ATIYE PARTO ARSHA

دوره آموزشی بازرسی به روش چشمی
Visual Testing ASNT Level I&II

بازرسی چشمی یکی از رایج ترین آزمون تست های غیر مخرب است و از آنجایی که بازرس در همه روشهای تست های غیر
مخرب در نهایت باید به سطح بازرسی نگاه کند ،لذا بازرسی چشمی در همه روش های دیگر دخیل است و کلیه عیوبی که در
سایر روش های  NDTوجود دارند می بایست توسط بازر سی چشمی به اثبات برسند .بازرسی چشمی کم هزینه ترین ،ساده ترین
و نیز در مرحله تشخیص نهایی تمامی تست ها ،به عنوان مهمترین مرحله بازرسی قطعه می باشد .در بسیاری از برنامه های
تدوین شده توسط سازنده ،جهت کنترل کیفیت محصول از بازرسی چشمی به عنوان اولین تست و در بعضی موارد به عنوان تنها
روش بازرسی استفاده می شود .از جمله مزایای بازرسی چشمی می توان به نیاز نداشتن به تجهیزات حساس و گران قیمت،
همیشه در دسترس بودن ،نیاز نداشتن برای امکاناتی خاص برای آنالیز نام برد.

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 ،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

دوره آموزشی بازرسی به روش چشمی
Visual Testing ASNT Level I&II
مشخصات دوره
 این دوره ها شامل  84ساعت آموزش می باشد که طی  8روز و هر روز  4ساعت برگزار می شود.
 این دوره شامل کالس عملی نیز می باشد.
 شرکت کنندگان این دوره پس از قبولی در آزمون ،مدرک  ASNT NDT LEVEL I. IIدریافت
خواهند کرد.
شرایط شرکت در دوره
تحصیلیتائید امور حفاظت در برابر اشعه کشور
گواهینامه مورد
نیز قبول
مربوطه
عدم در آزمون
 داوطلبانی که این دوره ها را طی نموده وشوند،مقطع
رشته و
سنی
محدودیت
اعطاء خواهد شد.

مدارک مورد نیاز


کپی آخرین مدرک تحصیلی





کپی کارت ملی و شناسنامه
یک قطعه عکس پشت نویسی شده
اصل فیش بانکی به مبلغ 8/000/000ریال

نشانی
تهران ،میدان توحید ،خیابان نصرت ،خیابان اسکندری شمالی ،کوچه محمدی ،پالک  ، 4واحد 2
TEL: 021-66592568 / 66934651_ FAX: 021-66592183

اشعه در شاخه مربوطه

http://arshaparto.ir
Info@arshaparto.ir
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