
 
  

  

0011101 

72/00/0011 

 فرم نامگذاری

 06030009920: فکس و تلفن،  پنجم طبقه دلیران، ساختمان ،933 شماره فلسطین، خیابان کشاورز، بلوار دفتر تهران: 

            02093361630نمابر:     02093363666تلفن:  ، 01تجاری هیراد، طبقه سوم ، واحد  ، مجتمع00: پادادشهر، خیابان  اهوازدفتر 

www.iwes.ir   info@iwes.ir 

 

 دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور

 جناب آقای دکتر امامی

 "روز ملی جوشکاری" اردیبهشت به نام  90تقاضای تعیین  وع:موض

از وزارت تعاون، کار و رفاه   27-0/2-105با مجوز شماره   "کانون انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش   "به استحضار می رساند    

سنامه ، این کانون به                 سا ست. مطابق ا شده ا شکیل  شور ت ستان های ک سین جوش در ا صنفی کارگری مهند اجتماعی از انجمن های 

ش        صنعت جو صین  ص ستای افزایش آگاهی جامعه و جلب  عنوان متولی حقوق متخ کاری، خود را موظف به پیگیری اقدامات الزم در را

 پشتیبانی عمومی از صنعت جوشکاری می داند.

شود به همین دلیل این           سوب می  صلی مح سازه ها، قطعات و تجهیزات فلزی از فرایند های ا شکاری در تولید، تعمیر و نگهداری  جو

ی شود. در کشورهای صنعتی سالهاست نقش این صنعت مهم در استحکام، کیفیت و اقتصاد ساخت و           صنعت از صنایع مادر شناخته م   

شده در           شرفت های ایجاد  سهم قابل توجهی از پی شور ما  ست. همچنین در ک سازه ها و تجهیزات فلزی مورد توجه قرار گرفته ا برپایی 

وایی و دریایی، صنایع دفاعی و هسته ای و... مرهون تالش جوشکاران، صنایع نفت و گاز، سازه های ساختمانی و صنعتی، صنایع ریلی، ه

متخصصین و اساتید این رشته است لذا کانون انجمن های صنفی مهندسین جوش به منظور افزایش آگاهی عمومی، جلب توجه جامعه        

ستگی ناپذیر        شکاری، انگیزش جوانان و قدردانی از تالش خ صنعت جو سبت به اهمیت  سئولین ن صنعت     و م صین و فعاالن این  ص  متخ

شنهاد می نماید  سال به    13روز  مهم و تاثیرگذار پی شت هر  شکاری  " نام اردیبه شور    "روز ملی جو سمی ک معرفی و در تقویم ر

 ثبت شود. در این زمینه توجه به نکات زیر دارای اهمیت است: 

شکار، مونتاژکا          -1 شاغلی از قبیل: جو صنعت در م صان این  ص شکاری ،       کارکنان و متخ شکاری و بر ستگاه های جو ر، اپراتور د

مهندس جوش، بازرس فنی جوش، متخصصصآ آزمون های غیرمخرب، مربی کارگاه جوشصصکاری، مدرس دانشصصگاه، کارشصصناس  

فروش، سرپرست یا مدیر خط تولید و مونتاژ یا واحد تولیدی و ... اشتغال دارند. حوزه فعالیت این مشاغل در ساخت، نصب و        

فنی و مهندسی، پژوهش های کاربردی و دانشگاهی، آزمایشگاه های جوشکاری، ساخت ابزار و تجهیزات جوشکاری       تعمیرات، 

لذا مخاطبین روز مورد نظر دارای و برشصصکاری، اتوماسصصیون و رباتیو، تولید مواد مصصصرفی جوشصصکاری، بازرگانی و... می باشصصد 

صصان جوشکاری دارای مقاطع تحصیلی از فوق دیپلم تا دکترا     مشاغل و تحصیالت مختلف هستند. الزم به توضیح است متخ     

 می باشند.

اردیبهشت به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی در همه نقاط کشور و فعال بودن صنایع و دانشگاه ها، فصلی مناسب           20روز  -2

شد. همچنین روز    سمینارها می با سبی برای ارا   20برای برگزاری همایش ها و  شت زمان منا یه گزارش های عملکردی اردیبه

 در سال گذشته و تبیین اهداف و اقدامات سالیانه و معرفی کارکنان برتر این صنعت در سال گذشته است.
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کشورهای صنعتی از سال ها قبل دارای مناسبت های رسمی و مشابه هستند. برای مثال: اول ماه آوریل ؛ ماه ملی جوشکاری          -3

 فوریه؛ روز صنعت جوشکاری در کشور کانادا می باشد. 9جوشکاری در کشور روسیه و ماه می؛ روز  72در کشور آمریکا، 

اردیبهشت ماه    20نسبت به تعیین   0010خواهشمند است با توجه به مطالب فوق همچنین فاصله کوتاه باقی مانده تا اردیبهشت سال       

 مساعدت گردد.   "جوشکاری روز ملی "به عنوان 

 

 با تشکر

 رضا کالنتریان

 رئیس کانون مهندسین جوش

 

 

 

 
 رونوشت : 

 19079257111جناب آقای مهندس احمد بهرامی فرد جهت پیگیری، دبیر کانون مهندسین جوش، تلفن 

 جناب آقای اسداللهی، مدیر نظارت و بازرسی کانون جهت اطالع

 


