
 ISO/TC 602 Fine Ceramicsهای ظریف عضویت در کمیته فنی سرامیک نامهآیین

 

به منظور ساماندهی مشارکت موثر اساتید و کارشناسان  ISO/TC 602های ظریف کمیته فنی سرامیک

کارشناسان دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ها، به خصوص اساتید دانشگاه نه، از تمامی متخصصانمجرب این زمی

های ظریف فعالیت المللی سرامیکهای مرتبط با کمیته فنی بینهایی که در زمینهها، موسسات و شرکتمانساز

 آورد.المللی دعوت به عمل میکنند، جهت عضویت و همکاری با این کمیته بینمی

کشور خواهشمند است در صورت  و دانشجویان تحصیالت تکمیلی متخصصفنی کارشناسان  از اساتید،

های ظریف، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل فرمایند. اطالعات یل به همکاری با کمیته فنی سرامیکتما

 www.isiri.orgدر سایت سازمان به نشانی  "مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی"تکمیلی در زمینه 

 قابل مشاهده است.

 

 ISO سازمانآشنایی با 

سازی تدوین استاندارد در سراسر منظور یکپارچهه ب 7491در سال  (ISOالمللی استاندارد )بین سازمان 

فعالیت خود را آغاز کرد و در شهر ژنو سوئیس کشور  62الملل، با عضویت جهان و ایجاد تسهیل در تجارت بین

وظیفه اصلی این سازمان تدوین  عه یافت.توس ،به دنبال پیوستن تدریجی سایر کشورها از جمله ایران

المللی در باشد. استانداردهای بینها به جز برق، الکترونیک و مخابرات میالمللی در کلیه زمینهاستانداردهای بین

 گردد.تدوین می ITUو  IECهای بین المللی های اخیر توسط سازمانزمینه

 

 



توسعه بهینه ، نیت، حمایت از مشتری و حفاظت محیط زیستکیفیت، ایمنی و ام، المللیتسهیل تجارت بین

 باشد.المللی میدر تدوین استانداردهای بین ISOاز اهداف اصلی سازمان  هافناوری

 

 ساختار ایزو

باشد که در میعمومی باشد که در راس دارای یک مجمع میزیر سازمان ایزو دارای ساختاری مطابق شکل 

  نماید.صمیمات استراتژیک سازمان را اتخاذ میتمام ت ،ساالنه هایجلسه

 71گیری از اعضای سازمان ایزو، بار با رای که هر سه سال یک باشدمیهمچنین دارای یک شورا این سازمان 

های پیشنهادی ، تهیه طرحهای کالن سازمانگذاریلیت سیاستئونماید. شورای ایزو مسعضو را انتخاب می

های پشتیبانی ، کمیتهTMB دبیرخانه کل و هیئت مدیره فنی را بر عهده دارد. های ایزویگذاراستراتژی و بودجه

 نمایند.فعالیت می زیر نظر شورا ای موقتهای مشاورهگذار و گروههای سیاستشورا، کمیته

 

 

 

 



 موسسه

 باشد. ISOموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که عضو اصلی سازمان 

 

 یکمیته ملّ

 ISOالمللی کمیته ملّی استانداردهای ایزو است که به منظور ساماندهی مشارکت در تدوین استانداردهای بین

نامه کمیته ملّی در چهارچوب قوانیم و مقررات جمهوری اسالمی ایران و تحت و انجام وظایف مندرج در نظام

 کند.نظارت موسسه فعالیت می

 

 عضو کمیته ملّی

داشته باشد و بر  ISOالمللی حقوقی که تمایل به مشارکت در تدوین استانداردهای بین هر شخص حقیقی یا

 نامه مربوطه به عضویت کمیته ملّی پذیرفته شده باشد.طبق آئین

 

 شورای کمیته ملّی

 باشد.گذاری آن میشورای کمیته ملّی رکن اصلی سیاست

 

 هیات فنی

های تعیین شده توسط شورای کمیته ملّی جهت ستهیات فنی کمیته ملی است که در چهارچوب سیا

کنندگان های فنی به کمک هماهنگپیشبرد اهداف و هدایت امور فنی و اجرایی کمیته ملی و نظارت بر فعالیت

 نماید.نامه کمیته ملّی اقدام میهای فنی و انجام وظایف تعیین شده در نظامهای همگن کمیتهگروه

 

 



 کمیته فنی/ فرعی متناظر

کمیته فنی/ فرعی متناظر متشکل از جمعی از اعضای کمیته ملّی از گروههای ذینفع و ذیربط کمیته ملّی در 

های کمیته فنی/ هات فنی وظیفه تحقق مشارکت در فعالیتباشد که تحت نظارتزمینه فعالیت مربوطه می

دارای ساختاری مشابه با ساختار های فنی متناظر نظیر خود را بر عهده دارد. کمیته ISOفرعی بین المللی 

های فنی/ فرعی مسئول باشند. کمیتهمی  (ISOالمللی استاندارد )های فنی نظیر خود در سازمان بینکمیته

های کاری زیرمجموعه خود در ارتباط با وظایف محوله به آنها و اتخاذ تصمیمات های گروهتعالیهدایت ف

 باشند. مدیریتی مقتضی می

 

 های فنییت برای فعالیت در کمیتهانواع عضو

 استانداردهای تدوین در مشارکت برای بنا به نوع عضویت، ISO کشورها پس از عضویت در سازمان

 عضو که کشورهایی. شوند عضو خود، کشور کاری پتانسیل به بنا مرتبط فنی هایکمیته در بایستی المللیبین

فنی را دارند. برای آشنایی بیشتر با انواع عضویت در  هایند حق مشارکت فعال در همه کمیتههست اصلی

 :است آمده ذیل در آن های فنی، شرح اجمالی در موردکمیته

 P (Participating Member) عضو فعال .7

های کمیته فنی یا کمیته فرعی، مشارکت فعال دارند و مدارک ایزو به طور اعضایی هستند که در فعالیت

نویس مدارک ایزو برای آنها اجباری است. در صورت امکان ه رای به پیشئشود و ارارسمی برای آنها ارسال می

 شود.گیری منظور میهای فنی ایزو شرکت کنند. آرا اعضای فعال در رایهای کمیتهنیز باید در اجالس

 O (Observer Member) عضو ناظر .6

، آراء آنها ارک ایزو برای آنها الزامی نیستی و یا کمیته فرعی و پاسخ به مدنهای کمیته فمشارکت در فعالیت

 شود.شود، ولی مدارک ایزو برای آنها جهت اطالع ارسال میگیری محاسبه نمیبرای رای

 (Liaison Member) عضو در ارتباط .3

توانند عضویت های کمیته فنی و یا کمیته فرعی دارند، میالمللی که نقش موثری در فعالیتهای بینسازمان

 .باشد داشته وجود نیز هازیرکمیته یا و مختلف فنی هایکمیته بین تواندمی ارتباط این .باشند داشته تباطدر ار



 گروه کاری

های های فنی/ فرعی متناظر متشکل از جمعی از اعضای کمیته ملّی از گروهگروه کاری زیر مجموعه کمیته

باشد که تحت نظارت ر زمینه فعالیت مربوطه مینامه کمیته ملی دنظام 77ذینفع و ذیربط مذکور در ماده 

های مربوط به دامنه فعالیت خود را بر کمیته فنی/ فرعی متبوعه آن وظیفه انجام فعالیت تخصصی در زمینه

 عهده دارد.

 

 های فنیگروه همگن کمیته

ستانداردهای باشد که با توجه به امی ISOهای فنی سازمان های فنی متناظر با کمیتهگروهی از کمیته

های فنی ( در یک گروه همگن کمیتهICSالمللی استانداردها )بندی بینتدوین شده توسط آنها بر اساس طبقه

 بندی شده است.گروه

 

 های فنیهماهنگ کننده گروه همگن کمیته

کننده در کمیته ملی های فنی یکی از کارشناسان مجرب عضو مشارکتهماهنگ کننده گروه همگن کمیته

های فنی مسئولیت تشکیل، شود و در رابطه با آن گروه همگن کمیتهست که توسط هیات فنی تعیین میا

های آنها را با توجه به های فنی/ فرعی متناظر مربوطه و زیرمجموعههای کمیتههماهنگی و نظارت بر فعالیت

گی فنی با دبیرخانه کمیته ملی مصوبات هیات فنی و تحت نظارت آن بر عهده دارد و به عنوان کارشناس هماهن

 نماید.همکاری می

 

 دبیرخانه کمیته ملّی

دبیرخانه کمیته ملّی وظیفه برقراری ارتباط میان ارکان مختلف کمیته ملّی و فراهم کردن امکان فعالیت موثر 

  بر عهده دارد.های فنی متناظر را آنها به ویژه کمیته

 



 ISO/TC 602 Fine ceramicsآشنایی با 

باشد. در حال حاضر، تنظیم و دبیرخانه آن در ژاپن مشغول به فعالیت می 7446سال  این استاندارد در

میالدی( و دبیر آن دکتر شوجی  6063)تا پایان سال  7لی هیسو پروفسوررئیس کمیته این استاندارد 

 باشند.می 9یدر آقای دیویدو  3متیو لورا خانمباشد. مدیران برنامه فنی و سردبیری این استاندارد می 6ساکاگوچی

ها است ها و کامپوزیتتدوین استاندارد در زمینه مواد سرامیکی ظریف به صورت پودری، مونولیتی، پوشش

که برای کاربردهای عملیاتی مخصوص نظیر مکانیکی، گرمایی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، اپتیکی و 

ی است که شامل مواد غیرآلی با تکنولوژی و مفهوم "های ظریفسرامیک"شود. عبارت ترکیب آنها استفاده می

 گیرند.کارایی باال که عموماً غیرفلزی بوده و کارایی خاصی دارند مورد استفاده قرار می

مورد است.  760تاکنون برابر  TC602منتشر شده مرتبط با  ISOالزم به ذکر است تعداد کل استانداردهای 

 حضور دارند. TC602کشور جزء اعضای ناظر در  71کشور جزء اعضای فعال و  79طبق جدول زیر 

 

 اعضای ناظر ردیف اعضای فعال ردیف

 کانادا 7 اتریش 7

 کوبا 6 بلژیک 6

 مصر 3 چین 3

 هند 9 جمهوری چک 9

 جمهوری اسالمی ایران 2 فرانسه 2

 پاکستان 2 آلمان 2

 فیلیپین 1 اندونزی 1

 لهستان 1 ایرلند 1

 رومانی 4 ایتالیا 4

 روسیه 70 ژاپن 70

 صربستان 77 کره جنوبی 77

 سنگاپور 76 مالزی 76

                                                           
1 Prof Heesoo Lee9 
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4 David Reid 
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 ISO/TC 602 Fine ceramicsهای کاری ها و گروهزیر کمیته

 ها عبارتند از: باشد. این گروهگروه کاری می 76دارای  ISO/TC 602 Fine ceramicsاستاندارد 

 . پودرها6 . اصطالحات فنی 7

 ها. کامپوزیت9 . آنالیز شیمیایی3

 های مونولیتی/ خواص مکانیکی. سرامیک2 های متخلخل. سرامیک2

 . اتصال1 های مونولیتی/ خواص فیزیکی و گرمایی. سرامیک1

 دهی. پوشش70 . فتوکاتالیست4

 . کاربردهای مهندسی76 . خواص اپتیکی و الکتریکی77

 

 در ایران ISO/TC 602 Fine ceramicsکمیته متناظر 

های هسرامیک برای تشکیل دبیرخانه کمیتبعد از پیشنهاد انجمن  7349اسفند ماه  70در تاریخ 

المللی های ظریف( جهت مشارکت در تدوین استانداردهای بینسرامیک) ISO/TC 602 Fine ceramics متناظر

انه برگزار گردید و افراد پیشنهادی از طرف جلسه انتخابات این دبیرخ ISO های فنی متناظر با سازمانکمیته

 .انتخاب شدند ،های دولتی و صنعتی بودندانجمن سرامیک ایران توسط مدعوین که اساتید و کارشناسان بخش

  دوره هیات مدیره انجمن  6دکتر امیر مقصودی پور عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی و عضو

 سرامیک ایران به عنوان رئیس



 میر مسعود اعرابی عضو هیات علمی پژوهشکده صنایع رنگ و عضو پیوسته انجمن سرامیک ایران دکتر ا

 به عنوان نایب رئیس

  یزد و عضو حقوقی استان جهاددانشگاهی سازمان  عضو هیات علمیمهندس سید حسین میرحسینی

 انجمن سرامیک ایران به عنوان دبیر

 

 های فنی/ فرعیوظایف کمیته

های های فنی و فرعی ضمن حصول اطمینان از توازن آنها از طیف فراگیر گروهاعضای کمیتهتعیین ترکیب  -7

های فنی و فرعی و پیشنهاد آنها به هیات ذینفع و ذیربط کشور و انتخاب رئیس، نائب رئیس و دبیر کمیته

 .فنی جهت تصویب و صدور احکام آنها توسط رئیس هیات فنی

 .کننده آنهاهای فنی و فرعی و انتخاب مسئوالن هماهنگزیرمجموعه کمیته های کاریتعیین اعضای گروه -6

های در مراحل مختلف تدوین آنها توسط گروه ISOنویس استانداردهای بررسی و اظهارنظر در مورد پیش -3

 .های فنی یا فرعیکاری زیر مجموعه کمیته

های تعیین در زمان ISOویس استانداردهای نهای فنی یا فرعی در مورد پیشاعالم نظرات مصوب کمیته -9

های فنی متناظر که در های همگن کمیتهکنندگان گروهشده به دبیرخانه کمیته ملّی از طریق هماهنگ

کارشناسان کشور به های کمیته ملّی و موسسه به عنوان نظرات ها و رویهصورت عدم مغایرت با سیاست

 انعکاس خواهد یافت. ISOسازمان 

کننده گروه همگن ذیربط در مورد نحوه مشارکت در یشنهاد به هیات فنی از طریق هماهنگپائه ار -2

ها به صورت ، از جمله در رابطه با تعیین نحوه عضویت در آن کمیتهISOهای فنی کمیتههای فنی و کمیته

، ISOی به سازمان (، پیشنهاد موضوعات تدوین استاندارد و زمینه فعالیت جدید کارO( یا ناظر )Pفعال )

های های فنی/ فرعی جهت حضور در اجالسیههای اعزامی از میان اعضای فعال کمیتهتعیین ترکیب هیات

های کاری کنندگان در گروه، تعیین کارشناسان خبره کشور از میان مشارکتISOهای نظیر سازمان کمیته

های فنی/ فرعی آن برای عضویت در گروه هایو کمیته ISOهای فنی/ فرعی جهت معرفی به سازمان کمیته

 ISOهای فرعی های فنی و کمیتههای کمیتهکاری بین المللی مربوطه و همچنین پذیرش وظائف دبیرخانه

 در کشور.



 شود.بررسی و اظهار نظر در موارد مرتبط با دامنه فعالیت کمیته فنی که توسط هیات فنی به آنها ارجاع می -2

 

 های کاری زیرمجموعه آنهاهای فنی/ فرعی و گروهکنندگان در کمیتهرکتوظایف اعضا و مشا

های ذینفع، اعضای کمیته با مشارکت و اعالم نظر روی مدارک و س از ایجاد کمیته فنی متشکل از گروهپ

 المللی با حفظ منافع ملی دارند.المللی نقش مهمی در مشارکت بیننویس استانداردهای بینپیش

نویس استانداردهای ظور دبیر کمیته فنی پس از تایید عضویت متقاضیان، مدارک و پیشبه همین من

دهی به این نماید و اعضا براساس منافع ملی و شرایط فنی نسبت به پاسخالمللی را برای آنها ارسال میبین

 نمایند.مدارک اقدام می

نظر و اری زیر مجموعه آنها به عنوان صاحبهای کفرعی و گروه های فنی/کنندگان در کمیتهاعضا و مشارکت

ها فعالیت تخصصی دارند و نبایستی صرفاً به عنوان نماینده سازمان ها و گروهکارشناس ملی در این کمیته

کنندگان در متبوعه خود فعالیت نموده و تنها حافظ منافع سازمان خود باشند. وظایف اعضا و مشارکت

 باشد:ای کاری زیر مجموعه آنها به شرح زیر میهفرعی و گروه های فنی/کمیته

 /فرعی یا گروه کاری مربوطه از جمله  دریافت مستمر اطالعات و مدارک مرتبط با کمیته فنی

 در مراحل مختلف تدوین آنها و سایر مدارک فنی مربوطه ISO المللینویس استانداردهای بینپیش

ISO  زمانهای الکترونیکی ارسالی از ساو نیز نامه ISO /فرعی یا گروه  در زمینه فعالیت این کمیته فنی

فرعی متبوعه یا مسئول گروه کاری مربوطه )بر حسب مورد( و مطالعه و  کاری از دبیر کمیته فنی/

های زمانی تعیین شده به بررسی دقیق آنها و اعالم نظرات کارشناسی و آرای تخصصی خود در محدوده

 ،آنها

 فرعی یا گروه  های خود در کمیته فنی/ار فنّاوری اطالعات و ارتباطات در فعالیتگیری کامل از ابزبهره

 ،کاری مربوطه

 /فرعی یا گروه کاری مربوطه به صورت حضوری یا  مشارکت فعال و مستمر در کار کمیته فنی

 ،الکترونیکی

 /برگزاری  فرعی یا گروه کاری مربوطه به منظور فراهم کردن امکان کمک به مسئوالن کمیته فنی

 ،مناسب جلسات آنها



 /فرعی یا گروه کاری مربوطه به منظور فراهم کردن امکان حصول اجماع  کمک به مسئوالن کمیته فنی

 .در رابطه با موضوعات در دست بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی

 به فرعی یا گروه کاری مربوطه و کمک  کنندگان در کمیته فنی/آگاهی از نظرات سایر اعضا و مشارکت

بندی بندی صحیح و کافی تمامی نظرات اعالم شده و اطالع از نتایج جمعمسئوالن آنها در رابطه با جمع

 .شده

 

 های کاری زیرمجموعه آنهاهای فنی/ فرعی و گروهفرآیندهای مربوط به فعالیت کمیته

باشند. به شرح ذیل می های کاری زیرمجموعه آنهاهای فنی/ فرعی و گروهفرآیندهای مربوط به فعالیت کمیته

 رسد.های مربوط به این فرآیندها به تصویب هیات فنی میشرح جزئیات و گردش کار فعالیت

 نویس استانداردهای فرآیند مربوط به بررسی و اظهار نظر در مورد پیشISO  در مراحل مختلف تدوین

 های فنی یا فرعیهای کاری زیرمجموعه کمیتهآنها توسط گروه

 های های فنی و کمیتهربوط به ارائه پیشنهاد به هیات فنی در مورد نحوه مشارکت در کمیتهفرآیند م

 (O( یا ناظر )Pها به صورت فعال )، از جمله در رابطه با تعیین نحوه عضویت در آن کمیتهISOفرعی 

  فرآیند مربوط به پیشنهاد موضوعات جدید تدوین استاندارد به سازمانISO 

 پیشنهاد زمینه فعالیت جدید کاری به سازمان  فرآیند مربوط بهISO 

 های فنی/ فرعی جهت های اعزامی از میان اعضای فعال کمیتهفرآیند مربوط به تعیین ترکیب هیات

 ISOهای نظیر سازمان های کمیتهحضور در اجالسیه

 های کاری کمیتههای کنندگان در گروهفرآیند مربوط به تعیین کارشناسان خبره کشور از میان مشارکت

های کاری های فنی/ فرعی آن برای عضویت در گروهو کمیته ISOفنی/ فرعی جهت معرفی به سازمان 

 المللی مربوطهبین

 های فرعی های فنی و کمیتههای کمیتهفرآیند مربوط به پذیرش وظائف دبیرخانهISO در کشور 

 امنه فعالیت کمیته فنی که توسط هیات فنی به ی و اظهارنظر در موارد مرتبط با دفرآیند مربوط به بررس

 شود.آن ارجاع می



 های کاری زیرمجموعه آنهاهای فنی/ فرعی و گروهفرآیند مربوط به برگزاری جلسات حضوری کمیته 

 های کاری زیرمجموعه آنهاهای فنی/ فرعی و گروهفرآیند مربوط  به برگزاری جلسات الکترونیکی کمیته 

 های کاری های فنی/ فرعی و گروهای یا الکترونیکی از اعضای کمیتهگیری مکاتبهایفرآیند مربوط به ر

 زیر مجموعه آنها

 های فنی/ فرعیهای ترویجی کمیتهفرآیند مربوط به فعالیت 

 نویس استانداردهای بین المللی فرآیند مربوط به تهیه پیشISO 
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