
بخش: بررسى راهکارهاى بهبود شرایط کسب و کار صنعت مستربچ و کامپاند

سخنران

 ریاست اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي تهرانمسعود خوانسارى

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمیاحمد مهدوى

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایرانامید کوشکى

سمت

بخش : راهکارهاى توسعه صادرات صنایع تکمیلى

سخنران

شرایط تسهیل صادرات محصوالت صنعت مدیرکل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارتمسعود کمالى اردکانى
مستربچ و کامپاند و راهکارهاى توسعه آن
الزامات حقوقى و راهکارهاى کاربردى

صادرات محصوالت فناورى محور

روش هاى ورود به بازارهاى هدف صادراتى

مدیر مرکز فناورى هاى پیشرفته ایران و ترکیهدکتر یوسف قاسمى
و عضو هیئت علمى دانشگاه شهید بهشتى

مشاور صادرات اتاق بازرگانى ایراندکتر محمود استقالل
و مدیر باشگاه صادرات آرین

موضوعسازمان

نوآورى در راستاى صادرات عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگانسعید زکایى
 مستربچ و کامپاند ایران

 بخش : افزودنى ها

سخنران

Andreas Thuermer
Amir Youse�BASF

Structured approach to achieve
quality in agricultural �lms

اثر فرموالسیون افزودنی ها بر تخریب
اکسیداسیون حرارتی پلی اتیلن سبک خطی 
جایگزینى سازگار و بى خطر با محیط زیست

 (PVC) با افزودنى ها براى پلى وینیل کلراید    ........................ 
و پایدار کننده هاى حرارتِى آلى

دانشگاه صنعتی امیرکبیرعبدالکمال دوردي نژاد

دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقاتریحانه امینیان

موضوعسازمان

SABOSTAB UV0216 for agro-�lms
stabilization solution Solutions for

Low VOC at Automotive parts
Anas Y NowwaraSongwon Industrial Group 

بررسى اثر مستربچ هاى ضدمیکروب بر روى خواص
فیزیکى-مکانیکى محصوالت پلیمرى گرمانرم پارسا پلیمر شریف بابک جهان آراى

مطالعه اثر هم افزایى آنتی اکسیدانت هاي حرارتى
بر خواص مکانیکى پلى اتیلن سنگین گرید بادي پتروشیمى بسپاران بندرامامیاسر کرمى

بخش : پیگمنت ها در صنعت مستربچ و کامپاند

سخنران

Ishan RaveshiaPresident, Voxco, IndiaHigh Performance Pigments
for Plastic

چالش هاى آزمون دوام نورى
پالستیک ها در ایران

رنگ سنجى در آمیزه هاى پلیمرى: روش هاى
متداول، نقش اجزاء ترکیب و عوامل طراحى

موسسه اندیشه برتر میرانعلیرضا میربلوك

پارسا پلیمر شریف محسن جمالى

موضوعسازمان

بخش : پتانسیل هاى سرمایه گذارى در صنعت مستربچ و کامپاند

سخنران

عضو انجمن تولیدکنندگان مستربچعلیرضا پاکدل
و کامپاند ایران

بررسی چالش ها و فرصت هاي سرمایه گذاري
در صنعت مستربچ و کامپاند

فرصت هاى سرمایه گذارى کامپاندینگ
در صنعت خودرو

تشریح پتانسیل هاى سرمایه گذارى منطقه
ویژه اقتصادى صنایع انرژى بر پارسیان

ساپکودکتر على فرشیدفر

رئیس شرکت سرمایه گذارى
و امور مالى مولوى

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادىحسن شاهرخى
صنایع انرژى بر پارسیان

موضوعسازمان

Investment and �nance strategies
for Iranian companies

پیمان مولوى

زنجیره ارزش در صنعت مستربچ
و کامپاند: چالش ها و فرصت ها معاون فنى مرکز پیشرفته توسعه زنجیره ارزشجعفر باغخانى

مناطق آزاد و ویژه اقتصادى فرصتهاى کسب و کار
و سرمایه گذارى

مدیر دفتر برنامه ریزى، بودجه و سرمایه گذارىمحمدرضا عبدالرحیمى
دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري

صنعتی و ویژه اقتصادي

بخش :  ماشین االت تولید و آزمایشگاه

سخنران

Brabender  Technologieکامران بى غم
GmbH & Co. KG

State of the art in the gravimetric feeding
of solids and liquids in compounding lines.

Latest Developments in Compounding
Machinery from India

Polymer and Masterbatch Evaluation

Kantilal Shewale
India 

Plastic Machinery Manufacturers Ass.

Scheman RudiBelgium 
Labtech Company

موضوعسازمان

بخش : کامپاندهاى پلى الفین

سخنران

به کارگیري آزمون هاي سریع رويپتروشیمی جم سیدکمال افضلی
کامپاند در پیش بینی رشد آهسته ترك در لوله 

بررسى خواص رئولوژیکى و حرارتى استفاده
مقدار ضایعات در لوله و اتصاالت پلى اتیلن

مقایسه خواص مختلف گرید هاي پلی اتیلن سنگین
با شاخص جریان مذاب باال جهت  استفاده در

فرآیند تزریق قطعات جداره نازك و تولید مستربچ

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمى ایرانمصطفى یاوراحمدى

پتروشیمی جممحمد رضا رهنما

موضوعسازمان

بخش :  کامپاندهاى مهندسى

سخنران

Roberto CardinaliTecno�lm SpaRecycling of textile �bers from end-of-life
tires for production of plastic compounds

 کنترل تخریب ناشى از هیدرولیز در آمیزه پلى آمید 6.6
تقویت شده با الیاف شیشه براى کاربرد خودرویى

ارزیابى خواص مکانیکى آمیزه
پلى پروپیلن- پلى آمید-6 الیاف شیشه

پارسا پلیمر شریفهادى قهرمان زاده اصل

آرسام پالست راز مریم احمدى

موضوعسازمان

لیست سخنرانان چهارمین کنفرانس بین المللى مستربچ و کامپاندهاى پلیمرى



بخش :  فیلرها و سازگارکننده در صنعت کامپاندینگ

سخنران

Sulejman ZendeliOmya
Omyamax® with the new Omya

ATLAS Technology
اثر سازگارکننده پلى پروپیلن گرافت شده با

مالئیک انیدرید  بر خواص فیزیکى -مکانیکى و
حرارتى، مورلوژى فازى و ساختار بلورینگى

آلیاژ پلى پروپیلن/ پلى اتیلن سنگین
 پادناپلیمرمریم اسماعیلى

Omya

آریا پلیمر پیشگام حسین چیانى

موضوعسازمان

New innovations in calcium carbonate Sulejman Zendeli

پویا پلیمر تهرانمهدى جمشیدیان

ساز و کار تاثیر گذارى واکس پلى اتیلن
در فراورش فرموالسیون هاى پلیمرى مانا شیمى آریا پیوند سپاهانمحمد میالد عبدالهى

بخش : ترموپالستیک االستومرها

سخنران

 پالستیک هاى چقرمه شده با الستیکدانشگاه صنعتى شریفدکتر رضا باقرى
Rubber toughened Plastics

خواص مکانیکى و رفتار شکست در آمیزه هاى
چندتائى بر پایه پلى پروپیلن

دانشگاه علوم تحقیقات تهراندکتر سعید بازگیر

دانشگاه سهند تبریزدکتر کریم رضوى

آوا پلیمر پویادکتر معصومه سادات ایازى

موضوعسازمان

- چوب 

بررسى تاثیر سازگارکننده هاى پلى اولفینى بر خواص
مکانیکى و حرارتى کامپوزیت هاى پلى پروپیلن ى

HDPE الیاف شیشه و                .ظسى
-

کاهش دانسیته قطعه تزریق شده از لل و مستربچ
کربنات کلسیم با استفاده از ایجنت هاى فوم زا

شیمیایى، مطالعه ویژگى هاى فیزیکى و مکانیکى
PP

 بررسى و تاثیر حضور لل بر خواص نهایى کامپاند
PP/PS/SBS 

PP

ترموپالستیک االستومرهاى آلیاژى برپایه لللللللللللل
به روش پخت دینامیکى 

PP-EPDM

کارگاه ها

مدرس

Andreas Thuermerپایدارکننده هاى حرارتى و نورى
BASFدر صنعت مستربچ و کامپاند

پژوهشگاه پلیمر و پتروشمى ایران

پژوهشگاه پلیمر و پتروشمى ایران

پژوهشگاه پلیمر و پتروشمى ایران

بررسى خواص حرارتى آمیزه هاى پلیمرىدکتر اسماعیل قاسمى
(DSC & DMTA)

اصول مهندسى در ساخت آمیزه هاى پالستیکىدکتر شروین احمدى
و مستربچ ها

سازمانعنوان کارگاه

 مهندسى معکوس در مستربچ و آمیزه هاى پلیمرىدکتر حامد عزیزى

پژوهشگاه پلیمر و پتروشمى ایران دکتر فرود عباسى

کارگاه ها به صورت عملى و چهار ساعته در آزمایشگاه هاى پژوهشگاه پلیمر برگزار مى شود
و ثبت نام به صورت جداگانه به عمل مى آید

بررسى خواص فیزیکى و مکانیکى آمیزه هاى پلیمرى
(چگالى- کشش- ضربه)

**

پوسترها

نامردیف

سیکو  مهدي ترابی بررسی فرموالسیون کامپاندهاي پلی اتیلن داراي اتصاالت عرضی1
و پارامترهاي مؤثر بر خواص آن در فرایند عایق فشار قوي

دانشگاه تهران نادیا جاللى فر تاثیر روش هاى مختلف تهیه کامپاند بر میکروساختار و خواص2
رئولوژیکى آلیاژ پلى الکتیک اسید/پلى الفین االستومر

دانشگاه صنعتى قم  مهدى میرابوالقاسمى رفتار مکانیکى و حرارتى زیست نانوکامپوزیت هاى پلى الکتیک3
اسید تقویت شده با نانوکریستال سلولز و نانونقره

الهام على نقى زاده رنگدانه سیرجان  استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردى کامپوزیت4
سبوس برنج – پالستیک

دانشگاه صنعتى قم  همایون غالم زاده بررسى مورفولوژى و خواص مکانیکى آلیاژ پلى پروپیلن/ پلى5
الفین االستومر/ سازگارکننده، درحضور نانو ذرات خاك رس

پتروشیمى جم سیدکمال افضلی تاثیر پخش و توزیع کربن بلک بر خواص کششی6
لوله هاي فشاري پلی اتیلنی

 صنایع پلیمر دانشگاه
صنعتى قم پردیس لهراسبى 7

طب پالستیک نوین توحید عبداله زاده تولید فیلم هاى زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته  و نانو8
ذره دى اکسید تیتانیوم: بررسى خصوصیات فیزیکى وشیمیایى

دانشگاه صنعتى قم همایون غالم زاده بررسى تاثیر پلى الفین االستومر بر مورفولوژى و خواص9
مکانیکى پلى پروپیلن در حضور سازگار کننده

آرسام پالست راز  کیانا انتظامى بررسى تاثیر ساختار افزودنى هاى گرافت شده با مالئیک10
انیدرید بر روى خواص فیزیکى و مکانیکى پلى آمید6

دانشگاه صنعتى قم پردیس لهراسبى 11

دانشگاه صنعتى امیرکبیر فاطمه رمضانى اصالح االستیسیته و مورفولوژى نانوذره: رویکردى موثر براى12
بهبود کارایى آمیزه هاى تمیزکننده

آرسام پالست راز  فائزه محمدى مطالعه و بررسى رفتار مکانیکى آمیزه هاى پلى آمید 1366
و پلى اتیلن ترفتاالت و اثر گذارى بهبود دهنده ها بر آن

پتروشیمى بسپاران
بندر امام همت اله شیخ رباطى مطالعه مشخصات پخت نانوکامپوزیت هاى الستیک14

طبیعى دربردارنده پرکننده زیستى

آوا پلیمر معصومه سادات ایازى مرورى بر افزودنى هاى پلیمرهاى مورد استفاده15
در بسته بندى مواد غذایى

عنوان پوسترسازمان

تهیه و بررسى خواص فیزیکى مکانیکى ترموپالستیک االستومر
PLA/EVAولکانیزه شده دینامیکى بر پایه آمیزه ششششش      در حضور نانو ذرات

تهیه و بررسى خواص فیزیکى مکانیکى ترموپالستیک االستومر
PLA/EVAولکانیزه شده دینامیکى بر پایه آمیزه ششششش      در حضور نانو ذرات
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