


لطفًا توجه کنید
 chemical-engineer.ir وب سایت  به  متعلق  اثر  این  حقوق  کلیه 
است. هرگونه کپی برداری از مطالب این کتاب و یا استفاده بدون 
پرداخت بهای آن قانونًا و شرعًا حرام می باشد و هیچ گونه رضایتی 
از این بابت وجود ندارد. برای تهیه این محصول صدها ساعت وقت 
صرف شده است به همین جهت استفاده از آن فقط برای فردی که 

بهای آن را پرداخته است مجاز است.
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مقدمه

کنکور کارشناسی ارشد یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین آزمون هایی است که می تواند سرنوشت تحصیلی یک دانشجو را عوض کند. 
در کنکور کارشناسی به دلیل حجم باالی داوطلبین و رقابت بسیار سنگینی که در تصاحب رشته ها و به خصوص دانشگاه ها وجود دارد 
کار بسیار سخت است به طوری که خیلی از داوطلبین کنکور کارشناسی نمی توانند در دانشگاه های سطح یک کشور و در رشته موردعالقه 
خود تحصیل کنند و مجبور به انتخاب دانشگاه های سطح پایین تر می شوند. اما در کنکور کارشناسی ارشد قضیه کاماًل متفاوت است 
به طوری که به دلیل تعدد باالی رشته ها و داوطلبین کمتر و همچنین تقسیم شدن دانشجوها به دو دسته ای که بعد از لیسانس به دنبال 
کار می روند و دسته دوم که برای ارشد اقدام می کنند، عماًل ازنظر آماری تعداد داوطلبین کمتر است و شانس قبولی در دانشگاه های 
مطرح و سطح یک نیز بیشتر. اما نکته قابل توجه برای موفقیت در آزمون ارشد داشتن آگاهی و اطالعات موردنیاز برای کسب بهترین 
رتبه هاست. در بسیاری از اوقات دانشجویان مستعد صرفًا به خاطر نداشتن اطالعات کافی و درست در مورد نحوه آمادگی برای کنکور 
ارشد و استفاده نکردن از مشاوره های صحیح به آنچه استحقاقش را دارند نمی رسند درحالی که می توانستند به بهترین رتبه ها دست پیدا 
کنند و در برترین دانشگاه های کشور تحصیل کنند و آینده ای متفاوت برای خودشان رقم بزنند. هدف از ساخت این مجموعه آموزشی 

هم دقیقًا همین است؛ ارائه اطالعات کامل و دقیق و صحیح برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی. 

در این کتاب به همه آنچه برای کسب بهترین رتبه ها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و انتخاب رشته نیاز دارید خواهیم 
پرداخت. در فصل اول به معرفی تمام گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی می پردازیم و هر گرایش را از نظر سطح کیفی، بازار 
کار، ادامه تحصیل و شرایط اپالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل دوم بهترین منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی 
و HSE را برای هر درس به تفکیک معرفی می کنیم تا با در اختیار داشتن بهترین منابع بیشترین بازدهی را از مطالعه تان کسب کنید. 
در فصل سوم به چگونگی برنامه ریزی اصولی و صحیح برای هر درس می پردازیم و نحوه مطالعه، تست زنی و جمع بندی هر درس را 
آموزش می دهیم و بودجه بندی دروس محتلف در سال های اخیر آزمون ارشد مهندسی شیمی را بررسی خواهیم کرد. در فصل چهارم 
به نکات فوق العاده ضروری که باید سر جلسه، قبل و بعد آزمون ارشد مهندسی شیمی به آن توجه داشته باشید اشاره می کنیم. این چهار 

فصل بخش اول کتاب را تشکیل می دهد و به تمام موارد الزم برای موفقیت در آزمون ارشد مهندسی شیمی پرداخته می شود. 

اما در ادامه و در بخش دوم کتاب به موارد بعد از آزمون ارشد می پردازیم که داوطلبین با آن روبرو خواهند شد. در فصل پنجم به هر 
آنچه برای یک انتخاب رشته صحیح و اصولی نیاز دارید اشاره خواهیم کرد. در ابتدا به معرفی و بررسی هزینه های دوره های مختلف 
روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی می پردازیم. در ادامه نمونه کارنامه هایی از آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 7 سال  
اخیر )سال 90 تا 96( ارائه شده است تا دید بهتری نسبت به درصدهای الزم برای دستیابی به رتبه موردنظرتان پیدا کنید و با مقایسه 
درصدهای خود با آمارهای سال های گذشته تخمین رتبه و محل قبولی نسبتًا دقیقی داشته باشید تا به راحتی و بدون هزینه های اضافی 
به شکل حرفه ای خودتان انتخاب رشته کنید و بهترین بهره را از رتبه خودتان ببرید. همچنین نمونه کارنامه هایی از گرایش بیوتکنولوژی 



و داروسازی ارائه شده است تا عالقه مندان به این گرایش با شناخت بهتری اقدام به انتخاب رشته کنند. سپس روند تغییرات ظرفیت 
دانشگاه های دارای مهندسی شیمی در مقطع ارشد را به صورت نموداری و گرافیکی ارائه خواهیم کرد. همچنین در ادامه به معرفی اجمالی 
دانشگاه های دارای مهندسی شیمی در مقطع ارشد خواهیم پرداخت تا به شناخت بهتری از وضعیت این دانشگاه ها در مقطع کارشناسی 
ارشد مهندسی شیمی برسید و انتخاب معقول تری متناسب با رتبه تان داشته باشید. در فصل ششم به متداول ترین سواالت داوطلبین در 
مورد کنکور کارشناسی ارشد، تکمیل ظرفیت، دانشگاه های دارای مصاحبه و سواالت مهم دیگر پاسخ خواهیم داد که مطمئنًا آگاهی از 
آن ها می تواند از اشتباهات جبران ناپذیر در آینده جلوگیری کند. در پایان و در فصل هفتم، با عنوان “کاتالیزور موفقیت در کنکور ارشد” 

به مباحث جانبی و البته ضروری می پردازیم که به شدت به موفقیت  در این مسیر نسبتًا طوالنی کمک می کند. 

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان.

میثم اکبریان.



فصل 1

معرفی گرایش ها
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همواره یکی از متداول ترین سواالت داوطلبین در مورد گرایش های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی است. اهمیت این 
سوال به خصوص زمانی مشخص می شود که بعد از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به اطالعات جامع و کاملی از گرایش های مختلف 
مهندسی شیمی نیاز خواهید داشت تا با شناخت صحیح هر گرایش و تطبیق آن با عالیق و نیازهای خود بهترین انتخاب رشته را انجام 
دهید. در این بخش، اطالعات جامعی از 20 گرایش ارشد مهندسی شیمی آورده شده است تا نیازهای شما داوطلبین عزیز به بهترین شکل 
ممکن پوشش داده شود. همچنین عالوه بر معرفی هر یک از این گرایش ها، اطالعات مفیدی درباره بازار کار، شرایط ادامه تحصیل و 
موقعیت اپالی هرکدام از این گرایش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که قطعًا می دید بهتری تواند به شما در انتخاب رشته بدهد.

قبل از معرفی گرایش ها و بررسی تفاوت آن ها باهم باید به این نکته اشاره شود که اگرچه گرایش های مختلف به ظاهر تفاوت های نسبتًا 
زیادی باهم دارند ولی چارچوب اصلی همه آن ها در دوره ارشد مشابه هم است؛ در دوره ارشد 32 واحد درسی برای دانشجویان تعریف 
شده است که از این تعداد 6 واحد مربوط به پایان نامه، 2 واحد مربوط به سمینار و 24 واحد باقی مانده واحدهای درسی هستند که از 
این 24 واحد یکسری دروس معمواًل در تمام این گرایش ها یکسان است. جلوتر در بخش معرفی گرایش ها، چارت درسی هر یک از 
گرایش ها ارائه می شود تا عالوه بر آشنایی با دروس هر کدام، با دروس مشترک این گرایش ها نیز آشنا شوید. مدت زمان گذراندن دوره 
ارشد 4 نیم سال )دو سال( تعریف شده است که گاهی به دلیل حجم باالی کارهای پژوهشی تا 5 نیم سال هم به طول می انجامد.

            معرفی گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

با توجه به آخرین دفترچه انتخاب رشته ارائه شده توسط سازمان سنجش، رشته مهندسی شیمی در مقطع ارشد در 20 گرایش مختلف 
پذیرش دانشجو دارد. البته این به معنی نیست که همه دانشگاه های کشور در تمام این گرایش ها پذیرش دانشجو داشته باشند! برخی از 
گرایش ها پرطرفدارتر و معروف تر هستند و اکثر دانشگاه ها پذیرش دارند و برخی دیگر هم فقط در یک الی دو دانشگاه پذیرش دانشجو 
دارند که جلوتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد و با این گرایش ها بیشتر آشنا می شویم. در زیر لیست 20 گرایش کارشناسی ارشد 

مهندسی شیمی را می توانید مشاهده کنید:

طراحی فرآیند  •
فرآیندهای جداسازی  •

مهندسی شیمی بدون گرایش )پیشرفته(  •
محیط زیست  •

ترموسینتیک و کاتالیست  •
بیوتکنولوژی  •



www.chemical-engineer.irموفقیت در کنکور ارشد مهندسی شیمی88

کلیه حقوق این اثر متعلق به وب سایت chemical-engineer.ir است.

پدیده های انتقال  •
مدل سازی، شبیه سازی و کنترل  •

صنایع غذایی  •
پلیمر  •

فرآوری و انتقال گاز  •
صنایع پتروشیمی  •

صنایع شیمیایی معدنی  •
نانو فناوری  •

زیست پزشکی  •
مهندسی سیستم های انرژی  •

مهندسی هسته ای  •
مهندسی انرژی های تجدید پذیر  •

داروسازی  •
HSE  •

 گرایش طراحی فرآیند

معرفی گرایش:
طراحی فرآیند گرایشی است که هدف آن تغییر شکل فیزیکی و یا شیمیایی مواد جهت دستیابی به مواد مطلوب است. طراحی فرآیند 
می تواند طراحی یک واحد جدید و یا بهبود یک واحد موجود باشد. فرآیند یعنی عملکرد با روشی که بتوان به کمک آن ماده ای را از 
حالتی به حالت دیگر تغییر شکل داد و منظور از مهندس طراحی فرآیند یعنی فردی که روش این تغییر و تحول را طراحی کند چون 
برای تبدیل یک ماده از حالت اولیه به حالتی خاص الزم است که دستگاه هایی طراحی شده و محاسباتی انجام بگیرد تا بتوان به نتیجه 
مطلوب دست یافت. این گرایش را می توان یکی از اصلی ترین و مهم ترین گرایش های مهندسی شیمی دانست چراکه هر جا با فرآیند و 
تولید مواد سروکار داریم یک طراح فرآیند در آن نقش دارد. دانشجویان در گرایش طراحی فرآیند با اصول طراحی فرآیندهای شیمیایی، 
محاسبات هیدرولیک طراحی فرآیند تجهیزات، مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها با استفاده از نرم افزارهای طراحی، تبدیل طراحی پایه 
به طراحی تفصیلی، طراحی مفهومی فرآیندهای شیمیایی، تولید مدارک مهندسي و به طور خاص تولید و توسعه نقشه های فرآیندی مانند 
P&ID )نمودار لوله کشی و ابزار دقیق(، افزایش مقیاس، مسائل مربوط به ایمنی فرآیندها، تعیین نرخ، بازدهی و خلوص محصوالت، 

بررسی فنی، اقتصادی و به طورکلی بهینه سازی فرآیندها که یکی از مهم ترین مسائل در مهندسی شیمی است سروکار دارند. ضمنًا 
پتروشیمی است به طوری که طراحی فرآیندهای  از بخش های پرکاربرد گرایش طراحی فرآیند در حوزه فرآیندهای نفت، گاز و  یکی 
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پاالیش نفت و گاز، طراحی برج های تقطیر، مبدل های حرارتی، راکتورها و غیره از یک سو و تعیین مشخصات دستگاه ها و سیستم های 
اندازه گیری از سوی دیگر در حیطه کاری یک مهندس شیمی با گرایش طراحی فرآیند قرار می گیرد. 

یک مهندس شیمی گرایش طراحی فرآیندها، واکنش های خاصی را از شیمیدان ها می گیرد و با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و 
غیره بهترین روش تولید مواد شیمیایی و خالص سازی آن ها را پیدا کرده و پیاده می کند، که البته در این راه باید عوامل مهمی مثل انتقال 

جرم، انتقال حرارت و روابط ترمودینامیکی را محاسبه کرده و به طراحی راکتور و مبدل های حرارتی بپردازد.

چارت درسی:
در گرایش طراحی فرآیند از 32 واحدی که باید اخذ شود به مانند سایر گرایش ها 2 واحد مربوط به سمینار و 6 واحد مختص پایان نامه 
است. حال از میان 24 واحد درسی باقی مانده، گذراندن تعدادی از دروس ضروری است و از بین باقی دروس می توان به طور انتخابی 

مطابق با چارت پیشنهادی دانشگاه انتخاب کرد. 
دروس اجباری: ریاضیات پیشرفته، ترمودینامیک پیشرفته، طراحی راکتور پیشرفته، شبیه سازی فرآیند پیشرفته و انتخاب دو درس از بین 

سه درس پدیده های انتقال پیشرفته )انتقال حرارت پیشرفته، انتقال جرم پیشرفته و مکانیک سیاالت پیشرفته(.
دروس اختیاری: بهینه سازی پیشرفته، فرآیندهای پاالیش پیشرفته، کنترل فرآیندهای پیشرفته، جداسازی چند جزئی، تکنولوژی پینچ، 
هیدرودینامیک بسترهای سیال، طراحی و آنالیز راکتورهای کاتالیستی، اکسرژی، طراحی آزمایش ها و آمار کاربردی، انرژی های پایدار، 

دینامیک سیاالت محاسباتی، آنالیز پینچ پیشرفته، فرآیندهای جذب سطحی پیشرفته و فرآیند اختالط. 
است  ممکن  کنند. همچنین  انتخاب  را  درس  دو  تنها  باال  اختیاری  دروس  بین  از  باید  دانشجویان  که  است  نکته ضروری  این  ذکر 
دانشگاه های مختلف در ارائه دروس اختیاری با یکدیگر اندکی متفاوت باشند که این موضوع به تصمیم گیری خود دانشگاه ها در مورد 

دروس پیشنهادی مربوط است.

بازار کار/ ادامه تحصیل داخل کشور/ اپالی
به طورکلی، گرایش طراحی فرآیند را می توان در مقایسه با سایر گرایش بهترین گرایش از نظر فرصت های شغلی در داخل کشور دانست. 
بنیان و اساس  را شامل می شود که  فعالیت ها  از  این رشته عنوان شد گرایش طراحی فرآیند طیف وسیعی  همان طور که در معرفی 
مهندسی شیمی بر آن نهاده شده است. حوزه های مرتبط به نفت، گاز و پتروشیمی و پاالیشگاه ها ازجمله مهم ترین موقعیت های شغلی 
برای یک مهندسی شیمی طراح فرآیند است. به طورکلی هرکجا که قرار است فرآیندی طراحی و راه اندازی شود به یک طراح فرآیند 

نیاز است. 
از نظر ادامه تحصیل در داخل کشور وضعیت گرایش طراحی فرآیند بسیار مطلوب است و تعداد قابل توجهی از دانشجویان در مقطع 
دکتری در این گرایش در مقایسه با سایر گرایش ها پذیرش می شوند؛ اما از نظر ادامه تحصیل در خارج از کشور )Apply( گرایش 
طراحی فرآیند چندان جایگاه مناسبی ندارد و ازجمله گرایش هایی است که شانس پذیرش خارج از کشور کمی در مقطع دکتری دارد. 
البته این نکته به این معنا نیست که این امر امکان پذیر نباشد بلکه در حالت کلی شانس پذیرش کمتری دارد ضمن اینکه می توان در 
مقطع ارشد می توان موضوع پایان نامه را به گونه ای تعریف کرد که مطابق با مباحث روز دنیا باشد تا شانس پذیرش بیشتری داشته باشید.  
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 گرایش فرآیندهای جداسازی

معرفی گرایش:
انواع  تقطیر،  انواع  نظیر  پایه  جداسازی  فرآیندهای  انواع  مدل سازی  و  طراحی  عملکرد،  بررسی  شامل  جداسازی  فرآیندهای  گرایش 
استخراج، جذب و دفع، تبلور، خشک کردن و همچنین روش های نوین جداسازی نظیر فرآیندهای غشایی، فرآیندهای الکتروشیمیایی، 
جذب سطحی روی مواد نانو ساختار، جداسازی واکنشی و حذف آالینده های زیست محیطی و ... است. این گرایش در کنار طراحی فرآیند 
از پایه ای ترین گرایش های مهندسی شیمی محسوب می شود. فرآیندهای جداسازی در کلیه صنایع شیمیایی، پاالیش نفت، پتروشیمی، 
گاز، محیط زیست، انرژی و صنایع نوین نقش کلیدی دارد. فارغ التحصیالن این گرایش بر روی اصول عملکرد انواع فرآیندهای جداسازی 

و مباحث مربوط به طراحی این فرآیندها کار می کنند.

چارت درسی:
همانند سایر گرایش ها 32 واحد دارد که از این تعداد 2 واحد مربوط به سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه است. 24 واحد باقی مانده 

شامل دروس زیر است:
دروس اجباری: ریاضیات پیشرفته، ترمودینامیک پیشرفته، طراحی راکتور پیشرفته، جداسازی چند جزئی و انتخاب دو درس از بین سه 

درس پدیده های انتقال پیشرفته )انتقال حرارت پیشرفته، انتقال جرم پیشرفته و مکانیک سیاالت پیشرفته(.
دروس اختیاری: فرآیندهای پاالیش پیشرفته، طراحي واحدهای عملیاتي، پدیده های سطحي، تکنولوژی پینچ، شبیه سازی فرآیند پیشرفته، 
استخراج مایع - مایع پیشرفته، فرآیند پیشرفته جذب سطحي، مهندسي هسته ای، کنترل پیشرفته، طراحي آزمایش ها و آمار کاربردی، 

انرژی های پایدار، تکنولوژی سیاالت فوق بحراني و  فرایند اختالط. 
است  ممکن  کنند. همچنین  انتخاب  را  درس  دو  تنها  باال  اختیاری  دروس  بین  از  باید  دانشجویان  که  است  نکته ضروری  این  ذکر 
دانشگاه های مختلف در ارائه دروس اختیاری با یکدیگر اندکی متفاوت باشند که این موضوع به تصمیم گیری خود دانشگاه ها در مورد 

دروس پیشنهادی مربوط است.

بازار کار/ ادامه تحصیل داخل کشور/ اپالی
گرایش فرآیندهای جداسازی به واسطه مباحثی که با آن سروکار دارد در صنعت بسیار پرکاربرد بوده و ازاین رو برای فارغ التحصیالن 
این رشته در صنایع مختلف کشور امکان اشتغال وجود دارد. با توجه به ماهیت نفت خیز کشور، حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی ازجمله 
مهم ترین فرصت های شغلی برای این گرایش محسوب می شود. از طرفی اساس مهندسی شیمی را جداسازی تشکیل می دهد و به همین 

خاطر تقریبًا در تمام صنایع شیمیایی کشور فرصت شغلی مناسبی را می توان برای آن متصور بود. 
از نظر ادامه تحصیل نیز همانند گرایش طراحی فرآیند از جایگاه مناسبی در داخل کشور برخوردار است و تعداد پذیرش دانشجو در مقطع 
دکتری در دانشگاه های داخل کشور آن در مقایسه با گرایش های دیگر مناسب است؛ اما این گرایش از نظر ادامه تحصیل در خارج کشور 


