ویژه نامه پنجاهمین س�ال

دانشگاه صنعتی شریف
در مسیر حکمت ،دانش و کارآمدی
دانشگاه صنعتی شریف در سال  94وارد پنجاهمین معرف�یدبیرخان�ه جمله اه��م فعالیتهای صورت گرفت��ه در دبیرخانه
س��ال تأس��یس خود میگ��ردد .با توجه ب��ه تجربه ستاد بزرگداشت س��تاد بزرگداشت پنجاهمین س��ال میتوان به موارد
بزرگداشت چهلمین س��ال تأسیس دانشگاه در سال
ذیل اشاره نمود.
 ،84و ب��ا توج��ه به مصوب��ه هیئت رییس��ه محترم پنجاهمین س�ال -1جمعآوری آرشیو خبرنامه شریف از سایت دانشگاه
دانش��گاه ،در نظر اس��ت س��ال تحصیل��ی
-2مکاتبه و مراجعه به مرکز اسناد ملی ،بنیاد شهید و
 95-94تاسیس دانشگاه
مصادف با پنجاهمین س��ال تأس��یس بزرگ داشته
صدا و سیما جهت دریافت مستندات
شود .بزرگداشت نیم قرن فعالیت فرصتی است برای
-3تشکیل هس��ته دبیرخانه و تنظیم اهداف کالن و
بازشناس��ی ،مرور فعالیتهای گذشته این مجموعه تأثیرگذار آموزش برنامههای دبیرخانه
عالی کشور .آینده درخشان با شناخت درست از گذشته حاصل میشود-4 .تشکیل جلسات هماهنگی با نمایندگان قسمتها
تقویت جایگاه فعلی دانش��گاه ،نیازمند اقدام��ات و برنامه ریزیهای -5طراحی سایت پنجاهمین سال
گستردهتر در بخشهای گوناگون دانشگاه میباشد .اجرای طرحهای -6جمعآوری اس��ناد ،نش��ریات ،عکسها ،فیلمها ،جزوات و کتب از
توس��عه دانشگاه و از طرفی فرسودگی زیرساختهای کالبدی موجود مراکز مختلف دانشگاه
دانش��گاه بعد از پنجاه سال فعالیت ،مستلزم جلب حمایت و مشارکت -7اسکن نشریات و بروشور و آلبوم عکس دریافتی
گسترده افراد و س��ازمانهای و ارگانهای ذیربط در کشور میباشد و -8آمادهسازی کتاب یادنامه شهدای دانشگاه
تحق��ق این امر همکاری همه جانبه اعضای خانواده ش��ریف اعم از -9تدوین اساسنامه مرکز اسناد
اس��اتید ،کارکنان و فارغالتحصیالن را طلب میکند .معرفی خدمات -10جمعآوری مس��تندات مربوط به افتخارات ،رویدادها و اولینهای
و دس��تآوردهای دانشگاه در زمینههای آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
ط��ی پنجاه س��ال فعالی��ت پرافتخار و
-11دریافت مستندات از صدا و سیما و
تقویت جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه
مرکز اسناد ملی
و مستندس��ازی فعالیتهای دانش��گاه آینده درخشان با شناخت درست از -12آماده س��ازی کتاب مصور تاریخی
از اه��داف این بزرگداش��ت میباش��د.
دانشگاه ( جلد دوم)
گذشته حاصل می شود
انجام مصاحبه و تدوین تاریخ ش��فاهی
-13آم��اده س��ازی دفترچ��ه معرف��ی
دانشگاه ،تشکیل مرکز اسناد و گنجینه
فعالیتهای دبیرخانه
دانش��گاه از جمله اقدامات مورد نظر دبیرخانه ستاد برگزاری میباشد-14 .اسکن مجموعه نگاتیوهای دریافتی مربوط به سالهای 73و74
دبیرخانه س��تاد بزرگداش��ت ،فعالیت خود را از مهرماه  92آغاز نموده -15شروع مصاحبه با اساتید
و هیئت رییس��ه دانش��گاه اعضای اصلی ستاد را تشکیل میدهند .از -16آمادهسازی کتاب افتخارات دانشگاه

مرکز گنجینه دانشگاه مستندس��ازی ،حف��ظ و
نگ��هداری آث��ار و اس��ناد و
اطالعات هر سیستم و پردازش و بهرهبرداری و انتقال اطالعات،
جایگاه مهم��ی در مدیریت دانش هر مجموع��ه؛ خصوصًا مراکز
علمی دارد .اسناد در دانشگاه را میتوان به دو دسته تقسیم نمود.
 -1اس��ناد علمی  -2اس��ناد عمومی
اس��ناد علمی شامل کتب و مجالت علمی ،پایاننامهها و مقاالت
میباش��د و در حال حاضر عمدت��ًا در کتابخانه مرکزی نگهداری
میش��ود .اس��ناد عمومی ش��امل جزوات درس��ی و غیر درس��ی،
مجالت و نش��ریات غیر تخصصی ،احکام و قراردادها ،گزارشات
و نقش��هها ،آمار و اطالعات تولید شده از رویدادها و فعالیتهای
دانش��گاه و دانش��گاهیان (اس��اتید ،مدیران ،کارکنان و نخبگان)
بصورت مکت��وب ،CD ،فیلم ،عکس ،هدای��ا ،لوحها ،افتخارات،
س��وابق صورتجلسات شوراها و کمیتههای اصلی دانشگاه ،مفاخر
دانش��گاه و موزه شریف که این دسته از اس��ناد دانشگاه بصورت
مش��خص جمع آوری نگردیده و برنام��های نیز برای تولید منظم
اطالعات و ثبت سوابق معرف فعالیتهای دانشگاه در بخشهای
گوناگ��ون تدوین نگردیده اس��ت .در اکثر دانش��گاهها ،نگهداری
اس��ناد علمی در تشکیالت کتابخانه مرکزی پیشبینی شده است.
دانشگاه تهران در بخش اسناد کتابخانه مرکزی ،مجموعه مدارک
غیرکتابی شامل اس��ناد علمی ،نقشهها ،کتابهای درسی و پایان
نامهه��ای تحصیلی را نگهداری مینماید .یکی از برنامههای مهم
بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه ،ایجاد گنجینه اسناد
مکتوب دانشگاه میباشد .طبق مذاکرات انجام شده در نظر است
این گنجینه با هماهنگی کتابخانه مرکزی دانش��گاه در آن محل

راهاندازی ش��ود .از اینرو اس��ناد و مدارک (مکتوب ،فیلم ،عکس
و فایل) با مضامین زیر در دبیرخانه س��تاد جمعآوری و س��پس به
گنجین��همنتق��لمیگ��ردد.
-1اس��ناد مرب��وط به افتخ��ارات و اولینهای دانش��گاه از ابتدا تا
کن��ون
-2اس��ناد مربوط به تاس��یس دانش��گاه و دانش��کدهها و مراکز و
آزمایش��گاهها (ش��امل افتتاحیهها و کلنگزنی وبازدیدها)
-3اسناد مربوط به احکام و موافقتنامهها و تفاهمنامهها و هدایای
وی��ژه
-4جزوات ،نش��ریات و کارنامههای فعالیت و بروشورهای معرفی
بخشهایدانش��گاه
-5عکسه��ا و گزارش مراس��مهای تاریخی و مناس��بتی از بدو
تأس��یستاکنون
-6اس��ناد تاریخنگاری و تاریخش��فاهی مربوط به دانش��گاه
-7کتب و انتش��ارات علمی و  ...دانش��گاه
دبیرخانه انتظار دارد اساتید ،کارکنان ،فارغالتحصیالن و مسئولین
دانش��گاه و دیگر مراکز وابس��ته خصوصًا پیشکس��وتان عزیز در
صورت دسترس��ی به این س��وابق و مدارک جه��ت ماندگاری و
انتق��ال آن به دیگر نس��لها ،آن را بص��ورت امانی و یا قطعی در
اختی��ار دبیرخان��ه قرار دهند .الزم به ذکر اس��ت ب��ه جهت حفظ
امانتداری کلیه اس��ناد رسیده به نام فرد ارسال کننده نگهداری و
درمع��رضدی��دعم��ومق��رارخواه��دگرف��ت.
آدرسدبیرخان��ه :روب��روی اداره فارغالتحصی�لان ،دبیرخان��ه
بزرگداش��تپنجاهمینس��التأس��یسدانش��گاه
تلف��ن66166008 - 66166009 :

1 3 4 4 -13 9 4

پنجاهمین
سال
پنجاهمین
سال

بزرگداشت فعالیت پنجاهساله
دانشگاه ،فرصتی است برای
معرفی خدمات و دستاوردهای
دانشگاه طی نی مقرن فعالیت
پرافتخار و ارج نهادن به خدمات
ارزنده همه خدمتگذاران دلسوز
و نگاهی جدید به دانشگاه و
ارزیابی کارها و ایجاد توانی
مضاعف در پیشبرد برنام هها و
اهدافوتالشبیشتربرایایفای
نقش موثرتر درپیشرف تهای
کشور عزیزمان

پنجاهمین
سال

کالم نخست

در ش��رایطی دانش��گاه به پنجاه س��الگی خود در س��ال  94می رسد
ک��ه این روزها جایگاه و نقش ویژه ای در توس��عه ی علمی کش��ور
پی��دا کرده اس��ت .ارتقا مکانی در رتبه بندی بین المللی دانش��گاهها،
رشد طرحها و انتشاراتهای پژوهشي و توسعه رشتههای تحصیالت
تکمیلی،گس��ترش ش��رکتهای دانش بنیان و مراکز رشد و فناوری
مورد توجه میباش��د .این دانش��گاه بعنوان اولین دانشگاه تخصصی
کشور با تربیت نخبگان وتحویل فارغالتحصیالن کار آمد و متخصص
و مش��ارکت جدی در طرح های صنعتی برای خودکفائی کشور منشأ
خدم��ات فراوانی ش��ده و در تحوالت اجتماعی وسیاس��ی ،فرهنگی،
علمی و نظام مدیریتی کشور طی دهههای اخیر بطور جدی تاثیرگذار
ب��وده اس��ت .اکنون که دانایی محوری از سیاس��تهای چش��م انداز
توس��عه کشور محسوب ش��ده و گس��ترش علم وفناوری مورد تأکید
مس��ئوالن عالی کش��ور قرار گرفت��ه ،معرفی ارزشهای دانش��گاه و
تقویت جایگاه آن در آموزش عالی کش��ور و برنامه های توس��عهای،
امری ضروری میباش��د .بمنظور بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس
دانش��گاه ،دبیرخانه بزرگداشت این مناسبت س��ال گذشته تشکیل و
فعالیت خود را ش��روع نموده اس��ت .عالوه بر اجرای مراس��م اصلی
بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس در سال  ،94درنظر است فعالیتها
و برنامههای متنوعی توس��ط معاونتها و دانش��کدهها و بخشهای
دانش��گاهی در سال تحصیلی  94-95اجرا گردد .تشکیل نمایشگاهها
و راهاندازی س��ایت دبیرخانه جهت آش��نایی شما عزیزان با فعالیتها
وسوابق دانشگاه انجام میگیرد.

طراحی معماری سر در دانشگاه

مدیریت امور س��اختمان و تاسیسات دانش��گاه صنعتی شریف در آستانه
پنجاهمین سال
تاس��یس خود و
به منظور ایجاد
ظاه��ری زیب��ا
و در خ��ور ن��ام
دانشگاه ،برنامه
ایج��اد س��ر در
اصل��ی جنوب��ی
خود را از طریق
مسابقه طراحی
معم��اری (در
قال��ب فراخوان
عموم��ی) برنام��هری��زینم��ود.
در ای��ن می��ان بیش از  373کار ارس��ال گردید .در ابتدا درخواس��تی از
دانش��کده های مختل��ف معماری جهت معرفی داور ش��د که نتیجه آن
حضور س��ه نفر از اس��اتید طراحی معماری ش��د.
کارآیی،همخوان��ی ب��ا کالبد و ماهی��ت معماری دانش��گاه ،همخوانی با
ماهی��ت دانش��گاه صنعتی ش��ریف ،نوآوری ،اجرایی ب��ودن کار و توجه
به موارد درخواس��تی فراخوان ،مولفه های اصلی س��نجش و غربالگری
طرح های رس��یده بوده اس��ت.
از میان آثار رس��یده ،طرح زیر به عنوان اولویت اول جهت انتخاب اجرا
به ریاس��ت دانش��گاه ارائه گردیده اس��ت.

نجاهمین

برگی از خاطرات شریف

جاهمین

سال

مهندس علی مقدسیان

دکتر مجتهدی در سالهای اول ،سالن فعلی تربیتبدنی را فقط برای امتحانات
درست کردهبود و قشنگ به ردیف صندلی چیده بود ،شمارهگذاری کرده بود و
بچهها باید صبح روزهای شنبه میآمدند درسهایی را که خوانده بودند امتحان
میدادند .ما در آن محوطه جلوی ساختمان دفتر ریاست دانشگاه که االن یک
فضای سبز است روی آسفالت دو تا زمین والیبال و یک زمین بسکتبال برای
بچهها درست کردیم .یک کسی هم آورده بودیم اینجا ،بنام آقای مرحوم قائم
مقامی ،ایش��ان ظهر که می شد برای اینکه استعدادها را پیدا کند ،میآمد دم
ناهارخوری و دو تا تشک ابری را با یک پایه ی پرش ارتفاع می گذاشت ،هر
کدام از بچهها که میآمدند به ناهارخوری بروند با آنها شوخی میکرد و میگفت:
آقا از روی این بپر ببینم بلدی یا نه! خالصه با همین کار،استعدادیابی میکرد.
از جمله کسانی که در این استعدادیابیها پیدا شد همین آقای دکتر مشایخی
بود که ایشان همان سال  45آمدند و در مسابقات دومیدانی هم شرکت کردند.
یکی دیگر از این استعدادها آقای دکتر کوکبی بود که هیکلش ماشاهلل درشت
است و یک وزنه به او داد گفت بینداز ببینم چه جوری میاندازی ،یا آقای نوائیان
قاسمی بود .ما دیدیم بچههایی که میخواهند بدوند یا فوتبالیستها ،به زمین
چمن میروند ولی حاال برای والیبالیس��تها و بسکتبالیستها چه کار بکنیم.
رفتیم به دکتر مجتهدی گفتیم آقای دکتر اجازه بدهید در این سالن شما ما دوتا
سوراخ درست کنیم ،دو تا پایه بگذاریم ،یک تور والیبال ببندیم؛ شما از شنبه تا
پنجشنبه بعد از امتحانات که کاری ندارید و لذا ما بیاییم اینجا استفاده بکنیم.
ایشان بشدت مخالفت میکرد که نه اینکار را نکنید .جلوی کارگاهها یک فضای
باز بود آنجا دو تا زمین تنیس درس��ت کردیم ،از این طرف والیبال و بسکتبال
در فضای آزاد بود .خب زمستان بود بارندگی میشد یک جوری باید به سالن
میآمدیم خالصه ما رفتیم خیلی فشار آوردیم ،دیدیم مخالفت میکند؛ رئیس
آموزش ما آقای دکتر ثقفی از تنیس��ورهای خیلی خوب و عالقمند به ورزش
بود .ما خالصه به قول اصفهانیها عقل این را چرخاندیم ،گفتیم آقا تو موافقت

بکن که ما دو تا س��وراخ در این سالن درست بکنیم شنبه وقتی که امتحانتان
تمام میشود ما صندلیهای همین قسمت اینجا را جمع میکنیم ،تور والیبال
را میگذاری��م و اینجا را خطکش��ی میکنیم که بچهها والیبال تمرین بکنند،
پنجش��نبه بعدازظهر هم که دانشگاه تعطیل میشود صندلیها را می چینیم
و برای شنبه آماده میکنیم تا باالخره آقای دکتر ثقفی ایشان را وادار کرد که
این قضیه را بپذیرد ولی روزی که رفتیم تا مجوز را به ما بدهد با همان لهجه
جالب خودش به دکتر ثقفی گفت تو موافقت کردی که اینجا را بدهی ولی این
مقدسیان که من میبینم این سالن امتحانات را از تو میگیرد؛ من مرده تو زنده
این یادت باشد .ما با خوشحالی تمام از آنجا بیرون آمدیم و بالفاصله رفتیم پایه
و تور والیبال و همچنین یک دس��تگاه بسکتبال متحرک هم سفارش دادیم.
هفته دیگرش جای پایههای والیبال را درست کردیم و به آقای جباری هم که
از همان موقع همکاری داشتند گفتیم بچهها را بیاور و شروع کنید به تمرین،
هفته بعد که امتحانات تمام شد دستگاههای بسکتبال را گذاشتیم .یکدفعه روز
شنبه دیدیم که خانم نشاط مسئول دفتر دکتر مجتهدی زنگ زد گفت اقا چکار
کردهای که مجتهدی فریادش باالست بلند شو بیا ،ما دویدیم رفتیم آنجا .آقا
چه کسی به تو گفته اینها را بگذاری ،گفتم چه چیزهایی آقای دکتر؟ گفت این
دستگاهها چه هستند که آنجا گذاشتهای؟ برایچه گذاشتهای؟ گفتم آقای دکتر
دو تا دستگاه بسکتبال هستند جای کسی را نمیگیرند به کسی کاری ندارند،
حاال که ما والیبالیستها را در سالن جا دادهایم بسکتبالیستها آمده اند اعتراض
کردهاند ،آیا کار درستی بود که بچهها را پیش شما میفرستادم سرو صدا بکنند؟
وقتی دید این حرف را زدیم گفت خب من میدانستم تو این سالن را می گیری
آن ثقفی باید بداند که باور نمی کرد .بعد با تغییر سیستم آموزشی دانشگاه در
زمان دکتر امین بخصوص ،ما موافقت ایشان را گرفتیم که آنجا پله هم زدیم و
جای تماشاچی و زیرش رختکن لباس و انبار و غیره و ذالک هم درست کردیم
و الحمدهلل یواش یواش اینجا سالن چندمنظوره شد.
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پنجاهمین
ديدم كه يكي آمد به من خبر داد كه ده .بيس��ت نفر از س��فارت آمريكا ،زن
ومرد ،آمده اند و مي خواهند ش��ما را ببينند .براي همه خارجي ها تعجب آور
بود ،چه طور مي شود ،درعرض شش ماه يك چنين دانشگاهي تشكيل داد ،با
اين تجهيزات ،استادها ،كامل ترين كارگاه ها ،كامل ترين آزمايشگاه ها و اول
اس��فند ( 11آبان) ماه  1344فرمان صادر شده باشد .اول مهر )1966( 1345
اين دانشگاه با ساختمان در صحرايي ايجاد بشود .مورد تعجب همه شده بود.
يكي آمد به من گفت كه اين ها آمدند از سفارت آمريكا شما را مالقات كنند
گفتم كه وقتي كه آدم مي خواهد كنسول آمريكا را ببيند ،قب ً
ال بايد تلفن كند،
ازش وق��ت بگيرد .آن هم به زحمت وق��ت مي دهد .چه طور اين ها همين
طوري آمدند قبل ازاين كه وقت بگيرند .من هيچ كاري هم نداش��تم .ولي،
ببخشيد ،اين احساسات درمن ايجاد شد كه بگويم به اين ها بگوييد كه فالني
وقت ندارد فقط به خاطر اين كه به اين ها بفهمانم كه شما كه آن كار را مي
كني��د ،وقت قب ً
ال مي گوييد بايد بگيريد ،چرا خودتان مراعات نمي كنيد .آن
كسي كه اين حرف را شنيد رفت و به آن ها گفت .گفتند «،ما آمديم فقط براي
ديدن تأسيس��ات دانشگاه .با فالني كاري نداريم ».بنابراين  ،من به او گفتم
اگر اين است خودت آن ها را هدايت كن .همه جا را ببينند .رفت و دوساعتي
همه جا را ديدند .بعد همان آقا كه كارمند دانش��گاه بود ،آمد به من گفت كه
آن رئيس ش��ان مي گويد«،ما مي خواهيم دبيرستان البرز را هم ببينيم .كي
فالني وقت دارد كه درآن روز ما بياييم ».گفتم«،حاال ش��دند آدم» [ خنده].
گفتم«،فالن روز بيايند دبيرستان البرز .من خودم خواهم بود ».آن روز آمدند.
خودم بودم ومخصوصًا به اين ها اين س��اختمان هايي را كه با هداياي مردم
ساخته شده بود وتابلوي اسامي افراد خير كه روي آن ثبت شده بود را به اين
ها نشان دادم .ساختماني كه از زمان ميسيونرهاي آمريكايي ساخته شده بود را
هم نشان دادم .شبانه روزي را نشان دادم كه حتي يك نفر پانصد تومان داده
بود .يك نفر هم  400هزارتومان داده بود .بعد آزمايش��گاه هاي مجهزمان را
نشان دادم .همة اين ها را ديدند و رفتند .چهل وهشت ساعت بعدش روس ها
آمدند و تو سينه من يك نشان نصب كردند وچند تا نشان هم به دانش آموزان
دادند .بعد نشسته بودند .داشتند چاي مي خوردند ،يك دانشجويي دوان دوان
آمد [ و گفت] «آقا ،به من نش��ان نرسيده» من نشان خودم را كندم .دادم به
آن دانش آموز .يكي ازاين روس ها ،نمي دانم حاال رئيس شان بود يا چه كاره
بود ،برگشت گفت« ،نشاني كه ما داديم به شما ،شما مي دهيد به اين دانش
ي آورد كه نشان را بگيرد ،ولي شما
آموز؟ » گفتم« ،اين جوان شما را گير نم 
كه ديديد ،من نشان را دادم .براي من نشان ديگري مي فرستيد .به عالوه او
يك جواني است .ديديد كه دوان دوان آمد .گفت به من نشان نرسيد و خيلي
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عالقه مند به اين نش��ان است .اين است كه مال خودم را دادم به او .و شما
نشان را براي من مي فرستيد››.
بركناري از نيابت توليت دانشگاه آريا مهر
اين تمام ش��د .چند روز بعد آقاي دكتر ابوالقاسم غفاري ،همكارمن كه استاد
دانشكدة علوم بود و من استاد دانشكدة فني ،از واشنگتن به من تلفن كرد كه
تو عوض شدي .گفتم« ،چه طور من عوض شدم؟ »گفت« ،به جاي تو رضا
تعيين شده  .رضا از آمريكا مي آيد ».رضا فارغ التحصيل مهندسي دانشكدة
فني است و سالي كه من شروع كردم به تدريس در دانشكدة فني در 1320
( )1941ايشان سال سوم بود با مهندس لكستاني هم هم دوره بود .مهندس
لكستاني شاگرد اول شان بود .رضا بعد از تمام كردن دانشكده ،تمرين هندسه
مي كرد .هندس��ه را آقاي مهندس رياضي تدريس ميكرد .بارها درش��وراي
دانش��كدة فني پيش��نهاد كردم كه براي رضا وامثال او خوب است كه ابالغ
دبيري صادر بش��ود .تصويب بكنيد در شورا كه به عنوان دبير دانشگاه باشد،
ول��ي آقاي مهندس رياضي و آقاي مهندس بازرگان و آقاي مهندس خليلي
ش��يرازي مخالفت ميكردند .من نمي دانم .ش��اهي كه يك ماه پيشش آن
سخنراني عجيب را كرد ،مرا برد به آسمان هفتم ،به جاي من رضا را انتخاب
كرد؟ نمي دانم .آيا همان آمريكايي هايي كه آمدند براي بازديد از دانش��گاه
دس��تور دادند و اوامر آمريكايي را اعلي حضرت انجام مي داد؟ ش��اه ضعيف
النفس بود ،مالحظه مي فرماييد؟ چون من درآن موقع كه ش��اه را شناختم.
خيلي ضعيف النفس بود .ازاين جهت كه خودش تحصيالتي نداشت ،بيشتر
وارد نبود در امور ولي اطرافيان شان براي اين كه از وجودش استفاده كنند،
زير بغلش هندوانه مي گذاشتند و تصور مي كرد كه درهمه چيز وارد است.

یادداشت مهندس معینزاده در مورد
دالیل برکناری دکتر مجتهدی

پس از چند ماه از شروع كار دانشگاه و تعطیالت 10
روزه بی��ن ثلث اول و دوم در تاریخ  1345/10/28با
مطرح شدن شكایت دانشجویان از ریاست دانشگاه
و موضوع بعضی كاس��تیهای آموزشی و قهر آقای
مهندس نیایش به علت اختالف نظر با ثبات تولیت
در اداره گروه آموزش رس��می فن��ی (از لحاظ تعداد
اعضای آموزشی این گروه) و احترامی كه دانشجویان
برای آقای مهندس نیایش قائل بودند ،اولین اعتصاب دانش��جویان در تاریخ
 1345/11/1به همین مناس��بت شروع میشود .متأسفانه اختالف بین آقای
دكتر مجتهدی و معاون ایش��ان آقای دكتر منتصری هم باال میگیرد و در
تابس��تان  46دكتر منتصری به ریاست دانش��گاه تبریز منصوب میشود .در
تابس��تان  46به كمك آقای مهندس پیروزنیا ،آقای مهندس نیایش با حفظ
س��مت و همچنین مش��اور نیابت تولیت به دانش��گاه بر میگردد .در دومین
س��ال تحصیل حذف اسامی هیئت علمی تحصیل كرده در ایران در دومین
نش��ریه دانش��گاه و متعاقب آن نوشته نشدن اس��امی هیئت علمی تحصیل
كرده فوقلیسانس (كه عده زیادی هم بودند) روی جزوههای منتشره باعث
اعتراض این گروه و شكایت آنها به هیئت امناء میگردد .به همین دالیل و
همین طور اداره دانش��گاه با روش سنتی دبیرستان البرز و شاید موارد دیگر،
باالخره در تاریخ  1346/11/21جناب آقای پروفس��ور رضا اس��تاد دانشگاه
سیراكیوس امریكا به نیابت تولیت عظمای دانشگاه صنعتی و دكتر مجتهدی
به ریاست دانشگاه ملی (شهید بهشتی كنونی) منصوب میگردند.

