برنامه زمانبندی پنجمین دوره همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان
16و 17اسفند ماه 1397
روز اول پنج شنبه 97/12/16

مکان

7:30-8:30

 -زمان

-11:00
11:30

8:30-11:00
time 1

11:30-13:30
time 2

13:30-14:30

کلیه گروه ها

کلیه گروه ها

14:30-16
time 3

16:00-16:30

عمران

16:30-18:00
time 4
کلیه گروه ها

دکتر محمود گالبچی

سالن آمفی تئاتر
(سالن شهید مطهری)
ظرفیت (850نفر)
حضوری-مجازی

روند توسعه فن آوری های نوین در
ایران

مراسم افتتاحیه همایش

دکتر بهروز محمد کاری

دکترسعید بختیاری
محافظت ساختمانهای بلند در مقابل
حریق

ثبت نام و پذیرش

پذیرایی استراحت و نماز

نماز و نهار

مهندس شاملو
معرفی و طراحی سامانه های کنترل دود و
ابزارهای مدیریت دود در ساختمان ()1
(صهباآشیان )

.....................

سالن اجتماعات
ظرفیت (200نفر)

A 9- 3
کلیه رشته ها

A 9- 4
مکانیک

.....................

پذیرایی و استراحت

کالس 9
ظرفیت (75نفر)

.....................

دکتر رمضانیانپور
پیشرفتهای نوین در تکنولوژی بتن

انرژ ی درساختمانهای بلند
فن آوری نوین کاهش مصرف
ِ
ویرایش جدید مبحث 19
(مرکزتحقیقات راه,مسکن و شهرسازی )

دکتر فرشیدیانفر
روش های نوین در طراحی و تولید ابگرم مصرفی
در ساختمانهای بلند مرتیه

A 10- 3
کلیه گروه ها

A 10- 4
عمران

دکتر هاشمیان
صنعتی سازی ساختمان

دکتر سروقدمقدم
سیستم های نوین لرزه ای برای تاب آوری ساختمانهای
بلند
(پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

روز دوم جمعه 97/12/17
مکان

 -زمان

8:30-10:00
time 1

10:00-10:30

B C -1
کلیه گروه ها

سالن اجتماعات
ظرفیت (200نفر)
طبقه +1
حضوری-مجازی

B C-2
عمران-معماری

مهندس عبدی -مهندس محمد قاسمی
معرفی روش های نوین اجرای تاسیسات
بهداشتی در ساختمانهای بلند
(شرکت پلی ران )

دکتر محمد قاسم وتر
کنترل ارتعاش سازه های یلند مرتبه
(پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

B 9-2
کلیه گروه ها

B 9-3
عمران

B 9-4
عمران

B 9-5
کلیه گروه ها

دکترمغربی -مهندس پاسدار
فن آوری مدل سازی اطالعات
ساختمان BIM
(بناوند شرق)

مهندس شاملو
معرفی و طراحی سامانه های
کنترل دود و ابزارهای مدیریت
دود در ساختمان ()2
(صهبا آشیان)

دکتر ایمان شکیباپور
نکات طراحی و اجرایی دیوار
برشی فوالدی
(مانا گستر آریا)

مهندس آرش رایگانی -مهندس کرمانی
میراگرها و جداسازها در سازه های بلند -
ضرورتها ,پیش نیازها ونمونه هایی از تجارب
داخلی
(بهساز اندیشان )

مهندس آذری-مهندس سودیری
معرفی انواع انرژی های تجدید پذیر
به طور خاص نیروگاهای فتوولتاییک
(شرکت توزیع برق مشهد)

B 10 -1
عمران

B 10-2
معماری-شهرسازی

B 10-3
کلیه گروه ها

B 10-4
عمران-معماری

B 10-5
عمران-معماری

معماری در ساختمانهای بلند مرتبه
نمونه ها و راهکارها

مهندس احمد رضا طاهری

مهندس سعید مادرشاهی
فن آوری و فرآیندهای اجرایی نما در
ساختمانهای بلند مرتبه
(آلومینیوم شیشه )

مهندس بهروز زارع
اجرای نمای کامپوزیت GFRC
(شرکت پارس نما-آتی ساز)

مهندس وحید کیانی
اجرای صحیح بلوک های سبک
گازی
(پرین بتن )

دکتر سید مجید مفیدی
معماری بناهای صفرانرژی بلند
مرتبه سبز

دکتر غزال راهب

B 8-1
برق

کالس 8
ظرفیت (50نفر)
طبقه +1

پذیرایی و استراحت

دکتر غزال راهب -مهندس نجیب
نیا
کارگروه باغ بام
بررسی نکات اجرایی بام سبز

(مرکزتحقیقات راه,مسکن و
شهرسازی )
B 7-2
عمران -معماری

سیستم های ارتینگ و همبندی

B 7-3
عمران

مهندس احمد رضازاده
کاربرد  DRY WALLدر
ساختمان های بلند مرتبه
(انبوه سازان ایستا )
B 8-2
معماری-مکانیک

B 8-3
معماری-برق

B 8-4
کلیه گروه ها

کاربرد عایق های حرارتی و
سایرفراورده های پشم شیشه در
پاسخ دهی مباحث 19و18

مهندس سدیری-مهندس کرامت
تحلیل فنی اقتصادی
طرح خرید تضمینی برق
نیروگاهای خورشیدی
(شرکت توزیع برق مشهد)

B 1 -1
کلیه گروه ها

B 1-2
عمران-معماری

B 1-3

مهندس محمدی-مهندس پورعلی
هوشمند سازی کسب وکار در
حوزه صنعت ساختمان

مهندس محمد مادرشاهی
مورد کاوی پوسته های نما
(آلومینیوم شیشه )

ارائه مقاله

(گرین وب)

B 7-4
معماری-مکانیک-برق

مهندس هاتفی
نکات فنی کنترل سقف های مرکب
عرشه فوالدی براساس استاندارد
21973
(سان دک)

(پشم شیشه ایران)

کالس1
ظرفیت (50نفر)
طبقه همکف

نقش و متد فن آوری نوین در ساخت و
سازهای پایدار

مهندس حامد مصلحی -مهندس نسرین
میرزازاده
روند طراحی ساختمانهای کم مصرف با
استفاده از ابزار های شبیه سازی انرژی

دکتربهروزمحمد کاری
مهندس پوراصغر-مهندس پورمحمد

نماز و نهار

دکتر محسن گرامی
آسیب شناسی اتصاالت
ساختمانهای بلند فوالد پیش ساخته

B 7- 1
کلیه رشته ها

کالس 7
ظرفیت(50نفر)
طبقه +1

دکتروحیدقبادیان
هسته مرکزی در ساختمان های
بلند مرتبه(از منظر ،سازه ،تاسیسات،
معماری ،حریق و سیستم اجرای
ساختمان)

پذیرایی و استراحت

کالس 10
ظرفیت (75نفر)
طبقه +1

B C-3
کلیه گروه ها

مهندس محمد خرم آبادی
مالحظات موثر در پدافند غیرعامل
در ساختمانهای بلند مرتبه

B 1-4

دکتر آیدا مهربان
مقایسه تطبیقی سامانه های ارزیابی پایداری
وتبیین نقش متغییرهای منطقه ای در فرآیند
تدوین سامانه های بومی

پذیرایی و استراحت

B C-4
عمران-معماری-مکانیک

B C-5
عمران

B 9 -1
کلیه گروه ها

کالس 9
ظرفیت (75نفر)
حضوری-مجازی

10:30-12:00
time2

12:00-13:00

13:00-14:30
time 3

14:30-15:00

15:00-16:30
time 4

16:30-17:00

17:00-18:30
time5

B 7-5
کلیه گروهها

مهندس حسین منفرد اصل
معرفی سیستم ارزیابی ساختمان سبز بانک جهانی
()EDGE
B 8-5
کلیه گروه ها

مهندس محمود طباطبایی
فرصت های کاهش مصرف آب و
باز چرخانی در ساختمانهای بلند مرتبه

B 1-5

ارائه مقاله

