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سخن مختصر و (شاید) مفید مدیرمسئول،
ابوالفضل انوری
دانشجویان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران،
مخصوص ًا شما ورودیهای  1400و  1399کارشناسی...
بند اول -هرکس که متالورژی و مهندسی مواد تهران
قبول میشود ،دو تبریک بر او واجب است؛ تبریک اول
بهمناسبت دانشگاه تهرانی شدن و تبریک دوم بهخاطر
قبولی در رشتهای گسترده و آیندهدار.
بند دوم -نشریهی فراسوی مواد ،بعد از کسب امتیاز
نشریهی حرفهای دانشجویی ،این ویژهنامه را با هدف
آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته و دانشکده ترتیب داده
است .اگر نام گرایشهای ارشد و کلمات تخصصیای را
دیدید که معنای آنها را نمیدانستید ،اص ً
ال نترسید .بهدلیل
ماهیت بینرشتهای بودن مباحث مهندسی مواد و زمینههای
کاری مختلف ،نیاز دیدیم که با دید گرایشهای تخصصیتر
این رشته را معرفی کنیم؛ چرا که شما اگر انتهای مسیر را
ببینید ،از همین ابتدا میتوانید تکلیف خودتان را مشخص
کنید که به چه چیزی عالقه دارید؛ مث ً
ال چه درسهایی را
بهتر بخوانیم تا در حوزهی خاصی موفقتر شویم و از این
قبیل تخمینها و تصمیمها.

نشریهی علمی دانشجویی فراسوی مواد

معرفی و اهداف
علــم مــواد و متالــورژي بهعنــوان يــك صنعــت مــادر ،نهتنهــا در حــال حاضــر نقــش مهمــي را در
پيشــبرد تكنولــوژي دارد ،بلكــه پیشبینــی میشــود در آينــده نيــز يكــي از عوامــل مهــم پيشــرفت تمــدن
بشــري باشــد.
بهزبــان ســاده ،مهندســی مــواد ،اســتفادهی عملــی و کاربــردی از علــم مــواد اســت .بهبیــان دیگــر
مهندســی مــواد را میتــوان اســتفاده از رابط ـهی موجــود میــان ســاختار و خــواص مــواد بــرای ســاخت و
طراحــی مــواد جدیــد بــا خــواص دلخــواه دانســت.
متالــورژی بهعنــوان يــك علــم ،دانــش نســبت ًا جوانــي اســت كــه تنهــا صدســال از عمــر آن ميگــذرد
و بــا كشــف روشهــاي جديــد اســتخراج و تصفي ـهی فلــزات ،شناســايي مشــخصات ســاختاري و فيزيكــي
مــواد ،فنــون جديــد شــكلدادن و توليــد فلــزات متولــد شــده اســت و در گذشــتهی دورتــر ،از آن بهعنــوان
هنــر متالــورژی یــاد میشــد.
هرم علم مواد
یک دانشمند مواد باید به چهار مفهوم بههموابسته ساختار ،خواص ،کارایی و فرایند بهخوبی مسلط باشد.
مــاده بــا بهکارگیــری مجموع ـهای از روشهــای پــردازش همچــون ریختهگــری ،شــکلدهی ،جوشــکاری ،متالــورژی پــودر
و غیــره ،ســنتز و ســاخته میشــود.
ســاختار مــاده بســته بــه نــوع روش پــردازش ،مشــخص میشــود و ســاختار نیــز بــه همیــن ترتیــب خــواص را مشــخص
میکنــد کــه ایــن خــواص کارایــی ترکیــب را دیکتــه خواهنــد کــرد.
بنابراین تمامی این مفاهیم به یکدیگر مرتبط هستند.
هــدف مهندســی مــواد را میتــوان تولیــد مــواد بــا کاراییهــای
مــورد نیــاز جهــان امــروزی دانســت .در واقــع مهندســی مــواد بــا
شــناخت تمــام عناصــر ذکرشــده بایــد مــادهای تولیــد کند کــه نیازهای
امــروزی را برطــرف کنــد ،در شــرایط اســتفاده کارایــی مــورد نیــاز را
داشــته باشــد ،هزینههــا را تــا حــد امــکان کاهــش دهــد و منابــع
طبیعــی را حفــظ کنــد .همچنیــن مــواد تولیدشــده بایــد دوســتدار
محیــط زیســت باشــند و ســامت کــرهی زمیــن و موجــودات زنــده
را تهدیــد نکننــد.

وضعيت نياز کشــور به اين رشته در حال حاضر

شکل - 1هرم علم مواد شامل چهار مفهوم ساختار ،خواص ،کارایی و فرایند

از آنجایــی کــه امــروزه متالــورژي در کليــهی صنايــع نقــش مهمــي را ايفــا میکنــد ،نيــاز کشــور بــه ايــن رشــته و
فارغالتحصيــان ايــن رشــته نســبت ًا زيــاد و فــراوان اســت.
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توانايیهــای مورد نياز يک مهندس مواد و متالورژی
توانایــی ادراکــی :دانشــجوی انگليســي در ايــن رشــته همانند بســیاری از
ایــن رشــته ،بایــد ذهنــي خــاق و كنجكاو ديگــر رشــتههاي مهندســي اهميــت دارد.
داشــته و همچنيــن بــه ايــن رشــته
توانایــی کارهــای عملی :بســياري
عالقهمنــد باشــد.
از مــردم تصــور ميكننــد كــه يــك
توانايــي علمــي :وقتــي صحبت از مهنــدس متالــورژي فقــط در كنــار كــوره
مهندســي مــواد ميشــود ،دو علــم شــيمي كار ميكنــد و بــه هميــن دليــل بــراي
و فيزيــك اهميــت ويــژهاي پيــدا ميكننــد .موفقيــت در ايــن رشــته ،اصــل را بــر قدرت
چــرا كــه بررســي خــواص مــواد بــدون بدنــي و تــوان جســماني بــاال ميگذارنــد
آشــنايي بــا ايــن دو علــم امكانپذيــر امــا ايــن يــك تصــور اشــتباه اســت؛ زیــرا
نیســت .دانشــجوي ايــن رشــته عــاوه بــدون شــك مهنــدس ايــن رشــته بيــش
بــر فيزيــك و شــيمي ،بايــد از دانــش از تــوان جســماني خــوب نيــاز بــه ذهنــي
رياضــي نیــز اطالعــات كافــي داشــته و خــاق و كنجــكاو دارد و همچنيــن بايــد به
قــدرت تجزيــه و تحليــل خوبــي داشــته ايــن رشــته عالقهمنــد باشــد تــا بتوانــد بــه
باشــد .همچنیــن نيــاز بــه آشــنايي بــا زبان پيشــبرد علــم متالــورژي كمــك كــرده و يا

حداقــل در بــازار كار ،مهندســي موفق شــود.
الزم بــه ذکــر اســت رشــتهی مهندســی
مــواد و متالــورژی بهعنــوان یکــی از
رشــتههای مــادر ،گرایشهــای زیــادی
دارد کــه دانشــجویان ایــن رشــته در
مقاطــع باالتــر بــر حســب توانایــی و عالقه
میتواننــد یکــی از ایــن گرایشهــا را
انتخــاب کننــد .این رشــته ،برخــاف انتظار
عمــوم صرف ـ ًا بــه فلــزات ختــم نمیشــود؛
چــرا کــه میتــوان بــه گرایشهــای
دیگــری از ایــن رشــته ماننــد نانومــواد،
بیومــواد ،ســرامیکها و غیــره اشــاره کــرد
کــه بــا قــدرت بدنــی فــرد ارتباطی نــدارد و
اکثــراً آزمایشــگاهی هســتند.

اختصاصی دانشگاه تهرانیها
دانشکدهی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران ،در خیابان کارگر شمالی و پردیس دانشکدههای فنی واقع شده است.
دانشــکدهی مهندســی متالــورژی و مـواد دانشــگاه تهـران بــا زیربنایــی بالــغ بــر  17800متــر مربــع ،سـرانه فضــای آموزشــی و کمک
آموزشــی برابــر  29متــر مربــع بـهازای هر دانشــجو را دارد .این دانشــکده بــا دارا بــودن تعداد  32آزمایشــگاه و کارگاه آموزشــی و پژوهشــی
و بــا دراختیــار داشــتن تجهیــزات مناســب و بــهروز ماننــد دســتگاههای  TEM ،SEM ،XRD،SSRT،EG & Gو
غیــره ،امکانــات پژوهشــی ویــژه و موقعیــت منحصربهفــردی را نهتنهــا در کشــور بلکــه در ســطح خاورمیانــه داراســت.

شکل - 2یکی از ورودیهای دانشکدهی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شاملی
ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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آخرين رتبهبندی رشتهی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران بر اساس نظام رتبهبندی شانگهای
در حــال حاضــر طبــق ایــن رتبهبنــدی ،رشــتهی مهندســی مـواد و متالــورژی دانشــگاه تهـران در رتبـهی نخســت کشــوری و همچنیــن

رتبـهی  51-75در ســطح جهانــی قـرار دارد.

رشــتهی مهندســی مـواد و متالــورژی ،یکــی از رشــتههای زیرگــروه  1در پذیــرش دانشــگاههای کشــور اســت کــه دانشــجویان بــا گذراندن

آزمــون ورودی دانشــگاهها هرســاله در ایــن رشــته در دانشــگاههای مختلــف کشــور از جمله دانشــگاه تهـران پذیرفته میشــوند.

شکل- 3جایگاهرشتهیمهندسیمتالورژیدانشگاهتهراندرجهانبراساسرتبهبندیشانگهای

در دانشــگاههای دیگــر کشــور ،دانشــجویان بایــد گرایــش مــورد نظــر خود را از بین ســه گرایش متالورژی اســتخراجي ،متالــورژی صنعتي و

سـراميك در مقطــع کارشناســی انتخــاب کننــد امــا در مقطع کارشناســی دانشــگاه تهـران ،انتخاب گرایشــی صــورت نمیگیــرد و پیشگفتاری
از تمامیگرایشهــا تدریــس میشــود.

در مقطــع کارشناســی دانشــگاه تهـران ،دانشــجویان فقــط از بیــن دو شــاخهی بلــور و اســتاتیک ،یــک شــاخه را انتخــاب میکننــد و طبــق

چــارت درســی همــان شــاخه کــه از جانــب آمــوزش دانشــکده پیشــنهاد میشــود ،هــر تــرم واحدهــای درســی خــود را اخــذ میکننــد .البتــه

الزم بــه ذکــر اســت کــه در نهایــت تمامــی دانشــجویان از هــر دو شــاخه واحدهــای مشــابهی را میگذراننــد و فقط ترتیــب برداشــتن دروس در

ترمهــای مختلــف ،بـرای آنهــا متفــاوت اســت.

مبنــای اسـمگذاری دو شــاخه فقــط بــر اســاس اولیــن درس اختصاصــی اســت کــه دانشــجویان در تــرم دوم اخــذ میکننــد؛ بدیــن صورت

کــه دانشــجویان شــاخهی اســتاتیک در تــرم دوم اولیــن درس تخصصــی را اســتاتیک انتخــاب کــرده و بــه همین ترتیب دانشــجویان شــاخهی
بلورشناســی ،درس بلورشناســی را اخــذ مینمایند.

بهطور معمول دانشگاه تهران برای این رشته ،هر ساله  60نفر ظرفیت دانشجویان ورودی جدید را دارد.

دروس رشتهی مهندسی مواد و متالورژی
دانشــجویان در طــول ســال تحصیــل  22واحــد از دروس عمومـی 30 ،واحــد از دروس پایــه 77 ،واحــد از دروس تخصصــی 13 ،واحــد
دروس اختیــاری و  2واحــد از کارآمــوزی را میگذراننــد.
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دروس پایه رشته
ریاضی  1و 2

نقشهکشی صنعتی

فیزیک  1و 2

برنامهنویسیکامپیوتر

ریاضی مهندسی

معادالت دیفرانسیل

آزمایشگاه شیمی

آ زمایشگاه فیزیک 1

شیمیعمومی

محاسباتعددی

دروس تخصصی رشته
استاتیک

مهندسی سطح

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

اصول خوردگی و اکسیداسیون

زبان تخصصی

انتقال مطالب علمی و فنی

مقاومت مصالح

هیدرومتالورژی

پیرومتالورژی

آزمایشگاه متالوگرافی

ترمودینامیک و سینتیک مواد

شناخت آلیاژهای مهندسی

اقتصاد و مدیریت مهندسی

شیمیفیزیک مواد

اصول انجماد و ریختهگری

پروژهی کارشناسی

آزمایشگاه بلورشناسی

متالورژی فیزیکی  1و 2

اصول شکلدادن فلزات

پدیدههای انتقال

بلورشناسی

مواد پلیمری

آزمایشگاه عملیات حرارتی

مواد سرامیکی

خواص مکانیکی مواد  1و 2

مواد کامپوزیتی

آزمایشگاه خوردگی

عملیات حرارتی

روشهای آنالیز مواد

کارگاه عمومی

مبانی مهندسی برق

آزمایشگاه متالورژی استخراجی

اصول و فرایندهای اتصال فلزات

آزمایشگاه انجماد و ریختهگری

آزمایشگاه اتصال فلزات

دروس اختیاری رشته
آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس

مواد دیرگداز

فروآلیاژها

مواد مغناطیسی

مبانیکارآفرینی

آزمایشگاه متالورژی پودر

فلسفهی علم و تکنولوژی

بازرسی غیرمخرب

مهارتهای زندگی

ترمودینامیک مواد 2

سرامیکهای مهندسی

آزمایشگاه بازرسی غیرمخرب

تریبولوژی

فیزیک مدرن

علم و فناوری شیشهها

آزمایشگاه تخصصی ریختهگری

نانومواد

کنترل فرایندها

پوششدهی و حفاظت مواد

تولید فلزات غیرآهنی

متالورژی پودر

آزمایشگاه شکلدادن فلزات

شبیهسازی در فرایندهای ساخت

خواص الکترونی مواد

فوالدسازی

تکنولوژی ریختهگری فلزات

بیومواد

بازیافت مواد

سوخت و انرژی

کانهآرایی

جوشکاریآلیاژهایصنعتی

مالحظات محیط زیست

ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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مهمترین دروس تخصصی رشتهی مهندسی مواد
کریســتالوگرافی (بلورشناســی) :معرفــی ســاختار داخلــی مـواد از لحــاظ نــوع و شــکل چیدمــان
اتمهــا ،نامگـذاری ســاختار داخلــی مـواد و همچنیــن برقـراری ارتبــاط بیــن نوع چیدمــان کریســتالی ،طبیعت
مــاده و خـواص حاصــل.
شــیمیفیزیک مــواد :معرفــی قوانیــن حاکــم بــر مــواد در حالتهــای جامــد و مایــع ،بررســی
انرژیهــای مؤثــر در تشــکیل و تجزی ـهی م ـواد و همچنیــن پیشبینــی انجــام واکنشهــای شــیمیایی.
خــواص مکانیکــی  1و  :2بررســی خواص مکانیکی مواد از جمله اســتحکام ،ســختی ،انعطافپذیری
و تغییــر شــکل در دمــای محیــط یــا دمــای بــاال و توجیــه عوامــل مؤثــر بــر حصــول خـواص مــورد نظــر از
نقطهنظــر ســاختار داخلی م ـواد.
خــو اص فیزیکــی  1و  :2بیــان وابســتگی خـواص مـواد و قطعــات بــر اســاس ویژگیهــای فیزیکی
همچــون ارتبــاط عناصــر و اتمهــای مختلــف بــا یکدیگــر و امــکان توســعهی آلیاژهــای جدیــد بــر اســاس
قوانین مشــخص.
ترمودینامیــک و ســینتیک مــواد :بررســی ســینتیک تشــکیل مـواد و محلولهای مختلــف مایع و
جامــد بــر اســاس دمــای ذوب و تبخیــر و میـزان انحاللپذیــری و همچنیــن تکمیــل مباحــث مطرحشــده در
درس شــیمیفیزیک.
عملیــات حرارتــی :انجــام عملیــات گرمایــی در زمــان ،دمــا و محیــط مشــخص بهمنظــور بهبــود
خـواص فیزیکــی و مکانیکــی قطعـهی تولیدشــده بـهروش معیــن و بر اســاس ارتباط بیــن ریزســاختار داخلی
بــا تغییـرات دمــا و زمــان.
شــکلدهی فلــزات :بررســی و شــناخت روشهــای تولیــد قطعــات ،پارامترهــای مؤثــر و همچنیــن
اثـرات نــوع آلیــاژ مطلــوب بــر انتخــاب روش مناســب تولید.
اصــول انجمــاد و ریختهگــری :شــناخت فراینــد انجمــاد و اصــول حاکــم بــر آن در حیــن ذوب و
ریختهگــری بهعن ـوان یکــی از وســیعترین روشهــای تولیــد قطعــات.

فارغالتحصیالن رشتهی مهندسی مواد در صنعت
گســترهی وســیعی از کارهــای نظارتــی ،عملیاتــی ،تولیــدی و اجرایــی توســط فارغالتحصیــل رشــتهی
مهندســی م ـواد قابــل انجــام اســت و در اینجــا ،تنهــا بــه برخــی از شــاخصترین م ـواردی کــه یــک
فارغالتحصیــل ایــن رشــته میتوانــد در آنهــا شــاغل شــود پرداختهایــم:
شــرکتهای خودروســازی ،ســاخت قطعــات ماننــد شــرکتهای ریختهگــری یــا اکســتروژننورد،
جوشــکاری بــه روشهــای پیشــرفته ،صنایــع فــوالد ،مــس و آلومینیــم ،بازرســی خطــوط انتقــال نیــرو،
آب و نفــت ،صنایــع هوافضــا و نظامــی ،آزمایشــگاههای تحقیقاتــی ،ســاخت ظــروف و قطعــات آشــپزخانه،
پوشــشدهی ســطح قطعــات منــزل و ادارات ،ســاخت و پوشــشدهی قطعــات تزئینــی ،شبیهســازی
فرایندهــا و قطعــات صنعتــی ،صنایــع الکترونیــک ،مشــاوره در انتخــاب مـواد و آلیاژهــای مــورد اســتفاده در
بخشهــای صنعتــی مختلــف ،بازیافــت و مهندســی پزشــکی.
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معرفی مسئولین دانشکدهی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
دکتر مهدی ملکان
ریاست
دانشکدهی مهندسی متالورژی و مواد
دکتر محمود سرکاری خرمی
معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی
دانشکدهی مهندسی متالورژی و مواد
دکتر حامد میرزاده سلطانپور
معاونت پژوهشی
دانشکدهی مهندسی متالورژی و مواد
ادامهی تحصیل در مقاطع باالتر رشتهی مهندسی مواد و متالورژی
برای ادامهی تحصیل در رشتهی مهندسی مواد ،دانشجویان میتوانند یکی از گرایشهای ذیل را برای
کارشناسیارشدانتخابکنند:
 -1گرایــش شناســایی و انتخــاب مــواد
مهندســی:
دانشــجویان ایــن گرایــش تواناییهــای طراحــی
و ارائـهی روشهــای ســاخت و همچنیــن بررســی
علــل تخریــب و ارائـهی روشهــای مناســب بـرای
جلوگیــری از آن را کســب میکننــد .شناســایی و
انتخــاب م ـواد مهندســی بهعن ـوان یــک رشــتهی
مهــم و اساســی در بســیاری از علــوم و صنایــع از
جملــه خودروســازی ،هوافضــا ،معــادن ،پزشــکی و
غیــره کاربــرد بنیادیــن دارد.

-2گرایش بایومتریال (بیومواد):
کاربــرد ایــن گرایــش در اســتفاده از بافتهــای
زنــده و مـواد مصنوعــی بهمنظــور کاشــت آنهــا در
بــدن نمــود پی ـدا میکنــد .انتخــاب م ـواد صحیــح
بــرای کاشــت و پیونــد در بــدن انســان یکــی از
حســاسترین و مشــکلترین عملیــات مهندســی
پزشــکی اســت .آلیاژهــای فلــزی ،ســرامیکها،
پلیمرهــا و کامپوزیتهــا از جملــه مواد مورد اســتفاده
در کاشــت بافتهــای مصنوعــی هســتند .اینگونــه
مواد باید غیرســمی ،غیرســرطا نزا ،از نظر شــیمیایی
غیرفعــال و بادوام و همچنیــن دارای قدرت مکانیکی
کافی باشــند.
ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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 -3گرایش نانومواد:
مــوادی کــه حداقــل یکــی از ابعــاد آنهــا در
مقیــاس  ۱الــی  ۱۰۰نانومتــر باشــد ،مـواد نانویــی یــا
نانومــواد نامیــده میشــوند .خــواص و کاربردهــای
نانومــواد باعــث شــده اســت کــه در اکثــر حوزههــا
نفــوذ کــرده و ســبب پیشــرفتهای نویــن شــوند.

 -7گرایش استخراج فلزات:
در اســتخراج فل ـزات ابت ـدا بایــد کان ـهی مربــوط
بــه هــر فلــز را شناســایی و از معــادن اســتخراج کــرد و
ســپس بــا انجــام یکســری فعالیتهــای شــیمیایی
و فیزیکــی ،فلــز مــورد نظــر را بهحالــت عنصــری از
ســنگ معــدن یــا کان ـهی آن بهدســت آورد.

 -4گرایش شکلدادن فلزات:
لدادن
در ایــن گرایــش اصــول و روشهــای شــک 
فلـزات بــا اســتفاده از اعمــال نیــرو بــه آنهــا بررســی
میشــود .نزدیکتریــن گرایــش ارشــد مهندســی مواد
بــه مجموعـهی مهندســی مکانیــک همیــن گرایش
اســت .بهطــوری کــه دانشــجویان ایــن گرایــش
جهــت موفقیــت در ادامـهی رونــد تحصیلی و شــغلی
نیازمنــد یادگیــری اکثــر نرمافزارهــای شبیهســازی
مکانیکــی و طراحــی مکانیکی هســتند.

-8گرایشسرامیک:
ایــن گرایــش بهمنظــور تولیــد م ـواد س ـرامیکی
و روشهــای تبدیــل آنهــا بــه فرآوردههــای مفیــد
ایجــاد شــده اســت .علــم سـرامیک بهطور کلــی علم
ســاختن و ب ـهکار بــردن اشــیای جامــدی اســت کــه
اجــزای تشــکیلدهندهی اصلــی و عمــدهی آنهــا،
مـواد غیرآلــی و غیرفلــزی اســت .مشــخصهی اصلی
سـرامیکها ،مقاومــت بســیار زیــاد آنهــا در برابر تأثیر
مـواد شــیمیایی و دماهــای باال اســت .بــه همین دلیل
در ســاخت قطعــات مقــاوم نســبت بــه خوردگــی و یــا
در روشهــای حفاظــت از خوردگــی ،از آنهــا اســتفاده
زیــادی میشــود.

 -5گرایش خوردگی و حفاظت مواد:
ایــن گرایــش جهــت بهبــود و مقابلــه بــا اثـرات
زیانبــار پدیــدهی خوردگــی و ارائــهی روشهــای
نوینــی بــرای ایــن کار پدیــد آمــده اســت .ســاالنه
هزینههــای قابــل توجهــی بــرای جبــران ایــن
پدیــدهی مخــرب پرداخت میشــود .همچنیــن ذخایر
فلــزی جهــان رو بــه اتمــام اســت ،در نتیجــه نیازها به
علــم خوردگــی و حفاظــت روزبـهروز بیشــتر میشــود.

-9گرایش ریختهگری:
در ایــن گرایــش تکنیکهای مربــوط به روشهای
مختلــف ریختهگــری بهعنـوان بخشــی از روشهای
شــکلدهی قطعــات فلــزی مــورد بحــث قـرار گرفته
لدادن فلـزات و آلیاژهــا
اســت .ریختهگــری فــن شــک 
از طریــق ذوب ،ریختــن مـذاب در محفظــهای بــه نام
قالــب و آنگاه ســرد کــردن و انجمــاد آن مطابــق
-6گرایشجوشکاری:
گرایــش جوشــکاری بهمنظــور تربیــت نیروهــای شــکل محفظـهی قالب اســت.
متخصــص در زمینـهی اتصــاالت مواد مختلــف (اعم
از فلــزی و غیرفلــزی) بهگونـهای کــه خـواص اتصــال
برابــر بــا خ ـواص مــادهی پایــه باشــد ،برنامهریــزی
شــده اســت.
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مقدمه
ی میانرشــتهای اســت کــه شــامل
علــم مـواد یــک رشــت ه 
خصوصیــات مــاده و کاربردهــای آن در زمینههــای مختلــف
علمــی و مهندســی بــوده و عناصــر کاربــردی در فیزیــک و
شــیمی و همچنیــن مهندســی مکانیــک ،مهندســی عمـران و
مهندســی بــرق را داراســت.
بــر اســاس گزارشهــای ارائهشــده از ســوی دانشــگاه
مونــاش 1اســترالیا ،پنــج دلیــل برای انتخاب رشــتهی مهندســی
م ـواد وجــود دارد:
 .1جذابیت رشته بهدلیل چندرشتهای بودن آن
 .2وجود مشاغل متنوع مرتبط
 .3بهدست آوردن طیف گستردهای از مهارتها
 .4تحقیقات دانشگاهی قوی و ارتباط با صنعت
 .5کسب یک حرفهی بین المللی
شناســایی و انتخــاب مـواد مهندســی مجموعـهای از دروس
نظــری ،آزمایشــگاهی پیشــرفته و پروژههــای تحقیقاتــی اســت
کــه بـرای طراحــی و بهینهســازی مـواد مهندســی و پژوهــش
در خـواص و ارتبــاط بــا روش ســاخت آنهــا برنامهریــزی شــده
اســت .ایــن رشــته شــامل دروس اصلــی گرایــش مهندســی
متالــورژی اســت و بهصــورت معمــول در مجموعههــا و
گروههــایمهندســیمتالــورژیسراســرکشــورارائــهمیشــود.

هــر یــک از ایــن چهــار کارکــرد از نظــر فکــری چالشبرانگیــز
اســت امــا آنچــه کــه ســبب جذابیــت رشــتهی علــم مـواد میشــود،
وابســتگی ایــن چهــار کارکــرد بــه یکدیگــر اســت .در واقــع ج ـدا از
شــیمی ،فیزیک ،مهندســی ،زیستشناســی ،علــوم زمیــن و ریاضیات،
ایــن همــان چیــزی اســت کــه جایــگاه علــم مـواد را بــه خــودی خود
بــه یــک رشــته ارتقــاء میدهــد.

گرایش شناسایی و انتخاب مواد

شناســایی و انتخــاب مــواد مهندســی گرایشــی از رشــتهی
مهندســی م ـواد اســت کــه عــاوه بــر آن بهصــورت بینرشــتهای
در رشــتههای دیگــر نیــز کاربــرد دارد .بهعبــارت دیگــر شــما هرگونــه
شــغل از جملــه تولیــد ،واردات مـواد اولیــه ،و فــروش به صنایع مختلف
را داشــته باشــید ،یــا اگــر حیــن تحقیقــات دانشــگاهی و علمــی برای
مـواد و دســتگاههای خــود نیــاز به شناســایی و انتخاب داشــته باشــید،
بــا گرایــش شناســایی و انتخــاب مـواد مهندســی ســر و کار خواهیــد
داشــت .شناســایی و انتخــاب مواد مهندســی بهعنـوان رشــتهای مهم
و اساســی و پایــه در بســیاری از علــوم و صنایــع از جمله خودروســازی،
هوافضــا ،معــادن ،پزشــکی و غیره کاربــرد بنیادیــن دارد.
در زمین ـهی شناســایی و انتخــاب م ـواد مهندســی ،دامن ـهی
وســیعی از مـواد در دســترس هســتند کــه هر کـدام خـواص ،امتیازها،
محدودیتهــا و کاربردهــای خودشــان را دارنــد .ایــن مـواد را بــه پنــج
علم مواد چیست؟
دســته کلــی زیــر میتـوان تقســیم کــرد:
 .1مواد فلزی
چــه چیــزی علــم مـواد را تشــکیل میدهــد؟ شــاید ســادهترین
 .2مواد پلیمری
راه بـرای پاســخ بــه ایــن سـوال این باشــد کــه ببینیــم دانشــمندان از
 .3سرامیکها
چــه مـوادی اســتفاده میکننــد.
 .4کامپوزیتها
 .1تعیین ساختار مواد
 .5سایر (نظیر چوب ،نیمههادیها و غیره)
 .2اندازهگیری خصوصیات ماده
 .3روشهــای پــردازش مـواد بهعنـوان مثــال :تولیــد مـواد جدیــد
از طــرف دیگــر هنــگام انتخــاب یــک مــاده بـرای یــک کاربــرد
و تبدیــل مـواد موجــود بــه مـوارد مصرفی مفید
 .4چگونگــی تولیــد یــک مــادهی مناســب بــا توجــه بــه هــدف و خــاص ،خ ـواص مــاده بایــد تأمینکننــده کاربــرد و ش ـرایط کارکــرد
جــزء یــا ســاختاری باشــند کــه در حــال طراحــی اســت.
دریافت بهتریــن عملکرد
Monash University
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خواصــی کــه مســتقیم ًا بــر انتخــاب مــاده اثــر میگذارنــد،
میتواننــد بــه دســتههای زیــر تقســیم شــوند:
 .1خواص مکانیکی نظیر ســفتی ،2اســتحکام ،3شــکلپذیری،4
ســختی ،5چقرمگی 6و غیره
 .2خـواص فیزیکــی نظیــر چگالــی ،هدایــت الکتریکــی ،هدایت
حرارتــی و غیره
 .3خـواص شــیمیایی نظیــر مقاومــت خوردگــی در محیطهــای
مختلف
 .4خــواص تولیــد نظیــر قابلیــت شــکلپذیری ،قابلیــت
ماشــینکاری ،ســهولت اتصــال و غیــره
ملزومــات یــک محصــول بهطــور مســتقیم توســط خ ـواص
مکانیکــی ،فیزیکــی و شــیمیایی آن بهدســت میآینــد .بــا ایــن حــال
بـرای اینکــه محصــول از نظــر فنــی قابــل تولیــد باشــد ،مــاده بایــد
خـواص مناســب تولیــد داشــته باشــد .بهعنـوان مثــال یــک قطعــه
فــورج ،نیــاز بــه مــادهای بــا قابلیــت جریانیابــی کافــی بــدون
ترکخــوردن حیــن فورجنیــگ 7دارد .یــک نمونــه ریختگــی نیــاز بــه
مــادهای دارد کــه بهســهولت در حالــت مـذاب جریــان یابــد و قالــب را
پــر کنــد و هنــگام انجمــاد تخلخلهــا و ترکهــای نامطلــوب ایجــاد
نکند.
شناســایی مــواد و مشــخصهگذاری فیزیکــی آنهــا ،کلیــد
فهــم کاربردهــای مهندســی ،کنترل کیفیــت و علل تخریب هســتند.
از جملــه مهمتریــن روشهــای شناســایی مـواد میتـوان بــه مـوارد
زیــر اشــاره کــرد:
 .1متالوگرافی
 .2آزمایشگاه خواص مکانیکی
 .3میکروسکوپ الکترونی روبشی
 .4میکروسکوپ الکترونی عبوری
 .5آزمایشگاه خوردگی
 .6آزمایشهای غیرمخرب
 .7تفرق اشعه ایکس
یکــی از قســمتهای بســیار مهــم گرایــش شناســایی و انتخاب
مـواد مهندســی ،انتخــاب مـواد اســت .مســلم ًا یکــی از اولیــن قدمهــا

در طراحــی هرگونــه قطع ـهی مهندســی ،انتخــاب م ـواد آن اســت.
انتخــاب مـواد بهگونـهای کــه هــم در حیــن ســاخت و هــم در حیــن
کاربــرد مناســب باشــند و حتــی بعــد از دور ریختــه شــدن گزینـهی
مناســبی بـرای چرخـهی طبیعــت باشــند ،از مهمتریــن قســمتهای
طراحــی اســت.
مهندســان ط ـراح ،یکســری آزمایشهــا و آنالیزهــای م ـواد
هــم بهصــورت فیزیکــی و هــم بهصــورت مجــازی بــا مدلســازی و
شبیهســازی بـرای یافتــن بهتریــن مــاده جایگزیــن انجــام میدهنــد.
عواملــی کــه قبــل از انتخــاب یــک ماده بـرای مهندســی بایــد لحاظ
شــوند بهشــرح زیــر اســت:
 .1هزینهی ماده
.4خواصشیمیایی
 .2قابلیت تولید آن
 .5خواص فیزیکی
 .3مسائل محیط زیستی
.6خواصمکانیکی

دروس تخصصی گرایش شناسایی و انتخاب مواد
طبــق مشــخصات کلی ،برنامــه و آخرین ســرفصل دروس وزارت
علــوم بـرای دورهی کارشناســی ارشــد مهندســی مـواد ،دانشــجویان
ایــن گرایــش در مقطــع کارشناســایی ارشــد دروس اجبــاری زیــر را
پشــت ســر میگذارنــد:
دروس اجباری
ترمودینامیک پیشرفتهی مواد ( 2واحد)
تغییر حالتهای متالورژیکی ( 2واحد)
خطاهای اندازهگیری در تحقیق مواد ( 1واحد)
آزمایشگاه روشهای پیشرفتهی مطالعهی مواد ( 1واحد)
روشهای پیشرفتهی مطالعهی مواد ( 2واحد)
فرایندهای انجماد پیشرفته ( 3واحد)
تئوری نابجایی ( 3واحد)
تعـداد واحدهــای درســی ایــن دوره  ۳۲واحــد بوده کــه از این میان
 ۱۴واحــد دروس اجبــاری ۸ ،واحــد دروس اختیــاری ۸ ،واحــد پروژهی
پایاننامــه و  ۲واحــد ســمینار هســتند .دروس خـواص مکانیکــی دو،
ریاضیــات مهندســی ،انتخــاب مـواد فلزی ،انتقــال مطالــب علمی و
فنــی و مـواد پیشــرفته از دروس جبرانــی این گرایش هســتند.
Hardness
Toughness
7
Forging
5
6

Stiffness
3
Strength
4
Ductility
2
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تواناییهاومهارتهایموردنیازمهندساناینگرایش
بــا توجــه بــه اينكــه افــراد شــاغل در صنايــع و مراكــز
تحقيقاتــي درگيــر مســائلي همچــون انتخــاب مــاده و فراينــد بـراي
توليــد ميباشــند ،تحصيــل در ايــن دوره ميتوانــد موجــب افزايــش
توانمنديهــاي آنــان شــود.
دانشآموختــگان مهندســی مـواد گرایــش شناســایی و انتخــاب
مـواد مهندســی ،در زمینههــای زیــر توانایــی کســب میکننــد:
• طراحی و ارائهی روشهای ساخت
• بررســی علــل تخریــب و ارائـهی روشهــای مناســب بـرای
جلوگیــری از آن
• همــکاری در زمینـهی طراحــی ،تأســیس و گســترش مراکــز
صنعتــی و آموزشــی کشــور
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سخنپایانیباخواننده
گرایــش شناســایی و انتخــاب مــواد بهعنــوان اصلیتریــن و
پایهتریــن گرایــش مهندســی مـواد به شــمار مـیرود که این شـرایط
را بـرای دانشــجو ایجــاد میکنــد تــا امــکان ادامـهی تحصیــل در این
رشــته را تــا مقطــع دکتــری در ایران و در خارج از کشــور داشــته باشــد.
همچنیــن در زمینههــای تحقیقاتــی ،دانــش انتخاب مـواد و چگونگی
فراینــد تولیــد تــا اجـرا را فراهــم میســازد.

نشریهی علمی دانشجویی فراسوی مواد

مقدمه
از جملــه فناوریهــای روز دنیــا ،میت ـوان بــه مهندســی بیوم ـواد اشــاره کــرد کــه زمینهســاز پیشــرفتهای فوقالعــاده درمانــی و
پزشــکی اســت .بــا عنایــت بــه مرتبط بــودن مهندســی بیومـواد و مفاهیم مهم رشــتهی مهندســی مـواد و متالــورژی ،گرایشــی در مقطع
کارشناســی ارشــد بــه ایــن حــوزه اختصــاص یافته اســت که دانشــجویان را بیشــتر با تعریــف ،عملکرد ،خـواص ،انـواع و روشهای ســنتز
بیومـواد آشــنا میکنــد.

بیومواد
از نــگاه واژهشناســی ،بایومتریــال ( )Biomaterialاز دو عبارت
بایــو ( )Bioبهمعنــای زیســتی و متریــال ( )Materialبــه معنی
مــواد ،ســاخته شــدهاســت کــه بــه ایــن مـواد ،زیسـتمواد نیــز
میگوییــم.
بیومـواد نقــش گســتردهای در پزشــکی بــا بازگردانــدن عملکرد
قســمت آســیبدیده در بــدن یــا تســهیل روند بهبــود برای بیمــاران
پــس از آســیبدیدگی یــا مبتــا شــدن بــه بیمــاری ،دارنــد .بیومـواد
میتواننــد بــه دو صــورت طبیعــی یــا ســنتزی (مصنوعــی)
باشــند و در کاربردهــای مختلــف پزشــکی بـرای پشــتیبانی ،تقویت
شکل - 1منونههایی از کاربرد بیومواد در بدن انسان
و بهبــود یــا جایگزینــی بافــت آســیبدیده یــا عملکــرد بیولوژیکــی
اســتفاده شــوند .اولیــن اســتفادهی تاریخــی از بیومـواد مربــوط بــه دوران باســتان اســت؛ زمانــی کــه مصریــان باســتان از بخیههای ساختهشــده
ی ادغــام داروســازی ،زیستشناســی ،فیزیــک و شــیمی دانســت
از رباطهــای حیوانــات اســتفاده میکردنــد .امــروزه میتـوان بیومـواد را زمینـ ه 
کــه جدیـداً متأثــر از مهندســی بافــت و مهندســی مـواد اســت .ایــن زمینه در دهـهی گذشــته ،بهعلــت اکتشــافات در زمینهی مهندســی بافت،
داروهــای احیاکننــده 1و ســایر زمینههــای مرتبــط ،بهطــور چشـمگیری کاربــرد داشــت ه اســت.
فلـزات ،سـرامیکها ،پلیمرهــا ،شیشـهها و حتــی ســلولهای زنــده و بافــت ،همگــی میتواننــد در ســاخت یــک بیومــاده بـهکار گرفتــه
شــوند .ایــن مـواد میتواننــد بازطراحــی شــوند و آنهــا را میتـوان بــه قطعــات قالبدهــی یــا ماشینکاریشــده ،پوشـشها ،الیــاف ،فیلمهــا،
فومهــا و پارچههــا بـرای اســتفاده در محصــوالت و دســتگاههای بیومـواد تبدیــل کــرد .ایــن محصــوالت و دســتگاهها ممکــن اســت شــامل
دریچههــای قلــب ،ایمپلنتهــای مفصــل ران ،ایمپلنتهــای دندانــی ،لنزهــای تماســی یــا محصــوالت بســیار دیگری باشــد [.]1

طبقهبندی بیومواد
طبقهبنــدی بیومـواد برای اســتفادهی مناســب در صنایع پزشــکی مطابق با اســتانداردهای
مرجــع ضــروری اســت .ایــن م ـواد بــر اســاس منشــأ بــه دو دســته طبیعــی و مصنوعــی
تقســیم میشــوند .بیومـواد مصنوعــی مــورد اســتفاده در پزشــکی طــوری طراحــی شــدهاند
کــه در صــورت بــروز نارســایی (اختــال) در اعضــای بــدن ،عملکــرد بیولوژیکــی را تــا حدی
یــا بهطــور کامــل برطــرف کننــد.

شکل - 2دستهبندی بیومواد
Regenerative Medicine
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همچنیــن بیومـواد بــر اســاس واکنــش بــا بافــت بــدن بــه ســه دســته تقســیم میشــوند کــه اشــارهی مختصــری بــه هــر کـدام از
آنهــا میشــود:
 .۱مــواد زیسـتخنثی :مـوادی هســتند کــه بــا هیچیــک از بافتهــای اطـراف ،پیونــد مســتقیم برقـرار نمیکننــد .ایــن ترکیبات،
.۱
خـواص مکانیکــی مطلــوب داشــته و توانایــی تحمــل بدن را بـرای مقاومــت در برابر فشــارهای فیزیولوژیکــی افزایــش میدهند .نتیجهی
کاشــت مؤثــر ایــن مـواد در بــدن بیمــاران ،طی زمان مشــخص میشــود.
 .۲مــواد زیس ـتفعال :ایــن م ـواد بــا بافتهــای اط ـراف پیونــد شــیمیایی برق ـرار کــرده و عملکــرد پایدارتــر در مــدت زمــان
.۲
طوالنــی یــا ب ـرای دورهی مــورد نظــر تضمیــن میکننــد .پلیمرهــای زیس ـتتخریبپذیر ،هیدروژلهــا ،س ـرامیکهای زیس ـتفعال و
زیس ـتتخریبپذیر از جملــه ایــن م ـواد هســتند.
 .۳مــواد زیسـتتخریبپذیر :ایــن مـواد بــه مــرور زمــان تخریــب شــده و جــای خــود را بــه بافــت طبیعــی جایگزینشــده
.۳
میدهنــد .مـواد زیسـتتخریبپذیر کاربــرد گســتردهتری داشــته و بــا داربسـتهای مهندســی بافــت ســروکار دارد .ایــن مـواد میتواننــد
بــا اســتفاده از فنــاوری میکــرو یــا نانــو از نظر شــیمیایی ،تخریــب یا تجزیه شــوند.

سنتز بیومواد
بیومــواد بهعنــوان تجهیــزات پزشــکی در داخــل بافتهــا و
ارگانهــای بــدن کاشــته میشــوند؛ بنابرایــن ،اصــول کلیدی ســاختار
نرمــال و غیرنرمــال ســلولها ،بافتهــا و ارگانهــا کنتــرل میشــود
و مکانیزمهــای اساســی فراینــد بیمــاری و تکنیکهایــی کــه ســاختار
و عملکــرد نرمــال و غیرنرمــال بافتهــا را تعییــن میکنــد ،مــورد
مطالعــه ق ـرار میگیرنــد.
یکــی از اصلیتریــن چالشهایــی کــه در پزشــکی و پیونــد
اعضــای بــدن مطــرح اســت ،تعداد بســیار کمتــر اهداکنندگان نســبت
بــه تعـداد بیمــاران نیازمنــد پیونــد اســت .عــاوه بــر آن ،عفونتهــا و
پسزدهشــدن بافــت از طــرف بــدن بیمــار پذیرنــده ،فراینــد پیونــد را
بیشــتر بــه چالــش میکشــد.
از جملــه راهحلهــای مقابلــه بــا ایــن مشــکالت ،ســاخت
اندامهــای ســالم از ســلولهای خــود بیمــار اســت کــه میتوانــد
زندگــی فــردی کــه نیــاز بــه عضــو جدیــد دارد را نجــات دهــد .بـرای
دس ـتیابی بــه ایــن امــر ،ترکیــب علــوم زیســتی و مهندســی الزم
اســت.
بــه یکــی از جدیدتریــن متدهــا در ایــن زمینــه بهاختصــار
پرداختــه میشــود:

فناوری ذوب پرتو الکترونی ( )EBMدر ساخت ایمپلنت
اساســ ًا روش بازســازی ســهبعدی دیجیتــال مدلهــای
آناتومیکــی ،فرصتهــای کامــ ً
ا جدیــدی را بــرای صنایــع
مختلــف ایجــاد کــرده اســت .ســاخت ایمپلنتهــای ارتوپــدی
نیــز از همراهــی بــا مدلســازی سـهبعدی بازنماندنــد و پیشــرفت
شــایانی کردنــد .از آنجایــی کــه اســتخوان هــر انســان شــکل
متفاوتــی داشــته و در زمــان شکســتن ،ترمیــم آن نیــاز بــه عمــل
منحصربهفــردی دارد ،ســاخت هــر پــاک یــا پروتــز بــا پیــروی
از خــط اســتخوان بیمــار ،جراحــی ارتوپــدی را موفقیتآمیزتــر
میکنــد .بــه ایــن ترتیــب جراحــی ایمپلنــت توانســته بــه
هــدف افزایــش طــول عمــر انســان و جوانســازی اعضــای
بــدن کمــک زیــادی کنــد .مطالعــات نشــان داده کــه روش
 EBMپتانســیل باالیــی در ارتوپــدی دارد .ســاخت صفحــات و
پالکهــای سفارشــی بــا تکیــه بــر روش  EBMتوانســته کاهــش
قابــل توجهــی در هزینههــای بــاالی عملهــای ارتوپــدی
ایجــاد کنــد [.]2
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مهندسی بیومواد

مهندســی مــواد بــا تخصــص بیومــواد بــا تهیــهی مــواد گوناگــون
طبیعــی و مصنوعــی (از قبیــل پلیمرهــا ،ســرامیکها ،کامپوزیتهــا و
مــواد فلــزی) ،طراحــی روشهــای ســاخت ،قالبگیــری نهایــی مــاده و در
نهایــت اصــاح مــواد بــرای کاربــرد اختصاصــی در پزشــکی ســروکار دارد.
برخــی از مطالعــات مهندســان در رابطــه بــا بیومــواد بهشــرح زیــر اســت:
 )1مــوادی کــه جایگزیــن یــک بافــت یــا ارگان خاصــی از بــدن
میشــوند و بایــد رفتارهایــی مشــابه عضــو جایگزینشــده در بــدن
شکل - 3شامیی از میکروسکوپ الکرتونی روبشی
داشــته باشــند کــه ایــن مــورد بیشــتر در کاربردهــای مهندســی بافــت
مطــرح اســت.
 )2مــوادی کــه کمــک میکننــد تــا یــک فراینــد در بــدن راحتتــر انجــام شــود ،مثــل انتخــاب مــوادی کــه مناســب یــک
حامــل دارویــی در رهایــش دارو باشــد تــا پروسـهی دارورســانی در بــدن بهبــود یابــد.
 )3مــوادی کــه بهعنــوان جایگزیــن اعضــای بــدن یــا در کنــار عضــوی از بــدن ،ســاخته و بـهکار بــرده میشــوند ،ماننــد
طراحــی مــوادی بــرای ســاخت یــک پروتــز ،بهعنــوان جایگزیــن یــک ارگان در بــدن یــا بــرای کمــک و بهبــود بــه عملکــرد
یــک ارگان کــه ایــن مــوارد بیشــتر در ایمپلنــت و جایگزینهــای بافتــی مطــرح اســت.
مهنــدس بیومــواد بایــد درک و فهــم درســتی از شــیمی و فیزیــک مــواد و محیــط بیولوژیــک بــدن داشــته باشــد .مهنــدس
بیومــواد بــا کمــک اطالعــات و تخصــص خــود ،نقــش مهمــی در حــل مشــکالتی از ایــن قبیــل دارد :جایگزینــی و تعویــض
اعضــاء و اندامهایــی از بــدن کــه بــر اثــر بیمــاری یــا آســیب،
کاربــری خــود را از دســت دادهانــد و بــه کمــک تخصــص
بیومــواد میتــوان جراحــت یــا بیمــاری اعضــای مذکــور را
التیــام داد ،کاربــری و عمــل آنهــا را اصــاح و ناهنجــاری یــا
وضعیــت غیرطبیعــی آنهــا را تصحیــح کــرد.

واحدهای درسی
طبــق جدیدتریــن مصوبـهی وزارت علــوم کــه در ســال  1399بازنگــری شــده اســت ،دانشــجویان در مقطــع کارشناســی ارشــد
موظــف هســتند  6تــا  9واحــد از دروس تخصصــی اجبــاری زیــر را بــا توجــه بــه تشــخیص گــروه تخصصــی دانشــگاه محــل تحصیل
خــود بگذرانند.
 .1زیستسازگاری 3( 2واحد)
 .4فلزات در مهندسی پزشکی ( 3واحد)
 .2پلیمرها در مهندسی پزشکی ( 3واحد)
 .5روشهای آنالیز سطح مواد زیستسازگار ( 3واحد)
 .3سرامیکها در مهندسی پزشکی ( 3واحد)
Biocompatibility
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همچنیــن دانشــجو بــرای گذرانــدن
مقطع کارشناســی ارشــد رشــتهی مهندســی
پزشــکی  -گرایــش بیومــواد ،موظــف اســت
 12واحــد (در صــورت اخــذ  ۹واحــد از جدول
دروس اجبــاری) تــا  15واحــد (در صورت اخذ
 ۶واحــد از جــدول دروس اجبــاری) ،دروس
تخصصــی اختیــاری را مطابــق جدولــی کــه
توســط وزارت علــوم تبییــن شــده اســت ،بــا
موفقیــت بگذراند.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــه توضیــح
مختصــری در رابطــه بــا تعــدادی از دروس
تخصصــی اجبــاری پرداختــه میشــود:
 .1زیستسازگاری
در ایــن درس فاکتورهــای اصلــی انتخــاب
یــک بيومــاده ،بهعنـوان ایمپلنــت ،در ترميم و
جایگزینــی بافــت آســيبدیده مــورد بررســی
قـرار گرفتــه و بــر اســاس آن ،مــادهی مــورد
نظــر انتخــاب ،تهيــه و آمــاده میشــود.
امــروزه بــا توســعهی چشــمگیر بیوم ـواد
و تجهیــزات پزشــکی ،درک و پیشبینــی
کامــل ایمنــی آنهــا هنــگام تمــاس بــا بدن
بیمــار ،پاســخ بافتهــای بــدن بــه ایــن مـواد
و تجهیـزات و عـوارض و اثـرات جانبــی آنها
در کوتاهمــدت یــا بلندمــدت ،امــری بســیار
چالشبرانگیــز اســت.
زیستســازگاری یک اصطالح کلی اســت
کــه بـرای هــر بیومــاده و وســیلهی پزشــکی
بــا توجــه بــه موقعیــت آن نســبت بــه بــدن
متفــاوت اســت؛ بنابرایــن ،زیستســازگاری

مشــخصهای کلــی بـرای مجموعــهی بافــت
و بیومـواد اســت.
تــا بــه حــال تعاریــف زیــادی بــرای
زیستســازگاری مطــرح شــده اســت کــه
یکــی از کاملتریــن آنهــا زیستســازگاری
را بهصــورت توانایــی بیومــواد در انجام
عملکــرد مطلــوب ،بســته بــه هــدف
درمانــی آن و بــدون ایجــاد پاســخ
سیســتمی یــا موضعــی نامطلــوب
در بیمــار و ایجــاد پاســخ ســلولی و
بافتــی ســودمند در موقعیــت خاص
و بیشــینه کــردن عملکــرد بالینــی
درمــان ،تعریــف میکنــد.
همچنیــن از مــوارد مهمــی کــه در
زیستســازگاری بــه آن پرداختــه میشــود
میتــوان بــه جنبههــای مختلــف
زیستســازگاری بیومــواد ،خونســازگاری،3
آزمونهــای تشــخیص زیستســازگاری و
خونســازگاری بیومـواد ،رفتارهای ســلولی در
برابــر بیومــواد و غیــره اشــاره کــرد.
 .2پلیمرها در مهندسی پزشکی
در ایــن واحــد درســی بــا بیــان تعریــف
زیستســازگاری و انــواع پلیمرهــای
زیستســازگار ،معیارهــای انتخــاب و روش
ســاخت پلیمرهــا بـرای اســتفاده در مهندســی
بیومـواد تبییــن و مــورد بررســی قـرار میگیرد.
از مــواد پلیمــری مصنوعــی بهطــور
گســتردهای در تجهیــزات یکبــار مصــرف
پزشــکی اســتفاده شــده اســت.
PU
7
PET
6

خــواص مــورد نیــاز بیومــواد پلیمــری
مشــابه ســایر م ـواد زیســتی اســت کــه دارای
زیستســازگاری ،قابلیــت اســتریل کــردن،
قابلیــت تولیــد مناســب ،خـواص مکانیکــی و
فیزیکی مطلوبی هســتند .فراگیــری روشهای
تولیــد پلیمرهــای زیستســازگار ،بررســی
کاربــردی ایــن پلیمرهــای زیستســازگار و
روشهــای ســاخت و تولیــد آنهــا بهمنظــور
اســتفاده در عدســیهای چشــمی ،رگ
مصنوعــی ،نــخ بخیــه و ایمپلنتهــای
ارتوپــدی از اهـداف ایــن درس اســت .همچنین
بررســی پلیمرهایــی کــه بهعنــوان مــواد
زیستســازگار اســتفاده میشــوند (شــامل
هیدروژلهــا ،پلیمرهــای زیس ـتتخریبپذیر،
پلیوینیلکلریــد ،4پلیاتیلــن ،5پلییورتــان،6
پلیاتیلنترفتــاالت ،7پلیاکریالتهــا و
الســتیکها) در ایــن درس مــورد اهمیــت
اســت کــه توضیــح مختصــری در مــورد انـواع
و کاربردهــای برخــی از ایــن پلیمرهــا بهشــرح
زیــر اســت:
• پلیوینیلکلریــد بـرای ســاخت پروتزهــای
صورت کاربــرد دارد.
• پلیمتیلمتاکریــات کــه عمدتــ ًا بــرای
ســیمان اســتخوانی و لنزهــای داخــل چشــم
اســتفاده میشــود.
• پلیاتیلــن کــه کاربردهــای گســتردهای از
جملــه ایمپلنــت مفصــل ران و زانــو ،تاندونهــا
و رباطهــای مصنوعــی ،پیوندهــای عروقــی
مصنوعــی و انواع پروتزهای مصنوعــی دارد [.]5
Blood Compatibility
4
PVC
5
PE
3
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 .3سرامیکها در مهندسی پزشکی
از مــواد ســرامیکی زیســتخنثی در قالــب دســتگاههای پزشــکی و ایمپلنــت بــرای جایگزینــی یــا
بازســازی عملکــرد اندامهــا یــا بافتهــای آســیبدیدهی بــدن انســان بهدلیــل پایــداری شــیمیایی عالــی،
زیستســازگاری و خــواص مکانیکــی مطلــوب اســتفاده میشــود .هــدف اصلــی ایــن درس ارائــهی بحــث
اساســی در مــورد بیوس ـرامیکهای زیس ـتخنثی (آلومینــا ،زیرکونیــا
و کربــن) ،ســرامیکهای زیســتفعال (کلســیم فســفاتها،
شیشــه و شیشهســرامیکها) ،ســرامیکهای زیســتجذب (انــواع
فســفاتهای کلســیم و آلومینــات کلســیم) ،بیوســرامیکهای
متخلخــل و بیوســرامیکهای کامپوزیتــی و عملکردهــای زیســتی
آنهــا بـرای اســتفاده از آنهــا در طیــف وســیعی از کاربردهــای بالینــی
اســت .در صنعــت پزشــکی فعلــی ،بیومـواد مبتنــی بــر آلومینــا بهدلیل
خـواص اســتثنایی بیومکانیکــی و زیستســازگاری ،نقش برجســتهای
شکل - 4منونههایی از کاربرد مواد رسامیکی در مهندسی پزشکی
در زمینــه مهندســی بیومـواد دارنــد .همچنیــن از بیومـواد مبتنــی بــر
زیرکونیــا بهطــور گســتردهای بـرای بازســازی اجـزای آســیبدیده و بهطــور خــاص بـرای ایمپلنتهــای اســکلتی
عضالنــی اســتفاده میشــود .تیتانیــا نیــز بهدلیل ســمیت بســیار کــم ،ســازگاری بیولوژیکــی و مقاومت شــیمیایی
بهطــور بالقــوه بـرای طیــف وســیعی از کاربردهــا ماننــد دندانپزشــکی ،ارتوپــدی ،رهایــش دارو و تصویربــرداری از
ســلول اســتفاده میشــود .عــاوه بــر ایــن دانشــجویان بــا توجــه بــه صالحدیــد اســتاد در ایــن درس بهطــور
انتخابــی ســنتز پوشــشها و نانوکامپوزیتهــای ســرامیکهای زیســتخنثی را بــرای کاربردهــای بازســازی
اســتخوان و پرتــو درمانــی بررســی میکننــد [.]3
 .4فلزات در مهندسی پزشکی
آشــنایی بــا فلـزات بهعنـوان یکــی از ســه دســته اصلــی مـواد و شــناخت چگونگــی اســتفاده از آن در
حــوزه مهندســی پزشــکی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ زیـرا فلـزات اولیــن بیومـوادی بودنــد کــه بهعنوان
ایمپلنــت در بــدن مــورد اســتفاده قـرار گرفتنــد و امــروزه نیز بیومـواد فلزی ســهم قابــل مالحظـهای از ایمپلنتها
را بــه خــود اختصــاص میدهنــد .ایمپلنتهــای ساختهشــده از فلـزات در سیســتمها و ارگانهــای مختلــف بــدن
از جملــه سیســتم اســکلتی ،قلبی-عروقی ،عصبــی و غیره کاربــرد دارنــد [.]4
دانشــجویان در ایــن درس بــا خـواص و ویژگیهــای مهــم بیومـواد فلــزی ،از جملــه اســتحکام بــاال و
مقاومــت بــاال در برابــر شکســت و خوردگــی آشــنا میشــوند.
بهطــور کلــی فلــزات در مــواردی کــه ایمپلنتهــا تحــت بارهــای اســتاتیک ،پویــا یــا چرخــهای
قـرار میگیرنــد و نیــاز بــه ترکیبــی از مقاومــت و شــکلپذیری دارنــد ،بــر پلیمرهــا یــا سـرامیکها ترجیــح داده
میشــوند.
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از بیومــواد فلــزی مهــم تجاریســازی شــده کــه در ایــن
درس مــورد بررســی قـرار میگیرنــد ،میتـوان بــه فــوالد زنگنــزن
بــا کــد  L۳۱۶در کاربردهــای تعویــض مفصــل و دریچههــای قلــب،
تیتانیــوم در کاربردهــای بریــج دنـدان و ایمپلنت دنـدان و آلیاژ کبالت-
کــروم در کاربردهــای ترمیم شکســتگی اســتخوان اشــاره کــرد [.]5
دانشــجو بــا فراگیــری ایــن درس ،بــه مباحــث اثـرات خـواص
ســطحی و روشهــای اصــاح و مهندســی ســطح ایمپلنتهــای
فلــزی مســلط خواهــد شــد.

شکل- 5منونهایمپلنتهایفلزی

دانشگاههای پذیرندهی دانشجو در گرایش بیومواد
هــر ســاله دانشــگاههایی کــه در رشــتهی کارشناســی ارشــد
مهندســی پزشــکی بیومــواد پذیــرش دارنــد ،بــر اســاس دفترچـهی
انتخــاب رشــتهی کارشناســی ارشــد اعــام میشــوند .همچنیــن
شــما میتوانیــد اطالعاتــی نظیــر کــد گرایــش بیومــواد و نحــوهی
پذیــرش دانشــگاه مــورد نظــر (روزانــه ،نوبــت دوم ،غیرانتفاعــی) و
همینطــور ظرفیــت هــر دانشــگاه را بررســی کنیــد.
طبــق آخریــن دفترچــهی منتشرشــده توســط ســازمان
ســنجش در ســال  ۱۴۰۰دانشــگاههایی کــه در ایــن گرایــش
پذیــرش دانشــجو دارنــد در ذیــل آورده شــدهاند [:]6
• دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان
• دانشگاه تربیت مدرس
• دانشگاه تهران (دانشکدهی علوم و فنون نوین)
• دانشگاه سمنان

• دانشگاه صنعتی امیرکبیر
• دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
• دانشگاه علم و صنعت
• دانشگاه میبد
• پژوهشگاه مواد و انرژی

بازار کار
گرایــش بیومــواد مهندســی پزشــکی یــک رشــتهی
گســترده اســت کــه در زمینههــای مختلــف کاربــرد دارد و
ماهیــت دقیــق کاری کــه میتوانــد توســط ایــن مهندســان
انجــام شــود بســته بــه حــوزهی کاری آنهــا متفــاوت خواهد
بــود .مهندســان بیومــواد اصــول مهندســی را بــا علــوم
پزشــکی و زیستشــناختی ترکیــب میکننــد تــا تجهیــزات،
دســتگاهها ،سیســتمهای رایانــهای و نرمافزارهــای مــورد
اســتفادهدرمراقبتهــایبهداشــتیراطراحــیوایجــادکننــد.
مهندســان بیومــواد معمــو ًال در تیمهایــی بــا دانشــمندان،
کارکنــان بهداشــت و درمــان یــا ســایر مهندســان کار
میکننــد .محــل کار و نحــوهی کار آنهــا بــه پروژه بســتگی
دارد.
مهندســان بیومــواد بایــد اطالعــات کافــی در زمینــهی
برقــراری ارتبــاط مــواد با محیــط بیولوژیک بدن مثــل آناتومی
و فیزیولــوژی بافتهــای مختلــف بــدن ،روشهــای اصــاح
ســطح ،پوشــشدهی مــواد ،بهینــه نمــودن خصوصیــات
ســطح و مهندســی بافــت داشــته باشــند .همچنیــن بایــد
روشهــای نویــن دارورســانی و انتقــال کنترلشــده داروهــا
بــه بــدن را مــورد مطالعــه قــرار دهنــد تــا در پروژههــای
مختلــف بــه نحــو احســن از آن اســتفاده کننــد و همینطــور
بــا داشــتن مهــارت در زمینــه اصــول و عملکــرد تجهیــزات
پزشــکی و سیســتمهای آن میتواننــد بــه موقعیتهــای
شــغلی مناس ـبتر بــا درآمــد بیشــتر دســت پیــدا کننــد.
ایــن افــراد در بیشــتر کشــورها متقاضــی دارنــد و
حقوقهــای خوبــی دریافــت میکننــد .طبــق پیشبینیهــا،
ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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فرصتهــای شــغلی بــرای ایــن حرفــه تــا ســال  ۲۰۲۹رشــد بســیار خوبــی دارد .بهطــور کلــی ،گرایــش بیومــواد زمینـهای اســت که
جــای فعالیــت و تحقیــق فــراوان دارد .تحقیقــات روزافــزون در زمینـهی بیومــواد و همچنیــن مهندســی بافــت ،نقش ایــن گرایش از
مهندســی پزشــکی را بهصــورت دوچنــدان پررنگتــر و افقهــای بســیار روشــنی را بــرای آینــدهی بشــریت و درمــان بیماریهــا
پیشبینــی میکنــد.

جایگاه علم بیومواد در ایران
تاكنــون بیســت و شــش كنفرانــس و همايــش علمــي
بــا هــدف گســترش مرزهــاي دانــش فنــي و تبــادل نظــر
علمي-كاربــردي در زمينههــاي مختلــف مهندســي پزشــكي،
در راســتاي تقويــت پــل ارتباطــي بيــن محققيــن ،صنعتگران
و متخصصيــن مراكــز درمانــي و هماهنگــي و همفكــري در
زمينههــاي مؤسســات آموزشي-پژوهشــي كشــور برگــزار
شــده اســت [.]7
یکــی از افــراد برجســته در علــم بیومــواد و چــاپ زیســتی
پروفســور علــی خادمحســینی اســت کــه در ســال
 ۲۰۱۸برنــدهی مــدال نقــرهی اکتابیومتریالیــا شــد .ایــن
نشــان علمــی در نشســت جامعــه بیومــواد در آتالنتــا بــه ایــن
دانشــمند فرهیختــه اعطــا شــده اســت.

خادمحســینی کــه از اســاتید کمیتـهی مشــترک فنــاوری
و علــوم ســامتی هــاروارد MIT-اســت ،بهعنوان پیشــگام در
ادغامیافتههــای میکــرو و نانومهندســی بــا بیومــواد پیشــرفته
بــرای ســاخت سیســتمهای پزشــکی شــناخته میشــود.
آزمایشــگاه او نیــز در زمین ـهی مــواد و فناوریهــای جدیــد
بــرای مدیریــت ســاختار و عملکــرد بافتهــای عروقــی
مهندســی پیشــگام شــده اســت.
ایــن پژوهشــگر برجســتهی ایرانــی که در زمینهی ســاخت
هیدروژلهــای رســانا بــا یکپارچهســازی نانومــواد از جملــه
نانولولههــای کربنــی ،گرافنــی و گرافــن اکســید پیشــرو بــوده
و روشهــای جدیــدی بــرای تولیــد رگ و انــدام مصنوعــی با
مهندســی بافــت ارائــه کرده اســت.

مصاحبه
در ایــن بخــش بــه مصاحبــه بــا جنــاب مهنــدس حســن باالیــی ،یکــی از فارغالتحصیــان کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهران
پرداخته شــده اســت.
• ســام جنــاب مهنــدس ،باعــث افتخــار ماســت کــه االن در خدمــت شــما هســتیم .لطــف میکنیــد جهــت آشــنایی بیشــتر
مخاطبــان بــا شــما ،توضیحاتــی درمــورد تحصیالتتــان در مقاطــع مختلــف بدهیــد؟
ســام ،مــن حســن باالیــی هســتم .مقطــع کارشناســی خــود را در دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز در رشــتهی مهندســی مــواد
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و متالــورژی گرایــش متالــورژی صنعتــی بــا معــدل  17/74و در
ســال  97بــه اتمــام رســاندم و موضــوع پــروژهی کارشناســی مــن
در رابطــه بــا متالــورژی فیزیکــی آلیاژهــای ریختگــی آلومینیــوم
بــود .ســپس در مهرمــاه ســال  97در رشــتهی مهندســی مــواد و
متالــورژی گرایــش شناســایی و انتخــاب مــواد دانشــگاه تهــران
پذیرفتــه شــدم و در نهایــت در شــهریور مــاه ســال  1400بــا معدل
 18/21فارغالتحصیــل شــدم.
• بســیار عالــی! واقعــا کســب چنیــن معدلــی جــای تحســین
دارد .در وهلــهی اول چــرا مهندســی مــواد را انتخــاب کردیــد و
بعــد چــرا ســراغ حــوزهی بیومــواد رفتیــد؟ آیــا ایــن انتخــاب از ســر
شــناخت و عالقــه بــود؟
ابتــدا بــه ســاکن بــا توجــه بــه عالیــق خــودم مبنــی بــر
نحــوهی ســاخت و تولیــد قطعــات مختلــف فلــزی ،تصمیــم گرفتم
تــا رشــتهی مهندســی مــواد و متالــورژی را بهعنــوان رشــتهی
تحصیلــی خــود انتخــاب کنــم و بســیار هــم از ایــن رشــته راضــی
هســتم .پــس از دورهی کارشناســی و همزمــان بــا ورود بــه مقطــع
کارشناســی ارشــد در مهرماه ســال  ،97در مــورد زمینههای مختلف
و البتــه تــازه کــه در حــوزهی مهندســی مــواد و متالــورژی مطــرح
بودنــد ،تحقیــق کــردم و در نهایــت امــر ،پژوهــش در مــورد بیومواد
توجــه مــرا بــه خــود جلــب کــرد .ســپس بــا توجــه بــه تــازه بــودن
مباحــث در زمین ـهی ســاخت بیومــواد فلــزی نظیــر ایمپلنتهــای
دندانــی و مفاصــل مصنوعــی زانــو ،راغب شــدم تــا دوره و پــروژهی
کارشناســی ارشــد خــود را در ایــن زمینــه انجــام دهــم.
• پــس هدایتگــر شــما در ایــن انتخــاب ،عالقهتــان و بـهروز
بــودن ایــن مبحــث بــود .بــازار کار ایــن حــوزه چطــور؟ چقــدر در
ایــران شــرایط بــرای فعالیــت در زمینـهی بیومواد مســاعد اســت؟
بــا توجــه بــه تــازه بــودن حــوزهی بیومــواد علیالخصــوص
در ایــران ،کارهایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت بیشــتر
بــه بررســیها و تحقیقــات علمــی مربــوط میشــود ،بهطــوری
کــه کارخانههــا و صنایــع مربــوط بــه ســاخت بیومــواد در کشــور
چنــدان گســترده نیســتند .اگرچــه در ســالهای اخیــر در بحــث
ســاخت و صنعتــی شــدن ایــن مــواد کارهــای خوبــی در کشــور
انجــام شــده اســت.

طبــق مطالــب گفتهشــده اگرچــه بــازار کار حــوزهی بیومــواد
در کشــور چنــدان پررنــگ نیســت ولــی بــا توجــه بــه افزایــش
تقاضــا بــرای ایــن نــوع مــواد ،انتظــار م ـیرود تــا در ســالهای
آتــی ،بــازار کار و صنایــع مربــوط بــه ایــن حــوزه رشــد چشــمگیری
داشــته باشــند.
• بــا حضــور عالقهمنــدان مســتعدی چــون شــما ،قطعــ ًا
ایــران بهجایــگاه رفیعــی در زمینـهی بیومــواد خواهــد رســید .بهجــز
مهندســی مــواد از چــه رشــتههایی میتــوان بــه فعالیــت در ایــن
حــوزه پرداخــت و بهنظــر شــما متالورژهــا نســبت بــه ســایرین ،از
چــه آگاهــی و توانایــی بیشــتری برخــوردار هســتند؟
دانشــجوها از طریــق رشــتههای مختلفــی میتواننــد در
زمینـهی بیومــواد تحقیــق کــرده و پروژههــای عملــی انجــام دهند.
از جملــه ایــن رشــتهها میتــوان بــه مهندســی پلیمــر ،مهندســی
ســرامیک ،مهندســی متالــورژی ،مهندســی مکانیــک و مهندســی
بافــت اشــاره کــرد .دانشــجویانی کــه از رشــتهی مهندســی مــواد و
متالــورژی وارد زمینــه تحقیقاتــی بیومــواد میشــوند ،علــم و درک
کافــی را از رفتــار فلــزات مــورد اســتفاده در بــدن و همچنیــن رفتــار
خوردگــی آنهــا نســبت بــه ســایر رشــتهها دارنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مــواد استفادهشــده در بــدن (بــرای
مثــال ایمپلنتهــای دندانــی) بیشــتر فلــزی هســتند ،در نتیجــه
متالورژهــا در ایــن زمینــه حضــور فعالــی خواهنــد داشــت .البتــه
شــایان ذکــر اســت در صورتــی کــه مــواد مــورد اســتفاده در بــدن
فلــزی نبــوده و ســرامیکی یــا پلیمــری باشــد ،افــراد مرتبــط بــا
ایــن مــواد در بحثهــای تحقیقاتــی و حتــی زمینــهی صنعتــی
میتواننــد مؤثرتــر واقــع شــوند.
• فرمودیــد در دورهی کارشناســی ارشــد ،مشــتاق تحقیــق
و پژوهــش در مــورد بیومــواد فلــزی بودیــد؛ ممنــون میشــویم
پــروژهی تحقیقاتــی خــود را بیشــتر شــرح دهیــد.
از جملــه فلزاتــی کــه در حــوزهی بیومــواد مطــرح بــوده
و مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،میتــوان بــه فوالدهــای
زنگنــزن ،آلیاژهــای کبالت-کــروم ،تیتانیــم و منیزیــم اشــاره
کــرد .در میــان ایــن فلــزات ،تیتانیــم و آلیاژهــای آن بهدلیــل
زیستســازگاری بــاال (عــدم ایجــاد ســمیت و حساســیت در
ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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بــدن) و مقاومــت بــه خوردگــی عالــی خــود ،بیشــتر مدنظــر قــرار
گرفتهانــد .ولــی بــا توجــه بــه حســاس بــودن محیــط بیولوژیکــی
بــدن ،نیــاز بــه افزایــش بیشــتر خــواص زیستســازگاری و
مقاومــت بــه خوردگــی ایــن آلیاژهــا احســاس میشــود.
بدیــن منظــور مــن در کار تحقیقاتــی خــود ،نانــوذرات
زیستســازگار هیدروکســی آپاتیــت (از جنــس اســتخوان) را
بههمــراه نانــوذرات نقــره (کــه دارای خاصیــت ضدباکتریایــی
هســتند) جهــت ارتقــای خــواص الکتروشــیمیایی (خوردگــی) و
بیولوژیکــی بیومــواد ب ـهروش رسوبنشــانی الکتروفورتیــک روی
زیرالیــه تیتانیمــی اعمــال کــردم و نتایــج آن را بــا نمونـهی بدون
ش مقایســه کــردم.
پوش ـ 
• چــه جالــب کــه پروژهتــان نهتنهــا مربــوط بــه بیومــواد،
بلکــه تلفیقــی از بســیاری از مفاهیــم مهــم مهندســی مــواد نظیــر
خوردگــی و نانومــواد نیــز اســت .بــا توجــه بــه اینکــه تحقیقاتتــان
را در ایــران انجــام دادیــد ،بــا چــه چالشهایــی مواجــه شــدید؟
ایــن زمینــه علیرغــم جذابیتهــای علمــی آن دارای
مشــکالتی در کشــور اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه
مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
 عــدم در دســترس بــودن تجهیــزات کامــل جهــت انجــامتسـتهای مربــوط بــه بیومــواد
 هزینـهی بــاال تجهیــزات و مــواد مختلــف جهــت تحقیــقو انجــام پــروژهی عملی
• بــا وجــود ایــن مشــکالت ،در بهثمــر رســاندن تحقیقاتتــان
بســیار موفــق عمــل کردیــد .جهــت آشــنایی بیشــتر مخاطبــان،
مختصــر توضیحــی دربــاره کلیــت پروژههــای انجامشــده توســط
دانشــجویان در ایــن حــوزه در دانشــگاه تهــران و آزمایشــگاه
بیومــواد دانشــکدهی مهندســی مــواد و متالــورژی دانشــگاه تهران
میفرماییــد؟
در رابطــه بــا ایــن موضــوع نیــاز اســت مقدم ـهای علمــی
بگویــم:
اغلــب ایمپلنتهایــی کــه در بــدن اســتفاده میشــوند،
دو نــوع هســتند؛ ایمپلنتهــای موقــت و ایمپلنتهــای دائمــی.
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ایمپلنتهــای موقــت بیشــتر از نــوع منیزیــم هســتند کــه
وارد ایــن زمینــه نمیشــویم چــون خیلــی مبحــث طوالنــیای
اســت و خوردگــی و موضوعــات ایــن چنینــی در آن مهم هســتند.
امــا در مــورد ایمپلنتهــای دائمــی بایــد بگویــم کــه عمدتـ ًا ســه
نــوع فلــز بــرای ایمپلنتهــای دائمــی اســتفاده میشــوند؛
آلیاژهــای کبالت-کــروم ،دیگــری فوالدهــای زنگنــزن و تیتانیم
و آلیاژهــای آن .در مــورد آلیاژهــای کبالت-کــروم و فوالدهــای
زنگنــزن اخیــراً اطالعاتــی مبنــی بــر ایجاد حساســیت و ســمیت
در بــدن دریافــت شــده اســت ،بــه همیــن دلیــل کمتــر مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد و بیشــتر از تیتانیــم اســتفاده میشــود.
البتــه ایجــاد حساســیت و ســمیت بــرای تیتانیــم نیز گزارش شــده
اســت ولــی بهمراتــب نســبت بــه دو مــورد دیگــر کمتــر اســت.
بــرای کاهــش ایجــاد ســمیت و افزایــش مقاومــت بــه خوردگــی،
پوشــشهایی روی ســطح تیتانیــم ایجــاد میکننــد کــه ایــن
پوشــشها بهعنــوان مثــال از جنــس هیدروکســیآپاتیت (کــه
مــادهای شــبیه بــه بافــت اســتخوانی بــدن اســت) ،شیش ـههای
زیســتفعال و آکرمانیــت هســتند .همــهی ایــن مــوا ِد
زیستســازگار و ســرامیکی ،بــا روشهــای مختلفــی روی ایمپلنت
تیتانیمــی پوشــش داده میشــوند .هماکنــون اکثــر دانشــجویان
در مــورد روشهــای مختلــف پوشــشدهی بــر روی
ســطوح تیتانیمــی تحقیــق میکننــد .همچنیــن بایــد ایــن
نکتــه را ذکــر کنــم کــه ایــن پوشــشهای زیستســرامیکی
خاصیــت آنتیباکتریالــی ندارنــد یعنــی ممکــن اســت بــا ورود بــه
بــدن در حوالــی آنهــا باکتــری فعالیــت کنــد ،بــه همیــن دلیــل
پوش ـشها را بهعنــوان کامپوزیتــی روی ســطح ایجــاد میکننــد
یعنــی بــرای ایجــاد خاصیــت آنتیباکتریالــی ،بــه مــواد زیســتی
ســرامیکی ،یــک جــزء بــا خاصیــت آنتیباکتریالــی اضافــه
میکننــد کــه ایــن جــزء میتوانــد نانــوذرات نقــره یــا مــس،
روی ،اکســید مــس و اکســید روی باشــد .موضــوع پــروژهی
مــن در مــورد پوشــشدهی هیدروکســیآپاتیت بــا
نانــوذرات نقــره بــود کــه خــواص خوردگــی و بیولوژیکــی آن
را بررســی کــردم و همچنیــن بــا کشــت باکتــری روی آن خواص
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آنتیباکتریالــی آنهــا را مــورد آزمایــش قــرار دادم .هماکنــون
در دانشــگاه مــا موضوعــات ایــن چنینــی مــورد بررســی اســت تــا
خــواص خوردگــی و بیولوژیکــی ایمپلنتهــا افزایــش پیــدا کنــد.
• جــای افتخــار دارد کــه دانشــگاه تهــران چنین دانشــجویان
توانمنــدی را در بســتر خــود پــرورش داده و شــرایط فعالیــت
ایشــان را فراهــم آورده اســت .شــما امکانــات دانشــگاه تهــران و
آزمایشــگاه بیومــواد دانشــکدهی مهندســی مــواد و متالــورژی این
دانشــگاه را در رابطــه بــا تحقیقــات و انجــام پروژههــای متفــاوت
در حــوزهی بیومــواد چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
عمــده تسـتهایی کــه جهــت ارزیابــی بیومــواد الزم اســت،
تجهیــزات مربــوط بــه رفتــار خوردگــی و بیولوژیکــی نمونههــا
اســت .دســتگاهها و تجهیــزات خوبــی جهــت بررســی رفتــار
الکتروشــیمیایی و خوردگــی بیومــواد در دانشــگاه تهــران وجــود
دارد ولــی بهدلیــل هزینهبــر بــودن و گــران بــودن آزمونهــای
بیولوژیکــی نظیــر تکثیــر ،زندهمانــی و چســبندگی ســلولی و
ارزیابــی خاصیــت آنتیباکتریایــی نمونههــا ،تجهیــزات مربــوط
بــه ایــن آزمونهــا متأســفانه در دانشــگاه تهــران وجــود ندارنــد
و دانشــجویان جهــت انجــام ایــن تس ـتها بــه مراکــز ســلولی
موجــود در خــارج دانشــگاه ،نظیــر انســتیتو پاســتور مراجعــه
میکننــد.

• بهطــور کلــی از نظــر شــما وضعیــت ارتبــاط دانشــگاه و
صنعــت در ایــن حــوزه در کشــور مــا چگونــه اســت؟
همانطــور کــه گفتــه شــد ،صنعــت مربــوط بــه ســاخت و
تولیــد بیومــواد هماننــد ســایر صنایــع مختلــف موجــود در کشــور
چنــدان پررنــگ نیســت و همیــن موضــوع هم ســبب شــده اســت
تــا در ســالهای گذشــته ارتباطــی بیــن دانشــگاه و صنعــت بــه
صــورت جــدی در ایــن حــوزه ایجــاد نشــود.
ولــی بــا توجــه بــه افزایــش و ظهــور شــرکتهای
دانشبنیــان در زمینـهی مهندســی بیومــواد ،انتظــار مـیرود کــه
در ســالهای آتــی ارتبــاط خوبــی بیــن دانشــگاه و صنعــت از
طریــق ایــن شــرکتها حاصــل شــود.
• بــه امیــد خــدا .خیلــی ممنــون کــه وقتتــان را در اختیــار مــا
قــرار دادیــد ،بهعنــوان ســوال پایانــی آیــا از اینکــه وارد حــوزهی
بیومــواد شــدید ،رضایــت دارید؟
مــن بــا گذشــت تقریب ـ ًا ســه ســال تحقیــق و مطالعــه و
همچنیــن انجــام کارهــای عملــی در زمین ـهی بیومــواد ،از ایــن
رشــته بســیار راضــی هســتم؛ چــرا کــه بهدلیــل بینرشــتهای
بــودن ایــن حــوزه ،دانشــجویان همزمــان میتواننــد هــم در
حــوزهی متالــورژی (اعــم از ســاخت و تولیــد قطعــات) فعالیــت
داشــته باشــند و هــم اینکــه میتواننــد بــا زمینههــای جدیــد
نظیــر ارتبــاط مــواد فلــزی بــا ســلولها در محیــط بیولوژیکــی
بــدن آشــنا شــوند.
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مقدمه
گرایــش شــکلدادن فلــزات 1یکــی از گرایشهــای مهندســی مــواد و متالــورژی اســت کــه در مقطــع کارشناســی ارشــد ارائــه
میشــود .علــم شــکلدادن فلــزات علمــی اســت کــه در آن اصــول و روشهــای تغییــر شــکل فلــزات شــکلپذیر ،بــا اعمــال نیــرو
بــه آنهــا بررســی میشــود .گرایــش شــکلدادن فلــزات ،نزدیکتریــن گرایــش مجموع ـهی مهندســی مــواد بــه مجموع ـهی
مهندســی مکانیــک بهحســاب میآیــد؛ بهطــوری کــه دانشــجویان ایــن گرایــش جهــت موفقیــت در ادام ـهی رونــد تحصیلــی
و شــغلی ،بایــدیادگیــری اکثــر نرمافزارهــای شبیهســازی مکانیکــی و طراحــی مکانیکــی را مدنظــر داشــته باشــند .بهعنــوان
تعریــف دیگــر ،میتــوان گفــت شــکلدادن فلــزات یعنــی آشــنایی بــا روشهــای ســاخت قطعــات ماننــد نــورد ،2اکســتروژن،3
آهنگــری 4و کشــش ســیم 5بــر اســاس انجــام محاســبات و شبیهســازی کــه البتــه ایــن اعمــال بایــد بــا درنظــر گرفتــن
خــواص مــادهی مــورد نظــر و پارامترهــای مهــم اثرگــذار بــر قطعـهی نهایــی ،انجــام گیرنــد.
هــدف اصلــی فرایندهــای شــکلدادن فلــزات ،ایجــا د یــک تغییــر شــکل مطلــوب از مــادهی اولیــه بــایــک هندسـهی مشــخص
اســت .مســلم ًا محصــول بایــد از لحــاظ خــواص مکانیکــی ،ســطح خارجــی و دقــت ابعــادی کیفیــت مطلــوب را داشــته باشــد.
رســیدن بــه ایــن اهــداف ،وابســتگی نزدیکــی بــه تکنولــوژی فراینــد شــکلدهی دارد .دانشــجویان درایــن گرایــش بــه راههــای
شــکلدادن فلــزات بــر مبنــای پارامترهــای مــورد نیــاز از قبیــل شــکلدهی گــرم و ســرد فلــزات ،روشهــای ســریع شــکلدهی و
سوپرپالســتیک میپردازنــد .درایــن گرایــش شــما بــا انــواع فرایندهــای شــکلدادن فلــزات و تکنولوژیهــای مرتبــط بــا آن آشــنا
میشــوید و محاســبات ریاضــی تمامــی فرایندهــا را بهطــور کامــل میآموزیــد.

چگونگی شکلدادن فلزات
امــروزه پژوهشهــا و تجربیــات همــواره بــه پیشــرفت علــم و دانــش کمــک میکننــد؛ ازایـنرو در زمینـهی شــکلدادن فلــزات
تجربیــات بهدســتآمده از دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و صنعتــی بــر باالبــردن بهــرهوری و توســعهی فنــاوری و کیفیــت و
کمیــت محصــوالت تأثیــر باالیــی گذاشــته اســت.
بهطور کلی شکلدادن فلزات به  ۵روش پایه تقسیم میشود:

شــکلدادن تحــت شــرایط فشــاری :6تشــکیل یــک قطعـهی فلــزی بــا اعمــال نیــرو و فشــار کــه ضخامــت را کاهــش داده
و قطعاتــی بــا طــول زیــاد و ضخامــت کــم تولیــد میشــود؛ ماننــد فراینــد نــورد.
شــکلدادن تحــت شــرایط کششــی :7تشــکیل یــک ورق فلــزی مســطح بــه شــکل توخالــی یــا مخروطــی ماننــد فنجــان
کــه بــا کشــش فلــز در برخــی مناطــق انجــام میشــود؛ ماننــد فراینــد اکســتروژن.
شــکلدادن تحــت شــرایط ترکیبــی فشــاری و کششــی :8روشــی ترکیبــی از اعمــال فشــار و کشــش برای تغییر شــکل
قطعات اســت.
شــکلدادن بــا خـمکاری :9در ایــن روش ،قطعاتــی کــه قبـ ً
ا توســط پانــچ صــاف شــدهاند ،بــا اعمــال نیــرو بــه یــک قطعـهی
خمیــده بــایــک زاویـهی مشــخص در راســتای محــور مســتقیم تبدیــل میشــوند.
شکلدادن با برشکاری:10این روش شامل بریدن ورقها با عمل برشی است.
6
Metal Forming
Compressive Forming
2
7
Rolling
Tensile Forming
8
3
Combined Tensile and Compressive Forming
Extrusion
9
4
Forming By Bending
Forging
10
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Forming By Shearing
Wire Drawing
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شکل- 1طبقهبندیعملیاتهایشکلدهیفلزات

در صنعــت ،مجموع ـهی بزرگــی از فرایندهــای تولیــدی انجــام میپذیــرد کــه در آنهــا مــواد بهصــورت پالســتیکی تغییــر
شــکل میدهنــد تــا بــه شــکل هندســهی قطعــهی مــورد نظــر برســند .بــرای ایــن کار ازیکســری ابزارهــای خــاص و
روشهــای ســاخت اســتفاده میشــود کــه بهمختصــر هریــک را توضیــح خواهیــم داد.
اکســتروژن:قســمت عمــدهای از فراینــد شــکلدادن فلــزات از طریــق اکســتروژن انجــام میشــود کــه در آن قطعـهای کــه روی
آن کارســختی انجــام شــده ،فشــرده میشــود تــا از حفــره قالــب عبــور کنــد و شــکل قطعـهی مــورد نظــر تولیــد شــود .ایــن عمــل مانند
فشــردن خميردنــدان میمانــد و بــه دو طریــق گــرم یــا ســرد انجــام میگیــرد.
مزایای استفاده ازاین روش:
 )1برای انواع قطعات (بهخصوص با استفاده از اکستروژن داغ) قابل استفاده است.
 )2ساختار دانه و خواص مکانیکی قطعه ،در اثر اکستروژن سرد و گرم افزایش مییابد.
 )3عمدت ًا در اکستروژنهای سرد ،سطح تحمل فشار و مقاومت افزایش مییابد.
انواع اکستروژن :اکستروژنهای مستقیم و اکستروژنهای غيرمستقيم
اکســتروژن مســتقیم :در ایــن فراینــد ،ابتــدا یــک قطعـهی فلــزی درون یــک قالــب کــه دارای چندیــن حفــره (ســوراخ) اســت،
قــرار میگیــرد .ســپس یــک فشــاردهندهی چکشماننــد ،مــواد را فشــرده کــرده و کمــک میکنــد تــا مــواد از داخــل حفــره عبــور کننــد.
اکســتروژن غیــر مســتقیم :درایــن روش ،حفــره (ســوراخ) بــر روی فشــاردهنده قــرار گرفتــه و برعکــس اکســتروژن مســتقیم،
حفــره درون قالــب و ظــرف قــرار نــدارد .زمانــی کــه فشــاردهنده (ســفتکنندهی قطعــات) ،قطع ـهی مــورد نظــر را فشــرده میکنــد،
مــواد از داخــل حفــرهای کــه روی آن قــرار گرفتــه عبــور میکننــد کــه ایــن حرکــت دقیقـ ًا مخالــف حرکــت خــود فشــاردهنده اســت.

شکل - 2تغییر شکل فلزات توسط فرایند اکسرتوژن گرم

نــورد :یــک فراینــد شــکلدهی فلــزی اســت کــه در آن ضخامــت قطعــه توســط نیروهــای فشــاری اعمالشــده توســط دو رول
کــه در جهــت مخالــف میچرخنــد ،کاهــش مییابــد .نــورد ،متداولتریــن و پررونقتریــن روش تولیــد فرآوردههــای فلــزی ،بهویــژه
فوالدهــا اســت؛ بهگونـهای کــه بیــش از  %۸۰از فرآوردههــای فلــزی در ســطح جهــان ،از قبیــل تیرآهــن و نبشــی بــا مقاطــع مختلــف،
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ب ـا ایــن روش تولیــد میشــوند.
ال ایــن روش بــا فراینــد آهنگــری در رقابــت بــوده و برتــری هرکــدام بســتگی بــه پیشــرفتهتر بــودن فنــاوری آن دارد ولــی
معمــو ً
بهطــور کلــی از نظــر حجــم و کمیــت تولیــدات،ایــن فراینــد در مقــام اول فرایندهــای شــکلدادن فلــزات قــرار دارد .فراینــد اصلــی نــورد
فلــزات بــه دو دســته نــورد گــرم و نــورد ســرد تقســیم میشــود.

شکل - 3مقایسهی نورد گرم و نورد رسد

نــورد گــرم :نــورد گــرم ،یــک فراینــد کارســختی اســت کــه در آن فلــز در دمایــی باالتــر از دمــای تبلــور مجــدد گرم میشــود
تــا بهصــورت تغییــر شــکل پالســتیک تغییــر شــکل دهــد .ســپس فلــز داغ را از بیــن دو رول عبــور میدهنــد تــا پهــن و طــول آن
زیــاد شــود و ســطح مقطــع کاهــش یابــد تــا زمانی کــه بــه ضخامــت یکنواخت برســد.
فــوالد نــورد گــرم رایجتریــن محصــول فراینــد نــورد گــرم اســت و بهطــور گســتردهای در صنعــت فلــزات بهعنــوان یــک
محصــول نهایــییــا بهعنــوان مــواد اولیــه بــرای عملیــات بعــدی اســتفاده میشــود.
ســاختار دان ـهی اولی ـهی فلــز ،غیریکنواخــت اســت و در جهــت جامدشــدن شــامل دانههــای بــزرگ در حــال رشــد اســت.
مرزهــای ضعیــف دانــه شــکننده هســتند و همچنیــن ممکــن اســت دانــه حــاوی نقصهایی ماننــد حفرههــای کوچــک و متخلخل
ناشــی از گازهــا و مــواد خارجــی ماننــد اکســیدهای فلــزی باشــد .نــورد گــرم ســاختارهای دانـهای را میشــکند و مرزهــا را از بیــن
میبــرد کــه بــه شــکلگیری دانههــای جدیــد بــا مرزهــای قــوی و یکنواخــت شــدن ســاختارهای دان ـهای منتهــی میشــود.

شکل - 4تغییر شکل فلزات توسط فرایند نورد گرم
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نــورد ســرد:ایــن فراینــد در واقــع همــان نــورد گــرم اســت بــا ایــن تفــاوت کــه در
نــورد ســرد ،کار بیشــتری بــر روی قطعــه مــورد نظــر صــورت میگیــرد .درایــن حالــت،
محصــول در شــرایط دمــای پاییــن قــرار گرفتــه و تــا دمــای اتــاق ســرد میشــود.
بهعنــوان تفاوتــی مهــم بیــن حالــت ســرد و گــرم بایــد گفــت محصوالتــی کــه بــااین
روش تولیــد میشــوند ،ســطحی بهتــر و صافتــر و ابعــادی دقیقتــر خواهنــد داشــت .در
واقــع هــدف از نــورد ســرد کاهــش
ضخامــت محصــول و افزایــش
دقــت در ابعــاد محصــول اســت.
بهدلیــل شــکلپذیری کمتــر
قطعــه درایــن حالــت ،نیــاز بــه
اعمــال قــدرت بیشــتری وجــود
دارد و از آنجایــی کــه ایــن فراینــد
ادامـهی فراینــد نــورد گــرم اســت،
پــس نیــاز بــه دســتگاههای
بیشــتری بــرای نــورد ســرد وجــود
دارد.
شکل - 5تغییر شکل فلزات توسط فرایند نورد رسد
آهنگــری :یــک فراینــد تغییــر شــکل اســت کــه در آن فلــز مــورد نظــر بیــن دو قطعه
(چکــش) فشــرده میشــود و بــا اســتفاده از بــار هیدرولیکــی و تدریجــی تغییــر شــکل
میدهــد .از آن بــرای ســاخت انــواع قطعــات بــا قــدرت بــاال مثـ ً
ا بــرای خــودرو ،هوافضــا
و کاربردهــای دیگــر اســتفاده میشــود .همچنیــن ســاخت قطعاتــی شــامل میللنــگ
موتــور ،میلههــای اتصــال ،چرخدندههــا ،قطعــات ســاختاری هواپیمــا ،قطعــات توربیــن
موتــور جــت و غیــره از کاربردهــای ایــن روش اســت .فراینــد آهنگــری میتوانــد قطعاتــی
بــا خــواص مکانیکــی عالــی و
ضایعــات پاییــن تولیــد کنــد؛ چــرا
کــه بــا تغییــر شــکل فلــز اولیــه به
شــکل هندســی دیگــر ،مقاومــت
خســتگی و اســتحکام قطعــه تــا
حــدود زیــادی افزایــش مییابــد و
علــت آن دانهبنــدی داخلــی قطعــه
اســت کــه تغییــر شــکل میدهــد
تــا بــه بافــت مدنظــر برســد.
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کشــش ســیم :در ایــن فراینــد ،ســیم ،میلــه یــا نــوار از حفــرهای بیــن دو
قطعــه عبــور کــرده و کشــیده میشــود کــه در نتیج ـهی آن ،ســطح مقطــع ســیم و
میلــه کاهــش مییابــد .کاربردهــای زیــادی بــرای کشــش ســیم وجــود دارد؛ از جملــه
سیمکشــی الکتریکــی ،کابلهــا ،اجــزای ســاختاری پرتنــش ،فنــر ،چرخهــا و ســازهای
موســیقی زهــی.
کشــش ســیم معمــو ًال در دمــای اتــاق انجــام میشــود و بــه ایــن ترتیــب بهعنــوان
یــک فراینــد ســردکاری طبقهبنــدی میشــود امــا ممکــن اســت جهــت کاهــش
نیــروی مــورد نیــاز بــرای ســیمهای بــزرگ ،در دماهــای بــاال نیــز انجــام شــود.
متغیرهــای ورودی در هــر فراینــد شــکلدهی فلـزات شــامل :جنــس قطعــهیــا شــمش
اولیــه و هندسـهی آن ،ابزار
لدادن از لحــاظ مــاده
شــک 
و هندســهی آن ،شــرایط
موجــود در فصل مشــترک
ابـزار و مــاده ،حالــت تنــش
در منطقـهی تغییر شــکل،
نــوع و نحوهی کاربــرد ابزار،
خصوصیــات محصــول
نهایــی و در نهایت شـرایط
محیــط کارگاه میشــود.
در فراینــد شــکلدادن
فلــزات الزم اســت ارتباط
شکل - 7تغییر شکل فلزات توسط فرایند کشش سیم
بیــن ورودی و خروجــی،
تأثیــر متغیرهــای فراینــد بــر کیفیــت محصــول و مســائل اقتصــادی آن مــورد توجــه
قــرار گیــرد .در نهایــت کلیــد دســتیابی بــه عملیــات شــکلدهی موفــق،یعنــی
کســب محصــول ســالم با شــکل و خــواص مطلوب ،شــناخت کافــی در مورد ســیالن
فلــز و کنتــرل آن اســت .عواملــی ماننــد جهــت ســیالن فلــز ،مقــدار تغییــر شــکل،
درج ـهی حــرارت و ســرعت تغییــر شــکل تأثیــر فراوانــی بــر ریزســاختار و خــواص
محصــول دارنــد.
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مراحل یک پروژهی شکلدهی فلزات و مصاحبه با یکی از دانشجویان این گرایش
طــی مصاحبــهای کــه بــا مهنــدس محســن
دره در رابطــه بــا پــروژهی شــکلدهی فلــزات انجــام
پذیرفــت ،ا ز ایشــان ســوال شــد کــه در صنعــت بــرای
شــکلدادن یــک فلــز بایــد چــه مراحلــی را طــی کــرد
و ایشــان توضیــح دادنــد کــه ابتــدا بایــد آن فلــزی کــه
قــرار اســت روی آن عملیــات شــکلدهی انجــام شــود
را تهیــه کــرد کــه معمــو ًال درکارخانههــا یــا کارگاههــا
یافــت میشــود ولــی در شــرایطی کــه بهدنبــال انجــام
عملیــات روی فلــز خاصــی هســتیم ،گاهــی خــود بایــد
بــا اســتفاده از عملیــات ریختهگــری ،فلــز را تولیــد کنیــم.
ســپس بــا اســتفاده از دســتگاه بــرش ،نمونههــای مــورد
نیــاز را از فلــز بهدســتآمده جــدا میکنیــم .در نهایــت
روی برخــی ا ز ایــن نمونههــا ،عملیــات شــکلدادن نظیــر
نــورد ،اکســتروژن ،فشــار یــا کشــش انجــام میشــود.
پــس از انجــام عملیاتهــا ،یکــی از مهمتریــن
اقدامــات ،تســت نمونههــای مختلــف اســت .تســتهای
مختلفــی بــرای شناســایی بافــت و همچنیــن بررســی
ســطح نمونــه انجــام میشــود .تعریــف بافــت در علــم
مــواد ،توزیــع جهتگیریهــای کریســتالوگرافی یــک
نمونــهی پلیکریســتالی اســت .بــه نمونــهای کــه دارای

جهتگیریهــای کامــ ً
ا تصادفــی باشــد ،نمونــهای
گفتــه میشــود کــه بافــت متمایــزی نــدارد؛ امــا اگــر
جهتگیریهــای کریســتالوگرافی تصادفــی نباشــند و
جهتگیــری ترجیحــی داشــته باشــند ،آنــگاه نمونــه دارای
بافــت ضعیــف ،متوســط یــا قــوی اســت .بافــت تقریبـ ًا در
تمــام مــواد مهندسیشــده دیــده میشــود و میتوانــد
تأثیــر زیــادی بــر خــواص مــواد داشــته باشــد .بــه ایــن
صــورت کــه در هنــگام انجــام تغییــر شــکل پالســتیک،
یکســری جهــات ترجیحــی کریســتالوگرافی درجهتــی
حاصــل میشــود کــه تصادفــی نیســتند؛ بهطــور مثــال
در جهــت [ ،]111اکثــر دانههــا در یــک قطعــه ،مــوازی
جهــت نــورد قــرار گرفتهاندکــه ایــن موضــوع تأثیــر بافــت
را روی تغییــر شــکل دادن فلــزات نشــان میدهــد.
در مرحلـهی بعــد ،بایــد متالوگرافــی (بررســی و مطالعهی
ســاختار فلــزات و آلیاژهــای مختلــف) انجــام شــود و بــا
توجــه بــه نــوع پــروژه ،بایــد انــواع تســتهای ویــژه
نظیرکشــش ،خســتگی و خزشــی روی فلــز انجــام گیــرد.
در نهایــت ،بایــد نتایــج ایــن آنالیــز و تســتها را مــورد
بررســی و تحلیــل قــرار داد.

شکل - 8منونههایی از فلزات شکلدهیشده
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عالقهمندیها و دروس مرتبط با گرایش شکلدادن فلزات
گرایــش شــکلدهی در کارشناســی ارشــد ،وارد دنیــای مهندســی مکانیــک ماننــد جامــدات و فضاســازیهای پیوســته میشــود و
از آنجــا کــه ماهیــت دروس ایــن گرایــش عمومـ ًا بهصــورت محاســباتی و خــواص مکانیکــی اســت ،عالقهمنــدان بــه ایــن نــوع دروس،
درایــن گرایــش موفقتــر خواهنــد بــود.
دروس گرایش شکلدادن فلزات در کارشناسی ارشد جمع ًا در  ۳۲واحد به شرح زیر ارائه میشود:
دروس اجباری ۱۷ :واحد
دروس اختیاری ۷ :واحد
پایاننامه ۶ :واحد
سمینار ۲ :واحد
میتــوان از دروس مهــم ایــن گرایــش بــه مکانیــک محیطهــای پیوســته ،تئــوری پالستیســیته ،ریاضیــات مهندســی پیشــرفته،
شــکلپذیری فلــزات ،شبیهســازی روشهــای المــان محــدود خطــی و غیرخطــی ،روشهــای شــکلدهی ،تئــوری نابجاییهــا و غیــره
اشــاره کــرد.

موقعیتهای شغلی گرایش شکلدادن فلزات (بازار کار)

مهندســان مــوادی کــه در گرایــش شــکلدادن فلــزات
در مقطــع کارشناســی ارشــد تحصیــل کــرده و فارغالتحصیــل
شــدهاند ،تواناییهایــی زیــر را دارا هســتند:
• تحلیــل و طراحــی فرایندهــای شــکلدهی فلــزات ماننــد
نــورد ،آهنگــری ،اکســتروژن ،شــکلدادن ورق و ســایر
• تحلیــل پارامترهــای مختلــف تأثیرگــذار بــر فرایندهــای
شــکلدهی فلــزات
• تحلیــل رفتــار فلــزات در مقیاس میکــرو و ماکرو در هنگام
شــکلدهی و کنترل ســاختار و بهبود خــواص مکانیکی
• تحلیــل قابلیــت شــکلپذیری و کارپذیــری ســرد و گــرم
فلــزات و آلیاژها
از طرفــی دیگــر تولیــد قطعــات فلــزی بــا اســتفاده از
عملیــات شــکلدهی فلــزات نیــاز بــه ســرمایهگذاری زیــادی
دارد وایــن روش جــزو روشهــای گرانقیمــت اســت؛ بنابراین
بــرای شــروع کار مســتقل ،ســرمایهی باالیــی نیــاز اســت امــا
فارغالتحصیــا ن ایــن رشــته میتواننــد بــا شــرکتهایی
ماننــد فــوالد مبارکــه و صنایــع خودروســازی نیــز همــکاری
کننــد و پروژههــای شــکلدهی ایــن کارخانههــا را پیــش
ببرنــد و مشــکالت موجــود را برطــرف کننــد.
همچنیــن گرایــش شــکلدادن فلــزات رشــتهی مهندســی

مــواد بــا صنعــت بســیار مأنــوس بــوده و از اطالعــات و
آموزشهــای دروس ایــن گرایــش در صنعــت تولیــد میلگــرد،
ورق ،لولــه ،ســیم و غیــره بهطــور مســتقیم اســتفاده میشــود.
صنعــت شــکلدادن فلــزات روز بــه روز در حــال پیشــرفت
و گســترش بــوده و نیــروی محرکــه ایــن پیشــرفت ،کاهــش
هزینههــا ،افزایــش راندمــان ،رســیدن بــه محصولــی بــا دقــت
ابعــادی بــاال و کیفیــت ســطحی بــاال اســت.
در انتهــا میتــوان گفــت ایــن گرایــش بــرای کســانی کــه
عالقهمنــد بــه شبیهســازی هســتند ،گزینـهی خوبــی در مقطع
کارشناســی و کارشناســی ارشــد اســت؛ زیــرا ایشــان میتواننــد
هــم پروژههــای عملــی و هــم پروژههــای شبیهســازی را
بهعنــوان فعالیــت و شــغل انجــام دهنــد.
امــروزه نرمافزارهــای مهندســی ،بهعلــت اینکــه باعــث
پیشــرفت در علــم و تکنولــوژی شــدهاند ،اهمیــت بســیار
زیــادی دارنــد .نرمافزارهایــی وجــود دارد کــه کمــک میکنــد
مهندســان بهراحتــی شبیهســازی نمــوده و بــه نقطـهی قــوت
و ضعــف اجــزای طراحیشــده پــی ببرنــد.
بهطــور مثــال نرمافــزار  Transvalor Forgeکــه بهمنظــور
شبیهســازی فرایندهــای شــکلدهی گــرم و ســرد قطعــات
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
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تعریف خوردگی
خوردگــی ،تخریــب یــا اضمحــال یــک مــاده در اثــر واکنــش بــا محیــط اطــراف آن اســت .بــاور عمومــی بــر ایــن اســت کــه
فراینــد خوردگــی محــدود بــه فلــزات میشــود امــا ایــن پدیــده ممکــن اســت عــاوه بــر فلــزات ،در غیرفلــزات نیــز ماننــد مــواد نســوز،
کامپوزیتهــا و ســایر مــواد رخ دهــد .بهعنــوان مثــال میتــوان بــه از بیــن رفتــن رنگهــا و تخریــب الســتیک توســط نــور خورشــید
و تخریــب دیــوارهی کــورهی فوالدســازی اشــاره کــرد.
پدیــدهی خوردگــی ،از ســطح مــادهای کــه در
معــرض محیــط خورنــده قــرار گرفتــه اســت شــروع
میشــود .از دیــدگاه ترمودینامیکــی ،خوردگــی
فراینــدی خودبهخــودی اســت کــه در جهــت کاهــش
انــرژی آزاد انجــام میشــود .بهبیــان دیگــر ،فراینــد
خوردگــی موجــب تبدیــل مــواد از حالــت ناپایــدار
(ســطح انــرژی بیشــتر) بــه حالــت پایدارتــر (ســطح
انــرژی کمتــر) میشــود.
شکل - 1منونهای از تخریب خودبهخودی (خوردگی) چرخدندهها

بــر اســاس قوانیــن ترمودینامیــک ،هیــچ عاملــی نمیتوانــد از ایــن فراینــد طبیعــی (تخریــب خودبهخــود مــاده) کامـ ً
ا جلوگیــری
کنــد ولــی بــا اســتفاده از روشهــای موجــود ،میتــوان ایــن فراینــد را بهتعویــق انداختــه و یــا نــرخ انجــام آن را در حــدی کاهــش داد
کــه بتــوان مــاده مــورد نظــر را از لحــاظ صنعتــی تقریبـ ًا مقــاوم در برابــر خوردگــی دانســت.

مهندسی خوردگی چیست؟
مهندســی خوردگــی ،2علمیکاربــردی و فنــی بــرای جلوگیــری یــا کاهــش خســارات ناشــی از پدیــدهی خوردگــی بــا اســتفاده از
روشهایــی مقرونبهصرفــه و مــورد اعتمــاد اســت.
پیشزمینـهی الزم بــرای مهنــدس خوردگــی ،آگاهــی از اصــول خوردگــی و عملیــات مبــارزه بــا آن ،داشــتن علــم کافــی در زمینهی
خــواص شــیمیایی ،متالورژیکــی ،فیزیکــی و مکانیکــی آلیاژهــا ،تســلط بــر آزمونهــای خوردگــی و الکتروشــیمیایی اســت .همچنین یک
مهنــدس خوردگــی بایــد انــواع محیطهــای خورنــده و روشهــای مقابلــه بــا آنهــا را در جهــت کاهــش ســرعت خوردگــی بشناســد.
بهعنــوان مثــال بایــد بدانــد کــه فلــزات در اغلــب محیطهــای شــیمیایی در معــرض خوردگــی هســتند و در تمــاس بــا آب ،رطوبــت،
اســیدها ،بازهــا ،نمکهــا ،روغنهــا ،مــواد گازی و ســایر مــواد شــیمیایی خــورده میشــوند.
Corrosion
2
Corrosion Engineering
1
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اهمیت پیشگیری از وقوع خوردگی شدید

پدیــدهی خوردگــی ،یــک زیــان اقتصــادی عظیــم بــرای همــهی کشــورهای صنعتــی بهشــمار مــیرود .بهدلیــل گســترش
صنایــع مختلــف و بهوجــود آمــدن محیطهــای خورنــدهی جدیــد ،هزینــهی تحمیلــی ناشــی از خوردگــی نیــز افزایــش مییابــد.
در ســال  ،۲۰۱۶هزینههــای ســاالنه ناشــی از خوردگــی در ایــاالت متحــده بیــش از  ۱/۱تریلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.
بــا وجــود اینکــه نمیتــوان پدیــدهی خوردگــی را بهطــور کامــل حــذف کــرد ،ولــی بــا انتخــاب مــواد اصولــی و طراحــی مناســب
و اســتفاده از روشهایــی ماننــد حفاظــت کاتــدی( 3یکــی از روشهــای
محافظــت از خوردگــی فلــزات توســط کاتــد بــا قــراردادن ســطح فلــز در
یــک ســلول الکتروشــیمیایی) ،میتــوان ســرعت خوردگــی را محــدود و
هزینههــای ناشــی از آن را بهمقــدار زیــادی کاهــش داد .وظیفـهی اصلــی
یــک مهنــدس خوردگــی ،کنتــرل شــرایط در محیطهــای مختلــف بــرای
جلوگیــری از وقــوع خوردگــی بهخصــوص در قطعــات حســاس اســت.
خوردگــی میتوانــد بــر عمــر تجهیــزات ،بهرهبــرداری از آنهــا،
بازگشــت ســرمایه ،کیفیــت محصــوالت تولیدشــده و غیــره مؤثــر باشــد.
از طــرف دیگــر ،خســارتهای خوردگــی میتوانــد اثــرات مســتقیم یــا
غیرمســتقیم داشــته باشــد .از جملــه خســارتهای مســتقیم خوردگــی
میتــوان بــه تخریــب یــا انهــدام تجهیــزات اشــاره کــرد؛ بهعنــوان
مثــال تخریــب پــل ،انفجــار خــط لولــه گاز ،غــرق شــدن کشــتی ،تخریب
شکل - 2منونهای از خوردگی شدید لنگر کشتی
ســکوهای نفتــی ،خوردگــی بدنــه اتومبیــل و غیــره.
برخــی از خســارتهای غیرمســتقیم خوردگــی عبارتنــد از آلــوده شــدن محصــوالت ،هــدر رفتــن محصــوالت و همچنیــن
هزینههــای تعمیــرات و نگهــداری از تجهیــزات .عــاوه بــر خســارتهای مالــی هنگفــت ،خوردگــی میتوانــد باعــث خســارتهای
جانــی زیــادی نیــز شــود .از ایــن رو ،بازرســی و ردیابــی خوردگــی و نظــارت و کنتــرل آن امــری الزم و ضــروری اســت.

گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در مقطع کارشناسی ارشد
گرایــش خوردگــی و حفاظــت از مــواد از زیرشــاخههای رشــته مهندســی مــواد بهحســاب میآیــد کــه در مقطــع کارشناســی
ارشــد در ایــن رشــته ارائــه میشــود؛ امــا در برخــی از دانشــگاههای دنیــا بهدلیــل ارتبــاط نزدیکــی کــه بــه علــم شــیمی دارد ،بهعنــوان
زیرشــاخه مهندســی شــیمی نیــز دســتهبندی شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ،اگرچــه مهندســی خوردگــی و مهندســی ســطح مــوارد مشــترکی بــا یکدیگــر دارنــد امــا بههیچعنــوان ایــن
دو تخصــص را نبایــد بــا یکدیگــر اشــتباه گرفــت .مهندســی ســطح شــامل کاربــرد فناوریهــای ســنتی یــا نویــن عملیــات حرارتــی یــا
دیگــر عملیــات ســطحی نظیــر انــواع روشهــای پوشـشدهی بــر روی مــواد و قطعــات حســاس مهندســی ،بهمنظــور دســتیابی بــه یک
مــاده مرکــب بــا خواصــی اســت کــه در هیچیــک از مــواد تشــکیلدهنده داخــل یــا ســطح قطعــه بهتنهایــی وجــود نــدارد .در صورتــی
کــه مهندســی خوردگــی یــک تخصــص بــرای بهکارگیــری علــم ،دانــش و قوانیــن فیزیکــی بهمنظــور طراحــی و اجــرای روشهایــی
بــرای مدیریــت یــک پدیــدهی طبیعــی بــه نــام خوردگــی اســت.
Cathodic Protection
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دروس تخصصی این گرایش بهشرح زیر است:
تعداد واحد
1
2
2
1
2

نام درس

آزمایشگاهخوردگیپیشرفته
الکتروشیمیپیشرفته
اکسیداسیون و خوردگی داغ
آزمایشگاهاصولحفاظت
ترمودینامیکپیشرفته

تعداد واحد
2
2
2
2+1
2

نام درس

خوردگیپیشرفته
حفاظت کاتدی و آندی
سینتیکپیشرفته
روشهای نوین مطالعهی مواد و آزمایشگاه
جنبههایمکانیکیخوردگی

دروس اختیاری:
تعداد واحد
2
1
2
2

نام درس

ممانعتکنندههایخوردگی
خطا در اندازهگیری
خوردگیدرمحیطهایطبیعی
پدیدههایانتقالپیشرفته

تعداد واحد
2
1
2
2

نام درس

رنگ و پوششهای تبدیل
آزمایشهای بررسی علل تخریب مواد
خوردگی در واحدهای صنعتی
مهندسیسطح

فرصتهای شغلی مناسب مهندسان خوردگی
امــروزه بــا رشــد صنایــع و اســتفاده از آلیاژهــای جدیــد ،انتظــارات از مهندســان خوردگــی بیشــتر شــده اســت .الزم اســت کــه مهندســان
خوردگــی و طراحــان ارتبــاط نزدیکتــری داشــته باشــند .یــک پــروژه بــدون حضور مهنــدس خوردگی معمــو ًال شــروع نمیشــود؛ چرا که
تمــام نقشـهها و مـواد مــورد نظــر در پــروژه بایــد از نظــر خوردگــی بــه تأییــد مهنــدس خوردگــی برســد .همچنیــن
مهنــدس خوردگــی بایــد جنبههــای مکانیــک شکســت و روشهــای بازرســی و بررسـیهای
غیرمخــرب را بدانــد .منظــور از آزمونهــای غیرمخــرب ،مجموعــهای از
روشهــای ارزیابــی و تعییــن خـواص دســتگاهها و قطعــات ساختهشــده کــه
هیچگونــه آســیب یــا تغییــری در ســامانه ایجــاد نکننــد .بــا خوردگــی و ایــن
آزمونهــا در شــمارهی چهــارم نشــریهی فراســوی مــواد بــا عنـوان
«خوردگــی و آزمــون غیرمخــرب» آشــنا شــدهایم.
بهطــور کلــی خوردگــی در تمــام صنایــع پدیــدهی شــایعی اســت .هیــچ مــادهی
صنعتــی وجــود ن ـدارد کــه بهطــور کامــل از آســیب خوردگــی در امــان باشــد .بــه
همیــن دلیــل فارغالتحصیــان ایــن رشــته میتواننــد در صنایــع مختلفــی ماننــد
صنایــع هوایــی ،دریایــی شــامل اســکلهها و بنــادر ،صنعــت کشتیســازی ،نیروگاههــای
هســتهای و نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی ،صنایــع پتروشــیمی ،چاههــای اســتخراج و
خطــوط انتقــال نفــت و گاز مشــغول بــه کار شــوند.
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زمینههای فعالیت متخصصان گرایش خوردگی به پنج گروه کلی زیر تقسیمبندی میشود:
• بهبود ترکیب شیمیایی آلیاژها در جهت بهبود مقاومت به خوردگی
• مطالعه و استفاده از ممانعتکنندهها بهمنظور کاهش سرعت خوردگی در محیطهای مختلف
• طراحی و اجرای سیستمهای حفاظت کاتدی و آندی در سازههای صنعتی
• کاربرد پوششهای محافظ مختلف مانند آبکاری ،رنگ و غیره
• بازرسی و پایش سیستمهای در معرض خوردگی مانند خطوط انتقال نفت و گاز
شــرکتهای بــزرگ نفتــی اهــداف خوبــی بــرای اشــتغال مهندســان خوردگــی در سراســر دنیــا
هســتند؛ چــرا کــه اکثــر تجهیــزات نفــت و گاز بهشــدت تحــت تأثیــر پدیــدهی خوردگــی قــرار میگیرنــد.
بــه همیــن جهــت مناطــق نفتخیــز کشــور بیشــترین تجمــع مهندســان گرایــش خوردگــی را دارنــد.
شــرکتهای فعــال در منطقــهی اقتصــادی پــارس جنوبــی بهطــور گســترده از وجــود متخصصــان
خوردگــی اســتفاده میکننــد.
در خــارج از کشــور نیــز چنیــن اســت ،میــزان درآمــد مهندســان خوردگــی ،بهترتیــب از زیــاد بــه
کــم ،مربــوط بــه صنایــع نفتــی ،صنایــع پالستیکســازی ،صنایــع شــیمیایی بــوده و در نهایــت کمتریــن
دســتمزد بــه اســاتید مهندســی خوردگــی در مراکــز علمــی پرداخــت میشــود .مطابــق بــا تحقیقــات
انجامگرفتــه توســط انجمــن بیــن المللــی مهندســان خوردگــی ،4میانگیــن درآمــد ســالیانهی مهندســان
خوردگــی بــا ســابقه کار  ۱۵ســال ،بیــش از  ۱۰۳هــزار دالر تخمیــن زده شــده اســت .بــر اســاس
همیــن تحقیقــات یــک رونــد پایــدار افزایشــی بــرای دســتمزد ســالیانهی مهندســان خوردگــی پیشبینــی
شــده اســت.

مصاحبه

مصاحبـهای بــا جنــاب مهنــدس عبدالهــی یکــی از کارشناســان موفــق خوردگی داشــتیم تــا نگاهی
تجربیتــر و صنعتیتــر بــه ایــن علــم داشــته باشــیم.
• بــا ســام جنــاب مهنــدس ،ممنــون کــه قبــول زحمــت کردیــد .ممکــن اســت معرفــی مختصــری از
خودتــان بفرماییــد تــا مخاطبــان بیشــتر با شــما آشــنا شــوند؟
ســام ،بنــده مصطفــی عبدالهــی کوتیانــی هســتم و بهعنــوان کارشــناس ارشــد خوردگــی و حفاظــت
فلــزات در شــرکت پتروشــیمی فجــر ماهشــهر مشــغول بــه کار میباشــم و در چند شــرکت دیگــر در زمینههای
خوردگــی ،انتخــاب مــواد ،حفاظــت کاتــدی و پوشــش بهعنــوان مشــاور و پارهوقــت مشــغول هســتم.
• ممنــون ،ممکــن اســت ديــدگاه كلــي خودتــان را از ایــن گرایــش بفرماییــد؟ آیــا از اینکــه ایــن حــوزهی
فعالیتــی را انتخــاب کردهایــد ،رضایــت داریــد؟
گرایــش خوردگــی و حفاظــت مــواد یکــی از بهتریــن گرایشهــای کاربــردی مهندســی مــواد اســت کــه
تقریبـ ًا در تمــام صنایــع کاربــرد دارد .مــن بــا توجــه بــه اینکــه گرایــش ارشــد خوردگــی خوانــدم و در همیــن
زمینــه هــم مشــغول بــه کار هســتم از ایــن گرایــش خیلــی راضــی هســتم.
(National Association of Corrosion Engineers (NACE
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• راجــع بــه پروژههــاي مربــوط بــه گرايــش خوردگــي كــه تابهحــال انجــام دادهايــد ،بهطــور خالصــه
توضيــح میدهيــد؟
در مــورد پروژههــا ،بــرای پایاننامــه بــر روی بازدارندههــای شــیفبیس 5در واحدهــای نمکزدایــی
کار کــردم کــه نتایــج عالـیای داشــت و در محــل کار هــم بــر روی خوردگــی و ارزیابی طول عمــر خطوط آب
آتشنشــانی بهعنــوان تیــم نظــارت همــکاری کــردم .همچنیــن در چندیــن پــروژهی دانشــجویی بهعنــوان
مشــاور کامـ ً
ا رایــگان همــکاری داشــتم کــه ایــن پژوهشــگران در حــال حاضر بــا عنایــت خداوند دانشــجوی
دکتری هســتند.
• بــرای شــما و ایشــان آرزوی موفقیــت داریــم .شــما کــه در صنعــت فعــال هســتید ،بــازار کار را بــرای
گرایــش خوردگــی چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
االن بــازار کار بســیار رقابتــی شــده اســت و شــرکتهای دانشبنیــان زیــادی بهوجــود آمدهانــد و
خوشــبختانه تولیــد بســیاری از محصــوالت و نمونههــای خارجــی در کشــور انجــام میشــود؛ امــا شــرکتهای
وابســته بــه نفــت ،عــاوه بــر اینکــه اهمیــت بیشــتری بــه علــم خوردگــی میدهنــد ،از نظــر مالــی هــم بهتــر
هستند.
• پیشــنهاد شــما بــرای صاحبــان ایــده چیســت؟ آيــا شــرایط كاری ايــن گرايــش در ایــران بــه مــا
اجــازهی راهانــدازی شــرکتهای نوپــا 6و اســتارتآپها را میدهــد؟
بلــه ،اگــر ایدههــا خــوب باشــند شــرکتها حمایــت میکننــد امــا بهشــرطی کــه نمون ـهی عینــی
آن عرضــه نشــده باشــد و ایــده بهنوعــی کپ ـیکاری نباشــد .اتفاق ـ ًا یکــی از زمینههــای خــوب مهندســی
معکــوس ،مــوادهایتــک 7هســتند .بهعنــوان مثــال ،دوســتانی چس ـبهای پایهفلــزی بســیار کاربــردی و
گــران را بــا یکهشــتم قیمتــی کــه برنــد معــروف انگلیســی تولیــد میکنــد ،میســازند .بــدون شــک ایــن
قبیــل اســتارتآپها در خودکفــا شــدن کشــورمان نیــز تأثیرگــذار اســت.
• بعــد از فارغالتحصيلــي توانســتيد بهراحتــي كار پيــدا كنيــد و در صنعــت مشــغول بــه کار شــويد؟ و
مــدرک دانشــگاهی بهچــه میــزان در پیــدا کــردن کار حائــز اهمیــت اســت؟ تفاوتــی بیــن دانشــگاه دولتــي و
غيردولتي اســت؟
بهنظــرم بــرای کار خــوب بایــد زحمــت کشــید و بــا توجــه بــه اینکــه بــازار کار خیلــی رقابتــی شــده
اســت ،االن تعــداد فارغالتحصیــل زیــاد و بهتبــع بــازار کار محــدود اســت و پیــدا کــردن شــغل مناســب بســیار
بــه توانایی فــرد بســتگی دارد.
از نظــر مــن مــدرک دانشــگاه دولتــی یــا آزاد تأثیــری نــدارد ،بلکــه مهمتــر از آن هــوش و اســتعداد
فــرد اســت؛ امــا یــک ســختی ایــن قبیــل گرایشهــا ایــن اســت کــه دانشــجویان عــاوه بــر تحصیــات
دانشــگاهی ،بــرای شــروع بــه کار بایــد تخصصهــای دیگــری نیــز بلــد باشــند و دورههــای زیــادی را گذرانده
باشــند تــا بــرای کار راحتتــر انتخــاب شــوند.
Schiff Base
6
Start-up Companies
7
High-tech
5
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• چندتا از این دورهها كه برای ورود به بازار كار الزم هستند را معرفی میفرمایید؟
بهعنــوان مثــال ،دورهی بازرســی رنــگ و پوشـشدهی 8کــه دورهای فشــرده مربــوط بــه فناوریهــای
اصلــی پوش ـشدهی میباشــد ،دورهی انتخــاب مــواد ،دورهی بازرســی حفاظــت کاتــدی و دورهی بازرســی
 APIکــه دورهای جهــت آشــنایی بــا بازرســی ظــروف تحــت فشــار حیــن بهرهبــرداری ،محاســبات مربــوط
بــه بــازهی زمانــی بازرســی و تعمیــرات و تغییــرات بههمــراه رویکــرد یکپارچگــی مکانیکــی تجهیزات اســت.
• بهعنــوان ســوال آخــر ،ديــدگاه شــخص شــما نســبت بــه تحصیــل و کار در ایــن گرایــش در خــارج
از کشــور چیســت؟ آیــا تابهحــال بــرای مهاجــرت اقــدام کردهایــد؟
مــن موردهــای پیشــنهادی جذابــی بــرای کار در خــارج از کشــور داشــتم کــه بهخاطــر برخــی مســائل،
امــکان آن برایــم فراهــم نشــد امــا در برنامــه ســالهای آتــی خــود دارم .الزم بــه ذکــر اســت کــه مهندســی
خوردگــی یکــی از بهتریــن شــغلهای خــارج کشــور از نظــر دریافــت حقــوق اســت و دوســتان زیــادی
میشناســم کــه در شــرکتهای معروفــی از جملــه شــل ،9توتــال ،10بــی پــی 11یــا غیــره مشــغول بــه کار
هستند .
• انشــاءاهلل شــاهد موفقیتهــای بیشــتر شــما باشــیم .ممنــون جنــاب مهنــدس از اینکــه وقــت خــود
را در اختیــار مــا قــرار دادیــد.

منابع
]1[ Book: Introduction to Corrosion Science by E. McCafferty

[ ]2لینک :معرفی گرایش خوردگی و حفاظت از مواد توسط انجمن علمی مهندسی مواد و
متالورژی فوالدشهر اصفهان

Painting and Coating Inspector Level
9
(Royal Dutch Shell (Multinational oil and gas company
10
(TotalEnergies (Petroleum refining company
11
(BP (Oil industry company
8
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مقدمه ،معرفی گرایش و حوزهها
بیشــتری اســت .بهعنــوان مثــال یکــی از مهمتریــن منابــع
جهــت اســتخراج فلــزات ،منابــع ثانویــه 4هســتند .مثالهایی از
ایــن منابــع عبارتنــد از انــواع باتریهــای مصرفشــده ،انــواع
قراضههــای شــهری و خانگــی ،قطعــات و کاتالیســتهای
مســتعمل صنعتــی و حتــی غبــارات ،خاکســترها ،پســابها و
پســماندهای صنایــع مختلــف .امــروزه با ســختگیرانهتر شــدن
قوانیــن زیسـتمحیطی و کــم شــدن عیــار معــادن ،اســتخراج
فلــزات از ایــن منابــع بهصــورت گســترده و بــا اهــداف
اقتصــادی و زیســتمحیطی مهمــی انجــام میشــود.
از آنجــا کــه اولیــن کاربــرد مفهوم اســتخراج منابــع ،مربوط
بــه اســتخراج از دل زمیــن بــوده اســت ،بخــش عمــدهای
از تعریــف متالــورژی اســتخراجی شــامل فــن بیــرون آوردن
فلــزات از درون ســنگهای معدنــی اســت .بــه هــر ترتیــب
متالــورژی اســتخراجی را میتــوان بــه ســه حــوزهی کلــی
زیــر تقســیمبندی نمــود:
• هیدرومتالــورژی :هیــدرو واژهای یونانــی بهمعنــی
آب و هیدرومتالــورژی مجموع ـهای اســت از روشهــای تَــر
(منظــور انجــام فراینــد در محیطهــای آبــی اســت) کــه معمو ًال
در شــرایط (دمــا و فشــار) محیــط انجــام میشــوند ،امــا بعضـ ًا
ممکــن اســت تحــت فشــار بــاال و در نقطـهی جــوش محلول
نیــز انجــام بپذیرنــد [.]2

شــاید بتــوان تاریخچــه و مبــدأ متالــورژی اســتخراجی را
در عصــر ســنگ جســت .در جایــی کــه اولیــن نقاش ـیهای
انســان غارنشــین بهوســیلهی ســنگ معــدن هماتیــت (کانهی
معــروف آهــن) کشــیده شــد .ایــن ســنگ معــدن ،کــم و بیش
بــا ایــن هــدف جمـعآوری میشــد [ .]1بشــر هیـچگاه دســت
از تــاش و تکاپــو برنداشــت و بــا پیشــرفت ابــزار و تکنولــوژی
خویــش توانســت آغــاز عصــر برنــز ،مــس و ســپس آهــن
را رقــم زنــد .در مجمــوع اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه
پیشــینیان مــا از دیربــاز متوجــه وجــود ارتبــاط معنــاداری بیــن
اســتخراج فلــزات بــا میــزان پیشــرفت جوامــع خــود بودهانــد.

شکل- 1پروفسورفتحیحبشی

پروفســور فتحــی حبشــی ،1اســتاد برجســتهی
متالــورژی در دانشــگاه الوال 2شــهر کبــک 3کانــادا و مؤلــف
بســیاری از کتابهــای مطــرح در حــوزهی متالــورژی
اســتخراجی ،متالــورژی اســتخراجی را علــم و هنــر
اســتخراج فلــزات از کانههایشــان تعریــف میکنــد
کــه اغلــب بــا فرایندهــای بهبــود کانــه نیــز همــراه اســت [.]2
هرچنــد کــه ایــن تعریــف بســیار درســت مینمایــد اما امــروزه
در ایــن حــوزه بســیار محــدود بــوده و نیازمنــد تفســیر و توضیح

شکل- 2استخراجتوسطهیدرومتالورژی

Quebec City
4
Secondary Resources
3

Fathi Habashi

1

Laval

2
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• پیرومتالــورژی :پیــرو واژهای یونانــی بهمعنــی آتــش و پیرومتالــورژی علــم اســتخراج فلــزات بــا بهرهگیــری از
روشهــای خشــک میباشــد کــه عمدتـ ًا در دماهــای بســیار بــاال انجــام میشــوند ،بهحــدی کــه ممکــن اســت ایــن روشهــا
شــامل ذوب کامــل مــواد شــارژی (مــواد تحــت عملیــات اســتخراج) نیــز شــود [.]2

شکل- 3استخراجتوسطپیرومتالورژی

• الکترومتالــورژی :مجموعـهای از روشهــا اســت که بر
پایـهی اســتفاده از جریــان الکتریکــی بهمنظــور انجــام تحولــی
الکتروشــیمیایی و یا تصفیـهی فلزات هســتند [.]2
در مقطــع کارشناســی مهندســی مـواد و متالــورژی معمــو ًال
دروس هیدرومتالــورژی و پیرومتالــورژی بــه همراه آزمایشــگاه در
قالــب  6واحــد درســی ارائــه میشــوند.
بـرای اســتخراج فلـزات از هــر نــوع منبــع اولیــه یــا ثانویهای
ممکــن اســت یــک یــا چنــد مــورد از روشهــای ســه حــوزهی
ذکرشــده مــورد اســتفاده ق ـرار بگیــرد .بهعن ـوان مثــال ،یکــی
از روشهــای اســتخراج و بازیابــی فلــز وانادیــم از ســربارههای
صنعــت فوالدســازی ،شــامل فرایندهایــی از هــر ســه حــوزه
اســت .ابتــدا فراینــد پیرومتالورژیکــی تشــویه نمکــی انجــام

میشــود کــه شــامل حــرارت دادن مــواد در مجــاورت نمــک
کلرایــد ســدیم یــا کربنــات ســدیم در دماهای باالاســت .ســپس
ترکیبــات پیچیــدهی وانادیــم پــس از انحاللپذیرتــر شــدن در اثر
فراینــد قبلــی ،در طی یــک فراینــد هیدرومتالورژیکــی در آب حل
میشــوند و در نهایــت بــا اعمــال جریــان بــرق و انجــام الکترولیز
کــه از فرایندهــای الکترومتالــورژی اســت ،وانادیــم اســتخراج
میشــود [.]3
در همیــن مثــال کوچــک از دنیــای گســتردهی متالــورژی
اســتخراجی ،اهـداف اقتصــادی بهوضــوح قابــل لمــس اســت اما
آنچــه کــه ممکــن اســت در نظرهــا پنهــان بمانــد ،ســمی بــودن
وانادیــم بــوده کــه از نقطهنظــر زیســتمحیطی ســبب شــده
اســت ،رهاســازی و دفــع آن بهشــدت ممنــوع باشــد.

جایگاه علمی ،صنعتی ،اقتصادی ،حوزههای کاری رشته و هرآنچه که از دست مهندسان استخراجی برمیآید
مصاحبــهای بــا آقــای دکتــر ســعید کریمــی ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی همــدان ،دانشآموختــه
دانشــگاههای تهــران و کوئینــز کانــادا ،کارشــناس  R&Dشــرکت خالصســازان روی زنجــان.
• ســام جنــاب دکتــر ،بســیار ممنــون بابــت وقتــی کــه در اختیــار مــا گذاشــتید .بهعنــوان اولیــن ســوال بفرماییــد کــه
بهطــور کلــی علــم اســتخراج فلــزات یــا متالــورژی اســتخراجی چیســت و ایــن رشــته چــه جایــگاه علم ـیای دارد؟
متالــورژی اســتخراجی ،علــم توانایــی جداســازی یــک فلــز از مــواد معدنــی آن بــا تکنیکهــای مختلــف اســت کــه ایــن
کار میتوانــد بــه وســیلهی هــر روشــی از مجموعــه فرایندهــای پیرومتالــورژی ،هیدرومتالــورژی و الکترومتالــورژی انجــام شــود.
البتــه بخــش مهمــی کــه از ایــن تعریــف جــا میمانــد ،بازیافــت فلــزات بــوده کــه تکمیلکننــده بحــث تولیــد و تأمیــن فلــزات
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اســت .بازیافــت فلــزات میتوانــد بــا مصــرف انــرژی بهمراتــب
پایینتــر ،گامــی مؤثــر در جهــت تأمیــن فلــز ،کاهــش مصــرف
مــواد معدنــی و کاهــش مشــکالت زیس ـتمحیطی باشــد.
در رابطــه بــا جایــگاه علمــی ایــن رشــته میتــوان
گفــت کــه تولیــد و تأمیــن فلــز نقشــی حیاتــی در رونــد رشــد
و توســعهی اقتصــاد بیســت ســال اخیــر جهــان داشــته اســت.
بنابرایــن ابــداع روشهــای جدیــد ،بهینهســازی فرایندهــا و
ارائــهی راهکارهایــی بــرای کاهــش مصــرف انــرژی و مــواد
همــواره از اهــداف دانشــمندان ایــن زمینــه بــوده اســت.
• ایــن رشــته چــه ارتبــاط و فصــل مشــترکهایی بــا
دیگــر علــوم فنــی و مهندســی دارد؟
از آنجایــی کــه اســتخراج فلــزات ابتــدا از معــادن آغــاز
میشــود ،بــا اکتشــاف و فــرآوری مهندســی معــدن ارتبــاط
تنگاتنگــی دارد و پــس از آن وقتــی کــه خــاک یا کنســانتره وارد
خــط تولیــد میشــود ،از رشــتهها و علــوم دیگــری نیــز درگیــر
کار میشــوند .از مهندســان بــرق و مکانیــک گرفتــه بــرای
طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری دســتگاهها و تجهیــزات تــا
مهندســان شــیمی و خوردگــی بــرای فعالیــت در آزمایشــگاهها
و نیروگاههــا.
• بــه نظــر شــما حوزههــای کاری و تحقیقاتــی جدیــد
در ایــن گرایــش چگونــه اســت؟
بــا توجــه بــه اینکــه علــم مــرزی نــدارد ،کارهــای
زیــادی میتوانــد انجــام بگیــرد .یکــی از زمینههــای پرتقاضــا
در ایــن رشــته ،نحــوهی اســتخراج فلــز از کانیهــای مشــکلدار
اســت .بهطــور مثــال عیــار اقتصــادی و قابــل قبــول بــرای
اســتخراج طــا چیــزی حــدود  3-4 ppmاســت .معــدن طالیــی
در کانــادا بــا عیــار  40 ppmوجــود دارد کــه اســتخراجی بــر
آن انجــام نمیشــود و علــت آن درگیــری بــاالی فراینــد بــا
ســیلیس زیــاد معــدن اســت .عــاوه بــر ایــن ،چــه در ایــران
و چــه در سراســر دنیــا ،موضوعــات بازیافــت فلــزات از قطعــات
مســتعمل ،بهخصــوص قطعــات الکترونیکــی ،تولیــد فلــزات
نــادر خاکــی ،اســتفاده از باکتریهــا و گیاهــان در اســتخراج
فلــزات و مطالعــهی کانههــای کمعیــاری کــه تــا بــه دیــروز
اســتخراج از آنهــا صرف ـهای نداشــته امــا امــروزه مــورد توجــه
قــرار گرفتهانــد نیــز میتواننــد حوزههــای کاری و پژوهشــی
مهمــی باشــند.

• بــه نظــر میرســد کــه اســتخراج فلــزات از کانههــای
ســولفیدی عمومــ ًا چالشبرانگیــز بــوده اســت؛ آیــا مطالعــهی
ایــن کانههــا نیــز میتوانــد موضــوع کاری و تحقیقاتــی خوبــی
با شد ؟
در مــورد کشــور خودمــان بلــه؛ مث ـ ً
ـت روی
ا در صنعـ ِ
تــا حــدودی نیــاز اســت تــا فرایندهــا بــرای اســتخراج کانههــای
ســولفیدی ،از نظــر مکانیــزم و تکنولــوژی بهینهســازی شــوند
امــا در دنیــا کارهــای زیــادی انجــام شــده اســت.
از دیگــر مشــکالت عمــدهی مــا ،تولیــد فلزات اســتراژیک
اســت .فلزاتــی مثــل کبالــت و نیــکل کــه مــا تولیدکننــدهی
آنهــا نیســتیم و آســیبهای زیــادی را از ایــن بابــت متحمــل
شــدهایم.
• تعامــل و ارتبــاط علــم و عمــل در ایــن رشــته چگونــه
اســت؟ آنچــه کــه امــروزه در مباحــث تحقیقاتــی جدیــد بررســی
و مطالعــه میشــود تــا چــه انــدازه بــا صنعــت در ارتبــاط اســت؟
پژوهشهــای علمــی بــه خصــوص در علــوم پایــه مثــل
ریاضــی و فیزیــک ،فاصل ـهی بســیار زیــادی بــا صنایــع دارنــد.
در مــورد رشــتههای مهندســی ایــن فاصلــه کمتــر اســت؛ امــا
همچنــان وجــود دارد .در رابطــه بــا رشــتهی اســتخراج فلــزات
اگــر بتــوان بــا مقیــاس عــددی ســنجید ،شــاید در ایدهآلتریــن
حالــت ،تعامــل علــم و عمــل پانــزده درصــد باشــد.
• چشــم انــداز رشــته در عرصههــای بینالمللــی چگونــه
ا ست ؟
فرصتهــای علمــی و کاری زیــادی در سراســر دنیــا
وجــود دارد .بــا توجــه بــه فراوانــی و نحــوهی توزیــع عناصــر
مختلــف در نقــاط مختلــف زمیــن ،برخــی کشــورها بیشــتر
مســتعد فعالیــت در ایــن رشــته هســتند؛ مثــل کانــادا ،فنالنــد
و اســترالیا .همچنیــن در ســایر کشــورهای دنیــا دانشــگاههای
مطــرح و بزرگــی فعالیتهــای علمــی گســتردهای در ایــن
حــوزه انجــام میدهنــد.
• در بحــث بازیافــت فلــزات کــه خــود بخــش مهمــی
از ایــن علــم و رشــته اســت ،بســیار بــه فوایــد زیس ـتمحیطی
اشــاره میشــود .عملکــرد صنایــع ایــران در رعایــت قوانیــن
محیــط زیســتی چگونــه بــوده اســت؟
اســتانداردهای خوبــی داریــم کــه رعایــت کنیــم؛
امــا مشــکالت بررســی و کنتــرل قوانیــن بهطــور جــدی وجــود
ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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دارنــد .شــرایط کاری و اقتصــادی ایــران نیــز تــا حــدودی باعــث
خــال در رعایــت قوانیــن شــده اســت .البتــه ایــن شــرایط
کمکــم رو بــه بهبــود اســت و بــه آینــده امیدواریــم ولــی تــا
رســیدن بــه نقط ـهای خــوب بســیار کار داریــم .در کل شــرایط
خوبــی نداریــم خصوصـ ًا در رابطــه بــا رهاســازی فلزات ســنگین
در طبیعــت کــه اصـ ً
ا شــوخی نیســت .ایــن واقعیتــی اســت کــه
وجــود دارد و مــا درگیــر آن هســتیم.
• در مــورد مهارتهــای مــورد نیــاز مهندســان و
دانشــجویان در صنعــت چــه پیشــنهادی داریــد؟
در رابطــه بــا مهــارت بایــد بگویــم کــه در صنعــت،
دانســتن جزئیــات از هیچکــس انتظــار نمــیرود .بهعنــوان
مثــال در مــورد اســتخراج فلــز روی ،دمــای فراینــد ،مــواد
مــورد اســتفاده و غیــره در وهل ـهی اول اهمیتــی نــدارد؛ آنچــه
کــه مهــم اســت دانســتن طــرح کلــی فراینــد اســت کــه بــا
انجــام فراینــد خردایــش 5و فلوتاســیون( 6شناورســازی) ،آغــاز و
در نهایــت بــا الکترولیــز( 7برقکافــت) و ریختهگــری 8پایــان
مییابــد.
همچنیــن انتظــار دیگــری کــه مـیرود ،وجــود ذهنیــت
و دیــدگاه مهندســی در فــرد اســت؛ یعنــی فــرد بایــد مفاهیــم
دقیــق و اصــول پای ـهی علــم و مهندســی را بدانــد.
همچنیــن نــه تنهــا از یــک مهنــدس اســتخراجی
بلکــه از همــهی مهندســان انتظــار مــیرود تــا پیچیدهتریــن
مســائل را سادهســازی کننــد و در مجمــوع ،ســاده بــه فرایندهــا
نــگاه کننــد .هرچــه طــرح و ایــدهای ســادهتر باشــد ،مقبولیــت
بیشــتری دارد.
• جایــگاه متخصصــان و دانشآموختــگان ایــن حــوزه
در صنعــت ایــران را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
فلــزات در زنجیــرهی تولیــد انــواع قطعــات و دســتگاهها
نقشــی اساســی دارنــد .بایــد دیــد کــه در ایــن زنجیــرهی
اصلــی صنعــت ،مــا کجــای کار ایســتادهایم .میتوانیــم از
تولیدکننــدگان اصلــی فلــزات باشــیم و یــا در تولیــدات بهعنــوان
مهنــدس ناظــر ،مهنــدس فراینــد ،مهنــدس سرپرســت و غیــره
فعالیــت کنیــم .درمجمــوع ،کســانی کــه بتواننــد بــا ظرفیــت
موجــود بیشــترین ســود و بــازده را داشــته باشــند ،میتواننــد
در تأمیــن مــواد اساســی و خــام صنعــت نقشــی اساســی ایفــا
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کننــد؛ یعنــی مهندســی کــه بتوانــد فرایندهــا را بهینــه کنــد و
موجــب شــود تــا بیشــترین تولیــد را داشــته باشــیم ،بدون شــک
جایــگاه مثبــت و مؤثــری را در صنعــت عظیــم تولیــد فلــزات و
مــواد خــام دیگــر خواهــد داشــت.
• فرصــت هــای شــغلی موجــود و معایــب و مزایــای
آنهــا بــه چــه صــورت اســت؟
بــه نظــر میرســد کــه فرصتهــای شــغلی موجــود در
ایــن گرایــش از خیلــی گرایشهــای دیگــر بهتــر اســت .چــون
یکــی از ســاختارهای بــزرگ و مهــم اقتصــاد هــر کشــور مربــوط
بــه تولیــد فلــز اســت ،بــه خصــوص در ایــران کــه تقریب ًا اســاس
و پایـهی متالــورژی ،علــم اســتخراج اســت .از جملــه شــهرهای
صنعتــی و فعــال کشــور در زمینــهی متالــورژی اســتخراجی،
اصفهــان ،خوزســتان ،کرمــان ،اراک ،تبریــز و زنجــان هســتند.
شــهرهای بــزرگ دیگــر مثــل یــزد ،تهــران ،مشــهد نیــز رشــد
خوبــی در زمینـهی تولیــد فلــزات دارنــد.
بهعنــوان یــک حقیقــت بایــد گفــت کــه مــا مهندســان
متالــورژی اســتخراجی ،در صنعــت تولیــد فلــزات ،بهنوعــی
محکــوم بــه انجــام کارهــای کارمنــدی هســتیم؛ چــرا کــه تولید
در ایــن صنایــع بــا مقیــاس بســیار بزرگــی انجــام میشــود .از
ایــن لحــاظ وارد سیســتم کارمنــدی شــدن شــاید بــرای بعضــی
از افــراد عیــب بهشــمار بیایــد.
بــاز هــم تأکیــد میکنــم کــه نقــش بازیافــت بــرای کمک
بــه چرخ ـهی تولیــد صنایــع فلــزی بهدلیــل افزایــش هــرروزه
مــواد مســتعمل و همچنیــن بهدالیــل متعــدد دیگــری کــه بــه
برخــی از آنهــا نیــز اشــاره شــد ،بســیار بســیار مهــم اســت.
بــرای افــراد عالقهمنــد در ایــن زمینــه ،واقعـ ًا جــا بــرای انجــام
کار بســیار زیــاد اســت؛ یعنــی بهجــای راضــی شــدن بــه شــغلی
محــدود بــا حقــوق ثابــت ،میتــوان کســب و کار فــردی راه
انداخــت و عمـ ً
ا کارآفریــن بــود .شــاید بــاورش عجیــب باشــد
امــا فارغالتحصیلــی را میشناســم کــه در کارگاهــی کوچــک
(بــه مســاحت دو یــا ســه مترمربــع) از تصاویــر رادیوگرافــی،
نقــره اســتخراج میکنــد و حداقــل دو برابــر حقــوق یــک
مهنــدس شــاغل در شــرکتی بــزرگ درآمــد دارد .مــوارد مشــابه
بســیار اســت و بنــده وجــود چنیــن فرصتهایــی را در ایــن
رشــته از مزایــای آن میدانــم .البتــه دیــدگاه شــخص بنــده
Grinding
Flotation

7

5

8

6

Electrolysis
Casting
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ایــن اســت کــه اگــر فــرد ابتــدا وارد شــرکتهای بــزرگ شــود
و کســب تجربــه کنــد و ســپس وارد فضــای کارآفرینــی شــود
موفقتــر خواهــد بــود .یعنــی کار کــردن بهعنــوان پرســنل
و کارمنــد شــرکتهای بــزرگ نیــز میتوانــد بهنوبــه خــود
فرصــت تلقــی شــود .بهاضافــه اینکــه در ایــن رشــته ،محصــول
تولیــدی و خروجــی مــا مــادهی خــام خواهــد بــود .مــادهی خــام
فــروش مطمئــن و راحتتــری دارد تــا دیگــر محصوالتــی کــه
بــه شــکل قطعــات ،وســایل و تجهیــزات هســتند.
• اینطــور بهنظــر میرســد کــه بــا قطــع یــا کــم شــدن
صــادرات نفتــی و گازی کشــور ،توجــه بیشــتری بــه ســمت
صنایــع معدنــی و اســتخراجی جلــب شــده اســت .بــه نظــر شــما
بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ متالــورژی بــا صنایــع نفــت و
گاز ،ایــن میتوانــد یــک فرصــت باشــد؟
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط میتــوان گفــت کــه صنایــع
فلــزی بهنوعــی بــه داد اقتصــاد ایــران رســیده کــه درآمــد و
فرصتهــای شــغلی زیــادی را ایجــاد کــرده اســت .امــروزه
وجــود نیــروی کار و انــرژی ارزان در ایــران باعــث رونــق
ایــن صنایــع شــده اســت .تــا بــه اینجــا ایــن شــرایط مســاعد
هســتند و همــه چیــز ارزان تمــام میشــود امــا در ایــن شــرایط
کــه صــادرات و فــروش مــواد نفتــی ســختتر شــده ،تأمیــن
مــواد اولیـهی صنایــع نیــز دشــوارتر شــده اســت .همچنیــن در
همیــن راســتا هــم ممکــن اســت کــه توجــه صنعــت ایــران بــه
ســمت کاهــش خامفروشــی بــرود؛ امــا در مجمــوع بــاز هــم
پیشبینــی دقیقــی وجــود نــدارد.
• توصیــهای پایانــی بــه تمامــی دانشــجویان و
دانشآموختــگان ایــن رشــته داریــد؟
صنعــت ایــران بهشــدت تشــنهی نیروهــای متخصــص
و مســئولیتپذیر شــده اســت امــا دقیقــا نمیدانــم چــه اتفاقــی
افتــاده اســت کــه یــک مقــدار نســبت بــه مهندســان جدیــد
بدبیــن و بیاعتمــاد شــده اســت و خــب طبیعتـ ًا افــراد مســتعدی
کــه تــازه میخواهنــد وارد عرصــه شــوند متضــرر میشــوند.
بهنظــرم در انجــام ایــن وظیفــه کــه مــا بایــد بــه دنبــال صنعــت
باشــیم کوتاهــی کردهایــم .در مــا انتظــار غلطــی وجــود دارد
کــه صنعــت بایــد بــه دنبــال مــا بیایــد امــا ایــن بــاور حتــی
در کشــورهای دیگــر نیــز مرســوم نیســت .ســعی کنیــد در هــر

زمــان و موقعیتــی مســئولیتپذیر باشــید و وظایــف خــود را
بدانیــد .بقیــهی مــوارد خودبهخــود ایجــاد میشــود .شــما
دانــش و تجربهتــان هــر روز بیشــتر و بیشــتر میشــود ،بــه
شــرط آنکــه بطلبیــد و بخواهیــد.
• بســیار عالــی! ســپاس از اینکــه بــه مــا افتخــار
دادیــد .موفــق و ســامت باشــید.

نرمافزارهای تخصصی و مورد نیاز رشته
معرفی چند نمونه از نرمافزارهای تخصصی متالورژی استخراجی:

• METSIM

اساس و پایهی تحلیل تمامی فرایندهای شیمیایی و متالورژیکی،
برقراری توازن جرم و انرژی است .طراحی کارخانه ،بررسی
سرمایهگذاری ثابت و ارزیابیهای فنی تمام ًا به انجام چنین تحلیل
و محاسباتی بستگی دارد ،METSIM .سیستم طراحی فرایندی
همهمنظوره است که طراحی شده تا مهندسان متالورژی را در
انجام محاسبات و برقراری توازن جرم و انرژی فرایندهای پیچیده
یاری کند [.]4

• HSC Chemistry

این نرمافزار در انجام محاسبات ترمودینامیکی مرسوم ،یارای
بسیاری از مهندسان رشتههای مواد ،شیمی ،معدن و زیرشاخههای
آنهاست .بنابراین  HSCکاربردهای گستردهای در زمینهی
آموزش علمی ،صنعتی و پژوهشی دارد که روشهای محاسبهی
قدرتمندی را برای مطالعهی تأثیرات متغیرهای مختلف بر روی
سیستم شیمیایی در حالت تعادل ارائه میدهد .بهعنوان مثال اگر
کاربر نوع مواد اولیه ،مقادیر و دیگر شرایط تقریبی فرایندهای
شیمیایی را وارد کند ،برنامه در نتیجه مقادیر محصول تولیدی
را ارائه میدهد .همچنین انجام محاسبات تعادلی گرما و مواد در
فرایندهای مختلف را بسیار راحتتر از هر روش دستی دیگری
انجام میدهد .بخش دیاگرامهای پوربه 9در نرمافزار نیز برای
مطالعهی رفتار انحالل و خوردگی مواد مختلف روشی بسیار
سریع ارائه میدهد [.]5
Pourbaix Diagrams or EH-pH Diagrams
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• Open Pit Metals

نرمافزاری کاربردی و محصول شرکت  R Pincock Minarcoاست که بهمنظور برنامهریزی و زمانبندی کلیهی عملیات استخراج معادن و
حفاری مورد استفاده قرار میگیرد .با کمک این نرمافزار مهندسان قادر هستند تا کلیهی جنبههای استخراج ،از زمینشناسی گرفته تا حمل و
نقل را مدیریت و کنترل نموده و برای آنها برنامهریزی کنند تا با صرف کمترین زمان و با باالترین میزان دقت ،پروژه را در زمانبندی مقرر به
پایان رسانند .همچنین این نرمافزار گزارشهای کامل و جامعی را بر اساس تمامی دادهها در اختیار کاربران خود قرار میدهد و به آنها امکان
مدیریت دادههای خود را به روشی ساده و سریع ارائه میدهد [.]6

• OLI Systems

 OLI Systemsشرکتی است که مجموعه نرمافزارهایی برای شبیهسازی ترمودینامیک الکترولیتها و خوردگی در محیطهای آبی تولید میکند.
از جمله کاربردهای این نرمافزارها در پیشبینی نقاط تعادل واکنشها ،اندازهگیری پتانسیل و میزان خوردگی فلزات در الکترولیتها ،انتخاب
آلیاژ مناسب برای شرایط الکترولیت تعریفشده ،بررسی خواص رویینگی ،بررسی رفتار انحالل فلزات و آلیاژها و غیره است [.]7

منابع
]1[ Book: A History of Metallurgy by Ronald F. Tylecote

]2[ Book: Metals from Ores: An Introduction to Extractive Metallurgy

by Fathi Habashi
]3[ Article: The Extraction of Vanadium from Titanomagnetites and
Other Sources by Rorie Gilligan and Aleksandar N. Nikoloski
]4[ Link: WWW.metsim.com
]5[ Link: WWW.hsc-chemistry.com
]6[ Link: WWW.rpmglobal.com
]7[ Link: WWW.olisystems.com
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مقدمه
نانــو در زبــان یونانــی بهمعنــی کوتولــه اســت.
در مجامــع علمــی نیــز بهعنــوان یــک مقیــاس بســیار
کوچــک بــرای اندازهگیــری بـهکار مـیرود .در واقــع اگــر
یــک متــر را بــه یــک میلیــارد قســمت مســاوی تقســیم
کنیــم ،یکــی از آن قســمتها ،یــک نانومتــر اســت؛
بنابرایــن یــک نانومتــر ،یعنــی یــک میلیــاردم متــر یــا
 ۱۰-۹متــر.
جالــب اســت بدانیــد یــک نانومتــر بــه انــدازهی
چیــدن  ۵تــا  ۱۰اتــم در کنــار یگدیگــر اســت .پیشــوند
نانــو ممکــن اســت قبــل از هــر یــکای اندازهگیــری
بیایــد؛ امــا در حــوزهی نانومــواد ،فقــط و فقــط بحــث
«طــول» مطــرح اســت .مثـ ً
ا اگــر مــادهای یــک نانوگرم
جــرم داشــته باشــد ،آن مــاده لزومـ ًا جــزو نانومواد نیســت.
(یــا بــرای مثــال واحدهایــی ماننــد نانوثانیــه یــا نانوهرتــز،
هیــچ ربطــی بــه مفاهیــم علــوم نانــو ندارنــد).
نانومــواد امــروزه در بســیاری از صنایــع کاربــرد
دارنــد و همیــن مســئله باعــث شــده اســت کــه فنــاوری
نانــو در جهــان ،زمین ـهی بســیار مهمــی بــرای فعالیــت
و تحصیــل باشــد .از همیــن رو ،در مقطــع کارشناســی
ارشــد رشــتهی مهندســی مــواد و متالــورژی گرایشــی
بــه نانومــواد اختصــاص داده شــده اســت کــه در برخــی
دانشــگاههای ایــران نیــز ارائــه میشــود.

نانومواد

نانومــواد بــه مــوادی اطــاق میشــود کــه
حداقــل یکــی از ابعــاد آنهــا در محــدودهی  ۱تــا ۱۰۰
نانومتــر باشــد .بهعنــوان مثــال نانولولــه ،یــک ســاختار
لولهایشــکل اســت کــه قطــر آن در حــدود  ۱تــا ۱۰۰
نانومتــر اســت؛ امــا لزومـ ًا طــول آن نیــز در ایــن مقیــاس
نیســت.
عــاوه بــر تعریفــی کــه بــر اســاس انــدازه ارائــه
میشــود ،تعریــف دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــه تأثیــر
انــدازه 1مربــوط میشــود .طبــق ایــن تعریــف ،نانومــواد،
مــوادی هســتند که بــا کوچک شــدن یکــی از ابعادشــان،
خاصیــت جدیــدی از خــود نشــان بدهنــد .خاصیتــی کــه
در مقیــاس بزرگتــر ،اثــری از آن مشــاهده نمیشــود.
پــس هــرگاه بــا کاهــش انــدازهی ذره خاصیتــی جدیــد
در آن مشــاهدهشــود ،آن را جــزو نانومــواد بهحســاب
میآوریــم.
اکثــر مــواد زمانــی کــه تــا اندازههــای نانومتــری
کوچــک میشــوند ،خــواص فیزیکــی ،خــواص مکانیکــی
یــا حتــی ترمودینامیکــی متفاوتــی از خود نشــان میدهند.
همیــن موضوع ســبب شــده اســت تــا نانومــواد پنجــرهای
نــو بـهروی کاربردهایــی پیشــرفته و نویــن بــاز کنند.
بــر ایــن اســاس ،نانوالیــاف ،نانوکامپوزیتهــا،
نانوکپســولها ،نانوبلورهــا ،نانوپوش ـشها و انــواع دیگــر
نانومــواد را میتــوان بهتــر تعریــف کــرد .بهطــور کلــی،
اینهــا مــوادی هســتند کــه بــا بهکارگیــری ســاختارهایی
در مقیــاس نانــو ( ۱تــا  ۱۰۰نانومتــر) ،خــواص جدیــدی را
در مقایســه بــا مقیــاس بــزرگ بهوجــود میآورنــد [.]۱

شکل- 1شبیهسازی عملکرد نانوربات در دستکاری ژن و ترمیمDNA
Size Effect

1
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طبقهبندی نانومواد
نانومــواد را بــا معیارهــای مختلفــی میتــوان طبقهبنــدی کــرد؛ امــا مهمتریــن طبقهبنــدی ایــن مــواد بــر اســاس ابعــاد اســت .از
ایــن دیــدگاه نانومــواد بــه دســتههای صفربعــدی ،یکبعــدی ،دوبعــدی و س ـهبعدی تقســیم میشــود.

شکل - 2نانومواد صفربعدی ،یکبعدی ،دوبعدیو سهبعدی

معرفــی و جایگاه علمی علم نانو و نانوفناوری و کاربردها
واژهی نانــو شــامل طیــف وســیعی از علــوم همچــون
شــیمی ،فیزیــک ،ریاضــی ،مهندســی و زیستشناســی اســت
و در نتیج ـهی کاربــرد ایــن فنــاوری در ایــن علــوم ،تغییــرات
بســیار بزرگــی ایجــاد میشــود.
فنــاوری نانــو دانشــی بینرشــتهای اســت کــه نمیتــوان
تنهــا بــا اســتفاده از قوانیــن حاکــم بــر مکانیــک کوانتومــی یــا
خــواص شــیمیایی اتمهــا و مولکولهــا در دنیــای نانــو آن را
بهدرســتی درک و از آن اســتفاده کــرد .در کنــار دانشــمندان
علــوم شــیمی ،فیزیــک و ریاضــی ،متخصصان علومــی همچون
پزشــکی ،مهندســی و کامپیوتــر بــه رشــد و کارایــی فنــاوری نانو
کمــک میکننــد .صنایعــی همچــون مــواد ،کامپیوتر و پزشــکی
در ایــن زمینــه مشــارکتهای بســیاری داشــتهاند و بــه همــان
انــدازه از ایــن فنــاوری ســود بردهانــد.
دو روش کلــی بــرای ســاخت تجهیــزات در فنــاوری نانــو
وجــود دارد :روش بــاال بــه پاییــن و روش پاییــن بــه
بــاال .روش بــاال بــه پایین مثل ســاختن یــک صندلــی از تنهی
یــک درخــت اســت .اول بایــد تنـهی درخــت را بــه قطعههــای
کوچــک خــرد و بــا اســتفاده از ایــن قطعههــا صندلــی درســت
شــود .در صنعــت نیــز ابتــدا بــر روی قطع ـهی بــزرگ تغییــر

ایجــاد میشــود و ســپس آن را بــه قطعــات کوچکتــر تقســیم
میکننــد تــا بــه ابعــاد نانومتــری برســند .از ایــن روش بــرای
ســاخت ریزپردازندههــا در صنایــع کامپیوتــر اســتفاده میشــود.
بــا وجــود موفقیــت زیــاد ،ایــن روش در جایــی کــه نیــاز بــه
تغییــرات در ابعــاد اتمــی داریــم ،ناکارآمــد اســت؛ زیــرا بــا آن
نمیتــوان بــر چینــش اتمهــا نظــارت داشــت .عمدهتریــن
مشــکلی کــه اســتفاده از ایــن روش ایجــاد میکنــد ،زبــری و
ناصــاف بــودن ســطح محصــوالت تولیــد شــده اســت.
روش دیگــر ،ســاخت تجهیــزات بــا روش پاییــن بــه بــاال
اســت کــه در آن قطعــه ،از کنــار هــم قــرار گرفتــن اتمهــا
ســاخته میشــود .اگــر در ســاختار طبیعــت دقــت کنیــد،
میبینیــد کــه تمــام پدیدههــای طبیعــی از ایــن روش ســاخته
شــدهاند .راهگشــاترین اســتراتژی در ایــن روش ،مشــاهدهی
دقیــق روندهــای طبیعــی و شبیهســازی دقیــق فرایندهــای
شــیمیایی ،فیزیکــی و زیستشناســی آنهــا در آزمایشــگاه
اســت .بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن کوچکتریــن اجــزای
ســازنده یــک ســاختار پیچیــده ،مثــل اتمهــا ،بــر اســاس
ســاختاری کــه در طبیعــت وجــود دارد ،میتــوان آن ســاختار را
دقیــق و کامـ ً
ا حسابشــده درســت کــرد .یکــی از نمونههــای
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بســیار جــذاب روش پاییــن بــه بــاال ،روش خودســازی 2اســت
کــه در آن مولکولهــای موجــود در محلــول خودبهخــود بــا نظــم
مشــخصی بــر روی ســطح مــورد نظــر قــرار میگیرند و ســاختاری
از پیــش تعیینشــده را بهوجــود میآورنــد .در روش بــاال بــه
پاییــن ســاخت چنیــن ســاختارهایی اگــر غیرممکــن نباشــد بســیار
دشــوار اســت.
ویژگیهــای اتمهــای جــدا از هــم در ســاختار نانــو،

تعیینکننــده خــواص میکروســکوپی و حتــی ویژگیهــای ظاهــری
مــاده میشــود .عــاوه بــر ایــن بــا اســتفاده از روش پاییــن بــه
بــاال میتــوان محصوالتــی بــا ویژگــی زیستســازگاری 3باالتــر
و دوسـتدار محیــط زیســت تولیــد کــرد .امیــد پژوهشــگران ایــن
اســت کــه بــا اســتفاده از روش پاییــن بــه بــاال و الگوبــرداری از
طبیعــت بتواننــد اثــر مخــرب کمتــری بــر محیــط زیســت پیرامون
جوامــع انســانی داشــته باشــند [.]2

شکل - 3دو روش کلی برای ساخت مواد نانویی

نانوفنــاوری ،بــا در دســت گرفتــن کنتــرل در مقیــاس
نانومتــری یــا همان ســطوح اتمــی و مولکولــی ،توانمنــدی تولید
و ســاخت مــواد ،ابــزار و سیســتمهای جدیــد را فراهــم میکنــد.
در واقــع ایــن فنــاوری ،علــم تغییــر یــا اســتفاده از خــواص جدید
مــواد و سیســتمها در ابعــاد نانومتــری اســت کــه در ایــن ســطوح
ظاهــر میشــوند.
قابلیــت ایــن فنــاوری در تغییــر و تحــول جــدی در کیفیــت

زندگــی انســان باعــث شــده اســت در نقــاط مختلــف جهــان ،در
بخشهــای آمــوزش ،پژوهــش و صنعــت ،ســرمایهگذاریهای
قابــل توجهــی بــر روی نانوفنــاوری بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
و برجســتهترین فناوریهــای جدیــد ،انجــام گیــرد .امــروزه
فنــاوری نانــو بســیاری از عرصههــای علمــی را درنوردیــده و
کاربردهــای گســتردهای یافتــه اســت کــه جــا دارد در ادامــه بــه
برخــی از کاربردهــای آن اشــاره کنیــم [.]3

کاربردهای فناوری نانو

امــروزه شــاید کمتــر صنعتــی را بتــوان پیــدا کــرد کــه تحــت تأثیــر فنــاوری نانــو قــرار نگرفته باشــد و این فنــاوری نــو در صنایع
الکترونیــک ،نظامــی ،پزشــکی ،کشــاورزی و غیــره وارد شــده و همچنــان در حال توســعه و پیشــرفت اســت .نانوتکنولــوژی در آینده،
موجــب ســاخت مــواد و ابزارهایــی بــا عملکــرد مطلوبتــر خواهــد شــد .محققیــن قــادر به ایجــاد ســاختارهایی از مــواد خواهند شــد
کــه در طبیعــت نبــوده و شــیمی مرســوم نیــز قــادر بــه ایجــاد آنهــا نبــوده اســت .یکــی از مزایــای نانوســاختارها ،قابــل برنامهریزی
کــردن مــواد اســت کــه میتوانیــم ویژگــی ذاتــی آنهــا را متناســب بــا نیــاز خودمــان تغییــر دهیــم .بــرای مثــال ســاختن یــا
طراحــی مــادهای ســبک بــا اســتقامت بــاال کــه نســبت بــه خوردگــی مقــاوم باشــد .علــم نانــو بــا خلــق ابزارهایــی نویــن بــر پایهی
اصــول و معمــاری جدیــد ،کاربــرد گســتردهای در صنایــع مختلــف دارد .از جملــه کاربردهــای نانوفنــاوری در صنعــت الکترونیــک،
ســاخت محصــوالت و دســتگاههایی بــا بــازدهی بســیار باالتــر و مصــرف انــرژی کمتــر همچــون ماشینحســابهای پیشــرفته،
 3یعنی عمر طوالنی داشته باشد ،از نظر شیمیایی خنثی باشد و اثر مخرب بر سایر بافتها نداشته باشد
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لپتــاپ ،تلفنهــای همــراه و دیگــر وســایل الکترونیکــی اســت.ترانزیســتورهای ساختهشــده در ابعــاد نانــو ،قطعــات اساســی
مدارهــای پیچیــدهی امــروزی هســتند .بیوتکنولــوژی جــزو فناوریهــای در حــال توســعه اســت کــه بــا بهکارگیــری مفهــوم نانــو
بــه پیشــرفتهای بیشــتری دســت خواهــد یافــت .نانوبیوتکنولــوژی بهعنــوان یکــی از حوزههــای کلیــدی قــرن  ۲۱شــناخته شــده
اســت کــه امــکان تعامــل بــا سیســتمهای زنــده را در مقیــاس مولکولــی فراهــم مـیآورد .بیوتکنولــوژی بــه نانوتکنولــوژی مــدل
ارائــه میدهــد ،در حالــی کــه نانوتکنولــوژی بــا در اختیــار گذاشــتن ابــزار بــرای بیوتکنولــوژی ،آن را بــرای رســیدن بــه اهدافــش
یــاری میرســاند .محدودیتهــای شــدید ســوخت مــورد نیــاز فرســتادن فضاپیمــا بــرای مأموریتهــای طوالنــی بــه فضــا از جملــه
مشــکالتی اســت کــه وجــود مــواد و ابــزارآالت نانوســاختاری ،حــل ایــن مشــکل را ممکــن ســاخته اســت [ 2و .]4

واحدهای درسی گرایش نانومواد و نانوفناوری
هــر دانشــجو در هــر دورهی آموزشــی و هــر رشــتهای
کــه وارد دانشــگاه میشــود از قبــل بــرای وی یــک رونــد
آموزشــی تعییــن شــده اســت کــه بهتــر اســت بــر اســاس
آن چــارت درســی ،درسهــای خــود را در هــرتــرم انتخــاب
کنــد .چــارت آموزشــی عــاوه بــر عنــوان درسهــای
پیشــنهادی بــرای هــرتــرم ،حــاوی اطالعــات دیگــری نیــز
اســت از قبیــل تعــداد واحــد پیشــنهادی بــرای هــرتــرم،
دروس اصلــی ،اختیــاری و عمومــی ،دروس دارای پیشنیــاز و
همنیــاز ،کــد درسهــا و غیــره .معمــو ًال چارتهــای درســی
دانشــگاههای مختلــف شــبیه بــه هــم هســتند امــا ممکــن
اســت تفاوتهایــی جزئــی داشــته باشــند .چــارت درســی را از
ســایت دانشــگاه خــود (بخــش معاونــت آموزشــی) میتوانیــد
بهدســت آوریــد.
الزم بــه ذکــر اســت در دانشــگاه تهــران ،گرایش کارشناســی
ارشــد نانومــواد یــا فنــاوری نانــو وجــود نــدارد؛ امــا بهمنظــور
معرفــی کلی چــارت درســی گرایــش نانومــواد ،دو درس مهم
از ایــن گرایــش را نــام بــرده و بهطــور مختصــر توضیــح
میدهیــم.

 -1روشهای سنتز نانومواد
-1

5

در اکثــر مقــاالت علمــی حــوزهی نانــو ،بهجــای
«ســاخت» ،از واژهی «ســنتز» اســتفاده میشــود .بــرای
ســنتز نانــوذرات روشهــای بســیار متنوعــی وجــود دارد.
ایــن روشهــا بهطــور کلــی بــه دو گــروه بــاال بــه پاییــن و

پاییــن بــه بــاال تقســیم میشــوند کــه پیشتــر در قســمت
نانوفنــاوری بــه آنهــا پرداختیــم.

 -2روشهای آنالیز مواد
-2

6

روشهــای آنالیــز و شناســایی مــواد ،بســیار حائــز اهمیــت
اســت .خــواص فیزیکــی و شــیمیایی یــک محصــول ،بــه نوع
مــواد اولیــه و ریزســاختار آن بســتگی دارد؛ بنابرایــن جهــت
شناســایی ویژگیهــای یــک مــاده بــرای انجــام پژوهــش و
نیــز کنتــرل کیفیــت محصــوالت صنعتــی ،نیــاز بــه روشها و
تجهیــزات شناســایی خاصــی اســت.
روشهــای آنالیــز را میتــوان بــه ســه دســته کلــی
تقســیمبندی نمــود :عنصــری ،فــازی و ریزســاختاری.
• آنالیــز عنصــری :در ایــن روش ،تنهــا نــوع عنصــر یا
مقــدار آن مشــخص شــده ولــی ســاختار کریســتالی عنصــر یا
مــاده تعییــن نمیشــود.
• آنالیــز فــازی :ســاختار کریســتالی یــا کانیهــای
موجــود در مــاده ،در ایــن روش مشــخص میشــود.
• آنالیــز ریزســاختاری :در ایــن روش ،شــکل ،انــدازه
و توزیــع فازهــا بررســی میشــود .ایــن ویژگیهــا اثــر مهمــی
بــر خــواص نهایــی مــاده دارند.
عــاوه بــر ســه دســتهی فــوق ،دو روش دیگــر نیــز وجــود
ی [.]5
دارنــد :آنالیز ســطح و حرارتـ 
تمامــی روشهــای آنالیــز مــواد در ایــن درس
بررســی میشــود .همچنیــن ،در ویژهنامــهی
Synthesis Methods of Nanomaterials
Materials Analysis Methods
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«روشهــای آنالیــز مــواد نانوســاختار» نشــریهی
فراســویمواد ،بهطــور تخصصیتــر بــا ایــن روشهــا
آشــنا شــدهایم.
در ایــن گرایــش عــاوه بــر واحدهــای اصلــی و مهــم
ذکرشــده ،بــه دروس دیگــری از جملــه خــواص نانومــواد،6
نانوکامپوزیتهــا ،7نانومــواد پیشــرفته ،8الیههــای نــازک
و پوشــشهای نانــو ســاختار ،9نانوالکترونیــک و فنــاوری
قطعــات ،10نانوزیسـتفناوری 11و غیــره پرداختــه میشــود [.]6

معرفی نرمافزارهای مناسب گرایش نانومواد
عصــر تکنولــوژی و ظهــور نرمافزارهــای تخصصــی
بــرای رشــتههای مختلــف ،پژوهشهــا و ارزیابیهــای
علمــی محققیــن را دقیقتــر و بهصرفهتــر نمــوده اســت.
در ادامــه بــه بررســی  ۳نمونــه از نرمافزارهــای تخصصــی
بســیار مفیــد و کاربــردی برای پژوهشــگران رشــتهی مــواد و
متالــورژی و گرایــش نانومــواد میپردازیــم:
:Xpert HighScore -1
در علــم مــواد و مهندســی مــواد ،فیزیــک ،شــیمی و
غیــره بــرای شناســایی و تعییــن ســاختار مــواد ،محصــوالت
خوردگــی ،پوش ـشها و غیــره از آزمونــی بــر اســاس قانــون
بــراگ 12اســتفاده میشــود کــه اطالعــات جامعــی دربــارهی
ترکیبــات شــیمیایی و ســاختار کریســتالی مــواد طبیعــی و
صنعتــی ارائــه میدهــد .بــرای مثــال یــک پــرهی توربیــن
کــه در نیروگاههــای حرارتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،
پــس از مدتــی بــا توجــه بــه اتمســفر پیرامــون آن دچــار
خوردگــی داغ میشــود .بــا آنالیــز محصــوالت خوردگــی
روی پــرهی توربیــن میتــوان نســبت بــه افزایــش مقاومــت
بــه خوردگــی آن اقــدام نمــود .نرمافزارهایــی چــون Xpert
 HighScoreمیتواننــد نتایــج آزمــون را بهخوبــی تحلیــل
نمــوده و نیــاز محققــان را بــرآورده ســازند.
همچنیــن نرمافــزار  Xpert HighScoreیکــی از مهمتریــن
Nanobiotechnology
12
n λ = 2d. sinɵ
11

(X-ray Diffraction (XRD

13
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نرمافزارهــای مــورد اســتفاده در رشــتههای مهندســی
بهخصــوص مهندســی مــواد ،شــیمی ،فیزیــک ،زیســت،
پزشــکی بــرای فازیابــی و آنالیــز کامــل الگوهــای پراش اشــعه
ایکــس 13اســت.
عــاوه بــر فازیابــی ،تعییــن ســاختار ،انــدازهی کریســتالیت
(و نــه انــدازهی دانــه) ،تنــش باقیمانــده ،محاســبهی ســطح
زیــر نمــودار ،ثوابــت شــبکه و غیــره نیــز جــزو امکانــات ایــن
نرمافــزار اســت [.]7

:LAMMPS -2

نرمافــزار  LAMMPSنرمافــزاری بــرای شبیهســازی
دینامیــک مولکولــی اســت کــه مدلهایــی از ذرات را در محیط
آبــی ،جامــد و گاز ارائــه میدهــد و میتوانــد بــرای مدلهــای
اتمــی ،پلیمرهــا ،مولکولهــای بیولوژیکــی ،فلزهــا و غیــره
ب ـهکار رود.
در حالــت کلــی  LAMMPSاز معــادالت حرکــت نیوتــن
بــرای مجموعــه ذرات یــا مولکولهــا یــا اتمهــا از طریــق
نیروهــای کوتاهبــرد یــا بلندبــرد اســتفاده میکنــد [.]8

:Materials Studio -3

متریــال اســتودیو یــک محیــط مدلســازی و شبیهســازی
کامــل اســت که به محققــان علم مـواد و شــیمی و فیزیــک امکان
توســعهی مـواد جدیــد از طریق پیشبینــی روابط بین ســاختار اتمی
و مولکولــی مـواد بــا خـواص و رفتــار آنهــا را میدهـد .با اســتفاده از
متریال اســتودیو محققــان صنایع مختلــف میتوانند مواد بهتــری را
از جملــه دارو ،کاتالیــزور ،پلیمــر و کامپوزیت ،فلـزات و آلیاژهــا ،باتری و
ســلولهای ســوختی ،نانومـواد و غیره مهندســی کنند.
متریــال اســتودیو طیــف کاملــی از قابلیتهــای شبیهســازی از
اب ـزار کوانتومــی ،اتمــی ،آمــاری و تحلیلــی فراهــم میکن ـد .ایــن
طیــف گســترده از ابزارهــا ،محققــان را قــادر بــه ارزیابــی م ـواد در
اندازههــای طولــی و مقیاسهــای زمانــی مختلــف بهمنظــور
پیشبینــی دقیقتــر و ارزیابــی عملکــرد در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن میکنــد [.]9
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بازار کار علوم نانو
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ گــردش مالـیای که رقم
آن تنهــا در کشــور ایــران بــه  1300میلیــارد تومان در ســال ۹۶
رســیده اســت ،درحالــی کــه همیــن گردش مالــی در ســال ،۹۵
فقــط  ۷۰۰میلیــارد تومــان بــود و رشــد  ۶۰۰میلیــارد تومانــی،
آن هــم تنهــا ظــرف یــک ســال ،نشــان از ظرفیــت بــاالی
فعالیــت در بــازار فنــاوری نانــو دارد .ظرفیتــی کــه بهتبــع آن
بــه افزایــش اشــتغالزایی نیــز کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
فنــاوری نانــو کــه ایــن روزهــا تنهــا  ۵۰۵محصــول
شناســنامهدار را در بــازار داخلــی عرضــه کــرده و ســال گذشــته
هــم بیــش از  ۱۰۰میلیــارد تومــان مالیات بــه دولت داده اســت،
توانســته بــا ایجــاد  ۲۰۰شــرکت دانشبنیــان در حوزههــای
مختلــف نانــو ۲۰ ،هــزار نفــر را کــه عمــدهی آنها نیــز نیروی
انســانی تربیتشــده از ســوی جامعــه دانشــگاهی هســتند،
صاحــب شــغل کنــد؛ افــرادی کــه یــا بهواســطه دههــا شــغل
مســتقیم و غیرمســتقیم ایجادشــده مرتبــط بــا ایــن بخــش
راهــی بــازار کار شــدهاند ،یــا در ســایر مشــاغلی کــه از پیــش
وجــود داشــته امــا بهواســطه راهانــدازی ایــن شــرکتها جانــی
دوبــاره گرفتهانــد ،ایــن روزهــا جــزو نیــروی شــاغل کشــور
محســوب میشــوند [.]10

حــوزهی نانــو کــه عمــر آن در کشــورمان حتــی بــه ســه
دهــه هــم نمیرســد ،ایــن روزهــا توانســته اســت بخشــی
از نیــاز داخــل کشــور را توســط نیــروی انســانی داخلــی ایــن
حــوزه چــه در عرصــهی دارویــی و چــه صنعتــی و غیــره
برطــرف ســازد .حــوزهی نانــو بــه انــدازهای مهــم اســت کــه
امــروزه گرایشهــای دانشــگاهی آن از انگشــتهای یــک
دســت فراتــر رفتــه و دانشــجویانی کــه در رشــتههایی چــون
نانوشــیمی ،14نانوفیزیــک ،نانوفنــاوری ،15نانومــواد ،16مهندســی
پلیمــر 17و غیــره فارغالتحصیــل میشــوند ،میتواننــد بــه
فراخــور رشــتهی خــود وارد بــازار کار در حــوزهی نانــو شــوند؛
مســئلهای کــه شــاید دربــارهی ســایر رشــتههای جدیــد کمتــر
شــاهد آن هســتیم.
نانــو بهحــدی در بخشهــای مختلف زندگی انســان امروزی
نفــوذ کــرده اســت کــه رد آن را میتوان در ســادهترین وســایل
امــروزی ماننــد فیلتــر خــودرو تــا پیشــرفتهترین وســایل ماننــد
داروهــا و حتــی تجهیــزات نظامــی پیــدا کــرد .نکتـهی جالــب
دیگــر ایــن حــوزه آن اســت کــه فعــاالن ایرانــی ایــن حــوزه،
توانســتهاند بهرغــم وجــود تحریمهــا و ممانعــت از حضــور
شــرکتهای ایرانــی در بازارهــای بینالمللــی ،محصــوالت
خــود را راهــی بــازار ســایر کشــورها کــرده و مســیر صــادرات
محصــوالت نانویــی را بــه کشــورهایی چــون کــرهی جنوبــی،
اســترالیا ،مالــزی ،روســیه،ترکیــه ،عــراق ،پاکســتان ،آلمــان،
انگلســتان ،فرانســه ،ایتالیــا ،اســپانیا ،کانــادا و آمریــکای التیــن
بــاز کننــد ،کشــورهایی کــه برخــی از آنهــا خــود ابرقدرتــی در
حــوزهی علــم و فنــاوری محســوب میشــوند ،امــا بهخاطــر
پیشــرفتهای ایــران در حــوزهی نانــو از ورود محصــوالت
ایرانــی بــه بازارهــای کشورشــان ممانعــت نمیکننــد.
اگــر نگاهــی بــه گــردش مالــی همیــن حــوزهی نوپــا در
علــم و فنــاوری داشــته باشــیم ،متوجــه میشــویم ایــن حــوزه
نهتنهــا بــرای فعــاالن داخلــی بلکــه بــرای ســایر کشــورها نیز

هزار میلیارد برای راهاندازی کسبوکار نانویی
بــا همیــن چنــد آمــار مختصــری کــه از حــوزهی نانــو
منتشــر شــده اســت ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
نانــو میتوانــد در آینــدهی کشــور یکــی از حوزههــای
اثرگــذار هــم از لحــاظ اقتصــادی و هــم از لحــاظ علمــی و
فنــاوری باشــد؛ چــرا کــه بهطــور میانگیــن در هــر شــرکت
دانشبنیــان حــدود  ۱۰۰نفــر مشــغول بــه کار هســتند،
هرچنــد ایــن تعــداد نیــروی کار بســته بــه حجــم فعالیــت
شــرکت متفــاوت اســت ،امــا بــا تثبیــت جایــگاه فنــاوری
نانــو میتــوان بــه ایــن مهــم امیــدوار بــود کــه در آینــده
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هــم امــکان ایجــاد اشــتغال بــرای حداقــل هــزار دانشــجویی
کــه در ســال گذشــته گرایشهــای مختلــف فنــاوری نانــو
را بــرای ادام ـهی تحصیــل انتخــاب کردهانــد ،بــا راهانــدازی
شــرکتهایی کــه شــاید نیــاز بــه ســرمایهی اولیـهی چنــدان
باالیــی هــم نداشــته باشــند ،وجــود خواهــد داشــت .شــاید

ایــن مســئله دور از ذهــن باشــد کــه میتــوان بــا ســرمایه
حداقــل  ۵۰میلیــون تومانــی هــم شــرکتی را در ایــن زمینــه
ایجــاد کــرد ،یعنــی بــا حداقــل یــک میلیــارد تومــان میتوان
بــرای حــدود هــزار دانشــجوی امــروز ،در آینده نزدیک شــغل
مرتبــط بــا فنــاوری نانــو را دســتوپا کــرد [.]10

رتبهبندی ایران و سایر کشورهای جهان در حوزهی نانوفناوری
 )1از نظر تعداد مقاالت منتشرشده
جایگاه ایران:
طــی نیــم قــرن اخیــر تقریب ـ ًا هــر  ۱۰ســال یــک فنــاوری
جدیــد و تحولســاز در جهــان ظهــور کــرده اســت و در ایــن
میــان مــا همیشــه در آرزوی ایــن بودهایــم کــه بهموقــع در
چنیــن فناوریهایــی وارد شــویم تــا امــکان رقابــت داشــته باشــیم.
بنابرایــن ،زمانیکــه بحــث فنــاوری نانــو در دنیــا مطــرح شــد ،در
حالیکــه در آن زمــان حتــی تعریــف مشــخصی از ایــن علــم در
کشــور نداشــتیم ،عــزم خــود را جــزم کــرده و از ســالهای آغازیــن
ظهــور ایــن فنــاوری تــا حــال پیشــرفتهای زیــادی کردیــم [.]11
آغــاز حرکــت ایــران در مســیر نانــو از ســال  ۲۰۰۱و قبــل از
تأســیس ســتاد فنــاوری نانــو بــود کــه تعــداد معــدودی از محققــان
و دانشــمندان ایرانــی بــا ایــن فنــاوری نوظهــور آشــنا بودنــد .در آن
زمــان ایــران بــا انتشــار  ۱۰مقالــه  ISIدر خصــوص نانــو ،در ردهی
پنجــاه و هفتــم دنیــا و ششــــم منطقـهی خاورمیانــه قــرار داشــت.
امــا اکنــون تولیــدات علمــی ایــران بــه مرحل ـهای رســیده کــه از
مــرز  ۱۰هــزار مقالــه گذشــته اســت و  ۲۵درصــد تولیــدات علمــی
ایــران مربــوط بــه حــوزهی نانــو میشــود [.]12
بــر اســاس ارزیابیهــای پایــگاه داده (WoS (Web of Science
در ســال  ۲۰۱۶میــادی ۸۳۰۶ ،مقالــه مرتبــط بــا فنــاوری نانــو
توســط محققــان ایرانــی در وب آو ســاینس نمایــه شــد کــه معــادل
 ۵.۵درصد از کل مقاالت نانو منتشرشــــده در ســــال  ۲۰۱۶است.
ایــران بــا ایــن ســهم از انتشــارات نانــو بــا یــک رتبــه رشــد نســبت
بــه ســال  ،۲۰۱۵در رتبـهی ششــم دنیــا قــرار گرفــت.
در ســالهای بعــد ایــران همــواره یــک رونــد صعــودی را در
انتشــــار علــوم نانــو طــی کــرد ،بهطوریکــه از انتشــار ســــاالنه
 ۱۰مقال ـهی نانــو ،بــه انتشــار روزانــه  ۲۲مقال ـهی نانویــی رســید.
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متوســط درصــد رشــد ســاالنه مقــاالت نانــو ایــران تــا ســال ۲۰۱۶
حــدود  ۶۰درصــد بــوده اســــت .ایــن تعــداد از مقــاالت نانــو بیش
از یــک پنجــم کل مقــاالت علمــی ایــران در  WoSرا شــامل
میشــوند ،در حالیکــه ســهم مقــاالت نانــو از کل مقــاالت دنیــا
در ســال  ۲۰۱۶میــادی  ۹درصــد بــوده اســت [.]13
جایگاه سایر کشورهای جهان در مقایسه با ایران:
در ســالهای اخیــر ،ایــران از نظــر تولیــد علــم رتبــهی
چهــارم نانــو را تثبیــت کــرده اســت و قبــل از ایــران ،چیــن ،آمریکا
و هنــد رتبههــای اول تــا ســوم در حــوزهی نانــو را از دیــدگاه
تولیــد مقــاالت بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بهطــور کل در حــال
حاضــر قدرتهــای علمــی جهــان در حــوزهی نانــو ،کشــورهای
آمریــکا ،هنــد ،چیــن ،ایــران ،کــرهی جنوبــی ،آلمــان ،ژاپــن،
فرانســه ،انگلســتان ،روســیه ،اســپانیا ،ایتالیا ،اســترالیا ،کانادا ،تایوان،
عربســتان ،برزیــل ،لهســتان ،ســنگاپور وترکیــه هســتند [.]14
 )۲از نظر تعداد اختراعات ثبتشده
نانوفنــاوری علــم پیونددهنــدهی دنیــای امــروز بــا آینــده
خوانــده میشــود؛ چــرا کــه در حــال حاضــر ایــن حــوزه محــور
ابداعــات و اختراعــات علمــی روز دنیــا قــرار گرفتــه اســت؛ یعنــی
همــان نقشــی کــه  ۱۵۰ســال پیــش بــرق و الکتریســیته ایجــاد
کــرده بــود را ایفــا میکنــد و بــه ایــن ترتیــب روزی نیســت کــه
خبــری از کشــفیات و اختراعــات جدیــد دانشــمندان بــا اســتفاده از
نانوفنــاوری نشــنویم و نخوانیــم [.]11
جایگاه ایران:
ایــران در مجمــوع ۱۷۲ ،اختــراع مرتبــط بــا فنــاوری نانــو در
دفاتــر ثبــت پتنــت آمریــکا و اروپــا منتشــر کرده اســت .در ســــال
ت محققــان نانــو ایــران در  USPTOبــه ثبــت
 ۲۰۱۶تعــداد  ۱۰پتنـ 
رســیده اســــت .ایــن آمــار تــا ســال  ۲۰۱۸در مجمــوع بــه ۳۷
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پرونــده ثبــت اختــراع رســید.
بــر ایــن اســــاس ،ایــران در پتنتهای ثبتشــده در USPTO
در ســال  ۲۰۱۶رتبـهی  ۲۴را داشــت؛ امــا نســبت تعــداد پتنتهــا
بــه تعــداد مقــاالت نانــو نشــان میدهــد کــه ایــران در زمین ـهی
نــوآوری و تولیــد فنــاوری نانــو هماننــد تولیــد علــم موفــق نبــوده
اســت .ثبــت  ۴۶درصــد پتنــت نانویــی در ازای هــر  ۱۰۰مقالـهی
نانــو مؤیــد ایــن ادعــا اســت .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت که
همیــن تعــداد اختراعــات مرتبــط با فنــاوری نانــو ســهمی در حدود
 ۳۰درصــد از کل پتنتهــای ثبتشــده ایــران در ادارات ثبــت
پتنــت آمریــکا و اروپــا را شــامل میشــوند [.]13
جایگاه سایر کشورهای جهان:
در ميــان كشــورهاي فعــال در زمينـهی فنــاوري نانــو ،آمريكا
و ژاپــن بيشــترين اختراعــات را ثبــت كردهانــد ،پــس از آنهــا
چيــن بــا رشــد چشــمگيری در حــال كــم كــردن فاصلـهی خــود
بــا ايــن دو كشــور اســت .اســتراليا عليرغــم ســهم بســيار انــدك
در انتشــار مقــاالت ،در اختراعــات ثبتشــده جــزو پنــج كشــور اول
دنيــا اســت [.]14

جدول - 1رتبهبندی کشورها بر اساس تعداد مقاالت نانو

رتبهبندی جهانی مباحث آکادمیک علم نانو و نانوفناوری در سال ۲۰۱۹
 ۵کشــوری کــه  ۶۱درصــد از  ۴۰۰دانشــگاه
برتــر جهــان را در زمینــهی علــم نانــو و
نانوفنــاوری در بــر دارنــد:
چین با  ۸۶دانشگاه ۲۱.۵ ،درصد
ایاالت متحده با  ۸۶دانشگاه ۲۱.۵ ،درصد
آلمان با  ۲۸دانشگاه ۷ ،درصد
کرهی جنوبی با  ۲۸دانشگاه ۷ ،درصد
بریتانیا با  ۱۷دانشگاه ۴.۳ ،درصد []15
منودار - 1رتبهبندی جهانی مباحث آکادمیک علم نانو و نانوفناوری در سال۲۰۱۹
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مقدمه
در ایــن قســمت بــه معرفــی رشــتهی ریختهگــری بهعنــوان یکــی از گرایشهــای رشــتهی مهندســی مــواد و متالــورژی
میپردازیــم .ممکــن اســت ســواالت زیــادی در مــورد ایــن گرایــش برایتــان پیــش آمــده باشــد ،ماننــد :جایــگاه شــغلی و بــازار کار این
رشــته چگونــه اســت؟ زمینههــای تحقیقاتــی آن چگونــه اســت؟ تحصیــل در مقاطــع باالتــر در ایــن رشــته در خــارج و داخــل کشــور
بــه چــه صــورت امکانپذیــر اســت؟ امــا ابتــدا بیاییــد دربــارهی خــود ریختهگــری بخوانیــم.

ریختهگری چیست؟
ریختهگــری 1یــک فراینــد ســاخت مهندســی اســت کــه بهطــور کلــی بــرای تولیــد انبــوه اســتفاده میشــود و در آن مــواد در
حالــت مــذاب در قالــب ریختــه شــده و در آنجــا جامــد میشــوند .از فراینــد ریختهگــری میتــوان بــرای تولیــد انــواع مختلفــی
از قطعــات اســتفاده کــرد کــه در صنایــع مختلــف مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،از یــک اســباببازی پالســتیکی کوچــک گرفتــه
تــا یــک تیغـهی توربیــن گاز بــزرگ.

چرا از ریختهگری استفاده میکنیم؟
ریختهگــری بــرای تمــام نقــاط جهــان مــدرن حیاتــی اســت.
کارخانههــای ریختهگــری انگلیــس ،تمــام مــواد مــورد نیــاز بخشهــای
مختلــف از جملــه خــودرو ،هوافضــا ،راهآهن ،تولید بــرق ،پزشــکی و دریایی
را تولیــد میکنــد .ایــن صنعــت راهــی حیاتــی بــرای تبدیــل فلــزات ضایــع
2
بــه اجــزای جدیــد بــاارزش اســت .ایــن روش ،بخشــی از اقتصــاد دایــرهای
بــوده کــه نظامــی اقتصــادی جهــت کمینــه کــردن ضایعــات و بیشــترین
اســتفاده از منابــع اســت .بهطــور کل در ایــن فراینــد ،قطعــات پیچیــده را
میتــوان اقتصــادی و ســریع تولیــد کــرد؛ در غیــر ایــن صــورت اگــر بــا
روشهــای دیگــر ماننــد شــکلدادن یــا بــرش تولیــد شــوند ،زمــان زیــادی
را تلــف میکننــد.

ورود به رشتهی ریختهگری

شکل- 1مقایسهی اقتصاد خطی و اقتصاد چرخشی (دایرهای)

گرایــش ریختهگــری در مقطــع ارشــد مهندســی مــواد ارائــه میشــود .ایــن گرایــش در همــهی دانشــگاههای دولتــی
ارائــه نمیشــود و ایــن موضــوع باعــث ایجــاد رقابتــی ســختتر شــده اســت امــا ایــن محدودیــت تعــداد میتوانــد مزیتــی بــرای
فارغالتحصیــان از نظــر فرصــت شــغلی بهشــمار آیــد.
همچنیــن رشــتهی ریختهگــری در ایــران از طریــق هنرســتان فنیحرفــهای و همچنیــن دورههــای میانمــدت ســازمان
فنیحرف ـهای نیــز امکانپذیــر اســت .دارنــدگان دیپلــم ریختهگــری میتواننــد در مقطــع کاردانــی و ســپس کارشناســی ناپیوســته
ادامــه تحصیــل بدهنــد.
Casting
2
The Circular Economy
1
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زمینههای تحقیقاتی رشتهی ریختهگری
پروژههــای تحقیقاتــی کــه در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در
زمین ـهی ریختهگــری انجــام میشــود ،میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
• مباحــث مربــوط بــه مطالعــه ،مدلســازی و شبیهســازی پدیدههــای
انتقــال (جــرم و حــرارت) و انجمــاد در ریختهگــری آلیاژهــای مختلــف
• بررســی عوامــل مؤثــر در بهبــود ســامت و کیفیــت قطعــات از
قبیــل فــرآوری مــذاب ،اصــاح آلیــاژ ،طراحــی و اصــاح سیســتمهای
تغذیهگــذاری ،بهبــود کارایــی قالــب در زمینههــای مختلــف از جملــه انتقــال
حــرارت ،حفــظ شــکل مــورد نظــر حیــن ریختهگــری و جلوگیــری از تشــکیل
عیــوب بــا تغییــر و یــا اصــاح جنــس مــواد قالبگیــری
• طراحــی آلیاژهــای جدیــد بــا خــواص مکانیکــی و فیزیکــی بهتــر و
مناســب بــرای ریختهگــری
• ســاخت مــواد کاربــردی جدیــد مثــل مــواد مرکــب 3زمینهفلــزی،
فومهــای فلــزی ،فلــزات آمــورف و غیــره از طریــق فرایندهــای ریختهگــری
• مطالعــه بــر روی روشهــای جدیــد ریختهگــری فلــزات و ســاخت
قطعــات مختلــف بــا اســتفاده از ایــن روشهــا

شکل- 2ریختهگری فلز مذاب در قالب

توســعهی مهارتهای فردی در زمینهی ریختهگری و نرمافزارهای مفید این گرایش
بــرای توســعهی مهــارت دانشــجویان در زمین ـهی ریختهگــری ،عــاوه بــر دروس تئــوری و تجرب ـهی کار عملــی روشهــای
مختلــف ریختهگــری ،دورههــای آموزشــی دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه جــزو دروس دانشــگاهی نیســتند؛ از جملــه:
• کسب مهارتهای طراحی با نرمافزارهایی مانند  SolidWorksو CATIA
• کسب مهارتهای تحلیل و شبیهسازی با نرمافزارهایی مانند  ProCAST ،Magma ،SUTCastو غیره
• شرکت در دورههای آشنایی با استانداردها و آشنایی با کلیدفوالد
• کسب مهارتهای آزمونهای مواد (مخرب و غیرمخرب) و کنترل کیفیت
از نرم افزارهای دیگر نیز میتوان به  Magmasoft ،CastCAE ،AFS Solid ،MeshCASTو  AutoCASTاشاره کرد.

بازار کار گرایش ریختهگری
صنعــت ریختهگــری از جملــه صنایــع اصلــی و مــادر در ایــران بــوده و یکــی از روشهــای مهــم در ســاخت قطعــات و محصــوالت
مختلــف فلــزی اســت .ایــن صنعــت نقــش پررنگــی در رونــق اقتصــاد و پیشــرفت صنعتــی ایفــا میکنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت تمــام
متخصصــان در ایــن رشــته ،از فرصت شــغلی مناســبی برخوردار هســتند.
امتیــاز مهــم رشــتهی ریختهگــری نســبت بــه ســایر گرایشهــای ایــن رشــته ایــن اســت کــه مهنــدس ریختهگــری میتوانــد
بــا اســتفاده از تجهیــزات بســیار کــم ،اقــدام بــه تولیــد قطعــات معمولــی یــا قطعــات کاربــردی کــرده و بــه همیــن علــت نیــازی بــه
اســتخدام در کارخانــه یــا محلهــای بــزرگ صنعتــی نــدارد.
Composites
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مهندسان ریختهگری میتوانند در جایگاههای زیر استخدام شوند:
4
 .1کارشناس واحد تحقیق و توسعه
 .2مدیر تولید
 .3کارشناس کنترل کیفیت
 .4اپراتور تولید

مصاحبه

در پــی شــناخت دقیــق و درک بهتــر وضعیــت ایــن
رشــته گفــت و گویــی بــا یکــی از دانشــجویان ارشــد گرایــش
جوشــکاری در دانشــگاه علــم و صنعــت داشــتیم کــه ترجیــح
دادنــد اســمی از ایشــان بــرده نشــود.
• ســام و عــرض ادب ،ممنــون از اینکــه وقتتــان را در
اختیــار مــا قــرار دادیــد .در ابتــدا بــرای مــا میفرماییــد کــه
چــرا رشــتهی مهندســی مــواد و بهویــژه گرایــش ریختهگــری
را انتخــاب کردیــد؟
ســام .بلــه حتمــا .راســتش زمانــی کــه نتایــج کنکــور
کارشناســی را اعــام کردنــد ،مــن اص ـ ً
ا بــه اینکــه بخواهــم
رشــتهی مهندســی مــواد را انتخــاب کنــم فکــر نمیکــردم
ولــی بهطــور اتفاقــی هنگامــی کــه داشــتم رشــتههای
مختلــف را نــگاه میکــردم ،بــه رشــتهی مهندســی مــواد
برخــوردم .ســپس بیشــتر تحقیــق کــردم و بــه ایــن رشــته
عالقهمنــد شــدم و ایــن رشــته را انتخــاب کــردم.
در زمــان کارشناســی ،بهخاطــر واحدهایــی کــه در مــورد
ریختهگــری داشــتیم و مقــاالت متعــددی کــه در مــورد ایــن
رشــته خوانــده بــودم ،بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه گرایــش
ریختهگــری میتوانــد انتخــاب خوبــی برایــم باشــد.
• بــه نظــر شــما ،یــک مهنــدس ریختهگــری در چــه
زمینههایــی میتوانــد فعالیــت داشــته باشــد و کار کنــد؟
زمینههــای مختلفــی وجــود دارد ،بهعنــوان مثــال

بهــرهوری بیشــتر شــروع بــه کار کــرده و قطعــات ریختهگــری
را طراحــی و مــواد مناســب و روش ریختهگــری را انتخــاب
کننــد.
همچنیــن میتواننــد در طراحــی و ریختهگــری آلیاژهــای
جدیــد و پیشــرفتهی مهندســی نقــش پررنگــی داشــته باشــند.
یکــی دیگــر از زمینههــای جــذاب و جدیــد ،طراحــی و
ریختهگــری جواهــرآالت اســت .ایــن زمینــه کــه یکــی از
مشــاغل پردرآمــد محســوب میشــود ،بســیار نیازمنــد افــراد
متخصــص ایــن رشــته اســت .کار آنهــا عمومــ ًا از طراحــی
جواهــرآالت ماننــد انگشــتر توســط نرمافزارهــای طراحــی
مرســوم شــروع میشــود و نمونههــای اولیــه بــا اســتفاده از
پرینترهــای س ـهبعدی ســاخته میشــود .ســپس ایــن قطعــات
میتواننــد بــا بــهکار بــردن روشهــای ریختهگــری دقیــق
بــه تولیــد انبــوه برســند.
• از نظــر شــما فضــای کاری ایــن رشــته بــرای خانمهــا
نیز مناســب اســت؟
شــاید کار کــردن در محیــط کارگاهــی بــا توجــه به محیط
خشــن و ذوبریــزی و کار ســنگین ،بــرای برخــی خانمهــا
مطلــوب نباشــد امــا اخیــراً بــا مــوارد زیــادی مواجــه شــدهام
کــه خانمهــا در ایــن حــوزه وارد میشــوند و موفقیتهــای
بســیار خوبــی را کســب میکننــد .حتــی در مــواردی توانایــی
بیشــتری را دارنــد .ایــن دیــد کــه فضــای کارگاهــی و صنعتــی

میتواننــد در واحدهــای صنعتــی ریختهگــری بــرای باعــث عــدم ورود خانمهــا بــه چنیــن حوزههایــی میشــود،
()R&D
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در بســیاری از رشــتهها وجــود داشــته اســت امــا در چنــد
ســال اخیــر بســیاری از بانــوان ایــن دیــد را تغییــر دادهانــد.
• نظرتــان در مــورد خوداشــتغالی در رشــتهی ریختهگــری
چیست؟
بــا توجــه بــه قدمتــی کــه ایــن رشــته در کشــور مــا
دارد و هــم اینکــه جــزو صنایــع اصلــی و مهــم محســوب
میشــود ،میتــوان بــرای ســاخت محصــوالت مختلــف
فلــزی ،بهصــورت شــمش یــا قطع ـهی نهایــی ،از ایــن روش
تولیــد اســتفادهشــود .بــه همیــن علــت از نظــر من یــک کارگاه
ریختهگــری میتوانــد ایــدهی خوبــی بــرای شــروع کســب و
کار باشــد .البتــه نیــاز بــه عالقــه و مهمتــر از همــه ،داشــتن
مهــارت کافــی در ادارهی یــک کارگاه وجــود دارد کــه نیازمنــد
کار کــردن و کســب تجربــه زیــاد اســت.
• اگر به عقب برگردید ،باز هم این راه را انتخاب میکنید؟

اگــر بــه عقــب برگــردم ،بلــه بــاز هــم دوســت دارم
همیــن راهــی کــه تــا اینجــا آمــدهام را انتخــاب کنــم .چــون
تمــام ایــن راه در نتیجــهی عالقــه و انتخابهــای خــودم
بــوده اســت و دوســت نــدارم چیــزی را عــوض کنــم.
• بهعنــوان ســخن آخــر ،حرفــی یــا توصیــهای اســت
کــه بخواهیــد بــه خوانندههــا بگوییــد؟
اگــر میخواهیــد کــه ایــن رشــته و این گرایــش را انتخاب
کنیــد ،بایــد توجــه داشــته باشــید کــه راه ســختی در پیــش
داریــد .صرف ـ ًا بــه دانشــگاه اکتفــا نکنیــد و دنبــال دورههــای
مختلــف در خــارج از دانشــگاه باشــید .نرمافزارهــای ایــن
رشــته را بهصــورت علمــی یــاد بگیریــد و از آنهــا اســتفاده
کنیــد و تــا میتوانیــد در آنهــا مهــارت کســب کنیــد .شــما
هــر چــه پکیــج کاملتــری از مهارتهــا و تجــارب داشــته
باشــید ،شــانس بیشــتری بــرای موفقیــت داریــد.

منابع
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]6[ Link: Six Reasons to Study Materials Sicence and Engineering by Monash
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]7[ Link: Metal Casting
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مقدمه
ســرامیک یکــی از گرایشهــای علــم مــواد اســت .ســرامیکها مــواد غیرفلــزی
و غیرآلــی هســتند کــه در دماهــای بــاال فــرآوری میشــوند .شیشــه ،پرســان،1
آجــر و ســیمان همگــی نمونههایــی از ســرامیک هســتند .البتــه الزم بــه ذکر اســت
کــه در برخــی کشــورها ،شیشــه را جــزو مــواد ســرامیکی نمیداننــد.
در تعریفــی دیگــر میتــوان گفــت کــه مهندســی ســرامیک ،فنــاوریای شــامل
طراحــی و ســاخت محصــوالت ســرامیکی اســت .ایــن مــواد ،بهدلیــل مقاومــت باال
در برابــر حــرارت ،بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .در برخــی شــرایط کــه نیــاز
بــه مــواد ســخت و مقــاوم بــه حــرارت اســت و فلــزات و پلیمرهــا توانایی حضــور در
ایــن موقعیتهــا را ندارنــد ،ســرامیکها گزینـهی بســیار مناســبی هســتند.
وظیف ـهی مهنــدس ســرامیک ،تبدیــل مــواد ســرامیکی بــه محصــوالت و
ســاختارهای قابــل اســتفاده اســت .وظایــف معمــول شــغلی این مهندســان ،شــامل
برنامهریــزی پروژههــا ،نظــارت بــر مهندســان دیگــر و تجزیــه و تحلیــل نتایــج
آزمــون اســت .آنهــا بــا طیــف وســیعی از مــواد از جملــه شیشــه و کامپوزیتهــا
2
کار میکننــد .مهندســان ســرامیک بایــد در مــورد انــواع فنــون از جملــه زینترینگ
(تفجوشــی) آگاهــی داشــته باشــند .همچنیــن درک خصوصیــات شــیمیایی یــک
مــاده بــه همــان انــدازه مهــم اســت .آنهــا بــرای برتــری در ایــن حرفــه بــه
مهارتهــای ارتباطــی ،مدیریتــی و فنــی قــوی نیــاز دارنــد.

شکل- 1منونهای ازوسیلهای سفالی با روکش رسامیکی

کاربردهای مهندسی سرامیک و مهارتهای مورد نیاز یک مهندس سرامیک
یــک مهنــدس ســرامیک در واقــع مهنــدس نوعــی مــواد تخصصــی بــه نــام ســرامیک اســت .مهندســان ســرامیک ،محصــوالت
جدیــد ســرامیکی و همچنیــن روشهــا و تجهیــزات فــرآوری مــواد ســرامیکی را ارائــه میدهنــد .آنهــا بــا طیــف گســتردهای از
محصــوالت ،از ظــروف شیشــهای و اجــزای الکترونیکــی گرفتــه تــا راکتورهــای هســتهای و روکشهــای کورههــای بلنــد و
موتورهــای جــت ســر و کار دارنــد؛ لــذا آنهــا بایــد برخــی از زمینههــای مهندســی ،بهویــژه مهندســی بــرق را بداننــد .همچنیــن بایــد
هــر دو روش اســتخراج روبــاز و زیرزمینــی را درک کننــد.
چندیــن محصــول مختلــف در صنعــت ســرامیک وجــود دارد .مهندســان ســرامیک معمــو ًال در یــک یــا چنــد مــورد از ایــن
محصــوالت تخصــص دارنــد .بهعنــوان مثــال ،بعضــی از آنهــا بــا مــواد نســوز کار میکننــد کــه در برابــر حــرارت مقــاوم هســتند و از
پوشـشهای ساختهشــده از مــواد نســوز بــرای محافظــت از نمــای بیرونــی فلــز فضاپیماهــا اســتفاده میکننــد .مهندســان ســرامیک
کــه در زمین ـهی مــواد ســرامیکی الکتریکــی تخصــص دارنــد ،مهندســان دیالکتریــک نامیــده میشــوند .آنهــا بــه تولیــد
Porcelain
2
Sintering
3
Electrical Insulator
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محفظههــای حرارتــی ،هســتهای و الکتریکــی بــرای تولیــد بــرق میپردازنــد .بســیاری از مهندســان در زمینـهی شیشــه و وســایل
سفارشــی تخصــص دارنــد کــه یــک زمینـهی وســیع شــامل ظــروف چینــی و مقرههــای الکتریکــی 3اســت .ســایر محصــوالت در
حــوزهی ســرامیک شــامل ســایندهها ،ســیمانها ،مــواد ابررســانا و ســوختهای هســتهای غیرفلــزی اســت.
گرچــه هنــوز پیشــرفتهای زیــادی در مهندســی ســرامیک حاصــل نشــده اســت و یــک رشــته نســبت ًا نوپــا محســوب میشــود،
امــا بــه بســیاری از رشــتههای دیگــر نیــز مربــوط اســت و همیــن ســبب تعامــل مهندســان ســرامیک بــا ســایر حوزههــای دانشــی
از جملــه پزشــکی و مهندســی و علــوم پایــه میشــود .بهعنــوان مثــال ،در پزشــکی ممکــن اســت از قطعــات ســرامیک الیافکربــن
بــرای کمــک بــه ترمیــم آســیب رباطهــا اســتفاده شــود .همچنیــن مهندســان ســرامیک بــا فیزیکدانانــی کــه ابررســاناها را توســعه
میدهنــد نیــز کار میکننــد.

شکل- 2منونههایی از کاربرد مواد رسامیکی در پزشکی

مهندســان در صنعــت ســرامیک اغلــب بهعنــوان بخشــی از یــک تیــم مهنــدس و تکنســین( 4مهنــدس کاربــردی) کار میکننــد،
لــذا بایــد بتواننــد بــا دیگــران همــکاری و تعامــل مؤثــری داشــته باشــند .همچنیــن مهندســان ســرامیک بایــد بتواننــد مشــکالت را حــل
کننــد و ایدههــای خــود را بــه دیگــران منتقــل کننــد .آنهــا بایــد در ریاضیــات نیــز مهــارت داشــته باشــند .تســلط بــه نرمافزارهــای
تخصصــی مهندســی ســرامیک یکــی از مهمتریــن مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای افــراد فارغالتحصیــل در ایــن گرایــش اســت .یکــی
از شــرایط تأکیدشــده در آگهیهــای اســتخدامی ،توانایــی کار بــا نرمافزارهــا و تحلیــل آنهــا توســط یــک مهنــدس ســرامیک اســت .در
بخــش زیــر بهطــور اجمالــی نرمافزارهــای مطــرح و کاربــردی در ایــن حــوزه ارائــه شــده اســت.

نرمافزارهای مورد استفاده در مهندسی سرامیک
نرمافزارهــای بهخصوصــی در گرایــش ســرامیک مهندســی مــواد اســتفاده نمیشــود ،در واقــع نرمافزارهــای مطــرح در ایــن
حــوزه همــان نرمافزارهــای معمــول مهندســی مــواد اســت .ایــن نرمافزارهــا شــامل مــوارد زیــر اســت:
 :Xpert HighScoreبرای آنالیز الگوهای پراش ایکس
نرمافزار  :Originنرمافزاری قدرتمند و دارای امکانات کامل برای تجزیه و تحلیل دادههای علمی
نرمافزار  :Anix Emicaقابل استفاده برای تبدیل تصاویر میکروسکوپهای  SEMبه دادههای قابل لمس و نموداری

موقعیتهای شغلی گرایش سرامیک
بیشــتر مهندســان ســرامیک در صنایــع ســنگ ،خــاک رس و شیشــه مشــغول بــه کار هســتند .برخــی دیگــر ،در صنایعــی
کــه از مــواد ســرامیکی اســتفاده میکننــد ماننــد صنایــع هوافضــا ،آهــن و فــوالد و صنایــع شــیمیایی و ســاختمانی کار
میکننــد .برخــی از مهندســان ســرامیک در دانشــگاهها تدریــس و تحقیــق میکننــد و برخــی دیگــر در ســازمانهای
Electrical Insulator
4
Engineering Technologist
3
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دولتــی و مراکــز تحقیقاتــی کار میکننــد.
مهندســان ســرامیک اغلــب در یــک نــوع کار تخصــص دارنــد؛ بهعنــوان مثــال ،بســیاری درگیــر تحقیــق و توســعه
هســتند .آنهــا مــواد ســرامیکی جدیــد را بهصــورت مصنوعــی یــا از مــواد معدنــی موجــود در زمیــن تهیــه میکننــد.
ســایر مهندســان ســرامیک ،روشهــای بهبــود ویژگیهــای مــواد ســرامیکی موجــود را بهبــود میدهنــد .بســیاری از
مهندســان ســرامیک درگیــر تولیــد هســتند .آنهــا همچنیــن کورههــا و ســایر تجهیــزات مــورد اســتفاده در ســاخت را
طراحــی میکننــد .برخــی مهندســان ســرامیک در زمین ـهی فــروش فعالیــت میکننــد و بــه مشــتریان روشهــای اســتفاده
از ســرامیک را بــرای حــل مشــکالت خــود یــاد میدهنــد.
آنهــا گاهــی اوقــات بــر نصــب و راهانــدازی تجهیــزات
ســرامیکی در کارخانههــای مشــتریان نظــارت میکننــد.
یکــی از جایگاههــای شــغلی مربــوط بــه ســرامیک کــه
جنبـهی هنــری نیــز دارد ،تهیـهی شیشــه و چینــی مظــروف
اســت .مهندســان ســرامیک میتواننــد بــا راهانــدازی کارگاه
کــه هزینــهی چندانــی هــم نــدارد ،ســفالها و ظــروف
شیشــهای و چینــی جالــب را ســاخته و ســپس بــا اســتفاده
از روشهــای لعــاب ،طرحهــای جذابــی را بــر روی آنهــا
ایجــاد کننــد.

یــک مهنــدس ســرامیک چگونــه شــغل
مناســب بــا تحصیــات خــود را پیــدا کنــد؟
معمــو ًال در دانشــگاههای مطــرح دنیــا ،دفتــر کالــج
بــه مهندســان ســرامیک بــرای یافتــن شــغل مناســب کمــک
میکنــد .امــا متاســفانه ایــن مــورد در ایــران بهدلیــل ارتبــاط
ضعیــف صنعــت و دانشــگاه بســیار کمرنــگ اســت .اگــر
دانشــجویان کارشناســی ارشــد گرایــش ســرامیک ،پایاننام ـهی
صنعتــی داشــته باشــند و یکــی از مشــکالت موجــود در کارخانــه
و یــا شــرکت مربوطــه را در پایاننام ـهی خــود بررســی نماینــد،
ممکــن اســت پــس از فارغالتحصیلــی بتواننــد بــا همــان
کارخانــه یــا شــرکت همــکاری داشــته باشــند .همچنیــن افــراد
فارغالتحصیــل در رشــتهی ســرامیک میتواننــد لیســت
مشــاغل موجــود در روزنامههــا ،بانکهــای شــغلی در اینترنــت
و مجــات تجــاری و حرفــهای را بررســی کننــد .حضــور در
کنفرانسهــای انجمنهــای حرفــهای و دیــدن نمایشــگاههای
شــرکتها ممکــن اســت ایدههــای خوبــی را از فرصتهــای
شــغلی موجــود بــه مهندســان ســرامیک ارائــه دهــد.

شکل - 3ظروف تزئینی تهیهشده از شیشه

امکان پیشرفت و چشم انداز اشتغال

مهندســان ســرامیک معمــو ًال بهعنــوان دســتیار شــروع بــه
کار میکننــد و ســپس بــا قبــول مســئولیتهای بیشــتر بــه ســمت
موقعیتهــای بهتــر پیــش میرونــد .آنهــا میتواننــد عضــو
اصلــی تیمهــای فــروش یــا تولیــد شــوند .بــا آمــوزش و تجربـهی
بیشــتر ،آنهــا میتواننــد ناظــر پــروژه ،رئیــس بخشهــا و حتــی
مدیــران شــرکتهای بــزرگ شــوند.
همچنیــن مهندســان ســرامیک جهــت تولیــد مــواد جدیــد
بــرای الکترونیــک و بیوتکنولــوژی مــورد نیــاز هســتند.
ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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شرایط کاری

شــرایط کار به حوزهی اشــتغال در این زمینه بســتگی دارد .مهندســان ســرامیک شــاغل در تحقیق و توســعه ،اغلب  40ســاعت در
هفتــه کار میکننــد و محــل کار آنهــا بیشــتر در مطبهــا و آزمایشــگاههای مــدرن اســت .کســانی کــه درگیــر تولیــد هســتند ،احتمــا ًال
زمــان بیشتــری را در محلهــای تولیــد یــا ســاخت و ســاز میگذراننــد .ایــن افــراد ممکــن اســت مجبــور بــه اضافـهکاری یــا شــیفت
چرخشــی شــوند .همچنیــن مهندســان فــروش باید ســفرهای زیادی داشــته باشــند.

حقوق و مزایا

حقــوق و دســتمزد بســته بــه تحصیــات و تجربـهی مهنــدس ســرامیک ،محــل اشــتغال و نــوع شــغل متفــاوت اســت .در ســال
 2005متوســط حقــوق ســاالنه یــک مهنــدس ســرامیک کــه بــرای دولــت فــدرال کار میکــرد 100059 ،دالر بــود .در ســال 2004
متوســط درآمــد ســاالنه مهندســان مــواد بهطــور کلــی  67110دالر بــود .در ســال  2005متوســط حقــوق شــروع بــرای مهنــدس مــواد
بــا مــدرک لیســانس  50982دالر بــود .بــر اســاس ســایت  ،WWW.indeed.comدرآمــد مهنــدس ســرامیک حــاذق در کانــادا بهطــور
میانگیــن بیــن  45تــا  60هــزار دالر اســت .در ســایت  WWW.ziprecruiter.comدرآمــد یــک مهنــدس ســرامیک بهصــورت نمودار
شــکل زیــر تخمیــن زده شــده اســت.

منودار - 1درآمد ساالنهی مهندس رسامیک بر اساس داد ههای بیناملللی

مهندســی ســرامیک از نظــر یــک فارغالتحصیــل مهندســی مواد-ســرامیک دانشــگاه
علــم و صنعــت ایــران

بنــده رشــتهی مهندســی مــواد را بــا آگاهــی و عالقـهی بســیار زیــاد از زمــان دبیرســتان انتخــاب کردهام و خوشــبختانه توانســتم
دورهی کارشناســی را در گرایــش متالــورژی صنعتــی دانشــگاه تبریــز بگذرانــم و در مقطــع ارشــد وارد دانشــگاه علــم و صنعــت شــدم.
از نظــر بنــده علــم مهندســی مــواد بــرای زندگــی ضروری اســت!
ســطح علمیگرایــش ســرامیک در دانشــگاه علــم و صنعــت بســیار مطلــوب و بــاال اســت ،امــا متاســفانه موضوعــات
پایاننامههــا بــا ســطح صنعــت کشــور همخوانــی نــدارد .موضوعــات پایاننامههــا بــر اســاس تکنولوژیهــا و مــواد بســیار مــدرن
دنیــا اســت ،در حالــی کــه صنعــت مــا تاکنــون در حــوزهی ســرامیک پیشــرفت چندانــی نداشــته اســت و مطابــق بــا ســطح صنعــت
در کشــورهای جهــان اول نیســت.
محدودیــت مکانــی جایگاههــای شــغلی یکــی دیگــر از ضعفهــای گرایــش ســرامیک در ایــران اســت .متاســفانه مهندســان
ســرامیک صرفـ ًا در شــهرهای صنعتــی و بــزرگ میتواننــد شــغل مناســب پیــدا کننــد و در شهرســتانها ایــن امــکان وجــود نــدارد.
در نهایــت بهعنــوان حــرف آخــر میتــوان گفــت کــه ایــن گرایــش بهدلیــل کاربــرد در زمینههــای مختلــف از جملــه پزشــکی،
هوافضــا ،الکترونیــک و فیلتراســیون ،بــرای اشــتغال و ادامـهی تحصیــل بســیار شــیرین و جــذاب اســت.
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مقدمه

اگر به دنیای اطراف دقت کنیم ،میبینیم که بهندرت جسمی پیدا میشود که یکتکه باشد؛ بلکه ترکیبی از قطعات با جنسهای
مختلف است .به حذف فاصلهی بین دو قطعه بهمنظور ایجاد اتصال دائم بین اتمهای آنها جوشکاری ۱میگویند .خواص مکانیکی
و فیزیکی جوش مورد اهمیت است .مزیت
جوشکاری نسبت به اتصاالت موقت ،سرعت
بیشتر ،پایداری طوالنیمدت ،استحکام بیشتر
و قابلیت آببندی است .جوشکاری در صنایع
مختلف ممکن است تحت شرایط متفاوتی مانند
خشکی یا حتی زیر آب انجام شود .هرکدام از
انواع جوشکاری زیر آب یا در خشکی ،اصول و
قوانین خاص خود را دارد.

تاريخچهی جوشکاری

شکل - 1یک فرد جوشکار در حال جوشکاری بهروش الکرتود دستی

اولین نشانههای جوشکاری را میتوان در عصر آهن و برنز جستجو کرد؛ بدین صورت که دو قطعهی آهنی سرد یا گداخته را
چکشکاری میکردند ،مادامی که بههم متصل شوند و ابزارآالت جدیدی را بهوجود آورند .در اوایل قرن نوزدهم دانشمندی روسی
واسیلی والدیمیر پتروف -با استفاده از ذغال و باتری توانست قوس الکتریکی را بهوجود آورد .در ادامه دانشمندان بسیاری با اسامیو ملیتهای مختلف ،بهترتیب :ذوب آهن توسط قوس الکتریکی ،ابداع الکترود فلزی برای ذوب موضعی ،اختراع الکترود پوششدار 2و
روشهای گوناگون جوشکاری را بنیان نهادند .طی سالهای 1800تا  1991میالدی روشهای مختلفی برای جوشکاری در عرصههای
مختلف پدید آمد و میتوان گفت کلیات جوشکاری تا انتهای این دوره شکل گرفت .از  1991تا امروز ،عمده پیشرفت صنعت جوشکاری
در بهکارگیری کامپیوتر و علم رباتیک است که باعث دقت و سرعت بیشتر در عین کاهش خطر جانی برای انسانها شده است.

روشهای جوشکاری

بهطورکلی ،عمل اتصال جوشکاری با دو مکانیزم اصلی انجام میشود:
روشهای جوشکاری ذوبی (:3)FW
در این نوع جوشکاری عامل اصلی اتصال دو قطعه ،تولید مذاب است .بهعلت
آزادی بیشتر اتمهای مذاب ،نفوذ و درهمتنیدگی ساختاری به اوج خود رسیده و یک
مادهی یکدست ایجاد میشود .این گروه از فرایندها مختص فلزات نبوده و برای
اتصال پالستیک و سرامیکها نیز کاربرد دارد .روشهای جوشکاری الکترونی،
جوشکاری لیزری ،اکسی گاز و جوشکاری قوسی در این گروه قرار دارند.
شکل - 2جوشکاری با الکرتود دستی ،از روشهای مرسوم جوشکاری ذوبی
Welding

۱

 2که باعث رفع مشکل اکسید شدن فلز مذاب و افزایش کیفیت جوش میشود.
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روشهای جوشکاری غیرذوبی یا حالت جامد(: 4)SSW
در فرایندهای جوشکاری حالت جامد یا غیرذوبی از طریق
یشود.
اعمال فشار و تغییر شکل ،عمل اتصال انجام م 
این روش ،مخصوص فلزات نرم از جمله نقره ،مس و آلومینیوم
است و در دمای محیط هم این اتصال میتواند برقرار شود؛ اما در
مورد بعضی فلزات مثل فوالد شاید در دمای محیط خیلی راحت
نتوان به این هدف رسید و باید قطعه را تا  ۴۰۰یا  ۵۰۰درج هی
سانتیگراد گرم کرد و بعد این عمل را روی آن انجام داد.
روشهای جوشکاری مقاومتی ،اصطکاکی ،انفجاری ،فراصوتی
و نورد در این گروه قرار میگیرند.

معرفی گرايش ارشد جوشکاری

دورهی کارشناسی ارشد رشتهی جوشکاری ،توسط دکتر
امیرحسینکوکبی- 5پدرجوشکاریایران-درشرایطی
که همگان جوشکاری را ذیل در و پنجره خالصه میکردند،
بنا شد .طبق گفتهی ایشان ،آن زمان حتی در سطح اروپا هم
دانشکدههایی که بهصورت تخصصی در سطح ارشد و دکتری
ارائه میدادند ،اندک بود؛ اما امروزه اهمیت رشتهی جوشکاری
بیشتر درک شده و تقاضا برای تحصیل در این رشته بسیار باال
رفته است ،بهطوری که جزو اولین اولویتهای دانشجویان قرار
گرفته است .جدا از مهندسان مواد ،مهندسان عمران ،ساخت و
تولید و مکانیک هم میتوانند دروس جوشکاری را بهصورت
اختیاری بگذرانند .الزم به ذکر است که فارغ از تحصیالت
دانشگاهی ،در هنرستانها ،مراکز کاردانی و فنی و حرفهای و
مؤسسات خصوصی هم جوشکاری تدریس میشود.

شکل - 3روش جوشکاری اصطکاکی ،از روشهای جوشکاری غیرذوبی

دانشگاههای پذيرندهی گرايش جوشکاری

بر طبق اعالم سازمان سنجش ،در سال  ،1400دانشگاههای زیر
در گرایش مهندسی جوشکاری در زیرشاخهی رشتهی مهندسی مواد
و متالورژی ،دانشجو میپذیرند:
دانشگاه تهران  -دانشگاه صنعتی شریف  -دانشگاه تربیت مدرس
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -دانشگاه صنعتی اصفهان  -دانشگاهشیراز  -دانشگاه اراک  -دانشگاه صنعتی سهند  -دانشگاه شهید
چمران اهواز
از میان دانشگاههای ایران ،دانشگاه صنعتی شریف بهعنوان قطب
علمی مهندسی جوشکاری در ایران شناخته میشود.
Solid State Welding
5
Amir Hossein Kokabi
4

1400
پاییز1400
پنجم،پاییز
یپنجم،
دورههی
یمموواد،اد،دور
رشتههی
معرفیرشت
یمعرفی
نامههی
ویژههنام
ویژ
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درسهای گرايش جوشکاری

بهطور کلی دروس اجباری این گرایش شامل لیست زیر میباشد ،الزم به ذکر است که دروس اختیاری ممکن است در هر دانشگاه
متفاوت باشد6:
نام درس (اجباری)

تعدادواحد

نام درس (اختیاری)

تعدادواحد

روشهای پیرشفتهی جوشکاری

3

لحیمکاری سخت و نرم

2

انجامد پیرشفته

3

چسب و اتصال مواد غیرفلزی

2

خطا در اندازهگیری

1

مباحث ویژه

2

مکانیکشکست

3

روش اجزا محدود

3

متالورژی پیرشفتهی جوش

3

ترمودینامیکمتالورژیپیرشفته

3

روشهای نوین مطالعهی مواد و
آزمایشگاه
بازرسی جوش

3

مهندسی سطح پیرشفته

2

3

تجزیه و تنشها در سازههای جوشکاریشده

3

آزمایشگاه جوشکاری پیرشفته

1

پایاننامه

6

توانايیهای الزم مهندس جوشکاری و بازار کار

شکل  - 4تصویری از یک مهندس جوشکاری
در حال بررسی یک جوش ایجادشده بهروش EBW
 6لیست دروس اجباری و اختیاری از چارت دانشگاه صنعتی رشیف برداشته شده است.
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نیازی نیست که یک مهندس جوش بهصورت علمی
جوشکاری نماید ،اما دانستن این مهارت میتواند او را در درک
فرایند و نیز ایجاد ارتباط با جوشکاران یاری
کرده و یک مهارت مهم مهندسی بهحساب
میآید .عالوه بر این بسیاری از مهندسان
جوش ،در ابتدا کار خود را بهعنوان جوشکار
آغاز نمودند .ایشان اغلب مهندسانی هستند
که در حوزهی اجرا موفقتر از عرصههای
نظری این علم کاربردی عمل میکنند.
البته که داشتن پسزمینههای مهندسی در
طراحی ،مواد ،ریاضیات و سایر علوم پایه
به شما اجازه میدهد تا با مهندسان دیگر
رشتههای تخصصی ارتباط مؤثرتری برقرار

نشریهی علمی دانشجویی فراسوی مواد

نموده و درک عمیقتری از کدها ،نقشهها ،اقتصاد و سایر موضوعات ضروری برای تکمیل پروژهها داشته باشید .مهندس
جوش ماهر بهطور معمول کمیاب است ،بنابراین اغلب از متخصصان سایر رشتهها که بیشتر در دسترس هستند مانند
مکانیک ،متالورژی ،برق و سازه استفاده میشود .اغلب کارخانههای مرتبط و یا پروژههای بزرگ ،نیازمند مهندس جوش
هستند و بهتر است از میان افرادی انتخاب شوند که عالوه بر سوابق نظری در زمینهی مهندسی جوش ،از تجربیات عملی
نیز در این حوزه برخوردار باشند و این بهمعنی وجود تقاضای فراوان برای مهندس جوش باتجربه است.
مهندسان جوش معمو ًال در سطح علمی کارشناسی ارشد هستند .دانشجویان تحصیالت تکمیلی در گرایش جوشکاری،
استانداردها و کدهای جوشکاری ،متالورژی جوش و فرایندهای جوشکاری را مطالعه میکنند .همچنین روشهای اتصالدهی
مواد و مدلسازی آنها را نیز مورد بررسی قرار میدهند .مدرک کارشناسی ارشد مهندسی جوش ،فارغالتحصیالن را برای
حرفههای تحقیق ،آموزش یا تولید آماده میکند .از آنجایی که مهندسی جوش یک رشتهی مهندسی نسبت ًا جدید و در حال
توسعه است ،هنوز مفاهیم ناشناختهای در آن وجود دارد که
باید توسط محققین این گرایش مورد بررسی قرار گیرد.
در قسمت ساخت ،تعمیر و نگهداری کشتی ،خطوط
لوله ،خودروهای مسابقه و صنایع نظامی همیشه تقاضای
باالیی وجود دارد که برای غالب آنها شما باید در سفر
کار کنید .کشتیهای مسافربری همیشه نیاز به نیروی ماهر
برای تعویض و بررسی لولهها و تیمهای مسابقهای نیاز به
جوشکار برای ساخت قطعات خاص دارند .شرایط خاص
شکل - 5انجام جوشکاری زیر آب
جوشکاری باعث شده است تا جوشکاران توانایی کسب
درآمد مشابه یک دکتر یا وکیل داشته باشند 7.البته باید ریسک ناشی از کار در ارتفاعات ،زیر آب ،در معرض برق فشار قوی،
حرکت دائم روی آب و غیره را در نظر داشته باشید تا به یک انتخاب معقول برسید .بین شغلهای مطرحشده ،جوشکاران
ماهر زیر آب ،پشتیبان نظامی و خطوط لوله برونشهری درآمد بیشتری در مقایسه با سایرین به خود اختصاص میدهند.
در ایران بر خالف آنچه در ذهن بسیاری شکل گرفته ،در همهی زمینههای مذکور فرصتهای شغلی بسیاری موجود است؛
از جمله صنایع بزرگ خودرو ،کشتی و ریلسازی و نیروگاهی که در کشور ما جایگاه ویژهای دارند .حتی در برخی مشاغل
افراد ماهری که مدرک دانشگاهی هم ندارند ،درآمد بسیار خوبی کسب میکنند و این موضوع نشان از ظرفیت باالی این
رشته است .نکتهی دیگر دربارهی جوشکاری یا دیگر گرایشهای مهندسی مواد ،وجود فرصتهای شغلی برای بانوان است
که در غیر این صورت نمیبایست ورودی خانم در این رشته داشته باشیم.
بر طبق گزارش سایت  ،Payscaleمیانگین درآمد مهندسان جوشکار در جهان در حدود  77510دالر در سال است .طبق
این لیست ،ده درصد اول در دریافتیها حدود  112000دالر در سال درآمد دارند.
 7طبق آمارهای  AWSدر سال  ،2020درآمد جوشکاران بین  50تا  +95هزاردالر در سال است.
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نرمافزارهای الزم در مهندسی جوشکاری
ESI SYSweld
میتوان گفت که مهمترین نرمافزار این رشته ،نرمافزار SYSweld
است .بهطور کلی این نرمافزار شامل انواع سختکاریها
(کربوراسیون ،تمپرینگ ،آستمپرینگ ،سختکاری القایی و
غیره) و همچنین توزیع مارتنزیت و بینیت ،تنشهای باقیمانده،
ساختار متالورژیکی مواد و غیره است .همچنین این نرمافزار
قابلیت پشتیبانی از روشهای  10EBW ،9TIG ،8MIGو سایر
روشهای مرسوم جوشکاری را دارد.

شکل - 6شبیهسازی انواع روشهای جوشکاری
توسط نرمافزارSYSweld

Abaqus
نرمافزاری نامآشنا در رشتهی مهندسی مواد که قابلیت
شبیهسازی پدیدههای فیزیکی و مکانیکی از قبیل تغییر شکل
پالستیک و انتقال حرارت را بر مبنای روش اجزا محدود دارد.

سازمانهای فعال در زمينهی جوشکاری
سازمان  :11AWSدر سال  ،1919در راستای پیشرفت
علم ،تکنولوژی و کاربرد جوشکاری در جهان بهوجود آمد .از
فعالیتهای این مؤسسه آمریکایی میتوان به آموزش ،برگزاری
آزمون و اعطای مدرک معتبر ،فروش محصوالت و ارتباط بین
کارفرما و کارجو اشاره کرد.
سازمان  :12TWIدر سال  ،1922بهعنوان مرکز تحقیقاتی
و فناورانهی جوشکاری تأسیس شد که مرکز اصلی آن در
کمبریجشر 13انگلستان قرار دارد .خدمات این انستیتو عبارت
است از :مشاوره ،توصیهی فنی ،تحقیقات سفارشی برای
شرکتها ،آموزش ،تأیید صالحیت و ارائهی آزمون ،جوشکاری
و بازرسی در سطح جهانی.
سازمان  :14PWIدر شهر کییف اکراین و در سال
 1934پایهگذاری شد و از بزرگترین و پرافتخارترین مراکز
علمی زمینهی جوشکاری در سطح جهان است .این مؤسسه در
حال حاضر مجموعهای از مراکز تحقیقاتی ،آموزشی و واحدهای
نیمهی صنعتی را شامل میشود و از فعالیتهای آن ،ابداع و
تولید مواد و توسعهی فناوریهای جدید جوشکاری است.
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران :15در سال
 1992( 1371میالدی) با هدف انجام فعالیتهای پژوهشی
و ارائهی خدمات علمی ،فنی ،مهندسی و بازرسی ،مشاوره و
آموزش در زمینهی جوشکاری ،بازرسی و کنترل کیفیت بهعنوان
نمایندهی انستیتو بینالمللی جوشکاری 16در ایران تأسیس شد
و در سال  1390بر اساس سیاستگذاریهای کلی از طریق
سازمان فرابورس به بخش خصوصی واگذار گردید که خدماتی
را شامل آموزش و صدور مدارک بینالمللی ،تأیید کیفی و صدور
گواهینامه ،بازرسی فنی ،آزمایشگاه ،طراحی و اجرای سازههای
خاص فلزی و فعالیتهای علمی-پژوهشی ارائه میدهد.

شکل - 7لوگوی نرمافزارAbaqus
13

Cambridgeshire
Paton Paton Electric Welding Institute
15
IWREC
16
)که در سال 1948توسط جوشکاران 13کشور با هدف ارتقای سطح علم جوشکاری و اتصال در سطح جهانی پدید آمد(IIW
14
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کالم آخر

ابوالفضل انوری
محمدصالح محمودی

 6نصیحت مهم

که یک دانشجوی جدیدالورود
برای موفقیت نیاز دارد

در این مقاله به چکیدهای از موضوعاتِ نصیحتهایی که ممکن است در تحصیل چهارسالهی دورهی کارشناسی (یا شاید هم
بیشتر) با آن برخورد کنید ،اشاره شده است .اگر پای صحبت سالباالییها ،اساتید و باتجربهها بنشینید ،خالصهی کالمشان از
دستهبندی زیر خارج نیست .نکتهای که خارج از نکات زیر قابل تأمل است ،این است که هر شخص ،جهان را از دید خود
میبیند .مفهوم موفقیت ،جنبههای مختلفی دارد که افراد مختلف با زاویهی دید خود به آن نگاه میکنند .ممکن است نظرات
متفاوت از افراد بشنوید و سردرگم شوید که حاال چه باید کرد؟ جواب این است :شنونده باید عاقل باشد؛ نه به این معنی که
لزوم ًا چیزهایی که میشنوید درست نیست ،بلکه باید نیازها و روحیات خودتان را با نصیحتی که میشنوید بسنجید که چنین و چنان
کردن تا چه حد برای من مفید است؟

رزومهسازی

یکی از اصلیترین دغدغههای هر دانشجو ،بنا بر توصیهی
بزرگان ،داشتن یک رزومهی عالی در پایان کارشناسی است.
در اینجا الزم است ابتدا کمی به بخشهای مهم یک رزومه
بپردازیم.
اولین بخش رزومه ،مربوط به رشته ،مقطع تحصیلی،
دانشگاه و معدل است .معدل بسیار حائز اهمیت بوده و باید
در ارتقای آن کوشا باشید.
بخش بعدی پروژهها و کارهای عملی شماست که در
این بخش موضوع پروژهی کارشناسی و توضیحاتی دربارهی
آن آورده میشود .همچنین هر پروژهی دیگری اعم از کاری
و دانشگاهی ذکر میشود .در خالل چنین فعالیتهایی،
خودبهخود تواناییهای آزمایشگاهی و حرفهای را یاد خواهید
گرفت که از نکات بسیار مهم رزومهی شما بهشمار میروند.
بخش دیگر ،تجربههای حرفهای شماست؛ تجربهی
کاری یا کارآموزی ،تجربهی فعالیت در نهادهای دانشجویی
مانند انجمنهای علمی ،نشریه و غیره در این قسمت قرار
میگیرند .تجربهی کاری در ادامه توضیح داده شده است.
فعالیت در نهادهای دانشجویی نیز مزایای خوبی دارد؛ از
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جمله ارتباط گرفتن با صنایع و افراد باتجربهتر .عالوه بر
اینها میتوانید تواناییهای مختلفی را یاد بگیرید .کسانی
که در این جایگاهها کار میکنند ،همگی دانشجو هستند و
خودجوشانه از پتانسیلهای موجود بهصورت بهینه استفاده
میکنند و در زمینههای مختلف فعالیت دارند .فضای حاکم در
این مجموعهها کام ً
ال آموزشی است و شما با هر سطحی از
هر مهارت میتوانید وارد این مجموعهها شوید و رزومهسازی
کنید .در بدو ورود هیچکس از شما توقع باالیی ندارد و بهمرور
پیشرفت میکنید.
جوایز و افتخارات هم بخش حائز اهمیتی است.
موقعیتهای بسیار زیادی در دانشگاه پیش روی شما قرار
خواهند گرفت؛ از انواع مسابقات گرفته تا المپیادهای دانشجویی
که هر کدام توضیحات مفصلی دارند که میتوانید از سازمانها
و نهادهای برگزاری آنها پیگیری کنید و با خواندن آییننامه
یا شیوهی برگزاری ،با آنها بهتر آشنا شوید .ما در اینجا به
آوردن نام آنها اکتفا میکنیم :المپیاد دانشجویی مهندسی مواد
و متالورژی ،مسابقهی ملی نانو ،مسابقهی ملی پروژهمحور
رهنشان ،انواع مسابقات ایدهپردازی که توسط دانشگاهها و
نهادها برگزار میشوند و بسیاری عناوین دیگر .خودتان را
دست کم نگیرید؛ چرا که دانشجویانی مانند شما از همین
دانشکده در این فعالیتها هرساله افتخار آفرینی میکنند.
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درمورد مزایای آنها هم جای صحبت بسیار است که امتیاز
نخبگی و جوایز نقدی بخشی از مزایای این مسابقات هستند.
دورههای آموزشی مختلف ،چه نرمافزاری ،چه عملی ،نیز در
آیندهی شغلی و تحصیلی شما تأثیر بسزایی دارند .از شرکت
در دورههای معتبر غافل نشوید .مدارک معتبر بینالمللی
مهندسی که توسط سازمانهای معتبر مانند  ASMEصادر
میشوند ،باعث قویتر شدن رزومه شما میشوند.
چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی میتواند یکی از
مهمترین دستاوردهای یک دانشجو در دورهی کارشناسی
باشد؛ چرا که در کل دنیا مقاله دادن در دورهی کارشناسی
آنچنان مرسوم نیست و اگر کسی این مورد را در رزومهی خود
داشته باشد ،آدم بسیار توانمندی محسوب خواهد شد .مقاله
معمو ًال از همان پروژهی کارشناسی نوشته میشود و
نیازی نیست جداگانه بهدنبال نوشتن مقاله باشید .اگر پروژهتان
را به سرانجام برسانید و دادههای کافی برای مقاله جمع کنید،
بهراحتی میتوانید مقاله چاپ کنید؛ دانشجویان زیادی تا به
حال این کار را انجام دادهاند.
مواردی که ذکر شد نه تمام ،بلکه مهمترین نکاتی بود
که باید گفته میشد ،اما اینطور هم فکر نکنید که الزم
است همهی آنها را در رزومهی خود داشته باشید؛
بسته به هدفتان ،در راه ساختن رزومهتان قدم بگذارید.
شخصی ممکن است عطش کار علمی و ادامهی تحصیل در
مقاطع باالتر داشته باشد و برای شخصی هم ممکن است ورود
به بازار کار اولویت مهمتری باشد.
گفتن یک نکتهی دیگر هم خالی از لطف نیست؛ بهدلیل
اینکه سیستم آموزشی ،مهارتهای مربوط به بازار کار را به
ما یاد نمیدهد ،بهتر است با گامهای کوچک شروع
کنید تا کمی با فضاهای جدیتر آشنا شوید و تجربهی الزم
را بهدست آورید .مجموعههایی مثل انجمن علمی ،انجمن
اسالمی ،بسیج دانشجویی ،نشریههای علمی و غیره
که با کمی جستجو اطالعیه آنها را مشاهده خواهید کرد،
مثالهایی از این قبیل فضاهای رسمی دانشجویی بوده که
همواره پذیرای دانشجویان فعال و باانگیزه هستند.

رفتارشناسی و
شخصیتشناسی

در بدو ورود به دانشگاه دیری نمیگذرد که میبینید
دوستانتان دور هم جمع شدهاند و یکسری حروف
انگلیسی میگویند و با همین حروف شروع به تحلیل
و پردازش شخصیت یکدیگر میکنند که بر خالف
انتظار ،بسیار به واقعیت نزدیک است .این معجزه فقط توسط
یکسری تستها که بهصورت کام ً
ال هوشمندانه طراحی
شدهاند ،اتفاق میافتد و به شما کمک میکند تا خودتان را
بهتر بشناسید .شخصیت ما ابعاد و استعدادهای پنهانی دارد
و آنقدر زیاد و متنوع هستند که خیلی از آنها از دید خود ما
پنهان میمانند ،بهدلیل اینکه ممکن است شرایط شکوفا شدن
یا بروز دادن همهی استعدادهایی که داریم ،مهیا نشده باشد.
این عدم شناخت ،بسیاری اوقات آدم را دچار تردید میکند
که آیا هدف واقعی من از زندگی همین است؟ چه تضمینی
وجود دارد که من  ۱۸سال از عمرم را صرف این رشته کنم و
همچنان عالقهمند به این رشته بمانم؟ اص ً
ال این مسیری که تا
اینجا آمدهام درست است؟ نکند تصمیمات اشتباهی در زندگی
گرفته باشم؟ یا بسیاری اوقات ،اتفاقاتی در زندگی اجتماعی شما
میافتد که دلیل آن را نمیدانید؛ مث ً
ال ممکن است شخصی در
یک بازهی زمانی ،رفتاری بسیار گرم و صمیمی با شما داشته
باشد ولی بهدلیلی که نمیدانید ،ناگهان رفتارش تغییر کند و
شما را در سردرگمی قرار دهد .اینها سوالهایی هستند
که اگر به آنها پاسخ ندهید ،زندگی متعادلی نخواهید داشت.
ولی نگران نباشید ،ابزاری وجود دارد که به شما کمک میکند
که تا حد قابل قبولی به این هدف نزدیک شوید .تستهایی
که بهصورت هوشمندانه توسط دانشمندان طراحی شدهاند که
با بررسی پاسخهای شما ،اطالعاتی از شخصیتتان استخراج
میکنند و آن را در اختیار شما قرار میدهند .در ادامه ،به معرفی
چندتا از مهمترین و معروفترین آنها میپردازیم.
ابتدا الزم است تا با تفاوت بین رفتارشناسی و
شخصیتشناسی و همچنین انواع آنها آشنا شویم تا در
ویژهنامهی معرفی رشتهی مواد ،دورهی پنجم ،پاییز1400
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زندگی شخصی و کاری خود بتوانیم از این مدلها استفاده
بهتری داشته باشیم .رفتارشناسی و شخصیتشناسی دو
تفاوت عمده دارند.
اولین تفاوت آنها این است که رفتارشناسی بیشتر به
شناخت خودمان کمک میکند اما شخصیتشناسی بیشتر
به دیگران کمک میکند تا ما را بهتر بشناسند.
دومین تفاوت رفتارشناسی و شخصیتشناسی ،در بعد
زمانی آنهاست .شخصیتشناسی در اغلب مواقع زمان
حال انسانها را هدف قرار میدهد اما رفتارشناسی چراغ راهی
است برای آیندهی افراد که در ادامه با مثالهایی تفاوتشان
را نشان خواهیم داد.
معروفترین مدلهای رفتارشناسی عبارت هستند از:
رفتارشناسی دیسک (رفتارشناسی  )DISCو مدل
هالند .همچنین پراستفادهترین و معروفترین مدلهای
شخصیتشناسی عبارت هستند از :شخصیتشناسی با روش
 ،MBTIشخصیتشناسی با مدل کتل ،شخصیتشناسی
انیاگرام ،مدل یونگ و .Big Five
همانطور که گفته شد ،مدلهای رفتارشناسی بیشتر به
آینده افراد کمک کرده و برای خودشناسی بهکار میروند؛ مث ً
ال
مدل هالند که شناختهشدهترین مدل برای استعدادیابی
افراد است ،به شما این کمک را میکند تا ببینید که در چه
زمینههایی استعداد دارید و برنامههای بلندمدت شخصی و
کاری خویش را با استعدادهای خودتان هماهنگ کنید .اما
مدلهای شخصیتشناسی بیشتر لحظهای هستند؛ مث ً
ال منابع
انسانی سازمانها برای استخدام نیروهای مدنظرشان بهتر
است تا از مدلهای شخصیتشناسی استفاده کنند .یا در مباحث
فنون مذاکره ،شخصیتشناسی یکی از مباحث اصلی است که
به مذاکرهکننده کمک میکند تا استراتژی مذاکرهی خود
را بر اساس تیپهای شخصیتی مختلف تغییر دهد و امکان
پیروزی در مذاکرات را باالتر ببرد.
البته این مدلها الزام ًا کامل و دقیق نیستند و به تمامی
آنها نقدهایی وارد است .برای آشنایی بیشتر با هر کدام از
این تستها ،کافی است اسم آنها را در اینترنت سرچ کنید.
بسیاری از آنها رایگان هستند و حتی به زبان فارسی هم
بازگردانی شدهاند.
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پاس کردن دروس
با باالترین نمرهی ممکن

(در حد توان دانشجو)

این توصیه ،مخالفان و موافقان زیادی دارد ،همانطور که
نمیتوان یک فرمول تضمینی موفقیت تحصیلی برای
همه تعیین کرد .در ابتدا به فواید این کار میپردازیم :نمرات
دروس تخصصی و معدل شما تأثیر بسیار مثبتی در پروژهی
کارشناسی شما دارد .بسیاری از اساتید در دانشکده ابتدا معدل
دانشجو و سپس نمره درسی که با آنها داشتهاید برایشان مهم
است .از این جهت اگر به انجام تحقیقات در زمینهی خاصی
عالقه دارد ،بهتر است درسی مرتبط با استاد مرتبط را با نمرهی
باال پاس کنید و درک مناسبی از موضوعات آن درس داشته
باشید .همچنین اگر قصد ادامهی تحصیل در خارج از
کشور را داشته باشید (که در این زمینه ،دانشجویان مهندسی
مواد از فرصتهای بسیار زیادی برخوردار هستند) ،اولین چیزی
که اساتید خارج از ایران به آن توجه میکنند ،نمرات و معدل
شماست .اگر نتایج مورد قبولی را در ترمهای اول کسب
نکردهاید ،اص ً
ال نگران نباشید؛ میتوانید در ترمهای آتی جبران
کنید .چیزی که بسیار اهمیت دارد ،پیشرفت تحصیلی و
نمرات باال در درسهای تخصصی است؛ مث ً
ال دانشگاهها معدل
 ۶۰واحد آخر برایشان مهم است یا اساتید ریز نمرات شما را
بررسی میکنند که آیا در دروس مهم خوب عمل کردهاید یا
خیر .برای گرفتن نتیجهی خوب ،میزان و نحوهی مطالعه را
متناسب با هر درس تنظیم کنید.
این نکته را هم در نظر داشته باشید که کسب معدل خوب
در ایران نسبت به دانشگاههای خارجی ،نیازمند تالش کمتری
است و معدل متوسط و رو به باال ،برای اساتید خارج از
ایران موفقیتی چشمگیر محسوب میشود؛ چرا که دانشجوی
کارشناسی که خارجیها به آن undergraduate
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میگویند ،مجبور است تمرینها و پروژههای زیادتری را نسبت به ما دانشجویانی که در ایران هستیم انجام دهد.
اما مضرات زیاد درس خواندن :بسیار درس خواندن و اختصاص تمامی وقتتان به مطالعه ممکن است شما را از فعالیتهای
جانبی مفید دور کند .فعالیت جانبی ممکن است ورزش ،تفریح ،کار تحقیقاتی ،تجربهی کاری ،معاشرت اجتماعی با دوستان و
خانواده و غیره باشد که هر کدام جای خود را دارد و نباید به آنها بیتوجهی کرد .سعی کنید تک بعدی نباشید و ضمن
مطالعه دروس دانشگاهی ،از جنبههای دیگر زندگی غافل نشوید .قدر روزهای جوانی و سالمتی خودتان را بدانید.

آگاهی از آخرین نیازهای بازار کار داخل و خارج کشور

هر کاری نیاز به انگیزه دارد .بسیاری از دانشجویان ،بدون هیچ هدفی درس میخوانند .آنها حتی به تحصیالت عالیه
هم قدم میگذارند بدون اینکه هدفی خاصی را دنبال کنند .اطالع از بازار کار و بهطور کلی ،داشتن هدف ،به تحصیالت شما
جهت میدهد و حتی باعث میشود نتایج بهتری بگیرید .حال سؤال مهم اینجاست که این آگاهی از کجا کسب میشود؟ جواب
این سؤال بستگی به خودتان دارد که چقدر پویا باشید .منابع زیادی وجود دارد؛ مث ً
ال اکثر اساتید دانشکده ،در
صنعت و کارآفرینی حرفهای زیادی برای گفتن دارند و شما بهعنوان مخاطب باید دنبال فرصتهای خوب باشید .منابع دیگر
مانند لینکدین یا کانالهای شغلیابی نیز دید خوبی از نیاز بازار به شما میدهند .حقیقت این است که شما باید دنبال
صنعت و کار باشید و صنعت دنبال شما نخواهد آمد.
فرصتهای زیادی وجود دارد که وارد بازار کار شوید .کارآموزی یکی از موقعیتهای بسیار خوب است که نباید آن را از
دست دهید .بهطور رسمی شما ملزوم به گذراندن  ۲واحد کارآموزی بهمدت  ۲۴۰ساعت در یکی از تابستانهای سال سوم
یا چهارم تحصیل خود هستید .خیلی از دانشجویان از همین فرصتها برای ادامهی همکاری و استخدام استفاده میکنند.
دانشجویان کمی فعالتر نیز میتوانند زودتر به سراغ کارآموزی بروند و در مشاغل مرتبط با رشتهی خود مشغول بهکار شوند.
اگر هم شخصیت کارآفرینی دارید ،دانشگاه تهران بهترین جای ممکن است .پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
(که یک ویژهنامه هم از نشریهی فراسوی مواد تحت عنوان ویژهنامهی الفبای کارآفرینی به کارآفرینی و پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران اختصاص داده شدهاست ).محلی است برای به محصول رساندن ایدههای نسبتاً نوآورانه و
خالقانهی دانشجویان و تسهیالت و امکانات خوبی هم در این راستا در اختیارتان میگذارد .حاال چرا نسبت ًا نوآورانه؟ به این
دلیل که نیازهای صنعت امروزه ایران لزوم ًا جدید نیستند .امروزه خالءهایی در کشور وجود دارد که با محصوالت بسیار ساده
پر میشوند .صرف ًا تولیدکنندهای نداشتهاند و یا کام ً
ال وابسته به واردات بودهاند .بهطور تجربی از شنیدهها و دیدهها ،بسیاری از
همین دانشجویان بودهاند که با سنتز یک مادهی ساده یا ساخت محصولی نه چندان پیچیده ،به قراردادهای میلیاردی و راهاندازی
شرکتهای موفق رسیدهاند.
بهعنوان جمعبندی ،جستجو و خستگیناپذیر بودن تا رسیدن به پاسخ ،کلیدیترین قدم در ورود به بازار کار است.

یادگیری زبان انگلیسی (و سایر زبانها)

همهی ما با میزان درگیری زبان انگلیسی با زندگی روزمره و علم و صنعت آگاه هستیم و نیازی به تأکید بیشتر نیست؛ هم
در دروسی که پاس میکنید نیاز دارید که به مراجع و مقاالت زبان اصلی رجوع کنید و هم برای ادامهی تحصیالت،
برخورداری از دانش کافی زبانی و مدرک زبان انگلیسی بسیار مهم است .اگر زبان دیگری هم یاد بگیرید که چه بهتر .اگر هدفتان
تحصیل در خارج از کشور باشد ،زبانهای آلمانی ،فرانسوی و غیره فرصتهای بیشتری را پیش روی شما خواهند گذاشت.
البته بسیاری از شما پیشینهی زبان انگلیسی خوبی دارید و ممکن است حتی مدرک هم داشته باشید اما توصیهی ما به
کسانی که سطح زبان متوسط و رو به پایین دارند این است که در دو سال اول دانشگاه بهصورت شرکت در کالس یا خودخوانی
منظم ،زبان خود را تقویت کنند و در سال سوم و چهارم بهصورت هدفمند برای یکی از آزمونهای معتبر زبان انگلیسی (مانند
آیلتس یا تافل) اقدام کنند.
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کنترل کمالگرایی

بحث در باب کمالگرایی و مضرات بسیار آن از اهداف این متن خارج است .همینقدر کافیست که بدانید
با کمالگرایی ،وقت و هزینهی زیادی را از دست خواهید داد.
آدمهای بسیار موفقی هستند که کمالگرایی از خصوصیات بارز آنها نبوده است .پس توصیههای ما
به شما این است:
* هر فرصت مناسبی برای هرکار مفیدی دیدید ،به سراغ آن بروید؛ صرف نظر از اینکه چقدر
به نظر خودتان آماده هستید.
* برای انتخاب پروژه و تحقیقات خود خیلی حساسیت بهخرج ندهید؛ نیازی نیست در قدم اول
در جهان علم بدرخشید.
* دربارهی تواناییها و پتانسیل وجودیتان فکر کنید و بهطور واقعبینانه به خود باور داشته باشید.
از حرفهای انگیزشی بیپایه و بیاساس و کتابهای زرد روانشناسی که شخصیتی بینقص از خودتان در
ذهنتان نقش میکنند ،دوری کنید .واقعبین باشید و به این نکته توجه کنید که هر ابرقدرتی که میتوانید
داشته باشید ،نتیجهی ذره ذره تالش کردن و با فکر و منطق جلو رفتن است.
گاهی اوقات فرصتهایی پیش میآیند که افراد فکر میکنند به اندازه کافی واجد شرایط نیستند .در اینجا
این صدای کمالگرایی است که ترس از شکست را به ذهنتان راه میدهد و در نهایت باعث میشود
هیچ کاری صورت نپذیرد .انجام ندادن یک کار بهخاطر ترس از شکست ،بسیار بدتر از خود
شکست است .کمی که بگذرد متوجه میشوید بخاطر کمالگرایی و ترسهایتان ،نه موفقیتی بهدست
آوردهاید و نه شکستی؛ در حالی که کسب تجربه ،شرط یادگیری است.

پس شجاع باشید و در راستای کشف و ترقی خودتان قدم بردارید.

تیم نشریهی فراسوی مواد برای تک تک شما آرزوی موفقیت دارد.
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