
 
 آموزشی انجمن آهن و فوالد ایران  دوره هاي

 

 مدت  نام استاد عنوان دوره ردیف
 روزه 2 مهندس جوالزاده تکنولوژي تولید فوالدهاي کیفی  )1

 روزه 3 مهندس جوالزاده فرایند تولید چدن در کوره بلند  )2

 روزه 3 مهندس جوالزاده جویی انرژي در کوره بلند روش هاي باال بردن بهره وري و صرفه  )3

 روزه 3 مهندس جوالزاده فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی  )4

 روزه 3 مهندس جوالزاده فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی  )5

 روز 1 مهندس جوالزاده هاي پایداري در صنایع فوالد شاخص  )6

 روزه 3 مهندس جوالزاده سازي مصرف انرژي در صنایع فوالد بهینه  )7

 روزه 1 دکتر میرغفاري اکولوژي صنعتی و مالحظات زیست محیطی در صنایع فوالد  )8

 روزه 3 دکتر علیزاده متالورژي فرآیند ریخته گري مداوم  )9

 روزه 3 دکتر علیزاده گري مداوم فرآیند انجماد در ریخته  )10

 روزه 2الی  1 یانئدکتر رضا ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)  )11

 روزه 5 دکتر دهکردي هـاي کنـتـرل و بـازرسی خوردگی فلزات در صنعت روش  )12

 روزه 3 دکتر دهکردي پایش و مانیتورینگ خوردگی  )13

 روزه 2 دکتر اشرفی هاي جلوگیري از آن (کولینگ) و روش هاي آبگرد خوردگی در سیستم  )14

 روزه 2 دکتر اشرفی بررسی مکانیزم تخریب قطعات و تجهیزات صنعتی  )15

 روزه 2 دکتر اشرفی آشنایی با روش هاي آزمایشگاهی و صنعتی تعیین میزان خوردگی  )16

 روز  3 دکتر معلم یابی ترانسفومرهاي قدرت شناخت و عیب  )17

 روز  3 دکتر معلم الکتریکی عیب یابی و پایش موتورهاي  )18

  روز 3 دکتر معلم ه موتورهاي الکتریکی در صنعتناصول جایگزینی و انتخاب بهی  )19
 روز  4 مهندس کیوانفرد هاي قوس الکتریکی   دوره تخصصی برق کوره  )20

 روز  3 مهندس اتحاد توکل هاي اتوماسیون سامانه  )21

 روزه 5 مهندس ادب آوازه 1  بازرسی و کنترل جوش  )22

 روزه 5 مهندس ادب آوازه 2  بازرسی و کنترل جوش  )23

 روزه 3 مهندس ادب آوازه لوله  بازرسی جوش  )24

25(  
هاي  آجرهاي نسوز منیزیت کربنی در صنایع فوالدسازي و پیشرفت خوردگی

 اخیر در کاهش آن
 روزه 1 دکتر منشی

 روزه 2 دکتر علیزاده آلیاژيهاي قوس از جهت رفتار عناصر  ترمودینامیک کوره  )26

 روزه 2 دکتر علیزاده خطا و عدم قطعیت در اندازه گیري و محاسبات  )27

 روزه 2 دکتر علیزاده دله هاي مگنتیتیترمودینامیک و سینتیک پخت گن  )28

 روزه 3 نژاد دکتر طرقی (Silicon Steel)گري و نورد فوالدهاي الکتریکی  آشنایی با ریخته  )29

 روزه 2 دکتر شمعانیان پـذیري فوالدهاي زنگ نزن جـوشـکاري و جـوش  )30

 روزه 2 دکتر شمعانیان متالورژي جوشکاري  )31

 روزه 1 دکتر سعیدي اي متالورژیکیموازنه جرم و انرژي در فرآینده  )32



 مدت  نام استاد عنوان دوره ردیف
 روزه 1 دکتر سعیدي متدولوژي تحقیق  )33

 روزه  3 یانئدکتر رضا شناسایی فوالدهاي آلیاژي  )34

 روزه 2 یانئدکتر رضا انتخاب مواد  )35

 روزه 2 یانئدکتر رضا حرارتی) -آشنایی با عملیات ترمومکانیکی فلزات (مکانیکی  )36

 روزه 2الی  1 یانئدکتر رضا و غیره) IF ،Twip، Tripآشنایی با فوالد هاي پیشرفته (   )37

 روزه 2 یانئدکتر رضا (SPD)تغییر شکل شدید فلزات   )38

 روزه 2 یانئدکتر رضا HSLAدوره تخصصی فوالدهاي   )39

40(  
شناخت و ارزیابی عیوب ناشی از فرآیندهاي ساخت بر طبق استانداردهاي 

 المللی بین
 روزه 2 دکتر دهکردي

 روزه 2 دکتر اعالیی ري مداوم تختال نازكگ فرآیند ریخته  )41

 روزه 1 دکتر اشرفی زاده  دهی پوشش  )42

 روزه 2 دکتر اشرفی زاده Failure Analysis)  (تخریب قطعات در صنعت و تحلیل شکست  )43

 روزه 2 دکتر اشرفی هاي جلوگیري از خوردگی خوردگی بویلرهاي صنعتی، علل و روش  )44

 روزه 1 دکتر اشرفی هاي صنعتی ها و بررسی علل تخریب چرخنده ندهدآشنایی با استاندارد چرخ  )45

 روزه 1 دکتر اشرفی ها و سنسورهاي خوردگی در صنعت پایش خوردگی و استفاده از کوپن  )46

 روزه 1 دکتر اشرفی کلید فوالد و انطباق فوالدهاي استاندارد  )47

 روزه 1 دکتر اشرفی طراحی و انتخاب مواد مقاوم به خوردگی  )48

 روزه2 -3 مهندس نصیر االسالمی هاي  خوردگی دارندهباز  )49

 روزه 2 مهندس زمانی آزمون هاي خوردگی  )50

 روز  3 دکتر میرزاییان سیستم ارتینگ  )51

 روز  3 دکتر میرزاییان ACو  DCایوهاي رشناخت د  )52

 روز  17 مهندس حاجی صادقیان Catiaآموزش نرم افزار   )53

 روز  4 مهندس حسنی Digsilentنرم افزار    )54

 روز  3 مهندس کیوانفرد فیلترهاي هارمونیکی  )55

 روز  3 مهندس اتحاد توکل آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق و رفع عیب آنها  )56

 روز 2 مهندس جوالزاده گرم نورد هاي پیش هاي صرفه جویی انرژي در کوره فرصت  )57

 روزه 2 جوالزادهمهندس  هاي قوس الکتریکی تکنولوژي تولید فوالدهاي آلیاژي در کوره  )58

 روزه 2 مهندس جوالزاده توسعه در فرایند فوالد سازي کوره قوس الکتریکی تحوالت و  )59

 روزه 2 مهندس جوالزاده ها فرآیند فوالدسازي در کوره  )60

 روزه 3 مهندس جوالزاده گري شیوه هاي ریخته  )61

 روزه 2 مهندس جوالزاده هاي کمکی در کوره بلند تزریق سوخت  )62

 روزه 2 مهندس جوالزاده هاي قوس الکتریکی جویی انرژي در کوره صرفه هاي فرصت  )63

 روزه 3 مهندس جوالزاده فرایند تولید کک به روش بازیافت حرارتی  )64

 روزه 3 مهندس جوالزاده فرایند تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی  )65

 
 کمیته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران

 


