گزارش فعالیتهای انجمن علمی
دورههای آموزشی :
در این دوره انجمن تعداد  9دوره آموزشی با کیفیت مثالزدنی
برگزار شد و عالوه بر دورههای شناختهشده معمول،
دورههای ویژهای برنامهریزی و اجرا شد که استقبال بینظیر
شرکتکنندگان را درپیداشت .به عالوه پوشش خبری
فعالیتهای انجمن در خبرگزاری ایسنا ارائه شد .همچنین
با انتصاب دبیر انجمن به عنوان دبیر کمیته آموزش اتحادیه
مهندسی شیمی ،نفت و پلیمر وزارت علوم ،امکان بهرهمندی
از دورهها برای تمامی دانشجویان این سه رشته در سرتاسر
کشور فراهم شد.
 1و  -2دوره متلب مقدماتی و پیشرفته :با توجه به اهمیت
مدلسازی معادالت دررشتههای مهندسی ،دوره جامع
متلب مقدماتی و متلب پیشرفته توسط مهندس محمد
فالح ارائه شد.
 3و  -4اسپن پالس مقدماتی و پیشرفته :نرمافزار اسپن
پالس با توانایی باال در مدلسازی پیشرفته در صنایع
شیمیایی ،سالهاست که مورد استقبال دانشجویان و
همچنین اساتید مهندسی شیمی قرارگرفتهاست .دوره فوق
در دو بخش مقدماتی و پیشرفته توسط مهندس عباس
احمدی برگزار شد.
 -5اسپن پلیمر :یکی از قسمتهای مهم نرم افزار اسپن
استفاده از بخش پلیمر میباشد که در زمینه شبیهسازی
فرآیندهای تولید پلیمر در صنایع پتروشیمی ارائه شدهاست.
این دوره توسط مهندس عباس احمدی ویژه دانشجویان
مهندسی پلیمر و عالقمندان کار در صنعت پتروشیمی و پلیمر
برگزار شد.
 -6مولدفلو :نرم افزار  MOLDFLOWاز شرکت Autodesk

شناختهشدهترین نرمافزار شبیهسازی تزرقی پالستیکها
محسوب میگردد .این نرمافزار با داشتن قابلیتهایی چون
بانک اطالعات مواد گسترده ،آنالیز تمام مراحل فرآیند تزریق
و رفع مشکالت فرآیند ،مهندسین و طراحان را در تولید بهینه
قطعات پالستیکی صنعتی گوناگون یاری میدهد .مهندس
امیرحسین یزدان بخش مدرس این دوره بودند .در این دوره
دو مقاله معتبر داخلی توسط شرکت کنندگان برتر نگارش،
و در ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا  )1400منتشر
شد.
 -7پرومکس :شبیهسازی فرآیندها بهترین راه برای پیدا کردن
دید به کلیت فرآیند و همچنین انجام دقیق محاسبات با
حداقل خطاهای محاسباتی ،راهحل مناسبی برای امکان
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سنجی ،برآورد اقتصادی و مشاهده فرآورده فرآیند خواهدبود.
این دوره با همت مهندس معین ورکیانی طراحی و برگزار
شد.
 -8کامسول :نرمافزار کامسول یکی از ابزارهای قدرتمند جهت
مدلسازی و شبیهسازی انواع پدیدههای فیزیکی و شیمیایی
است که باتوجه به منطق حل معادالت دیفرانسیل بر پایه
روش حل عددی ،المان محدود و همچنین انجام محاسبات
ریاضی در مقیاس وسیع توانسته امکان ارزشمند شبیهسازی
فرآیندها برای افراد فعال در بحث تحققی و پژوهش را فراهم
کند .دوره کامسول در سه فصل مکانیک سیاالت ،انتقال
حرارت و انتقال جرم توسط مهندس احمد عظیمی برگزار شد.
 -9لمپس :نرم افزار  LAMMPSیک بسته نرمافزاری برای
شبیهسازی دینامیک مولکولی است که مدلهایی ا ز �en
 sembleیا ذرات را در محیط آبی ،جامد و گاز ارائه میدهد.
دوره جامع نرم افزار لمپس توسط آقای دکتر فرخ یوسفی از
اساتید به نام دینامیک مولکولی برای داوطلبان با تاکید بر
دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزار شد.
وبینارها :
در بحبوبه روزهای کرونایی که امکان برگزاری همایشهای
حضوری از ما سلب شد ،وبینارهای مجازی کانون گرمی
پیدا کرد .انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر نیز با تاکید
بر دغدغههای دانشجویان اقدام به برگزاری وبینارهای ذیل
نمود :
 -1کارگاه آموزش متد سرچ علمی ویژه رشتههای مهندسی :در
این کارگاه که توسط مهندس یزدان بخش دانشجوی مقطع
دکتری دانشکده مهندسی پلیمر برگزار شد ،به آشنایی با قواعد
و روشهای جستجوی علمی ،معرفی سایتها و پایگاههای
علمی داخلی و بین المللی ،معرفی سایتها و درگاههای
دانلود مقاالت و کتب رایگان ،معرفی  ResearchGateشبکه
اجتماعی ویژه محققین و پژوهشگران پرداختهشد.
 -2فرصتها و چالشهای تحصیل در خارج از کشور :این
وبینار به صورت مشترک با دانشگاه امیرکبیر و با ارائه آقای
دکتر سید علیرضا حجازی برگزار شد .در این وبینار عالوه بر
بررسی دغدغه دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور
گسترش فضای همکاری بین دو دانشگاه هدف قرارگرفت.
 -3وبینار آشنایی کامل با طرح های جایگزین خدمت ،پروژه
های کسر خدمت و امریه در ایران :آشنایی با طرح شهید
صیاد شیرازی و پروژه های کسر خدمت ،تفاوت پروژههای

کسر خدمت و جایگزین خدمت ،شرایط احراز نخبگی جهت
استفاده از طرح شهید صیاد شیرازی ،توضیحات کامل در مورد
مراحل اخذ پروژههای جایگزین خدمت ،شرایط و نحوه اخذ
پروژههای کسر خدمت و سازمانهای ارائهدهنده پروژههای
کسر خدمت از اهم سرفصلهای این وبینار که توسط
مهندس محسن ناظریان برگزار گردید ،میباشند.
علیرغم شرایط حاکم با بهبود اوضاع پاندمی کرونا طی
هماهنگی صورت گرفته با شرکت دایان پلیمر ،انجمن علمی
اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه موفقیت در صنعت و بازار
پلیمر ایران به صورت حضوری و با رعایت کلیه پروتکلهای
بهداشتی نمود .ارائهدهنده این کارگاه مهندس حامد حسینی
ریاست هیئت مدیره شرکت دایان پلیمر و از دانشآموختگان
دانشگاه تهران در رشته مهندسی پلیمر بودند.
ارتباط با صنعت :
به طور کلی فعالیت انجمن علمی در دو بخش بازدیدهای
صنعتی و معرفی فرصتهای کارآموزی به دانشجویان
همگام با سیاستهای دانشکده خالصه میشود .با توجه به
عدم امکان بازدید حضوری از صنایع مهندسی شیمی و پلیمر،
انجمن علمی مصاحبه با افراد برجسته صنعتی و گردآوری
تجربیات آن بزرگواران را در دستور کار خود قرارداد تا بتواند
چراغ راه دانشجویان در ادامه مسیر شغلی خود باشد .در
همین زمینه مصاحبه با جناب مهندس بحرینی مدیرعامل
شرکت پلیمر آریاساسول ،مصاحبه با مهندس حسینی رییس
هیئت مدیره شرکت دایان پلیمر دی در صفحه اینستاگرام
انجمن علمی منتشر شد .در آیندهی نزدیک نیز مصاحبههای
دیگری از طرق مشابه منتشر خواهدشد و این روند پس از
پاندمی کرونا نیز ادامهدار خواهدبود.
در بخش کارآموزی انجمن علمی به عنوان تسهیلگر
عملکرده و تالش میکند تا با برگزاری وبینارهای کارآمد ،روند
اخذ و گذراندن دوره کارآموزی را به دانشجویان معرفی کند.
در همین رابطه سه وبینار متوالی تحت عناوین مهارتهای
نرم در دوره کارآموزی (دکتر ستوده) ،کارآموزی از صفر تا صد
(دکتر نجفی و نمایندگان سامانه های کاروژه و تلنت کوچ)،
کارآموزی و آینده شغلی (مهندس مسگرپور) برگزار گردید که
با استقبال دانشجویان مواجهشد .همچنین انجمن علمی با
رایزنی با شرکتهای فعال در زمینه مهندسی شیمی و پلیمر
فرصتهای کارآموزی دانشجویی را در اختیار دانشجویان عزیز
قرار داد تا گام مهمی در راستای کاهش فاصله دانشگاه و
صنعت برداشتهشود.

روابط عمومی:
همکاران ما در گروه روابط عمومی پاسخگوی نظرات و
پیشنهادات دانشجویان گرامی هستند .همچنین این گروه با
مدیریت فضای مجازی ،مسئولیت مهمی در زمینه تبلیغات،
اطالعرسانی و پشتیبانی دورهها و فعالیتهای انجمن داشته
و از هیچ تالشی در این راه مضایقه نکردهاند.
در نهایت قصد دارم تشکر کنم از تمام کسانی که در امر
خدمترسانی و ارائه مطلوب برنامههای اجرا شده ،ما را یاری
کردند .همچنین تشکر ویژه دارم از آقای دکتر ضرغامی ریاست
محترم دانشکده ،دکتر منصورپور معاونت آموزشی ،دکتر توکلی
معاونت پژوهشی ،دکتر موسویان ریاست اسبق دانشکده،
دکتر مستوفی استاد مشاور انجمن علمی ،دکتر هاشمی
مطلق مدیرگروه مهندسی پلیمر ،دکتر سجادی مسئول
روابط عمومی دانشکده ،سایر اساتید محترم دانشکده ،جناب
مهندس مسگرپور رییس شاخه مهندسی شیمی کانون
فارغالتحصیالن ،مهندس امیرحسین یزدانبخش ،مهندس
عباس احمدی ،مهندس محمد فالح ،دکتر فرخ یوسفی،
مهندس معین ورکیانی ،مهندس احمد عظیمی و سایر
دوستانی که در فعالیتهای پنجگانه انجمن ما را یاری نمودند.

دبیر:

اعضای انجمن علمی به همراه سمت:

علی گلستانی

امیرحسین آئینی

نائب دبیر:
ارتباط با صنعت:

کمال نصرتی

سردبیر نشریه:

بردیا ایراجیان

مسئول برگزاری کالسها:

امیرحسین فراش باشی مسجد

مسئول برگزاری همایشها ووورک شاپها:
مسئول روابط عمومی:

سحر زارع کلفتی
حمید کوهپایی
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پیوست به همراه عکس پوستر دورهها:
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اعالم مقاالت نهایی پذیرفته شد همایش ملی پلیمر
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