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برگزاری دوره آموزشی آنالین دیجیتال مارکتینگ با همکاری
مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران
دوره آموزشی آنالین دیجیتال مارکتینگ در تگاری  5اردیبهشگ مگاه
 1041به مدت چهار ساع  ،به صورت رایگگا بگیاا اعیگاا انجمگن
مهندسی شیمی اییا بیگزار شد.

برگزاری پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
پنجمگین کنفگیان عوگوو و مهندسگی جداسگازا در تگگاری  11و 11
اردیبهش ماه  1041توسط انجمن مهندسی شیمی اییا و با همکارا
دانشگاه سیستا و بووچستا بیگزار شد .دبیی اجیایی کنفیان سیکار
خانم دکتی بهاره بیدار و دبیی عومی جناب آقاا دکتی فیهاد شهیکی با
انجمن مهندسی شیمی همکارا داشتند .در ایگن کنگگیه در  6محگور
اصوی  115مقاله دریاف شد که تماو مقگاتت دگداقت توسگط دو داور
ارزیابی شدند .از میا  115مقاله دریافتی  66مقاله به صورت پوستی و
شفاهی پذییفته شدند .ارائه مقاتت شفاهی و سخنیانیهاا کویدا بگه
صورت آنالین بیگزار شد .جناب آقاا دکتی تورج محمدا ،استاد تمگاو
دانشکده مهندسی دانشگاه عوم وصنع اییا  ،جناب آقاا دکتی محمد
رنجبی ،استاد تماو بخش مهندسی معد دانشگاه شهید باهنی کیما و
جناب آقاا دکتی میتیی زیودار ،استاد تمگاو گگیوه مهندسگی شگیمی
دانشگاه سیستا و بووچسگتا بگه عنگوا سگخنیانا کویگدا دیگور

داشتند .میاسم افتتادیه و اختتامیه به صورت آنالین بیگزار شد و آقاا
دکتی محمدرضا امیدخواه به نمایندگی از سوا انجمن مهندسی شیمی
اییا به عنوا سخنیا مدعو در میاسگم دیگور داشگتند و سگخنیانی
نمودند .بیرسی فیآیندهاا جداسازا در صنایع نف  ،گاز و پتیوشیمی،
صنایع معدنی ،صنایع غذایی و کشاورزا و همچنین فیآیندهاا میتبط
با تصگفیه آب و پسگاب ،ریادگی ،مدلسگازا ،شگبیهسگازا و  CFDدر
فیاینگگدهاا جداسگگازا و پگگیداختن بگگه فیآینگگدهاا نگگوین در زمینگگه
جداسازا از محورهاا مورد بحث در این کنفگیان موگی بگود .ضگمن
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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جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران
با مسئوالن اجرایی کنفرانس دوساالنه نفت ،گاز و پتروشیمی
جوسگگهاا بگگا دانشگگگاه خوگگی فگگار سگگاع  11:14روز شگگنبه
 10اردیبهش ماه بصورت آنالین و با دیور آقایا  :دکتی آذرا ،دکتگی
مییهاشمی ،دکتی آذین ،دکتی رنجبی ،دکتی تقیخانی ،مهند بابگایی،
دکتی ابولپور ،دکتی ردیمی ،دکتی توکوی و خانمها دکتگی مییوکیوگی و
مییعارفین بیگزار و در مورد بیرسی نحوه همکگارا انجمگن مهندسگی
شیمی با دانشگاه خوی فار بیاا بیگزارا کنفیان دوساتنه نفگ ،
گاز و پتیوشیمی  "OGPC2022بحث و تبادل نظی شد.
در این جوسه مقیر شد ضمن همگاهنگی بگا سگیدبیی نشگییه انگویسگی
 ،Iranian Journal of Chemical Engineeringمقگاتت بیگزیگده ایگن

کنفیان بصورت  Special Issueدر این نشییه منتشی شود .همچنگین
با توجه به ارتبارات انجمگن مهندسگی شگیمی ایگیا بگا انجمگنهگاا
بگگینالمووگگی نظیگگی کنفدراسگگیو مهندسگگی شگگیمی آسگگیا -اقیانوسگگیه
) ،(APCChEشگگوراا جهگگانی مهندسگگی شگگیمی ) ،(WCECانجمگگن
مهندسی شیمی آمییکگا ) ،(AIChEانجمگن مهندسگی نفگ ) (SPEو
مؤسسگگه  DECHEMAآلمگگا  ،ارگگال رسگگانی در خصگگو بیگگگزارا
کنفیان از رییق این انجمنها انجاو شگده و سگخنیانا کویگدا نیگز
با کمک این انجمنها بیاا کنفیان معیفی شوند.

برگزاری گردهمایی سالیانه اعضای حقوقی انجمن مهندسی شیمی ایران به همراه مراسم تقدیر از
استادان پیشکسوت ،کارآفرینان و منتخبین اعضای حقوقی انجمن
گیدهمایی سالیانه اعیاا دقوقی انجمن مهندسی شیمی اییا شگنبه
 11اردیبهش ماه  1041در محت میکز همایش هاا سازما مدییی
صنعتی بیگزارشد.
در این گیدهمایی آقایا دکتی ستارا (معاو محتیو عومی و فنگاورا
رئی جمهور و رئگی بنیگاد موگی نخبگگا  ،،دکتگی قاسگمی (رئگی
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محتیو شوراا انجمن هاا عومی کشور ،،دکتی شییعتی نیاسگی (عیگو
محتیو کمیسیو انیژا مجو شوراا اسالمی ،،دکتی عمگو عابگدینی
(معگگگاو محتگگگیو آموزشگ گی وزیگ گی عوگ گوو ،تحقیقگگگات و فنگگگاورا،،
مهند دیدهور از شیک ارکا گاز و دکتی کیانی مگدییعامت محتگیو
سازما مدییی صنعتی به عنگوا سگخنیا دیگور داشگتند .در ایگن
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نشس  ،با دیور سخنیانا محتیو ،از استادا پیشکسگوتا مهندسگی
شیمی ،کارآفیینا بیتی و شیک هاا عیو دقوقی فعال انجمن تقگدیی
شد .اسامی اساتید پیشکسوت مهندسی شیمی به شیح زیی میباشد:
جناب آقاا دکتی مهدا بیقعی(دانشگاه صنعتی شییف ،،جنگاب آقگاا
دکتی رهبی ردیمی (دانشگاه سیستا و بووچستا  ،،جناب آقاا دکتگی
محمد سوطانیه (دانشگاه صنعتی شگییف ،،جنگاب آقگاا دکتگی جگالل
شایگا (دانشگاه صنعتی شییف ،،جناب آقاا دکتی منصگور شگییوانی
(دانشگاه عوم و صنع اییا  ،،جناب آقاا دکتی امیی صیافی (دانشگگاه
شهید باهنی کیما  ،،جناب آقاا دکتگی محمدرضگا رالقگ (دانشگگاه
صنعتی شییاز ،،سیکار خانم دکتگی ایگیا عگالمزاده (دانشگگاه صگنعتی
شییف ،،جناب آقاا دکتی محمدعوی قیم (دانشگاه صنع نفگ و گگاز
اهواز ،،جناب آقاا دکتگی ایگیج گودرزنیگا (دانشگگاه صگنعتی شگییف،،
جناب آقاا دکتی عوی میادا (دانشگاه شگهید بگاهنی کیمگا  ،،جنگاب
آقاا دکتی منوچهی ودوقی (دانشگگاه صگنعتی شگییف ،و سگیکار خگانم
دکتی فیزانه وهابزاده (دانشگاه صنعتی امییکبیی.،
همچنین میاسم تقدیی از اعیگاا دقگوقی منتخگب انجمگن مهندسگی
شیمی اییا و تقدیی از کارآفیینا بیتی مهند شیمی به تیتیبگی کگه
در ادامه آمده اس  ،انجاو شد:

کارآفرینان برتر

شیک ارکگا گگاز (جنگاب آقگاا مهنگد دیگدهور ،،شگیک پویمگی
آریاساسول (جناب آقاا مهند بحیینی ،،شگیک پتیوشگیمی نگورا
(جنگگاب آقگگاا مهنگگد صگگانعی ،،شگیک اکتشگگا  ،توسگگعه و تولیگد
پاسارگاد (جناب آقاا دکتی شاد ،،شیک جاوید انگیژا پیتگو (جنگاب
آقاا مهند رضایی ،،شیک بگینالمووگی پیمانکگارا عمگومی ایگیا
(جناب آقاا دکتی تنهاپور ،،شیک راه اندازا و بهگیه بگیدارا صگنایع
نف (اُیکو( ،جناب آقاا مهند سعید مومنی.،
همچنین در داشیه نشس تفاهم نامه اا بین معاون آموزشی وزارت
عووو و انجمن مهندسی شگیمی ایگیا بگا موضگو اسگتانداردسگازا و
رتبگگهبنگگدا دانشگگکدهرگیوههگگاا مهندسگگی شگگیمی بگگیاا ارتبگگا
هیچه بیشتی دوزه آموزش و صنع و کمک بگه توسگعه فنگاوراهگاا
راهبیدا منعقد شد.

گزارش برگزاری ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
این کنفیان در روز چهارشنبه  11خیدادماه بصگورت آنالیگن بیگگزار
شد .افتتادیه با سخنیانی دبیی عومی کنفگیان  -آقگاا دکتگی مسگعود
مفیدی -آغاز شد و در ادامه دبیگی انجمگن -آقگاا دکتگی تقگیخگانی-
سخنیانی نمودند.
در بخش افتتادیه دو سخنیا کویدا به ارائه مطالب خود پیداختنگد.
سخنیانیهاا کویدا به تیتیگب "کاربیدهگاا نگوین تیمودینامیگک در
صنع " توسط آقاا دکتی عوی اسگالمیمگنش و "Gibbsian Surface
" Thermodynamicsتوسط خانم دکتی فارمه اسالمی ارائه شد.
پ از افتتادیه ،جوسات ارائه شفاهی مقاتت با پیسش و پاس در هگی
جوسه ادامه یاف و مقاتت پوسگتی بگا ارائگه در صگفحه وبگگاه انجمگن
در اختیار عالقمندا قیار گیف  .در این کنفگیان  6مقالگه شگفاهی و
 11مقاله بصورت پوستی ارائه شد و عصی روز چهارشگنبه بگا سگخنیانی
دبیی اجیایی کنفیان  -آقاا دکتی نوید مسگتوفی -بگا ارائگه گگزارش و
تشکی از دس اندرکارا بیگزارا این رویداد به پایا رسید.
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کارگاه "رزومهنویسی به زبان فارسی و انگلیسی" برگزار شد
ایگگن کارگگگاه روز چهارشگگنبه  11خگگیداد مگگاه توسگگط خگگانم دکتگگی
فخی السگادات میینظگامی از سگاع  16الگی  11و بگا دیگور بگیش از
یکصد تن از اعیاا دقیقی و دقوقی انجمن کارگاه به صگورت آنالیگن
بیگزار شد.

درگذشت دکتر حسین پازنده
دکتی دسین پازنده استاد پیشکسگوت و بیجسگته دانشگکده مهندسگی
شیمی دانشکدگا فنی شامگاه پنجشنبه  16خیداد ماه درگذش .
به گزارش روابط عمومی دانشکده فنگی ،دکتگی پازنگده ،دانگشآموختگه
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
در دانشگگاه پگاری دکتگیاا تخصصگی
میشیگا اخذ کگید و سگ
دیگیا در ریادی لیزر گیف .
دکتی پازنده ،عالوه بی فعالی هاا عومی و آموزشگی فگیاوا  ،دورهاا را

تخصصگی

به عنوا مشاور وزیی عووو و مدتی را نیز بگه عنگوا بگازر
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور فعالی کید.
این استاد فقید ،همچنین عنگوا «اسگتاد بیتگی دانشگکده فنگی» را در
کارنامه عومی و پژوهشی خود داش .
ضمن عیض تسوی به خانواده محتیو ایشا  ،همکگارا بزرگوارشگا و
جامعه عومی کشور بیاا این ضایعه تاسفبار ،از خداونگد متعگال بگیاا
روح آ بزرگوار ردم و مغفیت الهی و بیاا بازماندگا ایشا صبی و
اجی مسئو مینماییم.

برگزاری مجمع کمیته عالی دانشجویی انجمن مهندسی شیمی ایران
اسامی دانشجویا فعال و عالقمند بگه همکگارا بگا انجمگن مهندسگی
شیمی اییا ری مکاتبه بگا مگدییهاا گگیوهربخش یگا دانشگکدههگاا
مهندسگگی شگگیمی سیاسگگی کشگگور جمگگعآورا شگگد و بگگیاا انتخابگگات
هیئ مدییه گیوه معیفی شگده ،بینامگهریگزا بگیاا بیگگزارا مجمگع
کمیته عالی دانشجویی انجاو شد .مجمع در روز  11خیدادماه بصگورت
آنالین بیگزار شد .کاندیداهاا هیئ مدییه در گیوه وات اپگی اعگالو
آمادگی کیدند و رزومه خود را ارسال نمودند.
جوسه با سخنیانی آقاا دکتی تقیخانی -دبیی انجمن -آغاز شد و پگ
از ایشا هی کداو از کاندیداها به معیفی مختصی خود پیداختند .پ از
معیفی کاندیداها رااگییا انجاو شد و نتیجه بیگزارا بگه شگیح زیگی
اعالو شد:
 .1عوی کییمی  11 -راا(دانشگاه صنعتی شییف،
 .1امین لطیفی  11 -راا(دانشگاه ارومیه،
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 .1یزدا امانی  14 -راا(دانشگاه تبییز،
 .0نیووفی زار  14 -راا(دانشگاه اسفیاین،
 .5عوی جعفیا  6 -راا(دانشگاه صنع نف آبادا ،
 .6سایه عزتی خندا  6 -راا(دانشگاه صنعتی نوشییوانی بابت،
 .1عوی مومنی  1 -راا(دانشگاه صنعتی شییف،
 .1عوی عابدا  1 -راا(دانشگاه اصفها ،
 .6مهدا نصییا  1 -راا(دانشگاه اصفها ،
 .14رضا مییزایی  6 -راا(دانشگاه کاشا ،
 .11دمیدرضا رضایی  0 -راا(دانشگاه عوم و فناورا مازندرا ،
 .11امییدسین باباتبار  1 -راا(دانشگاه عوم و فناورا مازندرا ،
 .11عوییضا نیک راا  1 -راا(دانشگاه قم،
 .10ودید صفیا  4 -راا(دانشگاه زنجا ،

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستويک ()3103

گزارش برگزاری دومین نشست مربیگری حرفهای اعضای هیئت علمی )(FMC

اخبار و گزارشها

 1نفی اول به عنوا اعیاا اصگوی و  1نفگی بعگدا بگه عنگوا اعیگاا
عویالبدل فعالی خواهند کید .این افگیاد در جوسگهاا نقگش اعیگا را

مشخص نموده و پ
خواهند کید.

از آ به عنوا بازوا کمکی انجمن ایفاا نقگش

این نشس روز چهارشنبه  15خیداد ماه با دیور اعیاا هیئ عومی
دانشکدهرگیوههاا مهندسی شیمی بیگزار شد.
در ابتداا جوسه آقگاا دکتگی تقگیخگانی -دبیگی انجمگن -بگه معیفگی
سخنیانا جوسه آقایا دکتی عگدال (رئی اسگبق انجمگن مهندسگی
شیمی اییا و عیو هیئ عومی پیشکسوت دانشکده مهندسی شیمی،
و دکتی موت(عیو هیئ عومگی گگیوه مهندسگی شگیمی ،نفگ و گگاز
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
س سؤاتت اعیاا هیئ عومی داضی مطیح و به موارد سؤال شده،
پاس داده شد.

جلسه با اعضای شاخه مهندسی شیمی فرهنگستان در محل فرهنگستان علوم
روز دوشنبه  11خیداد ماه با دیور دبیی انجمن مهندسگی شگیمی در
جوسه کارا شاخه مهندسی شیمی فیهنگستا عوگوو ایگیا  ،موضگو
گستیش همکاراهاا متقابگت در دسگتور کگار قگیار گیفگ  .بیگگزارا
نشس روساا دانشکدههاا مهندسی شیمی دانشگاههگاا کشگور بگه
میزبانی شاخه مهندسی شیمی فیهنگسگتا عوگوو در مهگی مگاه سگال
جارا ،همکارا شاخه با بینامه میبیگیا دیفگهاا انجمگن مهندسگی
شیمی اییا ( ،،Faculty Mentoring and Coachingتشکیت کمیتهاا
تخصصی مشتیک ،همکارا در گستیش همکاراهگاا بگینالمووگی و
دیور در مجامع عومگی بگینالمووگی و بیگگزارا رویگدادهاا عومگی و
تخصص گی مشگگتیک از جموگگه مبادگگث در تعگگامالت آت گی ف گیمگگابین
مورد بیرسی قیار گیف .
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جلسه مشترک دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران و مدیر کل دفترفناوری و نوآوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
روز دوشنبه  11خیداد ماه با دیور دبیی انجمن مهندسی شیمی اییا
در وزارت عووو ،تحققیگات و فنگاورا ،موضگو همکگاراهگاا متقابگت
انجمن و معاون فناورا و نوآورا وزارت عووو با آقگاا دکتگی رگالبی
مدیی کت دفتی فناورا و نوآورا ،مورد بحث و بیرسی قگیار گیفگ  .در
این جوسه دبیی انجمن مهندسی اییا با بیگا ظیفیگ عظگیم جامعگه
مهندسی شیمی کشور در ارایگه خگدمات سگتادا و اجیایگی در دگوزه
فناورا و نوآورا ،همکارا بگا پگارکهگاا عوگم و فنگاورا ،ارزیگابی و

ارزشگذارا فناورا توسط اعیاا دانشگاهی انجمن ،آمگادگی انجمگن
مهندسگی شگیمی ایگیا را در همکگگاراهگگاا متقابگگت اعگگالو نمودنگگد.
همچنین مدیی کت دفتی فناورا و نوآورا وزارت عووو نیز بینامگه ایگن
معاون را در استفاده از ظیفی تشکتهاا عومی کشگور اعگالو نمگود.
مقیر شد نشس مشتیکی نیز با دیور معاو فناورا و نگوآورا وزیگی
عووو ،جناب آقاا دکتی خییالدین بینامهریزا گیدد.

اعالم آمادگی انجمن مهندسی شیمی ایران با شرکت پتروشیمی زاگرس
ری مکاتبات اخیی ،انجمن مهندسی شیمی ایگیا آمگادگی خگود را در
ارایه همکاراهاا متقابت بگا شگیک پتیوشگیمی زاگگی بگه عنگوا
بزرگتیین تولید کننگده متگانول در کشگور و یکگی از اعیگاا دقگوقی
انجمن مهندسی شیمی اییا اعالو نمود .بیگزارا رویدادهاا عومگی و
فناورانه مشتیک در تولید متانول ،همکارا در انتشگار نشگییه متگانول
اییا  ،دیور نمایندگا پتیوشیمی زاگی در کمیتگههگاا تخصصگی
انجمن مهندسی شیمی اییا و همکارا انجمن مهندسی شیمی اییا
در تاسی میکگز نگوآورا و فنگاورا شگیک پتیوشگیمی زاگگی در
منطقه عسوویه از جموه موارد ذکی شده در زمینه همکاراهاا متقابگت
ذکی گیدید.

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران
جوسه روز یکشگنبه  16خگیداد سگاع  1:14در محگت دفتگی انجمگن
مهندسی شیمی اییا بیگزار شد .در این جوسه موارد مهم میبگو بگه

تصمیمگییا درخصو درخواسگ هگاا ارسگالی و بینامگههگاا آتگی
انجمن مطیح و بینامهریزا شد.

جلسه دبیر انجمن با هیئت علمی -تجاری کشور بالروس
یک هیئ عومی -تجارا بگا دیگور نماینگدگا فیهنگسگتا عوگوو و
وزارت عووو کشور بالرو جه بازدید از نمایشگاه بینالمووی آگیوفود
( ،agrofoodدر تهیا دیور داشتند و به همگین منظگور روز دوشگنبه
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 14خیداد ماه جوسه اا با دیور دبیی انجمگن بگا ایشگا بیگگزار شگد.
لیس افیاد داضی در ادامه ارائه میشود.
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