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ﭘﻴﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﺑﺤﺚ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ
ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎﻩ در
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ
"راﺑﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ" ﮐﻪ ﺁن را ﺑﺎ
"راﺑﻄﻪ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ" و ﯾﺎ "راﺑﻄﻪ ﭘﮋوهﺶ
ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮان " ﻣﺘﺮادف داﻧﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و رﺷﺪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻃﺮح
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﻴﻮی ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدﻩای در
ﻣﻴﺎن دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ .در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﻧﺠﻤﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮ "ﺗﺄﺛﻴﺮ

ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان" ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺎمهﺎﯾﯽ در راﻩ دﺷﻮار
رﺷﺪ داﻧﺶ ،ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﻴﺮد ،و ﻧﻴﺰ در راﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽهﺎی رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ
و ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
دو ﮐﻤﺘﺮ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزهﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﯾﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﻴﺪﻩ
ﮐﻪ رﺷﺪ ﺁﺗﯽ در اﯾﻦ دو ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺪون ﭘﻴﻮﻧﺪ هﺮ
ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ را
در ﺧﻮد ﮔﺮدﺁوردﻩ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم
ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺶ در
واﻗﻊ ﯾﮏ ﮐﻨﺶ دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن هﺮ دو
ﻃﺮف ﯾﻌﻨﯽ هﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ و هﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮد
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﭘﻴﻮﻧﺪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮی ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
از ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺁﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺤﺚ هﺴﺘﻴﻢ،
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺤﺚ و ﯾﺎﻓﺘﻦ درک ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺁن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ هﺎی
زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ:
 وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩﻣﺎ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻈﺮات دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮرد؛
 راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﻢ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ؛
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﻤﻦ در
ﭘﻴﺸﺒﺮد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺁﯾﻨﺪﻩÅ <<<<<<< .

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﻴﻪ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ
اﻧﺠﻤﻦ ،ادارﻩ ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ  OFACﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و
وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻴﺪﻩ از اﯾﺮان و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای درج در
ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ .ﭘﺲ از
ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ  ACSاز
اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺗﺤﺮﯾﻢ  ،OFACاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ
ﭘﻴﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل اﺳﺖ در
اﯾﻦ راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻴﺮوزی را ﺑﻪ
هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ و دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
اﻟﮕﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﻴﻢ.
ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
را در ﺻﻔﺤﻪ  ۴ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﻪ اﻳﺮان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ از اﯾﺮان در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ،
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ،در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﻔﺮ
ﭼﻨﺪ روزﻩ ای ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﺁﻟﻤﺎن در اﯾﺮان
ﺁﻗﺎی ﻓﻮن ﻣﺎﻟﺘﺴﺎن و ﮐﺎردار ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎرت
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﻄﺎی وﯾﺰا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ،دﯾﺪار
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در روز ٢۶
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان  SUTAدﯾﺪار
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن هﻤﺎهﻨﮕﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ هﺎﻳﺪﻝﺒﺮگ
ﻃﺒﻖ اﻃﻼع دﮐﺘﺮ زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ،
دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺁﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در دﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ:
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ:
 درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورودی و اﺳﻨﺎد ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ؛ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ؛ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ  workshopدﮐﺘﺮﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮﺁوری در
ﻓﻨﺎوری" )ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﻤﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد(؛
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻨﺮی.ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ:
 ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﻴﻦ در ﺣﻀﻮرو ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﯾﺸﺎن؛
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﻴﺰﮔﺮد درﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺶداﻧﺸﮕﺎﻩ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان از اﯾﺮان ،اﻣﺮﯾﮑﺎ،و اروﭘﺎ؛
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺶ و ﺁﯾﻨﺪﻩاﻧﺠﻤﻦ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻨﺮی )ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ(.دوﺷﻨﺒﻪ
دﯾﺪار از دﯾﺪﻧﯽهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ.
ﻣﺎ هﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم را ﺑﺮای
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎم :ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ :ﺳﺎﻧﺪوﯾﮑﻦ ،ﺳﻮﺋﺪ
ﺷﻐﻞ :ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﺑﺨﺶ ﭘﮋوهﺶ و
ﻧﻮﺁوری در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزی Sandvik
ﺳﺎل و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ١٣٣۴ :در ﺗﻬﺮان
ﺧﺎﻧﻮادﻩ :هﻤﺴﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺛﻮق
ورودی  ١٣۵١ﻣﺘﺎﻟﻮرژی؛ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎی
ﺳﻴﻨﺎ ،داﻧﺸﺠﻮی  ٢٢ﺳﺎﻟﻪ ،و ﺗﺮاﻧﻪ ﺁﻧﺎهﻴﺘﺎ،
داﻧﺶ ﺁﻣﻮز  ١۶ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻼت :ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی
از د.ص .ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ورودی ) ۵٢دورﻩ ،(٨
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ در ﺧﻮاص ﻣﻮاد از داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﻮﻟﻴﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ از
اﯾﻦﮐﻪ دﻋﻮت ﻣﺎ را ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻴﺪ .ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﻮﻟﺪﺗﺎن
را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ ﺑﻮد ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻴﻢ.
 .١ﻟﻄﻔﺎً اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ درﺑﺎرﻩ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود و دوران ﺗﺤﺼﻴﻞﺗﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻴﺪ.

در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل هﺎی دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم هﺮ دو ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﻋﺎﻟﻴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺮوم .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﻮاهﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮم ﮐﻪ
ﺁﺳﻴﺴﺘﺎن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ د.ص .ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺑﻮد،
ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ را روی ورود ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺁنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدم ﺷﺎﮔﺮد
ﭼﻨﺪان زﺑﺪﻩای ﻧﺒﻮدم ،ﺧﻄﺮ ﮐﺮدم و ﭘﻨﺞ رﺷﺘﻪ
اول ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی را از رﺷﺘﻪ هﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ د.ص.ﺁ .اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .اﻏﻠﺐ
دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺖ
ﭘﻴﺮوزی در ﮐﻨﮑﻮر را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ دهﻢ .اﻣﺎ
ﺑﺨﺖ ﯾﺎرم ﺑﻮد و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎدی ﻣﻦ و
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
هﻤﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ﭘﺪﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪم.
ﺳﺎل ورود ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎلهﺎی ﭘﺮ ﻃﻼﻃﻢ
داﻧﺸﮕﺎهﻤﺎن ﺑﻮد و ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
 ١٣۵٢ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﻦ از
دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل
دوم ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ از ذوب ﺁهﻦ
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺷﺪ .از ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
دﺧﺘﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ
ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻮادﻩام ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ هﻤﺮاﻩ
ﺑﺎ  ٧٠هﻤﮑﻼﺳﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ
ﺳﻤﺎﺟﺖهﺎی ﻣﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ  ۴روزﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎری دارم و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﻔﺮهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻴﻤﯽ از
ﮐﺸﻮرهﺎی دﻧﻴﺎ را دﯾﺪﻩام .وﻟﯽ هﻴﭽﻴﮏ از اﯾﻦ
ﺳﻔﺮهﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺳﻔﺮ  ۴روزﻩ ﺑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
دﻧﺒﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﺵﻤﺎرﻩ ١۶
ﻓﺮوردﻳﻦ ١٣٨٣
ﺁورﻳﻞ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٢
راهﻨﻤﺎی دﻳﺪار از ﺁﻝﻤﺎن
ﺑﺴﻴﺎری از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻤﺎن و ﯾﺎ اروﭘﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻧﮑﺎت
زﯾﺮ را ﯾﺎدﺁور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:
ﺁﻟﻤﺎن در ﻣﺎﻩ اوت ﻃﺒﻴﻌﺘﯽ زﯾﺒﺎ دارد و ﺑﺎ
درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻴﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﮔﺮاد از هﻮای ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ ﺁﻟﻤﺎن از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ
ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺳﺎن اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ در ﺁﻟﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ هﺪف زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد:
دﯾﺪار از زﯾﺒﺎﯾﯽهﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ؛ دﯾﺪار از
دﯾﺪﻧﯽهﺎی ﺷﻬﺮهﺎ؛ دﯾﺪار از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪار از ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ
اهﺪاف ﻓﻮق را دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ :ﻧﻘﺎط
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ،و ﻧﻘﺎط دورﺗﺮ.

ﻧﻘﺎط دﻳﺪﻧﯽ ﻧﺰدﻳﮏ هﺎﻳﺪﻝﺒﺮگ:

اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻬﺮهﺎی ﻣﺎﯾﻨﺲ،
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،وﯾﺴﺒﺎدن ،اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ،و
دارﻣﺸﺘﺎد .ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﯽﺗﻮان در هﻤﺎن هﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
اﺗﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻔﺮهﺎی ﯾﮏ
روزﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
هﺎی ﯾﮏ روزﻩ ﺑﺮای هﺮ ﺳﻠﻴﻘﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻩهﺎی
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و دﯾﺪﻧﯽ دارﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﺁﺛﺎر دﯾﺪﻧﯽ را در داﺧﻞ ﺷﻬﺮهﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽهﺎی
ﻃﺒﻴﻌﺖ را در ﺣﻮﻣﻪ ﺁنهﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ ﺁن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻮزﻩ هﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﻨﺎرﻩ
ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ رود ﻣﺎﯾﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﺗﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﺁﻟﻤﺎن ،اﭘﺮای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ،
ﻣﺠﻤﺘﻊ ﺷﺎﻣﻞ اﭘﺮا ،ﺑﺎﻟﻪ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻬﺮ،
داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺷﻬﺮداری و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
روﻣﺮﺑﺮگ ،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،و ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺰرگ ﺧﺮﯾﺪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺎﯾﻞ .Zeil

دﻳﺪﻧﯽ هﺎی دورﺗﺮ در ﺁﻝﻤﺎن:
ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ دورﺗﺮ از هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ در ﺁﻟﻤﺎن
ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺁنهﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮدن زﻩ  ،Boden Seeﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺁﻟﭗ ،ﻣﻮﻧﻴﺦ ،ﺑﺮﻟﻴﻦ ،هﺎﻣﺒﻮرگ ،ﮐﻠﻦ،
ﺳﻔﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ از ﻣﺎﯾﻨﺲ
ﺗﺎ ﺑﻦ ،ﺟﻨﮕﻞ ﺳﻴﺎﻩ ،ﺟﺎدﻩ روﻣﺎﻧﺘﻴﮏ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻮﻧﻴﺦ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای  ٣٠٠ﺗﺎ  ۶٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺑﻴﻦ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ هﺎ هﺘﻞ ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺖ در هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮهﺎ در هﺘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﻔﺮ
ﺑﻴﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ هﺎ هﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر هﺎی ﺳﺮﯾﻊ
اﻟﺴﻴﺮ و ﺷﻴﮏ دوﯾﭽﻪﺑﺎن ) (ICEو هﻢ ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط هﻮاﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻗﻄﺎر و
ﻣﺸﺎهﺪﻩ زﯾﺒﺎﯾﯽهﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﺴﻴﺮ راﻩ
ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪهﺮﺣﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ هﻢ هﺘﻞهﺎی ﻣﻘﺼﺪ و هﻢ
ﺑﻠﻴﻂهﺎی ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺮهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را هﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﻼﻗﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت و هﻤﻔﮑﺮی دارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ای از هﻤﮑﺎری ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ
در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ )دﮐﺘﺮﺡﺴﻴﻦ ﻧﻴﻮی(
در دهﻪ  ١٩٨٠اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺧﺎوردور ،ﺑﻪوﯾﮋﻩ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزارهﺎی ﺁنهﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ژاﭘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻮﻟﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺟﻠﻮ دارش ﻧﺒﻮد و در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻧﻴﻤﻪ هﺎدی هﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو
ﺟﻮﻻن ﻣﯽداد .اﻟﮕﻮی ﺻﻨﻌﺖ ژاﭘﻦ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺁن ﮐﺸﻮر هﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪهﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ژاﭘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را روی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁنهﺎ را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد دهﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﻴﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی و هﺪاﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ
ﺗﺮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻊ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﻤﮑﺎری ﻣﻴﺎن رﻗﺒﺎﺳﺖ .ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع هﻤﮑﺎری ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺁزاد ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .در دهﻪ  ١٩٨٠دوﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ هﻤﮑﺎری ﻣﺤﺪود ﻣﻴﺎن رﻗﺒﺎ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ هﻤﮑﺎری هﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﭘﻴﺶ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﻪ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﺎﺗﮏ
 SEMATECﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ هﻤﮑﺎری ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﻤﻪ هﺎدی را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .در ﻋﻤﻞ هﻤﻪ اﯾﻦ هﻤﮑﺎری هﺎ در ﻣﺤﻴﻂ هﺎی ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﯾﺎ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ هﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺳﻮی وزارت دﻓﺎع ﯾﺎ وزارت
اﻧﺮژی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،رو ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﮋوهﺸﮕﺮان در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺎزﻩای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ هﺰﯾﻨﻪهﺎی ﭘﮋوهﺶ هﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ" :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎرﻩ و
ﻧﺎﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﻴﺖ دﭼﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮای ژاﭘﻨﯽهﺎ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد؟ راﻩ ﻧﺠﺎت از اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟"
ﻣﺠﻤﻮع هﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ و داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﻨﺪ و
ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ هﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ زود
ﮐﺸﻒ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوهﺶ در رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ  Manufacturingﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﻤﯽﺷﺪ .در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوهﺶهﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت دﻓﺎع و وزارت
اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪهﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪی )(Manufacturing Industry
ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪهﺎی ﺟﺬاب ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽﺁﻣﺪ .ﺑﻪهﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ام ﺁی ﺗﯽ ،اﺳﺘﻨﻔﻮرد و ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺗﺎزﻩای ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .دروس ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﮋوهﺶهﺎی
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .هﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻋﻼوﻩ
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ هﺎ ﺑﻮرس هﺎی وﯾﮋﻩ ای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪهﺎ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﯾﻦ رﺷﺘﻪهﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
درﺳﯽ و ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮدن ﺁنهﺎ ﺑﻮد .هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﺑﺎ
هﻤﮑﺎری ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ هﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺨﺶ هﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻃﻮل دهﻪ  ١٩٩٠اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖهﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ژاﭘﻦ
دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺁن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در دهﻪ  ١٩٨٠ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ،در ﻗﺮن  ٢١و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﺟﺪﯾﺪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح اﻣﺮوزی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﻴﺮﻩ ارزش .ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ هﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮی روﺑﻪرو هﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺎزارهﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎری از ﭼﺎﻟﺶ هﺎی اﺳﺎﺳﯽ هﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﻔﻬﻮم "ﻧﺎب"  Leanﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶهﺎ در دهﻪ هﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪﺟﺎی ﭼﺎﻟﺶ ﺁنرا ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ داﻧﺴﺖ؟
دﯾﺪﮔﺎﻩ هﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﻴﻔﻴﺖ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ هﺎی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزار و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮﻩ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﯾﺪار ) (Sustainable Manufacturingﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﭽﺪﮔﯽهﺎ و ﯾﺎ
ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﺎﻧﺲ هﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ اﺳﺎس ﮐﺎر را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ .ﺁن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ
در ﻗﺮن  ٢١ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﭽﺪﮔﯽهﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺎس ﮐﺎرﺷﺎن را )ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮ از رﻗﺒﺎ( ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﻮی ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ام ای ﺗﯽ ،اﺳﺘﻨﻔﻮرد و ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ دﯾﮕﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎ
هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﻴﻮی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ  ١۵را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
هﺪف از ﺁوردن اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪهﻴﭻوﺟﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﻧﻴﺴﺖ .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ از ﮔﺮوﻩ
ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻧﻄﺒﺎق داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ و زﻧﺪﻩ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان درس ﮔﺮﻓﺖ.

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺡﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ از  ٢٢ﺗﺎ  ٢۶ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ٢٠٠۵در ﺷﻬﺮ
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ" :ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺁن" .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ
هﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ  www.designandhealth.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺎهﻨﻮاز در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ.

ﺵﻤﺎرﻩ ١۶
ﻓﺮوردﻳﻦ ١٣٨٣
ﺁورﻳﻞ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٣
دﻧﺒﺎﻝﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺵﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ

ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ اروﭘﺎ در
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶ و ﻧﻮﺁوری ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد
در اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ از داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺪﮐﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺪی دارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺁن ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻣﺰاﯾﺎی
هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺸﺎن را
هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﺎر اداﻣﻪ دهﻨﺪ و روی ﭘﺮوژﻩ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ روی ﭘﺮوژﻩ هﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ هﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ و هﻢ ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮهﺮ ﻣﻦ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ وﺛﻮق ،ﯾﮑﯽ از هﻤﻴﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اهﻤﻴﺖ روزاﻓﺰون ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ از ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ،ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژﻩ اﺣﺪاث ﯾﮏ
ﭘﺎرک ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم .ﻃﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ
هﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻪهﻤﺮاﻩ داﺷﺖ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ
ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک هﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ هﺪف ﺟﺬب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوهﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ ،ﮔﺎم ﺳﺎزﻧﺪﻩای در اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺷﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﻴﻢ ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﻴﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ اﺻﻼً ژﯾﻤﻨﺎﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮدم ،ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ
هﻤﻴﺸﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯽﺷﺪم.
اﮐﻨﻮن در  ۴٩ﺳﺎﻟﮕﯽ هﻨﻮز ورزش ﺟﺰﯾﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﺠﺪد ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی هﺮ ﭼﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻣﺪﯾﻮن هﻤﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺮادی و
ﺗﺸﻮﯾﻖ دوﺳﺖ و هﻤﮑﻼس ﻋﺰﯾﺰم ﻧﻮﯾﺪﻩ ﮐﻼهﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ
ﺁن ﺳﺎلهﺎ هﺴﺘﻢ.
دﯾﺪار دوﺳﺘﺎن هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ  ٢٠٠۴در هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ.

 .٢ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎری از
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی اﻧﺠﻤﻦ ،ﭼﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﭼﻪ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی اروﭘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪاﯾﺪ .اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در  ٣٠ﺁورﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻋﻀﺎ و دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ  SUTAﻣﻘﻴﻢ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻴﺮوزﻩ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ از  ١٧ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺗﺮک اﯾﺮان و ﺁﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ از ﺟﻤﻊ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن و ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻮهﺮ ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ
دوﺳﺘﺎن و ﺁﺷﻨﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪدور ﺑﻮدﻩام ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ  SUTAﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ SUTA
دوﺳﺘﺎن و ﺁﺷﻨﺎﯾﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﯾﺎدﺁور دوران ﺧﻮش داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ.

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺠﻤﻦ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ

ﯾﮏ دﻧﻴﺎ ارزش دارد .وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺖ در
ﺳﻦ دﯾﻪﮔﻮ را از دﺳﺖ دادم ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ هﺮﮔﺰ
ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﻃﻼﯾﯽ دﯾﺪار ﻣﺠﺪد دوﺳﺘﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪهﻢ .ﺑﺎ
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺁن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ،و ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﻤﻦ
در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ و ﻟﻨﺪن ،دﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻢ ﺑﺎ  ١٠٠ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ ام.

ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﮐﺎرﺵﻨﺎس از اﻳﺮان درﺑﺎرﻩ
راﺑﻄﻪ ﭘﮋوهﺶ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻧﺎﻣﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی،
در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮای
ﭘﮋوهﺶ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﮐﭙﯽ
ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻀﻮﻳﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ را در
ﺑﺮداری در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزار
 .٣ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻳﺎری دهﻴﺪ
داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﺧﻮاهﺪ
اروﭘﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﺴﺌﻮل هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻣﻮر در
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ suta.org
ﮐﺮد و ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﻮﺋﺪ هﺴﺘﻴﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪری درﺑﺎرﻩ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻧﻴﺰ
ﺑﺮای ﭘﮋوهﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﯾﺘﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ
در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﮋوهﺶ در ﺻﻨﻌﺖ را دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪی ﺷﺪن
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ؟
ﺁن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭘﮋوهﺶ ﺻﻨﻌﺖ را
از هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠٠٢ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻼق و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر
ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪم ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺷﻴﺪم ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن هﺮﭼﻪ ﭘﮋوهﺶ در اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﮑﺎف
ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎم ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺷﺎن ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖهﺎﯾﯽ هﻢ داﺷﺘﻪام .ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﺠﻮ و
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩام ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺻﻨﻌﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﺎﺧﻪهﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺪف اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم را از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن هﻢ داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺷﺪﻩ ،وﻟﯽ هﻨﻮز ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ذهﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﻧﻬﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد
اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد و هﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎری از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮدﻩ دﯾﮕﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راهﺒﺮدی و
ﺳﻤﺎﺟﺖهﺎی ﻣﻦ در ﺗﻠﻔﻦ زدنهﺎی ﻣﮑﺮر و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻴﺎمهﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰار ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ.
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺁنﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﺪف ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮیهﺎ اﯾﻦ
)دﻧﻴﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان(

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﻟﺬذذذت ﺧﻮد از ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﺤﮑﻴﻢ
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ هﻢ داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺁﺷﻨﺎﯾﯽﺷﺎن ﻧﺼﻴﺒﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻢ.
در ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ" ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ
هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺁنﮐﻪ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻟﻨﺪن درﺑﺎرﻩ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ایﻣﻴﻞ و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺖ":وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﯾﺎری  -ﭘﻴﺸﺒﺮد هﻤﮑﺎریهﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و هﻤﺪﻟﯽ هﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺖ هﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪﺗﺮ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ،
ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ و
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﻮش دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﻣﺎن ﺑﻴﺎﻓﺰاﯾﻴﻢ.
 -ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ هﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ

 .۴ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوهﺶ و ﻧﻮﺁوری ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روزﻣﺮﻩ دارﯾﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع "راﺑﻄﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ" اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺗﺎن
از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ و

ﺑﻪوﯾﮋﻩ

ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان".

ﺵﻤﺎرﻩ ١۶
ﻓﺮوردﻳﻦ ١٣٨٣
ﺁورﻳﻞ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۴
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﺗﺎق ﮐﻮﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺗﺎق ﮐﻮﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ
هﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از ﮐﻮهﻨﻮردان
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و در
از
ﺗﻌﺪادی
ﺑﺎ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاران اﺗﺎق ﮐﻮﻩ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺁﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی،
ﻣﻬﻨﺪس ﮐﻮرس ﺿﻴﺎﯾﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس
رﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻨﺶ و ﻣﻬﻨﺪس
ﺣﺴﻨﻠﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﺑﺘﮑﺎر دوﺳﺘﺎن
ﺟﻮاﻧﻤﺎن در ﺟﻤﻊ ﺁوری و اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﺮای اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درج
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺳﺎلهﺎ از زﻣﺎﻧﯽ آﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻣﺎ اﻳﻨﻚ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورﻩ ﺳﯽو ﭼﻨﺪم ﺁن هﺴﺘﻴﻢ .ﺧﻴﻠﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎ "ﮔﺮوﻩ آﻮﻩ
داﻧﺸﺠﻮی ﺷﺮﻳﻒ" ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﻴﻢ و ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺁنهﺎ
ﺑﻪدﺳﺖ ﺁوردﻩاﻳﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﯽ آﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلهﺎ رهﮕﺸﺎی آﺎرهﺎﻳﻤﺎن ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و ﻗﺪﻣﺖ ﮔﺮوﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ آﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺴﺎﻧﯽ آﻪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ اوﻟﻴﻦهﺎﻳﯽ آﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﮔﺮوﻩ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ و
ﺣﻔﻈﺶ ﺗﻼش آﺮدﻧﺪ ،اﻧﺴﺠﺎﻣﺶ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞهﺎی ﺑﻌﺪی
ﺳﭙﺮدﻧﺪ .و اﻳﻨﻚ ﻣﺎﻳﻴﻢ وارث اﻳﻦ هﻤﻪ ﺗﻼش و ﻗﺪﻣﺖ و ...
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎل  ٧٧ﺑﻮد آﻪ ﻳﻜﯽ از هﻤﺎن اوﻟﻴﻦهﺎ )ﻣﻬﻨﺪس
ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی( ﺑﻪ ﺟﻤﻊﻣﺎن ﺁﻣﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺮد ﺑﻪ ﺁن ﺳﺎلهﺎ و اﻳﻦ ﺁﻏﺎز
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ ﮔﺮوﻩ .در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل
 ٨٠ﺧﻴﻠﯽهﺎﺷﺎن ﺁﻣﺪﻧﺪ .از ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺪﻳﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻓﻴﻠﻢ
و ﻋﻜﺲ ﺁوردﻧﺪ ،آﻢآﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ارﺗﺒﺎطهﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ و اﻳﻦ هﻤﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪهﺎﻳﯽ آﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ آﻮﭼﻚﻣﺎن
ﺑﻮد آﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖهﺎﻳﺸﺎن در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
ﺟﺎری اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻴﻢ .ﺑﺮاي ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮوﻩ و
ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ "ﺗﺎرﻳﺦ" و اﺻﺎﻟﺖ ﮔﺮوﻩ ،در ﺷﻮرای ﺳﺎل ٨٠
آﺎری ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﺮوﻩ آﻮﻩ داﻧﺸﺠﻮی
ﺷﺮﻳﻒ" .ﻋﺪﻩای ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاغ ﻗﺪﻳﻤﯽهﺎ رﻓﺘﻨﺪ آﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺷﻔﺎهﯽ ﮔﺮوﻩﻣﺎن در ﺳﻴﻨﻪهﺎﺷﺎن ﺑﻮد .ﺣﺮفهﺎ و ﮔﻔﺘﻪهﺎﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ
ﺷﺪ .ﻋﻜﺲهﺎ ،ﺧﺎﻃﺮات ،ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﺟﺮا ﺷﺪﻩ و  ...و اﻳﻨﻚ ،
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺗﻼشهﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺟﻤﻊﺁوری ﺷﺪﻩ.
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮوﻩ آﻪ ﻣﻘﺎرن اﺳﺖ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل
ﺗﺄﺳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮوﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "اﺗﺎق
آﻮهﻨﻮردی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ" ﭘﺎ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وﺳﻌﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﻳﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﺑﻪﺧﺼﻮص در اﻳﺎم ﻧﻮروز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آﻤﺒﻮدهﺎ
و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖهﺎی ﻣﺮدم ،آﻤﻚ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﻩهﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩهﺎ و ...
در رأس آﺎرهﺎی اﺗﺎق ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﻮهﻨﻮردی اﺟﺮا
ﻧﻤﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ آﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ ﻣﯽداد  ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﻧﻴﺰ در
روﻧﺪ آﺎرهﺎ و ﭼﻬﺮﻩ اﺗﺎق ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و
ﭼﺮﻳﻜﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ در زﻣﺎن ﺧﺎص ﺧﻮﻳﺶ در اﺗﺎق
ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد را داﺷﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺮوﻩ ﺗﺎ اواﺳﻂ دهﻪ
 ۵٠ﻣﺮور ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل هﻨﻮز در اول راهﻴﻢ .ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ﻣﻮاردی آﻪ
از ﻳﺎدهﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدﻩاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻠﯽ در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎﻳﺸﺎن
ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ .اداﻣﻪ آﺎر از ﺁن دورﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﺳﺖ آﻪ ﮔﺮوﻩ ﭘﺲ از وﻗﻔﻪاي آﻮﺗﺎﻩ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎم
" ﮔﺮوﻩ آﻮﻩ داﻧﺸﺠﻮی ﺷﺮﻳﻒ " ﺷﺮوع ﻣﯽآﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ.

ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻴﺪﻩ
از ﻳﮑﯽ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﻮﺋﺪ
"ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻧﻈﺮم را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ.
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺣﺮﻓﻪای در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽدهﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط دور از هﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﮔﺮوهﯽ از اﻧﺴﺎن هﺎی ﺟﺎﻟﺐ و
ﻣﻮﻓﻖ در دﻧﻴﺎ هﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش را ﺑﺮای ﻣﻦ دارد .از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺴﺎنهﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﯾﺸﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮوهﯽ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺁن هﺴﺘﻢ .و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻣﻦ از هﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽﺁﯾﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ از رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪﻩ هﺎ ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ هﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل
اﯾﻦ اﻣﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﭼﺎﻟﺶ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" در
ﺷﻤﺎرﻩ  ١۴ﻗﺪری ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﺟﺬاﺑﻴﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را از دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﺳﺖ ﺁورد .اﺧﺒﺎر
ﺻﻔﺤﻪ  ۴ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﻴﺎت ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﻓﺮاوان
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ را هﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪهﻢ .ﺧﺎﻃﺮات
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی هﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺲ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ و
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ از ﻋﮑﺲ هﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد".
از دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ و ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎﯾﺸﺎن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺑﺎزﺗﺎب ﻝﻐﻮ ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ در رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻬﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺷﻤﺎرﻩ دوﺷﻨﺒﻪ  ۵ﺁورﯾﻞ ﻧﻮﺷﺖ:
"وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ  IEEEاﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر
و وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﺳﺎﻟﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﯾﺮان از ﺳﻮی اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ".
روزﻧﺎﻣﻪ  Star-Ledgerدر ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺷﻤﺎرﻩ روز  ۶ﺁورﯾﻞ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮق و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ  IEEEدﯾﺮوز ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﺼﻤﻴﻢ ادارﻩ ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ هﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ  OFACﺁنرا ﯾﮏ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮای ﺁزادی ﺑﻴﺎن و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای داﺳﺘﺎن
ﻏﻤﻨﺎﮐﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ".
ﻣﺠﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻴﺰﯾﮏ اﻣﺮوز  Physics Todayﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩ  OFACاﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
رادﯾﻮ ﻓﺮدا در ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۶ﺁورﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ" :رﺋﻴﺲ ادارﻩ ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺁﻗﺎی ﺁرﺗﻮر
وﯾﻨﺴﺘﻮن ،ﮔﻔﺖ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻐﻮ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺷﻮد".

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻬﺎرﻩ ﺵﺎﺧﻪ ﻧﻴﻮ اﻧﮕﻠﻨﺪ

ﯾﺎدﺁوری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﺁن زﻣﺎن اﺗﺎق ﮐﻮﻩ اﮐﻨﻮن
ﻣﻘﻴﻢ اروﭘﺎ هﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ :ﺁﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰداﻧﻔﺮ )دورﻩ  ٧ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ( ،
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻬﺎرﻩ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ
ﺧﺴﺮو ﺻﺒﺎغزادﻩ )دورﻩ  ٧م ﺷﻴﻤﯽ( و اﯾﺮج ﺗﻘﯽزادﻩ )دورﻩ  ۶ﺷﻴﻤﯽ(.
ﻣﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪهﺎﯾﯽ از ﻣﻘﻴﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ،ﻧﻴﻮﯾﻮرک ،ﻧﻴﻮ هﻤﭙﺸﺎﯾﺮ ،ورﻣﻮﻧﺖ ،ﻧﻮرث ﺁﯾﻠﻨﺪ
و ﮐﺎﻧﮑﺘﯽﮐﺎت در روز  ١٣ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس در ام ﺁی ﺗﯽ در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮔﺮم و
ﺧﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﮐﻮهﻨﻮردان ﻗﺪﯾﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﻢ.
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻋﺪﻩای از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد را از
دﯾﺪار دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ
اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از  ١٢ﺗﺎ  ١۴ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ و
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ،اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎﻩ دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﺁﻟﻤﺎن و از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ،دو ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺟﺎری اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.

 ١٢ﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق در اﻳﺮان

ﺵﻤﺎرﻩ ١۶
ﻓﺮوردﻳﻦ ١٣٨٣
ﺁورﻳﻞ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۵
ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و
ﻧﻮﺳﺎزی ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻮرس
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دورﻩ  (Bachelor of Commerce) BCOMاﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ(
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ.
)هﻤﺸﻬﺮی(
ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻮﻓﻴﻘﯽ ،وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری رﺷﺪ  ١۶درﺻﺪی
ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺎل  ٨٣را
ﻧﺎآﺎﻓﯽ داﻧﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻓﻴﻘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن آﺮد :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ آﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺎری در
وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری آﺸﻮر از
رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ) .دﻧﻴﺎی اﻗﺘﺼﺎد(
ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در
روزهﺎی  ۶و  ٧ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ اﻣﺴﺎل در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺮاﺧﻮان
اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ" :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و ﻧﻘﺶ ﻗﻄﺐهﺎی
ﻋﻠﻤﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨـﺎوری و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺸﻮر و ارزﻳﺎﺑﯽ
ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮدهﺎ و دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،اوﻟﻴﻦ هﻤﺎﻳﺶ ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .اهﺪاف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ هﻤﺎﻳﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ـ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﺸﻮر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁنهﺎ
ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و ﻧﻘﺶ ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری
آﺸﻮر
ـ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﺸﻮر
ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از آﺸﻮر
ـ ﺑﺎزﻧﮕﺮی روشهﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ".
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮاﷲ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد دﺑﻴﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ وﻳﮋﻩ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺗﻜﻔﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﻜﻔﺎ در ﺳﺎل  ٨٣اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ٢۵ :ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ﺁﺗﯽ
ﺗﻜﻔﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮآﺰ و  ٧۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺁن در ﻏﺎﻟﺐ  ٧ﻃﺮح ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺁن  ٢درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری آﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی آﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎل  ، ٨٢ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ آﻪ در اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎی دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮای
اﻳﻦ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﺑﻪ آﺎرﮔﻴﺮی ICTدر ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ آﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،آﻪ
ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ هﻤﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون درز ﻣﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ،اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوهﺸﯽ ،ﻣﺪﻳﺮان و دﺳﺖاﻧﺪرآﺎران
واﺣﺪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ و ﻓﻮﻻد در اهﻮاز ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس رﺳﻮﻟﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺮﻩﺑﺮداری ﮔﺮوﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻮﻻد اﻳﺮان ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﻪ
آﺎرﮔﻴﺮی روشهﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان در ﺳﺎل
 ٢٠٠٣ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ٧ﻣﻴﻠﻴﻮن و  ٨۶٩هﺰار ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در ردﻳﻒ ﺑﻴﺴﺖ و
ﻳﻜﻢ ﺟﺪول ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﻓﻮﻻد در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد اﻳﺮان در ﺣﺪود  ١١ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪس رﺳﻮﻟﯽ
ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻳﻦآﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٩٠٠
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪﻩ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد از ﻣﺮز ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﮕﺬرد) .دﻧﻴﺎی اﻗﺘﺼﺎد(
دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺪاری ﻣﻌﺎون ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ :داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﮕﺮان ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﻮد ﺑﻮدﻩ .در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﻮﺑﺖ دوم" را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﻦ دورﻩ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩاﯾﻢ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺣﻀﻮر هﻢزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻧﻮﺑﺖ دوم و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روزاﻧﻪ در ﯾﮏ ﮐﻼس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ) .روزﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮﯾﻒ(
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ  -دآﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻮﻓﻴﻘﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﺁزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل  ،١٣٨٢ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮزش آﺸﻮر
ﺑﺎ هﺪف رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی آﺸﻮر ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) .اﯾﺴﻨﺎ(
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻳﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﺘﻦ اﻣﺮﻳﮑﺎ ) (ACIو ﭘﻞ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ) (OUCدر ﮐﺎﻧﺎدا را از ﺁن ﺧﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﮑﺲ و ﺧﺒﺮ ﭘﻴﺮوزی ﺁﻧﺎن در ﺻﻔﺤﻪ اول روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺤﻠﯽ
درج ﺷﺪ .در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺘﻦ اﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺑﻴﺶ از  ١٠٠ﺗﻴﻢ از ﮐﺸﻮرهﺎی دﻧﻴﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻳﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر از داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻴﺴﺖوهﺸﺘﻤﻴﻦ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ
 ACMﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﺗﻴﻢ از داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ و اﻣﻴﺮآﺒﻴﺮ در

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس در ﺷﻬﺮ ﭘﺮاگ )ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻚ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺗﻴﻢ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎم  ٢٧را ﻣﻴﺎن  ٧٣ﺗﻴﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دورﻩ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻴﺎورد .ﺗﻴﻢهﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺳﻨﺖ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎمهﺎی ﻧﺨﺴﺖ و
دوم رﺳﻴﺪﻧﺪ .ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﺎل ٢٠٠۵
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﺤﻮل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) .اﯾﺴﻨﺎ(
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻴﻢ روﺑﻮﮐﺎپ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن در ﺑﺨﺶ
روﺑﺎتهﺎی اﻧﺪازﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺁزاد روﺑﻮﮐﺎپ  ٢٠٠۴ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
 ١۵٠ﺗﻴﻢ از  ١٣ﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮ ﭘﺎدرﺑﺮن ﺁﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دوم
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﺗﻴﻢ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ١٠ﻣﺪال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژﻧﻮ  PALEXPOاﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ و ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر
ﻗﻄﺎرهﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﻧﺨﺴﺘﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان-ﺁﻟﻤﺎن روزهﺎی
 ١٣و  ١۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻴﺮ ﻋﻤﺎدی ،ﻣﺴﺌﻮل راﻩ اﻧﺪازی دورﻩ هﺎی
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﮐﻴﺶ ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ  ٨٣ﺗﺎ
 ٨۴در دورﻩ هﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﮐﻴﺶ در رﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﻴﮏ ،ﻋﻤﺮان ،ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
 ٢١٠داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل  ٣۵٠٠ﯾﻮرو
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد) .روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ(
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم از  ١٩ﺗﺎ  ٢١ﺁورﯾﻞ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ زادﻩ ،ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ هﻮا ﻓﻀﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪوی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
)روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ(
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن روش ﺟﺪﻳﺪی
ﺑﺮای ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﯽ و ﺟﻬﺖﻳﺎﺑﯽ روﺑﺎتهﺎی ﻣﺘﺤﺮك اراﻳﻪ ﺷﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(

از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی )(١٣
ﻋﺮض ﺑﮑﻨﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﺗﻤﺎم
ﻧﻔﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎ را
دادﻧﺪ،
اﻧﺠﺎم
ﺑﻪﻃﻮر اﻣﺎﻧﯽ –
ﯾﻌﻨﯽ  ٧٠هﺰار
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را ﭼﻨﺪ ﻟﻮ )(lot
]ﻗﻄﻌﻪ[ ﮐﺮدﻧﺪ،
هﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻨﺪ
هﺰار ﻣﺘﺮ .روی
هﺮ ﻟﻮ ﯾﮏ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎهﯽ
ﭘﻨﺞ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺁن ﻣﻮﻗﻊ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ
ﻧﻘﺸﻪ ﺁن ﭼﻨﺪ هﺰار ﻣﺘﺮ را ﺑﻪﻃﻮر اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ]دادﻧﺪ و اﯾﻦهﺎ[
ﺑﺎ هﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻃﻮری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺁﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
]ﻣﮑﺚ[ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ]ﻣﮑﺚ[ ،ﻣﻬﻨﺪس اﺑﻮذر و ﻟﮑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪ .ﻣﺼﺎﻟﺢ اوﻟﻴﻪ را هﻢ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ – ﺑﻪﻃﻮر اﻣﺎﻧﯽ .اﺻﻼً ﺁﺟﺮ،
ﮔﭻ ،ﺁهﻦ ،هﺮﭼﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻮد را اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻦ هﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦهﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﺧﻮدم
ﺷﺨﺼﺎً اﻣﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮدم ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏهﻮ اﻣﻀﺎء
ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺻﻼً ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاهﻢ هﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ
ﺁنهﺎ داﺷﺘﻢ و دارم.
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﻴﺶ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺟﺮی ﺑﻮد و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻮﻟﻪ ]اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ[ ﺑﻮد.
ﻧﺎهﺎرﺧﻮری ﻣﺜﻼً ﺳﻮﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دو هﺰار ﻧﻔﺮ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﺁن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺁﺟﺮی را اﺻﻼً ﺷﺎﻩ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ هﻢ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﻦ هﺴﺖ" ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪی" ،ﺁنﺟﺎ ،ﺑﻠﻪ .ﺳﺎﻟﻦهﺎی درس
دارد .ﺁﻣﻔﯽﺗﺂﺗﺮی ﺧﻴﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ.
)اداﻣﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ(
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﻴﺐ ﻻﺟﻮردی .ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎدر -ﺗﻬﺮان ١٣٨٠

