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1396دی ماه اعضاء منتخب کمیته زئولیت و مواد متخلخل

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 
 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 اراک دبیر کمیته -دکتر مژگان زنده دلخانم  1

 فردوسی مشهد ریاست  کمیته -دکتر مسعود میرزائیآقای  2

 عضو اصلی -دکتر مجید پور مقدمآقای  3

 
 و معادن وزارت صنایع

 صنعتی شریف عضو اصلی - دکتر بهرام قنبریآقای  4

 تهران عضو اصلی -کامران اخباریدکتر آقای  5

 تبریز عضو اصلی -اسکوئی معصومه خاتمیاندکترخانم  6

 گیالن عضو اصلی -شبنم سهراب نژاددکتر خانم  7

 صنعتی شاهرود عضو اصلی -دکتر مهدی میرزائیآقای  8

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران عضو اصلی -علی اکبر طرالنیدکتر آقای  9

 

1396دی ماه  شیمی فیزیکاعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 دبیر کمیته   -دکتر غالمرضا اسالمپورآقای  1


خوارزمی

اجه نصیرالدین طوسیخو ریاست کمیته -دکتر سیف اله جلیلیآقای  2

اصفهان عضو اصلیدکتر عبدالخالق بردبارآقای  3

فردوسی مشهدعضو اصلی -دکتر محمدرضا حسیندختآقای  4

همدان-بوعلی سیناعضو اصلی -دکتر سعید عزیزیانآقای  5

کردستانعضو اصلی -دکتر رحمت صادقیآقای  6

نعت ایرانعلم و صدکتر سیدمرتضی موسوی خوشدل آقای  7

محقق اردبیلیعضو اصلی -دکتر عزیز حبیبیآقای  8

صنعتی امیرکبیرعضو اصلی -حسن موسی زادهمحمد دکتر آقای  9

 جیرفت عضو علی البدل –راضیه رضوی دکتر خانم  10

 شهید باهنر کرمان عضو علی البدل – -دکتر مریم دهستانیخانم  11
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1396دی ماه اعضاء منتخب کمیته الکتروشیمی 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

1 
 -دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی آقای 

 دبیر کمیته
 خوارزمی

 همدان -بوعلی سینا ریاست کمیته   دکتر داود نعمت الهیآقای  2

 مازندران عضو اصلی -دکتر جهانبخش رئوفآقای  3

 یزد عضو اصلی -ا زارعدکتر حمیدرضآقای  4

 تربیت مدرس عضو اصلی -دکتر سهیال جوادیانخانم  5

 تبریز عضو اصلی-حسینی میرقاسمآقای دکتر  6

 رازی کرمانشاه عضو اصلی -دکتر محمدباقر قلیوندآقای  7

 شهید بهشتی عضو اصلی -دکترسیدسعید سیدحسینی داورانیآقای  8

 خلیج فارس لیعضو اص -دکتر اسماعیل تماریآقای  9

 لرستان عضو علی البدل –دکتر عبداله یاری آقای  10

 علم و صنعت ایران عضو علی البدل –دکترعلی  غفاری نژادآقای  11

 

1396دی ماه تامین تجهیزات و مواد شیمیائیاعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

شهید بهشتیدبیر کمیته -لیرضا فخاری زواره دکتر عآقای  1

اراکریاست کمیته -دکترکاوه خسروی آقای  2

خواجه نصیر الدین طوسیعضو اصلی -دکتر شهرام صیدیآقای  3

تبریزعضو اصلی -دکتر محمد زارعیآقای  4

مازندرانعضو اصلی -دکتر مسلم منصور لکورجآقای  5

صنعتی شریفصلیعضو ا -دکتر رضا کیاآقای  6

بیرجندعضو اصلی -دکتر علی اله رسانیآقای  7

صنعتی شاهرودعضو اصلی -دکتر مهدی میرزائیآقای  8

 زنجان عضو اصلی -دکتر حامد بهرامیآقای  9
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1396دی ماه   کمومتریکساعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان دبیر کمیته -دکتر حمید عبدالهیقای آ 1

 صنعتی شریف ریاست کمیته  -دکتر هادی پرستارآقای  2

 شیراز عضو اصلی -همتی نژادبهرام دکترآقای  3

 تبریز عضو اصلی -دکترعبدالحسین ناصریآقای  4

 هندسی شیمی ایرانپژوهشگاه شیمی و م عضو اصلی -دکتر مریم وثوقخانم  5

 تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان عضو اصلی -دکتر محسن کمپانی زارعآقای  6

 ارومیه عضو اصلی -بهراممرتضی کتر آقای د 7

 تهران عضو اصلی -قاسمیجهانبخش دکتر آقای  8

 تربیت مدرس عضو اصلی -دکتر احمد مانیآقای  9

 مازند ران لی البدلعضو ع -دکتر محمد حسین فاطمیآقای  10

 محقق اردبیلی عضو علی البدل -مریم خوشکامدکتر خانم  11

 

1396دی ماه شیمی معدنیاعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 اصفهان دبیر کمیته -دکتر ولی اله میرخانیآقای  1

 اصفهان تهریاست کمی -دکتر مجید مقدم آقای  2

 شهید چمران اهواز عضو اصلی --دکتر عباس ترسلیآقای  3

 صنعتی شریف عضو اصلی -دکتر مجتبی باقر زادهآقای  4

 شهید بهشتی عضو اصلی -دکتر ناصر صفریآقای  5

 فردوسی مشهد عضو اصلی -دکتر علیرضا سلیمیآقای  6

 علم و صنعت ایران عضو اصلی -دکتر آزاده تجردیخانم  7

 مازندران عضو اصلی -دکتر حمید گلچوبیانآقای  8

 سیستان و بلوچستان عضو اصلی -دکتر نیلوفر اکبرزادهخانم  9

 بیرجند عضو علی البدل -دکتر ریحانه ملکوتیخانم  10

 شهید مدنی آذربایجان عضو علی البدل -دکتر بهزاد سلطانیآقای  11
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1396دی ماه کاتالیستاعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 اصفهان دبیر کمیته –دکتر مجید مقدم آقای  1

 خوارزمی ریاست کمیته -دکترروزبه  جواد کلباسیآقای  2

 زنجان عضو اصلی -دکتر علی رمضانیآقای  3

 خواجه نصیرالدین طوسی عضو اصلی -دکتر سعید رعیتیآقای  4

 فردوسی مشهد عضو اصلی -دکتر مصطفی قلی زاده آقای 5

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور عضو اصلی -دکتر راضیه حبیب پورخانم  6

 صنعتی مالک اشتر عضو اصلی -دکتر محمود زیارتیآقای  7

 علم و صنعت ایران عضو اصلی -دکتر علی ملکیآقای  8

 

1396دی ماه آلیاعضاء منتخب کمیته 

 جمن شیمی ایران()ان
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 اصفهان دبیر کمیته  -دکتر ایرج محمد پورآقای  1

 شهید باهنر کرمان ریاست کمیته -دکتر کاظم سعیدیآقای  2

 رازی کرمانشاه عضو اصلی -دکتر عبدالحمید علیزادهآقای  3

 کاشان عضو اصلی -دکتر عبدالحمید بامنیریآقای  4

 ایالم عضو اصلی -دکتر آرش قربانیآقای  5

 ارومیه عضو اصلی -پسیان دکتر نادر نوروزیآقای  6

 تربیت مدرس عضو اصلی -دکتر عبدالعلی علیزادهآقای  7

 فردوسی مشهد عضو اصلی -دکتر عباسعلی اسماعیلیآقای  8

 الزهراء عضو اصلی -دکتر قدسی محمدی زیارانیخانم  9

 شیراز عضو علی البدل -حسینی سروریموناخانم دکتر  10

 سیستان و بلوچستان عضو علی البدل -دکتر حمیدرضا شاطریانآقای  11
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1396دی ماه تجزیهاعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

همدان-بوعلی سینادبیر کمیته  -دکتر عباس افخمیآقای  1

صنعتی اصفهانریاست کمیته  –دکتر علی اصغر انصافی ای آق 2

شهید چمران اهوازعضو اصلی –دکترناهید پوررضا خانم  3

صنعتی شریف عضو اصلی –دکتر حبیب باقریآقای  4

 تربیت مدرس عضو اصلی –دکتر یداله یمینیآقای  5

شهید باهنرکرمان عضو اصلی –دکتر ابراهیم نوروزیانآقای  6

مازندرانعضو اصلی –دکتر عبدالرئوف صمدی میبدیقای آ 7

شهید مدنی آذربایجانعضو اصلی –دکتر امیرعباس متینآقای  8

 سمنان عضو اصلی –دکتر مریم رجبیخانم  9

 ارومیه عضو علی البدل -دکتر خلیل فرهادیآقای  10

 زنجان عضو علی البدل -دکتر سیاوش نوروزیآقای  11

 

1396دی ماه آموزشمیته اعضاء منتخب ک

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 شهید چمران اهواز دبیر کمیته -دکتر ناهید پوررضاخانم  1

 شهید چمران اهواز ریاست کمیته -دکتر محمد کوتیآقای  2

 آموزش و پرورش -زنجان عضو اصلی -دکتر نعمت اله ارشدی آقای  3

 تربیت مدرس عضو اصلی -دکتر عبدالعلی علیزاده آقای 4

 علم و صنعت ایران عضو اصلی -دکتر فرانک منطقیخانم  5

 رجائی تربیت دبیر شهید عضو اصلی -خانیدکتر معصومه قلخانم  6

 یزد عضو اصلی -گرجیدکتر علیرضا آقای  7

 یمی ایرانپژوهشگاه شیمی و مهندسی ش عضو اصلی -دکتر سید حمید احمدیآقای  8

 خوارزمی عضو اصلی -دکتر محمدکاظم رفوئیآقای  9

 گلستان عضو علی البدل -خانم دکتر پونه ابراهیمی 10

 تربیت دبیر شهید رجائی عضو علی البدل -گزافیکرمیآقای دکترعلیرضا 11
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1396دی ماه شیمی و محیط زیست اعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ردی
 ف

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 تربیت مدرس دبیر کمیته  -  یمینیدکتر یداهللآقای  1

 همدان -بوعلی سینا  ریاست کمیته -دکتر طیبه مدرکیانخانم  2

 مازندران عضو اصلی -دکتر یعقوب صرافیآقای  3

 کردستان عضو اصلی -دکتر کمال امانیآقای  4

 تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان عضو اصلی -دکترسعید  ذکویآقای  5

 تبریز عضو اصلی -دکتر علیرضا ختائیآقای  6

 خوارزمی عضو اصلی -دکتر محسن شیدائیآقای  7

 زنجان عضو اصلی -دکتر ناصر داللیآقای  8

 شهید بهشتی عضو اصلی -دکتر سعید نوجوانآقای  9

 انهرمزگ عضو علی البدل -عبدالواحد رحمانیآقای دکتر 10

 یزد عضو علی البدل -دکتر شایسته دادفرنیاخانم  11

 

1396دی ماه شیمی کاربردی اعضاء منتخب کمیته 

 )انجمن شیمی ایران(
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 تبریز دبیر کمیته   -دکتر سهیل عابر آقای  1

 زنجان ریاست کمیته  -دکتر میرسعید سیددراجیآقای  2

 لرستان عضو اصلی -دکتر یعقوب منصورپناهی آقا 3

 خوارزمی عضو اصلی -دکتر وحید  وطن پورآقای  4

 ارومیه  عضو اصلی -دکتر سید علی حسینیآقای  5

 مازندران عضو اصلی -دکتر سیدرضا نبویآقای  6

 شهید مدنی آذربایجان عضو اصلی -دکتر علیرضا امانیآقای  7

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران عضو اصلی -دکتر مجتبی میرزائیآقای  8

 تهران عضو اصلی -دکتر علیرضا شاکریآقای  9

 رازی کرمانشاه عضو علی البدل -دکتر علی اکبر زینتی زادهآقای  10

 تبریز عضو علی البدل -دکتر علی اوالد قره گوزآقای  11
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1396دی ماه  -اعضاء منتخب کمیته شیمی صنعت

 )انجمن شیمی ایران( 
ف 

ردی
 

ف
ردی

 

 دانشگاه نام ونام خانوادگی

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران دبیرکمیته -کاظم کارگشا دکترآقای  1

 صنعتی شریف ریاست کمیته - دکتر بهرام قنبریآقای  2

 خواجه نصیرالدین طوسی عضو اصلی -دکتر فلورا حشمت پورخانم  3

 همدان-بوعلی سینا عضو اصلی - دکتر جالل بصیری پارساآقای  4

 جیرفت عضو اصلی - دکتر علی اکبریآقای  5

 تبریز عضو اصلی -دکتر میرقاسم حسینیآقای  6

 سیستان و بلوچستان عضو اصلی -دکتر علیرضا مدرسی عالمای آق 7

 صنعتی امیرکبیر عضو اصلی -دکتر خدیجه هوشیاریخانم  8

 نشاهرازی کرما عضو اصلی -دکتر علی اکبر زینتی زادهآقای  9

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران عضو علی البدل - دکتر علی اصغر محمدیآقای  10

 سمنان عضو علی البدل - دکتر نقی سعادتجوآقای  11

 


