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 « کاالی اریانی حمایت از سال »
 ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

 جناب آقای دکتر رضائیان

 به رشته های اصلی نظام مهندسی ساختمان "مهندسی جوش"تقاضای افزوده شدن رشته  موضوع :

 علیکم سالمٌ

دارای پانزده انجمن استانی عضو در کشوور اسو     "کانون انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش"احتراماً به استحضار می رساند 

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثب  رسیده اس . انجمن هوای عضوو در ادارت کو      92-1/7-515با شماره  1991که در سال 

اعی استان های مح  فعالی  به ثب  رسیده اند و اعضوای حیییوی  ن هوا کارکنوان صونع  جوشوکاری و فوار         تعاون، کار و رفاه اجتم

التحصیالن دانشگاه ها در رشته و گرایش های مهندسی جوش در میطع فوق دیپلم تا دکتری هسوتند کوه سوا نه از قریوگ برگوزاری      

 مان مورد بررسی قرار می گیرد.  زمون سراسری صالحی  حرفه ای  نها در دو حیطه صنع  و ساخت

وظیفه کانون مهندسین جوش ایران پیگیری حیوق اعضا و ساماندهی کارکنان و متخصصان صنع  جوشکاری در کشور اس  که خوود  

اسو . ایون تشوک  در    ایمنی، کیفیت و استحکام سازه ها، تاسیسات و تجهیززات فلززی   متضمن منافع جامعه از جمله ارتیوای  

مودن اهداف، فعالی  های مختلفی را برنامه ریزی و اجرا نموده اس  که خالصه عملکرد سوال گششوته  ن در پیوسو     راستای محیگ ن

 شماره یک به حضور رسیده اس . 

مختلفی از جمله قراحی، مواد و مصالح، اتصا ت،  واضح اس  که ایمنی، استحکام و عمر سازه ها، تاسیسات و تجهیزات فلزی به عوام 

شش، شیوه بهره برداری و نگهداری حین سرویس وابسته اس . با توجه به  گزارش های مربوط به بررسی خسارت های ناشوی  رنگ و پو

از زلزله های ویرانگر در رودبار و بم، می توان بی توجهی به کیفی  اتصا ت و سطحی نگری نسب  بوه ایون موضووا را یکوی از عوامو       

الی و انسانی دانس . همچنین در سال گششته پس از وقوا زلزله در غرب کشور یوک گوروه از   بسیار مهم در بروز خسارت های عظیم م

اعضای کانون مهندسین جوش ایران از نزدیک به بررسی تخصصی موضووا پرداختنود کوه خالصوه ای از تصواویر و د یو  تخریو  در        

  ذهواب نیوز موی تووان ضوعم در مراحو  نظوارت        پیوس  شماره دو، به حضور ارسال شده اس . در سازه های تخری  شده شهر سرپ

 را مشاهده نمود.  "اتصا ت جوشی "جوشکاری و بی توجهی و سطحی نگری فاحش نسب  به کیفی  

اران صنع  ساختمان کشور سعی نموده اند از قریگ ابال   یین نامه ها و بخشونامه هوا   سیاستگزهرچند پس از وقوا زلزله های مشکور، 

 ی کیفی  سازه های فلزی مسکونی انجام دهند اما این تشک  اقمینان کام  دارد تا زمانیکه از متخصصان دارای اقدامی برای ارتیا
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در ساخ  و برپایی سازه های فلزی استفاده نشود ضعم های موجود در اتصوا ت سوازه هوا     "مهندسی جوشکاری"صالحی  در زمینه 

 برقرف نخواهد شد. د ی  مشخصی برای اثبات این ادعا وجود دارد :  

کارکنان بازرسوی فنوی    -2جوشکاری کارکنان فناوری  -1کارکنان صنع  جوشکاری دارای چهار گروه اصلی هستند که عبارتند از:  -1

جوشکاران، برشوکاران، مونتاککواران و اپراتورهوای جوشوکاری، برشوکاری، پاشوش       -1اپراتورهای  زمایش های غیرمخرب -9جوشکاری 

 حرارتی و عملیات حرارتی. 

مواد فلوزی کوه خوود دارای     )استاندارد الزامات کیفیتی در جوشکاری های  9891ISIRI/ISOقبگ استاندارد ملی و اجباری به شماره 

اجرای  ن اجباری شده اس  ( عوامو    29/11/1990استانداردهای هماهنگ دیگری اس  و قبگ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ 

متعدد و مهمی در تضمین کیفی  اتصا ت جوشی وجود دارد که باید توسط کارکنان دارای صالحی ؛ اجرا، برنامه ریوزی، نظوارت و یوا    

از اجورای فراینود جوشوکاری از     پز  و  حزین ، قبل زم اس  در سه مرحلوه    "بازرس فنی جوشکاری"ل شود.  برای مثال یک کنتر

بر ورده شدن الزامات استانداردها اقمینان یابد. اما در حال حاضر صرفاً قسمتی از فعالی  های مرتبط با وظوایم گوروه سووم کارکنوان     

 انجام می شود که همین فعالی  جزیی نیز فاقد نظارت تخصصی اس   "اپراتورهای  زمایش های غیرمخرب"صنع  جوشکاری یعنی 

در حال حاضر سهم سازه های فلزی از دانش مهندسی جوشکاری موجود در کشور بسیار محدود اس . بجز تعوداد بسویار انودکی از     -2

بازرسان جوشکاری که مهندس جوشکاری هستند و یا مدارک حرفه ای خوود را از مراکوز  موزشوی بوین المللوی دریافو  نمووده انود،         

  ساختمان کشور به اشتباه به عنووان بوازرس جووش شوناخته موی شووند از قریوگ دوره هوای         اقالعات فنی افراد زیادی که در صنع

 موزشی کوتاه مدت کس  می شود. واضح اس  دوره های  موزشی کوتاه مدت و پراکنده نمی تواند جایگزین دانش تخصصی مهندسان 

ن گواهینامه های  موزشی که اغل  افوراد در اختیوار   و یا تکنسین های دارای تحصیالت دانشگاهی شود.همچنین در این شرایط نابسما

 دارند صرف نظر از اعتبارشان،  موزشی اس  و نشان دهنده تائید صالحی  حرفه ای افراد نیس .  

در دوره ای که مهندسان و متخصصان جوشکاری کشور در حال استفاده از فرایندهای پیشرفته جوشکاری؛ از قبی  جوشکاری لیزر و یا 

لکترونی در ساخ  تجهیزات مورد استفاده در صنایع هسته ای و یا دفاعی هستند متاسفانه در حیطه سازه هوای فلوزی عوالوه بور     پرتو ا

خسارت ها ی سنگین بجا مانده از حوادث قبیعی باید شاهد مسای  پیش پا افتاده ای از قبی  واکگونی پ  ها فلزی عابررو و بیلبوردهوا  

 د جوشکاری بدون رعای  نکات ایمنی در مح  های پرتردد شهر ها باشیم.تبلیغاتی ویا انجام فراین

عدم توجه تخصصی به موضوا کنترل کیفی  در ساخ  و برپایی سازه های فلزی باعث شده اس  تا عمالً شاهد مشوکالتی از قبیو     -9

ند بازرسی فنی که باید با رعایو  الزاموات   برای کارکنان فناوری و بازرسی جوشکاری باشیم چراکه برای مثال فرای "پدیده حشف شغ "

استاندارد ها و در مراح  مختلم کار انجام شود صرفًا در انتهای کار و به بهانوه کواهش هزینوه هوای سواخ ، بودون بکوارگیری تعوداد         

 حاشیه سود مجریان  بازرسان  زم برای پروکه انجام می شود که باز هم نتیجه ای جز کاهش سطح کیفی  و ایمنی سازه نداشته و صرفاً
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را افزایش می دهد. تائید کیفی  اتصا ت جوشی یک سازه در پایان کار، امری غیر ممکن و نادرس  اس  چراکه در جوشکاری کیفیو   

 د.و ایمنی اتصال را نمی توان در پایان کار بررسی نمود بلکه ایمنی و کیفی  یک اتصال حین ساخ  و یا برپایی سازه را باید ایجاد نمو

هستند کوه موی تواننود نیوش مودثری در       "فناوری جوشکاری"گروه دیگری از مهندسان و تکنسین های جوشکاری دارای تخصص  -1

تدوین و بازنگری استانداردها، تهیه دستورالعم  های ساخ  و اجرا، بهینه سازی و توسعه روش ها و تجهیوزات جوشوکاری در مراحو     

ه باشند اما متاسفانه صنع  ساختمان کشور که مستییماً با جان و مال مردم گره خورده اسو  بوا   ساخ  و برپایی سازه های فلزی داشت

 این گروه از متخصصان نیز کامال غریبه اس .

هوای متعودد، تواکنون هوین گونوه پاسوخی از وزارت       ها و پیگیوری  با توجه به توضیحات ارایه شده و نظر به اینکه علی رغم نامه نگاری 

زی و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان در این خصوص دریاف  نشده اس ، از نمایندگان و اعضای محترم کمیسویون  مسکن و شهرسا

. ؛ رشته مهندسی جوش به رشته های اصلی نظام مهندسی سزاختمان اضزافه شزود   عمران مجلس شورای اسالمی تیاضوا دارد 

غال زایی و خوداشتغالی برای تعداد قاب  توجهی از فوار  التحصویالن   انشااهلل با مساعدت نمایندگان محترم ضمن ایجاد فرص  های اشت

دانشگاهی، با حمای  از ارایه خدم  توسط مهندسان جوشکاری، زمینه ارتیای ایمنوی و کیفیو  بورای یکوی از مهمتورین تولیودات در       

 کشور فراهم گردد.

می سپاسگزاریم و برای شوما و همکواران محتورم  رزوی    از حسن نظر حضرتعالی و اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسال

 توفیگ روزافزون در دستیابی به اهداف متعالی نظام میدس جمهوری اسالمی ایران مسئل  داریم.

 با تشکر

 رضا کالنتریان

 رئیس هیئ  مدیره

 

 

 

 


