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 سرمقاله

 به نام خداوند جان و خرد

 با سالم و آرزوی سالمتی برای مخاطبان

ی مهندسی ی بزرگ دانشکدهاست تا به عنوان عضو کوچکی از خانوادهاز اینکه فرصتی نصیب اینجانب گردیده

باشم، بسیار مفتخر ی علمی ترویجی فرآورش نقش داشتهی نشریهدر تقدیم دهمین شمارهشیمی دانشگاه امیرکبیر، 

 باشم.هستم و امیدوارم نقش کوچکی در تحقق اهداف انجمن علمی دانشکده ایفا کرده

ی نشریه، که با وجود تعداد کم نیروی فعال دانم که از تالش و پشتکار همکاران این دورههمچنین برخود الزم می

ی نام دانشکده مهندسی شیمی پلی تکنیک تهران تهیه ای شایستهدانشجویی در این سال سعی داشتند تا نشریه

 کنند، نهایت قدردانی را به جای آورم.

ی ای که در دست دارید برآن شدیم تا با استفاده از تجارب دوستان تهیه کنندهبندی نشریهدر گردآوری و فهرست

های علمی و پژوهشی در حوزه مهندسی شیمی را قات و رویدادهای جدید و پیشرفتهای پیشین، تحقیشماره

 العاده ارتباط دانشجویان و صنعت بپردازیم. منتشر و منعکس کنیم و همچنین به اهمیت فوق

باشد و امید است که این شماره موجب گسترش رشد کیفی نشریه فرآورش مستلزم انتشار منظم و دائمی آن می

شود تا با باشد و به همین سبب از شما عزیزان دعوت میهای آینده شدهندک بستری برای موفقیت شمارههرچند ا

های این فصلنامه یاری ی خود، انجمن علمی دانشجویی را در برطرف کردن کاستیبیان نظرات و پیشنهادات سازنده

 نمایید.

به جایگاهی در بین نشریات معتبر دانشگاهی دست  ای نزدیک، این نشریهاز صمیم قلب امید داریم که در آینده

 یابد.

 

 رومآمدم زان سر به پایان می   این سخن پایان ندارد لیک من

 ویدا دهقان نیستانک
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 نویسندگان

الهی، ویدا دهقان نیستانک، هومن ضیافت دوست عابد،پوریا حبیب  

 ابوالفضل ممیزاالشجار

 



 
 

 

دادن شتاب یابر ریمس نیدر حال توسعه از ا ایو  افتهیتوسعه  یاز کشورها یاریاست که بس یریمس یتوسعه فناور

دانش و  شگامانیبه پ یدر حوزه توسعه فناور یتخصص یمراکز جادیاند و با ابه روند رشد خود استفاده نموده

با هدف توسعه  نانو یتوسعه فناور ژهیستاد و 1396ماه سال  وریاز شهر اند.شده لیتبد ایدر سطح دن یفناور

 یدکاربر ینانوفناور یسازیمرکز صنعت سیم به تاسنانو اقدا یفناور یمحصوالت و کاربردها یاشبکه

(Industrial Center for Applied Nanotechnology )به اختصار ای ICAN نمود. 

 ICAN  تأسیس ضرورت

صنعت و هدانشگا فاصله پرنمودن جهت داخلی بنیان دانش هایشرکت ظرفیت از استفاده به نیاز 

روتث تا ایده زنجیره تکمیل و صنعتی نیمه و آزمایشگاهی نمونه ایده، مرحله در نوآورانه هایطرح از حمایت 

کاربردی توسعه و تحقیق" تا سازینمونه فرآیند تسهیل و تسریع جهت مناسب بستر ایجاد" 

نانو فناوری حوزه در توانمند و متخصص افراد از ایشبکه ایجاد 

وسعهت و تحقیق فرآیندهای باالی هایهزینه علت به ابتدایی مراحل در فناورانه هایطرح توقف از جلوگیری 

هاآن ریسک پذیرش و نوآورانه هایطرح از حمایت قالب در صنعت نیاز به نوآورانه پاسخ ارائه 

 حوزه در تولید و ساخت تجهیزات به پژوهشگران دسترسی ایجاد نیز و صنعت نیازهای رفع جهت خدمات ارائه

نانو فناوری

ICAN زاتیجهنانو، ت یفناور حوزهدر  دیساخت و تول زاتیشرکت سازنده تجه که هشتاست  یشش پلتفرم فناور یدارا 

 عبارتند از: ICANمستقر در  یهااند. پلتفرمدر آن مستقر نموده یصنعت مهیو ن یشگاهیآزما اسیخود را در مق

و پلتفرم  ونیتاسیوکوپلتفرم نان ،یمریپل تیپلتفرم نانوکامپوز اف،یسرد، پلتفرم نانوال یپلتفرم نانومواد، پلتفرم پالسما

 پردازیم(ها می)که در ادامه به توضیح آن سخت. یهانانوپوشش

تر واقع یک گام قبل ی توسعه فناوری نانو بود. درسازی نانو فناوری کاربردی، تکمیل زنجیرهاندازی مرکز صنعتیعلت راه

این م کردن آن است. ی هر محصول، فراهی ارائهالزمهاز جایی که نانو قابلیت ارائه به مخاطبین صنعتی یا بازاری دارد. 

که بازار  سازی، مانند یک موتور محرک پرقدرت است که خروجی آن محصوالت و کاربردهایی استفراهممرکز در قسمت 

 ی صنعت و بازار نانو است.توسعه ICANکند. به بیان دیگر هدف و صنعت را تغذیه می

 

( است. محتویات این ICANسازی نانوفناوری کاربردی )هدف از این بخش معرفی مرکز صنعتی

آوری جمع 98ها و مصاحبه با مدیر این مرکز در اسفند بخش اطالعاتی است که از نمایشگاه
 است.شده

باور  محققان را یهادهی، ا"توانمیمن م"دارد تا با باور  تیمجموعه مامور نیا،  ICANبه گفته 
نانو  . در واقع با توسعه محصول محققاندهد متفکر پاسخ یمغزها نیصنعت را با هم ازیکرده و ن

 .برقرار کندصنعتگران و محققان حوزه نانو ارتباط  نیصنعت، ب ازیمطابق با ن
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و مشکالت  ازهای، رفع نICANمجموعه  یهدف اصل

 تیو خالق یمرکز نوآور کی جادیا قیصنعت از طر

 یثروت از فناور دیتول تیآن در نها فهیاست که وظ

این هدف با دو رویکرد دنبال  ICANدر است. 

، ( توسعه فناوری از مسیر همکاری فناورانه1میشود: 

ن برای تحقق ای ( ارائه خدمات ساخت و تولید نانو.2

ی توسعه فناوری نانو، ستاد ویژههدف از طرف 

لنج، شود. مثل نانو چهای دیگری نیز برگزار میبرنامه

در عین وجوه  ICAN. مچمرکز نانوالکترونیک و نانو

ست. ها متمایز ااشتراکی که با این مراکز دارد، از آن

از سایر مراکز، در واقع  ICANاین وجوه تمایز 

 های آن نیز هست.ویژگی

ر های این مرکز، عملکرد آن دترین ویژگیاز مهم

های فناوری است. بدین معنا که پلتفرمچارچوب 

 هاپلتفرمتوسعه محصول و توسعه کاربرد در این 

فناوری در معنای لغوی  پلتفرمگیرد. صورت می

یعنی زیرساخت فناوری که جنس آن همواره 

توان گفت در آالت است. پس میتجهیزات و ماشن

ICANفرم فناوری، مفهومی برابر با ، هر پلت

ل های فناوری دارد. به عنوان مثازات و دستگاهتجهی

، یعنی ICANپالسمای سرد در  پلتفرممفهوم 

یگر کنند. به بیان دهایی که پالسما تولید میدستگاه

ICAN  فناوری است  هایپلتفرمچارچوبی در قالب

محصول ی ی تجهیزات، به توسعهکه به واسطه

 ندارد.میپردازد و خارج از این چارچوب، فعالیتی 

ی توسعه برای تحقق این هدف از طرف  ستاد ویژه 

د. شونیز برگزار میهای دیگری فناوری نانو، برنامه

. مچمثل نانو چلنج، مرکز نانوالکترونیک و نانو

ICAN  در عین وجوه اشتراکی که با این مراکز

 ICANها متمایز است. این وجوه تمایز دارد، از آن

 های آن نیز هست. از سایر مراکز، در واقع ویژگی

 

ر های این مرکز، عملکرد آن دترین ویژگیاز مهم

های فناوری است. بدین معنا که پلتفرمچارچوب 

 هاپلتفرمتوسعه محصول و توسعه کاربرد در این 

فناوری در معنای لغوی  پلتفرم گیرد.صورت می

یعنی زیرساخت فناوری که جنس آن همواره 

این  آالت است. برای تحققتجهیزات و ماشن

ی توسعه فناوری نانو، هدف از طرف  ستاد ویژه

و شود. مثل نانهای دیگری نیز برگزار میبرنامه

 . مچچلنج، مرکز نانوالکترونیک و نانو

 

 ICAN  اهداف

نمونه ساخت قالب در فناوری کاربرد یا و محصول توسعه 

 (پایلوت) صنعتی نیمه یا و( پروتوتایپ) اولیه

و دانشگاه بین فناورانه هایهمکاری گیریشکل 

 حوزه در تولید و ساخت تجهیزات سازنده هایشرکت

 نانو فناوری

صنعت به فناورانه هایهمکاری از حاصل نتایج ارائه 

 فرآیندهای بهبود یا و موجود مشکالت رفع جهت

 صنعتی

جدید بنیان دانش هایشرکت ایجاد به کمک 

 هایهمکاری ذینفعان معنوی و مادی حقوق از حفاظت

(پتنت) اختراع ثبت قالب در فناورانه

ICAN  در عین وجوه اشتراکی که با این مراکز دارد، از

از سایر  ICANها متمایز است. این وجوه تمایز آن

 های آن نیز هست.مراکز، در واقع ویژگی

، ICANپالسمای سرد در  پلتفرمبه عنوان مثال مفهوم 

کنند. به بیان هایی که پالسما تولید مییعنی دستگاه

فناوری  هایپلتفرمچارچوبی در قالب  ICANدیگر 

محصول ی ی تجهیزات، به توسعهاست که به واسطه

 پردازد و خارج از این چارچوب، فعالیتی ندارد.می
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 ICANهای سنجش عملکرد مالک

اند. تعداد محصوالتی که توسعه پیدا کرده (1

ی پروسه تولید محصوالت نانو، پروسه

ای است که ممکن است از ایده یا پیچیده

تولید ی ی اولیه شروع شود. ایدهنمونه

محصول در واقع، ادعای شخص مبنی بر این 

تواند با در اختیار داشتن است که می

تجهیزات، محصولی را تولید کند. شروع 

 است ی اولیه از جانب شخصیپروسه از نمونه

تر در ابعاد که محصول مذکور را پیش

و  استتر تولید کردهآزمایشگاهی و کوچک

 دارد. ی آن نیاز به تجهیزاتبرای توسعه

مورد از محصوالت  3تعداد ثبت اختراع.  (2

تاکنون در کانون پتنت ایران، ثبت اختراع 

 اند.شده

های فروخته شده به صنعت بر تعداد دستگاه (3

ی محصوالت. فروش دستگاه به صنعت پایه

میلیارد تومان  1طی دو سال اخیر، حدود 

است که این آمار برای فروش دستگاهی بوده

محصول از یک ایده، آمار قابل که برای تولید 

توجهی است. هنگامی که دستگاه فناوری 

شود بدین معناست که محصول به فروخته می

ی بسیار خوبی رضایت بازار را جلب اندازه

است که صنعت گران به تولید آن کرده

اند و برروی خرید دستگاه محصول برآمده

اند. به گذاری کردهی آن سرمایهتولیدکننده

 عنوان مثال، بعد از تولید اولیه و فروش ماسک

صورت )از محصوالت توسعه یافته این مرکز(، 

شرکت آرایشی بهداشتی تصمیم به خرید  3

 گیرند.های تولید این ماسک میدستگاه

تعداد خدماتی که به افراد دانشگاهی یا  (4

است. این رقم اکنون در صنعتی، ارائه شده

 یون تومان است.میل 30تا  20حدود ماهیانه 

 

، قسمت تعریف ICANترین قسمت پیچیده

و شرکای آن ی فناوری و محصول عملیات توسعه

مرتبط کردن افراد  ICANی اصلی است. وظیفه

های دارای فناوری است و نفع محقق با شرکت

در کنار مشارکت با افراد صنعتی بیان را ها آن

عقیده دارد، نه تجهیزات به  ICAN. کندمی

ی محصول هستند و نه تنهایی قادر به توسعه

ده دانش و پژوهش به تنهایی این خواسته را برآور

اهداف  ،کند و ترکیب و مشارکت این دو عاملمی

 بخشد. بازار و صنعت را تحقق می

ی ستاد به هزینه ICANآالت پلتفرم و تجهیزات و ماشین 6

ی این تجهیزات در داخل های سازندهاست. شرکتتامین نشده

واقع مالک آن پلتفرم فناوری هستند. یعنی دانش  کشور، در

ساخت این تجهیزات، در اختیار این سازندگان است و این افراد 

ها فروش به اصطالح دارای فناوری هستند. هدف این شرکت

ها از ی آنهاست و انگیزههایشان به صنعت و دانشگاهدستگاه

ف گذاشتن این تجهیزات، تحقق این هد ICANدر اختیار 

و چه بدون آن،  ICANها چه در حضور ی آناست. وظیفه

 پاسخ به نیاز صنعت است.

گیرد که فردی دانشگاهی جایی شکل میی محصول، آنتوسعه

این افراد دارای دانش تخصصی و فنی . وارد این روند شود

به عنوان مثال مهندس نساجی با در اختیار داشتن باشند. می

البته  دهد.کاربرد نساجی ارائه میدستگاه الیاف، محصول یا 

الزم به ذکر است که این چرخه به صورت عکس وجود دارد 

شود و یعنی مشکل و تقاضایی از جانب صنعت مطرح می

ICAN  با در اختیار داشتن تجهیزات از افراد دانشگاهی، یاری

 طلبد که به حل آن مشکل برآیند.می

هشکده نیز وجود این تعامالت در کشور پیشتر در قالب پژو

آالت ی تجهیزات و ماشیناست با این تفاوت که هزینهداشته

ی موسس آن است. ها عمدتا به عهدهها و پژوهشگاهپژوهشکده

ای دیگر در صنعت صورت این عمل با همکاری عده ICANدر 

 .گیردمی
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شکل  ICANدر نهایت این تعامل که به وسیله 

میگیرد، قراردادی تحت عنوان توسعه محصول 

تعداد محصوالت ارائه شده به ی آن است که نتیجه

بازار در دوسال اخیر که در مهرماه امسال در 

المللی صنعت، رونمایی امین نمایشگاه بین19

 عدد می باشد. 15گردید که تعداد آن باالی 

منحصر به پیشرفت  ICANواضح است که پیشرفت 

تعامالت دانشگاه و صنعت است. به همین منظور 

ICAN  به بررسی تعامالت موفق و ناموفق در طی

های موفقیت یا است. شاخصهاین دوسال پرداخته

نگرش ی حوزه 4عدم موفقیت این تعامالت در 

فناورانه، نگرش اقتصادی، نگرش صنعتی و از همه 

 4است؛ که این شده های نرم بیانتر مهارتمهم

 شده ICANای برای تاسیس مدرسه حوزه مقدمه

 است.

 

شود تا آموزش به افراد دانشگاهی ارائه می این

کنند و الزام الت بهتری با افراد صنعتی برقرارتعام

ی ( ایدهScale Upکردن )دلیل تفکر صنعتیآن به

التحصیالن است که به سبب دانشجویان و فارغ

ها کم حوزه اینی آموزش عالی کشور، در شیوه

 . تر هستندتجربه

هایی را برای ایده ICANا نیز هدر انتهای دوره

تعامالت  دهد کهتوسعه به دانشجویان پیشنهاد می

مدرسه در ی رود. اولین دورهموفق پیش معموال 

به این دلیل خود را  ICAN ، برگزار شد.98مهرماه 

داند که به نگرش و تفکر افراد دانشگاهی موفق می

تعامالت باور دارد حتی اگر را ها نهد و آنارج می

های آنان همیشه ها با صنعت موفق نباشد، ایدهآن

 ارزشمند است. ICANبرای 

 

باشد. ی خویش است و باید به آن باور داشتهو موفقیت ایده پرداز ملزم به تصور آیندههر دانشجو یا هر ایده

هایی هم تواند منجر به فروش گسترده در بازار شود. با وجود این که ایدهیعنی افراد باید بدانند هر ایده می

اند و منجر به تولید محصول نگردیدند اما این نقص اساسا از دانش هاست که به شکست خوردوجود داشته

 فنی است نه از ایده اولیه. قسمت اصلی در این روند، باور به ایده و نگاه صنعتی داشتن به آن است.



 
 

  

 های مجموعهمعرفی پلتفرم

های حوزهای که از پیشینه خود به همراه دارد حاضر است در همه تجربهتخصص و آیکن به دلیل 

 فعالیت داشته و محققان را همراهی کند. ICANهای نانوی مستقر در مربوط به پلتفرم فناوری

 100 از کمتر قطر با الیاف به اصطالح در نانوالیاف:

 از بعضی در البته. شودمی گفته نانوالیاف نانومتر،

 به و شده تروسیع تعریف این نساجی مثل صنایع

 گفته نانوالیاف هم نانومتر 500 از کمتر الیاف

های جدید برای تولید یکی از روش .شودمی

الیاف پلیمری، استفاده از روشی به نام نانو

یا الکتروریسی ریسندگی الکترواستاتیکی الیاف 

های کامپوزیتی متشکل که حاوی محلول باشدمی

نانوذرات در محدوده قطری چند صد -از پلیمر

 است. نانومتری

های صنعتی نساجی، حوزه مخاطبین محصوالت:

 .آرایشی و بهداشتی پزشکی، داروسازی،

لباس های ضدآب تنفس  :ICANهای مندیعالقه

ها )نساجی و کشاورزی ، سوپر جاذبپذیر )نساجی(

انواع فیلترهای ، آرایشی بهداشتی، بهداشتی(

پوش و کاربردهای ، زخمجاذب صوت، صنعتی

محصوالت خواب ، بندی مواد غذاییبسته، پزشکی

 .الکترومغناطیسمحافظ امواج ، مبتنی بر نانوالیاف

 گاز و مایع جامد، از پس پالسما پالسمای سرد:

 یونها، از هاییهمجموع به و است ماده چهارم حالت

 کل در که شودمی گفته خنثی ذرات و الکترونها

 نشان خود از جمعی رفتار و هستند خنثی شبه

 حرارتی غیر و حرارتی دسته دو به پالسما. دهندمی

 تعادلی یا حرارتی پالسمای در .شودمی تقسیم

 هستند حرارتی تعادل در یکدیگر با پالسما اجزای

 غیر پالسمای در و باالست آن در پالسما دمای و

 حرارتی تعادل در یکدیگر با پالسما اجزای حرارتی

 .است پایینی دمای دارای پالسما بنابراین نیستند؛

الکترومغناطیس به یک محیط گازی، اعمال نیروی 

شود. این اتاق می باعث تغییر شکل پالسما در دمای

فرآیند بدون اینکه خواص بالک را تغییر دهد سطح 

کند. در حالت کلی این عملیات منجر به را فعال می

پاک سازی و فعالسازی سطح و رسوب مواد روی 

 گردد.سطح می

صنایع غذایی، نساجی، بسته  مخاطبین محصول:

 بندی، خودروسازی و رنگ.

گریزی در منسوجات به ایجاد خواص آب: ICANهای مندیعالقه 

بهبود چاپ و جذب رنگ در ، وسیله پالسمای اتمسفری

، گریزی روی بردهای الکترونیکی، ایجاد خواص آبمنسوجات

 گریزی با پالسماپلیمریزاسیون.آبتوسعه کاربردهای 

های پلیمری مواد نانوکامپوزیت نانو کامپوزیت پلیمری:

باشند. ذرات میند که درون ساختار خود حاوی نانوچندفازی هست

این نانوذرات بهبود در خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی در 

 دهندهتشکیل اجزای کند.مواد پلیمری ایجاد می

 یا پلیمر زمینه، اصلی بخش دو شامل پلیمری هاینانوکامپوزیت

 .است کنندهتقویت بخش و کوپلیمر،

گریزی در منسوجات به ایجاد خواص آب: ICANهای مندیعالقه

بهبود چاپ و جذب رنگ در ، وسیله پالسمای اتمسفری

، گریزی روی بردهای الکترونیکی، ایجاد خواص آبمنسوجات

 گریزی با پالسماپلیمریزاسیون.آبتوسعه کاربردهای 

های پلیمری مواد نانوکامپوزیت نانو کامپوزیت پلیمری:

باشند. ذرات میند که درون ساختار خود حاوی نانوچندفازی هست

این نانوذرات بهبود در خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی در 

 کند.مواد پلیمری ایجاد می

7 



 
 

 

 پلیمری هاینانوکامپوزیت دهندهتشکیل اجزای

 و کوپلیمر، یا پلیمر زمینه، اصلی بخش دو شامل

 .است کنندهتقویت بخش

حوزه صنایع فلزی و نظامی،  مخاطبین محصول:

  صنعت راه و ساختمان. ،روسازیصنعت پزشکی و دا

نانوکویتاسیون به عنوان یک  نانوکویتاسیون:

 تشکیل حباب هایی فرآیند فیزیکی عبارت است از

از بخار یک سیال مایع که معموال در نواحی کم 

شود و متعاقبا فشار در داخل سیال تولید می

ها پس از افزایش فشار سیال متالشی شدن حباب

ها انرژی پی خواهد داشت. این انفجار حباب را در

های شکستن بافتکند که باعث درهمزیادی آزاد می

 شود.میکروبی و اغتشاش بهتر مواد می

بهداشتی،  صنایع دارویی، مخاطبین محصول:

  غذایی، نفت و گاز.

 

 

 ICAN  مخاطبان شبکه

ها؛دانشگاه اساتید(: دهندگان توسعه) پژوهشگران 

 یاندانشجو دکتری؛ دانشجویان دکتری؛ پسا محققین

 یا و دکتری التحصیالنرغفا رشد؛ا شناسیکار

 و هاژوهشگاهپ قاتی،تحقی کزمرا شد،ار ناسیکارش

 بنیان دانش هایرکتش

تولیدی و صنعتی هایکارگاه و هاارخانهک: نایعص 

 نانو فناوری حوزه در فعال بنیان دانش هایشرکت

(فناوری پلتفرم دارای)

های فرمو پلت ICANهای اطالعات بیشتر در هرکدام از بخشکسب برای 

توانید به سایت مجموعه، میفناوری و حتی همکاری با این 

/https://www.icanano.ir .مراجعه فرمایید 

 

هموژنیزاسیون و  :ICANهای مندیعالقه

، پاستوریزاسیون غیرحرارتی مواد غذایی سیال

 .های آرایشی و بهداشتیتولید امولسیون

 به نانوپوشش اصطالح در نانوپوشش:

 بعد یک دارای که شودمی اطالق هاییپوشش

هدف از ایجاد پوشش  .هستند نانومتری

نانوساختار، دستیابی به خاصیت ممتاز و منحصر 

 باشد. به فرد از قطعه و زیرالیه می

های حوزه الکترونیک، سلول مخاطبین محصول:

  خورشیدی و فیلترهای نوری.
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های تعریف TU Delftو  UBCهای دانشگاه

دهند. در متفاوتی از مهندسی شیمی ارائه می

 یدپارتمان مهندسد، هلن TU Delft  دانشگاه

کردن و انتشار دانش را در به دنبال اقیاشت یمیش

دانشگاه، رشته مهندسی به اعتقاد این .رشته دارد نیا

بدیل ت . هنر درعلم است نیهنر و همچن کشیمی ی

است که  ییهابه محصوالت و پروسه یلکولوعلم م

و علم در بدست آوردن  باشند دیمف تیبشر یبرا

و علم  یشناسستیز ک،یزیف ،یاضیر ،یمیش دانش

به دنبال  این دانشگاه .برای رفع این نیازهاست مواد

در آموزش و پژوهش  تیفیک یاستانداردها نیباالتر

-گیری و تکامل آن میسال از شکل 125 و ستا

آموزش  گذرد و همواره تمام تالش خود را برای

سطح  نیدر باالتر قاتیانجام تحق و دیجد یاعضا

 .کندمی

برای رسیدن به اهداف خود که  TU Delftدانشگاه 

هایی باور دارد که در باال به آن اشاره شد، به آرمان

 کند: ها را به این صورت بیان میآن

 

 

 یندهایمحصوالت و فرآ یرا برا یاجتماع یازهاین گرا” 

ی، . اگر به درستمیاموفق شده ،میکن ییشناسا دیجد

 ،میریها به کار بگازین نیا کردنبرای برطرفدانش خود را 

اگر احتماالت  ایم،و در نهایت موفق شده میاموفق شده

کرده و  ییشناسا، دهدیارائه م نیرا که علم نو یدیجد

که  میکن لیتبد ییندهاآیها را به محصوالت و فرآن

  .را بهبود بخشند یزندگ یاستانداردها

 

 

که بطور  میدهیاست که ما به خودمان آموزش م نیمهم ا

و به  میمهندس فکر کن کیدانشمند و  کیزمان بعنوان هم

ها را در خود استفاده کرده و آن و دانش از ابزار بیترت نیا

 ی. ما برامیبه کار ببر ودخ یا حرفه یشکل در زندگ نیبهتر

، دهدیرا پرورش م یکه تفکر انتقاد یکیآکادم طیمح

 مینهیذهن باز و روشنفکر را ارج م کی. ما مئلیارزش قا

قادر  خالقیت خود را به کار گیرندچرا که اگر دانشمندان 

 “ود.خواهند ب یاالعادهفوق یهابه انجام کار

 

 پردازیم:در این بخش به بررسی دو دانشگاه مطرح در مهندسی شیمی می

 ( دانشگاه بریتیش کلمبیا کاناداUBC) 

 ( دانشگاه فناوری دلفت هلندDelft University of Technology) 

11 



 
 

 

    

های صنعتی، سیاسی، پژوهشی و دارویی مشغول توانند در زمینهها میاست. آنوسعت انتخاب شغل مهندسان شیمی بسیار گسترده

روز در حال افزایش است. مهندسان کرده در این رشته روزبهاست. تقاضا برای افراد تحصیلها بیشمار های آنفعالیت شوند و موقعیت

 APEGBCرشته طبق آمار  نیا النیالتحصحقوق فارغ نیانگیمشیمی در بین پردرآمدترین مهندسین در بریتیش کلمبیا قرار دارند. 

Compensation Survey، رپنجاه و هشت هزار دالر کانادا و طبق آما US Bureau of Labor Statistics  نیاگیم 2012در سال 

 .استوردشدهآدر هر سال بر کایدالر آمر 350 وهزار  94 ،درآمد یکل

بینند. کند، میتر میمشهود است که هر دو دانشگاه موفقیت خود را در رسیدن به فرآیندهایی که زندگی مردم را ساده

 دانند.کنند، میای که در آن زندگی میروی جامعهدر واقع وظیفه خود را تاثیرگذاری مثبت 

هاست. ی مهندسی شیمی یکی از چالش برانگیزترین رشتهکانادا رشته UBCدر دانشگاه 

دانشگاه طراحی فرآیندهای تبدیل مواد خام وظیفه مهندس شیمی و بیوتکنولوژی در این

ها، انرژی، به موادی که جامعه به آن نیاز دارد، است. مانند غذا، مواد شیمیایی، سوخت

ها و محصوالت بهداشتی. مهندسان شیمی و فرآیند مواد دارویی، کاغذ، پالستیکفلزات، 

برای رشد و پیشرفت مدیریت منابع طبیعی، محافظت از محیط زیست، فرآیندهای ایمنی 

گیری ها در شکلعالوه، تمام ایناند. بهو کنترل سالمتی، تالش های زیادی کرده

 کنیم، نقش اساسی دارند.ها استفاده میآنفرآیندهای تشکیل موادی که روزمره از 

ها درک باالیی از چگونگی ترکیب مهندسان شیمی چند بعدی هستند. آن UBCبه عقیده 

های همچنین در زمینه. ها با ریاضیات دارندفیزیک، شیمی، بیوتکولوژی و تکمیل شدن این

ها از بودن آن د بعدیاند. چنشدهایمنی، محیط زیست، اقتصاد و مدیریت نیز آموزش داده

 :مدار مشهود استرشته از مخترع، تا مدیر عامل و سیاستهای مشاهیر در ایندستاورد

 

 

It is up to you, It is yours 
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شود، ها مطرح میبحث بعدی که در این دانشگاه

دانشکده  UBCتحقیق و پژوهش است. در 

ی ی طوالنی در زمینهمهندسی شیمی سابقه

های پژوهش و تحقیقات دارد و در بسیاری از زمینه

جامد، کاغذ مهندسی شیمی از جمله مجاورت مایع

های گرفتگی مبدلو خمیر کاغذ، رسوب و جرم

حرارتی و اخیرا بیوتکنولوژی، دستاوردهای فراوانی 

است. این دانشکده به طور فعال در تحقیقات داشته

کاربردی حضور دارد و با سرمایه گذاری خارجی که 

میلیون دالر در سال است، مورد حمایت  6در حدود 

علمی، گیرد. این تحقیقات به رهبری هیاتقرار می

های خالقانه و پایدار را برای چالشهای راه حل

توان دهد که میجهانی و صنعت و جامعه ارائه می

 به موارد زیر اشاره کرد:

 ی انرژی پاک و انرژی و سوخت: عرضه
 تجدیدپذیر

  منابع طبیعی: مدیریت و به حداکثر
ها و ذخایر برداری از جنگلرساندن بهره

 کربن در کانادا
  آب و محیط زیست: تعدیل تغییرات

 هوایی

  بهداشت: ارتقای سطح علم پزشکی در
مواجهه با افزایش سن جمعیت، درمان 

  های مرگبارسرطان و دیگر بیماری

ناپذیری به های باال به طور جداییراه حل چالش

ی شیمیایی و های پیچیدهدرک از سیستم

ای که در کانادا برای بودجه بیولوژیکی مرتبط است.

ی شود، در رشتهمیتحقیقات به هر محقق داده 

ها بیشتر مهندسی شیمی نسبت به سایر رشته

ی علمی در زمینهبسیاری از اعضای هیات است.

های تحقیقاتی المللی برای مشارکتملی و بین

اند و بسیاری از خود، به رسمیت شناخته شده

شدن به رهبران در دیلدانشجویان سابق برای تب

ی صنعت و آموزش در کانادا زمینه

های تحقیقاتی توجه به فعالیت کشور، از خارج و

 ای دارند.ویژه

 

 

 با را موقتی هایهمکاری علمیهیات اعضای، TU Delftدر دانشگاه 

و برای  اندکرده ایجاد خاص کارهایی و اهداف برای بزرگ محققان

های فرد را به جایگاه سازمانی اینکه به بهترین نتیجه برسند، توانایی

 دهند.او ترجیح می

 بر این است باور و نیست تحقیقات اساس سازمانی ساختارنتیجه،  رد

 .قرارگیرد کار راس در دپارتمان باید هدف که

استراتژی اصلی تحقیقات، تمرکز بر موضوع 
 اصول پایه بر“  سالمت و انرژی زمینه در پیشرفته مواد”

 .استشیمی و مهندسی شیمی 
Delft ی تحقیقات خود، یک قالب کلی تر کردن پروسهبرای ساده

گیرد، تهیه کرده هایی که در این دانشگاه صورت میبرای پژوهش

  است.کنید، درآوردهاست و آن را به صورت نموداری که مشاهده می

( بیانگر آن است که اساس Fundamentalsقسمت اصول اولیه )

ی شیمی و مهندسی شیمی برای تحقیقات کاربردی، مورد نیاز پایهو 

هاست. نیاز سایر قسمتپیش ی مرکزی واست و در حقیقت هسته

ی اصلی علم شیمی را شیمی آلی، معدنی، در این قسمت، هسته

ی اصلی مهندسی شیمی، نرخ اند و هستهفیزیکی و تئوری دانسته

های شیمیایی، نرخ فرآیندهای شیمیایی، مهندسی واکنش

ی انتقال جرم، ترمودینامیک مهندسی و فرآیندهای فیزیکی، پدیده

  طراحی فرآیند است.

 

است، شامل یک شدهتجهیزاتی که در نظر گرفته

است های پژوهشی گستردهساختمان با آزمایشگاه

تحقیقاتی در کالس جهانی های که برای فعالیت

 اند.مطرح شده

-چندرشته  مراکز با همچنین دپارتمان این

 :جمله از ،کندهمکاری می UBC در ای

 

 Pulp and Paper Centre (PPC) 

 Michael Smith Laboratories 
(MSL) 

 Centre for Blood Research 
(CBR) 

 Bioenergy Research and 
Demonstration Facility (BRDF) 

 Advanced Materials Processing 
Laboratory (AMPEL) 

 Fraunhofer Society 
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دهد که مهندسی شیمی به قسمت مواد نشان می

ای با مواد پیچیده )کمپلکس( سروکار طور فزاینده

هاست. دارد که فراتر از الفبای کالسیک مولکول

سازی ساخت این مواد مستلزم انضمام یا یکپارچه

بینش مولکولی مانند پلیمر، مواد نرم، فیلم نازک، 

است. چیزی که شیمی کلوییدها و دانش فرآیند 

های علم مواد مهندسی شیمی را از دپارتمان

کند، تمرکز بر ادغام طراحی مواد و متمایز می

به طراحی مواد  ساخت موادطراحی فرآیند است. 

هایی بستگی دارد که نهایتا آن برای ساخت دستگاه

 کنند.هدف را دنبال می

های کاربردی ترین حوزهقسمت انرژی یکی از مهم

ته است. این موضوع بسیار گسترده است این رش

 و فسیلی انرژی منابع شامل طرفی از چون

تاریخی  ایریشه است که پاالیش تکنولوژی

-انتخاب دیگر طرف از و دارد شیمی مهندسی در

-تجدیدپذیر را دربرمی هایانرژی در جدید های

  گیرد.

و کاهش اثرات مخرب  انرژی جدید منابع به جامعه

 ایجاد فسیلی هایسوخت کهمحیط زیستی 

دارد و نیز به ذخیره جدیدی از انرژی  نیاز کنندمی

پس  .تولید اناتنوس و آن تقاضای با مقابله برای

گذاری هرچه بیشتر این این امر سبب سرمایه

 است.دانشگاه روی موضوع انرژی شده

در نهایت، موضوع سالمتی و بهداشت، شامل 

رای کاربردهای پزشکی استفاده از مواد و فرآیندها ب

در دانشگاه  ی جدیدحوزه یک اینو درمانی است. 

Delft عدم به توجه با که است 

، رشد اندکی دارد Delft در پزشکی مدرسه وجود

 است. نیاز مورد جدی طور به اما

بنابراین برای حل این مشکل تالش بر افزایش 

تا  روتردام است و لیدن پزشکی مدارس باهمکاری 

به تحلیل  آن در که هاییبرنامه برروی با کار

شیمیایی  وریاضی و فیزیکی  هایریاضی و بینش

پرداخته میشود، درک بهتری از بیماری و درمان 

 آن بدست آید. 

 

 

است تا به دستاوردهای با این استراتژی این دانشگاه موفق شده

های فعالیت TU Delftزیادی برسد. در زمینه تحقیقات دانشگاه 

عضو  200و واحد علوم کاربردی بیشتر از است زیادی انجام داده

دانشجوی فرادکتری و دکتری که روی  400آکادمیک و تقریبا 

کنند، دارد. بسیاری از اعضای آکادمیک های متنوعی کار میزمینه

ای در زمینه اند جایزهاند که توانستهرا دانشمندانی تشکیل داده

ی تحقیقاتی علمی کسب کنند و همچنین مهندسانی که در زمینه

دانشکده با تجهیزات . اندخود به طور بین المللی شناخته شده

است و محققان به منابع اطالعاتی آزمایشگاهی پیشرفته مجهز شده

 Delftمشارکت در  و آزمایشگاهی بیشماری متصل هستند.

Research Initiatives  و موسسات و مراکز تحقیقاتی در سطح

هایی ها برای پیشرفتی تمام زمینهسازی آمادهملی نشان دهنده

 شگرف است.

بنابراین دانشگاه ها با قراردادن تحقیق و پژوهش به عنوان 

های رکن اصلی کار خود، سعی در انجام تحقیقات در زمینه

مختلف دارند تا بدین وسیله بتوانند به هدفی که برای خود 

 ترسیم کرده اند، برسند.

توانند نقشی اساسی ایفا ها میهای غیرعلمی، دانشگاهدر زمینه

رویدادی به نام دوچرخه  2019کنند. به عنوان مثال در سال 

ی های بدون آالینده برگزارشد. هفتمین دورهسواری برای انرژی

های بدون این رویداد که برای سودآوری موسسه تحقیقاتی انرژی

 رخ داد. 2019آگوست  10بود، در  Tyler Lewisی آالینده
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نفر از آنان دانشجویان،  9سوار که دوچرخه 51

بودند در  UBC التحصیالن و کارکنان دانشگاه فارغ

سواران مسیری این رخداد شرکت کردند. دوچرخه

نفری که از این  9را رکاب زدند. کیلومتری  65

بودند نمایندگان دانشگاه برای دانشگاه شرکت کرده

دالر  1660شرکت در چالش این موسسه بودند که 

به عنوان یک گروه برای این موسسه سودآور شد. 

دالری برای این موسسه  21600این رویداد درآمدی 

به همراه داشت که در نوع خود موفقیت بزرگی 

یک  Tyler Lewisی شود. موسسهیمحسوب م

المنفعه است که ساالنه بسیاری از موسسه عام

آموختگان کانادایی را جهت تحقیقات بر روی دانش

های پاک و بدون آالینده تحت حمایت خود انرژی

دهد. سال پیش این سازمان سه بورسیه به قرار می

دالر برای دانش آموختگان در این  10000ارزش 

هم کرد و این موسسه به این جهت چنین زمینه فرا

نامی به خود گرفته است که یکی از دانشجویان این 

-به طرز غم 2012در سال  Tyler Lewisدانشگاه، 

این موسسه تشکر خود را از   انگیزی درگذشت.

ت شرکت در این رویداد اعالم جه  UBC دانشگاه

 کرد.

 به دو نشانی زیر توانیدجهت اطالعات بیشتر می

 مراجعه کنید: 

http://www.tylerlewis.ca 
http://www.rideforcleanenergy.com 
  

این رویدادها عالوه بر تاثیر مثبتی که بر روحیه افراد 

منبع  ی خود یکگذارد، در نوبهکننده میشرکت

مالی برای حمایت از دانشجویان  این زمینه نیز 

کردن هست و این کار به دانشگاه برای برآورده

 .کندتوقعات جامعه کمک بسیاری می

 

ی آموزشی در واقع فرآیندی است که برنامه

ساند تا بتواند در زمینه رفرد را به نقطه ای می
ورود کند و مفید باشد، های مختلف این رشته 

ی آموزشی و پس مطالعه و بروزرسانی برنامه
محتوای آن امری ضروری برای رسیدن به 

 اهداف است.

ی مهندسی شیمی دو کل دوره TU Delftدر دانشگاه  

سال است و در هنگام دوره، دانشجویان در سخنرانی و 

کنند. همچنین دوره شامل آموزشی شرکت میهای کالس

های طراحی، کارآموزی در تکالیف، مشارکت در پروژه

محیط صنعتی و پژوهش در زمینه موضوع انتخابی خود در 

در  سال اول دانشجویان . دانشکده مهندسی شیمی است

گذرانند. این بخش برای تمام ابتدا دروس اصلی را می

سه درس اصلی که همه باید  دانشجویان دوره کارشناسی با

شود که دربرگیرنده ریاضیات آن را اخذ کنند شروع می

های بنیادین مهندسی، نرم افزار متلب و جنبه

باشد. سایر دروس های انتقال میترمودینامیک و پدیده

مانند محاسبات عددی کاربردی، ترمودینامیک مولکولی، 

تند. دروسی در های انتقال مولکولی نیز در برنامه هسپدیده

ی گرایش دانشجویان کننده برنامه وجود دارند که مشخص

است. برای مثال دروس گرایش مهندسی فرآیند شامل سه 

-درس است که به دنبال دروس اصلی است و کاوش عمیق

های های دینامیک فرآیندی و کنترل، پدیدهتری در زمینه

 کنند.انتقال کاربردی و راکتور و سینتیک می
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ی باشند. درحوزهدرس می 12درس از این  6درس انتخابی وجود دارد که دانشجویان مجاز به اخذ  12در برنامه 

با درس طراحی محصول و فرآیند شروع  3ی طراحی در ترم حوزه اند.طراحی نیز دروسی در نظر گرفته شده

های ایمنی برای و جنبه flow sheeting (ASPEN)و  متدولوژی  4شود. دانشجویان در این حوزه در ترم می

 گیرند.سازی برای طراحی پروژه فرا میطراحی را به منظور آماده

نفر  6تا  4هایی که معموال دهند. برای این پروژه دانشجویان در گروهای را تحویل میسپس به عنوان تکلیف پروژه

پردازند. شود، میز طرف صنعت پیشنهاد و حمایت میکنند و به حل کردن مشکلی واقعی که اهستند، شرکت می

ی خود  حل کنند، هایی که باید در حرفههای مهندسی، درست مانند مسئلهها با مسئلهاین کار باعث تقابل آن

ها ی نهایی تمام پروژهاست و در نهایت نتیجهای داشتهشود و این کار از طرف دانشجویان نیز استقبال گستردهمی

 پذیرد.ها صورت مییک سمپوزیوم یک روزه با شرکت تمام مشاوران و گروهدر 

انجامد و در صنعت ها در برنامه آموزشی سال دوم، کارآموزی است. کارآموزی سه ماه به طول مییکی از فعالیت

ن گستره عظیمی توانند از میاها و مراکز آموزشی مجاز نیست(. دانشجویان میشود. )کارآموزی در دانشگاهمی اجرا

هایی هستند که های بزرگ چندملیتی، مکانها گرفته تا شرکتآپاز صنایع، یکی را انتخاب کنند. از استارت

های متنوعی از جمله توانند در زمینهها میگزینند. همچنین آنها یکی را برای کارآموزی برمیدانشجویان از آن

 گیرد.ار زیر نظر مشاور آموزشی دانشگاه برای هر فرد صورت مینفت، غذا و علوم زیستی فعالیت کنند. این ک

است. همچنین یکی از نکات مهم که ی آموزشی با توجه به امکانات و نیازهای جامعه طراحی شدهبرنامه

است، توانایی و نیازهای دانشجو است تا بتواند در زمان شدهی آموزشی در نظر گرفتهدر تدوین برنامه

تواند بعد از دوران تحصیل خود فردی موفق شود و برای بهره را ببرد. اینگونه است که میمقرر بهترین 

 رسیدن دانشگاه به اهداف خود گامی بلند بردارد.

 

16 



 
 

 

  

17 

سندگاننوی  

فرنیستانک، آالله فروزندهالهی، ویدا دهقان بپوریا حبی  

 



 
 

  

دکتر نصرآزادنی از اساتید جوان و محقق 

آموخته دانشکده مهندسی شیمی و دانش

دانشگاه صنعتی اصفهان هستند که مقطع 

دکتری خود را در دانشگاه ویرجینیا تک 

 اند. آمریکا گذرانده

است، ای که در ادامه آمدهمصاحبهایشان در 

تجربیاتشان را درباره تحصیل در خارج از 

 اند.کشور در اختیار ما قرار داده

o ن را معرفی کنید و از زندگی خانم دکتر خودتا

 ای و تحصیلیتان برایمان بگویید.حرفه

تم. دوره من لیال نصر آزادانی، متولد اصفهان هس

رایش پلیمر گ-رشته مهندسی شیمی کارشناسی را در

گرایش -کارشناسی ارشد را در همین رشته و مقطع

در دانشگاه صنعتی اصفهان های انتقال پدیده

ام. در مقطع دکتری در رشته مهندسی گذرانده

تحصیل انشگاه ویرجینیا تک آمریکا ادامهمکانیک د

 دادم.

o ها کار روی آنهای تخصصی که درباره زمینه

 د.برایمان مختصرا توضیح بدهی ایدکرده

ام شبیه اسی شروع کنم، پروژهکارشنی اگر از دوره

هاییست که در حال حاضر نیز به همان پروژه

رایشی که در شود. به دلیل گدانشجویان پیشنهاد می

 ام روی پلی وینیلبودم پروژهآن دوره انتخاب کرده

ی یندل فرآاین پروژه اثر عوام( بود و در PVCکلراید )

ی ام در کارشناسروی این مواد بررسی کردم. پروژه را

ای جریان متالطم در ارشد، درباره بررسی ساختاره

ر بود. در همین مقطع من با دایک تانک همزن

های متالطم بیشتر آشنا شدم و خیلی از این جریان

نه خیلی بابت خوشحال هستم چون به نظرم زمی

د به نحوی مدیون استا ست. این آشنایی راجالبی ا

 ن تشکر کنم.دوره ارشدم هستم و باید از ایشا

بعد از آن در دوره دکتری باز همین زمینه را با تمرکز 

 :CFDروی دینامیک سیاالت محاسباتی )

Computational Fluid Dynamics یا در واقع )

های متالطم، ادامه سازی جریانسازی و مدلشبیه

 دادم.

اگر به طور کلی و از دیدگاه مهندسی 

ای که در آن تخصص دارم شیمی بخواهم زمینه
و  CFDهای انتقال و توانم به پدیدهرا بگویم، می

 های متالطم اشاره کنم.سازی جریانمدل

 

o  با توجه به شرایط فعلی کشور آیا در صورت بازگشت

 کنید؟باز هم رشته مهندسی شیمی را انتخاب می

 یاگر بخواهم صادقانه بگویم، من هنگام انتخاب رشته عالقه

زیادی به رشته مهندسی شیمی نداشتم. اولویت اولم رشته 

بب به آن دوران برگردم به سمهندسی مکانیک بود و شاید اگر 

برای  ام، مهندسی مکانیک را انتخاب کنم. یکی از دالیلمعالقه

 انتخاب مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان بود و برایم

ه در این شهر ادامام را اهمیت داشت که تحصیالت دانشگاهی

دهم. به دلیل این تصور عام که مهندسی شیمی خیلی دروس 

ه شیمی دارد، در بدو ورود به دانشگاه خیلی دیدگاه خوبی ب

 این رشته نداشتم.
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اما پس از گذراندن دروس مکانیک سیاالت، انتقال 

حرارت و سایر دروس تخصصی متوجه تصور و 

دیدگاه اشتباهی که وجود دارد شدم و به نظرم رشته 

مند شدم و جالبی است و بشدت به آن عالقه شیرین

و در ارشد گرایشم را طوری انتخاب کردم که بیشتر 

 نزدیک مهندسی مکانیک باشد.

از نظر شرایط فعلی کشور به نظرم مهندسی شیمی 

ها باشد و در تمامی زمینهمناسبی میبشدت رشته 

توانند وارد و صنایع دانشجویان و فارغ التحصیالن می

  کار شوند.بازار 

o  فرمودید که مقطع دکتری را در آمریکا

 اید. چرا به ایران بازگشتید؟گذرانده

راستش دالیل زیادی وجود دارد و اکثر این دالیل 

این مساله را من همیشه به  شخصی است.

پرسند، میگویم که دانشجویانی که درباره پذیرش می

برگشتن یا حتی رفتن یک فرمول ثابت که برای همه 

-برای من مهمترین دلیلم خانواده ق کند، نیست.صد

  متعدد دیگر.بعد از آن دالیل ام بود و 

های دیگر احساس اکثر افراد در کشور به عنوان مثال

کنند اما در کشور خود با همه معایبی بیگانگی می

ی اینگونه نیست. به قول معروف خونهکه وجود دارد 

تصمیمی است که این بسته به افراد،  .خود آدم است

خودشان باید بگیرند. اینگونه نیست که بگوییم 

شخصی موفق است که برود یا شخصی موفق است 

کامال مساله و تصمیمی شخصی  که بماند یا برگردد.

 است.

o  شما هم لیسانس و هم ارشد خود را در

دانشگاه صنعتی اصفهان گذراندید چه شد 

که امیرکبیر را به عنوان مقصد انتخاب 

 ید؟کرد

 

از کنکور دانشجویان  به همان دلیلی که بعد

های خوب و مند به انتخاب رشتهبیشتر عالقه

ید هم هنگام های مطرح هستند، اساتدانشگاه

اند که در همین درخواست استادی مایل

دانشگاه ها کار خود را آغاز کنند و این یکی از 

از طرفی دیگر مانند  ترین دالیلم بود.اصلی

 روندی تقریبا یکسان طی میشود. به این کنکور،

انتخاب  هاصورت که اساتید هم توسط دانشگاه

ها بعد از مالحظه درخواست شوند. دانشگاهمی

اساتید، با توجه به ظرفیت و نیاز دانشگاه به 

ها درخواستشان را بررسی زمینه تخصصی آن

 کنند.می

 

o ه ترین نقطه قوت و ضعف دانشگاه را در چاصلی

 میدانید؟

قوت دانشکده، اساتید باتجربه و  به نظر من بزرگترین نقطه

اعث افزایش بار علمی دانشکده باشد که واقعا بسابقه میبا

د دانشکده اند ولی متاسفانه نقاط ضعفی هم وجود دارشده

های دانشگاه ترین دانشکدهمهندسی شیمی از قدیمی

نقش پررنگی در باال  ،صنعتی امیرکبیر است و به نسبت

بردن رتبه علمی دانشگاه دارد. یکی از دالیل این امر مقاالت 

نون منتشر شده و امتیازهای صنعتی است که از گذشته تا ک

ها مدیون ی ایناست. همهبه این دانشکده اختصاص یافته

ها حضور اساتید قدیمی و با سابقه است که باید از آن

ر و مرحوم دکتر نیک آذر و قدردانی شود. مثل دکتر دبی

م وجود دارد که دانشکده بقیه عزیزان. گاها نقاط ضعفی ه

 است آن جایگاهی را که باید، داشته باشد.نتوانسته
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پرسند، میگویم این مساله را من همیشه به دانشجویانی که درباره پذیرش می

 که برگشتن یا حتی رفتن یک فرمول ثابت که برای همه صدق کند، نیست.

فراد، تصمیمی است که خودشان باید بگیرند. اینگونه نیست که این بسته به ا

 .بگوییم شخصی موفق است که برود یا شخصی موفق است که بماند یا برگردد

o بزرگترین چالش شما در تدریس چیست؟ 

سطوح ف گذشته، در حال حاضر ورودی ها از برخال

هایی که وجود دارد مختلف هستند. به دلیل سهمیه

که ویان در هر کالس. با توجه به اینو تعداد دانشج

ی رتبه کنکور دانشجویان خیلی معیار مناسبی برا

اما امروزه اساتید  سنجش علمی و توانایی آنها نیست،

تخمین دقیقی از بازه رتبه دانشجویان و سطح علمی 

تدریس ندارند و یکی از بزرگترین کالس هنگام 

ادی از دانشجویان با ها رو به رویی با تنوع زیچالش

های متفاوت است. یعنی مطالب سطح توانایی

ای به کالس منتقل شود که هآموزشی باید به گون

در برگیرد و همه دانشجویان از تمامی این طیف را 

 شوند.بی که فرامیگیرند راضی نگه داشتهمطال

o  دوره تحصیلتان در مقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد به نسبت اآلن، چگونه 

 بود؟

به نظرم تا حدودی سیستم دانشگاه صنعتی اصفهان 

اضر متفاوت بود. در آن دوره با امیرکبیر در حال ح

د بشنوید که بگویند ها زیااحتماال سر کالس

کنم که دانشجویان دوره قبل بهتر بودند. احساس می

یری دانشجویان کمی افت پیدا سطح علمی و یادگ

ها و دانشگاه به نسبت است. حتی جو کالسکرده

دوره تحصیلی بنده خیلی تفاوت دارد. من احساس 

کنم به دلیل سیستم آموزشی و حتی تکنولوژی می

میگیرد باعث  ار بچه ها قرارکه از کودکی در اختی

ائل نگر شوند و عمیق به مسشده دانشجویان سطحی

 فکر نکنند. 

 

 

 

های اول دبیرستان دغدغه مثال از همان سال

بزنند و کنکور را آموزان این است که تست دانش

پشت سر بگذارند بنابراین از یادگرفتن مفاهیم به 

صورت عمقی فاصله میگیرند و این روند در 

کند و به تحصیالت دانشگاهی نیز بازتاب پیدا می

-ه نسبت به دورههمین دلیل سطح کیفی دانشگا

 آید.های قبل پایین می

 o کردن را توجه به شرایط فعلی کشور، اپالی آیا با

 کنید؟توصیه می

ها به هدف دانشجویان دارد. بعضی وقتواقعا بستگی 

اپالی به عنوان ابزاری برای فرار از کشور نگاه دانشجویان به 

؛ اما که شرایط کشور مساعد نیستکنند به دلیل اینمی

باشند که آمریکا یا هر کشور دانشجویان باید توجه داشته

یعنی به این معنا  دیگری، اصطالحا مدینه فاضله نیست.

ت، در جای دیگر نیست که اگر شرایط کشور ما خوب نیس

تر است. دانشجویان بعضا این تصور را عالی وضعیت خیلی

دارند که اگر در کشور کار پیدا نکنند، قطعا در کشوری مثل 

 شوند که تصور صحیحی نیست.آمریکا موفق می

های خاص خود را دارد و کار پیدا هر کشوری طبیعتا سختی

کردن در هرجایی مشکل است. اگر هدف تحصیل و کسب 

ویژه صت بسیار باارزشی است. بهمن فرتجربه باشد به نظر 

برای مقطع دکتری پیشنهاد میکنم که این تجربه را کسب 

کنید به خصوص اگر در آینده قصد ادامه کار در زمینه های 

 آکادمیک، مثال به عنوان استاد یا پژوهشگر، را دارید.
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o  از چه دورانی به طور جدی به فکر گرفتن

 بودید؟ هدف شما از اپالی چه بود؟ پذیرش

در حقیقت از وقتی که نوجوان بودم به این مساله 

 تحصیالت عالی به خارج از کشور بروم، فکرکه برای 

کردم. ولی از دوره لیسانس به طور جدی پیگیر می

این مساله بودم و هدفم این بود که بعد از اتمام 

ا کار شوم. ام تحصیالتم در آمریکا بمانم و مشغول به

گرفتن با شرایط یک کشور طور که گفتم خوهمان

 خارجی بستگی به افراد دارد.

 

 

o  کجاست؟ گرفتن پذیرشسخت ترین قسمت 

به طور کلی روند پذیرش گرفتن روند سختی است. 

زبان است که نسبتا دشوار نیست  اولین قدم امتحان

چون امکان امتحان مجدد، درصورتی که نمره 

اساتید  از آن باید به دلخواهتان را نگیرید وجود دارد. بعد

م پیگیر های مختلف ایمیل بزنید و بعد هو دانشگاه

های خودش را رفتن سختیگکارهای ویزا باشید. ویزا

 ن به اساتیدترین قسمت اپالی، ایمیل زددارد اما سخت

 هاز این جهت که باید دنبال دانشگاهمختلف است؛ ا

 کاریتان، اساتیدی بگردید و بر اساس عالقه و زمینه

ایت مرتبط را پیدا کنید و آنها حاضر شوند که شما را حم

اید بکنند. در سیستم آمریکا و کانادا شما برای دانشگاه 

نه هزینه پرداخت کنید و پرداختن این مبلغ با هزی

های زندگی، خیلی گران تمام عالوه بر هزینه شخصی

ه بنابراین استاد مربوطه باید حاضر شود هزین. شودمی

سختی کار اینجاست که شما  تحصیل شما را بپردازد.

 وممکن است به تعداد بسیار زیادی استاد ایمیل بزنید 

های ب بمانید که اکثرا ممکن است جوابمنتظر جوا

دریافت نکنید. شاید تعداد کمی دلخواهتان را 

ترین نکته این است درخواستتان را بررسی کنند. مهم

 که در این روند ناامید و ناراحت نشوید.

 

  

 

o تم آموزشی ایران و آمریکا تفاوت سیس

 بینید؟را به طور انحصاری در چه می

یکی از دالیلی که دانشجویان ایرانی بشدت برای 

آموزشی ایران  شوند، سیستمپذیرش انتخاب می

التحصیالن های گذشته، فارغاست. یعنی در دوره

 در ایران خیلی بیشتر از دانشجویان آمریکایی در

ان تواناتر بودند. به عنودانستند و همان مقطع می

مثال من که در مقطع دکتری تغییر رشته دادم، 

 در بدو ورود باید امتحانی از تمام دروس مهندسی

 دادم. مکانیک می

 
ای از آن در درس دینامیک که من هیچ پیش زمینهمثال 

 های قبلی تحصیلم نداشتم و خودم این درس را مطالعهدوره

 و آمریکایی از دانشجویان مهاجرکردم. درصورتی که خیلی 

 لیلنتوانستند این امتحان را بگذرانند. به نظر من به این د

دانشجویان را طوری تربیت است که سیستم آموزشی ما، 

  که کمی مستقل از استاد باشند. استکرده

آمریکا این خب، در تفاوت عمده امکانات پژوهشی است. 

 دانشجویان را خیلی تر است و نیازامکانات بسیار گسترده

ال خانه عمکنند. مثال دانشگاه ما و کتابتر فراهم میسریع

 .پرسیدروزی بود. کسی درباره زمان ورود و خروج نمیشبانه

ام نوان دانشجوی دکتری و با توجه به زمینه کاریمن به ع

ایران  ها را در اختیار داشتم. متاسفانه دربهترین ابر رایانه

ن استاد شود. یا مثال روابط بیکیفیت فراهم نمی امکانات با این

در  و دانشجویان خیلی صمیمانه و دوستانه بود. این نکات ریز

 د.کنکنار هم تفاوت سیستم آموزشی ما با آمریکا را بارز می
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ها دانشجویان به اپالی به عنوان بعضی وقت  واقعا بستگی به هدف دانشجویان دارد.
ما اکنند به دلیل این که شرایط کشور مساعد نیست؛ ابزاری برای فرار از کشور نگاه می

دانشجویان باید توجه داشته باشند که آمریکا یا هر کشور دیگری، اصطالحا مدینه 

 فاضله نیست.

های خاص خود را دارد و کار پیدا کردن در هرجایی مشکل هر کشوری طبیعتا سختی

است. اگر هدف تحصیل و کسب تجربه باشد به نظر من فرصت بسیار با ارزشی است. به 
در کنم که این تجربه را کسب کنید به خصوص اگر پیشنهاد می ویژه برای مقطع دکتری

 دارید. های آکادمیک، مثال به عنوان استاد یا پژوهشگر، راآینده قصد ادامه کار در زمینه

o زندگی و کار در آمریکا چگونه بود؟ شرایط 

خب زندگی به دلیل یک نکته بسیار مهم در آمریکا 

 مساعدتر از ایران است و آن احترام متقابل شهروندان

های متفاوت های متفاوت با فرهنگ و دیناست. انسان

کنند و در عین حال به قوانین در کنار هم زندگی می

نند احترام جایی که در آن زندگی یا تحصیل میک

گذارند. این دو عامل به نظر من به شدت در پیشرفت می

 سطح زندگی موثر است.

ن ردن واقعا آسان نیست. هما، کار پیدا کاز لحاظ کاری

د هایی که همه در کار پیدا کردن در ایران دارندغدغه

. به ویژه اینکه برای یک سری از در آمریکا هم هست

شور باشید و مقیم این کمشاغل در آمریکا، حتما باید 

 های این چنینی وجود دارد.مانند ایران محدودیت

o  آیا در طول تحصیل خود کار میکردید؟ توصیه

کنید که دانشجویان در طول تحصیل خود می

 کار کنند؟

به نظر من عمال خیلی سخت است اگر بخواهید در طول 

تحصیل خود کار کنید و تحصیالت شما را بشدت تحت 

ودم بدهد. من هنگامی که در ایران دانشجو ر میتاثیر قرا

 ی به کردم. در آمریکا نیز قوانین ویزای دانشجویکار نمی

 

 ین شیوه است که اگر استادی از لحاظ مالی شما را حمایتا

شما به نحوی در استخدام تمام وقت آن استاد  کند،می

د. هستید و حق ندارید کار دیگری عالوه بر تحصیل انجام دهی

 ست.البته در کشورهای دیگر مثل کانادا این قوانین متفاوت ا

ل به نظر من وظیفه دانشجویان به ویژه اگر قصد ادامه تحصی

 اگر دانشجو در خود ایندارند، این است که درس بخوانند. 

توانایی را میبیند که هم درس هایش را بدون هیچ مشکلی 

اش مشغول م به کاری در راستای رشته تحصیلیبگذراند و ه

 اندن اوخونه؟ اما معموال کار کردن روی درس شود، چرا که 

 یانموثر است. از نظر من در مقطع لیسانس، معدل دانشجو

 رزومه ارزشمندتری از تجارب کاری آنان است.

o  به نظر شما مهمترین مهارتی که یک مهندس

 شیمی باید بداند چیست؟

ا یک مهندس شیمی بلکه تمامی تنهبه نظر من امروزه نه

-مر با نرهای زیادی در کاهای مهندسی، نیازمند مهارترشته

ین ه اشان دارند به دلیل اینکه دنیا بافزارهای تخصصی رشته

هایی که به عنوان مثال در رود. تمام طراحیسمت پیش می

طراحی گیرد نیازمند یک پیشیمی انجام میمهندسی ش

-قتر، دقیافزارها راحتطراحی از طریق نرماست که این پیش

 شود.تر انجام میتر و سریع
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 چیرا بدون ه شیهاکه هم درس ندیبیرا م ییتوانا نیاگر دانشجو در خود ا
اش مشغول شود، یلیرشته تحص یدر راستا یبگذراند و هم به کار یمشکل

ز نظر من درس خواندن او موثر است. ا یچرا که نه؟ اما معموال کار کردن رو
 یاز تجارب کار یرزومه ارزشمندتر یانمعدل دانشجو سانس،یدر مقطع ل
آنان است.

o انیدانشجو یرا برا ایچه موضوع پروژه 

 تانیکار ینهیبا توجه به زم یکارشناس

 ؟ دیکنیم شنهادیپ

ال های انتقهایی که مربوط به پدیدهیشتر همان پروژهب

 کنم کهرا تعریف میهایی هستند. من معموال پروژه

 افزارها آشنا شوند ودانشجویان بتوانند بیشتر با نرم

اند بوسیله ها دیدهدرستی روابطی را که قبال در درس

 سازی کنند.افزار بررسی و شبیهنرم

 

o  از دوستان دوران دانشگاه خود در حال حاضر

اطالعی دارید؟ در حال حاضر مشغول به چه 
 کاری هستند؟

های مختلف پارس ها اکنون در بخشتعداد زیادی از آن

جنوبی مشغول به کار هستند، تعداد کمی نیز استاد 

اند ای هم هستند که نتوانستهباشند. عدهدانشگاه می

اما اکثرا در ورودی  شان پیدا کنند.کاری مرتبط با رشته

ما شغل نفتی دارند و متناسب با مهندسی شیمی مشغول 

 به کار هستند.

 

 خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر سخن پایانی یا کالم آخری هست بفرمایید.

 ها را پرسیدید امیدوارم موفق باشید.ا که من رو انتخاب کردید و گفتنیممنون از شم
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 نویسندگان

زاده دیلمقانیسودا اسماعیل  

 



 
 

 

  

آن بر سالمت افراد کامال مشهود  میمستق ریبوده که تاث یاریبس هایبیدچار فراز و نش ربازیاز د هیفرهنگ تغذ

 ییغذا میدر رژ نیو پروتئ یدر حال توسعه، کمبود انرژ یدر اغلب کشورها یاصل ییاز مشکالت غذا یکیاست. 

 نیمهم محققان در ا فیاز وظا نیاز پروتئ ینغو  متیارزان ق ییمنابع غذا یجستجو برا نیروزانه است. بنابرا

 نیبدن و همچن یساخت و حفظ بافت عضالن یبرا یاتیو ح یضرور بیترک کی نی. پروتئدیآیکشورها به شمار م

کاهش  لیسن به دل شیمتفاوت است. با افزا یگریبا د یدر هر فرد نیبه پروتئ ازیموها، پوست و ناخن است. ن

که به  یافراد بیترت نیاست.  بد یکاهش ضرور نیاز ا یریجلوگ یبرا نیروتئپ یحجم عضالت، مصرف کاف

 یجراح کیکه در حال بهبود از  یکنند، کهنساالن و کسان ینم افتیکامل در یاز غذا نیپروتئ یکاف یاندازه 

 .دارند ازین نیپروتئ یشتریهستند، به مقدار ب یماریب ای

ای از گزارش کارآموزی یکی از دانشجویان کارشناسی مهندسی شیمی ی این بخش، چکیدهآوری شدهمطالب جمع
ی کارآموزی ایشان تحقیق پیرامون تهیه ژن آنزیم پژوهشگاه ژنتیک است. حوزهدانشگاه امیرکبیر در شرکت ویستا 

ها های اسپرولینا و کلرال بود و هدف از این بخش آشنایی با این گونه میکروجلبکهای پروتئینی از میکروجلبکمکمل

 . باشدی مواد غذایی میهای مختلف از تولید انرژی تا تهیهها در حوزهو اهمیت آن
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خوواران بوا مصورف ایون نووع  همینطور برخی گیاه

هووای رژیووم غووذایی خووود را  پووروتئین کاسووتی

کننوود و از آن بووه عنوووان جووایگزینی جبووران مووی 

برای منبوع غوذایی جوانوری ماننود گوشوت قرموز، 

کننوود. از  لبنیووات و تخووم پرنوودگان اسووتفاده مووی

پووروتئین طرفووی میووزان نیوواز ورزشووکاران بووه 

نیوواز افووراد معمووولی اسووت؛ زیوورا حوودودا دو برابوور 

آنهووا مقوودار زیووادی انوورژی سوووزانده و فرآینوود 

، بازسووازی و سوواخت عضووله در بوودن آنهووا تخریووب

به مقودار قابول تووجهی ترکیبوات پروتئینوی نیواز 

هوای  هوای پروتئینوی در واقوع نمونوهمکمل  دارد.

گیووری شووده از منووابع پروتئینووی از جملووه  آب

ماننوود  ی پووروتئینسووویا، شوویر یووا گیاهووان دارا

 ها هستند.میکروجلبک 

 ژهیها در جهان و به وکاربرد گسترده جلبک رغمیعل

گونه بهره  چیتاکنون ه شرفته،یپ یدر کشورها

است. نشده رانیاز آنها در ا یا و استفاده یبردار

از ارزش  هاکروجلبکیبا استفاده از م ییغذا داتیتول

زیرا جلبکهای  باشد،یبرخوردار م ییباال اریبس ییغذا

را که  یهمه عناصر بایبه صورت متمرکز تقردریایی 

 ن،یاند. بنابراکرده رهیوجود دارد، در خود ذخ ایدر در

را  هانیو پروتئ هانیتامیو ،یها تمام مواد معدنآن

. ستیموجود ن ییایدر داتیتول ریدارند که در سا

سرشار از  ییاستثنا یها به صورت عالوه بر آن جلبک

 …مورد نیاز بدن مانند ید، فسفر و  یعناصر ضرور

  .هستند

داشتن  لیو کلرال به دل نایرولیاسپ یهاجلبک کرویم

باال،  تیفیبا ک نیپروتئ رینظ یستیفعال ز باتیترک

 یعیوس فیتوانند به طیم یها و مواد معدن نیتامیو

آن ها  یا هیتغذ تیفیاضافه شوند تا ک ییاز مواد غذا

 ندهیآ یغذاآن را  کهیرا بهبود بخشند، به طور

 .نددانیانسان م

های ی مکملبا هجمه عرضه 80ی دهه در میانه

درصد  90وارداتی در کشور روبرو بودیم، طوریکه 

ها در اختیار واردکنندگان بود. در حال بازار مکمل

های کشور، دستیابی به حاضر با توجه به تحریم

های پروتئینی داروهای خاص از جمله مکملتولید 

های داروسازی در ای دارد. شرکتاهمیت ویژه

سازی حال مطالعه و تحقیق و توسعه جهت بومی

باشند تا ها میو انتقال تکنولوژی تولید این مکمل

های مورد نیاز را ای از مکملبتوان طیف گسترده

از که به علت قیمت بسیار باال و کمیاب بودنشان 

است، با قیمت کمتر و سبد خانوارها حذف شده

 کیفیت مطلوب تولید کرده و به سبد خانوار مصرف

 کنندگان برگردانند.

سوازی لذا تولیود ایون نووع داروهوا در داخول کشوور و بوومی

 بنیووان بسوویار ضووروری و بووههووای دانووشآن توسووط شوورکت 

 صرفه است.

های فنر مانند یالمنتاسپیرولینا یک جلبک سبز دریایی با ف

 هاست. این میکروجلبکاست و متعلق به خانواده ساینوباکتری

تواند در تهیه کود، گاز هیدروژن، خوراک حیوانات، تولید می

-آرایشی و بعنوان جایگزین رنگدانه -انرژی، محصوالت دارویی

های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر آن کاربردهای 

اسپرولینا حاوی مقدار زیادی زیادی نیز در تغذیه انسانی دارد. 

باشد. پروتئین حتی بیشتر از پروتئین موجود در گوشت گاو می

برابر  40برابر سویا،  20میزان تولید پروتئین آن در واحد سطح 

 ۷0تا  60باشد. با توجه به وجود برابر گوشت می 200ذرت و 

درصد  13تا  ۷درصد کربوهیدرات،  25تا  15درصد پروتئین، 

درصد رطوبت در پودر  ۷تا  3درصد چربی،  8تا  6مواد معدنی، 

ترین غذای گیاهی موجود خشک اسپیرولینا، این جلبک کامل

ها عموما به این جلبک شود.برای مصارف انسانی محسوب می

استخرهای کم  های کشت استخری که شاملروش سیستم

هینه شوند. در این استخرها به منظور بعمقی هستند، کشت می

های پدالی به گردش سازی رشد جلبک، آب توسط چرخ

 آید.درمی
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ای از راندمان و این روش نسبت به مزارع دریاچه

کیفیت باالتری برخوردار است. پس از رشد و 

ها، اقدام به استخراج و خالص سازی برداشت جلبک

پروتئین کرده و از پودر پروتئین استخراج شده در 

 گردد.های پروتئینی استفاده میمکمل

سووهولت اسووتفاده، در دسووترس بووودن، قابلیووت 

 حموول و عوودم فاسوود شوودن از مهمتوورین برتووری

پروتئینووی بوور غووذاهای طبیعووی  هووای مکموول

هووای  حوواوی پووروتئین اسووت. بسوویاری از مکموول

هوایی بوا کیفیوت بواال هسوتند  پروتئینی، پروتئین

آمینوو اسوید ضوروری را در خوود دارنود کوه  9که 

بدون آنها بدن قادر بوه اداموه شورایط خووب خوود 

 نخواهد بود.

در هور  کوهاسوت ی حوائز اهمیوت دیگور آن نکته 

کیلووووگرم پوووروتئین اسوووپیرولینا آب کمتوووری 

زیورا آب شوود؛  موینسبت به سایر غوذاها مصورف 

پووس از برداشووت مجووددا بووه اسووتخرها برگردانووده 

مصووورف آب در تولیووود  کوووهشوووود. بطووووریمی

درصوود ذرت و  1۷درصوود سووویا،  25اسووپیرولینا 

باشوود. پووس تولیوود ایوون درصوود گوشووت می 2

ضوورر  میکروجلبووک از نظوور زیسووت محیطووی بووی

بوووده و هیچگونووه اثوور منفووی بوور محوویط زیسووت 

نیوازی بوه خواک هوایی همچوون بوی ویژگی ندارد.

شوویرین، قوودرت اسووتقرار بوور روی زراعووی و آب 

های مصوونوعی، بسووترهای سووخت سوونگی و بسووتر

عناصوور معوودنی موواکرو و میکووروی ضووروری  وجوود

-سووان، دام و گیوواه در پیکووره سوولولیمووورد نیوواز ان

شووان، آنهووا را بووه منبووع مناسووبی بوورای اسووتفاده 

 بشر تبدیل کرده است. 

 

را در  نایشوود کوه ناسوا جلبوک اسوپرولیگفته م

فضووانوردان وارد کوورده اسووت تووا  ییبرنامووه غووذا

مصوورف  ییفضووا یهوواتیوومامور یدر طووول دوره

طووول  توسووط ورزشووکاران در نیکننوود. همچنوو

 ییچوون باعوث کوارا شوود،یمسابقات مصرف مو

هووا در بوودن آن شووودی هووا شووده و باعووث مووآن

جالوب اسوت  شوود. تیوو تقو ایوکوتواه مودت اح

بدانیوود یووک شوورکت مسووتقر در سانفرانسیسووکو 

کووه بووا تولیوود سوووخت هووای گیوواهی شووناخته 

در حوووال تولیووود پوووودر  شوووده بوووود، اکنوووون

اسووتفاده هووای گونوواگون از میکروجلبووک بوورای 

محسوووب  جملووه در مووواد غووذایی و پخووت و پووز

 AlgaViaهووا را تحووت عنوووان و آنشوووند می

 کند.به بازار عرضه می

 

ای نه چندان دور آینده شود دربینی میپیش
ها در رقابت با دیگر منابع پروتئینی، میکروجلبک

جایگزین مناسبی برای استخراج پروتئین باشند، 

که تقریبا در تمام مواد غذایی که مصرف به طوری
 خواهیم کرد، مشاهده شوند.
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های غذا، انرژی، کشاورزی و آب توسط مهندسان شیمی انجام شده که منجر به در زمینه ریهای بسیاری در سال های اخنوآوری

های ارائه شده توسط ی غذا و انرژی برترین نوآوریدر حوزه .ها شده استبهتر و پایدارتر کردن محیط زیست و زندگی انسان

AIChE  این  .اندسر زمین رقابت داشته راست. همواره کشاورزان و تولیدکنندگان انرژی خورشیدی ب آمریکاییاز یک کمپانی

تولید انرژی  معرفی کرده که از این طریق هر دو موضوعکشاورزی -(Photovoltaic) کمپانی سیستمی تحت عنوان فوتوولتائیک

د که از کنخورشیدی شفاف دو وجهی استفاده می هایاین نوآوری از یک سری سلول .و محصوالت کشاورزی امکان پذیر گردد

 5این سلول ها معموال  .تا عالوه بر استفاده از انرژی خورشیدی نور کافی به گیاهان نیز برسد دو طرف نور خورشید را جذب، هر

 .است گیاهان نداشته های خورشیدی اثر منفی بر رشدگیرند و این کمپانی ادعا کرده که این سلولمتر باالتر از گیاهان قرار می

 هایدر این حوزه پیش قدم شده و داده شود. ماکروسافتانگیزی انجام میهای شگفتی آب همواره تحقیقات و نوآوریدر حوزه

سپس  کند.به صورت ایمن ذخیره می Cloudهای در سیستماین اطالعات را  است وآوری کردهبسیاری را از سراسر دنیا جمع

مثال  !یابند که آیا آب مورد استفاده کیفیت الزم را دارد یا خیرمیدر ،برندای میدنیا که از آب هر نوع استفاده مختلف هایمکان

بینی این سیستم همچنین به پیشهای خنک کن مناسب هست؟ آیا آب خروجی از یک عملیات واحد برای استفاده در برج

 بخشد.رفع آن در زمان کمتر را بهبود میبسیاری از موارد ایجاد مشکل در سیستم کمک کرده و 

د محیط زیست پایدارتری داشته باشیم. شومعمولی قرار دارند، که باعث میهای های برقی در رقابت شدیدی با ماشینماشین

صاص هایی که توسط مهندسان جدیدا توجه بیشتری را به خود اختیکی از حوزهاند؛ وزه های بسیاری فعالیت داشتهمحققان در ح

دهند تا وقتی که بیل ها این اجازه را میهای شارژر به اتومی مثل پارکینگهایوریآهاست. فنشارژ بدون سیم این ماشین ،داده

هایی که با راندن در بیلهم کاهش پیدا کرده است. همچنین اتومدقیقه  10اند شارژ شوند و زمان این شارژ شدن تا پارک شده

 ی اتومبیل برقی خود را شارژ کنید!توانید در حال رانندگگونه شما میاین ،شوندسیم شارژ میییک الین مخصوص به طور ب

های از بیماری میلیون انسان 350هد. در سراسر جهان دی بیوتکنولوژی زندگی بسیاری از افراد را نجات میها در حوزهنوآوری

آیند. محققان دانشگاه ماساچوست آمریکا به ها به دلیل وجود ژن نامناسب به وجود میدرصد آن 80برند که نادری رنج می

گیری از علم کار با بهره های معیوب را اصالح کنند یا از بین ببرند. اینتوانند این ژناند که به کمک آن میوری دست یافتهآفن

مورد  ی کلسترول راصورت گرفت و ژن تنظیم کنندهها بر روی موش است. در ابتدا این امرتکنولوژی صورت پذیرفتهونانو و بی

های هدف درصد نوع خاصی از این ژن 80نابودی  آوری را به بار آورد. نتیجه این دستاوردی شگفتتیجههدف خود قرار داده و ن

 .ا به دستاوردهای شگفت در این زمینه زنده کردکه امید ر ،های زنده بوددرصد سلول 80در 

 

 

 

 

ها مثال نیقابل اجتناب است. از ا ریو غ یضرور یامر یدر مهندس یانهیدر هر زم ینوآور

 د.برس یبزرگ در مهندس ینوآور کینوبت شما به  ندهیدر آ دیو شا دیریبگ دهیا
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 طبیعی گاز مانند هایی سوخت به را ایگلخانه گاز این و بگیرید دیگر منابع و اتومبیل اگزوز از را کربن اکسید دی که کنید تصور

 مطالعه چندین .پیوستن است حقیقت در حال به که بوده پایدار انرژی رویاهای از در واقع یکی اتفاق این. کنید تبدیل پروپان یا

 روش از بیشتر برابر چهار استنفورد دانشگاه مهندسان از جدید رویکرد یک اما ، اندداده نشان تبدیل این در را هاییموفقیت اخیر

 به را زمین کره شدن گرم مشکل نتواند شاید پیشرفت این.کندمی تولید بوتان و پروپان اتان، مشابه فرایندهای موجودی های

 .دهد کاهش توجهی قابل میزان به را زمین کره شدن گرم بر مدت کوتاه تأثیر تواندمی  اما ،کند حل کامل طور

 ایمقاله در دارد، برعهده را تحقیق این رهبری که استنفورد در شیمی مهندسی استادیار ،(Matteo Cargnello) کارگنلو ماتئو

 اکسید دی از که کرد تصور را کربن از خنثی چرخه یک توانمی": گویدمی چنین این  Angewandte Chemieژورنال در

 تبدیل سوخت به دوباره که کندمی ایجاد جدیدی کربن اکسید دی و سوزاند می را آن سپس کند می تولید سوخت کربن،

   ".شودمی

 گسترش کافی اندازه به را آن بتوانند که دارند انتظار محققان اما است، آزمایشگاهی اولیه نمونه یک فقط هنوز فرآیند این اگرچه 

 محصوالت بتواند عادی کننده مصرفتا  است مانده باقی زیادی مراحل البته.  کرد تولید ایاستفاده قابل سوخت آن از تا دهند،

 ناشی مضر جانبی محصوالت کاهش برای تالش به توانمی مراحل سری این از .کند خریداری را هایی فناوری چنین بر مبتنی

 تولید برای هاییروش توسعه حال در همچنین گروه این. کرد اشاره مونوکسیدکربن سمی آالینده مانند ،ها واکنش این از

 مورد صنعتی کاربردهایدر  تواندمی که است لفیناُ محصوالت، این از یکی. هست نیز سوخت بر عالوه دیگر، مفید محصوالت

 .دشومی محسوب هاپالستیک سازنده اصلی اجزا از و قرارگیرد استفاده

 به CO2 اول مرحله در بدین شکل که .بود ای مرحله دو فرآیند یک شامل سوخت به CO2 تبدیل برای گذشته هایتالش

 ساده. کندمی تولید هیدروکربن سوخت و شده ترکیب هیدروژن با CO دوم مرحله در سپس یابد،می کاهش کربن مونوکسید

 اتان از. توان تولیدکردپروپان و بوتان نیز میهای دیگری از جمله اتان، افزون بر متان، سوخت است، متان ها سوخت این ترین

 بوتان شده و استفاده  منازل کردن گرم برای معموالً پروپان. کرد صنعتی استفاده پالستیک، اولیه ماده اتیلن، تولید برای توانمی

 کارآمدتر بسیار را تبدیل این  واکنش، یک در مرحله دو هر  انجام که دریافت کارگنلو .است گاز اجاق و فندک در مشترک سوخت

 هیدروژن با و گرفته CO2 از را اکسیژن مولکول یک زمانهم بتواند که بود جدید کاتالیزور یک ایجاد درصدد و کرد خواهد

 کند.ترکیب کاتالیزور عنوان به را آهن اکسید و روتنیوم نانوذرات شد موفق تیم این سرانجام .کندترکیب

 هایتکه این ": گویدمی مقاله، اصلی نویسنده کارگنلو، آزمایشگاه در دکترا دانشجوی(، Aisulu Aitbekova) تبکووایآ سولویآ

 هیدروکربن تشکیل ساختار این" گویدو در ادامه می ".دارد قرار آهن خارجی، غالف یک در و است آن اصلی هسته در روتنیوم

 با همکاری طریق از را آن اما نداشتند را ای هسته-پوسته ساختار این ایجاد قصد  ابتدا در تیم این ".کندمی فعال را CO2 از

 پیچیده هایفناوری. کردند کشف SLAC دهندهشتاب ملی آزمایشگاه اعضای وبرجسته  دانشمند ،(Simon Bare) باره سیمون

 این بدون ،طبق گفته کارگنلو. کنندبررسی و تجسم را خود جدید کاتالیزور ساختار تا کرد کمک محققان به ایکس اشعه توصیف

 برای  بازدهی که دریافتند کردند، آزمایش را خود کاتالیزور گروه که هنگامی .کردندنمی کشف را بهینه ساختار هاآن همکاری

 چالش چند با هنوز گروه این حال، این با. است آنها قبلی کاتالیزور از بیشتر بسیار بوتان و پروپان اتان، مانند سوختهایی تولید

 فقط انتخابی طور به بتواند تا ،کنند بهینه را کاتالیزور و کرده استفاده روتنیم مانند نجیب فلزات از خواهندمی هاآن. است روبرو

  .تولیدکند خاص هایسوخت

 

 سوخت به اتمسفر کربن اکسید دی تبدیل
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 به اشاره با طرح، مجری وش،خیرالهی مهسا امیرکبیر، صنعتی دانشگاه از نقل به علوم وزارت عمومی روابط کل اداره گزارش به

 روازاین .است شده تأکید ،فروشی خام از گرفتن فاصله درزمینه ،باالدستی اسناد در: گفت ،کشور در طبیعی گاز ذخایر وجود

 راستا این در و شودمی احساس هستند، برخوردار باالیی افزودهارزش از که کربن و هیدروژن به طبیعی گاز تبدیل ضرورت

 .دادیم قرار کار دستور در امیرکبیر صنعتی دانشگاه در را مطالعاتی

 تحقیق این انجام در اینکه بیان با و کرد ذکر تحقیق این عنوان را "سرد پالسما راکتور از استفاده با متان از هیدروژن تولید " وی

 و انرژی ذخیره و تأمین جنبه دو از هیدروژن گاز: شد یادآور شده، استفاده منظور این برای پالسما راکتور از نوینی طراحی از

 مورد ،زیستمحیط با سازگار انرژی حامل یک عنوانبه ،هیدروژن گاز از استفاده. است اهمیت حائز پاالیش و پتروشیمی صنعت

 .دارد اساسی نقش سوختی هایپیل صنعت توسعه در هیدروژن کهآن ضمن است؛گرفته قرار توجه

 طرح: کرد اظهار و برد نام گاز این کاربردهای دیگر از را عملیاتی واحدهای خوراک عنوانبه هیدروژن از استفاده وشخیرالهی

 پربازده تولید حوزه در دنیا روز صنعت با رقابت" هدف دو با سرد پالسمای راکتور فناوری از استفاده با متان از هیدروژن تولید

 .شد اجرایی "ایران صنعتی نیازهای از ایگسترده طیف پوشش" و "هیدروژن

 با بتوانند تا است گشوده پالسما فناوری حوزه محققان روی به را نوینی پنجره تحقیق این نتایج اینکه بر تأکید با ،طرح مجری

 انجام از حاصل نتایج: داد ادامه دهند، ارائه انرژی بازدهی افزایش جهت را راهکارهایی حوزه این در اساسی هایچالش شناسایی

 در پیشنهادشده راهکارهای موفقیت از حکایت شیمی مهندسی دانشکده پالسما آزمایشگاه آزمایشگاهی سامانه با آزمایشات

 .دارد پالسما راکتور از استفاده با هیدروژن تولید انرژی بازدهی افزایش

 پذیرفته انجام شیمی مهندسی دانشکده پالسما آزمایشگاه فناوری توسعه راه نقشه مبنای بر طرح این تعریف اینکه بیان با وی

 خام هایایده و شدهشناسایی حوزه این اساسی هایچالش اولیه، آزمایشات انجام و ایکتابخانه تحقیقات در: شد یادآور است،

 منعطف عملیاتی ساختار و متحرک الکترودهای قابلیت با پالسما راکتور اساس این بر. گرفتند شکل هاچالش رفع جهت اولیه

 حوزه در شدهمطرح هایایده صحت آزمایشات، انجام با: گفت امیرکبیر صنعتی دانشگاه آموختهدانش .شد ساخته و طراحی

 .گرفت قرار تائید مورد پالسما راکتور از استفاده با هیدروژن تولید انرژی بازدهی افزایش

 هایزمینه در هیدروژن: گفت و کرد ذکر انرژی و نیرو -پتروشیمی و گاز نفت، صنایع در استفادهقابل را مطالعات این نتایج وی

 استفاده سوختی هایپیل درزمینه و سنگین نفت سازیسبک جهت نفت صنایع خوراک، عنوانبه پتروشیمی صنایع مانند مختلف

 و سطح خاص هایپوشش کامپوزیت، و پلیمر ها،جاذب فوق کاتالیست، مانند صنایعی در فرایند این از حاصل کربن. شودمی

 .است استفادهقابل الکترونیک

 عامل عنوانبه گاز فاز و پالسما فاز بین جرم انتقال پایین نرخ ایده بار اولین برای همچنین پروژه این در: شد یادآور طرح مجری

 .شد انجام ادعا این صحت بر مبنی هاییآزمایش و شد معرفی متان تبدیل میزان در محدودکننده

 از متان دروژنیه دیتول یسرد برا یپالسما یاستفاده از فناور
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 انجام کاتالیست به نیاز بدون و اتمسفری فشار و محیط دمای در طبیعی گاز تبدیل طرح این در اینکه بر تأکید با وشخیراللهی

 کاهش موجبات روش این بلکه ،است ناچیز آن کربن اکسیددی گاز انتشار و زیستمحیط با سازگار فناوری این تنهانه: گفت شد،

 .آوردمی فراهم را هیدروژن تولید در عملیاتی هایهزینه

 انرژی بازدهی از هیدروژن تولید متداول هایروش با مقایسه در طرح این: افزود طرح، این رقابتی هایمزیت به اشاره با وی

 حجم و است اهمیت حائز زیستی محیط ازنظر که دهدمی کاهش درصد ۷۷ تا را کربن اکسیددی انتشار است، برخوردار بیشتری

 علمیهیئت عضو رشیدی فریبرز دکتر راهنمایی به و وشخیرالهی مهسا سوی از طرح این است گفتنی .دارد کمتری عملیاتی

 .است شده اجرایی امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 

 

 مجالت در طرح این از حاصل ISI مقاله دو همچنین

 انرژی-هیدروژن

(International journal of hydrogen energy) 

 فرآیند و شیمی -پالسما

(Plasma chemistry and plasma processing) 

( هلیکال الکترود از استفاده مثالعنوان به ) را متحرک پالسمای طرح مقاالت این که است رسیده چاپ به

 اند.کرده معرفی باالتر انرژی بازدهی به میل جهت راهکاری عنوانبه
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نیاز دارد، مانند تومورهای عمیق بدن فراهم کرده  به آنراهی برای ارائه درمان به بخشی از بدن که  ،های حامل دارومیکروربات

اند، به اهداف با دسترسی آسان چون روده محدود بوده است. در ها طراحی شدههایی که تاکنون در آزمایشگاهت. بیشتر رباتاس

حرکت کنند. ممکن است نیز توانند برخالف جریان خون طراحی کنند که می هاییرباتاند میکروحال حاضر، محققان توانسته

مغناطیسی  و از طریق سیستم گردش خون برای هدف قرار دادن تومورها مورد استفاده قرار های ها با کمک میدانروزی ربات

های های خاص سلولتی بادینهایی از نیکل و از طرف دیگر با آا از یک طرف با طالی مغناطیسی و الیههورباتاین میکر بگیرند.

کنند تا بطور انتخابی به تومورهای بدن متصل شوند و میها کمک ها به این رباتاین آنتی بادی ند.اسرطانی پوشانده شده

ی دارویی خود را آزاد کنند. با کمک این توانند محمولهها به تومور برسند میکه رباتی خود را آزاد کنند. هنگامیمحموله

داقل رسیده و بنابراین از های سالم و طبیعی در برابر داروهای شیمی درمانی به حرویکرد هدفمند، در معرض قرار گرفتن سلول

 کند. ها جلوگیری میعوارض جانبی آن

پس از آنکه ربات به محل مورد نظر برای آزادسازی دهد. استفاده از این میکروربات ها را نشان می یهاچالش شکل زیر یکی از

کنند. آزاد شدن دارو، تحریک می ستایدر راواکنش شیمیایی یک ها را به انجام ی ماورابنفش، آنرسد، با تاباندن اشعهدارو می

های سالم آسیب برساند، برای همین محققان در تالش تواند به سلولبنفش به مدت طوالنی می ی فراقرار گرفتن در معرض اشعه

 باشند.میهای دیگر برای آزادسازی دارو مانند استفاده از تغییر دما برای یافتن روش

 

o ها در انتقال دارومیکروربات 
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ساختند  یآن، کمپلکس یرو ینیو افزودن پروتئ کولیگل لنیاتیآن با پل یدهو پوشش یکربن یهابا استفاده از نانوشاخ هایژاپن

نانو و  یفناور بیدانشجو، پژوهشگران با ترک یخبرگزار یببرد. به گزارش گروه فناور نیرا از ب یسرطان یهاسلول تواندیکه م

 ارائه کردند. یسرطان یهاسلول ریم ومرگ  میتنظ منظوربه  یابزار ک،یژنت یمهندس

چندان جذاب  یسرطان یهالدر سلو ییمقاومت دارو جادیا لیدلبه  یضد سرطان یهاتیبا فعال یدرمان یمیتوسعه عوامل ش

 یهاسلول ،یسرطان یهاانواع سلول نیب در .شودیکم م یسرطان یهاسلول یرو یدرمانیمیش باتیترک نیا رینبوده و به مرور تاث

ها سلول نیا لیو تما یکننده خودنوسازسرطان و متاستاز همراه هستند و منعکس  شرفتیبا پ یاندهیطور فزاسرطان به  یادیبن

 ن اند.وارد شدن به گردش خو یبرا

به نام  یزیچ ک،یژنت ینانو و مهندس یفناور بیبا استفاده از ترک ،ژاپن یعلوم و فناور شرفتهیدر موسسه پ دانشمندان

که  یفناور نیادر  .ببرند نیرا از ب یسرطان یهاسلول یصورت موثر تا به دهدیها اجازه مارائه کردند که به آن کیفتوترموژنت

کمپلکس  نی. اشودیبا نور فعال م و  دار نانوکربن استفاده شدهعاملکمپلکس ، است افتهیو همکارانش توسعه  اکویم جرویتوسط ا

سلول  رندهیگضد یبادیآنت کیاصالح شده است و  کولیگل لنیاتیها با استفاده از پلآن یبوده که رو یکربن یهانانوشاخ یحاو

عنوان داشته و به یسرطان یهاسلول یریگهدف یبرا ییباال لیساختار پتانس نیآن قرار دارد. ا یرو TRPV 2موسوم به  یطانسر

مادون قرمز گرم  یهابا استفاده از پرتو یطور موثرنانوکمپلکس به  نیا قتیدر حق .شودیبه کار گرفته م یدرمانیمیماده ش

 .نانوکمپلکس برساند نیخود را به ا توانندیم باشندرا داشته  یستیز یهابافت انیعبور از م تیکه قابل ییهاپرتو .شودیم

به داخل  میکلس یهاونیاز  یانیجر جادیکمپلکس باعث ا نیتومور موش، ا یهاو مدل یسرطان یهاسلول یاز استفاده رو بعد

. دهدیکه نسبت به گرما پاسخ م ییغشا نیپروتئ شود،یرا موجب م TRPV 2 نیاز حد پروتئ شیب انیهدف شده که ب یهاسلول

 بیکه با ترک دهدینشان م هاشیآزما نی. ارودیم نیو تومور از ب خوردیرقم م یانسرط یهاشده سلول میکار مرگ تنظ نیبا ا

 .برد نیشده از ب میصورت تنظرا به یسرطان یهاسلول توانیم کیژنت ینانو و مهندس یفناور

 است. دهیبه چاپ رس Nature Communication هیدر نشر یاپروژه در قالب مقاله نیا جینتا

 

o برد یم نیرا از ب یسرطان ینانوکمپلکس سلول ها. 

o  

News and Articles on Science and Technology: https://phys.org/news/2019-08-nanocapsule-

cancer-central-nervous-mice.html 
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المللی ایمنی فرایند امسال که در ماه آگوست برگزار شد سواالت بسیاری توسط دیوید مور، مدیر شرکت ی بیندر کنگره

AcuTech ی ایمنی فرایند است، پاسخ داده شد. وی در مورد تاثیر ویروس کرونا در ها در حوزهکه یکی از بزرگترین کمپانی

و ایمنی فرایند از این های زندگی ما را تغییر داده سخ داد که این ویروس تمام جنبهی عملکرد ایمنی فرایند در صنایع پاشیوه

راتورها و کنند، اپویروس دست و پنجه نرم مینی نیست. در خط مقدم این صنایع شیمیایی که با خطرات این قاعده مستث

اند که در نامه های جدید ایمنی مواجهبا شیوههای صنایع شیمیایی هستند که عالوه بر رعایت نکات ایمنی در کار خود کارمند

ی ایمنی ایمنی فرایند کارخانجات اعمال کرده است. از نظر او توسعه بسیاری از موارد تغییرات بسیار زیادی را روی رویه کنترل و

ر حال بهرگیری و بهبود صنایع د ،به طوری که در بسیاری از نقاط جهان ؛سال آینده در جهت مثبتی خواهد بود 5تا  3فرایند در 

بهترین  .ی پذیرفته شدن فرهنگ و علم ایمنی فرایند در صنایع شیمیایی استدهندهفرایندهای ایمنی هستند و این نشان

ای هپراتور ها و مردم از آسیبشود تا اهستند و این امر سبب میها در ایمنی فرایند امروزه بیش از پیش در حال توسعه روش

اندازی کارخانجات شیمیایی از دور بمانند. تاثیر تکنولوژی و فرایندهای پیچیده در ساخت و راهدهای شیمیایی احتمالی فراین

شیمیایی خواهد  نظر دیوید مو غیر قابل انکار است و یادگیری ماشین و هوش مصنوعی اثرات شگرفی در ایمنی فرایندهای

و  AIChEهای است. وی تاثیر کنفرانس ITهای کارگیری تکنولوژیهای بههای امنیتی از مزیتتر سیستمگذاشت. پاسخ سریع

CCPS سازی فرهنگرسانی و های ایمنی فرایند از جمله اطالعها در تمام الیهاین ارگان هم قلمداد کرد و افزود که تاثیررا بسیار م

 بسیار شایان توجه است.

 

o ایمنی فرآیند و ویروس کرونا 
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 نیهمچن و ییمواد غذا یبسووته بند نهیرا در زم یمهم یها یاسووت، او نوآور ییان علم و صوونعت غذارگارل از بزک مارکوس

 یدر دانشگاه بوستون و دکتر را سانسشیاو توانست مدرک ل. کرد جادیمدت در فضا ا یطوالن یهاسفر یبرا ییغذا یهاستمیس

مواد  یتکنولوژ دپارتمان سیشووروع کند، توسووط رئ MIT خود را در لیکارل تحصوو نکهیاز ا قبل. کسووب کند MIT خود را در

غذا  یداریپا یکه بر رو یو خارج یداخل یفاکتورها یرو در آنجااو دعوت شوود.  یبندبسووته شووگاهیآزما یاداره ی، براییغذا

ست مدارج عال ،بودند رگذاریتاث سبرا  یعلم یکار کرد. او توان سرپرست بخش ک  یاز جمله دپارتمان مهندس یمهم یهاکند و 

صنا سیب رئینا ، MIT یمیش سوریی و غذا عیدپارتمان  شگاه پروف س Rutgers دان سازمان یاریشود و از آن پس به ب  یهااز 

. اکثر کردیم یو سرپرست نظارت را یو پست دکتر یدکتر یدانشجو 120از  شیب نی. او همچندادیمشاوره می عتنص و یدولت

صنا شگامانیها از پآن ضر  ستند ییغذا عیحال حا و  نبوغ، تیموفق، ترب یهامیکردن تو اداره جادیا ییتوانا ،او یهایگیژ. از وه

 .بود نیمحقق انیهمدل در م طیمح کی جادیا

 

o درگذشت یسالگ 91، در یمیش یاستاد برجسته مهندسیی و علوم غذا شگامیکارل، پ ارکوسم. 

 

 ی، نگهداریکیولوژیخشک کردن مواد ب ،ییغذا مواد در یشیاکسا یهاواکنش ،ها بود، از جملهاز عرصه یاریدر بس شگامیپ کارل

 یبرا ییمواد غذا یطراح یبه مهارت برا ازیکه ناسوووا ن یزمان نیکم رطوبت. همچن ییمواد غذا یدارسوووازیو پا یبندبسوووته و

 .ناسا را محقق کرد ییبرنامه فضا یهاشرفتیپ نهیزم ر کارلداشت، تالش و کا ییمدت فضا یطوالن یسفرها

به  یاریاز نظر بسوو ''ییحفظ مواد غذا یکیزیف اصووول"اول کتابش با عنوان پ معروف اسووت، چا شیاز کارها یاریبخاطر بسوو او

 است.شناخته شده ییغذا مواد یداریپا "مقدس"عنوان کتاب 
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 نویسندگان

الهی، کیمیا رمضانی، فراز عرفاتیپوریا حبیب  



 
 

  

o افزارهاى پرکاربرد در عرفى برخى از نرمم

 شیمىمهندسى 

افزارها بررسى اهمیت هدف از معرفى این نرم

در مهندسى، “ سازىمدل”و “ سازىشبیه”

ابتدا به چند تعریف . شیمى است خصوص مهندسىبه

 :پردازیممى

شیمیایى به -: بیان یک پدیده فیزیکىسازىمدل

 زبان ریاضى

بینى و توصیف یک پدیده : پیشسازىشبیه

-در واقع شبیها. همدل یمیایى با استفاده ازش-فیزیکى

که قبال  باشدمیهایى سازىمبتنى بر مدل سازى

 .استانجام شده

بینى و توصیف پیشبرای  ند:آیسازى فرشبیه

 هاى ترمودینامیکىیند شیمیایى براساس مدلآیک فر

یند، آسازى فردر شبیه شیمیایى هاى تجهیزاتو مدل

افزار یک نرم. هاى مختلفى استفاده مى شوداز مدل

هاى مختلف است و یند داراى مدلآساز فرشبیه

 هااى از این مدلفرایندهاى مختلف براساس مجموعه

افزارهاى مختلف شوند. تفاوت میان نرمسازى مىشبیه

طراحى و ظاهر آن( در یند )به جز آساز فرشبیه

هاى بانک اطالعاتى مواد، مدلی گستردگ

 .یندى استآهاى تجهیزات فرترمودینامیکى، و مدل

 :ر مهندسىد افزارنرم با سازىمدل و سازىاهمیت شبیه

؛ با گیر و بعضا گرانهاى وقتایج بدون نیاز به آزمایشالف( پیش بینى نت

. باشیمسیستم حس و درک بهترى داشته نسبت به خروجى یمتوانمىسازی شبیه

 شود.میاز اکثر خطرات پیش رو جلوگیرى  بینىبا این پیش

 دىیند را تا حدوآیعنى مى توان زمان الزم براى انجام فر ؛یندآب( بهینه بودن فر

 .تواند از لحاظ اقتصادى نیز به صرفه باشدعالوه مىهب بینی کرد.پیش

o  ،مدل ترمودینامیکى براى توصیف رفتار مواد )معادله حالت

 ...( مدل ضریب فعالیت و

o هاى مدل تجهیزات براى توصیف نحوه عملکرد دستگاه

 ...(هاى برج تقطیر، پمپ وعملیاتى )مدل
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Aspen HYSYS : 

ترین افزار را یکى از پرکاربردتوان این نرمبه جرأت مى

یند در آساز فرافزارهاى شبیهترین نرممعروفو 

 پیشتر HYSYSافزار کرد. نرممعرفى مهندسى شیمى

شد. اما پس از توسط شرکت هایپروتک عرضه مى

تک با نام تجارى  ادغام این شرکت در اسپن

”Aspen HYSYS“ شودعرضه مى. 

 وافزار هم در صنعت کاربردهاى فراوان دارد این نرم

 ها. در صنعت براى انجام تحقیقات،دانشگاههم در 

ر گیرد اما دسازى مورد استفاده قرار مىطراحى و مدل

 . داردی ى آموزشى و تحقیقها، بیشتر جنبهدانشگاه

Aspen HYSYS  داراى محیط ساده و کاربر پسند

  افزارهاىرین نرمتاست و در عین حال یکى از قوى

 شود. ساز محسوب مىشبیه

 

هاى افزار متشکل از بانک اطالعاتى قوى از مواد و مدلاین نرم

هاى هاى ترمودینامیکى و مدلمدل مختلف است که شامل

 .تجهیزات است

م چند دسته تقسیافزار به هاى ترمودینامیکى در این نرممدل

 :اندشده

 الف( معادالت حالت

 هاى ضریب فعالیت براى فاز مایعب( مدل

 تجربىهاى نیمهج( مدل

 بخار هاى فشارد( مدل

هاى باال قرار یک از دستهیچها که در هه( دیگر مدل

 .گیرندینم

 

 :شیمى مهندسى در پرکاربرد افزارچند نرم

o Aspen Plus 

o PRO/II 

o CHEMCHAD 

o Aspen HYSYS 

o PROSIM 

o COMSOL 

o ANSYS Fluent 

 :افزارهاى طراحى تجهیزاتبرخى از نرم

o Aspen HTFS 

o Aspen B-JAC 

o HTRI 

o CAESAR II 

o Gerris 
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 .کنده را اعالم مىیجو نت کندکه مدل را به سرعت ارزیابى مىبطوریافزار، سرعت باالى آن است؛ هاى این نرمیکى دیگر از مزیت

 :افزارهاى این نرمدیگر مزیت

 یندهاى پایاآسازى فرقدرت باال در شبیه (الف

نتایجى نسبتا واقعى  هاى مختلف کهیندهاى گوناگون و معمارىآافزار در طراحى فرذیرى و دقت باالى این نرمپب( انعطاف

 .دارد

 .شودهایى که در باالدست گاز وارد سیستم مىسازى جریانمدلج( 

یندى آخروجى از یک فر ىیندى که محصول یا مادهآفر برودت شناسى -هاى کرایوژنیک )فوق سرد شناسىسازى جریاند( مدل

 (آیدکه در آن دما بسیار پایین بوده بدست مى

 (( پایپینگ )مکانیک سیاالتهو

 ()انتقال حرارتهاى حرارتى و( مبدل

 (اى تقطیر )عملیات واحدهز( برج
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 :سازىکننده در شبیهدوم( اضافه کردن مواد الزم شرکت

 

 :HYSYSافزار شروع کار با نرم

 ساز:ی شبیهاول( بازکردن صفحه 
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 (:Fluid’s packageسوم( انتخاب پکیج سیاالت )

این پکیج از این لحاظ مهم است که با  سازى، نوبت به انتخاب پکیج سیاالت مورد نظر است. انتخابانتخاب مواد الزم جهت شبیهبعد از  

 مانسازى...( در شبیهمایع و-پى، دانسیته، تعادل بخارترمودینامیکى و سیاالتى )آنتالپى، آنترو انتخاب درست آن، محاسبات مربوط به مباحث

اهمیت است؛ چراکه با انتخاب نادرست آن  سازى بسیار حائزشوند. از طرف دیگر انتخاب پکیج سیاالت درست در اول شبیهانجام مىتر دقیق

 سازى تا انتها با دقت بسیار کم و حتى اشتباه صورت گیرند.شبیه ها، از اولسازىممکن است تمامى محاسبات و شبیه

 

 معادالت مختلفى در بانک اطالعاتى هایسیس وحود  .ى بین فشار، دما و حجم سیال را مشخص مى کندرابطه: معادله حالت معادالت حالت

افزار در نرم .اى از سیاالت استداراى دقت مناسب و قابل اعمال به دسته گسترده“ رابینسون پنگ”دارند که از میان آنها معادله حالت 

سازى فرایندهاى نفت در مدلاست. رفتن دقت آن شده تغییراتى صورت گرفته که منجر به باال نپنگ رابینسو س، در معادله حالتهایسی

 .انتخاب مناسبى است معادلهاین و گاز، معموال 

 ها، معادالت حالت داراى گونه سیستماین آل است. براىهاى غیرایدهها در سیستمکاربرد این مدل هاى ضریب فعالیت براى فاز مایع:مدل

 شودمیاى انتخاب ها تنها قابل اعمال به فاز مایع هستند و براى فاز گاز مدل جداگانهاین مدل .خطاى نسبتا باالیى هستند
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 وجود نداشته باشد که هم  همانطور که در شکل نیز قابل مشاهده است، ضریب دوتایی بین برخی از مواد ممکن است در کتابخانه برنامه

های موجود در سمت راست صفحه آن را محاسبه کرد و قرار داد و هم ممکن است مقداری که خودمان پیش بینی کننده توان به وسیلهمی

 ها اضافه کرد.در آزمایشگاه بدست آوردیم را به آن

 در این دسته در بانک اطالعاتى هایسیس دو مدل وجود دارد تجربى:هاى نیمهمدل: 
o Chao Seader 

o Grayson Streed 

 و خواصى نظیر آنتالپى و آنتروپى هادر هایسیس فقط خواص تعادلى با این مدل .روندهاى سنگین به کار مىها براى هیدروکربنمدلاین 

 .شوندگاز و مایع از روش دیگرى محاسبه مى

 ها و آل شامل هیدروکربنایدههاى مخلوط .شوندآل در فشارهاى پایین استفاده مىهاى ایدهها براى مخلوطاین مدل هاى فشار بخار:مدل

 :گیرنددر هایسیس، سه مدل در این دسته قرار مى .ها در فشار پایین هستندها و در مواردى الکلکتون
o Antoine (for low pressure) 

o Braun K10 (for weighted hydrocarbons at low pressure) 

o Esso Tabular (for Hydrocarbons in low pressure) 

  گیرندهاى باال قرار نمىیک از گروهها که در هیچمدلدیگر: 
o Amine Pkg شیرین سازی گازها( )سازی واحدهای آمینه( )برای شبیه   

o DBR Amine Package )مشابه مورد قبل است اما پارامترهای متفاوتی دارد(   

o ASME Steam شود( )در واقع یک جدول بخار است و فقط برای آب استفاده می   

o NBS Steam  )جدول بخار دیگری برای آب است(  

o OLI Electrolyte  دار است(های آبی الکترولیت)برای محاسبه خواص تعادلی محلول  
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 (Elliot & Lira: شده از کتابالگوریتم انتخاب مدل مناسب )برگرفته

 

یند و مدل ترمودینامیکى مورد استفاده آپس از تعریف سیستم آحاد، مواد موجود در فر :سازى( ورود به محیط شبیهچهارم

 ست:سازى مهیااى ورود به محیط شبیهبرسازى، شرایط شبیه در
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  :یندآهاى فر( افزودن جریانپنجم

تی که اطالعات وارد برای تعریف هرجریان در هایسیس باید حداقل اطالعات الزم برای برنامه تعریف شود. در صورالزم به ذکر است 

 آید.گ زرد در میشده برای یک جریان ناقص باشد، رنگ آن به آبی کم رنگ و برای تجهیزات، در صورت ناقص بودن اطالعات، به رن

 

 باشد.این اطالعات برای هر جریان شامل دما، فشار، دبی و جزء فاز مایع در جریان می
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 عملکرد آن، اطالعاتی مورد نیاز است تا برنامه بتواند اجرا شود.برای هر تجهیز نیز با توجه به 

بطور مثال در شکل زیر اطالعات مورد نیاز برای اجرا شدن برج تقطیر در برنامه آمده است. الزم به ذکر است بعضی اوقات با داشتن  

ها یا ن حاالت نوار پایین مربوط به جریانیک سری پارامترهای ترمودینامیکی، مقدار دیگر پارامترها قابل محاسبه است، در ای

 باشد.ی اجرا شدن میتجهیزات به رنگ سبز درآمده و همه چیز آماده

 

های مورد نیاز در فرایند را در اختیارمان تواند شبیه سازی مربوطه را اجرا کند و دادهاز تکمیل اطالعات برنامه میحال پس  ششم(

 قرار دهد.
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  سازىى مراحل شبیهخالصه
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 نویسندگان

فرویدا دهقان نیستانک، آالله فروزنده  



 
 

 

  

مسائل مختلف به دست  یبرا بیغر بیآمده است که اعداد عج شیشما هم پ یاحتماالً برا یمیمهندس ش کیبه عنوان 

 !دیآورده باش

محاسبات شما قبل از  نیبا ا است. یدانستن محاسبات سرانگشت ،شودیم شنهادیمشکل پ نیحل ا یکه برا ییهااز راه یکی

اند کلنجار که با حل نادرست به دست آمده یو با اعداد نامرتبط آوردهرا به دست  ییپاسخ نها از یحدود ،مسأله قیحل دق

وجود دارد ما با محاسبات سر  یمیش یکه در مهندس یاز دروس یاریدر بس .استو محاسبه  نیعلم تخم یمهندس! دیروینم

به  اریبس یمحاسبات سر انگشت ریواحد در محاسبات برج تقط اتیدر درس عمل به عنوان مثال .میشویمواجه م یانگشت

 . خوردیچشم م

مباحث در چهار  یبه طور کل .قابل استفاده است یدروس مختلف یبرا یمیش یدر مهندس یانگشتحاسبات سرم نیقوان کتاب

 .Carl R. نویسنده این کتاب ارائه شده است اتیو عمل یواحد صنعت یطراح ند،یفرآ ی، طراحزاتیتجه یبخش طراح

Branan  است و در انتشاراتGulf Professional  .که کتاب به محاسبات  یرمباحثیفهرست ز ریدر زبه چاپ رسیده است

 ها پرداخته آمده است:در آن یسر انگشت

 

 یمیش یدر مهندس یسر انگشت نیقوان نام کتاب:

 

1- Fluid Flow  

2- Heat Exchangers 

3- Fractionators 

4- Absorbers 

5- Pumps 

6- Compressors 

7- Drivers 

8- Separators/Accumulators 

9- Boilers 

10- Cooling Towers 

11- Refrigeration 

12- Gas Treating 

13- vacuum systems 

14- Pneumatic Conveying 

15- Blending 

16- Process Evaluation 

17- Reliability 

18- Metallurgy 

19- Safety 

20- Controls 

21- Troubleshooting 

22- Startup 

23- Energy Conservation 

24- Process Modeling Using 

Linear Programming 

25- Properties 

26- Approximate Conversion 

Factors 
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شناخت هرچه بهتر  است تا بههای مهمی برای مهندسان و دانشمندان سازی ابزارسازی و شبیهشیمی، مدلدر مهندسی 

سودمندند. هدف این کتاب بیان ساده و روان بسیار بپردازند. این دو مهم در امر طراحی، عملکرد یک واحد شیمیایی 

به نحوی که خواننده بدون سختی بتواند حتی مسائل پیچیده در مهندسی  ؛سازی در مهندسی شیمی استسازی و شبیهمدل

سازی، و در بخش دوم شیمی را شبیه سازی کند. کتاب دو بخش اصلی دارد: در فصل های دوم تا چهارم کتاب به مدل

 سازی پرداخته شده است.شود به شبیهای پنجم تا هفتم کتاب را شامل میه کتاب که فصل

الیت کرده و زمینه ها فعسازی پلیمرسازی و شبیهدر زمینه مدل  Liliane Maria Ferrareso Lonaنویسنده کتاب 

سط انتشارات تو 2018های پتروشیمیایی بوده است. کتاب در سال سازی فرآیندسازی و شبیهوی مدلتخصصی دکتری 

Springer :با سرفصل های زیر به چاپ رسیده است 

 

 نام کتاب:

 A Step by Step Approach to The Modeling of Chemical Engineering Process, 

Using Excel for Simulation 

 

o The Recipe to Build a Mathematical Model 

o Lumped-Parameter Models 

o Distributed-Parameter Models 

o Solving an Algebraic Equations System 

o Solving an Ordinary Differential Equations System 

o Solving a Partial Differential Equations System 
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توان یافت که از ادوات ابزار شود، کمتر کارخانه تولیدی و صنعتی را میدر عصر حاضر که قرن دانش و اطالعات نامیده می

دقیق در آن استفاده نشده باشد. بسیار کارخانه ها هستند که برای کنترل فرآیند، کمیت های فشار، دما، سطح مایعات و 

ها را کنترل ده و نهایتا با ارسال سیگنال به آخرین المان کنترل یعنی شیرکنترل آنجریان سیاالت را بایستی اندازه گیری کر

 نمایند. 

گیرند به صورت ساده تشریح در این کتاب کلیه اصول اندازه گیری و ادواتی که برای کمیت های باال مورد استفاده قرار می

خواهند با ابزار دقیق آشنا شوند قابل درک نماید. مندانی که میها را برای کلیه عالقه شده است و با ارائه شکل های الزم، آن

مزایا و معایب این تجهیزات و سیستم ها نیز به صورت خالصه آورده شده تا طراحان برای انتخاب خود بهترین تصمیم را 

ط انتشارات چاف و بگیرند.  ترجمه، جمع آوری و تدوین این کتاب توسط سیف اهلل پوربختیاری انجام گردیده است و توس

 ملینا به چاپ رسیده است. فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

 اصول ابزار دقیق صنعتی به زبان ساده نام کتاب:

 

o تعاریف و اصطالحات ابزار دقیق 

o گیری فشار اندازه 

)تعاریف و فشار، المان های اندازه گیری فشار در صنایع، محافظت از فشارسنج ها، 

رسنج ها، کالیبره کردن نصب ادوات اندازه گیری فشار، انتخاب فشارسنج، انواع فشا

 فشارسنج ها(

o گیری دما اندازه 

)تعاریف و دما، دماسنج های انبساطی، ترموکوپل ها، آشکارسازهای مقاومتی، 

 ترمیستورها، پایرومتر، دستگاه های کالیبراسیون دما(

o گیری سطح مایعات اندازه 

 هر روش( گیری و دستگاه های مربوط بهگیری، روش های اندازه)هدف از اندازه

o گیری جریان سیاالتاندازه 

گیری و دستگاه های اندازهگیری جریان، خصوصیات سیاالت، روش)تاریخچه اندازه

های مربوط به هر روش، کالیبراسیون و دستگاه های مربوط به آن، چارت دستگاه 

 های ثبت کننده، شرایط انتخاب جریان سنج(

o  شیرهای کنترل 

دیافراگمی هوایی، ساختمان شیر کنترل هوایی، بدنه شیر )طرز کار شیر کنترل 

کنترل، محرکه دیافراگمی، محرکه پیستونی، انواع شیرهای کنترلی، مشخصات دبی 

ای، محرکه گردونه دستی، تثبیت کننده موقعیت شیر کنترل، شیرهای دروازه قفسه

 هوایی(
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های برخوردی ابتدا برای تشدید فرآیند خشک کردن و بعدتر در رآکتورهایی با فازهای ناهمگن به کار گرفته شد. جریان

ترین ویژگی این گونه جریان ها باال بودن سرعت نسبی میان فازها، تالطم شخص است مهمهمانطور که در شکل زیر م

 باشد. های داخلی جریان و نوسان ذرات در راکتور میشدید، گردش

 

 های برخوردیکتورهای جریانبینی توزیع زمان ماند در رابه کارگیری روشی جدید برای پیش عنوان مقاله:

 1مرتضی سهرابی ،1کاووس فالمکی، نگارندگان: هدی صفایی

 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر تهران(1) 

 

مهندسی شیمی و در دهه های اخیر این گونه از راکتورها از لحاظ سرعت انتقال حرارت و جرم )بهبود سینتیک از دیدگاه 

ها ی کاهش دادن مقاوت انتقال جرم( اهمیت زیادی پیدا کرده و توجه محققان را برای بهینه سازی آنواکنش ها به وسیله

های ر اختالط گاز و جامد، جذب سطحی، خشک کردن، احتراق و واکنشتوانند دجلب کرده اند. انواع مختلف این راکتورها می

 شیمیایی بین دو فاز غیرقابل امتزاج کارآمد باشند.

های چند فازی طراحی و به کار گرفته شده اند. برای انواع متفاوتی از این گونه راکتورها با جریان برخوردی برای واکنش

ی توزیع زمان ماند اجزای سیال ر راکتورها، به دست آوردن اطالعات دربارهبررسی عملکرد و سینتیک واکنش شیمیایی د

داخل راکتور الزامی است. در این مقاله توزیع زمان ماند در یک راکتور با دو جریان برخوردی به صورت آزمایشگاهی اندازه 

سازی دار، به صورت تئوری مدل گیری شده است و این پدیده با استفاده از یک مدل ساده مرسوم، مثل مدل مخزن همزن

گردیده است. همچنین مدل واقع گرایانه تر و جدیدتری نیز ارائه شده است که با دقت باالتری این توزیع زمان را پیش بینی 

 ( با جریان برگشتی است.PFRکند که این مدل همانند و کمی پیچیده تر از مدل راکتور پالگ )می

 

در این بخش گزیده ای از مقاالت منتشر شده توسط دانشجویان مهندسی شیمی دانشکده 
مهندسی شیمی امیر کبیر در چند سال اخیر به طور خالصه آورده شده است. هدف از این 

های پژوهشی اساتید و دانشجویان و موضوعات و کاربردهای بخش آشنایی با عالقه مندی
 باشد.مهندسی شیمی می
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Title: Applying a New Approach to Predict the Residence Time Distribution in 

Impinging Streams Reactors 

 Hoda Safaei, Cavus Falamaki, Morteza Sohrabi 

Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), 

Tehran, Iran 

 

Abstract: 

Different configurations of impinging streams (IS) reactors are designed and widely applied in 

multiphase reactions. The great properties of IS reactors is to enhance the reaction kinetics by 

attenuating mass transfer resistances. It is highly important to have information on the residence 

time distribution (RTD) of fluid elements inside these devices to determine the kinetic behavior 

of the multiphase reactions performed in IS reactors. Herein, the RTD of fluid inside a two 

tangentially IS reactor is experimentally measured and theoretically modeled using simple 

conventional models like the stirred tank in series model. A new and more realistic model is 

presented that predicts the RTD of such IS reactors with larger precision. It consists of an ideal 

PFR reactor followed by a recycle reactor consisting of a cascade of tank in series reactor with a 

recycle stream. 

 

Keywords: 

Residence time distribution, impinging streams reactor, mathematical modeling, laplace 

transform, pulse tracer method. 
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پذیری باالتر نسبت برای سنتز جاذبی با گزینش MIL-100ارزیابی نوع فلز در ساختار جاذب  عنوان مقاله:

 های مایعدار موجود در سوختبه ترکیبات نیتروژن

 مریم تخت روانچی2منصوره سلیمانی، 1محمد سنگل زاده، 1نویسندگان:  

 (ایرانپژوهشگاه شرکت نفت 2دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر، 1)

 

های فسیلی است. وجود این ترکیبات حاوی ( در سوختNCC) 1دارموضوع اصلی این مقاله در مورد حذف ترکیبات نیتروژن

 شوند.های فرایند سولفورزدایی نیز مینیتروژن در سوخت عالوه بر آلودگی محیط زیست، سبب کاهش عملکرد کاتالیست

ها مثل سوخت جت، دیزل، های موجود در انواع سوختترین آلودگیترین و رایجدار و سولفوردار از مهمترکیبات نیتروژن

ی کنندهمل تهدیدترین عوا( از مهمxNOو  xSOحاضر انتشار این ترکیبات ) ها، نفت خام و گازوئیل است. در حالسوخت کوره

های فعال کاتالیست گیری، وجود نیتروژن سبب سد شدن جایگاهوند. عالوه بر آن در مسیر سولفوررسالمت بشر به شمار می

 ز سوخت بسیار مهم است.دهد؛ از این رو جذب نیتروژن اها را در این فرایند کاهش میشده و عمر مفید کاتالیست

QUI (Quinolone )شودهای فسیلی یافت میدار است که به صورت گسترده در سوختترین ترکیبات نیتروژناز ساده 

توان به جداسازی ها میترین آنهای متفاوتی ارائه شده است که از رایج(. برای حذف این ترکیبات روشppm۷5-100)حدود 

ترین معایب این روش، شرایط سخت و دشوار آن است که در دما و اشاره کرد. از مهم )هیدروژناسیون(ی هیدروژن به وسیله

شود، بسیار کند است و به مقادیر زیادی هیدروژن خالص نیاز دارد که تأمین آن بسیار مشکل است. اما در فشار باال انجام می

توان به پذیری باال و ظرفیت جذب مناسبی نیز ذاشته باشد، می فرایند جذب، با استفاده از جاذب مناسب که بتواند گزینش

در شرایط  هایی نظیر تخلخل باال، کارآییجایگزینی مناسب برای این فرایند پر هزینه دست پیدا کرد. ساخت جاذبی با ویژگی

 ست.ها اهای پیش رو برای تولید این جاذبسازی و احیاء راحت آن از چالشعملیاتی معتدل و آماده

( 3O2Mn، منگنز)(3CrOمانند کروم)را هایی که اکسید فلزهایی در این مطالعه جاذب مطلوب برای این ترکیبات از بین جاذب 

مقایسه شده تا عملکرد هر کدام در جذب نیتروژن در سوخت مدل)ایزوبوتان( نشان داده شود.  ،( دارند5O2Vو وانادیوم )

با  MIL-100های سازی خواص سطحی جاذببرای مشخص FTIRو  BET، XRDبرداری های تصویرهمچنین از روش

هایی با عملکرد بهتر و ظرفیت جذب اکسیدهای فلزات ذکر شده  استفاده شده است. این مقاله قصد دارد تا با معرفی جاذب

 ها را در مقیاس صنعتی پیشنهاد دهد.نیتروژن باالتر، استفاده از آن
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Title: Evaluation of Metal Type in MIL-100 Structure to Synthesize a Selective 

Adsorbent for the Basic N-Compounds Removal from Liquid Fuels 

 Mohamad Songolzadeh, Mansooreh Soleimani, Maryam Takht Ravanchi 
Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), 
Tehran, Iran 
Petrochemical Research and Technology Company, National Petrochemical Company, Tehran, Iran 

 

Abstract: 

Negative effects of nitrogen-containing compounds (𝑁𝐶𝐶𝑠) on hydrodesulfurization catalyst 

activity and environmental demand are many efforts made to discover new methods for removing 

these compounds from fossil fuels. The adsorptive denitrogenation process can be an effective 

method if suitable adsorbents are used. In this study, three new metal-organic frameworks 

(𝑀𝑂𝐹𝑠), MIL-100 with different metal oxides (𝐶𝑟𝑂3, 𝑀𝑛2𝑂3 and 𝑉2𝑂5) were synthesized and used 

as adsorbent in removing NCCs from a model fuel (iso-octane). Specific surface area (BET), X-ray 

powder diffraction patterns (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) were used 

to investigate different characteristics of MIL-100 (Cr), MIL-100 (V) and MIL-100 (Mn). The ability 

of these adsorbents for NCCs removal from fuels was investigated by measuring the quinoline 

(QUI) adsorption capacity. The equilibrium data was defined well with the Langmuir isotherm and 

the adsorption kinetic data fitted fine to the first-second-order model. According to the obtained 

results, the maximum adsorption capacity of MIL-100 (Cr), MIL-100 (V) and MIL-100 (Mn) were 

49.67, 68.90 and 54.05 (mg N/g adsorbent) at 20 °C, respectively. Also, selectivity of the 

synthesized MOFs for quinoline and dibenzothiophene (DBT) was studied at different 

temperatures and various times. Experimental results indicated that MIL-100 (V) has the highest 

quinoline/ dibenzothiophene selectivity of 18 compared to MIL-100 (Mn) and MIL-100 (Cr) with 

the QUI/DBT selectivity of 13 and 12. 

Keywords: 

Nitrogen-containing compounds, Metal-organic frameworks, Adsorption, Denitrogenation, 

Selectivity, Isotherms. 
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در راکتور  ژنیانتقال اکس اتیخصوص نییو تع (االتیس کینامی)د کینامیدرودیه یبررس عنوان مقاله:

 زلیکردن آب در د ونیهوا توسط امولس لهیلوله مکش به وس یباالبر دارا

  2، علیرضا حبیبی1زادهنگارندگان: آزیتا دژآلود، فرزانه وهاب 

 دانشگاه رازی کرمانشاه(2دانشکده های مهندسی شیمی دانشگاه امیر کبیر تهران، 1) 

و شدت انتقال  ژنیانتقال جرم اکس بیگاز(، ضر-عی)مقدار کل گاز موجود در کل فاز ما گاز محبوس شده مقدار نییمقاله تع نیهدف از ا

 یهواز ییزداسولفور عیمدل ما کیبه عنوان  زلیآب در د ونیو گاز در امولس  عیما انیسطح تماس انتقال جرم م یریاندازه گو  آن

 باشد.می

 نییبخار از پا ای گازی مکش جریان دارد. که در مرکز آن مایع درون لولهاستوانه بوده،  کیبه صورت راکتور مدل شده در این پژوهش 

باال به حرکت درآورده و انتقال سمت  را به عی( ما)قطرات یهاتا حباب شودیلوله مکش به داخل لوله وارد م لهی( به وسکتورااستوانه )ر

 .قرار دارد یدر محدوده خاص هیها سرعت تهونوع راکتور نیدر ا .ردیصورت گ عیدو فاز گاز و ما انیجرم م

گاز  مجدداو  کندیم زشیلوله مکش ر نییچرخه به پا کیشده و به صورت  ریسراز نییلوله مکش به سمت پا یاز باال ماندهیباق عیما

 . ردیگیها را به سمت باال منتقل کرده و انتقال جرم صورت مآن ،شده ریسراز عیبه قطرات ما برخوردبا  یو بخار ورود

 

 
بت -های دیزلبه طور کلی در سووویسوووتم به آب نسووو

های آبی، ضوووریب انتقال جرم برای مقدار گاز سووویسوووتم

دهد که عدم محبوس شده بیشتر است. این امر نشان می

تمایل مایعات نفتی مانند دیزل به انعقاد و لخته شوودن به 

های دلیل کشش سطحی پایین، باعث کاهش اندازه حباب

است. با حفظ مقدار ضریب انتقال جرم وجود آمده شدهبه

قاط در بین ا کان ن عات، م مای مه  ها و برای ه نواع راکتور

انتقال که در آن رژیم جریان از همگن به ناهمگن انتقال 

 شود.کند، به نقاط هوادهی باالتری منتقل میپیدا می
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 Azita Dejalouda, Farzaneh Vahabzadeha, Alireza Habibi  

Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), 

Tehran, Iran 

Department of Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran 

 

Abstract: 

The objective of the present work was to characterize gas holdup (𝜀𝐺), volumetric oxygen mass 

transfer coefficient (𝑘𝐿𝑎), and specific gas-liquid interfacial area (𝑎) in a water-in-diesel 

microemulsion (𝑊𝐷𝑀𝐸) as a liquid model for aerobic biodesulfurization inside an airlift reactor 

with a net draft tube (𝐴𝐿𝑅 − 𝑁𝐷𝑇) when aerated at different rates ranging from 0.05 to 1 𝑣𝑣𝑚. 

For comparison, the hydrodynamics of ALR (with solid draft tube) and bubble column reactor 

(‘𝐵𝐶𝑅’, with no use of draft tube) were also studied for water, diesel and 𝑊𝐷𝑀𝐸 systems. In all 

reactors, the 𝜀𝐺  and 𝑘𝐿𝑎 values for diesel-based liquids were higher compared to the water 

system. This indicates the coalescence-inhibiting tendency of petroleum liquids mainly due to the 

lower surface tension which resulted to a decrease in bubble size distribution (i.e., 0.29 –1.90 mm 

for the 𝑊𝐷𝑀𝐸 versus 0.43 –14.17 mm for water in the 𝐴𝐿𝑅 − 𝑁𝐷𝑇). Although the 𝑘𝐿𝑎 values in 

𝐴𝐿𝑅 − 𝑁𝐷𝑇 were maintained between those values obtained in 𝐴𝐿𝑅 and 𝐵𝐶𝑅 for all fluids; 

however, the transition points from homogeneous to heterogeneous regime were shifted to 

higher aerations in the 𝐴𝐿𝑅 − 𝑁𝐷𝑇. In this regard, empirical correlations were developed by 

considering the physicochemical properties of the liquid phase and superficial gas velocity. 
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 نویسندگان

زادهویدا دهقان نیستانک، ابوالفضل ممیزاالشجار، سجاد ملک  



 
 

 

  

 انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری  کننده: برگزار

 تهران :یبرگزار شهر

 های همایشمحور
 صنعت نفت های نوین توسعه فناوری و فناوری 

  محیط زیست و تغییرات اقلیمی صنعت نفت 

  ایمنی و تجهیزات نوین در صنعت نفت 

 وری صنعت نفت اقتصاد و بهره 

  نانو فناوری و علوم پیشرفته در صنعت نفت 

  دیپلماسی و حقوق صنعت نفت 

 نگری آیندهگذاری و ریزی و مدیریت، سیاستبرنامه

 صنعت نفت

 

o یمیو پتروش شیدر نفت، گاز، پاال یتوسعه فناور یالملل نیب شیهما نیسوم 

 1399آبان  29 خیتار

 ، تکنولوژی نفت و سوخت(ی)عموم یمیش یمهندس تحت پوشش: یهاحوزه

 

o یکاربرد ستیز طیمح یعلم ییگردهما نیدوم 

  1399آذر  4 خیتار

 علوم زیستی، شیمی تحت پوشش: یهاحوزه

   اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق کننده: برگزار 

 تهران :یبرگزار شهر

 های همایشمحور
 یکشاورز محیط زیست و 

 های نوین در محیط زیستفناوری 

 محیطی )آب، خاک و هوا(های زیستآلودگی 

 حقوق محیط زیست 

 مدیریت منابع آب و تغییر اقلیم 

 طبیعی و آبخیزداری حفاظت از منابع 

 مدیریت انرژی 

 محیط زیست و صنعت)HSE(  

 فرهنگ محیط زیستی 

 محیط زیست انسانی 
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 موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش  کننده: برگزار

 بابل :یبرگزار شهر

 های همایشمحور

ای، شیمی محاسباتی، صنایع انو شیمی، شیمی پلیمر، شیمی هستهشیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، ن

شیمی فضایی، شیمی پوشش، پتروشیمی نانو، پتروشیمی الکتروشیمی، خوردگی، تصفیه  یی، شیمی دارویی، شیمی کاتالیست،شیمیا

مهندسی مخازن  سازی فرآیندها،ازرسی، فرآیندهای جداسازی، بهینههای انتقال ایمنی و بمحیط زیست، پدیدهیند، آنترل فرآب، ک

ها، کشهای سوختی، شیمی سموم و آفتها و پیلو توسعه پایدار، باتری بیوشیمی، سنتز و تولید مواد شیمیایی، محیط زیست

سازی و انتقال نفت خام و غذایی، بهداشتی و دارویی، ذخیره کنترل صنایع سازی وکاربردهای شیمی در متالورژی مدلسازی، شبیه

های پاالیش و فرآوری نفت انرژی، مدیریت انرژی و دیگرموضوعات مرتبط با شیمی و مهندسی شیمی و کاربردهای گاز، توسعه فناوری

 هاآن

 

 

o یمیش یدر علوم و مهندس نینو یهاپژوهش یکنفرانس مل نیازدهمی 

  99آبان  29 خیتار

 ، شیمی(ی)عموم یمیش یمهندس تحت پوشش: یهاحوزه
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 دانشگاه میزان ، زیدانشگاه تبر کننده: برگزار

 تبریز :یبرگزار شهر

 محورهای همایش

 شاخه مهندسی 

 شاخه فناوری 

 توسعه پایدار 

o رانیا یمیش ،یستیعلوم ز یو فناور ینوآور یکنفرانس مل نیسوم 

 1399آذر  30 خیتار

 ، تصفیه آب، شیمی محیط زیست، بیوشیمییمیش ،یستیعلوم ز تحت پوشش: یهاحوزه
مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان  کننده: برگزار 

 ای رشته

 تهران :یبرگزار شهر

 محورهای همایش

 ها و پلیمرهانانوکامپوزیت 

 سنتز مواد آلی: از آزمایشگاه تا صنعت 

 شیمی سبز و تصفیه آب و پساب 

 نانو شیمی و دارورسانی 

 ها و نانو کاتالیست ها: سنتز و کاربردهاکاتالیست 

 رنگ، چوب و چرم 

 خودرو، دریا و هوا و فضا 

 دارویی، آرایشی و بهداشتی 

 مواد غذایی، گیاهان دارویی و کشاورزی 

 نفت، گاز و پتروشیمی 

 الکتروشیمی صنعتی و خوردگی 

 اسانس، فیتوشیمی، استخراج و جداسازی 

 سازی سازی، شبیهمدلپذیر های نو و تجدیدانرژی

 سازیدو استاندار

o زیدانشگاه تبر یو فن آور یکنفرانس مهندس نیاول 

  1399آذر  13تا  12 خیتار

 مهندسی و فناوری تحت پوشش: یهاحوزه
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 تربت جام :یبرگزار شهر

 محورهای همایش
، ضایعات صنعت غذاکاهش و بازیافت پسماندها و 

سالمت غذایی،  مواد نگهداری و فرآوری نوین هایروش

 و بیوتیکپری، بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

 در طبیعی هایعصاره و هاکاربرد اسانسپروبیوتیک، 

، ترکیبات ضد مغذی در مواد غذاییغذایی،  صنایع

، بحران آب و صنایع غذایی، امنیت و ایمنی مواد غذایی

میکروبیولوژی و ، در صنایع غذایینانوتکنولوژی 

طراحی خطوط تولید ، تکنولوژی در صنایع غذاییبیو

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع ، مواد غذایی

 هایصنایع فرآورده، فرموالسیون مواد غذایی، غذایی

صنایع غذایی،  مواد بندیصنایع بسته، گوشتی

-فرآورده، های روغنصنایع فرآوردهلبنی،  هایفرآورده

نگهداری و تکنولوژی پس از ، های غذایی تراریخته

 در نوین هایسایر پژوهش، های غذاییبرداشت فرآورده

 غذایی صنایع

 

o رانیا ییغذا عیعلوم و صنا یکنگره مل نیو هفتم ستیب  

  1399بهمن  15بهمن تا  14 خیتار 

 علوم تغذیه تحت پوشش: یهاحوزه

 , انجمن علوم و صنایع غذایی ایران رانیا ییغذا عیانجمن علوم و صنا کننده: برگزار

 
 

o ینانوفناور ژهیو تیبا محور رانیا یمیش یو مهندس یمیپژوهش در ش یمل شیهما نیچهارم 

  1399بهمن  24 خیتار

 (ی)عموم یمیش یمهندس تحت پوشش: یهاحوزه

  اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق کننده: برگزار

 شیک رهیجز :یبرگزار شهر

 محورهای همایش
 شیمی فیزیک ،شیمی تجزیه ،شیمی معدنی 

 شیمی محاسباتی 

 شیمی کاتالیست ،شیمی آلی فلزی ،شیمی کاربردی 

 بیوشیمی ،تصفیه آب ،بیوشیمی معدنی 

 شیمی پلیمر ،فیتوشیمی ،شیمی محیط زیست 

 ژئوشیمی ،سرامیک ،شیمی رنگ ،شیمی صنایع غذایی 

 استاندارد سازی و مهندسی شیمی و شبیه سازی ،مدل سازی 

 نانو فناوری و شیمی
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 بندرعباس هرمزگان :یبرگزار شهر

 محورهای همایش
 گذاری، مدیریت منابع آب: اقتصاد آب، سرمایه

 تامین آب

 زدایی و تصفیه آب: انتقال گرما و فرآیندهای نمک

های های آب شیرین کن، فناوریجرم در سیستم

زدایی حرارتی، غشائی، فرآیندهای نمک

های نانوفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، سیستم

زدایی و های مربوط به نمکترکیبی و سایر فناوری

 تصفیه آب و فاضالب

 های پایدار آب: انرژی، اثرات محیط زیستی فناوری

ی های نوآورانهفناوریآب شیرین کن و تصفیه آب، 

 آب

o زداییالمللی نمککنفرانس بین  

  1399بهمن  30بهمن تا  28 خیتار 

 ی آبزدایی و تصفیهنمک تحت پوشش: یهاحوزه

  پردیس بندرعباس دانشگاه امیرکبیر کننده: برگزار

 
 

o یمینفت، گاز و پتروش عیدر صنا دیجد یهایفناور یالملل نیکنفرانس ب نیدوم 

  99اسفند  6اسفند تا  5 خیتار

 شیمی تحت پوشش: یهاحوزه

 جمن مهندسی گاز ایران، انانجمن مهندسی گاز ایران کننده: برگزار

 تهران :یبرگزار شهر 

 محورهای همایش

 سازی حفاریبهینه 

 نوآوری در افزایش کارایی مخازن نفتی 

 شناسی منطقهدر زمین پیشرفت 

 اقتصاد و ایمنی در انتقال گاز 

 نوآوری در زمینه توزیع گاز به وسیله ربات های هوشمند 

 نوآوری در انتشار متان از برش های در نفت و گاز 

 ها و سایر مواد آلیها، آروماتیکتبدیل متان به الفین 

 ها و پلیمرهای خود ترمیم ها و نانو پالستیکبیوپالستیک

 هکنند

  نوآوری در مواد پوشش دهنده 

 ها در زمینه نفت و گاز و پتروشیمیسایر نوآوری و ایده
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