
 نخستین کنفرانس ملی مواد نوین 

همکاری دانشگاه  حمایت انجمن سرامیک ایران و به همت پژوهشکده مواد نوین سرامیکی با نخستین کنفرانس ملی مواد نوین

از جمله  .از طریق پلتفرم اسکای روم برگزار شد مجازی روز به صورت 1به مدت  2111اسفند ماه  21و  21یزد در تاریخ 

این کنفرانس می توان به سرامیک های مهندسی، دیرگدازهای پیشرفته، کاربردهای نوین مهندسی مواد، مهندسی محورهای 

سطوح و پوشش های نوین، نانوپودر، نانوکامپوزیت، نانوکاتالیست، نانوبیومواد، نانوبیوتکنولوژی، جوشکاری و اتصال دهی نانو و 

  و مواد و آلیاژ های هوشمند اشاره کرد.میکرو، آلیاژهای شیشه ای، فوالدهای پیشرفته 

 



، معاون محترم امور انرژی و مواد مرکز سخنرانی کلیدی آقای دکتر جواد مشایخ ،افتتاحیه در روز نخست پس از برنامه

اهمیت و نقش کلیدی فناوری های مواد پیشرفته در تقویت  "همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تحت عنوان 

پانل تخصصی ارائه مقاالت سخنرانی  مقاله در 1ارائه شد. در ادامه کنفرانس، با ارائه  " فناورانه و اقتصادی کشورها بنیان های

نانوپودر،  -نانومواد)) 1پانل تخصصی ارائه مقاالت سخنرانی  مقاله در 1و ارائه  (سرامیک های مهندسی -مواد پیشرفته)) 2

نالین پژوهشگران و اعضای محترم هیات رییسه به همراه بخش پرسش و پاسخ برگزار نانوکاتالیست، نانوسرامیک( با حضور آ

، هیات علمی محترم دانشکده سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر علی نعمتی شد. پس از برگزاری پانل های تخصصی،

 -ا اکسیدهای سرامیکینانوکامپوزیت های گرافن و مشتقات آن ب "مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان 

 .به صورت آنالین ارائه شد " ریزساختار و خواص و کاربردها

پانل تخصصی ارائه مقاالت سخنرانی  مقاله در 1در ادامه روز نخست برگزاری کنفرانس پس از نماز و استراحت، با ارائه 

 -بیومواد)) 4صی ارائه مقاالت سخنرانی پانل تخص مقاله در 4کاربردهای نوین مهندسی مواد( و ارائه  -مواد پیشرفته)) 1

نانوبیومواد، نانوبیوتکنولوژی، دارورسانی( با حضور آنالین پژوهشگران و اعضای محترم هیات رییسه به همراه بخش پرسش و 

پاسخ، ادامه یافت. نخستین کنفرانس ملی مواد نوین در روز نخست با تقدیر و تشکر از شرکت کنندگان و حامیان محترم 

 .فرانس و اعالم برنامه روز دوم به کار خود خاتمه دادکن

، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر مهدی کالنتر برنامه روز دوم کنفرانس با

پانل تخصصی  مقاله در 1آغاز شد. کنفرانس با ارائه  "داربست های استخوانی  -بیومواد "متالورژی دانشگاه یزد تحت عنوان 

پانل تخصصی ارائه  مقاله در 1دیرگدازهای پیشرفته، فوالدهای پیشرفته( و ارائه  -مواد پیشرفته)) 5ارائه مقاالت سخنرانی 

مواد دندانی، نانوبیومواد، نانوبیوتکنولوژی( با حضور آنالین پژوهشگران و اعضای محترم هیات  -بیومواد)) 6مقاالت سخنرانی 

سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر  بخش پرسش و پاسخ ادامه یافت. پس از برگزاری پانل های تخصصی،رییسه به همراه 

کاربرد کلسیم فسفات در مواد آرایشی،  "، مدیر عامل محترم شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد تحت عنوان مسعود حافظی

 ارائه شد. " بهداشتی و پزشکی با نگاه بازار

مهندسی  -مواد پیشرفته)) 7پانل تخصصی ارائه مقاالت سخنرانی  ری کنفرانس پس از نماز و استراحت،در ادامه روز دوم برگزا

پانل تخصصی ارائه مقاالت سخنرانی  مقاله و 1سطوح و پوشش های نوین، الکتروسرامیک، مواد مغناطیسی( با ارائه 

له و حضور آنالین پژوهشگران و اعضای محترم هیات رییسه به مقا 4نانوپودر، نانوکاتالیست، نانوسرامیک( با ارائه  -نانومواد)) 8

مقاالت  به همراه معرفی اختتامیه همراه بخش پرسش و پاسخ، اجرا شد. نخستین کنفرانس ملی مواد نوین با اجرای مراسم

 .در دو بخش سخنرانی و پوستری به شرح ذیل به کار خود پایان داد برتر



و پخش کلیپ معرفی، از دیگر برنامه های روز دوم کنفرانس بود.  ی مواد و فناوری های نویننمایشگاه مجاز رونمایی از سایت

هت مشاهده اساتید، دانشجویان، ج کنفرانس، برگزاری روزهایدر  مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر الزم به ذکر است

 .نوین به نمایش گذاشته شد صنعت گران و شرکت کنندگان محترم در فضای سایت نخستین کنفرانس ملی مواد

 

 کارگاه های آموزشی 

جناب آقای مهندس  توسط " فرآیندهای تولید پوشش های سطحی مقاوم به سایش "تحت عنوان  کارگاه علمی

در این کارگاه  .برگزار شدروز دوم کنفرانس  دررییس محترم هیات مدیره شرکت بهبود صنعت مهان،  محمدحسین بصیری

آموزشی، مطالبی در رابطه با  موضوعات فرایندهای تولید پوشش های سطحی، پوشش های ایجاد شده از طریق شرکت 

زیرالیه در واکنش، انواع پوشش های رسوبی  بر روی زیرالیه، پوشش های رسوبی از فاز بخار، احیای یون ها از یک محلول، 

 مایع ارایه شد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه گشت.-د یا جامدپوشش های رسوبی در حالت مایع، جام



 

 

 

  

 

 


