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سخن سردبیر
پذیرش مقاالت "علمی  -پژوهشی" به وسیله نشریه مهندسی شیمی ایران
دانشگاهیان و پژوهشگران با تولید قادا ع می دق نادث قددرر د
پیشرفت صنایع قهن سق شی ق داشته و خواهن داشت؛ با توجه بده
این اقر قهم و با هد

تصصصدقتدر ردردن قادا ع می دقر نشدریه

پژوهثها جاقیه قهن سق شی ق و شتهها قدرتط
قاالهها می قر پس اق داو
صاح

ا د االد

تصصصق قنتشر ققرن .

اقتیاق این نشریهر انا ن قهن سق شدی ق ایدران اسدت و دو

قهن سق شی ق ایران د پدق انتشدا نتدایع فیالیدتهدا پژوهشدق

قاهانه قنتشر ققشود .دبیرخانه این نشریه با پیگیر ها قست ر و با

دست اول امضا هیئدت می دقر دانشداویان تالصدیکع تی ییدق و

بهددر قندد

اق تصصدده ه دده ه یددا ان دانشددگاهق و صددنیتق

قالااین صنایع قهن سق شی ق ایران است .بنابراین د شد ا هدا

جاقیه قهن سق رشو ر د پق آن است ره د باق ققدانق سده قاهده
قاا ع د یافتش

ا به پایان برسان  .برا آسانساق

آتق این نشریه تی اد قاا ع می ق -ترویاق راهث خواهد یافدت و

فراین داو

قاددا ع می ددق -پژوهشددق بیشددتر اق قالااددین تکشددگر قنتشددر

د یافددت قاالددههددا و انادداو داو ر نویسددن گان قالتددرو قددقتوانن د

خواه ش  .بر این اساسر «نشریه قهن سق شی ق ایدران» بدا هد

قاالهها خود ا به وب سایت نشریه ا سال فرقاین .

گسددترا ا تطاتدداع می ددقر بددهویددژ بددرا گسددترا و ا تاددا
میم قهن سق شی ق و ه چندین شد و توسدیه تالایاداع می دق و

جعفرصادق مقدس

پژوهشق و ترح قسائل و قشیکع صنایعر یافتهها تاق و دسدتاو د

سردبیر و

فیالیتها پژوهشدق اصدیل بنیداد ر ردا برد و گسدترادهند ر

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
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