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 1398اسفند  1 ايران المللي تخصصي آسانسور و پله برقيسمینار بین مینده

و  غرب المللی تخصصی صنعت آسانسور و پله برقی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران        سمینار بین  مینده

شوری اتحادیه  سور و پله برقی ایران و     ک سان شا تهران       آ صنعتگران در مرکز آموزش علمی کاربردی کو شگاهیان و  ضور دان با ح

 .برگزار شد

سمینار  ضور   این  سن پیش بین  با ح سیدمحمدح ست    دكتر  شگاه جامع علمی کاربردی  سرپر ستان  دان تهران، غرب  یواحد ا

و جمعی از متخصممصممان، اسمماتید  آسممانسممور، پله برقی و تدماب وابسممتهاتحادیه کشمموری  ریاسممت ،ابریشمممیعباس مهندس 

 .کوشا برگزار شدبین المللی مرکز آموزش علمی کاربردی محل در  صبح 9از ساعت  مهمانان خارجيدانشگاهی، صنعتگران و 

 

 ایران بعد از تالوب قرآن و سرود جمهوری اسالمی

سمینار بین ده سور و پله   مین  سان سخنرانی  برقی با المللی آ

سجادی   سمرکار تان    سمانه  معاونت آموزشمی مرکز   دكتر 

 آغاز شد. بین المللی کوشا

صنعت و           ضور بزرگان  شکر از ح ضمن تیرمقدم و ت شان  ای

حامیمان و              تارجی و  نان  ماب و مهمما دانشمممگماه و مقما

کنندگان در سمممینار، به ایراد سممخنرانی پرداتتند و شممرکت

 افزایش بدون ایجامعه هر در پیشممرفتعنوان کردند که 

دسممت آوردن نیسممت و به پذیر امکان جامعه آن در ثروب

 ثروب را در گرو ارتباط عمیق بین صنعت و دانشگاه دانستند.
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شمي پس از آن، جناب آقای  ست  مهندس ابري اتحادیه ، ریا

، سخنرانی تود  کشوری آسانسور، پله برقی و تدماب وابسته     

 ند.آغاز کرد اتحادیهرا در مورد اهداف 

را حمایت از مراکز آموزشی و  ترین هدف اتحادیه ایشان اصلی  

ستند و   توسعه و ترویج  بیاناتی در رابطه با آموزش محوری دان

 آموزش ارائه دادند.

ها                حث آموزش، تن یه در ب حاد هدف ات که  ند  ید کرد تاک و 

 باشد.حمایت و هدایت مراکز آموزشی می

 

بین بعد از پخش کلیپ معرفی مرکز مراس  افتتاحیه در ادامه 

شا،  المللی  سن پیش بین  دکتر کو سرپرست     ،سیدمحمدح

، ضمن واحد استانی غرب تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی

عرض توشمممامدگویی به مهمانان داتلی به زبان فارسمممی و         

ندرکاران و ا به زبان انگلیسمممی، از دسمممت المللیمهمانان بین

شکر    شا ت سمینار را بر  کرده و زحمت برمدیران مرکز کو پایی 

همچنین، ارائه مقاالب تخصممصممی در  سممتند.دوش ایشممان دان

سطح باال و محصوالب با کیفیت تراز اول ایرانی در غرفه های   

سط تولید کنندگان داتلی را نقطه       سمینار تو شگاه این  نمای

قوب سممممینار و مایه فخر و مباهاب دانشمممگاه جامع علمی         

 ودند.کاربردی قلمداد نم

 

، Bulent Yilmazدر ادامه مراسمم  افتتاحیه، جناب آقای 

میانه و ترکیه، مجله دنیای آسانسور در حوزه تاور  مدیر عامل 

(Elevator World) ، نمایشممگاه به صممحبت در تصمموص

  .دبی پرداتتنددر  آسانسورالمللی بین

شگاه و جانمایی غرفه       سی به این نمای ستر شان نحوه د های ای

شرکت    آن را  شگاه یا  بیان نموده و همگان را به بازدید از نمای

در این نمایشگاه به منظور اتذ غرفه و عرضه محصوالب تود    

 دعوب نمودند.
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 محترم سیرئ ،موسوی محمد امین سید در ادامه جناب آقای 

به  ،تهران استان  استاندارد  کل اداره یبرق پله و آسانسور   واحد

 پرداتتند. TCبحث استاندارد ایراد سخنرانی در تصوص 

ی      به حما مه  یدکنندگان داتلی پرداتته و      وی در ادا ت از تول

 شدند. تواستار بومی سازی استاندارد

در مباحث مشممارکت ایشممان فعاالن صممنعت آسممانسممور را به 

 استانداردی مطروحه از طرف سازمان استاندارد دعوب نودند.

 

، جناب آقای و پس از پخش تیزر شممرکت محترم آسممانسممور و پله برقی بهران به عنوان حامی اصمملی سمممینار در ادامه مراسمم  

Suleyman Ozcanسخنرانی تود را در تصوص اعالم زمان برگزاری سمپوزیوم    ، ترکیهموسسه بازرسی آسانسور       ، مدیر کل

 ضور در سمینار سال آینده آمستردام دعوب نمودند.در آمستردام شروع کردند و همگان را به ح 2020برقی آسانسور و پله

Suleyman Ozcanکنندگان مقاالب در این سمینار با موضوع ، یکی از ارائهMaintenance the correct approach   

موقع  ای، عملیاب نجاب، تنظیماب الزم و تعویض بههای فنی پرداتته و بازدیدهای دورهنگهداری آسانسورها از جنبه   به بررسی 

قطعاب را در این رابطه مورد واکاوی قرار دادند، ایشمممان بیان نمودند که تعمیراب در حال حاضمممر بیش از نگهداری و تعمیراب 

پیشگیرانه رایج است و به معایب این موضوع اشاره فرمودند. ایشان تاطر نشان نمودند که نقاط ضعف دذ نصب یک آسانسور در 

 ردد.ای مشخص نمیگبازدیدهای دوره

  گردند که برتی از تطراب مه  عیوب نادیده گرفته شوند.لیستهای کنترلی نوعی)چک لیست( باعث می

 



     

 

شهرک فرهنگیان ، مرکز علمی کاربردی         شه مینا ، جنب  شی سه راه  صوص کرج ،  شا    مللی بین التهران ،کیلومتر چهار جاده مخ                   کو

 roshd@kt_uast.ac.ir  نشانی الکترونیکی :      1397833153:  کدپستی    44540595:   فکس     44540348:  تلفن

 

4 
 وشاالمللي كی بین تهران مركز علمي كاربرد

2020فوريه//20  

قای      مه جناب آ  سیرئ سیییدمحمد امین موسییوی   در ادا

سور    واحد محترم سان ستاندارد  کل اداره یبرق پله و آ ستان  ا  ا

 Directiveمقایسمممه   به ارائه مقاله تود در تصممموص      تهران

EU/2014/33  81-20&50وEN   سی اتتالفاب بین و برر

ندارد اجباری بر محدود           تاثیراب اجرای اسمممتا ها و تحلیل  آن

 پرداتتند. سازی تکنولوژی آسانسور در کشور

 

 

به ایراد سممخنرانی  يگیب خان مهندسجناب آقای  در ادامه

های گیرلس         خاب موتور ظاب فنی در انت با موضممموع مالح

و تحلیل آن در آنالیز ترافیک ایشممان عنوان کردند  پرداتتند.

شته و       سی دا سا مباحث فنی تکنولوژی موتور گیرلس نقش ا

مای       تاثیراب مخرب افزایش د کارکرد موتور و  تغییر دوره 

یل قرار       یه و تحل ید آن را مورد تجز کاهش عمر مف موتور در 

 دادند.

 

دقیقه ای جناب آقای     30در ادامه پس از زمان اسمممتراحت     

سور      مهندس امیر عبادی سان صب آ به ارائه مقاله با عنوان ن

ساتتمانهای قدیمی پرداتتند و یکی از     ستاندارد در  ایمن و ا

ضای          سور و ف سان شرایط چاهک آ شکالب موجود را تامین  م

باالسممری)اورهد( دانسممتند. وی بیان داشممت این امر سممبب   

صرف         م سور من سان صب آ ضی از ن شود تا در اغلب موارد متقا ی

گردد. وی راهکار موجود را استانداردهایی دانست که بسیاری    

هایی که در سممماتتمانهای قدیمی وجود دارد را      از محدودیت  

آنالیز ریسممک نموده و با ارائه راهکارهایی که باعث به حداقل 

اند د نمودهگردد، شممرایطی ایجارسمماندن تطر بروز حادثه می

که به واسممطه آن میتوان یک آسممانسممور ایمن برای اسممتفاده 

ئه           ها قرار داد. وی در این ارا یار آن یه و در اتت گان ته ند کن

بخشمممی از مهمترین راهکارهایی را که در این زمینه اجرایی     

 گردیده است را معرفی نمودند.
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از شممرکت  مقدم ارعز دیحم مهندسدر ادامه جناب آقای 

 زیآنالمقاله تود در باب ایراد به  آسانسور و پله برقی کاسپین   

پرداتتند. ایشمان   پشمت  وزنه موتورتانه بدون یآسمانسمورها  

که     ند  ها  گرفتن با در نظر   اظهار داشمممت مورد نظر  یفاکتور

ستاندارد  سور  میتوان  ی،ا سان که  ردک یو راه انداز یهرا تعب یآ

شد    یازن شته با ض در ؛ اما به موتورتانه ندا شاهد    یبع از موارد 

ارائه شممده، موتور آسممانسممور در   یکه در طراح ی هسممت ینا

که این تود باعث معضمممالتی چاه قرارگرفته  یقسممممت انتها

نظیر عدم دسترسی به تجهیزاب موتور جهت سرویس کاری،     

برش قسمممتی از سممتون سممازه فلزی در قسمممت باالسممری و  

شد    ضعیف آن میبا شنهادی پ یگزینطرح جاوی  .ت رفع  یراب ی

 یست ، سه راآسانسور بدون موتورتان یست مشکالب در س   ینا

ند  ناق  V یبکسممممل ب که (  ی) ج با داشمممتن    معرفی کرد 

مناسممب، سممرعت و ارتفاع  یباالسممر یمثل فضمما ییفاکتورها

از نظر  ،یباالسممر یفضمما یشممرط اصممل  4 ینو همچن ینکاب

 .باشدیساده م یاربس اجرایو  یاستاندارد قابل طراح

 

مدیر محترم   مهندس بهرام كريمي از آن جناب آقای   پس 

مهندسی تاسیساب مترو تهران به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله     

سازی    ضوع بهینه   در یبرق یها پله رابیتعم و ینگهداربا مو

 پنهان عوامل ییشمممناسممما با ها یتراب نرخ کاهش یراسمممتا

گذار یتاث   کی تکن و یعامل  لی تحل مفهوم یریگ کار  به  و ر

AHP (  عه  و تهران مترو یبردار بهره شمممرکت  یمورد مطال

 پرداتتند که توجه همگان را به تود جلب کرد.( حومه
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به سممخنرانی در تصمموص   رادفر دكتر یآقادر ادامه جناب 

ایشمممان  پرداتتند.  آلمان  imove با یهمکار  نحوه و یمعرف

مان و وزارب آموزش و       باط این سممماز به ارت پس از اشممماره 

، به موضوع چگونگی ارائه تدماب این سازمان آلمانتحقیقاب 

پرداتته و ارتباط شمممرکت ها و مراکز آموزشمممی و چگونگی      

دریافت تدماب آموزش های تخصممصممی و صممنعتی را تبیین 

 نموده و آمارهایی را در این حوزه برای حضار ارائه نمودند.

 

سکافي   سممپس مقاله جناب آقای  ضا ا که به  دكتر محمدر

از سممه مقاله برتر سمممینار  انتخاب شممد، توسممط  عنوان یکی 

ضوع این مقاله     ضی امامی راد ارائه گردید. مو جناب آقای مرت

بهینه سازی فراتوانی آسانسورها بوده که از اهمیت باالیی در    

ست. اگرچه با        سور برتوردار ا سان صنعت آ حوزه فناوری های 

فت، قوانین نسبتاً ساده می توان تا حدی به این مه  دست یا   

های هوشمندتر، در جهت  ولی می توان با بکار گیری الگوریت 

بهبود این امر پیش رفت که ار مه  ترین آثار این امر، کاهش     

زمان انتظار، حداکثر شممدن آرامش ذهنی و صممرفه جویی در 

 مصرف انرژی می باشد.

 

جناب آقای  سممماعت  1بعد از اسمممتراحت و صمممرف نهار به مدب  

كازروني    ندس علي  باب   مه تکنولوژی کنترل پیش بینی  در 

کننده ترکیبی با محوریت تکنولوژی های نوظهور در جهت کنترل    

سممرعت موتور در سممیسممت  های حلقه بسممته به ایراد سممخنرانی    

برای پیش بینی بهتر و در نتیجه آن  پرداتت. ایشان اذعان داشت   

دل دقیق از موتور وجود دارد. برای مکنترل بهتر سممیسممت  نیاز به 

سازی         برای ساتت مدل  سور مدل  سان موتور و سیست  مکانیکی آ

و با تحلیل نمودارها به هدف مطلوب         می شمممودالکتریکی انجام  

 یابی .دست می
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عنوان  به بازرگاني موسي خاني تیزر شرکت محترمپس از پخش 

به ارائه مقاله  يالدرم يمجتبمهندس  جناب آقایحامی سمینار 

 یبررس با یکشش یآسانسورها یکینامید لیتحلتود با عنوان 

در این مقاله سیست  یک ایشان  پرداتتند. ست یس حالت معادالب

آسانسور کششی که توسط یک موتور الکتریکی مغناطیس دائ  جا 

با بررسی معادالب حالت حاک  بر آن مورد تحلیل را به جا می شود 

بدست  را . صورب های کنترل پذیری و رویت پذیریدادندقرار 

های الزم را بیان آورده و در مورد پارامترهای کنترلی تحلیل 

لی . با بدست آوردن معادله لیاپانوف در مورد پایداری داتداشتند

های بود و . نمودارالزم صورب گرفتسیست  بحث و بررسی 

و در مورد رفتار  نایکوئیست سیست  ترسی  و توضیح داده شد

که با ثابت در نظر  بودی از آن . نتایج حاکشدسیست  اظهار نظر 

تا حد ممکن سیست  را به لحاظ میتوان گرفتن پارامترهای سیست  

   مصرف انرژی بهینه نمود.
شهرام مردمي در ادامه و پس از پخش تیزر شممرکت محترم الکو ؛ در اتتتامیه مراسمم     رهیمد ئتیهمحترم  عضممو، جناب آقای 

به ایراد سخنرانی پرداتتند. ایشان به اهمیت امر آموزش در صنعت آسانسور به  وابسته تدماب و یبرق پله آسانسور، یکشور هیاتحاد

منظور ارتقاء این صممنعت پرداتته و از فعالیت های اتحادیه و اهمیت این موضمموع در سممطح کشممور، بیاناتی را ارائه نمودند. در پایان 

فت و به بررسی ابعاد فنی این کتاب پرداتتند. این کتاب که توسط   رونمایی از کتاب تخصصی لیفت دیزاینر توسط ایشان صورب گر     

کشی آسانسور    هیئت مدیره دوره نه  سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی تدوین گردیده است به آموزش نرم افزار طراحی و نقشه       

  ست.می پردازد که مورد توجه مهندسین و فعالین صنعت آسانسور در کشورهای مختلف قرار گرفته ا
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  و یتان یموس یبازرگان شرکت یکش قرعه مراس پس از آن 

 برندگان انجام گرفت. زیجوا اهداء
 

ست   سمینار  الزم به ذکر ا مقاله به كمیته  52تعداد در این 

مقاله برگزيده  23علمي ارسال شده بود كه از میان انها 

 5در سالن اصلي همايش و تعداد   مقاله  9شد كه تعداد  

له    قا در در فضمممایی مجزا واقع در سمممالن جنبی سمممالن   م

 گردید. ارائه و داوریاجتماعاب، 

 

 باشد:نفر میهمان بین المللی از کشورهای ترکیه و آلمان حضور داشتند که اسامی آنها به شرح ذیل می 5در این سمینار تعداد 

 
1. Bulent Yilmaz 

2. Suleyman Ozcan 

3. Rustem Seker 

4. Mustafa Kanbur 

5. Dr. Koerner 



     

 

شهرک فرهنگیان ، مرکز علمی کاربردی         شه مینا ، جنب  شی سه راه  صوص کرج ،  شا    مللی بین التهران ،کیلومتر چهار جاده مخ                   کو

 roshd@kt_uast.ac.ir  نشانی الکترونیکی :      1397833153:  کدپستی    44540595:   فکس     44540348:  تلفن

 

9 
 وشاالمللي كی بین تهران مركز علمي كاربرد

2020فوريه//20  

سوری     کلیه می بهدر انتها  سان شرکت های آ ، همانان تارجی، 

و ارائه  ان صممنعت آسممانسممور و پله برقی کشممور پیشممکسمموت

س  یاد بود   سمینار دهندگان مقاالب برتر به ر تقدی   تندیس 

شییركن نیکان به منرور شممایان ذکر اسممت که از   گردید.

عوت از   كن               2د جي از شییر خار نان  ما ه ی م تن از 

شور تركیه     سن ك صورب گرفته از  متروپال و حمایت های 

 این سمینار تشکر و قدردانی ویژه ای به عمل می آید.

تقدی   همچنین از جناب آقای محمد ناصمممری جعفری، برای

 مرحومشان تجلیل شد. عکس یادبود پدر

 

 پژوهان، اتحادیه کشوری آسانسور و دیگر ارگانها و مجامع مرتبط برگزار گردید.گران، دانشهمت و یاری صنعتاین سمینار با 

، بازرگاني موسي بهران آسانسورمحترم  هایشرکتبه تصوص ، کنندگان مالیای از حمایتالزم به ذکر است که تشکر ویژه

 حامی اصلی این سمینار داشته باشی . سه، به عنوان )الکو( الکترو باالبر كوشا وخاني 
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 برقی به پایان رسید.المللی آسانسور و پلهسمینار بین دهمین، و با گرفتن عکس یادگاری

 

 نمایی .المللی آسانسور و پله برقی ایران تشکر میسمینار بین دهمینهمکاری تمامی صنعت گران و عوامل اجرائی از و در پایان 

 دعوب 30/11/1399برقي در تاريخ سمینار بین المللي آسانسور و پله    دهمینياز بههمگی مشارکت کنندگان را   انتهادر 

 نمایی .می

 .ای به یاد ماندنی شدبرقی کشور نیز تبدیل به تاطرهلهالمللی آسانسور و پسمینار بین دهمینسان و بدین

 


