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اخبار و گزارشها
اخبار داخلي انجمن
برگزاری جلسه با آقای دکتر شریفزاده (دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه آب و انرژی)
نمیشگاهیت صخصصاو صو ا
در خصوص برگزاری نخستین همایش
اییایی لیصی یسا هایی نان تو در
فنی ریهایی باو و در ایخ
ر زهیی  ۴۵ ۴۲آبین یت یل جیری ،جلس ای بی یضور جنای آاایی
دلتر صقوخینو دبیر انجمن هند و شیمو اشران جنی آایی دلتار
شارش زادت دبیاار اتید صو ا فناای ریهایی یااوزت آ اناارزی ر ز
شنب اور  ۱۲6۱/60/۴۴برگازار گردشادد در اشان جلسا امن
صگرشح برنی هیی انجمن هند و شایمو اشاران در برگازاری ر شاداد
فوق نیز اادا یت نورت پذشرفت از طار انجمان ،پیگانهیداصو نیاز
از طر دبیر حتار اتید صو ا فنای ریهایی یاوزت آ انارزی
در خصوص برگزاری هرچ بیشکوهتر هدفمندصر ر شداد ذلور اراشا
صیشید اشن ف ی ی انجمن از طر
گردشدد در انتهی من اعال یمیش
فنی ریهیی یوزت آ انارزی ،قارر گردشاد
دبیر حتر تید صو
ا کینیت ورد نییز انجمن هند و شیمو اشران جه برگزاری ر شاداد
فوق در شکو ی نهیی رلز همیش هی نمیشگهیتهیی بینا مللو لا
در اختییر ی ن علمو فنی ری رشی ا جمهاوری اوبیشاد ،طاو

کیصب ای بی دبیر حتر
اعال گرددد

تید صو

فنی ری هایی یاوزت آ

انارزی

تعیین دبیر شاخه بانوان انجمن مهندسی شیمی ایران
بی صوج ب صوب اخیر هیئ دشرت انجمن بناو بار صی ایا شایخ
بینوان انجمن هند و شیمو اشران ،طو یکمو از طر جنی آاایی
دلتر صقوخینو دبیر انجمن هند و شیمو اشران ،رلیر خاین دلتار

طیب یمزت وشین عضو هیئ علمو دانگکدت هند و شیمو نفا
دانگهیت نن تو شرش ب م دبیار شایخ باینوان انجمان نصاو
گردشدندد

برگزاری اولین جلسه شورای تحول در آموزش مهندسی شیمی
پیر صفیه نی ن قد شدت فیمیبین انجمن هند او شایمو اشاران
ی ن آ وزشو زارت علو  ،صحقیقیت فنی ری ،ا ین جلس شاورای
صحاول در آ ااوزه هند او شاایمو با دعااوت جنای آااایی دلتاار
صقوخینو دبیر انجمن هند و شیمو اشران بی یضاور اعضای حتار
شورا در دفتر انجمن هند و شیمو اشران برگزار شادد اعضایی شاورا
تگکل از جنی آایشین :دلتر ا یادخوات ،عضاو حتار هیئا علماو

دانگهیت صربی درس ،دلتر بزرگمهری ،عضاو حتار هیئا علماو
دانگهیت نن تو شرش  ،دلتر بنکادارپور ،عضاو حتار هیئا علماو
دانگهیت نن تو ا یرلبیر ،دلتر پیک رش  ،گی ر حتر دشرعی ل
شرل لو گیز اشران ،هندس پیوندی ،ادرس دانگاهیت گای ر در
نن پتر شیمو ،دلتر صوفیقو ،عضو حتر هیئا علماو دانگاهیت
صربی درس ،دلتر صوللو ،عضو حتر هیئ علمو دانگهیت صهاران،

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 123 (2022

78

اخبار و گزارشها

دلتر رییمو ،عضو حتر هیئ علمو دانگهیت یستین بلوچستین،
دلتر لطینی  ،رئیا حتر شیخ هند و شیمو فرهنهستین علو ،
دلتر شرش تو نیی ر ،عضو حتر هیئ علمو دانگاهیت صهاران ،دلتار
علیزادت ،گی ر حتر ی ن آ وزشو زشر علو  ،صحقیقیت فنای ری،
دلتر قدس ،عضو حتر هیئ علمو دانگهیت نن تو هند صبرشاز
رلیر خین هی ،دلتریمزت وشین ،عضو حتار هیئا علماو دانگاهیت
نن تو شرش  ،دلتر فیضو ،عضو حتر هیئ علمو دانگاهیت علا
نن اشران ،یال ندفو نژاد سئول دبیرخین انجمن هند و شیمو
اشران در صیرشخ  ۴۲شهرشور یت یل جیری برگزار گردشدد
در اشن جلس در خصوص صرلیب اعضی ظیش شاورا بحاو صبایدل
نظر شدد همچنین پیگنهید شد شورا در ز ین بیزنهری ،اعتبیر نجو،
بیزنهری ،هند و یرف ای در آشندت ف ی ی داشت بیشدد

برگزاری جلسه کمیته عالی دانشجویی
جلس لمیت عی و دانگجوشو ر ز چهیرشنب  ۴۲شاهرشور یت در دفتار
انجمن هند و شیمو اشران برگزار شادد در اشان جلسا در خصاوص
لیرگر ت صبلیغیت ارصبیطیت ،همکیری بی ایشر انجمانهای نهیدهایی

علمو ،صهی صد شن بینیرهیی علمو بحو همچنین برای برگازاری
شک بینیر رفاو بارای انجمان هند این شایمو اشاران ناحب
صصمی گیری شدد

نامه همکاری استفاده از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان
برای فعالیتهای علمی دانشجویی در انجمنهای علمی کشور
بی پیهیریهیی ب مل آ دت از طر انجمن هند و شیمو اشران طو
کیصبیت ت دد بی بنیید لو نخبهین ،خوشبختین و وع ف ی ی اورر
علمو دانگاجوشین در انجمانهایی علماو لگاور با عناوان شکاو از
شیخص هی در ا تییزدهو جه ا تفیدت از صسهیالت بنیید لو نخبهین
ورد پذشره بنیید ارار گرفت ا د ذلر اشن نکت ر ری ا ا صنهای
دانگجوشینو ل عضو انجمن هند و شیمو اشاران بیشاند یضاور
ف ی ی ورر در لیرگر تهیی صخصصو انجمن را داشت بیشند ،بی صیشیاد
دبیر انجمن ،و صوانند ب بنیید لو نخبهاین جها ا اتفیدت از ا تیایز
ربوط رفو شوندد
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ادشر جتماپ پتر شایمو گای ر ن پیار صصامی
بنی ب درخوا
هیئ دشرت انجمن بی صی یا شا ب انجمان در شارل پتر نان
همچنین قرر گردشد همکیری بی دانگکدت هند و
گی ر ن وافق

شیمو ،نف
فراه گرددد

گیز دانگهیت هر زگین پیرک علماو فنای ری ا اتین
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موافقت با تأسیس شعبه انجمن مهندسی شیمی ایران در شرکت پتروصنعت گامرون

گزارش عملکرد شعبه جنوب شرق کشور (دانشگاه باهنر کرمان) انجمن مهندسی شیمی ایران
نظر ب اهمی ننیشپ شیمییشو دنو در راهبرد ااتصیدی لگور ،در
صیرشخ چهیرده بهمن یت  ۱۲66لنفرانسو بی عنوان "ا این لنفارانا
لو بکیرگیری ر ههیی صجربو عدی در ننیشپ شیمییشو دنو"
زشر نظر انجمن هند و شیمو اشران شایخ جناو شارق لگاور در
دانگهیت شهید بیهنر لر ین برگزار شد ل اهدا زشر دنظر بودد
 ها اندشگااو آشاانیشو باای پااژ ه هاایی علمااو انجاای شاادت دردانگهیتهی رلز صحقیقیت ننیشپ
 اشجید بستر نی ب برای ارائ پژ ه هیی علمو در دانگاهیتهایننیشپ لگور
 لمک ب فراه نمودن ز ین برای ارصبیط دانگهیت بی نن آشنیشو هر چ بیگاتر پژ هگاهران بای شکادشهر بای ز ینا هاییصحقیقیصو شکدشهر
دنو لماک
در ننیشپ شیمییشو
 شنیخ نقیط اوتاشن ننیشپ
ب راهبرد لالن لگور در ز ین صو
هند و شایمو با
بر اشن ا یس دانگهیت شهید بیهنر لر ین بخ
عنوان برگزارلنندت ا ین لنفرانا ،جوزهیی الز از  ISCایوشلیکی
پا از طو رایل اداری لسب شدد چون شکو از اهدا اشن لنفرانا
اشجید بستر نی ب برای ارائ پژ ه هیی علمو از اوی پژ هگاهران
هند او
بود ،بدشن نظور پا از همایهنهو بای دفتار جلا علاو
جدا یزی جوز الز برای چیپ قایالت برصار رفاو شادت از اوی
هیئ رئیس لنفرانا اخذ شدد پا از اطالع ر اینو با دانگاهیتهای،
پژ هگکدت هیی رصبط رالز نن تو بیدرت ب درشیف قیالت شدد
در نهیش از ید د  06قی ی ر یدت ب دبیرخینا لنفارانا ،پاا از

انجی دا ریهیی الز ص اداد  ۲0قی ا پذشرفتا شاد لا در د پنال
صجربو عددی ،صقسی بندی در شک ر زصو اط پژ هگاهران در د
بخ شفیهو پو تر ارائ شدندد
برای غنی بخگیدن بیگتر با لنفارانا ۴ ،اخنرانو للیادی در پنال
نابح عصار باای عنای شن"لاایربرد صکنو اوزی فااوق بحراناو در اانتز
نینوذرات" صو ط آایی دلتر یسن هیشامو پوررفسانجینو از دانگاهیت
ی صر رفسنجین ه چنین " ز صحول در آ وزه هند و جها
ارصقیی لیفی پژ ه " صو ط آاایی دلتار یساین ابراهیماوناژاد از
دانگهیت درلسل آ رشکای ارائا شادد در پیشاین پاا از دا ری قایالت
پذشرفت شدت ارائ شدت ،هیئ دا ران  ۴قی را در د بخ صجربو
عددی ب عنوان قیالت برصر رفو لردند ل از طر هیئ رئیسا
لنفرانا ،هدش ای ب ر شیدبود ب آنهی صقدش شدد ه چنین در اشان
لنفرانا از بین افراد شرل لنندت در سیبق طرایو برصرشن وگاوی
لنفرانا د طرح برصر انتخی از آنهی بی اهداء جواشزی اادردانو شادد
هیئ رئیس ا ین لنفرانا ،آایشین دلتر حمد هدی افصحو رئایا
لنفرانا ،دلتار اید ایماد عطایئو دبیرعلماو دلتار حمدر ای
یرا ییئو دشر اجراشو لنفرانا بودندد در من لنفرانا ب ناورت
جیزی برگزار شدد
هند و شایمو صصامی
نظر ب برگزاری وفق ا ین لنفرانا ،بخ
ب برگزاری د ین لنفرانا در بهمن یت یل جیری گرفت ا ا د بای
صجرب ای ل از برگزاری ا ین لنفرانا بد ا آ ادت ا یاد ا ا لا
بتوان بی همکیری انجمن هند و شیمو اشران ،لنفارانا ب ادی نیاز
پرصوان پر انرزی اشن بیر ب نورت جیزی -یضوری برگزار شودد

درگذشت جناب آقای پرفسور مارک روبرت
آایی پر فسور یرک ر برت ا تید دانگکدت هند و شایمو دانگاهیت
راشا هیو اتن صهازاس ا اتید این دانگاکدت هند او شایمو
دانگهیت نن تو شرش ل د رت فرن طی ایصو را در اشان دانگاهیت
پری نمودند عضوش یقیقو را در انجمن هند و شیمو داشتند

تی فین در ابتدای یت پتی بر یل جیری درگذشتندد پیی صسلیتو از
طر دبیر انجمن هند و شیمو اشران ب نی ب درگذشا اشگاین
ب رئیا دانگکدت هند و شیمو دانگهیت راشاا ار ایل گردشاد از
هند و شیمو اشران ابراز همدردی صی گردشدد
طر جی
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برنامه راهبردی  ۵ساله انجمن مهندسی شیمی ایران
برنی راهبردی  ۵ی انجمن هند و شیمو اشران ب همرات جزشییت
و ف هیی انلو در برنی اذلور یای ی صحلیال ا انید بیالد اتو،
بیینی ی ورش  ،بیینی چگ انداز ،بیینی ارزه ،صجزش صحلیل حایط
خیرجو داخلو ،اهدا لالن ،برنی هیی عملییصو اادا یت اجراشاو
در را تیی صحقق بخگیدن ب برنی هایی عملیایصو انجمان هند او

شیمو اشران صد شن در شهرشور یت ایل جایری با صصاوشب هیئا
دشرت انجمن ر ایدد نساخ ای از اند اذلور با دفتار لمیسایون
انجماانهاایی علمااو لگااور در زارت علااو  ،صحقیقاایت فناای ری
ار یل گرددد

تالش برای راه اندازی کارگروه تخصصی متانول انجمن مهندسی شیمی ایران
انجمن هند و شیمو اشران در نظر دارد لایرگر ت صخصصاو تاینول
انجماان هند ااو شاایمو اشااران باای یضااور اعضاایی هیئ ا علمااو
دانگکدتهیی هند و شیمو دانگهیتهیی را ر لگاور لا در اشان
یااوزت تخصااص نااییب صحقیقاایت گسااتردتای بااودت ب ا هماارات
نمیشندگین شرل هیی صو یدلنندت تینول ل عضوش یقاواو انجمان
را دارا وبیشند ،صگکیل دهدد در اشن خصاوص کیصبایصو بای ر ایی
گر تهی ،دانگکدتهی شرل هیی رصبط انجی شدت ا ا صای نمیشنادت
اشگین برای یضور ف یل در گر ت صخصصو تاینول با انجمان رفاو
شودد

برگزاری جلسیت نظ طبق برنی ا  ،اجارای پار زتهایی طی ایصو
صحقیقیصو لیربردی در یوزت تینول ،اراش آخارشن د اتر ردهی رناد
فنی ری در اشن یوزت ،برر و ضالت عملییصو اراش خد یت صحقیق
ب جموع هیی صو ید لنندت تاینول عضاو انجمان ،برگازاری
صو
مینیرهیی صخصصو چیپ طی ب نگارشیت علماو لایربردی در
علماو بایزار تاینول صکمیال زنجیارت
یوزت صخصصو تینول ،صو
ارزه آن از جمل و وعیصو ا لا در د اتور لایر اشان لایرگر ت
ارارداردد

برنامهریزی برای اجرای طرح های نوآورانه مشعلهای متانول سوز
و استفاده از متانول در بانکرفیول
در را تیی صصمی انجمن هند و شیمو اشران برای صگکیل لیرگر ت
تینول اجرای طرح طی یصو ا تفیدت از تاینول با عناوان اوخ
پیک در گ ل دشگهیی خینهو ،بوشلرهی لورتهیی نان تو ،انجمان
ک یصبیصو را بی شرل پتر شیمو زاگرس انجی دادت ا د
بی صوج ب همکیری یمیشا شارل پتر شایمو زاگارس از اجارای

طرحهیی نوآ ران گا لهایی تاینول اوز ا اتفیدت از تاینول در
بینکرفیول ،اشن همکیری وصواناد ز ینا صو ا بایزار را بارای آن با
عنوان همترشن بزرگترشن صو ید لنندت تاینول در لگاور نطقا ،
ب همرات داشت بیشدد

ایجاد زمینه همکاری شرکت های پتروشیمی با نمایندگان گروه صنعتی پلی پالستیک از کشور روسیه
شک هیئ صجیری از لگور ر ی بی همیهنهو رلز صو ا نایدرات
صجیرت اشن لگاور در بایزت
ر ی ب رپر تو ی ن زشر نن
ز ینو ا ل صی پنج التبر( 9صی  ۱۲هر یت) ایل جایری در صهاران با
نظور برر و ز ین هیی همکیری تقیبال بای نمیشنادگین بخا هایی
ختل نن تو لگور یضور داشتندد از جمل جموعا هایی نان تو
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یی ر در هیئ صجیری ذلور ،گر ت نن تو پلوپال تیک ر ی باود
ل از بزرگترشن جموع هیی پیشین د اتو در نان پتر شایمو در
لگور ر ی ا د انجمن هند و شیمو اشران بی انجی کیصبایصو بای
دشران عی ال چناد شارل پتر شایمو نظاور نظار اشگاین ،ز ینا
برگزاری جلسیت گترک نمیشندگین د طر را فراه نمودد
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تولید دانشبنیان" به اعضای حقوقی انجمن مهندسی شیمی ایران
در را تیی خد ر ینو انجمن ب اعضیی یقواو خاود طاو ناد ر
نی ااا ای صاااوب جلسااا اااور  ۱۲6۱/60/۱۲هیئااا زشاااران
ایدت  ۱۱ااینون جها صو یاد
درخصوص"آشین نی اجراشاو بناد
دان بنیین" -ل طو نی شامیرت  ۱۱0۴6۵در صایرشخ ۱۲6۱/60/6۲
صو ط ی ن ا ل حتر رشیا جمهور ابالغ شدت بود -ب اطالع اشگین
ر یدد
بر ا یس بند یدت  ۱۱اینون جه صو ید دان بنیین یدل هزشنا
انجی شدت برای ف ی ی هیی صحقیق صو  ،ب عنوان اعتبیر ی ییصو بی
ایبلی انتقیل ب نوات آصو ب شرل های و سایت تقی او اعطای
یدل آن از ی ییت اط و شدت یل انجی هزشن اذلور شای
وشود

یلهیی ب د لسر وشودد آشین نی اجراشو اشن بناد یادالرر ظار
یت از صیرشخ ابالغ اشن اینون صو ط زارت ا ور ااتصیدی داراشو بی
همکیری ی ن علمو فنی ری رشیا جمهور ،زارت علو  ،صحقیقیت
فنی ری زارت بهداش  ،در ین آ وزه پزشکو صهی ب صصوشب
هیئ زشران ور دد همچنین سئول نظایرت بار اجارای اشان بناد،
شورای راهبری فنی ریهی صو یدات دان بنیین وبیشدد ذا آن د ت
از شرل هیشو ل اراردادهیی نن تو بی دانگهیتهی و سیت آ وزه
عی و دارند شی در یوزت صحقیق صو هزشن هیشو را تحمل شدتاند
وصوانند ند در ند هزشن هیی انجی شدت را ب عنوان اعتبیر ی یایصو
اط و شدت برای یل عقد ارارداد شی یلهیی ب د درنظر بهیرندد
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اعالم مصوبه جدید هیئت وزیران درخصوص " آیین نامه اجرایی بند ب ماده  ۱۱قانون جهش

انتخاب دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران به عنوان عضو مدعو
شاخه مهندسی شیمی فرهنگستان علوم ایران
آایی دلتر یید صقو خینو عضاو هیئا علماو دانگاکدت هند او
دبیر انجمن هند او شایمو
شیمو نف دانگهیت نن تو شرش
اشران ب عنوان عضو دعو شیخ هند او شایمو فرهنهساتین علاو
اشران برگزشدت شدندد شیخ هند و شیمو فرهنهستین علو ب عنوان
شکو از شیخ هیی انلو گر ت هند و فرهنهستین علو  ،تگاکل از
اعضیی پیو ت  ،اعضیی ابست اعضیی دعو ا د

هند او شایمو
انجمن هند و شیمو اشران ب نمیشندگو از جی
لگور ،عضوش آایی دلتر صقو خاینو را در شایخ هند او شایمو
فرهنهستین علو صبرشک عرض نمودت بارای اشگاین آرز ی وفقیا
داردد شیشین ذلر ا آایی دلتر رهبر رییمو از اعضیی هیئ دشرت
انجمن هند و شیمو اشاران نیاز با عناوان عضاو ادعو در شایخ
هند و شیمو فرهنهستین علو ف ی ی دارندد

دکتر رضا روستا آزاد درگذشت
ب گزاره گر ت دانگهیت خبرگزاری فیرس ،دلتر ر ی ر تی آزاد رئیا
عضو هیئ علمو دانگاکدت هند او
ا بق دانگهیت نن تو شرش
شیمو نف پا از شک د رت صحمل بیمیری دار فینو را داع گف .
ر تیآزاد در رداد  ۱۲۳9ب عنوان رپر دانگهیت شارش ص یاین
اه صأشید شد.
شد ا اخر ا فند همین یل ،یک رشی
ی فاایرغ ا تحصاایل رصباا ا ل دبیر ااتین خااوارز و ،یاایئز رصباا
 ۴0لنکور را ری رشی و فیزشاک در ایل  ۱۲۵۳فایرغ ا تحصایل
قطپ لیرشنی و (نان تو انافهین) ،لیرشنی او
رصب ا ل در هر
.
ارشد ) UETUصرلی ) دلتری )Waterlooلینیدا) بودتا

از ف ی ی هیی علمو ی و صوان ب انجی  ۲9پر زت پژ هگاو ،انتگایر
 ۲۲قی اا در نگااارشیت تبااار داخلاااو خااایرجو 0۳ ،قی اا در
لنفراناهیی تبر داخلو خیرجو بی از  ۳6راهنمیشو گی رت
پیشیننی هیی قیطپ لیرشنی و ارشد دلتری صخصصو اشیرت لردد
انجمن هند و شیمو اشران من عرض صسلی با خاینوادت حتار
اشگین ،همکیران بزرگوارشین جی علمو لگاور بارای اشان ایش
غفرت ا هو
صی بیر ،از خدا ند ت یل برای ر ح آن بزرگوار ریم
برای بیز یندگین اشگین نبر اجر سئل ونمیشیدد
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برگزاری نشست تخصصی  IMO2030با مشارکت پژوهشگاه صنعت نفت
از ابتدای یل  ۴6۲6ایالدی للیا لگاتوهای شانی رهیشو لا در
آ هیی بینا مللو صردد ونمیشند لز ب اجرای ا تیندارد IMO2030
بر ا یس قررات یز ین درشینوردی بینا مللو بودت در نورت عاد
رعیش آن ،ا کاین صاردد در آ هایی باینا مللاو بارای نی گاین فیااد
ا تیندارد جود نداردد بر ا یس ا تیندارد ذلور للی شنی رهی ا زا بار
یداال  ۲6درند لیه در انتگیر لربن را دارندد اذا ار ری ا ا
لگتیرانو جمهوری ا ال و اشران ،شرل لو نفتک اشران ،ایز ین
ایشر
بنیدر درشینوردی لگور ،ایز ین یفیظا از حایطزشسا
جموع هیی ذشربط ب نظور اجرای ا اتیندارد فاوق از ها الناون از
آ یدگو الز برخوردار بیشندد
ب همین نظور ،انجمن هند و شیمو اشاران در نظار دارد نگسا
ناای ر زت ای را در ا ا ااط آذر اایت اایل جاایری در صهااران باای یضااور
جموع هیی درگیر در اجرای اشان ا اتیندارد بای همکایری پژ هگاهیت
نن نف برگزار نمیشادد بارای اشان نظاور کیصبایصو بای سائو ین
پژ هگهیت انجی شد در اشن را تی جلس آنالشن بای یضاور سائو ین

پژ هگهیت آایی دلتر صقوخینو -دبیر انجمن هند و شیمو اشران-
در صیرشخ  ۴۵هر یت برگزار شدد طرفین من برر او پتینسایلهایی
وجااود باارای اجاارای اشاان ر شااداد ،برگاازاری جلساایت بیگااتر باارای
برنی رشزی دایق نی ب برای انجی اشن نگس را در آشندت نزدشاک
ر ری دانستندد

جلسه مشترک دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران و شرکت پتروصنعت گامرون
ر ز شکگنب  ۱0هر یت بی یضور دبیر انجمن هند و شایمو اشاران
در حل شرل برگزار شد و وع همکایریهایی تقیبال انجمان

شرل پتر نن

گی ر ن ورد بحو برر و ارار گرف د

جلسه مشترک دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران و هلدینگ پاسارگاد
ر ز د شنب  ۱۳هر یت بی یضور دبیر انجمن هند و شیمو اشاران
جنی آایی دلتر آزاد ن برگزار شد و وع همکیریهایی تقیبال

انجمن هلدشنگ پی یرگید ورد بحو برر و ارار گرف د

برگزاری دومین نشست کمیته اجرایی همایش و نمایشگاه تخصصی توسعه دانش فنی بومی
و انتقال فناوری در ساخت و احیای کاتالیستهای شیمیایی
جلس ر ز د شنب  ۴۵هر یت یع  ۱6صای  ۱۴در حال ایختمین
شمیرت  ۴اصیق بیزرگینو صگکیل شدد یی ران جلس از صو یدلنندگین
فنی ریهیی
صر لنندگین لیصی یس بودند نمیشندگین تید صو
انرزی ی ن علمو فنی ری رشی جمهوری نیاز در اشان
یوزت آ

89

جلس یضور داشتندد
در اشن جلس من صقدش صفیه نی ا ضی شدت بین انجمان هند او
انارزی ی نا
فنای ریهایی یاوزت آ
شیمو اشران تید صو
علمو فنی ری رشی جمهوری ،وارد زشر در جلس طرح شدند:

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستوسه ()1101
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 برنی هیی پیگنهیدی افتتییی ر شداد ارائ شدد
 جنی آایی هندس یر حمدی ،دبیر حتار انجمان نانفو
لیرفر یشو صو یدلنندگین لیصی یس در خصوص نحوت یمیشا از
شرل هیی صو ید لنندت لیصی یس در یلهیی گذشات صو ایح
دادت وانااپ گااکالت وجااود در اشاان ساایر را ها صبیااین
نمودندد
 از آنجیشیک در پیرت ای از وارد ب ضی گیهدت شدت ا برخاو از
جموع هی ،حصوالت ارداصاو را صحا عناوان لیصی یسا هایی
و نمیشند ،قرر گردشاد و اوع برر او
یخ داخل عر
را تو آز یشو ) (due diligenceدر شرل هیی صو ید لیصی یسا
صو ط جموع هیشو غیرذشنفپ ینناد انجمان هند او شایمو
اشران نورت پذشردد در اشن خصاوص همچناین قارر گردشاد بای
ی ن علمو فنی ری جموع هیی ذشربط در خصاوص اخاذ
یمیش هیی ربوط ب صو ید داخل همیهنهو الز ب عمل آشدد

 برخو از شرل هایی صو یدلننادت لیصی یسا بای اباراز نهراناو از
در اختییر ارار دادن اطالعیت جزشییت ربوط ب فنی ری صو
دادت شاادت باا شاارل هاایی لاایرگزار جهاا اخااذ جوزهاایی
دان بنیین ،خوا تیر یل اشن ضل رفاپ اشان نهراناو صو اط
انجمن هند و شیمو اشران بی همکیری ی ن علمو فنی ری
رشی جمهوری شدندد
 اینون جه صو یاد دانا بنیاین ظرفیا هایی اشان ااینون در
را تیی یمیش از شرل هیی دان بنیین باوشژت و اوع اعتبایر
صگرشح شدد
ی ییصو صحقیق صو
 برگاازاری د رت آ وزشااو آشاانیشو باای فراشناادهیی اخااذ جااوز
دان بنیین ل صو ط انجمن هند و شیمو اشران بای همکایری
نیبپ انسینو اصیق بیزرگینو صهران برگزار
و س آ وزه صو
وگردد ب اطالع یضیر ر یندت شدد
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