آریا آزمون صنعت
داراي رتبه اول صالحيت از سازمان ملی استاندارد ايران

دوره های تستهای غیرمخرب ) (NDTسطح III
NDT Level III according to SNT-TC-1A

شرکت آریاآزمون صنعت در تداوم برگزاری دوره های تستهای غیرمخرب سطح  1و  2و نیز دوره های مهندسی و بازرسی
جوش ) (CWIو ...برای اولین بار در ایران اقدام به ثبت نام و برگزاری دوره های تستهای غیرمخرب(سطح )3نموده است.
ردیف

کد دوره

دوره های تستهای غیرمخرب سطح ( NDT Level III ) 3

دوره اول

دوره دوم

مدت
(روز)

شهریه (ریال)

1

NDT III - 01

تست مایعات نافذ ) (PTسطح III

61/3/61

61/61/61

3

66/111/111

2

NDT III - 02

تست ذرات مغناطیسی ) (MTسطح III

61/4/63

61/8/6

3

66/111/111

3

NDT III - 03

تست امواج التراسونیک ) (UTسطح III

61/3/1

61/61/6

1

66/111/111

4

NDT III - 04

تست چشمی ) (VTسطح III

61/4/61

61/6/62

2

66/111/111

5

NDT III - 05

تست رادیوگرافی ) (RTسطح III

61/3/61

61/61/61

2

68/111/111

6

NDT III - 06

آشنایی با استاندارد  CP-105، SNT-TC-1Aو CP-189

61/4/61

61/61/2

6

1/111/111

7

NDT III - 08

آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید

2

6/111/111

8

NDT III - 09

آشنایی با متدهای  NDTشامل VT,RT,UT,MT,PT,ET,AET,LT,NRT,IR,VA

2

68/111/111

با هماهنگی
61/3/61

61/6/66

مدرسین دوره :
دوره ها توسط مدرسین دوره های بین المللی تستهای غیرمخرب دارای مدرک  ASNT NDT Level IIIدر رشته های ، VT
 RT ، MT ، UTو PTبا سابقه ای بالغ بر  11سال در حوزه آموزش و مشاوره  NDTبرگزار خواهد شد.
مخاطبین دوره :

سرپرستان واحد های  ، NDTتکنیسین ها و مهندسین واحدهای کنترل کیفیت و بازرسین فنی که مستقیماً با روش های NDT
سروکار داشته و قصد ارتقاء رتبه به سطح ارشد ( )Level IIIرا دارند .
توانمندیها پس از طی دوره :

توانایی آماده سازی و تایید دستورالعمل های  NDTدر آن متد مربوطه  /توانایی آموزش پرسنل  NDTدر سطوح  II,Iدر آن متد مربوطه
تفسیر و تحلیل کد ،استاندارد  Spec،و دستورالعمل های  / NDTتوانایی سرپرستی و نظارت بر فعالیت تیم های NDT
توانایی انتخاب تکنیک و انجام تست  NDTو نیز تفسیر و ارزیابی نتایج حاصله و آمادگی جهت موفقیت در آزمون ASNT NDT Level III
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گواهینامه :

به قبول شدگان در آزمونهای نهایی گواهینامه معتبر  NDT Level IIIبر اساس  Written Practiceتهیه شده طبق راهنمای
 SNT-TC-1Aاعطاء خواهد شد .
پیش نیاز دوره :

داوطلبان حضور در دوره های  NDTسطح  IIIبر اساس  Written Practiceاین شرکت می بایست دارای مدرک سطح  IIدر رشته
های معمول  NDTشامل  MT,PT,VT,RTو  VTبوده و نیز دارای حداقل  2سال سابقه کاری مرتبط در روش  NDTمورد درخواست
باشند  .ضمناً دارا بودن مدرک کارشناسی یا کاردانی در یکی از رشته های مهندسی یا علوم پایه و نیز توانایی خواندن و درک متون
انگلیسی ضروری میباشد.
آزمون نهایی

آزمون های نهایی مشتمل بر  3بخش می باشد:
 آزمون  Basicشامل استاندارد  + Fabrication & Product Technology + SNT-TC-1Aآشنایی با دیگر متد های NDT آزمون  Methodشامل اصول پایه و مبانی  +کاربردها و تکنیکهای متد  +تفسیر کد  ،استاندارد و Spec -آزمون  Specificشامل الزامات تجهیزات  ،تکنیکها  ، spec ،دستورالعمل های NDT

منابع دوره :
دوره های فوق با استفاده از منابع اصلی آزمون  ASNT NDT Level IIIشامل  ASNT Study Guide bookو
 ASNT NDT Handbookارائه خواهند شد  .ضمناً تکثیر و ارائه جزوات و منابع آموزشی مربوطه به عهده این شرکت
خواهد بود .
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های  33331328-7مرکز آموزش آریا آزمون صنعت تماس حاصل فرمایید .
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