


۱ خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران
شماره ۲، پاییز ۱۴۰۰

مسابقه تيراندازی ميان کارکنان 
دانشکده مهندسی شيمی  

ميــان  تيرانــدازي  مســابقه  آذرمــاه،   17 چهارشــنبه  روز 
حضــور  بــا  شــيمي  مهندســي  دانشــکده  کارکنــان 
و  ضرغامــي  دکتــر  آقــاي  دانشــکده،  محتــرم  رياســت 
خانــم دکتــر منصورپــور معاونــت آموزشــی دانشــکده در 
باشــگاه تيرانــدازي دانشــکدگان فنــي، برگــزار گرديــد.

ــول  ــاي رس ــيان و آق ــم مقدس ــابقه، خان ــن مس ــان اي در پاي
ــدگان ايــن مســابقه شــناخته شــدند. ــه عنــوان برن اميــري، ب

پرديــس  در  تهــران  دانشــگاه  تيرانــدازی  آکادمــی 
افتتــاح شــد. فنــی دی مــاه ســال 1399  دانشــکدگان 

مسابقه تيراندازی در باشگاه تيراندازی دانشکده فنی

انتخــاب دو عضــو هيئــت علمــی 
دانشــکده مهندســی شــيمی بــه 
مدیــره  هيئــت  اعضــای  عنــوان 
ــران ــيمی ای ــی ش ــن مهندس انجم

  
بــا برگــزاری انتخابــات هيئــت مديــره ی انجمــن مهندســی 
ــو  ــاه 1400، دو عض ــای 25 و 26 مهرم ــران در روزه ــيمی اي ش
ــد  ــر نوي ــان دکت هيئــت علمــی دانشــکده مهندســی شــيمی، آقاي
ــت  ــای هيئ ــوان اعض ــه عن ــی، ب ــد توکل ــر امي ــتوفی و دکت مس
مديــره ی انجمــن مهندســی شــيمی ايــران انتخــاب شــدند.

ــر ســيد حامــد موســوی از اعضــای هيئــت  همچنيــن آقــای دکت
علمــی دانشــکده فنــی کاســپين )مهندســی شــيمی(، بــه عنــوان 
بــازرس انجمــن مهندســی شــيمی ايــران، انتخــاب شــدند.

ــازمان  ــک س ــوان ي ــه عن ــران ب ــيمی اي ــی ش ــن مهندس انجم
در  کشــور،  علمــی  انجمن هــای  کميســيون  زيرمجموعــه ی 
ســال 1371 بــه منظــور ارتقــای دانــش فنــی رشــته ی مهندســی 
شــيمی، افزايــش ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، کاريابــی و راهنمايی 
شــغلی جهــت کارآفرينــی در مهندســی شــيمی و ايجــاد جامعــه ی 
ــن  ــات انجم ــد. انتخاب ــيس ش ــيمی تأس ــی ش ــجم مهندس منس
مهندســي شــيمي ايــران، هــر ســه ســال يکبــار و تحــت نظــارت 
ــس  ــن، پ ــن انجم ــاي اي ــود و اعض ــزار می ش ــوم، برگ وزارت عل
ــد. ــن مي گردن ــات، تعيي ــزاري انتخاب ــزدان و برگ ــي نام از معرف

انتصــاب آقــای دکتــر علــی وطنــی بــه عنوان 
عضــو اتــاق فکــر سياســت گــذاری علم

  
آقــای دکتــر علــی وطنــی، عضــو 
هيئــت علمــی دانشــکده مهندســی 
شــيمی، طــی حکمــی از ســوی وزارت 
علــوم تحقيقــات و فنــاوری بــه عنــوان 
»عضــو اتــاق فکــر سياســتگذاری 
علــم« ايــن وزارت خانه انتخاب شــدند.
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معرفــی  طراحــی مــواد الکتروکاتاليــک    : بــه ســوی 	 

هيــدروژن، منبعــی بــرای انــرژی پایــدار

ــه ســوی  ــواد الکتروکاتاليــک: ب ــار »معرفــی و طراحــی م وبين
هيــدروژن، منبعــی بــرای انــرژی پايــدار« بــه ميزبانــی 
ــخ  ــيمی در تاري ــی ش ــکده مهندس ــی دانش ــت پژوهش معاون
چوانــگ  آبــل  پو  يــا  دکتــر  آقــای  توســط  29 شــهريور 
ارائــه شــد.  مرســد  کاليفرنيــا، شــهر  دانشــگاه  دانشــيار 
ــن  ــهای اي ــه پژوهش ــار ب ــن وبين ــگ در اي ــر چوان ــای دکت آق
دانشــگاه بــر روی پيلهــای ســوختی و الکتروکاتاليســيس 
ــت و  ــرژی پرداخ ــد ان ــرای تولي ــدار ب ــی پاي ــوان راه حل بعن
ــواد  ــی م ــی و طراح ــش معرف ــار بخ ــود را در چه ــب خ مطال
ــای  ــی ه ــی ويژگ ــهای تســت و بررس ــک، روش الکتروکاتاليتي
ــای  ــی پيله ــب ياب ــازی و عي ــدل س ــوختی، م ــای س ــل ه پي
ــازی  ــگ س ــراوری، و هماهن ــی، ف ــيميايی، و طراح الکتروش
ــرد. ــوان ک ــايی MEA عن ــرود غش ــوختی الکت ــای س پيله

آشــنایی بــا حــوزه هــای تحقيقاتــی آزمایشــگاه 	 

پدیــده هــای انتقــال و فنــاوری نانــو

حوزه هــای  بــا  »آشــنايی  جلســه ی  
پديده هــای  آزمايشــگاه  تحقيقاتــی 
ــم آذر  ــو«   هفت ــاوری  نان ــال و فن انتق
مــاه توســط آقــای دکتــر شــريعتی 
ــرای آشــنايی دانشــجويان تحصيــات  ب
تکميلــی بــا زمينه هــای تحقيقاتــی و 
ــای  ــگاه پديده ه ــای آزمايش نيازمندی ه

انتقــال وفنــاوری نانــو برگــزار شــد. همچنيــن بخش هــای مختلــف 
ــدند. ــی ش ــگران آن معرف ــال و پژوهش ــای فع ــگاه و اعض آزمايش

انتصاب آقای دکتر مستوفی به عنوان 
عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران

آقــای دکتــر نويــد مســتوفی، 
ــر  ــادره از وزي ــی ص ــی حکم ط
علــوم، تحقيقــات و فنــاوری، بــه 
مــدت دو ســال بــه عنــوان عضــو 
ــران  ــزه دانشــگاه ته ــت ممي هيئ
ــوب  ــی، منص ــکدگان فن از دانش

شــدند. آقــای دکتــر نويــد مستوفی،اســتاد دانشــکده 
مهندســی شــيمی می باشــند.

ــی  ــی مهندس ــن علم ــات انجم انتخاب
ــان 1400 ــر   آب ــيمی و پليم ش

ــان  ــجويی، روز 11 آب ــی دانش ــای علم ــن ه ــات انجم انتخاب
دانشــجويی و فرهنگــی  معاونــت  نظــارت  مــاه، تحــت 
ــن  ــد انجم ــای جدي ــد و اعض ــزار ش ــی، برگ ــکدگان فن دانش
علمــی مهندســی شــيمی و پليمــر دانشــگاه تهــران انتخــاب 
ــد انجمــن علمــی مهندســی شــيمی و  شــدند. اعضــای جدي

ــد :  ــن قرارن ــر، ازي پليم
1-امير حســين يــزدان بخــش  2-رضا عباســی  3-اميرحســين 
ــن  ــی  6-محس ــار کاربين ــايخ  5-ياش ــا مش ــی  4-پارس آئين

نــوری محمــد 7-پريــا بــراری جيرندهــی 
ــای  ــت ه ــامتی و موفقي ــزان، آرزوی س ــه عزي ــرای هم ب

ــم. ــزون داري روزاف

وبينارهای علمی پژوهشی
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 ســی اميــن جشــنواره ی پژوهــش 
دانشــگاه تهــران

آذرمــاه  دوم  و  بيســت  دوشــنبه  روز 
پژوهــش  جشــنواره ی  ســی امين 
دانشــگاه تهــران در هفتــه ی پژوهــش 
ــاتيد،  ــه در آن از اس ــد ک ــزار گردي برگ
ــر  ــان برت ــگان و کارشناس دانش آموخت
ــی  ــکده ی مهندس ــد. از دانش ــر ش تقدي

شــيمی دانشــکدگان فنــی دانشــگاه تهــران، آقــای دکتــر 
ــوان  ــکده  به عن ــام دانش ــتاد تم ــی، اس ــعلی خدادادئ عباس
ــر دانشــگاه  ــب تقدي ــته انتخــاب و مرات پژوهشــگر برجس
از ايشــان بــا حضــور رييــس و معاونيــن دانشــگاه انجــام 
شــد. آقــای دکتــر خدادادئــی مؤســس انســتيتو ارتقــاء نفت 
ســنگين هســتند و تــا اين لحظــه 7720 ارجاع بــه مقاالت 
ايشــان در ســايت گــوگل اســکالر بــه ثبــت رســيده اســت. 

ــاد  ــمين المپي ــت و شش بيس
کشــور علمی دانشــجویی 

در بيســت و ششــمين المپيــاد علمی دانشــجويی 
کشــور در ســال 1400، دانشــجويان دانشــکده 
مهندســی شــيمی خانــم ثميــن تکاســی بــا رتبــه ی 
15 کشــوری، آقــای آرويــن عليرضايــی بــا رتبــه ی 
19 کشــوری، و خانــم زهــرا شــمس بــا رتبــه ی 20 
ــن رتبه هــای دانشــکده را به دســت  کشــوری برتري

آوردنــد.
بــرای همــه ايــن عزيــزان، آرزوی ســامتی و 

داريــم. روز افــزون،  موفقيت هــای 

ثمین تکاسی آروین علیرضایی زهرا شمس

                                 مراســم خيرمقدم به نو دانشــجویان 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مراســم خيرمقــدم بــه نــو دانشــجويان مقاطع کارشناســی 
ــاه و  دوم  ــر م ــای 18 مه ــد در روزه ــی ارش و کارشناس
ــه  ــکده ب ــی دانش ــط عموم ــط رواب ــاه 1400 توس آذرم
ــای  ــم آق ــن مراس ــد. در اي ــزار ش ــازی برگ ــکل مج ش
دکتــر ضرغامــی رياســت محتــرم دانشــکده، خانــم دکتــر 
منصورپــور معاونــت محتــرم آموزشــی و تحصيــات 
تکميلــی، و آقــای دکتر توکلــی معاونت محترم پژوهشــی 
دانشــکده، به عــاوه ی مديــران محتــرم گروه هــای 
ــمی  ــر هاش ــای دکت ــی و آق ــر امام ــای دکت ــی آق آموزش
ــتند  ــاتيد دانشــکده حضــور داش ــدادی از اس ــق و تع مطل
ــد.  ــد گفتن ــد دانشــکده خوش آم ــای جدي ــه ورودی ه و ب

انتشار شماره ی دوم نشریه ی فناوری های سبز

نشــريه  ی  دوم  شــماره ی 
در  ســبز،  هــای  فنــاوری 
پاييــز 1400 منتشــر شــد. 
شــماره دوم ايــن نشــريه، 
ــف در  ــب مختل ــامل مطال ش
ــای  ــرژی ه ــای ان ــوزه ه ح
ــای  ــاوری ه ــر، فن تجديدپذي
ــوزه  ــن ح ــار اي ــبز و اخب س
ــاز  ــب امتي ــت. صاح ــا اس ه

نشــريه، آقــای دکتــر اميــد توکلــی ، ســردبير نشــريه آقــای 
متيــن ســليمی و مديرمســئول نشــريه آقــای رضــا عزيــزی 

می باشــند. فــر 
ــک  ــريه اینج��ا کلي ــماره از نش ــن ش ــت اي ــرای درياف ب

ــد. کني

https://greentechsj.ut.ac.ir/
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اسامی دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی شیمی که در فصل پاییز از رساله خود دفاع کرده اند:

عنوان رساله نام و نام خانوادگی

ــتيک ــاف ترموپاس ــاوی نانوالي ــن ح ــی اتيل ــای پل ــت ه ــاختار نانوکامپوزي ــه ريزس  مطالع
ــده ــی ش الکتروريس خانم دکتر فاطمه باطنی

 بــه CO2 ســاخت و ارزيابــی کاتاليســت هــای اســيد- بــاز گرافــن عاملــدار بــرای تبديــل
کربنــات هــای حلقــوی

خانم دکتر زهرا اسحقی گرجی

 توســعه آميــزه هــای نانوکامپوزيتــی فعــال الکتريکــی بــر پايــه پلــی )وينيليــدن فلورايــد( و
 پلــی کربنــات حــاوی نانــوذرات هيبريــدی باريــم تيتانــات و نانولولــه هــای کربنــی چنــد

ديــواره
خانم دکتر عاطفه ترابی

ــد دوم( مجل��ه ی علم��ی- پژوهش��ی  ــماره 55 ام )جل ش
نف��ت  و  ش��یمی  مهندس��ی 
ــر  ــه مدي ــه ب ــن مجل ــد. اي ــر ش منتش
مســئولی آقــای دکتــر ناصــر ســلطانی 
رضــا  دکتــر  آقــای  ســردبيری  و 
ــار  ــک ب ــاه ي ــر شــش م ــی ه ضرغام
ــن  و بصــورت دسترســی آزاد جديدتري
ــه ی  ــی در زمين ــتاوردهای پژوهش دس

ــد. ــی کن ــر م ــت را منتش ــيمی و نف ــی ش مهندس

شــماره ی هفدهــم نشــريه ی ميــم بــه همــراه يــک ويژه نامــه ی مجــزا بــرای نودانشــجويان ورودی 1400 
و  دانشــگاه  و  دانشــکده  مختلــف  بخش هــای  معرفــی  بــه  شــماره  ايــن  ويژه نامــه ی  در  شــد.  منتشــر 
امتيــازی  پليمــر پرداختــه شده اســت. نشــريه ی ميــم بــه صاحــب  معرفــی رشــته های مهندســی شــيمی و 
مديــر  و  ايراجيــان  برديــا  آقــای  ســردبيری  تهــران،  دانشــگاه  پليمــر  و  شــيمی  مهندســی  علمــی  انجمــن 
کنيــد. کليــک  اینج��ا  نشــريه  از  شــماره  ايــن  دريافــت  بــرای  می شــود.  اداره  گلســتانی  علــی  مســئولی 
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