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اخبار
حضور رییس انجمن مهندسان تهویه مطبوع ژاپن در کنفرانس

دکت��ر  Shinsuke Katoرییس انجمن مهندس��ان تهویه مطب��وع ژاپن در
کنفرانس حضور خواهند یافت .ایش��ان از دانش��مندان برجس��ته علم تهویه
مطبوع در جهان هس��تند .در کنفرانس سوم ،رییس انجمن مهندسان تهویه
مطبوع ترکیه مهمان کنفرانس بود.
همکاری دبیرخانه با ژورنال مهندسی مکانیک

ب��ا هماهنگیهای بعملآم��ده ،مقاالت برتر کنفرانس جه��ت چاپ به ژورنال
پژوهش و کاربرد مکانیک معرفی خواهند ش��د .بر اساس توافقات بعملآمده،
مقاالت پذیرفته ش��ده کنفرانس با ارائه تسهیالتی از سوی صاحب امتیاز این
نشریه (دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب) در روند داوری مقاالت قرار
خواهند گرفت .اطالعات تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعالم خواهد شد.

رییس اول ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندس��ی ،رییس گروه تخصصی
مکانی��ک ش��ورای مرکزی و اعضا گروههای مکانیک کش��ور برگ��زار گردید،
موضوع��ات مختلف صنفی و حرفهای مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت .در
نشس��ت صبح این جلسه ،آقای مهندس سینا مستوفی ،مدیر پروژه کنفرانس
طی س��خنانی به ارائه دس��تاوردهای این رویداد صنعتی و تأثیر آن در جامعه
حرفهای پرداخت.
 ASHRAEتغییر لوگو داد.

انجمن مهندس��ان تهویه مطبوع آمریکا
( )ASHRAEدر کنفران��س اخی��ر خود
که در ش��یکاگو برگزار ش��د ،آرم جدید
خود را معرفی نمود .لوگوی پیشین این
انجمن در سال  1959طراحی شده بود
و مطالعات بازار نش��ان میداد که طرح
قدیمی نفوذ خود را از دست داده است.
همچنین به موازات این اقدام ،وبسایت این انجمن به آدرس www.ashrae.
 orgنیز با طرحی کام ً
ال جدید و حرفهایتر راهاندازی گردید.

ASHRAE Logo Guide

تدوین و انتشار سیاستهای تبلیغاتی کنفرانس

رویه اجتن��اب از تبلیغاتی و تجاری ش��دن نشس��تهای کنفرانس تدوین و
منتش��ر گردید .این رویه که به تصویب کمیته برنامه ریزی کنفرانس رسیده
است از کنفرانس چهارم قابل اجرا خواهد بود .کلیه نویسندگان مقاالت ،ارائه
کنندگان کارگاههای آموزش��ی ،ارائهکنندگان س��مینارهای علمی و حرفهای
(بجز نشستهای معرفی شرکتها) ملزم به رعایت این رویه میباشند.
تسهیالت اقامتی برای مشارکتکنندگان در کنفرانس

با توجه به توافقات بعمل آمده با هتل جهان ،مشارکتکنندگان در کنفرانس از
15درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد .این هتل در محدوده خیابان ولیعصر،
تقاطع خیابان طالقانی واقع شده اس��ت .عالقمندان میتوانند جهت دریافت
معرفینامه اسکان ،با دبیرخانه اجرایی کنفرانس تماس حاصل نمایند.

چاپ و انتشار کتاب روشهای صحیح کار در صنعت تبرید

نسخه چاپی کتاب روشهای صحیح کار در صنعت تبرید توسط دفتر حفاظت
الیه ازن س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت چاپ و منتش��ر گردید .این کتاب
که در نوع خود از کتب منحصر به فرد به ش��مار میرود با هدف آشناس��ازی
واحدهای تولیدی و خدماتی سیستمهای سرمایشی با اصول و قواعد فنی برای
بهینهسازی جریان عملیات تولید محصوالت و ارایه خدمات فنی از نقطه نظر
مالحظات زیست محیطی و کاهش انتشار مواد آالینده به محیط زیست انتشار
یافته است .عالقمندان میتوانند جهت تهیه نسخه رایگان این کتاب با شماره
تلفن  88241642تماس حاصل فرمایند.
برگزاری پنجمین گردهمایی گروههای مکانیک سازمانهای نظام مهندسی
کشور در بندرعباس

پنجمی��ن اج�لاس گروهه��ای
تخصصي مکانیک س��ازمانهای
نظام مهندسی کشور در روز پنج
ش��نبه 18 ،اسفندماه سال جاری
به میزبانی سازمان نظام مهندسی
ساختمان هرمزگان برگزار گردید.
در این نشست که با حضور نایب
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همزمان با کنفرانس انجام خواهد ش�د :افتتاح رس�می پایگاه خبری صنعت
تأسیسات ایران

پایگاه خبری صنعت گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع همزمان با چهارمین
کنفرانس بینالمللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع کار خود را آغاز خواهد
کرد .این وبس��ایت که به آدرس  www.hvacrnews.irدر ش��بکه جهانی
اینترنت قابل دسترسی میباشد ،کلیه اخبار مربوط به صنعت تأسیسات را از
کلیه حرف مرتبط مانند تولیدکنندگان ،مهندس��ان مشاور ،پیمانکاران ،اخبار
دولتی و  ...را تحت پوشش قرار خواهد داد .در حال حاضر ،این پایگاه خبری
مراحل نهایی راهاندازی آزمایشی خود را میگذراند.

همــکار ارجــــــــمنـد

جناب آقای دکتر مصـطفی مافی

عضو محترم کمیته برنامهریزی کنفرانس
انتخاب شایسته شما را به سمت
معاونت پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه بینالمللی
امام خمـینی (ره)
تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزونتان را
از درگاه ایزد منان مسألت داریم.
همکاران شما در دبیرخانه کنفرانس
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 23تـا  25خــرداد         1391تــهـران ،هتـل المـــپيك

گـفـتـــگو با مهنـدس فـرجزادههـا
نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

برنامههای س�ازمان نظام مهندس�ی س�اختمان کش�ور در زمینه آموزش
تخصصی مهندسان تاسیسات چیست؟

برنامه کالن س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان کشور در زمینه آموزش
تخصصی مهندسان تاسیسات در دو محور مورد پیگیری است:
1 .1مطالعه و برنامهریزی در جهت تاس��یس دورههای آموزش مهندس��ان
در جه��ت حرفهمن��د ش��دن( ،دورهه��ای آموزش��ی Professional
 )Engineeringدر تمام��ی رش��تههای س��اختمان از جمله رش��ته
تاسیسات مکانیکی ساختمان قبل از اخذ پروانه اشتغال
2 .2برنامهریزی برای انجام پژوهشهای علمی و عملی (کاربردی) در تمامی
رشتههای مهندسی ساختمان از جمله تاسیسات مکانیکی بعد از اخذ
پروانه اشتغال

متاس�فانه رش�ته تاسیس�ات در زمره رش�تههای مهجور مهندسی کشور
قرار گرفته اس�ت .از طرفی اهمیت این رش�ته در تامین آس�ایش ساکنان
س�اختمانها و از طرفی تاثیرگذاری آن در میزان مصرف انرژی ،گویای چیز
دیگری میباش�د .نظر جنابعالی در این خصوص چیس�ت و س�ازمان نظام
مهندسی چه راهکاری برای خروج از این وضعیت در پیش گرفته است؟

نظر اینجانب هم همین اس��ت که به این رش��ته مهندس��ی توجه خاصی
در دانش��گاهها نشده است و الزم اس��ت که برنامه وسیعی برای ایجاد رشته
تاسیسات حرارتی و برودتی در دانشگاهها انجام شود .سازمان نظام مهندسی
ساختمان هم در حال حاضر در جهت تاسیس پژوهشکدهای است که بتوان
این نقیصه را از طریق آموزش صحیح تاحدی برطرف کرد.

در شناسنامه فنی ساختمان چقدر به موضوعات تاسیساتی پرداخته شده است؟

در شناسنامه فنی ملکی ساختمان حداکثر خدمات تاسیسات مکانیکی و
برقی (طراحی ،نظارت و اجرا) پوشش داده شده است و اطالعات تاسیساتی
در داخل شناسنامه توسط طراح و ناظر درج میشود و در آینده این پروسه
تکمیلتر میگردد.
ارزیابی جنابعالی از دوره پیشین کنفرانس چه بود؟

ارزیابی س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان از سه دوره برگزار شده قبلی
این کنفرانس حاکی از ارتقاء کمی و کیفی آن دارد و س��ومین کنفرانس که
در خرداد ماه  1390برگزار ش��د بازخورد بس��یار خوبی داشت بطوریکه در
ارائه مقالهها ،برپایی نمایش��گاه و کارگاههای آموزشی بسیار پربار بود و این
را میتوان از جمع نظرات شرکتکنندگان نیز استخراج نمود.
این کنفرانس چه دستاوردهایی میتواند برای واحدهای صنعتی ،تولیدی و
خدماتی در پی داشته باشد؟

این کنفرانس و کنفرانسهای دیگری که در ارتباط با خدمات مهندس��ی
برپا میش��ود اگر با حضور و حمایت واحدهای تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و
دانشگاهها باشد ارتباط صنعت و دانشگاه و مهندسین و صنعتگران را تقویت
میکند و صنعت راه خود را در جهت حل مش��کالت علمی و عملی موجود
و در پیشآمده را پیدا میکند.

حضور مهندس�ان تاسیسات در این کنفرانس و همایشهای مشابه را چقدر
مفید میدانید؟

شرکت مهندس��ان مکانیک و سایر رشتههای دیگر ساختمان در اینگونه
کنفرانسها بس��یار مفید اس��ت .بطوریک��ه دیدگاه حرفه-ای آنه��ا را ارتقاء
میبخشد و بطور مسلم اثر این ارتقاء در عملکرد آنها دیده خواهد شد.
در ای�ران بج�ز یک ی�ا دو مرکز آموزش عالی ،آموزش رش�ته تاسیس�ات
س�اختمان بصورت جدی نگریس�ته نش�ده اس�ت .آیا همین تعداد مراکز
پاس�خگوی نیازهای صنعت ساختمان کشور میباشد؟ چه گامهایی در این
زمینه الزم است که برداشته شود؟

درست اس��ت .متاس��فانه به دلیل اینکه نیاز خدمات حرفهای مهندسان
مورد ارزیابی برنامهریزان آموزش عالی قرار نگرفته اس��ت ،لذا تعداد کمی از
س��ازمانهای آموزش عالی در این رشته سرمایهگذاری کردهاند .خوشبختانه
در برنامه جدید آموزش عالی برای رشته مهندسی مکانیک که گرایشهای
آن حذف ش��ده اس��ت ،اختیار انتخاب بس��ته آموزش مهندسی به دانشجو
سپرده شده اس��ت و دانشگاهها هر چه زودتر بایستی امکانات الزم از جمله
آزمایش��گاهها و کارگاهها را در بسته آموزشی تاسیس��ات حرارتی در رشته
مهندس��ی مکانیک فراهم نمایند تا دانش��جویان بتوانند بدون مش��کل این
بس��ته آموزشی را در صورت تمایل انتخاب کنند .الزم بذکر است که حضور
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان و عضویت در آن انگیزش بسیار خوبی
است برای انتخاب این بسته آموزشی برای دانشجویان مهندسی مکانیک.
چنانچه در پایان سخنی دارید ،بفرمایید.

در پایان ضمن سپاسگزاری صمیمانه از زحمات دستاندرکاران برگزاری
این کنفرانس در س��ه دوره قبل و دوره در دس��ت برگ��زاری در خرداد ماه
 ،1391امیدوارم تمامی اعضای س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استانها
در رشتههای مهندسی مکانیک-برق-عمران-معماری-شهرسازی-ترافیک و
نقش��هبرداری در این کنفرانس شرکت نمایند و بار علمی و حرفهای خود را
ارتقاء بخش��ند و بطور مسلم سیاس��تهای بینالمللی کنفرانس هم ارتقای
بیشتری خواهد داشت.

www.hvac-conference.ir
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تــــــازههــاي نـــــشـر
عنوان کتاب طراحی سردخانهها و سيستمهای تبريد
نويــسنده دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان

1

ناشــــــر انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اين کتاب در هفت فصل به طراحی س��ردخانهها و طرز محاس��به و انتخاب وس��ایل و تجهیزات آن پرداخته اس��ت .بررس��ی
انواع س��ردخانههای عمومی و صنعتی اعم از س��ردخانههای مخصوص نگهداری گوش��ت ،لبنيات ،ميوه و س��بزيجات ،ماهی و
 ..و پالندهی آنها ،ارائه روش محاس��به بارس��ردخانه و انتخاب تجهيزات شامل کمپرس��ور ،اواپراتور ،کندانسور ،رسيور و ساير
تجهيزات جانبی س��ردخانه ،مروری بر روشهای برفکزدایی ،بررس��ی انواع سيستمهای مستقيم و غيرمستقيم (محلول آب و
نم��ک) ،ارائ��ه توضيحاتی راجع به انواع مبردها اع��م از طبيعی و مصنوعی و جايگاه آنها در ق��رن حاضراز مباحث این کتاب
میباشند .همچنين در پيوست کتاب عالوه بر ارائه جداول و دياگرامهای کاربردی موردنياز طراحی سردخانهها مطابق با آخرين
نسخه هندبوکهای  ،ASHRAEطی مثالهای متنوعی ،نحوه استفاده از نرمافزار  CoolPackبه منظور شبيهسازی سيستمهای
سرمازا توضيح داده شده است( .این کتاب برای نخستین بار در کنفرانس ارائه خواهد شد)
عنوان کتاب طراحي سامانههاي تبريد و سردخانه

نويسـندگان دکتر محمد علی اخوان بهابادی ،2مهندس مجتبی مغاری

ناشــــــر انتشارات دانشگاه تهران

طراحي س��امانههاي تبريد و س��ردخانه يكي از دروس تخصصي دورة كارشناسي مهندسي مكانيك است .در اين درس ،نخست
مقدم��هاي ب��ر علم تبري��د و كاربردهاي آن و مروري ب��ر مفاهيم ترمودينامي��ك و انتقالحرارت ارائه ميش��ود .در ادامه اصول
طراحي سامانههاي تبريد هوايي ،تراكمي بخار ،جذبي ،جت بخاري ،چندمرحلهاي و غيره مورد بررسي قرار ميگيرد .سپس به
معرفي انواع مبردها و اصول طراحي س��ردخانه پرداخته و در نهايت اصول كاركرد ،طراحي و انتخاب اجزاء س��امانة تبريد شامل
كمپرسورها ،كندانسورها ،وسايل انبساط و اواپراتورها شرح داده ميشود.
باتوجه به اينكه كتاب جامعي كه به تنهايي بتواند س��يالبس درس مذكور را پوش��شداده و بهعنوان كتاب درسي معرفي شود،
بهويژه به زبانفارس��ي وجود ندارد ،براين اس��اس بااستفاده از تجربيات س��الهاي متمادي تدريس درس طراحي سيستمهاي
تبريد و س��ردخانه بوس��یله نویسنده در دانش��كدة مهندسي مكانيك ،پرديس دانشكدههاي فني دانش��گاه تهران ،كتاب مذکور
نگارش شده است.
عنوان کتاب (الکترونیکی) تبرید -اصول و روشها

نويسندگان دکتر فرزاد جعفرکاظمی
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ناشــــــر نگارنده

نس��خه مالتی مدیای کتاب «تبرید ،اصول و روشها» تالیف دکتر فرزاد جعفرکاظمی عضو هیئت علمی دانش��گاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب به عنوان اولین کتاب الکترونیکی کش��ور با قابلیت های منحصر به فرد منتش��ر شد .از جمله مشخصات این
نسخه مالتی مدیا می توان به امکان مرور و مطالعه صفحات در کامپیوتر ،امکان جستجوی مطالب ،امکان بزرگ نمایی مطالب،
امکان نت گذاری متن و صفحات ،ارائه اهداف رفتاری و نکات مهم در ابتدای هر فصل ،س��واالت تس��تی در انتهای هر فصل،
راهنمایی دانشجو برای مراجعه به بخش مربوطه در متن در صورت ارائه پاسخ اشتباه ،صدای متن ،انیمیشن بسیاری از تصاویر
کتاب برای آموزش بهتر و ارائه برخی نرم افزارهای مرتبط اش��اره کرد .عالقمندان می توانند برای س��فارش کتاب میتوانند با
دفتر جامعه الکترونیکی مهندسان مکانیک ایران با شماره تلفنهای  88715908-10تماس حاصل فرمایند.
پینوشت:

 .1دکتر س��یدمجتبی موس��وی نائینیان ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر چهارمین دوره کنفرانس بینالمللی گرمایش ،سرمایش و
تهویه مطبوع میباشند.

 .2دکتر محمدعلی اخوان بهابادی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران بوده و دبیری سومین کنفرانس بینالمللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع را بر عهده داشتند.
 .3دکتر فرزاد جعفرکاظمی ،عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد تهران جنوب و دبیر کمیته برنامهریزی کنفرانس بینالمللی گرمایش ،س��رمایش و تهویه

مطبوع میباشند.
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گزارش مقاالت ارسالی

نتایج داوری و بررس��ی مقاالت ارس��الی به کنفرانس طب��ق برنامه از پیش
تعیین ش��ده اعالم گردید .از بین  161مقاله ارس��الی 57 ،مقاله جهت ارائه
ش��فاهی و  22مقاله جهت ارائه پوس��تری برگزیده شدند .همچنین  8مقاله
از مقاالت ارسالی از کشورهای استرالیا ،سوئد ،روسیه و ترکیه میباشند.
تعداد مقاالت دریافتی

عنوان محور

روشهاي نوين طراحي سیستمهای گرمایش ،سرمایش
و تهویه مطبوع

25

مقررات ملی ساختمان و اس��تانداردهای ملي مرتبط با
گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع

2

گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع صنعتی

15

فناوریهای نوین در سيستمهاي گرمایش ،سرمایش و
تهویه مطبوع

24

سیستمهای تهویه مطبوع و تبرید سازگار با محیط زیست

4

شرایط آسایش و کیفیت هوا در فضاهای بسته

8

بهینهسازی مصرف انرژی

37

ساختمانهای با مصرف انرژی پایین و صفر

3

كارب��رد انرژیهای تجدیدپذی��ر در تجهیزات گرمایش،
سرمایش و تهویه مطبوع

37

تجربيات حرفهاي و صنعتی

6

فراخوان پروژه صنعتی

بررسی و ارائه روش تست و تنظیم میزان هوای اضافی در هیترهای گازی
شرح و محدوده کاری:

در این پروژه باید روش��ی عملی برای تست و تنظیم میزان هوای اضافی در
هیتر های گازی ارایه شود تا با حداقل میزان هوای اضافی و احتراق تقریبی
کامل حداکثر بازده حرارتی حاصل شود.
تجهیزات و منابع مورد نیاز:

•آناالیزر محصوالت احتراق ،دماسنج ،بادسنج
•اینترنت
•مقاالت منتشر شده در این زمینه

پیشنیاز تحصیلی و کاری:

•حداقل کارشناسی مهندسی مکانیک در گرایش سیاالت
•آشنایی به زبان انگلیسی در حد خواندن و درک مقاالت و کتب علمی
•آشنایی و فعالیت قبلی در زمینه احتراق

منابعی که در اختیار محقق قرار داده خواهد شد:

•اینترنت
•وسایل تست

نحوه تماس:

شرکت انرژی کشور
آقای مهندس بابک بختی
تلفن61441103 :

عنـاویـن نشـستهـای اختصــاصـی کنــفرانـس
میزگرد مقایسه راندمان و مصرف گاز سیستمهای حرارتی ساختمان

این نشست با حضور مسئوالن و کارشناسان ارشد دولتی از سازمانهای موثر و مرتبط شامل سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور ،سازمان استاندارد ملی ایران و  ...تشکیل خواهد شد
و جنبههای مختلف کاربردی و اقتصادی را درخصوص راندمان سیستمهای گازسوز حرارتی از قبیل آبگرمکن ،بخاری ،پکیج
و  ...را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
كارگاه اطالعرس�اني در خصوص كمكهاي فني به مصرفكنندگان كوچك و متوس�ط و مونتاژ كنندگان سيستمهاي تهويه
مطبوع تحت فاز  2برنامه مديريت حذف هيدروكلروفلوروكربنها

این نشست توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران و با همکاری و حمایت برنامه عمران ملل متحد و و سایر آژانسهای اجرایی
بینالمللی برگزار خواهد شد.

www.hvac-conference.ir
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معـــرفی سخــنرانان کلیــدی
دکتر چانـدرا سخار ()Chandra Sekhar
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه ملی سنگاپور

زمینههای تحقیقاتی و تدریس
•کارایی کلی ساختمانها
•ارزیابی ساختمانهای سبز
•آسایش حرارتی و کیفیت هوای فضاهای بسته
•بهرهوری انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
•آنالیز و مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها
سخنرانيها

•ارائه  27عنوان سخنرانی در کنفرانسهای بینالمللی ( 20عنوان به
دعوت  ASHRAEبوده است)

تالیفات
• 4کتاب
• 175مقاله
• 29گزارش صنعتی
جوایز و افتخارات

•برنده جایزه  ASEANباموضوع ساختمانهای با راندمان انرژی باال
(سال )2011
•برنده جایزه تحقیق و توس��عه وزارت توس��عه س��نگاپور با موضوع
ساختمانهای با انرژی صفر (سال )2011
•جایزه خدمات ارزنده ( ASHRAEسال )2010
•سخنران برجسته  – ASHRAEسال 2006
•عضو برجسته ( ASHRAE (Fellowسال 2007
•عضو برجسته  – ISIAQسال 2005
•عضو هیات تحریریه ژورنال  ASHRAEاز سال  2009تاکنون
•عضو هیات تحریریه ژورنالهای

دکتر شینسوکه کیتو ()Shinsuke kato
عضو هيات علمي و استاد دانشگاه ملي توكيو

زمینههای تحقیقاتی
•توزیع جریان و دمای هوا در فضاهای بسته
•آسایش حرارتی انسان
•کنترل دود و آتش در فضاهای بسته
•تهویه و تهویه مطبوع
تالیفات
• 6کتاب
•بیش از  300عنوان مقاله
•عضو هیات تحریریه ژورنالهای

Architectural Research
Indoor and Built Environment
Journal of Asian Architecture and Building
Engineering
Veetech Journal of Ventilation Subscription
International Journal on Architectural Science

جوایز و افتخارات
•برنده جایزه بهترین مقاله به مدت  17س��ال از انجمن مهندس��ان

تهویه مطبوع ژاپن
•عضو برجسته ( ASHRAE (Fellowسال 2008
•برنده جایزه بهترین مقاله از کنفرانس س��اختمانهای پایدار ،تایپه
سال 2007
•جایزه خدمات ارزنده ( ASHRAEسال )2007
•عضو برجسته ( )Fellowانجمن مهندسان تهویه مطبوع ژاپن
•جایزه انجمن مهندسی باد ژاپن در سال 2004
•جایزه انجمن معماری ژاپن در سالهای  1990و 1997

Energy and Buildings
International Journal of ventilation
Indoor and Built Environment

موضوع سخنراني
•فناوريهاي نوين در سيس��تمهاي تهويه مطبوع اقليمهاي گرم و

مرطوب
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عنــاوین و اطالعـات کارگـاههای آمـــوزشـی کنـفرانس
عنـوانکارگـاه تأسیسات حرارتی و برودتی مجتمع تجاری تفریحی
خلیج فارس شیراز

2

ساعت

معرفی کارگاه:

سیس��تمهای مکانیکی مجموعه خلیح فارس به وسیله دو موتورخانه در دو
قس��مت مجموعه راهبری میگردد .سیس��تم تهويه مطبوع از نوع تمام هوا
( )ALL AIR SYSTEMاست که توسط هواسازهایی که در محل مورد نظر در
هر طبقه ،مستقر میشوند ،تأمین میشود .موتورخانههای مرکزی ،هر کدام
شامل دیگهای فوالدی آب گرم و چيلر جذبی شعله مستقيم میباشند که
آب در گردش در هواس��ازها را گرم و یا س��رد نموده و توسط سیستم پمپاژ
به اتاقهای هواس��از منتقل مینماید .در محل هواس��از ،هوای برگش��تی از
محل ،به میزان مورد نیاز با هوای تازه ( )AIR FRESHمخلوط ش��ده و پس
از عبور از کویل های هواس��از به محل مورد نظ��ر منتقل میگردد .توضیح
اينکه بخش��ی از هوای برگشتی از محل ،پس از سنجش میزان رطوبت ،دما
و نیز آلودگی ،به ضرورت به فضای بیرون تخليه میگردد .کنترل سیس��تم
تهویه مطبوع توسط مدل حجم متغیر هوا ( )VAVانجام میپذیرد که نهایتاً
توسط سیستم مدیریتی اتوماتيک ساختمان ( )BMSامکان کنترل انفرادی
مغازهها را فراهم میآورد.
سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس روزبهان کوثر ،مشاور تأسیسات مکانیکی طرح
•مش��اور و طراح تأسیسات مکانيکی مجتمعهای مسکونی ،بيمارستان
شهيد بهشتی (بخش الحاقی)
•مشاور و طراح پروژه اداری-تجاری شهيد قرنی (تهران)
•مجری تأسیسات مکانيکی اداره پست مرکزی شيراز(پست مکانيزه)
•طراحی و نظارت فاز 2ساختمان اداره مرکزی گاز استان فارس(شيراز)
•مجری تأسیسات مکانيکی بيمارستان پيوند اعضاء شيراز
•مجری تأسیسات مکانيکی بيمارستان سوانح و سوختگی شيراز
عنـوانکارگـاه سیستمهای گرمایش/سرمایش منطقهای

4
معرفی کارگاه:

ساعت

يكي از روشهاي بهينهسازي مصرف انرژي ،استفاده از فنآوريهاي با كارائي
انرژي باال و س��ازگار با محيط زيس��ت اس��ت كه در اين ميان سيستمهاي
گرمايش و سرمايش منطقهاي ( )District Heating & Coolingبا فناوري
ساده و ارزان ،نقشي مهم در كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و آلودگي هوا
و همچنين افزايش امنيت انرژي دارند .اهميت زياد اين سيستمها به قابليت
باالي آنها در اس��تفاده از ان��واع مختلف ان��رژي ارزان و همچنين انرژيهاي
تجديدناپذي��ر از جمل��ه انرژيهاي زمي��ن گرمائي ،بيوماس و … ميباش��د.
س��رمایش منطقهای در حقیقت عبارتس��ت از تولید متمرکز و توزیع انرژی

سرمایشی .در این سیستم آب سرد از طریق لوله های عایق که در زیر زمین
ق��رار دارند ب��ه ادارات ،مناطق تجاری و خانههای مس��کونی در یک منطقه
تحویل میش��ود که دمای این آب از دمای هوای موجود در سیس��تم های
تهویه مطبوع به مراتب کمتر اس��ت .سرمایش منطقهای می تواند به وسیله
الکتریس��یته یا گاز طبیعی نیز تامین ش��ود .از مزایای اس��تفاده از سیستم
سرمایش منطقهای می توان به موارد زیر اشاره نمود :کاهش ابعاد و مساحت
مورد اس��تفاده در ساختمانها جهت تعبیه سیس��تم سرمایشی با توجه به
متمرکز ش��دن کلیه تجهیزات در یک محل ،کاهش هزینههای بهره برداری
و راهان��دازی برای هر س��اختمان ،افزایش بازده و راندمان سیس��تمها ،عمر
بیش��تر دستگاهها ،انعطاف بیشتر در مقابل بار حرارتی سرمایشی ،سازگاری
با محیط زیس��ت و ام��کان جایگزین نمودن س��وختهای ارزانتر به جای
سوخت-های رایج.
سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس محس��ن فخار  ،طراح سیس��تمهای گرمایش/س��رمایش منطقهای
()District cooling

•فوقلیس��انس مهندسی مکانیک از دانشگاه اوهایو آمریکا ،مدیر LEED

(راهبری انرژی و محیط زیست در ساختمان) در دوبی
• 24س��ال س��ابقه مدیریت پروژه و تجربه فعالیت در زمینه مهندسی
مکانیک
•متخصص در زمینه طراحی سیس��تمهای تهویه مطبوع ،آتش نش��انی
و تأسیس��ات مجموع��ه های ب��زرگ ،دفاتر ،مراکز تجاری ،آموزش��ی،
مؤسسات و آزمایشگاهها
•طراح سیستم سرمایش منطقهای پروژه Heart of Doha
• طراح سیستم سرمایش منطقهای مرکز ورزشی و برجهای City Gateway
دوبی
•طراح سیستم سرمایش منطقهای منطقه آزاد فرودگاه دوبی

عنـوانکارگـاه دیگ و مشعل بر اساس فناوریهای نو

2

ساعت

معرفی کارگاه:

توسعه مشعلهای بر اساس فناوریهای نو برای دیگها و هماهنگی مشعل
با دیگ از مباحث بس��یار مهمی اس��ت که موجب تحولی عظیم در کیفیت
احت��راق و کاهش مصرف س��وخت در دیگهای کوچک گردیده و پرداختن
به این تکنولوژی میتواند گامی مهم در توسعه این فناوری باشد .هدفهای
اصلی از ارائه این کارگاه آموزشی عبارتند از:
•آشنایی با مشعلهای بر اساس فناوری جدید برای دیگها
•دیگهای بر اساس فناوری نو
•هماهنگی دیگ و مشعل
•راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آالیندهها در دیگهای نو

www.hvac-conference.ir
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سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس ایوب عادلی ،مدیر عامل شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت
•طراح مشعل و سیستم کنترل و سوخت رسانی برای کوره های صنعتی
•مدرس مباحث تخصصی در زمینه مش��عل ،سیستم کنترل و سوخت
رسانی برای واحدهای صنعتی
•عضو هیات مدیره انجمن احتراق ایران
•عض��و هیات علم��ی و کمیته صنعتی کنفران��س بینالمللی گرمایش،
سرمایش و تهویه مطبوع
•دارنده لوح تقدیر از بیس��ت و یکمین جش��نواره بینالمللی خوارزمی
برای طرح «طراحی و س��اخت نخستین مشعل دوگانه سوز کوره دوار
سیمان با ظرفیت »Kcal/hr 60,000,000
عنـوانکارگـاه برچسب انرژی در ساختمانها

2

ساعت

معرفی کارگاه:

•آشنايي با تاريخچه برچسب انرژي ساختمان در دنيا (نتیجه مطالعات
صورت گرفته در چند کشور و اقدامات صورت گرفته در ایران)
•آشنايي با مفاهيم برچسب انرژي ساختمان (مفاهیم عمومی ،روشهای
محاسباتی ،استانداردهای موجود و روشهای نمایش برچسب انرژی)
•معرفي عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژي ساختمان و دسته بندیهای
ص��ورت گرفته ( تأثیر اقلیم بر مصرف و دس��ته بن��دی اقلیمی ،تأثیر
کاربری ساختمان بر میزان مصرف انرژی)
•معرفي س��طح مصرف انرژي س��اختمان در اقلیمهای مختلف (تعیین
س��هم هر ی��ک از حاملهای ان��رژی در مصرف ان��رژی ،تعیین میزان
مصرف در بخشهای مختلف و سهم هر بخش)
•روش تعيي��ن رتب��ه ان��رژي س��اختمان (معرف��ی روش عملکردی و
محاس��باتی ،روش تعیی��ن رتب��ه ین��دی س��اختمانهای موج��ود و
ساختمانهای در حال ساخت)

سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس امین ذوالفقاری ،مدیر پروژه تدوین برچسب انرژی در ساختمانها،
شرکت مشاوران بهسازی ،نوسازی انرژی (مبنا)
•شركت در پروژه مميزي انرژي مجتمع نفتي كريت
•پروژه مميزي انرژي كارخانه ايران ياسا و كارخانه داروسازي زكريا
•تدوين فعالیتهای گروه مديريت انرژي پااليشگاه گاز بيدبلند
•ش��ركت در پروژه تدوين اس��تاندارد مميزي انرژي ساختمان و حضور
در پروژههاي مميزي انرژي س��اختمان شركت ملي گاز ،شركت ملي
مناطق نفت خيز جنوب ،شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
•مدرس دوره مبحث  19مقررات ملي ساختمان
•تدوين استاندارد معيار مصرف و برچسب انرژي ساختمان
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عنـوانکارگـاه فن آوری نوین در مکانیزم عملکرد ونت در
سیستمهای فاضالبی

2

ساعت

معرفی کارگاه:

برای مقابله با از بین رفتن سد آبی در سیفون وسایل بهداشتی ،از دو روش
تهویه غیرفعال ( )passiveو تهویه فعال ( )activeاس��تفاده میشود .تهویه
غیرفعال همان لولهکش��ی ونت است که دارای حاالت مختلفی مانند تهویه
اولیه و ثانویه میباش��د .با توجه به تأخیر زمانی در متعادل کردن فشار این
روش در ساختمانهای بلند کارایی نخواهد داشت.
در این راستا نتایج مطالعات انجام شده در یکی از معتبرترین مراکز تحقیقی
در زمینه سیستم فاضالبی میباشد را ارائه ،و در ادامه استانداردها و کدهای
معتبر در زمینه طراحی سیس��تم فاضالبی شامل امکان استفاده از شیرهای
یکطرفه هوا جهت تعدیل فش��ار ،معرفی خواهند ش��د .س��پس به بررسی
تهوی��ه فعال و نحوه عملکرد و ویژگیهای  A.A.Vدر متعادل کردن فش��ار،
محاسبات و نکات طراحی و اجرایی خواهیم پرداخت .در ادامه پروفیل فشار
در س��اختمانهای بلند مرتبه و تنها راهحل موجود در جهان برای مقابله با
فشار مثبت گذرا در ساختمانهای بلند مرتبه مورد بررسی قرار میگیرد
سوابق ارائه دهنده اصلی:

•مهندس مهرنوش اس�لامیه ،سرپرس��ت طراحی و محاس��بات شرکت
سوپرپایپ اینترنشنال
•انجام مطالعات و تحقيقات درمورد سيس��تمهاي گرمايش كفي و ذوب
برف از نقطه نظر طراحي و آسايش و صرفه-جويي در مصرف سوخت
•طراحي و مش��اوره در زمينه س��اختمانها علي الخصوص ساختمانهاي
اداري و هتلها
•همكاري با مركز تحقيقات ساختمان در تاليف كتاب طراحي و اجراي
سيستمهاي گرمايش كفي كه زير چاپ مي باشد.
•برگ��زاري بي��ش از  10دوره آم��وزش گرماي��ش كفي در اس��تانها و
سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي

عنـوانکارگـاه اصول طراحی لوله کشی مبرد در تهویه و تبرید

2
معرفی کارگاه:

ساعت

لولهکش��ی در سیس��تم تبرید از مهمترین مراحل طراحی و اجرای سیستم
تبرید و در مورد سیستمهای از پیش ساخته شده تنها موردی است که باید
در محل انجام پذیرد .در لوله کش��ی سیستم تبرید باید فاز بخار ،فاز مایع و
مخلوطی از این دو را در شرایط کنترل شده منتقل کرد .بیشتر مواقع عالوه
بر مبرد نیاز اس��ت تا س��یال دیگری که دچار تغییر فاز نمیگردد را نیز به
گردش درآورد ،تا انتقال حرارت پیوس��ته امکان پذیر گردد .اهم موضوعاتی
که در این کارگاه ارائه میشوند عبارتند از:
•مشخصات مواد ،لوله و اتصاالت
•اصول طراحی ،افت فشار و برگشت روغن
•نکات طراحی در خط گاز داغ ،خط مکش و خط مایع
•معرفی نرم افزار طراحی لوله کشی
•حل گام به گام نمونه عملی
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سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس محمد انصاری ،کارش��ناس تحقیق و توس��عه ش��رکت سرما آفرین
ایران
سرپرست تعمیرات و نگهداری ماشین آالت شرکت کشت و صنعت گرمدره،
شرکت خوشگوار و شرکت مانی خاورمیانه
پروژه های انجام ش��ده :محاسبه دادههای طرح خارج آب و هوایی شهرهای
ایران ،طراحی و نظارت سیس��تم لوله کش��ی صنعتی (تأسیس��ات و انتقال
مواد) ،عضو تیم طراحی چیلرهای اس��کرو و چیلر اسکرو یکپارچه هوایی در
شرکت س��رماافرین ،طراحی مبدلهای حرارتی پوس��ته و لوله و کندانسور
هوایی ،توس��عه برنامه کامپیوتری تخمین ظرفیت کندانسور هوایی ،توسعه
برنامه کامپیوتری شبیه ساز عملکرد چیلر با کمپرسور اسکرو
عنـوانکارگـاه لزوم استفاده از سیستمهای تولید همزمان سرما،
گرما و برق ( )CCHPدر ایران

2

ساعت

معرفی کارگاه:

سیستمهای  CCHPسیستمهای توليد گسترده (يا محلي) انرژي ميباشند
ک��ه ميتوانن��د با توجه به طراح��ي آن براي توليد و تأمین تمام يا بخش��ي
از نيازه��اي حرارتي ،برودت��ي و الکتريکي فضاي هدف تعريف ش��وند .اين
سیستمها داراي بازدهي باالتر نسبت به سیستمهای متمرکز و مرکزي بوده
و آلودگي کمتري ايجاد ميکنند .مزيت ديگر استفاده از سیستمهای CHP
از بين رفتن مس��ئله تلفات شبکه انتقال و توزيع برق میباشد .سیستمهای
 CCHPقادر هستند راندمان پايين نیروگاههای متمرکز کنوني را که حدود
 %25است (با لحاظ نمودن تلفات شبکه) به بيشتر از  80درصد برسانند که
اين امر تأثیر فوق-العاده زيادي در تغيير نرخ رش��د مصرف انرژي در کشور
خواهد داشت .اهم مطالبی که در این کارگاه ارائه خواهد شد عبارتند از:
•مقدم��ه ای ب��ر سیس��تمهای  CCHPو ش��ناخت اج��زای اصلی این
سیستمها
•انتخاب محرک اصلی بهینه سیس��تم  CCHPبر اساس روش تصمیم
گیری چند معیاره فازی
•تحلیل اقلیمی کشور ایران جهت استفاده از سیستمهای CCHP
•بررسی و تحلیل اقتصادی استفاده از سیستمهای  CCHPدر ایران
•سایزینگ سیستمهای  CCHPبر اساس روش MRM
سوابق ارائه دهنده اصلی:

دکتر مسعود ابراهیمی
عضو هیات علمی بورس��یه دانشگاه کردس��تان ،چاپ بیش از بیست عنوان
مقاله در مج�لات و کنفرانسهای بینالمللی ،چهار عنوان طرح پژوهش��ی
خاتمه یافته 5 ،سال تدریس در دانشگاه 5 ،سال تدریس دوره های آموزشی
تخصصی در صنایع نفت ،گاز و معدن کشور

عنـوانکارگـاه سیستم گرمایشی – سرمایشی پمپ حرارتی زمینز
گرمایی

2

ساعت

معرفی کارگاه:

در مناطق جنوب و شمال کشور به دلیل باال بودن دما و رطوبت از کولرهای
گازی که از جمله وس��ایل برقی پرمصرف هس��تند جهت تأمین س��رمایش
س��اختمانها استفاده میشود .همچنین در بعضی س��اختمانها در کشور،
از چیلره��ا ،بخاری گازی ،بخاریهای برق��ی و  ...که هر کدام ضمن مصرف
باالی انرژی دارای راندمان پائینی هستند ،جهت تأمین نمودن گرمای مورد
نیاز اس��تفاده میشود .این بدان مفهوم اس��ت که سیستمهای رایج وسایل
سرمایش��ی و گرمایشی در کشور از جمله وس��ایل پرمصرف بشمار میآیند
ک��ه با جایگزینی پم��پ حرارتی زمین گرمائی که قابلی��ت تأمین گرمایش
و س��رمایش محی��ط س��اختمانها را ب��ا کاهش مصرف ب��رق  %50تا %70
دارد میت��وان کمک قاب��ل توجهی به کاهش مصرف برق در کش��ور نمود.
سرفصلهای این کارگاه عبارتند از:
•تعریف پمپ حرارتی زمین گرمائی
•وضعیت پمپ حرارتی زمین گرمائی در جهان
•وضعیت پمپ حرارتی زمین گرمائی در ایران
•پتانسیل توسعه پمپ حرارتی زمین گرمائی در کشور
•بررس��ی موانع موجود در توسعه پمپ حرارتی زمین گرمائی در کشور
و راه حلهای پیشنهادی
سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس محس��ن تقدسی ،کارشناس فنی دفتر انرژی زمین گرمائی سازمان
انرژیهای نو ایران (سانا)
دارای مق��االت مختلف در زمینه ان��رژی و زمین گرمایی از جمله طراحی و
انتخ��اب اولین نیروگاه زمین گرمائ��ی در ایران ،پمپ حرارتی زمین گرمائی
در ای��ران ،طراحی نیروگاه زمین گرمائی و بررس��ی راندمان آن با اس��تفاده
از روش اگ��زرژی ،وضعی��ت پمپ حرارتی زمین گرمائ��ی در ایران ،طراحی
سیکل بخار دو مرحله ای زمین گرمائی پروژه نیروگاه زمین گرمائی مشکین
شهر ،بررسی س��یکلهای ترکیبی سری و موازی نیروگاه زمین گرمائی در
پنجمین همایش ملی انرژی ،تعيين پارامترهاي مؤثر س��يال خروجی از چاه
بر روي تركيب سری سیکل بخار تک مرحله ای و سیکل دو سیاله نیروگاه
زمین گرمائی و ...
عنـوانکارگـاه سیستمهای چگالشی

2

ساعت

معرفی کارگاه:

به طور كلي ديگهاي مورد اس��تفاده در تأسيسات ساختمان را به  2دسته،
دیگهای چگالش��ي و غیر چگالش��ی ميتوان تقس��يم نمود .در اين كارگاه
به منظور آش��نايي و ترغيب ش��ركت كنندگان به اس��تفاده از سیستمهای
چگالشي به ارائه اطالعات در زمينههاي زير پرداخته خواهد شد:
•معرفي تكنولوژي سیستمهای چگالشي
•انواع بويلرهاي چگالشي
www.hvac-conference.ir
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•سیستمهای كنترل مركزي و موضعي در انواع بويلرهاي موجود
•استانداردهاي بینالمللی
•مزاياي اس��تفاده از سیستمهای چگالش��ي در مقايسه با سیستمهای
متداول
•الزامات نصب و راه اندازي
•بررسي اقتصادي طرح
•ارائه تجربيات موجود در كشور
سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس امین امین فر ،مدیر پروژه های آموزش ش��رکت مشاوران بهسازی،
نوسازی انرژی
•مدي��ر پروژه و م��درس کارگاههای آموزش��ي بهينه س��ازي انرژي در
ساختمان (آموزش  5000نفر) در كشور
•مدي��ر پ��روژه و م��درس دورههای آموزش��ي مديريت مص��رف انرژي
(آموزش  2100نفر) در كشور
•عضو تدوين سرفصلهای آموزشي فني حرفهای كشور
•مس��ئول فني پروژه ملي «مطالعات امكان س��نجي فن��ي و اقتصادي
سیس��تمهای  »CCHPب��رای س��اختمانهای وزارت نف��ت و بان��ک
کشاورزی
•مدرس دوره های آموزش��ی سیستمهای خورشیدی ،چگالشی،CHP ،
ممیزی انرژی و ...
عنـوانکارگـاه سیکل بخار و کندانس از دیدگاه عملی

2

ساعت

معرفی کارگاه:

عنـوانکارگـاه

نحوه انجـام محاسبات بـرای پیـش بیـنی رسـوب و
خوردگی در سیسـتمهای برودتی و مــسیرهای آب
با ارائه نمونه تجربی

2
سوابق ارائه دهنده:

دکتر امید امیدبخش ،رئیس هیات مدیره شرکت سوالر شیمی صنعت

سخنرانی علمی

مس�ئولیت و نقش دستاندرکاران صنعت ساختمان و تأسیسات در کاهش
حوادث مرگ خاموش

دکتر جواد نوفرستی
•عضو ش��وراي سیاستگذاری جامعه ايمن ش��هر تهران و عضو كميته
فني و مهندسي شورا
•رئـيس كارگروه پيشگيري از مرگهای خاموش ناشي از گاز  COدر
جامعه ايمن شهر تهران
•عض��و كميت��ه استانداردس��ازي و نظارت ب��ر اجراي اس��تانداردهاي
محصوالت تاسيساتي در سازمان ملي استاندارد ايران
•عضو كانون هماهنگي دانش و صنعت لوازم خانگي انرژي بر در معاونت
علمي و فناوري رياست جمهور
• 15سال سابقه مديريت طرحهای استراتژيك ،بازاريابي و تحليل بازار
در صنايع لوازم خانگي ،تأسیسات و ساختمان

بخار از شروع حرکت خود در انقالب صنعتی راه زیادی را پیموده و هم اکنون
بص��ورت یک��ی از اجزاء مهم و ضروری تکنولوژی مدرن درآمده اس��ت .بدون
وجود بخار ،صنایع غذایی ،نساجی ،شیمیایی ،پزشکی ،تولید قدرت ،گرمایش
و صنایع حمل و نقل نمیتوانستند بصورت امروزه وجود داشته باشند.
به دالیل متعدد ،بخار یکی از پر مصرفترین اشکال انرژی حرارتی میباشد و در
صنعت بصورت همزمان جهت تولید قدرت مکانیکی ،کاربردهای تهویه مطبوع
و همچنین در بسیاری از فرایندها استفاده میشود .از دیگ بخار بعنوان قلب
سیستم بخار یاد میشود .مباحث مورد بحث در این کارگاه عبارتند از:
• واحد تولید بخار
• سیستم توزیع بخار
• کنترل فشار و دما
• سیستم بازگشت کندانس
• ضربات چکش در سیستمهای بخار
سوابق ارائه دهنده اصلی:

مهندس عادل قهرمانی ،مدیر مهندسی شرکت پارس جم کنترل
•مؤلف کتاب سیستمهای بخار
•تجربیات علمی ،عملی در طراحی ،اجرا و بهینه س��ازی سیس��تمهای
بخار ( 12سال)
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فرم ثبتنام
هزینه ثبتنام در چهارمین کنفرانس بینالمللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع شامل موارد ذیل میباشد:
•دریافت پکیج کنفرانس شامل :هدایا و کتاب چكيده مقاالت
•دریافت لوح فشرده مجموعه مقاالت
•پذیراییهای میان وعده و ناهار

• امکان حضور در کلیه نشستهای موازی ارائه مقاله
•امکان حضور در سخنرانیهای علمی و کلیدی
•امکان حضور در کارگاههای آموزشی کنفرانس
•بازدید از نمایشگاه جانبی

از کلیه عالقهمندان دعوت میگردد هزینه ثبتنام را به شماره حساب  0038320416نزد بانک تجارت شعبه شریعتی رضایی ،کد  362بنام شرکت متحدان
توس��عه همایشها و نمایش��گاههای آریا واریز و فیش بانکی را به همراه فرم ثبتنام تکمیل ش��ده به نمابر  021-22004352ارسال و ضمن تماس با تلفنهای
 021-22632025-9تاییدیه دریافت نمایند.
•برای کلیه شرکتکنندگان در كنفرانس ،گواهی معتبر حضور صادر و ارسال خواهد شد.
•به مبلغ ثبت نام از سوي مشاركتكنندگان  %4ماليات بر ارزش افزوده ،اضافه و محاسبه مي گردد.
•درصورت ثبتنام گروهی ،به تعداد افراد میباید فرم ثبتنام تکمیل و جمعا طی یک فقره فیش واریز گردد.
هزینه ثبتنام تا تاریخ 91/2/15
 1/650/000ریال
 1/750/000ریال
 1/750/000ریال
 1/750/000ریال
 2/000/000ریال
 2/300/000ریال

ردیف سطح حضور
 1نویسندگان مقاالت ،دانشجویان و اعضای هیات علمی
 2اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان
 3مشارکت کنندگان در دورههای قبلی کنفرانس
 4اعضای جامعه الکترونیکی مهندسان مکانیک ایران
ت نام گروهی ( 5نفر و بیشتر)
 5ثب 
 6متخصصان ،پژوهشگران و کارشناسان

هزینه ثبتنام پس از 91/2/15
 1/800/000ریال
 2/000/000ریال
 2/000/000ریال
 2/000/000ریال
 2/300/000ریال
 2/500/000ریال

مدرک تحصیلی:

							
نام و نام خانوادگی:
نام محل خدمت  /تحصیل:
نوع موسسه:
		

پیمانکاری
بازرگانی

مهندسی مشاور
		
دولتی

دانشگاهی

تولیدی
سایر

نشاني پستی:
						
تلفن:

تلفن همراه:

				
نمابر:

			
پست الکترونیکی:
در كداميك از سه كنفرانس پيشين حضور داشتهايد:
					
تاریخ فیش بانکی:

اول

دوم

سوم

هر سه

هيچكدام

			
شماره فیش بانکی:

مبلغ پرداختی:

چنانچه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور میباشید ،لطفا به سواالت ذیل پاسخ دهید:
			
شماره عضویت:

			
شماره پروانه:

پایه:

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:
تاریخ
مهر و امضاء
www.hvac-conference.ir

خبرنامه شماره اول
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