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انجمن خوردگی ایران در نظر دارد با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،هفدهمین کنگره ملی خوردگی را در  16و  17آذرماه 1395در محل
دانشکده مهندسی دریا ـ پردیس بندر عباس برگزار نماید.
این کنگره با رویکرد خوردگی در محیطهای دریایی برگزار می گردد.

مشتاق دیدار شما در هفدهمین کنگره ملی خوردگی هستیم

منتشر شد

منتشر شد

فصلنامه علمی و پژوهشی
علوم و مهندسی خوردگی،
شماره پیاپی  ،19بهار 1395

شصت و چهارمین شماره
مجله علمی ـ آموزشی ـ
ترویجی زنگ توسط انجمن
خوردگی ایران منتشر شد.

صاحب امتیاز :انجمن خوردگی ایران

سال شانزدهم
شماره  64ـ بهار 1395

مدیر مسئول :دكتر جابر نشاطی
سردبیر :دكتر میرقاسم حسینی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی با مجـــوز شمـــاره
 90/3/11/1004مـــورخ  1390/01/10از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
توسط انجمن خوردگی ایران به چاپ میرسد.
این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهشهای
انجامشده در زمینه علم و مهندسی خوردگی فلزات منتشر میشود.
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی همواره از
دریافت مقاالت اساتید ،صاحبنظران و دانشجویان استقبال كرده
و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی خوردگی در كشور
میاندیشد.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی فصلنامه به
نشانی  CorrosionEngineering.ica.irمراجعه نمایند.
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صاحب امتیاز :انجمن خوردگی ایران

مدیر مسئول :دكتر جابر نشاطی

سردبیر :مهندس احمدرضا بحرانی
بطور کلی انتشار نشریه زنگ اهداف مختلفی را بر مبنای رویکرد علمی
(شامل ارتقاء سطح علمی خوانندگان ،برطرف نمودن سواالت و نیازهای
تخصصی خوانندگان در مسائل مختلف خوردگی ،بهروز نگهداشتن
اطالعات خوردگی خوانندگان و تبادل تجربیات خوردگی) ،رویکرد
اطالعرسانی (شامل اطالعرسانی در سطوح داخلی و خارجی) ،رویکرد

انگیزشی و ترویجی ،رویکرد ارتباطی و رویکرد توسعهای دنبال میكند.
از این رو عالقمندان میتوانند مطالب مناسب فصلنامه زنگ را از طریق
پایگاه اینترنتی  www.ica.irبه انجمن ارسال نمایند تا بعد از بررسیهای
الزم نسبت به درج مطالب به نام مولف اقدام گردد.

تبلیغات در پایگاه اینترنتی انجمن خوردگی ایران
سخنرانی های پیش رو

سخنرانی شهریور ماه
عنوان :ایجاد الیه های نازک از طریق روشه های مدرن پوشش دهی
زمان :نیمه دوم شهریورماه (تاریخ دقیق اعالم می گردد)
ارائه دهنده :آقای دکتر شاهرخ آهنگرانی
(عضو هیأت مدیره انجمن خوردگی ایران ـ سازمان پژوهشهای علمی صنعتی
ثبت نام برای اعضاء انجمن رایگان می باشد.
عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات تکمیلی با انجمن تماس
حاصل نمایید.
تلفن 88344287 - 8 :داخلی ( 3مرکز آموزش) و داخلی ( 5دبیرخانه)

راه اندازی بخش تبلیغات
انجمن خــوردگی ایــران
در سایت رسمی انجمن
بعنوان مرجع رسمی موضوع
خوردگی ایران نموده است.
خـوردگـی در ایـران ،بــا
بــرای اطــالع از نحـوه
هدف ایجاد ارتباط هدفمند
و مداوم میان سازمانها و شرکتهای درخواست درج آگهی ،مشخصات و
دولتی ،خصوصــــی ،دانشگاههــا و قیمت آگهـی با انجمن خوردگی ایران
مراکز پژوهشی و اشخاص حقیقی داخلی  2و  5تماس حاصل نمایید.
فعال در حوزه خوردگی ،اقدام به

انتشار مقاالت مروری و
کاربردی
مجله علمی زنگ به زبان فارسی آماده نشر آثار
و مقاالت مرتبط با خوردگی می باشد.
عالقمندان می توانند مقاالت مذکور را برای مجله
علمی آموزشی و ترویجی "زنگ" ارسال نمایند.
لطفا جهت کسب اطالعات تکمیلی با شماره تلفن  88344288داخلی  2تماس بگیرید.
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Association

سمینار ،همایش و اخبار مرتبط خوردگی در این قسمت درج می شود .شما نیز می توانید

همایش های مرتبط

همایش و یا مطلب خود را منتشر نمایید .کافیست با انجمن ماس بگیرید.
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صاحب امتیاز و ناشر:

مدیرمسئول:

جابر نشاطی
انجمن خوردگی ایران
همكاران تحریریه :احسان حسینخانی ،نجمه سخنور ،مجید شاه میرزالو
نجمه عظیم زاده ،داریوش ماسوری

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  1395در مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران

■ شهريه دوره قابل پرداخت به حساب جاری شماره  17885054679691بانک اقتصاد نوین بنام انجمن خوردگي ايران است.
■ براي شركتكنندگان در هر دوره گواهينامهاي معتبر دوزبانهایی (فارسي وانگليسي) مورد تأیید وزارت نفت و انجمن خوردگي ايران صادر ميشود.
■ اعضاء حقیقی و حقوقی  %10دانشجویی  %20تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.
■ پذیراییهای میان وعده به همراه ناهار و پکیج (جزوه وکیف) برای هر یک از شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
"■ جهت نامنویسی در هریک از دورههای یاد شده و یا درخواست برگزاری در محل شرکت (تمامی شهرهای کشور) فرم موجود در قسمت تماس با ما را در تارنماي انجمن تکمیل
نموده و رزرونموده تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد.
■ جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای ( 88344287-8داخلی 3و  )4تماس گرفته و يا با نمابر  88347749و پست الكترونيكي  Training@ICA.IRمكاتبه نمایید.

WWW.ICA.IR
انجمن خوردگی ایران اولین و تنها مرجع خوردگی معتبر در کشور ،شناخته شده و مورد تأیید مجامع خوردگی جهانی همچون  NACE, EFCمیباشد

خوردگی به آرامی اما بطور مداوم تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی را از بین می برد

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