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مقاله ي پژوهشي

معرفى يك چهره

مسابقه ي علمي

معرفي يك آزمايشگاه

معرفي يك كتاب  

معرفى يك پايان نامه

واژه هاي احتراقي
  

اخبار انجمن 

اخبار كوتاه

همايش هاي آينده 
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يك چهره
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مسابقه علمي

مضرات ناشى از توليد  در كوره هاى سيمان چيست؟
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معرفي آزمايشگاه احتراق داخلي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تهران
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معرفي كتاب
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معرفي پايان نامه ها و رساله هاي احتراقي
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واژه هاي احتراقي

اخبار انجمن احتراق ايران
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اخبار كوتاه
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همايش هاى آينده

سومين كنفرانس سوخت و احتراق ايران 
3 و 4 اسفند ماه 1388، تهران 

The 3rd Fuel and Combustion Conference of Iran FCCI2010
22, 23 Feb. 2010, Tehran, IRAN
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خبرنامه انجمن احتراق ايران
آدرس: تهران - صندوق پستي  14115/311

دبيرخانه انجمن احتراق ايران
     . . پست الكترونيكي: 

تلفكس: 82883962
: . . .

سردبير: دكتر رضا ابراهيمي
هيات تحريريه: 

مهندس مهنوش جودي، مهندس محمدرضا رجايي، 
صديق،  اكرم  مهندس  زماني نژاد،  محبوبه  مهندس 
مهندس محمدجواد منتظري، مهندس اسماعيل ولي زاده، 

مهندس الهام هجراني
چاپ: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن


