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هکاى تزگشاری

داًطگاُ صٌؼتی اصفْاى

هَضَع جلسِ

تزرسی ضطویي دٍرُ هساتقات سزاسزی ریختِ گزی ٍ گشارش ػولکزد هیشتاًاى رٍیذاد ّا

دتیز جلسِ

سؼیذ سلیواًی

تٌظین صَرت جلسِ حسام حسیٌی

حاضزیي:
سؼیذ سلیواًی

هحوذ هلکَتیخَاُ) هْاجز اصفْاى(

رًٍاک ضَقی) ػلن ٍ صٌؼت ایزاى(

هجیذ هاستزی فزاّاًی) صٌؼتی اهیزکثیز(

هحوذ ػزفاى ثثَتی) ػلن ٍ صٌؼت ایزاى(

هحوذرضا حاجیْا) صٌؼتی اهیزکثیز(

حسام حسیٌی) آساد – ٍاحذ کزج(

اهیذ ػوَآقایی) صٌؼتی اصفْاى(

احوذرضا اکثزیپَر) سًجاى(

هْذی سلیویاى) ضْزکزد(

هحوذ فلکی عزاسکَّی) ػلن ٍ صٌؼت ایزاى(

جَاد هحوذػلی (سًجاى)

ػلی ضزیفی ( ػلن ٍ صٌؼت)

فاعوِ اسواػیلی(کاضاى)

سؼیذ آثاری(صٌؼتی اصفْاى)

ًْال آتی(صٌؼتی اهیز کثیز)

هصغفی ًجفی (صٌؼتی اصفْاى)

بررسی ضطمیه ديرٌ مسابقات سراسری ریختٍ گری بٍ میسباوی داوطگاٌ مُاجر
اتتذا تاسرساى تِ تزرسی ًقاط ضؼف ٍ قَت ایي هساتق پزداختٌذ:
کوثَد اهکاًات رفاّی
کیفیت پاییي تغذیِ ٍ خَاتگاُ
 ایزادات ساختاری هزاسن اختتاهیِ
سزتیفکیت هساتقات (ػذم درج لَگَ)

 رًٍذ هصاحثِ حضَری
تَجیِ ًثَدى تاسرساى ٍ ًاظزاى اتحادیِ در هَرد تجْیشات هصزفی

ّ واٌّگی ٍ ّوکاری هٌاسة دتیز اجزایی ٍ کادر تا اتحادیِ
ّوکاری داٍراى ٍ ػذالت در داٍری ًتایج
در پایاى ایي دٍرُ اس هساتقات تا ًوزُ ( 75هحوذ فلکی – 70رًٍاک ضَقی -75هْذی سلیویاى )80تِ کار خَد
پایاى داد.

گسارش ايلیه ديرٌ مسابقات سراسری تًلیذ ي بازیافت فلسات  7ي  8ضُریًر داوطگاٌ علم ي صىعت
ارائِ گشارش اس رًٍاک ضَقی ٍ ػلی ضزیفی
هَارد هَرد تزرسی:
-1ثثت ًام ٍ تؼذاد تین ّا (در هجوَع  13تین ثثت ضذُ ٍ  11پزٍپَسال تِ دتیز خاًِ هساتقات ارسال ضذُ است)
 -2ضزایظ هالی ٍ حاهیاى تزًاهِ
-3تزًاهِ جاًثی ( هساتقِ ػلوی )
-4کارگاُ ّای جاًثی (  3کارگاُ تا ّوکاری اًجوي ریختِ گزی)
-5قزار گزفتي فزهَل داٍری تز رٍی سایت هساتقِ

گسارش چُاردَمیه ديرٌ مسابقات سراسری عملیات حرارتی  99ي  03ضُریًر داوطگاٌ صىعتی
اصفُان

ارائِ گشارش اس اهیذ ػوَآقایی دتیز اجزایی هساتقِ:
هَارد هَرد تحث
-1تین ّای ضزکت کٌٌذُ
-2کارگاُ ّای جاًثی(  6کارگاُ جاًثی )
-3تزرسی ًوایطگاُ جاًثی
-4تزرسی ٍضؼیت هالی ٍ حاهیاى تزًاهِ
-5تزرسی ضزایظ اسکاى
-6پخص سًذُ هزاحل داٍری در سالي هساتقات
*ایزاى هَاد تِ ػٌَاى حاهی رساًِ ای هساتقات
*ّواٌّگی تا استخز داًطگاُ تزای استفادُ ضزکت کٌٌذُ ّا
*ضزایظ داٍر اتحادیِ ،فزهَل داٍری ٍ هحل ٍ ضزایظ دقیق اًجام تست تا ّفتِ آیٌذُ تایذ تِ عَر دقیق هطخص
ضَد.

گسارش چُاردَمیه َمایص علمی داوطجًیی مُىذسی مًاد ي متالًرشی
ارائِ گشارش اس هْذی سلیویاى دتیز اجزایی تزًاهِ
هَارد هَرد تحث:
-1قزار گزفتي لیست داٍراى هقاالت تز رٍی سایت
-2گشارش در هَرد ًطزیات جْت چاج هقاالت تزگشیذُ
-3تزای هقاالت تزگشیذُ یک رتغ سکِ در ًظز گزفتِ ضذُ است

*پیگیزی رفغ هطکل درگاُ تاًکی
گسارش ديمیه ديرٌ مسابقٍ سراسری متالًگرافی
ارائِ گشارش اس هحوذرضا حاجیْا دتیز اجزایی تزًاهِ
هَارد هَرد تحث:
-1تؼذاد تین ّای ضزکت کٌٌذُ
-2هکاتثات تا دکتز ػزتی تِ ػٌَاى داٍر اتحادیِ اًجام ضذُ است
-3جذب اسپاًسز ٍ حاهی هالی تا ّوکاری اساتیذ داًطگاُ اهیز کثیز در حال پیگیزی است

*ّواٌّگی السم جْت تزگشاری جلسِ تَجیْی کادر اجزایی تا اػضا اتحادیِ اًجام ضَد.
*لیست ٍسایل ٍ تجْیشات آسهایطگاُ تز رٍی است قزار گیزد

پیگیزی آییي ًاهِ تزًاهِ ّای اتحادیِ ٍ گشارش کویتِ ّا تِ دلیل فطزدگی جلسات تِ جلسِ آتی هَکَل ضذ.

