
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی

علمی دانشکده مهندسی شیمی امجمن  

 کسب رتبه ی اول ایده های برتر

 

بیست و دومین 

ی پژوهش جشنواره

 دانشگاه تهران
 29آذرماه 

 برگزار شد

 "پژوهشگر برجسته"

 آقای دکتر مستوفی

 "کاربردی برجستهطرح  "

 آقای دکتر مهرنیا

 و

 "طرح پژوهشی نمونه" 

 آقای دکتر صراف زاده

 
 

 

ی شورای جلسه

ی عمومی دانشکده

 مهندسی شیمی
 42/9/2994یکشنبه 

  برگزار شد 

ی سوم بهترین عملکرد کسب رتبه  
 

گزارش فعالیت های 

 علمی انجمن
 

 برگزاری کارگاه آموزشی
 ( ISOمدیریت استاندارد سازی )

 49/99/94در تاریخ 
 ISIروش های مقاله نویسی 

 92/29/94در تاریخ 
 

 مدیر مسئول :

 دکتر مجتبی شریعتی نیاسر 
 

 سردبیر :

 دکتر شهره فاطمی 
 

 ویراستار :

 قرقانی مهندس عباس مکرمی
 

 همکاران این شماره :

 سید حمید صفی آبادی

 مازیار کالته محمدی

 علیرضا امیرآبادی 

 ایثار چرمچی

 پرناز کافی

 

 2صفحه 

 2صفحه 

 3صفحه 

 2صفحه 

 : ........................................................... [E-Mail]شماره تماس: ................................................   نمابر: ...............................................     ارتباط با ما 



 

 

 ایده های برتر از معاونت علم و فناوری ریاست جمهووری گردیود.

عالوه بر این، این تیم توانست در بخو  عملکورد نیوز بوا برجوای 

خطا رتبه سوم در بخ  عملکورد و همچنوین  %4گذاشتن رکورد 

 عنوان یکی از دقیق ترین تیم های این دوره را کسب کند.

 

 انشکده مهندسی شیمیدعمومی ی شورای صورت جلسه
 

ی مهندسی شیمی در ی شورای عمومی دانشکدهجلسه       

 د:شبرگزار شد که مباحث زیر مطرح   42/9/2994روز یکشنبه 

 

 ی مهندسی شیمی گزارشی از فضای جدید دانشکده -2

 آماده سازی سایت دانشکده مهندسی شیمی  گزارشِ -4

ی پیشنهاد جهت ارتقا فعالیت های دانشکده در زمینه -9

 روابط بین الملل 

انعقاد  جهت ،پیشنهاد انجمن مهندسی شیمی تصویبِ -2

 انتخاب پایان نامه های برتر  بمنظور دانشکدهبا قرارداد 

ر ی انتخاب پایان نامه های برتر دجشنواره گردید مقررضمنا     

در دانشکده برگزار شود. 2999اردیبهشت   

برتر و مقام سوم  یمقام اول ایدهسب ک 

 عملکرد توسط تیم کمیکار ایساتیس
 

آبوان  9و  8هشتمین دوره از مسابقات ملی کمیکار در تواریخ   

تویم  09در دانشگاه علم و صنعت و با حضور بی  از  2994ماه 

 از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور برگزار شد. 

تیم کمیکار ایساتیس، متشوکل از سوه دانشوجوی سوام سووم   

کارشناسی مهندسی شیمی  به نام هوای محمود صوالث ویووقی، 

به سرپرستی  92نین قدس و محمد رضا پازوکی از اسفند ماه ناز

خانم دکتر زینب صالحی به عنوان نماینده ی دانشگاه تهوران در 

 این مسابقات شرکت کرد. 

این مسابقات در سه بخ  پوستر، ایوده هوای برتور و عملکورد   

برگزار شد که در نهایت تیم کمیکار ایساتیس موفوق بوه کسوب 

ایده های برتور و همچنوین کسوب مقوام  مقام نخست در بخ 

 سوم در بخ  عملکرد گردید.

این تیم با طراحی یک واکن  شیمیایی تولید گاز اکسیژن، در   

این مسابقات شرکت کرد و با ایده ی تبدیل گاز اکسیژن حاصل 

از تجزیه ی آب اکسیژنه به کف، با استفاده از واکن  سطحی با 

 ، موفق به کسب رتبه ی اوم سرفکتانت موجود در مواد شوینده
 



 

 

در تاریخ دومین همای   .داشتدر شکل گیری این همای  

های   -این همای  در زمینه ی روش برگزار شد. 92/29/94

مانند کارگاه قبلی در سالن سمعی بصری بین  ISI سیمقاله نوی

 که با استقبام پرشور دانشجویان همراه بود، 28 الی 22 ساعات

تحقیق در شیوه در این جلسه موضوعاتی از قبیل  تشکیل شد.

 ،یافته های علمی ینشر و اشاعه ،های استاندارد بین المللی

توسط دکتر پیام زاهدی عضو هیئت علمی دانشکده  ISIمقاالت 

ث و پلیمر( مطرح شد و به بح مهندسی گرای مهندسی شیمی )

  گفت و گو انجامید.

در  در پایان از تمامی اساتید و دانشجویانی که به انجمن  

سپاس گزاریم و برایشان  یاری رساندند همای برگزاری این 

 آرزوی توفیق روز افزون داریم.
 

 علمی گزارش فعالیت های انجمن 
 

 آموزشی های یکی از فعالیت های مهم انجمن برگزاری کارگاه  

(Work Shop )مینه های مختلف بوده که بنا به تقاضای در ز

فراوان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می 

طی جلساتی که اعضای  94-92د. از آغاز سام تحصیلی گرد

ین شد انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی داشتند نظر بر ا

( و ISOکه دو کارگاه در زمینه های مدیریت استاندارد سازی )

 برگزار شود .  ISIروش های مقاله نویسی 

با محوریت استاندارد و  49/99/94در تاریخ  اولین همای   

استاندارد سازی در سالن سمعی بصری دانشکده مهندسی 

 24الی  9از ساعات  بخ دو  درشد. این همای   برگزارشیمی 

با حضور دو تن از اساتید عضو هیئت علمی  20الی  22و 

ند برگزار پژوهشکده استاندارد و همچنین دانشجویان عالقه م

، روش حوم انواع استانداردها یگردید. طی این همای  مسائل

شد.  مطرحهای استاندارد سازی، استانداردهای ملی و جهانی 

ی کارایی توسط پژوهشکده، درباره همچنین از دانشجویان،

. البته ناگفته نماند کمک های صورت گرفتهمای  نظرسنجی 

 ق نق  به سزایی دکتر هاشمی مطل
 

      


