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به نام خدا
آشنایی با انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
انجمن جوشکاری و آزمایشهـای غیرمخـرب ایـران اولـین و باسـابقهتـرین انجمـن علمـی در زمی ـه تک ولـووی جوشـکاری و
آزمایشهای غیرمخرب در سال  3838فعالیت خود را آغاز نمود سپس در سال  3823با اساس امهای تحت نظارت وزارت علـوم
تحقیقات و ف اوری به شماره  2388به ثبت رسید.
انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران بهموجب اختیارات واگذارشده از طرف کمیسیون انجمـنهـای علمـی کوـور
وابسته به وزارت علوم تحقیقات و ف اوری بهع وان موسسه مرجع ملی در زمی ه تک ولووی جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
وظیفه فعالیت بهع وان انجمن علمی کوور را به عهده دارد .اهداف این انجمن به شرح زیر میباشد:
 انجام تحقیقات در امور جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران؛ کسب اطالعات از آخرین پیورفتهای ف ی در سطح جهان و کمك در رفع موکالت ف ی مؤسسات دولتی و خصوصی انتوار نوریه تخصصی؛ کوشش در باال بردن آگاهی ف ی و حرفهای و معرفی و انتوار کتاب؛ برگزاری نمایوگاهها یا مسابقات ف ی؛ توکیل کالسهای آموزشی؛ صدور گواهی برای افراد و سازمانها؛ برگزاری همایشهای علمی؛ تدوین استانداردهای ملی و انجم ی و کارخانهای.بهم ظور اعتالی فره گ استاندارد در تاریخ  3883/13/12این انجمن اقدام به توکیل کمیته استاندارد و سیستمهای کیفیـت
نمود و اولین جلسه رسمی کمیته استاندارد انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران در تـاریخ  3883/3/33در شـهر
اصفهان توکیل و کمیته استاندارد و سیستمهای کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایـران بـهصـورت رسـمی
فعالیت خود را آغاز نمود .این کمیته با عقد تفاهمنامه همکاری در زمی ه تـدوین اسـتاندارد بـا موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات
ص عتی ایران که در تاریخ 3883/12/81به امضاء مدیرکل دفتر امور تدوین استاندارد و رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهـای
غیر مخرب ایران رسید و برگزاری جلسات متعدد و م ظم و همچ ین حضور فعاالنه کمیته در تدوین استانداردهای بـینالمللـی
در قالب کمیتههای مت اظر با ایزو و کمك به فعالسازی کمیتههای  TC 67 TC 17 TC 44 TC 135نقش برجستهای در
اشاعه فره گ استاندارد ایفا کرده است .در حال حاضر این کمیته باهدف اصلی استانداردسازی و رفع نیازهای صـ عتی صـ ایع
کوچك و بزرگ کوور اقدام به تدوین استاندارد انجم ی در حوزههای جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب نموده است .تـدوین
این استانداردها در کمیسیونهای ف ی مرکب از کارش اسان انجمن صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی پژوهوی تولیـدی و
اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوشوی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ف اوری و تجاری است کـه از
موارکت آگاهانه و م صفانه صاحبان حق و نفع شامل تولیدک دگان مصرفک ـدگان صـادرک دگان و واردک ـدگان مراکـز
علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی حاصل میشود .پیشنویس استانداردهای انجم ـی پـس از دریافـت
نظرها و پیو هادها در کمیته تخصصی مرتبط با آن موضوع طرح و در صورت تصویب در هیئت مدیره انجمن بهع وان استاندارد
انجم ی چاپ و م تور میشود.
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پیشگفتار
استاندارد »تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش« که نخستین بار در سال  3872تـدوین و م توـر
شد بر اساس پیو هادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیونهای مربوط برای اولین بار مـورد تجدیـدنظر
قرار گرفت و در جلسه هیئتمدیره انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخـرب ایـران مـورخ 3872/31/22
تصویب و بهع وان استاندارد انجم ی م تور میشود.
برای حفظ همگامی و هماه گی با تحوالت و پیورفتهای ملی و جهانی در زمی ه جوشکاری و آزمایشهـای
غیرمخرب استانداردهای انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد
شد و هر پیو هادی که برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود در ه گام تجدیدنظـر در کمیسـیون
ف ی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .ب ابراین باید همواره از آخرین تجدیـدنظر اسـتانداردهای انجمـن
جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران استفاده کرد.
این استاندارد جایگزین استاندارد انجم ی اس  :3-2سال  3872میشود.
م ابع و مآخذ زیر برای تدوین این استاندارد مورداستفاده قرارگرفته است:
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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تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش
1

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات تأیید صالحیت و گـواهی کـردن بازرسـان جـوش و همچ ـین
تعیین دانش پایه برای آنها میباشد .الزامات شامل تحصیالت تجربه قبولی در آزمون اثبـات توانـاییهـا و
داشتن مدرک سالمت بی ایی میباشد .در آزمون تأییـد صـالحیت دانـش داوطلبـان نسـبت بـه مـوارد زیـر
س جیده میشود:
 فرای دهای جوشکاری؛ دستورالعملهای جوشکاری؛ آزمایشهای غیرمخرب؛ آزمایشهای مخرب؛ ش اخت استانداردهای کاربردی مربوط؛ اصطالحات و تعاریف جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب؛ نمادهای جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب؛ گزارشنویسی؛ متالوروی جوش؛ ریاضیات مربوط؛ یکاهای اندازهگیری؛ ایم ی؛ تضمین کیفیت؛ و مسئولیتها.یادآوری -تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش مطابق با الزامات این استاندارد رافـع مسـئولیتهـای کارفرمـا بـرای
تأیید توانایی بازرسان برای انجام وظایف محوله به آنها نمیباشد.

ایم ی و سالمت افراد فراتر از دام ه کاربرد این استاندارد است .برای اطالعات ایم ی و سالمت میتوان به
استانداردهای ملی ایران و/یا آییننامههای ایم ی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمود .همچ ین
میتوان از استاندارد « ANSI Z49.1تحت ع وان ایم ی در جوشکاری برشکاری و فرای دهای وابسته»
استفاده نمود.
این استاندارد ت ها برای تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش در جوشکاری فلزات کاربرد دارد و غیر
فلزات را شامل نمیشود.
در این استاندارد کلمه جوشکار/جوشکاران کلمات «اپراتورهای جوشکاری لحیمکارها و اپراتورهای
لحیمکاری سخت» را نیز دربر میگیرد.
3

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

2

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهصورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است .به
این ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میشوند.
درصورتیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتوار ارجاع داده شده باشد اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای
این استاندارد الزامآور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتوار به آنها ارجاع داده شده است
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد الزامآور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:
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

9

اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف ارائهشده در استانداردهای ( AWS A3.0برای اصطالحات
جوشکاری) و ( ASTM E1316:2018برای اصطالحات آزمایشهای غیرمخرب) تعاریف زیر نیز بهکار میرود.
1-9
داوطلب
applicant

شخصی که تقاضای تأیید صالحیت و دریافت گواهی امه در یکی از سطوح  2 3و  8بازرسی جوش را داشته
باشد.
2-9
گواهی کردن
certification

عمل تعیین و تصدیق شایستگی افراد توسط  IWNTدر یکی از سطوح  2 3و  8که مطابق با الزامات این
استاندارد بهصورت کتبی انجام میشود.
9- 9
گواهینامه
certificate

مدرک صادرشده توسط  IWNTکه نوان میدهد داوطلب صالحیت تعریفشده در مدرک را مطابق با
الزامات این استاندارد دارا میباشد.
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4-9
تأیید صالحیت
qualification

ارائه مدرک آموزشی داشتن مهارت دانش و تجربه الزم برای انجام دادن یك شغل ویژه که با قبول شدن در
آزمون ثابت شود.
5-9
استاندارد
standard

یك اصطالح عمومی است که مواردی مان د کدها موخصات 3شیوههای توصیهشده 2طبقهب دیها 8و
روشها 3را شامل میشود .اصوالً استانداردها توسط کمیتههای ف ی آمادهشده و مطابق با دستورالعملهای
معی ی به تأیید میرس د.
6-9
مشخصات
specification

به استاندارد توریح ک ده الزامات ف ی (برای مواد محصول سیستم یا خدمات) گفته میشود.
1-9
کد
code

یك استاندارد دربرگیرنده مجموعهای از الزامات مربوط به یك موضوع ویژه و موخصک ده دستورالعملهای
م اسب که بهوسیله آنها میتوان انطباق با الزامات را تعیین نمود .درواقع کد استانداردی است که توسط
دولت یا مراجع وابسته به دولت بهصورت یك بخش از قانون یا مقررات رعایت آن اجباری میشود.
4

کوتهنوشتها

کوتهنوشتهای مورداستفاده در این استاندارد در جدول  3نوان داده شده است.

1 - Specification
2 - Recommended practices
3 - Classifications
4 - Methods
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جدول -1کوتهنوشتها

5

انگلیسی

کوتهنوشت

فارسی

NDT
VT
MT
PT
UT
RT
LT
WPS
PQR
SMAW
SAW
GMAW
FCAW
GTAW
SW
PAW
RW
OFW
CAWI
CWI
SCWI

آزمایش غیرمخرب
بازرسی چومی
آزمایش ذرات مغ اطیسی
آزمایش مایع نافذ
آزمایش فراصوتی
آزمایش پرتونگاری
آزمایش نوتی
موخصات دستورالعمل جوشکاری
سابقه تایید دستورالعمل جوشکاری
جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روکشدار
جوشکاری قوسی زیرپودری
جوشکاری قوسی فلزی گازمحافظ
جوشکاری قوسی توپودری
جوشکاری قوسی ت گست ی با گاز محافظ خ ثی
جوشکاری قوسی میلپایه
جوشکاری قوسی پالسمایی
جوشکاری مقاومتی
جوشکاری اُکسی سوخت گازی
کمك بازرس جوش گواهیشده
بازرس جوش گواهیشده
بازرس ارشد جوش گواهیشده

Non-destructive Testing
Visual Testing
Magnetic Particle Testing
Penetrant Testing
Ultrasonic Testing
Radiographic Testing
Leak Testing
Welding Procedure Specification
Procedure Qualification Record
Shielded Metal Arc Welding
Submerged Arc Welding
Gas Metal Arc Welding
Flux Cored Arc Welding
Gas Tungsten Arc Welding
Stud Arc Welding
Plasma Arc Welding
Resistance Welding
Oxyfuel Gas Welding
Certified Associate Welding Inspector
Certified Welding Inspector
Senior Certified Welding Inspector

سطوح تأیید صالحیت

سه سطح تعریفشده برای تأیید صالحیت و گواهی کردن کارک ان بازرسی جوش در زیرب دهای  3-3تا 8-3
تعریف شده است.
1-5

بازرس جوش سطح /1کمک بازرس جوش گواهیشده

بازرس جوش سطح  3یا کمك بازرس جوش گواهیشده ) (CAWIشخصی است که الزامات م درج در
زیرب دهای  3-2و  3-8این استاندارد را برآورده ک د و موفق به دریافت گواهی امه سطح  3بازرسی جوش از
 IWNTشود.
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2-5

بازرس جوش سطح  /2بازرس جوش گواهیشده

بازرس جوش سطح  2یا بازرس جوش گواهیشده ) (CWIشخصی است که الزامات م درج در زیرب دهای
 2-2و  3-8این استاندارد را برآورده ک د و موفق به دریافت گواهی امه سطح  2بازرسی جوش از IWNT
شود.
9- 5

بازرس جوش سطح  /9بازرس ارشد جوش گواهیشده

بازرس جوش سطح  8یا بازرس ارشد جوش گواهیشده ) (SCWIشخصی است که الزامات م درج در
ب دهای  8-2و  8-8این استاندارد را برآورده ک د و موفق به دریافت گواهی امه سطح  8بازرسی جوش از
 IWNTشود.
یادآوری IWNT -به دارندگان گواهی امه سطح  8بازرسی جوش که دوره آموزشی کوتاه مدتِ «روش تدریس ویژه مدرس
 »IWNTبه مدت  8ساعت را با موفقیت در انجمن گذرانده باش د ع وان «مدرس  »IWNTدر قالب یك گواهی امه اعطا خواهد
کرد (برای اطالعات تکمیلی به پیوست پ مراجعه شود).

6

وظایف و تواناییها

1-6

کلیات

بازرسان جوش باید با توجه به سطح گواهی شده برای هرکدام از آنها دستکم قادر به انجام وظایف
فهرست شده در جدول  2باش د .مسئولیت تأیید توانایی بازرسان جوش نسبت به انجام وظایف محوله در
شغل ویژه مربوط به آنها بر عهده کارفرما میباشد.
1-1-6

بازرس جوش سطح 1

بازرس جوش سطح  3باید قادر به انجام بازرسیها تحت نظارت فعال یك بازرس ارشد یا بازرس جوش
باشد .مسئولیت انطباق قطعات جوش دادهشده با روش اجرا 3و معیارهای پذیرش به عهده بازرس ارشد و
بازرس جوش میباشد (برای اطالعات بیوتر به جدول  2مراجعه شود).
 2-1-6بازرس جوش سطح 2

بازرس جوش سطح  2باید قادر به انجام موارد زیر باشد:
 انجام بازرسیها مطابق با دستورالعملهای کاربردی؛ نظارت بر بازرسان جوش سطح  3و ارائه آموزش به آنها؛ -انجام ممیزی تأمینک دگان مواد یا خدمات ده دگان به پرووه.

1 - Workmanship
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بازرس جوش باید نسبت به اتمام کارها و نگهداری سوابق مربوط اطمی ان حاصل ک د و همچ ین مطمئن
شود کارهای انجامشده با الزامات استانداردهای کاربردی یا دیگر مدارک قراردادی انطباق دارند (برای
اطالعات بیوتر به جدول  2مراجعه شود).
 9-1-6بازرس جوش سطح 9

بازرس جوش سطح  8باید قادر به انجام موارد زیر باشد:
 انجام بازرسیها؛ هماه گی و نظارت بر بازرسان جوش سطوح  3و 2؛ نوشتن موخصات دستورالعمل جوشکاری )(WPS؛ -بازبی ی و تفسیر دستورالعملهای جوشکاری (برای اطالعات بیوتر به جدول  2مراجعه شود).
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جدول  -2تواناییهای بازرسان جوش بر اساس سطح تایید صالحیت شده
دانش و مهارتها

CAWI

CWI

SCWI

X

 -3آمادهکردن گزارشهای بازرسی
 -2برقراری ارتباط شفاهی و کتبی مؤثر
 -8داشتن دانش اصـول فرای ـدهای FCAW GTAW RW OFW SAW SMAW
 PAW SW GMAWپاشش حرارتی لحیمکاری نـرم و لحـیمکـاری سـخت برشـکاری
مکانیکی برشکاری/شیارزنیحرارتی
 -3داشتن دانش اصول آزمایشهای غیرمخرب شامل LT RT PT UT MT VT
داشتن دانش اصول دستورالعملهای کیفیت و ممیزیهای کیفیت
 -3داشتن دانش اصول متالوروی جوش
 -6داشتن دانش نمادها و نقوههای جوشکاری
 -2تفسیر نقوهها
استانداردها
 -3تصدیق انطباق فلزات پایه
 -2تصدیق انطباق فلزات پرک ده
 -8تصدیق انطباق نحوه انبارش و جابجایی فلز پرک ده
 -3تصدیق انطباق سوابق بازرسی
 -3تصدیق انطباق مست دسازی م اسب
 -6تصدیق سازگاری فلز پایه و فلز پرک ده
 -2تصدیق انطباق نتایج مست د شده
 -8تصدیق انطباق سوابق تأیید دستورالعمل جوشکاری )(PQR
 -7تصدیق انطباق موخصات دستورالعمل جوشکاری )(WPS
 -31تصدیق انطباق دستورالعملهای NDT
تأیید دستورالعمل جوشکاری
-3
-2
-8
-3
-3

تصدیق ت اسب تجهیزات جوشکاری
تصدیق انطباق آمادهسازی لبهها
تصدیق انطباق طرح اتصال
مواهده مراحل مرتبط با تأیید دستورالعمل جوشکاری
تصدیق انطباق تأیید دستورالعمل جوشکاری

 -6بازنگری دستورالعملهای جوشکاری برای انطباق با کد و الزامات قراردادی
 -2نوشتن دستورالعملهای جوشکاری

2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

CAWI

CWI

SCWI

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAWI

CWI

SCWI

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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تأیید صالحیت جوشکاران

CWI

SCWI

CAWI

 -3نظارت بر آزمون تأیید صالحیت جوشکار

X

X

 -2تصدیق انطباق آزمون تأیید صالحیت جوشکار

X

X

 -8تصدیق انطباق سوابق تأیید صالحیت جوشکار

X

X

 -3درخواست تأیید صالحیت مجدد جوشکار

X

X

CWI

SCWI

 -3تصدیق ت اسب تأیید صالحیت جوشکار

X

X

 -2تصدیق انطباق جوشکاری تولیدی

X

X

 -8تصدیق تأیید صالحیتهای کارک ان تولید

X

X

CAWI

CWI

SCWI

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

تولید

CAWI

بازرسی
 -3انجام بازرسیهای چومی
 -2تصدیق انطباق دستورالعمل بازرسی
 -8بازنگری انطباق نتایج بازرسی
 -3تهیه دستورالعملهای بازرسی چومی (قبل حین و پس از جوشکاری)
 -3طرحریزی و زمانب دی ( NDTقبل حین و پس از یك پرووه ساخت/تعمیرات/بازسازی)
 -6بازنگری گزارشهای بازرسی جوش
 -2تصدیق انجام روشهای ارزیابی غیرمخرب و مخرب

X

 -8آماده کردن الزامات بازرسی چومی
 -7آماده کردن الزامات NDT
 -31بررسی اختالفنظرها در مورد بازرسی کیفیت و ارائه گزارش
 -33آماده کردن الزامات آزمایش مخرب
ایمنی

X
X
X
CAWI

CWI

SCWI

X

X

X

CAWI

CWI

SCWI

 -3انجام ممیزیها و نظارت

X

X

 -2استقرار طرحهای تضمین کیفیت بازرسی جوش
 -8آمادهسازی طرحهای تضمین کیفیت بازرسی جوش

X

X
X

 -3آماده کردن الزامات ک ترل فلزات پایه

X

 -3آماده کردن الزامات ک ترل مواد مصرفی جوشکاری

X

 -6آمادهکردن طرحهای ممیزی و نظارتی

X

 -2آمادهکردن الزامات ک ترل مست دات

X

 -3آگاهی نسبت به الزامات ایم ی قابل کاربرد
تضمین کیفیت
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مدیریت پروژه

CAWI

CWI

SCWI

X

-3
-2
-8
-3
-3
-6

X
X

بازنگری الزامات قراردادی
بازنگری انطباق پیو هاد فروش ده
آمادهسازی موخصات پیو هادی بازرسی جوش
آمادهسازی موخصات خرید
تعیین ظرفیت و توانایی فروش ده
انتخاب فروش ده

X
X
X
X
X
X

آموزش

CAWI

CWI

SCWI

X

-3
-2
-8
-3
-3
-6
-2

یك برنامه آموزشی برای CAWI

توسعه و ایجاد
توسعه آموزش بازرسی چومی
تصدیق اجرای آموزش بازرسی چومی
توسعه و ایجاد یك برنامه آموزشی برای CWI
رهبری ف ی برای بازرسان جوش تحت آموزش
تصدیق استقرار آموزش تضمین کیفیت
راه مایی و هدایت بازرسان برای نگهداری و ارتقاءدادن تأیید صالحیتهای فردی

ارزیابی

1

الزامات تحصیلی و تجربه

1-1

بازرس جوش سطح 1

X

X
X
X
X
X

CAWI

 -3ارزیابی عملکرد  CAWIها
 -2ارزیابی عملکرد  CWIها
 -8تحلیل روند نتایج بازرسی

X
X

X
X

CWI

SCWI

X

X
X
X

یك بازرس جوش سطح :3
1-1-1

باید حداقل فارغالتحصیل دوره متوسطه یا دارای مدرک تأییدشده معادل دیپلم باشد.

 2-1-1باید حداقل دارای دو سال تجربه در یك کار حرفهای با ارتباط مستقیم با قطعات جوشی بوده و
در یك یا چ د حوزه فهرست شده در زیرب د  3-2تجربه کاری داشته باشد.
9-1-1

هریك از زیرب دهای  3-8-3-2یا  2-8-3-2میتوان د جایگزین زیرب د  2-3-2شوند.

 1-9-1-1دو سال تحصیل پس از دیپلم دوره متوسطه در یك برنامه تحصیلی جوشکاری داشته باشد
(بدون نیاز به تجربه) یا دو سال تحصیل پس از دیپلم دوره متوسطه در زمی ه فنآوری مه دسی یا علوم پایه
و حداقل ششماه تجربه در هرکدام از کارهای جوشکاری که در زیرب د  3-2تعریف شده است.
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 2-9-1-1گذراندن دورههای آموزشی تخصصی جوشکاری با حداقل مدتزمان آموزش  8ساعت بهنحویکه
حداقل  71درصد موضوعات زیرب د ( 2-3-8تعیین شده برای سطح  3بازرسـی جـوش) پوشـش داده شـده
باشد و حداقل یكماه تجربه (توصیه شده) در هرکدام از کارهای جوشکاری که در زیرب د  3-2تعریـف شـده
است.
2-1

بازرس جوش سطح 2

یك بازرس جوش سطح :2

1-2-1

باید حداقل فارغالتحصیل دوره متوسطه یا دارای مدرک تأییدشده معادل دیپلم باشد.

 2-2-1باید حداقل دارای چهار سال تجربه در یك کار حرفهای با ارتباط مستقیم با قطعات جوشی بوده و
در یك یا چ د حوزه فهرست شده در زیرب د  3-2تجربه کاری داشته باشد.
 9-2-1هریك از زیرب دهای  3-8-2-2یا  2-8-2-2میتوان د در کاهش میزان تجربه جایگزین زیرب د
 2-2-2شوند.
 1-9-2-1امتیازی که برای کاهش میزان تجربه برای مدارک تحصیلی پس از دبیرستان داده میشود
بهصورت زیر است:
الف -مدرک تحصیلی در زمینه فنآوری /مهندسی جوشکاری :فوقدیپلم تا دو سال لیسانس تا سه سال
فوق لیسانس یا باالتر تا چهار سال کاهش در تجربه مورد نیاز.
ب -مدرک تحصیلی در زمینه غیر جوشکاری (فنآوری /مهندسی یا علوم پایه) :فوقدیپلم تا یك سال
لیسانس تا دو سال فوق لیسانس یا باالتر تا سه سال کاهش.
پ -دورههای آموزشی مهندسی و دورههای فنی حرفهای :بیوی ه دو سال کاهش و فقط برای دورههایی
است که بهطور موفقیتآمیز در یك برنامه تحصیلی به پایان رسیده باشد.
یادآوری« -دورهها در یك برنامه تحصیلی» به این مع ی است که دورهها در محدوده برنامهای قرار داشته باش د که هدف آن
ارائه یكپایه دیپلم یا گواهی امه با کاربری در زمی ه جوشکاری باشد« .دورههای با موفقیت به پایان رسیده» به مع ی یك
نیمسال تحصیلی تمامشده همراه با امتیاز در آن دوره میباشد.

 2-9-2-1گذراندن دورههای آموزشـی تخصصـی جوشـکاری بـا حـداقل مـدتزمـان آمـوزش  36سـاعت
بهنحویکه حداقل  71درصد موضوعات زیرب د ( 2-3-8تعیین شده برای سطح  2بازرسـی جـوش) پوشـش
داده شده باشد و حداقل سهماه تجربه در هرکدام از کارهای جوشکاری که در ب د  3-2تعریـف شـده اسـت.
داوطلبانی که بدون داشتن گواهی امه سطح  3بازرسی جوش مستقیماً گواهی امه سطح  2بازرسی جـوش را
تقاضا میک د الزم است حداقل  23ساعت مدتزمان آموزشی گذرانده باش د بهنحویکه حداقل  71درصـد
موضوعات زیرب د  2-3-8پوشش داده شده باشد و حـداقل دارای چهـار مـاه تجربـه در هرکـدام از کارهـای
جوشکاری که در ب د  3-2تعریف شده است باش د.
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9-1

بازرس جوش سطح 9

یك بازرس جوش سطح :8

1-9-1

باید حداقل فارغالتحصیل دوره متوسطه یا دارای مدرک تأییدشده معادل دیپلم باشد.

 2-9-1باید دارای حداقل  8سال تجربه در یك کار حرفهای با ارتباط مستقیم با قطعات جوشی بوده و در
سه یا بیوتر از سه حوزه فهرست شده در زیرب د  3-2تجربه کاری داشته باشد.
 9-9-1زیرب د  3-8-8-2میتواند در کاهش میزان تجربه جایگزین زیرب د  2-8-2شود.
 1-9-9-1امتیازی که برای کاهش میزان تجربه برای مدارک تحصیلی پس از دبیرستان داده میشود
بهصورت زیر است:
الف -مدرک تحصیلی در زمینه فنآوری /مهندسی جوشکاری :فوقدیپلم تا دو سال لیسانس تا سه سال
فوق لیسانس یا باالتر تا چهار سال کاهش در تجربه مورد نیاز.
ب -مدرک تحصیلی در زمینه غیر جوشکاری (فنآوری /مهندسی یا علوم پایه) :فوقدیپلم تا یك سال
لیسانس تا دو سال فوق لیسانس یا باالتر تا سه سال کاهش.
پ -دورههای آموزشی مهندسی و دورههای فنی حرفهای

بیوی ه دو سال کاهش و فقط برای دورههایی است که بهطور موفقیتآمیز در یك برنامه تحصیلی به پایان
رسیده باشد.
یادآوری« -دورهها در یك برنامه تحصیلی» به این مع ی است که دورهها در محدوده برنامهای قرار داشته باش د که هدف آن
ارائه یكپایه دیپلم یا گواهی امه با کاربری در زمی ه جوشکاری باشد« .دورههای با موفقیت به پایان رسیده» به مع ی یك
نیمسال تحصیلی تمامشده همراه با امتیاز در آن دوره میباشد.

 4-9-1باید بهع وان بازرس جوش سطح  2یا سطح معادل آن حداقل به مدت سه سال تأیید صالحیت
و گواهی شده باشد.
 1-4-9-1سه سال تائید صالحیت موردنیاز بهع وان بازرس جوش سطح  2یا سطح معادل آن م درج در
زیرب د  3-8-2برای دارندگان مدرک لیسانس و باالتر در رشتههای فنآوری /مه دسی یا علوم پایه به یك
سال و برای دارندگان مدرک فوقدیپلم مرتبط با فنآوری /مه دسی یا علوم پایه به دو سال کاهش پیدا
خواهد کرد.
یادآوری -دارندگان گواهی امهها و دیپلمهای ارائه شده در زیرب دهای ب 3-تا ب 3-پیوست ب این استاندارد از برآورده کردن
الزام م درج در زیرب د  3-8-2معاف میباش د.
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4-1

مدارک

داوطلبان باید مدارک تحصیلی آموزشی و تجربه کاری را ارائه ده د .توصیه میشود تجربه ادعاشده توسط
داوطلبان بهوسیله یك نامه با سربرگ موسسه/سازمان/شرکت/نهاد از صاحبان کار ک ونی و قبلی که
نوانده ده نام داوطلبان شماره ملی شماره تأمین اجتماعی (اختیاری) ع وانهای شغلی تاریخ شروع و
پایان نام شرکت نوانی و شماره تلفن شرکت نام و ع وان شخص تأییدک ده نامه باشد مست د گردد.
5-1

زمینه تجربه

 1-5-1تجربه در تهیه دستورالعملها الزامات بازرسی معیارهای پذیرش و موخصات برای قطعات جوشی.
 2-5-1تجربه در طرحریزی ک ترل و استفاده از فلزات پایه و فلزات پرک ده در آمادهسازی و تکمیل
محصول جوشکاری شده.
 9-5-1تجربه بهع وان جوشکار یا مونتاوکار در ساخت یا نصب.
 4-5-1تجربه در آشکارسازی و اندازهگیری ناپیوستگیهـای جـوش بـهوسـیله بازرسـی چوـمی یـا دیگـر
روشهای آزمایشهای غیرمخرب مطابق با دستورالعمل کتبی.
 5-5-1تجربه در طرحریزی ک ترل و استفاده از جوشکاری تعمیری.
 6-5-1تجربه در آمادهسازی دستورالعملهای کتبی برای جوشکاری ارزیابی غیرمخرب قطعات جوشی یا
آزمایشهای مخرب قطعات جوشی.
 1-5-1تجربه در تأیید صالحیت جوشکاران یا تأیید دستورالعملهای جوشکاری مطابق با کدها
استانداردها و موخصات ف ی مختلف.
 8-5-1تجربه استفاده از کدها استانداردها یا موخصات ف ی مرتبط با جوشکاری.
 3-5-1تجربه در ف ون عملیاتی و فعالیتهای مورداستفاده در برآورده ساختن الزامات ک ترل/تضمین
کیفیت قطعات جوشی.
 11-5-1تجربه در تدریس مهارت حرفهای جوشکاری یا موضوعات مرتبط با جوشکاری شامل کاربرد آنها
ک ترل مواد و فرای دها.
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8

الزامات آزمون

داوطلبان سطوح  2 3و  8بازرسی جوش در صورت دارا بودن الزامات م درج در ب د  2این استاندارد باید
الزامات مربوط به سالمت بی ایی و الزامات آزمون کتبی را برای دریافت گواهی برآورده ک د:
1-8

سالمت بینایی

داوطلب باید مدارک معتبر دال بر سالمت بی ایی را با ذکر موارد زیر ارائه نماید:
الف -قدرت دید در فاصله نزدیك بهطوری که باید بتواند متون  Jaegerشماره  3یا حروف
 Times Roman N4.5یا حروف معادل (با ارتفاع  )1.6 mmرا در فاصلهای که کمتر از  30 cmنباشد با یك
یا دو چوم اصالحشده یا اصالحنوده بخواند.
ب -قدرت توخیص رنگها باید بهاندازه کافی باشد تا بتواند تباین بین رنگها یا سایههای خاکستری
مورداستفاده در فعالیتهای بازرسی جوش موردنظر کارفرما را تمیز و توخیص دهد.
یادآوری -معای ه بی ایی (شامل قدرت دید و قدرت توخیص رنگها) باید توسط چوم پزشك یا اپتومتریست (دید آزما) و به
نحوی انجام شود که از تاریخ معای ه تا تاریخ آزمون یا گواهی مجدد بیوتر از  2ماه نگذشته باشد.

2-8

آزمون کتبی

داوطلبان سطوح  2 3و  8بازرسی جوش باید با توجه به کاربرد هر قسمت از امتحانات زیر در آزمونهای
مربوطه قبول شوند:
1-2-8

یك امتحان در ارتباط با الزامات کد 3استاندارد یا موخصات.

2-2-8

یك امتحان دربرگیرنده اصول اساسی 2گفتهشده در زیر بهنحویکه محدود به این موارد نباشد:

فرای دهای جوشکاری آزمایش غیرمخرب ایم ی تضمین کیفیت وظایف بازرسان ناپیوستگیهای جوش
نمادهای جوشکاری طرح اتصال خواص مکانیکی فلزات و ریاضیات پایه مربوط به کار.
 9-2-8یك امتحان در ارتباط با کاربرد عملی 9دانش بازرسی جوش و دربرگیرنده موارد زیر بهنحویکه
محدود به این موارد نباشد:
تأیید دستورالعمل جوشکاری تأیید صالحیت جوشکار آزمایش مکانیکی انطباق نقوه و موخصات بازرسی
جوش و روشهای آزمایش غیرمخرب.
یادآوری -برای اطالع از م ابع امتحانی آزمون کتبی به پیوست الف مراجعه شود.

1 - Requirements of a code
2 - Fundamental principles
3 - Practical application
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9-8

الزامات آزمون ویژه داوطلبان سطح 9

 1-9-8داوطلبان  SCWIباید الزامات زیرب دهای ( 2-8 3-8با توجه به کاربرد امتحان مربوط) و 2-8-8
را برآورده کرده و در آزمونهای زیر موفق به کسب نمره قبولی شوند:
آزمون داوطلبان SCWI

حداقل تعداد سؤاالت

حداقل درصد پاسخهای صحیح

قسمت الف -اصول ف ی
قسمت ب-اصول اجرایی

211

 333 ( 22 %پاسخ صحیح)

 2-9-8موضوعات آزمون بازرسان جوش سطح (SCWI) 9
حداقل درصد کل سؤاالت

قسمت الف :اصول فنی
جوشکاری و فرای دهای وابسته

3

ک ترل حرارت و متالوروی (فوالد پر آلیاو و مواد غیر آه ی)

31

اصول  NDTف ون و کاربرد )(VT , PT , MT , RT , UT

31

اصول آزمایش مخرب ف ون و کاربردپذیری شامل جوشهای شیاری جوشهای گوشهای و
آزمایش جوشپذیری

3

کاربرد )LT( NDT

3
حداقل درصد کل سؤاالت

قسمت ب :اصول اجرایی
تأیید دستورالعمل جوشکاری و انطباق با کد

31

تأیید صالحیت و گواهی کارک ان جوشکاری

31

تأیید صالحیت و گواهی کارک ان

31

بازرسی جوش و NDT

 تضمین کیفیت/مدیریت کیفیت دربرگیرنده:برنامههای کیفیت
ک ترل مدرک
ک ترل خرید و تأمینک ده
کالیبراسیون
ک ترل کیفیت
ک ترل فرای د
ک ترل کیفیت آماری
تحلیل روند
ک ترل عدم انطباق
ممیزی و نظارت
اقدام اصالحی و
سوابق.

31

برنامهها و دستورالعملهای ایم ی

3

مدیریت پرووه

3

مدیریت کارک ان و ارزیابی اجرای برنامههای آموزشی

3
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تأیید صالحیت جایگزین برای بازرسان جوش سطح 9

9-9-8

درصورتیکه داوطلبان سطح  8بازرسی جوش دورههای آموزشی (همراه با قبولی در آزمون) یا آزمونهای
جداگانهای که حداقل  71درصد موضوعات ب د  2-8-8را پوشش داده باشد را با موفقیت به پایان رسانده
باش د میتوان الزامات آزمون کتبی م درج در زیرب دهای  3-8-8 2-8و  2-8-8را در خصوص آنها برآورده
شده در نظر گرفت .این دسته از داوطلبان در صورت دارا بودن الزامات بی ایی م درج در زیرب د  3-8و
الزامات تحصیلی و تجربه م درج در زیرب د  8-2میتوان د مستقیماً برای دریافت گواهی امه سطح  8بازرسی
جوش اقدام نمای د .در پیوست ب فهرست گواهی امهها و دیپلمهای معاف ک ده شرکت در آزمون کتبی
سطح  8بازرسی جوش ارائه شده است.
4-8

الزامات آزمون ویژه داوطلبان سطح 2

 1-4-8داوطلبان  CWIباید الزامات زیرب دهای  2-8 3-8و  2-3-8را برآورده کرده و در آزمونهای زیر
موفق به کسب نمره قبولی شوند:
حداقل تعداد سؤاالت

حداقل درصد پاسخهای صحیح

آزمون داوطلبان CWI

قسمت الف -اصول

331

22 %

قسمت ب -کاربردهای عملی
قسمت پ -کاربردهای کد

36
36

22 %
22 %

2-4-8

موضوعات آزمون بازرسان جوش سطح  /(CWI) 2سطح (CAWI) 1
حداقل درصد کل سؤاالت

قسمت الف :اصول
تعاریف و اصطالحات

32

فرای دهای جوشکاری

32

نمادها -جوشکاری و NDT

31

بازرسی جوش

31

اجرای جوشکاری

7

روشهای آزمایشNDT -

8

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

6

محاسبات مربوط به جوشکاری

6

وظایف و مسئولیتها

3

آزمایشهای مخرب

8

برشکاری

2
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حداقل درصد کل سؤاالت

قسمت ب :کاربردهای عملی
نواقص و بازرسی جوش

83

تأیید صالحیت جوشکاران و تأیید دستورالعمل جوشکاری

28

آزمایش و خواص مکانیکی

8

NDT

8

بکارگیری موخصات و نقوهها

8
حداقل درصد کل سؤاالت

قسمت پ :کاربردهای کد
تأیید صالحیت

23

ساخت

23

بازرسی

23

گزارشها و سوابق

3

مواد و طراحی

3

5-8

الزامات آزمون ویژه داوطلبان سطح 1

 1-5-8داوطلبان  CAWIباید الزامات زیرب دهای  2-8 3-8و  2-3-8را برآورده کرده و در آزمونهای زیر
موفق به کسب نمره قبولی شوند:
آزمون داوطلبان CAWI

حداقل تعداد سؤاالت

حداقل درصد پاسخهای صحیح

قسمت الف -اصول

331

61 %

قسمت ب -کاربردهای عملی
قسمت پ -کاربردهای کد

31
36

61 %
61 %

6-8

ساختار آزمون

مراحل اجرای آزمون تا صدور گواهی امه باید مطابق روشهای اجرایی مصوب در کمیته آزمون
تأییدصالحیت و صدور گواهی امه  IWNTانجام شود.
سؤاالت آزمون بهصورت چ دگزی های میباشد اما سؤاالتی با پاسخ توریحی یا تفصیلی نیز ممکن است
اضافه شود .زمان متوسط مجاز برای سؤاالت چ دگزی های به غیر از امتحان عملی نباید بیش از یك دقیقه
باشد .زمان متوسط مجاز برای امتحان عملی و برای سؤاالتی که نیاز به پاسخ توریحی یا تفصیلی دارند
توسط  IWNTتعیین میشود .امتحان عملی باید شامل بهکارگیری موارد نوان داده شده در کاربرد عملی
زیرب د  2-3-8باشد.
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1-8

آزمون مجدد

اگر داوطلب حد نصاب الزم در هر یك از امتحانات را به دست نیاورد میتواند سه بار دیگر در امتحان مربوط
شرکت نماید .فاصله زمانی امتحانات مجدد نباید کمتر از یك ماه از امتحان قبلی و بیش از یك سال از
امتحان اولیه باشد.
شرط الزم برای شرکت در امتحان مجدد برای داوطلبان سطح  2کسب حداقل  22 %میانگین از سه قسمت
الف ب و پ آزمون هست .اگر میانگین سه قسمت کمتر از  22 %باشد داوطلب باید در هر سه قسمت
آزمون امتحان مجدد دهد .شرط داشتن حد میانگین شامل داوطلبان سطوح  3و  8نمیشود.
درصورتیکه داوطلب در سومین امتحان مجدد موفق نوود میتواند دوباره اقدام نماید و باید مان د داوطلبان
جدید عمل ک د.
3

گواهی

 IWNTباید به هر داوطلب دریافت گواهی امه سطوح  2 3و  8بازرسی جوش که بتواند الزامات این استاندارد
را برآورده نماید یك گواهی امه و یك کارت جیبی اعطا ک د.
1-3

گواهینامه و کارت جیبی

گواهی امهها و کارتهای جیبی باید حداقل اطالعات زیر را داشته باش د:
الف -نام کامل شخص گواهیشده؛
ب -تاریخ صدور گواهی امه؛
پ -تاریخ انقضای گواهی امه؛
ت -سطح گواهی شده؛
ث-آرم و ع وان کامل IWNT؛
ج -ارجاع به این استاندارد؛
چ -یك شماره ش اسایی اختصاصی؛
ح -عکس شخص گواهیشده؛
خ -تمهیدی برای جلوگیری از مخدوش شدن گواهی امه و کارت جیبی مان د استفاده از مهر برجسته پرس
کارت و غیره؛
د -امضاء و مهر نمای ده تعیینشده  IWNTبر روی گواهی امه.
یادآوری  -1ممکن است بر روی گواهی امه یا کارت محل ویژهای جهت نوشتن محدودیتها در نظر گرفته شود (مان د
محدودیتهای مربوط به داشتن ل ز یا عی ك).
یادآوری  -2الزم است مطابق جدول الف 2-ع وان کتاب کد در کارت جیبی اعطا شده به بازرسان جوش سطوح 3و  2درج
شود.
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2-3

اعتبار گواهینامهها

مدت اعتبار گواهی امههای صادرشده برای سطوح  3و  2نباید بیش از  8سال و برای سطح  8نباید بیش از
 3سال از تاریخ صدور آن باشد مگر ای که به دالیل زیر باطل و یا سلب اعتبار گردد:
الف -تصمیم  IWNTپس از بررسی شواهد مب ی بر رفتار غیراخالقی و غیرحرفهای.
در زیر به بعضی از این موارد که بازرسان جوش باید در کار حرفهای خود مدنظر قرار ده د اشاره شده است:
 بازرسان باید با درستی کامل در موضوعات حرفهای عمل ک د و نسبت به صاحبان کار آنها یا موتریصاحبکارشان در موضوعات مربوط به این استاندارد صادق باش د.
 ت ها وظایفی را بر عهده گیرند که صالحیت آن را بهوسیله آموزش و تجربه کسب کرده باش د و تواناییانجام آن را داشته باش د.
 در گزارشهای کتبی یا شفاهی یا گواهی کار کامالً بیطرف باش د. بازرسان باید از تضاد م افع با صاحبکار/کارفرما اجت اب نمای د و هرگونه وابستگی تجاری یا جزییاتی کهممکن است مورد مالحظه قرار گیرد را آشکار ک د.
 بازرسان نباید پاداش یا هرگونه وجوه مالی از طرفهای ذی فع در کاری که بازرسی آن را به عهده دارندبپذیرند و یا درخواست نمای د.
 بازرسان باید رازدار بوده و نباید اطالعات خصوصی (مان د اطالعات تجارتی) مربوط به کارفرما یا صاحبکارپیوین را بدون موافقت کتبی آنها آشکار ک د.
ب -در صورت از دست دادن شرایط بی ایی مطابق زیرب د .3-8
9-3

تمدید گواهینامه

 1-9-3بازرسان جوش سطح 1

بازرسان جوش سطح  3برای تمدید گواهی امه سطح  3واجد شرایط نیست د .یك  CAWIمیتواند قبل از
پایان تاریخ انقضای گواهی امه برای ارتقای سطح و دریافت گواهی امه سطح  2درخواست نماید و الزامات این
استاندارد را برآورده ک د.
 2-9-3بازرسان جوش سطح 2

پیش از پایان اعتبار سه ساله گواهی امه در صورت وجود شرایط م درج در موارد الف و ب زیر با ارائه
درخواست کتبی از طرف شخص گواهیشده میتوان گواهی امه را برای سه سال دیگر تمدید نمود .تمدید
گواهی امه محدود به دو دوره متوالی سه ساله میباشد .قبل از پایان اعتبار دوره سه ساله سوم  CWIها باید
مطابق زیرب د  3-7برای تجدید گواهی امه اقدام نمای د.
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الف -حفظ شرایط بی ایی طبق زیرب د  3-8در  2ماه آخر قبل از درخواست تمدید
ب -استمرار در انجام رضایتبخش فعالیتهای شغلی مربوط به گواهی امه بدون وقفه قابلتوجه بهنحویکه
شخص گواهیشده نوان دهد هیچ دوره پیوسته عدم فعالیت بیوتر از دو سال در فعالیتهای توریح شده در
این استاندارد حین سه سال قبلی گواهی امه نداشته است.
دارندگان گواهی امه سطح  2که نتوان د الزامات مورد ب در باال را برآورده ک د میتوان د با قبول شدن در
امتحان عملیِ قسمت ب زیرب د  3-3-8و برآورده کردن امتیاز  22 %برای  36سؤال تمدید گواهی امه شوند.
مسئولیت اقدام جهت تمدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.
 9-9-3بازرسان جوش سطح 9

پیش از پایان اعتبار پ ج ساله گواهی امه در صورت وجود شرایط م درج در موارد الف و ب زیر با ارائه
درخواست کتبی از طرف شخص گواهیشده میتوان گواهی امه را برای پ ج سال دیگر تمدید نمود .تمدید
گواهی امه محدود به یك دوره متوالی پ ج ساله میباشد .قبل از پایان اعتبار دوره پ ج ساله دوم  SCWIها
باید مطابق زیرب د  3-7برای تجدید گواهی امه اقدام نمای د.
الف -حفظ شرایط بی ایی طبق زیرب د  3-8در  2ماه آخر قبل از درخواست تمدید
ب -استمرار در انجام رضایتبخش فعالیتهای شغلی مربوط به گواهی امه بدون وقفه قابلتوجه بهنحویکه
شخص گواهیشده نوان دهد هیچ دوره پیوسته عدم فعالیت بیوتر از دو سال در فعالیتهای توریح شده در
این استاندارد حین پ ج سال قبلی گواهی امه نداشته است.
دارندگان گواهی امه سطح  8که نتوان د الزامات مورد ب در باال را برآورده ک د میتوان د با قبول شدن در
امتحان عملیِ قسمت ب زیرب د  3-3-8و برآورده کردن امتیاز  22 %برای  36سؤال تمدید گواهی امه شوند.
مسئولیت اقدام جهت تمدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.
4-3

تجدید گواهینامه

 1-4-3گواهینامه سطح 2

پیش از پایان نه سال (پیش از پایان اعتبار دوره سه ساله سوم) از تاریخ اولیه گواهی امه و هر نه سال بعـد از
آن دارندگان گواهی امه سطح  2میتوان د برای یك دوره سه ساله تجدید گواهی امه شوند .مسـئولیت اقـدام
جهت تجدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.
تجدید گواهی امه دارندگان گواهی امه سطح  2با برآورده کردن شرایط بی ایی م درج در مورد الـف زیرب ـد
 2-8-7و یکی از موارد الف یا ب ارایه شده در زیر انجام خواهد شد:
الف -امتحان عملیِ م طبق با زیرب دهای  3-3-8و  2-3-8که بیانگر مهارت فعلی آنها در انجام کار مطابق با
سطح گواهی امه صادر شده است را با موفقیت به پایان برسان د .اگر داوطلب نتواند  22 %امتیاز را به دست
آورد باید مجاز به شرکت در دو امتحان مجدد تجدید گواهی امه حداقل پس از هفت روز و ظرف مدت
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ششماه پس از اولین اقدام برای امتحان تجدید گواهی امه باشد .در صورت عدم موفقیت در دو امتحان مجدد
مجاز گواهی امه شخص تجدید نخواهد شد و برای اخذ دوباره گواهی امه برای آن سطح شخص باید برای
دریافت گواهی امه جدید اقدام نماید.
ب -استمرار در انجام رضایتبخش فعالیتهای شغلی مربوط به گواهی امه بدون وقفه قابلتوجه بهنحویکه
شخص گواهیشده نوان دهد هیچ دوره پیوسته عدم فعالیت بیوتر از دو سال در فعالیتهای توریح شده در
این استاندارد حین سه سال قبلی گواهی امه نداشته است و کسب حداقل  36ساعت آموزش دروس نظری
و/یا عملی مرتبط با حوزه بازرسی جوش م درج در زیرب د  2-8-8در طول دوره سه ساله آخر گواهی امه.
دارندگان گواهی امه سطح  2که نتوان د الزام حداقل  36ساعت آموزش را برآورده ک د میتوان د در امتحان
کتبی قسمت الف زیرب د  3-3-8شرکت نموده و با برآورده کردن امتیاز  22 %برای  36سؤال اقدام نمای د.
 2-4-3گواهینامه سطح 9

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
آن دارندگان گواهی امه سطح  8میتوان د برای یك دوره پ ج ساله تجدید گواهی امه شوند .مسئولیت اقـدام
جهت تجدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.
تجدید گواهی امه دارندگان گواهی امه سطح  8با برآورده کردن شرایط بی ایی م درج در مورد الـف زیرب ـد
 2-8-7و یکی از موارد الف (امتحان کتبی) یا ب (کسب امتیاز بر اساس موارکت در فعالیـتهـای مختلـف
بازرسی و آزمایشهای غیرمخربِ مرتبط با جوشکاری) ارایه شده در زیر انجام خواهد شد:
الف -در امتحان قسمت ب زیرب د  3-8-8شرکت نموده و با برآورده کردن امتیـاز  22 %بـرای  81سـؤال
برای تجدید گواهی امه اقدام نمای د .اگر شخص نتواند  22 %امتیاز را به دست آورد باید مجاز به شـرکت در
دو امتحان مجدد تجدید گواهی امه طی  32ماه پس از اولین اقدام برای امتحان تجدید گواهی امه باشـد .در
صورت عدم موفقیت در دو امتحان مجدد مجاز گواهی امه تجدید نخواهد شد و برای اخذ دوباره گواهی امـه
برای آن سطح شخص باید برای دریافت گواهی امه جدید اقدام نماید.
ب -دارنده گواهی امه سطح  8بازرسی جوش در طول پ ج ساله آخر قبل از تجدید گواهی امه طبق جدول 8
و بر اساس موارکت در فعالیتهای مختلف بازرسی و آزمایشهای غیرمخربِ مـرتبط بـا جوشـکاری امتیـاز
کسب ک د .کسب حداقل  21امتیاز در طول دوره پ ج ساله اعتبار گواهی امه الزامـی مـیباشـد .حـداکثر 23
امتیاز در هر سال پذیرفته میشود.
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جدول  -9امتیاز مورد نیاز برای تجدید گواهینامه سطح  9بازرسی جوش
امتیاز منظور شده برای

بیشینه امتیاز در

بیشینه امتیاز

هر سال برای هر

در پنج سال

ردیف

برای هر ردیف

32

86
81

ردیف

فعالیت

3

مدرس ف ی (به ازای هر  2ساعت آموزش)
یا ممتحن آزمون (به ازای هر امتحان)

3

2

تالیف یا ترجمه کتاب به ازای هر کتاب

ترجمه 31
تالیف 33

33

8

دبیر/رییس تدوین استانداردهای
ملی/انجم ی/کارخانهای/ف ی حرفهای
(به ازای هر استاندارد)

دبیر 8
رئیس 3

36

82

3

پرووه /کار تحقیقاتی

3

8

36

3

ارایه مقاله در همایشها/سمی ارها/
ک فرانسها (به ازای هر مقاله)

3

8

36

6

شرکت/عضویت در کمیته های ف ی تدوین
استاندارد (به ازای هر استاندارد)

3

8

7

2

عضویت در انجمنهای تخصصی یا حضور
در همایشها/سمی ارها /ک فرانسها

3

8

6

8

حضور در دورههای آموزشی تخصصی
a
(به ازای هر  2ساعت آموزش)

3

36

82

7

فعالیت حرفهای در مرکز آموزش bیا
مرکز آزمون به ازای هر سال

31

31

81

هر مورد/عملکرد

a

در صورتی که عالوه بر گواهی حضور گواهی قبول شدن در دوره آموزشی نیز ارایه شود به ازای هر  2ساعت آمـوزش  2امتیـاز بیوـی ه امتیـاز در هـر
سال  23و بیوی ه امتیاز در پ ج سال  31در نظر گرفته میشود .حداقل  31درصد محتوی دوره آموزشی باید مرتبط با موضوعات زیرب د  2-8-8باشد.
b

م ظور از مرکز آموزش موسسات شرکتها نهادها یا سازمانهایی هست د که ارائه ده ده خدمات آموزشی تخصصی میباش د.

11

بایگانی

 IWNTباید مسئولیت نگهداری مدارک زیر را به عهده داشته باشد:
الف -فهرست بهروز شده همه اشخاصی که گواهی امه (شامل تمدید و تجدید) دریافت نمودهاند .این فهرست
بر اساس سطح تأیید صالحیت و گواهی شده طبقهب دی میشود؛
ب -توکیل پرونده برای داوطلبانی که گواهی امه دریافت کردهاند؛
پ -مدارک تمدید و تجدید گواهی امه شامل مدارک سالمت بی ایی و فعالیت مستمر.
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پیوست الف
(الزامی)
منابع امتحانی
م ابع امتحانی برای داوطلبان شرکت در آزمون بازرسان جوش سطوح  2 3و  8در جدول الف 3-ارایه شـده
است .برای م ابع امتحانی کتاب کد مختص داوطلبان شرکت در آزمـون بازرسـان جـوش سـطوح  3و  2بـه
جدول الف 2-مراجعه شود.
یادآوری  -1داوطلبان شرکت در آزمون بازرسان جوش سطوح  3و  2باید در فرم ثبتنام ارائهشده از طرف  IWNTیکی از
ع اوین م ابع امتحانی کتاب کد م درج در جدول الف 2-که مایلاند تحت آن امتحان ده د را انتخاب نمای د.

یادآوری  -2داوطلبان میتوان د برای دریافت بسته م ابع امتحانی هریك از سطوح  2 3و  8بازرسی جوش درخواست خود را
به نوانی الکترونیکی  info@iwnt.comارسال نمای د.
جدول الف -1-منابع امتحانی داوطلبان شرکت در آزمون بازرسان جوش سطوح  2 ،1و 9
کاربرد

منبع
AWS WIT, Welding Inspection Technology
ASNT SNT-TC-1A, Recommended Practice: Personnel Qualification and Certification in
Nondestructive Testing
ANSI Z49.1, Safety in Welding, Cutting, and Allied Products
AWS A1.1, Metric Practice Guide for the Welding Industry
1

AWS A3.0, Standard Welding Terms and Definitions

2

AWS B1.10, Guide for the Nondestructive Inspection of Welds

3

AWS B1.11, Guide for the Visual Inspection of Welds

4

AWS B2.1, Specification for Welding Procedure and Performance Qualification

5

AWS B4.0, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds

AWS CM, Certification Manual for Welding Inspection
AWS WI, Welding Inspection Handbook
AWS Welding Handbook, Vol. 1: Welding Science & Technology
AWS Welding Handbook, Vol. 2: Welding Processes
AWS Welding Handbook, Vol. 3: Materials and Applications Part I
AWS Welding Handbook, Vol. 4: Materials and Applications Part II

سطوح  2 3و 8
سطوح  2 3و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطح 8
سطح 8
سطح 8
سطح 8

 -3به استانداردهای ملی ایران شمارههای  32772 3761و  37883نیز مراجعه شود.
 -2به استانداردهای ملی ایران شـمارههـای  23138 31282 31286 31283 21231 33131-3 38638و  2( 38888قسـمت) نیـز
مراجعه شود.
 -8به استاندارد ملی ایران شماره  33361نیز مراجعه شود.
 -3بــه اســتانداردهای ملــی ایــران شــمارههــای  6( 32773 33763قســمت)  33( 31783قســمت)  37283 33363 32788و 3763
( 3قسمت) نیز مراجعه شود.
 -3به استانداردهای ملی ایران شمارههای  2( 7811 8223 8221 8268قسمت) و  7812نیز مراجعه شود.
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منبع

کاربرد

استاندارد انجم ی اس  3-2تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوش
استاندارد ایران ایزو  8883-3الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت اول :معیـاری بـرای
انتخاب سطح م اسب الزامات کیفیت
استاندارد ایران ایزو  8883-2الزامات کیفیتـی جوشـکاری ذوبـی مـواد فلـزی-قسـمت دوم :الزامـات
کیفیتی جامع
استاندارد ایران ایزو  8883-8الزامات کیفیتی جوشـکاری ذوبـی مـواد فلـزی-قسـمت سـوم :الزامـات
کیفیتی استاندارد
استاندارد ایران ایزو  8883-3الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مـواد فلـزی-قسـمت چهـارم :الزامـات
کیفیتی ابتدایی
استاندارد ایران ایزو  8883-3الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسـمت پـ جم :مسـت داتی
که برای ادعای انطباق با الزامـات کیفیتـی اسـتانداردهای ایـران ایـزو بـه شـمارههـای 8883-2
 8883-8و  8883-3پیروی از آنها الزم است
اســتاندارد ایــران ایــزو  8883-6الزامــات کیفیتــی جوشــکاری ذوبــی مــواد فلــزی-قســمت شوــم:
راه ماییهایی برای استقرار استاندارد ایران ایزو 8883
استاندارد ایران ایزو  7113سیستمهای مدیریت کیفیت -الزامات
استاندارد ایران ایزو آی ای اسی  32121ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادهـای
انجام ده ده بازرسی

سطوح  2 3و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8

سطوح  2و 8
سطوح  2و 8
سطوح  2و 8

جدول الف -2-منابع امتحانی کتاب کد
(مختص داوطلبان شرکت در آزمون بازرسان جوش سطوح  1و )2
منبع

عنوان

(AWS D1.1) or
)(EN 1090-1 & EN 1090-2

سازههای فوالدی ساختمانی
مخازن تحت فوار دیگهای بخار و آب گرم و مبدل های حرارتی

ASME Sections VIII (Div 1) & IX, INSO 22156 series,
ISIRI 7911 & TEMA

لولهکوی ص عتی نیروگاه پاالیوگاه پتروشیمی و ص ایع شیمیایی

)(ASME B31.1, B31.3, ASME Section IX
(ASME B31.4, ASME B31.8 & API 1104) or
)(ISO 13623 & ISO 13847
(API 650,API 620, API 12D, API 12F, API 653,
)AWWA D100

خط لوله انتقال نفت و گاز
مخازن ذخیره
لولههای فوالدی

)(API 5L/ISO 3183, AWWA C200
3

سایر استانداردهای محصول

Others Product Standrds

 -3در صورت درخواست داوطلب و با موافقت  IWNTممکن است از سایر استانداردهای محصول به ع وان م ابع امتحانی کتاب کد استفاده شود.
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پیوست ب
(آگاهیدهنده)
فهرست گواهینامهها و دیپلمهای معاف کننده شرکت در آزمون کتبی سطح  9بازرسی جوش
داوطلبان در صورت دارا بودن هر کدام از گواهی امهها و دیپلمهای ارائه شده در زیرب دهای ب 3-تا ب 3-و
الزامات م درج در زیرب د  8-8-8این استاندارد از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و میتوان د مستقیماً
برای دریافت گواهی امه سطح  8بازرسی جوش اقدام نمای د.
ب 1-گواهی امه اخذ شده تحت ع وان زیر مطابق با استاندارد :AWS QC1
 بازرس ارشد جوش ).(SWIب 2-گواهی امه اخذ شده تحت ع وان زیر از انستیتو جوشکاری انگلستان ):3(TWI
 بازرس ارشد جوش ).2(CSWIP 3.2ب 9-گواهی امه اخذ شده تحت ع وان زیر مطابق با شیوه توصیه شده :ASNT SNT-TC-1A
 سطح  8آزمایشهای غیرمخرب ) (NDT Level IIIدر روش بازرسی چومی ).(VTب 4-گواهی امه اخذ شده تحت ع وان زیر از نهادهای صدور گواهی امه ) (CBمطابق استاندارد :ISO 9712
 سطح  8آزمایشهای غیرمخرب ) (NDT Level 3در روش بازرسی چومی ).(VTب 5-دیپلم های اخذ شده تحـت ع ـاوین زیـر از انسـتیتو بـین المللـی جوشـکاری ) 8 (IIWیـا فدراسـیون
3

جوشکاری اروپا ): (EWF

 مه دس جوشکاری بین المللی ) (IWEیا مه دس جوشکاری اروپایی ) (EWEیا بازرس جوش بین المللی -سطح جامع ).(IWI-Cیادآوری -داوطلبان دارای گواهی امه معادل با هر کدام از موارد درج شده در زیرب دهای ب 3-تا ب 3-که گواهی امـه خـود را
مطابق با سایر استانداردها و سیستمهای تایید صالحیت و گـواهی اخـذ کـرده باشـ د ممکـن اسـت بـا تأییـد کمیتـه آزمـون
تاییدصالحیت و صدور گواهی امه انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران از شرکت در آزمون کتبی معاف شوند.

1 - The Welding Institute
2 - Certification Scheme for Welding Inspection Personnel
3 - International Institute of Welding
4 - European Welding Federation
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پیوست پ
(آگاهیدهنده)
اعطای عنوان مدرس  IWNTبه دارندگان گواهینامه سطح  9بازرسی جوش
 IWNTبه دارندگان گواهی امه سطح  8بازرسی جوش که دوره آموزشـی کوتـاه مـدتِ «روش تـدریس ویـژه
مدرس  »IWNTبه مدت  8ساعت را با موفقیت در انجمن گذرانده باش د ع ـوان «مـدرس  »IWNTدر قالـب
یــك گواهی امــه اعطــا و اســامی ایوــان را در ســایت  IWNTقــرار خواهــد داد .مــدت اعتبــار گواهی امــه
«مدرس  »IWNTو همچ ین تمدید و تجدید آن م طبق با گواهی امه سطح  8بازرسی جوش خواهد بود.
الزم است در گواهی امه صادره برای «مدرس  »IWNTموارد زیر درج گردد:
الف -نام کامل شخص گواهیشده؛
ب -تاریخ صدور گواهی امه؛
پ -تاریخ انقضای گواهی امه؛
ت  -گواهی شده به ع وان مدرس IWNT؛
ث-آرم و ع وان کامل IWNT؛
ج -ارجاع به این استاندارد و گذراندن دوره آموزشی کوتاه مدت «روش تدریس ویژه مدرس »IWNT؛
چ -شماره اختصاص یافته به ایوان برای سطح  8بازرسی جوش؛
ح -عکس شخص گواهیشده؛
خ -تمهیدی برای جلوگیری از مخدوش شدن گواهی امه مان د استفاده از مهر برجسته و غیره؛
د -امضاء و مهر نمای ده تعیینشده  IWNTبر روی گواهی امه.

مدرس  IWNTمجاز خواهد بود با هماه گی قبلی کمیته آموزش  IWNTدورههای آموزشی بازرسی جـوش
سطح  3و  2را در مراکز/موسسات/سازمانها/شرکتهای آموزشی تایید شده توسط  IWNTبرگزار و تـدریس
نماید.
یادآوری  -1الزم به توضیح است که مطابق این استاندارد داوطلبان دریافـت گواهی امـه بازرسـی جـوش سـطح  3و  2الزامـی
مب ی بر گذراندن دورههای آموزشی بازرسی جوش سـطوح  3و  2را ندارنـد و مـیتوان ـد در صـورت دارابـودن الزامـات اصـلی
تاییدصالحیت بازرسان جوش سطوح  3و  2شامل تحصیالت و تجربـه در آزمـون مربوطـه شـرکت و در صـورت قبـولی بـرای
دریافت گواهی امه اقدام نمای د .گذراندن دورههای آموزشی بازرسی جوش سطوح  3و  2ویژه داوطلبانی است کـه نتوان ـد الـزام
تجربه مورد نیـاز در ایـن اسـتاندارد م ـدرج در زیرب ـدهای ( 2-8-3-2 8-3-2بـرای سـطح  )3و ( 2-8-2-2 8-2-2بـرای
سطح  )2را برآورده ک د و لذا برای کاهش میزان تجربه مورد نیاز یا بـرای آمـادگی قبلـی شـرکت در آزمـون تمایـل دارنـد در
دورههای آموزشی بازرسی جوش سطوح  3و  2شرکت نمای د.
یادآوری  -2آزمون بازرسی جوش سطوح  3و  2میتواند بالفاصله بعد از اتمـام دوره آموزشـی توسـط ممـتحن تعیـین شـده
توسط کمیته آزمون تایید صالحیت و صدور گواهی امه انجمن برگزار شود.
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پیوست ت
(آگاهیدهنده)
راهنمای آمادهسازی استعالمهای فنی
مقدمه
کمیته استاندارد و سیستمهای کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران به درخواستهای
مکتوب در زمی ه تفسیر استانداردهای انجم ی رسیدگی خواهد کرد.
قالب استعالمهای فنی
استعالمهای ف ی باید مربوط به تفسیر استاندارد و یا مالحظات بازنگری استاندارد بر مب ای اطالعات جدید و
تک ولووی باش د.
درخواستهای مکتوب باید شامل موارد زیر باش د:
الف – نام و شماره استاندارد و ویرایش آن
نام و شماره استاندارد به همراه شماره ویرایش آن باید بهصورت کامل ذکر شود .همچ ین سال ویرایش
استاندارد نیز قید شود.
ب  -هدف و دامنه کاربرد
هدف و دام ه کاربرد استعالم باید محدود به یك موضوع و یا گروهی از موضوعات نزدیك به هم باشد.
استعالمهای ف ی که به دو یا چ د موضوع غیر وابسته پرداختهاند برگوت داده خواه د شد.
پ – بخش پیشزمینه
استعالم ف ی باید با یك بخش پیشزمی ه که هدف از استعالم را توریح میک د شروع شود .در این بخش
باید بهطور مختصر اطالعات موردنیاز جهت درک کامل استعالم فراهم شود و باید نام استاندارد شماره
بازنگری پاراگراف شکلها و جدولهای موردنظر ذکر گردد .
ت – بخش اصلی استعالم
سؤال ف ی در بخش اصلی استعالم مطرح میشود .سؤال باید خالصه دقیق و به صورتی مطرح شود که ازنظر
ف ی و امالئی درست باشد.
اگر استعالم ک ده معتقد به بازنگری استاندارد موردنظر است باید توصیههایش را ارائه دهد .متن استعالم
باید تایپشده و یا بهصورت خوانا دستنویس شده باشد .استعالم ک ده باید اسم و آدرسش را در اختیار
بگذارد.
شماره عضویت انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب بایستی در فرم درخواست نوشته شود.
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بررسی و پاسخ استعالمهای فنی
استعالمهای دریافتی باید در کمیته استاندارد و سیستمهای کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایشهای
غیرمخرب ایران ع وانشده و رسیدگی شود .پاسخ استعالم باید شفاف و تا حد ممکن بهصورت بله یا خیر
باشد .فرمت استعالم در ادامه ارائه شده است .
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فرم ت1-

فرمت استعالم فنی
از انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
نام و شماره استاندارد و ویرایش آن:
هدف و دامنه کاربرد:

بخش پیشزمینه:

بخش اصلی:

مشخصات استعالم کننده
نام و نام خانوادگی:

شماره عضویت در انجمن:

نام سازمان مربوطه:

سمت:

تلفن ثابت:

دورنگار:

پست الکترونیک:

تلفن همراه:

تاریخ درخواست:

مهر/امضاء:

تاریخ دریافت:

این قسمت توسط کمیته استاندارد و

شماره ثبت:

سیستمهای کیفیت انجمن تکمیل میگردد.

تاریخ ارسال پاسخ:
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شروع

تکمیل فرم
درخواست استعالم

دریافت استعالم فنی

فنی

بررسی و کنترل
اولیه

بله

برگشت
استعالم فنی

خیر
ثبت الکترونیکی استعالم
و تخصیص شماره
اختصاصی به آن

بررسی استعالم و تعیین
مسئولین پاسخگو

دریافت پاسخ استعالم از
مسئولین پاسخگو

بررسی پاسخ

بایگانی فنی

ارائه پاسخ به متقاضی

پایان

شکل ب - 1 -روند نمای پاسخگویی به استعالمهای فنی
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پیوست ث
(آگاهیدهنده)
نحوه شمارهگذاری استانداردهای انجمنی
شماره استاندارد

موضوعات اصلی در حوزه جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

IWNT S1.

-

آموزش

IWNT S2.

-

آزمون تأیید صالحیت و گواهی کارک ان اجرایی و بازرسی

IWNT S3.

-

WPS & PQR

IWNT S4.

-

آزمایش غیرمخرب

IWNT S5.

-

آزمایش مخرب

IWNT S6.

-

تضمین کیفیت

IWNT S7.

-

ک ترل کیفیت

IWNT S8.

-

مواد مصرفی جوشکاری

IWNT S9.

-

راه مای فرای دهای جوشکاری و لحیمکاری

IWNT S10.

-

راه ماهای جوشکاری مواد

IWNT S11.

-

راه ماهای جوشکاری سازهها و تجهیزات

IWNT S12.

-

پیشگرمایش و عملیات حرارتی پس از جوشکاری

IWNT S13.

-

متالوروی

IWNT S14.

-

تعمیرات

IWNT S15.

-

روکشکاری و سختپوشانی

IWNT S16.

-

جوشکاری زیرآب

IWNT S17.

-

تعاریف و اصطالحات

IWNT S18.

-

نمادهای جوشکاری و لحیمکاری

IWNT S19.

-

تجهیزات و لوازم جوشکاری

IWNT S20.

-

طراحی

IWNT S21.

-

اقتصاد در جوشکاری و فرای دهای وابسته

IWNT S22.

-

برشکاری و شیارزنی

IWNT S23.

-

ایم ی و سالمتی

برای کسب اطالعات بیوتر به دستورالعمل شمارهگذاری استانداردهای انجم ی ) (www.iwnt.comمراجعه نمایید.
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