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 گواهینامه صالحیت از سازمان ملی استاندارد دارای

 1399در نیمسال دوم  برنامه دوره های آموزشی شرکت پایاراد

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر دوره های مهندسی و بازرسی فنی  )در حین ساخت و نصب( ردیف
 مدت

 )روز(

 شهریه

 )تومان(

 NDT   6-28    8 000/600/1+ کارگاه آموزشی جوشکاری و )ویژه پنجشنبه و جمعه(  II,I( سطح CWIبازرسی جوش) 01

 ASME (Section II,V,VIII,IX,B31)   23-28   19-14 6 000/500/1دوره جامع استاندارد  02

 24-26   18-20  3 000/000/1  (AWS D1.1بازرسی سازه های فوالدی )مقررات ملی ساختمان و  03

 24-26   18-20  3 000/000/1  (…,AWS,ASME,API,IPSبازرسین فنی )نکات کاربردی استاندارد برای  04

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر (NDTدوره های تست های غیر مخرب )
 مدت

 )روز(

 شهریه

 )تومان(

 000/000/2 10  3~4    + کارگاه آموزشی)ویژه پنجشنبه و جمعه(  II,I( سطح UTتست التراسونیک ) 05

 000/200/1 6 بنا به درخواست، زمان برگزاری با هماهنگی اعالم خواهد شد. + کارگاه آموزشی)ویژه پنجشنبه و جمعه(  II,I( سطح RTIتفسیرفیلم های رادیو گرافی )  06

 000/700/1 8  11-4   24-17  + کارگاه آموزشی II,I( سطح RTI,RTرادیو گرافی و تفسیر فیلم ) 07

 000/800 3  16-14  20-18  24-22 + کارگاه آموزشی II,I( سطح MTمغناطیس )تست ذرات  08

09 MT, PT  سطحII,I 000/500/2 6 15 ~ 30     )ویژه پنجشنبه و جمعه( + کارگاه آموزشی 

 000/300/1 4  21-18   8-5  ( + کارگاه آموزشیRT,UT,MT,PT,VT) NDTآشنایی کاربردی با  10

 - 10 بنا به درخواست،زمان برگزاری با هماهنگی اعالم خواهد شد. II,Iسطح   Manual Phased Arrayتست التراسونیک پیشرفته  11

 اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر دوره های مهندسی و بازرسی خوردگی
 مدت

 )روز(

 شهریه

 )تومان(

 1-5  4-8  5 000/400/1   (NACE)بر اساس سرفصل  II,Iبازرسی رنگ و پوشش های صنعتی سطح  13

 10-12  25-27  3 000/000/1   (NACE)بر اساس سرفصل  II,Iحفاظت کاتدیک سطح  14

 NACE MR0175 / ISO15156    8-10   2-4 3 000/000/1کنترل خوردگی و انتخاب مواد مطابق با  15

 000/000/1 3   9-6  8-5  کنترل خوردگی در دیگ های بخار و برج های خنک کننده 16
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 1399سال ( در NDTتقویم آزمون دوره های بازرسی جوش و تست های غیر مخرب ) 

 آزمون ششم آزمون پنجم آزمون چهارم آزمون سوم آزمون دوم آزمون اول

02/07/99 07/08/99 30/09/99 30/10/99 21/11/99 18/12/99 

 کلیه (قبول شدگان در دوره های بازرسی جوشCWIمی توانند در صورت درخواست عالوه بر گواهینامه و کارت ج ) یبی بازرسی ، بدون شرکت در دوره

 .نیز دریافت نمایند ASNTمورد تایید  I,II VT Levelگواهینامه 

  رخوردار خواهند درصدی و یا شرایط ویژه در پرداخت ب 20دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و معرفی نامه از دانشگاه قبل از شروع دوره، از تخفیف ویژه

 بود.

  کلیه قبول شدگان در دوره های بازرسی وNDT افت گواهینامه موفق به دریI,II Level اهینامه ، کارت جیبی بازرسی ، گواهینامه حضور در کالس و گو

 سالمت چشم با ارزش بین المللی خواهند شد.ضمنا نام، مشخصات و تصویر نفرات قبول شده در سایت رسمی این شرکت ثبت خواهد شد.

 ، محاسبه گردیده  ناهار ، ارائه کیف ، جزوات آموزشی ، نوشت افزار و لوازم کمک آموزشی هزینه کلیه دوره های فوق با احتساب صدور گواهینامه ، پذیرایی

 است.

  اصل و کپی شناسنامه ، کپی آخرین مدرک تحصیلی و فیش واریزی هزینه دوره می باشد. 3×4قطعه عکس  2مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شامل 

  ین ده با تحصیالت دکتری ، کارشناسی ارشد ، و دارای مدرک معتبر مهندسی جوش از موسسه بو تایید شکلیه دوره های آموزشی توسط مدرسین مجرب

 و... برگزار می گردد. API,NACE( و نیز سایر ارگانها نظیر ASNTاز انجمن تست های غیر مخرب آمریکا ) III( ، سطح IIWالمللی جوش )

 


