
 

1399 خردادماه 26و  25اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی  برنامه  

افتتاحیه - سالن اصلی -99 خرداد 25شنبه یک  

 9:00 - 8:00 ثبت نام

 9:10 – 9:00 مجریو خیر مقدم  افتتاحیه ) قرآن و سرود(

 9:20-9:10 آقای دکتر ترکمان –انجمن ملی صنایع پلیمر 

 9:30 – 9:20 صادقی نیارکی دکتر آقای –معاونت امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

 9:40-9:30  اکبری مهندس آقای – یجهاد کشاورز ریوزآب و خاک  معاونت

 9:50 – 9:40 آقای مهندس تربتی –مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و معاون محترم وزارت نفت 

  10:00-9:50 آقای مهندس شاهین پاکروح  -شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورمعاونت مهندسی و توسعه 

 10:25-10:00 و اهدای لوح و جوایز )پخش تیزر( تقدیر از پیشکسوتان صنعت لوله و اتصاالت پلی اولفینی

  یشگاهینما یاز محل غرفه ها دیاستراحت و بازد 10:40- 10:25

 اول : نوآوری های مواد اولیه  موضوع دوم : نوآوری های ماشین آالت و تکنولوژی های تولید موضوع
 11:00- 10:40 طهماسبی خانم – یمیپتروش یدست نییپا عیدفتر توسعه صناسرپرست  11:00- 10:40 رت صمت دکتر هادویوزا -در توسعه کشور تولید زاتیو تجه سازی نینقش صنعت ماش

 11:20 – 11:00 نازکدستدکتر - دینسل جد یها لنیات یپل یکیمکان یهایژگیو و ساختار زیر  11:20 – 11:00 یمریپل تزایتجه دکنندگانیسازان و تول نیماش ییکارفرما انجمن -وضعیت ساخت ماشین آالت داخلی

 11:40 – 11:20 ر سودبردکتپتروشیمی شازند  –فاضالبی یلوله ها دیتول یبرا EPD60R مریخواص کوپل ارتقا 11:40 – 11:20 خارجی -ترکیه  در صنعت اکستروژن یک تجربه موفقمعرفی 

 12:00 -11:40 ق وندیدکتر صادپتروشیمی نوید زرشیمی  – آب گرم یلوله ها جهت PP-RCT لنیپروپیپل 12:00 -11:40 خارجی -آخرین نوآوری های صنعت اکستروژن لوله

 12:20-12:00 دکتر شمسیپتروشیمی مارون  – MR240Cارتقاء یافته و  MR230Cگریدهای پایپ  12:20-12:00 خارجی -طراحی دای هد های خاص برای لوله های پلی اولفینی 

 12:40-12:20 امیر کرباسی – PE100نسل جدید پلی اتیلن های  12:40-12:20 سارگادرسالوله  پا -RES-PMS کارخانجات یو توان مصرف یانرژ تیریمد ستمیس

 هار و نماز و بازدید از محل غرفه های نمایشگاهیان 13:30الی  12:40

  های مستربچ و و افزودنی ها برای بهبود خواصنوآوری سوم :  موضوع دچهارم : تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ، تجهیزات آزمایشگاهی و آزمون های کیفی جدی موضوع
 13:50-13:30 شکیمید کوا-استاندارد یمریلوله و اتصاالت پل دیمستربچ و کامپاند در تول یراه حل ها 13:50-13:30 مهندس خادمی  -استاندارد  سازمان ملیآزمایشگاه های همکار دغدغه و چالشهای 

 14:10-13:50 رکت کربن ایران ش -و شاخص ها کنترل کیفی و بهداشتی تولید دوده مخصوص پالستیک  14:10-13:50 دکتر جمالپور   – SH/CRBص رشد ترک معرفی روشهای سریع تشخیص شاخ

 14:30-14:10 پیرچراغیدکتر –مستربچ های مشکی در صنعت لوله و پیشنهاد چهارچوب فنی  14:30-14:10 دکتر راشدی –در رده بندی مواد پلی اتیلنی و بیان یک مورد کاوی داخلی  SHروش

 14:50-14:30 ندس حسینیمه – لوله و اتصاالت پلی اولفینیپایدار کننده های آخرین نوآوری ها در  14:50-14:30 امد جباریح -جهت بازرسی سیستم های لوله کشی NDTآزمون های غیر مخرب 

 15:10-14:50 شرکت پلیمر پیشرفته دانا – آخرین نوآوری ها در چسب های لوله های چندالیه  15:10-14:50 انیرزائیمهندس م - استاندارد رشیپذ اریدر مع یبازنگر و یبر برگشت طول موثر یندیفرآ طیشرا

 ایشگاهیاستراحت و بازدید از محل غرفه های نم 15:25- 15:10

 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
 15:45-15:25 ان مرک ایرگ -ه های پلی اولفینیوضعیت واردات و صادرات لول 15:45-15:25 دکتر پیمان مولوی –برای بنگاه های اقتصادی  99استراتژی بقاء در سال 

 16:05 -15:45 سیدیآقای  –اتحادیه اورآسیا و فرصت های جدید صادرات  16:05 -15:45 دیبامحمد حسین کتر د -به مقوله تولید و لزوم بازنگری در آن بعلت بحران کرونا 99نگاه بودجه 

 16:25 – 16:05 رکت آواهونام آقای دکتر فرجیش -بیان یک تجربه موفق صادراتی 16:25 – 16:05 یدکتر رضو -یمریدر صنعت لوله و اتصاالت پل یو سطح فناور ینوآور تیوضع

 16:45-16:25 علی اصغر کشتکاران –تعرفه های گمرکی و رفع موانع تولید  16:45-16:25 یوک صحاف امینب -  99و پیشنهاد هایی برای سال  98دغدغه های عرضه مواد در سال 

 



 

99 خرداد 26 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
 9:10 - 9:00 آغاز روز دوم کنفرانس و اعالم برنامه  9:10 - 9:00 آغاز روز دوم کنفرانس و اعالم برنامه 

 9:30 - 9:10 یاریهای نوین آب دفتر سامانه -سیاست ها و برنامه های انواع سامانه های نوین آبیاری 9:30 - 9:10 دیانم مهدی باخ -مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلنی در شبکه های توزیع آب 

 9:50 – 9:30 خانیعلی اکبر – بیان نکات مهمنوارهای آبیاری و  برایرتبه بندی صورت گرفته  9:50 – 9:30 انو نیروی ایر رکت توسعه منابع آبش -مهندس رادمرد -دغدغه های مصرف لوله های پلی اتیلن

 10:10 -9:50 آن دیر تولدمستربچ  نهیمقدار به نییو تع یقطره ا یاریآب ینوارها یبر رو ینور بیتخر تست 10:10 -9:50 امد جباریح -آب و فاضالب کشور یدر شرکت ها یلنیات یپل یحوادث لوله ها یابیعارضه 

 – کاروگیت رهبرای تولید لوله های دوجداPP-HM استفاده از پلی پروپیلن مدول باال 

 دکتر جمالپور 

اساس  برپلی اولفینی در کاربرد جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی  یلوله هااستفاده از  10:30 -10:10

 لی دربندیع - :DIN 4262-1 دیاستاندارد جد

10:10- 10:30 

 یر عاملغافند بررسی حساسیت و رده بندی لوله های انتقال آب از منظر زلزله ، رانش زمین و پد

 خانم نظری –

 یواختکنیبا طول بلند و  دینسل جد یاریآب یبا نوارها یاریمدرن آب یها ستمیس یطراح 10:30-10:50

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

10:30-10:50 

 11:10-10:50 نیانم حسیخ –فشار از افت  یناش یها نهیهز سهیچدن نشکن و مقا/یمریپل یدر لوله ها یزبر یبررس 11:10-10:50 الستیکانا پدآزمایشگاه  –یکیمکان یدر اتصاالت رزوه ا یکننده نور داریپا نهیمقدار به نییتع

 استراحت و بازدید از محل غرفه های نمایشگاهی 11:30الی  11:10

 نهم : استفاده در سیستم تاسیسات  ساختمان موضوع دهم : استفاده در شبکه های گازرسانی )خطوط اصلی و شبکه های توزیع( موضوع
 11:50-11:30 تر عطاردیدک -یمحصوالت ساختمان یفیدر ارتقاء ک ساختمان قاتینقش مرکز تحق 11:50-11:30 جمالپوردکتر -کسانا معرفر -لوله و اتصاالت پلی اتیلن در گازرسانی شهری )فرصت ها و چالشها(

 12:10-11:50  لوله های پلی اولفینی ملی هایمقررات ملی ساختمان با استانداردعدم هماهنگی  12:10-11:50 رمیدافرناز طاهریان/ مهرناز رشیدی شرکت پا –استاندارد  یکیالست یرهایدرزگ اتیخصوص

مورد  یقو فشار یناچ در لوله ها زانیاز عدم کنترل عمق م یناش SCGآزمون  جیدر نتا راتیتأث

 انرنگدانه سیرج گاز/پتروشیمی امیرکبیر/شرکت ملی  -گاز و آب یاستفاده در پروژه ها
12:10-12:30 

 و  یمریو پل یفلز یلوله ها ی ابعادی/هیدرولیکیمعادل ساز

  یزیعز رضاعلی –ساختمان  ساتیچند نکته مهم در تاس انیب
12:10-12:30 

 یکیالست یو واشرها رهایمورد انتظار درزگ ییطول عمر و کارا

 حمیدرضا صباغی -عباسیانعلی دکتر  
12:30 – 12:50 

اس با ر تمدانسان  یدنیو آشام یمرتبط با سالمت آب مصرف یبا الزامات استانداردها ییآشنا

 گروه تحقیقاتی صنعتی مترا – یمریپل یهالوله
12:30 – 12:50 

 ار و نماز و بازدید از محل غرفه های نمایشگاهیاهن 13:30الی  12:50

 های پلی اولفینی  ) بایدها و نبایدها( دهم : نصب کارگذاری و اجرای لولهیاز موضوع )چالشها و فرصتها( ینیاولف یپل یلوله ها افتیو باز ستیز طیهم : محدوازد موضوع
 مدیریت محترم پسماند -دکتر پسندیده   – صنعت بازیافت و محیط زیست

 محیط زیستحفاظت از سازمان  
13:30-13:50 

ب تحت قال آجهت استفاده در کاربرد انت یمریپل یدر انتخاب لوله ها تهیسیاثر مدول االست

 مهندس میرزائیان –ی دفن یفشار و فاضالب ثقل
13:30-13:50 

 14:10-13:50 یعصومدکتر م -Trenchlessبا روش بدون ترانشه  یمریپل یلوله ها یکارگذار 14:10-13:50 علیرضا صحاف امین –چهارچوب محیط زیستی استفاده از لوله ها پلیمری 

 دیه تولپروس و استفاده مجدد در یمریپل یلوله ها افتیباز یچگونگ یدستورالعمل و چهارچوب فن

 دکتر علیرضا شریف – ستیز طیبر مح یجهت کاهش اثرات منف
 14:30-14:10 یلیخل یقاآ -)استانداردها و روشها( یمریمدفون پل یلوله ها یابیرد 14:10-14:30

 گاهیاستراحت و بازدید از محل غرفه های نمایش 14:30-14:45

 سیزدهم : جوشکاری استاندارد ، دستگاه های جوش و روشهای اتصال  موضوع  چهاردهم : کاربردهای جدید لوله های پلی اولفینی موضوع
 15:05-14:45 یسیانم شاه اوخ -ی و بهبود خنک کاری بهره ور تک فشاری فشار باال و افزایش ی لب به لبجوشکار 15:05-14:45 مهندس رحمتی -یردمطالعه مو- PE-GFشهیش افیشده با ال تیتقو لنیات یپل یلوله ها یبررس

 15:25-15:05 انم شجیعیخ -جوشهای گرمایی  (Visual Check)استاندارد بازرسی ظاهری  15:25-15:05 انروتنگر شرکت–لوله های پلی اتیلنی تقویت شده با فلز انتقال فاضالب و بیان مورد کاوی داخلی

 15:45-15:25 یخانم سلطان –بررسی تاثیر دوده بر خواص لوله های پلی اتیلنی و جوش لب به لب  15:45-15:25 آقای مهندس کاظمی –یو صنعت یمعدن یها یدر کاربر ینیاولف یپل یلوله ها

 16:05-15:45 نروتنگرا شرکت – وژنیجوش لب به لب و الکتروف یدستگاه ها دیاستاندارد جد 16:05-15:45 فروتن  خانم –سوخت و ایستگاه های لوله های پلی اولفینی مورد استفاده در خطوط انتقال 



 

 میه و مراسم انتهاییحضور در سالن اصلی جهت اختتا 16:15 -16:05

سالن اصلی –دقیقه ای  10ارائه های   
 16:25-16:15 واحد پژوهش و فناوری پتروشیمی جم –مهندس افضلی  –دکتر راشدی  – ( PE-RTمقاوم در برابر دمای باال )  یپلی اتیلن یلوله ها

   16:35-16:25 مطلق هاشمی اله قدرت – یمیفرناز ابراه -لوله دیگر یدوقله ا نیسنگ لنیات یپل یکشش یو مدول سخت شدگ یبه مقدار کم  بر خواص کشش یسبک خط لنیات یاثر پل

 16:45-16:35 هار حیات کرمان(گارش )رنگدانه سیرجان( ، مهدیه عسگری نژاد)انمحمد مهدی ن -های مورد استفاده در لوله های پلی اتیلنیبررسی راهکارهای موجود برای بهبود پخش دوده در آمیزه 

 17-16:45 اهدا لوح های تقدیر ارائه کنندگان مقاله و عکس یادگاری -اختتامیه اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی و قرائت بیانیه پایانی

و پنل های دوطرفه  یآموزش یکارگاه ها   

نفره( 45سالن حافظ ) –دکتر آراسته منش  –کارگاه آموزشی منابع آب ، شناسایی سختی ها و روش های حذف ناخالصی ها   
25/3/99  

00:11-30:12  

نفره( 60) 23سالن  -مهندس صادقی( -پسند )مهندس صفریروه گیتی گ -راهبردهای جدید در صنعت لوله های پلیمری –نوآوری های کامپاند و مستربچ   
25/3/99  

00:11-30:12  

نفره( 60) 23الن س - ی توسعه و لزوم همکاری های زنجیره ارزش (فرصت ها ) پلی اولفینی لوله و اتصاالت و هیمواد اولتولید کنندگان ویژه  پنل  
25/3/99  

30:13-15  

نفره( 60) 23سالن  - ) چالشها و فرصت ها ( تولید لوله و اتصاالت پلی اولفینیو تکنولوژی های آالت  نیماش ویژه پنل  
25/3/99  

25:15-55:16  

نفره( 45لن حافظ )سا - پتروشیمی جم ) سید کمال افضلی( –تولید گریدهای جدید لوله های پلی اتیلنی و بهبود خواص گریدهای موجود در صنعت پتروشیمی   
25/3/99  

25:15-53:16  

(نفره 60) 23سالن  ندس شیری(آزمایشگاه آریانام )مه –الکتروفیوژن( وبررسی آزمون های کارایی سامانه لوله و اتصاالت پلی اتیلن )جوش لب به لب  یآموزش کارگاه  
26/3/99  

10 – 10:11  

 نفره( 45سالن حافظ ) روه گیتی پسند )مهندس فخری(گ -( PPRCTکارگاه آموزشی معرفی ساختار و مزایای نسل جدید لوله های پلی پروپیلن ) سه الیه و 
26/3/99  

10 – 10:11  

نفره( 45سالن حافظ ) -دکتر محسن معصومی –به روش ترانشه باز  یمریپل یلوله هااستاندارد  یکارگذار یآموزش کارگاه  
26/3/99  

 30:11-13  

(نفره 60) 23سالن  -لکی مهندس فرهاد م -یاریآب نینو یسامانه هادفتر  -یاریآب نینو یانواع سامانه ها یها و برنامه ها استیس  
26/3/99  

30:11-13  

(نفره 60) 23سالن  -حامد جباری – لنیات یپل یاستاندارد لوله ها یجوشکار یآموزش کارگاه  
26/3/99  

15:13-45:14  

نفره( 45الن حافظ )س -شرکت تکاب اتصال -محمدرضا خیامی –کارگاه آموزشی رینگ و فلنچ پلیمری با هسته فوالدی و ارائه انواع کاربرد   
26/3/99  

15:13-45:14  

(نفره 60) 23سالن  - حامد جباری –علیرضا صحاف امین  – یقطره ا یاریآّب ینوارها دیاستاندارد جد یآموزش کارگاه  
26/3/99  

05:15-35:16  

  



 

  23سالن  -(  ارزش رهیزنج یها یتوسعه و لزوم همکار ی) فرصت ها ینیاولف یو لوله و اتصاالت پل هیکنندگان مواد اول دیتول ژهیپنل و

  15الی  13:30ساعت  99خرداد  25زمان : یکشنبه 

 

 دقیقه 20 –مدیریت محترم پتروشیمی جم  –سخنران کلیدی :آقای دکتر سعیدی  -

 دقیقه 20 –هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  –آقای دکتر محمد رضا رضوی                            

                            

 بیوک صحاف امین –مدیریت پنل : رئیس هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت پلی اتیلن   -

 دکتر ترکمان –رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر                         

 دقیقه 45 –پنل یاستدر پنل با مدیریت رپرسش و پاسخ حاضرین  -

 

  23الن س -) چالشها و فرصت ها (  ینیاولف یلوله و اتصاالت پل دیتول یها یآالت و تکنولوژ نیماش ژهیپنل و

  16:55الی  15:25ساعت  99خرداد  25زمان : یکشنبه 
 

 قهدقی 15 –وزارت صمت زاتیو تجه یساز نیماش عیمحترم مرکز ساخت داخل، صنا استیر – هادویسخنران کلیدی : آقای دکتر  -

 دقیقه 15 –ی مریلپ زاتیتجه دکنندگانیسازان و تول نیماش ییانجمن کارفرماریاست  – یروس ابراهیمیآقای                            

 قهدقی 15 – رانیا یمریپل زاتیسازان و تجه نیماشانجمن ریاست – هرویک یاریجانیانآقای                            
                            

 بیوک صحاف امین –مدیریت پنل : رئیس هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت پلی اتیلن  -

 مهندس زمان زاده –عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر                       

                        قهیدق 45 –پنل یاستر تیریدر پنل با مد نیپرسش و پاسخ حاضر -
 


