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با سالم و عرض ادب؛

گروه های با ورود به دانشکده مهندسی شیمی و مشاهده پویایی و فعالیت اعضای انجمن علمی و
، وابسته به آن، این عالقه در من ایجاد شد که به عنوان عضوی کوچک  از ایکن خکانواده بکزر 

ز هکی  نهایت تالش خود را برای حفظ این پویایی و هماهنگی هر چه بیشکتر، بکه ککار ببنکدم و ا
.تالشی فروگذار نکنم

. تصمیم گرفتیم برخی بخشها را حذف کنیم و بخشهای جدیدی را جایگزین کنیم

ن ارتبکا  قرار دهیم و ای"صنعت و دانشگاه"در این شماره بر آن شدیم که رویکرد کلی نشریه را 
یکات را به خوبی بررسی کنیم ککه بکدین منرکور از فکارت التحصکیالن موفکق در صکنعت و تجرب

.گرانبهایشان در قالب مقاله کم  گرفته ایم

برای ، بخش جدیدی از این شماره است که می تواند چرات راه دانشجویان"تجربیات کارآموزی"
.انتخاب واحد صنعتی مناسب برای کارآموزی باشد

قطکع در مقطع کارشناسی ارشد را با کم  بی دریغ دانشکجویان ایکن م"معرفی گرایش"بخش 
تکر در افزودیم تا به طور جامع و کامل با برخی از این گرایشها، واحدهای درسی، دانشگاه های بر

.هر گرایش و سایر موارد مرتبط، آشنا شویم

ورت به منرور دریافت نررات و پیشنهادات سازنده و ارزشمند شما، فکرم نررسکنجی را بکه صک
google docردن آماده کرده ایم و از شما دعوت می کنیم تا با بیان نرراتتان، ما را در برطرف کک

.کاستی ها یاری کنید

ه در این در پایان، از یکای  اعضا و هیئت تحریریه نشریه فرآورش و اساتید و دوستان عزیزی ک
دید بخصوص دانشجویان ج-راه ما را یاری نموده اند، نهایت تشکر را دارم و از عزیزان عالقمند

.صمیمانه دعوت بعمل می آورم–الورود 

خدایا چنان کن سرانجام کار"
"...تو خشنود باشی و ما رستگار

سرمقاله
...به نام حضرت دوست

مهال محمودی
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آقای دکتر فرزین ذکایی 
آشتیانی

1 0
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یمهستممنونشماازخیلیذکاییدکترآقای-
وهستیدوبودیددانشجوهاکنارهمیشهکه
هیچازخواستند،کمکشماازکهزمانهر

.نکردیددریغکمکی
خوشحالخیلیمنواقعدرکنم،میخواهش-

دوستکهشماوهابچهباطریقاینازکههستم
.کنممیصحبتکنید،ایجادتغییردارید

چهدمتولکهبفرماییدکنیدلطفدکترآقای-
هستید؟ماهی

.هستم49سالمهرماهششممتولدمن-

یرشتهعنوانبهراشیمیمهندسیچرا-
کردید؟انتخابدانشگاهی

اندبیرستدورانازمنکههستاینواقعیتخب-
وفیزیکوشیمیمثلدروسیبهنسبتخیلی
تهالبداشتم؛خوبیحسوبودممندعالقهریاضی

بهیکممقداربهفقطشیمیمهندسیکهدانیدمی
هرشتانتخابکهموقعیآندروپردازدمیشیمی
مهندسیوشیمیمهندسییرشتهدوکردم،می

کهکنممیگمانوبودندجالبنظرمبهعمران
دانشگاهی،هایرشتهدرمنانتخابسومین

ندبودپلیمرمهندسیهاآنچهارمینوپتروشیمی
هارشتهقبیلاینبهزیادییعالقهکلدرو

بهنسبتزیادیشناختابتدادرکهاگرچهداشتم؛
الخوشحخیلیبعداًولینداشتمشیمیمهندسی

میتحصیلشیمیمهندسییرشتهدرکهشدم
هببیشترخیلیچونشیمی،یرشتهدرنهکنم

ومتفاوتهایطرحوهستنزدیکترروزمرهزندگی
کهطورهمانوداردوجودرشتهایندرمتنوعی
ءجزکشور،ازخارجدررشتهایندانیدمیخودتان
.آیدمیحساببهمهندسیهایرشتهبهترین
بهنسبتاآلنکهراحسیابتدا،دربنابراین
.نداشتمدارم،شیمیمهندسی

گاه مقاطع مختلف تحصیلی را در کدام دانش-
ها گذرانده اید؟

ا من هر سه مقطع کارشناسی و ارشد و دکترا ر-
68در دانشگاه امیرکبیر گذراندم و ورودی سال 

وارد 73کارشناسی دانشگگاه بگودم و در سگال 
هگم وارد مقطگع دکتگرا 75مقطع ارشد  و سال 

هم دانش آموختگه 1380شدم و در دی ماه سال 
. ی دوره ی دکترا شدم 

ر در واحد تهران بودید یا بعضی مقاطع را د-
بندر ماهشهر گذرانده اید؟

خیر، آن زمان هنوز پردیس بندر ماهشگهر راه -
79گمان می کنم در سال های . اندازی نشده بود

بود که پردیس بندر ماهشهر را راه اندازی80یا 
من یادم هست در سالی که در دانشگگاه. کردند

وبی امیرکبیر پذیرفته شدم رتبه های خیلگی خگ
در مهندسی شیمی قبول شگده بودنگد مگثالً در 

ای رشته پتروشیمی، اغلب دانشجویان رتبگه هگ
.داشتند800تا 700بین 

به خاطر دارید چهه زمهانی بهذب دانشهگاه -
شدید؟

31سگال پگیش یعنگی 15بله در واقع حگدود -
بگود کگه در دانشگگاه اسگتخدام 81مرداد سال 

.شدم

در دوران دانشجویی دربهایی مشهلوب بهه -
کار بودید؟

، اگر منظور شما کار در خارج از دانشگاه باشد-
در دوره ی لیسانس و اوایل دوره ی ارشد خیگر؛ 
م مگر کمی تدریس خصوصی دانشگاهی که آن ه

خیلی منظم نبود ولگی از اواخگر دوره ی  ارشگد 
ار چون پشتوانه ی مالی خیلی زیادی نداشتم، کگ

بگه ایگن . در خارج از دانشگاه را شگرو  کگردم
ترتیب که چون من در دوره ی ارشد بیشتر در

مصاحبه
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زمینه ی غشا فعالیت می کردم در یگک شگرکت
به سرم سازی بازی، هفته ای یک تا یک و نیم روز

؛ عنوان مشاور سیستم های غشایی کار می کردم
چون در آن زمان از غشاهای خیلی متنوعی در 

رهدودرنیزآنازپس.شدمیاستفادهزمینهاین
با(دکترادورهاولسالازکنمفکر)دکترا

ارتباطدرکرد،میتولیدpackingکهشرکتی
یمکسیاگرکههستممعتقدمندرواقع.بودم

اینبکند،همکاردانشجویییدورهدرخواهد
-رهروزمکارهایدرکهباشدایگونهبهنبایدکار
یکوجودبامنمثالًبیاورد؛وجودبهتداخلاوی
درهمبازهفتهدرکارنیموروزیکیاروز

انجامهمراآنبهمربوطکارهایوبودمدانشگاه
ورشتهباهمسوخیلیمنکارالبته.دادممی

دورهدرمنمالینیازهایوبودمنکارییزمینه
ازبعد.نبودآورسرساموزیادخیلینیزدکترا
خصوصیآموزشیمؤسساتازیکیدرمدتیآن،

همؤسسآنشیمیمهندسیبخشوبودممشغول
راههمکاراندیگرازنفرششیاپنجهمکاریبارا

هفته،درساعت6یا5حدوداً.کردماندازی
جاآندرراواحدعملیاتوجرمانتقالدروس
ایندرهمدکترایدورهآخرتاودادممیدرس

ابتثجاییکبنابراین.کردممیفعالیتمؤسسه
دانشجویییدورهدرمختلفیکارهایونبودم
ابهمراهبخواهدکسیاگرمعتقدممن.دادمانجام

اشتهدنیزمالیاستقاللدکترا،مقطعدرتحصیل
اوبرایشرایطبدهد،تشکیلزندگیوباشد
کالسهمانخوشبختانهولیبودخواهدسخت
حکمدرکردممیبرگزارمؤسسهآندرکههایی
هکطوریبود؛منبرایآمیزموفقیتشرو یک
نیزدانشگاهدراستخدامازپسچندسالحتی
.دادممیدرسورفتممیمؤسسهآنبهمجدداً
ولیدارندخوبیدرآمدکنکوریتدریسکارهای
برایوهستندمناسبدانشجوییکاربرایبیشتر
ابجذزیادکندکارتخصصیبخواهدکهشخصی
تأمینحددرکارهاایندرآمدالبته.نیست
.بودمالیاستقاللوروزانهمالینیازهای

اببودیدعلمیهیئتعضوکهدورانیدرآیا-
داشتید؟همکاریصنعت

ردبایدنیزراموضو اینکهاستاینواقعیت-
یکدرمثالً.دادقراربررسیموردمختلفمقاطع
نامبههاییپروژهخودروایرانشرکتمقطع،

intershipراحتیوکوچکهایپروژهکهرا
براینظرمبهوکردتعریفشدند،میمحسوب

کاریسابقهخیلیکهواردتازهاستادیک
کیدکترایدورهدرمنالبته)ندارد،تحقیقاتی

ومناسبهایپروژه(داشتمتحقیقاتیکارسری
هم84تا82سالدر.بودندایصرفهبهمقرون
کردممیکارپسابیزمینهدرهاییپروژهروی
اینکهشدحاضرسایپاشرکتهستیادمکه

انهمتأسفولیکندسازیپیادهمابرایراهاپروژه
همهاییپروژه.نشدندصنعتیهاآنازهیچکدام

تیصنعولیشدندمیانجامدانشگاهدرکهبودند
سپتروپارباپروژهیکطیهمآنازبعد.نبودند
89تا87هایسالبیندر.کردیممیهمکاری
.بودنمناسبصنعتی،هایپروژهانجامبرایشرایط

هرابطبهنیازهمهاپروژهقبیلاینانجامکلدر
دورانیاز.زیادهمتوکافیعلمبهنیازهمودارد
ومسئولیتوشدسختپروژهگرفتنبعدبه

چهارسالحدوداماداشتفراوانهایدوندگی
همکاریباخوبخیلییپروژهیکپیش

دودحکهدادیمانجامجنوبیپارسنفتپاالیشگاه
یحوزهدروانجامیدطولبهنیموسالیک

راانامکاینما.بودپاالیشگاهاینپسابتصفیه
هبصورتهردرکهراهاییپسابکهکردیمفراهم
ما.مکنیبازگردانیدوبارهراشدندمیریختهدریا
نهایتدرولیکردیمامتحانرامتفاوتیهایراه

advancedروش treatmentپروژهاینبرایرا
pilotآزمایشگاهیینمونهیکحتیوبرگزیدیم

کهدادیمانجامراآنهایتستوساختیمنیزرا
.استنشدهصنعتیهنوز

مصاحبه
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دادید؟انجامروشیچهبهراتصفیهاین-
هالبتکهبودغشاوجذبازترکیبیروشاین-

یولشدمیانجامآندرهممعکوسفیلتراسیون
.بودغشاییوجذبهایروشبرمشتملعمدتاً

ایپروژهانجامبهمشلوبحاضرحابدر-
هستید؟

احتمالیطرحچندولیخیر؛حاضرحالدر-
.بدهمانجامراهاآنشایدکهداردوجود

ورطچهرادانشگاهباصنعتارتباطیآینده-
؟کنیدمیارزیابی

نعتیصهایدانشگاهبرایصنعتباارتباطاصوالً-
وصنعتمیانارتباطیاگرواستمهمخیلی

ودخکاربهصنعت،باشدنداشتهوجوددانشگاه
میخودشکاربههمدانشگاهوبودخواهدمشغول
جایالبته.نیستپسندمورداصالًکهپردازد
واهدانشگبهچندانیاعتمادصنعتکهداردتأسف

جماعتبعضیطرفازوندارددانشگاهیان
تصنعباارتباطبرمبنیرغبتیهمدانشگاهی

کشورهایدرکهاستحالیدراین.شودنمیدیده
مگرشوندنمیجذبدکترادانشجویانخارجی،

بااما.تحقیقاتیهایپروژهوکارهاانجامبرای
هدانشگاوسومنسلهایدانشگاهوجودبهتوجه
توسطکهجدیدیاقداماتومحورفناوریهای

ینا،استگرفتهصورتدانشگاهپژوهشیمعاونت
باصنعتارتباطکهداردوجودامیدیروزنه

ارارتباطاینیثمرهماوبشودترقویدانشگاه
ونعتصبخشبینیرابطهتحکیمالبته.ببینیم
واستجبههدوهردرقویهمتنیازمنددانشگاه

گاهدانشبهنسبتراخودنگاههمصنعتبخشاگر
تصادیاقبنگاهبهچشمبهصرفاًآنبهودهدتغییر

نیستدبعینکند،نگاهمغازهیکبگویم،ترسادهیا
درآمدوبشودترقویروزبهروزارتباطاینکه

دجهبووشدهبیشترموضو اینجانبازدانشگاه
میفراهمپژوهشیکارهایانجامبرایالزمی

.شود

مهندسیازایحوزهچهدربیشترشما-
هستید؟فعابشیمی

تربیشمنباشد،مدنظرتخصصییزمینهاگر-
رویویژهطوربهوامکردهکارجداسازیروی
.هستمفعالغشاییوسطحیجذبهایروش
داشتممطالعاتیهمجانبیهایحوزهدراگرچه
.ندانبودهمنمطالعاتاصلییزمینهحکمدرولی

دردانشجوییهایفعالیتیدربارهشمانظر-
چیست؟علمیهایگروهوهاانجمنقالب

.ارددمثبتیتأثیراتواستخوبحتماًنظرمبه-
یکارشناسیدورهدانشجویمنکهزمانیالبته
نمیعملصورتاینبهعلمیهایانجمنبودم،
شتداوجودمرکزیصنفیشوراییکبلکهکردند
نظارتهادانشکدهصنفیشوراهایکاربرکه

هبنههمآنعلمی،هایکمیتهآنکناردروداشت
تفعالیترمحدودخیلیبلکهامروزیشکلاین

میبر70و69هایسالبهماجرااینکهداشتند
اساتیدیدیگرازتنچندومنزمانآندر.گردد
تردکوکارگریدکترنظیرشناسیدمیشماکه

دیمکرمیفعالیتعلمییکمیتهایندررحمانی
ماهکطوریشدنمیماازچندانیحمایتالبتهکه

مربوطکارهایانجامبرایهمثابتجاییکحتی
بامنکلدر.نداشتیمجلساتبرگزاریوکمیتهبه
هستمموافقخیلیگروهیکارهایازقبیلاین
رشدهموشودمیدانشکدهرشدباعثهمچون

شدنخارجباعثوداردپیدررادانشجویان
میسرزندهوپویاحالتبهروزمرهحالتازکارها
تشکلوهاگروهسایرازبایدمننظربهوشود
اجتماعی،هایزمینهدرکهدانشجوییهای

.کردحمایتکنند،میفعالیتهم...وورزشی
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هایفعالیتبهمشلوبکهزمانیدر-
مسیستبهانتقادهاییچه،بودیددانشجویی
بود؟چهشماهایدغدغهوداشتیددانشجویی

دانشجویییدورهدرمنکهاستاینواقعیت-
یدربارهامانبودمصنفیوسیاسیکارهایاهل

شیآموزنکاتواساتیدودانشکدهپیرامونمسائل
اآلنکهتعاملیورابطهزمانآندر.داشتمانتقاداتی

اتیداسومابینداردوجوداساتیدودانشجویانبین
ایپارهدردوستانمومنوجوداینبا.نداشتوجود

یترجمهوگردآورینظیربرنامهازخارجاموراز
تانمدوسباحتیداشتیمجمعیهایفعالیتمقاالت،
هاآنبیشترالبتهداشتیم؛کوهنوردییبرنامه

ازهمهوبودندپلیمریرشتهدانشجویان
گردآوریدرباهمکهبودندفکراهلدانشجویان
.داشتیمهمکاریدانشجوییعلمینشریات

تعدادافزایشیاکاهشیدربارهشمانظر-
درشیمیمهندسییرشتههایگرایش
چیست؟دانشکده

مهندسیدانشجویانقبالً کهدانیدمیقطعاً-
راخاصیگرایشرشتهاینبهورودبدودرشیمی

هببناموضو اینبعدهاولیکردندمیاننتخاب
ارتوزشیمیمهندسییکمیتهودانشگاهتصمیم
دادتعمننظربهوشدمنتقلارشدیدورهبهعلوم،
هبتوجهبادارد،وجوددانشکدهدرکههاییگرایش
واندآمدهوجودبهموردنیازتخصصیهایزمینه
وگیرمنمیهاگرایشاینتعدادبهاشکالیمن
شگرایتعداددیگرهایدانشگاهازبعضیدرحتی
دانشگاهدرهاآنتعدادازشیمیمهندسیهای

اینکهدمعتقدنبعضیالبته.استبیشترامیرکبیر
یهدورازحتیرامتعددهایگرایشوبندیتقسیم
هستیماینشاهدماولیکردواردنبایدهمارشد
یدورهدردانشجویانپژوهشیکارهایازبرخیکه

ثبتمینکتهوندارددکتراباچندانیتفاوتارشد
مقاالتتوانیممیماکهاستاینقضیهاین

انهخوشبختکهباشیمداشتهبیشتریتخصصی
.استبرخوردارنعمتاینازمایدانشکده

هستید؟ورزشاهلشما-
کوهبهوکردممیورزشزیادمقطع،یکدرمن-
کهکارشناسییدورهدرخصوصبهرفتممی

خودماختیاردروشخصیخیلیهاریزیبرنامه
الاحتمکهبگویمتوانممیحاضرحالدراما.بود
یکدرالبته.استرسیدهصفربهامکاناینبروز
بدنسازیتمریناتهفتهدرروزسهتادومدت،
بهورفتممیهماستخرودادممیانجام

ارورزشحتماًکهکنممیتوصیههمدانشجویان
تأثیراتچونبدهندقرارروزانهیبرنامهدر

.داردذهنوفکررویمثبتی

هستید؟همهنراهل-
اآلن من زمانی نقاشی می کشیدم ولی متأسفانه-

خیلی این فرصت پیش نمگی آیگد و خیلگی اهگل 
رنگه موسیقی نبودم البته به معنای نوازنگدگی، وگ

گوش دادن به موسیقی را خیلی دوست دارم ولگی
سال نقاشی روی بوم با ذغال، مگداد، 7یا 6حدود 

ا البته من اآلن ادعگ. گچ و رنگ روغن را کار کردم
نمی کنم که نقاش هستم چون به عقیگده ی مگن

سگاعت 4تگا 3یک نقاش حرفه ای روزی حداقل 
تمرین می کنگد و مگن اگگر فرصگت مهیگا شگود 

ی ها اتفاقاً تعدادی از این نقاش. تصاویری می کشم
داخل اتاقم در دانشکده هست که می توانم عکس

.  آن ها در اختیارتان قرار دهم

د کمترین نمره ی دوران دانشجویی را به یها-
دارید؟

بانی فکر کنم پایین ترین نمره مربوط به درس م-
البته استاد ایگن درس. گرفتم10/ 5پلیمر بود که 

به دانشجویان نمگی داد و بگا 13نمره ای باالتر از 
وجود اینکه من برگه ی امتحگان را خیلگی کامگل 

نمگره البته یک. نوشتم، اما نمره ی پایینی گرفتم
ه هم داشتم که مربوط بگه درس الکتریسگیت11ی 

تی بود و علت این نمره ی پایین هم  میان ترم سخ
از 10بود که این درس داشت و من در آن نمگره ی 

در کل چون مگن خیلگی بگه خگودم و . گرفتم40
توانایی هایم مطمئن بودم، هگیچ وقگت درسگی را 

. حذف نکردم
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معدب شما در مقطع کارشناسی چند بود؟-
بود و با این معگدل شگاگرد 17/60فکر کنم حدود -

17اول دانشکده بودم و دکتر کارگری هم با معگدل 
. شاگرد دوم بودند

می دلیل اینکه شما سر کالس حضور و غیاب ن-
کنید، چیست؟

انیگاً به نظرم این کار اوالً خیلی وقت گیر است و ث-
اگر دانشجویان با تمایل در کگالس حضگور داشگته
باشند خروجی بهتری حاصل مگی شگود تگا اینکگه 
. بخواهند از ترس کسر نمره در کالس حاضر شگوند

وده ام البته نمی گویم که خیلی در  این روش موفق ب
ولی خوشحالم از اینکه با وجگود قگوانین آموزشگی 
مبنی بر ثبت حضور و غیگاب ایگن امگر بگه اختیگار 

بگه همگین خگاطر مگن . اساتید گذاشته شده است
معموالً حضور و غیاب نمی کگنم و اگگر ایگن کگار را 
ان انجام بدهم صرفاً برای این است که اسم دانشجوی
هم در ذهنم بماند و البته من همیشه به دانشجویان
ی می گویم که اگر قرار باشد در پایان تگرم بگه کسگ

شگتر کمک کنم، افرادی که غیبت کمتری دارند و بی
. در کالس حاضر هستند در اولیتند

بهتهههرین اسهههتادی کهههه در دوران دنشهههجویی -
داشتید چه کسی بود؟

واقعیت این است که در هگر مقطعگی احساسگات -
تگی خیلی متفاوت هستند و من فکر می کنم که وق
تگر دانشجوی کارشناسی بودم، کالس درس خانم دک

کاغذچی را خیلی دوست داشتم و حتی سگال آخگر 
ان کارشناسی هم تدریسیار کالس حل تمرین ایشگ

ا ایشان در کالس خیلی ب. در درس انتقال جرم شدم
. دانشجویان تعامل دارد و با آن ها صحبت می کنگد
آقای دکتر دبیر را هم خیلی دوسگت داشگتم چگون 

در کل هر فگردی کگه . اطالعات زیادی به من افزود
احساسش، ایجاد تغییر باشد، فردی است کگه مگی
یر توان از او چیزی یا چیزهایی یاد گرفت و دکتر دب

.از آن قبیل افراد است 

اگههر فرزنههد شههما آزاد باشههد بههین مهندسههی -
ه شیمی و رشته های دیگر مهندسی ، یک رشت
را انتخاب کند ، آیها شهما ایهن رشهته را بهه او 

توصیه می کنید؟
من قطعاً او را در انتخابش آزاد می گگذارم ولگی -

اگر در جایی الزم باشگد، تفگاوت بگین مهندسگی 
نم  و شیمی و دیگر رشته ها را برای او تبیین می ک
اری مهندسی شیمی را به او توصیه می کنم اما اجب

.در کار نخواهد بود

ی اگر فرزند شما بخواهد در رشته ی مهندس-
به او شیمی تحصیل کند، شما کدام دانشگاه را

پیشنهاد می دهید؟ 
نم من قطعاً دانشگاه امیرکبیر را پیشنهاد می کگ-

چون هنوز هم عالقه ی خاصگی بگه آن دارم ولگی 
آزاد البته می گویم که بچه ها باید در انتخابشگان

.  باشند 

ه بزرگترین درسی که در زندگی تان آموخته-
اید، چه درسی بوده است؟

من بارها این موضو  را تجربه کرده ام کگه اگگر -
کاری را با نیت درسگت انجگام بگدهم، نتیجگه ی 
ه مثبتی به دنبال خواهد داشت و بارها پیش آمگد

است که کاری را خیلی با حساب و کتگاب انجگام 
داده ام ولی نتیجه ی عکس گرفتم در حگالی کگه
وقتی انجام آن کگار را بگه حگال خگودش و روال 
طبیعی آن واگذار کردم نتیجه ی بهتگری حاصگل

نم البته من هیچ گاه کاری را رها نمی ک. شده است
ن و برای آن برنامه ریزی دارم بلکه مقصود  من ایگ

است که فرد نباید خودش را بگاالتر از آنچگه کگه
یگز هست ببیند و این توصیه را بگه دانشگجویان ن

. دارم
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درحههاب حاضههر در حههاب یههادگیری چههه چیههزی -
هستید؟

من همیشه سعی می کنم اهل مطالعه باشم چون-
این موضو  همیشه در ذهن من بگوده و شگاید در 
با ذهن شما هم باشد که دوست داشته باشید توأم
. گذراندن زندگی، رشدی هم در شما حاصل شگود
م من معموالً مطالعات ادبی و تا حدودی عرفانی دار

و خیلی درگیر موضوعات اجتماعی و بگه خصگوص 
ر سیاسی نیستم چون معتقدم این مسگائل در آخگ

. چیزی عاید من نمی کند

شکست به زنهدگی شهما چگونهه شهکل داده-
است؟

یب خوشبختانه، من تا به حال شکست خیلی عج-
دم و ناگواری را در زندگی تجربه نکردم ولی معتقگ

که هر فردی در مراحل مختلف زندگی ممکن است
ن به بن بستی بر خورد کند و برای رهگایی از آن بگ
ن آن بست به کسب تجربه بپردازد و بتوانگد از درو

سختی ها و ناکامی ها، خوشحالی و شگادی بیگرون 
ت من معتقدم که انسان گاهی دچار شکسگ. بیاورد

می شود و اتفاقاتی که در پی آن رخ مگی دهگد در 
. بلند مدت به نفع اوست و انسان ساز است

اگر بخواهید کتابی را کهه خوانهده ایهد و بهه -
نید، نظرتان مفید است، به دانشجویان معرفی ک

چه کتابی را معرفی می کنید؟
خواهم البته که کتاب مناسب زیاد است ولی اگر ب-

د و کتابی را معرفی کنم که خیلگی طگوالنی نباشگ
اب بتوان چیزهای خوبی از آن آموخت، می توانم کت

را کگه اثگر هنگری ون دایگک « آن خردمند دیگر»
است، معرفی کنم کگه ترجمگه ی آن نیگز موجگود 

ا در این کتاب، کتابی است که می تگوان آن ر. است
طی چند روز خواند و به نظرم حگس خگوبی را بگه 

. انسان منتقل می کند

کدام یک از اخهال  و مهنش ههای شخصهی یها -
ه کارهایی که در زندگی انجام داده اید، اگر بقی
ید هم انجام دهند می تواند برای زندگیشان مف

باشد؟
زی به نظرم وقتی انسان کارهایش را با برنامه ریگ-

بارهگا . انجام می دهد، در آن کارها موفق می شود
دیده ایم که بعضی از افگراد از اینکگه کارهایشگان

یگه پیش نمی رود و یا مطابق میل آن ها نیست، گال
مگه دارند؛ که به نظرم این افراد می تواننگد بگا برنا

ریگگزی جلگگوی ایگگن قبیگگل عقگگب مانگگدگی هگگا  و 
ک من فکر می کنم که با یگ. محرومیت ها را بگیرند

، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در هر مقطگع
همچنگین مگن . می توان نتیجه ی بهتگری گرفگت

معتقدم که از این شاخه به آن شگاخه پریگدن، در 
اید به نظرم هر فرد ب. زندگی امری خوشایند نیست

در یک زمینه پیش برود و سعی کند دائماً خگودش
را در آن زمینه تغییر دهد و تحولی در خودش و آن

نم که به دانشجویان توصیه می ک. زمینه ایجاد کند
حتماً برنامه ریزی در کارها را سرلوحه ی خود قرار
دهند چون باور دارم که آینده ی آن ها در همگین 

سالگی شرو  می شود 18سالی که از سن 12یا 10
سالگی ادامه دارد، رقم خواهگد 30و تا حدود سن 

چون آن ها در این مقطع زمانی، ذهنی آزاد . خورد
تر و قوای جوان تری دارند و فعالیت هگای آن هگا 

. ثمره ی بهتری به دنبال خواهد داشت

ما دانشجویان چگونهه مهی تهوانیم روی شهما -
یم اسههاتید تهه ثیر مببههت بگههذاریم و باعهه  شههو

نقش شما مؤثرتر شود؟
های به نظر من حسن شغل ما این است که با نیرو-

اط جوان سروکار داریم و خوشبختانه این شور و نش
و قوای جوانی به من هم که با شما جوانان مگأنوس  

به عقیده ی من اگگر یگک. هستم، منتقل می شود
اشد تعامل بین اساتید و دانشجویان وجود داشته ب

ز این تعامل می تواند در محیط کالس و یا خارج ا-
د و ، می تواند تگأثیر مثبتگی روی اسگاتی-آن باشد

ین دانشجویان بگذارد و فکر می کنم که جذاب تگر
.بخش کار ما همین موضو  است

مصاحبه

11



اگر برای شما مقدور است، خاطره ای بذاب از -
اه دوران دانشجویی یا دوران تدریس در دانشگ

.برای ما تعریف کنید
به خاطر دارم سر جلسه ی امتحان درس موازنگه -

متوجه تقلب کردن تعدادی از دانشگجویان شگدم و
ه بعداً که برگه ی آن ها به من رسید متوجه شدم کگ
ز حتی در محل نوشتن اعداد و ارقام پاسخ هایشان ا

آنها را خواسگتم و بگه دفتگرم . روی هم کپی کردند
در ابتدا می خواستم خیلی تنگد بگا آن هگا . آمدند

فتم رفتار کنم اما خیلی خنده ام گرفت و به آن ها گ
در این دانشگاه حتگی دانشگجویی کگه از حگداقل 
ضریب هوشی هم برخوردار هستند، چنگین کگاری 

جالب است که چند سال بعد، در جریگان. نمی کند
م مسابقات کمیکار با همان دانشجوها همکاری کگرد

و گمان می کنم در حال حاضر هم تعگدادی از آنهگا 
فتگه البته ناگ. دانش آموخته ی مقطع دکترا هستند

نماند که بخشی از نمره ی میان تگرم آن هگا را کگم 
. کردم

شما اهل تقلب کردن بودید؟-
تیجه  من مطمئن بودم که اگر تقلب کنم قطعاً ن. نه-

عکس می گیرم به همین خاطر هر وقت در جلسگه  
من اهل. امتحان حاضر می شدم خیلی مطمئن بودم

ر درس خواندن شب امتحان نبودم  و معتقدم که اگ
ن کسی می تواند کاری را اآلن انجام دهد چرا باید آ
یه را به فردا موکول کند؟ همیشه هم به بچه ها توص
سه  دارم که این کار را نکنند و به خصوص قبل از جل
مرکز امتحان خیلی درباره ی آن صحبت نکنند که ت

. خود را از دست بدهند و مضطرب شوند

اگر از دوران دانشجویی هم خاطره ای دارید، -
. لطفاً برای ما تعریف کنید

ها در واقع من خیلی اهل شیطنت نبودم و با بچه-
و در قالب کارهای خارج از برنامه شرکت می کردیم
ا معتقد هستم که با این کار احساسات خوبی در مگ

.زنده می شود

بهتهههرین دوره ی دانشهههجویی شهههما دوره ی -
کارشناسی بوده است یا خیر؟

واقعاً فکر می کنم که یکگی از بخگش هگای. بله-
د و دوران کارشناسی خیلی برای من لذت بخش بو

در دوره ی دکترا هم با وجود سگختی کگه همگراه 
. داشت اما از آن نیز لذت می بردم

درباره ی کارهایی که آقای قرکهو  در حهاب -
انجام آنها هستند، کمی توضیح می دهید؟

ای اقدام ایشان و گروهشان مربوط به پاره. البته-
اقدامات کمک رسانی به مناطق محروم سراوان در 

آن هگا در . استان سیسگتان و بلوچسگتان اسگت
روستای سراوان اقدام به ساخت و کمک به ساخت
ه مدارس و ایجاد زیر بناهای آموزشی کرده اند که ب

شگاید.  نظر من تالش آن ها کامالً ستودنی اسگت
تصور این موضو  خیلی سخت باشد کگه در یگک
روستا، آب و برق و راه مناسب برای عبور و مگرور 

طی وجود نداشته باشد ولی متأسفانه چنین شگرای
حتی به خاطر دارم یک . در آن منطقه وجود داشت

م بار که با ماشین جیپ به آن منطقگه سگفر کگردی
مجبور شدیم برای عبور از راه های آن جا دورخیز 

نطقه کنیم تا ماشین بتواند از  سراشیبی های آن م
ینه البته آقای قرکوک و گروهشان در زم. عبور کند

چگون . اشتغال و فرهنگ سازی هم فعال بوده انگد
قسمت عمده ی مشکالت مردم آن مناطق ناشی از

د مثالً  گاهی دیده می ش. ضعف فرهنگی آن هاست
که پدرها و مادرها مانع از تحصیل فرزنگدان خگود 
می شدند و یا با وجگود تمکگن مگالی، اقگدامی در 

. دجهت کمک به فعالیت های سازندگی نمی کردن

مصاحبه
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نایازکمیمناطقآندرماحضورباخوشبختانهاما
منطقهآنمردمازایعدهوشدکاستهمشکالت

زمینحتیوکردندکمکزمینهایندرراماهم
مااختیاردرمدرسهاحداثبرایراخودشانهای
کهاستاینگروهاینکارحسننظرمبه.دادندقرار
اسیرراخودونیستندسیاسیهایفعالیتاهل
یناافرادکارازخیلیمن.کنندنمیهابندیجناح
همهاآنمعتقدمچونکنممیاستقبالگروه

.ندهستتغییرایجاددنبالبهکههستندافرادی

وباشیمنپرسیدهماکهداردوبودموضوعی-
آخر؟سخنواقعدروبگوییدبخواهید

نه، هرچه در ذهگنم بگود را کگم و بگیش در بگین -
مباحث عنوان نمودم؛ غیگر از اینکگه بگه نظگر مگن 

از دسته ای که موقعی که صگب : انسانها دو گروهند
خواب بیدار می شوند به خودشان مگی گوینگد مگا 
تم امروز چه چیزی می توانیم از این دنیا و این سیس

ین بگیریم و این افراد اکثراً ناراضی تر هستند و ا

وشودمیزیادناکامیباعثواستنامناسبروش
انندتومیکهکنندمیفکرچیزیبهدیگردسته

میریزیبرنامهآنبرایوکننداضافهدنیابه
راقبلیگروهیخواستهواقعدردستهاینکنند؛
بهاستاولویتآنهابرایکهچیزیاینکناردر

دراالنشماکهکاریمننظربه.آوردندمیدست
.استدومنو ازهستیدانجامحال

تاتفاقارویرادرکهاستاینشمابهمنتوصیه
اینهکنگوییدونبندیدزندگیتاندرغیرمنتظره

منهککاریبهربطیاستافتادهاکنونکهاتفاقی
اتفاقاتیهاوقتبعضیزیراندارد؛دهممیانجام
حرفیفرداوقاتبعضییاودهدمیرخزندگیدر
میعوضرااوزندگیمسیرکهشنودمیکسیاز

.کند

کههستیمممنونشماازخیلیذکاییدکترآقای
.دادیدقرارمااختیاردرراخودتانوقت
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اخبار داخلی 

: گفتمدیرعامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج فارس
میلیددو  ۳۲۰تولیددد زیددسیا سددتاره خلددیج فددارس    مددر  

.لیترگذشت

در زددگ گددس رس  ی ددیاش اا یتددهاه سددتاره خلددیج فددارس
د  سدی  مجاورت اا یتهاه زیددرعااس زدا فرفیدت تولید

میلیو  ۱۴ش تولید ۵و ۴میلیو  لیتر زیسیا یورو ۳۶رو  نگ 
  و لیتر گا وئیل و سگ محصول سوخت جتش  ل ا  جد

سال ایش در حال ساخت  سدت ۱۱نفت سفید    حدود 
و هم  کیو  هم آخریا ماه هدا  اایدان   یدا  دری ملد  

فت مدیرعامل جدید شرکت ن- ست کگ مرتض   مام  
و هم نی  خ: در  یا زاره  فهار کرد-ستاره خلیج فارس 

رگتدریا اانور ما   یاا ترسدیم کدیمش هییتدگ یاد     زس
زدوده م ائل در مدیریت ادروههش ااگذ شدتا زدر و ت یدت

    ستش  یر  شیا     ولیا لحظگ    کگ عدد غلط زده 
     هیا  موتع    زرنامگ عقب  فتداده    و کیتدرل  مدور ر
دش دست د ده   ش  ما م  گویم  یا اروهه زاید تیدا  شدو

 .چاره    غیر     یا نی ت

۳۲۰ز مرز تولید بنزین ستاره خلیج فارس ا
وس میلیون لیتر گذشت، شمارش معک 

د بن زین برای تثبیت ظرفیت کامل تولی
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

محمد ترکاشوند: تهیه کننده

لدیج و  درزاره  ییاگ هدم  کیدو  و دع اا یتدهاه سدتاره خ
فارس دتیقا چطور و در چگ مرحلگ       ر ه  ندد    زدگ سدر

اره هیانیدد هدر  زتد  زاید زهویم کگ اروهه ست: م  زرد؟ گفت
م  اروهه دیهر  در  یا مقیاسش زطور مرحلگ    ر ه  ند   
ل شود و هم  کیو  نیس در آخریا هفتگ ها  ر ه  ند    کامد
ر ه فا   ول زگ سر م  زرد؛کگ  لاتدگ زدگ مدو   ت آ  کارهدا 

. ند    فا  دو و سگ هم  نجا  م  شود

ایسنا                                                                                          :منبع

زگ گس رس شااگ خار   یر نا زگ نقل    و  رت نفت؛ 
عل  محید ز اق   دهش درزاره و ع تولید و صادر ت 

محصو ت اتروشیی  و الییر   یر   در  ول چهار ماه 
میلیو  تا۱۸در  یا مدت حدود : نخ ت  م الش گفت

.تمحصول اتروشیی  و الییر  در کتور تولید شده  س
 عال  عضو هیئت مدیره شرکت مل  صیایع اتروشیی  زا

 فس یش تولید محصو ت اتروشیی   یر   در چهار ماهگ
ح نخ ت  م ال در مقای گ زا مدت متازگ اارسالش تصری

 یا  فس یش درحال  رتم  ده شده کگ مجتیع ها  : کرد
زسرگ اتروشیی  کتور در  ول سگ ماهگ   گذشتگ 
ت ییر ت  ساس  و دوره    خود ر  آغا  کرده  ند و 
زدو  شک زا اایا  دوره ت ییر تش تولید محصو ت 

.اتروشیی  زا  فس یش زیتتر  هیر ه م  شود
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اخبار داخلی 

درصددد    محصددو ت ۶۰و  زددا زیددا   یددا کددگ حدددود 
تأکیدد اتروشیی   یر   زگ زا  ر جهان  صادر شده  ستش

یدا  درصد محصو ت تولید  هم زر   تأمیا ن۴۰: کرد
.ده  سدتصیایع تاییل  اتروشیی  رو نگ زا  ر د خل  ش
ا اایا  سال ز اق   ده زا زیا   یا کگ ایش زیی  م  شود ت

ر   زدگ جار  تولید محصو ت اتروشدیی  و الییدر   ید
یدا در  : میلیو  تا  فس یش یازددش یدادآور شدد۵۶حدود 

یدد در صورت زر   نخ تیا زار یدک رکدورد جدیدد تول
 .صی ت اتروشیی   یر   رتم م  خورد

یی  زدا زیدا  مدیر کیترل تولید شرکت مل  صیایع اتروش
ی   یدر    یا کگ سال گذشتگ تولید محصدو ت اتروشدی

ات  م دال ن د: میلیو  تدا زدوده  سدتش گفدت۵۱حدود 
یی   سددتفاده    فرفیددت نصددب شددده در صددی ت اتروشدد

.درصد  فس یش م  یازد۸۶کتور زگ 
شبکه خبری ایرانا        : منبع

سومین همایش ملی علوم و فناوری نانو:

ریا  نجیا نانو فیاور   یر   زگ عیو   یاد     زدسرگ تد
   متولیددا   مددر تددرویج نددانو فیدداور  در کتددور و یادد 

اکیو  سدی  تدأاویاتریا  نجیا ها  علی  کگ    زددو ت
کارنامگ   درختان  ر  در عرصگ هدا  مختلدع علید ش

سدت ترویج  و اژوهت     خود زگ میصگ فهور رسانده  
ر در ر ستا  دسدتیاز  زدگ  هدد ا عدال  مصدو  خدود د

شاعگ مییگ  عتال   یا شاخگ   نویا علی  در کتور و  

آ  در میدددا  آحددداد جام دددگش خاصدددگ  تتدددار فرهیختدددگ 
ارگداه د نتهاه ش زرگس ر  سل لگ هیایش ها  مل  و ک

هددددا  آمو شدددد  علددددو  و فیدددداور  نددددانو موسددددو  
. ر  در دستور کار خدود تدر ر د ده  سدتNCWNNزگ

 یا هیایش ها زگ صورت  دو ر  هر دو سال یاادارش در
ش  ولیا هیایزهار سال ها   وج زرگس ر خو هد شد کگ

در د نتهاه ترزیدت مددرس۱۳9۲در  ردیاهتت ماه سال 
ا و زددا  سددتقاال ارشددور  سدداتیدش د نتددجویا ش محققددی

صدداحایظر   حددو ه هددا  مختلددع علددو  و فیدداور  نددانو
.تتایل گردید

ر  زر  یا  سداس  نجیدا در نظدر د رد ن دات زدگ زرگدس 
سومیا هیایش مل  و کارگداه هدا  تخصصد  علدو  و

در رو هدا  NCWNN1396فیاور  نانو موسو  زدگ
در د نتددهاه تحصددیالت ۱۳9۶ ول و دو  شددهریور مدداه 

.ا   تد   نیایدتاییل  صی ت  و فیاور  ایترفتگ   کرم

http://ncwnn1396.ir: منبع

شهریور ماه، رویداد کارنو برگزارمی شود:

ا  زدا رویادرد تو نییدسدا   سدرمایگ هد« کارنو»روید د 
رس در  ن ان  فیداور  ندانو و  یجداد  نهیدسه و ت ییدر نهد
ش هدا  د نتجویا  تحصدیالت تاییلد  رشدتگ ها و گر ی

رد  نانو زر   ورود زگ زا  ر ک ب و کار و هدا د ر کد
.مو وعات اایا  نامگ ها  آنها اایگ ریس  شده  ست
اتید در  یا روید دش د نتجویا  زا  ستفاده    تجدار   سد
تتر مجر  و کارآ موده زگ میظور تجار  سا   هر چگ زی

 یده ها  مطدری شدده و رسدید  زدگ فو یدد کدال  آ  در 
یت سددطح  جتیددازش    فضددا  تحقیقددات زییدداد  زددگ سدد

.تحقیقات کارزرد  سوق د ده م  شوند
 تو نیدد در د نتجویا  سایر رشتگ ها زا اایا  نامگ نانو نیس م 

یخ  یا رویدد د  م دال در تدار. یا روید د شرکت نیایید
  در د نتهاه شیر   زرگس ر م۱۳9۶شهریور ماه ۳۰تا ۲۸

.گردد
http://www.karnostartup.ir: منبع
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اخبار خارجی 

علی شاهرودی شال: تهیه کننده

مددرد  هیددا   نددد  ه کددگ    شددیا  کددرد  در آ  تییددس لددذت 
اددات ترکی. م  زرندددش    کلددر موجددود در آ  نار  دد  ه ددتید

م ها ر  متتال    کلر م  تو نید اوست زدد  ر  ختدک و چتد
.ییدترمس کیید و زو  آشیا و  نیده    ستخر ر  تولید ک

ید  ما زدو  وجود کلر در آ ش زاکتر  ها  موجود در آ  مان
ا  یجداد  شریتیا کُل  م  تو نیدد متداالت گو رشد  زدر   مد

ه های  مانید متصدیا   ستخرها عالوه زر  دعفون  کیید. کیید
تلیاییدت و میدس   ش PHکلرش مدو د شدیییای  ر  زدر   کیتدرل 
.سخت  زگ آ   ستخر   افگ م  کیید

ت زگ شال کلر مورد  ستفاده زر    دعفون   ستخرها زگ ندر
وجود د رد و م یو ً زگ عیدو   زختد     ( 𝐶𝑙2)عیصر  کلر

   ک یژ  یک مولاول ایچیده تر مانید هیپوکلریت ها  حاو
و و هیدروه  یدا  یسوسدیانور ت ها  حداو  کدرزاش نیتدروه 

زددگ آ  هیهام  کددگ  یددا ترکیاددات.  ک ددیژ    ددافگ م  شددود
تتدایل   افگ م  شوند زگ  ورخود زگ  خود  هیپوکلرو سدید

آ  م  دهید کگ عامل  دعفون  کییده  سدت کدگ م یدو  زدگ
.کلر آ  د گفتگ م  شود

» :یددتوماس  چوک ش مددیر  جر ید  زییداد ملد  شدیاش م  گو
لدر کدگ صاحاا   ستخرها  خانه  زگ  حتیال  یاد    نوع  ک

یدا ( یدتر  کلدرو  یدسو سدیانوریک  سد)تحت عیو   تر  کلر
تفاده تریددا ییتریو  شددیاختگ م  شددودش  سدد- س-تر  کلددرو

ا  م  کیید  یر  زگ آر م  حل م  شودش د ر   محتدو  کلدر زد
5«  . ست و  ستفاده    آ  آسا   ست 2

مواد شیمیایی موبود در آب استخر چیست
و این مواد چگونه از شناگران محافظت 

می کنند؟

ه یدک رسید  زگ غلظت میاسب    ماده    دعفون  کییدد
ه زاید غلظت ماده  دعفون  کیید. عیل مت ادل سا    ست

د زگ  ند  ه    کداف  زدا  زاشدد تدا هیدو ره زرخد  مدو د  د
د زدگ عفون   کییده در آ  موجود زاشید ودرعدیا  حدال زاید

ل  یجداد  ند  ه   کاف  ااییا زاشد تا زدر   شدیاگر   متدا
ک  سدید زدگ  فسود  یک تثایت کییده مانیدد سدیانوری. ناید

ر محافظدددت    هیپوکلرو سدددید در زر زدددر تخریدددب در  ددد
.نورخورشیدش کیک م  کید

رد   سدتخر ترکیاات کلرد ر تیها گسییگ زدر    ددعفون  ک
د ر  تولیددد ترکیاددات حدداو  زددر  کددگ هیپوزرمو سددی. نی ددتید

      ستفاده م  کیید نیس م  تو نید زر   کتتا عو مل زییار 
..شوند
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ود تدا ول     آ  ها زیتتر در حیا  ها  آ  گر   ستفاده م  ش
رتر  ستخرها  شیا؛  یر  در دماهدا  زدا ش زدر     کلدر اایدد 

. ست

    زدر   سی تم ها  زهد شت  جدید  ستخر ها  تد مات   افگ
کتددتا میارو  هددا  مقدداو  زددگ کلددر کددگ زاعدد   یجدداد 

زلیدددک . عفونت هدددا  روده    م  شدددودش  نجدددا  م  دهیدددد
ش NSF  سدتار،ش مدددیرکل تصدفیگ آ  شددرکت زدیا  لیللدد

 نهددل ز ضدد     مددو د   دداف  کددگ زددر   تصددفیگ» :میهویددد
  درزر زر کلر کریپتو اوریدیو   ستفاده م  شود میارو  ها ر

«.مقاو  م  کید
زددر   چیددیا  هددد ف ش  سددتفاده     شدد گ   مدداور   زددیفش

هدل  گرچگ  یا   مر زدر   غیرف دال کدرد   ن.ر یج  شده  ست
م ددتقالً کریپتو اوریدددیو  مفیددد  سددت  مددا  شدد گ فددر زیفش

ه  چدددوک  در یا زدددار.  ددددعفون  کییده خدددوز  نی دددت
ذ رد  یا  نهل درآ  زات  مانده    زگ جا  نی  گد» :م  گوید
    یدا زدد« .تیهدا غیرف دال و  ک دید م  شدودUVو در  تاق 

دعفون  م ی   ست کگ  گر تیها     شد گ فدر زیفش زدر    د
یاگر   و رد کرد   ستفاده کییمش میارو  های  کگ توسط ش

.آ  م  شوند زگ   ور مؤ ر کتتگ نی  شوند
 یدا : یدس د رد ما تصفیگ آ  زا  ش گ فر زیفش مسیت دیهر  ن

یده روس م  تو ند    زدو  تیدد کلدر در  سدتخرها  سراوشد
ر زدا  یدا زدو  مدان   یجداد م  شدود کدگ کلد. جلوگیر  کیدد

ر آمیا ترکیاات  در ر و عرق زد  و کیش م  دهد و تر   کل
م  تو ندد UV شد گ . تتال  م  شدود( نیتروه  تر  کلرید)

یهدر تدر   کلدرآمیا و د. مقد ر  یا ترکیاات ر  کاهش دهد
ر  یجداد محصو ت جانا  فرآیید  دعفون  کرد  عالوه زد

ر   زو   سدتخرش میادا  سدت سداب  یجداد آسدم در شدیاگ
.شوند

تدا 7.۲زدیا PH دعفون  کییده ها   ستخر در محدوده   
خرها زیددازر یا متصدددیا   سددت. کددار ی  زهتددر  د رنددد7.۸

خر زیافس یید م  زای ت نوز دیهر     ترکیاات ر  زگ آ   ست
در  یدا محددوده زیاندد و ت دادل در جهتد  کدگ زدیا PHتا 

هیپدددددوکلرو  سدددددید و یدددددو  هیپوکلریدددددت هرکدددددد   
.   دعفون  کییده   زهتر  زاشدش جازگ جا شود

: یددد   مددو د شددیییای  مددورد  سددتفاده زددر    یددا میظورعاارت
دکرزاش هیدروکلریک  سدیدش سددیم ز  سدولفاتش د   ک دی

رزیات هدم    سدیم ز   ک. سولفوریک  سید و سدیم کرزیات
اییت آ  تا یر م  تو    ستفاد کرد ول  زیتتر زر رو  کل تلی

.PHم  گذ رد تا 
گ مددو د شددیییای   سددتخرها یددک زددا  ر ک ددب و کددار زددسر

ش یدددک شدددرکت Pkdataزر سددداس   العدددات . م  زاشدددد
  تحقیقددات  کددگ   العددات مرزددوخ زددگ  سددتخرها  شددیا ر

ر د–میلیو   ستخر خانه  ۸.۵جیع آور  م  کیدش زیش    
در  یددا ت متحددده –سدطح  مددیا و در زددا   سدطح  مددیا 

   یا میلیارد لیترآ  زر   ارکرد7۱9و زیش    . وجود د رد
یییای  در نتیجگ  ر س زا  ر مو د شد.  ستخرها تصفیگ م  شود

میلیدارد ۲مورد  ستفاده زر   تصفیگ  یا  سدتخرها در حددود 
.د ر  ست

:لینک خبر

اخبار خارجی 

ها در جذب آب از هواقدرت فوق العاده 

درصدد و   خدود 9۰فلدس  م  تو ندد - یا چارچو  آلد 
رزا زدا  تم کاالدت زدا رندن زدیفشش  تدم کد. آ  جذ  کید

 دیژ  زدا رنن خاک تر ش  تم نیتروه  زا رنن آز ش  تدم  ک
. ترنن ترمس و  تم کلر زدا رندن سداس نتدا  د ده شدده  شد
. تم ها  هیدروه  زر   و وی عا  حذا شده  ند
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دش مو د  کگ م  تو نید آ  موجود در هو  ر  زدگ د   زیاند  ند
ییدا  یک میاع حیات  آ  آشامیدن  در میا ق  کگ آ  ک

ویدگ  ست زگ ح دا  م  آییدد و یدا زدر   صدرفگ جوی  در ته
 مددا  یددا مددو د  مددان  زددگ لحددا  . مطاددوز توصددیگ م  شددوند

زدگ د    تتصاد  میاسب خو هید زود کدگ فرفیدت زدا ی  در
 نددد ختا آ  د شددتگ زاشددید و در  ددول جددذ  سددطح  و 

ا درش در حدال ح. و جذز  آ   نره  کی  نیا  د شتگ زاشید
   زدگ MITمیرچا دییک و گروه تحقیقات   س در د نتدهاه 

( MOF)د    نددد ختا آ  در چارچو  هددا  آلدد  فلددس  
گ خارم  دهیدد کدگ میادا  سدت هدر دو نیدا  گفتگ شدده ر  زد

.و ت یت نسدیک کید
ت  مو د متخلل م  تو نید زگ صدورت خودزدگ خود  در صدور
آ  کگ  ند  ه میافذشا  میاسب زاشد و سدطوی د خل   شدا 

دوسددت زاشدددش آ  ر     هددو  حتدد  در ر وزددت کددم زیددرو 
افدذ زایدد زر   رسدید  زدگ حدد کثر فرفیدت آ ش می. زاتید

گ شدده زسرگ زاشید ول  نگ زگ  ند  ه    کگ آ  زگ د    ند خت
ییتدگ زگ حالت مایع چهالیده شود کگ در آ  صورت زر   ه

در مددورد آ  هددا  شددیریاش آ  . آ  هددا ر  م دددود م  کیددد
هاش جذ  سطح  م  شدود و زدا  ندره  MOFتوسط میافذ 

  آد   ریدد   . ورود  ن دداتاً کیدد     سددطح ش دفددع م  شددود
هددر دو مرحلددگ   جددذ  »:هیاددار    یددا تحقیددو م  گویددد

«.سطح  و و جذز  مهم ه تید
هدددا MOFدر تحقیدددو جدیددددش محققدددا  زدددا گروهددد     

اددذیر کارکردنددد کددگ تدداالً زددر   زددگ د    نددد ختا زرگتددت
ا  یدد. گا  هددا  آمونیددا،ش کلددر و زددر   سددتفاده شددده زودنددد

MOF نددانومتر د رنددد و ۲هددا  نددد  ه میافددذ زهییددگ    حدددود
متصدل   یو  ها  میهیسش کاالت و نیال کدگ زدگ تریدا و ت

در محددیط هددو ش سددطح د خلدد  زددگ. ه ددتیدش سدداختگ م  شددود
هداش MOFهیها  آ مایش . ور ای   آ  دوست م  زاشد

۲۸محققددا  ادد  زردنددد کددگ آ  در ر وزددت ن ددا  تددا حددد 
در . درصدددش زددگ  ددور خددود زددگ  خددود  و رد میافددذ م  شددود

درصدش مطدازو زدا شدر یط شداانگ در آ  و۳۰ر وزت ن ا  
کاالت زدیش    ( MOF)هو   ختکش چارچو  آل  فلس 

ر زدر درصد و   خودش آ  جذ  م  کید کگ تقریااً  دوز9۰
محاساگ محققا . زهتریا ماده شیاختگ شده در  یا  مییگ  ست

حاو  کاالت در یک اید  گرمدا  MOFکردند کگ  گر 
تدگ جذ  سطح  فر د   سدتفاده م  شددش آ  زدگ د    ند خ

درجدگ سل دیوس تخلیدگ ۵۵شده م  تو ن ت تیهدا در دمدا  
اه زگ  دور  یا زدیا م ی   ست کگ زر   مثال  یا دسته.شود

.یدزالقوه م  تو ند زا گرما    ئد موتور ماشیا کارک

در یدک . تیرکدس کدردMOF یا تحقیو تیها زدررو  مدو د 
محدیط و ت دد  چددگ زددر   تهویددگ مطاددوز و چددگ زددر   زددگ د  

د زخت     دستهاه  زاشدMOF ند    آ ش نیا   ست کگ 
کددگ    گرمددا زددر   رهددا کددرد  آ  و زددا   حیددا  کددرد  آ  

ر   خیدر ً    زر   مثالش تیم تحقیقدات  دیهد.  ستفاده م  شود
یک دسدتهاه زدگ د    ندد    آ  خادر د دندد کدگ     ندره 

MITتدیم .  سدتفاده م  کیددMOFخورشید  زر    حیا  
کاالدت  گدر در هیدا  دسدتهاه MOFایش زیی  م  کید کگ 

تتر زگ      هدر  ستفاده شود تادر  ست تقریاا سگ زر زر آ  زی
آ  هدا  کیدو  زدررو  » :رید  م  گویدد. چرخگ تحویل دهد

«.ها  خودشا  در  یا  مییگ کار م  کییدMOFآ مایش
:لینک خبر

DOIمقاله:

روش جدیدی برای پاکسازی آالینده ها از آب

هیهام  کگ زخو هیم غلظدت هدا  کید     آ ییدده ها ر    
آ  حددذا کیددیمش روس هددا  جد سددا   موجددودش  نددره  

 مدا  کیدو  روشد  جدیدد  یجداد.  یاد  ر  مصرا م  کیید
ده ها ر  شده  ست کگ م  تو ند غلظت ها  ز یار کم   آ یید

.زگ صورت گسییت  حذا کید

اخبار خارجی 
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زدگ یدک  یا سی تم    یک روس جدید  ستفاده م  کید کگ
یدد زدگ صدورت  یا فرآی. فرآیید  لاتروشیییای  و ز تگ  ست
ت حتددره کش هاش  ددای ا: گسییتدد  آ ییددده ها  آلدد  مانیددد

م  مدا شیییای  و د روها ر  حت  وتت  کگ در غلظت هدا  کد
 یددا رویاددرد . خطرنددا، وجددود د رنددد ر  حددذا م  کیددد

هیچیددددیا زددددگ محدددددودیت ها  کلیددددد  روس هددددا  
.رد  د لاتروشیییای  ر یج مانید نوسانات  سید  م  ا

رتیقد     سی تم ها  ف ل  زر   مقازلگ زا چیدیا آ ییدده ها 
لظدت هدا  فیلتر سیو  غتای  کگ ز یار گدر    سدت و در غ

ا ن  ااییا   رزخت  محدود  د رد و یا روس یو    د ی  خد
 رند کگ میجدر و  لاترودیالیس کگ م یو  نیا  زگ ولتاه زا ی  د

.یدزگ  یجاد و کیش ها  جانا  م  شودش  ستفاده م  کی
"کددارزرد "در سی ددتم جدیدددش آ  زددیا سددطوی شددیییای 

("functionalized” )و کگ زگ عیدو    لاترودهدا  مثادت
ترود ها زا سطوی  یا  لا. میف  عیل م  کییدش جریا  م  یازد

اختگ شدی( مو د فر دیم)"مو د  لقای "مو د  کگ تحت عیو   
هدا زدگ م  شوندش اوشانده م  شود کگ م  تو ند تحت و کیش

ال  یدا گروه هدا  ف د. صورت مثادت یدا میفد  شداره شدوند
   م  تو نیددد زددگ  گونددگ    تیظددیم شددوند تددا زددا نددوز خاصدد 
نطور مولاول ها  آ ییده شدید ً  رتاداخ زرتدر ر کییدد؛ هیدا

 کش ها نتا  کگ تیم محققا  زا  ستفاده     یاوزروفا و حتره
 نددد زددگ اژوهتددهر   دریافتیددد کددگ  یدا فرآییددد م  تو. د دندد

ر  ppmصورت مؤ رحت  مولاول های  زدا غلظدت درحدد
.حذا کید

یرکدس در مطال ات تال  م یو ً زررو   لاترودها  رسدانا ت
ود م  شد کگ  غلب میجر زگ ولتاههدا  زدا  م  شدوند کدگ خد

فاده    محققددا  زددا  سددت. ترکیاددات آ ییددده تولیددد م  کییددد
دش در  لاترودها  میاسب و کارزرد  زدگ  عیدو   کاتدد و آند
یش هدا  یک ساختار نامتقار ش تقریاا زگ  ورکامدل  یدا و ک

قدار  هیچیدیا  یدا سی دتم ها  نامت. جانا  ر  حذا کردند
ییده  یا  ماا  ر  زگ ما م  دهید تا هر دو کاتیو  و آنیو  آ 

د ر  در یک  ما  حذا کییم؛ هیا   ور کگ محققیا درمور
.علع کش ها  اار کو ت و کوییاالر، نتا  د دند
یددیا هیچ»:شدیائو سددو    اژوهتددهر    یددا تحقیددو م  گویددد
  ترکیاات زا م  تو   یک فرآیید گسییت  متازگ زر   زا یاز

 جدر   ر س در یک کارخانگ تولید مو دشدیییای  و د روید 
ات    شود؛  یر  در غیر  ییصورت میادا  سدت  یدا ترکیاد

زیا زروند

ی ت محیط ش  یا سی تم م  تو ند زر   زر   مقاصد تصفیگ  
   مانید حذا مو د شییای  آل  سی  یدا در یدک کارخاندگ

اد شود  یدر  شیییای  زر   زا یاز  محصو ت زا  ر سش  ستف
و    هیگ     یا ها زر یک  صل یا ا  زر   حذا یو  رتید

«.یک سی تم چید یون  ایچیدهش تایگ د رند
  در عیدل  یا سی تم ذ تاً ز یار گسییت  عیدل م  کیدد ولد

 حتیددا ً در چیددد مرحلددگ  ر حدد  خو هددد شددد تددا ایدداا  زددا 
. تاداخ زاشددترکیاات مختلع ز دتگ زدگ کدارزرد دتیدوش در  ر

زدددر   سی دددتم ها  تصدددفیگ آ  در میدددا و دور فتددداده  
کتددورها  درحددال توسدد گ کددگ درآ  هددا آلددودگ  ناشدد     

مهم آفت کش هاش رنن ها و سایر مو دشیییای  یک مو وز
سی دتم  یا.در تأمیا آ  م  زاشدش  یا سی تم کارآمد  ست

ه  ز دددیار مدددؤ ر لاتریا  م  تو ندددد زدددر   مثدددال     ندددر
.خورشید  در میا و روستای   ستفاده کید

نیدا  محققا  در تدالس زدر   ایاده سدا    یدا سی دتم در د
رد  و ت   ه تید و  کیو  در حال کار زر رو  زسرگ تر کد
د ر  نیونگ  ولیدگ دسدتهاه خدود در آ مایتدهاه و زهادود ااید

.شیییای  ه تید

:لینک خبر
http://news.mit.edu/2017/electrochemi
cal-clear-pollutants-water-0510

.شندفلزات مایع واکنش های صنعتی را سرعت می بخ

  اا دیم موجدب هیددروه   د ید-تطره ها  آلیاه گالیم
.آلاا  ها زا گسییش  اذیر  زا  م  شود

اخبار خارجی 
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عیصر ر  زگ تا گ  خو ص عجیب حالت مایع فلس گالیمش  یا
     نظر علی  مهم سداختگ  سدت؛  یدر  محققدا  فلدس مدایع ر

اده کرده  ند  مدا زر   کارزرد های  نظیر ارییتر سگ  ز دد   سدتف
ر ر گرفتدگ   کیو  فلس گالیم زگ عیو   کاتالیسور مورد توجگ تد

. ست
محققا  آلیان  دریافتیدد کدگ تطدر ت مدایع    آلیاههدا 

Ga-Pd زدددگ عیدددو   کاتالیسورهدددا  ف دددال و زدددادو   در
 یددا و کددیش در . هیدددروه   د ی  آلاا  هددا عیددل  م  کییددد

زددا مقیدداس صددی ت ش آلاا  هددا  کددم  ر س ر  زددگ  لفیا هددا 
م  زاشدد و در سداخت C=C ر س تر کدگ د ر   ایونددها  

.م  کیدالییرها و مو د شیییای   ستفاده م  شوندش تادیل
یددد گددالیم و زرخدد  آلیاههددا  آ  خو صدد  میحصددرزفرد مان

   ( سل ددیوس۲۰۰۰حددود)مانددگار  در دمدا  ز دیار زدا 
س  یا هیچییا یا     ویژگ  ها   یا فل.خود نتا  م  دهید

 دیار  ست کگ زگ صورت خود زگ  خود  یدک  یدگ  ک دید ز
د ر  نا ، دور تطر ت آ  تتایل م  شود کگ موجدب ااید
لس  جا ه تطر ت مایع م  گردد ول  زگ  ر حت  م  شاید و زگ ف

م  دهددد آ  د نددگ حرکددت کیددد تددا  یددگ  ک ددید دوزدداره دور
.تطر ت مایع تتایل  شود

یتر و سرشید یک تیم محققیا متتال    نیاو  تاکارد  و ا
گ نددورنار- لا دداندر و  ر نهددا-   د نتددهاه فددردریش

س ت ویژگ  ها  گدالیم و تو ندای  آ  زدر   حدل کدرد  فلد
لدع فر و   و تولیدد آلیاههدا  ادا دیو  زدا غلظت هدا  مخت

پ     آ  هدا زدر   س. ف الیت کاتالی ت  فلس ر  نتیجگ گرفتید
تفاده  کاتالیس و کدیش آ مایتد  هیددروه   د ید  زوتدا   سد

.کردند
 یا   ستفاده    کاتالیسور هیجی  زا فا  محلول د ر   مس

. د شتا ماا  ها و ماانی م ها  ف ال متخص شده  ست
   ست هدا     یا کار نوش ساختا یک کاتالیسور ترکیا

مجدد ً کگ زتو ند زگ ر حت     محصو ت و کیش جد شود و
ا زگ  ستفاده شود؛ وفیفگ    کگ هم  کیو  در نیونگ ها  هیه

ر   محققا  مختلف  ایش     یا ز.سخت   نجا  م  شود
سورها  ول  ااید ر  کاتالی. تحقو  یا  مر تالس کرده  ند

۲۰۰فا  مایع م یو ً زگ و کیش های  زا درجگ  حر رت 
اییا  تر    و ااییا تر محدود م  شد کگ زگ مر تب اسل یوس

.تدما  موردنیا  در فرآییدها  کاتالیسور  صی ت   س
 لا اندر و کیش ها  آ مایت  ر  در حدود -تیم فردریش

سل یوس  نجا  د دند و متوجگ  شدند کگ ۴۵۰دما  
زازر   مثال کاتالیسورهای -کاتالیسورها  غی     گالیم 

گدددالیم زدددگ ادددا دیمش ف الیدددت زدددا  زدددر   ۱:۱۰ن دددات 
۸۵)ا  هیدروه   د ی  زوتدا  د شدتید وزدا گسییش ادذیر  زد

سداعت    ۲۰زوتا  تولید کردند و حت  زدا گذشدت ( درصد
عدددالوه زدددر  یددداش . و کدددیش در حالدددت مدددایع زات  ماندندددد

( کدک)کاتالیسورها  یاد شده ساب تجیع  یگ       کدرزا
کدیش زدگ کاتالیسورهدا  تجدار  و ( کک)کرزا. نی  شوند

𝑃𝑡: هیدروه   د ی  زوتدا  مانیدد  − 𝐴𝑙2O3 و𝐶𝑟2𝑂3
− 𝐴𝑙2𝑂3م  چ اد و آ  ها ر  غیر ف ال م  کید.

گ تطدر ت میاروسداوا  ر  رو  شیتدGa-Pdیک آلیداه 
سور و زدگ عیدو   یدک کاتدالی( سدیت چد )تتایل م  دهد 

ساعت ۲۰ف ال هیدروه   د ی  زگ کارم  رود و حت  ا     
یت سد.)   گذشت و کیش زگ صورت مایع زات  مانده  سدت

(ر ست

:لینک خبر

DOIمقاله:

اخبار خارجی 
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اخبار خارجی 

روبات های بازرسی کربوریزاسیون برای لوله های تابان درون کوره های کراکینگ اتیلن
گ نتا  م  دهد کگ در یک و حد  لفیاش تازلیت   یییا  کوره ها  کر کیین  تیلاش یا     عو مل ت ییا کییده     ست ک

د  کدوره زدگ  گر خاموس ش. آیا  یا و حد م  تو ند تازلیت تولید  ر  کگ زر   آ   ر ح  شده  ست ر  د شتگ زاشد یا خیر
رصدتش هددرد د  علت م ألگ مرزوخ زگ تازلیت   یییا  رخ دهدش میس   تولید  تیلا کاهش م  یازد و میجر زگ   دست د   ف

تدا  تدیلا ۵/۴زگ عیو   مثالش هسییگ خاموس کرد  کرد  کوره زا تازلیت تولید. هسییگ ها  مو د و د رز ت و غیره م  شود
 یا هسییگ هدا در صدورت .د ر زاشد۳۰۰۰۰۰در ساعت زر   جایهسیی  یک لولگ تازت  آسیب دیدهش میاا  ست زیتتر    

ا     وفایع ت ییا کییده زیازر یاش حفظ یا  فس یش تازلیت   یییا  کورهش ی. زرو  آتش سو   م  تو نید خیل  زیتتر شوند
  ت ییدر و مطدازو زدا زرنامدگ. زر   تو نیید کرد  و حد  ست کگ  یا و حد زتو ند زگ هدا مورد نظر خدود در تولیدد زرسدد

گ مد  شدوندش یاد     نههد ر  زر  ساس تازلیت   یییا ش لولگ تازا  کگ در آ  مو د  ولیگ مانید نفتاش گا  مایع و غیدره شا دت
.شود جس    صل  کورهش زگ دلیل تأ یر و ایامدها  تازل توجگ آ  در نظر گرفتگ م  

کربوریزاسیون

وریس سدیو  در درحالیاگ ماانیس  ها  مت دد م  تو نید زگ لولگ ها  تازا  آسیب زسنید و  ول عیر آ  ر  کاهش دهیددش کرز
ز یار 

NAC TM0498-2006یو  زدا زدا  یدا حدال  نجدا  زا رسد  کرزوریس سد. مو رد زگ عیو   ماانی م  صل  شیاختگ م  شدود
 ستفاده   

شا تا میاا  ست زرخ  محدودیت ها د شتگ زاشدش  ما  یا روس آ مو  مخر ش زر    مان  کگ تحقیو عییق  در مورد
لولگ ها 

گ  سدت کدگ آ  ر   زس رها و سی ورهای  زر   زا ررس  کرزوریس سیو  در محدلش گ دترس یافتد. نیا   ستش میاسب م  زاشد
   زا رسد  ندگ تیهدا  مدا  و میدازع ر  زدر(    تد  د ) یا روس ت دت غیرمخدر  . زدو  زرس لولگ تازا  شیاسای  م  کیید

وریس سدیو  کداهش مد  کرزوریس سیو  کاهش م  دهد زلاگ زگ  ور تازل توجه  ری ک شا تا لولگ تازا  ر  زگ دلیل کرز
در نتیجدگش . ییدددهد و زگ کارزر    جا ه م  دهد کگ لولگ ها  تازا  کگ م دت د شا دتا ه دتید ر  شیاسدای  و جدایهسیا ک

ها  متخص  زر   زا رس  کرزوریس سیو  زگ روس    ت  د ش یک وفیفگ ت ییا کییده مح و  م  شود کگ زاید در دوره
هیدروکرزا کرزوریس سیو   مان  رخ م  دهد کگ کرزا    مو د  ولیگ  .  ر یاز  عیر زات  مانده لولگ ها  تازا   نجا  شود

و کارزید ها   ولیگ کرزا در  مییگ   ماده زا کرو  متصل م  شود.ماده نفوذ کید(  مییگ)کگ د خل لولگ تازا  ه تید زگ تالب 
. ه مد  شدود یا کارزیدها زاع  کاهش شدال ادذیر ش سدخت ش مقاومدت و غیدر. و  انویگ ر  در مر  زلورها تتایل م  دهد

عالوه زر آ ش هیهام  کگ محتو   کرو  زرخ     
مو د مانید آلیاهها  نیادل و 45Ni-35Crو35Ni-25Crزگ علت کرزوریس سیو  تخلیگ م  شودش  یا مو د فا  خود ر     ( 

)کرو  
زوریس سیو  م  تو ند زا  ستفاده  یا ت ییر ت و ز تگ زگ م یا ی  زگ دلیل کر. غیرفروم یا ی   زگ فروم یا ی   ت ییر م  دهید
.   سی ورها  خاص  ر ح  شده شیاسای  شوند

ربات بازرسی کربوریزاسیون

تازدا  نتا  د ده شدهش زهاود یافتگ  ست تا   العدات کرزوریس سدیو  ر     لولدگ۱رزات زا رس  کرزوریس سیو  کگ در شال 
ا رزدات زدگ  یدا میظدور  ر حد  شدده  سدت تدا جدایهسی.  مان  کگ کوره خاموس  ستش  ند  ه گیر  و جیدع آور  کیدد

آشاارسا ها  دست  

امین فتوحی: تهیه کننده
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اخبار خارجی 

 ت کرزوریس سیو  زاشدش چر  کگ  یا جایهسیی  زاع  کاهش ساعات کار نیرو   ن ان  کگ فضا  محدود  زر   کار رو  د رز
. هیچییا زگ وسیلگ رزاتش خطر ت سالمت  در کار رو  د رز ت کگ  رتفاز  یاد      میا د ردش کاهش م  یازد. د رندش م  شود

1لشکربات بازرسی کربوریزاسیون، 

   لولگ تازدا  رزات زا رس  کرزوریس سیو   تادر زگ زا رفتا
متدر زدر ۵/۳میل  متدر زدا سدرعت ۱۶۰تا ۶۰زا تطر خارج 
 دتگ زدگ رزات م  تو ند زا دو یا چهار سی دور ز. دتیقگ ه ت

ترسحد تل فضاها  لولگ تازدل دسد. فاصلگ لولگ مجهس شود
ال  میل  متر زر   دو و چهار سی ور ه دتید در حد۴۰و ۱7

کگ رزات در حدال حرکدت در  متدد د سدطح خدارج  لولدگ 
رزدات زدگ  دور هیسمدا  یدک سدر  د ده هدا  . تازا   ست

نقطدگ زدر ۱۴۰۰سانت  متر و یا ۱کرزوریس سیو  ر  زا و وی 
سا  دست  دتیقگ  ند  ه گیر  م  کید کگ م  تو   زا آشاار
ع آور  کرزوریس سیو  مقای گ کرد کگ  ند  ه گیر  و جید

 یدا زدد   . نقطگ زر دتیقدگ  نجدا  مد  دهدد۱۰د ده ها ر  در 
و ندد م ی   سدت کدگ رزدات زا رسد  کرزوریس سدیو  مد  ت

زر زدددر زیتدددتر    ۱۴۰تددددرت آشاارسدددا   ر  در حددددود 
ازددل آشاارسددا  دسددت   فددس یش دهدددش در نتیجددگ  فددس یش ت

توجه     تددرت آشداار سدا   و زدگ  دور تازدل تدوجه 
زگ وجدود کاهش خطر شا ت لولگ زگ علت کرزوریس سیو 

 ر ئدگ ۱خالصگ       متخصات رزدات در جددول. م  آید
شده  ست

سنسورها و معادالت

 ییدر فدا  زدگ علدت کگ زگ مید   م یا ی   تولید شده     ریو تهر سی ور متصل زگ رزاتش یک سی ور ادیده  هال  ست 
دش میدد   م یا ی د  هرچقدر مقد ر کرو  تخلیگ شده زگ دلیل کرزوریس سدیو  زیتدتر زاشد. کرزوریس سیو  ااسخ م  دهد

زیتتر تولید 
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اخبار خارجی 

ر کرزوریس سیو  م  تو ند زگ عیو زیتتهالزا  ستفاده     یا  صلش د ده ها  خا   ند  ه گیر  شده توسط سی ور   ر . م  شود
و خت کرزوریسه روند ت ییا م ادلگ زر   تادیل د ده ها  خا  زگ عیو کرزوریس سیو  زا جیع آور  نیونگ ها  یای. میجر شود

تتدخیص ناحیدگ سپ  تجسیگ و تحلیل میاروسداختار زدر  . شده زا عیو ها  کرزوریس سیو  متفاوت    کوره آغا  م  شود
عیدو و ت د  . نتدا  د ده شدده  سدت۲هیدا   دور کدگ در شدال . کرزوریسه شده    ناحیگ غیرکرزوریسه شده  نجا  م  شود

یوندگ مدورد کرزوریس سیو  در  یا مرحلگ  ند  ه گیر  م  شود و سی ورها زر    ند  ه گیر  تددرت میدد   م یا ی د  هدر ن
ا م  دهد    در نهایت م ادلگ    کگ    رو  د ده ها  خا     سی ورها کگ عیو کرزوریس سیو  ر  زگ م.  ستفاده تر ر م  گیرند

آیدرو  زر  س میحی  مجیوعگ       د ده ها  خا  زدست م  

اعتبارسنجی
د د کدگ آیدا  نجدا   عتاارسدیج  هدا نتدا  خو هدد. مهیتریا فرآیید  ستفاده    سی ورها و  یجاد م اد تش  عتاارسیج   ست

یو  ر  زگ  ور دتیو و سی ورها و م اد ت م  تو نید کرزوریس سیو  ر  شیاسای  کیید و  یا کگ آیا م  تو نید عیو کرزوریس س
صریح در محل 
سگ تط گ    نیونگ . شیاسای  کیید یا خیر45Ni-35Crمیل  متر و اروفایل ها  غیر هی طح کرزوریس سیو ۴/۶زگ  خامت 

م شدده در  ول فرآیید  عتاار سیج   ستفاده م  شدود کدگ    مقای دگ اروفایدل رسد( ۳شایگ زگ شال نتا  د ده شده در شال)
زدا اروفایدل رسدم شدده کرزوریس سدیو  زدا ( ۳خط توار آز  در شدال )کرزوریس سیو  زا  ستفاده    تادیل عیو کرزویس سیو  

. زدست م  آید( ۳خط نقطگ گذ ر  شده ترمس در شال ) ستفاده    عیو و ت   کرزوریس سیو  
ا  زدا   عدالوه زدر  یداش در درجدگ هد. نتایج نتا  م  دهد کگ سی ورها تادر زگ شیاسای  کرزوریس سدیو  مو د   زدوده  ندد

ه ش عیو کرزوریس سیو  تادیل شدده زدگ  ندد  (    خامت لولگ  ست% ۸میل  متر یا ۵/۰<عیو کرزوریس سیو )کرزوریس سیو  
یدو و ت د  ع)زگ نظر م  رسد کگ در درجگ هدا  اداییا کرزوریس سدیو  .    عیو کرزوریس سیو  و ت   میحرا م  شود% ۱۰

نیونگ ( میل  متر۵/۰<کرزوریس سیو 
 45Ni-35Crمطدازو زدا . هیچیا  در حال غیر فروم یا ی   تر ر د رندAPI573.8%۵۰ش  مان  کگ عیو کرزوریس سیو     

ها 
رزوریس سیو  تادر زدگ زیازر یاش سی ورها  ک.  خامت لولگ زیتتر نی تش ت ییر ت میظم زر رو  لولگ ها  تازا   نجا  م  شود

.دهیدتتخیص ماا  ها  کرزوریس سیو  ه تید و ماا  ها  م ت د شا ت رو  لولگ ها ر  نتا  م  

بازرسی در محل
زدر   تا در ساعت  تیلاش زا  ستفاده    آشاار سا  دست  نیدا  زدگ دو رو ۵/۴زگ  ور م یول زر   یک کوره زا تازلیت تولید 

ا  ستفاده    روزدات ز. نصب د رز ت و سپ  جد  کرد  آ ش و دو رو    اف  دیهر زر   زا رس  دست  کرزوریس سیو   ست
. کداهش د دزا رس  کرزوریس سیو  م  تو   مدت  مان  ر  کگ کوره کار نی  کیدش زا حذا نصب و جد  کدرد  د رز دت

  زدا  تصدال سدیت رزدات زا رسد  کرزوریس سدیو. عالوه زر  یاش تاییل زا رس  کرزوریس سیو  تیها یک رو   ول م  کتدد
یر     زر     یییا      یا کگ هر  ند  ه گ. در سطح مرجع زگ یک لولگ تازا  متصل شده  ست( ۴شال)ر نش زا سیت سی ور

ررس  یک گدذر زر   ز. هیا  سطح شروز م  شودش رزات توسط یک  ار تور توسط یک زرنامگ در ل  تاپ کیترل م  شود
. دتیقگ  ما       ست۱۰   لولگ تازا     جیلگ  تصال و جد کرد  رزاتش حدود 

2نمونه ای از کربوریز شده یکنواخت،شکل 
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 ندد  ه گیدر  هدا زا رسا  م  تو نید عیو کرزوریس سیو  ر  زر رو  کامپیوتر کیتدرل کییدد تدا زررسد  شدود کدگ آیدا در
.ییدکنظارت آنالیا  جا ه م  دهد تا تیم زررس  زالفاصلگ هر گونگ متال ر  حل .  ختال ت  وجود د رد یا خیر

اخبار خارجی 

ربات بازرسی کربوریزاسیون در حال 445Ni-35Crشکل
بررسی لوله تابان

مزایا

: م مد  شدودمس یا   ستفاده    روزات ها  زا رس  کرزوریس سیو  در  ول خاموس شد  کوره زگ سگ جیادگ عیدده تق دی
جه  زا رسد  رزدات زا رسد  کرزوریس سدیو  مد  تو ندد زدگ  دور تازدل تدو. عیلارد و نههد ر ش تازلیت   یییا ش  ییی 

 یدا کداهش . تا در ساعت  تیلا کاهش دهد۵/۴ساعت زر   یک کوره زا تازیلت تولید ۶۸کرزوریس سیو  ر  در حدود 
و د رز ت نیس زگ  ور هسییگ ت ییر و نههد ر . تا  تیلا  ست  لاتگ زگ  ستثیا  هسییگ جایهسیی  لولگ تازا ۳۰۰م ادل تولید 

.   کرزوریس سیو   سدتتتخیص رزات زا رس  کرزوریس سیو  ز یار زهتر    آشاار سا  دست. چتیهیر  کاهش م  یازد
گ چگ  تد مات متقازل  ر  زیازر یا کارزر   م  تو نید   العات زیتتر  در مورد لولگ تازا  زدست آورند و تصییم زهیرند ک

ا رسد  کرزوریس سدیو  در نهایتش رزات ز.  ستفاده کیید و زتو نید تخییا دتیقتر  درمورد زات  مانده عیر لولگ تازا  زسنید
ار در  رتفداز زدا  م  تو ند زگ و حد صی ت   لفیا کیک کید کگ سالمت  نیرو   ن ان  ر  زوسیلگ کاهش میدس    نجدا  کد

.رو  د رز ت و فضا  محدودش زهاود زختد

:لییک مقالگ

http://www.hydrocarbonprocessing.com/magazine/2017/august-2017/maintenance-

and-reliability/carburization-inspection-robots-for-radiant-tubes-inside-ethylene-

cracking-furnaces

25

http://www.hydrocarbonprocessing.com/media/4703/tiyawongsakul-fig-04.jpg
http://www.hydrocarbonprocessing.com/media/4703/tiyawongsakul-fig-04.jpg


خودکارشیاس زرنامگدرکگکرددرخو ستهاد نتادهکلیگ  ۱۳9۴سالمهرماهدر میرکایرصی ت د نتهاهآمو س
 عمزگگک ست  زرنامگآ نتیجگوگرفتجد ر درخو ست یاشیی مهیدس د نتاده.دهید نجا  ساس زا نهر 
. ستگرفتگصورتآ درد نتهاهدرمهیدس کارشیاس ها زرنامگزیادرزا نهر عیوزیتتریاد نتهاهم ئولیا
۲۴حدودزرنامگازد نتادهموجودکارشیاس زرنامگتطایق وعییومطال گشد تخادزا نهر  یازر  نهایتاًکگروش 
دورهرحا حالد نتجویا   میدنظا نظرخو ه یکد نتهاهدرزار ولیازر  هیچییا.زوددنیادرم تارد نتهاه

 یاوگرفتتصورد نتجویا دیدگاه  دوره یاآمو ش کیفیتخصوصدرنظر تگرفتاهدازاد نتادهکارشیاس 
.شد ستفادهخودجا درزرنامگزا نهر درنظر ت
گردد جر 9۶ورودیها زر   ستتر رکگد نتادهشیی مهیدس کارشیاس جدیدزرنامگمحتو درکگ ساس ت ییر ت

:زاشدم ذیلشریزگ ستد دهرخ
دروسزامرتاطآ مایتهاهها  کثر ساس یازر.زاشدم آ مایتهاه دروس ر ئگنحوهزرنامگدر ساس ت ییر ت  یا .۱
و۳و۲ش۱-شیی مهیدس آ مایتهاهکارزرد ششیی آ مایتهاه)جدیدآ مایتهاه۵آنهازجا وگردیدهحذازرنامگ  

. ستشدهگیجاندهجدیدزرنامگدر(فرآیید ر ح آ مایتهاه
تق یمتیار  خ- صل و جاار - صل گروهدوزگ صل دروسجدیدزرنامگدرد نتهاهشجدیدها رویگزامطازقتزخا ر.۲

اررننهیچییاودروسمحتو وعیو  کرد رو زگشامل جاار  صل دروسگروهدرگرفتگصورتت ییر ت.شدند
سالدرکگفرآیید ر ح اروههم رف شاملماح  یازامرتاطدروسو حدت د د فس یش ریو   ر ح ماح کرد 
. ستزودهگرددم  نجا د نتجویا توسطتیی زصورتوآخر
درول د نزوده جاار تاالًکگ ست صل دروسشامل ولتالب. ستشدهتیظیمتالبدودر ختیار - صل دروس.۴

درکگ ستمفید عیوم دروسشاملدو تالب. ستشدهد ده ختیارحد تاآنها نتخا درد نتجویا زگجدیدزرنامگ
.ند شتوجوددهد نتاتال زرنامگدر-مورددویا زجس-ول شددیدهدنیادرشیی مهیدس کارشیاس ها زرنامگزرخ 

 نتخا گزر آنها  ت د د د نتجوکگ ستدروس  لی ت شاملد نتادهحا رحالزرنامگدر ختیار دروسگروه.۵
.شودم  ر ئگز تگسگتالبدر–زاشیدم جدیدکامالًدرس۱۲شاملکگ– ختیار دروسجدیدزرنامگدر.د ردزرم خود

  خارجدرسکیگرفتازگمجا تیایلصورتدرول کییدم  نتخا ر ز تگسگ  یا چهار شتر  نتها درد نتجویا 
.زاشیدم نیسخود نتخاز ز تگ

معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیر کبیر: دکترباب  بنکدارپور

ی بازنگری اساسی برنامه دوره کارشناسی مهندسی شیم
و بعد از آن96دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ورودی های 

اخبار دانشگاهی
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مقاالت تخصصی

مقاالت تخصصی

صنعت تولید فرمالدهید و زنجیره پایین دستی

دکتر حمید رضا حاج فرج اهلل: تهیه کننده

ما دبر تریلیو  متد۳۵ یر   عسیس زا د شتا :چکیده-1
. ر د ردذخایر گا  ش در رتاگ  ول در زیا کتورها  دنیا تر 

تریلیو  متدر ما دب۲۴.۵و ۳۲.۶روسیگ و تطر زگ ترتیب زا 
ا زدر   نیا   سدت تد. در رتاگ ها  دو  و سو  تر ر گرفتگ  ند

 ش  ستفاده     یا ماده  ر شیید و جلدوگیر     خدا  فروشد
یا  . ردآ  ر  زگ محصو ت زا  ر س  فسوده زا تر تادیل ک
.  سدت   مهیتریا م دیرهاش تاددیل گدا   ای د  زدگ متدانول

متانول خدودش مداده  ولیدگ ز دیار     محصدو ت  ر شدیید
رش  سدتیک دیهر مانید فرمالدهیددش متیدل ترشدیر  زوتیدل  تد

میدس   زهرحدال زیتدتریا.  سیدش د  متیل  تدر و غیدره  سدت
ل زگ فرمالدهید تادی( درصد آ ۳۰در حدود )متانول در دنیا 

.م  شود

فرمالدهیدد :فرمالدهید و زنجیره پایین دستی-2
ی   سدت یا     مهیتریا و ارکارزردتریا مو د خا  شدیییا

مثددل کددگ ز یددو   مدداده  ولیددگ ز ددیار     تولیددد ت صددی ت 
مددورد  سددتفاده تددر ر... االسددتیکش چددر ش کاغددذش ر یددا و

گ م دیر تاددیل گدا   ای د  زد۱در دیداگر   شدال . میهیرد
فرمالدهید فرمالدهید و نیس مهیتریا محصو ت ااییا دست 

.تازل مالحظگ  ست
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زنجیره تولید فرمالدهید و محصوالت پایین دستی آن-1شکل

سددایر عیددده تریا  سددتفاده فرمالدئیددد در تولیددد الییددر و
  و کدیش ر ییهدا  فرمالدئیددش  . ترکیاات شیییای   سدت

ا مدو د  ید. فرمالدئید زا فیلش  وره و مالمیا  یجاد م  شوند
ی ش در م یو ً زگ عیو   ر ییهای  در تولید تختگ ها  سدگ  
ج هدا  ساخت  سفیج ها  تالب گیر  شده و تولیدد  سدفی

ولیدد شدده زیتتر    نصع فرمالدئیدد ت. عایو کارزرد د رند
یدد در فرمالدئ. صرا تولید ر یا ها  فرمالدئیدد م  شدود

ل ها  چیدد تولید مو د شیییای  دیهر مانید ز یار      لا
مددو د عددامل  مثددل ایتددا تددر   ل کددگ در رنه ددا   و تولیددد

تقات    دیهدر متد. میفجره کارزرد د ردش  سدتفاده م  شدود
تهیدگ فرمالدئید م  تدو   د  فییدل متدا  ر  ندا  زدرد کدگ در

ن و فو  ترکیاات مهی  مثل ال  یورتا  کگ در ساخت رن
گ در کددارزرد د رد و ههددس  متددیلا تتددر  آمددیا کدد(  سددفیج)

فاده ر ییها  فیدل فرمالدئیدد و سداخت مدو د میفجدره  سدت
ل میس   کارزرد فرمالدهیدد در هدر حدو ه در شدا. م  شود

. یر تازل متاهده  ست

سهم مصرف فرمالدهید در هر حوزه کاربرد-2شکل 
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: ستگردیدهزیا ۱جدولدرفرمالدهیدمتتقاترتازتتازلمحصو تو صل ها کارزردکل  ورزگ

مقاالت تخصصی
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: مالدهیدفرفرایندهای مختلف برای تولید -3
ا         فرمالدهید     ک ید سدیو  گد مرو ه زخش عیده
قدره و یدا در حضور کاتالی دت ن(  ک یژ )زیا متانول و هو  

مقددد ر . شددودمخلددوخ  ک ددیدآها و مولیاددد   تولیددد مدد 
هدا امحدود  نیس     ک ید سدیو  متدا  و سدایر هیددروکرز

ا  هد گرچدگ زدر   تولیدد فرمالدهیدد روس. شدودتولید مد 
سیددگ دیهددر  مانیددد هیدروهناسددیو   ک ددیدها  کددرزاش تج

هدا  ندامارده صدرفاً در وجود د ردش  ما روس... فرمات ها و 
حددد آ مایتددهاه  زددوده و زددگ مقیدداس صددی ت  و تجددار 

تدانول دو روس  صل  زر   سدیتس فرمالدهیدد    م.  ندنرسیده
. مولیاد-کاتالی ت آها( ۲کاتالی ت نقره ( ۱. وجود د رد

تا ۶۰۰روس  ول در فتار  تی فریک و محدوده دمای  زیا 
مخلددو       زخددار. شددوددرجددگ سددانتیهر د  نجددا  مدد 7۲۰

یش متانولش هو  و زخارآ  در حضور کاتالی دت نقدره و کد
د ده و فرمالدهیددد    هیدددروه   د یدد  متددانول تحددت یددک 

ذ   یدا و کدیش ش زدا جد. شدودو کیش گرماگیر تولید مد 
. دهددمولاول متانول رو  سطح ف دال کاتالی دت رخ مد 

تددو      سددایر فلددس ت مانیددد مدد  و یددا عددالوه زددر نقددره مدد 
ردش  مدا    نظدر االتیییو  نیس زگ عیدو   کاتالی دت  سدتفاده کد

 ر  نجدا  و کدیشش تدازع مقدددمدا . تجار  کارزرد ند رندد
درصد ترکیب. متانول   اف  در مخلوخ هو  و متانول  ست

گ    زاشدد کدمتانول و هو  در خور ، ورود  زاید زگ گونگ
. یدردز د     ختالخش خارج    محدوده  شت ال متانول تر ر گ

الی دت و مقد ر هو   مورد  ستفاده زا توجدگ زدگ کیفیدت کات
. شودسطح در دسترس کاتالی ت نقره ت ییا م 

ور روس دو ش فرآییددد تولیددد فرمالدهیددد    متددانول در حضدد
تولیدد  ولدیا و حدد تجدار . کاتالی ت  ک ید فلدس   سدت

۱9۵۲ل مولیادد  در سدا-فرمالدهید توسط کاتالی ت آهدا
د آهاش در  یا فرآیید یک  ک ید فلس  مانی. ر ه  ند    شد

ر   تاددیل مولیاد  یا و نادیم  ک ید زگ عیدو   کاتالی دت زد
تدانول در  یدا فرآییددش م.رودمتانول زگ فرمالدهید زادار مد 

زخار شدده تحدت یدک و کدیش زدگ شددت گرمداده زدا هدو  
 یدا . ودشددرحضور کاتالی دت  ک دید فلدس ش  ک دید مد 

شیاسدید و تقریاداًمد FORMAXفرآییدد ر  زدا عیدو   
دهددرصد تادیل کامل  زر   متانول ر  نتیجگ م 

   یددا فرآییددد     ک ید سددیو  دو مرحلددگ    در فددا  گددا 
ر تتددایل شددده  سددت کددگ زددگ م دداد ت آ  زددگ صددورت  یدد

ولیدد ها   صل   ر ئگ کییده د ندش فید  تشرکت. ست
:فرمالدهید زا  ستفاده    متانول عاارتید   

• Formox (JM)

• Dynea

• Mitsui Toatsu 

• Mitsubishi Gas Chemical 

• Celanese

• Bayer and Degussa

• DuPont 

• Haldor Topsoe

مقاالت تخصصی

تحلیل بازار ایران -4
یدت  یر   زگ دلیل د شتا و حدها  زسرگ متدانول د ر   مس

     یادد. ن ددا  در ر سددتا  تاییددل  نجیددره متددانول  سددت
گ محصو ت زا  ر س  نجیره متدانول ش فرمالدهیدد  سدت کد
اده خود زگ عیو   مو د  ولیدگ محصدو ت دیهدر مدورد  سدتف

ررسد  زیازر یا توجگ زدگ  یدا محصدو ت و ز. گیردتر ر م 
ل  نجیدره تو ند در ترسیم نقتدگ تاییددتیو زا  ر د خل  م 

ور زدگ میظد. محصو ت زدا اایدگ متدانول حدائس  هییدت زاشدد
الدهیدد  د  دستیاز  زگ تصویر  جامع    و  یت زا  ر فرم

توسدط سالها  گذشتگش زاید و د یت تولیدد  یدا محصدول
سدپ ش میدس  . و حدها  د خل  مدورد زررسد  تدر ر گیدرد

تااد ت  یدا مداده زدا توجدگ زدگ آمدار مرزدوخ زدگ و رد ت و
یلد  زدر در  ییجا مختصر ً تحل. گرددصادر ت آ ش ت ییا م 

. یا مقولگ آورده م  شود
مشخصات واحدهای تولیدی و در حاال4-1

احداث
   شددرکت زددا فرفیددت سددالیانگ7در حددال حا ددر مجیوعدداً 

. زاشدیدتاش در  مییگ تولید فرمالیا ف ال م هس ر ۴۲۶حدود 
هیچیدیا زدا توجدگ زدگ   العدات  ر ئدگ شدده توسددط و  رت 

تدو   دریافددت کدگ فرفیددتصدی تش م دد  و تجددارتش مد 
تگ و حدها  تولیدکییده  یدا محصدو ت در سدالها  گذشد

جدم و  فس یش چید ن  ند شتگ  ست و فقط شدرکت  هتیدا 
.اتروصی ت گامرو  زگ  یا مجیوعگ   افگ شده  ست
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یایع و صدصدیایع شدیییای  فدارسها  آت  نیس چیدیا  ری د ر   مجو  وجدود د رندد کدگ مهیتدریا آنهداهیچییا زر   سال
. ه  سدتدر جدول  یر فهرست مجو ها  صادر شده جهت  حد ث و حد تولید فرمالدهید تازدل متداهد. شیییای  سامد ه تید

هس ر تا جهت تولید  یا محصول    سالها  آت  صادر ۱۵۰مجو  زا فرفیت  حدود ۸شودش مجیوعاً هیانطور کگ متاهده م 
یتدرفت فیسیاد ش     زگ ذکر  ست زا در نظر گرفتا شرکتها  د رنده مجو  و زررس  سو زو آنهاش هیچییا میس   ا. شده  ست

هدس رتا  د  سدالها  ۱۲۰شود حد تل زیی  م زا ه  مان  صدور مجو  تاکیو  و هیچییا زا  ر رو زگ رشد  یا محصولش ایش
. فسوده گردد( ۱۴۰۰تا سال )آییده زگ  فرفیت تولید فرمالیا در  یر   

(تن در سال)مشخصات واحدهای در حال احداث فرمالدهيد در ایران -3جدول 
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تحلیل ساختاری کسب و کار محصول فرمالدهید در ایران4-2

ییده  یا مادهش خود در د خل کتور در م  یازیم  غلب شرکتها  تولیدکفرمالدهیدزا نهاه  کل  زگ روند تولید و مصرا 
ا  آ  یا صاحب صیایع ااییا دست آ  شامل ر یا مالمیا فرمالدهید و اودرها  آ ش ر یا  وره فرمالدهید و  نو ز چ اه

. ایت شده  ستحت  در  رحها  آت  نیس  یا ناتگ رع. تولیدکییده مو د شوییده و زهد شت  متتو    فرمالدهید ه تید
.  زیازر یا زر    یجاد فرفیت جدید در زخش فرمالدهید زاید    صیایع ااییا دست آ  شروز کییم

-   نجا  م روند صادر ت و و رد ت فرمالدهید نیس  یا ناتگ ر  گوشسد م  کید کگ ماادلگ  یا محصول در سطح ناچیس

.  جه  ه تید   تضا  یا روند در سطح جهان  نیس زرتر ر  ست و فقط کتورها   رواا  غرز  د ر   مااد ت تازل تو. شود
 رها  صادر ت  در ریس  زر   زا زیازر یا زا توجگ زگ ساختار تولید و مصرا و هیچییا صادر ت و و رد ت فرمالدهیدش زرنامگ

۱۴۰۰ول در سال ها  صورت گرفتگ در مورد میس   تولید و مصرا محصزیی زا توجگ زگ ایش. شودحجم زا  توصیگ نی 
.  شودهس ر تا    آ  متاهده م ۳۰کیاود محدود  در حدود 

 یا ماده در در حال حا ر. هیا   ور کگ تاالً ذکر شد متانول مهیتریا ماده  ولیگ مورد نیا  زر   تولید فرمالدهید  ست
ت مل  د خل کتور در حجم ز یار  یاد  تولید م  گرددش هیچییا عالوه زر تولید ت ف ل ش در  ری ها  آت  شرک

  مسیت ها  ز یار مهم زیازر یا دسترس  زگ خور ، مورد نیا  زگ عیو   یا   . اتروشیی  نیس زرنامگ تولید  یا ماده وجود د رد
یت  در جها     عالوه زر  یا کتور ما    نظر دسترس  زگ میازع  نره  و یوتیل. در رتازت زا سایر رتاا مح و  م  گردد

.  موت یت میتا   زرخورد ر  ست و  یا م ئلگ تأ یر مثات  رو  تییت تیا  شده محصول م  گذ رد
   فروس محصول زیازر آنچگ ذکر شد م  تو   نتیجگ گیر  نیود کگ  یر   در تیاس زا سایر رتاا    موت یت میتا   زر

:زگ  ور کل  عو مل  کگ زاع   یا جریا  م  گردند عاارت  ند   . زرخورد ر  ست
 وجود خور ، مورد نیا  زر   تولید و دسترس  میاسب زگ آ
 ااییا زود  هسییگ ها   نره  و تولید
وجود زا  ر د خل  رو زگ رشد

ل زرنامگ در مجیوز هیانهونگ کگ  ر ئگ گردید تولید فرمالدهید جهت مصرا در سایر محصو ت  نجیره د خل ش تاز
.ل خو هد زودریس  خو هد زود لذ  میس   نیا  زگ آ  نیس زر مایا  تحلیل سایر  ری ها  ااییا دست  نجیره تازل تحلی
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مروری کوتاه بر وضعیت تحقیق و توسعه فناوری نانو

مهندس محمدمعین محمدی: تهیه کننده

دناالزگکگ سترشد حالدرد نشنانوفیاور 
 جس  ساختارت ییروموجودمو ددوزارهمهیدس 
زگا  میتوجدیدویژگیها زتو ندتاآنهاستسا نده

 مات لس و سطگزگدو جهان جین.زیافس یدمو دآ 
  لعمختها  مییگدرفیاور  نفجاریکزاع نظام 
.دزوشدهمیارو لاترونیکوهار یانگر د رشجیلگ

سالدرمتحده یا تتوس گوتحقیومرکسمدیرو نو رزوس
نجی  ز دد نتیید  کگهای  مییگزگ  مقالگدر۱9۴۵
.ودزکرده شارهنیاییدشف الیتآنهادرمیاای تجهان 
ا  سکوچک رورتجیلگ   وها زیی ایش  ز یار 
درفایییاریچاردز دسال۱۴.ایوستوتوززگز دها

:فتگکالیفرنیافیاور  ن تیتودرم رواسخیر ن 

Vannevar Bush.1

Richard Feynman.2

California Institute of Technology.3

(Caltech)

۱

۲
۳

...............................................................................................
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 یاگرچگ.د ردوجودکوچکمقیاسدر یاد فضا 
گفت  میتو مانتدنانوفیاور شاخگ یجادزاع سخیر ن 

زگگ میی یادرد نتیید  تالسزر   صل محرکگنیرو
ه ای مهیدستوسط۱97۴سالدرزار ولیا ما.آمدح ا 
تر ره ستفادموردنانوفیاور  صطالیتانیهوچ نوریو
آ ممفاهیترمتخصوتردتیو ورزگز دهاوگرفت
ر ح ش علمزگنانوفیاور جامعشت ریعدر.گرفتشال
کگد  دارم نویی مو دکارزردوشیاس متخصگتولیدش
زیادز یکد ر  حد تلشا دهیدهتتایلساختارها در
د ر  مقیاس یادرمو دم یو ً .زاشیدنانومتر۱۰۰تا۱

.زودخو هیدمتفاوتخو ص 

تریاهمم  یا فیاور ش یاکگم تقدندنافر    ز یار 
.آیدم ح ا زگ۲۱تر ها فیاور زر نهیستریازح و
اشه اچیاشمتحدهش یا تجیلگ  کتورها  ز یار لذ 

 یاد ها هسییگکتورما وهیدکرهشآلیا شزریتانیاش
در.د نکردهنویافیاور  یادرتوس گوتحقیوصرا
زگوخمرزفیاور توس گنقشتو  نی محصو تتولید
ش هد ا یازگرسید زر  .گرفتنادیدهر نویامو د
اور نانوفیمل ستادها تأسی زگ تد  کتورها غلب
های زرنامگجها کتور۶۰  زیش۲۰۰۸سالدر. ندکرده

 ورزگ.کردند عال نانوفیاور صی ت توس گهدازا
مدتزر  ه ااو رواا تحادیگمتحدهش یا تخاص
یو  عشا مل  ولویتها   ر نانوفیاور توس گ و ن 
شد رزگروروندهمکتورهادرتحقیوو  یت. ندکرده
 یا تکتورسگنیونگعیو  زگ. ستکردهتجرزگر 

کی او.د دیمتر رزررس موردر چیاوروسیگمتحدهش
۲۰۰9تا۱999سالها زیادرمتحدهش یا تدرزررس 
زگنانوفیاور  مییگدردکتر  نامگاایا ۵۰۰۰زگتریب
زگای  نتهسالدرهانامگاایا ت د دکگ سترسیده ات
. ستزودهدرصد ۵۳۸رشدد ر   زتد ی سالن ات
سالردنانوفیاور ستادتأسی رشدش یاد یل  یا 
درهاگناماایا  یازیا  . ستزودهمتحده یا تدر۲۰۰۰

 فیاور ن تیتوزگمرزوخمورد۱۸۴مختلعشد نتهاهها 
زامرتاطامگناایا ت د دزیتتریاکگ ستزودهماساچوست

درگتوس وتحقیوهسییگ.د نتهاههاستدرنانوفیاور 
کلدرصد۳.۱ش۲۰۱۰سالدرروسیگدرنانوفیاور  مییگ
ددشع یاکگ ستزودهسالآ درروسیگتحقیقاتهسییگ
گد شتآ   تالسالدوزگن اتدرصد ۳۰رشدخود
. ست

مورد۱۸۴مختلعشد نتهاهها درهانامگاایا  یازیا  
زیتتریاگک ستزودهماساچوستفیاور  ن تیتوزگمرزوخ
.استد نتهاههدرنانوفیاور زامرتاطنامگاایا ت د د
سالدرگروسیدرنانوفیاور  مییگدرتوس گوتحقیوهسییگ
سالآ درروسیگتحقیقاتهسییگکلدرصد۳.۱ش۲۰۱۰
دوزگن اتدرصد ۳۰رشدخودعددش یاکگ ستزوده
ت د دسال یادرهیچییا. ستد شتگآ   تالسال

درصد۳.9)نفرهس ر۱۸حدود ًحو ه یادرف المحققیا
نانومحصو تفروسرتم. ستزودهروسیگ(محققیاکل
 ورزگ. ستزودهترچتیهیرز یارسالها یادرروسیگدر
۶.۱مالغنانوفیاور محصو تفروس۲۰۱۰سالدرمثال

ن اتمیس  ۲نیود ردر. ستشده اتد رمیلیارد
نتا همتحد یا تزگن اتچیاکتورشدهچاپمقا ت
کگ ستمتخصنیود ر یا  خوز زگ. ستشدهد ده

دررشدحالدر۲۱تر  ولدهگدرسرعتزگچیاکتور
درهما کتورمگفتمیتو  . ستزودهنانوفیاور  مییگ
.ست کردهورودعرصگ یازگخوز زگنانوفیاور  مییگ
آییدهو عل  یا عیو  زگنانوفیاور شد شیاختگ  ا 
۱۳79السدرستادتتایلجرتگکتورهاشدیهرزاهیها و
درتادش دهجیهور ریاستنظر یر  کییتگتتایلزا

توس گویژهستادرسی  ورزگ۱۳۸۲سالدرنهایت
.گردیدتتایلنانوفیاور 

همتحد یا تدرشدهچاپها نامگاایا ت د د:۱نیود ر
.[۱]نانوفیاور  مییگدر مریاا

4

5

6

............................................
.5 Norio Taniguchi
.6 Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)
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China/USA ratio-nano

.[۲]مقای گ چاپ مقا ت کتور چیا زگ  یا ت متحده  مریاا: ۲نیود ر 

م ائل   یا نانوفیاور محصو تتوس گ مییگدر ما
 غلبشرکتهاکگ ست یاگیردتر رمدنظرزایدکگ

  العاتکگد رندفیاور ونوآور  ردهدرمدیر ن 
همردیه را  .ند رندهمنانومو دزگن ات   ولیگ

 نای توهارشتگسایرمحققا هیچو رشتگ یامحققا 
مطلوزیتر ستا درزییانتا د نشمحصولکارگیر زگ

توس گورشدزر  کگمیرسدنظرزگلذ .ند رندر متتر 
  یشزنسدیا و رتااختجار ش مییگدرنانوفیاور 

زگ رور (محققا ومدیر  ) فر دگروهدو یاایش
  زرهیه جدیدفیاور وعلو  گرچگ.میرسدنظر

 مایدیازم توس گمتاالتحلوزتریتزگکیک
چالتها نیونگ ورزگ.زاشیدنیسآفریاچالشمیتو نید
تازلرغینیایدم  یجادنانوفیاور کگمحیط  ی ت
 یاد کرزر رازر  جد عس نیا میدکگ ست ناار

7۱۰ زودجگ  متحده یا تدر.ه تهممتاالت
هس ر۵۰۰تیها۲۰۰۲سالدرنانوفیاور د ر میلیو 
 ی تمحیطزرنانوفیاور   ر تزررس صراآ د ر

ر وفیاور نانمیتو  میرسدنظرزگاایا در. ستگردیده
.نیودتلید ددنیادررشدحالدرعلو   هیچیا 
یاور شزایوفهیچو دیهرعلو زانانوفیاور هیهر ی 
 هافیاور زگکگشیاخت علو و  العاتفیاور 
  ز یار حلزگمیتو ند ندشدهم رواهمهیهر 

س گتورشدش یاکیاردر.نیایدکیکزترمتاالت
رعتسزانانوفیاور اایگزرزییا د نشمحصو ت

. ست نتظارموردزیتتر 
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بازیابی گاز مایع (LPG)صنعت و دانشگاه

و C3هیدروکرزا ها  گا   می ا  ادذیر (LPG)گا  مایع 
C4  ست کگ زر   سدال ها زدگ عیدو   سدوخت گدا   زدر 

س ت کارو   هاش خانگ ها و غیره و ش لگ  ک   زدر   زدرس فلد
تم زگ  ور م یولش سوخت ها  گا   زا چهار  . کارزرد د رد

ر   نقطدگ کرزا یا کیتر در ترکیاات هیددروه  و کدرزاش د 
زیدددازر یا  یدددا . جدددوس اددداییا تر    دمدددا  محیط ه دددتید

زدا هیدرو کرزا ها در دما  م یول ش گدا   شدال ه دتید و
   عیال فتار متوسط زدگ ر حتد  مدایع م  شدوند و در مخدا 

.فتار کمش ذخیره و یا تو یع م  شوند
 یددا  سددت کددگ هیدددروکرزا ها  LPGهدددا    و حددد

. مورد نیا  ارد  س کیددها جریانر  زگ   (C1-C5)ساک
در یدک اا یتدهاه زدگ  دور  LPGجریدا  ت ذیدگ و حدد 

 ش م یول    و حددها  اا یتدهاه  مانیدد تقطیدر نفدت خدا
و حدددد هیددددروکرکیین و دیهدددر و حددددها  فرآییدددد  

هیچیدیا در و حددها  LPG. آیدم کاتالی ت  زگ دست 
 ذیدگ تق یم گا  کگ زا گا  حاصل    مخدا   نفدت و گدا  ت

.تودم  شودش تولید می
گددا   ای دد  خددا  عددالوه زددر متددا  حدداو  هیدددروکرزا ها 

 درهای     سیهیا تر زا  ر س مانید  تا ش ارواا ش زوتدا  و ک
 یدددا هیددددروکرزا ها. هیددددروکرزا ها  سدددیهیا تر  سدددت

(C2-C5
.نامیده م  شوند(NGL)مای ات گا   ای    (+

. تگا   ای   یا     سوخت ها  مورد عالتگ در جها   س
گدا  زدگ حیل و نقل گا  آسا  نی ت؛ زیازر یاش تاددیل  یدا

یدک LPG. مایعش اروسگ   حیل و نقل ر  آسدا  م  کیدد
گا  تحدت فتدار  سدت کدگ زدگ صدورت مدایع در مخدس  یدا

اختگ کانتورها ذخیره م  شدود و یدک ندوز گدا   ای د  شدی
یددک مخلدوخ تازددل  شددت ال    گا هددا  LPG.م  شدود

  نسدیک هیدروکرزی   ست کگ زگ عیو   یک سوخت ف یل
زددگ  ددور LPGتقریاددا دو سددو  . زددگ نفددت  سددتفاده م  شددود

م  شود م تقیم     میا زگ هیا  روس گا   ای    ستخر ج
   چداه و زقیگ   آ  زگ  دور غیر م دتقیم    نفدت حفدر شدده

زگ عیو   مخلدو      دو LPG. زدست م  آید( نفت خا )
و زوتدا  (C3H8)اروادا گا  تازل  شت ال غیرسی  زگ نا 

(C4H10) در اددروایلا و زددوتیلا نیددس. م  شددودشددیاختگ
ت اروادا  و زوتدان  کدگ    نفد. غلظت ها  کم وجود د رند

.خا   ستخر ج م  شوند

کییدن شامل  یسومرها  اروایلا و زدوتیلا کدگ حاصدل    کر 
و میاع مهم هیدروکرزا ها  دیهر در اا یتهاه نفت ه تید و د
 ها زاید جد  مو د شیییای  زگ ح ا  م  آییدش ه تید و  یا  لفیا

زوتدا  فتار زخار  یا  لفیا هدا کید  زدا تر    اروادا  و.شوند
ر  ست و سرعت ش لگ آ  هدا زدگ مقدد ر تازدل مالحظدگ    زدا ت

ش  یر   یا ویژگ  میاا  ست یک مسیت زگ ح ا  آید.  ست
زا  یا حال یا  .سرعت ش لگ ها  ارواا  و زوتا  آه تگ  ست

محدود م  کیدش تیایدل LPG   د یل  کگ مقد ر  لفیا ر  در 
ز  زدو  سدتش LPGعیدتاً گا  .  لفیا ها زگ تتایل دوده  ست

 شدودش کگ در صورت نتت  تتخیص آ  زر    فدر د سدخت م 
   لزیازر یا زگ آ  مقد ر کید     گدا  زدود ر  مانیدد  تدا  تد

(C2H6S) ت گدا  زگ  فر د زر   تتخیص نت  افگ م  شود تا
زگ عیو   سدوختش زدگ ویدژه زدر   وسدایلLPG.کیک کید

یدو   یدک نقلیگ مانید  تومایل و موتور سیالتش هیچیدیا زدگ ع
تفاده مایع  سپر  و مارد زر   جلدوگیر     آسدیب زدگ      سد

یگ زگ عیو   سوخت زر   وسایل نقلLPGیک مسیت . م  شود
. د یددا  سددت کددگ    زیددسیا و دیددسل تییس تددر م  سددو موتددور  

گا هدا  اروادا  و. زگ عیو   مارد  ستLPG ستفاده دیهر 
.  شددوندزوتددا  زددر   تولیددد ماردهددا  هیدددروکرزا  سددتفاده م 

د هیدروکرزا ها  ندره  کارآمدد زیش تدر د رندد و    سدایر مدو 
مادرد شیییای   ر    تر ه تیدش زگ هییا دلیدل آ  هدا زدگ عیدو  

اا  یدا م  تو ند زگ عیو   یک میاع اتدتیLPG.میاسب ه تید
یو   مثالش زگ ع.  انویگ در تولید  نره  زر   خانو ر  ستفاده شود

در کیدار یدک LPGشزر   گر  کرد  آ  در فصل  م دتا 
ظددور ایدل خورشدید  زددر   تدامیا  ندره  کدداف  زدر    یدا می

. ستفاده م  شود

را نشاااان LPGویژگی هاااای مل اااول 1جااادول 
:می دهد

: تهیه کننده
مهندس مهدیس فرشی تقوی
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بازیابی گاز مایع (LPG)صنعت و دانشگاه

LPGتولید 

LPG      ریو جد سا    NGLیین تولیدد و تقطیر    نفت خا ش کر کیین کاتالی دت ش کک سدا   تدأخیر  و هیددروکر ک
ا زا و حد  ستخر ج و حدذا گدا   سدید  شدروز م  شدودش زدا و حدد تجسیگ کییدده  د مدگ م  یازدد و زدLPGفر یید تولید . م  شود

:فر یید زگ صورت ساده در شال  یر شری د ده شده  ست.عیلیات تولید محصول زگ اایا  م  رسد

حذا گا   سید •
گا  خا     سر چاه در مخا   نا،  وت زدر   جدد  کدرد  

و  گا هدا  نفتد  حدا. فا ها  گا  و مایع دریافت م  شدود
حذا . ه تیدH2Sو CO2گا ها   سید  خورنده مانید 

یدا LPG یا گا ها زر    د مگ فدرآور  گدا  زدر   تولیدد 
توسط  یا گا ها   سید . محصو ت زیتتر  رور   ست

اد     . فر ییدها  آمیا یا فر ییدها  زیفیلد حذا م  شدود
 رسدال  یاش گا   ای   فاتد گا   سید  زگ و حدد  سدتخر ج

.م  شود
و حد  ستخر ج•

.  زاشددت ذیگ و حد  سدتخر ج ترکیاد     گدا  و می اندات م 
.جریا  ها  محصول زگ سگ مرحلگ تق یم م  شوند
ت کدگ زدگ یک جریا ش مایع غی     ارواا ش زوتا  و زیسیا  س

 رسددال م  شددود؛ دو LPGزددرج تق ددیم کییده زددر   تولیددد 
حصدول جریا  دیهر زر   ارد  س زیتدتر زدگ و حدد تولیدد م

.م  روند
و حد جد سا  •

ا و حدد جریا  مایع شامل  تا ش ارواا ش زوتا  و ایتدا  در  ید
.   شدودزر   جد  شد  و فروس زگ عیو   گا  مایع  ستفاده م
.  ستیک جریا  کامل فرآیید در شال  یر نتا  د ده شده

و رواانایسر د  اش د   تانایسر: زرج تق یم زید  شامل سگ ستو 
:ر  ستشری کامل فرآیید زگ صورت  ی. د  زوتانایسر  ست

زخش د   تانایسر•
 ذیدگ گا  خا  حاو  گا ها  مرتاط    زا   د   تاندایسر ت

. عیدل م  کیددlb/in2۳9۰د   تانیسر در حدود . م  شود
رج محصول زدا   زد. ما در  یا ستو   تا  ر  جد  م  کییم

۲۰ا  در  تا  زگ صورت زخار  ست کگ زدا  سدتفاده    ارواد
ر درجگ فارنهایت زگ صورت جسید  کیدد ن  م  شدود و د

گ محصول کیدد ن  شدده زد. مخس  رفالک  جیع م  شود
ا  ه تید زرج د   تانایسر زرم  گردد و زخار ت کگ عیدتاً  ت

.زگ سی تم سوخت گا    رسال م  شود
.  شوددما درو  زرج زا گرما  حاصل    ریاویلر تامیا م 

زخش د  زوتانایسر•
 نا داخ lb/in2۱۱۰محصول ااییی  د  ارواانایسر تا فتار 

تا  زگ عیو   زو. م  یازد و زگ زرج د  زوتانایسر ت ذیگ م  شود
محصول    زا   زرج جد  م  شود و
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م کییده ها  متد ول زدر   تق یم کییده ها  نو ز مختلف  د رند کگ تق ی. محصول ااییا زرج شامل هیدروکرزا ها  سیهیا تر  ست
.در جدول  یر آمده  ست LPGتولید 

بازیابی گاز مایع (LPG)صنعت و دانشگاه

ونگ خوردگ  ش گا  زاید زگ  ور کامل تاخیر شود و در دستهاه زگ صورت ر ایت زخشش زدو   یجاد هرگLPGهیها   ستفاده   
خیدر زدر   زا  نتتار گا  و کاهش فتدارش تاخیدر ناگهدان   تفداق م   فتدد و گرمدا  نهدا  تا.و یا تولید رسو  در سی تم ز و د

.ودجریا  ها  کم زا  نتقال حر رت    محیط   ر ا و زر   جریا  ها  زا  زا  ستفاده    تاخیرکییده تأمیا م  ش
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ی دکتر مهدی پروین: تهیه کننده

رکت ز یار     فدار   لتحصدیال  مهیدسد  شدیی  در شد
ها   ر ح  و ت دد د  زیتدیار  در شدرکت هدا  زهدره 

مت ول .. .زرد ر   عمّ    صیایع اا یتهاه ش اتروشیی  و 
صد   ییید  فر ییدد ش مو دوع  تخص.زگ کار مد  شدوند

 سددت کددگ هددم در مرحلددگ  ر حدد  و هددم در مرحلددگ زهددره 
. رودزرد ر     مهیدسیا شدیی   نتظدار ت دلط زدر آ  مد 
ل آ     شیاسای  ماهیت فر ییدهاش خطدر ت زدالقوه و زالف د
ریدو و میظر فر یید   عمّ    اتان یل هدا  زدرو   نفجدارش ح

د  نتت مو د سی ش نحوه کیترل مخا ر ت و محدود کدر
ییید  در  . آ ار آ  م  تو ند مو وز  ییی  فر یید  زاشدد

فر ییدد و زدگ ایتهیر     حو دث مدرتاطفر ییدش تیرکس زر 
. تجهیس ت  ست

و  ر یدداز  ایامددد حددو دث فر ییددد ش یادد     مهددم تددریا
زددر   ارکددارزرد تددریا و  لاتددگ تخصصدد  تددریا مااحدد 

  ت  یر م  مهیدسیا فر یید  ست کگ زگ زررس  ااسخ سئو
:ارد  د

 عدمّ    مخدس  تحدت فتدارش زدرج یدا )کد   تجهیدس •
خطر فر یید  زیتتر  د رد؟...( کیپرسور و 

  حریم  ییا یک و حد صی ت  چهونگ متدخص مد•
شود؟

ش در صورت  نفجار یک مخس  محتو  گا  متخص•
تا چگ ش اع   حتیال مرگ  فر د حا در در و حددش 

درصد  ست؟۱۰زا   
چدگ جانیای  و موت یت یاز  و حدها  فر ییدد  زدگ•

اد شود؟ترتیا  زاشد تا کیتریا آ ار دمییو  یج
ل  آشاارسا ها  گا  و آتش ر  زاید در چدگ فو صد•

   تجهیس ت تر ر دهیم؟
در  ر حدد  یددک و حددد صددی ت  چددگ میددا ق  ر  زددگ •

عیددو   میددا و جهددت تجیددع کارکیددا  در شددر یط 
ل و  تداق زحر ن  ت یدیا کیدیم؟ موت یدت  تداق کیتدر

زحر   کجا زاید زاشد؟
آیددا  سددتفاده    عددایو حر رتدد  زددر   دو مخددس  •

دش آمونیا، کگ در فاصلگ متخص     هم تر ر د رند
     ست؟

در صورت نتت ماده سی  در یک میطقدگ شدهر ش•
رصدت ساکییا چگ مدت  مان  زر   تخلیدگ میطقدگ ف

د؟د رند و در چگ جهت  زاید    میتأ نتت دور شون
اخت دیو ر آیا زر   یک کیپرسور ارفتار نیا  زگ س•

زتی  وجود د رد؟
رسدیل اچاه نفتای  در صورت آتش گرفتا یدک •

  مد  آتش نتان     چگ جهت  و زا چگ  زس ر محافظت
تو نید زگ مهار آتش زپرد  ند؟
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ر فتدار در صورت زرخورد زیل مادانیا  زدگ لولدگ اد•
ر  گا  زیا شهر  یدا شدهر ش چدگ خطر تد  ارسدیل

تهدید مد  کیدد و  حتیدال مدرگ  فدر د زدر ح دب 
فاصلگ چگ میس   خو هد زود؟

یا     چیدیا محصول   سدت کدگPHASTنر   فس ر
ش یاددد     ایتدددهاما   ر یددداز  DNVتوسدددط شدددرکت

جدگش در نتی. مخا ر ت و حو دث صی ت  ش تهیگ شده  سدت 
یدر   یا نر   فس ر زدگ عیدو   یاد      زس رهدا  تصدییم گ

شرکت ها و دولت ها در  مر مخدا ر ت صدی ت  و  ییید 
ا مدورد عیوم  شیاختگ شده  ست و زگ  ور گ ترده در دنی

   یا ندر   فدس ر خداصّ مددل سدا .  ستفاده تر ر م  گیرد
مدو د سدی  در و حددها  صدی ت  آتشش  نفجار و رهای 

فدت و  ست و هم  کیو  توسط زسرگتریا شدرکت هدا  ن
.گددددا  جهددددا  خریددددد ر  و  سددددتفاده مدددد  شددددود

مدل ددا   ایامدددها  ناشدد     حددو دث محتیددل در یددک 
و حد فر یید ش    مهم تریا مر حدل  ر یداز  ری دک مد 

حدو د   چدو  آتدش و  نفجدار PHASTنر   فس ر. زاشد
یر مخا   و لولگ ها ر  مدل کرده و نتایج شامل محدوده تأ 

در  ری  یا نتایج. ر  زگ صورت گر فیا  نیایش م  دهد
ریس  و کیش   طر ر  و حدریم خطدر مجتیدع هدا مدورد 

. ستفاده تر ر م  گیرد

: PHASTو ویژگ  ها  نر   فس ر  ماانات
ایش زیی  حو دثش تال    وتوز
مدل سا   حو دثش تال    وتوز
مدل سا   ایامدها  حاصل    حو دث
 ری ک ناش     ف الیت ها  صی ت
ت ییا میس   خطر ت
تلفات  حتیال  ناش     حو دث
در زررس  موت یدت میاسدب تدر ر گیدر  تجهیدس ت

سایت   
وزررس  موت یت میاسب آشاارسا ها در سایت…

میجدر زدگ ک دب  PHASTیادگیر  نر   فدس ر : ناتگ آخر
مهددارت تخصصدد  و ورود زددگ دنیددا  حرفددگ     یییدد  

ار  فر ییددد  و  یجدداد تیددایس رتددازت  در د نتددجویا  و فدد
رکت  لتحصیال  مهیدس  شیی  م  شود و در ورود زگ شد

زدر     العدات. ها   ر ح  مهیدس  ز دیار مدو ر  سدت
م  تو نیدد فدیلم هدا  PHASTزییتتر و آمو س نر   فس ر 

:آمو ش  ر  در سایت  یر زاییید
www.MehdiParvini.com

yon.ir/rgMRR
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گ     گر یش محیط  ی دت    رشدتگ   مهیدسد  شدیی ش  میید
 سددت کددگ تیرکددس و توجددگ آ  زددر رو   ر یدداز ش مدددیریت و

ت     ر ح  سامانگ   ااید ر محدیط  ی دت  زدگ میظدور حفافد
یدسدا  مه.  سدت(  ی ت زو  شیاس )سالمت زتر و  کولوه  

ر  محیط  ی تش دستهاه و سامانگ    ر  زدر   تدأمیا آ  شد
هدو ش کیتدرل  ییاش تصفیگ و دفع درست ا یاندش حفط کیفیت

ت یدا آلودگ  آ  و تییس کرد  سایت ها  آلوده زگ دلیل نتد
یدت آ  هدا کیف. دفع نامیاسب مو د خطرنا،  ر ح  م  کیدد

دنادال هو ش آ  و  میا ر  ادایش و کیتدرل کدرده و ایوسدتگ زدگ
 ددت  زددس ر جدیددد و زهاددود یافتددگ زددر   محافطددت    محددیط  ی

ی ت  گرچگ ز یار     مرد  در مورد و  یت محیط  . ه تید
ید کدگ نهر   ه تیدش  ما مهیدسیا محدیط  ی دت  فدر د  ه دت

اددژوهش هددای  ر  زددگ میظددور محافظددت    آسددیب و  صددالی 
متاالت موجود  نجا  م  دهید و د ر   د نش علید  و فید 

 ش ساخت و ه تید تا زتو نید سی تی  مدر  ر  شیاسای ش  ر ح
ط عالوه زر حو ه   علید ش مهیدسد  محدی. زهره زرد ر  کیید

و  ی ددت شددامل رشددتگ   تحصددیل  مهیدسدد  محددیط  ی ددت
آمددو س مهیدسدد  محددیط  ی ددت ر  مدد  تددو   چیدرشددتگ    

(Multidisciplinary )د ن ت .

صدول و در و تع مهیدس  محیط  ی دت ترکیاد      : تو یح}
{.کارزرد رشتگ ها  علو  فی ش اایگ و مدیریت   ست

ط زدر   رسددیدگ  زدگ  یددع گ دترده       چددالش هدا  محددی
ر و وسدی    ی ت ش زاید مهیدسا  محیط  ی ت مطال ات فر گی
گر یش . ییدد شتگ زاشید و هیچییا    لحا  فی  نیس آمو س زای

هیدسد  مهیدس  محیط  ی ت زیا دو رشتگ مهیدس  شیی  و م
.  ردعیر   هیپوشان  کامل  در دروس تخصص  و  ختیدار  د

 ی دت در زیا گر یش ها  مهیدس  شیی  نیسشگر یش محیط
یدر و ز ضداً زا گدر یش هدا  زیوتایولدوه ش ندانوتایولوه ش الی

.  ر ح  فر یید و مدل ا   مرتاط  ست
د نتجویا  در حو ه   مهیدس  محیط  ی دت چدگ مد  •

آمو ند؟
ا  مانیددد ز ددیار     د نتددجویا  مهیدسدد  زددگ ویددژه د نتددجوی

اید اایگ مهیدس  شیی ش د نتجویا  مهیدس  محیط  ی ت نیس ز
ا  یا حالش    تو  در ریا یاتش فیسیک و شیی  د شتگ زاشید ز

ت  گ تردگ ش ماهیت چیدرشتگ    و چالش هدا  محدیط  ی د
مهدارت گوناگو  م تلس  آ   ست کگ مهیدسا  محیط  ی تش

هددا  خددود ر  فر تددر    محدددوده    کددگ م یددو ً زددا هددر  مییددگ 
گ  هد ا آ  ها زا توجگ ز. مهیدس  مرتاط ه تیدش گ ترس دهید

ش ل  ویژه   خدودش زایدد د ندش و مهدارت هدای  ر  در  مییدگ 
یداور  های  مانید؛ میاروزیولدوه ش  کولدوه ش سدم شیاسد ش ف

هدددا  شدددیییای ش  مدددیا شیاسددد ش شدددیی  آ  و جدددوش آ  
ندر  )ش علدم خدا،ش محاسداات ر یاندگ    (هیدرولوه )شیاس 
و  تتصاد در حقوق زدسدت آورندد و مهدارت هدا  حدل (  فس ر

. م ائل و مهارت ها  تیی  و گروه  ر  فر  زهیرند

مهندس محمد نعمتی: تهیه کننده

معرفی گرایش
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؟میاییدکارجاهای چگدر ی تمحیطمهیدسا •
(کل وعیوم )

ترلکیها سی تمکگمهیدس  متاورهها شرکت–۱
.سا ندم وکرده ر ح ر آ وهو آلودگ 

سالمتو ی ت محیطخطر تکگهای شرکت–۲
 یدهآیوحالگذشتگشها ف الیتزا رتااخدرر عیوم 

.کییدم  ر یاز زتر
سا گارها مسی تودستهاهتولیددناالزگکگصیای  –۳
.ه تید ی تمحیطزا
هو  وفا ال ها خروج م ئو نگکگصیای  –۴

.کییدم تصفیگر خود آلوده
آ کگمرتاطخصوص  د ر توهاشهرد ر –۵

.کییدم عر گوتأمیار آشامیدن 
دفعویگتصفر خطرنا،شیییای مو دکگهای شرکت–۶
.کییدم 
هو و آتصفیگتأسی اتو مااناتکگهای شرکت–7
 م د رههاشهرد ر وصیایعزر  ر ا یانددفاودفعو

(اییاناار).کیید
متیظیونظارت وفیفگکگدولت نهادها و د ره–۸

  ئد توآ هو شها آ ییده تخلیگمقادیروم یارها
.د رندعهدهزگر جامد

ی ت محیطاایشوکیترلمورددرکگهای د نتهاه–9
.کییدم اژوهشوتدری 

جدیدن لکگدولت وخصوص ها آ مایتهاه–۱۰
لولمحوگا  ها آ ییدهکیترلها سامانگوهادستهاه
.هرهانانوح وح هرها ی تمانیددهیدم توس گر مایع
زگر فیاور ود نشکگ لیلل زیاها سا ما –۱۱

شUNESCOمانیددهیدم  نتقالتوس گحالدرکتورها 
UNIDOو....

درف الوایترو(NGO)نهادمرد ها تتال–۱۲
وهو آ ششامل ی تمحیطها شاخگ  هریکحفافت
.ه تیدزرخورد رمال میازع  کگخا،

شاملCFD فس رها نر   غیرکگشدهدیدهندرتزگ
FluentوCOMSOL   یادردیهر  فس رها نر 
اتگ لو).شود ستفادهشیی مهیدس  رشتگ  گر یش
.(نوی  زرنامگها  زا 
ها چالشوم ائلها سا  شایگوهاسا  مدلتیا 

ختیار نخ ت در  ... مرزوخ زگ جریا  آ  و فا ال  و سیل و 
زدگ .مهیدس عیر   و سپ  در  ختیار مهیدس ماانیدک  سدت

ادر ک دب هییا دلیل د نتجویا  مهیدس  شیی  زای ت  زدگ ف
ک مهارت فر ییدها  آ  و فا ال  هم زاشید کگ غالاداً    ید

گ مهیدس فر یید در حو ه   آ  و فا ال   نتظار م  رود ک
فر یید حیطگ  . تو نا زاشد« فر یید و آ مایتهاه»در دو مهارت 

 BFD(Blockو P&IDو PFDشامل آشدیای  و ت دلط زدر 
Flow Diagram ) مرزددوخ زددگ تصددفیگ خانددگ هددا  آ  و

ش ت ددلط زددر  نددو ز PDMSو Pipingفا ددال ش درروهددا  
اه  دستهاه ها  مورد نیا  مانیدد اید  و حیطدگ   آ مایتده

شامل آشیای  و ت لط زر مهدارت هدا و  صدول آ مدایش هدا  
خو هدد  گر د نتجوی  ز. مختلع مرزوخ زگ آ  و ا ا   ست

د زایدد و حدد زیتتر در  مییگ  ر ح  تصدفیگ خاندگ ف الیدت کید
ر  در «  ر حدد  تصددفیگ خانددگ هددا  آ  و فا ددال »درسدد  

گ      جیلگ نر   فس رهدا  رشدت. د نتاده   عیر   زهذر نید
حیط مهیدس  عیر   کگ د نتجویا  مهیدس  شیی  گر یش م

فر ییدد   ی ت نیس  م  تو نید زر   آشدیای  و گ دترس دیدد
:یاد زهیرند عاارت  ست    

ش نر   فدس ر BIOWINنر   فس ر  ر ح  تصفیگ خانگ فا ال  
Sewer GEMS محصول شرکتBently   زر   مدل دا

و  ر ح  خطوخ و شااگ هدا  جیدع آور  فا دال  مدورد 
محصدول شدرکت GPS-Xندر   فدس ر .  ستفاده تر ر م  گیرد 

Hydromantis و ندر   فدس رPet Win محصدول شدرکت
Enviro Simیگ کاندداد  زددر    ر حدد  فر ییدددش کیتددرل و شددا

ت ش شهر  و سا   کلیگ   سی تم ها  تصفیگ فا ال  زهد ش
شدیی  ؛ صی ت  و هیچییا فا ال  هدا  صدیایع نفدت و اترو

جهدت Bentlyمحصول شرکت Water GEMSنر   فس ر 
و یع آ  کیک در تصییم گیر   ر ح  و تحلیل شااگ   ت
  و  سیس ؛ و نر   فس ر کیک  ر ح  سامانگ ها  نانوفیلتر سیو

. DOWم اوس    شرکت 
گددر یش هددا  محددیط  ی ددت و  ی ددت فیدداور     رشددتگ  

ادداخ مهیدسدد  شددیی ش زیتددتریا هددم اوشددان  ر  د شددتگ و  رت
ها  جدید زر   تیهاتیه  زر   دستیاز  زگ فر ییدها و فیاور 

   . حذا یا کاهش آ ییده ها  هو ش آ  و خدا، ر  د رندد
زرد مهم تریا دروس مهیدس  شیی  کگ در  یا گدر یش کدار

د رنددد مدد  تددو   زددگ  نتقددال جددر ش عیلیددات و حدددش ماانیددک 
دد ش سیا تش شدیی  تجسیدگش شدیی  فیسیدکش ریا دیات عد

یظور زگ م)ش  ری سییتیک و ر کتور(محلول ها)۲ترمودییامیک
( توکاتالی ت ر ح  زیور کتور و فر ییدها  کاتالی ت  مانید ف

.  شاره کرد
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گ مد     مهم تریا فر یید ها  مدورد  سدتفاده و تازدل توسد 
و Adsorptionتدددو   زدددگ  ندددو ز فر ییددددها  جدددذ  

Absorption  ش فر ییدددددددها  غتددددددای ش فر ییدددددددها
یییای  نیدس کگ زا روس ها  غتای  و  ش(  ی ت )زیولوهیا 

. ترکیب م  شودش  شاره کرد
در ایتروینقش ی ت فر ییدها وفیاور  ی ت
فاده ست.کیدم  یفاا یاندوآ هو شها آ ییدهحذا

 شهوفرّ رها آ ییدهحذازر   ی ت ها صاف   
 الفها لجاومختلعها میارو رگانی م   ستفاده
  اده ستفوهافا ال آلودگ زارحذاوکاهشزر  
وآل ا ا یانده تجسیگزر  ها رگانی ممیاروزرخ 
تولیدمیظورزگزهد شت ها خاکچالدر زالگدفاحت 
 ی تکارزرد    نیونگش(Biogas) ی ت گا وکود

زانیسونانفیاور هیچییا.ه تید ی تمحیطدرفیاور 
وکوچکز یارودتیوح هرها ساختزگکیک
  ز یار درجذ ویژگ  رتقا هیچییاوح اس
دهش ی ت محیطنامطلو آ ارکاهشسابهاشجاذ 
. ست

:زرترها د نتهاه•

یدار  هریک    نظا  ها  رتاگ زید  د نتهاه ها زر  ساس م 
زددر  سدداس . خدداصش د نتددهاه هددا ر  رتاددگ زیددد  مدد  کییددد

QSزددددددرآورد     نظددددددا  هددددددا  رتاددددددگ زیددددددد  

(www.touniversities.com ) شU.S.News & 

World report Education(www.usnews.co )
زهتدریا ( www.theguardian.com)و مجلگ گداردیا 

اش کالیفرنیددد-هدددارو ردش زرکلددد : د نتدددهاه هدددا عاارتیدددد    
نیدددا آک دددفوردش  سدددتیفوردش مؤس دددگ   فیددداور  کالیفر

(Caltech)  ش کدددالج سدددلطیت  لیدددد(ILC ) ش کیادددریجش
ETHش توکیددوش (ANU)اریی ددتو ش د نتددهاه ملدد   سددتر لیا 

...  . و ( NUS) وریخش د نتهاه مل  سیهااور

س ییدده م ضل گر یش جهان ش کاهش میازع آ  شر ش تولیدد ف
و در  نو ز فا ال  و ا یاندها  صدی ت ش شدهر  و زهد شدت 
 ی دتش ر ستا  کیو ن یو  ها  زیا  لیلل  حفا دت    محدیط

از  زددگ تیددا  کتددورها  ایتددرفتگ توجددگ خددود ر  زددر رو  دسددتی
را مجدد مقرر ت فیاور  ها  نویا زر   کیترلش تصفیگ و مص
هرچهدار . آ ییده ها  هدو ش آ  و خدا، م طدوا کدرده  ندد
یددا ش آل)تطددب  اددال  ی یدد  آمریادداش کاندداد ش  سددتر لیا و  رواددا 
ش  سدپانیاش سوئی ش نروهش زلژیکش فر ن دگش هلیددش سدوئدش فیالندد

رس و زدر رو  گ دتزدا سدرمایگ گدذ ر  ...(  یتالیاش د نیار، و 
( Green life)حت   زد ز فیاور  هداش زدگ دنادال  نددگ  سداس

هدم میس   سرمایگ گدذ ر  و ف الیدت هدا  آکادمیدک. ه تید 
ودگ  هو  مت یر ن ات زگ ج ر فیا و ناود یا کیاود میازع آز  و آل

ر    سدایر زگ عیو   نیونگ  رواا زگ دلیل وسد ت کدمش زیتدت.  ست
و ز زر رو   صول و مدیریت دفع و دفا  ند( کتورها)تطب ها 

. ا یاند اژوهش م  کید
: زا  ر کار و موت یت د نتهاه  یا صی ت  •

گ  در    آنجای  کگ توجگ زگ م ضالت محدیط  ی دت  زدگ تدا 
کتور زگ  ور جد  مطدری شدده  سدتش فضدا   یداد  زدر  

تددگ  لا. ز ترسددا   صددی ت  و د نتددهاه  وجددود خو هددد د شددت
ط زدا زهتریا حالت آ   ست کگ اژوهش هدا  د نتدهاه  مدرتا

ر نیا ها و چالش ها  محدیط  ی دت  صدیایع زدوده تدا عدالوه زد
تدجو در  گدر د ن. کار ی ش گره       متاالت کتور زهتداید

ر ت لط زر دور   تحصیل  کوتاه مقطع کارشیاس   رشد عالوه ز
و دروس  صددل ش در تاددااو   رتادداخ زددا شددرکت هددا  جدیددد

ار  آنها ایترو در شاخگ ها  محیط  ی ت  و آشیای  زا رویگ ک
 دد    و حت  ک ب مهارت ها  کوتاه مدت زاشدش م  تو ندد ز

. اایا  دوره تحصیل  جذ  زا  رکار شود
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(شرکت پتروشیمی جم)گزارش کارآموزی 

نامدگ در ر سدتا  زر( سدهام  خداص)شرکت اتروشیی  جدم 
ها  کال  کتدور و زهدره زدرد ر     میدد   گدا   اددارس 

 یدا مجتیدع عظدیم. زدگ  ادت رسدید۱۳79جیدوزد ش در سال 
هاتددار در میطقددگ ویددژه 77صددی ت  در  مییدد  زددگ وسدد ت 

. تتصاد  اارس جیوز  در ع لویگ  حد ث شد
یددازع میدد   گدا   اددارس جیدوزددد  یدادد     زددسرگتریا م

گا   جها   ست کگ زر رو  خط مدر   متدتر،  یدر   و
کیلددومتر  جیددو  ۱۰۵تطددر در خلددیج فددارس و در فاصددلگ 

97۰۰وس ت  یا مید   گا  . غرز  زیدر ع لویگ تر ر د رد
کیلدومتر مرزدع آ  در آزهدا  ۳۶۰۰کیلومتر مرزع  سدت کدگ 

۱۴زگ  یا مید   گا   زا د شتا تریب.  یر   و تع شده  ست
درصدد    ذخدایر گدا  ۵۰تریلیو  متر ما دب گدا ش حددود 

.کتور ر  شامل میتود
  ر ه مجتیع اتروشیی  جم ا     گذشت حدود یک دهگ  

لا سیهیا  ند    و زا د شتا و حدها  تولید   لفیاش ال   تی
زددوتاش هیچیددا  یددددا     -۱و سدداک خطدد ش زوتددادیا و 

حصدو ت زددسرگتددریددا تولیدکییدگا   لفیا در جهدا  و م
.الییر  در  یر   زگ شیار م  رود

در گددس رس حا ددر زددگ زررسدد  تجرزددگ هددا  زیددده در دوره 
و حددد-کددارآمو    ییجانددب در شددرکت اتروشددیی  جددم 

د   زتد. مهیدس  و  ری ها؛ و تع در تهر   ارد ختگ مد  شدود
ه    جهت آشیای  زدا کلیدات ادروههش مر حدل مختلدع ادروه
ا  هدر مرحلگ  یده تا  جر   ر ئگ م  گردد کگ زاید اد     ااید

.مرحلگ مدرک  زگ میسلگ تأیید  تیا  آ  د ده شود

ت زگ ادروهه  یا آشیای  جهت دست یافتا زگ دید کل  ن ا
ت کگ ز دتگ زدگ  لاتگ ذکر  یا ناتگ  لس می . ز یار مفید  ست

ت ییر میازع مختلع میاا  ست عیو   و ت د د  یا مر حل م
حات اد     آ ش تو دی. زاشد؛  ما کلیت آ  ها یا   ست

.   گدردد ر ئگ مد" ماا  سیج "تفصیل  مرزوخ زگ مرحلگ 
" دتدر رد"در  د مگش تو یحات کل  مرزوخ زدگ مرحلدگ   

.د ده م  شود
کش تدیم مهیدسدا   یدا و حددد ترکیاد     مهیدسدا  ماانیدد
لع شیی  و عیر   زوده کگ کارها  مرزوخ زگ مر حل مخت

سداعت کدار  کدارآمو  در  یدا . اروهه ر   نجا  م  دهید
و حد و هیچییا  ماانات موجود در و حد مانید رسدتور  

. زر   کارآمو  مانید سایر کارمید   م  زاشد... و

مراحل پروژه 

ش زر  ساس تجرزدگ کارکیدا  یدا  هدد ا سدا ما :ایده-1
 یددده    مطددری میهددردد کددگ زددر   سددیجید  جیاددگ هددا  

.یردمختلع آ  زاید در مرحلگ   ز د مورد زررس  تر ر گ

توجدگ  یده    کگ مطری شده زاید زدا:امکان سنجی-2
زگ   العات آمار  و  تتصاد  موجدود در مر جدع زررسد 

د  زدددیا میظددورش  زتدد. گددردد و سددودده  آ  زررسدد  شددود
سیج  زرآورد  تتصاد  صورت م  گیرد کگ زگ آ   ماا 
سودده  ولیگ یا ایش  ماا  سیج  م  گویید و در صورت
.ودزود ش  ماا  سیج  تفصیل  درمورد آ   نجا  م  ش

ثنا حیدریان: تهیه کننده
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ه درصدورتیاگ  دریش سدودده تتدخیص د د:قرارداد-3
دش شود زاید تر رد دهای  زر    ر ح  و ساخت و سا  و حد

خریددد مصددالح و تجهیددس ت موردنیددا ش مو د ولیددگ موردنیددا 
د رندد کگ  یا تر رد دها  نو ز مختلفد . ز تگ شود... و حد و

ت مد  و وفایع  رفیا تر رد د درهرکد   زا دیهر  متفاو
. زاشد

یاد     : EPC))مهندسی  تادارکات و سااخ  -4
ز یار  نو ز تر رد دها م  زاشد کگ در اروهه ها  اتروشیی 
ر حدل مورد  ستفاده تر ر م  گیرد و لذ  زگ عیو   یاد     م

لگش  ر ح  در  یا مرح. اروهه اتروشیی  اذیرفتگ شده  ست
ح و اایگ و تفصیل  و حدد  نجدا  مد  گیدرد و مدو د و مصدال

تگ تجهیس ت     جهت ساخت و حد تهیگ شده و و حد ساخ
. م  شود

ل    ا     ساختگ شد  و حد و تا:پیش راه اندازی-5
ل شدود و   تولید نهای ش زاید  زتد  و حد زر    ولیا زدار ف دا
ا میظور زدی. صحت کارکرد تجهیس ت   یییا  حاصل کرد

لگ هدا و کگ کار نارد  ز ض     تجهیس تش نتت در خط لو
تا در سایر مو رد  حتیال  موجودش تتخیص د ده و رفع شود

.مرحلگ   تولید نهای  خلل   یجاد نتود

در یدا مرحلدگ: راه اندازی و تولید نرمال واحاد-6
. رددو حد زگ صورت  ازت کار م  کید وفروس آغا  م  گ

سدال مد  زاشدد و اد     آ ش ۱۲-۱۵تولید نرمدال حددود  
تگ و حد میاا  ست م تهلک شود و نیا  زدگ نوسدا   د شد

.زاشد

درصدورت: افزایش ظرفیا  یاا نوساازی خا -7
م تهلک شد  و حددش در  یدا مرحلدگ نوسدا    نجدا  مد  

ولیدد و  لاتگ گاه  میاا  ست کگ ا     چید سدال ت. شود
فتگ شود کدگ تال     ستهال،ش تصییم زگ  فس یش فرفیت گر

در یا صورت  تد مات مرزو دگ در  یدا مرحلدگ  نجدا  مد  
. شود

:"امکان سنجی"مرحله 

آ   زتد    العات کل  درمورد ماده    کدگ  یدده   تولیدد
یدع ش ج(کگ در ییجا یک ماده الییر   ست)د ده شده  ست 

میددازع تددامیا:  یددا   العددات عاارتیددد   . آور  مدد  گددردد
ت خور ،ش و کیش هدا  تولیدد کییدده آ  مدادهش کاتالی د

... .ها  مورد  ستفاده و 

(شرکت پتروشیمی جم)گزارش کارآموزی 

وه  هدا  زر    نجا  و کیش الییریس سدیو   صدل ش تایولد
مختلف  وجود د رد؛ 

تایولوه ش عاارت دت    روس هدا  مختلدع  نجدا  یدک)
.(ندو کیش و حد کگ هرکد   مر حل و شر یط متفاوت  د ر
ه   در  یا ت یتش تایولوه  ها  مختلدع تولیدد آ  مداد

ر سدطح متخص    میازع   العات  م تادر و اذیرفتدگ شدده د
.جهان  جیع آور  م  گردد

زر   هرکد      تایولدوه  هدا  موجدودش مجو دهیدده یدا 
 ی ی ددورها . هددای  موجودندددLICENSOR)) ی ی ددور

((LICENSOR ش شرکت ها  مختلدع  ر ئدگ کییدده روس
ید کدگ ها  میحصر زگ فرد  نجا  یک تایولوه  خاص ه ت

هرکددد   مر حددل و شددر یط متددخص آ  تایولددوه  ر  زددا 
رد خدود ترکیب تجهیس تش کاتالی ت و روس میحصر زدگ فد

.  نجا  م  دهید
ل  در ییجددا زایددد   العددات  مرزددوخ زددگ  ی ی ددورها   صدد

.هرکد      تایولوه  ها جیع آور  گردد

ز د    جیع آور   یدا   العداتش زایدد    میدازع   العدات 
ش   العدات زدا  ر -IHSمانیدد – صل  آمار  و  تتصداد  

گ زدا توجدگ زد. مرزوخ زگ ماده   موردنظر جیع آور  گدردد
یدا   یا   العات و جیع میس   کیلو تدا کدل تولیدد     ه
ولدوه  ماده درسطح جها  زا  سدتفاده     ی ی دورها و تای

های  کگ تر ر  ست    زیا آ  ها زدر   و حدد جدیدد  کدگ
  شدود میخو هیم ز ا یم یا  ر   نتخا  کییمش متخص مد
لع در کد   تایولوه  و کد    ی ی ور در و حدها  مخت

تخدا  شدده و سطح جها  زر ح ب کیلو تا زیتتر    زقیگ  ن
وه  و زگ کار رفتدگ  ندد؛ درنتیجدگ زدا  یدا   العداتش تایولد
تدریا هدا  ی ی ور موردنظر  نتخا  شدده و مااتادات زدا زر

     آغا  م  گردد کگ درنتیجدگ    یدا مااتادات   العدات
ی ورجیع تایل میس   هسییگ موردنیا  زر   تر رد د زا آ   ی 

.آور  م  گردد
هیچیددیا زددا  سددتفاده      العددات زددا  رش میددس   تقا ددا و
زا  رمصرا ها در سال ها  آت  متدخص مد  گدردد و زدا 

.شودتوجگ زگ آ  در مورد میس   تولیدش تصییم گیر  م 
  مدو د ز د    مااتاات زا  ی ی دورها ومیدازع موجدود زدر 

زر    ولیگ و تجهیس تش زرآوردها  مرزوخ زگ حقوق و مس یا
درگردس کارکیا  و زگ  ورکل  محاساگ سرمایگ    ازت و

نر   فدس ر IRRو NPVموردنیا ش زا  ستفاده    شاخص ها  
کامفار متخص م  گردد و توجیگ اذیر 

48



. تتصاد   ریش مورد زررس  تر ر م  گیرد

تفداوت زدیا : (NPV)شاخص ارزش خاالص فللای 
ا   ر س ف ل  جریانات نقد  ورود  و  ر س ف لد  جرید

.نقد  خروج   ست
یک  دری ر  IRR:(IRR)شاخص نرخ بازده داخلى
 س ف لدى نرخ تیسیلى کگ  ر: زگ  یا صورت ت ریع مى کیید
لدى زیدازر یا ندرخ زدا ده د خ. خالص  ری ر  صدفر مى کیدد

.عاارت  ست    متوسط نرخ زا ده سا نگ یک  ری
زسرگتر    ندرخ تیسیدلIRRمثات زوده وNPVدرصورتیاگ 

وجیدگ زاشدش  ری    لحا   تتصاد  و  ماا  سیج   ولیدگ ت
فصیل  اذیر و سودده م  زاشد و و رد مرحلگ  ماا  سیج  ت

. م  شود
تخصص  یا  ماا  سیج  تفصیل  م یو ً زگ شرکت ها  م

.در  یا  مییگ سپرده م  شود

"قرارداد"مرحله 
 نو ز مختلع تدر رد د هدا زدر   مرحلدگ    ر حد ش خریدد 

:تجهیس ت و ساخت زگ شری  یر م  زاشد

:روش طراحی  مناقصه و ساخ 
در یدا روس کارفرمددا زددا تدر رد د هددا  جد گانددگش  ر حدد  

.یردر  زگ خدمت م  گ( سا نده اروهه)و اییاناار ( متاور)

:روش طراحی و ساخ 
د ش دو چیانچگ  ر ح  اروهه زر عهده اییاناار تر ر د ده شو

نددوز    روس هددا   نجددا  زددا عیدداویا  ر حدد  ش تددد ر، و 
ی روس  در. ساخت  و ری و ساخت توأ  شال م  گیدرد

 رد؛ و ساخت توأ  شااهت  یاد  زا روس کلید در دست د
وجگ تیایس  یا دو روس حد و سطح خدمات  ر ح   سدت 

 دری و کگ زاید ایش     نجدا  میاتصدگ و  نتخدا  اییانادار
  سداخت تددوأ  توسدط کارفرمددا و یددا گدروه هددا  تخصصدد

. آماده شده زاشد( متاور  نتخاز  کارفرما)
کلیاد در / روش طراحی  تدارک  سااخ -2-1

دس 
روش طرح و ساخ  توأم-2-2

EPC))روش مدیری  ساخ  
و فدو روش  کگ در آ  کارفرما زا یدک شدرکت ذیصدالی ت
 ر  م  کید کگ رهتار  ساختش  نجا   مور مددیریت  و  د
.ر  در محدوده خدمات ت ریع شده    زگ عهده زهیرد

(شرکت پتروشیمی جم)گزارش کارآموزی 

انتقالوبرداریبهرهساخ  روش

م یی مدتزگاروههزرد ر زهرهوساختروسدر یا
ا ارفرماکزگاروهه نتقالوشودم  نجا شرکت توسط

م تحقو   شدرآمدتحصیل  ز دوم یی مدت    
شدهشر ئگ  صل ها تجرزگومطالب یاکیاردر لاتگ.یازد

شیاخدمتکگکرد ک بهمدیهر جانا ها تجرزگ
ر ت فرصکارآمو  دوره ییاگزگتوجگزا.میایمعرض
 رتااخی تصزام تقیم ورزگکگمیاید یجادشخصزر  
فردوشودگگرفتجد کگ ستمفیدز یارلذ شزاشدشد شتگ
زگ.دکی نتخا ر    مییگخود عالتگزگتوجگزازاید
 زتد ردلذ وزود میدعالتگواتروشیی گا نفتش حو ه
یاسای شر  مییگ یادرم تارها شرکتکگکرد تالس
زا.کیمتالسهادرآ کارآمو  گرفتاجهتدروکرده
وناود  رتااخدرصی تزا یاد یا  تال ییاگزگتوجگ
زگاسمشزتیاایا تاآغا   ر اروههروندکگزود میدعالتگ
حو هازکل دیدزگیافتادستزر   زتد دلیلهییا

یارز  مرحلگسیج  ماا .شد آشیا"اروههمدیریت"
یاشزیک ولختتمانیدو ست  اروههنوزهردرحیات 

ومتاالتآییدهدرنتودش نجا درستکگصورت در
دزایلذ آورد؛م وجودزگاروههزر  ر شا تحت 
 ولیگش سیج ماا در.شود نجا ح اسیتودتتزاز یار
زامختلعمیازع  شدهآور جیعمال   العاتتحلیل
گ لات.میهیرد نجا (COMFAR)کامفار فس رنر    ستفاده

وکامفارس ر فنر زاکارکرد نحوهتاالًما ییاگزگتوجگزا
زا مال  العاتتحلیلدرلذ زود شفر گرفتگر  ک ل
رس دها و حد.ند شتممتال  فس رهانر  یا   ستفاده

زگمایلشخصکگ  حو هزگنیسشوندم تلق  لس م کگ
ها تر درزیدهد رد؛ز ته  ستش مییگآ درکار

نیسوالییرتایولوه وشیی ماان و حدها گذشتگ
کیکدروس یاوزود گذر ندهر گا ونفتاا یش

و حدها کارکرد چهونه در،زگچتیهیر 
 مهیدس تتصادو ریدرسچییاهم.نیوداتروشیی 
  شدهتگگرفمال وآمار نتایجتحلیلزگشایان کیک
ها گگفتزگتوجگزااایا در.کیدم  فس رکامفارنر 

تلعمخها زخشدرکرد کارزیدهشکارآمو  سرارست
نجا  متفاوتکارهای کگصی ت ها و حدواروههیک
کیکز یارشد تجرزگزاوخو مهیدسیکزگدهیدم 
خاص مییگیکدرآنها هیگکگشر  زگکید؛م 
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در سال جاده ال خا  سد درود   تأسی  شد و۵در میطقگ ج ر فیای  فارسش شیر  ش کیلومتر ۱۳۳۸اتروشیی  شیر      سال 
 (soda ash)سزا  حد ث و حد ها  سود   ۱۳۵۲زگ میظور تولید کود ها  شیییای  کار خود ر  آغا  نیود و در سال ۱۳۴۲

زا  جر   اروهه هدا  جهت تولید کرزیات سدیم و ز  کرزیات سدیم فا  یک توس گ یافت کگ ا     ایرو    نقال   سالم 
جتیدع زدا تولیدد محصدو ت ز یار زسرگ    جیلگ  فتتای فا  دو اتروشیی  زا فرفیت ده زر زر ن ات زگ فا  تدیم و نیس فا  سدگ م

. دیل شدجدید    تایل متانولش کلر و ارکلریا گ ترس یافت و زگ یک مجتیع زسرگ کار و تالس و تولید تا
 زتدد  زدگ . وددر گس رس حا ر زگ زررس  دوره   کارآمو    ییجانب در مجتیع اتروشیی  شیر   ارد ختدگ مد  شد
 ش زهد شت جهت لسو  آشیای  زا م ائل  ییی  تال    ورود زگ هر و حد صی ت ش دوره   یک هفتگ    آمو س  ییی

HSE یا کالس ها ایش درآمدد خدوز  زدر   گذر ندد  دوره هدا . زگ  ور مختصر  ر ئگ م  گرددو محیط  ی ت
در  د مدگ   دورهش .  ست و تیام  آمو س ها      زدر   حفافدت شخصد  در محدیط صدی ت  ر  شدامل م  شدود

انولش آ ش زگ  ور مثال و حدها   ورهش آمونیا،ش مت. کارآمو    زگ و حدها  مختلع اتروشیی  فرستاده م  شوند
ا، فرسدتاده  لاتگ کارآمو    دختر زگ و حدها  خطرنا، تر مثل  وره و آمونی... ) و( د نتجویا  ماانیک)ت ییر ت
   ر ئگ    گذر ند  دوره در و حدهاش کارزردها  محصو ت و فرآیید تولید آ  ها در آ  و حد صی ت.( نی  شوند
. م  شود
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PFD یحات و ا      ر ئگ   تو . نقاخ مهم و ح اس و حد متخص م  شود. و حد زگ  ور کل  و جسئ  مورد زح  تر ر م  گیرد
. تئور      و نقتگ خو ن ش زگ  ور میظم    و حدش زا دید زگ عیل م  آید

    تیدا  دورهش اد . تای یا ها  مرزو گ کگ هیه  م لط زگ د نش مهیدس  شیی  ه تیدش تو یحات     ر   ر ئگ م  دهید
ا  تدر ر در چید رو  اایان  کارآمو     جا ه د رند    و حدها  دیهر نیس زا دید کییدد و   العدات   جیدال  نیدس در  ختیارشد

مددت دوره ش زدر   . ز د    فهر  ست۳صاح تا 7ساعت کار  زر   کارآمو    دتیقا هیانید کارمیدها  رو  نگ    . م  گیرد
ور   و حفظ تیام  مقرر ت زر   کارآمو    نیس       جر ست و  مادا   سدتفاده    رسدت. رو  کار   ست۳۰ساعتش ۲۴۰

ه در و حدد زا توجگ زگ  ییادگ دوره   کدارآمو   زیدد. سروی  رفت وآمد زر   کارآمو    نیس زگ صورت ر یها  وجود د رد
HSEش متانول زوده  ستش در  رتااخ زا  یا و حد مطالا  ر  در  د مگ آورده     ما ایش   آ ش چید نیونگ    مو رد  کگ در زخ

.آمو س د ده شد ر  ذکر م  کیم

:HSEآموزش های بخش 
:پروانه ی کار

  زدگ ک دب زر    د مگ   کارکرد زخش ها  مختلع یک و حد صدی ت  زدگ لحدا   ییید  فرآییدد و تجهیدس ت و ارسدیلش نیدا
ف  مثل کدار در مو رد مختل. ارو نگ   کار  ست کگ ا      نجا  زررس  توسط کارشیاسا  زر   مدت م لو ش صادر م  گردد

ا مورد زگ تدر      زگ ذکر  ست  ی. در فضا  ز تگ و هیچییا نقاخ خطر و حدها  اتروشیی ش ارو نگ   کار صادر م  گردد
یدس زا دل حائس  هییت  ست کگ ارو نگ ها  کار رو  نگ صادر م  شوند و ا      تیدا  کدار هدر شدیفتش ارو ندگ   آ  شدیفت ن

.م  گردد

:نقشه خوانی 
 ستش تال    ورود زگ و حدها ش آمو س ها   ولیگ PFD   آ  جای  کگ زخش مهی     آمو س کارآمو   زررس  نقتگ ها  

.زر   خو ند   یا نقتگ ها  ر ئگ م  گردد و  نو ز عالئم و نتانگ گذ ر  ها م رف  م  شوند
 ییی  و شر یط   طر ر 

د     مدو ر. زر   حضور در ماا  ها  صی ت ش رعایت  صول  ییی  ز یار  رور   ست کگ جدس  مهم تدریا آمو س هاسدت
.تایل مییوعیت  ستفاده  ر تلفا هیر ه و لسو   ستفاده    لو     ستحفا  شخص 

 ییی  کار در  رتفاز و فضا  ز تگ
 دت  رعایدت  رتفاز و فضا  ز تگ هر دو زگ علت شر یط خاص  کگ د رندش تو نیا و  صول  ییی  خاص خود ر  د رند کدگ زای

.شوند
:واحد متانوب

تا  لادل متیلیدکش  ولدیا ۸۴۰۰۰ ری متانول کگ در و حد مجتیع اتروشیی  شیر    حد ث شده  ستش زا تولید سالیانگ مقد ر
گ مورد  ول    شرکت ک. مو د  ولیگ جهت تولید متانولش گا   ای   و گا  کرزونیک م  زاشد. و حد تولید متانول کتور  ست

 د  در و حدد مقد ر مصرا گدا   ای. مل  گا   یر   و مورد دو     و حد آمونیا، مجتیع اتروشیی  شیر   تأمیا م  گردد
. نرمال متر ما ب در ساعت  ست۱7۰۵نرمال متر ما ب در ساعت و مقد ر مصرا گا  د   ک ید کرزا ۶۵۴۲متانول

تفداوت . م  زاشددLurgiفرآیید مورد  ستفاده در مجتیع اتروشیی  شدیر   . زر   تولید متانولش فرآییدها  مختلف   ر ئگ شد
یا زخدش و حددش    دید زیدهش جذ   تر.  صل   یا فرآیید ها در  ر ح  ر کتور سیتس و نحوه   تخلیگ   گرما    سی تم  ست
:ریفرمر آ   ست و زگ هییا علت  یا تجهیس صی ت  ر  زگ  ور مختصر م رف  م  کیم
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در ریفرمدر  یدا . ریفرمرش کوره    زا دما  ز یار زا  و فتار ز یار کم  ست کگ در آ  فرآییدد کر کییدن  نجدا  مد  شدود
CO,𝐶𝑂2و حدش گا  ها   ,𝐻2ریدو گرما      زر    نجا  فرآیید کر کییدن. تولید م  شود کگ گا  سیتس نا  د رد    

حداو  ریفرمدر. گا   ای   و رد تیوپ ها  ریفرمدر مد  شدود. مت ل آگسیالر  تامیا م  گردد9مت ل در سل ها و 7۲
فتدار درو  ریفرمدر . تدای  تدر ر د رندد۲۵تیوپ م  زاشد کگ زگ صورت دستگ ها  ۵۰هر سل حاو  . تیوپ م  زاشد۱۰۰

کاتال دیت .رددهیو ره زاید میف  زاشد و  یا م ئلگ زر   جلوگیر     خطر  نفجار هیو ره توسط مهیدسیاش کیتدرل مد  گد
. درجگ   سانتیهر د  ست۸7۵م  زاشد و دما  ریفرمر  (NiO)موجود در ریفرمر  ک ید نیال

تد  هدا خدود در آخر  او تجرزگ    ر  کگ در کارآمو   زدست آورد  و زگ دوستا  خوزم توصیگ م  کیم  یا  ست کگ  ز
یید کگ عالتدگ ر     کارآمو   متخص کییدش  گر هدفتا  آشیای  زا محیط کار  ستش ماان  ر  زر   کارآمو    نتخا  ک
رکت های  ر  د رید در آ  محیط مت ول زگ کار شویدش  گر زگ کارها  شرکت  عالتگ میدید زهتر  ست زدر   کدارآمو   شد
.   آشدیا کییدد نتخا  کیید کگ در  ول دوره زگ شیا نر   فس رهای  ر  آمو س دهید و زا تاییک کار در چییا محیط  شیا ر

ا هر آ  چگ تا ایش گذشتگ     یا زح ش زر   خود ما دید  تجهیس ت اا یتهاه  و اتروشیی     نسدیک و آشیای  عیل  ز
رد تریا و  ساس  تریا  ز اد و ت   تجهیس تش آشیای  زا ارکارز.    آ ش تیها زگ صورت تئور  آموختگ زود ش ز یار جذ   زود

دها  زدگ عالتییدد   زدگ کدار در و حد. دستهاه ها در صی ت و نحوه   عیلاردشا     جیلگ مس یا  و حدها  صی ت   سدت
ایییدد و زدر   صی ت  حتیاً توصیگ م  کیم کارآمو   خود ر  در چیدیا مر کدس  زهذر نیدد تدا سدخت  کدار ر     نسدیدک ز

   و در حیا آ ش زگ شدت ایتیهاد م  کیم ایش    گذر ند  دوره   کارآمو. آییده   کار  خود زا آگاه  تصییم زهیرند
ت مهیدسد  مطال ات  در  رتااخ زا و حدها  اا یتدهاه  و اتروشدیی  د شتگ زاشدید کدگ کتا  هدا و جدسو ت درس مقددما

ورهش زدگ خدوز  در اایدا  توصدیگ مد  کیم کدگ     یدا د. اا یش نفت و گا  م  تو ند در  یا  مییگ مرجع ز یار خدوز  زاشدد
 سیاد و نوشدتگ ها زرخ    )  ستفاده کیید و    ارسیل زخو هید نقتگ ها و   العات دستهاه ها و فرآیید ر  تا حد  کگ مجا ند 

ر   نوشدتا ش در  ختیارتا  تر ر دهید تا هم    آ  ها   العات ک ب کیید و هم ز.( محرمانگ  ند و در  ختیارتا  تر ر نی  گیرد
. گس رس کارآمو   خود    آ  ها  ستفاده کیید
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در استور ایاران تحقیقاتی انستیتو پ-مجت ع تولیدی
ولیدد   فتتای شد و در  زتد  تیها د ر   سگ زخش ت۱۳۶7سال 

 د ر  ها    سالیا ش زگ زخش. فاتد زخش  د ر  زوده  ست
ش  فتتدای ۱۳۸۵و تولید  آ   فسوده شدد و در نهایدت در سدال
 یدا  مدرو ه. اروهه محصو ت نوترکیدب زدگ وتدوز ایوسدت

-ایتدرفتگکید و یاد    مجتیع در فضای  میاسب ف الیت م 

اندگ هدا  تولیدد د روهدا  نوترکیدب در خاورمیتریا  مجتیدع
د  مهیدسا ِ مت ول زگ کار در و حد تولید.  شودمح و  م 

زهادود  یا مجتیع زا د نش تو  مهیدس  شیی  خودش س   زر
دها  سدا   فرآییددها زدا  سدتاند رها و میطادوزختید  روس

نددد  لیللدد  د رنددد تددا محصددول نهددای  تولیددد شددده زتو زددیا
.زاشدااسخهو  تیا  نیا ها    نظر کیفیت و  ییی  زا 

در در گس رس حا ر زگ زررس  دوره   کارآمو    ییجاندب
. رد ختگ شده  سدتتحقیقات   ن تیتو ااستور ا-مجتیع تولید 

رکیب کارآمو    مهیدس  شیی  زگ زخش تولید د روها  نوت
در  یدددا مجتیدددع د روهدددا  نوترکیدددب . فرسدددتاده م  شدددوند

 ش  ریترواددویتیا و و ک ددا ۲ سددتراتوکییا ش  ییترفددرو  آلفددا
مهم تدریا شاید و ک ا هپاتیدت  . هپاتیت   تولید م  شود

ال د رو  تولید  در  یا مجتیع  ست کگ زگ  ور د ئدم در حد
هم چییا    زخش ها  تولید . تولید م  زاشد

  سی ددتم ها  زحر ندد  و تولیددد آجددانا  آ  هددا زخددش 
  د روی  م  زاشدش  یا زخش یک زخدش کدامالً مهیدسد

ید کگ زدا محصو ت نوترکیبش محصو ت  ه ت.م  زاشد
در موجدددود ت DNAدسدددتاار  هنتیدددک و ت ییدددر ت 

رکدس    د روها  نوترکیب  یا م. مختلع تولید م  شوند
ک در زاکتر  هدا گروه زاکتریای  ه تید کگ زا ت ییدر هنتید

ناتدگ . تیدتولید م  شوند و در حقیقت نوع  اروتئیا ه د
 یدا   ز یار مهم در خصوص تولید د روها  نوترکیدب

ا   ست کگ  یا د روهدا ر  زدگ دلیدل ماهیدت اروتئیید  شد
ا زاید نی  تو   زا حر رت د د   ستریل کرد؛ زگ دلیل هیی

گ د شت و در مر حل تولیدش فضا و تجهیس ت ر   ستریل نه
ای  یا     زخش هد. هرگونگ آلودگ  ر  دور نهگ د شت

کدددگ در کدددارآمو      آ  زا دیدددد م  کییددددش زخدددش 
ختد  ز. سی تم ها  زحر ند  و تولیدد آ  د روید   سدت

زدددیا م یدد  کددگ  یددا زخددش مانیددد )کددامالً مهیدسدد  
    زخش هددا  تولیددد د روش  حتیدداج زددگ متددارکت رشددتگ

فیفدگ کگ و.( د روسا   و زیوتایولوه  و مهیدس  ند رد
الصش آ  تأمیا کیفیت محصول نهای  ر  زا تأمیا آ  خ
 تاق هدا  تسریق ش سی تم زخار و هو   فترده تییس زر  
. تییس  کگ محصول در آ  ها تولید م  شودش د رد
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ت در و تع مجتیع د ر   یک تصدفیگ خانگ تولیدد آ  هدم  سد
کددگ در آ     آ  آشددامیدن ش آ  خددالص و آ  تسریقدد  

.تولید م  شود
  زخش مهم کارآمو   در  یدا مجتیدع فرآییدد تولیدد د رو

د متدازه  تقریااً تیا   یا د روها مر حل تولی. نوترکیب  ست
 ا هپاتیدت زگ عیو   نیونگ زگ زررس  فرآیید تولید و ک. د رند

امل فر یید کالسدیک تولیدد مداده د روید  شد.   م  ارد  یم
:مر حل  یر  ست

مخیر یدا زداکتر  در  زتد :تکثیر سلولی و تخ یر سلولی
  هدا  کلون. مورد نیا  در محیط میاسب کتت د ده م  شوند

لیتدر  ۶۰۰لیتدر  و سدپ  ۳۰تتایل شده زدگ فرمانتور هدا  
گ زددایوم  زددگ دسددت آمددده    فرمانتورهددا زدد. میتقددل م  شددوند

ه دتید فرمانتورها ر کتورهای . ) مر حل ز د  میتقل م  شود
در  یدا (. کگ فرآییددها  تخییدر  در آ   هدا  نجدا  م  شدود

تورهدا زخش    جالب تریا تجهیس ت  زدر   کدارآمو    فرمان
ها   ی دت  شاید دلیل  یا  مر تفاوت زیا  یا ر کتور. ه تید

تور و ر کتورهای   ست کگ در ذها د نتجویا  در درس ر ک
تیتو  گر کارآمو    ن د: توصیگ خودمون . )  یجاد شده  ست

ااسدددتور رفتیددددش توصدددیگ مددد  کیم حتیددداً درس مهیدسددد 
ا زددر   زیوتایولددوه  و فرآییدددها  تخییددر  رو زرد ریددد یدد

 یدا 7کدارآمو   م  رونددش تدر  ۸ک ان  کگ تاز دتا  تدر  
یدا   گدر ز دد    کدارآمو   زهذر نیددش ت. و حد ر  زهذر نید 

 کیدد و جاهای  کگ دیدید زر یتا     نظر علی  نیدود ایدد  م 
گ  گر تال    کارآمو   درس ر  گذر ندیدش در کارآمو   زد

.( ور عیل  ز ض  چیسها ر  میفهیید
رحلدگ در  یدا م:تخریب سلولی و رسوب دهی اسیدی

غتددا  سددلول ها  موجددود در زددایوم  شا ددتگ م  شددود و 
گ ندا  اروتئیا ها  مورد نظدر    د خدل سدلول زدا دسدتهاه  زد

زا توجدگ زدگ ندوز د رو    دو ندوز .) هیوهنایسر خارج م  شود
هیوهنایسر فتار  و ندوع  کدگ در آ  د ر   شیتدگ ها  ریدس

.( ست  ستفاده م  شود
      یدا مرحلدگش خدالص سدا   و جد سدا : پیش تخلیص

فاده در  یا سی تم مورد  ست. اروتئیا مورد نظر شروز م  شود
ول  یدا محصد. ت یت یدک دسدتهاه  ولتر فیلتر سدیو   سدت
.زخش زگ خالص سا   نهای  میتقل م  شود

د  در  یا مرحلگش خالص سا   نهای  زر   ج:خالص سازی
در  یددا زخددش    . کددرد  د رو  مددورد نظددر  نجددا  م  شددود

یا و حدد در  .) چیدیا ستو  کروماتوگر ف   ستفاده م  شود
و ا .( زا ستو  ها  کروماتوگر ف  آشیا م  شوید

.   آ  فیلتر سیو  نهای   نجا  م  شود
     خالص محصول ا:بخش فرموالسیون و بسته بندی

.ودسا   نهای  زر   ز تگ زید  زگ  یا زخش و رد م  ش
التگ زگ گذر ند  کار مو   در  یا مرکس زگ تیا  ک ان  کگ ع

گ م  شود؛ چر  فرآیید تولید د رو و زیوتایولوه  د رندش توصی
کددگ دیددد خددوز     تجهیددس ت و مر حددل تولیددد یددک د رو  

د ندش  یدا زخش هدا  رتاداخ م دتقیی  زدا. نوترکیب م  دهد
زخدش مهیدس  شیی  د شتگ و مهیدسیا شیی  م  تو نیدد در

-.یدفرآییددد و  ر حدد  تجهیددس ت نیددس ف الیددت د شددتگ زاشدد
زددرخالا تصددور  کددگ وجددود د رد کددگ فقددط زددا گددر یش 

-.ار کدردزیوتایولوه  م  تو   در شرکت ها  تولید د رو ک
ر حدل و ناتگ مهم دیهر  یا کگ زگ دلیل ح اس زود  تیدا  م

ری ددک حضددور کددارآمو  در مر حددل تولیددد د رو و خطددر 
گ اتتاار و آلودگ ش زا دید    تیا  مر حل فرآییدها ز ته  ز

عالتگ   خودتدا  د رد و  یدا کدگ ک د  در مجتیدع شدیا ر  
مجاور زگ حضور در آ   و حد نی  کید ا  شدیا هیدا  تددر

.  العات ک ب م  کیید کگ خودتا  زخو هید
جداده ۲۵یلدومتر مرکس تولید  تحقیقات   ن تیتو ااستور در ک

  تدر ر کرج و تع  ست ول     نظر دسترس  در موت یت خوز
آ  جدا زدا  گر در  ی تهاه مترو  تی فر ایداده شدویدش   . د رد

کدگ سروی  ها  مخصوص مت لو زگ مجتیع زدر   مدر ج یا
یدع در  ما  ها  خاص  حرکت م  کییددش م  تو نیدد زدگ مجت

.زروید

فرمانتورهای صنعتی

سانتریفوژ هموژنایزر فشار باال
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. تتایل شدد۱۳77 نجیا علی  د نتاده مهیدس  شیی  نخ تیا زار توسط جی      د نتجویا  ورود  سال 
ر صددد در  یا نهاد د نتجوی  جی      د نتجویا  اویا ش خالق و  زااتتاار د نتاده گدرد هدم آمدده  ندد و د
 نتدجویا  آنید تا زا تالس و هیاار  زدگ ادرورس و شداوفای  هدر چدگ زیتدتر  سدت د دها  علید  و صدی ت  د

.ندد نتاده زپرد  ند و در ر ه ایترفت و  عتال  نا  د نتاده مهیدس  شیی  گام  زسرگ زرد ر

     جیلگ زرنامگ ها و ف الیت ها   نجا  شده توسط  نجیدا علید  مد  تدو   زدگ زرگدس ر  دوره هدا  آمو شد
ش مختلعش هیایش هاش کارگاه هاش زا دیدها  علی  شحیایدت و آمدادگ  زدر    م دازقات کتدور  و جهدان 

نجیدا علید  در  شاره نیود کگ زخت     ف الیت ها   نجا  گرفتگ توسدط  ...   رتااخ زا صی ت ش چاپ نتریگ و 
.زگ شری  یر م  زاشد(  نجیا اویا)۱۳9۵-9۶سال 

:شدهدوره ها  زرگس ر 

دوره نر   فس ر  توکد
 دو دوره آمو س نر   فس رFluent
  شخصیت شیاسMBTI
  آشیای  زا فر ییدها  د روسا
دو دوره آمو س نر   فس ر کام ول
سگ دوره آمو س نر   فس ر متلب
 دوره آشیای  زا نر   فس رASPEN plus

سی شیمیآشنایی با انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهند
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سی شیمیآشنایی با انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهند

 نر   فس رOpen foam

  زا آشیایPFD وP&ID

 آشیای  زا نر   فس ر کامفار

  رفع  شاال ریا   مهیدس

 دوره ها  ایوستگfree discussion

هیایش ها

 هیایشCarbon Capture & 

separation Technology

  هیایش م رفCFD

نش هیایش گ ترده م رف  رشتگ زگ د 
آمو    کیاور 

 هیایش آمادگ  زر   کیاور
کارشیاس   رشد 

 ۶ر  هیاار  زا گروه حیا  زر   زرگس
   دعوت)جل گ    سل لگ جل ات صد  

(   فر د صی ت 

 هیایش فرآییدش تجهیس ت و چالش ها
فرآورس نفت نیا  و نفت ترس

م ازقات

یاار حیایت    دو تیم زر   م ازقات کی
کتور  و جهان 

زا دیدها  یک رو ه

 زا دید    کارخانگ زهر   مادل

 زا دید    کارخانگ زهیوس

کارخانگ اره، و صیایع ا دید ز   
دورتو 

  زا دید    کارخانگ  ر ماکارو

زا دید    اژوهتاده  ی ت فیاور  

 زا دید    نیایتهاه نفتش گا ش
اتروشیی 

 زا دید    کارخانگ لاییات م  ماس

 ، زا دید    اتروشیی  شا ند  ر

زا دیدها  زرو  شهر  

اد زا دید ا ر      صیایع کلوچگ ن

گال و زا دید دختر      صیایع لاییات
کارخانگ  ستیک آریا گ تر

سر زا دید دختر      صیایع الییر خ
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دیهر کارها

زراای  نیایتهاه نر   فس ر و ماشیا ح ا  •

دوره زا دید د نش آمو    مد رس    د نتاده ۵•

زرگس ر  جتا رو  مهیدس•

زا رشتگ تسییا دیو رها  د نتاده زا  ستفاده    تازلوها  درخو ست     صیایع مرتاط•

صی ت  زراای  غرفگ د نتاده مهیدس  شیی  در هیایش زسرگ  نتخا  رشتگ د نتهاه•
 میرکایر

فرآورسچاپ نتریگ •

 فو ایش رو   نجیا 

جاد زرگس ر  دوره ها  تخصص  رشتگ و هم چییا هیاار  زا شرکت ها  مختلع و  ی•
وهه اییا  هیاار  زر   سهولت در  مر کارآمو   د نتجویا  رشتگ و هم چییا  نجا  ار

.متتر،ها  

-AUTیانگ چییا چیس  کگ    چید دوره زگ دناال آ  ه تیم زرگس ر  سر  م ازقات سالهم •

CHEM نجیا و هیچییا زرگس ر  سیییار تخصص  کتور  مهیدس  شیی  زا هیاار 
.مهیدس  شیی   ست

(۱۳9۵-9۶سال )م رف   عضا   نجیا اویا •

9۳کارشیاس  ورود  ش د نتجو  (دزیر  نجیا علی  )عل  ح یا   ده   •

9۳د نتجو  کارشیاس  ورود  ش (نوآور  و  یده ارد    )رک انا  قفیا   ریجان  •

9۳د نتجو  کارشیاس  ورود  ش ( مور مال )  میا کامیا  مهر •

9۳کارشیاس  ورود  ش د نتجو  ( نفورماتیک)  هر   حیدیا  •

9۵د نتجو  کارشیاس   رشد ورود  ش ( رتااخ زا صی ت ) شاهیا نیل فروس •
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