
  

 
 

 فعالیت هاي آموزشی
 

             
 

 رشته مهندسی شیمی 
 ریاضی،( پایه علوم کارگیري به فن شیمی مهندسی رشته

 تبدیل یا تولید منظور به عتیصن مقیاس در) شیمی و فیزیک
 پایه طراحی در شیمی مهندسی. است انرژي تامین یا و مواد

 و فرآیندي تجهیزات مشخصات تعیین و طراحی فرآیند،
 راه اجرا، بر نظارت ،فرآیند تفصیلی طراحی و عملیاتی

 در موجود مشکالت رفع و فرآیند عملکرد تحلیل اندازي،
 پاالیشگاه، مانند( صنعتی مجتمع یا کارخانه یک

 می ایفا کلیدي نقش) …و شیمیایی مواد تولید پتروشیمی،
 حوزه در اي توسعه و بنیادي تحقیقات آنکه ضمن. کند

 همچون متداول هاي عرصه( صنایع و علوم از اي گسترده
 مواد پلیمرها، معدنی، مواد و سیمان گاز، و نفت فرآوري

  جمله از جدید هاي عرصه و دارویی و غذایی
 نیمه صنایع پزشکی، مهندسی بیوتکنولوژي، نانوتکنولوژي،

  انجام شیمی مهندسین توسط) …و ابررسانا و رسانا
  .گیرد می

  
  

 اعضا انجمن 

 انجمن مشاور استاد درزي حیدرزاده حمید دکتر
 کیا مجیدي زینب: انجمن دبیر

 نائب دبیر انجمن : ندا دشتی 
 :مرکزي شوراي

 سرا ، فیل کیا ، مهدي مجیدي زینب

 

 .کار گاه مقدماتی نرم افزار هایسیس 1

  شروع کارگاه مقاله نویسی .2
  . کارگاه نرم افزار آپ دیزاینر3
  صنعت نفت و گاز و  . معرفی گرایش ها4
  ICDL. کارگاه 5
  . کارگاه زبان برنامه نویسی پایتون 6
  

 رویداد هاي علمی 
   1399همایش نو ورودان .1
  گرامی داشت روز مهندس  .2
  . تجلیل از دانشجویان برتر 3
  . سخنرانی مهندس تیموري 4
  

 گفتگو هاي علمی 
 آقاي حسن پورمصاحبه با رتبه برتر ارشد   .١

 مصاحبه با رتبه برتر ارشد آقاي شایان نژاد .٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يت انجمن علمى مهندسى شيمى  س
 1399-1400گزارش کار نیم سال دوم 

 



  
 صالحی دشتی، ابولفضل زاده ، ندا حسن حسین 

 :البدل علی اعضاي

 صنعتی خلقی ، محبوبه سارا

 :همکار اعضاي

مظلومی ،  خوشسیما ، بهناز اسدي ، امیرحسین ندا
 معصومه منصوري ، احمد اکرمی

  

  
  استاد مشاور انجمن دبیر انجمن          

  

                 
  

  نایب دبیر انجمن      

 
  

  
  

  
  

  اعضاي اصلی
  
  
  
  
  
  

 هم اندیشی مسائل آموزش مجازي  .٣

 1399هم اندیشی دانشجویان ورودي  .۴

 گفتگو حول مبحث کمیکار  .۵

 ارتباطات
چگونه با مهندسی شیمی به آرزوهایمان برسیم با همکاري  .١

 مجتمع فالت قاره 

 ارتباط با صنعت با همکاري مهندس رحیمی  .٢

 براي دانشجویانآشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی  .٣

 آماده سازي پکیج نرم افزار کامسول  .۴

  
  

  دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی 

  

  05144012850  
       

     chemeng.hsu@gmail.com  
                                                                              

 اعضاي علی البدل
 

            http://www.hsu.ac.ir/ppes/    
  

 chemeng_hsu@تلگرام + اینستاگرام :   

 ارتباط مستقیم با انجمن در تلگرام :
@Chemeng_communication

 

 

  

 
 

 
  

  


