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سرکار خانم دکتر فرشته رضائی ـ دبیر شانزدهمین کنگره ملی خوردگی

    با یاری خداوند مهربان  و با همت انجمن خوردگی ایران ، شانزدهمین کنگره ملی خوردگی همزمان با سومین کنگره خوردگی در صنعت نفت  در تاریخ
3 و4 آذر ماه در سالن همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد. انجمن خوردگی ایران  کوشیده است با برگزاری 15 کنگره موفق، فضای 
مناسبی را برای بررسی موضوعات مختلف و مرتبط با کنترل خوردگی با استفاده از حضور متخصصان و کارشناسان صنعتی و محققین و اساتید دانشگاهی 
فراهم آورد. از جمله دستاوردهای این کنگره ها، افزایش سطح دانش و اطالعات و ارائه راهکارهای مناسب  برای شناسائی  روش های کنترل خوردگی در صنایع 
مختلف از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. در حال حاضر واحدهای نظارتی و بازرسی فنی در بخش های مختلف صنعت وظیفه پایش ، ارزیابی 

و کنترل خوردگی را برعهده دارند و این مهم را با استفاده از دستاوردهای  علمی و تحقیقاتی به شایستگی انجام می دهند. 
آنچه که در حال حاضر برای کشور ما ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، روی آوردن به اجرای یک سیستم مدیریتی برای کنترل هزینه های خوردگی 
است . با توجه به  این ضرورت، مدیریت خوردگی به عنوان محور موضوعی شانزدهمین کنگره ملی خوردگی و سومین کنگره خوردگی در صنعت نفت، انتخاب 
شده است. از آنجائیکه مطابق یک تعریف عمومی مدیریت خوردگی، بخشی از سیستم مدیریت جامع در رابطه با توسعه، اجراء، بازنگری و نگه داری از یک خط 
مشی خوردگی متمرکز می باشد. پیش بینی می شود که در  این کنگره فضای مناسب برای بحث و تبادل نظر بین مدیران و کارشناسان صنعتی و پژوهشگران  

و اساتید محترم در نحوه اجرای مدیریت خوردگی فراهم آید. 
بازدارنده ها  خوردگـی ،  بـرابـر  در  مقـاوم  پوشش هـای  انـواع  تهیه  مسئولیت  بخش خصوصـی،  در  عمدتـا  مختلف  تولید کننـدگـان  دیگـر  سـوی  از     
برگزاری  با  کنگره  این  کنار  در  است  شده  سعی  که  دارند،  عهده  به  را  غیره  و  فنی  بازرسی  و  پایش  تکنیک های  مختلف،  شیمیائی  مواد  انواع  و 
دست اندرکاران  بین  رو  در  رو  و  نزدیک  ارتباط  برای   دوستانه  و  مناسب  فضای  و  آید  فراهم  را  عزیزان  این  حضور  امکان  تخصصی  نمایشگاه های 
خوردگی،  ملی  کنگره های  برگزاری  در  بار  اولین  برای  شود .  ایجاد  خوردگی  کنترل  در  مختلف  تجهیزات  و  مواد  کنندگان  مصرف  و   تولید 
به منظور ایجاد ارتباط بهتر بین بخش های مختلف تولید و مصرف ، سالنی برای تولید کنندگان و صنعتگران  پیش بینی شده که می توانند آخرین محصوالت 

و دستاوردهای صنعتی شرکت های تابعه خود را ارائه دهند و از نظرات مستمعین محترم برای بهبود و ارتقاء کیفیت محصوالت بهره مند شوند.
ارائه اطالعات جدید به مخاطبان است در این راستا تعدادی کارگاه     یکی از مهمترین وظایف انجمن خوردگی توسعه و بسط دانش کنترل خوردگی و 
 تخصصی با موضوعات متنوع و تخصصی در نظر گرفته شده است که با کمک اساتید مجرب صنعت و دانشگاه ارائه می گردد . با توجه به محور موضوعی کنگره 
 کارگاه، تخصصی مدیریت خوردگی و تجربیات اجرای آن در صنایع،  همچنین کارگاه های دیگر مانند نرم افزار انتخاب، نظارت و بازرسی پوشش های صنعتی،

بازدارنده های خوردگی و شبیه سازی نرم افزاری، حفاظت کاتدی، انتخاب پوشش بهینه سرجوش برای خطوط لوله فوالدی ، تردی هیدروژنی و خوردگی در 
آبهای صنعتی پیش بینی شده است که در روز 5 آذر ماه در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد.

   با توجه به استقبال گسترده اساتید و متخصصان محترم صنعت و دانشگاه و دریافت بیش از 220 مقاله علمی، امید است که شانزدهمین کنگره ملی خوردگی 
و سومین کنگره خوردگی صنعت نفت بتواند فضای مناسبی جهت تبادل اطالعات علمی و صنعتی بین مراکز صنعتی و تحقیقاتی را فراهم آورد.

آنچه که در حال حاضر برای کشور ما ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، روی آوردن به اجرای یک سیستم مدیریتی برای 
کنترل هزینه های خوردگی است

کنگره های ملی خوردگی و سمینارهای کوتاه مدت،
 میعادگاهی است برای اندیشمندان و محققان، که دلسوزانه در پی شناساندن پدیده مخرب خوردگی و عواقب آن به جامعه صنعتی کشور  می باشند

وعده دیدار ما:
 3 و 4 آذرماه 1394، شانزدهمین کنگره ملی خوردگی 

و سومین کنگره خوردگی صنعت نفت )با محوریت خوردگی(

5 آذرماه، کارگاه های آموزشی 
همزمان با برگزاری کنگره، برپایی نمایشگاه تخصصی

محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت



نمایشگاهاخبار انجمن

مسابقه علمیاخبار انجمن
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مجله زنگاخبار انجمن

اطالعیه برگزاری نمایشگاه 
نمایشگـاه شانزدهمیـن کنگـره ملی خوردگی و 
سومین کنگره خوردگــی صنعت نفت با حضـور 
مدیـران، کارشناسـان، محققـان و پژوهشگـران 
صنعت نفت و گاز، دانشگاه هـا و مراکـز پژوهشـی 

برگزار می گردد.
زمان: 3 و 4 آذرماه 1394 محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی 

پژوهشگاه صنعت نفت
و  گاز  و  نفـت  صنایع  در  خوردگی  مدیریت   ● زیرگروه های تخصصی: 

بهره  مراحـل  در  خوردگی  ریسک  ارزیابی  مدیریت   ● پتروشیمی 
واحد های  در  خوردگی  کنترل  و  پایش  نوین  روش های   ● برداری 
خـوردگی  از  جلوگیری  روش های    ● انتقال  لـوله  و خطوط  عملیاتی 
)مواد و آلیـاژهای پیشرفته، پوشش، بازدارنـده های خوردگی( ● پدافند 
از  ممانعت  پیشرفته،  مواد  و  نانـو  فن آوری   ● در خوردگی  غیر عامـل 
خوردگی در دمـاهای باال ● خوردگی میکروبی و بیو مواد ● خوردگـی 
در سامـانه آب و فاضالب ● خوردگی در صنایع و تاسیسات دریایی 
● تحقیق و توسعه در علم خوردگی، خط مشی خوردگی، استراتژی 
صنایع  اجرا،  و  برنامه ریزی  کارکنان،  و  سازمان   ● خوردگی  مدیریت 
وتاسیسات، مدیریت داده ها و تحلیل ها، گزارش دهی، پایش و اندازه  گیری 

عملکرد، ارزیابی عملکرد، ممیزی/ بازنگری.
 حداکثر مهلت رزرو غرفه و ثبت نام 10 آبان ماه می باشد. 

لطفا جهت اطالع از هزینه های ثبت نام و شرایط رزور غرفه و اسپانسری 
با مدیران اجرایی نمایشگاه تماس حاصل بفرمایید: 

Parisa.ghanooni@gmail.com 09129419749 :خانم قانونی
Mohsen.shamskian@gmail.com 09354740296 :آقای شمس

مسابقه علمی ماهیانه انجمن خوردگی ایران
 مسابقه علمی شماره یک انجمن خوردگی ایران

 مهلت ارسال پاسخ تا 20 آبان 1394
انجمن خوردگی ایران در نظر دارد به منظور آشنایی 
هر چه بیشتر اعضا و عالقمندان به مباحث خوردگی 
و کنترل آن و بهره مندی از تجربیات کارشناسان 

و متخصصین خوردگی، اقدام به برگزاری مسابقات علمی به صورت ماهیانه بر 
روی پایگاه اینترنتی انجمن نماید. بدین وسیله انجمن خوردگی ایران از تمامی 
صاحب نظران، کارشناسان و اعضای گرامی برای شرکت در مسابقه و هر چه 
پر رونق کردن آن دعوت بعمل می آورد. این مسابقه به صورت طراحی سوال 
در زمینه تخریب ناشی از خوردگی و موضوعات مرتبط با آن بوده و انجمن 
به مدت یک ماه آماده دریافت پاسخ های شرکت کنندگان خواهد بود. از طرف 
انجمن خوردگی ایران جایزه ای به رسم یادبود و سپاسگزاری از مشارکت در 

مسابقه، به برنده تقدیم خواهد شد و در صورتی که پاسخ دهندگان صحیح 
بیش از یک نفر باشند، برنده به قید قرعه کشی انتخاب می شود. ضمنا عالوه بر 
پایگاه اینترنی انجمن اسامی برندگان در خبرنامه الکترونیکی انجمن نیز اعالم 
خواهد شد. همچنین از تمامی اعضا دعوت می شود تا در صورت عالقمندی 
به صورت فردی یا گروهی، تجربیات گران بها و توانایی های بی نظیر خود را در 
 info@ica.ir قالب سوال با قالب مسابقه تهیه و به آدرس پست الکترونیکی
ارسال نمایند. انجمن خوردگی ایران سوال های منتخب را که حاصل تجربیات 
شخصی و میدانی طراح / طراحان باشد در اولین فرصت به عنوان سوال مسابقه 
در پایگاه اینترنتی انجمن قرار خواهد داد. امیدواریم مشارکت هر جه بیشتر شما 
اعضای فرهیخته و صاحبان اصلی انجمن منشاء اشتراک دانسته ها و تجربیات 
ارزشمند و نهایتا کاهش هر چه بیشتر خسارات ناشی از خوردگی در کشورمان 
گردد. الزم بذکر است طراحی سواالت محدودیت موضوعی نداشته و تمامی 
صنایع اعم از نفت،گاز، پتروشیمی، فوالد، مس، آلومینیم، نیروگاه ها، آب و فاضالب 
و... و مراکز علمی و دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی را شامل می شود. انجمن 
مراکز  و  توسط شرکت ها  دارد سواالت طراحی شده  آمادگی  ایران  خوردگی 
تحقیقاتی را با لوگوی این مراکز با تقبل هزینه های تبلیغاتی و جایزه در تارنمای 
انجمن قرار دهد. لطفًا با انتقاد و پیشنهادات خود انجمن خوردگی ایران را در 
هرچه پر بارتر کردن این مسابقه علمی یاری نموده و در صورت هرگونه سوال 
یا ابهامی با شماره تلفن های 8 و88344287 دبیرخانه انجمن تماس بگیرید.

عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مسابقه شماره 
یک و دریافت پاسخنامه به پایگاه اینترنتی انجمن www.ica.ir مراجعه 

نمایند.

فصلنامه زنگ ـ شماره 61 ـ تابستان 1394
شصت و یکمین شماره مجله علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن 

خوردگی ایران منتشر شد. 
صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران 

مدیر مسئول: دکتر جابر نشاطی 
سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی

رویکرد  مبنای  بر  را  مختلفی  اهداف  زنگ  نشریه  انتشار  کلی  بطور 
علمی )شامل ارتقاء سطح علمی خوانندگان، برطرف نمودن سواالت 
به روز  خوردگی،  مختلف  مسائل  در  خوانندگان  تخصصی  نیازهای  و 
نگهداشتن اطالعات خوردگی خوانندگان و تبادل تجربیات خوردگی(، 
رویکرد اطالع رسانی )شامل اطالع رسانی در سطوح داخلی و خارجی(، 
رویکرد انگیزشی و ترویجی، رویکرد ارتباطی و رویکرد توسعه ای دنبال 

می کند.
از  را  زنگ  فصلنامه  مناسب  مطالب  می توانند  عالقمندان  رو  این  از 
طریق پایگاه اینترنتی www.ica.ir به انجمن ارسال نمایند تا بعد از 

بررسی های الزم نسبت به درج مطالب به نام مولف اقدام گردد.



فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 16، تابستان 1394
فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 6 )پیاپی 16ـ سال پنجم(، تابستان 1394 

صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران 
مدیر مسئول: دکتر جابر نشاطی 

سردبیر: دکتر میرقاسم حسینی
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی

همواره از دریافت مقاالت اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال کرده و به 
ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در کشور می اندیشد. 

از این رو عالقمندان می توانند مطالب مناسب فصلنامه علوم و مهندسی 
خوردگی را از طریق پایگاه اینترنتی www.ica.ir به انجمن ارسال 

نمایند تا بعد از بررسی های الزم اقدام گردد.
علوم،  وزارت  از  مورخ1390/01/10   90/3/11/1004 مجوز  با  نشریه  این 
تحقیقات و فن آوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 
با  به چاپ رسیده و  ارشاد اسالمی  از وزارت فرهنگ و  مورخ 1393/03/13 
گواهی نامه شماره -799-91د مورخ 26/10/91 در پایگاه استنادی علوم جهان 

اسالم نمایه سازی می شود.

حضور شرکت برناگداز 
در کنفرانس خوردگی اروپا 

 کنگره بین المللی  Eurocorr2015 در تاریخ 6 لغایت 10 سپتامبر 2015 مصادف 
با 15 لغایت 19 شهریور 1394 در اتریش برگزار گردید. در این کنگره دو مقاله با 
عناوین زیر توسط پرسنل شرکت برناگداز، عضو پیوسته حقوقی و حامی کنگره ها و 

انجمن خوردگی ایران ارئه گردید:
Cathodic protection project )EPC( cost analysis 
with new generation designs

مهدی عطارچی، دکتر محمدصادق میرغفوریان، محسن نصری، ناصر 
مهرجویی و علیرضا سهرابی فرید

و
Selecting appropriate cathodic protection criteria 
for tank bottom using polarization method

مهدی عطارچی، دکتر محمدصادق میرغفوریان و محسن نصری
انجمن خوردگی ایران ضمن تبریک برای این عزیزان آرزوی موفقیت 

روزافزون دارد.

حضور و موفقیت اعضای فعال و پر تالش انجمن خوردگی 
ایران در کنگره بین المللی خوردگی اروپا

امسال شهر تاریخی، صنعتی و زیبای جنوب اتریش،
Eurocorr 2015 گراتز میزبان کنگره بین المللی

در تاریخ 6 لغایت 10 سپتامبر 2015 بـود. در ایــن 
کنگره که با شرکت اندیشمندان و صاحب نظـران 

خوردگی برگزار شد، حضور موفق و اثر گذار اعضاء و همکاران انجمن خوردگی ایران، 
برگ زرینی دیگر و پر رنگ تر از سال های پیش در سوابق فعالیت های بین المللی 
انجمن رقم زد. مقاله همکاران انجمن خوردگی ایران آقای مهندس محمد نجمی 
از کارشناسان ارشد شرکت ملی نفت ایران و مسؤل تدوین استاندارد ملی در انجمن 
خوردگی ایران، آقای مهندس داریوش ماسوری کارشناس ارشد شرکت ملی نفت 
 ایران و عضو پیشین هیات مدیره انجمن خوردگی ایران و سرکار خانم مهندس نجمه 
عظیم زاده مدیر مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران و دانشجوی کارشناسی ارشد 

مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیر کبیر با عنوان:
 Is HIC Test Mandatory for Sour Service Pipeline Weldments

در بخش مقاالت مرتبط با خوردگی در صنایع نفت و گاز )WP13( پذیرفته شده و 
توسط آقای مهندس نجمی در 9 سپتامبر در سالن اصلی کنگره به صورت حضوری 

ارایه و با استقبال کم نظیر شرکت کنندگان مواجه گردید. 
انجمن خوردگی ایران ضمن تبریک برای این عزیزان آرزوی موفقیت 

روزافزون دارد.

نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته
پنجمین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته،

6 الی 9 آبان 1394در تهران، مصالی بزرگ امام خمینی )ره(
برگزار می گردد. 

www.mruexpo.ir :پایگاه اینترنتی

ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

iccc2015.icrc.ac.ir :پایگاه اینترنتی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )ایران متافو(
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )ایران متافو( فوالد
ـ صنایع معدنیـ  فلزات غیرآهنیـ  ریخته گریـ  قالب سازی 
ـ ماشین کاری ـ آهنگری ـ نسوزهـا ـ کوره هـای صنعتــی

25 لغایت 28 آبان ماه 94 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
www.iranmetafo.com :برگزار می گردد.  پایگاه اینترنتی

همایش های مرتبط پیش رواخبار انجمن

3خبرنامه انجمن خوردگی ایران ، سال پنجم ـ شماره 58 ، 59  ـ  شهریور  و مهر ماه 1394

یوروکوراخبار انجمنمجله در شرف چاپاخبار انجمن

یوروکوراخبار انجمن

The 6th International Color and Coating 
Congress (ICCC) will be held on 10th 
and 11th of November, 2015. 



4 4نشانی: تهران، خیابان انقالب، میدان فردوسی، خیابان موسوی)فرصت(، کوچه بهبهان، پالک 11، صندوق پستی:  3411-15815، تلفن: 8-88344287   فکس: 88347749

صاحب امتیاز و ناشر:                                             مدیرمسئول:                                                          مدیراجرایی:
انجمن خوردگی ایران                                    جابر نشاطی                                            عاطفه دانشور

همكاران تحریریه:  احسان حسینخانی، نجمه سخنور، مجید شاه میرزالو                                                       گرافیک و صفحه آرایی:
نجمه عظیم زاده،  داریوش ماسوری                                                                                        حجت عباسیان                   

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

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

بزرگی می گوید: اشتیاق تان برای یادگیری را توسعه دهید، تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید


