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سامانه آموزش پلیمر
ســامانه آموزشــی در برزیــل توســط قوانیــن فدرالــی تنظیــم و
از ســال  1996متشــکل از دو ســطح اســت :اول آمــوزش پایــه
و دوم آمــوزش عالــی .شــکل  1چارچــوب ســامانه آمــوزش
برزیــل را نشــان مــی دهــد .آمــوزش پایــه متشــکل از ســه
ســطح اســت :پیــش دبســتانی ( شــامل مهــد کــودک) ،مدرســه
ابتدايــي (پایــه) و تكميلــي (دبيرســتان) .ســطح عالــی آمــوزش
متشــکل از کارشناســی و تکمیلــی اســت  .
هــردو نــوع مــدارس ،دولتــی و خصوصــي ،آمــوزش را در
همــه ســطوح ارائــه می دهنــد .دبیرســتان مرحلــه آخــر آموزش
پایــه و تحــت نظــر دولــت اســت .آموزش هــاي  ويــژه هــم
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چکیده
مراکــز علمــی برزیلــی مرتبــط بــا آمــوزش پلیمــر طــي چنــد
دهــه اخیــر ،از نظــر تعــداد و کیفیــت ،افزایــش چشــمگیری
داشــته اند .ایــن گــزارش تصویــر جامعــی از وضعیــت کنونــی
آمــوزش پليمــر در برزيــل و چگونگــی انطبــاق آن بــا اهــداف
آموزشــی آن کشــور را بــه بحــث می گــذارد و اهميــت
جغرافيايــي و منطقــه ای آمــوزش پلیمــر در مقطع هــای
کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی را در آن كشــور ارائــه
می دهــد .همچنيــن بــه نحــوه گســترش آمــوزش پليمــر در
برنامه هــای مهندســی شــیمی و مهندســی مــواد توســط مراکــز
آموزشــی پژوهشــی برزیــل مي پــردازد و اهمیــت بنگاه هــای
مالــی در حمایــت آمــوزش و پژوهــش پلیمــر در ســطح
تحصیــات تکمیلــی و نقــش مهــم و كليــدي انجمــن پلیمــر
برزیــل را در ايــن مهــم بيــان مي كنــد.
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شکل 1

معــرفـــی انجــمــن

طراحــي شــده اســت :آمــوزش جوانــان و ســنین باالتــر
( ابتدایــی و معلولیــت جســمانی) ،حرفــه ای یــا آمــوزش فنــی،
آمــوزش ویــژه (بــرای دانــش آمــوز بــا معلولیــت جســمانی)
و آمــوزش از راه دور .فعالیت هــای آموزشــی در کل کشــور
تحــت نظــارت و کنتــرل چندیــن نهــاد اســت .در ســطح
آمــوزش ملــی نهادهــای اصلــي وزارت آمــوزش و شــورای
ملــی آمــوزش اســت .ریاســت فــدرال مســئول آمــوزش عمومی
اســت .نظــام بــه گونــهای تنظیــم شــده کــه مناطــق و اســتانهای
مختلــف كشــور مســئول آمــوزش ابتدايي و دبیرســتان هســتند و
دولــت فــدرال در راس آمــوزش عالــی قــرار دارد.
آموزش عالی و پژوهش علمی در برزیل
برزیــل در ســال  1500کشــف و در ســال  1822اســتقالل خــود
را از ســلطه پرتغــال بــه دســت آورد .نظــام حکومتــی آن ابتــدا
ســلطنتی و ســپس در ســال  1889تبدیــل بــه جمهــوری مســتقل
شــد .در روزهــای اول ،آمــوزش در کل واگــذار بــه اعضــاي
انجمــن مســیحیت کــه بــراي اشــاعه ديــن مســیحیت وارد
برزیــل شــده بودنــد قــرار گرفــت .در ســال  1760فعالیــت آنــان
متوقــف و نظــام آموزشــي آن در ســال  1808زمانــي كــه خانواده
ســلطنتی پرتغــال برزیــل را تــرک کردنــد از هم پاشــیده شــد .در
همــان دوران مــدارس متعــددی شــکل گرفتنــد کــه همــگام بــا
صنعتی شــدن کشــور ســبب تغییــرات زیــاد اقتصــادی ،فرهنگی
و آموزشــي شــد .ایــن رویــه همــراه بــا اهمیــت فزاینــده راهبــرد  
دولــت در پیشــبرد سیاســت آمــوزش کشــور باعــث شــد کــه تا
ســالهای  1960بــه تدریــج شــکلگیری دانشــگاههای دولتــی
و فــدرال افزایــش یافــت .در بیــن ایــن مراکــز الزم اســت از
دانشــگاه ســائوپولو کــه بــا نظــام دولتــی (بجــای فــدرال) اداره
میشــد نــام بــرد بــه گونــهای کــه نقــش مهــم و موثــري در
راهبــرد پژوهشهــای علمــی در دانشــگاهها ایفــا  کــرد.
ايــن تغییــرات منشــا نهضــت هــای ســال  1930بــود ،در عین
حــال ســبب نهادینــه شــدن امــر پژوهــش در دانشــگاهها شــد
و رويكــردي بــود کــه تــا ســالهای پــس از آن باقــی مانــد.
امــا دانشــگاه دولتــی ســائوپولو پیشــگام شــكلگيري پژوهــش
و برگــزاری دورههــای دکتــری شــد .دانشــگاههاي دیگــري
کــه در ســائوپائولو تاســیس شــدند همــان رویــه را دنبــال
کردنــد و ســبب رشــد فعالیتهــای پژوهشــی شــدند .رهبــری
پژوهــش علمــی دولتــی بــا نقــش نهــاد مالــی بنــام FAPESP
(بنیــاد حمایــت رســمی دولتــی بــرای پژوهــش) در ســال 1962
کیفیــت بهتــری پیــدا کــرد .در چنــد دهــه آخــر قــرن بیســتم
افزایــش خوبــی در رشــد دانشــگاههای فــدرال در برزیــل و
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آگاهــی نســبت بــه اهمیــت پژوهشــیهاي علمــی در توســعه
کشــور صــورت گرفــت .شــاهدي بر رشــد تعــداد پژوهشــگران
متخصــص در دانشــگاهها و تقویــت انگیــزش پژوهشــی در
مقیــاس وســیع اجرایــی و برنامــه ریزیهــای متعــدد بــود.
گرچــه برزیــل طــی ســالیهای  1960و  1970توســط رژيــم
نظامــی دیکتاتــوری اداره میشــد ،امــا حتــي اعضــاي نظامــی
تــو کابینــه نیــز بــه اهمیــت متخصصــان علمــی در توســعه
صنعتــی و فنــاوری کشــور اذعــان داشــتند.
در ایــن دوره بــود کــه چنــد برنامــه تحصیــات تکمیلــی
گســترش یافــت و چنــد نفــر از افــراد متخصــص شــاغل در
دانشــگاهها بــه خــارج بــراي ادامــه تحصیــات تکمیلــی
بــا کمکهــای حمایــت دولتــي اعــزام شــدند .ایــن اقــدام
بــا هماهنگــی در بنگاههــای دولتــی Capes (Senior Staff
 )Improvementو ( CNPqشــورای ملــی توســعه علمــی و
فنــاوری) کــه طــی ســال هــای  1950بــرای افزایــش تعــداد
پژوهشــگران برزیلــی بوجــود آمــد انجــام شــد .از آن زمــان
تــا کنــون اهمیــت ایــن دو نهــاد در حمایــت مالــی پژوهــش
علمــی بــه طــور ثابــت افزایــش یافتــه اســت .امــروزه ایــن دو
نهــاد نقــش مهمــی در توســعه علمــی و فنــاوری کشــور ایفــا
میکننــد کــه همــراه بــا بنگاههــای دیگــری اســت کــه طــی
ســالها در چنــد اســتان مشــابه  FAPESPبــه وجــود آمده انــد.
آموزش پلیمر در مقطع کارشناسی
برزیــل از بزرگتریــن کشــورهای امریــکای جنوبــی شــامل 26
اســتان و ایالــت فــدرال و پایتخــت برازیلیــا شــامل  5منطقــه:
شــمال ،شــمال شــرقی ،مركــز غربــي ،جنــوب شــرقی و
جنــوب (شــکل  )2اســت.
منطقــه جنــوب شــرقی بیشــترین جمعیــت ( 43درصــد)
را دارد .در ایــن منطقــه مهمتریــن شــهرهای کشــور ماننــد
ســائوپائولو و ريــودو ژانیــرو قــرار دارنــد .اقتصــاد در ایــن
منطقــه از پیشــرفته تریــن مناطــق صنعتــی اســت کــه نصــف
کل تولیــد کشــور را در دســت دارد .تارنمــای وزارت آمــوزش
حــدود  186مركــز آمــوزش تکمیلــی را کــه 60درصــد آنهــا
خصوصي انــد فهرســت کــرده اســت (جــدول  .)1منطقــه
جنــوب شــرقی مشــتمل بــر  46درصــد کل تعــداد مراكــز
علمــی کشــور اســت كــه فقــط  29درصــد آنهــا دولتی انــد.
منطقــه مرکزغربــی کــه دو برابــر جنــوب شــرقی مســاحت
دارد شــامل  7درصــد مراكــز آمــوزش عالــی اســت .گرچــه
شــمال شــرقی دو برابــر مســاحت منطقــه جنــوب را دارد
هــردو ســهم  18درصــدي در تعــداد مراكــز آمــوزش عالــی
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ایــن تعــداد شــامل شــیمی صنعتــی یــا فنــاوری شــیمی اســت،
گرچــه برنامــه بــا هــدف تربیــت معلــم دبیرســتان را شــامل
نمی شــود ولــي دوره شــیمی پلیمــر هــم ارائــه نمی دهنــد56 .
درصــد در رشــته مهندســی شــیمی ارائــه می شــود.
بــا توجــه بــه کل مراكــز فهرســت شــده در جــدول  ،2از 87
مركــز  44درصــد آنهــا خصوصی انــد كــه یــک یــا بیشــتر از
ســه مــدرک ارائــه می دهنــد.
از لحــاظ پراکندگــی منطقــه ای جــدول نشــان دهنــده مناطــق
شــمالی و شــمال شــرقی اســت کــه یــک یــا ســه مــدرک
توســط نهادهــای دولتــي ارائــه می شــود .بالعکــس در مناطــق
جنــوب و جنــوب شــرقی تعــداد نهادهــای خصوصــي بــه
ویــژه بــرای مهندســی شــیمی و مــواد بیشــتر اســت .در
منطقــه مرکــز غربــي دوره هــای مهندســی مــواد بــا حمایــت
هــای دولتــی و خصوصــی دیــده نمی شــود .جالــب این کــه
دانشــگاه خصوصــی در منطقــه جنــوب بــه ویژه دوره مهندســی
پالســتیک کــه تنهــا برنامــه کارشناســی اســت ارائــه مي دهــد.
تجمــع ایــن مراکــز آموزشــی و پژوهشــی در جنــوب و جنــوب
شــرقی نشــان دهنــده اســتقرار صنایــع شــیمیایی و پتروشــيمیایی
اســت کــه بــه ایــن علــوم نیــاز دارنــد .شــیمی پلیمــر در برزیــل
در مقطــع کارشناســی از ســال  1962شــروع بــه کار کــرد کــه
همزمــان بــا کرســی شــیمی آلــی توســط پروفســور الوئیــزا مانــو
( )Eloisa B. Manoدر کالــج ملــی شــیمی دانشــگاه برزیــل
در ریودوژانیــرو بــود .از آن زمــان تــا کنــون چنــد دانشــگاه
خصوصــی و دولتــی رشــتههای پلیمــر را بــه طــور مشــخص

شکل 2

دارنــد .جــای تعجــب نیســت کــه تعــداد نهادهــا بــر اســاس
پراکندگــی جمعیــت بوجــود آمده انــد و تعــداد مراكــز
خصوصــی جنــوب شــرقی و جنــوب بیشــتر از نهادهــای
دولتــی اســت.
از لحــاظ اجرایــی دانشــگاه های برزیــل مــدرک کارشناســی
در زمینــه شــیمی پلیمــر ارائــه نمــی دهنــد و دوره هــای مرتبــط
بــا آن در ســایر رشــته ها ماننــد شــیمی ،مهندســی شــیمی یــا
مهندســی مــواد گنجانــده شــده اند.
بــا  تعــداد  186مركــز آمــوزش عالــی برزیــل  42درصــد
آنهــا مــدرک کارشناســی شــیمی (جــدول  )2ارائــه می دهنــد.

جدول  ۱پراكندگي مراکز آموزش عالي در برزيل
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺖ )(%

ﮐﻞ

ﻧﻮع ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

درﺻﺪ

ﺷﻤﺎل

7

8/3

12

6

18

9/7

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ

9

27/8

20

14

34

18/3

ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮﺑ ﯽ

4

7/4

8

5

13

7/0

ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ

4

42/1

25

61

86

46/2

ﺟﻨﻮب

3

14/4

13

22

35

18/8

ﮐﻞ

27

-

78

108

186
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جدول  ۲تعداد مراكز آموزشي براي كارشناسي شيمي ،مهندسي شيمي و مهندسي مواد
ﺷﯿﻤﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ

دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﻤﺎل

3

-

4

1

3

-

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ

10

-

10

11

5

-

ﻏﺮب ﻣﺮﮐﺰي

8

1

2

-

-

-

ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ

19

19

16

35

10

13

ﺟﻨﻮب

10

8

8

17

5

5

ﮐﻞ

50

28

40

64

23

18

42

درﺻﺪ

22

56

نسبت به تعداد كل مراكز آموزش عالي بررسي شده

طرفــی مهندســی مــواد توســط  22درصــد نهادهــای آموزشــی
تدریــس می شــود.
دوره هــای شــیمی پلیمــر توســط  51درصــد دانشــکده ها
برگــزار می شــود؛ بیــش از  32درصــد دوره هــاي شــیمی
دارای واحــد شــیمی پلیمــر اســت .مناطــق جنــوب و جنــوب
شــرقی قابــل مقایســه بــا تعــداد دوره شــیمی پلیمــر مــوارد یــاد
شــده اســت .در بخــش جنوبــی تعــداد دوره هــای دانشــگاهی
دولتــی و غیــر دولتــی مســاوی اســت ،در صورتــی کــه در
منطقــه جنــوب شــرقی دوره هــا بطــور مشــخص توســط
دانشــگاه های دولتــی تدریــس می شــود.

در مقطــع کارشناســی کــه در بعضــی مــوارد گرايــش انتخابــی
رشــته شــیمی اســت فعــال کردهانــد .مــواد درســی  87دانشــگاه
برزیــل رشــتههایی را بــا نظــارت کامــل ارائــه میدهنــد کــه
در آنهــا رشــته شــیمی پلیمــر و واكنشهــای پلیمــر شــدن دیــده
می شــود.
جــدول  3نشــان مــی دهــد کــه بیشــتر دوره هــای شــیمی
پلیمــر در دانشــگاه های دولتــی تدریــس می شــوند .علیرغــم
دوره مهندســی شــیمی کــه بیــش از شــیمی در دانشــگاه هــا
و مراکــز آمــوزش عالــی برگــزار می شــود ،تعــداد کمــی
شــیمی پلیمــر را در مقطــع کارشناســی وارد کرده انــد .از

جدول  3اخذ مدرك در دورههاي شيمي ،مهندسي شيمي و مهندسي مواد بر اساس تقسیمات منطقه ای
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ

ﺷﯿﻤﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد

دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

دوﻟﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﻤﺎل

-

-

-

-

1

-

1

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ

5

-

5

1

4

-

15

ﻏﺮب ﻣﺮﮐﺰي

3

-

-

-

3

ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ

8

-

8

-

6

2

24

ﺟﻨﻮب

5

4

6

5

4

4

28

ﮐﻞ

21

4

19

6

15

6

درﺻﺪ

32

مرتبط با تعداد كل مراكز آموزش عالي در ارائه مدرك
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ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪاي

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

24

51

آموزش پلیمر در برزیل

در برزیــل دوره کارشناســی شــیمی ،مهندســی شــیمی و
مهندســی مــواد بیــن  4تــا  5ســال اســت .در مــواد درســی
ایــن برنامه هــا شــیمی پلیمــر تقریبــا همیشــه در  2ســال
آخــر آن کــه موســوم بــه "چرخــه حرفــه ای" اســت تدریــس
می شــود .جــدول  4فهرســت  50دوره مرتبــط بــا پلیمــر را
نشــان می دهــد .بعضــی از اینهــا دروس انتخابــی اســت کــه
امتیــاز اضافــی الزم را بایــد طبــق مقــررات درتعــداد ســاعات
هــر دوره تکمیــل کننــد .گرچــه تعــداد دوره هــا بــا اســامی
مختلــف وجــود دارنــد امــا محتــوای آنهــا تقریبــا بــرای
دوره هــای مقدماتــی مشــابه هســتند.
همچنیــن دوره هایــی بــر اســاس مــوارد خــاص ماننــد
بیــو زیســت پلیمرهــا ،پلیمرهــای رســانا و کامپوزیت هــای
پلیمــری ،بازيافــت و افزودنــی هــای پلیمــر نیــز وجــود دارد.
مــواد درســی ماننــد االســتومرها ،ســاخت مــواد پالســتیکی

مهندســی و گرمانــرم گرچــه در جــدول نیســت امــا در بعضــی
مــواد درســی وجــود دارنــد .فــراورش پلیمرهــا بطور مشــخص
در برنامــه هــای مهندســی مــواد گنجانــده شــده اســت .بــا
توجــه بــه ایــن کــه بیشــتر انهــا دروس نظري انــد تعــداد
زیــادی بــه ویــژه ســنتز و شناســایی و فــراورش بــا عمــق
بیشــتری درکالس هــای آزمایشــگاهی اجــرا می شــوند .در
عیــن حــال دوره هایــی بــا محتــوای نامشــخص و کالس هایــی
بــا ترم هــای مختلــف ممکــن اســت بــا هــم متفــاوت باشــند.
شیمی پلیمر در سطح تحصیالت تکمیلی
دوره هــای شــیمی پلیمــر بخشــی از شــیمی  ،مهندســی شــیمی
و مهندســی مــواد در ســطح تحصیــات تکمیلــی از برنامه هــای
دولــت برزیــل اســت كــه مســئول پیشــنهادات و مقررکــردن
مقاطــع تحصیــات تکمیلــی اســت .در تارنمــای آن بــا تعــداد

جدول  4فهرست دورههاي شيمي پليمر در برنامههاي درسي شيمي ،مهندسي شيمي و مهندسي مواد
اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮ

ﺳﻨﺘﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ

آﻣﯿﺰهﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎ

ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮي

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ

ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ

ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ

ﻓﺮاورش ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ

ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ و اﻧﺒﻮﻫﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮ

ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي رﺳﺎﻧﺎ

ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮ

ﺗﺸﺨﯿﺺ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﺮاورش ،ﻓﻨﺎوري ﭘﻠﯿﻤﺮ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ،ﻓﺮاورش و

روشﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﭘﻠﯿﻤﺮي

ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮي

رﺋﻮﻟﻮژي

ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮي

زﯾﺴﺖ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ :ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﺑﺮد

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ

ﻋﻠﻮم ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ،روشﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ
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برنامه هــای شــیمی  64و مهندســی شــیمی  42و  29بــرای
مهندســی مــواد نشــان می دهــد کــه ارتبــاط ایــن برنامه هــا بــا
دوره هــای کارشناســی دارای شــیمی پلیمــر بســیار شــبیه اند
(جــدول  )5ایــن جــدول کــه بــرای نهادهــای دولتــی اســت
نشــان دهنــده وجــوه ســنتی برنامه هــای تحصیــات تکمیلــی
در برزیــل اســت ،بــه ایــن معنــی کــه پژوهــش علمــی بــه دلیل
هزینــه ســنگین آن توســط منابــع دولتــی تامیــن می شــوند:
در دو دهــه اخیــر همــکاری بیــن دانشــگاه های دولتــی و
شــرکت های خصوصــی بــه میــزان قابــل توجهــی رشــد
داشــته اســت .بیشــتر بنگاه هــای تامیــن مالــی پروژه هــای
خاصــی را تعریــف و ارائــه کرده انــد کــه بیــن مراکــز دولتــی
و بخش هــای خصــوص بــه ویــژه در فنــاوری مــواد پلیمــری
اجــرا شــوند                                                                                                                  .
از ســال  1988بــا تشــکیل انجمــن پلیمــر برزیــل ()ABPol
پژوهــش در علــوم و فنــاوری پلیمــر در برزیــل از رشــد زیادی
برخــوردار بــوده اســت .ایــن همــکاری بــا انجمــن شــیمیایی
برزیــل ( )SBQنیــز قوی ترشــده اســت.
انجمــن پلیمــر برزیــل مرجعــی اســت بــرای هــر موضوعــی
کــه مرتبــط بــا پلیمــر کشــور اســت .اعضــاي انجمــن شــامل
افــراد حرفــه ای :آکادمیــک و هــم صنعتــي می شــوند .کــه
بــا مشــارکت يكديگــر بــراي تحقــق اهــداف و ارتقــا کیفــی
آموزشــی در تمــام ســطوح کوشــش می كننــد .ایــن همــکاری
شــامل حمایــت دو ســال یکبــار برگــزاری کنفرانــس علمــی،
انتشــار نشــریه علمــی بــرای پژوهــش پلیمــر و تشــویق
دوره هــای کوتــاه مــدت و جلســات فنــی اســت .در طــول
ایــن چنــد ســال نویســندگان را تشــویق بــه چــاپ کتاب هــای
درســی و کتاب هــای چنــد موضوعــی مرتبــط بــا علــم و
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تکنولــوژی پلیمــر کــرده اســت و تاثیــر بســیار مثبــت بــر
آمــوزش پلیمــر در برزیــل در مقطــع کارشناســی و تحصيــات
تکمیلــی داشــته اســت .در حــال حاضــر تعــداد  44عنــوان بــه
زبــان پرتغالــی بــرای اســتفاده عمــوم عالقمنــدان در تارنمــای
انجمــن در دســترس اســت.
نتیجه گیری
در برزیــل ،مــواد درســی پلیمــر بخشــی از چنــد رشــته
کارشناســی شــیمی ،مهندســی شــیمی و مهندســی مــواد اســت
کــه توســط موسســات دولتــی و غیــر دولتــی ارائــه می شــوند.
مهندســی مــواد بیشــترین برنامــه را بــرای دوره هــای پلیمــر
ماننــد ســنتز ،شناســایی و فــراورش دارد .توزیــع منطقــه ای
بــا داشــتن بیشــترین تعــداد کالــج در دوره هــای پلیمــر در
مرتبــه اول شــامل جنــوب و جنــوب شــرقی اســت کــه بیشــتر
صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمیایی قــرار دارنــد و دوره هــای
تحصیــات تکمیلــی نیــز بــه همیــن صــورت اســت .همــه
مراکــز پژوهشــی دولتــی هســتند زيــرا پژوهــش بــه دلیــل
هزینــه زیــاد توســط دولــت حمایــت مــی شــود .در عیــن حال
از شــرکت های خصوصــی در خواســت می شــود .کــه ســهم
قابــل توجهــی در حمایــت پژوهــش بــا تخصیــص مالی بیشــتر
داشــته باشــند .انجمــن در نزدیــک کــردن نیروهــای پژوهشــی
علــوم و تکنولــوژی پلیمــر از محیــط آکادمــی و صنعــت .نقــش
مهمــی ایفــا می کنــد .چنیــن اقدام هایــی شــامل حمایــت
کنگره هــای علمــی ،دوره هــا و برگــزاری جلســات و انتشــار
نشــریات ،کتاب هــای تخصصــی و آموزشــی اســت کــه تاثیــر
عمیقــی در آمــوزش پلیمــر داشــته و همــواره ادامــه دارد.

