
   رانيا كيسرام كنگره نيهشتم از ياجمال يگزارش

 ريدب .شد برگزار صنعت و علم دانشگاه در امسال ماه بهشتيارد 14 و 13 در رانيا كيسرام كنگره نيهشتم

 ماه يد در. داشتند عهده بر يهيفق دكتر كنگره نيا يعلم ريدب و يسرپولك نيحس دكتر را كنگره نيا يياجرا

.  شد رسانده عموم اطالع به مقاالت دهيچك افتيدر يبرا رانيا كيسرام كنگره نيتمهش فراخوان گذشته سال

-يداور به توجه با كه ديگرد ارسال كيسرام كنگره نيهشمن رخانهيدب يبرا دهيچك 450 تعداد مرحله نيا در

 از بعد و دش رشيپذ مقاله اصل ارسال يبرا مقاله 350 دهيچك ،يعلم تهيكم يبررس جلسات و گرفته انجام يها

 قيطر از را خود كامل مقاله ماه دو تا حداكثر شده اعالم يزمان تيمحدود به توجه با سندگانينو ،يرسان اطالع

 يداور نديفرآ نيهمچن و مقاالت يداور جينتا و  ارسال كنگره نيا در. نمودند ليتحو خانه ريدب به كنگره تيسا

 رد، صورت به را مقاله رشيپذ نوع و مقاالت اصالحات رممحت داوران و گرفت انجام تيسا قيطر از مقاالت

 نيا در. دادند انجام يشفاه رشيپذ اي و پوستر رشيپذ

 اصالحات درخواست محترم داوران كه يمقاالت مرحله

 به سندگانينو. شد رشيپذ مشروط صورت به داشتند

 اصالح به نسبت تا داشتند فرصت يكار روز 20 مدت

 خود شده اصالح مقاله و كرده اماقد شده خواسته مقاالت

 يكي. كنند يبارگذار تيسا در اصالحات گزارش همراه را

 كيسرام كنگره نيهشتم در زيآم تيموفق اتيتجرب از

 از مقاالت يداور و افتيدر و كنگره نيا تيسا وب وجود

 يهانهيهز در ييجو صرفه بر عالوه كه بود تيسا قيطر

 يريگيپ و مقاالت ياورد روند به مقاالت افتيدر و ارسال

  .ديبخش مالحظه قابل يسرعت آن

 اي يشفاه ارائه بر يمبن داوران نظر اساس بر تينها در

 نانياطم و بهتر يهماهنگ جهت. ديگرد انتخاب پوستر صورت به مقاله 191 و يشفاه صورت به مقاله 62 پوستر،

 به كنگره از قبل روز 5 تا حداكثر سندگانينو يشفاه ارائه ليفا شد مقرر يشفاه بخش در سندگانينو حضور از

 شيهما اول روز صبح در را آن خود پوستر چاپ و يطراح از بعد زين پوستر سندگانينو. شود ارسال رخانهيدب

  . دهند ليتحو



 با سالن سه در ها پوستر و شدند ارائه يمواز صورت به مجزا  سالن سه در يشفاه يهاارائه گنكره نيا در

  . دنديگرد ارائه به كنگره هياختتام تا روز دو مدت يبرا كساني يبيتقر تيظرف

 از يكي از موضوع هر در دهيبرگز پوستر انتخاب يبرا

 تا شد درخواست مربوطه تخصص با يعلم تهيكم ياعضا

 و دياسات نيب موضوع كي با مرتبط يها فرم عيتوز با

 رخانهيدب به  دهيبرگز يپوسترها آنها يهايبند جمع

 جا نجايا در. گردد يمعرف رانيا كيسرام كنگره نيهشتم

 هماهنگ دياسات و پوستر بخش محترم داوران از دارد

. گردد ريتقد صادقانه و غيدر يب زحمات خاطر به كننده

 پوسترها شتريب مطالعه و انيدانشجو قيتشو منظور به

 كارت داشتن دست در با نندكانك شركت. شد برگزار زين كنندگان شركت دگاهيد از دهيبرگز پوستر انتخابات

 از دهيبرگز پوستر آراء. كردنديم ادداشتي را دلخواهشان پوستر كد و كرده افتيدر يرا برگه خود نام ثبت

 روز در. شدند دهيبرگز پوستر 5 انيم نيا از و شد شمارش دوم روز 13 ساعت در كنندگان شركت دگاهيد

  . شد اهدا  دهيبرگز پوستر 33 به يسينف زيجوا فارس گلسار شركت يهمكار با هياختتام

 يهاشركت و كيسرام نهيزم در فعال شركت يهايتوانمند و محصوالت از يشگاهينما كنگره يبرگزار كنار در

 تبادل يبرا يرونق پر و گرم محفل كه ديگرد برگزار  متر 1000 يبيتقر متراژ به يشگاهينما در يعلم خدمات

 نيتر ديجد يصنعت يهاشركت شگاهينما نيا در و آورد فراهم كيسرام يلمع يهاچهره و صنعتگران نظر

 كنگره نيا شگاهينما در حاضر يهاشركت .گذاشتند كنندگانديبازد ديد معرض در يبرا را خود محصوالت

 رانيا ينيچ ران،يلعاب سرام، صنعت گهرفام، يكيسرام يها رنگدانه ،ينيچ توس ،رانيا كيسرام انجمن  از بودند عبارت

 هينشر كه فارس گلسار و كيسرام و يكاش فصلنامه آذر، نسوز يها فرآورده نا،يس كيسرام و يكاش عيصنا ،)رانايا يكاش(

 يشركتها  بودند كيسرام انجمن يحقوق اعضاء از الماس

 طب، سرمد ران،يا يگر ختهير انجمن پارس، اس آر اس

 هشرفتيپ مواد يعلم قطب مهرگداز، نسوز يها فرآورده

 هينشر نندگان،يچ شرفتهيپ ينسوزها ،يفلز و يكيسرام

 و رانيا يساكم ف،يشر كاران پوشش ساختمان، و كيسرام

 يآموزش كارگاه. دارند فعال حضور شگاهينما نيا در مپنا

 با ابزرا فن مهار شركت توسط نانومواد زيآنال يروشها



 يگواه دوره نيا در كنندگان شركت به و ديگرد برگزار يعمل و يتئور قسمت دو در يمتالورژ و مواد دانشكده يهمكار

 توسط  يكاش صنعت در تاليجيد وچاپ نازك يها يكاش يآموزش يها دوره كنگره نيا در. شد اهدا كارگاه نيا در شركت

  .بود همراه كنندگان شركت استقبال با شد برگزار كنگره دوم و اول روز در ايتاليا از يساكم شركت كارشناسان

 و اهداف نيتب به يسرپولك دكتر رانيا ياسالم يجمهور  سرود پخش و قرآن تالوت از بعد هيافتتاح مراسم رد 

. پرداختند كيسرام كنگره نيهشتم عملكرد

 از تشكر ضمن يعلم تهيكم ريدب يهيفق دكتر

 به محترم داوران و مقاالت محترم سندگانينو

 نحوه و دهيرس مقاالت از ياجمال يگزارش

 جبل دكتر سپس. پرداختند االتمق يداور

 يبوتراب دكتر و دانشگاه محترم استير يعامل

 به يمتالورژ و مواد يمهندس دانشكده استير

 مراسم در. پرداختند يكوتاه يسخنران

 در) صنعت و پژوهش آموزش،( رانيا در كيسرام رشته خچهيتار بر يكامل يمرور انيمارقوس دكتر هيافتتاح

 ييرايپذ و شگاهينما افتتاح و هيافتتاح مراسم از بعد. دادند ارائه حضار يبرا  را ندهيآ يها چالش و رياخ يها دهه

 يها چالش و رگدازيد مواد توسعه موضوع با فرد يگلستان دكتر انيآقا مدعو يهاسخنران ياصل سالن در نيحاضر

 يكاربردها و خواص به ينگاه موضوع با ياله تيب دكتر و Energy saving موضوع با يكاسان دكتر  و رو شيپ

 ليدل به هايسخنران و هيافتتاح مراسم. پرداختند يسخنران به يآل ريغ ذرات نانو افتهي نشيخودچ يساختارها

  . شديم پخش زنده طور به زين يفوقان طبقه در گريد سالن دو در از همزمان طور به نيحاضر استقبال

 با يتخصص موضوعات در يزمانبند طبق مجزا سالن سه در يشفاه تمقاال ارائه نماز و ناهار ييرايپذ از بعد

 تا و شد شروع  عالقمندان و سهيرئ اتيه حضور

 ارائه با كنگره دوم روز. افتي ادامه 18 ساعت

 صورت مجزا سالن سه در صبح نوبت در مقاالت

 صبح در بود برخوردار يخوب استقبال كه گرفت

 تردك همراه به يسرپولك دكتر دوم روز

 از سيتند اهدا با دياسات گريد و انيمارقوس

 ريتقد شگاهينما نيا در  و هاشركت فعال حضور

 نديفرآ اتمام و نهار صرف از بعد نيحاضر. كردند



 انجمن رهيمد اتيه سيرئ روشنفكر مهندس هياختتام مراسم در. كردند شركت هياختتام مراسم در و يريگ يرا

 و نمودند يبررس را كيسرام كنگره نيهشتم  جينتا يسرپولك دكتر سپس و كردند يسخنران كيسرام و يكاش

 يقدردان و تشكر يياجرا تهيكم اعضاء و يشاهيعل خانم سركار  كنگره يياجرا تهيكم ريمد و انيحام از انيپا در

 يسرپولك دكتر و انيمارقوس دكتر حضور با برتر يپوسترها دهندگان ارائه از تن 33 از هياختتام مراسم در. كردند

 جدول در آنها موضوعات همراه به پوستر سندگانينو ياسام. شد ريتقد فارس گلسار شركت از ينعمت مهندس و

  : است آمده ريز

  داوران ديد از دهيبرگز يپوسترها

 زساختارير و استحكام بر يبالكل مقدار و ميسيليس ديكارب ذرات اندازه ريتاث

 همزمان واكنش قيطر از يالونيس ونديپ با ميسيليس ديكارب يرگدازهايد

 ونيداسيترين - كربوترمال
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 يرفتارزينترديرگدازها و يفيزيك خواص برريزساختار، اكسيدآهن اثرافزودني  

 يدولوماي- منيزيا
 زراعتي ميترا

 به (LDHs) اياليه دوگانه هيدروكسيدهاي زيستي ارزيابي و يابيمشخصه سنتز،

 استخوان بافت مهندسي در استفاده ورمنظ

 فياض فاطمه
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 آن يفعال ستيز رفتار يابيارز و ژل-سل روش به  ساختار نانو تيمرون سنتز

 يعباس هيمرض

  يشهن

 

 يهاكيوسراميب يسازگارستيز و يكيمكان خواص بر ايتانيت يافزودن ريتاث

 ايتانيت/تيآپاتيدروكسيه متخلخل

 يتيعنا مهناز

  يجز

 

-HA  تيآپات يدروكسيه - گاوي سرم آلبومين نيپروتئ تيكامپوز نانو سنتز

BSA  

  فرد يباقر زهرا

 

 

 روش به تيتانيمي پايه زير روي بر HAp-ZrO2-TiO2 كامپوزيت نانو اليه رشد

  EPD/MAO هيبريدي

  فرحكمت مارال
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 زنگ فوالد يرو بر ييايتانيت تارنانوساخ يها پوشش يآبدوست خواص يبررس

  نزن

 زاده يامامقل پگاه

  اريس

 ايركونيز نايآلوم تينانوكامپوز يرو تيآپات يدروكسيه يده پوشش نعمتي، علي

  يمقلد ستيز بروش شده تيتثب

  اصفهاني حميد

  



-Al-SBA) /پيريدين وينيل-4 پلي( كامپوزيت نانو سازه پيش خواص بررسي

 هسته مغناطيسي تشديد و (TEM)  ساختاري ريز ي،فاز آناليز توسط ، 15

)(MAS-NMR فاز تشكيل جهت در β-SiAlON  
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  ،يصالح لياسماع  يده پوشش روش به يتيموال ونديپ ديكارب كونيليس متخلخل بدنه هيته

 زينتر روش به  TiO2ذرات نونا از استفاده با B4C-TiB2  كامپوزيت نانو ساخت

  فشار بدون
  خواه دولت كاوه

  زاده مهدي فائزه  لعاب سطح باكتريالي آنتي خاصيت روي بر نفوذي نقره ميزان تاثير بررسي
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  متاكائولن هيپا يمرهايژئوپل يمولكول ساختار بر بيترك اثر
 يموسو غزال

  نسب

  سازي فريت فرآيند حذف هدف با تيفري لعاب توليد جهت راهكاري بررسي
  محمودي، زهرا

  

 يگرختهير روش به n-SiC يديترين باند ميسيليس ديكارب يهابدنه ساخت

  يدوغاب

  ،ياكُره حسام
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 سورفكتانت از استفاده با شده تهيه يآلوميناي متخلخل قطعات خواص يارزياب

  ژلي گريريخته روش به سديم سولفات دودسيل
  غفراني سمانه

  ميمق يهاد محمد  ميزيمن ديفلور يكيسرام پودر چگالش يرو بر موثر يپارامترها ريتاث يبررس

--شهيش بوليوا مدول و يكيمكان خواص بر يوني ضيتعو نديفرآ يبررس

  كوريدا يهاكيسرام
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 هاي شيشه كريستالي زهايفا تشكيل در آنيلينگ فرآيند تأثير بررسي

  اوپال
  دهرآزما مهرداد

 -شيشه الكتريكي خواص و بركريستاليزاسيون TiO2 افزودن اثر بررسي

  SiO2-CaO-Na2O-WO3-Fe2O3 سيستم در والستونيتي هايسراميك
  محمدي مريم

  SBA  مزوپور يماده در ومينديا دياكس ذرات نانو

 يصوت سايپر
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 نديفرآ بر مس دياكس نانو و يرو دياكس نانو ينترهايز كمك افزودن اثر يبررس

  ميسد - ميپتاس وباتينا كيسرام زويپ يكيالكتر خواص بهبود و نتريز

  ،ياتيح هيرق

  



  

  

 رسم به شركتها و انيدانشجو همكاران، و گرفت صورت شانيا از دعوت با انيمارقوس دكتر از ريتقد مراسم سپس

 تالش سال يس پاس به رانيا كيسرام انجمن نيزر نشان مراسم نيا در. كردند شانيا ميتقد را يايهدا يادگاري

  .شد ميتقد شانيا به رانيا در كيسرام دانش و صنعت توسعه يبرا انيمارقوس دكتر خالصانه

  اصل خامنه شهاب  روي اكسيد پودر نانو فتوكاتاليستي رفتار و ريزساختار در سنتز فرايند تاثير
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  هيدروترمال روش به  شده سنتز تيتاناتي هاي نانولوله تشكيل مكانيسم بررسي
  صفائي، مريم

  

-سل از شده سنتز نانوساختار يايتانيت يفاز و يحرارت رفتار ياسهيمقا يبررس

  يمريپل و يديكلوئ يها

 تاجر دهيوح

  بافنهيكج

  ليرسو سوسن  احتراقي روش بهGdCaAl3O7:Eu  فسفر ذرات نانو سنتز

  آهن اكسيد مغناطيسي نانوذرات هايويژگي بر سنتز دماي تاثير

 مژده

 محمدعليزاده

  هنجني

   كنندگان شركت دگاهيد از دهيبرگز يها پوستر

 طيمح شيسرما ةليوس به يدوفاز يهافسفات ميكلس ديتول يبرا ديجد يروش  انيميمق ايپو

  سنتز

  الونيس X فاز ليتشك رب يكيمكان يسازفعال اثر يبررس  يديجمش نيام

  ونيداسيترين و كوترماليليس ياياح نديفرآ در

  SBA  مزوپور يماده در ومينديا دياكس ذرات نانو  يابانيخ يصوت سايپر

 كم يختنير يجرمها يكيمكان و يكيزيف خواص بر منيزيا ذرات اندازه اثر  وندچالي باوند محمد

  ايزيمن – نايآلوم ستميس سيمان

 شده تهيه TiO2 هاي اليه نانو اكسيداسيون و آبدوستي اپتيكي، خواص بررسي  سفيده رضازاده محسن

  Magnetorn DC Sputtering روش به



 يهمدل ها كنگره يبرگزار از هدف نيا. شد برگزار خود قوت و ضعف نقاط تمام با كيسرام كنگره نيهشتم 

 قابل يشرفتيپ با كنگره نيا كه است كشور كيسرام صنعت در صنعتگران و انيدانشگاه سازنده تعامل و شتريب

 يهايسنج نظر. نمود كنگره كردن تر بار پر هرچه  در يسع قبل يهاكنگره ضعف نقاط از يتاس با مالحظه

 از گرفته انجام يسنج نظر يبندجمع. است هاجنبه يتمام در كنندگان شركت تيرضا از يحاك شده انجام

  . است آمده ريز جدول در كنگره تيسا قيطر

  فيضع  متوسط  خوب  يعال  سوال

  %1,36 %18,42 %50 %30,26  د؟يكنيم يابيرش و ثبت نام را چگونه ارزيپذ

  %5,19 %29,78 %44,16 %20,78  كنگره چگونه بود ؟ ينحوه اطالع رسان

  %1,35 %9,46 %58,11 %31,08  چگونه بود ؟ ييبرخورد عوامل اجرا

  %2,67 %29,33 %54,67 %13,33  د؟يكنيم يابينگره را چگونه ارزك يسطح علم

  %6,94 %31,94 %50 %11,11  به چه صورت بود ؟ يشفاه يت ارائه هايفيك

  %2,66 %30,67 %48 %18,67  پوسترها به چه صورت بود ؟ يت ارائه هايفيك

  %4,05 %18,92 %66,22 %10,81  د؟يكنيم يابيرا چگونه ارز يمقاالت شفاه يت علميفيك

  %3,90 %22,68 %55,84 %15,58  پوسترها چگونه بود؟ يت علميفيك

  %10,96 %26,03 %50,68 %12,33  د؟يكنيم يابيشگاه را چگونه ارزينما

  %6,85 %26,03 %49,32 %17,18  ها چگونه بود؟ت صدا در سالنيفيك

  %5,26 %25 %53,95 %15,79  به چه صورت بود ؟ ييراينحوه پذ

  %8 %24 %46,67 %21,33  د؟يكنيم يابيا را چگونه ارزت غذيفيك

  %5,19 %19,48 %44,16 %31,17  د؟يكنيم يابيت كنگره را چگونه ارزيسا

  %0 %26,67 %64 %9,33  د؟يكنيم يابيران را چگونه ارزيك اين كنگره سراميهشتمدر 

 كمك كنگره نيا شدن پربار چه هر هب خود يروزشبانه يهاتالش با نفر 30 از متشكل كنگره نيا يياجرا ميت

  .ميكن يقدران و تشكر دوستان نيا زحمات از انيپا در است الزم كه كردند يانيشا


