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اخبار و گزارشها
اخبار داخلي انجمن
برگزاری هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی 81 ،تا  02آباا  8022توسا

مقاااالت باا تفکیاا

انجمن مهندسی شیمی ایرا و با همکاری دانشاگاه رردوسای مشاهد

قابل دسترس بارای عماو باود .در کناار برگازاری کنگاره 1 ،کارگااه

برگزار شد .دبیر اجرایی کنفرانس آقای دکتر پورارشاری و دبیر علمای

آمو شی نیز برگزار شد .مراسم ارتتاحی و اختتامی ب صورت حضوری

آقای د کتر شاهسوند با انجمن مهندسی شیمی همکااری داشاتند .در

و آنالین برگزار شد و ب ترتیب آقایا دکتر مستوری و دکتر تقیخاانی

این کنگره در  02محور اصلی بای
همکاری بی

ا  032مقالا دریاراش شاد و ا

ا  022داور برای ار یابی مقاالت استفاده شد .ا میاا

محااور و توریحشااا باار روی وبگاااه کنگااره

در این جلسات ب نمایندگی ا سوی انجمان مهندسای شایمی ایارا
حضور داشتند و سانرانی نمودناد .رامن تشاکر ا جامما مهندسای

مقاالت دریارتی  821مقال ب صورت شفاهی و  030مقال ب صاورت

شی می و باصوص گروه مهندسی شیمی دانشگاه رردوسای مشاهد در

پوستر پذیررت شدند .ارائ مقااالت شافاهی و ساانرانیهاای کلیادی

برگزاری شایست این کنگره ،امید اسش مطالاب ارائا شاده در کنگاره

ب صورت آنالین برگزار شد و برای مقاالت شفاهی 0 ،اتاق اساکای رو

موثری در اعتالی علم مهندسی شیمی کشور ایفا کرده باشد.

نق

 6جلس ای تشکیل و ارائ ها انجا شد .در طول برگزاری کنگره ،پوستر

برگزاری جلسه حضوری با دبیر کمیسیون انجمنهای علمی کشور
جلس مشترکی با حضور دبیر و نایب رئیس انجمن 06 ،آبا در و ارت

خصااوص همکاااری باارای انتااااب پروهشااگر برتاار ،بااا نگری دروس

علو با جناب آقای دکتر جاللی برگزار شد و بر لزو همکااری بیشاتر

مهندسی شیمی و برگزاری دوره آمو شی برای انجمنهای علمی دیگر،

انجمن مهندسی شیمی ب عنوا یکی ا انجمانهاای علمای برتار باا

آمادگی خود را اعال کرد .هم اکناو باا نگری دروس و برناما ریازی

کمیسیو انجمنها تاکید شد .در راستای تصمیمات جلس برگزار شده

برای برگزاری این دوره آمو شی در برنام انجمن قرار گررت اسش.

در راصل

مانی کوتاهی انجمن با دبیار کمیسایو مکاتبا کارد و در

گزارش جلسات مشترک انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاهها

09

جناب آقاای دکتار تقایخاانی -دبیار انجمان -و جنااب آقاای دکتار

و طررین ب گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

امیدخواه -نایب رئیس انجمن -در تاریخ  8آذر 8022جلس مشاترکی

همچنین در تاریخ  6آذر  ،8022جناب آقای دکتر تقیخانی و جنااب

ب صورت آنالین با گروه مهندسای شایمی دانشاگاه رردوسای مشاهد

آقای دکتر امیدخواه جلس مشترکی ب صورت آنالین با گروه مهندسی

برگزار کردند .در این جلس ا مجموع استادا گروه مهندسی شایمی

شیمی دانشگاه تربیش مدرس ،در تاریخ  0آذر ،8022جناب آقای دکتر

در برگزاری شایست هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی تشکر شاد

تقیخانی و جناب آقای دکتر توکلی -عضو هیئش مدیره انجمن -جلس
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در تاریخ  86آذر 8022جناب آقای دکتر تقیخانی جلس مشاترکی را

پرداخش هزین آ ا بودج پروهشی استادا صحبش شاد .همچناین

باا صااورت آنالیاان بااا گااروه مهندساای شاایمی دانشااگاه بجنااورد

تأکید شد ک انجا برنام های مشترک آتی وابست ب عضویش اعضاای

برگزار کردند.

هیئش علمی هر مجموع اسش.

در این جلس ها ممرری بهتر انجمن ،بر لازو عضاویش اعضاای هیئاش
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مشترکی ب صورت آنالین با دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهرا و

علمی در انجمن ب منظور برخورداری ا مزایای آ با توج با امکاا

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی
این جلس  3آذر  8022در درتر موسس آمو ش و توسم منابع انسانی

در سال  ،8028برنام ریزی برای برگزاری نشسش روسای دانشکدههای

کسب و کار اتاق با رگانی تهرا ب صورت هیبریدی برگزار شاد .اهام

مهندساای شاایمی دانشااگاه هااای سراساار کشااور در و ارت علااو ،

تصمیمات هیئش مدیره ب شرح یر اسش :برنام ریزی بارای برگازاری

برنام ریزی برای برگزاری نشساش اعضاای حقاوقی انجمان مهندسای

هیادرات گاا ی ،پنجماین

شیمی ایرا  ،تصویب نمودار ساا مانی جدیاد انجمان و تصامیم بارای

س همای
همای

تاصصی (چهاارمین هماای

علو و مهندسی جداسا ی و ششمین همای

ترمودینامیا

مسئولین هر کمیت در نمودار سا مانی.

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی چهارمین همایش ملی هیدرات گازی
این جلس ب صورت آنالین ب سرپرستی آقاای دکتار تقایخاانی و باا

برگزار شود .مهلش ارسال چکیاده گساترده مقااالت تاا  82راروردین

حضور استادا متاصص در این حو ه و اعضایی ا صانمش با عناوا

سال آتی اسش و با دانشگاهها و پروهشگاه های مرتب بارای برگازاری

کمیت ا علماای همااای

در تاااریخ  8آذر  8022باا صااورت آنالیاان

این دوره مکاتب شد تا در صورت تمایل ،موارقش خود را ارسال نمایند.

برگزار شد و رمن بیا تاریاچ کوتاه برگزاری دورههاای پیشاین با

بر اساس درخواساشهاای ارساالی ،برگازار کنناده هماای

بررساای محورهااای همااای  ،تاااریخهااای کلیاادی ،تمیااین مساائولین

مهندسی شیمی دانشگاه تهرا خواهد باود .عالقمنادا بارای کساب

هر محور علمی پرداخت شاد و برناما ریازی بارای حضاور ساانرانا

اطالعاااات بیشاااتر مااایتوانناااد بااا وبگااااه هماااای

خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گررش .در این جلسا مقارر شاد

 www.chefestival.irمراجم نمایند.

همای

دانشاکده
بااا آدرس

با صاورت آنالیان در رو هاای  01و  02اردیبهشاش 8028

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ترمودینامیک
این جلس ب صورت آنالین ب سرپرساتی آقاای دکتار مساتوری و باا

همای  -ب عنوا دبیار علمای هماای

انتاااب شادند و قارار شاد

با توج ب موارد مطرح در همای های باینالمللای

حضور استادا متاصص در این حو ه ب عنوا کمیت علمی هماای

محورهای همای

در تاریخ  81آذر  8022ب صورت آنالیان برگازار شاد و رامن بیاا

مشاب برو رسانی و در جلس آتای با بحاث و گفتگاو گذاشات شاود.

تاریاچ کوتاه برگزاری دورههای پیشین ب بررسی محورهای همای ،

عالقمندا برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند ب وبگااه هماای

تاریخ های کلیدی پرداختا شاد .در ایان جلسا جنااب آقاای دکتار

آدرس  www.chefestival.irمراجم نمایند.

با

مفرحی -عضو هیئش علمی دانشگاه خلیج رارس و عضو کمیت علمای
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برگزاری اولین جلسه کم یته علمی پنجمین همایش مهندسی علوم و جداسازی
این جلس ب صورت آنالین ب سرپرساتی آقاای دکتار امیادخواه و باا

علمی همای

پیشانهاد شاوند .همچناین در ایان جلسا مقارر شاد

با صاورت آنالیان در رو هاای  08و  00اردیبهشاش 8028

حضور استادا متاصص در این حو ه ب عنوا کمیت علمی هماای

همای

در تاریخ  08آذر  8022ب صورت آنالیان برگازار شاد و رامن بیاا

برگزار شود و مقاالت برتر در نشری علو و مهندسی جداساا ی چاا

تاریاچ کوتاه برگزاری دورههای پیشین ب بررسی محورهای هماای

شوند .مهلش ارسال چکیده گسترده مقاالت تا  82رروردین ساال آتای

و تاریخ های کلیدی پرداخت شد و مقرر شد برگزاری با همکاری گاروه

اسش .عالقمندا برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند ب وبگاه همای

مهندسی شیمی دانشگاه سیستا و بلوچستا انجا شود و نام بارای

ب آدرس  www.chefestival.irمراجم نمایند.

آ گروه محتر ارسال و جناب آقای دکتار شاهرکی با عناوا دبیار

برگزاری دومین جلسه کمیته علمی ششمین همایش ترمودینامیک
این جلس ب صورت آنالیان با سرپرساتی آقایاا دکتار مساتوری و

محورهای همای

دکتر مفرحی با حضور استادا متاصص در این حو ه ب عنوا کمیت

کسب اطالعات بیشتر همای

علمی همای

در تاریخ  00آذر  8022ب صورت آنالیان برگازار شاد.

و مسئولین هر محور تمیین شدند .عالقمندا بارای
میتوانند با وبگااه هماای

با آدرس

 www.chefestival.irمراجم نمایند.

تاریخ برگازاری رو هاای  3و  0خارداد  8028اساش .در ایان جلسا

گزارش بیست و دومین جشنواره پژوهش ،فناوری و فن بازار و نهمین نمایشگاه ایران ساخت
این جشنواره در  01آذر 8022اا رو پاروه

ا برگازار شاد و آقاای

تحقیقات و رناوری در خصوص موارد مهم پروه

در ایرا  ،ممضالت

دکتر ابول پور با عناوا نمایناده انجمان مهندسای شایمی ایارا در

و راهکارهای موجود سانرانی نمودند .پس ا آ تقدیر ا پروهشگرا و

جشنواره حضور داشتند .سانرانا آقایا دکتر پیما صالحی (ممااو

رناورا برتر ،برگزیدگا ارتباط با صنمش ،مادیرا موراس ساا مانها در

پروه

و رناوری و ارت عتف  ،دکتر سورنا ساتاری (ممااو علمای و

رناوری رئیس جمهور  ،دکتر احمد وحیدی (و یر کشور  ،دکتر حمیاد
سجادی (و یر ور ش و جوانا

و دکتر محمدعلی لفی گل(و یر علو ،

پروه

و رنااوری ،انجمانهاای علمای برتار و نشاریات علمای برتار

انجا شد و جشنواره با با دید ا نمایشگاه ایرا سااخش با کاار خاود
پایا داد.

عضویت دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران در اتاق فکر و فناوری گروه مپنا
با نظر جناب آقای دکتر علی آبادی مدیر عامل محتر گروه مپنا (یکای
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سبز و همکاری با دانشگاههای رمال در این حو ه ا جمل رمالیشهاای

ا بزرگترین هلدینگ های کشور  ،دبیر انجمن مهندسی شایمی ایارا

این کارگروه تاصصی می باشد .بی ش

ب عضویش اتاق رکر و رناوری گروه مپنا و کارگروه تاصصی هیادرون

مهندسی شایمی ایارا در ایان کاارگروه ررصاتی را بارای همکااری

درآمدند .برنام ریزی و تنظیم سند راهبردی در استفاده ا هیدرون ب

دانشکده های عضو انجمن مهندسی شیمی ایرا باا گاروه بازرپ مپناا

عنوا حامل انرنی ،تمریف پرونه های تحقیقاتی در مینا هیادرون

رراهم میسا د.
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حضور دبیار محتار انجمان

و گسترش وزارت علوم با انجمن مهندسی شیمی ایران
پیرو جلس اخیر دبیر انجمن مهندسی شیمی ایرا با اعضای کاارگروه

دانشگاه های کشور و ارائ طرح ب کاارگروه تاصصای در موعاد مقارر

تاصصی مهندسی شیمی شاورای برناما ریازی آمو شای و گساترش

جهش ب ررسی و تصویب آ ا جمل وظاایف اصالی انجمان مهندسای

و ارت علو و با موارقش اعضای کارگروه ،مقرر گردید مسئولیش اجرای

شیمی ایرا در اجرای این طرح میباشد .شاایا ذکار اساش کاارگروه

طرح باا بینی برناما آمو شای مهندسای شایمی در مقااطع ماتلاف

تاصصی مهندسی شیمی شاورای برناما ریازی آمو شای و گساترش

تحصیلی تحش نظارت کارگروه ب انجمن مهندسی شیمی ایرا سپرده

و ارت علو مرجع اصلی ،بررسی ،تایید و گسترش برنام های آمو شای

شود .دعوت ا دانشکدههای مهندسی شیمی دانشاگاههاای کشاور با

مهندسی شیمی در کلی مقاطع تحصایلی در دانشاگاههاای کشاور را

منظور مشارکش در طرح مذکور ،تشکیل کارگروههای درسی متشکل ا

ب عهده دارد.
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همکاری کارگروه تخصصی مهندسی شیمی شورای برنامهریزی آموزشی

اعضای هیئش علمی کلی دانشکدههاا و گاروههاای مهندسای شایمی
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