
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت هاي بازرسی فنی صنفی  انجمن  
زمایش هاي غیرمخرب ایرانآ و  

 

 :در این شماره می خوانید

  راه نو

  اخبار

  مطالبات معوقه و شگرد برخی کارفرمایان

  اولتراسونیک دستی و اتوماتیک آموزش 

  نظام هاي تعیین صالحیت 

   تمدید پروانه اشتغال پرتونگاري 
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  6 شگرد برخی کارفرمایانمطالبات معوقه و 
  7   آزمایش اولتراسونیک دستی و اتوماتیک 

  8 نظام هاي تعیین صالحیت 
  9  تمدید پروانه اشتغال پرتونگاري 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ü  لطفاً مقاله هاي خود را بصورت فایلWORD  همراه با یک قطعه
  .عکس اسکن شده به آدرس پست الکترونیک انجمن ارسال فرمایید

ü انجمن در ویرایش مقاالت و یا عدم انتشار آن آزاد است .  
ü  با ذکر مأخذ آزاد استنقل مطالب نشریه . 

ü  مطالب نوشته شده در مقاله ها و یادداشتهاي مندرج در خبرنامه
  .ظر انجمن نیستن  نظر نویسندگان آنهاست و لزوماً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  ۹۱   دادسال   ھارم، 
شرکت هاي بازرسی صنفی زیرنظر کمیته انتشارات انجمن 

  فنی و آزمایش هاي غیرمخرب ایران
  
 
 

  : آدرس انجمن
  طبقه پنجم ، 20واحد  ،140پالك  ،بین جمالزاده و قریب ،خیابان نصرت، تهران
  021- 66949151 - 66911166 :تلفن
  021- 66567328 : فکس

   WWW.IRSNT.COM:  نشانی وب سایت
  INFO@IRSNT.COM   :پست الکترونیک
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 راه نو
اما زمانی که صاحب این یادداشت دانشجو   !اکنون چگونه است، نمی دانم 

یکی از پر جاذبه ترین واحدهاي درسی بود و  "روش شناسی علوم  " بود
استاد ، که یادش به . بسیاري دانشجویان در آن کالس شرکت می کردند

متدولوژي را به شیوه خود تدریس می کرد و تعاریف ویژه اي براي خیر باد، 
 ": بعنوان مثال تعریفش از شعر چنین بود. برخی مقوله هاي خاص داشت

و یا  در مورد تاریخ می  "شعر گره خوردگی اندیشه و تخیل است در زبان
گر چه   "تاریخ زمان است در بستر پیش آمدهاي تکامل یابنده  "گفت 

از شعریت و تاریخیت در این گونه تعاریف حذف می شد اما بار عواملی 
معنایی و ماندگاري آن با کالمی شاعرانه در ذهن برخی دانشجویان می 

. شود ماند و می توانست در برداشت و دریافت آنان از متدولوژي موثر واقع
هر . باید با پیش آمدها سنجیددر حقیقت، تکامل تدریجی را، به نظر استاد، 

   .رویداد گامی است بسوي تکامل و از بستر تحوالت گوناگون می گذرد

این مقدمه را از آن رو آوردم تا تحوالتی را که در طول سه دهه اخیر و 
بویژه دهه نود در زمینه معرفت شناسی، زیبایی شناسی و کاربرد آزمایشهاي 

رش گست. غیرمخرب پدید آمده از چشم انداز تکامل در طول زمان ببینیم
کاربرد آزمایشهاي غیرمخرب در حوزه هاي مختلف صنعتی، ساختمانی و 
تحقیقاتی کشور در دهه اخیر موجب شده است که تحوالت کمی و کیفی 
قابل توجهی در زمینه این تکنولوژي و نیروي انسانی آن پدید آید و این 

 هویت مستقل بار معنایی ویژه خود را. مجموعه خواستار هویتی مستقل باشد
. دارد و به زعم بسیاري کارشناسان می بایست کالبد ویژه خود را داشته باشد

بیش از دو سال از زمانی که این برداشت در نشست کارشناسان آزمایشهاي 
به پیشنهاد جمعی از اساتید و   19/11/88غیرمخرب، که در تاریخ 

 صنفی تشکیل شد، مورد بحث قرار گرفت کارشناسان و با همکاري انجمن
گروه هفت نفره اي که در آن نشست انتخاب شدند نتایج حاصل . می گذرد

آن نشست را در طول این مدت پیگیري کرده اند و با موافقت وزارت  از
      اکنون این تشکل با عنوان. علوم تشکل جدیدي  پی ریزي شده است

موجودیت یافته، اساسنامه آن در وزارت علوم  "انجمن بازرسی غیرمخرب "
  . به تصویب رسیده و مرحله عضوگیري آن آغاز شده است

  

این مرحله می تواند اولین پله تشکیل یک انجمن مستقل علمی براي 
انجمن صنفی هر تحولی را که در جهت . آزمایشهاي غیرمخرب باشد

یشهاي غیرمخرب از سوي هر گروه  صورت پذیرد از گسترش تکنولوژي آزما
جایگاه نمایندگی صنف به فال نیک می گیرد و آنرا در جهت تکامل این 

از این رو، هیات مدیره، مسئوالن و اعضاي انجمن صنفی  . معرفت می داند
تاسیس انجمن جدید را به کلیه همکاران گرامی تبریک می گوید و از 

ارشناسان و همه آنهایی که در انجام این مهم مساعی و کوشش اساتید، ک
کوشیده اند تشکر وسپاسگزاري کرده توفیق همگان را در جهت تکامل 

  . تدریجی و بسط دانش آزمایشهاي غیرمخرب در کشور آرزومند است

از این پس در خبر نامه انجمن فصلی تازه به منظور تبادل نظرو گفتگو در 
ید گشوده می شود تا همکاران گرامی مورد پی آمدهاي تشکیل انجمن جد

  . بتوانند به ارایه نقطه نظرات خود بپردازند
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 اخبار انجمن  
  
 

  : تهیه چشمه هاي پرتونگاري 
تهیه چشمه بوجود آمده، امور حفاظت در ر نظر به مشکالتی که د

برابر اشعه طی اطالعیه اي که تصویر آن براي انجمن ارسال شده 
ارائه مدارکی، که در  اعالم کرده است شرکتهاي پرتونگاري با

. اقدام به واردات چشمه نمایند "اطالعیه ذکر شده، می توانند راسا
و در  متن اطالعیه  در سایت سازمان انرژي اتمی و سایت انجمن

  . موجود است آخر خبرنامه

  :پرتوگیري پرسنل 

 

امور حفاظت در برابر اشعه طی نامه اي به شرکت گاز که تصویر آنرا 
در خبرنامه مالحظه می کنید رسیدگی به موارد خاصی را ضروري 

همکاران گرامی چنانچه در این مورد پیشنهاد و یا نظر . دانسته است
جمع بندي . به دبیرخانه انجمن اعالم نمایند "مشخصی دارند کتبا
ور حفاظت در برابر اشعه و بازرسی شرکت گاز اظهار نظرها به ام

  . ارسال می شود

 مرکز ساماندهی جوش :
 نساماندهی جوش طی نامه اي به انجممدیریت محترم مرکز 
. را اعالم نموده است  ISIRI/ISO 3834اجباري شدن استاندارد 

در این نامه از انجمن خواسته شده افرادي را جهت طی دوره آموزش 
به منظور کسب مجوز براي ممیزي و ارائه گواهی نامه و تائیدیه ها 

کارشناسانی که مایلند بعنوان ممیز  .به اداره استاندارد معرفی نماید
ف ده روز آینده سازمان ملی استاندارد با آن سازمان همکاري کنند ظر

آمادگی خود را به دبیرخانه انجمن اعالم نمایند تا دستورالعمل مربوط براي 
  . متن نامه در خبرنامه انجمن درج شده است. آنان ارسال شود

  
  

 

                                                                               

 انتصاب :  
صنعت جوش، آقاي مهندس طی حکمی از طرف مدیریت محترم ساماندهی 

و آقاي مهندس مهرداد کرمی  امیر دادخواه نایب رئیس هیات مدیره انجمن
به عضویت کمیته تدوین دستورالعمل مسئول کمیته ساختمان انجمن 

اجرایی پیاده سازي، استقرار و نظارت الزامات کیفیت جوشکاري، موضوع 
  . ، انتخاب شده اند ISIRI/ISO 3834استاندارد 

  
 اطالعیه : 

به آگاهی کلیه همکاران گرامی می رساند که آقاي مهندس مرتضی جعفري 
از کلیه عزیزانی که عضو . می باشند ASNTکاندید سمت منشی در انجمن 

  . انجمن مزبور هستند تقاضا می شود به ایشان راي دهند
  

  : جلسات هیات مدیره 
برگزار گردید در این  جلسه هیات مدیره انجمن در طول یکماه گذشته در دونوبت

 :جلسات مقرر گردید
تعیین روشهاي   یک کمیته تخصصی جهت تهیه دستورالعمل  بررسی و  -

بجاي روش  تا شرکتها بتوانند از آن روشها   جایگزین پرتونگاري تهیه شود
 . پرتونگاري استفاده کنند

مقرر گردید نماینده انجمن در شوراي هماهنگی تشکلهاي صنفی،  -
ی و حرفه اي، موضوع صالحیت و رتبه بندي شرکتها را که یکی از مهندس

دستور کارهاي اجرایی شوراي مزبور براي تائید صالحیت شرکتها توسط 
 .انجمن هاي عضو است پیگیري نماید

مقرر گردید نماینده انجمن در مرکز ساماندهی جوش موضوع توافق نامه  -
تواند بین مرکز مزبور و انجمن اي را که به منظور پاره اي همکاري ها می 

 .منعقد شود پیگیري نماید
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  : ماهنامه انجمن 

 
اخذ مجوز از وزارت ارشاد براي انتشار ماهنامه انجمن در طول ماه گذشته  

مسئوالن مربوط در وزارت ارشاد . از طریق دبیرخانه انجمن پیگیري شده
بررسی و  "اظهار داشته اند که می کوشند صدور پروانه نشریه را مجددا

  . اقدام الزم را بعمل آورند

  
  : کمیته فیزیک بهداشت 

امور حفاظت در  ضاي کمیته فیزیک بهداشت انجمن  و موافقتبنا به تقا
برابر اشعه قرار است در جلسه مشترکی مسائل و مشکالتی که شرکتها با 

این جلسه در دفتر امور . آن مواجه اند مورد بحث و مذاکره قرار گیرد
  . حفاظت در برابر اشعه تشکیل می شود

  : کمیته انتشارات 
. کمیته انتشارات انجمن موضوع تهیه آرشیو اطالعاتی را پیگیري کرده است

در این رابطه همکارانی از شرکتهاي عضو آمادگی خود را جهت تهیه 
کتابخانه کوچکی در انجمن اعالم نموده و کتابهایی را به انجمن ارسال 

سبت تقاضا می کند ن "کمیته انتشارات از همکاران گرامی مجددا. کرده اند 
به ارسال کتاب، جزوه و هرگونه مدرکی که بتواند در غناي کتابخانه انجمن 

  . موثر واقع شود همکاري نمایند

  

  

 کمیته آموزش :
 ASNT Level IIIنفر از کارشناسان داوطلب آزمون  11مراحل اعزام 

به منظور شرکت در امتحانات  91تیرماه  25پایان یافته و این افراد در تاریخ 
  . مربوط به ابوظبی اعزام می شوند

  
  

  : کمیته داوري 

دو شکایت از طرف دو عضو انجمن که مطالبات معوقه خود را از یک شرکت 
نتوانسته اند دریافت کنند و هریک از پی دیگري با شرکت مزبور همکاري 

کمیته داوري انجمن درحال پیگیري . کرده اند به دفتر انجمن واصل شده 
  . موضوع است

  : لوح سپاس 
  
توجه به همکاریهایی که مسئول کمیته ساختمان انجمن، مهندس مهرداد با 

کرمی با مرکز ساماندهی صنعت جوش داشته اند از طرف مهندس حسام 
  . الدین برزگري رئیس کمیته لوح سپاس دریافت کرده اند
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         :   مطالبات معوقه و شگرد برخی کارفرمایان 
  ، عضو هیات مدیره انجمنمهندس مجتبی قربانی            

است شرکتهاي بازرسی جدا از گرانی مواد اولیه و کمبود منابع چندي 
پرتو بدلیل شرایط موجود کشور و آثار تحریم و همچنین عدم توانایی در 

یکی از . تعدیل قراردادهاي جاري با مشکالت جدي روبرو شده اند
معضالتی که این روزها بیش از سایر موارد باعث فشار مضاعف شده 

هر بار که شرکت . سابها از سوي کارفرمایان استعدم پرداخت صورت ح
بازرسی تقاضاي پرداخت صورت حسابهاي معوقه خود را می نماید 
کارفرما از راهکارهاي مختلف استفاده نموده و شرکت را براي چندین 
ماه سرگردان اداره ها و سازمانهایی چون دارایی و تامین اجتماعی می 

ابهایی که هنوز دریافت نکرده کند و شرکت بازرسی براي صورت حس
بایستی مبالغ قابل توجهی بعنوان ارزش افزوده و یا مفاصا حساب بیمه 

عالوه برآن، کارفرما از دادن اطالعات و نامه هاي مورد . بپردازد
درخواست سازمانهاي مزبور خودداري می کنند و یا با دادن اطالعات 

دن روند رسیدگی و ناقص، غیرواقعی و ناشفاف باعث به تعویق افتا
در طول این مدت . کنترل و  همچنین اخذ مفاصاحساب می گردند

شرکت بازرسی بایستی به ارائه خدمات ادامه دهد یا قطع همکاري نماید 
  .که در هر صورت باعث زیان و بروز خسارت فراوان می شود

تعداد آنها بسیار زیاد شده این است که  "مورد دیگري که اخیرا 
بعنوان مالیات % 5ن براساس قانون از هر صورت حساب صادره کارفرمایا

تکلیفی کسر نموده و می بایست مطابق قانون به اداره دارایی واریز 
ولی با توجه به کسر مبلغ از صورت حساب، وجه به حساب اداره . نمایند

دارایی واریز نمی گردد و وقتی شرکت بازرسی می خواهد براي دریافت 
کسر شده را % 5ی سالیانه خویش اقدام نماید بایستی برگه تشخیص قطع

  .پرداخت کند "مجددا

مورد سوم روش برخی دیگر از کارفرمایان براي عدم پرداخت بدهی  
برخی کارخانجات و صنایع تا آنجا که امکان دارد از . هاي معوقه است

خدمات یک شرکت استفاده می کنند و وقتی که شرکت بازرسی بدلیل 
دن صورت حساب و عدم توانایی در تامین مواد اولیه از ادامه پرداخت نش

کار خودداري می کند، کارفرما بدون اینکه با شرکت مزبور تسویه حساب 
  . کند با شرکت بازرسی دیگري وارد قرارداد می شود

 

در  "متاسفانه شرکت ثانی نیز با همان شگرد دچار آسیب می شود و بعضا
ن شرکت یکی پس از دیگري دچار این معضل می برخی پروژه ها چندی

براي اینکه هر . شوند و هیچکدام از سرنوشت شرکت قبلی مطلع نمی شوند
کدام بصورت جزیره اي واحد بدون در نظر گرفتن پیشینه کار بدنبال کسب 

شاید اگر بصورت گروهی و صنفی به این . سود براي خویش می باشند
رار چنین مشکالتی  براي شرکتها جلوگیري موارد برخورد شود بتوان از تک

همکاري همه شرکتها موجب می شود که به سوء استفاده هایی از . نمود
 .  این قبیل پایان داده شود
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     :آزمایش اولتراسونیک دستی و اتوماتیک

    مهندس حمید تازیکه، عضو هیات مدیره انجمن )   بخش دوم ( 

مدرسان آموزش هاي تخصصی و پیشرفته در آزمایش هاي غیرمخرب باید 
. تأکید ویژه اي بر مفاهیم اصلی و پایه روش و تکنیک مربوطه داشته باشند

تالش هایی براي کوتاه سازي مراحل پایه و تمرکز بر آموزش تخصصی به 
منظور کاهش زمان در آموزش و در نتیجه کاهش هزینه هاي آموزش 

اگر چه تجربه نشان داده که کاهش زمان آموزش در این . ه است انجام شد
زمینه فریبنده بوده و بدون فهم کلی مفاهیم مقدماتی این روش ، فراگیري 
دانش آموزان بسیار کند بوده  و در نهایت به زمان بیشتري براي آموزش 

ی نیاز خواهیم داشت و متعاقباً میزان باالي عدم قبولی در آزمون هاي نهای
لذا باید دانش آموزان را وادار کنیم که . پایان دوره را به دنبال خواهد داشت

به همین منظور گذراندن دوره . مفاهیم پایه و اصلی را به درستی فراگیرند
براي دانش آموزان روش  I , IIهاي پایه اي روش اولتراسونیک سطح 

ر د. ضروري می باشد Phased arraysو  A-UTهاي تخصصی مانند 
دانش آموز باید فهم دقیقی در مورد ایجاد موج مکانیکی و  I دوره سطح

حل مسائل ریاضی و فهم . انتشار آن در قطعات تحت آزمایش داشته باشند 
تکنسین هاي . هندسی براي موفقیت در روش اولتراسونیک ضروري است 

آزمایشهاي غیرمخرب اغلب در مورد تغییرات سیستم هاي اندازه گیري از 
یستم انگلیسی به متریک سوال دارند و باید این توانایی را داشته باشند که س

سر فصل هاي کلی . به سرعت در این زمینه محاسبات الزم را انجام دهند 
آموزشی شامل فهم روش و دستورالعملهاي اجرایی آزمایش، آماده به کار 

 .شدنمودن تجهیزات، انجام مراحل کالبیراسیون و اجراي صحیح می با
می شوند، کاربرد کدها و  IIزمانی که دانش آموزان وارد آموزش سطح 

دانش آموزان . استانداردهاي مربوطه و معیارهاي  پذیرش را فرا می گیرند
باید محاسبات مثلثاتی را آموزش ببینند زیرا در استفاده از پراب هاي زاویه 

آموزش سطح دو باید . اي به محاسبات زیادي در زمینه مثلثات نیاز دارند 
  . بررسی جوش باشد  شامل تمرینات کاملی در زمینه

سر . آموزش ارزیابی ناپیوستگی ها در دوره سطح دو بسیار حساس است 
فصل هاي اساسی در بررسی ناپیوستگی جوش ها شامل پروفایل هاي 
سیگنالها ، دینامیک هاي اکوهاي دریافتی و نحوه برخورد دسته پرتو 

ازه گیري فراصوتی با ناپیوستگی و هم چنین شکل و طرح ناپیوستگی و اند
توجه زیادي به کالبیراسیون ها شده و انتظار می رود تکنسین ها . می باشد

مهارت هاي الزم را در زمینه تست جوش بویژه در شرایط اجرایی که 
  .دریافت پیک ها ضعیف می باشد، کسب نمایند 

  
  

اتوماتیک ، اپراتور سطح دو متخصص در پشت  UTدر مورد بررسی خط لوله به روش
دستگاه تست و داخل کانکس قرار گرفته و وظیفه ارزیابی و تفسیر نتایج را به عهده 
دارد و اپراتور سطح یک خارج از کانکس و در محیط بیرون و نزدیک به لوله ها و محل 

نسین ها اتوماتیک آموزش تک UTبنابراین در مورد . تست مشغول به کار می شود 
شامل نحوه چیدمان پروب ها، حرکت پروب ها و تفسیر عالئم و نشانه هاي مربوطه 

  .می باشد
اتوماتیک رشد  UTدر طول چند دهه گذشته ، تقاضاي جهانی براي آموزش اپراتورهاي 

اتوماتیک در کشور بسیار  UTپنج سال قبل تعداد متخصصین . چشمگیري داشته است
امروزه ، . نفر می رسیدند  40تعداد این متخصصان تقریباً به  محدود بود و در کل جهان

نیازهاي صنعت خط لوله به اندازه اي توسعه یافته که به تعداد زیادي متخصص آموزش 
دیده در کشور نیاز است تا براي پیمانکاران مختلف کار کنند و تقاضاي جهانی نیز هم 

ا جدیت کار می کنند تا امکان آموزش در نتیجه کارفرمایان ب. چنان افزایش یافته است
و آموزش  Phased array از اینرو ادغام تکنولوژي جدید . بهتر را فراهم آورند

مناسب در این زمینه ، الزامی بوده و باعث می شود متخصصان کار آزموده براي طرح 
 تعدادي از. اتوماتیک آمادگی الزم را داشته باشند  UTهاي بررسی خط لوله به روش 

اتوماتیک بدون نیاز به آموزشهاي جدید قادر به تست به روش  UTمتخصصان 
Phased array  اگرچه اکثر متخصصانی که دوره . نیز هستندUT  اتوماتیک را

را نیز  P.Aگذرانیده باشند به آسانی با گذراندن یک دوره کوتاه مدت امکان یادگیري 
  .خواهند داشت

 UTآموزش باید دید دیگري نسبت به روش  اتوماتیک تکنسین تحت UTدر دوره 
اتوماتیک ، همه پروب هاي استفاده شده در موقعیت  UTدر روش . . دستی داشته باشد

. هایی ثابت قرار می گیرند و هم چنین آرایش پروب ها نیز مشخص و ثابت می باشد
استفاده می کنیم تا  P.Aهمچنین زاویه هاي مختلف را در یک پروب در سیستم 

اتوماتیک باید  روش  UTاپراتور .شش مناسبی در منطقه تست داشته باشیم پو
جوشکاري و طرح اتصال را بداند و همچنین ناپیوستگی هاي ویژه هر فرآیند جوشکاري 

  .را نیز بشناسد
عدم ذوب دیواره جانبی پخ از جمله شایع ترین  GMAWبه عنوان مثال در فرآیند 

ناپیوستگی ها بوده و آموزش کالس درس باید متمرکز برچگونگی رسیدن به بهترین 
انواع طرح اتصال را بررسی کرده  NDTدانش آموزان . دریافت نتایج تست ممکن باشد

با آماده . تا بتوانند آنچنان که انتظار می رود در عمل تست را به خوبی انجام دهند
در ماشین جوشکاري درونی با آماده سازي  GMAWسازي اتصال براي سیستم 

بیرونی متفاوت بوده و بر نتایج تست  GMAWاتصال براي ماشین جوشکاري 
. تأثیرگذار است و باید در آموزش کالس درس این مسائل مد نظر قرار گرفته شود

به باشند و زاویه هاي مناسب نواحی متخصصان باید در زمینه ردیابی پرتو صوتی با تجر
طراحی و ساخت بلوکهاي کالبیراسیون نیز از موارد مهمی  .مختلف جوش را بدانند

. هستند که باید متخصصان تحت آموزش در مورد آن دانش الزم را داشته باشند
باید ) شامل شیارها و سوراخ هاي ته صاف(مواردي چون اندازه ها و انواع رفلکتورها 

   ادامه دارد                                                   .توجه قرار گیرندمورد 

Reference: Materials Evalua on Vol.69- No.9 
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  )بخش اول :  ( نظام هاي تعیین صالحیت 
  مهندس مهرداد کهتري، مسئول کمیته آموزش انجمن 

  
در این مختصر قصد داریم نظام هاي تعیین صالحیت کارکنان آزمون هاي 

جهان را مورد بررسی قرارداده و نحوه اجراي آنها را در غیر مخرب موجود در 
  .کشور مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ امید است مفید واقع گردد

اینجانب و همگی همکاران محترم کمیته آموزش افتخار می نماییم، بتوانیم 
در صورت لزوم پاسخگوي سوال هاي شما در زمینه تعیین صالحیت و صدور 

  .ن آزمون هاي غیر مخرب باشیمگواهینامه کارکنا
 : مقدمه

بی شک "این عبارت آمده است  SNT-TC-1Aرویه پیشنهادي  1.1در بند 
ی متخصصان توانایصالحیت و به  )NDT( 1غیر مخرب آزمون هايکارآیی 

این موضوع شاید به آزمون هاي غیر . "بستگی دارد مجري این آزمون ها
آزمون ها بنظر می رسد، پررنگ تر  مخرب محدود نگردد، اما مسلماً در این

از صحت عملکرد این آزمون ها با استناد به تمامی استاندارد  2اطمینان. است
از جمله . هاي معتبر جهانی، وابستگی زیادي به عامل نیروي انسانی دارد

مستنداتی که در این استانداردها به آنها اشاره می گردد می توان به موارد 
  :زیر اشاره نمود

این رویه با توجه به عدم تعیین ( SNT-TC-1Aیه پیشنهادي رو .1
 .)حداقل الزامات، استاندارد نیست

 ANSI/ASNT CP-189استاندارد  .2
 NAS 410استاندارد  .3
 EN-4179  استاندارد. .4
 ISO 9712استاندارد   .5
 ISO/ISIRI 9712استاندارد ملی  .6
 EN 473استاندارد اروپایی  .7
 ANSI/ASNT CP-106استاندارد امریکایی  .8

دو نظام  ،در جهان علی رغم تعدد روش هاي آزمون هاي غیر مخرب
این دو نظام گرچه تفاوت هایی با یکدیگر . تعیین صالحیت وجود دارد

دارند، اما تناقضی با هم نداشته و حتی به نوعی با یکدیگر قابل تطبیق 
عمده ي تفاوت این دو نظام، در تعریف گواهینامه است؛ در . هستند

ز نظام تعیین صالحیت مرکزي ،تعیین صالحیت و صدور گواهینامه را ا
اختیارات کارفرما نمی داند ولی، نظام تعیین صالحیت داخلی آنرا 

  .اختیار مسلم کارفرما قلمداد می نماید
   :نظام هاي تعیین صالحیت کارکنان آزمون هاي غیر مخرب

مسئول  4کارفرما): کارفرما محور( 3داخلینظام هاي تعیین صالحیت . 1 
 . می باشد آموزش و تعیین صالحیت و صدورگواهینامه کارکنان

تعیین صالحیت و صدور ): مرکزي( 5شخص ثالثنظام تعیین صالحیت .2
 6گواهینامه کارکنان به عهده مرکزي، تحت عنوان موسسه صدور گواهی

 .است
.  

  :توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله مستندات نظام تعیین صالحیت داخلی می 
 SNT-TC-1Aرویه پیشنهادي  .9

 ANSI/ASNT CP-189استاندارد  .10
 NAS 410استاندارد  .11
 EN-4179  استاندارد.3

  :از جمله مستندات نظام تعیین صالحیت مرکزي می توان به موارد زیر اشاره نمود
 ISO 9712استاندارد  .1
 ISO/ISIRI 9712استاندارد ملی  .2
 EN 473استاندارد اروپایی  .3
 ANSI/ASNT CP-106استاندارد امریکایی  .4

  :SNT-TC-1Aرویه تعیین صالحیت 
توسط  است که آزمون هاي غیر مخرب تعیین صالحیت کارکنان مراجعاولین از 

این . تدوین گردید 1966در سال  )ASNT(انجمن آزمون هاي غیر مخرب امریکا 
در بسیاري از  ایاالت متحده امریکا کشور عالوه بر پیشنهادي تاکنون رویه

این رویه گرچه یک استاندارد نیست، اما . کشورهاي دنیا کاربرد وسیعی داشته است
تعیین صالحیت و صدور گواهینامه بسیاري از استاندارد هاي معتبر دنیا براي 

  .کارکنان، آنرا مرجع قرار داده اند
  :ANSI/ASNT CP-189استاندارد تعیین صالحیت 

از اولین استانداردهاي تعیین صالحیت و صدور گواهینامه کارکنان آزمون هاي غیر 
در سال اشاره کرد، که  ANSI/ASNT CP-189استاندارد مخرب می توان به 

ندارد اما از  SNT-TC-1A این استاندارد تفاوت چندانی با .تدوین شد 1995
آنجائیکه که یک استاندارد است، حداقل هایی را براي تعیین صالحیت کارکنان 

  .آزمون هاي غیر مخرب در نظر گرفته است
  :دیگر استانداردهاي جهانی

توسط  CGSB 48-GPگواهینامه هاي سري  1960درکشورکانادا در دهه ي  
در همین زمان یکی از شناخته شده . می گردید موسسه دولتی فدرال کانادا صادر

به بعد  1980از دهه ي . بود 7CSWIPترین مراکز تعیین صالحیت در انگلستان 
سعی شد در تمامی استاندارد هاي تعیین صالحیت، یکسان سازي هایی صورت 

و استاندارد بین المللی  1983سال در   8CENاز این رو استاندارد منطقه اي . پذیرد
9ISO  شکل گرفت 1992در سال.  

  
1 Non Destructive Testing 
2 Reliability 
3 In-House (Second Part) 

شرکتی خصوصی، عمومی و یا تعاونی فعال در زمینه آزمون هاي غیر مخرب که نفـرات را در   -4
  .استخدام می نمایدازاي حقوق، دستمزد، حق الزحمه یا موارد دیگر را 

5 Third Party 
سازمانی است که طبق این استاندارد ملی، صدور گواهی افراد آزمون هاي غیر مخرب  - 6

  )6725استاندارد ملی ( .نماید را اداره  می
7 Certification Scheme for Welding and Inspection Personnel 
8 Comité Européen de Normalisation (in English “European 
Committee for Standardization”) 
9  International Standards Organization  
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براي تعیین ) ISO9712(اولین استاندارد بین المللی  1992در سال 
کمی بعد از . صالحیت کارکنان آزمون هاي غیر مخرب تدوین شد

تدوین شد  EN473تحت عنوان  ENتدوین این استاندارد، استاندارد 
برطرف  ISO9712که سعی شده بود در آن نقاط ضعف استاندارد 

هم اکنون این دو استاندارد از پر کاربرد ترین روش هاي تعیین . گردد
این دو استاندارد گرچه شباهت هاي . صالحیت مرکزي بشمار می آیند

فراوانی به یکدیگر دارند اما به لحاظ اصالحات انجام شده بر روي 
EN-473،  تفاوت هایی با هم دارند.  

از  11TWICLو  10BINDTدر انگلستان مراکز تعیین صالحیتی نظیر 
این  .در زمینه تعیین صالحیت کارکنان فعالیت داشتند 1980دهه ي 

اقدام به تدوین  1992در  ISO-9712مراکز با هدف رعایت الزامات 
هم اکنون . نمودند PCN12دستورالعمل تعیین صالحیتی تحت عنوان  

مجوز تعیین صالحیت  13UKAS در انگلستان دو مرکز از طرف 
 : دریافت  نموده اند که عبارتند از

1. BINDT  
2. TWICL  

با )  PCNو  CSIWP( دستورالعمل هاي تعیین صالحیت این مراکز
-ENو  ISO-9712  ،EN-473 ،ISO-1148414استاندارد هاي 
  . تطابق دارند 4179-2000

  
  :دو روش تعیین صالحیت داخلی و مرکزيمقایسه 

تفاوت اساسی این دو روش تعیین صالحیت و صـدور گواهینامـه در   -1
این نکته است که تعیین صالحیت و صدور گواهینامه در روش داخلـی  
به عهده کارفرما و در روش مرکزي بـه عهـده مرکـز مسـتقلی، تحـت      

 .عنوان موسسه صدور گواهی است
بـه   2و  1ت داخلی، صدور گواهینامه سـطح  در روش تعیین صالحی-2

است و تعیین صـالحیت و صـدور گواهینامـه     3عهده کارشناس سطح 
 ASNTبه عهده مراکز یا موسسات معتبر صدور گواهی، نظیـر   3سطح 

 ،BINDT اما در روش مرکزي تعیین صالحیت و صـدور  . و غیره است
 .گواهینامه تمامی سطوح به عهد موسسه صدور گواهی است

پس از برگزاري دوره آموزشی می توانـد   3در روش داخلی نفر سطح -3
اقدام به برگزاري امتحانـات پایـان دوره نمایـد، امـا در روش مرکـزي،      

  .برگزاري امتحان باید به کلی از مراکز آموزشی مجزا باشد
 

به هرحال این دو نظام تعیین صالحیت هم اکنون بصورت مشـترك در  
ایـن دو نظـام   . جهان مورد استفاده قـرار مـی گیـرد   بسیار از کشورهاي 

 هریک مزایا و محدودیت هایی دارند و نمی تـوان گفـت کـه کـدامیک    
نسبت به دیگر ارجح هستند، و بر پایی هریک منافاتی با دیگري نـدارد  
و حتی می توان گفت که به نوعی می توانند بصـورت مکمـل یکـدیگر    

     .عمل نمایند
  

 

  :مزایا نظام تعیین صالحیت داخلی
 :بودن آموزش ها تخصصی .1

با توجه به اینکه مسئولیت فعالیـت تمـامی کارکنـان در نهایـت بـه عهـده       
کارفرما و از طرفی این کارفرما اسـت کـه بایـد کارکنـان خـودر را تعیـین       
صالحیت نماید بنابر این آموزش هاي که ارائه می نماید و بعد روندي کـه  

مـی توانـد بسـیار     منجر به تعیین صالحیت و صدور گواهینامه مـی گـردد   
به عبارت دیگر این روند تعیـین  . دقیق و منطبق بر الزامات تخصصی باشد

صالحیت می تواند بسیار دقیق عمل نمایـد و کـارآیی بـه نسـبت بهتـري      
 .داشته باشد

 :انعطاف پذیري .2
مقـررات  در صورت نیاز به بکارگیري روش جدید، کارفرمـا تنهـا بـا تغییـر     

مـی توانـد کارکنـان خـود را توسـط موسسـه        15تعیین صالحیت کارکنـان 
  .آموزش داده و تعیین صالحیت نماید  16بیرونی

  :معایب نظام تعیین صالحیت داخلی
 :افت کیفی دوره هاي آموزشی  .3

، این احتمال قوت می گیـرد  در صورت عدم نظارت مستمر یک نهاد مرتبط
رکنـان  که کارفرمایان توجه چندانی به نحوه آموزش و تعیین صـالحیت کا 

نداشته باشند که در نهایت منجر به صدور گواهینامه بـراي کارکنـانی مـی    
  .  گردد که فاقد صالحیت الزم هستند

 :محوریت کارفرما  .4
با توجه به اینکه در این روش تمامی اختیارات تعیین صالحیت به کارفرمـا  
محول شده است، کارفرما از اختیار عمل فراوانی برخوردار اسـت، ایـن امـر    

بـه عنـوان   . ، جانبدارانه گرددتی تواند منشاء اعمال فشار و اتخاذ تصمیمام
مثال، کارفرمایان می توانند با عدم ارائه سـوابق آموزشـی و تجربـی عمـالً     
مانع از نقل و انتقال کارکنان گردند و به نوعی از اختیارات خود سواسـتفاده  

  .نمایند
 :پرسنلیکسان نبودن روند آموزشی و تعیین صالحیت  .5

، کارفرمـا تنهـا بـر اسـاس     در صورت عدم نظارت مستمر یک نهاد مـرتبط 
 Written(الزامات خـود اقـدام بـه تـدوین مقـررات تعیـین صـالحیت        

Practice ( می نماید، که در نهایت باعث ایجاد تنوع گسترده در مقررات
  .و معادل سازي گواهینامه ها را دشوار می نماید. تعیین صالحیت می گردد

  ادامه دارد                                                             
10 British Institute for NDT 
11 The Welding Institute Certification Ltd 
12  Personnel Certification in Non-Destructive Testing 
13 The United Kingdom Accreditation Service is the 
sole national accreditation body recognised by 
government to assess, against internationally agreed 
standards 
14 Describes an employer's qualification system for 
non-destructive testing (NDT) personnel performing the 
inspection of the steel products under the employer's 
responsibility 
15 Written Practice 
16 Outside Agency 
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 تمديد پروانه اشتغال پرتونگاري : 

  !تمام نشده بود که داد و هوارش بلند شد "کامالالم و احوال پرسی هنوز س
شما می گوئید ما چه کنیم، هر روز ساز تازه اي کوك می شود و کسی هم 

ش نمی گزد  کَ   !کَ
سومین بار است که تقاضاي . اینطور که نمی شود!  آخر یک فکري بکنید

! ه اندتمدید پروانه را فرستاده ام و هر بار با ایرادهاي جدیدي آن را برگرداند
  !خسته شدم

دستم را روي شانه اش گذاشتم و با مهربانی گفتم نگران نباش، بنشین هر 
دنیا که آخر نشده  حوصله داشته . مشکلی راه چاره اي دارد،کمکت می کنیم

با نوشیدن یک فنجان چاي کم کم آرام گرفت و فضاي گفتگو تلطیف . باش
ما . سر ناسازگاري داردزمان و زمانه با انسان . گفتم حق با توست. شد

   از پنجره تنگ خانه کوچک خودمان آسمان بی کرانه را کرانمند "معموال
واقع گرا نیستیم، حقوق یکدیگر را رعایت نمی کنیم و جانب . می بینیم

  . انصاف را نگه نمی داریم
گفت خوانده ام و همه آنرا مو به ! دستورالعمل جدید اخذ پروانه را خوانده اي

خودم، پسرم، بچه هاي . گفت دارم! لیست بیمه داري . کرده ام مو مراعات
برادرم و پسر عموهایم همگی دوره حفاظت را گذرانده ایم و همه بیمه 

  . مشکلی در این مورد وجود ندارد. هستیم
گفت شکر خدا مرحوم ! گفتم در مورد محل نگهداري چشمه چه کرده اي

سیم و سربی دارد و در مهریه پدرم در علی آباد مغازه اي داشت که سند 
همسرم هم عضو هیات مدیره شرکت است و خوشبختانه این . همسرم است

  . مشکل هم وجود ندارد
البد ! گفتم تو که پیچ و خم هاي مهم را طی کرده اي پس مشکلت چیست

! گفت نه . نوشته ات را نتوانسته اند بخوانند. خطت بد بوده ایراد گرفته اند
 "ر و با کنتراست باال متن تقاضا را تایپ کرده و کامالمنشی با فونت ز

. گفت خودم هم این را حدس زدم. ایت خوب نبودهشگفتم پس ان. خواناست
در اخالق  "براي رفع این کمبود رفتم کتاب گلستان را خریدم و فصل 

را چندین و چندبار خواندم تا هم انشایم خوب شود و هم شاید  "درویشان 
عالوه بر آن . ق درویشان دراینگونه گرفتاري ها کمکم کندآشنایی با اخال

را هم  "جدال سعدي با مدعی در بیان توانگري و درویشی "داستان معروف 
   .چند بار خواندم تا با فنون بحث آشنا شوم

برطرف  "پس از آن بود که تقاضایم را دوباره انشا کردم ، اشکاالت آنرا کامال
هر بیدقی که بر اندي بدفع آن بکوشیدمی و هر  "کردم و بقول آن مرحوم 

  ."شاهی که بخواندي به فرزین بپوشیدمی
از بخت بد . القصه، حجت را تمام کردم و تقاضا را براي بار سوم فرستادم

گفتم چه ایرادي . همانطور که می بینی باز هم ایراد گرفته و برگشت داده اند
یکی از ایرادها این است ! ببین "مثال! گفت ایرادهاي بنی اسرائیلی. گرفته اند

بنظر تو این اشتباه تایپی .  "زدد "نوشته شده است  "زد "که بجاي کلمه 
بعله اشکال ! گفتم ببینم! د عراب دارد که  ایراد گرفته انمحلی از ا "اصال

           بجاي.  در دزیمتري مکرر نمی شود "دال ". حق با آنهاستدارد، 
! البد انتظار داري تشویق هم بشوي .  "بدن دزد "نوشته اي  "دن ب زِد "

. استفاده غیرموجه کرده اي "دال "از حرف . این خطا غیرقابل بخشش است
برو شکر کن که کار به ! بین بجاي دوربین هم نوشته اي نزدیک  "حتما

گفت حاال می گویی چه . همین جا ختم شده و پروانه ات را باطل نکرده اند
براي اینکه این . ویرایش کن "کنم؟ گفتم تقاضایت را از نو بنویس و کامال

را هم  "در آداب معاشرت "دفعه اتفاق قبلی نیفتد از کتاب گلستان،  فصل 
عالوه بر آن، چند صفحه از کتاب . آشنا شويبخوان تا با روش سلوك بیشتر 

که  این کار موجب می شود. ابوریجان بیرونی را هم مطالعه کن "التفهیم "
را بهتر بفهمی و هم بتوانی  "قواعد ایمنی در پرتونگاري صنعتی "  هم جزوه 

البروج، زمان و ساعت  ۀال ستارگان و موقعیت ماه در منطقبا استفاده از احو
دقت کن در زمان ویرایش، قمر . ا براي ویرایش تقاضا انتخاب کنیمناسبی ر

ساعت، سعد باشد تا نحوست هاي قبلی گریبان گیرت  در برج عقرب نباشد و
به منشی هم بگو فونت بزرگتري انتخاب کند، خودت هم چند صفحه . نشود

به آن اضافه کن  – ALARA–در خصوص قواعد ایمنی و اهمیت اصل آالرا 
ش وزن الزم را پیدا کند و کارشناس مربوط متوجه سنگینی و اهمیت تا گزار

که مشکل ... این توصیه ها را بکار بند انشاءا. شودبکاري که انجام داده اي 
  .حل می شود

  
نیشش تا بناگوش رفته . چند روزي از این ماجرا گذشته بودکه دوباره دیدمش

  !گفتم چه شد. بود
دیدم لحنش تغییر کرده، دیگر . یق حاصل آمدو توف گفت  چنانکه گفتی کردم

  گفتم. پائین تر از سعدي حرف نمی زند و کمتر از ابوریحان را قبول ندارد
  . التوفیق..... من 

  "از دفتر خاطرات پرتوجیغ  "                                          
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 اطالعيه

  

  يخارج يها و چشمه هان ياستفاده از دورب يمتقاض يصنعت يوگرافيراد يقابل توجه شرکتها

مه ها به آگاهی کلیه شرکتهاي داراي پروانه اشتغال در پرتونگاري صنعتی می رساند، امور حفاظت در برابر اشعه در راستاي تسهیل استفاده از چش
مدارك زیر، و دوربین هاي رادیوگرافی شرکتهاي خارجی اقدام به صدور مجوز موردي نماید براین اساس شرکتهاي متقاضی الزم است با ارایه 

پروانه و پرتوکاران خود را اصالح  صنعتی اقدام و سپس لیست پیوست منابع سبت به اخذ مجوز ورود و ترخیص دوربین و چشمه هاي پرتونگارين
 .نمایند

  

  :شرایط عمومی) الف

  داشتن مجوز بهره برداري و یا پروانه اشتغال معتبر از این امور-1

  دارا بودن شرایط در اختیار گرفتن منابع -2

و یا عودت به کشور پسمانداري صنعت هسته اي ایران  از طریق مکاتبه با شرکت هاپس از عمر مفید آن ها تعیین وضعیت پسمانداري چشمه-3
 وارد کننده از آن 

  

  :شرایط اختصاصی) ب

 واردات چشمه و یا دوربین حاوي چشمه مجوز اخذ جهت زیر ارائه مدارك - 1

  درخواست کتبی. 1

 صورت وجودپروفرما در  .2

درصورتیکه این گواهی در مبدأ صادر نگردیده باشد ارایه آن از (شده با ذکر شماره سریال دوربین  گرفته بکار استاندارد و کیفی کنترل گواهی .3
  )طریق یکی از شرکتهاي داراي پروانه کنترل کیفی دوربین ها ضروري است

  )دوربین انه وارداتضوابط پرو 1مندرج در پیوست (فرم پادمان هسته اي . 4

  براي دوربین و یا بسته بندي چشمه Certificate of approval for package designکواهینامه تائیدیه طراحی بسته . 5

 Special Form Radioactive Materialگواهینامه تائیدیه شکل ویژه چشمه .6
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 چشمهچشمه و یا دوربین حاوي  ترخیص مجوز اخذ جهت ارایه مدارك زیر -2

  درخواست کتبی. 1

 بارنامه کپی .2

 انبار قبض کپی .3

 در صورت وجود (Invoice)فروش  فاکتور کپی .4

  فرم تکمیل شده پادمان هسته اي مخصوص ترخیص. 5

  کپی گواهی حمل کاالهاي خطرناك .6

  بندي کپی لیست بسته .7

   

  :الزم است, آن مرکز همچنین جهت اضافه شدن نام پرتوکاران غیر ایرانی به پیوست پروانه

معادل سازي به این امور، که در صورت عدم  سرفصل دروس و مطالب گذرانده شده مرتیط با فعالیت پرتوي جهت بررسی هاي قانونی وارایه  .1
  .جهت این گروه از پرتوکاران نیاز خواهد بود تایید، به گذراندن دوره اي ویژه

  اشتراك خدمات دزیمتر فردي. 2

  )پرتونگاري صنعتی ضوابط دریافت پروانه اشتغال در 2مندرج در پیوست شماره (مت کارکنان گواهی سال. 3

در بکار گیري کارگران خارجی اخذ هرگونه مجوز دیگري از سایر مراجع ذیصالح نظیر وزارت کشور، : یادآوري مهم
رات حفاظت در برابر اشعه اقدام به برعهده دارنده پروانه است و این امور صرفأ در چهارچوب مقر..... وزارت کار و 

  .صدور مجوز خواهد نمود

                                                                                                     

  امور حفاظت در برابر اشعه کشور                                                                                                 
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تعرفه آگهی در خبرنامه انجمن به . استفاده کنند سازمان ها، شرکتها و افراد در صورت تمایل می توانند از خبرنامه انجمن براي تبلیغ 
  :  شرح زیر است

 

 جدول تخفيف آگهي  جدول تعرفه آگهي

درصد 10 سه ماه متوالی   مبلغ  ابعاد  

ماه متوالی 4   هزار ریال Cm18*24(  500(تمام صفحه  درصد 15   

ماه متوالی 6   هزار ریال Cm18*12(  350(صفحه  2/1 درصد 20   

 

  
  .تخفیف برخوردار خواهند بود% 10عضو انجمن از شرکتهاي 

  
 . تماس حاصل نمائید 66911166جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن صنفی به شماره تلفن 

  تعرفه آگهی در خبرنامه الکترونیکی انجمن


