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َاي  وامٍ با سازمان صىايع مًچل ي شُرك عقد تفاَم
 صىعتي

ّبي ّبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى ٍ ػبصهبى كٌبيغ وَچه ٍ ؿْشنتفبّن ًبهِ آغبص ّوىبسي هـتشن هيبى ػبصهبى پظٍّؾ 
 .كٌؼتي ايشاى عي هشاػوي ثِ اهضبي سٍػبي عشفيي سػيذ
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 ٍزاشافعلَم،فاحقيقبافٍفتٌبٍشب

 ّببفعلوتفٍ ٌ  تفايراىفسبزهبىف  ٍّ 
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هه ههس  ه ه ههه-س ههسه  ش ا هه ه ه

َاي علمي ي صىعتي ايران در  حضًر سازمان پژيَش
ديميه جشىًارٌ ي ومايشگاٌ ملي گياَان دارييي، فرايردٌ 

 َاي طبيعي ي طب سىتي ايران 

دٍهيي جـٌَاسُ ٍ ًوبيـگبُ هلي گيبّبى داسٍيي، فشاٍسدُ ّبي عجيؼي ٍ عت ػٌتي ايرشاى     24:4هْش هبُ   21تب  8
 . ثشگضاس گشديذ( سُ)تَػظ هؼبًٍت ػلوي ٍ فٌبٍسي سيبػت جوَْسي دس هحل هللي اهبم خويٌي
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هؼبٍى هرحرترشم       31678804ثِ اػتٌبد اثالغيِ ؿوبسُ 

پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي ٍصاست ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍ دثيش 

 38ؿَساي ػتف، هجٌي ثش ٍاگزاسي ٍظيفِ اجشاي هبدُ   

ّب ٍ هؤػرؼربت    آئيي ًبهِ اجشايي لبًَى حوبيت اص ؿشوت

ّبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى،  داًؾ ثٌيبى ثِ ػبصهبى پظٍّؾ

ًبهِ ػربصهربى    ؿبيبى روش اػت هغبثك ثب ايي هبدُ اص آييي

هَظف اػت فْشػت ًيبصّبي فٌبٍساًِ، تجْيضات ٍ هرَاد  

ّرب ٍ       ّبي اجشايي سا ثِ ؿشوت اٍليِ هَسد ًيبص دػتگبُ

 .هؤػؼبت داًؾ ثٌيبى اػالم ًوبيذ

ّب ٍ هؤػؼبت داًؾ ثٌريربى    ثش ايي اػبع اص توبهي ؿشوت

گشدد، ًؼجت ثِ ثجت اظْبسي حَصُ تخلرلري    دػَت هي

ي ّبي فٌبٍساًِ خَد اص عشيك ػبهربًرِ   فؼبليت ٍ تَاًوٌذي

org.irost.fanavari://http   ثرشاي  .  الذام ًوبيرٌرذ

وؼت اعالػبت ثيـتش ثب دثيشخبًِ هشثَعِ دس دفتش هشوضي 

توبع  67387735ياستجبط ثب داًـگبُ ٍ كٌؼت ثب ؿوبسُ

 .حبكل فشهبييذ

ّربي     ًبهِ عشح صهيرٌرِ   ثش اػبع آئيي دفتش هشوضي استجبط ثب داًـگبُ ٍ كٌؼت
دس  247203023استجبعي كٌؼت ٍ داًـگبُ هلَة ّيأت هحتشم ٍصيشاى هَسخ 

اي ثب دفبتش  سٍ ايي دفتش استجبط ػبصهبى يبفتِ اص ايي.  ٍصاست ػلَم تـىيل ؿذُ اػت
ّب ٍ هشاوض پظٍّـي ٍ ًرريض دفبتش استجبط ثب داًـرگربُ    استجبط ثب كٌؼت داًـگبُ

ّربي   دفتش هزوَس ثِ ػبصهبى پظٍّؾ 2484اص ػبل .  ّبي هختلف داسد ٍصاستخبًِ
 . دّذ ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى هٌتمل ٍ تحت هذيشيت ايي ػبصهبى اداهِ فؼبليت هي

 ;ايي دفتش ٍظبيف اجشايي خَد سا دس لبلت چْبس گشٍُ ؿبهل

 

 

 

 

 

 

 .سػبًذ ثِ اًجبم هي

ّبي اجشايي،  ّبي ايي دفتش ثشاي ّوبٌّگي ثيـتش دس هَسد فؼبليت اص ديگش ثشًبهِ 
ّب اػت وِ ّش ػبلرِ   ثشگضاسي گشدّوبيي هذيشاى دفبتش استجبط ثب كٌؼت داًـگبُ

 .گشدد سيضي ٍ اجشا هي ثشًبهِ

 بىيان َا ي مؤسسات داوش فراخًان ثبت اظُاري شركت  

 

 معرفی دفتردفتر مرمسي ارتباط با دانشگاه و صنعت                                                                            

 

 تَػؼِ استجبعبت پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ( 2)

 ّبي فٌي ٍ هٌْذػيهويضي تَاًوٌذي (2)

 ّبي تخللي  ّب ٍ ّوبيؾ ًوبيـگبُ (3)

 وبسآهَصي (4)

http://fanavari.irost.org
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 هاي صنعتی نامه با سازمان صنايع موچل و شهرك عقذ تفاهمخبر                                                   

 .سػيذ اي ثِ اهضب ًبهِ ّبي كٌؼتي ثشاي گؼتشؽ ّوىبسي ثب ػبصهبى پظٍّـْبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى عي تفبّن اػالم آهبدگي ػبصهبى كٌبيغ وَچه ٍ ؿْشن 
ٌربيرغ   اثشيـوي، هذيش ػبهل ػبصهبى كر  دوتش احوذ اوجشي هؼبٍى ٍصيش ٍ سئيغ ػبصهبى پظٍّـْبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى دس ًـؼتي ثب دوتش ػيذهحوذػلي ػيذ

 .ّبي كٌؼتي، گؼتشؽ استجبعبت ػلوي ٍ فٌبٍسي دسحَصُ كٌؼت ٍ داًـگبُ سا هَسد هَافمت لشاس دادًذ وَچه ٍ ؿْشن
سيضي ثبصديذ  ثشًبهِ. ّبي كٌؼتي ثِ اهضب سػيذ ًبهِ ّوىبسي هـتشن ػبصهبى پظٍّـْبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى ٍ ػبصهبى كٌبيغ وَچه ٍ ؿْشن دس ايي ديذاس تفبّن

ّبي  ّب، ؿشوتُ ّبي فٌبٍساًِ ثٌگب ّبي پظٍّـي، اسصيبثي تَاًوٌذي ػبصي يبفتِ سٍ ٍ تجبسي اػبتيذ داًـگبُ اص كٌبيغ هٌتخت دس جْت سفغ هؼبيل ٍ هـىالت پيؾ
ّبي آهَصؿي تخللي ٍ ووه ثِ ترَػرؼرِ     ّبي آهَصؿي فٌبٍسي ٍ وبسگبُ خذهبت فٌي ٍ هٌْذػي ٍ ٍاحذّبي تحميك ٍ تَػؼِ، ّوىبسي دس ثشگضاسي دٍسُ

 .ًبهِ اػت ٍاحذّبي تحميك ٍ تَػؼِ دس كٌبيغ وَچه اص جولِ هَضَػبت هَسد تَافك دس ايي تفبّن
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 هاي پژوهشی اولويتتوسعه ارتباطات پژوهشی و فناوري                                                

 

 

 39ايلًیت َاي پژيَشی شركت فًالد مباركٍ سال  

 اٍلَيت پشٍطُ ًبحيِ هشثَعِ هَضَػبت سديف

ّبي غيش فلضي  يبثي آخبل هـخلِ  2
دس فَالدّبي تَليذ ؿذُ دس 

هجتوغ فَالد هجبسوِ دس تؼييي 
 هٌبثغ ثشٍص آى

 2 فَالدػبصي ٍ سيختِ گشي هذاٍم

هحبػجِ اًاليي هيضاى وشثي  3
ػشثبسُ وَسُ لَع  FeOٍ   رٍة

 الىتشيىي دس حيي فشايٌذ

 3 فَالدػبصي ٍ ًَسد پيَػتِ ػجب

عشاحي ٍ ػبخت دػتگبُ ًوًَِ  4
 گيش اتَهبتيه هَاد اٍليِ

 2 فَالدػبصي ٍ ًَسد پيَػتِ ػجب

تؼويش ٍ اكالح دػتگبُ هبسن صى  5
وَيل گشم جْت وبسگبُ تىويل 

 ػجب

 2 فَالدػبصي ٍ ًَسد پيَػتِ ػجب

ثشسػي اهىبى تغييش ًَع يبتبلبًْبي  6
لَلشّبي ليچي ّبي خغَط ثشؽ 
اص لغضؿي ثِ غلغـي ٍ اسايِ تبيپ 

 هٌبػت

 2 ًَسد ػشد

اهىبى ػٌجي ٍ ؿٌبػبيي سٍؽ  7
اػتفبدُ اص پَػتِ اوؼيذي دس 

وَسُ لَع ٍ عشاحي تجْيضات 
 هَسد ًيبص دس فشآيٌذ

 3 فَالدػبصي ٍ ًَسد پيَػتِ ػجب

تَاًٌذ ثشاي وؼت اعالػبت ثيـترش ثرِ     ػاللوٌذاى هي

 ;آدسع صيش هشاجؼِ ًوبيٌذ

http://www.msc.ir/?part=menu&inc=menu&id=627 

http://www.msc.ir/?part=menu&inc=menu&id=627
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 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اراك توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوري                                           

داًـگبُ اسان، ثِ ػٌَاى تٌْب داًـگبُ جبهغ دٍلتي اػتبى،         .  اػتبى هشوضي ثِ ػٌَاى يىي اص لغت ّبي اكلي كٌؼت وـَس ػْن لبثل هالحظِ اي اص تَليذ هلي داسد                  

دس ساػتبي پيـجشد ايي هبهَسيت، فؼبليتْبي      .  هبهَسيت اكلي خَد دس حَصُ تؼبهل ثب كٌؼت سا دس هحذٍدُ جغشافيبيي اػتبى هشوضي ٍ ؿْش اسان تؼشيف وشدُ اػت                    

 ;ثِ ؿشح صيش دس يىؼبل گزؿتِ دًجبل ؿذُ اػت

تبػيغ دفتش ّوىبسيْبي ػلوي ٍ فٌبٍسي داًـگبُ اسان دس ػبصهبى كٌؼت،            (  2

ّذف اص تبػيغ ايي دفتش وِ ثش اػبع تفبّن ًبهِ فيوبثيي           .  هؼذى ٍ تجبست اػتبى   

داًـگبُ ٍ ػبصهبى هَسد اؿبسُ كَست پزيشفتِ، تؼويك استجبط داًـگبُ ثب                

اًتمبل ٍ تجبسي ػبصي فٌبٍسي     »ايي دفتش وبسوشد    .   كٌؼتگشاى اػتبى ثَدُ اػت   

دس ػِ هبُ گزؿتِ دٍ هَسد اًتمبل       .  سا ًيض خَاّذ داؿت   «  اص داًـگبُ ثِ كٌؼت   

 ;فٌبٍسي دًجبل ؿذُ اػت

           ِفٌبٍسي ًيتشٍطى دّي پالػوبيي ثِ لبلت ّبي اوؼتشٍطى آلَهيٌيَم، تَػؼ

يبفتِ تَػظ ػَي آلبي دوتش هْذي سئَفي، اػتبديبس گشٍُ هَاد داًـىبُ            

فشآيٌذ تجبسي ػبصي ايي    .  اسان وِ ثب الجبل كٌؼتگشاى هَاجِ ؿذُ اػت        

 .فٌبٍسي دس حبل عي ؿذى اػت

                       ي ؿيوفٌبٍسي ثىبسگيشي ّيذٍطل جْت وبّؾ ًيبص آة هلشفي فضبّبي ػجض ٍاحذّبي كٌؼتي تَػؼِ يبفتِ تَػظ آلبي دوتش هيشي، اػتبديبس گشٍُ هٌْذػي

پغ اص عي دٍسُ آصهبيـي . ثىبس گشفتِ ؿذُ ٍ آهبدُ اًتمبل فٌبٍسي ثِ ٍاحذّبي هتمبضي اػت ػجض ػبصهبى كٌؼت فضبيدس داًـىبُ اسان وِ ثِ كَست پبيلَت 

 .ايي فٌبٍسي ٍ وؼت اعويٌبى كٌؼتگشاى اص وبسايي آى، فشآيٌذ تجبسي ػبصي سػوب آغبص هي ؿَد

3  )           ِ ثش اػبع دػتِ ثٌذي كٌبيغ، ٍاحذّبي داساي ٍاحذ تحميك ٍ تَػؼِ دػَت ٍ جلؼبت               .  ثشلشاسي جلؼبت هؼتوش ثب ؿشوت ّبي داساي ٍاحذ تحميك ٍ تَػؼ

حَصُ پظٍّؾ داًـگبُ اسان حوبيت ّبي ٍيظُ اي اص          .  هـتشن ثب اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ثشگضاس گشديذُ ٍ صهيٌِ ػبص ػمذ پشٍطُ ّبي هـتشن گشديذُ اػت                  

 . پشٍطُ ّبي هـتشن داًـگبّيبى ٍ كٌؼتگشاى داسد

ّوبيؾ فَق ثب ّذف ّن اًذيـي ٍ تجبدل        .  ثشگضاسي ّوبيـي ثب ػٌَاى پظٍّؾ هبهَسيت گشا، وليذ تؼبهل كٌؼت ٍ داًـگبُ اص ديگش فؼبليْبي داًـگبُ اسان اػت                 (  4

ايي ّوبيؾ ثِ كَستي ػِ جبًجِ      .  تجشثيبت هيبى داًـگبّيبى ٍ كٌؼتگشاى ثِ هٌظَس يبفتي ػبصٍوبسّبيي ػوليبتي ثشاي ثْجَد ٍضؼيت تؼبهل كٌؼت ٍ داًـگبُ اػت                   

ًـبًي ّوبيؾ    .ثشگضاس هي گشدد     4:هْشهبُ ػبل      27ٍ    26تَػظ داًـگبُ اسان، ػبصهبى كٌؼت هؼذى ٍ تجبست اػتبى ٍ اػتبًذاسي هشوضي                    

ir.arakconf.www اػت. 

 معرفی   

 نمایشگاه روز مهندس

 دانشکده فنی مهندسی  24:3روز مهندس اسفند

http://www.arakconf.ir
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 فراخوانمارآموزي                                                                                                               

 قابل تًجٍ داوشجًیان ي داوشگاٌ َا 
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 معرفی شرمت تناب اتصالهاي فنی و مهنذسی                                                   توانمنذي

 
ّبي ػلوي ّبي ػبصهبى پظٍّؾي تَاًوٌذيّبي هَفك ثِ اخز گَاّيٌبهِيىي ديگش اص ؿشوت 

ثب تبهيي ٍ تجْيض پشٍطُ ّربي   2484اص ػبل  اػت وِؿشوت تىبة اتلبل ٍ كٌؼتي ايشاى، 
ثب احذاث وبسخبًِ دس ؿْشن كٌؼتي دهبًٍرذ   2491آثشػبًي آغبص ثِ فؼبليت ًوَد ٍ دس ػبل 

تي دس ػبل خَد سا ثِ ػٌَاى  311جبدُ تْشاى فيشٍصوَُ ٍ ثب ظشفيت  71ٍالغ دس ويلَهتش 
 .اٍليي تَليذ وٌٌذُ اتلبالت پلي اتيلي جَؿي دس الغبس ثبال هؼشفي ًوَد

ؿشوت تىبة اتلبل تالؽ ًوَدُ اػت ثب تىيِ ثش ًيشٍّبي هجشة ٍ هتخلق دس ٍاحرذ      
تحميك ٍ تَػؼِ، هتـىل اص اػبتيذ ّيئت ػلوي داًـگبّْبي هؼتجش، هحلَالتي هتٌَع ّوشاُ 
ثب عشاحي هجتىشاًِ ٍ هٌحلش ثفشد ثِ ثبصاس ػشضِ ًوبيذ تب اص ايي عشيك ثتَاًذ گبم هَثشي دس 

 ;صهيٌِ پيـشفت كٌؼت آة، ًفت ٍ گبص ثشداسد وِ اص جولِ هي تَاى ثِ هَاسد ريل اؿبسُ ًوَد

 ثجت اختشاع ٍ تَليذ فلٌج ػَساخذاس ثب ّؼتِ فَالدي-2 

 ثجت اختشاع ٍ تَليذ ػِ ساُ فلٌجذاس پلي اتيلي -3

 ثجت اختشاع ٍ تَليذ صاًَي فلٌجذاس پلي اتيلي -4

دس ايي ساػتب ؿشوت تىبة اتلبل هَفك ثِ وؼت افتخبسات هْوي دس ػشكِ هلي ٍ ثيي الوللي 
ؿذُ اػت وِ ايي هْن ػجت پيـشفت كٌؼت آة وـَس ٍ ػشثلٌذي ًبم هيْي ػضيض اػالهي هبى 

اص وـَس ػَئيغ دس تَليرذ     IUIدسيبفت ستجِ ًخؼت تَليذ وٌٌذُ ثشتش، وؼت ًـبى.  گشدد
 .هي تَاًذ گَاّي ثش ايي ادػب ثبؿذ... فلٌج ّؼتِ فَالدي ٍ 

اوٌَى ايي ؿشوت پغ اص دٍ ػبل تحميمبت گؼتشدُ ٍ ثب ثْشُ گيشي اص جذيذتشيي هبؿريري   
هيلي هتش ثشاي اٍليي ثبس  426آالت سٍص اسٍپبيي هَفك ثِ تَليذ وَپلش الىتشٍفيَطى تب لغش 

 .دس ايشاى ؿذُ اػت تب ثشي صسيي ديگشي ثِ وتبة افتخبسات افضٍدُ گشدد
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 هاي تخصصیها و همايشنمايشگاه

دٍهيي جـٌَاسُ ٍ ًوبيـگبُ هلري   24:4هْش هبُ   21تب  8
گيبّبى داسٍيي، فشاٍسدُ ّبي عجيؼي ٍ عت ػٌتري ايرشاى     
تَػظ هؼبًٍت ػلوي ٍ فٌبٍسي سيبػت جوَْسي دس هرحرل     

 .ثشگضاس گشديذ( سُ)هللي اهبم خويٌي

ّبي ػلوي ٍ كٌؼتي ايشاى ثرب حضرَس دس       ػبصهبى پظٍّؾ
ّبي پظٍّـي ٍ خذهبت فٌبٍسي   ًوبيـگبُ ثِ هؼشفي تَاًوٌذي

 .ٍ دػتبٍسدّبي ػلوي ٍ پظٍّـي خَد پشداخت

گؼتشؽ استجبعبت پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ثب ايي حَصٓ هْرن اص    
كٌؼت وـَس اص اّذاف حضَس ػبصهبى پظٍّـْبي ػلوري ٍ    
كٌؼتي ايشاى دس دٍهيي جـٌَاسُ ٍ ًوبيـگبُ هلي گيربّربى   

 .داسٍيي، فشاٍسدُ ّبي عجيؼي ٍ عت ػٌتي ايشاى هي ثبؿذ

ّبي اسصيبثري ًرَآٍسي ٍ        ّوچٌيي هؼشفي گؼتشدُ فؼبليت
ّبي تأييرذي ٍ     خلَف اسصيبثي اختشاػبت، عشح فٌبٍسي ثِ

ّربي     ّبي فٌبٍساًِ ثشاي ثٌگربُ  ًبهِ تَاًوٌذي كذٍس گَاّي
 .تَليذي ٍ خذهبت فٌي ٍ هٌْذػي دس ايي ًوبيـگبُ اًجبم ؿذ

 

 ديميه جشىًارٌ ي ومایشگاٌ ملی گياَان داريیی، فرايردٌ َاي طبيعی ي طب سىتی ایران  


