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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 گزارش برگزاری سیزدهمین مسابقات کشوری کمیکار

سیزدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار توسط  نجممطن مدسیسطی یطیمی     

 و  92نیططننو و بططا همکططاری و میزبططاجی دنجشططااه کططس دی نمینک یططن در تططاری   

  92حضططور در محططد دنجشططااه کططس دی نمینک یططن بططا   8021بدمططن مططاه  03

بخش پوسدن، عملکند، لیط  آزند و   4آموزی، در  تیم دنجش 9تیم دنجشمویی و 

 دومین دوره جینسازی بنگزنر یی.

 

 روز نخست:

ها و وساید خود رن تحوید کطادر   ها پس نز حضور در محد دنجشااه، مایین تیم

نجننیی دنده و بننی پذینش به سمت تاالر موالجا رنهسمایی یطیو کطه در آجمطا    

ها، ژتوو غذن و دیان مونرد مخدص بطننی   پس نز نحننز هویت هن تیم کارت تیم

ها به سمت مکاو ت  یه ییه )میطز و کطسیلی و    هن تیم فننهم یی و سپس تیم

 مکاو جصب پوسدن( هینیت ییه و به پشدی او خود م نفی ییجی.

ی کشی مسابقات، هنتیم به تنتیب ینوع به نرنئه مایین خطود بطنن   پس نز قنعه

 کمیده دنوری در سالسی ممزن در دو جوبت ک ح و ب ینزظدن کند.

 تطیم بطا حضطور در سطالن نسطیمس وره       5ها، هطن  پس نز نتمطا  دنوری پوسطدن  

 گیطنی رن نجمطا  دند و بنجامطه روز جخسطت مسطابقات      دقیقطه قلط    03به مطیت  

 گینی، به پایاو رسیی. پس نز قل 

یطین   ا، نعضای کمیده دنوری بطه ت ه همچسین همزماو با نرنئه پوسدن توس  تیم

 کسسیگاو پندنخدسی. قونجین مسابقات بننی ینکت

 

 روز دوم:

کشی وزجه و مدننژ، هن تیم توس  ممطنی   ها در سالن و قنعه پس نز حضور تیم

مسابقات م نفی و در جایااه منبوط به مسابقه حاضن یی و مسابقه خطود رن در  

 ا  دند.دور نول و سپس دور دو  بخش عملکند نجم

هططای جینسططازی بططا حضططور در آزمایشططااه تخصصططی دنجشططکیه  همزمططاو تططیم

هطای آزمایشطااهی خطود رن     مدسیسی ییمی دنجشااه کس دی نمینک ین، ف الیت

 آغاز کندجی.

و پطس نز آو   پس نز نتما  دور دو  بخش عملکند، بخش لی  آزند ینوع یطی 

 به رقابت پندنخدسی. های جینسازی هن یک با حضور در جایااه با یکییان تیم

هطا، مننسطم نخددامیطه در سطالن آمئطی تمطاتن منکطزی         پس نز نتما  رقابت تیم

دنجشااه و با حضور ریاسطت دنجشطکیه مدسیسطی بنگطزنر یطی و ضطمن م نفطی        

 جونیز جئیسی به نیشاو نهین یی. بنگزییگاو،

 

 شگاه صنعتی امیرکبیردان 8931سیزدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار بهمن ماه منتخب  های تیم

 در بخش پوستر

 دانشگاه فردوسی مشهد FUM-E-Freeتیم  (1

 تیم اوختای از دانشگاه شهید مدنی تبریز (2

 دانشگاه صنعتی همدان Green engine تیم (3

 در بخش عملکرد

 تیم اوختای از دانشگاه شهید مدنی تبریز .1

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان BDVRU 1تیم  .2

 دانشگاه تهران 4118تیم  .3

 م کمیکار گلستان دانشگاه گلستانتی .8

 تیم آگرم دانشگاه محقق اردبیلی .5

 تیم استارک دانشگاه آزاد اسالمی آبادان .6

 دانشگاه بجنورد MG Dragon تیم .7

 تیم اوژن دانشگاه تفرش .4

 تیم اپسیلون دانشگاه قوچان .9

 دانشگاه صنعتی بیرجند BUT CAR تیم .11

ز از دانشاگاه شاهید   امتیاا  71تیم اوختای با  ؛جداسازی و عملکرددر بخش 

 مدنی تبریز

 )ایپک( از دانشگاه تبریز EPCتیم  ؛آزمایشگاه جداسازیدر بخش 

 تیم اوژن از دانشگاه تفرش ؛لیگ آزاددر بخش 

تیی  برتیر    باه نناوان   کار   1آموزی کهکشان از مدرسه فرزانگان  تیم دانش

 .برگزیده شد ایمنی
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 دکتر منصور طاهری انارکی درگذشت

رکی از استادان برجسته دانشکده مهندسی شیمی دکتر طاهر انا

بهمن  7درگذشت. ایشان  1394اسفند ماه  23دانشگاه شیراز در روز 

متولد شد. دوران ابتدایی را در انارک و دوره دبیرستان را در  1315

مدرسه نلمیه تهران گذراند. دوره کارشناسی خود را در رشته 

التحصیلی از  د و پس از فارغه نفت آبادان گذرانکدمهندسی شیمی دانش

خیز گچساران و آغاجاری  به مدت چند سال درمناطق نفت 1339سال 

مشغول به کار شدند. ایشان برای ادامه تحصیل نازم آمریکا شدند و در 

کارشناسی ارشد و  ننوانه از دانشگاه کیس وسترن رزرو ب 1383سال 

از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با درجه دکتری  1386در سال 

ننوان یک محقق برجسته در ه التحصیل شدند. او مدت کوتاهی ب فارغ

یک شرکت فوالد مشغول به کار شد و پس از مدتی به دنوت دکتر 

وصال راهی ایران و دانشگاه شیراز شد و با درجه دانشیاری شروع به 

 کرد. فعالیت

ها و پذیرفتن اولین دوره دانشجویان  ایشان در توسعه آزمایشگاه

کارشناسی ارشد و توسعه بخش مهندسی شیمی تالش شایانی نمود. 

اهتمام ایشان در انتالی نلمی و پژوهشی دانشجویان، شیوه تدریس 

صحیح و انتالی اخالق مهندسی مثال زدنی است. به گواهی دانشجوی 

 ،زدنی، فروتنی، رفتار منصفانه و وطن پرستیایشان آرامش مثال 

ایشان را به الگوی ماندگار در ذهن تبدیل کرده است و حتی همکاران، 

ایشان را بعنوان انسانی فرهیخته با سجایای باالی اخالقی، با انرژی 

 شناختند.مثبت و طبع بلند می

از اقدامات جالب توجه ایشان برطرف کردن آلودگی کارخانه سیمان 

راز بود. ایشان در این زمینه تحقیقات زیادی داشتند و با شی

های ایشان فیلترهای خاصی برای کارخانه نصب شد و  راهنمایی

 آلودگی شهر کاهش یافت.

ننوان مدرس برجسته از طرف ه ب 1371دکتر طاهری در سال 

ننوان ه ب 1371و دانشگاه شیراز، در سال  فنی و مهندسی دانشکده

 ،ته توسط انجمن شیمی و مهندسی شیمیمهندس شیمی برجس

ننوان استاد برجسته مهندسی ه های ماندگار بدرهمایش هفتم چهره

انتخاب شد و جایزه  1347شیمی و چهره ماندگار این رشته در سال  

ایشان در  های شاخص محیط زیست دکتر ابتکار با توجه به فعالیت

 محیط زیست دریافت کرد.

طاهری، نالقه زیادی به امور محیط زیست داشتند و کتاب استاد 

 ایشان مورد استفاده دانشجویان است. "توسعه محیط زیست"

فرهنگی و  لوم بود و در راه انتالی نلمی،ایشان نضو فرهنگستان ن

های آموزشی سهم بسزایی  پژهشی مهندسی شیمی و تغییر در برنامه

 داشتند. 

 اند: های زیر فعالیت نموده ایشان همچنین در سمت

  کمیته ارتقای تخصصی استادان دانشکده مهندسی 

 نضو هیئت ممیزی دانشگاه شیراز 

  نضو هیئت تحریریه نشریهIranian Journal of Chemical 

Engineering انجمن مهندسی ایران 

 های مهندسی شیمی انجمن  های نلمی کنگره نضو کمیته

 مهندسی شیمی ایران

  نضو هیئت تحریریه نشریه نلوم و تکنولوژی شاخه

 مهندسی

دکتر طاهری مقاالت نلمی و فرهنگی بسیاری در سطح ملی و 

ی هوا و... دارد و در المللی در زمینه انتقال حرارت، آلودگ بین

های نلمی فرهنگستان نلوم، انجمن مهندسی شیمی و دیگر  کنفرانس

های نلمی داخلی و خارجی حضور چشمگیری داشتند و از  همایش

 االت المپیاد و کنکور مهندسی شیمی بودند.ؤطراحان س

های بیشماری از دانشجویان  ایشان استاد راهنما و مشاور پایان نامه

ت تکمیلی بودند و سعی داشتند دانشجویان، محققان مقطع تحصیال

 نخبه کشور شوند.

در بیمارستان  -اسفند ماه 23این استاد گرانقدر در روز جمعه 

دار فانی را  مولتیپل میلومای ربر اثر ابتال به بیما -متودیست هستون

. جامعه مهندسی شیمی شد و همانجا به خاک سپرده گفتوداع 

ربلد و ارزشمند را از دست داد و به سوگ نشست. از استادی پرمایه، کا

خداوند مهربان برای خانواده و بازماندگان ایشان صبر و برای آن 

 .مرحوم رحمت و غفران الهی آرزومندیم


