ػَهیي دٍسُ جـٌَاسُ هلی ستاتیک داًـجَیی ٍ داًؾ آهَصی جِی کاج گیالى:
ػَهیي دٍسُ جـٌَاسُ هلی ستاتیک داًـجَیی ٍ داًؾ آهَصی جی کاج گیالى تا سٍیکشد دػتاٍسدّای علوی ٍ
ؿٌاػایی ٍ کـف اػتعذادّای تشتش ایشاى دس صهیٌِ تکٌَلَطی ًَیي دس  01الی  00اػفٌذ  0931دس ػالي تختی
هجوَعِ ٍسصؿی ؿْیذ حؼي عضذی تِ هیضتاًی ؿْشػتاى سؿت تِ ّوت هجوَعِ َّؽ تشتش ٍ  01دػتگاُ
اجشایی اػتاى گیالى تحت لیؼاًغ آکادهی سلیاًغ فشاًؼِ تشگضاس هیگشدد(.دٍس اٍل  01 ٍ 01تْوي  ٍ 0939دٍس
دٍم  01 ٍ 03اػفٌذ  0931تشگضاس ؿذُ)
جی کاج صشفا یک جـٌَاسُ علوی ًثَدُ ٍ آحاد گًَاگَى جاهعِ سا دس تواهی صهیٌِ ّا اعن اص فشٌّگی  ،اجتواعی ،
ٍسصؿی ٍ سًٍق اقتصادی دس قالة جزب گشدؿگش دس تشگشفتِ اػت پغ تِ جشات هی تَاى اص ایي جـٌَاسُ تِ
عٌَاى ًواد ٍ تشًذ اػتاى گیالى دس ػطح کـَس دس حَصُ ستاتیک یاد کشد.
ّذف اص تشگضاسی ایي جـٌَاسُ  ،ؿٌاػایی ٍ کـف اػتعذادّای تشتش ایشاى دس صهیٌِ ّای تکٌَلَطی ّای ًَیي ،
ایجاد اًگیضُ دس تیي داًؾ آهَصاى ٍ داًـجَیاى  ،سًٍوایی اص هحصَالت تَهی تَلیذی اػتاى گیالى دس صهیٌِ
ستاتیک ٍ دس کٌاس تَجِ تِ تخؾ علوی  ،تخؾ ّای فشٌّگی ٍ ،سصؿی  ،گشدؿگشی ٍ کاّؾ آػیة ّای اجتواعی
تا ایجاد اٍقات فشاغت جزاب هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اػت کِ تِ ٍاػطِ ایجاد فضای اؿتغال جْت تشگضاسی ایي
جـٌَاسُ هلی تالغ تش  11جَاى اػتاى گیالى سا دس قالة ّای هختلف هـغَل تِ کاس ؿذًذ
ایي جـٌَاسُ تحت لیؼاًغ آکادهی سلیاًغ فشاًؼِ دس لیگ ّای صیش تشگضاس هی گشدد :
-

لیگ هؼیشیاب آصاد

-

لیگ جٌگجَ داًؾ آهَصی

-

لیگ فَتثالیؼت داًؾ آهَصی

 هٌْذػی خالقیتتِ تواهی ًفشات تشتش ایي جـٌَاسُ جَایض ًقذی ٍ گَاّی هقام تیي الوللی ٍ تٌذیغ ٍیظُ جـٌَاسُ اّذاء خَاّذ ؿذ
الصم تِ رکش اػت تِ تواهی ؿشکت کٌٌذگاى دس ایي جـٌَاسُ ًیض گَاّی حضَس تقذین خَاّذ ؿذ.
عالقوٌذاى جْت حضَس دس جـٌَاسُ جِی کاج هی تَاًٌذ تا هشاجعِ تِ ٍب ػایت  www.HBA-Co.netعالٍُ تش
کؼة اطالعات تیـتش ً ،ؼثت تِ ثثت ًام خَد ًیض اقذام ًوایٌذ یا تا هشاجعِ تِ دتیشخاًِ حضَسی ٍاقع دس گیالى ،
سؿت  ،تلَاس ؿْذای گوٌام ،سٍتِ سٍی کاسخاًِ یخؼاصی  ،ػاختواى تیوِ آػیا  ،طثقِ ٍ 9احذ  1دفتش هشکضی
هجوَعِ َّؽ تشتش اقذاهات ثثت ًام سا تِ صَست حضَسی تِ ػشاًجام تشػاًٌذ
ؿواسُ تواع 99912111 ٍ 99102091 :
دتیش تشگضاسی جـٌَاسُ  :هٌْذع ػیذ علیشضا سصٍاى

