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 « تولید     جهش  سال »
 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 سعیدیانجناب آقای مهندس 

 ISIRI/ISO3834ممیزی و استقرار استاندارد ارت، ظناعالم آمادگی کانون مهندسین جوش جهت همکاری در  موضوع :

 با سالم

در ساخت سازه های فلزی، کانون مهندسین جوش ایران آمادگی     ISIRI/ISO3834احتراماً پیرو مکاتبات گذشته و الزامی شدن استقرار استاندارد     

در سال های گذشته در    خود را جهت همکاری در همه زمینه های مرتبط با استاندارد مذکور به حضور اعالم می دارد. الزم به ذکر است این تشکل    

( جلساات هم اندیشای و   12/5/01تاریخ  779 /19502/01شاماره   اساتان تهران   سااختمان   نظام مهندسای ساازمان  قالب تفاهم نامه همکاری با 

ستاندارد       شی در زمینه ا ست. همچنین با توجه         ISO3834سمینار آموز ستان تهران برگزار نموده ا سی ا سازمان نظام مهند به تجارب را در محل 

 در صنایع دیگر موارد زیر را به استحضار می رساند: ISO3834اعضای تیم تخصصی کانون در ممیزی و استقرار استاندارد 

ممکن است برای بعضی شرکت ها دشوار و یا هزینه بر باشد این امکان وجود دارد       ISIRI/ISO3834با توجه به اینکه استقرار الزامات استاندارد    -7

ز مشاوره استقرار را ا  اصولی  و ساده سازی روند اجرای کار بشکل غیر رسمی و البته غیر     ها شرکت های متقاضی به منظور کاهش هزینه   تا بعضی  

درخواست نمایند که این مساله می تواند منشا فساد و انحراف اساسی در استقرار و اجرای استاندارد مورد نظر           (CB)شرکت های گواهی دهنده  

ن این حوزه آگاهی کامل نسبت به مهندسی  الً تخصصی می باشد الزم است فعاال    همچنین با توجه به اینکه این استاندارد دارای الزامات کام باشد.  

شند      شته با سازمان های مرکزی و متولیان امر  و بازرسی جوش دا شرکت های     ،بنابراین الزم است  نسبت به تعریف لیست مورد تائید 

 .مورد نظر قرار دهندجدی این زمینه را بشکل در تخصصی  نظارتین حوزه اقدام نمایند و نقش بازوهای مشاور استقرار در ا

آموزش، تائید صالحیت کارکنان، مستندات فنی، تجهیزات جوشکاری و آزمایش از جمله زمینه های تخصصی و مهم در این استاندارد است که          -1

ستاندارد           ISIRI/ISO14731در حیطه تخصصی مهندسین جوش قرار دارد برای مثال کارکنان هماهنگ کننده جوشکاری مطابق پیوست الف ا

 .آموزش های تخصصی در حوزه مهندسی جوش را طی نماید و صالحیت ایشان مورد تائید قرار گیردباید تحصیالت یا 

 وظیفه خود می، اجتماعیتخصصی و   رسالت  مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس   اساسنامه   ایران طبق کانون مهندسین جوش   -2

ماید لذا این تشکل عالوه بر اعالم آمادگی همکاری نزدیک  منعکس نداند موارد نقض الزامات استاندارد را به سازمان ها و مراجع ذیصالح و ذینفع    

  با آن سازمان محترم در مسیر اجرای این مهم پیشنهادات و گزارش های تخصصی خود را در آینده به حضور تقدیم خواهد نمود.

 با تشکر

 کالنتریانرضا 

 رئیس کانون مهندسین جوش 

 رونوشت : 

 جهت استحضار ریاست سازمان ملی استاندارد؛ سرکار خانم مهندس پیروزبختمعاون محترم رئیس جمهور و  -

 مهندسی استان تهران  نظام استاندارد عضو محترم هیئت مدیر و مسئول کمیته  جناب آقای مهندس نبی ئی -

  ISIRI/TC44 محترم کمیته فنی متناظر یاستجناب آقای دکتر مالک؛ ر -

 ISIRI/TC44کمیته استاندارد کانون و دبیر کمیته فنی متناظر محترم کلورزی؛ دبیر حسینی جناب آقای دکتر  -

 (68218301636جناب آقای مهندس بهرامی فرد؛ دبیر محترم کانون جهت پیگیری )تلفن تماس  -

 

 

 


