رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی چیست؟

اکثز ثچِ ّبی رضتِ صٌبیغ ضیویبیی در هقطغ دیپلن ٍ یب حتی کبرداًی ٌَّس ثِ خَثی ثب رضتِ خَد آضٌب
ًیستٌذ ٍ ٍظیفِ ٍ هبهَریت آى را ًوی داًٌذ  .خیلی اس ثچِ ّب ّن ثِ صَرت ضبًسی ٍارد ایي رضتِ هی ضًَذ
در حبلی کِ اگز ثب رضتِ تحصیلی خَد ثِ خَثی آضٌب ثبضٌذ اًگیشُ ثیطتزی ثزای اداهِ تحصیل دارًذ ٍ یب
حذاقل اس حَسُ کبری خَد در آیٌذُ ضغلی ضبى ثب خجز هی ضًَذ ٍ هی تَاًٌذ ثْتز ثزًبهِ ریشی کٌٌذ .
کسبًی ّستٌذ کِ ثؼذ اس چٌذیي سبل تحصیل در ایي رضتِ ٍقتی ٍارد ثبسار کبر هی ضًَذ ثب هطکالت سیبدی
رٍثزٍ هی ضًَذ کِ فقط ًبضی اس ػذم ضٌبخت حَسُ کبری ضبى اس اثتذای تحصیل ثَدُ

در یک جولِ کَتبُ هی تَاى گفت کِ رضتِ صٌبیغ ضیویبیی در ٍاقغ ّوبى رضتِ هٌْذسی ضیوی است

چَى اس ًظز تئَری ٍدرٍط داًطگبّی کِ در سزفصل ایي دٍ رضتِ قزار دارد تفبٍت ّبی ثسیبر جشئی ٍجَد
دارد .

ثٌبثز ایي ثزای آضٌبیی ٌّزجَیبى ٍ داًطجَیبى رضتِ صٌبیغ ضیویبیی هتي سیز را کِ خالصِ ای اس چٌذ سبیت
هؼتجز ضیوی است را قزار هی دّن .

ثزای تحقیق ثیطتز هی تَاًیذ ثِ سبیت داًطگبُ تْزاى یب داًطگبُ فزدٍسی هطْذ هزاجؼِ کٌیذ.

هٌْذسی ضیوی :

هٌْذسی ضیوی ػلن کبرثزد ریبضیبت ،ضیوی ،فیشیک ٍ اقتصبد در فزآیٌذ تجذیل هَاد خبم ثِ هَاد ثبارسشتز
یب سَدهٌذتز است .هٌْذسی ضیوی را هیتَاى ثطَر کلی ػلن استفبدُ اس هَاسًِ جزم ،هَاسًِ اًزصی ٍ هَاسًِ
اًذاسُ حزکت ثزای طزاحی ٍ کٌتزل ٍاحذّبی فزآیٌذی ضیویبیی اس قجیل ٍاحذّبی یک پبالیطگبُ پتزٍضیوی،
صٌبیغ چَة ٍ کبغذ ٍ غیزُ در ًظز گزفت.

هٌْذسی ضیوی ػوذتبً در طزاحی ٍ ًگْذاری فزآیٌذّبی ضیویبیی ثزای تَلیذ اًجَُ ثِ کبر هیرٍد .ثِ ایي
ثخص اس هٌْذسی ضیوی ،هٌْذسی فزآیٌذ گفتِ هیضَد.

فزآیٌذّبی هجشایی کِ تَسط یک هٌْذط ضیوی ثِ کبر گزفتِ هیضًَذ (هبًٌذ تقطیز ،استخزاج ٍ ،)...ػولیبت
ٍاحذ ًبم داضتِ ٍ ضبهل ٍاکٌص ضیویبیی ،ػولیبت اًتقبل جزم ،اًتقبل حزارت ٍ اًتقبل اًذاسُ حزکت ّستٌذ.
ایي فزآیٌذّب ثزای سٌتش ضیویبیی یب جذاسبسی ضیویبیی ثب ّن تزکیت هیضًَذ.

سِ قبًَى فیشیکی اسبسی در هٌْذسی ضیوی ،اصل ثقبی جزم ،اصل ثقبی اًزصی ٍ اصل ثقبی اًذاسُ حزکت
ّستٌذ .اًتقبل هبدُ ٍ اًزصی در یک فزآیٌذ ضیویبیی ثب استفبدُ اس هَاسًِ جزم ٍ اًزصی ثزای کل ٍاحذ،
ػولیبت ٍاحذ یب ثخطی اس آى ارسیبثی هیضَد .هٌْذسیي ضیوی اصَل تزهَدیٌبهیک ،سیٌتیک ٍاکٌص ٍ
پذیذُّبی اًتقبل را ثِ کبر هیگیزًذ.

هٌْذسی ضیوی ًَیي ،گستزُای فزاتز اس هٌْذسی فزآیٌذ را در ثز هیگیزدّ .ذف اصلی هٌْذسی ضیوی
استفبدُ اس داًص ضیوی در خلق هَاد ٍ هحصَالت ثْتز ثزای دًیبی اهزٍس است .اهزٍسُ هٌْذسیي ضیوی
ػالٍُ ثز فزآیٌذّبی تَلیذ هَاد اٍلیِ پبیِ ،ثلکِ در تَ سؼِ ٍ تَلیذ هحصَالت ثبارسش ٍ هتٌَع ضزکت دارًذ.
ایي هحصَالت ضبهل هَاد ٍیضُ ٍ کبرآهذ ثزای صٌبیؼی ّوچَى َّافضب ،خَدرٍسبسی ،پشضکی ،صٌبیغ
الکتزًٍیک ،کبرثزدّبی هحیط سیست ٍ صٌبیغ ًظبهی است .ثِ ػٌَاى هثبلّبیی اس ایي هحصَالت هیتَاى ثِ
الیبف ،هٌسَجبت ٍ چستّبی ثسیبر قَی ،هَاد سیستسبسگبر ٍ دارٍّبی جذیذ اضبرُ کزد .اهزٍسُ هٌْذسی
ضیوی ارتجبطی تٌگبتٌگ ثب ػلَم سیستضٌبسی ،هٌْذسی پشضکی ٍ اغلت ضبخِّبی هٌْذسی دارد.

