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 1401اطالعات الگوی آزمون مهارت متالورژی سال 

 مشخصات مجری برگزاری

 شرکت شایا شیمی شریف :برگزار کننده

 آدرس:
 -مجتمع نوآوری شهید ستاری-دانشگاه صنعتی شریف -خیابان آزادی -تهران

  www.shayashimi.com  021-71053158تلفن: -607واحد -6طبقه 

  F04(00)فرم  -با تکمیل فرم ثبت نام پیوست نحوه ثبت نام:

 های شرکت کنندهفنی آزمایشگاه هایتائید شایستگی :از برگزاری هدف

 09037746832واتساپ:  -خانم رنجبر آزمون مهارت: و ثبت نام مسئول هماهنگی

 09124051961 -آقای مهندس اکرامی مسئول فنی آزمون مهارت:

 زمان بندی برگزاری برنامه

 12/06/1401 شروع ثبت نام:

 10/07/1401 آخرین مهلت ثبت نام:

 25/07/1401 شروع ارسال اقالم:

 20/08/1401 پایان آزمون:

 15/09/1401 زمان ارسال گزارش نهایی:

 مشخصات آزمون مهارت

 های متالورژی:آزمون
، سختی سنجی )برینل، ویکرز، راکول( )نمونه گرد و تخت( های کششآزمون

 ، ضربه چارپی و متالوگرافیXRFآنالیز به روش کوانتومتری، آنالیز به روش 

 ساخت اقالم و آزمون همگنی های واگذار شده به پیمانکار:فعالیت

 ISO 13528و  ISO/IEC 17043بر اساس استاندارد  نحوه ارزیابی اطالعات:

 اجماع نتایج مشارکت کنندگان تعیین مقدار تخصیص یافته:روش 

 ’zیا  zبر اساس نمره  نحوه تحلیل نمره عملکرد:

 نمونه فوالدی و نمونه برنجی مشخصات اقالم آزمون:

 

 

http://www.shayashimi.com/
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 F04(00)مدرک:کد                       فرم ثبت نام در آزمون مهارت                                                     

 

.. .............................اقتصادی:................کد  .............شناسه ملی:.................   .........................نام آزمایشگاه/سازمان:..............................

.................... ...............................سمت:..........................................................  .................................... نام و نام خانوادگی شخص رابط:

.. ....................................پستی:.....کد  ............................................................... آدرس ایمیل:............................همراه:....................لفن ت

 ...................................................................................................................................مون مهارت:................جهت ارسال اقالم آزآدرس 

 آزموناستاندارد  مهارت آزمون نام
 مشارکت هزینه

 )ریال(
 لطفا تیک بزنید

ASTM E10, HBW2.5/187.5 000/900/6 سختی سنجی برینل  □ 
ASTM E92, HV30 000/900/6 سختی سنجی ویکرز  □ 

C ASTM E18, part1, HRC 000/900/6 سختی سنجی راکول  □ 

 □ ASTM E415 000/700/9 آنالیز به روش کوانتومتری)نمونه آهنی(
 □ ASTM E478 000/700/9 به روش کوانتومتری)آلیاژ مس( آنالیز

 □ Internal Procedure 000/700/9 )آلیاژ مس( XRFآنالیز به روش 

 □ ASTM-E8/E8M 000/200/13 نمونه گرد-آزمون کشش

 □ ISO 6892 000/200/13 نمونه تخت-آزمون کشش
 □ ASTM E23 or ISO148 000/400/25 آزمون ضربه چارپی

 ASTM E112 & E3 + Image آزمون متالوگرافی
Analysis (Internal Procedure) 

000/500/10 □ 

صورتحساب برای مشتری ارسال خواهد شد. ثبت نام قطعی در برنامه منوط به تسویه مبلغ صورتحساب و  ثبت نام، پس از تکمیل و ارسال فرم-

 باشد.یم آخرین مهلت ثبت نامپیش از ارسال فیش واریزی 

ها محرمانه تلقی شده و بدون هماهنگی با آن آزمایشگاه در در کلیه فرآیند برگزاری آزمون مهارت، اطالعات و نتایج آزمون ارسالی آزمایشگاه-

 شود.قرار داده نمی هیچ مرجعیاختیار 

 مهر و امضا:

 تاریخ

  ارسال نمائید. info@shayashimi.comآدرس و یا  09037746832لطفاً تصویر فرم تکمیل شده را به شماره واتساپ 

mailto:info@shayashimi.com

