
 

  



 

 ديدگاٌ

 

 زض. ٕصضز ٝي اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت ٍب٤١ٟ ته٤يت اظ ؾبٗ ثيؿت اظ ثيف

 ٧يبت ته٤يت ث٦ آٟ انالحي٦ ٣ ٍب٤١ٟ اخطايي ١ب٦ٝ آئي٠ ٝست اي٠ ع٤ٗ

 ثطاثط زض حيبؽت ا٤ٝض ت٤ؾظ چ٢سي ٧بي زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٣ ضؾيس٥ ٣ظيطاٟ

 ٣ پط٣ا٦١ زاض١سٕبٟ ٧ٞبيف ثطٕعاضي. اؾت قس٥ ٕصاقت٦ اخطا ث٦ ٣ ت٨ي٦ اقق٦

 ٢ٝبؾجي ىطنت خبضي ؾبٗ آثب١ٞب٥ زض ٧ب قطّت ث٨ساقت ىيعيِ ٝؿئ٤الٟ

 ٧بي زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٣ ١ب٦ٝ آئي٠ ، ٍب٤١ٟ اخطاي ١ح٥٤ ٤ّتب٧ي ث٦ تب اؾت

  .٢ّيٜ ٝط٣ض ن٢قتي پطت١٤ٖبضي ٧بي قطّت ح٤ظ٥ زض ضا ٝطث٤ط

 ق٤ضاي ٝدٚؽ ت٤ؾظ 1368 ؾبٗ ٝه٤ة اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت ٍب٤١ٟ

 حيبؽت آٟ ٧سه ٣ قس٥ ته٤يت ٣ ت٨ي٦ ٝبز٥ 23 ٣ ىه٘ پ٢ح زض اؾالٝي

 آ٣ض ظيبٟ آثبض ثطاثط زض ظيؿت ٝحيظ ٣ آي٢س٥ ١ؿ٨ٚبي ٝطزٛ، ّبض٢ّبٟ،

 ٝؿئ٤الٟ ٣ پط٣ا٦١ زاض١سٕبٟ ٍب٤١ٟ 11 ٝبز٥ 1 ث٢س. اؾت ؾبظ ي٤ٟ پطت٧٤بي

 زؾت٤ضاٙق٨ٚٞبي ٣ اؾتب١ساضز٧ب ، َٝطضات ّٚي٦ ضفبيت ث٦ ْٝٚو ضا ٝطث٤ط

 ق٤ز ٝي ت٨ي٦ ٝطث٤ط ٧بي اضٕبٟ ٣ ز٣ٙت ت٤ؾظ ٦ّ اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت

 اعالؿ ٦ّ آ١دب تب ن٢قتي پطت١٤ٖبضي ح٤ظ٥ زض اٝط اي٠ ا١دبٛ زض. اؾت ٤ٞ١ز٥

 قس٥ ٕصاقت٦ اخطا ٤ٝضز ث٦ ٣ ت٨ي٦ ظيط زؾت٤ضاٙق٨ٚٞبي ٣ ١ب٦ٝ آئي٠ زاضيٜ

 .اؾت

 ٝه٤ة  86 ٣ 69 ؾب٨ٙبي زض آٟ انالحي٦ ٣ ٍب٤١ٟ اخطايي ١ب٦ٝ آئي٠ -1

  ز٣ٙت ٧يبت

  ٍب١٤١ي ٣احس ت٤ؾظ اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت پبي٦ اؾتب١ساضز٧بي -2

 ٍب١٤١ي ٣احس ت٤ؾظ ن٢قتي ضازي٤ٕطاىي زض پطت٤ ثب ّبض ٤ٍافس -3

 ٣احس ت٤ؾظ ن٢قتي پطت١٤ٖبضي زض اقتنبٗ پط٣ا٦١ زضيبىت ض٤اثظ -4

 ٍب١٤١ي

 ن٢قتي پطت١٤ٖبضي ٝطاّع ث٢سي عج٦َ ٣ اٝتيبظز٧ي زؾت٤ضاٙقٞ٘ -5

 ٍب١٤١ي ٣احس ت٤ؾظ

 ٣ ن٢قتي پعقْي، ٝطاّع ّٚي٦ زض ٣ زاضز ف٤ٞٝي خ٢ج٦ 2 ٣ 1 ضزيو ٝساضُ

 5 ٣ 4 ،3 ٧بي ضزيو ٝساضُ. ق٤ز ٝي ٕصاقت٦ اخطا ٤ٝضز ث٦ تحَيَبتي

 ق٢بؾ٦ تحت ٣ ت٨ي٦ ن٢قتي پطت١٤ٖبضي ٧بي قطّت ٣ ٝطاّع ٣يػ٥

 ا٤ٝض زض ٧INRAP6CPOS , INRARPIREO2, IVRARP6W104بي

 .ا١س قس٥ ث٢سي عج٦َ اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت

  آٟ 24 ٝبز٥ ٣ قس٥ ت٢ؾيٜ ٝبز٥ 24 زض ز٣ٙت ٝه٤ة اخطايي ١ب٦ٝ آئي٠ 

 ثطاثط زض حيبؽت زا١ف زض ؾطيـ تنييطات ٙحبػ ث٦ ٦ّ ٢ّس ٝي تهطيح

 ٣ ضط٣ضت ثطحؿت يْجبض ؾبٗ ز٣ ٧ط ت٤ا١س ٝي ١ب٦ٝ آئي٠ اي٠ اقق٦

. ٕيطز ١ؾطٍطاض تدسيس ٤ٝضز ز٣ٙت ته٤يت اظ پؽ ٣ ٍب١٤١ي ٣احس تكريم

 زض انالحبتي ١يع 86 زضؾبٗ ٣ زضآٝس٥ اخطا ث٦ ظيبزي حس٣ز تب ٝه٤ث٦ اي٠

 پبي٦ اؾتب١ساضز ض٣ي اظ حيبؽت پبي٦ اؾتب١ساضز٧بي  .اؾت قس٥ ا١دبٛ آٟ

 1999 ؾبٗ زض (ICRP)  اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت اٙٞٚٚي ثي٠ ّٞيؿي٤ٟ

 ا٤ٝض عطه اظ آٟ زض تنييط ثط ٝج٢ي اي اعالفي٦ تب٤٢ّٟ ٣ قس٥ تطخ٦ٞ

  .اؾت ١كس٥ نبزض اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت

 زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٣ ن٢قتي ٕطاىي ضازي٤ زض پطت٤ ثب ّبض ٤ٍافس زؾت٤ضاٙقٞ٘

ثي٠   آغا١ؽ ا١تكبضات ٍب٤١ٟ، ٝت٠ ث٦ ت٤خ٦ ثب اقتنبٗ پط٣ا٦١ زضيبىت ض٤اثظ

 ١َغ٦ ٣ ٧ب زيسٕب٥ ّطزٟ ٙحبػ ١يع ٣ زيٖط ّك٤ض٧بي ٣ ا١طغي اتٞي اٙٞٚٚي

 ثطذ٤ضزاض الظٛ خبٝقيت اظ قس٥ ٤١قت٦ حيبؽت ا٤ٝض ّبضق٢بؾبٟ ١ؾطات

 ٍبث٘ حس زض آ١بٟ اي٢ٞي  ّبضثطاٟ، ت٤ؾظ آ٨١ب ضفبيت ن٤ضت زض ٣  اؾت

 آٟ ٝبذص ى٨طؾت انالح ١يع ٣ ّٚي ١ؾط تدسيس اٙجت٦. ق٤ز ٝي تبٝي٠ ٍج٤ٗ

 .اؾت ضط٣ضي زاضز ٝنبيطت ٝكبث٦ ٝت٠ يب ١ؿر٦ ز٣ زض ٦ّ

 ٢ٝؾ٤ض ث٦ ن٢قتي ضازي٤ٕطاىي ٝطاّع ث٢سي عج٦َ ٣ اٝتيبظز٧ي زؾت٤ضاٙقٞ٘

 ٣ قس٥ ت٨ي٦ اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت ٍب٤١ٟ چ٨بضٛ ٣ ؾ٤ٛ ىه٤ٗ اخطاي

 زؾت٤ضاٙقٞ٘ اي٠ ذظ ا٣ٙي٠ زض. اؾت ٍب٤١ٟ اخطاي زض ؾطزضٕٞي ٝحه٤ٗ

 ثطاثط زض حيبؽت َٝطضات ثطاؾبؼ زؾت٤ضاٙقٞ٘ اي٠ ٦ّ اؾت قس٥ ٤١قت٦

 چ٢ي٠ حب٣ي اٙٞٚٚي ثي٠ ٣ ٝٚي َٝطضات ّساٛ اي٦ْ٢ اٝب قس٥ ت٨ي٦ اقق٦

 نطه ٝعث٤ض زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٦ٞ٧، اي٠ ثب. ١يؿت ٝكرم اؾت زؾت٤ضاٙقٞٚي

 ثطذي زاضاي ٦١ يب ثبقس اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت َٝطضات تبثـ آ٦ْ١ اظ ١ؾط

 ٣اٍـ ٝييس ت٤ا١س ٝي ق٤ز ا١دبٛ آٟ زض انالحبتي إط ٣ اؾت ٤ٍت ١َبط

 اي٠ چطا. زاضز ٣خ٤ز زؾت٤ضاٙقٞ٘ اي٠ ٤ٝضز زض چ٢سي ؾئ٤االت. ق٤ز

 اذص ٢ٝبثقي چ٦ اظ!  چيؿت آٟ ٍب١٤١ي ٘ٞٝح!  قس٥ ت٨ي٦ زؾت٤ضاٙقٞ٘

 ... ! ٣!  اخطاؾت ٍبث٘ اي ٝحس٣ز٥ چ٦ زض! قس٥

 ثبيس ٝطث٤ط ّبضق٢بؾبٟ ٣ ١يؿت ٍٜٚ اي٠ زضحس اٙجت٦ ؾ٤االت اي٠ ث٦ پبؾد

 ز٣ ث٦ ضا آٟ ٝحت٤اي ت٤اٟ ٝي اخٞبٙي ١ٖب٥ يِ ثب اٝب. ز٢٧س پبؾد ذ٤ز

 اٝتيبظز٧ي ؾيؿتٜ ٣ ٝطاّع ث٢سي عج٦َ ثرف. ّطز تَؿيٜ خسإب٦١ ثرف

 .ٝدبظات٨ب ٣ خطايٜ ثرف ٣ قطّت٨ب

 حيبؽت پبي٦  اؾتب١ساضز٧بي ٣ اتٞي ا١طغي اٙٞٚٚي ثي٠ آغا١ؽ ٢ٝبثـ زض

 ضؾس ٝي ١ؾط٦ ث. ١ساضز ٣خ٤ز قطّت٨ب اٝتيبظث٢سي ؾيؿتٜ ١بٛ ث٦ ؾيؿتٞي

 ضتج٦ خس٨ٙ٣بي اظ اخت٨بز ثب ٣ حيبؽت ا٤ٝض ّبضق٢بؾبٟ اي٢ْبض ث٦ خس٣ٗ اي٠

. اؾت قس٥ ت٨ي٦ ٝكب٣ض ٢٨ٝسؾبٟ ٣ ؾبثٌ ث٤زخ٦ ٣ ثط١ب٦ٝ ؾبظٝبٟ ث٢سي

 ضتج٦ پطؾ٢ٚي ٣ ى٢ي ٧بي ٍبثٚيت ٣ ت٤ا١بيي ثطاؾبؼ ضا قطّت٨ب ٝعث٤ض ٝطاّع

 ٧بي پط٣غ٥ ا١دبٛ ثطاي قطّت ٧ط ت٤ا١بيي آٟ ثطاؾبؼ ٣ ٢٢ّس ٝي ث٢سي

 ّبض زازٟ ثطاي ث٢سي زضخ٦ اي٠ زضحَيَت. ق٤ز ٝي اضظيبثي ٝٚي ٣ ز٣ٙتي

 ث٦ ّبض زازٟ ثطاي حيبؽت ا٤ٝض اٝتيبظث٢سي زؾت٤ضاٙقٞ٘. ٧بؾت قطّت ث٦

 پطت١٤ٖبضي قطّت٨بي اْٝب١بت اضظيبثي ثطاي اي ٣ؾي٦ٚ ث٦ْٚ ١يؿت قطّت٨ب

  .آ٨١بؾت ث٦ چك٦ٞ ٣إصاضي ٢ٝؾ٤ض ث٦

1 



 

 آ٦ْ١ ا٣ٗ زاضز ٣خ٤ز زؾت٤ضاٙقٞ٘ اي٠ ا٣ٗ ثرف زض چ٢سي اث٨بٝبت

 ١ٞي ا١دبٛ پطت١٤ٖبضي ّبض ىَظ ميطٝرطة آظٝبيك٨بي ٝدطي قطّت٨بي

 ز٣ٛ،. ّطز ث٢سي زضخ٦ ضازي٤ٕطاىي ثطاؾبؼ ىَظ ضا آ٨١ب ت٤اٟ ١ٞي ٣ ز٢٧س

 ٣خ٤ز حيبؽت ا٤ٝض ت٤ؾظ ٧ب قطّت ث٢سي اٝتيبظ ثطاي ٍب١٤١ي ٘ٞٝح ٧يچ

 خس٣ٗ زض ٢ٝسضج افساز ثطآ٣ضز زض ٣ظ١ي ىبّت٤ض ١يؿت ٝكرم ؾ٤ٛ،. ١ساضز

.  قس٥ ؾ٢ديس٥ زيٖط ىبّت٤ض ث٦ ١ؿجت ىبّت٤ض يِ اضظـ چ٦١٤ٖ ٣ چيؿت

 زض في٢ي ىبّت٤ض٧بي قس٥، ٣إصاض ثبظضؼ زا٣ضي ث٦ فْٞٚطز  خس٣ٗ چ٨بضٛ،

 اث٨بٝبت اي٠ اظ نطى٢ؾط  .اؾت َٝتضيبت تبثـ حَيَت زض ٣ ١كس٥ ٙحبػ آٟ

 ٣ اؾت ذ٤ثي اثتْبض قطّت٨ب ث٦ چك٦ٞ ٣إصاضي ثطاي ث٢سي اٝتيبظ خس٣ٗ

  .ق٤ز ٣اٍـ ٝييس ت٤ا١س ٝي ّٚي ١ؾط تدسيس ن٤ضت زض

 پ٢ح ث٦ ٣ زاضز اذتهبل خطائٜ ث٦ اٝتيبظث٢سي زؾت٤ضاٙقٞ٘ ز٣ٛ ثرف

 چك٦ٞ، ت٤ٍيو پط٣ا٦١، ٙن٤ اظ فجبضت٢س ٍؿٞت 5 اي٠.  قس٥ تَؿيٜ ٍؿٞت

 تب 1 اظ اٝتيبظ ّب٧ف ٣ قس٥ زضيبىت اٝتيبظ ثطاثط ز٣ ّؿط اٝتيبظ، 100 ّؿط
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 چ٨بضٛ ىه٘ ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت ٍب٤١ٟ ث٦ ٝطاخق٦

 ٝدبظات٨ب ٣ خطائٜ ٤ٝض٤ؿ ث٦ 19 ٣ 18 ٤ٝاز زض ٝكط٣ح ثغ٤ض ١يع ٍب٤١ٟ

 زىقبت ث٦ ١ؿجت ذبعي ٦ّ قس٥ تهطيح 18 ٝبز٥ َٝس٦ٝ زض. اؾت پطزاذت٦

  آ١ٖب٥ ت٨سيس ٣ ت٤ثيد ٣فؼ، قبٝ٘ تبزيت ٝطاتت عي اظ پؽ ٣ خطٛ ٝطاتت ٣

. اؾت ٝعث٤ض ٝبز٥ شي٘ زض ٢ٝسضج ث٢س 9 ٝغبثٌ تقعيط زضخبت ٝؿتحٌ

 پ٢ح تب ضيبٗ ٧عاض ز٥ اظ ١َسي خطي٦ٞ ث٦ حيبؽت ٍب٤١ٟ زض ٝدبظات٨ب ٣ خطايٜ

 تَؿيٜ ٧طز٣ يب ٣ ؾبٗ ؾ٦ تب يْٞب٥ اظ تقعيطي حجؽ ث٦ ثب ٣ ضيبٗ ٝيٚي٤ٟ

 ق٤ز. ٝي

 ٣ ز٣ٙت ت٤ؾظ ١ب٦ٝ آئي٠ ٝدٚؽ، ت٤ؾظ ٍب٤١ٟ ٦ّ اؾت چ٢ي٠ ٤ٞ٧اض٥

  .ق٤ز ٝي اثالك ٣ ت٨ي٦ ٝطث٤ط اضٕبٟ ت٤ؾظ زؾت٤ضاٙقٞ٘

 ٝت٠ ثبيس زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٤١قت٠ زض ٣ ٍب٤١ٟ ٝت٠ ثبيس ١ب٦ٝ آئي٠ ٤١قت٠ زض

 ١ٞي ٧ب زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٣ ٧ب ١ب٦ٝ آئي٠. ق٤ز ٝطافبت ز٣ ٧ط ١ب٦ٝ آئي٠ ٣ ٍب٤١ٟ

 .ثع٢١س ز٣ض آ١طا يب ٣ ٕطىت٦ ١بزيس٥ ضا ٍب٤١ٟ ت٤ا٢١س

 ٣ ث٢سي عج٦َ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٝدبظات٨ب ٣ خطايٜ ح٤ظ٥ زض ٦ّ ؾتا آٟ ٣اٍقيت

 ثي٠ تكبث٨ي ٣خ٦  ٣ ظز٥ ز٣ض ضا اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت ٍب٤١ٟ اٝتيبظز٧ي

 آٝس٥ ٝعث٤ض زؾت٤ضاٙقٞ٘ زض آ١چ٦ ثب ٍب٤١ٟ زض ٢ٝسضج ٝدبظات٨بي ٣ خطايٜ

 ت٤ا١ؿت ٝي ا٤ٝض ث٦ زازٟ ١ؾٜ ثطاي ض٣ظٕبضي قبيس خس٣ٗ اي٠. ١ساضز ٣خ٤ز

 ٍب١٤١ٖصاضي،. اؾت ٕصقت٦ آٟ ٝهطه تبضيد ا٤٢ّٟ ٣ٙي ق٤ز ٣اٍـ ٝييس

 ذبل ٝت٤ٙيبٟ ٣ ٧ؿت٢س اي خسإب٦١ ٧بي ٦ٙ٤َٝ يِ ٧ط ٝدبظات ٣ زا٣ضي

 قرم يِ يب ٣ اضٕبٟ يِ ث٦ ضا ٣ؽبيو اي٠ ٦ٞ٧ ت٤اٟ ١ٞي. زاض١س ذ٤ز

 زيٖطي قرم ؾطٝبي٦ قرهي اخت٨بز ثب ٦ّ زاز اذتيبض ا٣ ث٦ ٣ ٤ٞ١ز ٝح٤ٗ

 ٝي پيك٨٢بز. زضآ٣ضز ٕطزـ ث٦ ز٣ثبض٥ آ١طا  يب ٣ ٢ّس ذبضج ٕطزـ اظ ضا

 .  ز٧س  ٍطاض ّٚي ١ؾط تدسيس ٤ٝضز ضا زؾت٤ضاٙقٞ٘ اي٠ ٍب١٤١ي ٣احس ق٤ز

 

 آيىدٌ ي حال ، NDT آمًزش ي تحصيل

 Material Evaluation, Vol.68. No.9 ٝد٦ٚ اظ َٝب٦ٙ اي٠:  ت٤ضيح

. ٢ّس ٝي پيك٨٢بز NDT آ٤ٝظـ زض ضا خسيسي زيسٕب٥ ٣ قس٥ تطخ٦ٞ

 ذجط١ب٦ٝ ثقسي قٞبض٥ زض َٝب٦ٙ ٝت٠ ٣ قٞبض٥ اي٠ زض َٝب٦ٙ َٝس٦ٝ ٣ چْيس٥

  .ق٤ز ٝي ٢ٝتكط

  : چكيده

 ثب تط اثتسايي ظٝبٟ يِ اظ ميطٝرطة ٧بي آظٝبيف آ٤ٝظـ ٣ تحهي٘

 ثتسضيح ٝكتبً ٢٢ّسٕبٟ قطّت ٣ى٤ض ٣ ا١سُ آ٤ٝظقي ٢ٝبثـ ّٜ، ١يبظ٧بي

 ثؿيبضي ثب ضؾٞي ٧بي ١ب٦ٝ ٤ٕا٧ي نس٣ض اٙعاٝبت اٝط٣ظ٥. اؾت ٕطىت٦ قْ٘

 ت٤ٙ٤٢ْغي ثب فهط اي٠. زاضز ٣خ٤ز تحهي٘ ٣ آ٤ٝظـ ثطاي ٧ب ا١تربة حٌ

 زض ٤ٝىَيت خ٨ت زض ٝدطيبٟ ثطاي ضا ثيكتطي آ٤ٝظـ ٣ تحهي٘ پيكطىت٦،

 زا٣عٚجبٟ ّٞي تقساز. ٢ّس ٝي ايدبة  NDT پيكطىت٦ ض٣ق٨بي اخطاي

  .اؾت اىعايف ث٦ ض٣ تَبضب حبٙي٦ْ زض زاض١س ٣خ٤ز پيكطىت٦ ؾغح زض ٝب٧ط

 آ٤ٝظـ ثطاي اٝط٣ظ٥ ٦ّ ض٣قي ثي٠ ز٧س ٝي ١كبٟ ضا اي َٝبيؿ٦ َٝب٦ٙ اي٠

 اي٠ اؾت، اٝيس. ث٤ز ذ٤ا٧س ١يبظ ٤ٝضز ىطزا آ١چ٦ ثب زاضز ٣خ٤ز پطؾ٢٘

 ٝكتطيبٟ ٣ ّبضىطٝبيبٟ ٝدطيبٟ، ثطاي ٦ّ ثي٢دبٝس ض١٣س٧بيي ث٦ تنييطات

NDT حبن٘ اعٞي٢بٟ اي٠ ّييي ٣ ّٞي ١ؾط اظ ٣ ث٤ز٥ ٤ٝثطتط ٣ تط خصاة 

 ن٢قتي ٣ اختٞبفي ١يبظ٧بي ث٤ز ذ٤ا٢٧س ٍبزض  NDT ٝترههبٟ ٦ّ ق٤ز

  .ؾبظ١س ثطآ٣ضز٥ ضا آي٢س٥

  : مقدمه

 پيكطىت٦ ٧بي ت٢ْيِ ظٝي٦٢ زض قطايظ ٣اخس پطؾ٢٘ ّٞج٤ز ثب ن٢بيـ

NDT ّؿت آٝبز٥ ٦ّ ٧ؿت٢س ثؿيبضي زا٣عٚجبٟ. اؾت ٤ٝاخ٦ آ٨١ب ّبضثطز ٣ 

 تحهيالت ثب فبٙٞبٟ ٣ ٢٨ٝسؾبٟ اظ ّبىي ٢ٝبثـ ٣ ٝغ٤ٚث٢س ٧بي ٤ٍٝقيت

NDT ثيكتط ٨ٝبضت ّؿت ٣ آ٤ٝظـ تحهي٘، ث٦ ىعاي٢س٥ ١يبظ. زاض١س ٣خ٤ز 

 زض ا١س ٝبي٘ ٦ّ ق٤ز ٝي اىطازي ني٤ه اظ قسٟ ّبؾت٦ ٤ٝخت ث٨طن٤ضت

 ثه٤ضت ٝقٜٚ ١ؾط ظيط آ٤ٝظـ ٣ ٢٢ّس ىقبٙيت NDT پيكطىت٦ ٧بي ح٤ظ٥

 ١ؾط اظ چ٦ ٣ ٝبٙي ١ؾط اظ چ٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧ٜ ٣ ّبضىطٝبيبٟ ثطاي ؾ٢تي

 ٣اخس ٝقٚٞبٟ ّٞي تقساز ّبضىطٝبيبٟ. ق٤ز ٝي تٞبٛ  ٕطاٟ آ٤ٝظـ ظٝبٟ

 ث٦ ٍبزض ٦ّ زا٣عٚجب١ي ٤ٝضز زض آ١بٟ قْيجبيي ١يع ٣ زاض١س زضاذتيبض قطايظ

 خٞـ ٣يػ٦٥ ث. اؾت ٝحس٣ز ١يؿت٢س آ٤ٝظـ ع٤ٗ زض ٧ب ٧عي٦٢ پطزاذت

 قطايظ ٣اخس ٝقٜٚ يِ اظ ثت٤اٟ تب اؾت ٝكْ٘ زا٣عٚت ّبىي تقساز آ٣ضي

 قطّت NDT آ٤ٝظـ زا٣عٚجبٟ ثؿيبضي ، ثقال٥٣. ّطز اؾتيبز٥ ٤ٝثط ثغ٤ض

 ٣ يبث٢س ٝي ٝكْ٘ ضا ا١ؿيت٧٤ب زض ّالؾي ٢ٝؾٜ آ٤ٝظـ ٧بي ثط١ب٦ٝ زض
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               زاضز ؾطٝبي٦ ثبظٕكت ضيؿِ ٦ّ آ٤ٝظقي ثطاي ١يؿت٢س ٝبي٘

  .٢٢ّس پطزاذت پيف

 ث٦ اؾت ٠ْٞٝ ؾغح آ٤ٝظـ زض ٢٢ّس٥ قطّت پطؾ٢٘ ثؿيبضي حبٙي٦ْ زض

 ٧بي ت٢ْيِ خ٨ت زض ت٤ا٢١س ١ٞي ثؿبزٕي اي٢بٟ. ق١٤س خصة NDT حطى٦

NDT ٣ ّطز٥ تحهي٘ ّبٝٚتطي ث٤خ٦ آ٦ْ١ ٖٝط ٢٢ّس اٍساٛ پيكطىت٦ 

 چ٦ ثجي٢يٜ ٦ّ اؾت ١ْت٦ اي٠ ّطزٟ ض٣ق٠ انٚي چبٙف. ثجي٢٢س آ٤ٝظـ

 َٝب٦ٙ اي٠! ٢٢ّس ٧عي٦٢ ثيكتطي َٝساض ثيكتط آ٤ٝظـ ثطاي ٝبي٢ٚس اىطازي

 ثيكتط ضا١سٝبٟ ٣ ّٞتط ٧عي٦٢ ٦ّ ٢ّس ٝي پيك٨٢بز خسيسي آ٤ٝظقي ا٤ٖٙي

 ٣ تدعي٦ اؾت الظٛ. ٢ّس ٝي ٝحس٣ز ضا پيكطىت اضظيبثي اٙجت٦ ا٤ٖٙ اي٠. زاضز

 زض قرم آ٤ٝظقي ٣ تحهيٚي پيكطىت ثطضؾي ثطاي تطي زٍيٌ تحٚي٘

 .آيس ثقٞ٘ ض٣ـ اي٠ اظ اؾتيبز٥

 

 برابراضعٍ در حفاظت َمايص برگساري

 

 ٧ٞبيف ٦ّ ضؾب١س ٝي ن٢قتي پطت١٤ٖبضي قطّت٨بي ّٚي٦ اعالؿ ث٦

 تبضيد زض ٧ب قطّت ث٨ساقت ىيعيِ ٝؿئ٤الٟ ٣ اقتنبٗ پط٣ا٦١ زاض١سٕبٟ

 زض ٣اٍـ ذ٤ضقيس ٝدتٞـ ٧بي ٧ٞبيف ؾب٠ٙ زض يْط٣ظ ٝست٦ ث 18/8/89

 ٧بي قطّت ّٚي٦ اظ. ق٤ز ٝي ثطٕعاض ايطاٟ اتٞي ا١طغي ؾبظٝبٟ قطىي ضٚـ

 خٚؿ٦ زض قطّت خ٨ت ضا ذ٤ز ١ٞبي٢س٥ ق٤ز ٝي زف٤ت ن٢قتي پطت١٤ٖبضي

 ا٤ٝض ث٦ "ٝؿتَيٞب يب ٣ ا١د٠ٞ زثيطذب٦١ ث٦ 9/8/89 تبضيد تب حساّثط ٝعث٤ض

 ث٦ ٤٢ٝط خٚؿ٦ ث٦ ٣ض٣ز ّبضت نس٣ض. ١ٞبي٢س ٝقطىي اقق٦ ثطاثط زض حيبؽت

 . اؾت ٍجٚي ٝقطىي

 

 III سطح آمادگي َاي كالس برگساري

 

 3 ؾغح ٝبزٕيآ ٧بي ز٣ض٥ ٦ّ ضؾب١س ٝي ٕطاٝي ٧ْٞبضاٟ اعالؿ ث٦

$ASNT Level III #٘ٝ٧بي ز٣ض٥ قب Basic, RT,UT,PT,VT,MT  اظ 

 ٝي ثطٕعاض ا١د٠ٞ آ٤ٝظـ ّٞيت٦ ت٤ؾظ خبضي ؾبٗ آشضٝب٥ ٧يتٜ ٣ ثيؿت

 ٝعث٤ض ٧بي ز٣ض٥ زض آشضٝب٥ 17 تبضيد تب حساّثط ت٤ا٢١س ٝي زا٣عٚجبٟ. ق٤ز

 .١ٞبي٢س ١بٛ ثجت

 .ىطٝبئيس حبن٘ تٞبؼ ا١د٠ٞ زثيطذب٦١ ثب ثيكتط اعالفبت ّؿت خ٨ت

 

 خبروامٍ خًاوىدگان وظر اظُار

 ّٞيت ٣ ّيييت ٤ٝضز زض ٕطاٝي ٧ْٞبضاٟ ١ؾط اؽ٨بض اظ ا١د٠ٞ ذجط١ب٦ٝ

  ٤ّقس ٝي تكْط، ض٠ٞ  ٤ٞ١ز٥  اؾتَجبٗ ذجط١ب٦ٝ زض ٢ٝسضج ٝغبٙت

 اظ يْي ت٤ؾظ ظيط يبززاقت. ز٧س ثبظتبة ٣ ضفبيت ضا آ١بٟ ١ؾطات

  .اؾت قس٥ اضؾبٗ ا١د٠ٞ زىتط ث٦ ٝحتطٛ ذ٤ا٢١سٕبٟ

 ثب َٝب٦ٙ ف٤٢اٟ تحت ا١د٠ٞ اي٠ ؾبيت زض ٝت٤٢في ٝغبٙت زضج ث٦ ت٤خ٦ ثب"

 ٝحتطٛ ٝؿئ٤ٗ ث٦ ٦ّ زيسٛ ضط٣ضي ذ٤ز ثط ضا اٝط اي٠، ٝرتٚو اقربل ١بٛ

 ٝغبٙت اي٠ ثبتيبً ٍطيت امٚت ٦ّ ق٤ٛ يبزآ٣ض ٝغبٙت اي٦١٤ٖ٢ ٕعي٢ف

 ثس٣ٟ ز٣ؾتبٟ ٦ّ ٝيجبقس زيٖطي اقربل ٝغبٙت ٣ ّتبث٨ب اظ تطخ٦ٞ

 نبحجبٟ ٣ ٢ٝبثـ شّط ثس٣ٟ َٝبالت اي٠ تطخ٦ٞ ث٦ اٍساٛ زاضي اٝب١ت ضفبيت

 ٝي زضج ا١د٠ٞ ؾبيت زض ضقيو ٧بيي تطخ٦ٞ ثب ثقضب ٣ ّطز٥ قبٟ انٚي

 حتي ثقضب ٦ّ اىطاز ٦١٤ٕ اي٠ ١بٛ ثب َٝبالت اي٦١٤ٖ٢ زضج زض ٙغيب. ق١٤س

 ثيكتطي زٍت َٝب٦ٙ ت٨ي٦ ث٦ ضؾس چ٦ ١ساض١س ضا َٝبالت ٤ٍي تطخ٦ٞ ت٤ا١بيي

 ".ىطٝبييس ٝجص٣ٗ

 

  اوجمه جديد اعضاي

 

 تبضيد زض ازيت ١بؽط خ٤ـ اي٠ٞ ٣ پبيب پتط٣ى٤الز قطّت٨بي فض٤يت

 .قس ته٤يت  3/7/89

 

 با اي وقطٍ َاي جًش در خستگي آسيب پيطرفت وظارت

 صًت اوتطار حسگرَاي

 

 Materials Evaluation ٝد٦ٚ:    ٢ٝجـ

 ٕيال١ي ضثيـ ضثبث٦:   تطخ٦ٞ

  : چكيده

 ثطضؾي ثطاي ن٤ت ا١تكبض حؿٖط٧بي اظ اؾتيبز٥ ض٣ي  ؾ٢دي اْٝبٟ

 َٝب٣ٝتي ض٣ـ ث٦ قس٥ خ٤قْبضي اتهبالت ض٣ي ذؿتٖي آؾيت پيكطىت

 .اؾت ٕطىت٦ ن٤ضت ٧ؿت٢س ّككي ثبض تحت ٦ّ اي ١َغ٦

 يِ زاذ٘ زض اي  ١َغ٦ خ٤ـ يِ زاضاي ٕب٤ٙا١يع٥ ى٤الز ٍغق٦ يِ

  آظٝبيف ٤ٝضز ثبض٤١ؾب١ي تحت ٧يسض٣ٙيِ ض٣ـ ث٦ تؿت چ٨بضچ٤ة

  . ٍطاضٕطىت

 ٦ّ قس٥ آظاز ثباليي ىطّب١ؽ ا١طغي ذؿتٖي آؾيت پيكطىت حي٠ زض

 ثب$ آٝس ٝي  ثسؾت ٍغق٦ ض٣ي قس٥ ١هت ن٤تي ا١تكبض حؿٖط٧بي ت٤ؾظ

 اعالفبت زضيبىت ؾيؿتٜ يِ# . ّي٧٤ٚطتع 500 يب 150 ٝطّعي ىطّب١ؿ٨بي

 ؾطي خ٢س اظ قس٥ ثجت  فالئٜ. ّطز ٝي ثجت ضا اعالفبت ثبال ؾطفت ثب

 اعالفبت ثيكتطي٠ پبي٦ ثط اّثطا ٦ّ ٝتيب٣ت ض٣ق٨بي اظ اؾتيبز٥ ثب آظٝبيكبت

 ٝي ٍطاض تحٚي٘ تدطي٦ ٤ٝضز عيو ٕؿتط٥ ٣ پيِ اضتيبؿ قٞبضـ قبٝ٘

 ٝي ٢ٝتكط٥ ن٤ت ّطزٟ حؽ ٦ّ اؾت اظآٟ حبّي ا٣ٙي٦ ١تبيح .ٕطىت
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 اي ١َغ٦ خ٤ق٨بي زض ذؿتٖي قْؿت پيكطىت ٢ّتطٗ ثطاي ٤١يسي ت٤ا١س

 .ز٧س ١كبٟ ضا ّككي ىكبض تحت

  : مقدمه

 ٝبقي٠ ثس٦١ ٍغقبت اتهبٗ زض ٣ؾيقي ثغ٤ض اي ١َغ٦ َٝب٣ٝتي خ٤قْبضي

 زض خ٤ق٨ب اي٠ ا٧ٞيت زٙي٦٘ ث .ض٣ز ٝي ثْبض ذ٤زض٣ؾبظي ن٢قت زض

 اؾتبتيِ ٣ زي٢بٝيِ ذ٤ال ٙحبػ اظ ، ١َٚي٦ ٣ؾي٦ٚ اي٢ٞي ٣ ا١ؿدبٛ

 .اؾت ٕطىت٦ ٍطاض ٝغبٙق٦ ٤ٝضز اي ١َغ٦ خ٤ـ ؾبذتٞبٟ

 ضربٝت ، اي ١َغ٦ ٍغطخ٤ـ ث٦ ت٤خ٦ ثب خ٤ق٨ب ذؿتٖي فْٞٚطز ١ح٥٤

 ٝحََي٠ اظ تقسازي ث٤ؾي٦ٚ اي ١َغ٦ خ٤ق٨بي چيسٝبٟ ٣ تقساز ى٤الز، ٣ضً

 ، چكٞي ثبظضؾي ْٝب١ي ٝحس٣زيت٨بي ثسٙي٘. اؾت ٕطىت٦ ٍطاض ثطضؾي ٤ٝضز

 تط٨ّبي ضقس خ٨ت ٝؿتَيٜ ٕيطي ا١ساظ٥ ٣ تطُ قط٣ؿ ٝح٘ تقيي٠

.  اؾت پط٧عي٦٢ ٣ زق٤اض ثؿيبض اي  ١َغ٦ خ٤ـ ثب ٍغقبت زض پيكط١٣س٥

 ثطضؾي ٤ٝضز اي ١َغ٦ خ٤ـ  ؾبذتٞبٟ ثطاي ٝتيب٣تي ثبظضؾي ض٣ق٨بي

 ، ّطز٥ ٣ض٦ٍ ٣ض٦ٍ آظٝبيكبت$  ٝرطة آظٝبيكبت ٝب٢١س اؾت، ٍطاضٕطىت٦

 ميط آظٝبيكبت ٣( َٝغقي ّكف ٣ ّككي قْؿت ، ٍٜٚ ثب ظزٟ ضطث٦

 ىطّب١ؽ اضتقبقبت ض٣ـ ث٦ ثطضؾي ٣ اٙتطاؾ١٤يِ تؿت ض٣ق٨بي$ ٝرطة

 خ٨ت ذ٤زض٣ ّبضّطز ٢٧ٖبٛ ٢ّتطٗ ٣ پط٧عي٦٢ ٝرطة ٧بي قي٥٤# . پبيي٠

 .اؾت زق٤اض آٟ ا١تكبض ٣ تطُ قط٣ؿ

 ّبض ايس٥ اي٠ پبي٦ ثط اي ؾبظ٥ زي٢بٝيِ تحٚي٘ ثطاؾبؼ ١بپي٤ؾتٖي ثطضؾي

 تنييط ثبفث ت٤ا١س ٝي ٤ٝضقي اي ؾبظ٥ ١بپي٤ؾتٖي يِ ٦ّ ٢ّس ٝي

 ، عجيقي ىطّب١ؿ٨بي زض تنييطات. ق٤ز ؾبظ٥ يِ ّٚي زي٢بٝيْي زضذ٤ال

 تقيي٠ زض ٦ّ ٧ؿت٢س ف٤اٝٚي ثيكتطي٠ ٢٧سؾي ٣ضقيت ، ٝيطا٢٢ّسٕي

 .ض١٣س ٝي ثْبض ١بپي٤ؾتٖي تكريم

 Low Frequency  پبيي٠ ىطّب١ؽ تكريم ٝسٗ ضا ١ٖطـ اي٠

Model Monitoring  (LFMM) ض٣ي ٦ّ اؾت زاز٥ ١كبٟ ٣ ١ب٢ٝس ٝي 

  .٢ّس ٝي فٞ٘ ثر٤ثي ؾبز٥ ٧بي ؾبظ٥

 پيچيس٥ ؾبذتبضي ٝسٗ ٦ّ ٧بيي ؾبظ٥ زض ض٣ـ اي٠ آيب ٦ّ ١يؿت ٝق٤ٚٛ

 ٝحيغي ف٤اٝ٘ ث٦ ١ؿجت اؾت ٠ْٞٝ ؾبذتي پبضاٝتط٧بي ٦ّ خبيي ٣ زاض١س

 ثبق٢س حؿبؼ اي ٝحس٣ز٥ قطايظ يب ضع٤ثت زٝب، احتٞبٙي تنييطات ٝث٘

 اعٞي٢ب١ي ٍبث٘ ثغ٤ض LFMM ض٣ـ اي٦ْ٢ ثطاي. ث٤ز ذ٤ا٧س ٝؤثط

 ٝحيغي قطايظ ث٦ ٝطث٤ط ف٤اٝ٘ تنييطات ، ٢ّس ق٢بؾبيي ضا ٧ب ١بپي٤ؾتٖي

 .ثبق٢س ثي٢ي پيف ٍبث٘ يب ٤ّچِ ثبيس

. ثبقس ٝي ٤ّچِ ١بپي٤ؾتٖي٨بي ث٦  LFMM ض٣ـ حؿبؾيت زيٖط ٝؿئ٦ٚ

 ٧ب ١بپي٤ؾتٖي تكريم زض ا١تربثي پبضاضٝتط ٝغ٤ٚثتطي٠ ٝق٤ٞٙي ىطّب١ؽ

 ث٦ ١ؿجت آٟ حؿبؾيت ّبضثطز٧ب اظ ثؿيبضي زض اٝب ثبقس، ٝي ض٣ـ اي٠ زض

 ٦ّ آمبظي٠ ٝطاح٘ زض تطُ يِ  .١يؿت ثرف ضضبيت ضيع ٧بي ١بپي٤ؾتٖي

 ىطّب١ؽ ز٧س ٝي تكْي٘ ضا ؾبٜٙ َٝغـ ؾغح ١بحي٦ اظ"  20-15  حس٣ز

  (UT) اٙتطاؾ١٤يِ آظٝبيف .ز٧س ٝي ّب٧ف"  1.5-1  حس٣ز ضا ٝق٤ٞٙي

 .اؾت اي ؾبظ٥ ؾالٝت ٝرطة ميط ٢ّتطٗ ض٣ـ يِ

 ث٦#  KHz 20 <$  ثبال ىطّب١ؽ ثب اي پبٙؿ٦ ا٤ّ، -پبٙؽ ٤١ؿ اٙتطاؾ١٤يِ زض

. ق١٤س ٝي ٕيطي ا١ساظ٥ ٧ب پبٙؽ ٧بي ا١قْبؼ ٣ ق١٤س ٝي ىطؾتبز٥ ٍغق٦

 ٧ب پبٙؽ ا٧٤ّبي/  ٧ب ا١قْبؼ اظ ٝبز٥ زض ٧ب ١بپي٤ؾتٖي ا١ساظ٥ ٣ ٤ٍٝقيت

 ٧بي ىطّب١ؽ ا١طغي ٣خ٤ز زٙي٦٘ ث UT اظ ٝق٤ٞال. ق٤ز ٝي ٕيطي ا١ساظ٥

 زض ٧بي ٝبقي٠ زض ٝق٤ٞٙي ّبضّطز قطايظ تحت ميطٝطتجظ ٣ اضبىي ثبالي

 َٝغقي ثكست اٙتطاؾ١٤يِ ثبظضؾي ٧ٞچ٢ي٠ .ق٤ز ١ٞي اؾتيبز٥ ّبض حي٠

 ظيبزي ٢ٝبعٌ زض ثبيس ٕيطي ا١ساظ٥ ، ثعضٓ ؾبظ٥ يِ اضظيبثي ثطاي ، اؾت

 ٝكرم# ثب٥٤َٙ ١بپي٤ؾتٖي يب$ ١بپي٤ؾتٖي ٝح٘ اي٦ْ٢ ٖٝط ٕيطز ن٤ضت

  .ثبقس

 ىطّب١ؽ ثب ٦ّ اؾت NDT اظ زيٖطي ض٣ـ (AE) ن٤تي ا٤ٝاج ا١تكبض تؿت

 ٦ّ اؾت ٢ٝيق٘ ض٣ـ يِ AE ض٣ـ  UT ثطذاله. ٢ّس ٝي ّبض ثبال ا١طغي

   AE .ثك٤٢ز ضا ن٤ت ا١تكبض تب ٕيطز ٝي ٍطاض ؾبظ٥ ض٣ي حؿٖط يِ آٟ زض

 AE.ض٣ز ٝي ثْبض ىكبض تحت ٝربظٟ اؾتحْبٛ ٢ّتطٗ زض اي ٕؿتطز٥ ثغ٤ض

 ٢ٝبثـ اظ ا١طغي ؾطيـ ا١تكبض حي٠ زض ٦ّ ٕصضا الؾتيْي ا٤ٝاج ت٤ٙيس ث٦  

 ثبضي ٦ّ ٢٧ٖبٝي ( ASTM  2006) .زاضز اقبض٥  ٝبز٥ يِ زاذ٘ ٤ٝضقي

 ظٝب١ي٦ْ. ق٤ز ٝي شذيط٥ آٟ زض َٝب٣ٝتي ١يط٣ي ق٤ز، ٝي ٣اضز ٝبز٥ يِ ث٦

 ٣ ن٤ت پالؾتيْي، َٝب٣ٝت ث٦ ١يط٣ اي٠ اظ ثركي ز٧س، ٝي ضخ قْؿتي

 ٤ّچْي ثرف. ق٤ز ٝي تجسي٘ خسيس تطُ ؾغح يِ ت٤ٙيس ثطاي ١يط٣يي

 تب چ٢سنسّي٧٤ٚطتع اظ$  ثبال ىطّب١ؽ ا٤ٝاج اظ ا١يدبضي قْ٘ ث٦ ١يط٣ اظاي٠

 ثب ٧بي ؾبظ٥ ثطاي ضايح  AE ض٣ـ. ق٤ز ٝي ز٣ض تطُ اظ# ٖٝب٧طتع چ٢سي٠

 چ٢ي٠ زازٟ ض٣ي ظيطا ، اؾت ٝؿتٞط ٣ On line ثه٤ضت اؾتبتيْي ثبض

 ؾبذتبضي ٧بي ١بپي٤ؾتٖي ثي٠ اضتجبط .اؾت ثي٢ي پيف ٍبث٘ ميط اتيبٍبتي

 ٣ ضذساز قٞبضـ  قسٟ ٤ٞ١زاض ظٝبٟ ٝب٢١س ن٤ت، ا١تكبض پبضاٝتط٧بي ٣

 .اؾت ٍطاضٕطىت٦ ٝغبٙق٦ ٤ٝضز اي ٕؿتطز٥ ثغ٤ض آٟ ظٝبٟ ع٤ٗ

 ضا ذؿتٖي پيكطىت Online ٢ّتطٗ ؾ٢دي اْٝبٟ ا٣ٙي٦ ١تبيح ٕعاضـ اي٠

 اضائ٦ ن٤ت ا١تكبض حؿٖط٧بي ٕيطي ثْبض ثب اي ١َغ٦ خ٤ـ ؾبذتبض يِ زض

 فيت ث٦ فيت ؾغ٤ح ٦ّ ٣ٍتي تطُ، يِ پيكطىت/  قط٣ؿ ٢٧ٖبٛ. ز٧س ٝي

 ٕؿتط٥ ض٣ز ٝي ٢ّس،ا١تؾبض حطّت آٟ ٢ّبض اظ يب ٢ّس ثطذ٤ضز زيٖطي

 ؾبظ٥ ٦ّ ظٝب١ي اؾت ٠ْٞٝ ٦ّ ٧ٞب٦١٤ٖ١. ق٤ز ت٤ٙيس ا ىطّب١ؿ٦ اظ ٣ؾيقي

 ْٝب١يْي ٧بي ٙطظ٥ ثيكتط ٦ّ آ١دبيي اظ.ز٧س ضخ اتيبً اي٠ ١يع ٙطظز ٝي

 ١يط٣ي ض٣ز ٝي ا١تؾبض # KHz 20 اظ ّٞتط$  ٧ؿت٢س پبيي٠ ض١ح ىطّب١ؽ

 تالـ. ق٤ز آؾب١تطتقيي٠ ثؿيبض ثبال ٧بي ىطّب١ؽ زؾت٦ زض تطُ ث٦ ٝطث٤ط

 ثبال  ا١طغي ٧بي ىطّب١ؽ اي٦١٤ٖ٢ آ٣ضزٟ ثسؾت ثطاي اي ٝالحؾ٦ ٍبث٘ ٧بي
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 اعالفبت آ٣ضزٟ ثسؾت ثطاي ٣ ن٤ت، ا١تكبض حؿٖط٧بي ثْبضٕيطي ثب

 ن٤ضت فالئٜ پطزاظـ ٝتيب٣ت ض٣ق٨بي ثْبضٕيطي ثب ذؿتٖي ث٦ ٝطث٤ط

 .اؾت ٕطىت٦

 

 جًش كيفيت تضميه جامع وظام استاودارد با آضىايي

ISO3834 
 

 پ٤ض ثط٢ٞ٧س فٚيطضب ت٤ؾظ قس٥ ت٨ي٦

 مقدمه

 زاضز، اذتهبل ى٤الز ث٦ خ٨بٟ ىٚعات ت٤ٙيس حدٜ زضنس 96 ث٦ ١عزيِ

 قس٥، ت٤ٙيس ى٤الز ٝيعاٟ اي٠ زضنس 90 اظ ثيف ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ آٝبض٧ب

 ثبٍيٞب١س٥ حدٜ زضنس 10 اظ ّٞتط ٣ ٕطىت٦ ٍطاض خ٤قْبضي تحت آي٢س٥ زض

 في٤ة ٤ٞ١زٟ ثطعطه ٦ّ زاضز اذتهبل قس٥ ٕطي ضيرت٦ ٍغقبت ث٦ ١يع

 چ٢ب١چ٦ پؽ ثبقس، ٝي خ٤قْبضي ف٨س٥ ثط ١يع آ٨١ب ٕطي ضيرت٦ اظ حبن٘

 ثغ٤ض خ٨ب١ي قس٥ ت٤ٙيس ى٤الز زضنس 100 زض خ٤قْبضي ق٤ز ٝي ٝالحؾ٦

 .زاضز ّبضثطز ٝؿتَيٜ ميط يب ٝؿتَيٜ

 2006 ؾبٗ ثطاي ايطاٟ زض ثطقْبضي ٣ خ٤قْبضي ثب ٝطتجظ ن٢بيـ ثبظاض

 ٝيٚيبضز 5/3 حس٣ز زض 2007 ؾبٗ زض ٣ زالض ٝيٚيبضز 3 ث٦ ١عزيِ ضٍٞي

 زض ٦ّ ز٧س ٝي ١كبٟ آٝبض٧ب ١يع ٝهطىي ٤ٝز ظٝي٦٢ زض اؾت؛ ث٤ز٥ زالض

 اؾتيبز٥ ٤ٝضز خ٤قْبضي ٝهطىي ٝبز٥ ت٠ ٧عاض 200 حس٣ز زض ؾبال٦١ ايطاٟ

 ٦ّ ن٤ضتي زض ٦ّ زاضز، زالض ٝيٚي٤ٟ 700 اظ ثيف اضظقي ٦ّ ٕيطز ٝي ٍطاض

 قس٥ ايدبز خ٤ق٨بي ١يبظ ٤ٝضز تقٞيطات ٝطؾ٤ٛ ٝيب١ٖي٠ زضنس 10 آٟ ث٦

 .قس ذ٤ا٧س ثبٙل زالض ٝيٚي٤ٟ 770 اظ ثيف ضٍٞي ث٦ ثييعاييٜ، ١يع ضا

 خ٤ـ ن٢قت خ٨ب١ي ؾبظٝبٟ

 اض٣پب خ٤ـ ىسضاؾي٤ٟ

  (European Welding Federation [EWF]) 
 ٧ْٞبضي٨بي ؾغح اظزيبز ٧ٞچ٢ي٠ ٣ ن٢قتي ّك٤ض٧بي نبزضات اىعايف ثب

 ٝكْالتي ثط٣ظ ثبفث ٕب٥ ٝٚي اؾتب١ساضز٧بي ٧ٞر٤ا١ي فسٛ اٙٞٚٚي، ثي٠

 ٝٚي ٤ٝؾؿبت تبؾيؽ ثبفث اي٠ اظ پيف آ١چ٦ ث٢بثطاي٠ ٕطزيس، ٝي خسي

 ث٦ ٤ٞ١ز، ٝي ١بپصيط اخت٢بة ضا ىطاٝٚي اي ٤ٝؾؿ٦ تكْي٘ اي٢ِ ث٤ز ٕطزيس٥

 ّك٤ض ٧كت ن٢قتي ٣ فٚٞي ٝطاّع ٧ْٞبضي ثب 1945 ؾبٗ زض زٙي٘ اي٠

 ثب َٝبث٦ٚ ٣ خ٤ـ ن٢قت زض ٧ٞب٢٧ٖي ايدبز خ٨ت ٝطّعي اض٣پبيي

 ١بٛ ثقس٧ب ٦ّ ٕطزيس ّبض ث٦ ٝكن٤ٗ ٣ ا١ساظي ضا٥ ٤ٝخ٤ز چبٙك٨بي

 حبضط حبٗ زض ٝد٤ٞف٦ اي٠ ٕطىت،  ذ٤ز ث٦ ضا« اض٣پب خ٤ـ ىسضاؾي٤ٟ»

 .ثبقس ٝي فض٤ 36 زاضاي

 خ٤ـ اٙٞٚٚي ثي٠ ا١ؿتيت٤

(International Institute of Welding [IIW]) 
 زض خ٤ـ ن٢قت ؾبٝب١س٧ي زض اض٣پب خ٤ـ ىسضاؾي٤ٟ ٤ٝىَيت پي زض

 اٙٞٚٚي ثي٠ ؾبظٝب١ي تبؾيؽ ؾ٤ي ث٦ خ٨ب١ي ض٣يْطز ذ٤ز، ىقبٙيت ٝحس٣ز٥

 ٤ٞ١زٟ ٧ٞب٢٧ٔ ٣ خ٤ـ ن٢قت زض ٤ٝخ٤ز چبٙك٨بي ثب َٝبث٦ٚ خ٨ت

 تبؾيؽ ث٦ ٨١بيت زض ٦ّ ٤ٞ١ز، پيسا ؾ٤ً فطن٦ اي٠ زض ٝرتٚو ىقبٙيت٨بي

 اتطيف، ّك٤ض ؾيعز٥ ت٤ؾظ 1948 ؾبٗ زض خ٤ـ اٙٞٚٚي ثي٠ ا١ؿتيت٤

 ثٚػيِ، ايتبٙيب، اٝطيْب، ٝتحس٥ ايبالت ا١ٖٚؿتبٟ، خ٤٢ثي، اىطيَبي اؾپب١يب،

 آٟ ٝب٤ٝضيت ٣ ا١دبٝيس ٢ٚ٧س ٣ ١ط٣غ ىطا١ؿ٦، ؾ٤ئيؽ، ؾ٤ئس، زا١ٞبضُ،

  :قس تقطيو چ٢ي٠

 خ٨ت اتهبٗ، ت٤ٙ٤٢ْغي فٞٚي ٣ فٚٞي فطن٦ زض ىقبٗ خ٨ب١ي، اي ٤ٝؾؿ٦»

 .«زا١ف تجبزٗ ٣ اضتجبط اْٝبٟ آ٣ضزٟ ىطا٧ٜ

 آٟ زض ٦ّ اؾت ا١تيبفي ميط ؾبظٝب١ي (IIW) خ٤ـ اٙٞٚٚي ثي٠ ا١ؿتيت٤

 Small) خ٨ب١ي ثعضٓ ٣ ٤ّچِ ٤ٝؾؿبت ن٢بيـ، اظ ٝرتٚو ٝترههبٟ

and Large size Enterprises)، تحَيَبتي ٝطاّع ٣ ٧ب زا١كٖب٥ 

(Research Centers)  ٍبٙت زض اتهبٗ ايدبز ٧بي ت٤ٙ٤٢ْغي ثب ٝطتجظ 

 اعالفبت، آ٣ضي خٞـ ثطاي (Working Units) ّبضي تيٜ 25 اظ ثيف

 ثطضؾي ٣ ٝغبٙقبت ١تبيح ٤ٞ١زٟ ٢ٝتكط ٣ تحَيَبت زض ٧ٞب٢٧ٖي ايدبز

 ٤ٝاز خ٦ٚٞ اظ خ٤قْبضي ثب ٝطتجظ ٧بي ظٝي٦٢ زض ٕطىت٦ ن٤ضت ٧بي

(Materials)، عطاحي (Design)، ثبظضؾي (Inspection)، ٣ اي٢ٞي 

 نالحيت تبييس ،(Training) آ٤ٝظـ ،(Health & Safety) ؾالٝت

(Qualification)، ى٢ي انغالحبت (Terminology) ٤ٝاضز ؾبيط ٣ 

 .١ٞبي٢س ٝي ىقبٙيت

 ؾ٦ ع٤ٗ زض خ٤ـ اٙٞٚٚي ثي٠ ا١ؿتيت٤ ٝترههبٟ ٧بي ىقبٙيت زيٖط اظ

 ثبظ١ٖطي ٣ تس٣ي٠ ثطاي الظٛ ى٢ي ٝجب١ي آ٣ضزٟ ىطا٧ٜ ٕصقت٦، ز٦٧

 اٙٞٚٚي ثي٠ ٤ٝؾؿ٦ ت٤ؾظ ٦ّ اؾت خ٤قْبضي ٧بي اؾتب١ساضز

 ث٦ 1989 ؾبٗ اظ ا١ؿتيت٤ اي٠ ق٤ز؛ ٝي ٢ٝتكط (ISO) اؾتب١ساضزؾبظي

 ٨١بيي ٝت٠ ت٨ي٦ ثطاي اؾتب١ساضزؾبظي اٙٞٚٚي ثي٠ ٝطّع ف٤٢اٟ

 قس٥ ٝقطىي  ISO ٤ٝؾؿ٦ عطه اظ خ٤قْبضي ثب ٝطتجظ اؾتب١ساضز٧بي

  .اؾت

 ٝد٤ظ اضائ٦ اٙٞٚٚي ثي٠ ٧يبت ١بٛ ثب ثركي زاضاي ٧ٞچ٢ي٠ ا١ؿتيت٤ اي٠

 نالحيت تبييس ٣ آظ٤ٟٝ اذص ٝد٤ظ نس٣ض ٣ ٝٞيعي آٟ ٣ؽيي٦ ٦ّ اؾت

 ثبقس، ٝيAuthorized National Body [ANB #]$ ٝدبظ ٝٚي ٝطاّع

 ز٣ض٥ نالحيت تبييس ٣ آظ٤ٟٝ اذص ٣ؽيي٦ IIW اظ ١ٞبي٢سٕي ث٦ ٝطاّع اي٠

 ٝدبظ ٝٚي ٝطاّع زاض١س، ف٨س٥ ثط ّك٤ض ٧ط زض ضا ثبظضؾي ٣ خ٤ـ زيسٕبٟ

 ا١ؿتيت٤ ٧بي زؾت٤ضاٙقٞ٘ اؾبؼ ثط ٣ ٤ٝخ٤ز ثبظاض ث٦ ثؿت٦ ّك٤ض ٧ط زض

 ٧بي ز٣ض٥ ثطٕعاضي ٝتَبضي ٤ٝؾؿبت ٝٞيعي ث٦ اٍساٛ خ٤ـ اٙٞٚٚي ثي٠
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 قس٥ تبييس آ٤ٝظقي ٝطاّع ف٤٢اٟ ثب ٦ّ ٤ٝؾؿبت اي٠ ١ٞبي٢س، ٝي آ٤ٝظقي

$Approved Training Body [ATB # ]اظ پؽ ق١٤س، ٝي ق٢بذت٦ 

 ثي٠ ترههي آ٤ٝظقي ٧بي ز٣ض٥ اظ تقسازي يب يِ ثطٕعاضي اخبظ٥ تبييس

 زاضا ضا ANB ٝؿتٞط ١ؾبضت تحت ٣ IIW ٧بي ١ب٦ٝ آيي٠ اؾبؼ ثط اٙٞٚٚي

 .ثبق٢س ٝي

 ISO3834 اؾتب١ساضز

 ا٣ٙي٠# اض٣پبيي اؾتب١ساضز٧بي ّٞيت٦$ CEN ٤ٝؾؿ٦ ،1994 ؾبٗ زض

 ثطاي ّييي اٙعاٝبت تقيي٠ آٟ ٧سه ٦ّ EN 729 اؾتب١ساضز ٣يطايف

 ثطاي ثقس ث٦ ظٝبٟ آٟ اظ ٤ٞ١ز؛ ٢ٝتكط ضا ث٤ز، ىٚعي ٤ٝاز ش٣ثي خ٤قْبضي

 ذ٤ز ٝحه٤ٗ ؾبذت زض خ٤قْبضي ىطاي٢س٧بي اظ ٦ّ اي ؾبظ١س٥ قطّت٨بي

 ٤ٞ١ز١س، ٝي ىقبٙيت اؾتب١ساضز اي٠ اٙعاٝبت اؾبؼ ثط ٣ ّطز٥ اؾتيبز٥

 ٤ٝؾؿ٦ ،1994 ؾبٗ زض ٣ آٟ اظ پؽ ٕطزز؛ ٝي نبزض EN 729 ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ

ISO اؾتب١ساضز EN 729 اؾتب١ساضز ّس ثب ثبظ١ٖطي ّٞي ثب ضا ISO 3834 

 ثرف 5 زض اؾتب١ساضز اي٠ 2005 ٣يطايف حبضط حبٗ زض ٦ّ ٤ٞ١ز، ٢ٝتكط

 :ثبقس ٝي خبضي شي٘

ISO 3834-1 :اؾتيبز٥ ٣ ا١تربة خ٨ت ضا٢٧ٞب ذغ٤ط - ا٣ٗ ثرف 

ISO 3834-1 :خبٝـ ّييي اٙعاٝبت - ز٣ٛ ثرف 

ISO 3834-1 :١طٝبٗ ّييي اٙعاٝبت - ؾ٤ٛ ثرف 

ISO 3834-1 :َٝسٝبتي ّييي اٙعاٝبت - چ٨بضٛ ثرف 

ISO 3834-1 : ّبضثطزي ٝساضُ - پ٢دٜ ثرف 

 

 ISO 3834 اؾتب١ساضز ؾبظي پيبز٥ ٝعايبي

 قس٥ خ٤قْبضي ٝحه٤الت ّيييت اظ اعٞي٢بٟ اىعايف•

 ٍطاضزاز زض قس٥ ٍيس تح٤ي٘ ظٝبٟ اظ اعٞي٢بٟ اىعايف•

  ّك٤ض اظ ذبضج ٣ زاذ٘ زض قطّت ضٍبثت ٍسضت ٣ افتجبض اىعايف•

 ٧بي ٝد٤ٞف٦ ٣ ٍغقبت ٢٢ّسٕبٟ تبٝي٠ نالحيت ٣ ّييي ؾغح اىعايف•

 قس٥ خ٤قْبضي

 اخطا تب تبٝي٠ ٣ ٢٨ٝسؾي اظ خ٤قْبضي ثب ٝطتجظ ىقبٙيت٨بي ثيكتط ّبضايي•

 ذؿبضات ٣ ضبيقبت ّبضي، ز٣ثبض٥ اظ حبن٘ ٧بي ٧عي٦٢ ّب٧ف•

 تد٨يعات ١ب٨ٕب١ي ذطاثي اظ حبن٘ ٧بي ٧عي٦٢ ّب٧ف•

  (Third Party) ؾ٤ٛ ض٠ّ ثبظضؾي ٧بي ٧عي٦٢ ّب٧ف•

 

 ؾغح ؾ٦ زاضاي اؾتب١ساضز اي٠ قس، زاز٥ ت٤ضيح اي٠ اظ پيف ٦ّ ٧ٞب١غ٤ضي

 ّييي اٙعاٝبت ،#2 ؾغح$ خبٝـ ّييي اٙعاٝبت اؾت، ّييي اٙعاٝبت

 ٍهس ٦ّ قطّتي ،#4 ؾغح$ َٝسٝبتي ّييي اٙعاٝبت ٣# 3 ؾغح$ اؾتب١ساضز

 ضا ؾغح ؾ٦ اي٠ اظ يْي ثبيؿت ٝي زاضز ضا اؾتب١ساضز اي٠ ؾبظي پيبز٥

 ٢ٝبؾت ّييي ؾغح ا١تربة ثط ٤ٝثط ف٤اٝ٘ ى٨طؾت شي٘ زض ١ٞبيس، ا١تربة

  .اؾت قس٥ شّط

 

 ٢ٝبؾت ّييي ؾغح ا١تربة ثط ٤ٝثط ف٤اٝ٘

 ٝحه٤ٗ پيچيسٕي•

 ٝحه٤ٗ ا٧ٞيت•

 ٝحه٤ٗ ت٤ٙيس حدٜ•

 ٝحه٤ٗ زض ضىت٦ ثْبض ٤ٝاز ت٤٢ؿ•

 ٝتب٤ٙغيْي ٝكْالت ٕؿتطزٕي•

 ٝحه٤ٗ فْٞٚطز ثط خ٤ـ في٤ة تبثيط•

 

 تط ؾرتٖيطا٦١ ٦ّ خبٝـ ّييي اٙعاٝبت ثب ضاثغ٦ زض ّٚي ت٤ضيحبتي ازا٦ٝ زض

 قس٥ آ٣ضز٥ ز٧س، ٝي پ٤قف ١يع ضا زيٖط ؾغح ز٣ اٙعاٝبت ٣اٍـ زض ٣ ث٤ز٥

 .اؾت

 زض قٞبض٥ ثقسَٝب٦ٙ ٦ ٝازا
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