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تاریخچه
م شیمی ،شیمینیست!
مهندســی شــیمی ،اصطالحــی اســت کــه اواخــر
قــرن نوزدهــم میــادی ،از دل مجموعــه اعمــال و
فرایندهایــی بیــرون آمــد کــه بــه آنهــا عنوان مهندســی
شــیمیصنعتی میدهنــد .گذشــته مهندســی
شــیمیبه مراحــل تخمیــر و تبخیــر برمیگــردد کــه
توســط تمــدن هــای اولیــه نیــز انجــام میگرفــت  .
از اوایــل دهــه  1800میــادی ،صنایــع شــیمیایی
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه بــود و از نظــر مهندســان
فهمیــدن چگونگــی انجــام فراینــد هــای شــیمیایی،
فعالیتــی کامــا حرفــه ای بــه حســاب میآمــد .کــم
کــم عــدم وجــود یــک ارتبــاط بیــن شــیمیدان هــا و
مهندســان احســاس شــد .مهندســی شــیمیمدرن
بــا توســعه عملیــات مقیــاس بــزرگ و تولیــد مــواد
شــیمیایی در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم پدیــدار شــد.
تعریف
مطابــق   تعریــف کالســیک ،دانــش مهندســی
شــیمی ،توانایــی بــه کار گیــری مــواد اولیــه
خــام بــرای تولیــد یــک محصــول نهایــی اســت.
در واقــع مهندســی شــیمی ،شــاخهای از علــوم
مهندســی اســت کــه بــا طراحــی ،ســاخت و بهــره 
بــرداری از فرایندهــا و کارخانجــات مرتبــط بــا
صنایــع شــیمیایی درگیــر اســت .منظــور از صنایــع
شــیمیایی آن دســته از صنایــع هســتند کــه در آنهــا
تغییــرات شــیمیایی ،فیزیکــی یــا بیولوژیــک ،مــواد
خــام را بــه محصــوالت بــا ارزش صنعتــی تبدیــل
میکننــد .بــر ایــن مبنــا کارخانجــات بســیاری ،مثــل
واحدهــای یــک پاالیشــگاه ،پتروشــیمی ،صنایــع
چــوب و کاغــذ ،صنایــع غذایــی ،صنایــع داروئــی
و تجهیــزات پزشــکی ،صنایــع ســلولزی ،صنایــع
پلیمــر ،صنایــع شــیمیایی معدنــی و بســیاری دیگــر
از صنایــع ،بهطــور مســتقیم از کاربردهــای علــم
مهندســی شــیمیبهره میبرنــد .امــروزه مهندســین
شــیمیعالوه بــر فرایندهــای تولیــد مــواد اولیــهی
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پایــه ،در توســعه و تولیــد محصــوالت بــا ارزش و متنوع
شــرکت میکننــد .ایــن محصــوالت شــامل مــواد ویــژه
و کارآمــد بــرای صنایعــی همچــون تجهیــزات پایــه
پاالیشــگاهی .هوافضــا ،خودروســازی ،پزشــکی،
صنایــع الکترونیــک ،کاربردهــای محیــط زیســتی
از جملــه سیســتم هــای  انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
و ســوخت پــاک و صنایــع  تصفیــه و انتقــال آب و
مدیریــت پســاب هــا و صنایــع نظامیاســت .بــه عنوان
مثالهایــی از ایــن محصــوالت میتــوان بــه الیــاف،
منســوجات و چس ـبهای بســیار قــوی ،پلیمــر هــای  
زیســت ســازگار و داروهــای جدیــد اشــاره کــرد.
وظایف یک مهندس شیمیو محیط
کار
• یــک مهنــدس شیمیمتناســب بــا گرایــش
شــغلی خــود وظایــف متعــددی دارد کــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره میکنیــم:
• برنامــه ریــزی و اجــرای عملیات آزمایشــگاهی
بــرای توســعه روشــهای جدیــد ســاخت مــواد (تحقیــق
و توســعه)
• اســتفاده از مدلهــای کامپیوتــری و شــبیه
ســازی فراینــد هــا بــرای دســتیابی بــه روشهــای
تولیــد بهینــه تــر (تحقیــق و توســعه)
• توســعه روشهــای ایمــن و بــدون ضــرر
بــرای محیــط زیســت جهــت از بیــن بــردن مــواد زائــد
(تحقیــق و توســعه)
• مدیریت ایمنی فرایند ()PSM
• همــکاری بــا تکنســینهای کارخانــه بــرای
ایجــاد تجهیــزات الزم و ابزارهــای کنتــرل فرآینــد
تولیــد (تولیــد)
• طراحــی سیســتمها و دســتگاههای مــورد
نیــاز در فرآینــد تولیــد (تولیــد)
از قدیمیتریــن واحــد هــای صنعتــی مرتبــط بــا
مهندســی شــیمی در ایــران کــه در شــاخه صنایــع
شــیمیایی و معدنــی جــای میگیــرد ،میتــوان بــه
کارخانــه قنــد کهریــزک و کارخانه ســیمان ری  اشــاره

کــرد.

دروس مهندسی شیمی:
برنامــه درســی دوره کارشناســی مهندســی
شیمیشــامل  142واحــد درســی اســت .از جملــه
دروس اصلــی و تخصصــی ایــن رشــته میتــوان
بــه اصــول بنیانــی و محاســباتی در مهندســی
شــیمی(موازنه انــرژی و مــواد) ،ترمودینامیــک،
انتقــال حــرارت ،انتقــال جــرم ،مکانیــک ســیاالت،
عملیــات واحــد ،ســینتیک و طــرح راکتــور و کاربــرد
ریاضیــات در مهندســی شــیمی(ریاضی کاربــردی)
اشــاره کــرد.
گرایش ها در تحصیالت تکمیلی
از ویژگــی هــای مناســب رشــته مهندســی شــیمی،
گســترده بــودن گرایــش هــا و زمینــه هــای صنعتــی
و تحقیقاتــی مرتبــط بــا آن اســت .ایــن امــر ســبب
میشــود دانــش آموختــگان ایــن رشــته ،فرصــت هــای
بیشــتری بــرای ورود بــه صنعــت و جســت و جــوی کار
در ایــران و بــه ویــژه ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور
داشــته باشــند.
مهندســی شــیمیدر مقاطــع تحصیــات تکمیلــی
شــامل گرایــش هــای ترموســینتیک و کاتالیســت،
فراینــد هــای جداســازی ،طراحــی فراینــد ،مــدل
ســازی شــبیه ســازی و کنتــرل ،محیــط زیســت،
فــراوری و انتقــال گاز ،صنایــع غذایــی ،صنایــع
شــیمیایی معدنــی ،نانوفنــاوری ،پلیمــر ،پدیــده هــای
انتقــال ،زیســت پزشــکی ،انــرژی ،مهندســی راکتــور و
بیوتکنولــوژی اســت .در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از
گرایــش هــا میپردازیــم.

ترموسینتیک و کاتالیست
گرایــش ترموســینتیک در واقــع علمیاســت
کــه تئوریهــای گذشــته از قبیــل ترمودینامیــک
غیرتعادلــی و ترمواســتاتیک را کامــل میکنــد.
دانشــجویان ایــن گرایــش میتواننــد بــر روی معادلــه
ســرعت واکنــش هــای تعادلــی و غیرتعادلــی و روش
هایــی بــرای افزایــش ســرعت واکنشهــا بــا اســتفاده
از کاتالیســت فعالیــت کننــد .در واقــع ایــن گرایــش،
بهتریــن گرایــش ارشــد مهندســی شــیمیبرای
افــرادی اســت کــه بــه دروس راکتورهــای شــیمیایی و
ترمودینامیــک عالقهمنــد هســتند.
فرایند های جدا سازی
دانشــجویان ایــن گرایــش فنــون و تکنیکهایــی
بــرای جداســازی ترکیبهــای مهــم موجــود در
صنایــع شــیمیایی را یــاد میگیرنــد .کمــک بــه بهبــود  
عملکــرد جداســازی  در بــرج هــای جــدا ســازی
نظیــر بر جهــای تقطیــر ،بر جهــای جــذب و دفــع،
جداســازی بــا غشــا و ...از فعالیت¬هاییــت کــه
دانشآموختــگان ایــن گرایــش انجــام میدهنــد.
گرایــش فرایندهــای جداســازی ،بهتریــن گرایــش
ارشــد مهندســی شــیمیبرای افــرادی اســت کــه بــه
دروس عملیــات واحــد عالقهمنــد هســتند .یکــی
از نــرم افزارهــای مهمیکــه دانشــجویان گرایــش
فرایندهــای جداســازی آمــوزش میبیننــد ،نــرم افــزار
کامســول بــرای شــبیه ســازی دینامیکــی اســت.
طراحی فرایند
طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری فرایندهــا بــرای
تولیــد مقــرون بصرفــه یــک محصــول ،وظیفــه اصلــی
یــک مهندســی شیمیاســت .بــه همیــن دلیــل یــک
مهندســی شــیمیرا معمــوال مهنــدس طراحــی فراینــد
صنایــع شــیمیایی مینامنــد .گرایــش طراحــی فراینــد
را میتــوان یــک گرایــش چنــد بعــدی از ســایر گرایــش
هــای مهندســی شــیمیاز قبیــل جداســازی ،پدیــده 
هــای انتقــال ،صنایــع پتروشــیمی ،صنایــع غذایــی
و فــراوری و انتقــال گاز دانســت .در واقــع گرایــش
طراحــی فراینــد ،بهتریــن گرایــش ارشــد مهندســی
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شــیمیبرای افــرادی اســت کــه بــه دروس پدیــده 
هــای انتقــال و  عملیــات واحــد عالق ـه منــد هســتند.
آشــنایی  ،طراحــی و بــه کارگیــری فلوچــارت هــای
فراینــد هــا (  )PFD –P & IDدر ایــن گرایــش بســیار
مهــم اســت.
محیط زیست
دانشــجویان  ایــن گرایــش بــر روی موضوعاتــی کــه
مرتبــط بــا حفــظ محیــط زیســت و بهینــه ســازی فرایند
هــا و کاهــش آالینــده هــا  هســتند ،کار میکننــد کــه از
ایــن میــان میتــوان بــه مباحثــی چــون مدیریــت منابــع
آب و بــه کار گیــری دوبــاره ی پســابها اشــاره کــرد.
نرم افزار ها و رویداد های ساالنه
مهندسی شیمی:
از جملــه نــرم افــزار هــای مهــم  و پرکاربــرد مهندســی
شــیمیکه یادگیــری  و تســلط بــر آنهــا ،امتیــاز و
مهــارت  مهمـیدر کســب فرصــت هــای شــغلی و ورود
بــه صنایــع گوناگــون اســت ،عبارتنــد از:
COMSOL, Aspen plus, Ansys-Fluent, Pipe,
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HYSIS,PDMS
از جملــه نهادهــای  مهــم  مرتبــط بــا مهندســی
شــیمیمیتوان بــه انجمــن مهندســی شــیمیایران
(تاســیس  ،)1371انجمــن مهندســان شــیمیآمریکا
( ،)AICHEکرســی یونســکو در بازیافــت آب،
پژوهشــگاه شــیمیو مهندســی شــیمیایران ،کمیتــه
مهندســی شــیمیدر کانــون مهندســین فــارغ
التحصیــل دانشــکده فنــی ،اشــاره کــرد.
هــم چنیــن  رویــداد هایــی چــون کنگــره بیــن
المللــی مهندســی شــیمی ،مســابقات کمیــکار،
نمایشــگاه ســاالنه صنعــت نفــت گاز و پتروشــیمی،
مســابقه ملــی نانوفنــاوری ،نمایشــگاه بیــن المللــی
نانوفنــاوری ،نمایشــگاه و همایــش ملــی انــدازه
گیــری جریــان ســیاالت در صنایــع   نفــت گاز
پتروشیمیپاالیشــیگاهی و آب ،از جملــه رویــداد هــای
مهــم مهندســی شیمیهســتند کــه در ســطح ملــی و
بیــن المللــی برگــزار میشــوند.

