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

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

روز  4آذر در دانشکده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف

تصميمات الزم براي مقاالت اتخاذ ميگردد.

گزارش برگزاري دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژيهاي سبز براي آينده پايدار
اين کنفرانس در روزهاي  82و  82دي ماه با همکاري انجمن

داوران براي چاپ در نشريه مهندسي شيمي ايران طبق توافقات قبلي

مهندسي شيمي ايران برگزار شد و مقاالت برتر پس از انتخاب هيئت

انجمن با ايشان در دستور کار انجمن قرار گرفت.

اولین کنفرانس ملیفرايندهاي گاز و پتروشیمی GPP
اين کنفرانس در روزهاي  31و  34ارديبهشت ماه 3121

براي کسب اطالعات بيشتر مي توانند به وبگاه

با همکاري انجمن مهندسي شيمي ايران برگزار خواهد شد .عالقمندان

مراجعه نمايند.

www.gppconf.ir

دهمین کنگره بینالمللی مهندسی شیمی
اين کنگره بهصورت دوساالنه توسط انجمن مهندسي شيمي ايران

کنگره ملي مهندسي شيمي ،اين کنگره در کنار برگزاري کنگره

برگزار ميشود .سعي انجمن در اين دوره براي همکاري با شوراي

ياد شده اجرا خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

جهاني مهندسي شيمي به منظور برگزاري باشکوهتر کنگره بينالمللي

ميتوانند به وبگاه  www.ichec.irمراجعه نمايند.

در پاييز سال  21است .همچنين در راستاي لغو شانزدهمين دوره

جشن هفتادسالگی و انتخاب برترينها
انجمن مهندسي شيمي ايران با همکاري کانون فارغالتحصيالن

در مهندسي شيمي نمودند که به ترتيب آقايان مهندس مقيمي

دانشگاه تهران در تاريخ  31بهمن ماه اقدام به برگزاري جشن

(رئيس هيئت مديره شرکت طراحي صنعتي ايران) ،مهندس سليماني

هفتاد سال مهندسي شيمي خواهد کرد .در راستاي اين همکاري

(شرکت کاله) و دکتر آقاجان انتخاب و در روز يادشده از ايشان تقدير

کارگروهي متشکل از ايشان و انجمن مهندسي شيمي به بررسي افراد

خواهد شد.

واجد شرايط به عنوان مهندس برتر ،کارآفرين برتر و استاد پيشکسوت
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انجمن مهندسي شيمي ايران با توجه به اهميت موضوع اعتبارسنجي

موضوعي مطرح شده است .اميد است با موافقت وزارت علوم و طراحي

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،طي نامهاي به کميسيون

سيستمهاي آموزشي و اجراي مصوبات آن در دانشکدههاي

انجمنهاي علمي و معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،

مهندسي شيمي ،زمينهاي براي اجراي آن در سطح دانشگاههاي کشور

آمادگي خود را براي تدوين استاندارد الزم در خصوص دانشکدههاي

ايجاد شود.
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اعتبارسنجی دانشکدههاي مهندسی شیمی در دانشگاههاي سراسر کشور

مهندسي شيمي اعالم نموده است .اين استانداردسازي در نه زمينه

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  81و  82ارديبهشت ماه سال  21در محل دانشگاه

مهلت ارسال مقاالت و آثار پويانمايي تا  38ارديبهشت سال آتي خواهد

مذکور برگزار خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

بود.

اخبار مهندسي شیمي
گزارش برگزاري دومین دوره طرح امید آفرين (جايزه علمی پروفسور مشفقیان)
مراسم اهداي جوايز برگزيدگان دومين مرحله طرح اميد آفرين جايزه

ماه بررسي و منتخبين در خرداد ماه اعالم مي شوند و بورس تحصيلي

علمي پروفسور مشفقيان با حضور مسئولين دانشگاه خليج فارس،

از مهر ماه همان سال به مدت يکسال دريافت مينمايند .اين

مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان بوشهر و پروفسور

دانشجويان عالوه بر دريافت بورس تحصيلي ،در صورت چاپ مقاله

مشفقيان در تاالر فردوسي دانشگاه برگزار

شد.

ISI

يا ثبت اختراع ،مبلغي به ازاي هر کدام از موارد ذکر شده دريافت

پرفسور محمود مشفقيان از بنيانگذاران دانشگاه خليج فارس ،بومي

خواهند نمود.

استاد بوشهر و از دانشمندان برتر جهان اسالم است .ايشان قصد دارد

پروفسور محمود مشفقيان در اين نشست با تقدير از حمايت ها و

هر سال بورسيه تحصيلي به تعدادي از دانشجويان مستعد و نخبه اعطا

همکاريهاي دانشگاه خليج فارس و بنياد نخبگان استان بوشهر گفت:

نمايد ،طوري که اين دانشجويان هيچ دغدغه ديگري به جز تحصيل

امروز روز قدرداني از دانشجوياني است که با همت و تالش خود موفق

نداشته باشند و با آرامش خاطر به کسب علم و دانش بپردازند.

به دريافت اين جايزه شدهاند ،من سهم بسيار کوچکي در آن دارم و
به مجموعه دانشگاه است.

در اين طرح دانشجويان بايستي در سه مقطع کارشناسي ،کارشناسي

بيشترين سهم متعلق

ارشد و دکتري شاغل در دانشگاه خليج فارس و رشتههاي مهندسي

ايشان با بيان اينکه تعداد ديگري از خيرين در اين جايزه مشارکت

باشند .در همين خصوص دانشجويان کارشناسي سال دوم تا چهارم

دارند گفت :من خودم را متعلق به اين دانشگاه ميدانم و اميدوارم اين

الزم است جزء دانشجويان  31درصد اول در رشته خود باشند،

طرح الگويي باشد براي ساير دانشگاهها تا دانشجويان با آرامش بيشتر
موفقيت بپردازند.

دانشجويان کارشناسي ارشد سال دوم الزم است جزء  31درصد اول

به تحصيل علم و فتح قلههاي

رشتههاي مهندسي باشند و دانشجويان دکتري سال دوم به بعد يک

رئيس بنياد نخبگان استان نيز در اين نشست با اشاره به جايزه هاي

مقاله  ISIداشته باشند و يکي از مدارک زبان انگليسي  IELTSحداقل

علمي که در بنياد نخبگان استان بوشهر تصويب شده است گفت:

 1يا  TOEFLحداقل  011داشته باشند.

امسال دومين مرحله طرح اميد آفرين با جايزه علمي پروفسور

فراخوان اين بورسيه در اسفند هر سال اعالم شده و دريافت مدارک تا

مشفقيان اجرا شد و از سال آينده دو جايزه علمي ديگر در حوزه

پايان فروردين ادامه پيدا مي کنند .مدارک افراد در جلسه ارديبهشت

علوم انساني و پزشکي با حمايت بنياد رشد و انديشه سازندگي و به نام
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پروفسور حميدي و پروفسور نبي پور دو تن از نخبگان استان بوشهر
اجرايي

خواهد شد.

ارشد و  1نفر در مقطع کارشناسي هستند.

دکتر مهناز جوکار رئيس اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه خليج

مديرکل کميته امداد امام خميني استان بوشهر نيز در اين نشست با

فارس نيز در اين نشست با بيان اينکه هدف از طرح اميدآفرين جذب و

ارائه گزارشي از تالش هاي کميته امداد در توانمندسازي فکري،

پرورش استعدادهاست گفت :در دانشگاه ورودي خوبي نداريم ولي

فرهنگي و اقتصادي خانوادههاي تحت پوشش گفت :با توجه به

ميخواهيم خروجي خوبي داشته باشيم و آنها در استان

جذب کنيم.

ارتباطات خوبي که با دانشگاهها و مدارس استان داريم افراد مستعد

وي با بيان اينکه ميخواهيم جايزه اميدآفرين را در رشتههاي ديگر

نيازمند را شناسايي و حمايت مي کنيم ،بيش از  3111دانشجو تحت

گسترش دهيم اذعان نمود :جايزه پروفسور مشفقيان در حوزه

پوشش حمايتهاي کميته امداد هستند که هزينه هاي تحصيلي آنها

مهندسي شيمي و نفت مطرح شده است و خيرين مي توانند در ساير

پرداخت ميشود.

رشتهها

ورود پيدا کنند.

دکتر جوکار افزود :بعد از بررسي امتيازات 0 ،نفر از بين متقاضيان
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انتخاب شدند که  3نفر در مقطع دکتري 3 ،نفر در مقطع کارشناسي

در پايان اين جلسه دانشجويان برگزيده جايزه پروفسور مشفقيان،
جوايز خود را از دستان ايشان دريافت

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هشتم ()1315

نمودند.

