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 رومیهمعرفی اجمالی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ا
 

داناش،ان  تأسشيس  همزمان بشا   4325گرفن مهندسي شيمي در سال 

لنوان افلين گرفن مهندسي ششيمي     يعاليت خود را بهصنعتي ارفميه

اقدام به پذيرش افلشين   4326ف در سال  آغاز استان آذربايجان غربي

. در حشال حاضشر ايشن    كردن اسشت كارشناسي مهندسي شيمي  ۀدفر

 هشاي تجديدپشذير بشا    انشرژي  ۀهاي داناند رفنلنوان يني از گ گرفن به

 لضشو   يشك لضشو هيئشت لممشي بشا مرتبشه اسشتادي  پشنج         همناري

با داششتن   ف همچنين با مرتبۀ دانايار ف ههت استاديار ت لمميئهي

داناششجو در مقششاطع كارشناسششي ف كارشناسششي ارشششد  111بششي  از 

ا هاي يرايندهاي جداسازي  طراحي يرايندهمهندسي شيمي )گراي 

 .ت استف پميمر( در حال يعالي

هشاي   هاي نوين در زمينه با توجه به نياز منطقه به استهادن از ينافري

م تمف از جممه صنايع غشذايي  آب  پزششني  صشنايع پترفششيمي ف     

 مششواد معششدني  گششرفن مهندسششي شششيمي داناشش،ان صششنعتي ارفميششه  

ف اي با صشنايع اسشتان داششته باششد     تالش دارد تا همناري گستردن

كشارگيري   هشاي مربوطشه  زمينشۀ الزم بشراي بشه      ضمن ارتقاي دانش  

سشازي    سازي  شبيه هاي نوين در صنعت را يراه  سازد. مدل ينافري

ف غذايي در صنايع  ينافرينانوكاربرد سازي يرايندها   طراحي ف بهينه

نشانو بشراي     حسش،رهاي زيسشتي در مقيشا    ۀتوسعبندي مانند  بسته

ف محصوالت كاافرزي  طراحي ف ساخت ايي پاي  ف كنترل مواد غذ

حسشش،رها ف  هششاي هوشششمند  سششاخت انششواع زيسششت    بنششدي بسششته

ايمونوسنسورها  توليد مواد معدني كشام وزيتي  جداسشازي غاشايي     

محيطي  ف زيست پزشني هايها با رفينردبس ار توسعه ف سنتز زيست

 اين گرفن است.ت لممي أهاي الضاي هييعاليت ترين مه از 

محيطي ايجاد شدۀ ناشي از آلودگي  ر نظر گريتن مانالت زيستبا د

هشا ف تحقيقشات گشرفن    تشرين تشالش  خا   آب ف هشوا ينشي از لمشدن   

هاي جذب كارگيري رفش مهندسي شيمي دانا،ان صنعتي ارفميه به

سطحي  جداسازي غاايي ف يرايندهاي اكساي  پياريته در تصهيۀ 

خت ف سشنتز غاشاها ف   آب  پساب ف هواست. بدين منظور ضشمن سشا  

هشششاي معشششدني  بسششش اري ف كشششام وزيتي نانوسشششاختار در  جشششاذب

هششاي تحقيقششاتي مجهششز گششرفن  از محصششوالت توليدشششدن  آزماياشش،ان

هاي م تمف اسشتهادن ششدن    منظور تصهيه ف بازيايت پساب كارخانه به

لنشوان   هاي اكسشاي  پياشريته بشه   كارگيري رفش ینين به است. ه 

ششدن از دي،شر    بود كيهيت محصشوالت تصشهيه  لمميات تنميمي در به

تحقيقات انجام شدۀ گرفن در زمينۀ تصهيۀ آب ف پساب است. زداي  

اكسيد ف تبدي  آن به محصوالت با ارزش سوختي از جممه  كربن دي

متانول با استهادن از يرايندهاي يتوكاتاليسشتي نيشز از دي،شر اهشدا      

اي اسشت. انجشام   انشه گرفن در زمينۀ تصهيۀ هوا ف كاه  گازهاي گم 

 هشاي مشذكور ف یشاپ بشي  از    هاي متعشدد صشنعتي در زمينشه    پرفژن

از جممشه نتشايج    4311مقاله در مجالت معتبر جهشاني در سشال    51

 يعاليت الضاي گرفن در زمينه يرايندهاي تصهيه است. 

انت اب پژفها،ر برتر استان در یندين سال متوالي از بشين الضشاي   

ي شيمي دانا،ان صنعتي ارفميه  همناري هيأت لممي گرفن مهندس

هاي كارآيرين ف صنايع م تمف منطقه  یاپ مقاله  گستردن با شركت

آمشوخت،ي   در معتبرترين مجالت جهشاني مهندسشي ششيمي ف دانش     

داناجوي كارشناسشي ارششد  ب اشي از دسشتافردهاي      411بي  از 

 سال است. 43صنعتي ارفميه در اين گرفن مهندسي شيمي دانا،ان 

 

 شيوا سالم 

 مدیر گروه مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی اروميه 

 سخن سردبیر 


