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 یمیشی مهندس دري دیجد رکن ،یشناسستیز

  »یشناسستیز وی میشی مهندس« به »یمیشی مهندس« از گذار 

 آموزش، تحصیالت تکمیلی و موقعیت صنعتی: 2بخش 

 
 3زادهیاشرف نیالددنظامیس و 2 يدیوح دیام ،1 زادهیگنج اردالن

  

د و از ضرورت ششناسی و مهندسی شیمی بحث و بررسی یستهاي زپوشانی حوزهدر ادامه بخش پیشین که درباره هم :چکیده 

 سخن به میان رفت، در این نوشته به بررسی شرایط »شناسیمهندسان شیمی و زیست«شناسی یا تربیت مهندسان شیمی آشنا با زیست

 پرداخته »شناسیی و زیستمهندسی شیم«هاي پیشرو، روند تولید علم، و موقعیت صنعتی رشته هاي آموزشی، دانشگاهتحصیل، برنامه

 روند هبار گزارشی در،همچنین. هاي مهندسی شیمی آمریکا به رشته مذکور گفته شده استدر این پژوهش از گرایش دانشکده. شده است

 »شناسیمهندسی شیمی و زیست«بودن که نشان از کاربردي(هاي مرتبط با این رشته رشد چاپ مقاالت و همچنین تعداد همایشروبه

شناسی، و تمسک صنایع مختلف به  هاي مهندسی مرتبط با زیستگفته شد که در کشورهاي پیشرفته، توسعه حوزه. ده استشارائه ) دارد

 نیازمند باشد و »شناسیشیمی و زیست«هاي روز، موجب شده است که بازار کار به مهندس شناسی براي مواجهه با چالشزیست

بودن همچنین درخصوص بیگانه.  صورت پذیرد»شناسیشیمی و زیست«نه صنایع مرتبط با مهندسی هاي کالنی در زمیگذاري سرمایه

  شناسی ادامه تحصیل که در مقطع تحصیالت تکمیلی در گرایشهاي مرتبط با زیست، اندکیجز عدةهمهندسان شیمی ایرانی، ب

هاي مهندسی مرتبط شناسی و حوزهرشدن موج توسعه زیستبه فراگیتوجهکند که بااین پژوهش پیشنهاد می. دهند، بحث شده استمی

محیطی، صنعتی و اقتصادي؛ اصالح نظام آموزش مهندسی شیمی و پرورش مهندسان شیمی آشنا هاي زیستبه چالشتوجهنیز بابا آن، و 

  .ن امر قرار گیردشناسی در برنامه کاري مسئوالبا زیست
  

اسی، آموزش مهندسی، مهندسی شیمی شنمهندسی شیمی، زیست :کلیدييها  هواژ

  اوريفنشناسی، مهندسی زیست پزشکی، زیست و زیست
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 مقدمه .1

عنوان مثال، به. کنندافزایی می با یکدیگر هماند و همواره در ارتباطاوريفنهاي مختلف دانش و حوزه

 هاي مهندسیشناسی موجب پدیدآمدن صورت مسائل جدیدي در حوزهتحوالت اساسی حوزه زیست

شناسی موجب همچنین بلوغ علم زیست. هاي جدیدي در مهندسی انجامیدشده و به تأسیس شاخه

هاي گوناگون مهندسی، هاي موجود در رشتهشناسی در مواجهه با چالش شد که استفاده از ابزار زیست

 در بخش پیشین به معرفی رشته. توجه مطرح شوداي قابلعنوان گزینه مهندسی شیمی، بهخصوصاً

»شناسیمهندسی شیمی و زیست«
1
شناسی و  که متخصصان آن مهندسان شیمی آشنا با علم زیست،

مراکز آموزشی، هاي تحصیلی، در این بخش به بررسی رشته.  پرداخته شد،کاربردهاي آن هستند

  . پژوهشی، و کاربردهاي صنعتی این رشته پرداخته شده است ـهاي آموزشی برنامه

 

  »شناسیندسی شیمی و زیستمه« تحصیل در رشته  .2

براساس آنچه که در بخش پیشین گفته شد، چنین دیدگاهی به وجود آمده است که در ساختار 

همچنین اهمیت عنوان . شناسی و شیمی از جایگاه یکسانی برخوردارند مهندسی شیمی مدرن زیست

، بسیاري از ها در جذب دانشجویانمدرك تحصیلی براي دانشجویان، و تشدید رقابت دانشکده

اي تغییر دهند که عنوانی در  هاي مهندسی شیمی را بر آن داشت که نام خود را به گونهدانشکده

 حدود 2007 تا سال ، بدین ترتیب.(Varma, 2003)شناسی در آن قرار گیرد  ارتباط با زیست

 برخی در. (Chen, 2007)هاي مهندسی شیمی در آمریکا تغییر نام دادند  از دانشکدهدرصد18

 با واحدهاي آموزشیها و مهندسی شیمی، به دانشکدهواحدهاي آموزشی ها و ها، دانشکدهدانشگاه

»اوريفن مهندسی شیمی و زیست«عنوان، 
2

)دانشگاه کمبریج (
3

»مولکولی مهندسی شیمی و زیست«، 
4
 

اي جانز هاپکینزهدانشگاه(
5

 و برکلی
6

»شیمیمهندسی شیمی و زیست«، )
7

آیووااي هدانشگاه (
8

  و

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Chemical and Biological Engineering 
2. Department of Chemical Engineering and Biotechnology 
3. University of Cambridge 
4. Department of Chemical and Biomolecular Engineering  
5. Johns Hopkins University 
6. University of California, Berkeley 
7. Department of Chemical and Biochemical Engineering 
8. University of Iowa 
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راتگرز
1
»پزشکیمهندسی شیمی و زیست«، )

2
هاي نانیانگدانشگاه (

3 
مهندسی «  و4)و فلوریداي جنوبی

»شناسی شیمی و زیست
5

ا، نام هدر برخی دانشگاه. اند تغییر نام داده) 1برده در جدول هاي نامدانشگاه (

 آموزشی ه شیمی در برناماسی و مهندسیشندهنده زیستهاي تحصیلی ارتباطدانشکده تغییر نیافت اما رشته

 علوم شیمیایی دانشگاه لیمریکواحد آموزشیعنوان مثال، در به. آنها گنجانده شده است
6
 در  امکان تحصیل،

در برخی . مدرك کارشناسی فراهم شده است دریافت متقاضیان براي »شیمیزیست و شیمی مهندسی« رشته

گیل مثل دانشگاه مک(ها دانشگاه
7

شناسی به عهده هاي مرتبط با زیسترشته هاي آموزشی درگزاري دورهبر) 

آموختگان رشته مهندسی شیمی در مقاطع تحصیالت تکمیلی  شده، اما حضور دانشگذاشتهها سایر دانشکده

الذکر، حوزه آموزشی و هاي فوقرسد که در میان دانشکدهبه نظر می. هایی بسیار چشمگیر استچنین رشته

ترین جامع) که موضوع اصلی این پژوهش است (»شناسیمهندسی شیمی و زیست«هاي دانشکدهپژوهشی 

، و »شناسیزیست مهندسی شیمی و«هاي داراي دانشکده  ترین دانشگاهفهرست چند مورد از فعال. باشد

  . ارائه شده است1پردازند، در جدول همچنین مقاطعی که در آن به آموزش متخصص می
  

مقاطعی که در آن  و »شناسیمهندسی شیمی و زیست«هاي داراي دانشکده ست برخی دانشگاهفهر: 1جدول 

.پردازند می»شناسیشیمی و زیست«به آموزش مهندسان  
8

 

  کشور  مقطع تحصیلی  نام دانشگاه  ردیف

1 University of Colorado at Boulder آمریکا  کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  

2 Renssselaer Polytechnic Institute آمریکا  کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  

3 Princeton University  آمریکا  کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  

4 Korea University کره جنوبی  کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  

5 Zhejiang University ----  چین  

6 Northwestern University  ----  آمریکا  

7 Seoul National University کره جنوبی  کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  

8 The University of British Columbia کانادا  کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  

9 University of Wisconsin-Madison ----  آمریکا  

____________________________________________________________________ 
 

1. Rutgers University 
2. Department of Chemical and Biomedical Engineering 
3. Nanyang Technological University 
4. Universiy of South Florida 
5. Department of Chemical and Biological Engineering 
6. University of Limerick 
7. McGill University 

  کننددرکی با این نام ارائه نمیم» مهندسی شیمی و زیست شناسی«رغم تأسیس دانشکده  دانشگاه هایی هستند که علی9 و 6، 5موارد  .8
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  ی وـی شیمـمهندس«هاي ن دانشکدهـتریکه فعال ،1دول ـاي ذکرشده در جـهدر دانشکده

  هاي علمی و پژوهشی فعالیتهحوزی براي گسترش ـهاي متفاوت، رویکرد هستند»یـشناسزیست

شدن دروس پایه اضافه(توان گفت که کلیت این رویکردها البته می. پژوهان به کار گرفته شده استدانش

دهنده شناسی در دروس هسته و ارائه دروس اختیاري عمقشناسی، بیان کاربردهاي زیست مرتبط با زیست

در ادامه . شودهایی مشاهده میها تفاوتگذارينام ، اما در جزئیات واستمشابه ) ات دانشجویانبه معلوم

  . ها پرداخته خواهد شدبحث، به نحوه فعالیت آموزشی و پژوهشی برخی از این دانشکده

 دانشگاه پرینستون تنها یک رشته تحصیلی در »شناسیمهندسی شیمی و زیست«در دانشکده 

در این دانشگاه . شود تدریس می»شناسیمهندسی شیمی و زیست«سی، با عنوان مقطع کارشنا

 عالوه بر گذراندن تعدادي واحد درسی در رابطه با دبایدانشجویان پس از گذراندن دروس عمومی، 

دهنده هسته اصلی مهندسی شیمیِ بهبودیافته را اخذ  درس تشکیل9مباحث پیشرفته در علوم پایه، 

هاي در نظر شده و با توجه به اهدافشان، در یکی از گروهبا استفاده از معلومات کسبکنند، و سپس 

توضیح آنکه در دانشگاه . گرفته شده براي دروس اختیاري، به دانش و تخصص خود عمق دهند

هاي کاري و به زمینهتوجه بادبایاند و دانشجویان  گروه تقسیم شده6پرینستون دروس اختیاري به 

ها را انتخاب کرده و تعدادي از دروس موجود در این ي موردعالقه خود، یکی از این گروههاپژوهش

. ها را بگذرانند، تا بدین ترتیب تخصص و دانش کافی را در یک زمینه مشخص به دست آورندگروه

. اشد در ارتباط با گروه دروس اختیاري انتخابی ببایدالزم به ذکر است که پروژه پایانی هر دانشجو 

 به ترتیب 3 و 2اي هدر جدول. ها انتخاب کنند دو درس اختیاري را از سایر گروهبایدالبته دانشجویان 

مهندسی شیمی «شده در دانشکده برنامه آموزشی دوره کارشناسی و دو گروه از دروس اختیاري ارائه

  .اند دانشگاه پرینستون معرفی شده»شناسیو زیست
  

در دانشگاه پرینستون »شناسیمهندسی شیمی و زیست«قطع کارشناسی رشته برنامه درسی م: 2جدول 
1

 

  مباحث کلی  تعداد دروس  هاي درسیگروه/ عنوان دروس

  ) درس7(علوم انسانی 

  مهارت نگارش
  دروس عمومی  8

  ) درس4(ریاضیات 

  شیمی عمومی

  ) درس2(فیزیک 

  علوم پایه  8

____________________________________________________________________ 
 

 . انتقال بهتر مفاهیم، نام دروس به زبان اصلی نوشته شده استبه منظور بعد، هايدر این جدول و جدول. 1
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  علوم کامپیوتر

  مهارت نگارش

  شنایی با مهندسی شیمیآ

  ترمودینامیک

  آزمایشگاه مهندسی شیمی

  اوريفنجداسازي در مهندسی شیمی و زیست

  هاي انتقالپدیده

  هاي شیمیاییمهندسی واکنش

  سازي فرایندهاي شیمیاییطراحی، ساخت و بهینه

  نامهپایان

9  
دروس اصلی مهندسی 

  شیمی

  معادالت دیفرانسیل

  شیمی پیشرفته

  شیمی آلی

  شناسی مولکولی یا سلولیزیست

  احث پیشرفته علوم پایهمب  4

Bioengineering and Biotechnology  
Energy and Environmental Technology  
Materials and Product Engineering  
Optimization, Dynamics, and Information 
Technology  
Entrepreneurship and Management  
Science and Engineering for New Technologies 

  دروس اختیاري  7

  

 دانشگاه »شناسیمهندسی شیمی و زیست«هاي اختیاري مقطع کارشناسی رشته  دو گروه از درس: 3جدول 

 پرینستون

  هاي اختیاريگروه درس

Bioengineering and Biotechnology  Energy and Environmental Technology  

 Enzymes 
 Dynamics of Cellular Processes 
 Biomolecular Engineering 
 Metabolic Engineering 
 Drug discovery in the Genomics Era 
 Molecular and Cellular Immunology 
 Biotechnology 
 Macromolecular Structure and Mechanisms in 

Disease 
 Developmental Neuroscience 

 Introduction to Environmental Engineering  
 Global Environmental Issues  
 Introduction to Water Pollution Technology 
 Engineering Design for Sustainable Development 
 Solar Energy Conversion  
 Fundamentals of Environmental Studies: Population, 

Land Use, Biodiversity, Energy 
 Energy Storage Systems 
 Biogeochemical Cycles and Global Change 
 ..... 
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آموختگان  دانشگاه بریتیش کلمبیا در دو رشته به دانش»شناسیمهندسی شیمی و زیست«دانشکده 

کارشناسی در سال  دانشجویان مقطع ،واقعدر. (Chbe. UBC, 2017)کند مقطع کارشناسی مدرك اعطا می

مهندسی شیمی و «  و»مهندسی شیمی«هاي کنند که در کدام یک از زمینهدوم تحصیلی انتخاب می

، »شناسی مهندسی شیمی و زیست«در صورت انتخاب رشته .  ادامه تحصیل دهند»شناسیزیست

ین رشته در لذا دانشجویان ا. شوندهاي مشترك علوم مهندسی و علوم زیستی میدانشجویان وارد مرز

 آموزش داده... شیمی، داروسازي، مهندسی پزشکی و ، فرایندهاي زیستاوريفنهاي زیستزمینه

» شناسی مهندسی شیمی و زیست«آموختگان رشته الزم به ذکر است که بسیاري از دانش. شوندمی

شجویان در دو برنامه درسی دان. دهند هاي مرتبط با علوم پزشکی ادامه تحصیل توانند در زمینهمی

 دانشگاه بریتیش کلمبیا بسیار شبیه »شناسی مهندسی شیمی و زیست« و »مهندسی شیمی«حوزه 

 و در دو سال استتمام واحدهاي درسی دانشجویان مذکور در دو سال اول یکسان . یکدیگر است

 15(ه شد البته الزم به ذکر است که دروس اختیاري اخذ. هستندپایانی فقط در چند درس متفاوت 

، بسته به »شناسی مهندسی شیمی و زیست« و »مهندسی شیمی«هاي توسط دانشجویان رشته) واحد

 و »مهندسی شیمی«شده به دانشجویان  دروس اصلی ارائه. استا متفاوت هزمینه تحصیلی آن

 4شده در جدول  دانشگاه بریتیش کلمبیا؛ در موارد گزارش»شناسی مهندسی شیمی و زیست«

شده در دانشکده مزبور ارائه شده  فهرست برخی از دروس اختیاري ارائه 5در جدول . تمتفاوت اس

  .دشو هاي دیگري تدریس می  است که برخی از این دروس در دانشکدهگفتنی. است

 

مهندسی شیمی و « و »مهندسی شیمی«هاي دروس اصلی متفاوت در برنامه درسی رشته: 4جدول 

 یش کلمبیادر دانشگاه بریت» شناسی زیست

مهندسی شیمی و «  ردیف

  »شناسی زیست
  واحد  مهندسی شیمی

1 Bioprocess Engineering I Engineering Materials 3  

2 
Biotechnology Laboratory 

Process and Environmental Engineering 

Laboratory 
2  

3 Biological Process and Product 

Design 
Chemical Process and Product Design 6  

4 Bioprocess Engineering II Process Control Engineering 3  
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 »شناسی مهندسی شیمی و زیست«شده در مقطع کارشناسی رشته برخی از دروس اختیاري ارائه: 5ل جدو

 دانشگاه بریتیش کلمبیا

  واحد نام درس  ردیف

1 Water Pollution Control  3  

2 Transport in Biological Systems  3  

3 Fuel Cell and Electrochemical Engineering  3  

4 Hazardous Waste Processing Technology  3  

5 Energy Engineering  3  

6 Green Engineering  3  

7 Air Pollution Prevention and Control  3  

8 Interfacial Phenomena  3  

9  Waste Management for Resource Recovery 3  

10 Introductory Medical Biochemistry 3  

11 *Cell Biology I: Structural Basis  3  

12 *Cell Biology II: Intro to Biochemistry  3  

13 *Biophysical Chemistry  3  

14 *Microorganisms in Food Systems  3  

15 *Biofluids  3  

16 *Biomaterials 3  

17  Chemical Pulping Technolgy 3  

18  Thesis-Biotechnology Topic 5  

19  *General Biochemistry 3  

20  *Introduction to Gross Human Anatomy 3  

21  *Food Chemistry I 3  

22  *Food Chemistry II 3  

23  *Microorganisms in Food Systems 3  

24  *Introduction to Biophysics 3  

  .شودهاي دیگر ارائه میس در دانشکدهاین درو *       
 

ها مثل دانشگاه ژیجیانگ و دانشگاه ایالتی آیووادر برخی دانشگاه
1

هایی با عنوان ، دانشکده

اي با سیس شده است، اما در مقطع کارشناسی رشته تأ»شناسی دانشکده مهندسی شیمی و زیست«

____________________________________________________________________ 
 

1. Iowa State University 
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هاي مهندسی مرتبط ه دلیل برگزاري دورهممکن است در دانشگاه ژیجیانگ ب. این عنوان وجود ندارد

مهندسی « و »مهندسی داروسازي« که با مهندسی شیمی قرابت دارند، مانند ،شناسیبا زیست

.  باشندگذاري کرده، در کنار دوره مهندسی شیمی، دانشکده را با این عنوان نام»شناسی زیست

وا فقط در رشته مهندسی شیمی فعال  دانشگاه ایالتی آیو»شناسی مهندسی شیمی و زیست«دانشکده 

دانشجویان این دانشکده مختارند که مطابق با . دهداست، اما دو برنامه آموزشی به دانشجویان ارائه می

در برنامه آموزشی استاندارد، دروس . عالقه خود، یکی از این دو برنامه آموزشی را انتخاب کنند

 که ،، اما در برنامه آموزشی بهبودیافته، دانشجویانیشود شیمی کالسیک تدریس میمتداول در مهندسی 

توانند از برخی دروس مرتبط با شناسی فعالیت کنند، می مند هستند در آینده در صنایع مرتبط با زیستقهعال

الزم به ذکر است که اکثر دروس اختیاري در نظر گرفته شده براي دانشجویان . مند شوند شناسی بهرهزیست

  .برده متفاوت استهاي آموزشی نام یل در برنامهمشغول به تحص

مهندسی « ههایی که دورهاي دانشکدههایی میان برنامهدر مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز تفاوت

مهندسی شیمی و «عنوان مثال، در دانشکده به. کنند وجود دارد را برگزار می »شناسیشیمی و زیست

هاي گوناگون مهندسی، در آموختگان رشته یان دانش دانشگاه بریتیش کلمبیا از م»شناسیزیست

 دانشجو پذیرفته و به »شناسی مهندسی شیمی و زیست«مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته 

شده به دانشجویان مقطع دروس ارائه. شود آموختگان مدرك کارشناسی ارشد و دکتري اعطا می دانش

 6گاه بریتیش کلمبیا در جدول  دانش»شناسی مهندسی شیمی و زیست«کارشناسی ارشد رشته 

، )سه واحدي( پنج درس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مذکور معموالً. است معرفی شده

همچنین دانشجویان مقطع دکتري این . گذرانندرا می) دو واحد(نامه و پایان) یک واحد(سمینار 

را اخذ ) دو واحد(نامه   و پایان،) واحدیک(، سمینار )هر کدام سه واحد( دو درس دبایدانشکده نیز 

تر الزم به ذکر است، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري که در مقاطع تحصیلی پایین. کنند

 مشاور، با توجه به اندتامشورت با اس  پس از باید،اندهاي مهندسیِ غیرمرتبط تحصیل کردهدر رشته

  مهندسی شیمی و«، تعدادي از دروس اصلی نامهها و همچنین موضوع پایانزمینهپیش

این در حالی است که دانشجویان مقاطع دکتري . عنوان دروس جبرانی اخذ کنند را به»شناسیزیست

 30 حداقل دشناسی در دانشگاه کلرادو بولدر بایو کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی و زیست

مهندسی «ه در آن دوره کارشناسی ارشد رشته ک(واحد درسی را بگذرانند؛ یا در دانشگاه پرینستون 

 درس را اخذ کنند، 6 باید، دانشجویان کارشناسی ارشد )استمحور  پژوهش»شناسیشیمی و زیست

  .است درس براي دانشجویان دکتري الزامی 11اما گذراندن 
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هندسی شیمی م«شده به دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته فهرست برخی از دروس ارائه:  6ول جد

  دانشگاه بریتیش کلمبیا»شناسی و زیست

  ردیف نام درس واحد

3 Advanced Reactor Design 1 

3 Chemical and Biological Engineering Thermodynamics 2 

3 Mathematical Operations in Chemical Engineering 3 

3 Momentum, Heat and Mass Transfer 4 

3 Bioprocess Engineering 5 

3 Industrial Biotechnology Laboratory 6 

3 Air Pollution Control 7 

3  Chemical & Biological Industrial Water Treatment Design 8 

3 Electrochemical Science, Engineering and Technology 9 

3 Energy Engineering 10 

3 Sustainable Energy Systems* 11 

3 Energy Storage and Transmission* 12 

3 Energy and the Environment* 13 

3 Building Blocks of Forest Biomass* 14 

3 Biomass Fractionation Chemistry* 15 

3 Bioenergy and Biorefinery* 16 

3 Water and Wastewater Management Strategies* 17 

 .شودهاي دیگر دانشگاه ارائه می این دروس در دانشکده*    
  

اي مختلف، ه دانشگاه»شناسی مهندسی شیمی و زیست«هاي فعالیت تحقیقاتی در دانشکده زمینه

مهندسی شیمی و « هشده در دانشکدهاي تحقیقاتی انجامعنوان مثال، فعالیتبه. کمابیش مشابه است

پزشکی،   و مهندسی زیستاوريفن یا به چهار زیرشاخه زیست دانشگاه بریتیش کلمب»شناسی زیست

پژوهشگران . شودزیست، مهندسی فرایندهاي شیمیایی، و مواد و انرژي تقسیم میمهندسی محیط

انرژي، تولید زیستی زیستهبار، به تحقیق دراوريفن فعال در زمینه زیست
1

، سنتز دارویی، مهندسی 

مصنوعیشناسی پزشکی، مهندسی بافت و زیست
2

موضوع تحقیقات پژوهشگران فعال در . پردازند  می

زیستی هاي محیط مبارزه با آلودگیبرايهاي زیستی و شیمیایی  زیست، استفاده از روششاخه محیط

هاي تصفیه زیستی، اکسیدکربن، بررسی روشسازي ديهاي کنترل و ذخیره روشهبارتحقیق در. است

هایی از نمونه ك، و تحقیق راجع به منابع تجدیدپذیر تولید انرژي،شیمیایی و فیزیکیِ آب، هوا و خا

____________________________________________________________________ 
 

1. Biomanufacturing 
2. Synthetic Biology 
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محققان فعال در زمینه مهندسی فرایندهاي . موضوعات تحقیقات این گروه از پژوهشگران است

زیست هاي سودآور اقتصادي، ایمن و دوستدار محیط روشهیمیایی به تحقیق و پژوهش در زمینش

موضوع فعالیت پژوهشگران در شاخه مواد و انرژي، تحقیق و . پردازند تولید محصوالت صنعتی می

هاي اي پاك استفاده از سوختهها، روشتوده منابع تجدیدپذیر تولید انرژي مثل زیستهپژوهش دربار

هاي تولیدشده از هاي سوختی، تصفیه آالیندههاي تبدیل انرژي با استفاده از پیلفسیلی، روش

 و 6 تا 2هاي شده در جدولدروس گزارش. است... اکسید و ديل کربنفرایندهاي تولید انرژي مث

دهند  نشان می»شناسی مهندسی شیمی و زیست«هاي تحقیقاتی دانشجویان رشته همچنین زمینه

  و از سایردهد میشناسی را پوشش هاي مختلف مهندسی مرتبط با زیستکه این رشته اکثر زمینه

  . تري داردشناسی جنبه عمومیبا زیستهاي مهندسی شیمی مرتبط رشته

توان در قالب  را می»شناسی مهندسی شیمی و زیست« هشده در حوزهاي انجامنتایج تحقیقات و پژوهش

در این بخش از پژوهش حاضر، با استناد به آمار موجود در . شده در نشریات علمی مشاهده کردمقاالت چاپ

مهندسی شیمی و «هاي مار مقاالت علمی منتشرشده توسط دانشکدهپایگاه اطالعاتی اسکوپوس، به بررسی آ

مهندسی شیمی و « ه که دانشکد،هایی دانشگاه1 در شکل.  پرداخته شده است»شناسی زیست

 روند تولید 2در شکل . است اند، معرفی شده آنها بیشترین تعداد مقاالت را چاپ کرده»شناسی زیست

  .  نمایش داده شده است1برده در شکل هاي نامانشکدهمقاله توسط پژوهشگران فعال در د

مهندسی شیمی و «هاي بالقوه حوزه تنها بیانگر توانایییکی دیگر از پارامترهایی که نه

بحث و پیگیري دهنده گستره موضوعات قابل، در خدمت به دانش و صنعت، بلکه نشان»شناسی زیست

مهندسی «است که موضوعات آنها به نوعی با حوزه هایی اندیشیهمها و ، تعداد همایشاستآن 

  .هایی ارائه شده است فهرستی از چنین همایش7در جدول .  مرتبط هستند»شناسی شیمی و زیست
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 تا 2000هاي   آنها در بین سال»شناسی مهندسی شیمی و زیست«هاي هایی که دانشکدهدانشگاه: 1شکل 

  .ستا را داشتهشده  بیشترین تعداد مقاالت چاپ2016

  

 
  

 
  

 »شناسی مهندسی شیمی و زیست« واحدهاي آموزشیشده توسط پژوهشگران تعداد مقاالت چاپ: 2شکل 

 1شده در شکل معرفی
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 »شناسی مهندسی شیمی و زیست«المللی در زمینه هاي بینها و کنفرانسفهرستی از همایش: 7جدول 

  نام کنفرانس  ردیف
تعداد ادوار 

  برگزاري

1 
International Conference on Chemical and Biological Engineering 
(ICCBE) 19  

2 The Metabolic Engineering Conference 11  

3 International Conference on Innovations in Chemical, Biological, 
Agricultural and Environmental Engineering (ICIBCAE) 

6  

4 International Conference on Biomolecular Engineering (ICBE) 7 

5 International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering 
(ICCBE) 

19  

6 International Conference on Chemical, Biochemical and 
Biomolecular Engineering (ICCBBE) 

19  

7 International Conference on Chemical, Biomolecular Engineering 
and Applications (ICCBEA) 

19  

8 International Congress on Biocatalysis 8  

9 International Conference on Green Chemistry and Sustainable 
Engineering (ICGCSE) 

19  

10 International Conference on Nano and Biomaterials (ICNB) 19  

11 International Conference on Biocatalysts and Enzyme Technology 
(ICBET) 

19  

12 Symposium of Enzyme & Biocatalysis 7  

13 International Conference on Bioengineering and Synthetic Biology 
(ICBSB) 

19  

  

   در ایران»شناسیمهندسی شیمی و زیست«فراگیري رشته  .3

اي فعال در زمینه علوم زیستی و سرآمدبودن دانشمندان حوزه هرغم پیدایش پژوهشگاهدر ایران، علی

 بسپارهاي نفت، گاز، پتروشیمی و اي مهندسی شیمی بیشتر به سمت حوزههژنتیک، توجه دانشکده

ه، در مقطع تحصیالت تکمیلی، براي رشته مهندسی شیمی البته در چند دانشگا. جلب شده است

پزشکی و بیوتکنولوژي تعریف شده، اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تغییر نام هاي زیستگرایش

. اي مهندسی شیمی ایران و واردشدن علوم زیستی در عنوان آنها مشاهده نشده استهدانشکده

 بود که اقدام به برگزاري دوره کارشناسی ارشد رشته دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاه ایرانی
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هاي به اینکه در دانشکدهتوجه، بادر حال حاضر. دکرمهندسی شیمی در گرایش بیوتکنولوژي 

مهندسی شیمی، علوم زیستی، علوم پایه پزشکی، و کشاورزي این دانشگاه رشته بیوتکنولوژي در 

هاي علمی آن در زمینه نفر عضو هیأت70ش از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري دایر است و بی

عنوان اولین قطب علمی مختلف بیوتکنولوژي مشغول به کار هستند، دانشگاه تربیت مدرس به

البته پس ). 1395شناسی، کاتالوگ گروه بیوتکنولوژي و زیست(شود  بیوتکنولوژي کشور شناخته می

هاي مهندسی شیمی مرتبط با برگزاري دورههاي دیگر نیز اقدام به از این دانشگاه، دانشگاه

پزشکی نیز به  مهندسی زیستها رشته و به مرور زمان در برخی دانشگاهندشناسی کرد زیست

بنابر اطالعات موجود . گرایشهاي موجود در مهندسی شیمی در مقاطع تحصیالت تکمیلی افزوده شد

، در مرزهاي مهندسی 8برده در جدول هاي نامدر پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه

شده در مقطع کارشناسی ارشد  دروس ارائه10 و 9هاي در جدول. شیمی و علوم زیستی فعال هستند

الزم . پزشکی رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران گزارش شده استگرایشهاي بیوتکنولوژي و زیست

پزشکی در ذیل دانشکده علوم یش زیستبه ذکر است که در دانشگاه تهران، رشته مهندسی شیمی گرا

 دو مورد بایددانشجویان گرایش بیوتکنولوژي از میان دروس اختیاري . و فنون نوین قرار گرفته است

 حداقل یکی از دروس مهندسی بافت و طراحی بایدپزشکی را اخذ کرده و دانشجویان گرایش زیست

. ها را اخذ کنندده دارو و طراحی آزمایششهاي رهایش کنترلکتور و یکی از دروس سامانهآبیور

اي مادر، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران رشته مهندسی ه در میان دانشگاه،همچنین

در . شده در مقطع کارشناسی ارشد خود گنجانده استهاي ارائهداروسازي را نیز در میان گرایش

یش داروسازي این دانشگاه معرفی شده شده به دانشجویان مهندسی شیمی گرا دروس ارائه11جدول 

نکته قابل توجه دیگر .  از میان دروس اختیاري دو مورد را اخذ کنندبایددانشجویان این رشته . است

هاي  هاي مهندسی داروسازي و بیوتکنولوژي در مهندسی شیمی، جزء رشتهاین است که گرایش

هاي دیگر مهندسی آزمون ورودي گرایش و آزمون ورودي آنها مستقل از استشناور کنکور سراسري 

  .شود شیمی برگزار می

هاي توجهی در برنامهشناسی جایگاه قابلدهد که در ایران زیست نشان می،آنچه گفته شد

شده توسط لذا بخش بزرگی از نیروهاي کار تربیت. آموزشی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی ندارد

 صنایع مرتبط با مهندسی شیمی رويِهاي زیستی پیشبا چالشبراي مقابله را ها ابزار الزم دانشگاه

هاي مهندسی شیمی به هاي علمی و پژوهشی دانشکدهتوان گفت که فعالیت همچنین می.ندندار

برگزاري سه گرایش خاص در مقاطع تحصیالت تکمیلی در چند دانشگاه محدود شده است، لذا بخش 

شناسی را پیدا دهند، فرصت آشنایی با ابزار زیستیل می که ادامه تحص،محدودي از مهندسان شیمی
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 در »شناسیمهندسی شیمی و زیست«آموختگان رشته هاي معتبر خارجی، دانشدر دانشگاه. کنندمی

، اما در ایران معدود هستندشناسی قادر به فعالیت  اکثر مرزهاي مشترك مهندسی شیمی و زیست

هاي اي خاص از زمینهشناسی، با جنبهتبط با زیستهاي مرمهندسان شیمی متخصص در گرایش

 که براي بهبود استهمه موارد فوق گویاي این مطلب . شناسی آشنا هستندمهندسی مرتبط با زیست

شناسی از آموختگان، پژوهشگران و صنایع مرتبط با مهندسی شیمی توجه به زیستکارایی دانش

مهندسی شیمی و «تر مانند هاي جامعرگزاري رشتههاي ابتدایی دوره کارشناسی و همچنین بسال

  .تواند راهگشا باشد می»شناسیزیست
  

 و کرده واردی میشی مهندس حوزه در راشناسی ستیز که رانیااي دولتی ههدانشگا فهرست: 8جدول 

  1دهندیم ارائه کهی رکامد

؛ راهنماي انتخاب 1395،  ) ارشدکارشناسی(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی (

  ).1395،  )نیمه متمرکز (هاي تحصیلی آزمون ورودي دوره دکتريرشته

 
  ردیف  نام دانشگاه  نام رشته  مقطع تحصیلی

  پزشکیمهندسی شیمی گرایش زیست  کارشناسی ارشد

  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد

  دسی شیمی گرایش داروسازيمهن  کارشناسی ارشد

  1  دانشگاه تهران

  پزشکیمهندسی شیمی گرایش زیست  کارشناسی ارشد

  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد و دکتري
  2  دانشگاه تربیت مدرس

  پزشکیمهندسی شیمی گرایش زیست  کارشناسی ارشد

  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد
  3  دانشگاه صنعتی شریف

  4  دانشگاه صنعتی بابل  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد و دکتري

  5  دانشگاه اصفهان  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد و دکتري

  6  دانشگاه سهند  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد

  7  اه فردوسیدانشگ  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد

  مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و صنعت 

  ایران
8  

  9  امیرکبیرصنعتی دانشگاه   مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژي  کارشناسی ارشد

____________________________________________________________________ 
 

  بیوتکنولوژي دره ستفاده شده است، اما به دلیل آنکه وزارت علوم از واژفناوري ادر این پژوهش به جاي واژه بیوتکنولوژي، از کلمه زیست. 1

 .اي به کار گرفته شده استهاي مهندسی شیمی استفاده کرده است، در این جدول نیز چنین واژهگذاري یکی از گرایشنام
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ي وتکنولوژیب شیگرای میشی مهندس رشته ارشدی کارشناس مقطع انیدانشجو به شدهارائه دروس: 9جدول 

 انتهر دانشگاه

  واحد  نوع درس  نام درس  ردیف

  3  جبرانی  مهندسی بیوشیمی  1

  2  جبرانی  میکروبیولوژي عمومی  2

  3  اصلی  طراحی بیوراکتورها  3

  3  اصلی  ریاضیات مهندسی پیشرفته  4

  3  اصلی  هاي بیولوژیکیهاي انتقال در سیستمپدیده  5

  3  اصلی  میکروبیولوژي صنعتی و فرایندهاي تخمیري  6

  3  اصلی   و جداسازي زیستیبازیافت  7

  3  اختیاري  محیط زیست پیشرفته  8

  3  اختیاري  ها و آمار کاربرديطراحی آزمایش  9

 2 اختیاري تکنولوژي آنزیم  10

  1  اختیاري  فرایندهاي بیوتکنولوژي پیشرفته  11

 
                    شیگرای میشی مهندس رشته ارشدی کارشناس مقطع انیدانشجو به شده ارائه دروس: 10جدول 

  تهران دانشگاهپزشکی زیست

  واحد  نوع درس  نام درس  ردیف

  2  جبرانی  فیزیولوژي عمومی  1

  2  جبرانی  بیوشیمی عمومی  2

  2  جبرانی  بیولوژي مولکولی  3

  2  جبرانی  زبان تخصصی  4

  3  اصلی  *ریاضیات مهندسی پیشرفته  5

  3  اصلی  مهندسی پلیمر  6

  3  اصلی  هاي انتقالپدیده  7

  3  اصلی  ترمودینامیک پیشرفته  8

  3  اصلی  هاموادزیست  9

  3  اختیاري  شده داروهاي رهایش کنترلسامانه  10

  3  اختیاري  *هاطراحی آزمایش  11

  3  اختیاري  مهندسی بافت  12

  3  اختیاري  *طراحی بیوراکتورها  13

  1  اختیاري  آزمایشگاه عمومی پلیمر  14

 .هستند مشتركي وتکنولوژیب شیگرا ا بدروس این *        



  ...ی شیمی و مهندس«شیمی به  مهندسی گذار از شیمی، مهندسی در جدیدي رکن شناسیزیست       

  

 

16

 شده در رشته مهندسی شیمی گرایش داروسازي در دانشگاه تهرانفهرست دروس ارائه:  11جدول 

  واحد  نوع درس  نام درس  ردیف

  3  جبرانی  اي بر علوم داروسازيمقدمه  1

  3  جبرانی  طراحی بیوراکتور  2

  3  جبرانی  مهندسی بیوشیمی  3

  3  اصلی  مهندسی راکتور پیشرفته  4

  3  اصلی  طراحی فرایندهاي صنایع داروسازي  5

  3  اصلی  ریاضیات پیشرفته  6

  3  اصلی  هاي انتقال و صنایع داروسازيپدیده  7

  3  اصلی  تکنولوژي پودر  8

  3  اختیاري  هاافزایش مقیاس دستگاه  9

  3  اختیاري  فرایند اختالط  10

  3  اختیاري  آزمایشگاه تکمیلی فرایندهاي داروسازي  11

 

   با صنعت»شناسی مهندسی شیمی و زیست «اط حوزهارتب .4

هاي مختلفی به  و متخصصان فعال در آن قادرند در زمینه»شناسی مهندسی شیمی و زیست«حوزه 

وزارت انرژي ایاالت متحده آمریکا. جامعه، صنعت و اقتصاد خدمت کنند
1

بینی کرده است که  پیش

 میلیارد دالر 400 به بیش از 2030تی تا سال هاي زیسارزش محصوالت شیمیایی تولیدشده به روش

 نیمی از مواد شیمیایی موجود در بازار را 2030بینی شده است که تا سال همچنین پیش. برسد

  ). 1388اسداللهی و کمالی، (اند محصوالتی تشکیل دهند که به روشهاي زیستی تولید شده

هاي آماري انجمن مهندسان شیمی آمریکابررسی
2

 نشان داد که درصد اشتغال مهندسان 2005 در سال 

بوده )  درصد8/12حدود ( و صنایع نفت و گاز تقریبا یکسان ر صنایع زیستی، داروسازي و پزشکی،شیمی د

 آمارهاي منتشرشده توسط وزارت کار کشور آمریکا.(Chen, 2007)است 
3 

هاي  که فرصتاند بینی کردهپیش

بر .  درصدي داشته باشد8 رشد 2016 تا 2006هاي ن سالشغلی موجود براي مهندسان شیمی در بی

ها، درصد کلی اشتغال در صنایع تولیدي دچار کاهش خواهد شد، اما کارخانجات به اساس این گزارش

هاي خود در زمینه تحقیق و توسعه فرایندهاي پربازده تولید محصوالت جدید ادامه خواهند فعالیت

هاي هاي داروسازي بهترین فرصتر میان صنایع تولیدي، شرکتهمچنین گزارش شده است که د. داد

____________________________________________________________________ 
 

1. US Depratment of Energy 
2. AICHE 
3. US Department of Labor 
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رسد که صنایع خدماتی اما به نظر می. شغلی را براي مهندسان شیمی متقاضی کار فراهم خواهند کرد

، اوريفن و زیستاوريفنهاي انرژي، نانواي در زمینهدهنده خدمات علمی، فنی و حرفهمانند شرکتهاي ارائه

 آمار مذکور نشان .(Career Coner Stone, 2014) نایع، نیروي کار بیشتري را جذب کنندنسبت به سایر ص

 تناسب »شناسی مهندسی شیمی و زیست«هاي شغلی جدید با حوزه دهد که اغلب موقعیتمی

 براي »مهندسان شیمی« نسبت به »شناسیمهندسان شیمی و زیست«بیشتري داشته و لذا بخت 

  .استدریافت شغل بیشتر 

 بر اقتصاد و کارآفرینی بهتر درك شود، مرور »شناسیمهندسی شیمی و زیست«ثیر أبراي آنکه ت

تواند مفید  دانشگاه کلرادو بولدر می»شناسی مهندسی شیمی و زیست«هاي جانبی دانشکده فعالیت

و  دانشگاه کلراد»شناسی مهندسی شیمی و زیست«دانشجویان و پژوهشگران فعال در دانشکده . باشد

گذاري در ایالت  هاي خود، به کارآفرینی و افزایش سرمایهها و نوآوريبولدر با عرضه نتایج فعالیت

تا سال  1997 این دانشکده، از سالتوسط  هشد طبق گزارش ارائه.اندکلرادو کمک شایانی کرده

 20بیش از  و ندسیس شدأهاي ابداعی این دانشکده تاوريفنشرکت با استفاده از  10، تعداد 2011

 هاي مزبور بیش از در شرکت2011تا سال . اندهایی نقش فعال داشتهدانشجو در توسعه چنین شرکت

. گذاري شده است هاي مختلف سرمایهسازمانها و میلیون دالر، توسط کارخانجات، شرکت 410

ها و ، واکسنسازي مواد شیمیایی و سوختهاي جایگزین، نانوموادهاي مزبور، در زمینه تجاريشرکت

»کوپرنیکن انرژي«هاي موردبحث، شرکت در میان شرکت. کنندهاي درمانی فعالیت میپروتئین
1

 که 

کتورهاي دما باال و مواد سلولزي آزیستی فعالیت است، با استفاده از رهاي پاكدر زمینه سوخت

»باروفولد«شرکت . کندسوخت تولید می
2

هاي لید و ایمنی پروتئین که هزینه تو،هاییاوريفن در زمینه 

شده توسط سیسأهاي تاز میان سایر شرکت. کنددهند، فعالیت میدرمانگر را به ترتیب کاهش و افزایش می

»مهندسی یون«توان به شرکت این دانشکده می
3

 کاربرد آنها در حذف کربن و  که در زمینه سیاالت یونی و

»ار ایکس کینتیکس« شرکت  و همچنین،ها از گازها فعال استآالیندهسایر 
4

هاي سامانه سازي که به تجاري

»اندو« توسط شرکت داروسازي 2006 و در سال ،پردازددارورسانی خاص می
5 

خریداري شده است، اشاره 

  . (CU Boulder Today, 2011)کرد

____________________________________________________________________ 
 

1. Copernican Energy 
2. BaroFold 
3. Ion Engineering 
4. Rx Kinetix 
5. Endo Pharmaceuticals 
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آموختگان هاي فعالیت دانش زمینههبار تحقیقی در2016مسئوالن دانشگاه پرینستون در سال 

  این دانشگاه انجام دادند»شناسی مهندسی شیمی و زیست«طع کارشناسی پنج سال اخیر رشته مق

(Chemical and Biological Engineering Undergraduate Handbook, 2016)  ، که نتایج آن در

هاي این جدول و سایر مطالبی که مورد اشاره قرار گرفت، از داده.  نمایش داده شده است12جدول 

مهندسی شیمی و «پذیر و پربار رشته  برنامه آموزشی انعطافهواسطشود که به ن استنتاج میچنی

ها از ند در گستره وسیعی از زمینه باشتوان متخصصانی پرورش داد که قادر  می»شناسی زیست

  .فرایندهاي شیمیایی گرفته تا داروسازي و تولید انرژي، به جامعه خدمت کنند

زیست فعال دسان شیمی در صنایعی مانند صنایع غذایی و صنایع مرتبط با محیطتر در ایران مهنپیش

هاي هاي فعال در زمینه مشاوره، طراحی و تولید سامانهاندازي شرکتهاي اخیر با راه اما طی سال؛اند بوده

 در زمینه لهاي فعا، شرکت...)کتورهاي زیستی، و آها، رتخمیرکننده (اوريفنمورداستفاده در زمینه زیست

هاي آزمایشگاهی  تولید و توسعه کیتة که در حوز،هاییهاي زیستی، و همچنین شرکتتولید سوخت

.  فراهم شده است»شناسیشیمی و زیست« بستر مناسبی براي فعالیت مهندسان ،کنند فعالیت می

اي اخیر به ههاي داروسازي در سالیافتن بحث داروهاي نوترکیب، برخی شرکت  با اهمیت،همچنین

نکته مهم و . انداستفاده از مهندسان شیمی آشنا با فرایندهاي کشت و پاالیش سلولی روي آورده

هایی آشنایی با دانش اساسی آن است که شرط الزم براي فعالیت مهندسان شیمی در چنین شرکت

ه نیاز این رسد که نظام آموزشی مهندسی شیمی قادر به پاسخگویی ببه نظر می. استشناسی زیست

هاي مرتبط  کاري در زمینههبا تجربکه فقط کارشناسان مهندسی شیمی خش از صنعت نیست، چراب

هاي مرتبط ادامه تحصیل  کارشناسی ارشد در گرایشه که در دور، محدوديهیا عد شناسیبا زیست

هاي توسعه حوزهبه هر حال، در آینده . اند، فرصت فعالیت در چنین صنایعی را پیدا خواهند کردداده

بیشتر تحت صنعت دنیا، و در نتیجه آن، صنعت ایران را هرچه...  و »ریزسیالش«، »اوريفنزیست«

هایی شود که در آینده، صنعت کشور به حضور متخصصان حوزهبینی میثیر قرار داده و لذا پیشأت

  .شدت نیازمند خواهد بود به»شناسیمهندسی شیمی و زیست«مانند 
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 »شناسی مهندسی شیمی و زیست«آموختگان مقطع کارشناسی رشته هاي فعالیت دانشزمینه: 12دول ج

  2016 تا 2012هاي دانشگاه پرینستون طی سال

(Chemical and Biological Engineering Undergraduate Handbook, 2016) 

  

  ردیف  حوزه فعالیت  آموختگاندرصد دانش

  1  مهندسیادامه تحصیل در زمینه   28%

  2  ادامه تحصیل در زمینه پزشکی  5%

  3  صنایع شیمیایی  13%

  4  مشاوره  8%

  5  خدمات مالی  7%

  6  صنایع داروسازي  5%

شرکت نوپا  2%
١

  7  

  8  صنایع الکترونیک  2%

  9  صنایع غذایی  2%

  10  تدریس  2%

  11  خدمات عمومی  1%

  12  سسات غیرانتفاعیؤم  1%

  13  ...)اي، تجارت و ورزش حرفه(مرتبط هاي غیرفعالیت در زمینه  11%

  14  نامعلوم  13%

  

  گیرينتیجه .5

مهندسی شیمی و «شده در بخش پیشین، شرایط تحصیل در رشته  در ادامه مطالب ارائه،در این مقاله

          هاي پیشرو، روند تولید علم، هاي آموزشی و پژوهشی موجود، دانشگاه، برنامه»شناسیزیست

گزارش شد . آموختگان این رشته مورد بررسی قرار گرفتمرتبط و موقعیت صنعتی دانشهاي همایش

هاي مهندسی شیمی آمریکا نام  درصد از دانشکده18، در 2007که بر اساس آمارهاي موجود تا سال 

اي ههایی با نام و در نتیجه دانشکدهخوردهشناسی پیوند نوعی با زیستدانشکده مهندسی شیمی به

گفته شد . اندپدید آمده...  و »شیمیمهندسی شیمی و زیست«، »شناسیسی شیمی و زیستمهند«

شناسی هاي حاصل از پیوند زیست نسبت به سایر رشته»شناسیمهندسی شیمی و زیست«که رشته 

. هاي فعال در آن رشته مرور شدهاي آموزشی برترین دانشکدهتر بوده و برنامهو مهندسی شیمی جامع

با این . هاي مختلف متفاوت استشده در دانشکدههاي آموزشی ارائهه شد که جزئیات برنامهمشاهد

____________________________________________________________________ 
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شناسی و سپس  در مقطع کارشناسی با ارائه دروس پایه در زمینه زیستتوان گفت که عموماً می،حال

شناسی و درنهایت ارائه دروس اختیاري با پیونددادن دروس اصلی مهندسی شیمی با مباحث زیست

آماري که در . کنندشناسی را تربیت میمربوطه، دانشجویانی آشنا با مباحث مهندسی شیمی و زیست

 ارائه »شناسیمهندسی شیمی و زیست«هاي شده توسط دانشکدهارتباط با سیر صعودي مقاالت ارائه

اند، همگی اندازي شدهها و صنایع مختلفی که در ارتباط با این حوزه راهشد و همچنین تعداد همایش

هاي مهندسی رشدبودن این حوزه و صنایع مرتبط با آن داشته و روند گرایش دانشکدهبهاز رونشان 

این در شرایطی است که مهندسی شیمی . استثیرگذار آن أگر آینده تشیمی به سمت این حوزه بیان

مقاطع تحصیالت در . شناسی بیگانه استکلی با زیستبه) حداقل در مقطع کارشناسی(در ایران 

پزشکی ، زیستاوريفنهاي زیستتکمیلی نیز فقط بخشی از دانشجویان که فرصت تحصیل در گرایش

 ،طور کلیبه. شوندشناسی وارد میکنند، تا حدودي در حوزه زیستو مهندسی داروسازي را پیدا می

             ور ایران را نیزهاي جدید و پیشرفت سریع آنها دیر یا زود کشتوان گفت موج پیدایش حوزهمی

محیطی، اقتصادي و صنعتی موجود، ضرورت تربیت هاي زیستبرگرفته، و این امر در کنار چالشدر

   فعالیت کنند را به اثبات»شناسیمهندسی شیمی و زیست«متخصصانی که بتوانند در حوزه 

نند مراکز آموزشی کشورهاي ، همابایدرسد که مراکز آموزشی کشور بنابراین، به نظر می. رساندمی

محیطی، صنعتی و اقتصادي روز هاي زیستپیشرفته صنعتی، برنامه آموزشی خود را با چالش

   را»شناسیمهندسی شیمی و زیست«این مقاله در همین راستا برنامه آموزشی . هماهنگ کنند

  .کندی پیشنهاد م»مهندسی شیمی«اي از برنامه آموزشی یافته ارتقاعنوان گونهبه

  

  تقدیر و تشکر

 حمایت و پشتیبانی از انجام این سبببدین وسیله از شوراي پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران به

  .آیدپژوهش تشکر و قدردانی به عمل می
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