
سفارش کتاب

محتوای این ایمیل مطلب، ارائه اطالعات از سوی گروه پاترون است اگر تصاویر را نمی بینید لطفا اینجا را کلیک کنید

انتشار کتاب انتخاب مواد نسوز برای فوالدسازی

کتاب انتخاب مواد نسوز برای فوالدسازی اولین کتاب تخصصی نسوز است که بر روی
که همانطور  حال  این  با  است.  کرده  تمرکز  فوالد  صنعت  در  مصرفی  نسوزهای  انتخاب  روند 
و نمود  مطالعه  باید  را  کتاب  این  است،  شده  بیان  نیز  مقدمه  بخش  در  نویسنده  توسط 
هر عملکرد برای  نسوز  انتخاب  برای  راهنمایی  عنوان  به  را  آن  در  ذکر شده  دستورالعمل های 

خاص به کار گرفت. این کتاب در 508 صفحه با کاغذ گالسه تمام رنگی به چاپ رسیده است.

این کتاب در سال 2016 توسط انجمن سرامیک امریکا چاپ شده است.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7uSaq_hixul7JyYpnH-mijRFWP0k42ZM69Kc1UnUkUqUaGw/viewform
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f703167337230
http://www.patron.group/
http://patron.group/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/
http://patron.group/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/


نصب جرم های
ریختنی با اتصال نانو
به روش شاتکریت

برای کوره بلند

این مقاله در مجله پردازش،
شماره ۱۰۸ و ۱۰۹، مرداد و
۱۴۶ صفحه  از   ،۹۶ شهریور 

تا صفحه ۱۴۹ چاپ شده.

اثرات کیفیت قراضه
در فوالدسازی

مجله در  مصاحبه  این 
نوروز ویژه  شماره  آهنگان، 
به  ۴۹ تا   ۴۶ صفحه  از   ،۹۶

چاپ رسیده است.

تاثیر پیش گرم
ضایعات بر بهره وری
تولید در کوره های

القایی

این مقاله در مجله پردازش،
شماره ۱۱۲ و ۱۱۳، دی و

بهمن ۱۳۹۶، صفحه ۱۱۸ تا
۱۲۱ به چاپ رسیده است.

دوران خوشگذرانی با
نفت، طال و سنگ آهن

رو به پایان است

روزنامه در  زیر  مصاحبه 
صمت مورخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۶
شماره ۹۵۶ به چاپ رسیده.

مصاحبه مدیرعامل
پاترون با مجله چیالن

نامه ویژه  در  مصاحبه  این 
سال در  چیالن  مجله  متافو 

۹۶ به چاپ رسیده.

مصاحبه انجمن
سرامیک با رئیس

هیئت مدیره پاترون

وبسایت در  مصاحبه  این 
۶ مورخ  در  انجمن سرامیک 

شهریور ۹۶ منتشر شده.

چگونه در دیرگدازها
زمینه موالیتی ایجاد

کنیم؟

صنعت مجله  در  مقاله  این 
هشت، شماره  نسوز، 
تابستان ۱۳۹۶، از صفحه ۵۸

تا ۷۲ به چاپ رسیده.

مرور اجمالی بر
کاربردهای اسید

فسفریک و عوامل
اتصال فسفاتی

صنعت مجله  در  مقاله  این 
هشتم، شماره  نسوز، 
تابستان ۱۳۹۶، از صفحه ۴۶

تا ۴۹ به چاپ رسیده.

مصاحبه روزنامه
صمت با حسام ادیب

- مصرف برق در
فوالدسازی

روزنامه در  مصاحبه  این 
صمت، شماره 844، صفحه
مردادماه  30 مورخ  در   ،6

۹۶ به چاپ رسیده.

مقاالت و مصاحبه های گروه پاترون در سال ۹۶
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http://patron.group/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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بررسی آسیب ها و
صدمات تیوب مسی
در ماشین ریخته گری

مداوم

این مقاله در مجله پردازش
شماره ۱۰۶ و ۱۰۷، خرداد و
در صفحه ۱۰۸ تا  ،۱۳۹۶ تیر 

۱۱۲ به چاپ رسیده است.

روندهایی در فناوری
فوالد تمیز و مهندسی

دیرگداز

صنعت مجله  در  مقاله  این 
بهار هفتم،  شماره  نسوز، 
تا  ۳۳ صفحه  از   ،۱۳۹۶
رسیده چاپ  به   ۴۱ صفحه 

است.

تاثیر همزن های
الکترومغناطیسی بر
کیفیت شمش در

CCM

۸۲ صفحه  در  مقاله  این 
۱۰۴ شماره  پردازش،  مجله 
و فروردین   ،۱۰۵ و 
چاپ به   ۱۳۹۶ اردیبهشت 

رسیده است.

خصوصی سازی در
صنعت فوالد

این مقاله در مجله چیالن،
سال دوازدهم، شماره ۷۷،
بهمن ماه ۱۳۹۶، صفحه ۶۱

به چاپ رسیده است.

چیالن: بهره وری
نیروی انسانی

مطلبی کوتاه از رئیس هیئت
آقای پاترون،  گروه  مدیره 
مجله در  ادیب،  حسام 
،۹۶ اسفندماه  چیالن، 

شماره ۷۸، صفحه ۶۵

سالی سخت اما رو
به رشد را گذراندیم

گزارشی از مدیرعامل گروه
پاترون، چاپ شده در مجله

چیالن، اسفند ۹۶

مقاالت و مصاحبه های گروه پاترون در سال ۹۶

http://patron.group/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86/
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http://patron.group/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/


بهای تمام شده

این گزارش که به صورت هفتگی منتشر می
گردید، بهای تمام شده تولید شمش فوالد در

شرایط مختلف را بررسی می نمود.

آیا می دانید؟

دانید می  آیا  عنوان  با  که  شیت  فکت  این 
نکاتی هفتگی،  صورت  به  شود،  می  شناخته 

را به صورت آماری بیان می دارد.

فیلم های آموزشی

انتشار فیلم های آموزشی محتوایی که در
بردارنده نکات جالب یا دیده نشده از صنعت

نکات استراتژی محور

این نکات با تصویری مرتبط با صنعت فوالد،
می منتشر  پیام  یک  با  هفتگی  صورت  به 

گردید

وبسایت گروه پاترون

محتواهای آموزشی گروه پاترون در سال 96

تحقیق و توسعه در گروه پاترون، به عنوان هسته اصلی فعالیت آن، ادامه دارد و امیدواریم در
سال 97 و سالهای بعدی، دستاوردهای بیشتری به صنعت کشور ارائه کنیم.

http://patron.group/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87/
http://patron.group/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87/
http://patron.group/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://patron.group/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://patron.group/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7/
http://patron.group/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7/
http://patron.group/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/#prettyPhoto
http://patron.group/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/#prettyPhoto
http://patron.group/


 گروه پاترون را در شبکه های مجازی دنبال نمایید.

   

گروه پاترون
تهران، خیابان شیراز، خیابان اتحاد، پالک 48
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 شما این ایمیل را از طرف ما به دلیل وجود نام تان در لیست گروه پاترون یا  به دلیل خرید از ما دریافت کرده اید.

لغو اشتراک

https://www.facebook.com/patrongroup
https://www.linkedin.com/company/3550698/
https://telegram.me/patrongroup
https://www.instagram.com/patron.group/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f703167337230
https://www.mailerlite.com/

