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

ارسـالي بـرای نشـريه بـررسـي و تصميمـات الزم بـرای مقـاالت

به ترتيب در روزهای  25بهمن و  61اسفند در دانشکده مهندسي

اتخاذ ميگردد .همچنين جلسات هيئت مديره نيز در روز  9اسفند در

شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد .در اين جلسه مقاالت

دفتر انجمن مهندسي شيمي ايران برگزار شد.

گزارش نهمین همایش دانشآموختگان مهندسي شیمي
همايش در بعدازظهر روز سهشنبه هشتم اسفندماه  6991توسط

برای برگزاری ياری نمودند:

انجمن مهندسي شيمي ايران با حضور بيش از  057نفر در سالن

شرکت صنايع شيميايي ايران ،شرکت نفت پارس ،شرکت مهندسين

آزادگان مـرکز همـايشهای بينالمللي پـژوهشگاه صنعـت نفـت

مشاور سازه ،شرکت افزون روان ،شرکت ايکاپ ،پژوهشگاه صنعت نفت،

برگزار گرديد .آقای محمد واشقاني فراهاني به عنوان دبير همايش و

شرکت مرکز آموزش مهندسين ) ،(MEMشرکت دمنوش گياهي

آقای محمـدرضا مشايخـي به عنـوان دبيـر اجـرايي و نـائب دبيـر

نيوشا ،شرکت نستله و شرکت دی دی.

همايش بودند.

در روز برگزاری آقای دکتر تقيخاني (دبير انجمن مهندسي شيمي)

مشابه دورههای پيشين ،همايش دانشآموختگان اين دوره نيز با هدف

ضمن سخنراني ،حضور مدعوين و مهمانان خيرمقدم عرض نمودند.

تقدير از نخبگان و رتبههای برتر دورهای مختلف تحصيلي مهندسي

همچنين آقای دکتر توفيقي (رئيس پژوهشگاه صنعت نفت) از ديگر

شيمي سراسر کشور شروع به فعاليت نمود .رتبههای برتر مقاطع

سخنرانان همايش بودند .مراسم با اجرای برنامههای متنوعي همچون

مختلف تحصيلي  4سال گذشته با ارسال فراخوان به مراکز آموزشي،

چندين اجرای زيبا توسط گروه بينالمللي هنرهای آئيني آيالن ،اجرای

معرفي شدند .برترينهای معرفيشده شامل  5نفر برتر مقطع

موسيقي کالسيک توسط گروه موسيقي توذان ،اجرای تئاتر توسط

کارشناسي ،نفرات اول مقطع کارشناسي ارشد (کليه رشتههای دانشگاه

گروه تئاتر دانشگاه تهران و پخش کليپ افتتاحيه همايش ،کليپ

مبدأ) ،نفرات اول مقطع دکتری (کليه گرايشهای دانشگاه مبدأ)،

معرفي انجمن و کليپ پشت صحنه روز همايش دنبال شد و در خالل

نفرات برتر کنکور کارشناسي (رتبه  5و رتبه  9که رشته مهندسي

اجرای برنامهها ،لوح تقدير به برگزيدگان همايش اعطا شد .همچنين

شيمي را انتخاب کرده بودند) ،کارشناسي ارشد و دکتری ،مدال طال،

يک تيم عکاسي در محل همايش برای گرفتن عکس با لباس

نقره و برنز المپياد رشته مهندسي شيمي ،تيمهای برتر مسابقات

دانشآموختگي و چاپ و تحويل در همان روز حضور داشتند .در پايان

کميکار بودند.

مراسم ،ضمن تقدير از کادر اجرايي ،سوگندنامه مهندسي به صورت

حاميان همايش مذکور به شرح ير انجمن مهندسي شيمي ايران را

دستهجمعي قرائت شد .مراسم با پذيرايي شام به کار خود پايان داد.
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