
 1400خرداد  20و19دانشگاه یزد ، )بصورت مجازی( دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایرانافتتاحیه مراسم زمان بندی  

 رویداد ساعت  تاریخ

19/
3/

14
00

 

 قرائت قران کریم و پخش سرود جمهوری اسالمی  8:10-8

 سخنرانی ریاست دانشگاه یزد  8:15-8:10

 مراحل برگزاری کنفرانسپخش کلیپی از  8:20-8:15

 سخنرانی دبیر کنفرانس 8:25-8:20

 پخش کلیپی از اساتید فقید نساجی کشور 8:30-8:25

 سخنرانی رئیس انجمن علوم و فناوری نساجی ایران  8:35-8:30

 سخنرانی رئیس اتاق صنایع سلولوزی و نساجی وزارت صمت  8:45-8:35

 کلیپ حامیان  8:50-8:45

 )از آمریکا(  پروفسور سان 1سخنرانی اصلی  9:10-8:50

 کلیپ حامیان  9:15-9:10

 )از هندوستان( پروفسور توماس 2سخنرانی اصلی  9:45-9:15
 www.intec12.ir و با مراجعه به وبسایت کنفرانس به آدرس   1400خرداد   19روز   12بصورت آفالین و فیلم ضبط شده، از ساعت مقاالت پوستر *زمان ارائه 

   www.intec12.irو صفحه وبسایت کنفرانس  www.yazd.ac.ir/linksدر آدرس لینکهای جلسات 

 

http://www.intec12.ir/
http://www.yazd.ac.ir/links
http://www.intec12.ir/


 1400خرداد  20و 19دانشگاه یزد ، صورت مجازی(ه داوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران )ب

 خرداد  19شنبه  چهارکارگاههای آموزشی  :    و زمان بندی پنل های اصلی 

 19-20 17-18 17-15  چهارشنبه 15- 13چهارشنبه   12-13 12-10چهارشنبه  8-10
لینک 

 جلسه 

 

 افتتاحیه 
Link 1 
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Link1 

رنگ، رنگرزی و چاپ  

 و تکمیل

 رنگ، رنگرزی و چاپ و تکمیل
 

 رنگ، رنگرزی و چاپ و تکمیل
 

Link2 

پلیمر، الیاف،  

 الکتروریسی 

 پلیمر، الیاف، الکتروریسی

 

 پلیمر، الیاف، الکتروریسی

 
Link3 

طراحی  پوشاک، مد و 

 پارچه
 Link4 پوشاک، مد و طراحی پارچه پوشاک، مد و طراحی پارچه

ریسندگی، بافندگی،  

 منسوجات بی بافت
 Link5 ریسندگی، بافندگی، منسوجات بی بافت  ریسندگی، بافندگی، منسوجات بی بافت 

- 
 یشستشو  یروش ها  :یکارگاه آموزش

 گیدکتر قرنج  -یفرش دستبافت صادرات

: چالش  یمنسوجات فن  :یکارگاه آموزش

 وردی  اله  رضا  مهندس  – ها و فرصت ها  
Link 6 

 یکنترل رنگ و مبان  :یکارگاه آموزش -

 یصف  ی دکتر مهد  -یرنگ همانند
 - Link 7 

 www.intec12.ir و با مراجعه به وبسایت کنفرانس به آدرس   1400خرداد   19روز   12بصورت آفالین و فیلم ضبط شده، از ساعت مقاالت پوستر *زمان ارائه 

   www.intec12.irو صفحه وبسایت کنفرانس  www.yazd.ac.ir/linksدر آدرس لینکهای جلسات 

 

http://www.intec12.ir/
http://www.yazd.ac.ir/links
http://www.intec12.ir/


 1400خرداد  20و19دانشگاه یزد ، داوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران )بصورت مجازی(

 خرداد 20شنبه  پنج :   کارگاههای آموزشی و  زمان بندی پنل های اصلی

 14-15:30پنج شنبه   13-14پنج شنبه   12-13 12-10پنج شنبه   10-8پنج شنبه  
پنج شنبه  

17-15:30 
 لینک جلسه 

 منسوجات هوشمند  منسوجات هوشمند 
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 پنل صنعتی 

 محیط زیست و نساجی 
Link 1 

 

 پنل صنعتی 
فناوریهای نوین در  

 نساجی

Link 1 

 اختتامیه
 

Link 1 

Link1 

 رنگ، رنگرزی و چاپ و تکمیل

 

 محیط زیست و انرژی 
 

Link2 

 پلیمر، الیاف، الکتروریسی
پوشاک، مد و طراحی  

 پارچه
Link3 

 Link4 نانو و زیست فناوری نانو و زیست فناوری

 Link 5 فرش و بافته های سنتی و کفپوش مدیریت و کنترل کیفیت در نساجی

با چاپ    ییآشنا  کارگاه آموزشی:

 یدر صنعت نساج  تالیجید

 ی دکتر ابوالفضل مظفر  

با   ییآشنا  کارگاه آموزشی:

برچسب   دارو یپا  دیاصول تول

 - یسبز در صنعت نساج  یگذار

دکتر اکرامی و دکتر سمنانی 

 رهبر 

Link 6 

کاربرد پردازش    کارگاه آموزشی:

 پوشاک   یدر مهندس  ریتصو

 دکتر پدارم پیوندی 

  دیتول  کارگاه آموزشی:

با نانو   ژهی و  ینساج  یکاالها

 دکتر مجید منتظر  -مس  لیتکم

Link 7 

   www.intec12.irو صفحه وبسایت کنفرانس  www.yazd.ac.ir/linksدر آدرس لینکهای جلسات 

http://www.yazd.ac.ir/links
http://www.intec12.ir/


 

 1400خرداد  20و19دانشگاه یزد ، )بصورت مجازی(دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران  اختتامیهمراسم زمان بندی  

 رویداد  ساعت تاریخ

20/
3/

14
00

 

 قران و سرود  15:35-15:30

 سخنرانی رئیس کنفرانس 15:40-15:35

 سخنرانی یک شخصیت اجرائی )مهندس دستمالچیان( 15:55-15:40

 پخش کلیپ روند برگزاری کنفرانس در دو روز کنفرانس  16:00-15:55

 سخنرانی دبیر اجرائی کنفرانس 16:05-16:00

 تجلیل از پیشکسوتان دانشکده های نساجی 16:25-16:05

 انتخاب محل کنفرانس بعدی توسط رئیس انجمن علوم و فناوری نساجی 16:30-16:25

 حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس و اهدای لوح و تندیستجلیل از  16:45-16:30

 www.intec12.ir و با مراجعه به وبسایت کنفرانس به آدرس  1400خرداد  19روز  12از ساعت  ،فالین و فیلم ضبط شدهبصورت آمقاالت پوستر زمان ارائه *

   www.intec12.irو صفحه وبسایت کنفرانس  www.yazd.ac.ir/linksدر آدرس لینکهای جلسات 

 

http://www.intec12.ir/
http://www.yazd.ac.ir/links
http://www.intec12.ir/


 در محور: پلیمر، الیاف و الکتروریسی   19/3/1400چهارشنبه مورخ روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 حسن زاده  مهدیدکتر  –دکتر ابوالفضل زارع  -دکتر صدیقه برهانی-دکترهژیر بهرامی هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 محور:

پلیمر، الیاف و  

 الکتروریسی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت  ،19/3/1400

10:20-10 
intec12-1162 

اثر تناوب زمان الکتروریسی بر یکنواختی ساختاری و 

تغییرات هدایت الکتریکی نانو الیه های حاصل از ترکیب  

 PU/PVDFپلیمری 

دکتر    -مهندس بهرنگ عادلی  

دکتر   - علی اکبر قره آقاجی 

 علی اصغر اصغریان جدی 

 بهرنگ عادلی

10:40-10:20 

intec12-1259 

چسبندگی بین نوک تیز  گیری و تحلیل نیروی اندازه

ی  شدهمیکروسکوپ نیروی اتمی و الیاف الکتروریسی 

 متخلخل استات سلولز 

دکتر علی   -دکتر بهاره یوسفی  

دکتر علی   - اکبر قره آقاجی 

دکتر   -اصغر اصغریان جدی 

 محمد کریمی 

 دکتر بهاره یوسفی 

11-10:40 
intec12-1334 

اکریلونیتریل   کامپوزیتی پلیفرآیند بهبود خواص نانوالیاف 

دار کردن سطح هالویزیت با ترکیبات  از طریق عامل

 درختسانی با گروه انتهایی آمین 

  -محمد حسن کنعانی جزی 

 سمیه اکبری 
 محمد حسن کنعانی جزی 

11:20-11 

intec12-1056 
خواص و رهایش عصاره هل از داربست آنتی باکتریال  

 سدیم آلجیناتالکتروریسی شده برپایه 

دکتر  -مهندس شیما نجفی  

دکتر   - عادله قلی پور کنعانی 

دکتر هژیر   -نیلوفر اصالحی 

 بهرامی

دکتر عادله قلی پور 

 کنعانی 

11:40-11:20 intec12-1057 
بررسی عملکرد غشاء نانولیفی در فرایند جداسازی مخلوط 

 جامد/مایع

مهندس سیده سرور ایوبیان  

 می دکتر محمد کری -مرکزی 

سیده سرور ایوبیان 

 مرکزی 

Link meeting: 

 

 



 

 در محور: پلیمر، الیاف و الکتروریسی   19/3/1400چهارشنبه مورخ روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 دکترکمیل نصوری  -دکترمهدی نوری -دکتر حسین توانائی -دکترعلی اکبر قره اقاجی هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 محور:

پلیمر، الیاف و  

 الکتروریسی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت  ،19/3/1400

13:20-13 
intec12-1359 

  -بررسی خاصیت آنتی باکتریال آلیاژ پلی)ال

الکتیک اسید(/ پلیمر درختسان با گروه  

 انتهایی آمین در حضور سطح فعال دوقلو 

 رسول شعبانلو مهندس رسول شعبانلو

13:40-13:20 
intec12-1323 

بررسی خواص فیزیکی و مرفولوژیکی  

کامپوزیت نانو لیفی الکتروریسی شده از پلی  

 آلوئه ورا -پلی اتیلن گالیکول-کاپروالکتون

دکتر عادله قلی   - مهندس فاطمه دهقان 

 پور کنعانی 
 فاطمه دهقان 

14-13:40 
intec12-1293 

تهیه هیدروژل هیبریدی پلی وینیل الکل 

اصالح شده با ترکیبات اوره کندانس و  

 پروتوئین غشاء سلولی پوست تخم مرغ

دکتر   - مهندس مهتا نامداری خلیل اباد  

 مریم شرزه ئی 

 

 مهتا نامداری خلیل اباد 

14:20-14 
intec12-1134 

دوجداره حلقوی  جذب صوت پارچه های 

 تاری با پوشش نانوالیاف پلی اکریلونیتریل 

دکتر علی اصغر   -محمد داودآبادی فراهانی  

دکتر مصطفی جمشیدی  -اصغریان جدی 

 اوانکی

 محمد داودآبادی فراهانی 

14:40-14:20 intec12-1294 
بررسی رهایش عصاره درخت چای از الیه  

 یکینانوالیافی پلی وینیل الکل با بینی الکتر

دکتر فرزانه نایب   - مهندس فائزه آقابابائی 

 دکتر سمیه اکبری  -حبیب 
 فائزه آقابابائی 

 

Link to the meeting: 
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 در محور: پلیمر، الیاف و الکتروریسی   19/3/1400چهارشنبه مورخ روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 دکترابوسعید رشیدی  -مجتبی اکبریدکتر -دکتر محمد مرشد –دکترحسین توانایی  هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 

 محور:

پلیمر، الیاف و  

 الکتروریسی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ، ساعت 19/3/1400

15:20-15 
intec12-1303 

و عصاره   PVAتولید داربست نانولیفی بر پایه 

 گیاهی جهت ترمیم بافت پوست

دکتر  -دکتر المیرا هادی پور گودرزی 

دکتر محمدعلی   - ناهید همتی نژاد 

 شکرگزار 

   دکتر المیرا هادی پور گودرزی

15:40-15:20 
intec12-1109 

الکتروریسی هیبریدی سلولزاستات و ژالتین  

 به همراه عصاره چای سبز

دکتر   -میرمعینی  مهندس غزال سادات 

مهندس سمیه باقرصاد   -سید هژیر بهرامی  

 مهندس پریان سادات محمدی -

 غزال سادات میرمعینی

16-15:40 
intec12-1224 

سنتز ذرات بیوسرامیک کلسیم فسفات 

دوفازی به منظور الکتروریسی داربست نانو  

   BCL/Gel/BCPلیفی مخلوط 

  -دکترسیدهژیر بهرامی -دکتر ملیکا شراهی 

 دکتر محدثه شریفی 

 دکتر ملیکا شراهی 

16:20-16 
intec12-1213 

بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر خواص  

ا استفاده از  نانوالیاف ب  ماکروسکوپیک الیه

 (CCDروش مرکب مرکزی)

دکتر پدرام  - زاده مهندس محمد رضا فالح

 دکتر محمد علی توانایی   -پیوندی 

 زاده محمد رضا فالح

16:40-16:20 
intec12-1038 

بررسی تاثیر گاز نیتروژن بر خواص نانوالیاف  

 کراسلینگ شده ژالتین

دکتر محمد   -دکتر ابوالفضل مظفری 

دکتر مازیار پروین زاده گشتی   -میرجلیلی 

 دکتر مسعود پارسانیا  -

 دکتر ابوالفضل مظفری 

 

Link to the meeting: 

 

 



 

 در محور: پلیمر، الیاف و الکتروریسی   20/3/1400پنجشنبه مورخ روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 دکترپیمان ولی پور  –دکترمحمد علی توانائی  -دکترمحمدرضا محدث مجتهدی -دکتر علیرضا مرادی هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 محور:

پلیمر، الیاف و  

 الکتروریسی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت  ،20/3/1400

8:20-8 intec12-1296 
بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی نانوالیاف الکتروریسی 

  اکسید و تثبیت حرارتی آنشده لیگنین/پلی اتیلن 

  -سمیه اکبری -علی فراهانی

   عرفان علی پور فالح رودبنه

 علی فراهانی

8:40-8:20 intec12-1021 
اثر تعداد گروههای انتهایی بر فرآیند تولید و خواص نخ تایر  

 66نایلون 

حسین  -مهندس احمد صالحی  

 نوشین تقیلی  -صنعان 

  احمد صالحی

9-8:40 intec12-1094 
الکتروریسی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر ریخت شناسی  

  غشاهای نانوالیافی تفلون/پلی وینیل الکل

مهندس   -جواد یکرنگ دکتر

   دکتر میثم معزی -کوثر یوسفی

 جواد یکرنگ   دکتر

9:20-9 intec12-1169 
- اکریلونیتریلبا غشاء نانو لیفی پلی  Cr(VI )بررسی جذب

 شده انو ذرات سیلیکا اصالحن

دکتر   - مهندس سمانه گفتاری 

 سمیه اکبری 

 سمانه گفتاری 

9:40-9:20 
intec12-1201 

بررسی ارتباط بین نیروی جمع شدگی و مورفولوژی رسن  

 تایر ترکیبی 

  -مهندس زهرا مهدوی پور 

مهندس    -دکتر محمد کریمی 

 ینی سید انور حس

   زهرا مهدوی پور

 

Link to the meeting:  

 

 



 

 و لباس  در محور پوشاک، مد و طراحی پارچه 19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 مریم یوسف زاده دکتر -کامران محفوظیدکتر  -پدرام پیوندیدکتر هیئت رئیسه 

 

 

 

 محور:

پوشاک، مد و  

طراحی پارچه و  

 لباس

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت 19/3/1400

سخنرانی   10:20-10

 کلیدی 

صنعت پوشاک   تی موفق یالزم برا یهژمون 

 وجود ندارد   رانیا

 ن یپا ک ب دکتر صدیقه  ن یپا ک ب دکتر صدیقه 

10:40-10:20 
intec12-1188 

بررسی تطبیقی طرح، نقش و رنگ ساری های پارسی و  

و    19ایاالت گجرات و ماهاراشترا هند )قرن های بومی 

 میالدی(20

 زینب عسگری فروشانی  مهندس زینب عسگری فروشانی 

11-10:40 intec12-1091 تاثیر رنگ پارچه برای انتخاب مبل راحتی 
مهندس زهرا بهرام   -ارزو زارع 

 دکتر محسن هادی زاده  - آبادی 
   ارزو زارع

11:20-11 intec12-1355 
ارزیابی نحوه پوشش دختران با توجه به تیپ شخصیتی آن  

 )مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد(  -

  -دکتر محمد جواد عبقری 

 مهندس فاطمه علینقی ندوشنی 
 فاطمه علینقی ندوشنی

11:40-11:20 intec12-1155 
های  اندازی استاتیکی پارچه بررسی اثر زمان در کاسه 

 مصرفی پوشاکی 

دکتر   - مهندس بهاره کریمی 

 مرتضی ودود 
  بهاره کریمی

Link to the meeting: 
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 و لباس  در محور پوشاک، مد و طراحی پارچه 19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 محمدصالح احمدی دکتر  -میرسعید حصاریان  دکتر -سلطانزادهزینب دکتر  هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 محور:

پوشاک، مد و  

و   طراحی پارچه

 لباس

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت 19/3/1400

13:20-13 intec12-1206 
به کارگیری داده کاوی فازی برای 

 سایزبندی پوشاک باالتنه ی مردانه

دکتر محمدرضا  - صحرائی مهندس مهدی 

 دکتر محمد امانی تهرانی  -بابائی  

  مهدی صحرائی

13:40-13:20 intec12-1114 
بررسی تاثیر عملیات فیوزینگ بر رفتار افت  

 های فاستونی تنش پارچه 

دکتر نازنین  -مهندس شایان ابریشمی  

 دکتر فاطمه موسی زادگان -اعزازشهابی 

 شایان ابریشمی 

14-13:40 
intec12-1330 

مطالعه نقوش دست بافته های متکازین 

بهشهر و کاربرد آن در طراحی لباس اجتماع 

 بانوان

دکتر جواد نوری   - مهندس فاطمه آقاجانی 

 دکتر پیمان ولیپور  -

 فاطمه آقاجانی 

14:20-14 
intec12-1079 

آسیب شناسی لباس کار ماموران نظافت  

ماموران نظافت پنج  شهرداری )با تاکید بر 

 منطقه شهر نجف آباد(

  -دکتر زهرا فنایی   -مهندس فروغ درستی  

 دکتر سید علی مجابی 

 فروغ درستی

14:40-14:20 intec12-1068 های دوخت ارزیابی رفتار افت تنش نخ 
دکتر فاطمه  -مهندس شایان ابریشمی  

 دکتر نازنین اعزازشهابی  - موسی زادگان 

  شایان ابریشمی 

 

Link to the meeting: 

 



 و لباس  در محور پوشاک، مد و طراحی پارچه 19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 سید جواد درخشاندکتر -فاطمه موسی زادگاندکتر -رستم نمیرانیاندکتر هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 محور:

پوشاک، مد و  

طراحی پارچه و  

 لباس

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت 19/3/1400

15:20-15 intec12-1160 
ارزیابی تاثیر خواص نخ بر روی قابلیت 

 نفوذپذیری هوا و انتقال رطوبت در لباس
 دکتر میرسعید حصاریان دکتر میرسعید حصاریان

15:40-15:20 
intec12-1286 

الگوی ارائه یک روش جدید ترسیم آنالین 

بندی  لباس بانوان با استفاده از سیستم درجه 

 کامپیوتری

دکتر وحید محمدی   - مهندس مریم کُردی 

 حاجلومهندس مهدی امامی قره -
 مریم کُردی 

16-15:40 intec12-1015 
شرت های تیمایهعوامل مؤثر در انتخاب نقش

 جوانان در استان مازندران 

کلثوم مهندس  -دکتر مریم مونسی سرخه 

 سلحشور 
 کلثوم سلحشور

16:20-16 
intec12-1337 

تحلیلی بر نقوش لباس و پارچه های دوران 

 صفویه برای چاپ روسری 

دکتر محمدرضا  -مهندس هاجر شریفی  

  -دکتر وحید بابااحمدی   -نعیمی راد 

 مهندس زهرا سلیمی

 هاجر شریفی 

16:40-16:20 
intec12-1340 

در طراحی لباس  تحلیل و بررسی نماد مار 

ویژه جشن فارغ التحصیلی دانشجویان 

 دانشگاه های علوم پزشکی 

دکتر جواد نوری   - مهندس فاطمه آقاجانی 

 دکتر مهران نوری  -
 فاطمه آقاجانی 

 

Link to the meeting: 

 

 

 



 و لباس  طراحی پارچهدر محور پوشاک، مد و  20/3/1400پنج شنبه مورخ  روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 ، دکتر اعظم طالبیانابوالفضل داوودیدکتر -محمد جواد عبقریدکتر -مرتضی ودوددکتر هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 

 محور:

پوشاک، مد و  

طراحی پارچه و  

 لباس

  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت ، 20/3/1400

10:20-10 
intec12-1351  نوع پوشش زنان باردار بر راحتی پوششی آن ها تاثیرتحلیل   

مهندس  -محمدجواد عبقریدکتر 

 مهدیه السادات مدرسی 

مهدیه السادات 

 مدرسی  

10:40-10:20 
intec12-1190 

بررسی فرم، رنگ و نقش دست دوزی های اقوام ترکمن و  

  قزاق در ایران

دکتر مریم   -دکتر پیمان ولی پور

  -اعظم مصدق مهندس -مونسی

 مهندس فرزانه استوار 

 فرزانه استوار 

11-10:40 
intec12-1121 تبیین شیوه های ارتقای کیفی مد پوشاک سبز 

مهندس  -مریم مونسی سرخه دکتر

  -سارا حسین زاده قشالقی

 مهندس آرزو نجفی

سارا حسین زاده 

 قشالقی

11:20-11 

Intec12-1227 
طراحی و ساخت ملحقات، پوشش و مانتو اجتماع بانوان با  

 استفاده از هنر میناکاری 

دکتر احسان  - مهندس زهرا باغبانی 

مهندس فاطمه   -زرین آبادی 

 زارع هرفته 

 

 زهرا باغبانی 

11:40-11:20 intec12-1342  شبیه سازی خط تولید تی شرت ورزشی 
دکتر زینب  -مهندس مریم دهقانی  

 سلطان زاده

 مریم دهقانی 

12-11:40 
intec12-1228 طراحی لباس عصر بانوان با به بکارگیری بافت تاپستری 

دکتر   -امیریان مجرد مهندس آزاده 

مهندس صفیه  -احسان زرین آبادی 

 ابراهیمیان 

  آزاده امیریان مجرد

 

Link to the meeting:  
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 در محور رنگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل  19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 دکتر امین الدین حاجی  -دکتر رضا محمدعلی مالک -حسینیدکتر فرزانه علی  -دکتر مجید منتظر هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 محور:

رنگ، رنگرزی،  

 چاپ و تکمیل 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت، 19/3/1400

 System design for ozon treatment of سخنران کلیدی  10:20-10

textiles 
Dr. Huseyin Aksel Eren 

Dr. Huseyin Aksel 

Eren 

10:40-10:20 intec12-1357 

  K/Sبررسی اثر پالسما اتمسفری هوا بر روی مقدار 

پارچه پلی استر در چاپ چوهرافشان به روش  

 طراحی آزمایش

  -مهندس محمد رضا علی حسینی 

دکتر محمد رضا   - دکتر مجتبی جلیلی 

 دکتر بابک شکری  -خانی  

 محمد رضا علی حسینی 

11-10:40 intec12-1360 
بررسی خصوصیات فیزیکی و چاپی جوهرهای زرد  

 تصعیدی انتقالی جوهرافشان

دکتر   - دکتر محسن محمد رایی نایینی  

 مهندس مهری نوروزی  - مجتبی جلیلی 

دکتر محسن محمد رایی 

 نایینی

11:20-11 intec12-1089 
بررسی تاثیر تنظیمات یک پویشگر بر اختالف رنگ 

 CIELABپارچه پلی استر در فضای رنگی کوچک 

دکتر علی   -مهندس الهام حسنلو 

 دکتر حسین ایزدان - شمس ناتری 
 الهام حسنلو 

11:40-11:20 intec12-1236 
تولید منسوج پشمی ضدباکتری با استفاده از  

 رنگزای گل مفربی 

مهندس    -فاطمه شاه مرادی قهه دکتر

 مهندس مریم برک -لیدا محمدی

فاطمه شاه مرادی   دکتر

 قهه

12- 11:40 

 
Intec12-1060 

 
تهیه ماده رنگزای پوست گردو از طریق  

سازی فرایند استخراج به روش سطح پاسخ و  بهینه 

 بررسی خواص رنگرزی آن بر روی پشم 

دکتر کمال الدین  -حبیب اهلل بهمن 

دکتر   - دکتر شهره روحانی  -قرنجیگ 

  -حمید قرنجیگ  -مژگان حسین نژاد 

 هومن ایمانی 

 

 دکتر کمال الدین قرنجیگ 

meeting:to the Link  
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 تکمیل در محور رنگ، رنگرزی، چاپ و  19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 دکتر مهدی صفی  -مریم شرزه ئیدکتر - علی شمس ناتریدکتر -دکترحسین ایزدان  هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 محور:

رنگ، رنگرزی،  

 چاپ و تکمیل 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ، ساعت 19/3/1400

  یسخنران 13:20-13

 کلیدی 

Waterless Treatment of 

Textiles by Supercritical 

Carbon Dioxide 

Dr. Semiha Eren Dr. Semiha Eren 

13:40-13:20 intec12-1320 
استفاده از محلول پلیمری پلی وینیل الکل و  

 اوره کندانس/اوره در خمیر چاپ
 فاطمه مهدیه    دکتر مریم شرزه یی  -فاطمه مهدیه مهندس

14-13:40 intec12-1262 
کنندگان حرفه ای و  مقایسه مشاهده  

 غیرحرفه ای در ارزیابی چشمی ثبات نوری 

دکتر حسین ایزدان   - مهندس سمانه کرمی 

 دکتر علی زینل همدانی  -
 سمانه کرمی 

14:20-14 intec12-1164 
تکمیل پارچه پنبه ای با استفاده از هیدروژل 

 ابریشم و عصاره گیاهی بابونه

دکتر نیلوفر  -نسرین رحمتی مهندس

 دکتر ابوسعید رشیدی -اصالحی
 دکتر نیلوفر اصالحی

14:40-14:20 intec12-1207 
تکمیل پلی استر با گرافیت کربن نیترید و  

 بررسی خواص فتوکاتالیستی آن

دکتر مجید منتظر   -مهندس فاطمه قرهی  

 دکتر مریم یوسف زاده  -
 فاطمه قرهی 

15-14:40 
intec12-1244 

بررسی فرموالسیون و خواص چاپی مواد  

رنگزای دیسپرس آبی مورد استفاده در چاپ  

 تصعیدی جوهرافشان 

دکتر   - مهندس پروانه فرضی خواجه ای

 دکتر مهدی قهاری - مجتبی جلیلی 
 پروانه فرضی خواجه ای 

 

Link to the meeting: 

 

 



 در محور رنگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل  19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 موسی صادقی کیاخانی دکتر -محمد خواجه مهریزیدکتر -هاله خلیلی دکتر -   سید حسین امیرشاهیدکتر هیئت رئیسه 

 

 

 محور:

رنگ، رنگرزی،  

 چاپ و تکمیل 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت19/3/1400

15:20-15 
  یسخنران

 کلیدی 

Recent advances in Phosphorous 

Based Flame retardant Cotton 

Fabrics 

Dr. Guseppes Rosace 
Dr. Guseppes 

Rosace 

15:40-15:20 intec12-1006 

سنتز یک ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه  

بر روی پلی  نفتالیمید و بررسی خواص رنگرزی آن 

 آمید

دکتر کمال   -دکتر مژگان حسین نژاد 

 الدین قرنجیگ
 دکتر مژگان حسین نژاد 

16-15:40 intec12-1200 
یوسنتز رنگینه فلورسنت پیوردین از باکتری  ب

 سودوموناس آئروژینوزا 

  -میناسادات لقایی خولنجانی مهندس

دکتر حسین  -دکتر فرزانه علی حسینی

 ایزدان 

 میناسادات لقایی 

16:20-16 intec12-1225 

های  بررسی خاصیت جذب آب سطحی حوله 

ای پس از رنگرزی تولیدشده از نخ های پنبه

 ی بازیک ی مستقیم و رنگینه ای با رنگینهدومرحله

دکتر  - مهندس فاطمه آقامحمدی 

 حسین ایزدان 
 فاطمه آقامحمدی 

16:40-16:20 intec12-1171 
و معرفی روشهای تجربی و علمی جهت   بررسی

 مقایسه صابونهای پخت و سفیدگری پنبه

مهندس احسان  -مهندس لیال نوری

 فاطمه ظهوری   -آیالر عریف -دهنوی
 لیال نوری

17-16:40 intec12-1105 
چاپ کاالی پنبه ای با  تأثیر پالسما و کیتوسان بر 

 رنگزای مستقیم 

مهندس   -دکتر امین الدین حاجی 

 رضوان محمودی هاشمی
 دکتر امین الدین حاجی

17:20-17 intec12-1264 
چاپ اسپری پارچه پنبه ای اصالح شده با پالسمای  

 سرد با رنگزای راکتیو 

مهندس اعظم    -فاطمه پاکدلمهندس 

دکتر محمد خواجه  -اسماعیلی

 دکتر سیدمنصور بیدکی  -مهریزی

 اعظم اسماعیلی 

 

Link to the meeting: 



 در محور رنگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل  20/3/1400پنج شنبه مورخ  روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 مجید نصیریدکتر - دکتر آتشه سلیمانی -اکبر خدامیدکتر --کمال الدین قرنجیکدکتر هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 محور:

رنگ، رنگرزی،  

 چاپ و تکمیل 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ، ساعت 20/3/1400

 Oil repellent fabric finishes without کلیدی  یسخنران 8:20-8

the use of per and polyfluoroalkyl 

substances 

Dr. Kevin Golovin 
Dr. Kevin 

Golovin 

8:40-8:20 
intec12-1316 

استفاده از پساب تصفیه شده برای فرآیند پخت و  

ای و بررسی عملکرد آن در مقایسه با  سفیدگری کاالی پنبه

 مرجع 

  - مهندس زهره محمدی یزنی 

 دکتر محمد کریمی 

  زهره محمدی 

9-8:40 
intec12-1153 

بررسی خواص پارچه های پنبه ای چاپ شده با رنگزای 

 ای طبیعیروناس و غلظت دهنده ه

مهندس   -دکتر ابوالفضل زارع 

مهندس   -ساجده رحیم نژاد  

 حامده رحیم نژاد

  ساجده رحیم نژاد

9:20-9 
intec12-1328 

امکان شستشوی آسان البسه پشمی به کمک فرآیند  

 های سبززدایی توسط حاللفلس

دکتر سید   - بهمن بوستانی 

دکتر سعید   - منصور بیدکی 

 فتاحی 

  بوستانیبهمن  

9:40-9:20 
intec12-1149 

تولید پارچه ابر جاذب پنبه ای با خاصیت فتوکاتالیستی به  

 وسیله سنتز در محل هیدروژل نشاسته/ منگنز دی اکسید

  -مهندس مهدیه عبدالهی موقر  

دکتر  -مهندس پگاه صراف  

 مجید منتظر

  مهدیه عبدالهی موقر

10-9:40 
intec12-1245 

پالسمای سرد و کیتوسان بر روی پارچه اکریلیک تأثیر 

 رنگرزی شده با رنگ مستقیم

 -دکتر محمد خواجه مهریزی 

  - مهندس محبوبه اسماعیلی 

 مهندس زهرا شاهی 

  محبوبه اسماعیلی 

 

Link to the meeting:  



 ریسندگی، بافندگی و منسوجات بی بافت در محور  19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

   سعید آجلی دکتر -مجیدصفرجوهریدکتر  -علی اصغر علمدار یزدیدکتر  - علی اصغر اصغریان جدیدکتر هیئت رئیسه 

 

 

 

 محور:

ریسندگی، بافندگی و  

 بی بافت 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله ساعت ، 19/3/1400

10:20-10 Intec12-1291 

مدل منطق فازی برای پیش بینی قطر سوراخ شدگی  

دینامیکی ژئوتکستایل های منسوج نبافته سوزن زنی و  

 کالندرشده 

  -مهندس زهرا حاج حسینی 

دکتر  - مهندس زهرا دهقان بنادکی 

دکتر حسن  - محمد صالح احمدی 

 ه دکتر محسن هادیزاد -مشروطه 

 زهرا دهقان بنادکی 

10:40-10:20 Intec12-1035 

پیش بینی خصوصیات آکوستیک منسوج بی بافت با  

آالرد و روش  -چمپکس-استفاده از مدل جانسون

 پرتونگاری مقطعی رایانه ای

 
 دکتر پرهام سلطانی 

 
  دکتر پرهام سلطانی

11-10:40 Intec12-1032 
های دو  پذیری پارچهتأثیر شکل قالب بر قابلیت شکل

 تاریشانه استاندارد حلقوی

دکتر    -مهندس شیوا آقازاده 

دکتر   - اصغر اصغریان جدی علی

 میررضا طاهری اطاقسرا

   شیوا آقازاده

11:20-11 Intec12-1281 

تأثیر پارامترهای ساختاری منسوج، سرعت اعمال نیرو و  

ابعاد نمونه بر مدول االستیسیته و نسبت پوآسون 

 شده زنیبافت سوزنمنسوج بی

مهندس مریم ساالری نسب جوزمی  

دکتر حسن   - دکتر عماد اولیاء  -

 مشروطه 

 مریم ساالری نسب جوزمی

11:40-11:20 Intec12-1185 

بررسی تأثیر تخلخل و آرایش یافتگی الیاف بر  

نفوذپذیری هوای منسوجات بی بافت با استفاده از روش 

 آزمایشگاهی و دینامیک سیاالت محاسباتی 

دکتر پرهام   -مهندس کیوان نادری 

 مهندس متین نادری -سلطانی  
  سلطانیدکتر پرهام  

 

Link to the meeting: 
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 در محور ریسندگی، بافندگی و منسوجات بی بافت  19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 حسن مشروطه دکتر -پرهام سلطانیدکتر  –حسین حسنی دکتر -سید عباس میرجلیلیدکتر  هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 

 محور:

بافندگی  ریسندگی، 

 و بی بافت 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله ساعت ، 19/3/1400

13:20-13 
intec12-1304 

منافذ پارچه های تاری    تأثیر شکلمطالعه 

پودی بر جریان هوا با روش دینامیک 

 سیاالت محاسباتی 

  -مهندس زهرا دهقان -سحر ربیعی مهندس

 دکتر علی اصغر علمدار یزدی

 سحر ربیعی 

13:40-13:20 
intec12-1107 

روش جدید آزمون کشش پارچه در تمام  

 جهات

دکتر علی اصغر   -دکتر سعید ثناگو 

دکتر مهدی کمالی دولت   -اصغریان جدی 

 دکتر هادی دبیریان - آبادی 

  دکتر سعید ثناگو 

14-13:40 intec12-1266 
شبیه سازی سه بعدی بافت حلقوی تاری  

 زنجیری با استفاده از پردازش تصویر
دکتر محمدصالح   -سحر ربیعیمهندس 

 احمدی 
 سحر ربیعی 

14:20-14 
intec12-1277 

تحلیل نیروهای وارده بر سوزن طراحی 

مخمل بی بافت در شرایط شبه استاتیکی  

 پارامترهای هندسی ناشی از تغییر 

دکتر سید عباس   -دکتر حسن مشروطه 

  -مهندس فرزاد نادرپور  -میرجلیلی 

 مهندس زهرا دهقان بنادکی 

  زهرا دهقان بنادکی

14:40-14:20 intec12-1108 
گیری سرعت طراحی و ساخت سامانه اندازه

 تغذیه نخ در ماشین آالت گردباف 
دکتر   -دکتر محمد احسان مومنی هروی  

 حمیدرضا کوشا
 دکتر محمد احسان مومنی هروی

Link to the meeting: 

 

 



 

 

 در محور ریسندگی، بافندگی و منسوجات بی بافت  19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 حسن خاتمیدکتر -حمیدرضا شرافتدکتر -میررضا طاهری اطاقسرادکتر   -سعید شیخ زادهدکتر  هیئت رئیسه 

 

 

 محور:

ریسندگی، بافندگی  

 و بی بافت 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله ساعت،19/3/1400

15:20-15 intec12-1024 
های دوجداره  بررسی رفتار فشارپذیری پارچه

 پودی)اسپیسر( تاری

دکتر آزیتا آسایش    -لقا صدوقی مهندس مه

مهندس سعید   - نازنین اعزازشهابی دکتر  -

 حمزه 
 لقا صدوقی مه

15:40-15:20 intec12-1233 
تأثیر دور روتور، دور زننده و شکل نافی بر  

  دکتر عماد اولیاء دکتر سعید فتاحی - دکتر عماد اولیاء  ای پنبهخواص کششی نخ چرخانه 

16-15:40 intec12-1278 
تولیدی برروی رفتار بررسی تأثیر پارامترهای 

نفوذپذیری آب در ژئوتکستایل های منسوج 

 زنی شده پلی استرنبافته سوزن 

دکتر محسن  -دکتر حسن مشروطه 

  - مهندس زهرا دهقان بنادکی   -هادیزاده 

 مهندس محمد جواد رنجبر 
 زهرا دهقان بنادکی 

16:20-16 intec12-1312 
بررسی خواص حرارتی مجموعه چند الیه  

 ندا دهقان  دکتر پدرام پیوندی - ندا دهقانمهندس  پارچه دارای پارچه اسپیسر 

16:40-16:20 intec12-1208 
پردازش ویدئو برای ارزیابی پویا فاکتور 

 های تحت فشارپوشش پارچه
دکتر محسن  - مهندس ریحانه سرپناهی 

  ریحانه سرپناهی هادی زاده 

Link to the meeting: 

 

 



 

 در محور فرش و بافته های سنتی و کفپوش  20/3/1400پنج شنبه مورخ  روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 نازنین اعزازشهابی دکتر    -سید محمود طباطبائیدکتر  –اسفندیار اختیاری دکتر  -دکتر محمد ذره بینی هیئت رئیسه 

 

 
 
 

 محور:

فرش و بافته  

های سنتی و  

 کفپوش

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت،20/3/1400

10:20-10 intec12-1274 
بررسی تاثیر بخش بستر قالی بر رفتار  

 فشردگی و راحتی زیرپای قالی بستر دوبل

دکتر علی   -دکتر میالد صادقی صادق آباد  

دکتر محمد رضا فاضل   -اصغر علمدار یزدی 

 دکتر حسن مشروطه -

میالد صادقی صادق دکتر  

 آباد 

10:40-10:20 intec12-1157 

بررسی خصوصیات ظاهر رنگی کالف پشمی  

رنگرزی شده با ماده رنگزای اسپرک در  

 حضور دندانه گیاهی هلیله زرد

دکتر کمال الدین   -دکتر راضیه جعفری 

 قرنجیگ 
 دکتر راضیه جعفری 

11-10:40 intec12-1075 

غیررسمی در ایجاد انگیزه  تأثیر آموزش های 

خوداشتغالی داوطلبان یادگیری رشته فرش 

 دستباف در شهر اصفهان

دکتر سیدعلی   -مهندس شهناز سلحشور 

 دکتر سید محمود طباطبایی   -مجابی  
   شهناز سلحشور

11:20-11 intec12-1031 
بهبود ویژگی مقاومت در برابر شعله چرم 

 طبیعی با افزودن نانوذرات رس 

دکتر محمد امانی   -مهندس سمانه سپهری 

 دکتر فاطمه ضیغمی  -تهران 
  سمانه سپهری 

11:40-11:20 intec12-1275 

اندازه گیری برخط نیروی فشاری فرش 

اکریلیک پرز بریده در دستگاه بارگذاری 

دینامیکی فرش و پیشگویی رفتار فشاری بر  

 اساس یک مدل ویسکواالستیک 

دکتر سعید   -مهندس پیام رحمان زاده 

 دکتر سید محمد عترتی   -شیخ زاده نجار 
 پیام رحمان زاده

12-11:40 intec12-1090 
بینی ضریب جذب صوت فرش با  پیش

 استفاده از شبکه عصبی

  - دکتر مرتضی ودود  - سید حسن پاک نژاد 

 دکتر پرهام سلطانی  -دکتر محمد قانع  
  سید حسن پاک نژاد

meeting:Link to the  

 



 

 در محور مدیریت و کنترل کیفیت در نساجی  20/3/1400پنج شنبه مورخ  روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 محسن هادی زاده دکتر  -مهدی ورسه ایدکتر  -عبدالحسین صادقیدکتر  -سعید فتاحیدکتر  هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 محور:

مدیریت و کنترل  

 کیفیت در نساجی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت،20/3/1400

8:20-8 intec12-1321 
بررسی و اولویت بندی عوامل تعامل پذیری بین  

 اعضاء زنجیره تامین تولید پارچه های گردباف 

محمداحسان مومنی  دکتر 

مومنی  رضامهندس امیر -هروی

دکتر سعید خیاط   -هروی

 دکتر رامین عبقری  -مقدم

 محمداحسان مومنی دکتر  

8:40-8:20 intec12-1144 
بررسی رفتار خرید مشتریان پوشاک چرمی در  

 برابر متغیرهای محیطی فروشگاه 

  - دکتر رضا قاسمی یقین 

 مهندس سارا زمردی مقدم 
 سارا زمردی مقدم 

9-8:40 intec12-1197 
باالنس خط مونتاژ با استفاده از یک روش 

 کارخانه پوشاک ابتکاری در یک 
 فرشته خسروی  مهندس فرشته خسروی 

9:20-9 intec12-1170 
ساز سیستم ریسندگی  طراحی یک مدل شبیه

 ای جهت بررسی میزان عیوب نخچرخانه 

  - دکتر محمد صالح اولیاء 

مهندس مهسا سرداری محوالتی  

 دکتر عماد اولیاء -

 مهسا سرداری محوالتی 

9:40-9:20 intec12-1030 
اندازه گیری تاب نخ ماشین رینگ با استفاده از  

 پردازش تصویر 

دکتر   - حامد کاوه یزدی

 سیدعباس میرجلیلی 
 حامد کاوه یزدی 

 

Link to the meeting: 

 



 در محور محیط زیست و انرژی 20/3/1400پنج شنبه مورخ  روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 جواد مختاری دکتر   -احمد اکبریدکتر  -بابک نوروزیدکتر  -دکتر سعید باستانی هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 

 محور:

محیط زیست و  

 انرژی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ، ساعت 20/3/1400

 سخنرانی کلیدی 10:20-10
Membrane MOF for Water and 

Wastewater Treatments 
Dr. Milad Rabbani Esfahani 

Dr. Milad Rabbani 

Esfahani 

10:40-10:20 
intec12-1350 

تولید اوزون به روش الکتروشیمیائی و  

 رنگبری پساب نساجی 

  - دکتر سیدمنصور بیدکی - حمد کریمیم

دکترمحمدعلی کریمی   -دکترعلی پیوندی

 زارچی 

 حمد کریمی م 

11-10:40 
intec12-1352 

اصالح سطحی جاذب ارزان قیمت فلدسپار با  

استفاده از سطح فعالهای کاتیونی برای حذف 

 Acid Red 2C.Iرنگزای آنیونی 

 دکتر لیال میوه ای  حسین کتابی  - لیال میوه ای دکتر 

11:20-11 intec12-1177  نقش بستر بر جذب صوت قالی 
دکتر علی اصغز  -مهندس طوبی اردکانی  

 دکتر مرتضی ودود  -علمداری 
 طوبی اردکانی

11:40-11:20 

intec12-1335 

سنجی فوتوالکترون اشعه  وتحلیل طیفتجزیه 

شده با استفاده از  ایکس هالویزیت اصالح

ترکیبات درختسانی گروه آمین انتهایی  

 1منظور حذف رنگزای قرمز اسیدی به

 محمد حسن کنعانی جزی  سمیه اکبری  -محمد حسن کنعانی جزی 

12-11:40 
intec12-1221 

حذف رنگزای بازیک آبی از پساب رنگرزی 

بررسی ایزوترم  -توسط جاذب پوست انار

 جذب

سیدمنصور    کترد  -مهندس مهدی سوهانگیر

 بیدکی 
 مهدی سوهانگیر

Link to the meeting: 

 



 منسوجات هوشمند و فنیدر محور  19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 هوشنگ نصرتی دکتر   -مهدی حسن زادهدکتر -علی اکبر قره اقاجیدکتر  -وحید متقی طلبدکتر    هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 محور:

منسوجات  

 هوشمند و فنی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت،19/3/1400

 3D printing on textile fabrics  Professor Andrea سخنران کلیدی  10:20-10

Ehrmann 

Professor Andrea 

Ehrmann 

10:40-10:20 
intec12-1103 

مدل هندسی ضریب پواسون نخ چندال شده آگزتیک تحت  

 نیروی کششی

دکتر    -مهندس میالد رازبین 

مهندس   -مجید صفر جوهری 

 محدثه رمضانپور

 میالد رازبین

11-10:40 intec12-1176 
های آرامیدی از طریق  ارتقای مقاومت به نفوذ پارچه

 های آلومینا دهی پالسمای حرارتی با سرامیک پوشش
 دکتر مصطفی گودرز دکتر مصطفی گودرز

11:20-11 

intec12-1279 

بررسی اثر دوپانت استفاده شده در فرآیند پلیمریزاسیون  

– شیمیایی پیرول روی خواص الکتروشیمیایی 

 مکانیکیمحرکهاینانولیفی

دکتر  -دکتر سید وحید عبادی  

دکتر حسین  -داریوش سمنانی 

  -دکتر بهزاد رضایی   -فشندی 

 دکتر عارف فخرعلی 

 دکتر سید وحید عبادی 

11:40-11:20 

intec12-1077 

بررسی تجربی، عددی و تحلیلی خواص فشاری کامپوزیت 

های پلیمری ساندویچی تقویت شده با پارچه سه بعدی  

 بافته شده با الیاف شیشه 

دکتر ابوالفضل میردهقان 

دکتر هوشنگ   -اشکذری 

دکتر محمود مهرداد    -نصرتی 

 دکتر مهدی اخباری -شکریه 

دکتر ابوالفضل میردهقان 

 اشکذری 

Link to the meeting: 

 

 

 



 در محور منسوجات هوشمند و فنی 19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 روح اهلل باقرزاده  دکتر -جواد یکرنگدکتر  -کمیل نصوریدکتر - سید منصور بیدکی دکتر  هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 

 محور:

منسوجات  

 هوشمند و فنی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت،19/3/1400

  یسخنران 13:20-13

 کلیدی 
Artificial Muscles for Smart 

Textiles and Healthcare 
Dr. Javad Foroughi 

Dr. Javad 

Foroughi 

13:40-13:20 

intec12-1199 
تاثیر نوع دوپانت در تعیین محدوده رنگی ایجاد  

 پیرولالکتروکرومیک پلیشده در الیه 

 -دکتر حسین ایزدان  - دکتر مریم بیات 

دکتر فرانسسک  -دکتر کارلوس آلمان 

دکتر   -دکتر داریوش سمنانی   -استرانی 

 دکتر گنزالو گویرادو - محمد دیناری 

 دکتر مریم بیات 

14-13:40 intec12-1086 
ارزیابی تجربی عملکرد فشاری هسته های خرپایی  

 کامپوزیتی شیشه/اپوکسی 

دکتر محمد شیخ  - مهندس توحید دستان 

 دکتر رضا جعفری ندوشن  -زاده 
 توحید دستان 

14:20-14 
intec12-1137 

پیشبینی رفتار االستیک کامپوزیت تقویت شده با  

بعدی جوت/اپوکسی با  پودی سهپارچه تاری

 مدلسازی اجزاء محدود چند مقیاسی

دکتر محمد   -کردیان  مهندس امیرمحمد 

 دکتر توحید دستان -شیخ زاده 
 امیرمحمد کردیان 

14:40-14:20 
intec12-1028 

بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری پارچه و نوع  

های گرمازای سه المنت بر رفتار حرارتی در پارچه 

 الیه تاری پودی 

دکتر نازنین  -مهندس آرش ناظم بوشهری 

 محمد امانی تهران دکتر   -اعزاز شهابی 
 آرش ناظم بوشهری 

15-14:40 
intec12-1014 

مقایسه ی رفتار زانویی های کامپوزیتی منسوجی 

 یکپارچه و غیریکپارچه تحت فشار هیدرواستاتیکی 

دکتر هادی   -مهندس مریم زینیوندمجرد  

  -دکتر امیرمسعود رضادوست   -دبیریان 

 دکتر هوشنگ نصرتی

 مریم زینیوندمجرد 

Link to the meeting: 

 



 

 در محور منسوجات هوشمند و فنی 19/3/1400چهارشنبه مورخ   روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 فرزاد دبیریان دکتر  -حسین فشندیدکتر -محسن شنبهدکتر  -داریوش سمنانیدکتر  هیئت رئیسه 

 

 

 

 

 

 محور:

منسوجات  

 هوشمند و فنی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ،ساعت19/3/1400

15:20-15 

intec12-1067 

ی عملکرد منسوج مبدل انرژی  مقایسه

پیزوالکتریک با دو  -الیه با هیبریدی تریبوتک

ی نانوالیاف  ی متشکل از الیهالیه

PVDF/BaTiO3  و پشم 

 شاهین قاسمی نژاد  مهندس شاهین قاسمی نژاد

15:40-15:20 
intec12-1306 

شبیه سازی عددی اتصاالت سه راهی  

های  شکلکامپوزیتی تقویت شده با پیش 

 منسوجی 

دکتر   -مهندس محمد حسین قطره نبی  

 دکتر فریدرضا بیگلری - هادی دبیریان 
 محمد حسین قطره نبی

16-15:40 
intec12-1222 

بررسی خصوصیات خمشی کامپوزیت های  

 هیبرید

دکتر حسن   -مهندس مهرداد معصومی 

دکتر   -مهندس توحید دستان  -منصوری 

 محمد شیخ زاده

 معصومی مهرداد  

16:20-16 intec12-1096 
بررسی خصوصیات فشاری ساختارهای  

 ساندویچی کامپوزیت جوت/اپوکسی

دکتر محمّد شیخ   - مهندس آیدا صفیان 

 مهندس توحید دستان -زاده 
 آیدا صفیان

16:40-16:20 
intec12-1165 

ساخت کمربند هوشمند تشخیص و اعالن  

منسوج ایست قلبی در خواب با استفاده از 

 فشاری تاری پودی و حسگر مقاومتی

دکتر   -مهندس محمد مهدی فقیه ایمانی 

دکتر سعید   - سید عبدالکریم حسینی 

 آجلی

 محمد مهدی فقیه ایمانی 

 

Link to the meeting: 

 



 

 در محور منسوجات هوشمند و فنی 20/3/1400پنج شنبه مورخ  روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 مهدی کمالی دولت ابادیدکتر  -پرهام سلطانیدکتر -وحید بابااحمدیدکتر  -هادی دبیریاندکتر  رئیسه هیئت 

 

 

 

 

 

 محور:

منسوجات هوشمند  

 و فنی

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت،20/3/1400

8:20-8 intec12-1117 بررسی آماری استحکام کششی بریدهای هیبریدی 
دکتر   -غمخوار مهندس غزل 

 مجید صفر جوهری 
 غزل غمخوار 

8:40-8:20 
intec12-1022 

روشی نوین برای ارزیابی همسانگردی رفتار کششی  

 دار با کاربرد مش جراحیهای حلقوی تاری سوراخ پارچه

  -مهندس ملیکا بادین دهش  

دکتر علی   -دکتر آزیتا آسایش  

 اصغر اصغریان جدی 

 ملیکا بادین دهش 

9-8:40 

intec12-1033 
های سفتی ساختار بررسی اثر یکپارچکی بر ثابت

 دارساندویچی با هسته موج

  -مهندس حمید عابدزاده عطار  

دکتر    -بینی دکتر محمد ذره

دکتر جلیل  -حسین حسنی 

 پژند رضایی

 حمید عابدزاده عطار 

9:20-9 

intec12-1102 
ساختاری نوین برای  ;نخ آگزتیک مارپیچ با دو مغزی

 های آگزتیکطراحی نخ

دکتر    -مهندس میالد رازبین 

  -علی اصغر اصغریان جدی  

دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی  

 دکتر هادی دبیریان  -

 میالد رازبین 

9:40-9:20 intec12-1104 
های  گیری ضریب پواسون پارچه روشی نوین برای اندازه

 تخت

  -مهندس محدثه رمضانپور 

 مهندس میالد رازبین
 میالد رازبین 

Link to the meeting: 

 



 

 

 در محور منسوجات هوشمند و فنی 20/3/1400پنج شنبه مورخ  روز  ارائه مقاالت شفاهی برنامه زمانی

 مهدی ورسه ایدکتر  -مقداد کمالی مقدمدکتر  -مریم یوسف زادهدکتر  - محمد  ذره بینیدکتر    هیئت رئیسه 

 

 

 

 محور:

منسوجات  

 هوشمند و فنی 

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ساعت،20/3/1400

10:20-10 intec12-1174 

های حاوی نانوالیه های  رفتار کامپوزیت

نایلون/گرافن در برابر ضربه سرعت میانی 

 پایین 

دکتر سید هژیر   -دکتر مصطفی گودرز 

 دکتر مجتبی صدیقی   -بهرامی 
 دکتر مصطفی گودرز

10:40-10:20 intec12-1308 
پذیر به روش چاپ ساخت فراماده انعطاف

 جوهرافشانی با جوهرهای پایه آب

دکتر سید منصور   -محمد مومنی نسب  

دکتر   -محسن هادی زاده  دکتر   -بیدکی 

 مسعود موحدی

 محمد مومنی نسب دکتر  

11-10:40 intec12-1288 
طراحی خازن های  مبتنی بر منسوج جهت  

 استفاده در جوراب بیماران دیابتی 

مهندس افسانه   -مهندس نیلوفر یزذانی  

 دکتر محسن شنبه  - عبادی 
 افسانه عبادی 

11:20-11 intec12-1037 

ضخامت و مدول یانگ پارچه بررسی تاثیر 

پودی بر ضرایب آیرودینامیکی بال   -تاری

 غشایی 

دکتر  - مهندس صفیه عبدی نسب 

 دکتر محمد سفید -اسفندیار اختیاری 
 صفیه عبدی نسب

 

Link to the meeting: 

 

 



 

 

 فناوریدر محور نانو و زیست  20/3/1400پنج شنبه مورخ  برنامه زمانی ارائه مقاالت شفاهی روز 

 دکتر لیال میوه ای  -دکتر مریم بیات -دکتر فرزانه علی حسینی -دکتر علی اکبر مراتی هیئت رئیسه 

 

 

 

 محور:

نانو و زیست  

 فناوری

 اراده دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ،ساعت20/3/1400

8:20-8:00 intec12-1118 
تاثیر نانو الیاف شیشه بر روی چقرمگی شکست مود اول در  

 کامپوزیت های شیشه/ اپوکسی

دکتر سید جالل الدین  

 نجفی
 سید جالل الدین نجفی

8:40-8:20 intec12-1141 
طراحی و ساخت راکتور فتوکاتالیستی مداوم مبتنی بر نخ پیوسته 

 نانولیفی کامپوزیتی
 بهاره مسیب زاده  مهندس بهاره مسیب زاده

9-8:40 intec12-1226 
نانوهیدروژل کاتیونیک و بررسی کاربرد آن در تثبیت آنزیم  تهیه 

 سلوالز 

  - مهندس افسانه زارعی 

 دکتر فرزانه علی حسینی
 افسانه زارعی

9:20-9 intec12-1167  بررسی خواص استحکامی الیه نانولیفی دارای اتصاالت بین الیاف 
  -مهندس پریا اردالنی  

 دکتر مریم یوسف زاده 
 پریا اردالنی

 9:40-9:20 
intec12-1034 

 

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نانوالیاف الکتروریسی شده هیبریدی 

 پلی کاپروالکتون/ژالتین جهت مهندسی بافت 

 

دکتر    -مهدیه دهقان 

  -محمد خواجه مهریزی 

 دکتر حبیب نیکوکار

 مهدیه دهقاندکتر  

 

Link to the meeting: 

 

 



 

 در محور نانو و زیست فناوری 20/3/1400شنبه مورخ  پنج برنامه زمانی ارائه مقاالت شفاهی روز 

 دکتر اعظم طالبیان -دکتر مریم یوسف زاده  -دکتر زهرا طالبی -دکتر سمیه اکبری هیئت رئیسه 

 

 

 
 
 

 

 

 

 محور:

نانو و زیست  

 فناوری

 ارائه دهنده  نویسندگان  عنوان کد مقاله  ،ساعت20/3/1400

10:20-10 
intec12-1128  تولید سلولزمیکروبی دارورسان جهت رهایش آربوتین 

دکتر   -مهندس نگار هنرآمیزفهیم 

دکتر مهناز محمودی  -مجید منتظر 

 دکتر ناهید همتی نژاد -راد 

 نگار هنرآمیزفهیم 

10:40-10:20 
intec12-1101 

نانو  تکمیل سلولز میکروبی به روش سنتز در محل 

 ذرات مس جهت حصول ضد میکروبی 

دکتر مجید  -مهندس حکیمه نگارش 

  -دکتر مهناز محمودی راد  -منتظر 

 مهندس ترانه عباسی 

 حکیمه نگارش

11-10:40 
intec12-1252 

تولید وب نانوکامپوزیتی نانو الیافی پلی  

اکریلونیتریل/نانولوله های کربنی با استفاده از روش 

 فاده در تصفیه آب خاکستری الکتروریسی جهت است

  -مهندس ابوالفضل محمودی گوری 

دکتر محمد  - دکتر محمدعلی توانایی 

 خواجه مهریزی 

 ابوالفضل محمودی گوری 

11:20-11 

intec12-1230 
یورتان   بعدی الکتروریسی شده پلی سه  توسعه داربست 

 ایاندامهای لوله برای مهندسی بافت

سعید  دکتر  - نجمه دهقان منشادی 

  - دکتر محسن هادیزاده  -فتاحی  

دکتر  -دکتر سید محمد مشتاقیون 

 حبیب نیکوکار 

 نجمه دهقان منشادی دکتر  

11:40-11:20 intec12-1194 
بررسی خواص جذب آب منسوج پلی استری پوشش 

 داده با نانوساختار ایروژل سلولزی 

دکتر زهرا  - مهندس پریسا صادقی 

 ندکتر علیرضا عالفچیا - طالبی 
 پریسا صادقی 

12-11:40 intec12-1339 
بررسی تاثیر پل ارتباطی سطح فعالهای دوقلوی  

 کاتیونی بر مورفولوژی نانوساختارهای طال 

مهندس عسل  - دکتر لیال میوه ای 

 بهادری
 دکتر لیال میوه ای 

 

Link to the meeting: 


