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سخن نخست

• اخبـــارصنفيوحرفهاي	
• عناويـندورههايآموزشي	
• تازههاينشـــر	
• فراخوانچهارمينكنفرانسبينالملليگرمايش،	

سرمايشوتهويهمطبوع

خبــــرنامـه 
انجمن علمی مهـندسی 
حـرارتی و برودتی ایران

پشتیبانی و حضور فعال انجمن در برگزاری دهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
ــالجاریدرمحلدائمی ــیازتاريخ24الی27مهرماهس ــیوگرمايش ــتمهایسرمايش ــاتوسيس ــگاهبينالمللیتاسيس دهميننمايش
نمايشگاههایبينالمللیتهرانباحضورومشاركتقريببه450شركتوپشتيبانیوحمايتانجمنبرگزارگرديد.ايننمايشگاهكهساالنه

مهرماهتوسطمركزتوسعهتجارتايراندرتهرانبرگزارمیگردد،ميزبانبازديدهزاراننفرازمهندسانتاسيساتكشوراست.
انجمنعلمیمهندسیحرارتیوبرودتیايراننيزدرراستایتحققاهدافخوددرخصوصپيشبردمرزهایعلوموفنون،بهعنوانيکیاز
حامياناصلیاينرويدادتجاری،حضورفعالیدرآنداشت.غرفهانجمنبهرغمنوپابودنآن،محلمراجعهبسياریازعالقمندانومهندسان

بودبهنحویكهطبقبرآوردهاياوليهبيشاز3500نفرازآنبازديدكردند.
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اخبــــار

 اعطای مدال امپراطور ژاپن به رییس انجمن
ــنمقامژاپنقرارگرفت. ــرعبدالرزاقكعبینژاديانموردتقديرعاليتري دكت
ــورژاپندرماهميالدیاكتبراززحماترييسانجمنبابتتحقيقات امپراط
علمیوتالشهایايشاندرايجادروابطحسنهفیمابيندوكشوربااعطای

مدالتقديركرد.

 برگـزاری دوره آموزشـی کاهـش مصـرف انـرژی در 
یخچال ها و فریزرهای خانگی

گروهپژوهشیمکانيکوفلزشناسیپژوهشگاهاستاندارد
درنظرداردبابهرهگيریازاساتيدوصاحبنظرانصنعت
ــیيکروزهدرارتباطباچگونگی ــده،دورهآموزش يادش
كاهشمصرفانرژیدريخچالوفريزهایخانگیرادر
محلسازماناستانداردوتحقيقاتصنعتیايرانواقعدر

كرجبرگزارنمايد.
محتوای دوره:

• مروریبراستانداردهایمصرفانرژیدرايرانوجهان	
• سيکلتبريد	
• سيستمكنترلهوشمندمحصولدرخطتوليد	
• فوموكنترلفرايندتوليدآن	

زمان برگزاری:چهارشنبه،90/9/23ازساعت8/30الی16
ــمارهتلفن0261-2803883 عالقمندانمیتوانندجهتحضوردرايندورهباش

تماسوياباپستالکترونيکیz.eshraghi@standard.ac.ir مکاتبهنمايند.

 سرفصل های همکاری برنامه حفاظت محیط زیست ملل 
متحد )UNEP( با چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، 

سرمایش و تهویه مطبوع
ــتملل ــیحضورموفقبرنامهحفاظتمحيطزيس درپ
ــئولين ــومواعالمرضايتمس ــسس ــددركنفران متح
ــوهبرگزاریوارائه ــهایايننهادبينالمللیازنح منطق
مطالب،سرفصلهایذيلبعنوانموضوعاتموردهمکاری
ــازمانبرايكنفرانسچهارم دبيرخانهكنفرانسبااينس

اعالمشدند.
• ــیمبتنیبرCO2ومعرفیبرخیازكاربردهاو	 ــتمهایسرمايش سيس

ــوپرماركتهایشهراستانبولدر نمونههایاجرايی)مطالعهموردی:س
تركيه(

• 	 R600وR290ــصگاز ــتفادهازگازهایHCباالخ مواردايمنیدراس
بعنوانگازهایجايگزينجديددرسيستمهایتهويهمطبوعوبرودت

• سيستمهایسرمايشخورشيدی)چيلرها(	

مـــزایای عضـویت در انجــمن

• برخورداریاز10درصدتخفيفدردورههایآموزشیانجمن	
• دريافتخبرنامهانجمن	
• برخورداریاز10درصدتخفيفدرثبتنامكنفرانسگرمايش،سرمايشوتهويهمطبوع	
• امکاناستفادهازخدماتجديدانجمنمانندتورهایصنعتیوبازديدهایآموزشی	

تشــکر و قـدردانــی

ــاعدتهای ــهمیداندازحمايتهاومس ــنبرخودوظيف انجم
ــازمان ــتمحترمس جنـاب آقای مهندس آرمودلی،رياس
ــکوفايیوبالندگیانجمن ــانا(درش ــوايران)س ــاین انرژیه
نهايتتشکروقدردانیرابهعملآوردهواميدواراستبتواندبا
ــعهواعتالیعلوم قدمهايیهرچندكوچکیكهدرزمينهتوس
ــوربرمیدارد،نسبتبهحمايتهایايشانوساير وفنونكش

همکارانانجمنادایدينكردهباشد.

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

ــمترياستكميتهمبحث14مقررات دكترمحمدعلیاخوانبهابادیبهس
ــهمقررات، ــث14اينمجموع ــد.موضوعمبح ــاختمانمنصوبش ملیس
تاسيساتگرمايی،تعويضهواوتهويهمطبوعمیباشد.دكتراخواندرحال
حاضررياستدانشکدهمهندسیمکانيکدانشگاهتهرانراعهدهدارمیباشد.

 برگزاری نمایشگاه SODEX در استانبـول
نمايشگاهصنعتتاسيساتتركيه
ــامISK-SODEXازتاريخ13 بان
ــهريورماهسال1391 الی16ش

ــد.ايننمايشگاهبزرگترينرويداد ــهراستانبولتركيهبرگزارخواهدش درش
ــالبطور ــتكههرس ــيااس تجاریدرزمينهتهويهمطبوعدرمنطقهاورآس

متناوبدراستانبولوآنتاليابرگزارمیشود.
درنمايشگاهسال2010دراستانبول،883غرفهدرفضایخالصنمايشگاهی
ــودرادرمعرضبازديد ــشاز52000مترمربع،محصوالتوتوليداتخ بي
80756مهندسوكارشناسقراردادندكهازاينميان،تعداد7712ازآنها،

ازسايركشورهابهتركيهسفركردهبودند.
گفتنیاستحجممالیصنعتتاسيساتتركيهدرسالگذشته،دهميليارد
ــارددالرآنبهصادرات ــم،2/5ميلي ــهازاينرق ــتك ــکابودهاس دالرآمري

اختصاصيافتهاست.
ــادآموزشوتحقيقگرمايش، ــگاهعبارتنداز:بني برگزاركنندگانايننمايش
ــازندگانوتجارتجهيزاتگازطبيعی؛ ــرمايشوتهويهمطبوع؛انجمنس س
ــد؛انجمنتوليدكنندگان، ــازندگانتجهيزاتتهويهمطبوعوتبري انجمنس
ــیوصوتیوانجمن ــایحرارتی،رطوبت ــرانعايقه ــدگانوكارب تامينكنن
ــانتهويهمطبوعتركيه.گفتنیاستپيشازايننمايشگاه،دهمين مهندس
سمپوزيومتهويهمطبوعوتبريدبهمدتسهروزدراستانبولبرگزارخواهد

شد.
عالقمندانمیتوانندجهتكسباطالعاتبيشتردرخصوصايندورويدادبه
وبسايتهایwww.sodex.com.trوwww.ttmd.org.trمراجعهنمايند.



3

خبـرنامه شمـاره 2

www.irshrae.ir 

تازه های نشر
 چاپ و انتشـار کتاب پیشنهاد فنی و اقتصادی برای تهویه مطبوع 

صنعتی
ــنارائهتاريخچهایازتهويهمطبوع،بدن اينكتابضم
ــازوتبادلحرارتبامحيط، ــانازنظرسوختوس انس
مفاهيمبنيادينیمانندبارهایحرارتیوبرودتی،شرايط
ــتگاههاو...راتحتپوششقرار طرحواندازهبهينهدس
ــدجهتتهيهاينكتاببا میدهد.عالقمندانمیتوانن
ــركتانرژیتماسحاصل شمارهتلفن61441103ش

نمايند.

 انتشار کتاب گرمایش، سرمایش در ساختمان
ــهایازتهويهمطبوع،بدن ــنكتابضمنارائهتاريخچ اي
ــازوتبادلحرارتبامحيط، ــانازنظرسوختوس انس
مفاهيمبنيادينیمانندبارهایحرارتیوبرودتی،شرايط
ــتگاههاو...راتحتپوششقرار طرحواندازهبهينهدس

میدهد.
عالقمندانمیتوانندجهتتهيهاينكتابباشمارهتلفن

61441103شركتانرژیتماسحاصلنمايند.

توضیحات:
• بهافرادیكهدورههایفوقراباموفقيتپشتسربگذرانند،مدرکرسمیانجمناعطاخواهدشد.	
• عالقمندانمیتوانندجهتكسباطالعاتبيشترباشمارهتلفنهای3-88758152)آموزشگاهكاشانه(تماسحاصلنمايند.	
• دورههایفوقبصورتاختصاصیبرایشركتهاوسازمانهابرگزارمیگردد.	

عنــاوین دوره های آموزشــی انجـمن
کد 
دوره

مدت نام دوره
)ساعت(

بسته آموزشیروزهای برگزاری

M01استانداردروزهایفرد52اصولطراحیتاسيساتساختمانی،بيمارستانی،صنعتیCD5جلدكتاب/1000صجزوه/2عدد
M02شنبهودوشنبه36طراحیموتورخانهوانتخابتجهيزاتCD1جلدكتاب/1عدد
M03درطراحیEXCEL18كاربردتخصصینرمافزار-CDجزوه/1عدد
M04AUTODESK MEPيکشنبهوسهشنبه39طراحیونقشهكشیسهبعدیتاسيساتبانرمافزارCDجزوه/نرمافزار/1عدد
M0536راهبریونگهداریتجهيزاتموتورخانه-CDجزوه/1عدد
M06جزوه-15روشهاینگهداریوتعميراتپيشرفتهدرتاسيساتمکانيکیوبرقی
M0730طراحیسردخانه-CDجزوه/1عدد
M08جزوه/نرمافزاردوشنبهوچهارشنبه12كارگاهآموزشیيکروزهمترهوبرآوردتاسيساتمکانيکیوبرقی
M091جلدكتاب-45دورهجامعطراحی،بهرهبرداری،نگهداریوتعميراتتاسيساتبخار
M1024دورهجامعطراحی،بهرهبرداریونگهداریسونا،استخروجکوزی-CDجزوه/نرمافزار/2عدد
M1124سيستمهایاطفاحريق-CDكتاب/2عدد
M12جزوه/نرمافزار-36طراحيشبکههايآبرسانیشهري
M13جزوه/نرمافزار-36طراحيشبکههايجمعآوریفاضالبشهري
M14)كرير( HAP4.5دوشنبهوچهارشنبه24محاسبهبارهایحرارتیوبرودتیبانرمافزارCD2جلدكتاب/جزوه/1عدد
M15AUTOCAD2012 دوشنبهوچهارشنبه30نقشهكشیتاسيساتمکانيکیوبرقیهمراهباآموزشنرمافزارCDجزوه/2عدد
M16PIPE FLOW EXPERTكتاب/نرمافزار-8كارگاهآموزشینرمافزار
M1724اصولتصفيهآبهایصنعتی-CDجزوه/1عدد
M181شنبهودوشنبه24طراحیتخصصیتاسيساتبيمارستانCDجزوه/1عدد
M1924طراحیسيستمهایبخار-CD1جلدكتاب/1عدد
M20يکشنبهوسهشنبه30چيلرهایجذبیCDجزوه/1عدد
M21جزوه/3عددنرمافزارپنجشنبهوجمعه16طراحیبهينهآبگرمکنهایخورشيدیهمراهبانرمافزار
M341جلدكتاب-27پيشگيریازرسوبوخوردگیدرتاسيساتسرمايشیوگرمايشی
M35جزوه/نرمافزار-24طراحیسيستمهایگرمايشازكفهمراهبانرمافزار
M361جلدكتاب/جزوه-32نظارتبراجراوتحويلتاسيساتمکانيکی
M37جزوه/نرمافزار-36طراحیشبکههایجمعآوریآبهایسطحی
E041جلدكتابجمعه30برقوسيستمهایكنترلبرایمهندسانتاسيسات
E05BMS1جلدكتاب-24سيستمهایكنترلپيشرفتهو
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خبرنامه داخلی انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
سردبير:دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

مديراجرايی:سینا مستوفی
مجری:شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن

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

تلفکس:88091539

فراخـــوان 
چهارمـــین کنـفرانس بین المللی
گرمایش، سـرمایش و تهویه مطبوع

 مقدمه
كنفرانسبينالمللیگرمايش،سرمايشوتهويهمطبوع،يکیازمهمترينرويدادهایعلمی-صنعتیايرانوكشورهایهمجواردرخصوصتبادلدستاوردهاو

تجربياتدرزمينهتاسيساتساختمانیاستكهخردادماههرسالدرتهرانبرگزارمیگردد.
ــاركتوهمکاریبرخی ــهدورهموفق،دبيرخانهاينكنفرانسدرنظرداردرويدادچهارمراعالوهبربهرهگيریازظرفيتهایداخلی،بامش پسازبرگزاریس

سازمانهایوتشکلهایبينالمللیبرگزارنمايد.
ــاختمانومسکن،سازماننظاممهندسیساختمانكشور،انجمنعلمی–مهندسیحرارتیوبرودتی ــاملمركزتحقيقاتس برگزاركنندگاناينكنفرانس،ش
ــاتيد،پژوهشگران،متخصصانوكارشناسانحوزهصنعتتاسيساتساختمانیبرای ــانمکانيکايران،مفتخرندازكليهاس ايرانوجامعهالکترونيکیمهندس

مشاركتفعالدرابعادمختلفكنفرانسباالخصارائهتجربياتودستاوردهایصنعتیدعوتبههمکارینمايند.

 برنامه های کنفرانس 
• ارائهمقاالتبرگزيده	
• كارگاههایآموزشی	
• ميزگردهایتخصصی	
• نشستموضوعاتحرفهایوصنعتی	
• بازديدهایصنعتی	
• تجليلازبرگزيدگان	
• نمايشگاهجانبی	

 محورهای کنفرانس
روشهاينوينطراحيسيستمهايگرمايش،سرمايشوتهويهمطبوع. 1
مقرراتملیساختمانواستانداردهایمليمرتبطباگرمايش،سرمايش. 2

وتهويهمطبوع
گرمايش،سرمايشوتهويهمطبوعصنعتی. 3
فناوریهاینويندرسيستمهايگرمايش،سرمايشوتهويهمطبوع. 4
سيتمهایتهويهمطبوعوتبريدسازگاربامحيطزيست. 5
شرايطآسايشوكيفيتهوادرفضاهایبسته. 6
بهينهسازیمصرفانرژی. 7
ساختمانهایبامصرفانرژیپايينوصفر. 8
ــرمايشوتهويه. 9 كاربردانرژیهایتجديدپذيردرتجهيزاتگرمايش،س

مطبوع
تجربياتحرفهايوصنعتی. 10

 کمیته برگزاری:
دكترسيدمجتبیموسوینائينيان)دبيرعلمی(. 1
دكتراصغرشيرازپور)نمايندهسازماننظاممهندسیساختمانكشور(. 2
دكترشهرامدلفانی)رييسدبيرخانهعلمی(. 3
دكترفرزادجعفركاظمی)دبيركميتهبرنامهريزی(. 4
مهندسعلیشالباف)دبيراجرايی(. 5
مهندسسينامستوفی)مديرپروژهكنفرانس(. 6
مهندسهادیپاسدارشهری)دبيركميتهخدماتعلمی(. 7

 اطالعات مهم 
دبيرخانهكنفرانسبهمنظورتسهيلحضورمخاطبانغيرساكنتهران،. 1

ــت.متقاضيان ــدامبهارائهخدماتاقامتیباهزينهایكمترنمودهاس اق
میتوانندجهتبرخورداریازاينتسهيالتبادبيرخانهاجرايیكنفرانس

تماسحاصلفرمايند.
تاريخهایكليدی:. 2

• مهلتدريافتمتنكاملمقاالت:1390/10/15	
• اعالمنتايجداوری:1390/11/15	
• مهلتارسالمقاالتنهايی:1390/12/15	
• اعالمآمادگیبرایارائهكارگاهآموزشی:1390/10/30	

زبانرسمیكنفرانسفارسیوانگليسیمیباشد.. 3
ارائةمقاالتبهزبانيخواهدبودكهمقالهبداننگارشيافتهاست.. 4
ــايت. 5 ــدهدروبس ــاختارارائهش ــاختارتدوينمقالةكاملمطابقس س

كنفرانسميباشد.

www.hvac-conference.ir


