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

تصميمات الزم براي مقاالت اتخاذ ميگردد .همچنين جلسه هيئت

روز  42شهريور در دانشکده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي

مديره نيز در روز  51شهريور در دفتر انجمن مهندسي شيمي ايران

شريف برگزار شد .در اين جلسه مقاالت ارسالي براي نشريه بررسي و

برگزار شد.

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

شرکتهاي نفت ،گاز و پتروشيمي به صورت تخصصي برگزار ميشود.

ايران اين همايش را با رويکرد ارائه طرحهاي جديد شرکتهاي

امسال اين همايش در روزهاي  42و  42مهر در دانشگاه تهران برگزار

دانشبنيان به صنعت ،تجاريسازي اختراعات ،داالن تسهيلکنندگان و

خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به وبگاه

سرمايهگذاران ،اختراعات تجاري شده ،بخش نيازمنديهاي فناورانه و

 www.iranlabco.irمراجعه نمايند.

پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد با حضور مديران و متخصصين

دوره تخصصی تولید محصوالت شوينده ،آرايشی و بهداشتی
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دانشگاه گروه صنعتي گلرنگ با همکاري انجمن مهندسي شيمي ايران

اين دوره در ابتدا به صورت يك ترم  2تا  ۶ماهه (دوره توليد

اقدام به برگزاري اين دوره تخصصي نموده است .با توجه به اينکه

محصوالت شوينده و آرايشي بهداشتي) برگزار خواهد شد .پس از آن

فارغالتحصيالن مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد رشتههاي شيمي،

دانشجويان در ترم دوم بر اساس عالقه ميتوانند گرايش خود (شوينده-

مهندسي شيمي و صنايع دانشگاههاي کشور مهارت الزم را جهت

بهداشتي يا آرايشي -بهداشتي) را انتخاب نمايند.

جذب در صنايع شوينده و آرايشي ندارند دانشگاه گروه صنعتي گلرنگ

شايان ذکر است ،دانشآموختگان ممتاز اين دوره در اولويت استخدامي

با بهرهگيري از تجربيات متخصصين و محققين اين رشته اقدام به

گروه صنعتي گلرنگ قرار ميگيرند .عالقمندان براي کسب اطالعات

اجراي دورههاي تخصصي نموده است .اين دوره خواهد توانست

بيشتر ميتوانند به تارنماي  http://gig-uast.ac.irمراجعه نمايند.

کارشناساني را تربيت نمايد که با آمادگي ،جذب واحدها و شرکتهاي

از کليه داوطلبان دعوت ميگردد با شماره تلفن 4۶400222-15

شوينده و آرايشي بهداشتي شوند.

(داخلي  )504تماس حاصل فرمايند.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و ششم ()8315

مرکز محيط زيستت و تکنولتو ي ستبز متالزي ) (CEGTبتا همکتاري
انجمن مهندسي شيمي ايران سمپوزيوم بين المللي فناوريهاي پايتدار
و ستتبز را در تتتاري  45تتتا  42ديمتتاه ( 50تتتا  52انويتته  )4052در

عالقمنتتدان بتتراي کستتب اطالعتتات بيشتتتر متتيتواننتتد بتته تارنمتتاي
http://www.utar.edu.my/conference/index.jsp?fcatid=277

مراجعه نمايند.

دانشگاه تانکو عبدالرحمان واقع در پراک متالزي برگتزار خواهتد کترد.
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دومین سمپوزيوم بینالمللی فناوريهاي پايدار و سبز

تبریک و تقدیر
جناب آقای دکتر رشتچیان؛
عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران
انتخاب جنابعالي به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتي شريف را صميمانه تبريک ميگـیييم
با تیجه به تجربيات و سیابق ارزشمندتان ،اطمينان داريم که در دوران معاونـت جنابعـالي ،فعاليـتهـای
پژوهشي و فناورانه دانشگاه به مراتب بيش از پيش ارتقا خیاهد يافت
انجمن مهندسي شيمي ايران
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