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انجمن صنفی شرکتهای بازرسی
فنی و آزمایشهای غیرمخرب ایران

آزمونهای غیرمخرب ( )NDTنقشــي بسيار مهم در تضمین
کیفیــت و ایمنی محصــوالت و تجهیزات دارند .بــا توجه به
حساســیت روزافــزون جامعه نســبت به كيفيــت و ايمني،
انجمن بازرسي غيرمخرب ايران ( )IRNDTبا هدف شناسائی
و تبــادل تجربیــات و یافتههای جدید در حــوزه آزمونهای
غیرمخرب اقدام به برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي
آزمونهاي غيرمخــرب ايران ( )IRNDT2017نموده اســت.
ايــن كنفرانــس به دنبــال برگــزاری موفق ســه کنفرانس
و نمایشــگاه بینالمللــی  NDTدر ســالهای  86و  87و 94
برگزار ميشــود .با توجه به اســتقبال چشمگیر جامعه علمی
و صنعتی کشــور از سومين کنفرانس بینالمللی آزمونهای
غیرمخــرب ايران كه در اســفند ماه ســال  ۱۳۹۴در تهران
برگزار شــد ،اینک ،انجمن بازرســی غیرمخرب ایران افتخار
دارد که چهارمین کنفرانس بینالمللی آزمونهای غیرمخرب
( )IRNDT2017را با همکاری دانشگاهها ،انجمنهاي همکار،
سازمانها و صنایع مهم مرتبط با حوزه آزمونهاي غيرمخرب
برگزار نماید .از تمامی عالقمندان و دســتاندرکاران NDT
و شــرکتها و صنایع مرتبط دعوت میشــود که با مشارکت
فعال خود در برگزاری هرچه باشــکوهتر این رویداد علمی و
صنعتی ما را یاری نمایند.

اهداف کنفرانس:
 -1معرفی آخرین دســتاوردهای علمــی و فناوری در زمینه
آزمونهای غیرمخرب
 -2فراهــم نمــودن زمینــه تبــادل تجربیات علمــی و فنی
متخصصین دانشگاهی و صنعتی
 -3تقویــت ارتباطــات بینالمللی مراکز علمی پژوهشــی و
صنعتی در زمینه آزمونهای غیرمخرب

تاریخهای کلیدی:
آخرین مهلت ارســال چکیده مقاالت:
اعالم نتایــج داوری چکیــده مقاالت:
آخرین مهلت ارســال مقــاالت کامل:
اعــام نتایــج داوری مقــاالت کامــل:
آخرین مهلت ارســال مقــاالت نهایی:

چهارمین کنفرانس بینالمللی

 8و  9اسفند    - 1395هتل المپیک  -تهران

محورهای کنفرانس:
• مباني علمي و كاربردهاي آزمون و ارزيابي غیرمخرب شامل
روشهای :صوتی و فراصوتی ،پرتونگاری ،الکترومغناطیسی،
حرارتی ،مایکروویو و نوری
• کاربــرد روشهای پردازش ســیگنال و تصویر در ارزیابی
غیرمخرب مواد
• حســگرها ،تراگذارها (ترانسدیوسرها) و پروبهاي مورد
استفاده در آزمونهاي غیرمخرب
• روشهــای جدید برای تشــخیص و اندازهگیــری عیوب و
پايش آنها در ساختارهای فلزی و غیرفلزی
• مشخصهیابی خواص مواد و فرآیندها (جوشکاری ،خوردگی
و غیره)
• ارزیابــی غیرمخرب مواد پیشــرفته شــامل :کامپوزیتها،
پلیمرها ،سرامیکها و مواد بیولوژیکی
• پایش سالمت ساختارها و پیش بینی طول عمر آنها

نمایشگاه تخصصی جانبی:
همزمــان با کنفرانس ،به منظور ارائه آخرین دســتاوردهای
صنعتی و پژوهشــی در راستای موضوع کنفرانس نمایشگاه
تخصصی برگزار خواهد شد .بدین منظور از کلیه شرکتهای
داخلی و خارجی دعوت میشود که خدمات و محصوالت جدید
خــود را در این نمایشــگاه در معرض دیــد متخصصان قرار
دهند.

میزگردهای تخصصی:
ایــن میزگردهــا بــا حضــور کارشناســان و صاحبنظــران از
دانشگاهها ،صنایع ،انجمنهای صنفی و علمی و سازمانهای
دولتــی ذیربط بــه منظور بحــث و تبادل نظــر در موضوعات
راهبردی مرتبط با موضوع کنفرانس برگزار خواهند شد.

95/09/30
95/10/10
95/11/01
95/11/11
95/11/20
ش کرت ملی صناعی پتروشیمی

ش کرت ملی گاز اریان

ش کرتملیپاالیشوپخشفرآورد هاهینفتیاریان
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سازمان کنفرانس:
 -1دکتر فرهنگ هنرور ،رئیس انجمن
نمابر81032200 :
تلفن81032225 :
 -2دکتر اسد باباخانی ،دبیر کنفرانس
دبیرخانه اجرایی :تهران ،شهرک غرب ،بلوار شهید دادمان ،خیابان فخار مقدم ،گلبرگ سوم شرقی ،پالک  ،15واحد2
 -3دکتر سیدحسین صادقی ،دبیر علمی کنفرانس
 -4مهندس میرمجید قائمی ،دبیر روابط بینالملل کنفرانس
شرکت توسعه نمایشگاههای بینالمللی بنیس

تلفن42917000 :

Info@conf-irndt.org

نمابر42917100 :

کارگاههای آموزشی:
کارگاههــای تخصصــی و آموزشــی بــا حضــور متخصصــان
دانشــگاهی و صنعتی ،در زمینه دانش و فناوریهای جدید
آزمونهــای غیرمخــرب بصــورت نظری و عملــی در روزهای
برگزاری کنفرانس ارائه خواهند شد.

www.conf-irndt.org

