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ﭘﻴﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ
رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ IEEE
در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ  IEEEﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس هﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
هﮋﺑﺮی ،اﻧﺠﻤﻦ را از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت اﻋﻤﺎل
ﺷﺪﻩ در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ  IEEEﻣﺠﺪدا از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ .ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻘﻮق اﻋﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در
اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎی رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﻧﺪ:
 ﺣﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎری و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ )ﺁورﯾﻞ (٢٠٠۴ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ٩) IEEEاﮐﺘﺒﺮ (٢٠٠۴ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁدرس هﺎی ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ  ١٢) IEEEاﮐﺘﺒﺮ( ارﺗﻘﺎی اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم هﺎی ارﺷﺪ ) ١٢اﮐﺘﺒﺮ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺷﺎﺧﻪ هﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) ٢٠اﮐﺘﺒﺮ( اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁرم  ٢٠) IEEEاﮐﺘﺒﺮ( در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،ﭘﺮﻓﺴﻮر وﯾﻨﺴﺘﻮن ،رﯾﺌﺲ ،IEEEاﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪواری ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ  IEEEﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺰودی ﺣﺘﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﺪ.
 ﺷﺎﺧﻪ  IEEEدر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی از رﻓﻊﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮد و اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻴﻊ ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ هﺎیﺪﻟﺒﺮگ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ ﮐﻪ در روزهﺎی  ٢٠ﺗﺎ ٢٣
اوت اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﺶ از  ۵٠٠ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻴﻌﯽ در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺴﻴﺎری از دوﺳﺘﺪاران واﻗﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎن در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ در اﯾﻦ دورﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺟﺪ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ و ﺷﺎدی ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﯾﮋﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن
ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻧﻌﮑﺎس وﺳﻴﻌﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎهﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ هﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و هﻢ در ﺧﺎرج ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ هﺎ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪﻩ ای از ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار و ﻣﻬﻨﺪس
ﭘﺎﯾﻮار ،دو ﺗﻦ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،را در ﺻﻔﺤﻪ  ٢درج
ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ .در اداﻣﻪ اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻧﺎﻣﻪ هﺎی رﺳﻴﺪﻩ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ را ﻧﻴﺰ در ﺻﻔﺤﺎت  ۴و  ۵ﻣﻴﺎورﯾﻢ.

ﻓﻴﻠﻢ ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ هﺎیﺪﻟﺒﺮگ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺰﯾﺪﻩ ای از ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ
در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ در دﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﺼﻮرت
"دی وی دی" در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﺝﺪیﺪ هﻴﺌﺖ ﻣﺪیﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ
و ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺥﻪ هﺎ
ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰد هﺎ ﺗﺎ  ۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﻤﺪیﺪ ﺷﺪ
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺪارک
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دور ﺟﺪﯾﺪ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺎم
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰد هﺎ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ٧
ﻣﺪﯾﺮ هﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ رای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻴﺸﻮد.
هﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺁدرس زﯾﺮ در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدهﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ:
http://suta.org/index.php?module=eventreg&func=register&event=5

هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮزد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
هﻤﻴﻦ ﺁدرس ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩اﮐﺘﺒﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ۵
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
روز  ۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪﻩ در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور ﺟﺪﯾﺪ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ  ٨ﺗﺎ  ٢٢ﻧﻮاﻣﺒﺮ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روز اول دﺳﺎﻣﺒﺮ
اﻋﻼم ﺧﻮهﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﻮی و دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻣﻌﻴﺮی.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮان
ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﻪ هﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺎ
ﺁﻧﮑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ هﻨﻮز ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
از هﻤﻴﻦ دورﻩ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮو و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻔﺎ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪان دور ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺷﺎﺧﻪ هﺎ در
هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻣﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ.
هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﻗﻮی ﺗﺮ
ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد و ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮهﺎی
ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﻣﻴﺪاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ هﻴﭻ ﻓﺮدی ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از
ﻣﺠﺮای ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ هﻨﻮز
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪﻩ و در اﯾﻦ دورﻩ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ،
وﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ هﺎی
ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ هﺎی ﻓﺮدی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺪارک هﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و
زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ در هﻤﻴﻦ دورﻩ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش ﺑﻴﻦ هﺴﺘﻴﻢ و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات ﺧﻮد راﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن
دهﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دور ﺝﺪیﺪ هﻴﺌﺖ ﻣﺪیﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﻣﺰد
ﺷﻮیﺪ و اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺥﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﺥﻮان ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع
در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻧﻴﻮی ﮔﺮداﻧﻨﺪﻩ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ هﺎ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺎر هﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ هﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺁرزوی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻓﻮری ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی هﺎ،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .از هﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ و
داﻧﺸﮕﺎﻩ دﻋﻮت ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
را ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٢
ﻣﻬﺮ ١٣٨٣
اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٢

راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ )دﮐﺘﺮ ﺥﺎﮐﺰار(

راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ )ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺎیﻮار(

 ...ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ٢
ﻣﻴﻠﻴﻮن داﻧﺸﺠﻮ دارﯾﻢ .ﺁﻟﻤﺎن  ١،٩ﻣﻴﻠﻴﻮن .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺸﺠﻮ از ﺁﻟﻤﺎن ﺟﻠﻮ زدﻩ اﯾﻢ  ...در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ دو ﺑﭽﻪ
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ هﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮﺟﺶ  ١،٢ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق
اﺳﺘﺎد هﺎ ﺣﺪود  ۴٠٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺪ اﮐﺜﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﻴﺸﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺁن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﺧﻴﻠﯽ
ﺧﻮب ﻣﻴﺸﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﺁن ﻣﻮﻗﻊ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ  ٢٢هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ٣هﺰار دﻻر ﺑﻮد و ﺣﻘﻮﻗﻢ از
ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد .اﻻن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
دارد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ راهﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی
اﯾﺮان ﺑﺎ  ١،۴ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺟﻮان ﭘﺸﺖ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد درﺳﺸﺎن
را ﺑﮕﺬارﻧﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺁن ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺟﻨﺪی ﺟﻮان ﭘﺸﺖ ﮐﻨﮑﻮری
ﮐﻪ هﺮ ﺳﺎل هﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درس را از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺪهﻨﺪ و ﭘﻮل
ﺑﺪهﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ درس هﺎ .ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﻴﺮون ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﺪ و اﻣﮑﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎ در ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .و در هﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و هﺮ ﮐﻪ
درﺳﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی دا ﻧﺸﺠﻮ از درس هﺎی ﺁن اﺳﺘﺎد
ﺑﺮﻣﻴﺪارﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮐﻤﻴﺘﻪ  ١٩ﻧﻔﺮی هﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اروﭘﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴ ، ٢٠٠٠درﺻﺪ از درس هﺎ در اروﭘﺎ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و
در ﺳﺎل  ٢٠٠۵اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻴﺸﻮد  ١۵درﺻﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دﻧﻴﺎ ﯾﮏ دهﮑﺪﻩ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از درس هﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ درس دادن ﺁن ﻗﺪر دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ از ﭼﻪ راهﯽ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻮل درﺁورد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺁوری
ﮐﻨﻴﻢ و ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ارﯾﺎﻣﻬﺮ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ هﺪف ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻧﻮﺁوری ﮐﻨﻴﻢ .و اﺳﻤﻤﺎن هﻢ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ در اﯾﺮان ﭘﺨﺶ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺁوری .ﭘﻮل ﻧﻮﺁوری را از
ﮐﺠﺎ ﺑﻴﺎورﯾﻢ .از دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻧﻮﺁوری ﭘﻮل
ﻣﻴﺨﻮاهﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل را از ﭼﻪ راهﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺟﺬب ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺎ  ۴ﻣﻴﻠﻴﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج دارﯾﻢ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ در
ﺧﺎرج دارﯾﻢ .داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻴﻢ .و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ،دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،اﯾﻦ ﮐﺎر دارد ﻣﻴﺸﻮد .و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﭘﺮوژﻩ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻤﺎن ﭼﺬب ﮐﻨﻴﻢ.
در ﺁﻟﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎد در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺸﮕﻠﯽ هﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رﻓﻘﺎﯾﺶ در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﻩ ای ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﻣﺎ ٢٢٠
ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ دارﯾﻢ وﻟﯽ  ٢٨٠ﻧﻔﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .و درس را هﻢ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ﺑﺮای اﻓﺘﺨﺎرش درس
ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از  ١٠ﺳﺎل اﺳﺘﺎد اﻓﺘﺨﺎری ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .و ﯾﺎ دﮐﺘﺮای
اﻓﺘﺨﺎری ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺁﯾﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﻐﻮل
هﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮل هﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ و در داﻧﺸﮕﺎﻩ
درس ﺑﺪهﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ هﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ را وارد
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و هﻢ ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد.

ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از
ﺁن در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل هﻢ اﻻن در اﯾﺮان در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ
ای در ﻣﺸﺎورﻩ ﻓﻨﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در
ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻩ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺎورﻩ ﻓﻨﯽ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺘﺎ
هﻢ ﻓﻘﻴﺮ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ هﻨﻮز ﺧﻴﻠﯽ راﻩ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻴﺎز ﻣﻤﻠﮑﺖ را در
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﺁوردﻩ ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻟﻬﺎی دهﻪ ﭼﻬﻞ اﺻﻮﻻ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻐﻠﺸﺎن را ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺁن ﺷﮑﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ در ﺁن زﻣﺎن و ﻧﻪ
ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺎورﻩ ﻓﻨﯽ اﺻﻼ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ اﻻن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ دادﻩ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﺷﺮوع ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی واﺣﺪهﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮای
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ .اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﻩ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻣﻴﮕﺸﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی و ﮐﺎرهﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ...در ﻣﻮرد
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻮﻻ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﺪود ﺑﻮد
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪادﻧﺪ ....ﺑﻌﺪ ز اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻪ وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع
ﺟﻨﮓ اﺻﻮﻻ ﺑﻮدﺟﻪ هﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﭼﻴﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ هﺎ .ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ و ﺁن هﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﻔﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درﺁﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﻮد،
اﺟﺒﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮوژﻩ هﺎ را ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪهﻨﺪ و ﺁن
هﻢ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ هﻢ اﯾﺮان را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ...ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ.
ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻨﺪ .در رﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﺗﻌﺪادی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ در اﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﻩ ای.
در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی هﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
رﺷﺘﻪ هﺎی ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ اﺳﺖ ...ﺑﻪ ﺟﺰ  ٢٠ﺗﺎ  ٢۵درﺻﺪ از
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﯽ
اداری و ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ٧۵ﺗﺎ
 ٨٠درﺻﺪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ .و از اﯾﻦ  ٨٠درﺻﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ﻧﺼﻒ
ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ زﯾﺎد از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎز هﻢ ٧۵درﺻﺪ از اﯾﻦ
ﮐﺎدرﻓﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ از داﻧﺸﮑﺪﻩ
هﺎی ﻓﻨﯽ.
ﮐﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺮﮐﺖ
هﺎی ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻴﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎرهﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ هﺎ ،از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
و ﮐﻢ ﮐﻢ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺁن ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺮوﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ هﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮑﻨﻴﻢ ...ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺎرهﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ هﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ،ﮐﻪ در  ١٠ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ
 ١٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﻓﻘﻂ در رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺎ
ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮش ارزی ﻻزم دارﯾﻢ.
ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺷﻮد .و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺗﻬﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ داﻧﺸﮑﺎهﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﻴﻔﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺸﮕﻞ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد.
اﺻﻮﻻ ﻧﺤﻮﻩ ﺁﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺁن روﺷﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺰﯾﻒ اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﻣﺎ را از ﻧﻈﺮ ﮐﻴﻔﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٢
ﻣﻬﺮ ١٣٨٣
اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٣

دﻧﺒﺎﻟﻪ ﭘﻴﺎم هﺎی رﺳﻴﺪﻩ از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ هﺎیﺪﻟﺒﺮگ

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب و ﺗﻘﺪﯾﺮ از زﺣﻤﺎت ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺪﯾﺪﺁورﻧﺪﮔﺎن ﺁﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اﻧﺠﻤﻦ  SUTAﺑﻮﯾﮋﻩ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺧﺴﺘﻪ
ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ و ﺧﺪا ﻗﻮت ،ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎرﻩ اروﭘﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ روزﻧﻪ ای ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻧﻮﭘﺎی ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎن ﺑﻮد .از اﯾﺰد ﻣﺘﻌﺎل
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ارﺟﻤﻨﺪ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ هﺴﺘﻢ.
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺨﺘﺎری

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ در زﻣﺎن ﺗﻨﻔﺲ

از زﺣﻤﺎت ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﻤﺎ ،دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻋﺰﯾﺰ ،در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺎ را
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ در ﺁﯾﻨﺪﻩ!
ﺧﺴﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮی و ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻓﺸﺎرﻓﺮ
)ﺁﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ دورﻩ  ٣ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻴﻤﯽ و ﺧﺎﻧﻢ
اﻓﺸﺎرﻓﺮ داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ دورﻩ  ۵رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
هﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﺁﻗﺎی ﺁرش ﺟﻌﻔﺮی ﻧﻴﺰ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ورودی  ١٣٧٣رﺷﺘﻪ ﺑﺮق هﺴﺘﻨﺪ و دارای
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ .دﺧﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ،
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﻟﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮی ،هﻢ اﮐﻨﻮن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﺎﻟﻤﺮز ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ(.
اﯾﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﮑﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
اروﺑﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم.
هﺎﯾﺪ ﻟﺒﺮگ ﺷﻬﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺎهﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﻪ از ﺑﻤﺒﺎران زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪرﺑﺮدﻩ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﯽ زﯾﺒﺎ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ و ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ
اراﻣﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ داﺷﺖ و اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪار اﺳﺘﺎدان و دوﺳﺘﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن را ﺑﺲ از  ٢٨ﺳﺎل دﯾﺪم( ﺻﺪ ﭼﻨﺪان
ﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﯾﺰان ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺁﻧﭽﻪ
در ﺳﻔﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺧﻴﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﯾﮑﺪ ﯾﮕﺮ را ﻣﻴﺪﯾﺪﻧﺪ-ﺷﺒﻴﻪ زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  -ﮔﻮﯾﺎ هﻴﺞ زﻣﺎن و
ﻓﺎﺻﻠﻪ ای در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮدﻩ -ﺑﺎ هﻢ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد اﯾﻦ دﯾﺪار
هﺎی ﺑﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ .ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ دﯾﺪار دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﻬﻪ-ﻓﺮﯾﺒﺮز-
ﺷﻴﻮا-ﻣﺮﺗﻀﯽ و.....راهﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .دﯾﺪن دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻢ
ﻓﺮﯾﺪﻩ-اﯾﺮج-ﻏﻔﺎری و هﻤﻪ دورﻩ ﺷﺸﻤﯽ هﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دورﻩ هﺎ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ-ﺑﺮﺳﺶ و ﺑﺎﺳﺦ هﺎ ،ﺑﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﺎم در ﮐﺎخ
هﺎﯾﺪ ﻟﺒﺮگ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺮح اﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎم ﮔﺮد هﻤﺎﯾﯽ هﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ،
ﮔﺮﻣﯽ ،ﻧﺸﺎط و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .اﯾﻦ هﻤﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ
ﺑﺎ زﺣﻤﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﻪ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در اروﺑﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان.
..........
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی هﻢ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮر هﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ دﯾﺪار ﻣﺠﺪد:
ﺷﻴﻮا زﺟﺎﺟﯽ

ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﮔﺮاﻣﯽ؛
ﺳﻼم ﺑﻨﺪﻩ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻋﺮض ﭘﻮزش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧِِﻴﺮ درارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ از
راﻩ دور ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ.
اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ
ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدﻩ اﯾﺪ.
ﺑﻴﺪرﻧﮓ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ای ﻣﻴﻞ از ﺳﻼﻣﺘﻴﺘﺎن ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮم .هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ای ﻣﻴﻞ ﺷﻤﺎ درﻣﻮرد  IEEEﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﻴﺪ و
ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﺳﺖ.
اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺳﻄﻮر در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ وﻏﺎﯾﺖ
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺟﻤﻊ ﺻﻤﻴﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ
اﻣﻮرزﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻄﻮرﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻴﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺣﺴﺎس ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮدم را ﮐﻪ از درون وﺟﻮدم ﺑﺮﻣﻴﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﻓﺮزاﻧﻪ  ,وارﺳﺘﻪ و ﻧﺴﺘﻮﻩ ﮐﻪ وﺟﻮد ارزﻧﺪﻩ اش ﺑﺮای هﻤﮕﺎن ﻣﺎ
ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ.
او ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﻼم اﺑﺮﻣﺮدی ﺑﺰرگ و ﮐﺎﻣﻼ" اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺧﻮد ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺁﺳﺎﯾﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و هﻤﺮاهﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺑﻮﯾﮋﻩ هﺪوﯾﮓ
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ اﯾﻨﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ
ﻋﻈﻴﻤﯽ را ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮی ﮐﻮﭼﮏ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺰرگ  SUTAﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﻴﺒﺎﻟﻢ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ودر اﯾﻦ
ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ )ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ( ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻢ و
ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﻣﻴﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺎرهﺎ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن
ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ورزﯾﺪﻩ ام.
از ﺷﻤﺎ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻋﺰﯾﺰم ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎرﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻋﺘﻼء اﯾﻦ ﺣﺲ ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر وهﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻴﺎء هﻮﯾﺖ اﯾﺮان واﯾﺮاﻧﯽ و
ﺑﻪ وﯾﮋﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺰم راﺳﺦ و ارادﻩ ﭘﻮﻻدﯾﻦ ﺳﺮ
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮود ﻣﯽ ﺁورم .
ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ  ,ﺑﻬﺮوزی وﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ هﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان را از
درﮔﺎﻩ اﯾﺰد ﯾﮑﺘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.
ﺑﺎ درود ﻓﺮاوان ﺑﻪ هﻤﻪ رادﻣﺮدان ﺑﺰرگ اﯾﺮان و دوﺳﺘﺪاران اﻋﺘﻼء ﻧﺎم
اﯾﺮان در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﻴﺘﯽ
ارادﺗﻤﻨﺪ هﻤﮕﯽ وهﻤﻴﺸﮕﯽ ﺷﻤﺎ
هﺎﻣﻮن ﮐﻼﻧﺘﺮی
از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻦ و ﻣﺮﺟﺎن )هﻤﺴﺮم( ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن
داﺷﺘﻴﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد.
ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ ،هﻤﺖ
ﺑﺮﮔﺬارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺷﺘﻴﺎق واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ٢٠٠
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ از اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺁن هﻤﻪ دردﺳﺮ و هﺰﯾﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﺎدان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ
و ﺟﺪﯾﺪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای هﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ از
دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ )ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
اﺳﺖ( در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺷﺮﯾﻒ هﻢ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﻣﺴﺎل
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد و اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁﺗﯽ ﺁﻧﻬﺎ را در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .هﻤﻴﻨﻄﻮر اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺻﻨﻌﺘﯽاﺻﻔﻬﺎن هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﻮد ﮐﻪ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ،هﻤﺪﯾﮕﺮ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺁرش ﺳﺎﻻرﯾﺎن
)داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ(

ﺑﺎ ﻋﻀﻮیﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺝﻬﺎﻧﯽ
دوﺳﺘﺪاران داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪیﺪ و
اﻧﺠﻤﻦ را در راﻩ دﻓﺎع از ﺡﻘﻮق ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ایﺮان ﺡﻤﺎیﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٢
ﻣﻬﺮ ١٣٨٣
اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۴

ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ از زﺑﺎن ﻋﮑﺲ هﺎ

ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ از زﺑﺎن ﻋﮑﺲ هﺎ

هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﺡﻮم دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ در ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ
هﺎیﺪﻟﺒﺮگ

از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ :ﺑﻬﻨﺎم ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮیﺒﺮز اردوﺑﺎدی،
اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد ،دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،ﺷﻴﻮا ﻓﺮهﻤﻨﺪ راد
و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮیﺪ

ﻧﺴﻞ ﺁیﻨﺪﻩ هﻢ در ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﺡﻀﻮر داﺷﺖ

دﮐﺘﺮ یﻐﻤﺎیﯽ و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﻮی و ﺥﺎﻧﻮادﻩ

ﺥﺎﻧﻢ هﺪویﮏ هﮋﺑﺮی

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن هﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻧﺎهﺎر

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٢
ﻣﻬﺮ ١٣٨٣
اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۵

ایﻦ رﺗﺒﻪ را ﻣﻲ ﺥﻮاهﻴﻢ ﭼﻪ آﺎر آﻨﻴﻢ؟

دآﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر در ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﮐﻪ :ﺁﻳﺎ واﻗﻌﺎً رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان در ﺟﻬﺎن ﺳﻲ ام اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻧﻴﺴﺖ رﺳﻴﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﻲ آﺸﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﺷﻌﺎر رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺁن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻨﻴﻢ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﻌﺎر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ آﻪ از رﺗﺒﻪ  ۵٠ﺑﻪ  ٣٠ارﺗﻘﺎء ﭘﻴﺪا آﻨﻴﻢ و ﺗﺎزﻩ
ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮآﻴﻪ ﺷﻮﻳﻢ .وﻟﻲ ﺗﺎزﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آﻪ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ را ﻣﻲ ﺧﻮاهﻴﻢ
ﭼﻪ آﺎر آﻨﻴﻢ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺁن
ﻣﺼﺮف ﻧﺪارﻳﻢ ﺁن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ آﺎر ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮﻟﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻳﺮان در ﺳﺎل ٢٠٠٣
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ  ٢٢درﺻﺪ از
آﻞ ﻣﻘﺎﻻت درﺻﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر ﻗﺮار دارد و ﭘﺲ از ﺁن ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺑﺎ  ١۶درﺻﺪ ﻣﻘﺎم دوم ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ  ١۵درﺻﺪ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﺪود ١٠
درﺻﺪ ﻣﻘﺎم هﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ .هﻤﻴﻦ ارﻗﺎم
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ آﻪ در ﺁن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ دارد .اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺰود» :ﻋﻤﻼً ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻮم
زﻳﺴﺘﻲ و ﻋﻠﻮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻪ در ﺟﻬﺎن دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻋﻠﻤﻲ آﺸﻮر ﺑﻪ هﻢ رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت
اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي اﻳﻦ روﻧﺪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎي آﻼن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ دارد.
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮔﺮﭼﻪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ و ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺼﺮ رﺳﻴﺪﻩ اﻳﻢ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ و
ﺗﺮآﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮﺝﺴﺘﻪ ﺗﺮیﻦ ﻧﻮﺁوران ﻓﻨﺎوری زیﺮ  ٣۵ﺳﺎل ﺝﻬﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ام ﺁی ﺗﯽ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ  ١٠٠ﺗﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺮ ٣۵
ﺳﺎل را ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺁوری هﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮﺁوران در
زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﻴﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﭘﺰﺷﮑﯽ دﯾﺪﻩ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺁوران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از
ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،اﺳﺰاﺋﻴﻞ ،ﭼﻴﻦ و هﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺁرزو دارﯾﻢ ﮐﻪ روزی ﻧﻮﺁوران ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ در
اﯾﻦ ﻟﻴﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎﺥﻪ هﺎی اﻧﺠﻤﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﺷﺎﺥﻪ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ

دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ روز  ١٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎهﺎر را در
ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﺎ هﻢ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻴﺶ از  ٢٠ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﮔﺮوﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﮔﺮوﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ "اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ" در ﺷﺎﺧﻪ
ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در روز ١٢
اﮐﺘﺒﺮ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺎهﺎر در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﯽ وﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻴﺶ
از  ٢٢ﺗﻦ از اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﺗﻴﺐ
دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ  ١٠درﺻﺪ از ﺑﻮدﺝﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دآﺘﺮ آﺮﻳﻢ ﻓﺎﺋﺰ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ٩٠درﺻﺪ از ﻣﺤﻘﻘﺎن آﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ
وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ١٠درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ هﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻌﺪود داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎي
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎي
دوﻟﺘﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲآﻨﻨﺪ و آﺴﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻳﻦ ﺳﻮال ﻧﻴﺴﺖ آﻪ
 ٩٠درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آﺠﺎ هﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮد .وي اﻓﺰود:
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻲ در آﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاآﺰي ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ آﻢ ﺑﻪ
آﻤﻚ اﺳﺘﻌﺪادهﺎي ﺧﺪادادي در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد وﻟﻲ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﺁﻣﺪزا ﺑﻮدﻩ و ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻃﺮح
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،در آﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .دآﺘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
را اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎي ﭘﮋوهﺸﻲ ﻋﻨﻮان آﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻲﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲهﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻴﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در هﺮ
داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﻣﺠﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد زﺣﻤﺎت
زﻳﺎدي آﻪ ﺑﺮاي ﺁﻧﻬﺎ آﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد ،آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ،اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺴﺘﺮﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺠﻠﻪاي آﻪ اﺧﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻨﻌﻜﺲ آﻨﺪ هﻨﻮز
در آﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ ﺷﺎﺥﻪ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺝﻨﻮﺑﯽ اﻧﺠﻤﻦ
دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٠اﮐﺘﺒﺮ در ﯾﮏ
رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ اﯾﺮوﯾﻦ ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺻﺮف ﻧﺎهﺎر ﺑﺎ
هﻤﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﻴﺰ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ در
اﯾﻦ دﯾﺪار ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ در
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ،در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺮف اﻧﺠﺎم هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻴﺰ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺪ.

 SUTAدر درﺝﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺝﻬﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﮐﺮدن ا ﻓﺮاد .هﺪف ﻧﺨﺴﺖ ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻓﺎع از
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻋﻀﺎی ﺥﻮد اﺳﺖ ...ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎ در ﺁﺥﺮیﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺝﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎن اﺳﺖ.

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ  SUTAاز اﺑﺘﺪا ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ اﻓﺮاد
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻈﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ-اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ یﺎ ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

از ﮔﺰارش رﯾﺌﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ

از ﮔﺰارش رﯾﺌﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ

ﺷﻤﺎرﻩ ٢٢
ﻣﻬﺮ ١٣٨٣
اﮐﺘﺒﺮ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﭼﻨﺪ ﺥﺒﺮ

در ﮐﻨﮑﻮر اﻣﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ  ٩۶از
 ١٠٠ﻧﻔﺮ اول ﮔﺮوﻩ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﻴﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در
ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪﻩهﺎي داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺮﻳﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺷﺸﻤﻴﻦ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) (acmﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ
از  ١١ﺗﺎ  ١٣ﺁذر ﻣﺎﻩ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﺶ
از  ١٠٠ﺗﻴﻢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﺸﻮد.
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ.
ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر از
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ "ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ"  eCommerceدر داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﮐﺎرﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺮﯾﻒ
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را وﯾﮋﻩ
ﻧﺎﻣﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ اﻧﺘﺸﺎر دادﻩ اﺳﺖ.
ای
ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﻣﺸﺎوران در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ
ﺷﺪ.
ﺗﺸﮑﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ هﺪف اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﻣﻴﺎن ﺁن ﮔﺮوﻩ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺎورﻩ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺁدرس زﯾﺮ ﺑﺎ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ:
ﺗﻤﺎس
ﮐﻤﻴﺘﻪ
اﯾﻦ
zohreim@Alum.sharif.ir
ﺁرش هﺎﺷﻤﯽ ورودی  ٧٩داﻧﺸﮑﺪﻩ
رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺎﯾﺐ دﺑﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﺣﻀﺎر ﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ از  ٢۶ﺗﺎ ٢٨
ﺁﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﺸﻮد.
 ٨٢٧داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ٨٣در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮی ورودی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ
ﺑﺎ  ١۴۴ﻧﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ ﺑﺎ  ۴٢ﻧﻔﺮ ورودی
اﺳﺖ.
دآﺘﺮ آﺮت آﻮﺗﺰﻟﺮ رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ
ﺑﺮﻟﻴﻦ و هﺮاﻟﺪ ﻣﺪﻳﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻳﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دﻳﺮوز از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان ﺑﺎزدﻳﺪ آﺮدﻧﺪ و در ﺟﻠﺴﻪاي ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و روﺳﺎي داﻧﺸﻜﺪﻩهﺎي
ﻋﻤﺮان ،ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و رﺋﻴﺲ
دﻓﺘﺮ هﻤﻜﺎريهﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و
ﻣﺸﺎور رﻳﻴﺲ و ﻣﺪﻳﺮ آﻞ دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان ،در ﺑﺎرﻩ
هﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎهﻤﻨﺎﻣﻪ هﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﮋوهﺸﻲ ،ﺗﺒﺎدل آﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ،
ﺗﺒﺎدل ﻣﺤﻘﻖ و اﺳﺘﺎد ،هﻤﻜﺎري در ﺑﺮﮔﺰاري
ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ و آﺎرﮔﺎﻩهﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
دآﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ و دآﺘﺮ آﻮﺗﺰﻟﺮ رﺳﻴﺪ .
اوﻟﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و
زﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ
اﻳﺮان و ﺑﺎ هﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎي اﻣﺎم
ﺣﺴﻴﻦ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ،
ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ ،ﺷﺎهﺪ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
و ﻧﻴﺰ اﻧﺠﻤﻦهﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان،

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﺮان و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ در
ﺗﻬﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
اوﻟﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎوري
اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﻀﻞاﷲ رﺿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٢ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٢۵٠هﺰار
داﻧﺸﭽﻮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ.
اﻣﺴﺎل  ٧٢٠هﺰار داﻧﺸﺠﻮي آﺎرداﻧﻲ ،ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٣٩٠هﺰار ﻧﻔﺮ در دورﻩ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ٨٠ ،هﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ۴٠ ،هﺰار ﻧﻔﺮ در دورﻩ
دآﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪاي و  ٢٠هﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ
دآﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ) (phdداﻧﺸﮕﺎﻩهﺎي
آﺸﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲآﻨﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﺎهﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ
و ﻣﺮاآﺰ ﭘﮋوهﺸﻲ ﻓﻨﺎوري آﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و روﺳﺎي
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺸﻮر در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺁﻏﺎز ﺑﻪ آﺎر
آﺮد.
ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ وﯾﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼف اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ.
ﺗﻨﺰل  ۵ﭘﻠﻪ اي در ﻓﻨﺂوري اﻃﻼﻋﺎت:
در ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻣﺎر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻪ اآﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ،
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ  ۵ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰل ﻣﻘﺎم  ۵٧را
از ﻣﻴﺎن  ۶۴آﺸﻮر از ﺁن ﺧﻮد آﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺁﻣﺎر آﺸﻮرهﺎي اآﻮادور،
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺮو ،وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺗﺮآﻴﻪ،
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ،ﺑﺮزﻳﻞ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در
ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﻳﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دآﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ ـ ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺁب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻋﻀﻮ
هﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ـ در ﻣﺮاﺳﻢ
اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻤﻴﻨﺎر هﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب آﺸﻮر از دﻳﺪﮔﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴـــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻢ ﺁﺑﯽ و راﻩ
ﺣﻞ هﺎی ﺁن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد.
دآﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺷﻬﻴﺪي ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎ و
اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺗﺼﺮﻳﺢ آﺮد :ﻧﻴﺎز
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ،ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
داﻧﺶ و ﭘﮋوهﺶ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان
ﺟﻮان ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﻮق
داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن ،ﻋﺪم ﻧﮕﺮش اداري ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﭘﮋوهﺸﻲ و اﻳﺠﺎد و
ﺑﺮاي
ﭘﮋوهﺸﻲ
ﻣﺮاآﺰ
ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ  .وي در
اداﻣﻪ ﺗﺎآﻴﺪ آﺮد :ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮآﺰ اداري ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻮد،
ﺑﻜﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ردﻳﻔﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري
ﺑﺮاي ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺷﻮد  .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺷﻮد
ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ادارﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ دﺧﺎﻟﺖ واﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ آﻨﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در روﻧﺪ ادارﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻮﺳﻂ هﻴﺎتهﺎي اﻣﻨﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﻮد.
دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻌﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان در دو ﺑﺨﺶ دﺧﺘﺮان و
ﭘﺴﺮان و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮهﻨﻮردان داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﻣﻠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮔﺮوﻩ دﺧﺘﺮان اﺗﺎق ﮐﻮﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎدﻩ روی در ﺟﻨﮕﻞ هﺎی ﮔﻴﻼن اﺟﺮا
ﻣﻴﮑﻨﺪ.
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ﺁﻣﺪﯾﻢ ﺳﺮ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ
اﯾﻦهﺎ ]اﮔﺮ[ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪدانﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﻔﺖ ﺑﻮدم،
ﺟﺎﻣﻪداﻧﻢ را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدم و ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ .اﺛﺎﺛﻢ
را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدم و ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ و ﻣﺎﻧﺪم .ﯾﮏ روز
ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺷﺪم و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎوﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
اهﻮاز و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ راﻩﺁهﻦ و
ﻣﺄﻣﻮر درﺧﺖﮐﺎری ﺷﺪن ]را ﮔﻔﺘﻢ[ و ﺣﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻢ درﺧﺖهﺎ را ﺳﺮﺑﺎزهﺎ ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ و در
زﻣﻴﻦ ﺷﻮرﻩزار ﮐﻪ ﯾﮏ هﻔﺘﻪ هﻢ دوام
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ.
هﻤﻪ اﯾﻦهﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮض اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت
رﺳﺎﻧﺪم .ﮔﻔﺘﻢ "ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﻴﮏ ]رﯾﺎﺿﻴﺎت[ ،ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی،
ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﮏ ﮐﻪ در ﺗﻮپﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺪول ﺗﻴﺮ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﻨﻨﺪ] ،وﻟﯽ[ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺮا ﻣﺄﻣﻮر ﯾﮏ ﮐﺎری
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز هﻢ ﭼﻴﺰی از ﺁن ﺑﻠﺪ
ﻧﻴﺴﺘﻢ .ﺁﯾﺎ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ
اﯾﻦهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁوردم – اﯾﻦ هﻔﺘﺎد
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺁوردم – هﻤﻴﻦﻃﻮری ﺑﺸﻮﻧﺪ؟"
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻴﻠﯽ ﻗﻮی ﮔﻔﺘﻨﺪ "اﺑﺪاً".
ﮔﻔﺘﻢ "ﭼﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ،ﻗﺮﺑﺎن؟" ﮔﻔﺖ
"اﯾﻦهﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻧﻈﺎم
وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن را ]اﻧﺠﺎم[ ﺑﺪهﻨﺪ ".هﻤﺎن
دﻗﻴﻘﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺳﺘﺎدهﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنهﺎ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻨﺪ .ﻣﺰاﺣﻢﺷﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﺣﺘﯽ در
ﺷﻬﺮداری .اﻓﺘﻀﺎح ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮدار هﻢ ﺳﭙﻮر را ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
)دﻧﺒﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ(
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻻﺟﻮردی.
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