فراخًان مقالٍ
ديميه کىفراوس بيه المللي تًُيٍ مطبًع ي تأسيسات حرارتي ي بريدتي
 7ي  8مُر  ،5991داوشگاٌ بيرجىد
کىفراوس بيه المللي تًُيٍ مطبًع ي تاسيسات حرارتي ي بريدتي ،یکی از رٍیذادّای علوی کشَر در خظَص تثادل
دظتاٍردّا ٍ تجرتیات در زهیٌِ علَم تاظیعات حرارتی ٍ ترٍدتی اظت کِ ّر ظال تَظظ اًجوي علوی هٌْذظی حرارتی ٍ ترٍدتی
ایراى ٍ یکی از داًشگاُّای کشَر ترگسار هیگردد .دتیرخاًِ ایي کٌفراًط درًظر دارد ضوي فراّن آٍردى فضایی هٌاظة جْت
تعاهل تیي هتخظظاى ٍ هحققاى ،تا کاّش فاطلِ ّا تیي تحقیقات آکادهیک ٍ فٌاٍری ّای ًَظَْر ،تا آًچِ کِ در حال حاضر در
طٌعت کشَر حاکن اظت ،گام ّای هَثری را در اعتالی طٌعت حرارت ٍ ترٍدت در کشَر تردارد.
ترگسارکٌٌذگاى ایي کٌفراًط هفتخرًذ از کلیِ طٌعتگراى ،هٌْذظاى عراح تاظیعات ،اظاتیذ ،پصٍّشگراى ،هتخظظاى ،داًشجَیاى ٍ
کارشٌاظاى حَزُ طٌعت تاظیعات حرارت ٍ ترٍدت ترای هشارکت فعال در هحَرّای هختلف کٌفراًط تاالخض ارائِ تجرتیات ٍ
دظتاٍردّای علوی ٍ پصٍّشی دعَت تِ ّوکاری ًوایٌذ.
دتیرخاًِ کٌفراًط درًظر دارد تا ضوي فراّن آٍردى فضایی هٌاظة جْت تعاهل تیي هتخظظاى ٍ هحققاى ،تا کاّش فاطلِّا تیي
تحقیقات آکادهیک ٍ فٌاٍری ّای ًَظَْر ،تا آًچِ کِ در حال حاضر در طٌعت کشَر حاکن اظت ،گامّای هَثری را در اعتالی
طٌعت حرارت ٍ ترٍدت در کشَر تردارد .ترخی از اّذاف کٌفراًط را هیتَاى تِ شرح زیر داًعت:
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شٌاظایی ًقاط ضعف ٍ قَت ،فرطتّا ٍ چالشّای تَظعِ طٌعت تَْیِ هغثَع در کشَر



تررظی یافتِّای جذیذ ٍ ایذُّای ًَیي در زهیٌِ هٌْذظی ظرهایش ٍ گرهایش



فراّنظازی تعتر هٌاظة ترای تثادل تجرتیات ٍ دظتاٍردّای علوی ٍ پصٍّشی



شٌاظایی ًقاط ضعف ٍ قَت  ،فرطتْا ٍ چالشْای تَظعِ ٍ تَهی ظازی طٌعت تَْیِ هغثَع ٍ تاظیعات در کشَر



ایجاد هجالی هٌاظة ترای پیًَذ داًشگاُ ٍ طٌعت در راظتای ترٍز آهذی طٌعت تا پذیذُ ّای ًَیي عراحی ،ظاخت،
ًظة ،راّثری ،هاًیتَریٌگ ٍ … تِ کوک داًشگاُ ٍ ارتقای ظغح تجرتِ ٍ هْارت فٌی داًش آهَختگاى تَظظ
طٌعتگراى



تَهی ظازی فٌی تاظیعات ظاختواًْا تا تَجِ تِ شرایظ اقلیوی ّر هٌغقِ



تْیٌِ ظازی هظرف آب ٍ اًرشی در تاظیعات

محًرَاي کىفراوس:


فٌاٍری ّای ًَیي در عراحی ٍ تْیٌِ ظازی ظیعتن ّای تَْیِ هغثَع



هقررات هلی ظاختواى ٍ اظتاًذارد ّای هلی هرتثظ تا گرهایش ،ظرهایش ٍ تَْیِ هغثَع



گرهایش ،ظرهایش ٍ تَْیِ هغثَع طٌعتی



شرایظ آظایش حرارتی ظاکٌاى ٍ کیفیت َّای داخل



اًرشی پاک ،ظاختواى ّای ظثس ٍ هعواری ظازگار تا اقلین



ظیعتن ّای تَْیِ هغثَع خاًگی ،اداری ٍ تجاری ٍ تَظعِ پایذار



ظیعتن ّای تثریذ طٌعتی ٍ فٌاٍری کرایَشًیک



ارتقای عور هفیذ تجْیسات ٍ کاّش ّسیٌِ ٍ زهاى تاهیي ٍ ًگْذاری



ظاختواى ّای تا هظرف اًرشی پاییي ٍ طفر

برگزارکىىدگان کىفراوس :داًشگاُ تیرجٌذ ،اًجوي علوی هٌْذظی حرارتی ٍ ترٍدتی ،داًشگاُ ترتیت هذرض
دبير کىفراوس :دکتر ظیذعلیرضا رٍالفقاری ( عضَ ّیأت علوی داًشگاُ تیرجٌذ)
آدرس دبيرخاوٍ کىفراوس:
اظتاى خراظاى جٌَتی ،تیرجٌذ ،اًتْای تلَار شْیذ آٍیٌی ،داًشگاُ تیرجٌذ ،داًشکذُ هٌْذظی ،دتیرخاًِ دٍهیي کٌفراًط تَْیِ
هغثَع ٍ تأظیعات حرارتی ٍ ترٍدتی ،تلفي250-20020223 :
آدرس يب سايت:
http://conf.birjand.ac.ir/hvac
ايميل کىفراوس:
hvac2016@birjand.ac.ir
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