
گزارش فعاليت های انجمن علمی
دوره های آموزشی :

در اين دوره انجمن تعداد 9 دوره آموزشی با کيفيت مثال زدنی 
معمول،  شناخته شده  دوره های  بر  عالوه  و  شد  برگزار 
دوره های ويژه ای برنامه ريزی و اجرا شد که استقبال بی نظير 
خبری  پوشش  عالوه  به  درپی داشت.  را  شرکت کنندگان 
ارائه شد. هم چنين  ايسنا  در خبرگزاری  انجمن  فعاليت های 
با انتصاب دبير انجمن به عنوان دبير کميته آموزش اتحاديه 
مهندسی شيمی، نفت و پليمر وزارت علوم، امکان بهره مندی 
از دوره ها برای تمامی دانشجويان اين سه رشته در سرتاسر 

کشور فراهم شد.
1 و 2- دوره متلب مقدماتی و پيشرفته: با توجه به اهميت 
جامع  دوره  مهندسی،  دررشته های  معادالت  مدل سازی 
محمد  مهندس  توسط  پيشرفته  متلب  و  مقدماتی  متلب 

فالح ارائه شد.
اسپن  نرم افزار  پيشرفته:  و  مقدماتی  پالس  اسپن   -۴ و   ۳
صنايع  در  پيشرفته  مدل سازی  در  باال  توانایی  با  پالس 
و  دانشجويان  استقبال  مورد  که  سال هاست  شيميایی، 
همچنين اساتيد مهندسی شيمی قرارگرفته است. دوره فوق 
عباس  مهندس  توسط  پيشرفته  و  مقدماتی  بخش  دو  در 

احمدی برگزار شد.
اسپن  افزار  نرم  مهم  قسمت های  از  يکی  پليمر:  اسپن   -5
شبيه سازی  زمينه  در  که  می باشد  پليمر  بخش  از  استفاده 
ارائه شده است.  پتروشيمی  پليمر در صنايع  توليد  فرآيندهای 
دانشجويان  ويژه  احمدی  عباس  مهندس  توسط  دوره  اين 
مهندسی پليمر و عالقمندان کار در صنعت پتروشيمی و پليمر 

برگزار شد.
 Autodesk از شرکت   MOLDFLOW افزار  نرم  مولدفلو:   -6
پالستيک ها  تزرقی  شبيه سازی  نرم افزار  شناخته شده ترين 
محسوب می گردد. اين نرم افزار با داشتن قابليت هایی چون 
بانک اطالعات مواد گسترده، آناليز تمام مراحل فرآيند تزریق 
و رفع مشکالت فرآيند، مهندسين و طراحان را در توليد بهينه 
ياری می دهد. مهندس  قطعات پالستيکی صنعتی گوناگون 
اميرحسين يزدان بخش مدرس اين دوره بودند. در اين دوره 
دو مقاله معتبر داخلی توسط شرکت کنندگان برتر نگارش، 
و در ششمين همايش ملی پليمر ايران )همپا 1۴00( منتشر 

شد.
7- پرومکس: شبيه سازی فرآيندها بهترين راه برای پيدا کردن 
با  دقیق محاسبات  انجام  فرآيند و همچنين  به کليت  ديد 
امکان  برای  مناسبی  راه حل  محاسباتی،  خطاهای  حداقل 

سنجی، برآورد اقتصادی و مشاهده فرآورده فرآيند خواهد بود. 
برگزار  و  ورکيانی طراحی  با همت مهندس معين  دوره  اين 

شد.
8- کامسول: نرم افزار کامسول يکی از ابزارهای قدرتمند جهت 
مدل سازی و شبيه سازی انواع پديده های فيزيکی و شيميایی 
است که باتوجه به منطق حل معادالت ديفرانسيل بر پايه 
روش حل عددی، المان محدود و همچنين انجام محاسبات 
رياضی در مقياس وسيع توانسته امکان ارزشمند شبيه سازی 
فرآيندها برای افراد فعال در بحث تحققی و پژوهش را فراهم 
انتقال  سياالت،  مکانيک  فصل  در سه  کامسول  دوره  کند. 
حرارت و انتقال جرم توسط مهندس احمد عظيمی برگزار شد.

برای  نرم افزاری  بسته  يک   LAMMPS افزار  نرم  لمپس:   -9
en- از مدل هایی  که  است  مولکولی  ديناميک   شبيه سازی 

ارائه می دهد.  آبی، جامد و گاز  را در محيط  يا ذرات   semble
از  دوره جامع نرم افزار لمپس توسط آقای دکتر فرخ يوسفی 
بر  تاکيد  با  داوطلبان  برای  مولکولی  ديناميک  نام  به  اساتيد 

دانشجويان تحصيالت تکميلی برگزار شد.
وبينارها :

برگزاری همايش های  امکان  که  کرونایی  روزهای  بحبوبه  در 
گرمی  کانون  مجازی  وبينارهای  شد،  سلب  ما  از  حضوری 
پيدا کرد. انجمن علمی مهندسی شيمی و پليمر نيز با تاکيد 
برگزاری وبينارهای ذيل  بر دغدغه های دانشجويان اقدام به 

نمود :
1- کارگاه آموزش متد سرچ علمی ويژه رشته های مهندسی: در 
اين کارگاه که توسط مهندس يزدان بخش دانشجوی مقطع 
دکتری دانشکده مهندسی پليمر برگزار شد، به آشنایی با قواعد 
و روش های جستجوی علمی، معرفی سايت ها و پايگاه های 
درگاه های  و  معرفی سايت ها  المللی،  بين  و  داخلی  علمی 
دانلود مقاالت و کتب رايگان، معرفی ResearchGate شبکه 

اجتماعی ويژه محققين و پژوهشگران پرداخته شد.
اين  کشور:  از  خارج  در  تحصيل  چالش های  و  فرصت ها   -2
آقای  ارائه  با  و  اميرکبير  دانشگاه  با  به صورت مشترک  وبينار 
بر  عالوه  وبينار  اين  در  برگزار شد.  عليرضا حجازی  دکتر سيد 
کشور  از  خارج  در  تحصيل  برای  دانشجويان  دغدغه  بررسی 

گسترش فضای همکاری بين دو دانشگاه هدف قرارگرفت.
۳- وبينار آشنایی کامل با طرح های جايگزين خدمت، پروژه 
شهيد  طرح  با  آشنایی  ايران:  در  امريه  و  خدمت  کسر  های 
پروژه های  تفاوت  خدمت،  کسر  های  پروژه  و  شيرازی  صياد 

کسر خدمت و جايگزين خدمت، شرايط احراز نخبگی جهت 
استفاده از طرح شهيد صياد شيرازی، توضيحات کامل در مورد 
مراحل اخذ پروژه های جايگزين خدمت، شرايط و نحوه اخذ 
پروژه های کسر خدمت و سازمان های ارائه دهنده پروژه های 
توسط  که  وبينار  اين  سرفصل های  اهم  از  خدمت  کسر 

مهندس محسن ناظريان برگزار گرديد، می باشند.
طی  کرونا  پاندمی  اوضاع  بهبود  با  حاکم  شرايط  علی رغم 
هماهنگی صورت گرفته با شرکت دايان پليمر، انجمن علمی 
بازار  و  در صنعت  روزه موفقيت  کارگاه يک  برگزاری  به  اقدام 
پليمر ايران به صورت حضوری و با رعايت کليه پروتکل های 
بهداشتی نمود. ارائه دهنده اين کارگاه مهندس حامد حسينی 
رياست هيئت مديره شرکت دايان پليمر و از دانش آموختگان 

دانشگاه تهران در رشته مهندسی پليمر بودند.
ارتباط با صنعت :

به طور کلی فعاليت انجمن علمی در دو بخش بازديدهای 
دانشجويان  به  کارآموزی  فرصت های  معرفی  و  صنعتی 
همگام با سياست های دانشکده خالصه می شود. با توجه به 
عدم امکان بازديد حضوری از صنايع مهندسی شيمی و پليمر، 
گردآوری  و  صنعتی  برجسته  افراد  با  مصاحبه  علمی  انجمن 
بتواند  تا  قرارداد  کار خود  در دستور  را  بزرگواران  آن  تجربيات 
در  باشد.  خود  شغلی  مسير  ادامه  در  دانشجويان  راه  چراغ 
همين زمينه مصاحبه با جناب مهندس بحرينی مديرعامل 
شرکت پليمر آرياساسول، مصاحبه با مهندس حسينی رييس 
اينستاگرام  صفحه  در  دی  پليمر  دايان  شرکت  مديره  هيئت 
انجمن علمی منتشر شد. در آينده ی نزديک نيز مصاحبه های 
ديگری از طرق مشابه منتشر خواهدشد و اين روند پس از 

پاندمی کرونا نيز ادامه دار خواهدبود.
تسهيل گر  عنوان  به  علمی  انجمن  کارآموزی  بخش  در 
عمل کرده و تالش می کند تا با برگزاری وبينارهای کارآمد، روند 
اخذ و گذراندن دوره کارآموزی را به دانشجويان معرفی کند. 
در همين رابطه سه وبينار متوالی تحت عناوين مهارت های 
نرم در دوره کارآموزی )دکتر ستوده(، کارآموزی از صفر تا صد 
)دکتر نجفی و نمايندگان سامانه های کاروژه و تلنت کوچ(، 
کارآموزی و آينده شغلی )مهندس مسگرپور( برگزار گرديد که 
با استقبال دانشجويان مواجه شد. همچنين انجمن علمی با 
رايزنی با شرکت های فعال در زمينه مهندسی شيمی و پليمر 
فرصت های کارآموزی دانشجویی را در اختيار دانشجويان عزيز 
و  دانشگاه  فاصله  راستای کاهش  در  تا گام مهمی  داد  قرار 

صنعت برداشته شود.

روابط عمومی:
و  نظرات  پاسخگوی  عمومی  روابط  گروه  در  ما  همکاران 
پيشنهادات دانشجويان گرامی هستند. همچنين اين گروه با 
مديريت فضای مجازی، مسئوليت مهمی در زمينه تبليغات، 
اطالع رسانی و پشتيبانی دوره ها و فعاليت های انجمن داشته 

و از هيچ تالشی در اين راه مضايقه نکرده اند.
امر  در  که  کسانی  تمام  از  کنم  تشکر  دارم  قصد  نهايت  در 
خدمت رسانی و ارائه مطلوب برنامه های اجرا شده، ما را ياری 
کردند. همچنين تشکر ويژه دارم از آقای دکتر ضرغامی رياست 
محترم دانشکده، دکتر منصورپور معاونت آموزشی، دکتر توکلی 
معاونت پژوهشی، دکتر موسويان رياست اسبق دانشکده، 
هاشمی  دکتر  علمی،  انجمن  مشاور  استاد  مستوفی  دکتر 
مسئول  سجادی  دکتر  پليمر،  مهندسی  مديرگروه  مطلق 
روابط عمومی دانشکده، ساير اساتيد محترم دانشکده، جناب 
کانون  شيمی  مهندسی  شاخه  رييس  مسگرپور  مهندس 
مهندس  يزدانبخش،  اميرحسين  مهندس  فارغ التحصيالن، 
يوسفی،  فرخ  دکتر  فالح،  محمد  مهندس  احمدی،  عباس 
ساير  و  عظيمی  احمد  مهندس  ورکيانی،  معين  مهندس 
دوستانی که در فعاليت های پنجگانه انجمن ما را ياری نمودند.

اعضای انجمن علمی به همراه سمت:
علی گلستانی دبير: 
اميرحسين آئينی نائب دبير: 
کمال نصرتی ارتباط با صنعت: 
برديا ايراجيان سردبير نشريه: 
اميرحسين فراش باشی مسجد مسئول برگزاری کالس ها: 
سحر زارع کلفتی مسئول برگزاری همايش ها ووورک شاپ ها: 
حميد کوهپایی مسئول روابط عمومی: 
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پيوست به همراه عکس پوستر دوره ها:
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اعالم مقاالت نهایی پذيرفته شد همايش ملی پليمر

http://www.hampa.sut.ac.ir/fa/news.php?rid=49
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