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به نام خداوند بخشنده مهربان

نــو  همگــی  خدمــت  ســام  بــا 
گرامــی دانشــجویان 

قبولــی شــما عزیــزان در دانشــکده مهندســی 
تبریــک  را  تهــران  دانشــگاه  پلیمــِر  شــیمی و 

. ییــم می گو

ورود بــه دانشــگاه، بــرگ مهمــی از دفتــر زندگیتــان اســت 
ــه  ــرواز ب ــرای پ ــش را ب ــه و دان ــای اندیش ــما بال ه ــه ش ــه ب ک
ســمت آســمان پیــروزی و موفقیــت، می بخشــد. دانشــگاه 
بســتری مناســب بــرای کســب مهارت هــای مختلــف فــردی و 
اجتماعــی و فعالیت هــای علمی-پژوهشــی اســت کــه نقــش پررنگــی 

ــد. ــا می کن ــما ایف ــده ش در آین

ــا  ــنایی ب ــت آش ــه جه ــزان ورودی ۱۴۰۰ ب ــما عزی ــرای ش ــه  ب ــن ویژه نام ای
دانشــگاه، دانشــکده فنــی و رشــته مهندســی شــیمی و پلیمــر گــردآوری شــده 

ــد. ــان باش ــش روی ت ــیر پی ــما در مس ــر ش ــم یاری گ ــت و امیدواری اس

ــواره  ــود و هم ــق ش ــان محق ــاش روز افزونت ــایه ت ــان در س ــام رویاهایت ــم تم آرزو داری
ــید. ــامت باش ــربلند و س س

به دانشکده فنی خوش آمدید.
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رسا سایبانی

مهندســی  کارشناســی  دانشــجوی 
شیمی دانشگاه تهران

دکتر عابدیان

نگین آقاداوودی

مهندســی  کارشناســی  دانشــجوی 
شیمی دانشگاه تهران

مصاحبه با دکتر عابدیان
استاد علوم مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران

وقــت  عابدیــان،  دکتــر  ســام 
بخیــر شــما 

ــما  ــت ش ــما، وق ــت ش ــام خدم س
ــم ــر، در خدمت ــم بخی ه

ســپاس بابــت فرصتــی کــه در 
ــرای مصاحبــه قــرار  اختیــار مــا ب
دادیــد. ممنــون می شــویم کــه 
ــد  ــی کنی ــود را معرف ــدا خ در ابت
و توضیــح مختصــری در مــورد 

زمینــه کاری خــود بفرماییــد.

رشــته   ،  ۱38۱ ســال  در  بنــده 
دانشــگاه  در  ریاضی کاربــردی 
در  کــردم.  شــروع  را  اصفهــان 
ســال ۱385 از دانشــگاه اصفهــان 
وارد  و  شــدم  فارغ التحصیــل 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر شــدم 
ارشــد  از  مــاه ســال 87  آذر  و در 

خــود دفــاع کــردم.

شــخصیت  همیشــه  کل  در  مــن 
ــال در  ــرای مث ــگری دارم و ب پرسش
درس معــادالت مشــتقات جزئــی 
ــه ای از ریاضی-فیزیــک  هــر معادل
می کردنــد،  تدریــس  اســتاد  کــه 
می پرســیدم  خــودم  از  همــواره 
کــه ایــن معادلــه از کجــا بــه دســت 

ــده؟ آم

دانشــگاه  در  کــه  آنجایــی  از 
ــیار  ــاتید بس ــر اس ــی امیرکبی صنعت
ــن  ــری در ای ــع دکت ــی در مقط خوب

ــه  ــز عاق ــد نی ــد و در دوران ارش ــه بودن زمین
ــش  ــتم، گرای ــا داش ــن زمینه ه ــه ای ــادی ب زی
آنالیــز عــددی و شبیه ســازی های عــددی 
را انتخــاب کــردم و در ســال 8۹ وارد مقطــع 
دکتــری شــدم و ســال ۹3 فــارغ التحصیــل 

ــدم. ش

یــک خوشــبختی بســیار بزرگــی داشــتم کــه 
ــرم دوم دکتــری، افتخــار  از بهمــن 8۹، در ت
داشــتم کــه بــه عنــوان اســتاد مدعــو در 
خدمــت دانشــجویان دانشــکده فنــی باشــم 
و از ســال ۹۴ بــه طــور رســمی به عنــوان 
دانشــجویان  خدمــت  علمــی در  هیــأت 
ــتم. ــران هس ــگاه ته ــی دانش ــکده فن دانش

ــی  ــته ریاض ــدر رش ــه ق ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــت  ــی از صنع ــه نیاز های ــرد دارد و چ کارب

می کنــد؟ برطــرف  را 

در ابتــدا بــه عنــوان مقدمــه عــرض کنــم کــه 

ــکات  ــد مش ــما بتوانی ــی ش ــی یعن مهندس
صنعــت را حــل کنیــد و حــل مشــکات 
صنعــت هــم از حــل معــادالت ریاضــی و 

فیزیکــی بــه دســت می آیــد.

ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــع کس ــدس در واق مهن
ــه  ــود و ب ــاد می ش ــن اش ایج ــئله در ذه مس
طــور منظــم و مرحلــه بــه مرحلــه آن را تجزیه 
و تحلیــل می کنــد امــا بعضــی از مهندســان 
جامعــه مــا، اگــر بــا چالشــی جدیــد مواجــه 
ــش را  ــد آن چال ــت نتوانن ــن اس ــوند ممک ش

بــه خوبــی تجزیــه و تحلیــل کننــد.

همــواره  کــه  هســت  موفــق  مهندســی 
بــا منطــق  بتوانــد  را  چالش هــای جدیــد 

خوبــی از صفــر تــا صــد آنالیــز کنــد.

مطالعــه دروس علــوم پایــه ماننــد ریاضــی را 
ــوان بررســی کــرد : ــدگاه می ت ــا دو دی ب

شــما  بــه  مجمــوع  در  ریاضــی   -۱
شــمارا  ذهــن  کــه  می دهــد  دیدهایــی 
منطقــی می کنــد و باعــث ایجــاد یــک 
نظــم ذهنــی بــرای تحلیــل و تجزیــه قــوی 

. د می شــو

ــه  ــی ک ــکده فن ــجویان دانش ــه دانش البت
احترام تریــن  بــا  و  معتبرتریــن  از  یکــی 
دانشــجویانی اند کــه  همیشــه در دنیــا 
ســرآمد هســتند و قــدرت تجزیــه و تحلیــل 
ــل  ــد، دلی ــی دارن ــیار خوب ــتدالل بس و اس
ــکده  ــه دانش ــت ک ــن اس ــت ای ــن موفقی ای
فنــی تــا حــد زیــادی بــه دروس علــوم پایــه 

ــه دارد. توج

قبــل از ورود بــه هــر مســابقه ورزشــی 
حتمــا بازیکنــان بــرای آن خــود را گــرم 
واقــع  در  شــوند.  آمــاده  تــا  می کننــد 
ذهــن مهندســان نیــز بایــد بــا ریاضیــات و 
دروس علــوم پایــه، بــرای ورود بــه صنعــت 

ــود. ــاده ش آم

هســت  علمی کاربــردی  ریاضیــات،   -2
امــا نبایــد دنبــال کاربــرد مســتقیم و آنــی 

ــیم. باش

بــا بعضــی از دانشــجویان کــه صحبــت 
ــد: ــوخی میگوین ــه ش ــه ب ــم همیش میکنی

ــرال در  ــم انتگ ــم نفهمیدی ــرش ه ــا آخ "م

ــوره" ــه درد میخ ــی ب ــای زندگ کج

احتمــال زیــاد، نســل شــما در مــورد رمــز 
ارزهــا زیــاد شــنیده باشــند کــه البتــه آنهــا 
هیــچ چیــز جــز یــک ســری ســاده در 
ریاضیــات عمومی نیســتند یــا مباحــث 
بســیار محضــی ماننــد حلقــه و میــدان 
شــاید  هســتند،  جبــر  دروس  در  کــه 
در نــگاه اول، بســیار انتزاعــی و بــدون 
در  اصلــی  جرقــه  امــا  باشــند  کاربــرد 
ــه پیشــرفت فناوری هــای تلفن هــای  زمین

همــراه بودنــد.

ــزرگ کــه فارغ التحصیــان  یــک توصیــه ب
موفــق از دانشــگاه هــای شــریف و تهران و 
امیرکبیــر بــر آن تاکیــد دارنــد ایــن هســت 
ــرای  کــه اگــر می خواهیــد فــرد مفیــدی ب
جامعــه خــود باشــید، حتمــا بایــد روی 
مباحــث پایــه ای دروســی مثــل ریاضیــات 
زیســتی و فعالیت هــای میــان رشــته ای 
بــا علــوم پایــه تمرکــز ویــژه داشــته باشــید.

چــون رشــته خــود شــما علــوم پایــه 
زمینــه  ایــن  در  هــم  اکنــون  و  بــوده 
اســتاد هســتید، چــه قــدر بــه نظرشــما 
و  بعــدی  درس هــای  در  دروس  ایــن 
مهندســی  رشــته  در  تخصصی تــر 

دارد؟  اهمیــت  پلیمــر  شــیمی و 

ــی  ــته های مهندس ــه در رش ــی ک از آن جای

شــیمی و پلیمرکــه ارتبــاط زیــادی بــا علــم 
فیزیــک دارنــد و دروســی ماننــد مکانیــک 
ســیاالت را می گذراننــد، بســیار تاکیــد 
زیــادی روی دروســی مثــل ریاضیــات-

کاربــردی و روش هــای عــددی و تقریبــی 
ــت. اس

ــا  ــت ب ــمت های صنع ــی از قس ــون خیل چ
ــواب  ــه ج ــویم ک ــه رو می ش ــائلی رو ب مس
تحلیلــی ندارنــد امــا بــرای کســب اطــاع 
مناســب بایــد بــا روش هــای عــددی و 
تقریبــی ســعی کنیــم آنهــا را بــا دقــت بــاال 
حــل کنیــم و البتــه خیلــی از ایــن روش هــا 
امــروزه بــه کمــک نــرم افزارهــا انجــام 
تســلط  بایــد  همیــن  بــرای  و  می شــود 
بــه نــرم افزارهــا و زبان هــای  مناســبی 

ــت. ــی داش ــه نویس برنام

رشــته های  وجــود  نظرشــما  بــه 
در  پلیمــر  شــیمی و  مهندســی 
ســاختمان شــماره 1 چــه نــکات مثبــت 

دارد؟ منفــی ای  و 

یکــی از خــوش شانســی های دانشــجویان 
رشــته های مهندســی شــیمی، پلیمــر، 
عمــران و علــوم مهندســی، درس خوانــدن 
در ســاختمانی هســت کــه تاریخچــه ی 

ــی دارد. ــی بزرگ خیل

ــه  ــن ک ــز ای ــر نی ــزرگ دیگ ــبختی ب  خوش
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برخــاف رشــته های بــرق و کامپیوتــر و 
مکانیــک و صنایــع و ...  کــه در ســاختمان 
امیرآبــاد  هســتند،  شــماره 2 واقــع در 
در زمــان رفــت و آمــد از فنــِی بــاال بــه 
بیــن کاس هــا صرفه جویــی  در  پاییــن 

می شــود. 

همچنیــن در ســاختمان فنــی در انقاب، 
بزرگــی دانشــگاه تهــران بســیار قابــل درک 
ــاط  ــل ارتب ــه دلی ــت و ب ــش اس و لذت بخ
ــجویان  ــد دانش ــا مانن ــته ه ــواع رش ــا ان ب
دیگــر،  هــای  رشــته  و  زیبــا  هنرهــای 
خیلــی  اجتماعــی  رشــد  دانشــجویان 

پیــدا می کننــد. بیشــتری 

کــه  بگوینــد  بعضــی  شــاید  البتــه 
و  اســت  قدیمی تــر  ســاختمان ها 
ــاد  ســاختمان های دانشــکده فنــی امیرآب
نوســازتر هســت ولــی مــن بــه شــخصه 
این هــا را عیــب نمی دانــم و همانطــور کــه 
گفتــم؛ بــودن در پردیــس مرکــزی را جــزو 
ایــن  دانشــجویان  خوش شانســی های 

می دانــم. رشــته 

کــه  اســت  بهتــر  را  اطاعاتــی  چــه 
دانشــجویان قبــل از ورود بــه دانشــگاه 

بداننــد؟

اول اینکــه نســل جــوان بســیار بســیار 
ــری  ــخصیت بهت ــر و ش ــات کامل ت اطاع
نســبت بــه خــود بنــده دارنــد و واقعــا 
کــه  نمیدانــم  جایگاهــی  در  را  خــودم 
توصیــه خاصــی بکنــم. امــا فقــط یــک 
نکتــه را تاکیــد می کنــم کــه بــه هیــچ 

نباشــید! بی انگیــزه  وجــه 

درســت اســت کــه بــه طــور قطــع بخشــی 
مســئولین  توســط  برنامه ریزی هــا  از 
ــا  ــوده ام ــب نب ــی مناس ــه آموزش در زمین
مطمئــن باشــید کــه بــا تــاش و کوشــش، 
ــید.  ــود می رس ــدف خ ــه ه ــا زود، ب ــر ی دی
و  دانشــگاهی  چــه  در  کــه  بدانیــد 
حتمــا  و  می کنیــد  تحصیــل  رشــته ای 
ــه  ــا عاق ــه ب ــید ک ــن باش ــود مطمئ از خ
بــه خاطــر  نــه  و  انتخــاب کردیــد  را  آن 
حــرف دیگــران کــه متاســفانه در بیــن مــا 
ایرانیــان رواج دارد و حتمــا بــا عاقــه آن را 

ــد. ــال کنی دنب

ــا  ــر ب ــود را بهت ــجویان خ ــه دانش چگون
شــرایط مجــازی و آنایــن بــودن کاس 

هــا وفــق بدهنــد؟

اگر به من باشد می گویم که :

کامــل  را  صبــح  ســر  هــای  کاس   .۱

ــن  ــرم بهتری ــه نظ ــون ب ــد چ ــرکت کنی ش
هســت صبــح  یادگیــری  زمــان 

از  کاس  حیــن  در  همچنیــن   .2
ــرای  ــاپ ب ــا لپ ت ــی و ی ــتفاده از گوش اس
فعالیت هــای حاشــیه ای  پرهیــز کنیــد. 
چــون امــروزه تمامی ایــن دســتگاه هــا 
ــه راحتــی   ــه اینترنــت وصــل هســتند و ب ب
می شــود.  شــما  پرتــی  حــواس  باعــث 
ســعی کنیــد تــا حــد امــکان ایــن مــوارد را 
کمتــر کنیــد یــا اصــا اســتفاده نکنیــد کــه 

تمــام حواســتان جمــع درس باشــد.

3. توصیــه ای هــم کــه بــه همــکاران خودم 
دارم ایــن هســت کــه چــون کاس هــا بــه 
شــکل مجــازی هســت و مــا دانشــجویان را 
ــاد  ــم زی ــعی نکنی ــم ، س ــم ببینی نمی توانی
مطلــب را کــش دهیــم و روخوانــی نکنیــم 
ــت کاس را  ــن هس ــه ممک ــی ک ــا جای و ت

بــه شــکل تعاملــی برگــزار کنیــم.

چــه نوعــی از کاس)آنایــن یــا آفایــن( 
یــا تلفیقــی از ایــن دو بــه نظــر شــما 

ــت؟ ــر هس موثرت

روشــی کــه مــن در ایــن چنــد تــرم مجازی 
ــی  ــورت تلفیق ــه ص ــم ب ــه گرفت از آن نتیج

هســت؛

یعنــی قبــل از کاس آنایــن ، فایل هــای 
ترجیحــًا  و  بــاال  کیفیــت  بــا  را  آفایــن 
ــجو  ــار دانش ــده، در اختی ــذاری ش صداگ
قــرار بدهیــم و دانشــجویان لطفــًا زحمــت 
ــا را  ــد و آنه ــت بگذارن ــا وق ــند و واقع بکش
مطالعــه کننــد و بعــد، کاس هــا را بــه 
شــکل تعاملــی برگــزار کنیــم کــه بتواننــد 
و  اشــکاالت  آنایــن،  هــای  کاس  در 
پرســش های خودشــان را مطــرح کننــد و 

ــم. ــع کنی ــا را رف آنه

درس  مــدل  اینــک  بــه  توجــه  بــا 
بــا دبیرســتان  دانشــجویی  خوانــدن 
ــه  ــه چ ــون ب ــه نظرت ــت، ب ــاوت هس متف
ــه  ــجو ها درس را مطالع ــیوه ای دانش ش
ــا یادگیــری و عملکــرد بهتــری  کننــد ت

داشــته باشــند؟

ــی  ــرم اول ــدگاه دانشــجوی ت متاســفانه دی
کــه وارد دانشــگاه می شــود همــان دیدگاه 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت ب ــتانی هس دبیرس
اگــر دانش آمــوزی در دبیرســتان مطلبــی 
کــه از جــزوه خــود میخوانــد و نمونه هــای 
آن را حــل میکــرد و در جلســه امتحــان 
ــور  ــت ، تص ــث را می گرف ــره ی آن مبح نم
ــوب  ــیار خ ــم درس، بس ــه معل ــرد ک می ک

بــوده و خــودش نیــز تــاش خیلــی خوبــی 
داشــته و متاســفانه خیلــی از اوقــات ایــن 

ــه دارد. ــز ادام ــرم نی ــا میان ت ــدگاه ت دی

در دانشــگاه در واقــع کلیــد واژه هایــی 
بــه دانشــجو داده می شــود و پــس از آن 
دانشــجو بایــد خــودش بقیــه ی کارهــا 
ــب  ــم مطل ــوال و فه ــه س ــل نمون ــل ح مث
پــس  دهــد  انجــام  را  خــودش  بــرای 
دید شــان بــه امتحان هــا و حــل کــردن 
را  دبیرســتان  مثــل  ســوال ها  نمونــه 
کامــا عــوض کننــد و بــه خصــوص بــرای 
ــک۱ را  ــی۱ و فیزی ــرم اول، دروس ریاض ت
اصــا سرســری نگیرنــد. خواهــش دیگــرم 
ایــن هســت کــه بــه هیــچ عنــوان بــه حــل 
المســائل رفرنــس بــرای حــل تمریــن و 
تکالیــف مراجعــه نکننــد زیــرا ذهــن تنبــل 
می شــود و دیگــر دنبــال راه حــل بــرای 

حــل مســئله نمی گــردد! 

تدریســیار درس چــه  نظــر شــما  بــه 
چــه  و  باشــد  دارا  بایــد  را  شــرایطی 
ــجویان  ــه دانش ــد ب ــی می توان کمک های

بدهــد؟

ــی  ــی خوب ــنونده خیل ــد ش ــیار بای تدریس
باشــد، چــون تدریســیار پــل ارتباطــی 

خیلــی خوبــی بیــن دانشــجو و اســتاد 
دلیلــی  هــر  بــه  دارد  امــکان  و  هســت 
دانشــجو مشــکلی داشــته باشــد و نتوانــد 
آن را بــه راحتــی بــه اســتاد انتقــال دهــد.

هــم  را  نکتــه  ایــن  دانشــجویان  بــه  و 
بــا  کنیــد  ســعی  حتمــا  کــه  می گویــم 
ــه ای  ــوب و محترمان ــاط خ ــیار ارتب تدریس

باشــید. داشــته 

ــواره  ــه هم ــه ای ک ــن دغدغ ــن بزرگتری م
ــن هســت کــه ســعی  در دانشــگاه دارم ای
می کنــم احتــرام و شــخصیت دانشــجویان 
ــر  ــاد دارم اگ ــم و اعتق ــظ کن کاس را حف

ــه دارم. ــجو را نگ ــرام دانش احت

ــل احتــرام و  ــه طــور متقاب دانشــجو هــم ب
ــن و  ــا م ــری ب ــاط بهت ــوب و ارتب ــار خ رفت

کاس خواهــد داشــت.

انتخــاب  بــرای  شــما  خــود  شــرایط 
چیســت؟ تدریســیار 

بــرای  مــن معمــوال ۹۰ % کســانی کــه 
تدریســیاری بــه مــن درخواســت دادنــد را 

پذیرفتــه ام.

اول به این علت که عاقه مند بودند .
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دوم اینکــه خیلــی خیلــی بــرای مــن مهــم هســت کــه تدریســیار، 
ــی  ــچ فرق ــد و هی ــت کن ــجویان رعای ــه دانش ــن هم ــت را بی عدال
بیــن هیــچ دانشــجویی نگــذارد و حــس برتــری نســبت بــه 
دانشــجو نداشــته باشــد و ایــن دیــد را داشــته باشــد کــه هــم یــاد 

ــرد. ــاد می گی ــودش ی ــم خ ــد و ه می ده

و در آخــر هــم بحــث نمــره هســت کــه معمــوال بــاالی ۱۶ و 
ــاال وزن  ــه مــوارد ب ــه نســبت ب ــل قبــول هســتند کــه البت ۱7 قاب

دارد. کمتــری 

یک خاطره جالب از دوران کاس های مجازی بفرمایید.

یــک فــردی بــود کــه تــرم پیــش در درس ریاضــی 2، در گــروه ۱ 
بــا بنــده بــود، امــا در حــذف و اضافــه تغییــر گــروه دادنــد و گــروه 
ــای  ــرم گزارش ه ــر ت ــای ه ــن در انته ــتند. م ــده داش ــا بن 3 را ب
را  تکلیف هــا  و  تماریــن  در  دانشــجویان  عملکــرد  منظمــی از 
ــود  ــه وج ــی ب ــکلی در نمره ده ــوال مش ــم و معم ــی می کن بررس
ــی  ــروه درس ــر دو گ ــه ه ــود ک ــامانه ب ــکل از س ــا مش ــد ام نمی آی
ــان  ــم امتح ــون ه ــود. ایش ــته ب ــه داش ــال نگ ــون فع ــرای ایش را ب
میــان تــرم را در گــروه 3 داد و امتحــان پایــان تــرم را در گــروه ۱.

ــش  ــا افزای ــکر و ی ــر و تش ــای تقدی ــه ایمیل ه ــرم ک ــای ت در انته
ــک  ــا ی ــود ام ــکلی نب ــچ مش ــد، هی ــال می ش ــا ارس ــره و اینه نم

ــل زد: ــدام ایمی ــی م ــده خدای بن

"استاد شما صد درصد نمره من را اشتباه حساب کردید"

ــکان  ــم :" ام ــون گفت ــه ایش ــردم و ب ــک می ک ــم هربارچ ــن ه  م
ــت" ــکلی نیس ــن مش ــدارد و همچی ن

و چندین بار این ایمیل تکرار شد.

ــل  ــور عم ــوری اینط ــهای حض ــادت در کاس ــق ع ــم طب ــن ه م
می کنــم کــه اگــر کســی دیــر بیــاد بهــش میگــم کــه اگــر دفعــه 

ــی. ــون کن ــد مهم ــای کل کاس رو بای ــر بی ــدی دی بع

منــم بــه ایشــون گفتــم کــه اگــر اشــتباه کنــی، بایــد کل اســاتید 
دانشــکده فنــی رو ناهــار مهمــون کنــی و ایشــونم قبــول کــرد، 

ــم کــه اشــتباه نمی کنیــم. هــردو هــم مطمئــن بودی

مــن گشــتم و فایــل رو بــرای ایشــون فرســتادم و گفتــم کــه شــما 
امتحــان ندادیــد.

ولــی گفــت کــه مــن امتحــان دادم و نمــرات میان تــرم و پایان تــرم 
خــودش هــم فرســتاد و فهمیــدم کــه مشــکل از ســامانه بــوده و 
ــا اینکــه بعــد از چنــد مــدت پیــام  نمــره ایشــون اصــاح شــد. ت

داد کــه:

"اســتاد شــما قــرار رو باختیــد و شــما بایــد مبلــغ ناهــار رو واریــز 
کنیــد" 

و خاصــه بــه خاطــر ســامانه مــا مجبــور شــدیم ۱ میلیــون و ۴۰۰ 
هــزار تومــن بــه حســاب ایشــون واریــز کنیــم. )البتــه بــه خودشــم 

گفتــم کــه اگــر حضــوری گیــرت بیــارم...( 

بــا 3 کلمــه یــا عبــارت کوتــاه ، یــک اســتاد خوب و دانشــجوی 
خــوب را توصیــف کنید.

استاد خوب :

۱. برخورد محترمانه در هر حالت و وضعیت

2. عادل 

3. خوشحال از رشد و پیشرفت دانشجو بیشتر از خود استاد

دانشجوی خوب:

۱. انگیزه و روحیه خوب 

2. مسئولیت پذیر چه در دانشگاه و چه در اجتماع

3. کمک برای پیشرفت علمی و ارتقای دوستان خود 

  بسیار ممنون از پاسخهای مفید و جامعتون.

ــن  ــی م ــارات زندگ ــن افتخ ــی از بزرگتری ــم ، یک ــش میکن خواه
همراهــی بــا دانشــجویان ورودی در دروس پایــه هســت کــه 
ــس را  ــن ح ــتند و ای ــا هس ــاط و کوش ــا نش ــزه، ب ــا انگی ــیار ب بس
همیشــه بــه مــن نیــز انتقــال داده انــد، مــن همیشــه هــر کمــک و 

ــتم. ــجویان هس ــت دانش ــد در خدم کاری باش

انشــالله خودتــون و خانواده تــون ســامت باشــید و بــه زودی 
دانشــگاه ها نیــز بــه صــورت حضــوری باشــد و بــه صــورت 

حضــوری عزیــزان را زیــارت کنیــم.



دانشگاه تهران
معرفی دانشگاه تهران و دانشکده فنی

سالم 
به دانشگاه تهران، مهد مهندسی کشور خوش اومدید.

حاال که شانس حضور فیزیکی در دانشگاه را نداشتید )البته 
خودم هم جزو کسایی بودم که این شانس رو از دست داده(، 

بیاید یه چرخ مجازی تو دانشگاه بزنیم.
دانشگاه  دوستداران  همه ی  محبوب  مکان  سراغ  بریم  اول 
خیابان  شمالی  ضلع  در  که  تومانی   50 سردر  یعنی  تهران 
انقالب قرار دارد. حتی ورودی هایی که هنوز طعم بودن در 
باهاش  یه عکسی  اومدن و  دانشگاه رو هم نچشیدن یه سر 
گرفتن و جاییه که هر کی که رویای دانشگاه تهرانی بودن رو 

تصور میکنه به ذهنش میاد.
بریم سراغ دانشکده خودمون، 

ترم حضوری،  اولین  در  که  احتمالش هست  فنی،  دانشکده 
دانشکده  در  راهروها،  و  ها  پله  بودن  پیچ  در  پیچ  خاطر  به 
گم بشید و از جایی سر در بیارید که نمی خواستید )تجربه ی 
بودم دانشگاه  برای پیگیری کارم رفته  اولی که  خودمم روز 

همین بود(

ساختمان دانشکده فنی شامل ۳ ساختمان است:
ساختمان اصلی	. 
 ساختمان هیدرولیک 	. 
 ساختمان آبشناسی۳. 

راهروها  از  گذر  با  و  اصلی  ساختمان  از   
میتونید به سایر ساختمانهای دانشکده راه 

پیدا کنید.
اکثر دروس علوم پایه در کالسهای دور سالن چمران برگزار 
می شوند که با شماره های ۳ تا 		 مشخص شده اند. هر وقت 
به  هم  سری  شدید،  مشرف  دانشگاه  به  صورت حضوری  به 
سایت مهندسی شیمی و پلیمر، در طبقه سوم بزنید که حتما 

به دردتون می خوره.
فنی  دانشکده  در  عمران  و  پلیمر  شیمی و  مهندسی  رشته 

پایین )انقالب( هستن.
حاال که گفتیم انقالب بزارید جاهای معروف که خیلی قراره 

بشنوین رو هم بگم براتون...
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به دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
مهد مهندسی کشور خوش اومدید.

جلوف:
احتماال مکانی که بیشتر زمانتون رو در آن می گذرونید، »جلوف« یا جلوی فنی باشه، به 
دالیلی که خودتون حضوری که بشه کشف می کنید، جلوف همیشه در مه غلیظی فرو رفته 
و یکی از متداولترین مکانها برای دیدن دیگران و قرار گذاشتنه. اصطالحات دیگری مثل 
اندازه جلوف کاربردی نیستند. نجف مخفف نزدیِک  »نجف« و »دف« هم هست که به 
جلوی فنی )چهارراه پایین دانشکده( و دف هم در فنی )ورودی از خیابان جلو فنی( است.

کف )کتابخانه فنی(:
 »کف« هم یکی دیگه از مکانهاییه که قراره وقت زیادی رو اونجا بگذرونید. کتابخانه فنی 
بر عکس اسمش اصال کتاب نداره و جای مناسبی برای مطالعه گروهی در دوران امتحانات 

هست. در این مدت به شدت شلوغ می شه و به سختی میتونید جای خالی پیدا کنید.
ریور ساید یا ریور:

»ریور« محوطه ایست سرسبز و زیبا که بین دانشکدههای فنی و علوم قرار گرفته. وسط 
ریور یک حوض و یک جوی آب، که آب آن داخل حوض می ریزه، قرار دارند و اسم ریور، 
از  بازی های دیگه.  و  مافیا و جرات و حقیقت  برای  از همین جا می آید. ریور جاییست 
اونجا که همیشه احتماال نیمکت های ریور پر هستش، احتماال مجبور می شید روی چمن ها 
بشینید. پس یک کاغذ باطله یا همچین چیزی همراهتون داشته باشید که اگر خیس بودند 

به مشکل برنخورید.

برتینا داودی

مهندســی  کارشناســی  دانشــجوی 
شیمی دانشگاه تهران
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 :Love Garden یا LG
اسم این قسمت، کامال بیانگر ویژگی آن است. البته برای سورپرایزها و جشن ها هم خیلی مناسب 
Learn Gar�  هست. بر اساس شایعاتی گفته میشه که در زمان تاسیس دانشگاه، به این قسمت

den، که مخففش همون LG هست، گفته می شده. اما به مرور زمان به دلیل استفاده های دیگه 
از این قسمت کلمه Learn تغییر پیدا کرده و به این کلمه تبدیل شده. این قسمت مثل »ریور« 

سرسبز و قشنگه.

خب حاال بریم سراغ بقیه رشته ها
شیمی و  مهندسی  گفتم  که  همونطور 
پلیمر و عمران داخل فنی پایینه یعنی 
هنر،  های  دانشکده  که  انقالب  همون 
حقوق و علوم سیاسی، علوم پزشکی و 
دندان پزشکی و داروسازی هستن ولی 
بقیه فنیهای داخل پردیس )که جدیدا 
هستند.  امیرآباد  دانشکدگان(  شده 
فنی  دانشکده  راجب  ریزیم  توضیح  یه 

امیرآباد بدیم که فقط آشنا باشین:
از در اصلی که وارد بشید دست چپتون 
ساختمون صنم )صنایع، نقشه، معدن( 
هست که طبقه اولش ساختمون اداری 

کل فنی امیرآباد هم هست.
جلوتر که برید دست راستتون ساختمون 

کتابخونه  از  پر  که  مکانیکه    	 شماره 
درس  واسه  عالیه  خیلی  و  هست 
دست  جلوتر،  برید  که  کم  یه  خوندن. 
و  برق  سایت  و  برق  چپتون ساختمون 
برقو  سایت  اسم  گول  )اصال  کامپیوتره. 
نخورید ، همه کامپیوتراش همیشه پره 
و اگرم لپتاپ میبری سعی کن شارژت 
پر باشه چون همه پریز ها و سه راههام 
فر  یدونه  برق  سایت  پایین  طبقه  پره( 
گرم  غذاتونو  توش  میتونید  که  هست 
که  جمعه ها  پنجشنبه  مخصوص  کنید 
سایت  روبه روی  تقریبا  تعطیله.  سلف 
قلمچیه  خونه  کتاب  هم  کامپ  و  برق 

که بد نیست. 
راستت  بری جلوتر سمت  دیگه  یه کم 
ساختمون شماره 	 مکانیکه و باز بریم 

جلوتر میرسیم به دو راهی آخر دانشگاه 
متال   	 ساختمون  چپتون  سمت  که 
هست که جلوش زمین فوتبال و والیبال 
و ایناس و کال خیلی خوبه و پشت متالم 

خیلی جای دنج و خوبیه. 
سمت چپتون دو راهی آخر ساختمون 
نفته که باز چپترش ساختمون 	 متاله 
همه  و  کارگاهه  و  آزمایشگاه  پره  که 
باید  هرکدوم  واس  قفله.  هم  درهاش 
فقطم  شید  وارد  اساتید  هماهنگی  با 
مکانیکیام  و  نیس  متالی ها  مخصوص 

استفاده میکنن گاها.
افتاد  گذرتون  و  خداخواست  اگه  حاال 
ولی  میبینید  برید  خودتون  روزی 

هیچ جا صفای انقالب رو نداره.

کتابخونه مرکزی:
این کتابخانه شامل 9 طبقه ست که دوتا زیر زمین، طبقه همکف و اول و 5 طبقه هم مخازن کتاب و مطبوعات و 
اسناده. اگر خواستید کتابی از کتابخانه مرکزی امانت بگیرید، کافیه با کامیپوترهای داخل کتابخانه کتاب مورد نظرتان 
را جست و جو کنید و ببینید از کدام سالن میتوانید آن را امانت بگیرید. »کم« یکی از بهترین مکانها برای استفاده از 
اینترنت دانشگاه هم هست. در ضمن کم یک بوفه خیلی خوب هم دارد که هر وقت دانشگاه باز شد پیشنهاد می کنم 
حتما سری به آن بزنید. برای استفاده از سالن های مطالعه باید حتما وسایلتون رو داخل کمدها بذارید و کلیدش رو 

هم بردارید. هر وقت کارتون تموم شد هم کلید رو روی کمد قرار بدید و وسایلتون رو بردارید.

نوشته شده با کمک مطلب مشابه در نشریه میم شماره ۱3
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سلف دانشکده فنی

راه پله دانشکده فنی

سایت کامپیوتر دانشکده فنی

تندیس مشهور دانشگاه تهران، ریورساید



معرفی کتابخانه ی 
دانشجویی دانشکده فنی

سهراب صمدی
ورودی ۹۶ رشته علوم مهندسی

دانشگاه تهران

چند وقت پیش، قبل از مجازی شدن دانشگاه ها با یکی 
تازگی  به  دوستم  داشتم.  جالبی  مکالمه ی  دوستانم  از 
از  یکی  در  را  سازمانی"  تفکر  و  "مدیریت  دوره ی  یک 
می دهند،  آموزش  را  مطالب  نوع  این  که  وبسایت هایی 
که  می گفت  هیجان  با  برایم  و  بود  رسانده  اتمام  به 
پرورش  خودمان  در  را  سازمانی  تفکر  می شود  چگونه 
بدهیم. یکی از اولین مطالبی که گفت (که پیش فرض 
یک  افراد  که  بود  این  بود.)،  بعدیش  نتیجه گیری های 
سیستم سازمانی، باید منافع و موفقیت های خود را در 
گرو موفقیت کل مجموعه ببینند و نه در گرو موفقیت 
فردی. به بیان دقیقتر در علم تفکر سیستمی، "سالمتی 

و بقای خود را در گرو بقای سیستم ببینند."

از او پرسیدم آیا این رابطه یک طرفه است؟ 

یعنی نباید طوری باشد که سیستم هم بقا و سالمتی 
خودش را در گرو بقای ما به عنوان اجزایش ببیند؟ 

ظاهرا دوستم در دوره ای که گذرانده بود، با این پرسش 
مواجه نشده بود. برایش یک مثال دقیقتر زدم: واضح 

یک  هم  با  سازمان  یک  مختلف  بخش های  که  است 
سیستم را می سازند. سازمان های مختلف (از خانواده به 
عنوان یکی از کوچکترینشان یا سازمان های بزرگ ملی) 
را  آن  نام  که  می سازند  را  سیستم  یک  یکدیگر  با  هم 
«کشور» می گذاریم. حال، کشور های مختلف با هم یک 
سازمان را می سازند که نام آن را «جهان» می گذاریم. 
کوچکترین  که  سیستمی است  بزرگترین  جهان،  این 
بخِش کوچکترین سازمان ها (یعنی افراد منفرد) را تحت 
تاثیر قرار می دهد. اما در این سازمان جهانی، اگر شاهد 

تضاد های آشکار باشیم، آن وقت چه؟

شدن  گرم  به  توجه  با  بیش  و  کم  همه  که  مثالی  یک 
زمین و اخبارش که این روزها در صدر است، می توانیم 
آن را درک کنیم این است: کارخانه ها باید کار کنند تا 
تولید زنده بماند و در نتیجه بشریت زنده بماند. این کار 
پرانتز  (در  می شود.  زمین  شدن  گرم  باعث  کارخانه ها 
بگویم که به اینجا که رسیدم، دوستم سریع گفت: خب 
جهان باید به سمت انرژی های پاک برود. من پرسیدم 
یعنی در بین این همه سازمان ها و دولت ها، هیچ کس 

نرسیده  ذهنش  به  رسید،  ذهنت  به  االن  تو  که  چیزی 
بود؟! تو اولین نفری هستی که این موضوع را فهمیده ای؟! 
حتما موانع جدی در داخل خود این سیستم وجود دارد 
که نمی گذارد این اتفاق بیفتد.) گرم شدن زمین باعث 
نابودی بشریت می شود. یعنی یک تضاد فجیع در این 
این  ظواهر  دیگر  دارد.  وجود  تولیدی  جهانی  سیستم 

تضاد چیست؟ 

بی گناهی  انسان های  شدن  کشته  کشور ها،  بین  جنگ 
که در داخل این سیستم بدون این که خودشان بفهمند 
با تالش برای بقا، باعث نابودی خودشان می شوند. این 
که  نیست  چیز هایی  سر  از  هم  درگیری ها  و  جنگ ها 
«سودپرستی  مثل  مسائلی  با  را  آن  فردی  روانشناسی 
فردی» یا «خشن بودن رهبران» توجیه می کند. اگر 
این طور بود، با یک انتخابات ساده و انتخاب فرد A به 
جای B، کل این مشکالت حل می شد. مسئله این است 
که که کشور ها نه بخاطر «سودپرستی رهبران»، بلکه به 
دلیل بقای خودشان ناچار به نابودی بقیه هستند.کشور 
x باید تولید کند و اثر نهایی این تولید، زیر آب رفتن 

شهر های ساحلی کشور y است.

همین جنس تناقض ها را در سطح های بین شرکت  ها هم 
می بینیم. جایی که شرکت ها برای بقا، مجبور به رقابت 
در بازار سرمایه داری هستند. این رقابت از سر دلخواهی 
نیست. منطق سیستمی بازار آزاد این طور حکم می کند. 
سرمایه داران برای تامین سود، مجبور به رقابت در بازار 
آزاد هستند تا حذف نشوند. (چون جوامع سرمایه داری، 
اگر تولید سود نکنند، محکوم به شکست هستند.). آنها 
برای بهدست آوردن این سود و باقی ماندن، هر چقدر 
که بتوانند کارگران را استثمار می کنند: با حقوق کم، 
عقب انداختن پرداخت حقوق، افزایش ساعات کاری و... 
پس مجبور به رقابت هستند و بقایشان، در گرو نابودی 

بقیه است. 

حال باید پرسید کارگر، چطور می تواند «موفقیت خود 
را در گرو موفقیت سیستم ببیند؟» 

بایستند  سیستم  این  مقابل  کارگران،  این  نیست  بهتر 

واقعا  آن،  در  که  کنند  درست  سیستمی را  حتی  و 
موفقیت شان به موفقیت سیستم وابسته باشد، به جای 
این که با این «تفکر سازمانی» خودشان را گول بزنند؟

هدفم از مطرح کردن این مثال، آشنایی شما دانشجویان 
این جا،  در  ما  بود.  دانشجویی  کتابخانه ی  جو  با  جدید 
اجتماعی،  مسائل  درباره ی  و  می شویم  جمع  هم  دور 
به  و  می کنیم  گفتوگو  هم  با   ... و  سیاسی  اقتصادی، 
افرادی  برای  محلیست  جا،  این  تبادل نظر می پردازیم. 
یک  مشکالت،  و  اتفاقات  ظواهر  پس  از  می خواهند  که 
فکر  ریشه هایشان  و  آن ها  ذات  به  و  بیایند  باالتر  گام 

کنند.

همینطور ما در این مکان، انواع حلقه های مطالعاتی را 
با محوریت خود دانشجویان برگزار می کنیم. موضوعات 
می آید.  بیرون  دانشجویان  نیاز های  دل  از  حلقه ها  این 
حلقه های روانشناسی، تاریخی، فلسفی، اقتصاد سیاسی و 
... از جمله  حلقه هایی هستند که با موفقیت در کتابخانه 
دانشجویی برگزار شده اند. حتی بعضی از این حلقه ها، 
از سطح یک جلسه مطالعاتی ساده گذر کرده اند و افراد 
حلقه، نتایج جلسات مطالعاتی خود را در قالب نشریات 

دانشجویی به چاپ رسانده اند.

خالصه که امیدواریم دانشگاه ها به زودی حضوری شوند 
و ما میزبان شما دانشجویان در این مکان باشیم. 

پردیس  فنی  دانشکده  دانشجویی:  کتابخانه ی  آدرس 
مرکزی، طبقه ی اول، روبروی سالن چمران.

صفحه
18

صفحه
19

14
ر 00

مه
 - 1

ه 7
مار

 ش
د-

دی
ی ج

ها
دی 

رو
ه و

نام
ژه 

وی

14
ر 00

مه
 - 1

ه 7
مار

 ش
د-

دی
ی ج

ها
دی 

رو
ه و

نام
ژه 

وی



صفحه
20

صفحه
21

14
ر 00

مه
 - 1

ه 7
مار

 ش
د-

دی
ی ج

ها
دی 

رو
ه و

نام
ژه 

وی

14
ر 00

مه
 - 1

ه 7
مار

 ش
د-

دی
ی ج

ها
دی 

رو
ه و

نام
ژه 

وی

برای رفقای شانزده آذری

خــاص  مســئولیتی  ســال ها  آذر  شــانزده  نوارخانــه  
بــر عهــده داشــته اســت:  را در دانشــکده ی فنــی 
ایجــاد زمینــه ای مناســب بــرای گفت وگــو و مطــرح 
فضــای  از  متفــاوت  افــکار  و  دغدغه هــا  کــردن 
موضــوع  ایــن  اهمیــت  فنــی.  دانشــکده  معمــول 
ــار  ــای کن ــه ج ــه ب ــت ک ــی آنجاس ــجوی فن ــرای دانش ب
گذاشــتن عایقــش درزمینــه ی هنــر و اندیشــه ، بــه 
چنیــن تمایاتــی میــدان می دهــد و نوارخانــه شــانزده 
بــا  دانشــجویان  کــه  می کنــد  فراهــم  بســتری  آذر 

آینــد. دغدغه هــای مشــترک گــرد هــم  

کسرا دارابی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران

در  که  دانشجویانی  نیستند  کم 
دانشکده ی  مالل آور  گاه  محیط 
فنی، چنین گریزگاهی را جستجو 
ریاضیاتی  دروس  کنار  و  می کنند 
به  گرایش  علمی قطعی،  مفاهیم  و 
افکاری در حیطه ی فرهنگ دارند؛ 
اموری که با طرح سؤال، اندیشه ای 
متفاوت از فضای معمول می آفریند 
از  بخشی  پرسش  و  اندیشه  این  و 
هدایت  مباحثی  به سمت  را  ذهن 
درک  برای  را  ما  نگاه  که  می کند 

به  شاید  می دهد.  تغییر  مسائل 
فیلسوف  هایدگر  خاطر  همین 
زمانی  »ما  نوشت:  آلمانی  معروف 
چه  اندیشیدن  بدانیم  میتوانیم 
بکوشیم  خود  که  دارد  معنایی 

بیندیشیم.« 

از  یکی  آذر  شانزده  نوارخانه 
همین جاهایی است که دانشجویان 
بسیاری  تحصیل،  دوره  طول  در 
آن  در  را  خود  نظرات  و  افکار  از 

چوبی  در  از  وقتی  میکنند،  دنبال 
کت وکلفت نوارخانه وارد می شوید، 
دانشکده  از  متفاوت  به کل  فضایی 
اهالی اش  دید.  و کالس ها خواهید 
و  قفسه ها  همچون  فضا  این 
دیوارهایش، دنبال افکاری متفاوت 
از چیزی هستند که مطابق معمول 
به عنوان  دانشگاهی،  فضای  هر  از 

هدف اصلی، انتظار می رود.

عالیق  با  دانشجویان  نوارخانه  در 

به  دیگران  با  را  خود  ایده های  و  افکار  می توانند  متفاوت 
در  کنند،  گفت وگو  و  بخوانند  کتاب  باهم  بگذارند،  اشتراک 
مورد ادبیات، سینما، جامعه شناسی، موسیقی و...بحث کنند. 
نوارخانه شانزده آذر را می توان از جهاتی شبیه خیابان شانزده 
آذر دانست، یک طرف دود و دم انقالب و سمت دیگر طراوت و 
خنکی بلوار کشاورز و پارک الله، مسافتی کوتاه که پیشینه ای 
پرتب و تاب دارد. در هر سمت خیابان شانزده آذر )که این 
دو فضا را به هم وصل می کند( مسیری با درختان تنومند و 
قرار  تهران  دانشگاه  قدیمی شتری-استخوانی  ساختمان های 

دارد.

کرد  اذیتتان  مهندسی  فضای  صلبی  و  خشکی  اگر  پس 
افکارتان  و  ایده ها  است که در آن می توانید  نوارخانه جایی 
بهره مند  جدید  نظرتان  و  بگذارید  اشتراک  به  دیگران  با  را 
دانشکده  همکف  در  کتاب  و  نوار  از  پر  اتاقی  اینکه  شوید. 
کاماًل  عملکردی  می شود،  اداره  دانشجویان  توسط  که  فنی 
به خودی خود  باشد  داشته  مهندسی  اتمسفر  کلیت  از  مجزا 
جالب است. به طورکلی مفهوم »رقابت« و »بهتر و بدتر« در 
هر فضای دانشگاهی آن قدر توی چشم میزند که الزم است 
گاهی چشم را بست یا از آن روگردانید و به سمت دیگری 

نگاه کرد؛ اما این سمت دیگر کجاست؟

شاید به همین خاطر داستایوفسکی در رمان »یادداشت های 
زبان  از  نمناک«  برف  »بر  نام  به  فصلی  در  زیرزمینی« 
»عده ای  می کند:  توصیف  این طور  داستان  اصلی  شخصیت 
زندگی را همچون یک مسیر واضح و مستقیم می بینند، انگار 
هیچ چیزی جز خود هدف در اطراف مسیر وجود ندارد. همه 
فکر می کنند باید سرشان را پایین بیندازند و مسیر را هرچه 
سریع تر طی کنند، آن قدر تند که اجازه دارند و باید بقیه را 
کنار بزنند. نباید زیبایی ها و پیچیدگی های اطراف حواستان 
را پرت کند، تنها رسیدن به هدف نهایی اهمیت دارد. ولی 
همه چیز می تواند بسیار پیچیده تر و جالب تر باشد.«                                                                                                                       
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پرده ی اول: رهاییوی

است: دلقک بازی،  زیادی گره خورده  با صفات  نمایش  نام 
روشنفکری، بهانه برای عیاشی و... . فارغ از اینکه هر کدام 
از این صفات تا چه حد اساساً به نام نمایش ارتباط دارند 
روایت جدیدی  بیان  ما  دارند، هدف  واقعیت  تا چه حد  و 
یعنی  نمایش می پردازیم.  به ماهیت  ابتدا  نمایش است.  از 
را  عناصری  بعدی  گام  در  و  چیست؟  نمایش  می پرسیم 
تایید  را  این روایت  نمایش نشان می دهیم که درستی  در 

می کند. 

اما برگردیم به پرسش اول. نمایش چیست؟ قطعاً پاسخ های 
تعاریفی  است.  بسته  نقش  بسیار »منطقی« در ذهن شما 
فنی از نمایش. اندکی دقیق تر بنگرید. نمایش یعنی آفرینش. 
یعنی خلق انسان، لحظه، واقعه و یک جهان »دیگر«. یعنی 
به  را  آن  آفریدن که می توان  لحظه ای چیزی جدید  برای 
و  تخیل  با  درگیری  یعنی  نمایش  داد.  ارائه  عالقمندان 
واقعیت. عناصر واقعیت دستمایه ی کار قرار می گیرند و آن 
را در کالبد جدیدی شکل می دهند. یعنی هستی دیگری 
را تجربه کنیم. جوهر نمایش آگاه کردن است. به این معنا 
ببینندگان   و  بازیگران  واسطه ی  به  را  واقعیتی  نمایش  که 

سهند مرتضوی

دانشــجوی مهندســی شیمی 
دانشگاه تهران

فرو  دنیایی  در  را  ما  نمایش  می دهد.  شکل 
بازیگر  آن  بازیگر  دیگر  نه  از  بعد  که  می برد 
سابق است و نه دیگر بیننده ی آن. در نمایش 
همان  تماشاگران  و  بازیگران  میان  ارتباط 
بلکه  نیست  روزمره  زندگی  متعارف  شکل 
آن ها  آگاهی  می کند.  پیدا  جدیدی  شکلی 
بدلیل تغییر رابطه ی میان آن دو دستخوش 
هنر،  و  نمایش  رسالت  البته  می شود.  تغییر 
صرفا آگاهي دادن به تماشاگرانش نیست بلکه 
اجرای  میگوید،  برشت  برتولت  که  همانطور 
یک نمایش و در واقع حضور در آن همچون 
برگي از تنه ی درخت نمایش، خود بخشی از 
این آگاهی یافتن است. این تصور که جایگاه 
است،  تماشاگر  از  رفیع تر  نمایش  در  بازیگر 
سخنی که رواج نادرستی یافته، اساساً اشتباه 
است. بازیگر است که از خالل اجرا، و به دلیل 
گرفتن  کار  به  و  نمایش  جریان  در  حضور 
اجرای  تکاپوی  در  می شود.  آگاه  خالقیتش 
نمایش و ایفای نقش دیگری، نخست بازیگر 
است که از این جایگاه آگاه می شود. پایبندی 
فراموش  نباید  را  نمایش  از  درکی  چنین  به 
کرد. بازیگر در اجرای نقش خود رسالت هنر 
و  می دهد  انجام  است  مردم  با  پیوند  که  را، 

آگاه می شود و آگاه می کند.

می شود؟  روشن  بررسی  این  از  چیزی  چه 
اینجا  در  نمایش  کجاست؟  از  روایت جدید 
می رسیم.  نمایش  بودن  بخش  رهایی  به 
روایت رهایی بخش نمایش را باید در عناصر 
سازنده ی نمایش جست : درگیری با واقعیت و 
تخیل، ما را به سوی خلق چیزی جدید ورای 
واقعیت  آنچه که هست سوق می دهد. ورای 
موجود و تصور آنچه که می تواند باشد. چنین 
را  ما  اندیشه ی  نمایش  بخشی  رهایی  روایت 
و  بسته  چهارچوبی  در  را  آن  می کند،  پویا 

واقعیتی صلب قرار نمی دهد.

از  یافتن  آگاهی  همانا  بخش  آگاهی  نمایش 
واقعیت زندگی مان در زندگی شخصیتی دیگر 
است. آگاهی یافتن به واقعیتی که مدت هاست 
به  آگاهی  کالم  یک  در  و  کرده ایم  فراموش 

توانمندی انسانی در خلق واقعیتی جدید.
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COMSOL Multiphysics AspenTech MATLAB

نیما حقانی

پلیمر  مهندســی  دانشــجوی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیده حنانه سنایی

مهندسی  کارشناسی  دانشجوی 
شیمی دانشگاه تهران

سپهر مفخمی

مهندسی  کارشناسی  دانشجوی 
پلیمر دانشگاه تهران

متلــب، نــرم افــزاری قــوی بــرای دانشــجویان 
ــی  ــی و مهندس ــته های ریاض ــن رش و محققی
ــوری  ــائل تئ ــل مس ــت ح ــه در جه ــت ک اس
عــددی  آنالیــز  و  جبرخطــی  ماتریس هــا، 
ســاخته شــده اســت. واژه متلــب هــم بــه 
ــه  ــم ب ــی و ه ــبات رقم ــط محاس ــی محی معن
مــورد  برنامه نویســی  زبــان  خــود  معنــی 
 MATrix ــب دو واژه ــه از ترکی ــت ک ــر اس نظ
)آزمایشــگاه(   LABoratory و  )ماتریــس( 
ایجــاد شده اســت. امــروزه هــزاران کاربــر 
ــا  ــی ب ــوع مهندس ــیار متن ــای بس در زمینه ه
متلــب بــه عنــوان یکــی از اولیــن محیط هــای 
محاســباتی و تکنیکــی کــه قــادر بــه حــل 
مســائل آنهاســت، آشــنا می شــوند. بــرای 
مهندســی شــیمی و پلیمــر کاربردهــای ایــن 
ــد  ــرل فراین ــت؛ از کنت ــیار اس ــزار بس ــرم اف ن
شــبیه  و  فراینــدی  محاســبات  تــا  گرفتــه 
ســازی.  بهینــه  و  ســازی  مــدل  ســازی، 
مؤثــر  سیســتم  یــک  اکنــون   MATLAB
ــی  ــی و مهندس ــبات علم ــام محاس ــرای انج ب

ــت. اس

نــرم افــزاری قدرتمنــد و بســیار پیشــرفته 
بــرای طراحــی و شــبیه ســازی واحدهــای 
طبیعــی  مخــازن  و  نیروگاهــی  فرآینــدی، 
ابــزار  و  برنامــه هــا  و گاز می باشــد.  نفــت 
هــای مختلــف Aspen بــه دلیــل پوشــش 
اکثــر فرآیندهــای نفــت، گاز، پتروشــیمی، 
غذایــی،  معدنــی،  دارویــی،  الکترولیتــی، 
واحدهــای تولیــد پلیمــری و ... محــدوده 
را  متخصصــان  نیازمندی هــای  از  وســیعی 
تأمیــن می نمایــد. عــاوه بــر ایــن از ایــن نــرم 
ــبیه  ــی و ش ــه طراح ــوان در زمین ــزار می ت اف
نیروگاهــی  فرآینــدی،  واحدهــای  ســازی 
و مخــازن طبیعــی نفــت و گاز کــه بخــش 
ــیمی و  ــین ش ــای مهندس ــده ای از نیازه عم
مهندســین مکانیــک می باشــد، اســتفاده 
افــزار  نــرم  ایــن  امکانــات  دیگــر  از  کــرد. 
طراحــی  همچــون  مــواردی  بــه  می تــوان 
فرآینــدی،  تجهیــزات  مکانیکــی  و  دقیــق 
نظیــر تجهیــزات تبــادل حرارتــی، برج هــا 

و... اشــاره کــرد.

می تــوان  آن  کمــک  بــا  کــه  افــزاری  نــرم 
پروژه هــای  ســازی  شــبیه  و  طراحــی 
مهندســی بــرق، مکانیــک، علــوم زمیــن، 
را  کوانتــوم  و  نجــوم  فیزیــک،  شــیمی، 
یــک   COMSOL برنامــه  داد.  انجــام 
مجموعــه شــبیه ســازی اســت کــه می توانــد 
معــادالت دیفرانســیل سیســتم هــای غیــر 
جزئــی  مشــتق های  توســط  را  خطــی 
یــک،  فضاهــای  در  محــدود  المــان  روش 
دو و ســه بعــدی حــل نمایــد. نــرم افــزار 
در  می توانــد   COMSOL Multiphysics
حضــور چالــش هایــی نظیــر میدان هــای 
دینامیــک  کشــش،  الکترومغناطیســی، 
ســیاالت و دینامیــک گاز بــه خوبــی راهگشــا 
علومی نظیــر  در  افــزار  نــرم  ایــن  باشــد. 
انتقــال جــرم، انتقــال حــرارت، مکانیــک 
ســیاالت و... بــه کمــک مهندســین شــیمی و 

می آیــد. پلیمــر 

LAMMPS COMFAR ANSYS Fluent
 ANalysis( مخفــف کلمــات Ansys کلمــه
بــه  مهندســی  نرم افــزار  یــک   )SYStems
 Ansys نرم افــزار  رایانــه می باشــد.  کمــک 
قــادر  را  طراحــان  و  مهندســین   ،Fluent
بهینه ســازی  راحتــی  بــه  تــا  می ســازد 
دینامیکــی،  حرارتــی،  ســاختاری، 
همچنیــن  و  عملکــردی  و  وزنــی  تعــادل 
و ضریــب  ارتعاشــی  ُمــد  شبیه ســازی های 
اطمینــان و ایمنــی را در طرح هایشــان بــه 
صــورت مرحلــه بــه مرحلــه اعمــال کننــد. بــه 
زبــان ســاده ایــن نــرم افــزار در علــم مکانیــک 
ــر  ــیمی و پلیم ــین ش ــرای مهندس ــیاالت ب س

دارد.  فــراوان  کاربــرد 

 OMFAR : COmputer( نــرم افــزار کامفــار
 Model for Feasibility Analysis and
و  محاســبه  جهــت  مدلــی   )Reporting
پروژه هــا  مالــی  شــاخص های  تحلیــل 
کلیــه  در  ســرمایه گذاری  طرح هــای  و 
حوزه هــای صنعــت، معــدن و خدمــات اســت 
ــی مطالعــات  ــوان ابــزار تخصص ــه بــه عن ک
مالــی در فرآینــد امکان ســنجی پروژه هــای 
صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

یــک نــرم افــزار شــبیه ســازی اســت کــه بــر 
اســاس نظریــه دینامیــک مولکولــی کار می کنــد. 
دینامیــک مولکولــی در ابتــدا در فیزیــک نظــری 
در دهــه ۱۹5۰ اســتفاده شــد امــا امــروزه بــا 
و  مــواد  علــم  در  آن  کاربــرد  گســترش حیطــه 
ــت  ــی رود و قابلی ــه کار م ــز ب ــی نی ــت مولکول زیس
شــبیه ســازی سیســتم های زیســتی و مهندســی 
اختیــار  در  بــا  افــزار  نــرم  ایــن  اســت.  دارا  را 
ــن  ــیل های بی ــای )پتانس ــدان نیروه ــتن می داش
ــب  ــتری مناس ــده بس ــم کنن ــوع فراه ــی( متن اتم
از  مختلــف،  نمونه هــای  ســازی  شــبیه  بــرای 
ــواع  ــا ان ــه ت ــی گرفت ــی و مولکول ــتم های اتم سیس
از  اســت.  زیســتی  سیســتم های  و  پروتئین هــا 
ــوان  ــزار می ت ــرم اف ــن ن ــای ای ــن ویژگی ه مهمتری
بــه شــبیه ســازی سیســتم های پــر ذره اشــاره 
کــرد کــه بــا اســتفاده از روش الگوریتــم و رلــه 
انجــام محاســبات مربــوط  بــه  قــادر  ســرعتی 
بــه دینامیــک ســاختارها در کوتاه تریــن زمــان 

ــت. ــن اس ممک

ChemDraw Materials Studio Moldflow
تزریــق  بــرای شــبیه ســازی  افــزاری  نــرم 
پاســتیک و قالــب گیــری فشــرده اســت. 
برنامــه  از  گــران  تحلیــل  و  مهندســان 
بــرای   Autodesk Moldflow Adviser
شــبیه ســازی قالــب گیــری تزریق پاســتیک 
قطعــات  طراحــی  تــا  می کننــد  اســتفاده 
پاســتیک، طراحــی قالــب تزریقــی و فرآینــد 
تولیــد را بهبــود بخشــند. اســتفاده از نــرم 
شــبیه  بــرای   Moldflow Adviser افــزار 
پاســتیک  تزریــق  گیــری  قالــب  ســازی 
ــود.  ــد می ش ــای تولی ــش نقص ه ــث کاه باع
ــه راهــکار  ــرم افــزار ارائ وظیفــه ایــن بخــش ن

بــرای بهبــود فراینــد اســت.

یــک   Moldflow Synergy آن،  کنــار  در 
رابــط هوشــمند بــرای Insight اســت کــه 
میتوانــد فرایندهــای قالــب ریــزی تزریقــی را 

ــد. ــازی کن ــبیه س ش

ــدم  ــک ق ــه ی ــا رایان ــازی ب ــبیه س ــای ش دنی
و  افــزار تخصصــی  نــرم  و  برداشــت  دیگــر 
ــران  ــرای کارب ــاز ب ــبیه س ــرفته ش ــوق پیش ف
شــیمی را  و  مــواد  مهندســی  رشــته های 
آمــاده کــرد. ایــن نــرم افــزار یــک تجســم 
فــوق العــاده از ترکیبــات شــیمیایی مــورد 
ــه ایــن وســیله  نظــر مــا را ایجــاد کــرده کــه ب
را  آن  بعــدی  ســه  صــورت  بــه  می توانیــم 
مشــاهده نماییــم و محاســبات مربوطــه را 
انجــام دهیــم. نســخه جدیــد ایــن نــرم افــزار 
را  قبلــی  نســخه های  در  موجــود  کدهــای 
بــه روز کــرده و شــبیه ســازی بــا کیفیــت 

می شــود. انجــام  بیشــتری 

ــی  ــزار خاص ــه اب ــاز ب ــیمیایی نی ــی ش طراح
دارد تــا از جلســات ویرایــش خســته کننــده و 
طوالنــی جلوگیــری شــود. ChemDraw یک 
راه حــل کامــل بــرای ایجــاد نمایش هــای 
پلیمــر  فلــزات،  آلــی،  مــواد  از  حرفــه ای 
و... اســت. ChemDraw بــه شــما اجــازه 
ــا  ــد ت ــه داری ــاز نگ ــا را ب ــا پنجره ه ــد ت می ده
فرمول هــا را تجزیــه و تحلیــل کنیــد، خــواص 
ــاهده  ــواص را مش ــر خ ــک عنص ــیمیایی ی ش
کنیــد، جــدول تناوبــی عناصــر را نــگاه کنیــد 

ــتر... ــای بیش و چیزه

طراحــی  ابزارهــای   ChemDraw کل،  در 
فراهــم  را  راحــت  و  کارآمــد  شــیمیایی 
ــردش  ــمگیری گ ــرز چش ــه ط ــه ب ــد ک می کن
ــما در  ــه ش ــد و ب ــود می بخش ــما را بهب کار ش
می کنــد. کمــک  حرفــه ای  اســناد  ایجــاد 
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HYSYSوی

نســخه  اولیــن 
هایسیس 
ــط  ــال۱۹۹۶ توس درس
هاپروتــک  شــرکت 
کلمــه  شــد.  تولیــد 
ترکیــب  از  هایســیس 
ــک  ــارت هایپروت دو عب
و سیســتم بــه وجــود 

ــط  ــازنده توس ــرکت س ــن ش ــا ای ــت. بعده ــده اس آم
کمپانــی اســپن تــک خریــداری شــده و نــام ایــن نــرم 
یافــت. تغییــر  هایســیس  اســپن  بــه  افــزار 

ــبیه  ــزار ش ــرم اف ــادی ن ــداد زی ــی تع ــا مهندس در دنی
ســاز فرآینــد وجــود دارد؛ امــا در بیــن ایــن نــرم افــزار 
ــرم  ــن ن ــز بهتری ــیس ج ــپن هایس ــزار اس ــرم اف ــا ن ه
افــزار هــا می باشــد زیــرا بــا اینکــه توانایــی و امکانــات 

ــانی دارد. ــط کار آس ــترده دارد محی گس

اســپن هایســیس یکــی از قــدرت منــد تریــن نرم افزار 
ــه  ــی ب ــای مهندس ــته ه ــازی در رش ــبیه س ــای ش ه
شــمار می آیــد کــه بیشــتر در رشــته هــای مهندســی 
ــرد  ــیمی  و...کارب ــش و پتروش ــر، پاالی ــیمی، پلیم ش

دارد.

ایــن نــرم افــزار می توانــد در زمینــه طراحــی و شــبیه 
ســازی واحــد هــای فراینــدی ، نیروگاهــی و مخــازن 
طبیعــی نفــت وگاز کــه بخــش عمــده ای از  نیــاز های 

مهندســین شــیمی  اســت اســتفاده کــرد.

خــواص مــواد مختلــف شــیمیایی و پتروشــیمی  و… 
ــه صــورت بســته ها و  ــزار ب ــرم اف ــه هــای ن در کتابخان
پکیــج هــا در دســترس اســت کــه می توانــد مــا را در 
ــوان  ــرم می ت ــاوه در ن ــد. بع ــاری کن ــازی ی ــبیه س ش
ــد  ــک فرآین ــام ی ــه در انج ــی را ک ــتگاه های تمامی دس
مــورد نیــاز اســت را بــه صــورت تــک تــک و جداگانــه 

طراحــی نمــود و ســپس آن را شــبیه ســازی کــرد.

شــش مرحلــه اصلــی در شــبیه ســازی بــا اســپن 
هایســیس:

۱- مرحلــه انتخــاب لیســت مــواد:در مرحلــه انتخاب 
لیســت مــواد ،مــوادی را کــه در فراینــد اســتفاده 

می کنیــم انتخــاب می نماییــم

 Fluid package 2- انتخاب 

در ایــن مرحلــه معــادالت مناســبی بــرای انجــام 
می کنیــم. انتخــاب  تعادلــی  محاســبات 

3- مرحله تهیه برگه جریان

برگه جریان سه مشخصه اصلی دارد شامل:

۱- موازنه انرژی

2- محاسبات مربوط به اندازه

3- محاسبات اقتصادی

۴- مرحله قرار دادن تجهیزات عملیاتی

5- مرحله اجرا کردن شبیه سازی

در نــرم افــزار هایســیس تجهیــزات و جریــان هــا پــس 
ــرا  ــود اج ــه خ ــود ب ــای الزم، خ ــن ورودی ه از گرفت

ــت. ــردن نیس ــه ران ک ــوند و الزم ب می ش

۶- مرحله ارائه نتایج و بررسی آن

یعــد اجــرا شــبیه ســازی ،نتیــج بایــد بررســی شــود و 
در صــورت اشــتباه بــودن و غیــر عــادی بــودن شــبیه 

ســازی آن را اصــاح کنیــم.

این روزها یک لپ تاپ با کارایی مناسب برای دانشجوهای رشته مهندسی ضروری ست. به دلیل مجازی  شدن دانشگاه ها 
این نیاز بیش  از پیش احساس می شود. با توجه به افزایش هزینه خرید و نیاز به اجرای نرم افزارهای مختلف در طول دوره 
کارشناسی و در مقاطع تحصیالت تکمیلی، باید با آگاهی و دقت بیشتری آن را انتخاب کرد تا کارایی بیشتری داشته 
باشد. در بخش قبلی مهم ترین نرم افزارهای مربوط به رشته مهندسی شیمی  و پلیمر معرفی شد و هر یک از این نرم افزارها 

برای اجراشدن )RUN( نیاز به یک حداقل سیستم عامل هستند که شامل موارد زیر می شود:
 RAM: شما دست کم نیاز به یک رم 8 گیگابایتی دارید و با آن به راحتی میتوانید برنامه های مختلف را اجرا کنید. رم 
4 گیگابایتی هم برنامه های شما را اجرا میکند ولی به سختی و سرعت بسیار پایین! پس توصیه میشود که لپ تاپی با رم 

8 گیگ به باال تهیه کنید.
CPU: سی پی یو تقریباً مهم ترین قسمت لپ تاپ شماست و در انتخاب آن باید دقت به خرج دهید. سی پی یو ها عموماً 
در سه مدل CORE i3,i5,i7 هستند. توصیه می شود سعی کنید از i5 و i7 انتخاب کنید. هرچند دو عامل مهم تری که 

قدرت سی پی یو شما را تعیین می کنند، عبارت است از: 	- نسل و 	- سری
 نسل:	

سعی کنید نسل سی پی یو شما 5 به باال باشد. هرچند با نسل های 5 و 4 هم لپ تاپ شما برنامه ها را اجرا 
می کند ولی برای سرعت بیشتر و کمتر داغ کردن لپ تاپ، نسل های باالتر بهتر هستند. 

 سری:	
عامل دوم سری می باشد که مدل هایی مثل U, M, MQ, H, HQ را میتواند داشته باشد.

رایج ترین مدل آن  سری U است که اغلب لپ تاپ ها از این سری هستند و در مقایسه نسل ها این سری به عنوان 
 MQ, H, برای کارهای رایج روزمره و سری های M و U مبنا در نظر گرفته شده است. به طورکلی، سری های
HQ برای برنامه های سنگین مثل گیمها و برنامه های دیگر که مربوط به مهندسی شیمی  و پلیمر نمی شوند، 

مناسب تر است.
پس در انتخاب سی پی یو فقط به core i3,i5,i7 نگاه نکنید؛ برای مثال M core i5 4200 )این سی پی یو نسل 4 

است( در بعضی از قابلیت ها از core i7 6500 U )این سی پی یو نسل 6 است( قوی تر است.
به طورکلی اگر از لپ تاپ خود کارهایی مختص به دانشگاه بخواهید، برای CPU سعی کنید i5,i7 core نسل حداقل 

5 و سری U را انتخاب کنید در غیر این صورت برحسب نیاز خود می توانید سی پی یو قویتر یا ضعیف تر انتخاب کنید.
گرافیک: همگی لپ تاپ ها دارای یک گرافیک داخلی می باشند. بعضی از لپ تاپ ها یک کارت گرافیک مجزا برای کارهای 
سنگین گرافیکی را دارا هستند. صرفاً با گرافیک داخلی لپ تاپ می توان نرم افزارهای مختص به مهندسی شیمی  و پلیمر 
را اجرا کرد ولی اگر می خواهید برنامه های سنگین از قبیل گیم ها یا فوتوشاپ یا... را اجرا کنید کارت گرافیک مجزا نیاز 

دارید. برای کارت گرافیک داخلی هم Intel HD 5000,6000 مناسب است.
هارد: هارد ها به دو نوع SDD و HHD تقسیم می شوند که هارد های SDD دارای سرعت باالتری هستند و هاردهای 

HHD با سرعت پایین تر که تنها بر روی سرعت لپ تاپ تأثیر دارد.

راهنمای انتخاب لپ تاپ مناسب
برای دانشجویان

مهراب بختیاری
دانشــجوی کارشناسی مهندسی شیمی 

 دانشگاه تهران
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معرفی  رشته  مهندسی  شیمی

رسا سایبانی
دانشــجوی کارشناسی مهندسی 

شیمی دانشگاه تهران

شایان عبایی
دانشــجوی کارشناسی مهندسی 

شیمی دانشگاه تهران

 مهندســی شــیمی، اصطاحی 
 ۱۹ قــرن  اواخــر  کــه  اســت 
مجموعــه  دل  از  میــادی، 
بیــرون  و فرآیندهایــی  اعمــال 
آمــد کــه بــه آنهــا عنــوان شــیمی 

می دهنــد. صنعتــی 

پیــش از انقــاب صنعتــی، مواد 
ــبتًا  ــیمیایی نس ــوالت ش و محص
ــون   ــد صاب ــاده آن دوره، مانن س
بنــدی،  دســته  فراینــد  طــی 
تهیــه می شــدند.این  و  تولیــد 
ــکل  ــران ش ــط کارگ ــد توس فراین
می گرفــت و در آنهــا افــراد بــا 
مــواد  روی  تغییراتــی  اعمــال 
مــدت  یــک  طــول  در  اولیــه 
ــورد  ــوالت م ــن محص ــان معی زم

می کردنــد. تولیــد  را  نظــر 

افزایــش  و  زمــان  بــا گذشــت 

آن  دنبــال  بــه  و  جمعیــت 
افزایــش تقاضــا، بــرای تولیــد 
انبــوه کاال2هــا و توســعه فرآینــد 
هــای  تولیــد  خــط  تولیــد، 
مــداوم و پیوســته شــکل گرفتند 
ــرای  ــروعی ب ــداد، ش ــن روی و ای
در  شــد.  شــیمی  مهندســی 
ــتین  ــرای نخس ــال ۱32۰، ب س
بــار در ایــران، رشــته مهندســی 
رشــته  از  الهــام  بــا  شــیمی 
بــرای  و  مکانیــک  مهندســی 
پاســخ گویی بــه نیــاز صنعــت 
بــه یــک رویکــرد جدیــد بیــن 
ــران  ــگاه ته رشــته ای، در دانش

ایجــاد شــد .

تفــاوت مهندســی شــیمی و علم 
ــی از  ــیمی یک ــم ش ــیمی: عل ش
ــد  ــاد و تول ــر در ایج ــل موث عوام
مهندســی شــیمی می باشــد، 
حــوزه  تدریــج   بــه  ولــی 
هــای نظــری و عملــی کامــا 

متفاوتــی نســبت بــه یکدیگــر 
از  دویزبــرگ  نموده انــد.  پیــدا 
صنایــع  اصلــی  چهره2هــای 
شــیمیایی در قــرن بیســتم مــی 
گویــد: حــوزه ی شــیمی یــک 
مهندســی  یــک  و  شــیمیدان 
ــدازه ای متفــاوت  ــه ان شــیمی ب
وجــه  هیــچ  بــه  کــه  اســت 
یکدیگــر  بــا  مقایســه  قابــل 
دیگــر  طــرف  نمی باشــد؛از 
یــک  اطاعــات  گســتردگی 
مهنــدس شــیمی از پدیده هــای 
قابــل  نیــز  انتقــال  ســه گانه 
یــک  اطاعــات  بــا  مقایســه 
نیاز هــای  نیســت.  شــیمیدان 
در  اساســی  عامــل  صنعتــی 
توســعه ی مهندســی شــیمی 
بستر ســازی  از  اســت.  بــوده 
اطاعــات پایــه بــه کمــک علــم 
شــد ،  غافــل  نبایــد  شــیمی 
ــه  ــت ک ــان داش ــد اذع ــی بای ول
ــول  ــتر محص ــیمی بیش ــم ش عل

آزمایشــگاهی  تاش هــای 
بــوده و هســت. تــا ســال ۱۹۶۰ 
جهــان  ســطح  در  نگــرش  دو 
ــیمی  ــی ش ــه مهندس ــبت ب نس
وجــود داشــت. در آمریــکا بــا 
ــه مهندســی  نگاهــی مســتقل ب
شــیمی بــرای آن برنامه ریــزی 
حالــی  در  گرفــت،  صــورت 
از  ترکیبــی  هــا  آلمانــی  کــه 
شــیمیدان و مهنــدس مکانیــک 
را جایگزیــن مهنــدس شــیمی 
ســریع  رشــد  بودنــد.  نمــوده 
فراگیــر مهندســی شــیمی در 
ــه  ــد ک ــه آن ش ــر ب ــکا منج آمری
ــی منســوخ شــود  ــدگاه آلمان دی
ــری  ــه ی کارب ــت حیط و در نهای
ــت و  ــیمی ، صنع ــی ش مهندس
حیطــه ی کاربــری شــیمیدان و 

گــردد. تعییــن  آزمایشــگاه 

تاریخچه :

گرایش های
 مهندسی شیمی : 

1.  طراحی فرآیند
2. فرآیندهای جداسازی

3. محیط زیست
کنترل4. مدل سازی، شــبیه سازی و 

5. فرآوری و انتقال گاز
6. صنایع غذایی

7. داروسازی
8. ترموسینتیک  و کاتالیست

9. پلیمر
10. نانوفناوری

11. پدیده های انتقال
12. بیوتکنولوژی

مهندســی شــیمی ابتــدا بــه 
عنــوان دپارتمــان مهندســی 
زیرمجموعــه  در  شــیمی 
پردیــس  در  فنــی  دانشــکده 
ــا  ــد و ب ــیس گردی ــزی تأس مرک
کارشناســان  تربیــت  هــدف 
صنایــع  نفــت،  صنعــت 
شــیمیایی و صنایــع غذایــی 
ــه داد.  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
رشــته  ماهیــت  دلیــل  بــه 
مهندســی شــیمی کــه تلفیقی 
مختلــف  هــای  رشــته  از 
ــوزش و  ــای آم ــت، زمینه ه اس
پژوهــش در ایــن رشــته بســیار 
صنایــع  از  اســت.  متنــوع 

صنایــع  تــا  گرفتــه  غذایــی 
پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت، 
معدنــی،  شــیمیایی  صنایــع 
مهندســی  زیســت،  محیــط 
پلیمــر و بســیاری زمینــه هــای 
ــه  ــر زیرمجموع ــی دیگ تخصص
ــد.  ــی گیرن ــرار م ــته ق ــن رش ای
دپارتمــان   ۱38۴ ســال  از 
بــه  شــیمی  مهندســی 
ــیمی  ــی ش ــکده مهندس دانش
رشــته  ســه  و  یافــت  توســعه 
مهندســی شــیمی ، مهندســی 
پلیمــر و مهندســی نفــت در 
ایــن  در  کارشناســی  مقطــع 

گردیــد. ایجــاد  دانشــکده 

گرایش ها :

مهنــدس شــیمی، شــخصی 
داشــته های  کــه  اســت 
شــیمی خــود را بــه صــورت 
ــع  ــردی در صنای ــی و کارب عمل
مختلــف شــیمیایی و فراینــدی 
ــرای  ــی واج ــورت طراح ــه ص ب
شــیمیایی  فرایندهــای 
ــه  ــه ب ــواد اولی ــل م ــرای تبدی ب
محصــول مــورد نظــر کنــد. بــه 
عنــوان مثــال یــک مهنــدس 
پاالیشــگاه یــا پتروشــیمی بایــد 
توانایــی طراحــی یــک فراینــد 
ســازی  بهینــه  و  مناســب 
مــواد  تبدیــل  بــرای  شــده 
ــا  ــه محصــوالت ب خــام نفتــی ب
ارزش افــزوده را داشــته باشــد. 

ــک  ــی ی ــدف اصل ــه ه ــاال ک ح
مهندســی شــیمی را تبییــن 
ــن  ــای ای ــزار ه ــد اب ــم بای کردی
ــتین  ــم. نخس ــان کنی کار را بی
علمــی  پایــه  داشــتن  ابــزار 
شــیمی،  علــوم  در  قــوی 
ریاضــی، فیزیــک می باشــد.

ــدرت  ــتن ق ــزار داش ــن اب دومی
تحلیــل و تجزیــه داده هایــی 
آزمایشــگاه  طریــق  از  کــه 
مــی  دســت  بــه  فراینــد  یــا 
و  مهــم  ابــزار  آورد.ســومین 
کاربــردی تســلط کافــی روی 
تخصصــی  افزار هــای  نــرم 
ــد. ــیمی می باش ــی ش مهندس

و  ابزار هــا  ایــن  داشــتن  بــا 
مهندســی  خــاق  ذهــن 
یــک  بــه  بی شــک میتوانیــد 
مهندســی شــیمی موفــق در 

ایــن رشــته تبدیــل شــوید.

مهندس شیمی
کیست ؟
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معرفی گرایش       هایوی
دوره کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی :

  کارشناســی ارشــد مهندسی شــیمی در دانشگاه 
هــای ایران طبــق دفترچه انتخاب رشــته ســازمان 
سنجش کشــور سال 97 شــامل دو کد رشته تحت 
عنوان مجموعه مهندسی شیمی ومهندسی شیمی-

بیوتکنولوژی ودارو سازی می باشد.

مجموعه مهندســی شیمی به 4 زیر مجموعه تقسیم 
می گردد. مجموعه اول با عنوان مهندســی شــیمی 
مجموعــه،  دومیــن  میباشــد.  گرایــش   14 شــامل 
مهندسی هسته ای شامل 2 گرایش و مجموعه سوم 
تحت عنوان مهندســی سیســتم های انرژی شامل 
3 گرایــش ومجموعــه آخر تحــت عنوان مهندســی 
انرزی هــای تجــدی ناپذیر می باشــد. عنــوان دوم 
مهندســی شــیمی بــا گرایــش هــای بیوتکنولوژی 

وداروسازی می باشد.

در ادامه به بررسی تخصصی گرایش های کارشناسی 
ارشد مهندسی شیمی می پردازیم.

ــی  ــش طراح ــجویان گرای دانش
طراحــی  اصــول  بــا  فراینــد 
ــه  فرایندهــای مهندســی کــه ب
ــوان  ــول می ت ــن اص ــیله ای وس
ــت  ــه حال ــی ب ــاده را از حالت م
ــش  ــود. گرای ــل نم ــر تبدی دیگ
ــوان  ــی ت ــد را م ــی فراین طراح
وجهــی  چنــد  گرایــش  یــک 
گرایــش  ســایر  کــه  دانســت 
هــای دیگــر مهندســی شــیمی 
ــع  ــد. در واق ــش می ده را پوش
فراینــد  طراحــی  گرایــش 
بــرای افــرادی کــه بــه دروس 
عملیــات  مثــل  عملیاتــی 
هســتند  عاقه منــد  واحــد 
مناســب دانســت. همچنیــن 
ــی  ــای طراح ــزار ه ــرم اف ــا ن ب
ومــدل ســازی مثــل نــرم افــزار 
افــزار  نــرم  پــاس،  اســپن 
ــزار  ــرم اف ــیس و ن ــپن هایس اس
می گردنــد.  آشــنا  متلــب 
طبــق ظرفیــت اعــام شــده 
در دفترچــه ظرفیــت دانشــگاه 
هــا از ســوی ســازمان ســنجش 
ــه   2۹  ــال۹7، در دوره روزان س
باظرفیــت  دولتــی  دانشــگاه 
دوره  در  و  داوطلــب   3۴3
 ۱۱ دوم(  )نوبــت  شــبانه 
ــت   ــا ظرفی ــی ب ــگاه دولت دانش
پذیــرش  داوطلــب   ۱25

. ند ه ا شــد

فرآیندهای جداسازی طراحی فرآیند

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل

گرایــش  دانشــجویان 
بــه  جداســازی  فرایندهــای 
دروس  بــا  تخصصــی  طــور 
پدیده هــای  بــه  مربــوط 
انــواع  بــا  آشــنایی  انتقــال، 
جداســازی  فرآیندهــای 
اســتخراج،  تقطیــر،  ماننــد 
و  شبیه ســازی  نیــز  و  تبلــور 
آشــنا  فرآیندهــا  مدل ســازی 

. ند می شــو

ــرای داوطلبــان  ایــن گرایــش ب
درس هــای  بــه  عاقه منــد 
پدیده هــای  و  جــرم  انتقــال 
واحــد  عملیــات  و  انتقــال 
نــرم  می گــردد.  توصیــه 
افزارهــای تخصصــی بــرای این 
گرایــش نــرم افــزار متلــب، نــرم 
می باشــد. کامســول  افــزار 

طبــق طبــق ظرفیــت اعــام 
ظرفیــت  دفترچــه  در  شــده 
ســوی  از  دانشــگاه ها 
ســازمان ســنجش ســال۹7، 
در دوره روزانــه 28 دانشــگاه 
داوطلــب   3۶۱ طرفیــت  بــا 
ودر دوره شــبانه )نوبــت دوم( 
ظرفیــت  بــا  دانشــگاه   22
پذیــرش  ۱۴5داوطلــب 

. ند ه ا شــد

محیط زیست
از جملــه مباحثــی کــه در ایــن 
گرایــش مــورد بررســی قــرار 
مــی گیــرد مباحــث تصفیــه آب 
و فاضــاب, کنتــرل آلودگــی 
ــد  ــات جام ــه ضایع ــوا, تصفی ه
از  کــه  می شــود  پرداختــه 
گرایش هــای  جدیدتریــن 
شــیمی  مهندســی  ارشــد 
می باشــد کــه بــرای داوطلبــان 
ادامــه  بــرای  عاقه منــد 
دانشــگاه های  در  تحصیــل 
خــارج از کشــور مفیــد اســت. 
طبــق ظرفیــت اعــام شــده در 
ــگاه ها  ــت دانش ــه ظرفی دفترچ
ســنجش  ســازمان  ســوی  از 
ســال۹7، در دوره روزانــه ۱۰ 
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــگاه دولت دانش
7۱ داوطلــب و در دوره شــبانه 
7 دانشــگاه بــا ظرفیــت 25 نفر 
ــته اند. ــرش داش ــب پذی داوطل

بــا  مدل ســازی  گرایــش 
ــع  ــر در صنای ــرد کامپیوت عملک
پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت، 
شبیه ســازی  منظــور  بــه 
و  عملیاتــی  واحدهــای 
شــیمیایی  فرایندهــای 
سیســتم های  بــا  همچنیــن 
ــا  ــر فرآینده ــم ب ــی حاک کنترل
ــش  ــن گرای ــود. ای ــنا می ش آش
ــد  ــجویان عاقه من ــرای دانش ب
برنامه هــای  و  نرم افــزار  بــه 
اســتفاده  بــرای  کامپیوتــری 
در مهندســی شــیمی بســیار 
مناســب اســت. طبــق ظرفیــت 
دفترچــه  در  شــده  اعــام 
ظرفیــت دانشــگاه هــا از ســوی 
ــال ۹7،  ــنجش س ــازمان س س
دانشــگاه   ۴ روزانــه  دوره  در 
دولتــی بــا ظرفیــت 38 نفــر 
و در دوره شــبانه 2 دانشــگاه 
پذیــرش  نفــر   5 بــا ظرفیــت 

. ند ه ا شــد

بــه علــت وجــود ذخایــر عظیــم 
گازی در ایران، کشورمان را در 
جایــگاه دوم ذخایر گاز طبیعی 
ــن  در جهــان می باشــد، بنابرای
هــدف فــراوری و انتقــال گاز 
اســت  متخصصانــی  تربیــت 
نیازهــای  کلیــه  بتوانــد  کــه 
کشــور  گاز  صنایــع  فنــی 
و  طراحــی  زمینه هــای  در 
عملیات پاالیشــگاه هــای گاز و 
سیســتم  هــای انتقــال را انجام 
ــده  ــام ش ــت اع ــد. ظرفی دهن
در دفترچــه ظرفیــت دانشــگاه 
هــا از ســوی ســازمان ســنجش 
 5 روزانــه  دوره  در   ،۹7 ســال 
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــگاه دولت دانش
ــبانه  ــب ودر دوره ش 5۰ داوطل
2 دانشــگاه  دولتــی باظرفیــت 
شــده  پذیــرش  داوطلــب   5

ــد. ان

فرآوری و انتقال گاز

ــوزش  ــته آم ــن رش ــدف از ای ه
مهندســین شــیمی بــه منظــور 
و  بــرداری  بهــره  توســعه، 
ــت  ــای صنع ــی فرآینده طراح
تولیــد  بــرای  داروســازی 
مــواد دارویــی، تولیــد مــواد 
شــیمیایی خالــص دارویــی  و 
بیوتکنولوژیکــی  فرآیندهــای 
داروســازی  صنایــع  در 
اعــام  ظرفیــت  می باشــد. 
ظرفیــت  دفترچــه  در  شــده 
دانشــگاه ها از ســوی ســازمان 
دوره  در   ،۹7 ســال  ســنجش 
ــا  ــی ب ــگاه دولت ــه ۱ دانش روزان
ظرفیــت 5 داوطلــب و در دوره 
دولتــی  دانشــگاه    ۱ شــبانه 
باظرفیــت 2 داوطلــب پذیــرش 

. ند ه ا شــد

گرایــش  دانشــجویان 
کاربــرد  بــه  بیوتکنولــوژی 
فرآیندهــای زیســتی در صنایع 
ــا مهندســی  مختلــف مرتبــط ب
مطالعــه  مــورد  را  شــیمی 
ایــن  هــدف  می دهــد.  قــرار 
متخصصانــی  تربیــت  رشــته 
ــائل  ــر مس ــاوه ب ــه ع ــت ک اس
ــول  ــا اص ــیمی ب ــی ش مهندس
فرآیندهــای زیســتی هــم آشــنا 
باشــند. ظرفیــت اعــام شــده 
در دفترچــه ظرفیــت دانشــگاه 
هــا از ســوی ســازمان ســنجش 
ســال ۹7، در دوره روزانــه ۱۴ 
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــگاه دولت دانش
دوره  در  و  داوطلــب   ۱۰۹
شــبانه ۱۰دانشــگاه  دولتــی بــا 
ظرفیــت 35 داوطلــب پذیــرش 

شــده اند.

گرایــش صنایــع غذایــی بــه 
طراحــی دســتگاه هــای تولیــد 
خصوصیــات  غذایــی،  مــواد 
دســتگاه هــای فــوق، خطــوط 
تولیــد و ارتبــاط بیــن دســتگاه 
ــن گرایــش یــک  ــردازد. ای می پ
رشــته منحصربــه فــرد اســت و 
در واقــع دســت دانشــجویان را 
بــرای آشــنایی بــا ســایر گرایش 
در  نمی گــذارد.  بــاز  هــا 
ــگاه ها  ــت دانش ــه ظرفی دفترچ
ســنجش  ســازمان  ســوی  از 
 3 روزانــه  دوره  در  ســال۹7، 
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــگاه دولت دانش
۱2 داوطلــب و در دوره شــبانه 
3 دانشــگاه  دولتــی باظرفیــت 
۶ داوطلــب پذیــرش شــده اند.

گرایــش  داوطلبــان 
کاتالیســت  و  ترموســینتیک 
ترمودینامیــک  مباحــث  بــا 
شــیمیایی  واکنش هــای  و 
در  کاتالیســت ها  مبانــی  و 
مهندســی شــیمی بــه طــور 
آشــنا می گردنــد.  تخصصــی 
افزار هــای  نــرم  جملــه  از 
تخصصــی ایــن گرایــش نــرم 
افــزار کامســول و نــرم افــزار 
ــت  ــق ظرفی ــت. طب ــب اس متل
دفترچــه  در  شــده  اعــام 
ظرفیــت دانشــگاه هــا از ســوی 
ــال ۹7،  ــنجش س ــازمان س س
در دوره روزانــه ۱5 دانشــگاه 
در  و  نفــر   ۱23 ظرفیــت  بــا 
دانشــگاه   ۱۱ شــبانه  دوره 
ــرش  ــر پذی ــت ۴۴ نف ــا ظرفی ب

. ند ه ا شــد

گرایــش  دانشــجویان 
پدیده هــای انتقــال بــه طــور 
ــای  ــول پدیده ه ــی اص تخصص
انتقــال یعنــی انتقــال حــرارت، 
انتقــال  و  جــرم  انتقــال 
انــواع  و همچنیــن  مومنتــوم 
ــنا  ــازی آش ــای جداس فراینده
از  گرایــش  ایــن  می گردنــد. 
قوی تریــن  و  ســنگین ترین 
ــیمی  ــی ش ــش در مهندس گرای
اعــام  ظرفیــت  می باشــد. 
ظرفیــت  دفترچــه  در  شــده 
دانشــگاه ها از ســوی ســازمان 
دوره  در   ،۹7 ســال  ســنجش 
روزانــه ۱۱ دانشــگاه دولتــی 
بــا ظرفیــت ۱۱2 داوطلــب و 
دانشــگاه   8 شــبانه  دوره  در 
 33 ظرفیــت  بــا  دولتــی 
داوطلــب پذیــرش شــده اند.

نانــو  گرایــش  دانشــجویان 
مقیــاس  در  دیــد  از  فنــاوری 
ایــن  در  تولیــد  و  کار  و  نانــو 
مقیــاس بــرای دســتیابی بــه 
و  کیفیــت  بــا  فراورده هایــی 
عبارتــی  بــه  و  بهتــر  کمیــت 
ــبک تر  ــر ،س ــر ، محکم ت ارزان ت
بــا  می باشــد  کارا تــر  و 
برخــورد  شــیمی  مهندســی 
اعــام  ظرفیــت  می کننــد.  
ظرفیــت  دفترچــه  در  شــده 
دانشــگاه ها از ســوی ســازمان 
دوره  در   ،۹7 ســال  ســنجش 
دولتــی  دانشــگاه   ۴ روزانــه 
و  داوطلــب   38 ظرفیــت  بــا 
دانشــگاه    3 شــبانه  دوره  در 
دولتــی باظرفیــت ۱2 داوطلب 

شــده اند. پذیــرش 

پلیمــر   گرایــش  دانشــجویان  
مربــوط  علــوم  فراگیــری  بــه 
پلیمرهــای خــام  بــه تبدیــل 
بــه پلیمرهــای صنعتــی کــه 
ــا  ــر ی ــکل دهی  پلیم ــامل  ش ش
طراحــی  واحدهــای  صنعتــی  
تولیــد پلیمــر تخصــص پیــدا 
اعــام  ظرفیــت  می کننــد. 
ظرفیــت  دفترچــه  در  شــده 
دانشــگاه ها از ســوی ســازمان 
دوره  در  ســال۹7،  ســنجش 
ــا  ــی ب ــگاه دولت ــه ۹ دانش روزان
در  و  داوطلــب   ۶۹ ظرفیــت 
بــا  دانشــگاه   ۶ شــبانه  دوره 
ظرفیــت 23 داوطلــب پذیــرش 

ند. شــده ا

داروسازیبیوتکنولوژیصنایع غذایی

پدیده های انتقالنانوفناوریپلیمرترموسینتیک و کاتالیست
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معرفی  رشته  مهندسی  پلیمر

سیده حنانه سنایی

دانشجوی کارشناسی مهندسی 
شیمی دانشگاه تهران

سپهر مفخمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی 
پلیمر دانشگاه تهران

   یقینــا بــا تعاریــف مونومــر 
هســتید.  آشــنا  پلیمــر  و 
تعاریفــی کــه بــه زندگــی نویــن 
داده  ســو  و  ســمت  امــروزی 
نفــوذ  تولیــد  و  صنعــت  در  و 
شــگفت انگیــزی داشــته انــد. 
ــا  ــه ت ــتیک و دارو گرفت از پاس
ــوراک،  ــاک و خ ــرفت پوش پیش
همــه را مدیــون علــم پلیمــر 
جهــان  پلیمــر  مهندســین  و 

هســتیم. 

تعریف مونومر و پلیمر

   مونومــر یــا تکپــار، مــوادی 
از  شــده  تشــکیل  هســتند 
کــه  واحــد؛  مولکول هــای 
یــا  بســپار  آنهــا  پیوســتن  از 
می آیــد.  وجــود  بــه  پلیمــر 
کلمــه  یــک  مونومــر  کلمــه 
یونانــی اســت کــه از دو بخــش 
و  تــک  معنــی  بــه   ”Mono“
یــا  پــاره  معنــی  بــه   ”Mer“

جــز تشــکیل شــده اســت کــه 
در فارســی معــادل آن تکپــار 

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ

پلیمــر یــا بســپار یــک نــوع 
اســت  مولکــول  درشــت 
از تعــداد زیــادی واحــد  کــه 
شــده  تشــکیل  تکرارشــونده 
پلیمــر  واژه  واقــع  در  اســت. 
از دو واژه یونانــی “Poly”  بــه 
بــه    ”Mer“ و  چنــد  معنــای 
واژه  اســت.  قطعــه  معنــی 
پارســی ایــن درشــت مولکــول 
نیــز از دو بخــش "َبــس" بــه 

معنــی بســیار و پــار بــه معنــی 
پــاره یــا قطعــه اســت. مــواد 
ــته ای  ــپار دس ــا بس ــری ی پلیم
ــتیک ها،  ــامل پاس ــواد ش ازم
چســب ها،  الســتیک ها، 
رزین هــا  فوم هــا،  رنگ هــا، 
مــوادی  از  دیگــر  بســیاری  و 
کــه در زندگــی روزمــره کاربــرد 
ــد، می باشــند. ایــن مــواد  دارن
در قــرن بیســتم وارد زندگــی 
ســاز  زمینــه  و  شــده  بشــر 
ــرفت  ــادی در پیش ــوالت زی تح
ســبک  تغییــر  و  تکنولــوژی 

شــده اند. بشــر  زندگــی 

ــی  ــته مهندس ــه رش تاریخچ
ــر پلیم

   از آغاز قـــرن ۱۹ کـه باکلیـت 
)نخسـتین پاسـتیک سـاخته 
بشـــر( بـــه عرصـــه آمد، جرقـه 
مهندســـی پلیمـــر و الیـــاف 
ــترده  ــور گسـ ــد. حضـ زده شـ

در صنایـــع  پلیمـــری  مـــواد 
مختلـف، موجـب شـد سـرعت 
پیشـــرفت و نوآوری هـا در ایـن 
شـــاخه افزایـش زیـادی داشته 
ــن سـیر صعـودی  باشـد. همیـ
پــای ایــن رشـــته را بـــه ایـــران 
نیـــز باز کـــرد؛ بـــه طـــوری کـه 
مهندسـی پلیمـر از زیر شـاخه 
ــه  ــودن بـ مهندســـی شـیمی بـ
رشـــته هــای مســـتقل تغییـــر 

کـرد.

رشــته مهندســی پلیمــر یکــی 
گــروه  هــای  زیرمجموعــه  از 
آزمایشــی ریاضــی – فیزیــک 
بعضــی  نســبت  بــه  و  اســت 
جــوان  مهندســی ها،  از 
محســوب می شــود، امــا بــه 
ــترده آن در  ــرد گس ــل کارب دلی
ــر،  ــی بش ــف زندگ ــاد مختل ابع
و  کــرده  رشــد  ســرعت  بــه 
جــای خــود را در میــان صنایــع 

گرایش های
 مهندسی پلیمر : 

1. گرایش فرآورش

2. گرایش نانوفناوری

3. پلیمریزاسیون

4. کامپوزیت

ــدا کــرده اســت. مهندســی  پی
کــه  اســت  رشــته ای  پلیمــر 
تولیــد  بــرای  را  دانشــجویان 
پلیمــری  محصــوالت  انــواع 
شــامل الســتیک، پاســتیک، 
االســتومر، چســب هــا، رزیــن، 
کــه  دیگــری  محصــوالت  و 
اســت،  الزم  صنایــع  بــرای 
درواقــع  می کنــد.  آمــاده 
مهندســان  گفــت  می تــوان 
پلیمــر مــواد اولیــه بســیاری 
فراهــم  را  دیگــر  صنایــع  از 
می کننــد. بــرای مثــال؛  انــواع 
هــای  شیشــه  بــرای  الیــاف 
کامپوزیــت  در  فایبــرگاس 
بــه یــاری مهندســان پلیمــر 
ســاخته می شــود و یــا بــرای 
الســتیک  از  تایرهــا  تولیــد 
ــر  ــان پلیم ــه مهندس ــی ک های
بهــره  کرده انــد،  تولیــد 
پلیمــر  مهندســی  می برنــد. 
پایــه ی بســیاری از صنایــع و 

حتی پزشــکی اســت و دانشــی 
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــی ب زیربنای
ــرای  ــی ب ــن دانش ــود چنی وج
پیشــرفت یــک کشــور ضــروری 
اســت. هــدف از ایجــاد رشــته 
تربیــت  پلیمــر  مهندســی 
بهــره   بــرای  متخصصانــی 
تولیــد  زمینــه  در  بــرداری 
تبدیــل  و  پلیمــر خــام  مــواد 
مــواد پلیمــری بــه پاســتیک، 
ــت  ــای تقوی ــتیک، پلیمره الس
شــده مــواد اســفنجی، رزیــن، 
چســب، الیــاف مصنوعــی و 

نظایــر ایــن هــا اســت.

پلیمــر؛  مهندســي  رشــته 
طراحــي،  شــناخت، 
و  تحلیــل  فرموالســیون، 
و  فیزیکــي  خــواص  بررســي 
مکانیکــي ســه مــاده  یعنــی 
و  پاســتیك  الســتیك، 
کامپوزیــت اســت. در رشــته 

مهندســي پلیمــر هــر آنچــه که 
ــردد،  ــر مي گ ــواد ب ــن م ــه ای ب
ــرار  ــي ق ــه و بررس ــورد مطالع م
ــال  ــراي مث ــت. ب ــد گرف خواه
الســتیک  تولیــد  و  طراحــي 
ــتیك،  ــع الس ــین در صنای ماش
در  پلي اتیلــن  لوله هــاي 
انــواع  و  پاســتیك  صنایــع 
کامپوزیــت  در  فایبرگاس هــا 
متخصصــان  کمــک  بــه 
انجــام  پلیمــر  مهندســي 
مهندســی  رشــته  مي گیــرد. 
پلیمــر مناســب افــرادی اســت 
کــه بــه صنعــت عاقــه دارنــد. 

ــه  ــت ک ــوان گف ــل می ت در اص

پلیمــر یکــی از اجــزای جــدا 

ــت.  ــی اس ــر صنعت ــدنی ه نش

ــن  ــر ای ــمت دیگ ــن س همچنی

رشــته آزمایشــگاه اســت. پــس 

ــته  ــه رش ــخصی ک ــن ش بنابرای

مهندســی پلیمــر را انتخــاب 

ــه کار در  ــم ب ــد ه ــد بای می کن

بــه  هــم  و  کارخانــه  محیــط 

آزمایشــگاهی  کار در محیــط 

عاقــه داشــته باشــد.
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وظایف مهندس پلیمر : معرفی گرایش       ها :وی
طراحی و تهیه فرموالسیون: انواع پلیمرها و ساخت 
آن ها مثل پوشــش های پلیمــری، انواع مرکب های 
چاپ، رزین ها مثل اکریلیک، پالســتیک، الســتیک، 
پلیمرهای نانو مثل نانو الیاف پلیمری، نانو کامپوزیت 

ها، نانو روکش ها

آنالیز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سه ماده 
عمده الستیک، پالستیک و کامپوزیت

مدل سازی، شبیه سازی و طراحی فرآیندهای پلیمر 
شدن

نظــارت بر بخــش تولیــد پلیمرهــا و کنتــرل کیفی 
محصوالت پلیمری در کارخانه های تولید پلیمر

ــا همــان  ــرآورش ی     گرایــش ف
ــناخت،  ــه ش ــر ب ــش پلیم گرای
بنــدی،  فرمــول  طراحــی، 
تولیــد  و  خــواص  بررســی 
پلیمــری  محصــوالت  کلیــه 
کلیــه   تولیــد  می پــردازد. 
ــل   ــری  از قبی ــوالت  پلیم محص
پاســتیک ،  الســتیک ، 
ســایر  و  رزیــن   االســتومر، 
صنعــت   نیــاز  مــورد  مــواد 
کاربــرد  پلیمرهــا  اســت . 
مثــًا  دارنــد.  نیــز  پزشــکی  
دنــدان  مصنوعــی  و لنزهــای  
چشــمی همه  از مــواد پلیمــری  
کل  در  می شــوند.  ســاخته  
می تــوان گفــت کــه گرایــش 
طراحــی،   شــناخت،  پلیمــر 
فرموالســیون، آنالیــز و بررســی 
ــی  ــی و مکانیک ــواص فیزیک خ
ســه مــاده عمــده الســتیک،  
پاســتیک و کامپوزیــت اســت.

پلیمریزاســیون  گرایــش    
مجموعــه  بــه   ۹3 ســال  در 
مهندســی پلیمــر اضافــه شــده 
اســت. در ایــن گرایــش ســعی 
ــات  ــا تحقیق ــا ب ــت ت ــر آن اس ب
پلیمرهــا،  هــای  بررســی  و 
پتروشــیمی  رونــق  صنایــع 
بیشــتری بیابنــد. در گرایــش 
پلیمریزاســیون تولیــد پلیمرهــا 
بــه صــورت نیمــه صنعتــی نیــز 

می گیــرد. صــورت 

  علــم پلیمــر و علــم نانــو از 

ــا هســتند و  ــد و نوپ علــوم جدی
کاربردهــای بســیاری دارنــد. 
ــو  ــاوری نان ــش فن ــن گرای در ای
ــی  ــورد بررس ــر م ــم پلیم در عل
ترکیــب  و  می گیــرد  قــرار 
ــا هــم موجــب تولیــد  ایــن دو ب
اســت.  شــده  پلیمرهــا  نانــو 
از جملــه ایــن نانــو پلیمرهــا 
نانوکامپوزیت هــا،  می تــوان 
و  نانوروکش هــا 
نــام  را  نانوامولوســیون ها 
پلیمــر  مهندســین  بــرد. 
در  نانوفنــاوری،  گرایــش 
تمامی گرایش هــای پلیمــری، 
نانوفنــاوری  زمینــه  در  کــه 
پیشــرفت کرده انــد، فعالیــت 
از  تعــدادی  بــه  کــه  دارنــد. 
آن هــا اشــاره می شــود: نانــو 
روکش هــا،  نانــو  کامپوزیــت، 
نانــو  پلیمــری،  الیــاف  نانــو 
کاتالیزورهــا، نانــو گویچه هــای 
پلیمــری، نانــو امولســیون های 
رســانی  دارو  پلیمــری، 

تدریجــی و  هدفمنــد 

مــوادی  کامپوزیت هــا    
هســتند کــه از ترکیــب فیزیکی 
بــه  مــاده  چنــد  یــا  یــک 
پلیمرهــا حاصــل می شــوند. 
در درس کامپوزیــت دانشــجو 
کامپوزیت هــا،  انــواع  بــا 
ــواص  ــاخت و خ ــای س روش ه
آنهــا  مکانیکــی  و  فیزیکــی 

می شــود. آشــنا 

.

کامپوزیت

نانوفناوری فرآورش

پلیمریزاسیون



مهارت های نرم

اللفظی از معادل  غالبا در تقسیمبندی مهارت ها از دو تعبیر مهارتهای نرم و مهارتهای سخت استفاده میشود که ترجمهای تحت 
انگلیسی این دو واژه ) hard skills & soft skills( است.

مهارت به تواناییهایی اطالق میشود که لزوما ذاتی نیستند و قابل پرورش اند. از این رو مهارت های قابل تدریس که در قالب برنامه های 
درسی و آموزشی ارائه می شوند را مهارت های سخت، و مهارت های فردی و ارتباطی که مرتبط با اثرگذاری و انعطاف فرد در برخورد 
با دیگران می باشد را مهارت های نرم تلقی می کنند. مهارت های سخت شامل مواردی از قبیل مدرک آکادمیک، تسلط به نرم افزارها 
و تسلط به زبان خارجی میشود و مهارتهای نرم مواردی از قبیل توانایی رهبری، مدیریت، اخالق کاری، نوآوری و شبکه سازی را در بر 

می گیرد.

شکل 	 – مدل مهارت های نرم برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی
مهارتهای سخت برای پاسخگویی به نیازهای محیط صنعتی و محیط آکادمیک الزماند ولی کافی نیستند. در سرفصلهای آموزشی به 

مهارت به توانایی هایی اطالق می شود که لزوما ذاتی نیستند و قابل پرورش اند. از این رو مهارت های 
قابل تدریس که در قالب برنامه های درسی و آموزشی ارائه می شوند را مهارت های سخت، و 

مهارت های فردی و ارتباطی که مرتبط با اثرگذاری و انعطاف فرد در برخورد با دیگران می باشد را 
مهارت های نرم تلقی می کنند. 

دانشجویان نحوه پاسخگویی به سواالتی آموزش داده می شود که پیش از این پرسیده شده و جواب داده شده اند و دانشجو ملزم به 
فراگیری کامل این مسائل می باشد. در حالی که نیازهای صنعت، افراد را با مسائل و چالش هایی روبرو می سازد که نحوه برخورد با آن ها 
در دانشگاه آموخته نمی شود و از طرفی پاسخ های تک بعدی و ثابتی برای آن ها وجود ندارد. از این رو اتکای صرف به مهارت های سخت 

لزوما موفقیت افراد در مشاغل آینده شان را تضمین نمی کند و اهمیت توسعه مهارت های نرم مشخص می شود. 
در ادامه تعدادی از این مهارت ها را به اختصار معرفی می کنیم:

جدول 	 – مهارت های ارتباطی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

جدول 	 – مهارت های ادراکی و تصمیم گیری برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی شیمی صفحه
36
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امیرحسین ماجدی
مهندســی  کارشناســی  دانشــجوی 

شیمی دانشگاه تهران



جدول ۳ – مهارتهای مدیریت بر خود و دیگران برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

جدول 4 – مهارت های سیاست گذاری و کارآفرینی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی
چند توصیه :

به آشنایی و کسب اطالعات در رابطه با صنایع نفت وگاز و پتروشیمی، نیروگاهی، خطوط انتقال، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، 	 
صنایع دارویی و مهندسی پزشکی، تصفیه آب و انرژی های نو بپردازید.

در انجمن های علمی  و دانشجویی و به خصوص انجمن های بین رشته ای در صورت تمایل به فعالیت بپردازید.	 

از ظرفیتهای ارتباطی موجود در شبکه های اجتماعی از جمله لینکدین بهره ببرید.	 

با کلیات گرایشهای متنوع و مختلف رشته مهندسی شیمی  و رشته های مرتبط با آن آشنایی داشته باشید و بازارکار آن ها را مورد 	 
بررسی قرار دهید.

با دوره های تکمیلی اقتصاد و مدیریت آشنا باشید.	 
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انتخاب واحد، کهاد و کارآموزیوی

  
آغــاز  از  قبــل  دانشــجویان، 
تــرم  جــز  )بــه  تــرم  هــر 
کــه  دروســی  بایــد  اول(، 
تــرم  آن  در  می خواهنــد 
ــد.  ــاب کنن ــد را انتخ بگذرانن
بــه هنــگام انتخــاب واحــد، 
جمــع کثیــری از دانشــجویان 
وارد ســامانه گلســتان  بایــد 
شــوند و اقــدام بــه انتخــاب 
دلخواهشــان  واحدهــای 
. می کننــد

بــه منظــور عــدم شــلوغی و 
نشــدن  از دســترس خــارج 
ــر روز را  ــگاه ه ــامانه، دانش س
مختــص ورودی ای خــاص در 
ــای  ــرد )ورودی ه ــر می گی نظ
باالتــر اولویــت دارنــد( و بــه 
هــر دانشــجو از آن ورودی بــه 
صــورت رنــدوم ســاعتی از آن 
می دهــد؛  اختصــاص  را  روز 
بــه گونــه ای کــه هــر دانشــجو 
ــده  ــن ش ــاعت معی ــل از س قب
خــود بــرای انتخــاب واحــد 
ــت. ــد داش ــی نخواه دسترس

  بــرای اطــاع پیــدا کــردن 
واحــد  انتخــاب  زمــان  از 
ســامانه   5۹ گــزارش  بایــد 
گلســتان )قســمت ثبــت نــام( 

کنیــد. مشــاهده  را 

در ایــن قســمت رونــد معمول 
را  نکاتــی  و  واحــد  انتخــاب 
ــه شــما خواهیــم گفــت کــه  ب
ــه  ــد ب ــاب واح ــول انتخ در ط

کمکتــان می آیــد :

ــن کاری  ــی تری ــن و اصل اولی
دهیــد  انجــام  بایــد  کــه 
نظــر  مــورد  انتخــاب دروس 
خــود و یادداشــت کــردن کــد 
ــرای ســهولت در  هــر کاس ب

انتخــاب واحــد اســت.

ایــن منظــور چنــد روز  بــه   
قبــل از زمــان انتخــاب واحــد 
 2۱2 گــزارش  بــه  خــود، 
مراجعــه  گلســتان  ســامانه 
دروس  لیســت  و  کنیــد 
ارائــه شــده در تــرم جــاری 
دقــت  نماییــد.  مشــاهده  را 
داشــته باشــید کــه چــارت 
را  خــود  رشــته  بــه  مربــوط 
آن  در  کنیــد.  چــک  حتمــا 
پیشــنهادی  دروس  چــارت، 
هــر تــرم و دروس پیش نیــاز  
و هم نیــاز  بــرای شــما ذکــر 
دروس  انتخــاب  در  و  شــده 
ــازی  ــش نی ــه پی ــد ب ــود بای خ

کنیــد. دقــت  دروس 

ــرای  پیشــنهاد می شــود کــه ب
از  ســری  یــک  بــودن  پــر 
ــه  ــام دروس پای ــه ن ــاتیِد ب اس
و همچنیــن دروس عمومــی  
اولیــه  ترم هــای  مخصوصــا 
آمــاده  دانشــگاه  بــه  ورود 
باشــید و احتمــاالت مختلــف 
ــن  ــد. )در ای ــر بگیری را در نظ
تجربــه  از  مــوارد می توانیــد 
خــود  باالیی هــای  ســال 
ــد.(  ــره را ببری ــال به ــز کم نی
ــای  ــاب کاس ه ــس از انتخ پ
مدنظرتــان، کــد هــر کاس را 

کنیــد.  یادداشــت 

ــروع  ــل از ش ــه قب ــد دقیق چن
شــدن انتخــاب واحدتــان وارد 
ســامانه گلســتان، پیشــخوان 
ــی و  ــام اصل ــت ن ــت، ثب خدم
ســپس فــرم ثبــت نــام اصلــی 
شــوید. بــه محــض فرارســیدن 
زمــان معین تــان دسترســی 
بــه فــرم ثبــت نــام برایتــان 
جدولــی  می شــود.  بــاز 
ــه  ــود ک ــر می ش ــان ظاه برایت
واحــد   ۱2 کــد  آن  در  بایــد 
را  خــود  منتخــب  کاس 
بــرای افزایــش ســرعت وارد 
از  می توانیــد  وگرنــه  کنیــد 
جــدول پاییــن تــر بــه صــورت 
را  مدنظــر  کاس  دســتی 
ــک  ــرده و روی آن کلی ــدا ک پی
کنیــد کــه کمــی از ســرعتتان 
ــد  ــتان باش ــد. حواس می کاه
کاس  ایــن  ظرفیــت  کــه 
ــند و  ــده باش ــل نش ــا تکمی ه
ــوند.  ــت ش ــان ثب ــا برایت حتم
نکتــه ای کــه نبایــد فرامــوش 
کنیــد ایــن اســت کــه همــان 
ــل  ــد کام ــد ۱2 واح ــدا بای ابت
تــا  شــود  ثبــت  برایتــان 
تکــی  صــورت  بــه  بتوانیــد 
ــر  ــد، در غی ــه کنی درس اضاف
ــی  ــچ کاس ــورت هی ــن ص ای
ــد.  ــد ش ــت نخواه ــان ثب برایت
کــه  کاس  هــر  کــد  کنــار 
می توانیــد  می کنیــد،  وارد 
ســه گزینــه "ثبــت - حــذف 
ــار  ــد. انتظ ــار" را ببینی - انتظ
کاس هایــی  بــه  مختــص 
ظرفیتشــان  کــه  اســت 
تکمیــل شــده و دقــت داشــته 

ــار در کاس  ــه انتظ ــید ک باش
آن  شــدن  ثبــت  منزلــه  بــه 
ــی ثبــت  ــا زمان ــت و تنه نیس
ظرفیــت  کــه  می شــود 
پــس  شــود،  افــزوده  کاس 
کاس هــای در انتظــار در ۱2 
واحــد ثبــت شــده حســاب 
دروس  بــرای  نمی شــوند. 
عمومی نیــز نمی توانیــد وارد 

لیســت انتظــار شــوید.

دو گزینــه "بررســی تغییــرات" 
در  را  تغییــرات"  "اعمــال  و 
مشــاهده  صفحــه  انتهــای 
بررســی  کــرد.  خواهیــد 
ثبــت  منزلــه  بــه  تغییــرات 
آن هــا نیســت و فقــط بــرای 
ــت  ــل، رعای ــدم تداخ ــما ع ش
تکمیــل  و  نیــازی  پیــش 
را  کاس  ظرفیــت  نبــودن 
بــه  پــس  می کنــد.  چــک 
خاطــر داشــته باشــید پــس 
در  تغییــر  هــر  انجــام  از 
جــدول خــود حتمــا "اعمــال 

بزنیــد. را  تغییــرات" 

اتمــام زمــان کلــی  از  پــس 
می توانیــد  واحــد،  انتخــاب 
از طریــق گــزارش 88 برنامــه 

درســی خــود را ببینیــد.

                                          

سیده حنانه سنایی، سپهر مفخمیانتخاب واحد



چارت در سایت 
دانشکده
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دوره ی کهــاد کــه ممکــن اســت 
دیگــر،  هــای  دانشــگاه  در 
دوره ی  عنــوان  تحــت  را  آن 
ماینــور)Minor( نیز بشناســند، 
کــه  اســت  فرعــی  ای  دوره 
دانشــجو بــا توجــه بــه عاقــه 
ی خــود و صــاح دیــد گــروه 
آن  بــرای  می توانــد  آموزشــی 

کنــد. اقــدام 

ایــن دوره می توانــد بیــن ۱8 
ــا 2۴ واحــد باشــد کــه  واحــد ت
درس   8 تــا   ۶ بیــن  معمــوال 

می گیــرد. قــرار 

بــرای دوســتانی کــه عاقــه 
ای  رشــته  بیــن  فعالیــت  بــه 
دارنــد بســیار توصیــه می شــود 
ســرمایه ای  می توانــد  چــون 
ــای  ــرای کاره ــوب ب ــیار خ بس
ــرای  ــوال ب ــند. معم ــده باش آین
کهــاد  مهندســی  رشــته های 
پایــه  علــوم  هــای  رشــته  بــا 

می شــود. توصیــه 

شــرط اول درخواســت بــرای 

کهــاد، میانگیــن کل نبایــد زیــر 
۱۴ باشــد کــه هــر واحــد حدود 
محاســبه  هزارتومــان   ۱۹7
می شــود و دانشــجویانی کــه 
بــاالی  معدلشــان  میانگیــن 
پرداخــت  از  می باشــد،   ۱7
شــهریه بــرای دوره ی کهــاد 
در  معــدل  هســتند.  معــاف 
هیــچ نیمســالی نیــز، دانشــجو 
نبایــد مشــروط شــده باشــد 

یعنــی در هــر یــک از تــرم هــای 
ــر  ــن ت ــد پایی ــدل نبای قبلی،مع

از ۱2 شــده باشــد.

ــن  ــرای ای ــت ب ــان درخواس زم
تــا  دوم  تــرم  پایــان   از  دوره، 

هفتــم  تــرم  ترمیــم  پایــان 
تعییــن شــده اســت. اگــر ایــن 
ــاب  ــرم 3 انتخ ــد از ت دوره را بع
کنیــد، دوره کارشناســی شــما 
۹ ترمــه خواهــد شــد و شــانس 
)پذیــرش  مســتقیم  ارشــد 
ــز از  ــور(  نی ــدون کنک ــد ب ارش
دســت خواهــد رفــت، بنابرایــن 
کهــاد  نــام  ثبــت  هنــگام  در 
حتمــا بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــته باشــید کــه اگــر کهــاد و 
هــم ارشــد مســتقیم نیــز بــرای 
ســعی  دارد،  اهمیــت  شــما 
ــه  ــذف و اضاف ــا ح ــه ت ــد ک کنی
را  خــود  درخواســت   3 تــرم 

ــد. ــت کنی ثب

ــرای  ــت ب ــور درخواس ــه منظ ب
ایــن دوره، باید درخواســتی در 

ــامانه ی  ــت س ــخوان خدم پیش
دانشــگاه  آمــوزش  جامــع 
ــه  ــتان( ب ــامانه گلس ــران )س ته
تحــت   ems.ut.ac.ir آدرس 
عنــوان ثبــت نــام دوره ی کهــاد 
ــی  ــس از ط ــه پ ــرد ک ــاد ک ایج
ــودن  ــل اداری آن و دارا ب مراح
شــرایط مذکــور، درخواســت 
تاییــد  زیــاد  احتمــال  بــه 

. د می شــو

ــات  ــب اطاع ــور کس ــه منظ ب
بیشــتر و مشــاهده آییــن نامــه 
بــه  می توانیــد  کهــاد  دوره 
مراجعــه  دانشــگاه  تارنمــای 

کنیــد.

کهاد

تعداد واحد :

کهاد برای چه کسانی
مناسب است ؟

شرایط درخواست :

زمان درخواست :

نحوه ثبت نام :

کارآموزی

و  صنعــت  در  دانشــجویان  کار  بــرای  فرصتــی       
کارآمــوزی  درس  اســت.  آن  محیــط  بــا  آشــنایی 
معمــوال در تابســتان پــس از تــرم ۶ ام اخــذ می شــود. 
دانشــجو از طــرف ســایت هــای معرفــی شــده توســط 
دانشــگاه )مثــل کاروژه و یوتــی تلنــت( بــه مراکــز 
صنعتــی معرفــی می شــوند یــا خــود اقــدام بــه یافتــن 
ــتاد  ــن اس ــد. پــس از تعیی ــل کارامــوزی می کنن مح
کارآمــوزی توســط دانشــگاه و گذرانــدن 2۴۰ ســاعت 
کاری، گزارشــی تحــت عنــوان گــزارش کارآمــوزی بــه 
ــوزی را  ــود. کارآم ــل داده می ش ــه تحوی ــتاد مربوط اس
ــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن و پراهمیــت  ــوان ب می ت
تریــن درس دوره کارشناســی معرفــی کــرد کــه وظیفــه 
آشــنایی و ارتبــاط دانشــجو بــا صنعــت را برعهــده 
دارد. بســیاری از دانشــجویان بــه واســطه ایــن درس، 
ــه کار  ــغول ب ــده و مش ــی ش ــای صنعت ــذب واحده ج

می شــوند.

بردیا ایراحیانشایان عبایی



 کانال های تلگرامی  مهم دانشکده:	

  https://t.me/che_peut97              :97 کانال مهندسی شیمی و پلیمر

 
https://t.me/CHemEng_98                      :98  کانال مهندسی شیمی

 https://t.me/CPE_99                     :99 کانال مهندسی شیمی  و پلیمر

  https://t.me/polymer_ut            :کانال مهندسی پلیمر دانشگاه تهران
 https://t.me/cheengnews        :کانال رسمی  دانشکده مهندسی شیمی
https://t.me/SaCheEng_ut :کانال انجمن علمی  مهندسی شیمی  و پلیمر

 کانال های تلگرامی مهم دانشگاه:	
https://t.me/Kooyestan : کانال کوی ستان
https://t.me/hakim96_ut : کانال حکیم
https://t.me/hamyarUT :کانال همیار

https://t.me/evahedut97 :کانال انتخاب واحد

 لیست سامانه های مهم دانشگاه:	
ems.ut.ac.ir :(سامانه گلستان)سامانه جامع آموزش

elearn.ut.ac.ir :(سامانه ایلرن )سامانه آموزش مجازی
its۳.ut.ac.ir :سامانه پشتیبانی خدمات فناوری و اطالعات

mail.ut.ac.ir :سامانه پست الکترونیکی صفحه
42

صفحه
43

14
ر 00

مه
 - 1

ه 7
مار

 ش
د-

دی
ی ج

ها
دی 

رو
ه و

نام
ژه 

وی

14
ر 00

مه
 - 1

ه 7
مار

 ش
د-

دی
ی ج

ها
دی 

رو
ه و

نام
ژه 

وی


	سرمقاله
	مصاحبه با دکتر عابدیان
	دانشگاه تهران
	معرفی کتابخانهی دانشجویی دانشکده فنی
	برای رفقای شانزده آذری
	پردهی اول: رهایی
	معرفی نرمافزارهای پرکاربرد
	راهنمای انتخاب لپتاپ مناسب
	معرفی  رشته  مهندسی  شیمی
	معرفی  رشته  مهندسی  پلیمر
	مهارتهای نرم
	انتخاب واحد، کهاد و کارآموزی

