
سالي ساعرزاسیختشگضاس کٌٌذُخٌل/ ًام کاسگاُ

خٌل اسائِ زاسیخچِ الذاهاذ تَهی ساصی ٍ لطعاذ ٍ زجْیضاذ ٍ زکٌَلَطی ّای 

خطَط زَلیذ صٌعر فَالد ایشاى
167-14.30 دی ها17ُدٍضٌثِ اًجوي زَلیذکٌٌذگاى فَالد ایشاى

IRC-markingخٌل هعشفی هذل تَهی اسصیاتی اًطثاق 
ساصهاى -اًجوي زَلیذکٌٌذگاى فَالد ایشاى

فَالد هثاسکِ- هلی اسساًذاسد
168-14.30 دی ها17ُدٍضٌثِ 

هطالعاذ اهکاى سٌجی، هٌْذسی هفَْهی ٍ فشآیٌذ یکداسچِ صًجیشُ فَالد

ازَهاسیَى صٌعسی تا سٍیکشد افضایص تْشُ ٍسی، کاّص آلَدگی ٍ هصشف اًشطی، 

تْساصی ٍافضایص طَل عوش ٍاحذّای صٌعر فَالد

طشاحی ٍ ساخر زجْیضاذ زکٌَلَطیک صٌعر فَالد

ساخر ٍ زَلیذ لطعاذ صٌعسی هَسد اسسفادُ دس صٌعر فَالد

زعویش هَضَعی زشاًس کَسُ لَس الکسشیک تا زمثل سیسک زَسط هجسوع فَالد 

خشاساى ٍ ضشکر زَاى زجْیض آسیا

طشاح ٍ ساخر سایلٌسش کودشسَس سیل کاسخاًجاذ احیا هسسمین تا ّوکاسی 

هجسوع فَالد خشاساى زَسط ضشکر صٌعر خشٍطُ زَس

کَسُ لَس الکسشیکی تا KT Lance (KT Injection System)ساخر 

حوایر هجسوع فَالد خشاساى ٍ ضشکر ّودای صٌعر

زعویش خوح ّای ٍاحذ احیا تا ّوکاسی هجسوع فَالد خشاساى ٍ ضشکر آب فلض 

خوح

خٌل زخصصی ًمص ضشکر ّای فَالد آلیاطی دس تَهی ساصی ٍ زَلیذ هحصَل 

جذیذ

- فَالد آلیاطی اصفْاى- فَالد آلیاطی ایشاى

فَالد اسفشایي
12.307-11.30 دی ها18ُسِ ضٌثِ 

تَهی ساصی فٌاٍسی زَسعِ کازالیسر ّای هَسد اسسفادُ دس صًجیشُ زَلیذ ٍاحذّای 

احیاء هسسمین
12.308-11.30 دی ها18ُسِ ضٌثِ خَاسصهی 

اسائِ زَاًوٌذی ّای تَهی ساصی هَاد هصشفی صًجیشُ فَالد اص جولِ خَدس لالة اص 

طشیك هطاسکر تا ضشکای اسٍخایی
14.457-13.45 دی ها18ُسِ ضٌثِ کاٍش جَش

117-9 دی ها18ُسِ ضٌثِ فَالد زکٌیک

118-9 دی ها18ُسِ ضٌثِ فَالد خشاساى



اسائِ ٍ هعشفی هحصَالذ جذیذ فَالد هثاسکِ اصفْاى دس ساسسای تَهی ساصی ٍ 

(... ٍ آجذاس ٍ APIٍسق ّای )زَسعِ زکٌَلَطی ٍ السصاد هماٍهسی 
168-14 دی ها18ُسِ ضٌثِ فَالد هثاسکِ اصفْاى

118-9 دی ها19ُچْاسضٌثِ رٍب آّي اصفْاى تِ جای زیش ٍسقH30هضایای اسسفادُ اص زیشآّي تال خْي 

11.157-10.15 دی ها19ُچْاسضٌثِ  mme دس گسسشُ جْاًیPEREDزکٌَلَطی تَهی ٍ ایشاًی 

 تا هعشفی High-Techاًسمال زجشتیاذ هَفك دس حَصُ صٌایع زکٌَلَطی خیطشفسِ 

High Volume-Low Marginهذل کسة ٍ کاس 
12.307-11.30 دی ها19ُچْاسضٌثِ ًفر ٍ گاص سشٍ 

12.308-11.30 دی ها19ُچْاسضٌثِ ایشاى غلسکاسائِ سٍش ّای تَهی تْثَد عوش ٍ کاسایی غلسک ّای ًَسد

14.457-13.45 دی ها19ُچْاسضٌثِ ّفر الواستشسسی خَاظ هسالَطیکی خَضص گالَلَم ٍ هَاد هصشف آى

هٌْذسی هعکَس ٍ ساخر اٍلیِ لفسِ کاسزشیج ًْایی ًَسد دس ایشاى تا هطاسکر  

(آلَهیٌیَم سضا)فَالد خشاساى ٍ گشٍُ صٌعسی آسکَ 

تَهی ساصی هثذل ّای صفحِ ٍاسدازی اص کطَس چیي

طشاحی هذل السصاد هماٍهسی سشهایِ گزاسی ّای صٍد تاصدُ ضشکسْای کَچک ٍ 

دس صٌعر فَالد (SME)هسَسط 

ًگْذاسی ٍ زعویشاذ خطَط صًجیشُ زَلیذ فَالد

زَلیذ فَالدّای صًگ ًضى آسسٌیسی ٍ فَالدّای سَخاج

زَلیذ فَالدّای اتضاسی کشتي ٍکشم تاال

زَلیذ ایٌگاذ تا همطع گشد

MS PlANاسائِ تشًاهِ 

اسائِ عولکشد دسسگاُ  زسر ضیشّای ّیذسٍلیک ساخسِ ضذُ دس ضشکر 

فَالدالیاطی ایشاى

رٍب آّي اصفْاىساخر لطعاذ سیخسِ گشی، اسکلر فلضی ٍ هاضیي کاسی دس صٌعر فَالد

11.30-10.00 دی ها20ُخٌجطٌثِ فَالد آلیاطی ایشاى

فَالد خشاساى
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168-14 دی ها19ُچْاسضٌثِ 

117-9 دی ها20ُخٌجطٌثِ 



کسة داًص فٌی ٍ ساُ اًذاصی، ًگْذاسی ٍ زعویشاذ سیسسن هَج گیشی ازَهازیک 

(AFC)
12.307-11.30 دی ها20ُخٌجطٌثِ غشب آسیا


