ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه :ﺑﻬﺰاد ﻋﻄﺎﯾﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪه :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﯿﺒﯽ رﻫﻨﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﻨﺎﭘﻮر
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ84/3/31 :

داﻧﺸﮑﺪه :ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
ﺳﺎل ورود1376 :

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻟﻄﻔﺎً ﯾﮏ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

در ﺳﺎل  1344در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم .دورهي دﺑﺴﺘﺎن را در ﺗﻬﺮان ﮔﺬراﻧﺪم .دورهي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در

ﻣﺪرﺳﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم .در

ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ  250ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان را ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
در  3دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﻗﻒ در ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از

اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺪداً اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮزاﻧﮕﺎن اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ

ﭘﺴﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و اوﻟﯿﻦ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻋﻤﺮان ﺑﻮد .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1362در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه

ﺳﺮ ﮐﻼسﻫﺎي درس ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺎ دوﻣﯿﻦ دوره ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪﯾﻢ .در ﺑﺪو

ﺷﺮوع ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﯾﮏ ﺳﺮي ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮑﺪه ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺤﻞ آن در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺪاري ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ

ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪهي ﺳﺎزه ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را  4ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺟﺰو داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز آن دوره ﺑﻮدم .ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را ﮐﻪ دادﯾﻢ در
رﺷﺘﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎل  1367ﻧﻔﺮ اول ﺷﺪم و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را ﻫﻢ در

اﯾﻦﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اول در ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﺳﺎل  1369ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم .از ﺳﺎل  1365در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪام
در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮآور ﭘﺎرس و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﭙﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﮐﺎر را ﻣﻦ اداﻣﻪ دادم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان درس ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .در ﺳﺎل  1372ﺑﺮاي دﮐﺘﺮي
رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﯾﻨﺰﻟﻨﺪ .زﻣﯿﻨﻪاي را ﻫﻢ ﮐﻪ در آنﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدم در واﻗﻊ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺴﺄﻟﻪ

دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس درﯾﺎ و ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﮏ
١

ﻣﺪل ﻋﺪدي ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ دﮐﺘﺮاﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﺳﺎل  1376-1377ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از آﻣﺪﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام داﻧﺸﮕﺎه درآﻣﺪم ،ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﻓﻮق )ﭘﺴﺎ( دﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻫﻠﻨﺪ رﻓﺘﻢ .ﺣﺪود  1/5ﺳﺎل در آنﺟﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم و در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي دو ﻓﺎزه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت

 2/5ﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮوف در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ آن 2/5
ﺳﺎل ﻃﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و در داﻧﺸﮕﺎه درس ﻫﻢ ﻣﯽدادم؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺮمﻫﺎ

و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ در آنﺟﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .از آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ )اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( در داﻧﺸﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟

ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎي
ﺟﻮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺎ دﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد

اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد؛
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي وﺿﻊ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻵن داﻧﺸﮑﺪه را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ

ﭼﻄﻮر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺪﯾﻢ و در ﺳﺎل دوم رﺳﯿﺪﯾﻢ
ﺑﻪ درس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي را ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ روي ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻫﻤﻪ

داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮد و درﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .ﻣﺎ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽدادﯾﻢ و آنﻫﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﯾﮏ ﺻﻔﺮ را ﺣﺮف  oﻻﺗﯿﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره از اول ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ

ﻣﻮﻗﻊﻫﺎ ﺑﺮق ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ .در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن درس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي را ﻣﺎ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮي
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻵن در داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .درس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي را ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي

 NCRﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اواﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  PCدر اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﻫﻢ ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪ  XTﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦﺟﺎ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدي از اﺳﺎﺗﯿﺪ

ﮐﻪ اﻵن ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮب زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ را اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻵن در
ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ  38ﻧﻔﺮه از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺧﯿﻠﯽ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ واﺣﺪ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
٢

ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ دروس را اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم
دروس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺘﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻃﺮاف اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﻦ در ﺑﺴﯿﺎري از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺼﯽ دارد .اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﺑﺎ آنﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺿﻌﻒ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺎورﯾﻢ ،وﻟﯽ در ﺧﯿﻠﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺟﺰو ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در

داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎط ﻗﻮت زﯾﺎدي دارﯾﻢ .ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهاش دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ؛ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ از ﮐﻨﮑﻮر ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽآﯾﻨﺪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد و

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺴﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه دارﯾﻢ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎ و در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان،
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روي ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد

دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮد ﭼﻪ ﺟﻮري ﻫﺴﺖ و ﺑﻌﻀﺎً دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﺟﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮيﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه و ﺳﺎﯾﺮ

داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه دارﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
رﺗﺒﻪﻫﺎي اول ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1362وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪﯾﻢ
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎنﻣﺎن آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻗﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رﺗﺒﻪ اول ﮐﻨﮑﻮر ورودي ﺳﺎل  1362ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻵن ﻫﯿﺄت
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دورهي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ اﺳﺘﮑﺎﻧﭽﯽ،
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺋﻤﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻵن ﻓﺮﻗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺐ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪاي در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و
آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻓﺘﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻵن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻓﺘﺎري درﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﺟﻮد دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻵن وﺟﻮد دارد ﻓﺎﺻﻠﻪاي اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎي
٣

ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ را ﮐﻪ
ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ را ﻏﯿﺮ

ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﯽداﻧﻢ.

ﺑﺎ ﻫﻢدورهايﻫﺎﯾﺘﺎن ارﺗﺒﺎط دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﻫﻢدورهايﻫﺎﯾﻢ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎري دارﯾﻢ و ﺗﻌﺪادي از آنﻫﺎ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪهاي دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺮون در ارﺗﺒﺎطﻫﺎي ﮐﺎري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﻼوه ﻫﺮ از ﭼﻨﺪي ﺑﺎ ﻫﻢ

ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ دارﯾﻢ.

در ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻧﺒﻮد و در ﺣﺪ ﻣﺤﺪودي ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ.

٤

