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با توجه به روند رشد سريع تحوالت در بخش های اقتصادی و صنعتی بايد اذعان داشت صنايع پیشرفته امروزی با
انبوه فرآورده های گوناگون و بهره گیری از رشته ماشین هايی که در هر ساعت هزاران قطعه می سازند ،نمی توانند از
بازرسی بسیار موشکافانه بی نیاز باشند .کوچکترين کاستی در کار يك ماشین يا کمترين بی توجهی در کار يك دستگاه
بازرسی خودکار موجب می شود که هزاران قطعه ناقص ساخته شود که به هیچ کاری نخواهند آمد .امروزه بازرسى يك نیاز
است ،شايد نخستین و با ارزش ترين نیاز ،با توجه به اين نیاز و در نهايت رسیدن به اصل خودکفايی ،مراکز ،مجامع و
شرکت های خصوصی نیز در اين راستا دست به دست يکديگر داده و با تشکیل گردهمايی ها و ترغیب افراد با تجربه و
مشتاق در زمینه کنترل کیفیت ،بازرسی فنى و نهايتاً صدور گواهی و انجام آزمايش های مخرب و غیرمخرب گام بسیار
موثری پیموده است در اين رابطه شرکت بازرسی کاوشگران باصر در سال  1376با گردهم آوردن مهندسان مجرب و
تکنسین های با تجربه و دارا بودن مدارک بین المللی ) LEVEL II & III (N.D.Tو تضمین کیفیت ،تاسیس و با گذشت
بیش از  22سال از فعالیت گسترده خود در صنايع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،نیروگاهی و صنايع مرتبط با آن ها و خطوط انتقال
نفت و گاز با کسب تائیديه از شرکت ملی نفت ايران ) ،(NIOCشرکت ملی گاز ايران ) ،(NIGCرتبه ممتاز از سازمان
انرژی اتمی ايران ) ،(AEOIاستقرار استاندارد  ISO/IEC 17020در زمینه های بازرسی مخازن تحت فشار و انجام
تست های غیر مخرب در سازه های ساختمانی و صنعتی از مرکز ملی تائید صالحیت ايران ( )NACIو همچنین اخذ پروانه
صالحیت همکاری از سامانه مديريت تامین کنندگان (سمتا) آماده ارائه خدمات مشاوره ای و اجرا می باشد.

 .1بازرسی فنی مخازن؛
.2

بازرسی فنی جوش و پیچ و مهره سازه های ساختمانی و صنعتی؛

 .3آزمايش های مخرب و غیر مخرب در کلیه صنايع؛
 .4تنش زدائی؛
 .5آموزش؛
 .6آزمايشات غیرمخرب پیشرفته.

.1

بازرسی و کنترل مواد اولیه هنگام خريد از بدو ورود به کارخانه به
منظورجلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب؛

.2

تهیه دستورالعمل های ساخت به وسیله جوشکاری ) (WPSو تهیه و تنظیم
)(PQR؛

.3

کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات فنی استانداردها؛

.4

کنترل و نظارت بر طراحی و ساخت و نصب مخازن تحت فشار ديگ های بخار
و مبدل های حرارتی ،کوره ها ،مخازن مربوط به ذخاير نفتی ،دريچه های سد و
توربین های نیروگاهی ،خطوط لوله و همچنین اسکلت های فلزی بلند مرتبه؛

.5

تهیه دستورالعمل های مربوط به تنش زدائی وکنترل پیچیدگی؛

.6

آزمايش و ارائه گواهینامه صالحیت جوشکاری مطابق با استانداردهای بین
المللی؛

.7

تشکیل کالس های آموزشی مطابق با نیازهای درخواستی؛

.8

ارا ئه خدمات مشاوره اى دررابطه با مديريت کیفیت ()QM؛

.9

بازرسی فنی از لوله و دستگاه ها در واحدهای صنعتی در حال کار.

از جمله کشش ،خمش ،ضربه و .....

.1

آزمايش التراسونیك ) (UTو )Phased Array (PAUT؛

.2

آزمايش مايعات نافذ )(PT؛

.3

آزمايش ذرات مغناطیسی )(MT؛

.4

آزمايش جريان های گردابی )(ET؛

.5

آزمايش سختی سنجی )(HT؛

.6

آزمايش ضخامت سنجی فلز و رنگ و پوشش؛

.7

آزمايش راديوگرافی صنعتی و تفسیر )(RT؛

.8

آزمايش انتشار صوتی )(AET؛

.9

آزمايش نشتی )(LT؛

 .10عملیات حرارتی )(PWHT؛

 .11آنالیز آلیاژهای متريال )(PMI؛
 .12آزمايش های غیر مخرب بتن )…(Hammer Test , Rebar Locator ,؛

 .13تجهیزات کامل پرتابل دستگاه ايکس و گاما و کرالر.

مرکز آموزش جوش و آزمايش های غیرمخرب ) (NDTجهت برگزاری دوره های
آموزش جوش و روش ها  UT, RT, MT, PT , ET ,VTتوسط کارشناس جوش و
 Level III ASNTو برگزاری آزمون و صدور گواهینامه.

طراحی محاسبه و ساخت اتاق ها و سالن های  X-RAYو تجهیزات مورد نیاز در
زمینه آزمايش های غیر مخرب از قبیل  :ويوور ،تجـهیزات تاريکـخانه ،قطعات
مربوط به پرتونگاری و بلوک های کالیبراسیون و ....

.1

ارائه خدمات کنترل کیفیت و بازرسی نصب در مجتمع مخازن روغنی خلیج
فارس؛

.2

ارائه خدمات کنترل کیفیت و بازرسی نصب در پروژه منیفلد شانول (نفت
مناطق مرکزی)؛

.3

ارائه خدمات کنترل کیفیت و بازرسی نصب در پروژه برج تجاری اداری امیر
کبیر (کیسون)؛

.4

ارائه خدمات کنترل کیفیت و بازرسی نصب در کارخانه سیمان هرمزگان؛

.5

ارائه خدمات کنترل کیفیت و بازرسی نصب در پروژه دانشگاه تربیت مدرس؛

.6

ارائه خدمات کنترل کیفیت و بازرسی نصب در مجتمع پتروشیمی تبريز.

 .1انجام آزمايش پرتونگاری صنعتى ) (RTدر پروژه اولین سکوی شناور حفاری نفت
) (JACK-UPدر دريای خزر؛
 .2انجام آزمايشات غیرمخرب شامل  UT, RT, MT, PT, ETبر روی قطعات خودرو؛
 .3انجام پرتونگاری بر روی شیرآالت ريخته گری شده صنايع نفت و گاز؛
 .4انجام پرتونگاری از قطعات پیچیده ريخته گری شده (در صنايع نظامی حديد)؛
 .5انجام آزمايشات غیرمخرب شامل  RT,UT, PTدر پروژه دانشگاه تربیت مدرس؛
 .6انجام آزمايش پرتونگاری صنعتی در مخازن ذخیره مازت در شرکت حمل و نقل
ايران ماروين سرويسز.

.1

برج مسکونی مس و برج اداری کارخانه سیمان تهران :انجام بازرسی
فنی جوش و آزمايش های التراسونیك و مايع نافذ از اسکلت فلزی؛

.2

طرح متانول خارگ (شرکت استیم) :انجام آزمايش های غیر مخرب به
روش های التراسونیك ،ذرات مغناطیسی و مايع نافذ از واحد ريفورمر؛

.3

طرح متانول جزيره خارک (ماشین سازی اراک) :انجام آزمايش های
غیر مخرب به روش های التراسونیك ،مايع نافذ و پرتونگاری صنعتی از
تاور  65 T5002متری؛

.4

نیروگاه منتظر قائم (شرکت مپنا) :انجام آزمايش های تورق
) ،(Laminationضخامت سنجی و ذرات مغناطیسی از لوله های 18
اينچ؛

.5

کارخانه سیمان لوشان :انجام آزمايش التراسونیك از کوره پخت
سیمان؛

.6

کارخانه مس سرچشمه :انجام آزمايش های غیر مخرب به روش های
التراسونیك ،ذرات مغناطیسی ،مايع نافذ و ضخامت سنجی از توربین
نیروگاه و بويلر واحد ذوب؛

.7

فرودگاه تهران :انجام بازرسی فنی جوش وآزمايش های التراسونیك و
مايع نافذ از پل های متصل به هواپیما؛

.8

انجام آزمايش پرتونگاری از مخازن ساخته شده توسط گروه صنعتی
آب؛

.9

پروژه فراب :انجام آزمايش های غیر مخرب به روش های پرتونگاری
صنعتی و التراسونیك از قطعات سد ساخته شده توسط شرکت مهسار
ابنیه؛

 .10کارخانه تصفیه شکر اهواز :انجام آزمايش التراسونیك و ذرات
مغناطیسی از دستگاه های سانتريفوژ؛
 .11جهاد توسعه منابع آب :انجام آزمايش التراسونیك و ذرات مغناطیسی
از هد ( )Cutter Headدستگاه حفاری تونل؛
 .12پروژه هانگار خلیج فارس :انجام آزمايش های التراسونیك ،تورق و مايع نافذ از قطعات پیوند دريا ساخته شده توسط
شرکت عمران سوله؛
 .13انجام آزمايش التراسونیك و تورق از مخازن تحت فشار (هیدرواليزر) ساخته شده توسط شرکت ساز و کار؛
 .14خطوط لوله گاز اراک :انجام پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله گاز در شهر صنعتی اراک؛

 .15همکاری با شرکت گرما بسرد در رابطه با تست های UT, MT, PT, RTاز مخازن تحت فشار؛
 .16پااليشگاه گاز سرخون :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله  2اينچ تا  8اينچ در دست اجرا شرکت شیما
فرمند (شروع  80/4/26پايان )80/07/30؛
 .17مسجد سلیمان :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و التراسونیك از لوله های آب ورودی به توربین نیروگاه دوم سد
کارون يك (شهید عباسپور)؛
 .18انديمشك :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و التراسونیك از دريچه های قطاعی بخش سر ريز سد مخزنی کرخه در
دست ساخت شرکت سديد نصب و  STEEL LINNINGنیروگاه در دست ساخت شرکت نیر پارس؛
 .19شهرک جديد انديشه :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خط لوله  30اينچ در دست اجرا شرکت پیل اوژن آذر
(شروع ) 1380/12/01؛
.20

گرمدره – کرج :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله  6اينچ تا  12اينچ خط تغذيه گرمدره به کرج و
ايستگاه ها بیله سوار ،گرمی و پارس آباد در دست اجرا شرکت مهندسی قادر نصب (شروع ) 1380/08/25؛

.21

انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط گاز رسانی در شهرستان های اراک و ساوه؛

 .22انبار نفت ساری :انجام پرتونگاری صنعتی از دو دستگاه تانك  M.T.B.Eدر ساری؛
 .23انبار نفت بندرعباس :انجام پرتونگاری صنعتی ازخطوط لوله  12الی  24اينچ و مخازن ذخیره در دست اجرا شرکت
ارس بنیاد ( شروع  81/01/07پايان )82/07/01؛
 .24پااليشگاه هشتم بندر عباس :انجام پرتونگاری صنعتی از  16مخزن ذخیره دردست اجرا شرکت بین المللی پیمانکاری
عمومی ايران ( IGCشروع  81/07/04پايان ) 82/07/14؛

.25

نکاء :انجام پرتونگاری صنعتی از بويلرهای واحد  2و 3نیروگاه نکاء و آزمايش ذرات مغناطیسی از مخازن کروی
شرکت ماشین سازی اراک (شروع  81/11/25پايان ) 82/05/14؛

 .26ماهشهر :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از تجهیزات در دست ساخت شرکت اکسین صنعت و  IGCدر پتروشیمی
فجر ،خوراک محصول ،مخازن پتروشیمی خوزستان و مخازن ذخیره ( MTBEشروع ) 80/06/25؛
 .27انجام عملیات پرتونگاری از مخازن در دست ساخت شرکت نصب گستر در شهرستان های تهران ،سبزوار ،ماهشهر،
شاهرود ،سمنان ،دامغان ،ياسوج و جزيره الوان؛
 .28نمرود -ری :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خط لوله  30اينچ نمرود -ری در دست اجراء شرکت رامشیر؛

 .29پااليشگاه تبريز :انجام آزمايش از جوشکاران و صدور گواهینامه جوشکاری و پرتونگاری صنعتی ،آزمايش های
التراسونیك ،ذرات مغناطیسی و مايع نافذ از خطوط لوله و تاورهای در دست اجراء شرکت  SINOPECکشور چین و
صنايع فارس (شروع  81/9/15پايان )82/6/15؛
 .30پااليشگاه تهران :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله  12اينچ تا  32اينچ تلمبه خانه پااليشگاه تهران در
دست اجرا شرکت تنوتاس و دنیای پااليش ) (T&Dو شرکت  SINOPECچین (شروع  81/07/15پايان )82/08/14؛
 .31انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از لوله های ايستگاه تقويت فشار گاز اراک در دست اجراء شرکت طرح و بازرسی؛
 .32انجام آزمايشات التراسونیك  ،ذرات مغناطیسی و ضخامت سنجی رنگ از سازه فلزی مربوط به پروژه هانگار خلیج
فارس (شرکت تايد واتر)؛
 .33پتروشیمی اراک :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی با دستگاه ) X-RAY (300 KVاز مخزن کروی پتروشیمی اراک؛
 .34هرمزگان :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله  2اينچ الی  36اينچ ايستگاه تقويت فشار گاز حاجی آباد؛
.35

پروژه خط لوله  16اينچ تنگه فنی به افرينه (پیمان دی سی  :)380انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خط لوله 16
اينچ تنگه فنی به افرينه مربوط به شرکت ملی مهندسی نفت (شروع  1380/11/01اتمام )82/07/15؛

 .36انجام آزمايش التراسونیك در شرکت ماشین سازی اراک؛
 .37نیروگاه رامین اهواز :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله  2اينچ الی  36اينچ در دست اجرا شرکت
مهندسی قادر نصب (شروع  1382/07/20اتمام )83/03/15؛
 .38نکاء :انجام پرتونگاری صنعتی از پروژه توربین انبساطی نیروگاه نکاء در دست اجراء شرکت صحت و مخازن MTBE؛
 .39اسفرائن :انجام عملیات RT , PT , MT ,UTاز خطوط لوله مجتمع فوالد اسفرائن در دست ساخت شرکت ايريتك؛

 .40جزيره کیش :انجام عملیات  RT, HT, MT, UTاز خطوط لوله بويلر ساخت شرکت آذر آب و در حال نصب
توسط شرکت تنوتاس در سازمان آب و برق جزيره کیش (شروع )81/10/20؛
 .41مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس :انجام بازرسی فنی ،پرتونگاری و نظارت بر ساخت  16دستگاه مخزن ذخیره روغن
نباتی واقع در اسکله شهید رجائی؛
.42

ايستگاه فشار شکن مغانك :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی ازخطوط لوله  2اينچ الی  26اينچ و يك دستگاه مخزن
ذخیره در دست اجرا شرکت کیسون مربوط به پروژه نکاء -ری (شروع  82/04/20اتمام )83/06/10؛

 .43انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خط لوله  30اينچ در اراک اجرا شده توسط شرکت پیل اژن آذر؛
 .44ايستگاه ساقی :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی ازخطوط لوله  1اينچ الی  32اينچ در ايستگاه ساقی اراک در دست
اجرا شرکت طرح و بازرسی؛

 .45ماهشهر :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از تجهیزات در دست ساخت شرکت سديد جهان صنعت و نصران صنعت در
پتروشیمی مارون (شروع  82/05/20اتمام )84/08/15؛
 .46سد سلمان فارسی :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی ( )RTو آزمايش التراسونیك ( )UTبر روی قطعات در دست
ساخت شرکت نیرپارس؛
 .47دانشگاه آزاد کرج :بازرسی فنی جوش و ارائه کلیه خدمات  NDTو تهیه WPS؛
 .48بندر عسلويه :انجام عملیات RTو  UTدر پتروشیمی مبین در دست اجرا شرکت های تنوتاس ،برزين و پارس کیهان
انجام عملیات پرتونگاری با دستگاه ايکس ) (X-Rayاز سیلوهای آلمینیومی در دست ساخت شرکت Zeppelin
بلژيك؛
 .49سد دلواری :انجام عملیات  RTو  UTاز قطعات در دست ساخت شرکت کیان پاياب؛
 .50خط لوله انتقال نفت نکاء به ساری :انجام پرتونگاری صنعتی از خط لوله نفت  32اينچ در دست اجرا موسسه الحديد؛

 .51پايانه نفتی نکاء :انجام پرتونگاری صنعتی از دو دستگاه مخزن کروی به روش پانورامیك در دست ساخت شرکت
ماشین سازی اراک و خطوط لوله تاسیسات پايانه نفتی و دو دستگاه مخزن ذخیره  MTBEدر دست ساخت شرکت
ساختار فردا؛
 .52پروژه هما :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی ( )RTو تفسیر فیلم ها بر روی قطعات و تجهیزات منیفلد در دست
ساخت شرکت پايدار فوالد (شروع )83/11/10؛
 .53ماشین سازی پارس  -سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ) :(IDROارائه  Q.P, ITPو انجام کلیه خدمات NDT

از قطعات در حال ساخت در کارخانه؛
 .54شرکت تنوتاس :انجام آزمايشات  RT , UT , MTاز سازه های در دست ساخت بويلرهای نیروگاهی؛
 .55شرکت سديد :انجام عملیات پرتونگاری از لوله های  72اينچ مربوط به استیل الينینگ در دست ساخت؛
 .56شرکت صنعتی صدر فوالد گداختار :انجام عملیات پرتونگاری از شیرهای ريخته گری شده صنايع نفت تولید شده
توسط؛
 .57انجام عملیات پرتونگاری RTو  MT , PTاز تاسیسات پتروشیمی اراک؛
 .58انجام آزمايشات التراسونیك و ذرات مغناطیسی و عملیات پرتونگاری به روش گاما با  Ir 192و  Co 60از HP

 Separatorبا ضخامت  70- 135میلیمتر؛

 .59پروژه شانول :ا نجام نظارت و بازرسی فنی جوش و مواد و کنترل کیفی و تهیه مدارک فنی و عملیات پرتونگاری
صنعتی ( )RTو تفسیر فیلم ها بر روی قطعات و تجهیزات منیفلد دردست ساخت شرکت آريا پترو گاز ()83/11/15؛
 .60پروژه پارس جنوبی فازهای  7 ،6و  :8انجام عملیات پرتونگاری صنعتی ( )RTو آزمايش ذرات مغناطیسی ( )MTاز
مخازن تحت فشار در دست ساخت شرکت نیرپارس مربوط به شرکت های  TEC, IDRO,JGC,DAELI؛

 .61پتروشیمی قدير :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از لوله های پتروشیمی قدير و بخش خوراک محصول؛
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نیروگاه نکاء :انجام پرتونگاری از پروژه نصب بويلر نیروگاه نکاء و تعمیرات در دست اجرا شرکت نیرو توان و مپنا؛

.63

انجام پرتونگاری از پروژه تلمبه خانه ساری در دست اجراء طراحی و مهندسی نفت؛

 .64مخازن ذخیره جزيره الوان ،يزد ،رفسنجان و زاهدان :انجام پرتونگاری صنعتی از مخازن ذخیره طبق API 650؛
 .65پااليشگاه تهران (تلمبه خانه نفت خام) :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله  2اينچ الی  32اينچ و دو
دستگاه مخزن  MTBEدر دست اجرا شرکت کیسون (شروع )82/04/10؛
 .66خط لوله  20اينچ يزد – رفسنجان و تاسیسات تلمبه خانه :انجام پرتونگاری صنعتی از  540کیلومتر خط لوله  20اينچ
نفت مربوط به  NIOECو لوله های مربوط به تاسیسات نیروگاه يزد شرکت مسبا؛
 .67خط لوله  30اينچ ايالم :انجام پرتونگاری صنعتی از  40کیلومتر خط لوله  30اينچ گاز و ايستگاه های مربوطه؛
 .68خط لوله  10اينچ تنگه فنی به دره شهر :انجام پرتونگاری صنعتی از خط لوله  10اينچ گاز و ايستگاه های مربوطه؛
 .69مخازن کروی پااليشگاه گاز ايالم :انجام پرتونگاری صنعتی به روش پانورامیك از چهار دستگاه مخزن کروی؛
 .70سد سیمره :انجام عملیات پرتونگاری ( )RTو آزمايش التراسونیك ( )UTبر روی قطعات در دست ساخت شرکت
نیرپارس؛
 .71پروژه مخازن تحت فشار در اهواز :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از مخازن تحت فشار مربوط به فازهای  8 ،7و 9
پارس جنوبی در حال ساخت در اهواز (شروع )84/02/01؛
 .72پااليشگاه اراک :انجام عملیات پرتونگاری از  12دستگاه مخزن ذخیره در طرح توسعه پااليشگاه اراک؛
 .73انجام عملیات پرتونگاری به روش گاما و ايکس MT, PT ،از واحدهای  Gas Fuelتوربین های نیروگاهی مربوط به
شرکت  SIEMENS , OTCو تجهیزات صنايع نفت؛
 .74انجام عملیات پرتونگاری از خطوط لوله شبکه شهری استان خوزستان و  X-Rayاز مخازن فوالد اکسین (دلوار افزار)؛
 .75سد کارون :4انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و آزمايش التراسونیك از لوله های در دست ساخت و نصب شرکت
ماشین سازی اراک در شهرستان ايذه (شروع )82/09/10؛
 .76صنايع شیر گداختار :انجام عملیات پرتونگاری به روش گاما از شیرهای ريختگی و سرجوش های شیرهای کلتار شده؛
 .77پااليشگاه شازند اراک :انجام عملیات پرتونگاری از خطوط لوله و  48دستگاه مخزن ذخیره در دست اجرا کنسرسیوم
ODCC, SEI, Sazeh؛
 .78سد کارون :4انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و آزمايش التراسونیك از لوله های در دست ساخت و نصب شرکت
ماشین سازی اراک در شهرستان ايذه (شروع )82/09/10؛
 .79بید بلند  :2انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از  540کیلومتر خط لوله پااليشگاه بید بلند ( 2تهران جنوب)
()88/03/28؛

 .80انجام راديوگرافی از  12دستگاه مخزن کروی با قطرهای  17تا  21متر و ضخامت تا  54میلیمتر در دست ساخت شرکت
ماشین سازی اراک در پااليشگاه ستاره نفت خلیج فارس بندرعباس و پايپینگ شرکت زيراساس؛
 .81انجام عملیات پرتونگاری به روش گاما و ايکس از قطعات در دست ساخت واقع در کارخانه شرکت ارتعاشات صنعتی؛
 .82انجام عملیات پرتونگاری از جوش های طولی و عرضی خطوط لوله پروژه سد و نیروگاه رودبال کنسرسیوم شرکت  CGGCو
شرکت سپاسد؛

 .83شرکت دريا ساحل  :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از  20000اينچ قطر در فازهای  15و  16پارس جنوبی؛
 .84شرکت  :IGCانجام عملیات پرتونگاری صنعتی از  50000اينچ قطر در فاز  19پارس جنوبی؛
 .85شرکت گاما :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از  70000اينچ قطر در فاز  EPC3 12و پروژه ساخت پتروشیمی متانول
کیمیای پارس خاورمیانه؛
 .86شرکت پايندان :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از  60000اينچ قطر در فاز  23 ،22و  24واقع در کنگان؛
 .87شرکت سازه پاد تهران :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از  80000اينچ قطر پااليشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندر
عباس و پااليشگاه شازند اراک؛
 .88شرکت صنايع فراساحل (صف) :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از  1000طول متر از عرشه سکوی درود  D22واقع در
جزيره قشم؛
 .89شرکت تاسیسات دريايی خرمشهر :انجام آزمايشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی ،التراسونیك ،ذرات
مغناطیسی و سختی سنجی در ساخت جکت های فاز  ) 19 A , B , C( 19و  20و  21در يارد ( 3ولیعصر) و ساخت
عرشه های فازهای  20و  21در يارد مهدويان؛
 .90شرکت آسفالت طوس – شرکت مهندسی توسعه نفت :انجام آزمايشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی ،ذرات
مغناطیسی ،مايعات نافذ در پروژه جداسازی نفت از گاز  GOSPشمالی و جنوبی؛

 .91شرکت ايران آروين – شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری خطوط لوله 16
اينچ گاز ترش – دهلران  -چشمه خوش به طول تقريبی  129کیلومتر با دستگاه کرالر ايکس؛
 .92شرکت ايران آروين :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری خطوط  16اينچ نفت شیرين با دستگاه کرالر ايکس؛
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شرکت آبادگران عرصه نوين :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری از سرجوش های  12اينچ استان ايالم؛

 .94شرکت آذر نصب :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به روش های ) UT,MT,PT,RT(X,γ-Rayاز مخازن و
تجهیزات پااليشگاهی بندرعباس؛
 .95شرکت آرمان بهین صنعت :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به روش های  UT,MT,PT,RTدر پروژه آبرسانی
پااليشگاه ايالم – تهران؛

 .96شرکت فالت قاره – شرکت آزمون پارس :نظارت و بازرسی فنی از جوش ها در ساخت سکوی  S1سلمان واقع در
خرمشهر؛
 .97شرکت ارشیا پترو صنعت خاورمیانه – مهندسی و ساخت تاسیسات دريايی ايران :انجام خدمات آزمايش های
غیرمخرب به روش های ) UT,MT,PT,RT(X-Rayواقع در کارخانه خرمشهر – يارد ولیعصر؛

 .98شرکت ايتوک ايران – شرکت مهندسی و توسعه نفت ايران :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری به روش ايکس و
گاما در پروژه احداث منیفلد جنوبی و خطوط  Trunk Lineبه  Gospجنوبی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان
جنوبی؛
 .99شرکت بابك مس ايرانیان :تست و بازرسی  12مخزن اصلی و  9مخزن فرعی بیولیچینگ پروژه کاتد مس؛
 .100شرکت بازرسی مهندسی ايران ) :(IEIانجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به روش های  UT,HT,PT,RTدر
پااليشگاه نفت الوان و بازرسی فنی جوش از ساختمان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد کرج و پروژه اورهال پااليشگاه تهران؛

 .101شرکت پايساز – سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ) :(IDROانجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری در کارخانه
پايساز واقع در خرمشهر؛
 .102شرکت پترو سازه مبین :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری در فازهای  23 ،22و  24پارس جنوبی؛
 .103شرکت پوالد فرآيند بین الملل ) :(IPSانجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به روش های UT,MT,PT,RT(X,γ-
) Rayاز مخازن و تجهیزات کارخانه شرکت پوالد فرآيند بین الملل واقع در خرمشهر؛
 .104شرکت توسعه سازه های دريايی تسديد :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به روش های  UT,MT,PT,RTاز
خطوط لوله فوالدی رشادت واقع در يارد ولیعصر خرمشهر و حوزه های نفتی ايالم و ابوذر؛

 .105شرکت جنرال مکانیك – شرکت آب منطقه ای کرمان :انجا م خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری و
التراسونیك از سرجوش های لوله فلزی  1016میلیمتری پارت سوم انتقال؛

 .106شرکت سامان تجهیز ارگ :انجا م خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری ،التراسونیك و ذرات مغناطیسی در
فازهای  17و  18پارس جنوبی؛
 .107منطقه سه عملیات انتقال گاز  -شرکت انتقال گاز ايران :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری از تمام
محدوده حوزه استحفاظی خطوط لوله منطقه سه عملیات انتقال گاز؛
 .108شرکت پااليش گاز فجر جم – شرکت ملی گاز ايران :انجام آزمايش سختی سنجی در شهرستان جم ،شهرک توحید،
آبرسانی جمال آباد ،انارستان و تاسیسات و مخازن بندر سیراف؛
 .109شرکت پااليش نفت امام خمینی شازند :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری از کوره های 4/251H-؛
 .110شرکت ساختمان های صنعتی  -شرکت پخش فرآورده های نفتی ايران :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب
پرتونگاری از مخازن استراتژيك انبار نفت اراک؛
 .111شرکت طراحی مهندسی توربور کمپرسور نفت آسیا ) :(OTECانجام خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری به
روش ايکس در کارگاه پارس ژنراتور؛
 .112شرکت مهندسین مشاور کنکاوان و شرکت نیرو گستر :پرتونگاری به روش  X-Rayخط آبرسانی سد درودزن به
شیراز؛
 .113پروژه مپنا ژنراتور (پارس ژنراتور) :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به روش های ) UT,MT,PT,RT(X,γ-Ray؛

 .114شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری از لوله های مجموعه
 GTE, FFS, FUBو  8عدد  Compressor unit frameواقع در شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا؛
 .115شرکت صنايع جوش هفشجان :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب التراسونیك ،مايعات نافذ و ذرات مغناطیسی از
سد سیاه بیشه؛
 .116شرکت فراز صنعت هفشجان :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری از خط لوله گاز  30اينچ ايالم  -اسالم
آباد؛
 .117شرکت صنعتی دريايی ايران (صدرا)  -شرکت نفت و گاز پارس ) :(POGCانجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به
روش های  UT,MT,PT,RTدر پروژه فازهای  22-24و  17-18پارس جنوبی؛

 .118شرکت عمران شهر جديد سهند – وزارت مسکن و شهرسازی :انجام تفسیر فیلم های راديوگرافی پروژه شبکه
گازرسانی فوالدی آماده سازی دوم شهر جديد سهند؛
 .119شرکت کاوش پرتو :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب پرتونگاری از خط لوله  32اينچ نکا – ساری؛
 .120شرکت کیسون :انجام بازرسی فنی و آزمايش های غیر مخرب از سازه های فلزی در حال نصب قطعه  5پروژه بازار
بزرگ ستارخان و برج تجاری  -اداری امیرکبیر؛
 .121شرکت پیمانکاری کلهری :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب التراسونیك  ،ذرات مغناطیسی و بازرسی چشمی از
سازه های فلزی ساخته شده در جاده شمشك (پروژه میگون)؛
 .122شرکت ملی مسکن و صنايع ساختمانی :انجا م خدمات آزمايش های غیرمخرب التراسونیك ،مايعات نافذ و بازرسی
چشمی از سازه های فلزی برج های دوقلوی جزيره کیش واقع در شهرک صنعتی سلفچگان؛
 .123شرکت توسکا تك :انجام خدمات آزمايش های غیرمخرب التراسونیك ،مايعات نافذ و بازرسی چشمی از سازه های
فلزی پروژه توسکا تك واقع در کارگاه توسکا تك (شهر نور)؛
 .124شرکت بازرسی مهندسی ايران ) :(IEIانجام خدمات آموزشی در رابطه با تدريس دوره آموزشی  UTدر تهران؛
 .125شرکت راديوگرافی صنعتی ايران :ارائه همکاری خدمات آموزشی در زمینه NDT؛
 .126شرکت ناظران جوش البرز :ارائه همکاری و مشارکت در پروژه های خدمات آموزشی ،فنی و پروژه ای؛
 .127اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر  -سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور :همکاری مشترک در ارائه
دوره خدمات آموزشی؛
 .128منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی  -شرکت ملی نفت ايران ) :(NIOCارائه خدمات آموزشی در زمینه های
کارگاه آموزشی بازرسی جوش  -تست های غیرمخرب  -ايمنی ،بهداشت و محیط زيست.
 .129شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ايران ) :(IGCانجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری پروژه طرح توسعه میدان
گازی فاز  14پارس جنوبی واقع در کنگان؛
 .130شرکت تناوب – مديريت طرح های صنعتی ايران ) :(IPMIانجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری فاز  14پارس
جنوبی واقع در کنگان.
 .131شرکت پتروگاز نامداران :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری در سايت  NGL3200واقع در جفیر.
 .132شرکت نیلسان کیش  -پارس گستر عظیم :انجام آزمايشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی گاما و ايکس،
التراسونیك و ذرات مغناطیسی واقع در سايت تاسیسات خرمشهر؛
 .133شرکت آريا پترو گاز گلوبال کیش  :انجام عملیات تست های غیر مخرب و راديوگرافی صنعتی  PIPNIGفشار گاز
ديلم و بید بلند

 .1شرکت کیسون – صنايع پتروشیمی سبالن و دنا  :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری از پروژه متانول سبالن
(پارت دوم) واقع در عسلويه؛

.
 .1شرکت ارتعاشات صنعتی ايران :انجام خدمات مشاوره و نظارت بر فرآيند جوشکاری و کلیه خدمات NDTشامل
)( RT,UT,PT,PAUTواقع در کارخانه شرکت ارتعاشات صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد.
 .2شرکت پترو ساوين صنعت  :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری  RTاز ايستگاه های گاز
 .3گروه صنعتی آب  :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری  RTو التراسونیك UT

 .1شرکت آزمون پارس  -شرکت فالت قاره :انجام آزمايشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی ،التراسونیك،
ذرات مغناطیسی ،مايعات نافذ و سختی سنجی از عرشه ها و تجهیزات جانبی يارد امیران واقع در خرمشهر؛
 .2شرکت جهانپارس – شرکت فالت قاره :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری ،ذرات مغناطیسی و التراسونیك در
سکوی ابوذر فاز  20و  21واقع در خرمشهر.

 .1شرکت کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری ،التراسونیك و مايعات
نافذ از  300کیلومتر خط لوله  64اينچ مربوط به خط لوله و پايپینگ ايستگاه ها در قطعه اول پروژه انتقال آب
خلیج فارس به صنايع جنوب شرق کشور.

 .1شرکت تاسیسات دريايی ايران  :انجام آزمايشات غیر مخرب  RT, PT, MT, UTدر پروژه بازسازی و راه
اندازی سکوی SPD9

 .1شرکت پايندان :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری از خط لوله  42اينچ گوره به جاسك با کرالر ايکس و گاما
 .2شرکت نیرو گستر :انجام آزمايشات غیرمخرب پرتونگاری ازخط لوله  42اينچ گوره به جاسك با کرالر ايکس وگاما
 .3شرکت راد نیروی کرمان :انجام آزمايشات پرتونگاری ازخط لوله  42اينچ رشت -چلوند با کرالر ايکس وگاما
 .4شرکت خويشاوند :انجام آزمايشات پرتونگاری ازخط لوله  36اينچ بويین زهرا-کرج با کرالر ايکس وگاما

 .1پروژه ساخت سکوی نفتی  (TOTAL) WP2در کشتی سازی خلیج فارس :انجام کامل آزمايش های غیرمخرب به
روش های التراسونیك ) ،(UTذرات مغناطیسی ) (MTو مايع نافذ ) (PTاز سکوی در دست ساخت شرکت IGC
به عنوان پیمانکار شرکت کاوشیار ايران (شروع  78/10/1پايان )1380/07/30؛
 .2صنايع فراساحل (صف) :انجام آزمايش التراسونیك ،ذرات مغناطیسی و مايع نافذ و سختی سنجی از سکوی SPQ1
(صدرا SAMSUNG ،و سروش و نوروز  )SHELL & HHIدر دست ساخت صنايع فراساحل (شروع )79/11/1؛
 .3پروژه ساخت جاکت  :SPP1انجام عمل یات پرتونگاری صنعتی ،التراسونیك ،ذرات مغناطیسی و مايع نافذ از پروژه
ساخت جاکت شش پايه مربوط به شرکت پترو پارس و  IGCدر ( ISOICOشروع  80/9/1پايان )81/06/30؛
 .4انجام آزمايشات التراسونیك و ذرات مغناطیسی و پرتونگاری با دستگاه ايکس در Sea Master ship - PLB for
IOEC,PWP؛
 .5شرکت فن آوری آب های عمیق ) :(DOTانجام خدمات آزمايش های غیرمخرب به روش های  UT,MT,PT,RTدر
پروژه های ساحلی و فراساحلی ،در دريا و روی شناور؛

South Pars Gas Field Development Phase12 Offshore Jacket 12-A. UT&MT .6؛
 .7انجام آزمايش التراسونیك و ذرات مغناطیسی و بازرسی چشمی در پروژه  WHP 07 &08 Jacket Load Outبا
شرکت خدمات فراساحلی اروند؛
 .8انجام آزمايشات غیرمخرب شامل پرتونگاری صنعتی ،التراسونیك ،ذرات مغناطیسی و سختی سنجی در ساخت جکت
های فاز  ) 19 A , B , C( 19و  20و  21در يارد ولیعصر و ساخت عرشه های فازهای  20و  21شرکت تاسیسات دريايی
خرمشهر.

 .1انجام پرتونگاری صنعتی با چشمه کبالت  CO 60از سه دستگاه مخزن تحت فشار مربوط به نفت مناطق مرکزی
در اراک و پااليشگاه گاز ايالم و پتروشیمی جم در تهران و لوله های  20اينچ جدار ضخیم در صنايع فراساحل بر
روی سکوهای نفتی 2SKB , 2SKC؛
 .2انجام آزمايش التراسونیك به روش  PHASED ARRAYبر روی مخزن تحت فشار  V3110با ضخامت 102
میلیمتر مربوط به پااليشگاه گاز ايالم و بدنه قالب تزريق سپرهای ماشین در ايران خودرو و استیل الينینگ سد
سیاه بیشه و گتوند؛
 .3انجام آزمايش التراسونیك به روش  PHASED ARRAYا ز استیل الينینگ سدهای سیاه بیشه ،گتوند ،دلواری
و مخازن فوالد هرمزگان و سد آزاد و  Pipingپتروشیمی زاگرس و فاز  13پارس جنوبی؛

 .4پرتونگاری نیروگاه برق  200کرکوک عراق ،شرکت پیمان نیرو؛
 .5اجرای سیستم هوشمند PLC ،سالن پرتونگاری با راديوايزوتوپ کبالت  60و تعمیرات درب  120تنی و ساخت
محل نگهداری دوبین کبالت  60در مپنا بويلر  89/12الی 90/2؛
 .6اجرای خط انتقال گازوئیل  20کیلومتری از شهرستان چابهار به نیروگاه برق چابهار؛
 .7انجام آزمايش التراسونیك به روش  PHASED ARRAYاز مین بیرينگ قرارگاه خاتم االنبیاء (قرب قائم)؛
 .8انجام آزمايش التراسونیك به روش  PHASED ARRAYاز کپسول های  PURGE GAS TANKشرکت
فوالد کار الوند؛
 .9شرکت نوتاش افرا  -مشارکت فرآب  -نارديس :انجام آزمايش التراسونیك به روش  PHASED ARRAYدر
پااليشگاه میعانات گازی بندرعباس ).(Train 1
 .10شرکت آباد راهان پارس – فرداست انرژی فالت :انجام آزمايش التراسونیك به روش  PHASED ARRAYدر
پااليشگاه میعانات گازی بندرعباس ).(Train 1

 .1سد دوستی :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی ( )RTو آزمايش التراسونیك ( )UTاز لوله ها و تجهیزات در حال
نصب توسط کنسرسیوم آبان صنعت و پارس انرژی در سد دوستی مشترک بین ايران و ترکمنستان؛
.2

پروژه برون مرزی ترمینال نفتی بندر الحديده کشور يمن :انجام آزمايش پرتونگاری صنعتی ،مايعات نافذ ،ذرات

مغناطیسی و التراسونیك از مخازن و خطوط لوله مربوط به ترمینال نفتی بندر الحديده در دست ساخت شرکت
صنعتی عمرانی نصیر بنیاد ( 79/08/18لغايت )80/01/05
.3

سلیمانه عراق :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی ( )RTاز  4دستگاه مخازن ذخیره نفت و خط لوله فرآورده و

آتش نشانی واقع در سلیمانیه منطقه تانجرو در دست ساخت شرکت پتروگاز؛
.4

نیروگاه برق دبیس عراق :انجام بازرسی جوش به روش  VT,PT,MTو تفسیر فیلم های راديوگرافی  RTIدر

منطقه کرکوک عراق شرکت پیمانیر؛
.5

ايستگاه گاز نیروگاه رومیله عراق :انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله ايستگاه گاز نیروگاه رومیله

بصره عراق.

مدير عامل :داود بیك محمد نژاد
کارشناسی رشته مکانیك با گرايش مکانیك در طراحی جامدات؛
بیش از  25سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدرک دوره ويژه مسئولین فیزيك بهداشت از سازمان انرژی اتمی؛
دارای مدرک دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی؛
کارشناس سطح سه آزمايشات غیر مخرب از سازمان بین المللی استاندارد ISO؛

دارای مدارک )LEVEL III (VT.MT.PT.UT.RT) (EN/ISO؛
دارای مدرک صالحیت پرتونگاری صنعتی از شرکت ملی گاز ايران؛
دارای مدرک تضمین کیفیت  Quality Assuranceمطابق ISO 3834 & EN 729؛
دارای مدرک بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس ASME Sec. VIII Div. 1؛
دارای مدرک بازرسی سازه های فلزی بر اساس AWS D1.1؛
دارای مدرک الزامات ISO/IEC 17020؛
دارای مدرک طراحی و ساخت ديگ های بخار و آب داغ (بويلرهای فاير تیوب) بر اساس ISO 4231؛
دارای مدرک کنترل کیفی دوربین و تجهیزات پرتونگاری صنعتی از انرژی اتمی؛
دارای مدرک ايمنی و بهداشت کار برای کارفرمايان از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.

مشاور ارشد ) : Level III (ASNTحمید مرادی فرد
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی از دانشگاه تهران؛
کارشناس بین المللی سطح سه آزمايشات غیر مخرب از  ASNTآمريکا؛
دارای مدارک ).LEVEL III (RT.UT.MT.PT) (ASNT

مسئول  : QHSEياسر معینی
کارشناس ارشد صنايع
دارای مدرک )LEVEL II (RTI) (ASNT؛
دارای مدارک )LEVEL II (UT.MT.PT) (ASNT؛

مسئول فیزيك بهداشت  :میالد قراويس
کارشناسی مهندسی مکانیك؛
دارای مدرک )LEVEL II (RT) (ISO 9712؛
دارای مدارک )LEVEL II (UT.MT.PT) (ASNT؛
دارای مدرک حفاظت پیشرفته ويژه مسئولین فیزيك بهداشت از سازمان انرژی اتمی.

مدير پروژه های شرکت  :سارا ضیائی
کارشناسی ارشد فیزيك هسته ای؛
دارای مدرک )LEVEL II (RT) (ISO 9712؛
دارای مدارک )LEVEL II (MT.PT) (ASNT؛
دارای مدرک حفاظت پیشرفته ويژه مسئولین فیزيك بهداشت از سازمان انرژی اتمی.

مدير پروژه تهران :جواد ذوالفقارنژاد
بیش از  28سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدارک ).LEVEL II (RT.MT.PT) (ASNT

سرپرست پروژه :محمدعلی رحمانی
بیش از  23سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدرک )LEVELII (RT) (ASNT؛
دارای مدرک دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی؛
دارای مدرک ايمنی و بهداشت کار از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.

سرپرست پروژه :حمید فتحی
بیش از  19سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدارک )LEVELII (RT.MT.PT) (ASNT؛
دارای مدرک دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی.

سرپرست پروژه :حمید جوان
بیش از  17سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدارک )LEVELII (RT.UT.PT) (ASNT؛
دارای مدرک دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی.

سرپرست پروژه :آرش مقصودی
بیش از  11سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدرک )LEVELII (RT) (ASNT؛
دارای مدرک دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی؛
دارای مدرک ايمنی و بهداشت کار از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.

سرپرست پروژه :مسعود کردپور
بیش از  10سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدارک )LEVEL II (UT.MT.PT؛
دارای مدرک ايمنی و بهداشت در بازرسی های فنی از شرکت پايوند گستر کیمیا.

بازرس فنی  :NDTعسگر جعفرپور نخجیری
بیش از  24سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدرک ) LEVEL II (RT) (ASNT؛
دارای مدرک دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی؛

بازرس فنی  :NDTمهدی فراهانی
بیش از  18سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدارک )LEVEL II (RT.UT.MT.PT) (ASNT؛
دارای مدرک بازرسی سازه های فلزی بر اساس .AWS D1.1

بازرس فنی  :NDTشروين يزدانی
بیش از  18سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
کارشناسی ارشد مهندسی مواد؛
دارای مدارک )LEVEL II (RT.UT.PAUT.MT.PT.VT) (ASNT؛

بازرس فنی  :NDTحسن جمالی وحید
بیش از  14سال تجربه کاری مرتبط در صنايع؛
دارای مدرک ) LEVEL II (RT) (ASNT؛
دارای مدرک دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی؛
دارای مدرک ايمنی و بهداشت کار از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.

لیست تجهیزات شرکت
رديف

نام ابزار  /تجهیزات

ساخت کشور

کد ابزار

1

دوربین پرتونگاری Sentinel 880

آمریکا

S-15058

2

دوربین پرتونگاری sentinel 880

آمریکا

S-15028

3

دوربین پرتونگاری Sentinel 880

آمریکا

S-15059

4

دوربین پرتونگاری Sentinel 880

آمریکا

S-1780

5

دوربین پرتونگاری Sentinel 880

آمریکا

S-1790

6

دوربین پرتونگاری Sentinel 880

آمریکا

S-1253

7

دوربین پرتونگاری sentinel 880

آمریکا

S-1288

8

دوربین پرتونگاری sentinel 880

آمریکا

S-1292

9

دوربین پرتونگاری sentinel 880

آمریکا

S-1926

10

دوربین پرتونگاری sentinel 880

آمریکا

1943

11

دوربین پرتونگاری Techaps 660

آمریکا

B4199

12

دوربین پرتونگاری Techaps 660

آمریکا

S-5443

13

کرالر HR-92

چین

3091

14

کرالر PIPLINE

چین

1613

15

تیوپ X-Ray

چین

14176

16

تیوپ X-Ray

چین

14173

17

تیوپ X-Ray

چین

18

دستگاه التراسونیک Starmans-QMI DIO-563

چک

9668
01-112

19

دستگاه التراسونیک Starmans-QMI DIO-563

چک

01-109

20
21

دستگاه التراسونیک Krautkamer-USM-25

آلمان

9926

دستگاه التراسونیک Sonatest-Sitescan 640

انگلستان

I000306

22

دستگاه التراسونیک Gilardoni-RDG-2500

ایتالیا

51799002

23

آرایه فازی التراسونیک GE-Phasor XS

آلمان

01N 966

24

یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6

انگلستان

1851

25

یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6

انگلستان

14857

26

یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6

انگلستان

10749

27

یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6

انگلستان

10758

لیست تجهیزات شرکت
رديف

نام ابزار  /تجهیزات

ساخت کشور

کد ابزار

28

یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6

انگلستان

227724

29

یوک ذرات مغناطیسی Allen-JAY&Johnson

انگلستان

9471

30

یوک ذرات مغناطیسی Handy Magna-MP-A 2

کره جنوبی

MP1228

31

یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6

انگلستان

1852

32

یوک ذرات مغناطیسی Magnaflux-Y6

انگلستان

33

ضخامت سنج رنگ عقربه ای

آلمان

12020
0096

34

ضخامت سنج رنگ عقربه ای

آلمان

410

35

ضخامت سنج التراسونیک Time Group-TT 100

چین

42622140

36

ضخامت سنج التراسونیک Mitech-MT 200

چین

HL0107110104

37

دما سنج مادون قرمزIFR 235

تایلند

38

گیج جوشکاری AWS

آمریکا

1281
476

39

گیج جوشکاری Hi-Lo

آمریکا

455

40

گیج جوشکاری slv

آلمان

0015

41

گیج جوشکاری TWI-Cambridge

انگلستان

473

42

گیج جوشکاری TWI-Cambridge

انگلستان

474

43

گیج جوشکاری TWI-Cambridge

انگلستان

527

44

گیج جوشکاری TWI-Cambridge

انگلستان

528

45

گیج جوشکاری TWI-Cambridge

46

کولیس

انگلستان
_

529
800

47

کولیس

ژاپن

801

48

کولیس

انگلستان

792

49

دانسیته متر Xograph-Digit-X

انگلستان

370920

50

دانسیته متر Xograph-Digit-X

انگلستان

310306

51

دانسیته متر DDS 2

انگلستان

1930

52

دانسیته متر HS 500

انگلستان

900

53

دانسیته متر

انگلستان

54

ضخامت سنج  6( TT-100دستگاه)

چین

1181
_

لیست تجهیزات شرکت
رديف

نام ابزار  /تجهیزات

ساخت کشور

کد ابزار

55

ضخامت سنج SL-2

_

6063

56

سختی سنج SHOB-D3

_

580

57

سختی سنج SHOB-D3

_

680

58

سختی سنج equotip piccolo 2

_

35210001

59

شبنم سنج

_

773

60

سختی سنج ضربه ای

_

409

61

سختی سنج ضربه ای

_

62

دانسیته متر ( 4دستگاه)

انگلستان

478
_

63

رادیومتر کاتا ( 7دستگاه)

فنالند

_

64

Radio metrix

ایران

8508097

65

ND-3000C
 3( DRM 2000دستگاه)

آمریکا
ایران

52694
_

67

RADOS RDS-120

فنالند

980045

68

BPT-S11

فرانسه

20030803

69
70

NDT-M02
دزیمتر قلمی ( 50دستگاه)

آلمان
اروپا

0149
_

71

Dositron

ایران

Do402078

72

Dositron

ایران

Do402120

73

Dositron

ایران

Do402116

74

Dositron

ایران

Do402110

75

Dositron

ایران

Do402037

76

Dositron

ایران

1753

77

Prm-2003

ایران

1808

78

Prm-2003

ایران

631

79

Prm-2003

ایران

240

80

Prm-2003

ایران

849812

81

Prm-2003

ایران

238
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