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  هاها  و گزارشو گزارش  اخباراخبار
 

 اخبار داخلي انجمن
 

 بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری های دانش جلسه با مرکز شرکت

بهمن ماه  رر ملام موهو ال یلمانا رناهور  و       4شنبه  جلسه روز سه

آقه  رکتر  -اقتصهر را ش بنیهن ریهسل جمهور  به حضور ربیر ا جمن

 ار شد. برگز -خه ن تقن

مهبین صلبل شد و مقرر هه  رنرر این جلسه برا  گسترش همکهر 

 هت تکمیلن  لو  همکهر  مشخص شور.شد به برگزار  جلس

 

 

 انجمن مهندسی شیمی ایران به آقای دکتر حمید رجایی اعطای لوح تقدیر

طان مراسامن باه حضاور ربیار ا جمان       بهمان   4شنبه  روز سهجلسه 

آقه  رکتر حمید رجهین رئیس ملتار  اماور    مهندسن شیمن ایران از

 ور  شرکل پتروشایمن  اور  باه پاه     آتوسوه ملصولا رنهور  و  و

هه  ارز د  ایشهن به ا جمن مهندسان شایمن ایاران و کسا       همکهر 

 تقدیر به یمم آمد. ۱4۴۱ینوان پژوهشگر برتر صنول ا جمن رر سهل 
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 جلسه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی

انا رایا  راسته  تشکیم کهرگرو  متاه ول ا جمان مهندسان شایمن    رر 

ا  رر ملم شرکل ملن صنهیع پتروشیمن به حضور ربیر کهرگرو  جلسه

 بهمن برگزار شد. ۱1شنبه رر روز سه -خه م رکتر طههر  -مته ول

 ریاز  ا جاه  شاد  رر کاهرگرو  متاه ول و      این جلسه به توجه به بر هماه 

رر شارای  رولان اقتصاهر  قیمال گاهز و       گیر  منهس   یهز به جهل

مته ولا راشتن  قشه را  برا  تولید ملصوالت پهیین رستن مته ول باه  

ریاز  و توساوه شارکل ملان      ارزش ارزور  منهس ا به مدیریل بر هماه 

 صنهیع پتروشیمن همههنگ گررید.

هاه  پتروشایمن رر جلساه     رر این راسته  مهیند  تودار  از هلادینگ 

ریز  و توسوه شرکل ملان صانهیع    هور مدیریل بر همهریوت شد د. مش

هه  آن واحد رر  پتروشیمن آقه  رکتر سهکل به صورت اجمهلن بر همه

هاه    هه  تولیدکنند  متاه ولا الیسانس   وضویل شرکل راسته  بهبور

هه را تشریح کرر د. مقرر شاد رر   موجور و جلسهت به صهحبهن الیسنس

ا  از  ه  واحااد مربوطااه ارائااهاساادند ماا ۱۴جلسااه آتاان کااهرگرو  رر 

 هه  آن مجمویه برا  ایضه  کهرگرو  راشته بهشند. روهلیل

 

 

 جلسه با کمیته عالی دانشجویی

باه صاورت    -ربیر ا جمن -خه نبهمن به آقه  رکتر تقن ۱1جلسه روز 

آماوز    آ الین برگزار شاد. رر ایان جلساه باه توجاه باه لازو  مهاهرت        

صنوتن پس از اتمه  تلصیم و جاب    هه را شجویهن برا  حم چهلش

هه  صنوتنا امکهن برگزار  رویدار مسئله ملاور و مهاهرت   رر شرکل

 ملور برا  را شجویهن رشاته مهندسان شایمن باه طارن پیشانههر       

 از سو  کمیته یهلن مورر بلث و بررسن قرار گررل.

 لو  برگزار  این رویدار پس از  ههین شدن طرن پیشنههر  به اطالع 

آموزشن و پژوهشن رر رشته مهندسان شایمن رساه د  خواهاد      مراکز

 شد.

 

 جلسه با پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 ژار خه نا خه م صدرنجلسه به صورت آ الین به حضور آقه  رکتر تقن

 برگزار شد. -موهون پهرک یلم و رنهور  -زار و آقه  رکتر یظیم

 رک یلام و رناهور  شاور و   رر این جلسه مقرر شاد ا جمان یضاو پاه    

منظاور  به ینوان کهرگزار رر پهرک روهلیال  مهیاد. رر ایان راساته و باه     

هه  یضو پاهرک یلام و رناهور  یضاو ا جمان      توسوه یضویل شرکل

ا  برا  گسترش ارتبهطهت رو مجمویه باه امضاه    همهشو د و تدههم من

  خواهد رسید.
 

 

 نجمن مهندسی شیمی ایرانعضویت کارشناسان دو مجموعه پتروشیمی در ا

 یضو حقیقن ا جمن شد د. -پتروشیمن خهرگپتروشاایمن  ااور  و -کهرشنهسااهن رو شاارکل یضااو حقااوقن ا جماان
 

 

 مصاحبه عضو هیئت مدیره انجمن با رسانه فردای اقتصاد
 

یضو هیئل مدیر  ا جمن مهندسن شیمن ایران  -آقه  مهند  کالهن

ا  به رساه ه  رر مصهحبه -ه ن ایرانو رئیس کمیسیون صنهیع اتهق بهزرگ

خطههه  توساوه صانوتن   "رررا  اقتصهر مصهحبه  مور د که به ینوان 

 رر لینک زیر قهبم مشههد  اسل: "رر ایران

https://fardayeeghtesad.com/x85N 

https://fardayeeghtesad.com/x85N
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 ساخت داخل  حضور عضو حقوقی انجمن در نمایشگاه حمایت از

 در صنعت پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیش

ساهزان پیشاگه  کاه یضاو حقاوقن ا جمان       بنیهن تدلاون شرکل را ش

 مهندسن شایمن اسال رر چهاهرمین  مهیشاگه  و هماهیش تخصصان      

حمهیل از سهخل راخم رر صنول پتروشیمنا پاهالیش و پتروپاهالیش   

 شرکل  مور د.

 
 

 

 

 العاده انجمن مهندسی شیمی ایران فوق یممجمع عموبرگزاری نوبت دوم 

الوهر  ا جمن مهندسن شیمن ایران رر رر  وبل رو  مجمع یمومن روق

 بهمن مه  بصورت آ الین برگزار شد.  0۴تهریخ 

 رر این جلسه موارر زیر مطرن و به تصوی  رسید:

 اصالن مهر  اسهسنهمه )تغییرموضوع و اهداف روهلیل(  -۱

 سنهمه و تصوی  آناصالن مدهر اسه -2

 تویین رار دگهن حق امضهء -0

 تصوی  اسهسنهمه جدید -4
 

 

 
 

 0010و  0011تبریک به برگزیدگان حوزه مهندسی شیمی منتخب فرهنگستان علوم ایران در سال 

ا جمن به ارسهل پیه  تبریک به برگزیدگهن حوز  مهندسن شایمن کاه   

وز مهندسان مورران   توس  ررهنگستهن یلو  ایاران بارا  تقادیر رر ر   

ا دا از ایشهن تقدیرکرر. رهرسل اررار موررن شاد  باه شارن زیار     شد 

 اسل:

 -آقه  رکتر ابراهیم واشقه ن رراهه ن )را شگه  تربیال مادر (   -۱

 رر حوز  مهندسن شیمن برجستهاستهر 

اساتهر   -آقه  رکتر تورج ملمد  )را شگه  یلم و صنول ایران( -2

 منرر حوز  مهندسن شی برجسته

 گاهر )شارکل مهندساهن مشاهور      آقه  مهند  سیرو  وقاهیع  -0

 رر حوز  مهندسن شیمن برجسته مهند  -چگهلش(

 -آقه  رکتر حسین روغنن ممقاه ن )را شاگه  صانوتن ساهند(     -4

 رر حوز  مهندسن شیمن پژوهشگر جوان برجسته

پژوهشگر جوان  - ژار )پژوهشگه  ر گ( خه م رکتر مژگهن حسین -5

 حوز  مهندسن شیمنرر  برجسته
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 برگزار شد ")کمیکار( های شیمیایی آشنایی با ماشین"وبینار 

رر راسته  برگزار  چههررهمین رور  مسهبقهت کمیکاهر باه همکاهر     

 ا جمن مهندسن شیمن ایاران و را شاگه  حکایم سابزوار ا وبیناهر      

 ۱1اسادند ساهیل    0ا روز "هه  شایمیهین آشنهین به مهشین"به ینوان 

رت آ الین توس  آقه   قن ترک چورن برا  آشنهین به مساهبقها  صوه ب

 هه  مختلف آن ارائه شد. قوا ین و بخش

 

 
 

 
 

 های مهندسی شیمی  روسای دانشکدهعلوم، نشست مشترک شاخه مهندسی شیمی فرهنگستان 

 و انجمن مهندسی شیمی ایران  سراسر کشور

 ور تواادار  از ایاان  شساال بوااداز زهاار روز اول اساادند مااه  بااه حضاا

ایضه  هیئال مادیر  و ایضاه  ربیرخه اه ا جمان مهندسان شایمنا        

هه  ایضه  شهخه مهندسن شیمن ررهنگستهن یلو  و روسه  را شکد 

 مهندسن شیمن برگزار شد.

به موررن ا جمان   -خه نآقه  رکتر تقن -رر ابتدا  جلسه ربیر ا جمن

رامه ارارار حهضار   رو پرراختند. رر اهه  پیشمهندسن شیمن و بر همه

رییس شاهخه مهندسان    -خور را موررن  مور د و آقه  رکتر سلطه یه

هاه  شاهخه مهندسان    رر خصوص موررن روهلیل -شیمن ررهنگستهن

هه  مهندسن شایمن کشاور   شیمن و  لو  همکهر  شهخه به را شکد 

هاه   توضیلهتن ارائه رار د و هدف از این  شسل را استدهر  از زرریل

هه  ررهنگستهن و از جمله کمک ایضاه   رر پیشبرر هدف ههرا شکد 

گبار  ررهنگستهن و یه مشاهرکل  هیئل یلمن به تهیه مقهالت سیهسل

 هه  تخصصن شهخه مهندسن شیمن موررن کرر د.رر کهرگرو 

یضو شاهخه مهندسان    - شسل به سخنرا ن جنه  آقه  رکتر واشقه ن

رر  -بیال مادر   شیمن ررهنگستهن و یضو هیئل یلمان را شاگه  تر  

خصوص آیند  مهندسن شیمن رر ایران و جههن و  قش آن رر توساوه  

 -یلما رنهور  و  وآور  ارامه یهرل و پس از ایشهن آقه  رکتر یلیازار  

باه مورران    -مشهور موهون آموزشن وزیار یلاو ا تلقیقاهت و رناهور     

هه  موهو ل آموزشن و اهداف آن موهو ل پرراختناد و باه ایاال     بر همه

وارقل وزارت یلو  برا  ا وقهر قراررار تکمیلان مرباوب باه باهز گر      م

 ررو  مهندساان شااایمن باااه ا جماان مهندسااان شااایمن ایااارانا   

 هاه  مهندسان شایمن    ازههر امیدوار  کرر د که به کماک را شاکد   

 این کهر تسریع و به خوبن ا جه  شور.

ه  ها هه  مهندسن شیمن را شاگه  هه و گرو رر پهیهن روسه  را شکد 

کشور و حهضران جلسه رر خصوص موضوع  شسال و آماهرگن جهال    

 هه  متقهبام و مشاکالت مطارن رر حاوز  مهندسان شایمن       همکهر 

 به توهمم و بیهن  ظراتشهن پرراختند.
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 برگزار شد "ارزیابی چرخه حیات در صنعت روانکارها"وبینار

 

 الیاان توساا  آقااه   اساادند بصااورت آ  7و  1ایاان وبینااهر روزهااه   

 روز  خسال  -جناوبن ملقق را شگه  کیو گ هن کر  -زار رکتر موسن

باه حضاور    ۱4:0۴الان   9روز رو  از ساهیل   و ۱1:۴۴الان  9از سهیل 

ب  باه صانول روا کهرهاه    هاه  مختلاف مارت   کنندگهن از شرکل شرکل

 برگزار شد.

 کنندگهن کهرگه  گواهن حضور رر کهرگه  ایطه خواهد شد. به شرکل

 
 

 

 

 

 و نوآوری  حضور دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران در جلسه اتاق فکر رصد علم، فناوری

 فرهنگستان علوم ایران 

هه  متقهبام ا جمان مهندسان شایمن ایاران باه       رر راسته  همکهر 

ا  به حضور ایضه  اتهق رکر رصد یلاما  ررهنگستهن یلو  کشورا جلسه

رر ملام   ۴1/۱2/۱4۴۱ه مورخ رنهور  و  وآور  ررهنگستهن روز شنب

ررهنگستهن یلو  برگزار گررید. تهسیس رصدخه ه ملن یلام و رناهور    

هه  اجراین و هها رستگه هه  شهخص از سهزمهنرر کشورا حضور چهر 

ریاز  رر خصاوص ساهیر    هه  یلمن کشور رر اتهق رکر و بر همهتشکم

د یلاما  هه  مرتب  از موضویهت مورر بلث رر اتاهق رکار رصا   روهلیل

رنهور  و  وآور  ررهنگستهن یلو  بور. ا جمن مهندسن شیمن ایاران  

هه  روهل کشورا رر بر همه هه  این اتاهق رکار   به ینوان یکن از ا جمن

  مهید. قش بسزاین را ایده من
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  یصنعت یهاو روغنی روانکارهاکارگروه تخصصبرگزاری دومین جلسه 

  یصیعت   یهیگ هیگ و رونی   نکیگر روا یجلسی  ایگروهوت صص  ی   دومین   

  2رر سااهختمهن شاامهر   ۱2تااه  ۱۴اساادند از سااهیل  1روشاانبه روز 

اتهق بهزرگه نا صنهیعا موهرن و کشهورز  تهران باه حضاور  مهینادگهن    

 هه  مرتب  برگزار شد.هه و شرکلموررن شد  از سو  را شگه 

ربیاار کااهرگرو  روا کهرهااه و  -رر ابتاادا  جلسااه خااه م مهنااد  والاان

از شرکل بهران گزارشن از وضویل تولید و مصرف  -هه  صنوتن روغن

هه  پهیه رر ایران و سهیر کشورهه ارائه رار د و ررخصوص اهمیل روغن

هاه  صانوتن   هوش مصنوین و کهربرر آن رر صنول روا کهرهه و روغن

 مطهلبن را بیهن  مور د.

باه   رر ارامه ربیر ا جمن ررخصوص برگازار  رویادار رنهورا اه مارتب     

هه  صنوتن توضیلهتن ارائه رار د و ایضه  کاهرگرو   روا کهرهه و روغن

 یز رر مورر زمهن برگازار  پیشانههراتن ارائاه رار اد. رر اراماه ایضاه       

ررخصوص موضالت این صنول و تویین اهداف برا  کاهرگرو   ظارات   

 خور را ابراز راشتند. مصوبهت جلسه برگزار شد  به شرن زیر اسل:

ررید طن مکهتبهتن از طرف ا جمن مهندسن شیمن ایران مقرر گ. ۱

رر خصوص ریوت از  مهیندگهن سهزمهن ملن استه دارر ایران و یه 

پژوهشگه  استه دارر و  یز  مهیندگهن موتورساهزان کشاور جهال    

هه  صنوتن حضور رر جلسه کهرگرو  تخصصن روا کهرهه و روغن

 ا جمن مهندسن شیمن ایران ریوت به یمم آید. 

مقرر گررید رر خصاوص موضاالت اخیار مرباوب باه اساته دارر       . 2

هه  موتاورا مساتندات و مادارک الز  رر اختیاهر ا جمان      تسل

ارزایان باه    مهندسن شیمن ایران قرار گررته و طن رایز ن و هام 

هاه  صانوتن  سابل باه رراع      ا جمن صندن و کهرررمهین روغن

ته دارر ایاران  موضم تولید کنندگهن رر توهمم به سهزمهن ملن اس

 اقدا  شور.

گار  ا جمان مهندسان شایمن ایارانا      مقرر گررید باه تساهیم  . 0

هاه   هه  تولیدکنند  روا کهرهه و روغنهمکهر  و توهمم شرکل

هه و مراکز پژوهشن روهل کشور ایجاهر گاررر.   صنوتن به را شگه 

هاه  صانوتن شاریفا    همچنین مقرر گررید همکهر  به را شگه 

 نوتن امیرکبیر باه یناوان مراکاز را شاگههن     تربیل مدر  و ص

 رر مرحله اول رر رستورکهر قرار گیرر. 

مقرر گررید رویدار یلمان و رنهورا اه رر صانول روا کهرهاه باه      . 4

هه  تولید  و شنهساهین  منظور احصهء  یهزهه  رنهورا ه مجمویه

بنیهن باه همکاهر  موهو ال یلمانا رناهور  و      هه  را ششرکل

ریااز  گااررر.  بنیااهن ریهساال جمهااور  بر همااهاقتصااهر را ااش 

ررخصااوص تااهریخ برگاازار  رویاادارا پیشاانههر مطاارن شااد    

همزمهن به برگزار   مهیشگه   دل و گهز و  ۱4۴2ارریبهشل مه  

 بهشد.پتروشیمن من
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 جلسه با اعضای هیئت علمی و دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اسدند رر را شگه  تربیال مادر     1روشنبه  این جلسه بوداززهر روز

 برگزار شد.

 مناد  ایضاه  هیئال یلمان    هه  جدید ا جمن و بهر  موررن زرریل

 هاااه  موجاااورا موضاااوع اصااالن ارائاااه  و را شاااجویهن از زرریااال

 رر این جلسه بور.

رر پهیهن جلسه لون تقدیر به ربیر ا جمن برا  ارائه ایشاهن اهادا شاد.    

را  برگاازار  جلسااه مشااهبه رر سااهیر   ا جماان آمااهرگن خااور را باا  

 کند.هه  مهندسن شیمن ایال  من را شکد 

 

     
 

 
 

 

  متانول یکارگروه تخصصبرگزاری دومین جلسه 

 اساادند  9روز چههرشاانبه  ن متااه ولکااهرگرو  تخصصاارومااین جلسااه 

رر اتهق جلسهت پژوهشگه  صانول  دال باه حضاور      ۱۱ته  9از سهیل 

 هاه  مارتب   هاه و شارکل  ز ساو  را شاگه    مهیندگهن موررن شاد  ا 

 برگزار شد.  

 هاه  کاهرگرو  توسا     هاه  و بر هماه  رر این جلسه گزارشن از روهلیال 

ربیر ملتر  کهرگرو  تخصصن مته ول ا جمن مهندسان شایمن ایارانا    

هه  رولن سرکهر خه م رکتر طههر ا به تهکید بر ررع موضالت و چهلش

 ظر ایضاه  کاهرگرو  و میهمه اهن    رر صنول مته ول کشورا به سمع و 

 حهضر رر جلسه رسه د  شد. 

 خاه ن ربیار ا جمان مهندسان شایمن ایاران       سپس آقه  رکتار تقان  
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هاه  کاهرگرو  تخصصان متاه ول     هه و بر همهرر خصوص رئو  روهلیل

هه  کهرگرو  مطهلبن به اطالع ایضه  کهرگرو  رسه د د. از جمله بر همه

باه منظاور احصاهء  یهزهاه  رنهورا اه و       برگزار  رویادارهه  رنهورا اه  

بنیهن و  وپاه جهال مورران باه واحادهه       هه  را ششنهسهین شرکل

تولیدکنند  مته ول و حمهیل از ایشهن توس  موهو ل یلمنا رناهور  و  

 بنیهن ریهسل جمهور  بیهن شد.اقتصهر را ش

ریاز  شارکل ملان    مشهور مادیر بر هماه   -رر ارامه آقه  رکتر سهکل 

راهکهرهاه  پیشانههر    "ا  تلل ینوان سخنرا ن -صنهیع پتروشیمن

ا گزارشن از آخارین وضاویل تولیادا    "رر ررع مشکالت صنول مته ول

مصرف و تجهرت مته ول رر سطح ر یه ارایاه کرر اد و یاالو  بار ارایاه      

آخرین وضویل وآمهر مربوطه رر صنول مته ولا رر ا تهه  گازارش باه   

هه  موجورا باه یاز    یشنههراتن رر جهل ررع موضالت و چهلشارایه پ

شرکل ملن صنهیع پتروشیمن به ینوان یک مجمویه و  ههر حهکمیتن 

 به منظور تقلیم و یه ررع موضالت تولیدکنندگهن مته ول اشهر  کرر د.

  متاه ول  دیا تول  واحادهه   هاه چاهلش  رراع  خصاوص  رر ایضاه سپس 

هسا  ملصاول تباهرل  ظار     راروش من  و خوراک صیتخص خصوص رر

هاه  روز  کرر د و پیشههراتن باه شارن زیار بارا  مواجهاه باه چاهلش       

 تولیدکنندگهن مته ول رر کشور:

ثیرگبار  أگبار  مته ول و تالش رر جهل تبهزبینن شیو  قیمل. ۱

بر قیمل جهه ن مته ول توس  تولیدکنندگهن مته ول رر کشاور.  

زرگترین تولیدکنند ا رر حهل حهضر یمال کشور چین به ینوان ب

 کنند  و بزرگترین واررکنناد  متاه ول رر ر یاه    بزرگترین مصرف

 رر تویین قیمل جهه ن مته ول رخهلل رارر.

بهزگررا دن مهلیهت مرباوب باه ارزش ارازور  رر هنگاه  تلویام      . 2

خوراک گهز طبیون به تولیدکننادگهن متاه ول پاس از صاهررات     

 کشور. ملصول توس  سهزمهن امور مهلیهتن 

سااهز  قیماال سااوخل و خااوراک باارا  واحاادهه     یکسااهن. 0

 تولیدکنند  مته ول توس  شرکل ملن گهز ایران.

هه  صهررکنند  متاه ول باه منظاور    خرید کشتن توس  شرکل. 4

هه  گبار ا حدظ اطالیهت تولید و کههش هزینهتهثیر رر قیمل

 هه  صهرراتن.مربوب به حمم ملموله

ار  مشترک واحادهه  تولیدکنناد  متاه ول    گبهمکهر  سرمهیه. 5

 جهاال توسااوه ز جیاار  ارزش متااه ول و احاادا  واحاادهه      

 رستن صنوتن مته ول پهیین

هاه  پتروشایمن تولیدکنناد     گابار  مشاترک شارکل   سرمهیه. 1

 رهناد  میاهرین گاهز    هه  بهالرساتن توساوه  مته ول به شرکل

هلیهن به منظور تضمین رر تهمین خوراک گاهز طبیوان بارا  سا    

 متوالن. 

گبار  مشاترک واحادهه  تولیدکنناد  متاه ول جهال      سرمهیه. 7

توسوه صنول مینن ال ان جن و ذخیر  سهز  گهز برا  رصولن 

 شور.که رسترسن به خوراک گهز طبیون به مشکالتن مواجه من

هه  تولیدکنند  مته ول بویژ  رر جهل توسوه رنهور  رر شرکل. 1

هه  یوتیلیتن که بخش ههش هزینهکههش مصرف ا رژ  و  یز ک

تاوجهن از بهاه  تماه  شاد  متاه ول تولیاد  را باه خاور         قهبم

 رهد.اختصهص من

همکهر  واحدهه  تولیدکنند  مته ول به واحدهه  صنوتن روهل . 9

گابار   هه  پهیین رستن متاه ول رر کشاور و سارمهیه   رر بخش

 ا .هه  توسوهمشترک به این واحدهه  رر اجرا  پروژ 

 هااه   رر تااررر شاانهورهه رر آ  IMO2030توجااه بااه الزامااهت . ۱۴

المللن و استدهر  از مته ول به ینوان ساوخل جاهیگزین رر   بین

هاه و شانهورهه باه منظاور کاههش آالینادگن و ا تشاهر        کشتن

هه  رسیلن سنگین اکسیدکربن  هشن از استدهر  از سوخل ر 

 ههرر کشتن

 پیشنههر ایجهر پهرک مته ول. ۱۱

 مصوبهت جلسه برگزار شد  به شرن زیر اسل:

مقرر گررید برگزار  رویدار توسوه را ش رنان باومن و ا تقاهل    . ۱

رنهور  رر صنول مته ول کشور رر سهل آتن )ترجیله ته ابتدا  

( باه همکاهر  موهو ال یلمانا رناهور  و      ۱4۴2تهبستهن ساهل  

هر ریز  رر رستور کا اقتصهر را ش بنیهن ریهسل جمهور  بر همه

 کااهرگرو  تخصصاان متااه ول ا جماان مهندساان شاایمن ایااران   

 قرار گیرر. 

پیشنههرات مطرن شاد  رر روماین جلساه کاهرگرو  تخصصان      . 2

مته ولا از طریق ا جمن مهندسن شیمن ایران ته حصول  تیجاه  

 پیگیر  شور. 

هاه   هه  متاه ول و  مهینادگهن شارکل    مقرر گررید از هلدینگ. 0

تن متاه ول  یاز جهال حضاور و     تولید  رر بخاش پاهیین رسا   

روهلیل رر کهرگرو  تخصصن متاه ول ا جمان مهندسان شایمن     

 ایران ریوت به یمم آید.

 رر متاه ول  صنول رر مرتب  نیمسئول و  ظران صهح  از ریوت. 4

 .کهرگرو  نآت جلسهت
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 تی شریفگزارش برگزاری گپ و گفت با واحدهای فناور عضو پارک علم و فناور دانشگاه صنع

این گپ و گدل بصورت آ الین به حضور واحدهه  رنهور یضو این پهرک 

 برگزار شد. ۱1ته  ۱4اسدند سهیل  ۱۴رر روز چههرشنبه 

هه و پیشنههرهه  واحدهه  رنهور مطرن شد و رر این جلسه ررخواسل

 ههیشااهن باارا  واحاادهه  رنااهور بااه مورراان روهلیتهااه و توا منااد    

 ارائه خدمهت پرراختند.

  -خاه ن آقاه  رکتار تقان    -رر این جلسه ربیر ا جمن مهندسن شیمن

هه  آن پرراختند و آماهرگن ا جمان بارا      به موررن ا جمن و روهلیل

 هه  کهر  مختلف ا جمن را ایال   مور د.رسه ن رر زمینهخدمل

 برخاان واحاادهه  رنااهور سااهبقه همکااهر  بااه ا جماان را راشااتند و   

 اف خور مثبل ارزیهبن کرر د.این همکهر  را رر پیشبرر اهد
 

     
 

 های نفت، گاز و پتروشیمیاعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردهجلسه با 

هگی موجود بگ سگزمگن ملیی  گلشچافزایی در رفع همای  جلس  بمعظور 

ررع موضم و چهلش موجور بین تولیدکنندگهن و  و برا  استه دار ایران

هه  صنوتن هه  مورر استدهر  رر روا کهرهه و روغنیهارزا واررکنندگهن

ا  به حضاور ربیار ا جمان مهندسان شایمن      بویژ  روغن موتورا جلسه

ایران و تودار  از تولید کنندگهن و واررکنندگهن ارزایاه هاه  مابکور    

 رر ملاام اتلهریااه واررکنناادگهن  ۱4/۱2/۱4۴۱روز یکشاانبه مااورخ 

باه  هر  از زرریال ا جمان باه توجاه     . استدشدبرگزار   دتن هه رراورر 

هه  گسترر ا پشاتوا ه را شاگههن و یلمان ا جمان باه همارا        روهلیل

هاه و مراکاز   قهبلیل رسترسن به مراکز آزمهیشگههن مجهاز رر را شاگه   

پژوهشن کشور رر ررع بسیهر از  یهزهه  سهزمهن ملن اساته دارر ایاران   

ن باار رو  رر بررساان کیداان ملصااوالت و ا جااه  آزمهیشااهت الزاماا   

مله موارر  بور کاه مطارن گرریاد. همچناین     جهه   دتن از  ررآورر 

 ا جماان مهندساان شاایمن ایااران آمااهرگن کهماام خااور را بااه منظااور 

 هااه  ارزایااه واررکنناادگهن و ررااع چااهلش موجااور بااه تولیدکنناادگهن

 هاه  صانوتن باویژ  روغان موتاور      روا کهرهه و رو غن رر استدهر  مورر

هه  یملکارر  رر خصاوص   رهه  کیدن و چهرچو رر تدوین استه دار

هه  مبکورا ایاال   ماور. کماک باه ساهزمهن ملان اساته دارر و        ارزایه

پژوهشگه  استه دارر ایران رر تقلیم چهلش موجور و استدهر  از زرریل 

هه  مرجع به همکهر  مراکز را شگههن ا جمن رر را  ا داز  آزمهیشگه 

ربیر ا جمن مهندسن شیمن  ه توس و پژوهشن کشور از موارر  بور ک

 .ایران ایال  شد
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 برگزار شد "سازی انتشار گاز متان های شناسایی و کمی ترین روش پیشرفته" وبینار

 -اسدند بصورت آ الین توس  آقه  رکتار مواهذاللهن  ۱4این وبینهر روز 

 را شااجو  رااوق رکتاارا  را شااگه  اوترخاال و ماادیریهمم شاارکل    

 کنند  برگزار شد.شرکل ۱5به حضور حدور  -Maaz Mapsبنیهن را ش

 
 

 

 

 

 برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران

 رر ملاام ررتاار آقااه   7:0۴اساادند سااهیل  ۱5جلسااه روز روشاانبه 

 برگاازار شااد. رر آخاارین جلسااه  -رار ا جماانخزا ااه -رکتاار حسااینن

 ا جماان توساا    ۱4۴۱هیئاال ماادیر ا گزارشاان از یملکاارر سااهل    

 ربیر ا جمن ارائه شد و بورجاه ساهل آتان ماورر بلاث و تباهرل  ظار        

هه  آتن ا جمان  گیر  و بر همهقرار گررل. همچنین موارر مهم تصمیم

 ریز  شد.مطرن و بر همه

 
 

 

 

 

 برگزاری سومین جلسه شورای عالی آموزش انجمن مهندسی شیمی ایران

 دند از ساهیل اسا  ۱1شنبه سومین جلسه شورا  یهلن آموزش روز سه

اتااهق بهزرگااه نا صاانهیعا موااهرن و  2رر سااهختمهن شاامهر   ۱۱تااه  9

 هاه  کشهورز  تهران باه حضاور ایضاه  کاهرگرو  از صانول و را شاگه       

 برگزار شد.

هاه  الز  بارا  تقسایم کاهرا     رر این جلساه ضامن بررسان کاهرگرو     

اصول کهر رر این خصوص به تکیه بر  قش ا جمن بونوان مرجع یلمان  

 هااه  آمااوزش بااه مراجااع آموزشاان همچااون     ایااال  ضاارورتباارا

 هااه  مهندساان شاایمن و بخااش صاانول    وزارت یلااو ا را شااکد  

 مورر بلث و بررسن قرار گررل.
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 ایران فرهنگستان علوم انتصاب نایب رئیس هیئت مدیره انجمن در

یضو ملتر  هیهت مدیر  و  هی  ریایس ا جمان    -آقه  رکتر امیدخوا 

به ینوان مسئول اتهق رکر رصد یلما رنهور  و  -دسن شیمن ایرانمهن

 ا تخه  شد د.  وآور  ررهنگستهن یلو  ایران

ضمن تبریک به ایشهنا از خداو د بزرگ برا  ایشهن آرزو  ساالمتن و  

 مورقیل راریم.

 

 

 برگزار شد "های الکترونی از ساختار تا آنالیز میکروسپ"وبینار 

ایضه  کمیته یهلن را شاجوین ا جمان مهندسان    این وبینهر به همل 

اسدند برگزار شد. یالقمندان رر بستر گوگم میل از  2۴شیمن رر روز 

 از را شاگه  کهشااهن   ارائاه ساخنران وبیناهر آقاه  رکتاار مجیاد بگیاهن      

 استدهر  کرر د.

 

 
 

 

 

 

 های ایران حضور دبیر انجمن در مجمع عمومی انجمن هلدینگ

 اسینعد  22هیگی اییهان روز دوبیع      دیعگمجمع عمومی انجمی  هلی  
 در ایی  جلسی     -خیگنی آقیگی دا یه ص یی    -بهویزار بیدد دبنیه انجمی     

رئین  هنتیم میدیهت     -حگضه بدند و جعگب آقیگی منعیدو واحیدی   

مج مع پ هوصیعتم ویگمهون و از اعییگی ح یوقی انجمی  منعدسیی       
 هییگی ایییهان  بیی  ععییوان هنتییم مییدیهت انجمیی  هلییدیعگ    -بیینمی

 ان صگب بدندد
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 حضور اعضای هیئت مدیره انجمن در فرهنگستان علوم برای سخنرانی آقای دکتر ستاری

نظیگ  علیمف فعیگوری و نیوآوری     "سصعهانی آقگی دا ه س گری بگ ععوان 

اسنعد در محل  22روز دوبع    "هگ و راهکگرهگهگف چگلشاشور: فهصم

نمی فههعگس گن علو  ارائ  بد و از هنتم مدیهت انجمی  منعدسیی بی   
 خییگنی ایییهانف آقگیییگن دا ییه امنییدخواتف دا ییه رحنمییی و دا ییه ص ییی 

 حیور داب عدد
 

 

 
 

 

 مصاحبه با شرکت روغن فوکس ایرانیان

 شرکت خود را معرفی نمایید. -1

شرکل روغن روکس ایرا ایهنا شوبه رسماان شارکل راوکس آلماهنا     

لیاد  آغهز کرر  اسل.این مجمویه باه تو  ۱010روهلایل خور را رر سهل 

گیر  از به کیدیل ترین موار اولیه موجاور  ا واع روغن هها ضدیخ و بهر 

و همچناین واررات گااریس و ا ااواع روا کهرهااه  موتااور  و تخصصاان  
 .صنوتن به کشورا حضور  مورق را تجربه  مور  اسل

 

 عنوان عضوو قووو ی اننمو     ه انتظار آن شرکت محترم ب -2

 مایید.از اننم  مهندسی شیمی ایران را بیان ن

 و تسهیم شرای  کهر  روکس کمک به جهیگه  شرکل
 

 

 

 

 اخبار شعب انجمن
 

 شعبه کرمان -الف

هه  تجربن و یادر  رر صانهیع    رومین کندرا س ملن بکهرگیر  روش

 شیمیهئن و مود ن به کمک و همراهن ا جمن مهندسان شایمن ایاران    

ه  رر بخش مهندسن شیمن را شاگ  ۱4/۱۱/۱4۴۱رر تهریخ چههرشنبه 

 مجااهز  برگاازار شااد.  -شااهید بااههنر کرمااهن بااه صااورت حضااور   

 مقهلاه رریهرال شاد. هار مقهلاه حاداقم       42رر این کندارا س توادار   

وسیله رو  در از ایضاهء کمیتاه یلمانا راور  و  تیجاه ایان راور       ه ب

 .صورت پوستر شده مقهله ب 2۴مقهله شدههن و  ۱9منجر به پبیرش 

مقهله رر قسامل تجربان و    9مقهله ) ۱2 مقهله شدههن  یز تودار ۱9از 

مقهلاه باه صاورت     7سه مقهله رر قسمل یدر ( به صورت حضور  و 

 مجهز  ارائه شد.

 

 

 

 شعبه شمال غرب -ب

رر راسااته  آشاانهین بیشااتر را شااجویهن رشااته مهندساان شاایمن بااه 

هه  ایان رشاتها شاوبه شامهغر  ا جمان ساخنرا ن باه یناوان          شهخه



 

 (1042) ششو صد و بيستـ شماره  دومو بيستنشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال  114 

ش
زار

 گ
ر و

خبا
ا

 
 ها

اسادند رر ملام    0رر روز  "هندسان شایمن  هه  مآشنهین به گرایش"

 آمدان تئااهتر شااهید آویناان را شاگه  صاانوتن سااهند توساا  ماادر    

هه  را شجو از ورور  ۱21آقه  رکتر امید احمد  ارائه شد که حدور 

 رر آن حضور راشتند. ۱4۴۱ته  ۱097سهل 

 

 
 

 

 شعبه بوشهر -پ

ساه   هاه   دتان بار ا   بهزرسان ملمولاه  "کهرگه  آموزشان باه یناوان    

صورت حضاور  رر ساهلن   ه اسدند ب 0ا روز "استه داررهه  ا  پن آ 

صورت ه رهر  و همچنین بخوارزمن را شکد   دل و گهز را شگه  خلیج

 برگزار  رر لینک مجهز  ا جه  شد.

 

 

 


