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اتاق عمل
كارشناسی    

نویسنده: طاهره بخشی، دانش جوی مقطع کارشناسی رشته ی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی گرگان

حرف دل 
روز اولی كه وارد این رشـته شـدم، هیچ وقت فكر نمی كردم مسـئولیت بزرگی را قبول كرده باشـم. همیشـه وقتی یكی می گفت رشـته ی اتاق عمل، 

تصویری كه توی ذهنم می آمد فردی بود كه چند وسیله را حین عمل جراحی به جراح می دهد یا كسی كه عرق جراح را خشك می كند!
تا آخر ترم ۳ همیشه از رشته ی خودم ناالن بودم و دوست داشتم انصراف بدهم، كمی سخت استكه همیشه در آرزوی پوشیدن لباس سبز اتاق عمل 

به  عنوان یك جراح باشی و آخر سر به این نقطه برسد كه لباس سبز می پوشد اّما به عنوان كمك جراح!
اّما وقتی وارد بالین شدم، دیدم همه ی تصّوراتم اشتباه است و اتاق عمل قلمروی حكومتی هر كمك جراحیست و جراحان مهمان آن هستند! فهمیدم 
كه وجود یك كمك جراح در یك عمل، چقدر مهم و حیاتی است، كسی كه بیمار را تحویل می گیرد، به تخت منتقل می كند، تمامی وسایل را آماده می كند، 

به بیمار پوزیشن می دهد و...
این جا بود كه فهمیدم جان بیمار در دسـتان ما هم هسـت. اگر یك لحظه غفلت كنیم و حواسـمان به پوزیشـن بیمار نباشـد، ممكن اسـت بعد از عمل 
عوارض زیادی ببیند. حتّی ممكن اسـت به اعصاب قسـمت های مختلف بدنش آسـیب برسـد و عضو ی را از دسـت بدهد. حواسـمان نباشـد یك گاز 
یا هرچیزی دیگری جا بماند و شـمارش نشـود، آن وقت اسـت كه بیمار بیچاره می شـود، گاهی اوقات ممكن اسـت جراح خسـته باشـد، فكرش درگیر باشد، 
حواسـش نباشـد دارد چه كار می كند، این جا اسـت كه علم شـما، دانش شـما می تواند به شـما كمك كند و جان یك انسـان را نجات دهید. یكی از اسـتادان 

جراحی اطفالمان می گفت: مِن جراح اگر اشتباه كردم، كمك جراح باید آن قدر آگاهی داشته باشدكه متوجّه شود و دست مرا بگیرد.
همیشه گفتند و می گویند كه یك كمك جراح، دسِت سوم یك جراح است!

تصّورات اشتباه 
تصّور	اشـتباهی	که	مردم	درباره	ی	این	رشـته	دارند	این	اسـت	که	می	پندارند	فارغ	التحصیالن	این	رشـته	تنها	وسایل	جراحی	را	به	جراح	در	
اتاق	عمل	می	دهند	و	در	افکار	عامیانه	تر	عرق	پیشانی	جراح	را	حین	عمل	خشک	می	کنند!	درحالی	که	کمک	جراح	می	بایست	توانایی	باالیی	
در	بخیه	زدن	داشته	باشد،	گره	های	جراحی	را	به		خوبی	بشناسد	و	از	آن	ها	در	جای	مناسب	استفاده	کند،	کار	با	تمامی	وسایل	در	اتاق	عمل	
که	در	حین	جراحی	و	قبل	و	بعد	آن	اسـتفاده	می	شـود	را	به	خوبی	بداند،	قابلیت	پیش	بینی	اتفاقاتی	را	که	در	طول	عمل	جراحی	رخ	می	دهد	
داشته	باشد	تا	بتوانم	به	درستی	آن	ها	را	کنترل	کند.	جمله	ی	معروفی	هست	که	به	تمامی	کمک	جراحان	همیشه	گفته	می	شود	آن	که:	شما	

می	بایست	همیشه	یک	قدم	از	جراح	جلوتر	باشید	تا	بتوانید	درست	عمل	کنید.	
یکی	از	مسائلی	که	دانش	آموزان	مطرح		کنند		این	است	که	ما	نمی	خواهیم	زیر	دست	کسی	باشیم	و	کسی	در	اتاق	عمل	به	ما	دستور	بدهد.	
این	را	مد	نظر	داشـته	باشـید	که	در	سیسـتم	های	بهداشتی	کسی	باالی	دست	کسی	نیست،	یعنی	مقام	مافوق	نداریم	و	همه	برای		بهبود	و	
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سـالمتی	بیمار	تالش	می	کنند	اّما	به	هر	جهت	یک	نفر	باید	کارها	را	اداره	کند.	اگرچه	فارغ	الّتحصیالن	رشـته	ی	اتاق	عمل	عمدتا	مسـئول	
اتاق	عمل	می	باشند	اّما	این	قانون،	نوشته	شده	نیست	و	بسته	به	توانایی	های	هر	فرد	و	میزان	عالقه	و	استعداد	او	می	باشد.

ابیت ها و دشواری های دوران تحصیل 
ّ
جذ

اگر	به	رشته	های	حیطه	ی	پزشکی	عالقه	دارید،	تکنولوژی	جراحی		یکی	از	گزینه	های	خوب	خواهد	بود.باید	در	اتاق	عمل	لباس	های	خاص	
و	اسـتریل	شـده	بپوشـید	و	ساعت	های	زیادی	را	در	کنار	تیم	های	جراحی	به	عنوان	دسـتیار	فّنی	و	علمی	حضور	داشته	باشید.	این	رشته	در	
ارتبـاط	بـا	اصول	و	تکنولوژی	های	نوین	جراحی	و	اتاق	عمل	می	باشـد	تا	در	اتاق	های	عمل	به	جراحـان	کمک	های	فّنی	را	ارائه	نماید.	کمک	

جراحان	در	اتاق	عمل	2	وظیفه	اصلی	دارند:	سیرکولر	و	اسکراب.
سـیرکولر	یعنی	فردی	که	پروسـه	های	استریل	شدن	را	طی	نمی	کند	و	وسـایل	جراحی	را	فراهم	می	کند.	از	این	رو	حق	نزدیک	شدن	به	بیمار	
را	در	طی	عمل	ندارد،	بلکه	می	بایست	تمامی	نیازهای	تیم	جراحی	را	از	خارج	فیلِد	استریل	کنترل	و	برآورده	کند.	اسکراب	نقطه	ی	مخالف	
سـیرکولر	به	حسـاب	می	آید	و	فرد	در	کنار	بالین	بیمار	حضور	دارد.	تکنولوژیسـت	های	جراحی	برای	ایفای	نقش	اسـکراب	در	سـه	سطح	1،	
2	و	3	فّعالیت	می	کنند؛	در	سـطح	اول	فرد	وارد	عمل	های	عمومی	می	شـود	و	در	سـطح	دوم	می	تواند	در	عمل	های	تخّصصی	تر	ایفای	نقش	
نماید	و	در	سـطح	سـوم	فرد	در	حوزه	مدیریت	نیز	وارد	می	شـود.	به	طور	طبیعی	تکنولوژیست	اتاق	عمل	در	یک	وضعیت	استریل	در	طول	
 رونـد	جراحـی	عمل	می	کند،	هم	چنین	بسـیاری	از	وظایف	غیراسـتریل	)وظایف	فرد	سـیار(	را	نیـز	در	طی	یـک	روز	کاری	انجام	می	دهد.

نحوه	ی	ورود	به	این	رشته	به	دو	صورت	است:	
در	حالت	اول،	دانش	جویان	در	مقطع	کارشناسی	آموزش	های	مربوط	به	این	رشته	را	فرا	می	گیرند	)4	سال	مدرک	لیسانس(	که	در	صورت	

گذراندن	یک	دوره	ی	یک	ونیم	تا	دو	ساله	می	توانند	به	عنوان	کمک	اول	جراح	در	اتاق	عمل	حضور	داشته	باشند.
در	حالت	دّوم،	فارغ	الّتحصیالن	رشته	ی	پرستاری	می	توانند	بعد	از	گذراندن	دوره	ی	کارشناسی	در	یک	دوره	ی	2	ساله	شرکت	کرده	و	پس	

از	آن	به	عنوان	تکنسین	اتاق	عمل	مشغول	به	کار	شوند.
طول	دوره	ی	کارشناسی	مطابق	با	آیین	نامه	ی	آموزشی	دوری	کارشناسی	پیوسته	و	ناپیوسته	مصوب	شورای	عالی	برنامه	ریزی	کشور؛	حداقل	

4	سال	و	حداکثر	5	سال	)در	شرایط	خاص	و	موافقت	آموزش	کل	دانشگاه	علوم	پزشکی(	می	باشد.
در	دوره	ی	کارشناسـی	پیوسـته	در	4	سـال،	تعداد	کل	واحدهایی	که	باید	گذرانده	شوند	130	واحد	می	باشد	که	شامل	22	واحد	عمومی	از	

جمله	درس	های	گروه	معارف	و	ادبیات	و	زبان	انگلیسی	و...	می	باشند.
درس	های	پایه،	اختصاصی	و	کارآموزی	که	جمعا	84	واحد	بوده	و	درس	هایی	مانند	فیزیولوژی،	تشریح،	شیمی	آلی	و	بیوشیمی،	انگل	شناسی،	
میکروب	شناسـی،	داروشناسـی	عمومـی	و	تخّصصی،	جراحـی	عمومی	و	تخّصصی،	کارآمـوزی	عمومی،	جراحی	زنـان	و	زایمان،	بیماری	های	

داخلی،	آسیب	شناسی،	فیزیک	پزشکی	و...	را	شامل	می	شود.
و	در	قسمت	آخر	24	واحد	مخصوص	کارآموزی	می	باشد.

طبق	آیین	نامه	ی	جدید،	سرفصل	درس	های	در	سال1394	تغییر	کرده	و	تعدادی	درس	جدید	از	جمله	تغذیه	در	جراحی،	رادیولوژی	و	...	
به	آرایش	درس	های	این	رشـته	اضافه	شـده	اسـت	که	تمامی	این	مباحث	در	جهت	افزایش	سـطح	علمی	کمک	جراحان	می	باشد	تا	بتوانند	

بیشترین	نقش	را	در	گروه	جراحی	در	کنار	جراحان	داشته	باشند.
کار	تمام	وقت	و	مدام	سـرپا	بودن	از	ویژگی	های	این	رشـته	اسـت	که	باعث	می	شود	شرایط	جسمانی	خاص	برای	ورود	به	این	رشته	مد	نظر	

باشد.	)همانند	اغلب	رشته	های	علوم	پزشکی(
رو	به	رو	شدن	با	انواع	عفونت	های	بیمارستانی	و	هم	چنین	مشاهده	ی	صحنه	های	دل	خراش	از	دیگر	نکات	مربوط	به	این	رشته	است.

اّما	روحیه	ی	باال	و	احسـاس	رضایت	از	کار	و	دوران	کوتاه	تحصیل	و	به	تبع	آن	سـریع	وارد	شـدن	به	بازار	کار	از	جمله	ویژگی	های	مثبت	این	
رشته	به	حساب	می	آید.	

ادامه ی تحصیل در مقاطع باالتر
فارغ	الّتحصیالن	کارشناسی	اتاق	عمل،	می	توانند	در	رشته	های	زیر	در	مقطع	کارشناسی	ارشد	ادامه	تحصیل	دهند:

	 رشته ی اپیدمیولوژی  	 رشته ی مهندسی پزشکی 
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	 رشته ی آمار زیستی  	 رشته ی اقتصاد بهداشت  
		رشته	ی	پرستاری	مراقبت	های	ویژه	 		رشته	ی	آموزش	بهداشت		

		رشته	ی	پرستاری	مراقبت	های	ویژه	نوزادان	)نیازمند	گذراندن	2سال	طرح	می	باشد(
ازسـال	1394	ارشـد	این	رشـته	نیز	به	مقاطع	تحصیـالت	تکمیلی	اضافه	
شـد.	نخستین	ورودی	های	ارشد	اتاق	عمل	در	سـه	دانشگاه	علوم	تهران،	
ایـران	و	شـیراز	درحال	تحصیل	می	باشـند	که	هدف	اصلـی	از	این	برنامه،	
استفاده	از	افرادی	با	دانش	باالتر	در	کادر	آموزشی	دانشگاه	می	باشد.	لذا	تا	
سال	های	آتی	شاهد	جذب	این	فارغ	الّتحصیالن	به	عنوان	کادر	هیئت	علمی	

در	دانشگاه	ها	خواهیم	بود.	

آینده ی شغلی
فارغ	الّتحصیـالن	می	توانند	بعد	از	دوره	ی	کارشناسـی،	با	کسـب	مجوز	در	
بخش	هـای	جراحی،	اتاق	های	عمل	و	مراکز	جراحی	سـرپایی،	اورژانس	ها،	
مطب	ها،	بیمارسـتان	های	خصوصی	و	دولتی	و	به	طورکلی	هر	جایی	که	نیاز	

به	اتاق	عمل	یا	مهارت	های	فّنی	اتاق	عمل	باشد،	استخدام	شوند.
وظایف	یک	کمک	جراح	به	صورت	زیر	می	باشد:	

آماده	کردن	اتاق	عمل	-	کنترل	رطوبت	و	ایمنی	-	اسـتریل	کردن	وسایل	
جراحی	-	حضور	به	عنوان	دستیار	فّنی	جراح	-	کمک	به	جمع	آوری	نمونه،	
محافظـت	و	فرسـتادن	آن	به	آزمایشـگاه		-	حضـور	در	اتـاق	ریکاوری	-	

استریل	کردن	اتاق	پس	از	جراحی	

بازه ی درآمد:
آن	گـروه	از	تکنسـین	هایی	که	در	بخش	دولتـی	فعالیت	می	کنند،	مطابق	
بـا	قوانیـن	حقوقی	حاکم	بـر	آن	درآمد	دارنـد.	در	صورت	اسـتخدام	در	
بخش	هـای	خصوصی	میانگیـن	درآمد	ماهیانه	2	تـا	5	میلیون	تومان	در	

ماه	خواهدبود.

برخی استادان این رشته
استاد	علی	محمد	زاده	 

دانشگاه های برتر
دانشگاه	علوم	پزشکی	همدان	 
دانشگاه	علوم	پزشکی	ایران	 
دانشگاه	علوم	پزشکی	شهید	بهشتی	 
دانشگاه	علوم	پزشکی	سمنان	)عکس	زیر(	 
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این رشته مناسب برای چه کسانی است؟ 
با	توّجه	به	طوالنی	بودن	زمان	برخی	جراحی	ها،	عالقه	مندان	به	رشـته	ی	اتاق	عمل	باید	از	انگیزه	و	توان	جسـمی	نسـبتًا	باالیی	برخوردار	

باشند.

تیپ های شخصیتی مناسب این رشته
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1394 / منطقه 1
۱6.۲۱.۲۲5.4۱8.۹055.64۹.4۲4۲8۳۳464۹504۱۹.5زنشمیراناتاتاق عمل -دانشگاه پزشكی شاهرود-روزانه

۲۱۱4.5۲۳.4۲۱.۲6.75054.7۲۱.4۳۳.4۲665078۲۲۱۹.84زناصفهاناتاق عمل -دانشگاه پزشكی شهركرد-روزانه

1395 / منطقه 1
۳6.۲۳4.54۹4۲.۳06۹.474.750.748۱۲۳5۳۳80۱۱8.۱۳زنتهراناتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی شهید بهشتی ـ روزانه

۲5.8۲۲.۳۱۹.8۲4.5۱۳.45۳.454.754.۳48۲40۲66۹.۹7۱۹.۲۲زنتبریزاتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی ارومیه ـ روزانه

۱0.556.740.۲۳5.6045.445.444۳4.7۲۹۲۹48۳۲5۱6.40مردبندرعباساتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی بندرعباس ـ روزانه

1394 / منطقه 2
۳5.۳5.6۲6۱6.750.7707۳56۳۲۹۳6۹44۱۲۱۹.۳5زنرشتاتاق عمل -دانشگاه پزشكی گیالن -رشت-روزانه

۲۲40۱0.74۲.۳0۲0.۹06004۲۱46۱۹050۱6.۱۱مردخرم آباداتاق عمل -دانشگاه پزشكی دزفول-روزانه

1395 / منطقه 2
۳5.۳44.5۳0.740۲۹.470.77657.465.4565۹۲70۱۱8.46زنچالوساتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی تهران ـ روزانه

۱0.55۱.۲47۳۳.4088.۲57.4۳۳.465.4۱8600874۳۱8.74زنكاشاناتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی كاشان ـ روزانه

۲8.6۲۳.4۳7.56.70865.444۳4.740۳86۱0۲8۱6.54زنجهرماتاق عمل ـ دانشكده ـ پزشكی الرستان ـ روزانه

1394 / منطقه 3
۲6.7۱.۲۲۲.7۱.۲0576۹.4۳۲۳7.44۲۹۹۳۱0805۱8.5۱زنشهربابکاتاق عمل -دانشگاه پزشكی رفسنجان-روزانه

۲۹.68.۹۳4.7۳.40۳۲70.7۲۹.4۳4.7۳8۹87۹5۹4۱۹.۹4زنماسالاتاق عمل -دانشگاه پزشكی بیرجند-روزانه

۱5.۳6.7۱8۱4.5۳7.45868۳۳۲۹۱507۹۳0۳۳۱۹.6۱كرماناتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی كرمان ـ روزانه

1395 / منطقه 3
4۱.۲۳8.۹4۱.5۳۲.۳۲8۳۲564۹.4۳7.4۲۳0۹55۱8۲۱7.۹4زناسالمشهراتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی شهید بهشتی ـ روزانه

844۱.440۲8۳۳8۳58۱۹7۱6.44-۳۱.5۲۲.۳۳۹.5۳6.7مردشهریاراتاق عمل ـ دانشگاه پزشكی البرز ـ كرج ـ روزانه



Mم
کن
بف
لد
قی
ا ف 
مف
ای
جفا
د 
ک

116

مهندسی شیمی
كارشناسی 

نویسنده: وحید علیزاده، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه بولونیا

حرف دل
رشته ی مهندسی شیمی، یكی از رشته هایی است كه در زیرگروه دّوم كنكور سراسری ریاضی و فنّی قرار دارد. بسیاری از دانش آموزان رشته ی ریاضی كه 
به درس شیمی عالقه مندند، به دلیل شناخت محدود از رشته های دانشگاهی، به دنبال انتخاب رشته ی مهندسی شیمی هستند؛ درحالی كه نام این رشته 
اگرچه با شیمی همراه است و بیشتر افراد گمان می كنند كه بین یك مهندس شیمی و یك شیمی دان فرق چندانی نیست. اما فقط 1۶ واحد از 144 واحد 

رشته ی مهندسی شیمی به درس های شیمی و آزمایشگاه شیمی  اختصاص دارد و این باعث سرخوردگی آن ها می شود!

 تصّورات اشتباه 
غالب	دانش	آموزان	در	دبیرسـتان	به	شـیمی	به	عنوان	درس	حفظی	نگاه	می	کنند	و	تا	اسـم	رشـته	ی	مهندسـی	شـیمی	می	آید	در	ذهنشان	

فرمول	های	شیمیایی	و	موازنه	و	اسید	باز	نقش	می	بندد.
آیا	فکر	می	کنید	که	دانش	جویان	این	رشته	باید	شیفته	ی	علم	شیمی	باشند؟	

اصاًل	هیچ	فکر	کرده	اید	که	چرا	فقط	داوطلبان	گروه	ریاضی	و	فّنی	می	توانند	وارد	این	رشته	شوند؟
بنابراین	سوال	مهمی	که	همیشه	دانش	آموزان	می	پرسند	این	است	که:	

«تفاوت مهندسی شیمی با رشته ی شیمی کاربردی چیست؟» �
مهندسـی	شـیمی	که	ترجمه	کامل	آن	از	زبان	انگلیسـی	»مهندسـی	صنایع	شـیمیایی«	اسـت،	تا	اوایل	قرن	بیسـتم	به	عنوان	یک	حرفه،	
شناخته	نشده	بود.	در	نیمه	دّوم	قرن	نوزدهم	و	با	گذشت	زمان	با	توسعه	ی	صنایع	شیمیایی،	به	مرور	احتیاج	به	اشخاصی	که	در	زمینه	ی	
فرآیندهای	شـیمیایی	تعلیم	یافته	باشـند،	احسـاس	گردید.	این	رشته	در	واقع	جدا	شده	از	مهندسـی	مکانیک	است.	وظایف	انحصاری	که	
امروزه	در	دنیا	به	عهده	ی	مهندسان	شیمی	گذاشته	شده	است،	در	اصل	در	ابتدا	بر	عهده	ی	مهندسان	مکانیک	بوده	است؛	ولی	با	پیشرفت	
و	گسـترش	علم	و	فناوری	و	تخّصصی	تر	شـدن	علوم	به	تدریج	برعهده	ی	مهندسـان	شیمی	قرار	گرفت.	در	طّراحی	بعضی	دستگاه	ها	که	در	
آن	عملیات	جداسازی	مخلوط	ها	و	یا	ترکیب	شیمیایی	مواد	صورت	می	گیرد؛	مهندسان	مکانیک	عالوه	بر	اشراف	به	درس	های	پایه	و	اصلی	
مرتبط	با	رشـته	مهندسی	مکانیک	الزم	اسـت	با	دانش	شیمی،	شیمی	-	فیزیک،	مهندسی	واکنش،	ترمودینامیک	مخلوط	ها،	انتقال	جرم	و	

آن	چه	امروزه	به	عنوان	عملیات	واحد	و	طّراحی	رآکتور	شناخته	می	شود	نیز	آشنایی	کامل	داشته	باشند.
فرض	کنید	یک	شـیمی	دان	در	آزمایشـگاه	موّفق	به	تولید	مقدار	کمی	از	یک	ماده	ی	مفید	صنعتی	می	شـود.	کار	یک	مهندس	شـیمی	این	است	که	با	
اسـتفاده	از	اّطالعات	و	روش	کار،	فرآیندی	را	طّراحی	کند	تا	با	صرف	هزینه	و	وقت	کم،	مقدار	انبوه	از	آن	ماده	تولید	شـود.	این	طّراحی	عالوه	بر	کل	
فرآیند،	شامل	تجهیزات	مانند	پمپ	ها،	کمپرسورها،	سانتریفیوژها،	مبدل	های	حرارتی،	برج	ها،	رآکتور	ها،	مخازن	تبخیرکننده	ها	،	چگالنده	ها	و...	خواهد	

 ISTJ

 ISFJ

 INFJ

 INTJ

 ISTP ISTP

 ISFP

 INFP INFP

 INTP INTP

 ESTP ESTP

 ESFP ESFP

 ENFP ENFP

 ENTP ENTP

 ESTJ

 ESFJ ESFJ

 ENFJ ENFJ

 ENTJ ENTJ



م
پت
ا
مف
ف
ند
قر
ف یمفف|فف ین

فسف
م
ف
اآد

117

بود.	
تفاوت	عمده	مهندسی	شیمی	با	رشته	ی	شیمی	کاربردی	در	این	است	که	مهندس	کارش	طّراحی	است	در	حالی	که	شیمی	دان	ها	با	کارهای	
آزمایشگاهی	سروکار	دارند.		البّته	در	این	رشته	درس	های	شیمی	نیز	وجود	دارد	اما	شباهت	این	رشته	به	سایر	رشته	های	مهندسی،	به	ویژه	
مهندسی	مکانیك	ـ	گرایش	حرارت	و	سیاالت	بیشتر	از	شباهت	این	رشته	به	شیمی	محض	است.	در	حقیقت	یك	مهندس	شیمی	به	عنوان	

حّد	واسط	بین	آزمایشگاه	و	مصرف	کننده،	از	اّطالعات	شیمی	دان	ها	استفاده	کرده	و	مواد	شیمیایی	را	به	تولید	صنعتی	می	رساند.

ابیت ها و دشواری های دوران تحصیل
ّ
جذ

امروزه	مهندسـان	شـیمی	عالوه	بر	فرآیندهای	تولید	مواد	اّولیه	ی	پایه،	در	توسـعه	و	تولید	محصوالت	با	ارزش	و	متنوع	شرکت	دارند.	این	
محصوالت	شامل	مواد	ویژه	و	کارآمد	برای	صنایعی	هم	چون	هوا	فضا،	خودروسازی،	پزشکی،	صنایع	الکترونیک،	کاربردهای	محیط	زیست	

و	صنایع	نظامی	است.
نمونه	هایـی	از	ایـن	محصـوالت	عبارتنـد	از:	الیـاف،	منسـوجات	و	چسـب	های	سـیار	قـوی،	مـواد	زیست	سـازگار	و	داروهـای	جدیـد.	
دارد. مهندسـی	 اغلـب	شـاخه	های	 و	 پزشـکی	 مهندسـی	 زیست	شناسـی،	 علـوم	 بـا	 تنگاتنـگ	 ارتباطـی	 مهندسـی	شـیمی	  امـروزه	

در	ادامه	با	گرایش	های	رشته	ی	مهندسی	شیمی	آشنا	می	شویم	و	برخی	از	آن	ها	را	به	طور	مختصر	توضیح	می	دهیم.	

گرایش های مهندسی شیمی �
	 مهندسی	کاتالیست	 	 مهندسی	ترموسنتیک	 	 مهندسی	فرایند	

	 مهندسی	صنایع	پتروشیمی 	 مهندسی	صنایع	پاالیش	 	 مهندسی	نانو	
	 مهندسی	صنایع	غذایی	 	 مهندسی	پلیمر	 	 مهندسی	صنایع	گاز	

	 مهندسی	صنایع	سلولزی
تعداد	کل	واحدهای	دوره	ی	4	سـاله	ی	کارشناسـی	این	رشته	140	واحد	اسـت	که	20	واحد	آن	را	درس	های	عمومی،	46	واحد	درس	های	
پایـه،	55	واحـد	درس	های	اختصاصی	و	19	واحد	درس	های	انتخابی	می	باشـد. دانش	جویان	مهندسـی	شـیمی	نسـبت	بـه	دانش	جویان	
رشـته	های	مهندسـی	دیگر	تنها	9	واحد	بیشـتر	شـیمی	می	خوانند؛	یعنی	عالوه	بر	شـیمی	عمومی	1	که	در	اکثر	رشـته	های	مهندسی	ارائه	
می	شود،	شیمی	عمومی	2	،	شیمی	آلی	و	شیمی	تجزیه	را	نیز	مطالعه	می	کنند.	در	مقابل،	ریاضی	در	این	رشته	بسیار	اهمیت	دارد،	چون	یك	

مهندس	شیمی	برای	طّراحی	رآکتور،	برج	و	مبدل	نیاز	به	دانش	ریاضی	دارد.

صنایع غذایی �
یکـی	از	کاربردهـای	مهندسـی	شـیمی	تولید	مواد	غذایـی	و	بخش	هـای	صنایع	غذایی	ماننـد	میکروبیولوژی	غذا،	شـیمی	غـذا	و	کنترل	
کیفـی	صنایـع	غذایـی	اسـت؛	برای	مثـال	در	سـوپرمارکت	ها	و	فروشـگاه	ها،	مواد	غذایی	بیشـتر	بـه	حالت	کنسـرو	وجـود	دارد	که	تهیه	
 ایـن	کنسـروها	بـا	حفظ	اصول	ایمنی	و	بهداشـتی	نیاز	به	محاسـباتی	دارد	که	توسـط	یك	مهندس	شـیمی	صنایع	غذایی	انجـام	می	گیرد.
هم	چنیـن	طّراحی	دسـتگاه	هایی	که	فرآیند	خشـك	کـردن	را	انجام	می	دهند،	مثل	غـذای	بچه	که	به	صورت	پودر	تهیه	می	شـود	و	طّراحی	
دسـتگاه	های	اسـتریلیزه،	پاسـتوریزه	و	یا	منجمد	کننده	بر	عهده	متخّصصان	همین	رشـته	است.	در	کل	اگر	کسـی	دوست	دارد	بداند	که	
غذاهای	کنسـرو	شـده،	منجمد	شـده	و	...	چگونه	تهیه	می	شـود	و	یا	چه	مواد	با	ارزشی	در	غذاها	هسـت	و	کدام	غذاها	برای	سالمت	بدن	

خوب	است،	می	تواند	وارد	رشته	صنایع	غذایی	شود.

طّراحی فرآیندهای صنایع نفت �
فرآینـد	یعنـی	عملکـرد	با	روش	و	طریقی	کـه	بتوان	به	یاری	آن	مـاده	ای	را	از	حالتی	به	حالـت	دیگر	تغییر	شـکل	داد	و	منظور	از	مهندِس	
طّراحـی	فرآیندهـای	صنایـع	نفـت،		فـردی	اسـت	که	روش	ایـن	تغییـر	و	تحـّول	را	طّراحی	کند،	چـون	بـرای	تبدیل	یك	مـاده	از	حالت	
 اّولیـه	بـه	حالتی	خاص	الزم	اسـت	که	دسـتگاه	هایی	طّراحی	شـده	و	محاسـباتی	انجام	بگیرد	تا	بتـوان	به	نتیجه	ی	مطلوب	دسـت	یافت.
طّراحی	صنایعی	که	به	طور	مسـتقیم	یا	غیرمسـتقیم	وابسـته	به	نفت	خام	یا	فرآورده	های	پاالیشگاه	و	یا	صنایع	پتروشیمی	است	به	مهندس	

شیمی	ـ	گرایش	طّراحی	فرآیندها	مربوط	می	شود.
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شیمیایی سلولزی �
با	وجود	این	که	قرن	حاضر،	دوران	رشـد	روزافزون	تکنولوژی	کامپیوتر	و	فرآورده	های	آن	اسـت،	اما	هنوز	فرهنگ،	تمّدن	و	دانش	بشـری	
نیازمند	یك	وسـیله	ی	ابتدایی	انتقال	دانش،	یعنی	کاغذ	می	باشـد	و	برای	دسـت	یابی	به	این	فرآورده	ی	مهم	باید	مجهز	به	دانشی	گردد	که	
در	رشـته	ی	مهندسـی	شیمی	ـ	گرایش	شـیمیایی	سلولزی	می	توان	به	آن	دسـت	یافت.	یك	مهندس	شیمِی	گرایِش	شـیمیایی	سلولزی	در	
زمینـه	ی	تبدیـل	چـوب	به	کاغذ	تخّصص	دارد	و	درس	های	تخّصصی	آن	بیشـتر	در	مورد	خمیرگیری	و	یا	تبدیل	چوب	به	کاغذ	می	باشـد؛	
	رضوان	شـهر	)چوکا(	می	باشـد.	  بـه	همین	دلیـل	تحصیـل	دانش	جویان	این	رشـته	در	دانشـکده	ی	فّنـی	پردیس	واقع	در	اسـتان	گیالنـ	

گرایش	دارای	کاربردهای	جدیدی	در	صنعت	امروز	نیز	می	باشد.

ادامه ی تحصیل در مقاطع باالتر
یکی	از	مزایای	رشته	ی	مهندسی	شیمی	این	است	که	گرایش	های	آن	در	مقطع	کارشناسی	ارشد،	بسیار	گوناگون	و	گسترده	است؛	به	طوری	که	

حّتی	علم	نوین	نانوتکنولوژی	را	نیز	دربرمی	گیرد	و	امکان	ادامه	ی	تحصیل	تا	دکترا	در	این	رشته	وجود	دارد.	
دانش	جویان	دوره	های	تحصیالت	تکمیلی	)کارشناسی	ارشد	و	دکترا(	در	دوران	تحصیل	عمومًا	به	جنبه	های	نظری	و	بیشتر	پژوهشی	می	پردازند	و	
عالوه	بر	افزایش	مراتب	علمی،	توانایی	خود	را	از	طریق	تحقیق	و	پژوهش	در	یک	مورد	تخّصصی	تر	)بر	پایه	ی	گرایش	انتخاب	شده(،	ارتقا	می	دهند.
درباره	ی	کلیه	ی	گرایش	های	کارشناسـی	ارشـد	مهندسی	شیمی	می	توان	گفت	که	امکان	ادامه	ی	تحصیل	در	داخل	و	خارج	کشور	در	مقطع	
دکترا	وجود	دارد؛	البّته	پذیرش	خارج	کشـور	در	برخی	گرایش	های	کارشناسـی	ارشـد	مهندسی	شیمی	مانند	بیوتکنولوژی،	مهندسی	محیط	
زیسـت،	نانو	و	پلیمر	نسـبت	به	سـایر	گرایش	ها	بیشـتر	اسـت؛	چرا	که	به	علت	جدید	بودن	این	گرایش	ها،	امکان	کار	بر	روی	موضوعات	
پژوهشـی	و	تحقیقاتی	بیشـتری	وجود	دارد.	در	حالی	که	گرایش	های	طّراحی	فرآیند،	در	داخل	کشـور	بسـیار	مورد	توجه	بوده	و	پروژه	های	

تحقیقاتی	زیادی	برای	آن	ها	تعریف	شده	است.
گرایش	های	مقطع	کارشناسی	ارشد	مهندسی	شیمی	عبارتند	از:

		مهندسی	شیمی	)در	21	گرایش(؛						 مهندسی	شیمی	-	زیست	پزشکی؛						 مهندسی	فراوری	و	انتقال	گاز

آینده ی شغلی
بازار	کار	مهندسی	شیمی	نسبت	به	رشته	های	دیگر	وضعیت	بهتری	دارد،	چون	یک	مهندس	شیمی	قابلیت	کار	در	شرکت	های	نفت،	گاز	و	

پتروشیمی،	وزارت	نیرو	)برای	طّراحی	نیروگاه	ها(	و	کارخانه	های	ساخت	الستیک	و	پالستیک	و	دیگر	شرکت	ها	را	دارد.
پـس	از	فارغ	الّتحصیلی	در	رشـته	ی	مهندسـی	شـیمی،	امکان	اشـتغال	در	
کارخانه	های	تولیدی	)به	عنوان	مهندس	تولید(	و	شـرکت	های	مشـاور	)به	
عنوان	مهندس	مشاور(	وجود	دارد.	یکی	از	مهم	ترین	مزیت	های	مهندس	
شـیمی	این	است	که	به	طور	هم	زمان	مهارت	های	یك	مهندس	مکانیک	را	
نیز	آموخته	اسـت	و	حّتی	می	تواند	تمام	طرح	های	خود	را	از	نظر	اقتصادی	
و	بازدهـی	آن	امکان	سـنجی	کند.	بـه	عبارتی	یک	مهندس	شـیمی	موّفق،	

هم	زمان	می	تواند	مهندس	صنایع	و	مهندس	مکانیک	خوبی	باشد.
فـارغ	الّتحصیالن	می	توانند	در	مراکز	صنایع	شـیمیایی	مثل	رنگ	سـازی	و	
چرم	سـازی	یا	در	بخـش	کنترل	کیفیت	فرآورده	های	نفتـی	به	عنوان	ناظر	
به	فّعالیت	های	خود	ادامه	دهند.	هم	چنین	فارغ	الّتحصیالن	در	بخش	های	

مختلف	شرکت	فرآورده	های	نفتی	ایران	می	توانند	استخدام	شوند.
ساعت	کاری	مهندس	شیمی	معمواًل	مطابق	با	ساعات	کاری	اداری	است؛	البّته	
وقتی	روی	پروژه	ای	کار	می	کند،	گاهی	الزم	است	زمان	بیشتری	را	سر	کار	خود	
باشد	تا	بتواند	پروژه	را	به	موقع	تحویل	دهد.	محل	کار	مهندس	شیمی	معمواًل	
در	آزمایشگاه،	دفتر	کار	یا	بخش	های	مختلف	کارخانه	یا	پاالیشگاه	ها	می	باشد.

دانشگاه های برتر
دانشگاه	صنعتی	اصفهان	)عکس	زیر(	 
	دانشگاه	صنعتی	همدان	 
دانشگاه	صنعت	نفت	 
دانشگاه	علم	و	صنعت	ایران	 
دانشگاه	فردوسی	مشهد	 
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بازه ی درآمد
در	گروه	مهندسان	شیمی،	فرایند	و	صنایع	غذایی	در	سمت	کارشناس،	یک	
میلیـون	و	200	هزار	تومـان	)730	هزار	تومان	الی	3	میلیـون	و	400	هزار	
تومان(،	در	سـمت	سرپرسـتی،	یک	میلیون	و	700	هزار	تومان	)920	هزار	
تومان	الی	3	میلیون	و	920	هزار	تومان(	و	در	سمت	مدیریت،	دو	میلیون	و	
600	هزار	تومان	)780	هزار	تومان	الی	8	میلیون	و	700	هزار	تومان(	است.

این رشته مناسب برای چه کسانی است؟  
افراد	با	توانایی	های	زیر	در	این	رشته	موّفق	تر	خواهندبود:

داشتن	استعداد	در	ریاضیات،	فیزیک	و	شیمی؛	مهارت	خوب	در	تحلیل	و	
حل	مسئله؛	توانایی	برنامه	ریزی،	سازمان	دهی	و	تصمیم	گیری	

تیپ های شخصیتی مناسب این رشته
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1394 / منطقه 1
6۳.۹7۲.667.۹848۹.4۹4.778.7۱6۳۱0۲۱۹.۹4مردتهرانمهندسی شیمی - صنعتی شریف -تهران-روزانه

7۳.480.88۱.۹7۳.4846857.4545۲۹۳۱7.۲6مردتهرانمهندسی شیمی - صنعتی شریف -تهران-روزانه

50.54۹.75۲.86۹.474.77۳.456۱56۲۹۳4۱۹.6۱زنتهرانمهندسی شیمی - صنعتی امیركبیر-تهران-روزانه

1395 / منطقه 1
6۱7۲.64۱.5757۲.88۱.457.4۱07۳65۹۱۹.۲0زنتبریزمهندسی شیمی ـ دانشگاه تهران ـ روزانه

۲8.674.۹46.۱8۹.458.75۲7۳.4۱840۱۱۱۲۱۹.56مرد شیرازمهندسی شیمی ـ صنعتی امیركبیر ـ تهران ـ روزانه

1394 / منطقه 2
58.۱8۱.548.565.465.478.748۱0۱7۳۲۳۱۹.۱۲مرداهوازمهندسی شیمی -صنعتی شریف -تهران-روزانه

6۲.۹54.۹۳0.۹6۹.485.4۱0044۱6۲۱5۲۲۱8.۹6مردمالیرمهندسی شیمی -دانشگاه تهران-روزانه

57.۲۳8.640.۹77.468۹۲58.7۱6755۲۹۱۹.5زنهمدانمهندسی شیمی -دانشگاه تهران-روزانه

1395 / منطقه 2
48.650.4۳۳.485.486.7847۲۱60850۱۱۹.05مردكرجمهندسی شیمی ـ دانشگاه تهران ـ روزانه

۳7.۲۳7.۱5۳.46۲.77۳.486.77۲۲۲86704۱8.46مردشهركردمهندسی شیمی ـ  صنعتی امیركبیر ـ تهران ـ روزانه

1394 / منطقه 3
۲.۹۱7.8۱4.5050.70۲۱.4۳۱۳۹۱4۳۲۲۱7.۱۳زنرضوان شهرمهندسی شیمی  ، دانشگاه تبریز. روزانه

1395 / منطقه 3
۳6.۲67.5۳۹.448.788844۹.4۲۳۳0۱50۱۹.4۱مردقائنمهندسی شیمی ـ دانشگاه تهران ـ روزانه

۱۱.5۱8.64.۹۳4.848۱0.7۳۲۳۱۱004۳۲6۱8.۱7زنشوشترمهندسی شیمی ـ دانشگاه صنعتی همدان ـ روزانه

برخی استادان این رشته
دکتر	علی	اکبر	انتظامی	1	 

1.	پدر	علم	مهندسی	شیمی
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