بسمه تعالی

جشنواره اینوماین 2
 6 ،5و  7بهمن ماه 1398
صبح روز اول1398/11/5 :
ردیف

ساعت

موضوع

ارائهدهنده

1

 8:30تا 9:00

پذیرش

ــ

2

 9:00تا 9:10

تالوت قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

ــ

3

 9:10تا 9:20

خوشامدگویی ،معرفی رویداد توسط معاون پژوهشی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر رحیمیان

4

 9:20تا 9:35

سخنرانی معاون وزیر صمت

جناب آقای دکتر قبادیان

5

 9:35تا 9:45

سخنرانی و بررسی اهداف جشنواره

جناب آقای دکتر غریب پور

6

 9:45تا 10:00

سخنرانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت

جناب آقای دکتر رحمانی

7

 10:00تا 10:10

سخنرانی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن

جناب آقای دکتر اسماعیلی

8

 10:10تا 11:00

افتتاحیه رسمی نمایشگاه ،پذیرایی و شبکهسازی

ــ

9

 11:00تا 12:00

ارائه نیازهای فناورانه شرکت فوالد خراسان

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

10

 11:00تا 13:00

داوری ایدهها

-

11

 12:00تا 13:00

جلسات B2B

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

12

 13:00تا 14:00

نماز ،ناهار و بازدید از نمایشگاه

ــ

ردیف

ساعت

موضوع

13

 14:00تا 16:30

داوری ایدهها

14

 14:00تا 15:30

ارائه نیازهای فناورانه ذوب آهن اصفهان

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

15

 15:30تا 16:30

جلسات B2B

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

16

 16:30تا17:00

پذیرایی و شبکهسازی

-

عصر روز اول1398/11/5 :
ارائهدهنده

صبح روز دوم1398/11/6 :
ردیف

ساعت

موضوع

ارائهدهنده

1

 8:30تا 9:00

پذیرش

ــ

2

 9:00تا 9:10

خوشامدگویی و اعالم برنامه

مجری

3

 9:10تا 10:30

ارائه نیازهای فناورانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان

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

4

 10:30تا 11:20

برگزاری جلسات  + B2Bپذیرایی و شبکهسازی

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

5

 10:30تا 11:10

معرفی کافه معدن

-

6

 11:20تا12:10

ارائه نیازهای فناورانه فوالد خوزستان

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

7

 12:10تا 13:00

برگزاری جلسات  B2Bو شبکهسازی
1

8

 12:15تا 12:30

پیچ معرفی دستگاه پایش ذرات معلق و آلودگی های محیطی/

امیر عباس اقبالپور

9

 12:30تا 12:45

پیچ معرفی حذف کابلهای دیتا در نواحی صنعتی و غیر صنعتی و
جایگزینی آن با سیستم های بی سیم در حجم گسترده

بهنام خدابنده و ناصر صدقیان

10

 12:45تا 1:00

پیچ معرفی تولید ماده شیمیایی Potassium n-Octyl
 Hydroxamateبه عنوان کلکتور پرعیارسازی کانی های اکسیدی و
کانی های ترکیبی (اکسیدی -سولفیدی) مس با روش فلوتاسیون

یعقوب عزیززنجانی

11

 13:00تا 14:00

نماز و ناهار

-

عصر روز دوم1398/11/6 :
ردیف

ساعت

موضوع

ارائهدهنده

12

 14:00تا 14:45

ارائه نیازهای فناورانه شرکت چادرملو

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

13

 14:45تا 15:30

جلسات  B2Bو شبکه سازی

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

14

 14:45تا 15:00

پیچ معرفی تولید نانوامولسیون جدید (کلکتور) جهت شناورسازی
زغالسنگ های سخت شناور (اکسیده) در مقیاس تجاری/اسماعیل دره
زرشکی

15

 15:00تا 15:15

پیچ معرفی مدیریت آب کشاورزی ،تسطیح اراضی و مکانیزاسیون
آبیاری و استفاده آب مازاد حاصل از طرح در صنایع معدنی سنگان
خواف/مهدی بروخیان

16

 15:30تا 16:15

ارائه نیازهای فناورانه شرکت معادن منگنز ایران

17

 16:15تا 17:00

جلسات  B2Bو بازدید از نمایشگاه و شبکه سازی

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

18

 16:30تا 16:50

پیچ معرفی افزایش ضریب دسترسی کارخانه زغال شویی پروده طبس با
کنترل آنالین سطح مواد در خروجی های باطله و میانی تریفلوی 700
میلیمتر

مهدی علیدخت

صبح روز سوم1398/11/7 :
ردیف

ساعت

موضوع

ارائهدهنده

1

 8:30تا 9:00

پذیرش

ــ

2

 9:00تا 9:10

اعالم برنامه

مجری

3

 9:10تا 10:00

ارائه نیازهای فناورانه سازمان پدافند غیرعامل

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

4

 10:00تا 1100

جلسات B2B

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

5

 10:15تا 10:30

پیچ معرفی طرح تولید منیزیای  Dead Burnedاز آب برگشتی
به دریا (تصفیه به روش )ROبه ظرفیت  10000تن در سال

مولود سعیدی و میالد رحیمیان

6

 10:35تا 10:50

پیچ معرفی نرم افزار تلفیق داده های زمین مکانی جهت اکتشاف
معدنی

بهمن گلچین

7

 11:00تا 12:00

ارائه نیازهای فناورانه شرکت ملی صنایع مس ایران

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

8

 12:00تا 13:00

جلسات B2B

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

9

 12:05تا 12:20

پیچ معرفی امکانسنجی شناسائی و کاهش انواع گوگرد با هدف
افزایش بازیابی و کاهش خاکستر محصول نهایی در ناحیه طبس در
مقیاس های آزمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی

سجاد جان نثار ملکوتی

10

 12:20تا 12:40

معرفی الو معدن

11

 12:40تا 12:55

پیچ معرفی طراحی و ساخت دستگاه تست پیوسته عملکرد
رزینهای تبادلگر یونی در مقیاس پایلوت

علی شهابی آذر

12

 13:00تا 14:00

نماز ،ناهار و بازدید از نمایشگاه

ــ

2

عصر روز سوم1398/11/7 :
ردیف

ساعت

موضوع

ارائهدهنده

13

 14:00تا 15:00

ارائه نیازهای فناورانه شرکت گل گهر

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

14

 15:00تا 16:00

جلسات  B2Bو پذیرایی و شبکه سازی

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

اختتامیه
15

 16:00تا 16:02

تالوت قرآن

-

16

 16:02تا 16:05

پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

-

17

 16:05تا 16:20

ارائه گزارش رویداد توسط دبیر اجرایی

جناب آقای دکتر میرعابدی

18

 16:20تا 16:30

سخنرانی رئیس دانشکده معدن دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر مجدی

19

 16:30تا 16:45

سخنرانی معاونت معدن سازمان پدافند غیرعامل

جناب آقای سردار جاللی

20

 16:45تا 17:00

سخنرانی معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر ستاری

21

 17:00تا 17:15

سخنرانی معاون محترم وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو

جناب آقای دکتر غریب پور

22

 17:15تا 17:30

سخنرانی رییس محترم دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی

23

 17:30تا 17:50

امضای تفاهمنامه های نمادین و اعالم نتایج داوری ها

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

3

