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   سخن ماه 
 سخن را با نام خدا آغاا  يكنياكو ا ا  اا سساسارياركو  ا 

 يشاار   خبرنايا شااار   يااكنبكسا  ا واتوفكا  انشااار 

خباری انماان علاای ا سری كا وهو ياهيايا  صيعشی ا  

  واش . یيهيدسان  يشر  ا ابياروقك  را ب  يا ار ان

 را بطور يرتب ها  ياه  ب  كاری خبرناي اكن  برآنكو   

 يحشرم حقكقی ا حقوقی ناری تاام اعضایخدااند ا ها

  عالا  بر خبررسانی ب خبرناي اكن نااككو.  انمان ييشار

اعضای يحشرم انمان يهيدسان  يشر  ا ابياروقك  بعيوان 

ور اكن    كک يمل  علای تراكمی نكي ور نظر گرفش  شد  

با ارسا  يحشرم را راسشا هاراهی ا هو كاری شاا اعضاء 

ا اخبار يخشلف علای ،  قاوات، يقاالتپكايهاوات، انش

اكن . اعشقاو راسخ واركو    يی طلبدصيعشی ا  اربروی 

 يانی ب  ثار يی ناكيد ا يی توان ب  اهداف خوو  تالش

 سهكو باشيد. ناكل شوو    هاری ور اكن فعالك 

قبل ا  شاار  ا هاانرون     اعضای يحشرم اسشحضار وارند 

ی خواهكو با سعی ا تالش ا ييااهد  ناووكد ،  خبرناي 

نكي هاكاری  لك  اعضای يحشرم انمان اقدام ب  ورج 

پر بار ور  يكي   يشر  ا ابياروقك  نااككو     طالبیي

انشاار اكن  هدف اصلیهاانرون     قبل هو نوششكو 

ارتباط يسشار ا يداام با يخاطبكن ا اعضای خبرناي  

ن اعضا ا انمان انمان يكباشد تا با اكن تعايل سا ند  يكا

 یب  هدف ااالتر    هاان توسع  ا پكابرو يهيدس

ن بداباشد وسشكابكو. لذا  یابياروقك  ا  يشر  ور  اور ي

ب  اكن يهو وس  كاری شاا اعضای يحشرم انمان 

دگا  خواهاايد اس  نقط  نظرات ا وك نخواهكو كاف .

خووتان برای يا ارسا   يمل ی های خوو را برای بهبوو  كف

 ياككد.فر

ياشاقان  ييشظر وركاف  نقط  نظرات شاا اعضای يحشرم 

هرچ   خبرناي انمان هسشكو باشد    باكاری شاا اكن 

كاوآاری يی نااككو    پربارتر ا ب  كاو ياندنی تر گروو. 

  طرك  اكاكل عالا  بر ارسا  ا يمل نسخ  النشرانكنی 

قابل www.isice.ir ور ساك  انمان برای  لك  اعضا ، 

 را افيان برای تاايی اعضایبا آرا ی توفك  وسشرسی يی باشد.

هكات يدكر  انمان يهيدسان  يشر  ا ابياروقك  ) ا حقوقیی حقكق

 (اكران
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 نرخ حق عضویت انجمن 

 95اعالم نرخ حق عضویت در سال 

 براساس صورتجلسه یک صد و هشتاد و چهارم
 

 ركا  200.000 اعضای وانامو : )  اروانی،  ارشياسی (          

 ركا  500.000 ارغ الشحصكل  ارشياسی  ا  اروانی(اعضای اابسش  ) ف

سا  ا  وركاف  يدرك گذشش  باشد ا هاچيكن واناموی  4اعضای پكوسش  ) ارشياسی    

  ( ا ارشياسی ارشد ا فارغ الشحصكل  ارشياسی ارشد  ا و شر

 ركا  500.000

 ركا  2.000.000 ( شر   ها ا سا يان هااعضای حقوقی ) 

 ر صورت تااكل ح  عضوك  را ب  صورت وا سال  كا س  سال  پرواخ  نااكيد.اعضای يحشرم و

 تااس حاصل فرياككد.Admin@isice.ir كا (  81032231-021جه  وركاف  هر گون  اطالعات بكاشر با وبكرخان  انمان )

 

  اطالعیه های انجمن درخصوص تبلیغات در سایت

اطالع يی رساند انمان يهيدسان ا  يشر  ابياروقك   ب 

ساك   ايال تخصصی جدكد خوو را  با آورس 

.irisicewww.   جه  اهداف ذكل ور وسشرس اعضای

يحشرم حقكقی ا حقوقی ا وكرر عالقايدان قرار واو  

 اس :

كن آخركن اخبار ا  پكارف  تنيولوژكهای نو -1

 سكسشاهای  يشر  ا ابياروقك  ور جهان

سكسشاهای  يشر  ا ابياروقك  ور اكران ور  يوقعك  -2

  يكي  های ساخ  ا تولكد ا هاچيكن  اربری آن

يياكا ا يعاكب سكسشاهای  يشر  يخشلف ا  وكد  -3

    ارشياسانی    ا  اكن سكسشو اسشفاو  ناوو  اند.

 يقاالت ا جياات آيو شی  -4

 ت فيی ارائ  شد  توسط سا ندگانيقاال -5

 يعرفی يشخصصكن اكن سكسشاها ور اكران -6

يعرفی آخركن يد  ا  تولكدات سا ندگان اكن قبكل  -7

 سكسشاها

يعرفی شر شهای پكارا ور صيع   يشر  ا  -8

ابياروقك  اعو ا  طراحان ، ياااران ، يمركان ا 

 تعاكر اران

و ب  وعوت ا  با توج  ب  يطالب يذ ور اكن انمان تصاك

شر شها ا سا ندگان پكارا ور اكن صيع  جه  بهبوو 

ساك  خوو ناوو  اس . اكن هاناری بصورت قرار گرفشن 

شر شهای فوق ور ساك  ا كا ور اخشكار  LOGOفلش  

قرار واون وا صفح  يقال  تنيكنی ور يا  ور نظر گرفش  

 شد  اس .

شر   آن  Logoجه  ارائ  وا صفح  يقال  ور يا  ا كا 

، با وبكرخان  انمان سر ار خانو پوركحكی تااس حاصل 

 بفريائكد. 

 اطالعیه 

 

 اعضای يحشرم انمان يهيدسان  يشر  ا ابيار وقك  اكران ا 

اكن پس يی توانكد برای ااركي ح  عضوك  های خوو ا  

 شاار   ارت  كر اسشفاو  نااككد. 

5859837002086904 

ابيار وقك  اكران                     بيام انمان يهيدسان  يشر  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها    ييدی ا  تخفكفات نااكارا سان  يشر  ا ابيار وقك  اكران برای بهر لك  اعضای يحشرم حقوقی انمان يهيد

 مان تااس حاصل نااكيد.، اكژ  اعضای انمان با وبكرخان  ان ا هااكش های تخصصی

 infoisice@gmail.com و  admin@isice.ir  اكاكل :       81032231تلفن : 
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اعضای جدید انجمن 
 (96 يا اسفيد )اكژ   يعرفی اعضای جدكد انمان يهيدسان  يشر  ا ابيار وقك  اكران

 

 اعضای حقوقی

 

 اكاكل ینام خانواوگنام ا  شر   نام شاار  عضوك 

شر    ارفن  يشر   962304

 آركا

 h.kojouri@kafco.ir حسام  موری

  
 

 96انجمن در سال  یاعضا یتعضو یدتمد 
 قیواعضای حق

 

 اكاكل ینام خانواوگا نام  شر   نام شاار  عضوك 

119519 صيعشی بهان گرا   

 گسشرش  كان

 m.jafari@bgkco.com تقوی فرجهان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عضویت در انجمن 

 

اابسش ،  ،يی توانيد يشياسب با شراكط خوو ب  چهار صورت پكوسش  يشقاضكان عضوك  ور انمان يهيدسان  يشر  ا ابيار وقك  اكران

  شراكط عضوك  ا  طرك  ساك  انمان قابل وسشرسی اس . واناموكی ا افشخاری ب  عضوك  انمان ور آكيد. ياراح

 ابيار وقك  ور  اور يياكای  كر را نكي ب  هارا  وارو: عضوك  ور انمان عالا  بر  اک ب  توسع  سكسشو های  يشر  ا

  وركاف  راكران خبر ناي  انمان 

 ن نی راكداوهای  يشر  ا ابيار وقك  اكران ا جهارسا اطالع 

  ور  اكش  های انمان ا وعوت برای جلسات  عضوك

 يربوط  

   يكي   يشر  ا ور گذاری  اور ور سكاس  ياار  

 ابياروقك  

 ب  ساكر انمان های اكران ا جهان  يعرفی 

 برای اواي  تحصكل ور واناراههای واخل ا خارج  يعرفی 

 گهی ها ا تبلكغات ور ساك  انمان ور ورج آ تخفكف 

 ور ورج آگهی ها ا تبلكغات ور خبرناي  انمان  تخفكف 

 ور هيكي  يربوط ب  وار  های تخصصی انمان  تخفكف 

 تخفكف ور خركد ناركات،  شب ا جياات انمان 

 وركاف   ارت عضوك  انمان 

 

 

وطلبان از بین داانجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران جهت دوره دو ساله یازدهم  صنایعکمیته 

عضو می پذیرد. از کلیه عالقمندان درخواست می گردد جهت عضویت در این کمیته و شرکت در عزیز 

جلسات با هدف کمک به اهداف انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران با دبیرخانه انجمن تماس 

 حاصل نمایند.
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 اطالعیه 

گردید  ۹۶از وزارت علوم در ارزیابی سال  Aاخذ درجه ،مجله کنترل موفق به با کمال مسرت به اطالع می رساند
(http:///journals.msrt.ir این مهم را به کلیه اعضای انجمن، به خصوص هیئت تحریریه مجله کنترل و جناب آقای دکتر .)

 ییم.علیاری تبریک عرض می نما

 

 

 اطالعیه 

 
 

 هيدسان  يشر  ا ابيار وقك  اكران ور بكن برتركن های صيع  ياشكن ابيار ا تمهكيات فلي اریحضور انمان ي

 AMBIran 2018سويكن وار  نااكارا  

 1397تكريا   8الی 5

 

 

 

 

 

 

ار   ارشياسی ارشد گراكش )يهيدسی اندا   گكری جركان سكاالت( ور واناند  يهيدسی االكن و 96ا سالم ا احشرام وريهريا  سا  ب

شكای وانارا  علو ا صيع  اكران بصورت يما ی وانامو پذكرش  رو  اس . بدكن اسكل  ب  اطالع آن وسش  ا  وااطلبان يشقاضی 

     (Flow Measrementی جركان سكاالت )ناپكوسش  يهيدسی شكای ا يهيدسی اندا   گكرشر   ور آ يون  ارشياسی ارشد 

ور آ يون ييبور ثب  نام ننرو  اند يی رساند    اينان ثب  نام ا   26/09/96لغاك   16/9/96   ور  يان يقرر ا  تاركخ  1397سا  

نی: بر رای پاكرا  اطالع رسانی اكن سا يان ب  ناا 03/12/96لغاك  را  پيمايب  يورخ  30/11/96را  واشيب  يورخ 

www.sanjesh.org  قرار گرفش  اس  ؛ لذا  لك  يشقاضكان يی توانيد ور يهل  ور نظر گرفش  شد  اقدام ب  ثب  نام نااكيد. آن

  وسش  ا  واسشانی    قبال ثب  نام  رو  اند اينان اكراكش اطالعات آنها اجوو وارو. باتانر

 

 

 

 

 

ها    ييدی ا  تخفكفات نااكارا سان  يشر  ا ابيار وقك  اكران برای بهرانمان يهيد  لك  اعضای يحشرم حقوقی

 ، اكژ  اعضای انمان با وبكرخان  انمان تااس حاصل نااكيد. ا هااكش های تخصصی

 infoisice@gmail.com و  admin@isice.ir  اكاكل :       81032231تلفن : 

از بین ایران جهت دوره دو ساله یازدهم کمیته اطالع رسانی و انتشارات انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق 

عضو می پذیرد. از کلیه عالقمندان درخواست می گردد جهت عضویت در این کمیته و شرکت داوطلبان عزیز 

در جلسات با هدف کمک به اهداف انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران با دبیرخانه انجمن تماس 

 حاصل نمایند.
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 هاطالعی 

 AMBIran 2018سومین دوره نمایشگاه 

 بزرگترین و جامع ترین نمایشگاه فلزکاری 

 از آلمان
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اطالعیه 

 اعضای يحشرم انمان يهيدسان  يشر  ا ابيار وقك  اكران 
 

ا  اكن پس يی توانكد برای ااركي ح  عضوك  های خوو ا  

 شاار   ارت  كر اسشفاو  نااككد. 

هيدسان  يشر  ا ابيار وقك  اكران                     بيام انمان ي

5859837002086904 

 

  اطالعیه های انجمن 

 قابل توجه کلیه اعضای حقیقی انجمن

ب  اطالع اعضای يحشرم حقكقی يی رساند، طب  يصوبات 

انمان، تادكد عضوك  اكاان ب  عيوان عضو پكوسش  / اابسش / 

  ا ابيار وقك  اكران ور سا  واناموكی انمان يهيدسان  يشر

باشد. لذا يی عضوك جاری ييوط ب  پرواخ  ح 

خواهاايداس  هرچ  سركعشر نسب  ب  پرواخ  يبلغ 

ح  عضوك  ب  حساب جاری انمان )بانک تمارت  د 

شعب  اكراناهر جيوبی ب  شاار  حساب  255

كا شبا انمان  ا (0129198877

IR310180000000000129198877 اقدام ا 

كک قطع     ارت قبلی عضوك  فكش باننی

)جه  تادكد عضوك ( ا فرم تناكل شد   3*4عنس

را ا فاكل اسنن شد  يدارك فوق را ب   ياخصات ذكل

 اسكل  اكاكل ارسا  فرياككد.

 وبكرخان  انمان يهيدسان  يشر  ابيار وقك  اكران

 ( تااس حاصل فرياككد. 021-81032231جه  وركاف  هر گون  اطالعات بكاشر با وبكرخان  انمان )

 قابل توجه اعضای حقوقی انجمن
يی رساند، طب   اعضای يحشرم حقوقیاحشراياً، ب  اطالع آن 

ب  عيوان عضو حقوقی  ناكاايصوبات انمان، تادكد عضوك  

ييوط ب   یجار انمان يهيدسان  يشر  اابياروقك  اكران ور سا 

 باشد. عضوك  يیپرواخ  ح 

لذا خواهاايد اس  نسب  ب  پرواخ  ييدرج ور جدا  ذكل ب  

بانک تمارت شعب   0129198877حساب جاری انمان )جاری 

 ب  نام انمان يهيدسان  يشر  ا 255اكراناهر جيوبی  د 

ابياروقك ( ا كا شبا انمان 

IR310180000000000129198877  ب  صورت وا   

ناوو، اقدام ناوو  ا هاچيكن   سا  كا س  سا  هو يی توان پرواخ

جه  ب  را  شدن فاكل اطالعاتی انمان، فرم ذكل را تناكل نااككد 

انمان  كاكلب  ا ك عضو یگواه كنا هارا  با فكش باننی ا آخر

 ارسا  واركد. 

 وبكرخان  انمان يهيدسان  يشر  ا ابيا روقك  اكران

 

 شما جه ییشاپیش از همكارپ

شود.یم یانجمن سپاسگزار یت گسترش اهداف علم

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 شاار  تااس: التكن( -نام ا نام خانواوگی: )فارسی

 نوع يدرك تحصكلی: كاف  يدرك تحصكلی:تاركخ ور

 :E-Mail آورس پسشی: 

 لطفاً اطالعات ذكل را تناكل فرياككد.

 نام شر  :

 نام يدكر عايل:

 فعالك  شر  : 

  آورس النشرانكنی:

 پس  النشرانكنی:

 تلفن ا ناابر:

 ی:آورس پسش

 صيداق پسشی:

انمان يهيدسان  يشر  ا ابياروقك  اكران برای باال 

برون سطح علای ا فرهيری ، نكا  ب  حااك  های 

يعيوی ا ياوی ا نكي حضور فعاالن  اعضای حقكقی ا 

 حقوقی خوو وارو.


