ATIYE PARTO ARSHA

تست التراسونیک
Ultrasonic Testing Level I & II ASNT

یکی از روش های تست های غیر مخرب ،تست التراسونیک می باشد .این روش برای تشخیص موقعیت و اندازه عیوب سطحی و
عمقی از جمله؛ ترک  ،تورق ،عیوب انقباضی ،حفره و تخلخل ها  ،ترکیدگی  ،پوسته شدگی قطعه بکار می رود .این روش که بسیار
حساا

و دقی است ،برای فلزات آهنی و غیر آهنی و حتی غیر فلزات قابل استفاده می باشد ،در واقع امواج به محل مورد نظر

فرستاده می شوند ،امواج بازگشتی ناپیوستگی های قابل تشخیص را در مانیتور نشان می دهند ،اما تجزیه و تحلیل و بررسی این
امواج بازگشااتی نیاز به مهارت  ،دانش و تجربه بازر

دارد تا بتواند تحلیل درساات و به جایی را ارا ه دهد .همچنین تسااات

التراسونیک جهت ضخامت سنجی مقاطع فلزی و تشخیص خوردگی استفاده می شود که قدرت نفوذ این روش نسبت به تست
رادیوگرافی بسیار باالتر می باشد و گاهی اوقات میتواند عیوب را تا عم  ۵متر در فوالد نشان دهد.

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 و در پایان این دوره ،مدرک بین المللی  Level I&II ASNTصادر می گردد.
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شرکت آتیه پرتو آرشا
دارای مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی کشور

تست التراسونیک
Ultrasonic Testing Level I & II ASNT
مشخصات دوره
 این دوره ها شامل  ۵5ساعت آموزش می باشد که طی  7روز و هر روز  8ساعت برگزار می شود.
 این دوره شامل کال عملی نیز می باشد.
 شرکت کنندگان این دوره پس از قبولی در آزمون ،مدرک  ASNT NDT LEVEL I. IIدریافت
خواهند کرد.
مربوطهدوره
شرکت در
شرایط
نیز قبول شوند ،گواهینامه مورد تا ید امور
آزمون
 داوطلبانی که این دوره ها را طی نموده و درشد.سنی و رشته و مقطع تحصیلی
محدودیت
حفاظت در برابر اشعه کشور عدم
اعطاء خواهد
مدارک مورد نیاز




اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی
کپی کارت ملی
یک قطعه عکس پشت نویسی شده



اصل فیش بانکی به مبلغ 8/000/000ریال

نشانی
اشعه در شاخه مربوطه

تهران ،میدان توحید ،خیابان نصرت ،خیابان اسکندری شمالی ،کوچه محمدی ،پالک  ، 4واحد 2
TEL: 021-66592568 / 66934651_ FAX: 021-66592183
http://arshaparto.ir
Info@arshaparto.ir
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