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  ران و جهانيامر در يپل يآموزش مهندس يقيمطالعه تطب
  

  پور پگاه محمدحسین و*علی عباسیان
  آزاد اسالمی دانشگاه علوم و تحقیقات  -  گروه مهندسی پلیمر

  دهیچک
ردهاي یکور تناسب تحوالت دنیا و آموختن ازدر سالیان گذشته مطالعات مختلفی روي آموزش و تربیت مهندسان در دنیا شده است و م       

صنعتی پیشنهاد شده که از آماده شدن براي عصر فناوري اطالعات و رایانه و  یا از دنیاي گذشته تغییرات مختلفی در دنیاي دانشگاهی و
شده و مهندسی جهانی اهمیت یافته، کشیده ي پایدار  تاثیرات آن بر الزامات مهندسی تا دوران اخیر که تاکید بر آموزش مهندسان براي توسعه

داد و غایت تربیت  هاي اروپا را شکل  ي دانشگاه در سالیان اخیر تاکید بیشتري از حرکت از دانشگاه پژوهشی که بنیاد اولیه از سوئی. است
ل مبتال به جامعه و در مورد علوم ئاآموختگانی براي حل مس تربیت دانشدانست به سمت  ي علم در دانشگاه می دانشجو را پژوهشگري در عرصه

ي آموزشی مبتنی بر ها بر این مبنا است که روش. شده استاي رفع نیازهاي صنعت به صورت خاصتربیت مهندسانی منعطف بر و مهندسی
مختلف موجب ظهور  هاي در این میان تغییرات شدید فناوري در عرصه. نیز بیشتر مورد توجه واقع شده است (PBL)حل مسئله  یادگیري از

هاي درسی  اي نیازمند طراحی دوره رشته هاي بعضا میان این رشته ؛خوان نیست ت که با تعاریف مهندسی سنتی همشده اس هائی جدید رشته
مرکز  7 در ایران و مریپلوضعیت آموزش مهندسی ن مطالعه، یدر ا .طلبد هاي مهندسی را می هرشت خاص خود هستند که مهندسی مجدد

 دانمارك یدانشگاه فن: ات مورد مطالعه عبارت بودند ازسسمؤ. شده است یبررسگفته  مسائل پیش هبا توجه بدنیا در  آموزشی معتبر این حوزه
 ،)کایآمر ياالت متحدهیادر ( لُووِلدانشگاه  ،)انگلستاندر (  Loughboroughدانشگاه، )سیسوئدر (خ یزور ETH، دانشگاه )در دانمارك(

ن ینش ایگز یاصل يمبنا. )در ژاپن( ویتوک يتو فناوریو انست) نیدر چ( يانگ شانگهاائوتی، دانشگاه ج)فرانسهدر (ون یل ينسایدانشگاه ا
 یلیخدمات تحص يوع ارائهروش و نطی مطالعه به . ي مهندسی پلیمر بوده است ها در سطح جهانی و نیز در رشته این دانشگاه  رتبهها دانشگاه
 پرداخته شده...) ،یمیمواد، ش(گروه ارائه دهنده  و )يارشد و دکتر یکارشناس، یکارشناس( یلیمقطع تحص، شامل پلیمر یمهندس ي در رشته

زان ارتباط و مشارکت با صنعت، یها، مآن اتخاذ شده در ارائه يهاو روش یمباحث درس یبا بررس مذکور، يهادانشگاه يدر مطالعه .است
 در بازاندیشی یسعران یدر ا مریپل یمهندسآموزش  یت فعلیوضع یابیو ارزن حال با کاوش یو در ع... ، و مهندسی جهانیت یفعال یگستردگ

   .ران شده استیدر ا مریپل یآموزش مهندس یروند کنون يد و اثربخش در ارتقایجد ییهاروش ارائهراهکارها و 
  

  ريصنعت، مشتري محوحل مسئله، آموزش متناسب با نیاز از  يریادگیبسپار، مر، یپل یمهندس :يدیکل يهاواژه
  

  مقدمه
از  هاي مختلفي آموزش مهندسي در دنيا با ديدگاه

به تدريج دستخوش گذشته تا كنون شكل داده شده و 
گزاران  همواره از ديد سياست. است شدهتغييراتي نيز 

هاي علمي  دهي محيط علمي كشورهاي مختلف روال شكل
هاي دانشگاهي كه  براي ايجاد بروندادهائي از محيط

وري را براي كشور به ارمغان بياورد اهميت  ترين بهره بيش
ي  هاي دوره اين كه تعداد سال .]۴-۱[زيادي داشته است 

مهندسي بايد چقدر باشد، دروس مهندسي بر چه 
مهندس فارغ از تحصيل بايد  ،مبناهائي بايد انتخاب شوند

هائي داشته باشد صورت مسائل  ها و يا توانائي چه مهارت
هاي مختلف مورد مطالعه و  ر حوزهبسيار مهمي است كه د

ها و  سازي بررسي بوده و خواهد بود چه نتايج اين تصميم
ها منجر به تربيت متخصصاني در سطوح مختلف  انتخاب

ها  ها و شركت شود كه بايد طراح قطعات، راهبر كارخانه مي
به عبارت ديگر  ؛ها باشند و يا استادان و مربيان دانشگاه

اين سطح منجر به ساختن افرادي  هائي در گيري تصميم
  سازند و آينده ز جامعه را ميشود كه بعدا بخش بزرگي ا مي

گيري در اين سطح مشخص  تصميم. هندد را شكل مي
بايد مهندسان را براي كار در صنعت به درستي  كند كه مي

 .]۶[و يا آنها بايد پژوهشگراني خوب باشند  ]۵[تربيت كرد 
 يخاص يهااستيگردد، سين مييکه تع يمتناسب با هدف

در سطح  يشود که القاگر روند آموزشين مييز تبين
 يهاه بر دانشگاهيدر ادامه با تک .خواهد شد يدانشگاه

موجود در آموزش  يروندها يمورد مطالعه، به بررس
پرداخته به کار گرفته شده  يز راهکارهايو ن يمهندس

  .خواهد شد
  

  بررسی روندها
هاي مختلفي  قاط مختلف دنيا به شيوهها در ن دانشگاه

گزاري مركزي كه  از سياست ؛شوند گزاري مي سياست
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موسساتي چندمرجعي كه به صورت يك يا توسط دولت و 
 ارزيابي و راهبريها را در اروپا  گزار دانشگاه مركز سياست

هائي كه به صورت آزادانه مانند  كنند تا دانشگاه مي
 .]۷[كنند  ريزي مي د برنامهخوبراي هاي آمريكا  دانشگاه
ري شد مبتني بر اين گزا اه در آلمان پايهدانشگکه  يهنگام

بايد پژوهشگري خوب باشد به  از تحصيلنگاه كه فارغ 
پرداخت ولي امروزه اين ديدگاه از  تربيت دانشجو مي

هاي  دانشگاه. مختلف با سئوال مواجه شده است جوانب
نيز كم و بيش بر اين مختلف در دنيا از جمله در ايران 

  . ]۸[ دهند حيات مي  اند و هنوز ادامه ياق ايجاد شدهس
تاكيد بر علوم اصلي طراحي مواد و محصول در 

عموما دانشگاه در محوري  و به عبارت ديگر علم مهندسي
 ساخت و فراوريهاي  منجر به فراموش كردن جنبه

هاي  يدگيبر پيچ يتمركزچنان و  شود محصول مي
كيفيت و  كند كه جزئيات محصول ايجاد ميطراحي و 

كه در صنعت اهميتي به همان نسبت و گاه بيشتر هزينه 
كه در گذشته  ها اين تصميمبرخي از . دنرو دارند از ياد مي

براي آموزش مهندسي گرفته شده است تاثيري بسيار 
 از اين رو به جا گذاشته استصنايع پذيري  مخرب بر رقابت

تر از مهندس و مهندسي  يفي منعطفنياز داريم كه تعر
در ساليان اخير براي تعيين وضعيت . ]۷[داشته باشيم 

، در هاي زيادي انجام شده است شآموزش مهندسي تال
كه تا تعريف مناسبي از آموزش  همه اذعان دارنداين راستا 

نحو آموزش توان گفت چه  خوب نداشته باشيم نمي
ماسوچوست دانشگاه فناوري  .مهندسي مناسب است

(MIT) ]۹[ از آموزش كارشناسي مهندسي خوب  تعريفي
  :ارائه كرده استل يبه شرح ذ
يالن، تمايالت، عادات تحصاز   آموزش خوب در فارغ«

كند كه موجب  براي يادگيري نهادينه ميرا  يو رويكردهاي
پديداري شايستگي فني، مشاركت اجتماعي و رضايت 

  ».شود شخصي در طول يك عمر مي
شگاه پن استيت نيز به زبان ديگري همين مفهوم دان

  : را در بيان مشخصات يك مهندس خوب طرح كرده است
هاي فرهنگي، موارد  تفاوت(آگاه به وضع جهان  -۱

 ؛)هاي بازار محيطي، اصول اخالقي و فرصت زيست
هاي اصلي  رفت آگاه از پيش: ي علمي قوي پايه يدارا -۲

ندسي شده در تاريخ علم كه منجر به تحول در مه
ندسي، آماده براي است، آگاه به اصول اصلي علوم و مه

 ؛)آموزش درازمدت

ي  آگاه به مسائل روزمره: تنوع دانش فني يدارا -۳
اي است، داشتن درك از احتماالت  رشته جامعه كه ميان

 مختلف؛و امكانات 
ارتباط خوب با هماالن و افراد : موثر در كار گروهي -۴

يرگذار در بيان شفاهي و ها، مسلط و تاث ساير رشته
از افراد حت ينصگرفتن  ،كتبي، آماده براي جستجو

كسب و كار  باتجربه، داشتن درك از مفاهيم مختلف
 ؛... ،مالي، بازاريابي و قانوني موارد شامل

 ساز؛ الت جديد و تصميمنوآور در محصو: چندكاره -۵
هاي  حركت در جهت تامين خواسته: مشتري مدار - ۶

 مشتري
شدن  ييف و با گسترش روند جهانراين تعامبتني بر 

المللي تعاريف ديگري از  هاي بين هاي اخير شركت در سال
اند كه مبتني بر فرايند جهاني شدن  مهندس ارائه داده

كنند كه به نظر  است و از آن تعبير به مهندسي جهاني مي
استيت نيز با چنين ديدگاهي ارائه شده  تعريف دانشگاه پن

مهندسي جهاني در اين اواخر در دگاه دي .]۱۰[است 
دانشگاه برتر مهندسي جهان به  ۸كه توسط پژوهشي 

ننتال آلمان تهيه و اعتباربخشي  پشتيباني شركت كنتي
در اين ديدگاه . ]۷[به خوبي تشريح شده است شده است 

فرض بر اين است كه مهندس از اين پس عالوه بر 
 زين اي جهاني راه هاي ملي الزم است نيازمندي نيازمندي

كننده  هاي صادر المللي و يا شركت هاي بين شركت كه
. پاسخگو باشدهستند  ل و يا فناوري با آن مواجهمحصو
هاي  شناخت از وضعيت فرهنگيكي از الزامات آن ن بنابراي

هاي مختلف است كه  مختلف و قابليت كار در محيط
و ك گر اين گزارش مانند جورجياتهاي تدوين دانشگاه

هاي درسي خود آن را  در عمل در برنامه... دانشگاه توكيو و
مفهوم مهندسي جهاني شايد ذيل مفهوم . اند گنجانده
ها در سطح جهاني است كه طرح  پذيري دانشگاه رقابت

واقعيت اين است كه دانشگاه و ساير نهادهاي . شود مي
هاني شدن با ايدئولوژي عمومي نيز آرام آرام ذيل مفهوم ج

شوند و هر چه  هدايت مي يا مشتري محور ارمحورباز
در  رود كه از منابع محدود بيشتر از ايشان انتظار مي

رچه اين گ ]۱۱[ تري داشته باشند بيشبازدهي  اختيار
هاي پايه در دنيا  تواند به محدود شدن پژوهش روند مي

ولي به رغم انتقادات به نظر مسيري محتوم  منجر شود
هائي ديگر به  ي براي چنين پژوهشاست چه منابع مال

 اين امر نيازمند تجديد .شود ي كافي تامين نمي اندازه
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 براي تدريس و يا دروس ارائه شده  ساختار دانشگاه و نحوه
مهندسي براي   وئي به نيازهاي جامعه و در حوزهپاسخگ

رقابت جهاني   سخگوئي به نيازهاي صنعت در عرصهپا
زش مستمر و تجديد دانش ضمن اين كه مفهوم آمو .است

براي روزآمد شدن مهندسان در مواجهه در دنياي دائما در 
هر چه را  اي است كه دانشگاه وظيفه ،حال تغيير نيز

و صنعت كرده و  جامعه  بيشتر درگير مسائل روزمره
   .]۱۰و۱[خواهد كرد 

كه مهندس متناسب با چه   رت مسئلهاين صو
ساسي در تدوين بسيار ا يامرشود  صنعتي تربيت مي

هايي  هاي بزرگ نيازمندي شركت ؛س دانشگاهي استودر
به هاي كوچك صنعتي دارند و  كامال متفاوت از كارگاه

هائي كه رافع نيازهاي ايشان باشد نياز  مهندساني با مهارت
ها نيز در تعارض با يكديگر قرار  دارند كه بعضا اين مهارت

مللي نيز براي خود ال هاي بين گيرند، كما اين كه شركت مي
دانشجو اند كه  تعريفي از مهندس جهاني ارائه داده

شوراي ملي  ؛متناسب با نيازهاي ايشان تربيت شود
اعالم كرده است كه صنعت ديگر تحصيل در آمريكا اخيرا 

تواند روي افرادي كه فقط روي يك موضوع خاص  نمي
اند حساب كند و نيازمند افرادي با  تخصص كسب كرده

آفرين با  ط عمومي خوب و ايدهابهاي متفاوت و رو تمهار
از سوي ديگر با تغيير . ]۵[توانائي كار گروهي است 

 ،عالوه بر تغيير نوع و محتواي دروسهاي جامعه  نيازمندي
هاي  هاي جديدي تاسيس و يا برخي رشته رشتهبايد 

-ذف شوند و يا تغيير شكل دهند تا دانشگاه همقديمي ح
براي مثال يكي از . ]۱[معه پيش برود پاي تغييرات جا

ي امروز با آن مواجه است و دست  تغييراتي كه جامعه
هاي فعلي در  دانشگاه  برقضا همين مهندسان تربيت يافته

اند مشكالت  جاد آن سهمي قابل توجه داشتهاي
ت محيطي و مصرف انرژي زياد در صنايع و مصنوعا زيست

اكنون  استالزم ن ياساخت مهندسان است، بنابر
محيطي هاي زيست ني تربيت شوند كه دغدغهمهندسا

ي پايدار در ذهن  از مفهوم توسعه درست يكافي و درك
زماني نيز بود كه مهندسان بايد براي  .]۱۲[داشته باشند 

زندگي در دنياي آغشته به فناوري اطالعات تربيت 
تري در صنعت داشته باشند، بر  كارآمدي بيش تاشدند  مي

و درسي   تغيير برنامه ها بنا در آن زمان دانشگاهاين م
ها  رشته  ه و فناوري اطالعات را وارد همهدروس رايان

اصلي   محيطي دغدغه كنون كه مسائل زيست، اكردند

دهد بايد بازنگري مجددي در  بشريت را تشكيل مي
  .هاي درسي در اين راستا شكل گيرد برنامه

  

  (PBL)حل مسئله  ازیادگیري  رویکرد
هاي اخير  نگاه مبتني بر حل مسائل جامعه در دهه

هاي آموزش نيز  ها در مورد شيوه منجر به تغيير ديدگاه
شده است، البته اين فقط تغيير نوع نگاه به دانشگاه نبوده 

چه كه منجر به تغيير ديدگاه در مورد آموزش شده است 
PBL در  يشناسي کنون و شناخت يفلسف يهادگاهيبا د
 يهنگام يريادگي: دارد يانسان نيز سازگار يريادگيمورد 

ا درک خود را بر يرنده، دانش يادگيرد که يگيانجام م
در  ]۱۴و۱۳[ ن خود بنا کنديشيات پيدانش و تجرب يمبنا

هاي مختلف بتوان آموزش داد و شايد  واقع شايد به شيوه
يادگيري رخ الزاما شود ولي  خوب انجام ميبسياراين كار 

ها و  يادگيري فرايندي است مبتني بر تجربه ؛هدد نمي
از . هاي مشوق درك آموزش به همراه انگيزه نيدانش پيش
شوند و  راي دانشگاه تربيت نميدانشجويان فقط ب آن رو كه

 ،]۱۶و۱۵[آنها اهميت بسيار بيشتري دارد  ت صنعتييبتر
ش از يب) چندان که امروزه هست(د ينبا يآموزش مهندس

 باشد، چه» حيصح«ک پاسخ يبا تنها  يمسائل يهيحد بر پا
 يت سنتين نوع تربيکه حاصل ا يانياز دانشجو ياريبس
و  يواقع يايو حضور در دن يليتحصاز پس از فارغ  تندهس
سرخورده و  يقيحق يايه با مسائل مربوط به دنهمواج

، اطالعات الزم يواقع يايرا مسائل دنيشوند زيناموفق م
کشند و قضاوت در يدک نميبا خود حل مسئله را  يبرا

 ياطالعات يآور نبوده و مستلزم جمع اي سادهموردشان کار 
  .كه به سادگي در دسترس نيست است
همان  يا به عبارتي» حل مسئله از يريادگي«
ش يها پاز قرن» ک مسئلهياز به حل يل نيبه دل يريادگي«

حل  يز انسان برايحتا در عصر حجر ن. مطرح بوده است
. بود ييهاخود مجبور به آموختن مهارت يشِ رويسائل پم

ک ي جاديا» از حل مسئله يريادگي«تر قيدر عبارات دق
است که » مسئله«است که در آن در واقع  يط آموزشيمح
 يگر دانشجو دانشيبه عبارت د. رانديش ميرا پ» آموزش«

ن صورت يبه ا، آموزديک مسئله نهفته است ميرا که در 
را  يديجد يهافهمد چه دانشيم» مسئله«ح که با طر

توانند يم يپژوهش يهاپروژه. اموزديحل آن ب يد برايبا
از حل مسئله باشند و  يريادگي يبرا ييهاطيموجد مح

حل  از يريادگي« يها نوعم پژوهشد بتوان گفت تمايشا
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طرح . ن نام خوانده نشونديهستند گرچه به ا» مسئله
زه و تحرک در يجاد انگيب اسب ش از آموزشيمسئله پ
دانش  يريادگيل ي، دانشجو دليبه عبارت. شود يدانشجو م

 يريادگيدر مورد علت  يوالئگر سيفهمد و ديد را ميجد
مطرح نخواهد شد چرا که به  اوک موضوع خاص در ذهن ي

داده  به او يابيآموزش، منابع و ارز ت انتخاب هدفيقابل
  .]۱۷[ )۱شکل ( شوديم
  

  
  

  .بر حل مسئله یآموزش مبتن  :1شکل 
  

از  ياندهيبه تعداد فزا ازينصنعت گر يد يياز سو
 ها دارد که عالوه بر دانش نظريهدانشگا النيتحصال فارغ

، ي، کار گروهيدانش، همکار يريد مهارت به کارگيبا
را  يسينو ارتباط و گزارش ي، برقرارياجتماع يهامهارت

ل دارند يها تمارکتش يبه طور کل. ز داشته باشندين
و  يرا استخدام کنند که مهارت کار گروه يمهندسان

عاً با يرآن س ر داشته باشند تا به واسطهينگرش فراگ
 يبرا يمهندس يهاحلراه ابند ويق يفرهنگ شرکت تطب

 يها، اطالعات و دادهپديد آورند يو مسائل صنعتمشکالت 
خود  يهادهيند و اينما يآورحل مسئله جمع يالزم را برا

. با سطوح مختلف درون سازمان بقبوالنند يرا به مردمان
دانش است و  يآورفراتر از جمع يحل مشکل امر ييتوانا

باشد ير ميپذانعطاف ين و گسترش راهبردهايدر واقع تکو
افته ينشده و ساختارن ينيبشيپ يهاتيل موقعيکه به تحل

جاد يا يامعنب ييها حل ب راهين ترتيکند و به ايمک مک
مسائل  به ندرت همسو با يواقع يايمسائل دن. ديمانيم

حل مسائل  يين توانايبنابرا. است يدانشگاه افتهي ساختار
ش مهارت تفکر به يافزا يبرا يکار چندان يدانشگاه يسنت

در حال حاضر  يفن يهادانشگاه. کنديجا و به موقع نم
در کنار  يشتر رو به انجام پژوهش کاربرديشتر و بيب

  يرـــيکارگآورند و بهيم يشــــپژوه ياهيپا يهاتيفعال
PBL فارغ يهاتيبه قابل ياتازه يها سبب شده مهارت 

چه که فرد گر آنيامروزه د. د اضافه گردديالن جديصتحال
 ييد توانايست و باين يزد کافآمو يم يط آموزشيدر مح
 يو ياشدنانکارن يژگيز در فرد به عنوان وين يآموزخود

ها اكنون مستلزم شرفت سازمانيتوسعه و پ .]۱۸[د يدرآ
ت ير بوده و قابليفراگ يهامهارت ياست که دارا يمهندسان

و کار مؤثر در  يارتباط، رهبر يدر برقرار يريگ چشم
ن حال يداشته باشند و در ع ياچند رشته يهاگروه

 يمهندس يهاميقاً بر تصميرا که عم يرفنيغ يروهاين
به ندرت  ييهاها و مهارتيين توانايچن. رگذارند بفهمنداث

 يدرس سنت يهاکالس يها و ساختارهايق سخنرانياز طر
براي هدايت دانشگاه در اين مسير . ]۱۶[قابل حصول است 

-سطوح حرفه يها درتماماز پروژه ياديد همواره تعداد زيبا
ان دانشگاه يم يدر دسترس بوده و در همکار يا
رند يو صنعت انجام گ) ان و پژوهشگرانيدانشجو(
ان دانشگاه و صنعت از آن جهت يم ي؛ همکار]۱۹و۱۶[

 يواقع يافتن مسائل مرتبط با زندگيضرورت دارد که به 
ش تماس و درک ين سبب افزايچنکند؛ هميکمک م
و استادان دانشگاه  يصنعت يان مراکز توسعهيمتقابل م

رسد  به نظر مي. تاس سود متقابلهمراه با شود که يم
تمايل همه به سمت همكاري بيشتر بين دانشگاه و صنعت 

بدين معنا كه نيروهاي دانشگاهي براي نوآوري  ،است
هاي  اما دانش، مهارت و نيازمندي. صنعتي آموزش ببينند

. يين نشده استآموزش چنين افرادي تاكنون به دقت تب
ت افرادي تربيبه آموزش مهندسي يا علوم منجر  ، در نتيجه

. شود ي صنعت بازي كنند نمي كه نقشي موثر در عرصه
وري ي نوآ بلكه نحوهتغيير نكرده،  فقط محيط در صنعت

نيز در صنعت تغيير كرده است، گرچه دانشگران نقش 
 مديران اند ولي به تدريج اكنون بزرگي در نوآوري داشته

 از. كنند و نه دانشگران نقش نوآور را در صنعت بازي مي
هاي عملي موجود توانائي  رسد محيط ئي به نظر ميسو

چه آن چه كه . ي را ندارندپرورش چنين مديران نوآور
شود در محيط  اصلي مديران نوآور محسوب مي  يمشخصه

بندي به اصول يا عدم تبحر تعبير  دانشگاهي به عدم پاي
گرا بوده  هاي دانشگاهي، افرادي كه عمل درمحيط. دگرد مي

بند و قابليت وفق يافتن دارند اي ريع تطابق ميو با محيط س
اين تواند  در صورتي كه مي ؛شوند عمال توانمند شمرده نمي

تواند  نوآور كسي است كه مي. توانائي در دانشگاه پديد آيد
تا مرزهاي يك پارادايم برود، آن سو را نگاه كند و در 

دارند مديران   برخي عقيده. صورت لزوم از مرزها بگذرد
 زنديخ وآور تنها از ميان كارشناسان ارشد و دكترها برمين
]۵[ .  
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ن نگرش در سطح تمام يا اكنون توان گفت مي
كه بايد مهندساني براي حل مسائل ها ايجاد شده  رشته

و راهكارهاي مناسب آن نيز در  شوندصنعت تربيت 
ترين آنها يادگيري  مهمكه يكي از  گرددريزي  دانشگاه پي

از جمله  .]۱۴،۱۹،۲۰[است ) PBL(حل مسئله  از
ت، يجاد نگرش مثبت و خالقيتوان به ايم PBL يها تيمز
 يهاهر موضوع در موقع مناسب آن، اتخاذ مهارت يريادگي
و جاد اعتماد به نفس ي، ايدر تمام طول زندگ يريادگي

ل دانش به مهارت يشتر در تبديت بيتر و قابلقيدرک عم
ن روش نكات يالبته ا .]۱۷[به هنگام اقتضا اشاره نمود 

بر بودن، زمان توانيکه از آن ميان م ز داردين يمنف
. را مثال زد يابيارز يبر بودن و دشوارنهيکار، هز يدشوار

ا نهادها يها د توجه داشت که پژوهش از طرف شرکتيبا
ها و شود که هدفيم يت ماليحما ياغلب فقط هنگام

نانه و يواقع ب يپژوهش يجِ مورد انتظار در شرح پروژهينتا
رويكرد  نيچنهم. ]۱۶[باشد  يواقع يايمطابق با مسائل دن

ت خاص يط و وضعيد با شرايبا» از حل مسئله يريادگي«
ن رويكرد در آن يکه ا يات رشتهيز ماهيهر مؤسسه و ن

ا ين در دنيق داده شود و بنابرايشود تطبياعمال م
اما صورت .  ]۱۳[وجود دارد  PBLاز  يمختلف يها مدل

مسئله فقط تدريس بر مبناي حل مسئله نيست، بلكه 
مسئله . مهندس بايد بتواند مسئله را درست نيز تبيين كند

شود از محيط واقعي خود منفك  وقتي در دانشگاه حل مي
در محيط تميز مسئله را است دانشجو بايد بتواند  شده 

مسائل در محيط . و بعد حل كند نمودهبدهد، تعريف 
كافي نيستند و   ها به اندازه داده اي ارندواقعي الزاما جواب ند

اين  که حل دارند در عمل خيلي از مسائل بيش از يك راه
برخي اوقات . موارد بايد به مهندس آموزش داده شود

-بهره .]۷[  حل هستند ها بهترين راه حل دارترين راه خنده
-يها ماهاز حل مسئله در دانشگ يريادگيکرد ياز رو يريگ

جاد يرا در مهندس ا يواقع يايت حل مسائل دنيتواند قابل
  .دينما

  

  در دنیا 1پلیمروضعیت آموزش مهندسی 

                                                        
ي فرهنگستان زبان و ادب فارسی  در این مقاله متناسب با مصوبه 1

ي بسپار به جاي پلیمر استفاده شده است و فقط عنوان  ا واژههمه ج
باشد به یمهندسی پلیمر که عنوان رسمی این رشته در وزارت علوم م

 .همان صورت آمده است

هاي موثر در  وبگاه دانشگاه  در اين بررسي به مطالعه
مكاتباتي نيز با روساي  و آموزش بسپارها پرداخته

 يها دانشگاه يبرخ يهاي مهندسي يا علوم بسپار دپارتمان
يده عموما در هاي برگز دانشگاه. ه استانجام شد دهيبرگز

مهندسي از شهرتي بسزا برخوردارند   سطح جهاني در حوزه
جزو صد  عموما هاي برتر جهان بندي دانشگاه و در رتبه

هاي مهندسي  البته تمام دانشگاه. دانشگاه برتر جهان بودند
مهندسي بسپار به صورت خاص   معتبر دنيا در حوزه

ها اين  دانشگاهيكي از داليل انتخاب اين . اند داشتهفعاليت ن
كارشناسي يا كارشناسي ارشد حداقل   بوده كه در حوزه

گرچه . داشته باشند ندسي پليمريك رشته تحت نام مه
هاي معتبر بسياري را يافت كه به لحاظ  توان دانشگاه مي

هاي مختلف به  پژوهشي و يا در سطح دكتري از گرايش
ولي به جهت مقايسه  اند پرداخته )پليمري( علوم بسپاري

با وضعيت ايران الزم بود كه گرايشي در سطح كارشناسي 
وجود داشته  پليمرمهندسي   ا كارشناسي ارشد در حوزهي

  : هاي مورد مطالعه به شرح زير بودند دانشگاه. باشد
   )سوئيس(زوريخ شهر  ]ETH ]۲۱  دانشگاه فني -۱
  ) انگلستان( الف بورو شهر ]۲۲[ دانشگاه الف بورو-۲
دانشگاه -۴) فرانسه(ليون  ]۲۳[ دانشگاه اينسا -۳

دانمارك دانشگاه فني  -۵) آمريكا( ]۲۴[ لُووِلماساچوست 
 ]۲۶[دانشگاه جيائوتونگ  -۶) دانمارك(كپنهاك  ]۲۵[

 ]۲۷[ انستيتو فناوري توكيو - ۷و ) چين(هاي  شانگ
  ).ژاپن(

 مهندسي پليمر مي در دنيا به تاسيسهاي ك دانشگاه
 اند كه از در سطح كارشناسي به صورت خاص پرداخته

توان به  مي هاي مورد بررسي در اين گزارش ميان دانشگاه
كه به صورت خاص اچوست اشاره كرد ل ماسوِودانشگاه لُ

پالستيك دارد كه مدركي به نام كارشناسي مهندسي 
 جالب اين .مورد بررسي اين مقاله است  متناسب با حوزه

طور كه در  ي مورد بررسي همانها دانشگاه كه در ميان
هاي آمريكا هستند كه  تنها دانشگاه مقدمه ذكر آن رفت

هاي  ي درسي و رشته مستقل براي برنامه ريزي امكان برنامه
دانشگاهي خود متناسب با نياز بازار را دارا هستند و ساير 

با ها به خصوص در اروپا كم يا بيش از نظامي  دانشگاه
ز ينالبته در آمريكا  .برند نوعي كنترل مركزي بهره مي

بسپارها آموزش بررسي در مورد تغييرات مورد نياز 
رزيابي بوده و در ها مورد ا متناسب با تغييرات شرايط مدت

البته در . ]۲۸[شده است  تغييرات بحث مي  مورد نحوه
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به نوعي هاي مختلف  اهبسياري از كشورها در دانشگ
در سطح كارشناسي وجود دارد  مهندسي بسپاري  رشته

ه در سطح ايران نيز جزو كشورهائي است كو  ]۴[
اين امر در سطح ولي . برد مي ههركارشناسي از اين رشته ب

دنيا در آن حد كه مهندسي شيمي يا مهندسي مواد 
به عنوان مثال در  .گير نيست شوند همه تدريس مي
 يدر سطح کارشناسرا مر يپل يتر مهندسشيانگلستان پ

 ان، ارائهيل قلّت دانشجوياما به دل دانکرده يس ميز تدرين
افته يگر ادامه نيد ين رشته در سطح کارشناسيا

به طور ها  آن چه كه در ديگر دانشگاهدر واقع  .]۲۹[است
بسپارها صورت گرفته است پرداختن به   در حوزهعمده 

شد و ي اركارشناس بسپارها به صورت مستقل در سطح
 دكتري بوده است و در سطح كارشناسي بسپارها در

 بورو  زوريخ و نيز اينساي ليون و نيز الف ETHهاي  دانشگاه
مهندسي مواد ديده شده   اي از رشته به صورت زيرمجموعه

 ،ها مانند دانشگاه فني كپنهاك اما در برخي دانشگاه. است
ساچوست ا دانشگاه لُووِل مايشگاه جيائوتانگ شانگهاي دان

اي از مهندسي شيمي به آن پرداخته شده  شاخهبه صورت 
به  )۱(جدول . هاي ايران است، مانند نگاه غالب در دانشگاه

مر در يپل يآموزش مهندس تيوضع يسهياختصار به مقا
  .پرداخته است يمورد بررس يخارج يهادانشگاه

ي مهندسي  هاي ايران اولين بار دانشكده در دانشگاه
ي مهندسي شيمي  دانشگاه اميركبير از دانشكده پليمر در

منشعب شد و از آن پس با همان ميراث كه منبعث از 
هاي گروه مهندسي شيمي است به كار خود ادامه  درس

هائي كه در ايران به مهندسي  ساير دانشگاه. داده است
دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه تبريز، (اند  پليمر رو آورده

علوم و  واحدمدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت 
چه در مقطع كارشناسي چه در ) دانشگاه آزادتحقيقات 

مقاطع باالتر نيز يا در دل گروه مهندسي شيمي حيات 
از اطالعات مربوط  يبرخ. اند دارند و يا از آن منشعب شده

ران در جدول يا يهامر در دانشگاهيپل يبه آموزش مهندس
بته موردهائي از پرداختن به اين ال. خالصه شده است )۲(

هاي مواد و يا مكانيك نيز به چشم  بحث در دانشكده
خورد ولي بسيار محدود و بيشتر وابسته به گرايش  مي

  .گير استادان است تا يك روال آموزشي همه
  

  

  .یمورد بررس یخارج يهامر در دانشگاهیپل یت آموزش مهندسیوضع :1جدول 
 

 نام دانشگاه مقطع رشته مبنا موارد قابل تأمل

% ۱۰۰ يحل مسئله، اثرگذار يبرمبنا يکارورز
 .ها ين کارورزيصنعت بر ا

 مواد
كارشناسي و 

 يليتکم
 فني زوريخ 

، آموزش ارتباط ياز سخنرانان صنعت دعوت
 .داريت به توسعه پاي، اهميمهندس

 الف بورو  تكميلي مواد

 ۵ر آموزش د ،ماهه ۶تا  ۴ يصنعت يهايکارورز
 .يآموزش علوم و ارتباطات انسان سال،

 اينسا ليون  يليتکم مواد

مهندس (ک يدر پالست يمهندس يدوره دکترا ارائه
 ي، فرصت گذراندن دوره ها)صنعت يخوب برا

 .يکاربران صنعت يکوتاه برا

و گروه ( يميش
جداگانه 

 )کيپالست

و  كارشناسي
 يليتکم

 ماساچوست لُووِل 

چرخه  يت به بررسينعت، اهمارتباط تنگاتنگ با ص
 .يعمر محصول، تنوع در دروس انتخاب

  فني دانمارك يليتکم يميش

 شانگهاي  جيائوتونگ يليتکم يميش .يبسپارها به صورت تخصص پرداختن به

پرداختن به صورت تخصصي به بسپارها و محيط  / مواد/شيمي و  كارشناسي  و وكيت فناوري انستيتو
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 يليتکم /...فيزيك .زيست
  

  .رانيا يهامر در دانشگاهيپل يت آموزش مهندسيوضع :۲جدول 
 

 نام دانشگاه مقطع رشته مبنا موارد قابل تأمل

  صنعتي اميركبير يليكارشناسي و تکم مهندسي شيمي  بسپارش شيارائه گرا

ع يمر و صنايست پليش زيارائه گرا
 مريپل

 رانيا يميمر و پتروشيپژوهشگاه پل يليتکم مهندسي شيمي

كارشناسي نيز به صورت  در مقطع
  شود گرايش درس ارائه مي

  تهران يليتکم مهندسي شيمي

  تربيت مدرس يليتکم مهندسي شيمي -

  علوم و تحقيقات - آزاد يليكارشناسي و تکم مهندسي شيمي -

در دانشكده مهندسي مواد نيز به 
 .شود پليمر پرداخته مي مهندسي

  ي شريفصنعت يليتکم مهندسي شيمي

ها  چندسازه پرداختن به
 )ها كامپوزيت(

  صنعتي مالك اشتر يليتکم مهندسي مواد

ها  چندسازه پرداختن به
 )ها كامپوزيت(

  علم و صنعت يليتکم كانيكم يمهندس

  
ي مهندسي  آن چه كه مشهود است از هر دو زاويه

توان به اين حوزه نگاه كرد ولي  شيمي و مهندسي مواد مي
هائي رو به  رسد تلفيق اين دو حوزه با دشواري ميبه نظر 
مواد هستند در  اي از در اين كه بسپارها شاخه. رو باشد

اي از مهندسي  عمل هيچ شكي نيست و به تبع بايد شاخه
ساير مواد مانند  سه باياما در مقا .مواد نيز محسوب شوند

هاي مستقلي از مواد  ها كه هر يك شاخه فلزات و سراميك
وابستگي خواص  را داشت که ين تلقياتوان  د، ميهستن

تر  كه عموما پيچيده(مواد بسپاري به فرايندهاي بسپارش 
و فلزات  ها ي سراميك از فرايندهاي استخراج مواد اوليه

، )شتر استيدر آنها ب يانسان ير مهندسيهستند و تاث
ي  بتوان پيوسته مواد اوليه که جاد شده استيا يفضائ

از اهم كرد كه خواصي متفاوت داشته باشد، جديدي را فر
به مهندسي شيمي و يا شيمي  ن رشتهيا وابستگياين رو 

توان  يرا نم ين وابستگيکه چن يدر صورت قابل تامل است
  .تصور کرد يمواد فلز يمعدن و مهندس ين مهندسيب

هائي كه  رويكرد دانشگاه رسد از سوئي به نظر مي 
ندسي شيمي منشعب شده گروه بسپارها در آنها از مه

نگاه غالب جهاني چندان متناسب با نيازهاي  طبقاست 
صنايع مخاطب علوم و فنون بسپاري شامل . بازار نيست

صنايع پتروشيميائي، صنايع، پالستيك، صنايع الستيك، 
رنگ و الياف پوش، چسب و )هاكامپوزيت(ها  چندسازه

با  الياف گاهميان صنايع پتروشيميائي و در اين . شوند مي
از مهندسي شيمي كسب يك مهندس هائي كه  مهارت

تر هستند تا الستيك و پالستيك و  كند هماهنگ مي
بندي مهندسي مواد  سره در گروه ها كه يك چندسازه

 ،بسپارهاعلوم گرچه وسعت . قرار گيرندبايد  يا ميتوانند  مي
ها مانند اينساي ليون را وادار كرده است كه  برخي دانشگاه

و در دوسال  سال ارائه كند ۵ي مهندسي مواد را در  شتهر
به موجود  يهاگر تخصصيان ديل از ميدر صورت تماآخر 

به  كه به نوعي ETHو يا  صورت خاص به بسپارها بپردازند
كند در  را دنبال ميها ترين وجه مهندسي بسپار گسترده
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فيزيك بسپارها،  :مواد يهادر دپارتمان مختلف چهار گروه
ا و مواد بسپاري به اين بسپارها، فناوري بسپاره يميش

ساله  ۵/۴حدوداً  ياو با گذراندن دوره پردازد رشته مي
-يارشد را اخذ م يکباره مدرک کارشناسيان به يدانشجو

ماساچوست نيز رويكردي مهندسي  لُووِلدانشگاه . کنند
موادي اختيار كرده است و در عمل در تمام مقاطع فقط 

 پردازد و نام رشته را نيز ها مي ها و پالستيك كبه الستي
در اين ميان به نظر . داده استقرار هندسي پالستيك م

 ناهمگوني ميان دروس مهندسي پليمر رسد كه نوعي مي
هاي ملهم از مهندسي شيمي وجود دارد كه  در گروه

تواند مهندساني نه چندان ماهر براي رفع نيازهاي  مي
هاي درسي مهندسي  يت به كتابعنا. صنايع ايجاد كند

تادن اين رشته به هاي اخير با جا اف كه در سال مريپل
توان  اند مي مستقل در دنيا تاليف شده  عنوان يك رشته

است و شايد  كه گرايش مهندسي مواد چيره مشاهده كرد
هاي ملهم از مهندسي شيمي به بازنگري  الزم باشد گروه

ن رشته متناسب با ها در اي دروس و يا تقسيم گرايش
بختانه در ايران بسيار  خوش. صنايع مخاطب خود بپردازند

ولي الزم است به تاسيس اين رشته پرداخته شده  به موقع
رشد آتي آن با عنايت به مباحث طرح شده همراه با نوعي 

  .با مخاطب صنعتي رشته باشدمتناسب مهندسي مجدد 
  

  بازاندیشی مهندسی پلیمر در ایران
هائي كه اكنون براي تغيير مهندسي  با حوزهمتناسب 

هاي برتر دنيا  گاهانشاي با د در دنيا طرح است و نيز مقايسه
هاي مشخصي وضعيت مهندسي پليمر  توان در سرفصلمي

و بر اين مبنا به  نمود مقايسهرا در ايران و دنيا 
گيري براي حركت به سمت آينده در جهت  نتيجه

پليمر در ايران در  مهندسي مجدد آموزش مهندسي
  .پرداخت ۱۴۰۴انداز  چشم

  

  تدريس مبتني بر حل مسئله
امل هاي مورد بررسي تقريبا به طور ك عموم دانشگاه

اند و  خود را حل مشكالت صنعت برشمرده  صورت مسئله
ماهه تا يكساله براي دانشجويان ترتيب  ۶هاي  دوره
كه مبتني بر آن دانشجو امكان درك  ]۲۵[اند  داده

و تقريبا  ]۸[تر محيط صنعتي را داشته باشد  قيقد
هاي دانشگاهي را مبتني بر اعالم نيازمندي  ي پروژه عمده

 ETHاند برخي مانند  از صنعت در وبگاه خود ابراز كرده

اند صددرصد مسيرهاي پژوهشي از صنعت  كه اعالم كرده
گويا كته مهم است كه ، توجه به اين ن]۳۰[ آيد مي

ي  ن دانشگاه برتر اروپا در حوزهيمدو دانشگاه مزبور
سد رويكرد ريبه نظر م .شود مهندسي شناخته مي

ي مهندسي پليمر  هاي ايران حداقل در حوزه دانشگاه
تر  مهندساني كم) ها عموميت دارد شتهگرچه در تمام ر(

اي از  كند، كه بخش عمده متصلب ايجاد ميبيشتر نوآور و 
به (پرور  وزآم ي دانشي تدريس قديم آن ناشي از شيوه

ها  البته كمبود امكانات دانشگاه. است )پرورجاي دانشجو
از سوي ديگر . ي اين رويكرد بوده است كننده نيز تقويت

ي اخير  دهه سه - دوها در ايران در  رشد سريع دانشگاه
انشگاه منجر به اين شده كه چندان ضوابط خشك يك د

به ويژه در  پژوهشي و اصول مرتبط با كار دانشگاهي
هاي جديدالتاسيس رعايت نشود كه گرچه عيوبي  دانشگاه

به همراه خود دارد ولي از سوئي قيد و بند فكري كمتري 
تواند به تغيير  كند كه مي تحصيل ايجاد مياز  براي فارغ

دايم دانشگاه ابه پار دانشگاه پژوهشي  دايماتر پار راحت
وضعيت  اين . منتهي شود )محور صنعت( محور مشتري

ي دانشگاهي يك تهديد  ي جاافتاده عهامگرچه از سوي ج
ريزي درست  شود ولي در صورت برنامه محسوب مي

در اين  .تواند به عنوان يك فرصت نيز تلقي گردد مي
هاي علمي بيشتري  ستا الزم است به تاليف كتابار

پرداخته شود و همزمان با تقويت زبان انگليسي 
ي ايشان از منابع اصلي را  هدانشجويان امكان استفاد

چون  هم ،پيشرو ييها نهيژه در زمين امر به ويا .فراهم كرد
ت ياهم ،در آن روز به روز است شرفت علميبسپارها که پ

پس از ايجاد اين زيرساخت است كه . دارد يتر شيب
توان تعريفي واقعي از دانشجو ايجاد كرد كه بتواند به  مي

 )دياگر بتوان آن را علم نام( اي علمي فراتر از علم جزوه
نيز بپردازد تا در مراحل بعد به يافتن راهكارهاي علمي 

ي صنعتي در  متاسفانه بنيه. مبتني بر حل مسئله پرداخت
ايران آن قدر قوي نيست كه از مسير ارتباط قوي دانشگاه 
و صنعت بتوان مسائلي واقعي براي تمام دانشجويان و 

گير شود  ن روش تدريسي همهاستادان فراهم كرد كه چني
ولي به هر رو حركت در اين جهت هم ممكن است و هم 

 .الزم
  

  مهندسي جهاني
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مبتني بر كه كامال  ETHها مانند برخي دانشگاه
درصد  كنند، گزاري مي سياست يجهان يمهندسمفهوم 

ود را از ميان افراد خقابل توجهي از دانشجويان و استادان 
ند ضمن اين كه مبتني بر طرح كن غير بومي انتخاب مي

ي  اراسموس در اروپا دانشجويان حداقل در سطح اتحاديه
و از  حيط دانشگاهي ديگر را نيز دارندي يك م اروپا تجربه

واحدهاي درسي مرتبط با مهندسي جهاني نيز بهره 
گير نيست و مثال در دانشگاه  اين رويه البته همه. برند مي

اي به اين شدت وجود  رويهرو چنين وب كپنهاك و يا الف
هاي ايران نيز در اين حوزه فعاليت خاصي  دانشگاه. ندارد

جز فرصت مطالعاتي در مقطع دكتري ندارند كه البته 
 ي مناسبي ايران نيز انتخاب هاي جامعه متناسب نيازمندي

اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني  از سوئي تا زماني كه. است
ي  واحدهائي در حوزه ه نخورد، محملي براي تدريسگر

انداز جمهوري  آشنائي با جهان وجود ندارد، در سند چشم
اسالمي نيز به طور مشخص راهبردي مبتني بر مشاركت 
جمهوري اسالمي ايران در اقتصاد جهاني به چشم 

اشد و بايد در اين ميان خورد كه در اين حوزه رهنما ب نمي
 .بيشتري پرداخت به مداقه

  

  زیست    محیط
در  هاي ايران در سطح كارشناسي شگاهدان

هر چند هنوز جاي ( رويكرد مناسبي مهندسي پليمر
اند و دروسي به صورت  در اين حوزه داشته )بهبود دارد

اجباري در مورد بسپارهاي زيستي و نيز به صورت 
ايران را اند كه  تدوين كرده زيست اختياري در مورد محيط

يت مطلوبي قرار هاي دنيا در وضع نسبت به دانشگاه
-  با توجه به اين كه يكي از معضالت زيست. دهد مي

است،  هاي بسپاري زبالهبشري ناشي از   محيطي جامعه
در ميان  اين نكته زدني است چه اين رويكرد مثال

به جز دانشگاه هاي مورد مطالعه  دانشگاه رويكردهاي
 .كرد جلب توجه نميو انستيتو فناوري توكيو  بورو الف

  

  پذيري و دروس پودماني طافانع
هاي  هاي مورد مطالعه دوره ي دانشگاه تقريبا در عمده
كه مفهوم آموزش  ]۲۲،۲۴[ وجود داردصنعتي و پودماني 
گران و نيز مهندسان فارغ از تحصيل  مستمر براي صنعت

  نه همه اگرچهدر ايران  ؛خورد به چشم مي هادر آن
ايران از اين  يميروشو پت پژوهشگاه پليمر ها، اما دانشگاه

رسد بايد  برد ولي به نظر مي رويكرد به خوبي استفاده مي
هاي مهندسي  هاي كشور در دپارتمان در سطح دانشگاه
شده و  پذيري بيشتري در دروس ارائه پليمر انعطاف

محوري و گسترش زمان انتخاب آنها و نيز دانشجو
هاي عملي دانشجو وجود  تحصيل متناسب با نيازمندي

كاربردي اين -آزاد و دانشگاه علمي در دانشگاه. اشته باشدد
هاي دولتي سنتي وجود دارد؛  نشگاهانعطاف بيشتر از دا

ها را به سمت تصلب  متاسفانه مسائل مالي هر روز دانشگاه
رسد  برد و به نظر مي بيشتر در دروس ارائه شده پيش مي

الزم است در اين حوزه راهكارهائي براي تقويت 
گر نه در آينده وها انديشيده شود  پذيري دانشگاه فانعطا

 .نمي توان نيازهاي صنعت را به خوبي برآورده كرد
  

   مزيت رقابتي تخصصي
با توجه به گسترش فناوري اطالعات در دنيا نقش 

ي يادگيري  استادان عموما از مدرس به تسهيل كننده
 ياي رقابتي محيطاز اين رو يكي از مزا ؛تغيير كرده است

يابي به اطالعات در  تآساني دس دانشگاهي به علت
هاي  بسياري از دانشگاه .از دست رفته است رياخهاي  سال

هاي رقابتي  اند براي بقا مزيت مورد بررسي سعي كرده
ند كه عموما به شكل نديگري براي خود ايجاد ك

خاص دورس صي و يا تدريس هاي تخص پژوهشكده
ماساچوست عالوه بر  لُووِل كما اين كه(د وش گر مي نمايان

اين كه روي الستيك و پالستيك تمركز كرده است مراكز 
 ير و نانوفناوريپذبيتخرستيز يبسپارها پژوهشي روي

بورو نيز روي الستيك و پالستيك  و دانشگاه الف دارد
هاي ايران به رغم تاسيس  ولي دانشگاه. )تمركز كرده است

اين امكان ل تاكنون حداقمراكز پژوهشي درون دانشگاهي 
كه از آنها به نحو مطلوب بهره ببرند و به توليد فناوري را 

ي  البته از چند سال پيش در حوزه .اند بپردازند نداشته
مهندسي پليمر نيز مراكز رشدي براي ايجاد فناوري ايجاد 

هاي فناوريك و  اند و حركت به سمت ايجاد شركت شده
مهيا بودن ساير كوچك فراهم شده است كه در صورت 

تواند منجر به رشدي مطلوب در  شرايط كسب و كار مي
  .اين حوزه گردد

  

   محوري مشتري
  ست كه شايد به دليل تامين بودجهواقعيت اين ا

ها سياست  گاه در دانشگاه چها از دالرهاي نفتي هي دانشگاه
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صنعت پديد نيامده با  اي براي تقويت ارتباط شده تثبيت
اي مثبتي در ساليان اخير در گرچه رونده. است

خورد ولي اين امر تا كنون  هاي ايران به چشم مي دانشگاه
منجر به تغيير دروس دانشگاهي مبتني بر نيازهاي 

اگر اين اتفاق بيفتد بايد . صنعت و يا جامعه نشده است
صورت دولتي تاثيرگذار تعريف مجددي از سوي مراجع 

نياز داريم كه مثال  مهارته -ما مهندسي چند بگيرد كه آيا
هاي  سال باشد كه بتواند در كارگاه ۵ي آموزش وي  دوره

ازمند متخصصاني عميق و يا ني ال باشدكوچك صنعتي فع
خاص در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد   در يك حوزه

ي كار در صنايع بزرگ و نيازمند  هستيم كه آماده
حداقل در صنايع بسپاري . هاي خاص باشند تخصص

د شوند و نيازمن ها كوچك محسوب مي ي كارگاه هعمد
امور عملي بداند ولي   مهندسي هستند كه اندكي از همه
توليد مقاله در سطح در حال حاضر به دليل گرايش به 

كه بسياري اوقات متعارض با رفع نيازهاي ( المللي بين
ها همان تعداد مهندس  در دانشگاه) صنعت داخلي است

به  )اند متناسب نيز تربيت نشدهالزاما كه (تحصيل از  فارغ
ي ارشد و دكتري سوق داده سسمت مقاطع كارشنا

تر  شوند تا براي جامعه ناكارآمدتر و يا احيانا ناراضي مي
بايد دقت كرد كه تربيت مهندساني با توقعات . باشند

هاي  رفته كه اكنون در دانشگاه خاص كشورهاي پيش
نبود كار متناسب با  ايران رايج است در نهايت به علت

موج بزرگي  ده منجر به ايجاد نارضايتي وتوقعات ايجاد ش
و نبايد مهاجرت شود  نيز مي) يا تمايل به آن( از مهاجرت

نهادهاي خارج از   تحصيالن را همه يكسر به عهدهال فارغ
  .]۳۱[دانشگاه دانست

در مقاطع باالتر مانند دكتري و يا كارشناسي ارشد 
تحصيالني از  د دانشگاه لوول به تربيت فارغتوان مانن مي

هاي مديريتي و شناخت فضاي كسب و كار  داراي مهارت
ي با خواني بيشتر هاي ايشان هم اقدام كرد كه مهارت

ايجاد روند هماهنگي با . دنيازهاي صنعت داشته باش
ها براي  هاي قانوني درون دانشگاه صنعت با ايجاد محمل

ها و مشاركت در  ف پروژهخبرگان صنعتي براي تعري
ي فعلي بين اين دو  تواند از فاصله راهبري دانشجويان مي

 .حوزه بكاهد
 ساله ۵مثالً  يآموزش يدوره يريبه کارگ يمسئله

ژه يل اجتماع دهد به ويتحو ياکه مهندسان چند مهارته
ن يابد چندان که اييت مياهم مريپل يمهندس يدر رشته

گردد و به يارائه م يکارشناس يران در دورهيرشته در ا
ساله  ۵ يبسپارها دوره هنيممطالب در ز يل گستردگيدل

نه، فرصت ين زميدر ا يعالوه بر فراهم آوردن دانش عموم
 يتريبه صورت تخصصدهد که يز به دانشجو ميرا ن آن
مربوط به بسپارها کسب دانش و  يهانهياز زم يکيدر 

دست آمده بتواند با  تجربه کند و متناسب با علم به
صنعت مرتبط، مثمر  يازهايدر رفع ن يشتريتخصص ب
  .واقع گردد

  

  گیري نتیجه
به صورت خاص در الزم است رسد  به نظر مي

مهندسي كارشناسي  ي ي بسپارها به بازنگري دوره زمينه
پرداخت و مثال گرايش بسپارش را  ع کشوريمتناسب با صنا

ي شيمي مهندسارها و بسپ  شيمي هاي كه مبتني بر پايه
تفكيك كرد چنان كه  مريپلاست از گرايش مهندسي 

  .تري با مهندسي مواد داشته باشد خواني بيش دومي هم
بسپاري در  محيطي و زيست هاي زيست تقويت گرايش

مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و پررنگ كردن آن 
تاثيري بسزا در تربيت مهندساني متناسب با نيازهاي آتي 

ي  فناوري در حوزه هاي ناشي از زيست امع و نوآوريجو
بسپارها و كاربردهاي مختلف بسپارها در سطح صنايع و 

  . داردجامعه 
هاي مديريتي و  رتادر مقاطع تكميلي الزم است مه

هاي آموزشي  شناخت فضاي كسب و كار از اولويت
مهندسي پليمر در ايران باشد و قوانيني براي امتياز ناشي 

ها در سطح دانشگاهي به تصويب برسد كه استادان  ژهاز پرو
ي مشترك با خبرگان  ها تشويق به تعريف پروژه دانشگاه

بسيار مهم است كه همراه با اين فرايند . شوندصنعتي 
امتياز ناشي از چاپ مقاله در مراجع داخلي همسان با 

المللي انگاشته شود كه تعامل با صنعت داخلي  مراجع بين
تري به صورت مقاله داشته باشد چه  آسان  ضهت عرقابلي

نيازهاي صنعت داخلي در ايران الزاما در مرزهاي دانش 
  .المللي باشد نيست كه منجر به توليد مقاالتي در سطح بين

ت شديد گرايش فضاي ويتغيير فضاي آموزشي و تق
ساسي در اين اي ا يادگيري مبتني بر حل مسئله مسئله

 اي داخلي دچار ضعفي قابل توجهه حوزه است كه دانشگاه
ي  البته اين مسئله منحصر به رشته. در اين حوزه هستند
تواند به عنوان اولويتي در  شود و مي مهندسي پليمر نمي

  .هاي مهندسي طرح شود كل حوزه
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