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 به نام خدا

 

 غیر مخرب ایران یهاشیآزما انجمن جوشکاری وبا  ییآشنا

 

و  یارکجوش ینولوژکنه تیدر زم یانجمن علم نیترباسابقهن و یران اولیار مخرب یغ یهاشیآزما و یارکانجمن جوش

تحت نظارت وزارت  یبا اساسنامه ا 1371ت خود را آغاز نمود سپس در سال یفعال 1358ر مخرب در سال یغ یهاشیآزما

 به ثبت رسید. 7438به شماره  یقات و فناوریعلوم، تحق

علمی کشور  یهاانجمناختیارات واگذار شده از طرف کمیسیون  موجببهغیر مخرب ایران  یهاشیآزماانجمن جوشکاری و 

غیر  یهاشیآزمامرجع ملی در زمینه تکنولوژی جوشکاری و  مؤسسه عنوانبهوابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 : باشدیمرا به عهده دارد. اهداف این انجمن به شرح زیر  انجمن علمی کشور عنوانبهمخرب وظیفه فعالیت 

 ران یر مخرب ایغ یهاشیآزماو  یارکقات در امور جوشیانجام تحق -

 یو خصوص یدولت مؤسسات یالت فنکدر رفع مش کمکدر سطح جهان و  یفن یهاشرفتیپن یسب اطالعات از آخرک -

  یه تخصصیانتشار نشر -

 تاب کو انتشار  یو معرف یاحرفهو  یفن یآگاه باالبردنوشش در ک -

  یا مسابقات فنی هاشگاهینما یبرگزار -

  یآموزش یهاکالسل یکتش -

 هاسازمانصدور گواهی برای افراد و  -

  علمی  یهاشیهما یرگزارب -

 یاکارخانهو  یو انجمن یمل ین استانداردهایتدو -
 

کیفیت  یهاستمیسته استاندارد و یمکل یکانجمن اقدام به تش نیا 07/05/1385فرهنگ استاندارد، در تاریخ  یاعتال منظوربه

شهر در  14/5/1385خ یران در تاریر مخرب ایغ هایآزمایشو  یارکته استاندارد انجمن جوشیمک ین جلسه رسمینمود و اول

رسمی  صورتبهغیر مخرب ایران  هایآزمایشکیفیت انجمن جوشکاری و  هایسیستمل و کمیته استاندارد و کیاصفهان تش

استاندارد و تحقیقات  مؤسسههمکاری در زمینه تدوین استاندارد با  نامهتفاهمفعالیت خود را آغاز نمود. این کمیته با عقد 

دفتر امور تدوین استاندارد و رئیس انجمن جوشکاری و  رکلیمدبه امضاء  30/07/1385 خیتار درصنعتی ایران که 

حضور فعاالنه کمیته در تدوین  و همچنینو برگزاری جلسات متعدد و منظم  ایران رسید غیر مخرب هایآزمایش

 TC 13،TC 44 ،TC 17 ،TC167 یهاتهیکم یسازفعالمتناظر با ایزو و کمک به  یهاتهیکمدر قالب  المللیبیناستانداردهای 

استانداردسازی  در اشاعه فرهنگ استاندارد ایفا کرده است. در حال حاضر این کمیته با هدف اصلی یابرجستهنقش TC 261و 

 هایآزمایشجوشکاری و  یهادر حوزه انجمنی ن استانداردیتدوو رفع نیازهای صنعتی صنایع کوچک و بزرگ کشور اقدام به 

ز و کمرا نظرانصاحبارشناسان انجمن، کب از کمر یفن یهاونیسیکمغیر مخرب نموده است. تدوین این استانداردها در 

ط یو با توجه به شرا یو کوششی همگام با مصالح مل شودیمآگاه و مرتبط انجام  یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیمؤسسات علم

، نندگانکمصرفنندگان، کدیت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولکو تجاری است که از مشار ی، فناوریدیتول

 سینوشیپشود. حاصل می یردولتیغو  یدولت یهاو نهادها و سازمان یو تخصص یز علمکصادرکنندگان و واردکنندگان، مرا

ب در یته تخصصی مرتبط با آن موضوع طرح و در صورت تصویمکشنهادها در یافت نظرها و پیانجمنی پس از در یاستانداردها

 .شودیماستاندارد انجمنی چاپ و منتشر  عنوانبهمدیره انجمن  گروه
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

  یکارفرما محور برا هایسیستم کردن یگواه رحط -ب مخر ریغ هایآزمایش»

 «کردن کارکنان یو گواه تیصالح دییتأ     
 )چاپ اول(

 

 رئیس: محل اشتغالو/یا  سمت

 ران یر مخرب ایغ هایآزمایشو  یارکانجمن جوش
 

  ابراهیم حشمت، دهکردی

 (دکتری مهندسی مواد)

  

 :اندبیر

 شرکت ایزد هور آریا

 

  

 رانیر مخرب ایغ هایآزمایشو  یارکانجمن جوش

 
 

 کهتری، مهرداد

 )کارشناس ارشد مهندسی صنایع(

 

 ، رضایآبادنجفایمانیان 

 ارشد مهندسی جوشکاری( ی)کارشناس

 )اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضاء 

  

 غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و                                                   ادب آوازه، عبدالوهاب

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(
 

 شرکت سنجش کیفیت پارس                                      احمدی، نرگس خاتون

 )کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی(
 

 غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و                                                               بابائی، کاظم  

 )کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی(
 

 اداره کل استاندارد استان اصفهان                                            حسینپوری رحیم، 

 (واد)کارشناس ارشد مهندسی م
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج                                       ثابت، حامد

 )دکتری مهندسی متالورژی(
 

 شرکت ملی فوالد خوزستان                                       نیرحسیامحسینی کلورزی، 

 )دکتری مدیریت(
 

 دانشگاه شهید چمران اهواز                                     دهمالئی، رضا

 (واد)دکتری مهندسی م
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 آزمونه فوالد شرکت                                رسول، قاسمی

 مواد()کارشناسی ارشد مهندسی 

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان                              بهزاد نیرومند،

 )دکتری مهندسی متالورژی(
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 10                                                                                              هدف و دامنه کاربرد 1

 10                                                                                                       مراجع الزامی 2

 11                                                                                              تعاریف و اصطالحات 3

  13 هاتیمسئول 4

 14 ممیزان یهاتیصالح 5

 14 درخواست 6

 14 و/یا دستورالعمل گواهی کردن نامهنظامممیزی  7

 15 ممیزی 8

 15 روش ممیزی 8-1

 15 ممیزی لیستچک 8-2

 16 ممیزی هاییافته 8-3

 16 گزارش ممیزی 8-4

 16 پیگیری هایممیزی 8-5

 16 نظام اثبات صالحیت شخص دوم تأیید گروه 9

 17  تجدیدنظر گروه 10

 17 اعتبار زمانمدت 11

 17 تجدید گواهینامه 12

 17 داخلی هایممیزی یزیربرنامه 13

                                                 18                                        فنی   یهااستعالم یسازآماده راهنمای -(دهندهی)آگاه الف پیوست

 21                                        انجمن استانداردهای یگذارشماره نحوه -(دهندهی)آگاه ب پیوست
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 گفتار پیش

و  تیصالح تأیید یکارفرما محور برا هایسیستم کردن یگواه طرح -ب مخر ریغ هایآزمایش " استاندارد

 هایآزمایشمربوط توسط انجمن جوشکاری و  یهاونیسیمکآن در س ینوشیه پک "کردن کارکنان  یگواه

 غیر مخرب هایآزمایشمدیره انجمن جوشکاری و  هیئتن شده و در جلسه یه و تدویته غیر مخرب ایران

 .شودیماستاندارد انجمنی منتشر  عنوانبهقرار گرفته است،  بیتصو مورد 29/2/1400ایران مورخ 

 هایآزمایش نه جوشکاری ویدر زم یو جهان یمل یهاشرفتیپبا تحوالت و  یو هماهنگ یحفظ همگام یبرا

خواهد  تجدیدنظرغیر مخرب ایران در مواقع لزوم  هایآزمایشانجمن جوشکاری و  یغیر مخرب استانداردها

 یفن نویسیمکدر  تجدیدنظرها ارائه شود، هنگام ن استانداردیل ایمکاصالح و ت یه براک یشنهادیشد و هر پ

 انجمن ینظر استانداردهادین تجدید همواره از آخریبا نی؛ بنابرامربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

 رد.کاستفاده  غیر مخرب ایران هایآزمایشجوشکاری و 

 :است قرار گرفته استفاده مورد استاندارد نیا دوینت یبرا زیر مأخذ و منبع

 

ASNT RP-EBC-1:2020- ASNT SNT-TC-1A/CP-189 employer-based certification audit 

program 
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 -ب مخر ریغ هایآزمایش

 کردن کارکنان یو گواه تیصالح تأیید یکارفرما محور برا هایسیستمکردن  یگواه طرح 

 

 هدف و دامنه کاربرد 1

          هایصالحیت کارکنان آزمایش تأییدفرایند ارزیابی سیستم  تشریح، استانداردهدف از تدوین این 

هایی است که ، سازندگان یا دیگر سازماندکنندگانیتول، هاشگاهیآزماهای بازرسی، غیر مخرب، در شرکت

     که فرایند خواهندمینمایند و برای کنترل کیفیت محصوالت استفاده می را های غیر مخربایشآزم

استاندارد ملی شماره  نظیر) یک استاندارد کارفرما محور صالحیت کارکنان آنها مطابق با الزامات تأیید

22796، SNT-TC-1A  یاANSI/ASNT CP-189 توسط انجمن جوشکاری و ( و یا استانداردهای مشابه

        و/یا دستورالعمل  نامهنظامها، انطباق بر اساس این ارزیابی شود. گواهیهای غیر مخرب آزمایش

 د. شومشخص می استاندارد کارفرما محور گواهی کردن کارفرمایان مطابق با الزامات

 

 یاستاندارد مل از معتبریتواند بر اساس ویرایش متناسب با درخواست شرکت متقاضی، ممیزی می -1 یادآوری

 و یا هر استاندارد کارفرما محور دیگر انجام شود.  ASNI/ASNT CP-189و یا  SNT-TC-1A ، 22796شماره 

 

کرده باشد و  را با موفقیت سپری غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و سازمانی که ممیزی 

، منشور نامثبتهای مشاهده شده در فرایند ممیزی را بسته باشد، باید ضمن تکمیل فرم تمامی عدم انطباق

و  کمیته مدیریت طرح توسط مستندات تکمیل شده پس از دریافتامضاء نمایند. نیز را  انجمناخالقی 

ای صادر نامهگواهیغیر مخرب ایران  هایآزمایشانجمن جوشکاری و ، برای آن سازمان از طرف بررسی آنها

 د. شومی

صالحیت و/یا  تأیید نامهنظاماین فرایند ارزیابی تنها برای اطمینان از انطباق برنامه گواهی کردن بر اساس 

طراحی شده است. این برنامه پایش فرایندهای غیر مخرب  هایآزمایشدستورالعمل گواهی کردن کارکنان 

 صالحیت کارکنان تأییدهای یا مدیریت امتحانو ، غیر مخرب هایآزمایش ، آموزشغیر مخرب هایآزمایش

 شود. را شامل نمی ،دنشوتصادفی در طی فرایند ممیزی برگزار  صورتبهممکن است  که

 

 مراجع الزامی  2

اسـت.  داده شدهها ارجاع صورت الزامی به آنجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهادر مر

 شوند.، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میترتیبینابه

هـا و تجدیـدنظرهای بعـدی آن باشد، اصـالحیه داده شدهبه مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع  کهیدرصورت

 داده شـدههـا ارجـاع نآور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشـار بـه آبرای این استاندارد الزام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزاماست، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
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 یستم احراز شرایط کارکنـان آزمـونس - ی: محصوالت فوالد1399 سال 22796استاندارد ملی شماره  1-2

 توسط کارفرما (NDT) بغیر مخر
 

2-2 ASNT SNT-TC1A: Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing 
 

 

2-3 ANSI/ASNT CP 189: ASNT Standard for Qualification and Certification of 

Nondestructive Testing Personnel 
 

 تیریمد هایسیستم یزیمم یبرا ییرهنمودها :19011استاندارد ملی شماره ایران ایزو  4-2

 
2-5 ASQ/ANSI Z1.9–2003 (R2018): Sampling Procedures and Tables for Inspection by 

Variables for Percent Nonconforming  
 

 اصطالحات تعاریف و  3

 در خصوص این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر کاربرد دارند:

 

1-3 

                                                                                                     appeals group  دنظریتجد گروه

افتهی، ممیزی، گزارش ممیزیاختالف عملکرد  یینها وفصلحل منظوربهکه  است ینفرسهموقت  گروه کی

 .شودمیهای ممیزی تشکیل تشریح یافته ای ممیزی یها
 

2-3 

                                                                                                                      applicant    یقاضمت

 کرده است. ارزیابیدرخواست  استاندارد الزامات این بر اساسکه  یدولت ای یشرکت، خصوص یا نهاد
 

3-3 

                                                                                                           audit group ممیزی  گروه

ای تشکیل شده و مطابق با های مستقل و حرفهکه با هدف ارائه خدمات ممیزیاست  ینفرسه گروهیک  

 دهد.ممیزی خود را در اختیار متقاضیان قرار می خدمات 19011ملی ایران ایزو الزامات استاندارد 

 

 

4-3 

                                                                                                       to be audited  ممیزی شونده

در حال  اممیزی آن تنظیم شده یبرنامه  استاندارد نیا بر اساس الزاماتکه ی دولت ای یخصوص شرکت

 است. ممیزی
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5-3 

                                                                     certification procedure  دستورالعمل گواهی کردن

صالحیت و گواهی کردن  تأییددستورالعمل کتبی که توسط کارفرما تدوین شده است و جزئیات الزامات 

تشریح  ANSI/ASNT CP-189 یک استاندارد کارفرما محور نظیر کارکنان آنان را مطابق با الزامات

 نماید.می

 

6-3 

                                                      audit the certification process ممیزی فرایند گواهی کردن

 منظوربه غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و  تأییدفرایند ممیزی که توسط ممیزیان مورد 

یک استاندارد کارفرما  صالحیت کارکنان سازمان ممیزی شده با الزامات تأیید نامهنظامتعیین میزان انطباق 

 شود.   انجام می SNT-TC1Aیا  ANSI/ASNT CP-189،  22796شماره  یاستاندارد مل محور نظیر
 

7-3 

                                                                                                  compliance audit ممیزی انطباق

انجام غیر مخرب ایران  هایآزمایشانجمن جوشکاری و  تأییدیک برنامه ممیزی که توسط ممیزان مورد 

    و/یا دستورالعمل نامهنظامشود تا انطباق سوابق گواهی کردن سازمان ممیزی شونده را با الزامات می

 گواهی کردن ممیزی شونده بررسی شود. 
 

8-3 

 verification group                                                                                               تأیید گروه

 شخص دوم تیاثبات صالحی زیمم نتایج تأییدگیری در خصوص میصمت منظوربه نفرهسهموقت  گروهیک 

های ممیزی انجام گیری باید بعد از بسته شدن تمامی یافتهاین تصمیم است. مطابق با الزامات این برنامه

 شود. 
 

9-3 

                                                                         competent organizationسازمان واجد صالحیت

پایگاه اند و با الزامات این برنامه انطباق دارند و بر روی ی که ممیزی شدهدولت ای یشرکت، خصوص یا نهاد

 اطالعات آنها ثبت شده است.  غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و  اینترنتی

 

10-3 

                                                                                                                          manual نامهنظام

 SNT-TC-1A یک استاندارد کارفرما محور نظیر که توسط کارفرما بر اساس الزامات سند مکتوبیک 

صالحیت و گواهی کردن کارکنان خود را در آن تشریح کرده  تأییدتدوین شده است و جزئیات الزامات 

 است.
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11-3 

                                                 auditing the certification system گواهی کردن نامهنظامممیزی 

یک استاندارد  گواهی کردن با الزامات نامهنظامتعیین انطباق  منظوربه ممیزی گروهیک ممیزی که توسط 

 شود. انجام می SNT-TC-1A کارفرما محور نظیر

 

12-3  

                                                                scheme management committee  کمیته مدیریت طرح

دارند. کمیته  برعهدهنفره که مسئولیت مدیریت طرح گواهی کردن مطابق این استاندارد را  5ی گروه

 هستند. کمیته مدیریت طرحاین  رمجموعهیز تأیید گروهو  تجدیدنظر گروهممیزی، 

 

 هاتیمسئول 4

 از: اندعبارت کمیته مدیریت طرح یهاتیمسئول

  در اختیار داشته  بایدرا سوابق آنها همه منابع الزم برای اجرا و نگهداری فرایند ارزیابی و نگهداری

 باشد،

 اند را بر روی سایت انجمنهای که ممیزی را با موفقیت طی کردهموظف است فهرست سازمان 

 اعالم نماید،

 نظارت داشته باشد، دبای ها و فرایندهای اجرایی بر اساس این استانداردبر دستورالعمل 

  تنظیم نماید.باید دستورالعملی برای حفظ صالحیت ممیزان 

 
 از: اندعبارت شونده یزیمم/یسازمان متقاض یهاتیمسئول

  دستورالعمل  ایکردن و/ یگواه نامهنظامکارکنان را مطابق با الزامات  تیصالح تأییدبرنامه     

  ،دیحفظ نما دیباشده  نییتع مدت یبراانجمن  یمنشور اخالق نیکردن و همچن یگواه

 یاست برا ییراهنما یمنشور اخالق نیباشد. الزامات ا بندیپا دیباانجمن  یبه الزامات منشور اخالق 

 . تیواجد صالح یهاسازمان تیفعال

 
 از: اندعبارتثبت شده  سازمان یهاتیمسئول

 مخرب ریغ یهاشیو آزما یو انجمن جوشکار تیواجد صالح یهااعتبار سازمان حفظ، 

 یاحرفه صورتبهخدمات  ارائه، 

 ندینمایارائه م یارحرفهیغخدمات که  ییهابا سازمان یاز همکار یخوددار، 

 گرید تیتجارت سازمان واجد صالح ای یتجار اندازچشم ،یادار شدن اعتبار حرفهاز خدشه ممانعت. 
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 زانیمم یهاتیصالح 5

 کمیته مدیریت طرحتوسط  دیبا ندینمایم یبررس استاندارد نیرا با الزامات ا یکه انطباق متقاض یزانیمم

موجب که  یو هر عامل دیرا امضاء نما یاخالق یاتعهدنامه دیبا زیممداده شوند.  صیتشخ تیواجد صالح

 .دیرا افشا نما دشویم یزیاز انجام مم یو تیصالح سلب

 

استقرار الزامات برای  یهمکار ایکردن  یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظام نیمشارکت در تدو ای نیتدو - ییادآور

 خواهند بود. تیصالح بصل قیشونده از مصاد یزیبا سازمان مم تیاحراز صالح

 

 درخواست 6

را  یاهیمنظور درخواست اول نیا یبرا دیرا دارد با یابیارز ندیفرا نیکه درخواست ثبت در ا یسازمان متقاض

 ارائه دهد. 

 باشد: ریاز انواع ز یکی تواندیو ثبت درخواست م یابیارز

 روزه( 1 یزی)مم تیسا کی 

 ر.نف 150شده کمتر از  یگواه کارکنان تعدادو  شودیم یاعتباربخشمحل  1 تنها                     

 روزه( 1 یزی)مم تیسا چند 

 ر.نف 150شده کمتر از  یگواه کارکنان تعداد                  

 روزه( 2 یزی)مم تیسا چند 

 .نفر 500تا  150 نیشده ب یگواه کارکنان تعداد                  

 هایآزمایشانجمن جوشکاری و توسط  یزیمتنوع( که زمان مم یهایزی)مم تیسا چند           

 .شودیمشخص مغیر مخرب ایران 

 .نفر 500از  شتریشده ب یگواهکارکنان  تعداد                   

 

کمیته توسط  یزیو استعالم زمان مم شودمی یبررس کیبهکیموجود  یرهایمتناسب با متغ هادرخواست

 یاعتباربخش، 3ها، تعداد نفرات سطح ممکن است تعداد محل تهیکم نی. ادشویم هیته مدیریت طرح

 .ردیدر نظر بگ یزیزمان م نییتع برایرا  یداخل یزیو برنامه مم یسازمانبرون

 

 کردن یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظام یزیمم 7

. اگر دیدرخواست خود نما پیوستکردن را  یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظامنسخه  نیآخر دیبا یمتقاض

درخواست خود  پیوسترا  یسند دیکردن باشد، با یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظامچند  یدارا یمتقاض

 شود. یزیمم توسط انجمن خواهدیمکه  دینما

   دستورالعمل  ایو/ نامهنظاماز انطباق  نانیو اطم یبررس یرا برا تیواجد صالح زیمم کی ممیزی گروه

 ایو/ SNT-TC-1A ،22796شماره  یاستاندارد مل استاندارد کارفرما محور نظیر کردن با الزامات یگواه

ANSI/ASNT CP-189 دینمایم نیمع . 
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آن شرکت را  یزیبرنامه مم یزیمم گروهکردن انطباق داشته باشد،  یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظام اگر

 یزیمم گروهکردن انطباق نداشته باشد،  یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظام کهیدرصورت. دینمایم یزیرطرح

شونده قرار  یزیمم اریتاصالح شود را در اخ یزیاز انجام مم شیکه الزم است پ یفهرست عدم انطباق

 . دهدیم

اقدامات  نییاقدام به تع ،هاعدم انطباق یرسم افتیروز پس از در 60حداکثر ظرف مدت  دیشونده با یزیمم

مجدد  یبررس یشده را برا شیرایکردن و یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظامو مطابق با آنها  دینما یاصالح

 .دیارسال نما

 ز،یباشد، مم بخشتیرضاارسال مجدد  بارکیپس از  ایکردن در ابتدا  یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظام اگر

 یباشد که متقاض نیبر ا زیکه نظر مم یصورت در. دینمایم یزیمم گروه میرا تسل و آن میرا تنظ یگزارش

 . دشویاعالم م یبه متقاض یکتب صورتبه یزیمم یاجرا ندیرا ندارد، توقف فرا یزیانجام مم یآمادگ

الزم است  یطیشرا نیدر چن یمتوقف خواهد شد. متقاض یابیارز ندیکل فرا ابد،یادامه ن یزیمم کهیهنگام

 .دیپرداخت نما وبارهدنیز را  آن یهانهیرا از ابتدا درخواست و هز یابیارز ندیفرا وبارهد

 

 یزیمم 8

 گروهو  زیمم تأییدقرار گرفت و به  یزیکردن مورد مم یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظامکه  پس از آن

 میاند تنظشونده توافق نموده یزیکه با مم یزمان یرا برا یزیموظف است طرح مم گروه نی، ارسید یزیمم

 یکردن بررس یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظامکه  یزیمجدد از همان مم ،یزیمم گروه. دیو اعالم نما

حق  نیا گروه نی، انشدهینیبشیپ طیشرا گرید ای یماریصورت ب در .دیمانیاستفاده م یزیمم یاند برانموده

 . دینما نییتع یزیمم ندیاز فرا یبخش ای یزیمم ندیکل فرا یبرا یگرید زیرا خواهد داشت که مم

 

 یزیمم روش 1-8

 . شودمیانجام انجمن اطالعات  یفناور یساختارها ریاز راه دور و بر اساس ز صورتبه یزیمم

 

. دینمابودن را انتخاب از راه دور  ای محل درنوع ممیزی از نظر  یزیدر درخواست مم تواندیم متقاضی - ییادآور

 . دیرا پرداخت نما محل در یزیمم یهانهیشرکت موظف است هز ،یطیشرا نیدر چن

 

 ممیزی لیستچک 2-8

از  نانیاطم منظوربه دیبا زیمم .دینما استفادهاز پیش تعیین و تصویب شده  یزیمم لیستچکاز باید  زیمم

را  یمکمل لیستچک ،یکردن شرکت متقاض یدستورالعمل گواه ایو/ نامهنظامالزامات  یتمام یبررس

 . دینما یخاص طراح صورتبه
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 یزیمم یهاافتهی 3-8

 جی. نتارندیقرار گ یابیمورد ارز یزیمم جینتا نییتع منظوربه یزیمم یارهایبر اساس مع دیبا یزیمم شواهد

  ثبت شوند. دیبا یزیشواهد مم یتمامعدم انطباق باشند.  ایبهبود و/ یبرا ییهافرصت انگریب تواندیم یزیمم

 یها بررسو درک عدم انطباق یزیاز دقت مم نانیاطم منظوربهشونده  یزیتوسط مم دیبا یزیمم شواهد

 دینشده با وفصلحلو نکات  دشوبرطرف  یزیمم یهاافتهیو  جیتعارض در نتا هرگونهالش شود ت دیشود. با

 صورتبه ایشونده مالقات داشته باشد  یزیبا مم دیبا یزیمم ندیدر فرا ازیدر صورت ن زیممد. شونثبت 

 دیارتباط با ایجلسات و/ ی. تمامندینما یرا بررس یزیمم یهاافتهیارتباط داشته باشد تا بتوانند  یرسم

 ند.شوثبت  زیتوسط مم

 

 یزیگزارش مم 4-8

 یزیکامل مم گزارش .دیرا ثبت نما یزیو روشن سوابق مم قیکامل، دق صورتبه دیبا یزیمم یهاگزارش

 شود. ارسال یزیمم گروهبه  یبه متقاض لیو تحو یبررس برای دی( باهالیستچکها و نامه/هاادداشتی)شامل 

 

 یریگیپ یهایزیمم 5-8

اند بسته شده یدرستبهحاصل شود که آنها  نانیکه اطم یامرحلهباز تا  یهاعدم انطباق یریگیپ تیمسئول

شونده موظف است، برنامه اقدام  یزیمم ،یروز پس از اعالم رسم 30 حداکثراست.  ممیزی گروهبه عهده 

روز بعد از ارائه برنامه  60شونده حداکثر  یزیمم .دیاعالم نما یزیمم یهاافتهیخود را در خصوص  یاصالح

       از جمله  یزیمم یهاافتهیو بستن  یفرصت دارد تا در خصوص انجام اقدامات اصالح ،یاقدام اصالح

را  یاقدامات اصالح یسوابق الزم در خصوص اثبات اجرا یارائه شده، اقدام نموده و تمام یهاعدم انطباق

 تجدیدنظر گروهبه  تواندیمشونده،  یزیمورد چالش در صورت درخواست مم یزیمم یهاافتهی .دینما هیته

 مورد چالش ارسال شود. یهاافتهی وفصلحل برایبرنامه 

 

  تأیید گروه 9

 گروهاند و توسط پاسخ داده شده یزیشواهد مم یبسته شده باشد )تمام یزیکه گزارش مم یدر صورت

 یتمام گروه نیعضو ا سه. شودیارائه م تأیید گروهسوابق آنها به سه عضو  همهبسته شده باشند(  یزیمم

 تأیید رش،ینموده و در صورت پذ یینها یآنها را بررس یو اقدامات اصالح یزیمم یهاافتهی، هاگزارش

 . ندینمایم

از  یبخش دیبا زیاند ننشده وفصلحلشونده  یزیو مم یزیمم گروه نیکه هنوز ب یزیمم یهاافتهی همه

آن  جیو نتا یزیشواهد مم یپس از بررس گروه. سه عضو ردیگیقرار م گروه نیا اریباشد که در اخت یمدارک

 اخذ خواهند نمود.  نامهیگواه یعدم اعطا ایدر خصوص اعطاء  10را مطابق بند  یینها یرأ

 یزیمم ندیشده در فرا نییتع زانیکه مستقل از مم تیواجد صالح زانیبانک مم نیاز ب تأیید گروه یاعضا

 .شوندیاند انتخاب مشونده اعالم نموده یزیو مم زیخود را نسبت به مم یطرفیهستند و ب
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  تجدیدنظر گروه 10

 تأیید گروه میتصم ایها بسته شدن عدم انطباق ها،افتهی ،یزیگزارش مم ،یزیدر صورت تعارض در انجام مم

 ییشدن نها وفصلحلموضوع و  یابیارز برایموقت  نفرهسه گروه کی ،شخص دوم تأیید صالحیتنظام 

د. شوانتخاب  سیرئ عنوانبه یزیمم گروهتوسط  دیبا گروه نیاز سه عضو ا یکیخواهد شد.  لیپرونده تشک

هستند انتخاب  تأیید گروهو  زیکه مستقل از مم تیواجد صالح زانیاز بانک مم تجدیدنظر گروه یاعضا

 .ندیشونده اعالم نما یزیو مم زیخود را نسبت به مم یطرفیب دیو با شوندیم

 

 .شودمیانجام  کمیته مدیریت طرحبررسی و رسیدگی به شکایات فقط از طریق  - ییادآور

 

 اعتبار زمانمدت 11

روز ماه  نیتا آخر نامهیسال است و گواه 3 ،تأییدمورد  یهامدت اعتبار ثبت هر شرکت در فهرست شرکت

 اعتبار دارد. نامهیگواه یانقضا خیتار

 

 کمیته مدیریت طرح صادربا امضاء مشترک دبیر کمیته مدیریت طرح و رئیس  تأیید یهانامهیگواه - ییادآور

  .شودمی

 

 نامهیگواه دیتجد 12

از اتمام اعتبار  شیروز پ 90حداقل  دیبا کمیته مدیریت طرحشرکت،  نامهیاز اعتبار گواه نانیاطم منظوربه

 فهیوظ نیهر حال اه هشدار دهد. اما ب نامهیگواه دیتجد ندیبه شرکت در خصوص انجام فرا نامهیگواه

 . ردیدر زمان مقرر انجام گ دیتجد ندیکه فرا دیحاصل نما نانیشرکت است تا اطم

 .ردیمطابق با الزامات انجام گ دیاست و با هیاول ندیشرکت مانند فرا نامهیگواه دیتمد ندیفرا

 

 یداخل یهایزیبرنامه مم 13

کمیته توسط  دیبا یزیمم ندی. فراردیقرار گ یداخل یزیمم مورد طرح گواهی کردن، الزم است هرساله

 یزیمم جینتا د.شومستقل انتخاب  ییاجرا ندیاز فرا کامالً زید که ممشو یزیربرنامه یاگونهبه مدیریت طرح

 خیماه از تار 3ظرف مدت حداکثر  مدیریت طرحکمیته توسط  دیبا یزیمم یهاافتهید و شوگزارش  دیبا

 بسته شود.   یزیگزارش مم
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 الفپیوست 

 (دهندهیآگاه)

 فنی یهااستعالم یسازآمادهراهنمای 
 مقدمه 

 یهادرخواستغیر مخرب ایران به  یهاشیو آزماکیفیت انجمن جوشکاری  هایسیستمکمیته استاندارد و 

 د. انجمنی رسیدگی خواهد کر یاستانداردهامکتوب در زمینه تفسیر 

 فنی  یهااستعالمقالب 
اطالعات جدید و  یبر مبنافنی باید مربوط به تفسیر استاندارد و یا مالحظات بازنگری استاندارد  یهااستعالم

 د.تکنولوژی باشن

 :مکتوب باید شامل موارد زیر باشند یهادرخواست

 نام و شماره استاندارد و ویرایش آن  –الف 

همچنین سال ویرایش د. کامل ذکر شو صورتبهنام و شماره استاندارد به همراه شماره ویرایش آن باید 

 استاندارد نیز قید شود. 

 هدف و دامنه کاربرد  -ب 

 د. هم باش هدف و دامنه کاربرد استعالم باید محدود به یک موضوع و یا گروهی از موضوعات نزدیک به

 د. ، برگشت داده خواهند شاندپرداختهفنی که به دو یا چند موضوع غیر وابسته  یهااستعالم

  نهیزمشیپبخش  –پ 

شروع شود. در این بخش  کندیمکه هدف از استعالم را تشریح  نهیزمشیپاستعالم فنی باید با یک بخش 

شماره  ،درک کامل استعالم فراهم شود و باید نام استاندارد برای ازیموردنباید به طور مختصر، اطالعات 

 د. ذکر گرد موردنظر یهاجدولو  هاشکلبازنگری، پاراگراف، 

 بخش اصلی استعالم  –ت 

مطرح شود که از  یبه صورتباید فشرده، دقیق و  سؤال. شودمیفنی در بخش اصلی استعالم مطرح  سؤال

 نظر فنی و امالئی درست باشد. 

را ارائه دهد. متن استعالم  شیهاهیتوصاست باید  موردنظراگر استعالم کننده معتقد به بازنگری استاندارد 

شده باشد. استعالم کننده باید اسم و آدرسش را در اختیار  سینودستخوانا  صورتبهیا  باید تایپ شده و

 د. بگذار

 د. بایستی در فرم درخواست نوشته شو غیر مخرب یهاشیو آزماشماره عضویت انجمن جوشکاری 

 فنی  یهااستعالمبررسی و پاسخ 
غیر  هایآزمایشکیفیت انجمن جوشکاری و  هایسیستمدریافتی باید در کمیته استاندارد و  یهااستعالم

بله یا خیر باشد.  صورتبهمخرب ایران عنوان شده و رسیدگی شود. پاسخ استعالم باید شفاف و تا حد ممکن 

 د. فرمت استعالم در ادامه ارائه شده اس
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 درخواست استعالم فنی  

  غیر مخرب ایران هایآزمایش از انجمن جوشکاری و
 

  :نام و شماره استاندارد و ویرایش آن

 :هدف و دامنه کاربرد

 :نهیزمشیپبخش 

 :بخش اصلی

 مشخصات استعالم کننده

 :اختیاری() شماره عضویت در انجمن  :نام خانوادگینام و 

 سمت:  :نام سازمان مربوطه

 فکس: :تلفن ثابت

 تلفن همراه: :پست الکترونیک

 تاریخ درخواست:

 آدرس:

 مهر/امضاء:

 

 هایسیستماین قسمت توسط کمیته استاندارد و 

 .گرددیمتکمیل  کیفیت انجمن

 :تاریخ دریافت
 :شماره ثبت

 ارسال پاسخ:تاریخ 

 1-الففرم 
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ثبت الکترونیکی استعالم 

و تخصیص شماره 

 اختصاصی  به آن 

 

  دریافت استعالم فنی

برگشت 

 استعالم فنی

بررسی استعالم و تعیین 

 مسئولین پاسخگو

 

بررسی و کنترل 

 اولیه

 شروع

دریافت پاسخ استعالم از 

 مسئولین پاسخگو 

تکمیل فرم 

درخواست استعالم 

 فنی  

 پایان

 بررسی پاسخ 

 

 ارائه پاسخ به متقاضی  

 

 بایگانی فنی 

 بله

 خیر

 روند نمای پاسخگوئی به استعالم های فنی 1 -شکل الف
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 استانداردهای  یگذارشمارهنحوه  -(دهندهیآگاه) بپیوست 

 غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و 

 
 غیر مخرب هایآزمایشموضوعات اصلی در حوزه جوشکاری و  شماره استاندارد

IWNT S1.  - آموزش 

IWNT S2.  -  ،و گواهی کارکنان اجرایی و بازرسی تیصالح دییتأآزمون 

IWNT S3.  - WPS & PQR 

IWNT S4.  -  غیر مخربآزمایش 

IWNT S5.  - آزمایش مخرب 

IWNT S6.  - تضمین کیفیت 

IWNT S7.  - کنترل کیفیت 

IWNT S8.  - مواد مصرفی جوشکاری 

IWNT S9.  -  یکارمیلحراهنمای فرایندهای جوشکاری و  

IWNT S10.  - راهنماهای جوشکاری مواد 

IWNT S11.  -  و تجهیزات هاسازهراهنماهای جوشکاری 

IWNT S12.  - گرمایش و عملیات حرارتی پس از جوشکاری پیش 

IWNT S13.  - متالورژی 

IWNT S14.  - تعمیرات 

IWNT S15.  - پوشانی و سخت یکارروکش 

IWNT S16.  - جوشکاری زیر آب 

IWNT S17.  - تعاریف و اصطالحات 

IWNT S18.  -  یکارمیلحنمادهای جوشکاری و 

IWNT S19.  - تجهیزات و لوازم جوشکاری 

IWNT S20.  - طراحی 

IWNT S21.  - اقتصاد در جوشکاری و فرایندهای وابسته 

IWNT S22.  - برشکاری و شیارزنی 

IWNT S23.  - ایمنی و سالمتی  
 

به نشانی  استانداردهای انجمنی موجود بر روی پایگاه اینترنتی انجمن یگذارشمارهبرای کسب اطالعات بیشتر به دستورالعمل 

www.iwnt.com.مراجعه نمایید 

 

 

 

 

http://www.iwnt.com/

