فرم پرسشنامه بازرس /ارزیاب فنی آزمون جهت درج در بانک اطالعاتی

 -1اطالعات شخصی
نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تلفن تماس:

محل الصاق عكس

تلفن محل کار:
آدرس پست الكترونيك:
نشانی محل سكونت:
نشانی محل کار:
 لطفا فایل عكس را با فرمت  JPEGو با حجم  30kدر این محل الصاق نمایيد.

-۲سوابق تحصيلی
(لطفا کپی مدارک فارغ التحصيلی را به پيوست ارسال فرمایيد).
گرایش رشته

رشته تحصيلی

درجه علمی

تحصيلی

دانشگاه محل

شهر محل

کشور محل

تاریخ فراغت

تحصيل

تحصيل

تحصيل

از تحصيل

-3سوابق کاری
مدت همكاری
از

نام سازمان  /شرکت
ماه
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تا
سال
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ماه

سمت

امكان ارائه گواهی سابقه

پاره وقت /تمام

کار دارید؟

وقت /مشاوره

سال

Rev.:02

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير
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-4سوابق تدوین استاندارد ملی /بين المللی
عنوان تدوین

تاریخ تصویب

شماره استاندارد

 -5سوابق فعاليتهای مشاوره
عنوان مورد مشاوره

کارفرما

تا تاریخ

از تاریخ

 -6عضویت در انجمنها ،کميته های تخصصی ،مجامع علمی
نام مجمع

نوع همكاری و سمت

-7شرکت در دورههای مختلف آموزشی ،پژوهشی
نام دوره
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مدت عضویت

محل فعاليت مجمع

لغایت

از

(لطفا در صورت داشتن گواهينامه ،کپی گواهينامه را به پيوست ارسال فرمایيد).

محل اخذ

Rev.:02

ميزان ساعات
دوره

تاریخ برگزاری
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امكان ارائه گواهی سابقه
کار دارید؟

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير

بلی

خير
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-8آشنایی با استانداردهای ملی /بين المللی

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

 -9مهارت در زبان های خارجی

ميزان تسلط

زبان خارجی

 -10تخصص و مهارت
تخصص و مهارت

ردیف

استانداردهای فنی (مربوط به بازرسان و ارزیابان فنی آزمون)
1

تجهيزات سرچاهی و تجهيزات رشته تكميلی درون چاهی

۲

پمپ های درون و سرچاهی

3

انواع مته های حفاری (صخره ای ،الماسه ،مغزه گيری)

4

انواع شيرهای کنترلی ،ایمنی و تجهيزات جانبی

5

انواع لوله ها

6

الكتروموتورهای ضدانفجار و دور متغير

7

ماشين های دوار (توربين ،کمپرسور ،پمپ ها شامل گریز از مرکز)

8

انواع فوالدهای آلياژی از جمله فوالدهای ( CRYOGENICبرودتی)

9

ابزارهای اندازه گيری در حفاری

10

پيگ های هوشمند

11

سایر (ذکر نمایيد):

**لطفاً تخصص (های) مربوطه خود را عالمت گذاری فرمایيد و دالیل ،مستندات و در صورت امکان سوابق خود را که اثبات کننده
تخصص مذکور می باشد همراه این فرم الصاق فرمایيد.
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 -11فعاليت های حرفه ای مربوط به بازرسی /آزمون
ردیف

کارفرما

محصول(های) ،قطعه (های) بازرسی/آزمون شده

از تاریخ

تا تاریخ

نقش کارشناسی

اینجانب  ...................................با امضاء این فرم صحت کليه اطالعات اظهار شده فوق را تایيد می نمایم.

تاریخ و امضاء:
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 ارزیاب فنی آزمون جهت درج در بانک اطالعاتی/فرم پرسشنامه بازرس

:نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده
Interviewee Name:

:نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده
Interviewer Name:

:استاندارد(ها) مربوطه
Relevant Standard(s):

:تخصص(ها) مربوطه
Relevant Expertise(s):

:تاریخ مصاحبه
Interview Date:

:محل مصاحبه
Interview Location:

Score / امتياز

نظر فنی مصاحبه کننده
Technical opinion of the interviewer

(0-100) /)0-100(

حوزه ارزشيابی
Evaluation Scope
)........................:طراحی (بند استاندارد
Design (Std. Clause: …...)

)................:فرآیند ساخت و توليد (بند استاندارد
Manufacturing and Production Process
(Std. Clause: …...)

).....................:بازرسی و آزمون (بند استاندارد
Inspection and Test (Std. Clause: …...)

70  و حداقل ميانگين امتيازات50  حداقل امتياز هر حوزه:معيار پذیرش
.Acceptance criteria: at least 50 score in each scope and the average at least 70 score
:نتيجه ارزشيابی
Evaluation Result:

:تاریخ و امضاء
Date and Signature:

IPICB Code:

CB-FR-89

Date: 1399.02.23

Rev.:02

Rev. Date: 00.03.25
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