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 سخن ماه
سخن را با نام خدا آغاز ميكنيي از ا سپاسيزاارم يه
توفيق انتشار چهاردهمين شماره خبرنامه نترل از سری
مازده ماهنامه علمی خبری انجمن مهندسان نترل
ابااردقيق را به ما ارزانی داشت.
مجله نترل صنعتی عال ه بر خبررسانی به اعضای
محترم انجمن مهندسان نترل ابااردقيق بعنوان مک
مجله علمی تر مجی نيا در نظر گرفته شده ه در امن
راستا همراهی ه ماری شما اعضاء محترم را با ارسال
پيشنهادات ،انتقادات ،مقاالت اخبار مختلف علمی ،
صنعتی اربردی می طلبد .اعتقاد راسخ دارم ه امن
تالش زمانی به ثمر می نشيند می توان به اهداف خود
نامل شود ه همزی در امن فعاليت سهي باشند.
مشتاقانه منتظر درمافت نقطه نظرات شما اعضای محترم
انجمن هستي باشد ه باماری شما امن مجله هرچه
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پربارتر به ماد ماندنی تر گردد .اطالعات جامع تر مجله
علمی تر مجی نترل صنعتی در سامت انجمن از طرمق
امميل به اطالع شما عاماان خواهد رسيد.
مادآ ری می نمامي ه نسخه الكتر نيكی مجله عال ه بر
ارسال از طرمق امميل برای ليه اعضا  ،در سامت انجمن
 www.isice.irقابل دسترسی می باشد.

با آر زی توفيق ر زافا ن برای تمامی اعضای حقيقی حقوقی

هيات مدمره انجمن مهندسان نترل ابااردقيق امران
دبیرخانه انجمن  :تهران صندوق پستی 15815 -3595
تلفن 81032231 :

Tel: 81032231

Fax: 89781797
فاکس 89781797 :
Web Site: www.isice.ir
Email: admin@isice.ir ;infoisice@gmail.com
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 گزارش جلسات ماهانه هیئت مدیره انجمن
یکصد و نود و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره
انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران
تارمخ - 1396/03/06 :ساعت 14:30
محل :تهران ،خيابان شيخ بهامی شمالی ،باالتر از ميدان شيخ بهامی ،قبل از ميدان پير زان ،وچه سياده (شهيد قوامپور) ،پالک  ،20طبقه 4
سيادهمين نشست د ره مازده

جلسه با نام ماد خدا با حضور آقامان جعفر اظمی  ،خليلی ،رئيسی  ،محسنی موحدی از اعضای اصلی آقای شعری مقدم
يانی از بازرسان اصلی شر ع بعد از بحث تبادل نظر پيرامون مفاد دستور جلسه ،نتيجه مذا رات به شرح زمر در د بخش اعالم
میگردد.
الف) تصمیمات متخذه پیرامون اقدامات مشترک انجمن
شرکت ماشینسازی شمال و دانشگاه علمی کاربردی
مهر پیروز:
 .1-191در مورد برگااری همامش در حوزه تجهياات ضد
انفجار به منظور فرهنگسازی استفاده از اد ات تجهياات
همامشها
ضد انفجار ،مقرر گردمد ميته آموزش
هماهنزیهای الزم را برای تصمي در نحوهی برگااری همامش
با ماشينسازی شمال به عمل آ رد.
در ضمن ،محل برگااری همامش سالن نعمتزاده ساختمان
مر ای شر ت ملی صنامع پتر شيمی ( )NPCپيشبينی
شده مقرر گردمد بعد از تعيين تارمخ برگااری نهامی سازی
برنامه همامش مكاتبات الزم صورت پذمرد.
 .2-191به منظور متقاعد ساختن مدمران ارشد زارت نفت
در خصوص معتبر شمردن مراجع ذیصالح بومی در صد ر
مجوزهای الزم در حوزه تجهياات ضد انفجار به منظور ارتقاء
سطح يفی آزمامشزاههای ا رمدمته ه چنين حمامت از
محصوالت توليد داخل در راستای نامگذاری سال  1396تحت
عنوان «اقتصاد مقا متی ،توليد اشتغال» مقرر گردمد شر ت
ماشينسازی شمال نامهای توجيهی به رميس انجمن مهندسان
نترل ابااردقيق (آقای مهندس محسنی) مرقوم بفرمامند تا
ضمن اخذ پاراف ارجاع آقامان مهندس شعری مقدم
مهندس محسنی ،موضوع منجر به نشست مشترک با معا نت
محترم زمر نفت در امور مهندسی پژ هش (جناب مهندس
بيطرف) بشود.
 .191-4مقرر گردمد شر ت ماشينسازی شمال انجمن،
راهكارهای اجرامی الزم جهت امجاد زمرساختهای قابل اعتماد
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برای بومیسازی انجام آزمونهای توصيه شده مطابق با سری
استانداردهای  IEC 60079تأسيس آزمامشهای ا رمدمدته
در شور را پيشبينی نموده به طوری ه بعد از برقراری ارتباط
با سازمان ملی استانداردها ه چنين اخذ مجوزهای الزم از
مؤسسات بیطرف بينالمللی بتوان در جهت متقاعد ساختن
سازمان ملی استانداردها برای هدامت پشتيبانی امن طرح گام
برداشت .امن هدفگذاری با برگااری جلسات مشترک ميته
استاندارد پژ هش انجمن با ماشينسازی شمال هدامت
خواهد شد.
 .5-191به منظور فرهنگسازی عمومی ه چنين ارتقاء
سطح دانش ارشناسان شاغل در صنعت نفت جهت انتخاب،
بازرسی فنی استفاده از تجهياات ضد انفجار ،شر ت
ماشينسازی شمال دانشزاه علمی اربردی مهر پير ز متقبل
شدند با هماهنزی همكاری ميته آموزش انجمن ،د رههای
وتاه مدت آموزشی (به صورت افتخاری رامزان) در سطح
زارت نفت دامر نمامند.
 .6-191ضمن بحث تبادل نظر در خصوص نحوهی همكاری
انجمن ماشين سازی شمال در تهيه استانداردهای ملی
تجهياات ضد انفجار ،مقرر گردمد جلسات مشتر ی بين
ارشناسان مدمران ماشينسازی با ميته استاندارد
پژ هش انجمن تشكيل گردد تا بدمنمنظور برنامهرمایهای
الزم در جهت پيشبرد اهداف بومیسازی استانداردهای ضد
انفجار انجام پذمرد .در ضمن ،مقرر گردمد توسط سر ار خان
مهندس عربشاهیفرد ،اطالعات مربوط به ضعيت فعلی
استانداردهای تحت بررسی در دست بومیسازی توسط
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ميته  TC 31در اختيار جناب آقای د تر جعفر اظمی قرار
گيرد.
 .191-7ضمن بحث تبادل نظر در خصوص نحوه همكاری
انجمن دانشزاه علمی اربردی مهر پير ز در تأسيس رشته
جدمد تحصيلی «تجهياات ضد انفجار» ،مقرر گردمد
تفاه نامهی سه جانبهای بين دانشزاه ،ماشينسازی شمال
ميته آموزش انجمن منعقد بشود به طوری ه انجمن مجاز
باشد در تهيه تد من د سند «طرح توجيحی» «طرح
درس» امن رشته از ارشناسان صنعت اساتيد دانشزاه مک
بزيرد.
در ضمن ،انجمن نهامت سعی خود را خواهد نمود تا از طرمق
هيأت امنای دانشزاه علمی اربردی حمامتهای الزم را در
دامر نمودن امن رشته به عمل آ رد.
 .191-8شر ت ماشينسازی شمال اعالم آمادگی نمود تا در
حاشيه برگااری نفرانس پنج مهندسی نترل ابااردقيق
(شيراز 30 ،آبان 2 1 ،آذر  )96ارگاه ( ما ارگاههای)
آموزشی در حوزه تجهياات ضد انفجار برگاار نمامد به
طوری ه درآمد حاصل از امن ارگاه (ها) مطابق با ضوابط
تعيين شده توسط ميته اجرامی نفرانس به حساب انجمن
ارما گردد .بعد از تعيين عنا من ارگاهها در نشست مشترک
بين نمامنده ماشينسازی رميس ميته آموزش ،موضوع
جهت برنامهرمای اقدامات بعدی ،به نحو مقتضی به دبير
محترم نفرانس (سر ار خان د تر دهقانی) منعكس خواهد
شد.
ب) تصمیمات متخذه پیرامون مسایل جاری انجمن:
 .191-9بنا بر پيشنهاد مكتوب جناب آقای د تر صفوی (از
طرمق  )E-Mailمقرر گردمد نمامشزاه جانبی نفرانس پنج

توسط ميته نفرانسهای علمی
هدامت گردد.

تي اجرامی نفرانس

 .10–191مقرر گردمد جناب آقای مهندس يانی مسامل
مالی بين انجمن ميته اجرامی نفرانس پنج را پيزيری
نمامند.
 .12-191مقرر گردمد توسط خاانهداری انجمن ،طلب سر ار
خان آهاری مطابق با مستندات موجود محاسبه پرداخت
گردد.
 .191-14مقرر گردمد جناب آقای مهندس يانی موضوع
مک مالی د ارگان « زارت علوم» «شر ت پتر شيمی
هلدمنگ خليج فارس» به انجمن را تا حصول نتيجه پيزيری
نمامند.
 .15-191مقرر گردمد موضوع مطالبات سنوات گذشتهی
ج ناب آقای مهندس يانی مطابق با مستندات موجود
صورتجلسه پيوست محاسبه پرداخت گردد.
 .16-191مقرر گردمد با نظارت هدامت خاانهداری ،موضوع
مفاصا حساب امور مالياتی انجمن (مربوط به سال  )1395بر
عهدهی سر ار خان زحمتكش سپرده شود.
 .17-191با عنامت به عدم حضور نمامنده محترم مر ا
همكاریهای فنا ری نوآ ری رماست جمهوری ،مقرر گردمد
جناب آقای د تر جعفر اظمی امشان را برای حضور در جلسه
 192هيأت مدمره دعوت نمامند.
 .18-191جلسه مكصد نود د م هيأت مدمره رأس ساعت
 14:30الی  16:30شنبه  1396/04/10تشكيل خواهد شد.
توجه :محل تشكيل جلسه ( ه در تهران خواهد بود) متعاقب ًا
در دعوتنامه ،اطالع داده خواهد شد.

نقل مطلب با ذ ر مآخذ آزاد است.
نظرات مطرح شده در مقاالت لا ما دمدگاه خبرنامه نترل نمی باشد.
خبرنامه نترل از ليه اعضاء محترم انجمن مهندسان نترل ابااردقيق مقاله می پذمرد.

از ليه مرا ا تحقيقاتی  ،دانشزاهها صنامع محترم درخواست می شود از طرمق ارسال مقاالت ،گاارشها اخبار خود،
ما را در جرمان جدمدترمن دستا ردهای علمی فنی در زمينه های ابااردقيق نترل قرار دهند.
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 قابل توجه کلیه اعضای محترم حقیقی و حقوقی انجمن
موضوع :عضوپذیری کمیته پژوهش و استاندارد
بدمنوسيله به استحضار ميرساند ميته پژ هش استاندارد
انجمن در نظر دارد به منظور پيشبرد مأمورمتهای خود ،از
بين اعضای محترم حقيقی حقوقی انجمن عضو بپذمرد.
ضمن اعالم فهرست مأمورمتهای ميته ،از عالقمندان به
عضومت تقاضا ميشود با ارسال تقاضای خود به انضمام
رز مهی شخصی شماره تماس به آدرس پستی انجمن ما
رامانامه

info@controlnews.ir

ما

 info@smartspec.irدر جهت تحقق مأمورمتهای الن
زمر ،انجمن را ماری نمامند:



ر مكرد نومن استانداردسازی در حوزه نترل
ابااردقيق (تد من استاندارد ،پيادهسازی استاندارد)
امجاد ساز

ار الزم

برنامهرمای برای تد من

استانداردهای

ارخانه

(Manufacturer

ای



امجاد تعامل ارتباط با تشكلهای مردم نهاد ،انجمنهای
همطراز سازمانهای مرتبط (در جهت همافاامی





پيشبرد اهداف ميته)
فرهنزسازی برگااری همامشهای مرتبط با اهداف
الن انجمن در حوزه فنا رمهای نومن
مشار ت در برگااری نمامشزاههای تخصصی I&C

 مامد اطالع ،متذ ر ميشود امن ميته ماهانه حداقل مک
جلسه حضوری در تهران برگاار نموده در جلسات فوق
ضمن همفكری رجوع به خرد جمعی ،به نوعی تقسي ار
نيا خواهد شد.
جهت درمافت هر گونه اطالعات بيشتر با دبيرخانه انجمن
( ) 81032231-021تماس حاصل فرماميد.

) Standardsدر حوزه مهندسی نترل ابااردقيق
پیشاپیش از همکاری شما جهت گسترش اهداف علمی انجمن سپاسگزاری میشود.
 اطالعیه دبیرخانه انجمن
شرایط بهره مندی از تخفیف خدمات شرکت ارتباط گستران هزاره
باطالع اعضای محترم حقوقی انجمن مهندسان نترل
ابااردقيق می رساند پير به تفاه نامه مورخ  95/09/20فی
مابين انجمن شر ت ارتباط گستران هااره در خصوص ارامه
خدمات شر ت مابور برای بهره مندی از خدمات آگهی های
مناقصه  /ماامده ،بدمنوسيله به اعضای حقوق محترم انجمن
اعالم می گردد ،جهت استفاده از امن خدمات با ارامه معرفی

نامه از دبيرخانه انجمن می توانيد از تخفيف  % 70استفاده
نماميد.
عالقمندان برای سب اطالعات بيشتر می توانند از سامت
 www.hezarehinfo.netبازدمد ما با سر ار خان
نور زی  07347234000تماس حاصل فرمامند.
لذا ،مستدعی ضمن اعالم آمادگی به دبيرخانه انجمن ،نسبت
به اخذ معرفی نامه انجام مراحل بعدی اقدام نماميد.

کمیته اطالع رسانی و انتشارات انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران جهت دوره دو ساله
یازدهم از بین داوطلبان عزیز عضو می پذیرد .از کلیه عالقمندان درخواست می گردد جهت
عضویت در این کمیته و شرکت در جلسات با هدف کمک به اهداف انجمن مهندسان کنترل و
ابزاردقیق ایران با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند.
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 اعضای جدید انجمن
معرفی اعضای جدمد انجمن مهندسان نترل اباار دقيق امران ( مژه اردمبهشت ماه )96
اعضای حقیقی

شماره عضومت

نام

نام خانوادگی

تحصيالت

نوع عضومت

962259

محمدجواد

احمدی

دانشجوی د تری

پيوسته

اعضای حقوقی

شماره عضومت

نام شر ت

نام نام خانوادگی
مدمر عامل

امميل

962258

ژافه صنعت

ناصر مقدم تبرمای

info@jaufe.com

 تمدید عضویت اعضای انجمن در سال 96
اعضای حقیقی

شماره عضومت

نام

نام خانوادگی

نوع عضومت

891711

شهرام

صابری ندچالی

پيوسته

891712

شيرمن

ربيعی

پيوسته

اعضای حقوقی
شماره عضومت

نام شر ت

نام نام خانوادگی
مدمر عامل

امميل

952229

گر ه صنعتی شاخص

محمد حسن موحدی

Movahed61@gmail.com

ليه اعضای محترم حقوقی انجمن مهندسان نترل اباار دقيق امران برای بهره مندی از تخفيفات
نمامشزاه ها همامش های تخصصی  ،مژه اعضای انجمن با دبيرخانه انجمن تماس حاصل نمامند.
تلفن 81032231 :

امميل  admin@isice.ir :و infoisice@gmail.com

 سمینارها و همایش
اطالعیه
به اطالع اعضای محترم انجمن ميرساند گر ه قدرت  IEEEبخش امران با همكاری پژ هشزاه نير سومين مياگرد چالش های
مهندسی برق با حضور نخبزان صنعت برق در تارمخ چهارشنبه  96/4/14ساعت  14تا  16در پژ هشزاه نير  -سالن فرد سی برگاار
می ند.جهت ثبت نام ،حداقل د ر ز قبل  ،صرفا از طرمق سامت اقدام فرماميدwww.nri.ac.ir/NRI-seminars .
نشانی :شهرک غرب ،انتهای بلوارشهيد دادمان ،پژ هشزاه نير
تلفن -88083365 :فكس88078296 :
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 کنترل صنعتی
اطالعیه
همایش مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات
به استحضار می رساند آبان ماه جاری ،د ازدهمين همامش بين المللی مدمرمت دارامی های فيامكی برگاار می شود.امن همامش
بارگترمن همامش در زمينه نزهداری تعميرات شور با سخنرانی اساتيد خارجی  ،داخلی امرانيان خارج شور در طی د ر ز
4سالن همامان در مر ا محل همامش های پژ هشزاه نفت در نار نمامشزاه تخصصی نزهداشت مراس جاماه مدمرمت دارامی های
فيامكی است.
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 کنترل صنعتی
 اطالعیه
به اطالع اعضای محترم انجمن ميرساند د ره های تابستانی انرژی خورشيدی ( د ره ا ل :بينار آموزشی انرژی های تجدمدپذمر )در
تارمخ پنجشنبه  1تير  ،ساعت  11صبح برگاار ميشود .مدرس  :د تر فرزاد جعفر اظمی ()www.jafarkazemi.com
 اطالعیه
برگزاری کارگاه های آموزشی مالیاتی و بیمه
به استحضار ميرساند ،پير درخواست انجمن های علمی جهت آشنامی رفع ابهامات از اجرای قوانين مقررات مالياتی  ،بيمه ثبت
شر تها همچنين با توجه به فرصت محد د برای ارائه اظهارنامه مالياتی انجمن ها به سازمان امور مالياتی شور  ،امن شورا در نظر
دارد ارگاه های آموزشی ذمل را ر ز د شنبه  1396/4/12از ساعت  14:30لغامت  18در دانشزاه خات برگاار نمامد.
خواهشمند است با در نظر گرفتن فرص ت محد د نسبت به معرفی افراد شر ت ننده به دبيرخانه شورای انجمن های علمی از طرمق
شماره تماس  ، 88610209-12نمابر  8860593ما پست الكتر نيک  Cisairan@gmail.comاقدام فوری معمول فرمامند.
 -1د ره آموزشی " قوانين مقررات مالياتی بيمه " برای مسئوالن مالی خاانه داران؛
 -2د ره آموزشی " مراحل قانونی نحوه ثبت صورت جلسات تصميمات مجامع انجمن ها در اداره ثبت شر تها برای مسئوالن
مالی  ،خاانه داران ارشناسان دفاتر انجمن های علمی امران؛

 نرخ حق عضویت انجمن
اعالم نرخ حق عضویت در سال 96
اعضای دانشجو  ( :اردانی ،ارشناسی )
اعضای ابسته ( فارغ التحصيل ارشناسی

 200000رمال

اردانی)

 500000رمال

اعضای پيوسته ( ارشناسی ه  4سال از درمافت مدرک گذشته باشد همچنين دانشجوی
ارشناسی ارشد فارغ التحصيل ارشناسی ارشد د ترا )

 500000رمال

اعضای حقوقی ( شر ت ها سازمان ها )

 2000000رمال

اعضای محترم در صورت تمامل حق عضومت را به صورت د ساله ما سه ساله پرداخت نمامند.
جهت درمافت هر گونه اطالعات بيشتر با دبيرخانه انجمن ( ) 81032231-021تماس حاصل فرماميد.
کمیته صنایع انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران جهت دوره دو ساله یازدهم از بین
داوطلبان عزیز عضو می پذیرد .از کلیه عالقمندان درخواست می گردد جهت عضویت در این کمیته
و شرکت در جلسات با هدف کمک به اهداف انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران با دبیرخانه
انجمن تماس حاصل نمایند.
 عضویت در انجمن
متقاضيان عضومت در انجمن مهندسان نترل اباار دقيق امران می توانند متناسب با شرامط خود به چهار صورت پيوسته ،ابسته،
دانشجومی افتخاری به عضومت انجمن در آمند .مشر ح شرامط عضومت از طرمق سامت انجمن قابل دسترسی است.
 اطالع رسانی ر مدادهای نترل اباار دقيق امران جهان
عضومت در انجمن عال ه بر مک به توسعه سيست های
نترل اباار دقيق در شور ماامای زمر را نيا به همراه دارد:

 عضومت در ميته های انجمن دعوت برای جلسات
 درمافت رامزان خبر نامه انجمن 
مربوطه 
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 کنترل صنعتی
 مشار ت در سياست گذاری شور در زمينه نترل
ابااردقيق 

 معرفی به سامر انجمن های امران جهان 
 معرفی برای ادامه تحصيل در دانشزاههای داخل خارج 






تخفيف در درج آگهی ها تبليغات در خبرنامه انجمن
تخفيف در هامنه مربوط به د ره های تخصصی انجمن
تخفيف در خرمد نشرمات ،تب جا ات انجمن
درمافت ارت عضومت انجمن

 تخفيف در درج آگهی ها تبليغات در سامت انجمن 

کمیته آموزش انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق در صدد است تا با بررسی نیازهای آموزشی اعضای محترم
انجمن اقدام به برنامه ریزی دوره ها و سمینارهای آموزشی مورد نیاز ؛ تنظیم برنامه های آموزشی ؛ تشکیل کالسها
؛ دعوت از اساتید کنترل و ابزار دقیق به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص اتوماسیون و کنترل در سطح کشور
نماید .لذا از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست می گردد نقطه نظرات خود را در این زمینه به ما منعکس نموده و
انجمن را در این راه یاری نمایید.

 اطالعیه های انجمن
قابل توجه کلیه اعضای حقیقی انجمن
به اطالع اعضای محترم حقيقی می رساند ،طبق مصوبات
انجمن ،تمدمد عضومت امشان به عنوان عضو پيوسته  /ابسته/
دانشجومی انجمن مهندسان نترل اباار دقيق امران در سال
جاری منوط به پرداخت حقعضومت میباشد .لذا
خواهشمنداست هرچه سرمعتر نسبت به پرداخت مبلغ حق
عضومت به حساب جاری انجمن (بانک تجارت د  255شعبه
امرانشهر جنوبی به شماره حساب  )0129198877ما شبا

انجمن  IR310180000000000129198877اقدام
فيش بانكی ارت قبلی عضومت مک قطعه عكس3*4
(جهت تمدمد عضومت) فرم تكميل شده مشخصات ذمل
را فامل اسكن شده مدارک فوق را به سيله امميل ارسال
فرماميد.
دبيرخانه انجمن مهندسان نترل اباار دقيق امران

نام نام خانوادگی( :فارسی -التين)

شماره تماس:

تارمخ درمافت مدرک تحصيلی:

نوع مدرک تحصيلی:
E-Mail:

آدرس پستی:
جهت درمافت هر گونه اطالعات بيشتر با دبيرخانه انجمن ( ) 81032231-021تماس حاصل فرماميد.
قابل توجه اعضای حقوقی انجمن
احتراماً ،به اطالع آن اعضای محترم حقوقی می رساند ،طبق
مصوبات انجمن ،تمدمد عضومت امشان به عنوان عضو حقوقی
انجمن مهندسان نترل ابااردقيق امران در سال جاری
منوط به پرداخت حقعضومت میباشد.
لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت مندرج در جد ل
ذمل به حساب جاری انجمن (جاری  0129198877بانک
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 کنترل صنعتی
را تكميل نماميد همراه با فيش بانكی
عضومت به امميل انجمن ارسال دارمد.

آخرمن گواهی

دبيرخانه انجمن مهندسان نترل اباا ردقيق امران

پیشاپیش از همکاری شما جهت گسترش اهداف علمی انجمن سپاسگزاری میشود.
لطفاً اطالعات ذمل را تكميل فرماميد.
نام شر ت:
نام مدمر عامل:

انجمن مهندسان نترل ابااردقيق امران برای باال
بردن سطح علمی فرهنزی  ،نياز به حمامت های
معنوی مادی نيا حضور فعاالنه اعضای حقيقی
حقوقی خود دارد.

آدرس الكتر نيكی:
پست الكتر نيكی:
تلفن نمابر:
آدرس پستی:
صند ق پستی:
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