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مختلف و   يدر كشورها ستيز طيمح يآموزش مهندس تيوضع يبررس

  ∗رانياكشور در   موجود تيوضع با   آن سهيمقا

 

  2و سعيد غفاري 1ناصر طالب بيدختي

  

 يضرور ندهيآ يخدمات اجتماع جاديو ا يو اقتصاد يشرفت فرهنگيپ د،يرشد، تول يبرا يآموزش مهندس يارتقا :چكيده

. ه آموزش و پژوهش مناسب تأمين كننـد ئتوانند مهارتهاي الزم و پيشرفت فني را با ارادانشگاهها مي وزدر دنياي امر. است

بـه   يخـوب بـه  يو تخصصـ  نظريدروس  نكهيبر ا افزونكشورها  نيدر ا. آموزش در كشورهاي پيشرفته حالتي پويا دارد نيا

 تيفعال ،بينندآموزش مي يمختلف مهندس يها نهير زمرا د گوناگونيدروس  انيو دانشجوشود ميآموزش داده  انيدانشجو

 شود، يدر نظر گرفته م يبه خوب در صنعت انيتر دانشجوياو حرفه شتريحضور هر چه ب يبرا يشگاهيآزما يو كارها يعمل

صـنعت   كه بـا  است ييها پروژه اي يشگاهيبه صورت آزما انيدانشجو به وسيلهگذرانده شده  يواحدها بيشتركه  ياهبه گون

 منظاو با بررسي مختلف جهان  يدر كشورها ستيز طيمح يكارآمد آموزش مهندس يهاش مقاله رو نيدر ا. استدر ارتباط 

در نهايـت،  و  ليـ و تحل هيـ تجز گونـاگون  يها برنامه هايديتهد و نقاط قوت و ضعف و فرصت ومقايسه شده  رانيا يآموزش

  .شده استه ئارا ستيز طيمح  -عمران يمهندس نهيدر زم رانيا يشآموز سامانهدر خصوص كارآمد كردن  راهكارهايي

  

  

كشورهاي  ،يآموزش برنامه ست،يز طيمح يمهندس ،يمهندس آموزش :كليدي هاي واژه

  .رانياتوسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه، 
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 مقدمه .�

ني ترسيم براي پيشرفت جوامع انسا گسترده يانداز ويژه علوم و فناوري، چشمه پيشرفت دانش، ب

بنابراين، آموزش . جهان را در معرض خطرها و تهديدهاي فراواني قرار داده است ،ين حالبا اساخته و 

 ،امروزه. شدت به خود وابسته ساخته استشده و پيشرفت جوامع را به تبديل گرايانهبه ضرورتي آرمان

بر پژوهش در  افزونها اصالح آموزش حركتي پيوسته و مداوم در بسياري از كشورهاست كه در آن

آموزش  .]1[شودبهبود آموزش اين دو صرف مي به منظورزمينه علوم و فناوري، زمان و منابع بسياري 

  .رودهاي اين آموزش به شمار مي مهندسي نيز يكي از زير مجموعه

هايشان در محيط  اساس آموخته هدف از آموزش مهندسي تربيت مهندساني است كه بتوانند بر

نيز تر سازند و از اين راه زندگي خود را زندگي را براي ديگران آسوده تاييراتي ايجاد كنند خود تغ

جمله توليد  از گوناگوني يعنوان يك توليدكننده با معيارهاكرد دانشگاه را بهكارتوان مي. بگذرانند

سرانه آموزش آموختگان و هزينه آموختگان، كيفيت دانشعلم، تأثيرگذاري بر جامعه، تعداد دانش

ميزان رضايت : ند ازاتوان به موارد ديگري نيز اشاره كرد كه عبارت مي ،بر اين افزون .]2[سنجيد

هايي كه با آنها آزمون ورودي را پشت سر  اند، شدت و پايداري انگيزه آموختگان از آنچه آموختهدانش

وخته در يك سازمان، رضايتمندي آمكارگيري يك دانشهاند، ميزان تغييرات واقعي ناشي از ب گذاشته

آموخته از زندگي در مقايسه با كسي كه به دانشگاه وارد نشده است و امكاني كه آموزش يك دانش

بنا به تأكيد . آورد نخبگان كه دسترسي بيشتري به قدرت و ثروت دارند، فراهم مي براي ورود به طبقه

و  هايشاندانشجويان و خانواده ديدچه از  ،ايران كشور بسياري از پژوهشگران، آموزش مهندسي در

افزايي و  آيد و تأكيد بر دانش نمي شمارهگذاري براي رشد صنعتي باستادان، نوعي سرمايه ديدچه از 

آموختگان بيشتر متوجه تربيت مهندساني است كه با توجهي به توسعه مهارتها و نگرشهاي دانش بي

نه لزوماً آماده  ،ن در زمينه برخي مباحث نظري و علوم هستندكرد علم به مباني و كليات، آماده كار

  .]3[پاسخگويي به نيازهاي فني كشور، مديريت صنعت و افزايش و بهبود توليد ملي

را  يآموزش هايامانهاز س گوناگونيرشد و توسعه خود انواع  براي ايكه همه جوامع در دن يدر حال

توسعه  يلفه اصلؤكه م ي،آموزش در مهندس. وجود دارد هاامانهس ميان ياديز ياند، تفاوتها كرده جاديا

جوامع  انيدر م شود ياز اجزا را در داخل خود دارد كه باعث م يعيوس يشهايجامعه است، آرا كيدر 

 بيبا ترك تواند يم گوناگونجوامع  انيدر م يمطالعه تفاوتها در آموزش مهندس. متفاوت باشد گوناگون

 يآموزش سامانه كي جاديبر كمك به ا افزونمورد مطالعه،  سامانهف از هر مثبت مختل يها جنبه

  .]4[كمك كند زيجوامع ن انيتر در مقيفهم عم شبرديبه پ ،كارآمد

آموزش مهندسي محيط زيست تقريباً در تمام كشورهاي توسعه يافته وجود دارد و هنوز در 

. شود ه ميئندسي عمران در نظر گرفته و اراهاي مه عنوان بخشي از برنامهبسياري از دانشگاهها به
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فقط در ايجاد شدند و در آن زمان آموزش مهندسي محيط زيست  1960ها در دهه  بيشتر برنامه

موضوع بهداشت متمركز شده بود، اما امروزه اين آموزش توسعه يافته و محيطهايي مانند هوا،  خصوص

زيست در دانشگاههاي كشورهاي در حال مهندسي محيط . دهد زمين، آب و انسان را پوشش مي

  . ]5[توسعه به سرعت در حال رشد و گسترش است

توان ادعا كرد كه آموزش مهندسي محيط  اساس شواهد قوي مي به گفته گويان و همكاران بر

هاي آموزشي كه جايگاه خود را در مهندسي عمران حفظ  سسهؤزيست از اهميت زيادي در بين م

به گفته آنها مهندسي . دهند ها عالقه زيادي به آن نشان مي سسهؤست و اين مكنند، برخوردار ا مي

تر، براي مثال در يك دوره تحصيلي كارشناسي يا تواند در قالب يك برنامه تخصصي محيط زيست مي

ارائه شود تا اهميت، ارتباط و شايستگي اين  ،كارشناسي ارشد به جاي يك گرايش در مهندسي عمران

  عنوان يكتوان به آن به در اين صورت مي. به فرد را در مهندسي باقي نگه داردرشته منحصر 

زيرا فرصتهاي شغلي بيشتري را براي حرفه مهندسي محيط زيست ايجاد ، جايي مثبت نگاه كردجابه

در فرصتهاي شغلي براي  ي راهاي فراهم شده به وسيله اداره كار اياالت متحده افزايشداده. كند مي

رود كه تعداد بيشتري از افراد  كند و انتظار مي ن محيط زيست در بازار آمريكا پيش بيني ميمهندسا

رسيدن به  به منظوربنابراين، . باشدخدمت رساني به اين بازار شغلي در حال رشد نياز  براياي حرفه

هاي تحصيلي خود بهترين آموزشهاي  است تا مهندسان محيط زيست در دورهالزم اين اهداف 

  .]5[مهندسي را ببينند تا بتوانند در پستهاي آينده نقش خود را به خوبي ايفا كنند

اي و تابعيت بر اين باور است كه مهندسان محيط زيست بيشتر با آموزشهاي بين رشته ]6[تانسل

از راه  فقطاين آموزش . برآورده كردن اين بازار در حال گسترش مورد نياز هستند برايجهاني 

افزون بر اين، بر اساس گفته تانسل . ح مهندسي محيط زيست قابل دستيابي استآموزش صحي

هايي مانند بيولوژي، اكولوژي،  اي وسيع از رشتهاي بايد گسترهآموزش زيست محيطي بين رشته

سالمت انسان، زمين شناسي و اقتصاد را پوشش دهد و موضوعهاي سنتي مانند آب، فاضالب، آلودگي 

ها و ملزومات آموزش  دارد كه نياز تانسل همچنين، بيان مي. گيردرب رناك را درهوا و پسماند خط

ه آموزش، ، ساختار ارائفناوري: ند ازاكه عبارت استمهندسي محيط زيست متأثر از شش عامل 

هاي آموزشي و سياستها، رخدادهاي مهم با تأثيرات زيست محيطي و  جمعيت و فرهنگ، برنامه

  .]6[اندركنش جهاني 

شامل كشورهاي در  گوناگون يدر كشورها ستيز طيمح يآموزش مهندس تيمقاله وضع نيا در

 رانياكشور دراين آموزش موجود  تيبا وضع و يبررس يياروپا يو كشورها افتهيتوسعه حال توسعه، 

در كشور  ستيز طيمح يآموزش مهندس منظابهبود  براي ييراهكارها ،تيدر نها. استمقايسه شده 

  .ه استدشه ئارا
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  در حال توسعه يدر كشورها ستيز طيمح يآموزش مهندس تيوضع .�

شدت به منطقه و سنجش آموزش مهندسي در كشورهاي در حال توسعه به برايمعيار مورد استفاده 

مناطق به سه دسته به آهستگي در حال صنعتي شدن، صنعتي شده . جامعه مورد بررسي بستگي دارد

تقسيم بندي شامل  ايندر معيار مورد استفاده . شوند تقسيم مي سرعت در حال صنعتي شدنو به

  :]5[موارد زير است

نيازهاي  و حفاظت زيست محيطي ،براي مثال(مالحظات اصلي آموزش مهندسي محيط زيست  •

  ؛)اساسي

  ؛)اعتبارگذاريها و استانداردهاي محلي، استانداردهاي بين المللي ،براي مثال(استانداردها  •

 و دكتري، كارشناسي ارشد ،براي مثال(نهادي آموزش مهندسي محيط زيست پيش هايدوره •

  ؛)كارشناسي

راه  و موضوعهاي محلي و پيشرفت در مهندسي محيط زيست ،براي مثال(محتواهاي دوره  •

  ؛)حلهاي كم هزينه

  ؛)سطح دكتري يا كارشناسي ارشد ،براي مثال( انداصالحيتهاي است •

سازمانهاي  و حصيلي دانشجو، كمك هزينه تحصيلي دولتيهزينه ت ،براي مثال(تأمين وجوه  •

  ).حمايت كننده

اي بين آموزش مهندسي در در بررسيهاي انجام شده به وسيله اوجانگ و همكاران مقايسه

كشورهاي به آهستگي در حال صنعتي شدن، صنعتي شده و به سرعت در حال صنعتي شدن صورت 

   .]7[شده است نشان داده 1در جدول نتايج آن گرفته كه 

در دانشگاههاي كشورهاي در حال توسعه تمركز اوليه بر زير ساختهاي اصلي، بهداشت، تأمين 

كار گرفته  هروشهاي اصلي آموزش كه ب. آب، مديريت پسماند جامد و فناوري كم هزينه و ساده است

رها، تورهاي ، سميناارائه دروس به صورت كنفراسثر بودن آنها ثابت شده است، شامل ؤو مشده 

 برايهايي  همچنين، برنامه. شود گزاري، تصويري، اينترنتي و مطالعه و بازديدهاي ميداني مينقش

مشترك بين دانشگاههاي كشورهاي توسعه يافته و در  صورتمهندسي محيط زيست وجود دارد كه به

هاي  شدت از برنامهگويان و همكاران به. به اشتراك گذاري منابع ايجاد شده است برايحال توسعه 

دهند،  درستي در دوره تحصيلي مورد بررسي قرار ميل و مشكالت محلي را بهئاشتراكي كه مسا

در اي ماندگار براي بسياري از دانشگاههايي باشد كه توانند گزينه ها مي اين برنامه. كنند حمايت مي

  .]5[دارندكمبود منابع مالي و انساني  خصوص
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زش مهندسي محيط زيست بين كشورهاي به آهستگي در حال صنعتي شدن، مقايسه آمو :1جدول 

  صنعتي شده و به سرعت در حال صنعتي شدن

  شده كشورهاي صنعتي  موضوع
 حال در سرعت كشورهاي به

  شدن صنعتي

 در آهستگي به كشورهاي

  شدن صنعتي حال

مالحظات اساسي 

آموزش مهندسي 

  محيط زيست

حفاظت زيست محيطي و 

  يرشد اقتصاد

هاي اساسي براي رشد تزير ساخ

  اقتصادي
  نيازهاي اساسي

  استانداردها

تطابق با هيئتهاي 

اعتبارگذاري؛ بررسي 

  تخصصي بين المللي

تطابق با هيئتهاي اعتبارگذاري 

  محلي

تطابق با هيئتهاي 

  اعتبارگذاري محلي

هاي محلي  برنامه

  آموزش مهندسي
PhD, MSc, BSc  PhD, MSc, BSc  BSc  

  ها ورهمحتواي د

هاي نوآوريها در زمينه

مختلف محيط زيست شامل 

آب، فاضالب، هوا، خاك و 

  پسماند

آموزش مهندسي محيط زيست 

هاي ارائه شده در  همانند برنامه

كشورهاي توسعه يافته؛ به طور 

  ويژه مربوط به موضوعات محلي

راه حلهاي كم  برتأكيد ويژه 

  هزينه

الزامات ويژه مربوط به 

 فلسفه آموزش

  مهندسي محيط زيست

پيشرفت در پيشبرد علمي 

مربوط به موضوعات زيست 

  محيطي

ه پرداختن به موضوعات محلي، ب

خصوص در ارتباط با صنعتي و 

  شهري شدن

پرداختن به موضوعات محلي، 

خصوص در ارتباط با ه ب

  ها و سيستم مديريتيتزيرساخ

الزامات ويژه مربوط به 

  محتواي دوره آموزشي

حتواهاي پيشرفت در م

ها؛ انعطاف پذيري در  دوره

ارائه دوره و آموزش 

  الكترونيكي

محتواي دوره بايد به موضوعات 

زيست محيطي محلي و 

ي كم هزينه با عملكرد فناوريها

  باال بپردازد

محتواي دوره بايد به 

موضوعات زيست محيطي 

ي كم هزينه فناوريهامحلي و 

  بپردازد

الزامات ويژه مربوط به 

  انادتاس هايتصالحي

با صالحيت باال  انادتاس

)PhD  با چندين سال

سابقه تحقيقاتي قبل از 

  )دكتري

با صالحيت با تماسهاي  انادتاس

وسيع و سطح باالي صالحيت 

)PhD(  

با صالحيت با  انادتاس

تماسهاي وسيع و سطح باالي 

  )MSc(صالحيت 

  حاميان مالي

هاي ثبت نام  هزينه

دانشجويان و كمك 

لتي و منابع هاي دو هزينه

مالي خصوصي از طريق 

  صنايع

  هاي دولتي كمك هزينه
هاي دولتي و  كمك هزينه

  سازمانهاي اهدا كننده
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ي اساس چارچوبها ه آموزش مهندسي محيط زيست در سطح دانشگاهي برئارا ،طوركليه ب

  :]7[شود نگرانيهاي موجود، فهم، تخصص و سياست به سه دسته تقسيم مي

  ؛ي صنعتيكشورها يدانشگاهها •

  ؛كشورهاي در حال توسعه يدانشگاهها •

  .اي همكار در كشورهاي صنعتي و در حال توسعههدانشگاه •

با توجه به دسته نخست، چندين دانشگاه و مراكز پژوهشي در اروپا و اياالت متحده وجود دارند كه 

حال  در توسعه حال در كشورهاي براي پژوهش و زيست محيط مهندسي آموزش در سال چندين براي

 نيوكاسل، دانشگـاه به توانمي پژوهشي مـراكز و دانشگاهها اين جمله از .هستند فعاليت

Loughborough،و ليدز Surrey انگلـستان، در IHE-Delft بهداشت و آب سازمان و هلند در 

)SANDEC
. اشاره كرديس ي علم و فناوري زيست محيطي در سوئيسي براؤسسه فدرال سوئدر م)1

ويژه در هاساس زيرساختهاي اساسي ب اصلي در آموزش مهندسي محيط زيست انتقال دانش برتأكيد 

در . هستند فناوريها اصوالً از نوع كم هزينه و ساده. بهداشت، تأمين آب و مديريت پسماند جامد است

سهاي ه بودن، اين دسته به علت استفاده از روشهاي انتقال دانش مدرن شامل كنفرانئقابل ارا خصوص

كالسي، سمينارها، بازي در تئاتر، ويدئو، اينترنت، تورهاي درسي و بازديدهاي ميداني خروجيهاي 

   .]7[دهد دست ميه خوبي را ب

با وجود همكاريهاي مهم بسياري از دانشگاههاي كشورهاي توسعه يافته، نياز و اهميت رشد 

اندركاران اصلي در اين بخش  دستوسيله عالي در كشورهاي در حال توسعه بهگسترده بخش آموزش

ديگر، مهندسي محيط زيست به وسيله بسياري از دولتها مانند مالزي، از طرف . بسيار محسوس است

عنوان يك ترتيب اندونزي، تايلند، آفريقاي جنوبي، برزيل، پاكستان، ويتنام، هند و ديگر كشورها به 

مالزي سه  كشور در ،براي مثال. ه استاستراتژيك براي مدرن و صنعتي شدن در نظر گرفته شد

 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ،Universiti Kebangsaanدانشگاه دولتي پژوهشي، 

Malaysia  وUniversiti Putra Malaysiaعنوان يك رشته اصلي، مهندسي محيط زيست را به  

ندسي محيط زيست در سطح آموزش مه. دهند ه ميئبه همراه مهندسي عمران يا مهندسي شيمي ارا

  .]7[شود ه ميپنج دانشگاه دولتي ديگر ارائ كارشناسي ارشد نيز در اين دانشگاهها و

سالهاي گذشته، چندين دانشگاه از كشورهاي در حال توسعه فعاالنه در حال ترفيع دادن  در

ي در اروپا، هاي همكاري در آموزش مهندسي محيط زيست با دانشگاههاي اصلي و مراكز پژوهش برنامه

اساس همكاري اهميت تقسيم منابع و همكاري به سمت . اند اياالت متحده، استراليا و ژاپن بوده

فعاالنه در حال همكاري  UTMبراي مثال، . ه بهتر آموزش مهندسي محيط زيست استئرسيدن به ارا
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و دانشگاه آلبورگ ويژه دانشگاه نيوكاسل انگلستان و دانشگاه فني دانمارك هبا شركاي اروپايي، ب

در . ، انتقال اعتبار و همكاري پژوهشي استانادتها، مالقاتهاي اس تبادل برنامه در خصوصدانمارك 

MUCED(كنسرسيوم دانشگاهي مالزيايي محيط زيست و توسعه  2000سال 
  تأسيس شد و) 1

ناسي آموزش مهندسي محيط زيست در سطح كارش خصوصتعهد به تالش همكارانه در  به منظور

هاي آموزش مهندسي  در اين چارچوب همكاري، نياز. ارشد به وسيله دولت دانمارك حمايت مالي شد

پژوهشي و  امور ويژه در جهته محيط زيست براي هر دو كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، ب

  .]7[ها در نظر گرفته و اجرا شد محتواي دوره

  

  سعه يافتهآموزش مهندسي محيط زيست در كشورهاي تو .�

  آمريكاكشور آموزش مهندسي محيط زيست در . 1. 3

دانشگاه تمايل دارند تا  انادتمنابع اصلي حمايت مالي تحقيق، اس ارجحيت دليلآمريكا به كشور در 

اين كار . ]جاي هيدرولوژيه مكانيك سياالت ب ،مثال براي[بيشتر درسهاي تئوريك را ارائه دهند 

ارتباط كمي با توسعه زير ساخت عمومي و ابزارهاي تحقيقاتي و مديريتي  شود تا دانشجويانباعث مي

 آموختگيدانش اين، بسياري از دانشجويان كارشناسي ارشد در زمان بر عالوه .باشند داشته آن نياز مورد

حمايت مالي براي تحقيق . دهندهاي تجاري تغيير ميتر و رشتههاي پر منفعترشته خود را به رشته

يا متناسب با است هاي دانشگاه ضروري است، كمتر شده يك، كه براي زنده نگهداشتن برنامهآكادم

يكي از مشكالت مهم كه در حمايتهاي مالي براي مهندسي عمران و محيط زيست وجود . تورم نيست

اين است كه هيچ منبع اصلي حمايت صنعتي وجود ندارد، در حالي كه براي تخصصهاي ديگر  ،دارد

  .]8[شود اين حمايت ديده مي مهندسي

  خصوص مهندسيه ها بترين موضوعات در آموزش مهندسي در تمام رشتهاز آنجا كه از مهم

ر آموزش مهندسي در در ادامه به وضعيت اعتبارگذاري د ،محيط زيست موضوع اعتبارگذاري است

  .ه استدش هآمريكا پرداخت

  

  آمريكا ركشو اعتبارگذاري در آموزش مهندسي در. 1. 1. 3

در كشورهاي توسعه يافته و . گذاري است يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در آموزش مهندسي اعتبار

يكي از كشورهايي . شودو توجه زيادي به آن مي استكشورهاي اروپايي اين موضوع بسيار با اهميت 
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ادامه به وضعيت كه در  ست، كشور آمريكاداردكه در زمينه اعتبارگذاري پيشينه طوالني و مفيد 

  .ه استاعتبارگذاري در اين كشور پرداخته شد

اعتبارگذاري در سامانه آموزشي آمريكا بايد گفت كه اعتبارگذاري فرايندي اختياري  خصوصدر 

هاي  است كه به اطمينان يافتن از كيفيت، پاسخگو بودن و بهبود با دوام نهادهاي آموزشي و برنامه

عالي رسي مداوم كه به وسيله يكي از ارزيابهاي خارجي از جامعه آموزشفرايند بر يك اساس بر تحصيل

سسه مورد ؤاست كه م آنبراي نشان دادن  ياخصشاين اعتبارسنجي . كند گيرد، كمك مي صورت مي

كند،  هاي تعيين شده به وسيله انجمن اعتبارگذاري كه نهاد را اعتبارگذاري مي نظر حداقل استاندارد

 10تا  5اين كار يك روش رتبه بندي نهادها نسبت به يكديگر نيست و معموالً هر . برآورده كرده است

اساس استانداردهاي  اعتبارسنجي بر. بايد تكرار شود ،سسه اعتبارگذاريؤاساس قوانين م سال، بر

عالي آمريكا اعتبارگذاري به دو صورت اعتبارگذاري در سامانه آموزش. فعاليت خوب است و نه قانون

اي به دو شكل سسهؤاعتبارگذاري م. اي وجود دارداي و اعتبارگذاري برنامه يا حرفههسسؤم

ترين نوع اعتبارگذاري محلي متداول. شود اعتبارگذاري محلي و اعتبارگذاري ملي انجام مي

سسه ؤم 2700هاي تحصيلي در آمريكاست كه تاكنون تعداد  سسهؤاي در ميان مسسهؤاعتبارگذاري م

سسه اعتبارگذاري محلي وجود دارد كه سازمانهايي ؤم شش. اند ن روش اعتبارگذاري شدهمحلي با اي

اين نهادهاي . اند دهي شدهوسيله نواحي جغرافيايي سازمانغير دولتي و غير انتفاعي هستند و به

ه شده به وسيله نهاد، اعتبارگذاري اساس سطح آموزش ارائ اعتبارگذاري، نهادهاي آموزشي را بر

   :]9[ين صورت است كه يك نهاد بايددمعيارهاي اعتبارگذاريهاي محلي ب. نندك مي

  ؛عالي مناسب باشدانداز مستند داشته باشد كه براي آموزش يك هدف و چشم •

  ؛داشته باشند ،اي هستندسسهؤانداز م اساس هدف و چشم اهداف مستند كه بر •

انداز و  داشته باشند تا چشم) و آكادميك مالي، سازماني(ها و منابع پر واضح و درحال كار سامانه •

   ؛كند و آنها را قادر سازد تا به واقعيت برسند اهداف را حمايت 

انداز و اهداف و از برنامه ريزي براي  پيشرفت به سمت چشمميزان از الزم است يك سامانه  •

  .داشته باشدارزيابي پيوسته آينده در پيشرفت 

شود كه اين مراحل شامل خود ارزيابي،  ل گوناگوني انجام ميفرايند اعتبارگذاري محلي در مراح

بررسي تخصصي، بازديد محلي، بررسي پيشنهادهاي تيم متخصص و پيروي از آنها، تصميم سازمان 

شود كه  اعتبارگذاريهاي ملي به سازمانهاي اعتبارگذاري مربوط مي. ستاعتبارگذاري و ادامه بررسيها

هاي متخصص در يك زمينه خاص را در  سسهؤاي خصوصي يا مه سسهؤبررسي و اعتبارگذاري م

هاي  اين نهاد. اين نوع اعتبارگذاري نيز ارتباطي با دولت ندارد. دهند سرتاسر اياالت متحده انجام مي

ي اعتبارگذاري امعنبه اعتبارگذاري ملي هم . اعتبارگذاري اعتبارها و مدارك يكديگر را قبول دارند
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هاي  مدارك و اعتبارهاي ديگر نهاد فقطنهادهاي اعتبارگذاري محلي  ،طوركليبه. محلي نيست

هاي ويژه  اي يا تخصصي براي برنامهاعتبارگذاري برنامه، حرفه. اعتبارگذاري محلي را قبول دارند

 ABET .استسسه موجود ؤمطالعه در درون يك م
كه يك هيئت اعتبارگذاري براي آموزش  1

 ،صورت محلي اعتبار داده شده استيك نهاد كه به. گيرد ته قرار مينيز در اين دس استمهندسي 

  .]9[چندين برنامه اعتبارگذاري شده نياز داشته باشدبه ممكن است 

هاي زير عالي نقشي مهم در برنامهدر اياالت متحده ارزيابي وضعيت اعتبارگذاري نهادهاي آموزش

  :]9[كند ايفا مي

  ؛جوارزيابي پيشينه آموزشي هر دانش •

  ؛شايستگي دانشجو براي كمك مالي از سوي دولت فدرال اياالت متحده و دولتهاي ايالتي •

  ؛شايستگي نهاد آموزشي براي كمك مالي از سوي دولت فدرال اياالت متحده و دولتهاي ايالتي •

اخذ مدرك در يك حرفه كه تكميل يك برنامه اعتبارگذاري شده يا  برايشايستگيهاي فردي  •

  اد اعتبارگذاري شده را نياز دارد؛يك نه يك برنامه در

تكميل يك برنامه اعتبارگذاري شده يا به شايستگيهاي فردي براي استخدام در يك پست كه  •

  .دارد نياز سسه اعتبارگذاري شدهؤيك برنامه در يك م

  

  ژاپنكشور آموزش مهندسي محيط زيست در . 2. 3

گاههاي گوناگوني مانند دانشگاه توكيو ژاپن توسط دانشكشور آموزش مهندسي محيط زيست در 

)UK (هاي دوره كارشناسي در مهندسي بهداشت و محيط  دانشجويان براي برنامه. ارائه شده است

SEE(زيست 
بايد پيش از حركت به سمت موضوعهاي تخصصي پيشنهادي به وسيله سازمان  )2

  .]10[علوم را مطالعه كنندسال موضوعهاي كلي و اساسي در فنون و  5/1مهندسي شهري به مدت 

وزارت آموزش ژاپن سياستي اتخاذ كرده است كه در آن دانشگاهها را ملزم به تغيير ساختار و 

. هاي اجتماعي در آن بازتاب پيدا كند هاي عموم و نياز كند تا دغدغه مي بازسازي آموزش و پژوهش

صيلي مهندسي محيط زيست خود به هاي تح سه دانشگاه توكيو، هوكائيدو و كيوتو با بازسازي دوره

  .]5[اند اين چالش پاسخ داده

دهد كه  دوره تحصيلي مهندسي محيط زيست از سه دانشگاه در ژاپن نشان مي بارهيك مطالعه در

دهد،  در دانشگاه توكيو موضوعهاي مهندسي بهداشت يك بخش اصلي از دوره تحصيلي را تشكيل مي
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توجه اصلي . ر مهندسي شيمي و شيمي كاربردي استبمركز اوليه در حالي كه در دانشگاه هوكائيدو ت

در دوره تحصيلي مهندسي محيط زيست در دانشگاه كيوتو معطوف به سم شناسي و مديريت پسماند 

هاي تحصيلي واحدهايي را از موضوعهاي اساسي، موضوعهاي كلي زيست  همه دوره. راديو اكتيو است

گر موضوعهاي زيست محيطي، موضوعهاي جهاني زيست محيطي، موضوعهاي مرتبط با آب، دي

كنند كه هر سه دوره تحصيلي با كمبود  مينو و همكاران اشاره مي. دهند محيطي و غيره پيشنهاد مي

زيست محيطي،  رثاآاين موضوعها شامل ارزيابي . موضوعهاي مهم زيست محيطي مواجه هستند

  د زيست محيطي، مهندسي بوم شناختي وارزشيابي زيست محيطي، اخالق زيست محيطي، اقتصا

افزون بر اين، گويان و همكاران به برخي از موضوعهاي پديدار شده مانند . ]10[شود شناسي ميبوم

اند نيز  توسعه پايدار و طراحي زيست محيطي كه در دوره تحصيلي در نظر گرفته نشده ،توليد پاك تر

  .]5[كنند  اشاره مي

  

  كاناداكشور ط زيست در آموزش مهندسي محي .3. 3

دهه گذشته  پنجكانادا اين است كه در  كشور باره آموزش مهندسي محيط زيست در نكته جالب در

وسيع قابل دسترس وجود داشته است، اما  ايگونهدر سطح كارشناسي ارشد يك گزينه نمايان و به

هاي دهه تا ميانه. تر بوده استتوسعه آموزش مهندسي محيط زيست در سطح كارشناسي آهسته

هاي كارشناسي در مهندسي محيط زيست شروع به تجربه تغيير و توسعه سريعي  برنامه 1980

  .]11[كرد

هاي مهندسي محيط زيست كه در دانشگاههاي كانادا وجود دارد، شامل  اجزاي اصلي برنامه

  :]11[هاي زير است موضوعهايي در زمينه

  ؛)لوژيشيمي، رياضيات و بيو ،مثال رايب(علوم  •

  ،)شيمي زيست محيطي و ترموديناميك ،مثال رايب(علوم كاربردي  •

  ؛)طراحي زيست محيطي، هيدرولوژي و غيره ،مثال رايب(مهندسي  •

  ؛)اصول مهندسي محيط زيست، تصفيه فاضالب و غيره ،مثال براي(مهندسي محيط زيست  •

  ؛)حيطيحفاظت زيست م ، كيفيت آب ومثال براي(بهداشت همگاني و زيست محيطي  •

  ).مديريت منابع و زيست محيطي آثارارزيابي  ،مثال براي(قانون و سياست زيست محيطي  •
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با وجود اينكه مهندسي محيط زيست دوره كارشناسي يك رشته نسبتاً جديد در مهندسي است، 

CEAB(هيئت اعتبارگذاري مهندسي كانادايي 
مهندسي محيط زيست را به عنوان يك رشته مجزا ) �

  .]5[ي با صالحيت و شايستگيهاي خود شناخته استدر مهندس

، برنامه 1990در سال  CEABنخستين برنامه دوره كارشناسي براي دريافت اعتبار به وسيله 

بود كه پس از آن در دانشگاه  Reginaاي در دانشگاه هاي زيست محيطي منطقه مهندسي سامانه

Windsor  هاي  اجرا شد و به آهستگي تعداد برنامه نيز اعتبار خود را دريافت كرد 1991كه در سال

كلي، با انقالب طوره ب. كردمهندسي محيط زيست كارشناسي در كانادا شروع به پديدار شدن و تكامل 

و ايجاد مهندسي محيط زيست در سطح كارشناسي در دانشگاههاي كانادا در دهه گذشته پيشرفت 

  .]5[ده استايجاد شزيادي 

هاي مهندسي محيط زيست كارشناسي ارشد هم توسعه  سال گذشته برنامه 50كانادا در كشور در 

آخرين . ستا  يافته و هم كاهش يافته است، اما بيشتر ثابت مانده و چندين برنامه هم رشد يافته

برنامه آمريكاي شمالي  105برنامه از  6آموختگان مهندسي محيط زيست هاي دانش نسخه ثبت برنامه

كانادا آينده آموزش كشور در . مه پايه در دانشگاههاي كانادايي فهرست كرده استرا به عنوان برنا

باره محل بازار جهاني براي خدمات مهندسي  اساس چندين فرض اصلي در مهندسي محيط زيست بر

بر اين اساس است كه اقتصاد جهاني، محل بازار جهاني براي  يكفرض . شود محيط زيست بررسي مي

هاي آموزشي آينده  سامانه بره شده توسط تواناييهاي جامعه تغيير يافته ئچالشهاي ارامهارتهاي فني و 

كند كه يك نياز براي توسعه يك فرايند آموزش مهندسي  بيان مي دوفرض . تأثير خواهد گذاشت

تواند در جهان رقابت و حرفه خود را  كند و مي محيط زيست وجود دارد كه يك مهندس توليد مي

كند كه آموزش مداوم يك نياز اساسي مهندس محيط گونه بيان مينيز اين سهفرض . رهبري كند

تر خواهد كاربرد اصول بهداشت همگاني و حفاظت زيست محيطي دقيق چهاردر فرض . زيست است

  .]12[شد

هاي پايه داده ،تر به تغيير انتقال دانش و در نتيجهارتباط جهاني و ايجاد يك اقتصاد جهاني

ها در يك واقعيت از اين توانايي براي تقسيم داده. ه شده در فرايند آموزش ادامه خواهد داداستفاد

سراسر جهان اين است كه تقريباً همه دانشجويان مهندسي محيط زيست در جهان با استفاده از همان 

در  كليد موفقيت دانشجويان آموزش ديده. منابع مواد مطالعه آموزش ديده يا آموزش خواهند ديد

 يادگيري و كردن فكر خالقانه مانند ييهاتوانمندي حضور در كه است علمي و فني دانش كانادا تلفيق

 نيز ثرؤم و سريع ايگونهبهها  ايده و مفاهيم اين انتقال قابليت داشتن. دهد مي رخ جديد مفاهيم سريع

____________________________________________________________________ 
 

1. Canadian Engineering Accreditation Board 
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 يهاتوانمندي به نسبت يمساو اهميت با و دوم رتبه در كه است دانشجويان موفقيت ديگر عوامل از

   .]12[دارد قرار شده ذكر

  

  مجارستانكشور آموزش مهندسي محيط زيست در . 4. 3

در مهندسي محيط زيست ) يك دوره پنج ساله(مجارستان برنامه آموزشي كارشناسي ارشد كشور در 

يطي هدف از اين آموزش تربيت افرادي است كه داراي دانش مهندسي و زيست مح. ايجاد شده است

توانند نيازهاي ويژه حفاظت زيست محيطي در صنعت، در بخش خصوصي و در  هستند، كساني كه مي

هاي ديگر و با آموزش و دانش  ارتباط با متخصصان زمينه. نهادهاي محلي و ملي را برآورده سازند

رنامه تكميل ب. گيرديك مذاكره صورت مي دادن يك زبان ديگر و با انجامبا مهندسي عمومي آنها 

دهد تا براي اجراي دانش مهندسي  اي در مهندسي محيط زيست به دانشجويان اجازه ميرشتهبين

هاي مختلف، در بخش خصوصي و در مقامهاي سطوح گوناگون  محيط زيستشان در سازمانها و كارخانه

دن دروس مجارستان دانشجويان افزون بر گذران كشور در. به سطح بااليي از رقابت مناسب دست يابند

ها دانشجو  در اين پروژه. دهند هاي عملي نيز انجام مي تخصصي و مربوط به رشته محيط زيست، پروژه

 پروژههفته  4هفته شامل  8به خوبي و در طول  ،بايد يك پروژه را كه جايگاهي در صنعت دارد

. ام دهدجايگاه صنعتي انج ـ فناوريهاي زيست محيطي پروژههفته  4حفاظت طبيعت و منظره و 

  .]13[هدف از آموزش عملي يادگيري ارزشهاي طبيعي و فناوريهاي عملي يا زيست محيطي است

  

  شيوه هاي نوين آموزش مهندسي .�

كار گرفته شده است، استفاده از هاي نوين كه براي آموزش مهندسي محيط زيست بهيكي از شيوه

  ر كشورهاي توسعه يافته دانشگاههاد. آموزش است براياي هاي آموزشي رايانهاينترنت و سامانه

در اين . اند به خوبي تجهيز شده ،عنوان يك منبع آموزشيبه ،استفاده از شبكه اينترنت به منظور

هاي كامپيوتري پيش پا افتاده و نرم افزارها فراوان و به  كشورها زيرساخت اينترنت وجود دارد، شبكه

عنوان دانشگاه استفاده از اينترنت به انادتسياري از اسقابل توجه است كه ب. اندآساني قابل استفاده

فهرست موضوعهاي ارائه شونده در دوره، متنهاي . اند آموزش شروع كرده براييك محيط آموزشي را 

نيز  انادتهمزمان، اس. صورت آنالين در حال متداول شدن هستندكنفرانس كالسي و تكاليف به

اينترنت . اي سنتي كاغذي را به اين شكل الكترونيكي جديد اتخاذ كنندهشوند تا روش آموزش داده مي

آموزش به صورت مالتي مديا، متقابل، با همكاري و از راه دور ايجاد  برايفردي را ه قابليتهاي منحصر ب

يكي از . ديهايي سود خواهد بردنآموزش مهندسي از اجراي مناسب اين چنين توانم. كند مي

است، استفاده از اينترنت در برنامه آموزش  انجام شدهزمينه آموزش اينترنتي هايي كه در  پروژه
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ترين اين برنامه آموزشي يكي از بزرگ. مهندسي محيط زيست در دانشگاه صنعتي ميشيگان است

دانشجوي دوره  50دانشجوي دوره كارشناسي و  250ها در اياالت متحده است كه حدود  برنامه

فزون بر اين، كالسهاي مهندسي محيط زيست در دانشگاه ميشيگان ا. كارشناسي ارشد دارد

اين موضوع به تشكيل كالسهايي با تعداد . كند هاي مرتبط جذب ميدانشجويان زيادي را از رشته

كالسهاي پر جمعيت معموالً گفتگوهاي باز و آموزش همكارانه را محدود . دشومي منجر نفرات زياد

يك دوره جديد مهندسي محيط زيست در سطح سال سوم  1995بهار از سوي ديگر، در . كند مي

با طراحي نوين  ،دانشكده به نام فيزيك و شيمي اتمسفري، به عنوان يك بخش از يك دوره تحصيلي

فرد براي تلفيق روشهاي نوين آموزش به كالس را در اختيار ه اين دوره فرصتي منحصر ب. اضافه شد

همكاري . و در بيشتر كالسها غايب بودند ندنيز شخصاً پاسخگو نبود همچنين، دانشجويان. گذاشت مي

اهداف اين روش عبارت . ترين محركها براي كارايي بهتر اين روش هستندو ارزشيابي تخصصي قوي

تشويق يادگيري همكارانه به وسيله دانشجو، ايجاد ارزشيابي تخصصي، پيشبرد بحث : بود از

  .]14[ي يادگيريگستره وسيعي از محيطهاپس از كالس، پيشنهاد موضوعهاي دوره قبل، در حين و 

هاي نوين آموزش مهندسي، كار انجام شده به  يكي ديگر از كارهاي انجام شده در زمينه شيوه

دانشجو و تصويري  براساس وب، متمركز  آنها از يك ابزار آموزشي بر. وسيله حبيب و همكاران است

طراحي و اجراي . رود كار ميكه در زمينه هيدرولوژي مهندسي به استفاده كردند HydroVizبه نام 

HydroViz ها و شبيه سازيها،  الهام گرفته از يك مدل يادگيري است كه اساس آن يادگيري با داده

هاي هيدرولوژيكي طبيعي واقعي براي انتقال مفاهيم تئوريك و استفاده از فناوريهاي استفاده از سامانه

به گفته آنها اين مدل در حالي . هاي هيدرولوژيكي استانتشار حجم زياد داده منظوربه اساس وب  بر

تواند در گروههاي ديگر آموزش  كه در حال استفاده در مفهوم آموزش هيدرولوژيكي است، مي

هاي جغرافيايي و قـرار دادن آنها  هاي داده ه اليهبراي ارائ HydroViz. كار گرفته شودمهندسي نيز به

  را Google Earthو محيـطي مـانند  كندمينفوذ  Google Earthصفحـات وب در نرم افزار در 

به وسيله هر  HydroVizگونه قابل توجهي انتشار و اتخاذ اين ويژگيهاي طراحي به. آورد وجود ميه ب

. ندك ها و وب مدلهاي كامپيوتري تسهيل مي سسه آموزشي را بدون توجه به دسترسي آنها به دادهؤم

هاي گوناگوني از حالتهاي آموزشي در كالس  با مجموعه HydroVizتسهيل استفاده در كالس،  براي

. كار گرفته شودهاي گوناگون تحصيلي هيدرولوژي مهندسي به تواند در دوره كه مي است طراحي شده

سوي دانشجويان راحتي قابل اجراست، از ه با پيشرفت فناوري كنوني بهكاين شيوه آموزش عالوه بر اين

آورد كه مانند كالس خسته  زيرا محيطي را فراهم مي ،رو شود به تواند با استقبال زيادي رو نيز مي

نكته ديگري . شوند اي گرافيكي خود باعث ترغيب دانشجويان مييست و افزون بر اين، محيطهكننده ن

شود كه دانشجو  تفاده ميهاي عملي و واقعي اس كه وجود دارد اين است كه در اين روش از داده
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تواند با محيط اجرايي و عملي نيز آشنا شود و خود را براي  همزمان با يادگيري مطالب تئوريك مي

  .]15[حضور آينده در اين محيط آماده كند

  

  ايرانكشور آموزش مهندسي محيط زيست در  .�

علم و مهندسي محيط  هاي گوناگون مربوط به ه برنامهكشور ايران چندين دانشگاه در حال ارائدر 

، كارشناسي، كارشناسي ارشد و فوق ديپلمها و بخشهاي گوناگوني مدارك  دانشكده. زيست هستند

نشان داده   2دهند كه در جدول  دكتري را در موضوعهاي مختلف مربوط به محيط زيست ارائه مي

  .]16[شده است

م مهندسي محيط زيست وجود اي به ناايران در سطح كارشناسي رشته كشور در ،در حال حاضر

در آن زمان . ايجاد شد 1990برنامه مهندسي محيط زيست در سطح كارشناسي ارشد از سال  و ندارد

ه ئكارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست را ارا) دانشگاه شيراز و تربيت مدرس(دو دانشگاه  فقط

سه  فقط 1990ال، در سال براي مث. كردند و شمار دانشجويان ورودي به اين رشته اندك بود مي

در آن زمان . تحصيل در سطح كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته شدند برايدانشجو 

هاي مهندسي عمران جدا  آزمون ورودي براي كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست از ديگر رشته

ن، مهندسي شيمي و بود و دانشجويان پذيرفته شده سوابق تحصيلي مختلفي مانند مهندسي عمرا

هاي  وجود دارند كه دوره) بجز دانشگاههاي خصوصي(دانشگاه  10هم اكنون . مهندسي آبياري داشتند

دانشجوي كارشناسي  90كنند و بيش از  ه مييست را در سطح كارشناسي ارشد ارائمهندسي محيط ز

  .]16[)3جدول (پذيرند  ارشد را در سال مي

هاي ديگر مهندسي  محيط زيست همان آزمون براي رشتههم اكنون آزمون ورودي مهندسي 

درصد دانشجويان پذيرفته شده داراي مدرك كارشناسي در  90عمران است و بنابراين، بيش از 

  .مهندسي عمران هستند

ايران به بررسي برنامه تحصيلي كشور وضعيت آموزش مهندسي محيط زيست در  بررسيبراي 

محيط زيست در دانشگاه شيراز و دانشگاه صنعتي امير كبير  ـ كارشناسي ارشد بخش مهندسي عمران

  .شود پرداخته مي

ترين دانشگاههاي ايران و از كه پيش از اين نيز اشاره شد، دانشگاه شيراز يكي از قديمي گونههمان

محيط زيست را در مقطع كارشناسي ارشد ـ  نخستين دانشگاههايي است كه رشته مهندسي عمران

  پيشينه اين رشته در دانشگاه شيراز حتي به دوران پيش از انقالب اسالمي نيز. استه كرده ئارا

در . ايران استكشور رسد و بنابراين، اين دانشگاه از پيشگامان رشته مهندسي محيط زيست در مي

اين دانشگاه رشته مهندسي محيط زيست در بخش مهندسي عمران و محيط زيست دانشكده 
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ر اين دانشگاه رشته مهندسي محيط زيست در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري د. مهندسي قرار دارد

 ود كه جزشو ه ميئارا "مهندسي محيط زيست"در دوره كارشناســي درسي به نام  فقط. شود ه ميئارا

در آن به موضوعهايي مانند آلودگيها، بهداشت، بهداشت همگاني  ورود شمار ميه درسهاي اختياري ب

صورت است كه در هر جلسه موضوعي در  س بدينروش آموزشي در اين در. شود ه ميو غيره پرداخت

آن صحبت  بارهارتباط با موارد ياد شده انتخاب و به وسيله افراد متخصص به آن پرداخته و در 

. استل زيست محيطي آخر ترم نيز دانشجو موظف به ارائه يك پروژه در ارتباط با مسائ در. شود مي

ين صورت است كه دانشجويان دمهندسي محيط زيست در مقطع كارشناسي ارشد نيز ب برنامه آموزش

 30دروس خود را به پايان برسانند و در اين مدت حداقل ) ترم 5يا  4(سال  5/2يا  2بايد پس از 

ها و  اين برنامه آموزشي شامل همه زمينه. را بگذرانند) واحد درسي 6(واحد درسي و يك پايان نامه 

ي عمران و محيط زيست شود كه به وسيله بخش مهندس مي) دروس اختياري و اجباري(دروس 

  .نشان داده شده است 1د و در شكل شوه ميدانشگاه ارائ

  

  هاي آموزشي محيط زيست در ايران برنامه :2جدول 

/ آموزشگاه/ نام بخش

 دانشكده
  اي اصليهدانشگاه  سازمان مسئول  مدارك ارائه دهنده

  رانبخش مهندسي عم
كارشناسي ارشد و دكتري در 

  مهندسي محيط زيست
وزارت علوم، 

  تحقيقات و فناوري

دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه 
صنعتي امير كبير، دانشگاه تربيت 
مدرس، دانشگاه علم و صنعت 

ايران، دانشگاه خواجه نصيرالدين 
طوسي، دانشگاه شيراز، دانشگاه 

  صنعتي اصفهان

  
  دانشكده محيط زيست

  
  

رشناسي ارشد و دكتري در كا
مهندسي محيط زيست، 

  كارشناسي ارشد در
برنامه ريزي و مديريت زيست 
محيطي، كارشناسي ارشد در 

  ست محيطيزي طراحي

وزارت علوم، 
  تحقيقات و فناوري

  دانشگاه تهران

  بخش مهندسي شيمي
كارشناسي ارشد و دكتري در 

  مهندسي محيط زيست
وزارت علوم، 

  تحقيقات و فناوري
  دانشگاه صنعتي شريف

دانشكده منابع زيست 
  محيطي

كارشناسي و كارشناسي ارشد در 
  علوم زيست محيطي

وزارت علوم، 
  تحقيقات و فناوري

دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت 
  مدرس، دانشگاه صنعتي اصفهان

آموزشگاه بهداشت 
  همگاني

، كارشناسي، فوق ديپلم
كارشناسي ارشد و دكتري در 

  حيطيسالمت زيست م

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشكي

دانشكده علوم پزشكي تهران، 
دانشكده علوم پزشكي اصفهان، 

  دانشكده علوم پزشكي ايران
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تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سطح كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست در سال  :3جدول 

  ميالدي 2007

تعداد دانشجويان   دانشكده/ بخش  دانشگاه  رديف

  يرفته شدهپذ

  11  مهندسي عمران  دانشگاه صنعتي شريف  1

  10  مهندسي عمران و محيط زيست  دانشگاه صنعتي امير كبير  2

  8  مهندسي عمران  دانشگاه تربيت مدرس  3

  8  مهندسي عمران  دانشگاه علم و صنعت ايران  4

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين   5

  طوسي

  10  مهندسي عمران

  5  هندسي عمرانم  دانشگاه شيراز  6

  20  محيط زيست دانشكده  دانشگاه تهران  7

  10  مهندسي عمران  دانشگاه تربيت معلم  8

  6  مهندسي عمران  دانشگاه مازندران  9

  6  مهندسي عمران  دانشگاه فردوسي مشهد  10

  94  جمع
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يط زيست در بخش مهندسي عمران و مح ـ برنامه آموزشي كارشناسي ارشد مهندسي عمران  :1شكل 

  محيط زيست دانشگاه شيراز

 ������ �	�
  )بايد توسط همه دانشجويان با موفقيت گذرانده شود( :

  آلودگي هوا و روشهاي كنترل ـ4  تصفيه فاضالب ـ3  تصفيه آب ـ2  مديريت و برنامه ريزي زيست محيطي ـ1

 پايان نامه ـ7  سمينار ـ6  مديريت پسماند جامدـ 5

 )مطابق با چهار زمينه مورد عالقه زير( :دروس اختياري

  آب و فاضالب

 طراحي تصفيه خانه آب و فاضالب •

فرايندهاي فيزيكي، شيميايي و  •

 بيولوژيكي

 تصفيه فاضالب صنعتي •

آزمايشگاه عمليات دستگاهها در  •

 مهندسي محيط زيست

 تأمين، انتقال و توزيع آب •

 فاضالب و آبهاي سطحيطراحي شبكه  •

 استفاده از فاضالب در خاك •

 ميكروب شناسي آب و فاضالب •

  مديريت پسماند جامد

 جمع آوري و حمل و نقل پسماند جامد •

 ي و كيفي پسماند جامدكم ارزيابي •

 بازيابي و بازيافت پسماند جامد •

 توليد كمپوست •

 پسماند خطرناك  •

  منابع آب

 توسعه منابع آب •

هيدرولوژي و آلودگي آبهاي  •

 سطحي

 هيدرولوژي پيشرفته •

 هيدروديناميك آبهاي سطحي •

 ودگي آبهاي سطحي و زير زمينيآل •

 مهندسي رودخانه •

آلودگيهاي دريايي و روشهاي  •

 كنترل

 مديريت كيفيت آب •

 آلودگي خاك •

 سنجش از دور در محيط زيست •

  آلودگي هوا

 هواشناسي •

 كنترل انتشار آالينده •

 كنترل آلودگي اتمسفري •

 تعيين و ارزيابي آالينده هاي هوا •

 تهويه صنعتي •

 آلودگي صوتي •
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كارشناسي  دوره 2003امير كبير در سال  صنعتي بخش مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه

بخش  "به  "بخش مهندسي عمران"در همان زمان نام . ه كردئارشد مهندسي محيط زيست را ارا

ف اصلي برنامه آموزش مهندسي محيط زيست در اهدا. تغيير يافت "مهندسي عمران و محيط زيست

ه آموزش مهندسي محيط زيست براي دانشجوياني است كه مدارك ئدانشگاه صنعتي اميركبير ارا

برنامه . دارند) مهندسي عمران، مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك و غيره(كارشناسي گوناگوني 

و به  استه شده در دانشگاه شيراز ئاراآموزشي مهندسي محيط زيست در اين دانشگاه همانند برنامه 

 بر). 1شكل (د شومي ئهاميركبير اراصنعتي وسيله بخش مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه 

پس از . پژوهشي خود را مشخص كنند  توانند زمينه اساس اين برنامه دانشجويان پس از ترم دوم مي

راهنـــما انتخـــاب خواهنـــد  انادتاس سه درس اختيــاري را با تصـويب حداقلآن، دانشجويان 

امير كبير وجود دارد  دانشگاه صنعتي تنها تفاوتي كه بين برنامه آموزشي دانشگاه شيراز و .]16[كرد

اميركبير، دانشجويان پس از گذراندن همه  صنعتي اين است كه در دانشگاه شيراز برخالف دانشگاه

ضوعهاي مورد مطالعه و زمينه پژوهشي خود را مشخص دروس تئوري تا ترم سوم، در ترم چهارم مو

آيد، زيرا دانشجو زمان زيادي شمار ميه كنند كه اين يكي از مشكالت موجود در اين دانشگاه ب مي

توانند  بنابراين، دانشجويان نمي. كارهاي پژوهشي مربوط به پايان نامه خود ندارد دادن براي انجام

تعداد كم دانشجويان  دليلاز سوي ديگر، به . تاد راهنما تعيين كننددروس اختياري خود را با نظر اس

هاي گوناگون، اختياري در  در رشته انادتدر رشته مهندسي محيط زيست و همچنين، كمبود اس

  .شود ه شده در هر ترم مجبور ميدارد و دانشجو به گرفتن درس ارائانتخاب دروس وجود ن

صورت تمام وقت هستند، محيط زيست كه به ـ راندانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي عم

دروس ) ترم 5يا  4(سال  5/2يا  2معمول بايد پس از  طور همانند برنامه موجود در دانشگاه شيراز، به

را ) واحد درسي 6(واحد درسي و يك پايان نامه  30خود را به پايان برسانند كه در اين مدت حداقل 

مانند دانشگاه صنعتي شريف در برنامه كارشناسي ارشد درس برخي از دانشگاهها . گذرانند مي

كه از  ]16[اند جايگزين كرده "مديريت و برنامه ريزي زيست محيطي"را با درس  "رياضيات پيشرفته"

هاي مهندسي توجه به اينكه اين درس از جمله دروس مورد نياز براي رشته ،نظر نويسندگان اين مقاله

اما اين در صورتي است كه نه تنها اين دروس نبايد با . بسيار مفيد واقع شود تواندرود ميبه شمار مي

دروس زيست محيطي جايگزين شوند بلكه عالوه بر وارد كردن دروسي مانند رياضيات، به دروس 

  تخصصي تر رشته مهندسي محيط زيست كه كمتر به آنها توجه شده است، مانند ارزيابي اثرات

د و اين دروس نيز مانند شونيز بايد توجه خاصي ... محيطي و زيست راهبرديمحيطي و ارزيابي زيست

تر به ارائه اين بنابراين بايد به صورت تخصصي. رياضيات در كنار دروس تخصصي ديگر تدريس شوند

  .دروس نگاه كرد و در بهبود هر چه بيشتر آنها كوشيد
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  اناير كشور مشكالت موجود در آموزش مهندسي محيط زيست در .�

كارآمد،  پيشنهادهاي و راهكارها هارائ و ايران كشور با گوناگون كشورهاي موجود وضعيت مقايسه براي

  . ايران نيز بررسي شود كشور در زيستمحيط مهندسي آموزش با ارتباط در موجود مشكالت كه است الزم

محيطي و در پي  ل زيستئترين مشكلي كه در ايران وجود دارد اين است كه به مسااولين و بزرگ

اين در حالي است كه در . شود آن آموزش افراد متخصص در اين زمينه اهميت چنداني داده نمي

ل موجود، مشكالت زيست محيطي است كه ئترين مسااهميت باكشورهاي توسعه يافته يكي از 

  ت نيزبنابراين، زير ساختهاي آموزش مهندسان محيط زيس. پرداختن به آن در اولويت قرار دارد

  لئهايي كه نشان از اهميت كم مسا يكي از بارزترين نمونه. خوبي در حال تقويت شدن استبه

  آثاراين است كه در ايران ارزيابي  ،ايران نسبت به ساير كشورها دارد كشور زيست محيطي در

دار ترين مراحل پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته در راستاي توسعه پايزيست محيطي كه از اصولي

هاي  و در حالي كه اين ارزيابي بايد براي تمام پروژه ودشميكامل رعايت ن طورشود، به  تلقي مي

از سوي ديگر، در سالهاي . شود هاي بزرگ انجام مي براي پروژه فقطموجود در كشور انجام پذيرد، 

. صورت يك معضل در آمده استاخير مشكل پسماندهاي شهري و توجه نكردن به آن نيز به

كه همان آموزش مهندسان  آن شود كه زير ساختهاي نپرداختن به اين موضوع در كشور باعث مي

و كشور از حركت به سوي پيشرفت و تعالي و  ودمحيط زيست در اين زمينه است نيز ناديده گرفته ش

وسعه ي توسعه يافتن و صنعتي شدن، رعايت اصول تبرابنابراين، نخستين گام . توسعه پايدار بازماند

كه بخش اصلي آن رعايت مسائل زيست محيطي است و الزمه اين امر اهميت دادن بيش است پايدار 

  .استآموزش مهندسي محيط زيست در كشور  ،از پيش به محيط زيست و همچنين

اهميت زياد موضوعهاي  دليلد، در كشورهاي توسعه يافته بشهمانگونه كه در بخشهاي قبل ذكر 

كارشناسي وجود دارد و دانشجو از  دورهدر ي با عنوان مهندسي محيط زيست ازيست محيطي، رشته

اين در حالي . دهد اي به آن ادامه ميو بصورت تخصصي و حرفه كندميابتدا در اين رشته تحصيل 

وجود  "مهندسي محيط زيست"كارشناسي با عنوان  دورهدرس در  فقط يكايران كشور است كه در 

عنوان صورت اختياري است و دانشجويان بهاز دانشگاهها همين درس نيز بهدارد كه حتي در برخي 

افزون بر اين، در دانشگاههاي ايران و در . آورند تكميل واحدهاي درسي به آن روي مي براياي گزينه

شامل پسماند جامد، آلودگي هوا، تصفيه آب، (به موضوعهاي محلي  فقطمقطع كارشناسي ارشد 

مانند شيمي سبز، (و موضوعهاي جهاني زيست محيطي  شودميپرداخته ) يرهتصفيه فاضالب و غ

مديريت انرژي، قانون زيست محيطي، اقتصاد زيست محيطي، اصول اخالقي و فلسفه زيست محيطي، 

شوند كه با توجه به حركت  ناديده گرفته مي) جامعه شناسي زيست محيطي، توسعه پايدار و غيره

توسعه يافتگي، يكي از الزاماتي است كه بصورت جدي بايد به آن  كشور به سمت جهاني شدن و
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كارشناسي  دورهدانشگاه شيراز در رشته مهندسي محيط زيست، در  كه گفتني است. پرداخته شود

زيست محيطي را به دانشجويان  آثارارشد در درس برنامه ريزي و مديريت زيست محيطي، ارزيابي 

به بازار كار و همگام شدن با موضوعهاي جهاني كمك زيادي  وارد شدن برايدهد كه آموزش مي

  . كند مي

ايران اين است كه دانشجويان  كشور از مشكالت آموزش مهندسي محيط زيست درديگر يكي 

- رو ميو با موضوعهايي روبه وندشميكار  بازار مستقيماً وارددانش آموختگي پس از اتمام دروس و 

بنابراين، زمان زيادي الزم است تا دانشجو خود را با . اند تئوري بوده صورتبه فقطشوند كه تاكنون 

كار نگرفتن اين موضوع ناشي از به. هاي واقعي را به انجام برساند د و بتواند پروژههدبمحيط جديد وفق 

  . واحدهاي كاربردي، عملي و واقعي در دانشگاهها و مواجه نشدن دانشجو با اين محيطهاست

ا هد، اين روششهاي انجام شده مشاهده يگونه كه در بررساي آموزش نيز همانروشه خصوصدر 

. هاي سنتي و قديمي هستندهاي نوين آموزشي به جاي استفاده از شيوه در حال روي آوردن به شيوه

توان به استفاده از اينترنت و امكانات و روشهاي نوين مانند آموزش الكترونيكي  از جمله اين روشها مي

صورت ارائه دروس در در ايران سامانه آموزش مهندسي هنوز به روش سنتي و به ،متأسفانه. ه كرداشار

ها  و حتي در برخي از دروس، پروژه درسي كه يكي از نياز ستكالسهاي بدون تمايل براي دانشجو

ر از سوي ديگر، به دليل وجود زير ساختهاي ضعيف د. شود ه نميبراي تفهيم مطالب است نيز ارائ

هر . اند زمينه استفاده از اينترنت و آموزش الكترونيكي، اين روشها در ايران قابل گسترش زياد نبوده

اندازي دانشگاههاي مجازي و آموزشهاي الكترونيكي گامهايي در اين زمينه  چند در سالهاي اخير با راه

گونه كه در بخشهاي نهما. برند هاي خاصي از اين روش بهره مي رشته فقط، اما است برداشته شده

توان به اين موضوع اشاره كرد  و از آن جمله مي ن روشها مزاياي بسيار زيادي داردد، ايشپيش ذكر 

توانند در  راحتي مي، بهستپذير نيبرجسته كه حضور آنها در دانشگاه امكان انادتكه در اين روشها اس

ر روشهاي سنتي واحدهايي را كه دو تمام دروس و  هندكالسهاي مجازي دانشجويان را آموزش د

  .ه دهندوجود دارد نيز ارائ

ترين مشكلي كه در وضعيت آموزش مهندسي محيط زيست مشكل ديگر و شايد بتوان گفت مهم

اين است كه در دانشگاههاي ايران اعتبارگذاري كه از اساسي ترين زيرساختهاي يك نظام  ،وجود دارد

. گيرد مشاهده شده در كشورهاي توسعه يافته صورت نمي، به گستردگي و با قدرت استآموزشي 

ايران و برتري دانشگاههاي كشورهاي اروپايي  كشور شايد بتوان يكي از موانع توسعه نظام آموزشي در

  . و توسعه يافته را در داشتن اعتبارگذاريهاي منظم و دقيق و بر پايه نيازهاي يك نظام آموزشي دانست
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  ه راهكارهاي و ارائجمع بندي و نتيجه گير .�

 كشور پس از بررسي وضعيت آموزش مهندسي در كشورهاي گوناگون و همچنين، مشكالت موجود در

ه راهكارهايي در اين زمينه در پيشبرد و توسعه اهداف اين آموزش در ايران با ارائايران، الزم است 

توان به موارد مي ،كار گرفتهبتوان در اين زمينه  از جمله راهكارهايي كه مي. تالشهايي صورت پذيرد

  :زير اشاره كرد

ارتقا و گسترش  به منظوراهميت و توجه بيش از پيش به موضوعهاي زيست محيطي و تالش  •

  هاي موجود در كشور؛آموزش مهندسي محيط زيست در بين تخصص

آموزشي موجود و اختصاص يك رشته مجزا به مهندسي محيط زيست از مقطع  نظامبررسي  •

 ؛آموزش دانشجويان با تخصص و كارايي بيشتر برايي، كارشناس

 هاي زيست محيطي؛كارشناسي در ارتباط با موضوع دورهه واحدهاي درسي بيشتر در ئارا •

در  ايپرداختن به موضوعهاي جهاني زيست محيطي، افزون بر موضوعهاي محلي و منطقه •

اي اروپايي و توسعه يافته و همگام شدن با دانشگاههاي كشوره برايه شده واحدهاي درسي ارائ

 ؛كمك به توسعه كشور

آشنا شدن  هاي واقعي به منظور چنين، پروژهه واحدهاي درسي آزمايشگاهي و عملي و همارائ •

 ورود به بازار كار در آينده؛ براي دانشجويان با اين محيطها و آماده شدن آنها

ايجاد  برايش الكترونيكي و مجازي هاي نوين آموزشي مانند اينترنت و آموز استفاده از سامانه •

 انادتو حتي اس انادتعالقه بيشتر در دانشجويان و همچنين، ارتباط بيشتر دانشجو با اس

 ؛آنها هايهها و تجرباستفاده از داده به منظوردانشگاههاي ديگر 

 در سامانه اعتبارگذاري دانشگاهها؛توجه بيشتر و ايجاد اصالحات اساسي  •

برگزاري ، انادتهاي گوناگون مانند آموزش اس دانشگاههاي موفق دنيا در زمينهايجاد همكاري با  •

  .آنها هايهتورهاي علمي و اعتبارگذاري و استفاده از تجرب
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