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 لیست پروژه های انجام شده شرکت بازرسی کاوشگران باصر 

و مايع نافذ   انجام بازرسي فني جوش و آزمايشهاي التراسونيك برج مسكوني مس و برج اداري كارخانه سيمان تهران : .1

 . اسكلت فلزي از 

روشهاي التراسونيك، ذرات مغناطيسي و مايع نافذ  به انجام آزمايشهاي غير مخرب طرح متانول خارگ )شركت استيم(: .2

 از واحد ريفورمر. 

  مايع نافذ و  روشهاي التراسونيك، انجام آزمايشهاي غير مخرب به طرح متانول جزيره خارگ )ماشين سازي اراك(: .3

   متري. T5002 65پرتونگاري صنعتي از تاور

، ضخامت سنجي و ذرات مغناطيسي از لوله هاي   (Lamination)انجام آزمايشهاي تورق  قائم)شركت مپنا(:نيروگاه منتظر  .4

 اينچ . 18

 انجام آزمايش التراسونيك از كوره پخت سيمان.  كارخانه سيمان لوشان: .5

فذ و   التراسونيك ، ذرات مغناطيسي ، مايع نا روشهاي به مخرب غير زمايشهايانجام آ كارخانه مس سرچشمه: .6

    سنجي از توربين نيروگاه و بويلر واحد ذوب .  ضخامت 

 : انجام بازرسي فني جوش وآزمايشهاي التراسونيك و مايع نافذ از پلهاي متصل به هواپيما. فرودگاه تهران .7

 مخازن ساخته شده توسط گروه صنعتي آب.  انجام آزمايش پرتونگاري از .8

مخرب به روشهاي پرتونگاري صنعتي و التراسونيك از قطعات سد ساخته شده توسط   : انجام آزمايشهاي غير پروژه فراب .9

 شركت مهسارابنيه. 

 از دستگاههاي سانتريفوژ .  : انجام آزمايش التراسونيك و ذرات مغناطيسيكارخانه تصفيه شكر اهواز .10

 تونل.  دستگاه حفاري  (Cutter Head) ناطيسي از هد: انجام آزمايش التراسونيك و ذرات مغ جهادتوسعه منابع آب .11

شركت   نافذ ازقطعات پيوند دريا ساخته شده توسط انجام آزمايشهاي التراسونيك، تورق و مايعپروژه هانگار خليج فارس : .12

 عمران سوله . 

 ر. انجام آزمايش التراسونيك و تورق از مخازن تحت فشار )هيدرواليزر( ساخته شده توسط شركت ساز وكا .13

 انجام پرتونگاري صنعتي از خطوط لوله گاز در شهر صنعتي اراك .خطوط لوله گاز اراك:  .14

 از مخازن تحت فشار.   UT, MT, PT, RTدر رابطه با تستهاي گرماب سردهمكاري با شركت  .15

شركت شيما فرمند  اينچ در دست اجرا  8اينچ تا    2انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خطوط لوله    پااليشگاه گاز سرخون : .16

 (  80/ 30/07پايان  26/4/80. )شروع 

 نيروگاه دوم سد كارون انجام عمليات پرتونگاري صنعتي و التراسونيك ازلوله هاي آب ورودي به توربين مسجد سليمان : .17

 يك )شهيد عباسپور( 
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مخزني كرخه در دست  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي و التراسونيك از دريچه هاي قطاعي بخش سرريز سد  :  انديمشک .18

 نيروگاه در دست ساخت شرکت نير پارس .   STEEL LINNINGو  شركت سديد نصب  ساخت

شرکت پيل اوژن آذر.  ( در دست اجرا30انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خط لوله سي اينچ )"  شهرک جديد انديشه : .19

 ( 01/12/1380) شروع 

بيله   کرج وايستگاههاي    خط تغذيه گرم دره به  12تا "  6انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "  کرج :  –گرم دره    .20

 ( 25/08/1380. ) شروع ت مهندسي قادر نصب ک شرسوار ، گرمي و پارس آباد در دست اجرا 

 ساوه.تي از خطوط گازرساني در شهرستانهاي اراك و انجام عمليات پرتونگاري صنع  .21

 در ساري  M.T.B.Eانجام پرتونگاري صنعتي از دو دستگاه تانک   انبار نفت ساري: .22

اينچ و مخازن ذخيره دردست اجرا شرکت ارس   24الي    12انجام پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله  :  انبار نفت بندرعباس .23

 (.07/82/ 01پايان  81/ 07/01بنياد ) شروع 

عباس: .24 بندر  از    پااليشگاه هشتم  پرتونگاري صنعتي  پيمانکاري   16انجام  المللي  بين  اجرا شرکت  مخزن ذخيره دردست 

 (. 14/07/82پايان  07/81/ 04. ) شروع IGCعمومي ايران 

کروي ماشين  نيروگاه نکاء و آزمايش ذرات مغناطيسي از مخازن   3و   2انجام پرتونگاري صنعتي از بويلرهاي واحد    نکاء:  .25

 (. 14/05/82پايان  25/11/81سازي اراک. ) شروع 

پتروشيمي فجر،    در    IGCو    شرکت اکسين صنعتانجام عمليات پرتونگاري صنعتي از تجهيزات در دست ساخت  ماهشهر:   .26

 (  25/06/80. )شروع  MTBEصول ، مخازن پتروشيمي خوزستان و مخازن ذخيره خوراک مح

ماهشهر، شاهرود،  سبزوار،.درشهرستانهاي تهران  گستر شرکت نصبانجام عمليات پرتونگاري از مخازن در دست ساخت   .27

 سمنان ،دامغان ، ياسوج و جزيره الوان .

 ري در دست اجراء شرکت رامشير.   - نمرود 30له "انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خط لو   ري : - نمرود .28

29. : تبريز  ،آزمايشهاي  پااليشگاه  صنعتي  پرتونگاري  و  جوشکاري  گواهينامه  وصدور  جوشکاران  از  آزمايش   انجام 

و صنايع  کشورچين  SINOPEC شرکتو تاورهاي در دست اجراء   التراسونيک،ذرات مغناطيسي و مايع نافذ از خطوط لوله

 ( 15/6/82پايان    15/9/81)شروع فارس. 

تلمبه خانه پااليشگاه تهران در دست اجرا   32تا "   12انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "  پااليشگاه تهران : .30

   (14/08/82پايان  15/07/81) شروع چين .   SINOPECو شرکت(T&D)  شرکت تنوتاس و دنياي پااليش

   . شرکت طرح و بازرسيانجام عمليات پرتونگاري صنعتي از لوله هاي ايستگاه تقويت فشار گاز اراک در دست اجراء  .31

انجام آزمايشات التراسونيک ، ذرات مغناطيسي و ضخامت سنجي رنگ از سازه فلزي مربوط به پروژه هانگار خليج فارس   .32

 ( شرکت تايد واتر) 

 از مخزن کروی پتروشيمی اراک  RAY ( 300 KV)-Xرتونگاري صنعتی با دستگاه : انجام عمليات پ پتروشيمي اراك .33
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 .ايستگاه تقويت فشار گاز حاجي آباد  36الي " 2انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خطوط لوله " هرمزگان : .34

اينچ    16انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از خط لوله  (: 380اينچ تنگه فني به افرينه )پيمان دي سي  16پروژه خط لوله   .35

 ( . 15/07/82اتمام  01/11/1380تنگه فني به افرينه مربوط به شرکت ملي مهندسي نفت ) شروع 

 انجام آزمايش التراسونيک. :  ماشين سازي اراک  .36

قادر نصب    ت مهندسيک در دست اجرا شر  36تا "  2انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "    :  زنيروگاه رامين اهوا .37

 ( 15/03/83اتمام  20/07/1382. ) شروع 

  .MTBEانجام پرتونگاري صنعتي از پروژه توربين انبساطي نيروگاه نکاء در دست اجراء شرکت صحت و مخازن   نکاء: .38

 . شرکت ايريتکاز خطوط لوله مجتمع فوالد اسفرائن در دست ساخت RT , PT , MT ,UT انجام عملياتاسفرائن :  .39

توسط شرکت   بشرکت آذر آب و در حال نص  بويلر ساختاز خطوط لوله     RT, HT, MT, UTانجام عملياتکيش :  جزيره .40

 (. 20/10/81) شروع تنوتاس در سازمان آب و برق جزيره کيش 

  روغن   رهی دستگاه مخزن ذخ  16و نظارت بر ساخت    ی پرتونگار  ،یفن  یانجام بازرسفارس:    جی خل  یمجتمع مخازن روغن  .41

 ؛ یرجائ  دیواقع در اسکله شه ینبات

دستگاه مخزن ذخيره روغن نباتي در مجتمع    16بازرسي فني ، پرتونگاري و نظارت بر ساخت  انجام    اسکله شهيد رجائي : .42

 مخازن روغني خليج فارس.

در  ذخيره     و يک دستگاه مخزن  26تا "  2: انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "  ايستگاه فشار شکن مغانک  .43

 ( 10/06/83اتمام  20/04/82) شروع  ري  - مربوط به  پروژه نکاء   کيسون دست اجرا شرکت 

 کيسون.دردست اجرا شرکت . ازبرج NDT بازرسي فني جوش و ارائه کليه خدماتبرج تجاري ،اداري اميرکبير:  .44

 اينچ در اراک اجراء شده توسط شرکت پيل اژن آذر. 30از خط لوله  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي  .45

در ايستگاه ساقی اراک در دست اجراء شرکت   32تا "  1انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "  :  ايستگاه ساقی .46

 طرح و بازرسی .

در    شرکت سديد جهان صنعت و نصران صنعت  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از تجهيزات در دست ساخت  ماهشهر:   .47

 (15/08/84اتمام   20/05/82. )شروع  پتروشيمي مارون

( بر روي قطعات دردست ساخت  UT( و آزمايش التراسونيک )RT)  انجام عمليات پرتونگاري صنعتيسد سلمان فارسي:   .48

 شرکت نيرپارس. 

 .  WPSو تهيهNDT بازرسي فني جوش و ارائه کليه خدمات  دانشگاه آزاد کرج: .49

انجام   کيهان  تاس ، برزين و پارسدر پتروشيمي مبين در دست اجراء شرکتهاي تنو   RT, UTانجام عمليات  بندر عسلويه : .50

 بلژيک.   Zeppelinاز سيلوهای آلمينيومی در دست ساخت شرکت  (X-Ray)عمليات پرتونگاری با دستگاه ايکس 

 از قطعات در دست ساخت شرکت کيان پاياب.    RT, UTانجام عمليات سد دلواری :  .51
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 اينچ در دست اجراء موسسه الحديد. 32پرتونگاري صنعتي از خط لوله نفتانجام  خط لوله انتقال نفت نکاء به ساری : .52

دو دستگاه مخزن کروی به روش پانوراميک در دست ساخت ماشين سازی  انجام پرتونگاري صنعتي از  پايانه نفتی نکاء: .53

 فردا . در دست ساخت شرکت ساختار  MTBEاراک و خطوط لوله تاسيسات پايانه نفتی و دو دستگاه مخزن ذخيره 

( و تفسير فيلمها  بر روي قطعات و تجهيزات منيفلد دردست  ساخت RT)  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي     پروژه هما : .54

 ( 11/83/ 10.)شروع   شرکت پايدار فوالد

  از  NDTخدمات    هی و انجام کل  Q.P, ITPارائه  ( :  IDRO)  - صنايع ايران    ی پارس سازمان گسترش و نوساز  ی ساز  نی ماش .55

 قطعات در حال ساخت در کارخانه؛ 

 .  ؛یروگاهی ن یدر دست ساخت بويلرها  یاز سازه ها RT , UT , MTانجام آزمايشات شرکت تنوتاس:  .56

 در دست ساخت؛  نگی الين لی اينچ مربوط به است 72 یاز لوله ها ی پرتونگار اتی : انجام عملشرکت سديد .57

 . شده دی شده صنايع نفت تول ی ريخته گر یرهای از ش ی پرتونگار اتی انجام عمل صدر فوالد گداختار: یشرکت صنعت .58

 .  پتروشيمي اراكاز تاسيسات  MT , PTو   RTانجام عمليات پرتونگاري  .59

با   HP Separatorاز Co 60و   Ir 192انجام آزمايشات  التراسونيك و ذرات مغناطيسي وعمليات پرتونگاري به روش گاما با  .60

 ميليمتر. 135-  70ضخامت 

  انجام نظارت و بازرسی فنی جوش و مواد و کنترل کيفی و تهيه مدارک فنی و عمليات پرتونگاري صنعتي    پروژه شانول : .61

(RTو تفسير فيل ) ( 15/11/83گاز.) شرکت آريا پترو مها  بر روي قطعات و تجهيزات منيفلد دردست ساخت 

از     (  MT( وآزمايش ذرات مغناطيسی )RT)  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي:    8و    7و    6فازهای  وبی  پروژه پارس جن .62

  TEC , IDRO,JGC,DAELIشرکتهای مربوط به شرکت نيرپارس مخازن تحت فشار در دست ساخت 

 محصول . انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از لوله هاي پتروشيمي قدير و بخش خوراك پتروشيمي قدير: .63

 و مپنا. شرکت نیروتوان  انجام پرتونگاري از پروژه نصب بويلر نيروگاه نکاء و تعميرات در دست اجراء  نيروگاه نکاء:  .64

کیلومتر واقع در شهر    10اینچ به طول تقریبی    6از خط لوله    (RT): انجام عملیات پرتونگاری صنعتی  شرکت رف سازه کرمان .65

 بردخون ) استان بوشهر( 

 کیلومتر واقع در شهرستان بوشکان ) استان بوشهر (    25به طول    8از خطوط لوله "  (RT)انجام عملیات پرتونگاری صنعتی   .66

پروژه       6و "  8ات پرتونگاری صنعتی از سرجوش ها و اتصالت دو خط گاز ": اجرای عملی   شرکت عمران مخزن هفشجان  .67

 گازرسانی به روستاهای توابع خرامه 

 پروژه گاز رسانی در کهمره سرخی  10و " 8: اجرای عملیات پرتونگاری صنعتی از خطوط لوله "  شرکت مشعل گستر سپاهان .68

از روستاهای انجیره تا راهنویه از توابع     6و "  10، "  8گاز "  : عملیات پرتونگاری صنعتی از سه خط انتقال  شرکت هرگان .69

 شهرستان مرودشت 

 ساري در دست اجراء طراحي و مهندسي نفت.  انجام پرتونگاري از پروژه تلمبه خانه  .70

 UT,MT,PT,RT(X,γ-Ray) انجام خدمات آزمايشهاي غيرمخرب به روشهاي پروژه مپنا ژنراتور)پارس ژنراتور( : .71
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 API 650انجام پرتونگاري صنعتي از مخازن ذخيره طبق مخازن ذخيره جزيره الوان ، يزد ، رفسنجان و زاهدان :  .72

  دستگاه مخزن   و دو   32تا "  2انجام عمليات پرتونگاري صنعتي ازخطوط لوله "  پااليشگاه تهران) تلمبه خانه نفت خام( : .73

MTBE   (10/04/82. ) شروع  کيسون در دست اجرا شرکت. 

نفت    20كيلومتر خط لوله "  540انجام پرتونگاري صنعتي از  رفسنجان و تاسيسات تلمبه خانه :    –اينچ يزد    20خط لوله   .74

  . و لوله هاي مربوط به تاسيسات نيروگاه يزد شركت مسبا NIOECمربوط به 

 گازو ايستگاه هاي مربوطه.  30كيلومتر خط لوله " 40انجام پرتونگاري صنعتي از م : اينچ ايال 30خط لوله  .75

 گازو ايستگاه هاي مربوطه 10انجام پرتونگاري صنعتي از خط لوله "اينچ تنگه فني به دره شهر :  10خط لوله  .76

   مخزن كرويانجام پرتونگاري صنعتي به روش پانوراميك از چهار دستگاه مخازن كروي پااليشگاه گاز ايالم :   .77

 نيرپارس  ( بر روي قطعات دردست ساخت UT( و آزمايش التراسونيک ) RT)انجام عمليات پرتونگاري  سد سيمره: .78

   9و 8و 7ي  فازهاانجام عمليات پرتونگاري صنعتي از مخازن تحت فشار مربوط به      :  پروژه مخازن تحت فشار در اهواز .79

 (  01/02/1384در حال ساخت در اهواز . ) شروع پارس جنوبي 

 ؛ دستگاه مخزن ذخيره در طرح توسعه پااليشگاه اراك 12از  انجام عمليات پرتونگاري پااليشگاه اراك:  .80

توربينهاي نيروگاهي مربوط به شركت   Exhaust Casingاز    MT , UTو    Xبه روش گاما و ايكس    . انجام عمليات پرتونگاري 82

SIEMENS , OTCE ؛و تجهيزات صنايع نفت 

توربينهاي نيروگاهي مربوط به شركت     Gas fuelاز واحدهاي    MT , PTو    Xبه روش گاما و ايكس انجام عمليات پرتونگاري  .81

SIEMENS , OTC  ؛و تجهيزات صنايع نفت 

 ؛ از مخازن فوالد اكسين )دلوار افزار( X-Rayهري استان خوزستان و انجام عمليات پرتونگاري از خطوط  لوله شبكه ش .82

شرکت ماشين  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي وآزمايش التراسونيک از لوله های در دست ساخت و نصب    :4سد کارون .83

 ؛(10/09/1382در شهرستان ايذه ) شروع سازی اراک 

 ؛ به روش گاما از شيرهاي ريختگي و سرجوشهاي شيرهاي كلتار شده پرتونگاري انجام عمليات  صنايع شير گداختار: .84

در دست اجراء كنسرسيوم دستگاه مخزن ذخيره    48و    انجام عمليات پرتونگاري از خطوط لوله    پااليشگاه شازند اراك: .85

ODCC  وSAZEH,SEI  ؛ 

شرکت ماشين  ه های در دست ساخت و نصب  انجام عمليات پرتونگاري صنعتي وآزمايش التراسونيک از لول  :4سد کارون .86

 ؛(10/09/1382در شهرستان ايذه ) شروع سازی اراک 

 ؛ (  28/03/1388)تهران جنوب()  2كيلومتر خط لوله پااليشگاه بيد بلند    540انجام عمليات پرتونگاري صنعتي از    :  2  بيد بلند .87

شرکت  میلیمتردر دست ساخت    54متر و ضخامت تا    21تا    17دستگاه مخزن کروی با قطرهای    12انجام رادیوگرافی از   .88

 ؛ شرکت زیراساسدر پاالیشگاه ستاره نفت خلیج فارس بندرعباس. و پایپینگ ماشین سازی اراک 

 ؛نشركت كيسوانجام بازرسي فني و آزمايشهاي غير مخرب  از سازه فلزي در حال نصب  .89

 ؛شركت ارتعاشات صنعتياز قطعات در دست ساخت   Xبه روش گاما و ايكس  انجام عمليات پرتونگاري  .90
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  CGGC شرکت  انجام عملیات پرتونگاری از جوشهای طولی و عرضی  خطوط لوله پروژه سد و نیروگاه رودبال کنسرسیوم   .91

 ؛شرکت سپاسدو 

در پروژه پاالثیشگاه میعانات گازی نفت   Phased Arrayه روش  : انجام آزمایشات التراسونیک ب  شرکت آبادراهان پارس .92

 ؛ بندر عباس –ستاره خلیج فارس 

 ؛ : انجام عملیات پرتونگاری صنعتی خط انتقال آب از سد رودبال به شهرهای فسا و استهبان شرکت شیمبار .93

 ؛: عملیات پرتونگاری صنعتی خط انتقال چهارده اینچ سوخت رسانی به نیروگاه برق شهرستان چابهارشرکت شیراز سدید  .94

 ؛ پارس جنوبی 16و   15زهای فادر  اینچ قطر 20000انجام عمليات پرتونگاري صنعتی از  شرکت دریا ساحل: .95

 ؛پارس جنوبی 19فاز در  اینچ قطر 50000انجام عملیات پرتونگاری صنعتی  از  : IGCشرکت  .96

 ؛ متانول یمی و پروژه ساخت پتروش EPC3 12اينچ قطر در فاز  70000از  یصنعت ی پرتونگار اتی انجام عملشرکت گاما:  .97

 واقع در کنگان؛  پارس جنوبی  24و  23،  22فاز اينچ قطر در  60000از  یصنعت ی پرتونگار اتی انجام عملشرکت پايندان:   .98

و   عباسفارس بندر جی اينچ قطر پااليشگاه نفت ستاره خل 80000از  یصنعت ی پرتونگار ات ی انجام عملشرکت سازه پاد:  .99

 پااليشگاه شازند اراک؛

واقع در   D22طول متر از عرشه سکوی درود  1000انجام عملیات پرتونگاری صنعتی از   :شرکت صنایع فراساحل )صف( .100

 جزیره قشم؛  

خرمشهر. .101 دریائی  تاسیسات  مغناطیسی    شرکت  صنعتی،التراسونیک،ذرات  پرتونگاری  شامل  مخرب  غیر  آزمایشات  انجام 

در   21و    20عرشه های فازهایوساخت  )ولیعصر(    3در یارد    21و    20و  (    19A,B,C)19جکتهای فاز  وسختی سنجی درساخت  

 یارد مهدویان  

طوس .102 آسفالت  نفت  –  شرکت  توسعه  مهندسی  ذرات :  شرکت   ، صنعتی  پرتونگاری  شامل  غیرمخرب  آزمایشات  انجام 

   شمالی و جنوبی GOSPمغناطیسی ، مایعات نافذ در پروژه جداسازی نفت از گاز 

 مخزن بیولیچینگ پروژه کاتد مس  6انجام تست و بازرسی شرکت بابک مس ایرانیان :  .103

 

اینچ   16زمایشات غیرمخرب پرتونگاری خطوط لوله  انجام آ:    شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر    -   شرکت ایران آروین .104

 با دستگاه کرالر ایکس.  کیلومتر 129چشمه خوش به طول تقریبی   - دهلران  –گاز ترش 

 ایکس دستگاه کرالراینچ نفت شیرین با  16: انجام آزمایشات غیرمخرب پرتونگاری خطوط  شرکت ایران آروین .105

  5از لوله های خطوط انتقال "   100انجام آزمایش التراسونیک بر روی سکوی حفاری پاسارگاد    شرکت بحر گسترش هرمز :   .106

    6و "

سکو فاز  انجام آزمایشات غیر مخرب شامل پرتونگاری صنعتی،التراسونیک،ذرات مغناطیسی در :  شرکت تاسیسات دریائی .107

19B . 
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  پااليشگاهی  در پروژه آبرسان  UT,MT,PT,RT  یبه روش ها  رمخربی غ  یخدمات آزمايش هاانجام  صنعت:    نی شرکت آرمان به .108

 ايالم تهران؛

 اينچ استان ايالم؛  12 یاز سرجوش ها ی پرتونگار رمخربی انجام آزمايشات غشرکت آبادگران عرصه نوين:  .109

  زات ی تجه  از مخازن و   UT,MT,PT,RT(X,γ-Ray)  ی به روش ها  رمخربی غ  یانجام خدمات آزمايش هاشرکت آذر نصب:   .110

 بندرعباس؛ یپااليشگاه

 خرمشهر؛  سلمان واقع در S1  – یاز جوش ها در ساخت سکو  یفن ینظارت و بازرسشرکت فالت قاره شرکت آزمون پارس:   .111

به  رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هاايران:  یدرياي ساتی و ساخت تاس یمهندس انهی پترو صنعت خاورم ای شرکت ارش .112

 عصر؛ی واقع در کارخانه خرمشهر يارد ول UT,MT,PT,RT(X-Ray) یروش ها

در   گامابه روش ايکس و   ی پرتونگار  رمخربی انجام آزمايشات غ و توسعه نفت ايران:  یشرکت ايتوک ايران شرکت مهندس .113

 ؛ یجنوب آزادگان ینفت دانی طرح توسعه م یجنوب Gospبه  Trunk Lineو خطوط  یجنوب فلدی پروژه احداث من

 پروژه کاتد مس؛ نگی چ ی ولی ب یمخزن فرع 9و  یمخزن اصل 12 یتست و بازرس شرکت بابک مس ایرانیان : .114

 پااليشگاه  در  UT,HT,PT,RT  یبه روش ها  رمخربی غ  یانجام خدمات آزمايش ها( :  IEIايران )  یمهندس  یشرکت بازرس .115

 دانشگاه آزاد کرج و پروژه اورهال پااليشگاه تهران؛ یجوش از ساختمان دانشکده پزشک  یفن ینفت الوان و بازرس

  پايساز   در کارخانه  ی پرتونگار  رمخرب ی انجام آزمايشات غ( :  IDRO)  –صنايع ايران    ی شرکت پايساز سازمان گسترش و نوساز .116

 واقع در خرمشهر؛ 

 ؛یپارس جنوب 24و  23،  22 یفازهادر  ی پرتونگار رمخربی انجام آزمايشات غ: نی شرکت پترو سازه مب .117

از    UT,MT,PT,RT(X,γ-Ray)  یبه روش ها  رمخربی غ  یانجام خدمات آزمايش ها( :  IPSالملل )  نی شرکت پوالد فرآيند ب  .118

 الملل واقع در خرمشهر؛  نی کارخانه شرکت پوالد فرآيند ب  زاتی مخازن و تجه

 خطوط   از  UT,MT,PT,RT  یبه روش ها  رمخربی غ  یانجام خدمات آزمايش هاتسديد:    یدرياي  یشرکت توسعه سازه ها .119

 ايالم و ابوذر؛ ینفت یخرمشهر و حوزه ها عصری رشادت واقع در يارد ول یلوله فوالد

ا  كی شرکت جنرال مکان .120 آزمايش هاکرمان:    یشرکت آب منطقه  از   كی التراسونو    ی پرتونگار  رمخربی غ  یانجام خدمات 

 پارت سوم انتقال؛ ی متری لی م  1016 ی لوله فلز یسرجوش ها

  17  یفازها  در  یسی و ذرات مغناط  كی التراسون  ،ی پرتونگار  رمخربی غ  ی انجام خدمات آزمايش هاارگ:    زی شرکت سامان تجه .121

 ؛یپارس جنوب 18و 

  محدوده از تمام    ی پرتونگار  رمخربی غ  یانجام خدمات آزمايش هاانتقال گاز شرکت انتقال گاز ايران:    اتی منطقه سه عمل .122

 انتقال گاز؛  اتی خطوط لوله منطقه سه عمل یحوزه استحفاظ

 یآبرسان  د،ی در شهرستان جم، شهرک توح  یسنج یانجام آزمايش سخت گاز ايران: یشرکت پااليش گاز فجر جم شرکت مل .123

 راف؛ ی و مخازن بندر س ساتی جمال آباد، انارستان و تاس
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 H-251 / 4 یاز کوره ها ی پرتونگار رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هاشازند:  ین ی رکت پااليش نفت امام خمش .124

  ی پرتونگار  رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هاايران:  ینفت یشرکت پخش فرآورده ها یصنعت یرکت ساختمان هاش .125

 از مخازن استراتژيك انبار نفت اراک؛ 

  روش  به ی پرتونگار رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش ها( : OTEC) ای توربور کمپرسور نفت آس یمهندس یشرکت طراح .126

 ايکس در کارگاه پارس ژنراتور؛

 راز؛ی ش  سد درودزن به یخط آبرسان X-Rayبه روش  ی پرتونگار گستر:  رو ی مشاور کنکاوان و شرکت ن نی شرکت مهندس .127

 UT,MT,PT,RT(X,γ-Ray) یبه روش ها رمخربی غ ی انجام خدمات آزمايش ها: (پارس ژنراتور)پروژه مپنا ژنراتور  .128

 ,GTE مجموعه یاز لوله ها ی پرتونگار رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هامپنا:  و ی و ساخت لکوموت یشرکت مهندس .129

FFS, FUB  عدد  8وCompressor unit frame مپنا؛ وی و ساخت لکوموت یواقع در شرکت مهندس 

 از یسی مايعات نافذ و ذرات مغناط ك،ی التراسون رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هاشرکت صنايع جوش هفشجان:  .130

 شه؛ی ب  اهی س سد

 آباد؛اينچ ايالم اسالم  30از خط لوله گاز  ی پرتونگار رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هاشرکت فراز صنعت هفشجان:  .131

بر روی سرجوش های پروژه    RTو    PT,MT,UTانجام آزمایشات غیرمخرب شامل تست های    شرکت صنعتی دریایی صدرا :   .132

 پارس جنوبی 18و  17فازهای 

بر روی سرجوش های پروژه    RTو    PT,MT,UTانجام آزمایشات غیرمخرب شامل تست های    شرکت صنعتی دریایی صدرا :   .133

 پارس جنوبی 24و  22فازهای 

 یگازرسانپروژه شبکه  یراديوگراف یها لمی ف ری انجام تفس  :ی شرکت عمران شهر جديد سهند وزارت مسکن و شهرساز .134

 دوم شهر جديد سهند؛ ی آماده ساز یفوالد

 ؛ ی اينچ نکا سار 32از خط لوله  ی پرتونگار رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هاشرکت کاوش پرتو:  .135

  بزرگ پروژه بازار 5در حال نصب قطعه  ی فلز یسازه هامخرب از  ری غ یو آزمايش ها یفن یانجام بازرس: سونی شرکت ک  .136

 ر؛ی رکبی ام ی ادار ی ستارخان و برج تجار

 سازه از یچشم یو بازرس یسی ذرات مغناط ك،ی التراسون رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش ها: ی کلهر ی مانکاری شرکت پ .137

 ؛ (گونی پروژه م)ساخته شده در جاده شمشك  ی فلز یها

ی مايعات نافذ و بازرس ك،ی التراسون رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش ها: یمسکن و صنايع ساختمان یشرکت مل .138

 سلفچگان؛ یواقع در شهرک صنعت  شی جزيره ک  ی دوقلو یبرج ها ی فلز  یسازه هااز  یچشم

  ی فلزی سازه هااز  یچشم یمايعات نافذ و بازرس ك،ی التراسون رمخربی غ یانجام خدمات آزمايش هاشرکت توسکا تك:  .139

 ؛ (شهر نور)پروژه توسکا تك واقع در کارگاه توسکا تك 

 در تهران؛ UT یدوره آموزشدر رابطه با تدريس  یانجام خدمات آموزش( : IEIايران )  یمهندس یشرکت بازرس .140

 NDT نهی در زم یخدمات آموزش ی ارائه همکارايران:  یصنعت یشرکت راديوگراف .141
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 ؛یو پروژه ا یفن ،یخدمات آموزش یو مشارکت در پروژه ها ی ارائه همکاررکت ناظران جوش البرز: ش .142

  دوره مشترک در ارائه  ی همکارکشور:  یو حرفه ا یاستان بوشهر سازمان آموزش فن یو حرفه ا  یاداره کل آموزش فن .143

 ؛ یخدمات آموزش

  کارگاهی ها نهی در زم یخدمات آموزشارائه  ( :NIOC) - نفت ايران  یشرکت مل یپارس جنوب ی انرژ یمنطقه ويژه اقتصاد .144

 زيست. ط ی بهداشت و مح ،یايمن رمخربی غ یجوش تست ها یبازرس یآموزش

  یگاز  دانی م پروژه طرح توسعه ی پرتونگار رمخربی انجام آزمايشات غ( :  IGCايران )  یعموم ی مانکاری پ یالملل نی شرکت ب .145

 واقع در کنگان؛ یپارس جنوب 14فاز 

واقع   یجنوب  پارس  14فاز    ی پرتونگار   رمخربی انجام آزمايشات غ( :  IPMI)  –ايران    یصنعت  یشرکت تناوب مديريت طرح ها .146

 ؛  در کنگان

 ؛جفیر  در واقع NGL3200 سايت در پرتونگاری  غیرمخرب آزمايشات انجام شرکت پتروگاز نامداران : .147

 ك ی التراسونگاما و ايکس،    یصنعت  ی شامل پرتونگار  رمخربی انجام آزمايشات غ  :می پارس گستر عظ  -   شی ک   لسانی شرکت ن .148

 خرمشهر.  ساتی واقع در سايت تاس یسی و ذرات مغناط

 


