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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران اتبرگزاری جلس

بصورت آنالین برگزارر   0011بهمن ماه  6جلسه هیئت مدیره در تاریخ 

گیزر  درصصزو     شد. در رین جلسه موررد مهز  مربزوب بزه تصزمی     

ریزا    ها  آتی رنجمن مطزر  و برنامزه   ها  ررسالی و برنامه درصورست

 شد.

یکی رز موررد مه  گفتگو در جلسه درباره پروژه بازنگر  دروس مقطع 

کارشناسی مهندسی شیمی بود. با توجزه بزه ورگزیرر  ریزن بزز  رز      

دروس رشته مهندسی شیمی به رنجمن مهندسی شیمی ریررن رز سو  

 وزررت علوم، تحقیقات و فناور  که مسزئولیت رجرریزی آن در رنجمزن   

دکتزر رییمزی رسزت، ری زان توتزیحاتی درصصزو        به عهده آقزا   

پروپوزرل تهیه شده برر  رنجام کار رررئه دردند. برر  رجرر  ریزن پزروژه   

هزا  نهزایی و تازدرد  کزارگروه     یک شورر  عالی برر  تصمی  گیر 

ریزا  وریزدها  مزم و رنجزام ترییزررت در ن زر      تزصصی برر  برنامه

یگر رعضا هیئت مدیره بر یضور گرفته شده رست. در رین ررستا تاکید د

هزا بزود تزا نیزاز     در کنار رعضا  هیئت علمی در کارگروه رفررد صناتی

بازررکار نیا در تحومت درن ر گرفته شود. همچنین درصصو  رهمیت 

ریزا  درسزی ک زورها     کارآموز  در برنامه درسی، رستفاده رز برنامه

 زنهادهایی بزرر    یافته و دریافزت پرس زنامه رز درن زجویان پی   توساه

 رنجام رین پروژه رررئه شد.

 0011رسزفندماه   06و  0ها  جلسات هیئت مدیره در تاریخهمچنین 

ریزا  شزد. در ریزن     بصورت آنالین برگارر و موررد مه  مطر  و برنامزه 

  کسوتانیرز پ ریو تقد ییقوق  رعضا ییگردهما دگردی جلسات مقرر

در درن گاه صزات    یسال آتماه به تیررد 7ر تاریخ د یمیش یمهندس

با یضور  ین ست یدر سال آت همچنین تصمی  گرفته شدبرگارر شود. 

هسزتند   ییبزام  رتبزه   کزه دررر  یعلمز   هزا رنجمن  و روسا ررنیدب

 .ردیصورت پی اتیشود تا تبادل تجرب لیت ک

 

 ای اعضای هیئت علمیگری حرفه اولین نشست مربی یبرگزار

ن و با رسزتقبال صزوا رعضزا  هیئزت علمزی      رین ن ست بصورت آنالی

برگزارر شزد. در ریزن    0011بهمن مزاه   00ها  مزتلف در روز درن گاه

 -جلسه پس رز مارفی رنجمن مهندسی شیمی ریررن توسط دبیر رنجمن

هیئت علمزی در    و بیان رهمیت عضویت رعضا  -صانیآقا  دکتر تقی

ررزشزمند    رنجمن توسط ری ان، سززنررنان مزدعو بزه بیزان مطالز      

 گر  پردرصتند.درصصو  مربی

عضو هیئزت علمزی درن زگاه     -در رین ن ست آقا  دکتر جافر توفیقی

رولین سزنررن ن سزت   -تربیت مدرس و رئیس پژوه گاه صنات نفت

بودند و پس رز ری ان آقا  دکتر بهمن تویید ، عضزو هیئزت علمزی    

پایزان آقزا    رنستیتو مهندسی نفت درن گاه هریوت ورت رسکاتلند و در 

 -عضو هیئت علمی درن زگاه صزناتی شزریف    -دکتر ررمین بارگمهر 

 توتیحات ررزشمند  رر رررئه نمودند.

هزا  کزار تزدریس و تزا یر     رعضا  هیئت علمی یاتر با بیان دغدغزه 

متقابززل رسززتاد و درن ززجو، سززورمتی رر مطززر  و رز سزززنررنان جلسززه 

 رهنمودهایی رر دریافت نمودند.

د م ارکت کننده رز برگارر  رین ن ست بسیار عالی بود و بازصورد رفرر

   آتی رین ن ست رر برگارر نماید.هارنجمن تصمی  دررد دوره
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 )شعبه بوشهر( برگزاری وبینار آنالین توسط انجمن مهندسی شیمی ایران

 بینتوسط آقای مهندس پاک

 "میمجوزها  کار در صنایع نفت، گزاز و پتروشزی  "وبینار  با موتوع 

بهمن ماه بصورت آنالین توسط آقزا  مهنزدس کزورو      00در تاریخ 

برگزارر   بین که رز مهندسین باتجربه در صنات پتروشیمی هستند،پاک

 کننزدگان گزورهی شزرکت در دوره توسزط درن زگاه       شد و بزه شزرکت  

 صلیج فارس و شابه بوشهر رنجمن رعطا شد.

 
 

 

 ی شیمی ایران توسط آقای دکتر سلطانیهبرگزاری وبینار آنالین انجمن مهندس

ترییر رقلی  و نقز  مهندسزان شزیمی در کزاه      "وبینار  با موتوع 

 07سزاعت  0011بهمزن مزاه    32در تزاریخ   "ر رنت ار گازها  گلزانه

عضزو هیئزت علمزی     -بصورت آنالین توسط آقا  دکتر محمد سلطانیه

صززوا  برگززارر شززد. وبینززار بززا رسززتقبال  -درن ززگاه صززناتی شززریف

شرکت کننزده در ریزن رررئزه     011کنندگان مورجه شد و یدود  شرکت

 یضور درشزتند. ریزن وبینزار پزس رز پرسز  و پاسزخ رنتهزا  جلسزه        

 به کار صود پایان درد.

 

 

    
 

 

 فراخوان برگزاری ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

ی توسط رنجمن مهندس 0010صردرد ماه  0و  2رین کنفررنس در تاریخ 

فروردین ماه  36شیمی ریررن برگارر صورهد شد. مهلت ررسال مقامت تا 

تورنند به آدرس رست. عالقمندرن برر  کس  رطالعات بی تر می 0010

www.chefestival.ir   مررجاه نمایند و با کلیک بر رو  پوستر همای

 محورها  همای  مطلع شوند.در صفحه وبگاه، رز فرمت مقامت و 

 

www.chefestival.ir
www.chefestival.ir
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 برگزاری اولین جلسه کمیته علمی پنجمین همایش مهندسی علوم و جداسازی

توسط رنجمزن   0010رردیبه ت ماه  33و  30رین کنفررنس در تاریخ 

مهندسی شیمی ریررن و بزا همکزار  درن زگاه سیسزتان و بلونسزتان      

 0010مزاه  فزروردین   01برگارر صورهد شد. مهلت ررسزال مقزامت تزا    

تورننزد بزه آدرس   رست. عالقمندرن برر  کسز  رطالعزات بی زتر مزی    

http://NSC2022.ir       مررجاه نماینزد و رز فرمزت مقزامت و محورهزا

 همای  مطلع شوند.

 

 فراخوان برگزاری چهارمین همایش هیدرات گازی

توسزط رنجمزن    0010مزاه  رردیبه ت  31و  32رین همای  در تاریخ 

مهندسی شیمی ریررن و با همکار  درن گاه تهررن برگارر صورهزد شزد.   

  0010فزروردین مزاه    01بهمزن مزاه تزا     21زمزان ررسزال مقزامت رز    

 صورهد بود. آدرس وبگاه همای  باود  رعالم صورهد شد.

 

 فراخوان برگزاری سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی

توسزط رنجمزن    با محوریت توساه محصزومت گزوگرد   فررنس رین کن

 شززابه درن ززگاه فردوسززی م ززهد در    -مهندسززی شززیمی ریززررن  

هزا تزا   برگارر صورهد شد. مهلت ررسال مقامت و ریده 0010رردیبه ت 

رست. عالقمندرن برر  کس  رطالعزات بی زتر    0010فروردین ماه  31

  http://www.gppconf2022.um.ac.irتورننزززززد بزززززه آدرس  مزززززی

 مررجاه نمایند.

 

 فراخوان اولین کنگره ملی شیرینی و شکالت

رین کنگره توسط رنجمن مهندسزی شیمیششزابه شزمالررا  و مرکزا     

کاربرد  گروه صنایع غیریی شزیرین عسزل و درن زگاه    -آموزشی علمی

ذربایجان شرقی  در رردیبه ت ماه کاربرد شورید رستان آ-جامع علمی

رردیبه زت مزاه    0برگارر صورهد شد. مهلت ررسال مقزامت تزا    0010

تورنند به وبگزاه  رست. عالقمندرن برر  کس  رطالعات بی تر می 0010

https://choclateconf.uast.ac.ir .مررجاه نمایند 

 

 وری دبیر انجمن با مدیران عامل شرکتهای پتروشیمیجلسات حض

دبیزر رنجمزن مهندسزی شزیمی ریزررن در       یصانیدکتر تق  جناا آقا

بهمزن مزاه جلسزاتی بزا صزان  مهنزدس شزاهدرییشمدیرعامل شزرکت         

زردهشمدیرعامل پتروشیمی کارون ، پتروفرهنگ ، آقا  مهندس صدیقی

  ، پاسززارگاد لیززدشمززدیرعامل شززرکت رکت ززا  و تو آقززا  دکتززر شززاد

شمدیرعامل شرکت پتروشزیمی زرگزرس ، در محزل     آقا  دکتر دیدرر 

دفتر رین شرکتها درشتند و در زمینزه فاالیتهزا  م زترک رنجمزن بزا      

شرکتها  نامبرده و پیوستن ری ان به رعضا  یقوقی گفتگو نمودنزد و  

رمید رست در آینده نادیک در فاالیتها  پی  رو  رنجمن رز م ارکت 

 ان برصوردرر باشی .ری 

 

 تقدیر از انجمن مهندسی شیمی ایران

 یملز   یهمزا  برنامه نهمیندر صالل  ررنیر یمیش یرنجمن مهندسرز 

بهمزن مزاه در درن زگاه صزات       32ک ور کزه   یو توساه علم  رفتیپ

و کسز    یمتورل انیسال یبرتر ط یبه عنورن رنجمن علم د،یبرگارر گرد

 ونیسز یتوسزط کم  0211زشزمند سزال   رر هزا  فاالیزت   برر Aرتبه 

  ها رنجمن  و شورر فناور و  قاتیتحق ،وزررت علوم یعلم  ها رنجمن

مرهزون زیمزات    تیز موفق کسز  ریزن  بامل آمزد.   ریتقد علمی ریررن

 یقیو یق یمحترم یقوق  رنجمن، رعضا رصانهیدب ره،یمد ئتیه  رعضا

ها درن کده انیو درن جو یعلم اتیه  و رعضا همکاررن گررمی هیو کل

http://nsc2022.ir/
http://nsc2022.ir/
http://www.gppconf2022.um.ac.ir/
https://choclateconf.uast.ac.ir/
https://choclateconf.uast.ac.ir/
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. تزمن ت زکر رز   رستک ور   هادرن گاه مهندسی شیمی  هاو گروه

 ررنیز ر یمیشز  یکزه باعزد درص ز  رنجمزن مهندسز      یهمه دوستان

روزرفاون رنجمن   ها تیموفق ها، یهمرره نیتدروم ر رمیدورری هستند، 

 .درشته باشد یرر درپ

 

 

 قای پروفسور بهمن توحیدیبرگزاری وبینار آنالین انجمن مهندسی شیمی ایران توسط آ

 Will Net Zero Solve Our Global Warming "وبینار  بزا موتزوع   

Problem?"  بصزورت آنالیزن    00سزاعت  0011رسزفندماه   0در تاریخ

 یمهندسز  تویرنست یعلم ئتیعضو ه ، دیدکتر بهمن توی  آقا توسط

وا برگارر شد. وبینار با رستقبال صز  ورت رسکاتلند وتینفت درن گاه هر

 کننززده در ریززن شززرکت 61کننززدگان مورجززه شززد و یززدود   شززرکت

 رررئه یضور درشتند.

 

 

   
 

 

 

  یو نقش آن در توانمندساز یتخصص یهادر تشکل ییدانشجو یهاتیفعالبرگزاری وبینار 

  آموختگاندانش یاهحرف ریمس نییو تع

و نقز  آن در   یتزصصز   هزا در ت کل ییدرن جو  هاتیفاال ناریوب

 در تززاریخآموصتگزان  درنزز   ریرفزه  ریمسزز نیزی و تا  سززازمنزد تورن

توسط درن گاه کاشان برگزارر شزد.    0011رسفندماه به صورت آنالین 1

 یمیشز  یرنجمن مهندس ریدبصانی در رین وبینار آقا  دکتر ویید تقی

کیزد  أهزا  تزصصزی ت  ، به رهمیت م ارکت درن جویان در ت کلررنیر

  آن بزه ریجزاد یزس رعتمادبزه نفزس و      درشتند و رز دستاوردها  مهز 

هزا  فزرد  و   ر  و رجتمزاعی، ررتقزا سزطه مهزارت    تا یرگیرر  یرفه

ها  کار  رشاره فرمودند. در پایان به رسز  یزادبود   دستیابی به فرصت

 ر  رز طززر  درن ززکده مهندسززی شززیمی درن ززگاه کاشززان بززه  هدیززه

  صانی تقدی  شد. آقا  دکتر تقی
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 هفتمین کنفرانس تخصصیهندسی شیمی ایران در حضور دبیر انجمن م

 امام پتروشیمی بندردر روز مهندسی 

هفتمین کنفزررنس تزصصزی روز مهندسزی پتروشزیمی بنزدررمام روز      

 با یضزور یمیدرتزا رسزتمی مزدیرعامل     0011 رسفند ماه 1دوشنبه 

، مجید دفتر  مدیرعامل شرکت پژوه  و فناور  پتروشیمی بندررمام

مرکا پزژوه  شزرکت صزنایع     سیی، صان  مروت ررمامبندرپتروشیمی 

رنجمن مهندسی شزیمی  دبیر فارس، دکتر تقی صانی  جیپتروشیمی صل

 ریززررن، همچنززین نزبگززان و صززایبان مقززامت برگایززده در مجتمززع  

وییزد   آقزا  دکتزر   در رفتتاییزه ریزن کنفزررنس    .رمام برگارر شد بندر

ات در مسیر توساه رشاره به نق  مو ر ررتباب درن گاه و صن ،صانی تقی

و تمن تحسزین رقزدرم پتروشزیمی بنزدررمام بزه مناسزبت روز        ندکرد

مهندس رستمی صود یک نهره ت زکلی  آقا  : ندمهندسی، بیان درشت

در سمینارها  علمی و درن زگاهی ک زور    وررهو هم و درن گاهی رست

یضور فاامنه درشته و در همین ررستا رشرر  کاملی در یزوزه ررتبزاب   

رن گاه و صنات دررد که همین موتوع باعد برگارر  ریزن کنفزررنس   د

 .ک  ن یر رست بصورت هدفمند شد که در نوع صود

 
 

 

 ی توسط میوشیو ب یمیش یمهندس یبرا داریتوسعه پا ناریسمبرگزاری 

 انجمن مهندسی شیمی ایران در دانشگاه باهنر کرمان  شعبه

پروفسزور سزاید رلن زایی در    وبینار علمی توساه پایدرر توسط جنزاا  

منزدرن  نفزر رز عالقزه   31با شرکت بزی  رز   0011رسفندماه  00تاریخ 

ریررنی و صارجی برگارر شد. در رین وبینار رصول و مبانی توساه پایزدرر  

ها  کاربرد  رررئه و در مهندسی شیمی و بیوشیمی همرره با ذکر مثال

یقزات صزود رر بزر    تاکید شد که آینده رز آن ک ورهایی رسزت کزه تحق  

رنزد.  ریا  کزرده رساس توساه   پایدرر در زمینه تولید و مصر  برنامه

هایی رز منابع موجود در ریررن رر جهت رنجام رین تحقیقات ری ان نمونه

به کزار   ،جلسه  پس رز پرس  و پاسخ رنتها ناریوب نیرمارفی نمودند. 

 درد. انیصود پا
 

 

 ی توسطمیوشیو ب یمیش یسمهند یبرا علمی ناریسمبرگزاری 

 شعبه انجمن مهندسی شیمی ایران در دانشگاه باهنر کرمان

 Fundamental and Practical Applications of با موتوع وبینار علمی

Static/Dynamic Bifurcation and Chaos for Chemical and 

Biological Reacting   توسط جناا پروفسور ساید رلن ایی در تزاریخ

 برگزززارر شزززد. درریزززن سززززنررنی بزززی  رز   0011رسزززفندماه  30
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کننده در مقاطع مزتلف تحصیلی ریررنی و صزارجی یضزور    شرکت 31

درشتند. در رین سزنررنی رصول و مبانی توساه   پایدرر در مهندسزی  

شیمی و بیوشیمی همرره با ذکر مثال ها  کاربرد  ررریه شد. بزا ذکزر   

 ورهایی رست که تحقیقات صزود رر  دمیل تاکید شد که آینده رز آن ک

بر رساس توساه   پایدرر در زمینزه   تولیزد و مصزر  برنامزه ریزا       

کرده رند. همچنین ری ان نمونه هایی رز منابع موجود در ریررن رر بزرر   

دقیقزه رررئزه و    71رنجام رین تحقیقات مارفی نمودند. سمینار پزس رز  

  پاسخ به پرس ها به پایان رسید.

 

 

 توسط انتقال گاز یهابر روش یوبینار علمی مروراری برگز

 شعبه انجمن مهندسی شیمی ایران در دانشگاه خلیج فارس

 ین سزت تزصصز   0011رسزفندماه   07روز دوشنبه مزور   رین وبینار 

رسزتاد   انیرنتقال گاز توسط پرفسور محمود م فق  هابر رو   مرور

درن کده نفت، گزاز   حانیدر سالن رجتماعات ربور ررزیدرن گاه ش نی یپ

و   ن سزت کزه بصزورت یضزور     نیز ر در .دیز برگارر گرد یمیو پتروش

مزتلزف رنتقزال     هزا رنورع رو  ان،یرنجام شد، پروفسور م فق  مجاز

 .به منطقزه مصزر  رررئزه کردنزد     دیمبدر و تول یانینقطه  کیگاز رر رز 

  یه تقسز رنتقال گاز رر به نهار دست جیرر  ها رو   انیر نیردرمه ر در

 عیما یایکرد و رفاود: رو  رنتقال با صط لوله، رنتقال به صورت گاز طب

و رنتقال بزه   یمیشده به محصومت پتروش لیشده، رنتقال به شکل تبد

 ا،یهاست، و در ردرمه ماررو  نیمتررک  رز جمله ر ایصورت فاز ف رده 

 .ها رر مطر  نمودندرو  نیهر کدرم رز ر یژگیو و  یماا

 


