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 ريزي درسي، طرح و برنامهنظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد : دفتر پژوهش

 311730110080031 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 جوشکاري وبازرسي جوشريزي درسي  :اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 سال 7 مدرس دانشگاه مهندسي متالوژي مواد دكتري سعید مهريزي 1

 سال 10  مدرس دانشگاه مهندسي متالوژي مواد دكتري احمد كیواني 2

 سال7 يدانشجوي دكتر مهندسي متالوژي مواد كارشناسي ارشد منصور صادقي نسب 3

 سال 10  مدرس دانشگاه مهندسي متالوژي مواد دكتري سعید شیباني 4

 سال 5 مدرس دانشگاه مهندسي متالوژي مواد كارشناسي ارشد میالد رحیمیان 5

 صنايع خودرو ،زبان انگلیسي  كارشناسي ابراهیم خلیل زاده 6
برنامه ريزي درسي دبیركارگروه 

 جوشکاري وبازرسي جوش
 سال25

 

 

 

 

 

 

 

 

فاده ماادي و نه سوء استاي كشور بوده و هرگویه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهكل

 معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 irantvto.ir@rpcآدرس الکترونیکي : 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو  سوتاندارد ررهو هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اها و توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگينقش 

 يك شغل :   نام
 شود. رود اطالق ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا، ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي اي شامل مهمبياني 

 اري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. شرايك ر

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميها و تواناييرداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد رها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي ص

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوكر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميبا استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي رتبي عملي و اخالق ررهو ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خيرهرآيند جمع
 خواهد بود. 

 بيان : اي مرصالحيت حرفه
 رود.اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و رره رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد. توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضويتوانود شوامل علووم هاي )ر  مي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي هاي ذهني الزم براياي از مالومات نظري و توانمنديرداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود. هاي عملي ارجاع ميرداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.  اي مياخالق رره  هاي غير هني ورهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از مجموع 

 ايمني : 
 شود.مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

   و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي
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 تگي: شايساستاندارد آموزش نام 

 هاي راه آهنجوش ريل يبازرس

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

عیب يابي بیل قاز  يستگي هاييشاشامل بازرسي جوش بوده و گروه جوشکاري وهاي راه آهن درجوش ريلفني بازرسي 

 و  (WQTو  WPS ،PQRجاوش   يفایك يابياارز هااي فرم يو بازرس يساز مستند ،راه آهن هاي ليجوش ر

 وغیار مخارب  وكارگر ماهر جوشکاري و آزمايشگر مخرب  شغلوبا  يي مي شودنها هاي جوش تیفیك ديیو تا يبازرس

 درارتباط مي باشد.آهنراه يهاليجوشکار ر

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 ,مکانیک ي,صنايع فلزكارداني رشته جوشکاريحداقل میزان تحصیالت : 

  ذهنيي و اشتن سالمت كامل جسمد : و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 آموزش :دوره  طول

 ساعت 168دوره آموزش                    : طول 

 ساعت 55 ا زمان آموزش نظري               : 

 ساعت 113 ا زمان آموزش عملي                :

 ساعت 0:        كارورزي                زمان ا 

  ساعت 0 ا زمان پروژه                            :

 بندي ارزشیابي  به درصد ( بودجه

 % 30الي  27كتبي :  - 

 % 73الي  70عملي : -

 % 0اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 هاش گراي تماميندسي متالورژي ، مهندسي راه آهن / مه ارشد ا حداقل مدرک تحصیلي در مقطع كارشناسي

 در صنعت ريلي و راه آهنار تخصصي ك سابقهسال  3ا 
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  تعريف دقیق استاندارد اصطالحي( :  ٭

بسیار  ود كه نقشبازرسي فني جوشکاري صنايع ريلي يکي از شغل هاي تخصصي و كلیدي در صنايع ريلي به شمار میر

حصول ي كیفیت محصول اطمینان از كیفیت محصول جوشکاري شده دارد .اصوال بازرسي فني به منظور بررس مهمي در

كیفیت محصول  .ارت داردظناجرا میگردد و در نتیجه بر كلیه فرايند هايي كه میتوانند محصول را تحت تاثیر قرار دهند 

ي از عیاب ودن و عاارباتند از سالمت  به معني سالم در فرايندهاي جوشکاري شامل دو جزء میباشد كه اين اجزاء عبار

 صانايع اريبودن محصول( و صحت  به معني درست اجرا شدن مراحل تولید محصول( برهمین اساس بازرسین جوشک

 به دو گروه اصلي تقسیم میشوند : يريل

 بازرسین ناظر -1

فیات لي اصالي كیارت دارند و عماال متاوو كلیه مراحل جوشکاري را تحت نظاين گروه وظیفه كنترل صحت را داشته 

را نیز  زرسي چشميجوش میباشند.لفظ بازرس فني جوش صنايع ريلي به اين افراد اطالق میگردد .اين شخص وظیفه با

 به عهده دارد.

 بازرسین متخصص-2

قا  در فد ين افاراهاي غیر مخرب بوده و تنها سالمت محصول را بررسي میکنند .ااجراي آزمايش اين گروه متخصصین

 شکاريشکاري و برفرايند جوحاظر شده و عمال كنترلي روي مراحل  باشدمقاطعي كه نیاز به اجراي يک آزمايش خاص 

 ندارند .عمدتا به اين افراد آزمايشگر آزمون هاي غیر مخرب اطالق میگردد.

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Inspection of Railways Welding 

 

 هاي مرتب  با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 3117-3-110-008-000-1 با كد  جوش يبازرس فن

 7212-2-011-023-000-1با كد  راه آهن يهاليجوشکار ر

 15.1AWS D 

15.2AWS D 

147730EN  

 

 شناسي و سطح سختي كار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 .............طبق سند و مرجع .........................       جزو مشاغل عادي و كم آسیب  الف : 

 .....................طبق سند و مرجع .................                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 ..............................طبق سند و مرجع ..........          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           نیاز به استعالم از وزارت كار  د :  
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 استاندارد آموزش شايستگي 

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 60 40 20 هاي راه آهنجوش ريل يابيیب ع 1

 WQT ) 18 37 55و  WPS ،PQRهاي ارزيابي كیفي جوش  بازرسي فرممستند سازي و  2

 53 36 17 هاي نهاييبازرسي و تايید كیفیت جوش 3

 168 113 55 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 هاي راه آهنجوش ريل يابيیب ع

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

20 40 60 

 يمنيا ،نگرش مهارت، ،دانش

 توجهات زيست محیطي مرتب 

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

كالس،آزمايشگاه و كارگاه   دانش :

 مترمربع 36هركدام 

تجهیزات جوشکاري  .1

الکترودهاي   والکتروددستي 

-مناسب براي جوشکاري ريل

 ها

 راه آهن ريل نمونه .2

تجهیزات برشکاري و آماده  .3

 هاسازي و تراز ريل

پرداخت سطح یزات تجه .4

 جوش

تجهیزات ايمني در  .5

 جوشکاري

 تجهیزات متالوگرافي .6

3- Sindo Kou, 

Welding 

Metallorgy, Wily, 

2003 

س  تکنیک شیار باريک هاي راه آهن تومتالورژي جوش ريل-

  الکترود دستي(

   

    س  روش ترمیتهاي راه آهن تومتالورژي جوش ريل-

    عیوب جوش-

  مهارت :

یات حرارتي تاثیر عمل متالوگرافي مقاطع جوش شده وبررسي -

 بر مناطق مختلف جوش

   

    ررسي متالوگرافي مقاطع جوش شده توس  فرايند ترمیتب-

    مخرب هاي غیرمتالوگرافي و ساير روشباعیوب ه مشاهد-

 نگرش :

 ايرعايت اخالق حرفه -

 استانداردهاي مربوطه انجام كارگروهي و رعايت دستورالعمل ها و-

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از وسايل حفاظت فردي-

 رعايت موارد ايمني هنگام جوشکاري و برشکاري-

 توجهات زيست محیطي :

 سامان دهي محی  كار -

 مديريت مصرف انرژي و مواد-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

و  WPS ،PQRرزيابي كیفي جوش  هاي ابازرسي فرم

WQT) 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

18 37 55 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتب 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 محی  آموزشي:  دانش :

كالس و آزمايشگاه هركدام 

 مترمربع36

آالت و فهرست ماشین

 ورد نیاز:تجهیزات م

 دستگاه تست كشش  .1

 دستگاه تست خمش .2

 متالوگرافي و سختي سنجي    .3

دستگاه تست ضربه و  .4

 آزمون خستگي

هاي ريلي جوش داده نمونه .5

ترمیت و  شده توس  روش

 شیار باريک  

 تجهیزات آزمون غیر مخرب .6

 روش تدريس و ارائه درس:

 سخنراني و آزمايشگاهي

 نحوه ارزشیابي درس:

 زمون عمليآزمون كتبي و آ

 منابع درسي:

1- European 

Standard , EN 

14730-1, 2006 

2- ASME SEC 9, 

Welding and 

Brazing 

Qualification Code 

    هاي ارزيابي كیفي جوشبازرسي فرمنحوه -

     ي كیفي جوش( در ارزيابDTهاي مخرب  كاربرد آزمون-

    كیفي جوشابي ( در ارزيNDTغیر مخرب   كاربرد آزمون-

  مهارت :

    نوشتن گزارش بازرسي فني جوشکاري-

    هاي جوش هاي مخرب بر روي نمونهآزمون تست -

    هاي جوش آزمون هاي غیر مخرب بر روي نمونه تست -

 نگرش :

 EN 14730هاي راه آهن مطابق با استاندارد نحوه ارزيابي كیفي در جوشکاري ريل-

AWS D15.1  ،AWS D15.2 

هاي ت فرمارآموز بايد بتواند مطابق  با استانداردهاي صنعت راه آهن كار كند و صالحیك-

WPS ،PQR  وWQT  .را ارزيابي كند 

تحلیال  ي مخرب  وغیرمخرب را مطابق باا اساتانداردهاكارآموز بايد بتواند نتايج آزمون-

 كند.

 ايمني و بهداشت : 

 گونوميرعايت اصول اور-

 توجهات زيست محیطي :

 ، مديريت مصرف كاغذ ساماندهي محی  كار -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 هاي نهاييبازرسي و تايید كیفیت جوش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

17 36 53 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محیطي مرتب 

 ، موادابزار  ،ت تجهیزا

 مصرفي و منابع آموزشي

 محی  آموزشي:  دانش :

كالس و كارگاه راه آهن 

 مترمربع36هركدام 

آالت و فهرست ماشین

 تجهیزات مورد نیاز:

تجهیزات آماده سازي سطح  .1

 ها براي جوشکاري ريل

تجهیزات جوشکاري الکترود  .2

 دستي 

 تجهیزات جوشکاري ترمیت    .3

، WPSهاي نمونه فرم .4

PQR  وWQT 

 روش تدريس و ارائه درس:

 سخنراني و كارگاهي

3- European 

Standard, EN 

14730-2, 2006, 2003 

4-American welding 

society  

AWS D15.1 & 

AWS D15.2 

    بازرسي پیش از آغاز جوشکارياصول  -

    وپس ازجوشکاري بازرسي حین جوشکارياصول -

    هاي تعمیريبازرسي جوشاصول -

  مهارت :

بازرساي  -بازرسي مواد مصرفي  الکترودها، پاودر ترمیات ( -

 ENمطابق با استاندارد  WQTو  WPS ،PQRهاي فرم

بازرسي تراز درز اتصاال  -ها، بازرسي آماده سازي ريل14730

 ها بین ريل

   

، پیش گرماايش، خشاک WPSنظارت بر رعايت دستورات -

 سه كردن الکترودها، رطوبت ما

   

یر هاي غبازرسي بر پرداخت نهايي سطح جوش، انجام آزمون-

 مخرب و ارزيابي نتايج آنها  حدود پذيرش عیوب( 

   

هاي آسیب ديده، انتخاب روش صاحیح باراي بازرسي محل-

 هاايهاي غیر مخارب در جاوشتعمیر و ترمیم، انجام آزمون

 تعمیري و ارزيابي نتايج آنها

   

  نگرش :

 ، نحوه اجراء و كیفیت جوش نهاييدستورالعمل وجه و دقت درت -

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده از وسايل حفاظت فردي-

 رعايت اصول اورگونومي-

 توجهات زيست محیطي : 

 آراستگي محی  كار-

 مديريت پسماند ناشي از كار-
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  استاندارد تجهیزات برگه -                

  توضيحات تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد1 بزرگ تخته وايت برد 1

  دستگاه1 4پنتیوم  كامپیوتر 2

  دستگاه1 استاندارد ژكتوروپر ديتا 3

  پرده1 استاندارد ژكتوروپرده ديتا پر 4

  سري 1 با كلیه متعلقات وسايل كمک آموزشي 5

  جعبه 2 با تمام وسايل جعبه كمک هاي اولیه 6

  سري 3 سري كامل وسايل سوانح سوختگي 7

  دستگاه15 استاندارد دستگاه جوش ركتي فاير 8

  كابین15 استاندارد كابین جوشکاري 9

  عدد5 استاندارد میزكار 10

  عدد5 هاويژه آماده سازي و تراز ريل تجهیزات برشکاري 11

  عدد5 استاندارد اره هاي مخصوص ريل بر 12

  عدد15 استاندارد مشعل هاي برشکاري 13

  عدد15 ويژه كارگاه جوشکارياستاندارد  چرميپیش بند  14

  عدد4 ويژه كارگاه جوشکارياستاندارد  كپسول آتش نشاني 15

شامل دستگاه برش، دستگاه سنگ سمباده  تجهیزات متالوگرافي 16

 جهت پولیش كاري

  دستگاه4

  دستگاه3 ويژه كارگاه جوشکارياستاندارد  دستگاه تست كشش 17

  دستگاه3 ويژه كارگاه جوشکارياستاندارد  خمشدستگاه تست  18

  دستگاه3 ويژه كارگاه جوشکارياستاندارد  متالوگراف و سختي سنج 19

 دستگاه تست ضربه و  20

 آزمون خستگي

  دستگاه3 ويژه كارگاه جوشکارياستاندارد 

  عدد3 ( وUTشامل دستگاه الکترسونیک   تجهیزات آزمون غیر مخرب 21

  عدد5 استاندارد (PTهاي تست   اسپري 22

  عدد 3 مخصوص ريل راه آهن دستگاه سنگ زني 23

  عدد5 ديجیتال كولیس 24

  كپسول3 كیلوگرمي6 نشاني كپسول آتش 25

  دستگاه1 استاندارد دستگاه آبسردكن 26

 توجه :  

 نفر در نظر گرفته شود.  15رفيت ظتجهيزات براي يك كارگاه به  -
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 بزاربرگه استاندارد ا -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  كابل15 استاندارد كابل هاي راب  1

 ازهركدام يک عدد عدد15 استاندارد انبر جوشکاري 2

  عدد10 استاندارد گیره رومیزي 3

  عدد 15 استاندارد چکش 4

  عدد15 كیلويي استاندارد3 پتک 5

  عدد15 استاندارد ديلم 6

  عدد15 كوچک ميبرس سی 7

  عدد15 نیمه گرد سوهان 8

  دست15 استاندارد لباس كارمناسب 9

  جفت15 استاندارد  ويژه كارگاه جوشکاري كفش ايمني 10

  جفت15 استاندارد  ويژه كارگاه جوشکاري دستکش كار 11

  عدد15 استاندارد  ويژه كارگاه جوشکاري عینک ايمني 12

  سري5 ترمیت و شیار باريک به روش دهريل جوش داده ش نمونه 13

  سري5 مخصوص ريل راه آهن انواع سنگ هاي ساب 14

  عددtaper 5كمبريج، شابلون 15

  عددHi-Lo 5 شابلون 16

  عدد5 سانتي متري 30 خ  كش فلزي 17

  عدد5 استاندارد ذره بین 18

  سري15 دستورالعمل جوشکاري WPS نمونه فرم 19

  سري15 دستورالعمل بازرسي جوش PQR ه فرمنمون 20

  سري15 دستورالعمل تست جوش WQT نمونه فرم 21

  عدد15 ترمومتر ابزار هاي اندازه گیري 22

  عدد15 كرنومتر ابزار هاي اندازه گیري 23

شابلون تنظیم فاصله درز تا  24

 ابزار نگه دارنده

  عدد15 استاندارد

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  15براي يك كارگاه به ظرفيت ابزار   -
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  برگه استاندارد مواد -          

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  كیلو E7018 15 دستي الکترود 1

  كیلو ST37،ST52 100 ورق و تسمه قطعه كار 2

  عدد 15 استاندارد برس سیمي 3

  عدد 5 وش ترمیتمخصوص ج پودر ترمیت 4

  عدد 5 مخصوص جوش ترمیت فشفشه 5

  عدد 5 مخصوص جوش ترمیت فرم مخصوص ريل 6

  عدد 5 مخصوص جوش ترمیت گل درزگیر 7

  عدد 5 مخصوص جوش ترمیت گلدان يک بار مصرف 8

  كپسول5 كیلويي20سیلندرگاز  بوتان گاز 9

  كپسول5 كیلويي50سیلندرگاز اكسیژنگاز  10

  عدد15 استاندارد مشعل 11

  عدد15 استاندارد شیلنگ ها 12

  عدد15 استاندارد رگوالتور 13

  عدد15 استاندارد عینک محافظ 14

صفحه سنگ جت ساب و  15

 برش

  عدد5 استاندارد

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 15كارگاه به ظرفيت  مواد به ازاء يك نفر و يك -

 


