بِ ًام خدا

اًجوي احتراق ايراى

اًجوي احتراق ايراى برگسار هيكٌد4

دٍرُ آهَزشي "مشعل ،سيستم سوخت رساني در صنايع فوالد"
تاريخ برگساري 93 ٍ 83 ،82 4خردادهاُ 7931
هحل برگساري دٍرُ 4داًشگاُ تربيت هدرس -داًشکدُ هٌْدسي هکاًيک

هدرسيي4
دكتر هظاّري ،هٌْدس عادلي ٍ دكتر رياحي

 هقدهِ4
اًجوي احتشاق ايشاى جْت استقاء ٍ تِ سٍص مشدى داًص ماسضٌاساى صٌايع ٍ ّوچٌيي جْت سفعع
ًياصّاي مَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت صٌعت فَالد ،دس ًظش داسد دٍهيي دٍسُ آهَصضع هشعللّعا،
سيستن سَخترساًي در صٌايع فَالد سا تشاي ماسضٌاساى صٌعت فَالد تشگعضاس ًوايعذا ايعي
اًجوي تشاي تْثَد ميف دٍسُّا دست ياسي تِ سَي دسعتاًعذماساى ايعي صعٌعت دساص معشدُ ٍ
اهيذٍاس است مِ تا ّوناسي ماسضٌاساى ٍ هتخصصاى ايي صٌعت ،تتَاًعذ ّعش دٍسُ سا يٌع تعش اص
دٍسُ قثل تشگضاس ًوايذ

 هحتععععَاي دٍرُ4
-

سَختّا ،خَاظ فيضين ٍ ضيوياي آًْاا
هحاسثات اٍليِ احتشاق ا
هطعلّاي مَسُّاي صٌعت ا
هطعلّاي مِ دس مَسُّاي پيطگشم فَالد ٍ عوليات حشاست پيطگشم (ٍسًيتش) پاتيل ٍ تاًذيص ماستشد داسًذا

 فٌاٍسيّاي جذيذ دس صهيٌِ حشاست دّ مَسُّاي صٌايع فَالد ضاهل:1ا هثذل سشخَد
2ا تاصياب
-

3ا تذٍى ضعلِ
سيستن سَختسساً دس صٌايع فَالد ٍ سٍش طشاح آى (ٍ سيستن مٌتشل دسجة حشاست ضاهل سيستنّاي
ضشتِاي ،تذسيج ٍ دٍهشحلِاي)ا
ًقص دٍدمص دس مَسُّاا
سٍش مٌتشل فطاس مَسُا
تشسس ميفيت احتشاق تعذادي اص مَسُ ّاي صٌايع فَالد ٍ تحليل آى اص ديذگاُ احتشاق ٍ صشفِجَي اًشطي
ٍ اسائِ ساّناس جْت سفع هعايةا

 شرايط شركت كٌٌدگاى در دٍرُ
-

داسا تَدى حذاقل هذسك ماسضٌاس دس ين اص سضتِّاي هٌْذس تشاي ضشمت مٌٌذگاى دس دٍسُ الضاه ه تاضذا
الصم تِ رمش است مِ اسناى تِ عْذُ ضشمت مٌٌذگاى هحتشم ه تاضذا

ّسيٌِ دٍرُ
داًشجَياى

ّ 933سار تَهاى

هٌْدساى ٍ شركت كٌٌدگاى آزاد

ّ 033سار تَهاى



ثثت ًام اعضاي اًجوي احتشاق ايشاى ضاهل  %11تخفيف ه ضَدا



ضواسُ ماست اًجوي احتشاق ايشاى5859837111116416 :



ضواسُ حساب اًجوي احتشاق ايشاى143341127 :تاًل تجاست

 تَجععِ4
 ثثت ًام تا تَجِ تِ ظشفيت تش حسة اٍلَيت اسسال هذاسك اًجام خَاّذ پزيشفتا ثثت ًام قطع هٌَط تِ اسسال اصل يا
تصَيش فيص تاًن ه تاضذا تطنيل مالسّا هطشٍط تِ حذ ًصاب سسيذى تعذاد ثثتًام مٌٌذگاى ه تاضذا
 الصم تِ رمش است دس پاياى دٍسُ گَاّيٌاهِ هعتثش تِ ضشمتمٌٌذگاى اّذاء خَاّذ ضذا

عالقوٌذاى جْت مسة اطالعات تيطتش ه تَاًٌذ تا ضواسُ تلفيّاي صيش (دتيشخاًِ اًجوي احتشاق ايشاى) تواس
حاصل ًوايٌذ:
تلفکس121-82883962 4
پست الکترًٍيکيcombustion@modares.ac.ir 4

ّوراُ ( 19128179614 4تلگشام)

