ATIYE PARTO ARSHA

تایید صالحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکاران
ذخیره

)EN287-E288 (Welder Performance and Welding Procedure Qualification

استفاده از جوشکاری به زمانهای بسیار دور و آغاز کار با فلزات باز می گردد و امروزه کاربرد آن به دلیل صرفه
اقتصادی ،قابلیت اطمینان باال و نیز داشتن ایمنی ،روز به روز افزایش می یابد .در مقایسه با سایر روشهای اتصال
دهی همانند پرچ کاری؛ سازه جوشکاری شده استحکام بیشتر ،وزن و هزینه کمتری دارد .تکنولوژی جوشکاری
حدودا شامل  011فرآیند بوده که شامل روشهایی برای جوشکاری پلیمرها ،فلزات ،سرامیکها ،کامپوزیتها و سایر
مواد مهندسی می باشد .این تکنولوژی های متعدد سبب انعطاف پذیری فراوان در طراحی قطعاتی که به هم
جوشداده می شوند ،میگردد .جوشکاری به طور معمول آخرین فرآیند در مونتاژ قطعات است و نقش بسیار مهمی را
در اطمینان از کارایی قطعه ایفا میکند .نقش جوشکاری در تعمیرات و افزایش طول عمر قطعات تولید شده نیز
بسیار حیاتی است.

این دوره بر اساس استاندارد کشورهای اروپایی می باشد و مدرکی که در پایان دوره اعطا می شود با نام استاندارد
 EN_287شناخته می شود.
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سرفصل ها دوره تایید صالحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکاران

1-EN287 ( Welder Performance Qualification)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scope
Terms and Definitions
Symbols and Abbreviated Terms
Essential Variables and Range of Qualification
Examination and Testing
Acceptance Requirements for Test Pieces
Re-Test
Period of Validity
Certification

2-EN288 (Welding Procedure Qualification)
•
•
•
•
•
•
•
•

Scope
Terms and Definitions
Specification of Welding Procedures
Approval of Welding Procedures
Essential Variables
Normative References
Approval by a Pre-production Welding Test
Approval by a Standard Welding Procedure

 و مورد تایید سازمانLevel III ASNT آرشا با بهره گیری از اساتید مجرب

شرکت فنی مهندسی آتیه پرتو

.انرژی اتمی دوره فوق را برگزار میکند

نشانی
2  واحد، 4  پالک، کوچه محمدی، خیابان اسکندری شمالی، خیابان نصرت، میدان توحید،تهران
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شرکت آتیه پرتو آرشا
دارای مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی کشور

تایید صالحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکاران
)EN287-E288 (Welder Performance and Welding Procedure Qualification

مشخصات دوره
 این دوره ها شامل 23ساعت آموزش می باشد که طی 4روز 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 4/000/000ریال

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