ATIYE PARTO ARSHA

تأیید صالحیت جوشکاران
ذخیرهWelder Qualification Test (API, ASME, EN,
)AWS

هدف از آزمون تأیید صالحیت جوشکاران ،تعیین مهارت و توانایی آنها در ایجاد یک اتصال جوشی سالم می باشد.
این آزمون دارای متغ یرهای زیادی نظیر فرآیند جوشکاری ،جنس فلز پایه ،ضخامت ،طرح اتصال ،وضعیت جوشکاری و غیره می
باشد که مطابق با الزامات یک کد و استاندارد مشخص اجرا می گرد .آزمون تأیید صالحیت جوشکار می تواند با توجه به خواسته
ها و الزامات انجمن ها و سا زمان های ملی و بین المللی نظیر انجمن جوشکاری آمریکا )  (AWSو انجمن مهندسان مکانیک
)  (ASM Eبرگزار شود و یا سازندگان می توانند الزامات و مشخصات فنی درون سازمانی خود را در این زمینه به کار گیرند.
هنگامی که یک جوشکار ،موفق به قبولی در آزمون می شود ،کارفرمای مربوطه توانایی و موفقیت جوشکار را به همراه اطالعات
فنی و محدوده هایی که جوشکار در آن مجاز به انجام جوشکاری می باشد ،در قالب یک گواهینامه فراهم می نماید.

سرفصل های دوره تأیید صالحیت جوشکاران
Above Course Covers & Review of the Following Chapters
• Introduction
• Scope
• Definition
• Symbols & Abbreviations
• Essential Variables for Approval Testing
• Range of Approval for the welders and Welding Operator
• Examination & Testing
• Acceptance Requirement for Test Pie ces
• Retest Requirement
• Period of Validity
• Disqualification
• Certification & Recertification

شرکت فنی مهندسی آتیه پرتو

آرشا با بهره گیری از اساتید مجرب  Level III ASNTو مورد تایید سازمان
انرژی اتمی ،دوره فوق را برگزار میکند.
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شرکت آتیه پرتو آرشا
دارای مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی کشور

تأیید صالحیت جوشکاران
)Welder Qualification Test (API, ASME, EN, AWS
مشخصات دوره
 این دوره ها شامل 42ساعت آموزش می باشد که طی 3روز و هر روز  8ساعت برگزار می شود.
 این دوره شامل کالس عملی نیز می باشد.

شرایط شرکت در دوره
قبول شوند ،گواهینامه مورد تائید امور حفاظت در برابر اشعه کشور
مربوطه نیز
در وآزمون
نموده و
محدودیترا طی
که این دوره ها
داوطلبانی
تحصیلی
مقطع
رشته
سنی و
عدم
 اعطاء خواهد شد.

 پیش نیاز این دوره ،دارا بودن مدرک یکی از روش های تست های غیرمخرب (  )NDTمی باشد

مدارک مورد نیاز


کپی آخرین مدرک تحصیلی





کپی کارت ملی
یک قطعه عکس پشت نویسی شده
اصل فیش بانکی به مبلغ 3/000/000ریال

نشانی
تهران ،میدان توحید ،خیابان نصرت ،خیابان اسکندری شمالی ،کوچه محمدی ،پالک  ، 4واحد 2
اشعه در شاخه مربوطه

TEL: 021-66592568 / 66934651_ FAX: 021-66592183
http://arshaparto.ir
Info@arshaparto.ir
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