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ﺻﻔﺤﻪ ١
ﭘﻴﺶﺏﻴﻨﯽهﺎی "ﻋﻠﻤﯽ" زﻡﻴﻦﻝﺮزﻩ!

اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﻴﻊ از SUTA
در ایﺮان
روز ﺷﻨﺒﻪ  ١۵ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ  SUTAو ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ
هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ،در ﺁﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ دوﺳﺘﺪاران
اﻧﺠﻤﻦ  SUTAدر اﯾﺮان روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از
 ٣٠٠ﻧﻔﺮ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ در اﯾﺮان را در
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻧﺠﻤﻦ و روﻧﺪ ﺗﺪارک
ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻗﺮار داد و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ را
ﺗﻮﺿﻴﺢ داد.

ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺧﺒﺮی ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻬﺮان
ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ وﻗﻮع ﯾﮏ زﻣﻴﻦﻟﺮزﻩ را
ﺑﺮای روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ) ٢ژوﺋﻦ  (٢٠٠۴در ﺗﻬﺮان
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ
داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺎقهﺎی
ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺁن هﻔﺘﻪ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دﮐﺘﺮ رﺣﻴﻢ ﺗﺒﺎر و دﮐﺘﺮ اردﻻن از داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻓﻴﺰﯾﮏ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺁﻣﺎری
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
دﻧﺒﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۵
"از هﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ را دارﻧﺪ ،ﺧﻮاهﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ اﻓﺮاد
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ دارﯾﻢ".

اﻃﻼﻋﻴﻪ اﺧﻴﺮ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی

"ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﮔﺮدهﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻩاﯾﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮔﺎمهﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ
ﮐﻴﻔﯽ درﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ".
دﮐﺘﺮ زاهﺪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ

"ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺁﻟﻤﺎن روزﺷﻤﺎری
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮخ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻢ".

دﮐﺘﺮ ﺗﻮرج ﻧﻮاب

دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺘﺎق

دﻧﺒﺎﻟﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴

)راﺏﻄﻪ داﻥﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ(

در راﻩ هﺎیﺪﻝﺒﺮگ

"از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﯾﮏ
ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
هﻤﮕﯽ ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩاﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ
هﻢ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی اروﭘﺎ و هﻢ در اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺧﻮدم ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و اﺳﺘﺎدان ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ هﻢ
اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ".

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﺠﻤﻦ
 SUTAﻣﻴﺎن دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ و دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی،
رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﻮد.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ روز ،ﺑﻴﺶ
از  ٣٠٠ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ  SUTAﻣﻘﻴﻢ
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از  ۴۵٠ﻧﻔﺮ ﺑﺮای
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﮐﻮرد ﺗﺎزﻩای در
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی اﻧﺠﻤﻦ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﮔﺬارد.
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮابﭘﻮر ،رﺋﻴﺲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻧﻴﺰ دﯾﺪار داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ
ﺳﻬﺮابﭘﻮر ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ
وﺟﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻴﻢ
ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،اﻧﺘﻈﺎر
واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪای ﻧﻴﺴﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﻬﺮابﭘﻮر اﻇﻬﺎر
اﻣﻴﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺏﺎ
دﮐﺘﺮ ﺏﻬﺮخ ﺧﻮﺵﻨﻮیﺲ

"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".
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻬﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ

ﻥﺸﺮیﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﻥﺠﻤﻦ
ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
و ارﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را
در ﺷﻤﺎرﻩهﺎی وﯾﮋﻩای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻋﻠﻤﯽ" در دﺳﺘﺮس دوﺳﺘﺪاران ﻋﻠﻢ و اﻧﺠﻤﻦ
ﻗﺮار دهﺪ .ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻪزودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

در ایﻦ ﺵﻤﺎرﻩ

اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﻴﻊ در اﯾﺮان................ص  ١و ۴
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮخ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ....ص  ١و ٣
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽهﺎی ﻋﻠﻤﯽ زﻣﻴﻦﻟﺮزﻩ.....ص  ١و ۴
ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ.......................ص ٢
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻮﻟﻴﺎ...................................ص ٢
ردﻩﺑﻨﺪی  ۵٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن.........ص ٢
"ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ"....................................ص ۴
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ .......................٢٠٠۴ص ۴
ﺑﺨﺶ دوم "ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی"..................ص ۵
دﯾﺪار ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ..............ص ۵
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪهﺎی داﻧﺸﮕﺎهﯽ.....ص ۵
ﻧﺎﻣﻪای از اﺗﺎق ﮐﻮﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ................ص ۶
از رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﺧﺒﺮی اﯾﺮان..................ص ۶
از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪی....................ص ۶
و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ...
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ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻓﻌﻠﯽ:

ﻟﻮسﺁﻧﺠﻠﺲ،

ﺷﻐﻞ :اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎل و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ :ﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٢٩ﺧﻮرﺷﻴﺪی
ﺗﺤﺼﻴﻼت :دﮐﺘﺮا در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
Oklahoma State University, 1979
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ از
اﻳﻦ ﮐﻪ دﻋﻮت ﻣﺎ را ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ.
 .١اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﻗﺪری ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٣۴٨ﺧﻮرﺷﻴﺪی وارد
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ )ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺁن زﻣﺎن(
ﺷﺪم و در ﺳﺎل  ١٣۵٢در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪم و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺪرک
دﮐﺘﺮا را در هﻤﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪﻗﻮل
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ "هﻴﭽﮕﺎﻩ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪادم ﻣﺪرﺳﻪ در
ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ!" ﺁﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﮐﻨﺠﮑﺎویهﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺧﻼق در رﺷﺘﻪهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دوﺳﺘﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ.
 .٢اﺑﺪاﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺠﻠﻪ وزﯾﻦ و ﻧﺎمﺁﺷﻨﺎی
اﺷﭙﻴﮕﻞ ﺁﻟﻤﺎن و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ) (New Scientistﻧﻴﺰ ﮔﺰارشهﺎﯾﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮدﺗﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺁﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ هﺪف ﻣﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺧﻼق
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪهﻴﭻوﺟﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن ﻧﺒﻮدﻩ و
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﺷﻮق ﺑﺴﻴﺎر و ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪ و ﻟﺬتﺑﺨﺶ
ﮐﺎرهﺎی اﺑﺪاﻋﯽ را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮐﺮدﻩام .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﺮدم در ﮐﺎرهﺎی ﺧﻼق و
ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر
ﺧﺎرﺟﯽ هﺎﺳﺖ.

دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﺵﻤﺎرﻩ ١٨
ﺧﺮداد ١٣٨٣
ژوﺋﻦ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٢
داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻝﻮﻝﻴﺎ
)ﺏﻪ ﻡﻨﺎﺳﺒﺖ اﻡﻀﺎی ﺕﻮاﻓﻘﻨﺎﻡﻪ ﺏﺎ داﻥﺸﮕﺎﻩ ﻡﺎ(

هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ،
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ هﻤﮑﺎری ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻟﻮﻟﻴﺎی ﺳﻮﺋﺪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﻮﻟﻴﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ در
اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ دارای رﺷﺘﻪهﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺴﺎن ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ،ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ .داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﻮﻟﻴﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ دارای  ١٢۵٠٠داﻧﺸﺠﻮ ١۵٠٠ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ١٠٠ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﯾﻮرو درﺁﻣﺪ و
 ۶٠رﺷﺘﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮزش و
ﭘﮋوهﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﻮﻟﻴﺎ در هﻤﻪ رﺷﺘﻪهﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ دورﻩهﺎی
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ دارد .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎری از
رﺷﺘﻪهﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ دورﻩهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدی دارد.
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﻮﻟﻴﺎ دارای رواﺑﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ دﯾﺮﺑﺎز ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪن و ﭼﻮبوﮐﺎﻋﺬ،
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻟﻮﻟﻴﺎ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت در
رﺷﺘﻪهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩاﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ
ﺁﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮ و ﭘﻴﺸﺮو ﺑﻮدن در ﻋﺮﺻﻪهﺎی داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.

ﺏﺎ هﺎیﺪﻝﺒﺮگ ﺁﺵﻨﺎ ﺵﻮیﻢ

ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری هﺎیﺪﻝﺒﺮگ

ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ در ﺳﺎل  ١٩٨۵ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎرک ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرک
در ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮهﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻗﺮار دارد .ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩهﺎ و دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﭘﺎرک  ۵٠هﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﻴﺎر  ۵٠ﺷﺮﮐﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ و اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ راﯾﻦ  -ﻧﮑﺎر ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ
ﭘﺎرک ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺁنهﺎ دادن ﻓﻀﺎ
و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺟﻮان ﻧﻮﭘﺎ و ﮐﻢﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری
هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲهﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و در
ﭘﺮوژﻩهﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺑﺨﺶهﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ هﻤﮑﺎری دارد.
ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری هﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺎرکهﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺮاردادهﺎی هﻤﮑﺎری دارد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرکهﺎ :ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری
ﺑﻴﻠﺒﺎﺋﻮ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﻗﻄﺐ ﻓﻨﺎوری ﻻوال در ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا ،ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری
ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﭼﻴﻦ ،ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﭘﻮرﺟﯽ هﻨﺪوﺳﺘﺎن،
ﭘﺎرک ﻋﻠﻤﯽ اوﭘﺴﺎﻻ در ﺳﻮﺋﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎرک ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻣﺮﯾﮑﺎ.

ﺏﺮﻥﺎﻡﻪهﺎی ﻡﺮآﺰ ﻡﻄﺎﻝﻌﺎت و هﻤﻜﺎریهﺎی ﺏﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم وزارت ﻋﻠﻮم ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و هﻤﮑﺎریهﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎی ﭘﮋوهﺸﯽ روزاﻓﺰون ﮐﺸﻮر ،دﻋﻮت از اﺳﺘﺎدان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای
ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻣﺸﺘﺮك و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ هﻤﻜﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ
ﺧﺎرج آﺸﻮر اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺏﺎرﻩ ردﻩ ﺏﻨﺪی ۵٠٠داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺏﺮﺕﺮ ﺝﻬﺎن

اﻧﺘﺸﺎر ردﻩﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻴﺎﺋﻮ ﺗﻮﻧﮓ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻴﻌﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .هﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و هﻢ اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖهﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ردﻩ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪا  ٢٠٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ردﻩﺑﻨﺪی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﺎن اﯾﻦ  ٢٠٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ  ۵٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ
ردﻩﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:
 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ از هﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ؛ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﻧﺎﻣﯽ از هﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ؛ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن؛ ﺗﻮان ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ.ﻃﺒﻖ اﻃﻼع ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی زﯾﺮ از اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮاز ،داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺻﻔﻬﺎن ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ،داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻬﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ هﻴﭻﮐﺪام از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ۵٠٠
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن راﻩ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﯽ در
ﻣﻴﺎن  ۵٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺁورﯾﻢ:
)ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻣﻴﺎن  ۵٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ ،ﻧﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻩ و ردﻩ ﺁن در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۵٠٠داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ(
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎ ) (١۶١هﺎروارد )(١ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ) (۴٢ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ )(۵ ژاﭘﻦ ) (٣۶داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﮐﻴﻮ )(١٩ ﮐﺎﻧﺎدا ) (٢۴داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮرﻧﺘﻮ )(٢٣ ﺳﻮﺋﻴﺲ ) (٨اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻓﻨﯽ زورﯾﺦ )(٢۵ ﺳﻮﺋﺪ ) (١٠اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﮐﺎروﻟﻴﻨﺴﮑﺎی اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ )(٣٩ هﻠﻨﺪ ) (١٢داﻧﺸﮕﺎﻩ اوﺗﺮﺧﺖ )(۴٠ ﺁﻟﻤﺎن ) (۴٣داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﻧﻴﺦ )(۴٨ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )(١٣داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )(۴٩ ﻧﺮوژ ) (٣داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﻠﻮ )(۶٣ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) (٢٢داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺎرﯾﺲ (۶۵) ۶ داﻧﻤﺎرک ) (۶داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﭙﻨﻬﺎگ )(۶۵ اﯾﺘﺎﻟﻴﺎ ) (٢٢داﻧﺸﮕﺎﻩ رم )(٧٠ ﻓﻨﻼﻧﺪ ) (۶داﻧﺸﮕﺎﻩ هﻠﺴﻴﻨﮑﯽ )(٧۴ اﺗﺮﯾﺶ ) (۴داﻧﺸﮕﺎﻩ وﯾﻦ )(٨۴ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ) (۶داﻧﺸﮕﺎﻩ اورﺷﻠﻴﻢ )(٩۴ ﺑﻠﮋﯾﮏ ) (٧داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﻨﺖ )(٩٩ روﺳﻴﻪ ) (٢داﻧﺸﮕﺎﻩ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﮑﻮ )(١١٠ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ) (٢داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر )(١١١ ﭼﻴﻦ ﺗﺎﯾﻮان ) (۵داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻴﻦ ﻣﻠﯽ )(١۵٩ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) (٨داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻩ )(١۶١ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ) (١٣داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎرﺳﻠﻮن )(١۶۵ ﻣﮑﺰﯾﮏ ) (١داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﺰﯾﮏ )(١٧٨ ﺑﺮزﯾﻞ ) (۴داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﺋﻮ ﭘﻮﻟﻮ )(١٨۶ ﭼﻴﻦ ) (٩داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﻦ هﻮوا )(٢١۴ زﻻﻧﺪ ﻧﻮ ) (٣داﻧﺸﮕﺎﻩ اوﮐﻠﻨﺪ )(٢١٧ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ) (٢داﻧﺸﮕﺎﻩ زﮔﺪ )(٢۴۴ ﭼﻴﻦ هﻮﻧﮓ ﮐﻨﮓ ) (۵داﻧﺸﮕﺎﻩ هﻮﻧﮓ ﮐﻨﮓ ٢۵۵ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ) (٣اﻧﺴﺘﻴﻮی ﻋﻠﻮم هﻨﺪوﺳﺘﺎن )(٢۵۶ اﯾﺮﻟﻨﺪ ) (٣ﺗﺮﯾﻨﻴﺘﯽ ﮐﺎﻟﺞ دوﺑﻠﻴﻦ )(٢۶٧ ﯾﻮﻧﺎن ) (١داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺗﻦ )(٢٧٠ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ)(۴داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻴﭗ ﺗﺎون ٢٧۴ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ) (١داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﺎرﻟﺰ )(٣٠٢ ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ ) (١داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﯾﻨﻮس ﺁﯾﺮس )(٣٢٩ ﻟﻬﺴﺘﺎن ) (٣داﻧﺸﮕﺎﻩ ورﺷﻮ )(٣۴۶ ﭘﺮﺗﻐﺎل ) (١داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻴﺴﺒﻮن )(٣٨٠ ﺷﻴﻠﯽ ) (١داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ ﺷﻴﻠﯽ )(۴٣٢ ﺗﺮﮐﻴﻪ ) (٢داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺸﺖ ﺗﭙﻪ )(۴۵٣ -اﺳﻠﻮوﻧﯽ ) (١داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻮﺑﻠﻴﺎﻧﺎ )(۴٨٣

ﺵﻤﺎرﻩ ١٨
ﺧﺮداد ١٣٨٣
ژوﺋﻦ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ٣
دﻥﺒﺎﻝﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺏﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺵﻨﻮیﺲ

ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﻧﮑﺮدﻩ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود اﺑﺰارهﺎی دﻗﻴﻖ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ" .هﻤﻪ ﮐﺎر را
هﻤﮕﺎن داﻧﻨﺪ ".ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم
زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﯽ
ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
 .۴ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ در
هﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ هﻢ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ و هﻢ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻩ اهﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﯽ
دارد .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟

دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ در ﺣﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺳﻦ دﯾﻪﮔﻮ

ﺑﻪﻗﻮل ﻣﻮﻟﻮی "ﺧﻠﻖ را ﺗﻘﻠﻴﺪﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد داد ".ﻣﻦ هﻤﻴﺸﻪ اﺣﺘﺮام
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﻏﺮب ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻩام و ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ ﻋﻠﻢ و ادب در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن هﻤﻴﺸﻪ ﺣﺴﺮت
ﺧﻮردﻩام ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺳﺎلهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻋﻠﻢ و هﻨﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽراﻧﺪ ،اﺳﺘﻌﺪادهﺎی ﺧﻼق ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺳﺮﺧﻮردﻩ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮدﻩام ﮐﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﮋاد و ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ﻻزﻣﻪ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ در هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮ و
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﯾﺮان ﺻﺪر اﺳﻼم و اﺧﻴﺮاً ژاﭘﻦ ،ﮐﺮﻩ و ﭼﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ
واﻗﻌﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﺎر ﺧﻼق در ارﺗﻘﺎء
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی )اﺧﺘﺮاع( ﻣﻮﺟﺐ
دﺳﺘﺎوردهﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﻣﻴﺪوارم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎرﻧﺪﻩای در زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ در
ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
 .٣ﺷﻤﺎ در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
داﺷﺘﻴﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻴﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻴﺪ" :واردات از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ".ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را
ﻗﺪری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻴﺪ؟

اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ هﺪف
ﺻﻨﻌﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎر ﺑﺮای ﮔﺮوهﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺖ.
اﻣﺎ هﺪف واﻗﻌﯽ ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎﻩهﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻴﮑﺎن درﮔﻴﺮ
ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .ﭘﻴﺶ از ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ هﺮ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل،
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ در
ﺁﻟﻮدﮔﯽ هﻮا و ﻏﻴﺮﻩ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ،و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد
ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﻴﮑﺎن ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎر ﺑﺮای  ۵٠هﺰار ﻧﻔﺮ ارزش ﺻﺪهﺎ هﺰار ﺗﻠﻔﺎت
ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻓﻨﯽ و اﻣﺮاض و ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﯽ هﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ را اﺑﺪاً ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﭘﻴﮑﺎن در ﺑﺪو ﺷﺮوع ﺑﺎ هﻤﺘﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ واﻗﻌﻴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  ۴٠ﺳﺎل ﻋﻤﺮ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺁﻧﭽﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ هﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﻤﯽ در ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺁن دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺷﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﮐﻴﻔﻴﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪام
ﺗﻨﺰل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺁﯾﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در دﻧﻴﺎ در  ۴٠ﺳﺎل
اﺧﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮدود از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪهﺎی روز ﻣﺤﺮوم
ﮐﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﻘﺎن ﺁور ﻓﻌﻠﯽ
درﺁورد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ! واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮان
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ در
ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﯽدهﺪ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻬﻨﻪ و ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ رﻗﺒﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯾﺮاﻧﯽ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر داد .ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ هﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد
ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻴﺮوی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ

اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪﻣﻮردی اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺻﻨﻌﺖ و
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻻزﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺪﻩ و ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﭘﻮﯾﻨﺪﻩ و دﯾﻨﺎﻣﻴﮏ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان )ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،هﻴﭻﮔﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺟﺪاً ﺷﮏ دارم
ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻬﺮ ﻩای ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﺳﺘﺎدان ،ﮐﻪ ﺧﻮد
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ و
ﺻﻨﻌﺖ دارم ،ﺣﺪود  ١۵ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد "ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ
ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ" را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﺖ
اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد اﯾﻦ ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﻩهﺎ ﭘﺮوژﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺎ هﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎدان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ
اﻣﻴﺪ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺁن در ﺷﻤﺎل
داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در
ﺗﻤﺎم ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎهﻤﺎن را ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد در
زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﺑﻪهﺮﺣﺎل اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺁن هﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ و هﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ،ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﯾﻦ
دو ﻧﻬﺎد دارد.
 .۵ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلهﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺧﺘﻦ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻩاﯾﺪ .ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎرﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻧﺠﻤﻦ و
ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟

اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن
ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻋﻤﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ رﯾﺸﻪ در ﺗﻼشهﺎ و ﺁرزوهﺎی ﺟﻮاﻧﯽ،
اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻠﯽ ،دوﺳﺘﯽهﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻴﻦ هﻢدورﻩایهﺎ و اﺳﺘﺎدان و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﺁرزوهﺎی دوردﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺁﯾﻨﺪﻩ دارد .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁن ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋﻩ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﻀﺎ در اﯾﺠﺎد هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ
اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪر دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 .۶ﺷﻤﺎ در هﺮ دو ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﻦ دﯾﻪﮔﻮ و
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻴﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽﺗﺎن از ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻣﺴﺎل در ﺁﻟﻤﺎن ﮐﻪ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮی از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در
ﺁﻟﻤﺎن روزﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺪس ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از اﺳﺘﺎدان و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن از اﯾﺮان و اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺁﻧﺎن ﮐﻪ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
 .٧ﺷﻤﺎ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ اﻣﺴﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان "اﺑﺪاع و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی" ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻠﻪ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺁﻟﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ "اﺑﺪاع و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیهﺎی ﻧﻮﯾﻦ" را اراﺋﻪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺁن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺁﻧﭽﻪ رهﻨﻤﻮن
ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﺑﯽﺷﺒﺎهﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻴﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺿﻤﻨﺎً درﺁﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ دﯾﺪار در ﺁﻟﻤﺎن!
ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﺘﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎی روز اﻓﺰوﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺁرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺵﻤﺎرﻩ ١٨
ﺧﺮداد ١٣٨٣
ژوﺋﻦ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۴
اﺳﺘﻘﺒﺎل از  SUTAدر اﯾﺮان )دﻧﺒﺎﻟﻪ از ﺻﻔﺤﻪ (١

ﺟﻠﺴﻪ  SUTAدر ﺁﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺷﻴﻤﯽ

دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﺑﻪوﯾﮋﻩ
ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻩهﺎﯾﯽ ﺑﺮای هﻤﮑﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎن دو اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در ﮐﺎر ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮزﯾﻊ
دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺑﺮای وﯾﺰای ﺁﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ .ﺁﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ داور
ﺑﻘﺎﻋﯽ و ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ رﺿﻮی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﻴﮕﻴﺮی وﯾﺰای ﺁﻟﻤﺎن هﺴﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در اﯾﺮان
ﻋﻤﻼً ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر دﮐﺘﺮ ﺑﻘﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺗﺎق اﯾﺸﺎن را در
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻔﺤﻪ
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ "اﺷﻐﺎل" ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ از دﮐﺘﺮ ﺑﻘﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ SUTA
ﺑﻪدﻋﻮت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽهﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوران ﺳﺎزﻩ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺎﻣﻮران ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد اهﻮاز و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎدان.
دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮاز ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮاز
ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ از دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽهﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.

در ﺏﺎرﻩ ﭘﺪیﺪﻩ "ﻓﺮار ﻡﻐﺰهﺎ"
در ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی ،رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ  ،SUTAدر ﺁﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺷﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺁن در هﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ درج ﺷﺪﻩ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩ "ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ" از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .وی ﮐﻤﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ داﻧﺴﺖ .دﮐﺘﺮ
هﮋﺑﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
 ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﺸﺎﻧﻪای از واﻗﻌﻴﺖهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﺎن زﺑﺪﻩ و ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﺮان راهﯽﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎزﻩﺗﺮﯾﻦ
و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
 داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺁنﮐﻪ در ردﯾﻒﻧﺨﺒﮕﺎن داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ و راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎدر ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﺎء ﻓﺎﯾﺪﻩ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر زادﮔﺎﻩ ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ.
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﻣﻘﻴﻢ ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﯽﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر زادﮔﺎﻩ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪﻣﻴﻬﻦ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺴﻴﺎر واﻻﯾﯽ اﺳﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﮐﻪ
در اﯾﻦ راﻩ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽدارد.

یﮏ ﻡﻘﺎیﺴﻪ ﺳﺎدﻩ
دآﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮری ﻣﻌﺎون ﭘﮋوهﺸﯽ وزارت ﻋﻠﻮم اﻋﻼم آﺮد :در ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ
اول ﺳﺎل  ،٢٠٠۴ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺮآﻴﻪ  ۴۶٠٠ﻋﻨﻮان،
اﻳﺮان  ١٢٢۴ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺼﺮ  ١٠۵٩ﻋﻨﻮان اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وی اﻓﺰود ﮐﻪ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ١٠درﺻﺪ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎرآﺖ داﺷﺘﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﮋوهﺶ و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺸﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ در آﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﻳﺮا در اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ وﺟﻮد دارد آﻪ هﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ
اﺳﺖ و ﻳﻜﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﮋوهﺶ در آﺸﻮر اﺳﺖ .او رﻗﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٨٣ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺸﻮر را ٧
دهﻢ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻋﻨﻮان آﺮد .او هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺮآﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و هﻤﻜﺎریهﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در آﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻣﺮآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﻳﻜﯽ از روﺳﺘﺎهﺎی ﻳﺰد داﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ
آﺮد) .اﯾﺴﻨﺎ(

ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی از ﻓﺮار ﻡﻐﺰهﺎ
)راﻩ ﺡﻞ هﻨﺪوﺳﺘﺎن(
در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ در
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪﻩ راﯾﺠﯽ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .از  ٢۵٠هﺰار داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ هﺮ
ﺳﺎل در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ورودی ٧
هﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺻﻨﻌﺘﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  ٣٠٠٠ﻧﻔﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮑﯽ از
ورودی
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎهﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت در
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی ﻓﻨﯽ هﻨﺪوﺳﺘﺎن India
) Institute of Technology (IITﺑﻪﺳﺮﻋﺖ راهﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎدان ﺁیﺁیﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢۵ﺗﺎ ٣٠
درﺻﺪ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن راهﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺟﻮاهﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو ،ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺁیﺁیﺗﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ امﺁیﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩﺑﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
راهﮕﺸﺎی اﯾﺠﺎد هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺁیﺁیﺗﯽ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ دﻻر ﺳﺒﺰ
رﻧﮓ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺁیﺁیﺗﯽ راﻩ ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁیﺁیﺗﯽ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﺎ هﺪف ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﺁهﻨﮓ ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ در رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ زد .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ دارد ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖﺳﺎزی را رواج ﻣﯽدهﺪ و
داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺎ ﺁیﺁیﺗﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺟﺪﯾﺪ در رﺷﺘﻪهﺎی ﻣﻮﻟﺪ ارزش ﺑﺎﻻ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
رﺷﺘﻪهﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪهﺎ ،اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ،
ﺻﻨﻌﺖ روﺑﻮت ﺳﺎزی و ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺮای
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ.
دﮐﺘﺮ ﭘﻬﺎﺗﺎک  Phatakﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻩاﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎ از ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
روی ﻣﯽﺁورﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺻﻪهﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد را ﺟﺬب ﮐﻨﻴﻢ".
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام درﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ
رﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اهﺮمهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود) .از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ امﺁیﺗﯽ(

ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ "ﻓﻨﯽ  "٢٠٠۴ﻝﻐﻮ ﺵﺪ
ﻃﺒﻖ اﻋﻼﻣﻴﻪ "ﺑﻨﻴﺎد دوﺳﺘﺪاران داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ" ،ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻩ اوت اﻣﺴﺎل در ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﻐﻮ
اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ در ﻣﺎﻩ ژوﯾﻴﻪ ﺳﺎل
 ٢٠٠١و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﮐﺘﺮ هﮋﺑﺮی در ﺷﻬﺮ ﺳﻦ دﯾﻪﮔﻮی ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﻣﻴﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در
اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﻡﻬﻨﺪﺳﯽ ﺏﺮق ایﺮان
دوازدهﻤﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان روزهﺎی  ٢٢و ٢٣
اردﯾﺒﻬﺸﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار،
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ،و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﻠﻴﻨﮕﻦ ﺁﻟﻤﺎن ،ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪهﺎی "ارﺗﺒﺎﻃﺎت از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮر"" ،دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی ﻧﻮری"" ،ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺁﻟﻤﺎن" و "داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اروﭘﺎ" اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺰار ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﻴﺶ ﺏﻴﻨﯽهﺎی "ﻋﻠﻤﯽ" زﻡﻴﻦﻝﺮزﻩ!

دﻧﺒﺎﻟﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ

و ﯾﮏ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ و از ﭘﺨﺶ ﺁن ﺑﻪ ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ و ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺴﻨﺠﻴﺪﻩ و ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ،ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺟﺎ دارد ،و اﻣﻴﺪوارﯾﻢ ،ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و هﻤﮑﺎران داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺵﻤﺎرﻩ ١٨
ﺧﺮداد ١٣٨٣
ژوﺋﻦ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۵
ﻥﺎﻥﻮ ﻥﮑﻨﻮﻝﻮژی )ﺏﺨﺶ دوم(
ﻥﻮﺵﺘﻪ :دﮐﺘﺮ ن .واﺡﺪی
)ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در
ﺷﻤﺎرﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ درج ﺷﺪ(.

ایﻦ ﻃﻠﺐ در ﻡﺎ هﻢ از ایﺠﺎد ﺕﻮﺳﺖ
رﺳﺘﻦ از ﺏﻴﺪاد ،یﺎرب داد ﺕﻮﺳﺖ
) ﻣﻮﻟﻮی(
از
-

دﯾﺪ ﺑﺎزارﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻧﻮ -ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺳﻪ ردﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﯾﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی رﯾﺰ )اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی(؛
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰار ﮐﺎر؛
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﻇﺮﯾﻒ )ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی( و ادواﺗﯽ ﻧﻮ.

اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی رﯾﺰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮّاﺣﯽ ﭼﻴﭗهﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ روی ﺧﻮاص ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮ ،هﻨﻮز در
ﺳﻄﺢ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﺑﻨﻴﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﻓﻴﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن در اﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﻪﺳﺰاﺋﯽ دارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪء اﺑﺰار ﮐﺎر در اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮوزﻩ در هﺮ
ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ و ﻧﻮﺁوری ،ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﭼﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪی
و ﺻﻨﻌﺘﯽ "ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮش ﻧﻤﺎی ﺗﻮﻧﻠﯽ" ،ﺁﻧﭽﻪ در ﮔﻔﺘﺎر
ﻧﺨﺴﺖ از ﺁن ﺳﺨﻦ رﻓﺖ ،ﯾﮏ وﺳﻴﻠﻪء ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.
اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻇﺮﯾﻒ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪء ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮادی در ﺑﺎزار ﺑﺪون
ﺗﺒﻠﻴﻎ و اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ :
 روﻏﻦ )ﮐﺮم( ﺿﺪّ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪی )(Suntan cream؛ واﮐﺲ ﺑﺮای اﺳﮑﯽ؛ ﻧﺎﻧﻮ روﮔﺮی) ،ﮐﺸﻴﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزک روی ﺳﻄﻮح( ﺑﻪوﯾﮋﻩﻻﯾﻪهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻇﺮوف را ﻣﺼﻮن از ﻗﻄﺮات ﺁب و هﻤﻴﺸﻪ ﺧﺸﮏ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ؛
 روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪء زﯾﺎد.در هﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺁوریهﺎ ،ﺧﺼﻠﺖهﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮادی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﯽداﻧﻴﻢ
ﮐﻪ اﮐﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎن  Tio2و اﮐﺴﻴﺪ روی  Znoاﺷﻌﻪء ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ را
ﺧﻮب ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﻧﺎﻧﻮ -ﭘﻮدر ﺁنهﺎ را ﺑﺎ ﮐﺮم ﻧﻴﻮﺁ
 Nivea Cremﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻴﻢ روﻏﻦ ﺿﺪّ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﺎﻧﻮ -ﭘﻮدر ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻄﺢ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
هﻤﻴﻦﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ راﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدناﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﺑﻴﻦ دوش در ﻣﻨﺎزل و ﯾﺎ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻂ و ﺧﺮاش
ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻟﻮازم ﭘﺨﺖوﭘﺰ و ﯾﺎ رﯾﻨﮓ و ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻣﻮﺗﻮرهﺎی
اﺣﺘﺮاﻗﯽ و ﯾﺎ اﺑﺰارهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ هﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻮاراﻧﺪ.
در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﻧﺴﺞ اﭘﻴﺪرﻣﯽ ﭘﻮﺳﺖ ) (Stratum Coriumﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﺮدن اﯾﻦ روﻏﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽﺑﻴﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ -ﭘﻮدر
هﺎ ،ﭼﻪ در ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،هﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
دﻗﻴﻘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺁن ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از
ﭘﮋوهﺶهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬﻢ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪء دوا و درﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻧﻮ -ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺮار دارد .ﻣﺜﻼً اﻣﺮوزﻩ از ﻧﺎﻧﻮ
روﮔﺮیهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی هﺴﺘﻨﺪ ،در ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً ﮔﻮﺷﯽهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در
ﮐﻢﺷﻨﻮاﺋﯽ دارای ﻧﺎﻧﻮ روﮐﺶ ﻧﻘﺮﻩای هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺘﻬﺎب را ﮐﺎهﺶ
ﻣﯽدهﺪ و ﯾﺎ روﮐﺶ ﻧﺎﻧﻮ اﮐﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐُﺶ اﺳﺖ ،در
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺪاوای ﻏﺪد ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻧﻮ -اﮐﺴﻴﺪ ﺁهﻦ را در روش
دﻣﺎدهﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻓﻦ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮم
ﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺁن ﻟﻮﻟﻪهﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭼﻨﺪ دﻩ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ.
در ﺑﺨﺶهﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ در اﯾﻦ ﻣﻮرد و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺪﯾﺪﻩء ﻓﻮﺗﻮ
وﻟﺘﺎﺋﻴﮏ در اﯾﺠﺎد ﺳﻠﻮلهﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﯾﺎ ﺳﻮﻻر -ﺳﻞ ﺳﺨﻦ

ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ و راﻩ اﻧﺪازیﺷﺎن اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
دﮐﺘﺮ واﺣﺪی از اﻋﻀﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺁﻟﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ
هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ٨
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

دیﺪار دوﺳﺘﺎن ﺵﺎﺧﻪ ﺵﻤﺎل ﮐﺎﻝﻴﻔﻮرﻥﻴﺎی اﻥﺠﻤﻦ
در  ٢٣ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
ﺿﻤﻦ ﺻﺮف ﺑﺮاﻧﭻ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎراﺗﻮﮔﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺁوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖهﺎی زﯾﺮ در ﺑﺮﮔﺰاری
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻤﮏهﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ ﭘﻮزش از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ
دوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﻴﻢ :ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻴﺪزاد )ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ(؛
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﻦ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ )اهﺪای ﺟﺎﯾﺰﻩهﺎ(؛ اﺳﺘﺎد ﻧﮋاد و ﺁﻗﺎی
ﻣﻬﺮداد زﻧﮕﻨﻪ )اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ(؛ ﺧﺎﻧﻢ زهﺮا ﻧﻮرﺑﺨﺶ )اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﮑﺎهﯽ( ،و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﻴﺪﻩ زﻧﮕﻨﻪ )ﻃﺒﺦ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ هﺎی
ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ(.

ﻥﮕﺎهﯽ ﺏﻪ ﭘﺎیﺎنﻥﺎﻡﻪهﺎی داﻥﺸﮕﺎهﯽ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩوری ﺷﺮآﺖهﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.
در ﯾﮏ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ
ﺗﻬﺮان ﻣﺮآﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
) (M.I.Sدر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩوری« ،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ ،ﺿﺮورت دوﭼﻨﺪان ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ﺿﺮورت آﺎﻣﻞ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ آﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩوری ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺪم
ﺑﺮدارﻧﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺧﺎرج،
دﺳﺘﺎورد ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای آﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺁﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد
روﻧﺪ اﻋﺰام اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﻋﺰام اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺮاآﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلهﺎی  ١٣٧١ﻟﻐﺎﻳﺖ  ،«١٣٨٠ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ :دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف زﻳﺎد
ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ آﺸﻮر ﺑﺎ آﺸﻮرهﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن،
ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ ،درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ آﺎرهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ و
اﺟﺮاﻳﯽ ،ﻋﺪم ﻗﺮاﺑﺖ و هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ آﺸﻮر ﺑﺎ
ﭘﮋوهﺶهﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ،ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻪآﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺰارشهﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در رﻓﻊ ﻧﻴﺎزهﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﺸﻮر ،و
آﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮهﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎی اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻤﺘﺎز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻧﺪ ﭘﮋوهﺶ آﺸﻮر ،در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت
ﻋﻠﻤﯽ آﺸﻮر ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ) .اﯾﺴﻨﺎ(
اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩوری
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺷﺮآﺖهﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﻴﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد
اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی آﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮﻩوری ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﺷﺮآﺖهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو« اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط آﺮد آﻪ اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩوری ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺷﺮآﺖهﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪﻩ
اﺳﺖ) .اﯾﺴﻨﺎ(

از ﻃﺮیﻖ ﺳﺎیﺖ اﻥﺠﻤﻦ در ﮔﺮدهﻤﺎیﯽ هﺎیﺪﻝﺒﺮگ
ﻥﺎم ﻥﻮیﺴﯽ ﮐﻨﻴﺪ
و ﺡﻖ ﻋﻀﻮیﺖ ﺧﻮد را ﺏﭙﺮدازیﺪ!
WWW.SUTA.ORG

ﺵﻤﺎرﻩ ١٨
ﺧﺮداد ١٣٨٣
ژوﺋﻦ ٢٠٠۴

ﺻﻔﺤﻪ ۶
از رﺳﺎﻥﻪهﺎی ﺧﺒﺮی
ﺗﻴﻢهﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻣﻴﺮ آﺒﻴﺮ و ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ در ﺑﻴﺴﺖ و
هﺸﺘﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﻳﺎﺿﯽ آﺸﻮر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎمهﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ اﻣﺴﺎل در راﻩ
ﻳﺎﺑﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻃﺎهﺮی ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ از
ﻃﺮف وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ) .ﺷﺮﯾﻒ(
رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ﻃﯽ
ﺣﻜﻤﯽ دآﺘﺮ اﻳﻮب ﺗﺮآﻴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻳﺎﺳﺖ
ﻣﺮآﺰ ﺁب و اﻧﺮژی اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮب آﺮد.
ﺑﺎ هﺪف اراﺋﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوهﺸﯽ و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
رﺷﺘﻪ ﺷﻜﻞدهﯽ ﻣﻮاد ،دوﻣﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ
اﻳﺮان
ﻣﻮاد
و
ﻓﻠﺰات
ﺷﻜﻞدهﯽ
) ، (MATFORM 83از ﺳﻮی داﻧﺸﻜﺪﻩ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺁرﻣﺎن در دوﻣﻴﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﮑﻞ دهﯽ ﻓﻠﺰات و ﻣﻮاد ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺁﻣﺎرهﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻴﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ازای هﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ١۶١ ،١٣۵۶
هﺰار رﯾﺎل ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻴﺰان اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﻮم ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ) .دﻧﻴﺎی اﻗﺘﺼﺎد(
دآﺘﺮ ﻓﻴﺎض رﺣﻴﻢزادﻩ ،رﺋﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪﻩ
ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ ،در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ اﻳﻦ
آﻨﻔﺮاﻧﺲ ،اوﻟﻴﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی ﻟﺮزﻩای
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﺁﺟﺮی در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ “ﻣﻴﺰ
ﻟﺮزان” اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد) .اﯾﺴﻨﺎ(
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ
ﻣﻬﻨﺪس
زﺣﻤﺎت
از
ﻣﺮاﺳﻤﯽ
ﻃﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎﺟﺎن ،اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺶﮐﺴﻮت اﯾﻦ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در  ٨رﺷﺘﻪ،
رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽهﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.
هﻤﺎﻳﺶ »ﻧﻘﺪ ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ« در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻬﺪی ﻓﺘﺤﯽ ،هﻨﺮﻣﻨﺪ و
ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ) .ﺷﺮﯾﻒ(
ﻳﻚ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺷﻴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺻﻔﻬﺎن،
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در آﺸﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
»رﻳﺰﺑﻠﻮر ﺳﻠﻮﻟﺰ« ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ درﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻏﺬاﻳﯽ ،داروﻳﯽ و ﺁراﻳﺸﯽ ﺷﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮی دآﺘﺮای ﺷﻴﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁزاد اراک ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﮕﺮهﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﻏﺸﺎﻳﯽ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ  PVCﺑﺮای اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی
ﻳﻮنهﺎی ﻣﺲ ،روی ،اﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻮم ،ﻧﻘﺮﻩ و
ﺑﺮوم ﺷﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ روﺑﻮتهﺎی دﻳﻮارﻧﻮرد در داﻧﺸﻜﺪﻩ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺗﺤﺼﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻮرﻳﺠﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺮوط ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺤﺼﻦ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﺤﺼﻦ
ﺧﻮد را ﺗﺪارك دﻳﺪﻩاﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت
زﻳﺎدی در ﺣﻮزﻩهﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ،
اﻣﻨﻴﺖ ،رﻓﺎهﯽ ،و ﺁﻣﻮزﺷﯽ دارﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﺁناﻧﺪ آﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻪ
اﺧﺘﻴﺎرات آﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ و
ﻣﺸﻜﻼت داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮف ﻗﻮل و وﻋﺪﻩ
اآﺘﻔﺎ ﻧﺸﻮد) .اﯾﺴﻨﺎ(

از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪی
)(١۵

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ  ۴٠درﺻﺪ از
اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ارﺗﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﻴﺎز را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮآﺖ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ) (SPECﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر
در آﺸﻮر ،ﺁﺟﺮهﺎى ﻋﺎﻳﻖ آﻮرﻩاى اﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎ
آﺎرﺑﺮى در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﺮﮔﺪاز ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
داﺧﻞ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻩ رﺳﻴﺪ) .ﺷﺮق(
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
اﻳﺮان در روزهﺎی  ٢٢ﺗﺎ  ٢۴اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ در
داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دوﻣﻴﻦ هﻤﺎﻳﺶ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺻﻨﻌﺖﭼﻮب
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ هﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرآﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭼﻬﺎر روز در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد) .اﯾﺴﻨﺎ(
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
آﻨﻔﺮاﻧﺲ
دوازدهﻤﻴﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ هﻤﻜﺎری داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
اﻳﺮان در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
آﺎرﮔﺎﻩ ”ﺁﻣﻮزش ﻓﺸﺮدﻩی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ“ ﺑﻪ
هﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ زﺑﺎن اﻳﺎﻟﺖ ”ﻧﻮرد راﻳﻦ
وﺳﺖﻓﺎﻟﻦ“ و آﺮﺳﯽ ”اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﻣﺒﺮگ ﺁﻟﻤﺎن“ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
)اﯾﺴﻨﺎ(
ﻳﻜﯽ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﯽ،
ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در ﺳﺎل  ١٣٨٢را آﺴﺐ
آﺮد.
دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻨﻬﺎج ،ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﻴﺮ آﺒﻴﺮ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ISIﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﺎل
 ٢٠٠۴ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻋﻠﻤﯽ دآﺘﺮ ﻣﻨﻬﺎج در ﻣﺠﻼت  ISIﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎل  ٢٠٠۴اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی آﻨﺘﺮل،
ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎ و ﻓﻴﻠﺘﺮهﺎی ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ و هﻮش
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ از ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮرهﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
وی در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .

ﻥﺎﻡﻪ رﺳﻴﺪﻩ از اﺕﺎق ﮐﻮﻩ داﻥﺸﮕﺎﻩ
ﺁﻗﺎی ﺳﻌﻴﺪ اﻧﻮاری داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎهﻤﺎن
و از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺗﺎق ﮐﻮﻩ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای
ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
"ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ
ﺟﺰوﻩ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺗﺎق ﮐﻮﻩ دﺳﺖ داﺷﺘﻢ .ﺧﻴﻠﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺰوﻩ ﻣﺎ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻤﻨﻮن از اﯾﻦﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖهﺎﯾﯽ از ﺁن را در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﯾﺪ .ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﺮادهﺎ و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻧﻈﺮﺗﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در ﺿﻤﻦ
ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯽﺷﻮم اﮔﺮ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎن را
هﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ".
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺁﻗﺎی اﻧﻮاری
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖهﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن را در زﻣﻴﻨﻪهﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ورزﺷﯽ ﺁرزوﻣﻨﺪم.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺁن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎ و ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩهﺎ را
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﻨﺪﻩ هﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮوم ﺧﺎرج اﺳﺘﺎد ﺑﻴﺎورم .در روز ﺳﻼم اول
ﻓﺮوردﯾﻦ  [١٣۴۵] ١٣۴۴وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺁوردﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻒ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ
"ﺷﻤﺎ ﻧﺮﻓﺘﻴﺪ؟" ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم اﻣﺮوز ﻋﺮض
ﺳﻼم ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮوم .ﺑﻌﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ رﻓﺘﻢ ﻧﺰد ﺷﺎﻩ .روزی ﺑﻮد ﮐﻪ
هﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در ﻋﻤﺎرت ﺳﺮ
در ﺳﻨﮕﯽ .ﺁنﺟﺎ ]هﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎء را[ ﺗﺸﮑﻴﻞ
دادﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ هﻤﺎن روز ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﻦ ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺑﺸﻮم و ﻓﺮدا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.
]ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در[ هﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﻣﻦ ﺳﯽ
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ] .اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت[
ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ
درﺳﺖ اﻧﺪ ،ﺧﻮب اﻧﺪ .هﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ هﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ
ﮐﺎر ﮐﺮدن ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ
ﭼﻮن دﯾﺴﻴﭙﻠﻴﻦ در ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی و اﯾﻦهﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ.
وزﯾﺮ درﺑﺎر هﻤﻴﺸﻪ رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺑﻮد .ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪس ﻧﺨﻌﯽ
وزﯾﺮ درﺑﺎر ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﭘﺮﺳﻴﺪ "ﻓﺮدا ﺷﻤﺎ
ﻣﯽروﯾﺪ؟" ﮔﻔﺘﻢ "ﺑﻠﻪ ".ﮔﻔﺖ "ﺧﻮب اﯾﻦهﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﻴﺎورﯾﺪ ﭼﻪﻗﺪر ﺣﻘﻮق
ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﺪهﻴﺪ؟" ﮔﻔﺘﻢ "ﭘﻨﺞ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن".
ﮔﻔﺖ "ﭘﻨﺞ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن؟ ﺷﻤﺎ ]ﮐﻪ[ ﺧﻮدﺗﺎن
رﺗﺒﻪ دﻩ اﺳﺘﺎدی هﺴﺘﻴﺪ ﭼﻪﻗﺪر ﻣﯽﮔﻴﺮﯾﺪ؟"
ﮔﻔﺘﻢ "ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﯾﺎ ﺑﯽ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
اﻟﺒﺮز؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق رﺗﺒﻪ دﻩ
اﺳﺘﺎدی  ٢٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ ]در
ﻣﻮرد ﻣﻦ[ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز هﻢ هﺴﺖ .ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ اﯾﻦهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺁرﯾﺎﻣﻬﺮ ﻣﯽﺁورم ﯾﮏ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز را ﯾﺪک
ﺑﮑﺸﻨﺪ ]ﺧﻨﺪﻩ[ ".ﻋﻴﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﻔﺘﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ ]ﻣﻦوﻣﻦ ﮐﻨﺎن[ ﮔﻔﺖ "ﺳﭙﻬﺒﺪهﺎﯾﻤﺎن
ﭘﻨﺞ هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ".ﮔﻔﺘﻢ "ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ،
ﺑﻨﺪﻩ اﻓﺮادی را ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﻴﺎورم ﮐﻪ ﭘﻨﺞ هﺰار
ﺗﻮﻣﺎن هﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ".
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