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

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

در روز  72بهمــن در دانشـکـده مهندســي شيـمـي و نفــت

نشريه بررسي و تصميمات الزم براي مقاالت اتخاذ ميگردد.

گزارش برگزاري يازدهمین دوره مسابقات کمیکار
اينمسابقه در تاريخ  3و  4اسفندماه توسط انجمنمهندسيشيميايران

مقام سوم :تيم ققنوس دانشگاه شهيد باهنر کرمان

و با همکاري بنياد نخبگان استان مازندران و دانشگاه مازندران

ايده برتر :تيم آوانگارد دانشگاه الزهرا

برگزار شد .دبير اين دوره آقاي دکتر جهانشاهي بودند و  34تيم در

جوايز تيمهاي برتر به ترتيب در ادامه آمده است:

دانشگاه مازندران به رقابت پرداختند .نتيجه اين رقابت به شرح زير

لیگ عملکرد:

است:

مقام اول 72 :ميليون ريال

لیگ عملکرد:

مقام دوم 51 :ميليون ريال

مقام اول persian gulf :دانشگاه خليج فارس بوشهر
مقام دوم :تيم شهيد نوروزي دانشگاه صنعتي کرمانشاه
مقام سوم :تيم  m-geniusدانشگاه آزاد آبادان
لیگ آزاد:

مقام سوم 52 :ميليون ريال
لیگ آزاد:
مقام اول 52 :ميليون ريال
مقام دوم 1 :ميليون ريال

مقام اول :تيم  monsterدانشگاه آزاد واحد رباط کريم
مقام دوم :تيم اختاي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
بخش پوستر:

بخش پوستر:
مقام اول 9 :ميليون ريال
مقام دوم 6 :ميليون ريال

مقام اول :تيم پاکرول دانشگاه اصفهان

مقام سوم 3 :ميليون ريال

مقام دوم :تيم کاتاليست دانشگاه گلستان

ايده برتر 1 :ميليون ريال

گزارش برگزاري سمینار پتروشیمی و انرژي
اجتماع نخبگان حوزه پتروشيمي و انرژي کشور در سمينار پتروشيمي

مـوضـوعـات سمينـار شـامـل مـديـريـت انــرژي ،مميــزي انــرژي،

و انرژي با همکاري بنياد نخبگان استان بوشهر ،دانشگاه خليج فارس،

بهرهوري انرژي ،آينده نگاري فناوري انرژي ،فناوريهاي نوين حوزه

انجمن مهندسي شيمي ايران و به ميزباني شرکت پتروشيمي جم در

انرژي و محيطزيست است .در مجموع  97مقاله به دبيرخانه ارسال

عسلويه در روز  55بهمن 91
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برگزار شد.

شد که از اين تعداد  15مقاله پذيرفته شد.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نه ()6315

اين کنفرانس در روزهاي  3و  4خرداد  96توسط انجمن مهندسي

خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به وبگاه

شيمي ايران و با همکاري دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برگزار

 http://nsc2017.irمراجعه نمايند.
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چهارمین همايش علوم و مهندسی جداسازي

نشريه "شیمی سبز و فناوريهاي پايدار"
پيرو قرارداد امضا شده بين انجمن مهندسي شيمي ايران و پژوهشگاه

به همراه اطالعات تکميلي در خصوص فراخوان مقاالت در شمارههاي

شيمي و مهندسي شيمي نشريه جديدي با عنوان ذکر شده با امتياز

آتي نشريه به اطالع عالقمندان خواهيد رسيد.

علمي -پژوهشي و به زبان فارسي منتشر خواهد شد .وبگاه اين نشريه

نشريه "پژوهشهاي کاربردي در مهندسی شیمی"
پيرو تفاهم ايجاد شده بين انجمن مهندسي شيمي ايران ،انجمن علوم

الکترونيکي منتشر خواهد شد .وبگاه اين نشريه به همراه اطالعات

و مهندسي پليمر ايران و دانشگاه تربيت مدرس ،نشريه جديدي با

تکميلي در خصوص فراخوان مقاالت در شمارههاي آتي نشريه

عنوان ذکر شده با امتياز علمي -پژوهشي ،به زبان فارسي و به صورت

به اطالع عالقمندان خواهيد رسيد.

هفتمین همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت HSE
اين همايش اسفند ماه  96در دانشگاه صنعتي شريف با همکاري

خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به

انجمن مهندسي شيمي ايران در دانشگاه صنعتي شريف برگزار

وبگاه www.cpsl.irمراجعه نماييد.

دهمین کنگره بینالمللی مهندسی شیمی
کنگره در ارديبهشت ماه سال  92برگزار خواهد شد و نظر به همکاري

و قابل مشاهده است .عالقمندان براي کسب اطالعات بيشتر

انجمن با مؤسسات بينالمللي مرتبط همچون شوراي جهاني

درخصوص کنگره آتي ميتوانند به وبگاه  www.ichec.irمراجعه

مهندسي شيمي ) (WCECو يکي از معتبرترين مؤسسات علمي

نمايند.

آلمان ) ،(ACHEMAفـراخـوان کنگـره در نشــريـه  ACHEMAدرج

اخبار مهندسي شیمي
چهارمین کنفرانس بینالمللی زئولیت ايران
اين کنفرانس توسط انجمن شيمي ايران با همکاري دانشکده فني و

صنعتي گلپايگان برگزار خواهد شد .عالقمندان براي کسب اطالعات

مهندسي گلپايگان در تاريخ  35مرداد و  5شهريور  96در دانشگاه

بيشتر ميتوانند به وبگاه  www.iizc4.comمراجعه نمايند.
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