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  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ریاست محترم 

 میرجعفریجناب آقای مهندس 

 همکاری در زمینه ارتقا ایمنی و کیفیت سازه های فلزیاعالم آمادگی  وع:موض

 با سالم

ساند      ضار می ر ستح سین جوش   "احتراماً به ا صنفی کارگری مهند ستانی     "کانون انجمن های  شکل از انجمن های ا شور    مت ضو در ک ع

انجمن های  اعضای حقیقی  در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است.    92-0/7-605با شماره   0930است که در سال   

در حوزه کارکنان صونعت جوشوکاری   های محل فعالیت به ثبت رسویده اند   رفاه اجتماعی اسوتان  در ادارات کل تعاون، کار و که عضوو  

 می باشند.و فارغ التحصیالن دانشگاه ها در رشته و گرایش های مهندسی جوش در مقطع فوق دیپلم تا دکتری صنعت و ساختمان 

ن و متخصصان صنعت جوشکاری در کشور است که خود        وظیفه کانون مهندسین جوش ایران پیگیری حقوق اعضا و ساماندهی کارکنا   

استای است. این تشکل در ر ایمنی، کیفیت و استحکام سازه ها، تاسیسات و تجهیزات فلزیمتضمن منافع جامعه از جمله ارتقای 

ست      صه عملکرد آن در پیو ست که خال ست     محقق نمودن اهداف، فعالیت های مختلفی را برنامه ریزی و اجرا نموده ا سیده ا ضور ر به ح

در دو سووال گتشووته در جلوووات و سوومینارهای متعددی خصوووصوواً در زمینه پیاده سووازی الزامات اسووتاندارد   نمایندگان ما همچنین 

ISIRI/ISO3834         شته ضور دا ستان تهران ح سی ا سفانه هنوز به نتایج   اند در نظام مهند که با وجود پیگیری های متعدد طرفین متا

س و مؤثر نهایی  ست یده نر سین        ا شته تفاهم نامه همکاری بین کانون مهند سنوات گت ضافه می گردد پیرو همکاری های فی مابین در  ا

 شده است که سند آن در پیوست ارسالی به حضور رسیده است. منعقد جوش و نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای حضرتعالی و همکاران ، رانبا توجه به تشکیل هیئت مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان استان ته

 ور اعالم می دارد:ضمجدداً زمینه های خدمات و همکاری ها را مطابق شرح زیر به ح ،محترم

سمی از وزارت تعاون، کار و رفاه           -2 ساس مجوز ر شکاری بر ا شکاران و اپراتورهای جو سوابق جو صالحیت و ثبت  تائید 

 اجتماعی؛

مورد تائید سازمان   یصالحیت و ثبت سوابق کارشناسان و بازرسان جوشکاری شاغل و یا همکار در آزمایشگاه ها   تائید -1

 نظام مهندسی ساختمان

 استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با تکنولوژی و بازرسی جوشکاریآموزش الزامات  -3
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شکاری از قبیل       -1 صی جو ص ستندات فنی تخ سی ،      WPSو   ITPهمکاری در تدوین، تائید و آموزش م وت و بازر )برنامه ت

 دستورالعمل جوشکاری( 

ستقرار  -3 ستاندارد   همکاری در ا سووازمان نظام مهندسووی  کمیته اسووتاندارد در پیرو جلوووات برگزار شووده : ISIRI/ISO3834ا

که منتج به صدور اطالعیه الزم االجرا توسط نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال        و مکاتبات گتشته  ساختمان استان تهران   

 دنمی توانمفید است اما  توسط سازندگان سازه های فلزی     ISO 3834اخت گواهینامه استاندارد  ه استحضار می رساند    گتشته گردید ب 

سازه های فلزی را   ضمین ک کیفیت  ست  ال بنابراین ندت سازه های فلزی  ، شرکت های دارای گواهی زم ا صب   سازندگان  ه بو یا مجریان ن

د می  همچنین تاکی شوند. پایش و ممیزی صصی،   توسط یک کمیته تخ  ،منظور اطمینان از رعایت الزامات کیفیتی جوشکاری های ذوبی 

 به شرکت های متقاضی نمی باشند لتا کانون مهندسین مجاز به ارایه مشاوره استقرار( CB)گواهی دهنده ، مراکز گردد مطابق استاندارد

ساتید و    با  ایران جوش شارکت ا شکاری، آ       م سی جو سی و بازر صین مجرب در حوزه مهند ص شارکت  خمادگی متخ در مؤثر ود را برای م

 الزامات مورد نظر اعالم می نماید. و یا نظارت بر رعایت مشاوره استقرار، تخصصیهای کمیته 

 

ضرتعالی از بتل توجه  شده در           ح وتیم تالش ها و همکاری انجام  شما امیدوار ه ضمن آرزوی موفقیت برای  سگزاریم و  سپا و همکاران 

شا      های سال   سد تا من شته در این دوره به نتیجه بر ستای     ارتقایو مؤثر در اقدامات مثبت گت سازه های فلزی در را ایمنی و کیفیت 

)دبیر  جناب آقای مهندس احمد بهرامی فرد، ر برقراری ارتباطاجازه به منظور توهیل د  با کوب حفظ جان و مال مردم باشد. همچنین  

 به حضور معرفی می گردد.  کانون مهندسین جوش( 

 

 با تشکر

 رضا کالنتریان

 رئیس کانون مهندسین جوش


