دبیر جلسٍ

وایب دبیر جلسٍ

مىطی جلسٍ

احمد رضا اکبری پور

جواد محمدعلی

حسام حسینی

افراد حاضر در جلسٍ
نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

احوذ سضب اکجشی پَس

صًجبى

اهیشسضب سعیذی

حکین سجضٍاسی

حسبم حسیٌی

آصاد کشج

ساهیي کبهجَ

ضیشاص

جَاد هحوذعلی

علن ٍ صٌعت

سهضبًعلی فشج اللْی

ًَضیشٍاًی ثبثل

علیشضب داٍدپبضب

آصاد کشج

ّستی قبئذ ضشفی

ضیشاص

هحوذاهیي صبدقی

اهیشکجیش

هحوذکبظن فشاسٍئی

ضیشاص

ثْبسُ سحیوی

آصاد کشج

دکتش صّشا ضشافت

پیوبى اثشاّین ًژاد

تجشیض

صّشا سًججش

ضیشاص

سیذ هصطفی داًص

ضْشکشد

عضَ ّیئت علوی
داًطگبُ ضیشاص

جلسِ سای سبعت 10ثب حضَس سشکبس خبًن دکتش ضشافت(سئیس پبًضدّویي دٍسُ سشاسشی ٍ اٍلیي دٍسُ ثیيالوللی هسبثقبت
عولیبت حشاستی) ٍ اعضب اتحبدیِ آغبص ضذ.
ارائٍ گزارش تطکیالتی اتحادیٍ
به علت فشردگی جلسات ،ارائه گزارش تشکیالتی اتحادیه با نظر اعضا شورا مرکز به جلسه آتی موکول شد.

بررسی پاوزدَمیه ديرٌ سراسری ي ايلیه ديرٌ بیهالمللی مسابقات عملیات حرارتی:
گضاسش خبًن ثْبسُ سحیوی(عضَ کبدس اجشایی) :اًجبم فشآیٌذ پزیشش اص صجح سٍص جوعِ سبعت  8اغبص ضذ .دس هجوَع 121
ًفش ضشکت کٌٌذُ دس قبلت  37تین دس دٍثخص آٌّی ٍ غیش آٌّی ثِ سقبثت پشداختٌذ.

ثشگضاسی هسبثقِ علوی دس حبضیِ پبًضدّویي دٍسُ سشاسشی ٍ اٍلیي دٍسُ ثیي الوللی هسبثقبت عولیبت حشاستی ثب طشاحی ٍ
اجشای آقبی هحوذاهیي صبدقی اًجبم ضذ.

ایي هسبثقبت دس اثتذا ثِ صَست کتجی(اًتخبة 16تین ثشای ثخص دٍم) ٍ سپس ثِ صَست ضفبّی ٍ تست اًجبم ضذ .دس پبیبى
 4تین ثِ ثخص فیٌبل ساُ یبفتٌذ.تین  TheTygاص داًطگبُ صٌعتی اصفْبى ثِ عٌَاى تین ثشگضیذُ دس هشاسن اختتبهیِ هعشفی
ضذٍ
تًضیح دربارٌ ومایطگاٌ جاوبی برگزار ضدٌ ي حضًر مثبت ضرکت َای داوص بىیان در آن

سپس آقبیبى اکجشیپَس ٍ سلیوبًی ثِ تطشیح کبهل فشآیٌذ داٍسی پشداختٌذ ٍ دس ًْبیت ثبصسسبى اتحبدیِ ًوشات خَدسا اعالم

کشدًذ.

سعیذ سلیوبًی (،)82جَاد هحوذعلی (،)78حسبم حسیٌی ( ٍ )80هیبًگیي ًوشُ (80اص  )100ثشای ایي دٍسُ اص هسبثقبت
اتحبدیِ ثجت ضذ.
گزارش وُایی سًمیه ديرٌ مسابقات سراسری متالًگرافی تًسط ومایىدٌ داوطگاٌ تبریز(پیمان ابراَیم وژاد):

 ثجت ًبم  34تین دس  2ثخص ( 24تین هٌحصش ثِ فشد) ثب پشاکٌذگی اص داًطگبُّبی سشاسش کطَس
 اضبفِ ضذى ضٌبسِ پشداخت ثِ سبیت هسبثقبت ثِ دلیل فشاّن ًطذى دسگبُ پشداخت الکتشًٍیک

 هزاکشُ ثب ضشکتّبی سیختِگشی تشاکتَسسبصی،پوپ ایشاى،هَتَسسبصاى تجشیض،اًجوي قطعِ سبصاى ،ضشکت سٌْذ
آریي ،عولیبت حشاستی کبٍیبى ٍ اداسُ ضْشکّبی صٌعتی صٌبیع کَچک جْت جْت حوبیت هبلی ٍ هعٌَی اص
ثشگضاسی سٍیذاد هزکَس.
 اسسبل دعَت ًبهِ ثِ داٍساى داًطگبُّبی هطشح :دکتش هَحذی(داًطگبُ ضشیف) ،دکتش اثشاّیوی (اهیشکجیشتْشاى)،
دکتش اثشاّیوی ٍ تَاًگش (صٌعتی سٌْذ)ٍ...
 آهبدگی قطعبت ثشای اسسبل پس اص اعالم ًتبیج پشٍپَصالّب ظشف هذت  24سبعت.
 آهبدُ ثَدى جَایض ًقذی ٍ تبکییذ ًوبیٌذُ داًطگبُ ثِ پشداخت هجلغ جبیضُ دس هشاسن اختتبهیِ.

پس اص گضاسش آقبی اثشاّین ًژاد اعضب اتحبدیِ ًسجت ثِ تعَیق ثشًبهِ هسبثقِ اص تقَین اعالم ضذُ اًتقبد داضتٌذ کِ هقشس
گشدیذ طی  24سبعت هطکالت ثشطشف ضَد.
ًوبیٌذُ داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ کشج دس ایي جلسِ حضَس ًذاضتٌذ ٍ هقشس گشدیذ کِ ثِ صَست ٍثیٌبس طی ّفتِ آیٌذُ

گضاسش خَد سا اسائِ کٌٌذ.

