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مقدمه

بــا ســام و عــرض خيرمقــدم حضــور اســاتيد ،مديــران ،پژوهشــگران ،كارشناســان ،دانشــجويان و عالقمنــدان
محتــرم اميــد اســت بــا اتــكاء بــه خداونــد متعــال و عنايــت و همــكاري شــما عزيــزان “ســمپوزيوم فــوالد  ”400بــه
نحــو مطلوبــي برگــزار گــردد .در ايــن رابطــه خواهشــمند اســت بــه نــكات زيــر توجــه فرمائيــد:
 -1خواهشمند است در طول همايش كارت پذیرش الکترونیکی خود را همراه داشته باشيد.
 -2بــه منظــور جلوگيــري از ايجــاد اختــال در سيســتم صوتــي ســالنهاي برگــزاري همايــش ،لطف ـاً در طــول
زمــان ســخنرانيها از روشــن نگهداشــتن تلفــن همــراه خــودداري فرمائيــد.
اهداف سمپوزيوم

 -1ايجــاد زمينــه مســاعد جهــت ارتبــاط و گردهمايــي محققــان و متخصصــان و ارائــه آخريــن دســتاوردهاي
تحقيقاتــي مربــوط بــه حوزههــای مختلــف تولیــد و کاربــرد فــوالد
 -2ارتقاء سطح دانش فني در زمينههاي مختلف فوالد كشور
 -3ايجاد زمينه مشاركت بيشتر كارشناسان فوالد در فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي
 -4جمعآوري و مستندسازي تحقيقات انجام شده در زمينه فوالد
 -5اطالع رساني در زمينه صنعت فوالد
موضوعات مورد بحث

-1آینده صنعت فوالد ،چالشها و فرصتهای فراروی آن و چشم انداز بازار فوالد در دوران پسا کرونا.
-2چالشهای موجود در تأمین مواد اولیه ،تجهیزات و دانش فنی در صنعت فوالد در دوران پسا کرونا.
-3یافتههای جدید در زمینه افزایش بهرهوری ،کاهش مصرف آب و انرژی در صنعت فوالد.
-4یافتههای جدید در زمینه تولید و استفاده از فوالدهای نسل جدید.
-5راهکارهای علمی و عملی جهت تبدیل یافتههای پژوهشی به دانش فنی در صنعت فوالد.
-6نقش گسترش زیر ساختهای ریلی ،جادهای ،اسکلهای و تأسیسات بندری بر توسعه صنعت فوالد.
-7گسترش صنایع پایین دستی ،باال دستی در توسعه صنعت فوالد.
-8مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای تولید فوالد.
-9آموزش مهندسی.
-10یافتههــای نویــن در زمینههــای اســتخراج ،آهنســازی ،ذوب و ریختهگــری ،شــکلدهی ،بهبــود خــواص
مکانیکــی ،ســطح و پوشــش ،خوردگــی ،جوشــکاری ،مــواد دیرگــداز و ...
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وضعیت مقاالت پذيرفته شده

در پــی ارســال فراخــوان مقالــه بــرای ســمپوزیوم ،تعــداد  220مقالــه علمــی پژوهشــی  -گــزارش فنــی بــه دبیرخانه
انجمــن آهــن و فــوالد ارســال شــد .مقــاالت دریافتــی در حوزههــای تولیــد آهــن و فــوالد ،نســوز و دیرگــداز،
عملیــات حرارتــی و فرآینــد تولیــد ،متالــورژی جوشــکاری ،متالــورژی مکانیکــی ،مهندســی ســطح ،پوشــش و
خوردگــی ،آنالیــز شکســت و تخریــب قطعــات ،مدلســازی و شــبیه ســازی ،توســعه بــازار و محصــوالت ،محیــط
زیســت ،مدیریــت آب و انــرژی ،گزارشــات فنــی و همگــی مرتبــط بــا صنعــت فــوالد کشــور بودنــد .پــس از
داوری و بررسـیهای دقیــق توســط متخصصــان فرهیختــه 65 ،مقالــه بــه عنــوان مقــاالت پژوهشــی و  63مقالــه بــه
عنــوان گزارشهــای فنــی و  8مقالــه بــه عنــوان مــروری مــورد پذیــرش قــرار گرفتنــد .از میــان مقــاالت پذیرفتــه
شــده بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی تنهــا  32مقالــه بــرای ارائــه حضــوری در حوزههــای مختلــف انتخــاب
شــدند.
اسكان

شــركتكنندگان محتــرم كــه جهــت اســكان نيــاز بــه هتــل دارنــد ميتواننــد بــا مراجعــه بــه ليســت هتلهــاي
جزیــره کیــش كــه در انتهــاي خبرنامــه درج شــده اســت ،شــخصاً نســبت بــه تعییــن محــل اقامــت اقــدام
فرماينــد.
مكان برگزاري

سمپوزیوم در محل مرکز همایشهای بینالمللی کیش به آدرس میدان ساحل برگزار خواهد شد.
پذيرش

پذيــرش و توزيــع كارت ورود بــه همایــش در روز دوشــنبه مــورخ  1400/09/22از ســاعت  15لغايــت  17/30و
روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه مــورخ  1400/09/23و  1400/09/24از ســاعت  7/30الــي  12در محــل ثبتنــام
و فقــط بــا ارايــه كارت شناســایي انجــام خواهــد شــد.
اشــخاصی کــه موفــق بــه ثبــت نــام نشــدهاند میتواننــد در روز ســه شــنبه مــورخ  1400/09/23ثبــت نــام
حضــوری نماینــد.
خواهشــمند اســت جهــت دریافــت هدایــا از ســاعت  12الــی  13روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه مــورخ
 1400/09/23و  1400/09/24بــه محــل پذیــرش مراجعــه فرماییــد.
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نمايشگاه

همزمــان بــا برگــزاري ســمپوزيوم ،نمايشــگاهي از آخريــن دســتاوردهاي صنعتــي و پژوهشــي صنعــت فــوالد و
ديگــر صنايــع مرتبــط بــا آن بــه مــدت ســه روز در تاریــخ هــای  23الــی  25آذرمــاه از ســاعت  17الــی  22در
محــل مرکــز نمایشــگاههای بینالمللــی کیــش جنــب فــرودگاه برگــزار خواهــد شــد.

تلفنهاي ضروري
کد کیش

076

فرودگاه

44443300

اورژانس

115

مرکز همایشهای بین المللی کیش

44421570-44421290

آتش نشاني

125

مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش

44421816

اطالعات پرواز

199

ارائه مقاالت حضوري و پوستر
خواهشمند است به نكات زير توجه فرماييد:

 -1از شــركت كننــدگان محتــرم تقاضــا ميشــود قبــل از شــروع جلســات در محــل برگــزاري حضــور بهــم
رســانند و در زمــان ايــراد ســخنراني ســالن را تــرك نفرماينــد.
 -2زمــان ســخنراني بــراي ارائــه مقــاالت بــه همــراه پرســش و پاســخ حداكثــر  20دقيقــه در نظــر گرفتــه شــده
اســت .خواهشــمند اســت ســخنراني خــود را بــه گون ـهای تنظيــم فرماييــد كــه در ايــن زمــان بــه انجــام برســد.
-3بــر اســاس دســتورالعمل شــوراي ســامت کيــش نصــب پوســتر در همايشهــا ممنــوع اســت لــذا از ارائــه
دهنــدگان پوســتر درخواســت مــی شــود فایــل  PDFپوســتر مربوطــه را تــا تاریــخ  1400/09/15بــه واتــس اپ
انجمــن بــه شــماره  09037130929ارســال فرماییــد.
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سمپوزيوم فوالد  400در يك نگاه
صبح سه شنبه 1400/09/23

مکان

زمان

سالن خلیج فارس

9-10/10

مراسم افتتاحيه

10/10-10/40

استراحت و پذیرایی

10/40-12/10

پانل تخصصی “چالش ها و راهکارهای صنعت فوالد در دوران پسا کرونا”

عصر سه شنبه

1400/09/23

مکان

زمان

مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فوالد

17-18

صبح چهار شنبه 1400/09/24

مکان

زمان

موضوع

سالن ابن سینا

موضوع

خواص مکانیکی و شکل دهی

9-10/40

مدیریتانرژیوآب /محیطزیست

10/40-11
آنالیز عیوب و تخریب قطعات/
خوردگی

صبح پنج شنبه
1400/09/25

مکان

موضوع

جوشکاری

سالن ابن سینا

مهندسی سطح و خوردگی

9-10

صبح پنج شنبه
1400/09/25

زمان

موضوع

مدلسازی و شبیه سازی/مطالعات
بازار

استراحت و پذیرایی

11-12/40

زمان

سالن خوارزمی

سالن رازی

مکان

سالن خلیج فارس

10/30-11/30

مراسم اختتامیه
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تولید آهن و فوالدسازی/نسوز

(سه شنبه )1400/09/23
سالن خلیج فارس
عنوان

زمان

برنامه افتتاحیه

9-9/05

سرود جمهوري اسالمي ايران ،تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد

9/05-9/10

اعالم برنامه
گزارش دبير علمي سمپوزيوم

9/10-9/15

جناب آقاي دكتر احمد رضاییان
سخنراني رئيس هيأت مديره انجمن آهن و فوالد ايران

9/15-9/40

جناب آقاي دکتر عباس نجفيزاده

9/40-10/10

سخنران مدعو :جناب آقای مهندس وجیه اله جعفری
معاونت وزیر و رئیس محترم هیأت عامل ایمیدرو

10/10-10/40

استراحت و پذيرايي
پانلتخصصی

10/40 -12/10

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

 -1مهندس جعفری
 -6مهندس مؤتمن

 -2مهندس چایچی
 -7مهندس خبیری

 -3مهندس آقاجانلو
 -8دکتر نجفیزاده

 -4مهندس ابکاء

مکان :مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
زمان

عنوان

1400/09/23

17-18

1400/09/23
الی

17-22

1400/09/25

نمایشگاه بین المللی فوالد

افتتاح نمایشگاه
بازدید از نمایشگاه
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 -5مهندس اعزازی

(چهارشنبه )1400/09/24

سالن ابنسینا
خواص مکانیکی و شکل دهی

سالن خوارزمی

سالن رازی

مدیریتانرژیوآب /محیطزیست

مدلسازی و شبیه سازی/مطالعات
بازار

رؤسای جلسه:

رؤسای جلسه:

موضوع
زمان

رؤسای جلسه:

دکتر رامین ابراهیمی ،مهندس آرش حاجی پور
سخنران

9-9/20

عنوان

9/40-10

10-10/20

10/20-10/40

دکتر سعید عدالتی

رضا جودکی

بررسي اثر كرنش اعمالي بر زمان
بندي نورد كنترل شده ترمومكانيكي
در توليد ورق فوالدي میکروآلیاژ
API 5L X60

9/20-9/40

دکتر غالمعلی رئیسی اردلی،
A.P.Nanjappa

Best application technology
(BAT) of electrical system for
iron & steel plants in Iran for
& EAF, SVC, Power Quality
�methods to improve production, reducing water & energy
consumptions

دکتر علیرضا کیانی رشید،
دکتر بهروز موحدی
احسان حاتمی

شناسایی و رتبهبندی چالشهای
راهبردی توسعه صنعت فوالد در افق
 1404و دوران پساکرونا

سخنران

امیر قیصریان

علی اشرفی

عنوان

کنترل برنامه سرد شدن پس از نورد
داغ در بستر خنک کننده با هدف
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی
نهایی یک فوالد کم کربن

استفاده از غبار کوره قوس الکتریکی به
صورت نانوکامپوزیت فراوری شده و
ارتقای رفتار جذبی آن جهت استفاده در
تصفیه پسابهای صنعتی

شبیه سازی فرایند میدرکس با استفاده
از نرم افزار هایسیس

سخنران

خلیل برومند

مجتبی صادقی

الیاس خسروی مشیزی

ترسیم نقشههای فرایند کار داغ برای
فوالد 30XΓCA

بررسی تصفيهپذیری آب ورودی به
کالریفایر احیا شرکت جهان فوالد
سیرجان به وسيله سوسپانسیون حاوی
ذرات فرات سدیم

بررسی علت شکست کالیبرهای
اسلیتر به روش اجزاء محدود

عنوان

علیرضا بهوندی

سخنران

احسان شفیعی

امین مرادیان

هاتف فتحی حاجی رضایی

عنوان

مدل سازی منحنی های تنش سیالن
فوالد آلیاژی  ASTM A240در دما و
نرخ کرنش های باال

بررسی شاخصهای پایداری آب
مصرفی در واحد احیا مستقیم شرکت
آهن و فوالد ارفع

سخنران

علی خواجه سروی

مرتضی صادقی

بررسی عملکرد رکوپراتور کورههای
پیشگرم خطوط نورد با شبیهسازی آن
در ANSYS Fluent
محمد پوریافر

عنوان

مقایسه ریزساختار و رفتار مکانیکی
یک فوالد کم آلیاژ سیلیسیم متوسط
 35CHGSAدر حالت دوفازی
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 کورههای
قوس الکتریکی با استفاده از شبکه
عصبی

10/40-11

استراحت و پذیرایی
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(چهار شنبه )1400/09/24
سالن ابنسینا

موضوع
زمان

11-11/20

11/20-11/40

11/40-12

آنالیز عیوب و تخریب قطعات /خوردگی

12/20-12/40

جوشکاری

رؤسای جلسه:

رؤسای جلسه:

مهندس عبداله اعزازی ،دکتر احسان شفیعی
سخنران

شهریار مهماندار

عنوان

بررسی علل فرسایش ریل حرکت
طولی جرثقیل های سقفی -مطالعه
موردی؛ جرثقیل سالن ریخته گری
مجتمع ذوب آهن درفک شمال

سخنران

رحمان زارعیان مزرعه خسرو

عنوان

بررسی عوامل موثر بر مصرف دیسک
برش دستگاه ابرسیو در برشکاری
فوالدهای آلیاژی

سخنران

محمدصادق دهقان منشادی

عنوان

مکانیسم تشکیل ترک لبه در فوالد
 AISI304Lدر حین نورد گرم

سخنران

12-12/20

سالن خوارزمی

تولید آهن و فوالدسازی/نسوز
رؤسای جلسه:

دکتر رضا دهمالیی،
دکتر سیدمحمد الری بقال

دکتر محمدحسین پایدار،
مهندس سیروس مؤتمن

مهدی خراسانیان

حسین الهی دوست

ارزیابی ریزساختار و مقاومت به
اکسیداسیون روکشهای فوالد
زنگنزن فریتی ایجاد شده با فرایند
 GTAWبر روی فوالد زنگنزن
آستنیتی AISI 316
بهروز موحدی

جوش غيرمشابه فوالد زنگ نزن
فریتی 430به فوالد کربنی  St37با
پرکننده  ER410و ER309Lتوسط
فرآیند GTAW
محمدرضا توکلی شوشتری

بررسی تاثیر روش آسیاکاری کنسانتره
مگنتیتی بر خواص گندله خام
بهزاد چیت سازان

تاثیر افزودن آهک و بنتونیت بر خواص
فیزیکی ،شیمیایی و احیائی گندله
تولیدی از کنسانتره چادرملو
قاسم دینی ترکمانی

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

تولید کاربید سیلیسیم از سبوس برنج با
استفاده از قوس پالسما

سیدعلی افضل

سیدمحمد الری بقال

مهدی رحمانیان

استفاده از بازدارنده فاز بخار برای
جلوگیری از خوردگی فوالدهای
کربنی در محیطهای اتمسفری

بررسی تاثیر پوشش آلومینیوم-
سیلیکون بر محدوده جوش پذیری
ورق  Usibor1500در فرآیند
پرسکاری داغ قطعات بدنه خودرو

سخنران

فرناز داداش زاده

مسیح سمنان اصفهانی

عنوان

افزایش مقاومت به زنگ زدگی قطعات
چدنی با مواد سازگار با محیط زیست

عنوان

سالن رازی

بهرهگیری از جوشکاری اصطکاکی
اغتشاشی ( )FSWدر ورقهای
همجنس مسی با ضخامت باال بهمنظور
تولید قطعات مسی مورد استفاده در
کوره قوس الکتریکی
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بررسی رفتار مقاومت به اکسیداسیون
پوشش سرامیکی محافظ بر پایه
 Al2O3- SiO2برکاهش ضخامت
الیه اکسیدی محصوالت فوالدی در
کورههای پیشگرم شرکت فوالد
اکسین خوزستان و گروه ملی فوالد
ایران

(پنجشنبه )1400/09/25
سالن ابن سینا
مهندسی سطح و خوردگی

موضوع

رؤسای جلسه:

زمان

9-9/20

9/20-9/40

9/40-10

دکتر یوسف مظاهری ،مهندس سیدعلی اصغر خبیری
سخنران

علی قربانی

عنوان

مطالعه تاثیر فرآیند سمانتاسیون فشرده بر مورفولوژی سطحی و ریز
ساختار فوالد گرم کار  H13مورد استفاده در رولیک استند فرآیند
تولید میلگرد

سخنران

مسعود عرب مارکده

عنوان

تاثیر پارامترهای مختلف پوششدهی بر ایجاد ترک عمودی
در پوششهای سد حرارتی ( )TBCsاعمالی به روش پاشش
پالسمای اتمسفری ( )APSبر روی زیرالیه فوالد آستنیتی
AISI321

سخنران

سعید حسین رضا

عنوان

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

10-10/30

استراحت و پذیرایی

سالن خلیج فارس

زمان

عنوان

برنامه اختتامیه

10/30-10/35

تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد و اعالم برنامه

10/35 -10/40

تشکر رئيس هيأت مديره انجمن آهن و فوالد ايران
جناب آقاي پروفسور عباس نجفيزاده

10/40 -11

سخنران مدعو

11-11/30

تقدير از برجستگان فوالد،
نوآوران برتر صنعت فوالد و حامیان سمپوزیوم فوالد 400
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12

13

لیست هتلهای جزیره کیش
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لیست هتلهای جزیره کیش
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یادداشت:
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