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مقدمه
ــدان  ــران، پژوهشــگران، کارشناســان، دانشــجویان و عالقمن ــا ســالم و عــرض خیرمقــدم حضــور اســاتید، مدی ب
محتــرم امیــد اســت بــا اتــكاء بــه خداونــد متعــال و عنایــت و همــكاري شــما عزیــزان “ســمپوزیوم فــوالد 98” بــه 

نحــو مطلوبــي برگــزار گــردد. در ایــن رابطــه خواهشــمند اســت بــه نــكات زیــر توجــه فرمائیــد:
1- خواهشمند است در طول همایش کارت پذیرش الكترونیكی خود را همراه داشته باشید.

ــه منظــور جلوگیــري از ایجــاد اختــالل در سیســتم صوتــي ســالن هاي برگــزاري همایــش، لطفــاً در طــول  2- ب
ــد. ــودداري فرمائی ــراه خ ــن هم ــتن تلف ــن نگه داش ــخنراني ها از روش ــان س زم

اهداف سمپوزیوم
ــن دســتاوردهاي  ــه آخری ــان و متخصصــان و ارائ ــي محقق ــاط و گردهمای ــه مســاعد جهــت ارتب 1- ایجــاد زمین

ــوالد ــرد ف ــد و کارب ــف تولی ــای مختل ــه حوزه ه ــوط ب ــي مرب تحقیقات
2- ارتقاء سطح دانش فني در زمینه هاي مختلف فوالد کشور

3- ایجاد زمینه مشارکت بیشتر کارشناسان فوالد در فعالیت هاي علمي و تحقیقاتي
4- جمع آوري و مستندسازي تحقیقات انجام شده در زمینه فوالد

5- اطالع رساني در زمینه صنعت فوالد

موضوعات مورد بحث
1- آینده صنعت فوالد، چالش ها و فرصت های فراروی آن و چشم انداز بازار فوالد.
2- چالش های موجود در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی در صنعت فوالد.

3- یافته های جدید در زمینه افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب و انرژی در صنعت فوالد.
4- یافته های جدید در زمینه تولید و استفاده از فوالدهای نسل جدید.

5- راهكارهای علمی و عملی جهت تبدیل یافته های پژوهشی به دانش فنی در صنعت فوالد.
6- نقش گسترش زیر ساخت های ریلی، جاده ای، اسكله ای و تأسیسات بندری بر توسعه صنعت فوالد.

7- گسترش صنایع پایین دستی، باال دستی در توسعه صنعت فوالد.
8- مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای تولید فوالد.

9- آموزش مهندسی. 
ــواص  ــود خ ــكل دهی، بهب ــری، ش ــازی، ذوب و ریخته گ ــتخراج، آهن س ــای اس ــن در زمینه ه ــای نوی 10-یافته ه

مكانیكــی، ســطح و پوشــش، خوردگــی، جوشــكاری، مــواد دیرگــداز و ...
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وضعیت مقاالت پذیرفته شده
ــه  ــی ب ــزارش فن ــی - گ ــی پژوهش ــه علم ــداد 317 مقال ــمپوزیوم، تع ــرای س ــه ب ــوان مقال ــال فراخ ــی ارس در پ
دبیرخانــه انجمــن آهــن و فــوالد ارســال شــد. مقــاالت دریافتــی در حوزه هــای تولیــد آهــن و فــوالد، دیرگــداز، 
ریخته گــری و انجمــاد، جوشــكاری، خــواص فیزیكــی و مكانیكــی مــواد، مدیریــت و محیط زیســت، اتوماســیون 
سیســتم های صنعتــی و ... همگــی مرتبــط بــا صنعــت فــوالد کشــور بودنــد. پــس از داوری و بررســی های دقیــق 
توســط متخصصــان فرهیختــه، 164 مقالــه بــه عنــوان مقــاالت پژوهشــی و 65 مقالــه بــه عنــوان گزارش هــای فنــی 
ــه  ــه محدودیــت زمانــی تنهــا 40 مقال ــا توجــه ب مــورد پذیــرش قــرار گرفتنــد. از میــان مقــاالت پذیرفتــه شــده ب

ــرای ارایــه حضــوری در حوزه هــای مختلــف انتخــاب شــدند.  ب

اسكان 
شــرکت کنندگان محتــرم کــه جهــت اســكان نیــاز بــه هتــل دارنــد مي تواننــد بــا مراجعــه بــه لیســت هتل هــاي 
ــدام  ــت اق ــل اقام ــن مح ــه تعیی ــبت ب ــخصاً نس ــت، ش ــده اس ــه درج ش ــاي خبرنام ــه در انته ــش ک ــره کی جزی

ــد. فرماین

مكان برگزاري
سمپوزیوم در محل مرکز همایش های بین المللی کیش به آدرس میدان ساحل برگزار خواهد شد.

پذیرش
ــت 17/30 و  ــورخ 99/07/13 از ســاعت 15 لغای ــش در روز یكشــنبه م ــه همای ــع کارت ورود ب ــرش و توزی پذی
روزهــای د وشــنبه و ســه شــنبه مــورخ 99/07/14 و 99/07/15 از ســاعت 7/30 الــي 12 در محــل ثبت نــام و فقــط 

بــا ارایــه کارت شناســایي انجــام خواهــد شــد.
ــام حضــوری  ــام نشــده اند می تواننــد در روز دوشــنبه مــورخ 99/07/14 ثبــت ن ــه ثبــت ن اشــخاصی کــه موفــق ب

نماینــد.

خواهشــمند اســت جهــت دریافــت هدایــا از ســاعت 12 الــی 13 روزهــای د وشــنبه و ســه شــنبه مــورخ 99/07/14 

و 99/07/15   بــه محــل پذیــرش مراجعــه فرماییــد.
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نمایشگاه
همزمــان بــا برگــزاري ســمپوزیوم، نمایشــگاهي از آخریــن دســتاوردهاي صنعتــي و پژوهشــي صنعــت فــوالد و 
دیگــر صنایــع مرتبــط بــا آن بــه مــدت ســه روز در تاریــخ هــای  14 الــی 16 مهرمــاه از ســاعت 17 الــی 22 در 

ــرودگاه برگــزار خواهــد شــد. ــب ف ــش جن ــی کی محــل مرکــز نمایشــگاه های بین الملل

 تلفن هاي ضروري

44443300فرودگاه076کد کیش

44421290-44421570مرکز همایش های بین المللی کیش115اورژانس

44421816مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش125آتش نشاني

199اطالعات پرواز

ارائه مقاالت حضوري و پوستر

خواهشمند است به نكات زیر توجه فرمایید:

ــم  ــور به ــزاري حض ــل برگ ــات در مح ــروع جلس ــل از ش ــود قب ــا مي ش ــرم تقاض ــدگان محت ــرکت کنن 1- از ش
ــد. ــرك نفرماین ــراد ســخنراني ســالن را ت ــان ای ــانند و در زم رس

2- زمــان ســخنراني بــراي ارائــه مقــاالت بــه همــراه پرســش و پاســخ حداکثــر 20 دقیقــه در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. خواهشــمند اســت ســخنراني خــود را بــه گونــه ای تنظیــم فرماییــد کــه در ایــن زمــان بــه انجــام برســد.

3- بــر اســاس مصوبــه شــورای ســالمت کیــش نصــب پوســتر در همایــش هــا ممنــوع اســت لــذا از ارائــه دهندگان 
ــه شــماره  ــه واتــس اپ انجمــن ب ــا کیفیــت مطلــوب پوســتر مربوطــه را ب ــل ب پوســتر درخواســت مــی شــود فای

09037130929 ارســال فرماییــد.
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آدرس تلفن درجه نام هتل ردیف

میدان امیر کبیر -  بلوار خلیج فارس 076-44467640 5 هتل ایران 1

میدان داریوش 076-44444900-5 5 هتل داریوش 2

روبروی میدان بازار پردیس دو 076-44468630 5 هتل پارمیس 3

میدان ساحل 076-44422771-5 5 هتل شایان 4

جنب برج دوقلوها 076-44465000-2 5 هتل مارینا پارک 5

میدان امیرکبیر -  ابتدای خیابان اندیشه 076-44467511 5 هتل سورینت ) مریم( 6

بلوار رودکی - روبروی هتل تماشا 076-44467444 5 هتل شایگان 7

مابین میدان سیری و میدان داریوش - جنب هتل ستاره 076-44425604-5 5 هتل پاالس  8

بلوار رودکی - جنب مجتمع دیپلمات 076-44467680 5 هتل پارمیدا 9

مجموعه گردشگری و هتل دریایی ترنج 076-44474114-8  5 هتل ترنج 10

بلوار موج 076-44420073 5 هتل ویدا 11

بلوار دریا 076-44424130 4 هتل فالمینگو 12

خیابان ارم - نرسیده به میدان سیری 076-44446291-5 4 هتل ارم 13

میدان امیرکبیر- بلوار خلیج فارس 076- 44467350-5 4 هتل آریان 14

میدان امیرکبیر - روبروی دانشگاه شریف 076-44420590-7 4 هتل صدف 15

میدان ساحل – ربروی دیپلمات 076-44424501 4 هتل هلیا 16

میدان پردیس - بلوار رودکی 076-44423830 4 هتل آرامیس 17

بلوار رودکی 076-44467400-12 4 هتل سارا 18

بین میدان حافظ و امیرکبیر – ابتدای بلوار هرمز 076-44443158 3 هتل گاردنیا 19

میدان ساحل – روبروی تاالر شهر 076-44424991 3 هتل پارسیان 20

میدان امیرکبیر- بلوار دانش 076-44421237 3 هتل لوتوس 21

بلوار خلیج فارس 076-44467502-5 3 هتل سان رایز 22

میدان امیرکبیر-پشت برج مالی آنا 076-44424120 3 هتل آنا 23

بلوار  سنایی – بلوار دریا 076-44424860 3 هتل گراند 24

میدان ساحل – بلوار دریا 076-44423203 3 هتل شایلی 25

میدان امیرکبیر – پشت دانشگاه شریف 076-44424801 3 هتل جام جم 26

میدان سعدی – بلوار جاسك 076-44434100-4 3 هتل آفتاب شرق 27

روبروی بازار زیتون 076-44424090 3 هتل آرامش 28

میدان امیرکبیر – خیابان دانش 076-44420414-4 3 هتل پارس نیك 29

جاده جهان - بعد از بازار مرجان 076-44466011-20 3 هتل دیدنیها 30

لیست هتل های جزیره کیش
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آدرس تلفن درجه نام هتل ردیف

خیابان ابن سینا - جنب هتل آبادگران 076-44421151-3 3 هتل تاپ رز ) ویالیی( 31

جاده جهان – بعد از هتل مارینا 076-44465183 3 هتل سیمرغ 32

بین میدان سیری و داریوش 076-44420410-2 2 هتل ستاره 33

ابتدای جاده جهان  076-44465172 2 هتل شباویز 34

بلوار موج- بعد از سنایی 076-44423040 2 هتل ساالر 35

خیابان فردوسی - خیابان پروین اعتصامی 076-44422759 2 هتل آبادگران 36

بلوار ساحل - روبروی بازار دیپلمات 076-44424410-2 2 هتل قائم 37

میدان امیرکبیر 076-44467518-9 2 هتل تماشا 38

بلوار رودکی – پشت هتل آرا 076-44467381-5 2 هتل پانیذ 39

خیابان جامی - جنب صدا و سیمای جزیره کیش 076-44423630 2 هتل اسپادانا 40

خیابان سنایی- جنب دفتر هواپیمایی کیش

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر می کنند.
076-44455705 2 هتل فارابی 41

بلوار مرجان  076-44442910 1 هتل کوثر 42

بلوار رودکی  076-44467463-4 1 هتل آرا 43

صدف فاز2 - خیابان فرخي - فیض کاشاني 076-44444411 هتل گلستان 1 44

میدان امیر کبیر 076-44421774 1 هتل ققنوس 45

خیابان میرمهنا- بلوار خاتم االنبیاء

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر می کنند.
076-44431520 1 هتل خاتم 46

بلوار ایران- جنب اداره آب و برق

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر می کنند.
076-44422837-8 B هتل گلدیس 47

خیابان سنایی - جنب بازار ونوس کیش

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر می کنند.
076-44424027 B هتل ونوس 48

میدان امیرکبیر – بلوار اندیشه 

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر می کنند.
076-44467620-3 C هتل دریا 49

میرمهنا

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر می کنند.
076-44430200-5 B هتل فانوس 50

میدان سیری

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر می کنند.
076-44445206 A هتل تعطیالت 51

میر مهنا

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی است که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر میكنند.
076-44431800 C هتل آسیا 52

لیست هتل های جزیره کیش
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