محمد نجمی ـ عضو هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران
و نائب رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC156

روز جهاني استاندارد ـ استانداردهای ویدئویی ،خالق صحنه جهانی
پیشرفتهای فناوری ویدئویی دنیای ما را متحول کرده ،انقالبی در سرگرمیها ایجاد نموده ،در سراسر جهان دوستان و خانوادهها
را پیوند داده ،تجربه ما از ارتباطات را گسترش داده و پیشرفتهایی اساسی در مراقبتهای پزشکی و آموزشی فراهم کردهاست.

بیست و دوم مهرماه ( ۱۴اکتبر) در تقویم بینالمللی ،روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است .هر سال سازمان بینالمللی استاندارد
( )ISOاین روز را جشن میگیرد .امسال عنوان "روز جهانی استاندارد ـ استانداردهای ویدئویی ،خالق صحنه جهانی" برای این روز انتخاب
شده است.
نوآوریهای دهههای اخیر ،جهش عظیمی در کیفیت فایلهای ویدئویی ایجاد کرده و آن را به صورت گستردهای در دسترس همگان قرارداده
است .همچنین به مردم سراسر جهان کمک کرده تا موضوعات مور د عالقه خود را با تصاویر واضح و متحرک به اشتراک بگذارند .این دستاوردها
هم از لحاظ پیچیدگی و هم از نظر دردسترس بودن ویدئو ،بر پایه استانداردهای جهانی بنا شده است.
برای کاربردی کردن ویدئو ،سازمانهای  IEC ،ISOو  ITUبا همکاری هم الگوریتم فشردهسازی را استانداردسازی کردهاند و این الگوریتم
تاکنون مفتخر به دریافت دو "جایزه امی "1شده است .اکنون ویدئو یکی از برنامههای کاربردی است که با بیشترین پهنای باند در شبکههای
جهانی اجرا میشود.
استانداردهای بینالمللی ضمن برآورده کردن نیازهای صنعت برای فشردهسازی ویدئو ،انتقال آرام به نسل بعدی فناوری فشردهسازی را میسر
و به صنعت کمک میکند تا حداکثر بازده را از هر سرمایهگذاری کسب کند.
داشتن استانداردهای شناختهشده و پذیرفته شده در سراسر دنیا ،یعنی اینکه ویدئویی که در یک دستگاه رمزگذاری میشود ،بدون در نظر
گرفتن نوع دستگاه ،با دستگاه دیگری رمزگشایی شود .این موضوع ،بازار گستردهای ارائه میکند که به رشد این صنعت کمک کرده و به
نوآوران برای سرمایهگذاری بیشتر در برنامههای کاربردی و خدمات ویدئویی اعتماد به نفس باالتری میدهد.
اکنون زمان تغییر فرا رسیده است .وظیفه تاریخی ما اینست که از این فناوری به صورت پیوسته و گسترده در توسعه علم و دانش بخصوص
در زمینه آموزش و انتقال یافتههای نوین علم خوردگی بهرهمند شویم .این رسالت نو (حداقل در ایران) میتواند ضمن کاهش هزینهها،
امکان دسترسی فراگیر برای تمامی متخصصان و دانشپژوهان را فراهم آورده و همسو با رویکرد جهانی دامنه فعالیتهای آموزشی و علمی
را گسترش بخشد.
انجمن خوردگی ایران ضمن تبریک روز جهانی استاندارد ،از ایدهها و نوآوریها در این زمینه استقبال مینماید.

*

برگرفته از تارنمای سازمان بینالمللی استاندارد ()ISO

عالقمندان جهت همکاری با خبرنامه
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گزارش برگزاری دورۀ آموزشی مشترک
حفاظت کاتدی سطح  1و 2

در راستای تحقّق مفاد تفاهمنامـه مابیـن انجمـن خوردگـی
ایران و انجمن علمـی دانشجویـی مهندسی مواد ـ خوردگی
دانشگاه تربیت مدرس و با توجه به تجربۀ موفق برگزاری دوره
بازرسی رنگ و پوشش سطح  1و  2در اردیبهشت  1398در
محل دانشگاه تربیت مدرس و نیز درخواست دانشجویان منبی
بر تداوم برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز جهت ورود به
بازار کار ،دوره حفاظت کاتدی سطح  1و  2برگزار شد.
این دوره آموزشی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی
مواد ـ خوردگی طی  4روز از تاریخ  16الی  19مهرماه 1398
با تخفیف ویژه برای دانشجویان سراسر کشور با تدریس آقای
مهندس مهدی عسکری به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس
برگزار شد.
این دوره در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
و دانشگاههای دیگر در رشتههایی همچـون مهندسـی مواد
گرایش خوردگی و حفاظت فلزات و شیمی در مقاطع دکتری و
کارشناسی ارشد تدارک دیده شد.
فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره ،32
تابستان  1398منتشر شد

این نشریه با مجوز  90/3/11/1004مورخ 1390/01/10
از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی
و مجوز شماره ثبت  93/5923مورخ  1393/03/13از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره
د 91-799-مورخ  91/10/26در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم نمایهسازی میشود.

صاحب امتیاز :انجمن خوردگی ایران
مدیر مسئول :دکتر هادی عادل خانی
سردبیر :دكتر محمدعلی گلعذار

خبرها و عکسهای خود را برای درج در خبرنامه خوردگی

برای ما ارسال کنید

انتشار دومین شماره دیجیتالی نشریه زنگ
(زنگ )74

فصلنامه زنگ با قدمتی نزدیك به بیست سال دیرزمانی است كه
جایگاه پایدار و یگانهای در بین محققان ،كارشناسان ،دانشجویان و
عالقمندان به مباحث خوردگی داشته و دارد .انجمنخوردگی ایران
در طی این چندین سال و علیرغم تمامی كاستیها حداكثر مساعی
و اهتمام خود را بهعمل آورد تا چاپ كاغذی فصلنامه ادامه یافته و
بتواند جایگاه خود را در آرشیوهای فنی مشتاقان حفظ نماید.
علیرغم این مهم ،در تصمیم و اقدامی بسیار سخت و سرنوشتساز
و با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاكم بر بازار كسب و كار
حامیان فصلنامه زنگ ،انجمن خوردگی ایران ادامه چاپ كاغذی
فصلنامه زنگ را متوقف نموده و بنابر رسالت ذاتی خود در ترویج و
بروزرسانی مباحث خوردگی ،به انتشار دیجیتالی فصلنامه در تارنمای
انجمن بصورت رایگان اكتفا مینماید .از سوی دیگر ادامه ارتباط
بین انجمن ،اعضای حقیقی ،حقوقی و عالقمندان و ارایه آخرین
اخبار و دستاوردهای تحقیقاتی و صنعتی از دیگر عوامل تاثیرگذار در
ادامه چاپ بهصورت دیجیتالی فصلنامه بوده است.
اما چاپ دیجیتالی فصلنامه فرصت مناسبی برای بهرهمندی از
مزایای بیبدیل دنیای دیجیتال است .امكان دسترسی به شمارههای
قبل كه به تدریج در تارنمای انجمن قرار خواهد گرفت و همچنین
امكان جستجو ،یافتن آسانتر مباحث و امكان دستهبندی مقالهها با
موضوعات مشترك بخشی از خدماتی است كه امیدواریم قسمتی
از مزایای دنیای دیجیتال را در دسترس تمامی عزیزان قرار دهد.
ناگفته پیداست كه این اقدام ناشی از شرایط فعلی بوده و
امیدواریم با بهبود اوضاع مجددا نسخه چاپ كاغذی فصلنامه
را در معرض دسترسی عالقمندان قرار دهیم .به امید آن روز از
اینكه همچنان فصلنامه زنگ را میبینید ،میخوانید و نقد میكنید
سپاسگزاریم.
عالقمندان مـیتواننـد دومیـن شمــاره دیجیتالــی نشریــه زنگ
(زنگ  ) 74را از لینک زیر مشاهده و دریافت نمایندwww.ica.ir :
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■ شهريه دوره به حساب بانک اقتصاد نوین ،شعبه سپهد قرنی،کدشعبه  178به نام انجمن خوردگي ايران به صورتهای زیر قابل پرداخت است:
شباIR050550017885005467969002 :
کارت6274121940035298 :
■ براي شركتكنندگان در هر دوره گواهينامه معتبر دوزبانه (فارسي و انگليسي) مورد تایید انجمن خوردگي ايران صادر ميشود .در صورت درخواست شرکتکنندگان امکان صدور گواهی تک
زبانه انگلیسی منوط به پرداخت هزینه میسر میباشد ،فراهم میباشد .در این رابطه با مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران تماس بگیرید.
■ اعضاء حقیقی و حقوقی از  %10تخفیف برخوردار خواهند بود.
■ پذیراییهای میان وعده به همراه ناهار و پکیج (جزوه و کیف) برای هر یک از شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
■ جهت نامنویسی در هریک از دورهها و همچنین درخواست برگزاری در محل شرکت (تمامی شهرهای کشور) فرم موجود در قسمت تماس باما را در تارنماي انجمن تکمیل
و رزرو نموده تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل گردد.
■ جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  8ـ ( 88 34 42 87داخلی 3و  )6تماس گرفته و يا با نمابر  88347749و پست الكترونيكي  Training@ICA.IRمكاتبه نمایید.
■ در کانال رسمی تلگرام انجمن خوردگی ایران  @ica1372با ما همراه باشيد.

برای آنکه بهترین باشید ،باید بهترین آموزش را تجربه کنید و بهترین را انجام دهید

صاحب امتیاز و ناشر :انجمن خوردگی ایران ،مدیر مسئول :دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
مدیر اجرائی :مهندس داریوش ماسوری
همكاران تحریریه :احسان حسینخانی ،مجيد شاهميرزالو ،نجمه عظیمزاده ،بهمن لطفی

گرافیک و صفحهآرائی :حجت عباسیان

تهران ،خیابان انقالب ،میدان فردوسی ،خیابان موسوی (فرصت) ،کوچه بهبهان ،پالک  ،11صندوق پستی ،15815-3411 :تلفن 88344287-8 :نمابر88347749 :

هر ساله همایش و نمایشگاههای ملی و بینالمللی مرتبط با فعالیتهای انجمن خوردگی ایران
برگزار میگردد.
اخبار این رویدادها در ضمیمه خبرنامه الکترونیکی

 ،در دسترس عالقمندان و

مخاطبان قرار میگیرد.
انجمن خوردگی ایران بهعنوان حامی رسانهای و معنوی این همایشها و نمایشگاهها
از تمامی اعضاء و عالقمندان جهت بازدید و شرکت در این رویدادهای مهم
دعوت به عمل میآورد.

نرخنامه آگهی در انجمن خوردگی ایران

