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مقدمه
ــا ســام و عــرض خيرمقــدم حضــور اســاتيد، مديــران، پژوهشــگران، كارشناســان، دانشــجويان  ب
ــا اتــكاء بــه خداونــد متعــال و عنايــت و همــكاري شــما عزيــزان  و عاقمنــدان محتــرم. اميــد اســت ب
“ســمپوزيوم فــوالد 95” بــه نحــو مطلوبــي برگــزار گــردد. در ايــن رابطــه خواهشــمند اســت بــه نــكات 

زيــر توجــه فرمائيــد:
1- خواهشمند است در طول همايش كارت پذيرش الكترونيكی خود را همراه داشته باشيد.

2- بــه منظــور جلوگيــري از ايجــاد اختــال در سيســتم صوتــي ســالن هاي برگــزاري همايــش، لطفــاً 
ــد. ــل خــودداري فرمائي ــان ســخنراني ها از روشــن نگه داشــتن موباي در طــول زم

اهداف سمپوزیوم
1- ايجــاد زمينــه مســاعد ارتبــاط و گردهمايــي محققــان و متخصصــان و ارائــه آخريــن دســتاوردهاي 

تحقيقاتــي مربــوط بــه فــوالد
2- ارتقاء سطح دانش فني در زمينه هاي مختلف فوالد كشور

3- ايجاد زمينه مشاركت بيشتر كارشناسان فوالد در فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي
4- جمع آوري و مستندسازي تحقيقات انجام شده در زمينه فوالد

5- اطاع رساني در زمينه صنعت فوالد

موضوعات مورد بحث
1-  راهــكار هــای توليــد فنــاوری در صنعــت فوالدكشــور و نقــش مركــز تحقيقــات و فنــاوری آهــن  

و فــوالد در ايــن رابطــه.
2-  راهكارهای علمی و عملی در حفاظت از محيط زيست و فناوری پسماندها.

3-  راهكارهای علمی و عملی بسمت توسعه توليد و استفاده ازنسل سوم فوالدها.
ــوالد  ــت ف ــرژی درصنع ــرف ان ــش مص ــره وری و كاه ــش به ــی افزاي ــی و عمل ــای علم 4-  راهكاره

كشــور.
5-   راهكارهای علمی و عملی در رفع مشكات خطوط توليد و نوآوری در فرايندها و محصوالت.

6-  ارتبــاط گســترش زيرســاخت های ريلــی، جــاده ای، اســكله ای و تأسيســات بنــدری بــر توســعه پايــدار 
فوالد. 

7-  راهكارهــای علمــی و عملــی در راســتای اســتفاده ازفناوری هــای نويــن بهبــود خــواص مكانيكــي 
محصــوالت فــوالدي در ايــن صنعــت.

8-   راهكارهای علمی و عملی مدل سازي و شبيه سازي فرايندهاي توليد فوالد.
9-   راهكارهای علمی و عملی گسترش صنايع پايين دستی و باالدستی در توسعه صنعت فوالد. 

10- آينده فوالد، چالش هاي فراسوي اين صنعت و چشم انداز بازار فوالد.
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درصد موضوعي مقاالت پذیرفته شده
ــه بــراي ســمپوزيوم، تعــداد 204 مقالــه كامــل بــه دبيرخانــه واصــل  در پــي ارســال فراخــوان مقال
گرديــد كــه از ايــن ميــان تعــداد 103 مقالــه توســط كميتــه داوران مــورد پذيــرش نهايــي قــرار گرفتــه 
و در مجموعــه مقــاالت ســمپوزيوم درج گرديــده اســت. از بيــن مقــاالت پذيــرش شــده، 6 مقالــه در 
ــه در  ــری، 33 مقال ــازی و ريخته گ ــه فوالدس ــه در زمين ــواد، 7 مقال ــرآوری م ــازی و ف ــه آهن س زمين
زمينــه متالــورژی مكانيكــی و شــكل دهی، 8 مقالــه در زمينــه متالــورژی فيزيكــی و عمليــات حرارتــی، 
4 مقالــه در زمينــه متالــورژی جوشــكاری، 7 مقالــه در زمينــه متالــورژی ســطح و خوردگــی، 3 مقالــه 
در زمينــه مــواد ديرگــداز و ســراميک، 5 مقالــه در زمينــه مدلســازی و شبيه ســازی، 4 مقالــه در زمينــه 
محيــط زيســت و فــرآوری پســماندها، 3 مقالــه در زمينــه انــرژی و ســياالت، 2 مقالــه در زمينــه بــرق 
و اتوماســيون، 11 مقالــه در زمينــه مهندســی صنايــع و مديريــت و 10 مقالــه بــه عنــوان گــزارش فنــی 

می باشــد.

اسكان 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد مي توانن ــل دارن ــه هت ــاز ب ــكان ني ــت اس ــه جه ــرم ك ــركت كنندگان محت ش
ــن محــل  ــه تعيي ــه درج شــده اســت، شــخصاً نســبت ب ــز كــه در انتهــاي خبرنام ليســت هتل هــاي تبري

ــد. ــدام فرماين ــت اق اقام

مكان برگزاري
ســمپوزيوم در هتــل كايــا اللــه پــارک بــه آدرس تبريــز، اتوبــان پاســداران، ميــدان شــهيد فهميــده 

برگــزار خواهــد شــد.
ســرويس ايــاب و ذهــاب جهــت انتقــال شــركت كنندگان از هتــل تــا محــل نمايشــگاه های بيــن المللی 

تبريــز و بالعكــس مهيــا می باشــد.

نمایشگاه
ــي  ــي و پژوهش ــتاوردهاي صنعت ــن دس ــگاهي از آخري ــمپوزيوم، نمايش ــزاري س ــا برگ ــان ب همزم
ــا آن بــه مــدت دو روز تشــكيل خواهــد شــد. نمايشــگاه در  صنعــت فــوالد و ديگــر صنايــع مرتبــط ب

محــل نمايشــگاه های بين المللــی تبريــز برگــزار مي شــود. 

پذیرش الكترونیكی
ــود.  ــام می ش ــی انج ــمند و الكترونيك ــورت هوش ــه ص ــش ب ــه هماي ــع كارت ورود ب ــرش و توزي پذي
ــورخ 95/12/10 از  ــنبه م ــت 18 و روز سه ش ــاعت 15 لغاي ــورخ 95/12/09 از س ــنبه م ــرش روز دوش پذي
ســاعت 7/30 الــي 12 در محــل پذيــرش در البــی هتــل و فقــط بــا ارايــه كارت شناســايي انجام خواهد شــد.
خواهشــمند اســت كارت پذيــرش خــود را در طــول مــدت برگــزاری ســمپوزيوم همــراه داشــته و 

در حفــظ و نگهــداری آن كوشــا باشــيد.
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پذیرایي و ناهار
پذيرايــي بيــن جلســات صبــح و بعدازظهــر روز اول در سرســرای تــاالر بــزرگ اللــه در طبقــه دوم 
ــرد. محــل صــرف ناهــار  هتــل و در روز دوم در فضــای بيــن ســالن هــای ســخنرانی  صــورت مي گي
در روزهــاي برگــزاري ســمپوزيوم در رســتوران هتــل در طبقــه دوم مي باشــد. ســاعت صــرف ناهــار 
و اقامــه نمــاز از 12 الــي 14 برنامه ريــزي شــده اســت. لطفــاً هنــگام ورود بــه رســتوران كارت پذيــرش 

الكترونيكــی ســمپوزيوم خــود را همــراه داشــته باشــيد.

 تلفن هاي ضروري
041 كد تبريز                                                                                                                    
115 اورژانس                                                                                                               
آتش نشاني                                                                                                            125
36373851-8 نمايشگاه بين المللی                                                                                
35260405 مركز تلفن فرودگاه بين المللی شهيد مدنی تبريز                                       
32606136 روابط عمومی                                                                                        
14-35234701  و  199 اطاعات پرواز                                                                                    

مهندس مهدی نيا    09143145265  دبير كميته اجرايی  
مهندس فرهادی    09143099412 مسئول هماهنگی كميته اجرايی 

ارائه مقاالت حضوري و نصب پوستر
ســتاد برگــزاري ســمپوزیوم از شــرکت کنندگان عزیــز تقاضــا مي نمایــد برنامــه حاضــر را بــه دقــت مطالعــه 
فرمــوده و بــا شــرکت فعــال و حضــور بــه موقــع در هــر برنامــه موجبــات حســن برگــزاري ســمپوزیوم را فراهم 

آورند.
 خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد:

1- از شــركت كننــدگان محتــرم تقاضــا مي شــود قبــل از شــروع جلســات در محــل برگــزاري حضــور 
بهــم رســانند و حتي المقــدور در زمــان ايــراد ســخنراني ســالن را تــرک نفرماينــد.

2- زمــان ســخنراني بــراي ارائــه مقــاالت بــه همــراه پرســش و پاســخ حداكثــر 20 دقيقــه در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. خواهشــمند اســت ســخنراني خــود را بــه گونــه ای تنظيــم فرماييــد كــه در ايــن زمــان بــه 

انجــام برســد.
3- بــراي نمايــش هــر پوســتر تابلوئــي در ســالن پوســتر  تعييــن شــده اســت. از ارائــه دهنــدگان پوســتر 
تقاضــا مي شــود جهــت نصــب پوســترها از ســاعت 9 صبــح الــي 16 روز ســه شــنبه مــورخ 95/12/10 
و صبــح چهار شــنبه مــورخ 95/12/11 از ســاعت 8/40 الــي 9 صبــح بــه محــل نصــب پوســتر مراجعــه 
ــن از  ــت. همچني ــد گرف ــرار خواه ــگان ق ــد هم ــرض دي ــتر در مع ــورت پوس ــاالت بص ــد. مق نماين
ــترهاي  ــار پوس ــي، در كن ــاي پذيرائ ــا زمان ه ــان ب ــردد همزم ــا مي گ ــترها تقاض ــدگان پوس ارائه دهن

خــود حضــور داشــته باشــند.
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تاالر بزرگ اللهزمان

مراسم افتتاحيه9/00-10/10

استراحت و پذيرايی و افتتاح نمايشگاه10/10-12/00

نماز و ناهار12/00-14/00

موضوع                    سالن شهریار     زمان               مكان    
موضوع                                سالن حافظ

استراحت و پذيرايی15/30-16/00

متالورژی مكانيكی و شكل دهی16/00-18/00
محيط زيست و فرآوری پسماندها/ 

انرژی و سياالت

موضوع                    سالن شهریار     زمان               مكان    
موضوع                                 سالن حافظ

متالورژی فيزيكی و عمليات حرارتی/مهندسی صنايع و مديريت8/40-10/00
متالورژی مكانيكی و شكل دهی

استراحت و پذيرايی10/00-10/30

10/30-12/10
آهن سازی و فرآوری مواد/
فوالدسازی و ريخته گری

مدلسازی و شبيه سازی/
برق و اتوماسيون

نماز و ناهار12/10-14/00

موضوع                    سالن شهریار     زمان               مكان    
موضوع                                    سالن حافظ

14/00-15/20
متالورژی سطح و خوردگی/

 متالورژی جوشكاری/ 
مواد ديرگداز و سراميک

متالورژی مكانيكی و شكل دهی

استراحت و پذيرايی15/20-15/50

تاالر بزرگ اللهزمان

پانل تخصصی  “  سیاست های راهبردی الزم در توسعه پایدار صنعت فوالد ایران”14/00-15/30

تاالر بزرگ اللهزمان

مراسم اختتاميه16/00-16/50

سمپوزیوم فوالد 95 در یک نگاه
صبح سه شنبه 95/12/10

عصر سه شنبه 95/12/10

صبح چهارشنبه 95/12/11

عصر چهارشنبه 95/12/11
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) سه شنبه 95/12/10(

برنامه افتتاحیه تاالر بزرگ اللهزمان

سرود جمهوري اسامي ايران، تاوت آياتي از كام اهلل مجيد9/00-9/05
كليپ شركت فوالد ناب تبريز9/05-9/10
اعام برنامه9/10-9/15

خير مقدم و سخنرانی مديرعامل شركت فوالد ناب تبريز9/15-9/20
جناب آقای مهندس كريم رحيمی

سخنرانی مديرعامل ناب هلدينگ9/20-9/25
Can Öz Türk

9/25-9/30
گزارش دبير اجرايی سمپوزيوم 

جناب آقای مهندس وحيد مهدی نيا

9/30-9/35
گزارش دبير علمي سمپوزيوم 

جناب آقاي دكتر ابوذر طاهری زاده

9/35-9/45
سخنراني رئيس هيأت مديره انجمن آهن و فوالد ايران 

جناب آقاي دكتر عباس نجفي زاده

9/45-9/50
سخنرانی رئيس اتحاديه صادركنندگان فوالد تركيه

Namık Ekinci

سخنران مدعو9/50-10/10

استراحت و پذيرايي و 10/10-12/00
افتتاح نمايشگاه

ناهار و نماز12/00-14/00

) سه شنبه 95/12/10(

تاالر بزرگ اللهزمان

پانل تخصصی “ سیاست های راهبردی الزم در توسعه پایدار صنعت فوالد ایران”14/00-15/30

استراحت و پذيرايی15/30-16/00
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) سه شنبه 95/12/10(

زمان

سالن حافظسالن شهریار

ــماندها/ موضوع: متالورژی مكانيكی و شكل دهی ــرآوری پس ــت و ف ــط زيس ــوع: محي موض
ــرژی و ســياالت ن ا

رئيس جلسه: مهندس جوالزاده - مهندس نائبیرئيس جلسه: دكتر طرقی نژاد- دكتر دينی

16/00-16/20
ارزيابی ريز ساختار و خواص مكانيكی فوالدهای فوق ريز 

  ،DP و TRIP دانه و استحكام باالی پيشرفته
ایمان حاجیان نیا

اهميت ردپای آب در صنعت آهن و فوالد، 
نوراله میرغفاری

16/20-16/40
 AISI3115 بررسی ريزساختار و خواص مكانيكی فوالد

در حالت آنيل ميان بحرانی، 
میالد حسینی

SOx removal with the most efficient technology 
in terms of CAPEX and OPEX Gas Suspension 

Absorber (GSA), a Semi-Dry solution by 
FLSmidth technology,

Benyamin Pouryazdankhah 

16/40-17/00
بهبود خواص مكانيكی فوالد زنگ نزن آستنيتی شبه پايدار
Fe-13Cr-10Mn-1Ni با استفاده از عمليات ترمومكانيكی 

مارتنزيت، سمانه شریعتی

استفاده از نانوذرات گرافن در تصفيه پساب صنعتی مجتمع 
فوالد نطنز، یاسر جعفری

17/00-17/20
فرآوری فوالد ميكروآلياژی Nb-Ti فوق ريزدانه/

استحكام باال با استفاده از تغييرشكل پاستيک شديد 
و نورد سرد،کیهان حسین نژاد

تجزيه و تحليل راهبردی مكانيسم های كمينه ساز پتاسيل های 
آسيب زيست محيطی در مديريت پسماند صنايع نورد، 

شباب جهانبین

17/20-17/40
ارزيابی اثر افزودن واناديم بر تحوالت ريزساختاری فوالد 

دوفازی فوق  ريزدانه به وسيله عمليات ترمومكانيكی،
جواد دانش

Flameless Burners and Its First Apllication in Iran,  
Ragip Parlak

تحليل ترک دار شدن سطح و تخريب شفت فوالدی 17/40-18/00
توربين بخار، مسعود سلطانی

محاسبه بازدهی حرارتی كوره پيشگرم شركت فوالد ناب 
تبريز به روش غير مستقيم، زکریا نائبی
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) چهارشنبه 95/12/11(

زمان

سالن حافظسالن شهریار

موضــوع: متالــورژی فيزيكــی و عمليــات حرارتــی/ موضوع: مهندسی صنايع ومديريت
متالــورژی مكانيكــی و شــكل دهــی

رئيس جلسه: دكتر يوزباشی زاده- مهندس نيكوكاررئيس جلسه: مهندس خبيری- مهندس ارزانی

چالش، پايش و آناليز تجارت محصوالت فوالدی جهان، 8/40-9/00
محمدحسن جوالزاده

اثر تابكاری كامل، نرماله و سرمايش سريع بر ريزساختار و 
خواص مكانيكی فوالد HSLA-100 ساخت داخل،

 محسن علی زاده

9/00-9/20
استخراج روابط همبستگی غيرخطی بين فاكتورهای مؤثر 

بر مصرف فوالد خام كشور با استفاده از شبـكـه هـاي 
عصبي خـودسـازمـان ده )SOM(، شیدا تربت

بررسی خواص ريزساختاری و مكانيكی فوالدهای دوفازی 
تحت تأثير دماهای علميات حرارتی متفاوت، 

محدثه سپه دوست

بررسی تاثير توسعه زير ساخت هاي بخش حمل و نقل بر 9/20-9/40
توسعه پايدار فوالد ايران، امیررضا سلیماني نسب

بررسی و بهبود خواص سايشی و شكست فوالد مورد استفاده 
در چرخ جرثقيل تحت عمليات حرارتی كوئنچ-تمپر،

 امید عباسی لرکی

9/40-10/00
ارائه يک روش ابتكاری برای تخصيص تختال به ورق 
عريض و برش تختال های بلند در كارخانه نورد ورق 

عريض فوالد اكسين، کسری غالمرضائی
مطالعه ريزساختار و خواص مكانيكی فوالد 316L بعد از 

نورد گرم،  سید مجتبی قدمگاهی

استراحت و پذيرايی10/00-10/30

زمان
موضوع: آهن ســازی و فرآوری مواد/ فوالدسازی 

و ريخته گری
موضوع: مدلسازی و شبيه سازی/ برق و اتوماسيون

رئيس جلسه: دكتر آقاجانی- مهندس اعزازیرئيس جلسه: مهندس مؤتمن- دكتر سعيدی

فرآوری حرارتی خاكه های هماتيتی دركوره بستر سيال، 10/30-10/50
محمد حاللی

شبيه سازی ريخته گری پيوسته فوالد و بررسی تأثير ابعاد قالب 
بر ضخامت پوسته منجمد شده و توزيع دمای سطح شمش در 

خروجی قالب، مصطفی علیزاده

10/50-11/10
ساخت كامپوزيت دوجنسی فوالد ساده كربنی/چدن سفيد 

پركروم به وسيله فرايند ريخته گری مذاب-جامد، 
حبیب اله رستگاری

شبيه سازی اثر سرعت جريان هوا بر فرآيند خشک شدن 
تک گندله آهن، اسكندر کشاورز علمداری

11/10-11/30
تأثير پودرهای ريخته گری عايق بر عيوب سطحی شمش 

 ،DIN1.7225 2/2 تنی در شمش ريزی از كف فوالد
محمد کویتی

تحليل ترمومكانيكی طرح جديد ميكسر چدن مذاب 
ذوب آهن اصفهان، سعید جعفری

11/30-11/50
بررسی ميزان ناخالصی و مطالعه ميدانی كارايی و هزينه 

فوالد قراضه قوطی پرس  شده و خرد شده در هنگام 
ذوب گيری در كوره القايی، علی برهانی اصفهانی

تخمين، اندازه گيری و شبيه سازی فليكر ناشی از كار همزمان 
كوره های قوس الكتريكی مجتمع فوالد مباركه، 

علیرضا حسنی اصل

11/50-12/10
طراحی سيستم نوين النس های دمش در كوره های قوس 

الكتريكی در واحد فوالد سازی مجتمع فوالد مباركه،
امین خدابنده

طراحی و ساخت سيستم عرض سنج ورق با استفاده از 
دوربين های تصويری و نور پردازی ليزری در شركت فوالد 

مباركه اصفهان، محمدرضا یعقوبی نیا
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)چهار شنبه 95/12/11(

زمان

سالن حافظسالن شهریار

ــورژی  ــورژی ســطح و خوردگــی/ متال موضــوع: متال
ــواد ديرگــداز و ســراميک موضوع: متالورژی مكانيكی و شكل دهیجوشــكاری/ م

رئيس جلسه: دكتر رضاييان-  مهندس علی اكبريانرئيس جلسه: دكتركشاورز علمداری- دكتر مالكی

14/00-14/20
 The Application of Robot Spraying Marking
 and Character Recognition System in High

Temperature Metallurgical Field, Qi-Wei Chen

مشاهده ي مكانيزم دوقلويی شدن مكانيكی در يک فوالد 
TWIP، اعظم السادات فاطمی

14/20-14/40

ارزيابی چقرمگی شكست مقاطع جوشكاری شده فوالد 
پراستحكام HSLA100 و A517 به روش جوشكاری 

توپودری به وسيله آزمون ميزان بازشدگی نوک ترک، 
عادل فرهمند

بررسی آزمايشگاهی تاثير تعداد مراحل نورد كنترل شده بر 
خواص مكانيكی صفحات عريض فوالدهای ميكروآلياژی 

Ti-Nb-V، مصطفی فرخی

14/40-15/00
 AISI304 افزايش رفتار الكتروشميايی فوالد زنگ نزن

به وسيله ی روش رويين شدن پتانسيوديناميک چرخه ای 
)CPP(، محمدعلی سونامیا

بهبود انعطاف پذيری با توزيع دو اندازه ای دانه ها در يک 
فوالد ساده كم كربن از طريق نورد سرد و آنيل ريزساختار 

مارتنزيتی، هومن حسنی

15/00-15/20
بررسی عوامل موثر در افزايش خوردگی نسوز كوره قوس 
الكتريكی مجتمع فوالد ويان همدان با تغيير شارژ فلزی از 

% 100 قراضه به % 100 آهن اسفنجی،
تقی زنگنه

 ،30MSV6 سينتيک تبلورمجدد ديناميكی فوالد ميكروآلياژی
کاوه توایی

استراحت و پذيرايی15/20-15/50

) چهار شنبه 95/12/11(

برنامه اختتامیه تاالر بزرگ اللهزمان

سرود جمهوري اسامي ايران، تاوت آياتي از كام اهلل مجيد و اعام برنامه16/00-16/05

تشكر مديرعامل شركت فوالد ناب تبريز16/05-16/10
جناب آقای مهندس كريم رحيمی

تشكر رئيس هيأت مديره انجمن آهن و فوالد ايران16/10-16/15
جناب آقای پروفسور عباس نجفی زاده

سخنران مدعو16/15-16/30

تقدر از برجستگان صنعت فوالد16/30-16/50
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