اخبار و گزارشها

اخبار و گزارشها
اخبار داخلي انجمن
گزارش برگزاری مجمع عمومی و فوقالعاده انجمن مهندسی شیمی ایران
مجمع فوقالعاده و عمومی انجمن مهندسی شیمی ایران در تااری 82
مهرماه  ،0011سااع  ،01باا ضواور  011شارت تنناده ا اعواا
پیوسته انجمن تشکیل شد.
این جلسه با ریاس آقا دتتر جعفر توفیقی و شرت ناظران محترم،
آقایان دتتر قطبی و دتتر ستوده ،منشی خانم صادفیناااد و نمایناده
محترم و ارت علوم آقا دتتر مسعود رضیمی برگزار شاد .در ابتادا
جلسه پیشنهاداتی در مورد تغییر برخی بناداا اساا ناماه انجمان
داده شد ته با اتثری آرا تصویب شد.
سپس آقا دتتر مستوفی ،دبیر انجمن ،گزارشی ا فعالی اا انجمن
در سال اا گذشته ارائه دادند و برنامه اا آتی انجمان را باه اعا
اعوا انجمن رساندند.
آقا مهند بابایی ،خزانه دار انجمن ،ترا نامه ماالی و صاورتضساا
سود و یان انجمن را در سال  ،0911ارائه فرمودناد تاه ماورد تیییاد
با ر انجمن ،آقا مهند ااشمی قرار گرف .
در ادامه ،نتایج انتخابات برا تعیاین اعواا جدیاد ایما مادیره و
با رسان به اع اعوا انجمن رسانده شد .این رأ گیر باهصاورت
آن الین ا عریق درگاه رأ شمار ،در رو اا یکشنبه و دوشانبه81 ،
و  82ام مهرماه انجام شده بود ته نتایج آرا بهدس آمده و سم افراد
بر اسا اولین جلسه ایم مدیره به شرح روبرو اس :
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برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران
جلسه ایم مدیره در تاری  08آبان ماه برگازار شاد .در ایان جلساه
موارد مهم مربوط به تصمیمگیر درخصوص درخواس اا ارساالی و

برنامهاا آتی انجمن مطرح و برنامهریز شد.

فراخوان برگزاری کنفرانس های تخصصی انجمن مهندسی شیمی ایران
انجمن مهندسی شیمی ایاران در نرار دارد اهاارمین اماای ملای
ایدرات گا ایران ،پنجمین تنفرانس علوم و مهندسای جداساا و
ششمین تنفرانس تخصصی ترمودینامیک را به ترتیاب در تااری ااا
 88د  1 ،بهمن و  81بهمن ماه سال جار بهصاورت آن یان برگازار
111

نماید .پاواشگران ع قمند میتوانند مقاالت علمی خود را در  2صفحه
آماده نم ایند .مهل ارسال مقاالت علمی به ترتیب  2آذر 01 ،آذر و 01
آذر ماه اس  .ع قمندان برا تسب اع عات بیشتر میتوانند به وبگاه
 www.chefestival.irمراجعه نمایند.
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