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آقای دکتر جابر نشاطی ـ رئیس انجمن خوردگی ایران ( یازدهمین دوره هیئت مدیره)
انجمن از همه عالقمندان جهت طرح ايدههاي جديد و خالق براي پربار شدن انجمن دعوت بعمل ميآورد
در ابتدا فرا رسيدن فصل بهار را به تمام اساتيد صنعتگران و دانشجويان عالقمند به علم خوردگي تبريك عرض مينمايم .از
تالش تمامي پيشكسوتان فعاالن و حاميان انجمن خوردگي ايران كه چندين بار افتخار آفريدند تا انجمن بعنوان انجمن علمي

برتر معرفي شود سپاسگزارم .در حال حاضر كه هيات مديره يازدهم فعاليت خود را آغاز نموده است از همه عالقمندان جهت طرح ايدههاي جديد و خالق

براي پربار شدن انجمن دعوت بعمل ميآورد و آماده همكاري با تمامي اساتيد و صنعتگران دلسوز ميباشد.

در حال حاضر دو مجله علوم و مهندسي خوردگي (علمي ـ پژوهشي) و مجله زنگ توسط انجمن خوردگي منتشر ميشود و ميتواند زمينه مناسبي براي

انتشار يافتههاي محققان و پل ارتباطي بين صنعت و دانشگاه باشد اميد است با مشاركت فعال صاحب نظران بتوان براي ترويج علم خوردگي و كنترل
ي كتابهاي تخصصي و برگزاري كنگرههاي ملي خوردگي با بروزكردن اطالعات عالقمندان تالش دارد
آن قدم موثري برداشت .عالوه بر اين انجمن با معرف 
روشهاي جديد كنترل و پايش خوردگي را معرفي نمايد .در بخش آموزش انجمن ،دورههاي تخصصي روشهاي كنترل خوردگي بصورت كاربردي توسط

اساتيدي كه تجربه صنعتي دارند ارايه ميگردد .كميته استاندارد انجمن با سازمان استاندارد در خصوص تهيه و تدوين استانداردهاي مرتبط با خوردگي
همكاري نزديك دارد .اميداست بتوان با مشاركت عالقمندان شاهد موفقيت هاي بيشتر انجمن باشيم.
افتخارات انجمن خوردگی ایران در یک نگاه
فعالیتهای گسترده و بخشهای پرتالش و متعدد انجمن در كنار مدیریت كارآمد آن سبب گردیده تا انجمن خوردگی ایران به افتخارات متعدد دست یابد

□ کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال  □ 1385کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال  □ 1386کسب رتبه انجمن علمی ممتاز کشور در سال 1387
□ کسب رتبه انجمن علمی فنی و مهندسی برتر در سال  □ 1389کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال 1390
□ کسب رتبه انجمن علمی برتر در سال  □ 1392دریافت لوح سپاس از دفتر رئیس جمهور در سال 1391

راه اندازی سامانه دریافت مقاالت

عضویت در انجمن خوردگی ایران

سامانه دریافت مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی
علوم و مهندسی خوردگی توسط بخش IT
انجمن خوردگی ایران طراحی و راه اندازی شد.

عالقمندان میتوانند به دو صورت حقیقی و حقوقی
عضو انجمن شوند .براساس اساسنامه ،دانشجویان و
دانش آموختگان رشتهی خوردگی و رشتههای وابسته

جهت ارسال مقاله به هر یک از فصلنامهها باید پس از ورود به حساب
خود در سایت ،به بخش "مقاالت" مراجعه کنید .در صورتی که هنوز در
سایت حسابی ندارید میتوانید با مراجعه به صفحه ثبت نام و پیروی از
دستورالعمل موجود در آن صفحه یک حساب ایجاد کنید .برای ارسال مقاله
بر روی لینک مقاالت کلیک نموده و مقاله جدید خود را ارسال نمایید.

میتوانند به عضویت انجمن (عضویت حقیقی) نایل شوند .وزارتخانهها ،نهادها،
كارخانجات ،موسسات و شركتهایی كه عالقهمند به پیشبرد اهداف خویش در
جهت شناسایی و كنترل خوردگی باشند و تمایل داشته باشند كه این مسئله
از طریق انجمن محقق شود ،پس از تكمیل فرمهای مربوطه و ارزیابی آنها در
هیئت مدیره انجمن ،به عضویت حقوقی انجمن پذیرفته میشوند.
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اخبار انجمن

گزارش نمایشگاه کتاب

اخبار انجمن

پرداخت حق الزحمه

گزارش برپایی و حضور انجمن در نمایشگاه بین المللی کتاب
انجمن خوردگی ایران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین الملی کتاب
حضور یافت.
مطابق سنوات گذشته انجمن به همراه شـرکت
ملی صنایع پتروشیمی ایران در سالن دانشگاهیان
پذیرای عالقمندان به کتاب و کتاب خوانی بود.
بیست و هشتمین دوره نمایشگـاه بیـن المللـی
کتاب تهران 16 ،تا  26اردیبهشت 1394در مصلی تهران برگزار گردید.
ضمن اینکه در آبان ماه سال جاری ششمین نمایشگاه تخصصی
کتابهای دانشگاهی همزمان با آغاز هفته کتاب از تاریخ  24الی 29
آبان در مصلی امام خمینی (ره) در تهران برگزار خواهد شد.
جانمایی و اطالعات تکمیلی متعاقبا اعالم می گردد.

قابل توجه اعضای محترم کمیته فنی متناظر  ،TC156خوردگی
فلزات و آلیاژها

به اطالع می رساند انجمن خوردگی ایران در نظر

دارد به منظور جبران بخشی از زحمات اعضـای

فعال در کمیته فنی متناظر  ،TC156بابت ارائــه

نظرات فنـی ،عمومـی و ویرایشـــی در ارتبـاط بـا

پیش نویس استانداردهای بین المللی ایزو و همچنین شرکت در جلسات

تخصصی کارگروههای مربوطه حق الزحمه ای را با مساعدت سازمان ملی
استاندارد پرداخت نماید .از کلیه اعضای کمیته فنی متناظر خواهشمند

است پس از ارسال نظرات فنی و ویرایشی درخصوص پیش نویسهای
استاندارد به روسای کارگروه ،اطالعات شخصی به همراه شماره حساب
(صرفا بانک ملی) را نیز ایمیل فرمایند .برای کسب اطالعات بیشتر و
آگهی از تعرفههای مربوطه به پایگاه اینترنتی انجمن مراجعه فرمایید.
اخبار انجمن

برگزاری کارگاه آموزشی

اولین کارگاه آموزشی بازرسی جوش و  NDTدر سازههای فلزی
و سایر صنایع

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد با همکـاری
انجمن خوردگـی ایران ،شهـرداری شهرکــرد و

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اولیـن
کارگــاه آموزشـی بازرسـی جـوش و  NDTدر

سازههای فلزی و سایر صنایع را برگزار می نماید.
مدرس :دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

زمان 30 :اردیبهشت ماه  ،1394ساعت  8:30لغایت .16:30

انجمن خوردگی ایران اعضاء حقوقی ،حقیقی ،مدیران و کارشناسان
محترم خود را به شرکت در این کارگاه آموزشی دعوت می نماید.

اخبار انجمن

شماره جدید مجله

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره پیاپی ،14
زمستان 1393
فصلنامه علوم و مهندسی خوردگــی ،شماره 4
(پیاپــی 14ـ سال چهـارم) ،زمستــان ،1393
 ،ISSN:6417-2251منتشر شد.
این نشریـه با مجــوز  1004/11/3/90مــورخ
 10/01/1390از وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری
با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت  5923/93مورخ
 13/03/1393از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به چاپ رسیده و با
گواهینامه شماره 91-799-د مورخ  26/10/91در پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم نمایه سازی میشود.
صاحب امتیاز :انجمن خوردگی ایران
مدیر مسئول :دكتر جابر نشاطی
سردبیر :دكتر میرقاسم حسینی
اخبار انجمن

شماره جدید مجله

فصلنامه زنگ ـ شماره  59ـ زمستان 1393
پنجاه و نهمین شماره مجله علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط
انجمن خوردگی ایران منتشر شد.
صاحب امتیاز :انجمن خوردگی ایران
مدیر مسئول :دكتر ابراهیم حشمت دهکردی
سردبیر :مهندس احمدرضا بحرانی
این شماره از مجله نیز شامل بخش هایی
از جمله :سخن آغازین ،مقاالت تخصصی،
دنیای خوردگی ،بیشتر بدانیم و اخبار انجمن می باشد.
خواهشمند است جهت تهیه فصلنامه زنگ با انجمن تماس حاصل نمایید.
اخبار انجمن

معرفی کتاب

جدیدترین کتاب آقای دکتر دهکردی
انتشارات انجمن خوردگی ایران کتاب روشهای پیشرفته جوشکاری،
تألیف آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکــردی را
در دست چاپ دارد .این کتاب مورد استفاده در
صنایع نوین می باشد .برخی از مباحث مطــرح
شده کتاب:
ـ جوشکاری پرتوالکترونی ـ جوشکاری با پرتو لیزر
ـ جوشکاری فراصوتی ـ جوشکاری میله پایه ای
ـ جوشکاری اصطکاکی بهم زدنی ـ جوشکاری انفجاری ـ جوشکاری
پالسمائی ـ جوشکاری نفوذی و . ...
مولیفن :دکتر حشمت دهکردی ،مهندس سپهرزاد ،مهندس محمدی
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با انجمن خوردگی
ایران تماس حاصل نمایند.
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اخبار انجمن

دوره های آتی مرکز آموزش

دوره های آموزشی انجمن خوردگی ایران
( اردیبهشت و خرداد )
مهندسی خوردگی ،تاریخ 31-30:اردیبهشت
حفاظت کاتدی ،تاریخ 6 :الی  8خرداد
بازرسی رنگ (1و ،)2تاریخ 18:الی22خرداد

خواهشمند است در صورت نیاز به اطالعات بیشتــر
با شماره های  88344287الی  8داخلی  3و 4مرکز آموزش انجمن خوردگی
ایران تماس حاصل نمایید.
اخبار انجمن

مروری بر خاطرات

اخبار انجمن

فرصت تبلیغات

اخبار انجمن

تقدیر

عکسهای قدیمی و خاطره انگیز
انجمن در نظر دارد با هدف زنده نگــه داشتن
یاد و خاطره تمام عزیزانی که در انجـام امـور و
پیشرفت انجمن خوردگی ایران به نحوی سهمی
داشته اند ،عکسهای قدیمی و خاطره انگیز بار
را منتشر نماید.
ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان ،خواهشمند است عکسهای
قدیمی و خاطره انگیز خود را برای نمایش در پایگاه اینترنتی انجمن
برای ما بفرستید تا خاطرات خود را شریک شویم .تصاویر ارسالی با ذکر
نام فرستنده منتشر می گردد و خواهشمند است تا حد امکان زمان و
موقعیت عکس ارسالی را نیز ذکر نمایید.
خواهشمند است جهت کسب اطالعات بیشتر با انجمن تماس حاصل نمایید.

تبلیغات در پایگاه اینترنتی انجمن خوردگی ایران
انجمن خوردگی ایران بعنـوان مرجـع رسمــی
موضوع خوردگی در ایران ،با هدف ایجاد ارتباط
هدفمند و مداوم میان سازمانها و شرکتهـای
دولتی ،خصوصی ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
اشخاص حقیقی فعال در حوزه خوردگی ،اقدام
به راه اندازی بخش تبلیغات در سایت رسمی انجمن خوردگی ایران
نموده است .برای اطالع از نحوه درخواست درج آگهی ،مشخصات و
قیمت آگهی با انجمن خوردگی ایران داخلی  2و  5تماس حاصل نمایید.

اهداء لوح تقدیر معاون وزیر نفت به آقای مهندس نفری
شرکت ملی پتروشیمــی ،به مناسبت پنجاهمیـن

سـال تاسیس و نظـر به خدمات ارزنـده آقـای مهنـدس
نفری ،در مدت  37سال خدماتشان در پتروشیمـی
با اهداء لوح تقدیر از ایشان تقدیر بعمل آورد.
انجمن خوردگی ایران برای عضـو محتــرم هیئت
مدیره (نهمین و دهمین دوره) آرزوی موفقیت های روزافزون دارد.
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اخبار انجمن

همایش های مرتبط

همایش های مرتبط با خوردگی ( به ترتیب تاریخ برگزاری)

همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی

دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایــی
 30و  31اردیبهشت ماه  1394در دانشگاه تهران
 /دانشکده فنی برگزار می گردد.

سخنرانی علمی پیامدهای انفجار جمعیت جهان و کمبود انرژی

سخنران :پروفسور ناصر کنعانی ـ استاد دانشگاه
صنعتی برلین
زمان :دوشنبه 4 ،خرداد ،ساعت  14لغایت 16
مکان :دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ،دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

نمایشگاه بین المللی دریایی کشورهای اسالمی

نمایشگاه بینالمللی دریایی کشورهـای اسالمـی
( )Iran Sea Expoاز  ۱۶الی  ۱۹خرداد مــاه
 ۱۳۹۴با همکاری و حمایت سازمانهای مرتبط
در محـل شبستـان اصلـی مصـالی بزرگ امـام
خمینی (ره) برگزار می گردد.

همایش ملی تکنیکهای نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
صنعت نفت ایران

همایش ملی تکنیکهای نوین در تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی صنعت نفت ایران 14 ،مهر  1394در
دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.
برگزار کنندگان :مرکز پژوهشهـای صنعتـی و
معدنی کشور با همکاری شرکت ملی نفت ایران و سازمان ملی استاندارد
نهاد ریاست جمهوری و با حضور شرکتهای دانش بنیان.
ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش
The 6th International Color and Coating
Congress (ICCC) will be held on 10th
and 11th of November, 2015.

دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ایران متافو ـ متالورژی

دوازدهمین نمایشگــاه بین المللی متالــورژی،
 25لغـایت  28آبان مـاه  94در محل دائمــی
نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد.
بخشهای نمایشگاه :آهن و فــوالد (مــواد اولیه و
مواد معدنی ،فوالد خام و آلیاژهای آهن ،کارخانجات آهن و فوالد ،تجهیزات
و ماشینآالت صنایع فوالد ،انواع محصوالت فوالدی)

صاحب امتیاز و ناشر        	                                    :مدیرمسئول                                                        :مدیراجرایی:

ابراهیم حشمتدهکردی
انجمن خوردگی ایران
همكاران تحریریه :حبیب اهلل افشاری ،احسان حسینخانی ،نجمه سخنور ،مجید شاه میرزالو
نجمه عظیم زاده ،داریوش ماسوری

عاطفه دانشور

گرافیک و صفحهآرایی:

حجت عباسیان

نشانی :تهران ،خیابان انقالب ،میدان فردوسی ،خیابان موسوی(فرصت) ،کوچه بهبهان ،پالک  ،11صندوق پستی ،15815-3411 :تلفن 88344287-8 :فکس88347749 :

دوره های آموزشی نیمسال اول  1394در مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران

بزرگی می گوید :اشتیاقتان برای یادگیری را توسعه دهید ،تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید
خوردگی به آرامی اما بطور مداوم تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی را از بین می برد

آموزش صحیح و کاربردی یکی از مهمترین راه ها برای پیشگیری از این مسائل می باشد
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