
 ایران سرامیک و کاشی کارخانجات فنی و تولید مدیران گزارشی همایش

 دانشگاه یزد -اذر 1آبان و  30

توسط انجمن ت.لید کنندگان  یزد دانشگاه در روز دو مدت ایران به سرامیک و کاشی کارخانجات فنی و تولید مدیران همایش

 استاندار قمی زمانی مهندس آقای حضور با همایش این. گردید برگزارصنعت کاشی ایران با همکاری انجمن سرامیک ایران 

 صنعت، سازمان رئیس یزدی علمدار مهندس تجارت، و معدن صنعت، وزارت معدنی صنایع دفتر کل مدیر امیری مهندس یزد،

 سرامیک و کاشی تولیدکنندگان صنفی انجمن مدیره هیأت اعضای یزد، دانشگاه رئیس اولیاء دکتر یزد، استان تجارت و معدن

 از جمعی ایران، سرامیکی های رنگدانه و لعاب انجمن مدیره هیأت اعضای ایران، سرامیک انجمن مدیره هیأت اعضای کشور،

 آزمایشگاه و فنی تولید، عامل، مدیران از نفر ۱۳۰ حضور با و یزد استان فناوری و علم پارک رئیس کشور، های دانشگاه اساتید

 تولید صنفی انجمن مدیره هیأت رئیس روشنفکر مهندس آقای سخنرانی با یزد، دانشگاه دانشجویان از تعدادی و شرکت ۴۵ از

 گردید. افتتاح ایران سرامیک و کاشی صنعت انداز چشم سند پیرامون کشور سرامیک و کاشی کنندگان

 

 



 

 

 

 



 :پرداختند سخنرانی ایراد به ذیل شرح به مدعوین ایشان سخنرانی از پس

 ."دانشگاه و صنعت ارتباط ضرورت" پیرامون: یزد دانشگاه رئیس اولیاء دکتر آقای-۱

 

سرامیک  صنعت جاری مسائل": پیرامون تجارت و معدن صنعت، وزارت معدنی صنایع دفتر کل مدیر امیری مهندس آقای -۲ 

 . "کشور 

 

 

 

 

 



 صنعت توسعه و رشد وضعیت": پیرامون یزد استان تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس یزدی علمدار مهندس آقای -۳

 ."یزد استان در سرامیک و کاشی

 

 سرامیک فناوری توسعه مرکز وظایف شریحت":  درخصوص یزد استان فناوری و علم پارک رئیس پورسراجیان دکتر آقای -۴ 

 ."ایران

 عنوان به که کارخانجات مجرب مدیران و دانشگاه محترم اساتید توسط نوآورانه و بدیع موضوعات و مطالب همایش این در

 .گرفت قرار حاضرین استقبال و توجه مورد که گردید ارائه داشتند حضور همایش در کلیدی سخنرانان

 

 :همایش کلیدی های سخنرانی

 ایران وصنعت علم دانشگاه مواد مهندسی دانشکده استاد سرپولکی حسین دکتر آقای (۱

 ."سرامیک و کاشی صنعت در پژوهشی تحوالت و ها پیشرفت بر مروری": سخنرانی موضوع 

 



 
 

و عضو هیات مدیره  طاووس پر تحقیقاتی مؤسسه رئیس و مشهد لعاب شرکت عامل مدیر یوسفی عباس دکتر آقای (۲

 انجمن سرامیک ایران 

 ."فرآوری و سازی غنی استراتژی و فلزی غیر های کانی صنایع در معدنی مواد": سخنرانی موضوع



 یزد دانشگاه فیزیک دانشکده استادیار امینیان خواجه محسن دکتر آقای( ۳

 :شامل سخنرانی موضوع

 فیزیکی خواص رب کف سرامیک و کاشی در استفاده مورد انگوب ترکیب به دیرگداز مواد و تالک افزودن اثر بررسی -

 .سطح

 جامع حالت روش به زرد سرامیکی های رنگدانه نانو یابی مشخصه و ساخت -

 

 دانشگاه مدرس و مشاور مالئی حسین دکتر آقای( ۴

 .نهائی محصول کیفیت بر شده پرس بدنه کلی دانسیته و خشک استحکام تأثیر بررسی: سخنرانی موضوع



 

 ساوه آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو و آرمیتاژ بهداشتی چینی کارخانه مدیر ساالریه محمود مهندس آقای( ۵

 :شامل سخنرانی موضوع 

 .آن بهبود راهکارهای و کاشی بدنه عیوب -

 .آن بهبود راهکارهای و کاشی لعاب عیوب -

 



 یزد دانشگاه متالورژی و معدن مهندسی دانشکده علمی هیأت عضو نوری محسن دکتر آقای( ۶

  پیشرفته مهندسی های سرامیک تولید در بایندر عنوان به نانومتری کلوئیدی های سوسپانسیون کاربرد: سخنرانی موضوع

 

 یزد سرام نوین پایا شرکت توسعه و تحقیق مسئول صوابیه حمیدرضا دکتر آقای( ۷

 .ایران در صنعتی های سرامیکاز اند چشم:  سخنرانی موضوع 

 



 و عضو هیات مدیره انجمن سرامیک ایران  رنگ پژوهشگاه از دکتر مهدی قهاری آقای( ۸

 سرامیک صنعت و نانو آوری فن:  سخنرانی موضوع

 

 اردکان صدف کاشی شرکت کارخانه مدیر سبزیکار مسعود مهندس آقای( ۹

 ر.و استون پرسالنی کاشی: سخنرانی موضوع

 



 پارس کاشی آزمایشگاه رئیس سجادی احد سید مهندس آقای( ۱۰

 و سرامیک و کاشی صنعت وری بهره افزایش و توسعه در شده انجام تحقیقات آخرین بررسی: سخنرانی موضوع 

 .اجرا بلقا راهکارهای

 

 از شرکت هنکل Ashwin Satish Kumar( آقای ۱۱

 (. HOT MELT) مذاب چسب های ویژگی:  سخنرانی موضوع

 



 آقای سخنرانی با ۱/۹/۹۶ مورخ ۱۴ ساعت در ایران سرامیک و کاشی کارخانجات فنی و تولید مدیران همایش اختتامیه

 پایان کلیدی سخنرانان به تقدیر لوح اهدای با و برگزار کنندگان مشارکت از ایشان قدردانی و تشکر و روشنفکر مهندس

 یافت.

 



 

 



 


