
 

 

 1:   صفحه

 بسمه تعالی

                 

 «شیوه نامه اجرایی بازرسی وکنترل کیفیت جوش»
آئین نامه اجرایی آن، بمنظوو  دسوتیابی بوه  10و4قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ومواد  4و2،1استناد به مواد ا ب

 کیفیت استاندا د جوش د ساختمانهای فلزی، شیوه نامه اجرایی بشرح زیر ابالغ می گردد.

)سواختمانهای  وضوع: باز سی وکنترل کیفیت جوش اسکلت ساختمانهای فلزی که مشمول مجوری موی شووندم -1ماده 

 (.بیشترسقف و 5یا  بیشتروزیربنا مترمربع  800

 :تعیین حدود صالحیت وپایه شرکتهای بازرسی، شرایط احراز – 2ماده 

کتها به ثبت  سیده وتأسیس آن د   وزنامه شرکت باید به یکی از صو  مند ج د قانون تجا ت د  ادا ه ثبت شر -2-1

  سمی آگهی شده باشد.

 د موضوع شرکت باز سی فنی وکنترل کیفیت جوش )تستهای غیر مخرب جوش( قید شده باشد. -2-2

 شرکتهای باز سی فنی جوش باید عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند. -2-3

دیره شرکت باید دا ای عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شومایی حداقل یکنفر از اعضای هیئت م -2-4

مکانیک وعضوو دیرور هیئوت مودیره دا ای صوالحیت یا ودا ای پروانه اشتغال بکا  مهندسی د  یکی از  شته های عمران 

، تسوت «VT» مید  باز سی فنی جوش یا باز سی چش 2حرفه ای مرتبط باموضوع شرکت باشد. )حداقل گواهینامه پایه 

حرفه  یا سازمان آموزش فنی و ASNTیا  ENمطابق با استاندا دهای  «PT»وتست مایعات نافذ « MT»ذ ات مغناطیسی 

 و یایکی از مدیران بصو ت توأمان دا ای هر دوصالحیت حرفه ای فوق ایذکر باشد. (ای کشو 

پایه پروانه اشتغال بکا  اعضای هیئت مدیره و  شرایط اختصاصی براساس وسایل وتجهیزات، مد ک تحصیلی،  شته، -2-5

 ( تعیین می گردد.2( و )1ما ه )شاغلین بشرح جدول ش

 فهرست حداقل وسایل وتجهیزات اجباری مورد نیاز شرکتهای بازرسی فنی جوش: 1جدول شماره 

 

 

 

 باز سی چشمی

 گیج اندازه گیری ابعادی جوش -1

 خط کش فلزی مد ج -2

                               چراغ قوه -4                         ذ ه بین -3

 ماژیک صنعتی -5       

 

 تست ذ ات مغناطیسی

 اسپری  نگ سفید زمینه -1

 اسپری ذ ات مغناطیسی -2

 مغناطیس Yokeدستراه  -3

4- ASME Pie Gage 
 

 تست مایعات نافذ

 اسپری تمیز کننده -1

 اسپری نفوذ کننده -2

 اسپری آشکا ساز -3

 

 تست ایتراسونیک

 سونیکایترا دستراه -1

 پراب زاویه ای -2

 پراب نرمال -3

 بلوک کاییبراسیون -4

   

 



 

 

 2:   صفحه

 بسمه تعالی

 

 
ز   نفرات امتیاز آو  شاغل د  شرکت ایزاماً بایسوتی دا ای مود ک تحصویلی حوداقل د  مقطوع کوا دانی د  یکوی ا -2-5-1

 د.نهای فنی ذیل باش شته 

 جوش ومتایوژیگروه  -4            گروه صنایع -3     گروه مکانیک -2  گروه عمران -1

 

 : شرایط خصوصی احراز صالحیت2جدول شماره 
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 تعداد حداقل نوع تست

 مد ک
و مدیران  ینتعداد نفرات شاغل

 شرکت دا ای گواهینامه

امتیاز به ازای 

 هر نفر

 جمع

VT 2  2 یا باز سی فنی جوش  

MT 1  2  

PT 1  2  

UT 1  4  

 امتیاز 40 حداکثر امتیاز

 

 

 مد ک

 5  کا دانی

 8  کا شناسی

 10  کا شناسی ا شد

 امتیاز 30 حداکثر امتیاز

 

 پایه

 

 مهندسی

 5 3پایه 

 8 2پایه 

 10 1پایه 

 

 پایه 

 

 کا دانی

 2 3پایه 

 3 2پایه 

 4 1پایه 

 امتیاز 30 حداکثر امتیاز 

 100 جمع

مان دا ای گواهینامه باز سی فنی جوش و گواهیناموه وأتان وشاغلین شرکتهای باز سی فنی که بطو  : برای مدیر1تبصره 

 ( می باشند، امتیاز مربوط به گواهینامه یکبا  یحاظ می گردد.VTباز سی چشمی جوش )

 باشد.می فنی جوش برای احراز صالحیت دونفر : حداقل نفرات دا ای مد ک باز سی چشمی و یا باز سی 2تبصره 

 

 پایه بندی براساس امتیاز -3جدول شماره 

 1 2 3 پایه

 71 - 100 51 – 70 30 – 50 حدود امتیاز

 

 

 



 

 

 3:   صفحه

 بسمه تعالی

 

 

 حدود ظرفیت اشتغال بکار شرکتهای بازرسی فنی جوش -4جدول شماره 

 1 2 3 پایه 

 8000 6000 4000 ظرفیت

ن شیوه نامه احراز صوالحیت شوده انود، سراسور : حوزه فعاییت شرکتهای باز سی وکنترل کیفیت جوش که طبق ای1تبصره

 استان خراسان شمایی می باشد.

 5/1: باتوجه به اینکه مقدا  وزنی فوالد مصرفی د  سازه های غیر خمشی دا ای مها بند جوانبی بادبنودی حودوداً 2صره تب

عملکورد ظرفیتوی شورکتهای موی باشود. یوذا  یدیوا  برشوبرابر مقدا  آن د  سازه های غیر خمشی دا ای مها بند جانبی 

 محاسبه خواهد شد. 5/1باز سی نیز به همان نسبت با احتساب ضریب افزایشی 

 مترمربع بوه یکوی از شورکتهای باز سوی فنوی 1000بادبندی به متراژ فلزی غیر خمشی با مها بند جانبی مثال: اگر اسکلت 

 رمربع یحاظ می گردد.مت 1000*  5/1= 1500ا جاع گردد د  ظرفیت اشتغال آن شرکت متراژ 

 اهم وظایف ومسئولیتهای شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی:  -3ماده 

سازمان مدیریت( بشرح  228انجام آزمایشهای غیرمخرب جوش مطابق آئین نامه جوشکا ی ایران )نشریه کنترل کیفیت و

 یذکر(آئین نامه باز سی جوش فوق ا 2پیوست  2P-1)برگرفته از جدول می باشد  جدول ذیل

 

VT 100 برای کلیه جوشها% 

PT  یاMT 10 برای جوشهای گوشه% 

UT * 100 برای جوشهای نفوذی% 

 %100 کلیه پرسنل جوشکا  تعیین صالحیت جوشکا ان

 

 صاد  نماید.  %50لیل آزمایش  ا تا سقف ق* د صو ت حصول نتایج مثبت،  مهندس ناظر )باز س جوش( می تواند دستو ت

 

ه قیمت بازرسی فنی وتست جوش سازه های فوالدی قاب غیر خمشی دارای مهاربند جانبی دیوار تعرف -4ماده 

                               4جییدول شییماره  2برشییی یییا بادبنییدی بییه ازام هییر مترمربییخ زیربنییای سییاختماه، م ییاب  بییا تبصییره 

 واهد شد. ( تعرفه نظارت مهندسین ناظر در چهار رشته محاسبه خ%20بیست درصد )

 

                                                                


