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 اخبار داخلي انجمن
 

 العاده انجمن مهندسی شیمی ایران گزارش برگزاری مجمع عمومی و فوق

 82انجمن مهندسی شیمی ایران در تااری    العاده و عمومی فوق مجمع

تنناده ا  اعواا     شارت   011، باا ضواور   01، سااع   0011مهرماه 

 .دشپیوسته انجمن تشکیل 

توفیقی و شرت  ناظران محترم،  قا  دتتر جعفراین جلسه با ریاس  آ

ناااد و نمایناده    آقایان دتتر قطبی و دتتر ستوده، منشی خانم صادفی 

در ابتادا   . محترم و ارت علوم آقا  دتتر مسعود رضیمی برگزار شاد 

 ناماه انجمان   جلسه پیشنهاداتی در مورد تغییر برخی بناداا  اساا   

 .دشداده شد ته با اتثری  آرا تصویب 

اا  انجمن  سپس آقا  دتتر مستوفی، دبیر انجمن، گزارشی ا  فعالی 

اا  آتی انجمان را باه اعا       اا  گذشته ارائه دادند و برنامه در سال

 .اعوا  انجمن رساندند

ضساا    دار انجمن، ترا نامه ماالی و صاورت   آقا  مهند  بابایی، خزانه

ه ماورد تیییاد   ، ارائه فرمودناد تا  0911سود و  یان انجمن را در سال 

 .با ر  انجمن، آقا  مهند  ااشمی قرار گرف 

در ادامه، نتایج انتخابات برا  تعیاین اعواا  جدیاد ایما  مادیره و      

صاورت   گیر  باه  با رسان به اع   اعوا  انجمن رسانده شد. این رأ 

 81شنبه و دوشانبه،   شمار، در رو اا  یک الین ا  عریق درگاه رأ  آن

و سم  افراد آمده  دس  ام شده بود ته نتایج آرا  بهام مهرماه انج 82و 

 :اس  روبروبه شرح بر اسا  اولین جلسه ایم  مدیره 

 

 سمت نام نام خانوادگی )دکتر/ مهندس( ردیف

 رئیس پیما آقا  مهند  سیدعبا  موسو  ره 0

 نایب رئیس آقا  دتتر محمدرضا امیدخواه نسرین 8

 ردبی خانی آقا  دتتر وضید تقی 9

 دارخزانه آقا  دتتر سیدعلی ضسینی 0

 عوو آقا  مهند  سید وضید ضسینی 1

 عوو آقا  دتتر نوید مستوفی 2

 عوو آقا  مهند  داوود عابد  آملی 7

 عوو آقا  دتتر امید توتلی 2

 عوو آقا  دتتر رابر رضیمی 1

 عوو علی البدل آقا  دتتر سپهر ضمزه لوئیا 01

 عوو علی البدل ت ای صمد  آقا  مهند  علیرضا 00

 عوو علی البدل پور آقا  دتتر بهادر ابول 08

 با ر  اله بابائی آقا  مهند  ضج  09

 با ر  آقا  دتتر سید ضامد موسو  00

 با ر  علی البدل آقا  مهند  سید محمدعلی ااشمی 01

 

 

 

 برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

آبان ماه برگازار شاد. در ایان جلساه      08ره در تاری  جلسه ایم  مدی

اا  ارساالی و   گیر  درخصوص درخواس  موارد مهم مربوط به تصمیم

 ریز  شد. اا  آتی انجمن مطرح و برنامه برنامه

 
 

 

 فراخوان برگزاری کنفرانس های تخصصی انجمن مهندسی شیمی ایران

اماای  ملای   انجمن مهندسی شیمی ایاران در نرار دارد اهاارمین    

ایدرات گا   ایران، پنجمین تنفرانس علوم و مهندسای جداساا   و   

ااا    ششمین تنفرانس تخصصی ترمودینامیک را به ترتیاب در تااری   
صاورت آن یان برگازار     بهمن ماه سال جار  به 81بهمن و  1د ،  88

صفحه  2توانند مقاالت علمی خود را در  نماید. پاواشگران ع قمند می

 01آذر و  01، آذر 2ایند. مهل  ارسال مقاالت علمی به ترتیب آماده نم

توانند به وبگاه  آذر ماه اس . ع قمندان برا  تسب اع عات بیشتر می
www.chefestival.ir .مراجعه نمایند 

http://www.chefestival.ir/
http://www.chefestival.ir/

