
 

 

 

 مرکز تحقیقات بتن کنفرانس ملی بتن و زلزلهو  شاخه ایران  -(ACIانجمن علمی بین المللی) سالیانهملی همایش  چهارمینبندی بیست و برنامه زمان

 1400دی سال 5–اول  روز

شنواره
ج

 

 8:35الی  8:30 آیاتی چند از کالم ا.. مجید تالوت

 8:40الی  8:35 سرود پر افتخار ملی جمهوری اسالمی ایران  اجرای
 زلزله و بتن یمل کنفرانس و  رانیا شاخه -(ACI)یالملل نیب یعلم انجمن انهیسال یمل شیهما  چهارمینبیست و  نماهنگ

 بتن قاتیتحق مرکز
 8:50الی  8:40

 8:55الی  8:50 محترم )سرکار خانم فریبا علومی یزدی( توسط مجری آمدگوییخوش 

 17:00الی  9:00 سالن فارابی – شاخه ایران -(ACIآغاز همزمان بیست و چهارمین مسابقات دانشجویی انجمن بین المللی بتن آمریکا)

 9:05الی  8:55   شاخه ایران( -(ACIبین المللی بتن) علمی  محترم انجمن رییسآقای دکتر جواد برنجیان) ارائه گزارش

 9:10الی  9:05 (ACIهای بین المللی انجمن علمی بتن آمریکا خیر مقدم پروفسور لوک اسنل )رییس کمیته فعالیت

بتنی توسط آقای  دکتر بهزاد نعمت  هایهای پرینتر سه بعدی در ساخت و سازارائه کارگاه آموزشی  دستاوردها و نوآوری

 بصورت مجازی از استرالیا (استاد دانشگاه سوینبرن استرالیا)الهی 
 9:45الی  9:10

 10:20الی  9:45 برگزاری میز گرد تخصصی ضرورت قانونی شدن اشتغال و استفاده از تکنسین متخصص شایسته و صالحیتدار

 10:40الی  10:20  پذیرایی و میان وعده

 10:55الی  10:40  ( معاون محترم فناوری و نوآوری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری) علی خیرالدینآقای دکتر سخنرانی 

  11:05الی  10:55 ( تهران استان استاندارد اداره )دکتر محمودرضا طاهریسخنرانی آقای 

 11:20الی  11:05 ایران(سخنرانی آقای دکتر سعیدی )معاون پژوهشی توسعه منابع آب و نیرو 

 11:25الی  11:20 تجلیل از زنده یاد پروفسور علی اکبر رمضانیان پور )استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر(

 )کارفرمای برتر، پیمانکار برتر،  مشاور برتر(، عمرانی  برتر های ، پروژهعلوم مهندسی عمران تقدیر از : استاد برتر

 (،  تقدیر از حامیان ACI، معرفی فرد فعال)چهره های صنعت ساخت و ساز
 12:20الی  11:25

 12:30الی  12:20 تقدیر از اولین دانشجویان فارغ التحصیل مرکز تحقیقات بتن) متب(

 13:30الی  12:30 نماز و ناهار
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری مدیر تحقیق و توسعه کارگاه تخصصی روسازی بتنی در معابر شهری توسط آقای دکتر کامران رحمتی )

 تهران(
 14:00الی  13:30

ی اول
ت علم

س
ش

ن
 

 / مهندس مصطفا احمدوند/ دکتر احسان کاسه چیبرنجیانجواد دکتر :   هیات رئیسه

 : طراحی واجرای تونل انتقال آب آزاد بتخمنپروژه  -1

   مالت هیو ضخامت ال یتراکم یطرح اختالط بتن سبک خودتراکم بر اساس چگالمقاله: ارائه  -2

 (MRPCشده ) راصالحیواکنش پذ یپودر یبتن ها نهیارائه طرح اختالط به مقاله: ارائه  -3

 15:00الی  14:00

 15:15الی  15:00 و پخش نماهنگ استراحت 

ی 
ت علم

س
ش

ن
دوم

 

 / دکتر حامد نیرومند/ دکتر حمزه رحیمی دادگر دکتر امید لطفی عمران/ نورزاد علی کترد:  سهیرئ اتیه

 هزار متر مکعبی بندر عباس 200تامین اجرا نصب آب شیرین کن : منختبپروژه  -1  

 محاط در بتن یفوالد یهادر ستون یالهیصلب م ریبرشگ تیبر ظرف ریبتن و طول برشگ یفشار رمقاومتیتاث یعدد یبررس مقاله: ارائه  -2

 سقف سبک مرکب تیبا محور یساختمان یهاسازه یسبک ساز یلرزه ا ریمطالعه تاث :مقالهارائه  -3

 

  16:15الی  15:15

 ا و رییس کمیته آموزش کارگاه آموزشی روسازی بتنی با تدریس پرفسور لوک اسنل ) استاد دانشگاه ادوارد زویل ایالت ایلینویز آمریک 

 مجازی از آمریکا( بصورت ACI )نجمن بتن آمریکاا
 17:00الی  16:15



 

 

 

 

 مرکز تحقیقات بتن کنفرانس ملی بتن و زلزلهو  شاخه ایران  -(ACIانجمن علمی بین المللی) سالیانهملی همایش  چهارمینبرنامه زمان بندی بیست و 

 1400دی سال  6–دومروز 

 9:30الی  9:00 (ها در انتخاب انکر شیمیایی چیست؟مهمترین چالششرکت مادوی )کارگاه و سمینار تخصصی 

 16:00الی  9:00 سالن فارابی –شاخه ایران  -(ACIآغاز همزمان بیست و چهارمین مسابقات دانشجویی انجمن بین المللی بتن آمریکا)

ی 
ت علم

س
ش

ن
اول

 / دکتر ابوالقاسم نعمتی نعمت الهیبهزاد   دکتراحمدوند/ مصطفا مهندس:    سهیرئ اتیه 

                          
 تقاطع غیر همسطح شهید حاج قاسم سلیمانی: پروژه منتخب -1

 فوالد پرتراکم یهامشکالت ساخت سازه تیریدر مد اءیاش نترنتیا ستمیس یریبه کارگ یررس:  ب ارائه مقاله -2

 رانیدر از صنعت ساخت و سا یریبکارگ یچالش ها و فرصت ها یابیو ارز ییجهت شناسا PESTمدل  کیارائه  : ارائه مقاله -3

   کسب و کار لیتحل کردیدر صنعت ساخت ساز با رو یسه بعد نتریاستفاده از پر یهاچالش یرسبر   ارائه مقاله: -4

 10:30الی  9:30

ی 
ت علم

س
ش

ن
دوم

 / دکتر فرید غفاری مقدم ربیعی فرحمیدرضا  دکتر اکبرپور/عباس دکتر :    سهیرئ اتیه 

 پل آرپاچای : پروژه منتخب -1

 بررسی عملکرد خواص مکانیکی انواع مواد پوزوالنی در بتن های ژئوپلومری خود تراکم ارائه مقاله:  -2

   (RCF-BRB) ریناپذبا مهاربند کمانش یبتن یخمشقاب یهاستمیس یمعرف: ارائه مقاله   -3

حاصل  یراه آهن با بتن ساخته شده  از لجن ها یبتن یتراورس ها ی( بر مقاومت فشارلی)گازوئ یتاثر مشتقات نفت یبررس  :ارائه  مقاله -4

 شهرستان دورود(   یسنگبر یکارخانه ها یپسماند )مطالعه مورد تیریبا هدف مد یاز کارخانجات سنگبر
  

 11:30الی  10:30

 11:45الی  11:30 استراحت و پخش نماهنگ

 12:15الی  11:45 های بتنی و مواد آب بندسازهکارگاه و سمینار تخصصی شرکت وندشیمی ساختمان ) آبندی ساختار و 

 13:30الی  12:15 و ناهار نماز

ی 
ت علم

س
ش

ن
سوم

    / دکتر احسان کاسه چی / دکتر شهریار طاووسینیرومند حامد / دکترکاظم حسین دکتر : سهیرئ اتیه 

              منتخب: احداث سد و سازه های جانبی باغان پروژه

 خشک و مرطوب طیدر شرا یمانیمواد س یتراکم انباشتگ: ارائه مقاله   -1

دوام و  ،یکیدر مشخصات مکان راتییخانه فاضالب شهر بجنورد در بتن به لحاظ تغ هی( تصفSSAخاکستر لجن ) یاستفاده از افزودن ریتاث :پایان نامهارائه    -2

 بتن ییایپا

 تیزئول یبا استفاده از سنگدانه ها ای¬امکان ساخت بتن سبک سازه یبررسنامه:   انیارائه پا -3

 

 14:30الی  13:30

ی چهارم
ت علم

س
ش

ن
 

 / دکتر مهرداد وثوققمری علی دکتر/غزنویبیژن مهندس  / احمدوندمجتبی دکتر :  سهیرئ اتیه
 
 یترک سطح  یالگو ریتصاو افتهیمیفرکتال تعم زیبر آنال یبتن یهااثر حالت شکست ستون یبررس : ارائه مقاله   -1

 یبه ستون بتن ریفرکتال در اتصال ت افتهی¬میابعاد تعم ریمقاد یبرو زیباکس سا راتییاثرات تغ  یبررس : ارائه مقاله   -2

 با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه یبتن یخمش یهاقاب یزمان تناوب اصل نیتخم یبرا یارائه رابطه تجرب  :ارائه مقاله   -3

 15:30الی  14:30

 

 16:00الی  15:30 ( NDTآزمایشات غیر مخرب بتن )-کارگاه و سمینار تخصصی  آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن )متب(

 

 17:00الی  16:00 شاخه ایران –( ACIاختتامیه بیست و چهارمین مسابقات دانشجویی انجمن بین المللی بتن آمریکا )


