
نجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی
گزارش فعالیت اهی ا



دانشگاه هرمزگان

باوعالیآموزشگسترششورای۱۳۷۰/۷/۱۰مصوبهاستنادبههرمزگاندانشگاه
مجوز

یک،مکانمهندسیصنایع،مهندسیکارشناسیمقطعدرآموزشیرشته۶اندازیراه

تأسیس۱۳۷۰سالفجردههدر)فارسیادبیاتدبیریفیزیک،دبیریریاضی،دبیری

۱۳۷۱سالدر)شیرازدانشگاهبهوابستههرمزگانفنیآموزشکدهانتقالباوشد
فعالیت(

.کردآغازراخودآموزشی

مترمربع۵۵۰۰۰بربالغزیربناییدردانشگاهاستفادهحالدرهایحوزهمجموعه
اداری(

متر۲۹۰۰۰فرهنگیوپژوهشیآموزشی،مترمربع،۲۰۰۰خوابگاهیمترمربع،۶۰۰۰

نسب،بریاکدکترشاخصنظیرشناساناقیانوسبرخی.استفعالیتبهمشغولمربع

نشگاهداایندرراخودتحصیلازبخشیپوراسماعیلمالدکتروآبادیخلیلدکتر
گذر

.اندانده

درهکاستفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتهایدانشگاهازیکیهرمزگاندانشگاه

بهبندرعباسجاده۹کیلومتردروداردقرارهرمزگاناستانمرکزبندرعباسشهر

.هاستشدواقعمیناب



معرفی روسای دانشگاه هرمزگان

تاریخ پایان فعایت تاریخ شروع فعالیت نام و نام خانوادگی

۱۳۷۱مرداد  ۱۳۷۱فروردین  احمد خرم

۱۳۷۳بهمن ۱۳۷۱مرداد  دکتر حسین زمردیان

۱۳۷۶اسفند  ۱۳۷۳بهمن  دکتر پرویز نورپناه

۱۳۷۹تیر  ۱۳۷۶اسفند  دکتر جعفر کامبوزیا

۱۳8۱تیر  ۱۳۷۹تیر  دکتر محمدرضا مباشری

۱۳8۵اردیبهشت  ۱۳8۱تیر  دکتر مهدی ایرانمنش

۱۳۹۳تیر  ۱۳8۵اردیبهشت  دکتر احمد نوحه گر

۱4۰۰اواخر  ۱۳۹۳تیر  دکتر علی اکبر شیخی فینی

اکنون ۱4۰۰اواخر  دکتر محمد صادقی

هرمزگاندانشکده های دانشگاه 

علوم انسانی ، مدیریت و حسابداری ، علوم پایه ، علوم و
فنون دریایی ، فنی مهندسی ، مهندسی شیمی و نفت ،

.کشاورزی و منابع طبیعی 



معرفی ریاست دانشگاه هرمزگان

دکتر محمد صادقی

دانشیار: مرتبه علمی 

دکترای حقوق اقتصادی: رشته تحصیلی 

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

به صورت رسمی آغاز به۱۳۹۷دانشکده مهندسی شیمی و نفت از سال 
ی راکار کرده و اولین ورودی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیم

اولین ورودی رشته مهندسی ایمنی فنی۱۳۹۸داشته است و در سال 
بازرسی در این دانشکده انجام شده است

دکتر جمشید خورشیدی دکترای کنترل: ریاست دانشکده 
فرآیند

ید دکتر یگانه داوود بیگی ، دکتر جمش: اعضای هیات علمی
لی،خورشیدی، دکتر منا اکبری ، دکتر مهدی حاجی عبدالرسو

نتیک و دکتر یگانه داوود بیگی دکترای ترموسی: استاد مشاور
کاتالیست



یانجمن علمی گروه مهندسی شیم

تشکیل اما از بهمن ۱۳۹۷انجمن علمی مهندسی شیمی بهمن ماه سال 
با تغییر دبیر فعالیت های انجمن بصورت جد شروع و ادامه دار ۱۳۹۹

.شد

، عرفان ابوالحسنی۱۴۰۰تا شهریور ۱۳۹۹دبیر ترم بهمن 
، عرفان ابوالحسنی۱۴۰۱تا شهریور ۱۴۰۰دبیر ترم مهر 

، عرفان ابوالحسنی۱۴۰2تا شهریور ۱۴۰۱دبیر ترم مهر 

ورودی سمت نام و نام خانوادگی

۹۷ دبیر عرفان ابوالحسنی

۹۹ نائب دبیر پریا هاشمی

۱4۰۰ نائب دبیر پگاه کوچکی

۹8 عضو اصلی مهدی اتحادی

۱4۰۰ عضو اصلی مهدیس نیازی

۹۹ علی البدل امیررضا شعبانی

۹8 علی البدل حبیب اهلل مستحفظی



فعالیت های انجمن علمی دانشگاه هرمزگان

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه هرمزگان با هدف 
باالبردن سطح علمی دانشجویان ، اقدام به برگذاری دوره 
ها و کارگاه های متنوع به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

نموده است  

فعالیت ها

مستقیم

کارگاه های آموزشی

وبینار

غیر مستقیم

(انجمن همکار)

غیره



کارگاه های آموزشی







کارگاه رزومه نویسی و فرصت های شغلی





































وبینار













غیره

آموزش مفاهیم مهندسی و علمی مرتبط با رشته در
قالب ویدیو ، مقاله ، متن و سوال جواب در کانال 

تلگرامی انجمن علمی



آموزش و ارسال مطالب درسی بصورت رایگان در کانال 
تلگرام انجمن علمی



ای ایجاد فرصتی برای تهیه و چاپ مجدد یکی از کتاب ه
مصاحبه صنعتی برای دانشجویان متقاضی و ارسال 

سفارش برای آنان



تبادل ونظرسنجی دائم برای برنامه ریزی بهتر نیازهای 
آموزشی دانشجویان با آنها



۱4۰۰مراسم معارفه و آشنایی دانشجویان 



معرفی مدام فرصت های شغلی وآزمون های استخدامی 
در سطح کشوری



۱4۰۱-۱4۰۰تقدیر از نفرات برتر علمی نیمسال اول 
مهندسی شیمی



ایزه مسابقه علمی صنعتی عیدانه مهندسی شیمی با ج
نقدی و غیرنقدی به نفرات اول و دوم



مسابقه حضوری پانتومیم با جایزه نقدی



حضور در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت در 
تهران



یمیاقدام به ثبت و فعالیت نشریه تخصصی مهندسی ش



(انجمن همکار)فعالیت های غیرمستقیم 
































