
 

 

دوره هاي فوق و همچنین دریافت مشاوره رایگـان مـی توانیـد بـه پایگـاه       و اطالع از شرایط تخفیف ثبت نام ،جهت رزرو
تماس   0311-6736716مراجعه و یا با شماره   www.sanatmoshaver.com نشانیبه  شرکت صنعت مشاوراینترنتی 

 حاصل فرمایید.

 

  13913933  اردیبهشتاردیبهشتلیست آموزش دوره هاي صنعتی و مهندسی  لیست آموزش دوره هاي صنعتی و مهندسی  
  ..این تقویم مرتبا بروز می گردد. خواهشمند است جهت اطالع از دوره هاي جدید تاریخ دار، به وبسایت مجموعه مراجعه نماییداین تقویم مرتبا بروز می گردد. خواهشمند است جهت اطالع از دوره هاي جدید تاریخ دار، به وبسایت مجموعه مراجعه نمایید

 

ريتاریخ برگزا مدت عنوان دوره ردیف  مدرس دوره 

 2و1سطح  آلتراسونیک جوشبازرسی  1
Ultrasonic Testing 
UT ASNT level I&II 

 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 7
 19الی  13

 اردیبهشت

ایمان معتمدي مهندس  
Level II ASNT (VT-PT-MT-UT) 
(ID: 182361) نادر اکبري مهندس  

Level III ASNT (RT-UT) 
تست هاي غیرمخرب 3کارشناس سطح   

 جوش بازرسی 2
 NDT غیرمخرب تست روشهاي با آشنایی و

 SNT-TC-1A  و AWS QC1 کد با مطابق
 روز 3

 25الی  23
 اردیبهشت

 ایمان معتمدي مهندس
Level II ASNT (VT-PT-MT-UT) 

 اسپادان مدیرعامل شرکت صنعت مشاور

 2و1بازرسی به روش مایع نافذ سطح  3
Liquid Penetrant Testing 

PT ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 2,5
 24الی  22

(ID: 182364) اردیبهشت دلیریانمحمد  مهندس  
Level III ASNT (PT-MT-ET-UT) 

تست هاي غیرمخرب 3کارشناس سطح   
ست سیستم هاي اتوماتیک ت فنی کارشناسو 

 غیرمخرب در شرکت پژواك بنیان نوین
 

 2و1 با ذرات مغناطیسی سطح بازرسی 4
Magnetic Particle Testing 

MT  ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 2,5
 26الی  24

 اردیبهشت

 2و1 سطح جوش چشمی بازرسی 5
Visual & Optical Testing 

VT  ASNT Level I&II 
 SNT-TC-1A (2011) کد با مطابق

 خرداد 9الی  5 روز 5

(ID: 182361) نادر اکبري مهندس  
Level III ASNT (RT-UT) 

یرمخربتست هاي غ 3کارشناس سطح   
 و کارشناس فنی شرکت پتروپارس

2و1 سطح جوش رادیوگرافی بازرسی 6  
جوشکاري هاي فیلم تفسیر و  

RTi  ASNT Level I&II 
 SNT-TC-1A (2011) کد با مطابق

 تیر 6الی  2 روز 5

دل روشن  علی مهندس  
 Level III ASNT (VT-RT-PT-MT) 

تست هاي غیرمخرب 3کارشناس سطح   
 کت پتروشیمی بوشهرشر فنی و کارشناس

1 واحد ،7 ورودي پردیس، تجاري مجتمع جریب، هزار خ اصفهان،  0311-6736716  :ثبت نام تلفن  
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