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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

ي َیئت تحریریٍ َیئت مدیرٌ بتبرگزاري جلس

 42جلسه هيئت تحزيزيه نشزيه فبرسي مهندسي شيمي ايرزا  رر رزس  

بهمن رر رانشکده مهندسي شريمي ز نترت رانشر به ترنشري شرزي       

بزگرشار شردد رر ايرن جلسره م ربسا ارسربيي برزا  نشرزيه بزرسري ز          

 رد همچنررين جلسررهشرر  بررزا  م رربسا اتمررب  مرري  تصررميمبا سس 

استند رر رفرز انجمرن مهندسري شريمي     51هيئت مديزه نيش رر رزس 

 ايزا  بزگشار شدد

 

 گزارش برگزاري شبوزدَمیه کىگرٌ ملی مُىدسی شیمی

شبنشرهمين کن زه ملري مهندسري شريمي ت سرظ انجمرن مهندسري       

ر   42ز رر رزسهب  شيمي ايزا  ز بب همکبر  رانش به تنشري اميزکبي

م بيره   040م بيه رريربفري    205بهمن بزگشار شدد اس مجم ع  5مبه تب 

م بيه بصر را پ سررز    135م بيه بص را شتبهي ز  582پذيزفره شدد 

ارائه شدندد همچنين رر حبشيه بزگرشار  کن رزه نمبيشر بهي نيرش برب      

ن ا  نيش به انجمحض ر چندين شزکت م فق تنشري بزگشار شد ز غزفه

هرب   کننردگب  برب بزنبمره   مهندسي شيمي  بزا  آشنبيي بيشرز شزکت

هرب  ترنشري ز   انجمن ز ارتببط بيشرز رانشج يب   اسرربرا  ز بمر   

هب  اتلي پژزهشي بب اين مجم عه  اخرصبص گزفره ب رد يکي اس بزنبمه

هب  تمصصي بب عنربزين  کن زه رر کنبر ارائه م بسا شتبهي  سمنزاني

 ب ر:ز مشمصبا سيز 

 

 موضوع سخنرانی اسامی سخنرانان

 ّا ّا ٍ چالػ پعواًذّای جاهذ از ًگاُ هٌْذظی فرآیٌذ، فرصت هذیریت تاغ دکتر رحوت ظتَدُ قرُ

Dr. Michael Harasek 
Application of Modelling and Simulation to Improve Resource Efficiency for the Production of 

Fuels and Chemicals 

 ًقػ داًؽگاُ در تحقق اًقالب صٌعتی چْارم دکتر ترات قثادیاى

Dr. Kavus Falamaki 
New approaches in the fabrication of xylene isomerization catalysts and their catalytic 

performance modeling 

Ebrahim Ale Habib Dr. 
Natural Gas Environmental Preferences as a Cleaner Energy Source and its Opportunities as an 

Alternative Raw Material in Various Processes 

 Mohammad Ali Dr.

Sahlodin 

Process Systems Engineering: a Holistic Approach to Optimal Design and Operation of 

Complex Chemical Processes 

 هٌْذض تْوي تْسادی
ٌذّای تَلیذ گاز ظٌتس ٍ هتاًَل ٍ تررظی ٍضعیت تَلیذ ٍ هصرف هتاًَل در دًیا ٍ ایراى ٍ ًگاّی تِ فرآی

 پرٍپیلي در ایراى ٍ جْاى تَلیذ ٍ هصارف پلی

Rahmani Mohammad Dr. Chemical Looping Technology for Hydrogen Production: Reactor Design and Scale up 

Dr. Sajjad Habibzadeh Nano-Surface engineering in chemical engineering 

Dr. Farshad Varaminian Gas Hydrates and energy saving 

 ّای صٌعت ًفت ٍ گاز اظتفادُ حذاکثری از تَلیذکٌٌذگاى تجْیسات ٍ پیواًکاراى داخلی در پرٍشُ هٌْذض هحوَد اهیي ًصاد

 



 

 (7931و يک ) صدهفدهم ـ شماره  مهندسي شيمي ايران ـ سال نشريه 77 

ش
زار

 گ
ر و

خبا
ا

 
 ها

 

 رٍ ؼذ: در رٍزّای کٌگرُ ترگسار ٍ تا اظتقثال داًؽجَیاى رٍتِچٌذیي کارگاُ آهَزؼی تا عٌاٍیي زیر 

 

 عنوان کارگاه مذرس کارگاه

Dr. Bahram Haddadi 
Dr. Michael Harasek 

Applicability of computational fluid dynamics in chemical engineering industries 

 دکتر هحوذحعیي صراف زادُ

 دکتر هععَد رضایی
 غؽا ٍ کارتردّای آى در تصفیِ آب ٍ فاضالب ٍ ًوکسدایی آؼٌایی تا

 دٍرُ جاهع هذیریت کرتي ٍ هَجَدی اًتؽار گازّای گلخاًِ ای دکتر ؼایاى ظیف

 اصلهٌْذض زّرُ هاجذی
هلیی صیٌایع    ؼیرکت  - "عویَدی   -طراحیی جذاکٌٌیذُ ّیای فیازی یافقیی     "کارگاُ تخصصی 

 (NPC)  پترٍؼیوی ایراى

 دکتر ظیذ ّادی عالئی
ؼیرکت هلیی صیٌایع     -"آؼٌایی تا هثذل ّای حرارتی ٍ رٍغ طراحیی آًْیا   "کارگاُ تخصصی 

 (NPC)  پترٍؼیوی ایراى

 (NPC) ؼرکت هلی صٌایع پترٍؼیوی ایراى -"PFD ٍ P&IP هفاّین "کارگاُ تخصصی  هٌْذض علی هْراتی

 

 

 در هراظن اختتاهیِ ًیس از افراد زیر تقذیر ؼذ:

ٌاب آقای دکتیر هیذرض تیِ عٌیَاى اظیتاد پیؽکعیَت در آهیَزغ        ج

 هٌْذظی ؼیوی 

جٌاب آقای هٌْیذض حاهیذ صیذیق از ؼیرکت هٌْذظییي هؽیاٍریي       

 تِ عٌَاى هٌْذض ترجعتِ در زهیٌِ هٌْذظی ؼیوی  چگالػ

جٌاب آقای هٌْذض علی فرخی هذیر عاهل ؼرکت هثٌای خاٍرهیاًِ تِ 

 ذظی ؼیویعٌَاى کار آفریي ترتر در زهیٌِ هٌْ

 

 

 

 سًمیه جشىًارٌ ملی معرفی پبیبن وبمٍ َبي برتر مُىدسی شیمیگزارش برگزاري 

 ظَهیي جؽٌَارُ هلی هعرفی پایاى ًاهِ ّیای ترتیر هٌْذظیی ؼییوی    

ُ   1 تَظط اًجوي هٌْذظی ؼیوی اییراى  ترگیسار ؼیذا اییي     تْویي هیا

ّیا ٍ   جؽٌَارُ در تخػ ًخعت تیا ارظیال ًاهیِ تیِ رٍظیای داًؽیکذُ      

ّییای هٌْذظییی ؼیییوی ٍ درخَاظییت از ایؽییاى تییرای اعییالم     گییرٍُ

ّای ترتر در ظِ هقطع دکتری، کارؼٌاظی ارؼذ ٍ کارؼٌاظی  ًاهِ پایاى

پیگیری ؼذ ٍ پط از ثثت ًام عالقوٌذاى تیِ ؼیرکت در اییي رقاتیت،     

هذارک هَرد ًیاز تَظط ایؽاى ارظال ؼذا هذارک ارظالی تررظی ٍ در 

ِ ّای اهتیاجلعِ داٍری تا ؼاخص تٌیذی ؼیذًذا از هجویَ     زدّی رتثی

ًاهِ دریافت ؼذُ، در ّر هقطع ظِ ًفر اًتخاب ٍ ترای  پایاى 44تیػ از 

ارائِ پایاى ًاهِ ٍ رقاتت در رٍز اٍل تْوي هاُ دعَت ؼذًذا تخیػ دٍم  

جؽٌَارُ تا رقاتت ظِ ًفر در ّر هقطع ترای کعة عٌاٍیي اٍل تا ظیَم  

داًؽکذُ ، ٍاقع در ض رخؽاًیهٌْذظالي جؽٌَارُ تا حضَر داٍراى در 

ؼیاًسدّویي  ٍ ّوسهاى تا اختتاهیِ  هٌْذظی ؼیوی داًؽگاُ اهیر کثیر

ترگسار ؼذا هراظن تقذیر از ترگسییذگاى در   کٌگرُ هلی هٌْذظی ؼیوی

لیَ  تقیذیر، جیَایس ٍ    هراظن اختتاهیِ کٌگرُ اًجام ؼیذ ٍ تیِ ایؽیاى    

 اّذا ؼذا ّای عضَیت افتخاری اًجوي کارت

ی ترتیر هٌْذظیی   پایاى ًاهِ ّیا  خصات ترًذگاى جؽٌَارُاظاهی ٍ هؽ

 :اظت صفحِ تعذؼیوی هطاتق فْرظت 
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 :مقطع کارشناسی

  داًؽگاُ یسدی هرین رضاییا 1

  داًؽگاُ صٌعت ًفت آتاداىی علی اکثر ایثاریا 2

 ، داًؽگاُ تْراى فٌی فَهي یداًؽکذُپریعا تفضلی هطیع  ا3

 

  : مقطع کارشناسی ارشذ

 ، داًؽگاُ تْراى داًؽکذُ فٌی فَهيی سادُجَاد ٍّات .1

  صٌعتی ظٌْذ تثریس یداًؽگاُ علی هتَلیاى ظیذیا 2

  ارٍهیِ یداًؽگاُ صٌعتی رحواى زیٌالی ا3

 

 : مقطع دکترا

  صٌعتی ظٌْذ تثریس یداًؽگاُ ّاًیِ ؼکرکارا 1

  صٌعتی ؼریف یداًؽگاُ حعیي هَلَیا 2

  رازی کرهاًؽاُ یداًؽگاُ هٌا اکثریا 3
 

 ایي دٍرُ تِ ؼر  ریل تَد: ًقذی جَایس

ّیسار   444ّیسار تَهیاى ، ًفیر دٍمی    544ًفیر اٍل ی  کارؼٌاظیی: هقطع 

 ّسار تَهاى  344ی تَهاى ، ًفر ظَم

ّسار  544ّسار تَهاى ، ًفر دٍمی 644کارؼٌاظی ارؼذ : ًفر اٍل ی هقطع

 ّسار تَهاى  444ی تَهاى ، ًفر ظَم

ّسار تَهیاى ،   644هاى ، ًفر دٍمیّسار تَ 744ًفر اٍل ی دکتری: هقطع

 ّسار تَهاى  544ی ًفر ظَم


