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 اخبار داخلي انجمن
 

 برگزاری وبینارهای انجمن مهندسی شیمی ایرانگزارش 

  اطالعات وبینارهای برگزار شده به شرح زیر است:

 

 توضیحات نام مدرس عنوان وبینار

The Return of Kinetic Hydrate Inhibitors دکتر بهمن توحیدی 
با همکاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، 

 دی برگزار شد. 51دوشنبه 

 مهندس منصور دفتریان مدیریت بهره برداری از مخازن نفت سنگینارتقاء 
با همکاری انجمن مهندسی گاز ایران، دوشنبه 

 دی برگزار شد.92

Low Salinity Water Flooding as an EOR Process دکتر منوچهر حقیقی 
با همکاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، 

 دی برگزار شد. 03سه شنبه 

Intellectual Property in Chemical and Biotech 

Engineering 
 برگزار شد. بهمن 59یکشنبه خو فرید دکتر علی

Climate Change: A Multi-dimensional Challenge دکتر نجات رحمانیان 
با همکاری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، 

 بهمن برگزار شد. 52یکشنبه 

Urban Mining of Critical Rare Earth Metals برگزار شد. بهمن 52یکشنبه  دکتر محمد لطیفی 

From Being an Engineer to Becoming a 

Psychologist; Opportunities and Challenges 
 برگزار شد. بهمن 92سه شنبه  اییفتورمهندس زهرا 

Integrated Asset Modelling (IAM) – Innovative 

Approach for O&G field management 
  هاشمیمهرداد  دکتر

 برگزار شد. اسفند 53یکشنبه 

کنندگان کارگاه که به  جایزه برای شرکت 4

 .االت بدرستی پاسخ دهند، در نظر گرفته شدؤس

 

 برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

اسفند ماه برگزار شد. در  6جلسه هیئت مدیره بصورت آنالین در تاریخ 

گیننری درخصننو    ایننن جلسننه مننوارد مهننب مربننو  بننه تصننمیب    

رینزی   های آتی انجمن مطنرح و برنامنه   های ارسالی و برنامه درخواست

 شود. می

 

 هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

این دوره از کنگره توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و بنا همکناری   

خواهد شد. برگزار  5433دانشگاه فردوسی مشهد در شهریور ماه سال 

وبگنناه کنگننره بننه زودی بننه روز رسننانی خواهنند شنند و عال مننندان و  

توانند مطابق دستورالعمل استاندارد کنگره، برای ارسال  پژوهشگران می

 مقاالت ا دام نمایند.


