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معرفي انجمن خأل ايران
The Iranian Vacuum Society
 اهداف
انجمن خأل ايران ،به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي
علمي در حوزه هاي علوم ،فناوري خأل و سيستم هاي مربوط
به آن و همچنين توسعه كمي و كيفي نيرو هاي متخصص و
بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي ،صنعتي در زمينه
هاي مرتبط با علوم و فناوري خأل ،در سال  1383با مجوز
رسمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تأسيس شده است .در
زير چكيده اي از فعاليت ها و پاره اي اطالعات از انجمن
جهت آشنايي با آن ارائه شده است:

 وظايف و فعاليتها

 همكاري با نهادهاي اجرايي ،علمي و پژوهشي ملي و

 )1اليه هاي نازك ،فيزيك سطح ،فيزيك و فناوري

بين المللي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و

خأل،ساختارهاي نانو متري ،فيزيك پالسما ،متالورژي در

برنامههاي مربوط به آموزش و پژوهش و نشر كتب در زمينه

خأل ،مواد الكترونيكي و مكانيكي (براي مثال )MEMS

علمي موضوع فعاليت انجمن.

و فرآيندهاي ساخت آنها و غيره

 ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و

 )2كميته آموزش و پژوهش

استادان ممتاز فعال در زمينه علوم و فناوري خأل به منظور

 )3كميته انتشارات

فراهم كردن موجبات گسترش مباني علوم و فناوري خأل در

 )4كميته آمار و اطالعات

جامعه.

 )5كميته پذيرش و روابط عمومي

 ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي و فني به سازمانهاي

 )6كميته گردهمايي هاي علمي

دولتي و خصوصي از طريق كارشناسان و استفاده از ديگر

 )7كميته ارتباط با صنعت

امكانات انجمن.

 )8كميته استاندارد

 برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي ،منطقه اي

اين كميته با سازمان ملي استاندارد ايران در رابطه با

و بين المللي و همكاري در تشكيل كالسها و دوره هاي

ويرايش و تصحيح استانداردهاي جهاني مرتبط با خأل

تخصصي.

 ISOهمكاري دارد .الزم به توضيح است كه ايران هم

 انتشار كتب و نشريات علمي حاوي پيشرفتهاي علمي،

اكنون يكي از دوازده عضو فعال كميته خأل سازمان

فني و نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه علوم و فناوري خأل

جهاني استاندارد ميباشد.

 فراهم نمودن بستر هاي مناسب كه موجب ارتقاء سطح
دانش و اطالعات متخصصان ايراني و ارائه تازه ترين
پيشرفتهاي اين رشته و گسترش مباني علوم و فناوري خأل.

 عضويت در IUVSTA

 همكاري در تدوين و بررسي استاندارد هاي فناوري
خأل

همزمان با هفدهمين كنگره بين المللي خأل ( )IVC-17كه

 گروه هاي علمي انجمن خأل

از تاريخ  12الي  6ژوئيه  2007در شهر استكهلم سوئد برگزار

انجمن خأل ايران گروههاي تخصصي زير را تشكيل داده

گرديد موضوع عضويت دائمي انجمن خأل ايران در مجمع

 هماهنگي در انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح

است .از اينرو عالقمندان مي توانند براي فعاليت در كميته

عمومي ساالنه اتحاديه بين المللي علوم خأل تكنيك و كاربرد

ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه اي

هاي زير با دفتر انجمن تماس حاصل فرمايند.

( )IUVSTAبررسي شد كه انجمن خأل ايران به اتفاق آراء به

در زمينه علوم و فناوري خأل فعاليت دارند.

جمع  37كشور عضو اتحاديه ،ملحق شد.

 عضويت در VASSCAA
انجمن خأل ايران در بهمن ماه  1387به عضويت

 دوره ها و کارگاه هاي آموزشي

اتحاديه VASSCAAنائل گرديد .اين اتحاديه متشكل از

-

دوره جامع يكساله آموزشي دانش و فناوري خأل

 امتيازات اعضا
-

برخورداري از تخفيفات ويژه اعضا براي شركت در
دوره ها و كارگاه هاي آموزشي و كنفرانس ها

انجمن هاي خأل شش كشور بزرگ آسيا و اقيانوسيه شامل

-

كارگاه آموزشي نگهداري سيستم خأل

-

دريافت مشاوره در زمينه فناوري خأل

ژاپن ،استراليا،چين،كره جنوبي ،هندوستان و پاكستان است.

-

كارگاه آموزشي اليه نشاني اسپاترينگ

-

امكان استفاده از فايل هاي آموزشي علمي و فني

اتحاديه  VASSCAAهر سه سال يك بار كنگره بين المللي

-

كارگاه آموزشي نگهداري پمپ مكانيكي

-

دسترسي به مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي

خألرا به ميزباني يكي از كشورهاي عضو برپا مي نمايد.

-

كارگاه آموزشي متالورژي تحت خأل

-

كارگاه آموزشي نشت يابي

-

كارگاه آموزشي آشنايي با خأل سنجي

بروزرساني اطالعات و معرفي محصوالت در سايت

-

كارگاه آموزشي فشارسنج ها

انجمن خأل ايران

-

كارگاه آموزشي اليه نشاني قطعات اپتيكي

-

كارگاه آموزشي پمپ هاي روتاري

-

و ...

 کنفرانس ها ي ملي
-

اولين كنفرانس ملي خأل ايران -ارديبهشت سال 1383

(دانشگاه شهيد بهشتي)
-

دومين كنفرانس ملي خأل ايران -بهمن سال 1385

( دانشگاه فردوسي مشهد)
-

سومين كنفرانس ملي خأل ايران – بهمن سال 1386

( دانشگاه صنعتي شريف)
-

چهارمين كنفرانس ملي خأل ايران -اسفند سال 1388

( دانشگاه صنعتي اصفهان)
-

پنجمين كنفرانس ملي خأل ايران – اسفند سال1390

(پژوهشكده علوم و صنايع غذايي مشهد مقدس)
-

ششمين كنفرانس ملّي خلـأ ايران – بهمن سال 1392

(دانشگاه شهيد چمران اهواز)
-

هفتمين كنفرانس ملّي خلـأ ايران –آ بان سال 1394

(دانشگاه مازندران بابلسر)
-

هشتمين كنفرانس ملّي خلـأ ايران –آذر سال 1396

(پژوهشكده ليزر دانشگاه شهيد بهشتي)

ملي خأل ايران
-

-

برخورداري اعضاي حقوقي انجمن از امكان ثبت و

برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي در
خواستي شركت ها و اعضاي حقوقي

-

امكان تبليغ محصوالت و معرفي به عنوان اسپانسر
در رويدادهاي علمي ،سمينارها و كنفرانس هاي

 اسامي اعضاي هيئت مديره انجمن ( دوره پنجم از

ملي انجمن خأل ايران براي اعضاي حقوقي

تاريخ )1396/12/23
• مهندس فرهاد معصوميان (رئيس انجمن)



تماس با انجمن

• مهندس جهانبخش مشايخي (نايب رئيس انجمن)

تلفن81032243 :

• مهندس جلـال نوري (خزانه دار)

همراه09128184697 :

• دكتر مهدي فردمنش (عضو هيئت مديره)

نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان شهيد دكتر حسن

• دكتر عبدالمحمد قلمبر دزفولي (عضو هيئت مديره)

عضدي ،پالك  ،76ساختمان دانشگاه عالمه طباطبايي ،طبقه

• دكتر هادي عربي (عضو علي البدل هيئت مديره)

دوم ،اتاق226

• دكتر عبدالناصر ذاكري (عضو علي البدل هيئت مديره)

كد پستي1597633145 :

• مهندس سعيد محمدوردي (بازرس اصلي)

وب سايتwww.vsi.ir :

• خانم سميرا الهوئي (بازرس علي البدل)

پست الكترونيكيinfo@vsi.ir :

