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 های شرکت لیان راگ لیست فعالیت-1

 فعالیت موضوع نوع فعالیت ردیف

31 

 فنی شامل: بازرسی

 بازرسی داخلی و خارجی از تاسیسات، مخازن و تجهیزات -

 ndtتستهای  بازرسی جوش و -

 یح و ضخامت سنجوسط یبازرس-

 و نمونه برداری بازرسی کاال -

 بازرسی رنگ و پوششها -

 و نظارت بر اجرای عملیات حرارتیبازرسی -

 بازرسی و نظارت بر نصب تجهیزات -

و سازه ها صنایع نفت،  مخازن ،تاسیسات ،خطوط لوله

 ...، نیروگاهی و صنایع دریایی گاز، پتروشیمی،

32 

 ازرسی فنی و نظارت بر فعالیتهای حین ساخت و حین ب

 بهره برداری  بصورت شخص ثالث/ ترد پارتی شامل:
 بازرسی، نظارت و مشاوره بر کلیه فعالیتهای نصب و راه اندازی -

 NDTکمیسیون تایید صالحیت بازرسان جوش و -

 کمیسیون تایید صالحیت پیمانکاران ساخت و جوشکاری- 

 صالحیت جوشکارن کمیسیون تایید- 

 کنترل اسناد فنی پیمانکاران ساخت نصب و راه اندازی-

کلیه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی، سازه 

 های فلزی صنعتی و ساختمانی و ...

30 

 ( شامل:RBI&FFSبازرسی بر مبنای ریسک )
 مشاوره در جمع آوری اطالعات حین ساخت و بهره برداری-

 RBIار سیستم مشاوره در استقر-

 و برنامه های بازرسی مشاوره و تهیه دستورالعملهای -

 (Documentationمشاوره در اجرای واحد اسناد فنی )-

 اجرای برنامه های بازرسی )بر مبنای ریسک(-

 کلیه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی و ...

34 

 کنترل خوردگی شامل:

 و ضخامت سنجی بازرسی سطوح -

 احی و اجرای حفاظت کاتدیکطر -

 داخلی و خارجی تجهیزاتکنترل خوردگی -

 بازرسی و کنترل عایقها و پوششها در ارتفاع -

 طراحی و تامین مواد بازدارنده و کنترل خوردگی -

 مشاوره در انتخاب آزمایشگاه و اجرای تستهای خوردگی-

ه سازلوپهای بسته ، خطوط انتقال سات،یتاسمخازن، 

صنایع  هیدر کل شناورها و سازه های دریایی، یفلز یها

ی ، صنایع دریایی، نیروگاهیمینفت و گاز، پتروش)نظیر: 

 و ...(

30 

 : شامل خدمات آزمایشگاهی

 (NDTغیر مخرب ) /تستهایانجام آزمایشها-

 انجام آزمایشهای متالورژی و متالوگرافی -

 (DTانجام آزمایشهای مکانیکی و مخرب )-

 ی آنالیز شیمیایی/کوانتومتریانجام آزمایشها-

 انجام آزمایشهای خوردگی-

 انجام آنالیز عنصری پرتابل-

در کلیه  کلیه مواد پایه فلزی و اتصاالت جوشکاری

 صنایع داخلی و خارجی
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 خدمات طراحی :

 طراحی و تهیه و تامین مخازن فلزی )ذخیره و تحت فشار( -

زیابی و ارطراحی اتصاالت جوشکاری صنعتی و پیشرفته  -

 (WPS, Advanced, WPS& PQR)کیفی 

 ndt-طراحی و تهیه پلنها و برنامه های بازرسی فنی-

 یبر اساس استانداردها یو خارج یداخل عیصنا هیکل

 ییکایو آمر ییاروپا

73  

 تحقیق پژوهش:

 مهندسی تحقیق و پژوهش و ارایه خدمات فناورانه در حوزه-

 ، آنالیزجوش ،ردگیمواد و مهندسی شیمی )متالورژی، خو

 ( تخریب

 تدوین و تالیف درحوزه مهندسی مواد و متالورژی-

 کلیه تاسیسات و خطوط لوله و سازه های فلزی صنعتی 

83  

 برگزاری دوره های آموزشی فنی مهندسی شامل:

 NDTجوشبازرسی  فنی بازرسی -

 (RBI& FFSبازرسی بر مبنای ریسک )-

 ششهابازرسی و کنترل خوردگی، رنگ و پو-

 ی مربوطهمدیریت و استانداردها -

آموزش تئوری جوشکاری و آزمون تایید صالحیت -

 (WQT)جوشکاران 

 جهت کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی

9 

 فنی:مشاوره خدمات 

 ، بازرسی فنی،جوش مهندسیدر زمینه ارایه مشاوره -

 ارایه مشاوره در حوزه جذب جوشکار کد دار-

 پیمانکار جوش و کارگاه جوشکاریارایه مشاور در انتخاب -

دستورالعملهای و برنامهای بازرسی و  ارایه مشاور در تهیه-

 (ITP& NDT plans) تست

ارایه مشاوره در انتخاب پیمانکاران بازرسی فنی، کنترل -

 خوردگی و حفاظت کاتدیک

 مشاوره در حوزه تهیه و تامین مخازن و ظروف تحت فشار-

 ایه و متریال جوشکاریمشاوره در خرید متریال پ-

 یبر اساس استانداردها یو خارج یداخل عیصنا هیکل

 ییکایو آمر ییاروپا
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 لیست مجوزها/گواهی نامه های شرکت لیان راگ-2

 ردیف
 

 نوع و زمینه کاری مجوز/گواهی نامه نام موسسه صادر کننده مجوز/گواهی نامه
 

 وضعیت
 

 صادر شده شکل دهی فلزات)ساخت مخازن( دن و تجارتمع عتوزارت صن 1

 صادر شده در سطح ملی برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقات صنعتی ایران اداره کل استاندارد 2

 صادر شده آزمایش ها و آزمایشگاه همکار استاندارداداره کل  0

 صادر شده پرتونگاری صنعتی با اشعه گاما سازمان انرژی اتمی ایران 4

 صادر شده پژوهشی حوزه مهندسی متالورژی و شیمی ت علمی و فناوری ریاست جمهوریمعاون 0

 صادر شده غیر مخربایشهای تایید صالحیت خدمات آزم نفت و گاز پارسشرکت  0

 صادر شده (NDTبازرسی جوش و تست های غیر مخرب ) موسسه رده بندی آسیا 7

 صادر شده (NDTای غیر مخرب )بازرسی جوش و تست ه موسسه رده بندی ایرانیان 8

 صادر شده ISO 9001 استاندارد -سیستم مدیریت کیفیت  پژوهشکده سیستم های صنعتی پیشرفته 9

 صادر شده تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 13

 هصادر شد های غیرمخرب جوشعضو حقوقی/ آزمایش انجمن مهندسین جوش ایران 11

 صادر شده مجوز بازرسی کاال و نمونه برداری سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 12

 صادر شده مجوز کشوری برگزاری دوره های آموزشی فنی و مهندسی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 10

 صادر شده وزشی فنی و مهندسیبرگزاری دوره های آماستانی مجوز  استانداری بوشهرمرکز آموزش و پزوهش  14

 صادر شده انجام آزمایشهای مخرب و متالورژی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 10

 صادر شده ISO 9001 استاندارد -سیستم مدیریت کیفیت  پژوهشکده سیستم های پیشرفتی صنعتی 10

 نشده صادر مرکز ملی تایید صالحیت ایران مدیریت کیفیت در بازرسی 17

 صادر نشده رتبه بازرسی فنی و مشاوره سازمان مدیریت و برنامه ریزی 18
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 ملی و بین المللیلیست برخی استانداردهای مرجع -3
 

     

1. ASME Sec. I, II, III, V, VIII, IX,  XI, …  

 

2. ASME B31.3, B31.1 ,… 

 
3. AWS D1.1, D1.2, D3.7, … 

 

4. API 1104, 650, 653 , 570, …  

 

5. EN 287-1, 287-2 , 288, …  

 

6. ISO (about welding inspection and NDT) 

 

7. ISIRI/ISO (About NDT) 

 

8. ISIRI 11456, 10276, 10284, 11460,   

 

9. PNAEGE, 003, 008, 009, 010 ,… 

 

10.  GOST& OCT       
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 پاره وقت( /)تمام وقت  شرکت لیان راگ پرسنل تجربیسطح علمی و سوابق -4

 رشته/گرایش سابقه عملی مرتبط تعداد پرسنل یسطح علم ردیف

سال 22 میانگین 0 دکتری 1  مهندسی مواد و مهندسی شیمی 

سال 18 میانگین 11 کارشناسی ارشد 2  مهندسی مواد/شیمی/مکانیک و... 

سال 18 میانگین ndt 0سطح سه  ایمهندسین دار 0  مهندسی مواد/شیمی 

سال 10 میانگین 13 کارشناسی 4  مهندسی مواد/جوش/شیمی/مکانیک و... 

سال 81 میانگین 0 کاردانی 0  مهندسی مواد/جوش/شیمی/مکانیک و... 

0 
ارشد و  یکارشناس) انمدرس 

 (یدکتر
 سال 10 میانگین 20

 کی/مکانیمیمواد/جوش/ش یمهندس

 ...و
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 شرکت لیان راگ /نرم افزارهایتجهیزاتبرخی از لیست -5
 

 تعداد تاریخ کالیبره تجهیزات نام ردیف

 2 ----  عیب یاب آلتراسونیکدستگاه  31

 2 ---- ضخامت سنج آلتراسونیک 32

 0 ---- یوک مغناطیسی 30

 7 ---- های جوشگیج 34

 2 ---- دوربین پرتونگاری گاما 30

 1 ---- دوربین پرتونگاری ایکس 30

73  4 ---- های صنعتیویور تفسیر فیلم 

83  0 ---- تجهیزات اندازه گیری ابعادیست  

93  0 ---- تجهیزات بازرسی جوشست  

 2 ---- وکیومتست  دستگاه 13

 0 ---- فشار سنجانواع  11

21  1 ---- ست دستگاه خم کن و رول کن ورق 

01  1 ----  هاپوشش ضخامت سنجی رنگ و تست  دستگاه  

41  2 ---- خمش و فشار-دستگاه کشش 

01  2 ---- پ متالوگرافیدستگاه میکروسکو 

01  1 ---- دستگاه تست سختی سنجی پرتابل 

71  1 ---- ست فریت سنجی فوالدهای زنگ نزن  

81  0 ---- دستگاه جوشکاری  

91  0 ---- دستگاه برش کاری دستی 

 1 ---- دستگاه برشکاری اتومات 23
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 1 ---- ست آماده سازی نمونه متالوگرافی 21

 1 ---- (XRFری )دستگاه آنالیز عنص 22

 1 ---- (XRD)دستگاه آنالیز فازی  20

 FTIR ---- 1دستگاه  24

 1 ---- دستگاه تهیه و آماده سازی نمونه 20

 1 ---- دستگاه پولیشر متالوگرافی 20

 1 ---- عیب یاب پوشش های خطوط لولهدستگاه  27

 ---- ---- جوش و طراحی نرم افزار محاسباتی 28

 ---- ---- (RBIنرم افزارهای بازرسی بر مبنای ریسک) 29

ستانداردهای آنالیز تخرب و فراکتوگرافیا 03  ---- ---- 

 ---- ---- استانداردهای بازرسی جوش 01
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UT EQUIPMENTS 
 

1. Digital ultrasonic defects cop device-STAR MAN Model 

 

2. Probe 5 MHz-70º 

 

3. Probe 5 MHz-60º 

 

4. Probe 5 MHz- 45º 

 

5. Probe 5 MHz-Normal 

 

6. Step Block Test 

 

7. Block ASME (V1)  

 

8. Block ASME (V2) 
 

9. Base Calibration Block (DAC Curve) 
 

 

 

 

 

1. Digital ultrasonic defects cop device-TRU TESTER Model 

 

2. Probe 5 MHz-70º 

 

3. Probe 5 MHz-60º 

 

4. Probe 5 MHz- 45º 

 

5. Probe 5 MHz-Normal 

 

6. Step Block Test 

 

7. Block ASME (V1) 

 

8. Block ASME (V2) 
 

9. Base Calibration Block (DAC Curve) 
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RT & RTI EQUIPMENTS 
 

1. Portable Camera-TSI 5/1GAMAMAT model of Gama ray.  

 

2. Portable Camera-150 kv-Model of X-ray. 

 

3. Film viewer –TSK Model. 

 

4. Densitometer.  

 

5. shoblon gage. 

 

6. Measurement tools. 

 

7. Etc 

 
 

 

 

 

 

 

MT EQUIPMENTS 

 

 

1.   Magnetic YUKE-MAGNA model. 

 

2. Magnetic YUKE-US model. 

 

3. Demagnetizing coil.  

 

4. A-UV lamp   

 

5. Set of sprays 

 

6. Magnetic indicator 
 

7. Etc 

 

8.  … 
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VT EQUIPMENTS 

 

 

 

1. Weld gage-Cambridge model. 

 

2. Weld gage-TWI model. 

 

3. Weld gage-Russia model. 

 

4. HI-LO gage. 

 

5. Fillet gage. 

 

6. Caliper  

 

9. Rulers and meter 

 

8. Etc 
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LT EQUIPMENTS  
 

 

1. Pressure Gage (Dead Weight Tester)  

 

2. Recorder  

 

3. Chart  

  

4. Etc 

 

 

 
 

 

 

Coating Test EQUIPMENT  

 
1. Rectifier Transformer  (Single Phase)  

 

2. Multi meter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thickness Measurement Test EQUIPMENT  

 

 
1. Thickness Measurement of Painting 

2. Thickness Measurement of Material 
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 چارت سازمانی شرکت لیان راگ-6
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 /Presidentمدیرعامل

بخش تحقیق و پژوهش  

 (R&Dو تدوین )

(R&D ) 

 و بهداشت صنعتی نیایم

Safety 

اداری،  مالی   واحد

 و قرارداد ها  

 آزمایشگاهی بخش
    DT& NDT  

جوش و  واحد طراحی 

 WPSاریابی کیفی
 واحد تضمین کیفی  

(QA ) 

 

 رییس هیأت مدیره

Chairman 

 بخش فنی و مهندسی

Technical & Eng. 

 

بخش بازرسی فنی و  

 کنترل خوردگی  

Technical 

کارشناسان  کارشناسان و 

 مهندسی ارشد

و فنی بازرسان 

  ارشد کارشناسان

 مهندسی

و تامین   واحد طراحی 

 & Designمخازن 

supplay vessels 

کارشناسان ارشد و  

 دکتری مهندسی

 واحد تضمین کیفی  

(QA ) 

  

کارشناسان و کارشناس  

 ارشد ایمنی
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 شرکت لیان راگفنی ژه های پروبرخی از لیست -7

 وضعیت پروژه و استاندارد مربوطه نوع پروژه کارفرمای اصلی تاریخ ردیف

 مخازن ذخیره فلزیبازرسی فنی  شرکت شیمی انبار صدف )پروژه مخازن( 2008 1

 WQT /API  
 خاتمه یافته

 NDTبازرسی فنی و  شرکت پخش فراورده های نفتی بوشهر 2008 2

AWS D1.1 
 یافتهخاتمه 

)پروژه مخازن( شرکت پرنده آبی جهان 2009 0   مخازن فلزی تامینطراحی و  

API 
 خاتمه یافته

 NDT-بازرسی فنی  موسسه شهید محالتی )شناورهای دریایی( 2009 4

AWS D1.2,ISO & EN 
 خاتمه یافته

 NDT-بازرسی فنی کارخانه کشتی سازی صدرا 2009 0

ASME 
 خاتمه یافته

اه گازی بوشهرنیروگ 2009 0  NDT-VT, RT,RTI ,UT 

ASME 
 خاتمه یافته

 NDTبازرسی جوش و  استوار سازه خلیج فارس )سازه فلزی ساختمانی( 2010 7

AWS 
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته NDT  -بازرسی خوردگی تاسیسات  اداره آبفا بوشهر)خط انتقال آب( 2010 8

 NDT-بازرسی فنی کارخانه کشتی سازی صدرا 2010 9

ASME 
 خاتمه یافته

 NDT-RTI-TRAINING بنادر و دریانوردی)پروژه آموزشی( 2010 13

ASME 
 خاتمه یافته

 NDT-RTI-TRAINING منطقه ده عملیاتی گاز بوشهر )پروژه آموزشی( 2010 11

API 
 خاتمه یافته

 -NDT-RT & RTI /ASME پاالیشگاه گاز فجر جم)تاسیسات( 2011 12

B31.3 
 خاتمه یافته

 &WPS&PQR ,Consulting اداره برق استان بوشهر)سازه فلزی ساختمان( 2011 10

inspection 
 خاتمه یافته

14 2011 

 سازمان ورزش و جوانان استان بوشهر

 )سازه فلزی استادیوم شهید بهشتی(

 NDT-بازرسی جوش

WPS& PQR, WQT 

 AWS  

 خاتمه یافته

آموزشی(سازمان بنادر و دریانوردی بوشهر) 2012 10  خاتمه یافته NDT -بازرسی فنی  

 خاتمه یافته NDT -بازرسی خوردگی تاسیسات  کارخانه کشتی سازی صدرا )بویانسی تانک( 2012 10

پارس جنوبی( 10کارخانه فراساحل بوشهر )فاز  2012 17  NDT-بازرسی فنی 

API  
 خاتمه یافته

پارس(17-18کارخانه فراساحل بوشهر )فازهای  2012 18  NDT–بازرسی فنی  

 RP2X 
 خاتمه یافته
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 شرکت لیان راگفنی لیست پروژه های  -ادامه

 وضعیت پروژه نوع کنترل جوش کارفرمای اصلی تاریخ ردیف

پارس جنوبی( 24-22کارخانه فراساحل بوشهر )فاز  2012 19  NDT–بازرسی فنی  

 RP2X 
 خاتمه یافته

دت(کارخانه فراساحل بوشهر )پروژه رشا 2012 23  NDT–بازرسی فنی  

 RP2X 
 خاتمه یافته

 Consulting, inspection and سازمان ورزش و جوانان استان بوشهر 2012 21

NDT-VT,PT,/ AWS D1.1 
 خاتمه یافته

 / NDT-UT,MT,PT,RT,RTI شرکت فن آوری آب های عمیق 2013 22

AWS 
 خاتمه یافته

 WPS& PQR- NDT شرکت پایانه های نفتی ایران 2013 20

ASME 
 خاتمه یافته

پارس جنوبی( 10کارخانه فراساحل بوشهر )فاز  2014 24  NDT–بازرسی فنی  

 API-RP2X 
 خاتمه یافته

20 2014 
 موسسه شهید محالتی بوشهر

 

 

بازرسی فنی، ضخامت سنجی 

 NDTو
 خاتمه یافته

پارس جنوبی( 10کارخانه فراساحل بوشهر )فاز  2015 20  NDT–بازرسی فنی  

 RP2X 
 خاتمه یافته

پارس(17-18کارخانه فراساحل بوشهر )فازهای  2015 27  NDT–بازرسی فنی  

 RP2X 
 خاتمه یافته

 NDT-RT&RTI آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر 2015 28

API 1104 
 خاتمه یافته

 NDT پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر 2015 29

AWS D1.1 
 خاتمه یافته

پارس جنوبی( 10ساحل بوشهر )فاز کارخانه فرا 2016 03  NDT-RT, MT, PT, UT 

API RP2X 
 خاتمه یافته

01 2016 
پارس(17-18کارخانه فراساحل بوشهر )فازهای   

 

 

NDT-RT, MT, PT, UT 

API RP2X 
 خاتمه یافته

بازرسی فنی، ضخامت سنجی  موسسه شهید محالتی بوشهر 2016 02

 NDTو
 خاتمه یافته

عسلویه-ینپتروشیمی مب 2016 00  NDT-RT, MT, PT, UT 

API RP2X 
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته  WPS&PQR-NDT اداره گاز استان بوشهر 2016 04
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 شرکت لیان راگفنی  خدماتلیست پروژه های  -ادامه

 وضعیت پروژه نوع کنترل جوش کارفرمای اصلی تاریخ ردیف

شرکت شیمی گستر-منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2016 00 زرسی فنی، کنترل خوردگی و با 
 ضخامت سنجی داخلی

 خاتمه یافته

بازرسی فنی، کنترل خوردگی و  منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2017 00
 ضخامت سنجی داخلی

 خاتمه یافته

بازرسی جوش سازه فلزی و  پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر 2017 07
 ضخامت سنجی

 خاتمه یافته

ای جزیرهکشتی سازی ناخد 2017 08  NDT-RT& RTI  
AWS 

 خاتمه یافته

 NDT-RT, MT, PT, UT کارخانه سیمان موند دشتی 2017 93
API 650 

 خاتمه یافته

 ndtبازرسی فنی، ضخامت سنجی و موسسه شهید محالتی 2017 43
AWS& ISO 

 خاتمه یافته

تامین مخازن، تست مخازن و  شیمی گستر لیان 2018 41
 ضخامت سنجی تاسیسات 

 اتمه یافتهخ

 NDT-RT, MT, PT, UT کارخانه سیمان موند دشتی 2018 42
API  

 خاتمه یافته

  NDT-UT& VT اداره استاندارد 2018 40
AWS 

 خاتمه یافته

 ساخت و تست مخازن ذخیره  شرکت پترو البرز لیان  2018 44
 خاتمه یافته

 

NDT شرکت بوشهر سوله ساز 2018 40 -بازرسی جوش   
AWS 

 یافتهخاتمه 

22سکوی فاز -شرکت تسکو 2018 40  NDT–بازرسی فنی  
 API-RP2X 

 خاتمه یافته

 NDT–بازرسی فنی  کارخانه کشتی سازی صدرا  2019 47
 API-RP2X 

 افتهیخاتمه 

 NDT–بازرسی فنی  )صدرا(13Bنصب سکو -کارخانه فراساحل 2019 48
 API-RP2X 

 افتهیخاتمه 

 NDT–بازرسی فنی  )صدرا(13Dسکو نصب -کارخانه فراساحل 2020 49
 API-RP2X 

 افتهیخاتمه 

 NDT–بازرسی فنی  )صدرا(13Dنصب سکو -کارخانه فراساحل 2021 03
 API-RP2X 

 افتهیخاتمه 

 ضخامت سنجی-بازرسی فنی پاالیشگاه نهم پارس جنوبی 2021 01
Rope Access 
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 راگ انیشرکت ل پژوهشی  یپروژه هابرخی  ستیل-8

 سال انجام نوع پژوهش انجام شده یوع پژوهشهاموض ردیف

 29-29 یعلم   WPS))  یاژیآل یفوالدها یاتصاالت جوشکار یطراح یساز نهیبه 1

 29-29 یکاربرد-یعلم مانده یطول عمر باق نیو تخم ییایدر یبدنه شناورها یخوردگ یابیارز 2

 29-29 نیتدو-یعلم مخازن زنگ نزن یدر ورقها یدانه ا نیب یخوردگ یبررس 0

4 
 ندیاز قوس در فرآ یبر بازده حرارت ناش یجوشکار یپارامترها ریتأث یبررس

 یمتر یبا روش کالر ( GTAW (با گاز محافظ یجوشکار
 29 نیتدو-یعلم

 29 نیتدو-یعلم یجوشکار یاپراتورها تیصالح دییآزمون تا 0

 29 نیتدو-یعلم ییپاال اهیگ نیبه روش نو یآب یاز محلولها تراتیحذف ن 0

 29 یکاربرد-یعلم Cu-3 دیگر برالین اژیآل یدستورالعمل جوشکار یطراح یفیک یابیارز 7

 29 یکاربرد-یعلم آسانسورها یسازه ها یاتصاالت جوش یفیک یابیروش ارز یبررس 8

 29 یکاربرد-یعلم بوشهر یاقتصاد ژهیمخازن منطقه و یخوردگ یابیسطوح و ارز یبازرس 9

 29 یکاربرد-یعلم ییایدر یشناورها نچیو یفوالد یشکست در شفتها زیآنالو  لیتحل 13

 29 یکاربرد-یعلم ییایدر یشناورها یومینیآلوم یدر اعواج ورقها یحرارت جوشکار ریتاث 11

 29 نیتدو-یعلم مخرب ریغ یپرسنل آزمونها تیصالح دییاستاندارد تا نیتدو 12

 -22 یعلم یبروش جوش ذوب یا هیال یاژسازیآلبا روش  برالیسطوح ن شیسا زمیمکان 10

 -22 یعلم تحلیل مکانیزم خوردگی داخلی لوله های انتقال 14

 -22 علمی بررسی نقش بازدارنده ها در نرخ خوردگی داخلی 10
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 شرکت لیان راگ آموزشی پروژهای برخی لیست-9

 

 

 

 درخواست کننده NDTبازرسی جوش و  نام دوره آموزشی ردیف

 گروه دریا-دانشگاه خلیج فارس 1سی جوش بازر 1

 گروه دریا -دانشگاه خلیج فارس 2بازرسی جوش  2

 منطقه دهم عملیاتی انتقال گاز بوشهر (RTI)تفسیر فیلم رادیوگرافی 0

 گروه جوش-دانشگاه علمی کاربردی بوشهر (MT)تست ذرات مغناطیسی  4

 جوش گروه-دانشگاه علمی کاربردی (PT)تست مایع نافذ  0

 فنی آزاد کارشناسی (UT)تست فراصوتی  0

 گروه مکانیک-دانشگاه خلیج فارس (VT)تست چشمی جوش  7

 دانشگاه علمی کاربردی ISO10015دوره آموزشی استاندارد  8

 موسسه شهید محالتی بوشهر PLCدوره آموزشی  9

صدرا-کارخانه فراساحل بوشهر اصول انبار داری نوین و مدیریت انبارها 13  

 نیروگاه بوشهر حفاظت در برابر اشعه پیشرفته صنعتی 11

 پاالیشگاه دوم پارس جنوبی دوره زبان بدن 12

 کارشناسان رسمی اداره استاندارد آشنایی با قوانین و مقررات کارشناسان رسمی 10

 متالورژی-شناسایی و آنالیز مواد 14
 اداره استاندارد بوشهر

 (LTدروه عدم نشتی ) 10
 

10   

17    

18   
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 037و 038قه سوم واحدهای بط -پارک علم و فن آوری - یخ فردوس -خ سنگی -بوشهر
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                     WWW.RAG.IR    
 

 

 

 پالک هفت- بخش صنعت -منطقه ویژه اقتصادی بوشهر -برازجان–اتوبان بوشهر  0تر مکیلو -بوشهر     

 37700000708، نمابر: 37700002000تلفن:        

 

 09172956702 طبقه اول-کنگانمرکز رشد علم و فناوری -بلوار دارایی -*کنگان

 37108003090تلفن: 10واحد –اول  فرعی-بلوار مهدیه-شیراز*    

 مرکز رشد علم و فناوری گناوه-* گناوه    

mailto:INFO@RAG.IR

