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دانشكده فني دانشگاه اروميه بدنبال اعالم آمادگي گروهي از متخصصين و فرهيختگان اين مرز و بوم در  

در قالب آموزشكده فني بنيان نهاده شد. در سال مزبور آموزشكده فني با دو رشته كارداني    ١٣٦٢سال  

با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي عمران    ١٣٦٧كرده و در سال  الكترونيك و عمران شروع به فعاليت  

و الكترونيك در دو گروه آموزشي با پشتكار زايدالوصفي به تعليم و تربيت فرزندان ميهن اسالميمان همت  

با راه اندازي و تاسيس دوره كارشناسي مكانيك در گرايش حرارت و سياالت،    ١٣٧٠گماشت. در سال  

به   فني  تحصيلي  آموزشكده  دانشجو در سال  با پذيرش  مكانيك  يافت. گروه  ارتقاء  در    ٧٩- ٨٠دانشكده 

اكنون   است.  كرده  آغاز  نيز  تكميلي  در تحصيالت  را  فعاليت خود  انرژي  تبديل  ارشد  كارشناسي  مقطع 

  ٧گروه آموزشي عمران، مكانيك، معدن، صنايع، شيمي، پليمر و مواد و متالورژي در    ٧دانشكده فني با  

 مقطع دكتري فعاليت مي نمايد. ٨مقطع كارشناسي ارشد و  ١٨ ،كارشناسي  مقطع
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 معرفي گروه مهندسي شيمي دانشگاه اروميه 

نفر عضو هيأت    ١٣٩٤رشته مهندسي شيمي در سال   علمي در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه  با جذب دو 
در مقطع كارشناسي    ٩٥-٩٤نفر دانشجو در نيم سال اول سال تحصيلي    ٤٠اروميه تأسيس گرديد. اين گروه با  

نفر استاديار در مقطع كارشناسي مهندسي    ٤نفر دانشيار و    ١شروع به فعاليت نمود. در حال حاضر اين گروه با  
انداز آينده، گروه  همچنين در برنامه راهبردي و چشم  .دهد پژوهشي خود ادامه ميشيمي به فعاليت آموزشي و  

  باشد. هاي مختلف مي مهندسي شيمي به دنبال گسترش مقطع تحصيالت تكميلي در گرايش

  

  

 هاي پذيرش دانشجو در گروه مهندسي شيميمقاطع و گرايش

  

  رشته و  گرايش  مقطع 
  مهندسي شيمي  كارشناسي
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 أت علمي گروه مهندسي شيمي اعضاي هي

  

  نژاد ميبدي عباس آقائيدكتر 
     صنعتي سهند تبريزاز دانشگاه   شيميمهندسي تخصصي دكتري 
  فرآيندهاي جداسازي و محيط زيست  : گرايش

  دانشيار: مرتبه علمي
فرآيندهاي تصفيه آب و پسآب، فرآيندهاي جداسازي غشايي،  : هاي تحقيقاتيزمينه

  سازي فرآيندهاي شيمياييرآكتورهاي غشايي، مدلسازي و شبيه
 a.aghaeinejad@urmia.ac.ir :  پست الكترونيكي

  

  مريم يلداگرد دكتر 
     فردوسي مشهد از دانشگاه   شيميدكتري تخصصي مهندسي 

  انتقال  يها ده يپد  : گرايش
  استاديار : مرتبه علمي

  يهايباتر، نانوسنسورها، يسوخت يهاليپ ، يميالكتروش، نانو يفناور: هاي تحقيقاتيزمينه
  ها ستيالكتروكاتال، وني– وميتيل

  m.yaldagard@urmia.ac.ir: پست الكترونيكي
  

  

  محمدجواد آذرهوش دكتر 
  تكنيك تهران)صنعتي اميركبير (پلي از دانشگاه   شيميدكتري تخصصي مهندسي 

  نديفرا يو طراح ستيكاتال ك،ينتيس : گرايش
  استاديار : مرتبه علمي

  يسازنهيو به يسازهيشب ،هتروژن يهاستيكاتال، هتروژن يواكنش ها  : هاي تحقيقاتيزمينه
  ، گاز سنتز يتكنولوژ ،هتروژن  يهاواكنش يكينتيس  يمدلساز ،ييايميش يراكتورها

  سبك يها نيالف ديتول
  mj.azarhoosh@urmia.ac.ir :پست الكترونيكي

  

  سپيده رشدي دكتر 
    علم و صنعت ايراناز دانشگاه   شيميدكتري تخصصي مهندسي 

  ندها يآفر يطراح : گرايش
  استاديار : مرتبه علمي

،  و ماكرو كرويم اسيجرم در مق انتقال، ي محاسبات االتيس  كيناميد: هاي تحقيقاتيزمينه
  ك يآكوست، احتراق ، ريتقط،  ع يما-عيما استخراج، االتيس نانو

  s.roshdi@urmia.ac.ir :پست الكترونيكي
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    امين علمداري دكتر 
     تربيت مدرساز دانشگاه   شيميدكتري تخصصي مهندسي 

  يجداساز يندهايانتقال و فرآ يها ده يپد  : گرايش
  استاديار : مرتبه علمي

،  يصنعت يجاذب ها، نياولف يتكنولوژ  ،هتروژن  يها  ستيكاتال : هاي تحقيقاتيزمينه
  يجداساز ي ندهايفرآ ي طراح ،ونيزاسيمريپل  يآغازگرها

  a.alamdari@urmia.ac.ir  :الكترونيكيپست  
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 شيمي گروه مهندسي  هايها و كارگاهآزمايشگاه

در گروه مهندسي شيمي سه آزمايشگاه (آزمايشگاه عمليات واحد، آزمايشگاه كنترل فرآيند و آزمايشگاه مهندسي 

افزار) وجود دارد  پيل سوختي، كاتاليست و رآكتور و فرآيندهاي جداسازي ) و يك كارگاه (كارگاه نرمشيمي شامل  

هاي شيمي علوم پايه، مهندسي مكانيك و مهندسي  و براي ارائه مابقي دروس آزمايشگاهي و كارگاهي از گروه

  شود. عمران خدمات دريافت مي

 عمليات واحد مهندسي شيمي  آزمايشگاه

شود كه يك مهندس ترين دروس مهندسي شيمي محسوب ميعمليات واحد مهندسي شيمي از مهمترين و بنيادي 

مي با  شيمي  كلي  آشنايي  اروميه،    آن بايست  دانشگاه  شيمي  گروه  واحد  عمليات  آزمايشگاه  در  باشد.  داشته 

  شوند:دستگاه مربوط به عمليات واحد آشنا مي   ٥دانشجويان با  

  دار ينيبرج تقطير س  - ١
  مايع  - برج استخراج مايع  - ٢
  اي تبخير كننده دو مرحله   - ٣
  كنندهبرج خنك  - ٤
  دار كن سينيخشك  - ٥
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  عمليات واحد مهندسي شيمي  هاي موجود در آزمايشگاهدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

  دار برج تقطير سيني
بر اساس  تقطير روشي جهت جدا سازي سازندگان يك محلول است كه 

توزيع مواد بين فازهاي مايع و گاز استوار است و لذا در مواردي به كار  
رود كه كليه سازندگان در هر دو فاز موجود باشند. در عمل تقطير،  مي

  شود.  فاز جديد از محلول اوليه در اثر تبخير و يا ميعان حاصل مي
آورنده از جنس استيل به حجم يك جوش برج تقطير، در پايين دستگاه

اي قرار  ليتر قرار دارد. در باالي مخزن جوش آورنده يك ستون شيشه  ١٠
گرفته كه درون آن شش عدد سيني غربالي در نظر گرفته شده و بر روي  
هر شش سيني يك سنسور دمايي دقيق قرار دارد، كه دماي سيال روي  

يشه اي، كندانسور استيل  دهند. باالتر از اين ستون شسيني را نمايش مي
نصب شده است. بخار پس از ورود به اين كندانسور چگاليده شده و به  

شود، كه يك نوع جداكننده فاز  داخل يك مخزن نيم ليتري ريخته مي
باشد. سپس در صد رفالكس تعيين خواهد كرد كه چه مقدار از اين  مي

ن محصول باالي  سيال دوباره به ستون برگردد و چه مقدار از آن به مخز
  برج منتقل شود.  

  

٢  

  مايع - استخراج مايع
  ، دهديم  يرو   يبا دشوار   ايندارد    ييكارا  ريتقط  قياز طر  يجداساز   يوقت

به كار    ،است   ياصل  يها  نيگزياز جا  يكيكه    عي اماز  مايع  روش استخراج  
با نقطه جوش نزد  ييخلوط هامرود.  يم از اجزا   ليتشك  مبه ه  كيكه 

اند   ن  طي در شرا  يكه حت  يواد م   اي شده    ر يتقط  يا متوانند در د يمخال 
  شوند. يمها جدا  ياغلب با استخراج از ناخالص  ،ت كنندمقاو م
  ع ياستخراج ما  اتيبا عمل  ييو آشنا  يجهت بررس  شيآزما  دستگاه مورد
ستگاه  د   نيمختلف ا  يها است. قسمت  يد لوله آكنه عمو  كيشامل    عيما  -

(كه شامل جزء    يروغن، مخازن بازگشت محلول آب  ياصلشامل مخزن  
مد اشوند ج است.    برگشتي  آب  تانك  و  خوراك  آب  تانك  و)  باشديه 

  ياتانول از آب م  يابيجهت باز  قطيربرج ت  كيستگاه شامل  د  نيهمچن
  هديد گر  يطراح  اتيو نوع عملد  يبرا   عيما  -  عيما  ياسازد . برج جدباش 

برج را پر    يتمام  وستهيكانوال به عنوان فاز پر حالت اول روغن  داست كه  
و به صورت فاز    ددگريبرج م  ده (آب) وارداكنند ه و سپس حالل جدكر
ستون را پر    يمه تمادا كنندوم حالل ج در حالت  د.  دعمل كن  وستهي پريغ

  ات يه و عملدش  دوار  وستهيپ  ريه و سپس روغن كانوال بصورت فاز غدكر
  . د  ريگيصورت م  ياسازد ج
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٣  

  ايتبخيركننده دومرحله
ليظ كردن محلول، شامل يك ماده حل  غمحلول موجود براي تبخير يا  
آ  .رار استفشونده غيرفرار و يك حالل   اكثريت تبخيرها، حالل    ب در 

شود و يك محلول غليظ توليد  است. در تبخير، بخشي از حالل بخار مي
  . شودمي

آزمايشگاه شامل دو بخش مجزاي ديگ  دستگاه تبخيركننده موجود در  
ديگ بخار  دستگاه  باشد.  هاي تبخيركننده و سردكننده ميبخار و ستون

يك فشار  با  بخار  توليد  است.  بار  براي  شده  طراحي    دستگاه   نسبي 
  عدد فشار سنج،   يك  يك عدد كندانسور،  از دو ستون شفاف،  تبخيركننده

  متفاوت تشكيل شده است. هاي سنج و تعدادي شير و مسير لولهسه دما
المان مخزن    داخل هر ستون يك عدد المان حرارتي تعبيه شده است.

شود و المان  با بخار مستقيم از ديگ بخار تغذيه مي  اول(سمت راست)
يك عدد    مخزن دوم از ستون بخار اول گرم ميشود. در قسمت زير ستون،

وارد    ده ها،كندانسور نصب شده كه خروجي بخار و ته مانده تبخير كنن
سرد شده و سپس از دستگاه خارج    اين مبدل حرارتي (حمام آب)شده،

    گردد. مي

٤  

  كننده برج خنك
خنك  سبرج  آن    يستميكننده  از  كه  در   يساز خنك   براياست  آب 

 هاروگاه ين  ها،شگاه يمطبوع، پاال  هيتهو  يهاستميس يسردساز   يندها يآفر
  .گرددي استفاده م  رهيو غ
شود  دستگاه موجود در آزمايشگاه، مخزن استيلي مكعبي از آب پر ميدر  

كند. آب گرم به  و در داخل آن يك هيتر قرار دارد كه آب را گرم مي
شود . به كمك وسيله پمپ به بخش باالي برج خنك كننده فرستاده مي

شود. ستون برج  كننده ريخته ميهاي برج خنكيك نازل بر روي آكنه
اي شفاف تشكيل شده است تا مسير  ز يك محفظه شيشهكننده اخنك

ها مشخص باشد. در قسمت پايين برج، جريان  حركت آب بر روي آكنه
وارد برج مي از پايين  ايجاد شده و  در خروجي  شود.  هوا توسط دمنده 

دمنده، در داخل محفظه مكعبي استيل، و همچنين در باالي برج، رطوبت  
ه آن بتوان درصد رطوبت جريان هوا را  سنج نصب شده است تا به وسيل

نمود. گيري  مي  اندازه  فرمان  تابلو  بخش  در  در  همچنين  را  دما  توان 
كننده بوسيله سنسورهايي كه تعبيه شده  هاي مختلف برج خنكبخش

  است، خواند. 
  

  

  

٥  
  داركن سينيخشك

 مايع يا آب زيادي  نسبتاً  مقدار حذف يعني كردن،  خشك كلي طور به

 محصول فساد از هم و يابد كاهش  وزن هم تا جامد، ماده يك از ديگر

 عمليات از ايمجموعه  نهايي مرحله معموالً كردن خشك.  شود جلوگيري
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  .شودمي آماده نهايي بنديبسته براي كنخشك محصول  اغلب و است
 در كه است شده تشكيل رنگ مشكي كانال يك از دستگاه اصلي بدنه

 سه ،كانال  داخل  در  دريچه اين روبروي .دارد قرار دريچه يك آن وسط

 در  قاًيدق  .است گرفته قرار آزمايش نمونه دادن  قرار جهت سيني عدد

 دميدن آن  وظيفه  كه  است شده نصب  الكتريكي فن  يك  كانال ورودي

 هيتر عنوان به المنت مجموعه يك  ،ادامه در .باشدمي كانال داخل به هوا

در اين دستگاه، توان    .است شده نصب  فن  جلوي هوا، كردن  گرم براي
هيتر و سرعت هواي فن قابل كنترل بوده و دماي هواي ورودي و خروجي  

    شود. از خشك كن توسط تابلو فرمان نمايش داده مي

  

  

  عمليات واحد مهندسي شيمي  خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه

ارائه خدمات    گي اين آزمايشگاه آماد باشد.  آزمايشگاه عمليات واحد مهندسي شيمي يك آزمايشگاه آموزشي مي
  ها را دارد. ها و ارگانمورد عمليات واحد مهم در مهندسي شيمي براي ساير دانشگاه ٥براي آموزش 

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 a.aghaeinejad@urmia.ac.ir  -  -  نژاد ميبدي دكتر عباس آقائي 
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 كنترل فرآيند مهندسي شيمي  آزمايشگاه

 ايويژه اهميت از فرآيندها اين در  اتوماتيك كنترل  از استفاده فرآيندها، شدن رتپيچيده و صنايع پيشرفت با امروزه 

 بهينه و هدفمند  سيستم يك گرفتن نظر در بدون صنعتي، هايپروژه و صنايع اكثر در كه طوري به .است  برخوردار

 در كه  ايگونه به  .ساخت برآورده  را نظر  مورد  هايخواسته و آورد  در  اختيار تحت را صنعتي فرايندهاي  تواننمي

 اين از .باشد مي ابزاردقيق و كنترلي سيستمهاي به مربوط اندازي راه و نصب مخارج از نيمي از  بيش صنايع برخي

  .است برخوردار بااليي اهميت از مكانيك و برق شيمي،  مهندسين براي فرآيندها كنترل مباني با آشنايي رو

ها و غيره، كنترل  ها و پتروشيمييكي از مهمترين وظايف مهندسان شيمي در واحدهاي صنعتي از جمله پااليشگاه

باشد. در  كنترل جريان و .... ميهاي مختلف واحد صنعتي از جمله كنترل فشار، كنترل دما،  شرايط عملياتي بخش

  شوند.دستگاه كنترل فرآيند آشنا مي ٥آزمايشگاه كنترل فرآيند، دانشجويان با 

  دستگاه كنترل دما   -١

  دستگاه كنترل فشار  -٢

  دبي مايع دستگاه كنترل    -٣

  دستگاه كنترل سطح   -٤

  هاي تداخليتانك سامانه  -٥
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  كنترل فرآيند مهندسي شيمي آزمايشگاههاي موجود در دستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

  دستگاه كنترل دما 

ي  ي مجزاي آب تشكيل شده است. چرخه ين واحد آزمايشگاهي از دو چرخه ا
ي ديگر آب  آب گرم شامل مخزني مجهز به هيتر الكتريكي است. در چرخه 

دماي آب خروجي از مبدل  شود.  اي گرم ميشهر توسط مبدل حرارتي صفحه
شود. دماي آب سرد خروجي گيري مي توسط سنسور دماي الكترونيكي اندازه

ي توان اعمالي به هيتر تعبيه شده در مخزن آب گرم كنترل  از مبدل به وسيله 
 .شودمي

دماي  نرم  مقادير  دما،  كنترل  دستگاه  با  همراه  شده  ارائه  كنترلي  افزار 
توان  ان هيتر را نمايش داده و به كمك آن ميگيري شده و درصد تواندازه 

    .روند تغييرات را مشاهده و ثبت نمود )  P  ،PI  ،PID(براي كنترلرهاي مختلف  

٢  

 دستگاه كنترل فشار 

اي استيل داراي  ي آب و مخزن استوانه اين واحد آزمايشگاهي از يك چرخه 
اين   در  است. سنسور فشار صنعتي  واحد، فشار  سنسور فشار تشكيل شده 

كند. شير كنترل در  افزار منتقل ميگيري كرده و به نرم درون مخزن را اندازه 
ي شير  اي واقع شده است. فشار مخزن استيل به وسيلهپيش از مخزن استوانه 

 .شودكنترلي ورودي آب به مخزن، كنترل مي

مخزن    افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه كنترل فشار، مقادير فشارنرم 
توان براي كنترلرهاي  و درصد باز بودن شير را نمايش داده و به كمك آن مي

    .روند تغييرات را مشاهده و ثبت نمود  )P  ،PI  ،PID( مختلف

٣  

  دستگاه كنترل سطح 

اي  اين واحد آزمايشگاهي از يك مخزن مستطيلي استيل، يك مخزن استوانه 
باشيشه و    PLC سور فشار، پمپ،  ، سنActuator اي، شير كنترل همراه 

جعبه برق تشكيل شده است. با روشن شدن دستگاه، پمپ آب را از مخزن  
مي  اي  شيشه  مخزن  وارد  و  گرفته  مخزن  استيل  جلويي  قسمت  در  كند. 

ي، يك خط كش شفاف پالستيكي نصب شده است تا امكان خواندن  شيشه
طريق شير كنترل  دقيق سطح از روي مخزن فراهم شود. آب داخل مخزن از  

ازتخليه مي مستقيما  شير  اين  دستور مي PLC شود.  بدين  دستگاه  گيرد. 
شيشه مخزن  درون  آب  سطح  وسيله ترتيب  به  شير  اي  بودن  باز  درصد  ي 

 .شودكنترل قرار گرفته بر سر خروجي مخزن، كنترل مي 

مقادير ارتفاع افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه كنترل سطح مايع،  نرم 
توان براي  مايع و درصد باز بودن شير كنترل را نمايش داده و به كمك آن مي 

   .روند تغييرات را مشاهده و ثبت نمود  )P  ،PI  ،PID( كنترلرهاي مختلف
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٤  

 دبي مايع دستگاه كنترل 

 اين واحد آزمايشگاهي از يك مخزن مستطيلي استيل، شير كنترل همراه با

Actuator  ،روتامتر (دبي سنج)، سنسور، پمپ ، PLC  و جعبه برق تشكيل
آورد. در اين  شده است. پمپ آب را در سيستم لوله كشي به گردش در مي

گذرد. دبي مسير آب از يك روتامتر، يك سنسور دبي و يك شير كنترل مي
  ي شير كنترل تعبيه شده در مسير جريانسيال عبوري در سيستم به وسيله

 .شودآب، كنترل مي 

افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه كنترل جريان، مقادير دبي جريان  نرم 
گيري شده و درصد باز بودن شير كنترل را نمايش داده و به كمك آن  اندازه 

روند تغييرات را مشاهده و    )P  ،PI  ،PID(   توان براي كنترلرهاي مختلفمي
 .ثبت نمود

  

  

  

٥  

 هاي تداخلي سامانه تانك

از يك پمپ خوراك، دو مخزن استيل خوراك، سه   اين واحد آزمايشگاهي 
همزن  است.  تانك  شده  تشكيل  برق  و جعبه  الكتريكي  هدايت  دار، سنسور 

غلظت خوراك  با  مخزن هاي  مختلف، درون  مربوطه شارژ مي هاي  شود.  هاي 
ابتدا به سيستم تانك  وارد  محلول رقيق  شده و سپس ورودي  هاي تداخلي 

اي به صورت تغيير ورودي سيستم از محلول رقيق به محلول غليظ اعمال  پله
 .شودمي

هاي تداخلي، مقادير هدايت  افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه تانك نرم 
اندازه  آن  الكتريكي  به كمك  و  داده  نمايش  را  محلول  و دماي  گيري شده 

ورت كيفي و كمي مشاهده كرد و مورد تجزيه  توان روند تغييرات را به صمي
  .و تحليل قرار داد

  

  
  

  كنترل فرآيند مهندسي شيمي  خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه

باشد. اين آزمايشگاه آمادگي ارائه خدمات  آزمايشگاه كنترل فرآيند مهندسي شيمي يك آزمايشگاه آموزشي مي
  ها را دارد. ها و ارگانصنايع براي ساير دانشگاهبراي آموزش انواع كنترل فرآيندها در 

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 s.roshdi@urmia.ac.ir  -  -  دكتر سپيده رشدي
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 مهندسي شيمي (پيل سوختي، كاتاليست و رآكتور، فرآيندهاي جداسازي)  آزمايشگاه

شود و شامل سه بخش  گروه مهندسي شيمي محسوب مي  آموزشي - آزمايشگاه تحقيقاتياين آزمايشگاه بعنوان  

باشد. اين آزمايشگاه تا حدودي تجهيز شده است و  پيل سوختي، كاتاليست و رآكتور و فرآيندهاي جداسازي مي

اميد است در آينده نزديك    خريد تجهيزات تحقيقاتي جديد ادامه دارد.هاي گروه مهندسي شيمي براي  پيگيري

  اندازي گردد.اين آزمايشگاه راه
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  مهندسي شيمي (پيل سوختي، كاتاليست و رآكتور، فرآيندهاي جداسازي)  هاي موجود در آزمايشگاهدستگاه 

  عكس  نام دستگاه   رديف 

  گالوانواستات  -واستات يپتانس  ١
  هلند )/Iviumساخت شركت ايويم ( 

  

  داروژ يخچالي سانتريف   ٢
  ساخت شركت فرزانه آرمان/ ايران 

  

  

٣  
  ) UV/Vis( تك طول موجاسپكتروفتومتر

 چين  )/Spectrumساخت شركت اسپكتروم (
  

  

  كوره الكتريكي   ٤
  ايران  ساخت شركت آترا حرارت سازان/
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  آون حرارتي   ٥
  آزما گستر/ ايران ساخت شركت فن

  

  اعشار)رقم  ٣ترازوي ديجيتالي (  ٦
  ايران ساخت شركت نانوپژوهان راگا/

  

٧  

  

  حرارتي  همزن مغناطيسي
  ساخت شركت فرزانه آرمان/ ايران 

  
  

  
  

  شوف بالن مگنت دار  ٨
  ايران  ساخت شركت سبالن آزماي تهران/

  

  دستگاه توليد آب ديونيزه  ٩
  ايران ساخت شركت زالالن شريف/
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  حمام مافوق صوت  ١٠
  مهندسي پارس نهند/ايران ساخت شركت 

  

١١  

  

  

  

  هموژنايزرالتراسونيك 
  ايران  /فناوري ايرانيان پژوهش نصيرساخت شركت 

  
  
  

  

  ديجيتال  مولتي متر  ١٢
  ساخت شركت كنترل سيستم خاورميانه/ ايران 

  

١٣  

  

  ماري جوشبن
  ساخت شركت سبالن آزماي تهران/ ايران 

  

    

  پي اچ متر   ١٤
  آزماي تهران/ ايران ساخت شركت سبالن 
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  مهندسي شيمي (پيل سوختي، كاتاليست و رآكتور، فرآيندهاي جداسازي)  خدمات قابل ارائه  در آزمايشگاه

  نام دستگاه   شرح تست و خدمات   رديف 
  گالوانواستات -پتانسيواستات  سـت هاي متـداول الكتروشـيميايي ت  ١

  سانتريفيوژ   سانتريفيوژ جداسازي فازها به كمك   ٢

٣  
 هموژن كردن نمونه 

 پخش نمونه

  امولسيون نمودن نمونه هاي مايع 
  التراسونيك هموژنايزر 

  اچ متر  يپ   محلول pHگيري اندازه  ٤

  (UV/Vis) اسپكتروفتومتر  هاي مختلفدر طول موج هاي مايع نمونه گيري ميزان جذباندازه  ٥

  مغناطيسيهمزن   همزن مغناطيسي و حرارتي  ٦

  كوره  كوره  ٧

  بن ماري جوش  دما ثابت  يشگاه يحمام آزما  ٨

  ترازوي آزمايشگاهي   مواد با دقت سه رقم اعشار نيتوز  ٩

  آون   آون   ١٠

  دستگاه توليد آب ديونيزه  توليد آب ديونيزه  ١١

  صوت حمام مافوق   نر يكل كياولتراسون  ١٢

١٣  
،  µS/cm هاي يوني در واحدهايمحلول اندازه گيري ميزان كانداكتيويتي 

mS/cm؛ ميزان سختي در واحد mg/Lشوري در واحد ، ppt  و درصد  
  متر ديجيتالمولتي

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 a.aghaeinejad@urmia.ac.ir  -  -  نژاد ميبدي دكتر عباس آقائي 
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  افزار مهندسي شيمينرمكارگاه 

ها، دو واحد درسي كارگاه نرم افزار مهندسي  افزار گروه مهندسي شيمي تعدادي كامپيوتر وجود دارد كه با استفاده از آندر كارگاه نرم

  گردد. افزار مهندسي شيمي ارائه ميو كارگاه نرم

  شود.) آموزش داده ميMATLABنويسي متلب (افزار برنامهفزار مهندسي، نرم* در واحد درسي كارگاه نرم

  شود. ) آموزش داده ميHysisافزار تخصصي هايسيس (افزار مهندسي شيمي، نرم** در واحد درسي كارگاه نرم

  

  افزار مهندسي شيمي نرم خدمات قابل ارائه در كارگاه

  نويسي متلب ( مقدماتي تا پيشرفته)هاي آموزشي برنامهبرگزاري دوره  - ١

  سازي فرآيندهاهاي آموزشي كاربرد روشهاي هوش مصنوعي در مدلسازي و بهينهبرگزاري دوره  - ٢

  و ......)  Aspen-Hysis  ،Fluentافزارهاي تخصصي مهندسي شيمي (هاي آموزشي نرم برگزاري دوره  - ٣

  

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارگاه كارشناس    كارگاه سرپرست  
 a.aghaeinejad@urmia.ac.ir  -  -  ميبدي نژاد دكتر عباس آقائي 

  


