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سخن سردبیر
معرفی اجمالی گروه مهندسی شیمی دانشگاه مراغه
دانا،ان مراغه در سا 4366 ،با لنوان آموزشش د كاشافرزي مراغشه

گراي هاي طراحي يرايند مهندسي محي زيسشت ف بيوت نولشوژي

تأسيس شد .اين مؤسسه در سا 4311 ،مويق شد در مدت  11سا،

گسترش يايت .تا پايان تابستان سا 4399 ،اين گرفن با تربيت 411

ف با گ راندن مراح م تمف به دانا،ان مراغه ارتقا يابد .اين دانا،ان

كارشنا

ارششد مهندسشي پميمشر

به صورت دانا،اهي جشامع در جنشوب اسشتان آذربايجشان ششرقي بشا

توانسته سهمي در رشد ف پويايي صنايع شيميايي منطق شما ،غرب

داششتن هشار داناش د كاشافرزي لمشوم پايشه ينشي ف مهندسششي

كاور داشته باششد .در حشا ،حاضشر در ايشن گشرفن  111داناشجوي

ماغو ،يعاليت است ف با 411

كارشناسي پيوست مهندسي شيمي ف  11داناجوي كارشناسي ارشد

لموم انساني ف مركا نجوماختر يياي
لضو هيأت لممي تمام فقت براسا

رتبشهبنشدي  ISCدر بشين رتبش

 14-31دانا،انهاي ك كاور قرار دارد .ه

نين اين دانا،ان رتب

مهندسي شيمي ف  31كارشنا

مهندسي پميمر -يرآفرش در حا ،يعاليت هستند .با ايجاد ف توسشع
يضششاهاي آزماياشش،اهي ف پژفهاششي در سششا،هششاي اخيششر ب اششي از

 46پژفهاششي را در بششين داناشش،انهششاي كاششور بششه خششود اختصششا

يعاليتهاي الضاي هيئت لممي اين گرفن منجر به لقد هار قرارداد

دادن است (سا .)99 ،در بين الضاي هيئت لممشي ايشن داناش،ان دف

صششنعتي بششا ب ش هششاي م تمششف صششنعتي از جممششه شششركت پميمششر
نين ي ي از استادان ايشن گشرفن در يش

نفر جاء يدارسيون سرآمدان لممشي كاشور ف  1نفشر جشاء  1درصشد

آرياساسو ،شدن است .ه

دانامندان برتر ج هان قرار دارند .دانا د ينشي مهندسشي در سشا،

طرح ماترک لممي با داناش،ان بيرمن،شام درحشا ،هم شاري اسشت.

 4319با تعريف رشت مهندسي لمران ايجاد ششد .گشرفن مهندسشي

از جممه برنامههاي اين گشرفن بشراي آينشدن ايشااي

الضشاي هيئشت

شيمي دانا،ان مراغه در سا 4391 ،پس از رشت مهندسي لمران ف

لممي گرفن به  1نفر ف نيا يراه كردن بستر الزم براي ايجشاد رششت

مهندسي مواد با پ يرش  11داناجو در مقطع كارشناسي مهندسي

مهندسي شيمي -محي زيست در مقطع كارشناسي ارشد است .اين

شيمي به طور رسمي كار خود را آغاز كرد .در ادامه در سا4393 ،

گرفن در صدد است تا با برنامهريشايهشاي توسشعهاي كوتشان ميشان ف

بششا پشش يرش  6داناششجو در مقطششع كارشناسششي ارشششد مهندسششي

طوالني مدت مناسب بتواند در جهت پويايي ف رشد رشت مهندسشي

پميمر -يرآفرش يعاليت خود را گسترش داد .گرفن مهندسي ششيمي

شيمي در كاور سهمي درخور داشته باشد.

در سا 4391 ،با ج ب الضاي هيأت لممشي مهندسشي ششيمي در
دكدر اسداله كر یی
مد ر گريه مهندسی ليیی دانشباه مراره
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