
 (CMAT)ایران متالورژی و مواد مهندسی دانشجویی علمی همایش گزارش شانزدهمین

 محل در آبان 28 و 27 تاریخ ایران در متالورژی و مواد مهندسی دانشجویی علمی همایش شانزدهمین

 ایران برگزار شد. سرامیک انجمن حمایت و ایران با حضور صنعت و علم دانشگاه

باهدف گردهمایی دانشگاهیان و صنایع  1380دانشجویی مهندسی مواد، ازسال های علمی  سلسله همایش

های آموزشی  مرتبط با مهندسی متالورژی به وجود آمد. در این همایش ضمن ارائه مقاالت تخصصی، كارگاه

شود تا جامعه دانشگاهی و صنعتی كشور، فرصتی برای تبادل نظر و تعامل های فنی برگزار می و نشست

های علمی دانشجویی مهندسی مواد و  آورند. این همایش، اولین فعالیت اتحادیه انجمن دست  ده به سازن

شود. پس از پانزده  های مطرح كشور برگزار می كه هرساله به میزبانی یکی از دانشگاه بودهمتالورژی كشور 

ویژه از نهادهای صنعتی و حضور گذرد با توجه به حضور هر ساله مدعوین  دوره كه از برگزاری این برنامه می

های دانشجویی   ترین و قدرتمندترین گردهمایی  دانشجویان از سراسر كشور، این همایش به یکی از فعال

جا گسترده شده كه درحاشیه هر دوره از همایش، چندین نشست  ن كشور بدل شده است. دامنه این امر تا آ

شگاهی از نهادهای مركزی كشور برگزار شده است. های برجسته صنعتی و دان تخصصی با حضور چهره

تا با  مختلف با دانشگاه را فرآهم آوردهمچنین نمایشگاه جانبی این همایش فرصتی برای نزدیکی صنایع 

های بلندی در راستای  همکاری موثر دانشگاه و صنعت كه امروزه در كشور ما غریب واقع شده است، گام

 .كشور برداشته شودپیشرفت صنعت مواد و متالورژی 

متالورژی ، متالورژی صنعتی، طراحی و انتخاب مواد مهندسی به توان می همایش این محورهای جمله از

خوردگی و ، ریخته گری و انجماد، ها كامپوزیت، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، سرامیک، استخراجی

 اشاره كرد. شبیه سازیو  مدیریت راهبردی و محیط زیست، انرژی، نانو مواد، حفاظت مواد



 

گنندگان، مراسم افتتاحیه با سخنرانی میزبانان و  آبان( پس از پذیرش شركت 27)در روز نخست همایش

 انجام شد. و خوشامدگویی به شركت كنندگان دبیر همایش

 



 آنالیز تخریب و اهمیت"با موضوع  مجتمع امام خمینی مهندس خداپرستی در سالن اصلی ارائهس از آن پ 

 و به صورت همزمان تعدادی ارائه شفاهی در سالن جانبی برگزار شد. "آن در بازار كار

 

سخنرانی های آقایان دكتر حمیدرضا عابدی و دكتر حسین وفایی نژاد با موضوعات  ناهار، صرف پس از 

 كاربرد روش های عددی و هوش مصنوعی"و  "طراحی ریزساختارهای سلسله مراتبی در فوالدهای سبک"

همچنین ارائه مقاالت  برگزار شد. مجتمع امام خمینی در سالن اصلی"در شبیه سازی فرآیندهای تولید

 پذیرفته شده در بخش شفاهی توسط دانشجویان به صورت همزمان در سالن های جانبی صورت پذیرفت. 



 

پوستر نیز در بخش مربوط به ارائه پوستر نصب و مورد توجه داوران و  مقاالت پذیرفته شده در بخش

 بازدیدكنندگان قرار گرفت.

 

در سالن  "آشنایی با مواد دو بعدی"در آخرین جلسه روز دوشنبه نیز ارائه خانم دكتر هاجر قنبری با موضوع

 اصلی و تعدادی ارئه های شفاهی در سالن فرعی برگزار شد.



 مجتمع امام خمینی، در سالن اصلی، رویداد ایده ماركت و در سالن های فرعی آبان(28)همایشدر روز دوم 

 مهندسی"انجام گرفت. همچنین سخنرانی دكتر جعفری تحت عنوان توسط دانشجویان ارائه های شفاهی

 . نیز در سالن اصلی برگزار شد "همواد محاسباتی یکپارچ

با حضور تعدادی از  این همایش پوستر و شفاهی، نمایشگاه جانبی در كنار برنامه ارائه مقاالت به صورت

در این نمایشگاه، نقش مهمی انجمن سرامیک ایران  حضور شركت های صنعتی و دانش بنیان برگزار شد كه

  .داشتو معرفی انجمن سرامیک ایران به جامعه علمی و صنعتی انجام  ی جدیدجذب اعضادر 

 

 همایش شانزدهمین در نمایشگاه با ارائه تندیس و لوح، از شركت كنندگان ،در پایان آخرین روز همایش

( تقدیر بعمل آمد. همچنین مراسم اختتامیه با CMATایران) متالورژی و مواد مهندسی دانشجویی علمی

آقای  حضور دبیر كنفرانس ، اعضای كمیته علمی همایش، اساتید و دانشجویان برگزار شد. در این مراسم

تقاء در ار و انجمن های علمی دكتر سرپولکی در رابطه با نقش همایش هاو دكتر رضوی ، سلطانیهدكتر 

و ارتباط هرچه  حضور دانشجویان در این همایش ها جایگاه علمی رشته مهندسی مواد و متالورژی و اهمیت

 ارائه نمودند. بیشتر مراكز علمی با صنایع سخنانی



 

 

 



 و مواد مهندسی دانشجویی علمی همایش شانزدهمیندر پایان همایش نیز از كادر اجرایی و میزبانان 

 در حضور اساتید و شركت كنندگان، تقدیر بعمل آمد. ایران متالورژی

 

 

 


