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تاریخچه
م▪شیمی،▪شیمی▪نیست!

ــر▪ ــه▪اواخ ــت▪ک ــی▪اس ــیمی،▪اصطالح ــی▪ش مهندس
قــرن▪نوزدهــم▪میــالدی،▪از▪دل▪مجموعــه▪اعمــال▪و▪
فرایندهایــی▪بیــرون▪آمــد▪کــه▪بــه▪آنهــا▪عنوان▪مهندســی▪
مهندســی▪ گذشــته▪ می▪دهنــد.▪ شــیمی▪صنعتی▪
شــیمی▪به▪مراحــل▪تخمیــر▪و▪تبخیــر▪برمیگــردد▪کــه▪
ــت.▪▪ ــام▪می▪گرف ــز▪انج ــه▪نی ــای▪اولی ــدن▪ه ــط▪تم توس
ــع▪شــیمیایی▪ ــل▪دهــه▪۱8۰۰▪میــالدی،▪صنای از▪اوای
ــود▪و▪از▪نظــر▪مهندســان▪ ــه▪ب ــرار▪گرفت ــه▪ق ــورد▪مطالع م
فهمیــدن▪چگونگــی▪انجــام▪فراینــد▪هــای▪شــیمیایی،▪
ــم▪ ــد.▪ک ــه▪حســاب▪می▪آم ــه▪ای▪ب ــال▪حرف ــی▪کام فعالیت
ــا▪و▪ ــن▪شــیمیدان▪ه ــاط▪بی ــک▪ارتب ــم▪عــدم▪وجــود▪ی ک
ــیمی▪مدرن▪ ــی▪ش ــد.▪مهندس ــاس▪ش ــان▪احس مهندس
بــا▪توســعه▪عملیــات▪مقیــاس▪بــزرگ▪و▪تولیــد▪مــواد▪
ــدار▪شــد. ــرن▪نوزدهــم▪پدی شــیمیایی▪در▪نیمــه▪دوم▪ق

تعریف
مهندســی▪ دانــش▪ کالســیک،▪ تعریــف▪ ▪ مطابــق▪
اولیــه▪ مــواد▪ گیــری▪ کار▪ بــه▪ توانایــی▪ شــیمی،▪
نهایــی▪اســت.▪ یــک▪محصــول▪ تولیــد▪ بــرای▪ خــام▪
علــوم▪ از▪ شــاخه▪ای▪ شــیمی،▪ مهندســی▪ واقــع▪ در▪
ــره▪▪ ــاخت▪و▪به ــی،▪س ــا▪طراح ــه▪ب ــت▪ک ــی▪اس مهندس
بــا▪ مرتبــط▪ کارخانجــات▪ و▪ فرایندهــا▪ از▪ بــرداری▪
ــع▪ ــور▪از▪صنای ــت.▪منظ ــر▪اس ــیمیایی▪درگی ــع▪ش صنای
شــیمیایی▪آن▪دســته▪از▪صنایــع▪هســتند▪کــه▪در▪آن▪هــا▪
ــواد▪ ــک،▪م ــا▪بیولوژی ــی▪ی ــیمیایی،▪فیزیک ــرات▪ش تغیی
خــام▪را▪بــه▪محصــوالت▪بــا▪ارزش▪صنعتــی▪تبدیــل▪
می▪کننــد.▪بــر▪ایــن▪مبنــا▪کارخانجــات▪بســیاری،▪مثــل▪
پتروشــیمی،▪صنایــع▪ پاالیشــگاه،▪ یــک▪ واحدهــای▪
چــوب▪و▪کاغــذ،▪صنایــع▪غذایــی،▪صنایــع▪داروئــی▪
صنایــع▪ ســلولزی،▪ صنایــع▪ پزشــکی،▪ تجهیــزات▪ و▪
ــی▪و▪بســیاری▪دیگــر▪ ــع▪شــیمیایی▪معدن پلیمــر،▪صنای
علــم▪ کاربردهــای▪ از▪ مســتقیم▪ به▪طــور▪ صنایــع،▪ از▪
ــروزه▪مهندســین▪ ــد.▪ام مهندســی▪شــیمی▪بهره▪می▪برن
شــیمی▪عالوه▪بــر▪فرایندهــای▪تولیــد▪مــواد▪اولیــه▪ی▪

پایــه،▪در▪توســعه▪و▪تولیــد▪محصــوالت▪بــا▪ارزش▪و▪متنوع▪
شــرکت▪میکننــد.▪ایــن▪محصــوالت▪شــامل▪مــواد▪ویــژه▪
و▪کارآمــد▪بــرای▪صنایعــی▪همچــون▪تجهیــزات▪پایــه▪
پزشــکی،▪ خودروســازی،▪ هوافضــا،▪ پاالیشــگاهی.▪
صنایــع▪الکترونیــک،▪کاربردهــای▪محیــط▪زیســتی▪
ــر▪ ــد▪پذی ــرژی▪هــای▪تجدی ــه▪سیســتم▪هــای▪▪ان از▪جمل
و▪ســوخت▪پــاک▪و▪صنایــع▪▪تصفیــه▪و▪انتقــال▪آب▪و▪
مدیریــت▪پســاب▪هــا▪و▪صنایــع▪نظامی▪اســت.▪بــه▪عنوان▪
ــاف،▪ ــه▪الی ــوان▪ب ــن▪محصــوالت▪می▪ت ــی▪از▪ای مثال▪های
منســوجات▪و▪چســب▪های▪بســیار▪قــوی،▪پلیمــر▪هــای▪▪
ــرد. ــاره▪ک ــد▪اش ــای▪جدی ــازگار▪و▪داروه ــت▪▪س زیس

وظایف یک مهندس شیمی و محیط 
کار

یــک▪مهنــدس▪شیمی▪متناســب▪بــا▪گرایــش▪ ▪•
شــغلی▪خــود▪وظایــف▪متعــددی▪دارد▪کــه▪بــه▪برخــی▪از▪

ــم: ــاره▪میکنی ــا▪اش آنه
برنامــه▪ریــزی▪و▪اجــرای▪عملیات▪آزمایشــگاهی▪ ▪•
بــرای▪توســعه▪روشــهای▪جدیــد▪ســاخت▪مــواد▪)تحقیــق▪

و▪توســعه(
ــبیه▪ ــری▪و▪ش ــای▪کامپیوت ــتفاده▪از▪مدل▪▪▪ه اس ▪•
ســازی▪فراینــد▪هــا▪بــرای▪دســتیابی▪بــه▪روش▪▪▪هــای▪

تولیــد▪بهینــه▪تــر▪)تحقیــق▪و▪توســعه(
ضــرر▪ بــدون▪ و▪ ایمــن▪ روش▪▪▪هــای▪ توســعه▪ ▪•
بــرای▪محیــط▪زیســت▪جهــت▪از▪بیــن▪بــردن▪مــواد▪زائــد▪

توســعه( و▪ )تحقیــق▪
)PSM(▪مدیریت▪ایمنی▪فرایند ▪•

ــرای▪ ــه▪ب ــین▪▪▪های▪کارخان ــا▪تکنس ــکاری▪ب هم ▪•
فرآینــد▪ ابزارهــای▪کنتــرل▪ و▪ ایجــاد▪تجهیــزات▪الزم▪

)تولیــد( تولیــد▪
طراحــی▪سیســتم▪▪▪ها▪و▪دســتگاه▪▪▪های▪مــورد▪ ▪•

)تولیــد( تولیــد▪ فرآینــد▪ در▪ نیــاز▪
از▪قدیمی▪تریــن▪واحــد▪هــای▪صنعتــی▪مرتبــط▪بــا▪
ــع▪ ــاخه▪صنای ــه▪در▪ش ــران▪ک ــیمی▪▪در▪ای ــی▪ش مهندس
بــه▪ شــیمیایی▪و▪معدنــی▪جــای▪میگیــرد،▪میتــوان▪
کارخانــه▪قنــد▪کهریــزک▪و▪کارخانه▪ســیمان▪ری▪▪اشــاره▪
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ــرد. ک

دروس مهندسی شیمی:
مهندســی▪ کارشناســی▪ دوره▪ درســی▪ برنامــه▪
شیمی▪شــامل▪۱42▪واحــد▪درســی▪اســت.▪از▪جملــه▪
میتــوان▪ رشــته▪ ایــن▪ تخصصــی▪ و▪ اصلــی▪ دروس▪
مهندســی▪ در▪ محاســباتی▪ و▪ بنیانــی▪ اصــول▪ بــه▪
ترمودینامیــک،▪ مــواد(،▪ و▪ انــرژی▪ شــیمی▪)موازنه▪
انتقــال▪حــرارت،▪انتقــال▪جــرم،▪مکانیــک▪ســیاالت،▪
ــرد▪ ــور▪و▪کارب ــرح▪راکت ــینتیک▪و▪ط ــد،▪س ــات▪واح عملی
ریاضیــات▪در▪مهندســی▪شــیمی▪)ریاضی▪کاربــردی(▪

اشــاره▪کــرد.

گرایش ها در تحصیالت تکمیلی
از▪ویژگــی▪هــای▪مناســب▪رشــته▪مهندســی▪شــیمی،▪
ــی▪ ــای▪صنعت ــه▪ه ــا▪و▪زمین ــش▪ه ــودن▪گرای ــترده▪ب گس
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.
ــی▪ ــالت▪تکمیل ــع▪تحصی ــیمی▪در▪مقاط مهندســی▪ش
شــامل▪گرایــش▪هــای▪ترموســینتیک▪و▪کاتالیســت،▪
فراینــد▪هــای▪جداســازی،▪طراحــی▪فراینــد،▪مــدل▪
زیســت،▪ محیــط▪ کنتــرل،▪ و▪ ســازی▪ شــبیه▪ ســازی▪
صنایــع▪ غذایــی،▪ صنایــع▪ گاز،▪ انتقــال▪ و▪ فــراوری▪
شــیمیایی▪معدنــی،▪نانوفنــاوری،▪پلیمــر،▪پدیــده▪هــای▪
انتقــال،▪زیســت▪پزشــکی،▪انــرژی،▪مهندســی▪راکتــور▪و▪
بیوتکنولــوژی▪اســت.▪در▪ادامــه▪بــه▪معرفــی▪تعــدادی▪از▪

گرایــش▪هــا▪می▪پردازیــم.

ترموسینتیک و کاتالیست
علمی▪اســت▪ واقــع▪ در▪ ترموســینتیک▪ گرایــش▪ ▪
ترمودینامیــک▪ قبیــل▪ از▪ گذشــته▪ تئوری▪هــای▪ کــه▪
میکنــد.▪ کامــل▪ را▪ ترمواســتاتیک▪ و▪ غیرتعادلــی▪
ــه▪ ــر▪روی▪معادل ــد▪ب ــش▪میتوانن ــن▪گرای ــجویان▪ای دانش
ــی▪و▪روش▪ ــی▪و▪غیرتعادل ــای▪تعادل ــش▪ه ــرعت▪واکن س
ــا▪اســتفاده▪ ــرای▪افزایــش▪ســرعت▪واکنش▪هــا▪ب ▪هایــی▪ب
ــش،▪ ــن▪گرای ــع▪ای ــد.▪در▪واق ــت▪کنن از▪کاتالیســت▪فعالی
شــیمی▪برای▪ مهندســی▪ ارشــد▪ گرایــش▪ بهتریــن▪
ــه▪دروس▪راکتورهــای▪شــیمیایی▪و▪ افــرادی▪اســت▪کــه▪ب

هســتند. عالقه▪منــد▪ ترمودینامیــک▪
فرایند های جدا سازی

▪دانشــجویان▪ایــن▪گرایــش▪فنــون▪و▪تکنیک▪هایــی▪
در▪ موجــود▪ مهــم▪ ترکیبهــای▪ جداســازی▪ بــرای▪
ــه▪بهبــود▪▪ ــد.▪کمــک▪ب ــاد▪میگیرن ــع▪شــیمیایی▪را▪ی صنای
هــای▪جــدا▪ســازی▪ بــرج▪ در▪ ▪ عملکــرد▪جداســازی▪
نظیــر▪برج▪هــای▪تقطیــر،▪برج▪هــای▪جــذب▪و▪دفــع،▪
کــه▪ فعالیت¬هاییــت▪ از▪ و...▪ غشــا▪ بــا▪ جداســازی▪
میدهنــد.▪ انجــام▪ گرایــش▪ ایــن▪ دانش▪آموختــگان▪
گرایــش▪ بهتریــن▪ فرایندهــای▪جداســازی،▪ گرایــش▪
ــه▪ ــه▪ب ــرادی▪اســت▪ک ارشــد▪مهندســی▪شــیمی▪برای▪اف
یکــی▪ هســتند.▪ عالقه▪منــد▪ واحــد▪ عملیــات▪ دروس▪
گرایــش▪ دانشــجویان▪ مهمی▪کــه▪ افزارهــای▪ نــرم▪ از▪
فرایندهــای▪جداســازی▪آمــوزش▪می▪بیننــد،▪نــرم▪افــزار▪
کامســول▪بــرای▪شــبیه▪ســازی▪دینامیکــی▪اســت.

طراحی فرایند
▪طراحــی،▪ســاخت▪و▪بهره▪بــرداری▪فرایندهــا▪بــرای▪
تولیــد▪مقــرون▪بصرفــه▪یــک▪محصــول،▪وظیفــه▪اصلــی▪
ــک▪ ــل▪ی ــن▪دلی ــه▪همی ــک▪مهندســی▪شیمی▪اســت.▪ب ی
مهندســی▪شــیمی▪را▪معمــوال▪مهنــدس▪طراحــی▪فراینــد▪
صنایــع▪شــیمیایی▪می▪نامنــد.▪گرایــش▪طراحــی▪فراینــد▪
را▪میتــوان▪یــک▪گرایــش▪چنــد▪بعــدی▪از▪ســایر▪گرایــش▪
ــده▪▪ هــای▪مهندســی▪شــیمی▪از▪قبیــل▪جداســازی،▪پدی
ــی▪ ــع▪غذای ــیمی،▪صنای ــع▪پتروش ــال،▪صنای ــای▪انتق ه
و▪فــراوری▪و▪انتقــال▪گاز▪دانســت.▪در▪واقــع▪گرایــش▪
ــی▪ ــد▪مهندس ــش▪ارش ــن▪گرای ــد،▪بهتری ــی▪فراین طراح
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بــه▪دروس▪پدیــده▪▪ افــرادی▪اســت▪کــه▪ شــیمی▪برای▪
هــای▪انتقــال▪و▪▪عملیــات▪واحــد▪عالقــه▪▪منــد▪هســتند.▪
آشــنایی▪،▪طراحــی▪و▪بــه▪کارگیــری▪فلوچــارت▪هــای▪
ــیار▪ ــش▪بس ــن▪گرای ــا▪)PFD –P & ID(▪▪در▪ای ــد▪ه فراین

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▪پســاب▪ها▪اشــاره▪کــرد.

نرم افزار ها و رویداد های ساالنه 
مهندسی شیمی:

از▪جملــه▪نــرم▪افــزار▪هــای▪مهــم▪▪و▪پرکاربــرد▪مهندســی▪
و▪ امتیــاز▪ آنهــا،▪ بــر▪ تســلط▪ و▪ ▪ یادگیــری▪ شــیمی▪که▪
مهــارت▪▪مهمــی▪در▪کســب▪فرصــت▪هــای▪شــغلی▪و▪ورود▪

ــد▪از: ــع▪گوناگــون▪اســت،▪عبارتن ــه▪صنای ب
▪COMSOL,▪Aspen▪plus,▪Ansys-Fluent,▪Pipe,▪

HYSIS,PDMS 
از▪جملــه▪نهادهــای▪▪مهــم▪▪مرتبــط▪بــا▪مهندســی▪
شــیمی▪میتوان▪بــه▪انجمــن▪مهندســی▪شــیمی▪ایران▪
)تاســیس▪۱37۱(،▪انجمــن▪مهندســان▪شــیمی▪آمریکا▪
آب،▪ بازیافــت▪ در▪ یونســکو▪ کرســی▪ ▪،)AICHE(
ــه▪ پژوهشــگاه▪شــیمی▪و▪مهندســی▪شــیمی▪ایران،▪کمیت
فــارغ▪ مهندســین▪ کانــون▪ شــیمی▪در▪ مهندســی▪

التحصیــل▪دانشــکده▪فنــی،▪اشــاره▪کــرد.▪
بیــن▪ رویــداد▪هایــی▪چــون▪کنگــره▪ ▪ هــم▪چنیــن▪
کمیــکار،▪ مســابقات▪ شــیمی▪،▪ مهندســی▪ المللــی▪
نمایشــگاه▪ســاالنه▪صنعــت▪نفــت▪گاز▪و▪پتروشــیمی،▪
ــی▪ ــن▪الملل ــگاه▪بی ــاوری،▪نمایش ــی▪نانوفن ــابقه▪مل مس
انــدازه▪ ملــی▪ همایــش▪ و▪ ،نمایشــگاه▪ نانوفنــاوری▪
گاز▪ نفــت▪ ▪ صنایــع▪ در▪ ســیاالت▪ جریــان▪ گیــری▪
پتروشیمی▪پاالیشــیگاهی▪و▪آب،▪از▪جملــه▪رویــداد▪هــای▪
ــی▪و▪ مهــم▪مهندســی▪شیمی▪هســتند▪کــه▪در▪ســطح▪مل

می▪شــوند. برگــزار▪ المللــی▪ بیــن▪


