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  خدا نام به

  

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پـيش  .شـود  مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان، و صادركنندگان

 دريافت از پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چـاپ  ايـران  )رسمي ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشته مفاد ساسابر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابـط  تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  مـوازين  رعايـت  بـا  توانـد  مـي  ايـران  صـنعتي  تحقيقـات  و اسـتاندارد  مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان، مصرف

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي درجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 مـديريت  و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و ها زمان سا

 و هـا  سـازمان  گونـه  ايـن  اسـتاندارد  مؤسسـة  ، سـنجش  وسـايل  )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي، زيست

 بـه شـرايط احراز  گواهينامـة  الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايرانشرايط احراز نظام ضوابط براساس را مؤسسات

 تعيـين  سـنجش،  وسـايل  )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار

  

تدوين شد.  1382نخستين بار در سال  "كاركنان كردن و گواهيشرايط  احراز –آزمون غيرمخرب "رد استاندا

 هـاي  كميسيونأييد ت و ي ايران انرژي اتم سازمان س پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسطاين استاندارد براسا

اسـتاندارد   ملـي  كميتـة  اجـالس  شـتاد و پنجمـين  ر هبراي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و د مربوط

 اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند استناد به اينك شد. تصويب 15/7/1388 مورخ هاي كيفيت مديريت سيستم

 اسـتاندارد  عنـوان  به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين

   .شود منتشر مي ايران ملي

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

    .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

 كـردن  احراز شـرايط و گـواهي   –، باعنوان آزمون غيرمخرب 1382سال  6725شماره به استاندارد ملي ايران 

  شود. باطل و اين استاندارد جايگزين آن مي كاركنان

  

  :ه زبان فارسي استالمللي زير تدوين شده و معادل آن ب اين استاندارد ملي برمبناي استاندارد بين
ISO 9712 : 4th Edition 2012. "Non-destructive testing - Qualification and certification of 
NDT personnel".  
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  مقدمه  

دهنده يا مسئول در آزمون  هركاربردي از آزمون غيرمخرب به قابليت اشخاص انجاماثربخشي با توجه به اينكه 

كنـد   كردن شايستگي كاركناني كه وظايف آنهـا ايجـاب مـي   مستند بستگي دارد، يك روش اجرايي به منظور 

داشـته  يـا ارزيـابي   پـايش  نظـارت،  تئوريك و عملي براي آزمون غيرمخربي كه انجام، تعيـين،  دانش مناسب 

از كاربردهاي صنعتي وسـيع قابـل قيـاس جهـاني كـه      ، ، تهيه و تدوين شده است. انگيزه مضاعف ديگرباشند

  گيرد.   هستند، نشأت مين غيرمخرب آزمونيازمند رويكرد مشترك 

، كـدها يـا   مقـررات ، هاي محصـول دهنده آزمون غيرمخرب در استاندارد هنگامي كه گواهينامه كاركنان انجام

يابد. جايي كه وسعت عمـل   اهميت مياستاندارد اين كاركنان براساس كردن  شود، گواهي ها تعريف مي گيژوي

در تعيين الزامـات ويـژه   نهايي را گيري  تصميمكننده  مؤسسه گواهيود، ش در معيارهاي اين استاندارد ارائه مي

  داشت.خواهدبرعهده 

چنانچه در قانون، استاندارد يا دستوركار، الزامي براي گواهي كردن كاركنان آزمون غيرمخرب وجـود نداشـته   

بـراي انجـام كارهـاي    باشد، برعهده كارفرما است كه درباره چگونگي حصول اطمينان از شايسـتگي كاركنـان   

لذا ممكن است افرادي را استخدام كنند كه داراي گواهينامه باشند يـا از تخصـص    گيري نمايد. محوله تصميم

 در مـورد دوم، كارفرمايـان   خود استفاده كنند تا اطمينان يابند كه كاركنانشان از شايستگي الزم برخوردارند.

  رك مرجع استفاده خواهند نمود.عنوان مد بدون شك از اين استاندارد به محتاط
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آزمون غيرمخربآزمون غيرمخربكردن كاركنان كردن كاركنان   احراز شرايط و گواهياحراز شرايط و گواهي  ––آزمون غير مخربآزمون غير مخرب   

  

  هدف و دامنه كاربرد   1
 

را  1صـنعتي  كـردن كاركنـان آزمـون غيرمخـرب     احراز شرايط و گواهيالزامات براي اصول اين استاندارد، 

  كند. تعيين مي
  بر استثناي كاربردها در زمينه پزشكي داللت دارد. "صنعتي": اصطالح 1يادآوري 

هاي نوين در  هاي ديگر آزمون غيرمخرب يا تكنيك تواند در روش شده توسط اين استاندارد مي نظام تعيين

ــ    ايـن روش  ا تكنيــك موجــود در هــا قابــل اجـرا بــوده و طــرح جـامعي از گــواهي كــردن فعلـي و روش ي

اي يا ملي و يا روش يا تكنيك نوين آزمون غيرمخرب كه جهـت رضـايت    المللي، منطقه استانداردهاي بين

  كننده موثر باشند، فراهم آورد. موسسه گواهي
  مورد استفاده قرار گيرد. راهنماعنوان  تواند به مي CEN/TR 14748: 2يادآوري 

  :دهد را پوشش ميهاي زير  بيشتر از يك روش از روش اي در يك يا مهارت حرفه گواهينامه،

  ، 2آزمون پخش آوايي  -

  ،3آزمون جريان گردابي  -

  ،4آزمون دمانگاري فروسرخ  -

  ،5هاي فشار هيدروليك) آزمون نشتي (بجز آزمون  -

  ،6آزمون ذرات مغناطيسي  -

  ، 7آزمون مايع نافذ  -

  ،8آزمون پرتو نگاري  -

  ،9كرنشگيري  اندازهآزمون   -

  ،10آزمون فراصوتي  -

هاي چشـمي   شوند و آزمون هاي چشمي غيرمسلح كه بطور مستقيم انجام مي . (آزمون11آزمون چشمي  -

  شوند.) هاي آزمون غيرمخرب كه مستثني هستند، انجام مي كه در طي كاربرد ديگر روش
هاي ارزيابي انطباق شخص ثالـث بـراي چـه منظـوري      كه برنامه مربوط به اين المللي، الزامات : اين استاندارد بين3يادآوري 

هـاي   رود ولـي بخـش   كـار نمـي   طور مستقيم براي ارزيابي شخص دوم يا اول بـه  كند. اين الزامات به هستند، را مشخص مي

   هايي مورد ارجاع قرار گيرند.  توانند براي چنين هماهنگي مربوطه در اين استاندارد مي

  :4آوري ياد
  

Penetrant testing 7  
Non-destructive testing 

1
 

Radiographic testing 8  Acoustic emission testing 2 

Strain gauge testing 9  Eddy current testing 3 

Ultrasonic testing10  Infrared thermographic testing 4 

Visual testing 11  Leak testing 5  

  

  

Magnetic particle testing 6 
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 مراجع الزامي    2
  

ش ذكر يرايمراجع داراي تاريخ چاپ فقط وبراي است.  ين استاندارد الزاميكاربرد ا ير برايمدرك مرجع ز

(شـامل هرگونـه   مدرك ارجـاع شـده   ،آخرين ويرايش . در مورد مراجع بدون تاريخ چاپرود ميشده بكار 

 .رود يكار برده م هباي)  اصالحيه

  استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

كننـده   هاي گـواهي  الزامات كلي براي موسسه -ارزيابي انطباق، 17024 آي اي سي -ايزو-استاندارد ايران

  اشخاص
  

  اصطالحات و تعاريف 3

  رود: كار مي هاصطالحات و تعاريف زير باستاندارد در اين 
  

 ) authorized qualifiying bodyكردن شرايط        (جاز احراز مؤسسه م 1- 3

ات احراز شرايط توسـط  امتحانمجوز آماده سازي و مديريت است كه مستقل از كارفرما بوده و اي  مؤسسه

  شده است.داده به آن كننده  مؤسسه گواهي

  

 ) basic examination(       امتحان پايه  2- 3

رمخرب كـه در  يغ مختلف آزمون يها كه دانش داوطلب را در اصول پايه روش ،3امتحان كتبي، در سطح 

، نظـام  هـا  ناپيوسـتگي انواع و  ساخت يآور ست، و دانش داوطلب را در علم مواد و فنا الزامي 2حد سطح 

  دهد. كردن نشان مي احراز شرايط و گواهيويژه 
  مراجعه شود.  6براي توضيح در مورد سه سطح احراز شرايط، به بند - 1 يادآوري

  شود.  نظام احراز شرايط و گواهي كردن در اين استاندارد تعيين مي – 2يادآوري 

  

 )  candidateداوطلب        ( 3- 3

واجـد شـرايط مـورد قبـول موسسـه      فرد متقاضي احراز شرايط و گواهينامه كه تحـت نظـارت كاركنـان    

 تجربه بدست آورده است. نده،كن گواهي
  

 ) certificateگواهينامه        ( 4- 3

دهـد شـخص    ، كـه نشـان مـي   شـده  تعيـين كننده طبق مقـررات   مدرك صادر شده توسط موسسه گواهي

  باشد. نامبرده، صالحيت تعريف شده در گواهينامه را دارا مي

  شوند.   مقررات در اين استاندارد تعيين مي –يادآوري
  

 ) certification(      كردن   گواهي 5- 3

جهت تأييد اينكه الزامات احراز شـرايط بـراي   كننده  هاي اجرايي مورداستفاده توسط موسسه گواهي روش

  است.  يك روش، سطح و بخش برآورده شده و منجر به صدور گواهينامه شده
  شود.  تواند تنها توسط كارفرما داده  يسازد، مجوز فعاليت م صدور گواهينامه، دارنده آن را مجاز به فعاليت نمي -يادآوري 
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 ) certification bodyكننده        ( گواهيسسه ؤم 6- 3

  د.ينما يم اجراشده  تعيينرا برطبق الزامات  كردن گواهياجرايي  يها است كه روشاي  مؤسسه

    شوند. الزامات در اين استاندارد تعيين مي –يادآوري

  

 ) employer(        كارفرما 7- 3

  كند. ميآن كار براي كه داوطلب بطور مستمر ي سازمان

  تواند داوطلب هم باشد.   زمان مي كارفرما هم –يادآوري

  

 ) examination centreمركز امتحان        ( 8- 3

  .دهد مي خواهد دادامتحان احراز شرايط را انجام كننده كه  مركزي تأييد شده از طرف موسسه گواهي

 

 ) examinerممتحن        ( 9- 3

در روش، محصـول يـا بخـش صـنعتي كـه بـراي آن، توسـط موسسـه          3داراي گواهينامه سطح شخص 

  ، به منظور برگزاري، نظارت و تصحيح اوراق امتحان احراز شرايط، مجاز شده است.كننده گواهي
  مراجعه شود.  6براي توضيح در مورد سه سطح احراز شرايط، به بند -يادآوري 

  

 ) general examinationامتحان عمومي        ( 10- 3

  باشد. ، كه به اصول يك روش آزمون غير مخرب مربوط مي2يا  1امتحان كتبي، در سطح 
  

 )industrial experienceتجربه صنعتي        ( 11- 3

، در كاربرد روش آزمون غيرمخرب در بخش مورد نظـر  كننده قابل قبول براي مؤسسه گواهي  تجربه

ار بدسـت آمـده، مهـارت و دانـش الزم بـراي تـأمين       د است. اين تجربه كه تحت نظارت صالحيت

  شروط احراز شرايط است.

 

 ) invigilatorناظر امتحان        ( 12- 3

  جهت نظارت بر امتحانات، تأييد شده است.كننده  فردي كه توسط موسسه گواهي

 

  )job-specific trainingآموزش تخصصي شغلي        ( 13- 3

آزمـون  هـايي از   نماينده وي) به دارنده گواهينامـه در زمينـه  آموزش ارائه شده از طرف كارفرما (يا 

كارفرمـا   آزمون غيرمخرب كه مختص محصوالت كارفرما، تجهيزات و روش هاي اجراييغيرمخرب 

كـار بـه   جـازه  هاي اجرايي كه منجر به اعطـاي ا  و روش مشخصاتو كدهاي كاربردي، استانداردها، 

  شود.   كاربر مي
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  ) main-method examination(        يمتحان روش اصلا 14- 3

در نوشـتن   ييداوطلـب و توانـا   يو تخصصـ  يدانـش عمـوم  نشان دهنـده   ،3در سطح  ي،امتحان كتب

(هـا)  بخشمـوردنظر در   يكـاربرد  آزمـون غيرمخـرب  روش  يرمخرب برايآزمون غ يياجرا يها روش

  باشد. الزم است، مي كردن گواهيا محصولي كه براي آنها يصنعتي 
  

ــان  15- 3 ــوال امتح ــهيچندگز يس  multiple-choice examination(        يا ن

question ( 

ح اسـت، سـه پاسـخ    يك پاسـخ صـح  يـ تا چهار پاسخ داشته باشد كـه فقـط    تواند است كه مي يسوال

  ا ناقص هستند.يمانده نادرست و يباق
  

 ) NDT instruction(        آزمون غيرمخربورالعمل تسد 16- 3

 ، استاندارد، كد آزمون غيرمخربشرح مكتوب مراحل دقيق انجام آزمون است كه طبق يك روش اجرايي 

  ، بايد دنبال شوند.مولفني معمشخصات يا 
  

 ) NDT method(        آزمون غيرمخربوش ر 17- 3

  بكارگيري منظم يك اصل فيزيكي در آزمون غيرمخرب است  
  مثال: آزمون فراصوتي.

  

 ) NDT procedure(        يرمخربآزمون غوش اجرايي ر 18- 3

بـرروي محصـوالت    آزمون غيرمخـرب هايي است كه هنگام انجام  شرح مكتوب پارامترهاي مهم و احتياط

  فني بكار گرفته شوند. مشخصاتطبق استانداردها، كد(ها) يا 
  

 ) NDT technique(        آزمون غيرمخربن ف 19- 3

  .است غيرمخربآزمون اي از بكارگيري يك روش  ي ويژه طريقه

  .وري مثال: آزمون فراصوتي غوطه

  

 ) NDT training(        آزمون غيرمخرب موزشآ 20- 3

شود، كـه   ، كه به منظور دريافت گواهينامه انجام ميآزمون غيرمخربفرآيند آموزش نظري و عملي روش 

 .شود اجرا ميكننده  هاي مصوب مركز گواهي هاي آموزشي براساس سرفصل بصورت دوره

 

 ) operating authorization(       مجوز فعاليت  21- 3

فـرد  نامه براي انجـام وظـايف معـين    يكارفرما براساس دامنه كاربرد گواهتوسط  مجوزي كتبي است كه

  .شود صادر مي
 تواند به شرايط آموزش تخصصي شغلي بستگي داشته باشد.  اين مجوز مي –يادآوري 
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 ) practical examination(        يمتحان عملا 22- 3

  شود. داوطلب در انجام آزمون نشان داده مي ييو توانا ييكه بوسيله آن آشنا ،هاي عملي ارزيابي مهارت
  

 ) qualificationاحراز شرايط        ( 23- 3

آزمـون  وظـايف  فيزيكي، دانش، مهارت، آموزش و تجربه الزم براي انجام صـحيح  نشان دادن خصوصيات 

  است. غيرمخرب
  

 ) qualification examinationاحراز شرايط        (متحان ا 24- 3

سسـه  ؤو مهـارت داوطلـب توسـط م    يو عملـ  ي، تخصصـ يدانـش عمـوم   يابيـ ارز ياست كه برا يامتحان

  گردد.   يمديريت مؤسسه مجاز احراز كردن شرايط ا ميو كننده  يگواه
  

 ) qualified supervisionواجد شرايط        (ظارت ن 25- 3

در همان روش تحت نظارت كه  آزمون غيرمخربدرحال كسب تجربه، توسط پرسنل  نظارت بر داوطلبين

داراي دانـش  كننـده   اند و يا پرسنل فاقد احراز شرايط كه برطبـق نظـر موسسـه گـواهي     حائز شرايط شده

  باشند. مهارت، آموزش و تجربه الزم براي اجراي صحيح چنين نظارتي مي
  

 ) sectorبخش        ( 26- 3

ـ آزمون هاي تخصصي  آوري است كه در آن شيوه از صنعت يا فناي  بخش ويژه  ،رود كـار مـي   هغيرمخرب ب

  باشند. ها نيازمند تجهيزات ويژه و دانش مربوطه، مهارت، تجهيزات يا آموزش مي اين شيوه
 كـار)  هـاي حـين   گري) يا يك صـنعت (هوافضـا،آزمون   تواند به عنوان يك محصول (جوش، ريخته يك بخش مي -يادآوري 

  تفسير شود. به پيوست الف مراجعه شود.

  

 ) significant interruption(       قفه قابل توجه و 27- 3

يا دو ياچند دوره كوتاه مدت كه مجموع آنهـا بـيش از   متوالي عدم فعاليت فرد به مدت بيش از يك سال 

از اجـراي وظـايف   داراي گواهينامـه  دوسال باشد، بدليل غيبت يا تغيير در فعاليتي كه باعـث شـود فـرد    

  هاي صنعتي مربوط در سطح گواهينامه اخذ شده، بازبماند. بخشمرتبط با روش و 

  شوند.  روز در محاسبه وقفه منظور نمي 30هاي آموزشي كمتر از  هاي بيماري يا دوره تعطيالت رسمي يا دوره -يادآوري 

  

 ) specific examinationصصي        (ختمتحان ا 28- 3

) خاص كه شامل ي(هابخشدر رابطه با كاربرد فنون آزمون غيرمخرب در  2و  1ح امتحان كتبي در سط

هاي اجرايي و معيـار   ، روشمشخصاتاستانداردها،  ،كدهاو ) موردآزمون، يمعلومات راجع به محصول(ها

  شود. پذيرش مي
  

 ) specificationمشخصات         ( 29- 3

  .شود كننده الزامات اطالق مي به مدرك بيان
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 ) specimen(        آزمونه 30- 3

معـرف  هـا،   هـا و مجموعـه داده   احتمـاالً شـامل پرتونگاشـت    ،هـاي عملـي   نمونه استفاده شـده در آزمـون  

  گيرند. كاربردي تحت آزمون قرار ميبخش محصوالتي است كه بطور معمول در آن 

  تواند بيش از يك سطح يا حجم براي آزمون داشته باشد. اين قطعه مي -يادآوري 
 

 ) specimen master report(       اصلي آزمونه زارش گ 31- 3

عملـي بـا مجموعـه شـرايط تعيـين شـده (نـوع        امتحـان  براي يـك   ، كه بيانگر نتيجه بهينهمرجعپاسخ 

باشد و گزارش آزمون داوطلب در مقايسـه بـا آن تصـحيح     و غيره) ميآزمونه تجهيزات، تنظيمات، روش، 

  .شود مي
  

 ) supervision(       نظارت  32- 3

شود و شامل كنتـرل    انجام مي آزمون غيرمخربكه توسط ديگر كاركنان  يآزمون غيرمخربهدايت كاربرد 

  باشد. آزمون و گزارش نتايج مي امجنآزمون، ا )1(يساز هاي مربوط به آماده فعاليت
  

 ) validate(       اعتباربخشي  33- 3

مـوردنظر را بـرآورده   وظيفـه   ،ي كارامـد  تصـديق شـده  روش اجرايي دهد يك  مي كه نشاناست  فعاليتي

منتخـب   هـاي  آزمايشهاي آزمايشگاهي يا ميداني يا  ، آزموناثبات، مشاهده حضوريمعموالً با و  سازد مي

  آيد. بدست مي
  

 )  renewalتمديد        ( 34- 3

روش اجرايي تمديد اعتبار يك گواهينامه بدون انجام امتحان در هر زمان تا پنج سال پس از موفقيـت در  

  .امتحان اوليه، تكميلي يا امتحان تجديد گواهينامه

  

 ) recertificationتجديد گواهينامه        ( 35- 3

روش اجرايي تمديد اعتبار يك گواهينامـه از طريـق امتحـان يـا هـر روش ديگـر مـورد رضـايت موسسـه          

 كه معيارهاي منتشرشده براي تجديد گواهينامه برآورده شوند. طوري كننده به گواهي
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 و عبارات اختصاريها  روش 4

كـار   هاي آزمون غيرمخرب به براي شناسايي روش 1در اين استاندارد، عبارات اختصاري مندرج در جدول 

  روند. مي

  

  ها و عبارات اختصاري روش -1جدول 

  روش آزمون غيرمخرب  عبارات اختصاري

AT  ييآزمون پخش آوا  

ET  آزمون جريان گردابي  

TT  فروسرخ يآزمون دمانگار  

LT     يآزمون نشت  

MT  آزمون ذرات مغناطيسي  

PT    آزمون مايع نافذ  

RT  آزمون پرتونگاري  

ST   كرنشآزمون  

UT  آزمون فراصوتي  

VT  يآزمون چشم  

        

 ت هايمسئول 5

 كليات   1- 5

جـاز احـراز   مؤسسـات  (و در صورت لـزوم بـا كمـك م    كننده گواهيسسه ؤبايد توسط م كردن گواهينظام 

در  فـرد  احـراز شـرايط   يهاي اجرايي كـه بـرا   ) كنترل و مديريت شود. اين نظام همه روششرايط كردن

 ويكـردن   گـواهي صنعتي الزم بوده و منجـر بـه   بخش و محصول يا  آزمون غيرمخربانجام روش خاص 

  شود. گردد را شامل مي مي

  

  كننده گواهيسسه ؤم 2- 5

را بـرآورده   17024آي اي سـي  -كننده بايد با الزامات استاندارد ملـي ايـران ايـزو    موسسه گواهي 2-1- 5

 سازد. 

   :كننده گواهيموسسه  2-2- 5

آي اي سـي  -ايـزو بايد مسئوليت ايجاد، استقرار، حفظ و مديريت برنامـه گـواهي كـردن را مطـابق      –الف

  باشد،  اين استاندارد بعهده داشتهو  17024

هـايي باشـد كـه محتـواي      هاي آموزشي منتشر نمايد كـه شـامل سرفصـل    بايد مشخصاتي براي دوره -ب

  يا مدارك معادل را دربرداشته باشد، ISO/TR 25107مدارك تاييدشده نظير 

ــي    -پ ــود م ــتقيم خ ــئوليت مس ــت مس ــه      تح ــردن را ب ــواهي ك ــديريت گ ــدون م ــل م ــد مراح   توان

را بـراي امكانـات،    هـاي اجرايـي   و/ يـا روش  نمايد و مشخصاتمؤسسات مجاز احراز كردن شرايط واگذار 
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برگـزاري امتحانـات،    ها، آزمونه ،، موارد امتحانآزمون غيرمخرب تجهيزاتكاليبراسيون و كنترل كاركنان، 

  سوابق، غيره تعيين كند،امتحان،  امتيازدهي

باق بـا مشخصـات، در فواصـل    بايد يك مميزي اوليه را انجام داده و متعاقب آن جهت اطمينان از انط -ت

  زماني معين مؤسسات مجاز احراز كردن شرايط را تحت مميزي نظارتي قراردهد،

  بايد تمام وظايف واگذارشده را مطابق يك روش اجرايي مستند، پايش كند، -ث

  بايد مناسب بودن تجهيزات و كاركنان مراكز امتحان تحت پايش را تائيد نمايد، -ج

  سـال)   10دوره گـواهي كـردن (  بايد نظام مناسبي براي نگهداري سوابقي كه بايد حداقل بـراي يـك    -چ

  نگه داشته شوند، ايجاد نمايد،

  ،باشد را برعهده داشتهها  صدور كليه گواهينامه مسئوليتبايد –ح

  )،رجوع شودپيوست الف به ها را برعهده داشته باشد ( بايد مسئوليت تعريف بخش -خ

هـا،   عهده داشته باشـد (آزمونـه  رايد مسئوليت حصول اطمينان از تأمين امنيت كليه موارد امتحان را بب -د

ها براي مقاصـد   بايد اطمينان حاصل كند كه آزمونه و هاي اصلي، بانك سواالت، اوراق امتحاني و ...) گزارش

  شود، آموزشي استفاده نمي

جهـت پايبنـدي بـه    بايد كليه داوطلبين و دارندگان گواهينامه را ملزم به ارائه تعهد امضـا يـا مهرشـده     -ذ

    كننده براي مقاصد آن تدوين و منتشر شود. منشور اخالقي نمايد كه بايد توسط موسسه گواهي

  

 ؤسسه مجاز احراز شرايط م 3- 5

 مؤسسه مجاز احراز شرايط بايد: ،در صورت تاسيس 3-1- 5

  ،كار گيرد شده از سوي آن را به و مشخصات اعالم فعاليت نمايدكننده  نظر موسسه گواهيزير  -الف

  ،عاليق فردي مستقل باشداز هرگونه  -ب

اطمينان حاصل شود كه نسبت به هر يك از داوطلبان احراز شـرايط، بيطـرف اسـت و توجـه مؤسسـه       -پ

  باعث عدم بيطرفي گردد، جلب نمايد،كننده را به هر مورد بالقوه يا بالفعل كه ممكن است  گواهي

  تصــويب شــده اســت، كننــده  يــك سيســتم مــديريت كيفــت مســتند را كــه توســط مؤسســه گــواهي -ت

  كارگيرد، به

ــات و    –ث منــابع و متخصصــين الزم جهــت تاســيس، نظــارت و كنتــرل مراكــز امتحــاني، شــامل امتحان

  كاليبراسيون و كنترل تجهيزات را داشته باشد،

شـود،   برگـزار مـي  كننـده   را كه با مسـئوليت ممـتحن تائيـد شـده توسـط مؤسسـه گـواهي       امتحاناتي  –ج

  و نظارت كند، ، برگزارسازي آماده

  بطور مناسب نگهداري نمايد. كننده را مطابق با الزامات مؤسسه گواهي احراز شرايط و امتحان سوابق -چ

بايـد  كننـده   سـه گـواهي  چنانچه يك مؤسسه مجاز احراز كردن شرايط وجود نداشته باشـد، مؤس  3-2- 5

 الزامات مؤسسه احراز كردن شرايط را برآورده سازد.

 

 مركز امتحان   4- 5

  مركز امتحان بايد: 4-1- 5

  يا مؤسسه مجاز احراز كردن شرايط فعاليت نمايد، كننده زيرنظر مؤسسه گواهي –الف

  كارگيرد،  تصويب شده است، به كننده مستند را كه توسط مؤسسه گواهيروش اجرايي كيفيتي يك  -ب
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  منابع الزم شامل كاليبراسيون و كنترل تجهيزات را براي اجراي امتحانات داشته باشد، -پ

هـاي   ها و بخـش  جهت حصول اطمينان از انجام رضايت بخش امتحانات احراز شرايط در سطوح، روش -ت

  باشد،  مربوطه، كاركنان احراز شرايط شده، محل و تجهيزات كافي داشته

آماده و هدايت نمايد، و صـرفاً   كننده امتحانات را با مسئوليت ممتحن تائيد شده توسط موسسه گواهي -ث

كننده براي آن منظور تهيه يـا تأييـد شـده اسـت،      هايي كه توسط مركز گواهي از سؤاالت امتحاني و آزمونه

  استفاده نمايد، 

انـد،   تهيـه يـا تأييـد شـده    يا موسسه احراز شرايط ننده ك هايي كه توسط مؤسسه گواهي صرفاً از آزمونه -ج

شود، استفاده نمايد.(چنانچه بيش از يك مركز امتحان وجـود   جهت امتحانات عملي كه در مركز برگزار مي

هاي مشـابه   با دشواري قابل مقايسه، شامل ناپيوستگيامتحان   هاي داشته باشد، بايد هركدام داراي آزمونه

  ،ها نبايد براي مقاصد آموزشي استفاده شوند چ شرايطي اين آزمونهكه تحت هي -باشند)

  بطور مناسب نگهداري نمايد.كننده  را مطابق با الزامات موسسه گواهي احراز شرايط و امتحان و سوابق –ح

درمكان متعلق به كارفرما باشد. در ايـن حالـت مؤسسـه    تواند  ميمحل استقرار يك مركز امتحان   5-4-2

هاي بيشتري را الزام كند تا بيطرفي آن حفظ شود و امتحانات بايد فقط در حضور  بايد كنترلكننده  گواهي

  شود. انجام كننده  و تحت كنترل نماينده معتبر مؤسسه گواهي
 

 كارفرما  5-5

اعتبـار   كننده يا موسسـه مجـاز احـراز شـرايط معرفـي و      داوطلب را به موسسه گواهي كارفرما بايد  5-5-1

و تيزبينـي  نمايد. اين اطالعات بايد شامل ميزان تحصيالت، آموزش و تجربه اثبات اطالعات فردي ارائه شده 

فرما باشد بايد ادعاي وي در خصـوص   الزم براي شايستگي داوطلب باشد. اگر داوطلب شاغل نبوده يا خويش

 ئيد شود.ميزان تحصيالت، آموزش و تجربه، توسط يك يا چند گروه مستقل تا

 كارفرما يا كاركنان وي نبايد مستقيماً در امتحان احراز شرايط دخالت داشته باشند.  5-5-2

مسئوليت موارد زيـر را برعهـده داشـته     زيرنظر خود بايد  شده كارفرما در ارتباط با كاركنان گواهي  5-5-3

 باشد:

  ،(درصورت لزوم)در قبال هر آنچه كه به جوازكار مرتبط است ازجمله هر آموزش تخصصي شغلي  -الف

  صدور مجوزهاي كتبي براي انجام كار، -ب

   ،آزمون غيرمخربنتايج عمليات  -پ

    ،شود الف) رعايت مي 4-7ساليانه مطابق (بند  كه الزامات قدرت بينايياين تضمين  -ت

  ،توجه بدون وقفه قابل آزمون غيرمخربروش انجام مستمر تاييد  -ث

  تضمين اين كه كاركنان براي انجام كارهاي خود در سازمان از گواهينامه معتبر برخوردارند، -ج

  نگهداري سوابق مناسب. -چ

 ها در يك روش اجرايي مستند تعريف شوند. شود كه اين مسئوليت توصيه مي

 كارفرما را بايد برعهده بگيرد.هاي مربوط به  كليه مسئوليت فرما فرد خويش 5-4- 5

دهنده آزمـون غيرمخـرب اسـت.     گواهي كردن بر طبق اين استاندارد مويد شايستگي عمومي انجام 5-5-5

نيست زيرا مسئوليت اين كار برعهده كارفرما است و ممكـن اسـت    كارنامه به معني مجوز انجام  اين گواهي

هـاي   يشتري در زمينه پارامترهايي نظير تجهيزات، روشكاركنان داراي گواهينامه نيازمند دانش تخصصي ب

   كارفرما باشند. ويژهاجرايي آزمون غيرمخرب، مواد و محصوالت 
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 صـورت كتبـي توسـط كارفرمـا     موجب كدها و الزامات نظارتي الزم باشد، مجوز انجام كار بايد بـه  چنانچه به

آمـوزش تخصصـي شـغلي موردنيـاز     شود كه در آن روش اجرايي، هرگونـه   اعطامطابق با يك روش اجرايي 

كارفرما و امتحانات درنظر گرفته شده جهت تصديق دانش دارنـده گواهينامـه نسـبت بـه كـدهاي صـنعتي       

هاي اجرايي آزمون غيرمخرب، تجهيزات و معيارهـاي پـذيرش محصـوالت مـورد      مرتبط، استانداردها، روش

  شوند. تعريف ميآزمون 

  

  داوطلب  5-6

  نشده بايد: فرما و چه استخدام شده، چه خويش داوطلبين، چه استخدام

  ،دهدبخش دوره آموزشي ارائه  مداركي جهت تاييد اتمام رضايت -الف

اين كه تجربه موردنياز را تحت نظارت افراد واجد شرايط كسب كـرده  پذيري جهت تاييد  مدارك اثبات -ب

  است، ارائه دهد،

  ارائه دهد، 4-7ت تاييد سالمت بينايي و برآورده ساختن الزامات بند مداركي جه -پ

  نسبت به منشور اخالقي منتشرشده توسط موسسه گواهي كننده پايبند باشد. -ت

  

 گواهينامه گاندارند 5-7

  دارندگان گواهينامه بايد:

  نسبت به منشور اخالقي منتشرشده توسط موسسه گواهي كننده پايبند باشند؛ -الف

هـا را بـه كارفرمـا ارائـه      الف انجام داده و نتايج آزمون 4-7سنجي را مطابق زيربند  تست ساليانه بينايي -ب

  دهند؛

  كننده وكارفرما را مطلع سازند. در صورت عدم برآوردن شرايط اعتبار گواهينامه، موسسه گواهي -پ

  

  احراز شرايط سطوح  6

   1سطح   6-1

آزمـون  كه مهارت انجام عمليات  داده استكند، نشان  دريافت مي 1شخصي كه گواهينامه سطح  6-1-1

را دارد. در دامنه  3يا  2ها و تحت نظارت كاركنان دارنده گواهينامه سطح  مطابق دستورالعمل غيرمخرب

ط كارفرما ، ممكن است توس1شده در گواهينامه كاركنان دارنده گواهينامه سطح  كاربرد صالحيت تعيين

 باشد: آزمون غيرمخربمجاز به انجام موارد زير برطبق دستورالعمل 

  را آماده نمايد. آزمون غيرمخربدستگاه و تجهيزات  -الف

  ها را انجام دهد. آزمون - ب 

  بندي نمايد. نتايج آزمون را ثبت و طبقه -پ 

  نتايج را گزارش نمايد. -ت 

، نبايد مسـئوليتي در انتخـاب روش يـا فـن آزمـون مورداسـتفاده و       1كاركنان گواهي شده سطح   2- 6-1

 همچنين ارزيابي نتايج داشته باشد.
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  2سطح    6-2

هـاي اجرايـي    روش طبـق  آزمون غيرمخربكه مهارت انجام  داده استنشان  2گواهي شده سطح  شخص 

شـده در گواهينامـه، كاركنـان     كـاربرد صـالحيت تعيـين   شـده را دارد. در دامنـه    برقـرار آزمون غيرمخرب 

  ممكن است توسط كارفرما مجاز به انجام موارد زير باشد: 2گواهينامه سطح 

  نوع آزمون مورداستفاده، يبرا آزمون غيرمخربانتخاب روش  -الف

  هاي كاربرد روش آزمون،  تعيين محدوديت -ب

 آزمون غيرمخربهاي  هاي اجرايي بصورت دستورالعمل و روشمشخصات برگردان كدها و استانداردها،  -پ

  مطابق با شرايط واقعي كار،

  تنظيمات آن،تصديق آماده سازي تجهيزات و  -ت

  انجام و نظارت بر آزمونها، -ث

  هاي اجرايي كاربردي، روشمشخصات تفسير و ارزيابي نتايج آزمون، بر اساس كدها، استانداردها،  -ج

  تر، و پايين 2ه وظايف در حد سطح انجام و نظارت بر كلي -چ

  تر، و پايين 2سطح كاركنان راهنمايي  -ح

  .آزمون غيرمخربگزارش نتايج  -خ

  

   3سطح   6-3

هـايي از   ت عمليـات روش يكه مهـارت انجـام و هـدا    داده استنشان  3سطح شده  گواهي شخص 6-3-1

د ننشان ده بايد 3دارنده گواهينامه سطح كاركنان  كه براي آنها تأييد شده است را دارد. آزمون غيرمخرب

  كه:

  د،نموجود را دارمشخصات كدها و ج برحسب استانداردها، ير نتايو تفس يابيت ارزيصالح –الف

ـ را دار محصـول  آوري سـاخت و توليـد   فـن  و كافي در رابطه با مواد مورداستفادهعملي دانش  –ب  د، تـا  ن

نمـوده و در  تـدوين  را  آزمـون غيرمخـرب  فنـون  هاي مناسب آزمون غيرمخرب را انتخـاب و   ند روشبتوان

  د،نصورت نبودن معيار پذيرش، در تدوين آن كمك نماي

  د.ندار را آزمون غيرمخربهاي  روشآشنايي كلي با ديگر و  –پ 

ممكن است مجاز بـه انجـام    3سطح كاركنان  ،نامهيت تعيين شده در گواهيكاربرد صالح دامنهدر  6-3-2

  موارد زير باشد:

  ،ستادي مركز امتحان و كاركنان ياامكانات آزمون محل و قبول مسئوليت كامل   -الف

هـاي اجرايـي    روش هـا و  دسـتورالعمل گـذاري   صـحه فني و نگارشي و يح صحتاستقرار، بازبيني از نظر  –ب

  ،آزمون غيرمخرب

  هاي اجرايي، روشو مشخصات تفسير كدها، استانداردها،  -پ

  ،آزمون غيرمخربدرمورداستفاده  يها هاي اجرايي و دستورالعمل هاي خاص آزمون، روش تعيين روش -ت

  انجام و نظارت بر كليه وظايف در تمامي سطوح، و -ث

  در تمامي سطوح. آزمون غيرمخرب و راهنمايي كاركنان -ج
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 شايستگي 7

 اتيكل 7-1

و حـداقل الزامـات تجربـه     احـراز شـرايط  ش از امتحـان  يو آموزش را پـ  يينايداوطلب بايد حداقل الزامات ب

  د.يبرآورده نماگواهي كردن ش از يرا پ يصنعت

  

  آموزش 7-2

آميـز   كننده مبنـي بـر اتمـام موفقيـت     داوطلب بايد مدرك مستند قابل قبول براي مؤسسه گواهي 7-2-1

 كه گواهي درخواست شده است را ارائه نمايد. سطحيو  روشدوره آموزشي در 

بــراي تمــام ســطوح، داوطلــب بايــد يــك دوره آموزشــي تئــوري و عملــي مــورد تائيــد موسســه   7-2-2

 كننده را با موفقيت به اتمام برساند. گواهي

سازي براي احراز شـرايط بسـته بـه     ، آماده2شده در جدول  ، عالوه بر حداقل آموزش مشخص3براي سطح 

ها يـا سـمينارها، مطالعـه     هاي آموزشي، كنفرانس و فني داوطلب ازجمله شركت در ديگر دوره سابقه علمي

    شود. مختلفي انجام مي هاي روش بهچاپي يا الكترونيكي،  ديگر منابع اطالعاتو  مجالتكتب، 
  ائه شده است.ار ISO/TR 25108دهنده كاركنان آزمون غيرمخرب در  هاي آموزش براي سازمان ها راهنمايييادآوري: 

آزمـون  اجـراي   حداقل مدت زمان آموزش الزم براي داوطلـب دريافـت گـواهي بـراي روش قابـل      7-2-3

شـده در بنـد    هاي محتمل تعيين كاهشبا و  2و جدول  4-2-7شده در بند  به شرح تعريفبايد  غيرمخرب

  باشد.   7-2-5

شود. در  از مواد و فرآيندها تعيين ميهاي رياضي و دانش قبلي داوطلبين  بر مبناي مهارت طول اين مدت

    كننده آموزش اضافي را الزم بداند. غير اين صورت ممكن است مؤسسه گواهي

  ساعات دوره آموزشي، شامل دروس نظري و عملي است.

كننده بايد  گونه كه در پيوست الف مشخص شده است، موسسه گواهي هاي جديد همان هنگام ايجاد بخش

  كافي هستند يا بايد افزايش يابند. 2نمايد كه آيا حداقل الزامات آموزش در جدول به اين نكته توجه 

بـراي   2مستلزم گذراندن مجمعه ساعات نشان داده شده در جدول  2دستيابي مستقيم به سطح  7-2-4

  باشد. مي 2و 1سطوح 

براي سـطوح   2مستلزم گذراندن مجموعه ساعات نشان داده شده در جدول  3دستيابي مستقيم به سطح 

مراجعه شود)  3-6(به بند  3هاي فرد داراي گواهينامه سطح  باشد. با در نظر گرفتن مسئوليت مي 3و 2، 1

مراجعه شود)، ممكن است آموزش بيشـتري   6(به جدول  3و محتواي بخش سوم امتحان پايه براي سطح 

  هاي آزمون غيرمخرب الزم باشد. درخصوص ديگر روش
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  يحداقل الزامات آموزش – 2جدول 

  آزمون غيرمخربروش 
  1سطح

  به ساعت

  2سطح

  به ساعت

  3سطح

  به ساعت

AT  40  64  48  

ET  40  48  48  

LT     
  32  32  24  ب  روش فشار

  40  40  24  ردياب پ  روش گاز

MT  16  24  32  

PT  16  24  24  

ST  16  24  20  

TT  40  80  40  

RT  40  80  40  

UT  40  80  40  

VT  16  24  24  

  شود. آموزش ايمني پرتوي نمي ل، ساعات آموزشي شامRTيادآوري: براي 

  

شوند كه اگر چندين  از اين پس به اين صورت تعريف ميآموزشي  احتمالي در دورههاي  كاهش 7-2-5

دوره آموزش تجاوز نمايد. الزم است هرگونه كاهشي  ٪50كاهش كاربردي باشند، مجموع كاهش نبايد از 

  كننده پذيرفته شود. توسط موسسه گواهي

  براي تمام سطوح: - الف

) يا براي آن MT ،PTبراي داوطلبين متقاضي دريافت گواهينامه در بيش از يك روش (مثالً  −

هاي  ه سرفصلباشند، درصورتي ك دسته از داوطلبيني كه در يك روش ديگر داراي گواهينامه مي

آوري محصول را تكرار نمايند، مجموع ساعات آموزشي  هاي خاصي نظير فن آموزشي موردنظر، جنبه

   هاي آموزشي كاهش يابد. سرفصل تواند مي )PT ،MT،VTها (مانند  براي اين روش

داراي يا ها در موضوع مربوطه  يا دانشگاههاي عالي فني  براي داوطلبين فارغ التحصيل آموزشگاه −

مجموع ساعات ، ا آموزشگاه عاليمدرك فوق ديپلم دوساله يا بيشتر علوم يا مهندسي از دانشگاه ي

  كاهش يابد. ٪50تواند تا  آموزشي موردنياز مي
يادآوري: بهتر است موضوع با روش آزمون غيرمخرب (شيمي، رياضي يا فيزيك) و/ يا بخش محصول يا صنعتي 

  ه) مرتبط باشد.(شيمي، متالوژي، مهندسي، غير

تواند  ، درصورتي كه دريافت گواهينامه محدود به موارد زير باشد، دوره آموزش مي2و  1براي سطوح  -ب

  كاهش يابد: ٪50تا 

ميلگرد، تيوب و مفتول يا  آزمون فراصوتيخودكار،  آزمون جريان گردابي(مانند  در كاربرد −

 هاي فوالدي) رقهوورقه شدن  ضخامت فراصوتي پرتو نرمال و آزمون ورقه

  پرتوسنجي)تنها با استفاده از  RTمانند در فن ( −

، درصورتي كه گواهي كردن محدود به تفسير فيلم و RTروش  2براي دستيابي مستقيم به سطح  -پ

  باشد. ساعت مي 56تنها يك بخش محصول باشد، حداقل الزام آموزشي برابر 
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  صنعتيآزمون غيرمخرب تجربه  7-3

  كليات 1- 7-3

هاي  و همراه با كاهش 3دوره تجربه كار در بخش براي داوطلب دريافت گواهينامه بايد مطابق جدول حداقل 

چنانچه داوطلب متقاضي دريافت گواهينامه در بيش از يك روش  باشد. 3- 3- 7شده در بند  احتمالي ارائه

 باشد.ها  باشد، مجموع زمان تجربه كار بايد برابر با مجموع تجربه كار در هريك از روش

 1، كـار انجـام شـده بعنـوان سـطح      2در اين استاندارد منظور از تجربه كار جهت دريافـت گواهينامـه سـطح    

اقدام نمايد، سـابقه   2، مستقيماً براي احراز شرايط سطح 1باشد. اگر فردي بدون گذراندن زماني درسطح  مي

كار مجاز نخواهد  اهشي در دوره سابقهباشد و هيچ ك 2و  1كار بايد شامل مجموع زمان موردنياز براي سطوح 

  بود.

كننـده (درصـورت    براي كليه سطوح، حداقل دوره تجربه كار پـيش از امتحـان بايـد توسـط موسسـه گـواهي      

در موردي كـه بخشـي از تجربـه    ) تعيين شود. 3صورت كسر يا درصدي از مجموع الزامات جدول  مقتضي، به

آيد، نتـايج امتحـان بايـد بـراي دو سـال يـا بـراي         به دست ميشده پس از موفقيت در امتحان  كار درخواست

  هاي موردنظر، هركدام كه زمان بيشتري دارد، معتبر باقي بماند. مجموع زمان تجربه كار موردنياز براي روش

  ارائه شود.كننده  مؤسسه گواهيد گردد و به ييد توسط كارفرما تايمدرك مستند تجربه كار با

  

  كار صنعتي تجربهحداقل  – 3جدول 

  

 آزمون غيرمخربروش 

  تجربه برحسب ماه 

  3سطح  2سطح  1سطح

AT, ET, LT, RT, UT, TT 3  9  18  

MT, PT, ST, VT 1  3  12  

ساعت در هفته يا طبق فعاليت هفتگي قانوني است. كاركناني  40تجربه كار بر مبناي كاركرد عادي  -الف

توانند بر اساس مجموع ساعات امتياز  داشته باشند، ميساعت در هفته به فعاليت اشتغال  40كه بيش از 

  .بگيرند ولي الزم است كه براي اثبات آن مدارك مستند ارائه نمايند

  

   3سطح  2- 7-3

مستلزم دانشي فراتر از دامنه فني هر روش خاص آزمون غيرمخرب است. اين دانش  3هاي سطح  مسئوليت

، حداقل تجربه 3دست آيد. جدول  حصيل، آموزش و تجربه بههاي مختلف ت تواند از طريق تركيب وسيع مي

هاي عالي فني هستند يا داراي مدرك فوق ديپلم دوساله يا  براي داوطلبيني كه  فارغ التحصيل آموزشگاه

درغيراينصورت،  دهد. را به تفصيل شرح ميبيشتر علوم يا مهندسي از دانشگاه يا آموزشگاه عالي معتبر باشند، 

  ضرب شود. 2طول مدت بايد در ضريب 

 2، كـار انجـام شـده بعنـوان سـطح      3در اين استاندارد منظور از تجربه كار جهت دريافـت گواهينامـه سـطح    

اقـدام   3به سطح  1، مستقيماً براي احراز شرايط از سطح 2باشد. اگر فردي بدون گذراندن زماني درسطح  مي

كـار   هيچ كاهشي در دوره سابقهباشد و  3و  2شامل مجموع زمان موردنياز براي سطوح سابقه كار بايد نمايد، 

  به نحوي كه در باال توضيح داده شد مجاز نخواهد بود.
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  هاي احتمالي كاهش 3- 7-3

اگر شوند كه  هاي احتمالي در طول مدت تجربه كاري از اين پس به اين صورت تعريف مي كاهش 1- 3- 7-3

تجربه كار تجاوز نمايد. الزم است هرگونه  دوره ٪50كاربردي باشند، مجموع كاهش نبايد از چندين كاهش 

  كننده پذيرفته شود.  كاهشي توسط موسسه گواهي

  كننده بايد اصول زير را مورد توجه قرار دهد: تجربه كار، موسسه گواهي دورهدر صورت كاهش احتمالي در 

ها متمركـز بـوده و تـا حـدزيادي بـا       متفاوت باشد. در محيطي كه فعاليتتواند  كيفيت تجارب كاري مي -الف

  تر كسب شوند. ها ممكن است سريع گواهي درخواست شده ارتباط داشته باشد، مهارت

 MT،PTماننـد   آزمون غيرمخربهنگامي كه تجربه كار كسب شده در دو يا چند روش سطحي مختلف  -ب

با تجربه كار بدسـت آمـده    آزمون غيرمخربدر كاربرد يك روش همزمان باشد، تجربه كار كسب شده  VTو

  توانند مكمل هم باشند.   در يك يا چند روش سطحي مي

توانـد   مـي  كه گواهي صادره براي آن معتبر اسـت،  آزمون غيرمخربتجربه كار در يك بخش از يك روش  -پ

  باشد. آزمون غيرمخربمكمل تجربه كار در بخش ديگري از همان روش 

هتر است سطح وكيفيت تحصيالت داوطلب در نظر گرفته شـود. ايـن موضـوع بـه خصـوص مربـوط بـه        ب -ت

  تواند براي ديگر سطوح نيز بكار رود.  است اما مي 3داوطلب سطح 

مشمول اين استاندارد را  آزمون غيرمخربكار، براي دو يا چند روش  هاي الزم جهت تجربه  امتياز 2- 3- 7-3

  توان بطور همزمان بدست آورد بطوريكه كاهش مجموع تجربه كار بصورت زير خواهدبود: مي

  .25كاهش كل زمان موردنياز تا % - آزمون غيرمخرب دو روش -

  .33كاهش كل زمان موردنياز تا % -  آزمون غيرمخربسه روش  -

  .50زمان موردنياز تا % كاهش كل -  يا بيشتر آزمون غيرمخربچهار روش  -

را براي هر 3 دهد حداقل نصف زمان موردنياز در جدول در تمام موارد بايد از داوطلب خواسته شود كه نشان

  باشد. روش آزمون درخواستي دارا مي

در تمام موارد بايد از داوطلب خواسته شود كه نشان دهد حـداقل نيمـي از تجربـه كـار خواسـته       7-3-3-3

كه گواهينامـه بـراي آن درخواسـت شـده اسـت را       آزمون غيرمخرببخش  و هاي هر روش تركيبشده براي 

  داراست و زمان اين تجربه كار نبايد كمتر از يك ماه باشد.

سنجي  هاي موردنظر باشد، مثال ضخامت اگر گواهي درخواست شده براي كاربرد محدودي از روش 7-3-3-4

  نبايد كمتر از يك ماه باشد. اماكاهش داد  50توان تا % ر را مي، مدت زمان تجربه كايا آزمون خودكار

از زمان تجربه كار عملي را با گذراندن دوره عملي مناسب بدست آورد كـه زمـان    50توان تا % مي 7-3-3-5

اين روش اجرايي نبايد در ارتباط با آنچه در بند  ) ضرب نمود.5(پنج اين دوره را مي توان حداكثر در ضريب 

دوره آموزشي كـه شـامل بخـش مهمـي از آزمـون قطعـات بـا عيـوب         كار رود.  بيان شده است، به 7-3-3-4

آيد متمركـز باشـد. ايـن     هاي عملي مشكالتي كه اغلب در آزمون پيش مي مشخص خواهد بود بايد بر راه حل

  نده پذيرفته شود.بايد توسط مؤسسه گواهي كنبرنامه 
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 تمام سطوح -الزامات بينايي 7-4

  داوطلب بايد مدارك معتبر دال بر سالمت بينايي را، با ذكر موارد زير ارائه نمايد.

يـا حـروف    Times Roman N4.5حروف يا  ....قدرت ديد در فاصله نزديك به طوريكه بايد بتواند -الف

شـده   نباشد با يك يا دو چشم اصالح cm 30ديك كه كمتر از) را در فاصله نزمتر ميلي 1.6معادل با ارتفاع 

  نشده به راحتي بخواند.   يا اصالح

هـاي   يـا سـايه    يهـا  بين رنگو تفاوت ها بايد به اندازه كافي باشد تا بتواند تمايز  قدرت تفكيك رنگ -ب 

  موردنظر كارفرما را تشخيص دهد. آزمون غيرمخربمورداستفاده در روش خاكستري 

كننده ممكن است در نظر داشته باشد الزامات زيربند الف را با موارد مناسب ديگر جايگزين  گواهي موسسه

  كند.

  .پس از دريافت گواهينامه، معاينه بينايي بايد بطور ساالنه تكرار شود و به تصديق كارفرما برسد

  

 امتحان احراز شرايط  8

 كليات      1- 8

در يك بخش صنعتي، يا يك يا چنـد بخـش    آزمون غيرمخربامتحان احراز شرايط بايد كاربرد يك روش 

كننده بايد حداكثر زماني را كه هر داوطلب مجاز است هر امتحان را  شود. مؤسسه گواهي توليدي را شامل 

در طي آن به پايان برساند، تعيين و منتشر نمايد كه اين كار بايد بر اساس تعداد و ميزان سختي سـؤاالت  

مجاز براي سؤاالتي كه نياز به پاسخ تشريحي يا تفصـيلي دارنـد بايـد توسـط مؤسسـه      باشد. زمان متوسط 

  كننده تعيين شود. گواهي

  

  2و 1سطوح  امتيازدهيو محتواي امتحان  2- 8

 امتحان عمومي  1- 2- 8

امتحان عمومي فقط بايد شامل سؤاالتي باشد كه به طريق غيرقابل پيش بيني از مجموعه سؤاالت امتحانـات  

كه در تاريخ امتحان از اعتبـار برخوردارنـد،   كننده يا مؤسسه مجاز احراز كردن شرايط  اهيعمومي مؤسسه گو

پاسخ  4نشان داده شده در جدول اي  گردد. داوطلب ملزم است به حداقل تعداد سؤاالت چندگزينه انتخاب مي

  دهد.

مـورد ايمنـي در روش    اي در چنانچه در مقررات ملي به نحو ديگري تعيين نشده باشد، بايـد امتحـان اضـافه   

  )1(پرتونگاري نيز برگزار شود.

كننده بايد شامل اشعه ايكس يا گامـا و يـا    امتحانات روش پرتونگاري متناسب با روش اجرايي مؤسسه گواهي

 هر دو باشد.

 اي كشور ضروريست. برگزاري چنين امتحاني در ايران تحت نظارت مركز نظام ايمني هسته ) 1(
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  عمومي  اتامتحان -حداقل تعداد سؤاالت موردنياز – 4جدول 

  

  تعداد سؤاالت  آزمون غيرمخربروش 

UT RT, TT, ET, AT, 40  

VT ST, PT, MT, LT, 30  

   

 امتحان تخصصي  2- 2- 8

امتحان تخصصي فقط بايد شامل سؤاالتي باشد كه از مجموعه سؤاالت متداول امتحانـات تخصصـي مؤسسـه    

  گردد. نظر انتخاب مي احراز كردن شرايط، مربوط به بخش(هاي) موردگواهي كننده يا مؤسسه مجاز 

شـامل  اي پاسخ دهد كـه   سؤال چند گزينه 20داوطلب ملزم است به حداقل  ،امتحان تخصصيدر طول مدت 

 مشخصات باشد.   و سؤاالتي از كدها، استانداردهاهاي اجرايي آزمون غيرمخرب و  روش ،سؤاالت محاسباتي

سؤال در نظر گرفتـه شـود، كـه     30در صورتي كه امتحان تخصصي شامل دو يا چند بخش باشد بايد حداقل 

 شود. توزيع صنعتي يا محصول هاي  بطور مساوي بين بخش

 

 امتحان عملي   3- 2- 8

بـراي  و تفسـير  هاي تعيين شده، ثبـت، (  بر روي آزمونهآزمون امتحان عملي بايد شامل بكارگيري  8-2-3-1

هاي مـورد   آزمونه ) اطالعات حاصله در حد الزم و گزارش نتايج در فرمت خواسته شده باشد.2 داوطلب سطح

  كار روند. استفاده براي مقاصد آموزشي نبايد براي امتحان به

كـه كليـه   باشـد  داراي شماره شناسايي مخصوص به خود و گزارش مرجع بايد هر آزمونه آزمون   2- 3- 8-2

باشد كه بايد بـا  هاي آزمونه امتحان در آن قيد شده   تشخيص ناپيوستگيتنظيمات دستگاه مورداستفاده براي 

تـا اطمينـان حاصـل     شـوند گذاري دائمي مناسب داراي شماره شناسايي مخصوص به خـود   يك روش عالمت

گذاري نبايد با آزمون عملي يا بازرسـي آزمونـه تـداخل     اين عالمت. طور كامل قابل رديابي هستند شود كه به

گيرد نبايد در ديـدرس   د و درصورت امكان در زماني كه آزمونه براي امتحان مورد استفاده قرار ميداشته باش

 امتيـازدهي براي استفاده در و باشد حداقل دو آزمون مستقل تهيه شده بايد از   گزارش مرجعداوطلب باشد. 

هـا   ه گزارش مرجع از آنگزارشات آزمون مستقل ك .گرددتأييد  3دارنده گواهينامه سطح توسط يك امتحان 

 عنوان سوابق نگهداري شوند.   شود بايد به تهيه مي

و شـامل   سـازي نمـوده   را شـبيه  كـار  هاي موجود در محـل  ، آزمونهبودهبخش بايد خاص ها  آزمونه 3- 3- 8-2

باشـند.   ،آيـد  هايي شبيه آنچه در طي توليـد صـنعتي يـا در حـال كـار بـا آزمونـه بـه وجـود مـي           ناپيوستگي

 مكن است طبيعي، مصنوعي يا ايجادشده باشند. ها م ناپيوستگي

هاي واقعي مورد استفاده  جاي آزمونه توانند به ها مي ها يا فيلم داده هاي ، مجموعه2براي كارهاي ارزيابي سطح 

 قرار گيرند.

 الزمگيري ضخامت يا پوشش)  گيري (مانند اندازه هاي مورد استفاده براي كاليبراسيون يا كارهاي اندازه آزمونه

الزم نيست آزمونه ناپيوستگي داشته باشد، زيرا ايـن مـورد    RTبراي روش  .داشته باشندها  ناپيوستگي نيست

آزمونـه(ها) الزم نيسـت    STو AT ،TTشـود. بطـور مشـابه، بـراي      ها نمايش داده مـي  در تفسير پرتونگاشت

  شود.   نمايش داده مي 2ير در سطح ها براي تفس هاي داده باشند چون اين مورد در مجموعه ناپيوستگي داشته
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ارائـه شـده    ISO/TS 22809يـا   CEN/TS 15053هاي امتحان در  درباره انواع ناپيوستگي در آزمونه ها راهنمايييادآوري: 

  است.

كننده بايد اطمينان حاصل نمايد كه تعداد نواحي يا حجم موردآزمون متناسب با  مؤسسه گواهي  8-2-3-4

هـاي   ها داراي ناپيوسـتگي  و بخش مورد نظر باشد و اين نواحي يا حجم آزمون غيرمخربسطح مهارت، روش 

آزمـوده   2و  1هايي كه بايد در امتحان عملي سـطوح   تعداد و نواحي يا حجم الزامات برايگزارش باشند.  قابل

 .آمده استدر پيوست ب  ،شوند

ده توسـط ممـتحن را دنبـال    داده شـ  آزمون غيرمخرببايد دستورالعمل(هاي)  1داوطلب سطح   5- 3- 8-2

 كند.

قابل اعمال را انتخاب نموده و شرايط كاري را مطابق  آزمون غيرمخرببايد فن  2داوطلب سطح  6- 3- 8-2

  مشخصات داده شده، تعيين نمايد. يا كد، استاندارد

هـاي   وسيله منابع يا داده طور معمول به ها به ها ناپيوستگي براي آن دسته از امتحاناتي كه در آن 7- 3- 8-2

بايد توانايي خود براي تنظيم و كاليبره كردن تجهيزات را نشان  1شوند، داوطلب سطح  جايگزين مي مصنوعي

نيـز بايـد توانـايي     2هاي آزمون را ثبت نمايد؛ داوطلب سـطح   دهد، حساسيت دستگاه را تصديق كرده و داده

 شده قبلي را نشان دهد. هاي آزمون ثبت خود براي تفسير و ارزيابي داده

ميـانگين  هاي امتحـان و پيچيـدگي آنهـا بسـتگي دارد.      جاز براي آزمون، به تعداد آزمونهزمان م 8- 3- 8-2

براي هر ناحيه يـا  شده  توصيه مجاز زمان اينحداكثر كننده تعيين شود.  زمان مجاز بايد توسط موسسه گواهي

  : استحجم مورد آزمون به شرح زير 

  ،1ساعت براي سطح  2 -الف

   .2ساعت براي سطح  3 -ب

براي يـك آزمونـه    1بايد حداقل يك دستورالعمل مناسب براي كاركنان سطح  2داوطلب سطح  9- 3- 8-2

 تهيه كند.  شده توسط ممتحن  انتخاب

 ساعت است. 2حداكثر زمان مجاز توصيه شده براي اين قسمت از امتحان 

  

 2و 1 احراز شرايط سطوح امتيازدهي امتحان 4- 2- 8

هنگـامي كـه از روش    شـوند.  امتيـاز داده طور جداگانه  امتحانات عمومي، تخصصي و عملي بايد به 8-2-4-1

شود، ممـتحن مسـئول امتيـازدهي     شده استفاده مي هاي كاغذي از پيش تهيه صورت برگه مرسوم امتحانات به

هـاي   ه، از سيسـتم كننـد  ها خواهد بود. ممكن است بنا به اختيار موسسه گواهي امتحانات بر اساس كليد پاسخ

هاي داوطلب نمـره داده و امتحـان    شده، به پاسخ هاي ثبت طور خودكار و با توجه به داده ارزيابي امتحان كه به

  دهند، استفاده شود.   شده امتياز مي هاي تهيه كتبي را طبق الگوريتم

ضـرايب  اربرد در صـورت كـ  و  5جـدول   4تـا   1امتيازدهي امتحان عملي بايـد بـر مبنـاي مـوارد      8-2-4-2

  باشد.شده در ارتباط با سطح و روش  توصيه امتيازدهي
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  امتحان عملي -موضوعات و ضرايب امتيازدهي -5جدول 

  موضوع  رديف

  ضريب امتيازدهي

برحسب  1سطح 

  درصد

برحسب  2سطح 

  درصد

هاي آزمون غيرمخرب، شامل عملكرد  دانش مرتبط با دستگاه  1

  ها. دستگاهگذاري تنظيم  و صحه
20  10  

آزمـون غيرمخـرب بـر آزمونـه. ايـن كـار شـامل         كارگيري به  2

  باشد: هاي زير مي قسمت

  ، انتخاب فنون و تعيين شرايط كار؛2براي سطح 

  بازرسي چشمي آزمونه؛) و شرايط سطحيسازي ( آماده

  ها؛ تنظيم دستگاه

  انجام آزمون؛

   انجام كارهاي پس از آزمون.

35  20  

ــزارش   3 ــخيص و گـ ــطح    تشـ ــراي سـ ــتگي، و بـ ، 2ناپيوسـ

  ها. ، جهت، ابعاد و نوع) و ارزيابي آنمحلها ( هاي آن مشخصه
45  55  

  15  -  .1، تهيه دستورالعمل كتبي براي سطح 2براي سطح   4

جزئيات بيشتر در هر مورد كـه بايـد مـورد     درباره هايي راهنمايي، 1-درصورت كاربرد براي ممتحن، جدول ت

  دهد. توجه قرار گيرند، ارائه مي

  

براي اين كه دواطلب براي اخذ گواهينامه شايستگي داشته باشد، بايد در هـر قسـمت از امتحـان     8-2-4-3

عالوه، بـراي امتحـان عملـي، بـراي هـر       درصد امتياز را كسب كند. به 70(عمومي، تخصصي و عملي) حداقل 

صـد امتيـاز   در 70آزمونه مورد آزمون و درصورت كاربرد براي دستورالعمل آزمـون غيرمخـرب، بايـد حـداقل     

  كسب شود.  

هاي داوطلب با كليدهاي پاسخ مـورد   هاي عمومي و تخصصي امتحان از طريق مقايسه پاسخ بخش 8-2-4-4

ها برابـر مجمـوع    شوند. هر پاسخ صحيح ا امتياز داشته و نمره آزمون كننده امتيازدهي مي تائيد موسسه گواهي

    شود. ره هر آزمون برحسب درصد بيان ميباشد. براي محاسبه نهايي، نم شده مي امتيازهاي كسب

مطـابق جـدول    اي كه براي آن دستورالعمل تهيه شده است، بايـد  ، آزمونه2براي داوطلبين سطح  4-5- 8-2

   1-هـاي ديگـر (فاقـد دسـتورالعمل) بايـد مطـابق جـدول ت        ، امتيازدهي شود. آزمونه100از امتياز كل  1-ت

 85/100امتيـازدهي شـوند و امتيـاز نهـايي بـا ضـرب در        ،85مراجعه شود) از امتياز كـل   2-4-2-8(به بند 

ــي  ــبه مـ ــدول ت    محاسـ ــابق جـ ــد مطـ ــتورالعمل بايـ ــود. دسـ ــل   1-شـ ــاز كـ ــد  15از امتيـ ــه بنـ   (بـ

، اين مقدار بايد در 3-4-2-8موردنياز در بند  ٪70مراجعه شود) امتيازدهي شود و براي مقايسه با  8-2-4-2

   ضرب شود. 15/100

اي باشد كـه در طـول مـدت آزمـون عملـي       تواند مربوط به آزمونه آزمون موردنياز مي، دستورالعمل ATبراي 

  آزموده نشده است.
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  3محتوا و امتيازدهي امتحان براي سطح  8-3

  كليات 8-3-1

(با امتياز مساوي  2در هر روش آزمون غيرمخرب بايد امتحان عملي سطح  3داوطلبين گواهينامه سطح  كليه

 9-3-2-8(بـه بنـد    1هاي سـطح   استثناي تهيه دستورالعمل  همان روش يا بخش را به ) در٪70يا بيشتر از 

داوطلبي كه در روش آزمون غيرمخرب يا بخـش محصـول مشـابه     مراجعه شود) با موفقيت پشت سر بگذارند.

براي روش آزمون غيرمخرب در بخـش صـنعتي را كـه در     2باشد يا امتحان عملي سطح  داراي گواهينامه مي

باشد. اين  معاف مي 2ست الف بيان شده، با موفقيت گذرانده است، از گذراندن مجدد امتحان عملي سطح پيو

موردنظر بخش صنعتي و در شرايط ديگر براي بخش مشابه ايـن بخـش   هاي محصول  معافيت تنها براي بخش

  باشد، معتبر است. كه داوطلب متقاضي دريافت گواهينامه آن مي

  

  امتحان پايه 8-3-2

اين امتحان كتبي بايد دانش داوطلب در زمينه موضـوعات پايـه را بـا اسـتفاده از حـداقل تعـداد         8-3-2-1

ارزيـابي نمايـد. سـواالت امتحـان بايـد بـه روش غيرقابـل         6اي نشان داده شده در جدول  سواالت چندگزينه

 متحان انتخاب گردند. كننده در زمان ا بيني از مجموعه سؤاالت متداول مورد تائيد مؤسسه گواهي پيش

  

  حداقل تعداد سؤاالت مورد نياز در امتحان پايه – 6جدول 

  تعداد سؤاالت  موضوع  رديف

  25  فنون ساخت و  دانش فني در علم مواد  الف

  ب
كننده بر اسـاس   كردن مؤسسه گواهي آگاهي از نظام احراز شرايط و گواهي

  باز، برگزار شود. تواند به صورت كتاب اين استاندارد. اين امتحان مي
10  

  پ

، 2در سـطح   آزمون غيرمخـرب دانش عمومي در مورد حداقل چهار روش 

. ايـن چهـار   آورده شده است 1بند هايي كه در  به انتخاب داوطلب از روش

  ) باشند.RTيا  UTروش بايد حداقل شامل يك روش حجمي (

15  

براي هر روش آزمون 

  سوال) 60(جمعاً 

  

سـال پـس از آن    5داوطلب ابتدا امتحان پايه را بگذراند و به شرط آن كه در مدت شود  توصيه مي 8-3-2-2

مانـد. داوطلـب داراي    بتواند در اولين امتحان روش اصلي قبـول شـود، قبـولي امتحـان پايـه معتبـر بـاقي مـي        

 نيازي به گذراندن مجدد امتحان پايه ندارد. 3گواهينامه معتبر سطح 

  

  امتحان روش اصلي  3- 3- 8

اين امتحان كتبي بايد دانش داوطلب در زمينه موضوعات روش اصلي را با استفاده از حداقل تعـداد سـواالت   

بينـي از   سواالت امتحان بايد به روش غيرقابل پـيش  ارزيابي نمايد. 7اي نشان داده شده در جدول  چندگزينه

 ده در زمان امتحان انتخاب گردند.  كنن مجموعه سؤاالت متداول مورد تائيد مؤسسه گواهي
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  حداقل تعداد سؤاالت مورد نياز امتحان روش اصلي – 7جدول 

  تعداد سؤاالت  موضوع  رديف

  30  . 3در سطح كاررفته  آزمون بهدانش مرتبط با روش   ت

  ث

در بخش مـورد نظـر، شـامل كـدها، اسـتانداردها، مشخصـات و        آزمون غيرمخربكاربرد روش 

توانـد بـه    هـاي اجرايـي مـي    اجرايي. امتحان از كدها، استانداردها، مشخصات و روشهاي  روش

  صورت كتاب باز برگزار گردد.

20  

  ج

در بخش مربوطه. در اين قسمت بايد كدها،  آزمون غيرمخربنگارش يك يا چند روش اجرايي 

بـراي   هاي اجرايـي مربـوط در اختيـار داوطلـب گذاشـته شـود.       استانداردها، مشخصات و روش

با موفقيت پشت سـر   را در امتحان آزمون غيرمخرباجرايي  داوطلبي كه قبالً نگارش يك روش

توانـد تحليـل منتقدانـه يـك روش      انجام داده است، مؤسسه گواهي كننده مي 3سطحگذاشته 

 و خطاهـا و/ يـا حـذفيات    موجود را كه شامل بخش و روش مـوردنظر  آزمون غيرمخرباجرايي 

  رش يك روش اجرايي كند.است جايگزين نگا

-  

  
 

 3امتيازدهي امتحانات احراز شرايط سطح   4- 3- 8

  كليات 8-3-4-1

امتيازدهي امتحانات پايه و روش اصلي بايد جداگانه انجام پذيرد. جهت شايستگي اخـذ گواهينامـه، داوطلـب    

  بايد هر دو امتحان پايه و روش اصلي را با موفقيت به پايان برساند.

  روند. كار مي هاي ت و ث روش اصلي به سه بخش الف،ب و پ آزمون پايه و بخشالزامات زير براي 

گيرنـد، ممـتحن    هاي سوال مـورد اسـتفاده قـرار مـي     صورت برگه هاي مرسوم و به هنگامي كه سواالت به روش

هاي داوطلب با كليدهاي پاسـخ مـورد قبـول موسسـه      مسئوليت امتيازدهي امتحانات را از طريق مقايسه پاسخ

شـده   ها برابر مجموع امتيازهاي كسـب  هر پاسخ صحيح ا امتياز داشته و نمره آزمون كننده برعهده دارد. اهيگو

  شود. باشد. براي محاسبه نهايي، نمره هر آزمون برحسب درصد بيان مي مي

توجه طور خودكار و با  هاي ارزيابي امتحان كه به كننده، از سيستم موسسه گواهي صالحديدممكن است بنا به 

شـده امتيـاز    هاي تهيه هاي داوطلب نمره داده و امتحان كتبي را طبق الگوريتم شده، به پاسخ هاي ثبت به داده

  دهند، استفاده شود.   مي

 

  امتحان پايه  8-3-4-2

امتياز هر يك از سه رديـف (الـف، ب و پ) را بدسـت     70براي موفقيت در اين امتحان، داوطلب بايد حداقل %

  آورد.

 

  امتحان روش اصلي  8-3-4-3

  امتياز هر رديف (ت، ث و ج) را بدست آورد. 70براي موفقيت در امتحان روش اصلي، داوطلب بايد حداقل %

 مراجعه شود. 2-شده براي روش اجرايي امتحان كتبي به جدول ت براي مالحظه امتيازدهي توصيه
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 امتحانات برگزاري  8-4

مراكز امتحان كه تاسيس، تأييد و پايش آنهـا بطـور مسـتقيم توسـط مؤسسـه      كليه امتحانات بايد در  8-4-1

  گيرد، برگزار شود. كننده يا بطور غيرمستقيم از طريق مؤسسه مجاز انجام مي گواهي

در زمان امتحان، داوطلب بايد مدرك شخصي معتبر شناسايي و اطالعيه امتحان را بـه همـراه داشـته     8-4-2

  متحن يا نماينده وي ارائه نمايد.باشد و درصورت لزوم به م

در صورتي كه در حين امتحان، داوطلب مقررات امتحان را رعايت نكند، يا شخص ديگري را به جاي  8-4-3

بمـدت  حـداقل  خود بگمارد يا با توسل به غير از دانش خود در پي پاسخگويي به سؤاالت امتحان برآيـد، بايـد   

  محروم شود.احراز شرايط يك سال از كليه امتحانات 

هـاي   كننده تائيد شـوند. هنگـامي كـه سـواالت بـه روش      سواالت امتحان بايد از سوي موسسه گواهي 8-4-4

هـاي امتحـاني بايـد توسـط ممـتحن       گيرند، اين برگه هاي سوال مورد استفاده قرار مي صورت برگه مرسوم و به

كننـده   اجرايي تأييد شده توسط مؤسسه گواهيتصديق و تائيد گردند و امتيازدهي داوطلب بايد براساس روش 

هاي ارزيابي الكترونيكي اسـتفاده   زماني كه از سيستم مراجعه شود). 4-3-8و  4-2-8تعيين شود (به بندهاي 

دهـد و   بر روي كامپيوتر به داوطلب نشان مـي  "امتحان كتبي"صورت عبارت  شود كه سواالت انتخابي را به مي

 كننده بايد اين سيستم را تصديق و تائيد نمايد. كند، موسسه گواهي يامتحانات را امتيازدهي م

بايـد توسـط   صورت كاغـذي)   صورت الكترونيكي و چه به كتبي و عملي احراز شرايط (چه بهامتحانات  4-5- 8

 تأييد گردند.   وي، با مسئوليت ممتحن  ديده يا نماينده و يا نمايندگان آموزش ممتحن

 :امتحان بگيرد با شرايط زير ممتحن مجاز نيست از داوطلب  4-6- 8

  هاي آموزشي براي امتحان آموزش داده است؛   داوطلبي كه خود به مدت دو سال از تاريخ پايان فعاليت -الف

 صورت دائم يا موقت). كند (به داوطلبي كه در يك محل با ممتحن كار مي -ب

ر امتحـان عملـي اسـتفاده    تواند از تجهيزات خود د كننده داوطلب مي در صورت تأييد مؤسسه گواهي  4-7- 8

 نمايد.

داوطلب مجاز نيست كه وسايل شخصي خود را به محل امتحان بياورد مگر اين كه براي انجـام ايـن     4-8- 8

 كار از سوي ممتحن مجوز داده شود.

 

  امتحان مجدد 5- 8

ماه قبل از درخواست مجدد  12داوطلبي كه به داليل رفتارهاي غيراخالقي موفق نگردد، بايد حداقل   1- 5- 8

 مراجعه شود). 3-4-8بماند (به بند منتظر 

هـاي امتحانـات، وي مجـاز     در صورت عدم دستيابي داوطلب به حد نصاب الزم در هـر يـك از رديـف    8-5-2

روز  30خواهد بود دو بار ديگر در امتحان مربوطه شركت نمايد. فاصله زماني امتحانات مجـدد، نبايـد كمتـر از    

بخشي در كمتر از دو سال  طور رضايت كننده به د قبول موسسه گواهيهاي بيشتر مور ، مگر اين كه آموزشباشد

 پس از امتحان اوليه كامل شود.  

هـاي   (رديف 3و امتحان پايه سطح  2و1هاي امتحان، امتحانات عمومي، تخصصي و عملي براي سطوح  منظور از رديف -يادآوري 

  است. ث و ج)  هاي ت، (رديف 3ب و پ) و امتحان روش اصلي سطح  الف،

دوباره اقدام نمايـد  بايد موفق نگردد، اجازه داده شده مجدد  اتامتحانتمام در صورتي كه داوطلب در  3- 5- 8

 و بايد مانند داوطلبين جديد عمل كند.
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 استثنائات امتحان   6- 8

هاي خود را تغيير دهد يـا بخـش ديگـري را در     ، بخش2و  1در صورتي كه دارنده گواهينامه سطوح   8-6-1

اضافه نمايد، فقط الزم است كـه در امتحـان تخصصـي و امتحـان عملـي بخـش        آزمون غيرمخربهمان روش 

 شركت كند. آزمون غيرمخربجديد، در همان روش 

هاي خود را تغيير دهد يا بخـش ديگـري را در همـان     بخش 3در صورتي كه دارنده گواهينامه سطح  8-6-2

از امتحان روش   3سطح رديف ت مجدد امتحان پايه و  اضافه نمايد، نيازي به گذراندن آزمون غيرمخربروش 

 .مراجعه شود) 7(به جدول  اصلي ندارد

  

 كردن گواهي 9

 اجرا     1- 9

كننده بايد يك گواهينامه و/يا كارت صادر  را داشته باشد، مؤسسه گواهي  براي داوطلبي كه تمام شرايط گواهي

هاي چاپي و/ يـا نمـايش الكترونيكـي اطالعـات      ها و/ يا كارت تواند از طريق صدور گواهينامه اين كار مي نمايد.

  كننده باشد. مربوطه در سايت اينترنتي موسسه گواهي

  

  گواهينامه و/يا كارت   2- 9

 بايد حداقل اطالعات زير را داشته باشد: ها و/يا كارت ها گواهينامه  9-2-1

  شده، شخص گواهيخانوادگي  نام و نام -الف

  گواهينامه،صدور تاريخ  -ب 

  تاريخ انقضاي گواهينامه، -پ 

  )،9712:2012ارجاع به اين استاندارد (ايزو  -ت 

  سطح گواهينامه،  -ث

 كننده، نام مؤسسه گواهي - ج

  ،آزمون غيرمخربهاي)  روش( – چ

  (هاي) كاربردي يا عملي، بخش – ح

  ها و/ يا كاربردهاي خاص،  هاي گواهينامه درصورت امكان، دامنه محدوديت -خ

  يك شماره شناسايي اختصاصي، – د

  شده ، امضاء شخص گواهي - ذ

  شده براي كارت، عكس شخص گواهي - ر

  تمهيدي براي جلوگيري از مخدوش شدن كارت مثل استفاده از مهر برجسته ، پرس كارت، - ز

  كننده. شده مؤسسه گواهي ده تعيينو امضاء نماين – ژ

ممكن است بر روي گواهينامه يا كارت، محل مخصوصي جهت مهر و امضاي كارفرماي مجاز به منظور اعطـاي  

قبول مسـئوليت نتـايج آزمـون     اين كار به منزله مراجعه شود) درنظر گرفته شود. 21-3(به بند  مجوز فعاليت

  .باشد مي
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  كامپيوتريهاي  گواهينامه 9-3

ها ارائه شوند. در ايـن   هاي چاپي يا عالوه بر آن جاي گواهينامه توانند به هاي كامپيوتري مي گواهينامه 9-3-1

صـورت آناليـن، در سـايت اينترنتـي      هاي زيـر (بـه   و بدون طرح درخواست، داده با ضوابط مليمطابق صورت، 

  هاي ذينفع قرار دارند. كننده) در دسترس طرف موسسه گواهي

 كننده؛ نام حقوقي، اطالعات تماس و در صورت امكان، وضعيت مجوز رسمي موسسه گواهي -

 شده؛ خانوادگي شخص گواهي نام و نام -

 شده؛ براي شخص گواهي يك شماره شناسايي اختصاصي -

 سال اخير گرفته شده باشد)؛ 10شده (كه در  عكس شخص گواهي -

 تاريخ صدور و انقضاي گواهينامه؛ -

 هاي كاربردي يا عملي؛ هاي آزمون غيرمخرب و بخش دامنه كاربرد گواهينامه شامل سطح، روش -

  هاي گواهينامه. در صورت امكان، هرگونه محدوديت -

طور مستقيم از سايت اينترنتي موسسـه   را به 1-3-9هاي مندرج در زيربند  داده در موردي كه بتوان 9-3-2

شده بايد شامل تاريخ چاپ و درج اين موضـوع باشـد كـه وضـعيت      هاي چاپ كننده چاپ كرد، خروجي گواهي

  تواند در سايت اينترنتي مربوطه تائيد شود. فعلي گواهينامه مي

  

  اعتبار گواهينامه   9-4

  كليات 9-4-1

گواهينامه پنج سال است. مدت اعتبار گواهينامه (تاريخ صدور گواهينامه) از زمان برآورده مدت اعتبار حداكثر 

بخش بينـايي، موفقيـت در امتحـان) آغـاز      ساختن تمام الزامات اخذ گواهينامه (آموزش، تجربه، آزمون رضايت

 شود. مي

 :شود موارد زير موجب ابطال يا سلب اعتبار گواهينامه مي

 پس از بررسي شواهد مبنـي بـر رفتـار غيراخالقـي    عنوان مثال  بهكننده،  مؤسسه گواهيبنا به صالحديد  -الف 

 ،هاي اجرايي گواهي كردن يا عدم پايبندي به منشور اخالقي مغاير با روش

سـنجي كـه    موفقيـت در امتحـان بينـايي   عـدم   در صورت ناتواني جسمي فرد در انجام وظايفش به دليل –ب 

 ،شود ساليانه تحت مسئوليت كارفرما برگزار مي

  ،  كه شخص براي آن گواهينامه دريافت نموده استوقفه بيش از حد در انجام روشي  -پ 

  كردن اوليه شود. عدم موفقيت در امتحان مجدد، تا زماني كه شخص حائز شرايط امتحان مجدد يا گواهي –ت 

  

  تمديد اعتبار 9-4-2

  الف و ب را تعيين نمايد. 1-4-9د شرايط تمديد اعتبار در مورد زيربندهاي كننده باي موسسه گواهي

براي تمديد اعتبار گواهينامه پس از وقفه بيش از حد، شخص بايد در امتحان تجديـد گواهينامـه قبـول شـود.     

  خواهد بود. معتبراز تاريخ تمديد اعتبار،   گواهينامه براي مدت دوره پنج سال
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  تمديد گواهينامه      10

، در صـورت وجـود   و بعد از آن هر ده سـال  پيش از پايان اولين دوره اعتبار گواهينامه پس از صدور آن  10-1

 گواهينامه را تمديد نمود:  ساله  پنجتوان براي يك دوره ديگر  كننده، مي شرايط زير، از طريق مؤسسه گواهي

  ماه آخر؛ 12سنجي مربوط به  بيناييبخشي امتحان  رضايت ارائه مدرك مبني بر –الف 

 توجـه  هاي شغلي بدون وقفه قابل بخش فعاليت استمرار در انجام رضايتارائه مدرك قابل تاييد در رابطه با –ب 

 درخواست شده است. مراجعه شود) در روش و بخشي كه تمديد گواهينامه براي آن  27-3(به بند 

 محقق نگردد، شخص بايد مجدداً اقدام به تجديد گواهينامه نمايـد كه بند ب براي تمديد گواهينامه  در صورتي

  مراجعه شود). 11(به بند 

  

هاي اجرايي موردنياز براي تمديد گواهينامه را برعهـده دارنـد.    دارندگان گواهينامه مسئوليت ايجاد روش 10-2

ماه قبل از تاريخ انقضـاي گواهينامـه ارائـه شـوند. در مـوارد اسـتثنا و بـه         6هاي تمديد گواهينامه بايد  پرونده

شوند، نيز درنظـر   از تاريخ انقضا ارائه ميماه پس  12هايي كه  كننده، ممكن است پرونده تصميم موسسه گواهي

گرفته شوند. پس از اين مدت، هيچ استثنايي پذيرفته نشده و داوطلب بايد بـراي امتحـان تجديـد گواهينامـه     

  اقدام نمايد.

  

  تجديد گواهينامه    11

  كليات    11-1

توانـد از طريـق مؤسسـه     ميشده  شخص گواهي ،)سال يك بار 10هر(پيش از پايان دوره دوم اعتبار گواهينامه 

، اقدام نمايد، مشروط بر آنكـه  ساله يا كمتر جديد پنجدوره يك كننده، نسبت به تجديد گواهينامه براي  گواهي

  برآورده سازد. زير را تا حدامكانبه شرح الف را براي تمديد احراز نموده و شرايط  1-10شرط بند 

اجرايـي موردنيـاز بـراي تجديـد گواهينامـه را برعهـده دارنـد.        هـاي   دارندگان گواهينامه مسئوليت ايجاد روش

ماه پس از تاريخ انقضاي دوره اعتبار گواهينامه باشد، بايد 12كه درخواست تجديد گواهينامه بيش از  درصورتي

بـا   3و امتحان روش اصلي بـراي سـطح    2و  1مجدداً امتحان كاملي (عمومي، تخصصي و عملي) براي سطوح 

  ده شود.موفقيت گذران

  

    2و  1سطوح   11-2

شـده   باشند، بايد معيارهاي تعيين كه داوطلب تجديد گواهينامه مي 2و  1دارندگان گواهينامه سطوح  11-2-1

  را رعايت نمايند. 2-2-11الف و بند  1-10در زيربند براي تمديد گواهينامه 

ام كار مطابق با دامنه كاربرد گواهينامه دهنده مهارت وي در انج داوطلب بايد آزمون عملي راكه نشان 11-2-2

مراجعـه شـود)    1-ها (به جدول ب اين امر شامل آزمودن آزمونه صادر شده است را با موفقيت به پايان برساند.

شامل تهيه يك دسـتورالعمل مكتـوب    2عالوه براي سطح  متناسب با دامنه كاربرد تمديد اعتبار گواهينامه و به

در صورت عدم موفقيـت داوطلـب   باشد.  مراجعه شود) مي 9-3-2-8(به زيربند  1سطح براي استفاده كاركنان 

) و براي سطح 5(امتيازدهي مطابق راهنما در جدول  امتياز براي هر آزمونه آزموده شده 70%حداقل در كسب 

حـداقل   ، وي بايد مجاز به شركت در دو امتحان مجدد تجديد گواهينامه پـس از شده براي دستورالعمل تهيه 2

  اولين اقدام براي امتحان تجديد گواهينامه باشد.ماه پس از  6روز و طي  7



 

26 

 

نخواهـد شـد و بـراي اخـذ     تمديد اعتبـار  موفقيت در دو امتحان مجدد مجاز،گواهينامه داوطلب  در صورت عدم

در اين بايد براي دريافت گواهينامه جديد اقدام نمايد. داوطلب دوباره گواهينامه براي آن سطح، بخش و روش، 

  امتحان نبايد اعطا شود حتي اگر گواهينامه ديگر وي معتبر باشد. معافيت ازصورت هيچ 

   

  3سطح    11-3

بايد مدارك جهـت احـراز شـرايط    باشد،  كه به دنبال تجديد گواهينامه مي 3دارنده گواهينامه سطح   11-3-1

 موارد زير داللت مي كند را ارائه دهد:مستمر كه بر 

   براي امتحان كتبي را تأمين كند، 2-3-11در بند  3الزامات سطح  -الف

   .برآورده سازدگونه كه در پيوست پ آمده است،  همانب ـ الزامات براي نظام اعتباري را 

شود و به كارفرما يا دسترسي شخص در انتخاب امتحان يا نظام اعتباري مختار است. اگر نظام اعتباري انتخاب 

  تأييديه مكتوبي از كارفرما تهيه نمايد.كننده  به محل فعاليت كارفرما نياز باشد، فرد بايد براي مؤسسه گواهي

كننده كـه   در هر دو حالت (امتحان كتبي يا نظام اعتباري)، فرد بايد مدارك مناسب مورد قبول موسسه گواهي

مشـخص شـده    2-2-11طور كه در بند  وش داللت دارد، ارائه دهد يا همانبر شايستگي عملي مستمر در آن ر

  هاي آزمون غيرمخرب قبول شود.   نويس دستورالعمل به استثناي پيش 2است، در امتحان عملي سطح 

(هـاي)   سؤال در زمينه كاربرد روش آزمون در بخش 20هر شخص بايد امتحاني را كه حداقل شامل  11-3-2

دهنده درك اسـتانداردهاي رايـج، كـدها يـا مشخصـات، و تكنولـوژي        اشد و به وضوح نشانصنعتي مورد نظر ب

كننده، بـا   مورداستفاده است و پنج سوال اضافي در زمينه الزامات برنامه گواهي كردن به اختيار موسسه گواهي

 موفقيت به پايان برساند.

ن تجديد گواهينامـه، حـداكثر   نمره در امتحا 70در صورت عدم موفقيت داوطلب در كسب حداقل %  3- 11-3

 دو بــــار امتحــــان مجــــدد مجــــاز اســــت. محــــدوده زمــــاني برگــــزاري امتحانــــات بايــــد          

  كننده افزايش يابد. ماه باشد مگر آن كه از سوي مؤسسه گواهي 12

شـود و بـراي دريافـت مجـدد      مجدد، گواهينامـه شـخص نبايـد تجديـد       در صورت عدم موفقيت در دو آزمون

  بخش يا روش مورد نظر بايد در امتحان روش اصلي متناسب با آن موفق شود.گواهينامه در آن 

  متقاضي نظام اعتباري در صـورتي كـه الزامـات آن را بـرآورده نسـازد، ميتوانـد طبـق بنـد        داوطلب  11-3-4

درخواست تجديد گواهينامه نمايد. در صورت عدم موفقيت در برآوردن الزامات نظـام اعتبـاري تنهـا     11-3-2

ماه از تاريخ تقاضا براي تجديد گواهينامه از طريق نظام اعتباري،  12زمون مجدد مجاز است كه به فاصله يك آ

 صورت گيرد.

  

  بايگاني    12

 

 :نگهداري نمايندكننده يا مؤسسه احراز كردن شرايط، بايد مدارك زير را  مؤسسه گواهي

اند. ايـن فهرسـت بـر اسـاس      كليه كاركناني كه گواهينامه دريافت نموده هاي حقيقي يا پايگاه داده ليست -الف

  شود، بندي مي و بخش طبقه آزمون غيرمخرب، روش  سطح

اند، به مدت حداقل پـنج سـال از تـاريخ     ب ـ يك پرونده جداگانه جهت داوطلبيني كه گواهينامه دريافت كرده 

 درخواست،
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هاي آنهـا منقضـي شـده     شده و اشخاصي كه اعتبار گواهينامه(هاي) جداگانه جهت شخص گواهي  پ ـ پرونده 

  است شامل مدارك زير خواهد بود:

  سال گذشته، 10شده در  عكس يا تصوير كامپيوتري گرفته )1

 هاي درخواست، فرم )2

هـاي نمونـه امتحـان، سـوابق، نتـايج       هـا، مشخصـات آزمونـه    نامه ها، پاسخ مدارك امتحان شامل پرسشنامه )3

 هاي كسب امتياز، و برگه آزمون غيرمخرب شده هاي اجرايي نوشته وشامتحانات، ر

 مدارك تمديد و تجديد گواهينامه شامل مدارك سالمت بينايي و فعاليت مستمر، )4

  و داليل انصراف و يا لغو امتياز اخذ گواهينامه. )5

ره كامل پس از ابطال گواهينامه بايد تا زمان اعتبار گواهينامه و نيز حداقل به مدت يك دو ي جداگانهها پرونده

  تحت شرايط امن و مناسب و به طور محرمانه نگهداري شوند.

  

  دوره گذار     13

كننده برنامه گـواهي   آغاز به كار سيستم در هنگامي است كه موسسه گواهيهدف اين بند، صدور مجوز  13-1

هاي آن گنجانده نشده و يا زماني كه بخـش   برنامهگيرد كه هنوز در  كار مي كردن روش آزمون غيرمخربي را به

  جديدي ايجاد شده است.

طور موقت براي مدتي كه از پـنج سـال از تـاريخ اجـراي روش يـا بخـش        كننده به ممكن است موسسه گواهي

بـراي مقاصـدي چـون    مراجعه شود)  9-3(به بند عنوان ممتحن  جديد تجاوز نكند، كاركنان واجد شرايط را به

ساله نبايـد از سـوي موسسـه     دوره اجرايي پنج منصوب نمايد.اجرا، نظارت و امتيازدهي امتحانات احراز شرايط 

اي جهت گواهي كردن داوطلبي باشد كه تمام الزامات احراز شـرايط و اخـذ گواهينامـه در     كننده وسيله گواهي

  اين استاندارد را رعايت نكرده باشد.  

  معني است كه اين كاركنان: بدينان واجد شرايط كاركن 13-2

  الف) در زمينه اصول آزمون غيرمخرب دانش الزم و در ارتباط با بخش، دانش تخصصي داشته باشند؛  

  كارگيري روش آزمون غيرمخرب تجربه صنعتي داشته باشند؛ ب) در به

  پ) توانايي اجراي امتحانات احراز شرايط را دارا باشند؛

  نامه و نتايج امتحانات احراز شرايط باشند. تفسير پرسشت) قادر به 

در طول مدت دو سال از تاريخ انتصاب، اين ممتحنين بايد از طريق اجراي الزامات تجديد گواهينامه كه  13-3

  شرح داه شده است، گواهينامه كسب نمايند. 1-3-11در بند 

  

  حاضر به استاندارد ISO 9712:2005و  EN 473:2008گذار از     14

  

اعطا شـده   ISO 9712:2005 و/ يا EN 473:2008 اي كه پيش از انتشار اين استاندارد بر طبق  گواهينامه

است، تا مرحله اجباري (الزامي) بعدي در فرايند گواهي كردن مانند تمديد يا تجديـد گواهينامـه كـه بايـد بـر      

  .طبق اين استاندارد انجام شوند، معتبر خواهد بود
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 ISO 9712:2005و  EN 473:2008سـازي الزامـات    گواهي كردن بر طبق اين استاندارد به معني برآورده

گواهي كردن بر طبق اسـتاندارد  براي گواهي كردن در اين استانداردها از طريق باشد؛ بنابراين، هرگونه الزام  مي

  شود. جديد برآورده مي
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  پيوست الف

  )الزامي(

  ها بخش

  

  كليات 1-الف

و  2-هـاي الـف   مرجـع در بخـش   هاي تواند مطابق با فهرست كننده مي هنگام ايجاد يك بخش مؤسسه گواهي

ها براي برآوردن نيازهاي ملي  استانداردسازي نمايد. البته اين به مفهوم ممانعت از گسترش ساير بخش 3-الف

  باشد. نمي

  

  هاي محصوالت بخش 2-الف

  شامل موارد زير است:

  آهني)، گري (مواد آهني و غير ريخته.  قطعات 1

  آهني)، كاري مواد آهني و غير كاري (انواع قطعات پتك .  قطعات پتك2

  آهني)، كاري براي مواد آهني و غير (انواع اتصاالت به وسيله جوش شامل لحيم ها .  جوش3

هاي توليد شده از ورق بـا   هآهني شامل لول (بدون درز، جوش داده شده، مواد آهني و غير ها و لوله ها .  تيوب4

  جوشكاري)،

  ،كاري (ورق، ميلگرد و مفتول) .  محصوالت كارنشده، به جز قطعات پتك5

 .  مواد مركب.6

 

  هاي صنعتي بخش 3-الف

هاي محصوالت يك مجموعه، شامل تمام يا قسمتي از محصوالت يا مواد مشخص  تركيبي از بخشهاي  بخش

  ها): ها و كامپوزيت ها، پالستيك مواد غيرفلزي مانند سراميك آهني يا آهني و غيرفلزات (مانند 

  .  ساخت و توليد،1

  شود، كار كه شامل ساخت و توليد نيز مي هاي قبل و در حين .  آزمون2

  .  نگهداري ريل قطار،3

  .  هوافضا.4

  

بخـش جديـد   دامنه كاربرد كننده در اسناد منتشر شده خود،  هنگام ايجاد يك بخش صنعتي، مؤسسه گواهي

  را بايد بصورت دقيق مشخص نمايد.درخصوص شرايط محصول، شئي يا قطعه 

كه بخش صنعتي  يهاي تواند به عنوان دارنده گواهينامه در بخش شده در يك بخش صنعتي مي شخص گواهي

  از آن تشكيل شده است نيز در نظر گرفته شود.

قابـل دسـتيابي    آزمـون غيرمخـرب  هـاي   همه روشتواند براي سه سطح احراز شرايط در  گواهينامه بخش مي

بايـد در  كـردن   ها و سطوح خاصي محدود گردد. به هر ترتيب، هدف و دامنه كـاربرد گـواهي   بوده، يا به روش

  گواهينامه مشخص شده باشد.

  كننده بايد الزامات امتحان احراز شرايط را مشخص نمايد. براي مواد مركب، موسسه گواهي
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  بپيوست 

  (الزامي)

  2و  1سطوح براي امتحان عملي ها  آزمونهحداقل تعداد و نوع 

  2و1ها براي امتحان عملي سطوح  . حداقل تعداد و نوع آزمونه1- جدول ب

  
بخش 

 UT1 UT2 RT1 RT2 ET1 ET2 MT1 MT2 PT1 PT2 LT1 LT2 VT1 VT2 AT1 AT2  محصوالت

قطعات 

  گري ريخته
2  2  2  12+2 rs 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2+1 ds 

قطعات 

  كاري پتك
2  2  2  12+2 rs 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2+1 ds 

2+12  2  2  2  ها  جوش rs 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2+1 ds 

2+12  2  2  2  تيوب ولوله rs 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2+1 ds 

محصوالت 

  كارنشده
2  2  2  12+2 rs 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2+1 ds 

هاي  بخش

صنعتي 

(تركيبي از 

 دو يا چند

بخش 

  محصول)

UT1 UT2 RT1 RT2 ET1 ET2 MT1 MT2 PT1 PT2 LT1 LT2 VT1 VT2 AT1 AT2 

ساخت و 

  توليد فلز
2  2  2  12+2 rs 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2+1 ds 

آزمون قبل 

  كار و حين
3  

c/fw 

3  

c/f w 

2  

c w 

2  

cw+24rs 

3  

t w 

3  

t w 

3  

c/f w 

3  

c/f w 

3  

c/f w 

3  

c/f w 
3  3  

3  

c/f w 

3  

c/f w 

1  

c/f t w 

2+1 ds 

c/f t w 

نگهداري 

  ريل قطار
2  2  -  -  2  2  2  2  2  2  -  -  2  2  -  -  

2+12  2  3  3  هوافضا rs 3  3  2  2  2  2  -  -  2  2  1  2+1 ds 

  باشد. مي 2برابر  2برابر يك و براي سطح  1ها براي سطح  ، حداقل تعداد آزمونهSTبراي امتحانات 

  باشد. مي ds2+1ها در هر كاربرد صنعتي برابر  ، حداقل تعداد آزمونهTTبراي امتحانات 

ات مواد، شكل، ابعـاد  هرگاه كه الزم باشد آزمون عملي در بيش از يك آزمونه انجام شود، هر آزمونه ديگر بايد از نظر خصوصيات به عنوان مثال فرم محصول، مشخص

  آزمون قرار گرفته متفاوت باشد.اي كه قبالً مورد  با آن آزمونه و نوع ناپيوستگي

ها بايـد در امتحـان عملـي     هاي اين بخش هاي محصول با حروف مناسب نشان داده شوند، به اين معني است كه آزمونه هاي موردنياز، بخش هرگاه بعد از تعداد آزمونه

  گنجانده شوند.

 1كه در امتحان احراز شرايط سـطح   2ونگاشت تهيه كنند ـ به استثناي داوطلبين سطح  بايد حداقل از دو حجم پرت 2و  1براي امتحان پرتونگاري، داوطلبين سطوح 

  اند، كه در اين صورت حداقل از يك حجم بايد پرتونگاشت تهيه كنند.  قبول شده

  ردياب است كه براي هر يك حداقل يك آزمونه بايد مورد آزمون قرار گيرد. امتحان آزمون نشتي مستلزم تغيير فشار و گاز

هاي امتحان شده بايـد نمايـانگر همـه محصـوالت باشـند يـا بـه طـور تصـادفي از گسـتره            هرگاه امتحان بخش مستلزم آزمون بيش از يك نوع محصول باشد، آزمونه

  دهند توسط ممتحن انتخاب شوند. محصوالتي كه بخش را تشكيل مي

  رفته شوند.عنوان يك آزمونه درنظر گ ) بايد به24يا  12ها ( مجموعه پرتونگاشت

  ها) (مجموعه داده dsها)،  (پرتونگاشت rsكاري)،  گري يا پتك (قطعه ريخته c/f(لوله)،  t(جوش)،  wكاري)،  (قطعات پتك fگري)،  (قطعات ريخته cراهنما: 
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  پيوست پ 

  (الزامي)

  3نظام اعتباري ساختار يافته براي تجديد گواهينامه سطح 

در طول پنج سال قبل از تجديد گواهينامه طبـق جـدول زيـر     3گواهينامه سطح در اين نظام، داوطلب داراي 

نمايد. جهت اطمينـان   كسب مي آزمون غيرمخربهاي مختلف  امتيازهايي را براساس ميزان حضور در فعاليت

هايي در مقدار امتيازهاي حداكثر كه در هـر سـال و در هـر فعاليـت      از تناسب گستردگي فعاليتها، محدوديت

  تواند كسب نمايد، اعمال شده است. مي

  شرايط شايستگي براي تجديد گواهينامه:

 ساله اعتبار گواهينامه بايد كسب شود. 5امتياز در طول دوره  70حداقل  .1

 .شود پذيرفته ميامتياز در سال  25حداكثر  .2

ارهاي ذكر شده در اي ارائه دهد كه معي عالوه بر تقاضاي تجديد گواهينامه، داوطلب بايد مدارك متقاعدكننده

  باشد: را كسب كرده است. مدارك به شرح زير مي 1-جدول پ

  ،4تا  1موارد طبق كنندگان در جلسات  دستور جلسه و فهرست شركت −

 ،5 طبق موردتوضيح مختصري از تحقيق و توسعه  −

 ،5 طبق موردمراجع انتشارات فني يا علمي تاليف شده  −

 ،6 طبق موردآموزش انجام شده  اي از خالصه −

 .7 طبق موردفعاليت كاري در هر سال  براي هر گواهينامه، مدرك −

  
امتيازات منظور   فعاليت  مورد

شده براي هر مورد 

  (يا عملكرد)

حداكثر امتياز در 

سال براي هر 

  مورد

حداكثر امتياز 

سال براي  5در 

  هر مورد

1  

، حضـور در سـمينارها،   آزمـون غيرمخـرب  هـاي   عضويت در هر يك از انجمن

و علـوم و   آزمون غيرمخربهاي دربرگيرنده  ها و/ يا دوره ها، كنفرانس همايش

  فنون مرتبط با آن 

  

1  

  

  

3  

  

  
  8الف

  المللي هاي استانداردسازي ملي و بين مشاركت در كميته  2-1

  

1  

  

  

3  

  

  8الف

  هاي استانداردسازي عضويت در كميته  2-2

  

1  

  

  

3  

  

  8الف و ب

  هاي آزمون غيرمخرب كميتهمشاركت در جلسات ساير   3-1

  

1  

  

  

3  

  

  8الف

  هاي آزمون غيرمخرب عضويت در جلسات ساير كميته  3-2

  

1  

  

  

3  

  

  8الف و ب

  15الف  5  1  هاي كاري مرتبط با آزمون غيرمخرب مشاركت در جلسات گروه  4-1
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  15الف و ب  5  1  هاي كاري مرتبط با آزمون غيرمخرب عضويت در گروه  4-2

  20ج و د  6  3  فني در انتشاراتمشاركت علمي/   5-1

  15ج و د  6  3  كار تحقيقاتي منتشرشده مرتبط با آزمون غيرمخرب  5-2

  15ج و د  6  3  فعاليت تحقيقاتي مرتبط با آزمون غيرمخرب  5-3

6  
سـاعت) و/ يـا ممـتحن     2دهنده فني آزمون غيرمخرب (بـه ازاي هـر    آموزش

  آزمون غيرمخرب (به ازاي هر امتحان)
  30د  10  1

  -  -  -  اي فعاليت حرفه  7

7-1  

يـا واحـد    آزمـون غيرمخـرب  ، مركـز آمـوزش   آزمون غيرمخربدر يك واحد 

يا براي مهندسي آزمون غيرمخـرب (پيوسـت ث را    آزمون غيرمخربامتحان 

  ببينيد) (براي هر سال كامل)

      

  15د  5  1  رجوع رسيدگي به اختالفات مربوط به ارباب  7-2

  15د  5  1  غيرمخرب توسعه كاربردهاي آزمون  7-3

  امتياز 20: 4تا  1الف حداكثر امتياز براي موارد 

  ب  امتياز براي عضويت و مشاركت

  كند. ج  اگر بيش از يك نويسنده وجود دارد، سرپرست نويسندگان امتياز ساير كاركنان را تعيين مي

  امتياز 50: 7امتياز و براي مورد  30: 6و  5د  حداكثر امتياز براي هر يك از موارد 
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  پيوست ت

  )الزامي(

  عملي امتحان امتيازدهي 

  راهنمايي در زمينه درصد امتيازدهي – 2و  1امتحان عملي سطوح  امتيازدهي 1- ت

  2و  1راهنمايي در زمينه درصد امتيازدهي براي امتحان عملي سطوح  1-جدول ت

  1سطح   موضوع

%  

  2سطح 

%  

 آزمون غيرمخربهاي  : دانش مرتبط با دستگاه1بخش 

  هاي عملكردي  ها و وارسي كنترل سيستم - الف

  صحه گذاري تنظيمات  -ب

  جمع

  

10  

10  

20  

  

5  

5  

10  

   آزمون غيرمخرب: به كارگيري روش 2بخش 

  امتحان (مانند شرايط سطحي)، شامل بازرسي چشمي  سازي آزمونه آماده - الف

  وتعيين شرايط كار آزمون غيرمخرب، انتخاب فن 2براي سطح  -ب

   آزمون غيرمخربهاي  تنظيم دستگاه -پ

  انجام آزمون -ت

  زدايي، تميزكاري، نگهداري) انجام كارهاي پس از آزمون (مثالً مغناطيس -ث

  جمع

  

5  

N/A   
15  

10  

5  

35  

  

2  

7  

5  

5  

1  

20  

  (الف)دهي ها و گزارش : تشخيص ناپيوستگي3بخش 

  گزارش شوندهايي كه بايد  تشخيص ناپيوستگي - الف

  توصيف مشخصه ها (نوع، محل قرارگيري، جهت، ابعاد ظاهري و ...) -ب

  با استفاده از كد، استاندارد، معيارهاي روش اجرايي يا مشخصات 2ارزيابي سطح  -پ

  تهيه گزارش آزمون -ت

  جمع

  

20  

15  

N/A   
10  

45  

  

15  

15  

15  

10  

55  

  (ب))2(داوطلبين سطح  آزمون غيرمخرب: نگارش دستورالعمل 4بخش 

  )مقدمه (هدف و دامنه كاربرد، اسناد مرجع - الف

  كاركنان  -ب

  هايي كه بايد استفاده شوند، شامل تنظيمات  دستگاه -پ

  محصول (توصيف يا ترسيم، شامل ناحيه مورد نظر و هدف از انجام آزمون) -ت

  سازي براي آزمون شرايط آزمون، شامل آماده -ث

  كارگيري آزمون تفصيلي براي به هاي دستورالعمل -ج

  بندي نتايج آزمون ثبت و طبقه -چ

  گزارش نتايج -ح

  جمع

  

  

  

  

  ـ

  

1  

1  

3  

2  

2  

3  

2  

1  

15  

  ٪100  ٪100  امتحان عملي  جمع كل امتياز آزمونه

   كند. نمره مجاز را كسب 15نمره از  5/10، يعني  آزمون غيرمخربدر بخش نگارشي دستورالعمل  70براي موفقيت، داوطلب نبايد كمتر از %
 3هايي را كه گزارش آنها اجبـاري اسـت پيـدا كنـد، در بخـش       با توجه به گزارش مرجع آزمونه، در صورتي كه داوطلب نتواند ناپيوستگي (الف) 

رود بـدين   كـار مـي   اين شرط در تفسير فـيلم بـه  براي آزمون پرتونگاري،  امتحان عملي مربوط به آزمونه تحت آزمون نمره صفر خواهد گرفت.

  شود. مي 3هاي بخش  معني كه عدم گزارش اجباري يك ناپيوستگي در يك پرتونگاشت منجر به كسب نمره صفر براي مجموعه پرتونگاشت
هيه نمايد. اگر داوطلـب  ت 1اي كه توسط ممتحن انتخاب شده بايد يك دستورالعمل مناسب براي فرد سطح  براي آزمونه 2داوطلب سطح  (ب)  

امتيـاز   85 الزم نيست، نمره اين بخش بـه عنـوان درصـدي از    آزمون غيرمخربآزمايد كه براي آن تهيه دستورالعمل  را مي اي آزمونه 2سطح 

  شود. باقيمانده حساب مي
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  3براي سطح  آزمون غيرمخربامتيازدهي امتحان روش اجرايي  2- ت

  3امتيازدهي براي امتحان روش اجرايي آزمون غيرمخرب براي سطح  راهنمايي در زمينه درصد 2-جدول ت

  حداكثر درصد  موضوع

  : عمومي1بخش 

  دامنه كاربرد (زمينه كاربرد، محصول) - الف

  كنترل اسناد -ب

  مراجع الزامي و اطالعات تكميلي -پ

  جمع بخش 

  

2  

2  

4  

8  

  2 آزمون غيرمخرب: كاركنان 2بخش 

  : مواد و تجهيزات 3بخش 

هاي قابل استفاده بودن قبل  (شامل مشخص كردن وسايل كاليبراسيون و وارسي آزمون غيرمخربتجهيزات اصلي  - الف

  از آزمون)

  گيري، وسايل مشاهده و ...) هاي مرجع و كاليبراسيون ، مواد مصرفي، تجهيزات اندازه تجهيزات كمكي (بلوك -ب

  جمع بخش

  

10  

  

10  

20  

  : آزمونه آزمون4بخش 

  هاي محافظ، ناصافي سطح و ...) ها، برداشت پوشش سازي سطح (دما، دسترسي رايط فيزيكي و آمادهش - الف

  توصيف ناحيه يا حجم مورد آزمون، شامل مراجع مشخص شده روي آزمونه -ب

  هاي موردنظر ناپيوستگي -پ

  جمع بخش

  

1  

1  

3  

5  

  : چگونگي انجام آزمون5بخش 

  (هاي) مورد استفاده و فن آزمون غيرمخرب(هاي)  روش - الف

  ها تنظيم دستگاه -ب

  )آزمون غيرمخربهاي  انجام آزمون (شامل مرجع دستورالعمل -پ

  ها  هاي ناپيوستگي تعيين مشخصه -ت

  جمع بخش

  

10  

10  

10  

10  

40  

  7  : معيارهاي پذيرش6بخش 

  : انجام كارهاي پس از آزمون7بخش 

  زني، تفكيك) جداسازي محصول نامنطبق (برچسب - الف

  هاي محافظ (در صورت لزوم) بازسازي پوشش -ب

  جمع بخش

  

2  

1  

3  

  5  : تهيه گزارش آزمون8بخش 

  10  : ارائه كلي9بخش 

  100  جمع كل
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  پيوست ث

  (اطالعاتي)

  مهندسي آزمون غيرمخرب

  تعريف 1-ث

مسـئوليت  هاي مرتبط با آزمون غيرمخرب، از طراحـي تجهيـزات تـا     مهندسي آزمون غيرمخرب، تمام فعاليت

كـار) تجهيـزات مشـابه متعلـق بـه تاسيسـات        سازي، اجرا و تصديق آزمون غيرمخرب (در ساخت و حين آماده

  دهد. صنعتي يا فني را پوشش مي

  هاي تحت پوشش فهرست معدودي از فعاليت 2-ث

  هاي تحت پوشش عبارتند از: فعاليت

بازرسي در هنگـام سـاخت تجهيـزات و در مـوارد     الف) در مرحله طراحي، تعريف الزامات و/ يا تصديق قابليت 

  ،كار مقتضي در حين

  كار، ب) انتخاب فنون آزمون غيرمخرب براي اجرا در ساخت و/ يا حين

  مقررات ويژه كدها و استانداردهاي مختلف،) مقايسه پ

  هاي اجرايي آزمون غيرمخرب، ت) ايجاد يا تاييد اعتبار روش

  ون غيرمخرب،كنندگان آزم ث) ارزيابي فني تامين

  ويژه در چارچوب تخصصي، ج) ارزيابي فنون آزمون غيرمخرب به

  چ) رفع (ارزيابي فني) عدم انطباق،

  شده، ح) توجيه مشتريان و در موارد مقتضي نهادهاي ايمني مربوطه درخصوص اقدامات انجام

  خ) مسئوليت واحد آزمون غيرمخرب،

  ون غيرمخرب،هاي كاركنان آزم د) هماهنگي و نظارت بر فعاليت

  گذاري فنون آزمون غيرمخرب: صحه -ذ) احراز شرايط

  ) ايجاد اطالعات ورودي شامل اهداف بازرسي،1

  .كورو در مواقع لزوم آزمون باز هاي  آزمونهاي آزمايشي موردنياز براي  ) تعريف مدل2

  هاي عملي، ) انجام آزمون3

  سازي، مدلشامل  ، درصورت لزومسازي توجيه فني ) آماده4

  هاي اجرايي آزمون غيرمخرب، گذاري روش سازي يا صحه ) آماده5

  سوابق احراز شرايط،گذاري  سازي يا صحه ) آماده6

  ها. كار براي تاسيسات صنعتي يا تعريف قوانين ايجاد اين برنامه هاي بازرسي حين ايجاد برنامهر) 
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 واژه نامه فارسي به انگليسي

  
  

  

 Non-destructive testing (NDT)  آزمون غيرمخرب 

 Acoustic emission testing (AT)  آزمون پخش آوايي

  Radiographic testing (RT) آزمون پرتونگاري

  Neutron radiography testing (NT)  نوترونآزمون پرتونگاري با 

  Eddy current testing (ET)  آزمون جريان گردابي

  Magnetic particle testing (MT)   آزمون ذرات مغناطيسي

  Ultrasonic testing (UT)  آزمون فراصوتي  

  Liquid penetrant testing (PT)  آزمون مايع نافذ 

  Leak testing (LT)  آزمون نشتي

 Infrared thermographic testing (TT)  آزمون دمانگاري فروسرخ

 Strain testing (ST)  آزمون كرنش

 Visual testing (VT)  آزمون چشمي  

  NDT training    آزمون غيرمخربآموزش 

 Qualification  احراز شرايط  

 Eligibility  شايستگي 

 Requirement  الزام

  Examination, qualification  امتحان احراز شرايط  

  Examination, specific  امتحان تخصصي

  Examination, basic   امتحان پايه

  Examination, job – specific   امتحان تخصصي شغلي
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  Examination, main method   امتحان، روش اصلي

  Examination, practical   امتحان عملي

  Examination, general   امتحان عمومي

 Visual inspection  بازرسي چشمي

 In-service inspection  بازرسي حين كار

 Forging  كاري پتك

 Acoustic emission  پخش آوايي

 Recertification  تجديد

  Experience  تجربه

 Renewal  تمديد

 Recommended  توصيه شده

  Certification  گواهي كردن

  Candidate    داوطلب

  NDT instruction    آزمون غيرمخربدستورالعمل 

 Industrial sector  بخش صنعتي

 NDT method   آزمون غيرمخربروش 

 NDT procedure  آزمون غيرمخربروش اجرايي 

 Contact hours  ساعات كاري مفيد

  NDT technique    آزمون غيرمخربفن 

  Test specimen  قطعه آزمون

  Trainee  كارآموز

  Employer or responsible agency  كارفرما يا موسسه مسئول

  Certificate   گواهينامه
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  Operating authorization  مجوز فعاليت

 Normative reference  مراجع الزامي

 Certification body كننده   مؤسسه گواهي

 Authorized qualifying body مؤسسه مجاز احراز شرايط  

 Examination centre  مركز امتحان

 Examiner ممتحن

 Supervision  نظارت

  Significant interruption  وقفه قابل توجه
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  واژه نامه انگليسي به فارسي  

  

  

  معيار قبولي  

  پخش آوايي

Acceptance ceriteria 

Acoustic emission 

 Authorized qualifying body مؤسسه مجاز احراز شرايط  

  Candidate    داوطلب

  Certificate    گواهينامه

  Certification  كردن گواهي

 Certification body كننده   مؤسسه گواهي

 Contact hours  ساعات كاري مفيد

  Eddy current testing (ET)  آزمون جريان گردابي

 Eligibility  شايستگي

  Employer or responsible agency  كارفرما يا موسسه مسئول

  Examination, basic  امتحان پايه

  Examination, general   امتحان عمومي

  Examination, job – specific   امتحان تخصصي شغلي

  Examination, main method   امتحان، روش اصلي

  Examination, practical   امتحان عملي

  Examination, qualification  امتحان احراز شرايط  

  Examination, specific  امتحان تخصصي  

 Examination centre  مركز امتحان

 Examiner ممتحن
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  Experience  تجربه

 Forging  كاري پتك

 Industrial sector  رشته صنعتي

 In-service inspection  كار بازرسي حين

  Leak testing (LT)  آزمون نشتي

  Liquid penetrant testing (PT)  آزمون مايع نافذ 

  Magnetic particle testing (MT)  آزمون ذرات مغناطيسي

 NDT instruction  آزمون غيرمخربدستورالعمل 

 NDT method  آزمون غيرمخربروش 

  NDT Procedure  آزمون غيرمخربروش اجرايي 

 Technique NDT    آزمون غيرمخربفن 

 Training NDT  آزمون غيرمخربآموزش 

  Neutron radiography (NT)  پرتونگاري با نوترونآزمون 

 Normative reference  مراجع الزامي

  Operating authorization  مجوز فعاليت

 Qualification  احراز شرايط  

  Radiographic testing (RT)  آزمون پرتونگاري

 Recertification  تجديد

 Recommended  توصيه شده

 Renewal  تمديد

 Requirement  الزام

  Significant interruption  وقفه قابل توجه

 Supervision  نظارت
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  Test specimen  قطعه آزمون

  Trainee   كارآموز

  Ultrasonic testing (UT)  آزمون فراصوتي

 Visual inspection  بازرسي چشمي

 

  

  

  

  


