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گردد
یکی از مسایل مورد پرسش از بابت این که چرا فناوری الستیک و تایر در ایران به خوبی رشد نیافته است ،بازمی

اند
به این نکته که شاید موسسات آموزشی و یا مراکز پژوهشی دانشگاهی در ایران به نسبت دنیا خیلی خوب عمل نکرده

ها مشاهده نمی-شود .این مقاله تالش دارد با بررسی رخدادهای پژوهشی و آموزشی در سطح دنیا
که خروجی خوبی از آن
ی تولید
های آموزشی و پژوهشی و چرخه
ی آن با وضعیت فعلی ایران تا حدی کاستی
ی الستیک و تایر و مقایسه
در زمینه

رسد کمیت و یا کیفیت آموزش در ایران
های به عمل آمده به نظر می
کاوی
و انتقال دانش را بررسی کند .بر اساس بهینه
های ایران و دنیا نیست
های پژوهشی دانشگاه
در حوزه الستیک فرقی با دنیا ندارد ،تفاوت قابل توجهی نیز بین خروجی
المللی
ولی تمایل و رویکرد پژوهشی صنعت تایر و الستیک ایران درونگرا است و چندان موثر در ارتباطات داخلی و یا بین

نیست و به نظر مهم است که برای رفع این ضعف از درون صنعت تایر راه حل را جست به جای این که مشکل را در

ها در این حوزه دانست.
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یکی از مسایل مورد پرسش از بابت این
که چرا فناوری الستیک و تایر در ایران به
خوبی رشد نیافته است ،بازمیگردد به این
نکته که شاید به لحاظ موسسات آموزشی و
یا مراکز پژوهشی ما در ایران به نسبت دنیا
خیلی خوب عمل نکردهایم .نشری ه
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 romolecular Symposiaدر حدود چهار سال پیش در سپتامبر

از پژوهش (تولید دانش) و آموزش (انتقال دانش) را در نظر گرفت

 2015یک شماره خود را به مسئله آموزش بسپار اختصاص داد

که بسته به حوزهی مورد نظر ممکن است بار آموزشی یک حوزه

[ .]1در این شماره خاص ،با مشارکت متخصصین حوزه بسپار از

در دانشگاه قوی یا ضعیف باشد ولی به هر حال هر چه آموزانده

کشورهای مختلف ،روند توسعه دانش و پژوهش در حوزه بسپار

میشود نتیجه خروجیهای پژوهشی آن حوزه است .از سوی دیگر

در دانشگاههای مختلف در دنیا بررسی شد و تجربیات موفق در

توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که نیروی انسانی برای برعهده

این حوزه ،به ویژه در طراحی رشتههای دانشگاهی ،روشهای

گرفتن وظایف مختلف در صنعت ،بسته به سطح پیچیدگی وظایف

انتقال دانش و آماده کردن نسل بعد برای برعهده گرفتن وظایف

و نوآوری الزم ،نیاز به دانش و مهارت متفاوت و در نتیجه آن

در صنعت به اشتراک گذاشته شد 35 .سال پیش از آن نیز مقالهای

آموزش و توان پژوهشی متفاوت دارد که حاصل تربیت سه سطح از

مشابه درباره تاریخچه آموزش بسپار در امریکا نوشته شده بود که

نیروی انسانی تحت عنوان فنورز ،فناور و مهندس است.

در آن تاریخچه شکلگیری بسپارها در دانشگاه ،از اندک واحدهای
درسی تا رشتههای کامل ،مورد بررسی قرار گرفته بود [.]2

این مقاله تالش دارد با بررسی رخدادهای پژوهشی و آموزشی
در سطح دنیا در زمینهی الستیک و تایر و مقایسهی آن با وضعیت

هر چند شاید به سادگی بتوان الستیک را شاخهای مشخص

فعلی ایران تا حدی کاستیهای آموزشی و پژوهشی و چرخهی

از مهندسی بسپار در دنیا دانست و ذیل حوزهی بسپار ،ولی

تولید دانش و انتقال دانش را با توجه به نیازمندیهای صنعت

تایر وضعیت متفاوتتری دارد و به وضوح در قالب یک رشتهی

بررسی کند.

دانشگاهی نمیتوان آن را گنجاند .بیشترین همپوشانی دانشگاهی
این محصول با رشتههای مهندسی بسپار ،مهندسی مکانیک

پژوهش در حوزه الستیک/تایر

و در مراحل بعدی فیزیک و مهندسی نساجی است ،و شاید به

پژوهش در حوزه الستیک را میتوان در سه بخش توسط

همین دلیل رد پای آن را در دانشگاه سختتر میتوان یافت .اما

گروههای پژوهشی در دانشگاهها ،در همکاری بخش صنعت با

از سویی الستیک را نیز نمیتوان از تایر جدا کرد ،چون بسیاری

دانشگاه و مراکز پژوهشی مستقل تفکیک کرد .از آنجایی که عموما

از پژوهشهای مرتبط با الستیک از تایر جدا نیست .این مقاله

هزینههای پژوهش بسیار باالست ،ممکن است این مسئله عاملی

در مورد آموزش و پژوهش الستیک و تایر است ولی با تمرکز بر

تاثیرگذار در میزان پژوهش انجام شده و به تبع آن دستاوردهای

حوزههای بسپاری ،هر چند برای بررسی آموزش تایر به حوزه های

پژوهشی در هر یک از این بخشها باشد .این موضوع از آن جهت

مکانیک و نساجی نیز نگاه شده است .در ایران البته حوزهی تایر

اهمیت دارد که نشان میدهد دستاوردهای پژوهشی الزاما با سطح

در اوان شکلگیری این صنعت با به کارگیری متخصصین شیمی

توانایی موسسات پژوهشی یا دانشگاهها ارتباطی ندارد .کمبود

و فیزیک و بعدتر مهندسی شیمی رشد کرد و این اواخر بوده است

بودجه پژوهشی در دانشگاهها ،به ویژه در دانشگاههای دولتی،

که مهندسی پلیمر و مکانیک خود را به عنوان رشتههای اصلی

پررنگتر است [ ]3ولی مساله این است که آیا صنعت جایگزین

طراحی تایر و به تازگی مهندسی نساجی نشان دادهاند و کمی به

مناسبی برای تامین بودجهی پژوهشی (در صنعت تایر به صورت

لحاظ مفهومی فاصلهی تخصصی صنعت تایر ایران با آن چه که در

خاص یا در صنعت الستیک به صورت عام) هست یا خیر ،چه بر

خارج رواج داشته است فاصله داشته است.

خالف بسیاری از صنایع بسپاری ،پژوهشهای گسترده دانشگاهی

تقریبا برای تمام رشتههای علمی دانشگاهی میتوان چرخهای
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جدید منجر میشود (نک .جدول  .)1مثال دانشگاه  Sabanciترکیه

میکند و به این ترتیب از برنامههای پژوهشی در دانشگاههای

در ماه اوت سال  2016با همکاری شرکت کوردسا ،مرکز پژوهشی
نمودارها
جدولها و
(کامپوزیت) را با هدف ایجاد تحول در صنایع
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دانشگاه به تولید دانش و حل مسائل صنعت و یا تولید محصوالت دیگر ،در کنار انجام پروژههای

در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز حمایت مالی میکند.
برخالف مرکز پژوهشی الستیک و تایر ،Hari Shankar Singhania

مختلف ،از صنایع هوایی تا خودروسازی ،تاسیس کرد [.]4
جدول  .1نمونههای همکاریهای پژوهشی صنعت و دانشگاه در حوزه الستیک
جدول  -1نمونههای همکاریهای پژوهشی صنعت و دانشگاه در حوزه الستیک

موسسه

کشور

دانشگاه /شرکت *

حوزه پژوهشی

مرکز پژوهشی فناوریهای
کامپوزیت

ترکیه

دانشگاه سابانچی و شرکت کوردسا

کامپوزیتها

هند

**

-

امریکا

مرکز پژوهش و توسعه
Hankook Technodome

کره

دانشگاه  ،Akronدانشگاه  Virginiaو
صنعت تایر

مواد ،فیزیک تایر (مدلسازی) ،آزمون و تولید تایر

گروه پژوهشی Taraxagum

آلمان

برنامه CORIMAV

ایتالیا

دانشگاه  Munsterو تایرسازی
کانتیننتال

-

هلند

دانشگاه  Bicoccaمیالن و تایرسازی
پیرلی

مرکز تحقیقاتی الستیک

چین

دانشگاه  Wageningenو شرکت
وردشتاین

دانشگاه علوم و فناوری  Qingdaoو
شرکت LANXESS

مرکز پژوهشی الستیک و تایر
Hari Shankar Singhania
مرکز CenTire

دانشگاه سینسیناتی (امریکا – رشته
طراحی صنعتی) و تایرسازی هنکوک

طراحی تایرهای آینده
جایگزین الستیک طبیعی
مواد نانوکامپوزیت ،انتقال انرژی و مدلسازی مولکولی
تولید تایر دوچرخه با الستیک طبیعی استخراجشده از
قاصدک
آمیزهسازی و تحلیل الستیکهای سنتزی

* در این جدول اطالعات در دسترس همکاری صنعت و دانشگاه در زمینه ی الستیک ارائه شده است که به نسبت صنعت پالستیک تعداد قابل توجهی
ندارد و عمدتا یک رویکرد در کشورهای در حال توسعه نیز دیده میشود تا در کشورهای توسعه یافته.
** این موسسه با همکاری استادهای دانشگاه هایی مانند موسسه فناوری هند ،دانشگاه اکرون و  ...تشکیل شده است اما توافق رسمی با یک دانشگاه
خاص ندارد.
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که از گرد هم آمدن پژوهشگران و استادهای دانشگاه شکل گرفته است،

جایگزینی برای الستیک طبیعی شدند [ .]9همچنین برنامه

مرکز ( CenTireیا مرکز تحقیقات تایر) در امریکا توسط صنعتگران

 PENRAکه برنامهای برای جایگزینی الستیک طبیعی با گوآیول

توسعه یافته است .اعضای این مرکز پژوهشی شامل تولیدکنندگان تایر،

و قاصدک در دانشکده علوم غذا ،کشاورزی و محیط زیست دانشگاه

تامینکنندگان مواد اولیه ،تولیدکنندگان وسایل نقلیه و تجهیزات آزمون و

ایالتی اوهایو ،متشکل از پژوهشگران و دانشگاهها ،موسسات و

تامینکنندگان خدمات این صنعت از سراسر دنیا هستند که در همکاری

شرکتهای گوناگون متخصص در حوزه الستیک است .البته

با دو دانشگاه  Akronو ( Virginiaکه هر دو در حوزه پژوهش

همانطور که مشخص است چنین تالشهایی به صورت برنامههای

الستیک و تایر کارنامه درخشانی دارند) ،تاسیس شده است .این

تکدفعهای است و به معنای سرمایهگذاری بلندمدت صنعت برای

مرکز پژوهشی در حوزه مواد ،فیزیک تایر (مدلسازی) ،آزمون و

بهرهگیری صنعت از دانشگاهها نبوده است ،ضمن این که روی

تولید فعالیت میکند و جهتگیری پژوهش توسط صنعتگران

طراحی تایر و محصوالت جدید نیز نیست و عمال روی زنجیرهی

مشخص میشود تا نتایج معنادار و قابل انتقال به صنعت به دست

ارزش تایر این کار صورت گرفته است.

آید [.]6

بهرغم محدودیتهای تامین بودجههای پژوهشی ،پژوهش در

اخیرا بسیاری از تایرسازها نیز تالشهایی برای بهرهگیری از

حوزه بسپارها مختص همکاریهای صنعتی نبوده و دانشگاههای

دانشگاهها در حوزههای گوناگون تولید تایر انجام دادهاند .مثال

بسیاری در دنیا گروههای پژوهشی در حوزه الستیکها دارند (نک.

شرکت هنکوک از سال  2012برنامه مشترک "تایرهای جدید

جدول  .)2دانشکده علوم مواد و مهندسی نانو دانشگاه

برای آینده" را با همکاری دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه

بر روی حوزه پژوهشی مواد پیشرفته کامپوزیتی (چندسازهای) که

سینسیناتی امریکا آغاز کرده است [ ]7و برنامه طراحی تایر

به صورت خاص بر روی کامپوزیتهای (چندسازههای) پلییورتان،

مشابهی توسط تایرسازی گودیر با همکاری دانشگاه کیسوسترن

پلییورتاناوره و پلیاورهها که از الستیکهای گرمانرم متمرکز

تحت عنوان "فراتر از تایر" به صورت مسابقه در ماه اوت سال

هستند ،پژوهش میکند .دانشگاه فناوری شیمی پکن ،مرکز مواد

 2018برگزار شده است .همچنین تایرسازی پیرلی ایتالیا

الستیکی پیشرفته را در سال  1975تاسیس کرده و از آن زمان

نیز از سال  2005برنامه  CORIMAVرا با همکاری دانشگاه

روابط بسیار گستردهای با مراکز مختلف پژوهش و توسعه در حوزه

 Bicoccaمیالن راهاندازی کرده است که دانشجویان دکتری را برای

الستیک در دنیا برقرار کرده است .این مرکز در حال حاضر بر روی

پژوهش بر روی حوزههایی مانند نانوکامپوزیتها ،انتقال انرژی و

پنج حوزه اصلی در زمینه الستیکها فعالیت میکند که عمدتا در

مدلسازی مولکولی راهاندازی کرده است [ .]8در هلند نیز دانشگاه

راستای نوسازی فناوریهای قدیمی در صنعت ،بر مسائل نوین

 Wageningenبا همکاری وزارت کشاورزی این کشور و همچنین

مانند جایگزینی قاصدک با الستیک طبیعی ،الستیکهای زیستی،

تایرسازی وردشتاین برنامهای برای کشت و تولید قاصدک جایگزین

تایرهای سبز ،کاربردهای پزشکی الستیکهای نوین و  ...تمرکز

برای الستیک طبیعی در مقیاس صنعتی را پیگیری میکند که از

کرده است .فعالیتهای این مرکز محدود به پژوهش دانشگاهی

نمونه اولیه تایر دوچرخه تولیدشده با این فناوری جدید رونمایی

نمیشوند و این مرکز پروژههای متعددی را نیز با همکاری

شده است ،و در حوزه مشابه ،تایرسازی کانتیننتال در همکاری

شرکتهای مختلف ،و در سطح ملی با همکاری وزارت دفاع ،و

با بخش زیستفناوری دانشگاه  Munsterاخیرا موفق به یافتن

در سطح بینالمللی پروژههای مشترک با  NSFانجام داده است .از

روشی برای کشت قاصدکهای روسی در مقیاس تجاری به عنوان

سایر دستاوردهای این مرکز پژوهشی انتشار دست کم  1000مقاله
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و  7کتاب به زبان انگلیسی و کتابهای درسی دانشگاهی در حوزه

الستیکها در مباحث گوناگون مانند پیشبینی شکست در اثر رشد

الستیک است [.]10

ترک ،پیشبینی رفتار مکانیکی اجزا ،بلورینگی و فیزیک الستیکها

گروه پژوهشی مواد نرم ( )Soft Matterدر دانشگاه کوئین
مری لندن سابقهای طوالنی (از سال  )1965در حوزه کار بر روی

دارد .در دانشگاه ماساچوست لوول نیز اگر چه تمرکز اصلی بر روی
پالستیکهاست ،گروه پژوهشی در حوزه الستیک نیز وجود دارد.

جدول  .2مراکز دانشگاهی با گروههای پژوهشی در حوزه الستیک
جدول  -2مراکز دانشگاهی با گروههای پژوهشی در حوزه الستیک

گروه پژوهشی

کشور

دانشگاه

حوزههای پژوهشی

-

امریکا

دانشگاه ماساچوست لوول

الستیک از حوزههای پژوهشی است.

گروه پژوهشی مواد نرم

انگلیس

دانشگاه کوئین مری

-

هلند

دانشگاه توئنته

Arrow

ایرلند

دانشگاه فناوری دوبلین

ترکیه

دانشگاه سابانچی

 پیشبینی شکست پیشبینی رفتار مکانیکی اجزا بلورینگی -فیزیک الستیکها






مواد پیشرفته کامپوزیتی
مرکز مواد الستیکی

پیشرفته)1(2

مرکز پژوهشی نانوکربنهای
جدید

مرکز پژوهشی فناوری الستیک
طبیعی

مرکز پژوهشی اسفنجها و
محصوالت الستیکی از الستیک
طبیعی

برنامه جایگزینهای الستیک
طبیعی یا PENRA

چین

الستیک طبیعی

فناوری پرکنندهها

الیاف تقویتکننده

بازیافت

 رفتار مواد هایپراالستیک و ویسکواالستیک )Magnetorhedigical Elastomers (MREs Acoustics and Inequitable Biaxial DynamicDeformation
مواد پیشرفته کامپوزیتی

دانشگاه فناوری شیمی پکن

چین

دانشگاه شینتو

 طراحی و سنتز الستیکهای نوین تئوری و روشهای جدید تقویت الستیکها آمادهسازی کامپوزیتهای الستیکی ویژه و کارکردی الستیکهای پیشرفته برای مسائل زیستمحیطی و تامین منابع -الستیکهای پیشرفته برای سالمت

تایلند

دانشگاه Prince of
Songkla

تایلند

دانشگاه Prince of
Songkla

در حوزههایی مانند اصالح مولکولی ،آمادهسازی الستیک طبیعی ،توسعه
فرایند تولید الستیک برای کشاورزان فعالیت میکند.

امریکا

دانشگاه ایالتی اوهایو

توسعه مواد جایگزین الستیک طبیعی

 گروه توسعه آمیزههای الستیکی نانوکربنی -گروه توسعه آمیزههای الستیکی نانوکربنی به عنوان آببند

در حوزههای گوناگون اسفنجهای الستیکی از جمله شکلدهی ،کنترل
خواص و کیفیت محصول ،بهبود تولید الستیک طبیعی و توسعه
محصوالت جدید بر اساس الستیک طبیعی.

* دانشگاه هایی که دارای گروه پژوهشی در همکاری با صنعت هستند در جدول  1ذکر شدهاند و در این جدول تنها برخی گروههای پژوهشی دانشگاهها
ارائه شدهاند.
1. Center of Advanced Elastomer Materials

مديريتي  :بررسی روندهای آموزش و پژوهش ...
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گروههای پژوهشی نیز مستقیما به واسطه نیازهای صنعت در

هستند نیز سرمایهگذاریهای عظیمی بر روی فعالیتهای

دانشگاهها تشکیل شدهاند .از جمله این موارد میتوان به دانشگاه

پژوهشی انجام دادهاند .با این تفاوت که عمده آنها در همکاری

 Prince of Songlkaدر تایلند اشاره کرد که دو گروه پژوهشی

با دانشگاه نبوده است و این مراکز پژوهش و توسعه به عنوان

در حوزه توسعه فناوری الستیک طبیعی و اسفنجهای الستیک

بخشی زیرمجموعه شرکت فعالیت میکنند و یا پژوهشها به

طبیعی دارد [ .]11دانشگاه  Shinshuچین نیز گروههای پژوهشی

صورت مشترک با موسسات پژوهشی مستقل انجام شده است.

خاصی را برای توسعه نانوکربنهای الستیکی جدید با عملکرد

این مسئله به ویژه در کره و ژاپن پررنگتر است چرا که تعهد

خاص دارد که در حوزههای گوناگون از جمله توسعه آببند برای

این دو کشور به تولید پایدار تغییرات عمدهای را در تولید تایر ،از

تجهیزات استخراج نفت تا تهیه مواد برای توسعه تایر فعالیت

ماده اولیه تا فرایند تولید و طراحی محصول ،میطلبد .پژوهش و

میکند [ .]12از سوی دیگر برخی گروههای پژوهشی دیگری نیز به

توسعه تایرسازی  Toyoبه صورت داخلی انجام میشود و تایرسازی

صورت مستقل در دنیا در حوزه الستیکها فعال هستند که عمده

 Sumitomoبا مراکز پژوهشی دیگر (عمدتا داخلی) همکاری

فعالیتهای آنها در حوزه توسعه مواد جدید و انجام آزمونهای

میکند .با این حال تایرسازی  Bridgestoneمراکز پژوهش و توسعه

مواد است .برخی از این موارد در جدول  ۳فهرست شدهاند.

خود را عالوه بر ژاپن ،در امریکا (اکرون) ،ایتالیا (رم) ،چین و تایلند

تایرسازیهای آسیای شرقی که عمدتاً در ژاپن ،کره و چین

احداث کرده است .همچنین با خرید زمینهای زراعتی بزرگی در

جدول  -3برخی مراکز پژوهشی مستقل در حوزه الستیک

کشور

حوزههای پژوهشی

مرکز پژوهشی
Deutsches Institut für
)Kautschuktechnologie (DIK

آلمان

leibniz-institut für
polymerforschung dresden

آلمان

این مجموعه در حوزههای گوناگون از جمله فیزیک الستیک ،شیمی الستیک ،توسعه و
تولید مواد ،آزمون مواد و  ...پژوهش صنعتی انجام میدهد.

مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه الستیک اروپا

مرکز تحقیقاتی آزمون الستیکها B.V.

بلژیک
ایتالیا
فرانسه
آلمان

حوزههای پژوهشی شامل شیمی و فیزیک الستیکها ،الستیکهای گرمانرم ،فناوری
فرآوری الستیکها ،شناسایی کامپوزیت های الستیکی و پالستیکی ،پیشبینی طول عمر،
شبیهسازی الستیکها ،الکترونیک و الستیک )® ،(Elastroniqueچسبندگی الستیک به
مواد مختلف ،بازیافت الستیک و  ...میشود.

ژاپن

در همکاری مشترک با مرکز پژوهش و توسعه  Sumitomoپژوهش بر روی تحلیل رفتار
مولکولی و ساختار داخلی الستیک انجام میشود ].[11

هلند

- RIKEN SPring-8 Center
- Japan Synchrotron Radiation
Research Institute
- Japan Atomic Energy Agency
- J-PARC Center
- KEK Institute of Materials
Structure Science
- Comprehensive Research
Organization for Science and
Society
American Biotech Company

حوزههای پژوهشی در بخش الستیک شامل توسعه مواد هوشمند ،الستیکهای با عملکرد
باال و پرکنندهها ،آمادهسازی و فرآوری الستیکها است.

امریکا

انجام انواع آزمون مربوط به الستیکها و خواص فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی آنها.

این شرکت در همکاری با شرکت  Sumitomoدر حوزه توسعه روشهای تولید الستیک
طبیعی از قاصدک روسی پژوهش میکند ].[11
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دانشگاه

کشور

رشته

درجه اعطا شده

دانشگاه Ferris

امریکا

مهندسی فناوری الستیک

فناور

هلند

مهندسی و فناوری الستیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه Wisconsin-Milwaukee
دانشگاه Twente
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کشور

مرکز پژوهشی

حوزههای پژوهشی

امریکا ،برنامه پژوهش بر روی گوآیول به عنوان جایگزینی برای هوآ

تامین است مثل مواد نانو یا گیاهان جدید کائوچوی طبیعی و یا در

این مجموعه در حوزههای گوناگون از جمله فیزیک الستیک ،شیمی الستیک ،توسعه و
 Deutsches Institut fürآلمان
Kautschuktechnologieشرکت  Pirelliبا 28
است [ .]13از سوی دیگر
را اجرایی کرده
)(DIK
تولید مواد ،آزمون مواد و  ...پژوهش صنعتی انجام میدهد.
های بادانشگاه
صنعت و
پیشرفته
بخشحداقل
خیلی دربازی
حوزه از
[ ]14و %60
 fürتوسعه همکاری
دانشگاه در حوزه پژوهش و
عملکرد
بینالستیک
هوشمند،
کشورهای مواد
الستیکدرشامل توسعه
های پژوهشی
leibniz-institutداردآلمان
polymerforschung dresden
باال و پرکنندهها ،آمادهسازی و فرآوری الستیکها است.

حوزه نوآوری در طراحی مکانیکی سازههای جدید؛ در واقع مسیر

شرکای تجاری شرکت میشلن در حوزه پژوهش و توسعه دانشگاهها

وجود ندارد .در صنعت تایر عمده پژوهشها در زمینه زیست

حوزههای پژوهشی شامل شیمی و فیزیک الستیکها ،الستیکهای گرمانرم ،فناوری
بلژیک
مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه الستیک اروپا
هستند [ .]15هر چند پیرلی به صورت مشخص بیان کرده است که فناوری و یا نانوفناوری است که با ظهور و بروز مواد جدید گفتگوی
فرآوری الستیکها ،شناسایی کامپوزیت های الستیکی و پالستیکی ،پیشبینی طول عمر،
ایتالیا
در
کشورهای
رویکرد
البته
است.
داده
گسترش
را
صنعت
و
دانشگاه
تربیت
تکمیلی
هدفش از همکاری با دانشگاه در مقاطع تحصیالت
شبیهسازی الستیکها ،الکترونیک و الستیک )® ،(Elastroniqueچسبندگی الستیک به
فرانسه
متفاوت می
الستیک و ...
بازیافت
آلمانهها رامواد
شود .به واسطه عدم توان صنعت و عدم وجود
است و
توسعه
مختلف،حال
انجام
نیروی انسانی است و برای این تامین مالی دانشگا
انجام انواع آزمون مربوط به الستیکها و خواص فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی آنها.
هلند
مرکز تحقیقاتی آزمون الستیکها B.V.
بهتر و
موضوع همکاری سرمایهی کافی برای پژوهش در داخل شرکتها ،رویکرد
پژوهشی نیست،
میدهد و منظورش انجام کار

در همکاری مشترک با مرکز پژوهش و توسعه  Sumitomoپژوهش بر روی تحلیل رفتار
 - RIKEN SPring-8 Centerژاپن
دانشگاه11و[.صنعت در آن وجود دارد.
همکاری
به
نسبت
بازتری
های
ش
همای
در
بروز -آن
چون
Radiationشفاف نیست
میشلن نیز چندان
Japan
Synchrotron
مولکولی و ساختار داخلی الستیک انجام میشود ]
Research
Institute
دانشگاهی در زمینهی تایر
ی کار
بینالمللی از مطالعاتی که نتیجه
- Japan Atomic Energy Agency
آموزش الستیک
رسد گسترهی وسیعی
Centerنظر می
باشند چندان مشخص نیست .به
- J-PARC
- KEK Institute of Materials
تعداد اندکی از دانشگاهها در دنیا رشته الستیک را به صورت مستقل
Structureبه صورت خاص تایر،
Scienceالستیک یا
از پروژههای صنعتی در حوزهی
- Comprehensive
در دنیا وجود ندارد و یا دورههای آموزشی ارائه کردهاند که به برخی از این موارد در جدول
Researchبزرگ این صنعت،
بر خالف گردش مالی
Organization for Science and
خبری میشوند در سالیان  ۴اشاره شده است .در نظر گفتن این نکته در اینجا اهمیت دارد که
عمدهی موارد پژوهشی با دانشگاهها که
Society
American
Company
الستیک
روشهای
حوزه توسعه
 Sumitomoدر
شرکت
خود امریکا
تولیدعناوینی
برنامهها
اعطاشده این
درجه
عنوان رشته و
همکاری بالحاظ
شرکت دراگرچه به
نوعی تبلیغاینبرای
Biotechدارند که
محیطی نیز
اخیر جنبهی زیست
طبیعی از قاصدک روسی پژوهش میکند ].[11

محصوالت این شرکتها نیز هست .در مواردی هم که پروژههای

مانند کارشناسی علوم یا مهندسی دارند اما به لحاظ محتوا ،خروجی

پژوهشی بزرگی دیده میشود ،یا در زمینی مواد نو در زنجیره

این برنامهها تربیت فناور است و نه مهندس یا پژوهشگر [.]18

جدول  .۴رشتههای آموزشی حوزه الستیک در دانشگاهها
جدول  -۴رشتههای آموزشی حوزه الستیک در دانشگاهها

دانشگاه

کشور

رشته

درجه اعطا شده

دانشگاه Ferris

امریکا

مهندسی فناوری الستیک

فناور

هلند

مهندسی و فناوری الستیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه Wisconsin-Milwaukee

امریکا

دانشگاه Leibniz

آلمان

دانشگاه Twente

دوره کوتاه مدت

دوره تکمیلی فناوری الستیک

گواهی فناوری الستیک
گواهی فناوری الستیک

مرکز آموزشی HIEI

عربستان

دانشگاه Mohan Lal Sukhadia

هند

 دوره آموزشی فناوری الستیک دورههای آموزش کوتاهمدت -دورههای آموزشی خاص

 کارشناسی فناوری الستیک گواهی دوره -گواهی دوره

برنامه ** DRIVE

اروپا
اروپا

دوره آموزش مجازی فناوری الستیک

گواهی دوره

برنامه مشترک * VERT

علوم بسپار و فناوری الستیک

 دوره الستیک دوره آمیزهساز -دوره بازیافت

کارشناسی ارشد

فناور

* این برنامه به صورت مشترک میان چندین دانشگاه و شرکت فعال در صنعت الستیک توسعه داده شده است.
** کوتهنوشت عبارت Development and Research on Innovative and Vocational Education؛ این برنامه به صورت مشترک توسط
اتحادیه اروپا و اراسموس برای صنعت خودرو طراحی و اجرا شده است و آموزشهای تکمیلی را براساس ردههای شغلی/مهارتی و همچنین نیازهای
صنعت به شرکتهای این صنعت و صنایع زیرمجموعه از جمله صنعت تایر ارائه میکند.

مديريتي  :بررسی روندهای آموزش و پژوهش ...
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از معدود دانشگاههایی که در مقطع کارشناسی رشتهای را در

فناوری فرآوری الستیک ،آزمون محصول ،تضمین کیفیت ،بازیافت

حوزه الستیک ارائه کردهاند ،دانشگاه ایالتی  Ferrisدر امریکا

و شارششناسی (رئولوژی) و همچنین اصول طراحی محصوالت

است که از سال  1988به واسطه نیاز صنعت الستیک به نیروی

الستیکی و خواص مکانیکی آنها میشود [.]21

انسانی متخصص ،رشته کارشناسی فناوری الستیک را تدوین

تدوین دورههای آموزشی در همکاری صنعت و دانشگاه در سایر

کرده است [ .]19دانشآموختگان این برنامه حول آمیزهسازی و

کشورها نیز دیده میشود .شرکت آموزشهای فنی و حرفهای در

آزمون آمیزههای الستیکی بر اساس استانداردهای صنعت ،طراحی

عربستان با همکاری پتروشیمی  Saudi-Yanbuاز سال 2008

محصول و قالب ،انتخاب مواد و خواص آنها آموزش میبینند.

توافقنامهای را جهت برگزاری دورههای آموزشی در مرکز

این دوره آموزشی تاکید خاصی بر فعالیتهای عملی دارد و

در حوزه الستیک زیر نظر وزارت پتروشیمی و منابع معدنی امضا

دانشجویان در کالسهای درس از تجهیزات مشابه مورد استفاده

کردهاند [ .]22این برنامههای آموزشی به سه صورت ارائه شده

در صنعت استفاده میکنند و دست کم دو برنامه کارآموزی

است :دوره آموزشی فناوری الستیک که شامل پنج نیمسال

دههفتهای را میگذرانند .این برنامه رویکردی عملی دارد و عموما

تحصیلی میشود :در سال اول تمرکز بر زبان انگلیسی و اهداف

دانشآموختگان کاردانی به آن جذب میشوند و پس از اتمام دوره

شغلی ،آموزشهای رایانه¬ای و شیمی و ریاضی پایه است و در

در کارخانههای الستیک میشیگان مشغول به کار میشوند .در واقع

سالهای بعد دانش فنی الستیک و تایر و همچنین مهارتهای

تربیت نیروی انسانی متخصص در این رشته با هدف تامین نیازهای

عملی در کارگاهها آموزش داده میشود .دورههای دیگر شامل

منابع انسانی صنعت صورت گرفته است .در همین ایالت ،دانشگاه

دورههای کوتاه مدت دوهفتهای (در پنج حوزه علوم الستیک،

 Wisconsin-Milwaukeeنیز به افرادی که میخواهند در صنعت

آمیزهسازی ،آزمون مواد الستیکی ،پخت الستیک و فرآوری

الستیک فعالیت کنند پس از گذراندن تعدادی واحد درسی طی 18

الستیک) و همچنین دورههای کوتاهمدت شخصیسازی شده

ماه یک گواهی فناوری الستیک ارائه میکند [ .]20روند مشابهی

منطبق با نیازمندیهای نیروی انسانی شرکتهای فعال در صنعت

در نیاز به شکلگیری دورههای آموزشی حول صنعت الستیک در

الستیک است.

HIEI

کشور مالزی دیده میشود .به واسطه عدم تناسب میان نسبت

انطباق تعداد دانشآموختگان و همچنین تواناییهای آنها

جایگاههای شغلی در صنعت الستیک مالزی و دانشآموختگان

با تقاضای نیروی انسانی متخصص در صنعت از اهمیت زیادی

بسپار ،در سالهای اخیر پیشنهادهایی جهت نوسازی برنامههای

برخوردار است ،اما حل این مسئله برای توسعه اقتصادی صرفا

آموزشی ارائه شده است [.]3

کافی نیست .از این رو بسیاری از دانشگاهها با رویکردی دیگر به

بسیاری از دورههای آموزشی حوزه الستیک به همین ترتیب

این مسئله ورود کردهاند و در تحصیالت تکمیلی و در گروههای

رویکردی صنعتی دارند و در راستای تکمیل دانش و مهارت

پژوهشی به حوزه الستیک پرداختهاند؛ هر چند ممکن است

افرادی برنامهریزی شدهاند که تجربه کار در صنعت الستیک را

واحدهای درسی اندکی مربوط به الستیکها را در دوره کارشناسی

دارند .دانشگاه  Leibnizدر همکاری با موسسه پژوهشی الستیک

یا کارشناسی ارشد نیز تعریف کرده باشند .دانشگاه  Twenteهلند

 DIKیک دوره کوتاه مدت با محوریت حل مسئله برای افراد

یک نمونه از دانشگاههایی است که رشته مهندسی و فناوری

شاغل در صنعت الستیک طراحی کرده است که شامل حوزههایی

الستیک را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه کرده است و عالوه بر

مانند شیمی درشتمولکولها ،فیزیک بسپارها ،مهندسی فرایند،

گروههای پژوهشی در حوزه الستیک طبیعی ،فناوری پرکنندهها،
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الیاف تقویتکننده و بازیافت ،واحدهای درسی فناوری الستیک را

برنامههای موجود نیز برای تربیت فناورانی طراحی شدهاند که

نیز برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه میدهد

بتوان از آنها به صورت مستقیم برای کار در صنعت استفاده کرد.

[.]23

طبیعیست منظور از این کارها ،وظایفی است که پیچیدگی باال و

همچنین گاه دانشگاههایی نیز بودهاند که در مشارکت با مراکز

نیاز به نوآوری ندارد و فرد برای انجام آن به دانش یا مهارتهای

پژوهشی ،رشتههای حوزه الستیک را ارائه دادند .برای نمونه

سطح باالیی نیاز ندارد .این وضعیت البته تفاوت چندانی با وضعیت

دانشگاه  Mohan Lal Sukhadiaدر هند به همراه مرکز پژوهشی

آموزش الستیک در ایران ندارد که در بخشهای بعدی به آن

الستیک و تایر  Hari Shankar Singhaniaبرنامهای مشترک برای

پرداختهایم.

ارائه مدرک کارشناسی ارشد علوم بسپار و فناوری الستیک تدوین
کردهاند [.]5

انجمنهای الستیک پلی میان پژوهش و آموزش

دوره آموزش مجازی فناوری الستیک  VERT -نیز به صورت

یک بررسی اجمالی انجمنهای الستیک در دنیا نشان میدهد

مشترک از جانب دانشگاه فناوری  Tampereفنالند ،شرکت

که بسیاری از کشورها به صورت مستقل یا در کنار پالستیکها به

تایرسازی  ،Nokianدانشگاه  HANو  Twenteدر هلند ،شرکت

این حوزه پرداختهاند (نک .جدول  .)۵این انجمنها فعالیتهای

�Alexan

گستردهای را از برگزاری رویدادها و نشستهای فنی تا انتشار

 dra Dubčekaو تایرسازی ماتادور در اسلونی طراحی شده است

مجالت و برگزاری همایشهای علمی انجام میدهند و به بیان دیگر

[ ]24و همچنین برنامه  DRIVEدر اروپا برای به روز نگه داشتن

به عنوان پلی میان پژوهش و آموزش ،مسیر مدیریت فناوری را

دانش و مهارتهای نیروی انسانی در صنایع خودرو (و صنایع

تسهیل میکنند .برای نمونه انتقال فناوری از اهداف اصلی همایش

زیرمجموعه آن از جمله تایر) برنامههای ویژهای ارائه کردهاست.

بینالمللی الستیک ( )IRCکه به صورت سالیانه توسط انجمن

 Läroverket i Småland ABBدر سوئد ،دانشگاه فناوری

از سوی دیگر برخی حوزههای مکمل مانند نساجی را به ویژه

الستیک کشورهای مختلف (که عمده آنها در جدول  5فهرست

در صنعت تایر باید در نظر گرفت .از این نظر دانشگاههایی مانند

شدهاند) برگزار میشود .در این همایش بخشی به ارائه مقاالت

دانشگاه علوم کاربردی  Niederrheinدر هلند رشته مدیریت

علمی اختصاص داده شده است .رویکردی مشابه در همایش علوم

فناوری و تجارت الیاف را در حوزه الیاف فنی ارائه میکنند که

و فناوری تایر وجود دارد که توسط انجمن تایر در اکرون آمریکا

به کاربردهایی مانند تولید رسن نخی تایر میپردازد و دانشگاه

برگزار میشود .دانشگاه کلمسون در آمریکا نیز همایش تایر را به

کلمسون نیز زیرمجموعه دانشکده نساجی دارای گروه پژوهشی

صورت سالیانه برگزار میکند که مسیر را برای همفکری صنعت

خودرو است که بر روی تایر نیز پژوهش میکند .همچنین دانشگاه

تایر و دانشگاه در توسعه حوزههای طراحی ،پژوهش و تولید هموار

کارولینای شمالی در امریکا نیز رشته کارشناسی مهندسی نساجی

کرده است .به همین ترتیب عمده رویدادهای برگزارشده در صنعت

را ارائه میکند که مفاهیم الیاف صنعتی را پوشش میدهد.

الستیک عمدتا ماهیت پژوهشی صرف ندارند و به صورت کلی

نمونههای دیگری از جمله دانشگاه دولتی  JNGECدر هندوستان

میتوان گفت رویکرد عملی موجود به صورت مستقیم به جهتدهی

نیز با شرایط مشابه در آسیا وجود دارد.

پژوهش با توجه به نیازمندیهای صنعت و در نتیجه انتقال فناوری

در نهایت به نظر میرسد رشته دانشگاهی یا دوره آموزشی
با هدف تربیت مهندس الستیک در دنیا وجود ندارد و معدود

مديريتي  :بررسی روندهای آموزش و پژوهش ...

منجر شدهاست و انجمنهای الستیک که برگزارکننده این رویدادها
هستند نقشی تسهیلکننده در این میان ایفا میکنند.
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 برخی انجمنهای الستیک در دنیا.۵ جدول

کشور

)1(3

آلمان

انگلیس
فرانسه

سوئد

5
)3(
الستیک

)4(
1

انجمن فناوری الستیک سوئد

انجمن مهندسان پالستیک و الستیک
)7(9

نروژ

جمهوری چک

 مواد آلی و،انجمن مواد

)6(8

فنالند

)9(
11

)8(10بلژیک

سنگاپور

انجمن الستیک فنالند

موسسه فناوری الستیک نروژ
موسسه پالستیک و الستیک

انجمن شیمی صنعتی چک – بخش الستیک

)10(
12

روسیه

انجمن الستیک آلمان

انجمن مهندسان و مدیران حوزه بسپار و
)5(1

هلند

بلژیک

)2( 4معدنی

انجمن

موسسه پژوهشهای علمی مواد الستیکی

13
)11(
سنگاپور

موسسه پالستیک و الستیک

آمریکا

)12(14الستیک

انجمن شیمی آمریکا – بخش

برزیل

15
)13(

انجمن فناوری الستیک بزریل

آمریکا

ژاپن

چین

کره

هند

مالزی
تایلند

ترکیه

استرالیا

 تفاوت عمده.یا ارتباط با آن رشته نساجی طبیعتا دیده نمیشود

)14(
11
)15(
11

انجمن تایر

انجمن علوم و فناوری الستیک

موسسه پژوهش و طراحی صنعت الستیک پکن
)16(18کره

20
)18(

انجمن الستیک

انجمن الستیک هند

19
)17(

موسسه پالستیک و الستیک مالزی
21
)19(
تایلند
22
)20(

23
)21(
استرالیا

انجمن بسپار

موسسه الستیک

موسسه پالستیک و الستیک

وضعیت آموزش و پژوهش حوزه الستیک در ایران

دیگری که میان آموزش الستیک در ایران و دنیا وجود دارد حجم

،نزدیکترین رشته دانشگاهی برای آموزش الستیک در ایران

،محتوای آموزشی و سطح پژوهش در درجات مختلف (کارشناسی

 دانشجویان کارشناسی مهندسی.رشته مهندسی صنایع بسپار است

 تعداد واحدهای درسی آموزشی.بسپار واحدهای اندکی را در حوزه مفاهیم الستیکها میگذرانند کارشناسی ارشد و دکتری) است
مواد الستیک
بعدحوزه
دردر
ایران
پژوهش
آموزش و
.۶ جدول
الستیکی است) نسبت
اینکهدرصرفا
توجه به
وضعیتایران (با
الستیک در
که عمال آنها را برای کار در شرکتهای فعال در صنعت
به سایر کشورهای دنیا حتا کشورهایی که صنعت الستیک بزرگی

 الستیکها در برنامههای آموزش عالی در ایران از.آماده نمیکند

.دارند اندک نیست

دیدگاه مواد بررسی شدهاند و مطالعه و پژوهش بر روی مکانیک تایر

eutsche Kautschuk-Gesellschaft
stitute of Materials,
MineralsKautschuk-Gesellschaft
and Mining
1. Deutsche
2. Institute of Materials, Minerals and Mining 3. Association Française des Ingénieurs et Cadres du Caoutchouc et des
sociation Française des Ingénieurs et Cadres du Caoutchouc et des Polymères
Polymères 4. The Swedish Institution of Rubber Technology (SGF) 5. Vereniging van Kunstoff en Rubbertechnologen (VKRT)
e Swedish Institution of Rubber Technology (SGF)
6. Theen
Finnish
Association of Rubber
Technology 7. Belgian Plastics and Rubber Institute (BPRI) 8. Rubber Division, Czech Society of Industrial Chemistry
reniging van Kunstoff
Rubbertechnologen
(VKRT)
9.
Scientific
Research
Institute
of
Elastomeric
Materials and Articles 10. Plastic and Rubber Institute of Singapore (PRIS) 11. Rubber Division, American
e Finnish Association of Rubber Technology
e Norwegian Institution
Rubber Technology
ChemicalofSociety
12. ABTB 13. The Society of Rubber Science and Technology 14. Beijing Research and Design Institute of Rubber Industry
elgian Plastics and15.
Rubber
Institute
(BPRI)
The Rubber
Society
of Korea 16. Indian Rubber Institute 17. Plastics and Rubber Institute Malaysia 18. The Polymer Society of Thailand
ubber Division, Czech Society of Industrial Chemistry
19. Kauçuk Dernegi
20. The Australasian Plastics and Rubber Institute (APRI)
cientific Research Institute of Elastomeric Materials and Articles
96
ی
ه
شمار
/ایران
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lastic and Rubber Institute of Singapore (PRIS)
ubber Division, American Chemical Society
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he Society of Rubber Science and Technology
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وضعیت در مقطع کارشناسی ارشد با امکان پژوهش در این حوزه

مهندسی و تحقیقات صنعت الستیک برگزار میشود که همانطور

تا حدودی بهتر است .بیش از  10دانشگاه رشته مهندسی بسپار

که پیشتر نمونههای آن را مشاهده کردیم ،در حوزه الستیک در

را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه میکنند (بیش از

دنیا بسیار متداول است.

تعداد صنایع تایر کشور) .اخیرا قرار است در دانشگاه تربیت مدرس

تعداد کتابهای تألیفی منتشرشده در حوزه الستیک بر اساس

نیز رشته مهندسی الستیک قرار است ارایه شود و عالوه بر آن

اطالعات موجود در وبگاه شرکت مهندسی و تحقیقات الستیک

دروس اختیاری الستیک در گرایش فراورش در مقطع کارشناسی

ایران در حدود  53مورد است (نک .جدول  .)7این تعداد البته

ارشد در همهی دانشگاهها ارایه میشود .همچنین رشته مهندسی

تناسبی با تعداد مقاالت علمی پژوهشی منتشرشده ندارد .چه در

صنایع الستیک در مقطع کاردانی و کارشناسی نیز توسط دانشگاه

حالت ایدهآل میتوان فرض کرد مجموع چند مقاله که حاصل

علمی کاربردی ارائه میشود (در این دانشگاه یک دوره در مقطع

چندین سال کار پژوهشی در یک حوزه خاص است منجر به انتشار

کارشناسی ارشد نیز گرایش الستیک ارایه شد که متوقف شد).

یک کتاب میشود ،این در حالی است که تعداد مقاالت منتشرشده

عالوه بر دانشگاهها ،دورههای آموزشی دیگری نیز توسط شرکت

در ایران که سرجمع امکان تبدیل شدن به کتاب را داشته باشند

واحدهای آموزشی

جدول  .۶وضعیت آموزش و پژوهش در ایران در حوزه الستیک

دانشگاه (سراسری – آزاد)
رشته /عنوان دوره

واحدهای آموزشی

رشته /عنوان دوره

واحدهای آموزشی

دانشگاه (سراسری – آزاد)

کارشناسی ارشد مواد – پلیمر

مهندسی پلیمر
کارشناسیپلیمر
کارشناسی ارشد مهندسی

ارشد مهندسی پلیمر
کارشناسی
پلیمر
کارشناسی ارشد مواد –
الستیک
کاربردی
علمی-
دانشگاه
ارشد مواد – پلیمر
کارشناسیپلیمر
ارشد شیمی –
کارشناسی

دانشگاه علمی-کاربردی الستیک

دانشگاه علمی-کاربردی الستیک

کارشناسی مهندسی پلیمر

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

کارشناسی مهندسی پلیمر

دانشگاه (سراسری – آزاد)

رشته /عنوان دوره

کارشناسی ارشد شیمی – پلیمر

کارشناسی مهندسی فناوری صنایع الستیک

کاردانی صنایع الستیک

الستیک پلیمر
صنایعشیمی –
فناوریارشد
کارشناسی
کارشناسی مهندسی
کاردانی پلیمر – قطعات پالستیک ،الستیک و تزئینات خودرو
کارشناسی مهندسی فناوری صنایع الستیک
کاردانی صنایع الستیک

کاردانی پلیمر – قطعات کامپوزیتی و فومی خودرو
الستیک و تزئینات خودرو
پالستیک،
الستیک
قطعاتصنایع
کاردانی پلیمر –کاردانی

خودرو
فومی
صنایعو
کامپوزیتی
قطعات
کاردانی پلیمر –
خودرومتغیر *
تزئیناتساعته
هایو 1تا 11
پالستیک ،دوره
الستیک
تحقیقات
مهندسی و
شرکت
الستیک
قطعات
پلیمر –
کاردانی

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک

واحدهای 1تا 11
دورههای
پژوهشی
متغیر *– قطعات کامپوزیتی وگروه
پژوهشی
فومی خودرو
ساعته پلیمر
کاردانی

پتروشیمی ایران
پژوهشگاه پلیمر و
پژوهشی
واحدهای

این دورهها به صورت تکدفعهای برگزار میشوند.
گروه الستیک گروه *
پژوهشی

پژوهشی
پژوهشیمهندسی و تحقیقات صنایع گروه
پلیمر و
پژوهشگاه
ایرانساعته متغیر *
پتروشیمی 11
دورههای  1تا
الستیک
واحدهای شرکت

گروه الستیک

* این دورهها به صورت تکدفعهای برگزار میشوند.

گروه الستیک

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

* این دورهها به صورت تکدفعهای برگزار میشوند.

جدول  .7آمار انتشارات در ایران در حوزه الستیک

الستیکالستیک
حوزه حوزه
ایران در
انتشارات
در ایران در
انتشارات در
آمار .7آمار
جدول .7جدول
تعداد

انتشارات
کتابهای تالیفی *

انتشارات

کتابهای ترجمه *

53
8

کتابهای
پژوهشیتالیفی * ** 43
مقاالت علمی-
کتابهای
ترویجیترجمه **** 110
مقاالت علمی –

تعداد
در ایران در حوزه الستیک
انتشاراتجدول  .7آمار انتشارات

کتابهای تالیفی *

تعداد
کتابهای ترجمه *

مقاالت علمی -پژوهشی
53

مقاالت علمی – ترویجی
8

53
8

** 43

*** 110

منتشرشده موجود در وبگاه شرکت مهندسی و تحقیقات الست
کتاب های
اساس آمار
** منتشرشده موجود در وبگاه* بر
پژوهشی
تحقیقات الستیک
مهندسی و
شرکت
43های
اساس آمار کتاب
مقاالت علمی * -بر
)1391اطالعات موجود در وبگاه ( sid.irسال  1310تا )1391
1310برتا اساس
اطالعات موجود در وبگاه ( sid.irسال **
اساس***
مقاالت علمی – ترویجی ** بر110

صنایع الستیک (دوره سوم تا چهارده
تحقیقات
مهندسی و
شرکت
شده از
اطالعات
اساس
های بر
***
الستیک
تحقیقات
مهندسی و
کسبوبگاه
موجود در
منتشرشده
شرکتآمار کتاب
شدهبر ازاساس
*** بر اساس اطالعات کسب *
الستیک)
همایش
چهاردهم
شرکتتا
سوم
(دوره
الستیک
صنایع
تحقیقات
مهندسی و
** بر اساس اطالعات موجود در وبگاه ( sid.irسال  1310تا )1391
107
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*** بر اساس اطالعات کسب شده از شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک (دوره سوم تا چهاردهم همایش الستیک)
14
12

14

واحدهای آموزشی

رشته /عنوان دوره

دانشگاه (سراسری – آزاد)

کارشناسی مهندسی پلیمر

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

کارشناسی ارشد مواد – پلیمر
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کارشناسی ارشد شیمی – پلیمر

کارشناسی مهندسی فناوری صنایع الستیک

دانشگاه علمی-کاربردی الستیک

کاردانی صنایع الستیک

کاردانی پلیمر – قطعات پالستیک ،الستیک و تزئینات خودرو
کاردانی پلیمر – قطعات کامپوزیتی و فومی خودرو

دورههای  1تا  11ساعته متغیر *
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک
است .بنابراین به نظر میرسد با
بهای تألیفی کمتر
از تعداد کتا

عمدتا پژوهشهای صنعتی کیفیت برتر و دست باالتر را نسبت

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
الستیکدر سایر حوزهها در تولیدات علمی وجود
رویکردی مشابه آنگروهچه

پژوهشهای دانشگاهی دارند.

واحدهای پژوهشی

گروه پژوهشی

* این دورهها به صورت تکدفعهای برگزار میشوند.

دارد عمال یا کتابسازی رخ میدهد و یا ترجمهای است که به نام

100
90

تالیف ارایه میگردد.

جدول  .7آمار انتشارات در ایران در حوزه الستیک

80

انتشارات

70 60

53

افزایشی بوده است .نمودار  1تعداد مقاالت منتشرشده در
کتابهای ترجمه *سیری
8
مقاالت علمی -پژوهشی

60 50
50 40

** 43

 1370تا  1397را به زبان فارسی نشان میدهد که با
بازه
زمانی ***
110
مقاالت علمی – ترویجی

40 30

* بر اساس آمار کتاب های منتشرشده موجود در وبگاه شرکت مهندسی و تحقیقات الستیک

30 20

سپس روندی ثابت
کرده
وبگاه آغاز
1385
توجه
1310و تا )1391
( sid.irسال
سالموجود در
اساستااطالعات
رشدی قابل ** بر

20 10
دوره چهاردهم

دوره چهاردهم

دوره سیزدهم

دوره سیزدهم

دوره دوازدهم

دوره دوازدهم

دوره یازدهم

دوره یازدهم

دوره دهم دوره دهم

دوره نهم دوره نهم

دوره هفتم

دوره ششم

دوره هشتم دوره هشتم

دوره هفتم

10
0

دوره پنجم

دانشگاه

صنعت

دوره ششم

را طی کرده است.

0

دوره پنجم

*** بر اساس اطالعات کسب شده از شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک (دوره سوم تا چهاردهم همایش الستیک)

14

90

80 70

سیر تعداد
انتشار مقاالت علمی  پژوهشی در حوزه الستیک البته

کتابهای تالیفی *

100

پنجم تا چهاردهم) اخذ شده از دبیرخانه همایش ملی الستیک
نمودار  .2تعداد مقاالت پذیرفته شده در همایش الستیک
دانشگاه(دوره صنعت
12
نمودار  .۲تعداد مقاالت پذیرفته شده در همایش الستیک (دوره پنجم تا چهاردهم) اخذ شده

چهاردهم) اخذ شده از دبیرخانه همایش ملی الستیک
پنجم
دبیرخانه (دوره
همایش الستیک
نمودار  .2تعداد مقاالت پذیرفته شده در
ملیتاالستیک
همایش
از
10

1.8

8

1.6

1.81.4

6

1.61.2
1.4 1

4

1.20.8

مقاالت پذیرفته شده دانشگاه

2

مقاالت پذیرفته شده صنعت

95-97

90-94

85-89

80-84

0.80.4

مقاالت پذیرفته شده دانشگاه

0
75-79

10.6

70-74

0.2

مقاالت پذیرفته شده صنعت

0.6

0

نمودار  .1تعداد مقاالت علمی  -پژوهشی فارسی منتشرشده* در حوزه الستیک (بازه زمانی سال  1371تا )1337
زمانی یکی از واژههای
مقاله شامل
حوزهفوق در
مقاالت
استخراج شده
دانشگاهی -،وبگاه
علمی جهاد
* این اطالعات از پایگاه مرکز
عنوان(بازه
الستیک
است .در
منتشرشده.
sid.irفارسی
پژوهشی
ی
مقاالت علم 
اطالعاتتعداد
نمودار .1
"الستیک"" ،االستومر" یا "تایر" هستند.
سال  1370تا )1397

0.4
0.2
0

نمودار  .3نسبت پذیرش به ارسال مقاالت پژوهشی صنعت و دانشگاه در همایش الستیک (دوره پنجم تا چهاردهم) اخذ شده

همچنین سیر مقاالت منتشر شده در ده دوره اخیر همایش

از دبیرخانه همایش ملی الستیک

نمودار  .3نسبت پذیرش به ارسال مقاالت پژوهشی صنعت و دانشگاه در همایش الستیک (دوره پنجم تا چهاردهم) اخذ شده

ملی الستیک سیری افزایشی و سپس در سالهای اخیر سیری
به شدت کاهشی داشته است (این همایش در دوره ی نخست

نمودار  .۳نسبت پذیرش به ارسال مقاالت پژوهشی صنعت و دانشگاه در همایش الستیک
از دبیرخانه همایش ملی الستیک

(دوره پنجم تا چهاردهم) اخذ شده از دبیرخانه همایش ملی الستیک

بینالمللی برگزار شده است و سپس رویکرد تغییر کرده است و

نمودار  ۴نیز تعداد مقاالت منتشرشده را در سالهای متناظر

فقط ملی برگزار شده است) .مقایسه میان مقاالت پذیرفته شده

میالدی در دنیا نشان میدهد که سیری افزایش داشته است .اگرچه

از طرف صنعت و دانشگاه در این همایش نشان میدهد که تعداد

اطالعات تعداد مقاالت منتشرشده توسط دانشگاههای هر کشور

بسیار بیشتری مقاالت از جانب صنعت در این همایش پذیرفته

(جهت مقایسه) به صورت مجزا قابل دسترسی نیست و اطالعات

شدهاند (نک .نمودار  ،)۲هر چند نسبت مقاالت پذیرفتهشده به

مربوط به مقاالت منتشرشده در ایران مربوط به مقاالت فارسی

مقاالت ارسالشده در دانشگاهها بیشتر است (نک .نمودار  )۳که

است ،اما یک مقایسه سرانگشتی نشان میدهد روند کلی مقاالت

میتواند نشاندهنده کیفیت باالتر پژوهشهای دانشگاهی باشد که

منتشرشده در ایران همانند روند جهانی صعودی بوده است ،ولی

البته مشابه روند همایشهای خارجی در صنعت تایر نیست که

این نکته را نیز روشن میکند که چه در ایران و چه در دنیا وجود

108
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مراکز مستقل آموزشی و یا پژوهشی الستیک نیست که باعث تولید

عمال در دنیا رشته مهندسی الستیک به صورت مستقل وجود ندارد

این دانش مکتوب پژوهشی شده است.

و وضعیت ایران نیز در این میان عمال بهتر از دنیا اگر نباشد ،بدتر
18000
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نمودار .۴تعداد مقاالت انگلیسی منتشرشده* در حوزه الستیک (بازه زمانی سال  1331تا )2113

نمودار .۴تعداد مقاالت انگلیسی منتشرشده* در حوزه الستیک (بازه زمانی سال  1990تا

نیست.
با بررسی وضعیت موجود در دنیا میتوان گفت میان صنعت و
دانشگاه در حوزه الستیک و تایر ،چه در حوزه آموزش و چه پژوهش
به نظر ارتباطی عمیق وجود ندارد .هر چند شاید بتوان این شکل
از ارتباط را با ماهیت صنعت الستیک و تایر و شیوه پژوهش در
آن مربوط دانست .چرخه عمر یک محصول در این صنایع بسیار
بلندمدت است و از این رو فواصل طوالنیتری برای ارائه ،بلوغ و
منسوخ شدن در بازار در نظر گرفته میشود .در نتیجه زمان نیاز به
محصول جدید و پژوهش برای آن توسط در دورههای بلندمدتتری
(مثال هر ده سال یک بار) اتفاق میافتد .به این ترتیب شاید این گونه
برداشت شود که سطح ارتباط صنعت و دانشگاه ،دست کم نسبت

)2019است .مقاالت فوق در عنوان مقاله شامل یکی از کلیدواژههای ""Tireیابه صنایع دیگر ،اندک بوده است .به هر حال تالشهایی نیز در این
* این اطالعات با استفاده از وبگاه  Scholar.google.comاستخراج شده
" "Elastomerیا " "Rubberهستند.

نتیجهگیری
وضعیت موجود در دنیا نشان میدهد شرکتهای بزرگ در صنعت

راستا انجام شده است اما به صورت کلی به نظر رویکرد سنتی صنعت
عدم اتکای کامل به دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش بوده است و

در نتیجه در بسیاری موارد شرکتهای فعال در این صنعت عموماً از

الستیک به ویژه تایرسازیها عمدتاً تالش کردهاند نیروی انسانی را

نیروی انسانی داخلی و یا مراکز نوآوری داخلی بهره بردهاند .همچنین

به صورت داخلی پرورش بدهند .معدود رشتههای دانشگاهی خارجی

به نظر ارتباطات پژوهشی در تحصیالت تکمیلی با دانشگاه نیز از

که در این حوزه فعال هستند (منظور دانشگاههایی است که رشته

جانب صنعت تایر در دنیا و نیز ایران بیشتر از بعد تربیت نیروی

فناوری الستیک یا تایر را در مقطع کارشناسی و با تمرکز فنی و

انسانی مهم است تا از بعد خروجی پژوهشی آن.

غیرپژوهشی ارائه کردهاند) عموماً عالوه بر رشته درسی ارائه شده،

به نظر میرسد ضعف مدیریت نوآوری و پژوهش و تشخیص نحوه

امکان سفارشیکردن یک برنامه آموزشی ویژه آموزش نیروی انسانی

ارتباط با صنعت ،مساله اصلی در حوزه پژوهش تایر و الستیک است.

برای شرکتهای فعال در صنعت الستیک و تایر را فراهم کردهاند

همایش ملی الستیک ایران عمال نگاه به بیرون نتوانسته است ایجاد

تا به این ترتیب پاسخگوی نیاز شرکتها در پرورش نیروی انسانی

کند که یکی از دالیل آن میتواند ضعف توان پژوهشی و یا نگاه به

به صورت داخلی باشند .الگوی مشابهی در ایران در تعریف رشته

خرید فناوری به جای ایجاد آن باشد ،در صورتی که دانشگاه در ایران

مهندسی الستیک در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی و

در حوزهی الستیک نیز به اندازهی کافی نگاه به خارج داشته است.

کاربردی و یا ارائه دورههای آموزشی کوتاهمدت در حوزه الستیک

در صنعت تایر یا الستیک ایران به ندرت میتوان از نگارش مقالهای

دیده میشود .در نهایت هیچ یک از این دانشگاهها مهندس (با استناد

در مجلهای بین المللی و علمی پژوهشی مثال زد در حالی که در

به تفکیک مهندس ،فناور و فنورز) تربیت نمیکنند و میتوان گفت

دانشگاه چنین مواردی زیاد است و مانعی برای حضور در مجامع
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 به نظر میرسد یک مساله در آموزش و پژوهش.خودبسندگی دارد

 حتا آمار همایش الستیک ایران نیز افت.بینالمللی در خود نمیبیند

در صنعت تایر و الستیک ایران به ضعف دانشگاه بازنمیگردد و بیشتر

کیفیت پژوهش انجام شده توسط صنعت (با توجه به نسبت تعداد

 اما مساله ی جدیتر این است.به رویکرد صنعت داخل وابسته است

مقاالت پذیرفته شده به تعداد مقاالت دریافتی) نسبت به دانشگاه (با

که در داخل صنعت نیز پژوهشهای عمیق و دامنهداری که بخشی

.مقایسه همین نسبت) را به ویژه در سالهای اخیر نشان میدهد

هم به دانشگاه میتواند واگذار شود عمال صورت نگرفته است که

از سوی دیگر به رغم این که تقریبا تمام انجمنهای الستیک دنیا

بتواند بروندادهای قابل تاملی ایجاد کند که خود شاید علل عمیقتر

تکنندگان و
 (حتا کشورهایی که صنعت تایر نیز ندارند) از مشارک

اقتصادی در اندازهی صنعت فعلی تایر و یا نگاهی که تاکنون صنعت

 هستند که بتوانند تعاملIRC برگزارکنندگان همایش بین المللی

. داشته باشد،را راهبردی کرده است

 عمال صنعت،دانشی و سطح کیفی خود را با دنیا همسان کنند
الستیک و تایر ایران از این امر استنکاف ورزیده است و گویا گمان بر
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Abstract: One speculation regarding rubber and tire technology slight growth in Iran is that
educational or research institutes doesn’t have excellent performance, in comparison to their
counterparts in the world, and therefore, the outcome is not good enough. The aim of this
article is to study educational and research global efforts in the area of tire and rubber and
compare them with status quo in Iran, in order to demonstrate deficiencies of Iran’s education
and research and the cycle of knowledge generation and transformation. The results of the
benchmark indicate that there is no considerable difference between Iran and the world in
terms of the quantity or the quality of tire/ rubber academic education or research. However,
Iran’s tire/ rubber industry approach is more introverted and does not contribute to the internal
or international relationships. As a result, instead of identify the problem as a weakness of
the universities or lack of university improvement, it seems important to find the solution to
resolve this problem within the tire/ rubber industry.
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