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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایرانبرگزاری 

  03:7مناه انا ت   آبنا   11جلسه هیئت مدیره انجمن روز چهارشنبهه  

در محل دفتر انجمن مهبدای شیمی ایرا  برگزار شد. در این جلسنه  

رینزی  نامنه های آتی انجمن مطرح و برگیری و برنامهموارد مهم تصمیم

 شد.

 

 

 یمیش یآموزش مهندس یعال یدوم جلسه شوراجلسه برگزاری 

ماه در دانشکده مهبدانی شنیمی دانشن اه    آبا  4این جلسه در تاریخ 

تربیت مدرس با حضور آقایا  دکتنر امینداواهد دکتنر رحیمنید دکتنر      

ها دکتر حمزه لوئیناد  ارشتد دکتر مقدسد دکتر ببکدارپور و اانمپاک

 فیند بزرگی برگزار شد.میر ار

در اینن جلسننه ابتنندا اانناتید حاوننر در مننورد نحننوه بننازن ری دروس  

انای هنر   ؤهنا مشن و و ر  پیشبهاداتی ارائه دادند و در ادامه کارگروه

 کارگروه تعیین شدند.

 

 

  IMO2030برگزاری جلسه با جناب آقای دکتر مروست برای برگزاری نشست تخصصی 

 نفتبا مشارکت پژوهشگاه صنعت 

ای در پژوهش اه صبعت نفت بنا حضنور دبینر انجمنن مهبدانی      جلسه

اانی و آقای دکتر مرواتد رئیس توانعه  شیمی ایرا  آقای دکتر تقی

مناه  آبنا   17کسب و کار پژوهش اه صبعت نفت در تناریخ انه شنبهه    

برگزار شد. در این جلسنه در منورد تناریخ و نحنوه برگنزاری نشسنت       

 یزی شد.هصحهت و برنام IMOت صصی 

 

 

 برگزاری جلسه دبیر انجمن با مدیر کل پشتیبانی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منابین انجمنن   در رااتای اجرایی نمود  مفاد تفاهم نامه و قرارداد فی

مهبداننی شننیمی ایننرا  و معاونننت نننوآوری و فبنناوری وزار   لننو د  

هنای  ریبید اراینه دوره تحقیقا  و فباوری جهت ترویج فرهبن  کنارآف  

آموزشید برگزاری تورهای فباورید تواعه مبابع انسانید احصاء نیازهنا  

در اامانه نا  و ایجاد اشتغال در زیست بو  فبناوری و ننوآوری کشنور    

ای با برای دانشجویا  و دانش آموات ا  مهبدای شیمی کشورد جلسه

می ایرا  و اانی دبیر انجمن مهبدای شیحضور جباب آقای دکتر تقی

فر مدیر کنل پشنتیهانی امنور فبناوری وزار      جباب آقای دکتر روایی

ماه اال جاری برگزار گردید. طی این  لو د تحقیقا  و فباوری در آبا 

مابین تواعه یافته و موووع های همکاری فیجلسه مقرر گردید زمیبه

 های ت صصی و تاایس پنارک  لنم و  احصاء نیازهای فباورانه در حوزه

فباوری تواط ب ش اصوصی فعال بنویژه ا ضنای انجمنن مهبدانی     

شیمی ایرا  نیز در دانتور کنار قنرار گینرد. هم بنین مقنرر گردیند        

جلساتی با حضور معاو  محتر  نوآوری و فباوری وزیر  لو  با مندیرا   

های بزرگی که  ضویت انجمن مهبدای شیمی ایرا  را  امل مجمو ه

  النیج فنارس و گنروه صنبعتی م بنا      های هلندیب دارند نظیر شرکت

 ریزی گردد. برنامه
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 ینور یمیاز مجتمع پتروش رانیا یمیش یانجمن مهندس رهیمدتیئه یاعضا دیبازد

  یاز ا ضنا  یننور  یمیشنرکت پتروشن   تیریکه از طنر  مند   ید وت با

از  یادو روزه دیبه  مل آمدد بازد یمیش یانجمن مهبدا رهیمد یئته

به همنراه   یاانیدکتر تق یانجمن جباب آقا ریدبشرکت با حضور  نیا

از  یبیحس دیمهبدس وح یدکتر بهادر ابوال ور و جباب آقا یجباب آقا

 یاز واحندها  دی. ومن بازدرفتیصور  پذ انجمن رهیمد ا یه یا ضا

کببنده  دیتول نیبنه  بنوا  بزرگتنر    یننور  یمیم تلف مجتمع پتروشن 

 یهننا مجمو ننه  از یکننی زینن در کشننور و ن کینن محصننو   آرومات

م تلنف   یهنا ب نش  را یبا مند  یفعال کشورد جلسات یش اهیپتروپا 

 جتمنع  امل مریمند  جلسه بنا  یبرگزار شد. ط ینور یمیشرکت پتروش

 یهنا یدر همکنار  نیطنرف  یهاتیبر ظرف یمهبدس صانع یجباب آقا

 یمیشنرکت پتروشن   یمیش نیمهبدا هیکل تیشد.  ضو دیمتقابل تاک

در  ربطین حضور کارشباانا     را دیا یمیش یدر انجمن مهبدا ینور

توانط انجمنن    یکنه مناه جنار    ا ین رانه ح چ یابیارز یدوره آموزش

اندما  منرتهط بنا     هین ارا ددگنرد یبرگنزار من   را ین ا یمیشن  یمهبدا

از طنر  انجمنن    یننور  یمیبه شرکت پتروشن  ا یببدانش یها تیفعال

 ژهیننو یاحرفننه تیآزمننو  صنن ح یبرگننزار را دیننا یمیشنن یمهبدانن

 یبرا یالمللنیو ب یکاربرد یآموزش یهادوره هیو ارا یمیش نیبدامه

. دین مطنرح گرد  نیمناب یفن  یهمکنار  یهنا بنه یشرکت از جمله زم نیا

ی جهت حضنور در جلسنه آتن    یمهبدس صانع یاز جباب آقا نیهم ب

 د نو  بنه  منل آمند.      را ین ا یمیشن  یانجمنن مهبدان  مدیره  تیئه

 دیننور  یمیشنرکت پتروشن   لر امی  وه بر جلسه برگزار شنده بنا مند   

 یمبنابع انسنان   ریمند  زین و تواعه محصول و ن یفباور ریبا مد یجلسات

 یننور  یمیتروشن و حضنور در مجتمنع پ   دیبازد هیشرکت در حاش نیا

 .دیگرد برگزار
 

 

 

      
 

 

  یو انتقال فناور یبوم یتوسعه دانش فن یتخصص شگاهیو نما شیهما نینخست برگزاری

 ییایمیش ستیکاتال یایدر ساخت و اح

و انتقال  یبوم یتواعه دانش فب یت صص ش اهیو نما شیهما نین ست

انتاد   یهمکنار  بنا یی ایمیشن  سنت یکاتال یاین در ااات و اح یفباور

 اانت یر یو فبناور  یمعاونت  لم یحوزه آب و انرژ یهایتواعه فباور

 یهنا شن اه ینما یمحنل دائمن   درماه آبا  42و  44ی در تاریخ جمهور

 از بنیش  ینیناز فباوراننهد شباانای    27احصاء بیش از برگزار شد. ا  تهر

وردها در صبعت اشرکت فعال در حوزه کاتالیستد ارایه آارین دات 47

 و  تولیدکببنده  هنای شنرکت  دیمراکنز  لمن   یهمرانان  کاتالیست و بنه 

این نمایش اه بود.  یکببده در کشور از جمله نتایج و اهدا  اصل مصر 

 یمیشن  یانجمنن مهبدان   رین دبی اانیدکتر تق یآقا در این نمایش اه

حنوزه آب و   هاییاتاد تواعه فباور ریدبزاده فیدکتر شر یآقا درا یا

 یدجمهنور  اانت یر ا ببیو اقتصاد دانش یفباور دی لم معاونتی انرژ

اانم دکتر مجیدیا   دپژوهش اه صبعت نفت سئیر یدکتر ک نتر یآقا

 ریمند یی دکتنر رجنا   یآقاد را یا عیصبا یاازما  گسترش و نوااز از

 معناو  ی دکتنر  نامر   یآقنا  یدنور یمیو تواعه شرکت پتروش قیتحق

 امل شنرکت  ریمند  یدکتر دفتر یآقا دبهداش ییایمیفروش شرکت ش

به  بوا  ان برا  حضنور داشنتبد. در     یمیپتروشو  یپژوهش و فباور

 یفباور دیمعاو   لم یروزآبادیف یهقانروز دو  نمایش اه آقای دکتر د

 ی از نمایش اه بازدید کردند.جمهور ااتیر ا یبب و اقتصاد دانش

 های حاور در نمایش اهرای شرکتب در طول مد  نمایش اهد هم بین

هننای و کارگنناه B2Bو  PRP (Pitch and Reverse Pitch) جلسننا 

 شد. برگزارت صصی 
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 یرانبرگزاری چهارمین همایش هیدرات گازی ا

 آبنا  مناه   42و  42چهارمین همایش هیدرا  گازی ایرا  در روزهای 

تواننط انجمننن مهبداننی شننیمی ایننرا  و بننا همکنناری گننروه  1471

مهبدای شنیمی دانشن اه تهنرا  در محنل انسنتیتو مهبدانی نفنت        

 . در اینن همنایشد حندود   برگنزار شند  دانشکدگا  فبی دانش اه تهرا  

 هش ر داالی و اارجی ارائه گردید.پژو 27مقاله  لمی از بیش از  7:

چهارمین همایش ملنی هیندرا  گنازی     دبیر اجراییدکتر  لی ن عید 

ایرا  با بیا  ایبکه تحقیقا   لمی جهانی در زمیبه هیدرا  گنازی در  

اال گذشته رشند بسنیار انریعی داشنته اانتد گفنت3 تشنکیل         12

ال گاز هیدرا  از یک طر  به  بوا  یک چالش و اطر در اطوط انتق

های گازی بسنتر درینا یکنی از     مطرح اات ولی از طر  دی ر هیدرا 

 .شوند مبابع انرژی گازی در قر  آیبده محسوب می نیتر بزرگ

دانش اه تهرا  با اشاره بنه   دانشکده مهبدای شیمی  ضو هیئت  لمی

ز جمله انتقال گازد فرایبندهای جداانازی و   کاربردهای دی ر هیدرا  ا

های تحقیقاتی جناری در آزمایشن اه    زدایید اظهار داشت3 فعالیت نمک

محور دانش اه تهنرا  بنر روی تولیند از م ناز       حفاری و مطالعا  چاه

های پژوهشی در این زمیبنه   هیدرا د دانش اه تهرا  را به یکی از قطب

 .تهدیل کرده اات

افزاینی مراکنز    اناز هنم   را  گازی اینرا  را زمیبنه  او همایش ملی هید

 م تلننف پژوهشننی دانشنن اهی و صننبعتی جهننت گسننترش پننژوهش   

 .های گازی دانست در اصوص هیدرا 

دکتر  لی وطبید دبینر  لمنی همنایش و اانتاد دانشنکده مهبدانی       

شیمی دانش اه تهرا  ا    کرد3 مقا   برتر این همنایش در یکنی از   

وی  .دای شیمی ایرا  به چنا  اواهبند رانید   های نشریه مهب شماره

 صنبعت   اانتفاده ابراز امیدواری کرد نتایج پژوهشی این همایش منورد  

 در ب ش نفت و گاز قرار گیرد. ژهیوبه 
 

https://cheeng.ut.ac.ir/
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دکتر روا ورغامید رئیس دانشکده مهبدای شیمی دانش اه تهنرا  و  

ونمن ابنراز    نشریه مهبدانی شنیمی و نفنت دانشن اه تهنرا      اردبیر 

ز ا تماد انجمن مهبدای شنیمی اینرا  بنه اینن دانشنکده      ارابدی ا

جهت میزبانی همایش و تشکر از کمیته اجرائی همایشد ا    کرد که 

نشریه مهبدای شنیمی و   یها شمارهمقا   برتر ارائه شده در یکی از 

 به چا  اواهبد راید. نفت دانش اه تهرا 

اانید دبیر انجمنن مهبدانی شنیمی اینرا  و اانتاد       دکتر وحید تقی

دانشکده مهبدای شیمی و نفت دانش اه صبعتی شریف نینز در آئنین   

 ومن تشکر از میزبانی شایسته دانشن اه تهنرا د   ااتتامیه این همایش

ابراز امیدواری کرد با توجه به تجربیا  اندواتنه شنده در چهنار دوره    

تی شریفد دانش اه امبا د دانش اه  لم و فباوری قهل در دانش اه صبع

مازندرا  و دانش اه تهرا د همایش هیدرا  گنازی اینرا  در آیبنده در    

 .المللی برگزار شود اطح بین

مقننا   چهننارمین دوره همننایش هینندرا  گننازی جهننت ااننتفاده    

و  ISCدر پای اه ااتبادی  لو  جها  اان     مبدا    قهپژوهش را  و 

 نمایه اواهبد شد. ایویلیکا

 

 

  
 

 

  مهندسی شیمی کشور علمی هایبا دبیران انجمن هیئت مدیره کمیته عالی دانشجویی جلسه

آن ینن در محنیط گوگنل مینت      به صنور  آ ر ماه  12این جلسه روز 
دبیر دانشجو در این جلسه حضور داشنتبد. در ابتندای    12برگزار شد. 

 -جمنن مهبدانی شنیمی اینرا     دبینر ان  -انانی جلسه آقای دکتر تقی

هنا و تناریر آ  بنر افنراد و هم بنین      دراصوص اهم فعالیت در انجمن

اازی صحهت نمودنند. در ادامنه انانم ابندا  و آقنای      اهمیت شهکه
بنه معرفنی انجمنن و کمیتنه      -ا ضای کمیته  الی دانشجویی - ابدی

  الی دانشجویی پردااتبد و در ادامه شرایط و امکا  همکاری دبینرا  

 های  لمی و کمیته  الی بحث و بررای شد.انجمن
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 برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه حیات

آن ین  به صور آ ر ماه  47و  11این کارگاه روزهای شبهه و یکشبههد 

 -محقق دانش اه کیون  هی کره جبوبی -زاده تواط آقای دکتر موای

 143:7الی  1ز اا ت و روز دو  ا 123:710الی 1روز ن ست از اا ت 

 کببدگا  از شرکتهای م تلف برگزار شد.  با حضور شرکت

 کببدگا  کارگاه گواهی حضور در کارگاه ا طا اواهد شد.به شرکت

 

 
 

 

 های علمی ایران در هفته پژوهشنشست روسای انجمن

آذر ماا  از   22شنبه با دعوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روز سه

نمایشگا  بین  0در محل سالن کنفرانس شمار   00:11ی ال 01ساعت 

گرایای در  افزایی و اجتناب از رویکرد کمیالمللی تهران برای ایجاد هم

 هااای جدیااد، نشبااتی بااا ا ااور روسااا و مباا ولین تاساایس انجماان

 دبیاار -خااانیهااای علماای برگاازار شاادک آ ااای دکتاار تقاای   انجماان

 ور داشتندکدر این جلبه ا  -انجمن مهندسی شیمی ایران
 

 

 حضور دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران در همایش پتروفن

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، هماایش و نمایشاگا    

آذرماا  سااج جااری توساد هلادین        2۲لغایت  2۲پتروفن از تاریخ 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار گردیدک با دعوت از دبیار انجمان   

ن جهاات ا ااور و بازدیااد در ایاان همااایش و مهندساای شاایمی ایاارا

هاای پتروشایمی   نمایشگا ، جلبات متعددی با مدیران عامال شارکت  

باین،  ماا های فای هلدین  خلیج فارس برگزار گردیدک تعامل و همکاری

ها و بهبود و توسعه ف اای کباو و   ارایه خدمات انجمن به این شرکت

د  در جلباات  کار در صنایع پتروشیمی از جمله موضوعات مطار  شا  

های هلدین  ک شایان ذکر است تعداد  ابل توجهی از شرکتبودمذکور 

خلیج فارس در ااج ااضر از اع ای اقو ی انجمان مهنادی شایمی    

 دکباشن ایران می

 

 

 IMO2030جلسه دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران با پژوهشگاه صنعت نفت برای برگزای نشست الزامات 

خانی و آ ای دکتر ین با ا ور آ ای دکتر تقیآنال به صورتاین جلبه 

 -رئیس توسعه کبو و کار پژوهشاگا  صانعت نفات    -اامدی مروست

 آذر برگزار شدک  22روز شنبه 

نظر به اینکه نشبت فوق با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایاران و   

دی ما  در محل پژوهشاگا  برگازار    01پژوهشگا  صنعت نفت در روز 

ها، سخنرانان و نحو  اجارای نشبات   ریزی برای پنلخواهد شد، برنامه

 بحث و بررسی شدک
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 برگزاری کارگاه آموزشی مشترک با دانشگاه کاشان

سه کارگا  آموزشی با مشخصاات زیار باا همکااری انجمان مهندسای       

 باه صاورت  شیمی ایاران و گارو  مهندسای شایمی دانشاگا  کاشاان       

 آنالین برگزار شد:

 

 روز و ساعت برگزاری مدرس کارگاهنام  عنوان کارگاه

Reducing Friction & Wear a Materials Science Contribution to Reducing CO2 

Emission 
Dr. –Ing. Stefanie Hanke 02آذر، ساعت22شنبه سه 

Electrochemistry as a Sustainable Approach for CO2 Capture, Utilization & 

Storage 
Dr. Mahmoud Zendehdel  01آذر، ساعت  2۲یکشنبه 

Commercialization of Perovskite Solar Modules & Panels: Challenges & 

Benchmarks 
Dr. Narges Yaghoobi Nia  01آذر، ساعت  2۲یکشنبه 

 

 

 برگزاری اولین جلسه کارگروه متانول

الای   01آذر از ساعت  21نخبتین جلبه کارگرو  متانوج روز دوشنبه 

اتاق بازرگانی، صانایع، معاادن و کشااورزی     2در ساختمان شمار   02

های  ها و شرکتور نمایندگان معرفی شد  از سوی دانشگا با ا  تهران

 مرتبد برگزار شدک 

در این جلبه دبیر انجمن گزارشی از برنامه انجمان مهندسای شایمی    

رگرو  ارایه خدمات باه اع اای اقاو ی و برناماه کاا     ایران در خصوص 

و سپس با مشارکت ساایر اع اا مشاکالت     ارائه دادند تخصصی متانوج

تولید و فروش متانوج مورد بحپ و بررسی  رار گرفتک همچنین در این 
مرتو هر دو ما  برگزار شود و از  به صورتجلبه مقرر شد که جلبات 

بین کاندیداهایی که در جلبه برای دبیری این کارگرو  اعالم آماادگی  

سرکار خانم دکتر طاهری به عنوان دبیار از پژوهشاگا  صانعت     کردند،

 نفت انتخاب شدندک 

هاای مطالعااتی و   برگزاری جلبات منظم طبق برناماه، اجارای پارو     

تحقیقاتی کاربردی در اوز  متانوج، ارایه آخارین دساتروردها و رصاد    

 RandDفناوری در این اوز ، بررسی مع الت عملیاتی و ارایه خدمات 

های تولید کنند  متانوج ع و انجمن، برگزاری سمینارهای جموعهبه م

تخصصی و چاپ مطالو و نشریات علمی و کاربردی در اوز  تخصصی 

متانوج، توسعه علمی بازار متانوج و تکمیل زنجیار  ارزش آن از جملاه   
 موضوعاتی است که در دستور کار این کارگرو   رارداردک

 ت ارائه شد  استکگزارش تصویری نشب دامهادر 
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 برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار شادک   نیبصورت آنال01:11آذر ساعت  11جلبه روز چهارشنبه 

انجمن مطر  و  یآت یها و برنامه یریگ میجلبه موارد مهم تصم نیدر ا

 سیسا أبر ت یمبن نیکاسپ یشد و با درخواست دانشکد  فن یزیر برنامه

در آن دانشکد  موافقت  رانیا یمیش یانجمن مهندس ییشاخه دانشجو

 به عمل آمدک

 

 


