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سخن سردبیر
معرفی اجمالی دانشکدۀ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
اانشاا ،ننعتي شيراز به منوان ن ستين اانشاا ،ننعتي ار جنطوب

اانشکدۀ مهندسي شطيمي نهطت ن گطاز اانشطاا ،نطنعتي شطيراز از

كشور با رنيکرا كيي تحصيالت تکمييطي ن توجطه نيطه ،بطه نطنعت

همان ابتداي ،عاليطت اانشطاا ،نطنعتي شطيراز وغطاز بطه كطار كطرا

يکي از مراكز مه وموزش ميوم مهندسي كشور است؛ ايطن اانشطاا،

ن از سال  4325ار مقحع كارشناسي ارشد مهندسي شيمي اانشجو

با قدمتي بيع از هل سال ار ابتدا يکطي از اانشکطططد،هطاي مهط

پطططذير،ت .از سطططال  4321ن ار پطططي تغييراتطططي كطططه ار مقحطططع

اانشاا ،شيراز بوا كه با منوان اانشکدۀ ننعت الکترننيك به تربيت

كارشناسي ارشد مهندسي شيمي از طرم نزارت محبوع اتها ،ا،تاا

نيرنهاي كارامد ن مطورا نيطاز جامعطة نطنعتي مطي پرااخطت .نجطوا

با ان گرايع ،رانري ن انتقال گاز ن طراحي ،رايندها به ،عاليت خطوا

امکانات وموزشطي ن پهنهشطي بسطيار مناسطا ن اسطتااان مجطرب ن

ااامه ااا.

كاروزمواۀ ميمي ن ننعتي موجا شطد تطا ايطن اانشطکد ،ار سطال

ه اكنون اين اانشکد ،با ااشتن  2نهر مضو هيأت ميمي تمامنقت ن

 4323به اانشاا ،ننعتي شيراز تبديل شوا .طرح ،عيي اين اانشاا،

وزمايشاا ،هاي ت صصي مجهز هيدرات گازي زيست،نانري غشطا ن

شامل نُه اانشکدۀ مهندسطي بطر ،مهندسطي شطيمي نهطت ن گطاز

،نانري استهاا ،از امواج نوتي ار ،رانرش نهت خام مشطغول انجطام

مهندسي مکانيطك ن هوا،ضطا مهندسطي مطواا مهندسطي ممطران ن

وموزش ن پهنهع است ن ار سح اانشاا، ،عاليت هاي پهنهشطي ن

محيط زيست مهندسي ننايع شيمي رياضي ن ،يزيطك اسطت كطه

تحقيقاتي شمايري را ارائه كرا ،است .خرنجي مو،ق اين اانشکد،

بيشتر ار مقاطع كارشناسي ارشد ن اكتري ،عاليت اارند.

،ارغالتحصييي  411اانشجوي كارشناسي ارشد است كه بسطياري از

از شايستاي هاي شماير اين اانشاا ،مطي تطوان بطه نسطبت بطاالي

ونها ار اانشاا ،هاي معتبر ااخيي ن خارجي ار مقاطع باالتر مشغول

امضاي هيئت ميمي به اانشجو (48م )4ن قرارگر،تن اين اانشطاا ،ار

تحصيل ن ،عاليتاند.

رتبة هارم بين كل اانشاا،هاي كشور از نظطر پطذيرش اانشطجو ار
مقاطع تحصيالت تکمييي اشار ،كرا .جاياا ،اانشاا ،ار رتبطهبنطدي
جهاني تايمز ار سالهاي  8142ن  8181ار گسطتر 614 ،تطا 211
بوا ،ن ار پاياا ،استنااي ميوم جهان اسالم ) (iscبين اانشطاا،هطاي

جعحر جوانمردی
عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شيراز
و عضو هيئت تاریریۀ نشریۀ مهندسی شيمی ایران

ننعتي ايران جاياا 6 ،تا  41را از ون خوا كرا ،است؛ امسال نيز بر
اساا رتبهبندي مؤسسة شاناهاي مو،ق شد رتبة  114تا  511را ار
بين اانشاا،هاي جهطان ن رتبطة  3را ار ميطان اانشطاا،هطاي ايطران
به است ونرا.
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