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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 یمیپتروش و گازی ندهایفرآی مل کنفرانس نیاولگزارش برگزاری 

 در1931 الـسـ  اهـم ارديبهشت 11 و 11 تاريخ دری ـعلم دادـروي اين

ی ـيآشنا کنفرانسی برگزار ازی اصل دفـه. شد برگزار بجنورد دانشگاه

 تيـ محور بـا  مـرتب  ی هاالشچ و ها افتهي نيآخر با حوزه نيا محققان

 مربـو   عيصنا معضالت رامونیپ نظر تبادل و بحث وی میپتروش و گاز

 ر،یرکبیام دانشگاه همچونی معتبر مراکز و ها دانشگاه خوشبختانه. بود

 کرمـان،  بـاهنر  دیشـه  راز،یشـ  اصفهان، صنعت، و علم مشهد،ی فردوس

ی ملـ  تشـرک  ،یشـمال  خراسان استان گاز شرکت خراسان،ی میپتروش

 کـ   اداره ،یشـمال  راسانـخـ  منطقه رانيای ـنفتی اـه رآوردهـف پخش

 خانه ،یشمال خراسانی فناور و علم پارک وی شمال خراسان استاندارد

 اسـتان ی بازرگـان  اتـا   ،یشمال خراسان استان تجارت و معدن صنعت،

 اين در. نمودندی بانیپشت کنفرانس از سساتؤم گريد وی شمال خراسان

 :پرداختند خود نظرات بیان وی سخنران به ذي  افراد کنفرانس از دوره

 

 

 کليدي سخنرانان رديف

 تاپیکو شرکت مدتیره هیات رئیس پیوندی محمدحسن مهندس 1

 مديرگروه – مشهد فردوسی دانشگاه شیمی مهندسی گروه تمام استاد احمدپور علی دکتر 1

 ايران شیمی مهندسی انجمن دبیر -تهران دانشگاه یمیش مهندسی گروه تمام استاد مستوفی نويد دکتر 9

 استرالیا وسترن دانشگاه ارشد محقق نیا آرامی آرش دکتر 4

 سخنرانان ساير

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی معاون نیاسر شريعتی مجتبی دکتر 5

 شمالی خراسان استاندار شجاعی محمدعلی دکتر 6

 

 :گرديد برگزار کنفرانس حاشيه در ريز شخصاتم با هايي کارگاه همچنين

 

 ها کارگاه رديف

 طبيعي گاز هيدرات تشکيل ترموديناميکي شرايط تخمين هاي مدل با آشنايي محمدي ابوالفضل دکتر 1

 پتروشيمي و شيمي صنايع بر کيدأت با المللي بين استانداردهاي تدوين در مشارکت حوزه فرجي مهندس 2

 عمل تا شعار ازي: پتروشيم و گاز نفت، حوزه دري کارآفرين اميري القياخ حسنعلي دکتر 3
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دومين کنفرانس ملي فرآيندهاي گاز و پتروشيمي بر  يان برگزاريدر پا

 يو نهادهوا  يوي اجرا يهوا  صونايع و دسوتهاه   يانجام موارد زير از سوو 

پتروشيمي کشوور  مختلف مرتبط، با هدف رشد روزافزون صنايع گاز و 

 مورد تأکيد قرار گرفت:

 

هاي تحصيالت تکميلي مرتبط با صنايع  کيفي رشته ي توسعه .1

 گاز و پتروشيمي کشور

 تحقيقات کاربردي ي حمايت از توسعه .2

گسترش ارتباطات علموي بوا مراکوز و نهادهواي آموزشوي و       .3

 المللي در حوزه گاز و پتروشيمي تحقيقاتي معتبر بين

 اط صنعت و دانشهاهترويج فرهنگ ارتب .4

 صنايع پايين دستي گاز و پتروشيمي ي حمايت از توسعه .5

هواي کشوور بوا هودف      ايجاد فرهنگ کوارآفريني در دانشوهاه   .6

صوونايع پووايين دسووتي گوواز و پتروشوويمي توسووط  ي توسووعه

 هاي مرتبط التحصيالن رشته فارغ

 

 

یآموزش کارگاهی برگزار گزارش

 عنوان بای کارگاه

Challenges in Process Systems Engineering to Tackle 

Grand Water-Energy-FoodNexus 

 

 بـه  و رانيـ ای میشـ ی مهندس انجمن توس  ماه بهشتيارد 19 روز در

 برگـزار  تهـران  دانشـگاه ی بصری سمع سالن در تهران دانشگاهی زبانیم

 دانمارکی فن دانشگاه ازی منصور  یسه دکتری آقا کارگاه مدرس. شد

ی انرژ غذا، آب، رهیزنج در بزرگ راتییتغ با برابر در ها شچالی بررس به

ــا. پرداختنــد ــا کارگــاه ني  و انيدانشــجو از نفــر 66 حــدود حضــور ب

 گذرانـدن ی گواه انيپا در و برگزار موضوع به عالقمند النیالتحص فارغ

 .شد اعطا شانيا به مذکور دوره

 


