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 اخبار داخلي انجمن
 

 گزارش برگزاری وبینار آموزشی

 How to apply process intensificationوبینار آموزشی باا نناو     

principles in different chemical processes?   در روز یکشاان 

 ردی هشت با حضور د نشجویا  و نالقمند   ب  صورت آنالین توسط  5

نیسی  ز کشور هلند برگز ر شد. همچناین گاو هی رسامی    خانم دکتر  

 کنندگا  صادر و  یمیل شد. گذر ند  وبینار بر ی شرکت

 

 

 

 برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

 ردی هشت ماه برگاز ر   7صورت آنالین در تاریخ   جلس  هیئت مدیره ب

ی درخماو   گیار  شد. در  ین جلس  مو رد مهام مرباوب با  تمامیم    

ریازی  های آتی  نجمن مطار  و برناما   های  رسالی و برنام درخو ست

 شد.

 

 

 

 هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

 ین دوره  ز کنگره توسط  نجمن مهندسی شیمی  یر   و باا همکااری   

برگز ر خو هد شد.  0011د نشگاه فردوسی مشهد در شهریور ماه سال 

د ماه  سات. نالقمناد   بار ی کسا      خرد  07مهلت  رسال مقاالت تا 

 مر جع  نمایند. www.ichec.ir  طالنات بیشتر می تو نند ب  وبگاه

 

 

 

 دکتر مجتبی سمنانی رهبر درگذشت

 شایمی  مهندسای  گاروه  برجست   ساتید  ز ره ر سمنانی مجت ی دکتر

 روز در( ع)حسااین ام ماا جااام  د نشااگاه مهندساای و فناای د نشااکده

 ر  حا   دناوت  شمسای  هجاری  0011 ماه  ردی هشت یکم چهارشن  

 دنیاا  با   چشام  سااری  شاهر  در 0۴01 تیرماه ۹۲  یشا . گفت ل یک
 در ر  متوساط   تحمایالت  و ز دگاهش در ر   بتد ئی تحمیالت. گشود

 کارشناسی و کارشناسی دوره. درسان  تمام ب  تنکابن شاهین دبیرستا 

  میرک یار  صانعتی  د نشاگاه  شایمی  مهندسای  رشات   در ر  خود  رشد

 تکنیاک  پلای  د نشاگاه   ز 0۴70 سال در و گذر ند( تهر   تکنیک پلی)

 دکتاری  درجا   با شیمیایی فرآیندهای مهندسی رشت  در فر نس  لور 

 .بازگشت  یر   ب  و شد  لتحمیل فارغ

 غولمشا  پاکسا  شرکت در برجست  محق  یک ننو   ب   یشا  مدتی

 بهار   و  نفات  همچاو   دیگاری  هاای  شارکت  ساس  در  شد و کار ب 

 و نلمای  معاونات ) فنااوری  ملی کال  های طر  مرکز همچو  مر کزی

دکتر سمنانی . خدمت نمود مشاور ننو   ب ( جمهوری ریاست فناوری
  میرک یر صنعتی بهشتی، شهید هایرنگ و د نشگاه پژوهشگاه در ره ر

 نناو    با   ساس   و و   مدرس فعالیت نمودندب  نن( ع)حسین  مام و

  ستادیاری درج  با( ع)حسین  مام جام  د نشگاه در نلمی هیئت نضو

  ولاین  پاذیرفتن  و هاا  آزمایشگاه توسع  در  یشا . شدند کار ب  مشغول

 در شایمی  مهندسای  بخش توسع  و  رشد کارشناسی د نشجویا  دوره

  ز  جر یای  هاای  مسائولیت  بار  نالوه. نمود شایانی تالش د نشگاه  ین

http://www.ichec.ir/
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 در  یشاا    هتماام  و تاالش  د نشاگاه،  پژوهش و آموزش معاونت جمل 

  ناتالی  و صاحی   تدری  شیوه د نشجویا ، پژوهشی و نلمی  نتالی

 .بود زدنی مثال مهندسی  خالق

 ر   ی گسترده تحقیقات نیز دفانی حوزه در ره ر سمنانی مجت ی دکتر

 جدید تحقیقات مر کز  یشا  تالش و همت با ک  طوری  ب د دند،  نجام

 تربیت شد.  ند زی ر ه  نرژی پر مو د حوزه در تخممی های آزمایشگاه با

 تحمایالت  مقطا   در شایمی  مهندسی رشت  در د نشجو زیادی تعد د

 تخممی، مقاالت  ر ئ  شیمی، مهندسی کت  ترجم  و لیفأت تکمیلی،

 رد نضاویت  نمونا ،  پژوهشاگر  و  ساتاد  ننو   ب   نتخاب نوبت چندین

تخممای و همکااری باا     پژوهشی و -های نلمینشری  تحریری  هیئت

 نجمااان مهندسااای شااایمی  یااار   در د وری مقااااالت نشاااریات و  

 . سات   یشاا   درخشاا   ساو ب    ز  لمللای  هاای ملای و باین    کنفر ن 

 آر ماش  همکار   مرحوم دکتر سامنانی ره ار،   و د نشجویا  گو هی ب 

 ر   یشا  پرستی، وطن و منمفان  رفتار فروتنی، و مهربانی زدنی، مثال

  ر  وی همکااار نش.  ساات کاارده ت اادیل ذهاان در ماناادگار  لگااوی باا 

 و قاوی  مدیر پرتالش، مذه ی، صادقان   نتقاد ت با  ستاد یک ننو   ب 

 بلناد  ط ا   و  خالقای  بااالی  سجایای با فرهیخت   نسانی حال نین در

 .شناختند می

 ساتاد گر نقادر ر  با       نجمن مهندسی شایمی  یار   درگذشات  یان    

ه  یشا  و جامع  نلمی مهندسی شیمی تسلیت نار  نماوده و   دخانو 

 ز خد وند مهربا  بر ی خانو ده  یشا  ص ر و بر ی آ  مرحوم، رحمت و 

 بخشش  لهی آرزومند  ست.

 


