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موضوع

زمان

 مدلسازی و شبیه سازی جوشكاریخواص مكانیكی و شكل دهی

رؤسای جلسه:
 دکتر رامین ابراهیمی، دکتر حبیب اله رستگاری

رؤسای جلسه:
دکتررضا امینی نجف آبادی ،            

دکتر علی عبیداوی

رؤسای جلسه:
دکتر سعید عدالتی، دکتر داود زمانی

9-9/20

محمدحسین قانع ایمان حاجیان نیا محسن ناظمیسخنران

عنوان
تاثیر عملیات فورج برضریب هدایت 
الكتریكی و طول عمر کفشک های 

مسی کوره های قوس الكتریكی ناحیه 
فوالد سازی

ارزیابی مكانیزم شكست جوش های 
مقاومتی نقطه ای فوالد دوفازی در منطقه 

متأثر از حرارت ناشی از ترك ذوبی

مدلسازي کوره قوس الكتریكي 
فوالدسازي به منظور بررسي اثر متغیرهاي 

تولید بر مصرف انرژي و عملكرد کوره

9/20-9/40

 رضا رنجبرآرین قندیملیكا شهبازی مقدمسخنران

بررسی آزمایشگاهی نمودار حد شكل عنوان
DP700 دهی فوالد دوفازی

 EBSD تحلیل ریزساختاری به کمک
در جوشكاری مقاومتی نقطه ای فوالد 

DP590 پیشرفته استحكام باال

شبیه سازی تنش پس ماند در پنل های 
آبگرد کوره های قوس الكتریكی کارخانه 

فوالدسازی

9/40-10

میالد محمدیحمیدرضا آقاجانیمهدی عباسقلی پورسخنران

عنوان
ارزیابی روش تخمین عمر ارائه شده توسط 

شرکت SKF برای بیرینگ های صنعت 
نورد )مطالعه موردی مجتمع فوالد ظفر(

ارتباط ریزساختار و خواص مكانیكی در 
جوش های تک پالسی و دوپالسی مقاومتی 
نقطه ای فوالدهای استحكام باالی پیشرفته 

MS1400 مارتنزیتی

برنامه ریزِی بهبود سیستم حمل و نقل 
کارکنان کارخانجات فوالدی مطالعه 
موردی: شرکت فوالد بوتیای ایرانیان

10-10/20

بهروز موحدیداود زمانیسخنران

عنوان
ارزیابی تاثیر اندازه دانه و دامنه کرنش بر 
خواص خستگی کم چرخه یک فوالد 

TWIP

اتصال غیرمشابه اینكونل600 به فوالد 
زنگ نزن آستنیتیL316 توسط فرایند 

جوشكاری میكروپالسما و ارزیابی 
خواص آن

استراحت و پذیرایی10/20-10/40
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موضوع

زمان

سایر مواردمهندسی سطح و خوردگیتولید آهن و فوالدسازی
فوالدسازی/ آنالیز عیوب و تخریب 

قطعات/ مدیریت و محیط زیست

رؤسای جلسه:
مهندس سیدعلی اصغر خبیری،                           

مهندس عبداله اعزازی اردی 

رؤسای جلسه:
 دکتر علیرضا کیانی رشید،                 

دکتر مهدی عباسقلی پور،

رؤسای جلسه:
دکتر غالمعلی رئیسی، دکتر آرین قندی

10/40-11

حمیدرضا پاک زمانجواد محمدی قهدریجانیمصطفی سالكسخنران

عنوان
بررسی احیاپذیری کلوخه کارخانه 

آگلومراسیون شرکت سنگ آهن مرکزی 
ایران- بافق در واحد احیا مستقیم شرکت 

فوالد خوزستان

ارزیابی ریزساختار و خواص سایشی 
پوشش رویه سخت پایه آهن حاوی 
کاربید تنگستن اعمال شده بر چدن 

داکتیل

تعیین مناطق ایمن ریخته گری پیوسته بر 
اساس ترکیب شیمیایی و دمای مذاب 

 27CD4 در فوالد آلومینیوم گوگرددار
به منظور به حداقل رساندن میزان انسداد 

نازل ریخته گری

11-11/20

علی رزاز  عمار هاشمیداریوش طهماسبیسخنران

عنوان

محاسبه سرباره سازها در کوره قوس 
الكتریک به کمک طراحی نرم افزار با 

هدف تشكیل بهینه سرباره پفكی و افزایش 
عمر نسوز کوره

بازدارندگی الیه نازك خودچیدمان 
شیف باز سالپن برای  جلوگیری 

ازخوردگی فوالد ساده کربنی  درمحیط 
 اسیدی

افزایش بهره وري تجهیزات نوردي 
کارخانه میلگرد کوثر با ارتقاء و 

بومي سازي فناوري پایش وضعیت برپایه 
آنالیز الگوي پراکندگي پیک هاي دریافتي 

طیف هاي ارتعاشي

11/20-11/40

مرتضی صادقی امیر ابراهیمی     علی شیرانی بیدآبادیسخنران

عنوان
بررسی و مرور عوامل مؤثر بر کالگینگ 

نازل و SES  با رویكرد  جلوگیری از 
ایجاد عیب حبس پودر در شرکت فوالد 

آلیاژی ایران

بررسی تاثیر افزودن آهک، دولومیت 
و منیزیت به سرباره میكسر ذوب آهن 
اصفهان بر میزان خوردگی آجرهای 

منیزیتی

 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از فرایند 
انعقاد شیمیایی در بازچرخانی پساب در 
صنایع فوالد ؛ بررسی موردی در شرکت 

فوالد سفید دشت

11/40-12

علی عبیداوی علی شریفاتیسخنران

بررسی دالیل گرفتگی توپی دمش گاز عنوان
پاتیل در شرکت فوالد آلیاژی ایران

ساخت و بررسی خواص ساختاری 
نانوکاتالیست های NiO/MgAl2O4 تهیه 

شده به روش سل-ژل سیترات

12-12/20

رضا امینی نجف آبادیپوریا ناصریانسخنران

عنوان

مطالعه نحوه انتخاب سیستم SVC  برای 
اصالح ضریب توان وحذف هارمونیک های 
کوره های EAF  و LF در کارخانجات 

فوالدسازی

بررسی نقش میزان عناصر آلیاژی 
سیلیسیم و منگنز بر ساختار و خواص 

مكانیكی چدن خاکستری      
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