
 

9911 خردادماه 52و  52اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی  برنامه  

افتتاحیه - سالن اصلی -11 خرداد 52شنبه یک  

 0088 - 0088 ثبت نام

 0098 – 0088 و خیر مقدم  افتتاحیه ) قرآن و سرود(

 00:8-0098 آقای دکتر ترکمان –انجمن ملی صنایع پلیمر 

 00:8-00:8 ی/دکتر عشقیمهندس خوانسار آقای – رانیا یاتاق بازرگان

 0045 – 00:8 صادقی نیارکی دکتر آقای –معاونت امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

 98088- 0045 محمدی مهندس آقای – ایران یمیپتروش معاونت وزیر نفت و ریاست محترم شرکت ملی صنایع

 98095-98088  اکبری مهندس آقای – یجهاد کشاورز ریوزآب و خاک  معاونت

 980:8-98095 و اهدای لوح و جوایز )پخش تیزر( تقدیر از پیشکسوتان صنعت لوله و اتصاالت پلی اولفینی

  یشگاهینما یاز محل غرفه ها دیاستراحت و بازد 98048- 980:8

 اول : نوآوری های مواد اولیه  موضوع دوم : نوآوری های ماشین آالت و تکنولوژی های تولید موضوع
 99088- 98048 طهماسبی خانم – یمیپتروش یدست نییپا عیسرپرست دفتر توسعه صنا 99088- 98048 مهندس هادوی – معاونت بخش ماشین آالت و فلزی وزارت صنایع

 990:8 – 99088 دکتر پیرچراغی-بررسی ساختاری مواد اولیه پلی اتیلن و پلی پروپیلن پایپ گرید   990:8 – 99088 یمریپل زاتیسازان و تجه نیانجمن ماش - داخلی وضعیت ساخت ماشین آالت

 99048 – 990:8 دکتر سودبر – جهت استفاده در شبکه انتقال فاضالب ارتقا یافته PPپتروشیمی شازند مواد  99048 – 990:8 خارجی -ترکیه  در صنعت اکستروژن معرفی یک تجربه موفق

 9:088 -99048 دکتر صادق وندی – PP-RCTپتروشیمی نوید زرشیمی در مورد هسته گذاری بتا در  9:088 -99048 خارجی -آخرین نوآوری های صنعت اکستروژن لوله

 9:0:8-9:088 دکتر شمسی – PP-RC پتروشیمی مارون در مورد پلی پروپیلن راندوم خودرنگ گرید جدید 9:0:8-9:088 خارجی -طراحی دای هد های خاص برای لوله های پلی اولفینی 

 9:048-9:0:8 خارجی – PE100نسل جدید پلی اتیلن های  9:048-9:0:8 رسالوله  پاسارگاد -RES-PMS کارخانجات یو توان مصرف یانرژ تیریمد ستمیس

 نهار و نماز و بازدید از محل غرفه های نمایشگاهی 9:0:8الی  9:048

  نوآوری های مستربچ و و افزودنی ها برای بهبود خواصسوم :  موضوع چهارم : تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ، تجهیزات آزمایشگاهی و آزمون های کیفی جدید موضوع
 9:058-9:0:8 مستربچ و کامپاند  نماینده انجمن مستربج و کامپاند در مورد وضعیت تولید داخل 9:058-9:0:8 مهندس خادمی  -آزمایشگاه های همکار موسسه استاندارد دغدغه و چالشهای 

 94098-9:058 -و شاخص ها کنترل کیفی و بهداشتی تولید دوده مخصوص پالستیک  94098-9:058 دکتر جمالپور   – SH/CRBص رشد ترک معرفی روشهای سریع تشخیص شاخ

 940:8-94098 آقای دکتر نازکدست  –مستربچ های مشکی در صنعت لوله و پیشنهاد چهارچوب فنی  940:8-94098 دکتر راشدی –در رده بندی مواد پلی اتیلنی و بیان یک مورد کاوی داخلی  SHروش

 94058-940:8 مهندس حسینی – لوله و اتصاالت پلی اولفینیپایدار کننده های آخرین نوآوری ها در  94058-940:8 حامد جباری -جهت بازرسی سیستم های لوله کشی NDTآزمون های غیر مخرب 

 95098-94058 شرکت پلیمر پیشرفته دانا – آخرین نوآوری ها در چسب های لوله های چندالیه  95098-94058 انیرزائیمهندس م -آن  رشیپذ اریدر مع یو لزوم بازنگر یبر برگشت طول موثر یندیفرآ طیشرا

 استراحت و بازدید از محل غرفه های نمایشگاهی 950:5- 95098

 پنجم : فرصت های توسعه صادرات در شرایط تحریم و بیان نمونه های موفق موضوع ششم : تحلیل اقتصاد کالن و زنجیره ارزش حاکم در صنعت  موضوع
 95045-950:5 آقای اروه نقی -وضعیت واردات و صادرات لوله های پلی اولفینی 95045-950:5 دکتر مولوی -00در سال  سیاست های حمایت از تولید در شرایط تحریم و بیماری کرونا

 90085 -95045 سیدیآقای  –اتحادیه اورآسیا و فرصت های جدید صادرات  90085 -95045 دکتر سلطانی -به مقوله تولید و لزوم بازنگری در آن بعلت بحران کرونا 00نگاه بودجه 

 900:5 – 90085 شرکت آواهونام آقای دکتر فرجی -بیان یک تجربه موفق صادراتی 900:5 – 90085 دکتر رضوی -یمریدر صنعت لوله و اتصاالت پل یو سطح فناور ینوآور تیوضع

 90045-900:5 انجمن  -اصالح ارزش گمرکی صادراتی انواع لوله ها و پیشنهاد تعرفه ای برای زنجیره ارزش 90045-900:5 انجمن -  00و پیشنهاد هایی برای سال  00دغدغه های عرضه مواد در سال 

 



 

11 خرداد 52 دوشنبه  

 م : استفاده در سیستمهای آبیاری مدرن و بخش کشاورزیهفت موضوع تم : استفاده در صنعت آب و فاضالب )خطوط اصلی و شبکه های توزیع( هش موضوع
 0098 - 0088 آغاز روز دوم کنفرانس و اعالم برنامه  0098 - 0088 آغاز روز دوم کنفرانس و اعالم برنامه 

 00:8 - 0098 سامانه های نوین آبیاریدفتر  -سیاست ها و برنامه های انواع سامانه های نوین آبیاری 00:8 - 0098 خانم مهدی بادی -مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلنی در شبکه های توزیع آب 

 0058 – 00:8 علی اکبرخانی – بیان نکات مهمنوارهای آبیاری و  برایرتبه بندی صورت گرفته  0058 – 00:8 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران -دغدغه های مصرف لوله های پلی اتیلن

 98098 -0058 آن دیمستربچ در تول نهیمقدار به نییو تع یقطره ا یاریآب ینوارها یبر رو ینور بیتخر تست 98098 -0058 حامد جباری -آب و فاضالب کشور یدر شرکت ها یلنیات یپل یحوادث لوله ها یابیعارضه 

 – کاروگیت برای تولید لوله های دوجدارهPP-HM استفاده از پلی پروپیلن مدول باال 

 دکتر جمالپور 

بر اساس پلی اولفینی در کاربرد جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی  یلوله هااستفاده از  980:8 -98098

 علی دربندی - :DIN 4262-1 دیاستاندارد جد

98098- 980:8 

بررسی حساسیت و رده بندی لوله های انتقال آب از منظر زلزله ، رانش زمین و پدافند غیر عامل 

 خانم نظری –

 یکنواختیبا طول بلند و  دینسل جد یاریآب یبا نوارها یاریمدرن آب یها ستمیس یطراح 980:8-98058

 دکتر هنر – استفاده طراحان( یبرا شنیکیاپل هیمناسب ) فرموله کردن و ته

980:8-98058 

 99098-98058 خانم حسینی –فشار از افت  یناش یها نهیهز سهیچدن نشکن و مقا/یمریپل یدر لوله ها یزبر یبررس 99098-98058 آزمایشگاه دانا پالستیک –یکیمکان یدر اتصاالت رزوه ا یکننده نور داریپا نهیمقدار به نییتع

 استراحت و بازدید از محل غرفه های نمایشگاهی 990:8الی  99098

 نهم : استفاده در سیستم تاسیسات  ساختمان موضوع دهم : استفاده در شبکه های گازرسانی )خطوط اصلی و شبکه های توزیع( موضوع
 99058-990:8 یمحصوالت ساختمان یفیدر ارتقاء ک  یراه، مسکن و شهرساز قاتینقش مرکز تحق 99058-990:8 سخنرانی شرکت ملی گاز ایران یا تهران در مورد آمار مصرف

 9:098-99058 لوله های پلی اولفینی  ملی هایمقررات ملی ساختمان با استانداردعدم هماهنگی  9:098-99058 قاضی مرادی  -آب و فاضالب یاستاندارد اتصاالت لوله ها یکیالست یرهایدرزگ اتیخصوص

مورد  یفشار قو یناچ در لوله ها زانیاز عدم کنترل عمق م یناش SCGآزمون  جیدر نتا راتیتأث

 رنگدانه سیرجان شرکت ملی گاز/پتروشیمی امیرکبیر/ -گاز و آب یاستفاده در پروژه ها
9:098-9:0:8 

 و  یمریو پل یفلز یلوله ها ی ابعادی/هیدرولیکیسازمعادل 

  یزیعز رضاعلی –ساختمان  ساتیچند نکته مهم در تاس انیب
9:098-9:0:8 

 9:058 – 9:0:8 دکتر عباسیان –درزبندهای الستیکی طول عمر کارکرد و تعیین از تنش  یآزمون آسودگ
با توجه به  انسانی جهت استفاده در کاربرد آب شرب یمریپل یلوله ها یآزمون بهداشت

 آزمایشگاه مترا مهندس بزرگی  – رانیانجام آن در ا یو امکان سنج یاستاندارد مل
9:0:8 – 9:058 

 نهار و نماز و بازدید از محل غرفه های نمایشگاهی 9:0:8الی  9:058

 دهم : نصب کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی  ) بایدها و نبایدها(یاز موضوع )چالشها و فرصتها( ینیاولف یپل یلوله ها افتیو باز ستیز طیهم : محدوازد موضوع
نماینده سازمان  –سخنرانی نماینده سازمان محیط زیست در مورد لزوم توجه به مقوله بازیافت 

 محیط زیست
9:0:8-9:058 

جهت استفاده در کاربرد انتقال آب تحت  یمریپل یدر انتخاب لوله ها تهیسیاثر مدول االست

 مهندس میرزائیان –ی دفن یفشار و فاضالب ثقل
9:0:8-9:058 

 94098-9:058 یدکتر معصوم -Trenchlessبا روش بدون ترانشه  یمریپل یلوله ها یکارگذار 94098-9:058 علیرضا صحاف امین –چهارچوب محیط زیستی استفاده از لوله ها پلیمری 

 دیو استفاده مجدد در پروسه تول یمریپل یلوله ها افتیباز یچگونگ یدستورالعمل و چهارچوب فن

 دکتر علیرضا شریف – ستیز طیبر مح یجهت کاهش اثرات منف
 940:8-94098 یلیخل یآقا -)استانداردها و روشها( یمریمدفون پل یلوله ها یابیرد 94098-940:8

 از محل غرفه های نمایشگاهیاستراحت و بازدید  940:8-94045

 سیزدهم : جوشکاری استاندارد ، دستگاه های جوش و روشهای اتصال  موضوع  چهاردهم : کاربردهای جدید لوله های پلی اولفینی موضوع
 95085-94045 روتنگران شرکت –دستگاه های جوش لب به لب و الکتروفیوژن جدید استاندارد  95085-94045 مهندس رحمتی -یداخل یمورد کاو انیجهت انتقال آب و ب ینیاولف یبزرگ پل زیسا یلوله ها

 950:5-95085 یسیخانم شاه او - یبهره ور زایشتک فشاری فشار باال و اف لب به لب یجوشکارروش  950:5-95085 شرکت روتنگران–و بیان مورد کاوی داخلیلوله های پلی اتیلنی تقویت شده با فلز انتقال فاضالب 

 95045-950:5 خانم شجیعی -جوش لب به لب ، جوش بوشنی و الکتروفیوژن ظاهریاستاندارد بازرسی های  95045-950:5 آقای مهندس کاظمی –معادن کاربرد صنعتی و لوله های پلی اولفینی مورد استفاده در 

 95045-90085 خانم سلطانی –بررسی تاثیر دوده بر خواص لوله های پلی اتیلنی و جوش لب به لب  95045-90085 خانم فروتن  –سوخت و ایستگاه های لوله های پلی اولفینی مورد استفاده در خطوط انتقال 



 

سالن اصلی –دقیقه ای  2ارائه های پوستری   
 90088 – 90085 

 90085-90098 

 90098-90095 

 اختتامیه اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی و قرائت بیانیه پایانی 

 اهدا لوح های تقدیر ارائه کنندگان مقاله و عکس یادگاری

900:8 -91 

یآموزش یکارگاه ها   

دکتر آراسته منش  –کارگاه آموزشی منابع آب ، شناسایی سختی ها و روش های حذف ناخالصی ها   
:5/:/00  

99088-9:0:8  

(ی توسعه و فرصت ها مشکالت موجودکنندگان لوله و اتصاالت )  دیو تول هیمواد اول پنل  
:5/:/00  

9:0:8-95  

کنندگان لوله و اتصاالت ) چالشها و فرصت ها ( دیو تول دیآالت تول نیماش پنل  
:5/:/00  

950:5-90045  

دکتر محسن معصومی –به روش ترانشه باز  یمریپل یلوله هااستاندارد  یکارگذار یآموزش کارگاه  
:0/:/00  

990:8-9:  

یاریآب نینو یدفتر سامانه ها -یاریآب نینو یانواع سامانه ها یها و برنامه ها استیس  
:0/:/00  

990:8-9:  

حامد جباری – لنیات یپل یاستاندارد لوله ها یجوشکار یآموزش کارگاه  
:0/:/00  

9:095-94045  

  یقطره ا یاریآّب ینوارها دیاستاندارد جد یآموزش کارگاه
:0/:/00  

95085-900:5  

 


