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 « رونق تولید سال»

 کشورسازمان آموزش فنی و حرفه ای ریاست و  حضور معاون محترم وزیر

 پاک سرشتدکتر جناب آقای 

 تقاضای انعقاد تفاهم نامه همکاری مطابق سوابق ارایه خدمات در استان ها موضوع: 

 سالمٌ علیکم

ا  و ارت تعواون    رسومی  دارای مجوو   "کانون انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش "احتراماً به استحضار می رساند 

متشکل ا  پانزده انجمن استانی عضو در کشور است که اعضوای  و  (38/8/84تاریخ  23-1/7-545شماره ) کار و رفاه اجتماعی

شوالل در صونایع    و فوق دیوللم توا دکتوری    تحصیلیحقیقی این انجمن ها متخصصان و اساتید صنعت جوشکاری در مقاطع 

 می باشند.  کشور مختلف 

در  .داشته استفعالیت های مختلفی در جهت ایفای نقش مؤثر در صنعت جوشکاری کشور تاکنون ا  بدو تاسیس تشکل این 

منطبق بر اساسنامه مصوو   حو ه فعالیت های مرتبط با سا مان آمو ش فنی و حرفه ای کشور؛ کانون مهندسین جوش ایران 

آموو ش فنوی و    دارای تفاهم نامه رسمی با ادارات کلعضو  استانی و ارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی و ا  طریق انجمن های 

می ( 34/3/85تاریخ  85/ص/880/30) شماره  کرماناستان و ( 35/9/85تاریخ  31892/4 شماره  )خو ستاناستان حرفه ای 

تائیود   همچنوین  85در سال اولین دوره مسابقات آ اد مهارت آ مونگر مواد نافذ در سطح ملی  برگزاریجهت استحضار؛ باشد. 

های ا  جمله دسوتاورد تا کنون  85ا  سال  و برگزاری سمینارهای مختلف آمو شی صالحیت جوشکاران و با رسان جوشکاری

  ر استان ها می باشد.آمو ش فنی و حرفه ای دهمکاری انجمن های مهندسین جوش کشور و ادارات کل 

همکواری نزدیوب بوا    تفواهم ناموه و    دانعقوا هماهنگ در هشت استان کشوور   آمو شی نارهای رگزاری سمیبدر سایر حو ه ها 

مجموع  کمیسویون نخبگوان   ارایه گزارش تخصصی  لزلوه لور  کشوور بوه     ان در استان تهران  ی ساختمسا مان نظام مهندس

و همکاری بوا اتواق با رگوانی صونایع معوادن و کشواور ی        کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمیو تشخیص مصلحت نظام 

 گوزارش تقاضوا دارد  . ی این تشکل صنفی کارگری می باشدگوشه ای ا  فعالیت ها و دستاوردهاو سا مان ملی استاندارد  ایران

ایفواد گردیوده اسوت مالجظوه     ن تفاهم نامه های اسوتانی را کوه در پیوسوت    ی کانون همچنین متالیت هافعاهم  و مستندات

 .بفرمائید
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 اسوتانی هوای  کانون مهندسین جوش ایران آمادگی کامل دارد تا خدمات مشابه با تفاهم نامه به تجار  بدست آمده   با توجه

همه استان هوای کشوور ارایوه نمایود. لوذا تقاضوا دارد       به شکل منسجم سا مان آمو ش فنی و حرفه ای کشور به را ا  طریق 

 .  برگزار گرددبررسی موضوع و ارایه توضیحات ال م جلسه ای با حضور حضرتعالی به منظور 

ا  حسن توجه حضرتعالی سلاسگزاریم و امیدوار هستیم با اعتماد و پشتیبانی سوا مان معظوم آموو ش فنوی و حرفوه ای       قبالً

 ایفا نمائیم.کشور بتوانیم نقش خود را در ارتقای سطح تخصصی مهارت آمو ان و تائید صالحیت ایشان 

 

 

 تشکر اب

 رضا کالنتریان

 رئیس کانون مهندسین جوش ایران
 


