اخبار داخلي انجمن

اخبار و گزارشها

اخبار و گزارشها
گزارش برگزاری یازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی شیمی
مقال ب وویآ ایائ شفاهی999  مقال پذیریت شدند ک559 ،ایسالی

یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی توسط انجمنن مهندسنی

 مقال بن ونویآ پوسنتر تنینین و ننیت شندندا مقنا آ دی898 و

شیمی ایران و با همکنای دانکنکده یننی ینومن دانکنگاه تهنران دی

 محوی تفکیک شده اند و آمای مقا آ پذیریت شده دی هنر محنوی و88

 بن ونویآ آننینن دی رهنای ل ن9911  آبنان مناه8  و7 یوزها

:نام محویها ب شرح زیر است

 مقالن096  برگنزای شندا از مجمنو98  وبح تنا1 همزمان از ساعت

تعداد مقاالت پذیرفتهشده
80
99
85
89
80
9
59
9
98
5
8
08
95
99
99
98
96
5
90
08
8
1
8
8
0
58
7
8

نام محور
Catalysis and Reaction Engineering
Microfluidics and Nanofluidics
Multiphase and Interfacial Phenomena
Nanotechnology and Functional Materials
Polymers and Composite Materials
Sensors, Actuators and Control
Sorbents and Separation Systems
Carbon Economy
Energy Storage and Conversion
Industrial Energy Efficiency
Mineral Processing
Oil and Gas
Renewable Energy
Air Pollution and Air Quality
Biomedical Engineering
Biotechnology
Food Innovation and Engineering
Sustainability and Environmental Stewardship
Waste Management, Re-use, and Valorization
Water Resources, Water Quality, and Industrial Wastewater Treatment
HSE and Security
Data Science and Analytics
Industry 4.0
Process and Equipment Design
Process Intensification
Process Simulation and Optimization
Systems and Control
Modern Chemical Engineering Education

)9344( نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و يازده

49

روز و زمان ارائه

نام سخنران

نام مؤسسه /کشور

موضوع سخنرانی

رهایشنب 1:66-1:96/

دکتر محمدی ا علیزادهیرد

شرکت  /OSMOTECاسترالیا

Water and Energy Management in Chemical
Industries

Technical University of Denmark
) /(DTUدانمایک

Atom-to-Society: A Multi-Scale Understanding
of Process Systems
Application of Process Design in the TwentyFirst Century Using Ernest E. Ludwig's Revised
Texts

رهایشنب 98:66-98:96/

دکتر سید سهیل منصوی

رهایشنب 90:66-90:96/

پری وی کایود کوکر

/University of Wolverhampton
انگل تان

پنجکنب 1:66-1:96/

پری وی خکایای والح

Compiègne University of
 /Technologyیران

پنجکنب 90:66-90:96/

دکتر بهمن توحید

/yNeuTiueeI tCee tTiele
انگل تان

اخبار و گزارشها

دی  8یوز برگزای کنگره 5 ،سخنران کلید از وننت و دانکگاه ها خای ی دعوآ شدند و با استقبال خوبی از طرف شرکتکنندگان موا
اطنعاآ سخنرانیها ب شرح زیر است:

شندا

eN gnEeNTTieNE oahTmehC lo eloT ehT
eChT ehT :yNtvueiI evelmleeuT ehT
aCi gmeuuelN-oTil ehT elrCitu
tCNCETmTNe tItiCeT dCuTt eeuR

دی یوز دوم کایگاه و همزمان با ایائ مقا آ شفاهی ،س کایگاه با اطنعاآ زیر برگزای شد و گواهی شرکتکنندگان ب آدیس ایمیلکان ایسال شدا
روز و زمان ارائه

نام استاد کارگاه

نام مؤسسه /کشور

موضوع کارگاه

پنجکنب 1:66-99:96/

دکتر سیده منصوم
قاسمینژاد

پژوهککده توسن ونایع شیمیایی/
ایران

Basics of reverse osmosis system designing with
ROSA software

پنجکنب 99:66-98:96/

دکتر محمدی ا علیزادهیرد

شرکت  /OSMOTECاسترالیا

Advanced Water & Wastewater Treatment
)(HALF/FULL DAY

 /TU Wienاتریش

Computational Fluid Dynamics – Scopes and
Limitations in Chemical Engineering

پنجکنب 95:66-98:66/

دکتر بهرام حداد

گننواهی ایائ ن مقننا آ شننرکتکنننندگان از طریننی سننایت کنگننره دی
وفح شخصی ثبتننام کننندگان مقنا آ بایگنذای شند و مجموعن
مقا آ کنگره بر یو سایت کنگره قابل دسترسی برا عموم استا
حامیان مالی و مننو کنگره عبایتند از :گروه وننتی ینومن شنیمی،
شرکت یاهانداز و بهره بردای ونایع نفت (ایکو) ،شرکت پتروشنیمی
مهر ،وزایآ علوم ،تحقیقاآ و یناوی  ،دانکگاه تهران ،شنویا هنانی
مهندسی شیمی ،مؤس دخما آلمان ،کنفدیاسیون مهندسی شیمی
آسیا -اقیانوسی  ،مرکز منطق ا اطن یسانی علنوم و ینناوی  ،پایگناه
استناد علوم هان اسنم و وندو حمایت از پژوهکگران و یناویان
ککویا

از شرکت ایکو آقا مهندس محمدسجادکوثر سنخنرانی خنود یا دی
یوز پنجکنب  8آبان دیخصوص منریی شرکت ایکو و رالشها اولی
عملیاآ و نگهدای دی وننت پتروشیمی ایائ دادندا
انجمن مهندسی شیمی ایران از حضوی تمامی اعضنا هیتنت علمنی،
وننتگران ،پژوهکگران و دانکجویان دی یازدهمین کنگره بنینالمللنی
مهندسی شیمی تککر نموده و امیدوای است ک برگزای این کنفرانس
تنشی دی یاستا اعتن علم و دانش دی یشت مهندسی شیمی باشدا
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