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مهندسی شیمی :

 .1طراحی فرآیند

 .2فرآیندهای جداسازی
 .3محیط زیست

 .4مدل سازی ،شــبیه سازی و
کنترل

 .5فرآوری و انتقال گاز
 .6صنایع غذایی
 .7داروسازی

 .8ترموسینتیک و کاتالیست

شایان عبایی

دانشــجوی کارشناسی مهندسی

دانشــجوی کارشناسی مهندسی

شیمیدانشگاه تهران

شیمیدانشگاه تهران

تاریخچه :
مهندســی شــیمی ،اصطالحی
اســت کــه اواخــر قــرن 19
میــادی ،از دل مجموعــه
اعمــال و فرآیندهایــی بیــرون
آمــد کــه بــه آنهــا عنــوان شــیمی
صنعتــی میدهنــد.
پیــش از انقــاب صنعتــی ،مواد
ً
و محصــوالت شــیمیایی نســبتا
ســاده آن دوره ،ماننــد صابــون
طــی فراینــد دســته بنــدی،
تولیــد و تهیــه میشــدند.این
فراینــد توســط کارگــران شــکل
میگرفــت و در آنهــا افــراد بــا
اعمــال تغییراتــی روی مــواد
اولیــه در طــول یــک مــدت
زمــان معیــن محصــوالت مــورد
نظــر را تولیــد میکردنــد.

 .9پلیمر

جمعیــت و بــه دنبــال آن
افزایــش تقاضــا ،بــرای تولیــد
انبــوه کاال2هــا و توســعه فرآینــد
تولیــد ،خــط تولیــد هــای
مــداوم و پیوســته شــکل گرفتند
و ایــن رویــداد ،شــروعی بــرای
مهندســی شــیمی شــد .در
ســال  ،1320بــرای نخســتین
بــار در ایــران ،رشــته مهندســی
شــیمی بــا الهــام از رشــته
مهندســی مکانیــک و بــرای
پاســخگویی بــه نیــاز صنعــت
بــه یــک رویکــرد جدیــد بیــن
رشــتهای ،در دانشــگاه تهــران
ایجــاد شــد .

تفــاوت مهندســی شــیمی و علم
شــیمی :علــم شــیمی یکــی از
عوامــل موثــر در ایجــاد و تولــد
مهندســی شــیمی میباشــد،
ولــی بــه تدریــج حــوزه
بــا گذشــت زمــان و افزایــش هــای نظــری و عملــی کامــا

متفاوتــی نســبت بــه یکدیگــر
پیــدا نمودهانــد .دویزبــرگ از
چهره2هــای اصلــی صنایــع
شــیمیایی در قــرن بیســتم مــی
گویــد :حــوزهی شــیمی یــک
شــیمیدان و یــک مهندســی
شــیمی بــه انــدازه ای متفــاوت
اســت کــه بــه هیــچ وجــه
قابــل مقایســه بــا یکدیگــر
نمیباشــد؛از طــرف دیگــر
گســتردگی اطالعــات یــک
مهنــدس شــیمی از پدیدههــای
ســهگانه انتقــال نیــز قابــل
مقایســه بــا اطالعــات یــک
شــیمیدان نیســت .نیازهــای
صنعتــی عامــل اساســی در
توســعه ی مهندســی شــیمی
بــوده اســت .از بسترســازی
اطالعــات پایــه بــه کمــک علــم
شــیمی نبایــد غافــل شــد،
ولــی بایــد اذعــان داشــت کــه
علــم شــیمی بیشــتر محصــول
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معرفی رشته مهندسی شیمی

رسا سایبانی
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گرایش های

 .10نانوفناوری

 .11پدیده های انتقال
 .12بیوتکنولوژی

آزمایشــگاهی
تالشهــای
بــوده و هســت .تــا ســال 1960
دو نگــرش در ســطح جهــان
نســبت بــه مهندســی شــیمی
وجــود داشــت .در آمریــکا بــا
نگاهــی مســتقل بــه مهندســی
شــیمی بــرای آن برنامهریــزی
صــورت گرفــت ،در حالــی
کــه آلمانــی هــا ترکیبــی از
شــیمیدان و مهنــدس مکانیــک
را جایگزیــن مهنــدس شــیمی
نمــوده بودنــد .رشــد ســریع
فراگیــر مهندســی شــیمی در
آمریــکا منجــر بــه آن شــد کــه
دیــدگاه آلمانــی منســوخ شــود
و در نهایــت حیطــه ی کاربــری
مهندســی شــیمی  ،صنعــت و
حیطــه ی کاربــری شــیمیدان و
آزمایشــگاه تعییــن گــردد.

گرایش ها :

غذایــی گرفتــه تــا صنایــع مهندسشیمی

نفــت ،گاز و پتروشــیمی،

مهندســی شــیمی ابتــدا بــه صنایــع شــیمیایی معدنــی،
عنــوان دپارتمــان مهندســی محیــط زیســت ،مهندســی
شــیمی در زیرمجموعــه پلیمــر و بســیاری زمینــه هــای
دانشــکده فنــی در پردیــس تخصصــی دیگــر زیرمجموعــه
مرکــزی تأســیس گردیــد و بــا ایــن رشــته قــرار مــی گیرنــد.

هــدف تربیــت کارشناســان از ســال  1384دپارتمــان
صنعــت نفــت ،صنایــع مهندســی شــیمی بــه
شــیمیایی و صنایــع غذایــی دانشــکده مهندســی شــیمی
بــه فعالیــت خــود ادامــه داد .توســعه یافــت و ســه رشــته
بــه دلیــل ماهیــت رشــته
مهندســی شــیمی کــه تلفیقی
از رشــته هــای مختلــف
اســت ،زمینههــای آمــوزش و
پژوهــش در ایــن رشــته بســیار
متنــوع اســت .از صنایــع

مهندســی شــیمی  ،مهندســی
پلیمــر و مهندســی نفــت در
مقطــع کارشناســی در ایــن
دانشــکده ایجــاد گردیــد.

کیست ؟
مهنــدس شــیمی ،شــخصی
اســت کــه داشــتههای
شــیمی خــود را بــه صــورت
عملــی و کاربــردی در صنایــع
مختلــف شــیمیایی و فراینــدی
بــه صــورت طراحــی واجــرای
شــیمیایی
فرایندهــای
بــرای تبدیــل مــواد اولیــه بــه
محصــول مــورد نظــر کنــد .بــه
عنــوان مثــال یــک مهنــدس
پاالیشــگاه یــا پتروشــیمی بایــد
توانایــی طراحــی یــک فراینــد
مناســب و بهینــه ســازی
شــده بــرای تبدیــل مــواد
خــام نفتــی بــه محصــوالت بــا
ارزش افــزوده را داشــته باشــد.

حــاال کــه هــدف اصلــی یــک
مهندســی شــیمی را تبییــن
کردیــم بایــد ابــزار هــای ایــن
کار را بیــان کنیــم .نخســتین
ابــزار داشــتن پایــه علمــی
قــوی در علــوم شــیمی،
ریاضــی ،فیزیــک میباشــد.
دومیــن ابــزار داشــتن قــدرت
تحلیــل و تجزیــه دادههایــی
کــه از طریــق آزمایشــگاه
یــا فراینــد بــه دســت مــی
آورد.ســومین ابــزار مهــم و
کاربــردی تســلط کافــی روی
نــرم افزارهــای تخصصــی
مهندســی شــیمی میباشــد.
بــا داشــتن ایــن ابزارهــا و
ذهــن خــاق مهندســی
بیشــک میتوانیــد بــه یــک
مهندســی شــیمی موفــق در
ایــن رشــته تبدیــل شــوید.

صفحه
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دوره کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی :
طراحی فرآیند

فرآیندهایجداسازی

دانشــجویان گرایــش طراحــی
فراینــد بــا اصــول طراحــی
فرایندهــای مهندســی کــه بــه
وســیله ایــن اصــول میتــوان
مــاده را از حالتــی بــه حالــت
دیگــر تبدیــل نمــود .گرایــش
طراحــی فراینــد را مــی تــوان
یــک گرایــش چنــد وجهــی
دانســت کــه ســایر گرایــش
هــای دیگــر مهندســی شــیمی
را پوشــش میدهــد .در واقــع
گرایــش طراحــی فراینــد
بــرای افــرادی کــه بــه دروس
عملیاتــی مثــل عملیــات
واحــد عالقهمنــد هســتند
مناســب دانســت .همچنیــن
بــا نــرم افــزار هــای طراحــی
ومــدل ســازی مثــل نــرم افــزار
اســپن پــاس ،نــرم افــزار
اســپن هایســیس و نــرم افــزار
متلــب آشــنا میگردنــد.
طبــق ظرفیــت اعــام شــده
در دفترچــه ظرفیــت دانشــگاه
هــا از ســوی ســازمان ســنجش
ســال ،97در دوره روزانــه 29
دانشــگاه دولتــی باظرفیــت
 343داوطلــب و در دوره
شــبانه (نوبــت دوم) 11
دانشــگاه دولتــی بــا ظرفیــت
 125داوطلــب پذیــرش
شــد هاند.

گرایــش
دانشــجویان
فرایندهــای جداســازی بــه
طــور تخصصــی بــا دروس
مربــوط بــه پدیدههــای
انتقــال ،آشــنایی بــا انــواع
جداســازی
فرآیندهــای
ماننــد تقطیــر ،اســتخراج،
تبلــور و نیــز شبیهســازی و
مدلســازی فرآیندهــا آشــنا
میشــو ند .
ایــن گرایــش بــرای داوطلبــان
عالقهمنــد بــه درسهــای
انتقــال جــرم و پدیدههــای
انتقــال و عملیــات واحــد
توصیــه میگــردد .نــرم
افزارهــای تخصصــی بــرای این
گرایــش نــرم افــزار متلــب ،نــرم
افــزار کامســول میباشــد.
طبــق طبــق ظرفیــت اعــام
شــده در دفترچــه ظرفیــت
دانشــگاهها از ســوی
ســازمان ســنجش ســال،97
در دوره روزانــه  28دانشــگاه
بــا طرفیــت  361داوطلــب
ودر دوره شــبانه (نوبــت دوم)
 22دانشــگاه بــا ظرفیــت
پذیــرش
145داوطلــب
شــد ها ند .

هــای ایران طبــق دفترچه انتخاب رشــته ســازمان

سنجش کشــور سال  97شــامل دو کد رشته تحت
عنوان مجموعه مهندسی شیمی ومهندسی شیمی-

بیوتکنولوژی ودارو سازی میباشد.

مجموعه مهندســی شیمی به  4زیر مجموعه تقسیم

میگردد .مجموعه اول با عنوان مهندســی شــیمی
شــامل  14گرایــش میباشــد .دومیــن مجموعــه،

مهندسی هستهای شامل  2گرایش و مجموعه سوم

تحت عنوان مهندســی سیســتم های انرژی شامل
 3گرایــش ومجموعــه آخر تحــت عنوان مهندســی
انرزیهــای تجــدی ناپذیر میباشــد .عنــوان دوم

مهندســی شــیمی بــا گرایــش هــای بیوتکنولوژی
وداروسازی میباشد.

در ادامه به بررسی تخصصی گرایش های کارشناسی
ارشد مهندسی شیمی میپردازیم.

محیط زیست

از جملــه مباحثــی کــه در ایــن
گرایــش مــورد بررســی قــرار
مــی گیــرد مباحــث تصفیــه آب
و فاضــاب ,کنتــرل آلودگــی
هــوا ,تصفیــه ضایعــات جامــد
پرداختــه میشــود کــه از
جدیدتریــن گرایشهــای
ارشــد مهندســی شــیمی
میباشــد کــه بــرای داوطلبــان
عالقهمنــد بــرای ادامــه
تحصیــل در دانشــگاههای
خــارج از کشــور مفیــد اســت.
طبــق ظرفیــت اعــام شــده در
دفترچــه ظرفیــت دانشــگاهها
از ســوی ســازمان ســنجش
ســال ،97در دوره روزانــه 10
دانشــگاه دولتــی بــا ظرفیــت
 71داوطلــب و در دوره شــبانه
 7دانشــگاه بــا ظرفیــت  25نفر
داوطلــب پذیــرش داشــتهاند.

مدل سازی ،شبیه سازی و کنترل

گرایــش مدلســازی بــا
عملکــرد کامپیوتــر در صنایــع
نفــت ،گاز و پتروشــیمی،
بــه منظــور شبیهســازی
واحدهــای عملیاتــی و
شــیمیایی
فرایندهــای
همچنیــن بــا سیســتمهای
كنترلــی حاكــم بــر فرآیندهــا
آشــنا میشــود .ایــن گرایــش
بــرای دانشــجویان عالقهمنــد
بــه نرمافــزار و برنامههــای
کامپیوتــری بــرای اســتفاده
در مهندســی شــیمی بســیار
مناســب اســت .طبــق ظرفیــت
اعــام شــده در دفترچــه
ظرفیــت دانشــگاه هــا از ســوی
ســازمان ســنجش ســال ،97
در دوره روزانــه  4دانشــگاه
دولتــی بــا ظرفیــت  38نفــر
و در دوره شــبانه  2دانشــگاه
بــا ظرفیــت  5نفــر پذیــرش
شــد ها ند .

بــه علــت وجــود ذخایــر عظیــم
گازی در ایران ،کشورمان را در
جایــگاه دوم ذخایر گاز طبیعی
در جهــان میباشــد ،بنابرایــن
هــدف فــراوری و انتقــال گاز
تربیــت متخصصانــی اســت
کــه بتوانــد کلیــه نیازهــای
فنــی صنایــع گاز کشــور
در زمینههــای طراحــی و
عملیات پاالیشــگاه هــای گاز و
سیســتم هــای انتقــال را انجام
دهنــد .ظرفیــت اعــام شــده
در دفترچــه ظرفیــت دانشــگاه
هــا از ســوی ســازمان ســنجش
ســال  ،97در دوره روزانــه 5
دانشــگاه دولتــی بــا ظرفیــت
 50داوطلــب ودر دوره شــبانه
 2دانشــگاه دولتــی باظرفیــت
 5داوطلــب پذیــرش شــده
انــد.

گرایــش صنایــع غذایــی بــه
طراحــی دســتگاه هــای تولیــد
مــواد غذایــی ،خصوصیــات
دســتگاه هــای فــوق ،خطــوط
تولیــد و ارتبــاط بیــن دســتگاه
میپــردازد .ایــن گرایــش یــک
رشــته منحصربــه فــرد اســت و
در واقــع دســت دانشــجویان را
بــرای آشــنایی بــا ســایر گرایش
هــا بــاز نمیگــذارد .در
دفترچــه ظرفیــت دانشــگاهها
از ســوی ســازمان ســنجش
ســال ،97در دوره روزانــه 3
دانشــگاه دولتــی بــا ظرفیــت
 12داوطلــب و در دوره شــبانه
 3دانشــگاه دولتــی باظرفیــت
 6داوطلــب پذیــرش شــدهاند.

گرایــش
دانشــجویان
بیوتکنولــوژی بــه کاربــرد
فرآیندهــای زیســتی در صنایع
مختلــف مرتبــط بــا مهندســی
شــیمی را مــورد مطالعــه
قــرار میدهــد .هــدف ایــن
رشــته تربیــت متخصصانــی
اســت کــه عــاوه بــر مســائل
مهندســی شــیمی بــا اصــول
فرآیندهــای زیســتی هــم آشــنا
باشــند .ظرفیــت اعــام شــده
در دفترچــه ظرفیــت دانشــگاه
هــا از ســوی ســازمان ســنجش
ســال  ،97در دوره روزانــه 14
دانشــگاه دولتــی بــا ظرفیــت
 109داوطلــب و در دوره
شــبانه 10دانشــگاه دولتــی بــا
ظرفیــت  35داوطلــب پذیــرش
شــد هاند.

هــدف از ایــن رشــته آمــوزش
مهندســین شــیمی بــه منظــور
توســعه ،بهــره بــرداری و
طراحــی فرآیندهــای صنعــت
داروســازی بــرای تولیــد
مــواد دارویــی ،تولیــد مــواد
یو
شــیمیایی خالــص دارویــ 
فرآیندهــای بیوتکنولوژیکــی
در صنایــع داروســازی
میباشــد .ظرفیــت اعــام
شــده در دفترچــه ظرفیــت
دانشــگاهها از ســوی ســازمان
ســنجش ســال  ،97در دوره
روزانــه  1دانشــگاه دولتــی بــا
ظرفیــت  5داوطلــب و در دوره
شــبانه  1دانشــگاه دولتــی
باظرفیــت  2داوطلــب پذیــرش
شــد هاند.

ترموسینتیکوکاتالیست

پلیمر

نانوفناوری

پدیده های انتقال

گرایــش
داوطلبــان
ترموســینتیک و کاتالیســت
بــا مباحــث ترمودینامیــک
و واکنشهــای شــیمیایی
و مبانــی کاتالیســتها در
مهندســی شــیمی بــه طــور
تخصصــی آشــنا میگردنــد.
از جملــه نــرم افزارهــای
تخصصــی ایــن گرایــش نــرم
افــزار کامســول و نــرم افــزار
متلــب اســت .طبــق ظرفیــت
اعــام شــده در دفترچــه
ظرفیــت دانشــگاه هــا از ســوی
ســازمان ســنجش ســال ،97
در دوره روزانــه  15دانشــگاه
بــا ظرفیــت  123نفــر و در
دوره شــبانه  11دانشــگاه
بــا ظرفیــت  44نفــر پذیــرش
شــد ها ند .

دانشــجویان گرایــش پلیمــ ر
بــه فراگیــری علــوم مربــوط
بــه تبدیــل پلیمرهــای خــام
بــه پلیمرهــای صنعتــی کــه
ی پلیمــر یــا
شــامل شــکلده 
ی صنعتــی
ی واحدهــا 
طراحــ 
تولیــد پلیمــر تخصــص پیــدا
میکننــد .ظرفیــت اعــام
شــده در دفترچــه ظرفیــت
دانشــگاهها از ســوی ســازمان
ســنجش ســال ،97در دوره
روزانــه  9دانشــگاه دولتــی بــا
ظرفیــت  69داوطلــب و در
دوره شــبانه  6دانشــگاه بــا
ظرفیــت  23داوطلــب پذیــرش
شــد هاند.

دانشــجویان گرایــش نانــو
فنــاوری از دیــد در مقیــاس
نانــو و کار و تولیــد در ایــن
مقیــاس بــرای دســتیابی بــه
فراوردههایــی بــا کیفیــت و
کمیــت بهتــر و بــه عبارتــی
ارزانتــر  ،محکمتــر ،ســبکتر
و کاراتــر میباشــد بــا
مهندســی شــیمی برخــورد
میکننــد .ظرفیــت اعــام
شــده در دفترچــه ظرفیــت
دانشــگاهها از ســوی ســازمان
ســنجش ســال  ،97در دوره
روزانــه  4دانشــگاه دولتــی
بــا ظرفیــت  38داوطلــب و
در دوره شــبانه  3دانشــگاه
دولتــی باظرفیــت  12داوطلب
پذیــرش شــدهاند.

گرایــش
دانشــجویان
پدیدههــای انتقــال بــه طــور
تخصصــی اصــول پدیدههــای
انتقــال یعنــی انتقــال حــرارت،
انتقــال جــرم و انتقــال
مومنتــوم و همچنیــن انــواع
فرایندهــای جداســازی آشــنا
میگردنــد .ایــن گرایــش از
ســنگینترین و قویتریــن
گرایــش در مهندســی شــیمی
میباشــد .ظرفیــت اعــام
شــده در دفترچــه ظرفیــت
دانشــگاهها از ســوی ســازمان
ســنجش ســال  ،97در دوره
روزانــه  11دانشــگاه دولتــی
بــا ظرفیــت  112داوطلــب و
در دوره شــبانه  8دانشــگاه
دولتــی بــا ظرفیــت 33
داوطلــب پذیــرش شــدهاند.
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