روز

ساعت

سالن 1

>=A- AC

پذیزش

>>AC=> - AC

تاليت قزآن کزیم ي پخص سزيد جمًُری اسالمی

AC>> - B

پخص تیشر َمایص

B - BC:9

خًشآمذگًیی رئیس َیات مذیزٌ اوجمه سطح  -دکتز سیذمُزان وحًی

BC:9 - BC<9

سخىزاوی رئیس َمایص  -دکتز فخزالذیه اضزفی سادٌ

BC<9 - BC>9

گشارش دبیز َمایص

>BC>>- :9C:

سخىزاوی افتتاحیٍ :دکتز محمذحسیه فتحی

:9C:>- :9C;9

سخىزاوی ي مزاسم تقذیز اس پیطکسًت مُىذسی سطح

>=:9C;9- :9C

پذیزایی ي ارائٍ پًستز

عنوان محور

سه شنبه 5931/55/51

سالن 2

>:9C=>- ::C:
><::C:>- ::C

>>::C<>- ::C

>::C>>- :;C:

تخشیب دس صٌایع ًفت ،گاص ٍ پتشٍضیوی

هٌْذسی سطح دس کاضتٌی ّا ٍ تجْیضات پضضکی

ػخٌشاًی هذعَ  -دوتش اؿشفی

ػخٌشاًی هذعَ  -دوتش صهبًیبى
ایجبد وبهپَصیت ػطحی  HA/MgOسٍی

آػیت ؿٌبػی صاًَیی فَالدی دس خط لَلِ گبص

وبؿتٌیّبی هٌیضیوی صیؼت تخشیت پزیش

طجیعی دس یه ایؼتگبُ تملیل فـبس

( حبهذ ًبهذاس اكل )

(آسصٍ ثبثبئیبى )

اسصیبثی تبثیش غلظت ثشدیجیت ثش خَاف صیؼت فعبلی ٍ

ثشسػی علل خشاثی ًبؿی اص خَسدگی للیبیی دس

صیؼت ػبصگبسی پَؿؾ دٍتبیی گشافي -ثشدیجیت

ػطَح داخلی یه لَلِ دیَاسُ آثی ثَیلش ًیشٍگبّی

(ثْبس اعتوبدی فش )

(هلطفی ػلطبًلَ )

اكالح ػطح ثِ سٍؽ پالػوبی اوؼیظى دس هیىشٍتَثَل
ّبی تشاؿِ ّبی سیض ػیبلی پلی دی هتیل ػیلَوؼبى

آًبلیض تخشیت اتلبل اًجؼبطی آوبسدئًَی پتشٍؿیوی
( فشّبد ؿْشیبسی )

(الدى احوذخؼشٍی)

ناهار و نماز

:;C:>- :<C<9
عنوان محور

فشایٌذّای ًَیي اصالح سطح

تخشیب ّای ًیشٍگاّی

=:<C<9- :

ػخٌشاًی هذع َ  -دوتش الحبجی

ػخٌشاًی هذعَ  -مُىذس هْذی صادُ

:=- :=C;9

ثشسػی اثش ٍلتبط ثش جزة اپتیىی الیِ اوؼیذ آلَهیٌیَم
ًبًَهتخلخل تَلیذ ؿذُ ثِ سٍؽ آًذایضیٌگ
(اثَالمبػن ًَسهحوذی )

تخویي عوش ثبلیوبًذُ پشُّبی ثبثت تَسثیي ثخبس
(ػیذ حوضُ ثبغجشی )

:=C;9- :=C=9

>:=C=9- :

تأثیش غلظت یَىّبی سٍی دس حوبم ًیتشاتی ثش ثبفت

آًبلیض ؿىؼت ٍ علل تخشیت پشُ تَسثیي ثخبس اص

ًؼجی ٍ هَسفَلَطی ػطح پَؿؾ سػَة الىتشیىی

جٌغ فَالد صًگًضى هبستٌضیتی 014

اوؼیذ سٍی (سٍیب ػعیذی )

(ّبؿن هَػَی )

ثشسػی خَاف ػبختبسی ،سفتبس ًبًَهىبًیىی ٍ
چؼجٌذگی الیِ ًبصن ؿیـِ فلضی پبیِ آّي تْیِ ؿذُ ثِ

ثشسػی علت تخشیت پشُّبی تَسثیي گبصی اص جٌغ
ػَپشآلیبط Nimonic-105

سٍؽ وٌذٍپبؽ هغٌبطیؼی

(هحوذ هَػَی ًیب)

(علی عجیذاٍی )

:>- :>C;9

@:>C<9- :

پزیشایی ٍ اسائِ پَػتش
وبسگبُ آهَصؿی
هٌْذػی پَؿؾ ّبی ًبًَػبختبس ػخت ٍ همبٍم
ایجبد ؿذُ ثِ سٍؽ ( PVDدوتش حؼي علنخَاُ)

وبسگبُ آهَصؿی
هٌْذػی آػیت لطعبت كٌعتی ٍ فشاوتَگشافی
پیـشفتِ (دوتش ًَیذ ػعیذی)

روز

ساعت

سالن 2

سالن 1

سالن 3

عنوان فعالیت

ارائٍ مقالٍَای تخصصی

?A- :

بزگشاری کارگاٌ آمًسضی  -کطت سلًل ريی داربستَای مُىذسی بافت
)پژيَطگاٌ ريیان(

عنوان محور

پَضص ّای هٌْذسی

آًالیض تخشیب

>AC=>- BC:

ػخٌشاًی هذعَ  -دوتشهطْشی

ػخٌشاًی هذعَ  -دوتش ؿْشیبسی

><BC:>- BC

اعوبل ٍ اسصیبثی پَؿؾ ػذ حشاستی والع B

آًبلیض تخشیت پٌلّبی ػبًذٍیچی

جْت استمبی هحفظِ احتشاق تَسثیي

اػتفبدُ ؿذُ دس ػمف ػَلِّبی اًجبس

گبصی ( NGT150-1سضب لبػوی )

گَگشد (ثٌیبهیي پیشی )

حبٍی تشنّبی عوَدی ( )DVC TBC

تَػط فشایٌذ  APSسٍی پشُّبی هتحشن

>BC>>- :9C:
عنوان محور

( كبدق ٍسهضیبس)

اسائِ پَػتش ٍ پزیشایی
اصالح سطوح برای کاربردهای پسشکی

آًالیض تخشیب

>=:9C:>- :9C

ػخٌشاًی هذعَ  -دوتش لبػوی

ػخٌشاًی هذعَ  -هٌْذع آكفی ًظاد

>:9C=>- ::C9

ػبخت ٍ هـخلِ یبثی پَؿؾ پلی

ػیٌتیه سؿذ الیِ  TGOدس پَؿؾ ػذ

دٍپبهیي سٍی ًبًَرسات اوؼیذگشافي

حشاستی اعوبلی ثِ سٍؽ  APSتحت

( حویذسضب هختبسی )

اوؼیذاػیَى ّندهب (ثٌْبص ػعیذی )

ثشسػی ٍ همبیؼِ پشداصؽ ػطح پلیوش پلی

ثشسػی سفتبس ػبیـی ٍ خَسدگی پَؿؾ

چ
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تَسثیي گبصی (پظهبى صهبًی همذم)

فَالد صًگ ًضى آػتٌیتی 316L AISI

>;::C9>- ::C

>=::C;>- ::C

>::C=>- :;C9

:;C9>- :<C<9

هتیل هتبوشیالت ثب اػتفبدُ اص پالػوبی

 Al-Znسٍی صیشالیِ  St304 ٍ St52ثِ

ًیتشٍطى ٍ لیضس اگضایوش آسگَى فلَسایذ

سٍؽ غَطٍِسی گشم

(ػَلوبص جوبلی )

(صیٌت پَسصال )

اكالح ػطح ًبًَلَلِّبی اوؼیذ تیتبًیَم

ثْجَد خَاف ػطحی ػشهتْبیWC-Co

جْت وبسثشد دس آپتبحؼگش صیؼتی ثِ هٌظَس

با تغییش ثبیٌذس ٍ وٌتشل اًذاصُ داًِ

تـخیق ػشطبى ػیٌِ (هشین كفَی پَس )

(هحوذ هؼتَلی صادُ )

اكالح ػطح وبؿتٌی هٌیضین صیؼت

هطبلعِ اثش ٍیظگی ّبی ػطح ثش وبسآیی

تخشیت پزیش ثب سٍؽ ؿیویبیی فلَسیذُ

ػشًذ غلتىی ثب سٍؽ الوبى گؼؼتِ

وشدى (ػعیذ طغیبًی )

(اوجش جعفشی)

ًبّبس ٍ ًوبص

کارگاٌ
آمًسضی

Failure Analysis in Simple Words
( دوتش عجذالوجیذ اػالهی)

>>BC<>- BC

اعوبل ٍ اسصیبثی پَؿؾ ػذ حشاستی هتشاون

ثشسػی اثش پشٍتئیي ثش سفتبس خَسدگی

سالن4

=:<C=9- :

کاسبشد هٌابع تغزیِ پالسی دس فشایٌذ

ثْجَد خَاف خَسدگی آلیبط َّایی

اکسیذاسیَى الکتشٍلیتی پالسوایی

 Ti-6Al-4Vاص طشیك اعوبل پَؿؾّبی

(اهیي حکیوی صاد)

چٌذالیِ ًبًَػبختبس حبٍی وشٍم ٍ
ًیتشٍطى ،ثِ سٍؽ سػَة فیضیىی ثخبس
( حبهذ فشٍتي )

:=- :=C;9

اثش فشکاًس پَضصدّی بش هیکشٍساختاس،

ثشسػی تبثیشغلظت ًبًَ رسات ػیلیىب ثش

تشکیب ٍ هقاٍهت بِ خَسدگی پَضص

آةگشیضی ٍ یخ صدگی هغ پَؿؾ دادُ

تطکیل ضذُ بِ سٍش اکسیذاسیَى

ؿذُ ثش پبیِ اػتئبسیه اػیذ

الکتشٍلیتی پالسوایی بش صیشالیِ آلیاط AZ31

(هیالد عجذالِ صادُ )

(هشین سحوتی)

:=C;9- :=C=9

بشسسی ٍ ایجاد پَضص کاهپَصیتی Ni-B-

ثشسػی تبثیش آةثٌذوشدى پَؿؾّبی ػپش

ً WCاًَ کشیستالی بِ سٍش الکتشٍلس ٍ

حشاستی YSZثب اػتفبدُ اص ًبًَ رسات S iC

تاثیش رسات  WCبشخَاظ سختی ٍ سایص

ثش همبٍهت ثِ خَسدگی داغ ٍ اػتحىبم

پَضص

چؼجٌذگی اعوبل ؿذُ ثِ سٍؽ پبؿؾ

(هحوذ حسي بیذسام)

پالػوبیی ثب ؿشٍد غالف جبهذ ) (S S PS
(سضب ػحشخیض)

>:=C=9- :

جایگضیٌی پَضص کادهیَم با پَضص

اسصیبثی تأثیش افضٍدى  2دسكذ اتوی

سٍی ً -یکل دس قطعات ثابت ًاحیِ سشد

ًیتشٍطى ثش سیضػبختبس ٍ همبٍهت

تَسبیي گاصی
( کَسش ًعوتی پَس)

اوؼیذاػیَى آلیبط آلَهیٌبیذ تیتبًین
 Ti- 48Al- 2Cr- 2Nbحیي پشػىبسی
ایضٍاػتبتیه داغ ( حویذ سضب لشثبًی )
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:>- :>C;9

ثشسػی هىبًیضم سؿذ ٍ تغییش ضشیت

اثش فشایٌذ اكطىبوی ثش خلَكیبت

ؿىؼت الیِ آلی ػیلیىبتی ثب افضایؾ گبص

سیضػبختبسی ٍ خَاف هىبًیىی سٍوؾ

ًیتشٍطى دس پالػوبی TEOS -O 2

ایجبد ؿذُ ثب سٍؽ جَؿىبسی لَػی

(هشضیِ عجبػی )

تٌگؼتي -گبص هحبفظ ( لبػن عظیوی )

کاسبشد آًالیض ّای پیطشفتِ XPS & ToF-SIMSدس هٌْذسی سطح ٍ هٌْذسی پضضکی (دکتش سیاٍش ادّوی)

ًاصک

:>C;9- :>C=9

پزیشایی

:?- :?C<9

هشاسن اختتاهیِ ٍ تقذیش اص سخٌشاًاى کلیذی

?A- :

کارگاٌ آمًسضی فزایىذ اصالح سطح واوً مًاد بزای کاربزدَای پشضکی
)پژيَطگاٌ ريیان(

بشگضاسی کاسگاُ آهَصضی  -جَضکاسی سطحی ٍ سٍیِ سختی بشای هقابلِ باسایص (هٌْذس جَاد سیوایی)

عنوان محور

پَضصّای الکتشٍضیویایی ٍ الیِ

فٌاٍسی ّای ًاًَ دس هٌْذسی سطح

کارگاٌ
آمًسضی

کارگاٌ
آمًسضی

