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 موسسه گسترش علم و فن جوش

 ایىالیا ANCCPي  کاوادا NIS-CERT سازمان ملی استاودارد، ی ازگًاَیىامٍ َای معتبر ي بیه الملل ارائٍ با
 9315 زمستان تقًیم ديرٌ َای آمًزشی مُىدسی ي بازرسی جًش در فصل

 

 
 

 دٍسُ ّای تشًاهِ سیضی ضذُ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هطخصات دٍسُ گَاّیٌاهِ دٍسُ تاسیخ آصهَى طَل دٍسُ صهاى تاسیخ عٌَاى دٍسُ س

 WSTD www.wstd.ir/ptmt 21/11 ساعت  01 32/11تا  PT & MT Level I & II 14/11طیسی سطح یک ٍ دٍ  آصهایص هایعات ًافز ٍ رسات هغٌا 1

 ANCCP www.wstd.ir/pci 3/11 ساعت  12 35/11تا  32/11 تاصسسی فٌی سًگ  3

 www.wstd.ir/3834 ى استاًذاسدساصها 21/11 ساعت  4 21/11 3334تضویي کیفیت دس تکٌَلَطی  جَضکاسی تش اساس استاًذاسدّای ایضٍ  2

تاصسسی جَش سطح یک ٍ دٍ پیَستِ  0
CWI 

 4/11تا  CAWI 3/11تاصسسی جَش سطح یک 
 

 ساعت 01
35/11 NIS-CERT www.wstd.ir/cwi 

 ساعت 01 11/11تا  CWI 5/11تاصسسی جَش سطح دٍ ًاپیَستِ 

 ANCCP www.wstd.ir/cim 35/11 ساعت   30 31/11تا  12/11 تاصسسی ساخت ٍ تحَیل جشثقیل ّای سقفی 1
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 اَمیت تضمیه کیفیت در فعالیتُای جًشکاری ياحذَای تعمیزات ي وگُذاری تاسیسات وفت، گاس

  33/11تا  32/11

 ساعت 3

 ---
  ساصهاى استاًذاسد

IWREC 

WSTD 

www.wesk-conf.ir 

IIW/EWF Schemes for intl. Harmonization of Welding Qualification  0 ساعت 

 ساعت 0 در باسرسی سیستم لًلٍ کشی  CML ي TML ساسیتعییه مذارَای تشریق، مذار لًلٍ کشی ي بُیىٍ 

 ساعت 3 آشىایی با باسرسی فىی ساخت ي بزپایی ساسٌ َای فًالدی

 ساعت 0 در ساسٌ َا ي قطعات جًشی( قبل ي بعذ اس جًش)ًاعذ عملیات حزارتی تکىیک َا ي ق

 ساعت 0 طزح کیفیت ي بزوامٍ ریشی باسرسی فىی

 ساعت Advanced NDT 0آشىایی با آسمًن َای غیز مخزب پیشزفتٍ 

 ساعت AWS D1.1 0جًش ساسٌ َای فًالدی تحت باگذاری متىايب بز اساس  طزاحی

 ساعت 0 کلیذ فًالدآشىایی با محتًا ي ريش استفادٌ اس 

 ساعت 3 ىایی با استاوذاردَای ملی ي بیه المللیآش

 ساعت 3 آشىایی با استاوذاردَای ملی جًشکاری ي فزآیىذَای يابستٍ

 ساعت INSO/ISO 17020 0 استاوذارد الشامات عملکزد وُادَای باسرسی بز اساس

 NIS-CERT www.wstd.ir/sk 13/13 ساعت   30 0/13تا  21/11 اًتخاب هَاد تش هثٌای کلیذ فَالد 3

 ANCCP www.wstd.ir/ppw 2/13 ساعت  12 2/13تا  1/13 جَضکاسی ٍ تاصسسی جَش لَلِ ّای پلی اتیلي 4

 NIS-CERT www.wstd.ir/ut 32/13 ساعت  41 14/13تا  UT Level I & II 3/13تاصسسی تشٍش آلتشاسًَیک سطح یک ٍ دٍ   5

 www.wstd.ir/imp سازمان استاندارد 12/13 ساعت  12 12/13تا  13/13 خشیذ تجْیضات اصَل تاصسسی دس ساخت ٍ 11

 NIS-CERT www.wstd.ir/plw 32/13 ساعت   30 31/13تا  API 1104 14/13تاصسسی جَش خطَط لَلِ تشاساس  11

 ANCCP www.wstd.ir/cp1 32/13 ساعت  30 31/13تا  31/13 حفاظت کاتذی سطح یک 13

 

http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=4
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=4
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=6
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=1
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=1
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=2
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=5
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=5
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=3
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=3
http://wesk-conf.ir/fa/edu_workshop.php?rid=8
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 دٍسُ ّای قاتل اجشا تا ّواٌّگی

 هطخصات دٍسُ طَل دٍسُ عٌَاى دٍسُ س هطخصات دٍسُ طَل دٍسُ عٌَاى دٍسُ س

 www.wstd.ir/sep ساعت 12 آضٌایی تا فشآیٌذّای هٌْذسی سطح www.wstd.ir/wcc 12 ساعت 30 کٌتشل خَسدگی دس آتْای صٌعتی 1

3 
 -GTAWتکٌَلَطی جَضکاسی قَس الکتشٍد تٌگستي 

 تا کاسگاُ عولی
 www.wstd.ir/tig 13 ساعت 31

تکٌَلَطی جَضکاسی قَس فلض تحت گاص هحافظ 

GMAW- تا کاسگاُ عولی 
 www.wstd.ir/mig ساعت 30

2 
 تاصسسی حیي تعویش تجْیضات تحت فطاس

 ASME PCC2تش اساس 
 www.wstd.ir/pir 14 ساعت 30

آضٌایی تا فشآیٌذّای پاضص حشاستی ٍ تکٌَلَطی پاضص 

 (Flame Spraying)ضعلِ ای 
 www.wstd.ir/tsp ساعت 12

 www.wstd.ir/ciw ساعت 12 تکٌَلَطی جَضکاسی قطعات چذًی www.wstd.ir/wjd 15 ساعت 30 طشاحی اتصاالت جَش 0

 www.wstd.ir/saw ساعت SAW 12تکٌَلَطی جَضکاسی قَس صیشپَدسی  www.wstd.ir/mcp 31 ساعت  4 آضٌایی تا فشآیٌذّای تشش فلضات 1

 www.wstd.ir/bis ساعت 30 تاصسسی تَیلشّا دس حیي تْشُ تشداسی www.wstd.ir/ssw 31 ساعت 30 تکٌَلَطی جَضکاسی فَالدّای صًگ ًضى 2

 www.wstd.ir/mma ساعت  SMAW 12تکٌَلَطی جَضکاسی قَس الکتشٍد دستی  www.wstd.ir/hfa 33 ساعت hardfacing 12اًتخاب آلیاطّای جَضکاسی سٍیِ سختی  3

 www.wstd.ir/cim ساعت  30 تاصسسی ساخت ٍ تحَیل جشثقیل ّای سقفی www.wstd.ir/rsd 32 ساعت 12 تٌطْای پسواًذ ٍ پیچیذگی دس جَش 4

5 
 ساخت، جَضکاسی ٍ تاصسسی هخاصى تحت فطاس 

 ASME Sec. VIII  تش اساس 
 دٍ  آصهایص چطوی جَش سطح یک ٍ  www.wstd.ir/s8 30 ساعت 30

VT Level I & II 
 www.wstd.ir/vt ساعت 01

11 
اًتخاب هَاد تشای تجْیضات ٍ سشٍیسْای ًفت، گاص، 

 NACEپتشٍضیوی ٍ پاالیطگاّی تشاساس الضاهات 
 www.wstd.ir/rms 31 ساعت 30

 تاصسسی اص سیستن ّای لَلِ کطی فشآیٌذی 

 ASME B31.3تش اساس استاًذاسد 
 www.wstd.ir/ppi ساعت  30

 www.wstd.ir/prd ساعت 12 تاصسسی دٍسُ ای ٍسایل تخلیِ فطاس www.wstd.ir/wce 32 ساعت 12 اقتصاد جَضکاسی، تشضکاسی ٍ لحین کاسی فلضات 11

 www.wstd.ir/mpi ساعت 12 تاصسسی فٌی اقالم فلضی www.wstd.ir/sb 33 ساعت  4 آضٌایی تا اصَل لحین کاسی سخت ٍ ًشم 13

 www.wstd.ir/sk 34 ساعت  30 ش هثٌای کلیذ فَالداًتخاب هَاد ت 12
ًکات کاستشدی دس جَضکاسی فَالدّا دس صٌایع ًفت ٍ 

 گاص
 www.wstd.ir/woi ساعت  30

 www.wstd.ir/rep ساعت 12 گضاسش ًَیسی فٌی ٍ اداسی www.wstd.ir/d11 35 ساعت AWS D1.1 30تاصسسی اص ساصُ ّای فلضی تش اساس  10

 www.wstd.ir/fa ساعت 12 آًالیض ضکست قطعات صٌعتی www.wstd.ir/dm 21 ساعت 23 تخشیة تجْیضات هکاًیضهْای 11

 :    تَضیحات

  13الی  4621و پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل از ساعت  31الی  12621روزهای اداری از ساعت            

  13الی  4621هر روز از ساعت 

  (براساس چیدمان دوره) 33یا  31الی  12621هر روز از ساعت                  

  14الی  4621و پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل از ساعت  31الی  10روزهای اداری از ساعت                     

  به استثناء پنجشنبه و جمعه 31الی  10هر روز از ساعت 

  داس هی تاضٌذتخفیف تشخَس% 10داًطجَیاى عضیض تا اسائِ کاست داًطجَیی اص. 

 تخفیف تشخَسداس هی % 10ًفش اص  4ٍ تیص اص % 3ًفش اص  2ساصهاى ّا تا ثثت ًام تیص اص /ضشکت ّا

 .تاضٌذ

 کلیِ دٍسُ ّا تصَست اختصاصی تشای ضشکت ّا، ساصهاًْا ٍ اسگاى ّا قاتل اجشا ّستٌذ. 

 


