
مزایای فرآیند/ویژگی ها-4

منظوربهکهعملیاتیباکارهامجموعهفنیبازرسی

بامطابقخدماتیاکاالسالمتوصحتازاطمینان

.میشودانجامنظرمورداستانداردهایوفنیمشخصات

شرح فعالیت انجام شده و نتایج -5

به نام خدا

ران  شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت ته: نام محل کارآموزی
(بازرسی فنی) زینب شکری:نام دانشجو 

دکتر کوه دار:  کارآموزینام استاد 

عکس دانشجو

چالش های صنعتی / کاستی ها-6
موجود

پیشنهادها برای رفع /دستاوردها-7
چالش ها

گاهازمایشوفنیبازرسیبرایتستابزارهایازیکسری

هکشرایطیوهاتحریمبدلیلهاراگواهینامهوتستهای

.نداریمکشورداخلدارددروجود

ایراندرضدانفجارازمایشتستگواهینامهصدورعدم

وانسجامیکهنوزنفتوزراتکلدرفنیبازرسی

ایجداگانهفنیبازرسیهرکدامهاسازمانونداردمرکزیت

.دارندنفتصنعتدر

خالصه کارآموزی-1

معرفی محل کارآموزی-2 معرفی محل کارآموزی-2

ی مراحل فرآیند  تولید و خدمات فن-3
مهندسی

درمتقاضیاندرخواستیموارداساسبرفنیبازرسیخدمات

انامثالوبازرسیکارهایدستورمانندمدارکیواسنادقالب

شرایطچهارچوبدرومیشوددادهقراربازرساختیاردر

.میگرددارایهالمللیبینهایبازرسیاستانداردعمومی

درهاستفادموردشیمیاییهایفراوردهوشیمیاییموادتمامی

فنییکارشناسقسمتدرمیباشدتقاضاموردکهنفتصنعت

.میگیرندقراربرسیموردشیمیاییمواد

قراراستفادهموردنفتصنعتدراغلبکهشیمیاییمواد

مختلفمحصوالتوهافراوردهتولیدزمینهدرمیگیرند،بیشتر

فراینددرهاستفادموردصنعتیکاتالیستهایمثال.میباشدنفتی

دضپوششیحفاری،موادگلافزودنیپاالیشگاهی،موادهای

هبافزودنیخوردگی،موادازکنندهجلوگیریخوردگی،مواد

.(...ودندهموتور،روغنروغن)هاروغن

تهران شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت

اال،و شرکت کاال مسؤلیت تهیه،تدارک،حمل و نقل،ترخیص ک

خدمات مورد نیاز صنایع نفت،پاالیش،پخش و مدیریتهای

.اردشرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت را به عهده د

تاسیس یافته و 1361شرکت کاالی نفت تهران در سال 

ی در داخل کشور میباشدو از دارای دفاتر و نمایندگیهای

.مدیریت های فنی زیر تشکیل یافته است

و مدیریت پشتیبانی ساخت و تهیه شامل اقالم شیمیایی_

پاالیشگاهی

مدیریت خدمات تخصصی _

وبرق مدیریت پشتیبانی ساخت و تعمیر االت اقالم مکانیک_

و ابزار دقیق

وارمدیریت پشتیبانی ساخت و تعمیر االت ماشین االت د_

مهندسی مواد و متالورژی: دانشکده
طراحی مواد مهندسی: گرایش 1401تابستان 

اسب از مهمترین گامها در ایجاد موفقیت در صنعت،تهیه،تجهیز من

ر و ایده ال مواد اولیه و تجهیزات و مواد مصرفی مورد استفاده د

یکی از بخش های وزارت نفت،معاونت.صنعت مورد نظر است

.  بازرگانی است که عمده ترین قسمت آن شرکت کاال است
از در مورد ان دسته از کاالهایی که نیاز به بازرسی فنی دارند

.دطریق مدیریت خدمات فنی به انجام بازرسی فنی میپردازن
برق شیمی،مواد،مکانیک،:کارشناسی فنی متشکل از چهارقسمت

ه هر میباشد که موارد مورد برسی بسته به نوع مشخصات فنی ب

.یک از قسمت ها ارجاع داده میشود
،نمونه بازرسی،بازبینی:بازرسی فنی شامل مجموعه ای از عملیات

ر برداری،اندازه گیری،ازمایش،شمارش و عملیات مشابه دیگر د

ه به منظور مورد کیفیت و کمیت کاال توسط بازرس مستقل میباشد ک

شده و مطابقت انها با شرایط قراردادی یا مشخصات ازمایش تعیین

نجر به یا به جهت اعالم نظریات حرفه ای انجام میپذیرد و میتواند م

.صدور گزارش یا گواهینامه گردد

حضور فعال در پروژه های ساخت داخل و محصوالت داخلی 

در بازرسی فنی 

پیشرفت بازرسی فنی گام به گام با توسعه سازمان ها

اسناد و رئیس اداره بازرسي فني بر اساس نوع كاالي سفارش شده،

ول رایانه توسـط مـسئ/ مدارك مربوطـه را پـس ازثبت در دفاتر

واحـد آمـار، بـه مـسئول گـروه بازرسـي فنـي ذي ربـط

.  ارجاع مي دهد

دارك مسئول گروه بازرسي فني مربوطه پس از بررسي اسناد و م

ریق فنـي دریـافتي و اطمینـان ازصحت كمي و كیفي، آنها را از ط

ني مربوطه ثبت در سیستم اتوماسیون اداري به كارشناس بازرسـي ف

.ارجاع مي دهد
ر كارشناس بازرسي فني پس از اتمام مراحـل بازرسـي الزم، د

صـورت تائیـد و اخـذ امـضاي مقامات باالتر،براساس مجموعه 

ده،اقدام نمـو" صدور مجوز حمل كاال"حدود اختیارات ، نسبت به 

 Final(  ) همچنین یك نسخه از ً كتابچه فني نهائي شده ً 

Technical Bookبه همراه گـزارش

.نمایدنهائي بازرسي فني را جهت اطالع متقاضي ارسال مي 

اشکال 

طرح های ده گروه خانواده کاالیی راهبردی صنعت 

نفت


