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اًجوي جَشکبری ٍ آسهبیش ّبی غیز هخزة ایزاى
-ْٚ زٝعجم-ؾبذشٕبٖ ػالٔة عجبعجبئی-٘جف ذیبثبٖ آثبٖ قٕبِی-طاٖ ـ ذیبثبٖ وطیٓ ذبٖ ظ٘سٟس-ٖ ایطا:زفشط ٔطوعی
ٖبی غیط ٔرطة ایطاٞ  آظٔبیفٚ قىبضیٛا٘جٕٗ ج-227 ٜاحس قٕبضٚ
)021(88931783 :ٗسّف
)021( 81032227 :ضٍ٘بضٚز
info@iwnt.com :ٝٔضایب٘ب
www.iwnt.com :ٜةٌبٚ

Iranian Institute of Welding and Nondestructive Tests
Central Office: No.227-Allame Tabatabaei Building- corner of Aban Shomali Ave., Karim
Khan Zand St.-Tehran, Iran
Tel: +98 (21) 88931783
Fax: +98 (21) 81032227
Email: info@iwnt.com
Website: www.iwnt.com
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ثِ ًبم خذا

آشٌبیی ثب اًجوي جَشکبری ٍ آسهبیش ّبی غیز هخزة ایزاى
ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة إیطاٖ اِٚیٗ  ٚثب ؾبثم ٝسطیٗ ا٘جٕٗ ػّٕی زض ظٔی ٝٙسىِٛٛٙغی جٛقىبضی ٚ
آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة زض ؾبَ  1358فؼبِیز ذٛز ضا آغبظ ٕ٘ٛز ؾذؽ زض ؾبَ  1371ثب اؾبؾٙبٔ ٝای سحز ٘ظبضر ٚظاضر
ػّ ،ْٛسحمیمبر  ٚفٙبٚضی ث ٝقٕبض 7438 ٜث ٝثجز ضؾیس.
ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ ثٛٔ ٝجت اذشیبضار ٚاٌصاض قس ٜاظ عطف وٕیؿی ٖٛا٘جٕٗ ٞبی ػّٕی وكٛض
ٚاثؿش ٝثٚ ٝظاضر ػّ ،ْٛسحمیمبر  ٚفٙبٚضی ث ٝػٛٙاٖ ٔٛؾؿٔ ٝطجغ ّٔی زض ظٔی ٝٙسىِٛٛٙغی جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط
ٔرطة ٚظیف ٝفؼبِیز ث ٝػٛٙاٖ ا٘جٕٗ ػّٕی وكٛض ضا ث ٝػٟس ٜزاضز .اٞساف ایٗ ا٘جٕٗ ث ٝقطح ظیط ٔی ثبقس:
-

ا٘جبْ سحمیمبر زض أٛض جٛقىبضی  ٚآظٔبیكٟبی غیط ٔرطة ایطاٖ

-

وؿت اعالػبر اظ آذطیٗ دیكطفز ٞبی فٙی زض ؾغح جٟبٖ  ٚوٕه زض ضفغ ٔكىالر فٙی ٔٛؾؿبر زِٚشی  ٚذصٛصی

-

ا٘شكبض ٘كطی ٝسرصصی
وٛقف زض ثبال ثطزٖ آٌبٞی فٙی  ٚحطف ٝای ٔ ٚؼطفی  ٚا٘شكبض وشبة
ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٞ ٜب یب ٔؿبثمبر فٙی
سكىیُ والؼ ٞبی آٔٛظقی
صسٚض ٌٛاٞی ثطای افطاز  ٚؾبظٔبٖ ٞب

-

ثطٌعاضی ٕٞبیف ٞبی ػّٕی

-

سسٚیٗ اؾشب٘ساضزٞبی ّٔی  ٚا٘جٕٙی  ٚوبضذب٘ ٝای

ثٙٔ ٝظٛض اػشالی فط ًٙٞاؾشب٘ساضز ،زض سبضید  1385/05/07ایٗ ا٘جٕٗ الساْ ث ٝسكىیُ وٕیش ٝاؾشب٘ساضز  ٚؾیؿشٓ ٞبی
ویفیز ٕ٘ٛز  ٚاِٚیٗ جّؿ ٝضؾٕی وٕیش ٝاؾشب٘ساضز ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ زض سبضید 1385/5/14
زض قٟط اصفٟبٖ سكىیُ  ٚوٕیش ٝاؾشب٘ساضز  ٚؾیؿشٓ ٞبی ویفیز ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ ثٝ
صٛضر ضؾٕی فؼبِیز ذٛز ضا آغبظ ٕ٘ٛز .ایٗ وٕیش ٝثب ػمس سفب٘ ٓٞبٕٔٞ ٝىبضی زض ظٔی ٝٙسسٚیٗ اؾشب٘ساضز ثب ٔٛؾؿ ٝاؾشب٘ساضز ٚ
سحمیمبر صٙؼشی ایطاٖ و ٝزضسبضید 1385/07/30ث  ٝأضبء ٔسیط وُ زفشط أٛض سسٚیٗ اؾشب٘ساضز  ٚضئیؽ ا٘جٕٗ جٛقىبضی ٚ
آظٔبیف ٞبی غیطٔرطة ایطاٖ ضؾیس ٚثطٌعاضی جّؿبر ٔشؼسز ٙٔ ٚظٓ ٕٞ ٚچٙیٗ حضٛض فؼبال٘ ٝوٕیش ٝزض سسٚیٗ
اؾشب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی زض لبِت وٕیشٞ ٝبی ٔشٙبظط ثب ایع ٚ ٚوٕه ث ٝفؼبَ ؾبظی وٕیشٞ ٝبی TC 44 ,TC 17، TC 13
٘ TC 67مف ثطجؿش ٝای زض اقبػ ٝفط ًٙٞاؾشب٘ساضز ایفب وطز ٜاؾز .زض حبَ حبضط ایٗ وٕیش ٝثب ٞسف اصّی اؾشب٘ساضزؾبظی
 ٚضفغ ٘یبظٞبی صٙؼشی صٙبیغ وٛچه  ٚثعضي وكٛض الساْ ث ٝسسٚیٗ اؾشب٘ساضز ا٘جٕٙی زض حٛظٜٞبی جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی
غیط ٔرطة ٕ٘ٛز ٜاؾز  .سسٚیٗ ایٗ اؾشب٘ساضزٞب زض وٕیؿیٞ ٖٛبی فٙی ٔطوت اظ وبضقٙبؾبٖ ا٘جٕٗ ،صبحجٙظطاٖ ٔطاوع ٚ
ٔؤؾؿبر ػّٕی ،دػٞٚكی ،سِٛیسی  ٚالشصبزی آٌبٔ ٚ ٜطسجظ ا٘جبْ ٔی قٛز  ٚوٛقكی ٍٕٞبْ ثب ٔصبِح ّٔی  ٚثب سٛج ٝثٝ
قطایظ سِٛیسی ،فٙبٚضی  ٚسجبضی اؾز و ٝاظ ٔكبضوز آٌبٞب٘ٙٔ ٚ ٝصفب٘ ٝصبحجبٖ حك ٘ ٚفغ ،قبُٔ سِٛیسوٙٙسٌبٖٔ ،صطف
وٙٙسٌبٖ ،صبزضوٙٙسٌبٖ ٚ ٚاضزوٙٙسٌبٖٔ ،طاوع ػّٕی  ٚسرصصی ٟ٘ ٚبزٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی زِٚشی  ٚغیط زِٚشی حبصُ ٔیقٛز.
دیف ٘ٛیؽ اؾشب٘ساضزٞبی ا٘جٕٙی دؽ اظ زضیبفز ٘ظطٞب  ٚدیكٟٙبزٞب زض وٕیش ٝسرصصی ٔطسجظ ثب آٖ ٔٛضٛع عطح  ٚزض
صٛضر سصٛیت زض ٞیئز ٔسیط ٜا٘جٕٗ ث ٝػٛٙاٖ اؾشب٘ساضز ا٘جٕٙی چبح ٙٔ ٚشكط ٔی قٛز.
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آشٌبیی ثب اًجوي صٌفی شزکت ّبی ثبسرسی فٌی ٍآسهبیش ّبی غیزهخزة ایزاى
ا٘جٕٗ صٙفی قطوز ٞبی ثبظضؾی فٙی  ٚآظٔبیف ٞبی غیطٔرطة ایطاٖ ثٕٞ ٝز جٕؼی اظ اؾبسیس  ٚوبضقٙبؾبٖ صبحت ٘ظط زض
ؾبَ  1379سبؾیؽ  ٚاؾبؾٙبٔ ٝآٖ سٟی ٚ ٝسسٚیٗ قس .زض فطاذٛاٖ ٞیبر ٔٛؾؽ ثطای سكىیُ ٔجٕغ ػٕٔٛی زض سبضید
ٕ٘ 1380/03/23بیٙسٌبٖ قطوز ٞبی ٔجطی ثبظضؾی فٙی  ٚآظٔبیف ٞبی غیطٔرطة زض ؾبِٗ زوشط حؿبثی ؾبظٔبٖ ا٘طغی
اسٕی ٌطز  ٓٞآٔس٘س  ٚاؾبؾٙبٔ ٝا٘جٕٗ ث ٝاسفبق آضاء ٔٛضز سصٛیت لطاض ٌطفز  ٚاِٚیٗ ٞیبر ٔسیط ٜآٖ ا٘شربة قس .ا٘جٕٗ
ؾذؽ ثب قٕبضٛٔ 219 ٜضخ  1380/04/19زض ازاض ٜوُ ؾبظٔبٖ ٞبی وبضٌطی  ٚوبضفطٔبئی ٚظاضر وبض  ٚأٛض اجشٕبػی ث ٝثجز
ضؾیس  ٚضؾٕبً فؼبِیز ذٛز ضا آغبظ وطز .ا٘جٕٗ زضؾبَ ٛٔ 1392فك ث ٝزضیبفز ٔجٛظ آٔٛظـ زٚضٞ ٜبی حفبظز زض ثطاثطاقؼ ٝثٝ
قٕبضٌ 16/02/220078 ٜطزیس  ٚاظ آٖ ظٔبٖ ثغٛض ٔؿشٕط الساْ ث ٝثطٌعاضی ایٗ زٚضٔ ٜی ٕ٘بیس.
وٛقف زض جٟز اؾشیفبی حمٛق اػضب  ٚدبؾساضی اظ ٔٙبفغ آ٘بٖ ،اضائ ٚ ٝسبئیس ذسٔبر آٔٛظقی ٔ ٚكبٚض ٜای  ٚا٘شكبضاسی،
ٕٞىبضی ثب ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚشی ،سٛؾؼ ٝسىِٛٛٙغیٌ ،ؿشطـ اضسجبعبر  ٚفؼبِیز ٞب ،ایجبز ثبقٍبٞ ٜبی فطٍٙٞی ٚ ٚضظقی ،ایجبز
سؼب٘ٚی ٞب  ٚاقبػ ٚ ٝسحىیٓ اذالق حطف ٝای فطاظٞبی اصّی ایٗ ا٘جٕٗ اؾز .ثب ا٘سوی زلز زض عیف ٚؾیغ ایٗ ٚظبیف
ٔی سٛاٖ ٌفز و ٝا٘جٕٗ قطوز ٞب حٛظٚ ٜؾیؼی اظ فؼبِیز ٞب ضا زض ثط ٔی ٌیطز و ٝ٘ ٝسٟٙب حمٛق صٙفی ضا قبُٔ ٔی قٛز
ثّى ٝث ٝجٙج ٝالشصبزی  ٚسىِٛٛٙغیىی ٘یع سٛج ٝزاضز .ثٙبثطایٗ ا٘جٕٗ ضٚیىطزی اجشٕبػی -الشصبزی زاضز  ٚاظ ٘ٛع سكىُ ٞبی
صٙفی – صٙؼشی اؾز.
وٕیشٞ ٝبی ا٘جٕٗ ػجبضسٙس اظ :
-1وٕیش ٝآٔٛظـ -2وٕیش ٝا٘شكبضار -3وٕیش ٝسبئیس صالحیز -4وٕیش ٝؾبذشٕبٖ -5وٕیش ٝحفبظز زض ثطاثط اقؼٝ
ثطذی اظ فؼبِیز ٞبی ایٗ ا٘جٕٗ:
ٕٞ -1ىبضی ثب ٔطوع ّٔی سبئیس صالحیز ایطاٖ زض ظٔی ٝٙسبییس صالحیز قطوز ٞبی ثبظضؾی فٙی  ٚآظٔبیف ٞبی
غیطٔرطة.
ٕٞ -2ىبضی ثب ؾبظٔبٖ ّٔی اؾشب٘ساضز ایطاٖ زض سسٚیٗ اؾشب٘ساضزٞبی ّٔی زض ظٔی ٝٙآظٔبیف ٞبی غیطٔرطة.
 -3ثطٌعاضی ؾٕیٙبضٞب  ٚوٙفطا٘ؽ ٞب – ٌؿشطـ اضسجبط  ٚسؼبُٔ ثب ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚشیٛٔ ،ؾؿبر ٔطسجظ  ٚزا٘كٍبٞ ٜب.
 -4قطوز زض جّؿبر قٛضای ٕٞبٍٙٞی سكىُ ٞبی صٙفیٟٙٔ ،سؾی  ٚحطف ٝای وكٛض  -قطوز زض جّؿبر ٟ٘بز سؼبُٔ
 -5ا٘شكبض وشت سرصصی  ٚنشریه تخصصی " نگاه نافذ"
 -6ثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی آٔبزٌی آظٔ ٖٛؾغح )ASNT Level III Refresher Course( 3
 -7ثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی حفبظز زضثطاثط اقؼ ٝثب ٔجٛظ ؾبظٔبٖ ا٘طغی اسٕی ایطاٖ  ٚزٚض ٜآٔٛظقی اؾشب٘ساضز
ISO 17020

اًجوي صٌفی شزکت ّبی ثبسرسی فٌی ٍ آسهبیش ّبی غیز هخزة ایزاى
زفشط ٔطوعی :ایطاٖ -سٟطاٖ ـ ذیبثبٖ ٘صطر -ثیٗ جٕبَ ظاز ٚ ٜلطیت – دالن ٚ -140احس  -20عجم ٝدٙجٓ
سّفٗ)021( 66123103 - 66911166- 66949151 :
زٚضٍ٘بض)021( 66567328 :
ضایب٘بٔinfo@irsnt.com :ٝ
ٚة ٌبwww.irsnt.com :ٜ
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کویسیَى فٌی تذٍیي استبًذارد
" آسهبیش ّبی غیز هخزة -قیوت گذاری دٍرُ ّبی آهَسشی "
(چبح اٍل)

سوت ٍ/یب ًوبیٌذگی

رئیس:

قطوز جٛـ فطایٙس وٙشطَ

سبظیى ،ٝحٕیس
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)
دثیز:
ایٕب٘یبٖ ٘جف آثبزی ،ضضب
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)

ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

وٟشطیٟٔ ،طزاز
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی سؼٕیط ٍٟ٘ ٚساضی ٛٞادیٕب)

ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

اعضبء(:اؾبٔی ث ٝسطسیت حطٚف اِفجب)
ازة آٚاظ ،ٜػجساِٞٛبة
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔىب٘یه)

ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

احٕسی٘ ،طٌؽ ذبسٖٛ
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

قطوز ؾٙجف ویفیز دبضؼ

افشربضیٟٔ ،طزاز
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔٛاز)

قطوز ٔبض ٖٚوبضاٖ

دٛضظضٌط ،ایٕبٖ
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی صٙبیغ)

قطوز آظٔ ٝ٘ٛفٛالز

دٛضی ضحیٓ ،حؿیٗ
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

ازاض ٜوُ اؾشب٘ساضز اؾشبٖ اصفٟبٖ

ثبثز ،حبٔس
(زوشطی ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس وطج
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ثب٘ی ذب٘یٔ ،طسضی
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)

قطوز دیكٍبٔبٖ ف ٖٛٙدبضؼ

حبسٕی ٔٙفطز ،ػّیطضب
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

قطوز ٟٔٙسؾی  ٚسٛؾؼٌ ٝبظ ایطاٖ

حؿیٙی وّٛضظی ،أیط
(وبضقٙبؾی اضقس ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)

ا٘جٕٗ ٟٔٙسؾیٗ جٛـ اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ

حیسضی ،ػبزَ
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)

دبیٍب ٜذجطی صٙؼز ثبظضؾی

زازذٛا ،ٜأیط
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

ا٘جٕٗ صٙفی قطوز ٞبی ثبظضؾی فٙی
 ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

زازذٛا ،ٜؾؼیس
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)

قطوز آضیب آظٔ ٖٛصٙؼز

زٕٞالئی ،ضضب
(زوشطی ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

زا٘كٍب ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ

زٞىطزی ،اثطاٞیٓ حكٕز
(زوشطی ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

ا٘جٕٗ ذٛضزٌی ایطاٖ

ضضبئیبٖ ،ػّیطضب
(زوشطی ٟٔٙسؾی ػٕطاٖ -ؾبظ)ٜ

ا٘جٕٗ ؾبظٞ ٜبی فٛالزی ایطاٖ

ؾّغب٘ی دٛض ،ػجساِطضب
(زوشطی ٟٔٙسؾی ٔىب٘یه)

ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

قٕؼب٘یبٖ اصفٟب٘یٔ ،طسضی
(زوشطی ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

زا٘كٍب ٜصٙؼشی اصفٟبٖ
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صٛفی ظاز ،ٜػّیطضب
(زوشطی ٟٔٙسؾی ٔٛاز)

ا٘جٕٗ صٙفی قطوز ٞبی ثبظضؾی فٙی
 ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

ػٙبصطی ،وطیٓ
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی صٙبیغ)

ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

غفبضی ،قبٛٞ
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)

قطوز ذسٔبر ویفیز آضیب اؼ جی اؼ

فطزٚؼ ،ؾیس آضـ
(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

قطوز ٌبٔب ضاز

لطثب٘یٔ ،جشجی
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

ا٘جٕٗ صٙفی قطوز ٞبی ثبظضؾی فٙی
 ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

لك ًٙظاز ،ٜاحؿبٖ
(وبضقٙبؼ اضقس ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)

قطوز دشط ٚدبضؼ

وطٔی ،زیبوٛ

قطوز ؾٙجف ویفیز دبضؼ

(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؼ ٔشبِٛضغی)
وطیٕیبٖ ،احٕسضضب

قطوز ٘بظطاٖ یىشب

(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)
ٔصالیی دٛضٔ ،ؿؼٛز

ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ

(زوشطی ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)
یٛؾفی ٘یب ،افكیٗ

قطوز ظاٌطاؼ سغجیك وبال

(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی ٔىب٘یه)
٘بزضاصّیٔ ،بظیبض

قطوز آظٔ ٝ٘ٛفٛالز

(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی ٔشبِٛضغی)
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٘یه صفز ،ضضب

قطوز وبغاٖ جٛـ ٌؿشط

(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی ٔىب٘یه)
٘یه صفز ،ػّی

قطوز آض ٖٚجٛـ صٙؼز

(وبضقٙبؾی اضقس ٟٔٙسؾی قٟط ؾبظی)
٘یه صفزٔ ،جیس

قطوز آض ٖٚجٛـ صٙؼز

(وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾی جٛقىبضی)

9

فٟطؾز ٔٙسضجبر
صفحٝ

ػٛٙاٖ
دیف ٌفشبض

11

ٞ 1سف

12

زأ ٝٙوبضثطز

12

2

 3زؾشٕعز ٔسضؾبٖ

13

 4لیٕز زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی

14

 5لیٕز آظٔ ٚ ٖٛصسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝسبئیس صالحیز

16

دیٛؾز اِف -ضإٙٞبی آٔبز ٜؾبظی اؾشؼالْ ٞبی فٙی

17

دیٛؾز ة٘ -ح ٜٛقٕبضٌ ٜصاضی اؾشب٘ساضزٞبی ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ 20
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پیش گفتبر
اؾشب٘ساضز" آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة -لیٕز ٌصاضی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی " و ٝدیف٘ٛیؽ آٖ زض وٕیؿی-ٖٛ
ٞبی ٔطثٛط سٛؾظ ا٘جٕٗ صٙفی وبضفطٔبئی قطوز ٞبی ثبظضؾی فٙی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ/
قطوز ؾٙجف ویفیز دبضؼ سٟی ٚ ٝسسٚیٗ قس ٚ ٜزض جّؿٞ ٝیئز ٔسیط ٜا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی
غیطٔرطة ایطاٖ ٔٛضخ ٛٔ 1395/7/29ضز سصٛیت لطاض ٌطفش ٝاؾز ،ث ٝػٛٙاٖ اؾشب٘ساضز ا٘جٕٙی ٔٙشكط
ٔی قٛز.
ثطای حفظ ٍٕٞبٔی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب سحٛالر  ٚدیكطفز ٞبی ّٔی  ٚجٟب٘ی زض ظٔی ٝٙجٛقىبضی ٚ
آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة اؾشب٘ساضزٞبی ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ زض ٔٛالغ ِعْٚ
سجسیس ٘ظط ذٛاٞس قس ٞ ٚط دیكٟٙبزی و ٝثطای اصالح  ٚسىٕیُ ایٗ اؾشب٘ساضزٞب اضائ ٝقٛزٍٙٞ ،بْ سجسیس
٘ظط زض وٕیؿی ٖٛفٙی ٔطثٛط ٔٛضز سٛج ٝلطاض ذٛاٞس ٌطفز .ثٙبثطایٗ ثبیس ٕٛٞاض ٜاظ آذطیٗ سجسیس٘ظط
اؾشب٘ساضزٞبی ا٘جٕٙی اؾشفبز ٜوطز.
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آسهبیش ّبی غیز هخزة -قیوت گذاری دٍرُ ّبی آهَسشی
ّ 1ذف ٍ داهٌِ کبرثزد
ٞسف اظ سسٚیٗ ایٗ اؾشب٘ساضز اضای ٝضٚقی ثطای لیٕز ٌصاضی زؾشٕعز ٔسضؾیٗٞ ،عی ٝٙزٚضٞ ٜبی آٔٛظقی،
آظٔ ٚ ٖٛصسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة اؾز .ضٚـ اصّی ٔٛضز ٘ظط ایٗ اؾشب٘ساضز اضائ ٝذسٔبر
آٔٛظقی ثط دبی٘ ٝفط -ؾبػز اؾز .ایٗ اؾشب٘ساضز ثطای  ٕٝٞزٚضٞ ٜبی آٔٛظقی آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة  ٚزض
ٞط ؾ ٝؾغح ٕٞ ٚ 3 ،2 ،1چٙیٗ وبضٌبٞ ٜبی آٔٛظقی آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة وبضثطی زاضز.

 2هزاجع الشاهی
ٔساضن اِعأی ظیط حبٚی ٔمطضاسی اؾز و ٝزض ٔشٗ ایٗ اؾشب٘ساضز ث ٝآٟ٘ب اضجبع زاز ٜقس ٜاؾز .ث ٝایٗ سطسیت
آٖ ٔمطضار جعئی اظ ایٗ اؾشب٘ساضز ٔحؿٛة ٔی قٛز.
زض صٛضسی و ٝثٔ ٝسضوی ثب شوط سبضید ا٘شكبض اضجبع زاز ٜقس ٜثبقس ،اصالحیٞ ٝب  ٚسجسیس ٘ظطٞبی ثؼسی آٖ
ٔٛضز ٘ظط ایٗ اؾشب٘ساضز ٘یؿز .زض ٔٛضز ٔساضوی و ٝثس ٖٚشوط سبضید ا٘شكبض ث ٝآٟ٘ب اضجبع زاز ٜقس ٜاؾز،
ٕٛٞاض ٜآذطیٗ سجسیس ٘ظط  ٚاصالحیٞ ٝبی ثؼسی آٟ٘ب ٔٛضز ٘ظط اؾز.
 1-2اؾشب٘ساضز ّٔی قٕبض : 20881 ٜآظٔبیف ٞبی غیطٔرطة -ضإٙٞبی ؾطفصُ ٞبی آٔٛظقی آظٔبیف ٞبی
غیطٔرطة
 2-2اؾشب٘ساضز ّٔی قٕبض 11854 ٜآظٔبیف غیطٔرطة -ضإٙٞبیی ٞبیی ثطای ؾبظٔبٖ آٔٛظـ زٙٞسٜ
وبضوٙبٖ آظٔبیف غیطٔرطة
 3-2اؾشب٘ساضز ّٔی قٕبض 13540 ٜذسٔبر یبزٌیطی ثطای سحصیالر غیط ضؾٕی  ٚآٔٛظـ  -اِعأبر دبیٝ
ثطای سبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ذسٔبر
 4-2اؾشب٘ساضز ّٔی ایطاٖ  11457آظٔبیف ٞبی غیطٔرطة٘ -بدیٛؾشٍی ٞب زض لغؼبر ثطای آظٔٞ ٖٛبی سبئیس
صالحیز
 5 -2اؾشب٘ساضز ا٘جٕٙی اؼ 2-2عطح آظٌٔٛ ٚ ٖٛاٞی وطزٖ وبضوٙبٖ آظٔبیف ٞبی غیطٔرطة ثط اؾبؼ
اؾشب٘ساضزINSO/ISO 9712
 6-2اؾشب٘ساضز ّٔی ایطاٖ ایع 9712 ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة – احطاظ قطایظ ٌٛ ٚاٞی وطزٖ وبضوٙبٖ
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2-7 ANSI/ASNT CP-105, ASNT Standard Topical Outlines for Qualification of
Nondestructive Testing Personnel
2-8 ASNT SNT-TC-1A: Recommended Practice-Personnel Qualification and Certification in
Nondestructive Testing

 3دستوشد هذرسبى
 1-3زؾشٕعز آٔٛظـ سبثؼی اظ ؾغح ػّٕی ،ؾغح ٔسضن سبئیس صالحیز آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطةٔ ،یعاٖ
ؾبثم ٝسسضیؽ ٔ ٚیعاٖ ؾبثم ٝوبض ٔطسجظ ٔسضؾبٖ اؾز  ٚاظ عطیك فطٔ َٛقٕبض 1 ٜثب اؾشفبز ٜاظ جس َٚقٕبضٜ
ٔ1حبؾجٔ ٝی قٛز.
فزهَل شوبرُ ٘ -1حٔ ٜٛحبؾج ٝزؾشٕعز ٔسضؾبٖ ثطای ٞطؾبػز سسضیؽ
IFh=A*B*S
راٌّوب:
 :IFhزؾشٕعز ؾبػشی ٔسضؼ
 :Aضطیت ؾبثم ٝسسضیؽ
 : Bضطیت ؾبثم ٝوبض
 : Sوٕی ٝٙحمٛق ٔبٞیب٘ ٝازاض ٜوبض سمؿیٓ ثط 192

جس َٚقٕبض -1ٜجس َٚضطایت زؾشٕعز ٔسضؾبٖ زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة
ثط ٔجٙبی زضصسی اظ وٕی ٝٙحمٛق ٔبٞیب٘ ٝازاض ٜوبض ٞط ؾبَ ثطای یه ؾبػز آٔٛظـ
هذرک تحصیلی

سطح هذرک

ضزیت سبثقِ(سبل) تذریس هزتجط A

ضزیت سبثقِ (سبل)کبر هزتجط B

آسهبیش ّبی

ثبالتز اس

ثبالتز اس

5 -1

10-5

2

1/5

2

2/5

3

2

2/5

3

2

2

2/5

3

3

2/5

3

3/5

2

2/5

3

3/5

3

3

3/5

4

غیز هخزة
کبرشٌبس
کبرشٌبس ارشذ
دکتزی

10

5 -3

4

10 -5

5

10

6

یبدآٍری ٔ :1سضؾبٖ زٚضٞ ٜبی ؾغح  3ثبیس زاضای ٔسضن ؾغح  ٚ 3حسالُ  10ؾبَ ؾبثم ٝوبض ٔطسجظ  ٚحسالُ 10
ؾبَ ؾبثم ٝسسضیؽ ثبقٙس.
یبدآٍری  :2زؾشٕعز ٔسضؾبٖ ثطای زٚضٞ ٜبی ؾغح  3یب زٚضٞ ٜبی آٔبزٌی آظٔ ٖٛؾغح  3ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ سب 50
زضصس افعایف ٘ؿجز ث ٝلیٕز فٛق ٔحبؾجٔ ٝی قٛز.
یبدآٍری  :3یه ؾبػز آٔٛظقی قبُٔ  50زلیم ٝسسضیؽ  10 ٚزلیم ٝاؾشطاحز ٔی ثبقس  ٚثیكی ٝٙؾبػز آٔٛظـ
زض یه ضٚظ  8ؾبػز اؾز.
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یبدآٍری  :4سؼساز ؾبَ ؾبثم ٝوبض ٔطسجظ دؽ اظ اذص اِٚیٗ ٔسضن ؾغح ٛٔ 2ضٛع ٔٛضز آٔٛظـ ٘جبیس اظ  3ؾبَ
وٕشط ثبقس.
یبدآٍری :5ؾبظٔبٖ آٔٛظـ زٙٞسٔ ٜؿئ َٛصحٌ ٝصاضی سٙبؾت زا٘ف  ٚؾبثمٔ ٝسضؾبٖ زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی ٔی ثبقس.
یبدآٍری :6زؾشٕعز زٚضٞ ٜبی آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة دیكطفش ٝثب  100زضصس افعایف ٘ؿجز ث ٝلیٕز ٞبی فٛق زض
٘ظط ٌطفشٔ ٝی قٛز.
یبدآٍریٔ :7جبِغ فٛق ث ٝصٛضر ذبِص ثٛز ٕٝٞ ٚ ٜوؿٛضار لب٘٘ٛی اظ عطف آٔٛظقٍب ٜثٔ ٝجبِغ ٔصوٛض اضبفٔ ٝی
قٛز.
یبدآٍری :8زؾشٕعز زٚضٞ ٜبی ػٕٔٛی  ٚآقٙبئی ٔ ٚسیطیشی آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ثب  10زضصس وبٞف ٘ؿجز ثٝ
لیٕز ٞبی فٛق ٔحبؾجٔ ٝی قٛز.

 2-3دستوشد آسهَى ٍ صذٍر گَاّیٌبهِ
زؾشٕعز ٔسضؼ ثطای ثطٌعاضی آظٔ ٖٛث ٝصٛضر ٘فط ؾبػز  ٚثط اؾبؼ ثٙس  ٚ 1-3زؾشٕعز ٔسضؼ ثطای
سبئیس(ٟٔط  ٚأضبء) ٌٛاٞیٙبٔ ٝسبئیس صالحیز ث ٝصٛضر سٛافمی ٔی ثبقس .لطاضزاز ٔىشٛة ثیٗ ٔسضؼ ٚ
آٔٛظقٍب ٜثبیس سٛؾظ آٔٛظقٍب ٜزؾز وٓ زض ز٘ ٚؿر ٝسٙظیٓ ث ٝأضبء عطفیٗ ضؾیس ٚ ٜلجُ اظ اجطا ٔفبز
لطاضزاز ثیٗ عطفیٗ سٛظیغ قٛزٔ .طجغ ؾطفصُ ٞب  ٚسؼساز ؾبػز آٔٛظقی ثطای زٚضٞ ٜبی آظٔبیف ٞبی غیط
ٔرطة زض صٛضسی و ٝزض لطاضزاز لیس ٘كس ٜثبقس اؾشب٘ساضز ّٔی قٕبض 20881 ٜاؾز.
یبدآٍری  :زٚضی اظ ٔطوع ٔ ٚسر ظٔبٖ ضفز  ٚآٔس ثبیس ث ٝصطاحز زض لطاضزاز ثب ٔسضؼ سٛافك قٛز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
" ٔسر ظٔبٖ ضفز  ٚآٔس  %50زؾشٕعز آٔٛظـ زض ٔسر ظٔبٖ ٔكبث ٝزض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز"

 4قیوت ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسشی
لیٕز زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی ثطای زا٘كذصیطاٖ ثط اؾبؼ جس َٚقٕبض 2 ٜسؼییٗ ٔی قٛز .آٔٛظقٍب ٜثبیس عی یه
لطاضزاز ٔىشٛة زؾز وٓ ٔكرصبر وبُٔ زٚض ٜقبُٔ ٔسضؼ ،ؾطفصُ ٞبٌٛ ،اٞیٙبٔٞ ٝب ،اؾشب٘ساضزٞب،
سجٟیعارٛٔ ،از ٔصطفی  ٚثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی آٔٛظـ  ٚؾبیط سؿٟیالر ضفبٞی قبُٔ دصیطائی ِٛ ٚاظْ اِشحطیط ضا
ث ٝاعالع ٔشمبضی ثطؾب٘س .آٔٛظقٍب ٜثبیس یه ؾیؿشٓ ٔسیطیز ویفیز ٘ظیط اؾشب٘ساضز ّٔی ایطاٖ ث ٝقٕبضٜ
 13540ضا اؾشمطاض زاز ٚ ٜاِعأبر اؾشب٘ساضز ّٔی ایطاٖ ث ٝقٕبض 11854 ٜضا ٘یع ثطآٚضزٕ٘ ٜبیسٔ .ؿئِٛیز
سبٔیٗ  ٕٝٞسجٟیعار ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚبی آٔٛظـ  ٚآظٔ(ٖٛزض صٛضر ثطٌعاضی آظٔ ٖٛسٛؾظ آٔٛظقٍب )ٜاٌط زض
لطاضزاز فی ٔبثیٗ شوط ٘كس ٜثبقس ثب آٔٛظقٍب ٜاؾز .ؾبظٔبٖ آٔٛظـ زٙٞس ٜثبیس اظ یه عطح آظٔٚ ٖٛ

ٌٛاٞی وطزٖ وبضوٙبٖ آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ٘ظیط اؾشب٘ساضز ا٘جٕٙی اؼ" 1394 :2-2عطح آظٔٚ ٖٛ
ٌٛاٞی وطزٖ وبضوٙبٖ آظٔبیف ٞبی غیطٔرطة ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضز ّٔی ایطاٖ ایع " 9712 ٚدیطٚی ٕ٘بیس.
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آٔٛظقٍبٛٔ ٜظف اؾز زض سجّیغبر  ٚآٌٟی ٞبی سجّیغبسی ذٛز ٔكرصبر وبُٔ ٔسضؼ  ٚقطایظ ثطٌعاضی
زٚض ٜآٔٛظقی  ٚآظٔ ٚ ٖٛصسٚض ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝب ضا زضج ٕ٘بیس.
یبدآٍریٌٛ :اٞیٙبٔ ٝحضٛض زض زٚض ٜثطای زا٘كذصیطاٖ سٛؾظ آٔٛظقٍب ٜث ٝقطط حضٛض وٕی 80 ٝٙزضصس وُ ؾبػبر
آٔٛظـ  ٚسصسیك وؿت زا٘ف ٔطثٛط ث ٝؾبػبر غیجز ثٛاؾغٔ ٝغبِؼ ٝقرصی سٛؾظ ٔسضؼ صبزض ذٛاٞس قس.
فزهَل شوبرُ ٘ -2حٔ ٜٛحبؾج ٝلیٕز ؾبػشی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی
)CCh=(C*IFh) + (D*S
راٌّوب:

 :CChلیٕز ؾبػشی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی
 :IFhزؾشٕعز ؾبػشی ٔسضؼ ثط اؾبؼ فطٔ َٛقٕبض1 ٜ
 :Cضطیت ٚیػ ٜزؾشٕعز سسضیؽ زٚض ٜاظ جس َٚقٕبض2 ٜ
 :Dضطیت ٚیػ ٜدبی ٝزؾشٕعز ؾبػشی اظ جس َٚقٕبض2 ٜ
 : Sوٕی ٝٙحمٛق ٔبٞیب٘ ٝازاض ٜوبض سمؿیٓ ثط 192

جس َٚقٕبض -2ٜضطایت  D ٚ Cثطای ٔحبؾج ٝلیٕز ؾبػشی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی آظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة
ثط ٔجٙبی فطٔ َٛقٕبض2 ٜ
ًبم دٍرُ

Level III

Level I-II
C

D

C

D

دطسٍ٘ٛبضی)(RT

0/08

1/73

0/12

2/59

سفؿیط فیّٓ دطسٍ٘ٛبضی)(RTI

0/12

1/48

0/19

2/22

فطاصٛسی)(UT

0/08

1/48

0/12

2/22

جطیبٖ ٌطزاثی)(ET

0/13

3/16

0/20

4/74

درف آٚائی)(AET

0/15

3/07

0/22

4/61

شضار ٔغٙبعیؿی)(MT

0/14

1/65

0/21

2/47

ٔبیغ ٘بفص)(PT

0/14

1/65

0/21

2/47

٘كز یبثی)(LT

0/12

1/48

0/19

2/22

آظٔبیف چكٕی)(VT

0/11

1/32

0/16

1/98

یبدآٍری  :1یه ؾبػز آٔٛظقی قبُٔ  50زلیم ٝسسضیؽ  10 ٚزلیم ٝاؾشطاحز ٔی ثبقس.
یبدآٍریٔ :2جبِغ فٛق ثب احشؿبة  ٕٝٞوؿٛضار لب٘٘ٛی ،و ٝثط ػٟس ٜآٔٛظقٍب ٜاؾزٔ ،ی ثبقس.
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یبدآٍری :3لیٕز زٚضٞ ٜبی ػٕٔٛی ،آقٙبئی ٔ ٚسیطیشی آظٔبیف ٞبی غیطٔرطة ثط ٔجٙبی  %20زؾشٕعز یه ؾبػز ٔسضؼ
ٔحبؾجٔ ٝی قٛز.
یبدآٍری  :4لیٕز ٞبی فٛق صطفب قبُٔ ثطٌعاضی زٚض ٚ ٜصسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝحضٛض زض زٚض ٜاؾز.

 5قیوت آسهَى ٍ صذٍر گَاّیٌبهِ تبئیذ صالحیت
لیٕز آظٔ ٚ ٖٛصسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝثطای زاٚعّجب٘ی وٌٛ ٝاٞیٙبٔ ٝحضٛض زضیبفز وطز ٜا٘س ثطاؾبؼ جس َٚقٕبضٜ
ٔ 3حبؾجٔ ٝی قٛز .زض صٛضر ثطٌعاضی زٚضٞ ٜعی ٝٙثطٌعاضی آظٔ ٚ ٖٛصسٚضٌٛاٞیٙبٔ ٝسبئیس صالحیز ثٝ
صٛضر ٔجعا ثبیس زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز .اِعأبر اؾشب٘ساضز ّٔی ایطاٖ ث ٝقٕبض 11457 ٜثطای ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی آظٖٔٛ
ثبیس سٛؾظ آٔٛظقٍب ٜثطآٚضز ٜقٛز.
جس َٚقٕبض -3ٜلیٕز ثطٌعاضی آظٔ ٚ ٖٛصسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝسبئیس صالحیز
ثط ٔجٙبی زضصس اظ وٕی ٝٙحمٛق ٔبٞیب٘ ٝازاض ٜوبض زضٞط ؾبَ
٘بْ زٚضٜ

Level III
ثطٌعاضی آظٔ ٖٛصسٚض ٌٛاٞیٙبٔٝ

Level II-I
صسٚض ٌٛاٞیٙبٔٝ
ثطٌعاضی آظٖٔٛ

دطسٍ٘ٛبضی)(RT

%15

%30

%15

%12

فطاصٛسی)(UT

%15

%30

%10

%12

جطیبٖ ٌطزاثی)(ET

%15

%30

%15

%12

درف آٚائی )(AET

%15

%30

%15

%12

شضار ٔغٙبعیؿی)(MT

%15

%30

%8

%12

ٔبیغ ٘بفص )(PT

%15

%30

%8

%12

٘كز یبثی)(LT

%15

%30

%10

%12

آظٔبیف چكٕی)(VT

%15

%30

%5

%12

یبدآٍری :1اِعأبر اؾشب٘ساضز ا٘جٕٙی اؼ 2-2عطح آظٌٔٛ ٚ ٖٛاٞی وطزٖ وبضوٙبٖ آظٔبیف ٞبی غیطٔرطة ثط اؾبؼ
اؾشب٘ساضز ّٔی ایطاٖ ایع 9712 ٚزض ٔٛضز ثطٌعاضی آظٔ ٚ ٖٛصسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝثبیس ضػبیز قٛز.
یبدآٍری :2لیٕز سٕسیس ٌٛاٞیٙبٔ ٝسبئیس صالحیز ثس ٖٚآظٔ %12 ٖٛاظ وٕی ٝٙحمٛق ٔبٞیب٘ ٝازاض ٜوبض اؾز.
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پیَست الف
راٌّوبی آهبدُ سبسی استعالم ّبی فٌی

هقذهِ
وٕیش ٝاؾشب٘ساضز  ٚؾیؿشٓ ٞبی ویفیز ا٘جٕٗ جٛقىبضی ٚآظٔبیف ٞبی غیط ٔرطة ایطاٖ ث ٝزضذٛاؾز ٞبی
ٔىشٛة زض ظٔی ٝٙسفؿیط اؾشب٘ساضز ٞبی ا٘جٕٙی ضؾیسٌی ذٛاٞس وطز .

قبلت استعالم ّبی فٌی
اؾشؼالْ ٞبی فٙی ثبیس ٔطثٛط ث ٝسفؿیط اؾشب٘ساضز  ٚیب ٔالحظبر ثبظٍ٘طی اؾشب٘ساضز ثطٔجٙبی اعالػبر جسیس ٚ
سىِٛٛٙغی ثبقٙس .
زضذٛاؾز ٞبی ٔىشٛة ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقٙس :
الف – ًبم ٍ شوبرُ استبًذارد ٍ ٍیزایش آى
٘بْ  ٚقٕبض ٜاؾشب٘ساضز ثٕٞ ٝطا ٜقٕبضٚ ٜیطایف آٖ ثبیس ث ٝصٛضر وبُٔ شوط قٛز ٕٞ .چٙیٗ ؾبَ ٚیطایف
اؾشب٘ساضز ٘یع لیس قٛز .
ة ّ -ذف ٍ داهٌِ کبرثزد
ٞسف  ٚزأ ٝٙوبضثطز اؾشؼالْ ثبیس ٔحسٚز ث ٝیه ٔٛضٛع  ٚیب ٌطٞٚی اظ ٔٛضٛػبر ٘عزیه ث ٓٞ ٝثبقس .
اؾشؼالْ ٞبی فٙی و ٝث ٝز ٚیب چٙس ٔٛضٛع غیط ٚاثؿش ٝدطزاذش ٝا٘س ،ثطٌكز زاز ٜذٛاٙٞس قس .
ح – ثخش پیش سهیٌِ
اؾشؼالْ فٙی ثبیس ثب یه ثرف دیف ظٔی ٝٙوٞ ٝسف اظ اؾشؼالْ ضا سكطیح ٔی وٙس قطٚع قٛز .زض ایٗ ثرف
ثبیس ث ٝعٛض ٔرشصط ،اعالػبر ٔٛضز ٘یبظ جٟز زضن وبُٔ اؾشؼالْ فطا ٓٞقٛز  ٚثبیس ٘بْ اؾشب٘ساضز  ،قٕبضٜ
ثبظٍ٘طی ،دبضاٌطاف ،قىُ ٞب  ٚجسٞ َٚبی ٔٛضز ٘ظط شوط ٌطزز .
ت – ثخش اصلی استعالم
ؾٛاَ فٙی زض ثرف اصّی اؾشؼالْ ٔغطح ٔی قٛز .ؾٛاَ ثبیس فكطز ،ٜزلیك  ٚث ٝصٛضسی ٔغطح قٛز و ٝاظ
٘ظط فٙی  ٚأالئی زضؾز ثبقس.
اٌط اؾشؼالْ وٙٙسٔ ٜؼشمس ث ٝثبظٍ٘طی اؾشب٘ساضز ٔٛضز ٘ظط اؾز ثبیس سٛصیٞ ٝبیف ضا اضائ ٝزٞسٔ .شٗ اؾشؼالْ
ثبیس سبیخ قسٚ ٜیب ث ٝصٛضر ذٛا٘ب زؾز ٘ٛیؽ قس ٜثبقس .اؾشؼالْ وٙٙس ٜثبیس اؾٓ  ٚآزضؾف ضا زض اذشیبض
ثٍصاضز .
قٕبض ٜػضٛیز ا٘جٕٗ جٛقىبضی ٚآظٔبیف ٞبی غیطٔرطة ثبیؿشی زض فطْ زضذٛاؾز ٘ٛقش ٝقٛز .

ثزرسی ٍ پبسخ استعالم ّبی فٌی
اؾشؼالْ ٞبی زضیبفشی ثبیس زض وٕیش ٝاؾشب٘ساضز  ٚؾیؿشٓ ٞبی ویفیز ا٘جٕٗ جٛقىبضی  ٚآظٔبیف ٞبی غیط
ٔرطة ایطاٖ ػٛٙاٖ قس ٚ ٜضؾیسٌی قٛز .دبؾد اؾشؼالْ ثبیس قفبف  ٚسب حس ٕٔىٗ ث ٝصٛضر ثّ ٝیب ذیط
ثبقس .فطٔز اؾشؼالْ زض ازأ ٝاضائ ٝقس ٜاؾز .
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فزم الف1-

درخَاست استعالم فٌی
اس اًجوي جَشکبری ٍ آسهبیش ّبی غیز هخزة ایزاى
ًبم ٍ شوبرُ استبًذارد ٍ ٍیزایش آى :
ّذف ٍ داهٌِ کبرثزد :

ثخش پیش سهیٌِ :

ثخش اصلی :

هشخصبت استعالم کٌٌذُ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

شوبرُ عضَیت در اًجوي :

ًبم سبسهبى هزثَطِ :

سوت:

تلفي ثبثت :

فکس:

پست الکتزًٍیک :

تلفي ّوزاُ:

تبریخ درخَاست:

هْز/اهضبء:

تبریخ دریبفت :

ایي قسوت تَسط کویتِ استبًذارد ٍ سیستن ّبی

شوبرُ ثجت :

کیفیت اًجوي تکویل هی گزدد.

تبریخ ارسبل پبسخ:
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شکل الف1 -
رًٍذ ًوبی پبسخگَئی ثِ استعالم ّبی فٌی

شزٍع

تکویل فزم

دریبفت استعالم فٌی

درخَاست استعالم
فٌی

ثّٝ
ثزرسی ٍ کٌتزل
اٍلیِ

ذیط
ثجت الکتزًٍیکی استعالم
ٍ تخصیص شوبرُ
اختصبصی ثِ آى

ثزرسی استعالم ٍ تعییي
هسئَلیي پبسخگَ

دریبفت پبسخ استعالم اس
هسئَلیي پبسخگَ

ثزرسی پبسخ

ثبیگبًی فٌی

ارائِ پبسخ ثِ هتقبضی

پبیبى
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ثزگشت
استعالم فٌی

پیَست ةً -حَُ شوبرُ گذاری استبًذاردّبی
اًجوي جَشکبری ٍ آسهبیش ّبی غیز هخزة ایزاى
هَضَعبت اصلی در حَسُ جَشکبری ٍ آسهبیش ّبی غیزهخزة

شوبرُ استبًذارد
IWNT S1.

-

آٔٛظـ

IWNT S2.

-

IWNT S3.

-

آظٔ ،ٖٛسأییسصالحیز ٌٛ ٚاٞی وبضوٙبٖ اجطایی  ٚثبظضؾی
WPS & PQR

IWNT S4.

-

آظٔبیف غیطٔرطة

IWNT S5.

-

آظٔبیف ٔرطة

IWNT S6.

-

سضٕیٗ ویفیز

IWNT S7.

-

وٙشطَ ویفیز

IWNT S8.

-

ٔٛاز ٔصطفی جٛقىبضی

IWNT S9.

-

ضإٙٞبی فطایٙسٞبی جٛقىبضی ِ ٚحیٕىبضی

IWNT S10.

-

ضإٙٞبٞبی جٛقىبضی ٔٛاز

IWNT S11.

-

ضإٙٞبٞبی جٛقىبضی ؾبظٞ ٜب  ٚسجٟیعار

IWNT S12.

-

دیف ٌطٔبیف  ٚػّٕیبر حطاضسی دؽ اظ جٛقىبضی

IWNT S13.

-

ٔشبِٛضغی

IWNT S14.

-

سؼٕیطار

IWNT S15.

-

ضٚوكىبضی  ٚؾرشىبضی

IWNT S16.

-

جٛقىبضی ظیط آة

IWNT S17.

-

سؼبضیف  ٚاصغالحبر

IWNT S18.

-

ٕ٘بزٞبی جٛقىبضی ِ ٚحیٓ وبضی

IWNT S19.

-

سجٟیعار ِٛ ٚاظْ جٛقىبضی

IWNT S20.

-

عطاحی

IWNT S21.

-

الشصبز زض جٛقىبضی  ٚفطایٙسٞبی ٚاثؿشٝ

IWNT S22.

-

ثطقىبضی  ٚقیبضظ٘ی

IWNT S23.

-

ایٕٙی  ٚؾالٔشی

ثطای وؿت اعالػبر ثیكشط ث ٝزؾشٛضاِؼُٕ قٕبضٌ ٜصاضی اؾشب٘ساضزٞبی ا٘جٕٙی ٔٛجٛز ثط ضٚی دبیٍب ٜایٙشط٘شی ا٘جٕٗ ثٝ
٘كب٘ی ٔwww.iwnt.comطاجؼٕ٘ ٝبییس.
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