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 بسمه تعالی 

 

 2جشنواره اینوماین 

  1398بهمن ماه  7و  6، 5

 

 5/11/1398 صبح روز اول: 

 دهندهارائه موضوع ساعت ردیف

 ــ پذیرش 9:00تا  8:30 1

 ــ اسالمی ایرانتالوت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری  9:10تا  9:00 2

 رحیمیانجناب آقای دکتر  توسط معاون پژوهشی دانشگاه تهران دادیرو یمعرف ،ییخوشامدگو 9:20تا  9:10 3

 قبادیان جناب آقای دکتر  وزیر صمت معاونسخنرانی  9:35تا  9:20 4

 جناب آقای دکتر غریب پور  سخنرانی و بررسی اهداف جشنواره 9:45تا  9:35 5

 جناب آقای دکتر رحمانی  سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 10:00تا  9:45 6

 جناب آقای دکتر اسماعیلی سخنرانی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن 10:10تا  10:00 7

 ــ سازیافتتاحیه رسمی نمایشگاه، پذیرایی و شبکه 11:00تا  10:10 8

 .............................................. فوالد خراسانشرکت ارائه نیازهای فناورانه  12:00تا  11:00 9

 - ها داوری ایده 13:00تا  11:00 10

 ........................................... B2Bجلسات  13:00تا  12:00 11

 ــ نماز، ناهار و بازدید از نمایشگاه 14:00تا  13:00 12

 5/11/1398عصر روز اول: 

 دهندهارائه موضوع ساعت ردیف

  هاداوری ایده 16:30تا  14:00 13

 ............................................. ذوب آهن اصفهانارائه نیازهای فناورانه  15:30تا  14:00 14

 ................................... B2Bجلسات  16:30تا  15:30 15

 - سازیشبکهپذیرایی و  17:00تا 16:30 16

 6/11/1398صبح روز دوم: 

 دهندهارائه موضوع ساعت ردیف

 ــ پذیرش 9:00تا  8:30 1

 مجری  اعالم برنامهو  ییخوشامدگو 9:10تا  9:00 2

 ...................................... شرکت فوالد مبارکه اصفهان ارائه نیازهای فناورانه 10:30تا  9:10 3

 ........................................ سازیی و شبکهی+ پذیرا B2Bجلسات برگزاری  11:20تا  10:30 4

 - معرفی کافه معدن  11:10تا  10:30 5

 ........................ فوالد خوزستانارائه نیازهای فناورانه  12:10تا 11:20 6

  سازیو شبکه B2Bبرگزاری جلسات  13:00تا  12:10 7
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 عباس اقبالپور ریام /یطیمح یها یذرات معلق و آلودگ شیدستگاه پاپیچ معرفی  12:30تا  12:15 8

 12:45تا  12:30 9
و  یصنعت ریو غ یصنعت یدر نواح تاید یحذف کابلهاپیچ معرفی 

 در حجم گسترده میس یب یها ستمیآن با س ینیگزیجا
 بهنام خدابنده و ناصر صدقیان

 1:00تا  12:45 10

 Potassium n-Octyl ییایمیماده ش دیولپیچ معرفی ت

Hydroxamate و  یدیاکس یها یکان یارسازیبه عنوان کلکتور پرع

 ونی( مس با روش فلوتاسیدیسولف -یدی)اکس یبیترک یها یکان

 یعقوب عزیززنجانی

 - نماز و ناهار 14:00تا  13:00 11

 6/11/1398عصر روز دوم: 

 دهندهارائه موضوع ساعت ردیف

 ............................. شرکت چادرملو   ارائه نیازهای فناورانه    14:45تا  14:00 12

 .................. و شبکه سازی B2Bجلسات    15:30تا  14:45 13

 15:00تا  14:45 14

 ی)کلکتور( جهت شناورساز دیجد ونینانوامولس دیتولپیچ معرفی 

اسماعیل دره /یتجار اسی( در مقدهیسخت شناور )اکس یزغالسنگ ها

 زرشکی

 

 15:15تا  15:00 15

 ونیزاسیو مکان یاراض حی، تسطیآب کشاورز تیریمد پیچ معرفی

سنگان  یمعدن عیو استفاده آب مازاد حاصل از طرح در صنا یاریآب

 مهدی بروخیان/خواف

 

  شرکت معادن منگنز ایران ارائه نیازهای فناورانه 16:15تا  15:30 16

 ............ بازدید از نمایشگاه و شبکه سازی و  B2Bجلسات  17:00تا  16:15 17

 16:50تا  16:30 18

پروده طبس با  ییکارخانه زغال شو یدسترس بیضر شیافزا پیچ معرفی

 700 یفلویتر یانیباطله و م یها یسطح مواد در خروج نیکنترل آنال

 متریلیم

 مهدی علیدخت

 7/11/1398صبح روز سوم: 

 دهندهارائه موضوع ساعت ردیف

 ــ پذیرش 9:00تا  8:30 1

 مجری  اعالم برنامه  9:10تا  9:00 2

 ................ سازمان پدافند غیرعامل ارائه نیازهای فناورانه 10:00تا  9:10 3

 ........................... B2Bجلسات  1100تا  10:00 4

 10:30تا  10:15 5
 یاز آب برگشت Dead Burned یایزیمن دیطرح تولپیچ معرفی 

 تن در سال 10000 تیبه ظرف (ROبه روش  هی)تصف ایبه در
 میالد رحیمیانمولود سعیدی و 

 10:50تا  10:35 6
جهت اکتشاف  یمکان نیزم یداده ها قینرم افزار تلف پیچ معرفی

 یمعدن
 بهمن گلچین

 ..............................................   شرکت ملی صنایع مس ایران ارائه نیازهای فناورانه 12:00تا  11:00 7

 ........................................... B2Bجلسات  13:00تا  12:00 8

 12:20تا  12:05 9

و کاهش انواع گوگرد با هدف  یشناسائ یسنجامکان پیچ معرفی

طبس در  هیدر ناح ییو کاهش خاکستر محصول نها یابیباز شیافزا

 یو صنعت یصنعت مهین ،یشگاهیآزما یها اسیمق

 سجاد جان نثار ملکوتی

  معرفی الو معدن 12:40تا  12:20 10

 12:55تا  12:40 11
طراحی و ساخت دستگاه تست پیوسته عملکرد  پیچ معرفی

 گر یونی در مقیاس پایلوتهای تبادلرزین
 علی شهابی آذر

 ــ نماز، ناهار و بازدید از نمایشگاه 14:00تا  13:00 12
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 7/11/1398سوم: عصر روز 

 دهندهارائه موضوع ساعت ردیف

 ....................  هرگل گشرکت  نیازهای فناورانه ارائه  15:00تا  14:00 13

 ................................... پذیرایی و شبکه سازی و  B2B جلسات 16:00تا  15:00 14

 اختتامیه

 - تالوت قرآن 16:02تا  16:00 15

 - پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 16:05تا  16:02 16

  دکتر میرعابدیجناب آقای  توسط دبیر اجرایی ارائه گزارش رویداد 16:20تا  16:05 17

 جناب آقای دکتر مجدی رئیس دانشکده معدن دانشگاه تهرانسخنرانی  16:30تا  16:20 18

 جناب آقای سردار جاللی سخنرانی معاونت معدن سازمان پدافند غیرعامل 16:45تا  16:30 19

  دکتر ستاریجناب آقای   معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوریسخنرانی  17:00تا  16:45 20

 دکتر غریب پورجناب آقای  سخنرانی معاون محترم وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو  17:15تا  17:00 21

 دکتر نیلی احمد آبادیجناب آقای  سخنرانی رییس محترم دانشگاه تهران 17:30تا  17:15 22

 .............. داوری ها  و اعالم نتایج های نمادیننامه امضای تفاهم 17:50تا  17:30 23


