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ای با گستردگی در طیف عظیمی از مسائل علمی که بـا ھـدف مـتـصـل  است. رشته شده  مھندسی شیمی علم مھندسی دنیا نامیده

پلی میان آزمایشگاه و صنایع تولیدی ایجاد شد. از ھمین روی مھندسـان  عنوان  ھای مختلف علوم طبیعی و مھندسی  به کردن رشته

الـخـصـوص در صـنـایـع  ھای شغلی در صنایع باالدستی، میان دستی و پایین دستی نـفـت عـلـی شیمی در طیف عظیمی از موقعیت

پاالیشگاھی، پتروشیمی و نیروگاھی تا صنایع تولید ارزش افزوده پایین دست شامل پلیمر، رنگ، چسب، پوشش و رزیـن و حـتـی 

 صنایع غذایی و شیمیایی معدنی فعال ھستند. 

 ھای نوین  ھمچنین مھندسـان شـیمی با کاربرد فـناوری

 در مھندسی علوم زیستی در صنایع داروسازی، واکسن 

 سـازی، تولید مواد بھداشتی و آرایشی و تولید تجھیزات 

 ای ارائـه  تـشـخـیص و درمان  پـزشـکی خدمـات ارزنـده

 کنند. می

 مقدمه
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، برای نخستین بار در ایران، رشته مھندسی شیمی با الھام از رشته ۱۳۲۰در سال 

ای،  گویی به نیاز صنعت به یک رویکرد جدید بین رشته مھندسی مکانیک و برای پاسخ

در دانشگاه تھران ایجاد شد. دپارتمان مھندسی شیمی در مجموعه دانشکده فنی 

تأسیس گردید و با ھدف تربیت کارشناسان صنعت نفت، صنایع شیمیایی و صنایع 

 غذایی به فعالیت خود ادامه داد. 

تا قبل از انقالب فرھنگی دانشجویان دانشکدۀ فنی با گذراندن یک دورۀ پنج ساله، به 

شدند. با اضافه شدن  التحصیل می عنوان کارشناس ارشد مھندسی شیمی فارغ

ھای تصفیۀ نفت و استخراج نفت به دانشکدۀ مھندسی شیمی اولین گروه  رشته

 التحصیل شدند.  فارغ ۱۳۳۶و  ۱۳۳۵ھای  ھا نیز در سال دانشجویان  این رشته

بعد از انقالب فرھنگی رشتۀ مھندسی شیمی به یک دوره چھارساله کارشناسی تغییر 

یافت و مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یک مقطع ناپیوسته با انجام آزمون کارشناسی 

اولین مقطع دکتری مھندسی شیمی در دانشکده  ۱۳۷۲ارشد ایجاد گردید. در سال 

 فنی ایجاد گردید.

 تاریخچۀ مھندسی شیمی در ایران

1319پاالیشگاه آبادان افتتاح   
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دپارتمان مھندسی شیمی به دانشکده مھندسی شیمی توسعه یافت و سه رشته مھندسی شیمی ، مھندسی پلیمر و  ۱۳۸۴از سال 

مھندسی نفت در مقطع کارشناسی در این دانشکده ایجاد گردید. در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته مھندسی شیمی ، مھندسی 

 پلیمر، مھندسی داروسازی و مھندسی نفت به طور جداگانه دانشجو می پذیرد. 

دانشکده مھندسی شیمی دانشگاه تھران، با سابقه درخشان و طوالنـی خـود در زمـیـنـه 

ھـای  آموزش کارشناسان مورد نیاز صنایع گوناگون شیمیایی و ھمچنین انـجـام پـژوھـش

ھای برتر کشـور قـرار دارد. ایـن  بنیادین و کاربردی، به طور پیوسته در صدر دانشکده

دانشکده ده درصد از دانشجویان ممـتـاز مـقـطـع کـارشـنـاسـی خـود را بـدون آزمـون 

ھای اول تا سـوم  چنین نخبگان با رتبه ھم .درکارشناسی ارشد مورد پذیرش قرار می دھد

ی آموزشی و پژوھشی قابل قبول بـاشـنـد  ھای سطح یک کشور که دارای رزومه از دانشگاه

ی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشـد بـدون انـجـام  ھمه ساله از طریق سھمیه

مصاحبه و در مقطع دکتری نیمه متمرکز با انجام مصاحبه به جمع عـظـیـم نـخـبـگـان ایـن 

 پیوندند. دانشکده می

 

 امروز 
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هاي آموزش و پژوهش در این رشتـه بسـیـار  هاي مختلف است، زمینه به دلیل ماهیت رشته مهندسی شیمی که تلفیقی از رشته
براي تربیت نیـرو در زمـیـنـه  “ دانشکده فنی کاسپین” متنوع است. به همین منظور با هدف آموزش کامل و هدفمند این رشته 

در رضوانشهر استان گیالن و در جوار کارخـانـه  1375صنایع سلولزي، توسط گروه همکاران دانشکدة مهندسی شیمی در مهرماه 
نـیـز، در سـال  “  دانشکده فنی فـومـن” صنایع سلولزي چوکا تأسیس شد. در ادامه با هدف گسترش و برقراري عدالت آموزشی 

ها و امکانـات دانشـکـده طـرحـی  در شهر فومن تأسیس گردید و به این دانشکده پیوست. همچنین با توجه به توانمندي 1384
 است.   هاي مهندسی داروسازي و مهندسی صنایع غذایی در دستور کار قرار گرفته  براي راه اندازي گرایش

 امروز 

 پردیس فومن                    پردیس کاسپین    
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گیري از  دانشکده مهندسی شیمی، هم اکنون با بهره
دانشیار، 10استاد،  13عضو هیئت علمی شامل:  51
دار تربیت مهندسین  مربی عهده 2استادیار و  26

هاي  جوان کشور در رشته مهندسی شیمی و گرایش
 وابسته است. 

تعداد دانشجویان این دانشکده در سال جاري 
هاي فنی  تحصیلی با لحاظ کردن دانشجویان دانشکده

مجموعۀ این دانشکده به   فومن و کاسپین که زیر
دانشجو در  1089نفر، شامل  1656آیند،  حساب می

  دانشجو در مقطع کارشناسی 469مقطع کارشناسی، 
  .دانشجو در مقطع دکتري است 98ارشد و 

 آموزش:
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 شوند: ھای گوناگون زیر ارائه می در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده، گرایش

 

 طراحی فرآیند  ·

 مھندسی محیط زیست ·

 فراوری و انتقال گاز  ·

 فناوری  زیست ·

 مھندسی داروسازی  ·

 مھندسی پلیمر  ·

 مھندسی حفاری  ·

 برداری  مھندسی بھره ·

 مھندسی مخزن ·

 

 آموزش:



8  

 

 40هاي پژوهشی و آموزشـی خـود را در بـیـش از  استادان و دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، فعالیت
 هاي تحقیقاتی دانشکده شامل: آزمایشگاهدهند.  می آزمایشگاه مجهز دانشکده انجام 

 هاي سطحی مایع و پدیده-استخراج مایع ·

 فناوري زیست ·

 هاي انتقال و نانو فناوري پدیده ·

 هاي چند فازي سامانه ·

 سازي فرآیندها شبیه ·

 شیمی فیزیک ·

 فرآیندهاي غشایی و تصفیه پساب ·

 فرآیندهاي جذب سطحی ·
 

است که “ Journal of Chemical and Petroleum Engineering” این دانشکده، ناشر نشریه معتبر علمی ـ پژوهشی

 کند.  به صورت دسترسی آزاد و هر شش ماه یک بار جدیدترین دستاوردهاي پژوهشی  داخلی و خارجی را منتشر می

 هاي  سبز فناوري ·

 ها کاتالیست و مهندسی واکنش ·

 هاي نانو سازي فرآیندهاي جداسازي و فناوري مدل ·

 مواد و پلیمرهاي پیشرفته ·

 مرکز آنالیز (خدمات محور) ·

 مهندسی داروسازي ·

 هاي نوین در مهندسی علوم زیستی مرکز پژوهشی فناوري ·

 پژوھش: 
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 مھندسی شیمی: ی مراکز پژوھش تخصصی مستقر در دانشکده

 قطب علمی ارتقاء نفت سنگین و باقیمانده

قطب ارتقاء نفت سنگین براي بهره برداري از ذخایر نـفـت 

%  ذخـایـر کـنـونـی کشـور را 50به  که نزدیک سنگین 

دهند و کاهش باقیمانده و نفـت کـوره ایـجـاد  تشکیل می

 شده است. 

 قطب فرآیندهاي داروسازي

گیري علوم و  قطب فرآیندهاي داروسازي با هدف به کار

هـا، خـطـوط  فنون جدید مهندسی در طـراحـی دسـتـگـاه

 است.  فرآیند و تولید مواد دارویی ایجاد گردیده

 کرسی یونسکو در بازیافت آب

ها و مشارکـت داخـلـی و  این کرسی به منظور گسترش فعالیت

هاي مـنـاسـب عـلـمـی  خارجی در مورد منابع آب، یافتن راه حل

براي بحران آب و ایجاد ارتـبـاط مـؤثـر بـا صـنـایـع تـأسـیـس 

 است. شده

 انستیتو مهندسی نفت

گروه نفت دانشکدة مهندسی شیمی با تربیت متخصصان ممتاز، به خصوص در صنعت نفت، خدمات شایانی به کشور انجـام داده و مـوفـق شـده 

بـا هـمـکـاري  1379هاي الزم در این صنعت، در سال  است انستیتو مهندسی نفت را براي تربیت نیروهاي متخصص صنایع نفت و انجام پژوهش

 .اندازي نماید وزارت نفت راه

 انستیتو گاز مایع

انستیتو گاز طبیعی مایع با هـدف کـلـی تـوسـعـه، 

سازي  آموزش و پژوهش در زمینه فرآیندهاي مایع

بـا هـمـکـاري گاز طبیعی و تجهیزات مربوط بـه آن 

 شروع به کار کرد. 1394وزارت نفت در سال 
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آسیا، و اول ایران قرار گرفت. در  25جهان،  267در رتبۀ  رنک-ادوبندي  دانشگاه تهران در رتبه 2021در سال 

 هاي ایران قرار دارد.  یو اس نیوز نیز دانشگاه تهران در رتبه نخست در بین دانشگاهبندي  رتبه

هاي بین المللی در ایران  دانشکدة مهندسی شیمی در رتبه بندي شانگهاي از نظر تولید علم، تعداد ارجاع، و همکاري

در سال هاي ایران قرار دارد.  رتبۀ اول را دارد، و در تأثیرگذاري علمی، و آموزش و یادگیري در رتبۀ دوم دانشگاه

 جهانی ایستاد. 45طبق رتبه بندي دانشگاه ملی تایوان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در رتبه   2021

 را کسب کرد. 26این دانشکده در جهان رتبۀ رشتۀ نفت  2021اس در سال -همچنین طبق رتبه بندي نظام کیو

 

 

 افتخارات:

 عبارتند از:مهندسی شیمی اي از افتخارات دانشجویان دانشکدة  گزیده

 (پردیس فومن) 1399مقام اول المپیاد شیمی در سال 

 1398مقامهاي اول، سوم، پنجم و ششم المپیاد مهندسی شیمی در سال 

  1397هاي چهارم و ششم المپیاد مهندسی شیمی در سال  رتبه

 1398رتبۀ دوم المپیاد دانشجویی مهندسی نفت (اویلمپیک) سال 
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خـیـز بـرای اکـتـشـاف، اسـتـخـراج،  ما به عنوان یک کشور نفت

مدیریت مخزن، پاالیش، انتقال نفت و ھمچنین برای تبدیل نفت 

و پـس از آن فـراوری ھا  ھای شیمیایی در پاالیشگاه به فرآورده

که دارای ارزش افـزوده بسـیـار زیـادی محصوالت پتروشیمی 

   .، و پلیمر داریمنفتھستند، نیاز به تخصص مھندسین شیمی، 

گذاری صنعتی و توسعۀ صنایع شیمیایی بـاعـث  افزایش سرمایه

شود و در  افزایش سرمایه و بھبود وضعیت اقتصادی کشور می

ثر است. برای مثال با ایجاد ھر شغـل ؤمایجاد بازار کار نیز بسیار 

دستی  در صنعت پتروشیمی حدود بیست شغل در صنایع پایین

آید. در این میان مھندسین شـیـمـی بـه  و وابسته به وجود می

عالوه بر  .عنوان گردانندگان این صنایع نقش بسیار مھمی دارند

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع بزرگ دیـگـری ھـمـچـون 

ھـا  ھای سیمان، سرامیک، صنایع غذایی و حتی نـیـروگـاه کارخانه

در کنار صنایع بزرگ، کارخانـجـات  .به مھندس شیمی نیاز دارند

بـنـیـان  ھای دانـش شرکتھای تحقیقاتی، و  تولیدی، آزمایشگاه

 کنند. ھای مرتبط با مھندسی شیمی فعالیت می زیادی در زمینه

 ھای کار برای یک مھندس شیمی: زمینه
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توانند با خالقیت و ھمتی قوی به کارآفریـنـی  مھندسین شیمی می

و تولید محصوالت کاربردی، استراتژیک و مھـم بـرای مصـرف در 

 صنایع و زندگی مردم دست بیابند:

سازی و کنترل فرآینـدھـا بـا اسـتـفـاده از دانـش روز  بھینه ·

 سازی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق  ھای بھینه الگوریتم

فناوری، علوم زیستی و نانوفناوری در زمینۀ  به کارگیری زیست ·

طراحی دارو، دارو رسانی، داروسـازی، جـداسـازی مـحـصـوالت 

  زیستی، تولید مواد آرایشی و بھداشتی، تشخیص بـه وسـیـلـه

 حسگرھا و حتی درمان زیست

 ھا  کاتالیست ھا و نانوزیست تولید نانوکاتالیست ·

ھای بھینه و یکپارچه در صنـعـت غـذا، صـنـایـع  طراحی فرآیند ·

 شیمیایی معدنی، فوالد و ذوب و کنترل کیفی محصوالت 

طراحی تجھیزات و فرآیندھای پلیمـری بـا تـولـیـد مـحـصـوالت  ·

 پلیمری و پالستیکی رنگ، چسب پوشش ،  و رزین 

ھمکاری با مھندسان مواد و مکانیک در مـھـنـدسـی سـطـح و  ·

 خوردگی 

 ھمکاری با مھندسان برق در تولید حسگرھا ·

تولید و مصرف با استفـاده   برگردان آب مصرف شده به چرخه  ·

 آب و پساپ   ھای تصفیه از فرآیند

 

 ھای کار برای یک مھندس شیمی: زمینه
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