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 چکيده 
 از جخار روابط و توسعه مفهوم نادرست درک به را کشور در زيسصت محيط زوال يافته شصدت روند متخصصصصان،

 مقدم خط ربازانس مختلف، تخصصهای با زيست محيط مهندسان. دهندمي نسصبت زيسصت محيط در عمراني فعاليتهای تنظيم

 اين در زيست طمحي عمران مهندسان. فعاليتهای توسعه ای بشر محسوب مي شوند محيطي زيست خسارتهای کمينه سازی در

 رشته بيشتر بقهس دليل به ايران در. دارند برعهده مهمي بسيار سهم عمراني، مفاهيم فهم در خود کليدی نقش دليل به اما ميان

 مورد رکمت بوده، جوان ایرشته اساسا عمران دانشکده در زيست محيط گرايش ساختمان، و راه عرصصه در عمران مهندسصي

 زيستي طمحي دانش دارمعني کمبود مدت دراز در موضوع اين. اسصت شصده تعريف مبهم و گنگ بسصيار و گرفته قرار توجه

 هایانشکدهد دانشگاهي، متخصصان اول نسل در رشته اين التحصيالن فارغ نبود. است داشصته دنبال به را عمران مهندسصان

 کشور، داخل در تهرش اين يافتگان تربيت بعدی نسصلهای و آنها آنچنانکه اسصت، کرده گرفتار عياني سصردرگمي به را عمران

 و نانو شصصيمي، عمدتا) مهندسصصي از دور حتي و عمران از دور هاييعرصصصه به را زيسصصت محيط -عمران هایگروه عمال

 محيط يمهندسصص عرصصصه ترينحياتي اين در نياز مورد متخصصصصصصان تربيت عدم آن، آمد پي. اندکرده وارد( ميکروبيولوژی

 درستي درک که هرشت اين متخصصين کمک با تنها کشور، زيست محيط و آب بهبود روند ترديدبي. است بوده کشور زيست

 روابط و ونان ريزنگريهايي آزمايشصصگاهي، های لوله تاپ پيچ در نه و اسصصت ممکن دارند زيسصصت محيط و عمران مهندسصصي، از

 محيط علوم و عيطبي منابع مهندسان و زيست محيط -بهداشت زيست، محيط شيمي مهندسصان قطعا چراکه ميکروبها، آشصفته

 .داريم نکرده کار بسيار خود ما و توانمندترند زيست

 

 .نيرو وزارت دانشگاه، التحصيالن، فارغ زيست، محيط عمران، سيمهندها: کليد واژه
 

  مقدمه -1

 محیطی   شتت مل غیرزیستتتی و زیستت  عوامل مط لعه و بررستتی که استت  مختلف دانشتتی   از ترکیبی زیستت  محیط علم

 آن فع لیتی   و انس ن ولح بیشتر زیست  محیط تعریف امروزه. پردازدمی یکدیگر بر آنی  متق بل ت ثیر و شتییی یی و فیزیکی بیولوژیکی،

 محیط و انستت ن که ج نوران و گی ه ن از اعم زنده موجودات و هوا و آب خ ک، از اعم زمین کره طبیعی عوامل مجیوعه به و چرخیده

 رااخی و محیط اجزا  بودن غیرزنده و زنده درگیر، محیطی   تنوع زی د، بستتی ر وستتع . گرددمی اطالق اندکرده اح طه را آن زندگی

 زیس  حیطم علوم محدوده در مختلف تخصصی   از وسیعی بسی ر گستره که اس  شده ب عث محیطی  این تغییر در انس نی عوامل ورود

 ب عث...  و خ ک ب ف  و جنس توپوگرافی، جغرافی یی،( عرض و طول) موقعی  اقلییی، شتترایط تنوع هوایی، و آب تنوع. گیرد قرار

 موارد ی ر بس در ضرورت  شود،می محسوب فرازمینی ش ید و الیللیبین جی نی، علومی آنکه کن ر در زیس  محیط علوم که اس  شتده

  .ب شدمی مشخصی عرض و طول به محدود و بوده محلی و ا منطقه
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 و درپی پی خشکس لیی   هوایی، و آب و اقلییی سخ  شرایط کن ر در را زیس  محیط بحث در کشور ن خوش یند وضتعی 

 در روز به و ک رآمد تخصتتصتتی   کیبود به بتوان شتت ید ایران، در زیستت  محیط ضتتعیف فرهنگ و عیومی توجه نبود اقلییی، تغییرات

 یروه  ن آنکه مگر بود نخواهد پیشرو خود زیس  محیط حوزه در کشتور  شت بی. دانست  مربوط نیز محیطی زیست  مست لل حوزه

 مراکز لیللی،ا بین نی ده   ب  مداوم ارتب ط در و کرده تربی  داخل در پیشرو فزاینده مشکالت به پ ستخگویی جی  را بومی متخصت 

 به تخصتتصتتی نی زه   ت مین جی . بپردازد میدانی و تئوری  مط لع تی و بنی دین پژوهشتتی   به کشتور ستت یر ه   دانشتتگ ه و تحقیق تی

 و هپ ی علوم میندستتی، فنی ه   گروه ق لب در متنوعی ه  رشتتته ت کنون ایران، در زیستت  محیط علوم ه  حوزه در آک دمی  دانش

 اند،شده وارد میندسی فنی ه   رشته انواع در که فیزی  -ری ضی سبقه ب  دانشجوی ن. اس  شده داده توسعه طبیعی من بع و کشت ورز 

 معدن، مک نی ، برق، میندسی از اعم مختلف رشته 6 از زیست  محیط عنوان ب  مجزایی گرایشتی   در ارشتد ک رشتن ستی دوره   در

 :از عب رتند گرایشی  و رشته این. داش  خواهند تحصیل ادامه امک ن شییی و معی ر  عیران،

 زیس  محیط و انرژ  گرایش -برق میندسی  

 زیس  محیط و انرژ  گرایش - مک نی  میندسی  

 زیس  محیط و معدن گرایش -معدن میندسی 

 زیس  محیط گرایش -عیران میندسی  

 زیس  محیط طراحی میندسی: عیران/معی ر  میندسی  

 مجزا گرایش سه در خود شییی میندسی: 

 زیس  محیط گرایش - شییی میندسی  

 زیس  محیط و انرژ  گرایش -شییی میندسی 

 زیس  محیط و ایینی بیداش ، گرایش-شییی میندسی 

 ک رشن سی ورهد در توانندمی هم دبیرست ن در تجربی علوم زمینه ب  دانشجوی نی طبیعی من بع و کش ورز  گروه در آنکه ج لب

 محیط یمیندس علوم و زیس  محیط و پ یدار کش ورز  آموزش زیس ، محیط و طبیعی من بع اقتص د از اعم متنوعی ه  رشته به ارشتد

 شن سیمینز چون ه  رشته به پ یه علوم گروه در و( زیس  محیط آلودگیی   و سرزمین آم یش زیستی، تنوع حف ظ  گرایش) زیس 

 زیس  حیطم علوم نیز و زیس  محیط و صنع  گرایش سلولی شن سی زیس  زیست ، محیط و انرژ  گرایش فیزی  محیطی، زیست 

 و درم ن بیداشتت ، وزارت ستت خت ر در زیستت  محیط و محیط بیداشتت  ب  مرتبط ه  رشتتته مجیوعه کن ر در ب ید را اینی . ی بند ورود

  .گنجدنیی نوشت ر این در آنی  ذکر که داش  نظر در پزشکی آموزش

 دهش آورده اینج  و بوده توجه مورد بوده، زیس  محیط کلیه دربردارنده که عنوانش ن جی  به صرف  اشت ره مورد ه   رشتته

 بحث و ط لعهم مورد نیز پ یه علوم و طبیعی من بع میندسی، فنی گروه ه  رشته از دیگر بسی ر  در زیس  محیط زمینه اس  واضت . اند

 بی،آ محیط آلودگیی   زیستت ، محیط در اقتصتت د چون مب حثی. ندارند زیستت  محیط از نشتت نی و ن م خود عنوان در که گیردمی قرار

 آب، صفیهت شیرین، آبی   و دری  زیس  محیط شن سی، بوم و زیست  تنوع دوست ، زیست  محیط و نو انرژیی   بیولوژیکی، و خ کی

 و صنعتی یر ،ش پسی نده   مدیری  صتنعتی، و شتیر  ف ضتالبی   بیولوژیکی و شتییی یی فیزیکی، تصتفیه دری ، آب ست ز  شتیرین
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 مدیری  ن،دف محلی   از بردا  بیره و س خ  و محیطی زیس  زلوتکنی  خطرن ک، ج مد زالدات س ز  خطر بی و تثبی  س ختی نی،

 تخلیه و زیس  محیط هیدرولی  ه ،آالینده انتش ر و پخش مدلس ز  اقلیم، تغییر و زمین گرم یش خشکس لی، آب، من بع کیفی و کیی

 و یز ر برن مه مع دن، و صتتن یع عیرانی، ه   پروژه مک نی بی و زیستت  محیط مدیری  دری ، از آبگیر  آبی، محیطی   در ف ضتتالب

 این زا ی  هر. ب شند می گرایشتی  این در بحث مورد موضتوعی عن وین از برخی تنی  عیرانی ه  پروژه محیطی زیست  اثرات ارزی بی

 گذار دفه موضوع ت از تعداد  در گرایش آن اس تید تخص  و رشته دروس به توجه ب  و خود تخصصی زمینه به توجه ب  گرایشی 

 به زدی ن ه  رشتتته ورود و رشتتته این بین موجود مشتتترک ه  زمینه. کنندمی تربی  را مرتبط متخصتتصتتین و کرده پیدا ورود شتتده

 تخص  تننداش علیرغم حوزه ی  متخصص ن شده دیده بسی ر که اگرچه ب شد؛ مبحث این مثب  نک ت از شت ید یکدیگر، ه  عرصته

  .اندداده انج م عیلبی پژوهشی   و سطحی تحقیق ت و داده ک رشن سی نظرات دیگر ه  حوزه در

 ب شد، می نیز نیرو وزارت فع لیتی   ب  مستقیم ارتب ط در که گرایش برانگیزترین بحث و رشتته متی یزترین شت ید می ن این در 

 محیط وزهح در عیران میندسی رشته مشکالت و ه  ک ستی به ادامه در نوشت ر این در. ب شد زیس  محیط گرایش-عیران میندسی رشته

 و زنگر ب  اهیی  و گذاشته بحث به کشور محیطی زیس  عدیده مشتکالت حل در آن ست زنده نقش و گرایش این و پرداخته زیست 

  . شودمی متذکر را آن ویرایش

 

 زيست محيط -عمران مهندسي -2

 برحسن نظ رت و طراحی جی  الزم توان لیی   دارا  افراد  آموزش زیس  محیط -عیران میندسی رشته از هدف من بع در

 و شن خ  شیر ، ف ضالب و آب ت ستیس ت طراحی از اعم زیست  محیط میندستی مختلف ه  زمینه در تخصتصتی ه  پروژه اجرا 

 واحلس آلودگی زیرزمینی، و سطحی آبی   آلودگی مدلس ز  ج مد، زالد مواد مدیری  صدا، و هوا خ ک، آب، من بع آلودگی کنترل

 آنکه زا ف رغ کشور در بسی ر  عیران ه  دانشکده. اس  شده عنوان محیطی زیست  طرحی   مدیری  و ارزی بی ریز ، برن مه دری ، و

 خود ه  هرشت لیس  در را زیس  محیط میندسی عنوان ب  ا  رشتته ب ز دیر از خیر، ی  ب شتند افزوده خود انتی   به را زیست  محیط ن م

 و هیدرولوژ  هیدرولی ، دروس تنی  ک رشتن سی، دوره در مرتبط درستی   می ن در عیران میندستی رشتته دانشتجوی ن. اندداده ج  

 و نرژ ا اکولوژ ، مب نی چون درسی یی برداشتن امک ن اختی ر  دروس می ن از و برداشته الزامی صتورت به را زیست  محیط میندستی

 بی  آ ف ضالب، و آب میندسی زیس ، محیط و عیران میندسی سیستیی   نگیدار  و س خ  طراحی، عیومی، شییی پ یدار، توسعه

 روشی   و واه آلودگی صنعتی، ف ضالبی   تصفیه ف ضالب، و آب میندسی اصول ف ضالب، و آب میکروبیولوژ  و شتییی زیرزمینی،

 هنگ م و شتتده اراله کشتتور عیده ه  دانشتتگ ه در اختی ر  درستتی   این از محدود  بستتی ر تعداد  عیال ام . ب شتتند می دارا را کنترل

 وجود عدم. ندارند هم را الزم زیستتتی محیط اطالع ت حداقل دانشتتجوی ن آن، اتی م از بعد حتی و ارشتتد ک رشتتن ستتی دوره به ورود 

 میندس ن می ن در زیس  محیط عیومی دانش شده ب عث فوق حداقلی درستی   به توجه عدم و الزامی صتورت به تخصتصتی درستی  

 غیر و پخش حی،سط بسی ر نیز زیس  محیط -عیران میندسی ارشد التحصیالن ف رغ می ن در مرتبط تخصصی دانش و پ یین بسی ر عیران

 دیری م زیستی، محیط ه   پروژه بردار  بیره و طراحی س ز ، تصییم در را نقش بیشترین که میندس ن از گروه این. ب شتد دارهدف

 اطالع ت داقلح درستی، به و زیس ، محیط متخصصین ست یر نظر به دارند ت ستیست ت و صتن یع احداث و مک نی بی و آبریز حوزه کالن
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 س یر از  اس تید ورود ب عث کشور در زیست  محیط -عیران التحصتیالن ف رغ اول نستل کیبود آنکه ج لبتر. ندارند را محیطی زیست 

 زمینه ب  صیالنالتح ف رغ عیال گرایش این اس تید از نسلی نحویکه به اس  شده عیران ه  دانشکده به دیگر ه  رشته بعضت  و گرایشتی 

 از کشور اخلد در شده تربی  دانشجوی ن عیدت  که رشته این اس تید دوم نسل. ب شندمی زیست  محیط تخصت  و مک نی  ی  و شتییی

 دوره در عیران ه   دانشکده به ورود ب  و بوده ارشد ک رشن سی و ک رشتن ستی دوره در محیط بیداشت  و شتییی میندستی ه  رشتته

 عیران میندسی ک رشن سی ب  سومی نسل متخصصین. اندکرده تربی  را کشور روزه   این اس تید و متخصصین جدید نسلی   دکتر ،

 گم س زی محیط علوم هزارتو  در و نداشته هم را بیداشت  و میکروبیولوژ  شتییی، حوزه در تئوری  الزم زمینه آن حتی دیگر که

 تسر  کشور رانعی ه   دانشکده هیه به را شد نی ده بن  ابتدا از که ن ک مل، بن یی ستنگ بعد  نستلی   است تید ترتیب این به. اندگشتته

 ه  آزم یشگ ه عیران ه  دانشکده از بسی ر در روزه  این میکروبیولوژ ، و شییی دانش حداقل ب  عیران میندسی دانشجوی ن. اند داده

 حوزه در ژوهشپ به بیداش  و شییی دانشکده از بیشتر حتی موارد  در و نیوده بن  ف ضتالب و آب تصتفیه و میکروبیولوژ  و شتییی

 شده اراله دروس ف وتمت ک مال روند. پردازند می...  و تصفیه بیوتکنولوژ  میکروبیولوژ ، ژلوشییی، شییی، ن نو، الکتروکینتی ، ه  

  ییه دانشگ ه ب  شریف و تیران ه   دانشگ ه در زیس  محیط -عیران میندسی رشتته در دکتر  و ارشتد ک رشتن ستی ه  ن مه پ ی ن و

 و کشور در س زی محیط عیران التحصیل ف رغ اس تید کیبود. اس  مس له این گوی   خوبی به ب بل نوشیروانی و مدرس تربی  هیچون

  لی  س این هیه در میکروبیولوژ  و شییی حوزه در ب الخ  تخصصش ن از خ رج موضوع ت به عیران میندسی دانشتجوی ن پرداختن

 بیک ران رایندهف روند ربطبی متخصص ن تجیع و نشده تربی  متخصصی کشور، نی ز مورد موارد از بسی ر  در عیال که اس  شده ب عث

  .ب شد داشته دنب ل به حوزه، این متخصص ن به کشور اس سی نی ز رغم به را زیس  محیط رشته

 خود گ هدانش این زیس  محیط دانشکده و تیران دانشگ ه فنی دانشکده می ن م جرا  زیس ، محیط -عیران گرایش بحث در

 به را زیست  محیط -عیران میندستی گرایش ت  این در مختلف گرایش زیر 7 ت  حتی گذشتته ست لی ن طی که است  مفصتلی حدیث

 نوانع دو ب  عیران، میندسی ستراستر  کنکور طریق از ح ضتر ح ل در دانشتگ ه این نحویکه به کردند اضت فه ارشتد ک رشتن ستی دوره

 حضور و تحصیل در شخصی تجربه سبب به نگ رنده. کند می جذب دانشجو زیس  محیط میندسی و زیست  محیط -عیران میندستی

. اس  ادهد قرار تحقیق و بررسی مورد را کشوره  س یر در رشته این عیومی الگو  امریک ، ب الخ  مختلف کشوره   ه  دانشگ ه در

 نیز و مریک ا کشور در...  و آستین تگزاس و استنفورد نو ،ایلی برکلی، دانشگ ه در دنی  عیران میندسی ش خ  ه   دانشتکده بررستی

 حثی  ب بر ه  دانشتتگ ه این در زیستت  محیط -عیران متخصتتصتت ن ت کید دهد می نشتت ن نیوزلند و استتترالی  ک ن دا، از اعم کشتوره  ست یر

 نه و ودهب زیستی محیط ت سیس ت عیلکرد بیبود و طراحی و س خ  مدلس ز ، در عیران میندس ن تخصصی دانش از استتف ده و عیرانی

 وستتعهت بر ت کید موارد از بستتی ر  در که دهد می نشتت ن درستتتی به ام  دنی  عیده ه  دانشتتگ ه آتی رونده .  رشتتته ستت یر ک ر در تداخل

 که دازند،بپر تحقیق و تحصیل به هم کن ر در زیس  محیط حوزه مختلف تخصصی   هیه آن در که اس  زیس  محیط ه   دانشتکده

 -عیران یندس نم فع لی  ضرورت ن قض امر این البته. ب شد محیطی زیس  مس لل حل در پیشترو  برا  بیتر  الگویی رستد می نظر به

 . نیس  عیران ه  دانشکده در خود تخصصی ه  حوزه در زیس  محیط
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 جمع بندی -3

 این ردوا خود تخص  منظر از مختلف متخصص ن که اس  شده ب عث مرتبط علوم بودن وجیی چند و زیس  محیط اهیی 

 رشپرو و جذب به زیستت  محیط عنوان تح  میندستتی فنی ت  پ یه علوم ه   گروه در مختلفی دانشتتگ هی ه   رشتتته و شتتده عرصتته

 محیط ذیرپ درم ن درده   از کیی نتوانستند س لی  این هیه طی هم ه  رشته این التحصیالن ف رغ ه ،رشته س یر هی نند. بپردازند دانشجو

 در خ صی نگیگ بی نگر زیس  محیط -عیران رشته در دنی  مختلف ه  دانشگ ه از نگ رنده مش هداتی تجربی ت. بک هند کشتور زیست 

  ز س تصتییم و مدیریتی ست خت ره   در عیران میندستی التحصتیالن ف رغ اهیی  به نظر. ب شتدمی ایران در رشتته این اهداف تعریف

. ب شد ورکش محیطی زیس  معضالت حل در توانیند ب زویی تواند می رشته این زیس ، محیط میندستی گرایش خ ص طور به کشتور،

 ورود و یلاص متخصص ن کیبود کن ر در عیران ه  دانشکده در رشته این به کیتر توجه و آشتفته درستی ست خت ره   گنگ، تع ریف

 دانشگ ه زا بسی ر  در را رشته این عیال اند سربرآورده ن ک مل گنگ س خت ره   این از خود که داخل التحصتیالن ف رغ متعدد نستلی  

 در حیطیم زیس  نگر  سطحی مشکل به بلکه نکند، حل کشور مشتکالت  از مشتکلی تنی  نه ت  ست خته دور خود مدار از کشتور ه  

 آک دمی  س بقه رسیبر و زمینه این در بیشتر کنک ش به را امر مسئوالن نگ رنده. افزایندبی کشور در گرفته شتکل ربط بی تخصتصتی  

 نآ تدقیق و تصحی  ب  دور چندان نه ا  آینده در ش ید نی ید، می دعوت ج ر  روند اصتالح برا  دنی  مطرح ه   دانشتگ ه در موجود

 .گردد فراهم مطلوب نحو  به مشکل هیه این حل جی  نی ز مورد متخصص ن تربی  امک ن

 

 

 

 

 

 

 

 
 


