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   روش اجرایی
  استانداردهاي انجمنی ثبت

  
  
  
  
  

  1391 ماه نمهب
  چاپ اول
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  به نام خدا
  

  
  هدف  1
هاي  انجمن جوشکاري وآزمایش یند ثبت استانداردهاي تدوین شده توسطآوفر روش تعیین روش اجرایی هدف ازتدوین این 

  .می شودرائه ا انجمنکه به  می باشد غیر مخرب ایران
  
  دامنه کاربرد  2
  .کاربرد داردهاي غیر مخرب ایران  هاي انجمن جوشکاري وآزمایش استاندارد در مورد کلیه روش اجراییاین  

  
  مسئولیت اجرا  3
   ت مدیرهئعهده هی بر حسن اجراي آن به نظارت کمیته استاندارد انجمن واین روش اجرایی برعهده مسئولیت اجراي  

   . می باشد
  
  قوانین ومقررات  4
  ایران استاندارد سازمان ملیقانون اصالح قوانین  1- 4  
  استاندارد ایران سازمان ملی ر /216/33روش اجرایی   4-2  
  5شماره  استاندارد ایران  4-3  
  استاندارد ایران سازمان ملی ر /201/32روش اجرایی    4-4  
  
  تعاریف   5

  :رود  اصطالحات ذیل بکار می در این روش اجرایی تعاریف و
  
  انجمن   5-1  
  ایرانهاي غیر مخرب  انجمن جوشکاري وآزمایش  

  
  کمیته   5-2  

   :ست از ا تشکیل و ترکیب آن عبارت استانداردها کمیته اي که به منظور بررسی
     اعضاء -3 )دبیر( - 2) رئیس( -1

                      
  استاندارد انجمنی  5-3  

مطابق الزامات اولیه ن باید آالزامات مندرج در  شده است و تاییدانجمن توسط  وائه به انجمن ار استانداردي است که 
  . باشدنبین المللی  ملی و استاندارد هاي  مغایر وباشد به صورت شفاف  باشد و 5استاندارد ملی شماره 
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  تدوین  دبیر  5-4 
 روش این الزامات طبق را مربوطه هاي فعالیت سایر و انجمنی استاندارد نویس پیش تهیه مسئولیت که است کارشناسی 

  . دارد برعهده اجرایی
  
  ویراستار   5-5
  پیشنهاد و در کمیته  توسط انجمنی استانداردهاي نویس پیش ویراستاري براي وي صالحیت که است کارشناسی 

  . است شده هیئت مدیره تصویب 
  
  استاندارد  نویس پیش 5-6
 مصرف شامل نظران صاحب و ذینفع و ذیربط طرفهاي مشارکت با تدوین دبیر توسط که است متنی استاندارد نویس پیش 

 استفاده با و مرتبط اي حرفه و علمی مجامع از متخصصان و دانشوران همچنین و بازرگانان کاربران، تولیدکنندگان، کنندگان،
  .شود می تدوین اجرایی روش این طبق منظم ینديآرفدر تخصصی ازاطالعات

  
  اولیه  کمیسیون 5-7
 بررسی آن وظیفه و تشکیل ، اشخاص صاحب نظر در زمینه مربوطهیئت مدیره ، دبیرتدوین  حضور با که است کمیسیونی 

  .باشد می فنی کمیسیون اعضاي تعیین و مصوب )ايه(منبع و مدارك تغییر یا و تایید اسناد، شده، گردآوري اطالعات
  
  فنی  کمیسیون 5-8

 ذیربط وکارشناسان متخصصان سایر و اولیه کمیسیون از منتخب افراد اعضاي هیئت مدیره و  درآن که است کمیسیونی
  . کند می بررسی مقتضیات سایر و فنی علمی، لحاظ از را دبیر توسط شده تهیه پیشنویس

  
 نهایی کمیسیون 5-9

 پیش آن در و تشکیلهیئت مدیره ، دبیرتدوین ، اشخاص صاحب نظر در زمینه مربوط  حضور اعضاي با که است کمیسیونی
  . گیرد می قرار نهایی بررسی مورد مقتضیات سایر و فنی و علمی لحاظ از فنی، هاي کمیسیون در شده تهیه نویس

  
 انجمنی کمیته 5-10

هیئت مدیره ، دبیرتدوین ، مدعوین مورد نظر دبیر،   اعضاي حضوربا و مربوط نامه آیین طبق که است فنی و علمی مجمع
 نویس پیش و تشکیل اشخاص صاحب نظر ، نمایندگان تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان در زمینه مربوط

  .رسد مینهایی  تصویب به تائید، درصورت و گیرد می قرار بررسی مورد نهایی کمیسیون توسط شده تایید استاندارد
  
  وظایف کمیته -6
  بررسی مدارك قانونی   6-1  
  دبیرتجربی  اسایی و تحصیلی وبررسی مدارك شن  6-2  
 تدوین دبیر ویژگیهاي 6-2-1   

  : باشد دارا را زیر شرایط باید استاندارد تدوین دبیر
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  مربوطه تخصصی رشته در ترجیحا کارشناسی مدرك حداقل -
  انجمنی  کمیته یا نهایی فنی، هاي کمیسیون در عضویت با استاندارد 3 حداقل تدوین در مشارکت -
 کار سابقه   سال دو و ارشد کارشناسی مدرك با کار سابقه سال سه کارشناسی، مدرك با کار سابقه سال چهار حداقل -

  مربوط تخصصی رشته در دکترا مدرك با
 به مربوط  مقررات و کارخانه اي المللی،بین  ملی، استانداردهاي تدوین با آشنایی براي آموزشی دوره هاي گذراندن -

  )5شماره  استاندارد(ایران  ملی استانداردهاي نگارش شیوه و ساختار
 فنون و علوم در رایج خارجی زبانهاي از یکی یا/و نیاز حد در انگلیسی زبان به تسلط -

  
  استانداردبررسی  6-3  

  . بررسی استاندارد به صورت حضوري یا غیر حضوري توسط اعضاي کمیته استاندارد انجام می شود 
  
  شرح اقدامات -7
مورد بررسی  )مدرك تحصیلی سوابق آموزشی وتجربی و تخصصی( ی دبیر مدارك پرسنل ،استاندارد ابتدا کلیه مدارك  –1- 7 

گردد و در غیر اینصورت می نسبت به مراحل بعدي ارزیابی اقدام  3-6و  1-2-6بند عایت الزامات صورت ر در و قرار می گیرد
در صورت تامین بودجه وتصویب هییت مدیره  . گرددمی جهت تصمیم گیري ارسال ت مدیره ئهی نطباق ها به گزارش عدم ا

  .نسبت به عقد قرارداد به ازاي هر صفحه بیست هزار تومان اقدام می گردد
  
  مورد بررسی قرار  اجراییهاي  ها و روش ین ودستورالعملبررسی و انطباق آن با قوان کمیتهارسالی به  استاندارد - 7-2

  از لحاظ و پس از برگزاري کمیسیون هاي اولیه و فنی و نهایی ، می گیرد 
  ستاندارد از نظر محتواا -الف        
  استاندارد از نظر نگارشی–ب         
  بین المللی  با استانداردهاي ملی وعدم مغایرت استاندارد از نظر   –ج         
  رعایت الزامات قانونی وروشهاي اجرایی در انجام فعالیت  –د         

          10- 5مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید استاندارد در مراحل فوق ، کمیته انجمنی با حضور افراد مربوطه که در بند      
   .  ذکر شده برگزار می گردد      

  
 تصویب به ها موضوع ،حاضر افراد آراءدو سوم  با و یابد می رسمیت اعضا اکثریت حضور باانجمنی  کمیته هاي جلسه – 7-3  

 ذکر هاي نصاب حد رعایت باانجمنی  هاي کمیته اعضاي اي رایانه یا و اي مکاتبه آراي و نظرها بندي جمع . رسید خواهد
   .شود می تلقی انجمنی  هاي کمیته هاي مصوبه عنوان به نیز شده

  
 اعمال نویس پیش روي بر را الزم اصالحات باید ،انجمنی  درکمیته استاندارد نویس پیش تصویب از پس دبیرتدوین - 7-4

 براي ماه یک ظرف حداکثر فشرده، لوح یا دیسکت عدد یک و مربوط کارنامه جلد، روي با همراه را استاندارد متن و کرده
  .کند ارسال کمیته استاندارد

  



۵ 
 

 انجمنی  استانداردهاي به شماره اختصاص دستورالعمل مطابق شماره یک شده تصویب استاندارد به تدوین دفتر - 7-5
 بر استاندارد الکترونیکی نسخه و ارسال کمیته انتشارات  به انتشار و چاپ منظور به را مربوط استاندارد سپس و داده اختصاص

  . می شود  داده قرار انجمن  سایت وير
    
  مدارك مرتبط -8
  فعالیت کمیته استاندارد  دستورالعمل -1- 8   
  هاي ملی  ثبت استانداردروش اجرایی  -8-2   
  5استاندارد ملی شماره   -3 – 8  
  
  بایگانی سوابق-9

  .سال نگهداري می شود 5به مدت انجمن  کلیه سوابق مربوط به این روش اجرائی در بایگانی      
 

  گیرندگان نسخ-10
  دبیر کمیته یس ویر،،دبیرخانه انجمن کمیته ،اعضاء هیت مدیره

  پیوست ها -11
  ف/ ك ت ا/001  شماره به درخواست ثبت استاندارد  فرم  یک شماره پیوست- 1-  11     
  ف/ ك ت ا/002  شماره به مدارك مورد نیاز دو شماره پیوست-2- 11    
  ف/ ك ت ا/003 پیوست شماره سه فرم صورت جلسه کمیسیون اولیه -3- 11    
  ف/ ك ت ا/004 پیوست شماره چهار فرم صورت جلسه کمیسیون فنی -4- 11    
  ف/ ك ت ا/005 پیوست شماره پنج فرم صورت جلسه کمیسیون نهایی -5- 11    
  چارت فرآیند اجرایی تدوین استاندارد هاي انجمنی در انجمن جوشکاري و آزمایش هاي      ششپیوست شماره  -3- 11    

  چ/ ك ت ا/001 غیرمخرب ایران              
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 تصویب کننده گانتایید کنند بررسی و گانتهیه کنند 

   و  نام 
 نام خانوادگی

 مسین پوري رحیح -1
  
  
 نجمه اسماعیلی  -2

 شمعانیانمرتضی دکتر  -١
   دکتر ابراهیم حشمت دهکردي -٢
 رضا دهمالییدکتر  -٣
 دکتر مسعود کثیري -٤
 حامد ثابتدکتر  -٥
 کریم عناصريمهندس  -٦
 سعید صنایعیمهندس  -٧
 آرزو عسگريمهندس  -٨
 آرش رفیعی سامانی مهندس  -٩
 حمید تازیکهمهندس  - ١٠

 وازهآعبدالوهاب ادب 

 سمت

 یس کمیتهیر هیت مدیره و عضو -1
 استاندارد

  
  

 دبیر کمیته استاندارد  -2

 عضو هیئت مدیره   -١
 عضو هیئت مدیره  -٢
 عضو هیئت مدیره  -٣
 عضو هیئت مدیره  -٤
 عضو هیئت مدیره  -٥
 عضو هیئت مدیره  -٦
 عضو هیئت مدیره  -٧
  بازرس اصلی انجمن  -٨
 بازرس علی البدل انجمن  -٩

 دبیر انجمن - ١٠

 یس انجمنئر

 امضاء

  
  
  
  

1-  
  
  
  
2-  

  
  
  
 

١-  

٢-  

٣-  

٤-   

٥-   

٦-   

٧-   

٨-   

٩-   

١٠ - 
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  یک پیوست شماره
  انجمن جوشکاري وآزمایش هاي غیر مخرب ایران

   1از  1ف                                فرم                                 صفحه /ك ت ا/001: شماره مدرك 

  :تاریخ جدید نظر  :                                                                                شماره تجدید نظر 

  

  

  انجمن جوشکاري وآزمایش هاي غیر مخرب ایرانکمیته استاندارد : از 

  انجمن جوشکاري وآزمایش هاي غیر مخرب ایرانهیت مدیره  : به 

  

  ثبت استاندارد انجمنی:  موضوع

  

که توسط ................................................فرآورده  ارائه شده ، استاندارد انجمنی با موضوعبا توجه به مدارك 
  .می گردددر این کمیته ثبت .................... ...............................با شماره  اظهار شده است ، ..............................................

  

  

  کمیته استاندارد انجمن ریس                                                                                                      

  اعالم ثبت استاندارد انجمنی :عنوان 
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  یوست شماره دوپ
  

 انجمن جوشکاري وآزمایش هاي غیر مخرب ایران

  1از  1صفحه    ف                             فرم                           /ك ت ا/002: شماره مدرك

  22/01/1392 :تاریخ تجدید نظر                                                                             1: شماره تجدید نظر

  

  

  مدارك موردنیاز: عنوان 

  :مدارك مورد نیاز 

  درخواست کتبی*

  تصویر مدارك مرتبط*

  مدارك دبیر*

  شدهدو نسخه از متن استاندارد اظهار *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :نظر 
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 انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران                 ف/ ك ت ا/003 مدرك مارهش

        22/01/1392 :تجدیدنظر تاریخ
  

  

       :قرارداد تاریخ و شماره * 

 :                  جلسه تاریخ      

  

  

 تدوین و تشکیل زیر اعضا حضور با.................................. منبع ..........................................  موضوع استاندارد تدوین به مربوط اولیه کمیسیون جلسه
  :رسید تأیید به زیر بندي جمع به عنایت با آن کلیات

  خانوادگی ونام نام  ردیف
 مدرك و رشته

  تحصیلی
  سمت  سازمان

 تلفن/ تلفن
  دورنگار/همراه

Email  

  امضا

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

 

 

 

  

  .باشد مى قرارداد داراى دبیران مورد در قرارداد تاریخ و شماره درج*
  ربط ذي مسئول خانوادگی ونام نام  تدوین رابط خانوادگی نام و نام  :  دبیرتدوین خانوادگی نام و نام

  : وتاریخ امضا  : وتاریخ امضا  : وتاریخ امضا

 

  1 :تجدیدنظر شماره

  اولیه کمیسیون جلسه صورت : عنوان

  اولیه کمیسیون جلسه صورت

  :جمع بندي جلسه
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 انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران                 ف/ ك ت ا/004 مدرك مارهش

        22/01/1392 :تجدیدنظر تاریخ
  

  

       :قرارداد تاریخ و شماره * 

 :                  جلسه تاریخ      

  

  

 تدوین و تشکیل زیر اعضا حضور با.................................. منبع ..........................................  موضوع استاندارد تدوین به مربوط فنی  کمیسیون جلسه
  :رسید تأیید به زیر بندي جمع به عنایت با آن کلیات

  خانوادگی ونام نام  ردیف
 مدرك و رشته

  تحصیلی
  سمت  سازمان

 تلفن/ تلفن
  دورنگار/همراه

Email  

  امضا

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

 

 

 

  

  .باشد مى قرارداد داراى دبیران مورد در قرارداد تاریخ و شماره درج*
  ریس کمیته استاندارد انجمن خانوادگی ونام نام  دبیر کمیته استاندارد انجمن خانوادگی نام و نام  :  دبیرتدوین خانوادگی نام و نام

  : وتاریخ امضا  : وتاریخ امضا  : وتاریخ امضا

 

  1 :تجدیدنظر شماره

  فنی  کمیسیون جلسه صورت : عنوان

  فنی کمیسیون جلسه صورت

  :جمع بندي جلسه
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 انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران                 ف/ك ت ا/005 مدرك مارهش

        22/01/1392 :تجدیدنظر تاریخ
  

  

       :قرارداد تاریخ و شماره * 

  :                  جلسه تاریخ      

 

  

 تدوین و تشکیل زیر اعضا حضور با.................................. منبع ..........................................  موضوع استاندارد تدوین به مربوط نهایی  کمیسیون جلسه
  :رسید تأیید به زیر بندي جمع به عنایت با آن کلیات

  خانوادگی ونام نام  ردیف
 مدرك و رشته

  تحصیلی
  سمت  سازمان

 تلفن/ تلفن
  دورنگار/همراه

Email  

  امضا

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

 

 

 

  

  .باشد مى قرارداد داراى دبیران مورد در قرارداد تاریخ و شماره درج*
  ربط ذي مسئول خانوادگی ونام نام  تدوین رابط خانوادگی نام و نام  :  دبیرتدوین خانوادگی نام و نام

  : وتاریخ امضا  : وتاریخ امضا  : وتاریخ امضا

                          

  1 :تجدیدنظر شماره

  اولیه کمیسیون جلسه صورت : عنوان

  نهایی کمیسیون جلسه صورت

  :جمع بندي جلسه



  در انجمنيتدوين استاندارد  فرايند  

 هاي غير مخرب ايران انجمن جوشكاري و آزمايش 

 شروع
 دبيرخانه  بهارائه پيشنهاد 

در قالب فرم پيشنهاد  انجمن

 توسط متقاضي تدوين

نامه درخواست در ثبت 

و ارجاع به  دبيرخانه انجمن

 توسط دبير خانه كميته استاندارد

  پيشنهاد و كنترل اوليهبررسي 

 و ارجاع كميته استانداردتوسط 

 هيئت مديرهجهت طرح در 

بررسي تصويب 

در  پيشنهاد

 هيئت مديره

اصل  و ارسال دريافتپيگيري 

 براي متقاضي متن استاندارد

 توسط كميته استاندارد

و  متقاضيابالغ به 

توسط  عقد قرارداد

 كميته استاندارد

دوين ترجمه و ت

  توسط اوليه

 يا دبيران دبير

برگزاري كميسيون اوليه 

و تعيين  توسط متقاضي

  ويراستار

برگزاري كميسيون 

يا  توسط دبير فني

 دبيران

كميسيون برگزاري 

يا  دبيرتوسط  نهايي

 دبيران

  ويراستاري توسط

  ويراستار 

  انجمن صالحيت دار

بررسي پيش نويس 

استاندارد توسط 

دبيرخانه كميته 

  استاندارد

و  تهيه كتابچه پيش نويس

اصلي و ارسال براي اعضاء 

  مدعو كميته ملي

برگزاري 

 كميته ملي

 ثبت اثر، ،انجمنيشماره اختصاص 

چاپ و  شابك، فيپا، ،اخذ مجوز نشر

 انجمن توسط كميته انتشارات انتشار

و ارسال به  انجام اصالحات

توسط  كميته استاندارد

 دبير يا دبيران

 پايان
ارائه به هيئت مديره جهت تصويب 

و ابالغ به  نهائي و صدور مجوز چاپ

  انجمن كميته انتشارات
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