
 

  شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی

 لیان راگ

 

 کل لیست سوابق دوره های برگزار شده

 

 

 RAG-QA-TR-FM-37 کد سند:
 

 درخواست کننده زمان برگزاری نام دوره های آموزشی برگزار شده ردیف

 کارشناسی/ عمومی 1831  1بازرسی جوش  1

 کارشناسی/ عمومی 1811 1بازرسی جوش  2

 کارشناسی/ عمومی 1811  2بازرسی جوش  8

 کارشناسی/ عمومی 1811 1بازرسی جوش  4

 کارشناسی/ عمومی 1811  (RTI)تفسیر فیلم رادیوگرافی 5

 کارشناسی/ عمومی 1811 1بازرسی جوش  6

 کارشناسی/ عمومی 1811  (MT)تست ذرات مغناطیسی  7

 کارشناسی/ عمومی 1811  (PT)تست مایع نافذ  3

 کارشناسی/ عمومی 1811  1بازرسی جوش  1

 کارشناسی/ عمومی 1811 (UT)تست فراصوتی  11

 کارشناسی/ عمومی 1811  (VT)تست چشمی جوش  11

 کارشناسی/ عمومی 1812 (RTI)تفسیر فیلم رادیوگرافی  12

 دانشگاه علمی کاربردی ISO10015 1812دوره آموزشی استاندارد  18

 کارشناسی/ عمومی 1812 ( MT)آزمایش با ذرات مغناطیسی 14

 موسسه شهید محالتی بوشهر PLC 1818دوره آموزشی  15

 عمومی 1812  (PT)نافذآزمایش با مایعات  16

گروه دریا-دانشگاه خلیج فارس 1818  (VT)بازرسی چشمی جوش 17  

گروه مکانیک-دانشگاه خلیج فارس 1818  (VT)بازرسی چشمی جوش 13  

صدرا -کارخانه فراساحل بوشهر 1812 اصول انبار داری نوین و مدیریت انبارها 11  

 دانشگاه خلیج فارس 1818  (NDT)آشنایی با آزمایشهای غیر مخرب 21

 کارشناسی/ عمومی 1818  (MT)آزمایش با ذرات مغناطیسی 21

 کارشناسی/ عمومی 1818  (PT)آزمایش با مایعات نافذ 22

 نیروگاه اتمی بوشهر 1814 حفاظت در برابر اشعه پیشرفته صنعتی 28

 دانشگاه خلیج فارس 1814  (VT)تست چشمی جوش  24

 دانشگاه خلِج فارس 1814 (RTI)تفسیر فیلم رادیوگرافی  25

اداره گاز استان بوشهر-شهید محالتی 1814 (RTI)تفسیر فیلم رادیوگرافی  26  

 دانشگاه علمی کاربردی 1814 دوره کاربینی 27

 دانشگاه خلیج فارس 1815 (RTI)تفسیر فیلم رادیوگرافی 23
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21 
 الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت

 1111ایزو 
1816 

می نیروگاه ات -مؤسسه شهید محالتی 

تپنا-بوشهر  

 پاالیشگاه یکم پارس جنوبی 1816 (Body Languageزبان بدن ) 81

81 
 الزامات عمومی مدیریت آموزش

 11115ایزو 
 مرکز آموزش و پژوهش  1817

 اداره استاندارد 1817 شناسایی مواد و فلزشناسی 82

 پروپیلن جم 1817 قطعیتتخمین عدم  88

 پروپیلن جم 1817 آماده سازی و جداسازی و آنالیز مواد  84

 کارشناسان عمومی 1813 آموزش دوره جوشکاری برق 85

 کارشناسی/ عمومی 1813 (LT) تست عدم نشتی 86

 کارشناسی/ عمومی 1813 (MTدوره ذرات مغناطیسی ) 87
 


