برنامه پانلها و سخنرانیها

سه شنبه  10بهمن ماه 1396
 -S1سالن همايش هاي بين المللی –  11الی 12:30
عنوان :مطالعات خاص در سازههاي فوالدي
هيأت رئيسه :دکتربهروز عسگريان ،دکترعلی مزروعی ،دکترمحمد قاسم وتر،
مهندس محمد برزگر
مطالعه آزمايشگاهی ستون هاي لوله اي فوالدي پرشده با
بتن( )CFSTبا مقطع مربعی پس از آتش

 11:00الی 11:15

(فاطمه کمانی ،سعيد بختياري ،علی مزروعی)
اهميت استفاده از انواع درست مواد مصرفی جوشکاري بخصوص در
مناطق زلزله خيز

 11:15الی 11:35

(فرشيد مالک)
مطالعه رفتار اتصاالت خمشی فوالدي داراي ستون قوطی تحت اثر
لنگرهاي خمشی دوامتداد متعامد

 11:35الی 11:55

(عليرضا صادقی ،علی اکبر آقاکوچک ،شريف شاه بيک)
ارائه توانمندي هاي توليدي شرکت فوالد اکسين خوزستان و بررسی
سبک سازي اسکلت و تراسهاي ساختمانی با جايگزينی فوالد هاي
استحکام باال

 11:55الی 12:10

(مهندس عبدالرضا محمود پور ،مدير عامل شرکت فوالد اکسين
خوزستان)
سازههاي فوالدي تعمير پذير
(جمال الدين برزويی)
نماز و ناهار

 12:10الی 12:30
 12:30الی 13:30

سه شنبه  10بهمن ماه 96
کارگاه آموزشی (بخش  – )1سالن جلسات 11:00 -الی 12:30
عنوان  :محافظت ساختمانها در برابر آتش
ارائه کننده :مهندس رامين نصيري
هيأت رئيسه :دکترشهريارطاووسیتفرشی ،مهندس رضامالکی ،مهندس شهرام
شريعت پناهی ،مهندس شبنم شريعت پناهی
سرفصل:
-

پیشینه تاریخچه آتشسوزیهای بزرگ
تعریف آتش و دسته بندی انواع آن
ماهیت سازهای آتش و تاثیر آن بر روی اسکلت فلزی
بررسی استانداردهای ایمنی ماده مقاوم در برابر آتش
بیان اهمیت تعاریف و اصطالحات داخل آییننامهها
بررسی آییننامههای موجود مبنی بر مقاومسازی غیرفعال ساختمانها در برابر آتش
تعیین میزان مقاومت یک ساختمان در برابر آتش با توجه به رویکردهای آییننامه ای
رویکردهای بررسی رفتار سازهای فلزی در آتش با در نظرگرفتن رویکرد  Prescriptiveو رویکرد
Performance Base
ارائه یک مثال حل شده در خصوص تعیین میزان مقاومت مورد نیاز
عاریف مربوط به فاکتور مقطع
مالحظات اجرایی لزوم آتش پادسازی سازههای فلزی و بررسی آییننامه های موجود

سه شنبه  10بهمن ماه 1396
 -S2سالن همايش هاي بين المللی –  13:30الی 15:30
عنوان :پانل ويژه راهکارهاي کاهش هزينه هاي توليد و توسعه بازار سازههاي فوالدي
اعضاي پانل:دکتر سيد رسول ميرقادري :رئيس انجمن سازه هاي فوالدي ايران و رئيس
کميته مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ،دکتر عليرضا رضائيان :عضو هيأت مديره انجمن
سازه هاي فوالدي ايران و دبير استاندارد ساخت و برپايی سازه فوالدي ،مهندس عليرضا
زرين نژاد :مديرعامل شرکت زرين سوله و عضو هيأت مديره انجمن صنفی توليدکنندگان
سازه هاي فوالدي استان تهران ،مهندس اکبر فتح اللهی :مديرعامل شرکت آران سيج
مهندس احمد نظري :مديرعامل شرکت تعاونی توسعه سازه فوالد ايرانيان ،مهندس سيد
رسول خليفه سلطانی :دبير انجمن توليدکنندگان آهن و فوالد ايران ،مهندس محمود اکبري:
معاونت بازاريابی و فروش شرکت فوالد مبارکه ،مهندس عبدالرضا محمودپور :مديرعامل
شرکت فوالد اکسين خوزستان ،مهندس عباس ابراهيمی :عضو هيأت مديره و معاونت
بازاريابی و فروش شرکت فوالد خوزستان ،دکتر احسان دشتيانه :معاونت بازاريابی و فروش
شرکت ذوب آهن اصفهان
 -1شناخت امتيازات متعلقه به پروانه بهره برداري در ارتباط با تامين
کنندگان فوالد و حذف واسطه گري
 - 2بررسی ايجاد اشتغال زايی از طريق شناخت بازار همسايگان ايران و
کشورهاي خاورميانه
 -3ارتباط با مراجع تصميم ساز در حوزه سازه فوالدي مانند اداره استاندارد
و مقررات ملی و تجربه انجمن صنفی فوالد آمريکا و کانادا در توليد آيين نامه

 13:30الی15:30

ها و استاندارد هاي مرتبط با صنعت سازه هاي فوالدي
 -4بررسی راهکارهاي افزايش کيفبت از طريق پياده سازي اتوماسيون
واقعی
 -5بررسی ايجاد مرکز مشاوره تخصصی توليد سازه هاي فوالدي به عنوان
بازوي علمی صنف سازه هاي فوالدي

پذيرايی و استراحت

 15:30الی 16:00

سه شنبه  10بهمن ماه 1396
 -S3سالن همايش هاي بين المللی –  16:00الی 18:00
عنوان :طرح و رفتار سازههاي فوالدي
هيأترئيسه :دکتر فرهنگ فرحبد ،دکتر سيد علی رضوي ،مهندس فربد
حيدريان
ترکيبی جديد از ميراگر هاي فلزات حافظه دار و اصطکاکی
(محمد قاسم وتر ،مهدي سعيديان)
مروري بر رفتار لرزه اي ديوار هاي برشی فوالدي نوين(بهسازي شده)
(فرامرز صارمی راد ،صائب نامدار ،صادق اکرامی)

 16:00الی 16:20
 16:20الی 16:35

ارزيابی استهالک انرژي در اتصاالت رويهم بهوسيلهاي پيچ اصطکاکی
تحت بارگذاري چرخهاي

 16:35الی 16:55

(بهنام کرمی ،بهرخ حسينی هاشمی)
بررسی تحليلی اتصاالت خمشی فوالدي مجهز شده به ميراگرهاي
ويسکوپالستيک براي کنترل خسارت ناشی از زلزله بر آنها

 16:55الی 17:15

(رضا سلطان آبادي ،فرهاد بهنام فر)
ارزيابی آزمايشگاهی اثر پانل هاي غير سازه اي بر رفتار لرزه اي
ديوارهاي برشی سرد نورد شده فوالدي

 17:15الی 17:30

(سعيد محبی ،سيدرسول ميرقادري ،فرهنگ فرحبد)
ارائه الگوريتم طراحی براي سيستمهاي قاب فوالدي مهاربندي
مرکزگرا داراي حرکت گهوارهاي

 17:30الی 17:45

(نويد رهگذر  ،عبدالرضا سروقدمقدم)
بررسی پاسخهاي لرزهاي در ساختمانهاي قاب خمشی فوالدي مجهز
به ميراگر ويسکوز تحت اثر زلزلههاي حوزه نزديک و دور از گسل
(عليرضا اميدي ،مهدي پورشاء)

 17:45الی 18:00

سه شنبه  10بهمن ماه 96
کارگاه آموزشی (بخش  –)2سالن جلسات 16:00 -الی 18:00
عنوان  :محافظت ساختمانها در برابر آتش
ارائه کننده :مهندس رامين نصيري
هيأت رئيسه :مهندس رضا مالکی ،دکترفرشيد مالک ،مهندس شاهرخ فرهنگ
نيا  ،مهندس امين بيدي
سرفصل:
-

پیشینه تاریخچه آتشسوزیهای بزرگ
تعریف آتش و دسته بندی انواع آن
ماهیت سازهای آتش و تاثیر آن بر روی اسکلت فلزی
بررسی استانداردهای ایمنی ماده مقاوم در برابر آتش
بیان اهمیت تعاریف و اصطالحات داخل آییننامهها
بررسی آییننامههای موجود مبنی بر مقاومسازی غیرفعال ساختمانها در برابر آتش
تعیین میزان مقاومت یک ساختمان در برابر آتش با توجه به رویکردهای آییننامه ای
رویکردهای بررسی رفتار سازهای فلزی در آتش با در نظرگرفتن رویکرد  Prescriptiveو رویکرد
Performance Base
ارائه یک مثال حل شده در خصوص تعیین میزان مقاومت مورد نیاز
عاریف مربوط به فاکتور مقطع
مالحظات اجرایی لزوم آتش پادسازی سازههای فلزی و بررسی آییننامه های موجود

چهار شنبه  11بهمن ماه 96
 -S4سالن همايش هاي بين المللی –  9الی 10:30
عنوان :حريق در سازه هاي فوالدي
هيأترئيسه :دکترعلی اکبر آقاکوچک ،دکترسيدرسول ميرقادري،
مهندس شاپورطاحونی ،دکترسعيد بختياري

پانل بررسی ساختمان پالسکو

پذيرايی

 9:00الی 10:30

 10:30الی 11:00

چهار شنبه  11بهمن ماه 96
 -S5سالن همايشهاي بين المللی –  11:00الی 12:30
عنوان :طرح و رفتار لرزه اي
هيأت رئيسه :دکتر بهرخ حسينی هاشمی ،دکتر محمد خان محمدي ،دکتر
سيدسهيل مجيد زمانی ،دکتر بهروزعسگريان ،دکتر علی مزروعی ،دکتر
مجتبی فتحی

مشاهدات و تجربيات بدست آمده از رفتار ساختمانهاي فوالدي در
زلزله کرمانشاه

نماز  -ناهار

 11:00الی 12:30

 12:30الی 13:30

چهار شنبه  11بهمن ماه 96
 -S6سالن همايش هاي بين المللی  13:30 -الی 15:30
عنوان :پانل مبحث 10

دکتر علی اکبرآقاکوچک،دکتر اباذر اصغري،دکتر عليرضا رضائيان،
دکتر شروين ملکی ،دکترعلی مزروعی ،دکتر سيدرسول ميرقادري ،مهندس
اميرپيمان زندي
بررسی رفتار آزمايشگاهی اتصاالت درختی با وصله ورق انتهايی
 13:30الی 13:40

در قاب خمشی ويژه
(امير اميري ،فرزانه حامدي ،عليرضا رضائيان)

پرسش و پاسخ

 13:40الی 15:30

