
 98/ 06/12روز اول سه شنبه 
 

 افتتاحیه- سالن مشاهیر

 موضوع  سمت  سخنران  زمان

  و عضو هیات مدیره انجمن   دبیر کنفرانس دکتر نجمه میررضایی  9:30-9:45

  دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  دکتر بهمن عشقی  9:45-10:05

  سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  دکتر مهدی صادقی نیارکی  10:05-10:25

 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی   مهندس بهزاد محمدی  10:25-10:45

 و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 

  مستربچ و کامپاند ایرانرییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان   کوشکی  امید 10:45-11:05

 

 

 

Mashahir Hall, OPENING 
Title Company Name Time  

 President of the Conference and Vice Chairman of the 
Board of Materbatch and Compound Producers 

Association of Iran 

Najme Mirrezayi 9:30-9:45 

 General Secretary of Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 

Dr.Bahman Eshghi 9:45-10:05 

 Deputy Minister of Industries affair Dr.Mehdi Sadeghi Niaraki 10:05-

10:25 

 Deputy Minister of Petroleum and CEO of the National 
Petrochemical Company  

Eng. Behzad Mohammadi 10:25-

10:45 

 Chairman of Materbatch and Compound Producers 
Association of Iran 

Omid Koushki 10:45-

11:05 

 

 

 



 98/ 06/12روز اول سه شنبه 

 

 سالن مشاهیر 

 اولیهمواد 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان
  کره کشور های  پتروشیمی کنار در کامپاندینگ توسعه مدل پویا پلیمر تهران  آقای چوی  11:30-11:50

 جنوبی

  صنعت  بر ان تاثیر و  فناوری و صنعت  پژوهی آینده  زمانی   آقای 11:55-12:15

 پالستیک
 ارائه و پتروشیمی تکمیلی  صنایع زنجیره شناسی آسیب های بازرگانیمرکز مطالعات و پژوهش  عادلی  دکتر 12:20-12:40

 آنها پذیری  رقابت بهبود های راهکار

 21 قرن مدیریتی های چالش شرکت نیلرام  پور   فکری مهندسی آقای 12:45-13:05

 

 ناهار و بازدید از نمایشگاه

 

 نوآوری های کامپاندینگ 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان

 مختلف   صنایع در جدید و ویژه های کامپاند بررسی پلیمر پیشرفته دانا  دکتر میالد مهرانپور  14:00-14:20
 عمر  پایان  در ها پالستیک سرنوشت عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف  دکتر رضا باقری  14:25-14:45
 آن  های  استاندارد و  پذیر  وتجزیه بایو های کامپاند  دکتر توانایی  14:50-15:10
 پذیر   تخریب  زیست های پلیمر به جهانی بازارهای رویکرد  مهندس الهام زینالی  15:15-15:35

 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه

 

 جهت  الیاف بازیافت  روبرتو کاردینالی  16:00-16:20
  های  پارچه و ریسی نخ برای شده طراحی کلسیم کربنات  کالنتری 16:25-16:45

 نبافته



  ها الفین  پلی  خواص افزایش جهت ها Hals گسترده کاربرد  امیر یوسفی  16:50-17:10

 کامپاند  و بچ مستر  صنعت در
17:15-17:35    

 

 

 98/ 06/12روز اول سه شنبه 

 

 سالن خوارزمی 

 پتروشیمی  

 موضوع  سازمان سخنران  زمان
 بررسی اندازه و توزیع اندازه ذره استئارات کلسیم و روی   فناوران شیمی   11:30-11:50

 Effect of PP-g-MAH compatibilizer on mechanical پادناپلیمر   11:55-12:15
properties of short glass 

fiber reinforced polypropylene/recycled polyamide 

6 ccccccccc 
  مالئیک با دارشده عامل پروپیلن  پلی  سازگارکننده نقش آریا پلیمر پیشگام   12:20-12:40

 های  آمیزه خواص  بهبود در( ( PP-g-MA انیدرید

  انتخاب و PC/ABS سامانه بر مختلف های  کننده سازگار اثر آرسام پالست    12:45-13:05

 بهینه  مصرف درصد و بهینه کننده سازگار

 

 ناهار و بازدید از نمایشگاه

 

 کامپاندینگ نوآوری های 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان
14:00-14:20 Guan Xiaochun کامپاندها   انواع تولید در باال گشتاور آالت ماشین  مزایای نکوساز 
  و مستربچ  صنعت االت ماشین دتکتورسرسخت متال پارساگاد صنعت دیباج حسینی  14:25-14:45

 کامپاند 
 چیدمان پیچ  پویاپلیمر تهران   14:50-15:10

 مارپیچه  سه اکسترودرهای ایده صنعت آتبین   15:15-15:35



 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه

 

16:00-16:20    

16:25-16:45    
16:50-17:10    
17:15-17:35    

 

 

 

 07/12/98 دوم چهارشنبه روز 

 

 سالن مشاهیر 

 پتروشیمی 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان

 دستی پایین و باالدستی و دستی میان  صنایع جانبه سه ارتباط لزوم عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دکتر حسین نازکدست  8:30-8:50
  مدیرعامل پتروشیمی جم  دکتر محمدرضا سعیدی  8:55-9:15
 کامپاندینگ   و پتروشیمی  همکاری  مدل معاون عملیات و بورس کاال  دکتر رضا محتشمی پور   9:20-9:40

 مجتمع تولیدی های  گرید بررسی و  پروپیلن پلی بازار انداز چشم اراک  مرکز ، پتروشیمی فناوری و پژوهش شرکت مهندس وصفی  9:45-10:05

 کشور  پتروشیمی های

 مجری: بابک شایسته         پنل پتروشیمی  10:05-11:00

 

 و بازدید از نمایشگاه استراحت 

 

 صادرات 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان

 کشور  صادرات در کامپاندینگ  صنعت جایگاه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی  توسعه  مدیر کل دفتر دکتر بدری  11:00-11:20



 صادرات  برای کامپاندینگ  صنعت دهنده  یاری  قوانین و تسهیالت  دکتر حافظی  11:25-11:45

 توسعه  مناسب فرصت- اوراسیا و ایران   آزاد تجارت نامه موافقت بازرگانی ایران و ارمنستان رییس اتاق  هرویک یاری جانیان  11:50-12:10

 صادرات 
 مجری: سعید زکایی            پنل صادرات 12:10-13:00

 

 و بازدید از نمایشگاه ناهار

 

 مطالعه بازار 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان
14:00-14:20 

 آقای علیرضا میربلوک 

انتظارات صنایع تکمیلی پلیمری از پتروشیمی ها با نگاهی به   عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن دبیر و 

 2019تولیدات پروپیلن شرکت بازل در 

 نیازمندی های صنعت سیم و کابل از صنعت مستربچ و کامپاند   سیم و کابل آقای معتضدی   14:25-14:45

 نیاز های فناورانه مواد پلیمری صنعت خودرو    آقای فرشید فر  14:50-15:10
15:15-15:35 

 دکتر شاهین کاظمی 
 ایران  نساجی صنایع  انجمن مدیره هیئت عضو

 وضعیت الیاف مصنوعی در ایران و جهان  تکس  پلی پارسیان  شرکت مدیره هیئت رئیس

 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه

 

 07/12/98 دوم چهارشنبه روز 
 

 سالن خوارزمی 

 کامپاندینگ 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان
8:30-8:50 

 Study of mechanical Properties of Talc and Calcium carbonate Filled پادنا پلیمر  
Polypropylene Hybrid Composites 

8:55-9:15 
 نانو پویش کیمیا 

Polymer additives: the application of additives in petrochemical, 
 masterbatch, and compounding industries 

 پروپیلن های پایه پلی آمیزهپذیری  بررسی اثر ویسکوزیته پلیمر و شرایط فرآیندی بر رنگ  پارساپلیمر شریف   9:20-9:40



9:45-10:05 
 ارسام پالست  

The Effect of Organoclay in Combination with other Polymer Processing 
Aids  

on the Extrusion of Polypropylene 
10:05-11:00 

 پتروشیمی مارون  
مکانیکی نانوکامپوزیت پلی  اثر بارگذاری نانوذرات کلسیم کربنات روی خواص رئولوژیکی و 

 پروپیلن/ پلی اولفین االستومر/ نانوکلسیم کربنات 

 

 استراحت  و بازدید از نمایشگاه

 

 مواد اولیه و مستربچ 

 موضوع  سازمان سخنران  زمان
 بررسی چالشهای استانداردسازی آمیزهای رنگی پلیمری )مستربچ( رنگدانه سیرجان   11:00-11:20

 کالرینت  رنگچی شیمی  11:25-11:45
 ادتیو پخش مستربچ فیلر  پویا پلیمر تهران    11:50-12:10

12:10-13:00    

 

 ناهار و بازدید از نمایشگاه

 

 نوآوری و بازار

 موضوع  سازمان سخنران  زمان
 مروری بر ارزیابی گزینه های مدیریت پسماند پالستیک های زیستی  رنگدانه سیرجان   14:00-14:20

 نسل نوین مستربچ های پایدار کننده  پلیمر پیشرفته    14:25-14:45

 A review of polyethylene breathable film applications and properties نیرومند پلیمر   14:50-15:10
 اکسیدروی بررسی زیست تخریب پذیری فیلم های پلی اتیلن در حضور نانو ذرات  نوین بسپار سازه   15:15-15:35

 

 استراحت و بازدید از نمایشگاه

 

 مراسم اختتامیه  –سالن مشاهیر  16:00-17:30

 


