
گواهی صنعت جوشصادرکنندهمدارك الزم جهت تأیید صالحیت مؤسسات 
)براساس روش اجرایی(

)1پیوست(تمدید گواهینامه تایید صالحیت/ فرم تکمیل شده تقاضاي کتبی براي صدور -1
تصویر آگهی رسمی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور و آگهی آخرین تغییرات آن-2
در اساسـنامه   رك قانونی و حقوقی شامل اساسنامه، آگهی آخرین تغییـرات         نوشت برابر اصل مدا   رو-3

.ر با این روش اجرایی موجود نباشدشرکت باید موارد مغای
ISO(9001ایزو –تصویر گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایران -4 9001 (
فنی براي هر یک از امور مـورد         مل هاي و دستورالع  روش هاي اجرایی  ،  یک نسخه نظامنامه کیفیت   -5

نمودار ساختار سازمانی با قابلیت اجرایی کلیه وظایف مورد تقاضا با رعایت الزامات استاندارد تقاضا،
ISIRI/ ISO/ IEC و فهرست مدارك و مستندات فنی و سیستمی17020

)2پیوست(اطالعات فنیتکمیل فرم پرسشنامه-6
مدارك مربوط موزش،آ، گواهینامه هاي معتبر تخصصی و مدارك تحصیلی:نارائه مدارك بازرسا-7

به سوابق تجربی، فعالیتهاي علمی و فنی در زمینه مورد تقاضا
یید سازمان تامین اجتماعی أآخرین لیست بیمه کارکنان که به ت    مدارك استخدامی افراد تمام وقت و     -8

. رسیده باشد
به فنون و روشـهاي  وثر بر خدمات مورد تقاضا با استفاده از افراد آشنا          ارائه مدارکی دال بر نظارت م     -9

مشاهدات و ارزیابی نتایج آزمون و ارائه سوابق فعالیت تخصصی مستمر در صـنایع              ،شبازرسی و آزمای  
بازرسـی و  نمونـه گزارشـات آزمـون ،   نمونـه قراردادهـا ،   : شـامل   (جوش مـرتبط بـا دامنـه مـورد تقاضـا            

با رعایت اخالق حرفه اي و اصول راز داري) ره مرتبطگواهینامه صاد
ارائه لیست استانداردهاي مرجع مرتبط با دامنه مورد تقاضا-10
ارائه فهرست مشخصات کامل تجهیزات و امکانات فنی موجود در زمینه مـورد تقاضـا بـه انـضمام                   -11

سوابق خرید و گواهینامه هاي کالیبراسیون معتبر
ن انرژي اتمی جهت انجام آزمون پرتو نگـاري در          ي و پروانه بهره برداري از سازما      سوابق دوزیمتر -12

صورت انجام آزمون 
ارائه گواهینامه هاي حسن انجام کار در زمینه مورد تقاضا در سطوح ملی و بین المللی-13
لی جوش در سطوح م   گواهینامه عضویت یا همکاري فعال با سازمانهاي تخصصی مرتبط با صنعت            -14

براي موسسه جوش و بازرسانو بین المللی
تحت عنوان دبیر یـا عـضو       (امنه فعالیتهاي مورد تقاضا     تصویر استانداردهاي تدوین شده در زیمنه د      -15

) تدوین استاندارد 



تصویر مقاالت ارائه شده و کتب منتشر شده در زمینه مورد تقاضا براي موسسه جوش و بازرسان -16
پروانه کارشناسی اخذ شده از سازمان استاندارد مطابق دامنه مورد تقاضا حداقل بـراي               ارائه تصویر -17

یک نفر 
ت راهبـردي ریاسـت جمهـوري در صـورت     ارائه رتبه بازرسی فنی از معاونت برنامه ریزي و نظـار  -18

اخذ آن
)3پیوست(» سایت هاي عملیاتی«ارائه فهرست پروژ ه هاي عملیاتی فعال-19
براي حداکثر شش نفر از بازرسان تمام وقـت کـه در لیـست              ) 4پیوست( جدول شماره دو     تکمیل-20

. بیمه شرکت قرارداشته و بتوانند حد نصاب امتیاز را منطبق با جدول ذیربط کسب نمایند 
براي شرکت بنحوي که حد نصاب امتیاز را منطبق با جـدول   ) 5پیوست( تکمیل جدول شماره سه     -21

. ایند ذیربط کسب نم



گواهی صنعت جوشصادرکنندهمدارك الزم جهت تأیید صالحیت مؤسسات 
)17020معیارهاي استاندارد براساس (

)6پیوست(تمدید گواهینامه تایید صالحیت/ فرم تکمیل شده تقاضاي کتبی براي صدور -1
و آگهی آخرین تغییرات آنتصویر آگهی رسمی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور -2
در اساسـنامه   نوشت برابر اصل مدارك قانونی و حقوقی شامل اساسنامه، آگهی آخرین تغییـرات            رو-3

.ر با این روش اجرایی موجود نباشدشرکت باید موارد مغای
فنی براي هر یک از امور مـورد         و دستورالعمل هاي   روش هاي اجرایی  ،  یک نسخه نظامنامه کیفیت   -4

نمودار ساختار سازمانی با قابلیت اجرایی کلیه وظایف مورد تقاضا با رعایت الزامات استاندارد ا،تقاض
ISIRI/ ISO/ IEC و فهرست مدارك و مستندات فنی و سیستمی17020

)2پیوست(اطالعات فنی تکمیل فرم پرسشنامه-5
مدارك مربوط موزش،آ، گواهینامه هاي معتبر تخصصی و مدارك تحصیلی:ارائه مدارك بازرسان-6

به سوابق تجربی، فعالیتهاي علمی و فنی در زمینه مورد تقاضا
یید سازمان تامین اجتماعی أآخرین لیست بیمه کارکنان که به ت    مدارك استخدامی افراد تمام وقت و     -7

. رسیده باشد
به فنون و روشـهاي  رد تقاضا با استفاده از افراد آشنا       ارائه مدارکی دال بر نظارت موثر بر خدمات مو        -8

مشاهدات و ارزیابی نتایج آزمون و ارائه سوابق فعالیت تخصصی مستمر در صـنایع              ،شبازرسی و آزمای  
بازرسـی و  نمونـه گزارشـات آزمـون ،   نمونـه قراردادهـا ،   : شـامل   (جوش مـرتبط بـا دامنـه مـورد تقاضـا            

ایت اخالق حرفه اي و اصول راز داريبا رع) گواهینامه صادره مرتبط
ارائه لیست استانداردهاي مرجع مرتبط با دامنه مورد تقاضا-9

ارائه فهرست مشخصات کامل تجهیزات و امکانات فنی موجود در زمینه مـورد تقاضـا بـه انـضمام                   -10
سوابق خرید و گواهینامه هاي کالیبراسیون معتبر

ن انرژي اتمی جهت انجام آزمون پرتو نگـاري در          برداري از سازما  ي و پروانه بهره     سوابق دوزیمتر -11
صورت انجام آزمون 

ارائه گواهینامه هاي حسن انجام کار در زمینه مورد تقاضا در سطوح ملی و بین المللی-12
جوش در سطوح ملی    گواهینامه عضویت یا همکاري فعال با سازمانهاي تخصصی مرتبط با صنعت            -13

براي موسسه جوش و بازرسانو بین المللی
تحت عنوان دبیر یـا عـضو       (امنه فعالیتهاي مورد تقاضا     تصویر استانداردهاي تدوین شده در زیمنه د      -14

) تدوین استاندارد 
تصویر مقاالت ارائه شده و کتب منتشر شده در زمینه مورد تقاضا براي موسسه جوش و بازرسان -15



اخذ شده از سازمان استاندارد مطابق دامنه مورد تقاضا حداقل بـراي             ارائه تصویر پروانه کارشناسی   -16
یک نفر 

ت راهبـردي ریاسـت جمهـوري در صـورت     ارائه رتبه بازرسی فنی از معاونت برنامه ریزي و نظـار  -17
اخذ آن

)3پیوست(» سایت هاي عملیاتی«ارائه فهرست پروژ ه هاي عملیاتی فعال-18
صالحیت درخصوص بندهاي ج، د، ه معرفی پـروژه هـاي عملیـاتی فعـال         درصورت تقاضا تأیید    : توجه

جهت تمدید و معرفی پروژه با ارائه خدمات بازرسی آزمایشی بدون صـدور گواهینامـه جهـت صـدور                   
.باشدمی
براي حداکثر شش نفر از بازرسان تمام وقـت کـه در لیـست              ) 4پیوست( تکمیل جدول شماره دو     -19

. بتوانند حد نصاب امتیاز را منطبق با جدول ذیربط کسب نمایند بیمه شرکت قرارداشته و
براي شرکت بنحوي که حد نصاب امتیاز را منطبق با جـدول   ) 5پیوست( تکمیل جدول شماره سه     -20

. ذیربط کسب نمایند 

)7پیوست. (جدول کامزد تأیید صالحیت پیوست می باشد:1تذکر
)8پیوست (.أیید صالحیت پیوست می باشدراهنماي تکمیل پرونده جهت ت:1تذکر



گواهی صنعت جوشصادرکنندهنمودار گردش کار تأیید صالحیت مؤسسات 

یت نسبت بـه پرداخـت هزینـه    متقاضی می باید در موارد ستاره دار با توجه به جدول تعرفه هاي مرکز ملی تأیید صالح            * 
.هاي مربوطه اقدام نماید

مرکز ارائه مدارك و مستندات الزم به دبیرخانه 
)برحسب نوع تقاضا(

طرح پرونده در کمیته 
تأیید صالحیت

اعالم مصوبات 
متقاضیبه کمیته

عدم انطباق

*و سایت توسط گروه ارزیابیبازرسی از محل 

*صدور گواهینامه

ارش ارزیابیبررسی گز
گروه ارزیابیتوسط

بررسی مدارك و 
مستندات

اعالم نواقص
متقاضیبه 

اعالم نواقص
به متقاضی

تأیید

تأیید

تأییدعدم 

تأییدعدم 

انطباق

موسسه صنعت جوش تأیید صالحیت تقاضانامهارائه 
*تأیید صالحیت به دبیرخانه مرکز ملی

د صالحیت تأییتهیه گزارش جهت طرح در کمیته
توسط کارشناسان گروه ارزیابی
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 2از 1                                                                                        صفحه  
فرم 

مدارك و الزامات قانوني جهت تاييد صالحيت بر اساس روش اجرايي  
 
 
 

 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

شماره: 
تاريخ: 

 پيوست:

از:  
   به : مركز ملي تاييد صالحيت ايران 

 موضوع: تقاضاي تاييد صالحيت بازرسي جوش

 

با سالم 

احتراماً به استحضار مي رساند موسسه بازرسي جوش .................................................................................................. 
 ، با فراهم نمودن ساير 9001  ايران- ايزواستاندار مليضمن ارائه گواهينامه سيستم مديريت كيفيت مطابق 

 / تمديد شرايط الزم جهت انطباق با الزامات قانوني درخواستي و رعايت ضوابط مربوطه، متقاضي صدور
فلزي صنعتي  آزمونهاي غير مخرب در سازه هاي و انجام بازرسي جوشگواهينامه تاييد صالحيت در زمينه  

ساختماني و/ياتاييد صالحيت و نظارت بر عملكرد موسسات صدور گواهي صنعت " بر اساس روش اجرايي
 مي باشد: "جوش

خواهشمند است دستور اقدام مقتضي صادر فرماييد.  

ضمناً مدارك الزم طبق ليست مندرج در صفحه دوم اين فرم، مشتمل بر .......................... صفحه به پيوست تقديم 
مي گردد:             

           
نام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئول                     

                           مهر و امضاء : 
 
 

نشاني موسسه بازرسي جوش متقاضي: 
نشاني دفتر مركزي: 

شماره تلفن: 
شماره فاكس: 

نشاني پست الكترونيكي: 
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 تاييد صالحيتپرسشنامه 
 ACCREDITATION QUESTIONAIRE 
 

Client Contact Details مشخصات متقاضي 
Client Name  سازمان متقاضي نام : 

Trade Name  
(if different) 

 :) درصورت متفاوت بودن با مورد فوق : (نام تجاري سازمان

Contact Name نام شخص تماس :  

Contact Position شخص تماسعنوان : 

Office Address دفتر مركزي نشاني  : 

Postcode / Zipcode:                                                                                                                                        كد پستي:  

Country:                                                                                                                                      
:كشور   
Physical Address:    ها( فعاليتنشاني محل: (                                                                                                                                      
     
Telephone:                     تلفن                    :  Facsimile: فاكس: Mobile: تلفن همراه: 

Email:                                                                                                                                                     پست الكترونيكي:  

 
Accreditation Applied for       فعاليت مورد نظر براي تاييد صالحيت 

Quality Management System 
 سيستم مديريت كيفيت

 Environmental Management 
System سيستم مديريت زيست 
 محيطي   

 Other – below 
  غيره

   

Inspection Body     موسسه بازرسي  Laboratory       آزمايشگاه      

 
 

Accreditation Information       تاييد صالحيت  
Is your organization currently 
accredited or certified? 
If Yes, to which Standard(s)? 
(Please attach copies of certificates) 

 
Yes 

 
No 

  تاييد صالحيت شده است؟  "آيا موسسه شما قبال

   )درصورت مثبت بودن استاندارد مربوطه را نام برده و كپي گواهي خود را پيوست نماييد(
 

When do you believe your program 
will be ready for accreditation?     

  در چه تاريخي سازمان شما آماده تاييد صالحيت خواهد بود؟

When will your documents be ready 
to be reviewed? 

  در چه تاريخي مستندات شما براي بررسي آماده خواهد بود؟

When will you be ready for 
Assessment? 

  ر چه تاريخي آماده ارزيابي مي باشيد؟د
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Scope of Certification to be Applied  مورد درخواست  دامنه شمول گواهي   

دامنه شمول فعاليتهائي را 
كه تمايل داريد مورد تاييد 
صالحيت قرار گيرد با 

   .جزئيات تشريح كنيد
 
 
Please describe the 
scope you wish to 
be accredited to, as 
fully as possible. 

  
  
  
  
 

      

What, if any 
operations are 
carried out by 
subcontractors? 

None     Some       Details:   
  

 قراردادي انجام ميدهيد و  چه فعاليتهائي را بااستفاده از كاركنان
  .ريح كنيددر چه حد؟ تش

 

Number of Staff: 
 

 :تعداد كاركنان   

Permanent Staff:  كاركنان دائم:                
     

Casual Staff:  كاركنان قراردادي: 

Number of auditors/ 
inspectors/ lab 
bench workers: 

 

تعداد مميزين يا بازرسين يا    
 :كارشناسان آزمايشگاهي

Permanent 
auditors/ 
inspectors/ lab 
bench workers: 

تعداد مميزين يا بازرسين   
يا كارشناسان آزمايشگاهي 

  :دائم

Casual 
auditors/ 
inspectors/ 
lab bench 
workers: 

تعداد مميزين يا بازرسين يا  
 :كارشناسان آزمايشگاهي قراردادي
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 Is your organization  part of a larger 
organization?    

Yes  No  ؟آيا سازمان شما بخشي از يك سازمان بزرگتر است  
                        

 If yes, please describe the relationship with other parts of your organization: 
  سوال فوق ارتباط سازمان خود با سازمان برزگتر را تشريح كنيدبه پاسخ مثبت بودن صورت در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Please continue on an extra sheet or document if needed                                                                                                                                                 در صورت نياز از برگ جداگانه استفاده شود             

 

  

          

  . ر اين پرسشنامه را تاييد مي نمايم اطالعات مندرج د................................................اينجانب مدير عامل سازمان           

I, Managing director of …………………………., confirm that the information brought forward in this 
application is true. 
 

  

  :امضا            

Signature:   
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 1از  1         صفحه  
 فرم 

 اعالم فهرست سايتهاي عملياتي فعال براي متقاضيان  تائيد صالحيت بازرسي جوش
 

 مركز ملي تاييد صالحيت ايران

 شماره:
 تاريخ:

 پيوست:

 
ارزش مالي  كارفرما عنوان پروژه رديف

 پروژه
بازرس مقيم  نوع آزمونهاي غير مخرب نوع  فعاليت محل پروژه

در صورت 
 وجود

تاريخ 
شروع 
 قرارداد

تاريخ خاتمه 
 قرارداد

بازه زماني 
پيشنهادي 

 RTI VT RT PT UT MT صنعتي ساختماني جهت ارزيابي

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

 
 تاريخ تكميل 

...................................  نام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئول شركت
 مهر و امضاء
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 1از  1/ر                                                                 صفحه  31/142-2     شماره مدرك : 
 روش اجرايي

: -                                                                           تاريخ تجديد نظر:   -     شماره تجديد نظر 
 كاريجوشن تخصصيامتيازات براي مو ويژگيهاي مورد ارزيابي : جدول 2پيوست شماره 

 تاييد صالحيت و نظارت بر عملكرد موسسات صدور گواهي صنعت جوش       عنوان : 
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

   امتياز مي باشد.700 "2جدول شماره " يادآوري: حداقل امتياز براي تائيد صالحيت متخصص جوشكاري طبق 
 جدول مورد ارزيابي و امتيازات براي متخصص جوشكاري

 رديف ويژگي هاي مورد ارزيابي امتياز
 حداكثر براي هر مورد ارزيابي

 100 
 
60 
75 
90 
100 

تحصيالت دانشگاهي در رشته هاي مرتبط با دامنه كاربرد مورد تقاضا براي 
 تاييد صالحيت (باالترين مدرك تحصيلي )

 الف- تكنسين 
 ب- كارشناسي 

 ج- كارشناسي ارشد
 د- دكترا 

1 

 200 
 
25 
50 
25 
50 
50 

آموزشهاي تخصصي در زمينه جوش و يا مديريت كيفيت، تضمين كيفيت 
 و كنترل كيفيت جوش (با اخذ گواهينامه معتبر قبولي در دوره آموزشي )

 الف- مستند سازي 
 ب- مميزي 

 ج- فنون كنترل كيفيت در زمينه جوش 
 د- آموزش خاص جوشكاري 

ه- ساير آموزشهاي تخصصي مربوط به مديريت كيفيت، تضمين كيفيت در 
 صنايع جوش   

2 

 
 2براي هر ساعت تدريس: 

 5براي هر مقاله: 

100 
 
60 
40 

فعاليت هاي آموزشي در زمينه جوش و مديريت كيفيت و تضمين كيفيت 
 جوش 

 الف- تدريس در دوره هاي آموزشي 
 ب- مقاالت ارائه شده در سمينارهاي تخصصي  

3 

 
 

 20براي هر مقاله: 
 20براي هر مورد:

100 
 
60 
40 

انتشار مقاالت و كتب تخصصي در زمينه مديريت كيفيت و تضمين كيفيت 
 در صنايع جوش 

 الف- مقاالت چاپ شده معتبر 
 ب- كتب يا تدوين استاندارد  

4 

عضويت و يا همكاري فعال با سازمانهاي تخصصي جوش در سطح ملي و  50 
 بين المللي 

  

5 

نظريه كميته تاييد صالحيت با توجه به گزارش ارزيابي و نتيجه مصاحبه با  450 
 متقاضي 

6 

 
 

  جمع كل امتيازات  1000
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 1از  1/ر                                                                 صفحه  31/142-3     شماره مدرك : 
 روش اجرايي

: -                                                                           تاريخ تجديد نظر:   -     شماره تجديد نظر 
  ويژگيهاي مورد ارزيابي و امتيازات ارزيابي براي مركز جوش: جدول  3پيوست شماره 

 تاييد صالحيت و نظارت بر عملكرد موسسات صدور گواهي صنعت جوش               عنوان : 
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 ويژگيهاي مورد ارزيابي و امتيازات ارزيابي براي مركز جوش جدول
 رديف ويژگي هاي مورد ارزيابي امتياز

 حداكثر براي هر مورد ارزيابي

 1 1تعداد متخصص جوشكاري تاييد شده طبق جدول شماره  300 
سابقه فعاليت تخصصي مستمر در صنايع جوش مرتبط با  50 

 دامنه كاربرد مورد تقاضا براي تاييد صالحيت  
2 

 
  امتياز50هر مورد 

 3 ارائه تاييديه در زمينه جوشكاري در سطح ملي و بين المللي  100

 100 عالي �
 70 خوب �
 50 متوسط �
 20 ضعيف �
 0 بد�

تجهيزات و امكانات موجود در زمينه صنايع جوش در مركز  100
 براساس گزارش ارزيابي 

4 

 
 20هر دوره آموزشي: 

 حداقل يك مورد در زمينه جوش
 10هر سمينار تخصصي :

  مورد در زمينه جوش2حداقل 

100 
 
 
60 
40 

فعاليت آموزشي در زمينه جوشكاري و مديريت كيفيت و 
 تضمين كيفيت 

 الف- دوره آموزشي برگزار شده 
 ب- سمينار تخصصي برگزار شده 

5 

 
 20هر مقاله: 

 حداقل يك مورد در زمينه جوش
 20براي هر كتاب 

 حداقل يك مورد در زمينه جوش

100 
 
60 
40 

انتشارات تخصصي در زمينه جوشكاري، مديريت كيفيت و 
 تضمين كيفيت 

6 

عضويت و يا همكاري فعال با سازمان هاي تخصصي جوش  50 
 در سطح ملي و بين المللي 

7 

نظريه كميته تاييد صالحيت با توجه به ارزيابي و نتيجه  200 
 مصاحبه با مسئولين مركز جوش 

8 

  جمع كل امتيازات  1000 
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 2از 1                                                                                        صفحه  
فرم 

  17020مدارك و الزامات قانوني جهت تاييد صالحيت بر اساس معيارهاي استاندارد 
 

 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
 از: 

   به : مركز ملي تاييد صالحيت ايران 
 موضوع: تقاضاي تاييد صالحيت 

 

 با سالم

احتراماً، به استحضار مي رساند، موسسه بازرسي ......................................................... ضمن استقرار 
، با فراهم نمودن ساير شرايط الزم جهت انطباق با الزامات قانوني درخواستي 17020الزامات استاندارد 

  گواهينامه تاييد صالحيت در زمينه :/ تمديد و رعايت ضوابط مربوطه، متقاضي صدور

 فلزي صنعتي  آزمونهاي غير مخرب در سازه هاي و انجام بازرسي جوشالف) 

  فلزي ساختماني  آزمونهاي غير مخرب در سازه هاي و انجام ب) بازرسي جوش

  مخازن تحت فشاربازرسي فني ج) 

 د) ديگهاي بخار 

  ه) بويلرها 

  مي باشد.17020  آي اي سي–ايزو  –استاندارد ايرانبر اساس 

 خواهشمند است، دستور اقدام مقتضي صادر فرماييد. 

ضمناً مدارك الزم طبق ليست مندرج در صفحه دوم اين فرم، مشتمل بر .......................... صفحه به 
 پيوست تقديم مي گردد:            

 نام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئول
 مهر و امضاء :

 نشاني موسسه بازرسي متقاضي:
 شماره تلفن:
 شماره نمابر:

 شاني پست الكترونيكي:
 
 
 

 شماره:
 تاريخ:

 پيوست:
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 جدول  كارمزد تاييد صالحيت شركت هاي بازرسي
 
 
 

 
  رديف

 
 عنوان 

 
كارمزد تأييد صالحيت 

 (ميليون ريال) 

 
1 
 

  هزينه بررسي درخواست تأييد صالحيت
2 

 
2 

بخش اول هزينه هاي بررسي مدارك و انجام ارزيابي ها  شامل يك حوزه 
 جغرافيايي و يك دامنه فعاليت *

 نفر/ روزهاي ارزيابي اول                                 + 18

 
3 

مابقي  هزينه ها  شامل هزينه ارزيابي هاي بعدي، تصميم گيري و صدور 
 گواهينامه *

روزهاي ارزيابي / +  نفر 10
 بعدي

 
4 

  نفر/ روزهاي ارزيابي   +10 هزينه بررسي هر دامنه فعاليت اضافي

 
5 

هزينه بررسي مدارك و ارزيابي مراقبتي ساليانه (تمديد گواهينامه) براي هر 
 حوزه جغرافيايي و هر دامنه فعاليت 

 نفر/ روزهاي ارزيابي                                         + 5

 
6 

ارزيابي و تجديد گواهينامه براي هر حوزه جغرافيايي ، هزينه بررسي مدارك
 و هر دامنه فعاليت

 نفر/  روزهاي ارزيابي                                         + 10

7 
 

 1 هزينه ارزيابي هر نفر/ روز در داخل ايران
 

 
 قابل توجه:  

هزينه هاي دريافت شده به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد.  •
هزينه هاي مربوط به اياب ذهاب و اقامت گروه ارزياب  اعزامي  بعهده  متقاضي مي باشد.  •
 

  قبل از صدور گواهينامه  دريافت مي گردد. 3 قبل از انجام ارزيابي و هزينه رديف 2* هزينه رديف 
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 1از  1                                                                                                           صفحه  
 روش اجرايي

      
 عنوان : راهنماي تكميل پرونده جهت ادامه فرايند تائيد صالحيت

 

 مركز ملي تاييد صالحيت ايران

 
 توسط شده تائيد (بيمه ليست در كه شركت وقت تمام جوش بازرس نفر 6 براي  حداكثر.1

 سازمان
 تكميل 2 شماره امتيازبندي جدول نسخه يك است مقتضي دارد، قرار) اجتماعي تامين

) گردد تكميل جدول به صورت مجزا، نسخه يك نفر، هر براي.(وارسال گردد
فقط براي افرادي تكميل و ارسال گردد كه عالوه بر شرط اخير، حائز  2*توجه: جدول شماره  

 250، حداقل 6 امتيازي طبق همين جدول باشند.(يعني تا قبل از رديف 700حدنصاب 
 امتياز كسب نمايند)

براي  3به تكميل و ارسال جدول امتيازبندي شماره  نسبت 2 با توجه به جدول شماره .2
 شركت اقدام گردد.

 مربوط به مدارك و مستندات امتيازآور به منظور ارسال جداول امتيازبندي، مقتضي است .3
و ارسال گردد؛ اين مدارك و مستندات شامل  و همچنين شركت پيوست شده هر بازرس

، گواهينامه هاي NDT هاي LEVELيلي، مدرك تحص رونوشت برابر اصل شده آخرين
دوره هاي سيستمي، مقاالت، مدارك آموزشي، كارتهاي عضويت و ساير موارد امتياز آور 

 .(بديهي است كه كليه اين مدارك مي بايست از نظر تاريخ، معتبر باشند)است
 مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي بازرسين بشرح ذيل مي باشد:* 

الف- مدارك تحصيلي كارشناسي شامل: (مهندسي مواد، مهندسي مكانيك، كارشناس 
فيزيك، مهندسي صنايع، مهندسي برق و الكترونيك، مهندسي شيمي با گرايشهاي 

مرتبط، بازرسي فني، مهندسي هسته اي، كارشناسي تكنولوژي جوشكاري، مهندسي 
 عمران و ساير رشته هاي مرتبط در گروه آموزشي صنعت مطابق با تعريف وزارت علوم )

 ب-  مدارك فوق ديپلم شامل:( برق، شهرسازي و معماري، صنايع پالستيك، صنايع سيمان، 
صنايع هوانوردي، عمران و ساختمان، فن آوري اطالعات، متالوژي، معدن، مكانيك و 

 تاسيسات)
ج- مدارك ديپلم شامل :(فني و حرفه اي، كار و دانش، رياضي فيزيك و هنرستان نظام 

 قديم) مي باشد.
 



 1از  2                                                                                                           صفحه  
 روش اجرايي

      
 عنوان : راهنماي تكميل پرونده جهت ادامه فرايند تائيد صالحيت

 

 مركز ملي تاييد صالحيت ايران

* سوابق علمي، فني و گواهينامه هاي آموزش تخصصي بازرسان  بايد از مراكز معتبر ملي يا 
 مراكز معتبر بين المللي اخذ شده باشد.

منظور از مراكز معتبر ملي، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، سازمان آموزش  فني و ◄
حرفه اي و مراكز آموزشي تاييد شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 مي باشد.
كه به تائيد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جهت محسوب   ارسال آخرين ليست بيمه.4

 شدن امتيازات پرسنل بازرسي جوش شركت الزامي است.
بر   با توجه به نوع درخواست تائيد صالحيت، فرم تقاضاي تائيد صالحيت بازرسي جوش.5

 شماره به اجرايي روش   يا  17020 سي اي آي ايزو - ايران استاندارد اساس
 (براي بازرسي فني ر/31/143روش اجرايي به شماره  يا ر(براي بازرسي جوش)/31/142

  تكميل و اسال گردد.گروه مخازن تحت فشار)
 گردد.اقدام  اعالم فهرست سايتهاي عملياتي شركتنسبت به تكميل فرم  .6
. پس از تكميل پرسشنامه تائيد صالحيت، درج تاريخ و امضاي باالترين مقام اجرايي 7

 شركت(مهرشركت) در انتهاي پرسشنامه، الزامي است.
. جهت اطمينان از كسب حداقل امتياز مورد نظر به منظور ادامه فرآيند تائيد صالحيت، 8

 ، الزامي است.1 بر اساس جدول شماره 3و 2انطباق بين جداول امتيازبندي 
 پس از مطالعه رهنمودهاي مذكور، قبل از تكميل جداول و ارسال آنها، نسبت به رفع ◄

 ابهامات احتمالي(در صورت وجود) از طريق مراجعه حضوري يا تماس تلفني، اقدام گردد :
، 33، سمت راست، خيابان شهيد شهامتي، شماره (عج) ميدان وليعصرباالتر ازآدرس: تهران، 

مركز ملي تائيد صالحيت ايران، طبقه همكف، بخش تائيد صالحيت شركتهاي بازرسي 
 جوش

   021- 88904191تلفن:    
 


