اخبار داخلي انجمن

اخبار و گزارشها

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

تصميمات الزم براي مقاالت اتخاذ ميگردد .همچنين جلسات

روز  5آبان در دانشکده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف

هيئت مديره نيز در روزهاي  9مهر و  62آبان در دفتر انجمن مهندسي

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

شيمي ايران برگزار شد.

برگزاري دوره يازدهم مسابقات کمیکار
ميزباني دانشگاه صنعتي نوشيرواني براي برگزاري اين دوره لغو و

ابهـامــات قـوانيـن کميــکار بـا ارسـال سـؤال بـه پيــامنگار

اسفندماه  95توسط بنياد نخبگان مازندران و دانشگاه مازنداران

 cecrulesc@gmail.comقابل پيگيري است.

برگزار خواهد شد .همچنيــن ســؤاالت شـرکـتکننـدگان درخصوص

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

 66دي ماه خواهد بود .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

دانشگاه آزاد اسالمي -واحد قوچان  9تا  11اسفند ماه در

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

دانشگاه مذکور برگزار خواهد شد .فرصت ارسال مقاالت تا تاريخ

برگزاري کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب
اين کنگره در بهمن ماه سال جاري توسط دانشگاه نهران ،شرکت

اطالعات بيشتر ميتوانند به وبگاه  www.nwwce.ut.ac.irمراجعه

مهندسي آب و فاضالب کشور ،انجمن آب و فاضالب ايران و همکاري

نمايند.

انجمن مهندسي شيمي ايران برگزار خواهد شد .عالقمندان براي کسب

برگزاري سمینار پتروشیمی و انرژي
اين سمينار توسط شرکت پتروشيمي جم ،بنياد نخبگان استان بوشهر

خواهد شد .عالقمندان براي شرکت در سمينار و کسب اطالعات بيشتر

و با همکاري انجمن مهندسي شيمي در بهمن ماه سال جاري برگزار

ميتوانند به آدرس وبگاه  www.jpcomplex.ir/fa/formمراجعه نمايند.
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هشتمین کنفرانس ملی کاربرد دينامیک سیاالت محاسباتی ) (CFDدر صنايع شیمیايی و نفت
اين کنفرانس توسط انجمن مهندسي شيمي و همکاري دانشگاه تربيت

ميتوانند به آدرس وبگاه  http://cfd8.modares.ac.ir/مراجعه نمايند.

مدرس تهران در  62و  62ارديبهشت ماه سال  92در محل دانشگاه

مهلت ارسال مقاالت و آثار پويانمايي تا  16ارديبهشت سال آتي

مذکور برگزار خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

خواهد بود.

تقدير از انجمن مهندسی شیمی ايران به عنوان انجمن برتر
چهارمين همايش پيشرفت و توسعه علمي کشور ،آبان ماه سال جاري

کميسيون انجمنهاي علمي کشور بررسي ميشود .و انتخاب

در دانشگاه خاتم برگزار شد .در انتهاي اين همايش از انجمنهاي برتر

انجمنهاي برتر در همايش مذکور با توجه به باالترين ميانگين

و از جمله انجمن مهندسي شيمي ايران تقدير شد .هر ساله

امتيازهاي عملکرد انجمنها در پنج سال اخير بوده است.

فعاليتهاي انجمنهاي علمي توسط زير شاخه وزارت علوم در

جشن هفتاد سال مهندسی شیمی
به مناسبت هفتاد سالگي رشته مهندسي شيمي ،کانون مهندسين

مراسم جشني را بـرگزار ميکننـد .ايـن مـراسـم روز  13بهمـنمـاه

فارغالتحصيل دانشکده فني دانشگاه تهران با همکاري دانشکده

امسـال در ســالـن شهيـد چمـران دانشکـده فني دانشـگاه تهـران

مهندسي شيمي دانشکده فني و انجمن مهندسي شيمي ايران

برگزار خواهد شد.

دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی درگذشت
دکتر محمد مهدی منتظر رحمتي -عضـ هيتـع عیمـي دانشـمده مهندسـي شـيمي دانشـااه هـران-
روز شنبه  11آبان ماه بر اثر سمته قیبي درگذشع .ايشان حصيالت کارشناسـي وـ د را در سـه رشـته
مهندسي شيمي ،زبان فرانسه و زبان آلماني در دانشااه ميشياان گذراند و در مقطع کارشناسـي ارشـد
نيز دو رشته مهندسي شـيمي و زبـان فرانسـه را در ايـن دانشـااه ادامـه داد و سـال در سـال 1351
در مقطع دکترا در رشته مهندسي شيمي از دانشااه ايالتي اوکالهاما در آمريما فارغالتحصيل شد.
أليف شش کتاب و بيش از  1۱۱مقاله و راهنمايي بيش از  5۱پاياننامه و رساله در مقاطع مختیف ،عالوه بر
ربيع دانشج يان بيشمار در رشته مهندسي شيمي از يادگارهای عیمي آن مرح م اسع.
انجمن مهن دسي شيمي ايـران درگذشـع ايشـان را بـه هاملـه عیمـي و دانشـااهي کشـ ر و وـان اده
محترمشان سیيع عرض مي نمايد .از وداوند بزرگ برای ايشان رحمع و برای وان اده محترمشان صبر
مستیع مينماييم.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
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معرفی کتاب

Coupled CFD-DEM Modeling: Formulation,
Implementation and Application to
Multiphase Flows

این کتاب عالوه بر محییان ،نانشاویان نوره تحصیال تکمیلای و مهمدالاان
صمایع شیمیایی ،برا هر فرن که نر زمیمه جریانها چمدفاز مطالعاه و
تحییق میکمد میید وواهد بون

حمیدرضا نوروزی ،رضا ضرغامی،
رحمت ستوده قرهباغ و نوید مستوفی
تاریخ انتشار :اکتبر 6102
قیمت 071 :دالر
ناشرJohn Wiley :
این کتاب توضیح کاملی از روش نوین مدلسااز تلیییای نیمامیای الایا
محاالباتی و روش ذره گسسته ( )CFD-DEMارائاه ماینهاد نر ایان کتااب
جمبهها نظر و عملی این روش مدلالاز  ،روشها پیانهالااز عادن
نر

آن با کاربرنها صمعتی نر فرایمدها مهمدالی شیمی ارایه شاده االا

میایسه با الایر کتاب هایی که تاکمون باه صاور ماادا نر زمیمان نیمامیای
الیا

محاالباتی و یا روش ذره گسسته به چاپ رالایده االا  ،وصوصای

ممحصر به فرن این کتاب تأکید بیشتر آن بر کوپلیمگ باین فااز گااز و جاماد
اال
نر قسم اول این کتاب ،فرمولبمد روش ذره گسسته ،مادلهاا برواورن
مختلف برا ذرا کرو و غیر کرو  ،پیانهالاز نیوارهها با شکل همدالای
پیچیااده ،روشهااا یااافتن بروااورن ،روشهااا انتگاارالگیاار و همچمااین
کاربرنها این روش نر جریانها گراناو ر و محادونیتهاا موجاون ماورن
بحث قرار گرفته اال

نر قسم

نوم ،فرمولبمد جریان الیال و کوپلیماگ

بین فازها جامد و الیال برا پدیدهها انتیال موممتاوم ،انتیاال اارار و
انتیال جرم ارائه میشون نر انتها نید اثر نیروهاا باین ذرها و میادانهاا
وارجی بر رو جریانها چمد فاز و نحوه پیانهالاز این نیروها نر مادل
 CFD-DEMبررالی میشون
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