از  2731تا امريز
جامعٍ را اوساوُا می سازوذ ي اوساوُا را آمًزش

شرکت مُىذسیه مشاير ي تازرسی طًتی تاک ارائٍ دَىذٌ خذمات:
 تازرسی فىی ي کاال در پريشٌ َای در حال ساخت ،وصة ي تُرٌ ترداری تازرسی ساخت تجُیسات ،مخازن ي ... اوجام آزمًوُای غیرمخرب عمًمی ي پیشرفتٍ -ترگسار کىىذٌ ديرٌ َای آمًزشی

در سال  2713ترگسار می ومایذ:
ديرٌ يیصٌ تازرسی التراسًویک عمًمی ي تخصصی

شُریٍ ديرٌ 0202220222 :ریال ضاهل آهَسش ٍ آسهَى ٍ هثلغ  002220222ریال جْت صذٍر گَاّیٌاهِ هی تاضذ ،جْت ثثت ًام قطعی هیثایست
 %02ضْزیِ یکْفتِ پیص اس ضزٍع دٍرُ ٍاریش ٍ فیص آى تِ ٍاحذ آهَسش ایي ضزکت ارائِ گزدد 0تسَیِ حساب پس اس اتوام دٍرُ ٍ قثل اس صذٍر
گَاّیٌاهِ هیثاضذ0
ّذف دٍرُ 5ایي دٍرُ تز اساس سزفصلْاي پیطٌْادي هَسسسِ  ASNTتذٍیي گزدیذُ است جْت آضٌایی تا ًحَُ تاسرسی خطَط جَش ٍ قطعات در
دٍرُ تْزُ تزداري ٍ ساخت  ،تعویزات ٍ تغییزات تز اساس استاًذارد ّاي هزتَطِ ٍ ًحَُ تکارگیزي آًْا هی تاضذ
زمان ترگساری 1 5اسفٌذ لغایت  12اسفٌذ اس ساعت  11532 -3532هی تاضذ0
گًاَیىامٍ :تِ قثَلطذگاى در آسهَى ًْایی گَاّیٌاهِ تیي الوللی تاسرسی التزاسًَیک تز اساس راٌّواي آهَسضی  SNT-TC-1Aتز رٍي سزتزگ
طَتی تاک اعطاء هیگزدد
محل ترگساری ديرٌ :هٌطقِ اقتصادي عسلَیِ (هزکش آهَسش آکادهی طَتی تاک)
اطالعات تماض :
تلفي11733340 - 11721033 - 11127230 5
فکس  5داخلی  120یا 11127247
ایویلi.mafi@tubitakgroup.com 5
ٍب سایتwww.tubitakint.ir :
www.tubi-tak.com
جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثیت نام دوره با آقای مافی با داخلی ( )2تماس بگیریذ

َذف ديرٌ:
ایي دٍرُ هطاتق تا سز فصلْاي التزاسًَیک هٌذرج در  SNT-TC-1Aدر سطَح ٍ II ٍ Iتا کارتزد جَضکاري تزگشارگزدیذُ ٍ تزاي کارضٌاساى ،تاسرساى،
پزسٌل  ،QCدستگاُ ًظارت ٍ تواهی افزاد عالقوٌذ ٍ هزتثط تا آسهایطْاي غیزهخزب هٌاسة است0

محتًای ديرٌ:
-

هقذهِ ٍ آضٌایی تا رٍضْاي SNT-TC-1A ٍ NDT

-

کالیثزاسیَى حساسیت

-

هفاّین پایِ

-

کارتزدّاي پزٍب ًزهال

-

حالتْاي اًتطار اهَاج التزاسًَیک

-

کارتزدّاي پزٍب ساٍیِ اي

-

تَلیذ  ،اًتطار ٍ جذب اًزصي اهَاج التزاسًَیک

-

تعییي هکاى ٍ ًَع عیَب

-

تَلیذ کٌٌذُ ّاي اهَاج التزاسًَیک

-

تطخیص اکَّاي ًاهزتَط در تست التزاسًَیک

-

دستگاُ التزاسًَیک

-

گشارش ًَیسی در تست التزاسًَیک

-

صفحِ ًوایص ّاي هختلف تزاي دستگاّْاي التزاسًَیک

-

هقایسِ تا رٍضْاي دیگز NDT

-

تلَکْاي کالیثزاسیَى

-

هحذٍدیتْا ٍ هشیتْاي التزاسًَیک

-

کالیثزاسیَى هسافت

-

آضٌایی تا فزایٌذ ّاي تَلیذ ٍ عیَب هزتثط

-

آضٌایی تا استاًذارد هزتَطِ

کار عملی ي مثاحث تخصصی تر اساض استاوذاردَای :
PIPE & PLATE ACCORDING TO ASME SEC V,VIII
(TKY) AWS D1.1 ACCORDING TO STEEL STRUCTURE
(TKY) API RP2X ACCORDING TO OFFSHORE STEEL STRUCTURE
(TKY) ACCORDING TO ASME B31.3

-

کار عملی تر ريی آلیاشَا
Special material like internal cladding
Inconel 625/825
Stainless steel
Aluminum

-

اشىایی تا استاوذاردَای مرتًط تٍ جًشکاری ي قطعات
Forging
Steel casting
Railway
polyethylene

-

امکان استفاده از محیط آموزشی و ادامه کار عملی با دستگاه بعذ از اتمام دوره با حضور استاد
همراه با پاسخگویی به سواالت به مذت  20روز به صورت رایگان

