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 به نام خدا

 

 آزمایش های غیر مخرب ایران انجمن جوشکاری وآشنایي با 

 

یران اولین و با سابقه ترین انجمن علمی در زمینه تكنولوژی جوشكاری و اآزمایش های غیر مخرب  انجمن جوشكاری و

با اساسنامه ای تحت نظارت وزارت  1371فعالیت خود را آغاز نمود سپس در سال  1358آزمایش های غیر مخرب در سال 

 به ثبت رسید. 7438علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 

اختیارات واگذار شده از طرف کمیسیون انجمن های علمی کشور  انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران به موجب

ه تكنولوژی جوشكاری و آزمایش های غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان موسسه مرجع ملی در زمین

 را به عهده دارد. اهداف این انجمن به شرح زیر می باشد:  مخرب وظیفه فعالیت به عنوان انجمن علمی کشور

 انجام تحقیقات در امور جوشكاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران  -

 مشكالت فنی موسسات دولتی و خصوصیهای فنی در سطح جهان و کمك در رفع  کسب اطالعات از آخرین پیشرفت -

 انتشار نشریه تخصصی  -

 کوشش در باال بردن آگاهی فنی و حرفه ای و معرفی و انتشار کتاب  -

 ها یا مسابقات فنی  برگزاری نمایشگاه -

 های آموزشی  تشكیل کالس -

 صدور گواهی برای افراد و سازمان ها -

  های علمی رگزاری همایش ب -

 و کارخانه ای انجمنیتدوین استانداردهای ملی و  -
 

انجمن اقدام به تشكیل کمیته استاندارد و سیستم های  این 07/05/1385به منظور اعتالی فرهنگ استاندارد، در تاریخ 

 14/5/1385کیفیت نمود و اولین جلسه رسمی کمیته استاندارد انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در تاریخ 

میته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران به شهر اصفهان تشكیل و کدر 

صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. این کمیته با عقد تفاهم نامه همكاری در زمینه تدوین استاندارد با موسسه استاندارد و 

امور تدوین استاندارد و رئیس انجمن جوشكاری و  به امضاء مدیر کل دفتر 30/07/1385درتاریختحقیقات صنعتی ایران که 

حضور فعاالنه کمیته در تدوین  و همچنینو برگزاری جلسات متعدد و منظم  آزمایش های غیرمخرب ایران رسید

، TC 13،TC 44 ،TC 17استانداردهای بین المللی در قالب کمیته های متناظر با ایزو و کمك به فعال سازی کمیته های 

TC167  وTC 261   نقش برجسته ای در اشاعه فرهنگ استاندارد ایفا کرده است. در حال حاضر این کمیته با هدف اصلی

های جوشكاری در حوزه انجمنی تدوین استاندارداستانداردسازی و رفع نیازهای صنعتی صنایع کوچك و بزرگ کشور اقدام به 

دها در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان انجمن، و آزمایش های غیر مخرب نموده است. تدوین این استاندار

صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح 

ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل 

های دولتی و غیر تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان

شود. پیش نویس استانداردهای انجمنی پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته تخصصی مرتبط با آن دولتی حاصل می

 جمن به عنوان استاندارد انجمنی چاپ و منتشر می شود.موضوع طرح و در صورت تصویب در هیئت مدیره ان
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 کمیسیون فني تدوین استاندارد

 آموزش، تایید صالحیت و گواهي کردن-آزمایش های غیر مخرب »

 « آزمایش های غیر مخرب دستیاران 
 )چاپ اول(

 

 رئیس: اشتغالمحل و/یا  سمت

 انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران 
 

  عبدالوهاب، ادب آوازه

 (مكانیكارشد مهندسی  ی)کارشناس

  

 :اندبیر

 انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
 

 

 شرکت ناظران دقیق تدبیر

 
 

 ایمانیان نجف آبادی، رضا

 ارشد مهندسی جوشكاری( ی)کارشناس
 

 حسینعلیسید طبیبیان، 

 )کارشناس ارشد مهندسی مواد(
 

 :)اسامی به ترتیب حروف الفبا(اعضاء 

  

 شرکت سنجش کیفیت پارس                                      احمدی، نرگس خاتون

 )کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی(
 

 انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران                                                              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

 )دکتری مهندسی متالورژی(
 

 شرکت ملی فوالد خوزستان                                       حسینی کلورزی، امیر حسین

 )دکتری مدیریت(

 

 جمن خوردگی ایرانان                              حشمت دهكردی، 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 مكانیك(
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان                              بهزاد نیرومند،

 )دکتری مهندسی متالورژی(
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 گفتار پیش

 

      آزمایش های  دستیاران آموزش، تایید صالحیت و گواهی کردن-آزمایش های غیر مخرب " استاندارد

های مربوط توسط انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر آن در کمیسیوننویس که پیش " غیر مخرب

تهیه و تدوین شده و در جلسه هیئت مدیره انجمن جوشكاری و آزمایش های غیرمخرب ایران  مخرب ایران

 قرار گرفته است، به عنوان استاندارد انجمنی منتشر می شود. مورد تصویب 21/3/1399مورخ 

       برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه جوشكاری و 

های غیر مخرب استانداردهای انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در مواقع لزوم آزمایش 

 ها ارائه شود، هنگام تجدیدتجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تكمیل این استاندارد

نظر رین تجدیدفنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخ ننظر در کمیسیو

 استفاده کرد. جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران استانداردهای انجمن

 :است قرارگرفته استفاده مورد استاندارد این دوینت برای زیر مأخذ و منبع

 

DIN 54161:2019- Non-destructive testing - Qualification of test assistants for non-destructive 

testing 
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 - آزمایش های غیر مخرب

 آزمایش های غیر مخرب اندستیار آموزش، تایید صالحیت و گواهي کردن

 هدف و دامنه کاربرد 1

 دستیارانآموزش، تایید صالحیت و گواهی کردن الزامات مربوط به تعیین این استاندارد هدف از تدوین 

 :می باشد شامل و نه محدود به روش های زیر، آزمایش های غیر مخرب

 ،(VT)  آزمایش چشمی -

 ،(PT) آزمایش با مایعات نافذ -

 ،(MT) آزمایش با ذرات مغناطیسی -

 ،(UT) آزمایش فراصوتی -

 ،(RT) آزمایش پرتونگاری -

 ،(ET) آزمایش با جریان های گردابی -

 ،(TT) آزمایش حرارتی -

 ،(LT) آزمایش نشتی -

 .(HT) سیارآزمایش سختی  -

        متناسب باتوان  یرا م در این استاندارد شرح داده شدهروش های آزمایش غیر مخرب  الزامات -یادآوری

، مشروط بر اینكه در گواهینامه تائید صالحیت درج کرد تكمیل های غیر مخرب دیگر ایشآزمبا  کاری یها تیفعال

  شود.

مطابق این استاندارد و یا برای هر روش دیگر به صورت باید همواره  غیر مخرب آزمایش دستیار کارکنان

الزم را مجزا به تفكیك هر روش مطابق استاندارد مرجع مشخص شده در استاندارد محصول تائید صالحیت 

از یك دستور کار آزمایش مكتوب پیروی باید همواره  غیر مخرب آزمایش دستیار کارکنان. داشته باشند

تائید کیفیت ، آزمایش های غیر مخرب 3یا  2سطح  متخصصنفر ب توسط یك کنند، این دستور کار مكتو

 شده و در اختیار آنها قرار می گیرد.

 خالصه شرح وظایف دستیار آزمایش غیر مخرب شامل موارد زیر است:

 ،اجرای آزمایش های ساده با تجهیزات و سیستم های آزمایش از قبل تعیین شده -

 ،ی مكتوبمطابق دستور کارهاآزمایش پایش و تنظیم سیستم  -

 ،طبقه بندی نتایج آزمایش مطابق مشخصات فنی و معیارهای پذیرش -

 .مكتوب در صورت لزوم مستندسازی نتایج آزمایش مطابق دستور کار -
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 مراجع الزامي  2

 شـده اسـت.ها ارجـاع دادهصورت الزامی به آنجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهادر مر

 شوند.، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میترتیبینابه

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای شده باشد، اصالحیهبه مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده کهیدرصورت

ت، شـده اسـهـا ارجـاع دادهآور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار بـه آناین استاندارد الزام

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

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

 

 کارکنـان کـردن گـواهی و شـرایط احـراز –غیرمخـرب آزمـون، 9712استاندارد ملی شماره ایران ایزو  1-2

 غیرمخرب هایآزمون

هـای  ارزیابی قدرت بینایی کارکنان آزمـون-آزمون غیر مخرب  ،18490شماره  استاندارد ملی ایران به 2-2

 غیر مخرب

ــه شــماره  3-2 ــران ب ــرای ســازمان -زمــایش غیــر مخــرب، آ11854اســتاندارد ملــی ای           راهنمــایی هــایی ب

 آموزش دهنده کارکنان آزمایش غیر مخرب

 

 اصطالحات تعاریف و  3

 این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر کاربرد دارند: در خصوص

 1-3 

                                                           nondestructive testing operatorاپراتور آزمایش غیر مخرب  

        هر یك از سیستم های مطابق با 1تائید صالحیت شده در سطح کارکنان آزمایش های غیر مخرب      

ISO 9712  یاASNT-TC-1A 

2-3 

 training center                                                                                            مرکز آموزش

 می بیند. آن آموزش  داوطلب درمحلی که 

 3-3 
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 certification body                               نهاد گواهي کننده                                                            

 نهادی که مسئولیت تائید صالحیت و گواهی کردن دستیار آزمایش های غیر مخرب را بر عهده دارد.

 انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران است.در این استاندارد نهاد گواهی کننده  -یادآوری

 

 آموزش   4

مرکز آموزش باید الزامات و قوانین ارائه شده توسط انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران 

 مرتبط با موضوع این استاندارد را برآورده و مجوز آموزش را از این انجمن دریافت کرده باشد. 

 سازد.را برآورده  11854د مرکز آموزش الزامات استاندارد ملی ایران به شماره توصیه می شو -یادآوری

        و )عمومی و تخصصی( آموزش دستیار آزمایش های غیر مخرب شامل آموزش های نظری کلیات

است. به منظور پذیرش در اجرای آزمایش های غیر مخرب مورد نظر  برای کسب مهارت آموزش های عملی

 داوطلب در فرایند آموزش، متقاضی باید اول مراحل زیر را طی نماید:به عنوان 

 ارزیابی اولیه،به منظور در مرکز آموزش ثبت نام  -

 .آموزش مرحله برای ورود به متقاضی احراز شرایط -

 

 ثبت نام متقاضي به منظور ورود به آموزش  1-4

مرکز آموزش مراحل ثبت نام اولیه را انجام دهد و مدارک و فرم های مورد نیاز برای  درمتقاضی باید ابتدا 

فرایند ارزیابی اولیه برای ورود به نام متقاضی وارد فقط با ثبت نام اولیه  بررسی های بعدی را ارائه دهد.

 می شود. مرحله آموزش

 

 ورود به مرحله آموزش یبرا يمتقاض طیاحراز شرا 2-4

 بق تحصیلي سوا 1-2-4

 : زیر الزامی استتحصیلی  شرایطیكی از دست کم دارا بودن 
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  ،مدرک تحصیلی کاردانی در رشته های علوم فنی و مهندسی مرتبط کمینه -

سال سابقه  2 دست کمفنی و حرفه ای یا صنعتی با  گاه هایآموزشتحصیالت متوسطه)دیپلم( از  -

 کار مرتبط همراه با ارائه گواهینامه معتبر سابقه کار

     تشخیص رشته های فنی و مهندسی و ارتباط مدارک تحصیلی با دامنه کاری دستیار آزمایش  -یادآوری

غیر مخرب بر عهده نهاد گواهی کننده است و مرکز آموزش باید در خصوص موارد غیرشفاف از انجمن استعالم 

 کند.

 الزامات بینایي        2-2-4

دارای گواهی سالمت دید نزدیك که بیش از  دیبا  متقاضیان آموزش دستیار آزمایش های غیر مخرب همه

 یك سال از تاریخ صدور آن توسط متخصص  بینائی سنجی یا دکتر چشم پزشك نگذشته باشد، باشند.

 الزامات سالمت دید نزدیك  شامل موارد زیر است:

 ،18490استاندارد ملی شماره دقت بینائی: برآورد کردن الزامات الف(  

 تشخیص دهد. را ب( تشخیص رنگ:  داوطلب باید بتواند رنگ ها و اختالف آنها 

 آموزش های نظری و عملي 3-4

 دارند ارائه شود. 2گواهینامه تائید صالحیت سطح  کمینهآموزش ها باید توسط افراد حرفه ای که 

 

 نظریآموزش  1-3-4

 .ارائه شده است 1 در جدول شمارهآزمایش های غیرمخرب  نظری دستیارآموزش  سرفصل های کلی

تصمیم گیری برای تفكیك زمان آموزش عملی و نظری بر عهده مرکز آموزش است اما در هیچ  -1 یادآوری

 کمتر باشد. 1درصد ساعات اعالم شده در جدول شماره  65شرایطی مدت زمان آموزش نظری نباید از 

 تواند به روش مجازی برخط یا آموزش از راه دور ارائه شود. بخش آموزش های نظری می -2یادآوری 

 عملي )مهارت( آموزش  2-3-4

 :در برداشته باشندباید را زیر  موارد های عملی آموزش

 ،(شیآزما ی)مطابق با دستورکارهابكارگیری تجهیزات و لوازم جانبی آزمایش  -
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 ،(شیآزما ی)مطابق با دستورکارها متغیر های آزمایشکنترل عملی اجرای  -

 ،(شیآزما ی)مطابق با دستورکارهاآزمایش قطعات تمرینی  -

 (،آزمایشکارهای مطابق با دستور) آزمایشانجام  -

 ،(شیآزما ی)مطابق با دستورکارها حساسیت سنجی  و ناپیوستگی ها ،تشخیص و اعالم نشانه ها -

 (.آزمایشکارهای مطابق با دستور)تهیه و تكمیل پیش نویس گزارش -

را داشته ( فن آزمایش با ذکر)یك روش آزمایش غیر مخرب  2صورتی که شخصی گواهینامه سطح در  -یادآوری

باشد به شرط پذیرش و تصدیق کتبی اعتبار آن توسط مرکز آموزش می تواند از حضور در جلسات آموزش مربوط به 

شود. این استثنا باید با ارجاع به شماره و نهاد صادر کننده گواهینامه در گواهینامه  استثنا( فن آزمایش)و  آن روش

 ز آموزش درج شود. آموزش صادر شده توسط مرک

 آموزش های نظری و عملي – 1جدول شماره 

 )الف(مانکمینه مدت ز

 آموزش نظری و عملي
 روش های آزمایش عناوین آموزشي

 ساعت 24
مبانی آزمایش فراصوتی، کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار تجهیزات، 

  عملی سیستم، اجرای کنترل

 آزمایش فراصوتی

  

 ساعت 24
مبانی آزمایش پرتونگاری، کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار تجهیزات، 

 )ب(نگاریمانیتورها، ایمنی پرتو در تصاویر عملی، مبانی مشاهده سیستم، اجرای کنترل

 آزمایش پرتونگاری

 

 ساعت 16
(، روش کار مبانی آزمایش با ذرات مغناطیسی،  کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش 

 عملی سیستم، اجرای تجهیزات، کنترل

آزمایش با ذرات 

 مغناطیسی 

 ساعت 16
مبانی آزمایش با مایعات نافذ، کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار 

 عملی سیستم، اجرای تجهیزات، کنترل
 آزمایش با مایعات نافذ

 ساعت 24 
کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار مبانی آزمایش با جریان های گردابی،  

 عملی سیستم، اجرای تجهیزات، کنترل

آزمایش با جریان های 

 گردابی

 ساعت 16
مبانی آزمایش چشمی، کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار تجهیزات، 

 عملی سیستم، اجرای کنترل
 آزمایش چشمی 

 ساعت 24
کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار تجهیزات، مبانی آزمایش حرارتی، 

 عملی سیستم، اجرای کنترل
 آزمایش حرارتی

، کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار سیارمبانی آزمایش سختی  ساعت 24  آزمایش سختی سیار
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 عملی سیستم، اجرای تجهیزات، کنترل

 ساعت 16
 ) مزیت ها و محدودیت های روش(، روش کار تجهیزات، کنترل مبانی آزمایش نشتی، کاربرد

 عملی سیستم، اجرای

 آزمایش نشتی

 فشار تغییر روش -

 حباب آزمایش روش -

 گاز آزمایش روش -

/  حد از بیش )فشار 

 خالء (

 آموزش درج می شود. در گواهینامه که اجرای وظایف مرتبط با آزمایش دوره آموزشی برایمدت زمان  کمینهالف(

حفاظت  افسر /فیزیك بهداشت سئولمو  کارفرما موظف است از برآورده شدن الزامات قانونی حفاظت در برابر اشعه اطمینان حاصل نموده ب(

 در برابر اشعه را مطابق الزامات قانونی تعیین نماید. 

 .باید در نظر گرفته شودساعت آموزش  16 کمینهجدول ذکر نشده است، این که در  روش ها و فنونیبرای سایر  -یادآوری

 

 گواهینامه حضور در دوره آموزشي 4-4

درصد مدت زمان آموزش هر روش حضور داشته باشند باید یك  90همه داوطلبان آموزش که کمینه در 

 گواهینامه تصدیق حضور در دوره آموزشی را از مرکز آموزش دریافت نمایند. نمونه گواهینامه حضور در

 آموزش در پیوست الف این استاندارد ارائه شده است. این گواهینامه باید دست کم شامل موارد زیر باشد:

 نام و نام خانوادگی و تاریخ و محل تولد داوطلب، -

 محتوی آموزشی و روش ها و فنون آزمایش غیرمخرب آموزش داده شده، -

 نام و نام خانوادگی مدرسان به تفكیك هر روش، -

 آموزش به تفكیك هر روش، تعداد ساعات -

 بازه زمانی آموزش، -

شامل شماره گواهینامه تائید صالحیت از انجمن جوشكاری و آزمایش های  مشخصات مرکز آموزش -

 ،غیر مخرب ایران

 مرکز آموزش و نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء مدیر مرکز آموزش.و لوگو  نام  -

ش هر شخص ابتدا باید تعداد ساعات مربوط به روش آزمایش در هنگام محاسبه درصد حضور در آموز -یادآوری

 و سپس محاسبات انجام شود.کم شده از مجموع کل ساعات  2-3-4غیر مخرب موضوع یادآوری بند 
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 مستندسازی مرکز آموزش  5-4

 شیو خود نگهداری کند:رمرکز آموزش باید مدارک زیر را در آ

 ،آنها در دوره های آموزشیحضور های  نامهگواهیکپی  و کنندگان شرکت فهرست -

 شامل جدول زمانی، مدارک مربوط به اقالم و تجهیزات آموزش، برنامه های آموزش -

 و جزوات آموزشی، سرفصل ها ) لیست عناوین آموزش( -

 هر دوره، فهرست و تائید صالحیت مدرسان -

سرپرست  آزمایش غیر مخرب به عنوان 3سطح تائید صالحیت دست کم یك نفر کارشناس  مدارک -

 دوره آموزشی،

 شوند، این نگهداری می تواند به صورت دیجیتال باشد.سال نگهداری  15کمینه مدارک باید 

 

 تایید صالحیت 5

تائید صالحیت دستیار آزمایش های غیر مخرب مطابق الزامات این استاندارد در انحصار انجمن جوشكاری و 

 ست:ا آزمایش های غیر مخرب ایران و شامل مراحل زیر

 ثبت نام به عنوان متقاضی تائید صالحیت، -

 ارائه گواهینامه حضور و اتمام دوره آموزشی)نظری و عملی(، -

 ارائه گواهینامه سالمت بینائی مطابق الزامات این استاندارد، -

 حضور در آزمون نظری و عملی، -

 دریافت گزارش نتایج قبولی آزمون ها، -

 اجرای فرایند بررسی تائید صالحیت. -

 آزمون 1-5

 کلیات 1-1-5

گواهینامه حضور در آموزش را داشته  یا تنها متقاضیانی که کمینه مدت زمان آموزش را سپری کرده و

مجاز به برای تائید صالحیت ثبت نام نموده و به عنوان متقاضی تائید صالحیت پذیرش شده باشند  ،باشند

 آزمون ها خواهند بود.حضور در 
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آزمایش های غیر مخرب مورد تائید انجمن  3نظارت یك نفر کارشناس سطح باید تحت  نظریآزمون های 

مورد تائید  3دارای تائید صالحیت سطح  عملی باید در حضور کارشناس/کارشناسانآزمون های اجرا شوند و 

دخالت داشته باشد. اگر  داوطلب مورد آزمون نباید در فرایند آموزش ممتحنان/د. ممتحننانجام شو انجمن

روش  3یا فن آزمایش در استانداردهای مرجع تائید صالحیت وجود نداشته باشد یا کارشناس سطح روش 

مورد تائید  می توان از یك متخصص)انجمن( کننده  گواهیمورد نظر در دسترس  نباشد به تشخیص نهاد 

 د.نموبه عنوان ممتحن استفاده  انجمن

 آزمون نظری 2-1-5

دانش و به دو قسمت سواالت دانش عمومی و  چهار گزینه ای است شامل سؤاالت مكتوب نظریآزمون  

کمینه   .تقسیم می شوند تخصصی)متناسب با شرایط و فنون فعالیت های آزمایش هایی که باید اجرا شوند(

 سوال 15تعداد  سواالت برای هریك از  بخش های دانش عمومی و دانش تخصصی از هر روش آزمایش باید 

 ون باید محرمانه تلقی شوند.باشد. سواالت آزم

 آزمون عملي  3-1-5

با انجام آزمون عملی می توان از اجرای صحیح و کسب مهارت الزم روش و فن آزمایش غیر مخرب توسط 

داوطلب اطمینان حاصل نمود. این کار می تواند شامل آزمایش قطعات با و بدون ناپیوستگی، قطعات 

 زه گیری متغییر ها و پایش تجهیزات آزمایش باشد.، تنظیم تنظیمات دستگاه، انداواسنجی

دو وظیفه عملی از هر روش را به صورت صحیح اجرا کند. نتایج آزمون عملی باید  دست کمداوطلب باید 

 مستند شوند.

 ارزیابي نتایج آزمون ها 4-1-5

از دو بخش  درصد از بیشینه نمرات آزمون)هر روش جداگانه( در هر یك 70در آزمون نظری کسب کمینه 

 دانش عمومی و دانش تخصصی الزامی است.

 درصد از بیشینه نمرات آزمون)هر روش جداگانه( الزامی است. 70در آزمون عملی کسب کمینه 

 

 تکرار آزمون  5-1-5

داوطلبی که نتوانسته نتایج مورد نیاز را کسب نماید، می تواند همان قسمت آزمون را، یك روز بعد از آزمون 

 . تكرار آزمون فقط دو مرتبه مجاز است.تكرار کنداول 
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دو مرحله بین بار آزمون)یك مرحله اول و دو مرحله تكرار آزمون( داوطلب موفق نشد و یا  3در هر اگر  

 د.نباید تكرار شو داوطلبآموزش ها و آزمون های  همهماه فاصله ایجاد شد،  12بیش از  آزمون

 

 گواهي کردن  6

آزمایش های غیر مخرب  مطابق با هدف و ماهیت این استاندارد   دستیار ، تایید صالحیتاتمام فرایند پس از 

 نامه تائید صالحیتنمونه گواهیگواهی می شود. توسط انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران 

 آورده شده است. بدر پیوست 

 :شود درج تنامه تائید صالحیاطالعات زیر باید در گواهیدست کم 

 ،تولد داوطلب محلنام، نام خانوادگی، تاریخ و  -

روش ها و فنون آزمایش های غیر مخرب شامل بخش های صنعتی مطابق استاندارد ملی ایران ایزو  -

9712، 

 دوره آموزش، برگزاری تعداد ساعات آموزش و تاریخ -

 ،مرکز آموزشنام  -

 ،3اصلی سطح  ممتحننام و امضای  -

 دبیر کمیته تائید صالحیت انجمن،و نام خانوادگی  نام -

 نماینده قانونی انجمن،و امضا و مهر  نام و نام خانوادگی -

 آزمون،محل و تاریخ  -

 تاریخ اتمام اعتبار گواهینامه)ماه و سال(. -

 تمدید گواهینامه   1-6

سال دارای اعتبار می باشد و متقاضی  5از تاریخ صدور به مدت   نامه دستیار آزمایش های غیر مخربگواهی

 اقدام کند. ریخ انقضای آن نسبت به تمدید آن از طریق تماس با انجمنیكماه قبل از تا دبای

توسط انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران تعیین می شود و الزامات مربوط به تمدید گواهی 

 نامهباید در فرصت مناسب اقدام به تهیه مدارک و مستندات برای تمدید گواهی تمدید گواهینامه متقاضی

 .نماید
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بیشینه تعداد دفعات تمدید اعتبار گواهینامه دو مرتبه است و پس از آن در صورت ارائه گواهی سابقه کار 

         مرتبط و حضور در دوره های آموزشی مرتبط به تشخیص انجمن مرحله تائید صالحیت مجدد تكرار

 می شود. در غیر این صورت متقاضی باید وارد مرحله آموزش شود.

 ابطال گواهینامه  2-6

    وپیروی می کند  انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایرانصادرشده از قوانین و الزامات  نامهگواهی

 شود: باطلمی تواند به دلیل یكی از موارد زیر 

 نامه،اتمام تاریخ اعتبار گواهی  

  دارنده گواهینامه،اثبات اصول اخالق غیر حرفه ای 

  ماه. 24پیوسته و مجموعا ماه  12بیش از  مرتبطاثبات عدم اشتغال به کار 
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 عكس متقاضی

 

 لوگو و نام مرکز 

 آموزش

 شماره گواهینامه تائید صالحیت مرکز از انجمن

 پیوست الف)آگاهی دهنده(

      نمونه گواهینامه حضور در دوره آموزشي

 

 به نام خدا   

 آموزشی دوره حضور در گواهینامه   

    دستیار آزمایش های غیر مخرب

 

 

 

کد ملی  دارای .................................  خانم  /آقای شود می گواهیبه این وسیله 

در این  ............................تاریخ تولد  ........................ محل تولد ..........................................................

                   1399: سال 4-4شماره اس یانجمنمطابق الزامات استاندارد مرکز آموزشی 

(DIN 54161:2019)  به شرح زیر حضور  غیر مخرب های آزمایشآموزشی ( ی)ها دورهدر  

 :است داشته

 

 

ف
ردی

 

عنوان       
 زمایشدوره آ

 غیر مخرب

 فن
 آزمایش

 کد دوره
 آموزشی

 تاریخ شروع
 دوره

 تاریخ
 پایان دوره

 تعداد ساعات
 دوره آموزشی

 نام
 مدرس دوره

1        

2        

، کاربرد ) مزیت ها و محدودیت های روش (، روش کار ... مبانی آزمایش  محتوی آموزشی 
 عملی اجرایسیستم،  تجهیزات، کنترل

 

 

 

 مدیر مرکز آموزش                                                             

 نام و نام خانوادگی :                                                              

 مهر و امضا                                                            
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 عكس متقاضی
  : شماره گواهینامه 

  : تاریخ صدور گواهینامه 

  : تاریخ پایان اعتبار گواهینامه 

 

 پیوست ب

 )آگاهی دهنده(

 گواهینامه تائید صالحیت دستیار آزمایش های غیر مخرب نمونه 

 

 به نام خدا                             

 

 

 

 

 

                 

 .....................................کد ملی  ................................. آقای / خانم  شود گواهی می وسیلهبه این 

: 4-4استاندارد انجمنی شماره اسمطابق با الزامات   ...........................تاریخ تولد  ..............متولد 

 نامهگواهی دریافتموفق به  (DIN 54161:2019) 1399سال 

 دستیار آزمایش غیر مخرب 

 . استشده 
ف

ردی
 

دوره آموزشی 
 غیر مخرب

 فن
 آزمایش

 کد دوره
 آموزشی

 تاریخ شروع
 دوره

 تاریخ
 پایان دوره

 تعداد ساعات
 دوره آموزشی

 نام
 مرکز آموزش

1        

 

                 نماینده قانونی انجمن                     دبیر کمیته تائید صالحیت               3ممتحن اصلی سطح 

 نام و نام خانوادگی :                                نام و نام خانوادگی :                  نام و نام خانوادگی :

 :رو مهامضاء                                                 امضاء :                         : و مهر امضاء

 

 

 لوگوی انجمن
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 پپیوست 

 )آگاهي دهنده(

 راهنمای آماده سازی استعالم های فني
 مقدمه 

کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشكاری وآزمایش های غیر مخرب ایران به درخواست های 

 مكتوب در زمینه تفسیر استاندارد های انجمنی رسیدگی خواهد کرد . 

 قالب استعالم های فني 
فنی باید مربوط به تفسیر استاندارد و یا مالحظات بازنگری استاندارد برمبنای اطالعات جدید و استعالم های 

 تكنولوژی باشند .

 درخواست های مكتوب باید شامل موارد زیر باشند :

 نام و شماره استاندارد و ویرایش آن  –الف 

نام و شماره استاندارد به همراه شماره ویرایش آن باید به صورت کامل ذکر شود . همچنین سال ویرایش 

 استاندارد نیز قید شود . 

 هدف و دامنه کاربرد  -ب 

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

 دو یا چند موضوع غیر وابسته پرداخته اند، برگشت داده خواهند شد . استعالم های فنی که به 

 بخش پیش زمینه  –پ 

استعالم فنی باید با یك بخش پیش زمینه که هدف از استعالم را تشریح می کند شروع شود. در این بخش 

تاندارد ، شماره باید به طور مختصر، اطالعات مورد نیاز جهت درک کامل استعالم فراهم شود و باید نام اس

 بازنگری، پاراگراف، شكل ها و جدول های مورد نظر ذکر گردد . 

 بخش اصلي استعالم  –ت 

سوال فنی در بخش اصلی استعالم مطرح می شود. سوال باید فشرده، دقیق و به صورتی مطرح شود که از 

 نظر فنی و امالئی درست باشد. 

ارد مورد نظر است باید توصیه هایش را ارائه دهد. متن استعالم اگر استعالم کننده معتقد به بازنگری استاند

باید تایپ شده ویا به صورت خوانا دست نویس شده باشد. استعالم کننده باید اسم و آدرسش را در اختیار 

 بگذارد . 

 شماره عضویت انجمن جوشكاری وآزمایش های غیرمخرب بایستی در فرم درخواست نوشته شود .  

 سخ استعالم های فني بررسي و پا
استعالم های دریافتی باید در کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر 

مخرب ایران عنوان شده و رسیدگی شود. پاسخ استعالم باید شفاف و تا حد ممكن به صورت بله یا خیر 

 باشد. فرمت استعالم در ادامه ارائه شده است .  

 



9139سال  :4-4استاندارد انجمنی شماره اس  

23 

 

 

 

 درخواست استعالم فني  

  آزمایش های غیر مخرب ایران از انجمن جوشکاری و
 

 نام و شماره استاندارد و ویرایش آن : 

 هدف و دامنه کاربرد :

 بخش پیش زمینه :

 بخش اصلي :

 مشخصات استعالم کننده

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

 سمت: نام سازمان مربوطه : 

 فکس: تلفن ثابت :

 تلفن همراه: پست الکترونیک :

 تاریخ درخواست:

 آدرس:

 مهر/امضاء:

 

این قسمت توسط کمیته استاندارد و سیستم های 

 کیفیت انجمن  تکمیل مي گردد.

 تاریخ دریافت :
 شماره ثبت :

 تاریخ ارسال پاسخ:

 1-الففرم 
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ثبت الکترونیکي استعالم 

و تخصیص شماره 

 اختصاصي  به آن 

 

  دریافت استعالم فني

برگشت 

 استعالم فني

بررسي استعالم و تعیین 

 مسئولین پاسخگو

 

بررسي و کنترل 

 اولیه

 شروع

دریافت پاسخ استعالم از 

 مسئولین پاسخگو 

تکمیل فرم 

درخواست استعالم 

 فني  

 پایان

 بررسي پاسخ 

 

 ارائه پاسخ به متقاضي  

 

 بایگاني فني 

 بله

 خیر

 روند نمای پاسخگوئي به استعالم های فني 1 -شکل الف
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 نحوه شماره گذاری استانداردهای  -)آگاهي دهنده( تپیوست 

 آزمایش های غیر مخرب ایرانانجمن جوشکاری و 

 
 موضوعات اصلي در حوزه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب شماره استاندارد

IWNT S1.  - آموزش 

IWNT S2.  - آزمون، تأییدصالحیت و گواهی کارکنان اجرایی و بازرسی 

IWNT S3.  - WPS & PQR 

IWNT S4.  - آزمایش غیرمخرب 

IWNT S5.  - آزمایش مخرب 

IWNT S6.  - تضمین کیفیت 

IWNT S7.  - کنترل کیفیت 

IWNT S8.  - مواد مصرفی جوشكاری 

IWNT S9.  -  راهنمای فرایندهای جوشكاری و لحیمكاری 

IWNT S10.  - راهنماهای جوشكاری مواد 

IWNT S11.  - راهنماهای جوشكاری سازه ها و تجهیزات 

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

IWNT S13.  - متالورژی 

IWNT S14.  - تعمیرات 

IWNT S15.  - پوشانی روکشكاری و سخت 

IWNT S16.  - جوشكاری زیر آب 

IWNT S17.  - تعاریف و اصطالحات 

IWNT S18.  - نمادهای جوشكاری و لحیم کاری 

IWNT S19.  - تجهیزات و لوازم جوشكاری 

IWNT S20.  - طراحی 

IWNT S21.  - فرایندهای وابسته اقتصاد در جوشكاری و 

IWNT S22.  - برشكاری و شیارزنی 

IWNT S23.  - ایمنی و سالمتی  
 

به  برای کسب اطالعات بیشتر به دستورالعمل شماره گذاری استانداردهای انجمنی موجود بر روی پایگاه اینترنتی انجمن

 مراجعه نمایید.www.iwnt.comنشانی 

 

 

 

 

http://www.iwnt.com/

