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ﮔﺰارش ﺑﻪ اﻋﻀﺎ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻦ دﯾﻪ ﮔﻮ
ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﮔﺮوﻩ اوﻟﻴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻼش و
ﺷﻮق ﺑﺴﻴﺎر در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻗﺪم اول را در
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮداﺷﺖ .ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺳﻮﺗﺎ دارای ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﻋﻀﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻩ و
ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن داﺋﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮﺗﺎ ﺳﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻦ دﯾﻪ ﮔﻮ ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ و
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺑﺮﮔﺬار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺪون
ﺷﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻣﺮهﻮن زﺣﻤﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی دﮐﺘﺮ
هﮋﺑﺮی و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن هﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
رﺷﺪ و ﺑﻘﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻋﻀﺎی ﺁن
دارد .هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ
ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ،
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ را
ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن از ﺧﺒﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
هﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺘﺪرﯾﺞ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان
ﻗﺮار ﺧﻮاهﻢ داد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ راهﻨﻤﺎﺋﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را هﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻩ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاف
ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺳﻮﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دو ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻗﻠﺒﯽ اﻋﻀﺎی ﺁن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﮔﺴﺘﺮش هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎتﺷﺨﺼﯽ و هﻤﮑﺎری ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻴﻦ
اﻋﻀﺎء
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻣﻠﯽ
اﯾﻦ دو هﺪف در ﻃﻮل ﭼﻬﺎرﺳﺎل و اﻧﺪی
ﮐﻪ از ﭘﻴﺪاﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد
ﺑﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴

 ۴٠ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎن

داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ در ﺳﺎل
 ١٣۴۴ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﺎ هﺪف ﺗﺮﺑﻴﺖ و
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺮوهﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻮردﻧﻴﺎز آﺸﻮر در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻋﻠﻤﻲ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﺨﺒﻪ
ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی اﯾﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دهﻪ
اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻋﻬﺪﻩ دار رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ :دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪي،
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﻀﻞاﻟﻪ رﺿﺎ ،دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
اﻣﻴﻦ ،دآﺘﺮ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ ،دآﺘﺮ
ﻣﻬﺪي ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ ،دآﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻬﺮان،
دآﺘﺮ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ اﻧﻮاري ،دآﺘﺮ ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺠﺒﺮ ،دآﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻧﻮاري ،دآﺘﺮ
ﻋﻠﻲ اآﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،دآﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
اﻋﺘﻤﺎدي ،دآﺘﺮ ﺧﻄﻴﺐاﻻﺳﻼم ﺻﺪرﻧﮋاد
و دآﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻬﺮابﭘﻮر.

ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻴﺰﻳﮏ

ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﻴﺰﻳﻚ اروﭘﺎ ) (EPSو ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺤﺾ و آﺎرﺑﺮدي
 ،IUPAPﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻚ« ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﺎل ﻣﻴﻼدي ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ،ﺗﻘﺎرن ﺁن ﺑﺎ ﺻﺪﻣﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد »ﺳﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﯾﻨﺸﺘﻴﻦ«
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺁﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸﺘﻴﻦ ،در ﺳﺎل
 ١٩٠۵در آﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ،ﭼﻬﺎر ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﺴﺒﻴﺖ ﺧﺎص ،آﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ
ﺑﻮدن ﻧﻮر و ﺣﺮآﺖ ﺑﺮاوﻧﻲ ذرات را اراﻳﻪ
داد آﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در
ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻴﺰﻳﻚ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺸﺘﻴﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺮم ﺑﻪ اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل
E = m . c2
زﯾﺮ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎ در ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد.

در اﻳﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ
ﮔﺰارش ﺑﻪ اﻋﻀﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ
 ۴٠ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻴﺰﯾﮏ
در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ SBIR
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺎﻩ دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی
ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت
از ﺧﺒﺮهﺎ
از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺽﺮﻏﺎﻣﯽ
در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺽﺮﻏﺎﻣﯽ دارای دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻩ از داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻳﻠﯽ ﻧﻮی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ رﻳﺎﺽﯽ از ام ﺁی ﺕﯽ ،از ﺳﺎل
 ١٩٧٥ﺕﺎ  ١٩٧٧ﻧﺎﻳﺐاﻟﺘﻮﻟﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  .دﮐﺘﺮ ﺽﺮﻏﺎﻣﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و
ﺻﻨﻌﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ در ﻣﻮرد
ﺕﺠﺎرب ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ هﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻦ ﺁن را در اﻳﻨﺠﺎ درج ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از ﭼﻴﺰهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻴﻮی
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ هﺮﺣﺎل ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از روی
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدم ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را
ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد؟ ﯾﮑﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎز هﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺁوردﻩ اﯾﻢ و ﯾﺎ ﺁﯾﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻩ اﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮدم ،ﯾﮏ ﻣﺪﻟﯽ
را ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮزش داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارم.
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮب و ﺑﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻴﺸﻮد .ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮزش ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎورای رﺷﺘﻪ هﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در هﺮ رﺷﺘﻪ ای
هﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﮑﻨﻴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

ﺷﻤﺎرﻩ ٢۶
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٨٣
ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۵
ﺻﻔﺤﻪ ٢
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺽﺮﻏﺎﻣﯽ
ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻬﻨﺪس
ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮع ﺁور و ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر هﺎی
ﻧﻮﺁوری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺜﻞ
ﮔﺮوﻩ اول اﯾﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﺮح و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻔﻴﺪ.
ﻧﻮع ﺳﻮم از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ راهﺒﺮ هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ را ادارﻩ و
راهﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﺁن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ هﺮ
ﺣﺎل در ادارﻩ و راهﺒﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮ هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﯾﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ هﻤﻴﻨﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮﺁور ﺑﻪ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﻴﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ از ﺟﻬﺎت
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ! در ﯾﮏ
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ دارﯾﺪ .در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﻣﺤﻘﻖ دارﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﺁﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻤﻠﮑﺖ را از ﻧﻈﺮ
ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺻﻨﺎﯾﻊ هﺴﺖ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ؟ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و از
ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺁوری ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ؟ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺁﻣﺎری
در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ای ﮐﻪ ام-ﺁی-ﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ ،ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻧﻮﺁوری در دﻧﻴﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺟﺰو ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻩ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻤﺎﻟﮏ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺁوری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ  ١٠ﺗﺎ ١۵
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺿﻊ اﺳﻔﻨﺎک ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺁدم هﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺧﻴﻠﯽ
از ﺁﻧﻬﺎ را رواﻧﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﭼﻪ اﺛﺮی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺁوری در ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﭼﻘﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ؟ ﻣﻦ
ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﮏ وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
دﯾﮕﺮی هﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ دارد و ﺁن اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮهﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﻴﺎﯾﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ
در اﯾﻦ راﻩ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﻮ رﻓﺖ وﻟﯽ ﻧﺎﺁراﻣﻴﻬﺎی ﻣﺤﻴﻂ
داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺁدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻇﺮف اﯾﻦ  ٣٠ﺳﺎل ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﯾﺪ٣٠ .
ﺳﺎل ﻣﺪت ﺧﻴﻠﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﻧﺒﻮدﻩ
اﺳﺖ .ﺁﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮهﻨﮓ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ؟ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدﻩ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ و
ﺷﺎﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ هﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﺸﻮد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎﻩ را روﺷﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﺎ رﻓﺘﻴﻢ در ﺗﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﺁﻗﺎی
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در اﯾﺮان در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻴﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی درﺳﺖ

دﮐﺘﺮﺽﺮﻏﺎﻣﯽ در ﺡﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻣﻠﻠﯽ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن و ﻓﻴﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن
ﻃﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان وﭘﮋوهﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺁن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺎﯾﻴﺪ و هﻤﮑﺎری
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .وﻟﯽ ﯾﮏ هﻤﭽﻮن ﭼﻴﺰی در اﯾﺮان ﻓﻌﻼ
وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻓﺮهﻨﮓ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ راهﻨﻤﺎی ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﺤﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺤﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی راهﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدش ﺑﮑﺸﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺗﺤﻮل ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ
وﻇﺒﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ دارد .ﺁﻧﻬﻢ در
ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ هﺴﺘﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻩ
اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را در ﮐﻞ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
اﻓﺘﺎد ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﻮدﻩ
اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ
ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ هﺎی
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻧﺸﺎاﻟﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪهﻨﺪ و ﺑﻨﺪﻩ را
ارﺷﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اوﻻ اﺳﺘﺎدان ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻻزم را ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
اﺳﺘﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﺗﺪرﯾﺲ از ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺁوﯾﻢ و اﯾﺘﻬﺎ را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﺳﺮ ﮐﻼس،
اﺳﺘﺎدان ﻧﻪ از ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺧﺎرج اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﻧﻪ در
داﺧﻞ .ﻧﻪ در ﺧﺎرج در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻧﻪ در داﺧﻞ .اﯾﻦ
ﻋﺪم ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ در
ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﻴﺎر هﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارﺗﻘﺎ
اﺳﺘﺎدان ﺁن وﻗﺖ هﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  paperو اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ
ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ارﺗﻘﺎی داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎری ﻣﺎ
ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی و دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎری ﭘﻮر در ﺁن
زﻣﺎن .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوهﯽ از اﺳﺘﺎد هﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
را ﺑﺎ هﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﻴﻠﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد .اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ﺗﺮم در ﺁﻧﺠﺎ ،هﻢ درس ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و هﻢ در ﺁن
ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻘﻴﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

ﺷﻤﺎرﻩ ٢۶
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٨٣
ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۵
ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ

از راﺳﺖ :دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ و دﮐﺘﺮ ﺽﺮﻏﺎﻣﯽ در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ
 ،SUTAﺕﻮرﻧﺘﻮ ٢٠٠٢
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺁوری و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺁن زﻣﺎن هﻴﭻ
ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﻴﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺷﺘﻪ هﺎی دﯾﮕﺮ
ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ در
ﭼﻪ راهﯽ دارد ﻣﻴﺮود و ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
راهﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﯾﻨﺎﻣﻴﮏ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﺪل ﺳﺎزی دﯾﻨﺎﻣﻴﮏ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ هﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺁﻗﺎی ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﯾﮑﯽ از
اﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﻨﺸﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و اﻓﺴﻮس از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﻦ هﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ از ﮐﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﻢ .داﻧﺸﮕﺎﻩ اﯾﻠﯽ ﻧﻮی وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ درﺳﺖ ﺷﺪ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ای داﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺸﺎورزی .در
اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﺣﺪود  ١٠داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی و داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﯾﻠﯽ ﻧﻮی هﻢ ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد .اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺸﺎورزی
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻮار اﺳﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮐﺎرﮔﺎﻩ و ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ
در واﻗﻊ ﻣﺰارع ﺁن اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی در ﻧﻈﺎم
ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻴﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺳﻮار اﺳﺐ هﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و
ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺰارع .ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎﻩ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮد .داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮوﻧﺪ در ﺁﻧﺠﺎ .ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی و ﺳﺘﺎری ﭘﻮر و ﺧﻮد ﺑﻨﺪﻩ در ﺁن
زﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻗﺪﻣﯽ در اﯾﻦ راﻩ ﺑﺮدارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻤﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ را ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﺮد ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺮف ﺗﺎن را در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در
ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد،

اﺑﺮاز ﺑﮑﻨﻴﺪ و اﯾﻦ را ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﮕﺮ از راﻩ ﻋﻠﻤﯽ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد روی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻴﻢ،
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﯾﻢ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺎزی Enterpreneurship
ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺁن زﻣﺎن ﻧﻤﻴﺪاﻧﺴﺘﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﻴﻢ و اﻻن هﻢ ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﮑﻪ هﻨﻮز هﻢ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻴﻢ ﭼﻄﻮر ﺣﻞ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺳﺎزی اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮﺳﺘﻮن و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﻦ ﺧﻮزﻩ را ﻧﮕﺎﻩ ﺑﮑﻨﻴﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ در اﯾﺠﺎد
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﺷﺘﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار هﺎ از
ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ
ﺟﻬﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ام-ﺁی-ﺗﯽ و ﯾﺎ از
اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،هﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ در
وزارت ﺁب و ﺑﺮق ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎری ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .هﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺁﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ هﺎ ﯾﺎد
داد ،ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ
هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﯾﻢ .داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻴﺸﻘﺪم در اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ .ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ رﯾﺴﮏ را ﺑﮑﻨﻨﺪ و هﻢ ﻣﻤﻠﮑﺖ را
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .هﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  ٢٢درﺻﺪ ﺑﻴﮑﺎری ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﮑﻨﻨﺪ .هﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺿﻌﻴﻔﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ دارد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .هﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دو و اﻧﺪی درﺻﺪ
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﯾﻨﻬﺎ در هﻴﭻ ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺪرت ﺟﺬب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻌﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺣﺘﻴﺎج دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ را ﮐﻪ
ﺁﻗﺎی ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ،ﺟﺒﺮان ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ هﺮﺣﺎل در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﻴﺎﯾﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و درﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻴﻮی
اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻴﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺟﺪﯾﺪی درﺳﺖ ﮐﺮد
ﺑﺪون ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد .در اﯾﻦ راﻩ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ
ﺧﺎرج و دوﺳﺘﺪاران داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ را
ﻓﺮاهﻢ ﺑﮑﻨﻴﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ هﻢ ﻗﺎدر هﺴﺘﻴﻢ
و هﻢ ﻣﺎﯾﻞ هﺴﺘﻴﻢ در اﯾﻦ راﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﻴﻢ.

ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﮐﺮد .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎﺧﻪ
اروﭘﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ را رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ و اهﻤﻴﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﻴﮏ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﯾﻢ و از هﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت و اﺧﺒﺎر از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را
در اداﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢۶
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٨٣
ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۵
ﺻﻔﺤﻪ ۴

از ﻧﺎﻣﻪ هﺎی رﺳﻴﺪﻩ
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ

ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ و هﻤﺴﺮم ﺷﻬﻼ از ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ اﺑﺪاع و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺳﻨﻮﯾﺲ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا
ﺷﻬﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 ١٠دﻗﻴﻘﻪ ای در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
هﺘﻞ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐ ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﻮ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺤﺮاﻧﮕﻴﺰ دﮐﺘﺮ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ از
ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،وارد ﺷﺪم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ هﻢ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻴﺮﯾﻦ دﮐﺘﺮ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺷﺪم .ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در ﺁن ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻠﺴﻪ هﻢ ﺑﺎ اﮐﺮاﻩ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک
ﮐﺮدم.
دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﺻﺤﻴﺢ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﻣﺮوزی را ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ﺑﺰرﮔﺎن ادﺑﻴﺎت اﯾﺮان ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮐﻨﺪ .هﺮ اﺧﺘﺮاع و
ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺷﻌﺮی از ﻣﻮﻟﻮی و ﺣﺎﻓﻆ و دﯾﮕﺮ
ادﺑﺎ وﻓﻖ ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ارزش ﻣﻌﻨﻮی
ﺁن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاهﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ
دادﻩ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻩ در روز ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ .ﻣﺎ ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ
هﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺠﺪدا در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی
ﺁﺗﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ.
ژاﻧﻮﯾﻪ ٢٠٠۵
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺛﻮق
ﺳﺎﻧﺪوﯾﮑﻦ ﺳﻮﺋﺪ
ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
وﺛﻮق ورودی ﺳﺎل ١٣۵١
در رﺷﺘﻪ
ﺧﻮرﺷﻴﺪی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی هﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﻋﻀﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﮑﺮدﻩ و هﻤﻮارﻩ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاروی ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دو
هﺪف ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺸﻮم ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺧﺎص اﻧﺠﻤﻨﻤﺎن اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ
روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﺗﺎ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺁن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف
ﺳﻮﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻋﻀﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﮑﺎ
ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ دروﻧﯽ اﻋﻀﺎﯾﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﻌﺪی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ ﺁﻧﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺮای ﺁن ﮐﺎر ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺪم در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ
ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﻀﺎی هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻓﺮاروی
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ اﻋﻀﺎی هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
دﯾﮕﺮ هﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ اﻋﻀﺎ در ﻣﻮرد
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ،اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎء واﻧﺠﻤﻦ ازﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ,ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻏﻴﺮﻩ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪودﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژﯾﻬﺎ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺁن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد
 هﻤﺎهﻨﮕﯽ و هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽو ﭘﮋوهﺸﯽ
در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻘﺘﺮ هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﮔﺮوهﻬﺎی
ﮐﺎری ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﯾﻢ .دﮐﺘﺮ ﻓﺮزان ﻓﻼح ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا ﺻﺎﻟﺤﯽ راد ﺑﺎ
هﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ هﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺴﺖ.ﺁﻗﺎی ﺁﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد ﭘﺮوژﻩ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد و دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻧﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮر در ﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ هﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ داور ﺑﻘﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻇﺮف ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻴﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮﺗﺎ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ ار ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی،
هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺁن
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدهﺎی ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺁﯾﻨﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ را هﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎرور ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
اهﺪاﻓﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی واﻗﻌﯽ
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار دهﻴﻢ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻋﺸﻖ ،اﻣﻴﺪ و
زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻤﺎن اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

دﮐﺘﺮﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻼ ﻧﯽ از ﻣﻴﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻼﻧﯽ ﺁﻣﻠﯽ ،داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ دورﻩ (١٣۵۴ ١٣۵٩) ١٠
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ روز  ١٩ژاﻧﻮﯾﻪ در ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﻣﻴﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻬﺮان در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮی ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮدی
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان دردﻧﺎک را ﺑﻪ هﻤﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و
دوﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﯾﻴﻢ.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢۶
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٨٣
ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۵
ﺻﻔﺤﻪ ۵

داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺕﮕﺎرت

هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ درﺷﻤﺎرﻩ هﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ ،داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﺷﺘﻮﺕﮕﺎرت ﺁﻟﻤﺎن درردﻩ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺁﻟﻤﺎن در رﺷﺘﻪ هﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق درﻣﻴﺎن هﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺁﻟﻤﺎن
رﺕﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١٧۵ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺧﻮد
را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ  ١٠داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ
در رﺷﺘﻪ هﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺑﺪون داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت
و ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻬﺎی ﺁن ﺑﺮای اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻌﺪن اﺳﺖ ،ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻻت ﺁﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎم
ﻓﻌﻠﯽ  High Techرا ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت هﺮ
ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻣﯽ در ردﻩ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ردﻩ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی
ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺁورد .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﻧﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺁﻟﻤﺎن در رﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎی دارد .داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺮ
هﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋﻩ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺁﺗﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را
دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،ﭘﻮرﺷﻪ و
ﺁ-او-دی و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺎزی ﺁی-ﺑﯽ-ام
و اچ-ﭘﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪهﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﻨﺎر ﺁن وﺟﻮد
دارﻧﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دروس اﺧﺘﻴﺎری را ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دروس را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ .و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﻮﻟﯽ هﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ١٠
ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﭘﺮﻓﺴﻮر اﻓﺘﺨﺎری ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻘﺐ ﭘﺮﻓﺴﻮری در ﺁﻟﻤﺎن ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﮋوهﺶ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ارﺗﻘﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ اﺳﺘﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ درﺟﻪ
را از وزﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت در رﺷﺘﻪ ﻓﻴﺰﯾﮏ دارای دو ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ هﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﮐﻤﮏ هﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﺸﻪ ای ﯾﮏ هﺰار ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ در اﺧﺘﻴﺎر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار دارد .ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار ﻣﻴﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ
ﺑﺎ  ٨٠ﭘﮋوهﺸﮕﺮ و ﯾﮏ ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ  Flat Screenﺑﺎ ﺣﺪود ۵٠٠
ﭘﮋوهﺸﮕﺮ دارد ٢٨ .درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ را
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺁن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و رﻗﺼﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺁن ﺑﻴﺶ از  ٢۵٠٠داﻧﺸﺠﻮ ،اﺳﺘﺎد و
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ

هﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر  ۵٠ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ،ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮی ﺁن
زﻣﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻗﺮارداد هﻤﮑﺎری ﻣﻴﺎن
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ و داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی در دورﻩ هﺎی ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در درﺳﻬﺎی ﻧﻈﺮی ﻗﻮی
هﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺮج ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪود  ١٠هﺰار ﯾﻮرواﺳﺖ.
اﻣﺎ هﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ازاﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ  ١،٩ﻣﻴﻠﻴﻮن
داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪود  ٢٠ﻣﻴﻠﻴﺎرز ﯾﻮرو اﺳﺖ.

ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻋﻤﺮان روز ٢١
ژاﻧﻮﯾﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﯽ وﯾﻞ در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﺜﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﻓﺮاوان ﺧﻮاهﺎن اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺴﺎت در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ

در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ هﻴﺎت اﺟﺮاﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻴﻼدی ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻤﺎم دورﻩ هﻴﺎت اﺟﺮاﯾﻴﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .هﻴﺎت اﺟﺮاﯾﻴﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
اروﭘﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠٠٢اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،دورﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ،ﭘﺲ
ازﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از٢ﺳﺎل ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .هﻴﺎت اﺟﺮاﯾﻴﻪ
ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب
هﻴﺎت اﺟﺮاﯾﻴﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای و ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ هﻴﺎت اﺟﺮاﯾﻴﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼع اﻋﻀﺎی ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی
در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم وﺑﺎورهﺎی ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮑﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٣ﻓﻮرﯾﻪ در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻮال ﮐﺎم در اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻦ دﯾﻪ ﮔﻮی
ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎورهﺎی ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﯾﮑﯽ
ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮاد ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻋﻠﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﺗﻤﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺮم و اﻧﺮژی و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺷﻤﺎرﻩ ٢۶
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٨٣
ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۵
ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ SBIR

ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎو
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪﻩ ای از ﻧﻮﺁورﯾﻬﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﻼق در واﻗﻊ ﻣﻮﺗﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٨٢دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک هﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺁوری در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﺧﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ:
)SBIR (Small Business Innovation Research Program

 SBIRﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺧﻼق اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺎﻟﯽ از داﻧﺶ ﺧﻮد را ﻣﯽ
دهﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻮﭘﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺁوری ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ هﻢ دوﻟﺖ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻮد
ﻣﯽ ﺑﺮد و هﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﻼق داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺎر ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺁور و
ارزش ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﺴﻴﺎری از اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
ﺑﺎﻓﺖ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
هﺰﯾﻨﻪ  SBIRاز ﮐﺠﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد؟
دﻩ ﺁژاﻧﺲ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻی  ١٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دهﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 وزارت ﮐﺸﺎورزی ،وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،وزارت دﻓﺎع ،وزارت ﻋﻠﻮم،وزارت اﻧﺮژی ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻧﺎﺳﺎ و ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻮم ﻣﻠﯽ
درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  SBIRدر اواﺋﻞ ﮐﺎر ﺣﺪود %١
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﺧﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
 %٢٫۵اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل
 ٢٠٠٢ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٫٣ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت هﺮ ﺳﺎل
)ﮔﺎهﯽ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل( ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات رﺳﻴﺪﻩ را ﺑﺮ رﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻪ ﻓﺎز ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
 ﻓﺎز اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ هﺰار دﻻر در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎیﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ اﯾﺪﻩ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪت اﯾﻦ ﻓﺎز
ﺷﺶ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس در

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺎدل دو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎﻩ
روی اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 در ﻓﺎز دوم ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮوژﻩﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪ  ٧۵٠هﺰار دﻻر از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو
ﺳﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
 در ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ورودﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری روی ﯾﮏ اﯾﺪﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﻮ )ﻏﻴﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ( ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ
)ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﺘﺮ از  ۵٠٠ﻧﻔﺮ( ﺑﺎﺷﺪ
هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ در اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺁﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد
هﺰاران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﺮدم ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﻴﻨﻪ
واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺎدر وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  SBIRدر اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺤﺮک در ﻧﺴﻞ ﻓﻌﺎل و ﺗﺤﺼﻴﻠﮑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﮐﺸﻮر را در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل واﻗﻌﯽ و
ارزش ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد .ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
داﺧﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﻴﺖ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎری ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺁﺷﮑﺎر )از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺎد ﺑﺨﺶ
دﻻﻟﯽ در ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت( ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻧﺴﻞ ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد
و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ ﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﺋﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻓﺮاهﻢ ﺁﻣﺪن ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزهﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺁﻧﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﻴﺶ
ﻧﻴﺎزهﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ روﺷﻦ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻓﮑﺮی و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ هﺎی
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪون وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺁدرس ﺕﻤﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ
رﯾﺌﺲ اﻧﺠﻤﻦ
دﮐﺘﺮزاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻮﺳﺘﻮن( zahed.sheikh@gmail.com
رﯾﺌﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی )ﺳﻦ دﯾﻪ ﮔﻮ( hojabri@aol.com
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ
اﯾﺮان دﮐﺘﺮ داور ﺑﻘﺎﻋﯽ )ﺗﻬﺮان( dboghaei@gmail.com
اروﭘﺎ اﻧﻮﺷﻪ هﺎدزاد )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت( anousheh.hadzaad@gmx.de
ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺪا ﺻﺎﻟﺤﯽ راد )وﻧﮑﻮور( neda_sr@yahoo.com
ﺧﺰاﻧﻪ دار دﮐﺘﺮ ﻓﺮزان ﻓﻼح )ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ( farzan@fla.fujitsu.com
دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺪا ﺻﺎﻟﺤﯽ راد
راﺑﻂ ﺑﺎاﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒدﮐﺘﺮﻓﺮاﻧﮏ
faranak_ghahremanpour@yahoo.com
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﻮر)ﺗﻬﺮان(

ﺷﻤﺎرﻩ ٢۶
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٨٣
ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۵
ﺻﻔﺤﻪ ٧

ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ از هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ

دﮐﺘﺮﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ وﺟﻤﻌﯽ ازدوﺳﺘﺎن درﻳﮑﯽ ازﺷﺒﻬﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ

ﮔﭗ هﺎی ﮔﻠﻪ ﮔﻠﻪ در ﺡﻴﺎط ﮐﺎخ ﺕﺎرﻳﺨﯽ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ

دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﻳﺨﯽ در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ از اﻳﺮان

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎم درﮐﺎخ ﺕﺎرﻳﺨﯽ هﺎﻳﺪﻟﺒﺮگ

داود ﻧﻮاﻳﻴﺎن از ﺳﻮﺋﺪ درﮐﻨﺎر ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺛﻮق ،ﭘﺮوﻳﺰ دوﺳﺘﯽ
و ﺧﺎﻧﻢ و ﺁﻗﺎی وﺛﻮﻗﻴﺎن

ﺷﻤﺎرﻩ ٢۶
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٨٣
ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۵
ﺻﻔﺤﻪ ٨

ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ
داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ در راﺳﺘﺎي
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺨﺼﺺ هﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد در
زﻣﻴﻨﻪ هﺎي زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
 ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي هﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ،ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻃﺮاﺣﻲ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل
 روﺷﻬﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﮑﺎري ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺘﻲ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ ،ﻣﺘﺮوﻟﻮژي ،ﻣﻮاد
هﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﻮاد ﻣﺮﮐﺐ )ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺖ(
 ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪات )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ( ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﻻتﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ
 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﺟﺮﻳﺎن هﺎي دو و ﭼﻨﺪﻓﺎزي
 اﺣﺘﺮاق ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﺘﺮاق ﺻﻨﻌﺘﻲ،اﻧﺮژي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺣﺮآﺖ و ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚاورﺗﻮﭘﺪي و ﺳﻄﺤﻲ
ﺗﻴﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل
داﻧﺸﮑﺪﻩ ای داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎم
ﻧﺨﺴﺖ را در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﻞ ﮐﻮﭼﮏ
اﻋﻀﺎی هﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻴﻢ هﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ و
ﺷﻴﻤﯽ در ﻣﻘﺎم هﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
دورﻩ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ووﭘﺮﺗﺎل ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد.
رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ اروﻣﻴﻪ از ﺗﻮاﻓﻘﺎت
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎرﺟﻲ
ﺧﺒﺮ داد .اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎي
ﺗﺴﺘﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ ﻳﻮﻧﺎن ،اوﺗﺮﺧﺖ هﻠﻨﺪ و
ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ٩۶درﺻﺪ ﻧﻔﺮات اول آﻨﻜﻮر و ٩٣
درﺻﺪ اﻟﻤﭙﻴﺎدﻳﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲآﻨﻨﺪ  .از ﺑﻴﻦ ١٠٠
ﻧﻔﺮ اول آﻨﻜﻮر اﻣﺴﺎل  ٩٦ﻧﻔﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻧﺘﺨﺎب آﺮدﻩاﻧﺪ .از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻨﻬﺎ
 ٧١ﻧﻔﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق١٧ ،
ﻧﻔﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﭼﻬﺎر
ﻧﻔﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،دو
ﻧﻔﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ از

ﻣﺠﻤﻮع  ٢٩ﻧﻔﺮ اﻟﻤﭙﻴﺎدي رﺷﺘﻪهﺎي
رﻳﺎﺿﻲ ،آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﻓﻴﺰﻳﻚ ،و ﺷﻴﻤﻲ آﻪ
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ١٣٨٣-٨٤ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪهﺎي ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﺑﻮدﻧﺪ٢٧ ،
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ وارد
ﺷﺪﻩاﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻋﺪﻩ  ١٥ﻧﻔﺮ رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ،هﻔﺖ ﻧﻔﺮ رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ رﺷﺘﻪ
رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب
آﺮدﻩاﻧﺪ.
اوﻟﻴﻦ آﻨﮕﺮﻩ ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻘﺎﻟﻪ و
ﭘﮋوهﺶ ﺑﺮﺗﺮﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن اﯾﺮان
ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ در داﻧﺸﮕﺎﻩ اروﻣﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻤﺎرﻩ دی ﻣﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ
داﻧﺸﮑﺪﻩ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﻓﺎرغ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻓﺎرع
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢دی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٧٢ﺗﻦ از ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮑﺪﻩ درج
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ رﻳﺎﺿﻲ
اﻳﺮان روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻲ از
ﻣﺴﺆوﻻن و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺧﺎرﺟﻲ و
داﺧﻠﻲ در ﺗﺎﻻر ﻧﻔﺖ ﺷﻬﺮك ﻧﻔﺖ اهﻮاز
ﺁﻏﺎز ﺑﻪ آﺎر آﺮد.
ﭘﺲ از ١٣ﺳﺎل وﻗﻔﻪ ،آﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن اﻳﺮان ٨٣-ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺑﻴﺶ از ١٢٠٠ﻧﻔﺮ از آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ
و ﺧﺎرﺟﻲ در روزهﺎي  ١٢ﺗﺎ ١٤ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎﻩ در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.
آﻼﺳﻬﺎي ﺁﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﻄﻊ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ودرﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ-ﻧﺮم
اﻓﺰار ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻮم آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
)ﻣﺠﺎزي( در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺁﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
anousheh.hadzaad@GMX.de
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ
+ ۴٩ - ۶١٧۴ -٩٣ ٢٣ ۴١
ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ:
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ﺑﻌﺪش ﻏﺬا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻦ زﯾﺮ
ﮔﻮش ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺘﻢ "ﭼﻪﻗﺪر ﺧﻮﺑﺴﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
هﻴﭻ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻴﺪ".
هﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦﺟﺎ
هﻴﭻ
و
اﯾﺮان
در
داﻧﺸﮕﺎهﯽ
داﻧﺸﮑﺪﻩای ،هﻴﭻ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ،
هﻴﭻ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺮأت اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﻩ را ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺁﻧﺠﺎ و اﯾﻦ ﮐﺎری
]ﺑﻮد[ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدم ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ دﺧﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ [...] .اﯾﻦ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ
داﻧﺸﺠﻮی ﺁن روز داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ]اﮔﺮ[ ﻣﺎل اﺣﺰاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻴﭻ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﺻﺤﺒﺘﯽ ،هﻴﭻ ﺣﺮﻓﯽ از
دهﺎن اﯾﻦهﺎ در ﻧﻴﺎﻣﺪ .ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮد اﯾﻦ
ﺣﺴﺎدت ﻋﺪﻩای را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ،
رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان را ،و ﺁﻗﺎی
رﯾﺎﺿﯽ را – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﻴﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺣﺴﺎدﺗﺶ را .ﺁنﺟﺎ هﻢ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد.
زﯾﺮ ﮔﻮش اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﮔﻔﺘﻢ "ﭼﻪﻗﺪر
ﺧﻮﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻴﺪ" و
اﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ،
]ﮐﻪ[ ﭼﺮا اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ
و ﺑﻌﺪش هﻢ اﻇﻬﺎر ﻟﻄﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ﻏﻴﺮ از
ﺁﻣﻮزش ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﮑﺮدﻩ ،و ﺑﻪهﺮ ﺣﺎل
ﺧﻴﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
)دﻧﺒﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ(
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻻﺟﻮردی.
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