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 هتل المپیک تهران

صٌعت دیشگذاص ثِ عٌَاى یکی اص صٌبیع کلیذی ٍ ثب کبسثشدی ٍػیع دس صٌبیع ثبالدػتی، ًمـی ػبصًذُ دس آثبداًی کـَس داسد. 

صٌبیع غیش فلضی ) هبًٌذ ػیوبى، کبؿی، ػشاهیک ٍ اػتفبدُ اص هحصَالت ایي صٌعت دس صٌبیع فَالد ػبصی، فلضات غیش آٌّی، 

 ؿیـِ( ٍ ًیض حَصُ اًشطی )ًفت، گبص، پتشٍؿیوی ٍ ًیشٍ( اّویت آى سا دٍ چٌذاى ًوَدُ اػت.

پیـشفت ّبی هلوَع ایي صٌعت دس کـَس کِ هشَّى دػت اًذسکبساى دلؼَص ٍ اػبتیذ ًبم آؿٌبػت، صهیٌِ سا ثشای تَػعِ هلی 

 ثب تکیِ ثش التصبد دسٍى صا فشاّن آٍسدُ اػت. 

في آٍسی ثب عٌبیت ثِ ضشٍست اػتوشاس ایي هْن، تَجِ ثِ ثبصػبصی ٍ ًَػبصی هبؿیي آالت، ًَآٍسی ٍ تحمیمبت ٍ ثْشُ هٌذی اص 

 سٍص دًیب غیشلبثل اًکبس اػت.

پٌجویي  خبًِ هعذى ایشاىثب حوبیت ٍ ّوکبسی اًجوي ػشاهیک ایشاى ٍ ثش ایي هجٌب، اًجوي صٌفی کبسفشهبیی صٌعت ًؼَص، 

همبلِ   42دس ایي ّوبیؾ،  دس ّتل الوپیک تْشاى ثشگضاس کشد. :;35آثبى ػبل   3هْش الی  53تبسیخ دٍسُ ایي سٍیذاد سا دس 

 ػخٌشاًی داخلی اسایِ گشدیذ. 32ػخٌشاًی کلیذی خبسجی ٍ  7خصصی ٍ ت

 محورهای همایش

 هَاد اٍلیِ، چبلؾ ّب، ثَهی ػبصی ٍ ًمـِ ساُ آیٌذُ .3

 ثبصیبفت، التصبد ٍ هحیط صیؼت .4

 ًَآٍسی، تحمیك ٍ تَػعِ .5

 

 هٌْذع علی حؼیي صاٍیِ :رییس کىفراوس

 دکتش هحوذ ثبًٍذ ًٍذچبلی :دبیر کمیته علمی

 :علمیکمیته 

 صهٌْذع علی ػشافشا هٌْذع علی فشٍّی هٌْذع داٍٍد عظیوی

 هٌْذع اصغش هجلغ هٌْذع ّیشاد عجبع صادُ هٌْذع ثمبیی

 دکتش احوذ هٌـی هٌْذع ػعیذ لموبًی هٌْذع علیشضب ثبلشی

 دکتش علی ًعوتی هٌْذع هْذی ًعیوی دکتش اسغَاى کبظوی

 هحوذ علی فمیْی ثبًیدکتش  هٌْذع ایشج هختبسپَس دکتش هْذی لبػوی

 دکتش سحین ًمی صادُ هٌْذع هحوذی دکتش اهیشعجبع ًَسثخؾ

 هٌْذع ٍطي دٍػت هٌْذع ًبدس خلیلی دکتش حؼیي سػتگبس

 دکتش ًَسی هٌْذع ػیشٍع سٍؿٌفکش دکتش حؼیي ػشپَلکی

   



 همایش: سخىراوان کلیذی
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 ومایشگاه

دس کٌبس ثشگضاسی ّوبیؾ، ًوبیـگبّی تخصصی ثب حضَس صٌبیع هختلف داخلی ٍ خبسجی فعبل دس صهیٌِ دیشگذاص ٍ فشآٍسدُ 

  .هْش دایش گشدیذ  ;4اص سٍص ّبی ًؼَص 

 

 شرکت های حاضر در ومایشگاه:

داؿتٌذ کِ ؿشکت ّبی صیش اص اعضبی حمَلی ؿشکت دیشگذاص ٍ صٌبیع ٍاثؼتِ حضَس  72حذٍد جٌجی ایي ّوبیؾ دس ًوبیـگبُ 

 اًجوي ػشاهیک ایشاى حضَس فعبلی دس ایي ًوبیـگبُ داؿتٌذ.

 ایشاى ایوذی – 3

 تْیِ ٍ تَصیع هَاد ًؼَص کـَس – 4

 دیشگذاص هْش اسیبى فبسع -5

 ّبی ًؼَص ایشاىفشاٍسدُ  – 6

 فشآٍسدُ ّبی ًؼَص هْشگذاص - 7

 هعذًی ٍ صٌعتی ػَساٍجیي عمیك -8

 

حضَس تعذادی صیبدی اص صٌبیع دیشگذاص ٍ فَالد ٍ ثبصدیذ کٌٌذگبى صیبد اص کبسؿٌبػبى ٍ اػبتیذ ٍ داًـجَیبى اص ًکبت ثبسص ایي 

فشاّن  ّبی علوی دیشگذاصدس ًوبیـگبُ هحفل هٌبػجی ثشای تجبدل ًظش صٌعتگشاى داخلی ٍ خبسجی ٍ چْشُ ًوبیـگبُ ثَد .

 یي هحصَالت خَد سا ثشای دس هعشض دیذ ثبصدیذکٌٌذگبى لشاس دادًذ.ّبی صٌعتی جذیذ تشآٍسدُ ؿذ ٍ ؿشکت

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 کارگاه های آموزشی

اص  هحل ّوبیؾدس  اص داخل ٍ خبسج کـَس بسگبُ ّبی آهَصؿی ثب حضَس هذسػیي هطشحیک ،(هْش ;4)دس سٍص اٍل ّوبیؾ

 اػبهی هذسػیي ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ> ٍعٌبٍیي کبسگبُ ّب . ثشگضاس ؿذ ثعذ اص ظْش 7صجح تب  ;ػبعت 

 
 

  
 



 افتتاحیه

هْوبًبى ٍیظُ هؼئَلیي، صجح دس ػبلي اصلی ّوشاُ ثب ػخٌشاًی  ;هشاػن افتتبحیِ اص ػبعت  ،(هْش هبُ  52دس سٍص دٍم ّوبیؾ)

 ثشگضاس ؿذ.تعذادی اص ػخٌشاًبى کلیذی  ٍ ّوبیؾ

 

 
 

 



ضوي  دثیش اًجوي صٌفی هَاد دیشگذاص ٍ دثیش ایي ّوبیؾ  علی حؼیي صاٍیِاثتذا هٌْذع دس هشاػن افتتبح ایي ّوبیؾ، 

صٌعت ًؼَص تٌْب صٌعتی اػت کِ دس صٌبیع فلضات، فَالد، ًفت ٍ گبص ثِ ایي هطلت اؿبسُ ًوَد کِ ، خَؽ اهذگَیی ثِ حبضشاى 

کیفیت ًؼَص هوکي اػت ٍی تبکیذ کشد>  .ؿَد هیٍ پتشٍؿیوی ٍ... کبسثشد داسد ٍ ثِ صَست کبهل تَػط ثخؾ خصَصی اداسُ 

ثب اؿبسُ هـکالت صٌعت ًؼَص عٌَاى کشد> یکی اص ایـبى  .دس ػطح عبلی ثشتش ًجبؿذ اهب هـکلی دس ایي صهیٌِ ٍجَد ًذاسد

ِ دس تشیي هـکالت صٌعت ًؼَص تْیِ هَاد اٍلیِ اػت کِ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي صٌعت خصَصی اػت اص دٍلت اًتظبس داسد ک هْن

اًذ کِ دس  ٍی دس اداهِ افضٍد> ػبصهبى ایویذٍس ٍ ؿشکت تْیِ ٍ تَلیذ ثِ هب لَل دادُ .تبهیي هَاد اٍلیِ ثِ ایي صٌعت کوک کٌذ

 .تبهیي هَاد اٍلیِ ثِ هب یبسی ثشػبًٌذ

 
 

یي ّوبیؾ ثِ اص ٍضعیت علوی ا گضاسؿی  دثیش علوی ایي ّوبیؾ ػخٌشاى ثعذی هشاػن افتتبحیِ ثَد کِ هحوذ ثبًٍذ دکتش 

  کت کٌٌذگبى اسایِ ًوَدًذ .ؿش

 



 
 

گضاسؿی اص ٍضعیت ؿشکت رٍة آّي  اصفْبى آّي رٍة ؿشکت خشیذ هعبًٍت صبلحی جعفش هحوذ هٌْذعافتتبحیِ دس اداهِ 

 اسایِ ًوَدًذ> ثِ حبضشیي 

 



 

کِ دس ػخٌبى خَد ثِ ایي هطبلت ثَدًذ خذاداد غشیت پَس سئیغ ّیبت عبهل ػبصهبى ایویذسٍ  ػخٌشاى ثعذی دس افتتبحیِ دکتش

 .ًظیشی اػت ایي سٍیذاد ثی ٍ  ایي اػت کِ صذدسصذ خصَصی اػتاتفبق هْن کِ دس صٌعت ًؼَص سٍی دادُ  اؿبسُ ًوَدًذ >

یبدآٍس ؿذ>  ایـبى .ٍی تبکیذ کشد> هب ثِ دًجبل تبهیي هَاد اٍلیِ ثب اکتـبفبت جذیذ دس صهیٌِ هعبدى دٍلَهیت ٍ... ّؼتین

ّضاس تٌی ایي صٌعت فعبل اػت کِ اهیذٍاسین ثب تبهیي هَاد اٍلیِ، ایي صٌعت ثب ظشفیت ثیـتشی  922ّضاس تي اص ظشفیت 722

 .کبس کٌذ ٍ ػشهبیِ گزاسی ّبی صَست گشفتِ، ٍاسد هذاس تَلیذ ؿَد

طشح  :3صی اػت، اظْبس داؿت> سئیغ ّیبت عبهل ایویذسٍ ثب تبکیذ ثش ایٌکِ دس ایویذسٍ توشکض ثش حوبیت ثخؾ خصَ

 .جْبد داًـگبّی ٍ هشاکض علوی دس حبل اجشا داسین  تحمیمبتی ًیبص هحَس ثب ّوکبسی داًـگبُ ّب،

 .دسصذ ثَدجِ آهَصؿی سا افضایؾ دادُ اػت 82دسصذ ثَدجِ تحمیمبت ٍ  72ٍی ّوچٌیي گفت> ایویذسٍ 

   

 
  

 

 

  



 پیؾ کؼَت صٌعت دیشگذاص ایشاى تمذیش ٍ تـکش ثِ عول آهذ> هشاػن افتتبحیِ اص هٌْذع هحوذ ؿیشیاداهِ دس 

 

 
 

 
 

 

  



 هؼئَلیي ٍ ثضسگبى صٌعت دیشگذاص اًجبم ؿذ. ,  غشیت پَسدکتشافتتبحیِ ًوبیـگبُ ثب حضَس  ، افتتبحیِ اتوبم پغ اص  

 

 
 

ٍ ّوچٌیي  اص داخل ٍ خبسج کـَستعذادی اص ػخٌشاًی ّبی کلیذی ثب حضَس ػخٌشاًبى هذعَ دس دٍ سٍص  ،دس اداهِ ثشًبهِ ّب

 اًجبم گشفت. دٍ ػبلي هَاصی دس  تَػط ًَیؼٌذگبى اص صٌبیع ٍ داًـگبّْبی هختلف  اسائِ همبالت ؿفبّی

 


