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صبح یکشنبه 
91/8/18 

سالن 

A 

8 - 8:45 
 ارائه دهنده پذیرش و صدور کارت ورود به کنفرانس و نمایشگاه

داوران علمی 

 سخنرانی

   ود ملیقرائت قرآن و سر 9:00 - 8:45

 سخنرانان کلیدی

   خوشامدگویی  9:10 - 9:00

 پروفسور علیرضا خالویی سبک سازی سازه ها در مناطق لرزه خیز 9:40 - 9:10

 نقش سیمان آمیخته دوده سیلیسی در دوام بتن 10:10 - 9:40

پروفسور علی اکبر 

 رمضانیانپور

 ورعلی اهلل وردیپروفس چالش های صنعت سیمان 10:40 - 10:10

دکتر محمدامین جباره         افتتاحیه نمایشگاه 11:10 - 10:40
دکتر علی اصغرصادقی      

دکتر علی اله بخشی    
 دکتر احسان اسماعیل نژاد

 دکتر حسین غیاثی نژاد چشم اندازهای زیست محیطی صنعت سیمان 11:20 - 11:10

 دکتر سید سجاد میولد م های سیمان های )پورتلند و آهکی(بررسی عملکرد سیست 11:30 - 11:20

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

 حمید یزدانی SCC( بر عملکرد بتن PETتاثیرات پلی اتیلن ترفناالت بازیافتی ) 12 - 11:45

     نماز و ناهار 14 - 12:00    

بعدازظهر  

 یکشنبه
91/1/11 

سال

ن 

A 

شدت بخشی جامدسازی با سیمان برای ممانعت از انتقال فلزات سنگین در بنتونیت حاوی  14:30 - 14

 آالینده
 دکتر وحیدرضا اوحدی

 سخنرانان کلیدی

 دکتر ایران نژاد بهره وری و انتقال تکنولوزی در صنعت سیمان 14:50 - 14:30

بررسی و رتبه بندی ریسک های صنعت سیمان به روش تحلیل سلسله مراتبی  15:05 - 14:50

( و پیش بینی درماندگی مالی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس AHPفازی)فازی

 اوراق بهادار تهران به روش شبکه های عصبی مصنوعی

 جواد غفاری

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

by industrial waste ash as a partial replacement of cement امیرحسین کیوانی 

دکتر غالمرضا تدین فر       

دکتر محمد قلی زاده      

مهندس زهره فصیح  15:20 - 
   ذیراییاستراحت و پ 15:300



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

 منظور ذخیره سازی انرژی حرارتی
 غالمعلی فرزی

فر     دکتر میثاق 

قمری 

دکترسیدعلیرضا 

 حسینی

( در Na2SO4و  NaOHفرایند هیدراسیون و نقش نمک های آلکالی ) SEMبررسی  16 - 15:450

 هبود ویژگی های آنهیدراسیون سیمان سفید و ب
 مسعود رحیمی پناه

16 - 16:15 
 امیر صیادی فارمد بهینه سازی بگ هوش آسیای سیمان

بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر تراکم مالت بر مقاومت فشاری مالت ساخته شده از سیمان  16:30 - 16:15

 پرتلند مرکب
 مهران محمدی

یایی مبتنی بر میکرونیز جهت تشخیص مواد شیمیایی در حفاری طراحی میکروحسگر شیم 16:45 - 16:30

 تونل های منطقه زاگرس
 پیمان کریمی

 احسان همتی های بتن متخلخل بررسی مزایا و معایب اجرای رویه 17 - 16:45
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 صبح دوشنبه
02/1/11 

سالن 

A 

9 - 9:30 
 تاثیر پوزوالن ها بر روی بتن های خود متراکم منبسط شونده

دکتر مرتضی حسینعلی 

 بیگی

دکتراسماعیل لکزیان 

دکترمهدی دیمی            

دکتر امیرحسین 

میثمی      دکتر 

محمدامین کاظمی 
بیدختی    دکتر 

غالمرضا تدین فر   

 دکتر عزت پور

9:30 - 10 

مدلسازی و روش شبیه سازی مولکولی به عنوان ابزاری نوآورانه برای آزمایش مجازی سیمان و 

 مواد سیمانی
 دکتر امیر طریقت

 دکتر فریدون مقدس نژاد های آسفالتی از منظر توسعه پایدار مقایسه روسازی های بتنی راه و فرودگاه با رو سازی 10:30 - 10

10:30 - 
   استراحت و پذیرایی 10:45

10:45 - 
 سوئیس( RKBآورد )نماینده  شرکت باهر کیمیا ره 11:15

 مهندس چاوشی

11:15 - 
 رضوان بهفر تاثیر بهبود توزیع دانه بندی در مقاومت سیمان و بتن 11:30

11:30- 
11:45 

د کربن منتشر شده از قابلیت های اکسیدهای فلزی نانو ساختار برای حذف گاز منواکسی

 دودکش کارخانجات سیمان
 سیدعلیرضا حسینی

11:45 - 12 

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

 سیمان و بهبود مقاومت فشاری، دوام و پایایی بتن
 مهدی ساکی



     نماز و ناهار 12:00-14    

 بعدازظهر 

 دوشنبه
02/8/18 

سالن 

A 

14 - 14:15 

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

دکتر حسن ساقی           

دکترمحمدابراهیم 

حاجی آبادی         

  دکتر رضا جاویدی   

صمدی   دکتر مهدی 

 شادنیادکتر رسول 

14:15 - 
14:30 

Effect of Micro and Nano silica as supplementary cementitious 

materials on mechanical properties of cement mortar 

 سیدعلی امامیان

14:30 - 
14:45 

ت مکانیکی بتن خودمتراکم ارزیابی تاثیر پوروالن میکروسیلیس بر روی رئولوژی و خصوصیا

 منبسط شونده
 حمیدرضا حسینعلی بیگی

14:45 - 15 

ها بر پارامترهای خرابی در مدل سازی میان مقیاس اجزای  دانه تاثیر شکل و نحوه توزیع سنگ
 محدود مالت

 علی ایزدی کیا

15 - 15:15 

کارلو بر مقاومت  نتسازی عددی به روش مو تاثیر توزیع تصادفی سنگدانه مبتنی بر شبیه

 فشاری  بتن
 بهزاد نظام دوست

15:15 - 
   استراحت و پذیرایی 15:30

15:30 - 
15:45 

Application of fuzzy logic in the prediction of compressive strength of 
cement mortar containing nano and micro silica  

 محمد میرزایی اجداد

15:45 - 16 Investigating the synergistic effect of nano and micro silica on 
porosity by FE-SEM image analysis 

 علی کوشککی

16-16:15 

بررسی انواع آلودگی های محیط زیستی و اتالف انرژی در صنایع تولید سیمان و راهکارهای 

 موثر و کم هزینه برای بهینه سازی
 مریم مهماندوست

16:15-
16:30 

Effect of Nano- and Micro silica on compressive and bond strength in 
saline environments: An experimental and microstructural study 

 میالد دیوانه دری

16:30-
 ی مقاومتی سیمان بر تخلخل مالت سیمان با استفاده از تصاویر سطح مقطع نمونه بررسی تاثیر رده 16:45

 سجاد بیات

16:45-17     
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عصر 

یکشنبه 

91/8/18 

سالن 

B 

  
 ارائه دهنده  

ان علمی داور

 سخنرانی

14-14:15 

راهکارهای مدیریت و بهینه سازی مدیریت انرژی ) مطالعه موردی دپارتمان پخت 

 فوزیه عزیزی نوروزلو سیمان کاوان بوکان(

محمد ابراهیم 

آبادی  رضا  حاجی

جاویدی   مهدی 

صمدی   رسول شادنیا   

 حسن ساقی

14:15-
14:30 

Experimental Study on Compressive Strength Growth in 

Calcined Kaolin-Blended Portland Cement Mortars   حسین رضائی 

14:30-
 مرتضی طیبی نیا مگاپاسکال بر مقاومت فشاری مالت سیمان 5025و  5025اثر دو رده مقاومتی سیمان  14:45

 امین محمدیان بهینه سازی کیفی بسته بندی سیمان 14:45-15

15-15:15 

بررسی و مطالعه بر روی آب درون سیستمی سیمان و تاثیر آن بر روی کیفیت 

 پیام حسین پور  سیمان 

15:15-
   استراحت 15:30

15:30-
 امین رحمانی مقدم  روسازی بتن غلتکی و تأثیر مواد افزودنی بر خواص آن  15:45

15:45-16 

ب به سیمان بر کارایی مالت تزریق تأثیر حضور سدیم بنتونیت و تغییرات نسبت آ

 علیرضا کاتبی تراکمی

 نفیسه عین افشار نگاهی به آخرین دستاوردها در صنعت سیمان در سه مرحله تولید ، فرایند و فناوری 16-16:15

16:15-
 علی طلوعی جهت افزایش طول عمر k تغییرات در ساخت غالف ترموکوپل های نوع 16:30

16:30-
 ریحانه حسینی های ممانعت از آن   مکانیزم خوردگی بتن و روش 16:45

16:45-17 
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صبح  

دوشنبه 

02/8/18 

سالن 

B 

9-9:15 
Energy Optimization by Replacing Heavy fuel oil with 

Natural Gas in Hormozgan Cement Calciner-Line 1  مجید آقایاری 

اصغر  امین جباره  علی

صادقی  علی اهلل 

بخشی  احسان 

 اسماعیل نژاد
 حسام صباغیان های بتنی و راهکارهای افزایش آن مقاومت لغزندگی رویه 9:15-9:30

9:30-9:45 
Environmental Evaluation of Tash bauxite mine in Semnan 
Province, Northern Iran سید علیرضا آشفته 

بررسی و عملکرد سیمان تولیدی از آسیاب های گلوله ای و غلطکی در بتن و مالت  9:45-10

 مهدی ساکی  سیمان و مطالعه ریز ساختار سیمان های تولیدی 

10-10:15 Insight into the Future of the Self-Healing Cementitious 

Composites  

رسول اسماعیلی 

 نیسیانی

   استراحت 10:15-10:30

 داود امینی   C3A تصویربرداری با اشعه ایکس از هیدراتاسیون 10:30-10:45

بررسی آماری فاکتورهای موثر بر کاهش مخاطرات محیط زیست یک کارخانه تولید  10:45-11

 سمیه طبسی ه های توسعه پایدارسیمان کشور با نگاهی بر جنب

11-11:15 

 صفر چرخه چی متاکائولن بعنوان افزودنی سیمان های پرتلند  

11:15-11:30 Investigating the effect of different salts on rheological 

properties of oil well cements احسان اسماعیل نژاد 

11:30-11:45 
ف در ارتقاء خواص سیمان مورد استفاده در سیمان کاری چاه نقش نانوذرات مختل

 عباس هاشمی زاده های نفت و گاز  

11:45-12 

 
 

     نماز و ناهار 12:00-14:00

    
14-14:15 

مروری بر ابداعات و پروژه های پژوهشی انجمن سیمان اروپا در زمینه کاهش   

 هامین صباغ زاد انتشار گاز دی اکسید کربن

فر    غالمرضا تدین

فر  قلی  زهره فصیح

 زاده قمری حسینی
سالن عصر 

 داود امینی استراتژی های ترکیبی بازاریابی سیمان 14:15-14:30



دوشنبه 

02/8/18 
B 14:30-14:45    امیرمحمد حامدی پور  روسازی بتنی پیش ساخته از سیمان پرتلند 

14:45-15 

جهت جلوگیری از تعمیرات زود هنگام در انواع روشهای تست غیر مخرب 

 امیرنظام آذرشب الکتروموتورهای فشار قوی

  

Using Multicomponent Cements To Improve Mechanical 

Properties of Concrete جواد محبی 

   استراحت 15:15-15:30

15:30-15:45 

نه و بهینه سازی نقش شاخص گذاری و پایش زمان مصارف براق در کاهش هزی

مصرف انرژی در بهره برداری از کارخانجات سیمان، مطالعه موردی شرکت صنایع 

 مجتبی داداشی گوکه سیمان گیالن سبز

15:45-16 

استراتژی، تبیین، تعمیر و نگهداری مقاومتهای راه انداز الکتروموتورهای ولتاژ   

 حسین اثباتی  متوسطدر صنعت سیمان 

 رضا روشن فکر فزایش راندمان موتورهای القایی سه فاز جهت صرفه جویی انرژی در صنعت سیمان  ا 16-16:15

16:15-16:30 

تحقیق و بررسی نسل جدید آجرهای نسوز بدون کروم دوستدار محیط زیست مورد 

 رضا وطن دوست  استفاده در منطقه پخت و ترانزیشن باالی کوره های دوار سیمان 

 مجتبی داداشی گوکه معرفی دقیق بگ فیلترهای کیسه ای جهت بهبود شرایط تعمیر و نگهداری آنها   16:45 - 16:30

 امیرنظام آذرشب انواع حفاظتهای مکانیکی و الکتریکی الکتروموتور های فشار قوی 17 - 16:45

 حسام صباغیان  یبتن با کارایی باال و بسیار باال و کاربرد آنها در روسازی بتن 17:15 - 17

17:15 - 17:30 

بهبود شرایط احتراق در کلساینر و کاهش میزان مونو اکسیدکربن از طریق افزایش 

سطح مقطع ابعاد داکت منتهی به کلساینر و افزایش راندمان و به طبع آن کاهش 

  سیمان بجنورد  9شاخص انرژی الکتریکی و حرارتی در کوره خط 

 مجید قیل پور

       


