
 پانزدهمین کنفرانس و نمایشگاه انجمن سرامیک اروپا

 1396تیر ماه  22الی  18

 بوداپست، مجارستان

 تهیه گزارش توسط: مهندس سلین غریبیان

ترکیه برگزار شود، به دلیل مسائل کشور قرار بود در در ابتدا پانزدهمین کنفرانس و نمایشگاه انجمن سرامیک اروپا که  

با همکاری مشترک انجمن سرامیک ترکیه و تیرماه  22الی  18های بوداپست در مجارستان و در مرکز همایشامنیتی در کشور 

 برگزار شد. انجمن علمی صنایع سیلیکاتی مجارستان 

 

مختلف حضور داشتند، که بیشترین شرکت کنندگان به تعداد  کشور 60شرکت کننده از   800در این کنفرانس بیش از 

نفر از کشورهای ایران، ترکیه،  11در این کنفرانس  حاضرهای نفر مربوط به کشورهای اروپایی بودند. تعداد کل ایرانی 640

 دانمارک، سوئد، هلند و آمریکا بود.

   

مهندس سلین غریبیان، آقای مهندس حسام الدین محمدی و  نفر شرکت کننده از ایران بودند که خانم 6از این تعداد 

در این کنفرانس حضور داشتند. خانم  غریبیان در بخش عنوان اعضای انجمن سرامیک ایران آقای مهندس پویا تراب احمدی به 

های نیترید سیلیسیومی به روش کاری بدنهمسابقه دانشجویی نماینده انجمن سرامیک ایران بودند که ارائه شفاهی در مورد ماشین

EDM را ارائه دادند. 



 

  شفاهی در دو عنوان مختلف ارائه دادند.های دی ارائهآقایان محمدی و تراب احم

    

ها فرشته بیات و بنفشه میرطاهری نیز در بخش پوستر کننفرانس شرکت کرده بودند که ارائه الزم به ذکر است که خانم

 پوسترها توسط نمایندگان انجمن انجام شد. 

   



 ودند:تحت عناوین زیر تقسیم بندی شده بقسمت  12های شفاهی و پوسترها به ارائه

 افزودنی های اخیر در زمینه فرآوری و سنتز با تأکید بر موادپیشرفت 

  های سینتر پیشرفتهشورفرآیندهای دما باال و 

 های ساختاری پیشرفتهسرامیک 

 ها و مواد اپتیکیالکتروسرامیک 

 های جدید، ذخیره و استفاده از آنهاها در تبدیل انرژیکاربرد سرامیک 

 ها در زمینه پزشکیها و شیشهکاربرد سرامیک 

 ها در صنایع سرامیکها و فرصتچالش 

 های درجا سرامیک هاسازی و آزمونسازی، شبیهمدل 

 پایه بور یهاسرامیک 

 میراث فرهنگی 

 دیرگدازها 

 هاهنر و سرامیک 

 Povelکه یکی از آنها توسط رئیس انجمن سرامیک اروپا پروفسور  ،ارائه شد در این همایش دو سخنرانی اصلی 

Sajgalik توسط رئیس بود و دیگری ، در مورد نیترید سیلیسیوم به عنوان کاندیدای مناسب برای ایمپلنت کامپوزیتی بایواکتیو

های انرژی تجدیدپذیر ارائه شد. در کنار این دو ، در مورد سیستمMrityunjay Singhسابق انجمن سرامیک آمریکا پروفسور 

 300روز همایش  5های اخیر خود را ارائه کردند. در طول های مختلف نتایج پژوهشسخنران مدعو در زمینه  100سخنرانی اصلی، 

 سالن اصلی و جانبی برگزار شد.  6ارائه شفاهی در 

 



   

  

 ارائه پوسترها نیز در دو روز آخر همایش انجام شد. 

  

 جانبی نیز تحت عناوین زیر برگزار شدند: گردهم ایی  6در کنار کنفرانس 

 های پیشرفته برای کاربردهای دندانیسرامیک 

 های تولید هوشمند برای صنایعسیستم 

 ایمحیط خورنده هستهها در ها و کامپوزیتسرامیک 

 هاهای شناسایی سرامیکمرزهای جدید در تکنیک 

 انجمن سرامیست های جوان 

 مسابقه سخنرانی دانشجویی 



 Louisجوان در روز سوم کنفرانس با حضور رئیس مسابقه دانشجویی پروفسور های گردهمایی انجمن سرامیست

Winnubst  و سردبیر مجله انجمن سرامیک اروپا پروفسورRichard Todd  .هدف از این گردهمایی در کشتی برگزار شد

ه شده در دانشگاه ها و مراکز آشنایی سرامیست ها جوان در موردکارهای پژوهشی یکدیگر و تبادل اطالعات در مورد امکانات ارائ

تر بود. در ابتدای گردهمایی توضیحاتی در مورد فعالیت های این انجمن توسط نماینده آنها از بلژیک پژوهشی در محیط دوستانه

ارائه شد. سپس پروفسور وینابست از حضور سرامیست ها در گردهمایی تشکر کرده و پروفسور تاد را جهت ارائه سخنرانی دعوت 

 .های کاربردی را جهت نگارش، ارسال و چاپ مقاله ارائه دادندپروفسور تاد در حین سخنرانی خود راهنماییدند. کر

 

های خود را جهت شرکت در این مسابقه معرفی کرده بودند، که کشور مختلف نماینده 20در بخش مسابقه دانشجویی 

 های نازک سرامیکی برنده اعالم شد.زمینه الیهدر این مسابقه نماینده کشور اسلوونی با پژوهشی در 

از کشورهای پرتقال،  های فعال در زمنیه سرامیکها و شرکتغرفه به کارخانه 14در بخش نمایشگاهی کنفرانس 

ها حضور تعداد زیادی از در بین تمامی غرفه اختصاص داده شده بود. و ترکیه بلژیک اتریش، سوئد، فرانسه، هلند، آمریکا،

  بسیار چشمگیر بود. 3D CERAM و ADMATEC ،LITHOZهای فعال در زمینه چاپ سه بعدی نظیر شرکت

   

 



   

قابل ذکر باشد. عضو وابسته از کشورهای آسیایی می 3عضو از کشورهای اروپایی و  27انجمن سرامیک اروپا شامل 

 انجمن سرامیک اروپا در آمده است.میالدی به عضویت  2013است که انجمن سرامیک ایران از سال 

های ارزشمند در نتیجه عالوه بر افزایش دانش، به بدست آوردن تجربههای بین المللی شرکت کردن در چنین کنفرانس 

کند. نتیجه این تعامالت می تواند تأثیر زیادی بر روی ای میتعامالت علمی و اجتماعی با نماینده های سایر کشورها کمک شایسته

پیشرفت علمی و فکری افراد در سطح بین المللی داشته باشد. بدیهی است که حضور در این کنفرانس ها می تواند کمک شایانی 

در ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی داشته باشد و به دست آوردن چنین تجربه هایی برای تمامی دانشجویان 

دواریم که با حضور هرچه بیشتر نمایندگان ایران در کنفرانس های بین المللی اسم ایران باشد. امیتحصیالت تکمیلی ضروری می

 را خود قدردانی و سپاس مراتب که دانند می الزم خود بر انجمن نمایندگان بیش از پیش در مجامع علمی بین المللی مطرح شود.

 انجمن آن برای و دارند اعالم کنفرانس این در ایشان حضور جهت آمده عمل به همکاری راستای در ایران سرامیک انجمن از

  .دارند روزافزون پیشرفت آرزو

 


