
 يندهاي پااليش گازآتوسعه فرعلمی قطب 

 دانشگاه شیراز

 توسعه فرآيندهاي پااليش گازتاريخچه قطب علمی 

قطب علمی پااليش »  ،پارس جنوبی منطقهو  رهای گازی جنوب کشو و پاالیشگاهبا توجه به نزدیکی دانشگاه شیراز به ذخایر 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و  سومبه استناد راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه در دانشگاه شیراز « گاز

به فعالیت خود ادامه داد. این قطب علمی در  0831تشکیل شده و تا سال  0831فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سال 

های مصوب فعالیت نمود. برای  نامه مبتنی بر آیین 0833الی  0831های  طی سال« قطب علمی گاز»تحت عنوان  دومدوره 

توسعه علمی   قطب»های کالن در حوزه علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور،  بینی شده در سیاست تحقق اهداف پیش

پژوهشی عالی کشور و  -استفاده بهینه از ظرفیت آموزشی منظور به 0833از سال  سوم دورهدر « دهاي پااليش گازفرآين

انتخاب اين و همچنین  یو پژوهش یسابقه درخشان آموزشهای علمی تشکیل شد.  نامه تشکیل قطب افزایی بر مبنای آیین هم

ی جهت اعتالی سطح علمی، گسترش پژوهش و تربیت ، بستر مناسب38ي در سال به عنوان قطب برتر کشور قطب

فراهم آورده در این قطب گاز  عیهای مرتبط با صنادر رشته و تحصیالت تکمیلی نیروهای متخصص، در مقاطع کارشناسی

 است.

 توسعه فرآيندهاي پااليش گاز یعلممعرفی قطب  

به  علمی گازقطب  جادیا شنهادیپ ،شیرازو نفت در دانشگاه  یمیش یمهندس یعلم أتیه یاعضا تیبا توجه به امکانات و قابل

در  یعلم یها قطب ی. هدف اصلدیگرد بیتصو 5831قطب در سال  نیا ،یکارشناسی ها یوزارت علوم ارائه و پس از بررس

  است. یرشد فناور قیت کشور از طرالمسائل و معض حل سطح کشور،

دنیال آن قطب  و به گاز یایجاد تأسیسات مربوط به گاز باعث شد که قطب علموجود مخازن عظیم گاز در مناطق جنوبی و 

های گاز و واحدهای حفاری و انتقال گاز قرار گرفته و  کامالً در جریان نزدیک با پاالیشگاه علمی توسعه فرآیندهای پاالیش گاز،

در  ی فعال اعضاء هیئت علمی برجستهحضور به با توجه های علمی خود را در این راستا به کار اندازد.  بسیاری از فعالیت

بزرگ جهان و ارتباط و  یها گاز، ارتباط با دانشگاه یدست نییو پا یهای باالدست و سوابق درخشان در زمینه پروژه دانشگاه شیراز

بینی  توانمندی و مزیت نسبی جهت تحقق اهداف پیش ،مربوط به گاز در جنوب کشور یصنعت ساتیبا تأس یعلم یهمکار

و ارتباط آن با  یسابقه درخشان علمشده در برنامه مصوب قطب علمی توسعه فرآیندهای پاالیش گاز وجود دارد. همین 

 نمود. به عنوان دانشگاه مادر مطرح رانیرا در منطقه جنوب ا رازیبود که دانشگاه ش یلیبزرگ جهان از جمله دال یها انشگاهد



شناخته شده است. لذا  ایدن یانرژ یها از قطب یکیدر حوزه گاز، به عنوان  یانرژ میدارا بودن منابع عظ لیبه دل رانیکشور ا

گاز مشتمل بر  شیپاال یندهایفرآ یبه دانش فن یابیو دست نینو یها در کنار روش یباالدست یها یبه تکنولوژ یابیدست

 ،ییگوگردزدا ،یگاز یها شگاهیانتقال به پاال ،یعیاز گاز طب ییزدا (، آبیازچند ف یها )جداکننده یسرچاه یندهایفرآ

 .شود یحوزه شناخته م نیاول در ا تیهدف در اولو یها رگروهیو ... به عنوان ز یعانیم باتیترک یجداساز

 توسعه فرآيندهاي پااليش گازاهداف قطب علمی 

گاز با  و نفت ،یمیش یدانشکده مهندس زیو تجه یانداز راه تشکیل شد، 5831که در سال  پاالیش گازقطب اولیه اهداف 

 ،کنترل( یساز هیو شب ستیز طیمح مر،یپلهای  شی)گرا یمیهای مهندسی ش رشته یانداز راه زیمتر مربع و ن 53111 یبناریز

بیش از ده  احداثبود. با همکاری شرکت ملی گاز ایران  (یدروکربوریگرایش مخازن و مخازن ه)گاز و مهندسی نفت  یمهندس

های تحقیقاتی نفت و گاز، اعزام دانشجو جهت تأمین کادر علمی این  تحقیقاتی، انجام پروژه -آزمایشگاه جدید آموزشی

ه و قطب بود نیهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، از جمله اهداف ا نامه دانشکده به خارج از کشور وحمایت از پایان

که این مهم سبب گسترش مرزهای دانش و فناوری برای ارتقاء  های جدیدی را به توان علمی کشور افزوده است ظرفیت

 نیا اعضایکشور شناخته شده و  یبه عنوان قطب برتر علم 38و  38 های قطب در سال نیا جایگاه علمی کشور شده است.

و استاد نمونه کشوری  38درصد دانشمندان برتر در سال  ، یک31و  33در سال کشوری پژوهشگر برتر  عناوینی همچونقطب 

 اند. هبه خود اختصاص دادرا  33در سال 

 


