
 
 

 سوابق بازرسی عمومی

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

شرکت تولید نیروی برق 

 لوشان
 انجام عملیات خدمات بازرسی لوله های بویلر 024-98 روز 14 1398/07/24

 paانجام عملیات التراسونیک پیشرفته  - روز 10 1398/07/15 گستران کرانهشرکت بنا 

شرکت راهبرد های 

 هوشمند
 بازرسی فنی و شخص ثالث 015-51-95 یک سال 1398/06/06

 تفسیر فیلم های رادیوگرافی در سطح استان 032471 سال 2 1398/04/01 شرکت گاز استان تهران

 کاران صنعت جم شرکت

 تهران
 Jsk-97-833 روز 26 1398

  ازه در لوله خطوط روی سنجی ضخامت عمالت اجرای

 جم پروپیلن پلی کارخانه اساسی تعمییرات

 پاالیش پترو شرکت

 کنگان
 77/97 ماه 6 1397

 ،Phased ArrayUT  عملیات بر نظارت خدمات نجام

 دوجداره و کروی مخازن

 گاز شرکت پاالیش

 پارسیان
 963055 روز 120 96/07/20

 گاز پاالیش شرکت فرآیندی های لوله از سنجی ضخامت

  پارسیان

شرکت توسعه پلیمر پاد 

 جم
96-03م ک/ ماه 18 96/03/09  

 خدمات بازرسی فنی، کنترل و تضمین کیفیت پروژه 

ABS & RUBBER PLANT   بازرسی کاال در کشورهای

 مختلف دنیا

پ ت ز080/152/7313 روز 15 96/03/06 شرکت پاالیش نفت تبریز  
برج   PHASE ARRAY TOFD انجام عملیات 

 ایزوماکس

جهاد کشاورزی استان 

 اردبیل
 ات16-25/126-02-96 ماه 12 96/02/25

انجام بازرسی فنی کاال پروژه های آبیاری زهکشی استان 

 اردبیل

 001-51-95 روز 22 95/05/05 پاالیش نفت تهران
اساسی واحدهای خدمات بازرسی فنی در تعمیرات 

 گاز مایع و مراکس جنوبی-تقطیر

 002-51-95 روز 25 95/05/16 پاالیش نفت تهران
خدمات بازرسی فنی در تعمیرات اساسی واحدهای 

 هیدروژن و آمین شمالی-آیزوماکس

شرکت آب و فاضالب 

 )تصفیه خانه حکیمیه(
  روز 1 95/08/13

انجام ضخامت سنجی از متعلقات کلکتور شستشوی 

 زانویی ...(-)لوله 4تصفیه خانه شماره 

سایت ذخیره سازی گاز 

 طبیعی سراجه
 جوش های لوله  TOFD & PAUT انجام تست   روز 6 

 NEKA-45-3504 ماه 4 95/11/26 نیروگاه شهید سلیمی نکا
 3تعیین عمر باقیمانده تجهیزات توربین و بویلر واحد 

 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد کارفرمانام 

 خرم آباد –اینچ کوهدشت  36بازرسی فنی خط لوله  36KK-C9585 ماه 12 95/12/21 شرکت سکاف

شرکت ناردیس طرح 

 های انرژی
 SLOFECبازرسی کف مخازن عسلویه به روش  TK-1004-95 روز 10 95/04/21

 C96-SP14-1342 روز 303 96/03/12 شرکت پایندان
 14انجام تست رادیوگرافی سرجوشهای پایپینگ فاز 

 پارس جنوبی

شرکت پاالیش نفت 

 تهران
 100-51-95 روز 22 1395/05/05

خدمات بازرسی فنی در تعمیرات اساسی واحد های 

 گاز مایع و مراکس جنوبی -تقطیر

 م ت ن -94-855ا     ماه 12  1394/09/22 مهندسی و توسعه نفت

نظارت بر عملکرد واحدهای تضمین و کنترل کیفیت 

بازرسی وحفاظت فنی در طرحهای شرکت مهندسی 

 وتوسعه نفت

 1375/94/83پ ن ب ع/  روز 30  1394/07/18 پاالیش نفت بندر عباس
بر روی  phased arrayانجام تست های غیرمخرب 

TOPFLANGE راکتورهای واحد آیزوماکس 

- 2مجتمع مسکونی صبا

 اهواز
 افزایش( %25انجام بازرسی فنی اسکلت فلزی  ) / ق115م  ماه 5  1394/02/21

 پ ش/93/84/72 روز 30  1394/01/17 پاالیشگاه نفت شیراز
 F.E.601بازرسی راکتور آیزوماکس و مبدل های 

A/B/C 

پاالیش گاز سرخون و 

 قشم
   روز 2  1393/11/20

از مخازن تحت فشار پکیج  Corrosion Mapتهیه 

 نیتروژن

تولید برق آذربایجان 

 شرقی
   روز 10  1393/08/21

ضخامت سنجی و تشخیص نقاط آسیب دیده لوله های 

 واتروال بویلر واحد دو بخار

IGC 1393/07/20  30 بازرسی اتصاالت جوش    روزPiping  به روشPA/TOFD  

 بازسازی و نوسازی سکوهای نفتی فروزان   ماه  6  1393/07/09 ناردیس طرح های انرژی

   روز 10  1393/06/15 نفت و گاز گچساران
روی  PAUT/TOFDبازرسی اتصاالت لخت گیر به روش 

 HICعیوب 

مهندسی و ساختمان 

 صنایع نفت 
   ماه  1  1393/06/06

( AUT/TOFDانجام آزمایشهای آلتراسونیک پیشرفته )

 در منطقه عسلویهپروژه های پارس جنوبی 

مهندسی و ساختمان 

 صنایع نفت 
   روز 10  1393/06/06

 PA/TOFDبه روش  Pipingبازرسی اتصاالت جوش 

 پروژه های پارس جنوبی منطقه عسلویه

 بازرسی و انجام کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی   ماه  12  1393/02/25 توسعه ساختمان شایگان

مجتمع تجاری مسکونی 

 اهواز2صبا 
 انجام کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی / ق172م  ماه 16  1392/08/05



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

-خطوط لوله اصفهان

پخش و پاالیش فراورده 

 های نفتی ایران

 5242 ماه  9  1392/07/20

رو بازرسی فنی خطوط لوله و مخازن ذخیره زیرزمینی و 

زمینی و مشاوره و نظارت برعملیات استحصال مواد نفتی 

و پایش وضعیت زیست محیطی ناشی از نشت مواد نفتی 

 به آب های زیرزمینی در پاالیشگاه اصفهان و مناطق

پلیمرآریاساسول)یکان 

 فوالد(
   ماه 4 1392/07/01

میلی متر به  50بازرسی مخزن تحت فشار به ضخامت 

 PA/TOFDمتر با روش  1200طول 

 اینچ کنگان 42خط  PAUTبررسی و ارزیابی عملیات    روز 15  1392/05/30 نفت مرکزی

 / ص92/100/3751م  سال 1  1392/05/12 آب و فاضالب تهران
عملیات بازرسی فنی سطح یک و دو لوله های دوجداره 

 اتیلن بتنی و دریچه های انشعابپلی 

 ASPC-91/1501-OP ماه  2  1391/11/24 پلیمر آریاساسول
شرکت پلیمر  LDPEواحد  Eddy Currentانجام تست 

 آریاساسول

   روز 20  1391/11/01 پاالیش نفت بندرعباس

 phasedبازرسی فنی و انجام تست های غیرمخرب 

array&TOFD  بر روی راکتورها و مبدل هایHigh 

Pressure  واحد آیزوماکس پاالیشگاه در تعمیرات

 اساسی

 1196/91/83پ ن ب ع/  روز 30  1391/10/18 پاالیش نفت بندرعباس

 phasedبازرسی فنی و انجام تست های غیرمخرب 

array&TOFD  بر روی راکتورها و مبدل هایHigh 

Pressure شگاه در تعمیرات واحد آیزوماکس پاالی

 اساسی

 5903 ماه  3  1391/09/11 زبدگان صنعت جوش
از  CO2عملیات نظارت و بازرسی پروژه انتقال گاز 

 پاالیشگاه نفت شهید تندگویان

مهندسی و ساختمان 

 صنایع نفت 
 31/2/1726 ماه  4  1391/08/23

( AUT/TOFDانجام آزمایشهای آلتراسونیک پیشرفته )

 جنوبی در منطقه عسلویهپروژه های پارس 

راه آهن شهری تهران و 

 حومه)مترو(
 10091/034 ماه 1  1391/07/30

جوش ریل و سوراخ  NDTانجام آزمایش های غیرمخرب 

 3اتصالی مجاور بند جوش توسعه جنوبی خط 

صنایع شیمیایی 

 آریاسوالر
 / آ س91/1/1024م  ماه  3  1391/06/18

عدد مخزن به همراه  9نظارت بر ساخت و بازرسی کلی 

 (pipingسیستم لوله کشی های مربوطه) 



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

 اینچ لوبکات 6بازرسی فنی پروژه احداث خط  4461 ماه  2  1391/02/04 نفت پارس

راه آهن شهری تهران و 

 حومه)مترو(
1390/12/28 

 3روزتا  15 س

 ماه قابل تمدید
10090/039 

جوش ریل و سوراخ  NDTانجام آزمایش های غیرمخرب 

 اتصالی مجاور بند جوش توسعه جنوبی خط یک

 5180 ماه  4 1390/12/15 تعمیرات نیروگاهی ایران
پاالیشگاه نفت  C-21بازرسی و نظارت بر تعمیر توربین 

 تندگویان

 انجام خدمات کنترل کیفیت جوش سازه های فلزی 518/26/52242 ماه12  1390/10/13 18شهرداری منطقه 

 خدمات کنترل کیفیت جوش سازه های فلزی 2172-90 ماه12  1390/09/21 20شهرداری منطقه 

صنایع پارسیان سازه 

 سپاهان
 PSI-90-07-01 ماه7  1390/07/25

 13(مخازن ذخیره فاز RTانجام عملیات پرتونگاری )

 پارس جنوبی

 / ث س90/4312م  ماه 8 1390/07/12 ثامن سازه عرش
انجام خدمات بازرسی فنی و جوشکاری های الزم و تست 

 UT,MT,VTغیر مخرب جوش شامل 

مهندسین مشاور مرکز 

 خدمات مدیریت صنایع
 16323-2570/01 ماه3  1390/06/20

شرح کار بازرسی و بررسی میزان خوردگی تیوبهای کولر 

 هوایی

 عدد کپسول 2000 (RTانجام عملیات پرتونگاری )   ماه 1  1390/04/27 طرح هوشمند

 NDTآزمون های غیر مخرب  90/م/2924ا ماه2 1390/04/22 تعاونی مسکن افست

 NDTآزمون های غیر مخرب  90/م/2925ا ماه  5  1390/04/22 داروسازی کیمیدارو

تعاونی مسکن مهر منطقه 

4-4 
 NDTآزمون های غیر مخرب  90/م/2904ا ماه  2  1390/04/22

 2856 ماه و نیم 2  1390/04/21 زبدگان صنعت جوش
اینچ آل شرب شرکت  10بازرسی فنی لوله کشی خط 

 نفت ایرانول از پاالیشگاه تهران

 / ص100/787م  روز 24  1390/02/05 فاضالب تهران

اتصاالت پلی اتیلن دو انجام عملیات بازرسی فنی لوله و 

جداره لوله بتنی، لوله و اتصاالت انشعاب فاضالب و 

 دریچه انشعاب فاضالب و ...

 NDTآزمون های غیر مخرب  2141 ماه   9  1390/01/20 صنعت گستر کیش

 ASPC-90/1250-OP سال 1  1390/01/01 پلیمرآریاساسول
شرکت پلیمر  NDTانجام آزمایشات غیر مخرب 

 آریاساسول

صنعتی دریایی ایران 

 )صدرا ارومیه(
 SM-5309-63 ماه 10 1389/09/17

 MTیا  PTآزمونهای غیر مخرب جوشکاری، تستهای ,

 آلتراسونیک پیشرفته و ضخامت سنجی



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

 اتصاالت فلزیانجام کنترل کیفیت جوش و  /ق91 ماه 10 1389/05/06 صنعت نفت

کشت و صنعت امام 

 خمینی
 عملیات بازرسی فنی کارخانه شکر 1111/3327 ماه  6 1389/04/30

 0 ماه 15  1389/02/01 فرابرد
بازرسی جوش و عایق کاری ورنگ لوله در پروژه برج 

 خنک کننده

 انجام کنترل کیفیت جوش و اتصاالت فلزی 89-/ق1ا ماه  8  1389/01/25 صبا نفت

 / پ ن الف84-89-1018م  ماه  1  1389/01/22 پاالیش نفت اصفهان

با آزمایش های  1بازرسی رآکتورهای واحد آیزومایس 

( آزمایشات PT,UT,MTغیر مخرب معمول)شامل 

 TOFD&phase arrayآلتراسونیک پیشرفته 

صنعتی دریایی ایران 

 )صدرا ارومیه(
   ماه 19  1389/01/01

 PT,UT,MTجوشکاری، تستهای ,آزمونهای غیر مخرب 

 آلتراسونیک پیشرفته و ضخامت سنجی

 88/430 روز 110  1388/12/12 مدیریت تولید برق نکا 
تعیین عمر باقیمانده تجهیزات توربین، بویلر تعمیرات 

 3اساسی واحد 

مهندسی و ساختمانی 

 صبا نفت
 انجام کنترل کیفیت جوش واتصاالت فلزی  /ق128ا ماه  8  1388/12/09

راه آهن شهری تهران و 

 حومه)مترو(
 190/88/010 ماه  3  1388/11/15

بندجوش سوراخ های  2000حدود  MT,VT,UTتست 

 VTاتصالی و در مجاورت بند جوش ها به روش 

مهندسی و ساختمانی 

 صبا نفت
   ماه  6  1388/11/09

واتصاالت فلزی )مجتمع انجام کنترل کیفیت جوش 

اهواز )کیانپارس( در مراحل  2تجاری و مسکونی صبا 

 ساخت و نصب(

 خدمات سالیانه بازرسی فنی وخوردگی فلزات 305607 ماه 29  1388/11/01 مجتمع گاز پارس جنوبی

   ماه 7  1388/09/10 مهرآراد
به روش  NDTانجام آزمایش غیر مخرب 

MT,PT,UT,RT 

 اینچ عسلویه بندرعباس 36پروژه خط لوله  MI-90-88-708 ماه 3  1388/08/30 ستیرانمهندسین مشاور 

بهره برداری نفت و گاز 

 مسجد سیمان
 10628-84-86 ماه 12  1388/08/01

انجام خدمات بازرسی جوش، نظارت خوردگی فلزات، 

 خدمات پرتونگاری و آلتراسونیک و خدمات جنبی

 280328 ماه 12  1388/07/27 پاالیش گاز فجر جم
پرتونگاری و تفسیر فیلم سرجوش های لوله کشی و 

 ظروف عملیاتی با قطرهای مختلف



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

مدیریت تولید برق 

 اصفهان 
   روز 7  1388/07/22

عدد لوله کندانسور به روش جریان  2000تست بازرسی 

 گردابی

 / پ ن الف84-88-980م  ماه 1  1388/07/18 نفت اصفهانپاالیش 

عملیات بازرسی فنی و بررسی وضعیت رآکتور ها در 

 ,F.F.S ,TOFD,PTبا روشهای  2واحد آیزوماکس 

phased array 

 0 ماه 2  1388/07/10 پیشگامان فنون پارس
برروی مخازن  TOFD, phasedانجام آزمایش 

ISOMAX  

 VT,PT,UT,MTآزمونهای غیر مخرب  88-ص-/ب63ا ماه 2  1388/06/12 پارسآینده سازان بهشت 

 / پ ش88/22/21م  روز 38  1388/05/19 پاالیش نفت شیراز
عملیات بازرسی فنی و بررسی رآکتور و مبدل های واحد 

 آیزوماکس

صنعتی دریایی ایران 

 )صدرا ارومیه(
   SM-4297-18 ماه 4  1388/04/09

   روز3  1388/02/20 تبریزپاالیش نفت 
راه اندازی دستگاه جریان گردابی تست لوله های کولر 

 هوایی

 تعیین عمر باقیمانده تجهیزات توربین، بویلر و ژنراتور 333/42/135 روز 34  1388/010/09 مدیریت تولید برق لوشان

   روز 12 1387/12/14 تولید برق شهید مفتح
به  3کندانسور واحد عدد لوله  11000تست بازرسی 

 روش جریان گردابی

راه آهن شهری تهران و 

 حومه)مترو(
   ماه 12  1387/09/26

بندجوش سوراخ های  2000حدود  MT,VT,UTتست 

 VTاتصالی و در مجاورت بند جوش ها به روش 

 1387/08/05 ماه 10  1387/09/24 پتروشیمی رازی
های ضخامت سنجی دوره ای بخشی از لوله و دستگاه 

 تعدادی از واحدها

   روز17  1387/09/03 پاالیش نفت بندرعباس

( FV-601عملیات بازرسی فنی و بررسی وضعیت رآکتور)

 ,F.F.S ,TOFDدر واحدهای آیزوماکس با روشهای 

phased array 

   روز 36  1387/05/12 پاالیش نفت شیراز

( FV-601عملیات بازرسی فنی و بررسی وضعیت رآکتور)

 ,F.F.S ,TOFDدر واحدهای آیزوماکس با روشهای 

phased array 

   ماه 12  1387/05/09 پاالیش گاز فجر جم
پرتونگاری و تفسیر فیلم سرجوش های لوله کشی و 

 ظروف عملیاتی با قطرهای مختلف

 1کف مخزن مازوت شماره MFLعملیات بازرسی و تست    روز 7  1387/04/015 پاالیش نفت شازند اراک



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

صندوق بازنشستگی صدا 

 و سیما
 NDTانجام تست های    روز 30  1387/04/01

   ماه 12  1387/02/01 گاز کردستان
تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای خطوط تغذیه، 

 شبکه و انتقال گاز

 86/271-114 ماه 36  1387/01/01 پلیمرآریاساسول
شرکت پلیمر  NDTانجام آزمایشات غیر مخرب 

 افزایش( %25آریاساسول )

شرکت فنی ساختمانی 

 زیر اساس
 NDT(UT, RT,MTانجام تست های )   ماه 5  1386/08/20

 سرجوش 5000جهت  RT,RTIم    ماه 5  1386/07/23 مهندسان مشاور سازه

 NDT(UT, RTانجام تست های )   ماه 3  1386/06/29 پایهبلند 

راه آهن شهری تهران و 

 حومه)مترو(
   ماه 12  1386/04/31

و  5و2و1ریلها و سوزن های خطوط  NDTتست های 

 پایانه ها

 و تجهیزات جانبی 3040بر روی مخزن کروی  RTم   ماه 2  1386/02/16 پاالفرایند خلیج فارس

خلیج فارسپاالفرایند    ETتست لوله ها به روش    روز 9  1386/02/08 

بازرسی فتی ایرانیان)گاز 

 همدان(
   ماه 24  1386/01/20

ضخامت سنجی و بازرسی ایستگاه های تقلیل فشارگاز و 

 صنایع استان همدان

  NDTآزمایشات غیر مخرب      1386/01/01 پلیمرآریاساسول

مدیریت تولید برق منتظر 

 قائم 
   روز 44  1385/12/17

بازرسی و تست لوله های کندانسور ، کولر روغن، کولر 

 ETهیدروژن و هیت اکسچنجر به روش 

 ETبه روش  CS/700بازرسی فنی ایستگاه تزریق گاز    روز 30  1385/11/24 مانا انرژی

شرکت صنعتی دریایی 

 ایران)صدرا ارومیه(
 UT,MT,RTانجام آزمایشات غیر مخرب    ماه 38  1385/11/03

   روز 22  1385/08/17 پتروشیمی خراسان
به  E2101، 4102بازرسی و تست کل تیوب های مبدل 

 ET,UTروش 

 ETبه روش  stripperعملیات بازرسی از تیوپ های    روز10  1385/05/25 پتروشیمی رازی 

 NDTانجام آزمون های غیر مخرب      1385/05/23 پلیمرآریاساسول

مهندسی و توسعه گاز 

 ایران
   ماه 29 1385/05/22

انجام تفسیر فیلم های رادیوگرافی صنعتی خط لوله 

 سراری

 (UT،NDTآزمایشات غیر مخرب )   روز 7  1385/04/25 لوله سازی ماهشهر 



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

مهندسی و توسعه گاز 

 ایران
 تفسیر فیلم و بازرسی جوش خطوط لوله چهارم و هشتم   ماه 36  1385/04/13

اداره  -بانک ملی 

 ساختمان
 تأمین کارشناس و بازرس فنی و انجام جوش    ماه 7  1385/03/22

 نظارت و بازرسی   ماه 17  1385/03/10 ملی صنایع مس ایران

مدیریت تولید برق منتظر 

 قائم 
   ماه 1  1385/01/30

بازرسی و تست لوله های کندانسور ، کولر روغن، کولر 

 ETهیدروژن و هیت اکسچنجر به روش 

پاالیش گاز سرخون و 

 قشم
 ضخامت سنجی    ماه 22  1384/12/21

 RFTبازرسی لوله های فن هوایی به روش    روز 4  1384/12/17 پتروشیمی تبریز

شرکت صنعتی دریایی 

 ایران)صدرا نکا(
 RT,UT,MT,PTانجام بازرسی و آزمونهای غیرمخرب    ماه 12  1384/12/16

   روز 9  1384/11/23 مدیریت تولید برق لوشان
بخار به روش  Iبازرسی و تست لوله های کندانسور واحد 

ET 

 UTبازرسی فنی جوش، ضخامت سنجی و تست    ماه 21  1384/11/12 پلیمرآریاساسول

شرکت صنعتی دریایی 

 ایران)صدرا ارومیه(
 RT,UT,MTانجام بازرسی و آزمونهای غیرمخرب    ماه 13  1384/11/01

 NDT(UTآزمایشات غیر مخرب )   ماه 12  1384/10/01 تیاب بنا

 NDTانجام آزمونهای غیر مخرب      1384/09/05 پلیمرآریاساسول

پاالیش گاز شهید 

 هاشمی نژاد
   ماه 12  1384/08/10

زباله  Stackبر روی جوش های  NDT,DTتست های 

 سوز 

پاالیش گاز سرخون و 

 قشم
 ETبازرسی لوله های مبدل حرارتی به روش    روز 9  1384/05/18

 NDTانجام آزمونهای غیر مخرب      1384/04/08 پلیمرآریاساسول

شرکت صنعتی دریایی 

 ایران)صدرا ارومیه(
 NDT(RTآزمایشات غیر مخرب )   ماه 6  1384/04/01

 نظارت و بازرسی   ماه 12  1384/03/01 ملی صنایع مس ایران

 و ضخامت سنجی  ET م   روز 40  1384/02/11 صنعتی توربین جنوب

 NDTانجام آزمونهای غیر مخرب    ماه 36  1384/01/01 پلیمرآریاساسول

اداره  -بانک ملی 

 ساختمان
 و انجام جوش و آموزش جوشکار UTتست    ماه 12  1383/12/27



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

     1383/11/17 آب و فاضالب استان قم
عملیات تست ضخامت دیواره و کف مخازن فلزی شماره 

 UT,VTبه روش 3و  2

شرکت صنعتی دریایی 

 ایران)صدرا ارومیه(
 NDT(RTآزمایشات غیر مخرب )   ماه 5  1383/11/10

راه آهن شهری تهران و 

 حومه)مترو(
   ماه 12  1383/10/01

راهبری ، تکمیل و اصالح سیستم ها و آموزش کاربری 

 لکوموتیو تست ریل مترو NDTتجهیزات 

 ETتست لوله های کندانسور به روش    روز 15  1383/09/21 مدیریت تولید برق لوشان

شرکت صنعتی دریایی 

 ایران)صدرا ارومیه(
 NDT(UT,MT,PTآزمایشات غیر مخرب )   ماه 10  1383/08/28

شرکت صنعتی دریایی 

 ایران)صدرا ارومیه(
 NDT(UT,MT,PTآزمایشات غیر مخرب )   ماه 3  1383/05/26

 NDT(RTI,RTغیر مخرب )آزمایشات      1383/05/17 کربنات سدیم سمنان

 NDT(UT,MT,RTآزمایشات غیر مخرب )     1383/04/11 نیر پارس

 NDT(UT,MTآزمایشات غیر مخرب )   ماه 4  1383/02/15 شرکت نگین سیاره سبز

 NDT(UT,PT,MT,RTآزمایشات غیر مخرب )   ماه NST 1382/11/01  14مشارکت 

پاالیش گاز شهید 

 هاشمی نژاد
 ضخامت سنجی لوله ها و تاسیسات واحدهای عملیاتی   ماه 12  1382/03/03

 بر روی محورهای نو و کارکرده چرخ راه آهن   UT-MT م   ماه 12  1382/01/15 شیب شکن

 UT      1381/12/12 کارخانه سینا ماشین

 و بازرسی جوش RT م   ماه 6  1381/11/15 یونیگلف

 PT , UT     1381/11/12 زیر سازی اصفهان

 PT , RT , UT, MT   ماه 18  1381/11/01 پتروپایا

 PT , UT, MT     1381/10/01 مدیریت تولید برق گیالن

 بخار 2از نقاط جوش لوله های بولیر واحد  RT م   ماه 1  1381/09/02 مدیریت تولید برق بعثت

 بازرسی واتر وال     1381/09/01 مدیریت تولید برق تبریز 

 بازرسی واتر وال     1381/07/14 مدیریت تولید برق تبریز 

 ETعدد لوله به روش  700بازرسی و تست    روز 10  1381/06/25 صنایع مس شهید باهنر

 UT      1381/06/24 صنایع مس شهید باهنر

 PT , RT , UT, MT, HT   ماه JKT 1381/04/29  24مشارکت 



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

گستره صنعت فوالد و  

 نوساز صنعت جنوب 
 PT , RT , UT, MT   ماه 18  1381/04/01

 RT , UT, MT      1381/02/28 2فراساحل 

   ماه 12  1381/02/14 سیمان سفید بنوید
 , MT , UTانجام آزمون و صدورگواهینامه جوشکاری و 

RT 

مدیریت تولید برق 

 همدان
 بازرسی لوله های کندانسور   روز 25  1381/01/20

 بر روی محورهای نو و کارکرده چرخ راه آهن   UT-MT م   ماه 12  1381/01/15 شیب شکن

 RT      1381/01/06 کارگاه ساز و کار

 RT , UT    ماه 8  1380/05/17 صنایع آذرآب

 RT    ماه 12  1380/05/05 کارخانه اتمسفر

 RT    ماه 22  1380/02/15 سیمان سفید بنوید

 PT , RT , UT, MT   ماه 18  1380/01/01 صنایع فراساحل )صف(

 خدمات بازرسی   ماه 7  1379/06/02 اروند

 RT , UT, MT    ماه 24  1379/04/25 خرد کاوه

 DECTISبازرسی لوله به روش    روز 18  1379/03/20 اراک پترو

گذاری شرکت سرمایه 

 وتوسعه صنایع الستیک
 NDTتست های    ماه 12  1379/03/08

 PT , RT , UT, MT     1379/01/05 ساصد

 ET(DECTIS)بازرسی کف لوله به روش      1378/12/28 مدیریت تولید برق نکا 

 ET(SLOFEC)بازرسی کف لوله به روش      1378/11/09 پتروشیمی رازی

 PT , MT     1378/09/05 کاوشیار

 مشاوره و بازرسی جوش   روز 16  1378/08/16 پارس استیل

تجهیزات نیروگاهی 

 فردیس
 تست جوشکار و صدور گواهینامه   روز 7 1378/07/25

مدیریت تولید برق 

 اصفهان 
 DECTIS(ET)بازرسی لوله به روش      1378/06/25

 Executing of RT , UT in Steel Linning     1378/05/28 نصب نیرو 

مدیریت تولید برق شازند 

 اراک
 3واحد  NDTانجام تست های    روز 90  1378/01/01



 
 

 موضوع شماره قرارداد مدت قرارداد تاریخ قرارداد نام کارفرما

 PT , MT , UTبازرسی      1377/12/09 ایریتیک

بازرسی کیفیت و 

 استاندرد ایران
 PT , RT , UTبازرسی جوش و       1377/05/26

 PT , UTمشاوره      1377/05/01 نصب نیرو 

 و بازرسی جوش RT , UTمشاوره      1376/07/18 سدید نصب

 NDTمشاوره و بازرسی      1375/06/21 شرکت ایراتم

 مشاوره مهندسی     1384 پرهام

 جوش مشاوره و بازرسی     1379 توسعه صنعت زنجان

 RT   ماه 12  1379 خرد کاوه

 -زالل ایران -خرد کاوه

 پوالد سازان فرایند
 NDTبازرسی جوش و    ماه 12  1379

 RT , UT    ماه 12  1379 صنعتی تاکستان

 RT , UTمشاوره و بازرسی    ماه 12  1379 دمافین

 RT , UT      1378 مهسارابنیه

شرکت صنعتی توربین 

 جنوب
 و ضخامت سنجی  ET م      

پاالیش گاز سرخون و 

 قشم
 260269 روز 20 1395/02/25

 RFT بازرسی تیوپ های مبدل های حرارتی با روش 

EDDY CURRENT 

-W910537/940705 ماه 18 94/07/05 شرکت ویرا تهران
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 بازرسی فنی کاالی در حال ساخت )قطعات کمپرسور 

NISOC ) 

پلیمر آریا ساسول )یکان 

 فوالد(
  ماه 1 1393/01/20

 به متر میلی 50 ضخامت به فشار تحت مخزن بازرسی

 PA/TOFD روش با متر 1200 طول

 


