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منشور اخالقی کارشناسان سطح 1و 2

تمامی موارد فوق را به دقت مطالعه کرده و قبول دارم .در صورتی که خالف آن عمل نمایم انجمن حق دارد گواهینامه صادر شده را معلق یا
باطل نموده و به مراجع ذیربط اطالع رسانی نماید.
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منشوراخالقی کارشناسان سطح 3
 -1مقدمه
 -1-1رعایت قوانین زیر به منظور حفظ جان ،سالمت ،اموال و رفاه عمومی و همچنین حفظ انسجام و ارتقاء مهارتها و عملکردهای تخصصی اجرای
آزمونها ،برای تمام افرادی که از انجمن بازرسی غیرمخرب ایران ) (IRNDTگواهینامه سطح  3دریافت کردهاند ،الزامی است.
 -1-1-1دارنده گواهینامه سطح سه ،باید با فوانین و مقرراتی که انجمن بازرسی غیرمخرب ایران برای فعالیت کارشناسان سطح سه تدوین نموده است ،آشنا
باشد ،و به مفاد آن تسلط داشته باشد .درک این نکته برای کارشناس سطح  3ضروری است که این گواهینامه یک امتیازی است که به وی اعطا
شده است نه یک حق .کارشناس سطح  3در بیان اظهارت و مستدات کتبی خود به کمیته اخالقی شواری مدیریت گواهینامه باید کامالً صریح و
بیپرده باشد.
 -2-1-1کارشناس سطح  3همانگونه که در اینجا به آن اشاره شده ،شخصی است که گواهینامه خود را از انجمن بازرسی بازرسی غیرمخرب ایران دریافت
نموده است و باید بر اساس الزامات ،قوانین و دستورالعمل هایی فعالیت نماید که برای این منظور تدوین شده است .رعایت تمامی مفاد این منشور
اخالقی برای دارندگان گواهینامه سطح سه الزامی است.
 -2صداقت
 -1-2کارشناس سطح  3در تمامی امور حرفهای خود برای مشتریان و کارفرمایان به عنوان یک "کارگذار وفادار و امانت دار" ،باید کامالً صادق ،درست کار
و بی طرف باشد و خود را وقف خدمت به مردم ،مشتریان ،و کارفرما نماید.
 -2-2کارشناس سطح  3باید همواره در دامنه صالحیت گواهینامه خود فعالیت نماید و
 -3-2کارشناس سطح  3نباید از گواهینامه بگونه ای استفاده نماید که موجب فریب دیگران و یا بدنامی انجمن گردد ،عالوه براین ،نباید در خصوص
گواهینامه این انجمن مطالب را بگونه ای بیان نماید که برای این انجمن مصداق فریب یا خالف مقررات تلقی شود.
 -3مسئولیت در برابر جامعه
 -1-3کارشناس سطح  3باید در ارائه وظایف خود باید ایمنی ،سالمت و رفاه جامعه در نظر داشته باشد .در صورت بخطر افتادن ایمنی ،سالمت و رفاه
جامعه کارشناس سطح  3باید:
 -1-1-3در صورت وجود مدارک مستدل ،مسئولین مربوطه را در جریان قرار دهد و
 -2-1-3از پذیرش هرگونه مسئولیت برای ارائه طرح ،گزارش و نظر خودداری نماید و
 -3-1-3در صورت لزوم ،همکاری خود را با کارفرما یا مشتری قطع نماید و
 -4-1-3تنها وظایفی را تقبل نماید که در آن خصوص آموزش های تخصصی گذرانده باشد و از تجربه کافی برخودار باشد .در صورتی که شاهد اعمال
کارشناس سطح سه ای باشد که خالف مقررات کمیته اخالقی فعالیت می نماید ،با ید این کمیته را در جریان امر قرار دهد .کمیته اخالقی می
تواند ،یا بر اساس درخواست شخص وی (کارشناس سطح  3شاهد) ،و یا به تشخیص خود ،او را مسئول پیگیری نموده یا تحقیقات خود را از طریق
وی (کارشناس سطح  3شاهد) دنبال نماید .و
 -5-1-3در تمام گزارش ها ،تصمیمات ،یا مدارک حرفه ای کامالً بی طرف باشد ،و از هر گونه غفلت که منجر به تداخل ،عدم تطابق با استانداردها کاربری یا
غش در معامله می گردد پرهیز نماید .و
 -6-1-3به عنوان یک ناظر فنی ،پیش از تشکیل هر دادگاه ،کمیسیون یا محکمهای تنها هنگامی اظهار نظر نماید که در زمینه مورد بحث از دانش و آگاهی
کامل ،تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد و صادقانه به صحت موضوع و مدارک موجود اعتقاد داشته باشد.
 -4اظهارت عمومی
 -1-4کارشناس سطح  3نباید در خصوص آزمون غیرمخرب که در ارتباط با مصالح عمومی جامعه است و منافع گروه و یا گروه هایی را در بر دارد؛ بیانیه ای
را من تشر و یا آن را نقد نماید ،مگر آنکه ابتدا به صراحت ،خود و گروهی که به آن منتصب است را معرفی و هرگونه منافع مالی حاصل از آن را بیان
نماید.
 -2-4کارشناس سطح  3باید از هر اظهار نظری عمومی در خصوص آزمونهای غیرمخرب امتناع نماید مگر آنکه اثبات شود که در این خصوص از دانش و
سوابق تخصصی کافی برخوردار است و صادقانه به صحت موضوع و مدارک موجود اطمینان دارد.
 -5تضاد منافع
 -1-5کارشناس سطح  3بر اساس اصول اخالقی باید از بروز هر گونه تضاد منافع با کارفرما یا مشتری اجتناب نماید ،اما در صورتی که ناخواسته چنین
شرایطی بروز نمود ،باید حتماً کارفرما و مشتری را در جریان قرار دهد.
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 -2-5کارشناس سطح  3باید بدون درنگ ،هرگونه منافع مالی ،همکاری تجاری یا شرایطی که میتواند بر تصمیم یا کیفیت خدمات وی تاثیر داشته باشد را
به اطالع کارفرما یا مشتری برساند.
 -3-5کارشناس سطح  3به هیچ عنوان نباید هم زمان از طرفین قرارداد یک پروژه حقوق یا مزایایی دریافت نماید و یا حتی منافعی داشته باشد ،مگر آنکه
نحوه همکاری کامالً مشخص شده و تمامی طرفین قرارداد یا نمایندگان قانونی آنها در آن خصوص توافق داشته باشند.
 -4-5کارشناس سطح  3نباید برای تایید تجهیزات و مواد مصرفی از تامینکننده آن هیچ درخواست مالی داشته ویا منافعی را بپذیرد.
 -5-5کارشناس سطح  3بطور مستقیم یا غیر مستفیم نباید از هر یک از طرفین قرارداد ،نمایندگان آنها یا دیگر موسسه هایی که در آن پروژه با کارفرما و
مشتری همکاری دارند پاداشی را مطالبه یا دریافت نماید.
 -6-5در صورت فعالیت ،انتخاب یا استخدام به عنوان یک مقام دولتی ،کارشناس سطح ( 3بعنوان یک مقام دولتی) نباید اقدام به بررسی یا تایید فعالیت
هایی نماید که توسط خود او یا تحت نظر او یا به نمایندگی او انجام گرفته است.
 -6درخواست استخدام
 -1-6کارشناس سطح  3بطور مستقیم یا غیر مستقیم نباید هیچ وجهی را به عنوان رشوه یا کمیسیون برای استخدام پرداخت ،مطالبه یا پیشنهاد نماید.
پرداخت کمیسیون به بنگاه های کاریابی مجاز برای تامین شغل از این قاعده مستثناء است.
 -2-6صالحیت و شایستگی کاری باید مالک کارشناس سطح  3در استخدام متخصصان باشد.
 -3-6کارشناس سطح  3نباید در بیان صالحیت تخصصی خود ،دانشگاه یا موسسه وابسته به آن اغراق نماید و از بروز آن توسط دیگران باید جلوگیری
نماید .کارشناس سطح  3نباید در بیان میزان مسئولیت های کنونی خود یا قبلی خود اغراق نماید.
 -4-6در بروشور تبلیغاتی یا نظایر آن برای جلب نظر مشتری نباید اطالعات مربوط به کارفرمایان ،کارکنان ،انجمن ها ،همکاری مشترک یا فعالیتهای
گذشته را بگونه اغراق نماید که صالحیت بیش از توان خود را ادعا کرده باشد.
 -7رفتار حرفه غلط
 -1-7کارشناس سطح  3نباید مدارکی را امضاء نماید که از دانش تخصصی وی خارج و در آن خصوص نظارت و مسئولیتی نداشته است.
 -2-7کارشناس سطح  3نباید آگاهانه با شخص یا مو سسه که به فعالیت های حرفه ای متقلبانه یا غیر صادقانه اشتهار دارد و یا مظنون است همکاری یا
اجازه دهد از نام یا موسسه طرف قرارداد او استفاده نماید.
 -8فعالیت های خالف مقررات
 -1-8هر گونه فعالیتی که مفاد این منشور را نقض نماید فعالیتی غیرمجاز تلقی میگردد .کمیته اخالقی شورای مدیریت گواهینامه انجمن بازرسی
غیرمخرب ایران پس از دریافت شکایت و طی مراحل تحقیقاتی و قانونی مطابق مقرارت موجود میتواند مجازات هایی را برای شخص/اشخاص خاطی
در نظر بگیرد.
 -2-8در صورت صدور حکم تعلیق یا ابطال گواهینامه ،دارنده گواهینامه موظف است بدون ایر اد هرگونه ادعایی ،تمامی مدارک و کارت های انجمن بازرسی
غیرمخرب ایران را عودت دهد.
 -9احکام سایر حوزه هایی قضایی
ارتکاب به هر عمل خالف مقررات در حوزه های مرتبط به آزمونهای غیرمخرب در زمان اعتبار گواهینامه این انجمن ،یا ابطال و تعلیق مدارک در
زمینه های مهندسی ،توسط سایر حوزه های قضایی یا انجمن های تخصصی ،می تواند مصداق بارز نقض مقررات این منشور تلقی گردد.

تمامی موارد فوق را به دقت مطالعه کرده و قبول دارم .در صورتی که خالف آن عمل نمایم انجمن حق دارد گواهینامه صادر شده را معلق یا
باطل نموده و به مراجع ذیربط اطالع رسانی نماید.
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Code of Ethics for IRCCP Level I, II Personnel

1. Purpose
1.1 The following Code of Ethics is binding upon every individual who possesses a current IRCCP Level I, II Certification.
These rules are necessary to protect the life, health, property and welfare of the public, and to maintain the credibility
of the IRNDT Central Certification Program, the IRCCP Level I, II program and the NDT profession. Accordingly, each
IRCCP Level I, II certified individual agrees to abide by the following:
2. Code of Ethics
2.1 Responsibility: Protect the safety, health and welfare of the public, by performing all NDT activities to the best of
his/her ability in accordance with properly established and approved procedures and only in situations for which
qualified.
2.2 Integrity: Perform all NDT activities honestly, and treat the public, clients and employer in an impartial and ethical
manner. All reports of NDT activities shall faithfully and accurately reflect the tests conducted, procedures used, and
results obtained.
2.3 Conflict of Interest: Consciously avoid conflict of interest situations with employer or client, promptly informing same if
such situations cannot be avoided.
2.4 Improper Conduct: Refrain from work activities outside the area of certification without written approval of his/her
supervisor.
2.5 Safety: Act in a safe and responsible manner while conducting NDT activities, ensuring that all required and necessary
safety procedures are in place and are being used by one’s self and others under his/her jurisdiction.
3.

Penalty
Violation of this Code of Ethics by any IRCCP Level I, II certificate holder may be cause for disciplinary action against
that person which may result in sanctions up to revocation of IRCCP certification.
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Code of Ethics for IRCCP Level III Personnel

1. Preamble
1.1. In order to safeguard the life, health, property, and welfare of the public, to maintain integrity and high standards of
skills and practices in the profession of nondestructive testing, the following rules of professional conduct shall be
binding upon every person issued a certificate by IRNDT as a Level III.
1.1.1. The IRCCP Level III who holds a certificate is charged with having knowledge of the existence of the reasonable rules
and regulations hereinafter provided for his/her conduct as IRCCP Level III, and also shall be familiar with their
provisions and understand them. Such knowledge shall encompass the understanding that the practice of
nondestructive testing under this certification is a privilege, as opposed to a right, and the IRCCP Level III shall be
forthright and candid in statements or written responses to the Certification Management Committee (CMC).
1.1.2. The “IRCCP Level III” as referred to herein is that individual who has been issued a certificate by the Iranian Societ y
for Nondestructive Testing, Inc. pursuant to its heretofore published requirements, rules, and procedures for such
certification. This Code of Ethics is binding upon all individuals so certified.
2.
Integrity
2.1. The IRCCP Level III is obligated to act with complete integrity in professional matters for each client or employer as a
faithful agent or trustee; shall be honest and impartial; and shall serve the public, clients, and employer with devotion;
2.2. The IRCCP Level III shall make claims regarding certification only with respect to the scope for which certification has
been granted; and
2.3. The IRCCP Level III shall not to use their certification in a misleading manner or in such a manner as to bring IRCCP into
disrepute, nor to make any statement regarding the certification which IRNDT may consider misleading or
unauthorized.
3. Responsibility to the Public
The IRCCP Level III shall:
3.1. Protect the safety, health, and welfare of the public in the performance of professional duties. Should the case arise
where the IRCCP Level III faces a situation where the safety, health, and welfare of the public are not protected, he/she
shall:
3.1.1. Apprise the proper authority if it is evident that the safety, health, and welfare of the public are not being protect ed;
and
3.1.2. Refuse to accept responsibility for the design, report, or statement involved; and
3.1.3. If necessary, sever relationship with the employer or client; and
3.1.4. Undertake to perform assignments only when qualified by training and experience in the specific technical fields
involved. In the event a question arises as to the competence of an IRCCP Level III to perform an assignment in a field of
specific discipline which cannot be otherwise resolved to the CMC’s satisfaction, the CMC, either upon request of the
Level III, or by its own volition, may require him/her to submit to an appropriate inquiry by or on behalf of the CMC;
and
3.1.5. Be completely objective in any professional report, statement, or testimony, avoiding any omission which would, or
reasonably could, lead to fallacious inference, finding, or misrepresentation; and
3.1.6. Express an opinion as a technical witness before any court, commission, or other tribunal, only when such opinion is
founded upon adequate knowledge of the facts in issue, upon a background of technical competence in the subject
matter, and upon an honest conviction of the accuracy or propriety of the testimony.
4. Public Statements
4.1. The IRCCP Level III will issue no statements, criticisms, or arguments on nondestructive testing matters connected with
public policy which are inspired or paid for by an interested party, or parties, unless he/she has prefaced the remark(s)
by explicitly identifying himself/herself, by disclosing the identities of the party, on whose behalf he/she is speaking,
and by revealing the existence of any pecuniary interest he/she may have in these matters.
4.2. The IRCCP Level III will publicly express no opinion on a nondestructive testing matter unless it is founded upon
adequate knowledge of the facts in issue, upon a background of technical competence in the subject matter, and upon
honest conviction of the accuracy and propriety of the testimony.
5. Conflict of Interest
5.1. The IRCCP Level III shall conscientiously avoid conflict of interest with the employer or client, but when avoidable, sh all
forthwith disclose the circumstances to the employer or client.
5.2. The IRCCP Level III shall promptly inform the client or employer of any business associations, interests, or
circumstances which could influence his/her judgment or the quality of services to the client or employer.
5.3. The IRCCP Level III shall not accept compensation, financial or otherwise, from more than one party for services on the
same project, or for services pertaining to the same project, unless the circumstances are fully disclosed to, and agreed
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to, by all interested parties or their duly authorized agents.
5.4. The IRCCP Level III shall not solicit or accept financial or other valuable consideration from material or equipment
suppliers for specifying their products.
5.5. The IRCCP Level III shall not solicit or accept gratuities, directly or indirectly, from contractors, their agents, or other
parties dealing with the client or employer in connection with work for which he/she is responsible.
5.6. As an elected, retained, or employed public official, the IRCCP Level III (in the capacity as a public official) shall not
review or approve work that was performed by himself/herself, or under his/her direction, on behalf of another
employer or client.
6. Solicitation of Employment
6.1. The IRCCP Level III shall not pay, solicit, nor offer, directly or indirectly, any bribe or commission for professional
employment with the exception of payment of the usual commission for securing salaried positions through licensed
employment agencies.
6.2. The IRCCP Level III shall seek professional employment on the basis of qualification and competence for proper
accomplishment of work.
6.3. The IRCCP Level III shall not falsify or permit misrepresentation of his/her, or his/her associates’, academic or
professional qualification. He/she shall not misrepresent or exaggerate the degree of responsibility in or for the subject
matter of prior assignments.
6.4. Brochures or other presentations incident to the solicitation of employment shall not misrepresent pertinent facts
concerning employers, employees, associates, joint ventures, or past accomplishments with the intent and purpose of
enhancing qualifications and work.
7. Improper Conduct
7.1. The IRCCP Level III shall not sign documents for work for which he/she does not have personal professional knowledge
and direct technical supervisory control and responsibility.
7.2. The IRCCP Level III shall not knowingly associate with, or permit the use of, his/her name or firm name in a business
venture by any person or firm which he/she knows, or has reason to believe is engaging in business or professional
practices of a fraudulent or dishonest nature.
8. Unauthorized Practice
8.1. Any violation of this code shall be deemed to be an unauthorized practice and upon proper complaint, investigation,
due process hearing, and ruling of the IRNDT CMC he in accordance with procedures heretofore established and
published sanctions may be applied to the individual(s) in violation.
8.2. If the applied sanction is suspension or revocation of certification, the certificate holder agrees to discontinue all claims
of IRCCP certification and must return all certificates and wallet cards issued by IRNDT.
9.

Rulings of Other Jurisdictions
Conviction of an NDT-related felony while IRCCP certification is valid or the revocation or suspension of a Professional
Engineer’s License by another jurisdiction or similar rulings by other professional associations may be grounds for a
charge of violation of this Code.

