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 مهندس حق سیرتآقای د جوش؛ جناب حکارشناس مسئول وا

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

 جناب آقای مهندس سعیدیان

 ISIRI/ISO3834الزامات استاندارد پیاده سازی نظارت و یا در اعالم آمادگی جهت همکاری  وع:موض

 با سالم

شماره   شار اطالعیه الزم االجری  ستان تهران؛       79/79/00در تاریخ  84181/00/779 احتراماً پیرو انت ساختمان ا سازمان نظام مهندسی 

شته با               شکل و در ادامه همکاری های گذ ضو در این ت صین ع ص سین جوش با تکیه بر متخ سری مهند سرا   ، محترم سازمان آن کانون 

 اعالم می نماید:به حضور زیر جهت همکاری و ارایه خدمات در موارد خود را آمادگی 

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   یآزمایشگاه هاتائید صالحیت و ثبت سوابق کارشناسان و بازرسان جوشکاری شاغل و یا همکار در    -1

 نظام مهندسی ساختمان

  ISIRI/ISO3834آموزش الزامات استاندارد  -3

ستاندارد  در پیرو جلسات برگزار شده   : و یا نظارت همکاری در استقرار  -1 ستان تهران      کمیته ا  وسازمان نظام مهندسی ساختمان ا

ضمین  تکیفیت سازه های فلزی را   دنمی توانمورد نظر مفید است اما  اخذ گواهینامه استاندارد  به استحضار می رساند    مکاتبات گذشته  

ست   بنابراین ندک سازه های فلزی   ، شرکت های دارای گواهی الزم ا صب   سازندگان  به منظور اطمینان از رعایت الزامات و یا مجریان ن

شکاری های ذوبی  سط یک کمیته تخ  ،کیفیتی جو صی،    تو ستاندارد  شوند. پایش و ممیزی ص مراکز  ،همچنین تاکید می گردد مطابق ا

 مشارکت با  ایران جوش مجاز به ارایه مشاوره استقرار به شرکت های متقاضی نمی باشند لذا کانون مهندسین       ( CBنامه )گواهی صدور  

ساتید و   شکاری، آ        ا سی جو سی و بازر صین مجرب در حوزه مهند ص ش خمادگی متخ صی   های در کمیته مؤثر ارکت ود را برای م ص ، تخ

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

 با تشکر

 رضا کالنتریان

 رئیس کانون مهندسین جوش


