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دوره های آموزشی انجمن علمی مهندسی 
شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

انتصاب آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ 
به عنوان رئیس دانشکدگان فنی

ــتوده  ــت س ــر رحم ــای دکت آق
دانشــکده   اســتاد  قره بــاغ، 
دانشــگاه  شــیمی  مهندســی 
تهــران طــی حکمــی از ســوی 
دانشــگاه  محتــرم  ریاســت 
ــال  ــه س ــدت س ــه م ــران، ب ته

بــا حفــظ وظایــف آموزشــی و پژوهشــی، بــه عنــوان رئیــس 
دانشــکدگان فنــی دانشــگاه تهــران منصــوب شــدند. پیــش 
از ایــن از دانشــکده  مهندســی شــیمی، آقــای دکتــر مجتبــی 
ریاســت   1374-1370 ســال های  در  نیاســر  شــریعتی 

دانشــکدگان فنــی را به عهــده گرفتــه بودنــد.
ــک  ــن تبری ــیمی ضم ــی ش ــکده  مهندس ــه ی دانش مجموع
ــت و  ــان آرزوی موفقی ــرای ایش ــته، ب ــاب شایس ــن انتخ ای

ــزون دارد. ــامتی روزاف س

UT Bio Med Talk 2022
ــاه،  ــران 12 مردادم ــگاه ته ــیمی دانش ــی ش ــکده مهندس دانش
ــر  ــای دکت ــه ی آق ــا ارائ ــه ی زیست پزشــکی ب ســمیناری در زمین
امیــر میــری، اســتادیار دانشــگاه نیوجرســی آمریــکا برگــزار کــرد. 
عنــوان ایــن ســمینار  »چیپ هــای ســه بعــدی میکرو-فلوئیدیــک 
ــرای  ــتی ب ــاپ زیس ــا چ ــده ب ــد ش ــدروژل تولی ــه ی هی ــا پای ب

بیمــاری«  مدل ســازی 
بــود کــه بــه صــورت 
و  )حضــوری  ترکیبــی 
مجــازی( و بــا حضــور 
دانشــجویان  و  اســاتید 
مهندســی  دانشــکده 
ــد. ــزار گردی ــیمی برگ ش

دومیــن ســری از دوره هــای آموزشــی انجمــن علمــی 
ــورت  ــه ص ــران ب ــگاه ته ــر دانش ــیمی و پلیم ــی ش مهندس
ترکیبــی )حضــوری و مجــازی( از 5 شــهریورماه آغــاز 
گردیــد و تــا 30 شــهریورماه ادامــه داشــت. دوره ی اول 
ایــن آموزش هــا در زمســتان 1400 برگــزار شــده بــود. ایــن 
دوره هــا، شــامل آمــوزش نرم افزارهــای کاربــردی مهندســی 
ــد،  ــیس، اتوک ــم از اسپن-هایس ــت اع ــر و نف ــیمی، پلیم ش
طراحــی تجهیــزات مبــدل حرارتــی و... هســتند و در پایــان 
ــوی  ــری از س ــدرک معتب ــرکت کنندگان م ــه ش ــر دوره، ب ه

ــردد. ــا می گ ــی اعط ــن علم انجم

گزارش عملکرد دانشکده مهندسی شیمی 
در سال 1400

دانشــکده   عملکــرد  گــزارش 
ســال  در  شــیمی  مهندســی 
ــر  ــم دکت ــت خان ــه هم 1400 ب
روابــط  مســئول  ســجادی 
و  تهیــه  دانشــکده  عمومــی 
ــر  ــکده منتش ــای دانش در تارنم
بــه  گــزارش  ایــن  در  شــد. 
دفتــر  اجرایــی  فعالیت هــای 

ریاســت دانشــکده، معاونت هــای آموزشــی و تحصیــات 
ــی و اداری  ــت، و مال ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــی، پژوهش تکمیل
دانشــکده و همینطــور دســتاوردهای اســاتید دانشــکده در ســال 
ــه منظــور دریافــت و مشــاهده  1400 پرداختــه شــده اســت. ب

ــد. ــک کنی ــا کلی ــزارش، اینج ــن گ ای

معرفی کارمند نمونه ی سال 
از  تقدیــر  جشــنواره ی  ششــمین 
ــران،  ــگاه ته ــه ی دانش ــان نمون کارکن
ــی  ــر محمدعل ــای دکت ــور آق ــا حض ب
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل وزی زلف
ــد  ــید محم ــر س ــای دکت ــاوری، آق فن
ــران، و  ــگاه ته ــس دانش ــی رئی مقیم
ــگاه  ــه   ی دانش ــت رئیس ــای هیئ اعض

برگــزار شــد. در ایــن جشــنواره  آقــای اصغــر عاشــری نژاد 
ــد  ــوان کارمن ــه عن ــیمی ب ــی ش ــکده  مهندس ــهرابی از دانش س
ضمــن  شــدند.  انتخــاب  دانشــگاه   1399 ســال  نمونــه ی 
ــار،  ــن افتخ ــرای ای ــری نژاد ب ــای عاش ــه آق ــک ب ــرض تبری ع

آرزومندیــم. ایشــان  بــرای  را  روزافــزون  موفقیت هــای 

ششمین دوره ی مراسم آشنایی داوطلبان 
کنکور با دانشگاه تهران

ششــمین دوره ی مراســم »روزی با دانشــگاه تهران«، با هدف آشنایی 
ــا رشــته های متنــوع و محیــط  رتبه هــای برتــر آزمــون سراســری ب
دانشــگاه تهــران و جــذب آن هــا بــه ایــن دانشــگاه، در روز سه شــنبه 
1۸ مردادمــاه بــه صــورت ترکیــب حضــوری و مجــازی برگــزار شــد. 
در راســتای ایــن برنامــه، معرفــی ظرفیت هــای دانشــکده ها و 
رشــته ها هــم بــه صــورت حضــوری در محــل باشــگاه دانشــجویان 
و هــم بــا اســتفاده از فایل هــای متنــی و چنــد رســانه ای در 
ــگاه  ــتغال دانش ــوزی و اش ــعه ی مهارت آم ــت توس ــامانه ی مدیری س
ــی  ــن دانش آموزان ــت. همچنی ــورت گرف ــران tcs.ut.ac.ir ص ته
ــد از قســمت هایی  ــرده بودن ــه ی حضــوری شــرکت ک ــه در برنام ک
ــد  ــیمی بازدی ــی ش ــکده  مهندس ــه دانش ــران از جمل ــگاه ته از دانش
ــزی گروهــی از دانشــجویان  ــا برنامه ری ــد کــه ب ــن بازدی ــد. ای کردن
داوطلــب و مدیریــت روابــط عمومــی دانشــکده برنامه ریــزی شــده  
بــود، شــامل معرفــی آزمایشــگاه عملیــات واحــد و کارگاه فرآیندهای 
ــود. ســاخت پلیمــر و در نهایــت یــک ایســتگاه عکــس یــادگاری ب

https://cheeng.ut.ac.ir/documents/979929/121677565/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%20-1400.pdf
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چاپ دو کتاب »آموزش عالی در 2040، یک 
رویکرد جهانی« و »نانو فیلتراسیون« به 

ترجمه ی آقای دکتر شریعتی نیاسر

کتــاب »آمــوزش عالــی در 2040، یــک 
ــر  ــای دکت ــف آق ــی« تألی ــرد جهان رویک
بــرت وانــدر ژوان و ترجمــه ی مشــترک 
آقــای دکتــر شــریعتی نیاســر از دانشــکده 
مهندســی شــیمی و آقــای دکتــر ثقفــی 
یــزدی از دانشــگاه بین المللــی امــام 
ــارات  ــط انتش ــه توس ــت ک ــی اس خمین
جهــاد دانشــگاهی تهــران بــه چــاپ 
کتــاب  ایــن  در  رســیده  اســت.  
عرصــه ی  آموزش عالــی،  نظام هــای 
ــا  ــتقال آن ه ــگاه ها و اس ــت دانش فعالی
در  پژوهشــی  حوزه هــای  تعریــف  در 
ایــران و جهــان و ضــرورت تحــول آن در 

ــت.  ــه  اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــش رو م ــای پی دهه ه
ــن،  ــی فی ــر آنتن ــای دکت ــته ی آق ــیون نوش ــو فیلتراس ــاب نان کت
ــه  ــت، ب ــد وای ــر دیوی ــای دکت ــفر و آق ــدره آ ش ــر آن ــم دکت خان
ترجمــه ی مشــترک آقــای دکتــر شــریعتی نیاســر و آقــای 
ــاد  ــازمان جه ــارات س ــط انتش ــت توس ــدی ظراف ــر محمدمه دکت
دانشــگاهی واحــد تهــران بــه چــاپ رســید. نانــو فیلتراســیون یک 
فنــاوری جداســازی ســیال اســت کــه در آن غشــاء فیلتراســیون 
ــد.  ــال می کن ــی اعم ــاد مولکول ــی و در ابع ــورت انتخاب ــه ص را ب
ایــن فرآینــد در حوزه هــای مختلــف ماننــد تصفیــه ی آب، صنایــع 

ــرد دارد.  ــی کارب ــع غذای ــذ، صنای ــوب و کاغ ــاجی، چ نس

انتشار شماره ی دوم نشریه ی تکنوزیسم

نشــریه ی  دوم  شــماره ی 
محوریــت  بــا  تکنوزیســم، 
و  روش هــا  آب  تصفیــه ی 
موضوعــات  بــه  چالش هــا، 
تصفیــه ی  پیرامــون  مختلفــی 
آب و چالش هــای ایــن مســیر، 
پرداختــه اســت. در ایــن شــماره، 

بــه معرفــی کتــب و مقــاالت در ایــن حــوزه  نیــز اشــاره 
شــده اســت و مصاحبــه ای بــا جنــاب مهنــدس هــادی 

کهولــی نیــز انجــام شــده اســت. 
ــی،  ــد توکل ــر امی ــای دکت ــریه، آق ــاز نش ــب امتی صاح
ــر  ــه ســنائی و مدی ــم ســیده حنان ســردبیر نشــریه خان
ــرادی ســاالری  ــن م ــای ســید امی مســئول نشــریه آق

ــتند. هس
بــرای دریافــت شــماره ی دوم نشــریه تکنوزیســم، 

ــد. ــک کنی ــا کلی اینج

انتشار شماره ی چهارم نشریه ی فناوری های سبز

ــماره  ــن ش ــد. ای ــر ش ــتان 1401 منتش ــبز در تابس ــای س ــریه ی فناوری ه ــارم نش ــماره ی چه ش
شــامل مقــاالت مختلــف در حــوزه ی ســوخت های زیســتی، معرفــی بنیــاد انــرژی و مصاحبــه بــا 

ــاره اصفهــان، از دســتیاران تحقیــق دانشــگاه تهــران اســت. ــر زهــرا مغ ــم دکت خان
صاحــب امتیــاز نشــریه، آقــای دکتــر امیــد توکلــی، ســردبیر نشــریه آقــای متین ســلیمی ایردموســی 

و مدیــر مســئول نشــریه آقــای رضــا عزیزی فــر هســتند.
برای دریافت شماره ی چهارم این نشریه، اینجا کلیک کنید.

کتاب مهندسی فرآیندهای شیمیایی

ــای  ــف آق ــیمیایی تألی ــای ش ــی فرآینده ــاب مهندس کت
قره بــاغ  ســتوده  رحمــت  دکتــر 
کوکــر،  کیــود  دکتــر  آقــای  و 
پژوهشــگر افتخــاری در دانشــگاه 
ولــور همپتــون انگلســتان، در دو 
ــه  ــی  ب ــد توســط انتشــارات وایل جل

چــاپ رســید.
ــف  ــث مختل ــاب، مباح ــن کت در ای
تحلیــل  و  طراحــی  بــا  مرتبــط 
ماننــد  شــیمیایی  فرآیندهــای 
انتگراســیون  و  شبیه ســازی 
حــل  و  شــیمیایی  فرآیندهــای 
ــل-یونی  ــزار اکس ــا نرم اف ــئله ب مس
ــی  ــبات مهندس ــرای محاس ــیم ب س

ــال  ــیاالت، انتق ــان س ــی، جری ــواص فیزیک ــیمی، و خ ش
حــرارت و انتگراســیون، تعییــن انــدازه ی ابــزار و تجهیــزات، 
ــده اند. ــرح ش ــیمیایی مط ــینتیک ش ــد و س ــی فرآین و ایمن

https://technozismsj.ut.ac.ir/article_88286_8d04356c73a6ba0fb54363e82fbe6de1.pdf
https://greentechsj.ut.ac.ir/article_88405_33100e089435247aa4a053f979b8a9b6.pdf
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اســامی دانشــجویان دکتــری دانشــکده مهندســی شــیمی کــه در فصــل تابســتان 1401 
ــد: ــاع کرده ان از رســاله ی خــود دف

ــرای ایشــان در تمــام مراحــل زندگــی آرزوی  ــزان تبریــک می گوییــم و ب ــه ایــن عزی ب
ــت داریم. موفقی

بازسازی کالس 406

بازســازی یکــی دیگــر از کاس هــای دانشــکده )کاس 406( بــا حمایــت مالــی 
ــتان 1401  ــیمی در تابس ــی ش ــکده  مهندس ــال 137۸ دانش ــان ورودی س فارغ التحصی

انجــام شــد.

پیش از بازسازی

پس از بازسازی

عنوان رساله نام و نام خانوادگی

 یکپارچه سازي انرژي حرارتي در مجتمع
 فرآیندي با در نظر گرفتن ماحظات افت

فشار جریان هاي فرآیندي
خانم سیمین فرامرزی

اتمي الیه نشاني  روش  تاثیر   بررسي 
براي گالیوم  و  کروم    نانوکاتالیست هاي 

co ۲ هیدروژن زدایي پروپان با
خانم فاطمه گشول دره سیبی

 مطالعه فرآیندي تزریق امتزاجي و نزدیک
 امتزاجي گاز در یک سیستم ماتریکس/

شکاف تحت مکانیزم ریزش ثقلي خانم نعیمه علی محمدی سلمانی

سیماني ترکیبات   توسعه ی 
ترسیب فرآیند  با  پایدار   خودترمیم شونده 

میکروبي کلسیم کربنات آقای فرشاد فرمانی
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یادگیری هندسی )geometric learning( در فرآیند مدل سازی مخزن و کاربرد آن در ذخیره سازی زیرزمینی
 کاربرد روش های شبکه ی عصبی مطلع از فیزیک )PINN( در مطالعات مخازن زیرزمینی و فناوری چاه های زمین گرمایی

 طراحی و کاربرد روش های نوین یادگیری ماشین در حل مسائل مرتبط با علوم زمین و مهندسی نفت
 )seismic rock physics( وو فیزیک سنگ لرزه ای)Digital rock physics( فیزیک سنگ دیجیتال

آقای دکتر محمد امامی نیری

1. زیست  فناوری
ساخت سنسور ِفرومون های َفحلی گاو برای تشخیص بهترین زمان تلقیح اسپرم

ساخت ویروس مصنوعی با نانولیپید برای حمل RNA شیر
ساخت سنسور آنالیز میزان یون کلر در عرق برای تشخیص بیماری سیستیک فیبروسیس

آنالیز عنصری و ترمودینامیک تشکیل ناخن برای تشخیص مانوما
تشکیل درخت تصمیم گیری بر مبنای انتروپی اطاعات برای تشخیص بیماری پارکینسون

ترمودینامیک پایداری و زنده مانی ویروس کرونا در قطرات تنفسی
اندازه گیری آب پیوندی در پوست در حضور کرم های مرطوب کننده و ارائه ی فرموالسیون جدید

اندازه گیری آب پیوندی در برگ و برآورد آستانه ی پژمردگی درخت
اندازه گیری آب پیوندی در اشک برای تشخیص خشکی چشم 

ساخت کاغذ شیرِمر برای اندازه گیری میزان تولید اشک و تشخیص خشکی چشم 
طراحی و ساخت دستگاه برای اندازه گیری میزان دی اکسید کربن در اشک و پوست

اندازه گیری آب پیوندی در بزاق بیماران کرونایی به عنوان روش تشخیص کرونا 
2. انرژی

طراحی، مدل سازی و ساخت موتور استرلینگ برای تولید برق از انرژی خورشیدی
طراحی و شبیه سازی موتور استرلینگ برای تولید برق از گاز مشعل

استفاده از یادگیری ماشین برای طراحی ساختارهای MOF ساختارهای مناسب برای افزایش بهره وری باتری 
استفاده از یادگیری ماشین برای طراحی ساختارهای MOF مناسب برای ذخیره سازی گازهای مختلف )هیدروژن، دی اکسید کربن، گاز طبیعی، ...(  

آقای دکتر علیرضا بهرامیان

فهرست موضوعات پژوهشی

بــرای آشــنایی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا زمینه هــای پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده، فهرســتی از موضوعــات پژوهشــی ایشــان در ایــن شــماره ی خبرنامــه گــردآوری 
شــده  اســت. لطفــًا دانشــجویان گرامــی توجــه داشــته باشــند کــه فهرســت زیــر منتخبــی از پروژه هــای فعــال اســاتید گرامــی اســت و زمینــه ی فعالیــت ایشــان محــدود بــه ایــن عناویــن 
نیســت. همچنیــن تعریــف موضــوع پایان نامــه عــاوه بــر عاقــه ی دانشــجویان بــه تشــخیص اســاتید از توانمنــدی و شــرایط آن هــا نیــز بســتگی دارد. فهرســت بــه ترتیــب حــروف الفبــا 

)اول افــراد و بعــد گروه هــای پژوهشــی( تنظیــم شــده اســت.
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ارائه ی روشی برای مشخصه یابی پوشش های ذرات NMC مورد استفاده در باتری ها
طراحی، مدل سازی و ساخت سیستم انتقال فشار نوسانی برای تولید برق از عبور ماشین ها در اتوبان

3. آب
شیرین سازی آب با انرژی خورشیدی در عملیات بدون غشاشیرین سازی آب با انرژی خورشیدی در عملیات بدون غشا 

استحصال آب از هوا با تورهای آب دوست
تولید فوق جاذب های آب سازگار با خاک کشاورزی

بررسی امکان بازگردانی آب با استفاده از تولید گرادیان منفی فعالیت آبی در اطراف ریشه ی گیاه
مدل سازی ترمودینامیکی، طراحی و آزمایش ریشه ی معلق و بهره وری از آب دریا

4. نفت
ممدل سازی و بهینه سازی فرآیند کربنیزاسیون قیر با استفاده از هوش مصنوعی 

 استفاده از نانو حباب های هیدروژن در ازدیاد برداشت نفت
استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص آناتومی مخزن از روی کنده های حفاری

آقای دکتر علیرضا بهرامیان

1. استخراج مواد موثره از گیاهان دارویی و معطر با استفاده از فرآیندهای زیر:
روش های سنتی: تقطیر با بخار، تقطیر با آب، تقطیر با آب و بخار، در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

 روش های نوین : استفاده از اولتراسونیک، مایکروویو، استخراج فوق بحرانی، استفاده از ستون های استخراج دیسک دوار، ستون های پر شده،
 ستون های ضربه ای سینی دار، ستون های ضربه ای پر شده، ستون های دیسک و دونات و ستون های تنوا

2. طراحي هیدرولیکی واحدهای عملیاتی استخراج مایع-مایع زیر در مقیاس صنعتي و نیمه صنعتي
RDC, Pulsed Sieve-Plate Columns, Pulsed Packed Columns, Pulsed Tenova Extraction Columns,  Packed 
Columns, Mixer Settlers, Wetted Wall Columns and Spray Column

3. ضریب نفوذ مؤثر در سیستم های مایع- مایع، جامد-مایع و جامدات متراکم و متخلخل
4. پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرم در سیستم های مایع-مایع با حضور ذرات نانو

آقای دکتر حسین بهمنیار

1. مطالعه ی جریان در محیط متخلخل:
مدل سازی عددی جابه جایی امتزاجی در محیط ناهمگن تحت تأثیر حفره های بن بست )با همکاری دانشگاه صنعتی تگزاس(

حساسیت سنجی فرآیند جابه جایی غیر امتزاجی در کپیاری مخروطی با نرم افزار کامسول )با همکاری مؤسسه ی ماکس پانک(
بررسی تأثیر ناهمگنی محیط روی رژیم های ناپایداری و پارامترهای نفوذ و پراکندگی )با همکاری دانشگاه وارویک(

2. مدل سازی سیستم های زمین گرمایی:
مدل سازی سیستم زمین گرمایی پیشرفته  با شکاف  محدود

بهینه سازی برداشت انرژی زمین گرمایی از چاه های متروک )با استفاده از روش های یادگیری ماشین(

خانم دکتر مژده سجادی
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3. مطالعات مکانیک سنگ مخزن
 مدل سازی ژئومکانیک سنگ مخزن تحت بار تناوبی در ذخیره سازی هیدروژن

خانم دکتر مژده سجادی

1. فرآیندهای غشایی
 تأثیر نانو مواد بر خواص و عملکرد غشا، کاربرد غشا در تصفیه ی پساب های صنعتی، شیرین سازی آب دریا، استحصال لیتیم از آب دریا، و

کاربرد غشا در باتری ها
2. سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات 

 ساخت نانو ذرات با خواص منحصر به  فرد برای کاربردهای مختلف و شبیه سازی رفتار آن ها: سنتز و کاربرد نانو ذرات ژانوس، نانو ذرات
مغناطیسی و نانو ذرات هیبریدی، و کاربرد آن ها در ساخت غشا، نانو سیاالت غیر ایزوتروپیک، باتری ها و غیره

3. فرآیندهای حرارتی
بررسی پدیده های انتقال حرارت در سیاالت حاوی نانو ذرات با خواص متفاوت با استفاده از روش های تجربی، مدل سازی و شبیه سازی

آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

 تحقیقات آزمایشگاهی و توسعه ی دانش فنی جهت ارزیابی و بهره برداری بهینه از مخازن شیل نفتی ایران و ساخت اولین سامانه ی پایلوت
آزمایشگاهی تولید اکتشافی نفت شیل، با همکاری دانشگاه فنی تالین )استونی( آقای دکتر علی شکاری فرد

مطالعات شبیه سازی و آزمایشگاهی ذخیره سازی زیرزمینی انرژی
مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی تزریق اسید در مخازن کربناته

مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی جریان سیال در محیط متخلخل
CCS+EOR مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی 

شبیه سازی مخزن و بهینه سازی با استفاده از یادگیری ماشین

آقای دکتر بهنام صدایی سوال

پیاده سازي نظام مدار بسته ی آب در صنایع مختلف
تصفیه ی آب و فاضاب

زیست فناوری و نانو-زیست فناوری
زیست توده، سوخت زیستی و پاالیش زیستی

آقای دکتر محمدحسین صراف زاده

طرح پژوهشی بررسی تجربی و مدل سازی دینامیک ستون های جذب سطحی برای جداسازی گازها با تکنیک شبکه ی بولتزمن
طرح ارتقای نفت سنگین با کمک دی اکسید کربن و پاستیک های مستعمل

ساخت و تهیه ی نانومواد حساس به نور برای کاربردهای فتو کاتالیستی و فتو ولتاییک
جذب و ذخیره سازی گازهای گلخانه ای توسط فرآیندهای سیکلی جذب سطحی و مدل سازی و شبیه سازی این فرآیندها

مدل سازی و تبدیل کاتالیستی هیدروکربن های سبک و دی اکسید کربن به مواد با ارزش افزوده

خانم دکتر شهره فاطمی
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 1. سنتز نانو مواد به عنوان نانو کاتالیست های آلی و معدنی در صنایع شیمی و پتروشیمی، نانو پلیمرها و نانو کامپوزیت های جدید برای ازدیاد
 برداشت نفت های سنگین و سبک و مخازن گاز میعانی، نانو مواد و نانو سیاالت با پایه ی آبی و پایه ی آلی در کاهش گرانروی نفت سنگین و

نفت های با گرانروی متوسط
 2. سنتز نانو داروی درمان انواع سرطان های مزمن و شایع، و نانو داروهای ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ویروس و ضد باکتری های خطرناک 

بیمارستانی
3. ساخت نانو سیاالت با پایه ی آبی برای انواع پوشش دهنده ها 

4. استفاده از نانو شیت های اکسید گرافن در داروسازی و ازدیاد برداشت و نانو پوشش دهنده ها 

 خانم دکتر زهرا فخروئیان )به 
 صورت مشترک با سایر همکاران

دانشکده(ه

زیرمجموعه ی رویکرد کلی توسعه ی فناوری های پیشرفته در طراحی و بهینه سازی فرآیندهای انرژی بر:
1. توسعه ی فناوری طراحی و بهینه سازی سیستم های انرژی در مجتمع های فرآیندی

 2. بهینه سازی فرآیندهای زیر دمای محیط از نظر مصرف انرژی و هزینه
 3. تحلیل و بهینه سازی عملکرد زیست  محیطی سیستم های آب و پساب

4. بررسی هم بست آب، انرژی و محیط زیست در صنایع فرآیندی
5. توسعه و بهینه سازی فرآیندهای دوست دار محیط زیست برای تولید هیدروژن و تبدیل آن به سوخت و اولفین ها

6. بررسی و توسعه ی روش های کارآمد برای شیرین سازی آب دریا
7. مدیریت هیدروژن در صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی

 ۸. طراحی مفهومی واحدهاي تولید هم زمان توان الکتریکی و بخار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با کمترین میزان مصرف آب و انرژی و
انتشار گازهای گلخانه ای

9. طراحی و بهینه سازی تاسیسات سطح االرضی میادین نفت و گاز
10. توسعه و تعمیم روش های مفهومی برای تحلیل پینچ و اکسرژی در زمینه های جدید

 موضوعات پژوهشی مشترک آقای
 دکتر محمدحسن پنجه شاهی و

خانم دکتر نسیم طاهونی

  CFD -  DEM 1. مدل سازی سامانه های چند فازی به کمک 
 2. بررسی تجربی سامانه های چند فازی

3. آنالیز داده و یادگیری ماشین در فرآیند های مهندسی شیمی
4. آنالیز داده و یادگیری ماشین در فرآیند های مهندسی داروسازی

5. شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی
6. همزاد دیجیتالی در فرآیندهای شیمیایی

 موضوعات پژوهشی مشترک آقای
 دکتر رحمت ستوده  قره باغ، آقای
 دکتر نوید مستوفی، و آقای دکتر

رضا ضرغامی
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