
 

 

  فرم صًرتجلسٍ
 96-05شمبرٌ:  

 30/04/1396تبریخ: 

 18:30 سبعت خبتمٍ :                      16:30 سبعت شريع :                                           27/04/1396   تبریخ برگساری جلسٍ : 

 یاًدوي هذیشاى كٌایع خشاػاى سضَ محل تشکیل جلسٍ  :

 دستًر جلسٍ : 

  ِکفاؽ دس خلَف هعشفی هذل خایضُ هلی هذیشیت اًشطی  هٌْذعآلای خٌاب اسای  

 اسایِ آلای هٌْذع تلَچی دس خلَف اػتفادُ اص دٍستیي ّای تشهَگشافی 

 هشٍاسیرذ ، کاؿری تیورا  ًوایٌذُ هحتشم ؿرشکت   ، تلَچیًوایٌذُ هحتشم ؿشکت پاست الػتیک آلایاى هٌْذػیي کاظوی حبضریه جلسٍ :
، ایشاًخَدسٍ خشاػاىًوایٌذُ هحتشم ؿشکت  ػشٍسی، لٌذ ؿیشیيًوایٌذُ هحتشم ؿشکت  اتشاّیوی، ًیاى الکتشًٍیکًوایٌذُ هحتشم ؿشکت 

 ًوایٌذگاى ًیک کاس ٍ ، هحوَدیاىؿْش تاتاًاًوایٌذُ هحتشم ؿشکت  ، هالؿاّیفشاٍسدُ ّای ػیواى ؿشقًوایٌذُ هحتشم ؿشکت  احوذی
 یواى ؿشقػ ًوایٌذُ هحتشم ؿشکت کفاؽٍ فشؽ هـْذ ًوایٌذُ هحتشم ؿشکت الثی همذم ، طکاؿی فیشٍصُ هحتشم ؿشکت

 جلسٍدر ي تصمیمبت  مشريح مببحث مطرح شدٌ



 قسمت ايل جلسٍ :

  تِ ؿشح اسایِ آلای هٌْذع کفاؽ ًوایٌذُ ؿشکت ػیواى ؿشق دس خلَف هعشفی هذل خایضُ هلی هذیشیت اًشطی اّن هطالة
 ریل هی تاؿذ.

 ،"ػراصهاى هرذیشیت كرٌعتی   "اسگراى هْرن اص خولرِ     5سی هعشفی خایضُ : خایضُ هلی هذیشیت اًشطی تشای ػَهیي ػال پیاپی تِ ّوکا
ػتاد تْیٌِ ػاصی اًشطی ٍ هحیط "، "ػاصهاى اًشطی ّای تدذیذ پزیش ٍ تْشُ ٍسی اًشطی تشق "، "ؿشکت تْیٌِ ػاصی هلشف ػَخت"

  تشگضاس هی ؿَد. "ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى"ٍ  "صیؼت هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍسی سیاػت خوَْسی
ػیؼتن هذیشیت اًشطی ٍ هعیاسّرای هلرشف    ، تشٍیح اػتاًذاسدّای«خایضُ هلی هذیشیت اًشطی»ّذف اص تعشیف ٍ اعطای ّذف خایضُ : 

تْیٌِ اًشطی، تَػعِ فشٌّگ دػتیاتی تِ اّذاف ػاصهاًی تا اػتفادُ اص هفاّین هذیشیت اًشطی ٍ ّوچٌیي ایدراد اًییرضُ ٍ ؿرَس ٍ ؿرَق     
 .خْت اًدام فعالیت دس ایي خلَف دس کـَس اػت

 داهٌِ خایضُ : 

 گشٍُ كٌعتی 31دس  كٌایع اًشطی تش .1
 گشٍُ كٌعتی  11دس اًشطی   کٌٌذُ هٌتخة هلشف  تدْیضات .2

 ّای غیش هؼکًَی اداسی تضسگ ػاختواى  .3

 خَیی دس هلشف اًشطی ّای كشفِ پشٍطُ .4

 :  تٌذی ٍ تمذیش اص تشگضیذگاى خایضُ هلی هذیشیت اًشطی ًحَُ ستثِ

 اختلاف یاساًِ ػَد تؼْیالت .1

 ستثِ ًخؼت دس ّش گشٍُ: اّذای تٌذیغ .2

 رنگ تنذیس یا نشان دریافتی

8111تا  158بازُ اهتيازي  -طالیی  

151تا  118بازُ اهتيازي  -ًقرُ اي  

 برًسي-   بازُ اهتيازي 551 تا 111

 : اّذای ًـاىػایش ستثِ ّا دس ّش تاصُ اهتیاصی .3

 

 
 

 

http://www.imi.ir/
http://ifco.ir/
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http://iran-ema.imi.ir/CompanyHelp/Pages/standard_prod.aspx
http://iran-ema.imi.ir/CompanyHelp/Pages/standard_bild.aspx
http://iran-ema.imi.ir/CompanyHelp/Pages/standard_bild.aspx


 

  ریل هی تاؿذ.تِ ؿشح  اسایِ آلای هٌْذع تلَچی دس خلَف اػتفادُ اص دٍستیي ّای تشهَگشافیاّن هطالة 

گشهاًیاس هادٍى لشهض ٍ دٍستیي ّای حشاستی ًیض ؿٌاختِ هی  دٍستیي ّای تشهَگشافی کِ تا ًاهْای هختلفی چَى تشهٍَیظى ، تشهَگشاف ،
ٍضعیت تِ ؿواس هی سًٍرذ . دس کرل ّرش     کاستشدتشیي اتضاسّای ؿٌاػایی عیَب دس ًیْذاسی ٍ تعویشات هثتٌی تش پایؾ ؿًَذ یکی اص پش

 . کٌذ تا دٍستیي ّای تشهَگشافی لاتل ؿٌاػایی ّؼتٌذ عیثی کِ خَد سا تا اختالف حشاست آؿکاس
داؿتِ تاؿذ اص خَد اهَاج هادٍى لشهض هٌتـش هیکٌذ . ایي  دسخِ ػلؼیَع -273دس طثیعت ّش خؼوی کِ دهایی تاالتش اص كفش هطلك یا 

اًتـاس هی یاترذ کرِ ایري     ػاختاسی خؼن ، ٌّذػِ خؼن ، ػطح ظاّشی خؼن ٍ دهای آى تا ؿذت ّای هختلفی اهَاج تؼتِ تِ هاّیت
 . هـخق هیکٌٌذ Ɛ یا Emissivity لذست اًتـاس اهَاج هادٍى لشهض سا تا ضشیثی تِ ًام

تایذ گفت ایي دٍستیي ّا اهَاج هادٍى لشهض سا تا تَخِ ترِ   م کِ دٍستیي ّای تشهَگشافی ، دها سا اًذاصُ گیشی هیکٌٌذ ،تش خالف تلَس عا
هحاػرثاتی سا اًدرام دادُ ٍ    …ّذف ٍ  ، فاكلِ تا Ɛ دسیافت کشدُ ٍ تش اػاع تٌظیوات اپشاتَس اص لثیل دهای هحیط ٍ ؿذت اًتـاسؿاى

تاصسػی ّا تذػت  دس اٍلیي گام تایذ تَخِ داؿتِ تاؿین کِ اگش گاّی دهاّای غیش هٌطمی دس ی دٌّذ . پغًتیدِ سا تِ كَست دها اسائِ ه
 . دس تٌظیوات دٍستیي اؿتثاّی سا هشتکة ؿذُ تاؿین هی آٍسین ، كشف ًظش اص ٍضعیت کالیثشاػیَى دٍستیي ، هوکي اػت

لاتل ؿٌاػایی ّؼتٌذ . تِ عٌَاى هثال هیتَاى تِ عیَب  ترمًگرافی ّایکلیِ عیَتی کِ خَد سا تا اختالف دها آؿکاس ػاصًذ تا دٍستیي 

 : صیش اؿاسُ کشد

شناسایی عیوب 

 برقی –الکتریکی 

شناسایی عیوب 

 مکانیکی

بازرسی لوله ها و 

 مخازن
 بازرسی کوره ها بازرسی ساختمان ها

 اتصاالت سست 
شٌاسایی ًا ّوراستایی  

 شفت ٍ کَپليٌک

شٌاسایی سطح سيال  

 در هخازى

شٌاسایی ًشتی ّا ٍ  

 رطَبت در اهاکي

بررسی ٍضعيت  

 ضخاهت ًسَز کَرُ

خارج از سرٍیس بَدى یک  

 قطعِ

تٌظين ًبَدى تسوِ ٍ  

 پَلی

شٌاسایی خَردگی در  

 لَلِ ّا ٍ هخازى

بررسی سالهت پٌجرُ  

 ّاي دٍ جذارُ

بررسی ٍضعيت تَزیع  

 دها در طَل کَرُ

 خرابی بيریٌگ ّا  اکسيذاسيَى 
شٌاسایی رسَب در  

 لَلِ ّا ٍ هخازى

درزّا  بررسی کيفيت عایق

ٍ عذم عبَر َّا از جذارُ 

 ّا

بررسی سالهت عایق  

 کَرُ

 ترک در فًَذاسيَى ّا  اضافِ بار در یک هذار 
گرفتگی در لَلِ ّا ٍ  

 شير ّا

ّاي  بررسی سالهت عایق

رطَبتی دیَارُ ّا ٍ پشت 

 بام ّا

 
 افسایش حرارت 

خرابی سيکلَى ّا ٍ  

 داکت ّا
 بازرسی تلِ ّاي بخار 

سَختي ٍ یا بذ کار کردى    

 یک قطعِ

هشکالت احتوالی استاتَر  

 ٍ رٍتَر

    
ػاص یعٌی لطعِ ای کِ اهَاج هادٍى لشهض دسیافتی سا تشای هرا   دس ایي دػتیاُ لطعِ ای ٍخَد داسد تِ ًام دتکتَس ، دتکتَس تِ هعٌی آؿکاس

اػت. دلیل اػتفادُ اص ایي فلض تِ ایي خاطش  حشاستی آؿکاس هی کٌذ . ّوچٌیي ایي دٍستیي داسای یک لٌض اص خٌغ طسهاًیَم دسلالة تلَیش
دسخرِ   -273كفشهطلك ) اهَاج هادٍى لشهض سا اص خَد عثَس هی دّذ . ّش خؼوی کِ دهایی تاالتش اص اػت کِ اص هحذٍد هَادی اػت کِ



 گشاد اهَاج هاٍى لشهض اص دسخِ ػاًتی 37هی کٌذ.تذى اًؼاى تا دهایی دس حذٍد  ػاًتییشاد( داؿتِ تاؿذ اص خَدؽ اهَاج هادٍى لشهض ػاطع
حشاستی تِ ها ًـاى هی دّذ. اػاع کاس ایي دٍستیي  خَد ػاطع کشدُ ٍ دٍستیي ّای تشهَگشافی ایي اهَاج سا دسیافت ٍ تِ كَست عکغ

طیف ّای سًیی کِ دس  .ّوچٌیي اختالف دها دس ػطح تذى تاعث هی ؿَد تا یک تلَیش حشاستی تَخَد آیذ ّا اختالف حشاست ّؼت ٍ
اًشطی هتؼاعذ ؿذُ اص آى خؼن سا تِ هرا ًـراى هری دّرذ . ٍ ترا تَخرِ ترِ         عکغ حشاستی هـاّذُ هی کٌین ) افضایؾ یا کاّؾ همذاس

 .هی تَاًین هحل هَسد ًظش سا تثیٌین دٍستیي تشهَگشافی حشاستی دس حؼاػیت

 
 دستًرجلسٍ، جلسٍ آیىدٌ :

 ببزدید از شرکت محترم سرم سبزی ثبمه در بروبمٍ کبر کبرگريٌ قرار گرفت. -

 جُت درج در سبیت اوجمه ارسبل ومبیىد. 3*4 عکسخًدشبن را بٍ صًرت  مقرر شد اعضب تصبيیر -

 مقرر شد فرم َبی ارسبلی سبزمبن صىعت معدن ي تجبرت تکمیل ي بٍ اوجمه ارسبل گردد. -

 ريٌ در اسرع يقت در اختیبر اوجمه قرار گیرد.مقرر شد تکمیل شىبسىبمٍ اورشی ياحد َبی عضً کبرگ -

 مقرر شد اعضب ویبز سىجی آمًزشی در خصًص مببحث مرتبط بب ویبز صىعت در زمیىٍ اورزی را ارایٍ ومبیىد. -

ياحد َبی صىعتی فعبل در زمیىٍ اوررشی را ترب جلسرٍ بعرد ارایرٍ      از مقرر شد اعضب پیشىُبدات خًد را در خصًص ببزدید  -

 د.ومبیى

   

 

             

 
       

                                
 

 

 

 مسئًل کبرگريٌ َبی کبرشىبسی

 ػشکاس خاًن هٌْذع تٌْام پَس

 

                         دبیر کبرگريٌ
 آلای هٌْذع کفاؽ

اجرائی اوجمه دبیر  

 آلای هٌْذع هشادی

http://btmco.ir/products.aspx?catid=40

