
                                                                                                                                                                                                                              

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران -تهران                                       3020مهر ماه  03و  92زمان برگزاری 

 92/7/3121سه شنبه  

 سالن ابن سینا ساعت

 پذیرش 03/8-8

03
-

03
/8

 تالوت قرآن 

 سرود جمهوری اسالمی ایران

 سخنرانی دکتر هادی عادل خانی )دبیر کنگره(

  اصل عربیسخنرانی مهندس 

 نمایشگاه، پذیراییافتتاح  03/03-03

 سالن خوارزمی سالن ابن سینا 

01
-

03
/

03
 

 دکتر شاهرخ آهنگرانی حسینی، دکتر آرش فتاح ،ابراهیم حشمت دهکردیهیات رئیسه: دکتر  هیات رئیسه: مهندس رحیم زمانیان، دکتر محمود پاکشیر

 عابد اسماعیلی -در بخش دی اتانایزر واحد اُلفین پتروشیمی آریاساسول RBIبومی سازی ، تدوین و اجرای استراتژی 

 -برداری و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آنزدا دریك واحد بهرهبررسی خورندگی آب در خط خروجی از تجهیز نمك

 فرشته رضایی

 زرگمهرمحمد ب -واحد آمونیاک پتروشیمی رازی E-2005بررسی علل خوردگی تیوب های مبدل 

 امیر زهیری – G-105 بررسی دالیل شکست کششی لوله حفاری

 محسن نجومی -پتروشیمی صنایع در خوردگی بررسی اهمیت مدیریت

محسن  -های کلراید( در حضور یونCADIهای داکتیل آستمپر کاربیدی )مطالعه تاثیر نرخ سرد شدن مذاب روی رفتار خوردگی چدن

 نجفی

 محمد محمودی -0307بر رفتار خوردگی تنشی آلومینیوم  SIMAتاثیر ایجاد ساختار گلبولی به روش 

 سارا طاهری -  1C–0.25V–2W–Cr .5.70تاثیر دمای آستنیته بر مقاومت به خوردگی فوالد 

 چوپان دستجردی محمد حسین -رادیوگرافی نوترون: یك روش آزمون غیرمخرب بازرسی سوخت و خوردگی غالف سوخت هسته ای

 نماز و ناهار 03/00-01

05-03/00 
 بازدید از نمایشگاه و پوستر ها

 

03
/

07
-

05
 

 حسینی قاسم دکتر میر هیات رئیسه:  دکتر جابر نشاطی، ، مهندس دبیریمهندس نریمان شریفی نصب مهندس حسینی، هیات رئیسه:  مهندس سیدمحمود کثیریها،

 پوشش خوردگی ضد خواص بر آن تاثیر بررسی و آمیدی-استر پلی پرشاخه پلیمر توسط رس خاک نانوذرات سطحی اصالح

 بهرام رمضان زاده کراتی -فوالدی زیرایند روی بر اپوکسی

 احسان احمدی -توسط نویز الکتروشیمیایی S2Hبررسی میدانی خوردگی داخلی لوله انتقال گاز حاوی 

 احسان شاه علی -دانس برگشتینبررسی علل خوردگی مسیر آب خوراک بویلر و ک

علیرضا  -راهکارهای کاهش اثرات خوردگی ناشی از اتمسفر منطقه عسلویه بر روی کمپرسورهای هوای صنایع گاز و پتروشیمی

 عروجی

 محمد نجفی -SIMAپس از انجام فرایند  7380بررسی رفتار خوردگی موضعی آلیاژ آلومینیوم 

57/07-

03/07 
 پذیرایی

00
-

57
/

07
 

 داناییدکتر ایمان  هیات رئیسه:  دکتر ابراهیم حشمت دهکردی، مهندس علی اصغر چهره عالم کنانی، مهندس کاظم کوزه رضی، هیات رئیسه: آقای دکتر سیدمحمد سید

 مرتضی افشاری -بخار دیگ هایتیوب داخلی خوردگی علل بررسی

 رسول سپهرزاد -A517 فوالد یشده جوشکاری یمنطقه خوردگی و مکانیکی خواص بر زداییتنش حرارتی عملیات اثر

 محمد عابدین زاده -A517 آلیاژ کم فوالد جوش نواحی خوردگی بررسی

 حسین سرلک -اغتشاشی-اصطکاکی جوشکاری از پس آلیاژ کم دوفازی نزن زنگ فوالد خوردگی رفتار بررسی

 امید جاهدپور -030 نزنزنگ فوالد جوش حساسیت بر جوشکاری و سرد کار تاثیر

 سرور درویشی -آلیاژها این خوردگی روند بر دانه ی¬اندازه تاثیر بررسی و NiTiCo و NiTi آلیاژهای خوردگی رفتار مقایسه



                                                                                                                                                                                                                              

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران -تهران                                       3020مهر ماه  03و  92زمان برگزاری 

 13/7/3121چهارشنبه  

 سالن خوارزمی سالن ابن سینا 

03
/9

-
03
/8

 دکتر محمد مهدویان آهنگرانی، هیات رئیسه:  دکتر محمدرضا ارشدی، دکتر شاهرخ محمدرضا قدیمیمهندس  دکتر ابراهیم حشمت دهکردی، هیات رئیسه:  مهندس داریوش ماسوری، 

 

 محمود حریزی -کارون گاز سازی شیرین پاالیشگاه آمین احیاء برج سینی تخریب علل بررسی

 مهری هاشم زاده -الکتریکی دهی-رسوب روش به شده ایجاد آبگریز¬فوق نیکل های¬اثر غلظت آمونیوم کلرید بر مورفولوژی فیلم

 نیرضا امی -فوالدی زمینة روی بر فسفاته پوشش خوردگی ضد خواص و شناسی ریخت بر زیست محیط دار دوست پلیمری افزودنی اثر بررسی

 آراز شیبانی اقدم -ظرفیتی سه کروم یون حمام از حاصل نیکل کروم پوشش خوردگی به مقاومت

 میالد قمری – Al2O3-Ni کامپوزیتینانو پوشش اعمال طریق از AZ91 منیزیم آلیاژ خوردگی به مقاومت بهبود

 سیما امانیان – P-Co-Ni تاییسه الکترولس پوشش خوردگی رفتار بررسی

 غالمرضا منصوری -TiO2-Cu-Ni  نانوکامپوزیت پوشش پالسی آبکاری در جریان چگالی تاثیر

07
/

03
-

03
/9

 دکتر ابراهیم حشمت دهکردی کثیریها،هیات رئیسه:  مهندس سیدمحمود  

 

 فرهنگستان و کارگروه واژگزینی خوردگی 

 پذیرایی 03/03-07/03

01
-

03
/

03
 

 دکتر منصور فرزام مهندس محمدرضا قدیمی، هیات رئیسه:  مهندس محمدرضا نفری، مهندس جواد خسروی دکتر محمدمهدی گلعذار، کرم، هیات رئیسه:  دکتر سعیدرضا اهلل

 حسن اسالمی -و مقایسه با نمونه های مشابه خارجی MMOبررسی رفتار الکتروشیمیایی و طول عمر آندهای 

 حمید قربانی کلخواجه -بررسی خوردگی کف مخازن در تماس با خاک

 حسام الدین حسنی صالح -بررسی خوردگی آبشیرین کن پاالیشگاه بندرعباس

 علی امیرعبداللهیان -In-Zn-Alبررسی تأثیر میزان ناخالصی آهن بر خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده 

 رحمت اهلل امیدی -وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی سطح خارجی کف یك تانك رو زمینی در عسلویه

 -و سیلیس اصالح شده با عامل سیالنی بر روی فوالدمطالعه خواص ضد خوردگی پوشش کامپوزیتی بر پایه هیبرید اپوکسی/ فنولیك حاوی نان

 محمد مهدویان

 لهیسحر عبدال -تاثیر رزین اکریلیك پایه آبی بر خواص فیزیکی، نفوذی و مکانیکی بتن: تعیین بهترین نوع رزین برای اعمال در بتن

 اکرم نوری دالور -نفت های¬پاالیشگاه از یکی در نفتا کننده¬بررسی علل شکست لوله خروجی تجهیز تثبیت

 سیدعلی ماجدی -مطالعه و بررسی خوردگی زیر عایقی در کارخانجات گاز و گاز مایع

بهینه سازی مصرف هوای فشرده، گازوییل، برق و تجهیزات فرآیندی مربوط به تزریق مواد ضدخوردگی با استفاده از نوسان 

 عبدالخالق محمدی زاده -(Accumulatorگیر)

 ناهارنماز و  03/00-01

 بازدید از نمایشگاه و پوستر ها 05-03/00

57
/

07
-

05
 

 دکتر روحا کرمانشاهی خانم مهندس قاسم محبعلی، هیات رئیسه:  مهندس رحمانقلی سلیمانی، نوری دکتر احسان صائب رضی، هیات رئیسه:  دکتر سیدمحمد سید

 امیرحسین شیخعلی -آلومینیوماستفاده از بیوپلیمر چیتوسن برای جلوگیری از خوردگی آلیاژهای 

 مصطفی خداپرست -مطالعه خوردگی کربن دی اکسید فوالد کربنی در حضور مونواتیلن گالیکول

لی ع -مطالعه الکتروشیمیایی تری بوتیل آمین به عنوان بازدارنده خوردگی فوالد کربنی در محلول خورنده حاوی گازدی اکسید کربن اشباع

 کریمی

 رضا نادری محمودی -فوالد نرم غوطه ور در محلول کلرید سدیم حاوی عصاره پیگمنت فسفات روی و بازدارنده آلیبررسی رفتار خوردگی 

 رضا عالئی یورتجی -CO1استفاده از کافئیك اسید به عنوان بازدارنده خوردگی برای جلوگیری از خوردگی 

 ابتسام عبادات -خوردگی در آنهابررسی خوردگی لوله های انتقال فاضالب و راهکارهای مبارزه با 

 حمزه فراتی راد -هاوجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آنبررسی میزان خورندگی خاک های مناطق کویر مرکزی ایران با ت

 نرگس اسماعیلی -نگرشی تحلیلی بر آلودگی میکروبی روغن توربین در نیروگاههای حرارتی

 امیرحسین شیخعلی -از خوردگیاستفاده از بیوفیلم باکتریایی برای جلوگیری 

 رویا عطایی -مطالعه موردی خوردگی میکروبی در خطوط لوله انتقال مواد نفتی

 سالن ابن سینا 

 TC156گزارش کمیته متناظر  01-57/07

00-01 

 اختتامیه

 دکتر ابراهیم حشمت دهکردیسخنرانی 

 سخنرانی دکتر الرس وندلبن نیلسن

 سخنرانی دکترمیر غفوریان

 ارائه لوح تقدیر به مقاالت برتر، اسپانسر ها  

 و تقدیر از پیشکسوتان

 


