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 ه زنجانمعرفی اجمالی گروه مهندسی شیمی دانشگا
 

رشششتة مهندسششي شششيمي بششا فجششود داشششتن سششابقة طششوالني در برخششي از  

بيست سال پي  گستردگي ینداني در ايران  -هاي كاور  تا پانزدن دانا،ان
 هشاي آزاد  هشا در بياشتر داناش،ان    نداشت  در حشالي كشه بسشياري از رششته    

بشه   هاي سراسري اقدام اسالمي تعريف شدن بودند  هنوز بسياري از دانا،ان

تعريف رشتة مهندسي شيمي ننردن بودنشد. از ايشن رف در صشنايع م تمشف     

هاي مهندسي  شناخت مناسشبي از ايشن رششته فجشود      نسبت به ساير رشته
هشاي   نداشت. البته با توجه به سطح شايستة دانش  ف ينشافري در مجمولشه   

ف هشاي مشديريتي    مرتبط با فزارت نهت ف حضشور مهندسشان ششيمي در ردن   

هشا   م تمف در اين مجموله  ايشن رششته اكنشون در ايشن مجمولشه     لممياتي 

ها مانند صنايع مرتبط بشا   جاي،ان بسياري خوبي دارد؛ فلي در ساير مجموله
هاي صمت  نيرف ف جهاد كاافرزي  سازمان محيط زيست ف غيشرن   فزارت انه

تواند كارا باشد  ياصمه  اين رشته كماكان با جاي،ان فاقعي خود كه بسيار مي

 آموخت،ان مهندسي شيمي به طور خاص در شهر زنجان تا دارد. تعداد دان 

هاي ماابه در  آموخت،ان رشته بسيار اند  بود؛ در حالي كه دان  21دهة 
هاي شغمي موبوطشه در صشنايع م تمهشي نظيشر صشنايع سشرب ف رفي         ردن

سيمان  صنايع غذايي ف شيميايي ف بسشپاري ف نسشاجي مسشتقر ف ماشغول     

آموخت،ان ايشن رششته ف فرفد    دن ف هستند. با ايزاي  تعداد دان خدمت بو

يقين جاي،ان ف اثرگذاري ايشن رششته در    ها به صنايع م تمف  به تدريجي آن
صنعت كاور ارتقاي رفزايزفن خواهد داشت. بشا توجشه بشه توانمنشدي ايشن      

رشته در يه  كالن ف دقيق از يرايندهاي توليدي مواد م تمف  اميد اسشت  

آموخت،ان اين رشته با تركيش دان  ف تجربه در ارتقا  بهبود ف توسعة  دان 
هشا ف   ها پيا،ام باشند. يني از يرصشت  صنايع ف ح  مانالت موجود در آن

نيازهاي پي  رف مااركت ف فرفد جدي مهندسان شيمي براي رسيدن بشه  

اي م تمشف مصشريي در صشنايع م تمشف      دان  يني توليد مواد افليه ف پايه

از صنايع شيميايي  بهداشتي ف غشذايي ف دارفيشي گريتشه تشا صشنايع       كاور
هشاي   گشذاري  معدني ف بسپاري ف پترفشيميايي است كشه جشذابيت سشرمايه   

تواند ارزش ايزفدۀ زيشادي را   ها فجود دارد ف مي بااليي نيز در بسياري از آن

د هايي كه گاهي مانالتي را نيز براي كاشور ايجشا   ايجاد كند ف از فابست،ي

تواننشد در طشرح    ینين مهندسشان ششيمي مشي    كند  جموگيري كند. ه  مي
يرفششي ف توسشعة    ها ف راهنارهاي لممياتي بشراي جمشوگيري از خشام    نظريه

هاي مناسش  دهي ها ف جهت ريزي صنايع تبديمي پيا،ام باشند. البته  برنامه

ب شش  ف  توانششد در ايششن راسششتا شششتاب  از سششوي نهادهششاي حششاكميتي مششي 

 22نندن باشد. گرفن مهندسشي ششيمي داناش،ان زنجشان در سشال      ك تسهي 
ف مسشالدت  اندازي شد ف اقدام به پذيرش داناجو كرد. بشا تشالش گشرفن     ران

ت لممي با رفندي مناسش ف اغمش بشه صشورت   مجمولة دانا،ان  جذب هيئ

هشاي   ت لممي دارد. در سالئاكنون هات نهر هي بورسيه انجام گريت ف ه 
هاي زنجان  قشزفين     جويان گرفن مهندسي شيمي از استاناخير بياتر دانا

ها با استان  اند ف دلي  آن نزديني ف همساي،ي اين استان البرز ف تهران بودن

هشاي مشادر ف مهشش     زنجشان ف نبشودن رشششتة مهندسشي ششيمي در داناشش،ان    

هاي گذشته است. با توجه به تمركز صنايع  هاي البرز ف قزفين در سال استان
ها  دانا،ان زنجان مهت ر است كه در حد توان خشود   ر اين استانم تمف د

بتواند نيرفهاي مت صص مورد نياز اين صنايع را تأمين كند. در حال حاضر 

تعداد داناجويان در حال تحصي  در رشتة مهندسي شيمي دانا،ان زنجان 

نهشر اسشت.    111آموخت،ان گرفن نيشز حشدفد    نهر ف تعداد دان  311حدفد 
آموخت،ان مهندسي شيمي داناش،ان زنجشان در    سيار خوبي از دان درصد ب

هاي سطح يك كاور ف حتي خارج از كاور در حال  حال حاضر در دانا،ان

 ادامشة تحصششيالت تنميمششي هسششتند. بششا توجشه بششه آن كششه بياششتر الضششاي   

به تدريج جذب ششدن ف يعاليشت خشود را     41ت لممي گرفن بعد از سال ئهي
ن مهندسي شيمي دانا،ان زنجان از اين لحاظ گرفهي نوپا اند  گرف آغاز كردن

ت لممشي  ئش هاي كاري ف پژفهاي الضاي هي رفد. زمينه ف جوان به شمار مي

   محششيط زيسششت  كاتاليسششت فينششافري زيسششتگششرفن شششام  نانوينششافري  

هاي بنيادي  ت ف جاي،ان پژفه يصنايع شيميايي معدني است. در كنار اهم
 هشا ف   كشردن پشژفه    محور ف كاربردي هاي مسأله فه اي  انجام پژ ف توسعه

بر مبناي نياز صنعت ف بازار از اهدا  الضاي گرفن است ف در حشد تشوان در   

ت لممي ئاي كه دف نهر از الضاي هي اين مسير حركت خواهند كرد. به گونه
بنيان به توليشد صشنعتي ينشي از محصشوالت      گرفن با تأسيس شركتي دان 

اند. با توجه به اهدا  پژفهاي  صاري در كاور اقدام كردنصورت انح نوين به

ف ينافري مورد نظر الضاي گرفن ف از آنجايي كه انجام مهيد ف مؤثر بسياري 

ها نيازمند توسعة تحصيالت تنميمي است  در حال حاضر گرفن در پي  از آن
 ينشافري  زيسشت هاي نانوينافري ف  تعريف مقطع كارشناسي ارشد در گراي 

 ه اميدفاري  با مسالدت فزرات محتشرم لمشوم  تحقيقشات ف ينشافري    كاست 

 تر ايشن امشر ممنشن ششود تشا لشالفن بشر بشرآفردن درخواسشت          هر یه سريع

هشاي    آموخت،ان بومي استان  ينشي از پاشتوانه   ادامة تحصي  برخي از دان 
 مؤثر با صنايع استان برقرار شود.انجام پژفه  ف ارتباط 
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