خوردگي در محيط هاي دريايي
و پوششهاي سطحي
مقدمه:

ب��ا توجه به خس��ارتهای هنگفت کش��ور در زمینه
خوردگی ک��ه هزینه ای معادل  8000میلیارد تومان
س��االنه را به خود اختصاص می ده��د ،این همایش
اطالعات عملی و ارائه آخرین دستاوردها و راهکارهای
علم��ی در ای��ن خصوص را به ش��رکت کنن��دگان و
صاحبان صنایع ارائه می نماید.
در ای��ن کنفرانس س��خنرانان دانش��گاهی و صاحب
نظران در حوزه مهندس��ی خوردگ��ی به ارائه مطالب
علمی خود خواهند پرداخت.

محورهاي كنفرانس:

 خوردگي سازه هاي بتني خوردگي سازه هاي فلزي پوشش هاي مقاوم در برابر خوردگي نانو پوشش هاي مقاوم در برابر خوردگي جدايش كاتديك اثرات خوردگي در نيروگاه ها و سكوهاي دريايي اثرات خوردگي در پااليشگاه ها اثرات خوردگي در مجتمع هاي پتروشيميرئيس همايش:

دكتر عليرضا رهايي

دبير علمي همايش:

دكتر محمدرضا محمدزاده عطار
دبير اجرايي همايش:

دكتر محمدرضا خدمتي

زمان  20 :و  21ارديبهشت ماه 1391
زمان ارسال اصل مقاالت 4 :ارديبهشت ماه 1391
محل برگزاري:

دانشگاه صنعتي اميركبير  -پرديس بندرعباس
آدرس دبيرخانه :تهران دانشگاه صنعتي اميركبير
پست الكترونيكcorrosion@aut.ac.ir :
شماره تماس تهران021-66414113 :
شماره تماس بندرعباس0761-6674715 :
برگزار كنندگان:

 دانشگاه صنعتي اميركبير انجمن خوردگي ايرانبا پشتيباني:

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري -ستاد ويژه نانو

فرم ثبت نام اولیه جهت حضور در نمایشگاه تخصصی

نام سازمان/شرکت:
نام و نام خانوادگی نماینده سازمان /شرکت:
دورنگار:
تلفن:
پست الکترونیک:
نشانی پستی:
متراژ غرفه درخواستی:
 18متر
 12متر
 24متر و بیش از  24متر
تاریخ:
قیمت هر متر مربع نمایشگاه  800000ریال جهت دو روز
ش��ماره حس��اب بانک ملی ،ش��عبه میدان فردوس��ی ،به
ش��ماره حس��اب  ،2177519001002بن��ام درآمدهای
اختصاصی دانش��گاه

فرم ثبت نام همایش خوردگی در محيط هاي دریایی
و پوشش های سطحی

جنس :مرد /زن
نام خانوادگی:
نام:
میزان تحصیالت:
رشته تحصیلی:
محل خدمت:
شغل:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:
نشانی محل کار:
سازمانی
نوع ثبت نام :انفرادی
مبلغ واریز شده:
شماره فیش بانکی:
بانک محل واریز فیش:
تاریخ فیش:
هزينه ثبت نام 500000 :ريال

تخفيف جهت دانش�جويان و دانش آموختگان دانشگاه

صنعتي اميركبير 250000 :ريال

