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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 جلسه تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه شیمی و  مهندسی شیمی ایران

هاا   در مرکز هماای   61/16/6016آئین تودیع و معارفه که  در روز 

 حکمااب  ااا حوااور وزیاار مم،اارق قاااوقف تمریرااا  و ف اااور ف        

عب ایارانف  معاون پژوهشی این وزارتخانهف رئای  دانشاهاع قاا  و  ا     

 اقوا  هیأ  قامیف کارک ان و دانشجویان پژوهشهاع  رگزار گردید.

 گل در ایان مراما ف حکا  ان، اات دک،ار احماد  اع انی       دک،ر زلفی

 ه ق وان مرپرمب پژوهشهاع  یمی و مه دمی  یمی ایران را  ه و  

اقطا و  ا اهدا  لوح مااا  و دادردانی از مادما  دک،ار مممدر اا      

وزیار قااوق    .یشاین ایان پژوهشاهاع دادردانی کارد     امیدمواع رئای  پ 

 همچ ااین از دک،اار مممااد  اورزیااان از مومیااان و ماادیران مااا     

این پژوهشاهاع تشاکر کارد و دادردانی از پیشکیاوتان قر اه قاا  و        

ف اور  و مدیران گذ ،ه آموزش قالی کشاور را یاو وفیفاه و ارزش    

 . را  جامعه قامی کشور ناق  رد

نیز در این مرام   -مانیآدا  دک،ر تری - یمید یر انجمن مه دمی 

 یاناتی درم وص معرفی انجمن و همکار   ایی،ه پژوهشهاع  ایمی  

و مه دمی  یمی در زمان ریامب دک،ر امیدمواع  ا انجمن ارائه دادند 

و افهار امیدوار  کردناد کاه ایان همکاار  در زماان ریاماب دک،ار        

دک،ر امیدمواع  اا انجمانف   ها   ع انی گی،رش یا د.  ه پا  همکار 

 لوح تردیر  حوور ان تردی   د.
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 ها جلسه دبیر انجمن با رئیس مرکز شرکت

 بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوریو موسسات دانش

پیرو نامه نهار  انجمن  ا معاوناب قامای ف ااور  ریاماب جمهاور       

 ف ااور   ده ادع عهتوم نوپا   رکب گذار ارزش و درم وص ارزیا ی

ا  در ایان مو اوب  اا    تخ  ی مرت ط  ا انجمنف جایاه  ها در حوزع

  یاان  ها و مومیا  دانا  رئی  مرکز  رکب -آدا  دک،ر امد  فرد

  اا  ه در روز مااه -معاونااب قاماای ف اااور  ریامااب جمهااور     

ماع در ممل معاونب ریامب جمهور   رگزار  د تا زمی اه  فروردین 32

 ر در این مورد فراه   ود.ها   یش،همکار 

 

 

 اولین جلسه کمیته اجرایی دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

فروردین ماع   ور  آنالین  رگازار  اد.    30این جایه روز زهار   ه 

ماع در تهران  رگزار  ود و د  21تا  32در این جایه مررر  د ک هرع 

ها  ماار  از  مخ،اف دانشهاع المال از ام،ادانافراد کمی،ه اجرایی  ین

رو کشور معرفی و پیش هاد  ادند. همچ این ممورهاا  ک هارع پای      

 همان ااد ممورهااا  دورع د اال مواهااد  ااود. و هاااع ک هاارع  ااا آدر  

www.ichec.ir .زود   روزرمانی مواهد  د  

 

 

 یران توسط آقای دکتر سلطانیهبرگزاری وبینار آنالین انجمن مهندسی شیمی ا

تغییر ادای  و نرا  مه دماان  ایمی در کااه      "و ی ار   ا مو وب 

 61مااقب  6011 همان مااع    32در تااری    "ا ان،شار گازها  گاخانه

قواو هیتاب قامای     -  ور  آنالین تومط آدا  دک،ر مممد ماطانیه

 رگاازار  ااد. و ی ااار  ااا اماا،ر ا  مااوت   -دانشااهاع  اا ع،ی  ااریف

 رکب ک  ادع در ایان ارائاه     611ک  دگان مواجه  د و حدود  ب رک

 حوور دا ا، د. ایان و ی اار پا  از پرما  و پاما  ان،هاا  جایاه        

  ه کار مود پایان داد.

 

 

 جلسه دبیر انجمن با معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ا   اا حواور معااون آموز ای     فروردین ماعف جایاه  32روز پ جش  ه 

د یار   -ماانی و آدا  دک،ر ترای  -آدا  دک،ر قموقا دی ی -ر  قاوقوزا

در ممل دف،ر معاون وزیار  رگازار  اد و در     -انجمن مه دمی  یمی

ها  آنف  اه دارارداد  کاه در    جایه  من معرفی انجمن و توانم د 

هاا   یشا،ر    ین انجمن و معاونب آموز ی  را  همکاار  6231ما  

نامه اجرایای  اود یاا دارارداد     فاد تفاه م عرد  دع  ود ا ارع  د تا م

جدید  م عرد  ود. همچ ین درم وص ادداق انجمن  ارا   اازنهر    

و توانم اد  انجمان  ارا  ارزیاا ی      مه دمای  ایمی   رنامه آموز ی 

 ها  مه دمی  یمی کشور  م ب  د.ها/گروعآموز ی دانشکدع

 

 
 

 جلسه دبیر انجمن با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

مادیرقامل ماازمان    -فروردین  ا حوور دک،ر کیانی 33ین جایه روز ا

ماانی  رگازار  اد و در راما،ا      و آدا  دک،ار ترای   -مدیریب   ع،ی

ها  مش،رک دو مجموقه مجوز  رگزار  رویدادها  انجمن در همکار 

 ها  همای  مازمان  ه  ور  رایهان اقطا  د.مجموقه مالن
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 دکتر سیمین ناصری درگذشت

 تاب یه واو  ق - ا نهایب تامف و تاثر مرکار مان  دک،ر میمین نا ر 

تهرانف قواو  رجیا،ه فره هیا،ان قااوق      یدانشهاع قاوق پز ک یقام

 -رانیا ا یمی ا  یکشور و همکار  ا امالق و پارتالش انجمان مه دما   

 . درگذ ب

ف 6221دک،ر میمین نا ار  م،ولاد    ه نرل از و هاع فره هی،ان قاوقف 

اماای ر اا،ه مه دماای  اایمی و پ،رو اایمی را در  تم اایال  کار  

دانشهاع پای تک یو )  ع،ی امیرک یر( گذراناد. پا  از آن  اا  اور      

تم یای  ه فرانیه رفب و مدرک کار  امی ار د مه دمی  ایمی و  

 فرآی ادها   هاا   تک یاو  قااوق و )  ایمی  مه دمی دک،ر  تخ  ی

 فرانیاه (Toulouse)   اهر تولاوز   تک یو پای در دانشکدع را(  یمیایی

(ENSIGC)   جهب مدمب  ه کشور  ه ایران 6221امذ کرد و در ما 

 . ازگشب

ایشان ام،اد گروع مه دمی  هدا ب ممیط دانشکدع  هدا ب دانشهاع 

قاوق پز کی تهران  اود و  امن همکاار  در مادیریب گاروعف ماالها       

میتولیب معاون پژوهشی دانشکدع و همچ ین ریامب مرکز تمریراا   

 زییاب آن دانشاهاع را  رقهادع دا اب.      پژوهشکدع ممیط کیفیب آت

 از ممادود   تعداد ک ار در پی  ما  32 حدود در نا ر  دک،ر مان 

 ممایط   هدا ب قامی انجمن ممیطف  هدا ب مه دمی گروع ام،ادان

 امیار  ها  ما  در و انجمن د یر دورع ز دین و کرد انداز  راع را ایران

 ماان   رین نرشاهایی کاه  تأثیرگاذارت  از ییک.  ود انجمن رئی  نایب نیز

 ز اان   اه  ا  نشریه ان،شار و گیر   کل دا بف انجمن در نا ر  دک،ر

(Journal of Environmental Health Science & Engineering (JEHSE))  انهاییای 

  ود که میتولیب مرد یر  این مجاه را  رقهدع دا ب که ایان نشاریه  

ن و همچ ین در مطح تهرا پز کی قاوق دانشهاع موف  نشریا یکی از 

 جش وارع راز ف جش وارع جوایز) جماه؛ از م،عدد  جوایز که امب مای

 .امب کردع امذ را...(  و می ا ا ن

 ک،ااتف  ق اوان  61 ترجمه و مان  دک،ر میمین نا ر  قالوع  ر تألیف

  ای   و زاپ دامای و الماای  ین مع، ر نشریا  در مراله 311 از  ی 

ها   ین الماای و ماای ارائاه کارد. دریافاب      همای  در مراله 631 از

ف 6233جایزع مری  میرزامانی در مومین جش وارع زن و قا  در ماا   

ف دریافب جایزع  رترین 6231زییب در ما    دریافب جایزع مای ممیط

ف دریافااب جااایزع حکاای   6232پژوهشااهر آت )در روز مااای آت( در 

ف کیاب  6232مای ا در ماا     ع ا ان جرجانی در  اانزدهمین جشا وار  

م ،خاب   -ق وان ام،اد  رجی،ه و  رگزیدع دانشاهاع در  خا  آماوزش   

ف دریافب جایزع  رتارین  6232و  6221می ا در ما  ها   جش وارع ا ن

از  6233و  6222هاا    نشریه قامی دانشهاع و در مطح مای در ماا  

  جماه اف،خاارا  ایشاان اماب. همچ این نااق دک،ار مایمین نا ار         

در فهرمب یو در د دانشم دان  رتر پرام، اد  3131در ماع می ما  

 .جهان درار گرف،ه امب

همکااران  زرگوار اان و    شانفی ه مانوادع مم،رق ا بی من قرض تیا

  مف  ارف از مداوند م،عاا   ارا  أت عهی ا نیا  کشور  را یجامعه قام

 ا ر   فشانیا ازماندگان   و  را یرحمب و مغفر  اله فآن  زرگوار حرو

 . یینما یو اجر میتاب م

 

 

 برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

فروردین مااع  رگازار  اد. در ایان      26جایه  ه  ور  آنالین در روز 

جایه گزار ی از جایا   رگزار  دع و مکات ا  انجاق  دع ارائه  د و 

و مرکااز المااای مه دماای  اایمی در تهااران  مرارر  اادن ک هاارع  ااین 

ها  مازمان مدیریب   ع،ی  رگازار  اودف  رگازار  نشیاب      همای 

مااع  اردی هشب 26اقوا  حرودی و تردیر از ام،ادان  ازنشی،ه در روز 

 +Aو  Aهاا  ف اای  ریااز   اود و نشیااب انجماان  اا انجماان    رناماه 

 در مردادماع  رگزار  ود.

 


