
مهندسي شيمي



دنياي برايدر بوجود آوردن مواد و محصوالت بهتر ریاضيات و فيزیک رشته، استفاده از دانش اصلي این هدف 
يایي درگير صنایع شيمها و کارخانجات مربوط با فرایند از برداري ساخت و بهره طراحي، رشته با این . امروز است

سين مهندامروزه .داردتکيه « جداسازي»و « واکنشمهندسي »، «اختالط»اساسي رشته بر سه بخش این .است
امروزه . دارندمحصوالت متنوع و با ارزش شرکتتوليد ، در توسعه و اوليه پایهمواد فرایند توليد بر شيمي عالوه 

.داردسي اي مهندو اغلب شاخه زیست شناسي، مهندسي پزشکي با علوم تنگاتنگي ارتباط مهندسي شيمي 
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تعریف
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ک یدان باشد، یک شيمي قبل از آنکه شيمي مهندس یک 
شرطیک . داندکمي شيمي مي که مهندسي . مهندس است

ایه قوي پداشتن مهندسي شيمي، در رشته اصلي براي موفقيت 
مي مهندسي شيدر اصل ! نکنيدبله، تعجب . استریاضي 
مران و عالکترونيک ، مکانيکصنعت نياز ضرورت و زایيده 

ریاضي که نقطه قوتشان درسافرادي ، بدین ترتيبپس . است
ه رشتاین و مباحث حل معادله و محاسبات است، از انتخاب 

.و خشنود خواهند بودراضي 

توانايي
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دروس تخصصي
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، این گرایشدانشجو در حيطه فعاليت یک 
استخراج گاز؛ قطربراي عمق چاه حفر شده 

ز اپاالیشگاه یا لوله انتقال گاز از چاه به 
رفتن نحوه گهاي شهري؛ به شبکه پاالیشگاه 

ري براي جلوگيکربن از ماده دي اکسيد گاز 
ز کردن گاشيرین لوله؛ و نحوه خوردگي از 

.باشدمي ترش، 

فرایند دستگاه ها و این گرایش طراحي هدف 
ي، هاي شيميایمواد مختلف از جمله کود توليد 

از ایي شيميو مواد فرایند هاي پليمري ها، شوینده 
.استهاي نفتي نفت و برش 

صنایع گاز
صنایع 

پتروشيمي

گرايش ها
(کارشناسي )

خش و بغذایي مواد توليد رشته در دانشجویان این 
آن مانند هاي و بخش هاي صنایع غذایي 

ي کيفغذا، و کنترل شيمي غذا، ميکروبيولوژي 
نعت صاین در بهداشتي و ایمني .صنایع غذایي است

ت محاسبااید محاسبات دارد که یکسري به نياز 
مي انجامشيمي صنایع غذایي مهندس یک توسط 

.گيرد

غذایيصنایع 
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مقاطع باالتر

.این رشته در مقطع دکتري هم قابل تحصيل است

در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرایش هاي صنایع غذایي، 
.فرایند، محيط زیست، پتروشيمي، گاز ميباشد
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ارخانه هاي پس از فارغ التحصيلي در رشته ي مهندسي شيمي، امکان اشتغال در ک
(  مشاوربه عنوان مهندس)و شرکت هاي مشاور ( به عنوان مهندس توليد)توليدي 

یکي از مهم ترین مزیت هاي مهندس شيمي این است که به طور. وجود دارد
هم زمان مهارت مهندس مکانيک و مهندس شيمي را آموخته است و حتي 

.دمي تواند تمام طرح هاي خود را از نظر اقتصادي و بازدهي امکان سنجي کن

موقعيت شغلي




