دبیر جلعِ

ًایب دبیر جلعِ

هٌؽی جلعِ

احمد رضا اکبری پور

جواد محمدعلی

حسام حسینی

افراد حاضر در جلعِ
نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

سعید سلیمانی

علم وصنعت

سید کیانوش حدادی

حکیم سبزواری

احمدرضا اکبریپور

زنجان

سجاد حقانی

حکیم سبزواری

جواد محمدعلی

علم وصنعت

سید محمدحسین داورزنی

حکیم سبزواری

علیاصغر حیدریانفرد

علم وصنعت

امیررضا سعیدی

حکیم سبزواری

رسول خواجهای

علم وصنعت

سید مصطفی دانش

شهر کرد

ساناز ضرابی

بینالمللی قزوین

هادی محمدی

گلپایگان

سعید نجفی

بینالمللی قزوین

حسن ارجی

زنجان

مجید رمضان پور

امیرکبیر

علی سلیمی

گلپایگان

مجید ماستری فرهانی

امیرکبیر

ابوالفضل شهابی

آزاد کرج

دانیال یداللهی

آزاد کرج

سروش عبدی

آزاد کرج

حسام حسینی

آزاد کرج

نیما قره باغی

علم وصنعت

علیرضا کاویانی

شیراز

پیمان ابراهیم نژاد

تبریز

ؼرٍع جلعِ راض ظاعت :8:30
ؿشٍع جلؼِ ثب تَضیحبت آقبی اکجشیپَس دس هَسد حَاؿی ؿـویي دٍسُ هؼبثقبت سیختِگشی ٍ ؿشح کبهل
پیگیشیّب ٍ ًبهِ ًگبسیّبی اًجبم ؿذُ تَػظ اػضب اتحبدیِ،كَست گشفت.

ارائِ گسارغ در هَرد حضَر اتحادیِ در کٌفراًط آلَهیٌیَم(خاًن ظاًاز ضرابی)

گضاسؽ دس هَسد چگًَگی حضَس دس کٌفشاًغ ٍ ًوبیـگبُ ثیي الوللی آلَهیٌیَم،چگًَگی هؼشفی اتحبدیِ اسائِ
ؿذ .ػپغ دس هَسد ثشقشاسی استجبط ثب خجشگضاسی پَیب ًیَص ٍ ؿشکت پبًیضاى (ّلذیٌگ ًوبیـگبُّبی
ثیيالوللی)  ،اسائِ لیؼت کبهلی اص ؿشکتّبی كٌؼتی کِ ػالقوٌذ ثِ ّوکبسی پظٍّـی ثب اتحبدیِ ّؼتي.
دس پبیبى پیگیشی هَاسد رکش ؿذُ ثِ کویتِ استجبط ثب كٌؼت ٍ کویتِ سٍاثظ ػوَهی هحَل گشدیذ.
ارائِ گسارغّای تؽکیالتی اتحادیِ:
دبیر کویتِ رٍابظ عوَهی(آقای حعیٌی)
اسائِ گضاسؽ کبهل دس هَسد ػولکشد کویتِ دسدٍ هبُ گزؿتِ:
-1آهبدُػبصی ٍ تحَیل ػبیتّبی هشثَط ثِ سٍیذادّب.
-2آهبدُػبصی ٍ تحَیل کبًبلّبی هشثَط ثِ سٍیذادّب  ،هؼشفی ٍ اًجبم تجلیغبت هشثَط ثِ سٍیذادّب.
-3سفغ هـکل دٍصثبًِ ؿذى ػبیت.
دس پبیبى اػضب اتحبدیِ ؿذیذا ثِ ًقذ اص ػولکشد کویتِ سٍاثظ ػوَهی ٍ ػذم ثشگضاسی ٍثیٌبس دس ػَپش گشٍُ پشداختٌذ ٍ هقشس

گشدیذ هَاسد ریل سػیذگی ٍ دس پغ اص دٍ ّفتِ گضاسؽ آى ثِ كَست هجبصی اسائِ ؿَد
-1سفغ هـکل استجبط ثب اًجويّبی ػلوی ػشاػش کـَس
-2جوغ آٍسی ٍ تکویل اعالػبت اًجويّبی ػلوی ػشاػش کـَس
-3ثب تَجِ ثِ ًظش ٍصاست ػلَم دس خلَف سػبًِای ؿذى فؼبلیتّبی داًـجَیی ،گؼتشؽ استجبط ثب سػبًِّبی خجشی
-4تکویل ٍ اكالح گشٍُ هجوغ ػوَهی.
دبیر کویتِ آهَزغ(آقای قرُ باغی)

اسائِ گضاسؽ کبهل دس هَسد ػولکشد کویتِ دسدٍ هبُ گزؿتِ:
-1سایضًی ثشای ثشگضاسی کبسگبُ کلیذ فَالد دس داًـگبُ اهیشکجیش  ،ثشًبهِسیضی ٍ سایضًی كَست گشفتِ جْت ثشگضاسی
کبسگبُّبی آهَصؽ دس داًـگبُ كٌؼتی اكفْبى کِ ٌَّص ثِ تبییذ ًْبیی ًشػیذُ اًذ.

 -2فؼبلیتّبی اًجبم ؿذُ دس هَسد دسیبفت ًوبد ٍ دسگبُ پشداخت ػبیتّبی هشثَط ثِ اتحبدیِ.
دس پبیبى فؼبلیتّبی کویتِ آهَصؽ هَسد ًقذ ٍ ثشسػی قشاس گشفت ٍ هقشس گشدیذ ثِ كَست حضَسی ثشای سفغ هـکل ًوبد
اقذام ؿَد
ّوچٌیي پیـٌْبداتی دس هَسد ثشگضاسی کبسگبُّبی آهَصؿی ًشم افضاسّبی کبسثشدی حَصُ هٌْذػی هَاد ٍ هتبلَسطی تَػظ
حبضضاى اسائِ ؿذ.
دس پبیبى هقشس گشدیذ آقبی قشُثبغی عی ّ 2فتِ آیٌذُ گضاسؽ پیـشفت خَدسا اسائِ کٌٌذ.

تعییي تکلیف کویتِ ارتباط با صٌعت
ثب تَجِ ثِ ػذم حضَس دثیش هشثَعِ(آقبی پَیِ) دس دٍ جلؼِ هتَالی ،ػذم پبػخگَیی ٍ ّوچیي اًجبم ًگشفتي ّیچ فؼبلیتی ثب
ًظش آقبی اکجشیپَس ایـبى اص ػوت دثیش کویتِ استالط ثب كٌؼت ػضل ؿذًذ ٍ آقبی سػَل خَاجِای ثِ ػٌَاى هتقبضی
فؼبلیت دس کویتِ استجبط ثب كٌؼت ثِ اسائِ ثشًبهِّبی خَد پشداختٌذ.
دس پبیبى ثب  4سای هَافق آقبی خَاجِای ثِ ػٌَاى دثیش کویتِ استجبط ثب كٌؼت هؼشفی ؿذًذ.
گسارغ برگساری اٍلیي دٍرُ هعابقات هٌطقِای ؼٌاخت :
ارائِ گسارغ از پیواى ابراّین ًصاد(دبیر اجرایی)
هؼبثقِ ؿٌبخت فلضات ثب ّوکبسی اًجويّبی ػلوی داًـگبُّبی تجشیض ٍ كٌؼتی ػٌْذ ثِ هذت یک سٍص( 13اسدیجْـت
)1397دس هٌغقِ ؿوبلغشة کـَس ٍ ثِ هیضثبًی داًـگبُ تجشیض ثشگضاس ؿذ.
دثیش ػلوی ایي دٍسُ اص هؼبثقبت جٌبة آقبی دکتش داهبدی ( ػضَ ّیئت ػلوی داًـگبُ تجشیض) ٍ تین داٍسی هتـکل اص اػبتیذ
داًـگبُّبی هٌغقِ ثشگضاس هؼبثقِ ثَدًذ.
ایي هؼبثقبت دس  3ثخؾ -1اسػبل پشٍپَصال(25دسكذ ًوشُ) -2سیضػبختبس ؿٌبػی( 35دسكذ ًوشُ -3ؿٌبخت
فلضات(40دسكذ) اًجبم ٍ دس ًْبیت اص هجوَع  30تین ثجت ًبم کٌٌذُ ٍ  17تین حبضش دس ثخؾ ًْبیی اص  3تین ثشگضیذُ
تقذیش ٍ جَایضی (ثِ تشتیت 1 :هیلیَىّ800،ضاسٍ ّ500ضاس تَهبى) ثِ كَست ًقذی پشداخت گشدیذ.
دس پبیبى حؼبم حؼیٌی( ثبصسع هؼبثقِ) دس هَسد ػولکشد تین ثشگضاسی هؼبثقِ هَاسدی سا هغشح ٍ هَسد ًقذ قشاس داد.
اص جولِ ایي هَاسد ثِ ّن سیختگی کبدس اجشایی ٍ کیفیت پبییي هشاػن افتتبحیِ ٍ اختتبیِ ثَدًذ.

ارائِ گسارغ هیسباًاى رٍیذادّای دٍرُ ؼاًسدّن اتحادیِ:

ّفتویي دٍرُ هعابقِ ظراظری ریختِگری کؽَر (اهیررضا ظعیذی از داًؽگاُ حکین ظبسٍاری)
اسائِ گضاسؽ تـکیالتی اص داًـگبُ هیضثبى ٍ فؼبلیتّبی اًجبم ؿذُ دس دٍ هبُ گـتِ:
-1آهبدُ ػبصی ػَال هؼبثقِ ٍ اسػبل جْت ثشسػی ٍ تبییذ
-2تکویل ػبیت ٍ ؿشٍع پیؾ ثجت ًبم تین ّب
-3اًجبم هزاکشات ثب ؿشکت ػیوبى ػجضٍاس،آلَهیٌیَم جبجش ٍ فَالد اػشافیي جْت حوبیت هبلی ٍ هؼٌَی اص سٍیذاد
-4ایوي ػبصی ٍ تؼویشات کبسگبُّبی ثشگضاسی هؼبثقِ
دس پبیبى پغ اص ًقذ ٍ ثشسػی فؼبلیت کبدس اجشایی هؼبثقِ هقشس گشدیذ گضاسؽ کتجی اص فؼبلیتّبی اًجبم ؿذُ اسائِ گشدد.
پاًسدّویي دٍرُ ظراظری ٍ اٍلیي دٍرُ بیيالوللی هعابقِی عولیات حرارتی:
اسائِ گضاسؽ ًوبیٌذُ داًـگبُ ؿیشاص دس هَسد پیـشفت کبسّبی تجلیغبتی هؼبثقِ ٍ اسػبل ثٌشّبی هؼبثقِ ثِ داًـگبُّب ٍ هشاکض
هشثَعِ جْت تجلیغ.
هؼشفی داًـگبُ كٌؼتی ٍیي ثِ ػٌَاى ّوکبس قغؼی دس ایي سٍیذاد ثیي الوللی
تحَیل گشفتي ًوًَِّبی هؼبثقِ اص یک ّفتِ قجل ٍ هغوئي ؿذى اص کیفیت آى
پیگیشی ثشای ّش چِ ػشیغتش هـخق ؿذى ػَال هؼبثقِ تب ّفتِی آیٌذُ
تالؽ تین اػپبًؼشیٌگ هؼبثقِ ثشای قغؼی کشدى كحجتّب ثب ؿشکتّب ٍ هشاکض هذ ًظش جْت تبهیي ّضیٌِّب
هـکالت دٍ صثبًِ ًجَدى ػبیت ٍ ػؼی دس پیگیشی ّشچِ ػشیغتش آى

گضاسؿی دس هَسد تینّبی ثجت ًبم کشدُ کِ تب کٌَى 12تین ثجت ًبم کشدُاًذ.
دٍهیي دٍرُ هعابقِ ظراظری تَلیذ ٍ بازیافت فلسات:
گضاسؽ کبهل دثیش اجشایی هؼبثقِ دس هَسد عشاحی ػَال ثش هحَس هٌبثغ ثبصیبفتی ( ثبتشی ّبی قبثل ثبصیبفت)
تالؽ تین اػپبًؼشیٌگ دس كحجت ثب ؿشکتّبی ثبتشی ػبصی ٍ هؼشفی ؿشکتّبی تَاى ٍ ػپبّبى ثبتشی ثِ ػٌَاى اػپبًؼش
قغؼی تب االى کِ عجق كحجتّب تْیِ جَایض ایي هؼبثقِ ثِ ػْذُی ؿشکت تَاى اػت.
آهبدُ ثَدى ػبیت ثجت ًبم ٍ ثجت ًبم کشدى  6-5تین دس حبل حبضش
قشاس گشفتي ػَال هؼبثقِ تب آخش اسدیجْـت سٍی ػبیت

ثشگضاسی هؼبثقِ ای ثشای ایذُّب دس کٌبس هؼبثقِی اكلی ثب اّذای جبیضُ ثِ ایذُی ثشتش
پیگیشی ثشای تْیِ خَاثگبُ اعشاف داًـگبُ
ثشگضاسی کبسگبُّبی آهَصؿی دس کٌبس هؼبثقِ اكلی
ظَهیي دٍرُ هعابقِ ظراظری هتالَگرافی:
تَضیحبت دثیش اجشایی هؼبثقِ دس هَسد هـخق ؿذى ػَال تب آخش ّفتِی پیؾ سٍ

اسػبل پَػتشّب تب  2الی  3سٍص آیٌذُ ثِ داًـگبُّب ٍ هشاکض هَسد ًظش جْت تجلیغ
آهبدگی کبهل تین ثجت ًبم ٍ ؿشٍع ثجت ًبم اص  25ام ایي هبُ
پیگیشی تین اػپبًؼشیٌگ ٍ قغؼی ؿذى  3اػپبًؼش تب االى
پیگیشی ثشای اجبسُ کشدى خَاثگبُ دس ثیشٍى داًـگبُ
كحجتّبی دثیش اجشایی دس هَسد ثحث جَایض

پاًسدّویي دٍرُ ّوایػ علوی داًؽجَیی هٌْذظی هَاد ٍ هتالَرشی کؽَر:
آهبدُ ثَدى اػتٌذّب ٍ پَػتشّب ثشای اسػبل ثِ داًـگبُّب ٍ هشاکض هَسد ًظش جْت تجلیغ
کوک هبلی داًـگبُ تب  12تیش هبُ ثِ دػت تین اجشایی خَاّذ سػیذ
تکویل ؿذى ػبیت تب ػِؿٌجِ

پیگیشی تین اػپبًؼشیٌگ ٍ كحجتّبیی ثب ػَیلیکب کِ قشاس اػت قغؼی ؿَد

دس پبیبى آقبی ػیذ هلغفی داًؾ گضاسؽ خَد سا دس هَسد اهکبى ػٌجی ٍ هزاکشات جْت ثشگضاسی ایذُؿَ اسائِ دادًذ کِ
تلوین گیشی ًْبیی دس هَسد آى ثِ جلؼِ آتی هَکَل ؿذ.

