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اخبار و گزارشها
برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران
جلسه هیئت مدیره به صورت آنالین در تاریخ  6مرداد ماه برگزار شدد
در ایددن جلسدده مددوارد موددب مربددو بدده ت د یبگیددرد درو ددو

دروواست هاد ارسالی و برنامه هاد آتی انج ن مطدر و برنامدهریدزد
شد

ارزیابی نشریه مهندسی شیمی ایران توسط کمیسیون نشریات علمی
مطابق برنامه ساالنه ک یسدیو نردریات مل دی وتارت ملدوشر نردریه
موندسی شی ی ایرا ارتیابی و با کسد امییداتات بیردیر نسدهت بده
سنوات گذشیهر به منوا نرریه مل ی درجه "ب" شناویه شد ضد ن

تردد ر ات امیدداد محیددرش هیئددت تحریریدده و داورا وددوب نرددریهر
ات ه ه ش ا پژوهرگرا محیرش براد انیخاب این نرریه و چاپ مقاالت
مل ی و پژوهری ارتش ند وود سپاسگزاریب

فرمت جدید مقاالت نشریه مهندسی شیمی ایران
نظددر بدده دروواسددت وتارت ملددوش و ت د یب نرددریه بددر ن ایددهسدداتد
ش اره هاد آتی در وبگاههاد مل ی -بینال للدی فرمدت نردریه ک دی
تغییر یافیه است و التش است بعیی اطالمات التین نیز به فاید مقالده
اضافه شود مالق ندا براد کس اطالمات بیریر میتوانند بده وبگداه

نرریه به آدرس  www.ijche.irمراجعه ن دوده و در قسد ت راهن داد
نویسندگا ر بخش راهن اد نگارش مقاالت را با دقت مطالعه و ات ایدن
پس با فرمت جدید مطالد مل دی ارتشد ند ودود را آمداده و ارسدا
ن ایند

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
نیایج مقاالت ارسا شده هب اکنو در وبگاه کنگره قاب مراهده اسدت
و مولت ثهت ناش مالی بدو جری ه تا  03مور ماه وواهدد بدود تمدا
برگزارد این دوره ات کنگره که توسط انج ن موندسی شی ی ایدرا و
با ه ارد دانرگاه فردوسی مرود انجاش میشودر به دلی شرایط ویژه

کرونایی در شور مرودر 81به تا  03آبا ماه سا  8033تغییر کدرده
است مالق ندا براد کسد اطالمدات بیردیر مدی توانندد بده وبگداه
 www.ichec.irمراجعه ن ایند
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فراخوان برگزاری کنفرانسهای تخصصی انجمن مهندسی شیمی ایران
انج ن موندسی شی ی ایدرا در نظدر دارد چودارمین ه دایش ملدی
هیدرات گاتد ایرا ر پنج ین کنفرانس ملوش و موندسدی جداسداتد و
شر ین کنفرانس تخ ی ترمودینامیک را به ترتید در تداریخهداد
 00ددر  5بو ن و  03بو ن ماه سا جارد به صورت آنالیدن برگدزار

ن اید پژوهرگرا مالق ند میتوانند مقاالت مل ی وود را در  6صفحه
آماده ن ایند مولت ارسا مقاالت مل ی به ترتی  83آبدا ر 83آذر و
 85آذر م اه است فرمت مقاالت و آدرس وبگاه کنفدرانسهدا بده تودد
اطالعرسانی وواهد شد

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران
به اطالع امیاد محیرش انج ن موندسی شی ی ایرا می رساند مج ع
م ومی مادد به طور فوقالعاده منیوی به  02اسفند (8022نوبت او )
انج ن موندسی شی ی ایرا رأس سامت  86:33روت سه شدنهه مدور
 8033/36/03برگزار میشود
در این و و دو فرش براد امیاد انج ن ای ی شده اسدت امیداد
محیرش انج ن در صورت ت ای به نامزد شد به مندوا میدو هیئدت
مدیره یا باترس در مج ع ر فرش اطالمات شرکتکنندگا و فدرش وداش
رتومه نامزد هیئت مدیره را ت ی و افرادد که فقط ت ای به شرکت
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در مج ع به منوا رأد دهنده را دارندر فرش اطالمات شرکت کننددگا
را ت ی و ای ی فرمایند
وواهر ند است براد ارسا فرش حداکثر تا تاریخ  86/36/8033اقداش
ن ایید
ه چنین به اطالع می رساند مج ع م ومی فوق العاده (نوبت او ) براد
تغییر اساسنامهر رأس سامت  85:33روت سه شنهه مور 8033/36/03
برگزار وواهد شد
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