
 1400ماه اردیبهشت 30تا  28بندی نوزهمین کنگره ملی خوردگی ـ غیرحضوری ـ برنامه زمان

 1400ماه اردیبهشت 28شنبه مورخ روز اول سه
 دکتر ارشدیافتتاحیه ـ سالن 

 

 تالوت قرآن
 و 

 ایران سرود جمهوری اسالمی
 

 
 سخنرانی:

 انجمن(آقای دکتر دهکردی )رییس دوزادهمین دوره هیات مدیره 

 )دبیر علمی نوزدهمین کنگره ملی خوردگی( آقای دکتر گلعذار 

 آقای دکتر ابطحی )رییس دانشگاه صنعتی اصفهان(

 المللی علم خوردگی(آقای دکتر کرمانی )پژوهشگر برجسته بین

 (وزارت صنعت، معدن و تجارت زاتیو تجه یسازنیمرکز ساخت داخل، ماش سیرئآقای دکتر هادوی )

 ساعت

30:10 – 30:08  

 سالن دکتر ارشدی سالن مهندس زمانیان

30:10 – 00:11 بازدید از نمایشگاه بازدید از نمایشگاه  

 های متالورژیکی و خوردگی()جنبه
 

 هیئت رییسه: آقایان دکتر پاکشیر و دکتر شاهرخ آهنگرانی
 

  سخنرانی آقای دکتر صارمی:
برابر خوردگی های مختلف کربن در حفاظت در تغییر شکل

 فلزات
  ی:دکتر اشرفسخنرانی آقای 

آلیاژهای آنتروپی باال، مسیری جدید در راستای بهبود 
 مقاومت به خوردگی در صنعت

مقاومت به  یرو میزیبا من یاژسازیاثر آل یبررس ارائه مقاله:
 ایخالص در آب در ومینیآلوم یخوردگ

 منصور بزرگآقای دکتر 
 یبر رفتار خوردگ یختگیر وبینقش ع ارائه مقاله:
 کلین ـ مینیبرنز آلوم ونیتاسیکاو

 یلیسجاد خلآقای مهندس 

 نشست تخصصی: 
سازی سند راهبردی های پیادهبررسی روند استقرار و چالش

 مدیریت خوردگی در وزارت نفت
 ـ مدیریت آقای دکتر رعایایی ـ بخش اول وزارت نفت

  گذشته اقدامات وزارت نفت یخوردگ تیریمد. 1
روشیپ افق  

 یدکتر احمد زمانآقای 
و استقرار آن در  یخوردگ تیریمد ینظام بوم نیتدو. 2

 رانیگاز ا یشرکت مل
سید شمس الدین  مهندسو  یمسائل مهندس علی آقایان

یعابد  

30:12 – 00:11  

  / شگاهینمابازدید از  / استراحت

 )آفالین( پوسترهای مقاله

 

  / شگاهینمابازدید از  / استراحت

 )آفالین( پوسترهای مقاله
 

30:13 – 30:12  

 

 ی(سازهیشبی ـ خوردگی میالکتروش)
 

 ینژاد، مهندس ماسوریدکتر اکبرهیئت رییسه: آقایان 
 

  ی:نیحس رقاسمیدکتر مقای آ سخنرانی
 های اکسیدهای فلزیچشم انداز، چالش و توسعه مخلوط

(MMO):  ارزیابی فعالیت الکتروشیمیایی و پایداری
 های اکسید فلزیمخلوط

 Numerical simulation of chloride ارائه مقاله:

diffusion in concrete and chloride-induced 

corrosion prediction in RC structures using 

experimental data of Persian Gulf region 
 مهر ونیمهندس رضا هماآقای 

 اتیعمل  نیح ویامواج ماکروو ریتأث یبررس ارائه مقاله:
 پوشش  ییایمیبر عملکرد الکتروش یحرارت

2RuO-2Ti/TiO 
 رضا ژالهآقای مهندس 

سرگردان و حفاظت  انیاثر همزمان جر یبررس ارائه مقاله:
 یخط لوله گاز شهر یبر نرخ خوردگ یکاتد

 یفیشر نیحسآقای مهندس 
 

 

 نشست تخصصی: 
سازی سند راهبردی پیادههای بررسی روند استقرار و چالش

 مدیریت خوردگی در وزارت نفت
 ـ مدیریت آقای دکتر رعایایی ـ بخش دوم وزارت نفت

در شرکت  یفن یو بازرس یخوردگ تیریمد یساز ادهیپ. 1
 رانینفت ا یمل

 یفتح آباد میابراه  یهاددکتر آقای 
 در وزارت نفت نهیهز یبر مبنا یخوردگ یزیمم. 2

 یمرزبال یتیهدا یمصطفمهندس آقای 
در  یخوردگ تیریاستقرار مد یعنوان ارائه چالش ها. 3

 بندر امام یمیپتروش
 انیحامد یمهندس مجتب یآقا

 
 

00:15 – 30:13  

 

 کارگاه آموزشی:
 یدر خوردگ ستمیس یطراح ریتاث ن:عنوا

 پرویزی  آقای دکتر
  آب شرکت محافظان بهبود ژهیو مهمان

 

 کارگاه آموزشی:
 یهالوله یحفاظت کاتد ستمیموثر بر س یپارامترها ن:عنوا

 گاز عیانتقال و توز
 آقای دکتر منصور فرزام

30:16 – 00:15  

30:16 – 00:17 )آفالین( پوسترهای مقاله / شگاهینمابازدید از  )آفالین( پوسترهای مقاله / شگاهینمابازدید از   
 

 کارگاه آموزشی:
Application of Electrochemical 

 Impedance Spectroscopy (EIS) in Corrosion 

Studies 

 میرقاسم حسینیر دکتآقای 
 یاردانی ایپرو خانم دکتر 
 

 

 کارگاه آموزشی:
 خوردگی قطعات جوشکاری شده

00:17 – 00:19 دهکردیآقای دکتر ابراهیم حشمت  

 



 1400ماه اردیبهشت 30تا  28بندی نوزهمین کنگره ملی خوردگی ـ غیرحضوری ـ برنامه زمان

 1400ماه اردیبهشت 29روز دوم چهارشنبه مورخ 
 ساعت سالن دکتر ارشدی سالن مهندس زمانیان

 

 (یمطالعه موردـ  هاپوشش) 
 

 آقای مهندس جامعی ،ینیدکتر حسآقای هیئت رییسه: 
 

  :یسییر وانیکسخنرانی آقای دکتر 
در  یانیم هیال جادیبر ا هیرالیز یسازاثر نحوه آماده

رسوب داده شده به روش  یکیسرام یهاپوشش
و  یاستحکام چسبندگ یو نقش آن در ارتقا کیالکتروفورت

 خورنده یهاطیپوشش در مح یعملکرد سد
 

 ازجنس مبدل های تیوب خرابی موردی بررسی ارائه مقاله:
AISI 304L سولفید هیدروژن حاوی محیط در 

 ینیام مانیامهندس آقای 
همجنس   ریدر اتصال غ یدانه ا نیب یخوردگ ارائه مقاله:

 در رآکتور  یتیآستن 316به  304فوالد زنگ نزن 
 704 R-شرکت پتروشیمی اصفهان 

  آرمین امامیآقای مهندس 
با  304نزن فوالد زنگ یرفتار خوردگ یبررس ارائه مقاله:

 طیدر مح ZrN/CrNنانوساختار از جنس  هیپوشش چندال
 میدسدیکلر یدرصد وزن 5/3 یحاو

 میصم انیمحمد زیپرومهندس آقای 
  ارائه مقاله:

 فوالد یستیبه عنوان پوشش ضد رسوب ز نیلیآن یاستفاده از پل
 احمد باالزادهآقای مهندس 

 

 (شیو پا یبازرس)
 

 آقایان دکتر پاکشیر و دکتر آهنگرانیهیئت رییسه: 
 

  :یجعفر حمیددکتر عبدالسخنرانی آقای 
 در  یخوردگ تیریاعمال مد یمشکالت شناخت

 یتجارب صنعت مل برخی ـ رانیا
 

 ارائه مقاله:
 یخوردگ نگیتوریو مان یروش بازرس نیانتخاب موثرتر

با استفاده  کلیفوالد زنگ نزن و کوپرن ،یفوالد زاتیتجه
 AHP فاکتورها یازبندیاز روش امت

 نژادیفرحان یمحمدعلمهندس آقای 
در خطوط لوله  یاز خوردگ یناش سکیر یابیارز ارائه مقاله:

 نیریانتقال گاز ش
 فاتح نیامآقای مهندس 

30:10 – 00:09  

 بازدید از نمایشگاه
 

 بازدید از نمایشگاه
 

00:11 – 30:10  

 (هاپوششای و خوردگی حفره)
 

 کرمآقای دکتر سیدرضی و آقای دکتر الههیئت رییسه: 
 

  :دیمؤ یهادمحمددکتر قای آ سخنرانی
 یهاطیدر مح 316نزن فوالد زنگ یاحفره یمطالعه خوردگ

 کیبر اساس مطالعه سنت دیو بروما دیکلرا  یهاونی یحاو
 داریمحلول حفره پا یمیو ش داریناپا یهاحفره

 

بر خواص  تیآپات یدروکسیاثر افزودن ه یبررس ارائه مقاله:
شده به روش  دیتول ناآلومیم ـ ویتانیت تیکامپوز یخوردگ

 بدن طیدر مح یجرقه ا یپالسما یتفجوش
 یمحمدطاهر ایمهخانم مهندس 

 یاپوکس یپوشش ها یاثر ضدخوردگ یبررس ارائه مقاله:
گرافن، رنگدانه  یانتقال آب حاو یمورد استفاده در لوله ها

 یو بازدارنده آل یضد خوردگ
 یبهزاد اسدالهآقای مهندس 

 

 نشست تخصصی: 
در صنعت برق  یخوردگ شیکنترل و پا یهایتوسعه فناور

 کشور 
 رویپژوهشگاه ن

 طرح کالن کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق 
 آقای دکتر داور رضاخانی

 30:12 – 00:11  

30:12 – 30:13 های پوستر استراحت / بازدید از نمایشگاه / مقاله های پوستر استراحت / بازدید از نمایشگاه / مقاله  

 (حفاظت کاتدی)
 آقایان دکتر موید و مهندس نجمیهیئت رییسه: 

  :یعطارچ یمهددکتر سخنرانی آقای 
 سهیمقا )و رانیدر ا یحفاظت کاتد تیبه وضع یکل ینگاه

 (نهیزم نیدر ا شرفتهیپ یکشورها گریآن با د
 دیانیس ونیو آن  EDTA یافزودن ریتأث یبررس ارائه مقاله:

اطراف آند فداشونده مورد استفاده  یبه مالت فعال کننده
 بتن مسلح یدر حفاظت کاتد

 قیفا یخاطره کوهخانم مهندس 
فوالد  یعملکرد حفاظت از خوردگ یبررس ارائه مقاله:

 ینانولوله ها یهوشمند حاو یبا پوشش اپوکس یکربن
 یآل دیبازدارنده جد کیشده با  یبارگذار تیهالوسا

 زادهنیرضا حس یعل دکترآقای 
شدن و اندازه کاتد در  ویسرعت پس ریتأث یبررس ارائه مقاله:

 یسازرهیمخازن ذخ یحفاظت آند یطراح یسازنهیبه
 کیسولفور دیاس یصنعت

 انیرعبداللهیام یعلآقای مهندس 

 مدیریت خوردگی، خوردگی میکروبی)
 (و حفاظت آثار فلزی تاریخی 

 

 عالمآقایان دکتر جعفری و مهندس چهرههیئت رییسه: 
 

  :کرمسعیدرضا الهدکتر سخنرانی آقای 
 آیا استقرار سیستم مدیریت خوردگى در صنایع

 منفعت برانگیز است
  :ینورموسو یعلدکتر سخنرانی آقای 

Causes and Monitoring of Microbiologically 
Influenced Corrosion in the Oil and Gas 

Industry  
  :یطرئ یمیدکتر پرستو نعسرکار خانم سخنرانی 

حفاظت آثار  یخط مش نییبر تع ینقش سازوکار خوردگ
 یخیتار یفلز

 

00:15 – 30:13  

 کارگاه آموزشی
 قیعا ریز یکنترل خوردگ کردیسلوالر گالس با رو قیعا یمعرف

 زادهیابوالفضل اوحدمهندس  یآقا

 پارس قیشرکت جهان عا

 کارگاه آموزشی
Storage Tank Corrosion Protection Using 

SMP VCI Technology 
Mr. Mukul Sareen 

 مهمان ویژه شرکت فرنام

30:16 – 00:15  

30:16 – 00:17 های پوستر )آفالین(نمایشگاه / مقاله بازدید از های پوستر )آفالین(بازدید از نمایشگاه / مقاله  
 کارگاه آموزشی

و  یپژوهش یدستاورد ها هیو ارا نیتدو ق،یتحق ندیفرا
 (هیتا اختتام هیشنهادی)از درخواست پ یصنعت یقاتیتحق

 ینیرحمان حس دیدکتر س یآقا

 کارگاه آموزشی
  نفت و گاز عیدر صنا یخوردگ یهاآزمون

 یرازق اریخشاآقای مهندس 
 شرکت بنیاد علوم کاربردی رازی

00:19 – 00:17  



 1400ماه اردیبهشت 30تا  28بندی نوزهمین کنگره ملی خوردگی ـ غیرحضوری ـ برنامه زمان

 1400ماه اردیبهشت 30مورخ  شنبهپنج سومروز 
 ساعت سالن دکتر ارشدی سالن مهندس زمانیان

 

 (هاو بازدارنده هاپوشش)
 

 کنانیآقایان دکتر تقی شهرابی، مهندس کوزههیئت رییسه: 
 

  :خانم دکتر فرشته رضاییسخنرانی 
 سیطول عمر سرو نیبا تخم یخوردگ یهانهیکاهش هز

 یصنعت یهاپوشش
 ارائه مقاله:

و رفتار  لیدر تشک یغوطه ور یزمان ودما یساز نهیبه
   یبر فوالد کربن یفسفات رو یلیپوشش تبد یخوردگ

 یاسد دیوحآقای مهندس 
 :ارائه مقاله

 یاستات رو-گنوسولفوناتیل میسد یدو جزئ یسامانه
در  یمؤثر فوالد ساده کربن یجهت حفاظت از خوردگ

  میسد دیکلر یدرصد وزن 3/5محلول 
 آهنگر دیمجآقای مهندس 

 ارائه مقاله:
بر  یاعمال TiN/CrN هیپوشش نانوال یرفتار خوردگ یبررس

  شده یدهکربن H13فوالد 
 یالزمانمحمد صاحبآقای مهندس 

 

 (هاپوشش)
 

، دکتر کوروش ییایرعادکتر عماد هیئت رییسه: آقایان 
 جعفرزاده

 

  :زادیمیحک نیامدکتر سخنرانی آقای 
و  نگیزیفلزات سبک توسط آندا یمقاومت خوردگ شیافزا
 هر روش بیو معا ایمزا ـ ییپالسما یتیالکترول ونیداسیاکس

 ارائه مقاله:
گاز و انتخاب  یهالوله یهامشکالت پوشش یبررس

 پوشش مناسب
 دکتر منصور فرزامآقای 

 ارائه مقاله:
 هایتهیه، شناسایی و بررسی خواص ضدخوردگی پوشش

 یدوگانه ای الیه هیدروکسید حاوی آبی پایه یورتان پلی
 دوپامین پلی با شده اصالح

 دینا حسینیخانم مهندس 
 ارائه مقاله:

 یپل یپوشش ها یکاتد شیعوامل موثر بر رفتار جدا سهیمقا
   یهمجوش وندیپ یجامد و اپوکس 100%  کیآرومات ورتانی

 ینرگس طهماسبخانم دکتر 

30:10 – 00:09  

 بازدید از نمایشگاه
 

 بازدید از نمایشگاه
 

00:11 – 30:10  

 (مطالعات موردی)
 

 دکتر اشرفی، مهندس جامعیهیئت رییسه: آقایان 
  :عبدالمجید اسالمیدکتر سخنرانی آقای 

 یخنث بایتقر طیدر مح یتوام با تنش خطوط لوله  فوالد یخوردگ
 مقاله:

 ش،یآال ندیتوسط فرآ یدیخورش یبازده پنل ها شیافزا
 یحفاظت کاتد ستمیاستفاده در س یبرا

 یمیابراه نایمخانم دکتر 
 مقاله:

 المیگاز ا شگاهیپاال نیجوش آور واحد آم یمطالعه خوردگ
 یدیحامد رشآقای مهندس 

 مقاله:
 طیشده در مح یجوشکار Incoloy 825 اژیآل بیعلل تخر یبررس

 CO2/H2S یحاو
 یشاه سنائ دیمجآقای مهندس 

 (هاالکتروشیمی و بازدارنده)
 

 

 آقای دکتر فرزامهیئت رییسه: 
  :انیفرهاد یموسدکتر سخنرانی آقای 

و کاربرد آن در  یونیپرتو متمرکز  یروش توموگراف یمعرف
 هاپوشش یخوردگ ییایمیالکتروش جینتا لیتحل

 ارائه مقاله:
 تیبا تقو یومینیآلوم نهیزم تیکامپوز یرفتار خوردگ یابیارز

 یدیاس یها طیبور در مح دیکننده نانوذرات کارب
 خانم شیرزیخانم مهندس 

 ارائه مقاله:
بر  یالتیکربوکس هیپا یاثر استفاده از سه بازدارنده آل یبررس

حفرات  سازهیدر محلول شب یفوالد ساده کربن یرفتار خوردگ
 میسد دیکلر یدرصد وزن 5/3 یبتن حاو

 اعظمیان ایمانآقای مهندس 
 ارائه مقاله:

 یخوردگ یعملکرد و رفتار بازدارندگ زمیمکان یبررس
در آب برج خنک کننده  یبر فوالد ساده کربن یآند هایبازدارنده

 مدار بسته
 نجمه شریفیخانم مهندس 

30:12 – 00:11  

30:12 – 30:13 های پوستر(استراحت / بازدید از نمایشگاه / مقاله های پوستر استراحت / بازدید از نمایشگاه / مقاله  

 (هابازدارنده)
 آقایان دکتر اسالمی و مهندس بحرانیهیئت رییسه: 

  :جابر نشاطیدکتر سخنرانی آقای 
منتخب  نیادیدر م یخوردگ یهابازدارنده یدانیم یبررس

 رانینفت ا یشرکت مل
 ارائه مقاله:

 دروژنیه میسدید یمعدن باتیاستفاده از ترک یبررس
به عنوان بازدارنده  تیترین میو سد بداتیمول میفسفات، سد

حفرات بتن  سازهیدر محلول شب یکربنفوالد ساده یخوردگ
 دیکلر میدرصد سد 5/3و  8/1 یهاغلظت یحاو

 یموریفرشاد تآقای مهندس  
 ارائه مقاله:

 کلین زیبر سطوح ابر آبگر یبازدانده آل ییهم افزا یبررس
 نوربخش نژاد نیرحسیامآقای مهندس  

 ارائه مقاله:
به عنوان بازدارنده سبز ( Sumacسماق ) اهیمطالعه عصاره گ

 HCl1m طیدر مح مینیآلوم یخوردگ یبرا

 هرق یفردوس یمرتضآقای مهندس  
 

 (تخریببازرسی، آنالیز )
 و دکتر فرزام مهندس نفری انآقایهیئت رییسه: 

  :رضا شهریوردکتر سخنرانی آقای 
Performing Non-Intrusive Inspection as an 

Alternative to Intrusive Inspection; the 
Advantages and Benefits 

 :یمترجمافشین دکتر سخنرانی آقای 

Advanced Fitness for service assessment of a 34 
inch gas export riser with corrosion under 

insulation- A case study 
 ارائه مقاله:

 یخط لوله حاو کیدر  (FFS) سیادامه سرو تیصالح
  (LTA)  یموضع یخوردگ

 زنگنه الدینآقای مهندس شهاب 
 ارائه مقاله:

آب نمک  عیتوز یهادر لوله ینشت و خوردگ بیتخر زیآنال
یمیکارخانه پتروش کیشده در  ییزدا  

فاتحی علیآقای مهندس   

00:15 – 30:13  

 اختتامیه سالن دکتر ارشدی 
  :Dr. Keith Waltonسخنرانی آقای 

RBI Implementation Challenges, Resolution 
Strategies and the Proven Benefits: a Case Study 

From a UK Refinery 
  :عماد رعایاییدکتر سخنرانی آقای 

گذار ریاز عناصر مهم و تاث یکی ،یتوسعه پژوهش و فناور
یخوردگ تیریمد یسند راهبرد  

 آقای مهندس علیرضا حاتمی
 )دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره ملی خوردگی( 

00:17 – 00:15  

 


