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 باسالم،        

مهندسي   وسي     شيرت    ،اييران زيير ممووهي  سيازمان ایيرتم ا وي        اصففهان  کمالشرکت  بدينوسيله   ماًاحترا

و  و شيرت  یتي  و گياز  يار      جنيوب  دارام مميوز ع ایلي  از سيازمان من وي  وييتص ایتپيادم  يار        و از اييران  گ

، ایموين  ایموين جيوا اييران   ، ناييرا غلرمخير    ماهي آزمياي   بازرسي  عني  و  هيام  چنلن هضو ایمون شرت هو

و دارام گواهلناميي   ييلييد  ييالحل    و ایمويين مييدمان مهندسيي  اسييتان ا ييتهان   بازرسيي  غلرمخيير  ايييران 

ايونيي  و مؤسسيي  ردص بنييدم  آزمايشييهاص هورييار از ادارص تيين اسييتایدارد و  نولوييان  يين ت  اسييتان ا ييتهان     

 ميام شيدص  ایاهي  تارهيام    امرایيان،  مهليتان و   ،هيام  خپپي ، وسياين   م رعي  اجويای  زملني     با ن   ايرایلان 

یتي  ، گيياز ،   هييام  ين ت   يروتص  در غلرمخير   هيام ونآزمييایميام تهلي     وبازرسيي   ،یظيارن  در را هوريارم ميود  

 دارد.اهالم م ع وابست  تهل   ناي و نايع شلولائ  سامتوان ، ،   تروشلو 

 
 تشکر تقدیم احترام و با                                                           

 عامل مدیر –قدیمی کریم                                                           
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 ( سوابق کاري ) 

 

در ا تهان  يسلس و ع االی  راص مود را  ا بي    ضا قدیمیآقاي محمدر وسط  3132در سال  32101بشوارص ثب  اين شرت  

 Non Destructiveهام  ن ت  مختهف یو  ميؤثرم را بي  سيه  ميود در  لشيبرد  ين         امروز  لوودص و با اجرام  روتص

Testing  ميديري  تلتلي    امييي ه ت سي ادص سيازم سل يييي  لاد و ييي ايمايتا یوودص و ه  اتنون  س از گذش  چندين سال با 

QMA ISO 9001:2015 , EMS ISO 14001:2015 , OSHMS BS OHSAS 18001:2007 سلسيت   هوچنيلن   و

تادرم ممر ، دورص ديدص و مورد  ائلد سازمان ایرتم ا و  اييران، شيرت  مهي      باو  ISO17020:2004مديري  بازرس  عن  

  م ياب  بيا   يهيا  لشيرعت  و روا هام و دستهاصمهلتان با دارا بودن   یلتیت  ، گاز و  تروشلو  ايران و تهل  مراتت ذيپالح و 

  لوايد.ویوتم مه  بسوم آيندص م ها و استایداردهام بلن ایوهه  مربوط  راص مود را در جه   لشبرد اهداف  رندستورای ون

   :رسدم  اين شرت  باستنضار پروژه هاي انجام شده قسمتی از راًمختپ ذترشدص باهناي  بوواردحال 

 

 هاي تأسیساتیهپروژ 
 (SEPCO)شرت  سروا ایرتم  ارسلان  –، هسهوي  پارس جنوبی( 31-36فازهاي ) روتص  -1

 وشرت   ام مودر –، هسهوي  پارس جنوبی 31و  36فازهاي  روتص  -2

 (.PAYANDAN Co) شرت   ايندان – تنهان، پارس جنوبی 22،21،26فازهاي  روتص  -3

 (Unit 106,160,102) اتسلر  ن   بامترمشرت   – تنهان، پارس جنوبی 22،21،26فازهاي  روتص  -4

 شرت  آذران گستر  ار  –، تنهان پارس جنوبی 22،21،26فازهاي  روتص  -5

 (IGATE-5)  ترو سازص مبلنشرت   – تنهان، پارس جنوبی 22،21،26فازهاي  روتص  -6

 (SEPCO)شرت  سروا ایرتم  ارسلان  –، هسهوي  پارس جنوبی 36فاز  روتص  -7

 (.PAYANDAN Co)شرت   ايندان  –، هسهوي  پارس جنوبی 36فاز  روتص  -8

 ) در شلو (شرت  سروا ایرتم  ارسلان  –، هسهوي  پارس جنوبی 31فاز  روتص  -9

 شرت  دٌر ريت –، هسهوي  پارس جنوبی 39فاز  روتص  -11

 (، شرت  عرآيند طرح گستر) شرت  مهندس  هوپا  پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان روتص  -11

 ستلن سازانشرت   – ، هسهوي وشیمی پردیسپتر روتص  -12

 تلسونشرت   –، هسهوي  پتروشیمی سهند و سبالن روتص  -13

 شرت  بلن ایوهه   تروبراسان –وایع در من و  سلرم  تعمیرات سکوي نفتی نصر روتص  -14

 (تنسرسلوم سازص – ) شرت   ايندان Unit 4,13&31د پاالیشگاه شازنطرح توسعه و بهینه سازي  روتص  -15

 (تنسرسلوم سازص –طرح و بازرس  ) شرت   Unit 45&25پاالیشگاه شازند طرح توسعه و بهینه سازي تص  رو -16

 (سازص تنسرسلوم –ستلن سازان تاشان ) شرت   Unit 3&14پاالیشگاه شازند طرح توسعه و بهینه سازي  روتص  -17

 (نسرسلوم سازصو ت مهندسلن مشاور)  Unit 13&4پاالیشگاه شازند طرح توسعه و بهینه سازي  روتص  -18

 (SEPCO) شرت  سروا ایرتم  ارسلان – هسهوي ، پارس جنوبی 31 فاز روتص  -19
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 (IPMI)هام  ن ت  ايران شرت  مديري  طرح –، هسهوي  پارس جنوبی 31و  36فازهاي  روتص  -21

 ) شرت   ايندان (، هسهوي  پارس جنوبی 26و21و22فازهاي  روتص  -21

   Fuel Manufacturing Plant Project (FMP) نتأسیسات انرژي اتمی اصفها روتص  -22

 ) مشارت   ریل  / طرح و  االي  / ملسان ( نپاالیشگاه اصفهاو طرح توسعه ین سازي بنز واحد مخازن  روتص -23

 ( شلواعرمند شرت )  بندرعباس پاالیشگاه به سرخون هايچاه گاز آوري جمع  روتص -24

 شرت  مه  مهندس  سامتوان یت  ايران ( ) پاالیشگاه بندرعباسمخازن و تأسیسات  روتص  -25

 ) مشارت  طرح ایديشان /  ايندان ( هپتروشیمی مبین در بندرعسلوی روتص  -26

 ( عوالد تاشان) شرت   گالوانیزه فجر سپاهانطرح توسعه کارخانه  روتص  -27

 ) شرت  ايرایسن ( اصفهاناستان برج مخابراتی ایرانسل ساختمانی و اداري  روتص  -28

 )شرت  طرح و بازرس ( مهرآران و رفسنجان/  قطب آبادبندرعباس /  مناطق انبارنفت و خانهتلمبه  روتص  -29

 ) مشارت  سامان ( مسیر بندرعباس / اصفهانهاي افزایش ظرفیت انتقال فرآورده  روتص  -31

 ) شرت  سلروم ايتایلا ( تعمیرات بویلرهاي نیروگاه اصفهان روتص  -31

 ) شرت  عوت  ايتایلا ( نتعمیرات بویلرهاي نیروگاه همدا روتص  -32

 ) شرت  سلروم ايتایلا ( تعمیرات بویلرهاي نیروگاه بیستون کرمانشاه روتص  -33

   و پلی اکریل اصفهانتروشیمی پ يسلسان  -34

 ) شرت  آذرآ  (ا تهان  " DMT " ن شرت  يسلسا -35

 ) شرت  سنهلن یپب ( " LAB " نايع شلولائ  ا تهان شرت  ن  يسلسا -36

 3110یغاي   3131هام درسای بارکه اصفهانم مجتمع فوالد يسلسان  -37

 ) شرت  آذرآ  ( مبارکه اصفهان مجتمع فوالد يسلسان  -38

 ( شرت  شهرک سالم  ارم)  اصفهانپزشکی شهرک سالمت مجتمع  يسلسان  -39

 ( .IBC & IND Co ) اکریلیک جدید اصفهان  ن يسلسا -41

 ) شرت  متلد سپاهان ( پتروشیمی ماهشهر يسلسان  -41

 ) شرت  متلد سپاهان ( ی گلپایگانپتروشیم يسلسان  -42

 ) شرت  تت  عرمر ( درعباس، قطب آباد و مهرآرانبنتلمبه خانه هاي نفت سلسان  ي -43

 ن (بازرس  عن   االيشهاص ا تها)  مخازن ماشین سازي اراک روتص  -44

 ) شرت  سراف (گازرسای  سراج  ی   Piping روتص مخازن و  -45

  ن   یائ ( ) ترو پتروشیمی هگمتانه در همدان روتص  -46
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 هاي تقویت فشارایستگاه 

 گستر مت ه  ب  آستان حضرن امام مولن  )رص( هوران شرت  ) تغذیه گاز پتروشیمی هاي بندرعسلویهايستهاص  -47

   ) شرت  شلواعرمند (  استان فارسدر  صفاشهرتقویت فشار گاز ايستهاص  -48

 ( هران  یوی  م وط شرت  ) ترکیه - ماکو تقویت فشار گازايستهاص  -49

   ) شرت  شلواعرمند (  یاسوجدر شهرستان پاتاوه  "68000تقویت فشار گاز ايستهاص  -51

 ) شرت  طرح و بازرس  ( فراشبند "70000تقویت فشار گاز ايستهاص  -51

 ( و  ن    ارسلان  یپب –ايتوک ) شرت   شهرضا و آبادهشهرستانهاي تقویت فشار گاز ايستهاص  -52

 ) شرت  عن آوران  ار   ر و (در آذربايمان غرب   مرندان شهرستتقویت فشار گاز ايستهاص  -53

 ) شرت  شلواعرمند ( در آذربايمان غرب  هشترود و مرندشهرستانهاي تقویت فشار گاز ايستهاص  -54

  ) شرت  ايتوک ايران ( در استان عار  صفاشهرشهرستان تقویت فشار گاز ايستهاص  -55

 ) شرت  سراف ( انو زنجاستان قم تقویت فشار گاز نیزار ايستهاص  -56

 ) شرت  طرح و بازرس  ( تقویت فشار گاز سیرجانايستهاص  -57

 ) شرت   ايندان ( تقویت فشار گاز سردشت زیدونايستهاص  -58

 ) شرت  عن آوران ایرتم ايرایلان ( تقویت فشار گاز خیرگو در استان فارسايستهاص  -59

 (یپب و  ن    ارسلان ) شرت   تقویت فشار گاز آبادهايستهاص  -61

 ( سراف شرت )  III قم تقویت فشار گازستهاص اي -61

 ) شرت  شلواعرمند (وایع در آذربايمان  تقویت فشار گاز تکابايستهاص  -62

 ) شرت  شلواعرمند ( تقویت فشار گاز همدان و بیجارايستهاص  -63

 ) شرت   ايندان ( قم –گاز سراجه زریق تايستهاص  -64

 

 خطوط انتقال 

 ) شرت   ايندان ( " 150Km " یورآباد - تازرون - اشبندعر سراسرم دوم مط گاز "56مط ایتوال  -65

 ) شرت   ايندان ( " 150Km " رش  - یتوين - ساوص سراسرم سوم مط گاز "56مط ایتوال  -66

 (  ايندان شرت )  " 133Km "مط  نم   هران  /ی   –تاشان  –یائلن  سراسرم هشت  مط گاز "56مط ایتوال  -67

 )مؤسس   احب ایتمان ( " 140Km " ا اوص گاز باباملدان ب   "56مط ایتوال  -68

 ( .UNIGOLF Co) هسهوي  جنوب  در بندر   ار   تروشلو  "56,"48,"32م وط ایتوال  -69

 ( راص یهلن شرت )  ايرایشهر - هسهوي  سراسرم هتت  مط گاز "56مط ایتوال  -71

   ايران () شرت  مه  مهندس  سامتوان یتاردبلن  -سرا   - بريت  یت  "12&"10م وط ایتوال  -71

  ) شرت  عالن ساز ( " 130Km "گاز تنهان ب  بندر دير  "20م وط ایتوال  -72

 ) شرت   ايندان ( 1گاز ياسوج عاز  "56مط ایتوال  -73
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 ) شرت  ايران آروين (گاز تنهان  "56مط ایتوال  -74

 ) شرت  عالن ساز (گاز سرمس ب  مشهد  "36ط ایتوال م -75

 ندان () شرت   اي ن دمتر  یت  "26مط ایتوال  -76

 ) شرت  م وط یوی   هران (گاز باع  ب  ترمان  "10مط ایتوال  -77

 سازان ( ) شرت  منورگاز ایهلد ب  شلراز  "10مط ایتوال  -78

 ) شرت  ستلن  ن   ( " 130Km "گاز گناباد ب  عردو   "20مط ایتوال  -79

 ) شرت  مدار م وط (گاز ماهشهر ب  آبادان  "14مط ایتوال  -81

 

 نظارت و بازرسی 

 هسهوي  بندر در مبلن  تروشلو  درياي  سروهام Technical Inspection & NDTهوهلان ایمام  -81

 ام عهتم  روتص ايستهاص  ووي  عشار گاز سردش  ه سازص Technical Inspection & NDTایمام هوهلان  -82

 تاشان توير عوالد  روتص عهتم هام سازص Technical Inspection & NDTایمام هوهلان  -83

 ايرایشهر - هسهوي  گاز "56 ایتوال مط  روتص Technical Inspection & NDT ایمام هوهلان -84

 (PTC) هسهوي  بندر در مبلن  تروشلو   روتص Quality Control & NDT ایمام هوهلان -85

 )بندرهبا (ا الحان  االيشهاص گاز سرمون   روتص Technical Inspection & NDTایمام هوهلان  -86

 استان ا تهان مديري   ویلد برق -بويهرهام یلروگاص شهلد هباسپور ا تهان  بازرس  و یظارن بر   ولران -87

 بازرس  و یظارن بر   ولران یلروگاص شهلد منتظرم ا تهان -88

 IGAT7 – PART 2,3,4,6 سراسرم هتت  مط  روتص جوشراران  س  و یظارن بازرس ، -89

 

 شهرک هاي صنعتی منطقه استان اصفهان 

  مبارت   ن ت  شهرک راه  س  - سپاهان انماه عوالد یوی  سازم تارمای  -91

 تارمای  بويهر سازم  اتون -91

 رچ  مورنمو  ن ت  شهرک - سپاهان عهت آسهون شرت  -92

 شهرک  ن ت  مبارت   -شرت  ساریج سوی  ايران  -93

 شهرک  ن ت  اشترجان -شرت  يرتا ایدي  سازص  -94

 شهرک  ن ت   لران -شرت  ایبرز سوی   لران  -95

 شهرک  ن ت  مبارت  -شرت  متلد سپاهان  -96

 شهرک  ن ت  ممهس   -شرت  ابترار مبارت   -97

 شهرک  ن ت  املرتبلر  -شرت  آريا  ن    -98

 شهرک  ن ت  مورچ  مورن -شرت  مبدل  ایک  -99

 شهرک  ن ت  مبارت  -شرت  سپاعري   -111

 شهرک  ن ت  مبارت  -شرت  عوالد  ايا  -111
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 مولن  امام ملابان - عوالد ا تهان شرت  -112

 شرت  عن  مهندس  سهند چههستون -113

 شهرک  ن ت  اشترجان –ممتوع  ايا ذو  تاوص  -114

 ممتوع عوالدسازم سايا -115

 شهرک  ن ت  منوود آباد و مبارت  –شرت  ماشلن اعتار شوس  -116

 د.نباش جمله سوابق کاري این شرکت می زانیز  أسیساتی دیگرفبسیاري پروژه هاي ت و

 

 

 

 ( فنی کادر )
 

 هالوص بير  بهرص جست   ا سواب  تارم زياد باو متخپص ، عن  تادرم تامالً ازمدمان عوق ایذتر  وج  ب  حساسل  اين شرت  با

 باشد:یلت  درتشور NDTب   لادص سازم آمرين  رنویوتم  اعتاي  تلتل  یادر

 هام:زملن  در سال سابو  تار 11با   "رئلس هلئ  مديرص" قدیمی آقاي محمدرضا -3

  ايران  شرت  مه  گاز  ائلدي  ا بابازر  جویاظر و 

 شرت  مه  یت  اهواز  ايران و  ائلدي  شرت  مه  گاز، دارام عله  متسر" OSCO " 

  ايران   ائلدي  شرت  مه  گازدارام بازر  هاي  ) وش  مارج ( یاظر و 

  ايران وشلو   تر ، یت  وايران شرت  مه  گاز ، ائلدي  سازمان ایرتم ا و  ايران، دارام  ن ت  ر ویهار 

 سال   6بودن  عن  شرت   رو اهواز مسئول دعتر 

 سال 0تاربردم ايران بودن   نولوان و مؤسس  مرتت یاظر 

 سال 0ا تهان بودن  122یلروگاص  مسئول یظارن یلروگاص حرار   طو  و 

 سال 3تنهان ب  ا تهان بودن  "56شرت  ايريتک مط  یظارن مسئول 

 سال 32گراع   ن ت  ايران بودن شرت  راديو و سر رس  مسئول طرح 

 

هيام غلرمخير    هام بازرس  عن  و آزماي سال سابو  تار مر بط در تهل  زملن  02با  علی رفیعیهآقاي مهندس  -0

  Level III RT – UT – MT – PT & VT of ASNTهام رسو  و دارام گواهلنام 

 

سيابو    سيال  31 با بازر  جواشهاص ا تهان عارغ ایتنپلن تارشناس  علتيک از دای  کریم قدیمیمهندس آقاي  -1

 هام رسو دارام گواهلنام و  NDT هامزملن تهل   در تار

 Level II  RT – RTI – UT – MT – PT & VT  of  ASNT  

CERTIFIED WELDING INSPECTOR – CWI / TECHNICAL INSPECTION1&2 – WPS & PQR 
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 تارشناسي  و از دایشيهاص  هيران    ن ت  ارشد مديري   ارشناس تعارغ ایتنپلن  آقاي مهندس مهدي شکربیگی -4

 هام :سال سابو  تار در زملن  31مسئول با شخص بازر  جوا و ب نوان علتيک تاربردم از دایشهاص رازم 

   تارشناNDT و  ویلد در سازمان هواعضا و  نايع یت  و گاز 

   اش   و حتاظ  در برابر دارام گواهلنام   لشرعتLevel II RT of ISIRI/ISO 9712  سازمان ایرتم ا و  ايراناز 

  دارام گواهلنام  هام رسو Level II RT – MT – PT & VT of ASNT 

 

 ميواد  بيا  زملني  تيار   در تيار   سال سابو  31عارغ ایتنپلن مهندس  هوران با  قدیمی توکلی جوادمهندس آقاي  -1

 علتيک بهداش  تن.ان ب نو   ائلدي  سازمان ایرتم ا و  ايران با  ر وزا و

   اش   و حتاظ  در برابر دارام گواهلنام   لشرعتLevel II RT of ISIRI/ISO 9712  سازمان ایرتم ا و  ايراناز 

  دارام گواهلنام  هام رسو Level II RT – UT – MT – PT of ASNT / TECHNICAL WELDING 

 

تهل  سال سابو  تار در  31با یمف آباد از دایشهاص  موادعارغ ایتنپلن مهندس   شهریار جهانگیريمهندس  آقاي -6

 هام رسو و دارام گواهلنام  NDTهام زملن 

 Level II  RT – PT & VT of ASNT /  WELDING INSPECTION 
 

سال سابو  تار در  36از دایشهاص یمف آباد با   نايععارغ ایتنپلن مهندس   احسان جعفرپورمهندس  آقاي -3

 ين استایدارد مديري  و  دو زملن 

 

و دارام گواهلنامي   هيام غلرمخير    هيام آزميون  سال سابو  تار در تهل  زملن  32با  آقاي مهندس کمال قدیمی -1

 Level II RT – UT – MT – PT & VT of ASNTرسو  

 

 هام رسو  و دارام گواهلنام  NDTهام سال سابو  تار در تهل  زملن  31با آقاي مجتبی گلشاهی  -9

Level II UT – MT – PT & VT of ASNT 
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 ( کادر تخصصی پرتونگاري ) 
 

، دورص ديدص و  یتر  ر وتار ممر  02و ب  جه  باال بردن ضريب ايون  تار با اش     داد  زا ر ومواد با وج  ب  حساسل  تار با 

 :دنده  شرلن م اين شرت  را ر ویهارم   خپپ  تادرمورد  ائلد سازمان ایرتم ا و  ايران 

 آقاي جواد قدیمی توکلی -3

  Level II RT – UT – MT – PT of ASNT & ISIRI/ISO9712دارام گواهلنام   لشرعت  حتاظ  در برابر اش   

 آقاي مهدي شکربیگی -0

 Level II RT – MT – PT – VT of ASNT & ISIRI/ISO9712دارام گواهلنام   لشرعت  حتاظ  در برابر اش   

 آقاي کمال قدیمی -1

  Level II RT – UT – MT – PT & VT of ASNT و ارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش  د

 آقاي روح اله رضائی -4

 Level II RT – RTI – MT & PT of ASNTدارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   و 

  آقاي جواد صفدریان -1

 Level II RT –MT – PT & VT of ASNTدارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در بابر اش   و 

 علیرضا مراديآقاي  -6

 Level II RT –MT & PT of ASNTدارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   و 

 حسین وزیر زادهآقاي  -3

 Level II RT –MT & PT of ASNTدارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   و 

 احمد همتی علمدارلوآقاي  -1

 Level II RT –MT & PT of ASN  مودما   حتاظ  در برابر اش   و دارام گواهلنام 

 Level II RT of ASNTدارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   و  آقاي محمد بیدارپور -9

 Level II RT of ASNTدارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   و  محمدعلی همتی علمدارلوآقاي  -32

 Level II RT of ASNTدارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   و  مهدي دین پرورآقاي  -33

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   حسن گشتاسبیمآقاي  -30

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   مهدي شاملوآقاي  -31

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   فراسداله رضوانآقاي  -34

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   بامیان وحیدي آقا -31

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   پورهاشم همتآقاي  -36

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   عامر تهمورسیآقاي  -33

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   مزارعیمحمد آقاي  -31

 دارام گواهلنام  مودما   حتاظ  در برابر اش   فرشاد محمديآقاي  -39
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 (اصلی تجهیزات  )
 

 دستهاص X-Ray Directional  300Kv                                                  0 م از یوع ايرسدستهاص  ر ویهار -

 دستهاص X-Ray Crawler HR-90&HR-91  300&350Kv          0ايرس ترایر م از یوع دستهاص  ر ویهار -

 دستهاص SENTINEL880 (DELTA) &(SIGMA)                              1  رابسم از یوع دستهاص  ر ویهار -

 دستهاص  GAMMAMAT TI & TIF                                                  0 ام م از یوع گامدستهاص  ر ویهار -

 دستهاص KRAUTKRAMER(USD10)                                                    0  آیتراسویلک دستهاص  س -

 دستهاص SONATEST(Siteacan340)                                                   3  آیتراسویلک دستهاص  س -

 دستهاص SONATEST(SiteacanD10+)                                                 3  آیتراسویلک دستهاص  س -

 دستهاص MAGNAFLUX-MT (UV Lamp & Fluorescent)                   1 مغناطلس   ذارن  س یوازم -

 دستهاص MAGNAFLUX-MT (HANDY YOKE)                                    4 مغناطلس   ذارن  س یوازم -

 دستهاص elcometer & TIME GROUP Models                                     0ضخام  سنم    مهلتان -

 دستهاص elcometer-456                                                               0ضخام  سنم  ریگ   مهلتان -

                         Dye PENETRANT Testing (MAGNAFLUX & BYCOTEST)  ماي ان یاعذ  س -

 دستهاص DENSITY  X-Rite 301 & Xograph                                                           1ر دایسلتومتدستهاص  -

 دستهاص VIEWER LcNDT model                                            1  عله  تسلرعله  موای  و   مهلتان -

- Welding Gauge (Hi-Lo / Cambridge TWI/ AWS Weld Gauge &…)                    6 دستهاص 

- (Probe 0º , 45º , 60º , 70º)  ((Test Block V1 , V2 , DAC 

 Vacuum air test  مهلتان -

 (دتکتورها وسائل حفاظتی و)
 

 دستهاص 3                      جه  یههدارم سور                                            سرب   رایتي  تایتلنلر  -

 دستهاص D800                                                                           6رديملتال مدل راديومتدستهاص  -

 دستهاص 6                                                                           6000راديومترديملتال مدل دستهاص  -

 دستهاص Turva DGM 1500                                                      1 راديومترديملتال مدلدستهاص  -

 دستهاص Andrex & FIDGEON                                                      02یوع  از ر هشداردهندصگايه -

 دستهاص 3                                                                      دهندص عردم        هشدار مایلتوردستهاص  -

 دستهاص Arrow-Tech & Automess                                                                    12یوع یهو  از زيوترد -

 ستهاصد 31                                                                       س و گامام    ب رایوازم هداي  تنندص  -

 ند.ده شرلن م یلت  حتاظت  اين شرت  را وسائن ايون  و ديهر...  دستر  سرب  و رو وا، هلنک و


