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یک مرکز آموزشی تخصصی فنی  آکادمی طوبی تاک

های بالفعل خود از که با استفاده از مزیت است

المللی، کادر جمله تجربه علمی، اعتبار بین

متخصصین و شرکت های همکار تراز اول در سطح 

سابقه  بیش ازیک چهارم قرنقریب به  ، طیدنیا 

همکاری با ده ها  ،فعالیت اجرایی و آموزشی

موسسه دولتی و خصوصی ) بویژه در صنعت نفت، 

، صنایع حمل و نقل، فلزات -وشیمیگاز و پتر

عالوه بر افزایش  است توانسته، و ...( ساختمان

کمی و کیفی در دوره های آموزشی این آکادمی، 

( از IWEالمللی جوش )مجوز مهندسی بین

( و انستیتو بین EWFفدراسیون جوش اروپا)

 IOSHاز  HSEو مجوز  (IIWالمللی جوش)

های گواهینامهو همچنین دریافت  انگلستان

تایید صالحیت آموزشی از موسسه استاندارد 

، آموزش مرکزی شرکت ملی  تحقیقات صنعتی ایران

 های تابعه وزارت نفتشرکتو دیگر  نفت ایران

ا ساتید مجرب، تکیه بر با واخذ نموده  را

آمادگی دارد انواع خدمات آموزشی مورد نیاز 

ل محرا در کیفیت استاندارد تعیین شده، در 

 عرضه نماید. یا در آکادمی کارفرما و

www.tubitakint.ir 

info@tubi-tak.com 
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 مشخصات عمومی شرکت

  : مهندسین مشاور و بازرسي طوبي تاك نام شرکت 

    :4111-3673-3333 کد اقتصادی      : 11111413601   شناسه ملي 

   و آگهی تغییرات(  : )به طور کامل مطابق اساسنامهنوع فعالیت شرکت 

  : 36334    شماره ثبت شرکت      : 31/3/60 تاریخ ثبت    

    : اداره ثبت شركتها و  موسسات غیرتجاري تهرانمحل ثبت 

        : نوع شرکت بامسئولیت محدود                                                 

  :۶۶۱۱۰۰۱۶- ۸۸۰۴۷۱۶۶ شماره تلفن       : ۲۲۲۷۷۸۸۸نمابر 

 الكترونیكينشاني پست info@tubitagroup.com                  

  نشانی سایت wwww.tubitakint.ir 
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 های خدمات آموزشی:زمینه 

و یا در  کارفرماخدمات آموزشی زیر در محل ئه این موسسه آماده ارا

 باشد:آکادمی می

 (IWEالمللی جوش )مهندسی بین .1

  )تجهیزات و کاالهای صنعتی (های بازرسی جوش و بازرسی فنی دوره .2

 جوش طراحی مهندسی و  .3

در سطوح  عمومی و پیشرفته (NDT) غیرمخرب آزمایش های دوره های .4

انجمن آزمایشات غیر ( SNT-TC-1Aمطابق با راهنمای آموزشی ) 2و1

  ASNT مخرب آمریکا

 ( HSEدوره های ایمنی، محیط زیست و ریسک )   .5

 دوره های نرم افزارهای تخصصی مهندسی .6

مطابق با  2و 1و پوششهای حفاظتی در سطوح  دوره های بازرسی رنگ .7

 (NACE( موسسه )CIP) سرفصل های دوره های

    3سطح  NDT آمادگی آزمون دوره های .8
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مدت 

)روز(

67-121-6

105-151-11

101-118-19

10 ͠       5   4 ͠      6   5

721-283-11

74-256-27

1019-2913-24

514-1917-21

512-1723-27

101-1110-201-11

85-131-9

519-2316-20

424-276-11

3-8

2

5

اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

ی
د

ن
هم

ب

ند
سف

ا

)AUT)  AUTOMATIC ULTRASONIC  تفسير نتايج روش

با تکنيک تقسيم بندی نواحی جوش – خطوط لوله دريايی

آشنايي با آزمونهاي غير مخرب

TOFD  دوره پيشرفته التراسونيک با روش های

PHASED ARRAY  تفسير نتايج حاصل از روش

TOFD تفسير نتايج حاصل از روش

ET level I    1 جريانهاي گردابي سطح

ET level II    2 جريانهاي گردابي سطح

PHASED ARRAY دوره پيشرفته التراسونيک با روش های

ذرات مغناطيسي و مايعات نافذ سطح 1وMT & PT Level I,II    2    )ويزه پنجشنبه و جمعه ها(

II  ET level I ,  2جريانهاي گردابي سطح 1 و

UT Level I,II    2 التراسونيك سطح 1و

التراسونيك سطح 1و UT Level I,II      2 )ويزه پنجشنبه و جمعه ها(

MT & PT Level I,II    2ذرات مغناطيسي و مايعات نافذ سطح 1و

هرنام دوره آموزشي
م

RTI Level II    2 تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح

RT Level I,II     2پرتونگاري صنعتی سطح 1و

ن
با
آ

ذر
آ
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 3صفحه                        

                                  5از

مدت

)روز(

4آشنايي با آزمونهاي غير مخرب و استانداردهاي آن

PA & TOFD-2آشنايي با كاربرد هاي خاص التراسونيك

بازرسي جوش  و بازرسی چشمی *

Welding Inspection(AWS-QC1),VT

بازرسي جوش  و بازرسی چشمی *      )ويزه پنجشنبه و جمعه ها(

Welding Inspection(AWS-QC1),VT

API 510  بازرسي ظروف تحت فشار در دوره بهره  برداري

In-Service Pressure Vessel Inspector

API 570 بازرسي سيستم لوله كشي صنعتي در دوره بهره برداري

In-Service Piping Inspector

API 653 بازرسي مخازن ذخيره در دوره بهره برداري

In-Service Storage Tank Inspector

بازرسی  دوره ای جرثقيل ها ، ليفتراک  و تجهيزات باال بر سطح 1 و 2

In-Service Crane & Lifting equipment Inspector I, II

API 580(RBI Practitioner) 3بازرسي بر مبناي ريسك بر اساس

18-217بازرسي آسانسورهای برقی

بازرسي رنگ و پوشش ها سطح 1

 Painting level  I (NACE)  & Coating Inspector

بازرسي رنگ و پوشش ها سطح 2

 Painting level II  (NACE) & Coating Inspector

25-816بازرسي رنگ و پوشش ها سطح 1 و 2

مديريت خوردگی واستقرار آن  در صنايع نفت وگاز  ، نيروگاه، آب و 

فاضالب
2

ASME بازرسي مخازن تحت فشار دوره ساخت بر اساس

Pressure Vessel Manufacturing Inspector

  I, II       Cathodic protection  level I, II  حفاظت كاتدي سطح

)NACE(
48-11

20-516اصول بازرسی کاال)مقدماتی و پيشرفته(

25-323بازرسی کاالی سورويانس

1-2

6-10

13-16

2

اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

1-91-9

10-13

5

521-25

419-22

47-10

4

4

8

83-25

مندي
به

فند
اس

اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

هرنام دوره آموزشي
م

ان
ذرآب
آ
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ر
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ب
آ

 

ر
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 )روز(

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. اطالعات دوره متعاقبا اعالم میگردد خودروبازرسی تائید نوع 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. اطالعات دوره متعاقبا اعالم میگردد بازرسی تائید نوع موتورسیکلت

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. اطالعات دوره متعاقبا اعالم میگردد معدنیبازرسی تائید نوع ماشین آالت راه سازی و 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. اطالعات دوره متعاقبا اعالم میگردد بازرسی تائید نوع ماشین آالت کشاورزی و تراکتور

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. اطالعات دوره متعاقبا اعالم میگردد بازیبازرسی تجهیزات زمین 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. API 1104 3بازرسي خطوط لوله براساس استاندارد

 D1.1) Steel Structure Inspectionبازرسي سازه هاي فلزي 

(AWS 
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. 3

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. Fitness for service 4مقدماتی      -ارزيابي قابلیت سرويس دهي

 سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.اين دوره با درخواست  Fitness for service 4پیشرفته      -ارزيابي قابلیت سرويس دهي

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. ASME SECTION V 5تفسیر استاندارد 

آشنايی با استانداردها و روش های تست خواص فیزيکی و مکانیکی 

 (Iپلیمرها سطح )
 باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می  5

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. ASME 4سیستم لوله كشي صنعتي در دوره ساخت بر اساس
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 9صفحه                        

                                  5از

 این دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. اطالعات دوره متعاقبا اعالم میگردد بازرسی کاالی سورویانس

اطالعات دوره متعاقبا اعالم  نوع خودرو بازرسی تائید

 میگردد
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

اطالعات دوره متعاقبا اعالم  بازرسی تائید نوع موتورسیکلت

 میگردد
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

اطالعات دوره متعاقبا اعالم  سازی و معدنیبازرسی تائید نوع ماشین آالت راه 

 میگردد
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

اطالعات دوره متعاقبا اعالم  بازرسی تائید نوع ماشین آالت کشاورزی و تراکتور

 میگردد
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

اطالعات دوره متعاقبا اعالم  زمین بازیبازرسی تجهیزات 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. میگردد

 با هماهنگی API 1104 3براساس استاندارد لوله خطوط بازرسي
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی D1.1) Steel Structure Inspection (AWS 3 بازرسي سازه هاي فلزي
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 Fitness for serviceمقدماتی      -ارزيابي قابلیت سرويس دهي
 با هماهنگی 4

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی Fitness for service 4پیشرفته      -ارزيابي قابلیت سرويس دهي
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی ASME SECTION V 5تفسیر استاندارد 
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی 5 (I)آشنايی با استانداردها و روش های تست خواص فیزيکی و مکانیکی پلیمرها سطح 
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی ASME 4سیستم لوله كشي صنعتي در دوره ساخت بر اساس
 باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می 

 نام دوره آموزشي
 مدت

 )روز(

هزینه 

دوره 

 )ریال(

ی
د
ر
و
ر
ف

ن
 

ه
ب
ی
د
ر
ا

ت
ش

د 
ا
د
ر
خ

 

ر
ی
ت

د 
ا
د
ر
م
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و
ی
ر
ه
ش

 

ر
ه
م

ن 
ا
ب
آ

 

ر
ذ
آ

 

ي
د

ن 
م
ه
ب

د 
ن
ف
س
ا

 

 با هماهنگی 5 کنترل خوردگی و رسوب در ديگهای بخار
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 هماهنگیبا  5 خوردگی در صنايع نفت و گاز
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی 3 اصول و مبانی خوردگی فلزات
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی 1 انتخاب مواد بر پايه مقاومت به خوردگی
 برگزاری می باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل 

 با هماهنگی Corrosion Monitoring 3     پايش خوردگي
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.
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صفحه                        

                                  5از 23

 

 با هماهنگی 3 انتخاب پوششهای حفاظتی
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 هماهنگیبا  5 خوردگي و راههاي پیشگیري از آن
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی 1 خوردگي در بتن و روشهاي جلوگیري و تعمیر آن
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی 1 خوردگي در نیروگاه ها )خوردگي تجهیزات/ بويلرها جلوگیري و پايش(
 دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.اين 

 با هماهنگی 3 ادوات فشارشكن و خالء شكن )شیرهاي اطمینان(
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی 4 بازرسي و نگهداري مبدلهاي حرارتي
 می باشد. اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری

 با هماهنگی TEMA   4     محاسبات مهندسي بازرسي و طراحي مبدلهاي حرارتي براساس
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.

 با هماهنگی API 573 4 بازرسي كوره ها و ديگهاي بخار براساس استاندارد 
 برگزاری می باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی API 610 3مطابق  فوژيسانتر یپمپها  یاصول بازرس

 باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می  با هماهنگی API 610 3   مطابق  فوژيسانتر یاصول محاسبه و انتخاب پمپها

 دوره هاي طراحي، مهندسي و جوش

 ASME Sec. IX 4بر اساس   WPS, PQRتهیه و تدوين 
 متعاقبا اعالم میگردد

   06-04       
01-16 
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 3 با كلید فوالد و تكنیكهاي انتخاب فوالدآشنايي 
 متعاقبا اعالم میگردد

     
31-03 

    
11-3 

 
 4 (ISO3834الزامات کیفیت جوشکار ذوبی بر اساس )

 متعاقبا اعالم میگردد
    

7-3 
   

03-07 
   

 2 1اصول و مباني محاسبه و طراحي جوش 
 درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.اين دوره با  با هماهنگی

 2 2اصول و مباني محاسبه و طراحي جوش 
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 1 عیوب جوش و علل پیدايش آن
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 3 عملیات حرارتي جوشمتالورژي و 
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 2 جوش مقاومتي) نقطه اي(
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی
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 2 1 تكنولوژي جوشكاري
 برگزاری می باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل  با هماهنگی

 2 2تكنولوژي جوشكاري
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 2 هاي مكانیكي جوش )مخرب(آزمون
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 4 اصول طراحي استاتیكي و دينامیكي جوش 
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 2 اصول كنترل پیچیدگي و تنشهاي پسماند
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 2 شناخت مواد مصرفي جوشكاري و انتخاب آن
 برگزاری می باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل  با هماهنگی

 2 در قطعه جوشي و راه هاي پیش گیري از آن ي پیچیدگ
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 2و1طراحي و ساخت ظروف تحت فشار 

ASME Sec. VIII, Div 1,2; pressure vessel design  &fabrication 

11 
 درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.اين دوره با  با هماهنگی

 7 جوشکاری آرگون
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی

 Circular Hollow Section -یجوش یجوش در سازه ها یاصول طراح

 Rectangular Hollow Section (RHB,CHB)و
 درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد.اين دوره با  با هماهنگی 3
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 دوره های ایمنی ، محیط زیست و ریسک

 0    های ضدانفجارمحیط های مستعد خطر و دستگاه
 میگرددمتعاقبا اعالم 

        8-5    
 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی HSE-MS 3مباني، تشريح الزامات، مستندسازي و ممیزي  

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 0 تكنیكهاي ارزيابي ريسك

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی Risk Management &Risk Assessment 4ارزيابي و مديريت ريسك      

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی HSE 5 بهداشت شغلي، ايمني و محیط زيست

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی Safely IOSH Managing 5نگلیس(      ا IOSHمديريت ايمني )باگواهینامه 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی Risk Assessment 1 ارزيابي ريسك )ويژه مديران(

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی Risk Management 1 ريسك )ويژه مديران(مديريت 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 3 آنالیز مخاطره فرايند

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 1 بهداشت شغلي، ايمني و محیط زيست )ويژه مديران(
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 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 5 اصول ايمني آتشنشاني

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 5 ايمني پیشرفته آتشنشاني

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 3 اطفاء حريقآتش نشانی و 

HSE اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 0 پیمانکاران 

HSE  Based on OSHA & EPA   5 باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می  با هماهنگی 

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 0 ايمنی عمومی

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی 0 مديريت بحران

 می باشد.اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری  با هماهنگی 0 واکنش در شرايط اضطراری

 اين دوره با درخواست سازمان در محل قابل برگزاری می باشد. با هماهنگی Work At Height Safety 0ايمنی کار در ارتفاع        
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مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های ) آکادمی طوبی تاک

 (مهندسی (افزار های تخصصیغیر مخرب و نرم 

خیابان سهروردی شمالی, نبش افشار جوان ,پالک  –تهران آدرس: 

 8واحد 1

 312 -88233117فکس       312-88239381-88233119تلفن: 

 واحد آموزش فراگیر الكترونیكي

هاي الکترونیکي گیري از سیستمطور کلي بهرهیا آموزش الکترونیکي به E-Learningمنظور از 

هاي هاي الکترونیکي و خبرنامهاي، نشریههاي چندرسانهمثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک

جویي در وقت و هزینه هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفهمجازي نظایر این

 E-Learningهایي که تحت گیرد.البته سیستمصورت مي ترو در ضمن یادگیري بهتر و آسان

کنند بسیار متنوع هستند، ولي گیرند و امکان یادگیري از راه دور را فراهم ميقرار مي

ها و انتخاب صحیح مندان از نوع این سیستمدر وهله اول آنچه که مهم است آگاهي عالقه

هاي حضوري توانند جایگزین کالسگاهي ميها هاست. این سیستمو نحوه استفاده درست از آن

 تواند مکمل کتاب و کالس باشد. مند ميکوش و عالقههم باشند. در عین حال براي افراد سخت

جاي آوردن مردم آوردن یادگیري براي مردم است به E-Learningتوان گفت در یک جمله مي

  .براي یادگیري

اقدام به طراحي و تهیه مجموعه هاي آموزشي الكترونیكي  تاك طوبي يآکادم در این راستا

 ریتفس فشرده  لوح ،نو گام نیا اول مرحله در بصورت چندرسانه اي نموده است كه 

 SNT-TC-1A نامه آئین با مطابق ها دوره این . است عرضه آماده(RTI) ي صنعت يپرتونگار

 این متقاضیان .اند شده میتنظ آموزشي الزامات و( امریكا مخرب غیر آزمایشات انجمن)

 مي دریافت جند رسانه اي فشرده لوح یك آموزشي جزوات همراه به نام ثبت از پس دوره

هزینه  .است هیته قابل ،يآکادم دفتر ای و ينترنتیا سایت  قیطر از نام ثبت فرم. کنند

مطابق با  (RTI) دوره متعاقبا اعالم می گردد و در صورت موفقیت در امتحان گواهینامه

ASNT .آمریکا صادر خواهد شد 

 شرایط ثبت نام و برگزاري دوره هاي آموزشي:

  كلیه متقاضیان ثبت نام در دوره هاي آموزشي آكادمي طوبي تاك مي توانند با

مطالعه مشخصات و تاریخ برگزاري/ دوره هاي آموزشي و باتوجه به پیش نیازهاي هر 

 انتخاب نمایید. دوره، دوره هاي مورد عالقه خود را

 .كلیه اطالعات مربوط به دوره ها در وب سایت آكادمي جهت دسترسي موجود مي باشد 

  تاریخ برگزاري دوره هایي كه با عبارت "با درخواست" مشخص شده اند در صورت به

 حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان تعیین و اعالم مي گردد.

 ارسي و مطابق با استاندارد مربوطه تمامي دوره ها توسط اساتید مجرب، به زبان ف

 تدریس شده و برخي سواالت امتحاني نیز همراه با ترجمه فارسي ارائه میگردد.

  مالیات بر ارزش  درصد9در مورد شرکت ها به مبالغ ذکر شده برای هزینه دوره ها

 افزوده اضافه خواهد شد.

  از هزینه کل برای پیش ثبت نام الزامی است. %25پرداخت 

  از کل شهریه  %25روز قبل از شروع دوره  7صورت لغو دوره از سوی متقاضی تا در

 کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

  و  %5متقاضیان در صورت پرداخت نقدی و کامل شهریه تا پیش از شروع کالس ها از

 تخفیف برخوردار خواهند شد. %11یا ثبت نام همزمان در دو دوره از 

  تخفیف داده می شود. %11کننده در دوره ها به کلیه دانشجویان شرکت 

 ،با ارسال نامه معرفي آن شركت  متقاضیاني كه از طرف شركت هاي خود معرفي شوند

، از آنها پیش ثبت نام بعمل مي آید. در صورت معرفي بیش  ۶۶۰۴۴۶۶۸به نمابر 

 .تخفیف براي آن شركت در نظرگرفته مي شود %11نفر براي یك دوره آموزشي،  3از 

  تا قبل  شماره حساب اعالمیثبت نام قطعي پس از واریز هزینه دوره )و امتحان( به

از تاریخ برگزاري دوره  و ارائه فیش بانكي از طریق فاكس و یا حضوري صورت مي 

پذیرد. خواهشمند است در فیش هاي واریزي ارسال شده حتما" نام و نام خانوادگي 

و تاریخ دوره موردنظر درج گردد تا در ثبت شركت كنندگان، نام شركت، نام دوره 

با توجه به محدودیت نام متقاضیان اشتباهي صورت نگیرد. همچنین 

ظرفیت کالسها اولویت حضور در دوره براساس زمان ثبت نام قطعي عزیزان 

 مي باشد .
 آموزش آكادمي طوبي تاك  جهت ثبت نام در ساعات اداري به واحد

  ۶۶۰۴۴۶۶۸فکس :  ۶۶۱۱۰۰۱۶- ۸۸۰۴۷۱۶۶ : تلفن های تماسو مراجعه

 .تماس حاصل فرمایند( (info@tubitakint.ir                  
 

 نوع گواهینامه هاي صادره براي دوره هاي آموزشي:

  به کلیه افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی پس از اتمام دوره، گواهی حضور 

ATTENDANCE) (CERTIFICATE OF  و درصورت قبولی در امتحانات مربوطه گواهینامه

 مطابق با استاندارد دوره اعطا میگردد. Tubi-Takمعتبر شرکت 

 گواهینامه صادره برای دوره های NDT  مطابق با ASNT   .آمریکا می باشد 

http://www.tubitakint.ir/
http://www.tubitakint.ir/
mailto:info@tubitakint.ir
mailto:info@tubitakint.ir
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مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های ) آکادمی طوبی تاک

 (مهندسی (افزار های تخصصیغیر مخرب و نرم 

خیابان سهروردی شمالی, نبش افشار جوان ,پالک  –تهران آدرس: 

 8واحد 1

 312 -88233117فکس       312-88239381-88233119تلفن: 

(Approve by ASNT NDT Level III   According TO ASNT)              

 مدیریت ایمنی از  وره هایگواهینامه صادره برای دIOSH  .انگلستان می باشد 

(Institution of Occupational Safety and Health)       

)تهران و کلیه شهرستانها( امکان  آموزشي در محل سازمانهابرگزاري کلیه دوره هاي 

 پذیر مي باشد.

  

http://www.tubitakint.ir/
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مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های ) آکادمی طوبی تاک

 (مهندسی (افزار های تخصصیغیر مخرب و نرم 

خیابان سهروردی شمالی, نبش افشار جوان ,پالک  –تهران آدرس: 

 8واحد 1

 312 -88233117فکس       312-88239381-88233119تلفن: 

 
 

 International Welding Engineer                (IWE)  دوره مهندسي بین المللي جوش 

شرکت مهندسین مشاور و بازرسي طوبي تاک بعنوان 

خصوصي هشتمین دوره  (ATB)اولین مرکز آموزش مجاز 

مهندسي ِبین المللي جوش را در آکادمي طوبي تاک با 

درسال بهره گیري از اساتید مجرب در صنعت جوش و برش 

مي نماید. این دوره مطابق با  برگزار 1041

انستیتو بین المللي IIW/EWF, IAB-252r1-11دستورالعمل 

با کسب اعتبار  (EWF)و فدراسیون جوش اروپا  (IIW)جوش 

روزهای برگزاری دوره  ایران برگزار مي گردد. ANBاز 

پنجشنبه و جمعه هر هفته در محل آکادمي طوبي تاک 

رفصلهاي دوره، پیش میباشد. بدیهي است با توجه به س

ماه بطول  14تا  9بیني مي شود طول مدت دوره بین 

ساعت می  004که شامل برنامه زیر به مدت  انجامد

 باشد.

 بخش تئوری:

 ( 31فرآیندها و تجهیزات جوشکاری )به بررسی  -ساعت

کامل تمامی فرآیندهای مرسوم در صنعت روز دنیا می 

 پردازد.

  به -ساعت( 115جوشکاری )مواد و رفتار آنها به هنگام

)فوالدها( و غیرآهنی  بررسی جوشکاری انواع فلزات آهنی

 و مشکالت بوجود آمده حین جوشکار آنها می پردازد.

 (70ساخت و طراحی )به بررسی طراحی جوش سازه های -ساعت

 فلزی تحت بار استاتیکی و دینامیکی می پردازد.

 (114تولید و کاربردهای مهندسی)ربردهای بررسی کا-ساعت

 مهندسی مطابق با الزامات

 ISO 3834  وISO 14731   مرور فرآیندهایNDT ... و 

 بخش عملی:

  در این قسمت متقاضیان بمنظور درک بهتر پارامترهای

 71موثر در جوشکاری و عیوب موجود، بطور عملی بمدت 

 ساعت با فرآیندهای جوشکاری آشنا می گردند.

 

 

دوره مهندسي بین المللي شرایط ثبت نام و برگزاري 

 :جوش

  متقاضیان باید داراي حداقل مدرك كارشناسي فني

 باشند.

  اصل مدرك تحصیلي 

  4ارائه چهار قطعه عكس3  همراه با كپي شناسنامه

 یا كارت ملي
 هزینه دوره متعاقبا اعالم می گردد.

 

نوع مدرک صادره برای دوره مهندسي بین المللي 

 جوش: 

موفقیت آمیز دوره و قبولي در بعد از اتمام 

امتحانات، متقاضیان مدرک مهندسي بین المللي جوش 

با   ISO 14731 (EN 719) و ISO 3834 (EN 729)مطابق با

از طرف نماینده  International Welding Engineer عنوان

صادر و  (ANB)انستیتو بین المللي جوش در ایران 

 داراي ارزش بین المللي مي باشد.

 

S A M P L E 
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اهم مجوزها و گواهینامه هاي اخذ شده  شركت طوبي تاك از 

 مراكز معتبر ملي و بین المللي

 از معاونت برنامه ریزي و نظارت تخصصصب بازرسصصي فني  رتبه پایه یك

 هور)سازمان برنامه و بودجه سابق(راهبردي رئیس جم

  در خصوص بازرسی جوش و  513گواهینامه تایید صالحیت جوش به شماره

موسسه استاندارد مرتبط با صنعت جوش از  برگزاری دوره های آموزشی

 و تحقیقات صنعتی ایران

 ایرانشرکت ملی نفت آموزش مرکزی  از  گواهی تایید صالحیت 

  و اجراي آزمایشات غیر مخرب خدمات آموزشگواهي تایید صالحیت(NDT) 

 شركت مهندسي توسعه نفت ایرانپروژه های نفتی از 

  گواهي آموزش دوره هاي مدیریت ایمني از شركتIOSH  نانگلستا 

 گواهي برگزاري دوره هاي مهندسي بین المللي جوش (IWE)   ازEWF , IIW 

  پروانه بازرسییی فنی از کاالهای صیینعتی صییادراتی ، داخلی و نمونه

وارداتی در ایران )تجهیزات نفت ، گاز و  برداری ازکاالهای صیینعتی 

موسصصسصصه پتروشیییمی ص صیینایع فوالدی و نیروگاهی و ابزار دقیق ( از 

  استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران

  گواهي تایید صییالحیت  بازرسییي فني جوش و انجام آزمونهاي غیر مخرب

(RT, MT, UT, VT, PT)  موسصصسصصه در سییازه فلزي سییاختماني و صیینعتي از

  استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران

 اري از سازمان انرژي اتمي ایران پروانه اشتغال پرتونگ 

  شركت مهندسي و گواهي تائید صالحیت خدمات بازرسي فني مكانیك از

در زمینه فعالیت خدمات بازرسي فني در تأسیسات   توسعه گاز ایران

ارائه خدمات  و شبكه هاي گاز رساني شهري ،خطوط لوله انتقال گاز و 

 ازرسي فني در حین اجراي پروژه هاب

  در رابطه  شركت ملي گاز ایرانگواهي تایید صالحیت خدمات بازرسی از

، بازرسي جوش و  (RTI)،تفسیر فیلم  (RT)با انجام عملیات رادیوگرافي 

   (UT,MT,PT)آزمایشهاي غیر مخرب 

  اخذ گواهي ISO 9001:2008 ، ) استاندارد مدیریت كیفیت (ISO 14001:2004 

 )استاندارد زیست محیطي( ، 

OHSAS 18001:2007  استاندارد  )استاندارد  ایمني و بهداشت  ( از موسسه

 انگلستان UKAS بین المللی
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  شركتهمكارISQ    پرتقال در رابطه باارائه انواع خدمات بازرسي فني

 لي و جوشكارر گواهینامه بین المل، تست و صدو

  عضویت در لیست شرکتهای واجد صالحیت(A.C.L)  شرکت نفت و گاز پارس

(P.O.G.C)  در حوزه بازرسی فنی وNDT  

  عضویت در فهرست مشاوران ذیصالح برای انجام خدمات کنترل کیفی جوش

 در پروژه های فنی و عمرانی  شهرداری تهران

  نماینده انحصاری شرکتInnospection کف مخازن ذخیره، مخازن  در بازرسی

 SLOFECتحت فشار  و خطوط لوله با روش 

  به کلیه افراد شرکت کننده در دوره های تست های غیر مخربNDT  پس

و در صورت قبولی  (Attendance)در کالس از اتمام دوره ، گواهی حضور

 گردد.در امتحانات مربوطه گواهینامه معتبر اعطا می

 According to ASNT requirements by TUBI TAK Academy Approved byنوع گواهینامه:     

ASNT NDT Level III  

  ،بعد به کلیه افراد شرکت کننده در دوره مهندسی بین المللی جوش

از اتمام دوره و قبولی در امتحانات، مدرک مهندسی بین المللی جوش 

 با عنوان  ISO 14931 (EN 719) , ISO 3834 ( EN 729)م ئبا اعتبار دا

 (International Welding Engineering)     گردد.اعطا می 

  به کلیه افراد شرکت کننده در سایر دوره ها پس از اتمام دوره

باشند در گواهی حضور در کالس و برای دوره هایی که شامل آزمون می

 گردد.صورت قبولی در امتحانات مربوطه گواهینامه معتبر اعطا می

              TUBI TAK Academyنوع گواهینامه:         

 عضویت ها:

شركت طوبي تاك در راستاي فعالیتهاي خود در زمینه هاي تخصصي بمنظور 

اطالعات و گسترش  استفاده از تكنولوژیهاي نوین و به روز نگه داشتن

 ارتباطات خود اقدام به عضویت در موسسه هاي معتبر زیر نموده است .

 (ASNTانجمن آزمون های غیر مخرب آمریکا ) .2

 (ICAانجمن خورگی ایران ) .1

 (IWNTانجمن جوشکاری و و آزمایشهای غیر مخرب ایران ) .7

 (IRSNT انجمن صنعتی آزمایش های غیر مخرب ایران ) .9

 (ISMEانجمن مهندسی مکانیک ) .5

 (SATSAانجن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ) .8

 (APECنفت، گاز و پتروشیمی ) انجمن مهندسی و پیمانکاری .3

 (DGZFP انجمن تست های غیر مخرب آلمان )  .8
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 طوبی تاک: اهم مجوزهای آکادمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASNT 
 

 

 

 
 

IOSH 
تو بهداشت و یانست

 ایمنی کار انگلیس

مجوز برگزاری دوره 

مهندسی بین المللی 

جوش از انستیتو 

بین المللی جوش 

(IIW) 

 

   

 

 

 

 

 

گواهینامه تایید 

به شماره صالحیت جوش 

در خصوص بازرس  315

جوش و دوره های 

آموزش مرتبط با صنعت 

 جوش

گواهی تایید 

صالحیت جهت خدمات 

بازرسی فنی 

از شرکت  مکانیک

مهندسی و توسعه 

 گاز ایران

گواهی آموزش و 

آزمایشات غیر مخرب 

NDT  شرکت مهندسی و

 توسعه نفت ایران

  

گواهی تایید 

آموزشی از صالحیت 

ملی نفت شرکت 

 ایران
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 : طوبی تاک سوابق آکادمی

تعداد دوره هاي برگزار شده به تفكیك حوزه های آموزشي طی 

 سال اخیر7

 

 سال
دوره  تعداد

های برگزار 

 شده

تعداد افراد 

 شرکت کننده

 در دوره

تعداد اساتید 

 نفر دوره دوره ها

نیمه 

53  
35  311  11  11  

58  25  1125  55  15  

51  145  1281  34  14  

55  111  113  31  11  

52  55  838  51  1  

21  55  543  51  11  

21  51  531  53  5  

  15 55  8158  455 جمع کل 
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 سال اخیر 5فعالیت های پروژه های آموزشی آکادمی در 

 نام شركت ردیف
تاریخ 

 قرارداد
تاریخ 

 خاتمه
مدت 

 قرارداد
شماره 

 قرارداد
 موضوع قرارداد

محل انجام 

 كار
وضعیت 

 قراردادها

1 
مركز پژوهش و 

 مهندسي جوش ایران
14/11/77  

تا زمان 

 2111صدور 

 گواهینامه

 /ق45/77/2134
صدور  گواهینامه تایید 

 جوشكار
 درست اجرا تهران

2 
شركت هلیكوپتري 

 ایران
 /ق ف9112-27 - 1377/7/15 27/15/77

برگزاري دوره هاي آموزشي 

 UT,PT,MTتخصصي 

ایستگاه 

شیراز 

 كارفرما

 آموزش

3 
مركز پژوهش و 

 مهندسي جوش ایران
 /ق43/78/1145 - 1378/12/29 11/12/78

آموزش عملي جوشكاري دوره 

 IWE,IWP,IWTهاي 
 تهران

خاتمه 

 یافته

4 
مدیریت توسعه صنایع 

 پتروشیمي
 ماه 12 - 14/11/78

78-23-

122/247-5 

برگزاري آزمون جوشكاري عملي 

 و صدور گواهینامه
 کلیه شهرها

خاتمه 

 یافته

 592-75-91 روز 31 - 17/17/75 كاالي الكتریك 5

آموزش و آزمون جوشكاري به 

بر روي متریال  TIGروش 

 آلومینیوم و صدور گواهینامه

 نطنز
خاتمه 

 یافته

8 
مدیریت توسعه صنایع 

 پتروشیمي
 ماه 12 - 17/14/75

75-23-

122/193-1 

برگزاري آزمون جوشكاري عملي 

 و صدور گواهینامه
 کلیه شهرها

خاتمه 

 یافته

 1755-7413 روزoce 27/13/74 - 8افق هسته اي  7
و  ETبرگزاري دوره آموزشي 

 صدور گواهینامه

كارگاه بوشهر 

 كارفرما

خاتمه 

 یافته

7 
مدیریت توسعه صنایع 

 پتروشیمي
 ماه 12 - 22/11/74

73-23-

122/157-4 

برگزاري آزمون جوشكاري عملي 

 و صدور گواهینامه
 کلیه شهرها

خاتمه 

 یافته

 تهران آموزش جوشکاران - - - 1374 سایپا دیزل 9
خاتمه 

 یافته

 111/73/511/2 ماه 8 - 15/11/73 ماشین سازي اراك 11
برگزاري دوره هاي آموزشي 

(UT,PT,RT,MT (Level I,II 

برگزاري دوره 

هاي آموزشي 

(UT,PT,RT,MT 

(Level I,II 

خاتمه 

 یافته

  



 

 
 

مرکز آموزش تخصصی جوش ، ایمنی ، بازرسی فنی و تست های ) آکادمی طوبی تاک

 (مهندسی (غیر مخرب و نرم افزار های تخصصی
 

 سال اخیر 5ادامه فعالیت های پروژه های آموزشی آکادمی در 

 نام شركت ردیف
تاریخ 

 شروع
 مدت قرارداد

شماره 

 قرارداد
 محل انجام موضوع قرارداد

 111/73/511/2 ماه 8 25/32/87 ماشین سازي اراك 23
دوره هاي آموزشي  برگزاري

(UT,PT,RT,MT (Level I,II 

برگزاري دوره هاي 

 UT,PT,RT,MTآموزشي )

(Level I,II 

 تهران MT,UT (Level I,IIآموزش دوره ) 2/873-51 روز 23 27/7/81 لوله گستر اسفراین 22

 71/718 ماه 21 14/12/71 سیمان سفید بنوید 21
RT,UT ,MT  و انجام آزمون و صدور

 گواهینامه جوشكاري
 نایین

 8185/11/1/411 ماه 4 11/12/79 سازمان صنایع دفاع 27

آموزش ، آزمون و صدور گواهینامه 

بین المللي جوشكاري به روش میگ 

 EN-2872مطابق با استاندارد 

 تهران

 صنعتي هشتگردشهرك  TIGآموزش جوشكاري  1195 ساعت 111 23/13/23 شركت ایركست 29

25 
ره آوران فنون 

 پتروشیمی
 279/7732 ساعت 83 25/35/88

و  1و2دوره آموزش مایعات نافذ سطح 

 1و2ذرات مغناطیسی سطح 
 ماهشهر

28 
ره آوران فنون 

 پتروشیمی
 ماهشهر 1و2دوره جرثقیل باال سطح  938/2  25/21/83

23 
سازنده مخازن  

 کاوش
 تهران MTو  VTدوره  83-7785 روز8 17/38/83

28 
مرکز تحقیقات 

 صنایع هوایی
 5289/12 روز 5 39/23/85

بازرسی التراسونیک سازه های غیر 

 فلزی
 تهران
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 سال اخیر سهها و پروژه ها طی برگزار شده در محل سازماندوره های 

 نام شرکت
تعداد 

 نفرات
 عنوان دوره

 تست ذرات مغناطیسی نفر21 ملی ساختمان قزوین

 نفر 25 پاالیش نفت بندرعباس
تست ذرات مغناطیسی و 

 مایعات نافذ

 سقفی های جرثقیل نفر 28 خطوط لوله و مخابرات نفت

 جرثقیل ریگری اصول نفر 28 بوشهر اتمی نیروگاه

 WPS & PQR نفر 21 کار فوالد

 بازرسی چشمی نفر21 ملی ساختمان قزوین

 2و1 سطح جوش طراحی نفر 21 آریاساسول

 مقدماتی abaqus نفر 21 درویشی شهید صنایع

 2تفسیر فیلم سطح  نفر 29 شیراز پتروشیمی

 نفر 23 مدیریت تولید برق کرمان
 و سقفی جرثقیل بازرسی

 آن اپراتوری

 1 سقفی جرثقیل بازرسی نفر 29 تهران نفت پاالیش

 Catia نفر 9 درویشی دریایی صنایع

National Iranian South Oil 

Company(NISOC) 
 جوش بازرسی نفر 25

 تاسیسات ساخت و مهندسی

 ایران دریایی
 نفر 27

 فرآیندهای با آشنایی

 های آزمون و جوشکاری

 مخرب غیر

 نفر 28 ایران خودرو دیزل
بازرسي جرثقیلها 

 1وتجهیزات باالبرسطح 

 2و1بازرسی چشمی سطح  نفر 3 مناطق نفت خیز جنوب

 PRIMAVERA نفر 21 پلیمر آریا ساسول

 نفر 23 الکترود میکا
شناخت مواد مصرفی 

 جوشکاری الکترود ها

 نفر 23 فیشل
بازرسی و اپراتوری 

 لیفتراک ها

 HSE-MS نفر 29 گاز پارس جنوبی
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 نام شرکت
تعداد 

 نفرات
 عنوان دوره

 تکنیک های ارزیابی ریسک نفر 21 طر ح فوالد میانه

 آزمونهای مخرب نفر 9 لوله سازی ماهشهر

 تکنیک های ارزیابی ریسک نفر 19 گازاستان خوزستان

 PRIMAVERA نفر 21 پلیمر آریا ساسول

 HSE-MS نفر 72 پاالیش نفت بندر عباس

 HSE-MS نفر 28 ملی مهندسی ساختمان نفت

 2بازرسي جرثقیل سطح نفر 29 موتورسازان تبریز

 نفر 28 مناطق نفتخیز جنوب
خوردگي و راههاي 

 پیشگیري از آن

 نفر 29 توف نورد
هاي آشنایي با آزمون

 غیرمخرب

 نفر 19 عملیات انتقال گاز 6منطقه 
مایعات نافذ و ذرات 

 مغناطیسي

 نفر 28 پارسنفت و گاز 
دانشگاه صنعت نفت 

 آبادان

 تفسیر فیلم نفر 13 دانشگاه صنعت نفت آبادان

API نفر 21 پتروشیمي تندگویان  185  

 بازرسي چشمي نفر 29 لوله سازي ماهشهر

 مایعات نافذ نفر 23 ره آوران فنون پتروشیمي

 ذرات مغناطیسي نفر 27 ره آوران فنون پتروشیمي

 ایمني كار در ارتفاع نفر 21 طرح فوالد میانه

 ASME Sec.VIII, Div1 نفر 9 ره آوران فنون پتروشیمي

 Aspen Plus نفر 73 دانشگاه گچساران

 بازرسی آسانسورها نفر 3 شگاهی سهندایمجتمع آزم

 بازرسی آسانسورها نفر 28 ره آوران فنون پتروشیمي

 نفر 19 عملیات انتقال گاز 4منطقه 
بازرسي برمبناي ریسك 

API 580 

 نفر 29 خطوط لوله و انتقال گاز
ارزیابي قابلیت سرویس 

 دهي مناسب

 ایمنی پیشرفته آتشنشانی نفر 27 پایانه اکسیرشیمی
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