مهندسي شيمي

تعريف

هدف اصلي اين رشته ،استفاده از دانش فيزيك و رياضيات در بوجود آوردن مواد و محصوالت بهتر براي دنياي
امروز است .اين رشته با طراحي ،ساخت و بهره برداري از فرايند ها و كارخانجات مربوط با صنايع شيميايي درگير
است .اين رشته بر سه بخش اساسي «اختالط»« ،مهندسي واكنش» و «جداسازي» تکيه دارد .امروزه مهندسين
شيمي عالوه بر فرايند توليد مواد اوليه پايه ،در توسعه و توليد محصوالت متنوع و با ارزش شركت دارند .امروزه
مهندسي شيمي ارتباط تنگاتنگي با علوم زيست شناسي ،مهندسي پزشکي و اغلب شاخه هاي مهندسي دارد.
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توانايي
يك مهندس شيمي قبل از آنکه يك شيمي دان باشد ،يك
مهندس است .مهندسي كه كمي شيمي مي داند .يك شرط
اصلي براي موفقيت در رشته مهندسي شيمي ،داشتن پايه قوي
رياضي است .بله ،تعجب نکنيد! در اصل مهندسي شيمي
زاييده ضرورت و نياز صنعت مکانيك ،الکترونيك و عمران
است .پس بدين ترتيب ،افرادي كه نقطه قوتشان درس رياضي
و مباحث حل معادله و محاسبات است ،از انتخاب اين رشته
راضي و خشنود خواهند بود.
الزم به ذكر است از انجايي كه فارغ التحصيالن اين رشته در
مراكز صنعتي و محيط هاي خارج از شهر مشغول به كار
ميشوند ؛از اين رو آمادگي روحي و بدني براي انجام امور
فني وكار فيزيکي ضروري مي باشد.
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برخي دروس تخصصي

كنترل فرايند
استاتيك و
مقاومت مصالح

مکانيك
سياالت
مهندسي
شيمي

موازنه
جرم و
انرژي

ترموديناميك
عمليات
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گرايش ها
(کارشناسي)

گرايش هاي اين رشته در مقطع كارشناسي در كنکور سراسري  95حذف شده است
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مقاطع باالتر
در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش هاي پليمر ،صنايع غذايي،
طراحي فرايند ،محيط زيست ،پتروشيمي ،صنايع گاز ،نانو فناوري ،
بيو تکنولوژي ،ترموسينتيك و گاتاليست ،پديده هاي انتقال و
فرآيندهاي جداسازي،مدل سازي،شبيه سازي و كنترل و صنايع
شيميايي معدني مي باشد.

اين رشته در مقطع دكتري هم قابل تحصيل است.
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موقعيت شغلي

پس از فارغالتحصيلي در رشتهي مهندسي شيمي ،امکان اشتغال در كارخانههاي
توليدي (به عنوان مهندس توليد) و شركتهاي مشاور (به عنوان مهندس مشاور)
وجود دارد .يکي از مهمترين مزيتهاي مهندس شيمي اين است كه به طور
همزمان مهارت مهندس مکانيك و مهندس شيمي را آموخته است و حتي
ميتواند تمام طرحهاي خود را از نظر اقتصادي و بازدهي امکانسنجي كند.
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