
 

 

 

  

 استانداردهای جوشکاری 



 

 

www.namatek.com 
 

1 

 

 2 ................................................................................................................................ فصل اول

 3 ............................................................................................................................... فصل دوم

 8 .............................................................................................................................. فصل سوم

 11 ............................................................................................................................ فصل چهارم

 12 ............................................................................................................................. فصل پنجم

 17 ............................................................................................................................فصل ششم 

 

  



 

 

www.namatek.com 
 

2 

 فصل اول
 AWS استانداردهایجوش در   یو بازرس  تی فی کنترل ک یمجموعه آموزش بر یمقدمه ا •
 متخصص جوش  ک ی یبرا ییمختلف دانش و توانا یها شاخه •
 ی جوشکار  استانداردهایکار با  ییو توانا   ییآشنا تیاهم •
 ی مختلف جوشکار  فرآیندهایو تجربه در مورد  دانش •
 ی مجموعه آموزش نیو ساختار ا AWS  استانداردهای یمعرف •
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 دومفصل 
 (a یسر  استانداردهای) یجوشکار در   یتخصص یعبارت ها و عالمت ها  •
• standard welding terms and definitions (استاندارد   فیاصطالحات و تعار

 ( یجوشکار 
• standard symbols for welding brazing and nondestructive 

examination مخرب(  ریغ نهیو معا یکار  میلح  یجوشکار  یاستاندارد برا ی)نمادها 
 و تکامل آنان  یکار الکترود جوش  دیتول  حیتشر •
 ( یاژ یآل ریغ یفوالد الکترودهای) AWS a5.1استاندارد یمعرف •
 (اژ یکم آل یفوالد الکترودهای)  AWS a5.5 استاندارد •
 ی اصل الکترودهایتوسعه انواع  ریس  حیتشر •
 ی سلولز  الکترودهای یمعرف •
 مختلف ترودهایالکفلز جوش  یخواص ضربه حداقل برا یمعرف •
 اژ یکم آل الکترودهایبر  یمرور  •
نزن بر اساس   فوالد زنگ یدر ارتباط با الکترودها a یسر   استانداردهای حیتشر •

AWSa5.4 
 AWS استانداردهایدر مجموعه  یجوشکار  یمربوط به مواد مصرف استانداردهای انیب •
 زنگ نزن فوالدهایمختصر بر انواع  یا مقدمه •
 AWS a5.4فوالد زنگ نزن بر اساس  الکترودهای •
 ساختار  کروی زنگ نزن بر اساس م فوالدهای یمعرف •
  AWS a5.11بر اساس  یکل ین الکترودهایدر ارتباط با   a یسر  استانداردهای •

 ی دست الکترودهای
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 کلین  هیپا آلیاژهایمختصر بر انواع  یا مقدمه •
 AWS a 5.11بر اساس  یکلین  الکترودهای •
 AWSبر اساس   کاری روکش الکترودهایارتباط با  در a یسر   استانداردهای حیتشر •

a5.13 
 ی قطعات توسط جوشکار  سخت پوشیو  روکش دهی  مختصر بر یا مقدمه •
 AWS a 5.13بر اساس   کاری روکش  الکترودهای یمعرف •
 جوش ها  میدر ارتباط با س   a یسر  استانداردهای •

gtaw/gmaw/paw (AWSa 5.18&AWSa 5.28) 
 gtaw/gmaw/paw  یجوشکار  یمختصر بر روش ها یا مقدمه •
 AWSa 5.18بر اساس  یاژ ی آل ریغ یفوالد  یجوش ها میس •
 AWSa 5.28&  بر اساس اژیکم آل یفوالد  یجوش ها میس •
 AWS a5.9 یجوش ها و گاز مصرف میدر رابطه با س  استانداردها ری سا یمعرف •
 یپودر  ری ز یدر ارتباط با الکترود و فالکس جوشکار   a یسر  استانداردهای •
 یپودر  ریز  یجوشکار  ندیمختصر بر فرآ یا مقدمه •
 AWS a5.17بر اساس  یاژ ی آل ریغ فوالدهای پودری برای ریز ی مواد جوشکار  یمعرف •
 AWS a5.23بر اساس   اژیکم آل فوالدهای پودری برای ریز ی مواد جوشکار  یمعرف •
 یپودر  ریز  یجوشکار   ندیآن در فرآ یبند  میو تقس  یجوشکار  یپودرها یمعرف •
 ی جوشکار  پودرهایها و  جوش میس گذاری  نام یروش ها یمعرف •
 یجوشکار  یفوالد زنگ نزن برا میر ارتباط با س د  a یسر  استانداردهای •

saw/gtaw/gmaw/laser 
  AWS A5.20بر اساس  یتو پودر  یها جوش  میدر ارتباط با س   a یسر  استانداردهای •

 AWS A5.29و 
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 تو پودری  یمختصر بر جوشکار  یا مقدمه •
 AWS A5.20بر اساس   یاژ یآل  ریغ فوالدهای یتو پودر  یجوش ها  میس یمعرف  •
 AWS A5.29 بر اساس اژیکم آل یفوالد یتو پودر  یجوش ها  میس یمعرف •
بر   یکی سرباره الکتر فالکس جوشکاریدر ارتباط با الکترود و  A یسر  استانداردهای •

 AWS A5.25اساس 
 ی کیسرباره الکتر  یمختصر بر جوشکار  یا مقدمه •
 AWS A5.25بر اساس   یکی الکتر سرباره یالکترود و فالکس جوشکار  یمعرف •
 AWS A5.01بر اساس  یالکترود جوشکار  دیخر  بادر ارتباط  A یسر  استانداردهای •
 ی محصوالت فلز  یسند بازرس انواع - EN10204  استاندارد یبررس  •

(METALLIC PRODUCTS TYPES OF INSPECTION DOCUMENTS) 
 AWS B1.10 امخرب جوش ه  ری آزمون غ یراهنما برا  B یسر  استانداردهای •

(GUIDE FOR THE NONDESTRUCTIVE EXAMINATION OF WELDS) 
 ANNEX A یمعرف •

(INFORMATIVE) EXAMINATION METHOD SELECTION GUIDE 
 (( ی)اطالعات A وستیپ یانتخاب روش بررس  ی)راهنما

 ANNEX B (INFORMATIVE) NDE SYMBOLS ANDیمعرف •
ABBREVIATIONS پ(وستی  B   نمادها و اختصارات )اطالعات(NDE ) 

 ANNEX C (INFORMATIVE) یمعرف •
 TYPICAL INDUSTRY STANDARD   (اطالعات  مهیضم )صنعت(  استانداردج 

 AWS B1.11جوش ها  یچشم یبازرس  یبرا راهنما •
 ؟ ستی چ AWS B1.11بازرسان در استاندارد  ت یصالح   لزوم •
 AWS B1.11جوش در استاندارد   یاصول بازرس یبررس  •
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 جوش چگونه است؟   یمراحل بازرس AWS B1.11استاندارد  طبق •
 ست؟ یقبل از جوش چ یچشم  یبازرس  لزوم •
 ست؟ یچ یجوشکار  ندی قبل از فرآ یچشم یالزم بازرس اقدامات •
 توجه نمود؟  دیبا یبه چه نکات  یهنگام جوشکار  در •
 باشد؟  یم خودجوشمختص   یچشم یمنظور از بازرس  ایآ •
 جوش   وبیاز ع  یبرخ  یبررس  •
 ی چشم یبازرس  یبرا ی کمک زاتیتجه  یمعرف •
 و جوشکار(  یجوشکار  یروش ها  تأیید ی)مشخصات برا AWS B2.1 یبررس  •
 ست؟ ی چ یروش جوشکار  تی صالح تأیید •
 جوشکار  تی صالح تأییدنحوه  یبررس  •
 ست؟ یک بر عهده یروش جوشکار  تی صالح تأییدجوشکار و   تأیید مسئولیت •
 جوش   تأیید تمیالگور یبررس  •
 ی روش جوشکار  تأیید یاستفاده از تست ضربه برا الزام •
 بدهد؟  دیگرروش جوش خود را به سازمان  تی صالح تأیید تواند میسازنده  کی ایآ •
 روش جوش   تیصالح   دییبتا یتست برا یانواع روش ها  یمعرف •
 دارد؟  تی چرا اهم جوشکار تی صالح تأیید •
 با روش استاندارد چگونه است؟  تی صالح تأیید •
 جوشکار با آزمون کار چگونه است؟  تی صالح تأیید •
 استاندارد یدستورالعمل جوشکار  ستیبه ل ینگاه •
 AWSجوش ها  یک ی مکان یآزمون ها یاستاندارد برا یروش ها  B یسر  استانداردهای •

B4.0 
 جوش ها  یک یمکان یکشش در آزمون ها یتست ها یمعرف •
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 شود؟  یو به چه منظور استفاده م ستیبرش چ یها تست •
 دارد؟  اهمیتیخمش چه   تست •
 رد؟ی انجام گ مجددا   دی قبول است و با غیرقابلجوش  یچه مواقع در •
 ب یتست تخر یمعرف •
 ست؟ یچ یاستفاده از تست سخت تیمز •
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 فصل سوم
 بازرسان جوش  تی صالح  تأییدرابطه با   در AWS B5.1استاندارد  حیتشر •
 ست؟ یکارفرما در قبال استخدام بازرسان جوش چ فیوظا •
 AWS B5.1در استاندارد  میو مفاه تعریفبه  ینگاه •
 AWS B5.1سطح بازرسان جوش در استاندارد  انیب •
 ست؟ یمختلف چ یبازرسان جوش در سطح ها فیوظا •
 در استاندارد به چه صورت است؟  یو تجرب یآموزش  الزامات •
 AWSQCبه  یا اشاره •
مفسران   تیصالح   تأیید یدر رابطه با مشخصات برا AWS B5.15استاندارد  حیتشر •

 ی وگرافیراد
مراکز آزمون   تیصالح   تأیید یارتباط با مشخصات برا در AWS B5.4استاندارد  حیتشر •

 جوشکاران 
 ر؟ ی خ ایباشد  تی صالح یدارا دی جوشکاران خود با تی صالح   تأییدمراکز  ایآ •
 داشته باشد؟ یاتیچه خصوص دیجوشکاران با  تی صالح تأیید  مراکز •
  بر اساسآموزش دهندگان جوشکاران   تیصالح  تأیید یمشخصات برا  حیتشر •

 AWS B5.5استاندارد 
 آموزش دهندگان جوشکاران مهم است؟ تی صالح ایآ •
 است؟  یداشتن دانش کاف ای مهارت داشته باشند  دیآموزش دهندگان جوشکاران با ایآ •
 مختلف آموزش دهندگان جوشکاران  یسطح ها یمعرف •
 آموزش دهندگان جوشکاران  ییو توانا یمعرف •
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سرپرستان  تیصالح   تأیید یدر ارتباط با مشخصات برا AWS B5.9استاندارد  حیشرت •
 ی جوشکار 

 هستند؟ ی چه کسان یاز سرپرستان جوشکار  منظور •
  نمایندگان تیصالح   تأیید یدر ارتباط با مشخصات برا AWS B5.14استاندارد  حیتشر •

 فروشندگان 
  نیمهندس تیصالح   تأیید یدر ارتباط با مشخصات برا AWS B5.16استاندارد  حیتشر •

 جوش 
 دارا باشد؟ دیرا با ییها تیجوش چه قابل   مهندس •
 داشته باشد؟  دیبا ییجوش چه دانش ها  مهندس •
 داشته باشد؟ دیبا ییجوش چه تجربه ها  مهندس •
سازندگان   تیصالح   تأیید یارتباط با مشخصات برا در AWS B5.17استاندارد  حیتشر •

 جوش 
 c یسر  استانداردهای •
 AWSc1.1استاندارد  بر اساس یمقاومت یجوشکار  یشده برا هیکار توص  یها روش •
 یمقاومت یجوشکار  ندیمختصر بر فرآ یا مقدمه •
 ی مقاومت یکار جوشکار  کلیس  حیتشر •
 ی دستگاه نقطه جوش مقاومت  کی دهنده  لیتشک یمختلف داخل یها قسمت •
 ی مقاومت  یجوشکار   ندیانواع فرآ یمعرف •
 یمقاومت یجوشکار  کاربرد •
 AWS c1.1 استاندارد •
 AWS c1.4فوالد بر اساس استاندارد  یمقاومت  یجوشکار  یبرا مشخصات •
 AWS c1.5 استانداردبر اساس   یمقاومت یجوشکار  نی تکنس تی صالح تأیید •
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 اژ یکم آل فوالدهایو   یفوالد ساده کربن یمقاومت  یجوشکار  یبرا مشخصات •
 یزر یل  یجوشکار  •
 زر یانواع ل  یمعرف  •
 ف و فلزات مختلف مختل های موجطول  یبرا زریجذب ل  بیضر  •
 زر یبا ل یو برشکار  یجوشکار   تفاوت •
 AWS c7.2بر استاندارد  یزر ی ل یو برشکار  یجوشکار  یشده برا هیکار توص  یها روش •
 64: 6 :01تا   60: 6 :01 وله •
 AWSبر اساس استاندارد  یزر یل  یجوشکار  یاپراتور برا تأییدو   یندیفرآ مشخصات •

c7.4 
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 فصل چهارم
 d یسر   استانداردهای یمعرف •
 و ل  f  شوندیبا پ AWS  استانداردهای یمعرف •
 ت ی فی کنترل ک اتیعمل •
 ی ز یمم •
 جوش  یطراح  الزامات •
 را دارند؟   یطراح یها  یخروج تأیید  مسئولیتبازرسان جوش  ایآ •
 جوش   یبازرس  الزامات •
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 فصل پنجم 
 AWS D1.1استاندارد  بر اساس یفوالد-سازه  یکد جوشکار  •
 AWS D1.1استاندارد  بر اساسشده  تعبیه شیاز پ  WPSدستورالعمل  •
 AWS D1.1استاندارد  بر اساسساخت  الزامات •
 AWS D1.1در استاندارد  یبازرس •
 AWSبر اساس استاندارد ای  لرزه یل یالزامات تکم یفوالد یسازه ها یجوشکار  یبررس  •

d1.8 
 ی لرزه ا ی شده در طراح  یاتصاالت جوشکار  یها یژگیمختصر بر و  یا مقدمه •
 ست؟ یچ یر ی پذ شکل •
 به ستون  ریبا انواع شکست در اتصاالت ت  یی آشنا •
 ست؟ یچ  یر یشکل پذ عدم •
 اتصال  یر یبا عوامل مهم در شکل پذ یی آشنا •
 AWS D1.8استاندارد  بر اساسای  لرزه  یل یالزامات تکم یفوالد یسازه ها یجوشکار  •
 AWS D1.2بر اساس استاندارد  ومین یآلوم-سازه  یجوشکار   حیتشر •
 وم ینی آلوم یجوشکار  یها یژگ ینکات مختصر در مورد و یبرخ  •
 AWS D1.3ورق -سازه  یجوشکار   حیتشر •
 AWSاستاندارد  اساس ( برآرماتورها) یت یتقو یلگردهایم-سازه  یجوشکار   حیتشر •

D1.4 
 ست؟ یآرماتور چ  یدر جوشکار   تی فی کنترل ک تیاهم •
 پل ها یبر جوشکار  یمقدمه ا •
 last یکار   یحداقل دما  بر اساسپل   یبرا یای مختلف جغراف های زون فیتعر •
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 ELECTROSLAG WELDINGای  نهی زم موضوع حیتشر •
 AWS D1.5پل بر اساس استاندارد  یجوشکار  •
 AWS D1.5پل بر اساس استاندارد  یجوشکار  یبازرس •
 AWS D1.9بر اساس استاندارد   ومی تانیت -سازه  یجوشکار  •
 AWS G2.4 ومیتانیت یاژهای و آل  ومیتان یت یذئب  یجوشکار  یراهنما •
 وم یتانیت  یجوشکار  یها یژگیو •
 TIG ندیخالص تحت فرآ ومیتان یت  یجوشکار   •
 وم یتانیت  یجوشکار  یندهایفرآ •
 AWS D1.10 ومیتانیسازه ت یجوشکار  کد •
 AWS D1.6استاندارد  بر اساسفوالد زنگ نزن -سازه یجوشکار  •
 AWS D1.7استاندارد  اساسبر موجود  یسازه ها ریو تعم تی تقو یبرا راهنما •
 AWS 3.6استاندارد  بر اساسآب   ریز  یجوشکار  •
 آب  ریز  یمختصر بر جوشکار ای  مقدمه •
 آب  ریز یانواع جوشکار  یمعرف •
 AWS 3.7استاندارد  بر اساس   وم ینیآلوم - یبدنه کشت  یجوشکار  یراهنما برا •
 AWS 3.5فوالد - یبدنه کشت  یجوشکار  •
 AWSفوالد((ای  نقطه یمقاومت یخودرو ))جوشکار  یجوشکار  تی فی ک یبرا مشخصات •

8.1 
بر  (( ومینیآلومای  نقطه یمقاومت یخودرو ))جوشکار  یجوشکار  تی فی ک یبرا مشخصات •

 AWS 8.2استاندارد  اساس
ای  نقطه یمقاومت ی در جوشکار  خودرو یفوالد یرفتار ورق ها یاب یآزمون ارز یروش ها •

AWS D8.9 
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بر اساس   خودروسازی یبراای  نقطه یمقاومت یجوشکار  ی الکترودها مشخصات •
 AWS d8.6استاندارد 

استاندارد   بر اساسفوالد  یقوس  یجوش خودرو جوشکار  تی فی ک یبرا مشخصات •
AWS d8.8 

 AWS d8.14  ومینی آلوم یقوس  یجوش خودرو جوشکار  تی فی ک یبرا مشخصات •
 AWS یتیفر/یتیفوالد زنگ نزن دوپلکس آستن یلوله ها  یجوشکار  یراهنما برا •

D10.18 
  یتیآستن  یکلی فوالد زنگ نزن کروم ن یلوله ها یجوشکار  یشده برا هیتوص  یها روش •

 AWS D10.4استاندارد  بر اساس 
 AWS D10.12استاندارد  بر اساس یفوالد یلوله ها  یجوشکار  یبرا راهنما •
 46: 01:1تا  41: 01:1 وله •
 AWSاستاندارد  بر اساسلوله بدون پشت بند   شهیپاس ر  یجوشکار  یبرا راهنما •

D10.11 
بر اساس استاندارد   یوم ینیآلوم یاژهایو آل  یوم ینیلوله آلوم  یجوشکار  یبرا راهنما •

AWS D10.7 
  بر اساس بدنی مول-اژکروم یکم آل یلوله ها یجوشکار  یشده برا هیتوص  یروش ها  •

 AWS D10.8استاندارد 
 AWS D10.11جوش لوله  یموضع یحرارت ده یشده برا هیتوص  یها روش •
شده   ت یتقو  یبا مقاومت خزش یجوش لوله ها یموضع یحرارت ده یبرا مشخصات •

 AWS D10.22استاندارد  بر اساس یک یمقاومت الکتر وسیله به
 AWS D11.2استاندارد  بر اساس   یآهن  یها یگر  ختهیر  یجوشکار  یراهنما برا •
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حمل   زاتیتجه  ریو خطوط نورد و سا یصنعت  یسقف لیجرثق یجوشکار  یبرا مشخصات •
 AWS D14.1استاندارد  بر اساسمواد 

بر اساس   یکشاورز و  یساختمان  ،برداری  خاک  زاتی تجه یجوشکار  یبرا مشخصات •
 AWS d14.3استاندارد 

استاندارد   بر اساس زاتی آالت و تجه نیدر ماش یاتصاالت جوش  یطراح  یبرا مشخصات •
AWS D14.4 

 AWSاستاندارد  بر اساسآنان  یو اجزا ی صنعت های پرس یجوشکار  یمشخصات برا •
D14.5 

 AWS d14.6استاندارد   بر اساس زاتی دوار تجه یاجزا یجوشکار  یبرا مشخصات •
 AWS D14.9استاندارد  بر اساس یک یدرولیه سیلندرهای یجوشکار  یبرا مشخصات •
 AWS D14.8سرد   یها احتراز از ترک یاستاندارد برا یها روش •
 یتیفر یفوالدها یدر جوشکار  یدروژنیبر ترک سرد های  مقدمه •
 AWSاستاندارد   بر اساس هوافضا یکاربردها یبرا یذوب یجوشکار  یمشخصات برا •

D17.1 
بر اساس استاندارد   هوافضا یکاربردها یبرا یمقاومت  یجوشکار  یبرا مشخصات •

AWS D17.2 
  یکاربردها یبرا ومی نیآلوم یاژهایآل یاغتشاش  یاصطکاک  یجوشکار  یبرا مشخصات •

 AWS D17.3هوافضا بر اساس استاندارد 
 یاغتشاش  یاصطکاک یبر جوشکار  یا مقدمه •
 AWSاستاندارد  بر اساس لوکوموتیوواگن و  یراه آهن برا  یمشخصات جوشکار  •

D15.1 
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اندارد  است بر اساسمرتبط   یو اجزا ل یر یجوشکار  یشده برا هیتوص  یه ها روش •
AWS D15.2 

 4. 1تا   AWS D16.1استاندارد  بر اساس  کیربات  یجوشکار  •
 AWS 16.3استاندارد  بر اساس  کیربات  ی قوس یجوشکار  یبرا سک یر یاب ی ارز یراهنما •
 AWSاستاندارد  بر اساس کی ربات یاپراتور جوشکار  تیصالح   تأیید یبرا مشخصات •

D16.4 
تا   AWS D18.1استاندارد  بر اساس یبهداشت یدر کاربردها یجوشکار  یبرا مشخصات •

18.3 
  یبهداشت   یدر کاربردها یتیزنگ نزن آستن یفوالد یلوله ها یجوشکار  یبرا مشخصات •

 AWSD18.1استاندارد  بر اساس 
  بر اساس یت یزنگ نزن آستن یر داخل لوله هارنگ د رییتغ یسطح بند یراهنما •

 AWS D18.2استاندارد 
بر    یبهداشت یدر کاربردها زاتیتجه  ریو سا ظروف مخازن، یجوشکار  یبرا مشخصات •

 AWS D18.3استاندارد  اساس
استاندارد   بر اساس یشیبا استفاده از ساخت افزا یقطعات فلز   دیتول  یمشخصات برا •

AWS D20.1 
 ی شیبر ساخت افزاای  مقدمه •
 ANSI Z49.1استاندارد  بر اساسوابسته  یندهایو فرآ  یو برشکار   یدر جوشکار  یمنیا •
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 م ششفصل 
 ANSI Z49.1وابسته براساس استاندارد  یندهایو فرآ  یو برشکار   یدر جوشکار  یمنیا •


