
 

 

 

 

 وحدت رویه

های مربوطه؛ تر رسیدگی و درج در پروندههای بازرسی جوش، کنترل بهتر ناظران و فرآیند دقیقی گزارشسازی ارایهبه منظور یکسان

های آزمایشگاه فنی جوش بر اساس آن عملیات کنترل، بازرسی و آزمایش گردد تا شرکتهای قابل ارایه به سازمان پیوست میفرم

 نجام دهند.جوش را ا

  



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 گزارش بازرسی چشمی جوش

 بازرسی ستون -1فرم 

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 نشانی محل ساخت:
 

 :قطعه یدما ضخامت: هیفلز پا :و محور نصب شماره/نام قطعه

 :تاریخ/زمان جوشکاری سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 فرایند جوشکاری: جان تیبا ورق تقو    بال تیبا ورق تقو   ساخته شده از ورق  لیساخته شده از پروفنوع ستون:   

ی
ول

 ط
ی

ار
شک

جو
ل 

تر
کن

 

های الزام ها وار منطبق بر نقشهها .......... بوده و اجرای کی آنمتر و فاصلهها بر اساس نقشه......... میلی. طول جوشها انجام گردیدی جوشکنترل طول و فاصله

 .. نیست و باید اصالح شودباشدمقرارت ملی ساختمان  می

 .باشدها بدون هر گونه ترک میجوش .شده نیازبه اصالح داردگذاری. در موارد نشانهی جوش کنترل و مورد تایید استچاله

    LOF ذوب ناقص    SI حبس سرباره    OL روی هم افتادگی  US کمبود ساق جوش    UCسایر عیوب مشاهده شده:  بریدگی

 سایر:    AS ی قوسلکه     HL ترازیناهم     SP پاشش

 جوش کام ستون: ندارد

 باید اصالح شود پرشدگی: پذبرفته باید اصالح شود ابعاد سوراخ: پذبرفته باید اصالح شود ها: پذیرفتهی جوشفاصله دارد

ت
اال

ص
 ات

ل
ح

ر م
 د

ی
ار

شک
جو

ل 
تر

کن
 

 .اصالح شود ی اتصال تیر به ستون پذیرفته استساق جوش در ناحیه. اصالح شود ی اتصال تیر به ستون پذیرفته استطول جوش در ناحیه

 .اصالح شود ی اتصال ستون به کف ستون پذیرفته استطول و ساق جوش در ناحیه

 

 

𝑖𝑓 𝑒 = 10𝑡 → 𝑏 ≪ 100𝑚𝑚 

𝑖𝑓 𝑒 = 𝑏𝑡 → 𝑏 > 100𝑚𝑚 
0.75√

𝐸

𝐹𝑦
 22= 

1.12√
𝐸

𝐹𝑦
 33= 

ن
تو

 س
ت

اال
ص

 ات
ل

تر
کن

 

 . باشد و باید اصالح گرددنمی باشد و باید تعویض شودنمی  باشدنبشی بدون هرگونه ایرادهای ناشی از نورد می  براکت    نوع اتصال:  نبشی

 .شود. باید اصالح . ساق جوش مورد تایید استباید تعویض گردد ها مورد تایید استس نقشهورق نشمین: ابعاد بر اسا

 .شود. باید اصالح .جوش مورد تایید استباید اصالح گردد ه مورد تایید استورق نردبانی: ابعاد و فاصله بر اساس نقشه

 .. مورد تایید نیست و باید اصالح گرددها مورد تایید استجوش وصله و باید اصالح شود مورد تایید نیست ها: ابعاد مورد تایید استی ستونوصله

 .. مورد تایید نیست و باید اصالح گردد. ساق جوش مورد تایید است. مورد تایید نیست و باید اصالح گرددها: وضعیت جوش مورد تایید استدستک
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 گزارش بازرسی چشمی جوش

 جوشکاری تیرهای سقفبازرسی  -2فرم 

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: ا:مساحت زیربن تعداد سقف:

 نشانی محل ساخت:
 

 :قطعه یدما :)ها(ضخامت تعداد تیر: هیفلز پا تراز:

 تاریخ/زمان جوشکاری: فرایند جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح:

 .پس از اصالح مورد تایید است . تیر دارای پیچیدگی بوده و باید اصالح شود           تعداد  . ی تیرها مورد تایید استهمهپیچیدگی کنترل شد و 

ی
ول

 ط
ی

ار
شک

جو
ل 

تر
کن

 

های الزام ها وها .......... بوده و اجرای کار منطبق بر نقشهی آنمتر و فاصلهها بر اساس نقشه......... میلی. طول جوشها انجام گردیدی جوشکنترل طول و فاصله

 .. نیست و باید اصالح شودباشدت ملی ساختمان  میمقرار

 .باشدها بدون هر گونه ترک میجوش .شده نیازبه اصالح داردگذاری. در موارد نشانهی جوش کنترل و مورد تایید استچاله

    LOF ذوب ناقص    SI حبس سرباره    OL روی هم افتادگی  US کمبود ساق جوش    UCسایر عیوب مشاهده شده:  بریدگی

 سایر:    AS ی قوسلکه     HL ترازیناهم     SP پاشش

  .اصالح شود پذیرفته است (L) تیر به  اتصالانتهای ورق ی در ناحیه همراستای طولی جوش و ساق طول

 .ح شوداصال پذیرفته است (b)تیر  به اتصالانتهای ورق ی در ناحیه عمودی عرضی جوش و ساق طول

 .. مورد تایید نیست و باید اصالح گرددها مورد تایید استجوش وصله مورد تایید نیست و باید اصالح شود ی تیرها: ابعاد مورد تایید استوصله

 توضیحات:

 

 

 

𝑖𝑓 𝑏 = 0 → 𝐿 ≥ 2𝑏 
 

𝑖𝑓 𝑏 = 𝑏 𝑎𝑛𝑑 𝑎 < 0.7𝑡 

→ 𝐿 ≥ 1.5𝑏 
 

𝑖𝑓 𝑏 = 𝑏 𝑎𝑛𝑑 𝑎 ≥ 0.7𝑡 

→ 𝐿 ≥ 𝑏 
 

 aجوش:  ساق

 tضخامت ورق تقویت: 

 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 گزارش بازرسی چشمی جوش

 تیرورقبازرسی جوشکاری  -3فرم 

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

  نام مجری:

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 نشانی محل ساخت:
 

 :قطعه یدما تراز نصب: هیفلز پا :ی قطعهشماره

 تاریخ/زمان جوشکاری: فرایند جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح:

 .پس از اصالح مورد تایید است . باید اصالح شود. مورد تایید استپیچیدگی کنترل شد  منقطع  ی یکسره جوشکار

 . ضخامت ورق تقویت:                             ندارد ضخامت جان: ضخامت بال پایین: ضخامت بال باال:

ی
ول

 ط
ی

ار
شک

جو
ل 

تر
کن

 

ها .......... بوده و اجرای کار ی آنو فاصله متر......... میلی/  به صورت یکسره  ها بر اساس نقشه. طول جوشها انجام گردیدی جوشکنترل طول و فاصله

 .. نیست و باید اصالح شودباشدهای مقرارت ملی ساختمان  میها و الزاممنطبق بر نقشه

 .باشدها بدون هر گونه ترک میجوش .ازبه اصالح داردشده نیگذاری. در موارد نشانهی جوش کنترل و مورد تایید استچاله

    LOF ذوب ناقص    SI حبس سرباره    OL روی هم افتادگی  US کمبود ساق جوش    UCسایر عیوب مشاهده شده:  بریدگی

 سایر:    AS ی قوسلکه     HL ترازیناهم     SP پاشش

  .اصالح شود پذیرفته استدایی هر سر، ابتی در ناحیه طولی جوش و ساق طول

 ی تیرها:وصله

 .. مورد تایید نیست و باید اصالح گرددها مورد تایید استجوش وصله مورد تایید نیست و باید اصالح شود ابعاد مورد تایید است:  با ورق تقویت

  مورد تایید نیست و باید اصالح شود ودو باید به روش فراصوتی آزمایش ش مورد تایید است : جوش با جوش نفوذی

 توضیحات:

 

 

 

 h یگونه کمبود ساق در فاصلههیچ

 از ابتدای هر سر مورد پذیرش نیست.

 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 چشمیگزارش بازرسی 

 بادبند بازرسی جوشکاری -4فرم

 اریخ:ت

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355فلز پایه: شماره/نام قطعه:

 جوشکاری:تاریخ/زمان  سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 مردود تایید :5ورق ابعاد مردود تایید :4ورق ابعاد مردود تایید :3ورق ابعاد مردود تایید :2ورق ابعاد مردود تایید :1ورق ابعاد مقطع بادبند:
 

 ردیف
 موقعیت جهت

 جوش
 جوش بُعد طول

 سایر عیوب
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت مردود تایید مردود تایید 5 4 3 2 1 ب د
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 توضیحات:

 

به معنای سمتی از بادبند است که « د»در ستون جهت، 

آن سمتی است که « ب»شود و درون ساختمان نصب می

بادبندهای  شود. دربه سمت بیرون ساختمان نصب می

 شود.نمایش داده می« ب»تر با داخلی سمت بیرون

 

موقعیت جوش از شکل کنار با حرکت در جهت 

 شود.های ساعت تعیین میعقربه

 

 شود:در ستون جوش موقعیت قرارگیری جوش قید می

 باال، پایین، راست، چپ.
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 

 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 ذرات مغناتیسیگزارش بازرسی 

 آزمون جوش طولی ستون -1فرم

 تاریخ:

 :ی گزارششماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: :ضخامت   S235  S275 S355فلز پایه: شماره/نام قطعه:

 تاریخ/زمان جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 ظرفیت: برند: نوع تجهیز:  روش آزمایش: 

 آزمایش شده)متر(:طول  ی سفید:ماده ی مغناتیسی:ماده
 

 سمت -جهت -تراز ردیف
 ناپیوستگی طول نوع جوش

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب جوش شیاری ایگوشه

 

تراز 

0 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

1 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

2 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

3 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

4 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 

  



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 ذرات مغناتیسیگزارش بازرسی 

 تیرورقآزمون جوش طولی  -2فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355:فلز پایه شماره/نام قطعه:

 تاریخ/زمان جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 ظرفیت: برند: نوع تجهیز:  روش آزمایش: 

 طول آزمایش شده)متر(: ی سفید:ماده مغناتیسی:ی ماده
 

 سمت -جهت -تراز ردیف
 ناپیوستگی طول نوع جوش

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب آزمون شیاری ایگوشه

 

 ابتدا

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            سترا

            چپ 

 

 انتها

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

محل 

 وصله

            جوش باال

            نییجوش پا 

            جوش راست 

            جوش چپ 

 

محل 

 وصله

            جوش باال

            نییجوش پا 

            جوش راست 

            جوش چپ 

 

محل 

 وصله

            جوش باال

            نییجوش پا 

            جوش راست 

            جوش چپ 
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 یسیذرات مغناتگزارش بازرسی 

 بادبندآزمون جوش  -3فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355فلز پایه: ه/نام قطعه:شمار

 تاریخ/زمان جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 ظرفیت: رند:ب نوع تجهیز:  روش آزمایش: 

 طول آزمایش شده)متر(: ی سفید:ماده ی مغناتیسی:ماده
 

 ردیف
 موقعیت جهت

 جوش
 ناپیوستگی طول

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب آزمون 5 4 3 2 1 ب د

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 توضیحات:

 

به معنای سمتی از بادبند است که « د»در ستون جهت، 

آن سمتی است که « ب»شود و درون ساختمان نصب می

بادبندهای  شود. دربه سمت بیرون ساختمان نصب می

 شود.نمایش داده می« ب»تر با داخلی سمت بیرون

 

موقعیت جوش از شکل کنار با حرکت در جهت 

 شود.های ساعت تعیین میعقربه

 

 شود:در ستون جوش موقعیت قرارگیری جوش قید می

 باال، پایین، راست، چپ.
 

 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس



 

 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 ذرات مغناتیسیگزارش بازرسی 

 4فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355فلز پایه: شماره/نام قطعه:

 تاریخ/زمان جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 ظرفیت: برند: ز: نوع تجهی روش آزمایش: 

 طول آزمایش شده)متر(: ی سفید:ماده ی مغناتیسی:ماده
 

 مشخصات جوش ردیف
 ناپیوستگی طول

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب آزمون

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 رنگ نافذگزارش بازرسی 

 آزمون جوش طولی ستون -1فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355فلز پایه: ه/نام قطعه:شمار

 تاریخ/زمان جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 مدت زمان نفوذ)دقیقه(: برند: نوع مایع نافذ:  تفلورسن  رنگیروش آزمایش:  

 مدت زمان ظاهرسازی)دقیقه(: برند: ی ظاهرکننده:نوع ماده

 طول آزمایش شده)متر(: برند: نوع مایع پاک کننده:
 

 سمت -جهت -تراز ردیف
 ناپیوستگی طول نوع جوش

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب جوش شیاری ایگوشه

 

تراز 

0 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

1 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

2 

جوش 

 باال

            سترا

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

3 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

تراز 

4 

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 رنگ نافذگزارش بازرسی 

 تیرورقآزمون جوش طولی  -2فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 مالک/کارفرما:تلفن 

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355فلز پایه: شماره/نام قطعه:

 تاریخ/زمان جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: یرسا    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 مدت زمان نفوذ)دقیقه(: برند: نوع مایع نافذ:  فلورسنت  رنگیروش آزمایش:  

 مدت زمان ظاهرسازی)دقیقه(: برند: ی ظاهرکننده:نوع ماده

 طول آزمایش شده)متر(: برند: نوع مایع پاک کننده:
 

 سمت -جهت -تراز ردیف
 ناپیوستگی طول نوع جوش

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب آزمون شیاری ایگوشه

 

 ابتدا

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

 انتها

جوش 

 باال

            راست

            چپ 

جوش  

 پایین

            راست

            چپ 

 

محل 

 وصله

            جوش باال

            نییجوش پا 

            جوش راست 

            جوش چپ 

 

محل 

 وصله

            جوش باال

            نییجوش پا 

            جوش راست 

            جوش چپ 

 

محل 

 وصله

            جوش باال

            نییجوش پا 

            جوش راست 

            جوش چپ 
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 رنگ نافذگزارش بازرسی 

 بادبندآزمون جوش  -3فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355فلز پایه: شماره/نام قطعه:

 تاریخ/زمان جوشکاری: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 مدت زمان نفوذ)دقیقه(: برند: نوع مایع نافذ:  فلورسنت  رنگیروش آزمایش:  

 مدت زمان ظاهرسازی)دقیقه(: برند: ی ظاهرکننده:وع مادهن

 طول آزمایش شده)متر(: برند: نوع مایع پاک کننده:
 

 ردیف
 موقعیت جهت

 جوش
 ناپیوستگی طول

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب آزمون 5 4 3 2 1 ب د

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 توضیحات:

 

به معنای سمتی از بادبند است که « د»در ستون جهت، 

 هآن سمتی است ک« ب»شود و درون ساختمان نصب می

شود. در بادبندهای به سمت بیرون ساختمان نصب می

 شود.نمایش داده می« ب»تر با داخلی سمت بیرون

 

موقعیت جوش از شکل کنار با حرکت در جهت 

 شود.های ساعت تعیین میعقربه

 

 شود:در ستون جوش موقعیت قرارگیری جوش قید می

 باال، پایین، راست، چپ.
 

 هندس ناظرم شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 رنگ نافذگزارش بازرسی 

 4فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 فرایند جوشکاری: دمای قطعه: ضخامت:   S235  S275 S355فلز پایه: شماره/نام قطعه:

 جوشکاری:تاریخ/زمان  سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح: سایر    ایلبه    ای گوشه   سپری     روی هم    لب به لب    طرح اتصال:

 مدت زمان نفوذ)دقیقه(: برند: نوع مایع نافذ:  فلورسنت  رنگیروش آزمایش:  

 مدت زمان ظاهرسازی)دقیقه(: برند: ی ظاهرکننده:نوع ماده

 طول آزمایش شده)متر(: برند: نوع مایع پاک کننده:
 

 مشخصات جوش ردیف
 ناپیوستگی طول

 بینی عیبپیش
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره کمی مردود هپذیرفت بعدی3 بعدی2 عیب نآزمو

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 فراصوتیگزارش بازرسی 

 اتصاالت نفوذی تیر به ستونآزمون  -1فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 گزارش بازرسی روزانه:
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 فرما:نام مالک/کار

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 تاریخ/زمان جوشکاری: فرایند جوشکاری: S235  S275 S355فلز پایه:

 سیال الیه: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح:

 بلوک واسنجی: برند دستگاه: ی دستگاه: شناسه

 طول آزمایش شده)متر(: فرکانس پراب:     00   00   45ی پراب: زاویه ی پراب:شناسه
 

 ردیف
ی شناسه

 ستون
 سمت

 طول
 a b c d ضخامت

عمق 

 عیب
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره یکم مردود هپذیرفت مسیر عیب آزمون

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 



 نام و لوگوی شرکت بازرسی
 فراصوتیگزارش بازرسی 

 اتصاالت نفوذیآزمون  -2فرم

 تاریخ:

 ی گزارش:شماره

 ی بازرسی:ی مرحلهشماره

 :گزارش بازرسی روزانه
 

 کدنوسازی:

 نام ناظر:

 نام مالک/کارفرما:

 نام مجری: 

 تلفن مالک/کارفرما:

 ی مجری:نماینده

 نشانی پروژه: مساحت زیربنا: تعداد سقف:

 ی صفحه:شماره نشانی محل ساخت:
 

 تاریخ/زمان جوشکاری: فرایند جوشکاری: S235  S275 S355فلز پایه:

 سیال الیه:    ای گوشه   سپری     لب به لب    طرح اتصال: سایر  شستشو با محلول   زنیسنگ  زنیبرس شرایط سطح:

 بلوک واسنجی: برند دستگاه: ی دستگاه: شناسه

 طول آزمایش شده)متر(: فرکانس پراب:     00   00   45ی پراب: زاویه ی پراب:شناسه
 

 ردیف
ی شناسه

 قطعه

ی شناسه

 جوش

 طول
 a b c d ضخامت

عمق 

 عیب
 ی آزمونمرحله ارزیابی

 آزمون دوباره یکم مردود هپذیرفت مسیر عیب آزمون

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

 مهندس ناظر شرکت بازرسی امضا بازرس

 

 


