اخبار داخلي انجمن

اخبار و گزارشها

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

برای نشريه بررسي و تصميمات الزم برای مقاالت اتخاذ ميگردد.

به ترتيب در روزهای  92آذر و  92دی در دانشکده مهندسي شيمي و

همچنين جلسات هيئت مديره نيز در روزهای  8آذر و  92دی در

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

دفتر انجمن مهندسي شيمي ايران برگزار شد.

گزارش گردهمایی سالیانه اعضاي حقوقی انجمن مهندسی شیمی ایران
گردهمايي ساليانه اعضای حقوقي انجمن مهندسي شيمي ايران

دانشگاه تهران) و آقای دکتر تقي خاني (عضو هيئت مديره انجمن

با حضور اعضای هيئت مديره انجمن ،تعدادی از استادان دانشگاهها،

مهندسي شيمي ايران) سخنراني نمودند .در پايان از کارآفرينان،

کارآفرينان ،مديران و متخصصان در حوزههای مختلف صنعت اعم از

مديران صنعت و تعدادی از شرکتها و اعضای حقوقي فعال در انجمن

صنايع باالدستي و پاييندستي نفت و گاز در روز چهارشنبه

مهندسي شيمي ايران تقدير به عمل آمد .از آقايان دکتر رشتچيان

مورخ  ۶۹2۱/82/88در محل باشگاه شماره  ۹شرکت نفت از ساعت

(استاد دانشگاه صنعتي شريف) برای تالشهای ايشان برای تأسيس

 ۶8لغايت  99برگزار گرديد .نشست يادشده با هدف تقويت همکاری

انجمن مهندسي شيمي ،دکتر خسرو خاور (رئيس انجمن صنفي

انجمن مهندسي شيمي ايران با اعضای حقوقي انجمن ،صاحبان صنايع

مهندسين پليمر و شيمي) به پاس تالش ايشان در راستای ارتقاء

و مراکز تحقيقاتي برگزار و زمينه تعامل صاحبان صنعت و

جايگاه مهندسين شيمي و پليمر و از پژوهشگاه شيمي و مهندسي

اعضای هيئت علمي فراهم شد .آقای دکتر اميدخواه (دبير انجمن

شيمي ،شرکت ارکان گاز ،شرکت مهندسان مشاور سازه ،پژوهشگاه

مهندسي شيمي) جلسه را با خوش آمدگويي به حضار و بيان اهداف

صنعت نفت ،شرکت شيشه همدان و شرکت پليمر آريا ساسول

جلسه آغاز نمودند و پس از ايشان آقای دکتر معظمي (رئيس محترم

به عنوان اعضای حقوقي فعال و از آقای دکتر صمدی (مديرعامل

هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع) ،آقای دکتر ستوده

شرکت اورند پالستيک) به عنوان کارآفرين برتر تقدير شد .گردهمايي

(قائم مقام محترم معاون پژوهشي دانشگاه تهران) ،آقای دکتر

پس از صرف شام به پايان رسيد.
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