


در سال 1320، برای نخستین بار در ایران، رشته مهندسی شیمی 
با الهام از رشته مهندسی مکانیک و برای پاسخ گویی به نیاز صنعت 
ایجاد شد.  تهران  دانشگاه  در  رشته ای،  بین  رویکرد جدید  یک  به 
مهندسی شیمی ابتدا به عنوان دپارتمان مهندسی شیمی در زیر 
مجموعه دانشکده فنی در پردیس مرکزی تأسیس گردید و با هدف 
غذایی  صنایع  و  شیمیایی  صنایع  نفت،  صنعت  کارشناسان  تربیت 
انقالب فرهنگی دانشجویان  از  تا قبل  ادامه داد.  به فعالیت خود 
دانشکده فنی با گذراندن یک دوره پنج ساله، به عنوان کارشناس 
انقالب  از  بعد  شدند.  می  التحصیل  فارغ  شیمی  مهندسی  ارشد 
فرهنگی رشته مهندسی شیمی به یک دوره چهارساله کارشناسی 
تغییر یافت و مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یک مقطع ناپیوسته 
با انجام آزمون کارشناسی ارشد ایجاد گردید. در سال 1372 اولین 

مقطع دکتری مهندسی شیمی در دانشکده فنی ایجاد گردید.

مهندسی  دانشکده  به  شیمی  مهندسی  دپارتمان   1384 سال  از 
شیمی توسعه یافت و سه رشته مهندسی شیمی ، مهندسی پلیمر 
و مهندسی نفت در مقطع کارشناسی در این دانشکده ایجاد گردید. 
مهندسی   ، مهندسی شیمی  رشته  ارشدنیز  کارشناسی  مقطع  در 
با  جداگانه  طور  به  نفت  مهندسی  و  داروسازی  مهندسی  پلیمر، 

انجام آزمون کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 

و  درخشان  با سابقه  تهران،  دانشگاه  مهندسی شیمی  دانشکده 
طوالنی خود در زمینه آموزش کارشناسان مورد نیاز صنایع گوناگون 
به  کاربردی،  و  بنیادین  پژوهش های  انجام  شیمیایی و همچنین 
طور پیوسته در صدر دانشکده های برتر کشور قرار دارد. این دانشکده 
ده درصد از دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی خود را بدون آزمون 

درکارشناسی ارشد مورد پذیرش قرار می دهد.

از رشته های  تلفیقی  به دلیل ماهیت رشته مهندسی شیمی که 
مختلف است، زمینه های آموزش و پژوهش در این رشته بسیار 
متنوع است. از صنایع غذایی گرفته تا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
صنایع شیمیائی معدنی، محیط زیست، مهندسی پلیمر و بسیاری 
می گیرند.  قرار  رشته  این  زیرمجموعه  دیگر  تخصصی  زمینه های 
»دانشکده فنی کاسپین« برای تربیت نیرو در زمینه صنایع سلولزی، 
و  تأسیس شد  دانشکدۀ مهندسی شیمی  گروه همکاران  توسط 
دانشکده فنی فومن نیز، در سال 1389 تأسیس گردید و به این 
امکانات  و  توانمندی ها  به  توجه  با  همچنین  پیوست.  دانشکده 
دانشکده طرحی برای راه اندازی گرایش  های مهندسی داروسازی و 

مهندسی صنایع غذایی در دستور کار قرار گرفته است.  

عضو   51 از  بهره گیری  با  اکنون  هم  شیمی،  مهندسی  دانشکده 
هیئت علمی شامل: 13 استاد، 10 دانشیار، 26 استادیار و 2 مربی 
عهده دار تربیت مهندسین جوان کشور در رشته مهندسی شیمی 
در  دانشکده  این  دانشجویان  تعداد  وابسته است.  گرایش های  و 
سال جاری تحصیلی با لحاظ کردن دانشجویان دانشکده های فنی 
فومن و کاسپین که زیر  مجموعه این دانشکده به حساب می آیند، 
1656 نفر، شامل 1089 دانشجو در مقطع کارشناسی، 469 دانشجو 

در مقطع کارشناسی  ارشد و 98 دانشجو در مقطع دکتری است.

دانشکده مهندسی شیمی سالیانه به طور متوسط 120 نفر در مقطع 
کارشناسی ، 100 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 30 نفر در مقطع 

دکتری دانشجو می پذیرد. 
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تاریخچه دانشکده مهندسی شیمی:

وضعیت کنونی:

زمینه های آموزش و پژوهش:

آموزش:



3      مهندسی شیمی

فارغ التحصیالن ممتاز مدارس کشور می توانند عالوه بر رشته مهندسی 
دانشکده  پلیمر  مهندسی  و  نفت  مهندسی  رشته های  در  شیمی، 
خود  کارشناسی  مقطع  تحصیالت  تهران،  دانشگاه  شیمی  مهندسی 

را انجام دهند. 

همچنین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده، گرایش های 
گوناگون زیر ارائه می شوند:

طراحی فرایند 	 
مهندسی محیط زیست، 	 
فراوری و انتقال گاز 	 
زیست فناوری 	 
فنآوری نانو 	 
مهندسی داروسازی 	 
مهندسی پلیمر 	 
مهندسی حفاری 	 

مهندسی بهره برداری مهندسی مخزن	 

 Journal of« پژوهشی ـ  علمی  معتبر  نشریه  ناشر  دانشکده،  این 
به  که  می باشد   »Chemical and Petroleum Engineering
صورت دسترسی آزاد و هر شش ماه یک بار جدیدترین دستاوردهای 

پژوهشی محققان داخلی و خارجی را منتشر می کند.

 

تهران،  دانشگاه  شیمی  مهندسی  دانشکده  دانشجویان  و  استادان 
آزمایشگاه   40 از  بیش  در  را  خود  آموزشی  و  پژوهشی  فعالیت های 

مجهز دانشکده انجام  می دهند.
آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشکده شامل:
استخراج مایع-مایع و پدیده های سطحی

زیست فناوری
پدیده های انتقال و نانو فناوری

سامانه های چند فازی
شبیه سازی فرایندها

شیمی فیزیک
فرایندهای غشایی و تصفیه پساب

فرایندهای جذب سطحی
فناوری های  سبز

کاتالیست و مهندسی واکنش ها
مدل سازی فرآیندهای جداسازی و فناوری های نانو

مواد و پلیمرهای پیشرفته
مرکز آنالیز )خدمات محور(

مهندسی داروسازی

پژوهش:
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قطبها و مراکز

قطب ارتقاء نفت سنگین برای بهره برداری از ذخایر و تولید نفت سنگین  که نزدیک 50%  
الیندگی  ذخایر کنونی نفت کشور را تشکیل می دهند و کاهش باقیمانده و نفت کوره با آ

باال ایجاد شده است. 
    قطب فرایندهای داروسازی 

قطب فرایندهای داروسازی با هدف به کار گیری علوم و فنون جدید مهندسی در طراحی 
دستگاه ها، خطوط فرآیند و تولید مواد دارویی، برنامه ریزی و ایجاد گردیده است. 

    کرسی یونسکو در بازیافت آب
این کرسی به منظور گسترش فعالیت ها و مشارکت داخلی و خارجی در مورد منابع آب، 
یافتن راه حل های مناسب علمی برای بحران آب با همکاری محققان بین المللی، و 

ایجاد ارتباط مؤثر با صنایع تأسیس شده است.

    انستیتو مهندسی نفت
گروه نفت دانشکدۀ مهندسی شیمی با تربیت متخصصان ممتاز، به خصوص در صنعت 
نفت، خدمات شایانی به کشور انجام داده و موفق شده است انستیتو مهندسی نفت 
را برای تربیت نیروهای متخصص صنایع نفت و انجام پژوهش های الزم در این صنعت، 

در سال 1379 با همکاری وزارت نفت راه اندازی نماید.

    انستیتو گاز مایع
منابع گاز طبیعی در جهان تنها در چند منطقه خاص جغرافیایی متمرکز گشته اند، و از این 
رو انتقال گاز که نیاز به مایع سازی آن دارد، نقش کلیدی و مهمی در توزیع و گسترش 
این سوخت پاک دارد. انستیتو گاز طبیعی مایع )ILNG(  با هدف کلی توسعه، آموزش و 
پژوهش در زمینه فرآیندهای مایع سازی گاز طبیعی و تجهیزات مربوط در سطح پیشرفته 
ایران  گاز  ملی  شرکت  امکانات  و  تهران  دانشگاه  توانایی های  از  بهره گیری  با  جهانی، 

)وزارت نفت( از سال 1394 شروع به فعالیت نموده است.



افتخارات
در سال 2021 دانشگاه تهران در رتبه بندی EduRank  در رتبه 267 جهان، 25 آسیا، و اول ایران قرار گرفت. در رتبه بندی US News نیز دانشگاه تهران 

در رتبه نخست در بین دانشگاه های ایران قرار گرفت.

دانشکده مهندسی شیمی در رتبه بندی شانگهای از نظر تولید علم، تعداد ارجاع، و همکاری های بین المللی در ایران رتبه اول را دارد، و در تأثیرگذاری 
علمی، آموزش و یادگیری و H Index در رتبه دوم دانشگاه های ایران قرار دارد. در رتبه بندی کلی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در کنار 
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف در بین 200 تا 250 دانشگاه برتر جهان قرار دارند. همچنین طبق رتبه بندی نظام QS در سال 2021 

رشته نفت این دانشکده در جهان رتبه 26 را کسب کرده است.

زمینه های کار برای یک مهندس شیمی:
ما به عنوان یک کشور نفت خیز برای استخراج، 
تبدیل  برای  همچنین  و  نفت  انتقال  پاالیش، 
ارزش  دارای  که  شیمیایی  فرآورده های  به  نفت 
تخصص  به  نیاز  هستند،  زیادی  بسیار  افزوده 

مهندسین شیمی داریم.

منحصر  تنها  صنعت  مهم  بخش  دو  در  فعالیت 
یک  تنها  یعنی  می شود.  شیمی  مهندسین  به 
دو  این  از  یکی  در  می تواند  شیمی  مهندس 
بخش  دو  این  که  باشد  داشته  فعالیت  بخش 

عبارتند از: 

دیگر  عبارت  به  کتورها؛  رآ طراحی   ) الف 
شیمیایی  واکنش های  آنها  در  که  دستگاههایی 
صنعت  کتورهای  رآ مثل  می افتد.  اتفاق 
پتروشیمی که در آنها از ترکیب دو یا چند ماده ، 

ماده جدید به وجود می آید.

جداسازی  به  که  دستگاههایی  طراحی   ) ب 
مخلوط  خام،  نفت  مثال  برای  می پردازند.  مواد 
بسیاری  مواد  ترکیب  از  که  است  پیچیده ای 
تشکیل شده است و به همین دلیل به صورت 
اولیه قابل استفاده نیست. بلکه باید تجزیه شده 

و  بنزین، مازوت  از آن نفت سفید، گازوئیل،  و 
… به دست بیاید. کار فوق توسط دستگاه تقطیر 
انجام می گیرد که طراحی آن بر عهده مهندسین 
به  منحصر  فرآیند جداسازی  البته  است.  شیمی 
تقطیر نیست بلکه انواع و اقسام فرایندها وجود 
دارند  که در آنها، جداسازی مواد انجام می گیرد 
جذب  ، دستگاه  مایع  از  مایع  استخراج  مثل 

سطحی ، لیچینگ و موارد متعدد دیگر.

به عبارت دیگر مهندس شیمی دستگاههایی را 
طراحی می کند که در آنها واکنش های شیمیایی 
البته  که  می گیرد  انجام  جداسازی  فرآیند  یا  و 
ارزش  فوق  دستگاههای  از  یک  هر  محصول 

افزوده بسیار زیادی دارد.

صنایع شیمیایی نه تنها باعث افزایش سرمایه و 
بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور می شود بلکه 
در ایجاد بازار کار نیز بسیار موثر است. برای مثال 
حدود  پتروشیمی  صنعت  در  هر شغل  ایجاد  با 
بیست شغل در صنایع پایین دستی و وابسته به 
وجود می آید. در این میان مهندسین شیمی به 
عنوان گردانندگان این صنایع نقش بسیار مهمی 

دارند.

در واقع اگر در کشور ما سرمایه گذاری صنعتی زیاد 
شود، جامعه به شدت نیاز به مهندس شیمی 
دارد، چون عالوه بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
، همه کارخانه ها از جمله کارخانه های سیمان، 
به  نیروگاهها  حتی  و  غذایی  صنایع  سرامیک، 

مهندس شیمی نیاز دارند.

دانشجویان  افتخارات  از  تعدادی 
این دانشکده عبارتند از: 

و  پنجم  سوم،  اول،  مقامهای 
ششم المپیاد مهندسی شیمی در 

سال 1398
المپیاد  ششم  و  چهارم  رتبه های 

مهندسی شیمی در سال 1397 
دانشجویی  المپیاد  دوم  رتبه 
سال  )اویلمپیک(  نفت  مهندسی 

1398

5      مهندسی شیمی


