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 موسسه گسترش علم و فن جوش

 الیاتای ANCCPو  کانادا NIS-CERT سازمان ملی استاندارد، بین المللی ازگواهینامه های معتبر و  ارائه با
 1398 تابستان تقویم دوره های آموزشی مهندسی و بازرسی جوش در فصل

 

 
 

 دوره های برنامه ریزی شده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات دوره گواهینامه دوره تاریخ آزمون طول دوره زمان تاریخ عنوان دوره ر

1 
 دستورالعمل تاییدیه WPSجوش دستورالعمل تهیه

PQR جوشکار گواهینامه وWQT 
 NIS-CERT www.wstd.ir/wps 13/4 ساعت  24 7/4تا  5/4

 www.wstd.ir/imp سازمان استاندارد - ساعت  16 14/4تا  13/4 اصول بازرسی در ساخت و خرید تجهیزات 2

3 
 تفسیر فیلمهای رادیوگرافی سطح یک و دو

 RTI Level I & II 

 21/4تا  19/4

 NIS-CERT www.wstd.ir/rti 3/5 ساعت  40 28/4تا  27/4

 ANCCP www.wstd.ir/pci 17/5 ساعت  16 1/5تا   29/4 صنعتی های پوشش و رنگ فنی بازرسی 4

 www.wstd.ir/igc سازمان استاندارد - ساعت  8 3/5 بازرسی و ایمنی در کار با سیلندرهای گازهای صنعتی 5

 ANCCP www.wstd.ir/pis 5/9 ساعت  32 9/5تا  API 570 4/5کشی بر اساس بازرسی حین سرویس سیستمهای لوله  6

 ANCCP www.wstd.ir/pir 5/9 ساعت  32 9/5تا  ASME PCC2 4/5بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشار بر اساس  7

 CWIبازرسی جوش سطح یک و دو پیوسته  8
 18/5تا  CAWI 12/5بازرسی جوش سطح یک 

 
 ساعت 40

6/7 NIS-CERT www.wstd.ir/cwi 
 ساعت 40 25/5تا  CWI 19/5بازرسی جوش سطح دو ناپیوسته 

9 
 (CWIآزمایش چشمی جوش سطح یک و دو  )دوره انضمامی 

VT Level I & II 
8/6  8 6/14 ساعت WSTD www.wstd.ir/vt 

10 
 بازرسی بروش آلتراسونیک سطح یک و دو

  UT Level I & II 

متعاقبا اعالم 

 NIS-CERT www.wstd.ir/ut - تساع  80 میگردد

 NIS-CERT www.wstd.ir/plw 6/21 ساعت   24 13/6تا  API 1104 9/6بازرسی جوش خطوط لوله براساس   11

12 
 ساخت، جوشکاری و بازرسی مخازن تحت فشار 

 ASME Sec. VIII  بر اساس 

متعاقبا اعالم 

 NIS-CERT www.wstd.ir/s8 - ساعت  24 میگردد

13 
 ی از سیستم های لوله کشی فرآیندی بازرس

 ASME B31.3بر اساس استاندارد 

متعاقبا اعالم 

 ANCCP www.wstd.ir/ppi - ساعت  24 میگردد

 

 

 توضیحات:

 17الی  8:30پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل از ساعت                                                       17 الی 8:30هر روز از ساعت                                        

  براساس چیدمان دوره(                             22یا  21الی  16:30هر روز از ساعت(              21الی  14هر روز از ساعت  

  14الی  8:30هر روز از ساعت  

 

http://www.wstd.ir/

