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مقدمه
آمــوزش عالــی در آلمــان در دهه هــای اخیــر چنــد مســیر
مختلــف را پیمــوده اســت .تغیییــرات آموزشــی در اروپــا از
چنــد منظــر مــورد بررســی و از شــرایط متفاوتــی تاثیــر پذیرفته
اســت .ابتــدا ،برنامــه ارزیابــی دانشــجویان بین المللــی بــرای
اولیــن بــار در ســال  2000شــروع شــد و هــر  3ســال یکبــار
عملکــرد علمــی دانــش آمــوزان  15ســاله در ریاضیــات،
علــوم تجربــی و علــوم انســانی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت؛
بــا هــدف بهبــود سیاســت های آموزشــی و نتایــج حاصــل
از آن .در توافــق نامــه بلونیــا ( )Bologniaبیــن کشــورهای
مختلــف اروپایــی تضمیــن کیفیــت مــدارک آمــوزش عالــی
مــورد موافقــت قــرار گرفــت و باعــث تحــول شــدیدی در
ســامانه آمــوزش عالــی آلمــان شــد .ســامانه قدیمــی "دیپلــم"
کــه بــرای علــوم تجربــی  8ســال و یکســال بــرای ارائــه
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چکیده
ایــن مقالــه ،مــروری بــر آمــوزش نویــن علــوم پلیمــر بــه
عنــوان بخشــی از آمــوزش شــیمی و مهندســی شــیمی ،در
آلمــان اســت .بــا تغییــر برنامــه قبلــی آموزشــی بنــام " دیپلــم-
 "Diplomبــه ســامانه آموزشــی "کارشناســی" و "کارشناســی
ارشــد" و "دکتــرا" آمــوزش پلیمــر در آلمــان متحــول شــده
اســت .هــدف از ایــن گــزارش گــذری اجمالــی بــر آمــوزش
پلیمــر در آلمــان بــرای آشــنایی دانشــجویان آلمانــی (ملــی) و
بین المللــی اســت.
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تــز بــا مــدرک کارشناســی ( )Bachelorو کارشناســی ارشــد
( )Masterجایگزیــن شــد .امــا همچنــان هماهنگــی بــرای
اجــرای ایــن تغییــرات در تمــام دانشــگاه ها شــکل نگرفتــه
اســت .دانشــگاه ها در حــال حاضــر بــرای کارشناســی 6-8
تــرم و کارشناســی ارشــد را  4تــا  2تــرم در نظــر گرفته انــد.
برنامــه آموزشــی بنظــر مــی آیــد کــه تبدیــل بــه و ضعیتــی
شــده کــه دانشــجو در واقــع بــه دنبــال امتیــاز اســت و نــه
کســب آمــوزش عالــی.
سامانه آموزش آلمان
آمــوزش در آلمــان بــه چنــد مرحلــه تقســیم می شــود (شــکل
 .)1ابتــدا کــودکان بیــن  2تــا  6ســاله برنامــه کودکســتان و

معــرفـــی انجــمــن

دبســتان (مرکــز مراقبــت روزانــه کــودکان  )Kindergartenرا به
عنــوان پیــش مدرســه می گذراننــد .آمــوزش ابتدایــی  4ســاله
در دبســتان ،کــه بــه طــور عمــده دولتــی و تحــت آمــوزش
رایــگان اســت ســپری مــی شــود و هیــچ برنامــه علمــی در این
مراحــل اجــرا نمی شــود .پــس از آن دانــش آمــوزان مقطــع
متوســطه را بــا توجــه بــه عملکردشــان در مــدارس عالــی،
عمومــی و یــا هنرســتان ادامــه می دهنــد .بیشــتر مــدارس در
ایــن مقطــع دولتــی انــد گرچــه تعــدادی مدرســه متوســطه
عمومــی و هنرســتان غیــر دولتــی وجــود دارد .آمــوزش شــیمی
بخشــی از برنامــه نیمــه دوم فــاز آموزشــی متوســطه اســت
کــه علــوم پلیمــر در مرحلــه پایانــی آن افــزوده شــده اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه صنعــت شــیمیایی آلمــان بســته های
آمــوزش شــیمی بــه صــورت کیــت ( )kitهــای ســرگرمی
اطالعــات الزم را بــرای اســتفاده و کمــک بــه ارتقــای علمــی
دانــش آمــوزان تولیــد می کننــد .شــرکت  PlasticsEuropeاز
تولیدکننــدگان پالســتیک اســت کــه ایــن وســایل را رایــگان
در اختیــار آمــوزگاران و کالس هــای ابتدایــی مــدارس قــرار
می دهنــد .ایــن بســته ها کــه توســط کشــورهای دیگــر نیــز
خریــداری می شــوند شــامل آزمــون روی پلیمرهــا ماننــد
اســفنج ها یــا فــوق جاذب هــا هســتند .مــدارس عالــی و
مــدارس عمومــی ( )RealSchuleامــکان فرصــت شــغلی را بــا
توجــه بــه واحــد درســی اصلــی فراهــم می کننــد .مدرســه
عالــی تحــت عنــوان ِژیمناســیوم ( )Gymnasiumمعمــوال
مــدرک مدرســه عالــی را پــس از پایــان فــاز دوم آمــوزش
متوســطه اعطــا می کنــد .بســتگی بــه برنامــه هــر ایالــت فــاز
دوم کــه بیــن  2تــا  3ســال اســت ،دانــش آمــوز مــدرک
مدرســه عالــی را دریافــت کنــد ،"Abitur" .امتحــان ورود بــه
دانشــگاه اســت کــه در پایــان دوره مدرســه برگــزار می شــود.
در فــاز دوم آمــوزش متوســطه ،درس شــیمی پیشــرفته رشــته
انتخابــی اســت و الزامــی نیســت  .دانــش آموزانــی کــه شــیمی
را انتخــاب می کننــد دیــد قــوی نســبت بــه شــیمی معدنــی،
آلــی و شــیمی تجزیــه کســب می کننــد .در کل دوره برنامــه
علــوم پلیمــر مقــداری اجــرا می شــود ،امــا پوشــش کامــل
ســنتز پلیمرهــا در انتهــای دروس شــیمی آلــی ارائــه می شــود.
تحصیالت دانشگاهی  -آموزش مرحله سوم
تحصیــات مرحلــه ســوم یــا در دانشــگاههای بــا تدریــس
نظــری (مــدارس عالــی) و یــا در دانشــگاههای کاربــردی انجــام
میشــود .بــا مقایســه تحصیــات عالــی ســنتی ،دانشــگاههای
امــروزی از نــوع فنــی مهندســی یــا دانشــگاههای فناوریانــد که
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درسهــای اصلــی در طیــف وســیع مهندســی ارائــه میدهنــد.
دانشــجویان دانشــگاههای کاربــردی بــا گذرانــدن موفقیــت
آمیــز مــدارس عالــی نیــز میتواننــد وارد دانشــگاهها شــوند.
اکثــر دانشــگاهها (نظــری و کاربــردی) ورود بــه گرایــش شــیمی
پلیمــر را از طریــق رشــته شــیمی فراهــم میکننــد .از زمــان
تبدیــل ســامانه قدیــم بــه جدیــد (کارشناســی و کارشناســی
ارشــد اقتبــاس از ســایر کشــورها) تمایــز رشــته هــای اصلــی
در گرایــش شــیمی کل دانشــگاهها از وضــوح کامــل برخــوردار
نیســت ،امــا بــر اســاس آنچــه تعریــف میشــود مــواد درســی
دانشــگاههای کاربــردی تاکیــد ویــژه ای بــر جنبههــای عملــی
و روشهــای مختلــف دارنــد.
بیــش از  80مرکــز دانشــگاهی در آلمــان در رشــته شــیمی
دانشــجو می پذیرنــد .درخواســت بــه طــور مســتقیم بــه خــود
دانشــگاه ها ارســال می شــود .از زمــان توافــق نامــه بلونیــا در
ســال  1999مــدرک دیپلــم دیگــر در آلمــان ارائــه نمی شــود
و بطــور کامــل برنامــه جدیــد کارشناســی بــه مــدت  6تــا 8
تــرم و برنامــه کارشناســی ارشــد بــرای  2تــا  4تــرم ارائــه
می شــود (شــکل  .)2طــول هــر تــرم در آلمــان بســتگی بــه
فصــل دارد ،تــرم زمســتانی بــه مــدت  15هفتــه از اول اکتبــر
تــا  31مــارس و تــرم تابســتانی بــه مــدت  14هفتــه از اول مــاه
آوریــل شــروع و در  30مــاه ســپتامبر پایــان می یابــد.
درجه کارشناسی در شیمی
دانشــجویانی کــه رشــته شــیمی را بــه عنــوان رشــته اصلــی
دنبــال می کننــد بایــد بــه فرایندهــای شــیمیایی و ارتبــاط آنهــا
بــا نظم هــای ســاختاری آشــنایی کامــل پیــدا کننــد .در مــواد
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درســی آنــان بــه حــل مســائل ایــن بخش هــا می پردازنــد و
آزمایش هــای علمــی را بطــور مســتقل انجــام می دهنــد .بــرای
ایــن منظــور مفاهیــم نظــری در جلســات درســی ،ســمینارها و
دوره هــای آزمایشــگاهی ارائــه می شــوند و درس هــای عملــی
را دانشــجویان خــود بطــور مســتقل کــه شــامل کار بــا مــواد
شــیمیایی و اســتفاده از دســتگاه های جدیــد اســت دنبــال
می کننــد .ایــن درس هــای عملــی ازمایشــگاهی  30تــا 40
درصــد مــواد درســی شــیمی را شــامل می شــود و دانشــجویان
بایــد  30امتیــاز در هــر تــرم کســب کننــد.
در آلمــان  56دانشــگاه و  23دانشــگاه کاربــردی رشــته
شــیمی را بــه عنــوان رشــته اصلــی ارائــه می دهنــد .انجمــن
شــیمی آلمــان ثبــت نــام دانشــجویان را در دانشــگاه های
آلمانــی (شــکل  )3پیگیــری می کننــد و نشــان می دهــد کــه
از ســال  2003ثبــت نــام بــرای مــدرک قدیــم در رشــته شــیمی
بــه تدریــج رو بــه کاهــش بــوده اســت و بــرای دوره هــای
کارشناســی و کارشناســی ارشــد افزایــش نشــان می دهــد .در
کل تعــداد ثبــت نــام دانشــجویان در دانشــگاه های آلمــان بــرای
رشــته شــیمی بــه  5000تــا  6000مــی رســد .در دانشــگاه های
کاربــردی تعــداد دانشــجویان ثبــت نــام شــده در رشــته شــیمی
بــه  2000نفــر می رســد .جالــب اســت کــه در ســال های
اخیــر تعــداد دانشــجویان شــیمی افزایــش یافتــه اســت.
شــیمی پلیمــر بخشــی از رشــته شــیمی در مقطــع کارشناســی
اســت .بیشــتر دانشــگاه ها رشــته شــیمی پایــه پلیمــر را در
ایــن مقطــع گنجانده انــد .ســخنرانی های درســی تصویــری
کلــی از روش هــای ســنتز پلیمــر و شناســایی و کاربردهــای
ترکیبــات درشــت مولکول هــا را ارائــه می دهنــد .جزئیــات
درس هــا در دانشــگاه های مختلــف متفــاوت اســت .شــیمی

پلیمــر پیشــرفته در قســمت آخــر مــواد درســی کارشناســی
بــه عنــوان درس اجبــاری متشــکل از کالس هــای نظــری و
آزمایشــگاهی اســت .در ایــن مقطــع شــیمی و فیزیــک درشــت
مولکول هــا تدریــس می شــود و در ایــن رابطــه دروس
مرتبــط بــا شــیمی آلــی ،فنــاوری شــیمیایی ،شــیمی فیزیــک و
علــوم مــواد نیــز ارائــه می شــود .مفاهیــم شــیمی کلوئیــدی،
رئولــوژی و حالــت جامــد و فیزیــک بیــن ســطوح و ریاضیات
جوانــب نظــری فیزیــک یــا بیوشــیمی را مــی پوشــاند .قابــل
ذکــر اســت کــه بیشــتر مطالعــات در مقطــع کارشناســی بــه
زبــان آلمانــی اســت کــه دانــش زبــان آلمانــی ضــرورت دارد.
تعــداد کمــی از دانشــگاه ها کل مقطــع کارشناســی را در رشــته
علــوم پلیمــر بــا رشــته های نزدیــک بــه آن ارائــه می دهنــد.
ایــن دانشــگاه ها شــامل دانشــگاه بایــروث ()Bayreuth
رشــته علــوم پلیمــر و کلوئیدهــا را در مقطــع کارشناســی ارائــه
می دهنــد .دانشــگاه هایی نیــز برنامــه کارشناســی نیمــه وقــت
را در رشــته شــیمی پلیمــر ارائــه می دهنــد.
درجه کارشناسی ارشد
هماننــد کارشناســی شــیمی ،بیشــتر دانشــگاه ها علــوم پلیمــر
را تدریــس می کننــد 98 .درصــد دانشــجویان کــه بــه درجــه
کارشناســی نائــل می شــوند در مقطــع کارشناســی ارشــد نیــز
نــام نویســی می کننــد .در دانشــگاه های کاربــردی فقــط
 50درصــد آنــان پــس از کســب کارشناســی ادامــه تحصیــل
می دهنــد .بــرای دانشــگاه هایی کــه شــامل برنامــه کارشناســی
ارشــد  4ترمــی هســتند  3تــرم آن مشــتمل بــر ســخنرانی های
پیشــرفته و دوره آزمایشــگاهی در شــیمی اســت .در اینجــا
آمــوزش علــوم پلیمــر بخشــی از مــواد درســی ارشــد بــه عنوان
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درس اجبــاری مشــتمل بــر دروس پیشــرفته و آزمایشــگاهی
پیشــرفته اســت .دانشــجویانی کــه رشــته علــوم پلیمــر را بــه
عنــوان رشــته اصلــی انتخــاب میکننــد وارد گــروه پژوهشــی
میشــوند کــه متمرکــز بــر علــوم پلیمــر بــرای کارشناســی
ارشــد در تــرم  4اســت .بــرای پایــان نامــه کارشناســی ارشــد
دانشــجویان پژوهــش مســتقلی را معمــوال تحــت نظــارت
دانشــجوی  PhDانجــام مــی دهنــد و در پایــان ،دانشــجو از پایان
نامــه خــود دفــاع میکنــد .دانشــگاههایی کــه برنامــه ارشــد
تخصصــی در علــوم پلیمــر را ارائــه میدهنــد بــه طــور مثــال
دانشــگاه بایــروث و دانشــگاه فنــی دورتمونــد ()Dortmund
اســت .برنامــه مشــترک دانشــگاه آزاد برلیــن ،دانشــگاه هومبولت
( )Humboltبرلیــن ،دانشــگاه فنــی برلیــن و دانشــگاه پوتســدام
( )Potsdamدر علــوم پلیمــر نیــز فعــال هســتند.
بطــور مشــابه دانشــگاه مارتیــن لوتــر ( )Martin Lutherدر
هالــه ویتنبــرگ ( )Halle Wittenbergدر ارائــه رشــته علــوم
مــواد پلیمــری در مقطــع ارشــد فعالیــت دارنــد .مــدارس عالــی
آلــن ( )Aalenرشــته فنــاوری پلیمــر و آخــن برنامــه فنــاوری
پالســتیک ها و نســاجی را می پوشــانند .دانشــگاه فرایبــورگ
( )Freiburgدرجــه ارشــد را روی مــواد تجدیــد پذیــر علــوم
پلیمــر ارائــه می دهــد.
درجه دکترا
پــس از دریافــت کارشناســی ارشــد برخــی از دانشــجویان در
آلمــان بــه دنبــال کســب درجــه دکتــری می رونــد.
پیــش نیــاز ورود بــه برنامــه دکتــری دارا بــودن کارشناســی
ارشــد شــیمی ،یــا رشــته های مشــابه اســت .بطــور رســمی
دانشــجویان رشــته شــیمی موفــق بــه دریافــت دکتــری در
علــوم تجربــی می شــوند .دانشــگاه های فنــی در رشــته هــای
مهندســی نیــز مــدرک دکتــری ارائــه می دهنــد .دوره هــای
دکتــری نیــز بــه زبــان انگلیســی و هــم آلمانــی اجــرا می شــود
کــه معمــوال  3/5ســال اســت .دوره هــای دکتــرا در مراکــز
پژوهشــی ماکــس پالنــک ،هلــم هوتــز ،الیــب نیتــز انجــام
می شــود .هزینــه مالــی دوره هــای دکتــری بــا تدریــس ،یــا
بورس هــای دانشــجویی یــا توســط ســازمان هایی دیگــر
(اعتبــارات و قراردادهــای پژوهشــی) پوشــش می شــود.
دراصــل مطالعــات در مقطــع دکتــری یــا بصــورت مطالعــه
خــاص یــا طبــق برنامــه تدویــن شــده بــرای  PhDاجــرا
می شــود .مطالعــه خــاص بــرای کســب مــدرک PhD
می توانــد بــر اســاس ارتبــاط بیــن اســتاد و دانشــجو بــدون
هیــچ برنامــه درســی دنبــال شــود .در ایــن روش تقاضــا بــرای
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دریافــت پذیــرش مســتقیماً بــه اســتاد ارســال می شــود .ایــن
روش کاری در هــر دانشــگاهی در آلمــان قابــل اجــرا اســت.
روش دوم این کــه طــی برنامــه مدونــی بــا ســاختار معیــن
نظــارت بــر فعالیت هــای دانشــجویان توســط گروهــی از
اســتادان انجــام می شــود .برنامه هــای مــدون ســاختاری بــرای
 PhDتحــت نظــارت کالــج هــای پژوهشــی ماکــس پالنــک و
دیگــر کالج هــای تحصیــات تکمیلــی اجــرا می شــود.
همــان طــور کــه در شــکل  4دیــده مــی شــود ،در فاصلــه
ســال های  2004تــا  2007تعــداد درجــات دکتــری اعطــا
شــده در شــیمی افــت داشــته و حــدود  1700تــا در ســال بوده
اســت .تعــداد مــدرک دکتــری اعطــا شــده بــه دانشــجویان
خارجــی از ســال  2005بطــور ثابــت زیــر 400نفــر اســت .از
ایــن تعــداد درجــات اعطــا شــده  74درصــد پــس از تکمیــل
دوره مشــغول بــه کار شــده انــد و  14درصــد بــرای فــوق
دکتــرا ادامــه داده انــد.
مطالعات فوق دکتری
فــوق دکتــری پــس از دریافــت درجــه دکتــری صــورت
می گیــرد .مشــابه برنامــه دکتــری ،مطالعــات فــوق دکتــری در
دانشــگاه ها ،مراکــز پژوهشــی ماکــس پالنــک ،هلــم هولتــز،
الیــب نیتــز یــا انجمــن و یــا موسســات پژوهشــی و در صنعت
می توانــد انجــام شــود .دوره آن معمــوال بیــن  1تــا  3ســال بــه
طــول می انجامــد کــه افــراد واجــد شــرایط بــه طــور خــاص
روی پــروژه پژوهشــی مشــغول می شــوند .افــراد بــرای ادامــه
پــروژه در فــوق دکتــری هزینــه الزم را بــا تدریــس یــا توســط
نهــاد دیگــری کــه پشــتیبان طــرح پژوهشــی اســت ،تامیــن و
پرداخــت می کننــد.
آموزش در علوم پلیمر
برنامــه درســی شــیمی دانشــگاه های آلمــان بــا یکدیگــر

شکل  4مدارک دکترا در شیمی آلمان

رنگ روشن فارغ التحصیل خارجی و رنگ تیره فارغ التحصیل آلمان

آموزش پلیمر در آلمان

تفــاوت دارنــد .بطــور مثــال دروس اجبــاری -اختیــاری و یــا
تمرین هــا و کارهــای آزمایشــگاهی متفــاوت هســتند .بیشــتر
دانشــگاه ها حداقــل  2ســاعت ســخنرانی در کالس مقدماتــی
و یــک ســاعت تمریــن دارنــد .ســپس دانشــجویان مبــادرت
بــه گذرانــدن درس هــای اجبــاری مــی کننــد کــه بــا دانــش
روز در شــیمی فیزیــک پلیمــر یــا مهــارت آزمایشــگاهی
همــراه اســت .منابــع درســی نیــز مــی تواننــد متفــاوت
باشــند .کتــاب مقدماتــی روی شــیمی پلیمــر بــه زبــان آلمانــی
توســط پروفســور  Tiekeبســیار شــناخته شــده اســت گرچــه
تنهــا منبــع نیســت .همچنیــن کتــاب هــای انگلیســی نیــز در
کالس هــای آلمانــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد کــه
شــامل کتــاب مشــهور "اصــول پلیمریزاســیون" توســط Odian
اســت .مقدمــه ای بــر پلیمرهــا توســط  Young and Lovellیــا
کتــاب کالســیک فلــوری  Floryتحــت عنــوان "اصــول شــیمی
پلیمــر" نیــز اســتفاده مــی شــوند کــه راهنمــای مفیــدی بــرای
درس هــای آزمایشــگاهی هســتند.
بــا ثبــت نــام در برنامــه کارشناســی ارشــد دانشــجویان
می تواننــد بــرای دوره هــای پیشــرفته علــوم پلیمــر در بســیاری
دانشــگاه ها ،امــا نــه همــه ی آنهــا وارد شــوند و معمــوال تــرم
اول برنامــه کارشناســی ارشــد شــامل دوره هــای اختیــاری در
شــیمی معدنــی ،آلــی و شــیمی فیزیــک اســت.
در دو تــرم بعــد آن امــکان انتخــاب دروس اجبــاری بــرای
دانشــجویان فراهــم می شــود کــه پیــرو آن درس هــای پیشــرفته
در علــوم پلیمــر بصــورت ســخنرانی و آزمایشــگاهی اســت.
در تــرم آخــر دانشــجویان تــز کارشناســی ارشــد را شــروع
می کننــد کــه بــا مشــارکت گــروه پژوهشــی روی موضوعــی
خــاص صــورت می پذیــرد.
انجمن شیمی آلمان
انجمــن شــیمی آلمــان ( )GDCHمنابــع ارزشــمندی از

اطالعــات در مــورد آمــوزش شــیمیایی و شــیمی درشــت
مولکــول از پژوهشــی و آمــوزش در حــوزه علــوم پلیمــر
حمایــت مــی کنــد .بطــور مثــال انجمــن اطالعــات عمومــی
در اختیــار دانشــجویان ورودی رشــته شــیمی قــرار می دهــد.
ایــن انجمــن کنفرانس هــای دوســال یکبــار در رشــته شــیمی
درشــت مولکــول کــه بســیار مــورد توجــه دانشــجویان دکتــری
و دانشکده هاســت برگــزار می کنــد .ایــن انجمــن تاکیــد
خــاص بــر پژوهشــگران جــوان دارد کــه در کنارکالس هــای
آموزشــی تخصصــی جایــزه ریمونــد اســتادلر (Reimund
 )Stadlerرا اهــدا می کنــد.
ایــن انجمــن آمــار اســتخدام فــارغ التحصیــان را پیگیــری
می کنــد و نشــان داده اســت کــه اســتخدام فــارغ التحصیــان
علــوم پلیمــر از رشــته شــیمی پیشــی گرفتــه اســت.
نتیجه گیری
آمــوزش پلیمــر در آلمــان فعــال و متنــوع اســت .تفاوت هــای
بــارزی در مــواد درســی دانشــگاه های مختلــف وجــود دارد.
بنابرایــن دانشــجویان بــا توجــه بــه رشــته تخصصــی مــورد
عالقــه بایــد دانشــگاه مــورد نظرشــان را انتخــاب کننــد ،گرچه
می تواننــد دانشــگاه را تغییــر دهنــد بــا اینکــه در آلمــان مرســوم
نیســت .بــرای دانشــجویانی کــه تمایــل بــه تغییــر دانشــگاه
دارنــد پیشــنهاد می شــود .کــه پــس از گذرانــدن دوره
کارشناســی ارشــد ایــن اقــدام را انجــام دهنــد .آلمــان آمــوزش
پلیمــر را در همــه مقاطــع کــه در ســطح جهانــی مطرح هســتند
ارائــه مــی دهــد .نکتــه دیگــر اینکــه موسســه تبــادل فرهنگــی
آلمــان هزینه هــای قابــل توجهــی را بــرای دانشــجویان بیــن
المللــی در تمــام مقاطــع بــرای یــک دوره کامــل و یــا یــک
تــرم مشــخص تخصیــص داده اســت.
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