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 تغییر در آموزش مهندسی شیمی
 

 دكدر رهبر رحيمی

 ايران و عضو مدعو شاخۀ مهندسی شيمی فرهنبسدان علومعضو هيئت مديرۀ انجمن مهندسی شيمی 
 

 4331از اسشفند  به مدت بيست سشا،  مهندسي شيمي ايران  ناريه

را مهندسشي ششيمي   هشاي پوفهاش،ران    طور مستمر يايتشه  تاكنون به

منتار كردن است. در طو، اين مشدت اگراشه رششد كمشي آمشوزش      

 كاشور بشا  مهندسي تشدافم داششته؛ امشا رششد صشنايع ششيميايي در       

ايت ف خيا مواجه بشودن اسشت. بشر اسشا  آمشار مؤسسشش پشوفه  ف        

 % 1/13معشششاد،  4311ريشششاي آمشششوزش لشششالي در سشششا،  برنامشششه

 هشاي   % در داناش،ان 4/14هشاي دفلتشي ف    ك  داناجويان در دانا،ان

 % ايشن داناشجويان در گشرفن    31انشد؛   دفلتي ماغو، بشه تحصشي   غير

% در گرفن لمشوم پاشش ي ف   3/14در گرفن هنر    %3/3لموم انساني   

% در گرفن يني ف مهندسي به تحصي  اشتغا، دارنشد ف از ايشن   3/14

% مشرد هسشتند. ايشن رششد كمشي       77% زن ف 33تعداد داناشجويان  

داناجو سطح لممي جامعشه را ايشااي  دادن؛ فلشي بالشط اضشطراب      

 آموخته شدن است. دان 

ياشار ف   اين اضطراب حالشت هيجشاني نشامطموبي اسشت كشه حاصش       

هاي رفاني ايراد است ف ما صش بارز آن تشر  از نداششتن    كام  

آيندۀ كاري مطمئن است؛ امتياز اصمي ايران ذخاير منابع نفت ف گاز 

اي از صنايع تبديمي است. پر فاضح است كه برنامش آمشوزش   ف زنجيرن

مهندسي شيمي ف حتي مهارت استادان بايد بر مبنشاي نيشاز صشنايع    

ترفشيمي استوار باشد؛ اما توجه به ساير نيازهاي جامعه نفت  گاز ف پ

هاي تجديدپ ير  هشوش مصشنولي     ف صنعت نيا ضرفرت دارد. انرژي

هشاي اجتمشالي ف    آب  م اطرات طبيعي  تغييشرات اقميمشي  آسشيب   

 هاي اقتصادي ف مديريتي از مشواردي هسشتند كشه الزم اسشت      اال 

 ن ف صشاحبان صشنايع   هشاي ششاغال   در امر آموزش  لحشا  ف از تجربشه  

تنها بايشد مهشارت    در آموزش استفادن شود. مهندسان شيمي آيندن نه

اششراف  هاي لبور از بحران نيشا   ح  رانبر كار داشته باشند  بم ه بايد 

هشاي   هشاي درسشي در داناش دن    . ي ساني نسبي برنامشه داشته باشند

 -ربدفن در نظر گريتن تنوع بشازار كشا   -مهندسي براي مدتي طوالني

بازن،ري اساسي در برنامش آموزشي رشته مهندسي شيمي را ضرفرت 

 ب ايدن است.

اق  ام انشات لممشي ف   هاي مهندسي شيمي با حشد  ش دانا دنگستر

ايااي  تعداد داناجويان  كاه  كيفيت آمشوزش را در پشي داششته    

گيري ف مقابمشه بشا تقمشب در تهيشش آثشار       قانون پي در نتيجه  4است.

( يالممجمششس ششششوراي اسششش  4316 مشششرداد 34مصشششوب )لممششي  

ن پوفهاش،ان  براي انجام ايشن قشانو  الاامي كردن است.  را همانندجويي

با پاشتوانش   را «همانندجو»سامانش   ايرانداکلموم ف ينافري اطاللات  

نامشه ف رسشاله ف    پايشان هاار لنوان  111متن بي  از  -رفزايافن تمام

هاار لنوان مقاله  131به هاار لنوان پيانهادن ف نادي   11بي  از 

. هاي كاور گش اردن اسشت   ها ف پوفها،ان در دستر  همش دانا،انرا 

آن هشاار داناشجو لضشو     161هشاار اسشتاد ف    11بشه   اكنون ناديش  

.هستند
استفادۀ هراه بياتر صنايع از دستافردهاي محققان كاور  1

توانششد  سششازي ينششافري توسششعه دادن ف مششي تششوان صششنايع را در بششومي

هششاي  را در رقابششت  بنيششان هششاي دانشش  آفري اقتصششادي شششركت تششاب

 المممي ايااي  دهد. بين
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