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رشتهء 
شیمیایی

آشنايي با رشتة صنايع شيميايي
در كشور ما آموزش هاي تئوري ارزش و اهميت زيادي دارند. 

به همين دليل از اين نظر ما بسيار پيشرفته هستيم. ولي 
اگر دنبال يك راه ميانبر مي گردي كه زودتر به مقصد برسي 

و قابليت هاي خودت را نشان بدهي و استعدادت را بال 
پروازت كني، نگاهي به رشته هاي هنرستاني بينداز. چرا كه 
در اين رشته ها مهارت هايي را مي آموزي كه زودتر دانش را 

به عمل تبديل  كني. آموزش هاي مهارتي در هنرستان هاي 
فني و حرفه اي و كاردانش براي تو فرصت هاي خوداشتغالی 

فراهم خواهند كرد و خيلي زودتر از آنچه فكر مي كني، تو را 
جذب بازار كار مي كنند.

محمدامين بحريني، فارغ التحصيل رشتة صنايع شيميايي 
از شهر تهران، مهمان اين شماره از مجله است. محمدامين 
از دورة متوسطة اول در كارخانة چرم سازي مشغول به كار 
بوده و از آنجا كه به کسب وکار عالقة زيادي دارد، يكسالي 

مي شود كه وارد بازار چرم فروشی شده است. محمدامين 
در كنار حرفة اصلي اش، در بازار بورس هم فعاليت مي كند 

و اعتقاد دارد علم کسب  و کار را بايد در بازار به دست 
آورد. كاركردن به او ياد داده است نگاه مثبتي به اتفاقات 

داشته باشد، براي رسيدن به خواسته هايش تالش كند و با 
سختي ها بجنگد. به عقيدة محمدامين بحريني، كاركردن 
آدم ها را بزرگ مي كند. جالب است بدانيد او كوهنوردي 

حرفه اي است و هدفش صعود به قله هاي هشت هزار متري 
دنياست.
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é چرا اين رشته را انتخاب كردي؟
ســال اول رشتة ریاضي فیزیك خواندم، ولي با توجه به اینكه حرفه ام 
چرم ســازي بود، دوست داشتم در رشــته اي درس بخوانم كه با كارم 
مرتبط باشــد. خب نزدیك ترین رشته به كار من صنایع شیمیایي بود. 

پس، از سال دهم تغییر رشته دادم و در این رشته درس خواندم.
é گفتي حرفه ات چرم سازي است. چرا چرم سازي؟

سال هشتم كه بودم، به واسطة دامادمان كه كارگاه چرم سازي داشت، 
با این حرفه آشنا شدم. كم كم به این كار عالقه پیدا كردم و جذبش شدم. 
تا سال دوازدهم در یكي از کارخانه های چرم سازي مشغول بودم تا پایة 

دوازدهم كه وارد بازار فروش چرم شدم.
é چطور شد كه از كار توليدي وارد بازار شدي؟

عالقة زیاد به کسب وکار. این علم در بازار به دست می آید و من در حال 
یادگیري آن هستم. همین عالقه به کسب وکار باعث شد در كنار این كار 

وارد بازار بورس و ارز دیجیتال هم بشوم.
é در كنار درس كار هم می کردی! سخت نبود؟

چرا، خیلي ســخت بــود؛ درس خواندن و هم زمــان كار كردن. ولي 
من به دنبال هدف هایي بودم كه باید به آن ها مي رســیدم. براي همین 
نمي توانســتم صبر كنم درسم تمام شــود یا بخواهم از خانواده كمك 
بگیرم. این شد كه تصمیم گرفتم خودم كار كنم. خیلي هم سخت بود، 

خیلي. ولي انجامش دادم و االن هم دارم ادامه مي دهم.
é گفتي دنبال هدف هايي بودي. چه هدف هايي؟

هدف هــاي من زیادند. ولــي قطعًا به بعضي از آن ها رســیده ام و به 
هدف هاي بزرگ تر هم به امید خدا مي رسم. یكي از هدف هاي مهم براي 
من، رسیدن به استقالل مالي است تا به واسطة من خیلي ها كار كنند 

و حقوق بگیرند.
é كار كردن در سن جواني چه تأثيري بر شما داشت؟

من به كار كردن در ســن جواني ایمان دارم. اگر آن تالش ها را در آن 
سال ها نمي كردم، االن به چیزهایي كه دارم نمي رسیدم. كاركردن باعث 
بزرگي آدم ها مي شــود. به واسطة كاركردن تجربه هاي زیادي به دست 
می آوری كه جاي دیگر نمي تواني آن ها را كســب كني. كاركردن روي 
من خیلي تأثیر مثبت داشت. وقتي مي بینم مي توانم لوازم كوهنوردي ام 
را خــودم بخرم، موتوري زیر پایم هســت و خیلي چیزهاي دیگر، پس 

مي گویم روي من تأثیر مثبت داشته.
é چه سختي هايي داشت؟

از ســاعت چهار و پنج صبح بیدارشــدن، از توي اتوبوس و تاكسي 
خواب ماندن، از شب تا صبح بیدارماندن و درس خواندن، هر چه بود 

گذشت.
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مديريت هنرستان جابربن حيان منطقة شش تهران

باتشکراز:

صنایعی را که در آن ها واکنش های شیمیایی انجام می شوند، 
صنایع شیمیایی شامل صنایع غذایی، داروسازی، پتروشیمی، 
تولید لوازم خانگی، الیاف مصنوعی، و مواد بهداشتی و آرایشی 
مي شــود. هنرجویان در این رشــته با فرایندهای شیمیایی، 
صنایع شــیمیایی، مواد معدنی و آلــی، تجزیة مواد معدنی و 
آلی، شــیمی تجزیه، عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی، 
بهداشــت و ایمنی در صنایع شیمیایی، تولید انواع شوینده، 

انواع آزمایش هاي شیمیایی )معدنی و آلی( آشنا می شوند.

کارخانه  هــاي پاالیــش گاز، صنایــع پلیمر، پتروشــیمی، 
آزمایشگاه های شــیمی، خط تولید مواد پاک کننده، آبکاری 
فلــزات به روش های گوناگون، تصفیــة آب مورد نیاز صنایع 
شیمیایی و کارخانه هاي تولید کنندة مواد شوینده و پاک کننده.

رشتة صنایع شیمیایی مجموعه ای از علوم شیمی و مهندسی 
شیمی اســت. بنابراین، هنرجویان باید به تحصیل در رشتة 
فناوری فرایندهای شیمیایی عالقه داشته باشند و از شیمی و 
کار در آزمایشگاه  شیمی لذت ببرند و توانایی های شناختی و 

ادراکی و حرکتی خوبي داشته باشند. 

در اين رشته مى آموزمي

ابزار كار

تواانيی های الزم 

و حرف آخر
به ما می گویند هنرستاني، به ما می گویند درس نخوان. به ما مي گویند 
شــما به درد درس خواندن نمي خورید. ولي اصاًل این طور نیســت. اگر 
دقت كنید، بیشتر صنعتگران و بیشتر كار راه اندازها از همین بچه هاي 
هنرستاني هستند. اگر بچه هاي هنرستاني نباشند، كار بقیه لنگ مي ماند. 
از همین جا به همه مي گویم دمتــان گرم، اگر واقعًا دنبال هدف هایتان 
هســتید، اگر واقعًا دارید كارتان را درست انجام مي دهید و درستان را 
مي خوانید، دمتان گرم و امیدوارم كه موفق باشــید. اگر كار و درستان 

را با هم در یك زمینه پیش ببرید و تالش كنید، قطعًا موفق مي شوید.
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