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97/03/11: تاریخ تهيهمعصومه رضایی: كنندهتهيه

سرپرست آزمایشگاه دما باال: مسئوليت سازمانی

97/03/12: تاریخ تایيدميترا عطاریان                                                   : تایيد كننده اول 
مدیر گروه شناسایی و انتخاب مواد: مسئوليت سازمانی

97/03/12: تاریخ تایيدآزاده یکتا: دومكنندهتایيد
سرپرست تضمين كيفيت: مسئوليت سازمانی

97/03/12: تاریخ تصویبیحيی جافریان: كنندهتصویب
مدیرعامل: مسئوليت سازمانی
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NP : New Work Item Proposal

WD : Working Draft

CD : Committee Draft

DIS : Draft International Standard

FDIS : Final Draft International Standard

IS : International Standard
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.كميته فرعی است12كميته فنی اصلی و 
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عضو فعالتعداد کمیته های فنی متناظر 

Participating Member)  )

Participating Member , Pعضو فعال-1

ور رسمی برای آنهاا  اعضایی هستند كه در فعاليت های كميته فنی یا كميته فرعی، مشاركت فعال دارند و مدارک ایزو به ط
س هاای  در صورت امکان نيز بایاد در اجا   . ارسال می شود و ارایه رای به پيش نویس مدارک ایزو برای آنها اجباری است

.آرا اعضای فعالی در رای گيری منظور می شود. كميته های فنی ایزو شركت كنند

Observer Member , Oعضو ناظر-2

راء آنهاا بارای   ، آمشاركت در فعاليت های كميته فی و یا كميته فرعی و پاسخ باه مادارک ایازو بارای آنهاا الزامای نيسات       
.رای گيری محاسبه نمی شود، ولی مدارک ایزو برای آنها جهت اط ع ارسال می شود

:کمیته فنی چهار1396تا سال -

:کمیته فنی هفت1397در سال -

TC2, TC5, TC79, TC105

TC26, TC79/SC6, TC79/SC7
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کمیته هایعنوان
فرعی

نوع 
عضویت

کمیته های عنوان
اصلی

نوع 
عضویت

Steel tubesTC5/SC1عضو ناظرScrew threadsTC1ناظرعضو

Cast iron pipes, fittings and their 

joints
TC5/SC2عضو ناظرFastenersTC2فعالعضو

Threaded fittings, solder fittings, 

welding fittings, pipe

threads, thread gauges

TC5/SC5عضو ناظرFerrous metal pipes 

and metallic fittings
TC5فعالعضو

Metallic flanges and their joints
TC5-

SC10
 Copper and copperعضو ناظر

alloys
TC26فعالعضو

Metal hoses and expansion joints
TC5-

SC11
 Light metals andعضو ناظر

their alloys
TC79فعالعضو

Organic and anodic oxidation 

coatings on aluminum

TC79/SC

2
فعالعضوSteel wire ropesTC105عضو ناظر

Unalloyed (refined) aluminum ingots
TC79/SC

4
ناظرعضوFerroalloysTC132عضو ناظر

Magnesium and alloys of cast or 

wrought magnesium

TC79/SC

5
 Nickel and nickelعضو ناظر

alloys
TC155ناظرعضو

Wrought aluminum and aluminum 

alloys

TC79/SC

6

عضو  
فعال

Aluminum and cast aluminum alloys
TC79/SC

7

عضو  
فعال

Symbolization
TC79/SC

9
عضو ناظر

Titanium
TC79/SC

11
عضو ناظر
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از همکاران مركز پژوهش متالورژی رازی در بخاش هاای مختلاز آزمایشاگاهی و    نفر 23در حال حاضر •

.از این كميته ها فعاليت دارنددر هریک پژوهشی، به عنوان رئيس، نایب رئيس و دبير 

مدرک در مراحل مختلز به كميته های فنی متناظر ارجاع داده شاد و 35مجموعا 1396در نيمه دوم سال •

.مورد بررسی قرار گرفت

و ماورد  شاد  در مراحل مختلز به كميته های فنی متنااظر ارجااع داده   مدرک 141مجموعا 1397در سال •

( كامنات ویرایشای  18كامنات فنای و   35)كامنات   54از این تعداد در مجماوع  . بررسی قرار گرفته است

.مرتبط با مدارک ارسال و ثبت گردید

. مدرک فنی بررسی شده و یا در حال بررسی می باشد41تا كنون مجموعا 1398درسال •
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دهایاستاندارتدوینبامرتبطهایاج سيهدرمشاركتدعوتنامه150ازبيش1397سالدر•

صنایع،فاآبوآب،شناسیفلز،مکانیکفنیهایكميتهبامرتبطهایحوزهدرملی

ومعدنوپزشکیمهندسی،شیمیاییصنایع،نفتیهایفراوردهوتجهیزات،پلیمر

درهمکارانبهوگردیددریافتحضوریغيریاوحضوریمشاركتجهتمعدنیمواد

.شددادهارجاعمختلزهایبخش
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باالدمایدرکششآزمون:فلزشناسیاستانداردملیکمیته64اجالسیهدرشرکت-

فوالدیخرپایوشبکه:شناسیفلز30اجالسیهدرشرکت-

نسوزفوالدهای:مکانیکملیکمیتهدرشرکت-

جزهبفلزیپودرهایوریختگیفوالدهایحرارت،بهمقاومفوالدهای:شناسیفلزملیکمیته33اجالسیهدرشرکت-
سختفلزاتپودرهای

رویادهپونقلیهوسایلترددنواحیبرایآبگیروروآدمهایدریچه:شناسیفلزملیکمیتهاجالسیهدرشرکت-

پزشکیمهندسی744،748،749اجالسیهدرشرکت-

کالسیکبهداشتیشیرهای:ملیاستانداردنظرتجدیدکمیسیوندرشرکت-

گازرسانیجوشیاتصاالتعنوانبااستانداردنظرتجدیداولیهکمیسیوندرشرکت-

مهرهوپیچملیهایاستانداردنویسپیشدرشرکت-
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مواردی از مشارکت همکاران 
در جلسات مرتبط با پیش نویس استانداردحضوریبه صورت غیر 

معرفی نماینده و همکاری ایشان با کمیسیون فنی تجدید نظر استانداردهای ملی استان هرمزگان -

معرفی نماینده و همکاری ایشان با کمیسیون تدوین استاندارد استان کردستان -

استان کهگیلویه و بویر احمد6806معرفی نماینده و همکاری ایشان در تدوین استاندارد -

معرفی نماینده و مشارکت در تدوین پیش نویس استانداردهای پیچ و مهره -

زات مبدل های حرارتی، روش های آزمون برای اثباات کاارایی تجهیا   »مشارکت و اعالم نظر در پیش نویس استاندارد -
بازیافت هوا به هوا و گازهای دودکش

«مواد مصرفی جوشکاری، روش های آزمون» مشارکت و اعالم نظر در پیش نویس استاندارد با موضوع-

«ستهسالمتی و ایمنی در جوشکاری و فرایندهای واب» مشارکت و اعالم نظر در  پیش نویس استاندارد باموضوع -
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حضوریاز مشارکت همکاران به صورت غیر مواردی 
در جلسات مرتبط با پیش نویس استاندارد

«چسب ها، اتصاالت چسبی با چوب»مشارکت و اعالم نظر در  پیش نویس استاندارد مرتبط با -

«  های فلزیمحصوالت و سیستم هایی برای محافظت و تعمیر سازه» مشارکت و اعالم نظر در پیش نویس استاندارد -

«  چسب ها، تعیین مقاومت به جاری شدن» مشارکت و اعالم نظر در پیش نویس استاندارد -

«  ینوارهای خود چسب، تعیین ویژگی های چسبندگی ورکن» مشارکت و اعالم نظر در پیش نویس استاندارد -

«  مواد فلزی، آزمون کشش و روش های آزمون در دمای باال » مشارکت و اعالم نظر در پیش نویس استاندارد -
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