
1398اردیبهشت10سهشنبه–سخنرانیهای

امامخمینیسالن

08:30-07:30 پذیرش

09:00-8:30 مراسم افتتاحیه

رؤسایجلسه

دکتر عباس کیان وشهایویژهسخنرانی
دکتر عباس یوسفی

دکتر علی نعمتی

10:00-09:00

و آینده رشته مهندسی و علم سرامیکگذشته، حال مروری بر :واهاکمارقوسیاندکتر
ایران

9:30-09:00
ایرانفراروی صنعت چالش های :عسگریانابراهیمحاج

10:00-09:30

10:30-10 پذیرایی و افتتاح نمایشگاه

جلسهرؤسای

مهران صولتیدکتر هایویژهسخنرانی
یسرپولکحسین دکتر 

عزیززادهمهندس بهنام 

12:30-10:30

وسعه  بازخوانی صنعت کاشی و سرامیک و نقش این صنعت در ت:محمدروشنفکرمهندس
نوظهورپایدار و رسیدن به اقتصاد 

11:00-10:30

دانشگاهارتباط صنعت و :رضارحمانیدکتر
11:30-11:00

؟چه باید کرد:سیروسروشنفکرمهندس
12:00-11:30

ی تاریخچه رشد صنعت چینی و فراز و فرودهای آن و چالش ها:قصاعیمهندسعباسعلی
چینیظروف مقابل روی صنعت 

12:30-12:00

14-12:30 ناهار



امامخمینیسالن

:رؤسایجلسه
:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

کاشی،چینی،لعاب،رنگدانهوجوهر
حمیدرضا رضاییدکتر 
رویا آقابابازادهدکتر 

ساالریهمحمود مهندس

15:40-14:00

(ابراهیمقاسمی)سرامیکی رنگدانه های در حوزه چشم انداز نوین و پیشرفت های 
14:20-14:00

(، آزیتا روحی، حسن مرادیسمیرایزدیاحمدی، حمیدرضا )کاشی نیمه شفاف و بررسی خواص آن ساخت 
14:40-14:20

رامیک ایران  عوامل موثر بر شکل گیری رفتار شهروندی برند کارکنان فروش و بازاریابی در صنعت کاشی و سبررسی 
(سحرگلکاریحق)

15:00-14:40

نی، فرامرز  ، سمیرا محسعلیرضاسبالنی)بدنه رنگی، بررسی خصوصیات و مقایسه آن با بدنه پرسالنی کاشی 
(پاشایی

15:20-15:00

( حمیدحاجیابوطالبی)کوارتزی و کائولینیتی در کاشی دیوار های رسخواص فیزیکی مقایسه 
15:40-15:20

16:00-15:40 پذیرایی و بازدید

:رؤسایجلسه
:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

انرژیدرمحیطزیستوسرامیک
پورمیر مقصودیدکتر ا
ریاحینسترن دکتر
غفاریامیر دکتر 

17:20-16:00

(کیان وشعباس ، علیرضابالیاوغلبیگ)سبزبه روش شیمی ( γ-Fe2O3)اکسیدآهن نانو ذرات سنتز 
16:20-16:00

به  ( هالوزیت)بررسی نحوه تاثیرگذاری پارامتر اسیدشویی بر روند بارگذاری یون های پرازئودیمیم در نانولوله رسی 
(، پونه کاردر، امیرمسعود اعرابی، رضا امینیرضامحمودی)عنوان بازدارنده خوردگی 

16:40-16:20

(، محسن پیرمحمدیعلیمحمدفاضلیتهرانی)سرامیکی در صنایع تبدیل انرژی آینده پوشش های 
17:00-16:40

(افرازرس، نسرین نیافرزانغزال)صنعت کاشی و سرامیک در راستای حفظ محیط زیست پسماند های دفع روش 
17:20-17:00

1398اردیبهشت10سهشنبه–هایسخنرانی



تاالردکترحسنی
:رؤسایجلسه

:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

مواددیرگداز
وندچالیمحمد باونددکتر 

نادر خلیلیمهندس 
نعیمیمهدی مهندس 

15:40-14:00

جدید اند بنانوآلومینا موالیت ساخته شده با روش پرسی رایج و جرم ریختنی های بدنهریزساختار و خواص مقایسه 
(ایخی، نجمه لطفیان، علی بقایی، پریسا مشامیرعباسنوربخش)مورد استفاده در سگمنت مخروط دمش گاز 

14:20-14:00

،  حسینرستگار)MgO-Cاثر عناصر انتقالی نانو بر تحوالت فازی و ریزساختاری دیرگدازهای کم کربنبررسی 
( باوندوندچالی، علی نعمتی، فرهاد گلستانی فردمحمد 

14:40-14:20

(ایرجمختارپور)دیرگداز با تاکید بر بومی سازی و فناوری ساخت داخل در مجتمع فوالد مبارکه مهندسی 
15:00-14:40

فوالدسازیRHهایکورهدراستفادهموردکرومیت-منیزیادیرگدازهایخوردگیسازوکاروریزساختارمطالعه
(کاظمیارغوان،باوندوندچالیمحمد،جوریابیزادهخانمحمد)

15:20-15:00

آندالوزیتیدازدیرگبدنه هایترمومکانیکیومکانیکیفیزیکی،خواصریزساختار،برآندالوزیتمختلفمنابعاثر
(بقائیعلی،رحیمیالهامنعیمی،مهدی)

15:40-15:20

16:00-15:40 پذیرایی و بازدید

:رؤسایجلسه :موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

وشیشهسرامیکشیشه
آیدا فائقی نیادکتر

افشارمجتبی معینمهندس 
منظوریخسرو مهندس 

18:00-16:00

ورج ، تجمالیسارابنی)هاچالشو ها برتریهاسرامیکدر فناوری پخت همزمان الکتریک های دیسرامیکشیشه
(عبادزاده

16:20-16:00
-SiO2ای سیستمهای شیشهسنتز کره P2O5- CaO- Na2Oامولسیون و بررسی اثر پارامترهای / ژل-با روش سل

(یکتا، جعفر جوادپور، بیژن افتخارینرگسناصحیگوگجه)های میکرو کرهفیزیکی بر اندازه
16:40-16:20

، محمد طاهرهراشد)SiO2-Na2O-CaO-CaF2-P2O5سیستمبر تبلور شیشه زیست فعال MgOاثر بررسی 
(رضوانی

17:00-16:40

(احمدفرزادگان)اپال فلوریدی های شیشهاثر خوردگی الکترودهای مولیبدنی بر برخی عیوب بررسی 
17:20-17:00

مرضیهجلیل)ژل -سل، مشخصه یابی و زیست فعالی پودر شیشه پایه فسفاتی چهارجزئی تهیه شده به روش سنتز
(، محمد رضوانی، محمد تقی همدانی، خلیل فرهادیپور

17:40-17:20
اره فوالد و  سرامیکیِ تهیه شده از سرب-توزیع اندازه ذرات بر رفتار فشردگی و فومی شدن بلوک های شیشهتاثیر 

(، آیدا فائقی نیا، اشکان کشاورزیمحمدحسینمردی)شیشه 
18:00-17:40

1398اردیبهشت10سهشنبه–سخنرانیهای



1سالن
:رؤسایجلسه

:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

غیراکسیدیاکسیدیوایهایسازهسرامیک
علی محمد هادیاندکتر
ماموریصراف رسول دکتر 

دکتر آرمان صدقی

15:40-14:00

(مهریمشهدینصیری، زینب )ZrB2-SiC-AlNبدون فشار کامپوزیت سینتر 
14:20-14:00

،  حمدپورمخیرممریم)بورید تیتانیوم های پایه دیهای نیتریدی بر چگالش و خواص مکانیکی کامپوزیتافزودنیاثر 
(  مهدی قاسمی کاکرودی، ناصر پورمحمدی وفا، فیروز رضایی

14:40-14:20
شده به دو روش سالووترمال و آسیای مکانیکی جهت کاربرد در مولدهایسنتز CoSb3مقایسه ای نانوپودر بررسی 

( ، حامد بخشیرضایی رادرسول صراف مأموری، نگار ، مهرنوشهور)ترموالکتریک 
15:00-14:40

حیط و پس از  های ژئوپلیمری در دمای مافزودن الیاف آلومینوسیلیکاتی کوتاه بر روی خواص مکانیکی کامپوزیتاثر 
(، اعظم موسوی کاشیمرتضاییسمنانیهورشاد)حرارت دهی 

15:20-15:00
زهره)ساخته شده به روش تفجوشی پالسمای جرقه ای ZrB2بر ویژگی های سرامیک های SiCمورفولوژی تاثیر 

(شاهدی اصل، مهدی احمدی
15:40-15:20

16:00-15:40 پذیرایی و بازدید

:رؤسایجلسه

:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

ایاکسیدیوغیراکسیدیهایسازهسرامیک
مهری مشهدیدکتر 
آدرینه خاچاطوریاندکتر 
سوریعلیرضا دکتر 

18:00-16:00

(یکزاد، لیال نهودسامجیدیان)تشکیل زیرکونیای تتراگونال در سینتر واکنشی آلومینا و زیرکن افزایش 
16:20-16:00

، محمد مسعود محبی، محمد رضازاده،  کمالیسیما)( AlON)نیترید ای آلومینیوم اکسیکربوترمال دو مرحلهسنتز 
16:20-16:40(محمد حسن طاهریان

صفورا  ، اعباسیاناحمدرض)آلومینای اکتیو -کلرید منیزیم-مکانیسم تشکیل کوردیریت از نانوذرات سیلیسبررسی 
16:40-17:00(پاکدامن تهرانی، فریده طباطبایی

، مهدی قاسمی شیداحاجیامیری)به روش سنتز درجا و غیر درجا Ti3SiC2-SiCساخت کامپوزیت مکس فاز 
17:00-17:20(کاکرودی، ناصر پورمحمدی وفا

لیسکوتیع)های کوردیریتی تولید شده با استفاده از مواد اولیه داخلیمقاومت در برابر شوک حرارتی بدنهبررسی 
17:20-17:40(محمد هادیان، سیروس زمانی، امیر هادیان، علیزمهریری

ی در محلول  تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقبررسی 
17:40-18:00(، فرزاد کرمانی، سحر مالزاده بیدختی، جلیل وحدتی خاکیمالییزهرا)

1398اردیبهشت10سهشنبه–سخنرانیهای



1398اردیبهشت11چهارشنبه-سخنرانیهای

1سالن

:رؤسایجلسه
:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

الکتریکی،نوریومغناطیسیهایسرامیک
هاجر قنبریدکتر 
محمدتقی همدانیدکتر 
سعید باغشاهیدکتر 

10:20-08:20

2-xSrx(Nd0.9La0.1)و بررسی رسانایی الکتریکی ترکیبات کاتدی سنتز  Ni0.75Cu0.25O4-d (x=0.2, 0.4)(حسن
08:20-08:40(، سارا پایدار، محمد حسین پایدارشیرانیفرادنبه

، آرمان مرضیهآزادفالح)و بررسی رفتار ابرخازنی آن گرافن /cuبر پایه فلزی -آلینانوکامپوزیت چارچوب ساخت 
08:40-09:00(صدقی، هادی حسینی

عمتی، علی  ، علی نعنایتیمهناز)اکسیژنی بر خواص مغناطیسی اکسیدهای گرافنی احیا شده های گروهاثر بررسی 
09:00-09:20(شکرگزارضرابی، محمدعلی 

امیر)مای ا نظریه شبیه سازی شده بمنیزیا -تاثیر پارامترهای ریزساختاری بر میزان عبور نانوکامپوزیت ایتریا بررسی 
09:20-09:40( محمدرضا لقمانقاسمی، شجاع رضوی، علی سیدرضا ، الحاجی
ته گری نواری  تاثیر پارامترهای فرایند بر عیوب ظاهری نیم پیل سوختی اکسید جامد ساخته شده به روش ریخبررسی 

09:40-10:00( ، محمد گل محمد، ابوالفضل مال احمدحامدمحبیامید شریفی، )
، علی نعمتی،  مدینسریناح)فتوالکتریک و بررسی اثر هم افزایی تیتانیا، سریا و گرافن کوانتوم دات بر خواص سنتز 

10:00-10:20(مجتبی باقرزاده

10:40-10:20 پذیرایی

:رؤسایجلسه :موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

مغناطیسیالکتریکی،نوریوهایسرامیک
میرکاظمیمحمد سید دکتر 
مسعود محبیدکتر 
جمالیسارا بنیدکتر 

12:40-10:40

سیدعبداهلل ،نژادرشادیملیکا)سرامیک ایتریم آلومینیوم گارنت های بدنهعوامل مؤثر بر تغییر خواص نوری نقش 
10:40-11:00(، مصطفی میالنیرضایینوربخش
،  مرجانشیری)احتراقی شده به روش سنتز تهیه +YAG: Ce3نورتابی اثر سوخت سیتریک اسید بر بررسی 

11:00-11:20(امیرمسعود اعرابی، سعید باغشاهی
ی بر روی سطح  خواص مکانیکی پوشش نانوساختار نیترید تانتالیوم اعمال شده با روش کند و پاش مغناطیسبررسی 

11:20-11:40(، علی شانقی، علیرضا سوریهاشمسعیدی)NiTiآلیاژ
عاری از سرب  های پیزوسرامیکخواص الکتریکی بر CeO2و CuOهای افزودنیتاثیر مطالعه 

(Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3)( محمد فیاضیمیناتوانگرحیاتی، راضیه ،)11:40-12:00
هادی برزگر بفروئی،  ،مهدیفیضپور)است؟دشوار KNNدستیابی به دانسیتۀ باال در سرامیک پیزوالکتریک چرا 

12:00-12:20(تورج عبادزاده
بازیابیابلیت پوسته دارای هسته ی مغناطیس نرم و با ق/و مشخصه یابی نانوساختارهای فوتوکاتالیستی هستهسنتز 

12:20-12:40(هاباورسی، مهدی منتظری پور، مسعود رجبی، فاطمه فائزهپرست)
14:00-12:40 ناهار

16:00-14:00 اختتامیهمراسم

18:00-16:00 مجمع



حسنیتاالردکتر

:رؤسایجلسه
:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه

:زیستسازگاروزیستفعالهایسرامیک
سعید حصارکیدکتر
آبادیتاج مریم دکتر 
مالزاده بیدختیسحر دکتر 

10:40-08:20

به روش  هیدروکسی آپاتیت دارای تخلخل گرادیانی-داربست های مهندسی بافت استخوان پلی کپروالکتونساخت 
08:20-08:40(مهرانصولتی( )FDM)چاپ سه بعدی رسوب نشانی ذوبی

ژن افتخاری ، بیمهریسهرابی)پلیمر/ زیست فعال شیشهنانوکامپوزیت های رفتار جریانی و تزریق پذیری بررسی 
08:40-09:00(نعیمی جمالیکتا، حمیدرضا رضایی، محمدرضا 

محدثه)لول هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روش سنتز احتراقی در مح-یابی کامپوزیت مگنتیتو مشخصهمعرفی 
09:00-09:20(، فرزاد کرمانی، سحر مالزاده بیدختیامینیان

، جعفر انسحرهاشمیداری)هیدروترمالآپاتیت در فرآیند اثر عامل کی لیت ساز بر مرفولوژی هیدروکسیبررسی 
09:20-09:40(جوادپور، علیرضا خاوندی

آپاتیتکسیهیدروالیافنانوباشدهاصالحتجاریخالصتیتانیومسطحسازگاریزیستوگریزیآبرفتاربررسی
09:40-10:00(شیخیمحسن،اصفهانیحمیدیدی،مینو)پالسیلیزرروشبه

عباس،کرمانیفرزاد)(HA/βTCP)فسفاتکلسیمفازیکدیزیستیخواصبرسطحیاصالحتاثیربررسی
10:00-10:20(مویدهادیمحمدبیدختی،مالزادهسحرنجاران،طیرانیزهراکارگذار،سعیدیوسفی،

سیماسادات)Ti6V4Alسیلیکات قلیایی بر زیرالیه آلیاژی /هیدروکسی آپاتیتکامپوزیت های پوشش ساخت 
10:20-10:40(زهرا شهابی، فرزاد کرمانی، سحر مالزاده بیدختی، عباس یوسفی، محمد هادی مویدساغروانیان،

11:00-10:40 پذیرایی
:رؤسایجلسه

:موضوعبا های شفاهیارائهجلسه
نوینتولیدپودروقطعاتسرامیکیهایروش

علیرضا آقاییدکتر 
کاکرودیمهدی قاسمیدکتر 
علیرضا میرحبیبیدکتر 

12:40-11:00

پور،  واد، جعفر جفهیمهدینی)بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات خام کلسیم فسفاتی به روش چاپ سه بعدی
11:00-11:20(سیدامیر غفاری، حمیدرضا رضایی

، زهرا  زهرهاحمدی)AlNتفجوشی پالسمای جرقه ای شده با افزودن TiB2سرامیک های و ریزساختار چگالش 
11:20-11:40(شاهدی اصل، مهدی دشتی گرمیحمیدزاده محاسنی، محمد 

سینترینگ شده به روش فالش تهیه 8YSZهای دانسیته جریان الکتریکی، دما و خمیر اتصال بر خواص بدنهاثر 
11:40-12:00(، سید محمد میرکاظمیحامدمحبی)

سنتز احتراقی  کاربید سیلیسیم به روش/تأثیر حجم نمونه بر سنتز درجای پودر نانوکامپوزیت کاربید بوربررسی 
12:00-12:20(طیبی فرد، سیدعلی حامدروغنی)حجمی فعال شده مکانیکی به کمک دستگاه جرقه پالسما

دوپ شده با  گ ندایزینآتهیه شده به روش ای لولهپارامترهای فرایندی بر ریزساختار و بازدهی کاتالیست آلومینای اثر 
12:20-12:40(ایلخچیفردی، رضا گلزاریان، علی اصلخامنه، شهاب بهنامصالحیمهر)ذرات پالتین

14:00-12:40 ناهار
16:00-14:00 اختتامیهمراسم
18:00-16:00 مجمع

1398اردیبهشت11چهارشنبه-هایشفاهیارائه



سالنامامخمینی

:موضوعهای شفاهیارائهجلسه 

آموزشیهایکارگاه

10:20-08:20

, گذشته)در صنایع سرامیکی –شیشهو شیشه ای با ساختار پوشش های کاربرد و خواص بررسی 
( حال و آینده

عباس یوسفیدکتر 
09:20-08:20

هزینه هااجرایی و علمی موثر در کاهش روش های 
مهندس سیروس ارجمندنیا

10:20-09:20

10:40-10:20 پذیرایی

:موضوعهای شفاهیارائهجلسه 

آموزشیهایکارگاه

12:40-10:40

سرامیک–شیشه های لعابحاکم بر طراحی اصول 
یکتاافتخاریدکتر بیژن 

11:40-10:40

جهانی شدن کاشی سنتی ایرانیهای چالشبر نگاهی 
اعرابیدکتر امیر مسعود –دکتر مهدی قهاری 

12:40-11:40

14:00-12:40 ناهار

16:00-14:00 اختتامیهمراسم

18:00-16:00 ایرانسرامیکانجمنعمومیمجمع

1398اردیبهشت11چهارشنبه-هایشفاهیارائه



پوسترمقالههای

کاشی،چینی،لعاب،رنگدانهوجوهر

(، مهدی رمضانیانکفاشاصغرعلی)کاهش زمان چرخش بالمیل با استفاده از کنترل فاکتور با بیشترین ضریب تاثیر

(نوریصائب، احسان رحیمیانمسعود)آمید روش ژل پلی اکریلبه Co0.5Zn0.5Al2O4نانو رنگدانه یابی مشخصهسنتز و 

وتوکاتالیستی آن تهیه یک پوشش متخلخل از نانوذرات اکسید تیتانیوم بر روی کاشی به روش قالبگیری پلیمری و بررسی خاصیت ف
(محمدصادقمغانلوخوئینی، مهدی )

(سبالنیعلیرضا،وشکیانعباس،رمضانیعظیم)هاآنعملکردنحوهوایکساشعهجاذبهایکاشی

ریحانه ،زهراحجازی، نودهعلی آراسته)تیت آنورحاوی های پرسالنبررسی تاثیر سیمان سفید بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی 
(آوایی

شیشهوشیشهسرامیک

،  فرحینیاالله)SiO2-Al2O3-BaF2بر ساختار و رفتار تبلور شیشه های اکسی فلوریدی سیستم BaF2بررسی اثر ترکیب و میزان 
(محمد رضوانی و محمد رضازاده

-SiO2-Al2O3و SiO2-Al2O3-BaF2بررسی و مقایسه رفتار نیمه رسانایی و خواص نوری شیشه های اکسی فلوریدی سیستم  

CaF2(محمد رضوانی و محمد رضازادهفرحینیا،الله)

،قلیانالههاله)مورد استفاده در مصارف پزشکی SiO2-CaO-Na2O-P2O5بررسی تبلور و سینترپذیری شیشه سرامیک سیستم 
(محمد رضوانی

(، محمد رضوانیالهقلیانالهه)بررسی عوامل موثر در فرایند ساخت شیشه سرامیک متخلخل حاوی فاز بلوری فلوروآپاتیت 

ژل  -سلروش با 2TiO-O2Na-CaO-5O2Pبه عنوان حالل بر روی سنتز پودر شیشه آمید فرمبررسی اثر استون و دی متیل 
(و خلیل فرهادی، محمد رضوانی، محمد تقی همدانیمرضیهجلیلپور)

(و  محمد رضوانیکهنموئیرضیحدادی)SiO2-Al2O3-BaO-BaF2بررسی رفتار تبلور شیشه سرامیک سیستم 

(امیرحسین کاظمی، خدایار نصیریکیانیان،احمدرضا)رنگی سبز اتومبیلی های شیشهساخت و تولید 

هدیخیرخواهم)سیلیکاتی و بررسی خواص الکتریکی آن -های سربهای مختلف بر جذب امواج الکترومغناطیسی در شیشهاثر افزودنی
(، خسرو منظوری، احمدرضا کیانیانبالغقره



مواددیرگداز

، سهند  لیانپرندجلیندا نظری، ) بررسی اثر میکروسیلیس روی خواص و ریزساختار جرم های دیرگداز کم سیمان تبوالر آلومینایی 
(کاوند، علیرضا سوری

پوسترمقالههای

الکتریکی،نوریومغناطیسیهایسرامیک

(فرشادسلیمانیدهقانی، پوریا )اثر اندازه ی دانه و دمای پخت بر روی سنتز فورستریت خالص 

اد رنگزا  خورشیدی حساس شده به موهای سلولسنتز نقاط کوانتومی کادمیوم سلنید به روش همرسوبی با هدف استفاده در ساخت 
(کمال الدین قرنجیگ، امیر مسعود اعرابی، نیامسعودپیمان)

، حسین  ارمضانیعلیرض)ژل الیه نشانی چرخشی-اثر الیه میانی بر سنتز الیه متخلخل باریم تیتانات الیه نشانی شده به روش سل
(عبدی زاده، محمدرضا گل و بستان فرد

(ابوالقاسمنورمحمدی)ارگانوسول ای مرحلهسنتز دمای پایین نانوبلورهای باریم تیتانات  به روش ترسیب تک 

(ابوالقاسمنورمحمدی)ژل گری ریختهبه روش تیتانات باریم های سرامیکبهبود چگالی خام 

نوینتولیدپودروقطعاتسرامیکیروشهای

تهیه شده به روش فلش زینترینگ 3YSZزیرکونیایی های بدنهخواص فیزیکی و ریزساختار بر (DCوAC)تاثیر انواع میدان الکتریکی
(میرکاظمیزهرایی، سیدمحمد ، سید محمد امینیاکبر)

(، فرشاد سلیمانیدهقانیپوریا)بررسی سینترینگ جرقه پالسما در سیلیس ذوبی 

رکاظمی، حامد ، سید محمد میمحمدعلیزادهسیاوش)بررسی شرایط فرآیندی مناسب و بهینه برای فلش سینتر با روش شبیه سازی 
(محبی

،  آشوریهنازم)احتراقی و بررسی رفتار سینتر آن با اپتیکال دیالتومتری ژل -سلدوپ شده با آلومینیوم به روش Li7La3Zr2O12سنتز 
(، محمد گل محمدثانیمحمدعلی فقیهی



اکسیدیوغیراکسیدیایهایسازهسرامیک

، مهدی قاسمی کاکرودی، حسنقلیزادهمحمدرضا)Al2O3-SiC-TiCتفجوشی بدون فشار کامپوزیت بر TiCبررسی تاثیر میزان 
(ناصر پورمحمدی وفا، فیروز رضایی، یعقوب سلیمی

ود اعرابی،  ، امیر مسعقهرمانیزهرا)بررسی اثر نوع سوخت بر سنتز احتراقی اکسید سریم مورد استفاده به عنوان بازدارنده خوردگی 
(محمد مهدویان احدی، مهدی شفیعی آفارانی

(، صمد قاسمیاکبرحیدرپور، مهدی حسینیسید )مکانیکی آلیاژسازی به روش MAXفاز Ti2SCسنتز ترکیب 

(فیعی آفارانیمهدی ش، احمدرضا عباسیان، کاسپورحورا)بررسی اثر نوع سوخت بر سنتز متاتیتانات لیتیوم به روش احتراقی محلول 

شمس الدین  ، مشایخیجهانبخش، ی نعمتعلی )Ta2O5های بررسی اثر بازپخت بر روی دانه بندی و آستانه تخریب ناشی از لیزر الیه
(،صادق میری، رحیم زاده نازلیمیردامادی

میثم ،اردستانیحسنیمسعود ، مهابادنداعامری)در دماهای باال ها نآاثر نوع و ریزساختار کربن روی خواص اکسیداسیون 
(یزدیابراهیمی

ونهپ)و افرودنی منیزیا کائولینیت-زیرکن-زیرکونیا با زمینه آلومینوسیلیکاتی با استفاده از مخلوط گیبسیت-تهیه کامپوزیت آلومینا
(، عباس یوسفیرشیدکیانی، سحر مالزاده بیدختی ، علیرضا برفیسیستانی

نشانی  تش آبررسی عملکرد آن در پارچه ویسکوز مورد استفاده در لباس و paraffin@SiO2سنتز میکرو ذرات تغییر فاز دهنده 
(، امیرحسین خدارحمی، علیرضا شوکتی، ابوالفضل زارع بیدکیقنبریعرفان)

یلیسیم از سیلیس  تأثیر آسیاکاری تبریدی بر خردایش و اختالط مخلوط منیزیم و سیلیس جهت استفاده در فرآیند منیزیوترمی تولید س
(، سیروس زمانی، علی محمد هادیان، امیر هادیانالنازشهسواری) 

پور، منصور می، لیال نیکزاد، محمدرضا رحیچهارراهیسحر)کاربید تنگستن -بررسی اثر کربن در سنتز و سینتر کامپوزیت آلومینا
(رضوی، محمد ذاکری

مریمعلی عابدی نیایی ، )به منظور استفاده در دماغه موشک SiO2تقویت شده با نانو ذرات Si3N4ساخت کامپوزیت سرامیکی 
(شجاعیبهاءآباد

پوسترمقالههای

سرامیکدرمحیطزیستوانرژی

محمد تقی همدانی،  ) ژل -تهیه شده به روش سل(ZnO/CuO)اکسید مس /بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت اکسید روی
(، زهرا عابدیمژگاننباتی


