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 انتخاب ریاست دانشگاه

کرد در حالی که وزیر سابق علوم در دولت احمدی نژاد وزارت علوم و دانشگاه های تابعه را با سیاست های دستوری از باال به پایین اداره می  

و هیچگونه حقی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه در پیشنهاد ریاست دانشگاه قایل نبود، وزارت علوم در دولت تدبیر و امید توان خود را 

اعتماد سازی و باز گرداندن شان دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده است. در این راستا وزیر محترم علوم از شیوه ای کامال شفاف و  جهت

سیستماتیک استفاده نموده و از طریق نظر سنجی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران سعی نمود ه است با شیوه ای کامال آزاد و از پایین 

نفره از اعضاء کلیه  05ظرات و پیشنهادات اعضای هیئت علمی استفاده کند . مراحل این نظر سنجی با تشکیل یک هیئت منتخب به باال از ن

تشکیل دادند . در این جلسه پنج استاد  به پیشنهاد  50/2/5131دانشگاه به انتخاب دانشکده ها بوده است و اولین جلسه خود را در تاریخ 

 گاه به وزیر محترم علوم پیشنهاد شدند ، که سه نفر از کاندیداهای پیشنهادی  از اساتید دانشکده فنی بوده اند.  اعضاء جهت ریاست دانش

دانشگاهیان با دقت مسیر انتخاب ریاست دانشگاه را پیگیری می کنند و این روش را یکی از بهترین روش ها جهت انتخاب ریاست دانشگاه 

انند که در آن از اعمال نظرهای سلیقه ای پرهیز شده و در شرایط فضایی آرام و همراه با تفاهم انجام می تهران و دانشگاه های دیگر می د

 شود.

 همایش ملی ذخیره سازی  نفت و گاز

در دانشکده فنی در تاالر شهید  31اردیبهشت ماه  15اردیبهشت لغایت  15اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز در تاریخ 

چمران و شهید رجب بیگی برگزار می شود. این همایش، با توجه به اهمیت ذخیره سازی در کشور و ضرورت اجرای پروژه های ذخیره سازی 

زیرزمینی نفت وگاز و بومی سازی این فناوری برگزار می گردد. دبیر این همایش جناب آقای دکتر توکلی عضو هیئت علمی دانشکده 

 مهندسی شیمی می باشند.

 های برتر مهندسی شیمی کشور نامه ی پایان دومین جشنواره

به میزبانی  5/1/31ی پایان نامه های برتر مهندسی شیمی  کشور، در مقطع تحصیالت تکمیلی در روز پنجشنبه مورخ  دومین جشنواره

ط انجمن مهندسی شمی ایران تشکیل دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در تاالر شهید رجب بیگی برگزار می شود. این جشنواره توس

شده و با مدیریت اجرایی  آقای دکترامید توکلی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی برگزار می گردد. در این جشنواره 

اولیه داوری  باالترین  پایان نامه کارشناسی ارشداز میان پایان نامه های دانشگاه های سراسر کشور که در جلسات 7پایان نامه دکتری و  7

امتیاز را داشته اند انتخاب شده تادر روز چشنواره به صورت شفاهی ارایه گردند. از میان هر بخش نفرات اول تا سوم توسط هیئت داوران 

 جشنواره انتخاب و معرفی خواهند شد.

 33مصاحبه ورودی دانشجویان دکترای 

خرداد  51خرداد لغایت  55ی، نفت وگاز ، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و پلیمر از تاریخ ی ورودی دانشجویان دکترای مهندسی شیم مصاحبه

نفر بوده که از آن میان  10در دانشکده مهندسی شیمی برگزار می گردد. تعداد دعوت شدگان مصاحبه در رشته مهندسی شیمی  5131ماه 

% بر اساس نمره آزمون دکتری انتخاب 15% نمره پژوهشی و مصاحبه همراه با  75ه نفر برای دوره روزانه و دو نفر برای دوره شبانه با توجه ب 4

 نفر می باشند.  20نفر و تعداد دعوت شدگان رشته های دیگر کدام  50خواهند شد.  تعداد دعوت شدگان رشته  نانو تکنولوژی 

 

 راه اندازی کرسی بازیافت آب در دانشگاه تهران

مدیر  در میزگرد فرهیختگان دانشگاه با حضور و سخنرانی سرکار خانم آیرینا بوکووا  6/2/31در تاریخ ت آب" "بازیافاین کرسی تحت عنوان 

های  های یونسکو که در چارچوب شبکه دانشگاه کرسیکل محترم یونسکو تحت عنوان نقش و اهمیت یونسکو در جهان معاصر  افتتاح شد. 

کنند. در حال حاضر دانشگاه تهران  ای هستند که پیرامون یک موضوع خاص علمی فعالیت می هایی ملی یا منطقه گیرند، ارگان همزاد قرار می

ی مهندسی  دانشکدهعلمی هیات دکتر صراف زاده عضو آقای دارای پنج کرسی یونسکو می باشد که کرسی بازیافت آب تحت مسئولیت 

 .می باشد شیمی

 بازدیددانشجویان  از کارخانه بهنوش

انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی، به منظور آشنایی بیشتر و کاربردی تر دانشجویان ورودی جدید با رشته مهندسی شیمی  اقدام به 

 انجام می شود.  5/1/31برگزاری بازدید از کارخانه بهنوش کرده است. این بازدید در روز پنجشنبه 
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