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براساس  2و  1سطح  1هاي آموزشي آزمونهاي غير مخرب دوره ضوابط دريافت مجوز برگزاري

  ISIRI/ISO 9712 استاندارد ملي

  

  هدف  - 1

آزمونهاي غير مخرب هاي آموزش  اين مدرك به منظور تعيين شرايط و ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره

  . استها تهيه و تدوين شده ها، مؤسسات و شركت، سازمان توسط مراكز 2و  1سطح 

  

  كاربرد دامنه   -2

كننده  كه نياز به تائيد موسسه گواهيآزمونهاي غير مخرب هاي آموزش  هرگونه فعاليت در زمينه برگزاري دوره

 .باشد باشد، مشمول مقررات اين مدرك مي داشته

  

 ف يتعار  -3

 

  :پرتوها  3-1

  .باشد منظور پرتوهاي يونساز و غيريونساز مي

  

   :پرتوهاي غيريونساز  3-2

 به پرتوهايي مثل ماوراء بنفش، مادون قرمز، ميكروويو، ليزر، راديويي و نظاير آن اطالق 

  . باشندگردد كه قادر به يونسازي در ماده نميمي

  

  :پرتوهاي يونساز  3-3

گردد كه قادر به يونسازي در ماده بتا، آلفا، نوترون و ذرات اتمي ديگر اطالق ميبه پرتوهايي مثل ايكس، گاما، 

  . باشندمي

  

 آموزش آزمونهاي غيرمخرب   3-4

هـاي   ، كه به منظور دريافت گواهينامه و براساس سرفصـل غيرمخربهاي آزمون فرآيند آموزش نظري و عملي 

  . شود اجرا ميكننده  مصوب موسسه گواهي

  

  

 
 

1
Non-destructive testing
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 :موسسه گواهي كننده 3-5

اجرا  ISIRI/ISO 9712موسسه اي است كه روش هاي اجرايي گواهي كردن را برطبق الزامات استاندارد ملي 

  بهرا برگزاري آزمون و صدور و تاييد گواهينامه   مسئوليت  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،. مي نمايد

  . است  نموده  تفويضموسسه گواهي كننده   عنوان  ، به ايران  اتمي  انرژي  كشور سازمان  اي هسته  ايمني  نظام مركز

 

  امتحان احراز شرايط   3-6

امتحاني است كه براي ارزيابي دانش عمومي، تخصصي و عملي و مهارت داوطلب توسط موسسه گواهي كننده 

شـوند   هـاي آموزشـي اسـتفاده مـي     دوره  قطعاتي كه در اين .ت مي گرددو يا موسسه مجاز احراز شرايط مديري

  .كار روند نبايد در امتحانات احراز شرايط به

  

  

 روش هاي آزمون غيرمخرب 3-7

 و ساختاري تغييرات شيميائي، و فيزيكي خواص از بعضي ارزيابي و شناسائيبراي فيزيكي  اصولبكارگيري 

  .ب قطعه مي باشدتخري و برداري نمونه بدون قطعات يها ناپيوستگي

  :آزمون غيرمخرب عبارتند ازاصلي و متداول روش هاي 

  ،1آزمون جريان گردابي  -

  ،2آزمون ذرات مغناطيسي  -

  ، 3آزمون مايع نافذ  -

  ،4آزمون پرتو نگاري  -

  ،5آزمون فراصوتي  -

  . 6آزمون چشمي  -

 

 ) candidate(داوطلب         3-8

  .دست آورده استه بمناسب دار تجربه  شرايط و گواهينامه كه تحت نظارت كاركنان صالحيتفرد متقاضي احراز 
  

  

  

  

  

 

   

Radiographic testing 
4  

Eddy current testing 
1 

Ultrasonic testing
5  

Magnetic particle testing 
2 

Visual testing 
6  

Penetrant testing 
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 ) certificate(        گواهينامه 3-9

دهد شـخص نـامبرده،    كننده طبق مقررات اين استاندارد، كه نشان مي مدرك صادر شده توسط موسسه گواهي

  .باشد صالحيت تعريف شده در گواهينامه را دارا مي

  

 دارنده مجوز  3-10

را از موسسه گواهي كننده دريافت  هاي آزمونهاي غير مخرب باشد كه مجوز برگزاري دوره شخص حقوقي مي

  . است كرده

  

   :هاي آموزشي دوره   3-11

باشد كه به  كيفي تجهيزات پرتوزا و پرتوساز مي هاي آموزش آزمونهاي غيرمخرب و كنترل مجموعه دوره

  .تصويب موسسه گواهي كننده رسيده است

  

 :مدرسين 3-12

هاي علوم پايه يا فني در رشته شود كه داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسيبه افرادي اطالق مي

مهندسي و گواهينامه مورد تاييد آزمونهاي غيرمخرب در زمينه مرتبط بوده و حداقل سه سال سابقه كار موثر 

  .در زمينه آزمونهاي غير مخرب داشته باشند

  :گواهينامه هاي مورد تاييد به يكي از موارد زير اطالق مي شود: تبصره

 از مراكز معتبر و قابل پيگيري ASNT 2و  1مدارك سطح  - 

  ISO 9712براساس استاندارد  2و 1مدارك سطح  - 

 

 :متقاضي مجوز  3-13

هاي مندرج در دامنه كاربرد ، تقاضاي دريافت مجوز از موسسه گواهي شخصي حقوقي كه جهت انجام فعاليت

  .كننده را داشته باشد

  

   :مجري   3-14

هاي آموزشي با رعايت الزامات اين مدرك توسط دارنده  هشخصي است حقيقي كه مسئوليت برگزاري دور

  .مجوز به ايشان محول شده است

  

   :مجوز   3-15

  .شود هاي آموزشي توسط موسسه گواهي كننده صادر مي برگزاري دوره اجازه نامه رسمي است كه جهت 
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  نمادها و عبارات اختصاري   - 4

    NDT   :آزمون غيرمخرب   

        ET  :آزمون جريان گردابي  

      MT   :آزمون ذرات مغناطيسي  

      PT    :آزمون مايع نافذ  

      RT    :آزمون پرتونگاري  

       UT   :آزمون فراصوتي  

      VT   :آزمون چشمي   

  

 مسئوليت اصلي  - 5

  . مسئوليت اصلي اجراي الزامات اين مدرك به عهده دارنده مجوز است

  

  مقررات كلي -6

  :متقاضيان جهت دريافت مجوز بايد اطالعات و مدارك زير را به موسسه گواهي كننده ارائه نمايند 1- 6

ها شامل آدرس، تلفن، فاكس، نقشه ساختمان و سند مالكيت يـا اجـاره    مشخصات محل برگزاري كالس)  الف

 نامه معتبر؛

  فرم تكميل شده درخواست مجوز با امضاي باالترين مقام مركز؛)  ب 

). باشـد  هاي آموزشي موضوع اين مدرك بايد در متن ذكر شـده  دوره(تصوير اساسنامه شركت يا مؤسسه   )ج 

 هاي آموزشي ارائه كنند؛ساير نهادها و مراكز بايد مدركي دال بر مجاز بودن به انجام فعاليت

 تصوير شناسنامه، كارت ملي و مدارك تحصيلي و تخصصي متقاضي، مجري و مدرسين،   )د 

  ).1مطابق با پيوست (عهدنامه مجري و مدرسين ت  )ه 

 

، به تشخيص موسسه گواهي 6در صورت مطابقت اطالعات و مدارك ارائه شده با موارد مندرج در ماده   2- 6

 .هاي آموزشي صادر خواهد شد كننده مجوز برگزاري دوره

   



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  6:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  

  شرايط اخذ مجوز  -7

  نامه رسمي از طرف مالك اعالم شده باشد يا داراي اجارهمتقاضي دريافت مجوز بايد مالك محل برگزاري   1- 7

 .باشد            

  ها و فضاي آموزشي مناسب، فضاي مناسب  ها بايد حداقل داراي دفتر مديريت، كالس محل برگزاري كالس  2- 7

 .هاي بهداشتي مناسب باشد جهت ساعات تنفس و پذيرايي و سرويس            

 .د از يكصد مترمربع كمتر باشدمساحت محل برگزاري نباي 3- 7

نفر باشد و مجهز به لوازم  15مترمربع براي حداكثر  20هاي آموزشي بايد داراي مساحت حداقل  كالس 4- 7

هاي مناسب و امكانات سرمايشي و گرمايشي  برد، كامپيوتر، ويدئو پروژكتور، صندلي آموزشي نظير وايت كمك

 .مناسب باشد

نفر افزايش يابد و ضروري  18تواند حداكثر به  كنندگان در هر كالس مي شركتدر صورت ضرورت، تعداد    :تبصره

  .است متناسب با آن فضاي آموزشي مناسب نيز لحاظ شود

بيني شده باشد، الزم است متقاضي  هاي آموزشي كار عملي پيش ي هريك از دوره در صورتي كه در برنامه 5- 7

ه براي آموزش كار عملي را همراه با ساير مدارك ارسال هنگام درخواست مجوز، فهرست امكانات مورد استفاد

در خصوص محل . نمايد و متعهد شود كه هنگام برگزاري دوره كليه وسايل و امكانات ذكر شده موجود باشد

انجام كارعملي راديوگرافي صنعتي اين محل مي تواند يك محل مناسب حتي در خارج از شهر نيز باشد و 

نكات ايمني و حفاظتي كار با اشعه همانگونه كه در قانون حفاظت در برابر اشعه اشاره حتماً بايد الزامات و 

براي شركت كنندگان در دوره راديوگرافي صنعتي نيز بايد تجهيزات حفاظت فردي و . شده، رعايت گردد

شامل (ارائه كليه تكنيك هاي راديوگرافي صنعتي . محيطي مانند فيلم بج و آشكارساز در نظر گرفته شود

به صورت عملي در برنامه آموزشي  )نگاري لوله و صفحه با استفاده از منابع پرتو ايكس و گاماپرتوانواع 

 .الزاميست

هاي آموزشي به معني مجاز بودن متقاضي دريافت مجوز، به برگزاري اين نوع  دريافت مجوز برگزاري دوره  6- 7

 .شود نيست هاي ديگر صادر مي هايي كه توسط مراكز و سازمان هاست و نافي اخذ مجوز و تاييديه دوره

 .معرفي نمايد "مدرس"نفر از مستخدمين خود را به عنوان  2متقاضي دريافت مجوز بايد حداقل   7- 7

ي مجوز مدرسين يا بايد از اعضاي هيات مديره باشند و يا مداركي دال بر اين كه اين افراد در استخدام دارنده  :  تبصره

  .هستند، ارائه شود
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  وظايف و مسئوليت ها  - 8

  ظايف دارنده مجوزو 1- 8

 .به عنوان مجرياعضاي هيأت مديره و يا مدرسين معرفي يك نفر از  1- 8-1

  

  وظايف مجري  2- 8

 ي آموزشي مطابق بـا الزامـات ايـن مـدرك و ارسـال يـك نسـخه از آن بـه          تنظيم برنامه هر دوره 1- 8-2

 حداقل دو هفته قبل از برگزاري دوره؛موسسه گواهي كننده 

درس، زمانبنـدي دروس و تـاريخ   برنامه دوره بايـد شـامل عنـاوين دروس، اسـامي مدرسـين هـر              :تبصره

  .برگزاري آزمون باشد

، قبـل از برگـزاري هـر    موسسه گواهي كننده آموزشي توسط  برنامه دوره حصول اطمينان از تاييد 2- 8-2

 دوره؛

مطـابق  موسسه گواهي كننـده  كنندگان در دوره و ارسال آن به  تنظيم اسامي و مشخصات شركت 3- 8-2

 مجوز، حداكثر دو روز پس از تشكيل دوره؛با تاييد و مهر دارنده  2جدول پيوست 

قبـل از  موسسه گواهي كننـده  هاي مدرسين هر درس از  اقدام به دريافت، ثبت و نگهداري تاييديه 4- 8-2

 ؛ )3مطابق با فرم پيوست (دعوت مدرس براي تدريس 

ي  هـاي نماينـده   در تمامي مراحـل برگـزاري دوره و در بازرسـي    موسسه گواهي كنندههمكاري با  5- 8-2

 ؛موسسه گواهي كنندهي از اعزام

انجام هماهنگي هاي الزم جهت حضور يك ناظر از سـوي موسسـه گـواهي كننـده در طـول دوره       6- 8-2

 ؛آموزشي 

بـديهي اسـت   . موسسه گـواهي كننـده  ي دوره در حين اجراي آن به  اعالم هرگونه تغيير در برنامه 7- 8-2

 باشد؛ اين تغييرات نبايد با الزامات اين مدرك مغايرت داشته

كنندگان در دوره و تهيه ليست حضور و غياب و ثبت و نگهـداري آن و ارائـه    حضور شركت كنترل 8- 8-2

 ؛موسسه گواهي كننده به 

 موسسـه گـواهي كننـده   ي مجوز، به  ها، پس از كنترل و امضا و مهر توسط دارنده ارسال گواهينامه 9- 8-2

 جهت اخذ تاييد رئيس كميته آموزش مركز نظام ايمني هسته اي كشور؛

موسسـه گـواهي   ي الكترونيكـي آن بـه    زارش آماري عملكرد ساالنه و ارسال يـك نسـخه  ي گ تهيه 10- 8-2

 در اسفند ماه هر سال؛كننده 

 .هاي آموزشي در ارتباط با برگزاري دورهموسسه گواهي كننده هاي  رعايت كليه بخشنامه 11- 8-2

 

 

 

 

 



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  8:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  

  )فهرست موضوعي(دروس آموزشي   -9

در  ذكرشدهآموزشي آزمونهاي غيرمخرب بايد براساس ساعات و فهرست موضوعي  هاي  كليه دروس دوره 9-1

 Rev.2 2008- TEC DOC 628  “Training مدرك آژانس بين المللي انرژي اتمي با عنوان 

guidelines in Non-destructive Testing Techniques” ارائه شود.  

  .دقيقه تنظيم گردد پنجاهمعادل بايستي هر ساعت تدريس : 1تبصره 

الزم است قبل از برگزاري هرگونه دوره آموزشي جهت دريافت يا تاييد فهرست موضوعي مربوطه از موسسه : 2تبصره 

  .گواهي كننده اقدام شود

هاي موضوعي دروس  هاي ابالغ شده توسط موسسه گواهي كننده در خصوص فهرستالزم است بخش نامه :3تبصره 

  .درعايت شو

  

  كادر آموزشي  -10

شرايط ذكر صورت استفاده از مدرسيني كه از اعضاي مدرسين دارنده مجوز نيستند، اين مدرسين بايد در    1- 10

  .اين مدرك را داشته باشند 12-3شده در بند 

  .، بايد به تاييد موسسه گواهي كننده رسيده باشدصالحيت هر مدرس، براي تدريس هر درس   2- 10

  

  برگزاري آزمون و صدور گواهينامه   -11

درصد كل ساعات  90داوطلبين در صورتي مجاز به شركت در آزمون نهايي هر دوره هستند كه حداقل در  1- 11

 .درسي حضور يافته باشند

  .هاي آموزشي در اختيار موسسه گواهي كننده است  هاي دوره برگزاري آزمون  2- 11

 ISIRI/ISOها براساس استاندارد ملي ايران  گواهينامه. كننده است ي موسسه گواهي عهده  گواهينامه بهصدور  3- 11

در صورت مراعات كليه مقررات، اين مدرك توسط مدير كميته آموزش مركز . آماده و صادر مي شوند )(9712

 . گردد نظام ايمني هسته اي كشور تائيد و ارائه مي

  

 

 و تمديد مجوزاصالح  ،اعتبار  -12

 . باشد سال از تاريخ صدور آن مي سه مجوزاعتبار  1- 12

 ،است  را دريافت كرده مجوزموجب آن  مداركي كه به قبل ازانجام هرگونه تغييرات دراطالعات و دارنده مجوزبايد 2- 12

 . اعالم نمايد موسسه گواهي كننده به مجوزاصالح  يا و جهت تغيير مراتب را

ي مجوز نسبت به درخواست تمديد اعتبار اقدام  حداقل دو ماه قبل از پايان مدت اعتبار مجوز، الزم است دارنده 3- 12

 . نمايد

  

  



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  9:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  

  مستندات مرتبط   -13

احراز شـرايط و   - آزمون غيرمخرب"تحت عنوان  ISIRI/ISO 9712 - 1388استاندارد ملي ايران به شماره   -1

 "گواهي كردن كاركنان

 

2- TEC DOC 628-Rev.2-2008  

“Training guidelines in Non-destructive Testing Techniques”  

 

  سوابق  - 14

  .مدارك ارائه شده جهت اخذ مجوز و مجوزهاي صادر شده

  

  

  

   



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  10:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  

  1پيوست 

  

  تعهدنامه 

  

  

آزمونهاي هاي آموزشي  متقاضي دريافت مجوز برگزاري دوره....................................................... اينجانب 

با آگاهي كامل، ) ................................................. سازمان/ مؤسسه/ شركت(عضو مدرسين /مجري/ غيرمخرب 

گردم  ذيرفته و ضمن تأييد صحت كليه مدارك و اطالعات ارسالي، متعهد ميهاي محوله را پ كليه مسئوليت

ها و  ، دستورالعمل"هاي آموزشي آزمونهاي غيرمخرب ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره"كليه مفاد 

مصوبات موسسه گواهي كننده را رعايت نموده و در صورت هرگونه تخلف مسئوليت عواقب ناشي از آن را 

  .بپذيرم

  

  

         :امضامهر و           :م و نام خانوادگينا

  

  :تاريخ

  

  

  



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  11:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  2پيوست 

  

  ي آموزش آزمونهاي غيرمخرب  فرم مشخصات شركت كنندگان در دوره

  

         :شماره مجوز                   ي مجوز دارنده

  :تاريخ اعتبار

  :تا     :تاريخ برگزاري از          :عنوان دوره

  

  مدرك تحصيليآخرين   شماره ملي  نام و نام خانوادگي  رديف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

  

  

  مهر و امضاي دارنده مجوز



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  12:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

   3پيوست 

  

  هاي آموزش آزمونهاي غيرمخرب  فرم متقاضيان تدريس در دوره

  

        ):كپي كارت ملي پيوست شود(نام و نام خانوادگي  - 1

  ):مربوطه پيوست شود مدارك(محل خدمت و تاريخ شروع به كار  - 2

  :رشته تحصيلي - 4      ):مدرك مربوطه پيوست شود(آخرين مدرك تحصيلي  - 3

  ):مدارك مربوطه پيوست شود(دوره هاي تخصصي گذرانده در ارتباط با آزمونهاي غيرمخرب  - 5

  

  

  

  

  ):مدارك مربوطه پيوست شود(سابقه تدريس در آموزش آزمونهاي غيرمخرب  - 6

  

  :ايد ن تدريس كردهدروسي كه تاكنو - 7

  

  

  

  

  

  :دروسي كه مايل به تدريس آن هستيد - 8

  

  

  

  

  

   



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  13:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  

 :نام مركز دارنده مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي ازمونهاي غيرمخرب - 9

 

   : شماره و تاريخ مجوز -10

 

  :امضا و مهر مجري -11

  

  

  : نظر كميته آموزش -12

  

  مورخ                     جلسه شماره

  

  

  



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  14:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

   

  4پيوست 

  

  صدور گواهينامه مقررات آزمون و

  

بار در آزمون   توانند فقط براي يك ، مي ها به حد نصاب قبولي نرسد كنندگاني كه نمره آزمون آن شركت -١

 . شود، شركت نمايند مجدد كه توسط مركز آزمون موسسه گواهي كننده برگزار مي

هاي آموزش آزمونهاي غير مخرب  دورهآزمون دروس عمومي، تخصصي و عملي در نمره قبولي حداقل  - ٢

  .مي باشد 70، 2سطح 

نام و شركت در آزمون مجدد در طي يك  براي متقاضياني كه موفق به اخذ گواهينامه نگردند، ثبت - ٣

  .است سال بالمانع 

  

  

  

  



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  15:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

   5پيوست  

  هاي آموزشي آزمونهاي غيرمخربفرم درخواست مجوز برگزاري دوره

  

 

  

  :مورد درخواست - 1

   

  □               درخواست جديد

  :شماره و تاريخ مجوز قبلي     □  تغيير يا اصالح

  :شماره و تاريخ مجوز قبلي    □      تمديد

  

بندهايي كه تغيير يافته است تكميل گردد و همراه با  درصورت درخواست تغيير يا تمديد مجوز فقط اطالعات :توضيح

  .مدارك مربوطه با ذكر شماره مجوز قبلي و تاريخ صدور آن ارسال شود

  

  

  

  

  

  :مشخصات مركز -2

  

                        :نام مركز

 □ خصوصي      □دولتي  

   

                            :آدرس

    :فاكس                                                  :تلفن 

  

  :نام و نام خانوادگي متقاضي مجوز

  

  : استكه متقاضي براي آن درخواست مجوز كرده) هاييدوره(نوع دوره 

  

  



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  16:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  :مشخصات مجري -3

  

  : آخرين مدرك تحصيلي          :نام و نام خانوادگي

  

  :سابقه كار            :رشته تخصصي

  

  

  

  :مشخصات مدرسين - 4

  

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي
  سابقه كار مرتبط  ي تحصيليرشته

1          

2          

3          

4          

5          

  

  

  

  

  

 



 

ضوابط دريافت مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي 

  2و  1آزمونهاي غيرمخرب سطح 

  17:    صفحه   INRA-RS-RE-223-88/01-0-Day. 1392:شناسه شماره

  17:كل صفحات

     

 

 

  

  :مدارك مورد نياز جهت دريافت مجوز -5

  .فرم حاضر پس از تكميل شدن و مهر و امضا توسط متقاضي و مجري - الف

  .تصوير شناسنامه، كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي و تخصصي متقاضي -ب

  .كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي و تخصصي و سوابق كار مرتبط مجري و مدرسينتصوير شناسنامه،   -پ

  ).1پيوست (تعهدنامه مجري و مدرسين  -ت

  ).4-7الي  1-7و ) الف(1- 6مطابق با بندهاي (ها مدارك محل برگزاري كالس -ث

  .هاي ساير مراجع ذيربطتصوير تاييديه -ج

  ).ج(1-6مطابق با بند (هاي آموزشي  ودن به برگزاري دورهتصوير اساسنامه يا مدركي دال بر مجاز ب -چ

است، بيني شده كار عملي پيش) ها(در صورتي كه در دوره(فهرست امكانات مورد استفاده براي آموزش كار عملي  –ح 

  )5-7مطابق با بند 

  

  

 

 

  

  :تاريخ          :                                                        مهر و امضاي متقاضي

  

  

  

  :تاريخ                                           :                          مهر و امضاي مجري

  

  

  

 

 


