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به نام خدا
آشنايی با انجمن جوشکاری و آزمايشهای غیرمخرب ايران
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 کشـور
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 کشور را به عهده دارد .اهداف این انجمن به شرح زیر میباشد:
 انجام تحقیقات در امور جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران؛ کسب اطالعات از آخرین پیشرفتهای ف ی در سطح جهان و کمك در رفع مشکالت ف ی مؤسسات دولتی و خصوصی انتشار نشریه تخصصی؛ کوشش در باال بردن آگاهی ف ی و حرفهای و معرفی و انتشار کتاب؛ برگزاری نمایشگاهها یا مسابقات ف ی؛ تشکیل 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 تشکیل 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 تشکیل 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 کشور 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 پژوهشی تولیـدی و
اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ف اوری و تجاری است کـه از
مشارکت 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 پیش 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 تشر میشود.
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
«تأيید صالحیت و گواهی کردن آزمونگر جوشکاری برای نظارت بر آزمون تأيید صالحیت
جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری»
رئیس:
ادب آوازه عبدالوهاب
(کارش اسی ارشد مه دسی مکانیك)

سمت و/يا محل اشتغال:
رئیس -انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

دبیر:
قاسمی رسول
(کارش اسی ارشد مه دسی جوشکاری)

سرپرست بازرسی کاال و تجهیزات -شرکت مه دسین مشاور آزمونه فوالد

اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)
ایمانیان نجف آبادی رضا
(کارش اسی ارشد مه دسی جوشکاری)

عضو هیئت مدیره -انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

بیات حمید
(کارش اسی ارشد مه دسی مکانیك)

رئیس کارگروه تخصصی جوش -شرکت ایران ترانسفو

بهزادی نژاد مسعود
(کارش اسی ارشد مه دسی جوشکاری)

کارش اس ارشد -سازمان انروی اتمی دفتر نمای دگی نظام ایم ی هستهای

پورزرگر ایمان
(کارش اسی مه دسی ص ایع)

قائم مقام مدیرعامل -شرکت مه دسین مشاور آزمونه فوالد

پوری رحیم حسین
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

رئیس اداره امور آزمایشگاهها -اداره استاندارد اصفهان

ثابت حامد
(دکتری مه دسی مواد)

هیئت علمی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

حس ی سیروس
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

مدیر پرووه -شرکت بهسازان ص ایع خاورمیانه

حسی ی کلورزی امیر
(دکتری مدیریت استراتژیك)

مدیر ارزیابی و سیستمها -موسسه گسترش علم و فن جوش
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اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سمت و/يا محل اشتغال:

حشمت دهکردی ابراهیم
(دکتری مه دسی مواد)

نائب رئیس -انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

خورس دی افشین
(کارش اسی مه دسی متالوروی)

مدیر پرووه ها -شرکت سپاهان زاگرس

خیام افشین
(کارش اسی مه دسی ص ایع)

مدیر تضمین کیفیت -شرکت مه دسین مشاور ناظران یکتا

دهمالیی رضا
(دکتری مه دسی مواد)

هیئت علمی -دانشگاه شهید چمران اهواز

روحانی عماد
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

کارش اس آزاد

زائری مهدی
(کارش اسی مه دسی متالوروی)

بازرس انجمن -انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

شفیعی آرش
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

مشاور اجرایی مدیریت عالی -شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شفیعی محمد حسین
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

مربی بازرسی جوش و آزمایشهای غیرمخرب -سازمان آموزش ف ی و حرفهای

فاخری مجید
(دکتری شیمی تجزیه)

مدیر تحقیق و توسعه -شرکت تولیدی و ص عتی الکترود یزد

قادری علی اکبر
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

معاونت ف ی ه رستان امیرکبیر -اداره آموزش و پرورش جوانرود

مربی بازرسی جوش و آزمایشهای غیرمخرب -سازمان آموزش ف ی و حرفهای
کشاورزی بابکی ابوالقاسم
(کارش اسی مه دسی ص ایع -تک ولووی ص عتی)
ماسوری داریوش
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

نائب رئیس -انجمن خوردگی ایران
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اعضا( :اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سمت و/يا محل اشتغال:

مستعان حسین
(دکتری مه دسی مواد)

هیئت علمی -دانشگاه اراک

معتمدی ایمان
(کارش اسی مه دسی مکانیك)

بازرس انجمن -انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

نادراصلی مازیار
(کارش اسی مه دسی متالوروی)

مدیر آزمایشهای غیرمخرب پیشرفته  -شرکت مه دسین مشاور آزمونه فوالد

نجمی محمد
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

عضو هیئت مدیره -انجمن خوردگی ایران

نیروم د بهزاد
(دکتری مه دسی مواد)

هیئت علمی -دانشگاه ص عتی اصفهان

وفادار امید
(کارش اسی ارشد مه دسی متالوروی)

نمای ده -انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

ويراستار:
ادب آوازه عبدالوهاب
(کارش اسی ارشد مه دسی مکانیك)

رئیس -انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
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پیشگفتار
استاندارد »تأیید صالحیت و گواهیکردن آزمونگر جوشکاری برای نظارت بر آزمون تأیید صالحیت جوشکاران
و اپراتورهای جوشکاری« که پیشنویس آن در کمیسیونهای مربوط تهیه و تـدوین شـده اسـت در جلسـه
هیئتمدیره انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران مورخ  3878/18/28تصـویب شـد و بـهع ـوان
استاندارد انجم ی م تشر میشود.
برای حفظ همگامی و هماه گی با تحوالت و پیشرفتهای 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 پیش 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.
م بع و مأخذ زیر برای تدوین این استاندارد مورداستفاده قرارگرفته است:
 -3استاندارد انجم ی شمارۀ اس  :3-2سال  3877تأیید صالحیت و گواهی کردن بازرسان جوشکاری
2- DOCUMENT No. CSWIP-WEX-23-13, Requirements for the Certification of Welding
Examiners for the Approval of Welder Qualifications in accordance with the Relevant
Standard

ح
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تأيید صالحیت و گواهیکردن آزمونگر جوشکاری برای نظارت بر آزمون
تأيید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
1

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات تأیید صالحیت و گواهی کردن آزمونگر جوشکاری برای نظـارت
بر آزمون تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری بـرای جوشـکاری ذوبـی مـواد فلـزی مـیباشـد.
الزامات شامل تحصیالت آموزش تجربه کاری قبولی در آزمون و داشتن مدرک سالمت بی ایی میباشد .در
آزمون تأیید صالحیت دانش داوطلبان نسبت به موارد زیر س جیده میشود:
 فرای دهای جوشکاری ذوبی شامل  SAW GMAW FCAW GTAW SMAWو OFW؛يادآوری -اصول این استاندارد ممکن است برای دیگر فرای دهای جوشکاری ذوبی نیز بکار رود.

 فلزات پایه؛ مواد مصرفی جوشکاری؛ الزامات آزمون و محدوده تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری در استانداردهای آزمون ارجاعداده شده در پیوست الف این استاندارد؛
 مشخصات دستورالعمل جوشکاری (WPS)3؛ اصول کلی آزمایشهای غیرمخرب و مخرب مورد استفاده در آزمون تأییـد صـالحیت جوشـکاران واپراتورهای جوشکاری؛
 اصول انجام بازرسی چشمی برای ارزیابی قطعه جوش داده شده اصطالحات تعاریف و نمادها در جوشکاری؛ عیوب جوش؛ ایم ی.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 Z49.1 [1تحت ع وان ایم ی در جوشکاری برشکاری و فرای دهای وابسته»
استفاده نمود.

1 - Welding Procedure Specification
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مراجع الزامی

2

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 انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای
این استاندارد الزامآور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار 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:
1-2

استاندارد انجم ی شماره اس  :3-2سال  3877طرح آزمون تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای
جوشکاری -جوشکاری ذوبی مواد فلزی

2-2

استاندارد ایران ایزو  33283وظایف و مسئولیتها -هماه گی جوشکاری

2-2 A3.0, Standard Welding Terms and Definitions; Including Terms for Adhesive Bonding,
Brazing, Soldering, Thermal Cutting, and Thermal Spraying
2-4 ISO/TR 25901 (all parts), Welding and allied processes - Vocabulary

3

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف ارائهشده در استاندارد AWS A3.0

و استاندارد

) ISO/TR 25901 (all partsتعاریف زیر نیز به کار میرود.
1-3
داوطلب
applicant

شخصی که تقاضای تأیید صالحیت و دریافت گواهی امه به ع وان آزمونگر جوشکاری را داشته باشد.
2-3
آزمونگر جوشکاری
welding examiner

شخصی که توسط  IWNTبرای نظارت بر آزمون تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری و تصدیق
انطباق با الزامات استاندارد آزمون گواهی میشود.
يادآوری -ممکن است الزم باشد آزمونگر جوشکاری برای نظارت بر اجرای آزمایشهای مخرب یا غیرمخرب که برای ارزیابی
قطعات آزمون در آزمایشگاه انجام میشوند حضور داشته باشد.
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3- 3
استاندارد آزمون
testing standard

م ظور کد/استاندارد/مشخصات ف ی/دستورالعملی است که آزمون تایید صالحیت و گواهی کردن افراد مطابق
آن اجرا شده و پس از قبولی به ع وان جوشکار یا اپراتور جوشکاری توسط  IWNTتأیید صـالحیت و گـواهی
میشود (مان د کد .)ASME SEC. IX
4-3
گواهینامه
certificate

مدرک صادرشده (کاغذی و/یا الکترونیکی) توسط  IWNTکه نشان میدهد آزمونگر جوشکاری صالحیت
تعریفشده در مدرک را مطابق با الزامات این استاندارد دارا میباشد.
5-3
گواهی کردن
certification

عمل تعیین و تصدیق صالحیت افراد توسط  IWNTکه مطابق با الزامات این استاندارد بهصورت کتبی انجام
میشود.
6-3
تأيید صالحیت
qualification

آموزش مهارت دانش و تجربه مورد نیازِ اثبات شده برای کارک ان برای انجام دادن وظایف یك شغل خاص
میباشد.
4

کوتهنوشتها

کوتهنوشتهای مورداستفاده در این استاندارد در جدول  3نشان داده شده است.
جدول -1کوتهنوشتها
کوتهنوشت
SMAW
SAW
GMAW
FCAW
GTAW
OFW

انگلیسی

فارسی
جوشکاری قوسی فلزی حفاظت شده
جوشکاری قوسی زیرپودری
جوشکاری قوسی فلزی گازمحافظ
جوشکاری قوسی توپودری
جوشکاری قوسی ت گست ی گازمحافظ
جوشکاری اُکسی سوخت گازی

Shielded Metal Arc Welding
Submerged Arc Welding
Gas Metal Arc Welding
Flux Cored Arc Welding
Gas Tungsten Arc Welding
Oxyfuel Gas Welding

8
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5

وظايف و توانايیها

برای وظایف آزمونگر جوشکاری در قبل حین و بعد از جوشکاری به ب دهای  6و  7استاندارد انجم ی
اس  3-2مراجعه شود .آزمونگر جوشکاری باید دستکم تواناییهای فهرست شده در جدول  2را داشته باشد.
جدول  -2توانايیهای آزمونگر جوشکاری
 توانایی برقراری ارتباط شفاهی و کتبی مؤثر داشتن دانش اصول فرای دهای  GMAW FCAW GTAW SAW SMAWو OFW داشتن دانش اصول بازرسی چشمی برای ارزیابی قطعه جوش داده شده داشتن دانش اصول کلی آزمایشهای غیرمخرب و مخرب مورد استفاده برای ارزیابی قطعه جوش داده شده -3داشتن دانش تشخیص عیوب جوش
 -6توانایی انجام بازرسی چشمی قطعه جوش داده شده
 -2توانایی تشخیص صحت انجام آزمایشهای غیرمخرب و مخرب مورد استفاده برای ارزیابی قطعه جوش داده شده
 -8توانایی تصدیق انطباق نحوه انبارش و جابجایی مواد مصرفی جوشکاری
 -7توانایی تصدیق انطباق اجرای آزمون تأیید صالحیت جوشکار و اپراتور جوشکاری با WPS
 -31توانایی نظارت بر آزمون تأیید صالحیت جوشکار و اپراتور جوشکاری
 -33توانایی تصدیق انطباق آزمون تأیید صالحیت جوشکار و اپراتور جوشکاری با استاندارد آزمون
 -32توانایی تصدیق انطباق سوابق تأیید صالحیت جوشکار و اپراتور جوشکاری
 -38توانایی بررسی درخواست تأیید صالحیت مجدد جوشکار و اپراتور جوشکاری
 -33توانایی تهیه و تکمیل گزارش آزمون تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
 -33داشتن آگاهی نسبت به الزامات ایم ی قابل کاربرد

6

الزامات تحصیلی ،آموزشی و تجربه کاری

یك آزمونگر جوشکاری باید عالوه بر گذراندن دوره آموزشی «آزمونگر جوشکاری» مرتبط با موضوعات م درج
در موارد الف ب و پ زیرب د  2-2به مدت  36ساعت یکی از شرایط زیر را نیز دارا باشد:
الف -داشتن مدرک تحصیلی در زمی ه فنآوری /مه دسی جوشکاری و همچ ین سابقه کار مرتبط با حوزه
بازرسی/جوشکاری :برای فوقدیپلم تا  8سال لیسانس تا  3سال فوق لیسانس یا باالتر  8سال.
ب -داشتن مدرک تحصیلی در زمی ه غیر جوشکاری (فنآوری /مه دسی) و همچ ین سابقه کار مرتبط با
حوزه بازرسی/جوشکاری :برای فوقدیپلم تا  7سال لیسانس تا  6سال فوق لیسانس یا باالتر تا  3سال.
داوطلبان باید مدارک تحصیلی آموزشی و تجربه کاری را ارائه ده د .توصیه میشود تجربه کاری توسط
داوطلبان بهوسیله یك نامه با سربرگ موسسه/سازمان/شرکت/نهاد از صاحبان کار ک ونی و قبلی که
نشانده ده نام داوطلب شماره ملی شماره تأمین اجتماعی (اختیاری) ع وانهای شغلی تاریخ شروع و
پایان نام شرکت نشانی و شماره تلفن شرکت نام و ع وان شخص تأییدک ده نامه باشد مست د شود.
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الزامات آزمون

7

داوطلبان در صورت دارا بودن الزامات م درج در ب د  6این استاندارد باید الزامات مربوط به سالمت بی ایی و
الزامات آزمون کتبی (برای سه امتحان جداگانه) م درج در ب د  2-2این استاندارد را برای دریافت گواهی
برآورده ک د.
سالمت بینايی

1-7

داوطلب باید مدارک معتبر دال بر سالمت بی ایی را با ذکر موارد زیر ارائه نماید:
الف -قدرت دید در فاصله نزدیك داشته باشد بهطوری که 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 چشم مسلح یا غیر مسلح بخواند.
ب -قدرت تشخیص رنگها باید بهاندازه کافی باشد تا بتواند تباین بین رنگها یا سایههای خاکستری
مورداستفاده در فعالیتهای بازرسی جوش را تمیز و تشخیص دهد.
يادآوری -معای ه بی ایی (شامل قدرت دید و قدرت تشخیص رنگها) باید توسط چشم پزشك یا اپتومتریست (دید آزما) و به
نحوی انجام شود که از تاریخ معای ه تا تاریخ آزمون یا گواهی مجدد بیشتر از  2ماه نگذشته باشد.

2-7

آزمون کتبی

داوطلبان باید در سه امتحان جداگانه زیر (الف ب و پ) با کسب کمی ه درصد پاسخهای صحیح  22 %قبول
شوند .شرط الزم برای قبولی داوطلبان کسب کمی ه  23 %میانگین از سه قسمت الف ب و پ آزمون هست.
کمینه تعداد سؤاالت

کمینه درصد پاسخهای صحیح

قسمتهای آزمون
قسمت الف -اصول اساسی

33

22 %

قسمت ب -کاربرد عملی
قسمت پ -استاندارد آزمون

31
36

22 %
22 %

الف -اصول اساسی :در برگیرنده فرای دهای جوشکاری ذوبـی نظیـر GMAW FCAW GTAW SMAW

 SAWو  OFWمشخصات دستورالعمل جوشکاری فلزات پایه مواد مصرفی جوشکاری اصول آزمایشهـای
غیرمخرب و مخرب مورد استفاده در آزمون تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشـکاری اصـول
انجام بازرسی چشمی برای ارزیابی قطعات جوش داده شـده اصـطالحات تعـاریف و نمادهـا در جوشـکاری
عیوب جوش و ایم ی؛
ب -کاربرد عملی :در برگیرنده موارد مرتبط با نحوه نظارت و انطباق قطعات جوش داده شده در آزمون تأیید
صالحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری تکمیل گزارش آزمون تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهـای
جوشکاری و
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پ -استاندارد آزمون :ارجاع داده شده در پیوست الف این استاندارد در برگیرنده الزامات آزمون محدوده
تأیید صالحیت آزمون مجدد و تصدیق و تمدید اعتبار گواهی امه تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای
جوشکاری.
1-2-7

تأيید صالحیت جايگزين برای آزمونگر جوشکاری

دارندگان گواهی امههای سطح  2بازرسی جوش مطابق با استاندارد انجم ی اس  3-2یا استاندارد معادل آن و
دارندگان دیپلم  IWTاز انستیتو بین المللی جوشکاری ) (IIWکه مایل به دریافت کارت و گواهی امه آزمونگر
جوشکاری میباش د میتوان د در صورت دارابودن الزامات م درج در موارد الف یا ب ب د  6این استاندارد و
بعد از شرکت در دوره آموزشی «آزمونگر جوشکاری» مرتبط با موضوعات م درج در موارد ب و پ زیرب د
 2-2به مدت  8ساعت بدون شرکت در آزمون مستقیماً برای دریافت کارت و گواهی امه آزمونگر جوشکاری
اقدام نمای د.
دارندگان گواهی امههای سطح  8بازرسی جوش مطابق با استاندارد انجم ی اس  3-2یا استاندارد معادل آن و
گواهی امهها یا دیپلمهای مشخص شده در پیوست ب استاندارد انجم ی اس  3-2که مایل به دریافت کارت و
گواهی امه آزمونگر جوشکاری میباش د میتوان د در صورت دارابودن الزامات م درج در موارد الف یا ب ب د 6
این استاندارد و بعد از شرکت در دوره آموزشی «آزمونگر جوشکاری» مرتبط با موضوعات م درج در مورد پ
زیرب د  2-2به مدت  3ساعت بدون شرکت در آزمون مستقیماً برای دریافت کارت و گواهی امه آزمونگر
جوشکاری اقدام نمای د.
3-7

ساختار آزمون

مراحل اجرای آزمون تا صدور گواهی امه باید مطابق روشهای اجرایی مصوب  IWNTانجام شود.
سؤاالت آزمون بهصورت چ دگزی های میباشد اما سؤاالتی با پاسخ تشریحی یا تفصیلی نیز ممکن است
اضافه شود.
4-7

آزمون مجدد

اگر داوطلب حد نصاب الزم در هر یك از امتحانات را به دست نیاورد میتواند سه مرتبه دیگر در امتحان
مربوط شرکت نماید .برای شرکت در امتحان مجددِ مرتبههای اول و دوم نیازی به گذراندن آموزش تکمیلی
نمیباشد اما برای شرکت در امتحان مجددِ مرتبه سوم باید مدرکی مب ی بر گذراندن آموزشهای تکمیلی
مطابق زیر ارائه شود:
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الف -رد شدن کامل در سه قسمت الف ،ب و پ آزمون:

گذراندن  32ساعت آموزش تکمیلی بهنحویکه کمی ه  71درصد موضوعات زیرب د ( 2-2هر سه قسمت
آزمون) پوشش داده شده باشد.
ب -رد شدن در يک يا دو قسمت آزمون:

گذراندن  8ساعت آموزش برای موضوعات مربوط به قسمت رد شده مرتبط با زیرب د .2-2
فاصله زمانی امتحانات مجدد نباید کمتر از یك ماه از امتحان قبلی و بیش از یك سال از امتحان اولیه
باشد .درصورتیکه داوطلب در تمام امتحانات مجدد مجاز موفق نشود میتواند دوباره اقدام نماید و باید مان د
داوطلب جدید عمل ک د.
اگر میانگین سه قسمت آزمون کمتر از  23 %باشد داوطلب باید هرکدام از قسمتهای الف ب و پ آزمون را
که کمترین نمره را کسب نموده امتحان مجدد دهد و در صورتی که نمره هر سه آزمون مساوی باشد (اما
کمتر از  23 %باشد) به اختیار خود یکی از قسمتهای الف ب و پ را مجدداً آزمون دهد تا میانگین سه
قسمت الف ب و پ آزمون به  23 %یا باالی آن برسد.
8

گواهی

 IWNTباید به هر داوطلب دریافت گواهی امه آزمونگر جوشکاری که بتواند الزامات این استاندارد را برآورده
ک د یك گواهی امه و یك کارت جیبی اعطا ک د و اسامی این افراد را در تارنمای الکترونیکی IWNTثبت
نماید.
1-8

گواهینامه و کارت جیبی

گواهی امه و کارت جیبی باید کمی ه اطالعات زیر را داشته باشد:
الف -نام کامل شخص گواهیشده؛
ب -تاریخ صدور گواهی امه؛
پ -تاریخ انقضای گواهی امه؛
ت -آرم و ع وان کامل IWNT؛
ث -ارجاع به شماره این استاندارد؛
ج -یك شماره ش اسایی اختصاصی؛
چ -شماره ملی؛
ح -عکس شخص گواهیشده برای کارت جیبی؛
خ -تمهیداتی برای جلوگیری از مخدوش شدن گواهی امه و کارت جیبی مان د استفاده از پرس کارت و غیره؛
د -امضاء و مهر نمای ده/نمای دگان تعیینشده  IWNTبر روی گواهی امه.
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يادآوری -الزم است بر روی گواهی امه و کارت محل ویژهای برای نوشتن محدودیتها در نظر گرفته شود (مان د
محدودیتهای مربوط به داشتن ل ز یا عی ك یا وضعیت تشخیص رنگها).

2-8

اعتبار گواهینامهها

مدت اعتبار گواهی امههای صادرشده نباید بیش از  8سال از تاریخ صدور آن باشد.
ممکن است گواهی امهها به دالیل زیر باطل و یا سلب اعتبار شوند:
الف -تصمیم  IWNTپس از بررسی شواهد مب ی بر رفتار و اخالق غیرحرفهای؛
ب -در صورت از دست دادن شرایط بی ایی مطابق زیرب د .3-2
3-8

تمديد گواهینامه

پیش از پایان اعتبار سهساله 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 سهساله میباشد .قبل از پایان اعتبار دوره سهساله سوم باید مطابق
زیرب د  3-8برای تجدید گواهی امه اقدام نمای د.
الف -حفظ شرایط بی ایی طبق زیرب د  3-2در  2ماه آخر قبل از درخواست تمدید
ب -استمرار در انجام رضایتبخش فعالیتهای شغلی مربوط به قطعات جوش داده شده و مرتبط با
گواهی امه بدون وقفه قابلتوجه بهنحویکه شخص گواهیشده نشان دهد هیچ دوره پیوسته عدم فعالیت
بیشتر از دو سال در فعالیتهای تشریح شده در این استاندارد حین سه سال قبلی گواهی امه نداشته است.
دارندگان گواهی امه که نتوان د الزامات مورد ب در باال را برآورده ک د میتوان د با قبول شدن در امتحان
عملیِ قسمت ب زیرب د  2-2و برآورده کردن امتیاز  22 %برای  31سؤال تمدید گواهی امه شوند .مسئولیت
اقدام برای تمدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.
4-8

تجديد گواهینامه

پیش از پایان اعتبار دوره سهساله سوم از تاریخ اولیه گواهی امه دارندگان گواهی امه میتوان د برای یك دوره
سهساله تجدید گواهی امه شوند .مسئولیت اقدام برای تجدید گواهی امه بر عهده دارندگان گواهی امه است.
تجدید گواهی امه دارندگان گواهی امه با برآورده کردن شرایط بی ایی و یکی از موارد الف یا ب ارائـه شـده در
زیر انجام خواهد شد:
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الف -امتحان عملیِ م طبق با زیرب د  .2-2اگر داوطلب نتواند  22 %امتیاز را به دست آورد باید مجاز به
شرکت در دو امتحان مجدد تجدید گواهی امه کمی ه پس از هفت روز و ظرف مدت 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 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 نشان دهد هیچ دوره پیوسته عدم فعالیت بیشتر از دو سال در فعالیتهای تشریح شده در
این استاندارد حین سه سال قبلی گواهی امه نداشته است و کسب کمی ه  8ساعت آموزش دروس نظری و/یا
عملی مرتبط با حوزه بازرسی جوش م درج در زیرب د  2-8-8استاندارد انجم ی اس  3-2در طول دوره
سهساله آخر گواهی امه .دارندگان گواهی امه که نتوان د الزام کمی ه  8ساعت آموزش را برآورده ک د
میتوان د در امتحان کتبی قسمت الف زیرب د  2-2شرکت نموده و با برآورده کردن امتیاز  22 %برای 33
سؤال اقدام نمای د.
9

بايگانی

 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؛
ب -تشکیل 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
 اصول اساسی:)2-7  قسمت «الف» آزمون کتبی (زيربند1-الف
-AWS WIT, Welding Inspection Technology
-AWS A3.0, Standard Welding Terms and Definitions
-ISO/TR 25901 (all parts), Welding and allied processes – Vocabulary
-AWS B1.10, Guide for the Nondestructive Inspection of Welds
-AWS B1.11, Guide for the Visual Inspection of Welds

 کاربرد عملی و استاندارد آزمون:)2-7  قسمت «ب» و قسمت «پ» آزمون کتبی (زيربند2-الف
 طرح آزمون تأیید صالحیت جوشکاران و اپراتورهای3878  سال:3-2  استاندارد انجم ی شماره اس جوشکاری ذوبی مواد فلزی-جوشکاری
- ASME SECTION IX, Qualification Standard for Welding, Brazing, and Fusion
Procedures; Welders; Brazers, and Welding, Brazing, and Fusion Operators
- AWS D1.1, Structural Welding Code– Steel
- AWS D1.2, Structural Welding Code– Aluminum
- AWS D1.3, Structural Welding Code– Sheet Steel
- AWS D1.4, Structural Welding Code– Reinforcing Steel
- AWS D1.5, Bridge Welding Code
- AWS D1.6, Structural Welding Code– Stainless Steel
- AWS D1.9, Structural Welding Code– Titanium
- AWS D17.1, Specification for Fusion Welding for Aerospace
- AWS D3.6, Underwater Welding Code
- AWS B2.1, Specification for Welding Procedure and Performance Qualification
- API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities
- ISO 9606-1, Qualification Testing of Welders- Fusion Welding- Part 1: Steels
:3  قسـمت- جوشکاری ذوبـی- آزمون تأیید صالحیت جوشکاران3878  سال:3763-3  استاندارد ملی ایران شماره-يادآوری
. تدوین شده استISO 9606-1: 2012 فوالدها با استفاده از استاندارد
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- ISO 9606-2, Qualification Testing of Welders- Fusion Welding- Part 2: Aluminium and
aluminium alloys
:2  قسـمت- جوشکاری ذوبـی- آزمون تأیید صالحیت جوشکاران3878  سال:3763-2  استاندارد ملی ایران شماره-يادآوری
. تدوین شده استISO 9606-2: 2004 آلومی یم و آلیاوهای آلومی یم با استفاده از استاندارد
- ISO 9606-3, Qualification Testing of Welders- Fusion Welding- Part 3: Copper and
copper alloys
:8  قسـمت- جوشکاری ذوبـی- آزمون تأیید صالحیت جوشکاران3887  سال:3763-8  استاندارد ملی ایران شماره-يادآوری
. تدوین شده استISO 9606-3: 1999 مس و آلیاوهای مس با استفاده از استاندارد
- ISO 9606-4, Qualification Testing of Welders- Fusion Welding- Part 4: Nickel and
nickel alloys
:3  قسـمت- جوشکاری ذوبـی- آزمون تأیید صالحیت جوشکاران3887  سال:3763-3  استاندارد ملی ایران شماره-يادآوری
. تدوین شده استISO 9606-4: 1999 نیکل و آلیاوهای نیکل با استفاده از استاندارد
- ISO 9606-5, Qualification Testing of Welders- Fusion Welding- Part 5: Titanium and
alloys, zirconium and zirconium alloys
:3  قسـمت- جوشکاری ذوبـی- آزمون تأیید صالحیت جوشکاران3887  سال:3763-3  استاندارد ملی ایران شماره-يادآوری
. تدوین شده استISO 9606-4: 2000 تیتانیوم و آلیاوهای تیتانیوم زیرکونیوم و آلیاوهای زیرکونیوم با استفاده از استاندارد
- ISO 14732, Welding Personnel– Qualification Testing of Welding Operators and Weld
for Mechanized and Automatic Welding of Metallic Materials
 آزمون تأیید صالحیت اپراتورهای جوشـکاری- کارک ان جوشکاری3878  سال:37237  استاندارد ملی ایران شماره-يادآوری
 تـدوینISO 14732: 2013 و ت ظیمک دگان جوش برای جوشکاری ماشی ی و خودکار مواد فلزی بـا اسـتفاده از اسـتاندارد
.شده است
- ISO 15618-1, Qualification Testing of Welders for Underwater Welding– Part 1: Hyperbaric
Wet Welding
- ISO 15618-2, Qualification Testing of Welders for Underwater Welding– Part 2: DiverWelders and Welding Operators for Hyperbaric Dry Welding
- ISO 24394, Welding for Aerospace Applications– Qualification Test for Welders and
- ISO 17660-1, Welding Operators– Fusion Welding of Metallic Components WeldingWelding of reinforcing steel- Part 1: Load-bearing welded joints
- ISO 17660-2, Welding Operators– Fusion Welding of Metallic Components WeldingWelding of reinforcing steel- Part 2: Non load-bearing welded joints
- BS 4515-1, Specification for welding of steel pipelines on land and offshore Part 1: Carbon
and carbon manganese steel pipelines
- DNV-OS-F101, Submarine Pipeline Systems
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پیوست ب
(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 ويرايش 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 برگشت داده خواه د شد.
پ -بخش پیشزمینه
استعالم ف ی باید با یك بخش پیشزمی ه که هدف از استعالم را تشریح میک د شروع شود .در این بخش
باید بهطور مختصر اطالعات موردنیاز برای درک کامل استعالم فراهم شود و باید نام استاندارد شماره
بازنگری پاراگراف شکلها و جدولهای موردنظر ذکر شود.
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 نگارش 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 ب1-

فرمت استعالم فنی
از انجمن جوشکاری و آزمايشهای غیرمخرب ايران
نام و شماره استاندارد و ويرايش آن:
هدف و دامنه کاربرد:

بخش پیشزمینه:

بخش اصلی:

مشخصات استعالم کننده
نام و نام خانوادگی:

شماره عضويت در انجمن (اختیاری):

نام سازمان مربوطه:

سمت:

تلفن ثابت:

دورنگار:

پست الکترونیک:

تلفن همراه:

تاريخ درخواست:

مهر/امضاء:

آدرس:
اين قسمت توسط کمیته استاندارد و
سیستمهای کیفیت انجمن تکمیل میگردد.

تاريخ دريافت:
شماره ثبت:
تاريخ ارسال پاسخ:
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شروع

تکمیل فرم
درخواست استعالم

دريافت 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

دريافت پاسخ استعالم از
مسئولین پاسخگو

بررسی پاسخ

بايگانی فنی

ارائه پاسخ به متقاضی

پايان

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

موضوعات اصلی در حوزه جوشکاری و آزمايشهای 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 بیشتر به دستورالعمل شمارهگذاری استانداردهای انجم ی ) (www.iwnt.comمراجعه نمایید.
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کتابنامه
[1] ANSI Z49.1, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes

32

