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 سوابق شرکت آزمون داناپالستیک

 مشخصات حقوقی.1
 1692شهر قدس به شماره  1397، ثبت 352977تهران به شماره  1388آزمون دانا پالستیک، شرکت سهامی خاص، تاسیس 

 هیات علمی دانشگاه تهران، عضو دانشگاه مک مستر کانادا 2008سال  ،مهندسی پلیمر -مدیر عامل: قدرت اله هاشمی مطلق، دکتری مهندسی شیمی

 نفر 22: و پاره وقت و شعبات تعداد پرسنل تمام وقت

 danatechco.com    3114814738، ک پ 43پ  3متری انقالب، خ صنعت  45تهران، شهر قدس، بلوار  : آدرس

 info@danatechco.com                  paziresh.danalab@gmail.com 46076448نمابر:     46076447، 40446410-11 :تماس

 2.مجوزهای شرکت

 آزمایشگاه دانش بنیان تایید شده معاونت علمی ریاست جمهوری .1

 محصول 150در بیش از  1390از سال  2088گواهی تایید صالحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد به شماره  .2

 از مرکز ملی تایید صالحیت  ISO 17025گواهی تایید صالحیت آزمایشگاه   .3

 ، مرکز آموزش جوش، مرکز آزمون جوش شرکت ملی گازآزمایشگاه همکار شرکت ملی گاز، دارای پروانه بازرسی از شرکت ملی گاز .4

 پروانه مرکز آموزشی از سازمان ملی استاندارد .5

 1390ال پروانه واحد فنی مهندسی وزارت صنعت معدن تجارت از س .6

 ازمان ملی استاندارد و شرکت بازرسی مجاز دفتر سامانه های نوین آبیاری )قابل مشاهده در وب سایت دفتر سامانه ها(پروانه بازرسی از س .7

 تا کنون )قابل مشاهده در سایت مرکز( 1391آزمایشگاه همکار مرکز توسعه مکانیزاسیون و معاونت آب و خاک، دفتر سامانه ها،  .8

 راهبردی ریاست جمهوری عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری های .9

آزمایشگاه معتمد مرکز تحقیقات مسکن، انجمن لوله اتصاالت پی وی سی، شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات ایران، شرکت های آب و  .10
 فاضالب، مهاب قدس، آب نیرو، تجهیزات آب و برق و ...

 زمینه فعالیت و امکانات.3

سال سابقه بازرسی،  6با دارای پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد و شرکت ملی گاز و بازرس مجاز دفتر سامانه های نوین آبیاری بازرسی: .1

  نمونه برداری، مشاوره و نظارت بر تولید محصوالت پلیمری شیمیایی و تجهیزات آبیاری

متر فضای آزمایشگاهی،  1000عدد دستگاه و ابزار اندازه گیری( در بیش از  100دارای تجهیزات و ابزار اندازه گیری آزمایشگاهی کالیبره )بیش از : آزمایشگاه.2

  مرکز ملی تایید صالحیت ISO 17025اداری و آموزشی، دارای گواهی تایید صالحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و 

انواع ورق ژیوممبرین )پلی اتیلن، پلی پروپیلن، االستومر(،  ع لوله اتصاالت شیراالت پلیمری کاربردهای آب رسانی، فاضالب، کشاورزی، گازرسانی و ....آزمون انوا
لوله تاشو و ... انواع پروفیل،  انواع تجهیزات آبیاری کشاورزی شامل قطره چکان، نوار آبیاری قطره ای، شیر خودکار، صافی، ژیوتکستایل، فیلم های پلیمری و ...

لوله های مخابراتی، مفصل، میکروداکت، سی او ، قطعات پلیمری خودرو، قطعات پلیمری صنعتی و ... داوری، تحلیل شکست، آنالیز قطعات پلیمری و تعیین جنس
پلیمری به ویژه لوله های  آزمون پوشش های. ت شیمیایی و ..آزمون های خاص، تعیین طول عمر، مقاومت پلیمرها در برابر تابش نور خورشید، مقاوم، دی، توپی
 ASTM G154, G155و   ISO 4892-2, ISO 4892-3آزمون زنون و یو وی مطابق استانداردهای به روز فوالدی، 

ملی استاندارد، دوره های آموزشی دوره های آموزشی عملی جوش لوله اتصاالت پلی اتیلن مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان تحت نظارت سازمان آموزش: .3

 محصول پلیمری، دوره های آموزشی عملی کارایی سامانه های لوله گذاری )تمامی انواع لوله های پلیمری( 50تخصصی در بیش از 

 17025ی آزمایشگاه و مشاوره در انتخاب و خرید لوله اتصاالت و قطعات پلیمری، مواد اولیه، تجهیزات و رفع مشکالت تولید، پیاده ساز: مشاوره.4

 و اختالط پلی اتیلن ها PE100پروژه های پژوهشی و انتقال دانش فنی با همکاری دانشگاه تهران، ارتقا به شرکت دانش بنیان،  پژوهش:.5

 قوی ترین مرکز آزمون مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی در صنعت پلیمرآزمون مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی: .6
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خاص و ارایه مواد شیمیایی کنترلی ساخت تجهیزات آزمایشگاهیراحی و ط  

 برخی از سوابق اجرایی شرکت.4

 مرکز توسعه مکانیزاسیون 1390-1397نمونه برداری، بازرسی، آزمون و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری،  .1

 قم، اردبیل، سمنان، خراسان جنوبی و ...همکاری در آزمون و کنترل کیفیت  لوازم و تجهیزات آبیاری با معاونت آب و خاک  .2

 آبفا لرستان  1392تا  1391قرارداد بازرسی و نظارت بر کنترل کیفیت لوله اتصاالت پلی اتیلن  .3

 (4596/17آبفا لرستان )شماره  1393تا  1392قرارداد بازرسی نظارت بر کنترل کیفیت لوله اتصاالت پلی اتیلن  .4

 1397تا  1394، 2کیلومتری نور  12000تباطات زیرساخت پروژه موافقت نامه و همکاری با شرکت ار .5

 (2700)شماره  1397تا  1390تفاهم نامه خدمات آزمایشگاهی با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  .6

 معتمد و سابقه همکاری با ادارت کل استاندارد سراسر کشور آزمایشگاه .7

 اداره کل استاندارد استان تهران )لوله اتصاالت پلی پروپیلن، چند الیه، پی وی سی و ...(مجری طرح طاها )بازرسی و نمونه برداری از بازار(  .8

 هرمزگان  و ...بندر امام، اصفهان، قزوین، شهریار، گمرک غرب، گمرک قزوین،  ات سراسر کشور مانند گمرکآزمایشگاه معتمد گمرک .9

 گاز استان فارس و ... آزمایشگاه معتمد شرکت ملی گاز، شرکت گاز استان تهران، شرکت .10

 آزمایشگاه معتمد آبفا لرستان، فارس، اصفهان، کهیلویه و بویر احمد و ... .11

ارد، در محل شرکت و شهرهای برگزاری دوره های آموزشی کنترل کیفیت در انجمن های پی وی سی، پلی اتیلن، وزارت جهاد، پژوهشگاه استاند .12

 ، زاهدان، معاونت آب و خاک محمد شهر(مختلف، سازمان جهاد کشاورزی )سمنان، خوزستان

 دیگر تدوین استانداردهای ملی لوله اتصاالت، نوار آبیاری، قطره چکان، فیلم گلخانه، ژئوممبرین و بسیاری لوازم و تجهیزات آبیاری و پلیمری  .13

 ات آب و برق، مشاور یکم و ...کنترل کیفیت، ارزیابی و نظارت به عنوان آزمایشگاه معتمد شرکت مشاور مهاب قدس، آب نیرو، تجهیز .14

 آزمایشگاه همکار شرکت شهرک های صنعتی استان تهران، قم، مرکزی، قزوین و ... .15

لن آزمون و کنترل کیفیت لوله اتصاالت شیراالت: پلی اتیلن )آبرسانی، گازرسانی، فاضالب(، پی وی سی )آبرسانی، فاضالب، زهکشی(، پلی پروپی .16

 ، پلی آمید، ای بی اس، پی وی سی جهت دار شده، پلی بوتن و ... با مراکز و سازمان های مختلف)آب و فاضالب(، چند الیه پکس

رها، لوله آزمون و کنترل کیفیت لوازم آبیاری لوله اتصاالت شیراالت، قطره چکان، نوار آبیاری، شیرخودکار، تی اف، ژیوممبرین، فیلم گلخانه، فیلت .17

 تاشو و ...

 پوشش های پلیمری لوله های فوالدی )مهاب قدس، آب نیرو، تانگیران، سدید، صفا، ایران اسپیرال، محمدیان و ...(آزمون و کنترل کیفیت  .18

 آزمون و کنترل کیفیت لوازم پلیمری مورد مصرف در صنایع مخابرات )مخابرات ایران، ارتباطات زیرساخت، مخابرات تهران( .19

  تعیین طول عمر پلیمرها و مقاومت به نور خورشید .20

 تفاهم نامه با انجمن تولید کنندگان لوله اتصاالت پی وی سی، صنایع همگن پالستیک تهران .21

قرارداد ارایه خدمات به شرکت های گسترش پالستیک، جهادزمزم، پارس خاور، پارس اتیلن کیش، وینوپالستیک صنایع پالستیک ایران، آزما ،  .22

نواوران بسپار، فوارگستر غرب، آبفشان، حافظ پالستیک، بابک صنعت غرب، آبان بسپار  آدالن پیشرو، پلیمر اتصال پیشرو، سنجش بسپار نوین،

 پارسیان، دیلمان، ارس آبشار و ...

 5.سوابق هیات مدیره به جز مدیر عامل

 تولید آمیزه های پلیمری و مستربچ، تولید لوله های پلی آمیدی بنزین، تولید لوله پلی اتیلن، تولید پلی اتیلن شبکه ای .1

 واردات، طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی و پیاده سازی آزمایشگاه .2

 مشاوره در صنعت پلیمر .3

 کنترل کیفیت پلیمرها، تدوین استاندارد، تدریس دوره های آموزشی، عضویت هیات علمی دانشگاه .4
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 عامل مدیر.6

 
 2008از دانشگاه مک مستر کانادا دکتری مهندسی شیمی  1353قدرت اله هاشمی مطلق  متولد : نام مدیر عامل

  مدارک تحصیلی مدیر عامل:

 2008کانادا سال  McMasterمهندسی پلیمر از دانشگاه -دکتری مهندسی شیمی .1

 (18.36با رتبه دوم )معدل  1378کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه امیرکبیر سال  .2

 اول با رتبه 1375سال مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی اصفهان  -کارشناسی مهندسی شیمی .3

 

 ولیت های فعلی مدیر عامل:مسئ

 تا کنون 1388مدیر فنی و مدیر عامل شرکت آزمون دانا پالستیک  .1

شیراالت پلیمری، بازرسی، نظارت، مشاوره، آموزش، تدوین استاندارد، آزمون، کنترل کیفیت، داوری جنس و شکست قطعات پلیمری از جمله کلیه لوله اتصاالت و 

ات خودرو، قطعات مخابراتی و جوش پلی اتیلن، نوارهای آبیاری، ژئوممبرین، قطره چکان، لوله های قطره چکان دار، لوله های تاشو، شیلنگ، فیلم گلخانه، قطع

 الکتریکی، 

 danatechco.com    3114814738، ک پ 43پ  3متری انقالب، خ صنعت  45تهران، شهر قدس، بلوار 

 danapolymerlab@gmail.comایمیل:            48-46076447، 11-40446410

 

 تا کنون 1387نشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی عضو هیات علمی دا .2

 ghmotlagh@ut.ac.ir   66954042نمابر:   9102008315تلفن همراه:    61112856تلفن: 

 

 ولیت های قبلی مدیر عامل:مسئ

 تا کنون 1389موسس، مدیر فنی و مدیر عامل شرکت آزمون دانا پالستیک  .1

 تا کنون 1387مهندسی شیمی دانشگاه تهران از سال عضو هیات علمی دانشکده  .2

 1389-1392معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران،  .3

 تا کنون 1390راه اندازی و رییس آزمایشگاه تحقیقاتی مواد و فرایندهای پلیمری پیشرفته، دانشگاه تهران،  .4

 تا کنون 1390ه تهران، راه اندازی و رییس کارگاه آموزشی فرایند پلیمرها، دانشگا .5

6.  (Visiting Scholar) در دانشگاه  UWO  کاناداJun-Sep 2010   

  1388-1397موسس و عضو هیات مدیره شرکت آزمون دانا پالستیک  .7

 1376-1382موسس و عضو هیات مدیره شرکت نوآوران بسپار  .8

 های پلیمری( )تولید آمیزه ها و مستربچ 1379-1381مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت ادمان  .9

 1375-1376کارشناس تحقیق و توسعه شرکت کهرنگ الستیک  .10
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 سوابق آموزشی مدیر عامل

تدریس دروس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران )دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشکده  .1

 تا کنون 1387اقتصاد و پردیس کیش( از سال 

 1391تا  1389دانشگاه امیرکبیر واحد ماهشهر، تدریس در  .2

دروس تدریس شده کارشناسی: شیمی فیزیک، مهندسی پالستیک، اصول مهندسی پلیمریزاسیون، کامپوزیت های پلیمری، کارگاه فرایند پلیمرها،  .3

 سینتیک مواد، خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

 ول مهندسی پلیمریزاسیوندروس تدریس شده کارشناسی ارشد: ریاضیات پیشرفته، اص .4

 دروس تدریس شده دکتری: ریاضیات پیشرفته .5

 مدرس دوره های آموزشی کنترل کیفیت، تولید و بهبود انواع لوله اتصاالت پلیمری، ژئوممبرین، خواص پلیمرها، مستربچ و ... .6

 2007-2004کمک استاد دروس فرایند پلیمرها و مکانیک سیاالت، دانشگاه مک مستر کانادا  .7

 سوابق پژوهشی مدیر عامل

 پایان نامه کارشناسی اختتام یافته 30پایان نامه کارشناسی ارشد، دو رساله دکتری و بیش از  25 استاد راهنمای .1

 کارشناسی به طور معمول در زمان حال 5دانشجوی کارشناسی ارشد و  3دانشجوی دکتری،  5استاد راهنمای  .2

 با عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران ISIمقاله علمی پژوهشی  25چاپ بیش از  .3

 مقاله کنفرانس داخلی 15مقاله کنفرانس بین المللی و بیش از  25ارایه بیش از  .4

 (1390-1392انجام پروژه پژوهشی کاربردی با صندوق حمایت از پژوهشگران ) .5

 (1389-1391انجام طرح پژوهشی کاربردی طرح های صنایع نوین وزارت صنایع ) .6

 (1394-1395پژوهشی کاربردی با شرکت صدف جنوب ) مجری پروژه .7

 (1396-1397مجری پروژه پژوهشی کاربردی با شرکت خدمات میادین آسماری ) .8

 (1396-1397مجری پروژه پژوهشی کاربردی با شرکت مپنا )توگا( ) .9

 در حال عقد قرارداد پژوهشی با شرکت ملی صنایع مس )شهر بابک(، سوپرپکس و پارس قومس  .10

 های مدیر عاملتوانمندی تجارب و

 تجربه عملی و شخصی در تولید لوله، اتصاالت، ورق و قطعات تزریقی پلیمری در صنعت .1

 ، ضایعات و مواد بازیافتی، رده بندی مواد و ...PE100آنالیز و داوری تشخیص گریدهای پلی اتیلن  .2

ی تجربه عملی و شخصی در آمیزه سازی و کامپاندینگ پلیمرها در صنعت با اکسترودر دو پیچه مدوالر )مستربچ، کامپاند، آلیاژ، اصالح شیمیای .3

 پلیمرها در اکسترودر، پلیمرهای تقویت شده با الیاف، پلیمرهای پر شده و ...( 

 مایشگاهیتجربه عملی و شخصی در طراحی و ساخت اکسترودر و تجهیزات آز .4

 ، پوشش، فیلم، ورق و ...مواد اولیه و آمیزه ها لوله اتصاالت، مشاوره، نظارت، بازرسی، داوری، کنترل کیفیت، آزمون، آنالیز و شناسایی .5

 مدل سازی فرایندهای پلیمری .6

 در صنعت پلیمر ، مبانی، تخصصی و پیشرفتهتدریس دوره های آموزشی کاربردی .7

 باره مقاومت پلیمرها به نورخورشید، زنون، فرابنفش و مواد شیمیاییسابقه تحقیق علمی و تجربی در .8

 آنالیز معکوس و شناسایی کامپوزیت ها، االستومرها، پوشش ها .9

 خاص شرایط در پلیمری قطعات و پلیمرها عمر طول تخمین و تعیین .10
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 آزمون دانا پالستیک بازرسی سوابق
 مشخصات حقوقی .1

 (1692ثبت به شماره  شهر قدس )، 352977به شماره  تهران 1388سیس خاص، تاآزمون دانا پالستیک، شرکت سهامی 
 دانشگاه مک مستر کانادا 2008مهندسی پلیمر -، دکتری مهندسی شیمیمدیر عامل: قدرت اله هاشمی مطلق

                            3114814738، ک پ 43پ  3متری انقالب، خ صنعت  45بلوار تهران، شهر قدس،  : آدرس

 40446410 -11 _ 46076447  و   0993249272_  09102008315                                                                                            : تماس 

        danatechco.com                                                                                                                                  : رسمی وبسایت

 info@danalab@gmail.com      -     paziresh.danalab@gmail                                                                       :ایمیل

 زمینه فعالیت و امکانات

 از جمله ،پلیمری محصوالت و اولیه مواد، پلیمر وشیمیایی صنایع بازرسی 

 دوجداره، آبرسانی، گازرسانی، فاضالبی و...و  تک جداره  پی وی سی، پلی اتیلن،، پلیمریاتصاالت  و انواع لوله 

 .....انواع شیرآالت توپی، کشویی، دسته بلند و 

 انواع قطره چکان، نوارآبیاری، آب پاش، اتصاالت آبیاری قطره ای 

 ...انواع ورق ژئوممبرین پلی اتیلن، پی وی سی، ژئوتکستایل، ژئوسل و 

 رایزر، شیرخودکار، آب پاش، مخازن پلی اتیلن 

 ، همکار سازمان ملی استاندارد، همکار جهاد کشاورزی و شرکت گازISO 17025دارای آزمایشگاه مجهز 

 شرکت  بازرسی مجوزهای .2

    T-131-3  تهران اداره کل استان تهران سازمان ملی استانداردپروانه بازرسی  .1

 0/50/48667به شماره   دمات بازرسی فنی از شرکت ملی گازه خئگواهی تایید صالحیت ارا .2

 5391/99/605به شماره جهاد کشاورزی وزارت  بازرسی فنی ازمعاونت آب و خاک گواهی تایید صالحیت  .3

 بیشترین دامنه فعالیتخش تجهیزات آبیاری با ب در 1391سال  توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از مرکز بردار نمونه و بزرگترین آزمایشگاه معتمد 

 شرکت بازرسیسوابق برخی از  .3

 تاکنون 1399قرارداد بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از . 1

 خاک آب ومعاونت  کارفرما : تاکنون، 21/05/1399شروع  172/98/40/142آبرسانی به شماره  اتیلنهای پلیلولهبازرسی سطح یک قرارداد . 2

شرکت پل آب قومس، کارفرما: معاونت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی  تولید 2655اتیلن  به شماره  های پلیسطح یک لوله قرارداد بازرسی. 3

 1399شهر سمنان دی و بهمن 

 1399کشاورزی شهر سمنان دی و بهمن  جهاد شرکت فرنام بسپار، سازمان های ژئوممبرین تولیدقرارداد بازرسی ورق. 4

 1399جهاد کشاورزی استان خوزستان تیر اتیلن شرکت گاز لوله، کارفرما:معاونت آب و خاکهای پلیبازرسی لولهقرارداد . 5

 1398شهرسمنان بهمن جهادکشاورزی  کارفرما: 2490به شماره  یکانورق ژئوممبرین تولید عایق بسپارن قرارداد بازرسی. 6

 1398 مشهد پسماند مدیریت فیدبال خراسان کارفرما:شرکت س تولید ورق ژئوتکستایل قرارداد بازرسی. 7

 1398 آذر-تیر آب وخاک استان سمنان سازمان کارفرما:  2325 شماره: به شرکت فرنام بسپار  ورق ژئوممبرین تولید قرارداد بازرسی.8

 توسعه مکانیزاسیون مرکز1390-1397کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری،  آزمون و  بازرسی،  نمونه برداری،. 9

 (3288/17)شماره   آبفا لرستان 1392تا1391اتصاالت پلی اتیلن  و بازرسی و نظارت بر کنترل کیفیت لوله قرارداد. 10

 (4596/17)شماره  لرستان آبفا  1393تا1392اتصاالت پلی اتیلن  کنترل کیفیت لوله و نظارت برو قرارداد بازرسی . 11

mailto:info@danalab@gmail.com
mailto:paziresh.danalab@gmail
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 اکرودیتهآزمایشگاه مستقل 

 

 :برگزیده و مرتبط با شرکت ملی گاز دامنه کاری

 ، رزین اپوکسی مایع بیرونی و داخلیFBEپوشش های آزمون  -

 آزمون پوشش سه الیه پلی اتیلن -

 آزمون نوارهای سرجوش، نوارهای پالستیکی سرد، نوارهای حرارتی، نوارهای دستی  -

 SHMو  SCGکوتاه مدت و بلند مدت، رده بندی کالس پلی اتیلن با آزمون های متنوع  MRSآزمون های تعیین  -

 IGSلوله های گازرسانی مطابق با استاندارد  BRTو TTآزمون های   -

 IGSو سه راهی انشعاب مطابق با استاندارد  (TF)اتصاالت الکتروفیوژن، زین اسبی، تی اف  BRTو TTآزمون های   -

 IGSشیرآالت گازرسانی مطابق با استاندارد  BRTو TTآزمون های   -

 ، آزمون های جوش لب به لبIGSآزمون لهیدگی لوله اتصاالت الکتروفیوژن گازرسانی مطابق با استاندارد  -

 IGSشیرآالت گازرسانی مطابق با استاندارد  BRTو TTآزمون های   -

 نوار زرد اخطار آزمون -

  دریچه کامپوزیتی آزمون -

 انقباضی، آزمون پوشش های قیری و پلی یورتانآزمون غالف های  -

 انواع مواد اولیه و قطعات پلیمری الستیکی، پالستیکی، کامپوزیتی، رزین، چسب و محلول های پلیمری آزمون -

 واشرهای الستیکی، قطعات کنتور مانند پلی استال، دیافراگم و فنلیک آزمون -

 ژئوتکستایل، ژئوممبرین آزمون  -

 و فیبر نوری کابل مخابراتی آزمون -

 

 

 آزمایشگاه تست کراش

 IGRL-98-ME-131گواهینامه آزمایشگاه همکار شرکت ملی گاز ایران در زمینه انجام آزمون لهیدگی به شماره  -

 میلیمتر 250کراش )لهیدگی( الکتروفیوژن و کمربند تا سایز  -
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 بازرسی

 مجوزها:

 T-131-4گواهینامه بازرسی از سازمان ملی استاندارد به شماره  -

  0/050/37109گواهینامه تایید صالحیت ارائه خدمات بازرسی فنی از شرکت ملی گاز ایران به شماره گ -

 )قابل رویت در وب سایت سامانه های نوین آبیاری( کشاورزی جهاد وزارت آبیاری نوین های سامانه دفتر مجاز بازرس -

 

 دامنه کاری:

 IGSبازرسی لوله های گازرسانی مطابق با استاندارد  -

 IGSبازرسی اتصاالت اکتروفیوژن، زین اسبی، تی اف و سه راهی انشعاب گازرسانی مطابق با استاندارد  -

 IGSبازرسی شیرآالت گازرسانی مطابق با استاندارد  -

 FBEپوشش های بازرسی  -

 بازرسی پوشش سه الیه پلی اتیلن -

 سرجوشبازرسی نوارهای  -

 بازرسی رزین اپوکسی مایع بیرونی و داخلی -

 بازرسی غالف های انقباضی -

 بازرسی پوشش های قیری و پلی یورتان -

 بازرسی نوارهای پالستیکی سرد، نوارهای حرارتی، نوارهای دستی -

 انواع مواد اولیه و قطعات پلیمری الستیکی، پالستیکی، کامپوزیتی، رزین، چسب و محلول های پلیمری بازرسی -

 واشرهای الستیکی، قطعات کنتور مانند پلی استال، دیافراگم و فنلیک بازرسی -

 ژئوتکستایل، ژئوممبرین بازرسی -

 دریچه کامپوزیتی بازرسی -

 نوار زرد اخطار بازرسی -

 کابل مخابراتی و فیبر نوری  بازرسی  -
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 آموزش اپراتور جوش و مرکز آموزش سازمان ملی استاندارد

 مجوزها:

-TIR وTIR-98-493-127پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن از شرکت ملی گاز ایران به شماره های گواهینامه تربیت مربی جوشکاری -

98-511-131  
 296445به شماره گواهینامه مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد  -

 پرسنل:

 نفر هیئت علمی دانشگاه تهران و صنعتی اصفهان 2  -

 نفر مدرس تایید شده توسط سازمان ملی استاندارد  7 -

 دامنه کاری:

 آموزش جوشکاری لوله اتصاالت پلی اتیلن به روش های الکتروفیوژن و لب به لب  -

 برگزار کننده دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت و کارآموزی برای ادارات استاندارد سراسر کشور   -

 آموزش آزمون ها و کنترل کیفیت پلیمر، پالستیک، کامپوزیت و پوشش، آنالیز قطعات پلیمری، تحلیل شکست و داوری  -

 تدریس دروس مهندسی پلیمر  -

 کستروژن لوله و ورق، آمیزه سازیآموزش خطوط تولیدی قالب گیری تزریقی، ا  -

 آموزش تخریب و پایدارسازی پلیمرها، عوامل موثر بر دوام و طول عمر، پیش بینی طول عمر  -

 آموزش مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای پلیمری از جمله اکستروژن، قالب گیری تزریقی و دای  -

 آموزش افزودنی ها و روش های بهبود خواص پلی پروپیلن  -

 پلیمرها آنالیز و آزمون های روش تشریح آموزش  -

 پلیمرها نوری تخریب آموزش  -

 پلیمرها در ها افزودنی کاربرد آموزش  -

 پلیمری آلیاژهای مبانی آموزش  -

 فیلم و ورق لوله، اکستروژن فرایند در مهندسی محاسبات آموزش  -

 تزریقی گیری قالب فرایند در مهندسی محاسبات آموزش  -

 ها پلیمری غیر برای پلیمر مبانی آموزش  -

 عمر طول و خواص بر آن تاثیر و کاربرد و فرایند حین در پلیمرها تخریب  -

 اتیلن پلی شیراالت اتصاالت لوله جوش آموزش  -

 اتیلن پلی های لوله کیفیت بر فرایندی و موادی موثر عوامل آموزش  -

 (شیراالت پروفیل، ورق، اتصاالت، لوله) پلیمری صنایع در آن سازی پیاده و ISO17025 الزامات آموزش  -

 فشار تحت اتیلن پلی اتصاالت لوله سامانه کارایی آموزش  -

 فاضالبی پالستیکی اتصاالت لوله سامانه کارایی آموزش  -

 پلیمرها رئولوژیکی و مکانیکی فیزیکی خواص آموزش  -

 آنها خواص و اتیلن پلی گریدهای با آشنایی آموزش  -

 پلیمر اتصاالت لوله برای مستربچ انتخاب معیارهای آموزش  -
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 17025گواهینامه تایید صالحیت استاندارد 
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 11/1401تا  17025ISOتمدید گواهی نامه تایید صالحیت استاندارد 
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 (8از  1)صفحه گواهی تایید صالحیت آزمایشگاه همکار 

 قابل دسترسی در وبسایت سازمان ملی استاندارد
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 بازرسی سطح استان تهران سازمان ملی استانداردپروانه 
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 تایید صالحیت خدمات بازرسی فنی معاونت آب و خاک

 

 



  

 
15 

 

 

 

 

 شرکت ملی گاز ایرانو  آزمون لهیدگی الکتروفیوژن گواهی تایید صالحیت آزمون جوش 
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 پروانه فنی مهندسی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران

 
 

 



  

 
17 

  

 

بنیانشرکت دانشتاییدیه   
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 عضویت جامعه ممیزی و بازرسی ایرانگواهینامه 
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 عضویت در شبکه آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


