گشارش دٍاسدّویي کٌگزُ سزاهیک ایزى
 00 ٍ 01اردیثْطت 89
داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایزاى
زٍاظزّویي وٌگطُ ؾطاهیه ایطاى زض تبضید  00 ٍ 01اضزیجْكت هبُ  0931زض زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى ثطگعاض گطزیس .هٌْسؼ هحوس
ضٍقٌفىط ثِ ػٌَاى زثیط وٌگطُ  ،زوتط جَازپَض ثِ ػٌَاى زثیط ػلوی  ،زوتط افتربضی ثِ ػٌَاى زثیط اجطایی ٍ ذبًن ؾؼیسُ ػلیكبّی ثِ
ػٌَاى هسیط اجطایی وٌگطُ ،ثب هكبضوت ٍ ّوىبضی اػضبی ّیبت هسیطُ اًجوي هؿئَلیت ثطگعاضی وٌگطُ ضا ثطػْسُ زاقتٌس.
زٍاظزّویي وٌگطُ ؾطاهیه ثِ ػٌَاى ثعضي تطیي ضٍیساز زض حَظُ ؾطاهیه وكَضّ ،ط زٍ ؾبل یه ثبض ثب ّسف آقٌبیی ثیكتط ثب
زؾتبٍضزّبی ػلوی ٍ نٌؼتی زض ؾبلّبی اذیط ٍ ّوچٌیي تطؾین فؼبلیتّبی آتی ثب ًگبّی ثِ آیٌسُ ثب حضَض اؾبتیس ،نٌؼتگطاى،
پػٍّكگطاى ٍ زاًكجَیبى فؼبل زض ایي حَظُ ثطگعاض هی گطزز.
لبثل شوط هیثبقس زض ایي وٌگطُ ،اظ هجوَع همبالت زضیبفتی (ثیف اظ  051همبلِ) پؽ اظ زٍ هطحلِ زاٍضی ٍ ثطضؾی زض جلؿبت وویتِ
ػلوی ،حسٍز  31همبلِ هَضز پصیطـ ًْبیی لطاض گطفتٌس وِ  95همبلِ جْت اضائِ زض ثرف پَؾتط ٍ  55همبلِ زض ثرف اضائِ قفبّی اًتربة
گطزیس .زض هیبى پَؾتطّبی اضائِ قسُ 4 ،پَؾتط ثِ ػٌَاى پَؾتط ثطتط ثطگعیسُ قس ٍ اظ اضائِ زٌّسگبى آى ّب زض هطاؾن اذتتبهیِ تمسیط ثِ
ػول آهسّ .وچٌیي تؼساز  6همبلِ تَؾظ ؾرٌطاًبى ٍیػُ زاذلی ٍ  4همبلِ زض ثرف وبضگبُ ّبی آهَظقی ،تَؾظ اؾبتیس اضائِ قس.
اظجولِ هحَضّبی انلی وٌگطُ هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ وطز:


وبقی ،چیٌی ،لؼبة ،ضًگساًِ ٍ جَّط



قیكِ ٍ قیكِ ؾطاهیه



هَاز زیطگساظ



ؾطاهیه ّب زض هحیظ ظیؿت ٍ اًطغی



ؾطاهیه ّبی ظیؿت ؾبظگبض ٍ ظیؿت فؼبل



ؾطاهیه ّبی الىتطیىیًَ ،ضی ٍ هغٌبعیؿی



ضٍـ ّبی ًَیي تَلیس پَزض ٍ لغؼبت ؾطاهیىی



ؾطاهیه ّبی ؾبظُ ای اوؿیسی ٍ غیطاوؿیسی

حاهیاى کٌگزُ

افتتاحیِ
هطاؾن افتتبحیِ زض ضٍظ ؾِ قٌجِ ؾبػت  1:91نجح ،زض ؾبلي اهبم ذویٌی زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى ثب حضَض اؾتبزاى ،پػٍّكگطاى ٍ
پیف وؿَتبى ػلن ٍ نٌؼت ؾطاهیه ایطاى ,وبضقٌبؾبى نٌؼت ٍ زاًكجَیبى ثطگعاض قس .زض ایي هطاؾن ،پؽ اظ تالٍت آیبت لطاى وطین ٍ
پرف ؾطٍز هلی ،آلبی زوتط ًمی ظازُ ،ضیبؾت زاًكىسُ هٌْسؾی هَاز زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى ،ضوي ذَقآهسگَیی ثِ قطوت
وٌٌسگبى ،زض ضاثغِ ثب لعٍم ایجبز اضتجبط ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبُ ؾرٌبًی اضائِ وطزًس .ؾپؽ آلبی هٌْسؼ هحوس ضٍقٌفىط ،زثیط وٌگطُ ٍ
ضیبؾت اًجوي ؾطاهیه ،پؽ اظ ذیطهمسم ثِ حضبض ،گعاضقی اجوبلی اظ ضًٍس ثطگعاضی وٌگطُ ٍ فؼبلیت ّبی اًجوي اضائِ ًوَزًس .ایكبى
ذبعطًكبى وطزًس ّسف اظ ثطگعاضی ایي وٌگطُ تَجِ ثِ نٌؼت ؾطاهیه ،اّویت ثِ پػٍّف ٍ پط وطزى جبی ذبلی ػلن زض نٌبیغ ثب ّسف
اضتجبط نٌؼت ثب زاًكگبُ هی ثبقس.

آلبی زوتط ًمی ظازُ ضیبؾت زاًكىسُ هٌْسؾی هَاز زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى

آلبی هٌْسؼ ضٍقٌفىط زثیط وٌگطُ
زض ازاهِ ،ؾرٌبًی ضاّجطزی زض هَضز چبلفّبی ضٍثِضٍ زض حَظُ ػلن ٍ نٌؼت ؾطاهیه تَؾظ ؾرٌطاًبى ٍیػُ اظ جولِ جٌبة آلبی زوتط
هبضلَؾیبى ،آلبی حبج اثطاّین ػؿگطیبى ،هٌْسؼ هحوس ضٍقٌفىط ٍ هٌْسؼ ؾیطٍؼ ضٍقٌفىط اضائِ گطزیس .ػٌبٍیي ؾرٌطاًی ّبی
ؾرٌطاًبى ٍیػُ ثِ قطح ظیط هی ثبقس:

دکتز ٍاّاک

هزٍری تز گذضتِ ،حال ٍ آیٌذُ رضتِ هٌْذسی ٍ علن سزاهیک ایزاى

هارقَسیاى
حاج اتزاّین

چبلف ّبی فطاضٍی نٌؼت ایطاى

عسگزیاى
هحوذ رٍضٌفکز

ثبظذَاًی نٌؼت وبقی ٍ ؾطاهیه ٍ ًمف ایي نٌؼت زض تَؾؼِ پبیساض ٍ ضؾیسى ثِ التهبز
ًَظَْض

سیزٍط رٍضٌفکز

چِ ثبیس وطز؟

زض اثتسا جٌبة آلبی زوتط هبضلَؾیبى ،ثٌیبى گصاض ػلن ؾطاهیه زض ایطاى ،پؽ اظ تكىط اظ ػَاهل اجطایی وٌگطُ ،ؾرٌطاًی ذَز ضا ثب
هَضَع"هطٍضی ثط تبضیرچِ ػلن ٍ نٌؼت ؾطاهیه زض ایطاى" آغبظ ًوَزًس .ایكبى ضوي تبویس ثط اّویت اضتجبط نٌؼت ٍ زاًكگبُ ،ثِ
همبیؿِ قطایظ آهَظـ ٍ پػٍّف زض ضقتِ ؾطاهیه زض زٍضاى لجل ٍ ثؼس اظ اًمالة اؾالهی پطزاذتٌس .عجك ؾرٌبى ایكبى زض زٍضاى لجل اظ
اًمالة ،آهَظـ ٍ پػٍّكی زض ضقتِ ؾطاهیه ٍجَز ًساقت اهب ثب ایجبز ؾیبؾت ّبیی هجٌی ثط ترههی قسى ضقتِ ّبی فٌی ٍ تبؾیؽ
ضقتِ ؾطاهیه زض زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى ٍ ّوچٌیي تبلیف پبیبى ًبهِ ّب ٍ همبالت هتؼسز زض ایي ظهیٌِ ،هكىالت هَجَز تب حس ظیبزی
حل قس ٍ زض حبل حبضط ثبلغ ثط  01زاًكگبُ ٍ هطاوع آهَظقی ضقتِ ؾطاهیه ضا زاضا هی ثبقٌسّ .وچٌیي ایكبى ضوي اظْبض اهیسٍاضی زض
ضاثغِ ثب ویفیت ثبالی تَلیسات ؾطاهیه زض وكَض زض ظهیٌِ ّبی وبقی ،چیٌی ،قیكِ  ،ثِ هكىالت هَجَز زض نٌؼت ؾطاهیه ًیع اقبضُ
ًوَزُ ٍ ضاُ حل ضفغ ایي هكىالت ضا تَؾؼِ هلی ٍ ایجبز ثطًبهِ ّبی ضاّجطزی زاًؿتٌس وِ ایي ّسف ،ثب ایجبز تؼبهل هیبى نٌؼت ٍ زاًكگبُ
تب حس ظیبزی لبثل زؾتیبثی هی ثبقس.

زض ازاهِ ،جٌبة آلب ػؿگطیبى ،ثٌیبى گصاض گطٍُ نٌؼتی وبٍُ ،ثب هَضَع ؾرٌطاًی" چبلف ّبی فطاضٍی نٌؼت ایطاى "،ؾرٌبًی زض ضاثغِ ثب
ٍضؼیت فؼلی نٌؼت قیكِ زض ایطاى ٍ ضاُ حل ّبی هٌبؾت جْت هجبضظُ ثب چبلف ّبی پیف ضٍ اضائِ ًوَزًس .عجك گفتِ ایكبى ،ایطاى
ایطاى اظ ًظط تَلیس ٍ نبزضات هحهَالت هتٌَع قیكِ اظ جولِ قیكِ ّبی فلَت ،ثغطی ،قیكِ ّبی اتَهجیل ،قیكِ ّبی هكجطی ٍ  ...زض

جبیگبُ هٌبؾجی لطاض زاقتِ ٍ ّوچٌبى زض حبل تَؾؼِ هی ثبقس .ایكبى ثِ ًمف ًیطٍّبی هترهم ٍ جَاى زض تَؾؼِ نٌبیغ زض وكَض تبویس
ٍیػُ ای زاقتٌس.

پؽ اظ آلبی ػؿگطیبى ،ؾرٌطاًی آلبی هٌْسؼ هحوس ضٍقٌفىط ،ضیبؾت اًجوي نٌفی تَلیسوٌٌسگبى وبقی ٍ ؾطاهیه وكَض ٍ ضیبؾت
اًجوي ؾطاهیه ایطاى ،ثب ػٌَاى" ثبظذَاًی نٌؼت وبقی ٍ ؾطاهیه ٍ ًمف ایي نٌؼت زض تَؾؼِ پبیساض ٍ ضؾیسى ثِ التهبز ًَظَْض" اًجبم
قس .ایكبى زض ایتسا ثب اًجبم همبیؿِ ّبی آهبضی ،اعالػبتی زضهَضز  01وكَض ثطتط تَلیسوٌٌسُ وبقی ٍ ؾطاهیه 01 ،وكَض ثطتط ههطف
وٌٌسُ وبقی ٍ ؾطاهیه ٍ 01وكَض اٍل نبزضوٌٌسُ وبقی ٍ ؾطاهیه زض جْبى اضائِ ًوَزًس وِ زض ّوِ ایي هَاضز ،وكَض چیي جبیگبُ اٍل
ضا زاقت زض حبلی وِ ثطای وكَض ایطاى جبیگبُ لبثل لجَلی هكبّسُ ًوی قس وِ ثٌب ثِ گفتِ ایكبى ،ػلل انلی ایي هَضَع ،هَاضزی اظ لجیل
ؾیبؾت گصاضی ّبی غلظ .،فبنلِ چكوگیط هیبى ظطفیت ًهت قسُ ٍ تَلیس ٍالؼی ،افعایف لیوت ّب ٍ ًطخ اضظ هی ثبقس .ایكبى ذبعط
ًكبى وطزًس یىی زیگط اظ هكىالت جسی وِ زض وكَض هب زض نٌؼت وبقی ٍ ؾطاهیه ٍجَز زاضز ایي اؾت وِ تٌْب ثبظاض ّسف وكَض ایطاى
زض نٌؼت وبقی ٍ ؾطاهیه وكَض ػطاق هی ثبقس .ایي اهط ثِ هؼٌبی ػسم ٍجَز تَاظى ٍ ًفَشپصیطی زض ثبظاضّبی هرتلف جْبًی هی ثبقس.
لصا الظم اؾت ثب وكَضّبی ثبظاض ّسف ،تؼطفِ ّبی تطجیحی زاقتِ ثبقین تب زض یه ثبظاض ذبل هتوطوع ًجبقین .ایكبى ضوي اثطاظ تبؾف زض
ضاثغِ ثب ػسم ٍجَز ؾیبؾت گصاضی هلی ٍ ػسم ّوبٌّگی ثیي ًْبزّب هؼتمس ثَزًس وِ ضاُ حل ایي هكىالت ،قٌیسُ قسى نسای ًْبزّبی
هطزم ًْبز ٍ اًجوي ّبی ػلوی ٍ نٌفی ٍ ًعزیه قسُ نٌؼت ٍ زاًكگبُ ثِ یىسیگط هی ثبقس .زض پبیبى ایكبى اقبضُ ًوَزًس اظ جولِ چبلف
ّبی هَجَز زض نٌبیغ ،هسیطیت ثْیٌِ وطزى اًطغی زض ٍاحسّبی تَلیسی ٍ ّوچٌیي ؾبذتبض ظیؿت هحیغی هَجَز زض نٌبیغ هی ثبقس .اظ
ایي ضٍ الظم اؾت ثْیٌِ ؾبظی ظیطؾبذت ّبی ظیؿت هحیغی اًجبم گیطز .ایي فبوتَضّب پیف ًیبظ تَؾؼِ پبیساض ٍ ضؾیسى ثِ التهبز ًَظَْض
هی ثبقٌس.

زض ثرف پبیبًی هطثَط ثِ ؾرٌطاًی ّبی ولیسی ،آلبی هٌْسؼ ؾیطٍؼ ضٍقٌفىط ؾرٌطاًی تحت ػٌَاى"چِ ثبیس وطز" اضائِ ًوَزًس .ایكبى
ؾرٌبى ذَز ضا زضهَضز اّویت نٌؼت ًؿَظ زض ظًسگی ضٍظهطُ آغبظ ًوَزًس ٍ ؾپؽ زضهَضز هكىالت هَجَز زض نٌؼت زیطگساظ ایطاى ٍ ضاُ
حل ّبی آى ّب ًىبتی هغطح ًوَزًس .ثٌب ثِ گفتِ ایكبى ،ػَاهل تؼییي وٌٌسُ آیٌسُ زیطگساظ هَاضزی اظ جولِ اًطغی ،هَاز اٍلیِ ٍ ؾیبؾت
ّب هی ثبقٌس وِ ضاّىبضّبی هَضز ًظط ،تَلیس هَاز اٍلیِ جبیگعیي ٍ تَلیس هحهَالت جسیس ٍ تغییط الگَی ههطف (اؾتفبزُ اظ هًََلیتیه
ّب) هی ثبقس .لصا ثطای اًجبم ایي  9ضاّىبض ،الظم اؾت ثیي تَلیسوٌٌسُ هَاز اٍلیِ ،ههطف وٌٌسُ ٍ تَلیسوٌٌسُ زیطگساظ یه تؼبهل ثطلطاض
گطزز وِ ایي ػَاهل ًیبظهٌس ػلن ٍ ثِ وبضگیطی زاًف هی ثبقٌس.
افتتبحیِ ًوبیكگبُ ًیع نجح ضٍظ ؾِ قٌجِ  01اضزیجْكت هبُ پؽ اظ هطاؾن افتتبحیِ ثب حضَض قطوت وٌٌسگبى ٍ هسػَیي اًجبم قس .زض
ًوبیكگبُ زٍاظزّویي وٌگطُ ؾطاهیه حسٍز  91غطفِ هتكىل اظ قطوت ّبی فؼبل زض ظهیٌِ تَلیس وبقی ٍ ؾطاهیهً ،ؿَظ ٍ هَاز زیطگساظ،
قیكِ ٍ قیكِ ؾطاهیه ٍ  ...حضَض زاقتٌس وِ اؾبهی آى ّب ثِ قطح ظیط هی ثبقس:
اًجوي صٌفی تَلیذکٌٌذگاى کاضی ٍ سزاهیک کطَر

ساخت پزُ تَرتیي هپٌا-پزتَ

کاضی ایفا

سیواى سپاّاى

ساکوی ایزاى

کاضی الًَذ

فزآٍردُ ّای دیزگذاس هْز آریاى فارط

کیویا راسی

کاضی کسزی

ضیطِ قشٍیي

سیٌاکاضی

ضیطِ لیا

تْیِ ٍ تَلیذ هَاد ًسَس کطَر

یافتِ ّای سزاهیکی پیطزفتِ

کاضی تکسزام

لعاب هطْذ

کاضی ًاییي

صٌایع الکتزًٍیک ضیزاس

فزآٍردُ ّای ًسَس هْزگذاس

ضزکت پضٍّطی الکتزٍى

کاضی فخار رفسٌجاى

فصلٌاهِ الواط

پَیا ّوزاُ سزام

ًطزیِ سزاهیک ٍ ساختواى

لیوَى چیٌی آراد

هزکش سزاهیک ایزاى

پضٍّطگاُ رًگ
پضٍّطگاُ هَاد ٍ اًزصی
داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایزاى

زض ضٍظ ؾِ قٌجِ ثؼس اظ ظْط ،اضائِ همبالت قفبّی تَؾظ زاًكجَیبى ٍ اؾبتیس زض حَظُ هَضَػبت وبقی ،چیٌی ،لؼبة ،ضًگساًِ ٍ جَّط،
ؾطاهیه زض هحیظ ظیؿت ٍ اًطغی ،هَاز زیطگساظ ،قیكِ ٍ قیكِ ؾطاهیه ٍ ؾطاهیهّبی ؾبظُای اوؿیسی ٍ غیطاوؿیسی ثِ نَضت
ّوعهبى زض ؾبلي اهبم ذویٌی ٍ ؾبلي ّبی جبًجی زاًكىسُ ػلَم پبیِ زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى اًجبم قس.

ّوچٌیي همبالت پصیطفتِ قسُ زض ثرف پَؾتط ًیع تَؾظ اضائِ زٌّسگبى زض هىبى ّبی تؼییي قسُ جْت اضائِ ًهت قس.

نجح ضٍظ چْبضقٌجِ اظ ؾبػت  1:01ازاهِ همبالت تَؾظ اؾبتیس ٍ زاًكجَیبى زض حَظُ ّبی ؾطاهیهّبی الىتطیىیًَ ،ضی ٍ هغٌبعیؿی،
ؾطاهیهّبی ظیؿت ؾبظگبض ٍ ظیؿت فؼبل ٍ ضٍـّبی ًَیي تَلیس پَزض ٍ لغؼبت ؾطاهیىی زض تبالض زوتط حؿٌی ٍ ؾبلي  0ثِ نَضت
قفبّی اضائِ قس .زض ؾبلي اهبم ذویٌی ًیع ثِ نَضت ّوعهبى ،وبضگبُ ّبی آهَظقی ثب حضَض اؾبتیس زض حبل ثطگعاضی ثَز .ػٌبٍیي وبضگبُ
ّبی آهَظقی اضائِ قسُ ٍ اؾبتیس اضائِ زٌّسُ ثِ قطح ظیط هی ثبقس:
دکتز

تزرسی کارتزد ٍ خَاظ پَضصّای تا ساختار ضیطِای ٍ ضیطِ–سزاهیکی در صٌایع

عثاط یَسفی

(گذضتِ ,حال ٍ آیٌذُ)

هٌْذط سیزٍط
ارجوٌذًیا
دکتز تیضى
افتخارییکتا

رٍشّای اجزایی ٍ علوی هَثز در کاّص ّشیٌِّا
اصَل حاکن تز طزاحی لعابّای ضیطِ – سزاهیک

دکتز هْذی قْاری
دکتز اهیز هسعَداعزاتی

ًگاّی تز چالصّای جْاًی ضذى کاضی سٌتی ایزاًی

ضٍظ چْبضقٌجِ ؾبػت  3تب  01نجح ،زاٍضی همبالت پصیطفتِ قسُ ثِ نَضت پَؾتط ،تَؾظ تؼسازی اظ اؾبتیس ّوطاُ ثب هغطح وطزى ؾَاالتی
اظ اضائِ زٌّسگبى اًجبم گطفت.پؽ اظ آى اظ قطوت وٌٌسگبى زض ًوبیكگبُ زٍاظزّویي وٌگطُ ؾطاهیه ایطاى ،زض حضَض زثیطاى وٌگطُ ٍ
اػضبی ّیبت هسیطُ اًجوي ؾطاهیه ،ثب اّسا لَح تمسیط ثؼول آهس.

هزاسن اختتاهیِ:
هطاؾن اذتتبهیِ وٌگطُ ،ثؼس اظ ظْط ضٍظ چْبضقٌجِ  00اضزیجْكت هبُ زض ؾبلي اهبم ذویٌی ثطگعاض قس .زض ایي هطاؾن ،پؽ اظ ؾرٌطاًی
آلبی زوتط جَازپَض زضهَضز ًحَُ اضظیبثی همبالت اضائِ قسُ ثِ نَضت پَؾتط ،ثطگعیسگبى زض ثرف پَؾتط ثطتط هَضز تمسیط لطاض گطفتٌس.
اؾبهی ثطگعیسگبى ٍ ػٌبٍیي پَؾتطّبی ثطتط ثِ قطح ظیط هی ثبقس:
سٌتش ٍ هطخصِیاتی ًاًَ رًگذاًِ  Co0.5Zn0.5Al2O4تِ رٍش صل
پلی اکزیل آهیذ

هؿؼَز ضحیویبى ،احساى صائةًَری

تزرسی اثز ًَع سَخت تز سٌتش هتاتیتاًات لیتیَم تِ رٍش

حَرا کاط پَر ،احوسضضب ػجبؾیبى ،هْسی قفیؼی آفبضاًی

احتزاقی هحلَل
تزرسی ضزایط فزآیٌذی هٌاسة ٍ تْیٌِ تزای فلص سیٌتز تا

سیاٍش هحوذ علیشادُ ،ؾیس هحوس هیطوبظوی ،حبهس هحجی

رٍش ضثیِ ساسی
تاثیز اًَاع هیذاى الکتزیکی( ACو )DCتز خَاظ فیشیکی ٍ
ریشساختار تذًِّای سیزکًَیایی  3YSZتْیِ ضذُ تِ رٍش
فلص سیٌتزیٌگ

اکثز اهیٌی ،ؾیس هحوس ظّطایی ،ؾیسهحوس هیطوبظوی

ؾپؽ آلبی زوتط افتربضی گعاضقی اظ ًحَُ زاٍضی ٍ تؼییي ثطگعیسگبى هؿبثمِ جبیعُ ػلوی زوتط هبضلَؾیبى اضائِ ًوَزًس.

ثِ ػلت ثطاثطی اهتیبظات زٍ ًفط اظ قطوت وٌٌسگبى ،جبیعُ هؿبثمِ ػلوی زوتط هبضلَؾیبى هكتطوب ثِ جٌبة آلبی زوتط اهیس یؼمَثی ظازُ ٍ
ؾطوبض ذبًن زوتط ًؿین ًبیت پبقبیی اّسا گطزیس ٍ اظ ثطگعیسگبى ،ثب اّسای لَح تمسیط ٍ ؾىِ ثْبض آظازی تمسیط قس.

زض ازاهِ اظ آلبی زوت ط ثیت اللْی ٍ آلبی هٌْسؼ ظجبجی ثِ ػٌَاى چْطُ ّبی قبذم زض حَظُ ػلن ٍ نٌؼت ؾطاهیه ( ثعضگبى ؾطاهیه)
تمسیط ثِ ػول آهس.

زض ایي لؿوت هرتهطی اظ ظًسگی ًبهِ ایي ثعضگبى ّوطاُ ثب ولیپی اظ تهبٍیط آى ّب پرف قسّ .وچٌیي آلبی زوتط ضضبیتّ ،وىبض آلبی
زوتط ثیت الْی ٍ ّوؿط آلبی هٌْسؼ ظجبجی ذبعطات جبلجی اظ ایي ثعضگبى ثیبى وطزًس.

زض ازاهِ ،ولیپی تْیِ قسُ تَؾظ وبزض اجطایی ثب هطٍضی ثط اتفبلبت ضٍی زازُ زض زٍ ضٍظ وٌگطُ پرف قس ٍ زض پبیبى ،اظ قطوت ّبی حبهی
ثطگعاضی وٌگطُ ٍ ػَاهل اجطایی ثطگعاضی زٍاظزّویي وٌگطُ ؾطاهیه ایطاى تمسیط ثِ ػول آهس.

اًتخاتات اًجوي
زض اًتْبی ضٍظ چْبضقٌجِ  00اضزیجْكت ،پؽ اظ اتوبم هطاؾن اذتتبهیِ ،زٍاظزّویي زٍضُ اًتربثبت ّیبت هسیطُ اًجوي ؾطاهیه ایطاى ثب
حضَض اػضبی حمیمی ٍ حمَلی اًجوي ٍ اؾبتیس ؾطاهیه ثطگعاض قس .زض اثتسا گعاضقی اظ ػولىطز اًجوي ٍ ّیبت هسیطُ زٍضُ  00تَؾظ
ذبًن ػلیكبّی(هسیط اجطایی اًجوي) اضائِ قس ٍ پؽ اظ آى هؼطفی وبًسیساّب ٍ ضای گیطی اًجبم گطفت.

ًتیجِ زٍاظزّویي زٍضُ اًتربثبت ّیبت هسیطُ اًجوي ؾطاهیه ایطاى پؽ اظ ثطضؾی آضا ثِ نَضت ظیط هی ثبقس:
اعضای اصلی ّیات هذیزُ:









آلبی زوتط جؼفط جَازپَض(زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى)
آلبی هٌْسؼ حؿیي ظجبجی(اًجوي نٌفی نٌؼت قیكِ)
آلبی زوتط ضحین ًمی ظازُ(زاًكگبُ ػلن ٍ نٌؼت ایطاى)
آلبی زوتط هؿؼَز هحجی(زاًكگبُ ثیي الوللی اهبم ذویٌی لعٍیي)
آلبی زوتط ػجبؼ یَؾفی(لؼبة هكْس)
آلبی زوتط ػلیطضب آلبیی(پػٍّكگبُ هَاز ٍ اًطغی)
آلبی زوتط اهیط همهَزی پَض(پػٍّكگبُ هَاز ٍ اًطغی)

اعضای علی الثذا ّیات هذیزُ:

 آلبی زوتط هحوس ثبًٍس ًٍسچبلی(زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ػلَم ٍ تحمیمبت)
 ذبًن زوتط هْطی هكْسی(زاًكگبُ هبله اقتط)
تاسرساى اصلی:

 آلبی هٌْسؼ ضضب هحؿٌی عبضهؿطی(قطوت پَیبّوطاُ ؾطام)
 ذبًن زوتط آزضیٌِ هله ذبچبعَضیبى(زاًكگبُ نٌؼتی قطیف)
تاسرط علی الثذل:

 ذبًن زوتط فبعوِ ؾبزات تطن ًیه(پػٍّكگبُ هَاز ٍ اًطغی)

