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شرکت پازش صنعت، فعالی تهاي خود را در قالب بازرسی وکنترل و تطابق کار انجام شده با مشـخصـات استانداردها، بررسی و 
تایید کارایی پروژه، کنترل کیفیت مواد و روش به کار گرفته شده در ساخت قطعه یا واحد صـنعتی، کنترل و تطابق اسـتانداردها و 
مشخصات فنی تعیین شده از آغاز پروژه، گواهی انجام کار بر اساس استانداردها و مشـخصـات فنی تعیین شده و صدور گواهی 
بازرسی نهایی و ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی جوش و آزمو نهاي غیرمخرب ساز ههاي فلزي ساختمانی و صنعتی، بازرسی فنی 
جایگا ههاي تک منظوره و چند منظوره، بازرسی فنی انواع مخازن تحت فشـار و ذخیره، بازرسی فنی آسانسـور، پله برقی، باالبر و 
جرثقیل، بازرسی کاال، بازرسی تایید نوع خودرو و ماشین آالت راهســـازي و کشـــاورزي بازرسی زمی نهاي بازي و تجهیزات 
شهربازي، بازرسی پار كهاي آبی و بادي، ارائه کلیه خدمات آزمایشـــــگا ههاي آزمون شامل آزمو نهاي مکانیکال، متالوژیکال، 

شیمی و مواد غذایی و ارائه کلیه خدمات آزمایشـگا ههی کالیبراسیون شامل  کالیبراسیون ابعادي دما، فشــار، جرم، الکتریکال و  
تدریس و آموزش را آغاز نمود. حاصل تجربیات و بهر هگیري از نیروهاي متخصـــــص و کارآمد و با عنایت ح قتعالی، این گروه 
تاکنون توانســــته است با توجه به اهم فعالی تهاي شرکت، اجراي د هها پروژه موفق، عمدتا در صنایع مس، فوالد، پتروشیمی، 
شهرداري و فضاهاي سبز، شهرباز يها و استخرهاي روباز و سرپوشیده را درکارنامه خود به ثبت برساند.توجه به اهتمام ویژه به 
مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در اجراي پروژ ههاي در حال اجرا و اجرا شده،حاصل نگرش کلیه اعضـــاء مدیران ارشد، مدیران 
میانی، مهندسین، کارشناسان و تمامی پرسنل این شرکت در انجام و اجراي پروژ هها و تعهدات ایجاد شده با کارفرمایان محترم 
م یباشد. با توجه به نیاز و روند رو به رشـد پروژ هها در بخ شهاي صـنعتی، نفت، گاز، پتروشـیمی کارخانجات باالدسـتی و پایین 
دستی فوالد، صنایع معدنی فرآوري، پروژ ههاي احداث کارخانجات تغلیظ کننده کنســــانتره، گندل هسازي، احیا و فوالدسازي و 
همچنین اعمال تحری مهاي ناعادالنه و تحمیلی به کشـورعزیزمان، اعضـاي هیئت مدیره برآن شد تا با توجه به تجربیات موجود، 
خصــوصا در پروژ ههاي صنعتی و معدنی نســـبت به نهادینه نموندن دانش فنی و تجربیات موجود اقدام نماید. ازی نرو شرکت 
باپشـتوان هاي از تامین و اجراي پروژ ههاي گذشته و با اتکا به طراحی،تامین،نظارت،اجرا، نصـب و را هاندازي چندین پروژه که در 
کارنامه مدیران ارشد خود به ثبت رسانیده اسـت، فعالیت خود را با هد فگذاري در ارائه کلیه زمین ههاي طراحی، بازرسـی، تامین، 
نصـب، را هاندازي و نظارت بر پروژ ههاي معدنی، نفتی، گاز و پتروشیمی، نیروگاهی، آب و فاضالب و غیره آغاز نموده است. شرکت 
همچنین به منظور ارائه خدمات بهتر، اقدام به ایجاد بخش مجزا و تخصـصـی در زمینه تامین تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز 
صنایع و پروژ ههاي در حال اجرا بهر هبرداري نموده است تا بتواند در این راستا نیز با تمرکز ویژه، خدمات با کیفیت باال را در حیطه 
مهندسی خرید، تامین و تدارکات، کاال و خدمات، تجهیزات و ماشی نآالت را به کارفرمایان محترم ارائه نماید. امید اسـت با اتکال 
به عنایت ح قتعالی و بهر هگیري از معنویات مقام معظم رهبري(مدظله العالی) بتوانیم سهمی هرچند اندك در اعتالي اقتصــــاد 
مقاومتی تولید و اشـــتغال میهن عزیزمان برداشــــته و نقش خود را بیش از پیش در این زمینه ایفا نماییم.                         .

معرفی شرکت
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pazeshsanat@gmail.com

شماره ثبت : 3315
رفسنجان، شهرك هزار واحدي، خیابان رسول اکرم 5، پالك 51

034-34290645

021-44432759
www.pssg-co.com

تهران،جنت آباد، بلوار شهید پژوهنده، پالك 7

info@pssg-co.com

034-34290600

pazeshsanat@gmail.com
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ماموریت ما افزایش ایمنی ، آگاهی و سطح کیفیت خدمات به 
منظور انجام وظیفه اخالقی و حرف هاي خود و همچنین کســـب 
رضایت و اعتماد مشــــــــتریان و کارفرمایان از طریق اجراي 
بازرســـــــــــ یها و آزمو نهاي فنی و مهندســـــــــــی مطابق 
اسـتانداردهاي ملی و بی نالمللی و ارائه خدمات آموزشــی  و 
مشـاور هاي با بهر هگیري از کادر متخصـص و تجهیزات کارآمد 
نوین م یباشـد.                                                                  .

ماموریت

مجموعه پازش صــــــنعت با تنظیم اهداف کوتاه مدت و بلند 
مدت خود تصــمیم دارد به نهادهاي گواه یکننده بین المللی 
دســــتیابی پیدا کرده و براي فعالی تهاي آتی خود با ورود به 
حوز ههاي تخصص یتر و پیشـرفت هتر در ارائه خدمات بازرسی 
و آموزشی جایگاه مناسبی از بازار درون کشـــور و خاورمیانه 
را از آن خود کــند.                                                            . 

چش مانداز

شرکت پازش صنعت افتخار دارد درحیطه بازرسی نموداري روبه صعود داشته باشد و با آ موزش مستمر نیروها و بازوهاي اجرایی، علوم حرف هاي و تخصـصـی 
روز دنیا را در روند اجرایی اعمال کند. استفاده از تســــــــ تهاي نوین و پیشــــــــرفته  براي اولین بار در منطقه، مزیت رقابتی مجموعه پازش صنعت است.     

تالش ما تکیه بر علم و تخصص محوري است.

مزیت مجموعه



پیام مدیر عامل
با توجه به نیاز رو به رشد جوامع امروز در بهر هگیري از خدمات پیشــــگیرانه برآن شدیم با تکیه بر علوم روز دنیا و استفاده از 
توان علمی بازرسان خود، گامی بزرگ در ارتقاء کیفیت و  سطح ایمنی جامعه برداریم. شرکت پازش صنعت از زمان تاسیس تا 
امروز توانســته است در پروژ ههاي مختلف بصـــورت موفق ایفاي نقش کند و این امر با تطبیق امور بر اساس استانداردها و 
قوانین موجود و قابلیت کارشـــناســـان در حوز ههاي مختلف حاصـــل گردیده اســـت.                                             .

 مجموعه حاضـر به عنوان شـرکت بازرسـی با ســوابق مدیریتی و اجرایی در پروژ هه اي متعدد، مفتخر اســت اولین مجري 
تس تهاي پیشـرفته در صنایع گوناگون منطقه باشد. رسالت ما در بازرسی صنعتی، افزایش ایمنی، ارتقاء کیفیت کار و صنعت، 
بازرسی مســـئوالنه و دقیق و جلوگیري از هرگونه پیشــــامد نا ایمن است. تالش داریم با حفظ منافع کارفرمایان و کاهش 
هزین ههاي مالی و زمانی، فع الی تهاي شرکت را با استفاده از تس تهاي نوین گسـترش داده و به مسـئولیت اجتماعی و اخالقی 
خود  در بهبود کیفیت خدمات در سطح کشـــور عمل کنیم.                                                                                           .
شـرکت پازش صــنعت فعالیت حرف هاي و متعهدانه خود را با رعایت قوانین و مقررات بین المللی،کیفی، ایمنی، بهداشــت، و 

  .زیســــ تمحیطی در جهت تحقق اهداف زیر دنبال م ینماید:                                                                                        

شناسایی و ب هکارگیري استعدادهاي فردي و گروهی و ارتقاء سطح دانش، مهار تهاي عملی و آموزش کارکنان با رویکرد بهبود کیفیت خدمات

شناسایی و تامین نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در راستاي افزایش سطح رضایتمندي آنان

پیشگیري از حوادث و صدمات انسانی و آلودگ یهاي زیست محیطی به منظور کاهش خطرات و ریسک فعالی تها و حرکت در جهت بهین هسازي مصرف منابع

استفاده از علوم و تکنولوژ يهاي نوین و دستیابی به تجهیزات پیشرفته بازرسی و آزمایشگاهی

ارتقاء روحیه همکاري، وقت شناسی، نظم و انضباط کارآمد به منطور احترام و برخورد شایسته با مشتریان

ایجاد ارتباط و تعامل مناسب و موثر با کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان در راستاي مشارکت حداکثري آ نها

در این راستا کلیه خدمات و فرایندهاي سیسـتم مدیریت شرکت بر اساس استانداردها همواره در حال بهبود است. امید است 
برداریم.                                                                                                .بتوانیم در مسـیري که انتخاب کردیم استوار گام 

سید مرتضی حسینی
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خدمات پازش صنعت

اجراي تس تهاي غیرمخرب عمومی

تست التراسونیک

تست مایعات نافذ

تست ذرات مغناطیسی

تست جریان گردابی
تست 

(UT)

(PT)

(MT)

X-RAY(Radiography) 

(ET)

اجراي تس تهاي غیرمخرب پیشرفته

تست التراسونیک پیشرفته

تست نشت شار مغناطیسی
تست 

(Phased Array)

(MFL)

Video Borescope 

کالیبراسیون

کالیبراسیون الکتریکال

کالیبراسیون دما
کالیبراسیون ابزار دقیق

بازرسی نفت، گاز و پتروشیمی

بازرسی لوله و اتصاالت پل یاتیلن

بازرسی کاال

بازرسی دریچ ههاي کامپوزیتی و نوار زرد برگزاري دور ههاي مرتبط با تس تهاي غیرمخرب

و دور ههاي جوشکاري ، کالیبراسیون، استانداردها و ... 

و ...

آموزش
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خدمات بازرسی آزمو نهاي غیرمخرب
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جایگاه مهم آزمای شهاي غیرمخرب به عنوان رکن اصـــــــــلی 
کنترل کیفیت یک محصـول در مرحله ساخت و تضــمین آن در 
مرحله بهر هبرداري بر متخصـصـان پوشیده نیســت؛ در تمامی 
مراحل ساخت، تولید، نصــــــب، را هاندازي و بهر هبرداري یک 
قطعه یا ســــازه، براي پی بردن به وجود عیوب و نقص حتمی یا 
احتمالی، الزم است آزمای شهایی بر روي قطعه یا سازه مذکور 
انجام گیـــرد که مـــ یتواند نقش موثــــر و تعیین کنند هاي در 
کیفیت قطعات مذکور در همه پروسه تولیدي و مصـــــــــرفی 
.                                                             . داشــــته باشــــد 

در بسـیاري از موارد الزم است که آزمایش بر روي قطع ههایی 
که در حال کار م یباشــــــــد انجام گیرد و از طرف دیگر اعمال 
آزمون نباید تاثیـر منفـی بـر کارکـرد قطعه و یا عملیات در حال 
اجرا داشــته باشــد. در ای نگونه موارد آزمو نهاي غیرمخرب 
اهمیتی دو چندان در ایمنی و کیفیت ســــــــازه پیدا م یکند.

شرکت پازش صنعت  با در اختیار داشتن مجو زهاي بازرسـی ، 
کادر متخصـــــــــــــــص، متعهد و مجرب و تجهیزات و امکانات 
پیشــرفته و با سابق هاي درخشـــان در زمینه بازرسی جوش و 
آزمو نهاي غیـرمخــرب، آماده ارائه خدمات در زمینه اجــراي 
آزمو ن بر روي تمامی پروژ ههاي صـنعتی، نیروگاهی، ســاز هها، 
  .  اسـتراکچرهاي صـنعتی و غیرصــنعتی م یباشــد.                



تست مایعات نافذتست التراسونیک

تست جریان گردابیتست ذرات مغناطیسی

تست 

(UT)(PT)

(MT)

X-RAY(Radiography) 

(ET)

 Magnetic Flux Leakage (MFL) آزمون نشت شار مغناطیسی
Pipe Current Mapper (PCM+) آزمون  پی سی ام پالس

RISK based inspection (RBI)  بازرسی بر مبناي ریسک
Internal Rotary Inspection System (IRIS)  بازرسی داخلی دوار

PMI-MASTER /Smart Analysis آزمون آنالیز شیمیایی هوشمند

Phased Array  ultrasonic test آزمون التراسونیک  آرایه فازي

NDT - vacuum Test  آزمون خال

Advanced Testتس تهاي غیرمخرب پیشرفته

General Testتس تهاي غیرمخرب عمومی

آزمون هاي غیر مخرب اجرا شده 
در شرکت پازش صنعت
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بازرس یهاي ادواري پتروشیمی، پاالیشگاه و تجهیزات تحت 
فشار و مخازن دخیره

بازرس یهاي 
بازرس یهاي خوردگی سالیانه

تعیین عمر باق یمانده قطعات و تجهیزات
آزمون قطعات و تجهیزات در محل کارخانه

آزمون تجهیزات در محل پروژه پس از نصب
بازرسی لوله و اتصاالت پلی اتیلن
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صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی، نفت و گاز

سایرصنایع 

Piping , Pipeline

بازرسی قطعات تولیدي در صنایع حمل و نقل، ماشی نآالت 
راهسازي و کشاورزي

بازرسی رنگ، پوشش و سندبالست
بازرسی وسایل تفریحی، پارك آبی و شهرباز يها

بازرسی قطعات قبل از حمل
کنترل کیفی خطوط تولید

بازرسی جهت عی بیابی و پیشگیري از تخریب
بازرسی تجهیزات کارخان ههاي سیمان و معادن

بازرسی  دریچ ههاي کامپوزیتی و نوار زرد
بهین هسازي تولید

بازرسی جامع به منظور را هاندازي واحدهاي تعطیل شده

خدمات بازرس یهاي فنی در صنایع مختلف

کلیه خدمات به منظور کاهش ریسک، افزایش بهر هوري، بهبود زنجیره تامین، نظارت بر کیفیت محصوالت مطابق با الزامات استانداردهاي ملی و بی نالمللی ارائه م یگردد.



UT . PT . RT. ET . MT
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خدمات آموزشی



پروانه عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرک تهاي بازرسی و  تس تهاي غیرمخرب ایران  

9

IRSNT



برخی از مشتریان
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گواه یهاي حسن انجام کار 
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حسن انجام کار در پروژه شرکت با مراه شرکت نماد صنعت سدیدحسن انجام کار در پروژه 



گواه یهاي حسن انجام کار 
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مجموعه ورزشی اشکانحسن انجام کار در پروژه تس تهاي غیر مخرب شهرداري مس سرچشمه حسن انجام کار در پروژه 



گواه یهاي حسن انجام کار 

13

حسن انجام کار در پروژه  احیاء مستقیم مگامدول گ لگهرمخازن مجتمع مس شهربابکحسن انجام کار در پروژه 

مهندس سید مرتضی حسینی



نگرش مسئوالنه

034-34290645 021-44432759

www.pssg-co.com pazeshsanat@gmail.com

@pazeshco @pazeshsanatco

باور داریم جامعه صنعتی و زیســتی ما نیازمند فعالی تهاي مداوم و روبه رشد در 
زمین ههاي مختلف اســـت. آمیختگی دانش و تجربه با علوم روز دنیا م یتواند راه   
پیشرفت را هموار کند. آنچه در شرکت پازش صنعت به عنوان اولویتِ موضوعات 
مورد توجه قرار دارد، نگاه مسـئوالنه و صادقانه به حوزه بازرسی و آموزش است. 
ارتقاء و افزایش سطح ایمنی  با استانداردسازي مواد  و  وسائل مصـــرفی کار و 
ایجاد ساختار زندگی ایمن از الزامات امروزه ماست.  امید اسـت بتوانیم به عنوان 

عضـــــــوي کوچک از جامعه بازرسی ایران گامی در اعتالي این امر برداریم.     



Inspect ion  &  Cal ibrat ion

WWW . P S SG - CO . C OM
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