
 

 اولین جلسه مشترک هیات مدیره دوره دهم و یازدهم انجمن سرامیک ایران

 

 

 در محل انجمن سرامیک ایران تشکیل شد.1396مرداد  ماه  7در تاریخ  شنبه، اولین جلسه مشترک 

 الفبا:  حروف ترتیب به جلسه در اسامی حاضرین

ایی دکتر حمید رضا رض، کاشی کسری ( -مهندس محمد روشنفکر فالح ) عضو ، دانشگاه علم و صنعت ایران( -دکتربیژن افتخاری یکتا ) عضو 

، صنایع دفاع( -مهندس رضا عجمی ) بازرس ، چینی بهداشتی ارمیتاژ( -مهندس محمود ساالریه ) بازرس ، دانشگاه علم و صنعت ایران( -) عضو 

 -دکتر مهدی قهاری  )عضو ، آفرین( پارت اشکان شرکت  -غفاری )عضو مهران دکتر ،انجمن سرامیک ایران( -سعیده علیشاهی )مدیر اجرایی 

پژوهشگاه  -مهندس حسین کوهانی ) عضو علی البدل ، ایران( رنگ پژوهشکده صنایع  -)عضوقاسمی ابراهیم دکتر،  ایران( رنگ پژوهشکده صنایع

دکتر لیال ، قزوین( المللی بین دانشگاه  -محبی )عضو  عودمحمد مس دکتر، پویا همراه سرام( -مهندس رضا محسنی طارمسری )عضو ، نیرو(

 .تبریز( دانشگاه - )عضوهمدانی  تقی محمد دکتر، (اه مواد و انرژیپژوهشگ -نیکزاد کنجین )عضو علی البدل 

 

 

 مدیراجرایی انجمن گزارشی از فعالیت های انجمن به شرح زیر ارایه نمودند: ،ابتدا خانم علیشاهیدر این جلسه 

 :انجمن سرامیک ایران در یک نگاه

 



 
 

 انتشارات –پژوهشی  –همایش ها  –ترویج  –: آموزش حوزه فعالیت های انجمن

 

 

 :  نقش آفرینان در انجمن سرامیک

 
 سپس آمار مربوط به فعاالن این حوزه ارایه گردید: 

 

 دانشجو پژوهشگر اساتید/ متخصص صنعتی ها شرکت سایر

400 200 1000 300 2500 

 

 .با درصد کمی رو به رشد می باشدخوشبختانه شیب رشد اعضای انجمن ارایه شد که این شیب در ادامه، 

 

 یعنوان فصلنامه  علم با و سه نشریه علمی پژوهشی فصلنامه سرامیک ایراننشریات انجمن: انجمن دارای یک نشریه علمی ترویجی به نام 

 می باشد. یپژوهش
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 ت:نام مجال

 ل      قنشریه علم و مهندسی سرامیک مست - 1 

 2 -Iranian Journal of Materials Science & Engineering با دانشگاه علم و صنعت ایران  مشترک 

 3 - Advanced Ceramic Progress   با پژوهشگاه مواد و انرژی مشترک 

 می باشد. صنایع ر شده به صورت مستقل و یا با سرمایه گزاری مشترک باکتاب منتش 7همچنین دارای 

 

 شامل : 92های تخصصی انجمن از سال گروه
   گروه تخصصی دیرگداز -4 گروه تخصصی الکتروسرامیک -3 گروه تخصصی شیشه -2 های ساختمانی گروه تخصصی چینی و سرامیک - 1

 .فعالیت این گروه ها و انتخاب اعضای هیات رییسه انها مورد بررسی مجدد قرار گیرد ،در اسرع وقت قرار شدکه 

 : 96همایش های برگزار شده در سال 
  96یازدهمین کنگره دوساالنه انجمن سرامیک ایران و دومین همایش بین المللی سرامیک  اردیبهشت  

 پیش رو: همایش های 
 96آبان  4الی  1سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران  

 :عبارت بود ازتوسط کمیسون انجمن های علمی کشور به اطالع رسانده شد که چهار شاخص اصلی  شاخص های امتیازبندی انجمن های علمی

 توانمندسازی انجمنهای علمی - 1

 مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی - 2

 توسعه تعامالت ملی - 3

 توسعه تعامالت بین المللی  - 4

 برپایی غرفهاز جمله این موارد  فعالیت های انجام شده بعد از انتخابات هیات مدیره را به اطالع اعضا رساندند که ،مدیر اجرایی انجمن ،در ادامه

های بین المللی  تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه 12الی  9 در ناریخ و حضور در بیست و چهارمین  نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ایران

و  پاسخگویی در مورد نحوه  بحث و برگزاری جلسات به ،اعضای انجمن تهران بود که در این نمایشگاه با حضور تعدادی از اعضا ی هیات مدیره و

در نمایشگاه  به هایی با برخی مدیران اعضای حقوقی حاضرفعالیت های انجمن و جذب اعضای حقیقی و حقوقی جدید پرداخته شد و مصاح

 .گرفتانجام 

و حضور در شهریور  18الی  15  در تاریخ نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیکحضور و حمایت از  از جملهتی انجمن در ادامه فعالیت های آ

 .به اطالع اعضای هیات مدیره رسانده شدشهریور  4الی  1 تاریخ اولین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته در

 ها مورد بررسی و مذاکره قرار گیرد. های آتی نظارت و مشارکت در سود مالی این همایش ها  و نمایشگاه قرار شد جهت حمایت از نمایشگاه

 بند های این اساسنامه ارایه نمودند.اساسنامه انجمن مورد بررسی اعضا قرار گرفت و اعضای هیات مدیره نظرات خود را در مورد 

انده سقرار شد در اسرع وقت نقشه راه برای انجمن تهیه گردد و اعضا پیشنهادات خود را به انجمن ارسال تا  به اطالع دیگر اعضای هیات مدیره ر

 .و در جلسات بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد

یره دوره دهم تقدیر و از فعالیت های هیات مد ،دهم با اهدای لوح تقدیر و هدیه یادگاریمهندس روشنفکر رییس هیات مدیره دوره یاز در انتها

 .عکس دسته جمعی توسط اعضا گرفته شداوردند و در ادامه  لتشکر به عم



 

  
   



   

 
 


