ) گروه ساختمانهای  جوش در بازرسی خدمات ساختمان خراسان  رضوی نظارت عا لیه  

. نیز صورت پذیرد  ا نجمن 
سازمان  نظام مهندسی  جناب آقایمعاونت  لذا  مکاتبا ت و توا فقات اولیه ای  توسط  هیات مدیره ا نجمن  با 

. رسید اعضا خواهد مهندس  قانع  صورت پذیرفته که در صورت نهایی شدن به اطالع 

درخواست مجوز نشریه ازوزارت ارشاد اسالمی

کمیته آموزش بر اساس مصوبه  هیات مدیره ، درخواست  اخذ مجوز نشریه  از  معاونت  مطبوعاتی وزارت
جواب  نهایی انتظار  نیاز در خصوص  ضمن ارسال مدارک  مورد  ین درا . ه است  نمود اسالمی را ا رشاد 

. باشیم از سوی آن معاونت  می 
نشریهبرای پیشنهادی  بعنوا ن ا سا می کیفیت به ترتیب اولویت  فنی و کاوش بازرسی نامها ی است  گفتنی 
.  قبول واقع  شده است مورد  انجمن 

ن شرکتهای  خراسا نجمن صنفی بازرسی فنی 
ق  عضو ا .باشند و حرهف ای همواره متعهد میاسالمی نسبت هب رعایت اخال

مجمع عمومی سالیانه 

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



93تابستان–7خبرنامهیشماره

5

دومین همایش مهندسی ) تازه ها

(جوش و بازرسی 

مرکزتوسط،92مهرماهدربازرسیوجوشمهندسیمنطقه ایهمایشاولینموفقبرگزاریدنبالبه
ردهمایشدومینمشهد،فردوسیدانشگاهدررضویخراسانصنعتیشهرکهایشرکتکاربردیعلمی
.گردیدخواهدبرگزار1393آبان ماهدومواولروزهایدرمقدسمشهدساپکوهمایش هایسالنمحل

می،علمقاالتارائهصنعتی،وعلمینخبگانتوسطکلیدیسخنرانی هایارائهشاملکنفرانسبرنامه
همایشکناردرتخصصینمایشگاهومعتبرگواهینامهصدورباهمراهآموزشیکارگاه هایبرگزاری

.بودخواهد

وساختپیمانکارانمشاور،مهندسینسرمایه گذاران،محققان،دانشگاهیان،شاملکنفرانسمخاطبین
صنایعوفضاهواپتروشیمی،گاز،نفت،صنایعکارشناسانبازرسی،وجوشمتخصصانتولید،

نایعصدیگروپلیمریوسرامیکیفلزی،صنایعسازه،وساختمانتاسیسات،دریایی،دفاعی،صنایع
.می باشند

ودرشمسیردرقدمیفناوریوعلمییافته هایتبادلباتاآوردفراهمفرصتیهمایشایناستامید
.شودبرداشتهبازرسیوجوشمهندسیمختلفحوزه هایدرکشورتوسعه

کلیهوهمایشحامیانازرضویخراسانصنعتیشهرک هایشرکتکاربردیعلمیآموزشمرکز
.می نمایدقدردانیکرده اندهمکاریصنعتی-علمیرویداداینبرگزاریدرنوعیبهکهکسانی

http://www.appliedwelding.com/

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

(پیوندها ) تازه ها

http://www.appliedwelding.com/
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اخبار شرکتها

:اعضای جدید 

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

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

.خوا ها نیم 

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

انواع عیوب در جوشکاری لوله و را هها ی جلوگیری از آنها  

(معرفی کتاب ) تازه ها

فصل می با شد و به تشریح علل و راههای جلوگیری از عیوب ، معیار های پذیرش و بازرسی 3این کتاب  شامل 
. جوش می پردازد 

نجمن شرکتهای بازرسی خراسان 
ر متعهد می شوند اختالافت خود را رب اساس منطق و اخالاعضای ا دو رد غی ق حل و فصل  نماین

نجمن هب عنوان میانجی عادل و معتمد احت 
نجمن پیگیری نموده و هب نظرات ا

رند اینصورت از طریق ا . رام کذا



اعضا انجمن
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نام مدیریتفکستلفننام شرکتردیف

1
آقای مهندس نصر اللهی5453461154534612سامان پا سارگاد آرتا 

2
آقای مهندس اسدی3726008237248766آرتام پویا پارس

3
آقای دکترشاطریان38785064-3879319138788957آزمای شرقایمن 

4
آقای مهندس حمیدی3876298038762980ایمن جوش پویان

آقای مهندس افتخاری378350637283506بهینه گستر جوش5

6
آقای مهندس پورعلی3604024036065281-36071494پویشگران کیفیت پارس

آقای مهندس شایگان3712740237127402پیشگامان کیفیت البرز7

8
آقای مهندس کامران3522714435227177پیشگام صنعت ابریشم خراسان

9
3884095038840950و60و70توس آزمون گستر شرق 

آقای مهندس کافیان 
عطاری

10
آقای مهندس کروچی3538517135385170جوش آزما شرق

11
آقای مهندس دوزنده3240022032400225-5جوش آزمون خاوران

12
آقای مهندس غفاریان3608944836089447جوش پژوهش شرق

13
آقای مهندس عرفانیان3501523335015233جوش قطب خاورمیانه

آقای مهندس سمیعی3864421438644214جوش گستران آریا14

آقای مهندس قربانی3604634836075460-36044001جوش گستر توس15

آقای دکتر خجسته3843254038418689و49خوب آزمای توس16

آقای مهندس رضایی3842459938407489رادیو گرافی صنعتی شرق17

مهندس خلیلی آقای 3842922338429223ژرف آزما 18

آقای مهندس سیستانی 3501949335014852طرح توسعه محور 19

مهندس آل یا سین آقای 5412412238434752کاوش آزما توس 20

آقای مهندس شمقدری3603648536036485کیمیا صنعت شرق21

خانم مهندس کاللی3522670135226703-35224905کاوشگران بهره وری توس22

آقای مهندس خزائی4724489947244899مقاوم اتصال آساک23

93تابستان–7خبرنامهیشماره


