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 به نام خدا

 

 غیر مخرب ایران هایآزمایش انجمن جوشکاری وبا  ییآشنا

 

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

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

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

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

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

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

 ران یر مخرب ایغ یهاشیآزماو  یارکقات در امور جوشیانجام تحق -

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

  یه تخصصیانتشار نشر -

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

  یا مسابقات فنی هاشگاهینما یبرگزار -

  یآموزش یهاکالسل کیتش -

 هاسازمانصدور گواهی برای افراد و  -

  علمی  یهاشیهما یرگزارب -

 یاکارخانهو  یو انجمن یمل ین استانداردهایتدو -
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .شودمیاستاندارد انجمنی چاپ و منتشر  عنوانبهانجمن  رهیمدئتیه
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 « صالحیت و گواهی کردن سرپرستان جوشکاری تأیید »
 )چاپ اول(

 

 رئیس: محل اشتغالو/یا  سمت

 ران یر مخرب ایغ هایآزمایشو  یارکانجمن جوش
 

  عبدالوهاب، ادب آوازه

 (مکانیکارشد مهندسی  ی)کارشناس

  

 :اندبیر

 رانیر مخرب ایغ هایآزمایشو  یارکانجمن جوش
 

 

 شرکت ناظران دقیق تدبیر

 
 

 ، رضایآبادنجفایمانیان 

 ارشد مهندسی جوشکاری( ی)کارشناس
 

 حسینعلیسید طبیبیان، 

 )کارشناس ارشد مهندسی مواد(
 

 به ترتیب حروف الفبا()اسامی : اعضاء 

  

 شرکت سنجش کیفیت پارس                                       احمدی، نرگس خاتون

 )کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی(
 

 غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و                                                               بابائی، کاظم  

 )کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی(

 

 اداره کل استاندارد استان اصفهان                                              پوری رحیم، حسین

 (واد)کارشناس ارشد مهندسی م
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج                                              ثابت، حامد

 متالورژی()دکتری مهندسی 
 

 شرکت ملی فوالد خوزستان                                       نیرحسیامحسینی کلورزی، 

 )دکتری مدیریت(

 

 انجمن خوردگی ایران                               حشمت دهکردی، ابراهیم

 (واد)دکتری مهندسی م
 

 دانشگاه شهید چمران اهواز                                        دهمالئی، رضا

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

 )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(

 

 شرکت صنعت مشاور اسپادان                       معتمدی، ایمان

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان                بهزاد نیرومند،

 )دکتری مهندسی متالورژی(

 

 هفت آذر مانا کتشر              رستم ،یادگاری

 )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(
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                                                                                                                           نامهیگواه دیتمد 13

                                                                                                                           نامهیگواه دیتجد 14

                                                                                                                                    تیمسئول 15

                                                        (                                               ی)الزام فیوظا فیتعر – الف وستیپ

 ( دهندهی)آگاه یفن یهااستعالم یسازآماده یراهنما - ب وستیپ
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                                                                  رانیمخرب ا ریغ
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 گفتارشیپ

 یهاونیسیمکآن در س ینوشیه پک "صالحیت و گواهی کردن سرپرستان جوشکاری تأیید" استاندارد

 مدیرههیئتن شده و در جلسه یه و تدویته غیر مخرب ایران هایآزمایشمربوط توسط انجمن جوشکاری و 

 عنوانبهقرار گرفته است،  بیمورد تصو 29/2/1400 مورخ رانیا غیر مخرب هایآزمایشانجمن جوشکاری و 

 .شودمیاستاندارد انجمنی منتشر 

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

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

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

 انجمن ینظر استانداردهادین تجدید همواره از آخریبا نی؛ بنابراقرار خواهد گرفت موردتوجهمربوط 

 رد.کاستفاده  غیر مخرب ایران هایآزمایشجوشکاری و 

 :است قرار گرفته مورداستفاده استاندارد نیا دوینت یبرا زیر مأخذ و بعامن

AWS B5.9:2006-Specification for the Qualification of Welding Supervisors 

 

AWS QC13:2006-Specification for the Certification of Welding Supervisors 
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 کردن سرپرستان جوشکاریصالحیت و گواهی تأیید

 کاربرد دامنه و هدف 1
 هایواهینامهگ از صیانت و گواهینامه صدور صالحیت، تأیید الزاماتتشریح  استاندارد اینهدف از تدوین 

 اصول و کارکنان شدن گواهی و شدن تیصالح تأیید چگونگی استاندارد این. است کاریجوش سرپرستان

 .کندیما تشریح رگواهی کردن صیانت نمود  کردن و صالحیت تأیید از توانیماجرا و روشی که با آن  اداری

 بهداشتی و ایمنی اقدامات تعیین. کندنمی بیان را کاریجوش با مرتبط ایمنی موارد همه استاندارد این

الزامات . ستا کارفرمامسئولیت  جوشکاری، از قبل قانونی محدودیت هرگونه ی بودنکاربردتعیین  و مناسب

 ایمنی نکات عالوهبه استانداردها و مقررات ملی مربوط به ایمنی در جوشکاری، برشکاری و فرایندهای وابسته

 برنامه از جزئی بهتر است (مواد دکنندةیتول توسط شده تهیه) 1مواد ایمنی اطالعات هایبرگه در موجود

 . باشد کارفرما هر ایمنی

 واژة همچنین .شودمی نیز کاریلحیم شامل جوشکاری واژة شده، استفاده استاندارد این در که همان گونه

 .شودمی نیز کاریلحیم اپراتور و کارلحیم جوشکاری، اپراتور شامل جوشکار

 یک وظایف و هامسئولیت و جوشکاری عملی و نظری عمومی دانش باید داوطلب ،صالحیت تأیید فرایند در

 و تجربه و هاتیصالح تأییدخصوص  در باید داوطلب زمونآ فرایند حین. باشد داشتهرا  جوشکاریسرپرست 

  ات فنی ارزیابی شود.مشخص و کدهادانش الزامات کاربردهای عمومی 

 غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و  گواهینامه صدور کمیته مرتبط با گواهی کردن فرایند رد

 :دهدمی انجام را زیر اعمال

 استاندارد نای الزامات حداقلشود که  مطمئن تا دنکمی بازبینی را داوطلب هر تجربه و تحصیالت 

 شده است، وردهآبر

 کندمی اداره است استاندارد نای در شده ذکر موضوعات شامل که را هاامتحان، 

 کندمی صادر موفق داوطلبان برای را گواهینامه. 

 و اندشده برآورده شده مشخصصالحیت  تأیید الزامات کندیمکردن در این مستندسازی مشخص  گواهی

 که ستا کارفرما فةیظو. کرد تفسیر خاص شغلی محیط یک در فرد ندةیآ عملکرد تأیید عنوانبه را آن نباید

  .است محوله وظایف همه انجام به قادر شده گواهی جوشکاریِسرپرست  کند تعیین

 

 یالزام مراجع  2
ت. اسـ داده شـدهصورت الزامی به آنها ارجـاع جع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهادر مر

 شوند.ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می ها، آنترتیبینابه

ی بعـدی آن هـا و تجدیـدنظرهاباشد، اصـالحیه داده شدهبه مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع  کهیدرصورت

است،  دهشداده رجاع آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ابرای این استاندارد الزام

 آور است.الزام های بعدی برای این استانداردهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

                                                
1 MSDS 
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2-1 AWS A3.0, Standard Welding Terms and Definitions; 

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

2-3 AWS Safety and Health Fact Sheets. 

 و اصطالحات فیتعار 3
 زیر کاربرد دارد:موارد  وAWS A3.1 ارائه شده در استاندارددر خصوص این استاندارد اصطالحات و تعاریف 

 

3-1 

 acceptance criteria                                                                                                 پذیرش معیار

 اسنادسایر  یا /و استانداردها کدها، در که خدمت یا فرایند ،مورد یک هایویژگی برای شده مشخص حدود

 .است شده تعریف

 

3-2 

    applicant                                                                                                                         داوطلب

 اقدام کرده است. برای گواهی شدن که شخصی

 

3-3 

 candidate                                                                                                         متقاضی

  ، اقدام نموده است.استاندارد این اساس بر شدنصالحیت تأیید برای که شخصی

3-4 

 certificate                                                                                                                   گواهینامه

 .شودمی داده داوطلب به که شدن گواهیالزامات  آمیزموفقیت تکمیل بریمبن ایاعتبارنامه یا سند

 

3-5 

 certification Committee                                                                کردن      گواهی کمیته

 غیر مخرب ایران است. هایآزمایشمسئول فرایند گواهی کردن در انجمن جوشکاری و  که یاتهیکم

 

3-6 

 certification department                                                                   کردن  گواهی واحد

 را کارکنان برای گواهینامه صدور هایبرنامه که رانیمخرب ا ریغ هایآزمایشو  یانجمن جوشکار در واحدی

 .کندمی اداره رانیمخرب ا ریغ هایآزمایشو  یانجمن جوشکار نامةیگواه صدور استانداردهای با مطابق

 

3-7 

    contact hour                                                                                                         ساعت مهارت
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واحد آموزش مداوم( ) CEU برابر با یکساعت مهارت  10ساعت کالس است.برابر با یک ساعت مهارت یک 

 ست.ا
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 independent third party                                                                            مستقل ثالث شخص

 شدهاستخدام ن متقاضی کارفرمای توسط و شده صالحیت تأیید ارزیابی فةیوظانجام برای که ارزیابیک 

 .باشد
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 inspection                                                                                                         بازرسی

 دارد انطباق شده مشخص الزامات بایک مورد یا فعالیت  آیا اینکه تصدیق برای گیریاندازه یا مایشآز انجام

 خیر. یا
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 inspector                                                                                                           بازرس

  .دهدمی انجام شده مشخص الزامات با انطباق تصدیق برای را بازرسی هایفعالیت که شخصی
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 qualification                                                                                                         صالحیت تأیید

 ازبر پایه الزامات ایجاد شده  که تجربه یا /و آموزش تحصیل، طریق از آمدهدستبه هایتوانایی یا هایژگیو

-می گیریاندازه ،دنسنجمی الزام شده عمل یک انجام برای را شخص که هاییآزمون ای استانداردها قبیل

 . شوند
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 standard                                                                                                        استاندارد

  .کندمی راهنمایی یا اداره را مشخص یفعالیت که سندی
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 verification                                                                                                                    تصدیق

 ،موارداینکه  مستندسازی و تعیین دیگر عبارت به یا ، ممیزیکردنکنترل  آزمایش، بازرسی، ،بینیباز عمل

 .یا نه شده هستند مشخص الزامات منطبق با خدمات یا مستندات و ندهایفرا
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 welding supervisor                                                                                     جوشکاری سرپرست

 کارکنان و جوشکاری هایفعالیت هدایت شغلی فةیوظآموزش  و تحصیلق طری از که است فردی 

 .دهدمی انجام را جوشکاری

 

 عملکردها ۴
 به مربوط هایفعالیت همه دهد اطمینان که باشد عملیاتی انجام و هدایت مسئول باید جوشکاری سرپرست

 وظایف همه انجام به قادر باید جوشکاری سرپرست یک. اندکردهبرآورده  را کاربردی الزامات جوشکاری

 قادر باید جوشکاری سرپرست یک که هاییفعالیتجزئیات . باشد استاندارد این الف پیوست در شده تعریف

 :است زیر موارد شامل باشد، تأیید سطح با مطابق اثبات یا /و انجام به

 

 جوشکاری سرپرستی دانش 1-۴

 مورد در مشاوره و مشاغل هماهنگی شغلی، عملکرد ارزیابی ،کارکنان سرپرستی به قادر باید سرپرست

 .باشد جوشکاری کارکنان آموزش

 

 فنی مشخصات و هانقشه درک 2-۴

. ستا هامهارت این در دیگران راهنمایی وفنی  مشخصات یریکارگبه ها،نقشه خواندن شاملاین مورد 

  است. یشناسواژه و جوشکاری تعاریف جوشکاری، دانش عالئم قراردادی نیازمند عالوهبه

 

 جوشکاری مصرفی مواد و پایه مواد دانش 3-۴

 همچنین آنها، پذیریجوش هایویژگی جمله از پایه مواد و کاریجوش متالورژی ةیپا درک شاملاین مورد 

 آزمایش از ایپایه دانش مورد همچنین این. ستا هاآن هایویژگی و کاریجوش پرکننده فلزات انواع درک

 نیازمند است. را مواد فنی مشخصات و مواد

 

 عملی و نظری صورتبه برشکاری و کاریلحیم جوشکاری، هایابزار با آشنایی ۴-۴

( های)فرایند برای مربوط تجهیزات سایر و مختلف تغذیه بعامن هایویژگی با آشنایی شاملاین مورد 

  .باشدیم تجهیز کاربری صحیح اثبات منظوربه برشکاری و جوشکاری ةیپا ایمنی الزامات و موردنظر

 

  ایمنی الزامات دانش 5-۴

 .است ایمنی به مربوط کارکنان وعملکردها  صیانت از و هماهنگی ،آموزش شاملاین مورد 
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 جوشکاری یدستور کارها ۴-6

حاصل کند که  نانیکند تا اطم ازبینیرا ب یجوشکار یکتب دستور کارهای بهتر است یسرپرست جوشکار

دستور ممکن است  یآشنا هستند. سرپرست جوشکار دستور کارها نیشده با الزامات ا منصوب کارکنانهمه 

مسئول  ایکند و /  فیتعر رهاجوشکا تیصالح تأیید یرا برا ونآزم الزامات، سدیرا بنو یجوشکار کارهای

از  یجوشکار دستور کارهای تیاسناد باشد. مسئول ریسا ایبا کدها، استانداردها  انطباق یهاگزارش هیته

کنترل  کارکنان ای تیفیک نیتضم کارکنان، یمهندس جوشکار برعهدهاستانداردها  ایجمله انطباق با کدها 

 است. تیفیک

 

 دانش عملی جوشکاری و کنترل تولید ۴-7

مانند  رهایبر متغ مؤثرو عوامل  یجوشکار یرهایمتغ ریفلزات پرکننده، تأث انبارششامل کاربرد و  مورد نیا

 هایتیو فعال هاسازیآماده یو هماهنگ یزریبه برنامه یاست. سرپرست جوشکار پیچیدگیتنش و 

بر اساس  سازیکند که کنترل، اصالحات و مستندیحاصل م نانیو سپس اطم کندیکمک م یجوشکار

 .شودیانجام مالزامات 

 

 بازرسی جوشکاری ۴-8

 شده مشخص الزامات ،هاجوشهمه حاصل کند که  نانیاطم دیبا یقبل از شروع بازرس یجوشکار سرپرست

 .شودیم یابیانجام و ارز صالحیت شده تأیید یبازرس کارکنانتوسط  یبازرس فیوظا .اندنمودهرا برآورده 

 

 ها و سوابق کارگزارش ۴-9

اجـرای و  یبازرسـ جینتـا ،هاینیبازبو سوابق  کندیم هیروشن و مختصر ته یهاگزارش یسرپرست جوشکار

 .کندیمصیانت  مستندسازی را

 

 درک کاربرد عمومی استانداردهای جوشکاری ۴-10

 یهاتیفعال همه حیانجام صح منظوربهاستانداردها  ریالزامات کدها و سا درست یریکارگبهشامل مورد  نیا

 فوق است.

 

 وری جوشکاریاقتصاد و بهره ۴-11

مناسـب جـوش،  یریـگبا اسـتفاده از انـدازه یجوشکار یوربهره شیافزا نهیدر زم دیبا یجوشکارسرپرست 

و  یکـاراز جوشکارها و حذف دوبـاره درست، استفاده یجوشکار ستگاهیا مؤثر ی، طراحقیدق جفت و جوری

را  یجوشکار یورهبهر یمهم برا یبتواند عوامل اقتصاد دیبا یدانش داشته باشد. سرپرست جوشکار ،عاتیضا

 محاسبه کند. ،یاتیرسوب، حجم جوش، آمپر و عوامل عمل نرخبا استفاده از 
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 قیتصد و تجربه و التیتحص الزامات 5
 :داوطلب یک جوشکاری سرپرست یک صالحیت تأیید منظوربه

 .باشد دبیرستان معادل دیپلم مدرک دارای یا دبیرستان لیالتحصفارغ باید( الف

 کاریجوش با مرتبط صنایع یا ختسا تولید،صنعت  یک در عملی جوشکاری تجربه سال سه حداقل باید( ب

 (.شودمراجعه  6 بندبه ). باشد داشته

 مستندات با عملی تجربه سال یک با تواندمی مربوط تدریس تجربه سال سه( ب) برای جایگزینی عنوانبه

 هاینامه و تدریس هایگواهی شده، تدریس موضوعات خالصة کپی مثالعنوان)به شود جایگزین مناسب

 :شوند گرفته نظر در زیرموارد  اساس بر باید مربوط تجربیات(. مرجع

 

 ای یجوشکار یشغل یهامهارت( وقتتمام با معادل وقتپاره سیتدر ای) وقتتمام آموزش 

 مدرسه ،آموزشگاه کی در ندهایفرا و مواد کنترل، آن، کاربرد ،یجوشکار با مرتبط موضوعات

  ا،ی دانشگاه ای یاحرفه مدرسه ،یفن

 ینظر یریکارگبه و یجوشکار یهامهارت آموزش که یسمت در ساخت صنعت در اشتغال، 

 .ستا بوده یو فهیوظ فرایند و مواد کنترل،

 هر تجربة و تحصیالتنامه، تقاضا همراه شده ارسال اطالعات اساس بر باید گواهی کردن انجمن واحد

 را هتجرب و تحصیالت معیارهایداوطلب  یا باشد ناقصنامه تقاضا اگر. کند تصدیق یا /و بازبینی را داوطلب

 .ندارد را آزمون درشرکت  صالحیتاو  که شود داده اطالع داوطلب به باید نکند، برآورده

 

 تجربه فیتعر 6
 تولیدات با مستقیم ایرابطه که است شغلی عملکردی شده، الزام 5 دربند که همان گونه عملی تجربه

 کمدست مستقیم طور به و دارد دیگر استانداردهای یا فنی مشخصات کد، یک بامطابق  شده جوشکاری

 :است زیر موارد از یکی لمشا

 شده یکارجوش قطعات یبرا هانقشه و هاطرح یسازآماده: یطراح.  

 یجوشکار یعملکردها و یجوشکار یهادستورالعمل ،یجوشکار مواد کنترل و یزیربرنامه: دیتول 

 .شده یکارجوش قطعات یبرا

 شده یکارجوش قطعات ییبرپا و دیتول ،یجوشکار: مواد ساختار. 

 د،یتول الزامات ییشناسا و جوش یهایوستگیناپ یریگاندازه و صیتشخ: یبازرس 

 وبیمع یهاجوش ریتعم: ریتعم. 

 :بفهمد را آنها یا باشد شناآ زیر مواردمبانی  با باید داوطلب یک

 دارروپوش الکترود با یقوس یجوشکار (SMAW)، 

 گاز محافظ یتنگستن یقوس یجوشکار ،(GTAW)، 

 میل پایه ای – یقوس یجوشکار (SW)، 

 یحرارت یبرشکار (TC)، 
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 یرپودریز یقوس یجوشکار (SAW)، 

 یتوپودر یقوس یجوشکار (FCAW)، 

 یکارمیلح (B)، 

 یکیمکان یبرشکار، 

 سوخت یاکس یجوشکار (OFW) ، 

 محافظ گاز یفلز یقوس یجوشکار (GMAW). 

 

 اشاره روندیم کار هب شده یکارجوش قطعات ریتعم و دیتول در که ییآنها به تنها یکاربرش یندهایفرا - یادآوری

  .دارد

 

 دانش ساختار 7
 سرپرست. دهدمی تشکیل را جوشکاری سرپرست دانش ساختار الف پیوست در شده تعیین وظایف

 .کند اثبات را خود شایستگی الف پیوست در شده ارائه هایفعالیت در باید جوشکاری

 

   آزمون الزامات 8
 سرپرست یک عنوانبه گواهینامه صدور واجد شرایط تا کند برآورده را مربوط آزمون الزامات باید داوطلب

 تشخیص داده شود. انجمن 2گواهی شده جوشکاری

 در کرشدهذ وظایف و موضوعات با( صحیح پاسخ %70 حداقل با) را کتبی( های)آزمون باید CWS انداوطلب 

 درصدهای. اندشده ذکر الف پیوست در نیز موضوعات بندینمره د.نبگذران استاندارد، این الف پیوست

 سرپرست یک از که نیست هاییمسئولیت توازن دهندةنشان و دارد بستگی آزمون ساختار به ذکرشده

 اجرا کند. خود حوزه کاری در رودمی انتظار جوشکاری

 ؤالس 150 شامل جوشکاری سرپرستی اصول موضوع با بازکتاب کتبی آزمون یک شامل باید هاآزمون

 یانهیچندگز ؤالس 30 از متشکل جوشکاری اقتصاد و هاروش موضوع با بازکتاب آزمون یک و یانهیچندگز

 .است مجاز هاآزمون از یک هر تکمیل برای وقت ساعت دو. باشد

 االتسؤ تقریبی درصد اساس بر زیر در الف پیوست در شده مشخص موضوعاتدامنه  برای بندینمره 

 :است شده فهرست کتبی هایآزمون

 5 - یجوشکار یسرپرست دانش% 

 10 - یفن مشخصات و هانقشه درک% 

 5 - یکارجوش یمصرف مواد و هیپا مواد دانش%  

 5 - یبرشکار ،یکارمیلح ،یجوشکار زاتیتجه با یو عمل ینظر ییآشنا% 

 10 - یمنیا الزامات دانش%  

                                                
2 certified welding supervisor (CWS) 
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 10 - یجوشکار دستور کارهای% 

 10 -د یتول یهاکنترل و یجوشکار یکاربر دانش% 

 5 - یکارجوش یبازرس%  

 5 -ر کا سوابق و هاگزارش%  

 5 - یجوشکار یاستانداردها یعموم کاربرد درک%  

  30 -د عملکر و یوربهره%  

 

 تیصالح تأییداز  انتیصو  تیصالح تأیید 9
-می تعیین سرپرستی پایه وظایف انجام برای عملی تجربه و آموزش با جوشکاری سرپرست صالحیت تأیید

 را( تجربه و تحصیالت، عملکردهاالزامات ) استاندارد این صالحیت تأییدکاربردی  الزاماتباید  CWSد. شو

 .کند برآورده

 صالحیت تأیید. کند اثباترا  4 بند عملکردهای انجام برای خود مداوم هایتوانایی باید جوشکاری سرپرست

 40 معادل ،مدیریت یا سرپرستیی موضوع هایزمینه در را رسمی آموزش باید CWS. دارد اعتبار سال 5

 طی نماید. صالحیت شده است تأییدکاری جوش سرپرست عنوانبه کهیهنگامرا  مهارتی ساعت

 

 کردن یگواه 10
 را استاندارد این الزامات همه که CWS داوطلب هر به غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و 

 نامةیگواه صدور الزامات داوطلب کندمی بیان که کارت یک و دار الیسر گواهینامه یک کندمی برآورده

 .باشد داشته اعتبار سال( 3) سه باید گواهینامه صدور اولیه دوره. دهدمیارائه  ،است کرده برآورده را انجمن

 

 .دارد وجود یجوشکار انسرپرست نامهیگواه صدور سطح کی تنها - یادآوری

 

ن ماه هماروز  نیبعد در اول سال 3است و  معتبر آزمون ینمره ده خیروز ماه پس از تار نیاول از نامهیگواه

 .روز مهلت وجود دارد 30 ءانقضا خی، از تارگواهی مجددو  تمدید یشود. برایم یمنقض

 

 نامهیگواه ابطال 11
 نادرست ارائه برای را CWS گواهینامه ابطال یا تمدید از امتناع تعلیق، قدرت کردن باید گواهی کمیته

را  کاریجوش سرپرست عنوانبهافراد  گواهی کردن به مربوط وضعیت و شخصی صالحیت تأیید حقایق

 تقاضانامه،ارائه  از بعد هایزمان در چه باشد تقاضانامه ارائه زمان دراطالعات  نادرستی این چه داشته باشد،

 . دیگرمشابه  موارد یا تمدید

 .کند مراجعه صالحیذ دادگاه هر به خود احکام و اداری شدیدتر تصمیمات اجرای برای تواندمی کمیته
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 نامهیگواه تیتثب 12
 که شرطی به ،اشدب در مورد فرد داوریپیش یا مجازات بدون باید شده ابطال گواهینامه اعتبار بازگرداندن

 .باشد شده اصالح کمیته نظر از ابطال علت

 

 نامهیگواه دیتمد 13
 .است سال( 3) سه CWS یهانامهیگواه اعتبار دورة

 تمدید را خود مهگواهینا باید ،اعتبار حفظ به تمایل صورت در گواهینامه دارندگان ،سال سه پایان از پیش

 جوشکاری تسرپرس شغلی سمت در پیوسته هایفعالیت شواهد که است مکتوبی اسناد نیازمند تمدید. کنند

 . کنند تأیید را

 و ارائه دنگواهی کر برای باید جدید تقاضانامه یک. نیست مجازآن  تمدید ،منقضی شود گواهینامه اگر

 .شوند برآوردهباید  آزمون وتحصیالت  الزامات

 

 نامهیگواه دیتجد 1۴ 
 ملزم هینامهگوا دارنده ،(مداوم گواهینامه صدور سال( 9) نه مجموع در) متوالی تمدید دوره دو از پس

 .شود مجدد گواهی خود CWS اعتبارنامة حفظ برای (ب) و( الف) الزامات تحقق با شودمی

 .شود فراهم جوشکاری سرپرست شغلی سمت در فعالیت ادامة شواهد تأیید برای سندی باید( الف

 باعریف شده است ت استاندارد این در که گونهآن را  CWS کتبی یهاآزمون باید گواهینامه دارندة( ب

 .شود معاف( ج) بند از استفاده با یا بگذراند موفقیت

 مشخص موضوعات زمینه در را مداوم آموزش تواندمی گواهینامه دارندة( ب) برای جایگزینی عنوانبه( ج

 یا گواهینامه صدور ساله 9 دوره طی در )PDH( 3ایحرفه توسعه ساعت 80 معادل استاندارد این در شده

 .کند ارائه را ساله 9 گواهینامه مجدد صدور از پیش سالهسه دورة در PDH ساعت 20

 

 تیمسئول 15
 حفظ عدم. است هگواهینام دارندة برعهدة تنها انجمن نامةیگواهاز ( مجدد صدور یا تمدید) صیانت مسئولیت

 کافی توجیه نباید رسانیاطالع عدم آن پی در و شده ثبت انجمن گواهینامه صدور بخش در که فعلی درسآ

 .شود گرفته نظر در گواهینامه اعتبار تاریخ تمدید امکان برای

 الزامات و گواهینامه انقضای از را CWS هر که کرد خواهد تالش انجمن گواهینامه صدور بخش ،احترام با

 گواهینامه انقضای تاریخ از قبل روز 90 باًیتقر باید هااطالعیه. کند باخبر گواهینامه مجدد صدور یا تمدید

. است CWS مسئولیت انجمن گواهینامه صدور بخش به دقیق آدرس یک اعالم. شوند ارسال

                                                
3 professional development hours 
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 (ی)الزام فیوظا فیتعر – الف وستیپ
  کارکنان مدیریت. 1 الف

  %10 - یسرپرست 1-1 الف

 کارکنان و مشاغل هماهنگی. 1

  مناسب دستور کارهای از صیانت و تهیه. 2

و  یجوشکار نمادهای: مثالعنوان)به جوشکاری دستور کارهایمورد  در جوشکاری کارکنان راهنمایی .3

 غیر مخرب( هایآزمایش

  مشاغل عملکرد سرپرستی .4

  QM - 10% کیفیت مدیریتکدها / الزامات 1-2 الف

 جوشکاری با مرتبط هایصالحیت تأییدمطابق  کارکنان و مشاغل هماهنگی .1

  جوشکار صالحیت تأیید سوابق صیانت و شروع .2

  جوشکار صالحیت تأیید هایآزمون داخلی سرپرستی و هماهنگی .3

  %5 -ن کارکنا صالحیت تأیید 1-3 الف

 جوشکاری با مرتبط کارکنان صالحیت تأییدآموزش/ هماهنگی و ریزیبرنامه .1

  %5 - یایمن 1-۴ الف

  کارکنان به جوشکاری ایمنی الزامات آموزش .1

 ایمنی با مرتبط کارکنان و عملکردها هماهنگی .2

 تولید و سازیآماده. 2 الف

  %1۴ - یریزبرنامه 2-1 الف

  (ازیموردن یهابستقید و  مواد، ها،تنش اتصال، طراحی) عملی کاربرد و پذیریجوش ارزیابی .1

 ربطیذ هایطرف سایر /مشتری /طراح با ارتباط و بازخورد .2

  (غیره. و پیچیدگی کنترل جوشکاری، ترتیب حرارتی، عملیات شامل) جوشکاری یهادستورالعمل توسعه .3

 مانند خارجی قراردادهای /شغل بندیزمان) جوشکاری با مرتبط کارهای هماهنگی و ریزیبرنامه .4

 غیر مخرب( هایآزمایش

  (محدود فضای آموزش و دود کنترل داغ، کار مجوز) ایمنی الزامات هماهنگی .5

 موادالزامات  و کار محل تولید، کارکنان، هماهنگی .6

  %1۴ -ل کنتر 2-2 الف

  (است شده برآورده جوشمشخص شده  کیفیتکند که  کنترل) جوشکاری کیفیت .1

 جوشکاری اب تبطمر سازیمستند .2

 ندهایفرا کاربرد اقتصاد .3

 تجهیزات و کارکنان مواد، جوشکاری، یهادستورالعمل درست کاربرد .4

  (پیمانکاران همچنین) شغلی بندیزمان کنترل .5
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  (موجودی سفارش /کنترل) مصرفی مواد .6

 و هزینه بودجه .7

  %7 - یمصرف مواد /ابزار 2-3 الف

  (واسنجی /نگهداری) شرایط .1

  مصرفی مواد توزیع و انبارش .2

 و غیره( محافظ یهالباس) ایمنی ابزار .3

  کیفیت کنترل و کیفیتمدیریت  الزامات. 3 الف

  %5 -ن کارکنا 3-1 الف

  (فرعی انپیمانکار همچنین) جوشکار صالحیت تأیید و مدیریت کیفیت داخلی الزامات یا کد هماهنگی .1

  %5 -ل دستورالعم 3-2 الف

  کیفیت هایطرح وغیر مخرب  هایآزمایش جوشکاری، یهادستورالعمل کد، الزامات هماهنگی .1

و  ترتیب و گرمپس عملیات و گرم شیپ اتصال، سازیآماده شامل) هادستورالعمل درست کاربرد کنترل .2

  (جوشکاری توالی

  %5 -ش آزمای دستورالعمل 3-3 الف

  جوشکاریدستورالعمل  تیفیک دییتأ آزمایش هماهنگی .1

 جوشکاری دستورالعمل تائید کیفیت آزمایش بر داخلی سرپرستی.2

  %5 -د یتولشیپ /مواد 3-۴ الف

 .کنندیم. اطمینان از اینکه فلز پایه و مواد مصرفی مشخصات فنی را برآورده 1

 مشخصات فنی را برآورده کنند. کهینحوبهاتصال(  سازیآمادهابعادی، ) دیتولشیپ. کنترل کیفیت 2

 5%- یجوشکار یبازرس 5-3الف 

  بازرسیشروع  از پیش جوشکاری در شده مشخص الزامات برآورده شدن از اطمینان .1

 غیر مخرب( هایآزمایش)مانند  جوشکاری بازرسی وظایف تمام انجام از اطمینان .2

  %5 - یسازمستند 3-6 الف

 شده الزام اسنادثبت .1

  شده خواسته اسناد توزیع /.تکمیل2

 

آزمون  یمجر سازمان به را الزم یریپذانعطاف اجازه تا شده نییتع %100 از کمتر آزمون یدرصدها - یادآوری

 .بدهد
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 (دهندهآگاهی) یفن هایاستعالم سازیآماده یراهنما - ب وستیپ

  مقدمه

های های غیر مخرب ایران به درخواستهای کیفیت انجمن جوشکاری وآزمایشکمیته استاندارد و سیستم

 د. مکتوب در زمینه تفسیر استانداردهای انجمنی رسیدگی خواهد کر

  یفن یهااستعالم قالب

اطالعات جدید و  یبر مبناهای فنی باید مربوط به تفسیر استاندارد و یا مالحظات بازنگری استاندارد استعالم

 د.تکنولوژی باشن

 :های مکتوب باید شامل موارد زیر باشنددرخواست

 نام و شماره استاندارد و ویرایش آن  –الف 

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

 د. استاندارد نیز قید شو

 هدف و دامنه کاربرد  -ب 

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

 د. خواهند ش اند، برگشت دادههای فنی که به دو یا چند موضوع غیر وابسته پرداختهاستعالم

  نهیزمشیپبخش  –پ 

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

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

 د. شوذکر  موردنظرهای ها و جدولبازنگری، پاراگراف، شکل

 بخش اصلی استعالم  –ت 

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

 نظر فنی و امالئی درست باشد. 

هایش را ارائه دهد. متن استعالم است باید توصیه موردنظرمعتقد به بازنگری استاندارد  استعالم کنندهاگر 

را در اختیار  خود باید اسم و آدرس استعالم کنندهخوانا باشد. نویس شده دست صورتبه ایتایپ شده باید 

 د. بگذار

 د.  در فرم درخواست نوشته شو دبای غیر مخربهای شماره عضویت انجمن جوشکاری وآزمایش

 فنی  هایاستعالمبررسی و پاسخ 
های غیر های کیفیت انجمن جوشکاری و آزمایشدریافتی باید در کمیته استاندارد و سیستم هایاستعالم

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

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

  غیر مخرب ایران هایآزمایش انجمن جوشکاری واز 
 

  :نام و شماره استاندارد و ویرایش آن

 :هدف و دامنه کاربرد

 :نهیزمشیپبخش 

 :بخش اصلی

 مشخصات استعالم کننده

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

 سمت:  :نام سازمان مربوط

 فکس: :تلفن ثابت

 تلفن همراه: :الکترونیکپست 

 تاریخ درخواست:

 آدرس:

 مهر/امضاء:

 

 یهاستمیساین قسمت توسط کمیته استاندارد و 

 .گرددیمتکمیل  کیفیت انجمن

 :تاریخ دریافت
 :شماره ثبت

 تاریخ ارسال پاسخ:

 1-بفرم 
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ثبت الکترونیکی استعالم 

و تخصیص شماره 

 اختصاصی  به آن 

 

  دریافت استعالم فنی

برگشت 

 استعالم فنی

بررسی استعالم و تعیین 

 مسئولین پاسخگو

 

بررسی و کنترل 

 اولیه

 شروع

دریافت پاسخ استعالم از 

 مسئولین پاسخگو 

تکمیل فرم 

درخواست استعالم 

 فنی  

 پایان

 بررسی پاسخ 

 

 ارائه پاسخ به متقاضی  

 

 بایگانی فنی 

ریخ

 ر

 بله

 روند نمای پاسخگوئی به استعالم های فنی 1 -شکل ب
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 استانداردهای  گذاریشمارهنحوه  -(دهندهآگاهی) پپیوست 

 غیر مخرب ایران هایآزمایشانجمن جوشکاری و 

 
 غیر مخرب هایآزمایشموضوعات اصلی در حوزه جوشکاری و  شماره استاندارد

IWNT S1.  - آموزش 

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

IWNT S3.  - WPS & PQR 

IWNT S4.  -  مخرب ریغآزمایش 

IWNT S5.  - آزمایش مخرب 

IWNT S6.  - تضمین کیفیت 

IWNT S7.  - کنترل کیفیت 

IWNT S8.  - مواد مصرفی جوشکاری 

IWNT S9.  -  یکارمیلحجوشکاری و  یندهایفراراهنمای  

IWNT S10.  - راهنماهای جوشکاری مواد 

IWNT S11.  -  و تجهیزات هاسازهراهنماهای جوشکاری 

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

IWNT S13.  - متالورژی 

IWNT S14.  - تعمیرات 

IWNT S15.  - پوشانی و سخت یکارروکش 

IWNT S16.  - جوشکاری زیر آب 

IWNT S17.  - تعاریف و اصطالحات 

IWNT S18.  -  یکارمیلحنمادهای جوشکاری و 

IWNT S19.  - تجهیزات و لوازم جوشکاری 

IWNT S20.  - طراحی 

IWNT S21.  -  وابسته یندهایفرااقتصاد در جوشکاری و 

IWNT S22.  - برشکاری و شیارزنی 

IWNT S23.  -  و سالمتیایمنی  
 

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

www.iwnt.com .مراجعه نمایید 

 

http://www.iwnt.com/

