ﺷﻤﺎرﻩ ۵٣

ﻡﻪ  ٢٠٠٧اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۶

ﻡﺎ ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﺻﻔﺤﻪ ۵

ﻳﮏ ﭘﻴﺮوزی دﻳﮕﺮ ﺏﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻡﺎ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮐﺮد

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺏﺎ
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﻳﺮ رﺡﻤﺎﻧﺪاد
ﺻﻔﺤﻪ ٢
ﺟﻠﺴﻪ دﻳﺪار ﺏﺎ دﮐﺘﺮ هﮋﺏﺮی
د ر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻡﺎ
روز ٢٣ژوﺋﻦ
ﺧﺒﺮهﺎی ﺷﺎﺧﻪ هﺎ
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ در ﺕﻮرﻧﺘﻮ
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ در ﻝﻨﺪن
ﻡﺮاﺱﻢ ﻓﺎرغ اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﯽ
در ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻝﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ

ﺻﻔﺤﻪ  ٣و ۴
ﺏﻬﺮوز ﻋﻄﺎﺋﯽ از ﻡﻴﺎن ﻡﺎ رﻓﺖ
ﺻﻔﺤﻪ ۴
از ﺧﺒﺮهﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ۵
ﺏﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻡﻪ ﺧﻮد هﻤﮑﺎری ﮐﻨﻴﺪ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻡﻪ ﺏﺮای اداﻡﻪ ﮐﺎر و ﺏﻬﺒﻮد
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺏﻪ هﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ
دارد.
ﻡﻄﺎﻝﺐ و ﻋﮑﺲ هﺎی ﺧﻮد را ﺏﺮاﻳﻤﺎن
ارﺱﺎل ﮐﻨﻴﺪ!

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ  ١۴ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد در اﯾﺮان را ﻟﻐﻮ
ﮐﺮد .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﭘﻴﺸﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت اﻧﺠﻤﻦ  IEEEدر زﻣﻴﻨﻪ
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺎﻣﻞ ﮐﺎرزار دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ
هﺪف ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از
اﻧﺠﻤﻦ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ هﺎ ﮐﻤﻴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﺎرزار ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
 "ACSﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ:
 دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی دﮐﺘﺮ داود رهﻨﯽ )اﺳﺘﺎد ﺷﻴﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ (Pace ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﻀﻞ اﻟﻪ رﺿﺎ )رﯾﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎهﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ( دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺁرﯾﺎ )رﯾﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ (SUTA دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوز )رﯾﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮاز( دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻨﯽ ﺟﻤﺎﻟﯽ )رﯾﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در (ACS دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮی )رﯾﻴﺲ (ASPIH دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺟﻮادی )ﮔﺮوﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ داﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ-ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی هﺎی ﺧﻮد ﻣﻮج وﺳﻴﻌﯽ از هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﺮاض در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ هﻤﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ  ACSﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد .ﭼﻮن  ACSاز ﭼﺎپ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ رﺳﻤﯽ
ﺧﻮد  C&E Newsﺧﻮدداری ﮐﺮد و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎدان ﺷﻴﻤﯽ
داﻧﺸﮑﺎﻩ هﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻀﺎی  ACSهﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ  ACSﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ،ﺁدرس هﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  ACSو اﺳﺘﺎدان ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ  ACSﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ اﻧﺠﻤﻦ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻴﺰﯾﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را
ﺑﻪ  ACSاﻃﻼع دادﻧﺪ ACS .ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎرﻩ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای ﻣﻮاﺟﻪ
دﯾﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرزار وﺳﻴﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ  ACSدر اﻃﻼﻋﻴﻪ ای در ﺗﺎرﯾﺦ  ١١ﻣﻪ در
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮدارد .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮاﻧﻴﺎن و هﻤﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻴﻢ و از دﮐﺘﺮ
ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی و دﮐﺘﺮ رهﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ،
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

۵٣
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺏﺎ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ هﮋﻳﺮ رﺡﻤﺎﻧﺪاد

ﻧﺎم :هﮋﯾﺮ رﺣﻤﺎﻧﺪاد
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ :ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﻐﻞ :اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
وﯾﺮﺟﻴﻨﻴﺎ
ﺳﺎل و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،١٣۵۶ :ﺗﻬﺮان
ﺗﺤﺼﻴﻼت :دﮐﺘﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ دﯾﻨﺎﻣﻴﮏ

ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺡﻤﺎﻧﺪاد ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺏﻪ ﻧﺴﻞ هﺎی ﺟﻮان ﺕﺮ داﻧﺶ
ﺁﻡﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﻳﻒ هﺴﺘﻴﺪ .هﻨﮕﺎﻡﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ
ﺁﻡﻮﺧﺘﮕﺎن دورﻩ هﺎی ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺕﺮک ﻡﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
اﻳﺸﺎن هﻨﻮز ﻡﺘﻮﻝﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺏﻮدﻧﺪ.
 .١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد
ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣۵۶در ﺗﻬﺮان هﺴﺘﻢ .در ﺳﺎل  ١٣٧۵از
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪم و در هﻤﺎن
ﺳﺎل در اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻴﻤﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺪال ﻃﻼ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ دادم و در ﺳﺎل  ١٣٧٩ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪم .در
هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁﻣﺪم و در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ام.ﺁی.ﺗﯽ و در رﺷﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﯾﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ﮐﻪ
زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ دورﻩ
دﮐﺘﺮا را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدم .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣٨۴از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮاﯾﻢ
دﻓﺎع ﮐﺮدم و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻩ وﯾﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
هﺴﺘﻢ.
 .٢ﭼﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ ای ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﯾﻨﺎﻣﻴﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻮﻗﻴﻨﻢ در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﯾﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ،ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ از اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺑﺰارهﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﺪﻟﺴﺎزی و درک رﯾﺸﻪ هﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮد ﻗﺮار
ﻣﯽ دهﺪ .ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺪرﯾﺲ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ روز اﯾﺮان ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﻀﺎی ﭘﺮ اﻧﺮژی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن دوران اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﻦ در ﯾﺎدﮔﻴﺮی

ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارهﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻓﺰود و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻢ.
 .٣ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در
اﯾﺮان هﺴﺘﻴﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺟﺪی در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻐﻞ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ داد .هﻤﭽﻨﻴﻦ در
اواﺧﺮ دورﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژﻩ ﻣﺸﺎورﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در
اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ و ﭘﻴﺶ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان در ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎورﻩ و ﺁﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ )ﺁرﯾﺎﻧﺎ( ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺷﺮﯾﻔﯽ هﻤﮑﺎری داﺷﺘﻢ و هﻤﭽﻨﺎن از دور در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ
و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ هﺴﺘﻢ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و
ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺎت اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ اﺧﻴﺮ هﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دوﺳﺘﺎﻧﯽ در
ﺧﺎرج وداﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺁﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻩ اﯾﻢ .اﺧﻴﺮا هﻢ ﺑﺎ
هﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورﻩ هﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در اﯾﺮان در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ هﻤﺖ ﮔﻤﺎردﻩ اﯾﻢ.
 .٤ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﻗﺪری ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ ،ﻗﺮار دهﻴﺪ؟
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر دو ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﮐﺎرهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺷﮑﺎف ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﮐﺎرهﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺷﻐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻻت
ﺑﺴﻴﺎر ،ﻋﻤﻼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ از
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﻮاﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻃﺮف ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﮐﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎ
ﺟﻬﺘﮕﻴﺮی ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ روی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ
وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﺛﻞ
ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﺑﻮدﺟﻪ هﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺪارد.
از دﯾﺪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
اﯾﺪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎی اﺷﺎرﻩ دارد ,ﯾﮑﯽ اهﻤﻴﺖ و ﻇﺮاﯾﻒ ﮐﺎر
ﮔﺮوهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ
داﺷﺘﻢ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺁن واﻗﻒ
ﺷﺪﻩ ام .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در
ذهﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ هﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺟﺎی را ﺑﺮای
درک دﯾﺪﮔﺎهﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ هﺪف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ
ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ دروس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮد
ﻣﻴﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻮع دﯾﺪﮔﺎﻩ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
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۵٣
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺏﺎ دﮐﺘﺮ رﺡﻤﺎﻧﺪاد ...

ﺷﻮد هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ ﺁزادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﺎرﯾﮕﺮ
ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ دﻋﻮت ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮدﻩ .اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ
دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﻣﺎ ﻧﭽﺴﺒﺪ.
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺎﻧﺪاد ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﺘﺎن را در
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی روز اﻓﺰوﻧﯽ را
ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻝﻴﻔﻠﻮرﻧﻴﺎ
ﻡﺮاﺱﻢ ﻓﺎرغ اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﯽ

ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺡﻤﺎﻧﺪاد و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻡﺴﺘﺸﺎری در ام ﺁی ﺕﯽ
 .۵ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ی ﺟﺎﻟﺒﯽ از زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﯾﻒ دارﯾﺪ؟
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻴﻠﯽ
ﺧﻮﺑﯽ دارم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺎدی در
ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﺮدن دوران داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد دوﺳﺘﻴﻬﺎ,
ﺗﺠﺎرب هﻤﮑﺎری و ﺗﺴﻬﻴﻞ روزهﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﻪ هﺎی ﮔﺮوﻩ ﮐﻮﻩ و ﻣﺠﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ﺳﻪ روزﻩ از ﺧﻠﺨﺎل ﺑﻪ اﺳﺎﻟﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺷﺐ
اول در ﭘﯽ ﺟﺮاﺣﺖ ﭘﺎی ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ هﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎدﯾﻢ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ در اوﻟﻴﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﯾﺎ داﻣﺪاران ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ .ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ زﯾﺮ اوﻟﻴﻦ ﺳﻘﻔﯽ ﮐﻪ
ﭘﻴﺪا ﮐﺮدم در ﮐﻴﺴﻪ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از
ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪم اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ دﯾﺪم دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎﯾﯽ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎرم اﯾﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﻮد.
 .۶ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺎﻧﺪاد ،ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺑﻪ ﮔﺰاران
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ام-ﺁی-ﺗﯽ هﺴﺘﻴﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮﻩ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار
دهﻴﺪ؟
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ هﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان از
ﺳﻴﺎﺳﺖ ,ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺟﻬﺘﮕﻴﺮﯾﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺬاﺑﻴﺘﯽ
دروﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮔﺮوﻩ ﮐﺎری اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺣﻮزﻩ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺮوﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ اﯾﻢ ﮐﻪ در
ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﻴﺎﺳﯽ )اﮐﺘﻴﻮﯾﺴﺖ( ﻇﺎهﺮ
ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوﻩ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و از اﻋﺘﺒﺎر و اهﻤﻴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮐﺎرهﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ و ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺎهﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻩ اﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺷﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ,ﮔﺮوﻩ وارد ﺁن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﯽ

ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ) APSIHاﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺎدان و
داﻧﺸﻤﻨﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ( هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺁورﯾﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
 UCLAدر ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺶ
ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون هﮋﺑﺮی ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮخ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،دﮐﺘﺮ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﺎﺗﯽ و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻴﻤﺎ
ﭘﺮﯾﺴﺎی دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ در ﺕﻮرﻧﺘﻮ

ﮔﺮوهﯽ از اﻋﻀﺎ و دوﺱﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﻡﺎ در ﻳﮑﯽ از ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ هﺎ
در ﺕﻮرﻧﺘﻮ .ﺧﺎﻧﻢ ﻡﻬﺸﻴﺪ ﺁژﻳﺮ ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﻡﺪﻳﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ و هﻤﺴﺮﺷﺎن
ﺁﻗﺎی ﺏﻬﺮوز ﺽﻴﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ در ﻋﮑﺲ دﻳﺪﻩ ﻡﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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۵٣
ﺷﺎﺧﻪ ﺏﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
دﻳﺪار ﺏﺎ دﮐﺘﺮ هﮋﺏﺮی در ﻝﻨﺪن

دﮐﺘﺮ ﺏﻬﺮوزﻋﻄﺎﺋﯽ از ﻡﻴﺎن ﻡﺎ رﻓﺖ

روز  ١٣ﻣﺎﻩ ﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﻦ  ۵٣ﺳﺎﻟﮕﯽ از
ﻣﻴﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ،
اﻧﺠﻤﻦ  SUTAو ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را دﭼﺎر ﻓﻘﺪان
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻬﺮوز در ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺧﻮرﺷﻴﺪی )دورﻩ  (۶ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﯾﭙﻠﻢ از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز وارد داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺷﺪ.در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮوز
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺮﻩ ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺑﻬﺮوز در رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و
در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎم ،ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
رهﺒﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد.
ﺑﻬﺮوز ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد
را در داﻧﺸﮕﺎﻩ  USCاداﻣﻪ داد و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ درﺟﻪ دﮐﺘﺮا در
ﺁﻧﺠﺎ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻴﻤﻪ هﺎدی هﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن وﻟﯽ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺷﺪ .او ﮐﺎﻧﻮن
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻴﻤﻪ
هﺎدی هﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺮوز را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون اﻏﺮاق
ﯾﮑﯽ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﻴﻤﻪ هﺎدی هﺎ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻬﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و دوﺳﺘﺪاران ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺠﻤﻦ SUTA
ﺑﻮد .او ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ در
ﺳﺎل  ٢٠٠٠در ﺳﻦ دﯾﻪ ﮔﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل
ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ و ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺑﻬﺮوز در اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ و ﺳﭙﺲ رﯾﻴﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
رﺗﺒﻪ واﻻﯾﯽ در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻬﺮوز و هﻤﻪ
دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻴﻢ .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

ﺏﻬﺮوز در ردﻳﻒ ﺟﻠﻮ ﻡﻴﺎن دﮐﺘﺮ ﻡﺸﮑﺎﺕﯽ و ﻡﻬﻨﺪس ﮐﺮاﭼﯽ
در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ اﻧﺠﻤﻦ در ﺱﺎل  ٢٠٠٠در ﺱﻦ دﻳﻪ ﮔﻮ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﯾﮏ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ
دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٣ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﯾﮏ رﺳﺘﻮران
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی و هﻤﺴﺮﺷﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎری ﭘﻮر و
هﻤﺴﺮﺷﺎن و ﺑﻴﺶ از  ٣٠ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪارن اﻧﺠﻤﻦ
در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن و ﺣﻮﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﺮ و داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﺧﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ دﯾﺪار اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ و
ﺁﻗﺎی هﺎﻧﺮی ﻣﻌﺼﻮم ﭘﻮر ،ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن
ﮐﺎرزار اﻧﺠﻤﻦ  SUTAدر ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺁﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻗﺮار داد .در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯾﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ هﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در
ﻣﻮرد ﻧﻮع و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻴﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮﻓﺖ و دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎری ﭘﻮر
و ﺁﻗﺎی ﻣﻌﺼﻮم ﭘﻮر ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ هﮋﺏﺮی ،دﮐﺘﺮ ﺱﺘﺎری ﭘﻮر و ﻡﻬﻨﺪس هﺎﻧﺮی ﻡﻌﺼﻮم ﭘﻮر
در ﻡﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﻤﻦ
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ﻡﻪ  ٢٠٠٧اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨۶
از ﺧﺒﺮهﺎ

ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ اﯾﺮان
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﻮﻣﻴﻦ هﻤﺎﻳﺶ اﺳﺘﻌﺪادهﺎي درﺧﺸﺎن در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺗﻴﻢ ﺳﻨﮓ ﻧﻮردی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺳﻨﮓ ﻧﻮردی ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،رﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ "رﯾﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻴﺮ ﻗﻨﺒﺮ" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻴﺮواﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻴﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺁﻣﺪ.
دوﻣﻴﻦ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮﯾﻊ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
هﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺶ و ﻋﻴﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﻮراي ﻣﺮآﺰي اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﻳﻒ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاي از اﻋﺘﺮاضهﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎزﻧﺪران اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ آﺮد.
ﮔﺮوﻩ ﮐﻮﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوﻩ ﺗﻴﺎﺗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ "ﻣﻠﮑﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﯽ ﻧﻴﻦ" در ﺁﻣﻔﯽ ﺗﻴﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ
ﺁﻣﺪ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ در ﻟﻴﺴﺖ  ٣٠٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در
رﺗﺒﻪ  ٢٨۴۴ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬای ﺳﻠﻒ
ﺳﺮوﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﻮردن
ﻏﺬا ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
در رﻗﺎﺑﺖهﺎي ﺷﺸﻤﻴﻦ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﻮآﺎپ ٢٠٠٧
ﺁﻟﻤﺎن آﻪ در ﺷﻬﺮ »هﺎﻧﻮور« ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﻴﻢ
 Impossiblesاز داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ در ﺑﺨﺶ
رﺑﺎتهﺎي ﭼﻬﺎرﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﻴﻢهﺎﻳﯽ از آﺸﻮرهﺎﻳﻲ ﭼﻮن
ﺁﻟﻤﺎن ،ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ژاﭘﻦ ،ﻳﻮﻧﺎن و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ رﻓﺖ .ﺗﻴﻢ رﺑﻮآﺎپ
»ﭘﺎرس« از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دوم ﻟﻴﮓ رﺑﺎتهﺎي اﻣﺪادﮔﺮ رﺑﻮآﺎپ ﺁزاد اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ٨۵-٨۴داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ،ﺟﻤﻌﻲ از اﻋﻀﺎي
هﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  ٧٨١داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ٨٠٢ ،ﺗﻦ در دورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ۴٣
ﺗﻦ در دورﻩ دآﺘﺮي ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ٢۵٩٨٨ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﻴﺘﺎل ﮔﻴﺘﺎر ﮐﻼﺳﻴﮏ در ﺁﻣﻔﯽ ﺗﻴﺎﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دوﻣﻴﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻴﺒﺎل داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ
ﺁورد.
در ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﻴﻦ دور ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ
هﺎی ﮐﺸﻮر ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮدوﺳﯽ در رﺗﺒﻪ دوم و ﺳﻮم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻣﻮﺳﻘﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.

ﻡﺎ ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﻝﻐﻮ وﻳﺰا هﺎ
ﺗﻼش هﺎی اﻧﺠﻤﻦ  SUTAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎی
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺎک ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ  SUTAﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺮزی ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﭼﻨﺪ وﮐﻴﻞ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪﻩ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت وﮐﻼی ﻣﺎ هﻨﻮز هﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻴﻤﻞ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪﻩ ،وﮐﻼی ﻣﺎ از
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دهﻨﺪ:
ﺁﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ
ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
از هﻤﻪ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ
روﺷﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دهﻨﺪ ،ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

در ﺡﺎﺷﻴﻪ درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﺏﻬﺮوز ﻋﻄﺎﻳﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺁرﻳﺎ
ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎری ﮐﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی ﺳﻼﻣﺖ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل
 ٢٠٠٧ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
رودﻩ ﺑﺰرگ  ١۵٢٧۶٠ﻧﻔﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۵٢١٨٠
ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎری ،ﺟﺎن ﺧﻮد
را در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎری از دﺳﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﺮاﺣﻞ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺁن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
رﺷﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
ﺳﺖ .ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ اﺳﺖ ٩٠ .درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻴﺶ
از  ۵٠ﺳﺎل دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ۵٠
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺁزﻣﺎﯾﺶ رودﻩ
ﺑﺰرگ ﺑﮑﻨﻨﺪ  Colonoscopyﺗﺎ اﮔﺮ ﻏﺪﻩ ای در رودﻩ ﺑﺰرگ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎران را ﻧﺠﺎت دهﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺑﻴﻤﺎری ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎﺻﯽ در اﺑﺘﺪای رﺷﺪ ﻧﺪارد.

