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با درود به همه دانشجویان، اساتید و همکاران گرامی
پیــرو اتفاقاتــی کــه در ســه مــاه اخیــر در دانشــگاه تهــران افتــاد، شــورای اضطــراری دانشــکده مهندســی شــیمی در چنــد نوبــت برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه ها ضمــن دعــوت از 
نماینــدگان دانشــجویان معتــرض و شــنیدن صــدای آن هــا، دیدگاه هــای اســاتید محتــرم دانشــکده بیــان گردیــد و نتیجــه ی ایــن دیدگاه هــا در صورت جلســه های مــورخ 1401/07/17 
ــه عــدم  ــی دانشــگاه می باشــد و نظــر ب ــف ذات ــن وظای ــت آموزشــی یکــی از مهم-تری ــاء کیفی ــده اســت. در صورت جلســه های شــورا  ذکــر شــد کــه حفــظ و ارتق و 1401/09/06 آم
تشــکیل بیشــتر کالس هــای ایــن دانشــکده در هفته هــای ابتدایــی ایــن نیمســال، از مســئولین محتــرم دانشــگاه درخواســت گردیــد کــه نیمســال اول تحصیلــی تــا زمــان مقتضــی تمدیــد 
گــردد. از مدیریــت دانشــگاه تقاضــا گردیــد کــه بــا ایجــاد زمینــه ی برگــزاری گردهمایی هــا و نشســت های دانشــجویی، بســتر مناســبی را بــرای گفت وگــو و تبــادل آراء فراهــم نماینــد. 
شــورای دانشــکده همچنیــن خواســتار ایجــاد محیطــی امــن و ســالم در دانشــگاه و اطــراف آن بــرای همــه ی دانشــجویان، همــکاران و اســاتید شــد و اشــاره شــد کــه از آن جایی کــه 
ــرای آن هــا، تشــویش خاطــر اســاتید و همکالســی های ایشــان  ــاری پیش آمــده ب ــه ناهنجــاری و گرفت ــدان اســاتید می باشــند، هرگون ــه ی فرزن ــه مثاب دانشــجویان دانشــگاه تهــران ب
را در پــی دارد. از مســئولین شــورای انضباطــی دانشــجویان دانشــگاه تقاضــا گردیــد احــکام تعلیقــی و ممنوع الــورودی دانشــجویان را لغــو نماینــد. همچنیــن بــرای پیگیــری وضعیــت 
دانشــجویان در بنــد دانشــکده مهندســی شــیمی، نامه هایــی )بــا امضــاء رییــس دانشــکده( بــرای قضــات دادگاه هــای انقــالب )مرتبــط بــا دانشــجویان بازداشــتی ایــن دانشــکده( ارســال 
ــی  ــل و بالندگ ــش و اســتمرار تحصی ــم و دان ــط عل ــه محی ــن دانشــجویان ب ــای بازگشــت ای ــی شــود و زمینه ه ــر دانشــجویان بازداشت شــده، رایزن ــه زودت ــرای آزادی هرچ ــا ب شــد ت

فرهنگــی ایشــان فراهــم شــود.
با سپاس

رضا ضرغامی
رییس دانشکده مهندسی شیمی
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انتخابات انجمن علمی مهندسی شیمی و 
پلیمر دانشگاه تهران

ــتاد  ــی، اس ــی وطن ــر عل ــای دکت آق
دانشــکده  مهندســی شــیمی، توســط 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــاط  ــر در ارتب ــوان اســتاد برت ــه عن ب
ــا صنعــت کشــور انتخــاب شــدند.  ب
ایــن انتخــاب بــرای خانــواده ی 
شــیمی  مهندســی  دانشــکده 
مایــه ی مباهــات و افتخــار اســت و 

ــیر  ــان در مس ــتر ایش ــای بیش ــاهد موفقیت ه ــم ش امیدواری
ــیم. ــور باش ــالی کش اعت

نشست های آزمایشگاه پدیده های انتقال و فناوری نانو

ــاوری  ــال و فن ــای انتق ــگاه پدیده ه ــت های آزمایش نشس
نانــو بــه سرپرســتی آقــای دکتــر شریعتی نیاســر در محــل 
ــود. در  ــزار می ش ــه برگ ــورت ماهان ــگاه به ص ــن آزمایش ای
ــجویان  ــر و دانش ــر شریعتی نیاس ــای دکت ــه، آق ــن جلس ای
ــه  ــجویان ب ــته و دانش ــور داش ــگاه، حض ــال در آزمایش فع
شــرح مطالعاتــی کــه در راســتای تحقیقــات خــود انجــام 

ــد.  ــد، می پردازن داده ان
انتخابــات میــان دوره ی انجمــن علمــی مهندســی شــیمی و 
ــورت  ــاه به ص ــخ 8 آبان م ــران، در تاری ــگاه ته ــر دانش پلیم
اجتماعــی  و  فرهنگــی  جامــع  ســامانه ی  در  آنالیــن 
نگارســتان برگــزار شــد. منتخبیــن انجمــن آقایــان پارســا 
و  یزدان بخــش  امیرحســین  عباســی،  رضــا  مشــایخ، 
خانم هــا ســیده حنانــه ســنائی، فاطمــه محــق و پارمیــس 
نــوری هســتند. خدمــت ایــن عزیــزان تبریــک می گوییــم 
و برایشــان در فعالیت هــای پیــش رو آرزوی موفقیــت 

ــم. داری

شرکت در نخستین نمایشگاه و همایش 
توسعه ی دانش فنی و انتقال فناوری در 

ساخت و احیاء کاتالیست های صنعتی

ــال  ــی و انتق ــش فن ــعه ی دان ــش توس ــگاه و همای نمایش
فنــاوری در ســاخت و احیــاء کاتالیســت های صنعتــی 
ــا همــکاری  ــران و ب توســط انجمــن مهندســی شــیمی ای
ســتاد توســعه ی فناوری هــای حــوزه ی آب و انــرژی 
در  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
آبان مــاه امســال در مرکــز نمایشــگاه های بین المللــی 
تهــران برگــزار شــد. در ایــن نمایشــگاه، دانشــجویان فعــال 
ــا،  ــی واکنش ه ــت و مهندس ــی کاتالیس ــروه پژوهش در گ
بــه نمایندگــی از دانشــکده حضــور یافتنــد و دســتاوردهای 
ایــن گــروه بــه سرپرســتی آقــای دکتــر خــدادادی و آقــای 

ــد.  ــه کردن ــوی را ارائ ــر مرتض دکت

چهارمین همایش هیدرات گازی ایران

هیــدرات  همایــش  چهارمیــن 
آبان مــاه   26 و   25 ایــران  گازی 
ــی  ــکده  مهندس ــکاری دانش در هم
شــیمی دانشــگاه تهــران بــا انجمــن 
ــزار  ــران برگ ــیمی ای ــی ش مهندس
گردیــد. ایــن همایــش بــه مدیریــت 
علــی وطنی)دبیــر  دکتــر  آقــای 
علــی  دکتــر  آقــای  علمــی(، 

ســحر  مهنــدس  خانــم  کنفرانــس(،  نخعی)دبیــر 
دانشــجویان  همــکاری  بــا  و  اجرایــی(  رضوی)مدیــر 
ــت  ــتیتو نف ــد. انس ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــکده  به ص دانش
ــود. ــش ب ــن همای ــان حاضــران در ای ــران میزب دانشــگاه ته

در آذرمــاه، یــک وبینــار 
موضــوع  بــا  تخصصــی 
ــک  ــی فیزی ــی »مبان معرف
و  جریــان  ناپایــداری 
فرآیندهــای  دینامیــک 

جابه جایــی  در زیــر زمیــن« برگــزار شــد. در ایــن وبینــار، آقــای 
ــیمی  ــی ش ــکده مهندس ــیار دانش ــا، دانش ــامان آریان ــر س دکت
ــه ی  ــود در زمین ــای خ ــکا، یافته ه ــگ آمری ــگاه وایومین دانش

کردنــد.  ارائــه  را  جریــان  ناپایداری  هــای  مدل ســازی 

انتخاب آقای دکتر علی وطنی به عنوان 
استاد برتر در ارتباط با صنعت کشور

وبینار تخصصی با موضوع معرفی »مبانی فیزیک 

ناپایداری جریان و دینامیک فرآیندهای جابه جایی  

در زیر زمین«
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ــاوری  ــاد ترویجــی فن ــر، نه ــی مهندســی شــیمی و پلیم ــن علم ــه همــت انجم ب
نانــو در دانشــکده تشــکیل شــد. ایــن نهــاد بــه برگــزاری ســمینارهای آشــنایی بــا 
نرم افزارهــای مرتبــط در عرصــه ی نانــو، برگــزاری دوره هــای آمادگــی مســابقه ی 
ــزاری ســمینارهای آشــنایی  ــای هفتگــی، و برگ ــا امتحان ه ــو ب ــاوری نان ــی فن مل
بــا فنــاوری نانــو و کاربردهــای آن خواهــد پرداخــت. رابــط ایــن نهــاد در دانشــکده 

ســرکار خانــم فاطمــه محــق هســتند. 

کتاب »فناوری گاز طبیعی مایع«

کتــاب »فنــاوری گاز طبیعی 
مایــع« کــه بــه همــت خانم 
مهنــدس ســعیده امیرافشــار، 
آقــای دکتــر علــی پالیــزدار، 
طلیعــه  دکتــر  خانــم 
رمضانــی، خانــم دکتــر زهــرا 
ــتی  ــی و بــه سرپرس نرگس
ــی  ــی وطن ــر عل ــای دکت آق
ــارات  ــده، در انتش ــف ش تألی

جهــاد دانشــگاهی تهــران بــه چــاپ رســید. پیش گفتار ایــن کتاب بــا تلخیص آمده اســت:
ــاک در  ــرژی پ ــع ان ــک منب ــوان ی ــی به عن ــتفاده از گاز طبیع ــد اس ــه  رش ــد رو ب »رون
ــال  ــای انتق ــعه ی فناوری ه ــون توس ــز، مره ــر چی ــش از ه ــان، بی ــاط جه ــه ی نق کلی
روش  مهم تریــن  طبیعــی  گاز  مایع ســازی  فنــاوری  امــروزه،  اســت.  طبیعــی  گاز 
ــاوری  ــن فن ــد ای ــا رش ــع گاز ب ــده ی صنای ــی رود و آین ــمار م ــی به ش ــال گاز طبیع انتق
ســبک ترین  جــوش  نقطــه ی  در  طبیعــی  گاز  مایع ســازی  اســت.  خــورده  گــره 
ــد  ــن فرآین ــل ای ــن دلی ــه همی ــود.  ب ــام می ش ــان، °C 162-( انج ــب آن )مت ترکی
در بیــن فناوری هــای سردســازی عمیــق یــا فــوق  ســرد دســته بندی می گــردد. 
فرآیندهــای دمــا پاییــن بــا مالحظــات خــاص ناشــی از رفتــار ویــژه مــواد و 
ــا  ــات شــیمیایی مختلــف همــراه اســت کــه طراحــی واحدهــای فــوق  ســرد را ب ترکیب
پیچیدگی هایــی همــراه می ســازد. عــالوه بــر ایــن، ذخیره ســازی محصــول ایــن 
فرآیندهــا در دماهــای پاییــن نیازمنــد طراحــی مخــازن مخصــوص بــا قابلیــت کاهــش 
ــود. ــد ب ــزن خواه ــون مخ ــط پیرام ــول و محی ــن محص ــا بی ــادل گرم ــه تب ــل توج قاب

کشــور ایــران به عنــوان دومیــن دارنــده  ی مخــازن گاز طبیعــی در جهــان، قابلیــت تبدیــل 
شــدن بــه یکــی از قطب هــای جهانی گاز طبیعــی را دارد که این مهم، در گروی توســعه ی 
ــه  ــل آن می باشــد و شــرایط کشــور، دســتیابی ب ــال و تبدی ــرآوری، انتق فناوری هــای ف
دانــش بومــی فنــاوری تولیــد گاز طبیعــی مایــع را اقتضــا می نمایــد. کتابــی کــه پیــش  رو 
داریــد، حاصــل تــالش پژوهشــگران انســتیتو گاز طبیعی مایع دانشــگاه تهران می باشــد.« 

تشکیل نهاد ترویجی فناوری نانو 

ــی  ــه ی س ــن اختتامی در آیی
جشــنواره ی  یکمیــن  و 
ــران،  ــگاه ته ــش دانش پژوه
ــور  ــا حض ــاه ب ــه 21 آذرم ک
هیئت رئیســه ی دانشــگاه و 
آقــای دکتــر عموعابدینــی 
ــزار  ــوم برگ ــر عل ــاون وزی مع

ــه  ــد پژوهشــی نمون ــر واح ــوان مدی ــه عن ــی، ب ــیاوش ریاح ــر س ــای دکت ــد، آق ش
ــس  ــت و رئی ــی نف ــروه مهندس ــتاد گ ــی اس ــر ریاح ــای دکت ــدند. آق ــاب ش انتخ
ــواده ی  ــان و خان ــت ایش ــار را خدم ــن افتخ ــب ای ــتند. کس ــت هس ــتیتو نف انس

مهندســی شــیمی دانشــگاه تهــران تبریــک می گوییــم.

تقدیر از آقای دکتر ریاحی در جشنواره پژوهش
 دانشگاه تهران
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