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سال ورود3144 :
 -3درسالی که وارد دانشگاه شدید وضعیت دانشگاه از نظرسیتم مدیریتی  ،امکاناا

،برناماه هاا آموزشای و

شرایط فرهنگی سیاسی چگونه بود  .در ابتدا با چه مسائل وچه مشکالتی مواجه بودید.
از سال  3144دانشگاه با پذیرش دانشجویان کارشناسی در رشته ها فنی مهندسی و علوم پایه آغاز به فعالیات
نموده بود .البته درسال ورود اینجانب  3141به دانشگاه که مصادف بازمان ریاسات پروفساور امایو باود اولایو
دوره آغاز به پذیرش دانشجو کارشناسی در رشاته شایمی باود .باا اینکاه اولایو دوره رشاته شایمی محا
ومهندسی علوم شیمی بود که هم اکنون بنام شیمی کاربرد شاناتته مای شاود .ماا از لحااع علمای آموزشای
مشکال

عمده ا نداشتیم حتی در مورد آزمایشگاه هم امکانا

مورد نیاز همواره فراهم بود که شاید مهمتریو

علت آن مرهون حضور اساتید توانا با انگیزه و دلسوز بود که ساعت حضورتمام وقت آن هاا در دانشاگاه قابال
توجه بودو کارکنان آزمایشگاه ها نیز از روحیه بسیار باالیی برتوردار بودند و ما از ایو لحااع بسایار توشانود
بودیم .اساتید یسیار موفق و فعالی داشتیم که مو همواره با هماه آن هاا عاالوه بار احتارام دانشاجو واساتاد از
تجربیا

علمی و پژوهشی آن ها ذینفع بودم از جمله باا اساتاد دکتار فاضالی کاه بعادا همکارشادم در دوران

کارشناسی دروس زیست فناور و آزمایشگاه زیستی گذرانده بودم .دانشاجویان رشاته جدیاد مهندسای علاوم
شیمی ناچار بودند که از دانشکده ها دیگر نیز دروسی اتذ نمایند که ایو امر باعث شد مو عاالوه بار دروس
دانشکده شیمی با اساتید دانشکده ها مهندسی شیمی ،صنایع و فیزیک دروس دیگر اتذ نمایم وبه ایو ترتیاب

با اساتید بیشتر آشنا شوم و از علم وتجربیا

آن ها استفاده کنم .از لحااع مادیریت دانشاگاه ،مادیران ارشاد

دانشگاه در آن زمان همواره از تط مشی مرحوم دکتر مجتهد بنیاان گاذار دانشاکاه بهاره یافتاه ولاذا محایط
آموزشی دانشگاه بسیا رجذاب واز باال تریو اساتانداردها

کشاور و جهاان برتاوردار باود و هادف سیساتم

آموزش دانشگاه ،به ثمر رسیدن فارغ التحصیالنی بود که در شرایط آن زمان بتوانناداز مادیران یاا پایاه گاذاران
صنایع نویو کشور باشند.آلبته در سال ها اولیه تاسیس دانشگاه تحصیال

تکمیلی هنوز برقرار نشده بود ولاذا

دانشجویان عالقمند به ادامه تحصیل ناچار به تحصیل در تارج از کشوربودند.
 -2آیا روند فعالیت ها

دانشگاه درجهت اهداف اولیه تاسیس می باشد  .وضعیت فارغ التحصایالن را چگوناه

ارزیابی می کنید .در مورد رابطه اساتید با دانشجویان وضعیت چگونه است.
هدف اولیه دانشکاه به ثمر رسیدن مهندسینی بود که بتوانند مدیران صنایع جدید و نوظهور در کشورباشند که به
لطف تداوند ایو مهم با موفقیت آغاز و در حال تکامل اسات.و از ساال  3105دانشاکاه باا ایجااد دوره هاا
تحصیال

تکمیلی در مقطع ارشدو در سال ها بعد دوره دکتر بتدریج در دانشگاه برقرار شد که با توجه باه

توسعه آموزش عا لی جهت بر طرف نمودن نیاز به اعضا هییت علمی در داتل کشورایو مهام رو باه گساترش
است .در مورد وضعیت فارغ التحصیالن باید اذعان کنم که همواره ایو فارغ التحصیالن آبرو و حیثیت دانشاکاه
راپایه ریز و حفظ نموده اند .البته در سال ها آغاز با توجه به شرایط آن زمان انگیزه هاا قاو تار باود و باا
توجه به تعداد محدود فارغ التحصیالن ،شرایط دسترسی به امکانا
مورد موضوعا

اجتماعی اطالعا

اشتغال فراهم تر بود از لحاع اطالعاا

در

کامل تر داشتند .البته دانشجویان فعلی با توجه به پیشرفت ها ساریع و

چشمگیر در رایانه و امکان دسترسی آسان به ایو مهم باعث شده که،شایددانشجویان فعلی از لحاع درک برتی
مفاهیم ار فارغ التحصیالن فبلی درک بهتر داشته باشند.
 -1مهمتریو اقداما

انجام شده توسط جنابعالی در دوره فعالیت تود در دانشگاه وتصد مسئولیت در دانشگاه

جهت پیشبرد امور و بهبود وضعیت چه بوده است .چه دوره ها ویا گرایشا
ویا چه پروژه هایی انجام گرفته است .برنامه توسعه ا چه بوده است

ویا آزمایشگاه هایی راه انداز شده

مو پس از فارغ التحصیلی کارشناسی در رشته مهندسی علوم شیمی در سال  3103در مرکز مهندسی بیوشیمی و
کنترل محیط زیست دانشگاه که بنیان گذلر آن آقا دکتر فاضلی بودند بعنوان دستیار آموزشی پژوهشی مشاغول
به فعالیت شدم .ایو مرکز از سال  3141بصور

دو آزمایشگاه و یک اطاق ریاسات مرکاز در سااتتمان قادیم

فیزیک قرار داشت که تعداد اعضا آن شامل ریاست مرکز دکتر فاضلی و دودستیار آموزشی پژوهشی کاه آقاا
مهندس محققی از ابتدا و بنده که جدیدا به ایو کادر پیوسته بودیم ،البته دو تکنسیو آزمایشگاه و دو عضو هییت
علمی حق التدریس آزمایشکاه هم در مرکاز حضاور داشاتند کاه در آزمایشاگاه زیسات فنااور و کلکسایون
میکرونی مرکز فعالیت داشتند .ایو کلکسیون میکروبی اولیو کلکسیون میکروبی در کشور اسات( )3103اماا آن
زمان امکان ثبت آن در داتل و تارج از کشور موجود نبود اما به لطاف تداوناد چناد ساالی اسات کاه ایاو
کلکسیون ثبت بیو المللی شده است .مو بعندان دستیارآموزشی و پژوهشی در ایو مرکز مشغول شدم  .در ساال
 3102ساتتمان جدید مرکر به محل جذید انتقال یافت که ،اولیو مرکز زیست فناور در کشور باود .امکاناا
ایو مرکز بتدریج تکمیل شد و تعداد پزوهشگران در ایو مرکزافزایش یافت و ایو مرکز به یک مرکز بیو المللای
تغییر یافته که از کشور ها اروپایی ،فرانسه دو نفر ،انگلیس دونفار وکشاور ژاپاو نیاز دونفار بارا تحقیاق
وپژوهش در ایو مرکز فعالیت داشتند.و محثثیو شاغل درایو مرکز نیز یرا دوره ها کوتاه مد

و بلند مد

تحقیق به کشور ها اروپایی و ژاپو در طی سال ها  3101 -3104عزیمت یافتناد .از جملاه اینجاناب بارا
مد

 1ماه در دانشگاه تولوز فرانسه دوره کوتاه تحقیقاتی در دانشگاه اینزا تولوز گذراندم .پروژه ها زیاد در

ایو مرکر بصور

آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در حال اجرا بود .مو هم عاالوه بار انجاام پاروژه تحقیقااتی در

آزمایشگاه زیست فناور دستیارآموزشی هم بودم و با کلکسیون میکروبی نیزهمکار داشتم.عاالوه بار تکمیال
دوره کوتاه مد

علمی ،اینجانب طی تفاهم نامه موجود بیو مرکز مهندسی بیوشیمی و محیط زیست به ریاست

دکتر فاضلی و ازکشور فرانسه آقا دکتر دوران ،جهت ادامه تحصیل در مفطع ارشد و دکتر
در شهرتولوز فرانسه در زمینه زیست فناور و صنایع غذایی عزیمت نمودم.

به دانشگاه اینازا

پس از عزیمت از فرانسه در سال 3113بعنوان استادیار در ایو مرکزمهندسی بیوشایمی محایط زیسات مشاغول
شدم و عالوه برامور پژوهشی درآموزش دانشجویان مهندسی شیمی ،دروس گارایش صانایع غاذایی و زیسات
فناور را نیرارایه نموده ام.مرکز مهندسی بیوشیمی با دانشکده مهندسی شیمی همکار توبی دارد ودانشجویان
پروؤه ها تحصیال

تکمیلی را در ایو مرکز می گذرانند .از ساال  3111مرکاز مهندسای بیوشایمی و محایط

زیست به دانشکده مهندسی شیمی ملحق و بصاور

همکاار در اماور آماوزش و پاژوهش اداماه فعالیات مای

دهند.پروژه ها تحقیقاتی زیاد انجام شده که در بسیار بنده مجار و در برتای بصاور

همکاار فعالیات

داشته ام .پروژه ها زیاد هم با بخش صنعت بخصوص صنعت غذا  ،بهداشتی و چرمساز داشته ام که باه
نتایج پیش بینی شده ومورد نظر رسیده اند.
از لحاع فعالیت ها مسایولیتی اینجاناب در فاصاله ساال هاا  3112-3116راباط پژوهشای مرکزمهندسای
بیوشیمی محیط زیست و در فاصله سال ها  3111-3161ریاست مرکز مهندسی بیوشیمی را بعهاده داشاته ام.
مسیول گرایش صنایع غذایی در تحصیال

تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی و نفت در سال هاا 3110-3165

و مسیول گرایش زیست فناور از  3111 -3110بوده ام .آزآزمایشگاه ها آموزشی که در ایاو ماد

توساط

اینجانب راه انداز شده شامل آزمایشگاه میکروبیولوژ وآزمایشگاه صانایع غاذایی اسات.از آزمایشاگاه هاا
تحقیقاتی تجهیز شده در دوران ریاست اینجانب آزمایشگاه آنالیز می باشد که عمده تجهیزا

آن با بودجه تامیو

شده با حمایت اینجایب ازبیرون دانشگاه تجهیز و مورد استفاده دانشجویان در مقاطع مختلف می باشد .تکمیال
و ثبت بیو المللی کلکسیون میکروبی مرکز از جمله فعالیت ها اینجانب است.
 -4از لحاع فعالیت ها پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه چگونه بود
در دانشگاه فعالیت ها پژوهشی بصود

شخصی و تود جوش در دانشکده ها توسط دانشجویان کارشناسای

تحت نظر اساتید راهنما انجام می شد بدلیل نبودن دانشجویان تحصیال

تکمیلی در بسیار از دانشکده ها ایو

مهم توسط دانشجویان کارشناسی انجام می شد از جمله اینجاتب پروژه کارشناسی کامال تجربی انتخاب نماوده
بودم که مشابه یک دانشجو ارشد فعلی در آزمایشگاه برنامه تحقیقاتی داشتم .اولیو مرکاز پژوهشای تاسایس

شده در دانشگاه مرکز مهندسی بیوشایمی و کنتارل محایط زیسات باود .البتاه از اواتار ساال  3105کاه دوره
تحصیال

تکمیلی در برتی از دانشکده ها آغاز شد ،دانشجویان ارشد در ایو مقطع فعالیت داشتند وتحقیقاا

بتدریج توسعه یافت.از لحاع ارتباط با صانعت معادود از دانشاکده هاا و مراکزباا صانعت بطاور تصوصای
همکار داشتند و در ایو مورد نیز مرکز بیوشیمی با صنایع غذایی و دارویی همکار تاوبی داشات.در اوایال
معاونت پژوهشی و ارتباط با صنعت بصور
 -0نقاط قو

فعلی برقرار نبود.

وضعف دانشگاه از بعد آموزشی ،علمی و اجرائی وپژوهشی چیست ؟

تاکنون دانشگاه شریف از لحاع جذب دانشجویان ممتاز سرآمد دانشگاه ها کشور بوده است .از لحاع توساعه
تحصیال

تکمیلی دانشگاه پیشرفت بسیار توبی داشته بطور که تعداد از ایو فارغ التحصیالن ایو دانشاگاه

جذب تود ،دانشگاه شده اند.البته شاید ایو حالت تیلی ایده آل باشد که دانشگاه اقاداماتی را انجاام دهاد کاه
بتواند دانشجویان ممتاز که برا ادامه تحصیل به دانشگاه ها ممتاز تازج از کشور عزیمت نموده اناد را پاس
از اتمام تحصیال

با شرایطی ،امکانا

که دانشجویان تحصیال
جهت رفع مشکال

فعالیت در دانشگاه به آن ها داده شود.از لحاع پزوهشای مناساب اسات

تکمیلی همواره بتوانند در رشته ها فنی مهندسی در پروژه ها با حمایات صانعت

عدیده صنعت سهیم باشند.

-1نحوه فعالیت وهمکار اساتید در دانشگاه را بفرمائید  .از اساتید وهمکارانی که دوره فعالیت تود برجستگی
وتصوصیا

ممتاز داشته ویا دارند وبه عنوان الگو می باشند نام ببرید.

در مورد فعالیت و همکار اساتید در دانشگاه باید اذعان شود که ایو همکاار فعاال چنادان توشانود کنناده
نیست .البته اساتید در پروژه ها تحصیال

تکمیلی از حضور اسااتید از ساایر دانشاکده هاا بعناوان مماتحو

مدعومستفیذ می شوند لیکو ،شاید بهتر باشد که در صور

اشاتراک زمیناه هاا تخصصای اسااتید بتوانناد از

مشاوره سایر اساتید دانشکاه در ایو زمینه بیشتراساتفاده نمایناد تاا پاروژه هاا تحصایال

تکمیلای از غناا

بیشتر برتوردار باشد.اساتید که مو در حوزه تحقیقاتی داشته ام شامل اسااتیدمحترم فعلای مرکاز مهندسای

بیوشیمی و جناب آقا دکتر فاضلی بنیان گذار ایو مرکر و اساتید محترم کنونی دانشاکده مهندسای شایمی کاه
همکار علمی و تا حد همکار پزوهشی داریم.
 -1سطح علمی فعلی دانشگاه در مقایسه با دیگر دانشگاه ها چگونه است
توشبختانه دانشگاه شریف با حضور دانشجویان ممتاز و فعالیت ها بیو المللی اساتید همواره از سطح علمای
باالیی نسبت به سایر دانشگاه ها قرار داشته است .البته ایو امر نباید تصور شود که ایو شرایط دایمی است زیارا
با پیشرفت سریع علوم در تمامی زمینه ها دانشگاه باید برنامه ا تدویو نماید کاه اوال در دانشاکده هاا بخاش
آموزش و پژوهش در تدویو دوره ها جدید آموزشی و بروز رسانی مطالب درسی نویو بارا گارایش هاا
مختلف ،با توجه به پیشرفت علم و ایجاد انگیزه در اجرا پژوهش ها مورد نیازصنعت در کشور اقدام نماید.
 -6چه نقاط قو

واحیانا ضعفی در تصمیما

وبرنامه ها اجرائی در دوره ها مختلاف دانشاگاه از ابتادا ا

ورود تا کنون دیده اید  ،بفر مائید.
دانشگاه شریف همواره باانتخاب دانشجویان برتر از باالتریو رتبه دربیو دانشگاه ها کشور مطرح بوده است .و
اینکه دانشجویان می توانند در طی دوران کارشناسی با گذراندن واحد کار آموز یاا کاار ورز در صانعت باا
امکانا

صنعت کشور نیز آشنا شوند .البته در سال ها اتیر مشاهده می شود که برتی از صنایع همکار الزم

را با دانشجویان کارآموز از تود نشان نمی دهند که ایو از جمله اشاکاال

ماورد بررسای اسات ولاذا بایاد از

حضور دانشجویان فقط در واحد ها فعال و بروز استقبال نمود.در مورد ارتباط با صنعت بیو دانشگاه و صنایع
تا کنون اقدام کافی صور

نپذیرفته است و اگر ارتباطی برقرار است از طریق تصوصی اجرا شاده اسات و تاا

آنجایی که مطلع هستم تعداد افراد تاص در صنعت با مشاوریو تاجی ایو چالش صنعت را رفع ورجوع می
نمایند .ولذا پیشنهاد می شود که دربخش ارتباط با صنعت دانشگاه قدم ها موثرتر برداشته شود.
 -1آیا دانشگاه اکنون پیر شده است یا پخته ؟
دانشگاه شریف از جمله دانشگاه ها جوان در کشور ما است  05 ،سال برا یک دانشگاه مد
است و دلیلی بر پیر یا پختگی نمی باشد .تجربه ها زیاد در ایو مد

کم ومحدود

اندوتته شده است کاه نیااز اسات

ایو مهم کماکان توسعه یابد.پیشرفت ها علمی وپژوهشی قابل توجهی حاصل شده که امید اسات نسال هاا
جدید وبا انگیزه بتوانند در شکوفایی دانشکاه قدم ها موثر تر بردارند.
 -35نظر شما در مورد برنامه ها توسعه دانشگاه از نظر فیزیکی ،برنامه ها آموزشی و پژوهشی فنآور وتامیو
مالی چیست ؟
یکی از موارد قابل بررسی ،نیاز به توسعه فیزیکی دانشگاه می باشد بطور که بخش ها پژوهشی نیاز مبرم باه
فضا فیزیکی مناسب دارند شاید در ایو مورد بتوان به اشکال فضا فیزیکای مناساب بارا مرکاز تحقیقاا
مهندسی بیوشیمی اشاره نمود .قبالایو مرکز در ساتتمان سوله درنزدیکی کارگاه ها قرار داشت که به توجاه باه
برتی از برنامه ها توسعه ا دانشگاه ،مرکز ناچار باه واگاذار ساوله شاده و باه قسامت فعلای کاه جناب
انتشارا

دانشگاه است نقل مکان نموده و بعلت محدودیت فضا فیزیکی ناچار به اوراق نمودن گرمخانه ها

موجود شدیم که به اینصور

به ساتتمان جدید انتقال یافت که بدلیل محدودیت فضا درساتتمان فعلی ،هناوز

گرمخانه ها قابل نصب و راه انداز نشده اند و تعداد از دستگاه ها از جمله دستگاه تشک کو پاششای کاه
بدلیل بزرگی اندازه دستگاه در محل قدیم کماکان قرار دارند و قابل انتقال به ساتتمان جدید نیست .باتوجاه باه
نیاز ایجاد دوره ها جدید آموزشی نیز توسعه فضا فیزیکی کامال مورد نظروضرور مای باشاد.البته توساعه
فضا فیزیکی دانشگاه نیاز به تامیو مالی دارد که امید است بزود ایو مهم فراهم شود.
 -33به نظر شما مهمتریو اقدام یا اقداماتی که دانشگاه وهمکاران باید انجام دهند چیست ؟
دانشکاه همواره باید شرایط پویایی و امید را در دانشجویان بخصوص دانشجویان کارشناسای زناده نگهادارد و
ایو مهم در صورتی همواره پایدار می ماند که اساتیددانشگاه از پیشرفت ها در زمینه ها علمی پژوهشی مرتبط
در کشور و دنیا کامال مطلع باشند.دوره ها کوتاه مد
عالوه بر اساتید برا حضور دانشجویان تحصیال

علمی یا بصور

کنفرانس در داتل و تارج می تواند

تکمیلای هام مفیاد واقاع شاود.بازدید هاا علمای بارا

دانشجویان در تمامی مقطع ها چه در داتل و در صور

امکان در تارج از کشور مای تواناد باه ایاو پویاایی

دانشجویان کمک نماید.دانشجویان توب است که قبل از اینکه وارد بازار کار شوندبتوانند تجرباه مختصار از

همکار با شرکت ها دانش بنیان که توشبختانه در سال ها اتیر تعداد آن هاا در دانشاگاه رو باه افازایش
است داشته باشند.
 -32اگر تاطرا
از تاطرا

جالبی از همکاران یا فارغ التحصیالن دارید بفرمائید

جالب از همکاران زمانی است که مو بعنوان بورسیه از کشور فرانسه و بعنوان سهمیه هییات علمای

از دانشگاه تودمان برا ادامه تحصیل تدمت مرحوم دکتر انوار کاه معااون آموزشای وقات در ساال 3101
بودند،مشر ف شدم ایشان تا متوجه شدند که مو قرار است به دانشگاه اینازا در شاهر تولاوز در کشاور فرانساه
برا ادامه تحصیل بروم بسیار توشوقت شدند و به مو تبریک گفتند و اذعان نمودند که دانشگاه محل تحصیل
ایشان هم در شهر تولوز بوده است وتولوز شهر دانشگاهی است و از لحاع علمی از دانشگاه ها معتبر فرانساه
است .البته ایشان دکترا مهندسی برق را ازیکی از دانشگاه ها تولوز داشتند.
از تاطرا

جالبی که مو پس از عزیمت به دانشگاه اینزا تولوز فرانسه را دارم ایو است که  ،در بادو ورود باه

محل آزمایشگاه تحقیقاتی برا انجام پروژه تکمیلی دردانشگاه اینزا تولوز فرانسه ،متوجه شدم که واقعا امکانا
آزمایشگاهی ما در کشور تودمان در آن سال با امکانا

کشور فرانسه قابل مقایسه نبود یعنی ،آمکانا

ما در آن

سال در دانشگاه کامال جدید ،در حال کار و فعالیت بودند کاه ایاو مهام باا تاالش هاا شابانه روز ریایس
مرکزبیوشیمی یعنی آقا

دکتر فاضلی و همکاران دیکر در مرکز و دانشگاه موجب آن شده باود کاه تجهیازا

بروز تهیه و همه ایو امکانا

در حال استفاده توساط محققایو و پژوهشاگران در مرکزوانجاام پاژوهش هاا

کاربرد باشد.البته آزمایشگاه هاا دانشاگاه اینازاهم در طای تحصایل اینجاناب تادریجا تجهیاز و تکمیال و
بروزشدند.

