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 خبرنامه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

 1931، بهار 1دوره اول، شماره 

 

 

 

 

 

 اعضای محترم انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

با عرض سالم وشادباش به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت و سال نو شمسی، 

خبرنامه انجمن بازرسی غیر مخرب ایران را به حضور تقدیم  شماره نخست

 دارد:می
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 شماره می خوانیم: در این

 گزارش اولین مجمع عمومی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران 

 گزارش اولین جلسه هیئت مدیره انجمن بازرسی غیرمخرب ایران 

 سیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایرانأصدور مجوز ت 

 گزارش جلسات دوم و سوم هیات مدیره 

 نس(اطالعیه پذیرش عضو پیوسته با مدرک کارشناسی )لیسا 

 گزارش جلسه شورای راهبردی صنعت جوش کشور 

 

 عمومی انجمن بازرسی غیرمخرب ایرانگزارش اولین مجمع 

 با ۱۹۳۱ مهرماه ۶۲ چهارشنبه روز ظهر از بعد ۵ ساعت ایران غیرمخرب بازرسی انجمن عمومی مجمع اولین

 وزارت علمی انجمنهای یونکمیس رسمی نماینده حضور با و عالقمندان و اعضا از نفر ۱۵۱ از بیش شرکت

 در. برگزارشد تهران دانشگاه مواد و متالورژی مهندسی دانشکده تئاتر آمفی در فناوری و تحقیقات علوم،

. داشتند حضور حقوقی و دانشجویی وابسته، اعضای از نفر ۰۱ و پیوسته اعضای از نفر ۷۷ جلسه این

 آقای سپس. شد آغاز ایران اسالمی جمهوری ملی سرود پخش و مجید اهلل کالم از آیاتی تالوت با جلسه

 به میزبان عنوان به تهران دانشگاه مواد و متالورژی مهندسی دانشکده محترم ریاست عبدی زاده دکتر

 زمینه در خود دانشکده فعالیتهای مورد در مختصری توضیحات و گفتند خوشامد جلسه در کنندگان شرکت

 مؤسس هیئت از نمایندگی به قائمی میرمجید مهندس آقای آن از پس. داشتند ارائه غیرمخرب آزمونهای

 در عضویت شرایط انجمن، تاسیس جهت شده انجام فعالیتهای و اهداف، تاریخچه، درمورد گزارشی انجمن

 نفره ۰ رئیسه هیئت ادامه در. نمودند ارائه انجمن آتی برنامههای رئوس همچنین و مدیره هیئت و انجمن

 مهندس و راستخواه ناصر مهندس مجمع، رئیس عنوان به مالک فرشید دکتر قایانآ از متشکل مجمع

 کنندگان شرکت بین از منشی عنوان به ضیغمی مهدی مهندس و جلسه ناظرین عنوان به جعفری مرتضی

 .شدند انتخاب
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 بازرس عنوان هب فعالیت یا و مدیره هیئت در عضویت نامزد پیوسته ای که اعضای از نام ثبت سپس

 خود تا گرفت قرار نامزدها از یک هر اختیار در کوتاهی فرصت نام ثبت از پس. آمد عمل به بودند انجمن
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 در عضویت جهت نفر ۵ به انجمن پیوسته اعضای و شد انجام ورقه با رأیگیری ادامه در.  نمایند معرفی را

 :میباشد زیر بشرح آرا شمارش ایجنت. دادند رأی انجمن بازرس عنوان به نفر ۱ و مدیره هیئت

 

:منتخب مدیره هیئت  

رای  ۹۵                  باباخانی اسد دکتر آقای  

رای  ۹۵                  هنرور فرهنگ دکتر آقای  

رای  ۹۵                   ریاحی محمد دکتر آقای  

رای  ۹۵             قائمی میرمجید مهندس آقای  

رای  ۱۳                 یکهتاز حمید مهندس آقای  

رای  ۳۱  دامغانی سبزعلی مسعود مهندس آقای  

رای ۳۳          زاده ابراهیم حمید مهندس آقای  

 

:منتخب بازرسان  

رای ۷۱  االسالمی شیخ محمد سید مهندس آقای  

رای ۷۲                 صمیمی بیژن مهندس آقای  

 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت علمی انجمنهای کمیسیون توسط تأیید و بررسی از پس انتخابات نتایج

 البدل علی اعضای عنوان به نفر ۶ و اصلی اعضای عنوان به نفر ۵ منتخب اعضای بین از. شد خواهد نهائی

 علیالبدل بازرس عنوان به نفر یک و اصلی بازرس عنوان به نفر یک منتخب بازرسان بین از و مدیره هیئت

 . شد خواهند معرفی و نتخابا سال ۹ مدت برای
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 آرا اکثریت با گیری، رأی از پس و مذاکره انجمن اعضای عضویت حق میزان مورد در مجمع همچنین

 . نمود تفویض منتخب مدیره هیئت به را عضویت حق میزان تعیین و بررسی مسئولیت

 

 گزارش اولین جلسه هیئت مدیره انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

با حضور  ۱۹۳۱آبان ماه  ۸شنبه بعد از ظهر روز سه ۵مدیره منتخب انجمن درساعت  اولین جلسه هیئت

کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان منتخب در محل دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی برگزار شد. دراین جلسه تقسیم وظایف اعضای هیئت مدیره مطابق با اساسنامه انجمن 

 شد :  های علمی صورت گرفت و وظایف اعضا به اتفاق آرا بشرح زیر تعیینررات کمیسیون انجمنو مق

 رئیس هیئت مدیره                        آقای دکتر فرهنگ هنرور - ۳ 

 نایب رئیس هیئت مدیره               آقای مهندس میرمجید قائمی - ۷

 خزانه دار                    آقای دکتر اسد باباخانی - ۱

 دبیر             آقای مهندس مسعود دامغانی - ۵

  

های تخصصی انجمن مذاکره و پیشنهاداتی در مورد تعداد و عناوین همچنین در این جلسه در مورد کمیته

ها ارائه شد و مقرر گردید پس از تایید انتخابات توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رسمیت کمیته

یئت مدیره منتخب، در اولین جلسه موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفته و تعداد و عناوین یافتن ه

 ها و مسئولین هر یک تعیین شود.کمیته 

 

 سیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران أصدور مجوز ت

رم با کمال خوشوقتی به اطالع میرساند انتخابات انجمن بازرسی غیرمخرب ایران به تایید نهایی وزارت محت

علوم رسیده و مجوز تاسیس انجمن صادر شد. بنابراین فعالیت انجمن بازرسی غیرمخرب ایران مطابق 
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اساسنامه مصوب کمیسیون انجمن های علمی رسما تایید و آغاز می گردد. کسب این موفقیت را به جامعه 

خه از دانش در تر این شابازرسی غیرمخرب ایران تبریک عرض نموده و امید است شاهد رشد هرچه بیش

 باشیم. سطح کشورعزیزمان

شایان ذکر است مراحل ثبت رسمی انجمن در اداره ثبت شرکتها درحال انجام است. پس ازثبت رسمی و 

یه اعضای محترم و سایر گشایش حساب بانکی بنام انجمن، نحوه پرداخت حق عضویت سالیانه به اطالع کل

  عضویت خواهد رسید. به عالقمندان

تصویر پروانه تاسیس انجمن علمی بازرسی غیرمخرب ایران که توسط کمیسیون محترم انجمن های علمی 

 ایران صادر شده، قابل مشاهده است. 
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 گزارش جلسات دوم و سوم هیات مدیره

با حضور کلیه  ۱۹۳۱بهمن  ۰آذرماه و سومین جلسه در تاریخ  ۳دومین جلسه هیات مدیره در تاریخ 

ی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل انجمن تشکیل شد و موارد زیر به اعضای اصل

 تصویب هیات مدیره رسید:  اتفاق آرا به

با توجه به محول شدن مسیولیت تعیین میزان حق عضویت سالیانه از طرف مجمع عمومی به هیات  -۱

 گردید:  مدیره، میزان حق عضویت به شرح زیر تعیین

 هزار ریال ۵۱۱  ویت پیوسته:عض -

 هزار ریال ۰۱۱  عضویت وابسته: -

 هزار ریال۱۱۱  عضویت دانشچویی: -

 میلیون ریال ۹  عضویت سازمانی: -

اساسنامه، هیات مدیره احراز یکی از شرایط زیر را برای ارتقای اعضای  ۲ماده  ۱با توجه به تبصره  -۶

 ناسی )لیسانس ( تصویب نمود:وابسته به پیوسته برای دارندگان مدرک کارش

اساسنامه به عالوه گواهینامه  ۲-۱داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مندرج در ماده  -الف 

 سطح سه مورد تایید انجمن

سال  ۱۱داشتن مدرک کارشناسی به عالوه گواهینامه سطح دو مورد تایید انجمن به عالوه حداقل  -ب 

 یید انجمنسابقه کار مرتبط و مورد تا

شورا تحت عناوین زیر مورد تصویب اولیه  ۵تاسیس شوراهای تخصصی )کمیته ها( انجمن به تعداد  -۹

های مشابه های داوطلبانه انجمنفعالیت  مطالعه چارت سازمانی  قرار گرفت و مقرر گردید پس از بررسی و

 ه صورت گیرد:تصویب نهایی در جلسه بعدی هیات مدیر ASNTدر سایر کشورها به ویژه 

 شورای آموزش، پژوهش و استاندارد - 

 هاها و نمایشگاهشورای برگزاری کنفرانس - 
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 شورای مدیریت امتحانات و صدرو گواهینامه - 

 المللشورای روابط عمومی و بین - 

 شورای اطالعات، تبلیغات و انتشارات - 

و همچنین دو زبانه کردن )فارسی و تصمیمات الزم جهت طراحی، به روز رسانی منظم و به موقع  -۰

 انگلیسی ( سایت انجمن اتخاذ گردید.

تصمیمات الزم جهت معرفی انجمن به اداره استاندارد و سازمان انرژی اتمی و اعالم آمادگی جهت تقبل  -۵

 ISIRI/ISO 9712و متولی پیاده سازی استاندارد مصوب  NDTمسئولیت به عنوان مرجع رسمی گواهینامه 

 شد. اتخاذ

های آموزشی در فصل بهار سال و نمایشگاه جانبی همراه با کارگاه NDTمقرر گردید کنفرانس بعدی  -۲

ریزی الزم برای برگزاری هرچه بهتر کنفرانس از جمله تعیین دانشگاه یا شرکت برگزار شود. برنامه ۱۹۳۹

در جلسات بعدی هیات مدیره همکار، محل برگزاری کنفرانس و همچنین تعیین مسئوالن اجرایی کنفرانس 

 صورت خواهد گرفت.

  

 

 اطالعیه پذیرش عضو پیوسته با مدرک کارشناسی )لیسانس(

اساسنامه، دارندگان مدرک   ۲ماده  ۱بهمن بر اساس تبصره  ۰  طبق تصمیم هیات مدیره در جلسه مورخ

توانند با ز شرایط زیر میاساسنامه با داشتن یکی ا ۲-۱های مندرج در ماده کارشناسی در یکی از رشته

 تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند:

 داشتن مدرک کارشناسی به عالوه گواهینامه سطح سه مورد تایید انجمن -۱

سال  ۱۱داشتن مدرک کارشناسی به عالوه گواهینامه سطح دو مورد تایید انجمن به عالوه حداقل  -۶

 نجمنسابقه کار مرتبط و مورد تایید ا



11 | P a g e 
 

از متقاضیان محترم تقاضا دارد درخواست کتبی خود را همراه با رونوشت مدارک فوق جهت بررسی و 

 تایید توسط هیات مدیره به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

 

 گزارش جلسه شورای راهبردی صنعت جوش کشور

مهندس حمیدرضا  بنا به دعوت سازمان ملی استاندارد ایران، آقایان مهندس میر مجید قائمی و

بهمن حضور یافتند. این شورا در  ۱۲زاده در جلسه اخیر شورای راهبردی صنعت جوش در تاریخ ابراهیم

)الزامات کیفیت جوش ذوبی فلزات( را با جدیت تمام دنبال می ISO 3834حال حاضر استقرار استاندارد 

و اجرای استاندارد سازمان ملی کند. جلسه اخیر با مدیریت جناب آقای دکتر کاظمی معاون کیفیت 

های استاندارد ایران و با شرکت کارشناسانی از مرکز مهندسی جوش، انجمن جوشکاری، انجمن شرکت

های سازنده سازه های فلزی، شرکت مپنا ژنراتور و های غیرمخرب، انجمن شرکتبازرسی فنی و آزمایش

اتخاذ شده اجرای استاندارد مزبور ابتدا از  سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید. طبق تصمیم

های فلزی های سازنده سازهبخش ساختمان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن شرکت

سازی این استاندارد ساخت هر نوع سازه فوالدی در محل احداث شروع خواهد شد. با استقرار و اجباری

های فلزی نیز موظف به اخذ خواهد شد و کارخانجات سازنده سازهساختمان از متراژ خاصی به باال ممنوع 

خواهند شد. برای این منظور نیاز به تهیه دستورالعمل بازرسی و ممیزی واحدهای    ISO3834استاندارد 

و همچنین دستورالعمل ممیزی و تایید    ISO 3834های فلزی متقاضی دریافت استاندارد سازنده سازه

باشد که می  ISO ۹۸۹۰بازرسی کننده واحدهای سازنده متقاضی دریافت استاندارد  هایصالحیت شرکت

ها ظرف یک ماه آینده اقدام نماید. ها تعیین شد تا نسبت به تدوین آنکارگروه مناسب جهت تهیه آن

های بازرسی گیرد. کلیه شرکتآموزش ممیزین نیز در حال حاضر توسط سازمان ملی استاندارد صورت می

توانند بازرسان خود را جهت شرکت در دوره های آموزشی مزبور معرفی نمایند. وظیفه ممیزی یم

های بازرسی فنی تایید صالحیت شده واگذار خواهد شد که های فوالدی صرفاً به شرکتهای سازهسازنده

های بازرسی باشد. شرکتترین شرط آن در اختیار داشتن بازرس دوره دیده و دارای گواهینامه میمهم

 های غیرمخرب اقدام نمایند.های بازرسی فنی و آزمایشتوانند از طریق انجمن صنفی شرکتعالقمند می
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ساختمان دانشگاه عالمه  -نبش خیابان شهید عضدی شمالی -آدرس انجمن: خیابان کریم خان زند

 انجمن بازرسی غیر مخرب ایران-۶۶۷اتاق -طبقه دوم-طباطبایی

 ۸۱۱۹۶۶۶۵تلفن: 

 ۸۱۱۹۶۶۱۱نمابر: 

www.irndt.org 

www.ir-ndt.ir 

info@ir-ndt.ir 
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