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اخبار و گزارشها
اخبار داخلي انجمن
جلسه دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران و مشاور ارشد معاون آموزشی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
در راستای اجرایی نمودن مفاد تفاهمنامه منعقد شده فیمابین انجمنن
مهندسی شیمی اینران و معاونن آموزشنی وزارت علنو ،تحقیقنات و
فناوری جلسهای روز چهارشنبه مورخ  ۱۴0۱/0۴/0۱در محن وزارت
علو ،با حضور جناب آقای دکتر علیزاده مشاور ارشند معناون آموزشنی
وزیر علو ،برگزار گردیند .ابنغ رسنمی تفناهم نامنه منعقند شنده بنه
دانشکدههای مهندسی شیمی دانشنااههنای کشنور از طنر معاونن
آموزشی وزارت علو ،حضور انجمن مهندسی شیمی اینران بنه عننوان
عضو حقوقی و مدعو در کارگروه تخصصنی مهندسنی شنیمی شنورای

عالی برنامه ریزی آموزشی و گسترش انعقاد قرارداد فیمابین در اجرای
پروژه تدوین استاندارد اعتبار سننجی ارزینابی و رتبنه بنندی برنامنه
مهندسی شیمی در دانشااههای کشور از موضوعات مورد بحث بود که
به موافق طرفین رسید .همچننین از طنر معاونن آموزشنی وزارت
علو ،پیشنهاد تشکی شبکه اعضای هیئن علمنی مهندسنی شنیمی
دانشااههای کشور با اهدا آموزشی مشخص مطرح و مقرر گردید .در
این خصوص ضمن بررسی بیشتر پیشننهاد انجمنن مهندسنی شنیمی
ایران به معاون آموزشی وزارت علو ،ارایه گردد.

حضور دبیر انجمن در جلسهای به میزبانی مدیرکل محیط زیست دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی ایران
پن از اعننغ ،آمنادگی انجمننن مهندسننی شنیمی ایننران در خصننوص
برگزاری نشسن  IMO2030و دعنوت از سنازمان بننادر و درینانوردی
کشور در برگزاری نشس مذکور در در سنا جناری موضنوع تعامن
فیمابین انجمن و سازمان بنادر در دستور کار قرار گرفن و در همنین
راستا روز چهارشنبه مورخ  ۱۴0۱/0۴/0۱نشستی به میزبانی اداره ک
محیط زیس درینایی سنازمان بننادر و درینانوردی اینران بنا حضنور
مجموعه هایی از قبی سازمان حفاظن از محنیط زیسن پشوهشنااه
اقیننانو شناسننی انننایت کشننتیسننازی سننازمان شننیغت و انجمننن
مهندسننی شننیمی ایننران برگننزار گردینند .پنن از معرفننی پتانسننی
مجموعه های مختلف در همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی تدوین
اسناد ملی در خصوص مسائ محیط زیس دریایی بررسی و تحلین
اسننناد بننینالمللننی تنندوین شننده توسننط سننازمان بننینالمللننی
دریانوردی ( )IMOبرگزاری نشس های ملی و بنینالمللنی در حنوزه
دریانوردی ترویج موضوع اقتصاد دریا -محور حضور در کنارگروههنای
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تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی ایران از موضنوعات منورد ن نر در
تعامغت فیمابین در ن نر گرفتنه شند .شنایان اکنر اسن در نشسن
 IMO2030موضوع دستور العم اادر شده توسط سازمان بینالمللنی
دریانوردی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای بویشه دیاکسنید کنربن
تا سا  ۰0۰0به میزان  ۴0دراد توسط ناوگان کشتیها در آبهنای
بین المللی مورد بررسی قنرار خواهند گرفن  .در اینن نشسن کنه بنه
میزبانی انجمن مهندسی شیمی ایران در شهریورماه سا جاری برگزار
میگردد سیاس های سازمانهای ایربط در کشور اعم از وزارت نف
وزارت راه و شهرسننازی سننازمان حفاظنن از محننیط زیسنن و نیننز
جه گیری دانشااهها و مراکز پشوهشی مجموعههای اینفت در بخنش
خصواننی انناحبان کشننتی و انننایت کشننتی سننازی ایننران و سننایر
مجموعه های مرتبط در خصوص ارزینابی فننی و اقتصنادی روشهنای
موجود در رسنیدن بنه اهندا و اسنتاندارد  IMO2030منورد بررسنی
قرار خواهد گرف .
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دانشگاه صنعتی شریف و شرکت پتروشیمی زاگرس
در راستای ارایه خدمات به اعضای انجمن مهندسی شیمی اینران و بنا
تسننهی گننری انجمننن ب نین شننرک پتروش نیمی زاگننر و دانشننااه
انعتیشریف تفاهمنامه همکاری منعقد گردید .برگنزاری رویندادهای
مشترک انجا ،پنروژههنای تحقیقناتی برگنزاری دورههنای آموزشنی
اشنتاا داننشآموختانان دانشنااه در شنرک پتروشنیمی زاگننر و
تاسی قطب متنانو کشنور از جملنه زمیننههنای همکناری متقابن
میباشد .شرک پتروشیمی زاگر با ظرفی بیش از  ۰میلیون تن در
سا بزرگترین واحد تولید کننده متانو در کشور و جزء پنج شنرک
بزرگ تولید کننده متانو در دنیا می باشد .تعهد به توسنعه پایندار در
این شرک سرمایهگذاری  ۰میلیون یورویی را در جه کاهش انتشنار
کننربن و بازی نابی گازهننای خروج نی از فلننر بننه همننراه داشننته اس ن .
با راهاندازی مرکز ننوآوری در اینن شنرک توسنعه فنناوری در تولیند

متانو تولید و بهبود کاتالیس های مصرفیِ کناهش مصنر اننرژی
حفننم مح نیط زیس ن توسننعه بننازار دانننش -محننور و همکنناری بننا
مجموعننههننای دانشننااهی و دانننشبنیننان در دسننتور کننار شننرک
پتروشیمی زاگر قرار گرفته اسن  .متنانو یکنی از پرمصنر تنرین
مواد شیمیایی اس که به عنوان ماده اولیه در تولید طینف وسنیعی از
محصوالت شیمیایی دیار منورد اسنتفاده قنرار منیگینرد .اسنتفاده از
متانو به عنوان سوخ در پی هنای سنوختی و نینز بنه عننوان مناده
همراه بنزین در اتومبی های بنزین سنوز از کاربردهنای دیانر متنانو
به عنوان یک کاالی استراتشیک در اننع در ن نر گرفتنه منیشنود.
شنننرک پتروشن نیمی زاگنننر از جملنننه اعضنننای حقنننوقی فعنننا
انجمن مهندسی شیمی ایران میباشد.
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تسهیلگری انجمن مهندسی شیمی ایران در انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین

همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران و ستاد توسعه فناوریهای حوزه آب و انرژی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با هد گسترش زمینههای همکاری متقاب انجمن مهندسنی شنیمی
ایران با معاون علمی و فناوری ریاسن جمهنوری نشسن مشنترک
دبیر انجمن مهندس ی شیمی ایران و دبیر سنتاد توسنعه فنناوریهنای
حوزه آب و انرژی معاون علمی و فناوری ریاس جمهنوری در تناری
 ۱۴0۱/0۴/0۵در مح معاونن علمنی و فنناوری ریاسن جمهنوری
برگزار گردید .در این نشس همکاری با سنتاد توسنعه فنناوریهنای
حوزه آب و انرژی در ارایه خدمات به اعضای انجمن مهندسنی شنیمی
ایننران و شننرک هننای دانننش بینننان در حننوزه آب و انننرژی برگننزاری

رویدادهای فناورانه در خصوص تدوین دانش فنی بومی در حنوزههنای
تخصصی انجمن مهندسنی شنیمی اینران از جملنه منواردی بنود کنه
طرفین بر آن تاکید داشتند .همچنین مقرر گردید با حماین معاونن
علمننی و فننناوری ریاس ن جمهننوری نخسننتین همننایش و نمایشننااه
تخصصی توسعه دانش فنی بومی و انتقا فناوری در ساخ و احینای
کاتالیس های شنیمیایی در تناری آبنانمناه  ۱۴0۱در محن دائمنی
نمایشااههای تهران برگزار گردد.
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برگزاری جلسه دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران و معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و رئیس کمیسیون انجمنهای علمی کشور
جلسهای با حضور دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران معاون پشوهشنی
وزارت علو ،تحقیقات و فناوری و ریی کمیسیون انجمن های علمی
کشننور و منندیر کنن امننور پشوهشننی وزارت علننو ،روز شنننبه مننورخ
 ۱۴0۱/0۴/۱۱در مح وزارت علو ،برگنزار گردیند .اراینه گزارشنی از
مهمترین فعالی هنای انجمنن مهندسنی شنیمی بنویشه فعالین هنای
بینالمللی انجمن حضور انجمن در کارگروههنای عمنومی و تخصصنی

معاون پشوهشنی وزارت علنو ،نماینهسنازی نشنریات علمنی انجمنن
مهندسی شیمی ایران با حمای معاون پشوهشی وزارت عتف کمنک
به اجرای سیاس های جناری کمیسنیون انجمننهنای علمنی کشنور
از جمله مباحثی اس کنه در جلسنه منذکور مطنرح و منورد بررسنی
قرار گرف .

برگزاری وبینار "استارتاپ ناب"
وبینار استاتاپ توسط آقای دکتر مرتضی شماایی ضضمو ئی مل ض امی
مرکز آموزش عالی المرد در تاری ۱۴و  ۱۵تیرماه سناع  ۱0000النی
 ۱۱0۰0از طریق گوگ می برگزار شد .و در پایان به شنرک کننندگان
عغقهمند گواهی شرک در دوره اعطا شد.

برگزاری جلسه با دانشگاه حکیم سبزواری برای برگزاری چهاردهمین مسابقه کمیکاری دانشجویی
جلسهای با دانشااه حکیم سبزواری بنرای همناهنایهنای الز ،بنرای
میزبانی چهاردهمین مسابقه کمیکاری دانشجویی در تاری  ۰0تیر ماه
ساع  ۱۱000برگزار شد .در اینن جلسنه جنناب آقنای دکتنر تنوکلی
مسئو کمیته مسابقات و جوایز انجمن مهندسی شیمی ایران و آقنای
دکتر کهن آقای مهند تورک چنورن از دانشنااه حکنیم سنبزواری

حضور داشتند .در این جلسه در مورد قوانین میزبانی نکاتی ارایه شد و
قرار شد فیلم آموزشی از مراح برگزاری مسابقه برای دانشجویان تهیه
شود .زمان برگزاری جلسه نیمه بهمن ماه در دانشااه حکیم سنبزواری
تعیین شد.

انتخاب جناب آقای دکتر حقیقی اصل به عنوان عضو هیئت علمی نمونه کشور
جناب آقای دکتنر حقیقنی اان اسنتاد محتنر ،دانشنکده مهندسنی
شیمی نف و گناز دانشنااه سنمنان بنه عننوان عضنو هیئن علمنی
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نمونه کشوری در بیس و نهمین دوره آئین معرفی و تجلی از اعضای
هیئ علمی نمونه کشوری برگزیده شدند.
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دکتر ایرج گودرنیا در سا  ۱۰۰۰در بروجرد به دنیا آمد .بعند از اخنذ
مدرک کارشناسی از دانشکده نف آبادان برای ادامه تحصی به لنندن
رف و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در رشته
مهندسی شیمی دانشااه سنلطنتی انالسنتان سن ری کنرد .زننده یناد
پروفسور گودرزنیا از اعضای هیئ مؤسن انجمنن مهندسنی شنیمی
ایران بودند و در گردهمایی اعضای حقوقی انجمنن مهندسنی شنیمی
ایران که در اردیبهش ماه ۱۴0۱برگزار شد از جناب آقای دکتر اینرج

گودرزنیا به عنوان استاد پیشکسوت دانشااه انعتی شریف بنا اهندای
لوح یادبود تقدیر شد.
انجمن مهندسی شیمی ایران ضمن عرض تسلی بنه خنانواده محتنر،
ایشان همکاران بزرگوارشان و جامعه علمی کشنور بنرای اینن ضنایعه
تأسفبار از خداوند متعا برای روح آن بزرگوار رحم و مافرت الهی
و برای بازماندگان ایشان ابر و اجر مسئل مینماید.
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دکتر ایرج گودرزنیا ،استاد بازنشسته دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف درگذشت

برگزاری جلسه با مدیران شرکت نفت پارس
جلسهای با حضور دکتر تقیخانی دبیر محتر ،انجمن مهندسی شنیمی
ایران در تاری  ۰۵تیرماه در مح پاالیشااه برگزار شد .در این جلسنه
همکاری های دوجانبه در حوزه ارزیابی محصوالت فناورانه شرک نف
پار بنه من نور اخنذ مجنوز داننشبینینان بنرای ایجناد محصنوالت

مطرح گردید و دبیر انجمن آمنادگی انجمنن را جهن ارائنه اینن ننوع
خدمات به مندیران شنرک نفن پنار اعنغ ،شند .ارائنه دورههنای
آموزشی کاربردی کمک به پیایری حقوق انفی شرک نف پار و
همکاری با انجمنهای انفی ایربط موضوعات مورد بحث بود.

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران
جلسه هیئ مدیره در تناری  ۰2تیرمناه  ۱۴0۱برگنزار شند .در اینن
جلسه گزارشی در زمینه روند برگزاری نشس روسای هینات مندیره و
دبیران تشک های علمی و انفی و اولین همایش و نمایشااه تخصصی
ساخ و احیای کاتالیس با همکاری معاون علمی و فناور ارائه شد .و

انجمنن در

مقرر گردید مراسمی به مناسب سیامین سالارد تاسنی
شهریورماه برگزار شود.
همچنین درخواس های ارسالی و برنامنه هنای آتنی انجمنن مطنرح و
برنامهریزی شد.

برگزاری نشست دبیران و روسای هیأت مدیره انجمنهای علمی و تشکلهای صنفی
طی مکاتبات اخیر انجمن مهندسی شیمی اینران آمنادگی خنود را در
این نشس در روز دوشنبه  ۰منرداد از سناع  ۱0النی  ۱۰در محن
ساختمان شماره  ۰اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این نشس انجمن های علمی و انفی و مسنئولین اتناق بازرگنانی
تهران حضور داشتند .در ابتدای جلسه آقنای دکتنر تقنیخنانی -دبینر

انجمن -ضمن خوشآمد گویی به حاضران از ایشان خواسنتند انجمنن
خویش و اهم فعالیتهای آن را معرفی نمایند .پ از آشنایی حاضران با
فعالیتهای در حا انجا ،انجمنها آقای ملکی -مدیر امور تشنک هنا و
مسئولی اجتماعی اتاق بازرگانی تهران -ضنمن معرفنی فعالین هنای
اتاق با زرگانی نحوه همکاری و استفاده از ظرفی خندمات و امکاننات
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اتاق بازرگانی تهران توسط تشک های علمی و انفی را توضیح دادند.
درپایان مقنرر شند جلسنات دیانری تشنکی و درخصنوص همکناری

انجمنها و تثبی نقش مرجعی انجمنها راهکارهای موثر اندیشیده و
عملی شود.

جلسه با آقای دکتر خیرالدین (معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری)
این جلسه روز سهشنبه  ۴مرداد ماه در مح وزارت علو ،با حضور دبیر
انجمن -آقای دکتر تقیخانی -و معاون محتر ،وزیر علو -،آقای دکتنر
خیرالدین -برگزار شد.
همکاری در اجرای طرحهایی ن یر دستیار فناور انجا ،تورهای فناوری

برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکدههای مهندسی شنیمی
دانشااه های کشنور و نینز اجنرای طنرح تنرویج کنارآفرینی از طرینق
برگزاری مدار فصلی و کارگاههای آموزشی با همکاری مجموعههایی
ن یر اتاقهای بازرگانی تهران به اورت داخلی و بینالمللی مطرح شد.

برگزاری جلسه کمیته عالی دانشجویی
جلسه کمیته عالی دانشجویی روز شنبه  8منرداد مناه در محن دفتنر
انجمن برگزار شد .در این جلسنه ضنمن بینان و تبینین فعالین هنای
کمیته دانشجویی توسط عضو کمیته دانشنجویی پیشنین برنامنههنای
پیش روی انجمن و لزو ،همکاری ایشان برای برگزاری اینن رویندادها
توضیح داده شد.

همچنین طرحها و ایدههای نو اعضا برای فعالیتهای جدید و خغقانه در
راستای پویایی بیشتر دانشجویان مهندسی شیمی مطرح شند و مقنرر
شد برنامه ریزی مناسب برای این امور انجا ،شود.

برگزاری نشست کمیته اجرایی همایش و ن مایشگاه تخصصی توسعه دانش فنی بومی و انتقال فناوری
در ساخت و احیای کاتالیستهای شیمیاییا
ا ولین نشس کمیته اجرایی این رویداد روز دوشنبه  ۱0مرداد مناه در
مح ساختمان شماره  ۰اتاق بازرگانی تشکی شد .حاضران جلسنه از
تولیدکنندگان و مصر کننندگان کاتالیسن بودنند و نمایننده سنتاد
توسننعه فننناوریهننای حننوزه آب و انننرژی معاوننن علمننی فننناوری
ریاس جمهوری نیز در این جلسه حضور داشتند.
برای برگزاری این همایش تفاهم نامهای بین انجمن مهندسنی شنیمی
ایران و معاون علمی فناوری ریاس جمهوری امضا شده اسن و اینن
همایش با اهدا زیر در اواخر آبان ماه برگزار خواهد شد0
 .۱بررسی چالشهای االی در توسعه دانش فنی بومی در سناخ و
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احیای کاتالیس های شیمیایی
 .۰معرفی شرک های دانش بنیان و واحدهای انعتی توسعهدهنده
دانش فنی در ساخ و استفاده مجدد از کاتالیس های مستعم
در انع نف گاز و پتروشیمی
 .۰برگزاری جلسات  pitch and reverse pitchبین توسعهدهنندگان
دانش فنی تولیدکنندگان سرمایهگذاران و مصر کنندگان
 . ۴ارائه آخرین دسنتاوردهای علمنی کناربردی در زمیننه سناخ و
احیای کاتالیس های شیمیایی در کشور
 .۵برگزاری جلسات  B2Bو B2C
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اخبار و گزارشها

 .6ایجاد و توسعه شبکه حرفه ای بین استادان محققین دانشجویان
تحصیغت تکمیلی دانشنااه هنای کشنور کارشناسنان و مندیران
انع کشور و سازمانهای مرتبط
در این جلسه تصمیم گرفته شد تا در جلسات آتی از تعداد بیشتری از
تولیدکنننندگان کاتالیس ن دعننوت بننه عم ن آینند و تنناری برگننزاری
رویدادهای مشابه رویداد مورد ن ر بررسی شنود تنا از تنداخ زمنانی
برگزاری همایشها یا برنامههای مشابه جلوگیری شود.
همچنین مقرر گردید از ظرفی برگزاری رویدادهای مجنازی معاونن
علمی و فناوری در تعام تولیدکنندگان و مصر کنندگان کاتالیسن
استفاده گردد و پ از این روینداد کتنابی در قالنب پایاناه دادههنای
مربوط به موضوع رویداد تهیه و جه استفاده شرک تولیند کنننده و
مصر کننده کاتالیس توزیت گردد.

بر اسا تصمیمات جلسه پیشنهاد شد عغوه بنر کاتالیسن هنا منواد
آغازگر نیز در این رویداد مورد توجه قرار گیرد.

امضای تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در راستای ارایه خدمات فراگیر بنه اعضنای انجمنن مهندسنی شنیمی
ایران انجمن مهندسی شیمی ایران و در راسنتای تحقنق شنعار سنا
جاری تفاهم نامهای فیمابین انجمن مهندسی شیمی ایران و معاونن

علمی و فناوری ریاس جمهوری در ارزیابی و ارزشگذاری محصوالت
فناورانه و دانش بنیان به امضاء رسیده اس  .از این پ این خدمات به
اعضای انجمن مهندسی شیمی ایران ارایه خواهد شد.

امضای تفاهم نامه با مرکز داوری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
در راستای ارایه خدمات فراگیر بنه اعضنای انجمنن مهندسنی شنیمی
ایران تفاهم نامهای فیمنابین انجمنن و مرکنز داوری اتناق بازرگنانی
انایت معادن و کشاورزی تهران با اهدا و موضوعهای زیر به امضناء
رسیده اس 0
 .۱فراهم آوردن زمینه همکاریهای تخصصی بنین طنرفین و اراینه
خدمات حقنوقی و حن اخنتغ شنام مینانجیاری و داوری از
طر مرکز داوری اتاق بازرگانی انایت معادن و کشاورزی تهران
بننه اعضننای انجمننن مهندسننی شننیمی ایننران و یننا شننرک هننا و
سننازمانهننایی کننه از طننر انجمننن رسننما بننه مرکننز داوری

اتاق بازرگانی تهران معرفی میشوند.
 .۰همکاری و تغش دو جانبه مرکز داوری و انجمن مهندسی شیمی
ایران جه توسعه و ترویج مقوله داوری و میانجیاری و کمک به
ح و فص اختغفات به شیوهی تخصصی در بین اعضاء انجمن و
کمک انجمن به مرکز در ادور آراء تخصصی و عادالنه.
انجمن در اورت نیاز اعضای محتر ،به استفاده از خدمات مرکز داوری
اتاق بازرگاتی تهران و دریاف تسهیغت ویشه در قالب این تفاهم نامنه
رسما معرفی اعضای محتر ،و ارایه درخواس مربوطه را تهیه و ارسنا
خواهد نمود.

خدمات ویژه به اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مهندسی شیمی ایران
در راستای ارایه خدمات فراگیر بنه اعضنای محتنر ،انجمنن مهندسنی
شیمی ایران و امضای تفاهم نامهای فیمابین انجمن مهندسی شنیمی
ایننران و معاون ن علم ن ی و فننناوری ریاس ن جمهننوری در ارزیننابی و
ارزشاذاری محصوالت فناوراننه و داننش بنینان آن دسنته از اعضنای
محتر ،حقیقی و حقوقی که نیاز به ارزیابی فناوری جهن اخنذ مجنوز
دانش بنیان برای محصوالت فناورانه خود داشته و ینا بنه ارزشناذاری

محصوالت دانش بنیان ثب شده خنود دارنند منیتواننند از خندمات
مشاوره ای انجمن در راستای تفاهم نامه منعقد شده استفاده نمایند.
همچنین تفاهمنامهای فیمابین انجمن و مرکنز داوری اتناق بازرگنانی
انایت معادن و کشاورزی تهران به امضاء رسنیده اسن و انجمنن در
اورت نیاز اعضای محتر ،بنه اسنتفاده از خندمات مرکنز داوری اتناق
بازرگاتی تهران و دریاف تسهیغت ویشه در قالب این تفاهم نامه رسما
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معرفی اعضای محتر ،و ارایه درخواس مربوطه را تهیه و ارسا خواهد
نمود.

شایان اکر اس
اس .

مفاد تفاهمنامه مذکور برای اعضا اطنغعرسنانی شنده

معرفی اعضای انجمن برای شرکت در کنفرانس سوخت و انرژی زیستی
طی توافق اورت پذیرفته بین انجمن مهندسی شیمی ایران و رینی
کمیته اجرایی همنایش بنین المللنی Biofuels & Bioenergyاعضنای
محتر ،انجمن مهندسی شیمی ایران می توانند از  ۱۵دراند تخفینف

در مبلغ ثب نا ،و امکان اسکان دو شب بنه انورت رایانان در هتن
مح برگزاری کنفران با عنوان3rd International Conference on 0
 Biofuels & Bioenergyدر کشور فرانسه شهر پاری بهره مند شوند.

برگزاری جلسه دبیر انجمن با هیئت مدیره کمیته عالی دانشجویی
جلسه در روز  ۰2مرداد ماه بصورت آنغینن برگنزار شند .آقنای دکتنر
تقیخانی -دبیر انجمن -ضمن تبریک به اعضای هیئ مندیره کمیتنه
عالی فعالین و مشنارک ایشنان در برنامنههنای پنیشروی انجمنن
نننوآوری در پیشنننهاد برگننزاری برنامننههننای مننورد نینناز جامعننه
مهندسی شیمی و بخصوص مشارک در برگزاری برنامههای بینالمللی
و ارائه برنامه کمیته تا پایان سا جاری را با ایشان درمینان گذاشنتند.
در ادامه جلسه دبیر و رئی هیئ مدیره کمیتنه عنالی خغانهای از
برنامههای پیشروی خود ارائه دادند.

کسب رتبه "الف" نشریه علمی مهندسی شیمی ایران
نشریه مهندسی شیمی اینران بنا اناحب امتینازی انجمنن مهندسنی
شیمی ایران بر اسا ارزیابی سنا  ۱۴00کمیسنیون نشنریات وزارت
علو ،تحقیقات و فناوری رتبه "الف" را کسب کرده اس  .این موفقی
مرهننون زحمننات سننردبیر مدیرمسننئو اعضننای هیئ ن تحریریننه و

دبیرخانه نشریه اس  .ضمن تبریک به جامعه مهندسنی شنیمی بنرای
کسب این موفقی از همه پشوهشاران دعنوت منیشنود بنرای ارسنا
مقاالت ارزشمند خود به وبااه  www.ijche.irمراجعه نمایند.

همکاری با معاونت علمی و فناوری و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در اجرای پروژه :
توسعه منابع انسانی و ایجاد اشتغال در زیست بوم علم و فناوری و نوآوری ایران برای جامعه
مهندسی شیمی کشور
با ابتکار دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران در سالی که به نا ،دانش و
فناوری و فعالین هنای داننشبنینان ننا،گنذاری شنده اسن انجمنن
مهندسی شیمی ایران در ن ر دارد برای اولین بار در کشور در یک نهاد
و تشک علمی بزرگ اقدا ،به ایجاد یک مرکز به من ور توسعه مننابت
انسانی و ایجاد اشتاا در زیس بو ،علم و فناوری و نوآوری در کشور
نماید تنا بتوانند ضنمن تنرویج فرهننآ کنارآفرینی در جامعنه بنزرگ
مهندسی شیمی کشور اقدامی در جه تحقق شنعار سنا مبننی بنر
تولید و اشتاا داننش بنینان بنرای جامعنه بنزرگ داننش آموختانان
دانشکدههای مهندسی شیمی دانشااههای سراسرکشور نمایند .در این
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راستا حمای و همکاری مجموعههای متولی از قبی معاون علمنی و
فناوری ریاسن جمهنوری و معاونن علمنی و فنناوری وزارت علنو،
تحقیقات و فناوری که از بازیاران و سیاس گذاران االی در موضنوع
فعالی های فناورانه و دانش بنیان در کشور میباشد امنری حیناتی و
ضروری اس  .در این راستا جلساتی با حضور دبینر انجمنن مهندسنی
شیمی ایران و جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رینی
جمهور و ریی بنیاد ملنی نخبانان و جنناب آقنای دکتنر خیرالندین
معاون فناوری و نوآوری وزیر علو ،و تحقیقات و فنناوری برگنزار شنده
اس و رایزنیهایی اورت پذیرفته اس .
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