داریوش ماسوری ـ نائب رئیس انجمن خوردگی ایران

رويكرد انجمن خوردگي ايران در سال 1398

برگزاری  18کنگره ملی و بینالمللی خوردگی در تهران ،کرمان ،اهواز ،بندرعباس ،اصفهان و تبریز ،انتشار  74شماره
فصلنامه زنگ یار دیر آشنای عالقمندان خوردگی ،چاپ بیش از  80عنوان کتاب 30 ،شماره فصلنامه علمـی ـ پژوهشـی
علوم و مهندسی خوردگی 69 ،شماره خبرنامه الکترونیکی ،برگزاری هزاران نفر /ساعت کارگاههای آموزشی ،ارائه خدمات به مجموعاً بیش از  4000عضو
حقیقی و  290عضو حقوقی و خیلی کارهای دیگر که ما را شایسته و سزاوار دریافت  7بار عناوین پر افتخار رتبه برتر و ممتاز انجمن علمی و فنی در
بین این همه انجمنهای علمی کرده است!

با اين همه افتخار ،شايسته ميدانيم اگر پرسيده شود كه اكنون چه ميخواهيم بكنيم؟ چه انديشيدهايم؟
در این دنیای سراسر مملو از پيچيدگي و اینهمه سرعت و حجم ،اینهمه دیجیتال و داده ،اینهمه  Big dataو مجازی چگونه میخواهیم به صاحبان
اصلی انجمن یعنی تمامی اعضای حقوقی ،حقیقی و عالقمندان خدماتی در خور و شایست ه ارایه دهیم؟ کارهایی کردهایم اما کافی نمیدانيم! گاهی هم
متوقف شدهايم چون زیر بار ناجوانمردانه تحریم ها نتوانستهایم الزامات مورد نیاز را فراهم کنیم! اما همچنان به آینده امیدواریم!
در میان انجمنهای علمی با سرعتی در خور توجه به دنیاي دیجیتال و کسب و کار ديجيتالي پا نهادهایم و امیدواریم در اندک زمانی بتوانیم برگزاری
دورههای مجازی و حتی شرکت در کنگرهها و نشستهای علمی را به صورت آنالین شاهد باشیم.
تبليغات هدفمند دنياي مجازي در فضاي كسب و كار كنوني از الزامات اساسي و نقطه عطف تبليغات هوشمند است .با اين رويكرد انجمن خوردگي
ايران با شناسايي مخاطبان واقعي و با در اختيار داشتن بزرگترين دايركتوري متخصصان ،كارشناسان ،صنعتگران و صاحبان صنايع مرتبط با خوردگي،
سعي دارد كه با كاهش هزينههاي تبليغاتي دسترسي به اطالعات متناسب با نيازهاي مخاطبين را فراهم آورد .از طرف ديگر با همراهي طراحان خبره و
ماهر دنياي ديجيتال در انجمن ،محصول و خدمات شركتهاي متقاضي به صورت شايسته اي در معرض ديد مخاطبان هدفمند قرار ميگيرد.
تعرفههاي روشهاي نوين تبليغات و تخفيفات قابل توجه آن براي اعضاي حقوقي و همچنين مشتريان پرو پا قرص بزودي در اختيار همگان قرار خواهد گرفت.
خوش آمدگويي بعدي انجمن به دنياي ديجيتال الزام ناخواسته همزماني افزايش سرسامآور چاپ ،كاغذ و نيز عدم استقبال حاميان هميشگي انجمن
به واسطه مشكالت اقتصادي دست به گريبان آنان است .لذا در اقدامي دردناك اما الزم چون گذر از تنگناي تاريخي ،انجمن خوردگي ايران تصميم گرفت
از اين پس فصلنامه زنگ را به صورت ديجيتالي در تارنماي خود به صورت رايگان قرار دهد تا ضمن ادامه ارتباط بين انجمن ،اعضاء و عالقمندان ،آخرين
يافتهها و تحقيقات پژوهشگران و صنعتگران خوردگي در معرض قضاوت و بهرهمندي متخصصان قرار گيرد .از طرف ديگر سعي بر آن خواهد بود تا
شمارههاي پيشين نيز به نوبت در تارنماي انجمن بارگذاري شده تا آرشيو بيبديلي از نزديك به ربع قرن فعاليتهاي خوردگي در ايران را به عالقمندان
ارايه نمايد .مركز انتشارات انجمن بنا بر درخواست متقاضيان امكان چاپ فصلنامه با پرداخت هزينه را نيز فراهم كرده است.
نكته آخرين اما قطعاً مهمترين ،نوسازي و بهسازي فضاي كسب و كار انجمن با رويكرد يك بنگاه علمی ـ فني غير انتفاعي غير دولتي به منظور احياء
ساختار دانش محور و مشتري مدار انجمن خوردگي ايران است .اين موضوع در يك فرآيند هدفمند و چارچوب مدار و با استقرار سامانه  ISO 9001در
انجمن در حال اجراست كه اميدواريم خبرهاي خوش و موفقيت آن را در شمارههاي آتي در اختيار همگان قرار دهيم.

عالقمندان جهت همکاری با خبرنامه
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به آدرس پست الکترونیک خبرنامه ارسال و يا با انتشارات انجمن تماس حاصل فرمايند.
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برگزاری کارگاه آموزشی ISO 9001

به همت رئیس و هیئت مدیره محترم انجمن خوردگی ایران و به
منظور ارتقاء مدیریت کیفیت در انجمن و در راستای استقرار استاندارد
 ISO 9001:2015در انجمن خوردگی ایران ،کارگاه آموزشی آشنایی
با الزامات استاندارد  ISO 9001ویرایش  2015با حضور دو نفر از
اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئوالن واحدهای مختلف انجمن در
تاریخ  ۲۷و  ۲۸اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸برگزار گردید .مدرس این دوره
آقای مهندس رضا محبزندی (مدرس و سرممیز رسمی شرکت DQS
آلمان) در طول دوره به تشریح مبانی ،الزامات مرتبط با خدمات انجمن
و پاسخ به سواالت شرکتکنندگان پرداختند.
پیرو برگزاری این دوره آموزشی اقدامات اولیه برای استقرار الزامات
مدیریت کیفیت آغاز و با استفاده از خدمات مشاورهای خانم مهندس
شیرازی و با همکاری کارشناسان انجمـن خوردگـی ایـران ،تدوین
دستورالعملها و پیادهسازی سایر الزامات استاندارد ،در حال انجام
میباشد.
انجمن خوردگی ایران امیدوار است با استانداردسازی فعالیتها ،خدمات
شایستهتری به تمامی اعضای حقیقی و حقوقی ارائه نماید.
کسب رتبه چهارم انجمنهای برتر فنی مهندسی
کشور توسط انجمن خوردگی ایران

ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با عنوان «رسالت
انجمنهای علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور» توسط شورای
انجمنهای علمی ایران در تاریخ  30بهمنماه  1397در دانشگاه
خاتم برگزار شد .این همایش با حضور نمایندگان انجمنهای علمی
کشور و با سخنرانی دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور و دکتر غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری آغاز گردید که
در آن آقایان دکتر ابراهیم حشمت دهکردی رئیس انجمن خوردگی
ایران و مهندس محمد نجمی از اعضای هیات مدیره به نمایندگی
از این انجمن حضور داشتند .در ادامه از انجمنهای برتر فعال کشور
تجلیل بهعمل آمد که انجمن خوردگی ایران در بین انجمنهای
فنی و مهندسی کشور با قرار گرفتن در رتبه چهارم مورد تقدیر قرار
گرفت.

خبرها و عکسهای خود را برای درج در خبرنامه خوردگی

برای ما ارسال کنید

دوره مشترک انجمن خوردگی ایران با همکاری
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد ـ خوردگی
دانشگاه تربیت مدرس

دوره بازرسی رنگ و پوشش سطح  1و  2با همکاری انجمن علمی
دانشجویی مهندسی مواد ـ خوردگی طی  4روز از تاریخ  10الی 13
اردیبهشت ماه  1398با تخفیف ویژه برای دانشجویان سراسر کشور با
تدریس آقای مهندس رحیم زمانی به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس
برگزار شد.
این دوره در دانشکده فنی و مهندسی و سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس با حضور  20نفر از دانشجویان از
دانشگاهها و مراکز علمی مختلف کشور و در رشتههای مختلف اعم از
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت فلزات ،شناسایی و انتخاب
مواد و استخراج ،مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر در مقاطع دکتری،
کارشناسی ارشد و کارشناسی طی  4روز ارایه شد.
در این دوره دانشجویانی شاغل در صنایع مرتبط نیز حضور داشتند و با
طرح مشکالت و چالشهای صنعت مربوطه در حوزه رنگ و پوشش
و پرسش و پاسخ با دانشجویان دیگر و ایراد نقطه نظرات و بیان راه
حلها و راهکارهای عملی ،گام مهمی در راستای تقویت تعامل بین
صنعت و دانشگاه و نتیجت ًا تاثیرگذاري آن در فرايند توسعه دانش
محور برداشته شد.
این دوره که برای اولین بار توسط انجمن خوردگی ایران برای
دانشجویان کشور تدارک دیده شده بود با استقبال خوبی از طرف
دانشجویان روبه رو شد و دانشجویان شرکت کننده نسبت به ادامه
برگزاری چنین دورههایی از جمله دوره بازرسی رنگ سطح  3و
حفاظت کاتدی رغبت نشان داده و خواهان برگزاری این دوره ها
نیز بودند.
در راستای آشنایی دانشجویان با محیط صنعت و تقویت نگرش حل
مسائل مربوط به حوزه رنگ و پوشش ،بازدید علمی از یک شرکت
ف ّعال در حوزه تولید رنگ نیز برگزار شد.
مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران از همکاری صمیمانه آقای
مهندس مجید آهنگر از اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی
مهندسی مواد ـ خوردگی دانشگاه تربیت مدرس و عالقمندان و
اعضای انجمن خوردگی ایران تشکر و قدردانی مینماید.
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■ شهريه دوره به حساب بانک اقتصاد نوین ،شعبه سپهد قرنی،کدشعبه  178به نام انجمن خوردگي ايران به صورتهای زیر قابل پرداخت است:
شباIR050550017885005467969002 :
کارت6274121940035298 :
■ براي شركتكنندگان در هر دوره گواهينامه معتبر دوزبانه (فارسي و انگليسي) مورد تایید انجمن خوردگي ايران صادر ميشود .در صورت درخواست شرکتکنندگان امکان صدور گواهی تک زبانه
انگلیسی فراهم میباشد .در این رابطه با مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران تماس بگیرید.
■ اعضاء حقیقی و حقوقی از  %10تخفیف برخوردار خواهند بود.
■ پذیراییهای میان وعده به همراه ناهار و پکیج (جزوه و کیف) برای هر یک از شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
■ جهت نامنویسی در هریک از دورهها و همچنین درخواست برگزاری در محل شرکت (تمامی شهرهای کشور) فرم موجود در قسمت تماس باما را در تارنماي انجمن تکمیل
و رزرو نموده تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد.
■ جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  8ـ ( 88 34 42 87داخلی 3و  )6تماس گرفته و يا با نمابر  88347749و پست الكترونيكي  Training@ICA.IRمكاتبه نمایید.
■ در کانال رسمی تلگرام انجمن خوردگی ایران  @ica1372با ما همراه باشيد.
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برای آنکه بهترین باشید ،باید بهترین آموزش را تجربه کنید و بهترین را انجام دهید

صاحب امتیاز و ناشر :انجمن خوردگی ایران ،مدیر مسئول :دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
مدیر اجرائی :مهندس داریوش ماسوری
همكاران تحریریه :نجمه سخنور ،مجيد شاهميرزالو ،نجمه عظیمزاده ،بهمن لطفی ،احسان حسینخانی گرافیک و صفحهآرائی :حجت عباسیان
تهران ،خیابان انقالب ،میدان فردوسی ،خیابان موسوی (فرصت) ،کوچه بهبهان ،پالک  ،11صندوق پستی ،15815-3411 :تلفن 88344287-8 :نمابر88347749 :

هر ساله همایش و نمایشگاههای ملّی و بینالمللی مرتبط با فعالیتهای انجمن خوردگی ایران برگزار میگردد .اخبار این رویدادها در ضمیمه
 ،در دسترس عالقمندان و مخاطبان قرار میگیرد.
خبرنامه الکترونیکی
انجمن خوردگی ایران بهعنوان حامی رسانهای و معنوی این همایشها و نمایشگاهها از تمامی اعضاء و عالقمندان جهت بازدید و شرکت در این
رویدادهای مهم دعوت به عمل میآورد.

