تدوین و گردآوری توسط کمیتهی آموزش

اهداف کوتاه مدت

اهداف میان مدت

اهداف بلند مدت
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عید قربان  ،جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین ،
عید سر سپردگی وبندگی  ،عید نزدیک شدن دلها به قرب الهی مبارک
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مصوبات انجمن

هیات مدیره :
شروع به کار گارگروه بررسی مدارک شرکتها برای رتبه بندی  ،توافق نهایی برای انجام نظارت عالیه
پروژه های ارجاعی از سوی سازمان نظام مهندسی ( گروه د )  ،تعلیق عضویت برخی اعضا براساس ماده
 9اساسنامه  ،هماهنگی برگزاری جلسه با مدیر کل جدید اداره استاندارد  ،بررسی مدارک شرکتهای
متقاضی عضویت .
برگزاری کارگاههای آموزشی همایش منطقه ای جوش و بازرسی  ،تهیه لوح فشرده معرفی انجمن جهت
همایش منطقه ای جوش و بازرسی  ،حمایت معنوی انجمن از همایش مربوطه  ،پیگیری حضور عضو علی
البدل هیات مدیره به جای عضو مستعفی .

کمیته فنی :
تهیه فلو چارت نحوه همکاری انجمن با سازمان نظام مهندسی عالیه  ،همکاری و حمایت معنوی انجمن از
همایش بین المللی برج سازان و مهندسی مدرن  ،جلسات با کارشناسان رسانه ملی برای معرفی انجمن در
صدا وسیما  ،هما هنگی با سر ممیزان برای ارزیابی مدارک سیستمی شرکتها  ،جلسه با انجمن سازندگان
اسکلت فلزی خراسان رضوی.
 .کمیته آموزش :
بروز رسانی سایت انجمن  ،معرفی همایش منطقه ای جوش و بازرسی بر روی سایت  ،مجوز از اداره
ارشاد اسالمی در خصوص نشریه  ،گرد آوری مطالب برای ارایه در همایش منطقه ای جوش و بازرسی
جوش .
کمیته راهبردی :
ارایه راهکار در خصوص اجرایی شدن اهداف کوتاه  ،میان و بلند مدت انجمن  .برگزاری جلسات هم
اندیشی با اعضای هیات مدیره .

نج
ت نج
نج
ازوظایف ا من عضویت و ایجاد ارتباط با شکل اه  ،ا من اه و سازمانهای مرتبطبا وظایف ا من
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اهداف انجمن
بر طبق روال هر دوره  ،در اولین نشست اعضای هیات مدیره اهداف کوتاه  ،میان و بلند مدت انجمن
مشخص و زمانبندی گردید .
اهداف کوتاه مدت انجمن :
 -1پیگیری تثبیت محل دفتر انجمن  -2راه اندازی وبسایت انجمن  -3تهیه نشریه تخصصی انجمن
 -4همکاری مشترک اعضای انجمن ضمن اعمال تخفیف در ارایه خدمات .
زمان بندی این اهداف تا مورخ  1391/12/30در نظر گرفته شد .
اهداف میان مدت انجمن :
 -1معرفی انجمن به شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی  -2توسعه خدمات آموزشی  - 3فعال نمودن
کمیته ها  - 4تقویت سایت انجمن  -5ورود انجمن به عنوان مشاور و نظارت عالیه در پروژه های بزرگ .
زمان بندی این اهداف نیز تا مورخ  1392/12/29تعیین گردید .
اهداف بلند مدت انجمن :
 -1برگزاری دوره های آمادگی سطح سه  -2تعیین روزی مشخص تحت عنوان روز بازرس و برگزاری
همایش  - 3خدمات مشاوره ای در خصوص استاندارد های ایزو  17020و 17025و  3834و  9001توسط
کارشناسان انجمن .
این اهداف تا مورخ  1393/07/15زمان بندی شده اند .

اخبار شرکتها

شرکت سازه گستر پارسیان پاژ به مدیریت آقای مهندس یا سمی به جمع شرکتهای بازرسی فنی استان
خراسان پیوست  .ضمن تبریک  ،موفقیت آنان را از خداوند متعال خواستاریم .

نج
نج
ازوظایف ا من کوششرد جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و اقنونی اعضااز طریق ایجاد زمینه اهی مساعد هب منظور نیل هب اهدا ف ا من .
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تازه ها

تکنیک آرایه فازی یکی از روشهای نوین در تستهای غیر مخرب فرا صوتی است  .آزمون فراصوتی آرایه
فازی به دلیل ویژگیهایی نظیر سرعت باالی انجام آزمون  ،انعطاف پذیری باال  ،هدایت و متمرکز نمودن
امواج مزیت بسیاری نسبت به روشهای متداول فراصوتی دارند و امروزه کاربرد این تکنیک نوین باتوانایی
ارائه نتایج تصویری مختلف و قابلیت تفسیر ساده درتستهای غیرمخرب فراصوتی و بازرسی جوش ،رشد
چشمگیری پیدا کرده است  .هدف اصلی این کتاب معرفی تکنیک آرایه فازی به زبان ساده و بیان ویژگی ها
و قابلیت های آن می باشد که در فصل یک مفاهیم بنیادی در آزمون فراصوتی که پیش زمینه برای مباحث
فصول بعدی می باشد  ،بیان شده است و در فصل دو به بررسی قابلیت ها و توانایی های آزمون آرایه
فازی و ویژگی های آن پرداخته خواهد شد.

امروزه صنعت جوش به عنوان یک صنعت مادر در صنایع  9گانه استراتژیک اقتصادی جهان از قبیل
نفت گاز و پتروشیمی  ،هوافضا  ،دریایی  ،ریلی  ،ساختمان  ،الکترونیک  ،ماشین سازی و پزشکی بیش از
 5درصد ارزش افزوده این صنایع را به خود اختصاص داده ا ست و این گواه بر اهمیت این موضوع
می باشد .اهمیت نگاه به این صنعت از دریچه اقتصادی نیز امروزه با توجه به شرایط سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی و همچنین افزایش هزینه های سرمایه گذاری  ،تولید و بهره برداری و همچنین تغییرات موقت و
دائمی در نیازهای مصرف کنندگان بیش از پیش از سوی کارشناسان و مدیران مورد توجه قرار گرفته
است  .هزینه کمتر و کیفیت باالتر موجب پیدایش مبحثی به نام << مهندسی ارزش >> گردیده است .

نج
ازدیگروظایف ا من جمع آوری اطالعات  ،ربرسی و تحقیقرد باره مش کالت  ،شناخت نیازاه و اولویتها می باشد .
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