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 فهرست مطالب

  دیباچه 

  معرفی عمومی شرکت 

  مینه های خدمات آموزشیز 

  آموزشی جامع برنامه تقویم  

  المللیاهم مجوزها و گواهینامه ها از مراکز معتبر ملی و بین 

  سوابق آکادمی 

  برخی از اساتید 
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اده از که با استف استیک مرکز آموزشی تخصصی فنی  آکادمی طوبی تاک

المللی، کادر متخصصین و خود از جمله تجربه علمی، اعتبار بینهای بالفعل مزیت

یت سابقه فعال ربع قرنقریب به  ، طیشرکت های همکار تراز اول در سطح دنیا 

همکاری با ده ها موسسه دولتی و خصوصی ) بویژه در صنعت  ،اجرایی و آموزشی

عالوه  ستا توانسته، و ...( ، ساختمانصنایع حمل و نقل، فلزات -نفت، گاز و پتروشیمی

-مجوز مهندسی بینبر افزایش کمی و کیفی در دوره های آموزشی این آکادمی، 

( و انستیتو بین EWFفدراسیون جوش اروپا)( از IWEالمللی جوش )

و همچنین دریافت  انگلستان IOSHاز  HSEو مجوز  (IIWالمللی جوش)

ات استاندارد تحقیقهای تایید صالحیت آموزشی از موسسه گواهینامه

های تشرکو دیگر  ، آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران صنعتی ایران

آمادگی دارد انواع ا ساتید مجرب، تکیه بر با واخذ نموده  را تابعه وزارت نفت

یا  ا وکارفرممحل خدمات آموزشی مورد نیاز را در کیفیت استاندارد تعیین شده، در 

 عرضه نماید. در آکادمی
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 مشخصات عمومی شرکت

   مهندسين مشاور و بازرسي طوبي تاك :شرکت نام                            :4111-3769-3383           کد اقتصادی   

                  : 10101419720           شناسه ملي 

  به طور کامل مطابق اساسنامه و آگهي تغييرات(  : نوع فعاليت شرکت( 

  : 97934    شماره ثبت شرکت        : 30/3/72 تاريخ ثبت         : اداره ثبت شرکتها و  موسسات محل ثبت

 غيرتجاری تهران

  : نوع شرکت       بامسئوليت محدود                                                 

         :66488392-66406533شماره تلفن            : 021-66174094نمابر 

نشانی پست الكترونيكی شرکت:     info@tubitakint.ir 

     :نشانی سایت شرکت  ir.inttakiwww.tub 

 

 

 

 

 

نجام ا -طراحي ، مشاوره نظارت ، بازرسي فني و پرتونگاری صنعتي در پروژه های عمراني و صنعتي ، خدمات فني کاال 

آزمايشات مخرب و غيرمخرب برروی کاالها و قطعات صنعتي ، مشارکت و ايجاد ارتباط و همكاری فني و تجاری با 

لي و خارجي و ايجاد دفاتر نمايندگي در داخل و خارج از شرکتهای داخلي و خارجي واعطای نمايندگي به شرکتهای داخ

شرکت در مناقصات و مزايدات داخلي و  کشور ، انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ،

  خدمات آموزشیو  خارجي
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 زمینه های خدمات آموزشی:

 باشد:و یا در آکادمی می کارفرمادر محل  آموزشی زیرخدمات ئه این موسسه آماده ارا

 (IWEالمللی جوش )مهندسی بین .1

  )تجهیزات و کاالهای صنعتی (های بازرسی جوش و بازرسی فنی دوره .2

 جوش طراحی مهندسی و  .3

مطابق با راهنمای آموزشی  2و1در سطوح  عمومی و پیشرفته (NDT) غیرمخرب آزمایش های های دوره .4

(SNT-TC-1A )انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا ASNT  

 ( HSEدوره های ایمنی، محیط زیست و ریسک )   .5

 دوره های نرم افزارهای تخصصی مهندسی .6

( CIP) مطابق با سرفصل های دوره های 2و 1و پوششهای حفاظتی در سطوح  دوره های بازرسی رنگ .7

 (NACEموسسه )

    3سطح  NDT آمادگی آزمون دوره های .8

طوبی تاک اولین تولید کننده و برگزار کننده دوره های آموزش فراگیر   -دوره های آموزش فراگیر الکترونیکی

(E-Learning به صورت عرضه )CD                  چند رسانه ای به همراه جزوات آموزشی تحت آیین نامه

SNT – TC -1A (انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا.) 

 اهم مجوزها و گواهینامه های اخذ شده  شرکت طوبی تاک از مراکز معتبر ملی و بین المللی

 ابق(هور)سازمان برنامه و بودجه سهبردی رئیس جماز معاونت برنامه ریزی و نظارت راتخصص بازرسی فنی  رتبه پایه یك 

  مرتبط با صنعت  برگزاری دوره های آموزشیدر خصوص بازرسی جوش و  315گواهینامه تایید صالحیت جوش به شماره

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانجوش از 
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 ایرانشرکت ملی نفت آموزش مرکزی  از  گواهی تایید صالحیت 

  و اجرای آزمایشات غیر مخرب خدمات آموزشگواهی تایید صالحیت(NDT)  شرکت مهندسی توسعه پروژه های نفتی از

 نفت ایران

  گواهی آموزش دوره های مدیریت ایمنی از شرکتIOSH  نانگلستا 

 گواهی برگزاری دوره های مهندسی بین المللی جوش (IWE)   ازEWF , IIW 

         ، صنعتی  وارداتی در ایران )تجهیزات نفت صادراتی ، داخلی و نمونه برداری ازکاالهای  صنعتی  سی فنی از کاالهای  پروانه بازر

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانگاز و پتروشیمی ؛ صنایع فوالدی و نیروگاهی و ابزار دقیق ( از 

    آزمونهای غیر مخرب گواهی تایید صالحیت  بازرسی فنی جوش و انجام(RT, MT, UT, VT, PT)    سازه فلزی ساختمانی در 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانو صنعتی از 

 اری از سازمان انرژی اتمی ایران پروانه اشتغال پرتونگ 

  دمات خدر زمینه فعالیت   شرکت مهندسی و توسعه گاز ایرانگواهی تائید صالحیت خدمات بازرسی فنی مکانیک از

رای ازرسی فنی در حین اجبازرسی فنی در تأسیسات و شبکه های گاز رسانی شهری ،خطوط لوله انتقال گاز و  ارائه خدمات ب

 پروژه ها

  در رابطه با انجام عملیات رادیوگرافی  شرکت ملی گاز ایرانگواهی تایید صالحیت خدمات بازرسی از(RT)  تفسیر فیلم،

(RTI)  بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب ،(UT,MT,PT)   

  اخذ گواهی ISO 9001:2008 ، ) استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 14001:2004  ، )استاندارد زیست محیطی( 

OHSAS 18001:2007  استاندارد بین المللی )استاندارد  ایمنی و بهداشت  ( از موسسه UKAS انگلستان 

  شرکتهمکارISQ   ر گواهینامه بین المللی و جوشکاردر رابطه باارائه انواع خدمات بازرسی فنی ، تست و صدو پرتقال 

  عضویت در لیست شرکتهای واجد صالحیت(A.C.L)  شرکت نفت و گاز پارس(P.O.G.C)  در حوزه بازرسی فنی وNDT  

 فنی و عمرانی  شهرداری تهران عضویت در فهرست مشاوران ذیصالح برای انجام خدمات کنترل کیفی جوش در پروژه های 

  نماینده انحصاری شرکتInnospection کف مخازن ذخیره، مخازن تحت فشار  و خطوط لوله با روش  در بازرسی

SLOFEC 
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  به کلیه افراد شرکت کننده در دوره های تست های غیر مخربNDT در  پس از اتمام دوره ، گواهی حضور

 گردد.و در صورت قبولی در امتحانات مربوطه گواهینامه معتبر اعطا می (Attendance)کالس

  According to ASNT requirements by TUBI TAK Academy Approved by ASNT NDT Level IIIنوع گواهینامه:     

  ،ین حانات، مدرک مهندسی ببعد از اتمام دوره و قبولی در امتبه کلیه افراد شرکت کننده در دوره مهندسی بین المللی جوش

 با عنوان  ISO 14931 (EN 719) , ISO 3834 ( EN 729)م ئالمللی جوش با اعتبار دا

 (International Welding Engineering)     گردد.اعطا می 

  آزمونبه کلیه افراد شرکت کننده در سایر دوره ها پس از اتمام دوره گواهی حضور در کالس و برای دوره هایی که شامل 

 گردد.باشند در صورت قبولی در امتحانات مربوطه گواهینامه معتبر اعطا میمی

              TUBI TAK Academyنوع گواهینامه:         

 عضویت ها:

طالعات ا شرکت طوبی تاک در راستای فعالیتهای خود در زمینه های تخصصی بمنظور استفاده از تکنولوژیهای نوین و به روز نگه داشتن

 و گسترش ارتباطات خود اقدام به عضویت در موسسه های معتبر زیر نموده است .

 (ASNTانجمن آزمون های غیر مخرب آمریکا ) .1

 (ICAانجمن خورگی ایران ) .2

 (IWNTانجمن جوشکاری و و آزمایشهای غیر مخرب ایران ) .3

 (IRSNT انجمن صنعتی آزمایش های غیر مخرب ایران ) .4

 (ISMEیک )انجمن مهندسی مکان .5

 (SATSAانجن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ) .6

 (APECانجمن مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی ) .7

 (DGZFP انجمن تست های غیر مخرب آلمان )  .8
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 اهم مجوزهای آکادمی طوبی تاک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASNT 
 

 

 

 
 

IOSH 
انستیتو بهداشت و ایمنی کار 

 انگلیس

برگزاری دوره مهندسی بین مجوز 

المللی جوش از انستیتو بین المللی 

 (IIWجوش )

 

   

 

 

 

 

 
گواهینامه تایید صالحیت جوش به شماره 

در خصوص بازرس جوش و دوره  315

 های آموزش مرتبط با صنعت جوش

گواهی تایید صالحیت جهت 

خدمات بازرسی فنی مکانیك از 

 یرانا شرکت مهندسی و توسعه گاز

گواهی آموزش و آزمایشات غیر 

شرکت مهندسی و  NDTمخرب 

 توسعه نفت ایران

  

گواهی تایید صالحیت 

آموزشی از شرکت ملی نفت 

 ایران
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 : طوبی تاک سوابق آکادمی

 های برگزار شده  تعداد دوره

 

  

 

 

 سال
هاي برگزار  تعداد دوره

 شده

 شركت كننده تعداد افراد

 در دوره 

گواهينامه هاي  تعداد

 صادرشده

 4785 397 88تا  85نيمه 

6200 

89 88 655 

90 32 345 

91 30 250 

92 35 500 

 6200 6535 582 جمع كل
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 واحد آموزش فراگير الكترونيكي

اي، رسانههاي چندهاي الکترونيکي مثل کامپيوتر، اينترنت، ديسکگيري از سيستمطور کلي بهرهيا آموزش الکترونيکي به E-Learningمنظور از 

جويي در وقت و هزينه و در ضمن يادگيري بهتر و که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه... است هاي مجازيالکترونيکي و خبرنامه هاينشريه

کنند بسيار متنوع هستند، گيرند و امکان يادگيري از راه دور را فراهم ميقرار مي E-Learningهايي که تحت گيرد.البته سيستمتر صورت ميآسان

ها گاهي هاست. اين سيستمها و انتخاب صحيح و نحوه استفاده درست از آنمندان از نوع اين سيستمقهولي در وهله اول آنچه که مهم است آگاهي عال

 تواند مکمل کتاب و کالس باشد. مند ميکوش و عالقههاي حضوري هم باشند. در عين حال براي افراد سختتوانند جايگزين کالسمي

  .جاي آوردن مردم براي يادگيريآوردن يادگيري براي مردم است به E-Learningتوان گفت در يک جمله مي

 امگ نيا اول مرحله در اقدام به طراحي و تهيه مجموعه هاي آموزشي الکترونيکي بصورت چندرسانه اي نموده است که  تاك طوبي يآکادم در اين راستا

 غير آزمايشات انجمن) SNT-TC-1A نامه آئين با مطابق ها دوره اين . است عرضه آماده(RTI) ي صنعت يپرتونگار ريتفس فشرده  لوح ،نو

 دريافت ند رسانه ايچ فشرده لوح يک آموزشي جزوات همراه به نام ثبت از پس دوره اين متقاضيان .اند شده ميتنظ آموزشي الزامات و( امريکا مخرب

هزينه دوره متعاقبا اعالم مي گردد و در صورت موفقيت در امتحان  .است هيته قابل ،يآکادم دفتر اي و ينترنتيا سايت  قيطر از نام ثبت فرم. کنند مي

 آمريکا صادر خواهد شد. ASNTمطابق با  (RTI) گواهينامه

 شرايط ثبت نام و برگزاري دوره هاي آموزشي:

  تاريخ برگزاري/ دوره هاي آموزشي و باتوجه کليه متقاضيان ثبت نام در دوره هاي آموزشي آکادمي طوبي تاك مي توانند با مطالعه مشخصات و

 د.نبه پيش نيازهاي هر دوره، دوره هاي مورد عالقه خود را انتخاب نماي

 .کليه اطالعات مربوط به دوره ها در وب سايت آکادمي جهت دسترسي موجود مي باشد 

  نصاب رسيدن تعداد متقاضيان تعيين و اعالم مي مشخص شده اند در صورت به حد  "با درخواست"تاريخ برگزاري دوره هايي که با عبارت

 گردد.

  تمامي دوره ها توسط اساتيد مجرب، به زبان فارسي و مطابق با استاندارد مربوطه تدريس شده و برخي سواالت امتحاني نيز همراه با ترجمه

 فارسي ارائه ميگردد.

  بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.ماليات  %8در مورد شرکت ها به مبالغ ذکر شده براي هزينه دوره ها 

  از هزينه کل براي پيش ثبت نام الزامي است. %25پرداخت 

  تخفيف برخوردار  %10و يا ثبت نام همزمان در دو دوره از  %5متقاضيان در صورت پرداخت نقدي و کامل شهريه تا پيش از شروع کالس ها از

 خواهند شد.

 تخفيف اعطاء مي  %20، سه دوره و يا بيشتر  %15، دو دوره %10وره آموزشي شرکت نمايند به دانشجوياني که ظرف مدت يکسال در يک د

 گردد.

 ،از آنها پيش ثبت نام بعمل مي 88812846با ارسال نامه معرفي آن شرکت به نمابر  متقاضياني که از طرف شرکت هاي خود معرفي شوند ،

 تخفيف براي آن شرکت در نظرگرفته مي شود. %10شي، نفر براي يک دوره آموز 3آيد. در صورت معرفي بيش از 

 تا قبل از تاريخ  بانک ملي بنام مصطفي شريفي 6037-9914-5830-2969کارت  ثبت نام قطعي پس از واريز هزينه دوره )و امتحان( به شماره

ام ن "فيش هاي واريزي ارسال شده حتما برگزاري دوره  و ارائه فيش بانکي از طريق فاکس و يا حضوري صورت مي پذيرد. خواهشمند است در

ن يو نام خانوادگي شرکت کنندگان، نام شرکت، نام دوره و تاريخ دوره موردنظر درج گردد تا در ثبت نام متقاضيان اشتباهي صورت نگيرد. همچن

 .با توجه به محدوديت ظرفيت کالسها اولويت حضور در دوره براساس زمان ثبت نام قطعي عزيزان مي باشد 

  88811978-66174082جهت ثبت نام در ساعات اداري به واحد آموزش آكادمي طوبي تاك مراجعه و يا با تلفن هاي - 

 ).irinfo@tubitakint(تماس حاصل فرمايند.  66174094فكس  88811934

  ،4،واحد 12كوچه اسكو،پالكخيابان انقالب اسالمي، جنب سينما سپيده، آدرس:تهران 

 

 نوع گواهينامه هاي صادره براي دوره هاي آموزشي:

  به کليه افراد شرکت کننده در دوره هاي آموزشي پس از اتمام دوره، گواهي حضور ATTENDANCE) (CERTIFICATE OF  و

 مطابق با استاندارد دوره اعطا ميگردد. Tubi-Takدرصورت قبولي در امتحانات مربوطه گواهينامه معتبر شرکت 

 گواهينامه صادره براي دوره هاي NDT  مطابق با ASNT   .آمريکا مي باشد 
(Approve by ASNT NDT Level III   According TO ASNT)              

 مديريت ايمني از  گواهينامه صادره براي دوره هايIOSH  .انگلستان مي باشد 
(Institution of Occupational Safety and Health)       

 )تهران و كليه شهرستانها( امكان پذير مي باشد. آموزشي در محل سازمانهابرگزاري كليه دوره هاي 

mailto:info@tubitakint.
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 International Welding Engineer                (IWE)  دوره مهندسي بين المللي جوش 

 (ATB)شرکت مهندسین مشاور و بازرسی طوبی تاک بعنوان اولین مرکز آموزش مجاز 

المللی جوش را در آکادمی طوبی تاک با بهره گیری از  بین خصوصی هشتمین دوره مهندسی

برگزار می نماید. این دوره مطابق با  99 سالاساتید مجرب در صنعت جوش و برش در 

و فدراسیون  (IIW)انستیتو بین المللی جوش IIW/EWF, IAB-252r1-11دستورالعمل 

روزهای برگزاری دوره  ایران برگزار می گردد. ANBبا کسب اعتبار از  (EWF)جوش اروپا 

پنجشنبه و جمعه هر هفته در محل آکادمی طوبی تاک میباشد. بدیهی است با توجه به سرفصلهای 

که شامل برنامه زیر به مدت  ماه بطول انجامد 10تا  9دوره، پیش بینی می شود طول مدت دوره بین 

 ساعت می باشد. 441

 بخش تئوری:

 ( 90فرآیندها و تجهیزات جوشکاری )به بررسی کامل تمامی فرآیندهای مرسوم در  -ساعت

 صنعت روز دنیا می پردازد.

 ( 115مواد و رفتار آنها به هنگام جوشکاری )آهنیبه بررسی جوشکاری انواع فلزات -ساعت 

 )فوالدها( و غیرآهنی و مشکالت بوجود آمده حین جوشکار آنها می پردازد.

 (62ساخت و طراحی )به بررسی طراحی جوش سازه های فلزی تحت بار استاتیکی و -ساعت

 دینامیکی می پردازد.

 (114تولید و کاربردهای مهندسی)بررسی کاربردهای مهندسی مطابق با الزامات-ساعت 

 ISO 3834  وISO 14731   مرور فرآیندهایNDT ... و 

 بخش عملی:

  ،در این قسمت متقاضیان بمنظور درک بهتر پارامترهای موثر در جوشکاری و عیوب موجود

 ساعت با فرآیندهای جوشکاری آشنا می گردند. 60بطور عملی بمدت 

 

 :دوره مهندسی بین المللی جوش درشرایط ثبت نام 

  باشند.فنی  مهندسی متقاضیان باید دارای حداقل مدرک کارشناسی 

  اصل مدرک تحصیلی 

 کپی شناسنامه یا کارت ملی 

 هزینه دوره متعاقبا اعالم می گردد.

 

 نوع مدرک صادره برای دوره مهندسی بین المللی جوش: 

لمللی مهندسی بین ا متقاضیان مدرکجهت بعد از اتمام موفقیت آمیز دوره و قبولی در امتحانات، 

 با عنوان  ISO 14731 (EN 719) و ISO 3834 (EN 729)جوش مطابق با

International Welding Engineer  از طرف نماینده انستیتو بین المللی جوش در ایران

(ANB)  دارای ارزش بین المللی می باشد. می گردد که صادر 

 

S A M P L E 



         

 

 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

  

 اخیر های  فعالیت های پروژه های آموزشی آکادمی در  سال

 نام شرکت ردیف
تاریخ 

 قرارداد
 محل انجام کار موضوع قرارداد شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ خاتمه

وضعیت 

 قراردادها

  14/01/87 مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران 1
تا زمان صدور 

 گواهینامه 2000
 درست اجرا تهران گواهینامه تایید جوشکارصدور   /ق45/87/2034

 /ق ف28-9102 - 1387/8/15 28/05/87 شرکت هلیکوپتری ایران 2
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 

UT,PT,MT 

 آموزش ایستگاه شیراز کارفرما

 /ق43/86/1045 - 1386/12/29 01/02/86 مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران 3
آموزش عملی جوشکاری دوره های 

IWE,IWP,IWT 

 خاتمه یافته تهران

 خاتمه یافته کلیه شهرها برگزاری آزمون جوشکاری عملی و صدور گواهینامه 5-122/248-23-86 ماه 12 - 04/10/86 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 4

 592-85-90 روز 30 - 17/07/85 کاالی الکتریک 5
بر روی  TIGآموزش و آزمون جوشکاری به روش 

 متریال آلومینیوم و صدور گواهینامه
 خاتمه یافته نطنز

 خاتمه یافته کلیه شهرها برگزاری آزمون جوشکاری عملی و صدور گواهینامه 1-122/193-23-85 ماه 12 - 17/04/85 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 6

 خاتمه یافته کارگاه بوشهر کارفرما و صدور گواهینامه ETبرگزاری دوره آموزشی  1855-8403 روزoce 28/03/84 - 6افق هسته ای  7

 خاتمه یافته کلیه شهرها برگزاری آزمون جوشکاری عملی و صدور گواهینامه 4-122/158-23-83 ماه 12 - 22/01/84 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 8

 خاتمه یافته تهران جوشکارانآموزش  - - - 1384 سایپا دیزل 9

 110/83/500/2 ماه 6 - 15/01/83 ماشین سازی اراک 10
 UT,PT,RT,MTبرگزاری دوره های آموزشی )

(Level I,II 

برگزاری دوره های 

آموزشی 

(UT,PT,RT,MT 

(Level I,II 

 خاتمه یافته



         

 

 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

 

 های ادامه فعالیت های پروژه های آموزشی آکادمی در  سال اخیر

 محل انجام موضوع قرارداد شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ شروع نام شرکت ردیف

 UT,PT,RT,MT (Level I,IIبرگزاری دوره های آموزشی ) 110/83/500/2 ماه 6 15/01/83 ماشین سازی اراک 10
برگزاری دوره های آموزشی 

(UT,PT,RT,MT (Level I,II 

 تهران MT,UT (Level I,IIآموزش دوره ) 2/673-51 روز 10 13/3/82 لوله گستر اسفراین 11

 نایین و انجام آزمون و صدور گواهینامه جوشکاری RT,UT ,MT 81/706 ماه 12 14/02/81 سیمان سفید بنوید 12

 6065/10/1/400 ماه 4 10/02/79 سازمان صنایع دفاع 13
آموزش ، آزمون و صدور گواهینامه بین المللی جوشکاری به 

 EN-2872روش میگ مطابق با استاندارد 
 تهران

 شهرک صنعتی هشتگرد TIGآموزش جوشکاری  1195 ساعت 100 23/13/23 شرکت ایرکست 14

 ماهشهر 2و1ذرات مغناطیسی سطح و  2و1دوره آموزش مایعات نافذ سطح  139/3301 ساعت 80 15/05/88 ره آوران فنون پتروشیمی 15

 ماهشهر 2و1دوره جرثقیل باال سطح  406/1  15/12/87 ره آوران فنون پتروشیمی 16

 تهران MTو  VTدوره  87-3385 روز8 23/06/87 سازنده مخازن  کاوش 17

 تهران بازرسی التراسونیک سازه های غیر فلزی 5184/21 روز 5 09/10/85 مرکز تحقیقات صنایع هوایی 18
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 4، واحد12خیابان انقالب اسالمی، جنب خیابان وصال، کوچه اسکو، پالک آدرس: 

 021 -66174094فکس       021- 88811934 – 88811978-66174082تلفن: 

 

 int.irtakiwww.tub سایت آکادمی:                       

                           info@tubitakint.irآدرس پست الکترونیکی:

     

 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

 

 ها و پروژه ها طی سال اخیردوره های برگزار شده در محل سازمان

 عنوان دوره تعداد نفرات تاریخ برگزاری دوره نام شرکت

 1بازرسی جرثقیلها وتجهیزات باالبرسطح  نفر 16 22/02/89 ایران خودرو دیزل

 2و1بازرسی چشمی سطح  نفر 7 08/03/89 مناطق نفت خیز جنوب

 PRIMAVERA نفر 12 17/05/89 پلیمر آریا ساسول

 شناخت مواد مصرفی جوشکاری الکترود ها نفر 17  الکترود میکا

 بازرسی و اپراتوری لیفتراک ها نفر 17 09/04/89-07 فیشل

 HSE-MS نفر 19 15/07/89-13 گاز پارس جنوبی

 تکنیک های ارزیابی ریسک نفر 12 27/07/89-26 طر ح فوالد میانه

 آزمونهای مخرب نفر 4 30/07/89-27 لوله سازی ماهشهر

 تکنیک های ارزیابی ریسک نفر 24 05/08/89-04 گازاستان خوزستان

 PRIMAVERA نفر 12 28/08/89-23 آریا ساسولپلیمر 

 HSE-MS نفر 31 29/09/89-20 پاالیش نفت بندر عباس

20/10/89-18 ملی مهندسی ساختمان نفت  HSE-MS نفر 18 

 2بازرسی جرثقیل سطح نفر 14 24/01/88-23موتورسازان تبریز

از آنخوردگی و راههای پیشگیری  نفر 16 06/02/88-05مناطق نفتخیز جنوب

های غیرمخربآشنایی با آزمون نفر 14 17/02/89-15توف نورد

مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی نفر 24 31/02/88-26عملیات انتقال گاز 6منطقه 

دانشگاه صنعت نفت آبادان نفر 18 11/03/88-09نفت و گاز پارس

تفسیر فیلم نفر 20 12/04/88-07دانشگاه صنعت نفت آبادان
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 4، واحد12خیابان انقالب اسالمی، جنب خیابان وصال، کوچه اسکو، پالک آدرس: 

 021 -66174094فکس       021- 88811934 – 88811978-66174082تلفن: 

 

 int.irtakiwww.tub سایت آکادمی:                       

                           info@tubitakint.irآدرس پست الکترونیکی:

     

 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

 

 ها و پروژه ها طی سال اخیرادامه دوره های برگزار شده در محل سازمان
 

 عنوان دوره تعداد نفرات تاریخ برگزاری دوره نام شرکت

پتروشیمی تندگویان
14-15/04/88 

29- 30/05/88 
API نفر 12  581  

بازرسی چشمی نفر 14 07/05/88-03لوله سازی ماهشهر

مایعات نافذ نفر 10 23/05/88-19ره آوران فنون پتروشیمی

ذرات مغناطیسی نفر 13 23/05/88-19ره آوران فنون پتروشیمی

ایمنی کار در ارتفاع نفر 12 19/05/88طرح فوالد میانه

ASME Sec.VIII نفر 9 14/06/88ره آوران فنون پتروشیمی Div1

 Aspen Plus نفر 30 02/07/88دانشگاه گچساران

 بازرسی آسانسورها نفر 7 22/07/88آزمشگاهی سهندمجتمع 

بازرسی آسانسورها نفر 16 02/08/88ره آوران فنون پتروشیمی

API 580بازرسی برمبنای ریسک  نفر 24 04/08/88عملیات انتقال گاز 4منطقه 

ارزیابی قابلیت سرویس دهی مناسب نفر 14 12/08/88خطوط لوله و انتقال گاز

ایمنی پیشرفته آتشنشانی نفر 13 16/08/88اکسیرشیمیپایانه 

2تفسیر فیلم سطح  نفر 30/08/8815ره آوران فنون پتروشیمی

بازرسی دوره ای خطوط لوله نفر 30/08/8812خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

بازرسی جوش نفر 02/09/8822فن آوری آبهای عمیق

مدیریت محیط زیست نفر 21/09/8820تام ایران خودرو

متالورژی و عملیات حرارتی جوش نفر 28/09/8818.مناطق نفتخیز جنوب

 WPS-PQRتهیه و تدوین  نفر 22/10/8814صنایع شهید بابایی

 1حفاظت کاتدی سطح  نفر 03/11/8816مناطق نفتخیز جنوب
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 int.irtakiwww.tub سایت آکادمی:                       

                           info@tubitakint.irآدرس پست الکترونیکی:

     

 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

 برخی از اساتید

  دکتر امیرحسین کوکبی 

 دکترا(PhD) در تکنولوژی جوشکاری 

  سال سابقه تدریس و مشاوره صنعت جوشکاری 30استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیش از  

 مدرس دوره مهندس بین المللی جوش 

  مهندس کوروش رزمخواه 

  کارشناس ارشد ایمنی شغلی و زیست محیطی، کارشناس ارشد شیمی ، گواهینامهHSE   از دانشگاه بریتیش کلمبیا(UBC) ، 

 مهندسی ارشد محیط زیست از موسسه تکنولوژی بریتیش کلمبیا، گواهینامه مهندسی شیمی از دانشگاه برد فورد انگلستان

  سال سابقه اجرایی و آموزشی در زمینه های محیط زیست، مدیریت  25با بیش ازHSE ارزیابی و مدیریت ریسک شیمی معدنی ،

فرایندهای تصفیه آب و فاضالب، بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی، بررسی صدمات زیست محیطی، تحلیل ارزش و و تجزیه، 

 ، کنترل کیفیت و ممیزی زیست محیطیHAZOP و  Pre-HOZOPمدیریت زیست محیطی، 

 HSEمدرس دوره های 

 مهندس افشین یوسفی نیا 

  ساخت و تولید -مهندس مکانیک 

  های آزمونهای غیر مخرب در رشته 3کارشناس سطح(ASNT NDT Level III ,VT,MT,RT) 

  رشته های آزمونهای غیر مخرب 2گواهینامه سطحUT , RT , VT 

  گواهینامه بازرسی مخازن تحت فشار(API 510)  و سیستمهای لوله کشی(API 570) و بازرسی جوش 

 گواهینامه مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه 

 ی طراحی و ساااخت مخازن تحت فشااار گذراندن دوره ها(ASME Sec VIII,Div.1)  و ساایسااتمهای لو له کشاای

(ASME B31.3) 

  سال سابقه مدیریت ، اجرا و آموزش در زمینه های بازرسی و آزمونهای غیر مخرب در صنایع مختلف و      11با حدود

 پروژه های عمرانی

 و بازرسی جوش NDTمدرس دوره های 
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 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

 مهندس حسن زارع توکلی 

 صنایع مهندسی 

  در رشته آزمونهای غیر مخرب 3کارشناس سطح(ASNT NDT Level III ,UT, MT,RT) 

  رشته های آزمونهای غیر مخرب 2گواهینامه سطحPT  

  طوبی تاک -مدرس آکادمی توف 

 NDTسال تجربه اجرایی و آموزشی در زمینه های مختلف 9با بیش از 

 مهندس سعیدضیایی 

  تکنیک تهرانتکنولوژی رنگ از پلیلیسانس مهندسی علوم و 

  مدرس دوره های بازرسی رنگ سطحIII 

 مهندس محمدرضا سلطان محمدی 

 فوق لیسانس مهندسی مواد )جوشکاری( از دانشگاه تهران 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی 

 دکترای مهندسی مواد )جوشکاری( از دانشگاه صنعتی اصفهان 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 دکتر حامد ثابت 

  دکترای مهندسی مواد از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 

 ....مدرس دانشگاههای صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، علوم و تحقیقات و 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 

 دکترمیرمصطفی حسینیون 

  دکترا تکنولوژی مواد )جوشکاری( از انگلستان 

 کارشناس موسسه استاندارد 
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 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

 عضو هیات علمی دانشگاه 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 

 مهندس سیدکوروش قدرقدرجهرمی 

 فوق لیسانس مهندسی متالورژی از دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 مهندسی بین المللی جوش(IWE) از مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران 

  ممیز ارشدANB ایران 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 مهندس مجید تنباکوئی کاشانی 

 لیسانس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسالمی 

  مدرس دوره های نرم افزاری تخصصیABAQUS  CATIA  AUTOMATION STUDIO 

  شریفیمهندس ایمان 

 فوق لیسانس مهندسی مواد از پژوهشکده مواد و انرژی 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 

 دکتر فرشید مالك 

  مدرکMSc   و دکترا (PhD) در تکنولوژی جوش و تضمین کیفیت از انگلیس 

   عضو ارشدTWI  

     دارای مدرک سر ممیزکیفیت ثبت شده(IRCA)  

 تربیت مدرس استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه   

  سال سابقه تدریس و مشاوره در زمینه جوشکاری و سیستمهای مدیریت کیفیت 30حدود 

 مدرس دوره مهندس بین المللی جوش
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 (مهندسی (مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی) آکادمی طوبی تاک

 مهندس مسعود وطن آرا 

 فوق لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه تهران 

 مهندسی جوش بین المللی(IWE) ،(EWF) 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 نادر پیراسته مهندس 

 لیسانس مهندسی الکترونیک از دانشگاه زاهدان 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش

 مهندس سعیدجندقی عالیی 

 فوق لیسانس سازه از دانشگاه تهران 

 مهندسی بین المللی جوش(IWE) از مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش

 مهندس کامران خداپرستی 

 فوق لیسانس مهندسی مواد از دانشگاه شیراز 

 تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

  استاندارد ملی موسسه استاندارد و تحقیقات  11عضویت در انجمنهای تخصصی، عضویت در کمیته های تدوین

 -ISO/TC67/WG8صنعتی ایران و عضویت در کمیته ملی استاندارد ایزو در کارگروه تخصصی انتخاب مواد

materials selection)) 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش 

 ربیعی مهندس حمید 

 لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی اصفهان 

 مهندسی بین جوش بین المللی(IWE) از مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران 

  رشته آزمونهای غیر مخرب 4در  3گواهینامه سطح(ASNT NDT Level III RT,UT,MT, PT)  

  مدرکSupervisory  بین المللی جوشکاری ازIWS 
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  مدرک مربیگری جوشکاری از سازمان فنی و حرفه ای 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش

 مهندس حسن سعیدی نیا 

 فوق لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی سهندتبریز 

 گازی در شرکت زیمنس آلمان مدرک جوشکاری وجوشکاری تعمیری پره های توربین 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش

 عزیز شفیعی دکتر 

 فوق لیسانس مهندسی متالورژی گرایش جوش از دانشگاه تهران 

  دانشجوی دکترا مهندسی متالورژی گرایش جوش 

  رشته آزمونهای غیر مخرب 4در  2گواهینامه سطح(ASNT NDT Level II RT,UT,MT, PT)  

 مهندسی بین المللی جوش مدرس دوره

 دکتراحسان صائب نوری 

 فوق لیسانس مهندسی مواد گرایش خوردگی از دانشگاه تربیت مدرس 

 دانشجوی دکترا مهندسی مواد گرایش خوردگی دانشگاه تربیت مدرس 

 گواهینامه حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی 

 مدرس دوره خوردگی

 مهندس حسین فرقدانی 

  فوق لیسانس مهندسی مواد گرایش جوشکاری از ماتی(MATI) مسکو 

 تدریس در دانشگاه هوایی شهید ستاری 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش و دوره های طراحی، مهندسی و جوش 
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 مهندس داود کی زاده 

 فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 

 واحد دماوند مدرس دانشگاه آزاد 

 مهندسی بین المللی جوش(IWE) از مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران 

  مدرکASME از انجمن مهندسان مکانیک ایران 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش

 مهندس سعید نرگسی 

 لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر طوسی 

 مهندسی بین المللی جوش(IWE) از مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران 

 مدرس دوره مهندسی بین المللی جوش

 مهندس محمد گنجی 

 لیسانس مهندسی متالورژی گرایش شکل دادن فلزات از دانشگاه صنعتی شریف 

 مهندسی بین المللی جوش(IWE) از مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران 

  رشته آزمونهای غیر مخرب 4در  2گواهینامه سطح(ASNT NDT Level II RT,UT,MT, PT)  

  مدرس دوره هایNDT 

 مهندس علی جاوید 

 لیسانس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 مدرس دوره های بازرسی جرثقیل و ایمنی 

 مهندس رحیم زمانی 

 فوق لیسانس مهندسی خوردگی، سیستم های حفاظت کاتدی و پوشش های صنعتی 

   گواهینامهCathodic Protection for Piplines, Plants and Tanks  از شرکتPML کشور کانادا 

 گواهینامه Corrosion and Corrosion Prevention   وApplication and Control Of Anti 

Corrosion Paint and System  از شرکت IFPکشور فرانسه 

 مدرس دوره های بازرسی فنی 
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 مهندس قربانعلی اسدی 

  آالت کشاورزی از دانشگاه صنعتی اصفهانلیسانس ماشین 

 بازرسی فنی جرثقیل و لیفتراک، مربی آموزش جرثقیل 

 مدرس دوره های بازرسی فنی  

 مهندس کورش آتشبند 

 فوق لیسانس شیمی از دانشگاه اراک 

 مدرس دوره های بازرسی فنی 

 مهندس محمد رضا زاده 

  نفت، اهوازلیسانس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از دانشگاه صنعت 

 مولف و مترجم کتب بازرسی فنی 

 مدرس در زمینه استانداردهای صنعتی و بازرسی فنی ساخت و کاالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

 مهندس علی دل روشن 

 لیسانس مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت از دانشگاه صنعت نفت 

  رشته آزمونهای غیر مخرب 4در  3گواهینامه سطح(ASNT NDT Level II RT,MT, PT,VT)  

  مدرس بازرسی جوشCSWIP  از شرکتTWI انگلیس 

 مدرس دوره های NDT 

 مهندس بهرام فدا 

 لیسانس مهندسی متالورژی صنعتی از دانشگاه صنعتی شریف 

 گواهینامه بازرسی بر مبنای ریسک از هامبورگ آلمان 

  طراحی مخازن تحت فشارone-tuv-bv  ازESSEN آلمان 

  دوره های بازرسی بر مبنای ریسکاستادRBI اطمینان   و مدیریت قابلیتRCM  و طراحی، ساخت و بازرسی مخازن

 تحت فشار و ذخیره ، مهندسی خوردگی و مکانزیمهای خرابی در نفت، گاز و پتروشیمی

  نیما خطیبمهندس 

 لیسانس مهندسی مکانیک ازدانشگاه فردوسی مشهد 

  رشته آزمونهای غیر مخرب 5در  3گواهینامه سطح(ASNT NDT Level II RT,MT, PT,VT,UT)  

 و  مدرس دوره های بازرسی فنی و جوشNDT 

 


