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تاریخچه اولیه
پلیمــر در انتقــال دانــش انســانها و پیشــرفت شــرایط زندگــی
آن هــا بــا بکارگیــری پوســت جانــوران کــه بــه طــور مشــخص
متشــکل از پروتئیــن اســت ،نقــش برجســتهای داشتهاســت.
کتابهــای مقــدس و اندرزهــای آن در ابتــدا روی کاغــد
پاپیــروس و ســپس ســلولز و امــروزه با جــای گرفتــن الکترونها
داخــل ماتریــس پلیمــری انتشــار مییابــد .دانــش اولیــه ابتــدا بــا
کشــفیات اتفاقــی و مشــاهدات معمولــی بــه دســت میآمــد.
در اوایــل ســالهای  1900دانشــمندانی بــا اقدامــات پیوســته
شــروع بــه جمــع آوری اطالعــات راجــع بــه پلیمرهــا کردنــد.
بیشــترین پیشــرفتها بطــور عمــد ،انگیــزه تجــاری داشــتند و
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مقدمه
کمیتــه برنامــه ریــزی آمــوزش پلیمــر در نشســت پاییــز
انجمــن شــیمیایی آمریــکا( )ACSدر شــهر آتالنتیــک در
ســپتامبر  1974تشــکیل شــد .ایــن کمیتــه بــا هــدف ترویــج
آمــوزش پلیمــر بیــن اعضــای انجمــن و اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاه ها وظایــف خــود را شــروع کــرد .ایــن کمیتــه
در مــدت کوتاهــی خدمــات قابــل توجهــی بــه آمــوزش پلیمــر
بــا کمــک و حمایــت شــاخه های شــیمی پلیمــر و علــوم و
مهندســی پلیمــر در انجمــن شــیمیایی آمریــکا ارائــه داد .کمیتــه
وظیفــه تعلیــم دانشــجویان و عمــوم جامعــه را بــرای شــناختن
بنیادیــن علــم بعهــده گرفــت ،پلیمــر ابــزار مهمــی بــرای فهــم
و درک نقــش علــوم و فنــاوری در جامعــه امــروز اســت.
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خــارج از اداره موسســات آموزشــی عالــی بــود.
هرمــن اســتادینگر از ســال  1910شــروع بــه مطالعــه و
پژوهــش روی مولکول هــای درشــت بــا شــیوه علمــی
مــدرن کــرد .متاســفانه مجامــع دانشــگاهی دیــد مثبتــی بــه
مولکول هــای بــزرگ نداشــتند ،گرچــه در اواخــر قــرن
نوزدهــم صنایــع نیــز در شناســاندن مــواد پلیمــر در فرایندهــای
مختلــف موثــر بوده انــد.
تــا ســالهای  1950روشــن شــد کــه مولکولهــای درشــت
پلیمــری بــا اهمیــت هســتند و فهــم اصــول بنیادیــن آنهــا
بــرای جامعــه ای کــه در صــدد اســتفاده از آن اســت ،ضــروری
اســت .در ایــن دوران بســیاری از دانشــمندان در مجامــع
دانشــگاهی لــزوم ورود مولکولهــای درشــت را در برنامههــای
آموزشــی ضــروری دیدنــد .در حالــی کــه ابتــدا دانشــگاهیان این
ضــرورت را در نیافتــه بودنــد و میپنداشــتند کــه پلیمرهــا
بــرای صنعــت اســت و در مطالعــات علمــی جایــی نــدارد.
هــدف اولیــن نشســت ها بــرای اصــاح ایــن نگــرش
برگــزار شــد و بــه ثمــر رســید .نتیجــه آن شــکل گیری
گروهــی از شــیمیدانان پلیمــری بــود کــه در آوریــل 1975
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در فیالدلفیــا اعــام موجودیــت کردنــد .ایــن تشــکل از
حمایــت دو شــاخه انجمــن شــیمیایی آمریــکا :شــاخه شــیمی
پلیمــر( )POLYو علــوم و مهندســی علــوم پلیمــر ()PMSE
برخــوردار بــود .حمایت هــا شــامل نیــروی انســانی ،مالــی و
هــم ارائــه دانــش علمــی بــود .از تالش هــای اولیــه کمیتــه
برنامــه ریــزی آمــوزش پلیمــر ارائــه ســرفصل های اساســی
بــرای دانشــجویان شــیمی بــود .بــا اســتفاده از تجــارب
مدرســان و دانشــمندان ،مراکــز صنعتــی و دولتــی انتشــارات
مرتبــط بــا آمــوزش پلیمــر را شــروع بــه چــاپ و نشــر
کردنــد تــا مدرســان بتواننــد در دوره هــای آموزشــی خــود
موضوع هــای مختلــف پلیمــر را پوشــش دهنــد.
تالش های امروزه
توســعه پلیمرهــا بــه عنــوان محصــوالت صنعتــی بســیار جلوتر
از پژوهش هــا و آمــوزش هــای دانشــگاهی بوجــود آمــد.
صنعــت هیــچ گاه محــدود بــه نظام هــای آموزشــی شــیمی،
فیزیــک و زیست شناســی و مهندســی نبــوده و پلیمرهــا نیــز
از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت .در آغــاز تعــداد اعضــای
هیئــت علمــی در آموزش هــای رســمی دوره هــا انــدک ولــی
در حــال حاضــر روبــه افزایــش اســت .امــروز شــوق و عالقــه
بــه درک مبانــی پایــه علــم پلیمــر افزایــش قابــل توجهــی یافتــه
اســت .لــذا تولیــد مفــاد آموزشــی پلیمــر بــرای تربیــت دانــش
آموختــگان در امــر آمــوزش پلیمــر ضــروری اســت .یکــی از
اهــداف نشــریات علمــی پژوهشــی و ترویجــی کمــک بــه
تحقــق ایــن امــر اســت.
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برنامه های آینده آموزش پلیمر
کمیتــه برنامــه ریــزی آمــوزش پلیمــر در انجمــن دســت بــه
ابتکاراتــی بــرای جلــب مشــارکت دانشــجویان در توســعه
دانــش پلیمــری زده اســت کــه اهــم آن هــا عبارتنــد از:
 جایــزه مخصــوص دانشــجویان کارشناســی بــرای نــگارشمقــاالت و ارائــه در مجامــع ملــی پلیمــر.
 جایــزه  ICIمخصــوص دانشــجویان کارشناســی ارشــدبــرای بهتریــن مقــاالت ارائــه شــده در ســمپوزیوم هــای ICI
 جایــزه مخصــوص دانشــجویان شــیمی آلــی در ســطح 300کالــج و دانشــگاه
 جایــزه هنــکل ( )Henkelمخصــوص دانشــجویانکارشناســی ارشــد در شــیمی پلیمــر
 جایــزه دانشــجویی  Eastmanمخصــوص بهتریــن مقــاالتکاربــردی پلیمــر ارائــه شــده در همایش هــای ACS
از اقدامــات اخیــر تشــویقی آنــان تخصیــص بورس هــای
هــر چنــد کوچــک بــرای معلمــان مقاطــع دبیرســتانی اســت
کــه عالقــه دانــش آمــوزان بــه علــم پلیمــر بیشــتر شــود.
ایــن اقدام هــا بــرای مقاطــع راهنمایــی نیــز مــورد بررســی
اســت ،چــون تشــویق و ترغیــب عالقــه دانش آمــوزان در
ســنین جوانــی تاثیــر عمیق تــری در افزایــش جلــب آنــان در
مســیرهای آینــده خواهــد بــود.
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