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اولین خبرنامه

انجمن علمی موتورایران

برگزاری بیست و ششمین همایش ساالنه مهندسی
مکانیک در دانشگاه سمنان با حمایت انجمن علمی
موتور ایران
بیستتتت و ششتتتمین همتتتایش بینالمللتتتی ستتتاالنه انجمتتتن
مهندسان مکانیتک ایتران اس سته شتنهه مهتاری اردیههشتت ۹۷

وی کمک به تجاری ساسی ایده های علمی در ر شاه مکانیک را
اس ا هداف برگزاری این ه مایش بینالمللی ذکر و تاک ید کرد  :به
همین منظور در کنار دان شمندانک ا ساادان و دان شجویان ر شاه
م کان یکک اس ت عدادی اس صتتنعاگران و ستتر ما یه گذاران در این
همایش دعوت شتتده بود تا با اخرین دستتااوردها در این حوسه
اشنایی یابند.

در تاالر امیرکهیر دانشتگاه ستمنان ازتاس شتد و زتس اس سته روس

دبیر بیستتت و شتتشتتمین ه مایش بینالمللی ستتاالنه انجمن

برگتتزاری ستتننرانیهای تنصصتتیک کارگاههتتای اموسشتتی و

مهندسان مکانیک ایران گ ت :در قالب نمایشگاه در این همایش

برزایی نمایشگاه دستااوردهای علمتیک در ایتن دانشتگاه بته کتار

کدسااوردها و ممحصوالت ایدهزرایده زرداسان و فعاالن واحدهای

خود زایان داد.

فناور با هدف تجاریستتاسی به کمک صتتنعاگران در واحدهای

همچنتتین یکتتی اسحامیتتان ایتتن همتتایش انجمتتن علمتتی موتتتور

تولیدی ارایه شد.

ایران بود کته توانستت در برگتزاری ایتن همتایش همکتاری هتای
شایانی را با انجمن مهندسان مکانیک ایران داشاه باشد.
دبیر بی ست و ش شمین همایش بینالمللی ساالنه انجمن مهند سان
م کان یک ایران روس زنجشتتن هه در گ ت و گو با ایر نا افزود :م قاالت
برگزیده این همایش با زیشنهاد برگزارکنندگان همایش در اینده و با
بررستتی های علمی دقیت تر اس ستتوی انجمن م کان یک اع ی و اس
برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
سیف اهلل سعدالدین گ ت  :در مدت برگزاری این همایش  ۴۸۵مقاله
به صورت سننرانی و  ۳۱۵مقاله به صورت زو سار ارایه شد و در
مجموع  ۸۵۰ن ر مهمان بی ست و ش شمین همایش بینالمللی ساالنه
انجمن مه ندستتان م کان یک ایران بود ند که  ۲۰ن ر اس ان ها اس
کشورهای خارجی بودند.
وی با ا شاره به ح ضور ا ساادانی اس دان شگاه های امریکاک انگل ساانک
مینک اسارالیا و کاناداک خاطرنشان کرد ۱۰ :کارگاه تنصصی با حضور
استتاادان ایرانی و خارجی و نمایشتتگاهی اس دستتااوردهای علمیدر
رشاه مکانیک در  ۲۵زرفه در دانشگاه سمنان برگزار شد.

وی ب یان کرد :هدف اس برگزاری این ه مایش بینالمللی ارا یه
اخرین دستتااوردهای علمیک تهادف ف ناوری های نوین در حوسه
مکانیکک ایجاد ارتهاط بین ننهگان و صنعاگران به منظور تهدیل
ا یده به ثروتک و هم افزایی دانشتتم ندان ایرانی و خارجی با
محور یت اخرین زیشتتر فت های علمی در حوسه های منالف
مهندسی مکانیک بود.
در ایین افاااحیه این همایش برات قهادیان معاون وسارت صنعتک
معدن و تجارت و عهاس علی ابادی مدیرعامل شتترکت مدیریت
زروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) حضور داشاندک دانشگاه سمنان
جزء  ۱۲دانشگاه برتر کشور در بنش زژوهش های علمی است.

ننساین کن رانس بین المللی ماالورژی زودر در ساف ۱۳۷۵

ششمین کن رانس بین المللی ماالورژی زودر در اص هان با

برگزار شد .

حمایت مالی و معنوی انجمن علمی موتور ایران

ابوالقاسم اروند افزود :هدف اس برگزاری این نشستک اناقاف

ششمین کن رانس بین المللی'ماالورژی زودر' روس سه شنهه۲۸

دانش و فناوری زرب در این سمینه به ایران و اشنا کردن

فروردین ساف ۹۷در هال عهاسی اص هان ازاس به کار کرد.
این کن رانس دو روسه با هدف ارتقا دانش این فناوری در کشورک به
صورت مشارک توسط شرکت ماالوژی زودر مشهد و دانشگاه
صنعای وین )(TU wienبا حضور اساتید و دانشجوهایی اس

زژوهشگران زربی با سطح علمی و فرهنگی کشورمان است .
وی اضافه کرد :هر  6دوره این همایش در شهر اص هان برگزار
شده و این اناناب به درخواست مهمانان خارجی و تعلت خاطر
این افراد به این شهر تارینی بوده است .

کشورهای اروزایی(اتریشک المانک اسپانیاک سوئدک سوئیسک بلژیک و
ایاالیا) و اسیایی(مین و هند) برگزار شد.
اسااد دانشگاه وین در حاشیه این کن رانس در گ اگو با ایرنا اظهار
کرد :در ایران خودروساسان و تولیدکنندگان توانمندی وجود دارد که
با اسا اده اس فناوری ماالورژی زودر و افزایش راندمان مصرف ماده و
انرژی می توانند زیشرفت بیشاری داشاه باشند .
'هربرت دانینگر' افزود :الهاه این صنعت در ایران هنوس جای کار دارد
و این کشور باید با اسا اده اس مانصصان خود و سرمایه گذاری
بیشار در این سمینهک فعالیاش را گسارش دهد .
وی اضافه کرد :کشور ایران برای گسارش این صنعت بسیار مساعد
است .

اروند گ ت :هزینه برگزاری این همایش را شرکت کنندگان
خارجی و داخلی زرداخت کرده اند .
وی افزود ۴۰ :مقاله توسط اساتید خارجی و محققان داخلی به
این کن رانس ارساف شده است که در باسه سمانی دو روسه این
همایشک ارائه و مقاله برگزیده نیز اناناب و اس ان تجلیل می

دانینگر تصریح کرد :با بکارگیری زروژه های صحیح ماالورژی زودر

شود .رئیس کن رانس بین المللی ماالورژی زودر یاداور شد:

می توان در مصرف ماده اولیه و ماشین کاریک صرفه جویی کرد .

دوره ششم این کن رانس با فاصله  ۱۰ساف اس زنجمین دوره

رئیس کن رانس بین المللی ماالورژی زودر نیز به خهرنگار ایرنا گ ت:

برگزار شد .

این کن رانس در  ۲۰ساف گذشاهک با فاصله سمانی سه ساف یکهارک در

وی افزود :این مساله بدلیل اساقهاف نکردن شرکت کنندگان

اص هان برگزار شده است .

خارجی برای حضور در کشور در دوره های قهلی ریاست
جمهوری ایران بود .

وی افزود :الهاه این صنعت نیاس به سرمایه گذاری ثابت بسیار

تولیدات داخلیک قابل رقابت با محصوالت خارجی است
مدیرعامل شرکت ماالورژی زودر مشهد نیر به ایرنا گ ت:
محصوالت تولید داخل در سمینه ماالورژی زودر اس لحاظ کی یت و
قیمتک قابل رقابت با تولیدات کشورهای خارجی بویژه مین
است .

سیادی دارد و فقط با باال رفان میزان تولید(تیراژ باال)ک این هزینه
قابل جهران است .
عشقی گ ت :با اسا اده اس این روشک قطعات موتوری و گیربکس
تولید می شود و اس دسااوردهای صنعت ماالورژی زودر در کشور
و این شرکتک تولید شاتون خودرو است .
ماالورژی زودرک فرایند قالب گیری قطعات فلزی اس زودرهای
فلزی توسط اعماف فشار باال برای دقیت شدن شکل هاست .
در اوایل قرن بیسامک فلزهای دیرگداسی مانند تنگسانک
مولیهدن توسط روش ماالورژی زودر شکل داده شد و به این
ترتیب قطعات ماالورژی زودر در انواع صنایع مانند لواسی
خانگیک اسهاب باسی ساسی و الکارونیک کاربرد زیدا کرد .
در سافهای ۱۹۵۰تا۱۹6۰ک روشهای نوین مانند فُرج زودر و ایزو
اساالیک گری در صنعت ماالورژی زودر بکار گرفاه شد و این

علیرضا عشقی افزود :این روش تولید قطعات فلزی اس  ۳۰ساف
زیش در کشور و شهر مشهد شروع شده و زیشرفت قابل توجهی

روشها با تولید قطعات دارای دانسیاه باالک توان رقابت قطعات
ماالورژی زودر را افزایش داد .

نیز داشاه است .
وی اضافه کرد :تولیدات داخل تاکنون زاسنگوی نیاس و مصرف
کشورمان بوده است .
عشقی ادامه داد :حدود  ۴۰درصد اس مصارف خودروساسی اس
کشورهای خارجی وارد می شود که با برنامه ریزی صورت گرفاه
و افزایش تولیدک میزان واردات رو به کاهش است .
وی گ ت :تاکنون صادراتی در این سمینه صورت نگرفاه اما در
اینده نزدیک به باسارهای خارجی وارد خواهیم شدک ضمن اینکه

اخرین کاربرد قطعات ماالورژی زودر در صنایع خودرو ساسی

تولیدات داخل می تواند هم اس لحاظ قیمت و هم اس نظر کی یت با

بود که به مواسات صنایع خودرو ساسی رشد یافتک به صورتی که

محصوالت دیگر کشورها رقابت کند .

امروسه بقای صنعت ماالورژی زودر در کشورهای صنعای بسیار

عشقی یاداور شد :در روش های قدیمی تولید قطعات فلزیک
انرژی و سمان با هزینه باال مصرف می شد اما با وجود روش
ماالورژی زودرک این مشک ت دیگر وجود ندارد .

وابساه به صنعت خودروساسی است.

برگزاری اولین دوره ی جامع و تخصصی موتور
توسط انجمن علمی موتور ایران

انجمن علمی موتورایران در دهمین ساف تاسیس خود به منظور
اناقاف تجارب خود در طی این ساف ها و همچنین افزایش سطح
اگاهی و دانش فنی دانشجویان ع قه مند به حوسه ی موتور و
نیز صنعاگران و فعاالن شازل در این حوسه اقدای به برگزاری
دوره های تنصصی موتور خودرو کرده است.
لیست کامل دوره ها در ص حه بعد اورده شده است.
برای کسب اط عات بیشار به سایت انجمن به نشانی
 www.ISE.ORG.IRمراجعه فرمایید.

