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مهندسی ایمنی:

 : مهندسی ایمنی و بازرسی فنی كه در این بخش به رشته صنایع پتروشيمی می پردازد به شاخه ایمنی و حفاظت  تعریف

ی می پردازد و با عنایت به لزوم ایجاد صنایع پتروشيمی و پليمر براي استفاده از ارزش افزوده در همين بخش یعنی پتروشيم

محصوالت آنها در جهت توسعه اقتصاد ملی و با توجه به امکانات بالقوه در كشور جهت گسترش صنایع پتروشيمی و پليمر 

ی مهندس“اري و ادراه صنایع مذكور دوره كارشناسی و نياز روزافزون كشور به متخصصان و كارشناسان متعهد جهت بهره برد

.تدوین شده است« شاخه ایمنی و حفاظت»در محدوده ” ایمنی و بازرسی فنی

 : كارشناسان بازرسی فنی وظيفه حصول اطمينان از صحت تعميرات، تغييرات و اصالحات انجام شده را بر عهده  توانایی

اتفاقات و حوادث  آالت برقی و مکانيکی در مقابل خوردگی،ها، ماشيندارند. همچنين مسؤوليت حفظ و حراست دستگاه

آید، بر عهده این دسته از متخصصان است.براي ل زمان پيش میها در طوناخواسته و انفجاراتی كه در اثر ضعيف شدن دستگاه

التحصيالن این رشته بتوانند در صنایع پتروشيمی و پليمر حضوري فعال داشته باشند، در دوران تحصيل اطالعات این كه فارغ

آورند:هاي مختلف از جمله موارد زیر به دست میكاملی در زمينه

 ـ استانداردها و كدهاي طراحی1

بازرسی فنی و بازرسی برق -2

اصول ساختمانی و مهندسی و ساخت در صنایع پتروشيمی -3

 آالت پتروشيمیها و ماشينـ تعيين مشخصات فنی دستگاه4

 هاي دوار مکانيکی و برق در واحدهاي صنایع پتروشيمی و پليمرـ كاربرد وسایل كنترل و ماشين5

ه ها و ... استفادآالت، لولهها، ماشينـ انتخاب آلياژهاي فلزي و غيرفلزي و مواد صنعتــی كه باید از آنها در ساخت دستگاه6

 شـــود.

 ـ خوردگی و اكسيداسيون در صنایع مربوط7

 : ایمنی در كشاورزي ، روانشناسی صنعتی ، حاظت صنعتی ، ایمنی ساختمان و معادن برخی دروس تخصصی

 در مقطع كارشناسی گرایشی ندارد. ها)در مقطع كارشناسی( :یشگرا

 بازرسی »، « حفاظت فنی»: این رشته در مقطع كارشناسی ارشد داراي گرایشهاي  ها)در مقطع كارشناسی ارشد(گرایش

باشد.می« ایمنی صنعتی»و « فنی

 این رشته در مقطع دكتري هم قابل تحصيل است. ها)در مقطع دكترا( :گرایش

 : بناي اوليه كارها بر پيشگيري نمی باشد بلکه عموما به دنبال رفع مشکل هستيم. تا آنجا كه بعضی در ایران  موقعيت شغلی

از كارفرمایان به جهات غيرانسانی در صدد ایمنی محيط كار كارگران بر نمی آیند . به طور طبيعی از فارغ التحصيالن این 

سازي ، پتروشيمی ، صنایع خودروسازي ده مراكز صنعتی مانند ذوب آهن ، آلومينيومرشته استفاده مطلوب نمی كنند . عم

، هواپيمایی ، راه آهن ، مترو و هر مركز فعاليت اقتصادي )خصوصی یا دولتی( می تواند به نوعی بازار كار این رشته محسوب 

.شود
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