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صنعتی کنترل    Industrial Control 
     

 ماهنامه انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

       1396 آبان

      یازدهم دوره 

 17  شماره

 صفحه 14

 نسخه 2000تیراژ 
 صاحب امتیاز :

 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران 

 مهندس مرتضی محسنی   سردبیر: 

 info@parsek.org;  info@isice.ir   

 خانم پور یحیی مسئول دبیرخانه :
  Admin@isice.ir ;   infoisice@gmail.com 

   ماه سخن 
سخن را با نام خداا غادام كنيمدن  ز ام از سگاسديماره   د  

 متدر  ندمیتا ام  خبرناكد شدمار   پمجمننتوفنق انتشار 

خبدری انجمدن كدماسدا  علمدا ز سری هامده  كاهماكد  

  داشت. ا متر  ز ابماردقنق را ب  كا ارمان

را بطور كرتب هم  كاه  ب  هاری  خبرناك اهن  برغنن    

 كحترم حقنقا ز حقوقا ياری تمام اعضایخاازنا ز هم

 عالز  بر خبررسانا ب  خبرناك اهن نماهن .  انجمن كمتشر

اعضای كحترم انجمن كدماسا   متر  ز ابماردقنق بیموا  

در اهن    هک كجل  علما ترزهجا ننم در نظر گرفت  شا  

با ارسا  كحترم را راستا همراها ز ه  هاری شما اعضاء 

ز اخبار كختلف علما ،  قادات، كقاالتپنشمدادات، انت

اهن . اعتقاد راسخ داره     كا طلبانمیتا ز  اربردی 

مكانا ب  ثمر كا نشنما ز كا توا  ب  اهااف خود  تالش

 سدن  باشما. ناهل شود    هميا در اهن فیالنت

قبل ام شمار  ز همانيون     اعضای كحترم استحضار دارنا 

ا خواهن  با سیا ز تالش ز ككشاها  نمودها ،  خبرناك 

ننم همناری  لن  اعضای كحترم انجمن اقاام ب  درج 

پر بار در مكنم   متر  ز ابماردقنق نماهن      طالباك

انتشار اهن  هاف انلاهمانيون     قبل ه  نوشتن  

ارتباط كستمر ز كاازم با كخاطبنن ز اعضای خبرناك  

  اعضا ز انجمن انجمن كنباشا تا با اهن تیاكل سامنا  كنا

 اب  هاف زاالتر    هما  توسی  ز پنشبرد كدماس

  بازباشا دستنابن . لذا  اابماردقنق ز  متر  در  شور ك

ب  اهن كد  دست نخواهن  هاری شما اعضای كحترم انجمن 

اگا  های خود را خواهشمما است نقط  نظرات ز ده هافت.

 كاهنا.خودتا  برای كا ارسا  فر كجل ا برای بدبود  نف

كشتاقان  كمتظر درهافت نقط  نظرات شما اعضای كحترم 

هرچ   خبرناك انجمن هستن  باشا    باهاری شما اهن 

هادغزری كا نماهن     پربارتر ز ب  هاد كانانا تر گردد. 

م طرهق اهمنل عالز  بر ارسا  ا كجل نسخ  اليترزننيا 

قابل www.isice.ir در ساهت انجمن برای  لن  اعضا ، 

 دسترسا كا باشا.

 با غرزمی توفنق رزمافمز  برای تماكا اعضای حقنقا ز حقوقا
 هنات كاهر  انجمن كدماسا   متر  ز ابماردقنق اهرا 
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 گزارش جلسات ماهانه هیئت مدیره انجمن 
 جلس  هنأت كاهر منن نورتششنا ز نود ز هک

  متر  ز ابماردقنق اهرا انجمن كدماسا  

 14:30ساعت  - 06/08/1396تارهخ: 

 

عضو  حطما ی، غقا اانل یام اعضا ی، كوحا ا، كحسم ینفو اظما ، ،  یرستيار علنرضا ها خاا ز با حضور غقا هادجلس  با نام ز 

 نج كفاد دستور جلس ، نت نراكو انجمن شرزع ز بیا ام بحث ز تباد  نظر پ اانل ا بامرسز  نانا شیری كقام  یالبا  ، غقا اعل

 :گرددااعالم ك هرب  شرح م كذا رات

 

 اكجمع عموك هر ،كا نأتجلس  ه ها. كقرر گرد196-1

الیاد  دزامده ( ز كجمع فوق هر كا نأت)انتخاب ه یعاد

مكا  ز در رزم شمب  اساسماك ( ب  طور ه  ننراتتغ هب)تصو

دانشيا   هماگا( در كحل دفتر نما04/09/96چدار غذر كا  )

ضلع شما   ا،انقالب اسالك نابا )زاقع در تدرا ، خ نرامش

 10پالک  هما،كترز درزام  دزلت،  وچ   ر هستيا ا اارب

در  اجدت رمرز فضا، درج غگد ابرگمار گردد. هماهمي

انجمن  نرخان ز ... توسط كسئو  دب ارسانرزمناك ، اطالع

  ( خواها بود.هحنا)خان  پور

گردها كسئو  دبنرخان   لن  اقااكات قانونا  كقرر .2-196

های هاد شا  را در كربوط ب  برگماری كجمع عموكا در تارهخ

 مو  ب  چمنن المم است ام ه مكا  كماسب انجام دهما. ه 

بنما شا  )ام جمل   انا  تليراكا، های كیمو  ز پنشرزش

پست اليترزننک، ساهت انجمن ز خبرناك ( نسبت ب  كوضوع 

نتخابات هنأت كاهر  ز درهافت تقاضاهای  اناهااتوری ا

 اقااكات المم توسط كسئو  دبنرخان  كیمو  گردد.

. بررسا جمئنات پنشمداد تأسنس شر ت 3-196

های( مهركجموع  انجمن )با شرط كالينت انلا برای )شر ت

انجمن ز زاگذاری سدام كمتام ب  افراد خوشمام ز كطرح در 

ز با حضور پنشمداد دهما  )جماب د تر نمیت( ب  جلس  بیا 

 كسرزری( كو و  گردها.

. غقای د تر نفوی ضمن نماهش ساهت  مفرانس 196-4

پمج  برای اعضا، گمارش كبسوطا ام اقااكات انجام شا  

تا مو  برای برگماری  مفرانس اراه  نمودنا. ب  حو  ز قو  

مر الدا ز ب  همت  منت  اجراها  مفرانس ز با همياری كست

دانشيا  شنرام، انشااهلل اهن رزهااد علما ب  كات س  رزم ز ام 

 ام غبا  كا   فیالنت خود را غاام خواها نمود.سا

 

 

 

 

غقای د تر جیفر اظما رهنس  منت  استاناارد،  .196-5

های انجام شا  توسط اهن  منت  ب  گمارش خود را ام فیالنت

سات كشترک ها ز جلجلس  اراه  نمودنا. كاحصل فیالنت

كابنن اهشا  ز سامكا  كلا استانااردها، كبما بر اهن اكر فا

ی هرگون  فیالنت در حوم  تازهن استانااردها، است    المك 

داشتن پرزان   ارشماسا است. لذا كقرر گردها دزستانا    

ها هستما ب  ساهت كوسس  گون  فیالنتعالقمما ب  اهن

خصوص ب  ثبت در اهن كراجی   رد  ز اقااكات ازلن  را

 برسانما.

های كربوط ب  تازهن استاناارد، در خصوص فیالنت .196-6

پنشمداد شا  منت  كربوط  با هماهميا  منت  تازهن 

كقررات كلا، فیالنت خود را در خصوص تازهن چک 

ی  متر  ز ابماردقنق غاام نماها. های  اربردی در حوم لنست

هر  برای نشست بیای لذا كقرر گردها اعضای هنأت كا

 پنشمدادات اجراها خود را جدت طرح در جلس  غكاد   مما.

)ب  كمظور كشار ت در اكر  9-194. عطف ب  كصوب  7-196

سامكا  نظام كدماسا، در  22ز كبحث  15غكومش كبحث 

خصوص غسانسورها، پل  برقا، باالبر ز ...، كقرر گردها 

سامكا  نظام »ز  «كوسس  كلا استاناارد»كياتبات المم با 

انجام پذهرد( سر ار خان  پورهحنا با هماهميا « كدماسا

 نياری المم را تدن  خواهما نمود.جماب حطما، كتن ناك 

ساعت   هنأت كاهر  رأس هفتجلس  هيصا ز نود ز . 8-196

مكا  با كجمع ه  04/90/1396شمب   30:16الا  30:14

( در 1-196ب  الیاد  )كصوعموكا عادی ز كجمع عموكا فوق

كحل دفتر نماهماگا دانشيا  شنرام )زاقع در تدرا ، خنابا  

انقالب اسالكا، ضلع شما  اربا اهستيا  كترز درزام  دزلت، 

 تشينل خواها شا.  10 وچ   رهما، پالک 
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  نرخ حق عضویت انجمن 

 95اعالم نرخ حق عضویت در سال 

 براساس صورتجلسه یک صد و هشتاد و چهارم
 

 رها  200.000 اعضای دانشجو : )  اردانا،  ارشماسا (          

 رها  500.000 اعضای زابست  ) فارغ التحصنل  ارشماسا  ز  اردانا(

سا  ام درهافت كارک گذشت  باشا ز همچمنن دانشجوی  4اعضای پنوست  ) ارشماسا    

  ( ا ارشماسا ارشا ز فارغ التحصنل  ارشماسا ارشا  ز د تر

 رها  500.000

 رها  2.000.000 ( شر ت ها ز سامكا  هااعضای حقوقا ) 

 اعضای كحترم در نورت تماهل حق عضوهت را ب  نورت دز سال  ها س  سال  پرداخت نماهما.

 تماس حانل فركاهنا.min@isice.irAd ها (  81032231-021جدت درهافت هر گون  اطالعات بنشتر با دبنرخان  انجمن )

 

  اطالعیه های انجمن درخصوص تبلیغات در سایت

ب  اطالع كا رسانا انجمن كدماسا  ز  متر  ابماردقنق 

ساهت  اكال تخصصا جاها خود را  با غدرس 

.irisicewww.   جدت اهااف ذهل در دسترس اعضای

ز حقوقا ز دهير عالقمماا  قرار داد   كحترم حقنقا

 است:

ام پنشرفت تيمولوژهدای نوهن  غخرهن اخبار -1

 سنستمدای  متر  ز ابماردقنق در جدا 

دقنق در اهرا  در سنستمدای  متر  ز ابمار كوقینت -2

 مكنم  های ساخت ز تولنا ز همچمنن  اربری غ 

ماها ز كیاهب سنستمدای  متر  كختلف ام دها ك -3

   رشماسانا    ام اهن سنست  استفاد  نمود  انا. ا

 قاالت ز جمزات غكومشا ك -4

 قاالت فما ارائ  شا  توسط سامناگا ك -5

 یرفا كتخصصنن اهن سنستمدا در اهرا ك -6

كیرفا غخرهن كا  ام تولناات سامناگا  اهن قبنل  -7

 سنستمدا

كیرفا شر تدای پنشرز در نمیت  متر  ز  -8

ام طراحا  ، كشازرا  ، كجرها  ز  ابماردقنق اع 

 تیمنر ارا 

با توج  ب  كطالب كذ ور اهن انجمن تصمن  ب  دعوت ام 

شر تدا ز سامناگا  پنشرز در اهن نمیت جدت بدبود 

ساهت خود نمود  است. اهن همياری بصورت قرار گرفتن 

شر تدای فوق در ساهت ز ها در اختنار  LOGOفلش  

تيمنيا در كا  در نظر گرفت  قرار داد  دز نفح  كقال  

 شا  است.

غ  شر ت  Logoجدت ارائ  دز نفح  كقال  در كا  ز ها 

، با دبنرخان  انجمن سر ار خان  پورهحنا تماس حانل 

 بفركائنا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها    كمای ام تخفنفات نماهشيا سا   متر  ز ابمار دقنق اهرا  برای بدر لن  اعضای كحترم حقوقا انجمن كدما

 با دبنرخان  انجمن تماس حانل نماهما.، زهژ  اعضای انجمن  ز هماهش های تخصصا

 infoisice@gmail.com و  admin@isice.ir  اهمنل :       81032231تلفن : 
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 اعضای جدید انجمن 
 (96 كا  كدر)زهژ   كیرفا اعضای جاها انجمن كدماسا   متر  ز ابمار دقنق اهرا 

 

 اعضای حقیقی

 

 تحصنالت انام خانوادگ نام شمار  عضوهت

  ارشماسا ارشا قمبری كسیود 962272
 

 

 اعضای حقوقی

 

 اهمنل انام خانوادگنام ز  شر ت نام شمار  عضوهت

شر ت بامرسا پاهش  962273

  نفنت ننيا

 nikainspection@gmail.com راكتنن هوسفا كجلل

 parhizgar@bulivan.com رحمت سمنیانادق  شر ت بامرسا بلنوا  962274

  
  

 96انجمن در سال  یاعضا یتعضو یدتمد 

 اعضای حقوقا

 

 اهمنل انام خانوادگنام ز  شر ت نام شمار  عضوهت

 info@shahinenergy.com حمنارضا ساالری شرهف شاهنن انرژی 901844

 info@trg.ir بدرزم خلنلا شر ت رضوا  گستر تدرا  861454

 

 اعضای حقنقا

 

 اهمنل انام خانوادگنام ز  شر ت نام شمار  عضوهت

 ahmadizohre1358@gmail.com مهر  احمای شر ت پارس اليترزننک  نش 952244
 jalilia@ymail.com اكنر جلنلا شر ت رضوا  گستر تدرا  942207

 eng_drawingamin@yahoo.com جال  اكنما تر تدرا شر ت رضوا  گس 942204

 bagheri.trg@gmail.com كحسن باقری شر ت رضوا  گستر تدرا  942205

 myousefnegad@yahoo.com كدای هوسف نژادشمالا شر ت رضوا  گستر تدرا  942208

 farhoud@alaghband.com فرهود عالقبما شر ت رضوا  گستر تدرا  942210

   b.khalili@trg.ir بدرزم خلنلا شر ت رضوا  گستر تدرا  740008
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   عضویت در انجمن 

زابست ،  كا توانما كتماسب با شراهط خود ب  چدار نورت پنوست ، كتقاضنا  عضوهت در انجمن كدماسا   متر  ز ابمار دقنق اهرا 

  شراهط عضوهت ام طرهق ساهت انجمن قابل دسترسا است. اری ب  عضوهت انجمن در غهما. كشرزحدانشجوها ز افتخ

 ابمار دقنق در  شور كماهای مهر را ننم ب  همرا  دارد: عضوهت در انجمن عالز  بر  مک ب  توسی  سنست  های  متر  ز

  درهافت راهيا  خبر ناك  انجمن 

 مار دقنق اهرا  ز جدارسانا رزهاادهای  متر  ز اب اطالع  

 
 در  منت  های انجمن ز دعوت برای جلسات  عضوهت

 كربوط  

 مكنم   متر  ز در گذاری  شور در سناست كشار ت 

 ابماردقنق 

 ب  ساهر انجمن های اهرا  ز جدا   كیرفا 

 برای اداك  تحصنل در دانشياهدای داخل ز خارج  كیرفا 

 ت در ساهت انجمن در درج غگدا ها ز تبلنغا تخفنف 

 در درج غگدا ها ز تبلنغات در خبرناك  انجمن  تخفنف 

 در همهم  كربوط ب  دزر  های تخصصا انجمن  تخفنف 

 تخفنف در خرها نشرهات،  تب ز جمزات انجمن 

 درهافت  ارت عضوهت انجمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگاه و سمینارها 

 

ها    كمای ام تخفنفات نماهشيا درسا   متر  ز ابمار دقنق اهرا  برای ب لن  اعضای كحترم حقوقا انجمن كدما

 ، زهژ  اعضای انجمن با دبنرخان  انجمن تماس حانل نماهما. ز هماهش های تخصصا

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

از بین انجمن 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 داوطلبان عزیز 

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

 ن تماس حاصل نمایند.انجم
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 یران فناوری اطالعات:پنجمین همایش ملی مد

 حکمرانی داده ها از دیدگاه علوم و فناوری اطالعات 

 1396آذر  5
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 پنجمین کنفرانس بین المللی:

 مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی

رازمحل برگزاری : دانشگاه شی
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 پنجمین کنفرانس بین المللی

 کنترل ، ابزار دقیق و اتوماسیون

 

ارگا  بت نام در  ثا    در پمجمنن  مفرانس بنن المللا  متر  ، ابمار دقنق ز اتوكاسنو  برگمار خواها شا. جدت لنست  ارگا  هاه

 كراجی  بفركاهنا. iccia.irها ب  ساهت  مفرانس 
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 اولین نشست تخصصی 

 تکنولوژی تجهیزات ضدانفجار در محیط های مستعد خطر

 محل برگزاری دانشگاه امیرکبیر

 آبان ماه 17 و 16،15

 

 خان  د تر منجاننا  تماس بينرنا. 09388808029عالقمماا  هرچ  سرهیتر با شمار  
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 پنجمین دوره کنفرانس بین المللی 

 کنترل ، ابزاردقیق و اتوماسیون

 مسابقه نوآوری و کارآفرینی

 

 نيردد.كسابق  نوغزری ز  ارغفرهما  سب ز  ارهای نوپا در كوج چدارم نمیتا برگمار ك

 Iec.shirazu.ac.ir/iotلنمک ثبت نام:            
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 اطالعیه 

 برگزاری کنفرانس بین المللی کنترل ،ابزاردقیق و اتوماسیون

 مفرانس  ز اخبار اهن پمجمنن  مفرانس بنن المللا  متر ، ابماردقنق ز اتوكاسنو  در دانشيا  شنرام برگمار گردها.گمارشاتافتتاحن  

 كالحظ  فركاهنا. @iccia2017نا در  انا  را كا توان

 

 
 

 اطالعیه 

 برگزاری نمایشگاه جانبی همزمان با پنجمین کنفرانس بین المللی
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 اطالعیه 

فرانس برگمار در كحل  م 18ساعت  7/9/96 در تارهخ IEEE متر  گردهماها انجمن كدماسا   متر  ز ابمار دقنق اهرا  ز شاخ  ی 

 شا.

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ها    كمای ام تخفنفات نماهشيا سا   متر  ز ابمار دقنق اهرا  برای بدر لن  اعضای كحترم حقوقا انجمن كدما

 ، زهژ  اعضای انجمن با دبنرخان  انجمن تماس حانل نماهما. ز هماهش های تخصصا

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

mailto:admin@isice.ir
mailto:admin@isice.ir
mailto:infoisice@gmail.com
mailto:infoisice@gmail.com
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 اطالعیه 

 کارت عضویت انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق

 

 سال  خود ب  نورت هيجا ، عضوهت كادام الیمر داشت  باشما. 10اعضای انجمن كا توانما با پرداخت حق عضوهت 

 همار توكا  عضوهت دائما خواهما داشت. 500اعضای حقنقا با پرداخت 

 وهت دائما خواهما داشت.كنلنو  توكا  عض2اعضای حقوقا با پرداخت 
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  اطالعیه های انجمن 

 قابل توجه کلیه اعضای حقیقی انجمن

ب  اطالع اعضای كحترم حقنقا كا رسانا، طبق كصوبات 

انجمن، تماها عضوهت اهشا  ب  عموا  عضو پنوست  / 

زابست / دانشجوها انجمن كدماسا   متر  ز ابمار دقنق 

عضوهت   پرداخت حقاهرا  در سا  جاری كموط ب

باشا. لذا خواهشممااست هرچ  سرهیتر نسبت ب  كا

پرداخت كبلغ حق عضوهت ب  حساب جاری انجمن 

شیب  اهرانشدر جموبا ب  شمار   255)بانک تجارت  ا 

ها شبا انجمن  ز (0129198877حساب 

IR310180000000000129198877  اقاام ز

هک قطی     ارت قبلا عضوهت فنش بانيا

)جدت تماها عضوهت( ز فرم تيمنل شا   3*4يسع

را ز فاهل اسين شا  كاارک فوق را ب   كشخصات ذهل

 زسنل  اهمنل ارسا  فركاهنا.

 دبنرخان  انجمن كدماسا   متر  ابمار دقنق اهرا 

 ( تماس حانل فركاهنا. 021-81032231جدت درهافت هر گون  اطالعات بنشتر با دبنرخان  انجمن )

 قابل توجه اعضای حقوقی انجمن

 كا رسانا، طبق اعضای كحترم حقوقااحتراكاً، ب  اطالع غ  

ب  عموا  عضو حقوقا  اهشا كصوبات انجمن، تماها عضوهت 

 یجار   زابماردقنق اهرا  در سا انجمن كدماسا   متر

 باشا. عضوهت كاكموط ب  پرداخت حق

لذا خواهشمما است نسبت ب  پرداخت كمارج در جاز  ذهل 

بانک تجارت  0129198877ب  حساب جاری انجمن )جاری 

ب  نام انجمن كدماسا   255شیب  اهرانشدر جموبا  ا 

 متر  ز ابماردقنق( ز ها شبا انجمن 

IR310180000000000129198877  ب  نورت   

نمود، اقاام نمود  ز  تدز سا  ها س  سا  ه  كا توا  پرداخ

همچمنن جدت ب  رزم شا  فاهل اطالعاتا انجمن، فرم ذهل 

 اگواه هنرا تيمنل نماهنا ز همرا  با فنش بانيا ز غخر

 انجمن ارسا  دارها.  همنلب  ا هتعضو

 قنق اهرا دبنرخان  انجمن كدماسا   متر  ز ابما رد

شود.یم یانجمن سپاسگزار یشما جهت گسترش اهداف علم ییشاپیش از همکارپ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمار  تماس: تنن(ال -نام ز نام خانوادگا: )فارسا

 نوع كارک تحصنلا: تارهخ درهافت كارک تحصنلا:

 :E-Mail س پستا: غدر

 لطفاً اطالعات ذهل را تيمنل فركاهنا.

 نام شر ت:

 نام كاهر عاكل:

 فیالنت شر ت: 

 غدرس اليترزننيا:

 پست اليترزننيا:

 تلفن ز نمابر:

 غدرس پستا:

 نمازق پستا:

انجمن كدماسا   متر  ز ابماردقنق اهرا  برای باال 

برد  سطح علما ز فرهميا ، ننام ب  حماهت های 

ای حقنقا ز كیموی ز كادی ز ننم حضور فیاالن  اعض

 حقوقا خود دارد.


