
 

 

 

 

 

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

 1399دی سال  3–روز اول 

افتتاحیه
 

 9:05الی  9:00 سرود پر افتخار ملی جمهوری اسالمی ایران  اجرای

 9:10الی  9:05 آیاتی چند از کالم ا.. مجید تالوت

 9:15الی  9:10 بیست و سومین کنفرانس بتن و زلزله نماهنگ

 9:20الی  9:15 (سرکار خانم فریبا علومی یزدیمحترم ) معرفی اهداف همایش توسط مجری

 9:25الی  9:20 (سرکار خانم ازاده زینلی)معرفی اجمالی مرکز تحقیقات بتن 

 9:35الی  9:25 شاخه ایران( -(ACIبین المللی بتن) علمی  محترم انجمن رییسسخنرانی آقای دکتر جواد برنجیان)

 9:50الی  9:35 (رییس محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ) رضوی  حسندکتر آقای سخنرانی خوش آمدگویی، خیر مقدم و 

 10:05الی  9:50 ( تجارت و معدن صنعت، وزات یفناور و پژوهش آموزش،محترم  معاون) انیقباد براتدکتر  آقای سخنرانی

 10:30الی  10:05 (NDTبرگزاری کارگاه تخصصی آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن)

 10:45الی  10:30  (وزارت راه و شهرسازی ساختمان کنترل و یمل مقررات دفترمدیرکل محترم )حامد مانی فر  دکترآقای سخنرانی 

 11:00الی  10:45  ( تهران استان استاندارد اداره مدیرکل محترم) دکتر محمودرضا طاهریآقای سخنرانی 

  11:15 الی 11:00 محترم هیات مدیره شرکت کیسون()رییس یانصار محمدرضا مهندسآقای سخنرانی 

 11:30الی  11:15 کشور(نظام مهندسی  سازمان محترممهندس احمد خرم)رییس آقای سخنرانی 
 )کارفرمای برتر، پیمانکار برتر،  مشاور برتر(، عمرانی  برتر های ، پروژهمهندسی عمران علوم برترتقدیر از : استاد 

 (،  تقدیر از حامیان ACI، معرفی فرد فعال)چهره های صنعت ساخت و ساز
 12:00الی  11:30

 12:10الی  12:05 نماهنگ مسابقات دانشجویی

 12:30الی  12:10 داوران و تیم های برگزیده تقدیر از :
 13:00الی  12:30 نماز و ناهار

 انیمحسن قائمدکتر   - محمد صافیدکتر  -فر یعیرب درضایحمدکتر  -نورزاد یعلدکتر    هیات رییسه : پنل اول

 )شرکت فراب(سریالنکا کشور در اومااویا منظوره چند طرح متری 618 قائم شفتپروژه با عنوان:  -1

 یبتن یواقع در مخزن سدها ریبرج آبگ یگذار بر پاسخ لرزه ا ریتاث یپارامترها یبررس  مقاله با عنوان: -2

 یاحتماالت لیبا استفاده از تحل نایکو یوزن یشکست سد بتن کیمکان یبررس : مقاله با عنوان -3

 یمصنوع یعصب یبتن مسلح با استفاده از شبکه ها یهاستون یریپذاثر فوالد محصورکننده در شکل یبررس مقاله با عنوان:   -4

 14:00الی  13:00

 14:30الی  14:00 (کاشته در بتن چیست؟پس انکر کارگاه تخصصی شرکت مادوی )

 15:00الی  14:30 و پخش نماهنگ استراحت 
 بیژن غزنوی مهندس -یانیپهلوعلی گلصورت دکتر  – عباس اکبرپوردکتر  -یتفرش یطاووس اریشهردکتر    :هیات رییسه  پنل دوم 

 )شرکت کیسون(گهر گل یمعدن و یصنعت مجتمع 2 شماره یساز گندله کارخانه احداث پروژهپروژه با عنوان:   -1

 یحاالت بحران یبرا یقوس یبتن یکامل سدها زیآنال  مقاله با عنوان:  -2

 یقیحق های بتن بدنه سد با استفاده از داده یکیو مکان یحرارت اتیبرآورد خصوص مقاله با عنوان:  -3

 و جداساز  یحرکت گهواره ا یبیترک ستمیخسارت محدود مجهز به س یساختمان ها یرفتار لحظه ا یابیارز مقاله با عنوان:   -4

 HDR یلحظه ا      

 16:00الی  15:00



 

 

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

 1399دی سال  4–دومروز 

 10:30الی  9:30 (NDTآزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن)کارگاه و سمینار تخصصی 

ل  
پن

 
اول

 

دکتر حمید رضا  – یابوالقاسم دولت دکتر –دکتر حسین کاظم   -ی ریام یجواد واثق دکتر -ی ولد میابراهدکتر  هیات رییسه :  

 عباسیان جهرمی

 )معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران((سابق هیبلد)تهران شهر خانه ساختمان طرحپروژه با عنوان: پروژه  -1

 ها یباز هیبه ساختمان سبز به کمک نظر یمعمول یساختمان ها رییتغ دهیو فا نهیهز یبررسمقاله با عنوان :   -2

 کوریسبز با استفاده از روش و یدر ساختمان ها رگذاریتاث یالمان ها یرتبه بند مقاله با عنوان:   -3

 و پودرسنگ متفاوت مانیس ریخودتراکم با مقاد یهادر بتن لگردیم یو خوردگ دیکلر ونیبر انتشار  ریاثر حجم خم مقاله با عنوان:  -4

 12:00الی  10:30

 13:00الی  12:00 نماز و ناهار 

 14:30الی  13:00 (بند آب مواد و یبتن یها سازه و ساختار یبند آبشرکت وندشیمی ساختمان) کارگاه و سمینار تخصصی

 15:00الی  14:30 گی ها(ژوی –)بتن آماده 6044میزگرد تخصصی اجرای استاندارد اجباری شماره 

ل  
پن

 
دوم

 

 

 یابوالفضل حسندکتر  – مقدم یغفار دیفردکتر   - عمران یلطف دیامدکتر   –جواد برنجیان  دکتر  هیات رییسه : 
 )شهرداری مشهد(آزادگان یچهارسطح تقاطعپروژه  پروژه با عنوان:   -1

 شده یمهندس یمانیس تیکامپوز یو کشش یبر مقاومت فشار سیلیکروسیم پوزوالنبا  یخاکسترباد پوزوالن ینیگزیاثر جا مقاله با عنوان:   -2

 مناسب سنگدانه و سرباره زانیم نییبا استفاده از تع یدر طرح اختالط بتن معمول مانیس زانیکردن م نهیبه مقاله با عنوان:  -3

  ریآن با مقاد سهیو مقا یدر بتن معمول یبه مقاومت فشار ینسبت مقاومت کشش یکالش بر رو یپوزوالن محل ریتاث یبررس مقاله با عنوان:  -4

 یشنهادیپ    

 15:30الی  14:00

 16:00الی  15:30 استراحت و پخش نماهنگ

 

ل 
پن

 
سوم

 

 

 یاحسان کاسه چ دکتر  - ی قمر یعلدکتر  –مهندس مصطفی احمدوند   - دادگررحیمی مزه ح دکتر  هیات رییسه : 
 بتن یکیو مکان یکننده در خواص رئولوژ ریکندگ یافزودن ریتاث یبررس   مقاله با عنوان:    -1

 و انطباق آن با  یپتروگراف شیمعادن شن و ماسه تهران با استفاده از آزما یسنگدانه ها ییایقل یسیلیواکنش س یابیارز  مقاله با عنوان:    -2

 شده عیتسر یمالت منشور شیآزما جینتا        

 یشده با استفاده از مصالح داخل یمهندس یمانیس های تیکامپوز یکیرفتار مکان یبررس مقاله با عنوان:    -3

 میآن برخواص بتن خودترم ریبتن و تاث میها در ترم یکاربرد باکتر  مقاله با عنوان:   -4

 17:00الی  16:00


