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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 مارکتینگ با همکاری  دیجیتال آنالین برگزاری دوره آموزشی

 تهران یاتاق بازرگان یسسه آموزش و توسعه منابع انسانؤم

مگاه  اردیبهشگ   5در تگاری    نگ  یمارکت تالیجید نیآنال یدوره آموزش

نجمگن  به صورت رایگگا  بگیاا اعیگاا ا   به مدت چهار ساع ،  1041

 بیگزار شد.مهندسی شیمی اییا  

 
 

 

 
 

 جداسازی پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی برگزاری

 11و  11ا در تگگاری  جداسگاز  یکنفگیان  عوگوو و مهندسگ    نیپنجمگ 

توسط انجمن مهندسی شیمی اییا  و با همکارا  1041ماه اردیبهش 

سیکار  دانشگاه سیستا  و بووچستا  بیگزار شد. دبیی اجیایی کنفیان 

خانم دکتی بهاره بیدار و دبیی عومی جناب آقاا دکتی فیهاد شهیکی با 

محگور   6انجمن مهندسی شیمی همکارا داشتند. در ایگن کنگگیه در   

 تماو مقگاتت دگداقت توسگط دو داور   مقاله دریاف  شد که  115اصوی 

مقاله به صورت پوستی و  66مقاله دریافتی  115. از میا  شدند یابیارز

هاا کویدا بگه  پذییفته شدند. ارائه مقاتت شفاهی و سخنیانی شفاهی

 تمگاو  استادا، دکتی تورج محمد اجناب آقا صورت آنالین بیگزار شد.

دکتی محمد  اجناب آقا، یا یا صنع دانشگاه عوم و یمهندس دانشکده

و  کیما  باهنی دیمعد  دانشگاه شه یمهندس بخش تماو استاد، رنجبی

 یمیشگ  یمهندسگ  گگیوه  تمگاو  استاد، وداریز یتیدکتی می اجناب آقا

ا دیگور دیگ سگخنیانا  کو بگه عنگوا     بووچسگتا   و ستا یدانشگاه س

داشتند. میاسم افتتادیه و اختتامیه به صورت آنالین بیگزار شد و آقاا 

دکتی محمدرضا امیدخواه به نمایندگی از سوا انجمن مهندسی شیمی 

دیگور داشگتند و سگخنیانی    اییا  به عنوا  سخنیا  مدعو در میاسگم  

 ،یمینف ، گاز و پتیوش عیدر صنا اجداساز اندهایفیآ یبیرسنمودند. 

میتبط  اندهایفیآ نیو همچن او کشاورز ییغذا عیصنا ،یمعدن عیصنا

در  CFDسگازا و   هیشگب  ،امدلسگاز  ،یآب و پسگاب، ریادگ   هیبا تصگف 

 نگگهیدر زم نینگگو انگگدهایو پگگیداختن بگگه فیآ اجداسگگاز انگگدهایفیا

بگود. ضگمن    یکنفگیان  موگ   نیامورد بحث در  ااز محورها ااسازجد

تشکی از جامعه مهندسی شیمی و بخصگو  گگیوه مهندسگی شگیمی     

دانشگاه سیستا  و بووچستا  در بیگزارا شایسته این کنفیان ، امید 

اس  مطالب ارائه شگده در کنفگیان  نقگش مگودیا در اعگتالا عوگم       

 مهندسی شیمی کشور ایفا کیده باشد. 
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 رانیا یمیش یانجمن مهندس رهیمد ئتیجلسه مشترک ه

 یمیکنفرانس دوساالنه نفت، گاز و پتروش ییبا مسئوالن اجرا

 روز شگگنبه  11:14سگگاع  اا بگگا دانشگگگاه خوگگی  فگگار     جوسگگه

دکتگی   ،ا: دکتی آذرا یآقاو با دیور  نیبصورت آنال ماهاردیبهش  10

 ،ییمهند  بابگا  ،خانییتی تقدکتی رنجبی، دک ن،یدکتی آذ ،ییهاشمیم

و  یوگ ییوکمی دکتگی  هاو خانم یدکتی توکو ،یمردی دکتی پور،دکتی ابول

 یمهندسگ  انجمگن  اهمکگار  حوهبیگزار و در مورد بیرسی ن نییعارفیم

 نفگ ،  دوساتنه کنفیان  ابیگزار بیاا فار   یخو دانشگاه با یمیش

 بحث و تبادل نظی شد. "OGPC2022 یمیپتیوش و گاز

ر این جوسه مقیر شد ضمن همگاهنگی بگا سگیدبیی نشگییه انگویسگی      د

Iranian Journal of Chemical Engineering    مقگاتت بیگزیگده ایگن ،

در این نشییه منتشی شود. همچنگین   Special Issueکنفیان  بصورت 

هگاا   با توجه به ارتبارات انجمگن مهندسگی شگیمی ایگیا  بگا انجمگن      

اقیانوسگگیه  -  مهندسگگی شگگیمی آسگگیاالمووگگی نظیگگی کنفدراسگگیو بگگین

(APCChE)  شگگوراا جهگگانی مهندسگگی شگگیمی ،(WCEC) انجمگگن ،

و  (SPE)، انجمگن مهندسگی نفگ     (AIChE)مهندسی شیمی آمییکگا  

رسگگانی در خصگگو  بیگگگزارا آلمگگا ، ارگگال  DECHEMAمؤسسگگه 

 ها انجاو شگده و سگخنیانا  کویگدا نیگز     کنفیان  از رییق این انجمن

 ها بیاا کنفیان  معیفی شوند. نبا کمک این انجم

 

 
 

 

از  ریانجمن مهندسی شیمی ایران به همراه مراسم تقد یحقوق یسالیانه اعضا ییگردهما گزاریبر

 انجمن یحقوق یاعضا نیو منتخب نانیکارآفر شکسوت،یاستادان پ

انجمن مهندسی شیمی اییا  شگنبه   یدقوق اسالیانه اعیا ییگیدهما

  یییسازما  مد اها شیدر محت میکز هما 1041ماه  بهش یارد 11

 بیگزارشد.  یصنعت

 او فنگاور  ی)معاو  محتیو عوم ادکتی ستار ا یآقا ییگیدهما نیا در

  ی)رئگ  ینخبگگا ،، دکتگی قاسگم    یموگ  ادیگ بن  یجمهور و رئگ   یرئ

)عیگو   اسگی ین یعتیکشور،، دکتی شی یعوم اانجمن ها امحتیو شورا

 ینی،، دکتی عمگو عابگد  یاسالم امجو  شورا اانیژ و یسیمحتیو کم

 ،، او فنگگگاور قگگگاتیتحق وو،عوگگگ ییگگگوز ی)معگگگاو  محتگگگیو آموزشگگگ

محتگیو   یعامتیمگد  یانیور از شیک  ارکا  گاز و دکتی کدهیمهند  د

 در ایگن  به عنگوا  سگخنیا  دیگور داشگتند.     یصنعت  یییسازما  مد
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 یمهندسگ  شکسگوتا  یبا دیور سخنیانا  محتیو، از استادا  پ ،نشس 

 تقگدیی فعال انجمن  یعیو دقوق اهاو شیک  یبیت نا یکارآفی ،یمیش

 باشد: اسامی اساتید پیشکسوت مهندسی شیمی به شیح زیی می شد.

 اآقگا  جنگاب ،، فیشی یصنعت دانشگاهی)بیقع ادکتی مهد اجناب آقا

دکتگی   اآقا جناب،، و بووچستا  ستا یس دانشگاهی )میدکتی رهبی رد

دکتگی جگالل    اآقگا  جنگاب ،، فیشگی  یتصنع دانشگاه) هیمحمد سوطان

ی یوانیدکتی منصگور شگ   اآقا جناب،، فیشی یصنعت دانشگاه) گا یشا

 دانشگگاه ی )صیاف ییام دکتی اآقا جناب،، یا یعوم و صنع  ا دانشگاه)

 دانشگگاه ) دکتگی محمدرضگا رالقگ     اآقا جناب،، باهنی کیما  دیشه

 یصگنعت  انشگگاه د) زادهعگالم  یا یگ خانم دکتگی ا  سیکار،، یازیش یصنعت

صنع  نفگ  و گگاز    دانشگاه) میق یدکتی محمدعو اآقا جناب،، فیشی

،، فیشگی  یصگنعت  دانشگگاه ) ایگ گودرزن یجیگ دکتگی ا  اآقا جناب،، اهواز

 جنگاب ،، بگاهنی کیمگا    دیشگه  دانشگاها )میاد یدکتی عو اآقا جناب

خگانم   سگیکار ، و فیشگی  یصگنعت  دانشگگاه ی )دکتی منوچهی ودوق اآقا

 ،.یییکبیام یصنعت دانشگاه) زادهوهاب دکتی فیزانه

 یانجمگن مهندسگ  منتخگب   یدقگوق  ااز اعیگا  ییمیاسم تقد همچنین

ی کگه  بگ یتیت هب یمیبیتی مهند  ش نا یاز کارآفی ییو تقد یا یا یمیش

 :در ادامه آمده اس ، انجاو شد
 

 برتر نانیکارآفر

مجتمگع   یهیمگد  ئگ  یمحتگیو ه   یرئگ ا )مهند  وادگد  اآقا جناب

 ،  گامیو پتیوصنع

دانگا   ن یهوگد  یهیمد ئ یمحتیو ه  یرئ) پوردکتی مهیا  اآقا جناب

 ،مییپو

 یمیش یشده توسط انجمن مهندس ریتقد یحقوق یاعضا

 مگی یپو شگیک  ور،، دهیگ مهنگد  د  اآقگا  جنگاب ) ارکگا  گگاز   شیک 

 انگور  یمیپتیوشگ  شگیک  ی،، نیمهند  بحی اآقا جناب) اساسولیآر

 دیگگاکتشگگا ، توسگگعه و تول یک شگگی،، مهنگگد  صگگانع اآقگگا جنگگاب)

 جنگاب ) پیتگو  اانگیژ  دیجاو شیک ،، دکتی شاد اآقا جناب) پاسارگاد

 یا یگ ا یعمگوم  امانکگار یپ یالمووگ نیبگ  شیک یی،، مهند  رضا اآقا

 عیصگنا  او بهگیه بگیدار   اراه انداز شیک ،، دکتی تنهاپور اآقا جناب)

 ی،.مومن دیمهند  سع اآقا جناب) ،کوینف  )اُ

وزارت  یمعاون  آموزش نیب انشس  تفاهم نامه ا هیداشدر  نیهمچن

 سگازا و   بگا موضگو  اسگتاندارد    یا یگ ا یمیشگ  یعووو و انجمن مهندس

 بگگیاا ارتبگگا    یمیشگگ یمهندسگگ اهگگادانشگگکدهرگیوه ابنگگد رتبگگه

هگاا  هیچه بیشتی دوزه آموزش و صنع  و کمک بگه توسگعه فنگاورا   

 . منعقد شدراهبیدا 

 

 

 

 

 ن کنفرانس تخصصی ترمودینامیکبرگزاری ششمی گزارش

ماه بصگورت آنالیگن بیگگزار    خیداد 11این کنفیان  در روز چهارشنبه 

آقگاا دکتگی مسگعود     -شد. افتتادیه با سخنیانی دبیی عومی کنفگیان  

 -خگانی  آقگاا دکتگی تقگی    -آغاز شد و در ادامه دبیگی انجمگن   -مفیدی

 سخنیانی نمودند. 

به ارائه مطالب خود پیداختنگد.   در بخش افتتادیه دو سخنیا  کویدا

 در تیمودینامیگک  نگوین  کاربیدهگاا "هاا کویدا به تیتیگب  سخنیانی

 Gibbsian Surface" مگنش و توسط آقاا دکتی عوی اسگالمی  "صنع 

Thermodynamics"  .توسط خانم دکتی فارمه اسالمی ارائه شد 

ر هگی  پ  از افتتادیه، جوسات ارائه شفاهی مقاتت با پیسش و پاس  د

 جوسه ادامه یاف  و مقاتت پوسگتی بگا ارائگه در صگفحه وبگگاه انجمگن       

 مقالگه شگفاهی و   6در اختیار عالقمندا  قیار گیف . در این کنفگیان   

مقاله بصورت پوستی ارائه شد و عصی روز چهارشگنبه بگا سگخنیانی     11

بگا ارائگه گگزارش و     -آقاا دکتی نوید مسگتوفی  -دبیی اجیایی کنفیان 

 اندرکارا  بیگزارا این رویداد به پایا  رسید. دس  تشکی از
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 برگزار شد "نویسی به زبان فارسی و انگلیسیرزومه"کارگاه 

 دکتگگی خگگیداد مگگاه توسگگط خگگانم   11ایگگن کارگگگاه روز چهارشگگنبه  

 بگیش از   و بگا دیگور   11الگی   16فخی السگادات میینظگامی از سگاع     

صگورت آنالیگن   ه نجمن کارگاه بیکصد تن از اعیاا دقیقی و دقوقی ا

 بیگزار شد.

 

 
 

 

 

 

 حسین پازندهدکتر درگذشت 

دکتی دسین پازنده استاد پیشکسگوت و بیجسگته دانشگکده مهندسگی     

 خیداد ماه درگذش . 16شیمی دانشکدگا  فنی شامگاه پنجشنبه 

آموختگه  ، دکتگی پازنگده، دانگش   عمومی دانشکده فنگی  به گزارش روابط

دانشکده فنی در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی بود که بیاا ادامگه  

تحصیت به خارج از ایگیا  رفگ  و کارشناسگی ارشگد ایگن رشگته را در       

دانشگاه او.آا.تی و دکتگیاا مهندسگی شگیمی فیزیگک را از دانشگگاه      

میشیگا  اخذ کگید و سگ   در دانشگگاه پگاری  دکتگیاا تخصصگی       

 دیگیا در ریادی لیزر گیف .

 اا را  فگیاوا ، دوره  یهاا عومی و آموزشگ  ی پازنده، عالوه بی فعالی دکت

به عنوا  مشاور وزیی عووو و مدتی را نیز بگه عنگوا  بگازر  تخصصگی     

 سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور فعالی  کید.ؤم

را در « اسگتاد بیتگی دانشگکده فنگی    »این استاد فقید، همچنین عنگوا   

 ود داش .کارنامه عومی و پژوهشی خ

همکگارا  بزرگوارشگا  و    شا ،یبه خانواده محتیو ا  یضمن عیض تسو

 ابار، از خداونگد متعگال بگیا   تاسف عهیضا نیا اکشور بیا یجامعه عوم

صبی و  شا یبازماندگا  ا او بیا یآ  بزرگوار ردم  و مغفیت اله حرو

 .میینما یاجی مسئو  م

 

 

 

 مهندسی شیمی ایران مجمع کمیته عالی دانشجویی انجمنبرگزاری 

اسامی دانشجویا  فعال و عالقمند بگه همکگارا بگا انجمگن مهندسگی      

هگاا  شیمی اییا  ری مکاتبه بگا مگدییهاا گگیوهربخش یگا دانشگکده     

 آورا شگگد و بگگیاا انتخابگگات مهندسگگی شگگیمی سیاسگگی کشگگور جمگگع

ریگزا بگیاا بیگگزارا مجمگع     هیئ  مدییه گیوه معیفی شگده، بینامگه  

ماه بصگورت  خیداد 11شجویی انجاو شد. مجمع در روز کمیته عالی دان

آنالین بیگزار شد. کاندیداهاا هیئ  مدییه در گیوه وات  اپگی اعگالو   

 آمادگی کیدند و رزومه خود را ارسال نمودند.

آغاز شد و پگ    -دبیی انجمن -خانیجوسه با سخنیانی آقاا دکتی تقی

ی خود پیداختند. پ  از از ایشا  هی کداو از کاندیداها به معیفی مختص

گییا انجاو شد و نتیجه بیگزارا بگه شگیح زیگی    معیفی کاندیداها راا

 اعالو شد:

  ا)دانشگاه صنعتی شییف،را 11 - یمیکی ی. عو1

 ا)دانشگاه ارومیه،را 11 - یفیلط نی. ام1

 ا)دانشگاه تبییز،را 14 - یامان زدا ی. 1

 ا)دانشگاه اسفیاین،را 14 -زار   ووفیی. ن0

 ا)دانشگاه صنع  نف  آبادا ،را 6 - اجعفی ی. عو5

 ا)دانشگاه صنعتی نوشییوانی بابت،را 6 -خندا   یعزت هی. سا6

 ا)دانشگاه صنعتی شییف،را 1 - یمومن ی. عو1

 ا)دانشگاه اصفها ،را 1 - اعابد ی. عو1

 ا)دانشگاه اصفها ،را 1 - ایینص ا. مهد6

 ا)دانشگاه کاشا ،را 6 - یییزای. رضا م14

 ا)دانشگاه عوم و فناورا مازندرا ،را 0 - ییرضا درضای. دم11

 ا)دانشگاه عوم و فناورا مازندرا ،را 1 -باباتبار  نییدسی. ام11

 ا)دانشگاه قم،را 1 - ارا کین یضای. عو11

 ا)دانشگاه زنجا ،را 4 - اصفی دی. ود10
 

https://eng.ut.ac.ir/fa/news/28547/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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 نفگی بعگدا بگه عنگوا  اعیگاا       1نفی اول به عنوا  اعیاا اصگوی و   1

اا نقگش اعیگا را   البدل فعالی  خواهند کید. این افگیاد در جوسگه  ویع

بازوا کمکی انجمن ایفاا نقگش   به عنوا مشخص نموده و پ  از آ  

 خواهند کید.

 

 

 

 (FMC)ای اعضای هیئت علمی گری حرفهگزارش برگزاری دومین نشست مربی

می خیداد ماه با دیور اعیاا هیئ  عو 15این نشس  روز چهارشنبه 

 هاا مهندسی شیمی بیگزار شد.دانشکدهرگیوه

بگه معیفگی    -دبیگی انجمگن   -خگانی در ابتداا جوسه آقگاا دکتگی تقگی   

سخنیانا  جوسه آقایا  دکتی عگدال )رئی  اسگبق انجمگن مهندسگی     

شیمی اییا  و عیو هیئ  عومی پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی، 

  و گگاز  و دکتی موت)عیو هیئ  عومگی گگیوه مهندسگی شگیمی، نفگ     

 دانشگاه شییاز، پیداختند.

در ادامه، ابتدا آقاا دکتی عدال  و پ  از ایشا  آقگاا دکتگی مگوت بگه     

بیا  تجارب و راهکارهاا بهتی در امی آمگوزش و پگژوهش پیداختنگد و    

شده،  سؤالت اعیاا هیئ  عومی داضی مطیح و به موارد سؤاتس   

 پاس  داده شد.

 

  

 

 

 

 فرهنگستان علوم در محل فرهنگستان یمیش یمهندسشاخه  یجلسه با اعضا

در  یمیشگ  یانجمن مهندسگ  ییبا دیور دبخیداد ماه  11روز دوشنبه 

موضگو    یا ،یگ فیهنگستا  عوگوو ا  یمیش یشاخه مهندس اجوسه کار

 امتقابگت در دسگتور کگار قگیار گیفگ . بیگگزار       اهااگستیش همکار

کشگور بگه    اهگا دانشگاه یمیش یمهندس اهادانشکده انشس  روسا

فیهنگسگتا  عوگوو در مهگی مگاه سگال       یمیش یشاخه مهندس یزبانیم

 یانجمگن مهندسگ   اادیفگه  اگییشاخه با بینامه میب اهمکار ،ارجا

 ااتهیکم  تی،، تشکFaculty Mentoring and Coaching) یا یا یمیش

و  یالمووگ نیبگ   اهگا ادر گستیش همکار امشتیک، همکار یتخصص

و  یعومگ  ادادهایگ رو ابیگگزار  و یالمووگ نیبگ  یومگ دیور در مجامع ع

  نیمگگابیفگگ یآتگگ عگگامالتمشگگتیک از جموگگه مبادگگث در ت یتخصصگگ

 .قیار گیف  یمورد بیرس
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 ی و نوآور یدفترفناور کل ریو مد رانیا یمیش یانجمن مهندس ریجلسه مشترک دب

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق

 یا یا یمیش یانجمن مهندس ییبا دیور دبخیداد ماه  11روز دوشنبه 

متقابگت   اهگا اموضگو  همکگار   ،او فنگاور  اتیگ در وزارت عووو، تحقق

 یدکتگی رگالب    اوزارت عووو با آقگا  او نوآور امن و معاون  فناورجان

قگیار گیفگ . در    یمورد بحث و بیرس ،او نوآور اکت دفتی فناور ییمد

جامعگه   میعظگ   یگ ظیف ا یگ با ب یا یا یانجمن مهندس ییجوسه دب نیا

در دگوزه   یگی و اجیا اخگدمات سگتاد   هیگ کشور در ارا یمیش یمهندس

و  یابیگ ارز ،اعوگم و فنگاور   اهگا بگا پگارک   اهمکار ،او نوآور افناور

انجمگن   یانجمن، آمگادگ  یدانشگاه اتوسط اعیا افناور اارزشگذار

ابگگت اعگگالو نمودنگگد. قمت اهگگاارا در همکگگار یا یگگا یمیشگگ یمهندسگ 

 نیگ بینامگه ا  زیوزارت عووو ن او نوآور افناورکت دفتی  ییمد نیهمچن

کشگور اعگالو نمگود.     یعوم اهاتشکت  یمعاون  را در استفاده از ظیف

 ییگ وز او نگوآور  ابا دیور معاو  فناور زین ینشس  مشتیک شدمقیر 

 گیدد. ازیر بینامه نییالدیدکتی خ اعووو، جناب آقا

 

 

 

 زاگرس یمیکت پتروشبا شر رانیا یمیش یانجمن مهندس یعالم آمادگا

خگود را در   یآمگادگ  یا یگ ا یمیش یانجمن مهندس ی،یمکاتبات اخ یر

زاگگی  بگه عنگوا      یمیمتقابت بگا شگیک  پتیوشگ    اهااهمکار هیارا

 یدقگوق  ااز اعیگا  یکگ یکننگده متگانول در کشگور و     دیتول نیبزرگتی

و  یعومگ  اهادادیرو ااعالو نمود. بیگزار یا یا یمیش یانجمن مهندس

متگانول   هیدر انتشگار نشگی   اد متانول، همکاریانه مشتیک در تولفناور

 یتخصصگ  اهگا تگه یزاگی  در کم یمیپتیوش ندگا یدیور نما یا ،یا

 یا یا یمیش یانجمن مهندس او همکار یا یا یمیش یانجمن مهندس

زاگگی  در   یمیشگیک  پتیوشگ   او فنگاور  امیکگز نگوآور    یدر تاس

متقابگت   اهااکارهم نهیه در زماز جموه موارد ذکی شد هیمنطقه عسوو

 .دیذکی گید

 
 

 

 

 برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

در محگت دفتگی انجمگن     1:14خگیداد سگاع     16جوسه روز یکشگنبه  

مهندسی شیمی اییا  بیگزار شد. در این جوسه موارد مهم میبگو  بگه   

ا آتگی  هگا هگاا ارسگالی و بینامگه   گییا درخصو  درخواسگ  تصمیم

 ریزا شد.انجمن مطیح و بینامه

 

 

 

 تجاری کشور بالروس -جلسه دبیر انجمن با هیئت علمی

فیهنگسگتا  عوگوو و    نگدگا  یبگا دیگور نما   اتجار -یعوم  یئه کی

آگیوفود  یالموو نیب شگاهیاز نما دیوزارت عووو کشور بالرو  جه  بازد

(agrofood  دوشگنبه روز منظگور   نیبه همگ  دیور داشتند و، در تهیا

اا با دیور دبیی انجمگن بگا ایشگا  بیگگزار شگد.      خیداد ماه جوسه 14

 شود.لیس  افیاد داضی در ادامه ارائه می
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