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خبــــرنامـه

انجمن علمی مهـندسی
حـرارتی و برودتی ایران

•اخبـــار صنفي و حرفهاي
•عناويـن دورههاي آموزشي
•تازههاي نشـــر
•فراخوان چهارمين كنفرانس بينالمللي گرمايش،
سرمايش و تهويه مطبوع

سخن نخست

پشتیبانی و حضور فعال انجمن در برگزاری دهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
دهمین نمایش��گاه بینالمللی تاسیس��ات و سیس��تمهای سرمایش��ی و گرمایش��ی از تاریخ  24الی  27مهرماه س��ال جاری در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران با حضور و مشارکت قریب به  450شرکت و پشتیبانی و حمایت انجمن برگزار گردید .این نمایشگاه که ساالنه
مهرماه توسط مرکز توسعه تجارت ایران در تهران برگزار میگردد ،میزبان بازدید هزاران نفر از مهندسان تاسیسات کشور است.
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران نیز در راستای تحقق اهداف خود در خصوص پیشبرد مرزهای علوم و فنون ،بهعنوان یکی از
حامیان اصلی این رویداد تجاری ،حضور فعالی در آن داشت .غرفه انجمن به رغم نوپا بودن آن ،محل مراجعه بسیاری از عالقمندان و مهندسان
بود بهنحویکه طبق برآوردهاي اوليه بیش از  3500نفر از آن بازديد كردند.
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مـــزایای عضـویت در انجــمن
•برخورداری از  10درصد تخفیف در دورههای آموزشی انجمن
•دریافت خبرنامه انجمن
•برخورداری از 10درصد تخفیف در ثبتنام کنفرانس گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع
•امکان استفاده از خدمات جدید انجمن مانند تورهای صنعتی و بازدیدهای آموزشی

انتصاب دکتر محمدعلی اخوان به سمت ریاست کمیته
مبحث  14مقررات ملی ساختمان

اخبــــار
اعطای مدال امپراطور ژاپن به رییس انجمن

دکت��ر عبدالرزاق کعبینژادیان مورد تقدیر عالیتری��ن مقام ژاپن قرار گرفت.
امپراط��ور ژاپن در ماه میالدی اکتبر از زحمات رییس انجمن بابت تحقیقات
علمی و تالشهای ایشان در ایجاد روابط حسنه فی مابین دو کشور با اعطای
مدال تقدیر کرد.

برگ�زاری دوره آموزش�ی کاه�ش مص�رف ان�رژی در
یخچالها و فریزرهای خانگی

گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشگاه استاندارد
در نظر دارد با بهرهگیری از اساتید و صاحبنظران صنعت
یادش��ده ،دوره آموزش��ی یک روزه در ارتباط با چگونگی
کاهش مصرف انرژی در یخچال و فریزهای خانگی را در
محل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واقع در
کرج برگزار نماید.
محتوای دوره:

•مروری بر استانداردهای مصرف انرژی در ایران و جهان
•سیکل تبرید
•سیستم کنترل هوشمند محصول در خط تولید
•فوم و کنترل فرایند تولید آن
زمان برگزاری :چهارشنبه 90/9/23 ،از ساعت  8/30الی 16
عالقمندان میتوانند جهت حضور در این دوره با ش��ماره تلفن 0261-2803883
تماس و یا با پست الکترونیکی  z.eshraghi@standard.ac.irمکاتبه نمایند.

سرفصلهای همکاری برنامه حفاظت محیط زیست ملل
متحد ( )UNEPبا چهارمین کنفرانس بینالمللی گرمایش،
سرمایش و تهویه مطبوع

در پ��ی حضور موفق برنامه حفاظت محیط زیس��ت ملل
متح��د در کنفران��س س��وم و اعالم رضایت مس��ئولین
منطق��ه ای این نهاد بینالمللی از نح��وه برگزاری و ارائه
مطالب ،سرفصلهای ذیل بعنوان موضوعات مورد همکاری
دبیرخانه کنفرانس با این س��ازمان براي كنفرانس چهارم
اعالم شدند.
•سیس��تمهای سرمایش��ی مبتنی بر  CO2و معرفی برخی از کاربردها و
نمونه های اجرایی (مطالعه موردی :س��وپرمارکتهای شهر استانبول در
ترکیه)
•موارد ایمنی در اس��تفاده از گازهای  HCباالخ��ص گاز  R290و R600
بعنوان گازهای جایگزین جدید در سیستمهای تهویه مطبوع و برودت
•سیستمهای سرمایش خورشیدی (چیلرها)
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دکتر محمدعلی اخوان بهابادی به س��مت ریاست کمیته مبحث  14مقررات
ملی س��اختمان منصوب ش��د .موضوع مبح��ث  14این مجموع��ه مقررات،
تاسیسات گرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع میباشد .دکتر اخوان در حال
حاضر ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران را عهدهدار میباشد.

برگزاری نمایشگاه  SODEXدر استانبـول

نمایشگاه صنعت تاسیسات ترکیه
با ن��ام  ISK-SODEXاز تاریخ 13
الی  16ش��هریور ماه سال 1391
در ش��هر استانبول ترکیه برگزار خواهد ش��د .این نمایشگاه بزرگترین رویداد
تجاری در زمینه تهویه مطبوع در منطقه اورآس��یا اس��ت که هر س��ال بطور
متناوب در استانبول و آنتالیا برگزار میشود.
در نمایشگاه سال  2010در استانبول 883 ،غرفه در فضای خالص نمایشگاهی
بی��ش از  52000مترمربع ،محصوالت و تولیدات خ��ود را در معرض بازدید
 80756مهندس و کارشناس قرار دادند که از این میان ،تعداد  7712از آنها،
از سایر کشورها به ترکیه سفر کرده بودند.
گفتنی است حجم مالی صنعت تاسیسات ترکیه در سال گذشته ،ده میلیارد
دالر آمری��کا بوده اس��ت ک��ه از این رق��م 2/5 ،میلی��ارد دالر آن به صادرات
اختصاص یافته است.
برگزارکنندگان این نمایش��گاه عبارتند از :بنی��اد آموزش و تحقیق گرمایش،
س��رمایش و تهویه مطبوع؛ انجمن س��ازندگان و تجار تجهیزات گاز طبیعی؛
انجمن س��ازندگان تجهیزات تهویه مطبوع و تبری��د؛ انجمن تولیدکنندگان،
تامینکنن��دگان و کارب��ران عایقه��ای حرارتی ،رطوبت��ی و صوتی و انجمن
مهندس��ان تهویه مطبوع ترکیه .گفتنی است پیش از این نمایشگاه ،دهمین
سمپوزیوم تهویه مطبوع و تبرید به مدت سه روز در استانبول برگزار خواهد
شد.
عالقمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این دو رویداد به
وبسایتهای   www.sodex.com.trو  www.ttmd.org.trمراجعه نمایند.

| انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران |

تشــکر و قـدردانــی
انجم��ن برخود وظیف��ه میداند از حمایتها و مس��اعدتهای
جن�اب آقای مهندس آرمودلی ،ریاس��ت محترم س��ازمان
انرژیه��ای ن��و ایران (س��انا) در ش��کوفایی و بالندگی انجمن
نهایت تشکر و قدردانی را بهعمل آورده و امیدوار است بتواند با
قدمهایی هرچند کوچکی که در زمینه توس��عه و اعتالی علوم
و فنون کش��ور برمیدارد ،نسبت به حمایتهای ایشان و ساير
همكاران انجمن ادای دین کرده باشد.
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عنــاوین دورههای آموزشــی انجـمن
کد
دوره
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M34
M35
M36
M37
E04
E05

نام دوره

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی ،بیمارستانی ،صنعتی
طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
کاربرد تخصصی نرم افزار  EXCELدر طراحی
طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات با نرم افزار AUTODESK MEP
راهبری و نگهداری تجهیزات موتورخانه
روش های نگهداری و تعمیرات پیشرفته در تاسیسات مکانیکی و برقی
طراحی سردخانه
کارگاه آموزشی یک روزه متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی
دوره جامع طراحی  ،بهره برداری  ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات بخار
دوره جامع طراحی  ،بهره برداری و نگهداری سونا ،استخر و جکوزی
سیستم های اطفا حریق
طراحي شبكه هاي آب رسانی شهري
طراحي شبكه هاي جمع آوری فاضالب شهري
محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار ( HAP4.5کریر)
نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی همراه با آموزش نرم افزار AUTOCAD2012
کارگاه آموزشی نرم افزار PIPE FLOW EXPERT
اصول تصفیه آب های صنعتی
طراحی تخصصی تاسیسات بیمارستان 1
طراحی سیستم های بخار
چیلرهای جذبی
طراحی بهینه آبگرمکن های خورشیدی همراه با نرم افزار
پیشگیری از رسوب و خوردگی در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
طراحی سیستم های گرمایش ازکف همراه با نرم افزار
نظارت بر اجرا و تحویل تاسیسات مکانیکی
طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی
برق و سیستم های کنترل برای مهندسان تاسیسات
سیستم های کنترل پیشرفته و BMS

مدت
(ساعت)

52
36
18
39
36
15
30
12
45
24
24
36
36
24
30
8
24
24
24
30
16
27
24
32
36
30
24

روزهای برگزاری

بسته آموزشی

روزهای فرد
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سهشنبه
دوشنبه و چهارشنبه
دوشنبه و چهارشنبه
دوشنبه و چهارشنبه
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سهشنبه
پنجشنبه و جمعه
جمعه
-

5جلد کتاب1000/ص جزوه2/عدد  CDاستاندارد
 1جلد کتاب1 /عدد  CD
جزوه1/عدد  CD
جزوه /نرم افزار1/عدد  CD
جزوه1/عدد  CD
جزوه
جزوه1/عدد  CD
جزوه /نرم افزار
 1جلد کتاب
جزوه /نرم افزار2/عدد  CD
کتاب2/عدد  CD
جزوه /نرم افزار
جزوه /نرم افزار
 2جلدکتاب /جزوه1 /عدد  CD
جزوه2/عدد  CD
کتاب /نرم افزار
جزوه1/عدد  CD
جزوه1/عدد  CD
 1جلد کتاب1/عدد  CD
جزوه1/عدد  CD
جزوه 3 /عدد نرم افزار
 1جلد کتاب
جزوه /نرم افزار
 1جلدکتاب /جزوه
جزوه /نرم افزار
 1جلد کتاب
 1جلد کتاب

توضیحات:

•به افرادی که دورههای فوق را با موفقیت پشت سر بگذرانند ،مدرک رسمی انجمن اعطا خواهد شد.
•عالقمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای ( 88758152-3آموزشگاه كاشانه) تماس حاصل نمایند.
•دورههای فوق بصورت اختصاصی برای شرکتها و سازمانها برگزار میگردد.

تازههای نشر
چاپ و انتش�ار کتاب پیشنهاد فنی و اقتصادی برای تهویه مطبوع
صنعتی

این کتاب ضم��ن ارائه تاریخچهای از تهویه مطبوع ،بدن
انس��ان از نظر سوخت و س��از و تبادل حرارت با محیط،
مفاهیم بنیادینی مانند بارهای حرارتی و برودتی ،شرایط
طرح و اندازه بهینه دس��تگاهها  و  ...را تحت پوشش قرار
میدهد .عالقمندان میتوانن��د جهت تهیه این کتاب با
شماره تلفن  61441103ش��رکت انرژی تماس حاصل
نمایند.

انتشار كتاب گرمايش ،سرمايش در ساختمان

ای��ن کتاب ضمن ارائه تاریخچ��های از تهویه مطبوع ،بدن
انس��ان از نظر سوخت و س��از و تبادل حرارت با محیط،
مفاهیم بنیادینی مانند بارهای حرارتی و برودتی ،شرایط
طرح و اندازه بهینه دس��تگاهها  و  ...را تحت پوشش قرار
میدهد.
عالقمندان میتوانند جهت تهیه این کتاب با شماره تلفن
 61441103شرکت انرژی تماس حاصل نمایند.
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فراخـــوان

چهارمـــین کنـفرانس بینالمللی
گرمایش ،سـرمایش و تهویه مطبوع
مقدمه

کنفرانس بینالمللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع ،یکی از مهمترین رویدادهای علمی-صنعتی ایران و کشورهای همجوار در خصوص تبادل دستاوردها و
تجربیات در زمینه تاسیسات ساختمانی است که خرداد ماه هر سال در تهران برگزار میگردد.
پس از برگزاری س��ه دوره موفق ،دبیرخانه این کنفرانس درنظر دارد رویداد چهارم را عالوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی ،با مش��ارکت و همکاری برخی
سازمانهای و تشکلهای بینالمللی برگزار نماید.
برگزارکنندگان این کنفرانس ،ش��امل مرکز تحقیقات س��اختمان و مسکن ،سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ،انجمن علمی–مهندسی حرارتی و برودتی
ایران و جامعه الکترونیکی مهندس��ان مکانیک ایران ،مفتخرند از کلیه اس��اتید ،پژوهشگران ،متخصصان و کارشناسان حوزه صنعت تاسیسات ساختمانی برای
مشارکت فعال در ابعاد مختلف کنفرانس باالخص ارائه تجربیات و دستاوردهای صنعتی دعوت به همکاری نمایند.
برنامههای کنفرانس

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

•ارائه مقاالت برگزیده
•کارگاههای آموزشی
•میزگردهای تخصصی
•نشست موضوعات حرفهای و صنعتی
•بازدیدهای صنعتی
•تجلیل از برگزیدگان
•نمایشگاه جانبی
محورهای کنفرانس

1 .1روشهاي نوين طراحي سيستم هاي گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع
2 .2مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملي مرتبط با گرمایش ،سرمایش
و تهویه مطبوع
3 .3گرمایش ،سرمایش و تهویهمطبوع صنعتی
4 .4فناوریهای نوین در سيستمهاي گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع
5 .5سیتمهای تهویه مطبوع و تبرید سازگار با محیط زیست
6 .6شرایط آسایش و کیفیت هوا در فضاهای بسته
7 .7بهینهسازی مصرف انرژی
8 .8ساختمانهای با مصرف انرژی پایین و صفر
9 .9كاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در تجهیزات گرمایش ،س��رمایش و تهویه
مطبوع
1010تجربيات حرفهاي و صنعتی

.1

.2

.3
.4
.5

کمیته برگزاری:

1دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان (دبیر علمی)
2دکتر اصغر شیرازپور (نماينده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
3دکتر شهرام دلفانی (رییس دبیرخانه علمی)
4دکتر فرزاد جعفرکاظمی (دبیر کمیته برنامهریزی)
5مهندس علی شالباف (دبیر اجرایی)
6مهندس سینا مستوفی (مدیر پروژه کنفرانس)
7مهندس هادی پاسدارشهری (دبیر کمیته خدمات علمی)
اطالعات مهم

1دبیرخانه کنفرانس به منظور تسهیل حضور مخاطبان غیرساکن تهران،
اق��دام به ارائه خدمات اقامتی با هزینهای کمتر نموده اس��ت .متقاضیان
میتوانند جهت برخورداری از این تسهیالت با دبیرخانه اجرایی کنفرانس
تماس حاصل فرمایند.
2تاریخهای کلیدی:
•مهلت دريافت متن کامل مقاالت1390/10/15 :
•اعالم نتایج داوری1390/11/15 :
•مهلت ارسال مقاالت نهایی1390/12/15 :
•اعالم آمادگی برای ارائه کارگاه آموزشی1390/10/30 :
3زبان رسمی کنفرانس فارسی و انگلیسی میباشد.
4ارائة مقاالت به زباني خواهد بود كه مقاله بدان نگارش يافته است.
5س��اختار تدوين مقالة كامل مطابق س��اختار ارائه ش��ده در وبس��ایت
کنفرانس ميباشد.

www.hvac-conference.ir

خبرنامه داخلی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
سردبیر :دکتر عبدالرزاق کعبینژادیان
مدیر اجرایی :سینا مستوفی
مجری :شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن
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| انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران |

آدرس :تهران ،ش�هرک قدس ،بلوار شهید دادمان ،جنب بزرگراه یادگار
امام ،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان معاونت امور انرژی ،طبقه همکف ،اتاق 18
تلفکس88091539 :

