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نه ین ر یکار ینال لل تخصص آرانسور و پلش رق ایران  2ارفکد 7931
نه ین ر یکار ین ال لل تخصص صکعت آرانسور و پلش رق ا ل کار دان یاه جامع شل کار رد ارتان تهران و رکدیکا صکایع
آرانسور و پلش رق ایران و ا حضور دان یالیان و صکعتیران در مرکک آموزش شل کار رد کویا تهران رگکار ید.
ریارت اتحادیش
این ر یکار ا حضور دکتر رل کد راد ریارت دان یاه جامع شل کار رد واحد ارتان تهران غرب ،مهکدس ا ری
ک ور آ ران سور ،پلش رق و خدمات وا ستش و ج ع از متخ ص صان ،ا راتید دان یال  ،صکعتیران و مه انان خارج از راشت 8:54
صبح در مرکک آموزش شل کار رد کویا تهران رگکار ید.

عد از تالوت قرآن و ررود ج هور ارالم ایران
ا رخکران جکاب

نه ین ر یکار ینال لل آ ران سور و پلش رق
آقا روجرد نائی د یر ر یکار آغاز ید.
ای ان ض ن خیرمقدم و ت کر از حضور کرگان صکعت و دان یاه و
مقامات و مه انان خارج و حامیان و یرکتکککدگان در ر یکار،
ش ایراد روووخکران پرداختکد و شکوان کردند کش شرصوووش دان در
صکعت آ ران سور در این یک سالش ار دییر را نه ین ار ش ک ك
گذایتش م یود و در این تکیکالا اقتصاد و صکعت م ای ست
رر تعظیم ر این ل ت گران شرصش دان و صکعت رود آوریم.
تعداد 52مقالش ش د یرخانش ر یکار ارائش ید کش در این زمان کوتاه
ش ارائش تعداد محدود از این مقاالت پرداختش ید.
این ر یکار ا یعار ایده رتر ،کر رتر زمیکش راز ر ید و الکدگ
االتر صکعت در شرصش ین ال لل را لدفگذار ن وده ارت.
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پس از آن ،جکاب آقا مهکدس ا ری و و  ،ریاروووت اتحادیش
ک ووور آرووانسووور ،پلش رق و خدمات وا سووتش یانات را در
را طش ا موارد صووکف و پی وور ت در جهت صووکع و صووکعت
آ ران سور رمودند و ل چکین یادآور یدند کش م توان ا یك
رنامشریک دقیق و مدون الداف لکد االی را در این زمیکش
رقم زد.

در ادا مش مراروووم ا ت تاح یش عد از پخ کلیپ معر مرکک
کویا ،دکتر رل کد راد ریارت دان یاه جامع شل کار رد
واحد ارووتان تهران غرب در را طش ا حلقش مفقود صووکعت ا
دان ووویاه و ارتباي میان این دو ایراد روووخکران رمودند و
رگکار چکین روو یکارلا و ممامع شل را از درووتاوردلا
این حرکت دانسوووتکد و ال یت قراردادن ش نیرولا ک و
وجود این نیرولا را در لر شر صش از صکعت ضرور دان ستش و
ن ونش ارز ارتباي میان صووکعت و دان را در دان وویاه شل
کار رد ن ایان م دانکد.
در ادامش مراروووم ا تتاحیش ،جکاب آقا ،Bulent Yilmaz
مدیر شامل مملش دنیا آرانسور( در حوزه خاورمیانش و ترکیش،
و ل چکین ن ایکده رر  Interliftدر را طش ا این موضوع
و رگکار ن ای وویاه آرووانسووور در آگک ورگ ک ووور آل ان در
رووا  2173و نق آن در ارتقاء صووکعت آرووانسووور و معر
د رتاوردلا و آمارلا رپای این ن ای یاه ش ایراد رخکران
پرداختکد.
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در ادامش مرا رم ،جکاب آقا  Ozcan Suleymanمدیر کل
مورووسووش ازررو آرووانسووور ترکیش ،مقالش خود را در را طش ا
نوآور لا ن سخش جدید ا رتاندارد  EN 87-21ارائش ن ودند
کش مورد ارتقبا حضار قرار گر ت.

رپس جکاب آقا  Murat Camgozاز یرکت رماتور ش ارائش
مقالش خود در را طش ا ارووتانداردلا مرتبب ا درب آرووانسووور و
آزمون لا مختلع و طبقش کد در ها آروووانسوووور ا توجش ش
معیار مقاومت در را ر آت صحبت کردند.
ای ان رمودند :آرانسور ش شکوان یك خ مهم از یك راخت ان
اید تا ع ضوا ب را مقاومت در را ر آت اید.لذا در ک ورلا
مختلع ارتانداردلا مقاومت در این را طش اجرای یده ودند کش
در روووا  21119تحت اروووتاندارد ل الک  EN87-48مورد
پذیرش اغ لی ک وووور لا قرار گر ت .نحوه طب قش کد در لا
آرانسور در مقا ل حریق ط این ارتاندارد و در ارتاندارد انیلیس
و آل ان یان گردید و کلیپ لای از این آزمونها ش ن ای درآمد
ش تفاوتها آنها ایاره گردید.

در ادامش جکاب آقا  Sebastian Steinertاز یووورکت
 Mayrآل ان ،ش ارائش مقالش تخصووصوو خود در را طش ا ترمک
موتور آرانسور ،ش لکرد میکرو روییچ لا و ایککش توجش ش چش
نکات  ،ترمک آرووانسووور را ای ن و قا ل اط یکان م رووازد از
طریق ارکایپ پرداختکد.
این مقالش سیار مورد ا رتقبا ح ضار و یرکت کککدگان در
روو یکار قرار گر ت و مطالی سوویار مفید را یوورکتها
تولید در جهت هبود کیفیت تولید ترمک ای ک ارائش گردید.
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در ادامش جکاب آقا  ،Levent Akdemirریا رت یرکت
متروپالرووت از ترکیش ،ش معر نقاي ضووعع و قدرت ارتباي
تمار ین ایران و ترکیش و هبود چ ووو ییر این ارتباي در
رووووال ها حاضووور پرداخت کد و در را طش ا الیو ردار از
ا رتاندارلا ایران در جهت ا رتعالم مح صوالت و معر در
آرانسورلا مکصوب را الیوی را ارتاندارد ترکیش دانست
کش میتواند راه کار را جلوگیر از تخلع و یا یبیش راز
اید.در اخر ای ان از حاضرین درجلسش ش دلیل ایماد رصت
را آ یکای ی تر ا کاور لا جدید ا راز خو یحال و
ت کر خودرا از م سئولین دان یاه کو یا دلیل رگکار این
ر یکار پر ار اشالم کردند .یانات را ایراد ن ودند.
رووپس جکاب آقا  Fabio Cesariاز یوورکت Gefran
ایتالیا ش ارائش رووخکران در را طش ا این یوورکت و حوزه لا
گسوووترده عالیت آن و ل چکین یوووعبات و آمارلا مهم از
یرکت پرداختکد.
و ل چکین ش تاریخ چش ارت باط و غک ین ک وووور ایران و
ایتالیا ایوواره ن ودند کش م تواند این امر زمیکشروواز عالیتها
م ترک در حوزه صکعت گردد.

در ادامش جکاب آقا روووهیل روانبخ مدیر ک یووورکت
ایکوااتوماریون پارریان ش مقالش خود در اب ترا یك آرانسور
پرداختکد.
و در مورد ایک کش چیو نش مدت ز مان روووفر را کال دلیم،
اکتورلا کیفیت  ،حرکت ییرجش ا مطالی شکوان رمودند.
ای ان ا در نظر گر تن ت هیدات در طراح ش ررویسدل
مسا ران خوالان کال ار روان را مسا ران ودند.

تهران ،کیلومتر چهار جاده مخصوووور کر  ،روووش راه یوووی وووش میکا  ،جکی یوووهرک رلکییان  ،مرکک شل
تلفن44344544 :

کار رد کویوووا

کس 44344343:کدپست  roshd@kt_uast.ac.ir 9543455935 :ن ان الکترونیک

4

تهران مركز علمي كاربردي كوشا
/19فوريه1494/

پس از آن ج کاب آ قا دکتر رایوووواه ،م قا لش ا در مورد
روویسووتملا نمات اضووطرا در آرووانسووور و Nickel
 Cadmium Batteryپرداختکد کش توجش ل یان را ش
خود جلی کرد.

در ادامش جکاب آقا رجائ انارک از پی ووکسوووتان صووکعت
آرانسور و پلش رق  ،ضا ر یکار را ا خواندن چکد یت یعر
زی با در اب اخالق مدار  ،حل قش مفقود م یان صوووک عت و
دان یاه و ارتقاء رطح تولیدات داخل و نیاز ش ازارلا
خارج و لکوم واردات مکین ن ودند.

روووپس ج کاب آ قا مه کدس مراد در اب موضووووع CE
 Markingو ضرورت دارا ودن آن را ورود ش ازار اتحادیش اروپا
و رووایر ازارلا ایکترن ووکا  -تاریخچش  ،زمیکش لا عالیت و
اشتبار یوورکت  ECMایتالیا در اتحادیش اروپا و ل چکین عالیت
یوورکت نو ل روورتیفیکی وون  ،عکوان ن ایکده انحصووار ECM
ایتالیا از رووا  7983در ایران  -دامکش کار رد دایرکتیو LIFT
اروپا ( )EU/99/2175را مح صوالت اال ر -ماژو لا صدور
گوال  CEتعیین یده در اتحادیش اروپا را اال رلا  -ال یت
تدوین تککیکا ایل محصوووالت اال ر و چال لا موجود در
مورد توانای یوورکتها ایران در این خصووور و ضوورورت ایماد
یوورکتها م وواوره ا کش طور مواز ا رایکد انعقاد قرارداد و
ارز یا  ، ECMو ایککش تول ید کککدگان را ش روووطح مطلوب
ررانکد رخکران کردند.
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در ادامش جکاب آقا نوران ش رررووو مسوووائل حقوق در
صووکعت آرووانسووور و ضووعع اطالشات جامعش آرووانسووور در
رارتا آیکاییت ا امر پرداختکد.

رپس جکاب آقا دکتر ارکا یک از مکتخی  9مقالش رتر،
مقالش خود را ا شکوان کار رد رووویاالت غیر نیوتک در ضووور ش
گیرلا صکعت ارائش ن ودند.
و در این را طش طور خار رو ناپایدار جریان کوئت صفحش
ا ریاالت ا وزن مولکول زیاد مانکد ترکیی یك حال نیوتک
و یك ماده محلو پلی ریك مت رکک وده یدند .و در ادامش
شکوان ن ودند کش م توان در ضر ش گیرلا اتالف کککده انرژ
کظور ا کای ککتر و کال نیرو لا نای از حرکت
کا ین ،ما روغن از ریاالت غیر نیوتک ارتفاده م یود .در
حقیقت در این تحقیق ریاالت خاص کش هترین یرایب
میرای در ضر ش گیرلا را دارا م ایکد طور گسترده مورد
ررر قرار گر تش اند.
در ادا مش ج کاب آ قا مه کدس ش باد ش ارا ئش م قا لش در اب
ا یتبالات رایج در ن صی آ ران سور لیدرولیک پرداخت .و
شکوان کرد آ ران سور لیدرولیک یک از و رایل ا رت کش در
جا مای ا راد و ار در راروووتا ش ود مورد اروووتفاده قرار
م گیرد .رشایت ا صو ای ک ا رتفاده از این و ریلش را آرام
خ م ن ا ید و شدم تو جش ش آن خطرات جان و مال
جبران نا پذیر را ش ل راه دارد .ل چکین رووواز مان مل
ارتاندارد ایران درنظر دارد در آیکده نکدیك ازرر از این نوع
آرانسورلا را الکام ن اید.
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در ادامش جکاب آقا مهکدس کر الئ ش ارائش مقالش خود در
اب مکحک حرکت در آرووانسووور پرداختکد و عد از ای ووان
جکاب آقا قی صر رالان ( د یر اتحادیش ک ور آ ران سور)
از مو قیتلا و دورن الا تعیین یده در رارتا ت کیل این
اتحادیش ایراد رخکران رمودند.
رپس جکاب آقا طال یان ا یان یعر در اب این صکعت
ش اخالق حر ش ا و ارزش تمر ش و پی کسوت در این صکعت
پرداختکد.

در پا یان ش شکوان آخرین روووخکران ،ج کاب آ قا مه کدس
شربزاده ،نائی رئیس محترم روووکدیکا آروووانسوووور ش یان
ارتباي ین صوووکعت آروووانسوووور و دان ووویاه پرداختش و از
مو قیتلا حاصوولش از این ارتباي و ریوود و ترق صووکعت ا
ل سوی ا دان االتر رخکران ن ودند.

الزم ش ذکر اروووت در حایووویش رپای رووو یکار در روووالن
اجت اشات ،در ضوووای ممکا واقع در روووالن جکب روووالن
اجت اشات ،ش تعداد  1مقالش پرداختش یووود کش داور لر کدام
نیک در آرا مقالش مکتخی محاربش گردید.
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در انتها ش کلیش میه انان خارج  ،یرکت لا آ ران سور ،
پی ک سوتان صکعت آ ران سور و پلش رق ک ور ،ل چکین
روووازمان مل اروووتاندارد ایران درنظر دارد در آیکده نکدیك
ازرر از این نوع آرانسورلا را الکام ن اید .و ارائش دلکدگان
مقاالت رتر ش ررم یاد ود لوح تقدیر تقدیم گردید.

این ر یکار ا ل ت و یار صکعتگران ،دان پژولان ،رکدیکا آرانسور ،اتحادیش ک ور آرانسور و دییر ارگانها و ممامع
مرتبب رگکار گردید.
الزم ش ذکر ارت کش ت کر ویژها از ح ایتلا مال یرکتها ارپانسر ،مخصوصا یرکت محترم بهران آسانسور و الکترو
اال ر کویا(الکو) ،ش شکوان دو حام اصل این ر یکار دایتش اییم.
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و ا گر تن شکس یادگار  ،نه ین ر یکار ینال لل آرانسور و پلش رق

9

ش پایان ررید.

و در پایان از ل کار ت ام صکعت گران و شوامل اجرائ نه ین ر یکار ینال لل آرانسور و پلش رق ایران ت کر م ن اییم.
در انتها ل ی م ارکت کککدگان را ش دل ین ر یکار ین ال لل آرانسور و پلش رق در تاریخ  7938/72/17دشوت م ن اییم.
و دینران نه ین ر یکار ینال لل آرانسور و پلش رق ک ور نیک تبدیل ش خاطرها

ش یاد ماندن ید.
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