
ارائه دهندهپذیرش و صدور کارت ورود به کنفرانس و نمایشگاه8:45 - 8
قرائت قرآن و سرود ملی9:00 - 8:45
خوشامدگویی 9:10 - 9:00

پروفسور علیرضا خالوییسبک سازی سازه ها در مناطق لرزه خیز9:40 - 9:10

پروفسور علی اکبر رمضانیانپورنقش سیمان آمیخته دوده سیلیسی در دوام بتن10:10 - 9:40

پروفسورعلی اهلل وردیچالش های صنعت سیمان10:40 - 10:10

افتتاحیه نمایشگاه11:10 - 10:40
دکتر حسین غیاثی نژادچشم اندازهای زیست محیطی صنعت سیمان11:20 - 11:10
دکتر سید سجاد میولد(پورتلند و آهکی)بررسی عملکرد سیستم های سیمان های 11:30 - 11:20

11:30- 11:45Improve oil well cements performance by commerical nano additiveاحسان اسماعیل نژاد

حمید یزدانیSCCبر عملکرد بتن  (PET)تاثیرات پلی اتیلن ترفناالت بازیافتی 12 - 11:45

نماز و ناهار14 - 12:00

دکتر وحیدرضا اوحدیشدت بخشی جامدسازی با سیمان برای ممانعت از انتقال فلزات سنگین در بنتونیت حاوی آالینده14:30 - 14

دکتر ایران نژادبهره وری و انتقال تکنولوزی در صنعت سیمان14:50 - 14:30

14:50 - 15:05
و پیش بینی  (AHPفازی)بررسی و رتبه بندی ریسک های صنعت سیمان به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

درماندگی مالی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش شبکه های عصبی مصنوعی
جواد غفاری

15:05-15:20Investigation of compressive strength of ordinary concrete produced by industrial 

waste ash as a partial replacement of cementامیرحسین کیوانی

استراحت و پذیرایی15:300 - 15:20

 به منظور ذخیره سازی PCMسیمان و بتن هوشمند با استفاده از نانوکپسول های پلی متیل متاکریالت محتوی 15:45 - 15:30

انرژی حرارتی
غالمعلی فرزی

در هیدراسیون سیمان سفید و  (Na2SO4 و NaOH) فرایند هیدراسیون و نقش نمک های آلکالی SEMبررسی 16 - 15:450

بهبود ویژگی های آن
مسعود رحیمی پناه

16 - 16:15
امیر صیادی فارمدبهینه سازی بگ هوش آسیای سیمان
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16:15 - 16:30
مهران محمدیبررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر تراکم مالت بر مقاومت فشاری مالت ساخته شده از سیمان پرتلند مرکب

16:30 - 16:45
پیمان کریمیطراحی میکروحسگر شیمیایی مبتنی بر میکرونیز جهت تشخیص مواد شیمیایی در حفاری تونل های منطقه زاگرس

احسان همتیبررسی مزایا و معایب اجرای رویه های بتن متخلخل17 - 16:45

دکتر مرتضی حسینعلی بیگیتاثیر پوزوالن ها بر روی بتن های خود متراکم منبسط شونده9:30 - 9

دکتر امیر طریقتمدلسازی و روش شبیه سازی مولکولی به عنوان ابزاری نوآورانه برای آزمایش مجازی سیمان و مواد سیمانی10 - 9:30

دکتر فریدون مقدس نژادمقایسه روسازی های بتنی و آسفالتی10:30 - 10

استراحت و پذیرایی10:45 - 10:30

داود امینی.....نقش سیمان در تولید اقتصادی کم11 - 10:45

نقش شاخص گذاری و پایش زمان مصارف براق در کاهش هزینه و بهینه سازی مصرف انرژی در بهره برداری از 11:15 -11

کارخانجات سیمان، مطالعه موردی شرکت صنایع سیمان گیالن سبز
مجتبی داداشی گوکه

رضوان بهفرتاثیر بهبود توزیع دانه بندی در مقاومت سیمان و بتن11:30 - 11:15

قابلیت های اکسیدهای فلزی نانو ساختار برای حذف گاز منواکسید کربن منتشر شده از دودکش کارخانجات سیمان11:45 -11:30
سیدعلیرضا حسینی

11:45 - 12

به عنوان روان کننده و تاثیر بر ذرات سیمان و بهبود مقاومت .... عملکرد افزودنی های آلی پلی کربوکسیالت ابر و 

فشاری، دوام و پایایی بتن
مهدی ساکی

نماز و ناهار12:00-14

رحیم ایلدرآبادیحصار امنیتی مبتنی بر نور مادون قرمز برای محافظت از مرز کارخانه سیمان14:15 - 14

14:15 - 14:30

بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از استراتژی کنترل دور موتور پیشنهادی نرم بینهایت و الگوریتم ممتیک؛ کاربرد 

در موتور آسنکرون سه فاز
پیام حسین پور

14:30 - 14:45Effect of Micro and Nano silica as supplementary cementitious materials on 

mechanical properties of cement mortar
سیدعلی امامیان

حمیدرضا حسینعلی بیگیارزیابی تاثیر پوروالن میکروسیلیس بر روی رئولوژی و خصوصیات مکانیکی بتن خودمتراکم منبسط شونده15 - 14:45

علی ایزدی کیاتاثیر شکل و نحوه توزیع سنگ دانه ها بر پارامترهای خرابی در مدل سازی میان مقیاس اجزای محدود مالت15:15 - 15

استراحت و پذیرایی15:30 - 15:15
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تاثیر توزیع تصادفی سنگدانه مبتنی بر شبیه سازی عددی به روش مونت کارلو بر مقاومت فشاری و کششی بتن15:45 - 15:30
بهزاد نظام دوست

15:45 - 16Application of fuzzy logic in the prediction of compressive strength of cement mortar 

containing nano and micro silica 
محمد میرزایی اجداد

16-16:15

Investigating the synergistic effect of nano and micro silica on porosity by FE-SEM 

image analysisعلی کوشککی

امیرنظام آذرشبانواع حفاظت های مکانیکی و الکتریکی الکترو موتورهای فشار قوی16:15-16:30

16:30-16:45

Effect of Nano- and Micro silica on compressive and bond strength in saline 

environments: An experimental and microstructural studyمیالد دیوانه دری

سجاد بیاتی مقاومتی سیمان بر تخلخل مالت سیمان با استفاده از تصاویر سطح مقطع نمونه بررسی تاثیر رده16:45-17

Aسالن 

بعدازظهر  
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داوران علمی سخنرانی
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دکتر غالمرضا تدین فر       

دکتر محمد قلی زاده      

مهندس زهره فصیح فر     

دکتر میثاق قمری 

دکترسیدعلیرضا حسینی

سخنرانان کلیدی

سخنرانان کلیدی

دکتر محمدامین جباره      دکتر 

علی اصغرصادقی      دکتر علی اله 

بخشی    دکتر احسان اسماعیل نژاد



دکتر غالمرضا تدین فر       

دکتر محمد قلی زاده      

مهندس زهره فصیح فر     

دکتر میثاق قمری 

دکترسیدعلیرضا حسینی

دکتراسماعیل لکزیان 

دکترمهدی دیمی            

دکتر امیرحسین میثمی      

دکتر محمدامین کاظمی 

بیدختی    دکتر غالمرضا 

تدین فر   دکتر عزت پور
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دکتر حسن ساقی           

دکترمحمدابراهیم حاجی 

آبادی         دکتر رضا 

جاویدی     دکتر مهدی 

شادنیاصمدی   دکتر رسول 


