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 به نام خدا

 های غیرمخرب ایرانانجمن جوشکاری و آزمایشآشنایی با 

انجمـن علمـی در زمی ـه تک ولـووی جوشـکاری و       نیتـر  باسـابقه غیرمخـرب ایـران اولـین و     یهـا  شیآزماجمن جوشکاری و ان

تحت نظارت وزارت علـوم    یا اساس امهبا  3823فعالیت خود را آغاز نمود سپس در سال  3838غیرمخرب در سال  یها شیآزما

 به ثبت رسید. 2388تحقیقات و ف اوری به شماره 

علمـی کوـور    یهـا  انجمـن از طرف کمیسیون  واگذارشدهاختیارات  موجب بهغیر مخرب ایران  یها شیآزماجوشکاری و  انجمن

غیرمخرب  یها شیآزماموسسه مرجع ملی در زمی ه تک ولووی جوشکاری و  ع وان بهوابسته به وزارت علوم  تحقیقات و ف اوری 

 :  باشد یمه دارد. اهداف این انجمن به شرح زیر انجمن علمی کوور را به عهد ع وان بهفعالیت وظیفه 

  ؛غیرمخرب ایران یها شیآزماانجام تحقیقات در امور جوشکاری و  -

 دولتی و خصوصی مؤسساتف ی در سطح جهان و کمك در رفع موکالت ف ی  یها ورفتیپکسب اطالعات از آخرین  -

  ؛انتوار نوریه تخصصی -

   ؛و معرفی و انتوار کتاب یا حرفهکوشش در باال بردن آگاهی ف ی و  -

   ؛ها یا مسابقات ف یبرگزاری نمایوگاه -

  ؛های آموزشیتوکیل کالس -

 ؛ها سازمانصدور گواهی برای افراد و  -

    ؛علمی یها شیهمارگزاری ب -

 .یا کارخانهو  تدوین استانداردهای ملی و انجم ی -

کیفیـت   یها ستمیساین انجمن اقدام به توکیل کمیته استاندارد و  12/13/3883اعتالی فره گ استاندارد  در تاریخ  م ظور به

در شـهر   33/3/3883غیر مخرب ایران در تـاریخ   یها شیآزمانمود و اولین جلسه رسمی کمیته استاندارد انجمن جوشکاری و 

رسـمی   صـورت  بـه ب ایـران  غیر مخر یها شیآزماکیفیت انجمن جوشکاری و  یها ستمیساصفهان توکیل و کمیته استاندارد و 

همکاری در زمی ه تـدوین اسـتاندارد بـا موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات        نامه تفاهمفعالیت خود را آغاز نمود. این کمیته با عقد 

 یهـا  شیآزمادفتر امور تدوین استاندارد و رئیس انجمن جوشکاری و  رکلیمدبه امضاء  81/12/3883خیدر تارص عتی ایران که 

ـ و برگزاری جلسات متعدد و م ظم و همچ ین حضور فعاالنه کمیته در تدوین استانداردهای  ران رسیدای مخرب ریغ  یالمللـ  نیب

در  یا برجستهنقش  TC 135   TC 44  TC 17  TC 67 یها تهیکم یساز فعالمت اظر با ایزو و کمك به  یها تهیکمدر قالب 

اصلی  استانداردسازی و رفع نیازهای صـ عتی صـ ایع    باهدفاین کمیته  اشاعه فره گ استاندارد ایفا کرده است. در حال حاضر

غیر مخرب نموده است. تـدوین   یها شیآزماهای جوشکاری و کوچك و بزرگ کوور اقدام به تدوین استاندارد انجم ی در حوزه

علمی  پژوهوی  تولیـدی و   مراکز و مؤسسات نظران صاحبف ی مرکب از کارش اسان انجمن   یها ونیسیکماین استانداردها در 

و کوشوی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی  ف اوری و تجاری است کـه از   شود یماقتصادی آگاه و مرتبط انجام 

  صـادرک  دگان و واردک  ـدگان  مراکـز    ک  ـدگان  مصرفموارکت آگاهانه و م صفانه صاحبان حق و نفع  شامل تولیدک  دگان  

استانداردهای انجم ـی پـس از دریافـت     سینو شیپشود. می حاصل یردولتیغهای دولتی و ی و نهادها و سازمانعلمی و تخصص

استاندارد  ع وان بهانجمن  رهیمد  ئتیهنظرها و پیو هادها در کمیته تخصصی مرتبط با آن موضوع طرح و در صورت تصویب در 

 .شود یمانجم ی چاپ و م تور 

 



 1931)تجدیدنظر اول(: سال  1-2اس شمارۀ  انجمنیاستاندارد 

 

 د  

 انداردفنی تدوین است سیونکمی

 «بازرسان جوش کردن یگواهو  تأیید صالحیت»

 

               سمت و/یا محل اشتغال:                      :رئیس

 های غیرمخرب ایرانانجمن جوشکاری و آزمایش -رئیس ادب آوازه  عبدالوهاب                                   

  )کارش اسی ارشد مه دسی مکانیك(

 

 دبیر:

 می  رسولقاس

                                           )کارش اسی ارشد مه دسی جوشکاری(

 های غیرمخرب ایرانانجمن جوشکاری و آزمایش -دبیر

  
 

 )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:
 

  

 های غیرمخرب ایرانانجمن جوشکاری و آزمایش -هعضو هیئت مدیر                                                رضا  ایمانیان نجف آبادی

  (جوشکاریمه دسی ارشد )کارش اسی 

  

 ایران ترانسفو شرکت  -رئیس ک ترل کیفیت                                             حمید  بیات

  (ارشد مه دسی مکانیك)کارش اسی 

  

 شرکت مه دسین مواور آزمونه فوالد -قائم مقام مدیرعامل             پورزرگر  ایمان                                

  )کارش اسی مه دسی ص ایع(

  

 اداره استاندارد اصفهان  -هارئیس اداره امور آزمایوگاه پوری رحیم  حسین                                      

  )کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی(

  

 دانوگاه آزاد اسالمی واحد کرج -هیئت علمی                                        حامد  ثابت

  )دکتری مه دسی مواد(

  

 شرکت پارسیان ص عت -مدیر ف ی و عضو هیئت مدیره حس ی  سیروس                                          

  )کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی(

 

 انجمن خوردگی ایران  -یسئر                              ابراهیم  حومت دهکردی

  )دکتری مه دسی مواد(

  

 شرکت مه دسین مواور ناظران یکتا -مدیر بازرسی ف ی   افوین                                         ورس دیخ

  (کارش اسی مه دسی متالوروی)
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 سمت و/یا محل اشتغال:                   )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:
 

 شرکت مه دسین مواور ناظران یکتا -رئیس تضمین کیفیت خیام  افوین                                         

  )کارش اسی مه دسی ص ایع(

  

 دانوگاه شهید چمران اهواز -هیئت علمی                              رضا  دهمالیی

  دسی مواد()دکتری مه 

  

 های غیرمخرب ایرانجوشکاری و آزمایش انجمن -بازرس انجمن زائری  مهدی                              

  )کارش اسی مه دسی متالوروی(

  

 دانوگاه ص عتی اصفهان  -هیئت علمی مستعان  حسین                                   

  )دکتری مه دسی مواد(

  

 های غیرمخرب ایرانجوشکاری و آزمایش انجمن -بازرس انجمن      ی  ایمان                            معتمد

  )کارش اسی مه دسی مکانیك(

  

  دانوگاه ص عتی اصفهان -هیئت علمی                                    بهزاد  نیروم د

  (دکتری مه دسی مواد)

  

 ویراستار:

 

 های غیرمخرب ایرانانجمن جوشکاری و آزمایش -رئیس عبدالوهاب                                ادب آوازه 

  )کارش اسی ارشد مه دسی مکانیك(
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 جاتفهرست مندر

 عنوان
 

 صفحه

 د ایران مخربریغ یها شیآزماآش ایی با انجمن جوشکاری و 

 ح گفتارپیش

 3  هدف و دام ه کاربرد       3

 2 مراجع الزامی       2

 2 اصطالحات و تعاریف       8

 8 هانوشتکوته       3

 3 سطوح تأیید صالحیت        3
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 32  گواهی       7
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 عنوان
 

 صفحه

 23  بایگانی     31

 22 م ابع امتحانی  )الزامی( الف پیوست

 کتبی آزمون شرکت در ک  ده معاف هایدیپلم و هاگواهی امه فهرست (ده ده یآگاه) ب پیوست

 بازرسی جوش 8سطح               

23 

  8به  دارندگان  گواهی امه  سطح    IWNTاعطای  ع وان  مدرس   (ده ده یآگاه) پ پیوست

 بازرسی جوش              

23 

 26  ی ف یها استعالمی ساز آمادهمای راه  (ده ده یآگاه) ت پیوست

 81  ی استانداردهای انجم یگذار شمارهنحوه  (ده ده یآگاه) ث پیوست

    نامهکتاب
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 گفتارپیش

تـدوین و م توـر    3872بار در سال نخستین که  »تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش «استاندارد

های مربوط برای اولین بار مـورد تجدیـدنظر    هادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیونشد  بر اساس پیو

 22/31/3872خ ایـران مـور   مخـرب ریغی ها شیآزماانجمن جوشکاری و  رهیمد ئتیهدر جلسه قرار گرفت و 

  . شود یماستاندارد انجم ی م تور  ع وان بهتصویب و 

ی هـا  شیآزمازمی ه جوشکاری و های ملی و جهانی در یورفتتحوالت و پ باحفظ همگامی و هماه گی  برای

لزوم تجدیدنظر خواهد  صورتدر ایران  مخربریغی ها شیآزما  استانداردهای انجمن جوشکاری و مخربریغ

نظـر در کمیسـیون   ه گام تجدیددر این استانداردها ارائه شود   تکمیلشد و هر پیو هادی که برای اصالح و 

اسـتانداردهای انجمـن   ب ابراین  باید همواره از آخرین تجدیـدنظر   قرار خواهد گرفت. توجه مورد  ف ی مربوط

  استفاده کرد.ایران  مخربریغی ها شیآزماجوشکاری و 

 شود.می 3872: سال 3-2انجم ی اس این استاندارد جایگزین استاندارد 

است: هقرارگرفت مورداستفادهاین استاندارد  برای تدوین زیر بع و مآخذام 

1- AWS QC1:2016, Standard for AWS Certification of Welding Inspectors 
2- AWS B5.1:2013-AMD1, Specification for the Qualification of Welding Inspectors 
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 بازرسان جوش کردن یید صالحیت و گواهیأت

 و دامنه کاربرد هدف  1

همچ ـین   و بازرسـان جـوش   کـردن   و گـواهی  صالحیت تأییدالزامات  تعیین  داین استاندارهدف از تدوین 

و  هـا   اثبـات توانـایی  تجربه  قبولی در آزمونتحصیالت  الزامات شامل  .باشد یم ها آنپایه برای  دانشتعیین 

مـوارد زیـر   نسـبت بـه    داوطلبـان    دانـش تیصـالح  دییـ تأ در آزمون باشد.بی ایی میسالمت مدرک داشتن 

  : شود یم یدهس ج

 ؛فرای دهای جوشکاری -

 ؛جوشکاری یها دستورالعمل -

 ؛مخربریغ یها شیآزما -

 ؛مخرب یها شیآزما -

 ؛ش اخت استانداردهای کاربردی مربوط -

 ؛مخربریغ یها شیآزماجوشکاری و  اصطالحات و تعاریف -

 ؛مخربریغی ها شیآزما و نمادهای جوشکاری -

 ؛یسینو گزارش -

 ؛شمتالوروی جو -

 ؛ریاضیات مربوط -

 ؛یریگ اندازه یکاهای -

 ؛ایم ی -

 و ؛تضمین کیفیت  -

 . ها تیمسئول -

کارفرمـا بـرای    هـای رافـع مسـئولیت  الزامات این استاندارد   یید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش مطابق باأت -یادآوری

 .باشدنمی هاآنبه  محولهبرای انجام وظایف  بازرسانتوانایی  تأیید

 به توان یم سالمت و ایم یاطالعات  برای .استاین استاندارد فراتر از دام ه کاربرد افراد سالمت  و ایم ی

 همچ ین  های ایم ی وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمود.نامهآیین /یاهای ملی ایران واستاندارد

 «ی دهای وابستهاشکاری  برشکاری و فرایم ی در جو  تحت ع وان»ANSI Z49.1  توان از استانداردمی

  نمود. استفاده

 ریغبازرسان جوش در جوشکاری فلزات کاربرد دارد و کردن  یو گواه تیصالح دییتأاین استاندارد ت ها برای 

 . شود ینمرا شامل  تافلز

 رهایو اپراتو کارها میلحاپراتورهای جوشکاری  »جوشکاران  کلمات جوشکار/در این استاندارد کلمه 

 گیرد. یم دربررا نیز  «سخت یکار میلح
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 مراجع الزامی       2

ه ب ها ارجاع داده شده است.الزامی به آن صورت بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد 

 شوند.   آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبیترت نیا

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای توار ارجاع داده شده باشد  اصالحیهکه به مرجعی با ذکر تاریخ اندرصورتی

ها ارجاع داده شده است  در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتوار به آن .آور نیستاین استاندارد الزام

 آور است. های بعدی برای این استاندارد الزامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:استفاده از مراجع 

2-1 A3.0, Standard Welding Terms and Definitions; Including Terms for Adhesive Bonding, 

Brazing, Soldering, Thermal Cutting, and Thermal Spraying 

2-2 ASTM E1316:2018, Standard Terminology for Nondestructive Examinations 

2-3 ANSI Z49.1, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes 

 اصطالحات و تعاریف         9

)برای اصطالحات  AWS A3.0در استانداردهای  شده ارائهدر این استاندارد  عالوه بر اصطالحات و تعاریف 

 . رودمی کاربه تعاریف زیر نیز( مخربریغی ها شیآزما)برای اصطالحات  ASTM E1316:2018 وجوشکاری( 

9-1    

 داوطلب
applicant 

را داشته بازرسی جوش  8و  2  3و دریافت گواهی امه در یکی از سطوح  تیصالح دییتأ که تقاضای شخصی 

  باشد.
 

9-2     

 کردن گواهی
 certification  

که مطابق با الزامات این  8و  2  3در یکی از سطوح  IWNTتوسط شایستگی افراد تصدیق و عمل تعیین 

 .شود یمکتبی انجام  صورت بهاستاندارد 
 

9-9     

 گواهینامه
 certificate 

 مطابق بارا  مدرک در شده فیتعر صالحیت  داوطلب دهد یم نوان کهIWNT ط توس صادرشده مدرک

   .باشد یم دارا  استاندارد این الزامات
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9-4     

  تأیید صالحیت
qualification 

 دربرای انجام دادن یك شغل ویژه که با قبول شدن  الزممهارت  دانش و تجربه  داشتن  یآموزش مدرک ئهارا

 آزمون ثابت شود.
 

9-5     

 استاندارد
standard 

  و 8ها یب د طبقه  2شده هیتوص یها وهیش  3کدها  موخصات مان دیك اصطالح عمومی است که مواردی 

 یها دستورالعملو مطابق با  شده آمادهف ی  یها تهیکماستانداردها توسط  اصوالً. شود یمرا شامل  3ها روش

 .رس د یممعی ی به تأیید 
 

9-6     

 مشخصات
specification 

 . شود یم( گفته ح ک  ده الزامات ف ی )برای مواد  محصول  سیستم یا خدماتتوری استانداردبه 
 

9-1     

 کد
code 

 یها دستورالعمل ک  ده موخصاز الزامات مربوط به یك موضوع ویژه و  یا مجموعه دربرگیرندهیك استاندارد 

کد  استانداردی است که توسط  درواقعانطباق با الزامات را تعیین نمود.  توان یم ها آن لهیوس بهم اسب که 

 . شود یمیك بخش از قانون یا مقررات  رعایت آن اجباری  صورت بهدولت یا مراجع وابسته به دولت 

 هانوشتکوته           4

 نوان داده شده است.  3در جدول  این استاندارددر  مورداستفاده هاینوشتکوته

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 - Specification 

2 - Recommended practices 

3 - Classifications 

4 - Methods 
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 هانوشتکوته-1جدول 

 انگلیسی فارسی  نوشتکوته

NDT  مخربریغآزمایش Non-destructive Testing  

VT چومی بازرسی Visual Testing 

MT مغ اطیسی آزمایش ذرات Magnetic Particle Testing 

PT نافذ آزمایش مایع Penetrant Testing 

UT آزمایش فراصوتی Ultrasonic Testing 

RT آزمایش پرتونگاری Radiographic Testing 

LT آزمایش نوتی Leak Testing 

WPS موخصات دستورالعمل جوشکاری Welding Procedure Specification 

PQR  جوشکاریسابقه تایید دستورالعمل Procedure Qualification Record 

SMAW دارشکجوشکاری قوسی فلزی با الکترود رو Shielded Metal Arc Welding 

SAW جوشکاری قوسی زیرپودری Submerged Arc Welding 

GMAW جوشکاری قوسی فلزی گازمحافظ Gas Metal Arc Welding 

FCAW جوشکاری قوسی توپودری Flux Cored Arc Welding 

GTAW جوشکاری قوسی ت گست ی با گاز محافظ خ ثی Gas Tungsten Arc Welding 

SW پایهجوشکاری  قوسی میل Stud Arc Welding 

PAW جوشکاری قوسی پالسمایی Plasma Arc Welding 

RW جوشکاری مقاومتی Resistance Welding 

OFW جوشکاری اُکسی سوخت گازی Oxyfuel Gas Welding 

CAWI  شده یگواهکمك بازرس جوش Certified Associate Welding Inspector 

CWI  شده یگواهبازرس جوش Certified Welding Inspector 

SCWI  شده یگواهبازرس ارشد جوش Senior Certified Welding Inspector 

  سطوح تأیید صالحیت          5

 8-3تا  3-3کردن کارک ان بازرسی جوش در زیرب دهای  یواهو گبرای تأیید صالحیت  شده فیتعرسه سطح 

 تعریف شده است.

 شده یگواهکمک بازرس جوش /1بازرس جوش سطح         5-1

م درج در الزامات که  است شخصی (CAWI) شده یگواهکمك بازرس جوش یا  3بازرس جوش سطح 

بازرسی جوش از  3ه دریافت گواهی امه سطح و موفق ب را برآورده ک د این استاندارد 3-8و  3-2ب دهای زیر

IWNT .شود 
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 شده یگواهبازرس جوش  /2سطح بازرس جوش         5-2

  ب دهایزیرکه الزامات م درج در  است شخصی (CWI) شده یگواهیا بازرس جوش  2بازرس جوش سطح 

 IWNTبازرسی جوش از  2و موفق به دریافت گواهی امه سطح  برآورده ک درا  این استاندارد 3-8و  2-2

 شود. 

 شده یگواهجوش  ارشد بازرس /9سطح بازرس جوش         5-9

که الزامات م درج در است شخصی  (SCWI) شده یگواهبازرس ارشد جوش یا  8بازرس جوش سطح 

بازرسی جوش از  8و موفق به دریافت گواهی امه سطح  برآورده ک درا این استاندارد  8-8و  8-2ب دهای 

IWNT   .شود  
 روش تدریس ویژه مدرس»بازرسی جوش که دوره آموزشی کوتاه مدتِ  8به دارندگان گواهی امه سطح  IWNT -یادآوری

IWNT »مدرس»با موفقیت در انجمن گذرانده باش د ع وان  را ساعت 8 به مدتIWNT  » در قالب یك گواهی امه اعطا خواهد

 عه شود(.مراج پ)برای اطالعات تکمیلی به پیوست  کرد

 ها ییتواناوظایف و            6

 کلیات       6-1

قادر به انجام وظایف  کم دست  ها آنبرای هرکدام از گواهی شده با توجه به سطح بازرسان جوش باید 

محوله در  وظایف به انجامنسبت بازرسان جوش  تواناییتأیید  مسئولیتباش د.  2فهرست شده در جدول 

 .باشد یمکارفرما عهده  رب ها نآبه  شغل ویژه مربوط

 1سطح  بازرس جوش     6-1-1

بازرس ارشد  یا  بازرس جوش  تحت نظارت فعال یك ها یبازرسباید قادر به انجام  3سطح  بازرس جوش

به عهده بازرس ارشد و        پذیرش هایو معیار 3روش اجرابا  شده داده جوش قطعات انطباقمسئولیت . باشد

  .مراجعه شود( 2)برای اطالعات بیوتر به جدول  اشدب یمبازرس جوش 

 2سطح  بازرس جوش    6-1-2

  باید قادر به انجام موارد زیر باشد: 2سطح  بازرس جوش

  ؛کاربردی یها دستورالعملمطابق با  ها یبازرسانجام  -

 ؛ها آنبه  آموزش ارائهو  3سطح  بازرسان جوش بر نظارت -

 مواد یا خدمات ده دگان به پرووه. نک  دگا نیتأمانجام ممیزی  -

                                                 
1 - Workmanship 
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همچ ین مطمئن  و حاصل ک داطمی ان  مربوط سوابقنگهداری و نسبت به اتمام کارها بازرس جوش باید 

)برای  دارندانطباق الزامات استانداردهای کاربردی یا دیگر مدارک قراردادی  با شده انجامشود کارهای 

 .مراجعه شود( 2اطالعات بیوتر به جدول 

 9سطح  بازرس جوش    6-1-9

 باید قادر به انجام موارد زیر باشد: 8سطح  بازرس جوش
 ؛ها یبازرسانجام  -

 ؛2و  3ح وسطبازرسان جوش  برنظارت هماه گی و  -

 ؛(WPS)نوشتن موخصات دستورالعمل جوشکاری  -

 .ه شود(مراجع 2به جدول برای اطالعات بیوتر جوشکاری ) یها دستورالعملبازبی ی و تفسیر  -
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 تایید صالحیت شدهجوش بر اساس سطح  بازرسان یها ییتوانا -2جدول 

 CAWI CWI SCWI ها مهارتدانش و 

 بازرسی یها گزارشکردن  آماده   -3
X 
 

X 
 

X 
 

X 

 X X X   مؤثر شفاهی و کتبیارتباط برقراری    -2

  SMAW   SAW  OFW  RW  GTAW  FCAW فرای ـدهای  اصـول  داشتن دانش   -8

GMAW SW PAW    کاریبرشـ کـاری سـخت    کاری نـرم و لحـیم  لحیمپاشش حرارتی 

  حرارتی شیارزنی کاری/مکانیکی  برش

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 VT   MT  UT  PT  RT  LT     X   X X شامل  های غیرمخربآزمایش  اصول  داشتن دانش   -3

    کیفیت یها یزیممکیفیت و  یها دستورالعملداشتن دانش اصول 

 X X  متالوروی جوش اصول داشتن دانش   -3

 X X X جوشکاری  یها نقوهو  نمادها داشتن دانش   -6

 ها نقوهتفسیر    -2
 

X  X 

 CAWI CWI SCWI استانداردها

 فلزات پایه تصدیق انطباق    -3
 

X 
 

X 
 

X 

 X X X پرک  ده فلزاتانطباق تصدیق    -2

 X X X جابجایی فلز پرک  ده و نحوه انبارشتصدیق انطباق    -8

 X X X سوابق بازرسیانطباق تصدیق    -3

 X X X مست دسازی م اسبانطباق تصدیق    -3

 X X  و فلز پرک  ده هیفلز پاتصدیق سازگاری    -6

 X X  نتایج مست د شدهانطباق تصدیق    -2

 X X  (PQR)ستورالعمل جوشکاری سوابق تأیید دانطباق تصدیق    -8

 X X  (WPS)موخصات دستورالعمل جوشکاری انطباق تصدیق    -7

 NDT  X     X یها دستورالعملانطباق تصدیق  -31

 CAWI CWI SCWI تأیید دستورالعمل جوشکاری

 تصدیق ت اسب تجهیزات جوشکاری    -3
 

X 
 

X 
 

X 

 X X X هالبه یساز آمادهانطباق تصدیق    -2

 X X X اتصال طرحانطباق تصدیق    -8

 X X  مواهده مراحل مرتبط با تأیید دستورالعمل جوشکاری    -3

 X X  تأیید دستورالعمل جوشکاری انطباق تصدیق    -3

 جوشکاری برای انطباق با کد و الزامات قراردادی یها دستورالعملبازنگری    -6
 

X X 

 اریجوشک یها دستورالعملنوشتن    -2
 

 X 
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 CAWI CWI SCWI تأیید صالحیت جوشکاران 

  نظارت بر آزمون تأیید صالحیت جوشکار    -3
 

X 
 

X 
 X X  آزمون تأیید صالحیت جوشکار انطباق تصدیق    -2

 X X  سوابق تأیید صالحیت جوشکارانطباق تصدیق    -8

 X X  درخواست تأیید صالحیت مجدد جوشکار   -3

 CAWI CWI SCWI تولید

  تصدیق ت اسب تأیید صالحیت جوشکار   -3
 

X 
 

X 
 X X  جوشکاری تولیدی  انطباق تصدیق    -2

 X X   تولیدکارک ان  یها تیصالحتصدیق تأیید  -8

 CAWI CWI SCWI بازرسی

 چومی یها یبازرسانجام   -3
 

X 
 

X 
 

X 
 دستورالعمل بازرسی انطباق تصدیق   -2

 

X X 

 نتایج بازرسی انطباق بازنگری   -8
 

X X 

 بازرسی چومی )قبل   حین و پس از جوشکاری(  یها دستورالعملتهیه   -3
 

X X 

 (ساخت/تعمیرات/بازسازی پرووه یك از پس و )قبل  حین NDT یب د زمان و یزیر طرح -3
 

X X 

 بازرسی جوش یها گزارشبازنگری  -6
 

X X 

 و مخرب  بمخرریغارزیابی  یها روشتصدیق انجام  -2
 

X X 

 آماده کردن الزامات بازرسی چومی  -8
 

 X 

 NDTآماده کردن الزامات  -7
 

 X 

 گزارش ارائهبازرسی کیفیت و  مورددر  نظرها اختالفبررسی  -31
 

  X 

 کردن الزامات آزمایش مخرب آماده -33
 

  X 

 CAWI CWI SCWI ایمنی

 دنسبت به الزامات ایم ی قابل کاربر آگاهی   -3
 

X 
 

X 
 

X 
 CAWI CWI SCWI تضمین کیفیت

  و نظارت ها یزیممانجام    -3
 

X 
 

X 
 X X  تضمین کیفیت بازرسی جوش  یها طرحاستقرار   -2

  تضمین کیفیت بازرسی جوش   یها طرح یساز آماده  -8
 

X 

  کردن الزامات ک ترل فلزات پایه  آماده  -3
 

X 

  د مصرفی جوشکاری کردن الزامات ک ترل موا آماده  -3
 

X 

  ممیزی و نظارتی یها طرحکردن  آماده   -6
 

X 

  کردن الزامات ک ترل مست دات آماده   -2
 

 X 
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 CAWI CWI SCWI مدیریت پروژه

 یالزامات قرارداد یبازنگر   -3
X 

 

 
 

X 
 

X 

 فروش ده و هادیانطباق پ یبازنگر  -2
 

X X 

 جوش یبازرس یو هادیموخصات پ یساز آماده   -8
   

 

X 

 دیموخصات خر یساز آماده   -3
 

 

X 

 فروش ده ییو توانا تیظرف نییتع   -3
 

 

X 

 انتخاب فروش ده   -6
 

 

X 

 CAWI CWI SCWI آموزش

 CAWIتوسعه و ایجاد یك برنامه آموزشی برای    -3
X 

 

 
 

X 
 

X 

 توسعه آموزش بازرسی چومی   -2
 

X X 

 زرسی چومی  تصدیق اجرای آموزش با   -8
   

X X 

 CWIتوسعه و ایجاد یك برنامه آموزشی برای    -3
 

 

X 

  تحت آموزش رهبری ف ی برای بازرسان جوش   -3
 

 

X 

 تصدیق استقرار آموزش تضمین کیفیت   -6
 

 

X 

  ی فردیها تیصالحتأیید  ارتقاءدادنراه مایی و هدایت بازرسان برای نگهداری و    -2
 

 

X 

 CAWI CWI SCWI ارزیابی

  ها CAWIارزیابی عملکرد    -3
 

X 
 

X 

  ها CWIارزیابی عملکرد    -2
 

X 

  تحلیل روند نتایج بازرسی   -8
 

X 

 تجربهو  لیتحصیالزامات           1

 1سطح  بازرس جوش        1-1

 :3سطح  یك بازرس جوش

 معادل دیپلم باشد. دشدهییتأ دوره متوسطه یا دارای مدرک لیالتحص فارغحداقل باید         1-1-1

و  بودهبا ارتباط مستقیم با قطعات جوشی  یا حرفهتجربه در یك کار  دو سالدارای حداقل باید       1-1-2

 باشد.   داشته یکار تجربه 3-2ب د زیردر حوزه فهرست شده  در یك یا چ د

 .دنشو 2-3-2ب د زیرن جایگزی توان د یم 2-8-3-2یا  3-8-3-2هریك از زیرب دهای       1-1-9

 داشته باشد در یك برنامه تحصیلی جوشکاری دیپلم دوره متوسطهتحصیل پس از  دو سال   1-1-9-1

 پایهمه دسی یا علوم  آوریفنتحصیل پس از دیپلم دوره متوسطه در زمی ه  دو سالیا   )بدون نیاز به تجربه(

  تعریف شده است.  3-2ب د زیره در تجربه در هرکدام از کارهای جوشکاری ک ماه و حداقل شش
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 که ینحو به ساعت 8ش آموز زمان مدتحداقل با جوشکاری تخصصی آموزشی ی ها دورهگذراندن    1-1-9-2

شـده  پوشـش داده  بازرسـی جـوش(     3)تعیین شده برای سطح  2-3-8درصد موضوعات زیرب د  71 حداقل

تعریـف شـده    3-2ب د زیرز کارهای جوشکاری که در در هرکدام ا)توصیه شده( تجربه  ماه و حداقل یك باشد

  است.

  2سطح  بازرس جوش        1-2

 :2سطح  یك بازرس جوش
 

  معادل دیپلم باشد. دشدهییتأدوره متوسطه یا دارای مدرک  لیالتحص فارغحداقل  باید     1-2-1

و  بودهط مستقیم با قطعات جوشی با ارتبا یا حرفهتجربه در یك کار  سال چهاردارای حداقل باید       1-2-2

  داشته باشد.   یکار تجربه  3-2ب د  زیردر حوزه فهرست شده  در یك یا چ د

ب د زیرجایگزین در کاهش میزان تجربه   توان د یم 2-8-2-2یا  3-8-2-2هریك از زیرب دهای     1-2-9

 شوند. 2-2-2

 شود یمپس از دبیرستان داده  تحصیلی امتیازی که برای کاهش میزان تجربه برای مدارک  1-2-9-1

  : استزیر  صورت به

تا سه سال   لیسانس  تا دو سال پلمید فوق:  جوشکاریآوری/ مهندسی فنزمینه در تحصیلی مدرک  -الف

  کاهش در تجربه مورد نیاز. چهار سالتا  باالترفوق لیسانس یا 

تا یك سال   پلمید فوق یا علوم پایه(:  آوری/ مهندسی)فنجوشکاری مدرک تحصیلی در زمینه غیر  -ب

 لیسانس تا دو سال  فوق لیسانس یا باالتر تا سه سال کاهش. 

 ییها دوره  و فقط برای کاهش دو سالبیوی ه : یا حرفههای فنی و دورهمهندسی آموزشی های دوره -پ

 رسیده باشد.   پایاندر یك برنامه تحصیلی به  زیآم تیموفق طور بهاست که 
قرار داشته باش د که هدف آن  یا برنامه محدودهدر  ها دورهبه این مع ی است که  «در یك برنامه تحصیلی ها دوره» -یدآوریا

به مع ی یك  «رسیدهپایان با موفقیت به  یها دوره»باشد.  در زمی ه جوشکاری  دیپلم یا گواهی امه با کاربری هیپا كی ارائه

  . باشد یمامتیاز در آن دوره  همراه با شده تمامنیمسال تحصیلی 

 سـاعت  36ش آمـوز  زمـان  مـدت حـداقل  بـا  جوشـکاری  تخصصـی  آموزشـی   یها دورهگذراندن   1-2-9-2

پوشـش  بازرسـی جـوش(     2)تعیین شده برای سطح  2-3-8درصد موضوعات زیرب د  71حداقل  که ینحو به

 تعریـف شـده اسـت.    3-2ی که در ب د تجربه در هرکدام از کارهای جوشکار ماه سهو حداقل  شده باشدداده 

را بازرسی جـوش   2گواهی امه سطح بازرسی جوش  مستقیماً  3ی که بدون داشتن گواهی امه سطح داوطلبان

درصـد   71حداقل  که ینحو به ی گذرانده باش دآموزش زمان مدتساعت  23حداقل الزم است  ک  د یمتقاضا 

در هرکـدام از کارهـای   تجربـه   چهـار مـاه  حـداقل دارای  و شده باشد پوشش داده  2-3-8 دموضوعات زیرب 

  باش د. تعریف شده است  3-2جوشکاری که در ب د 
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 9سطح  جوش بازرس        1-9

 :8سطح  یك بازرس جوش

 معادل دیپلم باشد. دشدهییتأدوره متوسطه یا دارای مدرک  لیالتحص فارغحداقل  باید     1-9-1

در و بوده با ارتباط مستقیم با قطعات جوشی  یا حرفهال تجربه در یك کار س  8حداقل دارای  باید    1-9-2

 داشته باشد.   یکار تجربه 3-2ب د زیرحوزه فهرست شده در بیوتر از سه سه یا 

  شود. 2-8-2جایگزین زیرب د در کاهش میزان تجربه   تواند یم 3-8-8-2زیرب د    1-9-9

 شود یمتجربه برای مدارک تحصیلی پس از دبیرستان داده امتیازی که برای کاهش میزان   1-9-9-1

 زیر است:    صورت به

تا دو سال  لیسانس تا سه سال   پلمید فوقآوری/ مهندسی جوشکاری:  مدرک تحصیلی در زمینه فن -الف

  فوق لیسانس یا باالتر تا چهار سال کاهش در تجربه مورد نیاز.

تا یك سال   پلمید فوق آوری/ مهندسی یا علوم پایه(: )فن مدرک تحصیلی در زمینه غیر جوشکاری -ب

 لیسانس تا دو سال  فوق لیسانس یا باالتر تا سه سال کاهش. 

 یا حرفههای فنی مهندسی و دورهآموزشی های دوره -پ

در یك برنامه تحصیلی به پایان  زیآم تیموفق طور بهاست که  ییها دوره  و فقط برای کاهش دو سالبیوی ه 

 رسیده باشد.  
 

قرار داشته باش د که هدف آن  یا برنامه محدودهدر  ها دورهکه  استبه این مع ی  «در یك برنامه تحصیلی ها دوره» -ییادآور

یك  به مع ی «رسیدهپایان موفقیت به  اب یاهدوره». در زمی ه جوشکاری باشد با کاربری  دیپلم یا گواهی امه هیپا كی ارائه

  .باشد یم آن دوره همراه با امتیاز در شده تمام نیمسال تحصیلی

 تأیید صالحیتسال  سهحداقل به مدت   معادل آنسطح یا  2سطح  بازرس جوش ع وان بهباید      1-9-4

  شده باشد. و گواهی

در یا سطح معادل آن  م درج  2بازرس جوش سطح  ع وان به ازیموردنصالحیت  دیتائسال سه     1-9-4-1

 كی یا علوم پایه به آوری/ مه دسیفن یها رشتهبرای دارندگان مدرک لیسانس و باالتر در   3-8-2زیرب د 

سال کاهش پیدا  دومه دسی یا علوم پایه به آوری/ مرتبط با فن پلمید فوقو برای دارندگان مدرک  سال

 خواهد کرد. 

از برآورده کردن این استاندارد  بپیوست  3-تا ب 3-ی بهای ارائه شده در زیرب دهاها و دیپلمدارندگان گواهی امه -یادآوری

 باش د. معاف می 3-8-2الزام م درج در زیرب د 
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 مدارک        1-4

توسط  ادعاشدهتجربه شود توصیه می ده د. ارائهرا  کاریتجربه تحصیلی  آموزشی و  مدارک باید داوطلبان

از صاحبان کار ک ونی و قبلی که  /نهادشرکتموسسه/سازمان/یك نامه با سربرگ  لهیوس بهداوطلبان 

و  شغلی  تاریخ شروع یها ع وانشماره تأمین اجتماعی )اختیاری(  شماره ملی  نام داوطلبان   ده ده نوان

   گردد.مست د   باشد نامه دک  دهییتأ  نام شرکت  نوانی و شماره تلفن شرکت  نام و ع وان شخص پایان

 زمینه تجربه       1-5

 معیارهای پذیرش و موخصات برای قطعات جوشی.   الزامات بازرسی ها دستورالعملتجربه در تهیه     1-5-1

و تکمیل  یساز آمادهفلزات پایه و فلزات پرک  ده در  استفاده از  ک ترل و یزیر طرحتجربه در   1-5-2

 کاری شده.جوش محصول

 ا نصب.ساخت ییا مونتاوکار در  جوشکار ع وان بهتجربه    1-5-9

   بازرسـی چوـمی یـا دیگـر      لهیوسـ  بـه جـوش   یهـا  یوستگیناپ یریگ اندازهتجربه در آشکارسازی و   1-5-4

 مطابق با دستورالعمل کتبی. مخربریغ هایآزمایش هایروش

 جوشکاری تعمیری. ستفاده از  ک ترل و ایزیر طرحتجربه در     1-5-5

قطعات جوشی یا  مخربریغ کتبی برای جوشکاری  ارزیابی یها دستورالعمل یساز آمادهتجربه در     1-5-6

 مخرب قطعات جوشی. یها شیآزما

جوشکاری مطابق با کدها   یها دستورالعملجوشکاران یا تأیید  تیصالح دییتأجربه در ت  1-5-1

 مختلف.ف ی استانداردها و موخصات 

 بط با جوشکاری.مرتف ی تجربه استفاده از کدها  استانداردها یا موخصات     1-5-8

 /تضمیندر برآورده ساختن الزامات ک ترل مورداستفاده یها تیفعالتجربه در ف ون عملیاتی و    1-5-3

 کیفیت قطعات جوشی.

  ها آنجوشکاری یا موضوعات مرتبط با جوشکاری شامل کاربرد  یا حرفهتدریس مهارت تجربه در     1-5-11

 ک ترل  مواد و فرای دها.
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 آزمونالزامات           8

 باید این استاندارد 2الزامات م درج در ب د  در صورت دارا بودنبازرسی جوش  8و  2  3داوطلبان سطوح 

   :ک  دبرآورده  یافت گواهیردرا برای کتبی  آزمونالزامات بی ایی و مربوط به سالمت الزامات 

 بینایی سالمت        8-1

 نماید: ارائهبی ایی را با ذکر موارد زیر  داوطلب باید مدارک معتبر دال بر سالمت

 ف               حرویا  3شماره  Jaegerباید بتواند متون  که  یطور بهقدرت دید در فاصله نزدیك  -الف

Times Roman N4.5  با ارتفاع یا حروف معادل(1.6 mm ) 30کمتر از ای که در فاصلهرا cm  نباشد با یك

 بخواند. نوده الحاصیا  شده اصالحیا دو چوم 

های خاکستری یا سایه ها رنگبین  تباینکافی باشد تا بتواند  اندازه بهباید  ها رنگ توخیصقدرت  -ب

 توخیص دهد.تمیز و کارفرما را  موردنظربازرسی جوش  یها تیفعالمورداستفاده در 

و به )دید آزما(  ستیاپتومتریا توسط چوم پزشك  بایدها( )شامل قدرت دید و قدرت توخیص رنگمعای ه بی ایی  -ییادآور

 نگذشته باشد.ماه  2یا گواهی مجدد بیوتر از  تا تاریخ آزمون معای هاز تاریخ  نحوی انجام شود که

 آزمون کتبی        8-2

های در آزمون زیر امتحاناتبا توجه به کاربرد هر قسمت از باید بازرسی جوش  8و  2  3سطوح داوطلبان 

  :قبول شوند همربوط

 .  استاندارد یا موخصات3دالزامات کدر ارتباط با  امتحان یك      8-2-1

  نباشد: موارداین محدود به  که ینحو بهزیر  در شده گفته 2اصول اساسیدربرگیرنده  امتحانیك      8-2-2

جوش   یها یگوستیناپتضمین کیفیت  وظایف بازرسان   ایم ی   مخربریغفرای دهای جوشکاری  آزمایش 

  مربوط به کار. پایه ریاضیات   طرح اتصال  خواص مکانیکی فلزات وکارینمادهای جوش

 که ینحو به زیر موارددربرگیرنده و دانش بازرسی جوش  9کاربرد عملییك امتحان در ارتباط با     8-2-9

   نباشد: موارداین محدود به 

نقوه و موخصات  بازرسی  انطباقر  آزمایش مکانیکی  تأیید دستورالعمل جوشکاری  تأیید صالحیت جوشکا

 .مخربریغزمایش آ هایروشجوش و 

 مراجعه شود. الفبرای اطالع از م ابع امتحانی آزمون کتبی به پیوست  -یادآوری

 

 

                                                 
1 - Requirements of a code 

2 - Fundamental principles 

3 - Practical application 
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   9آزمون ویژه داوطلبان سطح الزامات       8-9

 2-8-8و کاربرد امتحان مربوط(  توجه به )با 2-8  3-8 ب دهایزیرباید الزامات  SCWIداوطلبان     8-9-1

 زیر موفق به کسب نمره قبولی شوند: یها آزموندر را برآورده کرده و 
 

 صحیح یها پاسخحداقل درصد  سؤاالتحداقل تعداد  SCWIداوطلبان  آزمون

  ف ی اصول -الفقسمت 

 اصول اجرایی-بقسمت  
 پاسخ صحیح( 333)   %22    211

 

 

  (SCWI) 9سطح  جوشان بازرسآزمون  موضوعات    8-9-2
 

 حداقل درصد کل سؤاالت اصول فنیقسمت الف: 

 3 جوشکاری و فرای دهای وابسته

 31 (یآه  ریغو مواد  اویپر آلک ترل حرارت و متالوروی )فوالد 

 31 (VT , PT , MT , RT , UT)  ف ون و کاربرد  NDTاصول 

و  یا گوشه یها جوششیاری   یها جوششامل اصول آزمایش مخرب  ف ون و کاربردپذیری 

 یریپذ جوشآزمایش 
3 

 NDT (LT) 3  کاربرد

 حداقل درصد کل سؤاالت  اصول اجراییقسمت ب: 

 31 تأیید دستورالعمل جوشکاری و انطباق با کد

 31 کارک ان جوشکاری و گواهی تأیید صالحیت 

 NDT 31تأیید صالحیت و گواهی کارک ان بازرسی جوش و 

 :رندهیدربرگتضمین کیفیت/مدیریت کیفیت  -

 کیفیت  یها برنامه

 ک ترل مدرک 

   ک  ده نیتأمک ترل خرید و 

  کالیبراسیون

 ک ترل کیفیت 

 ک ترل فرای د 

 ک ترل کیفیت آماری 

 تحلیل روند 

   انطباقک ترل عدم 

 ممیزی و نظارت 

 و اقدام اصالحی

 .سوابق

31 

 3 یم یا یها دستورالعملو  ها برنامه

 3 مدیریت پرووه

 3 آموزشی  یها برنامهمدیریت کارک ان و ارزیابی اجرای 
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 9بازرسان جوش سطح  جایگزین برای تیصالح دییتأ      8-9-9

 یها آزمونیا آموزشی )همراه با قبولی در آزمون(  یها دورهبازرسی جوش   8داوطلبان سطح  که یدرصورت

داده باشد را با موفقیت به پایان رسانده  را پوشش 2-8-8وعات ب د موضدرصد  71که حداقل  یا جداگانه

برآورده  ها آنرا در خصوص  2-8-8و  3-8-8  2-8 م درج در زیرب دهای کتبی آزمونالزامات  توانمیباش د 

و  3-8الزامات بی ایی م درج در زیرب د  . این دسته از داوطلبان در صورت دارا بودنشده در نظر گرفت

بازرسی   8مستقیماً برای دریافت گواهی امه سطح توان د می 8-2و تجربه م درج در زیرب د لی ات تحصیالزام

   کتبی  آزمون شرکت در ک  ده معاف هایدیپلم و هاگواهی امه فهرست بنمای د. در پیوست جوش اقدام 

  .ارائه شده است بازرسی جوش 8سطح 

   2سطح  آزمون ویژه داوطلبانالزامات        8-4

زیر  یها آزموندر و برآورده کرده  را 2-3-8و  2-8  3-8ب دهای زیرباید الزامات  CWIداوطلبان     8-4-1

 موفق به کسب نمره قبولی شوند:

 صحیح یها پاسخحداقل درصد  حداقل تعداد سؤاالت CWIآزمون داوطلبان 

 22%  331 اصول -قسمت الف

 22%  36 عملیکاربردهای  -قسمت ب

 22%  36 کد کاربردهای  -قسمت پ

 
 

 (CAWI) 1سطح  /(CWI)  2سطح  جوش انآزمون بازرسموضوعات      8-4-2

 حداقل درصد کل سؤاالت اصولقسمت الف: 

 32 تعاریف و اصطالحات

 32 فرای دهای جوشکاری

 NDT 31جوشکاری و  -نمادها

 31 بازرسی جوش

 7 اجرای جوشکاری

 NDT 8 -آزمایش یها روش

 6 ک ترل حرارت و متالوروی )فوالد کرب ی و کم آلیاو(

 6 محاسبات مربوط به جوشکاری

 3 ها تیمسئولوظایف و 

 8 مخرب یها شیآزما

 2 برشکاری

  

  



 1931)تجدیدنظر اول(: سال  1-2اس شمارۀ  انجمنیاستاندارد 

 

 36 

  

 حداقل درصد کل سؤاالت کاربردهای عملیقسمت ب:   

 83 نواقص و بازرسی جوش

 28 کاری تأیید صالحیت جوشکاران و تأیید دستورالعمل جوش

 8 آزمایش و خواص مکانیکی

NDT 8 

 8 ها نقوهبکارگیری موخصات و 

 حداقل درصد کل سؤاالت کاربردهای کدقسمت پ:   

 23 تأیید صالحیت

 23 ساخت

 23 بازرسی

 3 و سوابق ها گزارش

 3 مواد و طراحی
 

   1آزمون ویژه داوطلبان سطح الزامات       8-5

زیر  یها آزموندر را برآورده کرده و  2-3-8و  2-8  3-8 ب دهایزیرباید الزامات  CAWIداوطلبان     8-5-1

  موفق به کسب نمره قبولی شوند:
 

 صحیح یها پاسخحداقل درصد  حداقل تعداد سؤاالت CAWIآزمون داوطلبان 

 61%  331 اصول -قسمت الف

 61%  31 عملیکاربردهای  -قسمت ب

 61 % 36 کد کاربردهای  -قسمت پ
 

 ساختار آزمون      8-6

آزمون   اجرایی مصوب در کمیته یها روشصدور گواهی امه باید مطابق  تامراحل اجرای آزمون 

 انجام شود.  IWNTو صدور گواهی امه  تیصالحدییتأ

 است ممکن نیز تفصیلی یا توریحی پاسخ با سؤاالتی  اما باشد یم یا  هیچ دگز صورت بهآزمون  تسؤاال

 یك دقیقه از بیش نبایدامتحان عملی  از ریغ  به ایچ دگزی ه تسؤاال برای مجاز متوسط زمان. ودش اضافه

 دارند تفصیلی یا توریحی پاسخ به نیاز که سؤاالتی برایامتحان عملی و  برای مجاز متوسط زمان د.باش

در کاربرد عملی  شده  دادهموارد نوان  یریکارگ به شامل باید عملی امتحان .شودمی تعیینIWNT ط توس

 باشد.  2-3-8ب د زیر
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 آزمون مجدد      8-1

سه بار دیگر در امتحان مربوط  تواند یمالزم در هر یك از امتحانات را به دست نیاورد  نصاب حداگر داوطلب 

 از سال یك از بیش و قبلی از امتحان یك ماه از کمتر نباید مجدد  امتحانات زمانی فاصلهشرکت نماید. 

  باشد. اولیه تحانام

سه قسمت از میانگین  22%   حداقل کسب  2شرط الزم برای شرکت در امتحان مجدد برای داوطلبان سطح 

هر سه قسمت داوطلب باید در باشد   22کمتر از %  سه قسمت اگر میانگین. هستالف  ب و پ آزمون 

 .شود ینم 8و  3وح شرط داشتن حد میانگین شامل داوطلبان سط امتحان مجدد دهد.  آزمون

 انمان د داوطلب باید و نماید اقدام دوباره تواند یم  وودن موفق مجدد امتحان سومین در داوطلب که یدرصورت

 ک د. عمل جدید

 گواهی        3

 

IWNT این استاندارد  الزامات تواندکه ببازرسی جوش  8و  2  3دریافت گواهی امه سطوح  باید به هر داوطلب

  اعطا ک د.و یك کارت جیبی   امهیك گواهی نمایدرا برآورده 

 گواهینامه و کارت جیبی       3-1

 د: باش داشته را زیر اطالعات حداقل باید جیبی یها کارت و ها  امهیگواه

 ؛شده یگواه شخص کامل نام -لفا

 ؛گواهی امهصدور  تاریخ  -ب

 ؛گواهی امه انقضای تاریخ  -پ

 ؛ی شدهگواه سطح  -ت

 ؛IWNT وان کامل آرم و ع-ث

 ؛این استاندارد ارجاع به -ج

 ؛اختصاصی ش اسایی شماره یك -چ

 ؛شده یگواه شخص عکس -ح

 پرس برجسته  مهر از استفاده ان دمجیبی  کارتگواهی امه و  شدن مخدوش از جلوگیری برای تمهیدی -خ

 ؛غیره و کارت

  .گواهی امه رویبر IWNT  شده نییتع نمای ده و مهر امضاء -د

)مان د  شود گرفته نظر در ها تیمحدودنوشتن  جهت یا ژهیو محل کارت  یا گواهی امه روی بر است ممکن -1ادآوری ی

 مربوط به داشتن ل ز یا عی ك(. یها تیمحدود

درج   2 و 3 حواعطا شده به بازرسان جوش سط جیبی در کارتع وان کتاب کد   2-مطابق جدول الفالزم است  -2یادآوری 

 شود. 
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  ها نامهیگواه اعتبار       3-2

 از بیش نباید  8و برای سطح  سال 8 از بیش نباید 2و  3برای سطوح  صادرشده یها  امهیگواه اعتبار مدت

  :گرددو یا سلب اعتبار باطل زیر به  دالیل   کهیمگر ا  باشد آن صدور تاریخ ازسال  3

 . یا رحرفهیغو  راخالقیغی رفتار بر مب ی  شواهد بررسی از پس IWNT تصمیم -لفا

  است: شده  اشارهقرار ده د  مدنظرخود  یا حرفهدر کار باید  جوش که بازرساندر زیر به بعضی از این موارد 

یا موتری  ها آن کار انعمل ک  د و نسبت به صاحب یا حرفهباید با درستی کامل در موضوعات بازرسان   -

  اندارد  صادق باش د. در موضوعات مربوط به این است کارشان صاحب

کسب کرده باش د و توانایی تجربه  و آموزش لهیوس بهرا  آن الحیتکه ص عهده گیرند ررا ب وظایفیت ها  -

 انجام آن را داشته باش د.

 .د باش طرف یب کتبی یا شفاهی یا گواهی کار کامالً یها گزارشدر  -

یاتی که یهرگونه وابستگی تجاری یا جز ت اب نمای د وکارفرما اج/کار صاحببازرسان باید از تضاد م افع با  -

 .ممکن است مورد مالحظه قرار گیرد را آشکار ک  د

 در کاری که بازرسی آن را به عهده دارندذی فع  یها طرفاز مالی  وجوه هرگونهپاداش یا بازرسان نباید  -

 نمای د.درخواست بپذیرند و یا 

 کار صاحب( مربوط به کارفرما یا اطالعات خصوصی )مان د اطالعات تجارتینباید بازرسان باید رازدار بوده و  -

 آشکار ک  د.  ها آنبدون موافقت کتبی را  پیوین

 .3-8 ب دزیر مطابق بی ایی شرایط از دست دادن صورت در -ب

 گواهینامه  تمدید       3-9

 1سطح  بازرسان جوش    3-9-1

قبل از  تواند یم CAWI یك. واجد شرایط نیست د  3سطح ه گواهی ام مدیدبرای ت 3سطح  بازرسان جوش

این  درخواست نماید و الزامات 2دریافت گواهی امه سطح ارتقای سطح و برای  پایان تاریخ انقضای گواهی امه

 د. برآورده کاستاندارد را 

  2سطح  بازرسان جوش   3-9-2

 ارائه با م درج در موارد الف و ب زیر رایطش وجود صورت در  گواهی امه هسه سالاعتبار  پایان از پیش

تمدید  .دنمو تمدیدبرای سه سال دیگر  را گواهی امه توان یم  شده یگواه شخص طرف از کتبی درخواست

 ها باید CWIقبل از پایان اعتبار دوره سه ساله سوم  . باشدمیسه ساله  یدو دوره متوال محدود بهگواهی امه 

 ید گواهی امه اقدام نمای د.  جدبرای ت 3-7 د مطابق زیرب
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  قبل از درخواست تمدید آخر ماه 2 در 3-8 ب دزیر طبق بی ایی شرایط حفظ -الف

 که ینحو به  توجه قابل وقفه بدون گواهی امه به مربوط شغلی یها تیفعال بخش تیرضا انجام در استمرار -ب

توریح شده در  یها تیفعالدر  دو سالر از چ دوره پیوسته عدم فعالیت بیوتهینوان دهد  شده یگواهشخص 

 . استحین سه سال قبلی گواهی امه  نداشته  این استاندارد

 با قبول شدن در توان دمیک  د  را برآوردهباال در ب  موردالزامات نتوان د که  2سطح گواهی امه دارندگان 

 .شوند تمدید گواهی امه  الؤس 36ای بر 22 %   و برآورده کردن امتیاز3-3-8ب د زیر بقسمت  امتحان عملیِ

 مسئولیت اقدام جهت تمدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.

 9جوش سطح بازرسان    3-9-9

 ارائه با م درج در موارد الف و ب زیر شرایط وجود صورت ساله گواهی امه  در پ جاعتبار  پایان از پیش

تمدید  د.نمو تمدیدسال دیگر  پ جبرای  را گواهی امه توان یم  شده یگواه شخص طرف از کتبی درخواست

ها  SCWI  دومساله  پ جقبل از پایان اعتبار دوره باشد. میساله  پ ج یدوره متوال یك گواهی امه محدود به

 تجدید گواهی امه اقدام نمای د.   برای 3-7مطابق زیرب د  باید

  قبل از درخواست تمدید آخر ماه 2 در 3-8 ب دزیر طبق بی ایی شرایط حفظ -الف

 که ینحو به  توجه قابل وقفه بدون گواهی امه به مربوط شغلی یها تیفعال بخش تیرضا انجام در استمرار -ب

ی توریح شده در ها تیفعالدر  دو سالچ دوره پیوسته عدم فعالیت بیوتر از هینوان دهد  شده یگواهشخص 

 ی امه  نداشته است. سال قبلی گواه پ جحین  این استاندارد

توان د با قبول شدن در ک  د می را برآوردهمورد ب در باال الزامات نتوان د که  8دارندگان گواهی امه سطح 

 ال  تمدید گواهی امه شوند.ؤس 36برای  22  و برآورده کردن امتیاز % 3-3-8زیرب د  بامتحان عملیِ قسمت 

 ده دارندگان گواهی امه است.مسئولیت اقدام جهت تمدید گواهی امه بر عه

 گواهینامه  دیدجت     3-4

 2گواهینامه سطح    3-4-1

( از تاریخ اولیه گواهی امه  و هر نه سال بعـد از  اعتبار دوره سه ساله سوم)پیش از پایان پیش از پایان نه سال 

شوند. مسـئولیت اقـدام   توان د برای یك دوره سه ساله تجدید گواهی امه می 2سطح  آن  دارندگان گواهی امه

 جهت تجدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.  

 ب ـد م درج در  مورد  الـف زیر  بی ایی شرایطبا برآورده کردن  2دارندگان گواهی امه سطح تجدید گواهی امه 

 زیر انجام خواهد شد:  موارد الف یا ب ارایه شده درو یکی از  7-8-2

 با مطابق کار انجام در آنها فعلی مهارت بیانگر که 2-3-8و  3-3-8بق با زیرب دهای م ط عملیِامتحان  -الف

امتیاز را به دست  22اگر داوطلب نتواند %  .د برسان پایان به موفقیت با را است شده صادر گواهی امه سطح

 ظرف مدت   حداقل پس از هفت روز وتجدید گواهی امه مجدد امتحان دو در شرکت به آورد  باید مجاز
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 مجدد امتحان دو در موفقیت عدم صورت در .باشد گواهی امه امتحان تجدید برای اقدام اولین از پس ماهشش

 برای باید شخص  سطح آن برای گواهی امه دوباره اخذ برای و شد نخواهد تجدید شخص گواهی امه مجاز 

 .نماید اقدام جدید گواهی امه دریافت

 که ینحو به  توجه قابل وقفه بدون گواهی امه به مربوط شغلی یها تیفعال بخش تیرضا انجام در استمرار -ب

ی توریح شده در ها تیفعالدر  دو سالچ دوره پیوسته عدم فعالیت بیوتر از هینوان دهد  شده یگواهشخص 

ساعت آموزش دروس نظری  36حداقل حین سه سال قبلی گواهی امه  نداشته است و کسب  این استاندارد

 آخر گواهی امه. سه سالهدر طول دوره  2-8-8زیرب د در بازرسی جوش م درج ا عملی مرتبط با حوزه و/ی

توان د در امتحان ک  د می را برآورده ساعت آموزش 36حداقل نتوان د الزام که  2دارندگان گواهی امه سطح 

 ال  اقدام نمای د. ؤس 36برای   22شرکت نموده و با برآورده کردن امتیاز %  3-3-8کتبی قسمت الف زیرب د 

 9گواهینامه سطح    3-4-2

پیش از پایان ده سال )پیش از پایان اعتبار دوره پ ج ساله دوم( از تاریخ اولیه گواهی امه  و هر ده سال بعد از 

توان د برای یك دوره پ ج ساله تجدید گواهی امه شوند. مسئولیت اقـدام  می 8آن  دارندگان گواهی امه سطح 

 هت تجدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است. ج

 ب ـد زیر الـف   مورد م درج در  بی ایی شرایطبا برآورده کردن  8دارندگان گواهی امه سطح تجدید گواهی امه 

مختلـف  هـای  )کسب امتیاز بر اساس موارکت در فعالیـت  بیا )امتحان کتبی(  الفموارد یکی از و  7-8-2

 انجام خواهد شد: ارایه شده در زیر (مرتبط با جوشکاری های غیرمخربِبازرسی و آزمایش

سـؤال    81بـرای    22و با برآورده کردن امتیـاز %   شرکت نموده 3-8-8 ب د زیر قسمت بامتحان  در -الف

 در شـرکت  به مجازامتیاز را به دست آورد  باید  22% نتواند  شخصاگر برای تجدید گواهی امه اقدام نمای د. 

 در. باشـد  گواهی امه امتحان تجدید برای اقدام اولین از پس ماه 32 طی گواهی امه تجدید مجدد امتحان ود

 گواهی امـه  اخذ دوباره برای و شد نخواهد تجدید مجاز  گواهی امه مجدد امتحان دو در عدم موفقیت صورت

 نماید. اقدام جدید گواهی امه دریافت برای باید سطح  شخص آن برای

  8تجدید گواهی امه  طبق جدول  ساله آخر قبل از پ جطول  در  بازرسی جوش 8رنده گواهی امه سطح دا -ب

 امتیـاز   جوشـکاری مـرتبط بـا    های غیرمخربِبازرسی و آزمایشهای مختلف بر اساس موارکت در فعالیتو 

 23باشـد. حـداکثر   الزامـی مـی  ساله اعتبار گواهی امه  پ جدر طول دوره امتیاز  21. کسب حداقل کسب ک د

 شود.امتیاز در هر سال پذیرفته می
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 بازرسی جوش 9امتیاز مورد نیاز برای تجدید گواهینامه سطح  -9جدول 
 

 فعالیت ردیف
برای  امتیاز منظور شده

 /عملکردهر مورد

بیشینه امتیاز در 

هر سال برای هر 

 ردیف

بیشینه امتیاز 

سال  پنجدر 

 برای هر ردیف

3 
 (آموزش ساعت 2به ازای هر ) مدرس ف ی

 (به ازای هر امتحان)یا ممتحن آزمون 
3 32 86 

 به ازای هر کتاب تالیف یا ترجمه کتاب 2
  31ترجمه 

 33تالیف 
33 81 

8 

تدوین استانداردهای /رییس دبیر

 ایای/ف ی حرفه/کارخانهملی/انجم ی

 )به ازای هر استاندارد(

 8دبیر 

 3یس ئر
36 82 

 36 8 3 تحقیقاتی  پرووه/ کار 3

3 
ها/سمی ارها/ ارایه مقاله در همایش

 ها )به ازای هر مقاله(ک فرانس
3 8 36 

6 
در کمیته های ف ی تدوین  /عضویتشرکت

 (به ازای هر استاندارد) استاندارد
3 8 7 

2 
یا حضور  های تخصصیعضویت در انجمن

 هاها/سمی ارها/ ک فرانسهمایشدر 
3 8 6 

8 
 تخصصی های آموزشیرهحضور در دو

 a آموزش( ساعت 2به ازای هر ) 
3 36 82 

7 
 یا  bدر مرکز آموزشای فعالیت حرفه

 مرکز آزمون به ازای هر سال
31 31 81 

a  در هـر   امتیـاز  بیوـی ه امتیـاز    2ساعت آمـوزش   2دوره آموزشی نیز ارایه شود به ازای هر در در صورتی که عالوه بر گواهی حضور  گواهی قبول شدن

 باشد. 2-8-8درصد محتوی دوره آموزشی باید مرتبط با موضوعات زیرب د  31شود. حداقل گرفته می   در نظر31سال  پ جامتیاز در   و بیوی ه 23سال 
b باش د.هایی هست د که ارائه ده ده خدمات آموزشی تخصصی میها  نهادها یا سازمانم ظور از مرکز آموزش  موسسات  شرکت 

 بایگانی        11

IWNT  د:باش داشته عهده به را زیر مدارک نگهداری مسئولیت باید 

 فهرست این. اند نموده دریافت )شامل تمدید و تجدید( گواهی امه کهاشخاصی  همه شده روز به فهرست -الف

 ؛شود یم یب د طبقه شده  و گواهی تیصالح دییتأسطح  اساس بر

   ؛اند کرده دریافت گواهی امه که انیداوطلب برای پرونده توکیل -ب

 .مستمر فعالیت و بی ایی سالمت مدارک شامل گواهی امه تجدید و تمدید دارکم -پ
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 پیوست الف

 (الزامی) 

 منابع امتحانی

 

ارایه شـده   3-الفدر جدول  8و  2  3 حوسطشرکت در آزمون بازرسان جوش م ابع امتحانی برای داوطلبان 

بـه   2 و 3ح وسـط شرکت در آزمـون بازرسـان جـوش    داوطلبان  مختصانی کتاب کد  است. برای م ابع امتح

 مراجعه شود.  2-الفجدول 

یکی از   IWNTاز طرف  شده ارائه نام ثبتباید در فرم  2 و 3وح داوطلبان شرکت در آزمون بازرسان جوش سط -1 یادآوری

 .تحت آن امتحان ده د را انتخاب نمای د ندا لیماکه  2-الفبع امتحانی کتاب کد م درج در جدول ام  نیواع 

   درخواست خود رابازرسی جوش 8و  2  3هریك از سطوح امتحانی  بسته م ابع دریافتبرای توان د داوطلبان می -2 یادآوری

 ارسال نمای د. info@iwnt.com نوانی الکترونیکی به
  

 9و  2 ،1 حوجوش سط منابع امتحانی داوطلبان شرکت در آزمون بازرسان -1-الفجدول 
  

 کاربرد منبع

AWS WIT, Welding Inspection Technology   8و  2  3سطوح 
ASNT SNT-TC-1A, Recommended Practice: Personnel Qualification and Certification in 

Nondestructive Testing 
 8و  2  3سطوح  

ANSI Z49.1, Safety in Welding, Cutting, and Allied Products   8و  2 سطوح 

AWS A1.1, Metric Practice Guide for the Welding Industry   8و  2سطوح 
1AWS A3.0, Standard Welding Terms and Definitions   8و  2سطوح 
2AWS B1.10, Guide for the Nondestructive Inspection of Welds   8و  2سطوح 
3AWS B1.11, Guide for the Visual Inspection of Welds   8و  2 سطوح 
4AWS B2.1, Specification for Welding Procedure and Performance Qualification   8و  2سطوح 
5AWS B4.0, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds   8و  2سطوح 

AWS CM, Certification Manual for Welding Inspection   8و  2سطوح 

AWS WI, Welding Inspection Handbook   8و  2سطوح 

AWS Welding Handbook, Vol. 1: Welding Science & Technology    8سطح 

AWS Welding Handbook, Vol. 2: Welding Processes    8سطح 

AWS Welding Handbook, Vol. 3: Materials and Applications Part I    8سطح 

AWS Welding Handbook, Vol. 4: Materials and Applications Part II    8سطح 

 مراجعه شود.نیز  37883و  32772  3761های به استانداردهای ملی ایران شماره -3

نیـز  قسـمت(   2) 38888 و 23138  31282  31286  31283  21231  33131-3  38638 هـای به استانداردهای ملی ایران شـماره  -2

 راجعه شود.م

 مراجعه شود.نیز  33361به استاندارد ملی ایران شماره  -8

         3763 و 37283  33363  32788  (قســمت 33) 31783 قســمت(  6) 32773  33763ی هــابــه اســتانداردهای ملــی ایــران شــماره -3

 راجعه شود.منیز قسمت(  3)

 مراجعه شود.نیز  7812قسمت( و  2) 7811  8223  8221  8268 هایبه استانداردهای ملی ایران شماره -3
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 کاربرد منبع

 8و  2  3سطوح    تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش3-2استاندارد انجم ی اس 

قسمت اول: معیـاری بـرای   -  الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی8883-3استاندارد ایران ایزو 

 الزامات کیفیتانتخاب سطح م اسب 

 8و  2سطوح 

قسـمت دوم: الزامـات   -  الزامات کیفیتـی جوشـکاری ذوبـی مـواد فلـزی     8883-2استاندارد ایران ایزو 

 کیفیتی جامع

 8و  2سطوح 

قسـمت سـوم: الزامـات    -  الزامات کیفیتی جوشـکاری ذوبـی مـواد فلـزی    8883-8استاندارد ایران ایزو 

 کیفیتی استاندارد

 8و  2سطوح 

قسـمت چهـارم: الزامـات    -  الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مـواد فلـزی  8883-3رد ایران ایزو استاندا

 کیفیتی ابتدایی

 8و  2سطوح  

قسـمت پـ جم: مسـت داتی    -  الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی8883-3استاندارد ایران ایزو 

        8883-2 یهـا  شـماره یـزو  بـه      که برای ادعای انطباق با الزامـات کیفیتـی اسـتانداردهای  ایـران  ا    

 الزم است ها آنپیروی از  8883-3و  8-8883

 8و  2سطوح  

ــزو  ــران ای ــزی 8883-6اســتاندارد ای ــی مــواد فل قســمت شوــم: -  الزامــات کیفیتــی جوشــکاری ذوب

 8883برای استقرار استاندارد ایران ایزو  ییها ییراه ما

 8و  2سطوح 

 8و  2سطوح  تالزاما -های مدیریت کیفیتسیستم  7113استاندارد ایران ایزو 

ی هـا الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهاد -ارزیابی انطباق   32121آی ای اسی  استاندارد ایران ایزو

 انجام ده ده بازرسی

 8و  2سطوح 

 
  منابع امتحانی کتاب کد -2-الفجدول 

 (2 و 1وح مختص داوطلبان شرکت در آزمون بازرسان جوش سط)
 

 منبع عنوان

  or (AWS D1.1) های فوالدی ساختمانیسازه

(EN 1090-1 & EN 1090-2) 

 ,ASME Sections VIII (Div 1) & IX, INSO 22156 series  و مبدل های حرارتی های بخار و آب گرممخازن تحت فوار  دیگ

ISIRI 7911 & TEMA 

 (ASME B31.1, B31.3, ASME Section IX) ص ایع شیمیایی کوی ص عتی نیروگاه  پاالیوگاه  پتروشیمی و لوله

 or (ASME B31.4, ASME B31.8 & API 1104) خط لوله انتقال نفت و گاز

(ISO 13623 & ISO 13847)  

 ,API 650,API 620, API 12D, API 12F, API 653)  مخازن ذخیره

AWWA D100)  

  (API 5L/ISO 3183, AWWA C200) های فوالدیلوله

 Others Product Standrds 3سایر استانداردهای محصول

 .استفاده شود کتاب کد بع امتحانی اممکن است از سایر استانداردهای محصول به ع وان م IWNTدرخواست داوطلب و با موافقت در صورت  -3
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 بپیوست 

 (دهنده یآگاه)

 بازرسی جوش 9سطح  آزمون کتبیهای معاف کننده شرکت در ها و دیپلمفهرست گواهینامه

و  3-تا ب 3-ب دهای بدر زیرهای ارائه شده ها و دیپلمگواهی امههر کدام از داوطلبان در صورت دارا بودن 

مستقیماً  توان دمعاف بوده و می آزمون کتبیشرکت در  از  این استاندارد 8-8-8 الزامات م درج در زیرب د

 زرسی جوش اقدام نمای د. با  8برای دریافت گواهی امه سطح 

 :AWS QC1 با استاندارد اخذ شده تحت ع وان زیر مطابق گواهی امه  1-ب

 .(SWI) جوش بازرس ارشد   -

(TWI)اخذ شده تحت ع وان زیر از انستیتو جوشکاری انگلستان  گواهی امه  2-ب
3: 

(CSWIP 3.2) جوش بازرس ارشد   -
2. 

 :ASNT SNT-TC-1A شیوه توصیه شدهبا ان زیر مطابق اخذ شده تحت ع و گواهی امه  9-ب

 .(VT)چومی  بازرسیدر روش  (NDT Level III)های غیرمخرب آزمایش 8سطح    -

  :ISO 9712 داستاندار مطابق (CB)اخذ شده تحت ع وان زیر از نهادهای صدور گواهی امه  گواهی امه  4-ب

 .(VT) چومی بازرسی روش در (NDT Level 3) غیرمخرب هایآزمایش 8سطح    -

 (IIW) های اخذ شده تحـت ع ـاوین زیـر از انسـتیتو بـین المللـی جوشـکاری       دیپلم  5-ب
یـا فدراسـیون    8

(EWF)جوشکاری اروپا 
3: 

 یا (EWE)اروپایی  کاریجوشمه دس  یا (IWE) بین المللی کاریجوشمه دس    -

 .(IWI-C) سطح جامع -بین المللی جوش بازرس   -

که گواهی امـه خـود را     3-تا ب 3-در زیرب دهای ب موارد درج شده با هر کدام ازمعادل  دارای گواهی امه داوطلبان -یادآوری

ییـد کمیتـه آزمـون     أممکـن اسـت بـا ت   اخـذ کـرده باشـ د      های تایید صالحیت و گـواهی مطابق با سایر استانداردها و سیستم

 شوند. از شرکت در آزمون کتبی معاف های غیرمخرب ایران آزمایش تاییدصالحیت و صدور گواهی امه انجمن جوشکاری و

 

 

 

                                                 
1 - The Welding Institute 

2 - Certification Scheme for Welding Inspection Personnel 

3 - International Institute of Welding  

4 - European Welding Federation 
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 پپیوست 

 (دهنده یآگاه)

 بازرسی جوش  9به دارندگان گواهینامه سطح  IWNTعنوان مدرس  اعطای

IWNT  ویـژه   روش تـدریس » کوتـاه مـدتِ   آموزشـی که دوره بازرسی جوش  8به دارندگان گواهی امه سطح

در قالـب   « IWNTمـدرس »ع ـوان   گذرانده باش ددر انجمن  با موفقیت را تساع 8 به مدت «IWNT مدرس

   امــهیگواه اعتبــار مــدت. دادخواهــد قــرار  IWNTیوــان را در ســایت ا و اســامیاعطــا یــك گواهی امــه 

   .خواهد بودبازرسی جوش  8واهی امه سطح گم طبق با تمدید و تجدید آن و همچ ین «  IWNTمدرس»

  موارد زیر درج گردد:«  IWNTمدرس»مه صادره برای الزم است در گواهی ا

 ؛شده یگواه شخص کامل نام -الف

 صدور گواهی امه؛ تاریخ  -ب

 گواهی امه؛ انقضای تاریخ  -پ

 ؛  IWNTمدرسبه ع وان  گواهی شده - ت

 ؛IWNTآرم و ع وان کامل -ث

 ؛«IWNTیس ویژه مدرس روش تدر»دوره آموزشی کوتاه مدت  گذراندنارجاع به این استاندارد و  -ج

 ؛بازرسی جوش 8شماره اختصاص یافته به ایوان برای سطح  -چ

 ؛شده یگواه شخص عکس -ح

 غیره؛ و برجسته مهر از استفاده گواهی امه مان د شدن مخدوش از جلوگیری برای تمهیدی -خ

  .گواهی امه بر رویIWNT  شده نییتع نمای ده امضاء و مهر -د

 ی آموزشی بازرسی جـوش ها دوره  IWNTبود با هماه گی قبلی کمیته آموزش مجاز خواهد  IWNTس مدر

برگزار و تـدریس   IWNTشده توسط  تاییدهای آموزشی ها/شرکتموسسات/سازمانمراکز/را در  2و  3سطح 

  نماید.

الزامـی   2و  3 داوطلبان دریافـت گواهی امـه بازرسـی جـوش سـطح     مطابق این استاندارد   الزم به توضیح است که -1یادآوری 

بـودن الزامـات اصـلی    اتوان ـد در صـورت دار  ندارنـد و مـی  را  2و  3ح وی آموزشی بازرسی جوش سـط ها دوره مب ی بر گذراندن

در آزمـون مربوطـه شـرکت و در صـورت قبـولی بـرای         تجربـه و  تحصیالت شامل 2و  3تاییدصالحیت بازرسان جوش سطوح 

کـه نتوان ـد الـزام    است  یداوطلبانویژه  2و  3ی آموزشی بازرسی جوش سطوح ها دورهن گذراند دریافت گواهی امه اقدام نمای د.

    )بـرای   2-8-2-2  8-2-2( و 3)بـرای سـطح    2-8-3-2  8-3-2در زیرب ـدهای   م ـدرج   تجربه مورد نیـاز در ایـن اسـتاندارد   

ـ یا کاهش میزان تجربه مورد نیاز برای لذا ا برآورده ک  د و ( ر2سطح  در  تمایـل دارنـد  شـرکت در آزمـون   قبلـی  دگی آمـا  رایب

   ای د.نمشرکت  2و  3ح وی آموزشی بازرسی جوش سطها دوره

تواند بالفاصله بعد از اتمـام دوره آموزشـی  توسـط ممـتحن تعیـین شـده       می 2و  3ح وبازرسی جوش سطآزمون  -2 یادآوری

 ود.توسط کمیته آزمون  تایید صالحیت و صدور گواهی امه انجمن برگزار ش
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 تپیوست 

 (دهنده یآگاه)

 فنی یها استعالم یساز آمادهراهنمای 
 مقدمه 

 

 یها درخواستغیرمخرب ایران به  یها شیو آزماانجمن جوشکاری  کیفیت یها ستمیسو  کمیته استاندارد

 مکتوب در زمی ه تفسیر استانداردهای انجم ی رسیدگی خواهد کرد. 
 

 فنی  یها استعالمقالب 
 

مب ای اطالعات جدید و  بر یا مالحظات بازنگری استاندارد تفسیر استاندارد ومربوط به  ی باید ف یها استعالم

 تک ولووی باش د.

 مکتوب باید شامل موارد زیر باش د: یها درخواست
 

 نام و شماره استاندارد و ویرایش آن  –الف 

ذکر شود. همچ ین سال ویرایش کامل  صورت بهنام و شماره استاندارد به همراه شماره ویرایش آن باید 

 استاندارد نیز قید شود. 
 

 دامنه کاربرد  هدف و -ب 

 هدف و دام ه کاربرد استعالم باید محدود به یك موضوع و یا گروهی از موضوعات نزدیك به هم باشد. 

   برگوت داده خواه د شد. اند پرداختهف ی که به دو یا چ د موضوع غیر وابسته  یها استعالم
 

  نهیزم شیپبخش  – پ

این بخش  در شروع شود. ک د یمکه هدف از استعالم را توریح   هیزم شیپاستعالم ف ی باید با یك بخش 

  شماره نام استانداردو باید شود استعالم فراهم  کاملجهت درک  ازیموردنمختصر  اطالعات  طور بهباید 

 .  ذکر گردد موردنظر یها جدولو  ها شکلبازنگری  پاراگراف  
 

 بخش اصلی استعالم  – ت

 ازنظر  دقیق و به صورتی مطرح شود که خالصهباید  سؤال. شود یمف ی در بخش اصلی استعالم مطرح  سؤال

 ف ی و امالئی درست باشد. 

را ارائه دهد. متن استعالم  شیها هیتوصاست باید  موردنظراگر استعالم ک  ده معتقد به بازنگری استاندارد 

استعالم ک  ده باید اسم و آدرسش را در اختیار . شده باشد سینو دستخوانا  صورت به یا و هشد پیتاباید 

 بگذارد. 

 بایستی در فرم درخواست نوشته شود.   مخربریغ یها شیو آزماشماره عضویت انجمن جوشکاری 
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 فنی  یها استعالمبررسی و پاسخ 

 ی      ها شیآزماکیفیت انجمن جوشکاری و  یها تمسیسو  دریافتی باید در کمیته استاندارد یها استعالم

بله یا خیر  صورت بهحد ممکن باید شفاف و تا  استعالمو رسیدگی شود. پاسخ  شده ع وان غیرمخرب ایران

 است .   ادامه ارائه شده. فرمت استعالم در باشد
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 استعالم فنی   فرمت

  غیرمخرب ایران یها شیاو آزماز انجمن جوشکاری 
 

 نام و شماره استاندارد و ویرایش آن: 

 هدف و دامنه کاربرد:

 :نهیزم شیپبخش 

 بخش اصلی:

 مشخصات استعالم کننده

 شماره عضویت در انجمن: نام و نام خانوادگی: 

 سمت: نام سازمان مربوطه: 

 :دورنگار :ثابت تلفن

 تلفن همراه: پست الکترونیک:

 مهر/امضاء: درخواست: تاریخ

 

این قسمت توسط کمیته استاندارد و 

 .گردد یمکیفیت انجمن  تکمیل  یها ستمیس

 :دریافت تاریخ
 :ثبت شماره

 تاریخ ارسال پاسخ:

 1-تفرم 
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 فنی یها استعالمبه  ییپاسخگوروند نمای  - 1 -شکل ب

ثبت الکترونیکی استعالم 

و تخصیص شماره 

 اختصاصی  به آن 

 

  نیدریافت استعالم ف

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
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 ثپیوست 

 (دهنده یآگاه)

 استانداردهای انجمنی یگذار هشمارنحوه 

 

 مخربریغ یها شیآزماموضوعات اصلی در حوزه جوشکاری و  درشماره استاندا

IWNT S1.  - آموزش 

IWNT S2.  -   و گواهی کارک ان اجرایی و بازرسی تیصالح دییتأآزمون 

IWNT S3.  - WPS & PQR 

IWNT S4.  -  مخربریغآزمایش 

IWNT S5.  - آزمایش مخرب 

IWNT S6.  - تضمین کیفیت 

IWNT S7.  - ک ترل کیفیت 

IWNT S8.  - مواد مصرفی جوشکاری 

IWNT S9.  -  یکار میلحراه مای فرای دهای جوشکاری و  

IWNT S10.  - راه ماهای جوشکاری مواد 

IWNT S11.  -  و تجهیزات ها سازهراه ماهای جوشکاری 

IWNT S12.  - و عملیات حرارتی پس از جوشکاری شیگرما شیپ 

IWNT S13.  - متالوروی 

IWNT S14.  - تعمیرات 

IWNT S15.  - پوشانی سختو  یکار روکش 

IWNT S16.  -  رآبیزجوشکاری 

IWNT S17.  - تعاریف و اصطالحات 

IWNT S18.  -  یکار میلحنمادهای جوشکاری و 

IWNT S19.  - تجهیزات و لوازم جوشکاری 

IWNT S20.  - طراحی 

IWNT S21.  - ی دهای وابستهاقتصاد در جوشکاری و فرا 

IWNT S22.  - برشکاری و شیارزنی 

IWNT S23.  - ایم ی و سالمتی  
 

 مراجعه نمایید. )www.iwnt.com(استانداردهای انجم ی  یگذار شمارهبرای کسب اطالعات بیوتر به دستورالعمل 

 

 

 

http://www.iwnt.com/


 1931)تجدیدنظر اول(: سال  1-2اس شمارۀ  انجمنیاستاندارد 

 

 83 

 نامهکتاب
 

[1]  ISO 9712, Non-destructive testing- Qualification and certification of NDT personnel 

هـای  آزمون کارک انکردن احراز شرایط و گواهی  -  آزمون غیرمخرب3876: سال 7232استاندارد ایران ایزو شمارة  -یادآوری

   تدوین شده است. ISO 9712: 2012ز استاندارد  با استفاده اغیرمخرب

[2]  ASNT SNT-TC-1A:2016, Personnel Qualification and Certification in Nondestructive  

     Testing 

[3]  CSA W178.2:2014, Certification of welding inspectors 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9712:en

