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اخبار و گزارشها
برگزاري جلسات هیئت مدیره و هیئت تحریریه
جلسات هيئت تحريريه نشريه فارسي انجمن مهندسي شيمي ايران به

برای نشريه بررسي و تصميمات الزم برای مقاالت اتخاذ ميگردد.

ترتيب در روزهای  91مهر و  91آبان در دانشکده مهندسي شيمي و

همچنين جلسه هيئت مديره نيز در روز  91مهر در دفتر رياست گروه

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

صنعتي فومن شيمي برگزار شد.

گزارش برگزاري کارگاه آموزشی
Digitalization, Big Data, Internet of Things,

صنعتي پرداختند .اين کارگاه با حضور حدود  08نفر از صاحبان

کارگاهي با عنوان

Industry 4.0: Applications for the Chemical and Petrochemical

صنايع  ،دانشجويان و اعضای هيئت علمي عالقمند به موضوع برگزار و

 Industryدر روزهای  22و  22مهر ماه توسط انجمن مهندسي شيمي
ايران و با همکاری پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي و مؤسسه
علمي  DECHEMAدر سالن حکمت پژوهشگاه شيمي و مهندسي
شيمي ايران برگزار شد .مدرس کارگاه  -پرفسور ويلي ماير -از مديران
ارشد مؤسسه  DECHEMAدر اين کارگاه دو روزه به ارائه کاربرد
بانکهای اطالعاتي و کتابخانه ديجيتالي و منابع دادههای اينترنتي در
طراحي پروسههای شيميايي و شناسايي محصوالت آزمايشگاهي و

در پايان گواهي گذراندن دوره مذکور با امضای رؤسای هر سه مؤسسه
همکار در برگزاری ،اعطا شد.
پرفسور ماير در ادامه سفر علمي خود ،به اصفهان سفر کردند و اين
کارگاه به صورت يک روزه نيز با همکاری دانشگاه اصفهان ارائه شد.
همچنين ايشان از امکانات علمي دانشگاه بازديد نمودند و با اعضای
هيئت علمي دانشگاه به بحث و تبادل نظرهای علمي پرداختند.

گزارش برگزاري نشست روساي مهندسی شیمی
انجمن مهندسي شيمي ايران بنا به تجربيات گذشته از برايند برگزاری

دکتر شريعتي نياسر (معاون آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری)،

نشست رؤسای مهندسي شيمي و آگاهي از مسائل آموزشي مهندسي

دکتر مقدس (رئيس کارگروه برنامهريزی آموزشي رشته مهندسي

شيمي و تالش برای بيرون رفت از مشکالت و ارائه راهحلهای مناسب،

شيمي) به همراه تعدادی از اعضای کارگروه مذکور ،دکتر خسروخاور

از روسای دانشگاههای سراسری و آزاد اسالمي دعوت نمود تا روز 22

(دبير انجمن صنفي مهندسين پليمر و شيمي) ،دکتر توفيقي (رئيس

مهر ماه در سالن شهدای جهادگر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

شاخه مهندسي شيمي فرهنگستان علوم) حضور داشتند .در ابتدای

گرد هم آيند و در خصوص استانداردسازی ،ارزشيابي و اعتبارسنجي

جلسه آقای دکتر اميدخواه (دبير انجمن مهندسي شيمي ايران) ضمن

آموزش و لزوم بازبيني برنامه آموزشي مهندسي شيمي بحث و گفتگو

خوشآمدگويي به مهمانان در خصوص نقش مرجعيت انجمنهای

نمايند .در اين جلسه اعضای هيئت مديره انجمن مهندسي شيمي،

علمي صحبت نمودند .سپس آقای دکتر تقيخاني (عضو هيئت مديره

رؤسای دانشکدهها و گروههای مهندسي شيمي و مهمانان ويژه آقايان

انجمن مهندسي شيمي ايران) ضمن تشکر از حضور مهمانان به تبيين
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موضوع بحث و دغدغههای پيشرو ،اهميت روابط بينالملل و

مهندسي شيمي ايران در خصوص تدوين نظامنامه مهندسي پليمر و

فعاليتهای انجمن در اين خصوص پرداختند .در ادامه ،آقايان مهندس

شيمي ارائه نمودند .در انتهای جلسه تفاهم نامهای فيمابين رئيس

موسوی رهپيما ،دکتر شريعتي نياسر ،دکتر توفيقي ،دکتر خسرو خاور

انجمن -مهندس موسوی رهپيما -و دکتر شريعتي نياسر به امضا رسيد.

و برخي از رؤسای حاضر در جلسه ديدگاهها ،مشکالت و راهحلهای

اين تفاهمنامه در خصوص «تدوين استانداردهای آموزشي ،شيوههای

ممکن را بيان داشتند .همچنين دکتر خسروخاور توضيحاتي در

نوين آموزش ،اعتبارسنجي و رتبهبندی دانشکدهها و گروههای

خصوص تالشهای انجمن صنفي مهندسين پليمر و شيمي و انجمن

مهندسي شيمي دانشگاههای کشور» است.
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