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 های مهندسی شیمی ضرورت بازنگری دروس دوره
 

بیت شده در آن جامعه رابطة بین نظام آموزش عالی هر کشور، با نیروی متخصص تر

 هوای درسوی   تووان فتوت کوه میوان کیتیوت برناموه       تنگاتنگی برقرار است. قطعاً می

 آموختگوان آن در هنگوام کوار و عنو      هوا و توانننودی دانو     ارائه شده در دانشوگاه 

عالی کشور،  مهم نظام آموزش شود. در واقع، یکی از وظایف رابطه مستقینی برقرار می

روز، کارآمد، ماهر و مؤثر است که  انشجویان برای تربیت مهندسانی بهآموزش دادن د

هوای عنککوردی، موصوو ف، یراینودها و      سوازی سیسوتم   به درک، طراحوی و ییواده  

های مختکف قادر باشند. برای انجام این کوار، دانشوجویان بایود از لووای ینوی،       طرح

ایو  باشوند. بورای    یوییر، و بوه نووآوری متن    متخصص، از لوای اجتنواعی مسولولیت  

انوداز، بایود بوا ا واح سوازماندهی شوده آمووزش مهندسوی،          دستیابی به این چشم

 سازی دانشوجویان مهندسوی طراحوی و یوراهم کورد.       های مؤثرتری را در آماده برنامه

توانود   می برنامه است. این آموزشی یعالیت یک برای ککی طرحی آموزشی هر برنامه

ریویی   باشود. طورح   بیشتر و یا ساله ای، یک هتته یک روزه، یک ساعته، یک ای دوره

 آموزشوی  نیازهوای  موورد  در آن طوی  کوه  اسوت  یراینودی  آموزشوی،  دوره یوک 

 شود.  بررسی و تهیه می آموزشی مشخص، و موتوای آموزشی فیری، اهداف تصنیم

 ارزیوابی یرافیور آن   روش تعیوین و  آموزشوی  و وسوای   آموزشوی  هوای  روش سپس،

 میویان روزآموودی  درسووی ارائوه شوده، ننایووانگر   هوای  اموه برن .شووود موی  مشوخص 

 کنند. می ایتا کننده تعیین نقشی مؤسساف این ناکامی مویقیت یا در و هاست دانشگاه

خا وی   اهنیوت  هوا از  ه دانشوگا  درسوی  هوای  برناموه  بنابراین، بررسی و به روزرسانی

تعکویم و تربیوت    های تواند به توقق هدف برخوردار است. هر برنامه درسی، زمانی می

ها، ارائه تکالیف و ا ولی کوه در تهیوه و    کنک کند که با موتوای غنی، طرح یرس 

شوود، زمینوه و شورایز  زم بورای شوکویایی اسوتعدادها،        کار فریته می تدوین آن به

رو، تغییر در برنامه درسی اموری   ها و خاقیت دانشجویان را یراهم آورد. از این قابکیت

ییوسته و به طور دائم اجرا شود. برخی از مهنترین این د ی  از این  مهم است و باید

 قرارند:

 و انود  بهره بی فروهی کار تجربه و ارتباطی های مهارف از هنوز التوصیان یارغ -

 نیازمند دانشجویان، برای موارد این آوردن یراهم منظور به های کنونی برنامه

 .است بازبینی

 روزآمد مهندسی، های برنامه در یرافیری جاری و آموزش یرهنگ یا راهبردها -

 .  باشند موور مهارف بیشتر باید و نیستند

 کنبودهوای  شناسوایی  بوه  تووان  موی  درسی، برنامه کیتیت بهبود بخشیدن منظور به

 ارتقوای  به نیی آموزشی دنیا مختکف های با نظام مقایسه. یرداخت آنها ریع و احتنالی

 جهوان،  مویوق  هوای  نظوام  بوه  توجه و کند می کنک آموزشی برنامه کیتیت و موتوا

انجامود. از ایون منظور، ارتقوای کیتیوت       می یییر انعطاف و کارآمد نظام یک ایجاد به

هوای کشوور نیوی نیازمنود تجدیود نظور و        برنامه آموزشی مهندسی شوینی دانشوگاه  

ن های برتور جهوا   های دروس ارائه شده در دانشگاه سازی با عناوین و سریص  مطابقت

 است.  
تووان بور تغییوراف انجوام فریتوه در       به منظور تأکید ورزیدن بر اهنیت موضوع، موی 

هوای برتور امریکوا اشواره کورد کوه، در فیشوته اغکو           های آموزشوی دانشوگاه  برنامه
آموختگان رشته مهندسی شینی در آمریکا در  نایع شینیایی یا نتت مشغول  دان 

هوای دیگوری    ای در زمینوه  کنون به طور ییایندها که آنان هم شدند؛ درحالی کار می به
نوانو، مهندسوی کوامپیوتر، عکووم و مهندسوی       ینواوری  ینواوری،  مهندسی نظیر زیست

مویطی، مهندسی ایننی و بهداشت، یناوری تولیود نینرسواناها و حتوی اموور      زیست
 آموختگوان در  وری دانو   شوند. برای اییای  بهوره  کار مشغول می بازرفانی و مالی به

های یعالیت، باید با متاهیم ککی در زمینه عکووم زیسوتی،    چنین بازه یراخی از زمینه
شناسی، ا ول و متاهیم  های خارجی، سم اییار، زبان ییییک، مهندسی کامپیوتر و نرم

های آموزشی متداول رشوته   عکم اقتصاد، ریاضیاف مالی و نظایر آن، که یراتر از برنامه
هوای فیشوته، اموروزه یوک مهنودس       اشند. برخاف دهوه اند، آشنا ب مهندسی شینی

شینی در کشورهای ییشریته تنها با تکیه بر دروس یایه برنامه درسوی متوداول ایون    
رشته مانند ترمودینامیک، سینتیک واکون ، جداسوازی، تعواد ف یوازی و طراحوی      

 تواند به بازار کار جیب شوود. از سووی دیگور، آمووزش تنوامی      یرایند، به سختی می
حو    یییر نیست. به عنوان یوک راه  های ورود به بازار کار به دانشجویان امکان استکیام

هوای   شود که آمووزش مهندسوی از ارائوه سواده زمینوه      برای این مسلکه، ییشنهاد می
سازی دان  دانشجویان )از میان یک رشوته   فونافون تخصصی عکم به سنت یکپارچه
فیوری   های یرافیری دائم برای بهوره  مهارفا ول بنیادین عکوم و مهندسی و آموزش 

ها باید مواردی ماننود   مناس  از دان  کس  شده آنان( تغییر مسیر یابد. این مهارف
هوای   های ح  مسلکه، تتکر بورانی، انتقادی و خوا،، کوارگ فروهوی و مهوارف     مهارف

 مدیریتی را دربر فیرند.
ناموه وافویاری    آیوین »س در این جهوت، وزارف عکووم، توقیقواف و ینواوری بور اسوا      

، وسوای   5931از سوال  « ها و مؤسساف آمووزش عوالی   رییی دانشگاه اختیاراف برنامه
های برتور کشوور یوراهم کورده اسوت. حوال،        یینودن این مسیر مهم را برای دانشگاه

تواننود بوا    هوای توراز اول کشوور موی     های مهندسی شینی دانشگاه ها و دانشکده فروه
مناسووبی کووه در اختیووار دارنوود، و بووا بررسووی و ا وواح  سودجسووتن از ایوون یر ووت

دهوی   اییایوی و کوارآیرینی، و از طریوق جهوت     های درسی با مووریوت مهوارف   برنامه
مناس  به توقیقاف مبتنی بور تقاضوا مووور بوودن آنهوا، در بوروز رسوانی دانو  و         

 آموختگان و سرانجام  نعت و جامعه متید واقع شوند. های دان  مهارف
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