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اخبار و گزارشها
برگزاري جلسة هیئت تحريريه نشريه فارسی
جلسه هيئت تحريريه نشريه فارسي انجمن مهندسي شيمي ايران در

صنعتي شريف برگزار شد .در اين جلسه مقاالت ارسالي براي نشريه

روز  91خرداد در دانشکده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه

بررسي و تصميمات الزم براي مقاالت اتخاذ ميگردد.

يازدهمین دوره مسابقات کمیکار ايران
اين دوره از مسابقات به ميزباني دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در

سؤاالت شرکت کنندگان درخصوص ابهامات قوانين کميکار با ارسال

پاييز  19برگزار خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

سؤال به پيام نگار  cecrulesc@gmail.comقابل پيگيري است.

ميتوانند به تارنماي  www.ceciran.irمراجعه نمايند .همچنين

عضويت در شوراي جهانی مهندسی شیمی
در ادامة تالشها و نامهنگاريهاي انجمن مهندسي براي عضويت در

آن شورا طي شود تا همکاريهاي بينالمللي همچون برگزاري

شوراي جهاني مهندسي شيمي ( ،)WCECپرفسور ماير عضو هيئت

بينالمللي کميکار در ايران و سهولت شرکت در همايشهاي ساالنه

مديره اين شورا به ايران سفر نمودند و در جلسه با اعضاي هيئت

بينالمللي مهندسي شيمي به صورت دوسويه هموار و عملي گردد.

مديره انجمن مقرر شد مراحل فعاليتهاي پيش رو براي عضويت در

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
اين کنگره ملي توسط انجمن مهندسي شيمي ايران و با همکاري

مذکور برگزار خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

دانشگاه آزاد اسالمي -واحد قوچان در تاريخ پاييز  19در دانشگاه

ميتوانند به تارنماي  www.iauq.ac.irمراجعه نمايند.

دومین همايش ملی تجهیزات و مواد آزمايشگاهی صنعت نفت ايران
مرکز پژوهشهاي صنعتي و معدني با همکاري انجمن مهندسي شيمي

مهر ماه برگزار خواهد کرد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

ايران اين همايش همراه با کارگاههاي آموزشي را در روزهاي  72و 72

ميتوانند به تارنماي  www.iranlabco.irمراجعه نمايند.
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دومین سمپوزيوم بینالمللی فناوريهاي پايدار و سبز
مرکز محيط زيست و تکنولوژي سبز مالزي ) (CEGTبا همکاري

عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به تارنماي

انجمن مهندسي شيمي ايران ،سمپوزيوم بينالمللي فناوريهاي پايدار

http://www.utar.edu.my/conference/index.jsp?fcatid=277

و سبز را در تاريخ 79تا  72دي ماه ( 91تا  91ژانويه  )7192در

مراجعه نمايند.

دانشگاه تانکو عبدالرحمان واقع در پراک مالزي برگزار خواهد کرد.

اخبار مهندسي شیمي
دومین کنگره راهبردي نفت و نیرو
اين کنگره توسط باشگاه نفت و نيرو به همراه نمايشگاه جانبي در

اطالعات بيشتر ميتوانند به تارنماي

تاريخهاي  72تا  72مهر  19برگزار خواهد شد .عالقمندان براي کسب

مراجعه نمايند.

www.ipeccomngress.com

دوازدهمین سمینار ساالنه الکتروشیمی
اين همايش توسط انجمن الکتروشيمي ايران و در روزهاي  72و 71

عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به تارنماي

مهر ماه با محورهاي :نانوالکتروشيمي ،سنتز الکتروشيميايي،

 www.iranecs.irمراجعه نمايند.

بيوالکتروشيمي ،خوردگي ،توليد و ذخيره انرژي برگزار خواهد شد.
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