
 

 آبان 4شنبه سه

 ایده بازار مهندسی پلیمر 14:00-16:15
 

 

 آبان 5چهارشنبه 

 (، خوشامدگویی رئیس دانشگاه صنعتی سهند، سخنرانی رئیس انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران، گزارش دبیر اجرایی همایشتالوت کالم اهلل مجید و پخش سرود ملیافتتاحیه )مراسم  8:30-9:15

 سخنرانی افتتاحیه 9:15-10:00

 دقیقه( 15) استراحت 10:00-10:15

 3سالن  2سالن  1سالن   

 یدکتر ناصر محمد سخنرانی مدعو 10:15-11:00

 ی صنعتی پلیمرهاعلوم فیزیکی و توسعه

 اصغر کتبابدکتر علی

 هوشمند یترموپالستیک االستومرهانانوکامپوزیت 

 ن نازکدستیدکتر حس

 شرفتهیپ یهایدر توسعه فنآور یمریپل یتهاینانوکامپوز گاهیجا

 فروغ جعفری، سید مرتضی قاسمی، سولماز موسی پوراندریان سخنرانی  11:00-11:30

 مریاز کوپل زومتخلخلیغشاء ا جادینقش قدرت برهمکنش در ا

 (hampa6-00660091) نییپا یبا وزن مولکول یاقطعه

  ینام یمیرحآرش ی، ویخد نازیپری، صالح یمصطف، زادهسنح رجیا

به روش  یشکل ده تیبا قابل یاالستومر یها ورتانی یپل دینسل جد دیتول

 (hampa6-00470036) درجا یواکنش یریقالبگ

 فرامرز افشار طارمی، خانیروژین جمال

 یمریپل سیبر ماتر یکربن یافزودن نانو لوله ها ریتاث

PEDOT:PSS یشفاف حرارت یها لمیجهت استفاده در ف 

(hampa6-01690138) 

  مینا علیزاده اقدم سخنرانی  11:30-12:00

-3) یپل نیبلور یهایژگیو یرو یحرارت لیآن ریمطالعه تأث

 (hampa6-00550018) (وفنیت لیهگز

  یکاشانی رزاق یمهدی، نیحس یمصطف دیس، یدریمهسا ح

 انیبوتادلیترین کیولکانش الست کینتیبر س ییایاثر نانو ذرات سلولز باکتر

(hampa6-00780062) 

  میثم تراب مستعدی، سعیده خلقی، حمزه فراتی راد

 (hampa6-01300072) ویجاذب مواد اکت یمریپوشش پل

  فرهنگ عباسی، مینا علیزاده اقدم، زهرا خوبی آرانی سخنرانی  12:00-12:30

هگزیل -3اثر نرخ سرمایش بر مشخصه برهم کنش پلی)

 تعیین شده با معادله فلوریهگزیل تیوفن -3 -تیوفن(

(hampa6-00520019) 

  رادیقاسم هیسم ،یمهرداد کوکب ،یهرات وایش

 هاى کربنى چنددیوارهیورتانى حاوى نانولولهرفتار حافظه شکلى سامانه پلى

(hampa6-01670155) 

  دکتر حسین روغنی، دکتر امیر رضوانی مقدم، فراز میرلو میاوق

-hampa6) ینقاط کربن هیبر پا یفلورسنت یهاسنتز رنگ

01730141) 

 ناهار و نماز 12:30-14:00

 3سالن  2سالن  1سالن   

 یدکتر محمد ایمان سخنرانی مدعو 14:00-14:45

 یکاربرد پلیمرها در دارورسان

 گوزاوالد قره یدکتر عل

مواد پیشرفته در : ها و آلیاژهای پلیمری)نانو( هیبریدها، )نانو( کامپوزیت

 ی فناوریتوسعه

 مهدویان رضایدکتر عل

ی اسپایروپیران در ابزار پاسخگو به ی پلیمرهای بر پایهآینده

 محرک و هوشمند

  گانهی دیحم، یاحمد مسعود بابا سخنرانی  14:45-15:15

و کنترل ترشحات زخم توسط گونه  یکیخواص مکان یبررس

-hampa6) شده لیتعد یاناتیزوسیرایغ ورتانییپل یها

01380110) 

 عبدالرضا میرمحسنی، میررضا غیبی

 ونیبا هدف استفاده از آن در فرموالس TETAاصالح خواص هاردنر 

 (hampa6-00350022) یاپوکس یپوشش

 یکلجاه یسالم یمهدی، ممقان یروغن نیحس، یمردان هیهان

کوپلیمرهای پاسخگو به محرک بعنوان حسگر شیمیایی کربن 

-hampa6)دی اکسید برپایه سازوکار فرونشانی فلورسانس 

00270006) 

  ییبابا نیامی، رزاق ایدن، یرضائ یمصطف سخنرانی  15:15-15:45

 تینانوکامپوز یشده  یسیالکترور یداربستها یهیته

  ، سعید طالبیمحمد عبداله زاده فخبی متمم

 یکیخواص مکان یساقه برنج: بررس /دیکلرا لینیویپل تیکامپوز هیته

مهدی  نجفی، آمنه تقوی کهق،  فائزه رضا پاشائی سرنقی،

  ، حسین روغنی ممقانیسالمی کلجاهی
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-4-(یمتوکسی)کربوکس-7شده با مزدوج مریسنتز دندر (hampa6-01270130) (hampa6-00020026) دیگرافن اکس/یحافظه شکل ورتانییپل

 آن با نور شده یاو تهیه ساختار شبکه نیکومارلیمت

(hampa6-01050067) 

 فرامرز مهرنژاد  سخنرانی  15:45-16:15

به منظور انکپسوله  یمریپل یو مطالعه نانوسامانه ها یطراح

 (hampa6-01400083) ییدارو ینهایکردن پروتئ

امیر مسعود ، رضوی نوریمحمد ، محمد صالح افشار کهن، دارزهرا زارع

  رضادوست

شده با  تیتقو رنیاستا نیبوتاد لیتریلونیآکر تیکامپوز یچاپ سه بعد

 (hampa6-01570108) کنف وستهیپ افیال

 سید، سلوک فتانه مرشد، علی معظمی گودرزی، زادهمریم ممی

 میثاق ایمانی

روز  30بعد از  GFRPشده از ساخته لوله یکیخواص مکان

 (hampa6-01480104)  خزر یایدر آب در یریقرارگ

 استراحت 16:15-16:00

 3سالن  2سالن  1سالن   

 یدکتر میر کریم رضو سخنرانی مدعو 16:15-17:00

 هیبر پا یمریپل یچندفاز یساختار و رفتار شکست سامانه ها

 لنیپروپ یپل

 یدکتر محمدرضا مقبل

 های پلیمریسازی دینامیک مولکولی سامانهشبیه

 یمخانیدکتر وحید کر

ترموست و  یمرهایپل افتیو به افتی: بازونیزاسیمریتریو

 یکیو مکان ییایمیش یروشها بیبا ترک کیترموپالست

 یمهدی، اکرم توکل، آقجه یرضو میرکریم، یقیدون یرافع دیام سخنرانی  17:00-17:30

  یکلجاه یسالم

 یبر رو یبرش انیالقا شده با جر یمطالعه ساختار بلور

/  لنیات ی( / پلدیفلورا دنیلینی)و یپل یاژیآل تینانوکامپوز

 (hampa6-01650131) گرافن

  یمحمد کرابی، شیقر درضایرحمیم ی،محمد برغمد

 هیپا یها تینانوکامپوز کیسکواالستیو و کیپراالستیرفتار ها یساز هیشب

 (hampa6-00480013) با استفاده از نرم افزار آباکوس یکیالست

  علیرضا صحاف امین، اهلل جمالپورسیف، شریفعلیرضا 

 هیدر ته یافتیباز یلنیات یاستفاده از مواد پل یریمطالعه امکانپذ

 (hampa6-00770032) یفاضالب تیکاروگ یلوله ها

، سیدمحمدمهدی مرتضوی، سعید محمدهادی کریمی سخنرانی  17:30-18:00

 احمدجو، حامد عزیزی، محمدرضا رستمی درونکال

بهبود پراکنش نانو ذرات خاک رس در نانوکامپوزیت پلی 

اتیلن اتوکسیله شده پروپیلن/ نانورس با استفاده از واکس پلی

 (hampa6-01350078) بعنوان سازگارکننده

  انیراجیا ایبردی، محمد ذوالفقار، بخشزدانی نیرحسیام

-hampa6) گیری تزریقی شیلد پالستیکی محافظ صورتسازی قالبشبیه

00610023) 

  سحر پرویزی، رادحمزه فراتی ، ندا رویایی

های مقاوم در برابر تابش مورد استفاده در رنگ ها و پوشش

 (hampa6-01170070) ایصنعت هسته

  زادههمایون غالم، محسن تیموری، امجد سازگار سخنرانی  18:00-18:30

کمک  بهبود چقرمگی شکست رزین اپوکسی بر پایه نواالک به

 (hampa6-00510015) یورتانپلیمر پلیپیش

  قیصد یمیصائ یمحمدعل

 اتیلنسازی رفتار خزشی اتصال چسبی پلیارائه مدل ساختاری جهت شبیه

(hampa6-00800033) 

ی، صالح یمهد، انیجواد صاحب، عماد بهداد، روزبختیمحسن ف

  انیمحمد جنت، فر یرانیش رضایعل

ی گسکت درب ماشین لباسشویی بر پایه طراحی و تولید آمیزه

تقویت شده با سیلیکا برای اولین بار در   EPDMکائوچوی 

 (hampa6-00440029) صنعت لوازم خانگی کشور

 

 آبان 6شنبه پنج

 3سالن  2سالن  1سالن   

 یکاشان یرزاق یدکتر مهد سخنرانی مدعو 8:30-9:15

-رفتار دینامیکیی پر کننده، ولکانش و ارتباط متقابل شبکه

 های االستومری بسیار پر شدهمکانیکی در آمیزه

 یممقان یدکتر حسین روغن

 پلیمرهای نوری

 فراهانی یدکتر ابراهیم واشقان

 یها در پزشککاربرد هیدروژل

  مطهره سادات لقمانی، طاهره طهرانی، علی شاهین سخنرانی  9:15-9:45

 یهاکیپخت الست یهاو شاخص یکیخواص مکان یبررس

-hampa6) کایلیشده با نانوذرات س تینئوپرن تقو هیپا

  الله، مهدی نکومنش حقیقی ، نعیمه بحریپورفیاحد حن

به واکنش  ازیاشباع بدون ن ینیآلفا اولف یپل یروغن ها دیتول

 (hampa6-01500095) ونیدروژناسیه

 (6hampa-01620118) ، کیومرث جلیلیلیال بهبودپور

 هیبر پا ریپذمیبا خواص تنظ سرولیگلیپل دروژلیه هیته

 هوشمند نکریماکروکراسل
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00740031) 

 یمردانیمحمد علی، نیحس یمصطف دیس، یمهان قرش سخنرانی  9:45-10:15

پرکننده بر مقاومت به های پلیمرـکنشارزیابی تاثیر برهم

 های الستیک طبیعی پرشده با سیلیکارشد ترک آمیزه

(hampa6-01450088) 

  محجوب رضایعلی، دیحم عاطفه

بتا در  رهیو شکست زنج یانتقال درون مولکول یهاواکنش یبررس

-hampa6) باال یدر دماها التیاکر لیبوت یمحلول ونیزاسیمریپل

01440087) 

  یمعز ثمیم، الهام نقاش زرگر

بررسی استحکام کششی و رفتار استراحت نخ های ابریشم 

مهندسی بافت تاندون و های فیبروئین جهت طراحی داربست

 (hampa6-01880159) لیگامنت

 عباس محمدی ،امیرحسین دکترصفایی سخنرانی  10:15-10:45

یورتانی پوشش داده شده به های ابرآبگریز پلیتهیه فوم

 های آلی از آبمنظور جداسازی پیوسته روغن/حالل

(hampa6-01560107) 

  مایان سفلیرضا لطفی ، حسین علیزاده، باغیوحید قره

کاپروالکتون یپل -کولیگل لنیاتیپل -کاپروالکتونیپل یبلوک مریسنتز کوپل

(PCL-PEG-PCL) (hampa6-00750065) 

 خانیمهشید معروف، سیده پریسا دلیری

 (hampa6-01770151) دروژلیسنتز ه یهابر روش یمرور

 استراحت 10:45-11:00

 3سالن  2سالن  1سالن   

 یعبدالله یدکتر مهد سخنرانی مدعو 11:00-11:45

 ی: طراحنیبوتاد هیبر پا ریپذواکنش عیما یهاکیالست

کنترل  یکالیراد ونیزاسیمریپل یبا روش ها یماکرومولکول

 شده

 یدکتر فاطمه گوهرپ

 های کلوییدیسوسپانسیونرئولوژی 

 یصادق یدکتر مرتض

 ها و غشاهای پلیمریفیلم

  یفرامرز افشار طارم، نژاد خیعبداهلل ش، زادهعیرف یمهد سخنرانی  11:45-12:15

اتیلن ترفتاالت با کومونومر حاوی فسفر استر پلیسنتز کوپلی

DDPاستر: تعیین ساختار کوپلی (hampa6-00840056) 

  یدیجمش درضایحمی، امجد هیعهد، ینیحس یسالم یمهد

میکروسیالی سیلوکسان با استفاده از متیلهای پلی دیتهیه میکروکپسول

 (hampa6-01720137) ایکاپیالری شیشه

 محمد، افسانه فخاری، صادق یمرتض، پور یزرآباد یمهد محمد

  طالکش یمهد

یورتان با افزودن نانو بهبود عملکرد جداسازی گاز غشا پلی

 (hampa6-01590114) ذرات نامتخلخل سیلیکا

رضا ، نکومنش یمهد، الله یبحر مهینع، یماسور میمر سخنرانی  12:15-12:45

  یراشد

در حضور  گلرناتایز ستیعملکرد کاتال یبررس

-hampa6) لنیات ونیزاسیمریمتفاوت در پل یستهایکاتالکمک

01260069) 

 یریقادر ظه محمد، نژادلیحسان اسماعا

های تک در شوری Flopamm3630Sبررسی رفتار تیکسوتروپیک پلیمر 

 (hampa6-01080121ظرفیتی و دوظرفیتی )

 ، مرتضی صادقی، افسانه فخارکیمیا صالحی

اصالح سطح نانوذرات سیلیکا با پلیمریزاسیون پیوندی آکریل 

آمید و تاثیر آنها بر خواص جداسازی گاز غشای پلی)اتربلوکی 

 Pebax) (hampa6-01820152)آمید( )

  مهدی عبداللهینادر احدیانی،  سخنرانی  12:45-13:15

 یی: سنتز و شناسانیگنیدار کردن لنیدار و آمفنول

(hampa6-00640028) 

 معصومه سادات ایازی

 (hampa6-01630117)  لوله دیگر یهامستربچ یداریزمان پا شیافزا

  زهرا مقصود، یفرقان سهینف

 لیتریلونیاکر/لیلونیتریاکرپلی زهیغشای آم ییایمیاصالح ش

 (hampa6-01360116) (PAN/NBRرابر ) نیبوتاد

 ناهار و نماز 13:15-14:00

 3سالن  2سالن  1سالن   

 یاحد انیدکتر محمد مهدو سخنرانی مدعو 14:00-14:45

های پلیمری ی خوردگی در پوششکاربرد نانومخازن بازدارنده

 با هدف رهایش کنترل شده

 دکتر کیومرث جلیلی

 بر پایه گرافن یعصب یپروتزها

 یابوالحسن یدکتر محمدمهد

 در ابعاد نانو یانرژ رهیبرداشت و ذخ

  علی اوالد، فاطمه مریمی گاوگانی سخنرانی  14:45-15:15

چیزگریز بر روی سطوح سرامیکی با های همهتهیه پوشش

-hampa6) های الکتریکیهدف افزایش کارایی مقره

01320074) 

  راینص یهدی، لیجل ومرثیک، هداد دیسع، فرناز کامران، پهلوانرضوان ده

 یزریالقاء ل یگرافن یالکترودها یکیو الکتر یزساختاریمطالعه خواص ر

(LIGE) (hampa6-01110112) 

  یمیسارا عظ، یابوالحسن یمحمد مهد

وینیلیدین فلوراید ی پلیتوسعه نانوژنراتور پیزوالکتریک بر پایه

 (hampa6-00370010) ساز قلباندازی ضربانبه منظور راه

http://svc.sut.ac.ir/r75f3iqfe7ds/
http://svc.sut.ac.ir/rvtsxzm2vjwv/
http://svc.sut.ac.ir/r1sv23qeq6cb/
http://svc.sut.ac.ir/r75f3iqfe7ds/
http://svc.sut.ac.ir/rvtsxzm2vjwv/
http://svc.sut.ac.ir/r1sv23qeq6cb/


 های آموزش مهندسی پلیمر در ایراننشست بررسی چالش 15:15-16:45

 استراحت 16:45-17:00

 گزارش همایش، معرفی مقاالت و پوسترهای برگزیده(ارایه ) مراسم اختتامیه 17:00-18:00
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