
مهندسي ایمني



ني و حفاظت در مهندسي ایمني و بازرسي فني که در این بخش به رشته صنایع پتروشيمي مي پردازد به شاخه ایم
استفاده از ارزش پليمر برايو ایجاد صنایع پتروشيمي به لزوم عنایت همين بخش یعني پتروشيمي مي پردازد و با 

صنایع و با توجه به امکانات بالقوه در کشور جهت گسترشملي افزوده محصوالت آنها در جهت توسعه اقتصاد 
ره صنایع اادو برداري روزافزون کشور به متخصصان و کارشناسان متعهد جهت بهره نياز و پليمر و پتروشيمي 

.ده استشتدوین « و حفاظتایمني شاخه »در محدوده ” بازرسي فنيو مهندسي ایمني “کارشناسي مذکور دوره 
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تعریف
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يرات و کارشناسان بازرسي فني وظيفه حصول اطمينان از صحت تعميرات، تغي
همچنين مسؤوليت حفظ و حراست . اصالحات انجام شده را بر عهده دارند

وادث دستگاه ها، ماشين آالت برقي و مکانيکي در مقابل خوردگي،  اتفاقات و ح
مي آید، ناخواسته و انفجاراتي که در اثر ضعيف شدن دستگاه ها در طول زمان پيش

.بر عهده این دسته از متخصصان است
و پليمر حضوري براي این که فارغ التحصيالن این رشته بتوانند در صنایع پتروشيمي

از جمله فعال داشته باشند، در دوران تحصيل اطالعات کاملي در زمينه هاي مختلف
:موارد زیر به دست مي آورند

ـ استانداردها و کدهاي طراحي1
بازرسي فني و بازرسي برق-2
اصول ساختماني و مهندسي و ساخت در صنایع پتروشيمي-3
ـ تعيين مشخصات فني دستگاه ها و ماشين آالت پتروشيمي4
ـ کاربرد وسایل کنترل و ماشين هاي دوار مکانيکي و برق در واحدهاي صنایع 5

پتروشيمي و پليمر
ـ انتخاب آلياژهاي فلزي و غيرفلزي و مواد صنعتــي که باید از آنها در ساخت 6

استفاده شـــود... دستگاه ها، ماشين آالت، لوله ها و 
ـ خوردگي و اکسيداسيون در صنایع مربوط7

توانايي
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دروس تخصصي

ایمني در 
کشاورزي

ایمني
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حفاظت صنعتي

تمکانيک سياال

ارگونومي

ایمني 
ساختمان و 

معدن
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گرايش ها
(کارشناسي )

.در مقطع کارشناسي گرایشي ندارد
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مقاطع باالتر

.این رشته در مقطع دکتري هم قابل تحصيل است

ت حفاظ»این رشته در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرایشهاي 
.مي باشد« ایمني صنعتي»و « بازرسي فني»، « فني
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بال رفع مشکل بناي اوليه کارها بر پيشگيري نمي باشد بلکه عموما به دنایران در 
یمني تا آنجا که بعضي از کارفرمایان به جهات غيرانساني در صدد ا. هستيم

این رشته به طور طبيعي از فارغ التحصيالن. محيط کار کارگران بر نمي آیند 
نيوم عمده مراکز صنعتي مانند ذوب آهن ، آلومي. استفاده مطلوب نمي کنند 

سازي ، پتروشيمي ، صنایع خودروسازي ، هواپيمایي ، راه آهن ، مترو و هر
ار این مي تواند به نوعي بازار ک( خصوصي یا دولتي)مرکز فعاليت اقتصادي 

.رشته محسوب شود

موقعيت شغلي




