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انجمن علمی مهـندسی
حـرارتی و برودتی ایران

•سخن نخست
•معرفي انجمن
•عضويت در ASHRAE
•گفتگو با دكتر سيد مجتبي موسوي نائينيان
•اخبار

سخن نخست
بر ارباب دانش و فضیلت پوشیده و پنهان نیست که راهبری و هدایت
گردونه گرانبار تمدن معاصر جز از طریق مدیریت علمی و ادامه و اجرای
تحقیقات کاربردی و پژوهشهای علمی و فناوریهای نوین امکانپذیر
نیس��ت و بار درخت علم اگر به کارآئی و عمل شکفته و شکوفا نشود،
شاخ بیباروری است که به دیناری خریدار نخواهد داشت.
در جه��ان معاصر هیچ س��ازه س��اختمانی از کاربرد سیس��تمهای
تاسیس��اتی فارغ و بینیاز نیس��ت و بخش اعظمی از این تاسیسات
گس��ترده و پردامنه ،تأمین گرمایش و س��رمایش و تهویه مطبوع را
تش��کیل میدهد که امروزه به صورت صنعت مهم و پیشرفتهای در
جهت رفاه و آس��ایش س��اکنین این بناها (اعم از مسکونی ،تجاری،
صنعتی و )...درآمده است.
صرفنظر از دستگاههای منفرد و کوچکی که از گذشتههای دور برای
ایجاد گرما و سرما در ساختمانها مورد استفاده قرار میگرفته است
ش��اید بتوان اهدا نخستین دس��تگاه حرارت مرکزی در سال 1316
توسط دولت آلمان به ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تهران را مبدأ
و مبنای تاریخچه تاس��یس و اس��تفاده از سیستم حرارت مرکزی در
ایران دانست.
در زمان حاضر اس��تفاده و کاربرد سیس��تمهای پیشرفته حرارتی و
برودتی و تهویه مطبوع یک��ی از ضروریات معمولی و پیشپا افتاده
در س��ازهها و ساختمانها و آموزش و فراگیری اصول مربوط به آن

از سطح تکنسین و کاردانی و کارشناسی به مقطع کارشناسیارشد
و دکت��را در دانش��گاههای ای��ران گس��ترش یافته اس��ت و بیش از
 300ش��رکت متخصص و رتبهبندی شده توس��ط معاونت نظارت
راهبردی ریاست جمهوری در جامعه مهندسان مشاور ایران ،انجمن
ش��رکتهای پیمانکار تاسیس��ات و تجهیزاتی صنعتی و از س��ویی
ش��رکتهای تولیدکننده تجهیزات و دستگاههای تهویه مطبوع در
این رشته منصوب و مشغولاند.
آنچه در فلسفه ایجاد و تأسیس انجمن علمی حرارتی و برودتی ایران
(از بدو شکلگیری ایده آن در سال  )1383مدنظر بوده است ضرورت
در جریان قرار گرفتن مهندس��ان و تکنس��ینهای این شرکتها با
پیشرفتهای علمی و فنی و ارتقاء دانش فنی آنان از طریق تشکیل
کنفرانس��ها ،سمینارها ،دورهها و مراکز آموزشی ،بازدیدهای علمی و
انتش��ارات در سطح ملی و منطقهای توس��ط اساتید ،متخصصین و
کارشناس��ان و صاحب نظران داخلی و خارجی اس��ت که امید است
اعض��ای انجمن با همت واالی خ��ود در تحقق این امر و تالش برای
توس��عه و آبادانی کش��ور عزیزمان از همکاری خود با این نهاد نوپای
علمی دریغ نکنند.
عبــدالرزاق كعـبينژاديان
رئيس انجمن

www.irshrae.ir
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معــرفی
انجمن علمي مهندس��ي حرارتي و برودتي ايران با همت و تالش جمعي از اس��اتيد دانشگاه ،مديران و دست اندرکاران صنايع
حرارتي و برودتي بمنظور گسترش ،پيشبرد و ارتقاي علمي و فنآوري تاسيسات حرارتي و برودتي و توسعه کمی و کيفي نيروهاي
متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه تاسيسات حرارتي و برودتي پایهریزی گردید.
ت موسس
فعالیت این تشکل با موافقت تاسيس آن در اردیبهشت ماه  1387كميسيون انجمنهاي علمي ايران آغاز گردید وهيا 
ب اعضاء اصلی و علیالبدل هيئت مديره
ن در شهريور ماه همان سال با توجه به مقررات كميسيون یادشده نسبت بهانتخا 
انجم 
ن علمي مهندس��ي حرارتي و برودتي ايران اقدام نمود .اهدافی که در تاسیس این انجمن مدنظر قرار گرفتند
و بازرس��ان انجم 
عبارتند از:
ي با محققان و متخصصاني که به گونهاي با علوم و فنآوري
•انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در س��طح ملي و بينالملل 
تاسيسات حرارتي و برودتي سر و کار دارند.
•همکاري با نهادهاي اجرائي علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامههاي مربوط به امور آموزش و پژوهش
•ترغيب و تشويق پژوهشگران
•ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي و فني
•برگزاري گردهمائيهاي علمي در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي
•و انتشار کتب و نشريات علمي درايران
اعضای هیئت مدیره دوره اول ()1387-1389
رئیس انجمن :دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
نایب رئیس انجمن :دکتر محمد اسماعيل خوشروان آذر
دبیر انجمن :دکتر محمدحسن سعیدی
خزانه دار :مهندس اصغر حاج سقطی
عضو هیئت مدیره :مهندس ناهید شیخستانی
عضو علیالبدل هیئت مدیره :مهندس محمدحسین خریدار
عضو علیالبدل هیئت مدیره:دکترمهرداد تقیزاده منظری
بازرس اصلی :مهندس پرویز خسروانی تهرانی
بازرس علیالبدل :مهندس اصغرآقا صفایی
اعضای هیئت مدیره دوره دوم ()1389-1392
رئیس انجمن :دکتر عبدالرزاق کعبینژادیان
نایب رئیس انجمن :دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان
خزانه دار :مهندس اصغر حاجسقطی
دبیر انجمن :دکتر مهدی معرفت
عضو هیئت مدیره :مهندس محمد حسین خریدار
عضو علیالبدل هیئت مدیره :دکترمحمدحسن سعیدی
عضو علیالبدل هیئت مدیره :مهندس رضا هاشمی
بازرس اصلی :مهندس اصغرآقا صفایی
بازرس علیالبدل :مهندس ناهید شیخستانی

اهم فعالیتهای انجمن تاکنون
•همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی درخصوص واژهگزینی تخصصی
•پیگی��ری راهاندازی نش��ریه علمی-ترویج��ی یا علمی-پژوهش��ی در زمینه
تاسیسات
•انتخاب آموزشگاه کاشانه براي برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
•راهاندازی وبسایت انجمن
ت و پنجمی��ن کنفرانس
•هم��کاری در برگزاری بیس��ت و چهارمین و بیس�� 
بینالمللی برق (آبان  1388و )1389
•ارائه سخنرانی در کشور انگلستان با موضوع صرفهجویی انرژی توسط رییس
انجمن در مرداد  1388و آذر 1389
•هم��کاری در برگ��زاری دومین و س��ومین کنفرانس بینالملل��ی گرمایش،
سرمایش و تهویه مطبوع
•مشارکت در انتشار کتاب صرفهجویی پیشرفته انرژی
•مشارکت در انتشار کتاب طراحی سردخانهها و سیستمهای تبرید
•انتشار خبرنامه انجمن
•انج��ام پروژه ممیزی علم مهندس��ی تهویه مطب��وع (کارفرما :معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری)
•هم��کاری در برگ��زاری هش��تمین ،نهمی��ن و دهمین نمایش��گاه بینالمللی
تاسیسات ،سیستمهای سرمایشی و گرمایشي

امکان عضویت مهندسان کشورمان در  ASHRAEفراهم شد.
تالشهای اولیه دبیرخانه کنفرانس گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع برای احیای امکان عضویت مهندسان ایرانی در  ASHRAEدر
آذر ماه س��ال  1389در چهل و یکمین کنگره تهویه مطبوع در بلگراد آغاز گردید .پس از مکاتبات و پیگیریهای بهعمل آمده ،این
تشکل بینالمللی با برقراری امکان عضویت کارشناسان و متخصصان کشورمان موافقت نمود.
در نامه خانم ( Lynn Bellengerرییس وقت  )ASHRAEبه رییس کمیته اجرایی کنفرانس یادش��ده به لیس��تی از خدماتی که این
انجمن در حال حاضر میتواند ارائه کند اشاره و آورده شده است :ما خوشحالیم از اینکه پیگیریهای شما در کنگره بلگراد باعث ایجاد
و اتخاذ رویههایی گردید که موجب گسترش خدمات این انجمن به همکاران ما در کشور شما گردید.
از جمله خدمات قابل ارائه میتوان به دریافت هندبوک و ژورنال ،فروش محصوالت ،حضور در کنفرانسها ،همکاری در ترجمه مدارک
و همکاری در ارائه اطالعات مربوط به آزمونهای حرفهای این انجمن اشاره نمود .عالقمندان جهت عضویت در این انجمن و بهرهگیری
از خدمات فوق میتوانند به وبسایت  www.hvac-conference.irمراجعه فرمایند.
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دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان:
یکی از اهداف مهم انجمن ،برنامهریزی در صنعت تاسیسات میباشد.
واژه تبرید در دانشگاههای ایران با اسم سیدمجتبی موسوی نائینیان عجین شده است .وي از چهرههای
قدیمی و ماندگار در علوم تاسیس��ات ایران هست که سابقه تدریسش به سال  1352باز میگردد .زمینه
تخصصی دكتر نائينيان تبرید مادون سرد؛ کریوژنیک و ترمودینامیک است .دهها کتاب و مقاله ،گوشهای از
فعالیتها و نتایج تحقیقات ايشان است .دکتر موسوی نائینیان تاچندی پیش مسئولیت دانشکده مهندسی
هوافضا دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را برعهده داشت .با ايشان که پای صحبت نشستیم،
گفتنیهای زیادی داشت ...
بخشهایی از آنها را خالصه کردیم که درپی میخوانید.

اگ�ر اجازه بفرمایید ب�ا معرفی خودتان
شروع کنیم.

بنده در س��ال  1351از دانش��گاه فنی آستاراخان
شوروی سابق در رشته سردخانهها فارغ التحصیل
شدم و در همان سال با توجه به اینکه بورس اداره
شیالت بودم بعنوان مس��ئول فنی و بعد بهعنوان
رئیس س��ردخانه مرکزی مش��غول کار شدم ،اما
چون عالقهمند به تدریس بودم در مهرماه س��ال
 1352تدری��س در دانش��گاههای ش��بانه مانن��د
تکنیک��وم ،دانش��گاه کار و تربیت دبی��ر امیرکبیر
را آغاز کردم .حدود  3س��ال هم سرپرس��ت گروه
مکانیک تکنیکوم بودم.
بعد از انقالب نیز عالوه بر مدیریت دفتر طرحهای
ش��رکت گس��ترش خدمات بازرگان��ی ،مدیریت
س��ردخانههای دولتی را عهدهدار ب��ودم .در زمان
جن��گ مام��ور راهان��دازی س��ردخانههای کیش،
ابوموسی ،چابهار و سردخانه اتوماتیک تهران شدم.
در همان سال نیز با توجه به بازگشایی دانشگاهها،
در دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی مشغول
تدریس شدم .در س��ال  1364کارهای اجرایی را
کنار گذاش��ته و بهصورت تمام وقت در دانش��گاه
خواجه نصی��ر به تدری��س دروس ترمودینامیک،
طراح��ی سیس��تمهای تهویه و تبری��د و طراحی
مبدله��ای حرارتی پرداخت��م و باالخره در بهمن
ماه  1389به افتخار بازنشس��تگی نائل شدم .البته
کم��اکان با دانش��گاهها در تماس هس��تم چراکه
چندین دانش��جو در مقاطع کارشناس��ی ارشد و
دکتری را راهنمایی میکنم.
انگی�زه ایجاد انجمن علمی مهندس�ی
حرارتی و برودتی چه بوده و این انجمن چه
اهدافی را دنبال می کند؟

همانطورکه میدانید اکثر قریب به اتفاق پروژه های
کارشناسیارشد بصورت محاسباتی است؛ دلیل آن
هم امکان انتش��ار مقاله از نتایج آن پروژه اس��ت.
متاس��فانه در حال حاضر مجل��های علمی با رتبه
دانش��گاهی حتی با رتبه علمی-ترویجی در زمینه

تاسیسات ساختمانی وجود ندارد .یکی از اهداف و
انگیزه های ایجاد این انجمن تاسیس چنین مجله
علمی در زمینه تاسیس��ات میباش��د .همچنین با
راهاندازی کنفرانسهای متعدد در زمینه تاسیسات،
به نظر شما خال اصلی صنعت تاسیسات
موقعیتی برای دانشجویان این رشته فراهم شود تا
ما کجاس�ت و انجمن چگون�ه می تواند این
خال را برطرف کند؟
مقاالت و تحقیقات خ��ود را در در معرض نمایش
سوال بسیار خوبی است و بنده معتقدم که باید این
قرار دهند.
یک��ی دیگر از اهداف مهم انجم��ن برنامهریزی در پرسش را از زوایای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل
صنعت تاسیس��ات میباشد .همانطور که میدانید قرار داد .به نظر بنده خال اصلی صنعت تاسیسات
اغلب فارغالتحصیلهای رش��ته مکانیک س��یاالت م��ا عدم س��رمایه گ��ذاری صنایع در دانش��گاهها
میباش��د .در کش��ورهای
برای یافتن کار به این رشته
صنعتی ،نی��از علمی صنایع
روی میآورند بنابراین باید
به نظر بنده خال اصلی
توس��ط دانش��گاهها تامی��ن
جایگاه��ی ایج��اد نمودکه
صنعت تاسیسات ما
میش��ود به این صورت که
بتوان از طری��ق آن ارتباط
عدم سرمایه گذاری
صنایع با س��رمایهگذاری در
نزدیک��ی می��ان صنعت و
دانش��گاهها خالهای علمی
دانشگاه ایجاد کرد.
صنایع در دانشگاهها
خ��ود را برط��رف میکنند
می باشد.
آقای دکتر وقتی
اما متاس��فانه در کش��ور ما
که به اس�امی اعضاء
این قضیه نه تنها در رش��ته
هیئت مدیره انجمن
تاسیس��ات بلک��ه در اکث��ر
اس�اتید
از
همگی
بینیم
ن�گاه میکنیم ،می
رش��تههای فنی نهادینه نشده اس��ت .بنابراین تا
دانش�گاه هس�تند .آیا فک�ر نمیکنید که
وقتی ما این خال بزرگ را مش��اهده کنیم ،ش��اهد
این مس�ئله باعث جدایی انجمن از صنعت
شکوفایی در صنعت نخواهیم بود.

کار باالخره شعار ارتباط صنعت با دانشگاه حداقل
در زمینه تاسیسات به واقعیت مبدل شود.

تاسیسات میشود؟

برای پاسخ به این س��وال ابتدا باید اهداف انجمن
ه��ای علمی مصوب وزارت علوم را در نظر بگیریم.
همانطورکه میدانید تش��کل دیگ��ری نیز بعنوان
سندیکا وجود دارد که اهداف عمده آنها راهاندازی
کارخانجات ،نمایش صنعت تاسیسات و ارتقای بازار
تاسیسات میباشد .درصورتیکه وظیفه اصلی انجمن
علمی تاسیس��ات تعیین خط مشی علم تاسیسات
در کشور اس��ت .بنابراین وجود هر دو ارگان حائز
اهمیت است و این دو نباید در کار یکدیگر دخالت
کنند .در واقع هدف اصلی انجمن علمی تاسیسات
این است که نیاز صنعت تاسیسات را شناسایی و نه
از دیدگاه بازاری بلکه از دیدگاه علمی بررسی کند
و این بررس��یها را به دانشگاه منتقل کند تا با این

آق�ای دکتر با توجه به روز ش�دن بحث
بهینهس�ازی مص�رف ان�رژی در صنع�ت و
س�اختمان ،رویکرد انجمن ب�ه این مبحث
مهم روز چگونه است؟

انجم��ن اهداف وی��ژهای برای بحث بهینهس��ازی
مصرف انرژی مخصوصا در ساختمان دارد .بطوریکه
با همت آقای دکت��ر کعبینژادیان ،رئیس انجمن،
قصد داریم کالسهای آموزش��ی با این موضوع در
انجم��ن ایجاد کنیم و از متخصصان دانش��گاهی و
صنعتی برای پیشبرد این کالسها استفاده کنیم.
همچنی��ن قصد داریم س��مینارهایی تحت عنوان
بهینهس��ازی مصرف انرژی در ساختمان را حداقل
دوبار در سال در انجمن برگزار کنیم.

www.irshrae.ir
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اخبار صنـفی و حرفـهای

برگزاری سومین کنفرانس بینالمللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع
س��ومین دوره کنفرانس بینالمللی گرمایش ،س��رمایش و تهویه مطبوع از تاری��خ  3الی  5خرداد
 1390در مح��ل هت��ل المپیک تهران برگزار گردید .این رویداد علمی که توس��ط مرکز تحقیقات
س��اختمان و مسکن ،سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ،دانشگاه تهران و جامعه الکترونیکی
مهندس��ان مکانیک ایران و با مش��ارکت فعال برنامه حفاظت محیط زیست ملل متحد ( )UNEPو
انجمن مهندسان تهویه مطبوع ترکیه و همکاری انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران و
سایر تشکلهای ذیربط اجرا گردید ،بیش از  400نفر از مهندسان و اساتید برجسته صنعت تاسیسات
کشور در آن حضور یافتند.
در برنامه این همایش 55 ،مقاله بصورت ارائه شفاهی و  32مقاله بصورت ارائه پوستری 14 ،عنوان
کارگاه آموزشی و یک سخنرانی کلیدی انجام گرفت.
برگزاری سه نشست اختصاصی از موضوعاتی بود که برای نخستین بار در طی  3سال برگزاری این همایش با عناوین ذیل در برنامههای این کنفرانس قرار گرفت:
1 .1نشست اختصاصی برنامه حفاظت محیط زیست ملل متحد ( )UNEPبا موضوع مبردهای آینده
2 .2نشست کمیته صنعت کنفرانس با موضوع بررسی مشکالت و چالشهای موجود در صنعت تاسیسات ایران
3 .3نشست بررسی مزایای فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی
در مراس��م پایانی کنفرانس س��وم ،از آقای مهندس محسن خلیلی ،مدیرعامل گروه صنعت بوتان بابت تالشها و خدمات ارزنده وی به جامعه حرفهای کشور در
زمینه صنعت تاسیسات تقدیر بعمل آمد .مهندس خليلي مدرک ليسانس مهندسی الكترومكانيك خود را از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال  1332اخذ
نمود .از سوابق حرفهای وی میتوان به بنیانگذاری گروه بوتان در سال  ،1332پايهگذاری ساخت لوازم و تجهيزات گازسوز در ايران ،پايهگذاری ساخت تجهيزات
تحت فشار براي ذخيرهسازي و حمل سياالت گازي در ايران ،ریاست هيأت مديره و مديرعامل شركت بوتان (از  1332تاكنون)؛ و ...اشاره نمود .ایشان در آذر
ماه سال  1389بعنوان قهرمان قهرمانان صنعت به انتخاب وزير صنايع؛ پيشكسوت نمونه صنعت ايران ()1381؛ مهندس برجسته در زمينه مهندسي مكانيك
به انتخاب فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران ( )1387برگزیده شدهاند.

انتخابات انجمن صنعت تاسیسات ایران

تازههای نشر
عنوان :صرفهجویی پیشرفته انرژی (در زمینه تاسیسات)

مجم��ع عمومی ع��ادی س��االنۀ انجمن صنعت
تأسیس��ات ایران در تیر ماه س��ال جاری برگزار
ش��د و انتخابات هیأت مدیره و بازرسین انجمن
صورت گرفت .در اولین جلسۀ هیأت مدیرۀ پس
از انتخاب��ات نیز س��متهای اعضا به این ش��رح
تعیین شد:

نویسنده :دکتر عبدالرزاق کعبینژادیان
تعداد فصل7 :
نوبت چاپ :اول
ناشر :انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
تلفن تماس جهت تهیه88091539 :

عنوان :تبرید؛ اصول و روشها
نویسنده :دكتر فرزاد جعفركاظمي
تعداد فصل8 :
ناشر :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
نوبت چاپ :اول

•آقای مهندس فضل ا ..مصلحی ،رئیس هیأت مدیره
•آقای مهندس قربانعلی میرزازاده ،نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار
•آقای مهندس نادر شکیب ،عضو هیأت مدیره
•آقای مهندس عباس سلطانی ،عضو هیأت مدیره
•آقای کوروش نوری ،عضو هیأت مدیره
•آقای مهندس سیدمجتبی طباطبایی ،دبیر انجمن
خبرنامه انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران آماده
دریافت مطالب و پیش��نهادات کارشناسان صنعتی و محققان
دانشگاهی است .عالقمندان میتوانند مطالب خود را به پست
الکترونیکی  info@irshrae.irارسال فرمایند.

نحوه تهیه www.adinebook.com

عالقمن��دان جهت عضوی��ت در انجم��ن و دریافت فرمهای
مربوطـه به وبسـایت  www.irshrae.irمراجعه فرماینـد.

خبرنامه داخلی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
سردبیر :دکتر عبدالرزاق کعبینژادیان
مدیر اجرایی :سینا مستوفی
همکاران این شماره :امیر فالحتکار ،محمود زندهدل دیزجی ،حمیدرضا اخوان
مجری :شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن
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آدرس :تهران ،ش�هرک قدس ،بلوار ش�هید دادمان ،جنب بزرگراه یادگار امام،
پژوهشگاه نیرو ،ساختمان معاونت امور انرژی ،طبقه همکف ،اتاق 18
تلفکس88091539 :

