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 در صنایع مختلف، در این مقاله سعی شده است که ضمن شناسایی »ینداکنترل فر«رایش با توجه به اهمیت کاربردي گ :چکیده

وضعیت فعلی و ارزیابی کیفیت نحوه آموزش این گرایش در داخل کشور و نیز مقایسه آن با سازوکارهاي آموزشی متداول در کشورهاي 

در همین راستا، . شودآموزش این تخصص مهم و کلیدي اقدام ارهاي مؤثر و عملی جهت ارتقاي سطح کیافته، نسبت به ارائه راه توسعه

هاي موجود در سیستم آموزش داخلی مرتبط با حوزه  با معرفی و تدوین یک نقشه راه کاربردي تالش شده است تا کمبودها و کاستی

اردهاي آموزش داخلی را ازلحاظ ه و بتوان با برداشتن چند گام اساسی، استاندشدترین زمان ممکن مرتفع   در کوتاه»ینداکنترل فر«

ساز معتبر و پرکاربرد در صنایع هاي شبیه فاکتورهاي مؤثري، مانند سطح دسترسی به امکانات آزمایشگاهی، میزان برخورداري از محیط

لف جهت یندي حساس و نیز سطح آمادگی صنایع مختاآموختگان این گرایش براي ورود به صنایع فرسازي دانش یندي، نحوه آمادهافر

بدیهی است تحقق این امر باعث خواهد شد تا صنایع حساس و کلیدي . آموختگان این حوزه ارتقا دادپذیرش و استفاده از تخصص دانش

دیده و بادانش در حوزه کنترل  مندي از کارشناسانی آموزش هاي تولید توان ضمن بهره کشور نظیر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه

وري، بهبود کیفیت محصوالت تولیدي، کاهش تولید  پرکاربرد صنعتی، بتوانند دستیابی به اهدافی مانند افزایش میزان بهرهیندهاي افر

 .محیطی و نیز کاهش مصرف انرژي، جامه عمل بپوشانند هاي زیستآالینده
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 مقدمه .1

که آموزش و یادگیري است اي  رشته میان هاي  تخصص یکی از »ینداکنترل فر«طورکلی مهندسی  به

، یند فرازیرشاخه طراحی، زمان در دو حوزه مهندسی کنترل و مهندسی شیمی آن نیازمند دانش هم

بهتر سطح ز و درنتیجه نیاز به ارتقاي هرچهیران به نفت و گابا توجه به وابستگی شدید اقتصاد ا. است

هاي مرتبط با آن حوزه مانند  یندها و نیز زیرشاخهایندي، توجه به مهندسی فراعملگري در صنایع فر

هاي  آموزش طلبد که ارائه  و این امر میاست از اهمیت باالیی برخوردار »ینداکنترل فر«گرایش 

 از طرف متخصصان امر و نیز مراکز آموزشی و تحقیقاتی »ینداکنترل فر«ی  مهندسکاربردي در زمینه

یافته در آن حوزه و  بدیهی است که با اتخاذ این سیاست، مهندسان پرورش. کامالً جدي گرفته شود

نمایند بهتري این گرایش خواهند توانست نسبت به رفع مشکالت صنایع کشور اقدام  آموختگاندانش

  ).1394ن، هورفر و همکارا(

یندهاي صنعتی نتایج متعدد و پرباري براي صنایع به همراه داشته که ااصوالً کنترل مناسب فر

ند از دستیابی به پیوستگی تولید، افزایش کیفیت محصول، کاهش ابرخی از آن دستاوردها عبارت

هاي  خسارتچه از جنبه جلوگیري از (هاي صنعتی، افزایش سطح ایمنی  مصرف انرژي، کاهش آالینده

یند صنعتی موجب افزایش اروشن است که حصول این نتایج در یک فر). هاي جانی مالی و چه آسیب

  .  دنبال آن افزایش درآمدهاي ریالی و حتی ارزي کشور خواهد شد سوددهی و به

هاي مختلف آموزشی و پژوهشی  الزم به توضیح است که در طی دو دهه گذشته توجه به جنبه

اصوالً  »ینداکنترل فر«با در نظر گرفتن این حقیقت که گرایش (ه مهندسی شیمی مرتبط با رشت

نظران این  مند مورد توجه جدي صاحبصورت نظام به) شود اي از آن رشته محسوب می زیرمجموعه

هاي صورت مستمر با انجام الگوبرداري حوزه در داخل کشور قرار گرفته و سعی شده است که به

مهندسی «هاي مؤثري در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی رشته   پیشتاز، قدممناسب از کشورهاي

، شناسایی )1378 گودرزنیا،( توجه به تاریخچه مهندسی شیمی ،مثال  عنوان به.  برداشته شود»شیمی

؛ طاهري و رحیمی، 1379واشقانی فراهانی، (هاي مختلف آموزشی مرتبط با مهندسی شیمی  چالش

و نیز اهمیت توجه به ) 1390؛ معصومی گودرزي و همکاران، 1384ري، ؛ رحیمی و آقامی1383

؛  ستوده 1379شاهی، پنجه(اي در امر آموزش و پژوهش حوزه مهندسی شیمی رشتهمباحث میان

علمی و  از طرف اعضاي هیئت) ب1396الف؛ 1396زاده و همکاران، ؛ گنجی1381باغ،  قره

دن ماهیت کراز طرف دیگر، با لحاظ . نظر واقع شده استطور پیوسته مدهنظران این رشته ب صاحب

هاي مختلف آموزشی، کاربردي و نیز مباحث نظري   توجه به جنبه»مهندسی کنترل«اي رشتهمیان

 و محققان داخلی این حوزه مورد استقبال واقع شده است انادتها است که توسط اس این حوزه مدت
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؛ خاکی صدیق، 1393پناه و همکاران، ؛ یزدان1386کاران، ؛ صفوي و هم1381نیا و شفیعی، شعبانی(

صورت موردي،  رغم اینکه بعضاً و بهوجود، علی بااین). 1394افروز و آزادي یزدي، ؛ نیک1393

طور   به»ینداکنترل فر«هاي مختلف آموزش و پژوهش مبحث مهم و کلیدي   جنبههمطالعاتی در زمین

د که کرتوان اذعان  ، می)1383بزرگمهري و شاهرخی، (است هاي گذشته صورت گرفته  خاص در سال

نظر به اهمیت این حوزه همچنان توجه بیشتر به آن گرایش در سطح مراکز آموزش عالی کشور امري 

 .آید ناپذیر به شمار می اجتناب

 در کشورهاي »ینداکنترل فر«در همین راستا در این مقاله ابتدا به تدوین جایگاه آموزش 

 که در سطح جهانی به ،شده و سعی خواهد شد تا توجهی  هاي معتبر دنیا پرداخته  و دانشگاهپیشرفته

هاي ها و افق گرفته و چالش خوبی مورد ارزیابی قرار به ،گیرد صورت می ايرشتهاین گرایش میان

ادامه، جایگاه این شاخه از   در.دشونظران در این حوزه تشریح  روي متخصصان و صاحبپیشِ

 مطابقندسی کنترل در داخل کشور مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و تالش شده است که مه

آمده از منابع در دسترس، کیفیت فعلی سطح آموزش و پژوهش داخلی مورد ارزیابی  دست اطالعات به

مختص به  شده ضمن تشریح فاصله موجود بین سطح آموزش ارائه بخش بعدي مقاله در. قرار گیرد

 در داخل کشور با استانداردهاي جهانی، نسبت به ترسیم نقشه راه و نیز ارائه »یندانترل فرک«گرایش

منظور کاهش این اختالف در کمترین زمان ممکن اقدام شده است تا بتوان به   عملی بهياهپیشنهاد

هاي  بهتر به آموزشدستیابی هرچه هدف شده، کیفیت آموزشی در این حوزه را، با کمک راهکار ارائه

بدیهی است با ورود . مندي از مزایاي حاصل از تربیت نیروهاي متخصص، افزایش داد کاربردي و بهره

هاي  توان امیدوار بود که چالش کارشناسان مجهز به دانش روز دنیا و کارآمد به صنعت کشور می

 گسترده و  که در تعامل، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهیویژههموجود در صنعت کشور و ب

ه و گامی بزرگ در راستاي شد، به بهترین نحو برطرف هستندیندها اپیوسته با مبحث کنترل فر

مندي مشتریان و درنتیجه افزایش درآمدهاي افزایش کیفیت محصوالت تولیدي، ارتقاي رضایت

  .خالص و ناخالص کشور برداشته شود

  

   در کشورهاي پیشرفته»ینداکنترل فر«جایگاه آموزش  .2

 حاوي سه رکن اصلی شامل صنعت »ینداکنترل فر«المللی، آموزش مبحث   در سطح بین،طورکلی به

 که همگی این موارد با یکدیگر ارتباط نزدیک و  است1وري مورداستفاده و نیز فن تعلیماموردنظر، فن

فزارها و ا افزاري، نرم صنایع مختلف اغلب منابع الزم از قبیل امکانات سخت). 1شکل (تنگاتنگ دارند 
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از طرف دیگر، . کند  را تأمین می»ینداکنترل فر«هاي گوناگون، مفید و کاربردي براي آموزش مبحث  برنامه

نیاز در صنایع مختلف براي هاي مورد، مهارت»ینداکنترل فر«با آموزش صحیح مباحث مرتبط با 

ش، دانش نظري الزم براي  با انتخاب مناسب نحوه آموز،همچنین. دشو کارشناسان هر صنعت نهادینه می

هاي  ازجمله شیوه. گیرد هاي الزم در اختیار کاربر قرار می انتقال مهارتبراياتخاذ بهترین روش آموزش 

. هاي آموزشی گوناگون استهاي مختلف ارزیابی و نظریه پشتیبان مهارتکاربردي آموزش، طراحی روش

این موضوع . شود می »کنترل فرآیند« مبحث مؤثرترمسائل با یکدیگر موجب آموزش هرچهترکیب این 

TPACKشدن قالبی با عنوان   سبب مطرح
ها  عنوان نمونه برخی دانشگاه به. هاي اخیر شده است در سال1

 استفاده »ینداکنترل فر« براي آموزش TPACK واقع در کشور انگلستان از چارچوب 2 ناتینگهام ترنتمانند

هاي مورد نیاز مدرس در یک چارچوب بی براي آموزش و توصیف دانش قال،این ساختار درواقع. دکنن می

 .(Jwaid et al. 2014)هاي آموزشی است منظور افزایش تأثیر روش ورانه و بهافن

  

  

   .(Jwaid et al. 2014) در آموزش مهندسی کنترل TPACK استفاده از وارهطرح :1شکل 
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 .(Accomplishments and prospects of control, 2012) »ینداکنترل فر« محتواي مورد نیاز در حوزه مهندسی :2شکل 

  

زمان چند رشته  به فراگیري هم»ینداکنترل فر«از طرفی باید توجه داشت که تسلط به مبحث مهندسی 

، تعامالت و مرزهاي مهندسی کنترل، »ینداکنترل فر«در رابطه با محتواي مهندسی . مختلف نیاز دارد

توان در  شناسی و اقتصاد را می صورت کلی، زیست ندسی مخابرات، فیزیک، علوم مهندسی بهریاضیات، مه

دیگر، در  عبارت به (Accomplishments and prospects of control, 2012). کرد مشاهده 2قالب شکل 

ضروري است که دانشجوي کنترل ضمن تسلط به مفاهیم  »ینداکنترل فر«آموزش گرایش مهندسی 

نویسی  سازي ریاضی اجزاي سیستم پیش از تبدیل آنها به کدهاي برنامه  سیستم، به چگونگی مدلفیزیکی

، نیاز »ینداکنترل فر«بنابراین، براي فراهم آوردن توانایی الزم در یک دانشجوي مهندسی . نیز مسلط باشد

 اطالعاتی در هرکدام از دیگر، وجود خأل بیان  به. هاي فوق وجود دارد به آموزش دانش پایه در تمامی حوزه

. دشو مطالعه مییندهاي صنعتی مورداوانی فرد در نحوه مواجهه صحیح با فرناتها موجب  آن زمینه

هاي تدریس نیز روزرسانی سرفصل اشاره، بهدلیل پیشرفت سریع علوم موردهمچنین، بدیهی است که به

  .(Jwaid et al., 2014) آید می حساب  به اپذیرنخود امري اجتناب 

هاي طور عمده در گروههالمللی امروزه بدر سطح بین »یندکنترل فرا«شایان ذکر است، مبحث آموزش 

هاي فعال  هاي مهندسی در دانشگاه گروه/هاهاي صنعتی یا حتی دانشکده مهندسی شیمی وابسته به دانشگاه

سسه نفت ابوظبیؤعنوان نمونه، گروه مهندسی برق م به. یندي متمرکز استاهاي فر در حوزه
1

 دو درس 

یند براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه داده است اواحدي در دو نیمسال متوالی با محتواي کنترل فر3

هدف آشنایی دانشجویان با قوانین ترمودینامیک و مباحث انتقال حرارت و دینامیک   باهاکه یکی از آن
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هاي مختلف و کاربردي  ها و نظریهها با روشمنظور آشنایی آن سیاالت طراحی شده است و دیگري به

یند حقیقی و انجام ادر درس اول، دانشجویان موظف به در نظر گرفتن یک فر. دشو کنترلی ارائه می

شده در نیمسال قبل نسبت به طراحی  سازي بر روي آن بوده و در درس دوم با ادامه پروژه تعریف مدل

با بررسی . دکننشده منجر شوند، اقدام میبر روي سیستم مدل که به بهترین نتیجه ،هایی کننده کنترل

عنوان مهندس   مشخص شد دانشجویانی که پس از گذراندن این دوره بهراهبردنتیجه حاصل از اتخاذ این 

هاي  کارگیري روش  بههاند، در زمین شده فارس هاي نفت و گاز حوزه خلیج کنترل، جذب یکی از شرکت

ها در عمل پیشرفت بسیار خوبی در مقایسه با سایر  کننده هاي درونی کنترلمتفاوت تنظیم پارامتر

آموختگان این مرکز همچنان در  که دانشذکر است البته الزم است به . متخصصان آن مراکز داشته اند

عالوه، نیاز به  به. هاي شیمیایی داراي نقاط ضعف هستند سازي و نحوه تعامل با فرمول مواجهه با مدل

شدت در بین آن افراد احساس شده است  ق حوزه نفت و گاز بهـزار دقیـث ابـاحـا مبـر بـیی بیشتاـآشن

(Al Khuffash et al., 2013).  

 ـ هاي فنیعلت گستردگی مطالب الزم جهت تکمیل آموزش در مقطع کارشناسی در رشته به،همچنین

تحصیالت تکمیلی بیشتر خود را نشان  در مقاطع »ینداکنترل فر«مهندسی، تمرکز اصلی بر روي گرایش 

هاي آموزشی در مقطع کارشناسی بین اکثر  که در حوزه سرفصل،نظري  اتفاق حال، برخالف بااین. دهد می

هاي ناشی از تعداد واحدهاي قابل اخذ در مقاطع  محدودیت علتهاي تراز اول دنیا وجود دارد، به دانشگاه

کنترل « و نیز شیوه آموزشی مربوط به گرایش ها درسهینتحصیالت تکمیلی، چندان اجماعی در زم

 با توجه به اینکه عمدتاً ،ضمناً. شود المللی دیده نمی نظران این حوزه در سطح بین  در بین صاحب»یندافر

هاي مختلف است، بنابراین دانشجویان تحصیالت  خاستگاه این گرایش گروه مهندسی شیمی دانشگاه

هایی مانند پدیده  اي تحصیالت تکمیلی در حوزه پایههاير ابتداي امر درستکمیلی مکلف هستند که د

 موضوع طبقانتقال پیشرفته، ترمودینامیک پیشرفته و مهندسی رآکتورهاي پیشرفته را گذرانده و سپس 

همچنین در اغلب موارد، براي دانشجویانی که . نندک اختیاري را انتخاب هايتحقیقاتی خود سایر درس

  شده در سایر  ارائههايد، ضروري است که از درسهستنهاي سیستمی  مند به تحقیق در حوزه عالقه

  .مند شوندها مانند گروه مهندسی برق، گروه مهندسی مکانیک و گروه مهندسی هوا و فضا بهرهگروه

تر از  در مقطع تحصیالت تکمیلی، مطالبی بسیار فرا»ینداکنترل فر«سازي است که گرایش اففالزم به ش

تر سازي و شناسایی سیستم به همراه مباحث پیشرفته  و شامل مدلهددمی ساده را پوشش بازخوردکنترل 

 را بر »سیستم و کنترل« و بنابراین شاید بهتر باشد که عنوان گرایش شودمربوط به حوزه علم کنترل می

عنوان   سیستمی بههايدرس  هنوز همهاي گذشته، در سطح جهانی دههچوندر حال حاضر . روي آن نهاد

رغم اینکه د و جاي تعجب است که علیوشمی اصلی در گروه مهندسی شیمی در نظر گرفته نهايدرس

هاي سازي هستند، تنها تعداد محدودي از گروه هاي مهندسی شیمی وابسته به ابزارهاي مدل حوزهتمام
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را براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی سازي   پایه و عمومی مدلهايالمللی درسشاخص در سطح بین

هاي مهندسی شیمی، تنها یک  این واقعیت که در بسیاري از گروه. دهند مند ارائه میصورت نظام خود به

 هنظر اساسی در زمین د، خود مؤید وجود اختالفشو درس سیستمی در طی یک سال تحصیلی ارائه می

سو یا معرفی مباحث جدید تحقیقاتی از سوي  سیستم از یک  بنیادي مهندسی کنترلهايتدریس درس

 کنترل و انادتاز طرفی، کامالً روشن خواهد بود که ورود متخصصان و اس. سازان استدیگر در بین تصمیم

تواند تا حد زیادي به تبیین و  می) مانند گروه مهندسی شیمی(هاي مهندسی جذب آنها در سایر گروه

  .دشو  منجربحثهاي مورد ها در گروهن قبیل درسسازي اهمیت و ضرورت ارائه ایشفاف

در تحقیقی که با هدایت ادگار
1

، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه )2006 ( و همکاران

هاي مناسب  سرفصلوسیله ارسال فرم نظرسنجی در زمینه کمک سایر همکاران بهبا آستین و  تگزاس

 .هاي برتر دنیا صورت گرفته است ز دانشگاه در تعدادي ا»ینداکنترل فر«درسی در حوزه گرایش 

هاي مختلف فهرستی از تمایالت خود در رابطه با محتوا و تعیین مسیر   و دانشجویان دانشکدهانادتاس

  :ند ازاترین آنها عبارتاند که مهم  را پیشنهاد کردههادرس

 مناسب براي آموزش و یادگیري مفاهیم کنترلی پیشرفتههايدرس .  

 مختلف کنترلی باهدف کارآمد بودن براي متخصصان صنایع راهبردهايبتنی بر  مهايدرس 

  .مختلف

  منظور ادامه تحقیق در مقطع دکتري  ایجاد آمادگی بهبرايمواد درسی مناسب.  

 سازي و ازي، بهینهـسل شبیهـل مسائـ حبرايمحاسباتی  ـ مواد درسی با محتواي رویکردهاي عددي

  .کنترل

عدم توافق و پراکندگی سالیق در نیازهاي آموزشی، منجر به رویکردهاي مختلف بدیهی است که این 

د و وشمیهاي گوناگون برحسب سلیقه مدیر گرایش  در دانشگاهو  در طرح درس ،در سطح جهانی

  :داشتخواهد هاي زیر را به همراه عمدتاً اتخاذ سیاست

 سی کنترلشده مرتبط با مبحث مهند  اصلی درنظر گرفتههايتدریس درس.  

 مهندسی کنترل در قالب یک درس موضوعات پیشرفته و نوین در زمینهاي از ارائه مجموعه .  

 دهی دانشجویان در راستاي اهداف پژوهشیهاي پیشرفته کنترلی براي جهتآموزش نظریه 

  . راهنماانادت زیر نظر اس   

  

____________________________________________________________________ 
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 کنترلی حسب هايئه درسشده براي ارا دادهپوشش ترین موضوعات مشتركدر همین راستا، مهم

  :از نداشده فوق عبارت هاي مطرح هریک از انتخاب

 بیان مفاهیم توابع فیزیکی، هاي سازي سیستممدل هاي خطی، حالت سیستم فضاي وتحلیل تجزیه

پذیريتحقق و مفاهیمی مانند کنترل تبدیل و انتقال، بیان ماتریسی معادالت سیستم، ارائه نظریه
1

  و

پذیريرؤیت
2
زمان با هاي خطی تغییرناپذیر بررسی پایداري سیستم ،

3
 و کننده بازخورد طراحی کنترل ،

 هاي کنترلی زمان گسسته، نحوه مقاوم، تحلیل و طراحی سیستم LQR/LQGطراحی جایابی قطب،

 .هاي مقاوم و تطبیقیکنندهکننده، طراحی کنترل ساختار کنترل و آزادي دن درجهکرلحاظ 

محاسباتی  و عددي المللی رویکردهاي مراکز علمی معتبر بین اغلب درشایان ذکر است که 

افزار متلب ابزارهاي موجود در نرم کارگیري جعبه مثال با به  عنوان به(
4

مفاهیم  با صورت موازي به) 

نظري نیز رویکرد  صرفاً موضوعات براي د که حتیکرتوان مشاهده  ضمناً، می. شوند نظري تدریس می

کارگیري  شناسایی نحوه به بر ، تأکید»یندافر کنترل«دهنده گرایش مهندسی   مراکز ارائهغالب در اکثر

  .است عملی ها در حوزه کاربردهايآن روش
 

  المللی هاي معتبر بینتجربیات آزمایشگاهی در دانشگاه. 1. 2

 نظر گرفته  که براي دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در،هاي آموزشی در اکثر برنامه،طورکلی به

 بهره برد »ینداکنترل فر« آموزش هاي که در آن بتوان از تجربیات آزمایشگاهی در زمین شود، دوره می

برانگیز نیست؛ به این علت که بسیاري از  البته این مسئله چندان هم تعجب. ندرت وجود دارد به

نامه  ام انجام پایان در صورت نیاز تجربیات عملی را در هنگ»ینداکنترل فر«دانشجویان گرایش 

به همین دلیل است که تنها تعداد . ا رساله دکتري خود کسب خواهند نمودیکارشناسی ارشد 

محور براي دانشجویان مقاطع هاي آزمایشگاه المللی به ارائه دوره هاي بین معدودي از دانشگاه

ه لس آندس، دانشگاه توان دانشگاه منچستر، دانشگااز آن جمله می. پردازندتحصیالت تکمیلی می

صنعتی دانمارك، دانشگاه اشتوتگارت، دانشگاه یوتا، دانشگاه ایالتی اوکالهاما، دانشگاه آلبرتا، دانشگاه 

لیهاي
5

تکنیک فدرال لوزان ، مدرسه عالی پلی
6

تکنیک مونترال، دانشگاه  ، دانشگاه واترلو، دانشگاه پلی

____________________________________________________________________ 
 

1. Controllability 
2. Observability 
3. Linear Time Invariant (LTI) 
4. MATLAB 
5. Lehigh University 
6. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 
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UPB
1

ویژه آنهایی که ها، بهتعدادي از گروه. را نام برد (Vasquez et al., 2014) و دانشگاه کلمبیا 

هاي مستقیماً مرتبط با حوزه هایی غیر از آزمایشگاهدهند، از آزمایشگاهاي ارائه می رشته  بینهايدرس

هاي متنوع بر مبناي سیستم پاندول  مانند طراحی آزمایش(د کننمهندسی شیمی، استفاده می

سازي و ها انجام شبیههگرفته نشان داده است که اکثر دانشگاهاي صورتضمناً بررسی). معکوس

علت سادگی کارکرد و نیز با توجه به نیاز به هزینه اولیه و هزینه ساز را بهکمک محیط شبیهآموزش به

تر بر روي محتواي آموزشی  مقدمه، بررسی دقیقبا این پیش. دادند ح مییرجتبرداري کمتر، بهره 

پردازند، در   می»ینداکنترل فر«محور در حوزه هاي آزمایشگاه  که به ارائه دوره،هایی هتعدادي از دانشگا

  :پذیرد این قسمت از مقاله صورت می

محور قدام به ارائه یک دوره آزمایشگاهطور منظم ا عنوان نمونه، دانشگاه لیهاي هرساله و به به

ه که دانشجویان سال اول هاي مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی کرد مشترك مابین رشته

این دوره . دکننتوانند از این دوره استفاده  کارشناسی ارشد و دانشجویان سال آخر کارشناسی می

 آزمایش در طول یک نیمسال 6 تا 5 آزمایش مختلف تشکیل شده است که 11آزمایشگاهی از 

هاي  آزمایش: ند ازارتتوان انجام داد عبا هایی که در این دوره می آزمایش. شوند پوشش داده می

اسآرپیهاي شناسایی مانند  مرتبط با سیگنال
2

هاي مربوط به پایداري و نیز   رله، آزمایشبازخورد، 

یسالهاي پی کاربرد سیستم
3

همچنین در دانشگاه آلبرتاي کانادا، در مقطع . هاي صنعتی  در ربات

هاي کنترل  شگاه به ارزیابی روشطور تجربی و در محیط آزمای تحصیالت تکمیلی دانشجویان به

پردازند و عالوه بر آن با سازوکار صحیح و  یندهایی در مقیاس آزمایشگاهی میاپیشرفته بر روي فر

  هدف شناسایی سیستم آشنا بسته با باز و حلقه هاي حاصل از کنترل حلقه آوري داده اصولی جمع

ی که ـانـرال به دانشجویـتکنیک مونتلییند واقع در دانشگاه پادر آزمایشگاه کنترل فر. شوندمی

 را »یندهاي زیستیاشناسایی و کنترل فر« و نیز »کشت میکروب در مقیاس سلولی« هايدرس

ها شامل طراحی و ارزیابی  این آزمایش. شود عنوان کار کالسی واگذار می هایی به اند، آزمایش گذرانده

وي متغیرهاي محیطی مانند مقدار اکسیژن شده بر ر  گوناگون کنترلی اعمالراهبردهايعملکرد 

در دانشگاه صنعتی دانمارك.  محیط استهاش.پمحلول و نیز میزان 
4

برداري  اي با عنوان بهره ، دوره

 عنوان به. کند هاي کاربردي آشنا میشود که دانشجویان را با سیستم هاي شیمیایی ارائه میاز سیستم

گیري، کنترل و سیستم نظارت بر ایمنی  طیر که شامل اندازهیند ستون تقاساز فر  سیستم شبیه،مثال 

____________________________________________________________________ 
 

1. Universidad Pontificia Bolivariana 
2. Pseudo-Random-Binary-Signal (PRBS)   
3.  Programmable-Logic-Controller (PLC) 
4. Technical University of Denmark (DTU) 
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 که عمدتاً در آن آزمایشگاه پوشش ،موضوعاتی. گیرد  در آن بخش مورد بررسی دقیق قرار میاست

واسنجیند از نحوه انجام ا عبارت،شود داده می
1

گیري دقیق  منظور اندازه  تجهیزات مختلف به

مراتب  هاي کنترلی، مقدماتی بر سلسله  بلوك دیاگرامی حلقههاي گوناگون، استخراج ساختار کمیت

ها و کنترل سیستم، مباحث مرتبط با ایمنی واحدهاي صنعتی، نحوه بررسی و تحلیل دیاگرام

شایان ذکر است که . بندي مناسب بر روي عملکرد کلی سیستم هاي تولید محصول و تأثیر زمان نقشه

شده انجام گرفته و سپس اقداماتی مانند کنترل  لکردي مشخصسازي رفتار سیستم در ناحیه عم شبیه

اندازي خودکار و توقف عملیات در حالت اضطراري مورد ارزیابی قرار  فرآیند با نظارت کارور و یا راه

ها مانند  مندي از تجربیات آزمایشگاهی، برخی از دانشگاه ضمناً با توجه به اهمیت بهره. گیرد می

ISEL
2

خودکارسازيپرتغال یک آزمایشگاه  واقع در کشور 
3

 صنعتی با قابلیت ارتباط اینترنتی براي 

صورت ارتباط از راه دور نتایج تحقیقات خود را مورد ارزیابی  دانشجویان فراهم کرده تا بتوانند حتی به

هایی که حجم کاري در نیمسال تحصیلی کمتر  بدین طریق، دانشجویان در زمان. عملی قرار دهند

هاي مختلف خواهند بود و این موضوع موجب افزایش  یز قادر به یادگیري و انجام آزمایش ن،باشد

  .(Mendes and Martins, 2014)شود  وري آموزشی آنها میبهره

تکنیک   در مدرسه عالی پلیيهایی که در سطح کارشناسی ارشد و دکتر مثال دیگر اینکه در دوره

ایندهاي اند که خصوصیات دینامیکی فر شده  اي طراحی گونه بهها  شود، آزمایش فدرال لوزان ارائه می

شوند گیري و اثرات غیرخطی بتوانند توسط دانشجویان رصد   اندازه4صنعتی مانند اشباع محرك، توفه

هاي  زمینه گویی به نیاز طیف وسیعی از دانشجویان با پیشمنظور پاسخ به. گیرند  ارزیابی قرار موردو

هاي گوناگون مکاترونیکی، هیدرولیکی و گرمایی در این  ي مختلف، سیستمها متفاوت از رشته

شیمیایی متفاوت  ـ یند فیزیکیا فر13هاي موجود،  با استفاده از سیستم. شوند ها استفاده می آزمایش

سسه کار ؤدر آن م. اند گرفته شده مورد بررسی قرار هاي طراحی با هدف پوشش دادن تمامی آزمایش

البته مقدار ساعاتی که براي کار .  نیمسال تحصیلی اجباري است6راي دانشجویان در آزمایشگاهی ب

طور متوسط  به.  بسته به رشته تحصیلی دانشجو متفاوت است،در آزمایشگاه در نظر گرفته شده است

نام کرده و  هاي آزمایشگاهی ثبت  دانشجو براي شرکت در کالس150در هر سال تحصیلی در حدود 

بدیهی است که تمامی تجهیزات . دهند  کار آزمایشگاهی انجام می در هفتهاعت س10حدود 
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آوري داده و کنترل مجهز هستند و کل اطالعات در یک بانک داده  آزمایشگاهی به سیستم جمع

هاي الکترونیکی صنعتی با هدف آشنایی دانشجویان با  کننده  کنترل،ضمناً. اندآوري شده جمع

هاي موردطراحی به دانشجویان معرفی  شوند نیز طی آزمایش استفاده میتجهیزاتی که در صنعت 

موتور ـ نکته دیگر اینکه در آزمایشگاه موردنظر، ادواتی مانند سرو. دشو می
1

آموزشی  ، تجهیزات کمک

یا کنترل از راه دور، از طریق  یندهاي شیمیایی و آزمایش پاندول معکوس به دو صورت در محلافر

هاي الزم را بر   مختلف آزمایشهاياز راه، در اختیار دانشجویان قرار گرفته تا بتوانند eMersion درگاه

 »ها  نظریه سیستممؤسسه«توان به  عنوان مثال نهایی در این بخش، می هب. سازي نمایند روي آنها پیاده

انند اصول شده مباحثی م هاي طراحی د که در آن مرکز آزمایشکرواقع در دانشگاه اشتوتگارت اشاره 

  .دهند گیري از فرایند ستون تقطیر و پاندول معکوس پوشش می کنترل چندمتغیره را با بهره
  

  هاي تحصیالت تکمیلی ساز مختلف در دوره هاي شبیهکاربرد محیط.2. 2

هاي تحصیالت تکمیلی  سازهاي مختلف در دوره تر نیز اشاره شد، استفاده از شبیهگونه که پیش همان

 »سازي شبیه«شواهد حاکی از آن است که از . ها در سطح جهانی امري رایج است نشگاهدر اکثر دا

المللی استفاده  عنوان محور اصلی آموزش دانشجویان در طول هر نیمسال تحصیلی در سطح بین به

 متوجه نیاز صنعت به ارزیابی 1980 که جامعه علمی حدوداً از سال استعلت این امر این . شود می

  عموماً.(Manca et al., 2012)ساز معتبر شده است  شده در یک محیط شبیه هاي انجام  طراحیآییکار

هاي صنعتی سروکار دارند کمتر از  هایی که داراي واحدهاي عملیاتی هستند و با داده دانشگاه

دانشگاه  مانند دارند،هاي مجهز  هایی که آزمایشگاه حتی گروه،حال بااین. کنند سازي استفاده می شبیه

  . در مطالعات موردي امري بسیار سودمند است»سازي شبیه«منچستر، معتقدند که استفاده از 

بندي  ها و صنایع مختلف معموالً به سه دسته اصلی تقسیم سازهاي مورداستفاده در دانشگاه شبیه

 :شوند می

  .ScicosوMatlab/Simulink ،VisSimمبنا مانند  ـ سازهاي دینامیکی بلوك شبیه. الف

 .DYNSIMو  Aspen Dynamic ،CHEMCADیند موردنظر مانند سازهاي برمبناي واحد فرا شبیه. ب

 .TCS Simulation(Postlethwaite, 2016) و Hyperion ،GSE Systemsسازهاي ثابت مانند  شبیه. پ

ده فوق ش ترین ابزار در بین سه دسته اشاره مبنا منعطف ـ سازهاي بلوك شایان ذکر است که شبیه

اصوالً در . کنند سازها تنها یک رابط کاربر و تعدادي الگوریتم متنوع را ارائه می این نوع شبیه. هستند

عهده کاربر  هاي موردنیاز براي تولید مدل بر سازها کدنویسی و به دست آوردن فرمولاینگونه شبیه

____________________________________________________________________ 
 

1. Servo-motor 
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د ولی از منظر ن بسیار مفیدسازي دینامیکی هاي شبیه سازها براي تدریس گام این دسته شبیه. است

  .هستندتوانایی نمایش مشخصات کامل سیستم موردکنترل، محدود 

شوند و براي  هاي صنعتی مطرح می یند، عموماً در سطح سیستماسازهاي برمبناي واحد فر شبیه

 سازهاي تر از شبیه سازها بسیار کاربردي این نوع شبیه. روند سازي در شرایط واقعی به کار می شبیه

هاي آموزشی که از چنین  دوره. شود مبنا بوده و این امر خود موجب باالتر بودن قیمت آنها می ـ بلوك

هاي کنترلی توجه داشته باشند،  کنند، معموالً بیش از آنکه به آموزش روش سازهایی استفاده می شبیه

  .شوندتبدیل میافزارها  هاي آموزشی آن نوع نرم به دوره

کننده استفاده  که از یک سیستم به همراه یک پیکربندي مشخص براي کنترلسازهاي ثابت، شبیه

چنین . گیرند هاي آموزشی مورد استفاده قرار می ، هم در صنعت و هم در محیطکنند می

 استفاده ، که بسیار شبیه خط تولید موردنظر است،سازهایی معموالً از یک رابط براي کاربر شبیه

کننده، استفاده  سازها آن است که سیستم و ساختار ثابت کنترل ع شبیهضعف این نونقطه. کنند می

  .کند محدود می) هاي بسیار ساده جز روش به(هاي متنوع کنترلی  سازي روش آنها را براي شبیه

هاي استانداردي بوده که در  اغلب سیستم،اند شده  سازي استفاده مطالعات موردي که براي شبیه

این موارد اغلب شامل ستون تقطیر، راکتورهاي شیمیایی و . شوند رفته میمهندسی شیمی به کار گ

 دیگر که از عمومیت کمتري ،یندهاياتوان به تعدادي از فر  می،همچنین.  استهاش.پفرایند 

ضمناً برخی از . پزي اشاره کرد  و فرایند کوره آهکبسپاريد اکستروژن فیلم ـ مانن،وردارندـبرخ

بزرگ ـ هاي ابعادسازي سیستم ن حوزه از شبیههاي فعال در ایمؤسسه
1

 براي مطالعات موردي خود 

ایستمن ـ یند تنسیتوان از فرا ایندها میاز مشهورترین این فر. کنند استفاده می
2

گر شل ، تجزیه
3

، یا 

یافته در محیط هایسیس هاي توسعه نمونه
4

هاي آموزشی متعلق به گروه همچنین تعدادي از.  نام برد

در ضمن . برند هایی مرتبط با صنایع میکروالکترونیک بهره می هاي واقع در خاور دور، از مثال هدانشگا

باشند اما شواهد  یندهاي بیوزیستی به نسبت کم میهاي مرتبط با فرا  واقعیت که مثالرغم اینعلی

ند در همین ا  توانسته،کنند ها کار میحاکی از آن است که دانشجویانی که بر روي این نوع سیستم

  .دکننسازي  راستا مطالعات موردي نسبتاً زیادي را گسترش داده و شبیه

____________________________________________________________________ 
 

1. Large-Scale 
2. Tennessee-Eastman  
3. Shell 
4. HYSYS 
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سازي در مطالعات موردي استفاده  طور وسیع از شبیه در دانشگاه ملی علم و صنعت تایوان به

شده از محیط سیمولینک هاي انجام سازي شود که تقریباً در تمامی شبیه می
1

افزار متلب استفاده   نرم

در دانشگاه استراتکالید .(Beloiu, 2013)ست شده ا
2

هاي معتبر انگلستان، از  عنوان یکی از دانشگاه ، به

البته در آن دانشگاه . شود  استفاده می»ینداکنترل فر«ساز مورداشاره براي آموزش  هر سه گروه شبیه

داینامیکس ـ ساز اسپن پس از مدتی استفاده از شبیه
3 

دهاي کنترلی، این یناسازي فر منظور شبیه به

هاي در نظر گرفته شده براي دانشجویان بیش از نحوه طراحی دست آمد که مثال نتیجه به

افزار مورد  سازي در محیط نرم یندهاي مختلف، به چگونگی انجام شبیهاهاي مناسب در فر کننده کنترل

هاي اخیر از  ر سالله دئدانشگاه و در راستاي حل این مس بنابراین، در آن. ه استشدنظر معطوف 

همچنین ) (Manca et al., 012اند کرده و سیمولینک استفاده VisSimمبنا مانند ـسازهاي بلوك شبیه

 به بعد به 2010ساز واحدهاي عملیاتی نفت و گاز، از سال  عنوان یک شبیه ، بهK-Spiceافزار  نرم

HiOA در دانشگاه »کنترل فرایند«دانشجویان گرایش 
4

رك بهتر آنها از نحوه کارکرد این منظور د  به

شایان ذکر است که بررسی آماري حاکی از رضایت بیش از . شود ها آموزش داده مینوع سیستم

 .(Marcano and Komulainen, 2016)درصد دانشجویان از برگزاري چنین آموزشی بوده است 90

ازي دانشجویان در مواجهه با س  مطالعات موردي براي آمادههسازي در زمین طورکلی انجام شبیه به

دلیل این موضوع آن است که در بسیاري از صنایع پیشرفته از . اهمیت است مشاغل صنعتی بسیار با

عنوان یک قسمت مکمل و مهم براي آموزش کارور و نیز پشتیبانی از  هاي واقعی به سازي شبیه

سازي مطالعات  ئه نحوه شبیهبنابراین، ارا. شود تصمیمات اتخاذشده توسط مهندسان استفاده می

هاي مرتبط با  عنوان بخشی مهم از آموزش مهندسان حوزه موردي در این سبک باید همواره به

  . مدنظر قرار گیرد»کنترل فرایند«
  

  »یندکنترل فرا«آموخته دوره دکتري مهندسی هاي موردانتظار از یک دانش مهارت. 3. 2

 به آن پاسخ داده شود »کنترل فرایند«در بحث آموزش یک پرسش اساسی دیگر که الزم است حتماً 

 فعال در آن حوزه باید به چه نحوي باشد که آنها را ياین است که آموزش دانشجویان دوره دکتر

  اي از انتظارات صنایع مختلف فهرست زیر خالصه. براي اشتغال در صنایع تخصصی مرتبط آماده نماید

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Simulink 
2. Strathclyde  
3. Aspen-Dynamics 
4. Oslo and Akershus University College of Applied Science 
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  :دهد  ارائه می،کنند رساناها فعالیت می  تولید نیمهافزار و هاي شیمی، نرم که در حوزه

  

 افزارهاي مرتبط و نیز برخورداري  کارگیري انواع نرم توانایی استفاده از ریاضیات، توانایی به

  .نویسی از مهارت باالي برنامه

 مانند  (هاي کنترلی پیشرفته هاي موجود در استفاده از روش تسلط به مباحث فنی و چالش

MPC(.  

 هاي  گیري مناسب جهت انجام کنش هاي خام به اطالعات مفید و تصمیم نایی تبدیل دادهتوا

  .احتمالی

 توانایی تبدیل مسائل پیچیده واقعی به یک مدل ریاضی معتبر.  

 ها ها و کیفیت مدل درك کیفیت داده.  

 کار هاي مختلف، توانایی انجام  هاي باالي ارتباطی، توانایی رهبري پروژه دارا بودن مهارت

  .واسطه فن بیان و متقاعدسازي خریدار ها به گروهی، توانایی فروش ایده

 پذیري و نیز برخورداري از تعهد الزم جهت  صورت مستقل، مسئولیت توانایی انجام کار به

  .تکمیل پروژه در زمان مشخص

 نتوانایی برقراري تعامالت سازنده با مشتریان، کاربران نهایی، کارورهاي سیستم و مدیرا.  

 روهاي پیش  حل چالشبرايهاي جدید علمی  تمایل داشتن به ورود در حوزه.  

 هاي گوناگون هاي صنعتی در حوزه مندي از تجربه بهره. 

  

ویژه دوره دکتري مهندسی هاي تحصیالت تکمیلی و به بدیهی است که چنانچه دانشجویان دوره

توان به جرأت ادعا نمود که  نگاه میآموخته شوند آ هایی دانش  با چنین قابلیت»کنترل فرایند«

از . کارگیري در صنایع مختلف را خواهند داشت خوبی امکان به  بهدانشگاهیهاي در محیط پیشرفت

بین در  کننده مبتنی بر مدل پیش توان به طراحی کنترل در صنعت میراهبردهاي استفاده از این  مثال

ها در شده و نیز شناسایی زیرسیستم هاي طراحی هکنند فضاي حالت، نظارت دائمی بر عملکرد کنترل

توان  آموختگان دکتري این حوزه می عالوه، ویژگی دیگري که براي دانشهب. کردصنایع مختلف اشاره 

 درك مفاهیم نوین نظري از طریق مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر براي عطش فراوان ،برشمرد

  . کنترلی صنایع مختلف استهاي ها در اتاق کارگیري آن ایدههجهت ب
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  ینداآموختگان خارج از کشور فعال در حوزه کنترل فرهاي شغلی براي دانش فرصت. 4. 2

هاي آموختگان دورههاي شغلی براي دانش توان ادعا نمود که فرصت آمده به جرأت می دست بر طبق اطالعات به

رشد وسیعی را پوشش خواهند داد بههاي رو ی زمینه در طی سالیان آت»کنترل فرایند«تحصیالت تکمیلی مهندسی 

   :(Frontiers in Chemical Engineering Education, 2006) توان به موارد زیر اشاره کرد که از آن جمله می

 ؛هاي مختلف هاي کاربردي به مشتري در حوزه حل ارائه راه 

 ؛نسازي خدمات فنی، در حوزه فرآوري مواد شیمیایی گوناگو یکپارچه  

 ؛هاي مرتبط با فناوري اطالعات، الکترونیک و مخابرات زمینه  

 خاص، و بسپارهايهاي نمایش، سنتز  از قبیل ساخت صفحه(ها  هادي حوزه مرتبط با نیمه 

  ؛)نیز حوزه انرژي

  ؛)هاي مصنوعی، جراحی تشخیص، سنتز بافت(حوزه علوم پزشکی  

 ؛سنتز مواد شوینده و نظافتی  

 ؛)خودروها و هواپیماها(ات مکانیکی و الکتریکی فرآوري مواد اولیه ادو 

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. 

راحتی   در صنایع مختلف، به»کنترل فرایند«روشن است که با توجه به گستردگی کاربرد دانش 

هاي  توان مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با این حوزه را در بسیاري از زمینه می

البته طی سالیان اخیر مشاهده شده است که خوشبختانه بسیاري از . کار گرفتهشده صنعتی ب مطرح

هاي نوین مرتبط به خرج  هاي صنعتی تمرکز بیشتري بر روي استفاده از علوم و فناوري شرکت

آموختگان دوره دکتري تخصصی این حوزه نیز نیاز دارند که خود را با  از طرف دیگر، دانش. دهند می

در همین . هاي کاربردي براي مشتریان بپردازند حل د و به ارائه راههنید وفق دمشکالت صنایع جد

واسطه ایجاد یک   که به،گیري سازي و تصمیم هاي مدل د که ارتقاي مهارتشو بینی می راستا، پیش

چندان دور بسیار مورد توجه   در آینده نه،آید سیستم آموزشی کاربردي در دانشجویان به وجود می

  .هد گرفتقرار خوا

  

   در داخل کشور»ینداکنترل فر«ارزیابی وضعیت فعلی آموزش  .3

  شناسی پژوهشروش. 1. 3

هاي داخلی فعال در  دستیابی به اهداف پژوهش و شناخت فاصله موجود بین دانشگاهبرايدر این تحقیق 

هاي تراز اول  با استانداردهاي آموزش و پژوهش متناسب با این گرایش در دانشگاه»ینداکنترل فر« حوزه

هاي  در بخش کمی با استناد به داده. هاي کمی و کیفی استفاده شده است المللی، از ترکیب روش بین
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 مورد بررسی »ینداکنترل فر«دهنده گرایش  هاي ارائهآماري کیفیت سطح آموزش و پژوهش در دانشگاه

 بنا به 1397 تا 1394هاي زه زمانی سال دانشگاه داخلی که در با9در همین راستا، شرایط . اندقرار گرفته

شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به جذب دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی در آمار ارائه

، مورد ارزیابی قرار گرفته اندکرده در زیرشاخه مهندسی شیمی »سازي و کنترل سازي، شبیه مدل«گرایش 

 .است

 دانشگاه موردمطالعه مرتبط با حوزه 9شده در هر یک از   ارائههاي درسدر این تحقیق ابتدا تعداد و عنوان

 عضو 233 حوزه فعالیت پژوهشی ،همچنین. اند از نظر محتوا مورد بررسی قرار گرفته»ینداکنترل فر«

هاي ها و رسالهنامهعنوان پایان   دانشگاه مذکور با توجه به9گروه مهندسی شیمی /علمی در دانشکدههیئت

 در »ینداکنترل فر«شده براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نیز مقاالت منتشرشده در زمینه ریفتع

) 2018؛ وبگاه گوگل اسکالر، 2018وبگاه اسکوپوس، (هاي مرتبط، استخراج شده مجالت معتبر و کنفرانس

ه به استمرار فعالیت ال در این حوزه در هر دانشگاه با توجعلمی فعو طبق این اطالعات تعداد اعضاي هیئت

 اطالعات الزم تمام کردنمنظور اطمینان از لحاظ  پس از آن و به. تحقیقاتی در این زمینه مشخص شد

هاي موردمطالعه و نیز اطمینان از صحت اطالعات استخراج شده، با برقراري   ارزیابی شرایط دانشگاهبراي

که اشراف کامل به میزان ، هاي مذکور دانشگاهعلمی درارتباط مستقیم و مصاحبه با حداقل یک عضو هیئت

اند، نهایت تالش صورت پذیرفت تا ارزیابی  در دانشگاه مورد بررسی داشته»ینداکنترل فر«توجه به گرایش 

کنترل « دانشگاه هدف از لحاظ میزان توجه به گرایش 9سپس . وضعیت به بهترین نحو ممکن انجام گیرد

  .بندي شدند  و پژوهشی در سه سطح مختلف طبقه در هر دو بعد آموزشی»یندافر
  

  هاي داخلیوتحلیل اطالعات مربوط به دانشگاهتجزیه. 2. 3

 اغلب در »کنترل فرایند«تر نیز اشاره شد، در کشور ایران تمرکز اصلی بر روي گرایش طور که پیش همان

سازمان سنجش آموزش هاي مهندسی شیمی صورت پذیرفته و بر طبق اعالم رسمی  گروه/هادانشکده

از (عنوان مرجع اصلی گزینش دانشجو براي مقاطع تحصیالت تکمیلی، در طی چهار سال گذشته  کشور به

  دانشگاه دولتی اقدام به جذب دانشجوي تحصیالت تکمیلی در رشته مهندسی شیمی9، )1397 تا 1394

 تکمیلی انشجویان تحصیالت تعداد د1جدول . اندکرده »سازي و کنترل سازي، شبیه مدل«گرایش ـ 

 9هاي روزانه و نوبت دوم در   و براي دوره1397  تا1394اشاره در بازه زمانی پذیرش شده در گرایش مورد

  .دهد دانشگاه تحت مطالعه را نشان می
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ور  دانشگاه کش9 در »سازي سازي و مدل کنترل، شبیه«میزان پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در گرایش . 1جدول 

 1394 ،)ارشد کارشناسی( تکمیلی تحصیالت ورودي آزمون رشته انتخاب راهنماي دفترچه. (1397 تا 1394هاي  بین سال

  .)1397 تا 1394، )متمرکز نیمه( دکتري دوره ورودي آزمون تحصیلی هاي انتخاب رشته راهنماي ؛1397تا 

ظرفیت پذیرش 

 94دانشجو در سال 

 ظرفیت پذیرش

 95دانشجو در سال 

ظرفیت پذیرش 

 96دانشجو در سال 

ظرفیت پذیرش 

 97دانشجو در سال 
 نام دانشگاه ردیف

 روزانه
نوبت 

 دوم
 روزانه

نوبت 

 دوم
 روزانه

نوبت 

 دوم
 روزانه

نوبت 

 دوم

 - - - - 1 2 2 2 دانشگاه تهران 1

2 

دانشگاه 

سیستان و 

 بلوچستان

- - - - 7 3 17 3 

 - 6 - 8 - 10 - 7 دانشگاه شیراز 3

4 
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
6 4 - - - - - - 

5 
دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
7 3 - - - - - - 

6 
دانشگاه صنعتی 

 شریف
9 - 10 - 10 - 10 - 

7 
دانشگاه علم و 

 صنعت
20 7 6 2 6 2 - - 

8 
دانشگاه 

 فردوسی مشهد
4 2 4 2 6 3 5 2 

 - - - - - - 2 8 دانشگاه گیالن 9

 5 38 8 37 5 32 20 63 مجموع 10

11 
مجموع پذیرش 

 در هر سال
83 37 45 43 
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 دانشگاه در سطح کشور اقدام به جذب 8، 1394د در سال شو  نیز مشاهده می1گونه که در جدول  همان

اند ولی این تعداد در سال  کرده»سازي و کنترلسازي، شبیهمدل«دانشجوي تحصیالت تکمیلی در گرایش

شده براي گرایش مذکور همچنین مجموع تعداد دانشجویان جذب.  است دانشگاه کاهش یافته4 به 1397

 کاهش درصد48 به میزان 1394 در مقایسه با سال 1397هاي روزانه و نوبت دوم، در سال براي دوره

 این گرایش حساس و حیاتی درد که این کاهش شومشاهده می.  نفر رسیده است43 نفر به 83داشته و از 

، چندان هستندن این حوزه اکارگیري متخصص که اکثر صنایع کلیدي کشور نیازمند بهو آن هم در زمانی 

 نیز قابل رؤیت است، در بازه زمانی 1طور که در جدول  همچنین همان. دشوامر مطلوبی تلقی نمی

این ه جذب دانشجو در بطور پیوسته   شیراز، صنعتی شریف و فرودسی مشهد به؛ دانشگاهسهموردبررسی 

دانشجو در گرایش مذکور را یند جذب اها فر دانشگاه دیگر در برخی از سالششکرده و اقدام گرایش 

  .اندمتوقف کرده

هاي  گروه مهندسی شیمی دانشگاه/علمی فعال در دانشکده، تعداد کل اعضاي هیئت2ضمناً در جدول 

» ینداکنترل فر«با حوزه  موضوعات مرتبط هعلمی فعال در زمینشده به همراه تعداد اعضاي هیئتهمطالع

کنترل «علمی فعال در گرایش  شناسایی اعضاي هیئتبرايشایان ذکر است که . نمایش داده شده است

 هايعلمی، درس عضو هیئت233، عالوه بر بررسی موشکافانه اطالعات صفحه شخصی هر یک از »یندافر

شده توسط ایشان و نیز هاي هدایت  رسالهها و نامه شده توسط هر یک به همراه تعداد پایان ارائهمرتبطِ

المللی و مقاالت منتشرشده در مجالت مرتبط با استفاده از منابع  هاي بین مقاالت ارائه شده در کنفرانس

جهت همچنین، . اطالعاتی موجود نظیر وبگاه اسکوپوس و وبگاه گوگل اسکالر مورد بررسی قرار گرفته است

 یک حد آستانه براي تعداد »ینداکنترل فر« افراد فعال در حوزه هزمینبینانه در  پرهیز از قضاوت خوش

 ،صورت موردي صرفاً یک یا دو مقاله در این حوزه دارد  فردي که بهگرمقاالت مرتبط در نظر گرفته شد تا ا

 شده در مقاله حاضر عددحد آستانه تعیین. دشو لحاظ ن»ینداکنترل فر« هزمیناین عنوان محقق فعال در  به

 مقاله در طی ده سال 4علمی در بیشتر از  در نظر گرفته شده است و با این اوصاف اگر نام هر عضو هیئت4

با این معیار و نیز در . عنوان محقق فعال در این حوزه لحاظ شده است گذشته وجود داشته باشد، آن فرد به

ها  علمی، طبق بررسی هیئت مختلف تحصیلی توسط اعضايهايالشده در س  ارائههاينظر گرفتن درس

هاي مهندسی شیمی  ها و دانشکده  در گروه»ینداکنترل فر«علمی فعال در حوزه  عضو هیئت31جمعاً 

  .هستنداکنون در سطح کشور مشغول به فعالیت  هم شده گانه اشارههاي نه دانشگاه
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 بررسی، به همراه موردهاي  نشگاهگروه مهندسی شیمی دا/علمی فعال در دانشکدهتعداد اعضاي هیئت: 2جدول 

وبگاه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، ( .»ینداکنترل فر« گرایش هعلمی فعال در زمینتعداد اعضاي هیئت

؛ وبگاه دانشکده مهندسی شیمی، نفت و 1397؛ وبگاه گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1397

؛ وبگاه دانشکده 1397 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، ؛ وبگاه1397گاز دانشگاه شیراز، 

؛ وبگاه دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، 1397مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

؛ وبگاه گروه مهندسی شیمی 1397؛ وبگاه دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت؛ 1397

  .)1397؛ وبگاه گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیالن، 1397 فردوسی مشهد، دانشگاه

 نام دانشگاه ردیف
کنترل «محل ارائه گرایش 

 »یندافر

علمی تعداد کل اعضاي هیئت

 گروه/فعال در دانشکده

علمی فعال در حوزه تعداد اعضاي هیئت

المللی  برحسب مقاالت بین (»ینداکنترل فر«

 )شده ارائههايو عنوان درس

 6 45 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران 1

2 
دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان
 4 11 گروه مهندسی شیمی

 دانشگاه شیراز 3
دانشکده مهندسی 

 شیمی، نفت و گاز
21 4 

4 
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

دانشکده مهندسی 

 شیمی
22 3 

 2 27 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 5

 نشگاه صنعتی شریفدا 6
دانشکده مهندسی 

 شیمی و نفت
45 3 

 دانشگاه علم و صنعت 7
دانشکده مهندسی 

 شیمی، نفت و گاز
30 5 

 3 24 گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد 8

 1 11 گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیالن 9

 31 233 علمی فعالمجموع تعداد اعضاي هیئت
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 به همراه سطح »ینداکنترل فر«شده مرتبط با گرایش  ارائههايست درس، فهر3همچنین در جدول 

 و نیز مقاالت منتشرشده يهاي دکتر ها و رساله نامه دن پایانکرهاي پژوهشی در این حوزه با لحاظ  فعالیت

بندي میزان توجه در حوزه پژوهش به این  شایان ذکر است که دسته. دشو در این زمینه مشاهده می

بندي دانشکده بوده و طبقه/هاي مرتبط در هر گروه نامه مقاالت و پایانتمام  در نظر گرفتن گرایش با

 . صورت پذیرفته است»زیاد« و »متوسط« ،»کم«، »خیلی کم«هاي  صورت کیفی با شاخص اطالعات به

 را در »ینداکنترل فر«دهنده گرایش   دانشگاه ارائه9توان  ، می3شده در جدول بر طبق اطالعات ارائه

  :بندي کرد سه سطح مختلف طبقه
  

 سطح اول:  

المللی  هاي تراز اول بین سطح دانشگاه در آنها هم» ینداکنترل فر«هایی که توجه به گرایش  دانشگاه

شده موردنیاز  ارائههايو هم در بعد آموزشی با در نظر گرفتن محتواي درساست فعال در این گرایش 

شده در مجالت  م در بعد پژوهشی با در نظر گرفتن مقاالت چاپبراي دانشجویان این گرایش و ه

هاي  نامه المللی و نهایتاً موضوع پایان هاي داخلی و بین شده در کنفرانس معتبر و مقاالت ارائه

. کند  استانداردهاي موردانتظار در این حوزه را برآورده میيهاي دکتر کارشناسی ارشد و رساله

حاضر صرفاً دانشگاه صنعتی شریف در سطح حالاست که درید این امر گرفته مؤهاي صورت بررسی

  .اول قرار دارد
  

 سطح دوم:  

کارگیري و جذب  اند و با به هایی که توجه بیشتر به این گرایش را در دستور کار خود قرار داده دانشگاه

ي مباحث علمی متخصص در این زمینه در طی چند سال گذشته و تمرکز بیشتر بر رواعضاي هیئت

 مرتبط و نیز تعریف هاياز دو منظر آموزشی و پژوهشی با ارائه درس» ینداکنترل فر«مرتبط با حوزه 

توان دانشگاه تهران،  در این گروه می. اند هاي تحقیقاتی جدید سعی در تقویت این گرایش داشته حوزه

سیستان و بلوچستان را دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه 

 هايرغم ارائه برخی درسهاي مذکور این است که علی نکته حائز اهمیت در زمینه دانشگاه. لحاظ کرد

 واقعیت که ها و نیز در نظر گرفتن این در سطح آن دانشگاه» ینداکنترل فر«کلیدي مرتبط با گرایش 

هاي مرتبط براي  نامه اتی و تعریف پایانهاي تحقیقعلمی سعی در انجام پروژهتعدادي از اعضاي هیئت

حال همچنان نیاز است که توجه بیشتري به  مند به فعالیت در آن حوزه داشته، بااین دانشجویان عالقه

هاي موجود   تا آشنایی دانشجویان با چالشداي این گرایش صورت پذیر  کلیدي و پایههايارائه درس

  .یقات مرتبط با آن حوزه نیز گسترش یابدتبع آن تحق در این حوزه بیشتر شده و به



                                                                                                      فرزاد هورفر و همکاران

 

 

53

کنترل «شده مرتبط با گرایش  هاي تعریف نامه شده وپایان شده، میزان مقاالت چاپ  ارائههاي عنوان درس:3جدول 

  .هاي مورد مطالعه  در دانشگاه»یندافر

 نام دانشگاه ردیف

شده در   مناسب ارائههايدرس

طور مستمر، براي  گروه به/دانشکده

 »ینداکنترل فر«ش گرای

 /شده میزان مقاالت چاپ

شده مرتبط با حوزه  ارائه

 »ینداکنترل فر«

ها و  نامه میزان پایان

شده در  هاي تعریف رساله

 »ینداکنترل فر«حوزه 

 دانشگاه تهران 1

سازي  شبیه )2ریاضیات پیشرفته،  )1

یند پیشرفته،  کنترل فرا)3یند پیشرفته، افر

 .سازي پیشرفته بهینه )4

 کم متوسط

2 
دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان

سازي و  مدل )2ریاضیات پیشرفته،  )1

 )3یندهاي شیمیایی، اسازي فر شبیه

کنترل پیشرفته و  )4سازي فرآیندها،  بهینه

کاربرد هوش  )6کنترل دیجیتال،  )5بهینه، 

 .مصنوعی در مهندسی شیمی

 متوسط متوسط

 دانشگاه شیراز 3

احی فرایندهاي تداخل کنترل در طر )1

هاي  کنترل غیرخطی دستگاه )2شیمیایی، 

سازي  سازي و شبیه مدل )3یندي، افر

کاربردهوش  )4شیمی،  مهندسی یند درافر

کنترل )5مصنوعی درصنایع نفت وگاز، 

 .ریاضیات پیشرفته)6یند پیشرفته، افر

 متوسط متوسط

4 
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

ات ریاضی )2یند پیشرفته، اکنترل فر )1

 .پیشرفته
 خیلی کم کم

5 
دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

یند پیشرفته، اکنترل فر )2ریاضیات پیشرفته،  )1

 .یند پیشرفتهاسازي فر شبیه )3
 خیلی کم کم

6 
دانشگاه صنعتی 

 شریف

ریاضیات  )2یند پیشرفته، اکنترل فر )1
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 سطح سوم:  

 1 ارائه  در بعد آموزش صرفاً در حد»ینداکنترل فر«هایی که همچنان در آنها توجه به گرایش دانشگاه

اي مرتبط  نامه یا رساله پایان ندرت  درس مرتبط با آن حوزه محدود مانده و در بعد پژوهش نیز به2تا 

حاضر، سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه درحال. شود  تعریف می»ینداکنترل فر«با موضوع 

کنترل «ها،  این دانشگاهبدیهی است که در . صنعتی اصفهان و دانشگاه گیالن در این سطح قرار دارند

شود و از آن سمت نیز استقبال  تحقیقاتی جانبی شناخته می/عنوان یک حوزه آموزشی به »یندافر

 فعالیت در این زمینه در مقایسه با دو گروه قبلی بسیار برايعلمی و نیز دانشجویان اعضاي هیئت

شده در  ها، دانشجویان پذیرفته شگاهد که در این قبیل دانکرتوان اذعان  به بیان دیگر می. کمتر است

سازي  مدل« متمرکز بر مباحث تحقیقاتی مرتبط با ،، عمدتاً»سازي و کنترل سازي، شبیه مدل«گرایش 

  .شود  توجه نشان داده می»کنترل« بوده و کمتر به موضوع »سازي و شبیه

، بعضاً در »ینداکنترل فر«در اینجا الزم است به این نکته نیز اشاره شود که مباحث مربوط با حوزه 

هاي  در گروه کنترل دانشکده،مثال عنوان به. گیرد ن قرار میامورد توجه محقق نیز برق مهندسی هايدانشکده

 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه  مهندسی برق دانشگاه

 که ،علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس اعضاي هیئتصنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، 

صورت موردي و محدود به تحقیق و تدریس و حتی  مند به ورود به این حوزه تحقیقاتی هستند، به عالقه

  بهتر و در سطح دانشکده مهندسی برق تربیت دانشجو در این زمینه اشتغال داشته یا در مقیاس کالن

علت که اغلب   این  به وجود  این با. اندکردهاقدام  »ینداکنترل فر«قاتی در زمینه اندازي هسته تحقیراه

هاي مهندسی برق یا رساله دکتري خود را در دانشکده نامه کارشناسی ارشد دانشجویانی که موضوع پایان

هندسی  آموزشی نسبتاً اندکی در حوزه مپیشینهند، داراي کن یندي اخذ میامرتبط با مباحث کنترل فر

یندي اهاي خطیر فر ولیتئیندي کشور و عمدتاً در مسا، بنابراین جذب این افراد در صنایع فرهستندشیمی 

لیت اتاق کنترل مرکزي ئوهاي داخلی، مس مثال، در اکثر پاالیشگاه عنوان به. رو خواهد بودههایی روب با چالش

کند که از دانش و تخصص مهندسان  با مهندسان شیمی است؛ هرچند که اغلب شرایط کاري ایجاب می

  .ها نیز بهره گرفت برق گرایش کنترل در آن حوزه

د که طی یک دهه گذشته دانشگاه صنعت نفت با معرفی رشته شودر این بخش به این نکته نیز اشاره می

 ي آموزشیواحدها تا حد نسبتاً زیادي توانسته است با تعریف »دقیق در صنایع نفت مهندسی اتوماسیون و ابزار«

دهند، راهکاري مؤثر  یند را پوشش میازمان موارد مربوط به مهندسی کنترل و مهندسی فرطور هم مناسب که به

هاي مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی  ورود دانشجویانی با پیشینه تحصیلی متفاوت از رشتهبراي

دستی فراهم  هاي باالدستی و پایین  در حوزهیندي و آن هم با نگرشی کامالً صنعتیاشیمی به مباحث کنترل فر
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ند اهاي مختلف عبارت شده براي دانشجویان این رشته در نیمسال  ارائه ینديا کنترلی و فرهايترین درسمهم. آورد

یند پیشرفته، ابزاردقیق پیشرفته، اکنترل فر): 1397دقیق و اتوماسیون دانشگاه صنعت نفت،  وبگاه گروه ابزار(از 

یندها، کنترل غیرخطی، کنترل مدرن و ایندها، شناسایی سیستم، کنترل هوشمند فراسازي فر ازي و مدلس شبیه

اي ـه سی، معرفی و طراحی سیستمالهاي پی هاي نفت و گاز، معرفی و طراحی سیستم دیجیتال، ابزاردقیق چاه

اس سیدي
1 

آوري داده هاي کنترل نظارتی و جمع ، معرفی و طراحی سیستم
2
.  

ها و صنایع داخلی  رغم نیاز فراوان دانشگاهتوان اذعان نمود که علی می توضیحات ارائه شده در این بخشا ب

به ارائه  داخلی هايشماري از دانشگاهاکنون تعداد انگشت ، هم»ینداکنترل فر«گیري از متخصصان  به بهره

مند و صورت نظام هم بهمعناي واقعی کلمه و آن ثر به دانشجویان در این تخصص بهآموزش مؤ

هاي کشور، تا  دیگر، در اکثر دانشگاه  بیان  به. دکنن میاقدام منطبق با استانداردهاي آموزشی روز دنیا 

طور  از طرفی همان. شده اولیه فاصله دارد حد نسبتاً زیادي این گرایش از ذات حقیقی و اهداف ترسیم

هاي آموزشی کشور بوده و  این حوزه از اولویتد، نیاز به تربیت متخصص درشتر نیز ذکر  که پیش

گذاري  گذاران آموزش عالی با ترسیم نقشه راه مناسب و انجام هدف بنابراین ضروري است که سیاست

  .درست در جهت بهبود شرایط فعلی قدم بردارند

 

پیشنهادات و راهکارهاي عملی جهت دستیابی به سطح معتبر آموزشی در حوزه  ارائه .4

   در کشور»ینداکنترل فر«

 نحوه آموزش یک رشته خاص، هاولین قدم در راستاي اصالح هر مشکل و بهبود شرایط در زمین

متأسفانه اکثر . دست آوردن آگاهی از وضعیت موجود است شناسایی دقیق نقاط ضعف و به

اند   تاکنون نتوانسته، را دارند»ینداکنترل فر« که ادعاي فعالیت در حوزه ،هاي داخلی دانشگاه

هاي ست درسفهررسانی مناسبی از چگونگی ارائه این گرایش در سطح دانشگاه به همراه  اطالع

در اختیار نبودن این اطالعات . شده در هر نیمسال ارائه دهند شده و مراجع به کار گرفتهتدریس

 راحتی نتوان ارزیابی مناسبی از شرایط فعلی سطح آموزش داخلی و شود که به کلیدي سبب می

تا به دنبال آن نسبت به رفع المللی انجام داد  تانداردهاي بینهمچنین میزان فاصله موجود با اس

 این توضیحات، اولین گام این است که در طبقبنابراین . هاي رصدشده اقدام نمود ایرادات و کاستی

ام گیرد و للی انجالم هاي معتبر بین رسانی الزم با الگوبرداري از دانشگاه ترین سطح، اطالع ابتدایی

هاي بعدي از  د و در قدموشروزرسانی  صورت مستمر به شده به  ارائههايسهاي مربوط به در وبگاه

____________________________________________________________________ 
 

1. Distributed Control Systems (DCS) 
2. Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 
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به اینکه در دنیاي امروز بسیاري از دیگر، باتوجه بیان به. شودبرداري رسانی بهره هاي نوین اطالع روش

ري از وبگاه آن مراکز در دسترس بوده و بسیاالمللی، در  هاي تراز اول بینها و دانشگاهاطالعات رشته

هاي تحصیلی با استناد به این اطالعات ها و رشتهبندي دانشگاه رتبهمؤسسات معتبر فعال در زمینه

هاي تراز اول  ، لذا انتظار اولیه این است که دانشگاهکنندهاي مختلف اقدام می نسبت به ارزیابی رشته

شده در صفحات شخصی روز نگه داشتن اطالعات ارائه  مراکز در بهعلمی آنکشور و نیز اعضاي هیئت

 ايـهاي تحقیقاتی، درسـه ل زمینهـه مواردي از قبیـخود نهایت اهتمام را به خرج داده و در ارائ

همچنین، . روز باشند کامالً به... شده وشده، مقاالت منتشرهاي هدایت ها و رساله نامه شده، پایانارائه

ها، اطالعات با اهمیت  ت که یک مرجع مستقل نیز موظف باشد تا با پایش پیوسته این دادهضروري اس

  .سازان حوزه سیاست آموزشی کشور قرار دهدرا در اختیار تصمیم

، نسبت به انجام نظرسنجی همچنین نیاز است که از طریق دو کانال موازي دانشگاهی و صنعتی

توانند ضمن برخورداري از کاربري  اصلی و اختیاري که می هايست اولیه درسفهر تدوین در زمینه

آوري اطالعات  تحقیقاتی، کاربري صنعتی هم داشته باشند، اقدام الزم صورت پذیرد و پس از جمع

نظران دانشگاهی و متخصصان صنایع مرتبط نسبت به استخراج  اي متشکل از صاحب جامع، کمیته

ها و مراکز آموزشی نیز  ها اقدام نمایند و دانشگاه ویت ضروري با ذکر اولهاي نهایی درسفهرست

شایان ذکر است که با تحقق این امر این امکان . ن اقدام کنندآد که نسبت به تبعیت از شونموظف 

هاي درسی  شده به دانشجویان در طی نیمسال  ارائههايفراهم خواهد شد که بتوان بر پایه درس

دوره آموخته دانششگاهی و نیز مراکز صنعتی کشور از یک مختلف، حداقل انتظارات جامعه دان

د این شواي که الزم است به آن توجه  نکته. دننکرا برآورده » کنترل فرایند«تحصیالت تکمیلی شاخه 

یندي، اهاي جدید در صنایع فر شدن چالش هاي نوین و نیز پدیدار پیدایش مستمر فناوري است که 

د تا در صورت نیاز اشصورت پیوسته و دائمی ب که فعالیت این کمیته به رعایت این امر را ضروري است

 .گیري شود جدید تصمیمهاي قدیمی و اضافه کردن درسهاينسبت به حذف درس

ها است در کشورهاي پیشرفته مدنظر قرار گرفته ولی متأسفانه در کشور ما  مورد بعدي که سال

آموختگان دوره دکتري گرایش مهندسی کنترل از تاکنون مغفول مانده است، جذب مستقیم دانش

زمینه تحقیقاتی در  با پیش) مانند مهندسی برق و مهندسی مکانیک(ها  گروه/ها سایر دانشکده

بدیهی . علمی استعنوان عضو هیئتیند بهاهاي مهندسی شیمی و فر هاي مرتبط، در دانشکده حوزه

قراري یک تعامل سازنده و پایدار بتوان مستقیماً و است که اتخاذ این سیاست سبب خواهد شد تا با بر

 را با کیفیت »ینداکنترل فر«صورت پیوسته اهداف مورد تعقیب از تدریس و ارائه گرایش مهندسی  به

هاي گذشته بین  دیگر، در مجامع علمی معتبر جهانی امروزه دیگر مرزبندي بیان به. دکرباالتري محقق 
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شدت تشویق ههاي گوناگون ب اي در دانشکدهرشتههاي میان و همکاريف وجود نداشته هاي مختل رشته

 هاي دانشگاهی حاکم  متأسفانه در کشور ما همچنان قوانین سنتی در محیط،حال بااین. دشو می

هاي مهندسی شیمی داخل  آمده مشخص شد که در دانشکده عمل هاي به  طبق بررسیمثالً،. هستند

 کارشناسی در رشته ند که داراي مدركشو علمی جذب میو هیئتعنوان عض  کسانی بهفقطکشور، 

 که در حال »ینداکنترل فر«هایی نظیر   که در گرایششود این امر باعث می. ندشامهندسی شیمی ب

هاي نسبتاً نوظهور نتوان   یا در رشته،حاضر کشور در آن حوزه با کمبود متخصص مواجه است

بدیهی است با . دکر آن زمینه با پیشینه تحصیلی متفاوت اقدام علمی فعال درراحتی با جذب هیئت به

توان با جذب متخصصان کنترل با پیشینه  اصالح این قبیل قوانین و مقررات محدودکننده می

گروه مهندسی /اي در دانشکدهرشتههاي میان تحصیلی غیر از مهندسی شیمی، و توسعه همکاري

ود آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاي سطح ارائه این سرعت نسبت به رفع خألهاي موج شیمی به

در همین راستا و در تأیید . کردالمللی اقدام  هاي معتبر بین گرایش منطبق با استانداردهاي دانشگاه

 دانشگاه علوم و فناوري نروژراهبردتوان به  عنوان یک نمونه می کارآمدي این سیاست و به
1

د اشاره کر 

هاي مرتبط با مهندسی  اي در حوزه مهندسی نفت و حوزهرشتهاي میانه که براي تقویت همکاري

 دانشجوي 40 نسبت به جذب 2018کنترل و علوم دیجیتال طی یک فراخوان عمومی در آوریل 

شده توسط صنعت نفت و اي تعریفرشتههاي میان  جهت فعالیت در پروژهي و محقق پسادکتريدکتر

هاي کنترل خودکار، هوش مصنوعی و  داده، فناوريعاتی نظیر کالنگاز نروژ و با تمرکز بر روي موضو

نویسی تصادفی،  مبنا، شناسایی و تخمین، برنامهمبنا و دادهسازي مدل یادگیري ماشین، رباتیک، بهینه

  ).2018وبگاه مشاغل کشور نروژ، (و امنیت سایبري اقدام کرده است 

 کلیدي و اساسی هاي است که بسیاري از درسد اینشونکته دیگري که الزم است به آن اشاره 

هاي  هاي مهندسی شیمی اکثر دانشگاه دانشکده/ها  در گروهاکنون »ینداکنترل فر«مرتبط با مهندسی 

شده  درسی ارائهواحدهاي جز هادیگر، یا اصوالً این درس بیان به. ندشو شده تدریس نمیداخلی بررسی

از . هاي موردنظر وجود نداشته است ي تدریس آن در دانشکده یا مدرسی برایستها ن در آن دانشکده

طرفی هم دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی شیمی عمدتاً تمایلی ندارند که نسبت به اخذ 

مانند دانشکده مهندسی برق یا دانشکده (ها   مرتبط با حوزه کنترل در سایر دانشکدههايدرس

 ذکر است که یکی از مواردي که باعث تمایز سطح توجه به شایان. اقدام کنند) مهندسی مکانیک

 در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف در مقایسه با سایر »ینداکنترل فر«گرایش 

کنترل و «هاي داخلی شده است، اختصاص یک گروه کامالً جداگانه با عنوان گروه  دانشگاه

____________________________________________________________________ 
 

1. Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
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آورد که بتوان به نحو بهتري نسبت  ان را فراهم میاین امر این امک. است به این تخصص »سازي شبیه

ده و ضمناً دانشجویان موظف خواهند بود کر کنترلی مرتبط براي دانشجویان اقدام هايبه ارائه درس

حال،  بااین. کنند مرتبط با این حوزه را در طی دوران تحصیل خود اخذ هاي یکسري از درساًکه حتم

 و دانشجویانی که در قالب گرایش احث کنترلی در این حد نیستوجه به مبها ت در سایر دانشگاه

طراحی « یا در شاخه شوند  در مقطع تحصیالت تکمیلی جذب می»سازي و کنترل سازي، شبیه مدل«

طور مستقیم در موضوعات   مشغول به فعالیت خواهند شد، عمدتاً تمایلی به درگیر شدن به»فرایندها

ضروري است که عالوه » مهندسی کنترل« در موضوعات مرتبط با حوزه ،ردیگ  بیان  به. کنترلی ندارند

هاي تحلیلی نیز مورد توجه قرار گرفته و مواردي نظیر اثبات پایداري،  کننده، بحث بر طراحی کنترل

 ،هاي خاص را دارند کننده و مسائلی از این دست که از لحاظ دانش ریاضی پیچیدگی حد قوام کنترل

توان اذعان داشت که متأسفانه در اغلب مواقع  دیگر، می عبارت به. یابی واقع شونددقت مورد ارز به

گرفته توسط دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی عات صورتهاي تحلیلی عمدتاً در مطال بحث

  . ماند  مغفول می»ینداکنترل فر«مند به فعالیت در حوزه  عالقه

 هاي مختلف نهفته بوده وراهکارگیري قضایا و  و بهکه پایه اصلی مهندسی کنترل در اثبات  درحالی

، از شوند یندهاي شیمیایی ترکیب میاکه این قضایا با مباحث کاربردي در حوزه فر هنگامی مسلماً

لذا . مراتب بیشتر خواهد شد مربوط به آن به هاي مهندسی حالت صرفاً نظري خارج گشته و جذابیت

 شودهاي داخلی تبیین  اي دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاهنحو مقتضی بر این است که به انتظار

هاي  المللی، در دانشکده پردازان و پیشتازان حوزه مهندسی کنترل در سطح بین که بسیاري از نظریه

ي مربوط به مهندسی نظرمهندسی شیمی مشغول به فعالیت بوده و ضروري خواهد بود که مباحث 

در  .ي مهندسی شیمی داخل کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرندها یندها در سطح دانشکدهاکنترل فر

هاي الزم در حوزه  نیاز براي انجام تحلیلوضیح است که اصوالً ریاضیات موردهمین راستا الزم به ت

هاي حل عددي به دانشجویان رشته   که عموماً در قالب روش،مهندسی کنترل با ریاضیات رایجی

مند به فعالیت  مالً فرق داشته و ضروري است که دانشجویان عالقه کا،شود مهندسی شیمی تدریس می

دیگر، پایه  عبارت به. کامالً مسلط باشند» خطی جبر « به مباحث مرتبط با»ینداکنترل فر«در حوزه 

هندسه « و »جبر خطی«هاي کلیدي موردنیاز در رشته مهندسی کنترل راهاصلی اثبات اکثر قضایا و 

نحوي با   نیز به»ینداکنترل فر« که دانشجویان گرایش کندامر ایجاب می بوده و این »تحلیلی

 با این قبیل مسائل کاربردي نداشته ههاي کلیدي این موضوعات آشنا شده تا هراسی از مواجه سرفصل

نیاز نسبت به جبران   پیشهايسواهد بود که در ابتدا در قالب دربا این توضیحات ضروري خ. باشند

م الزم صورت مند به فعالیت در این زمینه اقدا دانشجویان تحصیالت تکمیلی عالقهخألهاي علمی 
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 طراحی شده براي این گرایش در قالب دروس اجباري و اختیاري به هايسگرفته و سپس سایر در

توان امید داشت  با پیگیري این سیاست می. دشوشده در این گرایش خاص تدریس دانشجویان جذب

یندي، از حالت یک موضوع جانبی که عموماً به دلیل پیچیدگی مباحث ا کنترل فرکه جایگاه مباحث

ریاضی مرتبط با آن اقبالی از سمت اکثر دانشجویان رشته مهندسی شیمی به آن نیست به مرور زمان 

سازي و  یند، مدلاعنوان یک موضوع مهم و کلیدي در کنار مباحث طراحی فر خارج گشته و به

 .ستقبال و توجه دانشجویان قرار خواهد گرفتسازي مورد ا شبیه

هاي فعال در این زمینه این است  یک قدم اساسی دیگر در راستاي ارتقاي شرایط فعلی دانشگاه

سازي معتبر و نیز  هاي شبیه که امکانات الزم چه از لحاظ واحدهاي آموزشی و چه از لحاظ محیط

 که پیشتاز در حوزه ،رداري از چند دانشگاه معتبر دنیاسازي با الگوب یندهاي مورداستفاده براي شبیهافر

دهنده این گرایش  هاي داخلی ارائه  هستند، مورد بررسی دقیق قرار گرفته و دانشگاه»ینداکنترل فر«

نند تا دانشجویان مقاطع ک حداقلی از امکانات ضروري اقدام فهرستمکلف گردند که نسبت به تهیه 

هاي اولیه و پایه قادر  یان تحصیالت تکمیلی عالوه بر انجام آزمایش دانشجوویژهبهمختلف تحصیلی 

ده و پس از ورود به کرباشند کاربري مباحث پیشرفته کنترلی در حوزه صنعت را از نزدیک لمس 

هاي  کننده صنایع مختلف و حساس کشور، دانش کاربردي آنها از سطح صرفاً تنظیم پارامترهاي کنترل

ديآيهاي پی کننده نترلمرسوم و سنتی مانند ک
1
  .فراتر رود 

د و راهکاري عملی براي مواجهه وشطور ویژه و خاص توجه  از دیگر مسائلی که نیاز است به آن به

هاي مختلف یک   دانشکدهانادتبا چالش مربوطه ارائه شود، بحث ارتقاي فرهنگ کارگروهی بین اس

 ،علمیدوین مقاله حاضر تمامی اعضاي هیئتگرفته در هنگام تهاي صورت طبق بررسی. دانشگاه است

قرارداد صراحت به این امر اذعان داشتند که هیچ  طور مستقیم مورد پرسش قرار گرفتند، به که به

علمی دانشکده مهندسی شیمی و یک عضو مند بین یک عضو هیئت  همکاري نظامبرايمشخصی 

بحث  در ،دیگر عبارت به. ک وجود نداردعلمی دانشکده مهندسی برق یا دانشکده مهندسی مکانیهیئت

، هاي پژوهشی و صنعتی و مواردي از این دست ، پروژهيهاي دکتر هاي کارشناسی ارشد، رساله نامه تعریف پایان

هاي   بین دانشکدهايرشتهافزاي میان گیري یک همکاري هم اي داشته و قابلیت شکلرشتهکه ماهیت میان

صورت کامالً  هاي علمی به ر اغلب موارد این امر تحقق نیافته و فعالیتمختلف وجود دارد، متأسفانه د

این امر سبب خواهد شد که نتوان از فواید ناشی از ترکیب . پذیرد اي و جدا از هم صورت می جزیره

رغم علمی نیز که علیفمند بهره برد و اندك اعضاي هیئتصورت هد علوم مختلف مهندسی به

واسطه روحیات شخصی و  بهفقط گونه ارتباطات دارند،  به گسترش اینمشکالت فراوان، تمایل 
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اي شاخه رشتهبه ماهیت میانتوجها و بادر همین راست. ورزند خصوصیات درونی به این مهم اهتمام می

گونه ارتباطات مؤثر   موجود جهت برقراري این1ی براي کاهش لختیک راهکار عملیمهندسی کنترل، 

هاي مختلف، تأسیس و  هاي مشترك با استفاده از ظرفیت دانشکده  تعریف پروژهو مثبت و در ادامه

 در سطح »پژوهشی حوزه مهندسی کنترل و هوش مصنوعی/مرکز مستقل آموزشی«اندازي یک  راه

هاي مختلف که در  می دانشکدهعل و اعضاي هیئتانادتبدین نحو که اس. هاي داخلی است دانشگاه

طور مستقل فعالیت  هاي گوناگون به ش مصنوعی و کاربردهاي آن در رشته مهندسی کنترل، هوزمینه

شده در آن مرکز به  این امکان را داشته باشند که در قالب و چارچوب اساسنامه تعریف،کنندمی

 اداري موجود و ساالريدیواناي فارغ از رشتههاي میان فعالیت آموزشی و پژوهشی بپردازند و در حوزه

آسانی نسبت به تعریف پروژه و هدایت دانشجویان  زا بتوانند به سنتی عمدتاً محدودیتهاي قرارداد

علمی مرتبط با موضوع هاي چند عضو هیئت مند به فعالیت در این حوزه با استفاده از ظرفیت عالقه

اي  رشته  ماهیت فعالیت بینبرمبنايخواهد داشت که هم این مرکز این قابلیت را . کنندپروژه اقدام 

ضمن برقراري ارتباط کاري با صنایع مختلف نظیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، 

برداران و   که به نحوي از بهره،ینديایندي و غیر فرا صنایع فرتمامدیگر   بیان  صنایع خودروسازي و به

ارشناسان آن هاي مختلف آموزشی براي ک  نسبت به برگزاري دوره،هستندمشتریان حوزه کنترل 

 »ینداکنترل فر« و ابزاردقیق که در قالب آموزش خودکارسازيمراکز در حوزه مهندسی کنترل، 

هاي بازآموزي  توانند هم شامل دوره ها می بدیهی است که این دوره. ند، گام برداردشو بندي می طبقه

بوط به آموزش بدو هاي مر هاي متفاوت دوره یندي گردند و هم با سرفصلامهندسان مجرب صنایع فر

اي مرکز رشتههمچنین با توجه به ماهیت میان. د را پوشش دهنکارتازه/خدمت نیروهاي جدید

مورداشاره به مرور زمان و با گسترش تعامالت ایجادشده بین صنایع مختلف و مرکز دانشگاهی 

یع مختلف هاي موجود در صنا که ضمن شناسایی چالشاست وجود آمده تأسیس شده این امکان به

هاي مناسب و کاربردي جهت رفع مشکالت ناشناخته  حل در حوزه مهندسی کنترل، نسبت به ارائه راه

تواند از طرفی رفع نیازهاي صنعتی را با  استمرار این روند می. دکرهاي پژوهشی اقدام  در قالب پروژه

اي  تواند با تزریق بودجه استفاده از دانش و فناوري روز دنیا به همراه داشته باشد و همچنین می

بیشتر امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در مرکز کنترل مورد مناسب به دانشگاه باعث تجهیز هرچه

مثبت با افزایش امکانات در مرکز فوق، تمایل صنایع بازخورد تبع آن با برقراري یک  و بهشوداشاره 

ین با گسترش سازوکارهاي مرتبط با همچن. براي گسترش همکاري با آن مرکز افزایش خواهد یافت
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یادگیري و آموزش الکترونیک
1

راحتی این امکان  افزارهاي برقراري ارتباط از راه دور به  و نیز توسعه نرم

نامه همکاري بین مراکز آموزش عالی کشور و نیز صنایع حساس  فراهم است که با انعقاد یک تفاهم

فاده در هر صنعت خاص، بتوان بدون نیاز به حضور اي مورد است سازهاي حرفهمند از شبیه بهره

گیري از  هاي متعدد آموزشی و پژوهشی با بهره هاي عملیاتی نسبت به تعریف پروژه فیزیکی در محیط

البته تمام نکات فوق مستلزم این . ساز موجود در صنایع مختلف اقدام نمود هاي شبیه امکانات محیط

 توضیح داده شده حاکم »مرکز کنترل«اي در رشتهکامالً میاناست که یک مدیریت جامع با دیدگاه 

هاي مختلف به نحو بهینه و  هاي موجود در دانشکده د و مدیر آن مجموعه بتواند از تمام ظرفیتاشب

  .کندصورت حداکثري استفاده  به

ي هاي آموزشی کاربرد سمینارها و دورهمستمر نکته نهایی اینکه ضروري است در قالب برگزاري 

هاي احتمالی موجود  به همراه چالش »ینداکنترل فر«هاي نوین  کارگیري روش مزایاي استفاده از به

زمان این باور و اطمینان در صنایع داخلی به  مرور د تا بهوبراي متخصصان صنایع مختلف تشریح ش

ناپذیر  بهاي پیشرفته، امري اجتنا وجود آید که گذار از رویکردهاي سنتی کنترلی به سمت شیوه

هاي داخلی جهت حل  تحقق این امر سبب خواهد شد تا زمینه ارتباط صنایع و دانشگاه. است

 .صورت خودکار بیشتر شود مشکالت احتمالی موجود به

شده در این بخش با صرف زمان و انرژي  د، بخش اعظم نکات اشارهشو طور که مالحظه می همان

و با ند ها و مراکز آموزش عالی کشور را دار ر سطح دانشگاهسازي و اجرا د نسبتاً اندك قابلیت پیاده

 را »ینداکنترل فر«توان امیدوار بود که بتوان کیفیت آموزش و پژوهش در حوزه  تحقق این موارد می

  .در ابعاد ملی ارتقا داد

  

  گیري نتیجه بیان دستاوردها و .5

 در »ینداکنترل فر«د که ضمن بررسی کیفیت نحوه آموزش گرایش شدر مقاله حاضر سعی 

هاي داخلی که این  المللی فعال در این حوزه و نیز ارزیابی وضعیت دانشگاه هاي معتبر بین دانشگاه

سازي فاصله موجود، نسبت به ارائه راهکارهاي عملی جهت  دهند، عالوه بر شفافگرایش را ارائه می

 شود تا به دنبال پیگیري آن منظور تربیت نیروي انسانی متخصص و زبده اقدام ها به رفع کاستی

هاي  سیاست، صنایع حساس کشور مانند صنایع نفت و گاز به همراه مراکز پتروشیمی و نیز نیروگاه

کنترل «تولید انرژي بتوانند از مزایاي در اختیار داشتن متخصصان مجهز به دانش روز دنیا در حوزه 

 که ،کارگیري کارشناسانی واهد شد که با بهاین امر به این نتیجه منجر خ. مند گردند  بهره»فرایند
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یندي، از تسلط کافی به دانش روز کنترل برخوردار هستند، اعالوه بر آشنایی با اصول کلی مباحث فر

 برايهاي کنترلی مختلف در صنایع گوناگون، راهکارهاي الزم  بتوان ضمن تحلیل دقیق عملکرد حلقه

ها، کاهش مصرف انرژي، کاهش   نموده و با اعمال آن روشیندهاي پیچیده را استخراجاسازي فر بهینه

طورکلی ارتقاي  محیطی، افزایش کمیت و کیفیت محصوالت تولیدشده و بههاي زیست انتشار آالینده

  .وري در کل مجموعه تحت مطالعه را تضمین کرد سطح بهره

  :دکرتوان به شرح زیر خالصه در پایان دستاوردهاي این پژوهش را می

 ؛یافته در کشورهاي توسعه» ینداکنترل فر«ایی میزان توجه و تبیین جایگاه گرایش شناس 

 شناسایی امکانات آموزشی و پژوهشی الزم جهت تربیت متخصصان شناسایی امکانات شنا

  ؛یافته  در کشورهاي توسعه»ینداکنترل فر«کارآمد فعال در حوزه 

 موخته دوره تحصیالت تکمیلی آ هاي دانشگاهی و صنعتی یک دانش شناسایی توانمندي

 ؛یافته  در کشورهاي توسعه»ینداکنترل فر«گرایش 

 هاي داخلی فعال در   در دانشگاه»ینداکنترل فر «شناسایی سطح آموزش و پژوهش در حوزه

 ؛هاي موردنظر برحسب نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها بندي دانشگاه این زمینه و طبقه

 رائه راهکارهاي عملی جهت ارتقاي سطح آموزش و پژوهش استخراج پیشنهادات کاربردي و ا

 در مراکز آموزش عالی کشور منطبق با استانداردهاي آموزشی »ینداکنترل فر«گرایش 

 .یافته کشورهاي توسعه
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 مدرك دکتراي خود را در رشته مهندسی فرزاد هورفر

هاي فنی گرایش کنترل از پردیس دانشکده ـ برق

 ایشان دوره ضمناً. انددانشگاه تهران اخذ کرده

شناسی ارشد خود را در رشته مهندسی ابزاردقیق و کار

اتوماسیون در دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت 

 ـ و مقطع کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق

هاي فنی دانشگاه گرایش قدرت در پردیس دانشکده

زمینه فعالیت نامبرده در . اندتهران به پایان رسانده

ن و ابزاردقیق صنایع فرآیندي، هایی نظیر اتوماسیوهزحو

کنترل فرآیندهاي شیمیایی، بهینه سازي و کنترل تولید 

  درحال حاضر ایشان. استاز مخازن هیدروکربنی 

اتوماسیون «عنوان همکار پژوهشی در آزمایشگاه هب

 دانشکده مهندسی »صنعتی و پردازش هوشمند اطالعات

 .ت هستندبرق و کامپیوتر دانشگاه تهران مشغول به فعالی

 

 

 
 
 
 

 به دریافت درجه کارشناسی از الدن خوشنویسان

 کارشناسی، 1387دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 

ارشد و دکتري به ترتیب از دانشگاه تربیت مدرس و 

، هر سه در رشته 1396 و 1389دانشگاه تهران در سال 

ایشان همچنین . اندمهندسی برق گرایش کنترل نائل آمده

ت یک سال در دانشکده ریاضی کاربردي دانشگاه به مد

از جمله . اندواترلوي کانادا مشغول به فعالیت پژوهشی بوده

- توان به سیستمهاي تحقیقاتی مورد عالقه ایشان میزمینه

هاي کنترل مقاوم و تطبیقی، کنترل ازدحام و جریان در 

هاي ارتباطی، پدیده دوشاخگی و تحلیل سیستم، شبکه

هاي خطی و غیرخطی، تشخیص و تحلیل سیستمکنترل و 

 .کردپذیر عیب اشاره جداسازي عیب، و نیز کنترل تحمل
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هاي  مدرك دکتراي خود را در زمینه سیستمبهزاد مشیري

 کشور انگلستان اخذ (UMIST)کنترل از دانشگاه منچستر 

عنوان عضو ه فعالیت خود را ب1370ایشان از سال . اندکرده

 دانشگاهلمی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ت عأهی

تمام در  تهران آغاز نموده و هم اکنون نیز به عنوان استاد

گروه کنترل آن دانشکده و نیز عضو ارشد قطب علمی 

 مشغول به فعالیت »کنترل و پردازش هوشمند اطالعات«

وزشی نامبرده ـژوهشی و آمـاي پـههـرخی از زمینـب. هستند

هاي صنعتی، نظریه ترکیب اطالعات،  کنترل سیستممرتبط با

 .هوش ماشین و پردازش هوشمند اطالعات است

 

 

دارك کارشناسی و کارشناسی م مجتبی زارع مهرجردي

گرایش کنترل از   ـ ارشد خود را در رشته مهندسی برق

ایشان . انددانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه تهران اخذ کرده

 کارشناس تحلیل اقتصادي در صندوق اکنون به عنوانهم

نوآوري و شکوفایی ریاست جمهوري مشغول به فعالیت 

 .هستند

 
 
 

 

 

 خود را در  و کارشناسی ارشدمدرك دکتراکریم سلحشور

 (UMIST) کنترل از دانشگاه منچستر حوزه سیستم هاي

کشور انگلستان و مدرك کارشناسی خود را در رشته 

سسه فناوري ؤونیک از م گرایش الکتر ـمهندسی برق

ایشان به در حال حاضر . اند اخذ کرده(AIT)آبادان 

ت علمی گروه ابزاردقیق و اتوماسیون أعنوان عضو هی

دانشگاه صنعت نفت مشغول به فعالیت آموزشی و 

  .هستندپژوهشی 
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مدرك کارشناسی ارشد پیوسته خود را در عسگر هورفر 

 دانشکده فنی  شیمی ازمهندسی در رشته 1337سال 

 ضوعنوان عه و در همان سال بکردهاخذ دانشگاه تهران 

ت علمی به استخدام گروه مهندسی شیمی دانشکده أهی

 ایشان دوره دکتراي اًضمن. فنی دانشگاه تهران در آمدند

   خود را در رشته شیمی در مدرسه عالی شیمی پاریس
(EcoleNationaleSupérieure de Chimie de Paris-
ENSCP)   

 به پایان رسانده و 1347واقع در کشور فرانسه در سال 

پس از بازگشت به ایران به درجه علمی دانشیاري، و 

 به 1383نامبرده تا سال .  استاد تمامی نایل آمدندنهایتاً

هاي مرتبط با  صورت مستمر به فعالیت آموزشی در حوزه

مهندسی شیمی در گروه مهندسی علوم پایه و گروه 

شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و نیز سایر مهندسی 

دانشگاه ها و مراکز صنعتی کشور اهتمام ورزیده و پس از 

هاي پژوهشی خود را در این بازنشستگی نیز فعالیت

 .اندزمینه ادامه داده

 


