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برگزاری دورهبرگزاری دوره    های آموزشیهای آموزشی
 انجمن آهن و فوالد ایران انجمن آهن و فوالد ایران

 كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش امــر 
آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دوره هــاي آموزشــي- كاربــردي در زمينه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد. لــذا از كليــه 
ــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و يــا دوره هــاي  مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عاقمنــد ب
آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مي گــردد از طريــق تكميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن را مطلــع فرماينــد. 
ــا در محــل شــركت  ــاز دوره ه ــاً در صــورت ني ــل بررســي و اجراســت. ضمن ــان قاب ــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضي بديهــي اســت دوره ه

درخواســت كننــده قابــل برگــزاری اســت.

فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشی توسط انجمن آهن و فوالد ایران

    بدينوسيله اينجانب..............................................................................................درخواست برگزاری              دوره آموزشی            يا سمينار در    
    زمينه ...............................................................................را دارم.

    نام و نام خانوادگی :.............................................................  سمت : ................................................نام مؤسسه : ...............................................

    آدرس مؤسسه : ..................................................................................................................................................................................................
     .............................................................................................تلفن : .................................................. نمابر : .....................................................

                                                                                                                                                                             امضاء و تاريخ

دوره های آموزشي اجرا شده توسط انجمن آهن و فوالد ایران 

مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهمهندس جوالزادهتكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي1

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد چدن در كوره بلند2

3 روزهمهندس جوالزادهروش های باال بردن بهره وری و صرفه جويی انرژی در كوره بلند3

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد كک به روش بازيافت مواد شيميايی4
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش كنورتر اكسيژنی5
1 روزمهندس جوالزادهشاخص هاي پايداري در صنايع فوالد6
3 روزهمهندس جوالزادهبهينه سازي مصرف انرژي در صنايع فوالد7
1 روزهدكتر ميرغفاریاكولوژي صنعتي و ماحظات زيست محيطي در صنايع فوالد8

3 روزهدكتر عليزادهمتالورژی فرآيند ريخته گری مداوم9

ت
عا
طال

ا



پاییــز1401 / شماره 88

53

مدت نام استادعنوان دورهردیف
3 روزهدكتر عليزادهفرآيند انجماد در ريخته گري مداوم10
1 الی 2 دكتر رضائيانايمنی و بهداشت )بسته به استفاده مواد شيميايی(11

روزه
5 روزهدكتر دهكردیروش هـاي كنـتـرل و بـازرسي خوردگي فلزات در صنعت12
3 روزهدكتر دهكردیپايش و مانيتورينگ خوردگي13
خوردگی در سيستم های آبگرد )كولينگ( و روش های جلوگيری 14

از آن
2 روزهدكتر اشرفی

2 روزهدكتر اشرفیبررسی مكانيزم تخريب قطعات و تجهيزات صنعتی15
2 روزهدكتر اشرفیآشنايی با روش های آزمايشگاهی و صنعتی تعيين ميزان خوردگی16
3 روز دكتر معلمشناخت و عيب يابی ترانسفومرهای قدرت17
3 روز دكتر معلمعيب يابی و پايش موتورهای الكتريكی18
اصول جايگزينی و انتخاب بهينه موتورهای الكتريكی در 19

صنعت
3 روز دكتر معلم

4 روز مهندس كيوانفرددوره تخصصی برق كوره های قوس الكتريكی  20
3 روز مهندس اتحاد توكلسامانه های اتوماسيون21
5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و كنترل جوش 221

5 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي و كنترل جوش 232
3 روزهمهندس ادب آوازهبازرسي جوش لوله24

خوردگی آجرهای نسوز منيزيت كربنی در صنايع فوالدسازی و 25
پيشرفت های اخير در كاهش آن

1 روزهدكتر منشی

2 روزهدكتر عليزادهترموديناميک كوره های قوس از جهت رفتار عناصر آلياژی26
2 روزهدكتر عليزادهخطا و عدم قطعيت در اندازه گيری و محاسبات27
2 روزهدكتر عليزادهترموديناميک و سينتيک پخت گندله های مگنتيتی28
29(Silicon Steel) 3 روزهدكتر طرقی نژادآشنايی با ريخته گری و نورد فوالدهای الكتريكی
2 روزهدكتر شمعانيانجـوشـكاري و جـوش پـذيري فوالدهاي زنگ نزن30
2 روزهدكتر شمعانيانمتالورژي جوشكاري31
1 روزهدكتر سعيدیموازنه جرم و انرژی در فرآيندهای متالورژيكی32
1 روزهدكتر سعيدیمتدولوژی تحقيق33
3 روزه دكتر رضائيانشناسايی فوالدهای آلياژی34
2 روزهدكتر رضائيانانتخاب مواد35
2 روزهدكتر رضائيانآشنايی با عمليات ترمومكانيكی فلزات )مكانيكی- حرارتی(36
1 الی 2 دكتر رضائيانآشنايی با فوالد های پيشرفته )Trip،Twip ،IF و غيره(37

روزه
38(SPD) 2 روزهدكتر رضائيانتغيير شكل شديد فلزات
39HSLA 2 روزهدكتر رضائياندوره تخصصی فوالدهای

شناخت و ارزيابي عيوب ناشي از فرآيندهاي ساخت بر طبق 40
2 روزهدكتر دهكردیاستانداردهاي بين المللي
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
2 روزهدكتر اعايیفرآيند ريخته گری مداوم تختال نازک41
1 روزهدكتر اشرفی زادهپوشش دهي 42
تخريب قطعات در صنعت و تحليل شكست                                     43

(Failure Analysis ) 
2 روزهدكتر اشرفی زاده

خوردگی بويلرهای صنعتی، علل و روش های جلوگيری از 44
خوردگی

2 روزهدكتر اشرفی

آشنايی با استاندارد چرخ  دنده ها و بررسی علل تخريب چرخنده های 45
صنعتی

1 روزهدكتر اشرفی

پايش خوردگی و استفاده از كوپن ها و سنسورهای خوردگی در 46
صنعت

1 روزهدكتر اشرفی

1 روزهدكتر اشرفیكليد فوالد و انطباق فوالدهای استاندارد47
1 روزهدكتر اشرفیطراحي و انتخاب مواد مقاوم به خوردگي48

3- 2روزهمهندس نصير االسامیبازدارنده های  خوردگی49

2 روزهمهندس زمانیآزمون هاي خوردگي50

3 روز دكتر ميرزاييانسيستم ارتينگ51

52AC و DC 3 روز دكتر ميرزاييانشناخت درايوهای

53Catia 17 روز مهندس حاجی صادقيانآموزش نرم افزار

54Digsilent  4 روز مهندس حسنینرم افزار

3 روز مهندس كيوانفردفيلترهای هارمونيكی55

3 روز مهندس اتحاد توكلآشنايی با تجهيزات ابزار دقيق و رفع عيب آن ها56

2 روزمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در كوره هاي پيش گرم نورد57

تكنولوژي توليد فوالدهاي آلياژي در كوره هاي قوس 58
الكتريكي

2 روزهمهندس جوالزاده

2 روزهمهندس جوالزادهتحوالت و توسعه در فرايند فوالد سازي كوره قوس الكتريكي59

2 روزهمهندس جوالزادهفرآيند فوالدسازي در كوره ها60

3 روزهمهندس جوالزادهشيوه های ريخته گری61
2 روزهمهندس جوالزادهتزريق سوخت های كمكی در كوره بلند62

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت هاي صرفه جويي انرژي در كوره هاي قوس الكتريكي63

3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد كک به روش بازيافت حرارتی64
3 روزهمهندس جوالزادهفرايند توليد فوالد به روش كوره قوس الكتريكی65
3 روزهدكتر حسن پوراحتراق گاز در كوره ها66

1 روزهدكتر اشرفیعمليات حرارتی جوشكاری67
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
4 روزهدكتر قيصریعناصر اندازه گيری حرارت68
1 روزهمهندس جوالزادهآناليز و ارزيابی تجارت فوالد جهان در سال 692016

100 ساعتمهندس نجفیمدلسازی با چوب70
2 روزهدكتر علی زادهآشنايی با عملكرد كوره قوس الكتريكی71

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جويی انرژی در فرايند توليد 72
فوالد به روش كوره قوس الكتريكی با شارژ قراضه + آهن 

اسفنجی

1 روزهمهندس جوالزاده

مصرف انرژی در توليد چدن و فرصت های صرفه جويی به روش 73
كوره بلند

1 روزهمهندس جوالزاده

1 روزهمهندس جوالزادهكليد فوالد74

2 روزهمهندس جوالزادهشاخص های پايداری در صنايع فوالد75

2 روزهمهندس جوالزادهفرصت های صرفه جويی انرژی در كوره های پيش گرم نورد76

3 روزهمهندس جوالزادهكوره های قوس الكتريكی77

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانیمديريت تكنولوژی78

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانیارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها79

1روزهدكتر رضا امينیمقاله نويسی80

81Xpert HighScoreو نرم افزار XRD2 روزهدكتر تقی اصفهانیآشنايی با

1روزهدكتر تقی اصفهانیآناليز كمی XRD به روش ريتولد82

3 روزهدكتر اميرحسين ميثمیعمليات حرارتی فوالدها83

1روزهدكتر رضا امينیمقاله و پروپوزال نويسی84

مديريت اجرايی چرخه بهره وری )استقرار نظام اجرايی چرخه 85
در سازمان با آموزش برنامه اندازه گيری و تحليل شاخص های 

بهره وری در اكسل(

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانی

2 روزهدكتر دهمايیاصول فرايندهای جوشكاری قوسی-ذوبی86

2 روزهدكتر رضا دهمايیجوشكاری فوالدهای زنگ نزن و چالش های آن87

2 روزهدكتر غامرضا تيزفهم فردمديريت مالی برای مديران غيرمالی88

2 روزهمهندس مياد رحيميانكوره های قوس الكتريكی89

2 روزهدكتر اميرعباس نوربخشمصرف كاربردی نسوز و انتخاب مواد نسوز در فوالدسازی90

3 روزهدكتر محمدرضا سلطانیارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها91

92Xpert HighScoreو نرم افزار XRD 1 روزهدكتر تقی اصفهانیآشنايی با

1روزهدكتر رضا امينیمقاله و پروپوزال نويسی93

1روزهمهندس جوالزادهكليد فوالد94

2روزهمهندس جوالزادهشاخص های پايداری در صنايع فوالد95

1روزهمهندس جوالزادهكليد چدن96
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مدت نام استادعنوان دورهردیف
3روزهدكتر محمدرضا سلطانیمديريت چرخه بهره وری97

1روزهدكتر تقی اصفهانیآناليز كمی xrd به روش ريتولد98

2روزهمهندس محسن فرهادیبازرسی ذرات مغناطيسی سطح 1 و 992

2روزهمهندس محسن فرهادیبازرسی مايع نافذ سطح 1 و 1002

2روزهمهندس محسن فرهادیبازرسی چشمی جوش سطح 1 و 1012
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دوره های جدید قابل اجرا توسط انجمن آهن و فوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

مصرف انرژی و فرصت های صرفه جويی انرژی در 1
فرايند توليد فوالد به روش كوره قوس الكتريكی با 

شارژ قراضه + آهن اسفنجی

بازرسی جوش خطوط لوله18

مصرف انرژی در توليد چدن و فرصت های صرفه جويی 2
به روش كوره بلند

بازرسی جوش19

                      بازرسی چشمی جوش 20VTكليد فوالد3

بازرسی ذرات مغناطيسی 21MTشاخص های پايداری در صنايع فوالد4

فرصت های صرفه جويی انرژی در كوره های 5
پيش گرم نورد

22PT بازرسی مايع نافذ

پراش اشعه ايكس و نرم افزار23Xpertفرايند توليد چدن در كوره بلند6

حفظات كاتدی24تكنولوژی توليد فوالدهای كيفی7

عمليات حرارتی فوالدها25كوره های قوس الكتريكی8
پوشش های اليه نازک و نانو ساختار26مديريت تكنولوژی 9

اصول فرايندهای جوشكاری قوسی- ذوبی27ارزيابی فنی، اقتصادی و مالی پروژه ها10

مديريت اجرايی چرخه بهره وری )استقرار نظام 11
اجرايی چرخه در سازمان با آموزش برنامه اندازه گيری 

و تحليل شاخص های بهره وری در اكسل(

جوشكاری فوالدهای زنگ نزن و چالش ها28

تست التراسونيک 29UTمدل های بهينه سازی تصميم12

13CWI آسيب شناسی قطعات صنعتی  30بازرسی جوش

14WPS & PQR31سايش و اصطكاک در صنعت

پوشش های مهندسی  32بازرسی جوش اسكلت فلزی15

آناليز و شناسايی مواد 33بازرسی جوش مخازن ذخيره16

(Materials Characterization)

ميكروسكوپ الكترونی و ميكروآناليز 34بازرسی جوش مخازن تحت فشار17
(SEM ,EDS)

(Engineering Coatings)

(Friction and Wear)

(Failure Analysis)

Piping
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كميته آموزش انجمن آهن وفوالد ایران

نام دورهردیفنام دورهردیف

اصول كارآفرينی42مديريت مالی برای مديران غيرمالی35

به سازی منابع انسانی سازمانی43مكاتبات بازرگانی بين المللی36

         اصول كار تيمی44پرورش كارشناس خبره صادرات37

اصول مشتری مداری45اينكوترمز 382030

چابک سازی و كوچک سازی سازمانی46مقررات گمركی39

توسعه تفكر استراتژيک سازمانی47قراردادهای تجارت بين الملل40

فن بيان و مهارت های ارتباطی موثر48مديريت پروژه و برآورد بودجه41


