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 محمدی دکتر جناب آقای  

 ان لمی صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایردیر همکاری عم 

 پذیرش کارآموز  در زمینه  همکاری در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعتدرخواست    موضوع:

 با سالم 

زمینه تست فعالیت خود را از در    1396از سال    14007364584ناسه ملی  سی فنی و پایش خوردگی ایرسا با شازرکت بش  ااحترام

 ده است.  یمی و صنایع وابسته آغاز نمو. پتروشنفت و گاز در صنعت یشرفته های غیر مخرب پ 

 لیه که ک یده است و همچنینارائه گردکشور در لین بار برای او این شرکت  ب پیشرفتهغیر مخرتست ست کلیه خدمات ان ذکر اشای

 . ی می باشد طح جهانسین و مجهز ترین دستگاه ها در نوین تر بق باطامصاری و انحکامال  دوموجی دستگاه هاو  تجهیزات

 در حال حاضر شامل: این شرکت  تست و بازرسی خدمات

 MFL,NFA,NFT,RFT,ECA,ECT,IRISتست تیوب مبدل های حرارتی،بویلر،کولرهوایی،کندانسور،کوره به روش  -1

 Short Range Ultrasonic Testingتست خوردگی زیر ساپورت به روش  -2

  PAUT,TOFDتست جوش به روش  -3

  C-Corrosion Mappingتست خوردگی سطح به روش   -4

 Short Rang Ultrasonic Testingبه روش   Storage Tank Annularتست خوردگی -5

 در دماهای  باال   TOFD و SRUT  PAUTروش   اتست ب  -6

 تست جریان گردابی بر روی پره های توربین -7

 Eddy Current Arrayتست جریان گردابی سطح به روش  -8

ضخامت سنجی از روی رنگ، دما باال، خوردگی تیوب های بویلر و قطعات  -9
1

2
 اینچ به باال  

  Pulsed Eddy Currentتست خوردگی زیر عایق به روش  -10

 Acoustic Emissionبازرسی خوردگی مخازن ذخیره در حین سرویس به روش  -11

 VT,PT,MT,UT,RT,RTIانجام بازرسی های غیرمخرب  -12

  عهندسی مکانیک و مهندسی صنای، مته های مهندسی مواد و متالورژیوز در رشش کارآمپذیردر راستای  خود را  از اینرو آمادگی   

 دارد.  اعالم می نفر 4در هر دوره به تعداد نهایت 

پاالیشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی در    مکان حضور در پروژه های در حال اجرا درامدت زمان کارآموزی    در  زان محترمکارآمو

از   وجود داردکارآموزان  در صورت توافق فی مابین امکان استخدام  ن دوره کارآموزی  پایاو بعد از  ،  سطح کل کشور را خواهند داشت

 ت پایان خدمت می تواند این امر را تسهیل سازد. تن کاراینرو داش

 ول فرمایید. وص را مبذاقدامات الزم در این خص خواهشمند است

       .پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم

 

 با تشکر 

 شاهو غفاری 

 مدیرعامل
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