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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 یجداسازی مهندس و علومی مل شیهما نیچهارمگزارش برگزاری 
 4و  3تواری    دری جداسوا  ی مهندسو  و علوم  ی مل شیهما نیچهارم

تمسط انجمن مهندسی شویمی ایوراو و  وا همیواری      6331 خردادماه

شویمی   دانشیده مهندسی .شد  رگزار  ا لی روانینمشی صنعت دانشگاه

دانشگاه صنعتی نمشیروانی  ا ل در راسوتای تققوا اهودال  لندمود      

پژوهشی خمد و تمسعه هر چه  یشتر ارتباطا  علمی  ین پژوهشوگراو  

كشمر و ایجاد مقیط مناسب  رای  رقراری ارتباطوا  علموی و تبواد     

افیار، چهارمین همایش ملی علم  و مهندسی جداسا ی را  ا همیاری 

و  6331خورداد مواه    4 و 3یمی ایراو در رو هوای  انجمن مهندسی ش

 نممد. رگزار تقت مقمرهای ذیل 

 های سطقی پدیده 

 فرایندهای غشایی 

  فرایندهای جداسا ی در تصفیه گا 

 فرایندهای جداسا ی در تصفیه پساب 

 فرایندهای جداسا ی مبتنی  ر  یمتینملمژی 

  فرایندهای جداسا ی در صنایع نفت، گا  و پتروشیمی 

 مایع )استخراج، كریستالیزاسیمو( -سا ی فرایندهای جامدجدا 

 سا ی فرایندهای جداسا ی طراحی، مدلسا ی و شبیه 

 های نمین در فرایندهای جداسا ی فناوری 

 فرایندهای جداسا ی در صنایع غذایی 

 های نانم در جداسا ی وریاكار رد فن 

 كار رد CFD در فرایندهای جداسا ی 

 سا ی آب شیرین 

د یر ) دكتر غالمرضا  اكری(، د یر همایش) لی اصغر قریشیدكتر سیدع

د یور علموی   د یور اجرایوی   ) دكتور مقسون قر وانی    و (علمی هموایش 

  مدند. (همایش

 4و  3هووا و ارا ووه پمسووترها در رو هووای   پووا ا   رگووزاری سووخنرانی

مراسو  اختتامیوه چهوارمین هموایش ملوی علوم  و       ، 6331خردادماه 

  رگزار شد. مهندسی جداسا ی

در مراس  اختتامیه همایش پروفسمر مقمدرضا امیدخماه، د یر انجمون  

شیمی ایراو و عضم هئیت علمی دانشیده مهندسوی شویمی    مهندسی

دانشگاه تر یت مدرس ضمن تشیر ا  د یراو و مسوئملین  رپوایی ایون    

التقصویالو   فوار  »همایش در دانشگاه صنعتی نمشیروانی  ا ول گفوت    

دانشگاه صنعتی نمشیروانی  ا ل ا   نیه علمی قمی  رخمردار  مده و  وا  

او ، در مقاطع تقصیلی  واتتر  سویار ممفوا    های ترا   ورود  ه دانشگاه

 . «اند عمل نممده

هوا را  وه عنوماو     های علمی در دانشوگاه  وی همچنین  رگزاری همایش

 های دانشجمیی  رشمرد. ییی ا  عمامل مؤثر در پیشرفت عل  و ممفقیت

در ادامه پروفسمر امیدخماه  ا اهدای لمح تقودیر و تنودیا ا   حموا     

قریشی د یر همایش، دكتر غالمرضا  واكری د یور   سیدعلی اصغر  دكتر

علمی همایش و دكتر مقسن قر انی د یور اجرایوی هموایش قودردانی     

گفتنی است  در ایون هموایش دانشوگاه صونعتی نمشویروانی  وه        نممد.

قاسو    دكتور عنماو شعبه شما  كشمر انجمن مهندسی شیمی ایراو و 

 معرفی شدند. پمر  ه عنماو د یر و مسئم  این شعبه انجمن نجف

 دو سووخنرانی تخصصووی تمسووط آقایوواو پروفسوومر     گفتنووی اسووت  

 اده، عضم هیئت علمی دانشوگاه علو  و صونعت     الدین اشرفی سید نظا 

هوای   هوای ریزسیالشوی مبتنوی  ور پدیوده      سوامانه »ایراو تقت عنماو 

 پومر،   قاسو  نجوف   دكتور و  «هوا و كار ردهوا   سطقی  مروری  ر چوالش 

صونعتی نمشویروانی  ا ول تقوت عنوماو       عضم هیئوت علموی دانشوگاه   

های  یملمژیك  ا اسوتفاده ا  فراینودهای    وردهآجداسا ی و تخلیص فر»

ارا ه گردید و همچنین یك كارگاه آمم شی تقت عنماو  «پایین دستی

 تقووت هوودایت   «هووای كروموواتمگرافی مووایع در فشووار  ووات     روش»

 پمر  رگزار گردید.  قاس  نجف دكتر

ت  پذیرفته شده  وه صومر  پمسوتر و سوخنرانی،     ا   ین مقاهمچنین 

 هترین سخنرانی و  هترین پمستر تمسط كمیته علمی داوراو انتخاب و 

شایاو ذكر است در پایواو   در مراس  اختتامیه ممرد تقدیر قرار گرفتند.

، ا  اسواتید دانشویده مهندسوی شویمی و مسوئملین      اختتامیوه  مراس 

 دكتور كادر اجرایی  وا حضومر     رگزاری همایش و همچنین دانشجمیاو

 قریشی  ا اهدای لمح سپاس قدردانی  ه عمل آمد. دكترامیدخماه و 
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 المللی مهندسی شیمی دهمین کنگره بین
تمسط انجمن مهندسی شیمی ایوراو در   39این كنگره اردیبهشت ماه 

 شهر اصفهاو  رگزار خماهود شود. عالقمنوداو  ورای كسوب اطالعوا        

  خومد  وه صومر  چییوده گسوترده  وه و گواه         یشتر و ارسا  مقوات 

www.ichec.ir .مراجعه نمایید 

 

 

 HSEهفتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت 
در دانشوگاه صونعتی شوریف  وا همیواری       31این همایش اسفند مواه  

 انجمون مهندسوی شویمی ایووراو در دانشوگاه صونعتی شوریف  رگووزار      

تمانند  وه و گواه     یشتر می خماهد شد. عالقمنداو  رای كسب اطالعا 

www.cpsl.ir .مراجعه نمایید 
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 بسازيم؟ (Chem-E-Car) شيميايي های ماشين چگونه

 

 مختاریحسینی زهرابیگم ترکچورن، مؤلفان: نقی

 جلد 0011شمارگان: 

 0931: انتشارتاریخ 

 ریال 011111قیمت: 

 ناشر: انتشارات ستایش
 

 

 اسی   شییمی  مهندسی رشتۀ دانشجویان برای دانشجویی مسابقۀ یک کمیکار

 بخی   دو در مسیابقه  ایی  . شیود  میی  برگزار جهانی و ملی سطح در ساالنه که

 ایی   در. شود می برگزار( اخیر دورۀ دو از) آزاد لیگ و عملکرد و پوستر طراحی

 شید،،  تعییی   پی  از مشخص وزن و ابعاد با ماشینی کنندگان، شرک  مسابقه،

 کنیید، طییی باییید ماشییی  کییه مسییایتی مسییابقه، اجییرای زا قبیی . سییازند مییی

 را شد، تعیی  مسای  باید ماشی  همچنی ،. گردد می اعالم کنندگان شرک  به

. کنید  طیی  گردد، می اعالم مسابقه اجرای از قب  هم آن که باری مقدار حم  با

 شیرو   از قبی   مقیدار  دو ایی   اعیالم  از پی   بایید  طیرا   و خالق دانشجویان

 مسیای   و خیود  ماشیی   سیوخ   قیدر   براسیا   را الزم محاسیبا   مسابقه،

 طیو   در موردنییاز  سیوخ   گیرم  مییزان  سریع محاسبۀ با آنها. کنند محاسبه

 نییروی . کننید  میی  وارد خود های ماشی  به را الزم سوخ  شد،، معی  مسای 

 آلیود،  را زیسی   محیی   که باشد شیمیایی مادۀ یک باید خودروها ای  پیشرانۀ

 در تجیاری  بیاتری  هییچ  و نیاورد پدید را شدنی دید، مایع یا گاز هیچ و نکرد،

 هیای  پیی   معمیوالا  هیا  ماشی  ای  محرکۀ نیروی. باشد نریته کار به آنها ساخ 

 معمیوالا  ترمز های سیستم و اس  گاز ج  و سوختی های پی  الکتروشیمیایی،

 هیای  واکین   بیاز،  و اسیید  تیتراسیون سوخ ، شدن تمام نظیر یندهاییایر از

 شید،  بیان قوانی  با مغایر که اس  ای خالقانه های روش دیگر و دقیق شیمیایی

 .نباشد مسابقا  در
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 گاز ميعانيرفتار فازی سياالت 

 
 

 مؤلفان: شهریار عصفوری، رضا آذین، شهاب گرامی

 جلد 0111شمارگان: 

 0931شار: انتتاریخ 

 ریال 911111قیمت: 

 ات دانشگاه خلیج فارسناشر: انتشار
 

تیری    دهید کشیور جمهیوری اسیالمی اییران بیزر        آمارهای جهانی نشان می

هیای   مخازن گاز میعانی جهان را داراس . از آنجا که سیا  گاز میعانی ویژگیی 

ریتار یازی منحصر به یردی دارد، شناخ  ریتار ایی  سییا  بیرای مهندسیان     

بیرداری از   س ؛ ضم  اینکه نمونهصنع  نف  و گاز کشور بسیار حائز اهمی  ا

گیری از سیایر سییاال     های خاصی دارد که در نمونه ای  مخازن نیز پیچیدگی

بر ای ، بررسی  شود. عالو، نفتی از قبی  نف  و گاز خشک طبیعی مشاهد، نمی

دهنییدۀ خییدما   هییای معتبییر و معظییم سییروی   مسییتندا  علمییی شییرک  

گییری و   ی در اسیتانداردهای نمونیه  گیری نیز نشیان از یقیدان یکریار گ    نمونه

هیای موجیود    های میدانی دارد. تحلی  تعداد بسیار زییادی از داد،  تحلی  داد،

هییای منتشییر شیید، ممکیی  اسیی    کنتییر  کیفییی  داد، نشییان داد کییه عییدم

های ترمودینامیکی و یرایندی را با ریسیک بسییار بزرگیی مواجیه و      سازی مد 

 تفا  خارج کند. شد، را از حیّز ان سازی انجام مد 

از ای  منظر، نویسندگان کتاب بر آن شدند تا بر اسا  تجارب صنعتی حاصی   

روز، کتاب حاضیر را بیه رشیتۀ     آوری منابع به های صنعتی و جمع از انجام پروژ،

گییری و تیدوی  پروتکی  کنتیر       های نمونه تحریر درآورند. تشریح انوا  روش

ی بیر مبنیای اصیو  تعیادال  ییازی و      گیری از مخازن گاز میعان کیفی  نمونه

های ای  کتیاب اسی . شیناخ      سازی استانداردهای موجود از ویژگی یکرار ه

دمیا،   -حجیم  -هیای ریتیار ییازی یشیار     دقیق موازنۀ مواد با استفاد، از آزمیون 

ایزارهیای   سازی برش جمعی و آشنایی بیا نیرم   تنظیم معادال  حال ، مشخصه

 دهد.  های دیگر ای  کتاب را تشکی  می تحلی  ریتار یازی سیا ، بخ 

 بر مروری 1 یص ای  کتاب مشتم  بر هف  یص  و سه پیوس  اس . در 

بندی انوا  مخازن گازی ایران و جهان ارائه شد، و دسته گازی مخازن وضعی 

های ریتاریازی نماید. همچنی ، مرور مختصری بر انوا  آزمونرا معریی می

 و گیری نمونهبه  2ای  یص  ارائه شد، اس . یص  رایج در سیاال  گازی در 

 مختلف هایروش، مرور  ا، سازیآماد،پردازد. می سیا  مجدد ترکیب

 ،گیرینمونه های ال همرا، با نقاط قو  و ضعف هر روش،  گیری نمونه

گیری و ترکیب مجدد در و بررسی منابع خطا در نمونه سیا  مجدد ترکیب

 مجدد ترکیب و گیرینمونه کیفی  کنتر گیرد.  می ای  یص  مورد بحث قرار

 
 

 کنتیر  بررسی شد، اس . کنتر  کیفی  آماد، سازی  یا،،   3 یص در  سیا 

 هیا  داد، کیفیی   کنتر  روندنمای، همرا، با دما -حجم -یشار های داد، کیفی 

سیازی  های مختلف مشخصیه ، روش4در ای  یص  تشریح شد، اس . در یص  

بندی ترکیبا  تک کربنی، همیرا، بیا     برش جمعی، گرو،برش جمعی، شکست

 رواب  تجربی متداو  تخمی  خیوا  ترکیبیا  جمعیی بررسیی شید، اسی .      

 وتخمی  خوا  سیاال  گازی و گیاز میعیانی    تجربی رواب به بررسی  5یص  

متیداو  در بررسیی ریتیار ییازی ایی  ترکیبیا  هییدروکربنی         حال  معادال 

رگرسیون، تنظیم معادال  حالی  و مخیاطرا  تنظییم    پردازد. راهبردهای  می

 راهبیرد معادال  حال  در ایی  یصی  بیه تفصیی  تحلیی  شید، و در ادامیه،        

ارائیه شید،    حالی   معادلیۀ  میتنظی  و یعانیم گاز ا یس یسازمشخصه کرار ۀی

میورد بحیث و بررسیی     6اس . گرادیان ترکیب در مخازن گاز میعانی در یص  

هیای راییج    مد ، مرور ترکیب گرادیان تشکی  بر مؤثر  عوامقرار گریته اس . 

، همرا، با مطالعا  تطبیقی گرادیان ترکیب مخازن گاز میعانی ترکیب گرادیان

 تجیاری  ایزارهیای  نیرم  ارزییابی نییز بیه    7در ای  یص  ارائه شد، اسی . یصی    

های کتاب به مرور خیوا   پردازد. همچنی ، پیوس می میعانی گاز های سامانه

 بیه  مربیوط  روابی  ز طبیعی، پارامترهای برخی معیادال  حالی  متیداو  و    گا

 اختصا  یایته اس .   جمعی برش مولکولی جرم تعیی  و بحرانی خوا 

های مربیوط بیه    های واقعی و داد، های مختلف سعی شد، با ذکر مثا  در یص 

میادی  و تأسیسا  گیازی و گیاز میعیانی اییران، درت بهتیری از موضیو  بیه        

طب داد، شود. همچنیی ، خودآزمیایی در آخیر هیر یصی ، ایی  کتیاب را        مخا

صور  منبع درسیی مناسیبی بیرای اسیاتید و دانشیجویان مهندسیی نفی ،         به

رود دانشیجویان   مندان در آورد، اس . انتظار می مهندسی شیمی و سایر عالقه

مهندسی نف ، مهندسی شیمی و سایر محققان بتواننید پی  از مطالعیۀ ایی      

ضم  یراگیری اصو  ریتار یازی سیاال  گاز میعانی، آشنایی بیا مبیانی    کتاب،

گیری و ابزارهای صنعتی موجود، بیا شییوۀ صیحیح     نظری استانداردهای نمونه

 شد، از ای  مخازن آشنا شوند. های برداش  گیری و کنتر  کیفی  داد، نمونه


