
ك ايران نهمين گزارش  كنگره سرامي

سالن جابر دانشكده مهندسي و علم مواد در  1392ارديبهشت ماه  26و  25كنگره سراميك ايران در  نهمين
به عنوان دبير علمي و  علي نعمتيدكتر به عنوان دبير،  زادهرحيم نقيدكتر  .برگزار شد صنعتي شريفدانشگاه 

ماه سال  مرداددر  .خانم سعيده عليشاهي به عنوان دبير اجرايي، مسئوليت برگزاري كنگره را بر عهده داشتند
بر اساس   .ان براي دريافت چكيده مقاالت به اطالع عموم رسانده شدركنگره سراميك اي نهمينگذشته فراخوان 

 انتخابستر پومقاله به صورت  145صورت شفاهي و مقاله به  45تر، مبني بر ارائه شفاهي يا پوسنظر داوران 
 . گرديد

درخواست شد تا با  مربوطه با تخصصبراي انتخاب پوستر برگزيده در هر موضوع از يكي از اعضاي كميته علمي 
 نهمينبه دبيرخانه نها پوسترهاي برگزيده هاي آيك موضوع بين اساتيد و جمع بندي توزيع فرم هاي مرتبط با
رگزيده از بر ستوپ آراء. شودمعرفي كنگره سراميك ايران 

برگزيده پوستر  13شد و از اين ميان  مارشش داوران گاهديد
وايز نفيسي ج انجمن سراميك ايراندر روز اختتاميه . شدند

  .شداهدا  پوستر برگزيده 13به 
در كنار برگزاري كنگره نمايشگاهي از محصوالت و 

-فعال در زمينه سراميك و شركت هايهاي شركتتوانمندي

، الوند سراميك و كاشي صنايعاز جمله  هاي خدمات علمي
، لعابيران، آذر نسوز هاي فراورده، بناب صنعت فوالد مجتمع
 صنفي انجمن، )ايرانا كاشي( ايران چيني شركت

، ارس چيني صنايع، كشور سراميك و كاشي توليدكنندگان
 سراميك پيشگامان، كائولن پارس،ايران زرين چيني صنايع
 سراميك و كاشي صنايع گروه، انرژي و مواد پژوهشگاه،برسام
 صنعت، سرير درداران، Sacmi Imola  S.C، سينا
 و علم دانشكده، صاايران اپتيك صنايع، مواد علم و مهندسي هاي انجمن اتحاديه،شيراز الكترونيك صنايع،سرام

 دنياي گزيده، ساختمان و سراميك نشريه، سراميك و كاشي فصلنامه، شريف صنعتي دانشگاه مواد مهندسي
در نمايشگاه محفل گرم و پر رونقي براي تبادل نظر صنعتگران و  .رگزارشدو انجمن سراميك ايران ب سراميك



را براي هاي صنعتي جديد ترين محصوالت خود و در اين نمايشگاه شركت آوردهاي علمي سراميك فراهم چهره
 . گذاشتندكنندگان در معرض ديد بازديد

فن آوري چاپ ديجيتال در صنعت كاشي و همچنين كارگاه نانو فناوري و كاربرد آن در صنعت كاشي توسط كارگاه آموزشي 
و به شركت كنندگان در اين دوره گواهي شركت در اين  شدبرگزار  جوار كنگره در روز دومدر  نشريه سراميك و ساختمان 

 . كارگاه اهدا شد
 
 

 
 

مراسم افتتاحيه ابتدا با سخنراني آقاي دكتر روستا آزاد رياست محترم دانشگاه شريف و خوش آمد گويي ايشان 
يف سخنراني رياست دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه شرباقري  به حاضران آغاز گرديد و سپس آقاي دكتر

به  رحيم نقي زادهدكتر سپس آقاي . نمودند
اهداف و عملكرد نهمين كنگره تبين 

 .سراميك پرداختند
دكتر علي نعمتي دبير كميته علمي ضمن  

نويسندگان محترم مقاالت و داوران  تشكر از
محترم به گزارشي اجمالي از مقاالت رسيده 



و پذيرايي حاضرين در سالن اصلي  افتتاحيه و افتتاح نمايشگاه بعد از مراسم. و نحوه داوري مقاالت پرداختند
 . كليدي به ايراد سخنراني پرداختندهاي سخنران

 
اسامي اين سخنرانان . الن اصلي مي باشدسخنران كليدي در روز اول در س 16از نقاط شاخص اين كنگره حضور 

  .و عناوين سخنراني به شرح زير مي باشد
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در روز اول بعد از اتمام سخنرانيهاي كليدي مجمع عمومي انجمن به همراه نهمين انتخابات هيات مديره برگزار 
پس از راي گيري و نفر از اعضاي پيوسته انجمن تشكيل گرديد و  108شد كه اين مجمع با حضور فعال 

 .نهم انتخاب شدندهيات مديره دوره  شمارش آرا،



استقبال خوبي برخوردار بود در صبح روز از در سه سالن مجزا صورت گرفت كه وز دوم كنگره با ارائه مقاالت ر
در اين  و هاو ديگر اساتيد با اهدا تنديس از حضور فعال شركت نعمتيبه همراه دكتر  نقي زادهدوم دكتر 

 . نمايشگاه تقدير كردند
 
 
 

 
اين مراسم با كليپ تهيه شده توسط كميته اجرايي با . روز دوم تشكيل شدمراسم اختتاميه كنگره بعد از ظهر 

بزرگان علم و صنعت  نفر 4سپس مراسم تقدير از . مروري بر اتفاقات روي داده در دو روز كنگره آغاز گرديد
 .سراميك كشور با اهداي نشان انجمن سراميك ايران و لوح تقدير انجام پذيرفت

 



  
  

 :به شرح زير مي باشد اين بزرگاناسامي 
 استاد دانشگاه علم و صنعت ايران –دكتر فرهاد گلستاني فرد 
 استاد دانشگاه صنعتي اميركبير -دكتر فتح اهللا مضطرزاده

 مدير عامل مركز تحقيقاتي پر طاووس -دكتر عباس يوسفي
 مدير عامل شركت چيني زرين ايران -مهندس عباسعلي قصاعي

 
 
 
 
 
 

و لوح تقدير كه در كنگره هشتم تعيين و توسط شركت ) دو عدد سكه بهار آزادي(رقوسيان سپس جايزه دكتر ما
خانم دكتر نسترن رياحي نوري از . چيني زرين تقبل شده بود، به دو نفر پژوهشگر و صنعتگر جوان اهدا گرديد

به عنوان صنعتگر  پژوهشگاه نيرو به عنوان پژوهشگر جوان و آقاي مهندس محمد حسين زاده از نسوز مهرگداز
 .جوان دريافت كننده اين دو جايزه بودند



در همچنين . شدخانم عليشاهي و اعضاء كميته اجرايي تشكر و قدرداني  در پايان مراسم از دبير اجرايي كنگره 
دكتر ، نقي زادهدكتر  ،نعمتيدكتر آقايان تن از ارائه دهندگان پوسترهاي برتر با حضور  13از  اين مراسم

 .و مهندس نعمتي تقدير شد گلستاني فرد

 
 

 


