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چکیده
آمــوزش پلیمــر در کــره جنوبــی همــگام بــا صنعتــی شــدن
ایــن کشــور ،پــس از جنــگ  1953کــره ،بــا برنامــه ریــزی
جدیــد توســعه یافتــه اســت .پیامدهــای جنــگ ماننــد تخریــب
وســایل تولیــد بایــد جبــران می شــد تــا صنعتــی شــدن و
توســعه صنایــع پالســتیک رونــد پویایــی پیــدا کنــد .در ایــن
مقالــه رویکردهــای مختلــف آمــوزش پلیمــر در دانشــگاه ها
و انجمن هــای علمــی کــره جنوبــی مــورد بحــث قــرار
می گیــرد و بــه دوره هــای کوتــاه مــدت و آمــوزش پلیمــر
از طریــق شــبکه اینترنــت پرداختــه می شــود .تولیــد صنعتــی
وســایل الکترونیکــی (تلویزیــون ،تلفــن هــای همــراه) ،صنایــع
خــودرو ســازی و کشــتی ســازی نیــاز بــه نیــروی کار بســیار
ماهــر مهندســان و دانشــمندان علــوم دارد کــه مــواد پلیمــری
الزم را در دســترس قــرار دهنــد .توجــه مــردم کــره بــه
آمــوزش ،از جملــه آمــوزش پلیمــر می توانــد نقــش مهمــی
در پیشــرفت فعلــی کــره جنوبــی داشــته باشــد.

آموزش پلیمر

کره جنوبی

مقدمه
در کــره ،کفش هــای الســتیکی اولیــن محصــول نویــن پلیمــری
طــی ســال های ( 1910شــکل  )1بــود .قبــل از آن کفش هــای
ســنتی از ســاقه های برنــج و چــرم ســاخته می شــد .واضــح
اســت کــه تولیــد کفش هــای الســتیکی و محصــوالت دیگــر
باعــث راحتــی شــهروندان و وضعیــت بهداشــتی آن هــا شــد.
بــه طــور مثــال ،ظــروف وســایل آرایــش بانــوان از پالســتیک
تولیــد شــدند و بــه دنبــال آن مســواک و بدنــه رادیــو تولیــد
شــد .جالــب ایــن کــه جــوراب هــای نایلونــی و ســایر
منســوجات ســنتزی در زمــان جنــگ کــره تولیــد شــدند.
امــروزه صنعــت پلیمــر کــره بــه ویــژه تولیــد پلــی اتیلــن

معــرفـــی انجــمــن

شکل  1کفش های الستیکی کره ای برای بچه ها ،زنان و مردان.

مقــام پنجــم جهانــی را داراســت .عربســتان ســعودی و امــارات
عربــی در دوره هــای بعــدی تولیــد آن را شــروع کردنــد.
کــره جنوبــی فاقــد منابــع نفــت خــام اســت کــه مــاده اولیــه
پلیمرهاســت و شــدید بــه واردات نفــت خــام وابســته اســت.
کــره جنوبــی در ســال  1945اســتقالل خــود را بــه دســت آورد
و دولــت کــره در ســال  1948تاســیس شــد .هنــگام دوران تلخ
جنــگ کــره بیــن ســال هــای  1950تــا  1953بیشــتر وســایل
صنعتــی تخریــب شــدند .کــره جنوبــی تقریبــا بــا پشــتیبانی
خیلــی از کشــورهای دیگــر و ســازمان های بین المللــی از
صفــر شــروع کــرد و در نتیجــه محصــوالت مختلــف پلیمــری
تولیــد شــد و در ســال  1957قالب هــای اســفنجی پلــی یورتــان
توســط شــرکت شــیمیایی دونــگ شــین ( )Dongshinتولیــد
شــد .فنــاوری و مــواد خــام از شــرکت بایــر آلمــان تهیــه شــد.
در ســال  1963نایلــون  6توســط شــرکت نایلــون هنکــوک
( )Honkook Nylonتولیــد و پلــی وینیــل کلریــد در ســال
 1966توســط شــرکت پالســتیک دیهــان ( )Daehanشــروع
بــه کار کــرد .در ســال  1968پلــی اتیلــن ترفتــاالت توســط
شــرکت نســاجی ســنتزی دیهــان نیــز تولیــد شــد.

طــی دهــه  1960بــا طــرح و برنامــه ریــزی اقتصــادی
دولــت کــره کــه شــامل تاســیس مجتمــع پتروشــیمیایی
اولســان ( )Ulsanبــود اقتصــاد ایــن کشــور از رشــد زیــادی
برخــوردار شــد .بــر اســاس گــزارش جهانــی تولیــد ناخالــص
ملــی کــره جنوبــی در ســال  1962فقــط  103/6دالر بــود و در
ســال  2013بــه  25977دالر رســید .در نتیجــه کــره جنوبــی
جایــگاه ســی ام را در بیــن قدرت هــای اقتصــادی جهــان
پیــدا کــرد .کــره جنوبــی پــس از جنــگ در رده کشــورهای
در حــال توســعه بــود کــه کمک هــای خارجــی دریافــت
می کــرد .در دســامبر  1996بــه عضویــت ( OECDســازمان
همکاری هــای اقتصــادی و توســعه) درآمــد و تبدیــل بــه
کشــوری شــد کــه درحــال حاضــر بــه کشــورهای در حــال
توســعه کمــک می کنــد .کــره جنوبــی یکــی از کشــورهای
اصلــی دنیــا در صنعــت الکترونیــک اســت و تلویزیــون رنگــی
و وســایل الکترونیکــی ماننــد تلفــن همــراه ،خــودرو و کشــتی
صــادر مــی کنــد .ایــن پیشــرفت ها نقــش صنایــع پلیمــر را در
اقتصــاد کــره نشــان می دهــد کــه بســیاری از محصــوالت یــاد
شــده از کاالهــای مصرفــی گرفتــه تــا صنایــع ویــژه بــه مــواد
پلیمــر وابســته اســت .پــس از تکمیــل مجتمــع پتروشــیمی
اولســان ( )Ulsanپلیمرهایــی ماننــد PE ، PP ، PS ، PVC ، PET
 ،PAN ،BR، SBRتولیــد شــدند (شــکل  .)2دومیــن مجتمــع
شــهر  Yosu Chonnamیوســو و چونانــم شــهر ســاحلی
جنــوب کــره ســاخته شــد (شــکل  .)3ایــن ســه مجتمــع مــواد
پالســتیکی و الســتیکی بــرای صنعــت الکترونیــک و خــودرو و
کشــتی ســازی تولیــد مــی کننــد .در حــال حاضــر کــره جنوبی
یکــی از کشــورهای اصلــی دنیــا در صنعــت الکترونیــک اســت
و تلویزیــون رنگــی و وســایل الکترونیــک شــامل تلفن هــای
همــراه خــودرو و کشــتی صــادر می کنــد.
همــگام بــا رشــد صنعــت پتروشــیمی و پلیمــر تقاضــا بــرای
نیروهــای مهندســی و دانشــمندان پلیمــر بــرای راه انــدازی و

شکل  2مجتمع پتروشیمی اولسان.
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شکل  3مکان های سه مجتمع پتروشیمی در کره.

تولیــد و نگهــداری توســعه صنعــت پلیمــر فزونــی یافــت.
واضــح اســت کــه آمــوزش پلیمــر بــه پیشــرفت و توســعه
صنعــت در کــره ســهم مهمــی داشــته اســت .انگیــزه قــوی
آموزشــی در کــره نیــز بســیار مهــم اســت .میــزان ورود بــه
دانشــگاه (مرحلــه ســوم نظــام آموزشــی) حــدود  69%دانــش
آموختــگان را در برمــی گیــرد و از ســطح متوســط "ســازمان
همکاری هــای اقتصــادی توســعه" کــه  58%اســت بــه
مراتــب باالتــر اســت .آمــوزش پلیمــر در کــره در ســال 1997
بازنگــری شــد و در اینجــا فقــط بــه اصــاح و ایجــاد تغییــر
از آن زمــان پرداختــه می شــود .آمــوزش همگانــی در کــره از
ســطح ابتدایــی تــا عالــی اســت .مــدارس ابتدایــی شــامل 6
ســال اســت .در ایــن مــدت دانــش آمــوزان یادگیــری اولیــه
را فــرا می گیرنــد و در مرحلــه متوســطه کــه شــامل دو دوره
 3ســاله اســت ،در دوره اول آن بــا علــوم آشــنا می شــوند
و در دوره دوم  3ســاله رشــته های تخصصــی علــوم پایــه
را انتخــاب می کننــد .آمــوزش در مدرســه متوســطه بســیار
فشــرده اســت بــه طــوری کــه دانــش آمــوزان بایــد بــرای ورود
بــه دانشــگاه آمادگــی الزم را داشــته باشــند .ورود بــه دانشــگاه
خــود نیــاز بــه امتحــان ورودی دارد .در بخش هــای بعــدی
بــه آمــوزش پلیمــر کــه بســیاری از دانشــگاه ها و موسســات
پژوهشــی انجمن هــای علمــی ارائــه می دهنــد مــی پردازیــم
بــا تاکیــد بــر تجربــه مــا آمــوزش دوره هــای برخــط ()Online
کامپیوتــر و دوره کوتــاه مــدت در پلیمــر شــرح داده می شــود.
آموزش پلیمر در دانشگاه ها
آمــوزش پلیمــر در کــره پــس از جنــگ کــره شــروع شــد.

پــس از جنــگ بــود کــه بســیاری از دانشــگاه های امــروزی
فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد و کالج هــای فنــی تبدیــل
بــه دانشــگاه شــدند .بــا توســعه مهندســی شــیمی و دانشــکده
مهندســی نســاجی در چنــد دانشــگاه آمــوزش پلیمــر در کــره
شــکل گرفــت .بســیاری از دانشــکده های مهندســی شــیمی بــه
مهندســی شــیمی صنایــع شــیمیایی و دانشــکده های شــیمی
کاربــردی تبدیــل شــدند .بــه تازگــی بعضــی از دانشــکده هــای
مهندســی شــیمی ،دانشــکده مهندســی شــیمی و زیســت
شناســی تغییــر نــام داده انــد و پیــرو آن ،دوره هــای گرایــش
پلیمــر شــروع شــد و بســیاری از دانــش آموختــگان پلیمــر
جــذب نیــروی کار اصلــی صنایــع پلیمــر کــره شــدند .اولیــن
دانشــکده مهندســی پلیمــر در دانشــگاه ملــی کیونــگ پــوک
( )Kyungpookدر ســال  1968شــروع بــه فعالیــت کــرد .پــس
از آن در طــی ســال های  1970ســایر دانشــگاه های ملــی و
دولتــی بــه ســاخت دانشــکده های مهندســی پلیمــر پرداختنــد.
اخیــرا نیــز بعضــی از دانشــکده های مهندســی پلیمــر یــا تغییــر
نــام دادنــد و یــا مــواد نانــو یــا بیــو را بــه آن هــا افزوده انــد
چــون همزمــان بــا مهــم شــدن مــواد الکترونیکــی مــواد نانــو و
بیــو مطــرح شــدند .الزم بــه ذکــر اســت که بیشــتر دانشــکده ها
مــدرک کارشناســی ارشــد و دکتــری بــا دروس انگلیســی ارائــه
می دهنــد و ورود دانشــجویان خارجــی امکان پذیــر اســت.
بســیاری از دانشــکده های شــیمی در کــره دانــش آموختــگان
متخصــص پلیمــر را بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی اســتخدام
کرده انــد و بــه تدریــج دوره هــای "مقدمــه ای بــر شــیمی
پلیمــر" ،ســنتز پلیمــر و خــواص فیزیکــی پلیمرهــا را تدریــس
می کننــد .بــه تازگــی دانشــکده ها (یــا کالــج هــا) مهندســی
زیســت پزشــکی را افزوده انــد چــون پژوهــش وکاربــرد مــواد
زیســت پلیمــر و زیســت پالســتیک ها از اهمیــت روز افزونــی
برخوردارنــد .بعضــی از دوره هــای معمــول آمــوزش پلیمــر
در دانشــکده های مهندســی شــیمی شــامل مــوارد زیراســت:
شــیمی پلیمــر ،مهندســی پلیمــر ،خــواص فیزیکــی پلیمرهــا،
مــواد پلیمــر در زیســت پزشــکی.
رشــته های درســی در دانشــکده های علــوم پلیمــر و
مهندســی متنــوع ترنــد و از دوره هــای تخصصــی بیشــتری
نســبت بــه دانشــکده های مهندســی شــیمی برخوردارنــد.
دوره هــای رایــج شــامل شــیمی پلیمــر ،پلیمــر در آزمایشــگاه،
خــواص فیزیکــی پلیمرهــا ،فــراورش پلیمرهــا ،ســنتز پلیمرهــا،
تجزیــه و تحلیــل دســتگاهی پلیمرهــا .پلیمرهــای عامــل دار،
زیســت پلیمرهــا و پلیمرهــای زیســت پزشــکی در بعضــی
دانشــکده های دانشــگاه ها نیــز تدریــس می شــوند .مــواد
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درســی در بیــن دانشــکده های علــوم پلیمــر و مهندســی
یکســان نیســت .امــروزه آمــوزش پلیمــر در بســیاری از
دانشــکده های مختلــف شــامل دانشــکده های شــیمی،
مهندســی شــیمی و دانشــکده های مرتبــط بــا علــوم پلیمــر،
مهندســی انجــام می شــود .دانشــمندان پلیمــر و مهندســی
کــه بــا پیشــینه پلیمــر تخصصــی دارد اســتخدام صنایــع
پلیمــری کــره جنوبــی می شــوند .درســال های اخیــر دولــت
کــره دســت بــه چنــد ابتــکار موفقیــت آمیــز زده اســت کــه
آمــوزش پلیمــر کشــور کــره را از طریــق برنامــه "مغــز کــره
 "BK Plua" )21 BK( 21و دانشــگاه بــا رتبــه جهانــی ()WCU
ارتقــا دهــد .بســیاری از ایــن اقــدام هــا مســیرهای جدیــدی
در آمــوزش پلیمــر را گشــودند .بنیــاد پژوهشــگاهی علــوم
پایــه ســبب افزایــش پژوهــش و آمــوزش در علــوم مرتبــط
بــا پلیمــر شــد .ایــن ابتــکارات مســلما بــرای دانشــمندان نســل
بعــد مفیــد خواهــد بــود.

آمــوزش پلیمــر توســط انجمن هــای علمــی و
پژوهشــگاه های تخصصــی
آمــوزش پلیمــر در کــره منحصــر بــه فــرد اســت زیــرا نــه
فقــط بــه دانشــجویان کالــج آمــوزش می دهــد بلکــه بــرای
اســتخدام شــدگان صنایــع پلیمــر و بخــش دولتــی نیــز
خدمــت می کنــد .بســیاری از نیروهــای اســتخدامی صنایــع
شــیمیایی در صنایــع پلیمــر مشــغول هســتند و بســیاری
دوره هــای پلیمــر را در مدرســه ،کالــج یــا دانشــگاه ســپری
نکرده انــد ،امــا بــه دانــش اولیــه و علــوم و فــراورش پلیمــر
نیــاز دارنــد .ایــن اســتخدام شــدگان شــامل دانشــمندان و
مهندســان و هــم بازرگانــان اســت کــه در تولیــد ،تحقیــق و
توســعه و بازاریابــی زمینه هــای مختلــف در پلیمــر بلکــه
الکترونیکــی  ،خــودرو ،پزشــکی و وســایل پزشــکی و ســایر
زمینه هــا فعالیــت می کننــد .بســیاری از انجمن هــای علمــی
بطــور فعــال در آمــوزش و نشــر علــوم پایــه و تکنولــوژی

جدول  1دانشگاه هایی که در کره جنوبی دارای دانشکده های مرتبط با پلیمرند.
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺳﺎن  - Busanداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﭘﻠﯿﻤﺮ -داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﻮك  – Chunbukداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮﭘﻠﯿﻤﺮ -داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮاد و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﯿﺎف آﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﭼﻮﻧﺎم  - Chunnamداﻧﺸﮑﺪه ﭘﻠﯿﻤﺮ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﯿﺎف
داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻮﺳﻮن  - Chusonداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﭼﻮﻧﮓ ﻧﺎم  - Chungnamداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ -ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺎﺟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه دﻧﮑﻮك  -Dankookداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ -داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﯿﺎف
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم وﻓﻨﺎوري ﮔﻮاﻧﮕﺠﻮ  - Gwangjuﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻧﯿﺎﻧﮓ  - Hanyangداﻧﺸﮑﺪه آﻟﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد

داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻫﺎ  - Inhaداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻨﺎوري ﭘﻠﯿﻤﺮ و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺮه در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري -داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻮﻧﮓ ﻫﯽ  - Kyungheeداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻮﻧﮓ ﭘﻮك  - Kyungpookداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ -داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﯿﺎف
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺳﺌﻮل  - Seoulداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮاد و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺳﻮن ﭼﻮن  - Sunchonداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮاد و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ

ﺳﻮﻧﮓ ﮐﯿﻮﻧﮑﻮان  - Sungkyunkwanداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮاد و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ
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آموزش پلیمر در کره

بــا شــیوه های مختلــف مشــغولند .مهم تریــن نهــاد " انجمــن
پلیمــر کــره ( )PSK) (www.polymer.or.kاســت .ایــن انجمــن
برنامه هــای آموزشــی متنــوع و گســترده ای را بــرای اعضــای
آن در دســترس قــرار می دهــد .برنامــه هــای انجمــن بــرای
اعضــا در جهــت کســب دانــش و اطالعــات الزم دربــاره
فنــاوری رایــج مفیــد هســتند و در عیــن حــال بــه شــبکه
دانشــمندان و مهندســان پلیمــر می پیوندنــد .نمونــه چنیــن
برنامه هایــی بــه شــرح زیــر اســت.
 آکادمی پلیمربرنامــه ای دو روزه متشــکل از ســخنرانی روی مباحــث علــوم
و تکنولــوژی پلیمــر.
 دوره تکنولوژی های جدیدایــن برنامــه تکنولوژی هــای جدیــد را در دســترس اعضــا
قــرار می دهــد کــه یــک روزه اســت.
 ســمینار تجزیــه پلیمرهــا ،ایــن ســمینار روش هــای تجزیــهو اطالعــات روی مــواد پلیمــر را در طــی دو روز در دســترس
همــگان قــرار می دهــد.
مســئله زبــان در آمــوزش پلیمــر بــا توجــه بــه واژه هــای
متعــدد بــه زبــان انگلیســی موضوعــی مــورد بحــث اســت.
ترجمــه واژه هــای پلیمــری از انگلیســی بــه زبــان کــره ای کــه
متخصصــان و دانشــجویان کــره بتواننــد اصطالحــات پلیمــر
را درک کننــد بســیار مهــم اســت .در نتیجــه انجمــن پلیمــر
کــره دســت بــه انتشــار لغــت نامــه انگلیســی/کره ای و کــره ای/
انگلیســی زده اســت.
بســیاری از فــارغ التحصیــان و دانشــمندان در گام نهــادن
بــه توســعه و آمــوزش پلیمــر عالقمندنــد و بســیاری از
دانشــجویان نیــز وارد صنایــع پلیمــر شــده انــد .انجمن هــای
علمــی نقــش بســیار مهمــی در آمــوزش بســیار پرهیجــان
پلیمــر ایفــا می کننــد .ایــن انجمن هــا شــامل :انجمــن شــیمی
صنعتــی و مهندســان کــره ،انجمــن الســتیک کــره در زیســت
مــواد و انجمــن پلــی یورتــان کــره بــا برگــزاری دوره هــای
کوتــاه مــدت ،کارگاه هــا ،گردهمایی هــا و کنفرانس هــای
فنــی ســاالنه مرتبــط بــا پلیمرهــا بــرای اعضــا فعــال هســتند.
پژوهشــگاه ها ماننــد پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی کــره
و پژوهشــگاه فنــاوری شــیمیایی تحقیقاتــی کــره در آمــوزش
پلیمــر ســهم مهمــی بــه ویــژه در فراهــم کــردن فرصــت کاری
و کســب درجــه علمــی باالتــر داشــته اند .ســخنرانی های بــر
خــط (کامپیوتــری  )Onlineبــرای آمــوزش پلیمــر بــا ســرعت
نفــوذ اینترنــت در کــره جنوبــی در باالتریــن ســطح در مقیــاس
جهانــی مطــرح اســت .کــره جنوبــی دارای پــر ســرعت ترین

پهنــای بانــد ارتباطــات اینترنتــی اســت .آمــوزش از طریــق
اینترنــت بســیار فعــال اســت ،گرچــه تعــدادی دانشــگاه
بــا شــیوه برخــط وجــود دارد ولــی بــه دلیــل نیــاز بــه
آزمایشــگاه  ها هنــوز تدریــس مهندســی و علــوم طبیعــی
در ســطح درجــه دانشــگاهی مقــدور نبــوده اســت .بــه هــر
جهــت یکــی از راه هــای آمــوزش و نشــر دانــش فناوری هــا
و اطالعــات پلیمــری از طریــق اینترنــت انجــام می شــود.
در ســال  2000شــبکه ای بــرای دوره پلیمــر شــروع بــه کار
کــرد کــه بنــام "شــیمی و فنــاوری پلیمــر" اســت و بــرای
سال هاســت کــه بــه آمــوزش می پــردازد.
)(http://www.chemistryculture.org/cypolychemtech.html

ایــن ســایت بــه ارائــه اخبــار می پــردازد و بطــور مشــخص
محتــوای کتاب هــای شــیمی و فنــاوری پلیمرهــا را در
دســترس متقاضیــان قــرار می دهــد (جــدول )2و بطــور دایــم
بــروز رســانی می شــود .ایــن شــبکه هــم دارای ویدیــو و هــم
فایل هــای صوتــی اســت ،گرچــه دروس زیــادی بــه زبــان
انگلیســی در اینترنــت وجــود دارد ولــی تعــداد کمتــری از

جدول  2موضوع و محتوای سخنرانی های بر خط.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ

ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ و روشﻫﺎي آزﻣﻮن
ﻓﺮاورش ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ
اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎ
وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ
ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺷﯿﻤﯽ ﻧﻔﺖ

ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ

ﭘﻠﯿﻤﺮﺷﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﭘﻠﯿﻤﺮﺷﺪن رادﯾﮑﺎﻟﯽ
ﭘﻠﯿﻤﺮﺷﺪن ﯾﻮﻧﯽ
ﭘﻠﯿﻤﺮﺷﺪن ﮐﺌﻮردﯾﻨﺎﺳﯿﻮن
ﭘﻠﯿﻤﺮﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ

واﮐﻨﺶﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ
ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ و ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
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معــرفـــی انجــمــن

درس هــا بــه زبــان کــره ای اســت در نتیجــه تارنمــای دروس
پلیمــر بــه زبــان کــره ای از ضروریــات اســت .ایــن شــبکه
بــرای عمــوم کامــا بــاز اســت و نیــازی بــه ورود نــام کاربــری
و رمــز نــدارد .از ایــن لحــاظ بــه عهــده فــرد اســت کــه مایــل
باشــد از شــبکه اســتفاده کنــد .امتیــاز ایــن شــبکه ایــن اســت
کــه اغلــب ســوال های زیــاد کاربــران را منعکــس می کنــد.
دوره های کوتاه مدت در ارائه مباحث پلیمر
آمــوزش رایــگان پلیمــر بطــور پیوســته از ســال 1995
توســعه پیــدا کــرده اســت .ایــن دوره شــامل ســخنرانی
روی مباحــث پتروشــیمی دو بــار در ســال برگــزار می شــود
و موضــوع آنهــا شــامل پلــی اولفین هــا ،اســتایرینی ها،
پلیمرهــای گرماســخت ،پلیمرشــدن بــه روش امولســیونی،
افزودنی هــا بــرای پالســتیک ها ،پالســتیک های مهندســی،
پلیمرهــا در تولیــد انــرژی و پلیمرهــای تجدیدپذیــر اســت.
ایــن دوره  هــای دو روزه معمــوال شــامل  12ســخنرانی اســت.
ســخنرانان معمــوال از افــراد برجســته علمــی و مهندســی اند
کــه از صنایــع مرتبــط بــا موضــوع ،پژوهشــگاه ها و صنایــع
وابســته دعــوت می شــوند .شــرکت کنندگان معمــوال از
صنعــت و بعضــی دیگــر دانشــجویان فــارغ التحصیــل و یــا
پروفســورها و مالــکان صنایــع کوچک انــد .اهــداف اصلــی
ایــن افــراد آشــنایی بــا روش هــای جدیــد از فناوری هــای
جدیــد و کســب اطالعــات اســت .بــرای مــدت  20ســال
ســخنرانی های مرتبــط بــا پتروشــیمی تــا ســال 2015
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(همچنــان ادامــه دارد) برگــزار شــده اســت .دوره هــای کوتــاه
مــدت ســبب جلــب بســیاری شــرکت کننــده شده اســت و
تعــداد شــرکت کننــدگان تــا آن ســال  4000نفــر اســت .هــر
بــار تعــداد شــرکت کننــده بــه  100نفــر می رســد .دوره هــای
کوتاه مــدت باعــث انتشــار دانــش پایــه ،معرفــی راه حل هایــی
بــرای مســایل و ارائــه اطالعــات جدیــد روی فناوری هــای
جدیــد اســت و معرفــی مباحــث ســخنرانی روی موضوعــات
مختلــف مرتبــط بــا پلیمــر اســت.
نتیجه گیری
آمــوزش پلیمــر در دانشــگاه ها و انجمن هــای علمــی کشــور
کــره همچنــان فعــال پیــش مــی رود و از بســیاری شــیوه های
آموزشــی بــرای دانشــجویان و استخدام شــدگان بهره گیــری
می کنــد .آمــوزش پلیمــر باعــث تربیــت نیروهــای متخصــص
ورزیــده ای بــرای راه انــدازی ،نگهــداری و توســعه بیشــتر
صنایــع پلیمــر در کــره شــده اســت .در نتیجــه آمــوزش پلیمــر
ســهم قابــل توجهــی در توســعه اقتصــاد کــره جنوبــی داشــته
اســت .البتــه ضــروری اســت کــه همچنــان دانــش نویــن
فناوری هــا را بتــوان از طریــق برنامه هــای آموزشــی پلیمــر بــه
زبــان بومــی در دســترس دانشــجویان و متخصصــان قــرار داد.
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