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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 400” 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 در دوران پسا کرونا.

2-چالش های موجود در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی در صنعت فوالد در دوران پسا کرونا.
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
در پــی ارســال فراخــوان مقالــه بــرای ســمپوزیوم، تعــداد 220 مقالــه علمــی پژوهشــی - گــزارش فنــی بــه دبیرخانه 
انجمــن آهــن و فــوالد ارســال شــد. مقــاالت دریافتــی در حوزه هــای تولیــد آهــن و فــوالد، نســوز و دیرگــداز، 
عملیــات حرارتــی و فرآینــد تولیــد، متالــورژی جوشــكاری، متالــورژی مكانیكــی، مهندســی ســطح، پوشــش و 
خوردگــی، آنالیــز شكســت و تخریــب قطعــات، مدلســازی و شــبیه ســازی، توســعه بــازار و محصــوالت، محیــط 
ــد. پــس از  ــا صنعــت فــوالد کشــور بودن زیســت، مدیریــت آب و انــرژی، گزارشــات فنــی و همگــی مرتبــط ب
داوری و بررســی های دقیــق توســط متخصصــان فرهیختــه، 65 مقالــه بــه عنــوان مقــاالت پژوهشــی و 63 مقالــه بــه 
عنــوان گزارش هــای فنــی و 8 مقالــه بــه عنــوان مــروری مــورد پذیــرش قــرار گرفتنــد. از میــان مقــاالت پذیرفتــه 
ــه حضــوری در حوزه هــای مختلــف انتخــاب  ــرای ارائ ــه ب ــی تنهــا 32 مقال ــت زمان ــه محدودی ــا توجــه ب شــده ب

شــدند. 

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
پذیــرش و توزیــع کارت ورود بــه همایــش در روز دوشــنبه مــورخ 1400/09/22 از ســاعت 15 لغایــت 17/30 و 
روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه مــورخ 1400/09/23 و 1400/09/24 از ســاعت 7/30 الــي 12 در محــل ثبت نــام 

و فقــط بــا ارایــه کارت شناســایي انجــام خواهــد شــد.
ــام  ــت ن ــورخ 1400/09/23 ثب ــنبه م ــه ش ــد در روز س ــده اند می توانن ــام نش ــت ن ــه ثب ــق ب ــه موف ــخاصی ک اش

ــد. ــوری نماین حض

ــورخ  ــنبه م ــنبه و چهارش ــه ش ــای س ــی 13 روزه ــاعت 12 ال ــا از س ــت هدای ــت دریاف ــت جه ــمند اس خواهش

ــد. ــه فرمایی ــرش مراجع ــل پذی ــه مح 1400/09/23 و 1400/09/24 ب
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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  23 الــی 25 آذرمــاه از ســاعت 17 الــی 22 در 

ــرودگاه برگــزار خواهــد شــد. ــب ف ــی کیــش جن 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.

ــه  ــذا از ارائ ــوع اســت ل ــا ممن ــش نصــب پوســتر در همایش ه ــر اســاس دســتورالعمل شــوراي ســالمت کی 3-ب
دهنــدگان پوســتر درخواســت مــی شــود فایــل PDF پوســتر مربوطــه را تــا تاریــخ 1400/09/15 بــه واتــس اپ 

ــد. ــه شــماره 09037130929 ارســال فرمایی انجمــن ب
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سمپوزیوم فوالد 400 در یك نگاه
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عنوان
زمان

برنامه افتتاحیه

سرود جمهوري اسالمي ایران، تالوت آیاتي از کالم اهلل مجید9-9/05

اعالم برنامه9/05-9/10

9/10-9/15
 گزارش دبیر علمي سمپوزیوم

جناب آقاي دکتر احمد رضاییان

9/15-9/40
 سخنراني رئیس هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

جناب آقاي دکتر عباس نجفي زاده

سخنران مدعو:  جناب آقای مهندس وجیه اله جعفری9/40-10/10
معاونت وزیر و رئیس محترم هیأت عامل ایمیدرو

 استراحت و پذیرایي10/10-10/40

10/40 -12/10

 پانل تخصصی

   “چالش ها و راهكارهای صنعت فوالد در دوران پسا کرونا ”

اعزازی                          مهندس  ابكاء     5-  مهندس  آقاجانلو    4-   مهندس  مهندس چایچی    3-  1- مهندس جعفری      2-  
6- مهندس مؤتمن        7- مهندس خبیری             8- دکتر نجفی زاده

 )سه شنبه 1400/09/23(

سالن خلیج فارس

عنوان
نمایشگاه بین المللی فوالدزمان

افتتاح نمایشگاه1400/09/2317-18

1400/09/23
الی

1400/09/25
بازدید از نمایشگاه17-22

مكان:  مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
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موضوع

زمان

 مدلسازی و شبیه سازی/مطالعاتمدیریت انرژی و آب/  محیط زیستخواص مكانیكی و شكل دهی
بازار

رؤسای جلسه:
دکتر رامین ابراهیمی، مهندس آرش حاجی پور 

رؤسای جلسه:
دکتر غالمعلی رئیسی اردلی، 

دکتر سعید عدالتی

رؤسای جلسه:
 دکتر علیرضا کیانی رشید،                      

دکتر بهروز موحدی

9-9/20

احسان حاتمیA.P.Nanjappaرضا جودکیسخنران

عنوان

بررسي اثر کرنش اعمالي بر زمان 
بندي نورد کنترل شده ترمومكانیكي 
در تولید ورق فوالدي میكروآلیاژ 

 API 5L X60

Best application technology 
(BAT) of electrical system for 
iron & steel plants in Iran for 

EAF, SVC, Power Quality & 
methods to improve producs-

tion, reducing water & energy 
consumptions

شناسایی و رتبه بندی چالش های 
راهبردی توسعه صنعت فوالد در افق 

1404 و دوران پساکرونا

9/20-9/40

علیرضا بهوندیعلی اشرفیامیر قیصریانسخنران

عنوان

کنترل برنامه سرد شدن پس از نورد 
داغ در بستر خنک کننده با هدف 

بررسی ریزساختار و خواص مكانیكی 
نهایی یک فوالد کم کربن

استفاده از غبار کوره قوس الكتریكی به 
صورت نانوکامپوزیت فراوری شده و 

ارتقای رفتار جذبی آن جهت استفاده در 
تصفیه پساب های صنعتی

شبیه سازی فرایند میدرکس با استفاده 
از نرم افزار هایسیس

9/40-10

الیاس خسروی مشیزیمجتبی صادقیخلیل برومندسخنران

ترسیم نقشه های فرایند کار داغ برای عنوان
30XΓCA فوالد

بررسی تصفیه پذیری آب ورودی به 
کالریفایر احیا شرکت جهان فوالد 

سیرجان به وسیله سوسپانسیون حاوی 
ذرات فرات سدیم

بررسی علت شكست کالیبرهای 
اسلیتر به روش اجزاء محدود

10-10/20

هاتف فتحی حاجی رضاییامین مرادیاناحسان شفیعیسخنران

عنوان
مدل سازی منحنی های تنش سیالن 

فوالد آلیاژی ASTM A240 در دما و 
نرخ کرنش های باال

بررسی شاخص های پایداری آب 
مصرفی در واحد احیا مستقیم شرکت 

آهن و فوالد ارفع

بررسی عملكرد رکوپراتور کوره های 
پیشگرم خطوط نورد با شبیه سازی آن 

ANSYS Fluent در

10/20-10/40

محمد پوریافرمرتضی صادقیعلی خواجه سرویسخنران

عنوان

مقایسه ریزساختار و رفتار مكانیكی 
 یک فوالد کم آلیاژ سیلیسیم متوسط

 35CHGSA در حالت دو فازی 
فریتی-مارتنزیتی و کوئنچ مستقیم 

بازگشت داده شده

برآورد اقتصادی و تعیین ارزش افزوده 
تامین آب از پساب در صنعت فوالد؛ 
بررسی موردی در شرکت فوالد سفید 

دشت

پیش بینی مصرف انرژی در کوره های 
قوس الكتریكی با استفاده از شبكه 

عصبی

استراحت و پذیرایی10/40-11

 )چهارشنبه 1400/09/24(

سالن رازیسالن خوارزمیسالن ابن سینا
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موضوع

زمان

تولید آهن و فوالدسازی/نسوزجوشكاریآنالیز عیوب و تخریب قطعات/ خوردگی

رؤسای جلسه:
مهندس عبداله اعزازی، دکتر احسان شفیعی

رؤسای جلسه:                                                          
دکتر رضا دهمالیی،                           

دکتر سیدمحمد الری بقال

رؤسای جلسه:
دکتر محمدحسین پایدار،                

مهندس سیروس مؤتمن

11-11/20

حسین الهی دوستمهدی خراسانیانشهریار مهماندارسخنران

عنوان
بررسی علل فرسایش ریل حرکت 
طولی جرثقیل های سقفی- مطالعه 
موردی؛ جرثقیل سالن ریخته گری 

مجتمع ذوب آهن درفک شمال

ارزیابی ریزساختار و مقاومت به 
اکسیداسیون روکش های فوالد 

زنگ نزن فریتی ایجاد شده با فرایند 
GTAW بر روی فوالد زنگ نزن 

AISI 316 آستنیتی

بررسی تاثیر روش آسیاکاری کنسانتره 
مگنتیتی بر خواص گندله خام

11/20-11/40

بهزاد چیت سازانبهروز موحدیرحمان زارعیان مزرعه خسروسخنران

عنوان
بررسی عوامل موثر بر مصرف دیسک 

برش دستگاه ابرسیو در برشكاری 
فوالدهای آلیاژی

جوش غیرمشابه فوالد زنگ نزن 
فریتی430 به فوالد کربنی St37 با 

پرکننده ER410 وER309L توسط 
GTAW فرآیند

تاثیر افزودن آهک و بنتونیت بر خواص 
فیزیكی، شیمیایی و احیائی گندله 

تولیدی از کنسانتره چادرملو

11/40-12

قاسم دینی ترکمانیمحمدرضا توکلی شوشتریمحمدصادق دهقان منشادیسخنران

مكانیسم تشكیل ترك لبه در فوالد عنوان
AISI304L در حین نورد گرم

اثر بور بر ریزساختار الیه روکش 
سخت پایه آهنی ایجاد شده به روش 

جوشكاری قوس باز

تولید کاربید سیلیسیم از سبوس برنج با 
استفاده از قوس پالسما

12-12/20

سیدمحمد الری بقالسیدعلی افضلمهدی رحمانیانسخنران

عنوان
استفاده از بازدارنده فاز بخار برای 
جلوگیری از خوردگی فوالدهای 

کربنی در محیط های اتمسفری

بررسی تاثیر پوشش آلومینیوم-
سیلیكون  بر محدوده جوش پذیری 

ورق Usibor1500 در فرآیند 
پرسكاری داغ قطعات بدنه خودرو

بررسی رفتار مقاومت به اکسیداسیون 
پوشش سرامیكی محافظ بر پایه         

Al2O3- SiO2 برکاهش ضخامت 
الیه اکسیدی محصوالت فوالدی در 

کوره های پیش گرم شرکت فوالد 
اکسین خوزستان و گروه ملی فوالد 

ایران

12/20-12/40

مسیح سمنان اصفهانیفرناز داداش زادهسخنران

عنوان
افزایش مقاومت به زنگ زدگی قطعات 

چدنی با مواد سازگار با محیط زیست

بهره گیری از جوشكاری اصطكاکی 
اغتشاشی )FSW( در ورق های 

هم جنس مسی با ضخامت باال به منظور 
تولید قطعات مسی مورد استفاده در 

کوره قوس الكتریكی

 )چهار شنبه 1400/09/24(

سالن رازیسالن خوارزمیسالن ابن سینا
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عنوان
برنامه اختتامیهزمان

تالوت آیاتي از کالم اهلل مجید و اعالم برنامه10/30-10/35

10/35 -10/40
تشكر رئیس هیأت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران

جناب آقاي پروفسور عباس نجفي زاده

 سخنران مدعو11- 10/40

11-11/30
تقدیر از برجستگان فوالد،

 نوآوران برتر صنعت فوالد و حامیان سمپوزیوم فوالد 400

 )پنجشنبه 1400/09/25(

سالن ابن سینا

سالن خلیج فارس

موضوع

زمان

مهندسی سطح و خوردگی

رؤسای جلسه:
 دکتر یوسف مظاهری، مهندس سیدعلی اصغر خبیری

9-9/20

علی قربانیسخنران

عنوان
مطالعه تاثیر فرآیند سمانتاسیون فشرده بر مورفولوژی سطحی و ریز 
ساختار فوالد گرم کار H13 مورد استفاده در رولیک استند فرآیند 

تولید میلگرد

9/20-9/40

مسعود عرب مارکدهسخنران

عنوان

تاثیر پارامترهای مختلف پوشش دهی بر ایجاد ترك عمودی 
در  پوشش های سد حرارتی )TBCs( اعمالی به روش پاشش 

پالسمای اتمسفری )APS( بر روی زیرالیه فوالد آستنیتی 
AISI321

9/40-10

سعید حسین رضاسخنران

عنوان
مهندسی ریزساختار و بررسی مقاومت به سایش دما باالی چدن 
داکتیل و فوالد هاردوکس: مطالعه موردی )خط نورد مجتمع 

فوالد مبارکه(

استراحت و پذیرایی10-10/30
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لیست هتل های جزیره کیش
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لیست هتل های جزیره کیش
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