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 )1هدف
هدف از تدوین این روش اجرائي ،بیان روند ارزیابي و تایید صالحیت موقت کارشناسان سطح  3مسئول در صنعت هوانوردی کشور مطااب باا الزاماا
هیئت ملي آزمونهای غیرمخرب صنعت هوانوردی کشور 1است.
 )2دامنه کاربرد
این روش اجرایي تا زمان ممیزی و تایید مراکز آموزشي مورد تایید توسط این هیئت در زمینه آزمونهای غیرمخرب ،الزماالجرا خواهد بود.
 )3مفاهیم و تعاریف
 )1-3هیئت ملی

هیئت ملي آزمون های غیرمخرب صنعت هوانوردی کشور ،که در انجمن آزمونهای غیرمخارب ایاران و مطااب باا بخا ناماه شامار  51545ماور
 1400/11/23سازمان هواپیمایي کشوری تشکیل گردید است.
 )2-3کارفرما

نهاد ،سازمان یا شرکتي که نفرا را در قبال حقوق یا دستمزد به صور تمام وقت یا پار وقت بکار گیرد .این همکاری باید در قالب یک قرارداد انجاام
پذیرد.
 )3-3دستورالعمل تایید صالحیت کارکنان کارفرما

2

دستورالعملي است که توسط کارفرما و مطاب با الزاما  EN 4179برای تایید صالحیت کارکنان سطح  2 ،1و  3خود تدوین شاد و باه تاییاد هیئات
ملي نیز رسید است .این دستورالعمل مرجع تایید صالحیت کارکنان آزمونهای غیرمخرب آن سازمان شناخته ميشود.
 )4-3مراکز آموزش

نهاد ،سازمان یا شرکتي است که الزاما هیئت ملي را در خصوص برگزاری دور های آموزشي استقرار داد و پس از ممیزی تاییدیه هیئت ملي را اخاذ
نمود است و مطاب با دامنه تعیین شد مجاز به صدور گواهينامه سطح  2 ،1و  3خواهد بود.
 )5-3مراجع معتبر

انجمن ،نهاد یا سازماني است که مطاب با یکي از نظامهای احراز صالحیت کارکنان آزمونهای غیرمخرب ،مجاز به صادور گاواهيناماه شاخد دوم یاا
سوم است .از جمله این مراجع ميتوان به  PCN ،ASNTو نهادهای گواهي کردن اشخاص مطاب با الزاما  9712اشار نمود.
 )6-3گواهینامه معتبر

به گواهينامه صالحیت سطح  2 ،1یا  3اطالق ميگردد که تاریخ اعتبار آن سپری نشد باشد.
 )7-3کارشناس سطح 3

به کلیه نفراتي اطالق ميشود که از یکي از مراجع معتبر در زمینه آزمونهای غیرمخرب موف به اخذ گواهينامه معتبر سطح  3شد اند.
 )8-3گواهینامه سطح  3پایه

به آن گواهينامه سطح سه که ميتواند برای هیئت ملي بعنوان مرجع صدور گواهينامه سطح ساه  EN 4179باشاد ،اطاالق مايگاردد .فهرسات ایان
گواهينامههای سطح  3مورد قبول هیئت ملي ،در فرم درخواست تایید صالحیت کارشناس سطح  3مسئول به شمار  AB/F/04آمد است.
 )9-3گواهینامه سطح  3مسئول

به گواهينامه سطح سه  EN 4179اطالق ميگردد که هیئت ملي بر اساس الزاما دستورالعمل تایید صالحیت کارکنان کارفرما و الزاماا ایان ساند،
صادر مينماید.
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 )10-3کمیته ارزیابی

کمیتهای متشکل از  3نفر کارشناس سطح سه  EN 4179است که بر اساس اصل بايطرفاي ،توساط هیئات ملاي جهات ارزیاابي و تاییاد صاالحیت
کارشناسان سطح سه مسئول تشکیل ميگردد.
 )4مسئولیتها
مسئولیت اجرای این روش اجرایي به عهد هیئت ملي است.
مسئولیت نظار بر اجرای این روش اجرایي به عهد دبیر هیئت ملي است.
 )5روش کار
 )1-5تکمیل فرم درخواست

پی از تکمیل فرم درخواست تایید صالحیت کارشناس سطح  3مسئول باه شامار  ،AB/F/04متقاضاي بایاد مطااب باا راهنماای ارزیاابي و تاییاد
صالحیت کارشناس سطح  3مسئول به شمار  AB/W/02مدارک و سواب مورد نیاز را تهیه و باه همارا فارم تکمیال شاد  AB/F/04باه دبیرخاناه
انجمن ارسال نماید .فرم مذکور باید به تایید مدیر عامل سازمان/شرکت یا نمایند ایشان برسد.
 )2-5دریافت و ثبت فرم درخواست

کلیه درخواستها و ضمائم آنها باید توسط دبیرخانه انجمن ،به موقع دریافت و ثبت گردد .این درخواست و ضمائم آن ميتواند باه صاور حضاوری ،از
طری آدرس پستي ،و یا پست الکترونیکي به دبیرخانه انجمن ارسال گردند .دبیرخاناه موفاا اسات ،مطااب باا راهنماای ارزیاابي و تاییاد صاالحیت
کارشناس سطح  3مسئول به شمار  AB/W/02درخواستها و ضمائم آنها را کنترل نمود و هرگونه نقاد مادرک را حاداک ر  5روز کااری پاس از
دریافت ،به متقاضي به صور رسمي اعالم نماید.
درخواستهایي که به صور کامل دریافت شد اند ،جهت تشکیل پروند و بررسي ،از طری پست الکترونیکي به دبیر هئیت ملي ارسال ميگردند.
 )3-5تشکیل پرونده

دبیر هیئت ،پس از دریافت فرم درخواست و ضمائم آن ،موفا است در خصوص تشکیل پروند برای متقاضي اقدام نماید .شمار پروند هر متقاضاي از
یک کد  7رقمي منحصر به فردی مطاب با جدول زیر است:
01

00001

شمار سریال

کد  5رقمي انجمن آزمونهای غیرمخرب

 )1-3-5یک کارشناس سطح سه ميتواند در بی از یک سازمان/شرکت فعالیت داشته باشد.
 )2-3-5به ازای هر یک از این سازمان/شرکتها ،کارشناس سطح  3متقاضي باید مطاب با بند  1-5اقدام به تکمیل فرم  AB/F/04نمود و دبیر
هیئت نیز باید شمار پروند منحصر بفردی تعریا نماید.
 )4-5بررسی بیطرفی

به منظور ارزیابي و تایید صالحیت هر یک از کارشناسان سطح  3متقاضي ،هیئت ملي موفا است بر اساس اصل بيطرفاي اقادام باه تشاکیل کمیتاه
ارزیابي نماید .هریک از اعضای این کمیته باید با تکمیل فرم شمار  QA/F/07بيطرفي خود را نسبت به متقاضي اعالم نمایند .هیچ یک از اعضا نبایاد
در ارزیابي پروند ای بکار گرفته شوند مگر آنکه از بيطرفي آنها اطمینان حاصل شود.
هئیت مجاز خواهد بود در صور نیاز ،از نفرا واجد صالحیت مدعو ،برای بررسي درخواست متقاضیان استفاد نماید.
از جمله شواهدی که ميتواند مصداق نقض بيطرفي باشد ،ميتوان به موارد زیر اشار کرد:
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الا) هرگونه رابطه نسبي و سببي.
ب) هرگونه رابطه همکاری در کمتر از  2سال اخیر.
ج) هرگونه رابطه آموزشي در کمتر از  2سال اخیر.
 )5-5بررسی درخواست

پس از اطمینان از رعایت الزاما بيطرفي ،کمیته ارزیابي الزم است حداک ر فرف مد  10روز کاری از تاریخ ثبات درخواسات در دبیرخاناه انجمان،
رای خود را در خصوص تایید صالحیت متقاضي اعالم نماید.
 )1-5-5غیر از الزاما مندرج در دستورالعمل تایید صالحیت کارکنان کارفرما ،حداقل شرایط الزم برای اعطای گواهينامه سطح  3مسئول مطااب باا
استاندارد  EN 4179و الزاما هیئت ملي ،به شرح زیر ميباشد:
الا) دارا بودن حداقل  5سال سابقه فعالیت در حوز آزمونهای غیرمخرب در صنعت هوانوردی
ب) انطباق کامل با الزاما و شرایط مربوط به کارشناس سطح  3مندرج در دستورالعمل تایید صالحیت کارکنان کارفرما
توجه :دستورالعمل تایید صالحیت کارکنان کارفرما باید قبال مطاب با روش اجرایي ارزیابي دستورالعمل تایید صالحیت کارکنان آزمونهای غیرمخارب
به شمار  AB/P/04به تایید هئیت ملي رسید باشد.
ج) دارا بودن حداقل یک گواهينامه معتبر از یکي از مراجع معتبر زیر بعنوان گواهينامه سطح  3پایه:
 EN 4179 Level III از یکي از مراکز آموزشي معتبر واجد صالحیت،







ASNT Level III
ACCP Level III
PCN Level III
CAO.ir Level III
ISO 9712 Level III
IRCCP Level III

توجه :هیئت ملي موفا خواهد بود در خصوص گواهينامههای سطح  3پایه ای که خارج از فهرست مندرج در بند  1-5-5ج باشد ،به صور جداگاناه
تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نماید.
د) تکمیل و تایید فرم منشور اخالقي به شمار .QA/F/14
) موفقیت در مصاحبه شفاهي.
توجه :سواال مصاحبه شفاهي باید پی از انجام مصاحبه در فرم مصاحبه تایید صالحیت کارشناس سطح  3مسئول به شامار  AB/F/05ثبات و باه
تایید دبیر هیئت ملي برسد.
 )2-5-5برای متقاضیاني که از حداقل الزاما مندرج در بند  1-5-5برخوردار باشند ،فرم صورتجلسه تایید صالحیت کارشاناس ساطح  3مسائول باه
شمار  AB/F/06تکمیل شد و کلیه اعضای کمیته ارزیابي موفا خواهند بود که متن صورتجلسه را به دقت مطالعه و امضا نمایند.
 )5-5صدور گواهی نامه

برای متقاضیاني که مطاب با الزاما بند  5-5واجد صالحیت شناخته شد باشاند ،گاواهيناماه صاالحیت ساطح ساه  EN 4179مطااب باا الزاماا
دستورالعمل تایید صالحیت کارکنان کارفرما صادر خواهد شد .اعتبار این گواهينامه حداک ر  2سال خواهد بود.
 )1-6-5ابطال گواهینامه

در صور بروز هریک از موارد زیر گواهينامه سطح سهای که مطاب با این سند صادر شد است ،باطل خواهد شد:
 )1-1-6-5اتمام قرارداد همکاری یا قطع همکاری کارشناس سطح  3مسئول با کارفرما.
 )2-1-6-5احراز شدن نقض هر یک از مفاد منشور اخالقي توسط کارشناس سطح  3مسئول برای هیئت ملي.
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توجه :مرجع رسیدگي به نقض منشور اخالقي هیئت ملي است .این هیئت موفا است مطاب با روش اجرایي شاکایت و رسایدگي مجادد باه شامار
 QA/P/02به این موضوع رسیدگي نماید.
 )3-1-6-5عدم فعالیت به عنوان کارشناس سطح  3به مد بی از  6ما متوالي.
 )4-1-6-5انقضای تاریخ اعتبار گواهينامه سطح  3مسئول.
 )2-6-5تعلیق گواهینامه

در صور بروز هر یک از موارد زیر گواهينامه کارشناس سطح  3مسئول که مطاب با الزاما این سند صادر شد است ،تعلی خواهد شد:
 )1-2-6-5دریافت و ثبت شکایت از کارشناس سطح  3که بیانگر نقض منشور اخالقي باشد.
 )3-6-5تجدید گواهینامه سطح  3مسئول

گواهينامههای سطح  3مسئول مطاب با الزاما مشروحه زیر قابل تجدید خواهد بود:
 )1-3-6-5تمدید قرارداد همکاری با سازمان/شرکت طرف قرارداد.
 )2-3-6-5کارشناساني که نقض منشور اخالقي توسط آنها برای هئیت ملي اثبا گردید است حداقل تا  3ساال مجااز باه درخواسات مجادد جهات
ارزیابي مجدد صالحیت نخواهند بود.
 )3-3-6-5کارشناساني که به مد بی از  6ما به عنوان کارشناس سطح  3مسئول فعالیت نداشتهاند باید مطاب با الزاما این سند مجادد ارزیاابي
شوند.
 )4-6-5تمدید گواهینامه

تمدید گواهي تعلی شد هنگامي صور خواهد گرفت که شکایت دریافت شد از کارشناس سطح  3مسئول نزد هیئت ملي مرتفع گردد.
 )6اسناد و مدارک
راهنمای ارزیابي و تایید صالحیت کارشناس سطح  3مسئول
فرم درخواست تایید صالحیت کارشناس سطح  3مسئول
فرم مصاحبه تایید صالحیت کارشناس سطح  3مسئول
فرم صورتجلسه تایید صالحیت کارشناس سطح  3مسئول
فرم اعالم بيطرفي

AB/W/02
AB/F/01
AB/F/05
AB/F/06
QA/F/07
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 )7نمودار فرایند
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