
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه مهندسی شیمی

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

  



 معرفی

با اخذ موافقت اصولی از وزراتخانه ذيربط در مقطع كارشناسی مهندسی شيمی با گرايش صنايع  ۱۳۵۶گروه مهندسی شيمی در سال 

فعاليت  ۱۳۵۷شيميايی و معدنی بعنوان چهارمين گروه آموزشی در دانشكده مهندسی شهيد نيكبخت تاسيس گرديد و در مهر ماه 

نفر دانشجوی كارشناسی ارشد  ۶با پذيرش  ۱۳۶۷همن ماه نفر دانشجو در مقطع كارشناسی آغاز نمود. در ب ۴۰خود را با پذيرش 

 نمود. مهندسی شيمی اولين دوره خود را در مقطع تحصيالت تكميلی آغاز 

 

دانشجوی  ،گرايش پنجهم اكنون گروه مهندسی شيمی در 

 .پذيردكارشناسی ارشد می

 

 های انتقالپديده  

 فرايندهای جداسازی  

  كاتاليستسينتيک و ترمو 

  فرآيندهاطراحی  

 مدل سازی، شبيه سازی و كنترل 

 

 
 

موفق به اخذ مجوز تاسيس اولين دوره دكترای دانشگاه سيستان و بلوچستان در رشته مهندسی  ۱۳۷۵در سال گروه مهندسی شيمی 

با مجوز رسمی از  ۱۳۸۶با تصويب خط لوله صلح گاز و با توجه به نياز به تربيت نيروی متخصص در سال و همچنين شيمی گرديد. 

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری ، پذيرش دانشجو در رشته مهندسی شيمی گرايش صنايع گاز در مقطع كارشناسی نيز آغاز شد. 

 

 دانشجويان مشغول به تحصيل در حال حاضر:

 2۰۰ وی دوره كارشناسی نفر دانشج 

 ۵2  گرايش پنجنفر دانشجوی ارشد دوره كارشناسی ارشد در 

 ۱9  نفر دانشجوی دوره دكتری 

  



 اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی 

در زمينه های  كه است ،استاديار ۷دانشيار و  2استاد،  ۴نفر عضو هيات علمی ) ۱۳ دارایمهندسی شيمی  گروهدر حال حاضر 

 مختلف علوم مهندسی شيمی دارای تخصص می باشند. 

 

 

 

 مدیریت گروه مهندسی شیمی: دکتر مرتضی زیودار 

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی 

 مرتبه علمی: استاد

 
 

 

  



 عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی انپیشکسوت

 

 جوایز اخذ شده  رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 خشنودی محمد دکتر

 مرتبه: استاد

 

 كالج از شيمی مهندسی دكتری

 لندن سلطنتی

 برای دوره  ESSO  بورس تحصیلی شرکت نفت  -1

Ph.Dاز دانشگاه لندن 

 )بورس تحصیلی سازمان تولید برق انگلستان  -2

C.E.G.B )دانشگاه لندن ،   

 بورس پژوهشی بنیاد بین المللی ماتسومای -3

(Matsumae Int. Foundation) .توکیو، ژاپن 

بنیاد بین المللی  ( ازFellowعنوان )نشان و  -4

پژوهشگر  و،توکیو، ژاپن،  (Matsumae)ماتسومای 

 .ژاپن توکیو، دانشگاهممتاز دانشکده مهندسی، 

جایزه و لوح تقدیر کتاب سال جمهوری اسالمی ایران  -5

 .)شعله و احتراق(

 ،  نمونه دانشگاههای ایران جایزه و لوح تقدیر استاد -6

 .فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت

جایزه و لوح تقدیر فرزانگان سیستان و بلوچستان  -7

 .اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان  ،

 دکتر حسین آتشی

 مرتبه: استاد

 

 سينتيک دكتری و دكتری فوق

 وين دانشگاه از رآكتور طراحی و

 اتريش

پسا دکتری از دانشگاه وین  بورس تحصیلی دکتری و-1

 اتریش

 FTOدانشمند برتر دنیا در فرآیند  10به عنوان  -2

 پژوهشگر برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان  -3

 

 

  



 اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی 

 

  زمینه تحقیقاتی مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 رحیمی رهبر دکتر
 از شيمی مهندسی دكتری

 انگلستان باث دانشگاه
 استاد

 انتقال جرم  و جدا سازی

 دینامیك سیاالت محاسباتی

 مدل سازی و شبیه سازی

 پیل سوختی متانولی

 

 زیودار مرتضی دکتر

 –شيمی مهندسی دكتری

 از جداسازی فرايندهای

 استراليا سيدنی دانشگاه

 استاد

 سازی جدا فرایندهای

 ساختاریافته های آکنه

 SCC های برج

 محاسباتی سیاالت دینامیك

 

 شهرکی فرهاد دکتر

 شيمی مهندسی دكتری

 از فرايند انتگراسيون –

 انگلستان منچستر دانشگاه

 استاد

 انتگراسیون حرارتی فرایند

 انتگراسیون جرمی فرایند

 مدل سازی و شبیه سازی فرایند

 بهینه سازی فرایندها

 

 صمیمی عبدالرضا دکتر

 شيمی مهندسی دكتری

 از( ذرات تكنولوژی)

 انگلستان ساری دانشگاه

 استاد

 طراحی کاتالیست و جاذب

 فناوری های غشایی

 سنتز نانو ذرات و نانو ساختار

 خواص الکترو استاتیکی ذرات

 

 صادقی جعفر دکتر

 شيمی مهندسی دكتری

 از فرايند كنترل –

 انگلستان لنكستر دانشگاه

 دانشيار

کنترل خطی و غیر خطی، 

 دیجیتال و بهینهستنی، 

مدل سازی، شبیه سازی و بهینه 

 سازی فرایندها

طراحی حسگر نرم افزاری 

(Soft Sensor) 

 اتوماسیون و ابزار دقیق
 



 محبی داود دکتر

 کلهری

 شيمی مهندسی دكتری

 دانشگاه از بيوتكنولوژی –

 كانادا شربروک

 دانشيار

 زیست پزشکی

بیو راکتور و پیل های سوختی 

 میکروبی

 بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی و دینامیك 

 سیاالت محاسباتی

 

 خلیلی محمد میر دکتر

 پور

 از شيمی مهندسی دكتری

 و سيستان دانشگاه

 بلوچستان

 استاديار

شبیه سازی و کنترل فرایندهای 

 شیمیایی

مدیریت منابع انرژی و پسماند 

 در فرایندهای شیمیایی

ارزیابی ریسك کاهش ضایعات و 

 در فرایندهای شیمیایی

 

 مژگان دکتر خانم

 ذاکری

 از شيمی مهندسی دكتری

 و سيستان دانشگاه

 بلوچستان

 استاديار

 تکنولوژی ذرات

شکل دهی کاتالیست های 

 صنعتی

 تصفیه آب های صنعتی

 

 رزاقی کیانوش دکتر

 از شيمی مهندسی دكتری

 و سيستان دانشگاه

 بلوچستان

 استاديار

سازی سیستم های مدل 

 فرایندی

مدل سازی و شبیه سازی 

 فرایندهای انتقال

 

 زهدی حسین دکتر

 فسائی

 از شيمی مهندسی دكتری

 و سيستان دانشگاه

 بلوچستان

 استاديار

طراحی جاذب و کاتالیست 

 صنعتی

 سینتیك و طراحی راکتور

مهندسی داروسازی )گیاهان 

 دارویی(

 مهندسی پلیمر
 



 دیمه مقدم حمید دکتر

 از شيمی مهندسی دكتری

 و سيستان دانشگاه

 بلوچستان

 استاديار

انرژی های تجدید پذیر )انرژی 

 خورشیدی(

 نانو مواد

 تکنولوژی ذرات

 

 رضا محمد دکتر

 بیرجندی سردشتی

 از شيمی مهندسی دكتری

 و سيستان دانشگاه

 بلوچستان

 استاديار
مدل سازی، شبیه سازی و بهینه 

 شیمیاییی سازی فرایندها

 

 خانم دکتر بهاره بیدار

 از شيمی مهندسی دكتری

 و سيستان دانشگاه

 بلوچستان

 استاديار

 فرایندهاکنترل شبیه سازی و 

شناسایی مدل و طراحی 

 حسگرهای نرم افزاری

 
 

  



 کارشناسان گروه مهندسی شیمی 

 

 تماستلفن  محل خدمت مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی

 ۰۵۴-۳۱۱۳۶۴۶۸ رييس دفتر مديرگروه فوق ديپلم امور فرهنگی خانم ناظریان

 ۰۵۴-۳۱۱۳۶۴۷۱ كارشناس آموزش كارشناسی علوم جانوری خانم قدرتی

 ۰۵۴-۳۱۱۳۶۴۷۱ كارشناس آموزش كارشناسی مديريت روابط عمومی خانم گجگی زهی

 ۰۵۴-۳۱۱۳2۷۸9 آزمايشگاهتكنسين  كارشناسی تربيت بدنی علیرضا رجبی ستوده

 ۰۵۴-۳۱۱۳۶۴۷۷ كارشناس آزمايشگاه كنترل فرايند كارشناسی ارشد مهندسی صنايع سعید خالقدادی

 ۰۵۴-۳۱۱۳2۷۸9 كارشناس آزمايشگاه عمليات واحد كارشناسی مهندسی شيمی مسعود میرشکارمقدم

 

 

  



 اساتید مشاور برای دانشجویان کارشناسی ورودی های جدید

 تماس با استاد استاد مشاور نوورودی های جدید نام خانوادگینام و 

 razzaghi@eng.usb.ac.ir در مقطع كارشناسی دکتر کیانوش رزاقی

 b.bidar@eng.usb.ac.ir در مقطع كارشناسی خانم دکتر بهاره بیدار

 zohdi@eng.usb.ac.ir ارشد و دكتریدر مقطع كارشناسی  دکتر حسین زهدی

 

 

 تماس با مدیر محترم گروه مهندسی شیمی 

 ایمیل شماره واتس آپ نام و نام خانوادگی

 mzivdar@eng.usb.ac.ir ۰9۰۱۴۵9۳۵2۰ دکتر مرتضی زیودار
mzivdar@yahoo.com 

 

 

 تلگرام و ایتادر و تابلوی اعالنات  کانال ارتباطی

 دكتری مهندسی شيمینوورود دانشجويان 

 https://eitaa.com/joinchat/1632305232Cbe7aa2bda8 :پیام رسان ایتا

 https://t.me/joinchat/AAAAAEh6qFXz-fhlCOUf8w پیام رسان تلگرام

 

 دانشجويان كارشناسی ارشد مهندسی شيمی

 https://eitaa.com/joinchat/1634795600Cf9ea1bd28b :پیام رسان ایتا

 https://t.me/joinchat/AAAAAEzqK_LDLeWm0L0vWg پیام رسان تلگرام
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 دوره کارشناسی

دوره كارشناسی مهندسی شيمی شامل دروس عمومی، نظری پايه، آزمايشگاهی، دروس نظری اصلی رشته، دروس تخصصی، كارآموزی 

 كارشناسی دوره ای دانشجويانبر خود، آموزشی ريزی برنامه و تخصصی هایزمينه با متناسب شيمی مهندسی گروه .است و پروژه 

 استاد نظر با است موظف دانشجو هر .نمايدمی ارائه را گاز گرايش و معدنی يعصنا گرايش  انتخابی تخصصی دروس سبد دو

 مورد گرايش انتخابی تخصصی واحدهای نموده، انتخاب را نمايدمی ارائه گروه كه انتخابی تخصصی دروس سبدهای از يكی  راهنما

 .بگذراند را نظر

 

 عمومی دروس عنوان

 واحد درس ارزش همنياز پيش نياز نام درس کد درس

 2 --- --- (۱انديشه اسالمی )  

 2 ---- (۱انديشه اسالمی ) (2انديشه اسالمی )  

 2 --- --- اخالق اسالمی  

 2 --- --- تاريخ تحليلی صدر اسالم  

 ۳ --- ---- فارسی  

 ۳ --- ---- زبان  

 ۱ --- --- (۱تربيت بدنی )  

 ۱ --- --- (2تربيت بدنی )  

 2 --- --- اسالمی و ريشه های انانقالب   

 2 --- --- تفسير موضوعی قرآن  

 2 اختياری اختياری فرهنگ و تمدن اسالمی  

 2 اختياری اختياری دفاع مقدس  

 24 واحد جمع                                          

 

  



 پایه دروس عنوان

 ارزش واحد درس همنياز پيشنياز نام درس کد درس

 ۳ --- --- (۱رياضی) 2214106

 ۳ معادالت ديفرانسيل (۱رياضی ) (2رياضی) 2214116

 ۳ ---- (۱رياضی ) معادالت ديفرانسيل 2214120

 -(2رياضی ) رياضی مهندسی 2418101

 معادالت ديفرانسيل

---- ۳ 

 ۳ ---- ---- نويسی برنامه و  مبانی كامپيوتر 2220136

 -معادالت ديفرانسيل محاسبات عددی 2214121

 مبانی كامپيوتر

---- 2 

برنامه نويسی  كارگاه نرم افزار مهندسی 2418104

 كامپيوتر

---- ۱ 

 ۳ --- (۱فيزيک ) استاتيک و مقاومت مصالح 2418102

 ۳ --- ---- (۱فيزيک ) 2212104

 ۳ ---- (۱فيزيک ) (2فيزيک ) 2212109

 ۱ (۱فيزيک ) ----- (۱فيزيک) -آز 2212107

 ۱ (2فيزيک ) ---- (2فيزيک) -آز 2212111

 ۳ ---- ---- شيمی عمومی 2418103

 ۳ ---- شيمی عمومی شيمی تجزيه 2216109

 ۳ ----- شيمی عمومی شيمی آلی 2216201

 ۱ --- شيمی عمومی آزمايشگاه شيمی عمومی 2216108

 ۱ شيمی تجزيه ---- آزمايشگاه شيمی تجزيه 2216110

 ۱ ---- شيمی الی آزمايشگاه شيمی آلی 2216202

 2 --- --- مقدمه ای بر علوم زيستی 2418427

 ۱ --- --- كارگاه عمومی 2414085

 2 --- --- نقشه كشی صنعتی 2414202

 46 واحد جمع                                              

 

 

  



 اصلی دروس نوانع

 ارزش واحد درس همنياز پيشنياز نام درس کد درس

 ۴ (۱ترموديناميک ) --- موازنه ماده و انرژی 2418201

 ۳ معادالت ديفرانسيل ---- (۱ترموديناميک ) 2418204

 ۳ ---- شيمی فيزيک (2ترموديناميک ) 2418205

 ۳ ---- موازنه ماده و انرژی (۱مكانيک سياالت ) 2418222

 ۳ ----- (۱ترموديناميک ) شيمی فيزيک 2418211

 ۱ --- (۱مكانيک سياالت ) آزمايشگاه مكانيک سياالت 2418203

 2 --- (۱مكانيک سياالت ) (2مكانيک سياالت ) 2418224

 ۳ --- (۱مكانيک سياالت ) (۱انتقال حرارت ) 2418206

 ۳ (۱انتقال حرارت ) ---- انتقال جرم 2418208

 2 ---- شيمی تجزيه اصول مهندسی تصفيه آبهای صنعتی 2418428

 ۱ (2انتقال حرارت ) (۱انتقال حرارت ) آزمايشگاه انتقال حرارت 2418207

 ۳ --- (۱انتقال حرارت ) (2انتقال حرارت ) 2418223

 -انتقال جرم (۱عمليات واحد ) 2418209

 (2ترموديناميک )

--- ۳ 

 ۴ --- انتقال جرم سينتيک و طرح راكتور 2418213

 -انتقال جرم مهندسی شيمیكاربرد رياضيات در  2418216

 محاسبات عددی

---- ۳ 

 ۳ ---- (۱عمليات واحد ) (2عمليات واحد ) 2418401

 ۱ --- (۱عمليات واحد ) آزمايشگاه عمليات واحدها 2418210

 ۳ --- (۱عمليات واحد ) كنترل فرايندها 2418214

 -محاسبات عددی كارگاه نرم افزار مهندسی شيمی 2418307

 -كامپيوترمبانی 

 (۱عمليات واحد )

---- ۱ 

 ۱ --- كنترل فرايندها آزمايشگاه كنترل فرايندها 2418215

كارگاه نرم افزار  طرح و اقتصاد كارخانه 2418227

 مهندسی شيمی

 ۳ (2عمليات واحد )

 ۳ --- كنترل فرايندها پروژه تخصصی 2418218

سينتيک و طرح  ---- كارآموزی 2418230

 راكتور

--- 

 56 واحد جمع                                        



 الزامی تخصصی دروس عنوان

 ارزش واحد درس همنياز پيشنياز نام درس کد درس

 2 ---- --- انرژی و محيط زيست 2418417

 2 ----- ---- آمار و طراحی آزمايشها 2418418

روشهای اندازه گيری كميتهای  2418416

 مهندسی شيمی

---- ----- 2 

 2 ---- ---- ايمنی در صنايع شيميايی 2418415

 8 واحد جمع                                             

 

 (1 )بسته معدنی صنایع گرایش انتخابی تخصصی دروس عنوان

 ارزش واحد درس همنياز پيشنياز نام درس کد درس

 2 ---- ---- فرايندهای پتروشيمی 2418420

 2 ---- ---- مبانی صنايع شيمی معدنی 2418423

 2 ---- ----- فناوری پودر 2418425

 2 ---- ---- نانوتكنولوژی و كاربرد آن 2418424

طراحی دستگاههای تبادل جرم و   

 حرارت

---- ---- 2 

بيوتكنولوژی در صنايع نفت، گاز و   

 پتروشيمی

---- --- 2 

 12 واحد جمع

 

 (2 )بسته گاز گرایش انتخابی تخصصی دروس عنوان

 ارزش واحد درس همنياز پيشنياز نام درس کد درس

 2 ---- ---- فرايندهای پتروشيمی 2418420

 2 ---- (۱مكانيک سياالت ) مكانيک سياالت دوفازی 2418024

 ۳ ---- ---- توزيع و انتقال گاز 2418429

 2 ----- ---- فرايندهای صنايع گاز 2418419

 2 ---- ---- تعيين مشخصات و انتخاب دستگاهها 2418421

طراحی دستگاههای تبادل جرم و   

 حرارت

---- ----- 2 

 13 واحد جمع

 



 س دوره کارشناسیونمای کلی از در

 

 

  



 کارشناسی ارشد 

 

 شیمی مهندسی ارشد کارشناسی درسی برنامه

 :دباشمی  ۱جدول  شرح مندرج در به واحد 32 تعداد كل واحدهای دوره

 

 نوع دروس و تعداد واحدهای دوره. ۱جدول 

 تعداد واحد نوع واحد ردیف

 واحد ۱2 دروس الزامی 1

 واحد ۱2 دروس گرايشی 2

 واحد 2 سمينار 3

 واحد ۶ پايان نامه 4

 ۳2 واحد جمع كل  

 

  



 طراحی فرایندها -مهندسی شیمی-1

 فرآيند طراحی مهندس بتوان با آن ماده ای را از حالتی به حالت ديگر تغيير شكل داد وطراحی فرآيند در اصطالح، روشی است كه 

 منظر از) را شيمی ديگر های گرايش تمام تقريباً گرايش اين. كند مهندسی و طراحی را تحول و تغيير اين روش كه فردی يعنی

فرآيندی و بررسی مسائل ايمنی در فرآيندهای شيميايی طراحی فرآيندهای شيميايی و طراحی تجهيزات  .دهد می پوشش( عموميت

  از كاربردهای اين گرايش است

های پااليشگاه و يا صنايع پتروشيمی است به مهندس طراحی صنايعی كه بطور مستقيم يا غير مستقيم وابسته به نفت خام يا فرآورده

ايش در صنعت نفت و گاز، وظيفه طراحی فرآيندهای پااليش شود. به عنوان مثال، اين گرشيمی گرايش طراحی فرآيندها مربوط می

 .گيری را بر عهده داردهای اندازهها و سيستمنفت و گاز، طراحی برج و مبدل، تعيين مشخصات دستگاه

 

 فرایندها طراحی گرایش - ارشد کارشناسی درسی برنامه

 

 : دروس الزامی گرايش طراحی فرايندها2جدول

 واحد درسارزش  نام درس ردیف

 ۳ رياضيات مهندسی پيشرفته 1

 ۳ ترموديناميک پيشرفته 2

 ۳ مكانيک سياالت پيشرفته 3

 ۳ سينتيک و طرح راكتور پيشرفته 4

 

 .شود می انتخاب( گروه در آنها ارائه به توجه با)  ۳ جدول در مندرج دروس ميان از گرایشی دروس واحد ۱2  

  

 : دروس گرايشی۳جدول

 ارزش واحد درس نام درس ردیف

 ۳ فرايند  يكپارچه سازی )انتگراسيون( 1

 ۳ طراحی به كمک كامپيوتر 2

 ۳ شبيه سازی فرايندهای شيميايی -مدلسازی 3

 ۳ طراحی تجهيزات فرايندی 4

 ۳ ايمنی در صنايع شيميايی 5

 ۳ بهينه سازی 6



 و کاتالیست ترموسینتیك -هندسی شیمیم-2

 .شودسينتيک و كاتاليست، تقسيم می(2ترموديناميک ( ۱:  یشاخه دو به عمدتاً گرايش اين 

 كاربردی، صورت به هامحلول در خصوصاًغيره  ون روابط كار، انرژی، فشار حجم وی اول بيشتر به مفاهيم ترموديناميكی همچشاخه

 .پردازدمی است شيمی مهندسی حيطه در كه

 :هاستكاتاليست یی دوم متمركز به سه بحث عمده در زمينهشاخه

 های كاتاليستی و طراحی راكتورهای مربوطهسينتيک واكنش-۱

 هاهای ساخت كاتاليستاصول و روش  -2

 هاتعيين خصوصيات فيزيكی و شيميايی كاتاليست  -۳

  
 کاتالیست و ترموسینتیك گرایش - ارشد کارشناسی درسی برنامه

 

 : دروس الزامی گرايش ترموسينتيک۴جدول

 ارزش واحد درس درس نام ردیف

 ۳ سينتيک و طرح راكتور پيشرفته 1

 ۳ ترموديناميک پيشرفته 2

 ۳ رياضيات مهندسی پيشرفته 3

 ۳ انتقال حرارت پيشرفته 4

  
  

 .شود می انتخاب( گروه در آنها ارائه به توجه با)  ۵ جدول در مندرج دروس ميان از گرایشی دروس واحد ۱2   

 : دروس گرايشی۵جدول

 اوزش واحد درس نام درس ردیف

 ۳ كاتاليستهای غير همگن )هتروژن( 1

 ۳ پديده های سطحی 2

 ۳ پيش بينی خواص ترموديناميكی سياالت 3

 ۳ مكانيک سياالت پيشرفته 4

 ۳ طراحی راكتورهای كاتاليستی 5

 ۳ طراحی آزمايش ها و تحليل آماری آنها 6

 



 فرایندهای جداسازی -مهندسی شیمی-3

يابند. احاطه می فرآيندها اين طراحی به مربوط مباحث و جداسازی فرآيندهای انواع عملكرد بررسی به  التحصيالن در اين گرايشفارغ

طراحی بهينه فرآيندهای جداسازی كالسيک مانند تقطير، جذب و دفع، استخراج و همچنين آشنايی با مباحث نوين در صنعت 

های سطحی از جمله ازی غشايی، كريستاليزاسيون، پديده های خشک كردن و اصول پديدهجداسازی مانند سيستم های جداس

 باشد.التحصيالن اين گرايش میفرد فارغهای منحصر بهقابليت

  

 جداسازی فرایندهای گرایش - ارشد کارشناسی درسی برنامه

 

 : دروس الزامی گرايش فرايندهای جداسازی۶جدول

 درسارزش واحد  نام درس ردیف

 ۳ رياضيات مهندسی پيشرفته 1

 ۳ انتقال جرم پيشرفته 2

 ۳ سينتيک و طرح راكتور پيشرفته 3

 ۳ ترموديناميک پيشرفته 4

  
  

 ) با توجه به ارائه آنها در گروه( انتخاب می شود. ۷واحد دروس گرايشی از ميان دروس مندرج در جدول  ۱2

  

 : دروس گرايشی۷جدول

 واحد درسارزش  نام درس ردیف

 ۳ جداسازی چند جزئی 1

 ۳ غشاء و فرايندهای غشايی 2

 ۳ پديده های سطحی 3

 ۳ طراحی آزمايش ها و تحليل آماری آنها 4

 ۳ فرايندهای جذب سطحی پيشرفته 5

 

 

 



 پدیده های انتقال -مهندسی شیمی-4

است. به طوری كه دانشجويان اين گرايش از  سنگين ترين و قوی ترين گرايش در مهندسی شيمی بدون شک گرايش پديده انتقال

دانشجويان رشته مكانيک سياالت قدرتمندتر می شوند. برای عالقمندان به مكانيک سياالت و انتقال حرارت، انتخاب بسيار مناسبی 

رفته و مكانيک است. در اين گرايش دانشجويان دروس مربوط به پديده های انتقال يعنی انتقال حرارت پيشرفته، انتقال جرم پيش

 سياالت پيشرفته را می گذرانند.

 

 انتقال های پدیده گرایش - ارشد کارشناسی درسی برنامه

 

 : دروس الزامی گرايش پديده های انتقال۸جدول

 ارزش واحد درس نام درس ردیف

 ۳ رياضيات مهندسی پيشرفته 1

 ۳ سينتيک و طرح راكتور پيشرفته 2

 ۳ ترموديناميک پيشرفته 3

 ۳ مكانيک سياالت پيشرفته 4

  
  

 ) با توجه به ارائه آنها در گروه( انتخاب می شود. 9واحد دروس گرايشی از ميان دروس مندرج در جدول  ۱2

  

 : دروس گرايشی9جدول

 ارزش واحد درس نام درس ردیف

 ۳ پديده های انتقال در محيطهای متخلخل 1

 ۳ پديده های سطحی 2

 ۳ تحليل آماری نتايجطراحی آزمايش ها و  3

 ۳ بهينه سازی 4

 ۳ مدلسازی و شبيه سازی 5

 

 

 



 کنترل و سازی شبیه مدلسازی، – مهندسی شیمی-5 

 .يسی و مهندسی كامپيوتر گرايش جديدی به نام شبيه سازی و كنترل ايجاد كرده استنو برنامه و شيمی مهندسی  ادغام سه رشته

صنايع نفت، گاز و پتروشيمی، شبيه سازی واحدهای توليدی بوسيله نرم افزارهای خاص است. يكی از كاربردهای موثر كامپيوتر در 

اين زمينه با توجه به جو رقابتی بازارهای جهانی و نيز حركت هايی كه در زمينه افزايش بهره وری توليد، استفاده هرچه بهتر از منابع 

شمگيری يافته، هر چند هنوز بسياری از مزايای اين كار شناخته نشده و كاهش هزينه ها مشاهده می شود، طی سالهای اخير رشد چ

 است.

جهت رفع عيوب احتمالی هنگام طراحی فرآيندها  "فرآيند شيميايی"های كنترلیدر اين گرايش همچنين طراحی و تنظيم سيستم

 .ها و راكتورها مورد بررسی قرار می گيردهای مهندسی شيمی از جمله برجو دستگاه

 

 کنترل و سازی شبیه مدلسازی، گرایش - ارشد کارشناسی درسی نامهبر

 

 : دروس الزامی گرايش مدلسازی، شبيه سازی و كنترل۱۰جدول

 ارزش واحد درس نام درس ردیف

 ۳ رياضيات مهندسی پيشرفته 1

 ۳ سينتيک و طرح راكتور پيشرفته 2

 ۳ ترموديناميک پيشرفته 3

 ۳ مكانيک سياالت پيشرفته 4

  
  

 ) با توجه به ارائه آنها در گروه( انتخاب می شود. ۱۱واحد دروس گرايشی از ميان دروس مندرج در جدول  ۱2

 : دروس گرايشی۱۱جدول  

 ارزش واحد درس نام درس ردیف

 ۳ مدلسازی و شبيه سازی فرايندهای شيميايی 1

 ۳ بهينه سازی فرايندها 2

 ۳ كنترل پيشرفته و بهينه 3

 ۳ ديجيتالكنترل  4

 ۳ كاربرد هوش مصنوعی در مهندسی شيمی 5

  
  



 دکترا

 از شيمی مهندسی مختلف های زمينه در پژوهشی و آموزشی های فعاليت  وره دكتری مهندسی شيمی مجموعه ای هماهنگ ازد

. گيرد برمی در را....  و نانوتكنولوژی بيوتكنولوژی، سوختی، پيل جداسازی، فرايندهای فرايندها، مدلسازی انتقال، های پديده جمله

دكتری، به تناسب موضوع، پژوهش نظری، تجربی يا تلفيقی از اين دو است و آموزش وسيله  دوره علمی های فعاليت اصلی محور

 .هموار ساختن راه حصول به اهداف پژوهش است

 

 لیست دروس دوره دکتری مهندسی شیمی

 گذرانند.ب گروه در آن ارائه اساس بر را ۱2 جدول در مندرج دروس است الزم شيمی مهندسی دكتری مقطع شدگان پذيرفته

 شده ارائه واحد درسی در دو ترم ) هر ترم شش واحد ( با توجه به زمينه پژوهشی از ميان واحدهای ۱2الزم به ذكر است كه مجموعا 

 .شود می اخذ

  

 : دروس دوره دكتری۱2 جدول

 نام دروس ترتیب ترم اخذ درس ردیف

 -كاتاليزورهای غير همگن )هتروژن( -كنترل پيشرفته -انتقال حرارت پيشرفته ترم اول 1

 -سطحی های پديده  -تكنولوژی ذرات -مكانيک سياالت پيشرفته

 -۱مباحث ويژه 

رياضيات  -افزايش مقياس -طراحی و آناليز پيشرفته آزمايشات -انتقال جرم پيشرفته ترم دوم 2

 -انتگراسيون فرايندها -پيشرفتهمهندسی عددی 

 2مباحث ويژه  -طراحی به كمک كامپيوتر

 امتحان جامع ترم سوم 3

 ۱پايان نامه  ترم چهارم 4

 2پايان نامه  ترم پنجم 5

 ۳پايان نامه  ترم ششم 6

 ۴پايان نامه  ترم هفتم 7

 ادامه پايان نامه ترم هشتم 8

  
  

 .شود می اخذ واحد بدون نامه پايان ادامه آن، اتمام از بعد و  باشد می 2۴ نامه پايان واحدهای تعداد 

  



 امکانات گروه مهندسی شیمی

 

 هاآزمایشگاه لیست

 ميكروبی و سوختی پيل تحقيقاتی آزمايشگاه ۱

 كاتاليست و سنتيک تحقيقاتی آزمايشگاه 2

 آزمايشگاه تحقيقاتی غشاء و نانوفيلتراسيون ۳

 آبهای صنعتیآزمايشگاه تصفيه  ۴

 واحد عمليات آزمايشگاه ۵

 كنترل و فرآيندها انتگراسيون آزمايشگاه ۶

 محاسباتی سياالت ديناميک آزمايشگاه ۷

 آزمايشگاه كنترل فرآيند ۸

 آزمايشگاه تحقيقاتی فناوری ذرات و كاتاليست 9

 

  



 میکروبی( و سوختی پیل تحقیقاتی )آزمایشگاه 1 شماره تحقیقاتی آزمایشگاه

 در. بپردازند پژوهشی فعاليت به آن در علمی هيأت اعضای و دانشجويان تا گرديد تجهيز ۱۳۸۵ سال در تحقيقاتی آزمايشگاه اين

 مكان اين در است شده ساخته و طراحی آزمايشگاه اين اعضای خود توسط كه هايی دستگاه شناسايی، و آزمايشگاهی تجهيزات كنار

 .است آمده گرد

 : از دستگاه های مهم موجود در اين آزمايشگاهبرخی 

 RO  و UF ،دستگاه آزمايشگاهی حمام اولتراسونيک 

 های بيولوژی و  سيستم آناليز تصاوير ميكروسكوپ

 متالورژی انكوباتور

 ( ۰/۰۰۰۱بن ماری شيكر ترازوی ديجيتال )گرم 

 pH  متر 

 هدايت سنج 

 ويسكومتر طرح بروكفيلد 

 طيف سنج UV 

 ييندستگاه های تع BODو COD  آب و پسآب 

 ( ۱۰ تا نانومتر ۰،۱نانو سايزر )ميكرون 

  دستگاه های الكترواسپری و سلول سوختی

 MFC ميكروبی

 

 
 

 

  



 کاتالیست( و سنتیك تحقیقاتی )آزمایشگاه 2شماره تحقیقاتی آزمایشگاه

 كالريمتری تكنيک همچنين و القايی ازحسگرهای استفاده با امولسيونی پليمريزاسيون فرايند سينتيک بررسی به آزمايشگاه دراين

 همچنين. گرديد تجهيز پليمری مطالعات جهت ۱۳۸۷ سال در آزمايشگاه. شود می پرداخته فشار تحت و اتمسفريک راكتورهای در

 .شود می انجام آزمايشگاه اين در نانوكاتاليستها و كاتاليستها تجربی مطالعات

 

 

 

 

  



 (آزمایشگاه تحقیقاتی غشاء و نانوفیلتراسیون) 3آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 

شركت  ساخت غشاء های سراميكی و تصفيه نانوفيلتراسيون آب و پساب كه تحت حمايت مالی اين آزمايشگاه جهت انجام پروژه ملی

 .ساخته و مجهز به تجهيزات پژوهشی مورد نياز گرديد ۱۳۸۷ سيستان وبلوچستان بود در سال آب و فاضالب استان

 :برخی از امكانات اين آزمايشگاه عبارتند از

 

  ذرات پراكندگی برای باال برشی تنش با ميكسر  

 ترازوی دقيق و دستگاه تعيين رطوبت ذرات جامد 

 دستگاه سانتريفوژ  

 پ هاش متر و هدايت سنج 

 دستگاه آناليز غربالی 

 آون و كوره الكتريكی پخت سراميک    

  ای سياره ای گلوله آسياب 

 گرانوالتور اختالطی با تنش برشی باال 

  كاتاليستی فتو راكتور 

 دستگاه التراسونيک 

 
 

 

  



 :آزمایشگاه تصفیه آبهای صنعتی

توجهی از تجهيزات عمليات واحدهای صنعتی تصفيه آب و پسآب به شرح زير اين آزمايشگاه در نوع خود بی نظير شامل بخش قابل 

 :می گردد

 دستگاه جار تست 

 سازی نشين ته مطالعات ستونهای 

 وسيال ساكن دربسترهای نفوذپذيری مطالعه دستگاه 

 فيلتراسيون انديس گيری اندازه دستگاه اندازه دستگاه 

 بسترعميق با فيلتر ستون 

 نینشي ته سازی مدل تانک 

 هوادهی دستگاه 

 يونی كننده مبادله واحد 

 هوازی بيولوژيكی هضم دستگاه 

 غيرهوازی بيولوژيكی هضم دستگاه 

 (نانوفيلتراسيون) الترافيلتراسيون و معكوس اسمز واحد 

 خوردگی مطالعات كيت 

 

 

 
 

  



 واحد عملیات آزمایشگاه

 و سی از بيش قدمت با بلوچستان و سيستان دانشگاه و باشدمی شيمی مهندسی رشته نمای تمام آينه واحدها، عمليات آزمايشگاه

 مناسبی و مجهز واحد عمليات آزمايشگاه از حاضر حال در دكتری و ارشد كارشناسی كارشناسی، سطوح بودن دارا و سال پنج

 در است قادر دكتری و ارشد كارشناسی هایپروژه برای امكانات ارائه و كارشناسی دانشجويان آموزش بر عالوه كه است برخوردار

 همكاری صنايع و ديگر دانشگاههای با مختلف خدمات وارائه آموزش كارگاه برگزاری صنعتی، طرحهای پژوهش و مشاوره زمينه

 . باشد داشته

 

 

 

  



 کنترل و فرآیندها انتگراسیون آزمایشگاه

 بيشتر، وری بهره برای( آنها برای جايگزين طراحی بجای) صنعتی موجود واحدهای از بهينه استفاده و بهسازی اهميت به نظر

 بر سعی فرايند سازی شبيه آزمايشگاه در. كند می جلوگيری ها سرمايه و ثروت از زيادی مقادير رفت هدر از سازی شبيه آزمايشگاه

 صنعتی واحد يک عملكرد واقعی محيط غيره و Aspen، Matlab نظير ديناميكی محيط در سازی شبيه افزارهای نرم با تا است آن

. گيرد قرار بررسی مورد انرژی تلفات كاهش و وری بهره افزايش بمنظور آن از بهينه استفاده امكان و شده بررسی ديناميک حالت در

 زمينه در پژوهش به كه گروه علمی هيأت اعضای و تكميلی تحصيالت دانشجويان تا است شده طراحی آزمايشگاه اين همچنين

 دسترسی نياز مورد افزارهای سخت و ها افزار نرم به دارند اشتغال شيميايی و فرآيندی صنايع كامپيوتری سازی شبيه و طراحی

 اين در....  و+ Hysis، Aspen افزاری نرم های بسته و افزارها نرم آزمايشگاه، اين در موجود افزارهای سخت بر عالوه. باشند داشته

 .گيرد می قرار پژوهشگران استفاده مورد آزمايشگاه

 

 

  



 محاسباتی سیاالت دینامیك آزمایشگاه

 ديناميک آزمايشگاه. آنهاست در افتاده اتفاق های پديده بررسی و فرآيندها مدلسازی برای قوی ابزاری محاسباتی سياالت ديناميک

 شده اندازی راه ۱۳۷9 سال در مطالعاتی نوين زمينه اين در تحقيق برای الزم بستر نمودن فراهم منظور به محاسباتی سياالت

 مجموع در. گيرد می قرار استفاده مورد فرايندها مطالعه جهت...  و Fluent ، CFX نظير افزارهايی نرم آزمايشگاه اين در. است

 داده انجام آزمايشگاه اين در را خود پايانی های پروژه ارشد كارشناسی التحصيل فارغ ۳۰ حدود و دكتری التحصيل فارغ ۸ تاكنون

 است بوده خارجی و داخلی های كنفرانس و مجالت در مقاله 9۰ از بيش آنها كار حاصل و اند

 

 

 

 

  



 آزمایشگاه کنترل فرآیند

های مختلف تغيير كرده و در ترمبا هدف آموزش شبيه سازی و كنترل توسط كامپيوتر شش آزمايش مختلف طراحی شده است كه 

 .كنندزمينه آموزش بهتر مفاهيم شبيه سازی و كنترل را به دانشجويان مقطع كارشناسی و تحصيالت تكميلی فراهم می

 

 

 

  



 آزمایشگاه تحقیقاتی ذرات و کاتالیست

های تحقيقاتی و نيازهای فناوری و يتسوابق پژوهشی اعضاء گروه مهندسی شيمی و با لحاظ اولوبر اساس اين آزمايشگاه تحقيقاتی 

 هايی كه در اين آزمايشگاه متمركز شده است، به شرح زير است:، تاسيس شده است. برخی زمينهاستراتژيک كشور، منطقه، و استان

 های هتروژن:کاتالیست الف (

 هاهای هتروژن و بررسی خواص ساختاری و مكانيكی آندهی انواع كاتاليستسنتز و شكل 

 های كاتاليستی هتروژنمدلسازی سينتيكی و مكانيزمی واكنش 

 های آزمايشگاهی و صنعتیمدلسازی غيرفعال شدن و تعيين مكانيسم افت فعاليت كاتاليست در مقياس 

 مدلسازی و بهينه سازی گزينش پذيری فرآيندهای كاتاليستی 

  های فرآيند طراحی كاتاليستFTO 

 جديد در فرآيند فيشرتروپش ها و پروموترهایمطالعه بر پايه 

 

 ذرات جاذب کامپوزیتی:  ب(

 های محيط زيستی مايی و يا گازیهای كامپوزيتی برای حذف آاليندهها و جاذبدهی نانوجاذبسنتز و شكل 

 های غشایی:فناوری ج(

 وختی گريزی برای كاربردهای پيل سدوستی يا آبساخت غشاهای سراميكی و پليمری كامپوزيتی با خواص آب

 زدايی آب، و پسآبميكروبی، نمک

 های مرتبط با میکروجلبك:فناوری د(

 های شهری و صنعتیها در تصفيه پسآبها و كاربرد آنهای مرتبط با تكثير ميكروجلبکتحقيق و توسعه فناوری 

 هاهای نوين در ارتباط با آبگيری و برداشت بهينه ميكروجلبکتحقيق و توسعه فناوری 

  ها با هدف استخراج حداكثری روغن محتویجلبکهای مختلف شكست سلولی ميكروروشتحقيق روی 

 مهندسی پزشکی: ه(

  مدلسازی رياضی بيوراكتورهای مهندسی بافت استخوان 

 های مصنوعی با كمک فناوری نانو تحقيق و توسعه فناوری ساخت رگ 

 تهيه داربستهای برای مهندسی بافت استخوان 

 دارو رسانی 

 

 



 ات و امکانات آزمایشگاهتجهیز

سال های هتروژن، در يکعالوه بر تجهيزات موجود در سه آزمايشگاه تحقيقاتی غشا و فناوری ذرات، مهندسی نانو و بيو، و كاتاليست

 :توان به موارد زير اشاره نموداخير تجهيزات جديدی طراحی و ساخته شده است به اين آزمايشگاه افزوده شده كه از آن جمله می

 )دستگاه گرانوالتور بستر شارانيده اوره مذاب )براساس طرح بيرونی صندوق حمايت از پژوهشگران  

 آلدئيددستگاه بيوفيلتر بستر ثابت گرانولهای جاذب فرم 

 ای تک اليه و چند اليهانواع پيل های سوختی ميكروبی با غشاهای سراميكی تخت، و استوانه 

 

 

 

 

 

 

 

 ثابت گرانولهای جاذب فرم آلدئيددستگاه بيوفيلتر بستر 

 دستگاه بستر شارانيده اوره مذاب                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيل سوختی ميكروبی با غشا سراميكی تختپيل سوختی ميكروبی با غشا سراميكی استوانه ای                      
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 پيل سوختی ميكروبی نيمه پيوسته با غشا چند اليه

 

 

 

در ذيل تصاويری از آزمايشگاه تحقيقاتی غشا و فناوری ذرات و تجهيزات ساخته شده و يا خريداری شده توسط پژوهشگران اين گروه 

 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ساخت دستگاه نانوفيلتراسيون غشای سراميكی براساس طرح بيرونی خاتمه يافته ساخت غشا سراميكی نانوفيلتر              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت دستگاه گرانوالتور اختالطی با تنش برشی باال براساس طرح بيرونی خاتمه يافته ساخت شوينده های قرصی

 

 


