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چکيده
آموزش در تمام سطوح ،نقش بسيار مهمي در تحقق توسعه پايدار دارد .اهداف اصلي آموزش ،باال بردن سطح دانش ،تحليل و اخالق در
افراد و افزايش حس مسئوليت پذيري آنها در برابر جامعه مي باشد .در فصل  33دستــور کـار  21تحـت عنـوان " توسـعه آمـوزش و
باالبردن سطح آگاهي " به اهميت و نقش آموزش در توسعه پايدار پرداخته شده است .آموزش مهندسـان در رـرن  21مـي بايسـت در
راستاي اهداف توسعه پايدار ررار گيرد تا بتواند نقش خود را در اصالح نگرش مهندسان جوان و به کـارگيري ايـم مبـاني در زنـدگي و
فعاليتهاي تخصصي آنها ايفا نمايد .يکي از وظايف مهم دانشگاهها ،فراهم آوردن بستر مناسب براي ايم گونه آموزشهـا اسـت .در ايـم
راستا ،دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان يکي از دانشگاههاي صنع تي مهم کشور ،در حال تدويم راهبردهاي مختلفي در ايـم زمينـه
است .تأ سيس و تقويت دوره هاي تحصيالت تکميلي مهندسي محيط زيست ،ارايه دروس جديد مرتبط با زمينه هـاي مختلـف محـيط
زيست و توسعه پايدار براي کليه دانشجويان مهندسي ،تغيير و اصالح سرفصل دروس و تأسيس پژوهشـکده محـيط زيسـت از جملـه
مهمتريم ايم راهبردها است .به عنوان نمونه درسي تحت عنوان "طراحي سبز" در برنامه درسي پـيش بينـي شـده اسـت کـه در آن
دانشجويان با مباني و اصول نگرش سبز در طراحيها آشنا ميشوند .تغيير نگرش دانشجويان مهندسي از طراحي سنتي به طراحي سبز
(که در آن مباني توسعه پايدار مد نظر طراح ررارمي گيرد) از اهداف اصلي پيشنهاد ايم درس است .هدف از ارائه ايم مقاله ،بررسي نقش
و وظايف مهندسان ررن  21و تبييم راهبردهاي اساسي دانشگاه صنعتي اميرکبير در راستاي اهـداف دانشـگاه سـبز و توسـعه پايـدار
ميباشد.

کلمات کليدي :آموزش مهندسي در قرن  ،27طراحي سبز ،توسعه پايدار ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

 -1مقدمه
در دهههههاي اخيههر کههه بههر دانهه و شههناخ بشههري از
سيستمهاي طبيعي و اکولوژيكي افزوده شده ،ابعاد توسعه و
تداوم بلند مهد آن بيشهتر مهورد توجهه متخصصهان قهرار
گرفته اس  .پس از کنفرانس انسان و محيط زيس انسهاني
در سال  7712در استكهلم ،به ديدگاههاي حفاظ محهيط
زيس بيشتر پرداخته شد و اثراتي برروي آموزش ،تحقيق و
سههاختارهاي تشههكيبتي بههه وجههود آمههد .در ايهها اجههب
مبحظا محيطي براي رشد و توسعه انسان در بيانيه 701
مادهاي منتشر شد.

مقاله در تاريخ  63/9/7دريافت و در تاريخ  63/12/22به تصويب
نهايي رسيد.
 7استاديار ،دانشكده عمران و محيط زيس  ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
 alavi@aut.ac.irو alavim@yahoo.com
پس الكترونيكي:
 2استاديار ،دانشكده عمران و محيط زيس  ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
 3دانشيار ،دانشكده عمران و محيط زيس  ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

درسال  7772اوليا کنفرانس سران کشورها در ريودوژانيرو
با عنوان "کنفرانس محيط زيس و توسعه "7برگزار شد که
توسعه و محيطزيس را در کنار ههم قهرار داد و نتيجهه آن
تدويا دستور کار ( 27برنامه توسعه براي قرن  )27شد کهه
در آن تمامي ابعاد توسهعه مهد نظهر قهرار گرفه  .در سهال
 2002کنفههرانس س هران کشههورها تح ه عنههوان "اجههب
جهاني توسعه پايدار "2در ژوهانسبورگ برگهزار گرديهد کهه
توسعه و محيط زيس را به صور يكپارچه و تح عنهوان
"توسعه پايدار" مطرح نمود .جامعتريا تعريف توسعه پايدار
عبار اس از" :استفاده بهينه از کليه منهابع بهراي توسهعه
نسل امروز با در نظر گرفتا حقوق نسلهاي آينده" .مفهوم
ايا عبار  ،امكان استفاده همه نسلهاي بشري از امكانها
خدادادي کره زميا ميباشد [.]7
پس از کنفرانس  7772نگرش توسعه پايدار ابعاد وسيعتري
را مطرح نمود و در تمام بخ هاي توسعه «پسوند پايهدار»
نظرا و ديدگاهههاي قهديمي را مهورد بهازنگري قهرار داد و
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باعث ايجاد تحوال شگرفي در سطوح برنامهريزي ،طراحي،
فرآيندها و بخ هاي تخصصهي توسهعه نظيهر بخه ههاي

براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار در هر کشهور ،ضهروري
اس برنامه ريزي ههاي الزم در زمينهه آمهوزش و پهژوه

مختلف عمراني ،صنعتي ،کشاورزي و آموزشي گرديد [.]2
آمهوزش در تمهام سهطوح ،نقه بسهيار مهمهي در تحقهق
توسعه پايدار دارد .اهداف اصلي آموزش در بهاالبردن سهط
دان  ،تحليل و اخبق در افراد و افزاي مسهوولي پهريري
آنها در برابر جامعه مي باشد .در فصهل  81دسهتور کهار 27
،تح عنوان " توسعه آموزش و باالبردن سط آگهاهي" بهه
اهمي و نق آموزش در توسعه پايدار پرداخته شده اس .
همچنيا بر اسا دستور کار کنفرانس ريو  ، 5 +دوله هها
موظف گرديدند تا از دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالي در
راستاي گسترش آموزش خصوصا در زمينه مبهاني توسهعه

دانشجويان انجهام شهود .خوشهبختانه در سهالههاي اخيهر،
فعالي هايي در ايا زمينه در دانشهگاههاي مختلهف داخهل
کشور انجام گرفته اس که مي توان به برنامه دانشهگاههاي
فردوسي مشهد و صهنعتي اميرکبيهر اشهاره نمهود .دانشهگاه
فردوسي مشهد ،با تشكيل کميته سبز دانشگاه ،فعالي هاي
زيادي در ايا خصوص انجام داده اس کهه مهي تهوان بهه
تقوي و حماي از تشهكلههاي دانشهجويي کهه در زمينهه
توسعه پايدار و حفاظ از محيط زيس فعالي مي نمايند،
اعبم هفته سبز در دانشهگاه ،انتشهار خبهر نامهه ،پوسهتر،
بروشور و اجراي برنامه هاي راديويي ،تلويزيوني ،سخنراني و

پايدار حماي نماينهد [ .]8آمهوزش مهندسهان قهرن  27در
راستاي اهداف توسعه پايدار مي تواند نق بسيار مهمي در
اصبح ديهد آنهها و بهه کهارگيري ايها مبهاني در زنهدگي و
فعالي هاي تخصصي مهندسان داشته باشد.
يكي از وظايف مهم دانشگاهها ،فراهم آوردن بسهتر مناسه
براي ايا گونه آموزشها و پهژوه هها اسه  .فعاليه ههاي
بسياري در زمينه ارتقاء سط آموزش و پژوه در راستاي
اهداف محيط زيس و توسعه پايدار در دانشگاههاي مختلف
دنيا در حا ل انجام اس که راهبردهاي کوتاه مهد و بلنهد
مد آن عموما تح عنهوان برنامهه دانشهگاه سهبز مطهرح

غيره ،برگزاري مسهابقه سهبز در رابطهه بها مسهاسل زيسه
محيطي بيا دانشجويان ،طرح بازياف و کاه ضهايعا و
تشويق به صرفه جويي در مصرف آب و بهرق و سهاير انهوا
انرژي ،همكاري فعال با سازمانهاي ذيربط و فهراهم کهردن
مشارک دانشگاه در فعالي هاي زيس محيطي در جامعهه
اشاره نمود [.]1
در ايا راستا ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،به عنوان يكي از
دانشگاههاي صنعتي مهم کشور ،در حال تدويا برنامه هاي
مختلفي در خصوص ارتقاء سط آموزش و پژوه در
راستاي اهداف محيط زيس و توسعه پايدار اس  .هدف از

ميشود .به عنوان نمونه مي توان بهه برنامهه ههاي برخهي از
دانشگاههاي معتبر دنيا مانند دانشگاههاي هاروارد و کلهرادو
در ايا زمينه ها اشاره نمهود [ .]5 ، 4در ايها دانشهگاهها،
فعالي هاي مختلف آموزشي ،پژوهشي و خدماتي با اههداف
توسعه پايدار تنظيم و اجرا مي شهوند .بهه عنهوان نمونهه در
دانشگاه هاروارد ،شه اصهل توسهعه (ماننهد اصهول ارتقهاء
بهداش  ،ايمني و توليد و ارتقاء کيفي اکوسيسهتم موجهود
در پرديس دانشگاه) تعريف شده اس و کليه فعاليه ههاي
دانشگاه مي بايس با ايها اصهول همخهواني داشهته باشهد.
عههبوه بههر آن ،برخههي از دانشههگاههاي کشههورهاي مشههتر
المنافع اروپا با تشكيل يک شبكه وسيع و پويا تح عنهوان
"اتحاديه دانشگاههاي اروپايي براي توسهعه" فعاليه قابهل
توجهي را در زمينه توسعه آموزش و پژوه انجام داده اند
[.]1

اراسه ايا مقاله ،بررسي نق و وظايف مهندسان قرن  27و
تبييا راهبردهاي اساسي دانشگاه صنعتي اميرکبير در
راستاي اهداف دانشگاه سبز و توسعه پايدار مي باشد.
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 -2نقش و وظایف مهندسان قرن 21
در طول تاريخ ،مهندسان نقشي کليدي درشكل دهي آينده
محيط زندگي ،ارتباطا و نحوه بهرهبرداري از منابع طبيعي
و چگونگي دفع آلودگيها داشتهاند .نق مهندسان در
طراحي ،بهره برداري و نگهداري ،فرآيندهاي دفع آلودگي و
يا چگونگي پاالي آلودگي ها و نحوه برخورد با ت سيسا
ساخته شده پس از پايان عمر آنها اهمي دارد .توسعه
پايدار که تفكر بلند مد توسعه و تداوم آن را از تمام
جها مورد توجه قرار ميدهد ،چال هاي جديدي فرا
روي مهندسان قرار داده اس  .اگر چه"مهندسي خوب"
الزمه پايداري اس ولي "راه حل هاي مهندسي" اغل
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اوقا  ،ناپايداري را نيز به همراه دارد .درتفكر توسعه پايدار
که بر اسا جامع نگري ،تعهد به اجتما  ،وفاداري به

راهنماييهاي الزم را در زمينه تحقق توسعه پايدار فراهم
نمايند:

آرمان هاي توسعه همه جانبه و عدال اجتماعي استوار
اس  ،نياز هاي جديدي براي آموزش -به طور کلي -و براي
آموزش مهندسان -به طور اخص -تعريف شده اس  .اهداف
توسعه پايدار شامل توسعه اجتماعي براي همه ،حفظ موثر
محيط زيس  ،استفاده عاقبنه از منابع پايه و منابع طبيعي،
تداوم رشد پايدار اقتصادي و اشتغال براي جامعه ،ارتقاي
کيفي زندگي و ايجاد ظرفي براي تداوم توسعه پايدار در
بلند مد مي باشد .مهندسان ،امروزه نياز به آشنايي
دقيقي با شرايط جديد دارند تا بتوانند با نگاه به آينده،
نق افراد پيشتاز در فرآيند توسعه پايدار را ايفا نمايند.

 اصبح درو دانشگاهي با تلفيق نگرش توسعه پايدار دردرو طراحي مهندسي
 به کارگيري دانشگاه به عنوان آزمايشگاه توسعه پايدارمانند دانشگاه سبز ،خريد سبز که مفاهيم توسعه پايدار را
به کار برند.
 آموزش مفاهيمي مانند حسابرسي و مميزي سبز ،ارزيابيچرخه عمر محصول ،مديري مهندسي سبز ،مديري
ضايعا براسا کمتريا دور ريز ،الگوهاي مناس براي
روش هاي مهندسي ،پي بيني درو ميان بخشي ،در
روانشناسي تحول براي اجرايي نمودن توسعه پايدار در

مبحظا اجتماعي و زيس محيطي و رعاي مقررا و
استانداردها که در حال حاضر نيز وجود دارد ،در آينده پر
رنگ تر خواهد شد .اخبق و ارزشها ،بخ جدايي ناپرير
مهندسي ميگردند و اخبق حرفه اي فراتر از قسم نامه
مهندسي و رعاي حداقل استانداردها خواهد بود .رعاي
ارزش هاي جامعه و توسعه فراگير و جامع ،فراتر از سود
سازماني بايد مورد توجه قرار گيرد .همچنيا حس مشارک
در برنامه ريزي ،طراحي و تصميم گيري بايد به صور
گسترده تري تقوي شود.
نوآوري ،الزمه مهندسي قرن  27جه ابدا راه حلهايي

برنامه هاي درسي دانشگاهها
 توسعه فعالي هاي آموزش مادام العمهر دانشهگاهها بهرايفارغ التحصيبن و مهندسهان سهابق بهه منظهور آشهناسي بها
مفاههيم جهديههد و نههگههرشهههاي تههوسههعه پههايهههدار
[.]3

جديد براي چال ها خواهد بود .بنابرايا تجديد نظر در
برنامه هاي تربي مهندسان با ت کيد بر نوآوري و خبقي
ضررو دارد .فناوري (درهر دو بخ سخ افزاري و نرم
افزاري) که نتيجه کار مهندسان اس از ابزار مهم حل
چال ها خواهد بود .فناوري پا  8فقط توليد يک
محصول پا  4را مدنظر ندارد بلكه منافع آن براي انسان
هاي مصرف کننده نيز مورد توجه قرار مي گيرد .چگونه با
اصبح الگوي توليد و مصرف ميتوان ضما برآوردن
نيازهاي بشري ،حداقل زيانهاي زيس محيطي را داش ؟
در تحقق نگرشها و برنامههاي مهندسي قرن 27
ارگانهاي دولتي ،دانشگاهها ،سازمانهاي حرفهاي و
شرک ها و سازمانهاي توليد کننده همگي داراي نق هاي
متفاوتي هستند .دانشگاهها مي توانند با ايجاد مراکز پيشرو
و برنامهريزي راهبردي ،دستورالعملها ،برنامهها و

 -3راهبردهاي دانشگاه صنعتي اميرکبير در
راستاي آموزش براي توسعه پایدار
در هر کشور دانشگاهها نق مهمي در تربي نيروهاي
متخصص مورد نياز ايفا مي نمايند .اکثر متخصصان ،مديران
و محققان کشور ،دورههاي آموزشي خود را در دانشگاهها
سپري مينمايند .اراسه نگرشهاي نويا به دانشجويان از
جمله وظايف مهم دانشگاهها محسوب ميشود .دانشگاه
صنعتي اميرکبير شعار "پيشتاز در توسعه پايدار" در دهه
آينده را به عنوان يک راهبرد اصلي دانشگاه برگزيده اس و
در ايا راستا برنامههاي مختلفي تدار ديده اس  .در
شكل  7راهبردهاي دانشگاه صنعتي اميرکبير براي ارتقاء
آموزش و پژوه در راستاي اهداف توسعه پايدار اراسه
گرديده اس [ .]70 ، 7همانطور که در شكل  7مشخص
شده اس  ،مهمتريا برنامهها و راهبردهاي دانشگاه صنعتي
اميرکبير در راستاي تحقق آموزش و پژوه براي توسعه
پايدار عبارتند از :ايجاد دوره کارشناسي ارشد مهندسي
عمران-محيطزيس  ،اصبح سرفصل درو مرتبط با
محيط زيس و توسعه پايدار ،اراسه درو جديد زيس
محيطي براي رشتههاي مختلف در دانشگاه و ايجاد

مجله فناوري و آموزش ،سال دوم ،جلد  ،2شماره  ،2بهار 7831

38

ارتقاء آموزش و پژوه

مهندسي در راستاي توسعه پايدار -راهبردها

پژوهشكده محيط زيس در جه ارتقاء فعالي هاي
زيس محيطي که به تفضيل در ايا قسم شرح داده
ميشود.
 -4ایجاااد دوره کاراناسااي اراااد مهندسااي
عمران -محيط زیست
يكي از برنامه هاي مهم در دانشگاه صنعتي اميرکبير ،ايجاد
دوره کارشناسي ارشد مهندسي عمران -محيط زيس اس
که از سال  7832با پريرش دانشجويان تحصيب تكميلي،
فعالي خود را آغاز نموده اس و در سالهاي اخير نيز با
افزاي ظرفي پريرش دانشجويان فعالي هاي خود را در
ايا زمينه گسترش داده اس  .در ايا دوره دانشجويان با
مباني مهندسي محيطزيس و توسعه پايدار آشنا ميگردند.
در ايا راستا و به دليل اهمي مسايل زيس محيطي ،نام
دانشكده از مهندسي عمران به دانشكده مهندسي عمران و
محيط زيس تغيير ياف .
رشته مهندسي محيطزيس در سط کارشناسي ارشد در
حال حاضر داراي پنج گراي آب و فاضبب ،مديري مواد
زاسد جامد ،آلودگي منابع آب ،مديري زيس محيطي و
جديد
گراي
آلودگي هوا ميباشد .مهمتريا درو
"مديري زيس محيطي" عبارتند از :ارزيابي اثرا زيس
محيطي ،مديري زيس محيطي جهاني ،حقوق و اقتصاد
محيط زيس و مميزي زيس محيطي .انجام طرحهاي
پژوهشي در زمينه هاي مختلف محيط زيس توسط
دانشجويان ايا رشته (به عنوان پايان نامه) مي تواند نق
قابل مبحظهاي در تقوي پژوه در راستاي اهداف
توسعه پايدار داشته باشد.

سيد محمدرضا علومي مقدم و همكاران

 -5اصالح سرفصل دروس مرتبط با محيط زیست
وتوسعه پایدار
هدف از اصبح درو مرتبط با محيط زيس و توسعه
پايدار ،باالبردن سط دان و آشنايي دانشجويان رشتههاي
مختلف با مباني نويا توسعه پايدار و ارتباط آن با ساير
رشتهها (خصوصا رشتههاي مهندسي) اس  .به عنوان نمونه
در ايا قسم به بررسي تغييرا انجام شده در در
مهندسي محيطزيس که در دانشگاه مهندسي عمران و
محيط زيس اراسه ميگردد پرداخته شده اس .
در مهندسي محيطزيس با نگرش کبسيک مهندسي
بهداش از سال هاي قبل به عنوان يكي از درو
دانشكدههاي مهندسي عمران در دانشگاه صنعتي اميرکبير
اراسه شده اس  .عبوه بر آن ،در دانشكده مهندسي شيمي
نيز درسي تح عنوان "حفاظ محيطزيس " اراسه
ميگردد که دانشجويان آن رشته ،با کليا مباحث مربوط
به مهندسي محيط زيس آشنا ميشوند .با توجه به اهمي
محيط زيس  ،اراسه در مهندسي محيطزيس به عنوان
يک در اختياري براي کليه رشتههاي مهندسي به عنوان
يكي از برنامه هاي دانشگاه صنعتي اميرکبير پيشنهاد شده
اس تا مباني و اصول توسعه پايدار در قال ايا در به
دانشجويان مهندسي آموزش داده شود.

مهمتريم راهبردهاي دانشگاه صنعتي اميرکبير در
راستاي آموزش براي توسعه پايدار

ايجاد دوره کارشناسي

تغيير و اصالح

ارائه دروس جديد زيست محيطي

تاسيس پژوهشکده

ارشد مهندسي عمران -

سرفصل دروس

براي رشته هاي مختلف در

محيط زيست

محيط زيست

مرتبط

دانشگاه

شکل  1راهبردهاي دانشگاه صنعتي اميرکبير در راستاي آموزش براي توسعه پايدار
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طراحي سبز به

در سال هاي اخير سعي شده تا مباني نظري توسعه پايدار
نيز در در مهندسي محيط زيس در دانشكده مهندسي

در اختياري توصيه ميشود .برنامه در
شرح زير پيشنهاد مي گردد:

عمران و محيط زيس عرضه گردد .در ايا در با بررسي
پروژه هاي مرتبط با مساسل زيس محيطي و توسعه پايدار
خصوصاً در سط دانشگاه صنعتي اميرکبير ،دانشجويان به
صور عملي نيز با ايا مساسل آشنا مي شوند .نمونه عناويا
پروژههاي عملي براي دانشجويان ايا در عبارتند از:
منظر و ديد در دانشگاه (از ديدگاه زيس محيطي)،
آگاهيهاي زيس محيطي دانشجويان دانشگاه ،مديري
جمع آوري و بازچرخاني آبهاي سطحي در بخ هاي
مختلف دانشگاه ،بررسي وضعي مواد زاسد خطرنا مصرفي
در آزمايشگاه هاي دانشگاه و بررسي جداسازي کاغر از

طراحي سبز عنوان درسي اس که دانشجويان رشته هاي
مختلف را با مباني طراحي براي توسعه پايدار آشنا
مينمايد .در برنامهها و سر فصل درو موجود طراحي در
رشتههاي مختلف دانشگاهي ،عموما نگرشهاي سنتي
عرضه ميشوند و کمتر به نظرا جديد اهمي داده
ميشود .هدف از اراسه ايا در  ،آشنايي دانشجويان با
اصول طراحي اس که در راستاي توسعه پايدار و حفظ
براي دانشجويان
محيطزيس قرار دارد .ايا در
رشته هاي مهندسي عمران ،شيمي ،نساجي ،مواد ،معدن،
برق ،مكانيک و  . . .قابل عرضه خواهد بود .در ايا ديدگاه،

زبالههاي دانشكدهها .در ايا طرحها دانشگاه به صور
مجموعهاي در نظر گرفته شده و تبش ميگردد تا
روش هاي عملي براي تحقق توسعه پايدار و راههاي اجراسي
آن مورد تمريا دانشجويان قرار گيرد .استقبال دانشجويان
از اياگونه پروژههاي مرتبط با توسعه پايدار و گزارشهاي
مناسبي که تهيه نمودهاند بيانگر وجود زمينههاي کاري
مناس جه آموزش مهندسي براي توسعه پايدار اس .
برنامه ريزي براي گسترش در مهندسي محيط زيس به
"بررسي جامع دانشگاه به عنوان سيستم
صور
5
اکولوژيكي " ميباشد که در آن دانشجويان در يک نيمسال

مهند در همه فعالي هاي خود اعم از طراحي ،ساخ ،
بهرهبرداري و نگهداري به تمامي ابعاد اثرا جانبي
فعالي ها شامل نو مواد مصرفي ،سرنوش نهايي مواد
مصرفي ،ميزان انرژي مورد نياز ،طول عمر قطعا و مصال
به کار رفته ،وضعي نهايي مصال و قطعا مصرفي ،امكان
استفاده مجدد از مواد بازيابي شده آگاهي پيدا مينمايد.
سرفصل مقدماتي ايا در به صور زير خواهد بود:
 مفهوم اوليه "طراحي سبز" مباني طراحي سبز -مباني مديري جامع زيس محيطي

تمام ابعاد "محيط" را مورد بررسي قرار ميدهند" .انسان و
محيط" روابط انسانها (دانشجو ،استاد ،کارمند) را با محيط
بررسي مي نمايند " ،دانشگاه و محيط اطراف آن" روابط
دانشگاه با محله را مطالعه مي نمايند" .دانشگاه و ضايعا "،
"دانشگاه و منابع" ،عناويا ديگري هستند که مطالعه آنها
شناخ عميقتري از سيستم را در مقيا دانشگاه به
دانشجويان ميآموزد.

 منابع تجديد پرير و تجديد ناپرير1
 تحليل چرخه حيا فعالي ها1
 جلوگيري از آلودگي3
 آشنايي با استانداردهاي زيس محيطي7
 بهرهوري سبز صرفه جويي در مصرف انرژي70
 مواد و مصال سبز77
 -نگهداري و بهره برداري سبز

 -6ارائه دروس جدید زیست محيطي براي
راتههاي مختلف در دانشگاه
هدف از اراسه درو جديد مرتبط با محيط زيس و توسعه
پايدار ،باال بردن سط دان و آگاهي دانشجويان رشتههاي
علوم پايه و مهندسي در خصوص مباني مربوط به آنها اس .
درو مهندسي محيطزيس و طراحي سبز از جمله
دروسي هستند که براي تمام دانشجويان دانشگاه به عنوان

با توجه به ميان رشتهاي بودن ايا در  ،اراسه آن به
صور گروهي متشكل از استادان متخصص محيط زيس و
ساير تخصصها در هر دانشكده انجام ميشود .سر فصل
کامل در در هر دانشكده بر حس مورد تكميل ميشود.
به عنوان نمونه محتوي اراسه شده در دانشكده مهندسي
عمران و محيطزيس  ،عنوان عمومي "ساختمان سبز" 72را
به عنوان بخشي از در طراحي سبز مورد توجه قرار
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ميدهد .بايد توجه داش که فعالي هاي ساختماني و
صنايع جانبي آن از فعالي هاي مهم اقتصادي کشور بوده و

 برقراري ارتباط مناس با سازمان حفاظ محيط زيسو وزارتخانه هاي مرتبط جه کمک به شناخ و حل

بي از  75درصد اشتغال را به خود اختصاص ميدهد.
بنابرايا ضرور آشنايي مهندسان عمران با مفاهيم جديد
توسعه پايدار که ميتواند از طريق اراسه ايا در صور
پريرد آشكار مي شود .اصطبح "ساختمان سبز" در دهه
اخير مطرح گرديده اس و به ساختمانهايي اطبق
ميگردد که در تمام مراحل طراحي ،ساخ  ،نگهداري و
بهرهبرداري و حتي چگونگي برخورد با مصال ساختمان
پس از پايان عمر بهرهبرداري ،به مسايل محيطزيس توجه
نموده و در بهرهبرداري از انرژي ،آب ،مصال و بازياف آنها،
ت ميا تهويه مناس با حداقل آثار زيس محيطي استفاده

مساسل زيس محيطي کشور.
 برقراري ارتباط نزديک با صنايع مختلف کشور برايشناخ نيازهاي علمي و تحقيقاتي در زمينه مساسل زيس
محيطي و کمک به حل آنها.
 ايجاد ارتباط با ديگر مراکز تحقيقاتي و پژوهشي زيسمحيطي در داخل و خارج کشور [.]72
ت سيس و تقوي ايا گونه مراکز تحقيقاتي براي پيشبرد
اهداف پژوهشي در رشتههاي چند وجهي مانند مهندسي
محيط زيس بسيار مؤثر ميباشد .محققان پژوهشكده از
استادان رشتههاي مختلف مرتبط با محيطزيس و توسعه

بهينه صور ميگيرد [ .]77در ايا در  ،مباحثي مانند
استفاده بهينه از نور طبيعي براي ت ميا روشنايي و
گرماي  ،استفاده حداکثر از انرژيهاي تجديد پرير در
ساختمانها (مانند استفاده از انرژي خورشيدي با به
کارگيري پانلهاي خورشيدي) ،کاه تلفا انرژي در
ساختمان ،بهبود سيستمهاي ايزوالسيون ،افزاي کارآيي
و بازياف انرژي در
و سرماي
تجهيزا گرماي
بخ هايي از ساختمان که انرژي به صور حرار دفع
ميشود نظير فاضبب حمام از طريق طراحي سيستمهاي
بازياف حرار (نظير شبكه تبادل حرار ) ،استفاده بهينه

پايدار که در دانشكدههاي مختلف دانشگاه مشغول به کارند
و همچنيا اعضاي داسمي متشكل از متخصصيا خارج از
دانشگاه تشكيل گرديده اس .

از مواد زاسد غير خطرنا
ميشود.

و ساير موارد مشابه مطرح

 -7ایجاد پژوهشکده محيط زیست در جهت ارتقاء
فعاليت هاي زیست محيطي
تاسيس پژوهشكده محيط زيس در سال  7837از جمله
اقداما دانشگاه صنعتي اميرکبير در راستاي توسعه پايدار
ميباشد .اهداف پژوهشكده محيط زيس عبارتند از :
 کمک به ارتقاي فعالي در زمينه تحقيقا زيسمحيطي در دانشگاه.
 ايجاد بستر مناس براي اجراي پروژه هاي کاربردي،جرب و تربي محقق و انتقال دان فني در زمينههاي
زيس محيطي.
 انجام پژوه هاي علمي و تحقيقاتي در زمينه هايمرتبط با محيط زيس و توسعه پايدار.
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 -8نتيجه گيري
دانشگاهها نق مهمي در تربي نيروهاي متخصهص مهورد
نياز کشور ايفا مينمايند .اراسه نگرشهاي پيشهرفته و نهويا
بههه دانشههجويان دانشههگاهها از جملههه وظههايف مهههم آنههها
محسوب ميشود .مهندسان قرن  27مي بايسه عهبوه بهر
فراگيري مباني طراحي رشته تخصصي خهوي بها مبهاني و
اصول توسعه پايهدار ،الزامها اخبقهي و اجتمهاعي و پيامهد
فعالي ها آشنا گردند تا بتوانند نق خود را با کلينگري در
جامعه ايفا نمايند .فراهم نمودن بستر مناس براي اياگونه
آموزشههها از وظ هايف مهههم دانشههگاهها ميباشههد .دانشههگاه
صنعتي اميرکبير ،بهه عنهوان يكهي از دانشهگاههاي صهنعتي
مهم کشور ،در حال تهدويا برنامهه ههاي مختلفهي در ايها
زمينه ميباشد .دانشگاه شهعار "پيشهتاز توسهعه پايهدار" در
دهه آينده را به عنوان راهبرد اصلي انتخاب نموده اس .
آمههوزش مبههاني و اصههول توسههعه پايههدار از طريههق درو
"مهندسي محيط زيس " و "طراحي سبز" ،بررسهي جهامع
دانشگاه به عنوان سيستم اکولوژيكي در يک مجموعهه در
( به عنوان پروژه هاي کب ) ،توسعه فعالي هاي پژوهشهي
در زمينه محيط زيس و توسعه پايهدار و نمهاي عملكهرد
زيس محيطي دانشگاه تح عنوان دانشگاه سهبز از جملهه
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 پي نوات-9
1

United Nation Conference on
Environment and Development
2
WSSD: World Summit for Sustainable
D
Development
3
Clean Technology
4
Clean Product
5
Ecological system
6
Life Cycle Analysis
7
Pollution Prevention
8
Environmental Standards
9
Eco Efficiency
10
Green Materials
11
Green Maintenance & Operation
12
Green Building
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