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لطفا یک بیوگرافی از خودتان بفرمایید.

مهر ماه سال 4931پس از پایان دوره دکترا و یک سال دوره پسادکتری { }bosdocدر
آمریکا در دانشگاه صنعتی آریامهر مشغول به کار شدم و از همان ابتدا قرار بر این بود که
پس از افتتاح پردیس دانشگاه در اصفهان ،کار خود را در پردیس دانشگاه صنعتی آریامهر
در آن شهر ،ادمه دهم .لذا در شهریور  493۱در پردیس دانشگاه در اصفهان ،کار خود را
ادامه داده و مسئولیتهای متفاوت ریاست دانشکده ،ریاست کتابخانه مرکزی و نیز ریاست
دانشگاه صنعتی اصفهان در سالهای مختلف را بهعهده داشتهام.


وضعیت امکانات و تجهیزات هنگام شروع بهکارتان چگونه بود؟

در شروع کار خود در دانشگاه چه در پردیس تهران و چه در پردیس اصفهان از نظر
امکانات آزمایشگاهی و تهیه مواد و وسایل آزمیشگاهی کمبودی احساس نمیشد .بهویژه
درپردیس تهران ،امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی فراهم بود .اینجانب به کمک دکتر محمد
یلپانی و دکتر یونس ایپکجی از استادان برجسته در دانشکده شیمی ،وسایل و تجهیزات
مورد نیازآموزشی و پژوهشی برای پردیس اصفهان را خریداری کردیم که هماکنون برخی
از این وسایل و تجهیزات در دانشگاه صنعتی اصفهان (نام پردیس اصفهان_دانشگاه صنعتی
آریامهر درسال493۱به دانشگاه صنعتی اصفهان تغیر پیدا کرد) ،هنوز مورد استفاده قرار
میگیرد .پس از شروع بهکار در سال 4931در دانشگاه شیمی در آزمایشگاه پژوهشی با
سرپرستی مشترک دکتر پیسیانی و دکتر ایپکچی بر روی یک پروژه پژوهشی در زمینه
مداد طبیعی ( )natural produetمشغول شدم و بنظرم در شروع کار بهعنوان یک
استادیار جوان ،استفاده از تجربیات استادهای باتجربه بهویژه درامر پژوهش ،بسیار مفید
بود .در سالهای بعد نیز این همکاری پژوهشی بهخصوص با دکتر یونس ایپکچی تا زمان
بازنشستگی ایشان ادامه داشت .دکتر یونس ایپکچی از سال  4933به دانشگاه گسین
آلمان رفت .اوایل دوران خدمت دانشگاهی اینجانب ،همزمان با انقالب اسالمی سپری شد و
پس از انقالب نیز با توجه به مسئولیتهای اجرایی در دانشگاه با دانشجویان ارتباط مستمر
برقرار بوده و فکر میکنم من و دانشجویان آن دورهها ،خاطرات خوبی داشته باشیم .پس از
انتقال به تهران و ادامه کار در دانشگاه صنعتی شریف در موارد مختلفی در فعالیتهای
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فوقبرنامه با دانشجویان ( بجزموارد ورزشی و کوهنوردی) شرکت داشتهام و در این موارد
هم فکر میکنم این تجربه برای من و دانشجویان مفیدبوده که گاهی در گردهمایی سالیانه
فارغالتحطیالن در دانشکده از آنها یاد میشود.


وضعیت دانشکده شیمی شریف ،نسبت به دیگر مراکز آموزشی را چطور ارزیابی
میکنید؟

دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در سالهای پس از جنگ تحمیلی با خرید
تجهیزات پژوهشی جدید در مقایسه با سایر دانشگاهای شیمی کشور رشد بسیار خوبی
داشت .متاسفانه اما در چندسال اخیر در مقایسه با بسیاری از دانشکدههای شیمی کشور،
این رشد متوقف شده و هیچگونه تجهیزات جدید آموزشی و پژوهشی به دانشکده وارد
نشده و یا بازسازی نشدهاست .با توجه به این نکته که اغلب صنایع شیمیایی در ایران
بخش پژوهش و توسعه ( )R&Dندارند ،لذا ارتباط با صنعت در حد مطلوب نبوده است.
گرچه همواره سعی شده و در مواردی نیز به انجام رسیده است .بنابراین به نظرم از بابت
تجهیزات و قراردادهای ارتباط با صنعت ،دانشکده در وضعیت مطلوبی ،قرار ندارد.


نظرتان درباره ویژگیهای استاد موفق چیست؟

بهنظرم استاد موفق کسی است که عالوه بر تدریس و پژوهش با کیفیت خوب یا عالی،
بتواند تعامل خوبی با دانشجو و سایر همکاران آموزشی و غیر آموزشی خود در دانشگاه،
داشته باشد.


خاطره جذابی از همکارانتان دارید که برایمان بفرمایید؟

خاطرات تلخ و شیرین بسیاری از دوران خدمت و از استادهای پیشکسوت دانشکده دارم
که بازگو کردن آنها فقط میتواند در جمع همان عزیزان ،خاطره انگیز بوده و بازگو شود.
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در پایان اگر نکتهای دارید ،بفرمایید؟

امیدوارم از این پس نیز این دانشگاه در امر آموزش و پژوهش و ارتباط با صنعت همواره
یکی از دانشگاههای پیشتاز در سطح کشور باشد و با شناخت بیشتری در سطح بینالملل،
قرار گیرد.
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