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سخنی درباره نتایج انتخابات دوره سیزدهم کانون

  انتخابات دوره سیزدهم کانون در مقایسه با دوره های نزدیک دو ویژگی داشت : مشارکت بیشتر و نتایج کمی دور از انتظار. 
گروه هایی از فارغ التحصیالن جوان  بگونه ای هماهنگ، شبه فراکسیونی از جوانان تازه نفس را جایگزین تعدادی از پیش کسوتان 

صاحب رای دوره های پیشین نمودند.
البته همگی میدانیم که در ده پانزده سال اخیر نوعی رکود و ســکون بر انتخابات اعضای شورای عالی و هیات های مدیره 
کانون و نیز فعالیت های آن ســایه انداخته بود و این موضوع مایه انتقاد و نگرانی اعضای فعال کانون شده بود. در پاسخ به این 
نگرانی ها بود که از جمله، خبرنامه در طول دوره یازدهم سه فقره میزگرد با حضور ســه نسل متفاوت از اعضای فعال کانون را 
در حول و حوش این مسئله برگزار نمود. بحث آسیب شناسی فعالیت های کانون در ابتدای دوره یازدهم در شورای عالی نیز، که 
بنحوی تغییر جهت داد و در قالب تدوین برنامه استراتژیک جدید کانون موضوع کار کمیته ای به همین نام قرارگرفت، در راستای 
همین سوال ها و هم اندیشی ها بود. همچنین بود برگزاری انتخابات و تشکیل مجدد کمیته های تخصصی رشته های مختلف در 
طول دوره دوازدهم، علیرغم بی میلی تعدادی از اعضای هیات مدیره وقت بدلیل تراکم امور مربوط به برگزاری جشن های سالگرد 
هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی، که با اصرار و تالش تعدادی از اعضای شورای عالی و با حمایت این شورا جامه عمل پوشید.
 بدلیل مسائل فوق، اغلب اعضای فعال کانون عالقمند بودند و تالش کردند تا انتخابات این دوره با حداکثر مشارکت اعضاء 
برگزار شود . از جمله خود هیات مدیره برای اولین بار شیوه جدیدی را بکار برد، بدین معنا که از کاندیداهای عضویت در شورای 
عالی خواست تا دیدگاه ها و برنامه های خود را این بار بسیار مشروح تر و شفاف تر از آنچه که در دوره  های قبلی در فرم کاندیداتوری 
می نوشتند، ارائه بکنند تا از طریق سایت کانون در معرض مالحظه اعضا قرار داده شــود. با پیگیری فراوان همکاران دبیرخانه 

کانون، تعدادی از کاندیدا ها این کار را انجام دادند.
بدین ترتیب و به دالیل مختلف دیگر، عالقمندی به مشارکت افزایش یافت و چنانکه بعداً مشهودتر شد، گروه های انتخاباتی 
رقیب شکل گرفتند. البته اعضای قدیمی تر کانون به یاد دارند که در دوره های دوم و سوم کانون نیز به اصطالح تنور  انتخابات داغ 
بود، ولی تفاوتی که آن دوره ها با دوره اخیر داشت در این است که گروه های رقیب در آن زمان حول دیدگاه ها و بعضاً برنامه های 
شفاف متمایزی فعالیت می کردند. بعنوان مثال، این سوال اساسی در آن موقع مطرح بود که آیا فعالیت های کانون می تواند و باید 
در راستای حمایت مشخص از منافع صنفی و حرفه ای مهندسان باشد یا اینکه این وظایف بر عهده انجمن های صنفی و حرفه ای 

بوده و ورود مستقیم کانون در چنین وظایفی خارج از حدود اساسنامه و اصواًل غیر منطقی است.
 رقابت هایی که در انتخابات دوره اخیر شکل گرفتند، تا جایی که نگارنده اطالع دارد، چندان مسبوق و مبتنی بر بحث های 
دیدگاهی و اجرایی معمول در اینگونه سیســتم های دمکراتیک نبودند، ولی بدون تردید مشــارکت چشمگیر و تعیین کننده 
دانش آموختگان جوان که بیشــتر آنها اعضای فعال در کمیته های کانون، مانند کمیته تجلیل، بودند، می تواند نشانه خواست و 

حامل پیام نسل جوان برای تغییر و تحول در مدیریت کانون باشد.

اورنگ فرزانه

سرمقاله



کانـون
این بخش به انتشار مطالب مربوط به کانون اختصاص 

دارد. نوشته ای در خصوص کارکرد های شورای عالی، 

ایران  اقتصاد  خصوص  در  نیلی  مسعود  دکرت  سخرنانی 

در دوران پس از توافق هسته ای با کشورهای پنج به 

اضافه یک، و اخبار کانون در تابستان سال جاری را در 

گزارش  بخش  انتهای  در  البته  خوانید.  می  شامره  این 

مخترصی در خصوص انتخابات شورای عالی کانون تهیه 

این  نیز  بعد  های  در شامره  داریم  قصد  که  ایم  کرده 

بحث را ادامه بدهیم.
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نگاهی به نقش شورای عالی در عملکرد کانون

اورنگ فرزانه
)راه و ساختمان 54(

کانون  اساسنامه  پیشنویس  تدوین  جریان  در   
طي پاییز سال 1369، گروه کار نه نفره اي که به 
نمایندگي از سوي یک گروه بزرگتر فارغ التحصیالن 
برای  بود،  گرفته  بعهده  را  کار  این  فني  دانشکده 
دموکراتیک  معیار  سه  کانون،  سازمان  پایه گذاري 
خود  توجه  کانون  در  را  ثبات  و  استقالل  بودن، 
قرار داده بود. دموکراتیک بودن، بدین معنا که اواًل 
اصلي  سطوح  همه  در  انتخابات  و  تصمیم گیري ها 
سازمان برپایه اکثریت نسبي آرا باشد، ثانیًا هیچگونه 
در  التحصیالن  فارغ  عضویت  براي  خاصي  شرط 
کانون و محدودیتي براي صالحیت راي دادن و یا 
کاندیدا شدن اعضاي کانون در انتخابات ارکان اصلي 
وابستگي  عدم  استقالل،  از  منظور  نشود.  تعریف 
سازماني به هرنهاد دیگر و از جمله دانشکده فني بود.

 ضرورت تاکید بر مفهوم سوم،  یعنی ثبات و 
دوام سازمان،  وقتي آشکارتر میشود که نگاهي به 
بیندازیم  نهادي  مردم-  سازمان  هزاران  سرنوشت 
و  امید  با  تاکنون  مشروطیت  انقالب  زمان  از  که 
مانند  بعللي  اما  اند،  شده  تاسیس  فراوان  اشتیاق 
نداشتن عادت به کارگروهي و  بي تفاوتي اعضا به 
روزگار  از صفحه  زماني  اندک  در  انجمن  سرنوشت 
محو شده اند. توجه ویژه گروه کار بر این معیار سوم 

استمرار  و  سازمان  دوام  براي  عنوان شرط الزم  به 
بود که ضرورت  توسعه  و  رشد  با  ها همراه  فعالیت 
تعریف یک رکن واسط بین مجمع عمومي و هیأت 

مدیره کانون را پیش آورد.

آموختگان  دانش  اینکه  به  توجه  با  واقع،  در 
)برق،  اي  رشته  متفاوت  هاي  گروه  به  دانشکده 
مدیر  کننده،  تولید  )طراح،  صنفي  و   )... مکانیک 
دارند،  تعلق  مختلف  نسل  سه  به  نیز  و   )... اداري 
بنظر میرسید که مدیریت کانون تنها به توسط هیأت 
مدیره اي که اعضاي آن بصورت تک تک با اکثریت 
مجمع  جلسه  یک  در  حاضر  اعضاي  آراي  نسبی 
وظیفه  که  شرایطي  در  میشوند،  انتخاب  عمومي 
عمدتًا  بلکه  مدیریت،  حسن  بر  نظارت  نه  بازرسان 
توجه به موارد تخلف از مفاد اساسنامه و مسائل مالي 
و حسابداري است، ممکن است آن ثبات و استمرار 

مطلوب را نتیجه ندهد.

نسل  به  نسل  و  مدت   طوالني  تجربه  نبود 
فعالیت در انجمن هاي غیر دولتي در کشور و نبود 
کودک،  مهد  در سطوح  کارگروهي  آموزش  سیستم 
دوره  نیز عدم وجود هرگونه  و  دبیرستان  و  دبستان 
آموزشي در خصوص وظایف و حقوق اعضا و مدیران 

انجمن ها در دانشگاه ها و رسانه هاي عمومي، زمینه 
مناسبي را براي دوام و موفقیت این سازمانها فراهم 
که،  بود  شرایط  این  مجموع  به  توجه  با  نمیکنند. 
کانون  سازماني  دوم  رکن  بعنوان  عالي«،  »شوراي 
انتخاب  براي  عمومي  مجمع  اختیار  و  شد  تعریف 
عالوه  گردید.  تفویض  شورا  این  به  مدیره  هیأت 
طول  در  مدیره  هیأت  عملکرد  بر  نظارت  این،  بر 
دوره، ترسیم و تدقیق خط مشي کانون و همچنین 
برگزاري انتخابات مجامع عمومي عادي و فوق العاده 

به این رکن محول شد.

از  سال   25 به  نزدیک  گذشت  از  بعد  اینک 
تاسیس کانون، بجاست که تجربه این ساختار چهار 
بازرسان-  عالي-  شوراي   - عمومي  )مجمع  رکني 
عملکرد  در  عالي  شوراي  نقش  و  مدیره(  هیات 
داده شود. چنین  قرار  تحلیل  و  بررسي  کانون مورد 
باشد  استناد  قابل  و  بوده  جامع  اینکه  براي  تحلیلي 
بایستي قاعدتًا در قالب یک کمیسیون ویژه همراه با 
آنچه  انجام داده شود.  از اعضای کانون  نظرخواهی 
در ادامه مي آید، رئوس نقطه نظرات نگارنده است 
در این باره، که بیشتر بعنوان طرح موضوع و دعوت 
ارائه دیدگاه  های خود در  از اعضاي عالقمند جهت 

شماره هاي آینده خبرنامه، تقدیم مي شود.
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کار  در گروه  افتخار عضویت  که  نگارنده  بنظر 
اول و  تدوین کننده اساسنامه و  دبیري دوره هاي 
دوم، عضویت در همه دوره هاي شوراي عالي به جز 
بازرسان دوره سوم  در هیأت  دوره سوم و عضویت 
را داشته است، نکات زیر را مي توان اجمااًل بعنوان 
نقاط قوت و ضعف عملکرد سازماني شوراي عالي در 

کانون مطرح نمود: 

الف: نقاط قوت

اعضاي  از  بزرگي  گروه  حضور  بسبب   -1
فعالیتهاي  در  تجربه  صاحب  و  نامدار  پیشکسوت 
ابتداي  از  شورایعالي  هاي  دوره  همه  در  اجتماعي، 
تاسیس کانون تا به امروز، این شورا همواره از اعتبار 
و احترام بسیار زیادي، هم در میان اعضا و هم در 
بیرون از کانون، برخوردار بوده است. این عامل بویژه 
در تحکیم و تقویت رابطه بین کانون و دانشکده فني 

نقش بسیار تعیین کننده اي ایفا کرده است.

2- حمایت هاي عملي اعضاي شورای عالی-  
بویژه آنهایی که جزء مدیران دولتي و شرکت هاي 
خصوصي بزرگ بوده اند- از برنامه هاي هیات مدیره 
بشکل های مختلف اعم از اهدای کمک هاي مالي 
مستقیم به کانون، جلب کمک سایر اعضا، حضور در 

کمیته هاي مختلف و نیز جلب  حمایتهاي مادي 
و معنوي براي دانشکده فني،  فوق العاده موثر و 
کارگشا بوده است. در غیاب شوراي عالي، تدارک 
این امکانات براي هیات  های مدیره مي توانست 

بسیار سخت باشد.

شوراي  کسوت  پیش  اعضاي  که  نقشي   -3
عالي در استقرار یک فضاي کاماًل دموکراتیک و 
در عین حال دوستانه و متمرکز بر اهداف مشترک 
با وجود  تفاوت ها و اختالف ها در دیدگاه هاي 
سیاسي و اجتماعي شان ایفا کردند، شاید در تاریخ 
انجمن هاي مشابه کشور کم نظیر بوده و از این 
نظر مي توان آن را عامل اصلي در ثبات، انسجام 
و  دوام کانون در طول بیست و پنج سال گذشته 

دانست.

ماهانه، شوراي  با تشکیل جلسات منظم   -4
عالي نه تنها در تصمیم گیري هاي اجرایي مهم 
نقش اصلي را ایفا میکند بلکه بعنوان یک مشاور 
عالي، هیات مدیره را در انتخاب هایي که میتواند 

راسًا انجام دهد، یاري میکند.

5- حضور شوراي عالي و اتوریته اي که این 

شورا تاکنون داشته است، به 
بزرگي  عامل  زیاد  احتمال 
بوده که در سایه آن اختالف 
سلیقه های احتمالی موجود 
هیات  اعضاي  میان  در 
مختلف  دوره های  مدیره 
هیچگاه به ناهماهنگي هاي 
کننده  فلج  و  مهم  بسیار 
کانون  اجرایي  مدیریت 

نیانجامیده است.

ب-نقاط ضعف

مجاز  سبب  به   -1
بودن انتخاب مکرر هر عضو 
در دوره هاي متوالي شوراي 
شدن  انتخاب  شانس  عالي، 
یا  و  تر  اعضاي جوان  براي 
در  کمتر  معروفیت  سابقه  با 
بوده  کم  نسبتًا  اعضا،  میان 
عضویت  گردش  امر  این  و 
اعضاي  ترکیب  شدن  نو  و 
شوراي عالي را از یک دوره 

نقشی که اعضای پیش 
کسوت شورای عالی 

در استقرار یک فضای 
کامال دموکراتیک و 

در عین حال دوستانه 
و متمرکز بر اهداف 
مشترک در جلسات 
این شورا علیرغم  

تفاوت ها و اختالف ها 
در دیدگاه های سیاسی 

و اجتماعی شان ایفا 
کردند، شاید در تاریخ 

انجمن های مشابه 
کشور کم نظیر بوده و 

از این نظر می توان 
آنرا عامل اصلی در 

ثبات، انسجام، دوام 
کانون در طول بیست 

و پنج سال گذشته 
دانست.

عکس اعضای شورای عالی در ادوار مختلف-آرشیو کانون
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به دوره دیگر محدود ساخته است.

از  بزرگي  گروه  ثابت  نسبتًا  حضور   -2
در  کانون  فعال  اعضاي  و  اعتماد  مورد  پیشکسوتان 
این شورا در  هر دوره شوراي عالي و جایگاه وزین 
نوع  یک  به  کانون،  عالقمند  و  فعال  اعضای  میان 
انتخابات  نتایج  به  نسبت  اعضا  این  خاطر  آرامش 
مجامع عمومي انجامیده و انگیزه آنان براي شرکت 
این  نتیجه  است.  داده  کاهش  را  ها  گیري  راي  در 
امر، کاهش مشارکت اعضا در انتخابات و نیز حضور 
بسیار ناچیز اعضا در این مجامع، بویژه  پس از دو 
اینترنتي  و  مجمع  جلسه  برگزاري  شدن  مرحله اي 
منفي  آثار  مساله  این  است.  بوده  انتخابات،  شدن 
این  در  که  دارد  کانون  اجتماعي  حیات  در  مهمی  

مقاله فرصت پرداختن به آنها نیست.

اجرایی  و  نظارتی  نهاد  دو  تنیدگي  درهم   -3
شوراي عالي و هیات مدیره، وجه ساختاري مهمي 
هیات  آرا،  تناسب  لحاظ  به  که  معنا  بدین  دارد.  نیز 
مدیره مي تواند در صورتیکه اعضاي آن در راستاي 
بدهند -رویه اي  یکپارچه  رای  این هیات  مصوبات 
که در چهار، پنج دوره گذشته از سوي روساي وقت 
هیات مدیره معمول شده بود-  با سهولت زیادی در 
اغلب اوقات راي مثبت شوراي عالي را نسبت به این 

مصوبات بدست آورد. 

دوره  طول  بودن  کوتاه  شرایطی،  چنین  در    
)پویایی  انتظار خود  مورد  تاثیر  در جهت عکس  نیز 
بیشتر( عمل کرده است. بدین معنا که بنظر می رسد 
نه تنها بدلیل عدم تغییر چشمگیر ترکیب اعضا بلکه 
برای  کافی  مجال  نیز،  دوره  کوتاهی  این  بدلیل 

هیات  دوره  هر  ابتدای  در  نوآورانه  برنامه ریزی های 
در  آن  عملکرد  بررسی  و  نقد  مقابل،  در   ، و  مدیره 

پایان دوره فراهم نبوده است.

مطالب  که  می سازد  نشان  خاطر   پایان  در 
مختلف  سطوح  در  جاری  بحث های  حاصل  فوق 
از  موضوع  طرح  بعنوان  بیشتر  بلکه  نبوده  سازمان 
دیدگاه یک عضو غیر متخصص در امور سازمان ها 
ضعف  نقاط  در  شدن  وارد  اینکه  قبول  با  می باشد. 
احتمالی سازمان و بطریق اولی، نتیجه گیری و ارائه 
پیشنهاد برای اصالح، امر ساده ای نیست، از اعضای 
نقد  با  می کنیم  تقاضا  مباحث  این  در  صاحب نظر 
نظرات فوق و طرح نکات دیگری که بنظر نگارنده 
مقال  این  در  آنها  به  پرداختن  مجال  یا  و  نرسیده 

نبوده، بر غنای بحث بیفزایند.

عکس اعضای شورای عالی در ادوار مختلف-آرشیو کانون
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اقتصاد ایران در دوران پس از توافق

غروب چهارشنبه، سی ویکم تیرماه، دکتر مسعود 
فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  دعوت  به  نیلی 
دانشکده فنی دانشگاه تهران در این دانشکده حضور 
یافت و در مورد وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران 
رفع  شرایط  در  هسته ای  توافق  از  پس  دوران  در 
در  رئیس جمهور  ارشد  مشاور  گفت.  سخن  تحریم 
مزمن  مشکالت  برشمردن  بر  عالوه  سخنان  این 
سطح  در  وفاق  ایجاد  ضرورت  بر  ایران،  اقتصاد 
سیاستگذاری و مدیریت انتظارات در سطح اجتماعی 
استفاده  برای  کرد  عنوان  و  تاکید  کشور  عمومی  و 

تاریخی  بزنگاه  از  بهینه 
الزم  کشور  در  داده  روی 
ساختاری  اصالح  با  است 
اقتصاد به انتخاب سیاست 
دست  برون گرا  و  درون زا 
در  اگرچه  که  انتخابی  زد. 
تالش  نیازمند  راه  ابتدای 
و  مسووالن  مضاعف 
عموم  سوی  از  بردباری 
می تواند  اما  است  جامعه 
به رونق و بهبود مستمر و 
رشد اقتصادی پایدار برای 
اساسی  مشکالت  حل 
اشتغال  جمله  از  کشور 

منجر شود.

در  نیلی  مسعود 
با  خود  سخنان  ابتدای 
به  نسبت  امیدواری  ابراز 
شدن  اجرایی  روند  تداوم 
و  ایران  هسته ای  توافق 
گفت:   5+1 کشورهای 
خوشبینانه ترین  »براساس 
توافق  آنچه  برابر  سناریو، 
اجرایی  روند  اگر  شده 
ایجاد  بدون  تعهدات 
پیش  به  خللی  هرگونه 
پایانی  فصل  در  ما  رود، 

اقتصادی  تحریم های  تمامی  لغو  شاهد  جاری  سال 
زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی 
خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوشبینانه، سال 
1395 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز 
خواهیم کرد. لذا می توان امیدوار بود که نتایج عملی 
لغو تحریم ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان 
را در دو مقطع  توافق  انتظار  آثار مـورد   دهد.« وی 
از آن به شرح خالصه  بعد  سال 1394 و سال های 

ذیل، طبقه بندی کرد.

سال 94 سخت ترین سال مالی كشور است

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با نام بردن 
و  مالی  سال  سخت ترین  عنوان  به   1394 سال  از 
حفظ  و  تورم  کاهش  استمرار  دولت،  بودجه ای 
دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی را دو چالش اصلی 
سال 1394 خواند و گفت: »آنچه در حال حاضر به 
نرخ  کاهشی  روند  تداوم  برای  اصلی  تهدید  عنوان 
بانک  به  بانک ها  بدهی  می شود،  محسوب  تورم 
مرکزی است. بانک های کشور در شرایط نامساعدی 
به سر می برند و تراز مالی  
مواجه  مشکل  با  آنها 
افزایش  باعث  که  است 
از  بانک ها  برداشت  اضافه 
است.  شده  مرکزی  بانک 
واقعی  بخش  هم چنین 
اقتصاد در طرف عرضه با 
طرف  در  و  مالی  تنگنای 
تقاضای  کمبود  با  تقاضا 

موثر مواجه است.«
عالی  موسسه  رئیس 
پژوهش  و  آموزش 
برنامه ریزی،  و  مدیریت 
در  شده  ایجاد  خوش بینی 
ارزیابی  مثبت  را  جامعه 
کرد و افزود: »شاید بتوان 
مطرح  را  فرضیه  این 
پی  در  احتمااًل  که  کرد 
حصول نتیجه در مذاکرات 
هسته ای، مردم دید مثبتی 
اقتصاد  آینده  به  نسبت 
عامل  این  کرده اند.  پیدا 
شاخص ها  دیگر  با  البته 
اندازه گیری  قابل  نیز 
نشان می دهد که  و  است 
احتمااًل  خوش بینی  این 
سمت  در  مثبت  تحرکی 

تقاضا ایجاد خواهد 

دکتر مسعود نیلی در گردهمایی تیرماه کانون:
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این  عالوه  به  کرد؛ 
انتظارات  کاهش  به  که 
تورمی می انجامد که برای 
تورم  کاهشی  روند  حفظ 
مرکزی  بانک  کمک  به 
که  آمد. همان طور  خواهد 
تورمی  انتظارات  کاهش 
سال  انتخابات  از  بعد 
نرخ  کاهش  به   1392
طور  به  سال  آن  در  تورم 
قابل توجهی یاری رساند.« 
ارائه  توضیحات  اساس  بر 
شده، بهبود شرایط اقتصاد 
در سال جاری، تحت تاثیر 
غیرمستقیم  کامال  توافق، 

خواهد بود.

معضالت كنونی اقتصاد 
ایران چه هستند؟

اشاره  با  نیلی  مسعود 
عملی  اثرات  که  این  به 
 1395 سال  در  تحریم ها 
تاکید  می کند،  پیدا  نمود 
شرایط  از  باید  که  کرد 

اقتصاد  ساختاری  مشکالت  رفع  برای  شده  ایجاد 
استفاده کرد. او مشکالت کنونی اقتصاد ایران را در 
زیر سه سرفصل عمده مشکالت ساختاری بلندمدت، 
وفور  دوره  در  سیاستگذاری  به  مربوط  مشکالت 
درآمدهای نفتی و مشکالت مربوط به دوره تحریم 
طبقه بندی کرد. او توضیح داد که این مشکالت به 
طور زنجیروار به هم وابسته اند و مشکالت ساختاری 
بزرگتری  ابعاد  دیگر  عامل  دو  تاثیر  تحت  اقتصاد 
گفت:  رئیس جمهور  اقتصادی  مشاور  کرده اند.  پیدا 
در  سیاستگذاری  اخیر  دوره  از  قبل  ما  »اقتصاد 
کشور هم با مشکالتی مزمن مواجه بوده است. این 
مشکالت در دوره وفور درآمدهای نفتی ابعاد بزرگتر 
و تنوع بیشتر پیدا کرد و به دنبال آن، در دوره تحریم 
هم مسائل تشدید شد. مشکالت ساختاری بلندمدت 
در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانیم رکوردهای 
خوبی بجا بگذاریم. برای مثال رشد اقتصادی ما به 
طور متوسط حدود 3.3 درصد بوده است که نرخ رشد 

خوبی محسوب نمی شود.«

هفت  ذیل  را  اقتصاد  ساختاری  مشکالت  او 
مرتبط  موارد  تشریح  با  و  کرد  طبقه بندی  سرفصل 
با هریک از آنها توضیح داد که چگونه سیاست های 
اعمال  آن،  متعاقب  و  نفتی  درآمدهای  وفور  دوره 
تاثیر  تحت  را  مشکالت  این  ظالمانه،  تحریم های 
به ضعف  نمونه  به عنوان یک  داده است. وی  قرار 

سیستم اداری و حاکمیت قانون اشاره کرد و توضیح 
بزرگ  مقیاس  در  رانت  توزیع  نقش  ایفای  که  داد 
توسط دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالی 
شده و به دنبال آن، در دوره تحریم همین مجموعه 
و  غیررسمی  اقتصاد  یک  باعث شکل گیری  مسایل 
غیر شفاف تحت عنوان دور زدن تحریم شده است 
کشور  اداری  نظام  شدن  ضعیف تر  روی  آن  اثر  که 

بازگشت کرده است.«

اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب

ادامه  در  رئیس جمهور  اقتصادی  ارشد  مشاور 
نشست با بیان این سوال که توافق هسته ای چگونه 
می تواند موانع توسعه اقتصادی ما را رفع کند گفت: 
»اگر این توافق را صرفًا به عنوان کانالی برای تزریق 
مشکالت  به  توجه  با  ببینیم  اقتصاد  به  ارزی  منابع 
غلط  ساختار  در  شد،  ذکر  که  مواردی  و  ساختاری 
موجود، تنها دستاورد ما هزینه کرد غلط و با بهره وری 
پایین و یک دوره بهبود کوتاه مدت خواهد بود.« او 
با بیان این که اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب 
اختیار  در  تنها  انتخاب  »این  افزود:  دارد  قرار  مهم 
دست  انتخاب  این  به  باید  جامعه  و  نیست  دولت 

بزند.«

مقابل  در  کنونی  گزینه های  اقتصاددان  این 

آنچه در حال حاضر به عنوان 
تهدید اصلی برای تداوم روند 
کاهشی نرخ تورم محسوب 
می شود، بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی است. بانک های 
کشور در شرایط نامساعدی 
به سر می برند و تراز مالی  
آنها با مشکل مواجه است که 
باعث افزایش اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی شده 
است.
 هم چنین بخش واقعی 
اقتصاد در طرف عرضه با 
تنگنای مالی و در طرف تقاضا 
با کمبود تقاضای موثر مواجه 
است.
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و  برون زا  »اقتصاد  گزینه  انتخاب  را  ایران  اقتصاد 
درون گرا« یا »اقتصاد درون زا و برون گرا« ذکر کرد 
و گفت: »گزینه اول یعنی این که اقتصاد در شرایط 
واردات  و  نفت  محوریت صادرات  با  تحریم  از  پس 
ناشی از آن باشد. سرمایه گذاری خارجی با محوریت 
داخلی  بازار  برای  شبه دولتی  و  دولتی  شرکت های 
بانک  تضمین  شرط  به  خارجی  منابع  ورود  و  است 
گزینه  مورد  در  نیلی  شد.«  خواهد  محقق  مرکزی 
دوم توضیح داد: »گزینه دومی که پیش روی ماست 
تجارت  توسعه  که  است  برون گرا  و  درون زا  اقتصاد 
را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری 
بخش  محوریت  با  خارجی  سرمایه گذاری  می بیند. 
خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی 
هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و 

توسعه کسب وکار است.«

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزی گزینه اول را همان راه و مسیری خواند 
او گفت:  که در سال های گذشته تجربه شده است 
»در کشور ما سیاست گذار همواره به این سمت سوق 
داده می شود که به سراغ گزینه اول برود. یعنی نفت 
صادر و کاال وارد کند تا به اصطالح بهبود وضعیت 
از  کار گرهی  این  در حالی که  ملموس شود.  مردم 

مشکل اصلی ما یعنی اشتغال باز نمی کند.«

توافق به مثابه بزنگاه 

مسعود نیلی در پایان این نشست گفت: »یک 
که  عج اوغلو«  »دارون  نام  به  برجسته  اقتصاددان 
تدریس  توسعه  اقتصاد سیاسی  ام آی تی  دانشگاه  در 
می کند در کتاب »چرا کشورها شکست می خورند« 
چهار عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت ها عنوان 
فرهنگ،  کشور،  یک  نهادهای  شامل  که  می کند 
اتفاق  از شانس یک  جغرافیا و شانس است. منظور 
یا رویداد است که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد 
می کند و می گوید هر کشوری در تاریخ خود با معدود 
بزنگاه های تاریخی مواجه می شود که می تواند از آن 
برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده 

کند.«

کشورهای  به  مثال  عنوان  »به  افزود:  وی 
آسیای جنوب شرقی می توان اشاره کرد که از تهدید 
کمونیسم در آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند 
و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند 
بازارهای  به  دستیابی  در  کشورها  این  در  توسعه 

بیرونی بود.«

در  ما  است  معتقد  جمهور  رئیس  ارشد  مشاور 
تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه های تاریخی مواجه 

زده  پس  را  آن  که  بودیم 
نبرده ایم.  استفاده ای  و 
هم  جدید  شرایط  با  اگر 
سیاست  همان  قالب  در 
برخورد  سنتی  اقتصاد  و 
نمی گیریم  نتیجه ای  کنیم، 
بحران های  با  آینده  در  و 
که  می شویم  مواجه  بزرگ 
می تواند ما را دچار شرایطی 
بدتر و خطرناک تر از دوران 

تحریم کند.

باید  ما  او،  اعتقاد  به 
کنیم.  توجیه  را  سیاستگذار 
در عرصه اجتماعی و افکار 
بحث  این  هم  عمومی 
تبدیل به گفتمان و مطالبه 
صورت  این  غیر  در  شود. 
ما  اقتصاد  هدایت  فرمان 
همان  به  سنتی  طور  به 
که  می شود  کشیده  سمتی 
رفاه  صرف  را  نفت  پول 
بحران های  و  کوتاه مدت 

درازمدت کند.

گزینه اول پیش روی ما 
اقتصاد برون زا و درون گرا 

است. یعنی اقتصاد با 
محوریت صادرات نفت و 

واردات ناشی از آن باشد. 
سرمایه گذاری خارجی 

با محوریت شرکت های 
دولتی و شبه دولتی برای 
بازار داخلی است و ورود 

منابع خارجی به شرط 
تضمین بانک مرکزی 

محقق خواهد شد. گزینه 
دوم اقتصاد درون زا و 

برون گرا است که توسعه 
تجارت را با محوریت 

صادرات صنعتی و توسعه 
گردشگری می بیند.
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اخبار کانــون

گزارش گردهمایی تیر 
ماه كانون در هفته نامه 

تجارت فردا
در پی برگزاری گردهمایی تیر ماه کانون که تحت 
عنوان »چشم انداز اقتصاد ایران پس از توافق« و با 
سخنرانی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس 
جمهور برگزار شد، هفته نامه تجارت فردا در آخرین 
مرداد 1394(،  ـ شنبه 10  )شماره 140  شماره خود 
ایران در  با عنوان »اقتصاد  را  این گفتار  متن کامل 

پسا تحریم« منعکس کرده است.
چکیده ای از مقدمه ی متن درج شده در این هفته نامه 

به شرح ذیل می باشد:
به  جمهور  رئیس  اقتصادی  ارشد  مشاور  نیلی،  دکتر 
دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  دعوت 
یافت  حضور  دانشکده  این  در  تهران  دانشگاه  فنی 
در  ایران  اقتصاد  افق  و  کنونی  وضعیت  مورد  در  و 
دوران پس از توافق هسته ای در شرایط رفع تحریم 
سخن گفت. نیلی در این سخنان عالوه بر برشمردن 
مشکالت مزمن اقتصاد ایران، بر ضرورت ایجاد وفاق 
در سطح سیاستگذاری و مدیریت انتظارات در سطح 
تاکید و عنوان کرد برای  اجتماعی و عمومی کشور 
استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی روی داده در کشور، 
سیاست  انتخاب  به  اقتصاد  ساختاری  اصالح  با  باید 
چه  اگر  که  انتخابی  زد.  دست  برون گرا  و  درون زا 
و  مسووالن  مضاعف  تالش  نیازمند  راه  ابتدای  در 
به  اما می تواند  است  از سوی عموم جامعه  بردباری 
رونق و بهبود مستمر و رشد اقتصادی پایدار برای حل 
مشکالت اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود. 

برگزاری انتخابات كمیته 
تخصصی مهندسی 

نقشه برداری
تخصصی  رشته های  انتخابات  و  گردهمایی  آخرین 
 3 شنبه  روز  نقشه برداری  رشته  به  مربوط  کانون، 
اعضای رشته  از  نفر  با حضور 21  ماه 1394  مرداد 
مذکور در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار 

گردید.
کمیته  عضو  )شیمی72(  خورشیدی  آذر  مهندس 
راه اندازی کمیته های تخصصی ضمن خوشامدگویی، 
تخصصی  کمیته های  تشکیل  چگونگی  درباره 
مهنا  میرعلیرضا  مهندس  ادامه  در  کرد.  صحبت 
)معدن67( دبیر کانون نیز درباره نقش و جایگاه رشته 
نقشه برداری و فعالیت کمیته ها توضیحاتی ارائه داد. 
رئیس  )معدن47(  ناصرنیا  هرمز  مهندس  همچنین 
در خصوص  تخصصی  کمیته های  راه اندازی  کمیته  
فعالیت های کمیته های تخصصی که در حال حاضر 

مشغول فعالیت می باشند، سخن گفت.
از بین حاضران تعداد 10 نفر داوطلب شدند و پس از 
رای گیری و شمارش آراء، افراد زیر به عنوان اعضای 

اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
1-مهندس حیدر راستی ویس ) نقشه برداری84(

2-مهندس احسان زرین فر )نقشه برداری 81(
3-مهندس محسن شالپوروند )نقشه برداری 81(

4-مهندس سعید میربرون )نقشه برداری 85(
5-مهندس رضا عرب شیبانی )نقشه برداری 91(
6-مهندس سیمین میروهابی )نقشه برداری 88(

7-مهندس محمد فاضل )نقشه برداری 84(
 )90 برداری  )نقشه  مرادی  میالد  8-مهندس 

)علی البدل(
 )84 برداری  )نقشه  اخوان  پگاه  9-مهندس 

)علی البدل(
مقرر شد اولین جلسه این کمیته روز دوشنبه 5 مرداد 

ماه 1394 در دفتر کانون برگزار گردد.
پس از برگزاری انتخابات کمیته تخصصی مهندسی 
اولین   ،1394 ماه  مرداد   3 تاریخ  در  نقشه برداری 
جلسه این کمیته در تاریخ 5 مرداد ماه برگزار گردید. 
در همین جلسه انتخابات داخلی برگزار شد و آقایان 
عنوان  به  )نقشه برداری84(  راستی ویس  حیدر  دکتر 
)نقشه برداری85(  میربرون  سعید  مهندس  رئیس، 
فاضل  محمد  مهندس  و  رئیس  نایب  عنوان  به 
انتخاب  کمیته  منشی  عنوان  به   )84 )نقشه برداری 

شدند. 
مقرر شد این کمیته جلسات خود را روزهای دوشنبه 

در دفتر کانون برگزار نمایند.
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ضیافت افطار كانون
ضیافت افطار کانون روز چهارشنبه 24 تیرماه 1394 با حضور 170 نفر از اعضای کانون در رستوران جدید اعضای هیات علمی پردیس 2 دانشکده های فنی برگزار شد.

در این مراسم از کلیه اعضای کانون درخواست شد تا در گردهمایی روز چهارشنبه 31 تیر ماه و انتخابات سیزدهمین دوره شورای عالی کانون حضور داشته باشند.
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تعداد آرارشته و سال فارغ التحصیلینام و نام خانوادگیردیف

236عمران 1380مهندس روزبه صالح آبادی1

211عمران 1356مهندس بیژن نامدارزنگنه2

199برق 1342دکتر پرویز جبه دارماراالنی3

197عمران 1370دکتر عباس احمدآخوندی4

197عمران 1338مهندس محمد عطاردیان5

194عمران 1392مهندس محمدحسین طالب پور6

187عمران 1365مهندس حبیب اله بیطرف7

186عمران 1347مهندس محمدرضا انصاری8

180عمران 1385مهندس حسین شهابی شهمیری9

176برق 1358دکتر محمود کمره ای10

161شیمی 1341مهندس عباس موسوی رهپیما11

160عمران 1355دکتر اورنگ فرزانه12

159مکانیک 1389مهندس امیراسماعیل حسن پور13

156 عمران 1380 مهندس مهسا برنده 14

155  معدن 1367 مهندس میرعلیرضا مهنا15

151 مکانیک 1351 مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای 16

141 مکانیک 1390 مهندس محمدرضا قزل عاشقی 17

138 عمران 1365 دکتر محمد شکرچی زاده 18

 135عمران 1330 مهندس علی اکبر معین فر  19

129 عمران 1368 مهندس علیرضا عالم زاده 20

 121مکانیک 1359 مهندس اسماعیل مسگرپورطوسی 21

 118 عمران 1351مهندس عباس غفاری 22

 110 عمران 1371مهندس علی امام 23

 107عمران 1358 دکتر بهروز گتمیری 24

 102مکانیک 1355 دکتر محمدحامد امام جمعه زاده 25

99 عمران 1330  مهندس مصطفی کتیرایی26

 89 مکانیک 1359 مهندس محمدحسین فتاپور27

 89 شیمی 1354 مهندس افسانه صدر28

 86 عمران 1356 دکتر سیدمحسن حائری29

81 معدن 1347 مهندس هرمز ناصرنیا 30

در پی برگزاری انتخابات شورای عالی کانون، هیات 
برای  آراء  شمارش  و  قطعی  نتایج  انتخابات  اجرایی 

کلیه کاندیدها را به شرح جدول روبرو اعالم نمود.

به   25 الی   1 ردیف های  کاندیداهای  ترتیب  بدین 
 26 ردیف های  و  شورای عالی  اصلی  اعضای  عنوان 
عالی  شورای  علی البدل  اعضای  عنوان  به   30 الی 

معرفی شدند.
کاندیداهای  آرای  شمارش  قطعی  نتایج  همچنین، 
گردید.  اعالم  زیر  جدول  شرح  به  بازرسان  هیات 
حائزین ردیف های 1 الی 3 به عنوان بازرسان کانون 

و ردیف 4 به عنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.

اعالم نتایج سیزدهمین 
انتخابات شورای عالی و 

هیات بازرسان كانون

تعداد آرارشته و سال فارغ التحصیلینام و نام خانوادگیردیف

155شیمی 1389مهندس بهنوش فرزان1

146معدن 1353مهندس فرزان رفیعا2

101عمران 1371مهندس امیر قناعی میاندوآب3

100برق 1369مهندس سیدعلی میرپور4

92برق 1386مهندس غالمعلی سالمی5

87عمران 1377مهندس رضا یوسفی6
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شروع به كار شورای عالی 
دوره سیزدهم

روز پنجشنبه 31 مرداد ماه آخرین جلسه شورای عالی 
دوره  شورای عالی  جلسه  اولین  و  دوازدهم  دوره 
سیزدهم در محل اتاق شورای دانشکده فنی برگزار 
گردید. در ابتدا صورتجلسه قبلی شورا قرائت و مورد 
گزارش  کانون  دبیر  سپس  گرفت.  قرار  تصویب 
کرد.  ارائه  را  دوازدهم  دوره  ماه  آخرین  فعالیت های 
توسط  دوره  این  کار  خاتمه  گزارش،  تصویب  با 
آقای دکتر پرویز جبه دارماراالنی رئیس شورا اعالم 
گردید. سپس اعضای هیات رئیسه مجمع مشتمل بر 
آقایان مهندس رفیعی طباطبایی، مهندس گواهی و 
خانم ها مهندس لکستانی و حیدرلو اداره جلسه را بر 
مجمع،  رئیس  رفیعی  مهندس  آقای  گرفتند.  عهده 
آراء،  نتایج  و  انتخابات  برگزاری  بر  مروری  از  پس 
ویژه هیات  به  انتخابات  برگزاری  از دست اندرکاران 
دکتر  نعمت الهی،  دکتر  )آقایان  انتخابات  اجرایی 
و  مهاجرین آریایی  مهندس  عراقی،  مهندس  چینی، 
خانم مهندس فرخی( تشکر و قدردانی کرد. ایشان 
سپس با دعوت از رئیس سنی جلسه، آقای مهندس 

به  را  سیزدهم  دوره  جلسه  اولین  اداره  عطاردیان، 
ایشان سپرد. طبق دستور کار، اعضای شورای عالی 
اقدام  شورای عالی  رئیسه  هیات  انتخاب  به  نسبت 
کردند. در نتیجه آقای دکتر پرویز جبه دار به عنوان 
اول،  رئیس  نایب  رئیس، مهندس محمد عطاردیان 
مهندس حبیب اله بیطرف نایب رئیس دوم و مهندس 

مهسا برنده به عنوان منشی شورا برگزیده شدند.
در  نظر  تبادل  و  بحث  به  خود،  کار  ادامه  در  شورا 
نتیجه  در  و  پرداخت  اعضای هیات مدیره  خصوص 
کمره ای،  محمدآبادی  محمدرضا  مهندس  آقایان 
امام،  علی  مهندس  صالح آبادی،  روزبه  مهندس 
علیرضا  مهندس  جمعه زاده،  امام  محمدحامد  دکتر 
مهندس  مهنا،  میرعلیرضا  مهندس  عالم زاده، 
و  اصلی  اعضای  عنوان  به  حسن پور  امیراسماعیل 
آقایان مهندس حسین شهابی و مهندس امیرحسین 

نیکخواه به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

انتخاب اعضای هیات 
مدیره دوره سیزدهم

دکتر  مدیره  هیئت  ماه  شهریور   1 مورخ  جلسه  در 
امام جمعه زاده )مکانیک 55( به عنوان  محمدحامد 
)عمران  امام  علی  مهندس  مدیره،  هیئت  رئیس 
علیرضا  مهندس  رئیس،  نایب  عنوان  به   )71
عالم زاده )عمران 68( به عنوان خزانه دار و مهندس 
امیراسماعیل حسن پور )مکانیک 89( به عنوان منشی 
جلسه انتخاب شدند. این سمت ها در جلسه مورخ 26 

شهریور 94 شورای عالی کانون تنفیذ گردید.
مهندس  جلسه  این  در  عالی  شورای  همچنین 
مدیره  هیئت  عضو  عنوان  به  را  )معدن47(  ناصرنیا 
انتخاب کرد. این انتخاب به دنبال استعفای مهندس 
میرعلیرضا مهنا)معدن67( از عضویت در هیات مدیره 

انجام شد.
در جلسه مورخ 29 شهریور ماه هیئت مدیره، مهندس 
کانون  دبیر  عنوان  به  )عمران80(  روزبه صالح آبادی 

انتخاب شد.
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نمایش رام كردن زن 
سركش در گردهمایی 

مرداد ماه كانون
رام  نمایش  به  کانون  ماه  مرداد  عمومی  گردهمایی 
کارگردانی  و  ویلیام شکسپیر  اثر  زن سرکش  کردن 
روز  برنامه  این  داشت.  اختصاص  کاظمی  مریم 
چهارشنبه 28 مرداد ماه 1394 با حضور 230 نفر از 
اعضای کانون و خانواده هایشان در تاالر ایوان شمس 

برگزار شد.
عطاردیان  محمد  مهندس  نمایش  این  انتهای  در 
با  کانون  عالی  شورای  عضو   )38 ساختمان  و  )راه 
اهدای کتاب و فیلم 5000 سال مهندسی ایرانی به 
کارگردان این نمایش، از وی قدردانی به عمل آورد. 

اپلیكیشن كانون برای 
تلفن های هوشمند

اپلیکیشن های  می رساند،  کانون  اعضای  اطالع  به 
 )Android ـ   iOS( هوشمند  موبایل های  کاربردی 
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 
روی  بر  هم اکنون   ،Fanni Alumni نام  با  تهران 

سایت های بازار و سیبچه قرار دارند. 
افزارها  نرم  این  کشور  از  خارج  مقیم  اعضای  برای 
قرار    Google play و    App Store در  بزودی 

خواهد گرفت.

قدردانی و سپاس
اعضا،  از  خود  مسئولیت  دوره  پایان  در  کانون  دبیر 
و  مساعدت  خاطر  به  کانون  همکاران  و  حامیان 
بدین  متن  کرد.این  قدردانی  و  تشکر  حمایتهایشان 

شرح است:
 

به نام خدا
 

به  اینجانب  مسئولیت  ساله  دو  دوره  که  اکنون 
لذا  است،  رسیده  پایان  به  کانون  دبیر  عنوان 
بر خود واجب می دانم که از همکاری صمیمانه، 
دانش آموختگان  بی بدیل  حمایت  و  همدلی 
محترم  اعضای  عزیز،  دانشجویان  گرامی، 
هیات علمی و کارکنان تالشگر دانشکده فنی و 
دبیرخانه کانون تشکر کرده و از لطف و محبت 

بی دریغ آنان قدردانی نمایم.
دوره  این  در  که  کانون  محترم  اعضای  از 
یاری رسان  کمبودها  و  مشکالت  وجود  علیرغم 
آنچه که در  بوده اند، صمیمانه سپاسگزارم. هر 
افتخارآفرین  و  درخشان  ساله  دو  کارنامه  این 
مسئوالنه  تالش  گروهی،  کار  مرهون  می نماید 
بویژه  فعال  اعضای  همبستگی  و  حمایت  و 
از  دور  به  است.  بوده  کانون  جوان  اعضای 
تعارفات معمول و شکسته نفسی های نمایشی، 
ناکارآمدی های موجود به  مسئولیت کاستی ها و 
عهده اینجانب می باشد که از همه شما پوزش 

می طلبم.
ما،  کانون  بلند  آوازه  و  موفقیت  تردید  بدون 
مرهون یاران و یاریگرانی بوده است که بدون 
اهداف  پیشبرد  برای  چشمداشتی  هیچگونه 
کانون دلسوزانه تالش نموده اند. امری که ناشی 
خانواده  یکپارچگی  و  ارزشمداری  وفاداری،  از 
بزرگ فنی است. امید آن که ادامه دهندگان این 

راه نیز چنین باشند.
داستان  فنی  دانشکده  تاریخ  که  باشد  یادمان 
یک  داستان  نیست،  دانشگاه  و  دانشکده  یک 
در  که  سرزمینی  است.  ملت  یک  و  سرزمین 
است،  گوناگون  سالیق  و  فرهنگ ها  خرده  آن 
ارزشمند  تجارب  پشتوانه  به  که  سرزمینی 
مهندسان  و سرزنده ای  پویایی  و  پیشکسوتان 
در  را  نظیری  کم  اجتماعی  سرمایه  خود  جوان 
دل خود دارد، سرزمینی با همه فراز و فرودهای 

تاریخی خود و این تاریخ جریان دارد....

با بهترین آرزوها
میرعلیرضا مهنا

دبیر کانون در دوره دوازدهم

بازدید كمیته تخصصی 
مهندسی برق كانون 
از نمایشگاه صنعت 

ساختمان
از  کانون  برق  مهندسی  تخصصی  کمیته  اعضای 
نمایشگاه صنعت ساختمان در تاریخ 18 الی 21 مرداد 
ماه 1394 که در محل نمایشگاه های بین المللی شده 

بود، بازدید به عمل آوردند.
سیستم های  و  تجهیزات  انواع  از  کمیته  اعضای 
الکتریکی و الکترونیکی که امروز در طرح و اجرای 
ساختمان های  خصوص  به  ساختمانی،  پروژه های 
بیمارستان ها،  تجاری،  اداری  مراکز  مرتبه،  بلند 
کارخانجات صنعتی و ... مورد استفاده واقع می شوند، 

بازدید کردند.
عناوین این تجهیزات به صورت خالصه از این قرار 

می باشند:
آنتن  حفاظتی،  سیستم های  برقی،  پله  آسانسور، 
تلفن  مراکز  ماهواره،  گیرنده   ، تلویزیون  مرکزی 
داخلی، شبکه داخلی کامپیوتری، سیستم های اعالم و 
اطفاء حریق، آیفون تصویری، دوربین مداربسته، درب 
 ،UPS بازکن برقی پارکینگ، برق اضطراری، سیستم
سیستم های   ،)Paging( فراخوان  و  صوتی  سیستم 
خورشیدی  پانل  ساختمان،  نمای  و  داخلی  روشنایی 
برای تولید آب گرم مصرفی، آبیاری خودکار فضای 
سبز، شبکه داخلی توزیع برق در ساختمان های بلند 
برق  تابلوی  تراتکنیگ،  و  باسداگت  روش  با  مرتبه 
ورودی ساختمان، تابلوها برق سیستم های گرمایش 
و مدرن  پریزهای کالسیک  کلید  انواع  و سرمایش، 
هوشمند و باالخره شبکه سیمکشی داخلی. همچنین 
 )Smart Home( تجهیزات ساختمان های هوشمند
 BMS (Building و سیستم های مدیریت ساختمان
نزدیک  آینده  در  که   ،(Management System
بلند  در کلیه ساختمان ها به خصوص ساختمان های 
مرتبه و مجتمع های اداری تجاری، مورد استفاده واقع 

خواهند شد.
و  دقیق  طراحی  به  نیاز  تجهیزات،  این  از  استفاده 
مشاور  مهندسین  توسط  را  آن ها  مناسب  انتخاب 
بازار  ایجاد  موجب  مورد  این  که  داشت،  خواهد 
که  شد  خواهد  برق  مهندسین  برای  گسترده  کار 
نظام  سازمان  از  را  الزم  مجوزهای  قباًل  است  الزم 

مهندسی ساختمان گرفته باشند.



کانـون

15خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم | شماره 176 تا 178 | بهار 1394

گ دره
ک روزه در جنگل پلن

ت ی
ش

گلگ
گ دره واقع در منطقه سواد کوه را روز جمعه 9 مرداد ماه 1394 برای 31 نفر از اعضا و همراهانشان برگزار 

ک روزه در جنگل زیبای پلن
کمیته بازدید کانون، گلگشت ی

س از صرف صبحانه در نزدیکی فیروزکوه به سمت شیرگاه رفته و در آنجا وارد مسیر فرعی و خاکی منتهی به جنگل شدند. شرکت کنندگان بعد از پیاده 
کرد. حاضرین پ

های  ک ساعت در جنگل پیاده روی نموده و در قسمت هایی از مسیر از رودخانه جاری در میان جنگل عبور کردند. متأسفانه به دلیل خشکسالی 
شدن از ماشین، حدود ی

اخیر میزان آب رودخانه بسیار کمتر از حد مورد انتظار بود. بعد از توقفی چند ساعتی در دل جنگل و صرف ناهار و چای به سمت وسیله نقلیه بازگشته و به سمت تهران 
یار هوبخت )متالورژی 86( بود. س مهدی 

و مبدأ حرکت خود راهی شدند. سرپرستی این برنامه به عهده مهند
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پنل  به  که  کانون  ماه  شهریور  عمومی  گردهمایی 
در  جدید  رویکردهای   « عنوان  تحت  اختصاصی 
مقررات  دوم  مبحث  بازنگری  در  ساختمان  کنترل 
چهارشنبه  روز  داشت،  اختصاص  ساختمان«  ملی 
اعضای  از  نفر  با حضور 50  ماه 1394  25 شهریور 
کانون در تاالر رجب بیگی دانشکده فنی برگزار شد. 
در این پنل آقایان دکتر منوچهر شیبانی اصل مدیر 
حرفه ای،  تشکل های  و  مهندسی  سازمان های  کل 
شورای  اصلی  عضو  غفاری  بهرام  محسن  مهندس 
مبحث  رئیس  و  ساختمان  ملی  مقررات  تدوین 
گتمیری  بهروز  دکتر  ساختمان،  ملی  مقررات  دوم 
فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  عالی  شورای  عضو 
نادر نجیمی رئیس مبحث  دانشکده فنی و مهندس 
به  دوم  مبحث  عضو  و  ساختمان  ملی  مقررات   22

ایراد سخنرانی پرداختند.
هیات  رئیس  نایب  )عمران71(  امام  علی  مهندس 
مدیره، ضمن خیرمقدم به حضار به معرفی برنامه و 
سخنرانان پرداخت. در ادامه دکتر بهروز گتمیری )راه 
برعهده  را  پنل  گرداندن  وظیفه  که  ساختمان58(  و 
داشتند، از مهندس بهرام غفاری )راه و ساختمان56( 
درخواست کرد تفاوت های پیش نویس جدید و آنچه 
را در حال حاضر به عنوان مبحث 2 در حال اجرا است 

برای حضار بیان کند.
تغییرات  ترین  مهم  بیان  به  غفاری  مهندس 
نامه ماده 33 قانون نظام  آئین  پیشنهادی نسبت به 
مهندسی و کنترل ساختمان پرداخت. وی توضیحات 
واژگان  برای  تعاریفی  خصوص  در  کاملی  و  جامع 
ساختمان،  کنترل  نظام  در  کاربردی  اصطالحات  و 
نظام  قانون   33 ماده  محدوده  از  نامه  آئین  توسعه 
قانونی  مواد  تمام  به  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
مرتبط و پیش بینی تهیه آئین کار کنترل طراحی و 
بازرسی ساخت  برای انجام کنترل طراحی و بازرسی 

ساخت پرداخت.
همچنین تفکیک مسؤلیت غیر قابل انتقال شهرداری 

در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری از 
مسؤلیت قابل انتقال آن در خصوص جنبه های فنی 
و مهندسی ساختمان با حفظ مسؤلیت اداری، تفکیک 
اطالق  و  کارگاهی  نظارت  از  الزامی  نظارت  مفهوم 
نهایت   در  و  قانونی  مراجع  های  کنترل  به  بازرسی 
الزام شهرداری ها و سایر مراجع کنترل ساختمان به 
در  واگذاری کنترل های فنی چه در طراحی و چه 
کنترل  از  متشکل  وقت  تمام  مؤسسات  به  ساخت 
از  وقت  تمام  ساخت  بازرسان  و  طراحی  کنندگان 
آن  به  غفاری  بهرام  مهندس  که  بود  مباحثی  دیگر 

پرداخت.
راه  وزیر  نامه  خصوص  در  شیبانی  دکتر  ادامه،  در 
کشور  مهندسی  جامعه  به  خطاب  شهرسازی  و 
ارائه کرد. وی همچنین سیاست های  را  توضیحاتی 
وزارت راه و شهرسازی و بخش مهندسی ساختمان 
را در 4 خط مشی بیان کرد که عبارتند از: 1- توسعه 
مهندسی 2-حقوق شهروندی 3-قانون مداری و 4- 

اخالق حرفه ای.
در  روشی  اعمال  خصوص  در  نیز  نجیمی  دکتر 
قانون گذاری ها و متن نویسی ها اشاره کرد. به اعتقاد 
آن  سیستم،  برای  قانون گذاری  از  قبل  باید  وی 
عوامل  و  اجزا  چه  با  بدانیم  و  شود  تعریف  سیستم 
آن  ضعف  و  قوت  نقاط  و  هستیم  به  رو  محیطی 

سیستم را در یابیم. 
مواردی  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  همچنین  وی 
که در کمیته مبحث دوم به تصویب می رسد نظرات 
اکثریت  نظرات  بلکه  نیست،  کمیته  اعضای  تمام 

اعضا است.
در این جلسه در جریان پرسش و پاسخ حضار، دکتر 
و  حول  در  دقایقی  )عمران65(  شکرچی زاده  محمد 
حوش موضوع گردهمایی برای حضار سخنرانی کرد.
با اهدای کتاب 5000  انتها، هیات مدیره کانون  در 
سال مهندسی ایرانی به اعضای پنل از آنان قدردانی 

به عمل آورد.

رویكردهای جدید در 
كنترل ساختمان در 
بازنگری مبحث دوم 

مقررات ملی ساختمان
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بازدید از غار كتله خور و قلعه 
ستان زنجان

به
این سفر در سحرگاه روز پنج شنبه دوازدهم شهریور با حضور 14نفر از 
س از صرف صبحانه در نزدیکی شهر 

اعضای کانون آغاز شد. همسفران پ
قزوین، عازم غار کتله خور، بزرگترین غار آهکی جهان شدند. بعد از بازدید 
س 

از غار، گروه راهی شهر زنجان شدند و مورد استقبال گرم آقای مهند
ک 74( و خانواده شان قرار گرفتند و به اتفاق در جشنواره 

کرم زاده )مکانی
ش حضور یافتند.

ملی آ
س از استراحت و اقامت در شهر زنجان، صبح روز جمعه گروه راهی قلعه 

پ
س از 

تاریخی و منحصر به فرد بهستان در کنار رودخانه قزل اوزن شدند. پ
بازدید از قلعه، همسفران جهت بازدید از موزه مردان نمکی ، بازار تاریخی 
زنجان و صرف ناهار به شهر زنجان بازگشتند. با بازدید از گنبد سلطانیه 
در مسیر بازگشت به تهران، این سفر در ساعات پایانی روز جمعه سیزدهم 
س زینب حاجی 

شهریور به پایان رسید. سرپرستی این برنامه به عهده مهند
حسینی )عمران 86( بود.
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آیین نامه انتخابات اعضای شورای عالی و هیأت بازرسان

مقدمه: به منظور حسن اجرای انتخابات اعضای شورای عالی و بازرسان 
کانون در اجرای تبصره ذیل ماده13 اساسنامه، آیین نامه حاضر براساس 
نامه قبلی توسط هیأت مدیره اصالح و به تصویب شورای عالی  آئین 

رسید.

انتخابات  به  مربوط  اداری  کارهای  انجام  برای  مدیره  هیأت   :1 ماده 
تشکیل  تاریخ  از  قبل  هفته  دو  حداقل  بازرسان  هیأت  و  عالی  شورای 
مجمع، هیأتی مرکب از 5 نفر از اعضای کانون را به عنوان هیأت اجرایی 
انتخابات تعیین و برای تصویب به شورای عالی پیشنهاد می کند. حداکثر 
دو نفر از اعضای این هیأت می توانند عضو هیأت مدیره و یا شورای عالی 

باشند و بقیه باید از بین سایر اعضای کانون انتخاب شوند.

ماده 2: هیأت اجرایی وظیفه دارد اقدامات الزم را در جهت حسن اجرای 
رئیسه مجمع عمومی  هیأت  با  کار،  پایان  تا  و  آورد  به عمل  انتخابات 
شامل رئیس، منشی و دو نفر ناظر )مذکور در ماده16 اساسنامه( همکاری 

کند.

مجمع  رئیسه  هیأت  مسئولیت  نافی  اجرایی،  هیأت  همکاری   :3 ماده 
عمومی در حسن جریان انتخابات نیست و در هر حال نظارت بر حسن 
جریان انتخابات، از وظایف هیأت رئیسه مجمع و بویژه ناظران منتخب 

مجمع عمومی است.

ماده 4: داوطلبان عضویت در شورای عالی و هیأت بازرسان باید از زمان 
تشکیل مجمع  تا یک هفته قبل از انتخابات، نامزدی خود را کتبًا به دفتر 
کانون اعالم کنند و دبیرکانون موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت، 

درخواست آنها را به هیأت اجرایی ارسال کند.

ماده 5: هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و اعضای هیأت رئیسه مجمع 
نمی توانند نامزد انتخابات شورای عالی و یا هیأت بازرسان باشند.

یا  رأی گیری )دستی و  رأی گیری و روش  رأی گیری، مدت  تاریخ  ماده 6: 
رئیسه  هیأت  شد.  خواهد  تعیین  عمومی  مجمع  طرف  از  الکترونیکی( 

مجمع و هیأت اجرائی موظفند تا پنج روز قبل از تاریخ رأی گیری منحصراً 
عضویت داوطلبان و پرداخت حق عضویت آنها در کانون را بررسی کرده 

و مجوز شرکت در انتخابات را صادر نمایند.

ماده 7: اسامی داوطلبانی که عضویت آنها در کانون مورد تأیید است، 
از  قبل  روز  پنج  از  شده،  تنظیم  نام خانوادگی  الفبای  حروف  ترتیب  به 
تاریخ رأی گیری در تابلوی مخصوص در محل دفتر کانون و همچنین بر 
روی سایت کانون اعالم می شود. در فهرست اسامی داوطلبان، تنها رشته 
تحصیلی و سال فارغ التحصیلی از دانشکده فنی ذکر می شود و هیچ گونه 

عنوان یا توضیحی اضافه نخواهد شد.

اجرایی درج  آنها در فهرست تنظیمی هیأت  نام  ماده 8: داوطلبانی که 
نشده است، می توانند اعتراض خود را تا سه روز قبل از انتخابات به طور 
کتبی یا توسط پست الکترونیکی به هر یک از ناظران منتخب مجمع 
عمومی تسلیم کنند و ناظران به اتفاق سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع 
به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض، اسم این داوطلبان 

را نیز به فهرست تنظیمی اضافه و در تابلوی مخصوص در محل دفتر 
کانون و همچنین بر روی سایت کانون اعالم خواهند کرد.

ماده 9: کلیه اعضای کانون که عضویت آنها و همچنین پرداخت حق 
عضویت حداقل دوسال از سه سال آخر آنها توسط دبیر کانون تأیید شده 

باشد، می توانند در رأی دادن شرکت کنند.

ماده 10: هیأت مدیره کانون موظف است تسهیالتی به وجود آورد که 
اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند، بتوانند در مدت زمان 

رأی گیری آنرا پرداخت کرده و در رأی دادن شرکت کنند.

ماده 11: کارت انتخاباتی برای اعضای واجد شرایط رای دادن ، توسط 
هیأت اجرایی صادر و در اختیار رأی دهندگان قرار می گیرد.

کارت  شود،  انجام  دستی  روش  به  رأی گیری  درصورتی که   :12 ماده 
داده  رأی   دهنده  به  اول  نسخه  می شود.  نسخه صادر  دو  در  انتخاباتی 
می شود و نسخه دوم برای کنترل بعدی ناظران، نزد هیأت اجرایی باقی 

می ماند.

ماده 13: همراه با کارت انتخاباتی، فرم های مربوط به رأی که دارای مهر 
مخصوص بوده و در آن برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای 
عالی 25 جای خالی و برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت 
بازرسان 3 جای خالی پیش بینی شده است ، در اختیار رأی دهندگان 
گذارده می شود و آرایی که تنها در این اوراق نوشته شود، دارای اعتبار 
است. در صورت رأی گیری الکترونیکی ، فرم مربوطه به رأی نیز به طور 

الکترونیکی در اختیار رأی دهندگان قرارداده می شود.

ماده 14: هر یک از رأی دهندگان می توانند از بین نام داوطلبان عضویت 
در هر یک از ارکان شورای عالی و هیأت بازرسان، تا 25  نفر را برای 
خود  رأی  ورقه  در  بازرسان  هیأت  برای  را  نفر   3 تا  و  عالی  شورای 
بنویسند. در صورت نوشته شدن نامی غیر از داوطلبان تأیید شده، آن نام 
حذف خواهد شد. همچنین اگر در ورقه رأی، نام نامزدی بیش از یک بار 

نوشته شود، فقط یک بار به حساب خواهد آمد.

ماده 15: رأی دهندگان با تسلیم کارت انتخاباتی به ناظران صندوق، رأی 
خود را شخصاً به صندوق می اندازند. ناظران باید ذیل کارت انتخاباتی را 
در محل مخصوص امضا کنند و برای کنترل بعدی نزد خود نگاه دارند 
در  کنند.  کانون  دفتر  تسلیم  اعتبارنامه ها  صدور  از  پس  و  پایان  در  و 
صورت رأی گیری الکترونیکی، پس از تأیید نام افراد انتخاب شده توسط 
رأی دهنده، اسامی در بانک اطالعاتی مخصوص رأی گیری ذخیره می شوند. 
در این حالت امکان انتخاب افرادی خارج از فهرست تأیید شده و یا درج 

نام نامزدی بیش از یک بار وجود ندارد.

ماده 16: بالفاصله پس از پایان زمان رأی گیری، آرای جمع آوری شده زیر 
نظر ناظران شمارش شده، با تعداد کارت های انتخاباتی تطبیق داده می شود 
الکترونیکی،  رأی گیری  در صورت  شد.  خواهد  مجلس  نتیجه صورت  و 
این تطبیق ضرورتی ندارد، زیرا تعداد آرا در هر لحظه قابل رؤیت است. 
دسترسی به آن تنها توامًا توسط نماینده هیأت رئیسه مجمع و نماینده 

هیأت اجرایی امکان پذیر است.

ماده 17: پس از شمارش آرا، اقدام به قرائت آنها خواهد شد. چنانچه پس 
از شمارش آرا و یا ضمن قرائت آرا، نیاز به وقت بیشتری باشد، صندوق 
الک و مهر شده، مراتب در صورت مجلسی منعکس می شود و صندوق 
در محلی که به مسئولیت ناظران تعیین می شود، در امانت خواهد بود و 
در وقت مقرر مجدداً قرائت آرا ادامه می یابد. بدیهی است که در صورت 
رأی    گیری الکترونیکی، نتایج بالفاصله پس از خاتمه زمان اخذ رأی 
قابل  اجرایی  نماینده هیأت  و  رئیسه مجمع  نماینده هیأت  توامًا توسط 
رؤیت است. در صورت انجام رای گیری دستی به طور همزمان با رای 
گیری الکترونیکی، قرائت نتایج آرای الکترونیک پس از اتمام شمارش 

آرا دستی انجام خواهد شد.

ماده 18: پس از قرائت آرا، مراتب توسط ناظران و سایر اعضای هیأت 
رئیسه مجمع صورت مجلس خواهد شد.

ماده 19: نتایج قرائت آرا، بالفاصله در محل دفتر کانون و بر روی سایت 
کانون آگهی شده، در ذیل آن از اعضای کانون خواسته می شود هرگونه 
شکایتی نسبت به حسن اجرای انتخابات دارند، ظرف یک هفته کتبًا یا 

توسط پست الکترونیکی به رئیس مجمع عمومی اعالم کنند.

ماده 20: رئیس مجمع عمومی پس از انقضای مدت یک هفته مذکور 
در ماده نوزده، از اعضای هیأت رئیسه مجمع دعوت به عمل می آورد. این 
هیأت شکایات واصله را رسیدگی کرده، نتیجه را صورت مجلس می کند. 

مدت زمان رسیدگی به شکایات حداکثر ده روز است.

رئیسه  هیأت  توسط  باید  آرا  نهائی  نتایج  و  انتخابات  21: صحت  ماده 
هیأت  و  عالی  شورای  انتخابات  نتیجه  شود.  گواهی  عمومی  مجمع 
بازرسان با توجه به اینکه در مورد شورای عالی، 25 نفر اول حایز رأی 
مورد  در  و  علی البدل  عضو  بعدی  نفر  و5  اصلی  عضو  عنوان  به  بیشتر 
هیأت بازرسان، 3 نفر اول به عنوان عضو اصلی و یک نفر بعدی عضو 
علی البدل خواهد بود، با ترتیب و ذکر تعداد آرا با قید عضو اصلی و عضو 
علی البدل، صورت مجلس و به همین ترتیب اعتبارنامه منتخبین ظرف 
در  شد.  خواهد  صادر  عمومی  مجمع  رئیس  امضای  به  روز  سه  مدت 
ترتیب »عضو علی البدل« در  قید  اعضای علی البدل شورای عالی،  مورد 
اعتبارنامه ضروری است تا در آینده مشکلی از نظر اجرای تبصره ذیل 

ماده17 اساسنامه کانون پیش نیاید.

ماده 22: با توجه به اینکه انتخابات شورای عالی، هر دو سال یک بار و 
انتخابات هیأت بازرسان، هر یک سال یک بار انجام می شود، این آیین نامه 
انجام  یک بار  سال  دو  هر  همزمان  طور  به  که  است  انتخاباتی  به  ناظر 
می شود. در مورد انتخابات هیأت بازرسان که در بین انتخابات دو دوره 
مربوط،  عمومی  مجمع  تصویب  با  می توان  می شود،  انجام  عالی  شورای 
انتخابات هیأت بازرسان را بالفاصله پس از جلسه مجمع عمومی انجام 
شوند،  مشخص  فی المجلس  بازرسان  هیأت  انتخابات  نامزدهای  و  داد 
مشروط بر آنکه شرط مربوط به عضویت داوطلبان و رأی دهندگان دقیقًا 
رعایت شود. به هر حال در این مورد نیز هیأت رئیسه مجمع عمومی 

مسئول حسن اجرای انتخابات است.

به  تاریخ 1392/4/27  در  و  تهیه  ماده  نامه در 23  آئین  این  ماده 23: 
انتخابات  نامه  آئین  جایگزین  و  رسیده  کانون  عالی  شورای  تصویب 

مصوب 1384/3/26 می شود.

گزارش ویژه:
انتخابات شورای عالی کانون
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   تابستانی که گذشت، تابستان داغی بود. با همه اتفاقات کانونی اش. انتخابات شورای عالی و بعد هیات مدیره در این تابستان برگزار شد. 
برای آشنایی بیشتر اعضای کانون و خوانندگان خبرنامه با نقطه نظرات اعضای شورای عالی، در نخستین گام به بررسی اهداف تبلیغاتی 
ایشان می پردازیم. این اوراق مطلب مختصری بود که تعدادی از کاندیداها به عنوان دیدگاههای خود در مورد نقش و وظایف کانون در 
وبسایت کانون منتشر کردند. خبرنامه در فرصت مناسب با اعضای شورای عالی، خصوصًا اعضای جدید، برای تبادل نظر در خصوص 

مسائل کانون، نشست هایی خواهد داشت که در شماره های بعدی منتشر می گردد.

در  آستانه ی برگزاری سیزدهمین انتخابات شورای 
اجرائی  هیئت  گذشته،  ماه  شهریور  در  کانون  عالی 
انتخابات دست به اقدامی شایسته و قابل توجه زد. 

در  اعضا  حداکثری  مشارکت  منظور  به  هیئت  این 
مهندسین  کانون  انتخابات  بهتر  چه  هر  برگزاری 
به  تهران،  دانشکاه  فنی  دانشکده  فارغ التحصیل 
التحصیلی  فارغ  تشکل  بزرگترین  و  پیشرو  عنوان 
کشور، و شناخت هر چه بیشتر اعضا از دیدگاه ها و 
نظرات داوطلبان عضویت در سیزدهمین دوره شورای 
عالی و بازرسان کانون و تبادل افکار بین گروه های 
از کلیه داوطلبین خواست  التحصیالن  مختلف فارغ 
تا دیدگاه ها و نظرات خود را درباره ی نحوه فعالیت 
چشم انداز،  و  ماموریت  ساختار،  و  ارکان  کانون، 
خود،  پیشنهادی  برنامه  و  مشی  خط  اولویت ها، 
حداکثر در دویست کلمه برای قرار گرفتن به روی 

وبسایت کانون، به هیئت اجرائی ارسال کنند. 
متن  در  بود  شده  درخواست  داوطلبان  از  همچنین 
داوطلبان  معرفی  فرم  چهارچوب  به  خود  معرفی 
و  یکنواخت  صورت  به  عالی  شورای  در  عضویت 
همسان، کفایت کنند و از توهین، افترا و اهانت به 

سایر کاندیداها و کانون پرهیز نمایند. 
در پاسخ به این دعوت دیدگاه های 29 کاندید از 56 
ارسال و در  اجرائی  به هیئت  نام کرده  کاندید ثبت 
سایت کانون و ویژه نامه ی انتخابات منتشر گردید.

خبرنامه جهت انتشار مجدد این نظریات و حفظ آن 
به صورت مکتوب و قابل دسترس، به عنوان منبعی 
برای نقد و ارزیابی عملکرد اعضای شورای عالی و 
هیئت بازرسان دوره سیزدهم اقدام به چاپ معرفی 

هیئت  و  عالی  شورای  منتخب  اعضای  های  نامه 
بازرسان می نماید تا برای تمامی اعضا و خوانندگان 
خبرنامه این امکان فراهم گردد تا در طول دو سال 
آینده و نهایتًا بعد از اتمام این دوره، عملکرد اعضای 
نقطه  به  توجه  با  را  بازرسان  هیئت  و  عالی  شورای 
قضاوت  و  نقد  به  پیشنهادی  های  برنامه  و  نظرات 

بنشینند.
با بررسی و مطالعه ی نقطه نظرات ارائه شده، میتوان 
های  دیدگاه  در  را  معینی  افتراق  و  اشتراک  نقاط 
اعضای شورای عالی دوره ی سیزدهم، )در مورد آن 
گروهی که نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب در 
عرصه ی افکار عمومی اعضای کانون مطرح نموده 

اند(، یافت و آن آرمان و ساختار کانون است. 
در  مصوب  اهداف  دقیق  اجرای  اعضا،  از  تعدادی 
بیانیه ی آرمان و رسالت را پیش روی شورای عالی 
و  بر حک  مبنی  نظراتی  مقابل  در  و  اند،  داده  قرار 
اصالح این بیانیه هاست. به نظر می رسد که بعد از 
گذشت 25 سال، هنوز بحث تعریف کانون، وظایف 
و نحوه ی عملکرد آن، تازگی خود را دارد و در این 

مبحث، نقطه نظر واحدی حاصل نشده است.
و  کانون  ساختار  شده،  ذکر  مبحث  به  نگاه  با 
نظرات  نقطه  با  متناظر  نیز،  آن  اجرائی  برنامه های 
پیش گفته شده مورد بحث و جدل است. در مقابِل 
دیدگاهی که کانون را به عنوان نهادی موثر و صاحب 
دیدگاهی   خواهند،  می  توسعه کشور  مبانی  در  نفوذ 
دیگر مطرح است که بیشتر به نقش کانون به عنوان 
نهادی برای تثبیت و تقویت موقعیت اعضای آن در 
جامعه نظر دارد. اگر این دو دیدگاه را در مقام اجرا 

به  اولی  المثل  فی  دهیم،  قرار  نظر  مورد  برنامه  و 
دومی  و  تخصصی  های  کمیته  نقش  تقویت  دنبال 
بین  تخصصی  همکاری  های  زمینه  ایجاد  پی  در 
کانون  کارآفرین  اعضای  و  جوان  دانش آموختگان 

است.
نکته دیگر قابل توجه، حضور و نقش پررنگ اعضای 
راهیابی  به  منجر  که  است  انتخابات  این  در  جوان 
گروه  این  شد.  عالی  شورای  به  آنان  از  تعدادی 
اعضای  میان  موثر  ارتباط  برقراری  خواهان  عمدتًا 
دانشجویان  از  وحمایت  خدمات،  ارائه  جهت  کانون 
کارآموزی،  های  حوزه  در  جوان  فارغ التحصیالن  و 

کاریابی و کارآفرینی هستند.
به  اعضا  تمامی  تقریبًا  اجرا،  و  ساختار  بحث  در 
فارغ التحصیالن  ارتباط  گسترش  برای  زمینه سازی 
با کانون، حفظ اعضای فعلی و تالش برای برقراری 
اشاره  کانون  حیات  در  حداکثری  مشارکت  امکان 

دارند.
نقطه مشترک دیگر تمامی اعضا، برنامه ریزی برای 

ایجاد درآمد پایدار برای کانون است.
حال باید منتظر شد و دید که اعضای دوره سیزدهم 
شورای عالی تا چه اندازه در پایان این دوره از شورای 
عالی موفق خواهند بود. هر چند بهتر آن است که 
ارزیابی  با  و  مستمر  صورت  به  بررسی  و  نقد  این 
انجام شده در دوره های زمانی کوتاه  فعالیت های 
تر، مثال شش ماهه، انجام گردد تا امکان تصحیح و 

تعدیل این نظریات در عمل فراهم گردد.
خبرنامه، از دریافت نقطه نظرات و ارزیابی کلیه اعضا 
را  و قطعًا صفحاتی  استقبال می کند  زمینه  این  در 

برای درج این نظریات اختصاص خواهد داد.  
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دكتر محمد حامد امام جمعه زاده
مكانیک  مهندسی  رشته  آموخته  دانش 

دانشكده فنی 
فارغ التحصیل: 1355

نگرش به خط مشی کانون:
در دوره چهارم هیات مدیره، افتخار مسئولیت تدوین 
دیدگاه های  لحاظ  به  را  کانون  آرمان  و  رسالت 
راهبردی بر عهده داشتم. بیانه آرمان و رسالت کانون 
تنظیم شد و در نهایت به تصویب هم رسید و منشا 
دیدگاه،  بیانیه ها  این  در  گرفت.  قرار  کانون  اهداف 
که  است  امر  این  جهت  در  خواسته ها  و  تمایالت 
سازی  تصمیم  فرآیند  در  تاثیرگذار  نهاد  یک  کانون 
و تصمیم گیری در جهت اعتالی منافع ملی باشد. 
در متن سند راهبردی کانون در خصوص آرمان ها و 
رسالت کانون و همین طور در اهدافی که در اساسنامه 
به  راهبردی  نگاه  آثار مشهود است. یک  این  آمده، 
رسالت کانون وجود دارد که می خواهد کانون یکی 
یکی  و  توسعه کشور  مبانی  در  اثرگذار  نهادهایی  از 
کشور  مهندسی  جامعه  می تواند  که  باشد  ارکانی  از 
جهت  در  و  کرده  تجهیز  مردمی  نهاد  یک  در  را 
جهت  ملی  منافع  اعتالی  جهت  در  کشور  توسعه 
کانون وجود  در  دیدگاه ها همیشه  این  بدهد.  گیری 
دانشکده  التحصیالن  فارغ  از  بسیاری  است.  داشته 
اما  می کردند.  نگاه  کانون  به  عالیق  همین  با  فنی 
در نهایت کانون در عمل صرفا به سمت یک کلوپ 
فارغ التحصیلی جهت گیری کرده است و چیزی جز 
دوستانه  گفت های  و  گپ  و  شدن  جــمع  هم  دور 
بحث های  و  خاطرات  یادآوری  تشکرها  و  تقدیر  و 

نوستالژیک نمی باشد.

مهندس مهسا برنده
دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشكده 

فنی 
فارغ التحصیل: 1380

نگرش به خط مشی کانون:
و  فنی  خانواده  عنوان  به  کانون  نقش  به  توجه  با 
بهتر  هرچه  تحقق  فارغ التحصیالن،  ارتباطی  پل 
زندگی  شرایط  بهبود  در  می تواند  کانون  آرمان های 
و ارتقا حرفه ی مهندسان دانشکده فنی داشته باشد. 
از طرفی برای پایایی کانون، وجود دیدگاه های نو و 
متفاوت با یکدیگر و هم چنین بهره مندی از فعالیت 
بسیار  تفکر عمیق  و  با تجربه  افراد  جوانان در کنار 
مفید خواهد بود. اعتقاد دارم که فعالیت برای تحقق 
در  موثر  زیر می تواند گامی  در  رویکردهای مشروح 

پیشبرد اهداف کانون باشد و خود را به عنوان عضو 
جهت  این  در  تالش  به  متعهد  کانون  از  کوچکی 

می دانم. مهم ترین رویکردهای مدنظر:
- ارتباط موثر بین کانون و دانشکده فنی برای تعامل 

بهتر صنعت و دانشگاه
دانشجویان  آموختگان و  بین دانش  ارتباط  ایجاد   -

برای انتقال تجارب حرفه ای 
برای  شغلی  فرصت های  نمودن  فراهم   -

فارغ التحصیالن 
- تعامل با سایر نهادهای مهندسی و بهره گیری از 
تجارب و توان آنان به نفع فارغ التحصیالن دانشکده 

فنی
- برقراری ازتباط گسترده تر با فارغ التحصیالن فنی 
خارج از ایران و دست یابی به تجربه علمی و علمی 

آنها.
برای  بیستر  رفاهی  تسهیالت  نمودن  فراهم   -

اعضای کانون.
با  مهندسان  مهارت  و  تخصص  دانش،  ارتقاء   -
دوره های  و  بازدید  میزگردهای تخصصی،  برگزاری 

آموزشی.
جامعه  در  فنی  آموختگان  دانش  نقش  اعتالی   -

مهندسی ایران.

مهندس حبیب اله بیطرف
دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشكده 

فنی 
فارغ التحصیل: 1365

نگرش به خط مشی کانون:
التحصیل  فارغ  مهندسین  کانون  اینجانب  باعتقاد 
میان  پیوند  کانون  و  ارتباط  مرکز  فنی،  دانشکده 
دانش آموختگان دانشکده فنی با یکدیگر و همچنین 
با دانشکده فنی بعنوان با سابقه ترین مرکز آموزش 

مهندسی ایران است.
این  با  فنی  دانشکده  آموختگان  دانش  بین  ارتباط 
و  آموزشی  از  اعم  علمی  ارتباط  تنها  دانشکده، 
تاریخ درخشان 80  به  اتصال  بلکه  نیست  پژوهشی 
ابعاد  که  است  دانشکده  این  برکت  به  حیات  ساله 
تاریخ  بستر  در  آن  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
معاصر ایران، از جایگاه با ارزش و پرثمری برخوردار 

بوده است. 
در  فنی  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 
علمی  مختلف  برنامه های  خود،  رسالت  و  آرمان 
خانواده های  و  اعضاء  برای  را  رفاهی  و  فرهنگی 
از  معنوی  و  مادی  حمایت  و  کرده  پیش بینی  آنها 
دانشکده فنی را بنحوی که همواره کانون مهندسین 

و  فنی  دانشکده  پشتیبان  نهاد  موثرترین  بعنوان 
ایران  جامعه  در  فنی،  دانشکده  دانش آموختگان 

شناخته شود در دستور کار خود قرار داده است. 
دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون  شورایعالی 
بسیار  نقش  کانون،  رکن  عالی ترین  بعنوان  فنی 
مهمی در سیاست گذاری و اتخاذ راهبردهای متوازن 
برای دستیابی کانون به اهداف و برنامه خود را ایفاد 
 می کند و بدین جهت ترکیب و کیفیت اعضاء محترم 
شورایعالی کانون، هم بجهت ایفای نقش و وظایف 
محوله و هم بجهت تحرک بخشی و گسترش کمی 

و کیفی فعالیتهای آن بسیار تاثیرگذار است.

دكتر سید محسن حائری
دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشكده 

فنی 
فارغ التحصیل: 1356

نگرش به خط مشی کانون:
به منظور ارتقاء جایگاه و هدفمندتر کردن فعالیتهای 
التحصیالن  فارغ  جایگاه  ارتقاء  جهت  در  کانون 
مهندسی  حرفه  در  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده 
کشور و ارتقای کلی حرفه مهندسی در کشور بنظر 
فعالیتهای  هم  و  کانون  اساسنامه  هم  شاید  میرسد 
کانون نیاز به بازبینی داشته باشد تا بتوان با فراخوانی 
از کل خانواده فنی، براساس منافع مشترک، هم تعداد 
اعضا را افزایش داد و هم جهت فعالیتهای کانون را 
حرفه ای تر نمود تا هم حضور و فعالبت برای اعضا 
توسط  را  شایانی  خدمات  بتوان  هم  و  باشد  جذابتر 
بهترین مهندسین به کشور عزیز ایران ارائه داد. در 
اخیراً  که  تخصصی  کمیته های  تشکیل  راستا  این 
نماید.  ایفا  را  فعال شده است میتواند نقش بسزایی 
از طرف دیگر هماهنگی و همکاری بین کمیته های 
تخصصی و دانشکده های ذیربط فنی ارتباط مناسبی 
را بین کانون و دانشکده شامل اساتید و دانشجویان 

خواهد شد که میتواند بسیار مفید باشد. 
 

مهندس امیر اسماعیل حسن پور اصطهباناتی
مكانیک  مهندسی  رشته  آموخته  دانش 

دانشكده فنی 
فارغ التحصیل: 1389

نگرش به خط مشی کانون:
در طی سالیان اخیر عمده اعضای فعال و خصوصًا 
از  داده اند.  تشکیل  جوانان  را  کانون  اجرایی  بدنه 
در  فعالیت  سابقه  که  جوانانی  حضور  رو  همین 
سطوح  در  داشته اند،  را  کانون  اجرایی  حوزه های 
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کالن تصمیم گیری همانند شورای عالی می تواند به 
آینده نگری، پویایی و کمتر شدن فاصله میان نسلی 
کمک نموده و خاصه بستر انتقال تجارب ارزشمندی 
را در محیطی اجتماعی و فرهنگی فراهم نماید. پر 
و  ریشه دارترین  عنوان  به  کانون  که  است  واضح 
نیازمند  آموختگی کشور  دانش  نهاد  ترین  با  قدمت 
بوده  خود  ارکان  در  مدیر  تربیت  پویای  نظام  ایجاد 
و این امر می تواند با حضور جوانان، در ارکان موثر 
کانون محقق شود که طی سالیان اخیر کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است. 
همچنین با توجه به تجربه فعالیت در کانون توجه به 

موارد ذیل ضروری است.
- امکان برقراری فضای تعامل پویا و ارتباط موثرتر 

میان اعضای کانون و ارائه خدمات مناسب.
- ایجاد ساز و کار مناسب حمایت از فارغ التحصیالن 
جوان دانشکده فنی در حوزه های مختلف کاریابی و 

کارآفرینی
- تالش به منظور ایجاد درآمد پایدار جهت گسترش 

فعالیت های کانون.

مهندس روزبه صالح آبادی
دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشكده 

فنی 
فارغ التحصیل: 1380

نگرش به خط مشی کانون:
کانون در طول فعالیت خود در سایه تالش اعضا و 
اهداف  به  نیل  در  نسبی  موفقیت  به  دستاندرکاران 
راهی  اما  است  یافته  دست  خود  اساسنامه های 
طوالنی جهت رسیدن به نقطه مطلوب پیش رو دارد. 
بخشی از اهدافی که میتوان در دوره سیزدهم شورای 
پیشنهاد  زیر  شرح  به  داد  قرار  کار  دستور  در  عالی 

میشود:
1- گسترش ارتباط با اعضا و ترغیب آنها به عضویت 

و مشارکت در فعالیتها.
تالش  و  سازمان  داخل  در  فعال  اعضای  حفظ   -2
ایشان  سازمانی  و  تجربی  جایگاه  ارتقای  جهت  در 

در کانون.
3- تقویت سازمان داخلی دبیرخانه.

4- ایجاد درآمدهای پایدار جهت اداره کانون.
5- کمک به توسعه دانشکده فنی و ایجاد رابطه دو 
دانشکده  و  کانون  فعاالن صنعت عضو  میان  سویه 

فنی.
و  جوان  فارغ التحصیالن  کاریابی  در  تسهیل   -6
سوی  از  گرفته  شکل  اقتضادی  بنگاه های  معرفی 
اعضا به جامعه حرفهای بخصوص قعالیت های نوپا 

هیات  و  شورای عالی  شکل گیری  با   )Start up(
با تجربه و جوان  افراد  تلفیق  با  نوآور  و  پویا  مدیره 
میتوان کانون را در جهت نیل به اهداف فوق سوق 
مدیران  از  بخشی  که  است  رسیده  آن  وقت  داد. 
در  شده  تربیت  فعاالن  بدنه  از  کانون  ارشد  اجرایی 
شناخت  با  تا  شوند  انتخاب  کانون  ساختار  درون 
مناسب از نقاط ضعف و قوت سیستم به اصالح وضع 

موجود بپردازد.

مهندس افسانه صدر
دانش آموخته رشته مهندسی شیمی دانشكده 

فنی 
فارغ التحصیل: 1354

نگرش به خط مشی کانون:
نقش بنیانی دانشکده فنی، به عنوان مهد مهندسی 
مدرن،  ایران  اقتصادی  و  صنعتی  توسعه  در  کشور، 
دانشکده  نام  آن  بر  عالوه  است،  آشکار  همگان  بر 
آن  دانشجویان  موثر  و  فعال  حضور  آور  پیام  فنی، 
در عرصه های فرهنگی و سیاسی کشور، در روزهای 
دشوار تاریخ معاصر ماست، که حاکی از فضای پویا 
در  و  توانا  و  کارآمد  مهندسانی  تربیت  در  دانشکده 
و  فرهنگی  اصیل  ارزش های  به  پایبند  حال  عین 
ملی می باشد. امروز کانون مهندسین فارغ التحصیل 
حال  و  گذشته  بین  پلی  مثابه  به  فنی،  دانشکده 
ارتقاء این میراث و  دانشکده فنی وظیفه حفاظت و 
انتقال آن تجربیات و ارزش ها  به نسل کنونی را به 
بردن  باال  گذشته،  راه  ادامه  در جهت  و  دارد  عهده 
آگاهی در عرصه های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی 
و یافتن راه حل های مناسب برای مشکالت کشور، از 
طریق برگزاری سمینارها و جلسات کارشناسی و نیز 
برقراری رابطه استوار با دانشکده فنی برای کمک به 
رفع کمبودها، از وظایف اساسی آنست. در عین حال، 
دانشکده  دانشجویان  که همواره همبستگی  آنجا  از 
در  ویژه ای  نقش  کانون  است،   بوده  زبانزد  فنی 
گرد آوردن فارغ التحصیالن و دانشجویان، در قالب 
و  ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  فعالیت های 
رقم  آنان  برای  دلپذیر  و  پربار  اوقاتی  و  دارد  هنری 

می زند.

 
مهندس محمد حسین طالب پور

دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشكده 
فنی 

فارغ التحصیل: 1392

نگرش به خط مشی کانون:
حرفها را زده اند، آرمانها و رسالتهای کانون را بزرگانی 
این عرصه فعالیت نموده اند، به  این در  از  که پیش 
زیبایی بر لوح کانون ترسیم نموده اند، اما آنچه امروز 
کانون  ارابه  است، هدایت  آن  اعضای  و  کانون  نیاز 
ارابه ای که  به مسیر درست و هدف عالیه می باشد. 

چندیست در مسیر خود به کندی پیش میرود ... .
کانون  در  حرفه ای  فعالیتهای  خالی  جای  امروز 
که  کانون  وظیفه  مهمترین  و  می شود  مشاهده 
یکدیگر  با  دانشکده  مختلف  نسل های  ارتباط 
آن  نتیجه  که  ارتباطی  دارد.  تقویت  به  نیاز  است 
می تواند موقعیت های متعددی را در نسل های جدید 
دانشکده فنی پدید آورد. نسلی که آینده معتبرترین 
سپرده  آنان  بدست  کشور  مهندسی  مهد  برترین  و 
خواهد شد. همچنین توجه به مسایل دیگر از جمله 
ساماندهی دیبرخانه کانون، ارتباط موثر اعضاء ایجاد 
التحصیالن  فارغ  از  حمایت  شغلی،  فرصت   های 
برتر، بازآموزی فارغ التحصیالن از طریق کمیته های 
تخصصی و ارتقا تکنولوژي بعنوان نیازهای ضروری 

کانون بشمار می آید.
تمام آنچه اشاره گردید بازخوانی اهداف عالیه کانون 
است که امروز بیش از هر زمانی نیازمند آنست که به 
آن ها جامه عمل پوشانده شود. به همین دلیل بعنوان 
عضو جوانی از کانون، حضور پر رنگ تر جوانان را در 
کانون از ضروریات این دوره میدانم تا عالوه بر اینکه 
از انرژی جوانی آنان جهت پیشبرد اهداف کانون مدد 
نیاز  را مطابق  فعالیت های کانون  بجوییم، اهداف و 
جوانان  انرژی  نماییم.  روز  به  مهندسی  امروز  نسل 
و  پرواز  برای  نشدنی  جدا  بال  دو  بزرگان  تجربه  و 
اوج گرفتن کانون بسوی ایده آل ها خواهند بود. امید 
پویایی در  و  نوآوری  با حرکت درست، شاهد  داریم 

پرتو جوانگرایی و تجربه باشیم.
 

مهندس علیرضا عالم زاده
دانش آموخته رشته مهندسی عمران دانشكده 

فنی 
فارغ التحصیل: 1368

نگرش به خط مشی کانون:
معتقدم پتانسیل قابل توجهی در مجموعه کانون و در 
درون اعضای آن وجود دارد که تاکنون استفاده نشده 
است. این مجموعه توانمندی ها برای سیاستگزاری، 
مدیریت و راهبردی یک کشور کفایت می کند ولی 
نتیجه  کند،  اداره  میخواهد  را  خود  وقتی  متاسفانه 

صحیح حاصل نمی شود. 
تمامی  مسئولیم  امر  این  قبال  در  همه  معتقدم 
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اعضای  تمامی  کانون،  ادوار  عالی  شورای  اعضای 
تمامی  و  کمیته ها  اعضای  تمامی  هیات مدیره ها، 
اعضای کانون همه و همه مسئول و متعهد می باشیم. 
فعالیت  یک  قالب  در  افراد  این  توانایی  و  پتانسیل 
جمعی بایستی نمود پیدا کند. ما باید بتوانیم مطابق 
و  معتبر  رکن  آمده،  کانون  آرمان  بیانیه  در  آنچه 
نظام ها  توسعه  و  مهندسی  حرفه  اعتالی  پیشگام 
باید  کانون  باشیم.  کشور  مهندسی  تشکل های  و 
پیوند  و  ارتباط  جهت  مرکزی  که  این  بر  عالوه  به 
باشد-  فنی  دانشکده  آموختگان  دانش  عموم  میان 
پشتیبان  نهاد  باید  است  نبوده  تاکنون  معتقدم  که 
دانشکده و دانش آموختگان آن در جامعه نیز باشد. 
در  و تالش  مهندسی  منزلت حرفه  و  اعتالی شان 
تشکل های  و  نظام ها  توسعه  و  راستای شکل گیری 
مهندسی کشور و در نهایت تشکیل و تقویت کانون 

مهندسان ایران بایستی رسالت ما باشد.

 

مهندس محمدرضا قزل عاشقی
مكانیک  مهندسی  رشته  آموخته  دانش 

دانشكده فنی 
فارغ التحصیل: 1390

نگرش به خط مشی کانون:
در طی سالیان اخیر عمده اعضای فعال و خصوصًا 
از  داده اند.  تشکیل  جوانان  را  کانون  اجرایی  بدنه 
در  فعالیت  سابقه  که  جوانانی  حضور  رو  همین 
سطوح  در  داشته اند،  را  کانون  اجرایی  حوزه های 
کالن تصمیم گیری همانند شورای عالی می تواند به 
آینده نگری، پویایی و کمتر شدن فاصله میان نسلی 
کمک نموده و خاصه بستر انتقال تجارب ارزشمندی 
را در محیطی اجتماعی و فرهنگی فراهم نماید. پر 
با  و  ریشه دارترین  عنوان  به  کانون  که  است  واضح 
نیازمند  کشور  آموختگی  دانش  نهاد  ترین  قدمت 
بوده  خود  ارکان  در  مدیر  تربیت  پویای  نظام  ایجاد 
و این امر می تواند با حضور جوانان، در ارکان موثر 
کانون محقق شود که طی سالیان اخیر کمتر مورد 
به تجربه  با توجه  توجه قرار گرفته است. همچنین 
فعالیت در کانون توجه به موارد ذیل ضروری است:

- امکان برقراری فضای تعامل پویا و ارتباط موثرتر 
میان اعضای کانون و ارائه خدمات مناسب.

- ایجاد ساز و کار مناسب حمایت از فارغ التحصیالن 
جوان دانشکده فنی در حوزه های مختلف کاریابی و 

کارآفرینی.
- تالش به منظور ایجاد درآمد پایدار جهت گسترش 

فعالیت های کانون.

 دكتر بهروز گتمیری
دانش آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان 

دانشكده فنی 
فارغ التحصیل: 1358

نگرش به خط مشی کانون:
تنها  که  فنی  دانشکده  التحصیالن  فارغ  کانون 
نسلها  از  کمانی  رنگین  که  است  کشور  مدنی  نهاد 
تاثیرگذاران  ترین  فرهیخته  و  می گیرد  بر  در  را 
در  را  کشور  اقتصادی  و  فنی  اجتماعی،  سیاسی، 
توسعه ای چون  در حال  در کشور  دارد، مسلما  خود 
خویش  گذار  دوران  سترگ  چالشهای  با  ایران، 
ارگانهای  اعضای  باید  می کند.  نرم  پنجه  و  دست 
کانون(  عالی  )از جمله شورای  نهاد  این  سیاستگذار 
از  تا چهار نسل  به خواستهای حداقل سه  از یکسو 
پاسخ  ایران  مهندسی  مهد  اولین  فارغ التحصیالن 
گویند و از سوی دیگر فرود و فرازهای دوران گذار 
بتوانند  را بشناسند و  این شرایط  نهادهای مدنی در 
آفرینی  ایران نقش  اقتصادی- اجتماعی  در تنگنای 
کنند. چنین وظیفه ای سخت سترگ است و مردان 
کاردان را باید بدین کارزار فرستاد، آنانی که روحی 
و خردمند  تجربه  پر  کالبدی  در  پذیر  تغییر  و  جوان 
به آغاز است زیرا که  باورمندان  دارند. شورا جایگاه 
دانشکده فنی آغازی ویژه در تمدن و مدرنیت ایران 
بوده است. شورای کانون باید همچون کانون تابلوی 
باشد.  دانشکده  فرهیختگان  نسل  سه  از  رنگینی 
عشق به ارتقاء و پویایی کانون و دانشکده باید چراغ 
راه سیاستگذاران شورای عالی باشد. آنانی که دلشان 
زنده بدین عشق است باید این پرچم را حمل کنند، 

من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است.
 

مهندس محمدرضا محمدآبادی كمره ای
مكانیک  مهندسی  رشته  آموخته  دانش 

دانشكده فنی 
فارغ التحصیل: 1351

نگرش به خط مشی کانون:
در آستانه برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره، و با اتکا 
به تجارب حاصله از قریب ربع قرن فعالیت کانون اگر 
چه اعضای دوره های مختلف شورا و هیات مدیره و 
به اهداف  نیل  سایر فعاالن کانون در مسیر رشد و 
آورده اند،  عمل  به  ارزشمندی  تالش های  اساسنامه 
ولی تا مرحله دسترسی کامل به اهداف و کم شدن 
فواصل با سازمان های مشابه داخلی و خارجی فاصله 
شرکت  با  که  است  آن  ما  درخواست  داریم.  بسیار 
موثر خود در انتخابات نمایندگانی پیگیر و همسو با 
آرزوی  نمایید.  انتخاب  را  کانون  توسعه  برنامه های 
اساسی  برنامه های  و  اهداف  که  است  آن  اینجانب 

کانون محقق شود.
به  موثر  مختلف  ارتباطات  ایجاد  مانند:  اهدافی 
جامعه  منزلت  و  ارتقای شان  و  نظام  تقویت  منظور 
مهندسی کشور با قابلیت جایگاه الزم برای بررسی 
و  موثر  نقش  ایفای  صنعتی،  و  عمرانی  طرح های 
و  کشور  توسعه  سازی  تصمیم  فرایند  در  مشارکت 
حمایت های مختلف دانشجویان و فارغ التحصیالن 

و پژوهشگران در مسیر توسعه پایدار کشور.
برنامه های کوتاه مدت ما عبارتند از اصالح ساختار 
و  راهبردی  برنامه  اجرای  و  تدوین  دبیرخانه،  اداری 
استراتژی، ایجاد کارآموزی و کار برای دانشجویان و 
فارغ التحصیالن جدید و تامین منابع مالی مورد نیاز.

با  جدید  دوره  در  عالی  شورای  اعضای  است  امید 
هدف توسعه و اعتالی کانون فارغ التحصیالن، مهد 

مهندسی کشور بیش از پیش تالش نمایند.
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دانشکده 
فنــــی

این بخش به انتشار مقاالت، اخبار یا محتوایی اختصاص 

دارد که توسط اساتید، دانشجویان یا فارغ التحصیالن  

در خصوص دانشکده فنی دانشگاه تهران به دست ما 

رسیده است.

در این شامره نوشته ای به قلم پرویز ونداد در ادامه 

گزارش نشست جامعه و دانشکده فنی ارائه می شود. 

از این شامره به بعد تصمیم گرفته ایم به معرفی رساله 

بپردازیم. در  های دکرتی دفاع شده در دانشکده فنی 

این شامره چهار چکیده رساله که به دستامن رسید را از 

نظرتان می گذرانیم. اخبار دانشکده در تابستان 1394 

در انتهای این بخش آمده است.



دانشکده فنی
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نوشته حاضر در پی برگزاری نشست جامعه و دانشکده فنی توسط نمایندگان دانشگاه و صنعت و دولت در دانشکده فنی تقریر شده است. 
گزارش اصلی برگزاری این نشست در دو شماره قبل چاپ شد. در شماره زمستان سال 93 بخش اول نشست را چاپ کردیم که سخنرانی 
اصلی نمایندگان دانشگاه و صنعت و جامعه در آن به ارائه نظرات خود پرداخته بودند. در شماره بهار 94 بخش دوم نشست که صحبت های 
حاضرین در سالن بود از نظرتان گذشت. در همان شماره، نوشته ای هم از آقای دکتر سلیمانی را که در همان خصوص به قلم تقریر در 
آمده و به دستمان رسیده بود منتشر کردیم. در این شماره، نوشته آقای مهندس ونداد را در این خصوص از نظرتان می گذرانیم. البته، با 
توجه به اهمیت بحث، هنوز امیدواریم بحث داغ باشد و از همه صاحبنظران دعوت می کنیم مطالبشان را برای چاپ در خبرنامه به کمیته 

انتشارات ارسال کنند.
در انتهای مقاله حاضر بیوگرافی مختصری از رجال و صاحبان صنایع مورد اشاره ارائه شده است.

باید  چیز  هر  از  قبل 
نشست،  این  که  گفت 
بسیار  کاِر  تنهایی،  به 
که  است  ارزشمندی 
عده ای صاحب نظر، مثِل 
و  پذیر  مسئولیت  اعضاِی 
جامعه  یک  شناِس  وظیفه 
مدنی، بدوِن این که منتظِر 
قهرمانی باشند، به واکاوی 
مشکالت  های  ریشه 
و  جامعه  نقد  به  بپردازند، 
مدیریِت آن بنشینند، نقاِط 
جستجو  را  ضعف  و  قوت 
کاِر  راه  دنباِل  کنند، 
خالصه  و  بگردند  مناسب 
در پی پاسخ به این سئوال 
ما  آیند که »ما چگونه  بر 
اوایِل  در  که  ما  شدیم.« 
سرانه  درآمد  چهل،  دهه 
و صادراتمان از ُکره بیشتر 
که  خودرو  ایران  و  بود 
از  جلوتر  حّتی  یا  تراز  هم 
هیوندای و کیا موتور بود، 
آن ها آن شدند و ما این؟

تاملی بر "نشست جامعه و دانشکده فنی"
پرویز ونداد )مكانیک 54(

این نشست را باید به فاِل نیک گرفت و به بانیاِن 
آن تبریک و دست مریزاد گفت. مِن سپاِس عمیِق 
خود را به این بانیان و به خصوص، ریاست محترِم 
همه  همِت  از  و  دارم  می  تقدیم  فنی  ِی  دانشکده 
این عزیزان مّنت پذیر و سپاس گزارم و امیدوارم که 
این نشست ها ادامه یابد و تمرینی باشد براِی انجام 
جامعه.  مدیریِت  به  کمک  و  َمَدنی  درجامعه  وظیفه 
از  هایی  گوشه  کردند،  بیان  بزرگواران  این  چه  آن 

مشکالِت جامعه ما و در خور تعمق است: 
دانش  پشتوانه  به  یاسین  آل  مهندس  آقای 
حق،  به  فردشان،  به  منحصر  اجرایِی  تجربه  و 
تصدی گرِی دولت در زمینه کسب و کار را یکی از 
مشکالِت اساسی شمردند و در فرصِت محدودشان 

ِشّمه ای از آفاِت این تصدی گری را برشمردند.
به بیاناتشان اضافه کنیم که، یکی دیگر از این 
زیادی  ضرِر  و  نفع  است:  دولتی  مدیریت  ها،  آفت 
تنگ،  روز  و  ندارد  سازمانش  کرِد  عمل  حاصِل  در 
کیفش را زیر بغل می زند و می رود. ضمنًا یادمان 
حال  عین  در  و  ذاتی  امری  مدیریت  هنر  که  باشد 
است.  مهارت  کسب  و  تجربه  آموزش،  مستلزِم 
آموزش، به تنهایی، مدیر تربیت نمی کند و هر کسی 
را نمی توان به مدیریت منصوب نمود. روان شناسان 
در بررسی رفتاِر کودکان در مهِد کودک ها مشاهده 
کردند که فقط تعداِد بسیار اندکی از کودکان، اداره 

و  جمعی  رفتار  مدیریِت  و 
می  دست  به  را  ها  بازی 
به  وادار  را  بقیه  و  گیرند 

پیروی می کنند.
که  طور  همان 
آزاد  مسابقه  یک  در 
و  برنده  تواناترها  ورزشی 
در  شوند،  می  مشخص 
رقابتی،  و  آزاد  بازاِر  یک 
مجاِل  عالی  مدیراِن 
ظهور می یابند: الجوردی، 
و  خسروشاهی  خیامی، 
مدیراِن  آن  برخوردارها؛ 
معجزه اقتصادی- صنعتِی 
پنجاه،  و  چهل  دهِه 
کاِر  و  ساز  همین  حاصِل 
و  هستند  آزاد  رقابِت  بازاِر 
هم  آکادمیک  تحصیالِت 
مدیریت  تفاوت  نداشتند. 
را در پاسخ به این سئوال 
کرد،  باید جستجو  اساسی 
ایران  مدیِر  خیامی  اگر 
باز  ماند  می  باقی  خودرو 
به  ُکره،  با  ما  فاصلِه  هم 



دانشکده فنی

25خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم | شماره 176 تا 178 | بهار 1394

اندازه فاصله پراید و پژو تا 
آزرا و سانتافه بود؟

امروز  بختانه،  خوش 
آموخته  دانش  ها  میلیون 
زمینه  باید  داریم.  دانشگاه 
را  شکوفایی  بستِر  و 
که  بدانیم  و  کنیم  فراهم 
و  هرگز  شوره،  »زمیِن 
و  برنیارد.«  سنبل  هرگز، 
تالش و کوشش در چنین 
وقت  کردِن  تلف  بستری، 
باد  بر  و  است  امکانات  و 

دادن عمر. 
این  دیگر  آفت 
تصدی گری عدم انعطاف، 
پاگیر،  و  دست  مقرراِت 
گیری،  تصمیم  در  تاخیر 
توّرِم کارکنان و در نتیجه، 

ناکارایی است.
شده  ملّی  صنایع 
یک  مبناِی  می تواند 
گیرد  قرار  ساده  مقایسه 
کارایِی  فاحِش  تفاوِت  و 
دولتی  و  خصوصی  بخِش 
نسبت  سازد:  آشکار  را 
تعداد کارکنان غیر مستقیم 
تولید مثل کارکنان اداری، 
نگهبانی،  حســــابداری، 
تعداد  به   .... مدیریت 
تولید،  مستقیِم  کارگران 
در  شد؟  زیاد  مقدار  چه 
نسبت،  این  که،  صورتی 
شدن  ماشینی  دلیل  به 
حسابداری  کارهـــــاِی 
کاهش  باید  اداری  و 
مقدار  برای  یا  می یافت. 
مشخص،  تولیِد  از  معینی 
یک  ساخِت  براِی  مثاًل، 
نوِع  از  فلّزی  اسکلت  تن 
کاِر  ساعت  چند  سوله، 
مستقیم  غیِر  و  مستقیم 
حاال  و  شد  می  صرف 
است؟  چقدر  مقادیر  این 
کارایی  بزرِگ  تفاوِت  این 
خصوصی  و  دولتی  بخِش 
برخی  کرِد  عمل  در  را 
به  که  دولتی  مدیراِن  از 
بخِش خصوصی رفته اند، 
دید:  توان  می  وضوح  به 

های  سال  در  که  حالی  در  مدیران،  این  از  بعضی 
متمادی اشتغال در مدیریِت دولتی، کاِر چشم گیری 
نکرده اند، در بخش خصوصی موّفق بودند، و با توّجه 
به شرایِط موجود، کسب و کاِر مناسبی را بنیاد نهادند.

وحشتناِک  تنگناِی  به  گتمیری  دکتر  آقای 
سخنانشان  تاییِد  ضمِن  داشتند.  اشاره  حرفه  ِهرِم 
فراوانِی  گر،  نشان  حرفه  هرِم  کرد:  اضافه  باید 
این  ِی  قاعده  در  است:  تخّصص  نسبِت  به  افراد 
هر  و  دارد  وجود  ماهر  غیر  افراد  زیادی  تعداد  هرم، 
چه به طرِف راس نزدیک می شویم، تعداد کمتر و 
تخصص زیادتر می شود. مثاًل در صنعِت ساختمان، 
زیادی  مقدار  با  و  صنعت  این  قدمِت  به  توجه  با 
تعداد  هرم  قاعدِه  در  بگوییم:  می توانیم  اغماض 
باالتر  پلِه  در  بدوِن مهارت هستند،  کارگران  زیادی 
بّنا،  کار،  کاشی  مثل  بیشتر  تخصص  با  کارگرانی 
گچ کار، سیم کش، آرماتور و قالب بند و بتن ریز ... 
و طبقه بعد تکنیسین، نقشه بردار، خاک شناس ... در 
مهندساِن  آخر  و دسِت  اجرایی  مهندسان  بعدی  پلِه 
ارشد، طراح و آرشیتکت، در راِس هرم قرار دارند و 
هرم این حرفه، کامل است و هرگاه، به حرفه ای نیاز 
بازاِر کار، داخِل هرم، تامین کرد.  از  باشد، می شود 
ولی در صنایِع دیگر وضع این گونه نیست. مهندسان 
کارگران،  و  دارند  قرار  هرم  راِس  در  ارشد  و  ِعلمی 
بقّیِه حجم هرم خالی است. آقای دکتر  در قاعده و 
گتمیری، به حق، به علت بوجود آمدن چنین وضع 
و وظایف آموزشی دانشگاه ها اشاره کردند. توضیح 
ریاسِت محترم دانشکده، عمِق فاجعه را بیشتر نمایان 
می کند که »تعداد دانشجویان برق و کامپیوتر ایران 
بیشتر  امریکا  کامپیوتر  و  برق  دانشجویان  تعداد  از 
غفلت  تکنیسین  و  کار  برق  تربیِت  از  ولی،  است.« 
می کنیم. باید در مقابل هر مهندس ِعلمی و اَرشد، 
صدها  و  تکنسین  ها  ده  و  َعَملی  مهندس  چندین 
کارگِر ماهر داشته باشیم. اگرنظام آموزِش خود را به 
یک کارخانِه اتومبیل سازی تشبیه کنیم؛ این کارخانه 
هر سال میلیون ها موتور و تعداد اندکی گیربکس و 
بدنه تولید می کند و نتیجه روشن است. نا گفته نماند 
که در پنجاه- شصت سال قبل، به این مسائل فکر 
می کردیم و بزرگانی مثل مهندس ریاضی و حبیب 

نفیسی به این مهم می پرداختند:
دانشکدِه  فعاًل،  بود که،  معتقد  ریاضی  مهندس 
و  است  کافی  ارشد  مهندِس  تربیت  برای  فنی 
را برای  مهندس حبیب نفیسی، پلی تکنیِک تهران 
تربیت مهندس عملی بنیان نهاد و سال ها مدارک 
بود.  عملی  مهندِس  تکنیک،  پلی  آموختگاِن  دانش 
تکنیکوِم نفیسی، دانشگاِه خواجه نصیِر فعلی، را برای 
هنرسرای  بود  قرار  و  کرد  تاسیس  تکنسین  تربیت 
عالی، دانشگاه علم و صنعِت فعلی، دبیِر هنرستان ها 
را تامین کند. هنرستان، دوره سه سالِه دّوم دبیرستان، 
نفیسی  مهندس  بود.  ماهر  کارگران  تربیت  مسئول 

یک  شهر  »هر  شعار  با 
تکنیکوم« در صدد تکمیِل 
ابوالحسن  بود.  هرِم حرفه 
ابتهاج سامان دهنده نظام 
سال  ده  کشور،  بانکی 
سال  هفتاد  و  کرد  تالش 
صاحِب  را  کشور  قبل، 
اصفیا  صفی  نمود.  برنامه 
سازمان  شایسته  مدیر 
برنامه، موفق ترین برنامه 
برنامه  کشور،  عمرانی 
اجرا  و  طراحی  را  چهارم، 
اصفیا  صفی  ابتهاج،  کرد. 
ایجاد  برای  ریاضی  و 
قدرتمند  خصوصی  بخِش 
تالش می کردند و حاصِل 
شکوفایِی  هم  تالششان 
صنعت و اقتصاِد سال های 

چهل و پنجاه بود.
اگــــر آن روزهـــا 
و  کرده  تحصیل  تعداِد 
کم  خیلی  متخصص 
داشتیم،  قهرمانانی  بود، 
بلندشان،  همِت  که 
جبران  را  کمبود  این 
را  نامالیمات  می کرد؛ 
به  و  می خریدند  جان  به 
بودند.  پای بند  آرمانشان 
چقدر جایشان خالی است. 
یادشان گرامی باد. جا دارد 
بررسی ها  مسئولین،  که 
بزرگان  آن  راهکارهاِی  و 
دهند.  قرار  نظر  مد  را 
سوزاِن  دل  مسلّمًا،  امروز، 
امثــاِل  زیـــادی  توانمنِد 
نفیســی،  ریاضی،  ابتهاج، 
صفـــی اصفیـــاها داریم 
هم  روزآمدی  دانش  که 
دارند، ولی مکانیزمی برای 
یا  نداریم  آن ها  شناسایی 
اصاًل نمی توانیم باورشان 
باید  نیز  را  این  کنیم. 
باید  ها  ابتهاج  که  بدانیم 
مشــّرف  حسن  تا  باشند 
اول  برنامه  طراح  نفیسی 
و  نفیسی،  سعید  برادِر  و 
صفــی اصفیاهــا شناخته 
اصفیاها  صفی  و  شوند 
را  دیگر  کارآمِد  مدیراِن 

امروز، مسلّماً، دل سوزاِن 
توانمنِد زیادی امثاِل ابتهاج، 
ریاضی، نفیسی، صفی اصفیا 
ها داریم که دانش روزآمدی 

هم دارند، ولی مکانیزمی 
برای شناسایی آن ها نداریم 
یا اصاًل نمی توانیم باورشان 

کنیم.



دانشکده فنی

خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم |  شماره 176 تا 178 | بهار 1394 26

زمان مثل برق و باد در گذر 
است و ملت ها در تکاپوی 
پیشرفت. هر لحظه درنگ 
فاجعه است. اگر یک روز 
در اجرای مقررات ساختمان 
تاخیر کنیم، تعداِد زیادی 
ساختمان ساخته می شود 
که در یک زلزله قتلگاه عده 
زیادی خواهد شد. اگر امروز 
نجنبیم، پرایِد ما پراید خواهد 
ماند و هیوندای و کیا موتور 
ُقلل دیگری را فتح خواهند 
کرد.

کنند.  تربیت  و  شناسایی 
برکشیده شدِن الجوردی، 
خسروشاهـی،  خیامــی، 
و  برخوردارها  و  ایروانی 
شکوفایی بخِش خصوصی 
حاصِل همین سازوکار بود. 
بر این باورم و اعتقاد راسخ 
توّجه و  اندکی  با  دارم که 
سعه صــــدر در گزینش 
از  بسیاری  مسئولین، 
قابِل  بطوِر  ما،  مشکالِت 

توّجهی، کاهش می یابد.
شکرچی  دکتر  آقای 
دولت،  حوزه  از  زاده، 
مشکالت  و  تنگناها  از 
کافی  از  و  کردند  صحبت 
کارشناسی  بدنه  نبودِن 
کمکی  انتظاِر  از  و  دولت 
دارند.  دانشگاه  از  که 
دولت  از  که  حرف هایی 
و  شنیدیم  کمتر  مردان 
به دل می نشست. اما در 
صحبت هایشان فرمودند:

برای  »سالهاست 
ساختمان ها  سازی  مقاوم 
صحبت  زلزله  برابر  در 
می کنیم و کارهای بسیار 
خوبی هم کردیم؛ مقررات 
تهیــه  دستورالعمـــل  و 
مرحله  در  حاال  کردیم. 
باید  اجرا و مرحله ای که 
نتیجه  برسیم،  نتیجه  به 
همین است که می بینیم؛ 
ساختمــــان هایی  گاهی 
باِر  حتی  که  می سازیم 
کند  نمی  تحّمل  را  ثِقلی 
و  جانبی  بار  به  رسد  چه 

زلزله...«
کنیم  اضافـــه  باید 

و  مقررات  نامه،  آیین  ساختمان،  بخِش  در  که 
دستورالعمل خوبی داریم که دسِت کمی از مقرراِت 
ژاپنی ها ندارد. ولی، تفاوِت ویرانگری و تلفاِت زلزله 
در ژاپن و ایران در این است که آن ها این مقررات 
فارغ  ما،  ولی  کنند  می  اجرا  و  گیرند  می  جدی  را 
مقررات  می شویم،  نفر  چند  بالقوه  قاتِل  که  این  از 
را جدی نمی گیریم. مسئول حسِن اجرا، هم دولت 
است. ساخت و ساز هم، پنهانی انجام نمی شود؛ َقد و 
باالیشان از هر گوشه پیدا و جلوِی چشِم همه است با 
تابلویی از اسم و رسم سازنده و ناظر. اغلب قریب به 
اتفاق این ساخت و ساز ها، بر خالف همان مقررات 
و دستورالعمل انجام می شود: ستون های صاف بتنی 
و تیغه و دیواری که به جایی بند نیست، بتنی که نه 
دانه بندی درستی دارد نه آب و سیمان درست، به 
خصوص در رکن اصلی سازه یعنی ستون ها و از زماِن 
ساخت تا بتن ریزی، مدت زیادی در ترافیک است 
...، جوشکارِی روی اسکلِت رنگ شده، جوشکاِر اکثراً 
غیِر ماهر، اتصاالِت غلط و نادرست ... و در مجموع، 
عدم رعایت مقررات در اجرا. قانون، مقررات و آیین 
نامه به تنهایی و بدون اجرا دردی را درمان نمی کند. 
اگر برای جان مردم اهمیتی قایل می شویم، در فکر 

اجرای مقررات باشیم.
فرمودند »اگر شهرهای بزرگ، زلزله بزرگی را 
تجربه کند، فاجعه ممکن است فرا ملی و بین المللی 
روِی  فاجعه  این  تلفاِت  گناِه  بار  پرسید،  باید  شود.« 
دوِش چه کسی است و خون بهایش گردن کی؟ ما 
به طور حیرت آوری نسبت به وظایفمان بی تفاوت 

شده ایم.
در  فنـــــی  دانشکده  فارغ التحصیالن  اگر 
امروز  داشتند،  مهمی  نقش  گذشته  دولت های 
دانشکده ها و فارغ التحصیالن بسیار زیادی داریم و 
منطقا باید وضع بهتری داشته باشیم. باید مشکلمان 
را  گزینش  دایره  کنیم:  جستجو  دیگری  جای  را 
گسترش دهیم، سعه صدر داشته باشیم و در انتخاب 

مجریان دقت کنیم.
»مشکالِت  مقالِه  از  بندی  نیست،  مناسبت  بی 
ساخِت داخل« از شماره قبِل خبرنامه را تکرار کنم:   
»..... می گویند، حرکت و عمل معطوف به اراده 
است و اراده معطوف به سائقه و انگیزه. مثاًل تشنگی 

سائقه و انگیزه ای است که 
سبب اراده ِی ما برای رفع 
عطش می شود و این اراده، 
ما  رفتن  و  حرکت  عامل 
شود  می  آب  خوردن  برای 
... ولی همان طور که اراده 
ما  عطش  تشنگی،  رفع  به 
نوشتن  کند،  نمی  کم  را 
اجرا،  روش  و  دستورالعمل 
زلزله  تلفات  از  اندکی  حتی 
چون  دهد.  نمی  کاهش  را 
فرایند  از  بخش  یک  هنوز 
این  از  است.  نشده  انجام 
پس وظیفه، حرکت و عمل 
است، یعنی به فعل درآوردن 
این اراده و اجرای آئین نامه 
توانا  دستی  به  ساختمان. 
در  داریم.  نیاز  اجرا  برای 
همین جای فرایند است که 
ُکِمیِت ما به شّدت و به طور 
حیرت آوری لنگ است و به 
دچار  باوری  قابل  غیر  طور 

رخوت هستیم.«
عزیزاِن من، مسئوالِن 
گرامی، زمان مثل برق و باد 
در گذر است و ملت ها در 
تکاپوی پیشرفت. هر لحظه 
درنگ فاجعه ای است. اگر 
یک روز در اجرای مقررات 
ساختمان تاخیر کنیم، تعداِد 
ساخته  ساختمان  زیادی 
زلزله  یک  در  که  شود  می 
خواهد  زیادی  عده  قتلگاه 
نجنبیم  امروز  اگر  شد. 
پراید ما پراید خواهد ماند و 
قلِل  موتور  کیا  و  هیوندای 
دیگری را فتح خواهند کرد.
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اسفند   6  - رشت   1278 آذر   8( ابتهاج  ابوالحسن 
1377 لندن( پایه گذار اصلی برنامه ریزی توسعه در ایران که در 
فاصله سالهای 1333 تا 1337 مدیر عامل سازمان برنامه بود. 
او همچنین از دی ماه 1320 به مدت هفت سال مدیرعامل 

بانک ملی ایران بود.

 1363 درگذشت  رشت،   1287 )زاده  نفیسی  حبیب 
تکنیک  )پلی  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  مؤسس  تهران(  در 
پس  او  بود.  ایران  در  کار  قانون  نخستین  مؤلف  او  تهران(. 
از بازنشستگی اجازه تأسیس یک دانشگاه فنی را گرفت و به 
نام »مدرسه عالی تکنیکوم نفیسی« نامگذاری کرد. با توجه 
از  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی  بعدها  آنکه  به 
تکنیکوم  عالی  »مدرسه  جمله  از  دانشکده  چندین  ادغام 
نفیسی« ایجاد شد و اصلی ترین بخش این دانشگاه نیز همین 
موسسه بوده است، مهندس حبیب نفیسی را می توان موسس 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز دانست. نفیسی 
و  علم  دانشگاه های  بنیانگذار  تکنیک  پلی  تأسیس  بر  عالوه 
از  »بنده  است:  نقل شده  از وی  بود.  نیز  مازندران  و  صنعت 
آن اشخاصی نیستم که به شما بگویم که هر کار خارجی ها، 
بخواهند می توانند در ایران بکنند؛ نه. هر کاری ایرانی بخواهد، 
مقاومت شدیدی  است.  پلی تکنیک  همین  یکی اش،  می کند! 
در برابر ایجاد پلی تکنیک به وجود آمد تا جایی که در مقابل 
همان خارجی ها بنده یک جمله ای گفتم که خودم هنوز افتخار 
می کنم و آن این بود که گفتم مادامی که بیرق ایران اینجا 
من  مملکت  اینجا  می آورم.  وجود  به  را  پلی تکنیک  هست، 

است، مملکت شما نیست.«

سید محمود خیامی )زاده 1308 مشهد( سرشناس 
صنایع  صاحبان  عمده ترین  از  ایران،  اتومبیل  صنعت  پدر  به 
خودروسازی در ایران بود. برادر بزرگتر وی سید احمد خیامی 

از بنیانگذاران و شریک وی در ایران ناسیونال بود.

استاد   )1387-1292( اصفیا  صفی  محمدعلی 
جزو  اصفیا  بود. صفی  دوم  پهلوی  دوره  دولت مرد  و  دانشگاه 
چهارمین هیئت دانشجویان اعزامی به اروپا رفت و تحصیالت 
پاریس در رشته مهندسی معدن  پلی تکنیک  را در  عالی خود 
برای   1318 سال  در  ایران  به  بازگشت  از  پس  داد.  انجام 
تدریس وارد دانشکده فنی شد و تا سال 1347 به عنوان استاد 
گروه مهندسی معدن در این دانشکده به تدریس ادامه داد. او از 
همکاران دکتر مصاحب در تالیف دائرةالمعارف فارسی بود. در 
سال های 1341 تا 1347 رئیس سازمان برنامه و سپس وزیر 
جشن  در  خوانده اند.  تکنوکراتها  تکنوکرات  را  او  بود.  مشاور 
هفتادمین سالگرد تاسیس دانشکده فنی از او به عنوان استاد 

پیش کسوت تجلیل شد.

معروف   )1390-1303( برخوردار  محمدتقی  حاج 
به »حاجی برخوردار« از کارآفرینان موفق پیش از انقالب بود. 
او به پدر صنایع خانگی ایران معروف است. عباس میالنی او 
را جزو 100 ایرانی تاثیرگذار معاصر برشمرده است. او در ابتدا 
وارد کننده باطری و تلویزیون  شاوب لورنس بود ولی پس از آن 
با تاسیس کارخانجات قوه پارس )اولین تولید کننده باطری در 
ایران(، پارس الکتریک )اولین تولید کننده تلویزیون در ایران( 
و کارخانجات متعدد دیگر پا در راه تولید نهاد. در کارخانجات 
متعلق به برخوردار بیش از 20000 تن کار می کردند. در سال 
برخوردار-  تقی  محمد  حاج  کارنامه  و  زندگی  کتاب   1388
موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی از سوی 
نشر گام نو منتشر شد. زندگی و کارنامه وی می تواند برخی 
مشکالت توسعه ی اقتصادی ایران را از نگاه فعاالن اقتصادی 
نشان دهد ضمن آنکه الگویی بومی در مدیریت و کارآفرینی 

را نیز ارائه می کند.

سال  از  را  خود  اقتصادی  فعالیت  خانواده الجوردی 
و  الجوردیان  سیدمحمد  حاج  فعالیت های  با  شمسی   1270
برادرش شروع کرد. خاندان الجوردی از اواخر دوره ناصرالدین 
از  اعم  اقتصادی  عرصه  در  بیشتر  پهلوی،  دوره  آخر  تا  شاه 
صادرات و واردات و نیز از سال 1330 به بعد در بخش صنعت 
و خدمات به ویژه صنایع غذایی، نساجی، شوینده، ساختمان، 
بانکداری و بیمه فعال بودند. الجوردی ها در بسیاری زمینه ها 
آنها  بودند.  ایران  در  نوین  خصوصی  بخش  پایه گذاران  جزو 
اولین شرکت خصوصی کامپیوتری ایران را بعد از شرکت ملی 
این خانواده در  اول و دوم و سوم  تاسیس کردند. نسل  نفت 
با  اما  بودند  فعال  صادرات(  و  )واردات  بازرگانی  فعالیت های 
آنان  فعالیتهای  گسترش  شاهد  سوم  نسل  فعالیتهای  شروع 
در صنعت هستیم. احمد الجوردی فرزند محمود الجوردی از 
سال 1317تا اوایل 1358 قریب 40 سال در عرصه تجارت و 
صنعت مدرن ایران به عنوان یک کارآفرین برجسته و یکی از 
موسسان گروه صنعتی بهشهر فعالیت داشت. قاسم الجوردی 
بهشهر  بنیان گذاران گروه صنعتی  از  فرزند محمود الجوردی 

بود.

استاد  )1285اصفهان-1358تهران(  ریاضی  عبداهلل 
دانشکده فنی و رییس مجلس شورای ملی بود. وی در سال 
برای  دولت  بورسیه  با  که  بود  نفری  یکصد  از  یکی   1307
بود. در  بازرگان  رفتند و هم دوره مهندس  اروپا  در  تحصیل 
سال 1314 همزمان با ریاست دکتر حسابی با عنوان دانشیار 
با تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران شروع به کار کرد و 
بعدها خود رییس دانشکده فنی شد. وی در سال 1342 برای 
دوره 21 مجلس شورای ملی کاندیدای نمایندگی مجلس شد 
خود  ریاضی  که  چرا  برانگیخت  را  دانشجویان  عصبانیت  که 
حتی  و  تافت  برنمی  را  دانشجویان  سیاسی  فعالیت  هیچگاه 
دانشجویی را به خاطر فعالیت سیاسی تهدید به اخراج کرده 
دانشجویان  توسط  یافت  راه  مجلس  به  که  آن  از  پس  بود. 
الیحه  تصویب  فاضلی  محمود  اعتقاد  به  گردید.  مضروب 
اقدامات  از  کاپیتوالسیون  الیحه  و  ایران  از  بحرین  جدایی 
جنجالی دوران ریاست وی بر مجلس است. وی در دوره های 
مجلس  رییس  سال  پانزده  مدت  به   24 دوره  میانه  تا   21

شورای ملی بود.

بیوگرافی صاحبان صنایع و رجالی كه در مقاله، مورد 
اشاره قرار گرفته بودند در این صفحه جهت آشنایی 

مختصر از نظر می گذرد.
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   مدتی بود تصمیم داشتیم ارتباطمان را با اخبار دانشکده فنی بیشتر کنیم. فکر کردیم یکی از مناسب ترین راه ها درج خالصه رساله های 
مقطع دکتری دانشکده در رشته های مختلف باشد. اینکار را هم در تشویق دانشجویان و هم در ارتباط فارغ التحصیالن با مباحث روز 
علمی موثر دیدیم. هنوز نامی برای این بخش انتخاب نکرده ایم ولی از معرفی 5 پایان نامه در رشته های نقشه برداری، برق و کامپیوتر، 
صنایع، عمران و شیمی شروع کردیم. امیدواریم در شماره های آتی تنوع رشته ها را تکمیل کرده و دوره زمانی یکساله گذشته را هم 

بطور کامل تحت پوشش قرار بدهیم.

معرفی چند رساله دکتری دانشکده فنی

نام دانشجو: امین بازیاری
دانشکده مهندسی شیمی

استادان راهنما: دکتر عباسعلی خدادادی - دکتر یداله مرتضوی
تاریخ دفاع: 1394/05/07

عنوان رساله: بررسي اثرات آلومینیوم زدایي زئولیت Y به منظور دستیابي به زئولیت Y فوق 
)USY(پایدار

در این مطالعه، نانو ساختارهای مخلوط اکسید فلزی تیتانیا-سیلیکا و نیکل بر پایه های آلومینا به ترتیب با روش های 
سل-ژل و تلقیح خشک سنتز شدند و عملکرد آنها در جذب واکنشی ترکیبات گوگردی مقاوم دی بنزوتیوفن و 4،6-دیمتیل 
دی بنزوتیوفن سوخت های مدل بررسی شدند. از تکنیک های پراش اشعه ایکس، جذب و دفع نیتروژن، پالسمای زوج شده 
القایی، تبدیل فوریه مادون قرمز، دفع برنامه ریزی شده دمایی آمونیاک، کاهش برنامه ریزی شده دمایی هیدروژن، اکسایش 
برنامه ریزی شده دمایی، میکروسکوپی الکترون روبشی و میکروسکوپی الکترون عبوری برای تعیین مشخصه و جستجوی 

رابطه ساختار-عملکرد این نانو ساختارها استفاده شد.
بررسی عملکرد گوگرد زدایی مخلوط اکسید فلزی تاتانیا-سیلیکا و همچنین نیکل بر پایه های آلومینایی نشان داد که این 
مواد قادرند میزان گوگرد را در شرایط عملیاتی به مراتب مالیم تر )فشار اتمسفری و دمای کمتر از 200 درجه سانتیگراد( 
از فرآیند هیدروتریتینگ )HDS( از ppmw S 500-250 به ppmw S 1< کاهش دهند. حضور سیلیکا در کنار تیتانیا 
افزایش  تیتانیا و همچنین  اندازه ذرات  افزایش سطح ویژه، کوچکتر شدن  تیتانیا-سیلیکا موجب  در مخلوط اکسید فلزی 
بار  تاثیر  بررسی  میگردد.  آمونیاک،  برنامه دهی شده  دفع  با روش  تعیین شده  فلزی،  اکسید  اسیدی مخلوط  سایت های 
تیتانیا نشان داد که فعالیت مخلوط اکسید فلزی به طور قابل توجهی متاثر از این پارامتر است ولی فراوانی تبدیل آن برای 
دی بنزوتیوفن تقریبا ثابت و در حدود h-1 24/6 می باشد. سایت های اسیدی تیتانیا-سیلیکا، سایت های فعال گوگرد زدایی 
می باشند که عمدتا از نانو ذرات تیتانیای پراکنده شده بر سطح سیلیکای آمورف نشات می گیرند. مخلوط اکسید فلزی 
حاوی 50 درصد تیتانیا )TS-50( با بیشترین میزان سایت های اسیدی، ویژگی کاتالیستی-جذبی عالی داشته و قادر بود 
بیش از 98 درصد از دی بنزوتیوفن را در مدت کمتر از 20 دقیقه، تحت فشار اتمسفری و دمای 80 درجه سانتیگراد، به 
کمتر از ppmw S 10 کاهش دهد. حین فرآیند گوگرد زدایی اکسیداتیو، دی بنزوتیوفن به سولفون دی بنزوتیوفن تبدیل 
می شود که ترکیبی قطبی تر بوده و روی سطح TS-50 جذب می شود و لذا این مخلوط اکسید فلزی به طور همزمان 
به عنوان کاتالیست و جاذب عمل می نماید. کاتالیست را می توان با کلسیناسیون در دمای بهینه 600 درجه سانتیگراد به 
آسانی بازیابی نمود و بدون افت قابل توجه در فعالیت آن، مورد استفاده مجدد قرار داد. از یک مدل سینتیکی تجربی برای 

تفسیر داده های سرعت واکنش بهره گرفته شد که انرژی فعالسازی ظاهری را kJ/mol 43/8 به دست داد.
بررسی عملکرد گوگرد زدایی نانو ذرات نیکل پراکنده شده بر فازهای گاما، دلتا و تتا-آلومینا به عنوان پایه نشان داد که این 
جاذب ها قادر به حذف کامل دو ترکیب گوگردی اشاره شده در فشار اتمسفری و دمای 200 درجه سانتیگراد می باشند. 
اندازه حفرات و اسیدیته و همچنین میزان مخلوط اکسیدهای فلزی  از قبیل  آلومینا  پایه  ویژگی های فیزیکی-شیمیایی 
نیکل-آلومینیوم بر روی برهمکنش ذرات نیکل با پایه، پراکندگی و کاهش پذیری آنها و در نتیجه عملکرد جاذب تاثیرگذار 
بوده و قادر است تا حدود 31 درصد موجب بهبود فعالیت جاذب های حاوی دلتا و تتا-آلومینا نسبت به گاما-آلومینا گردد. 
گرچه جاذب ها فراوانی تبدیل تقریبا یکسانی داشتند که میزان آن برای دی بنزوتیوفن و 6،4-دی متیل دی بنزوتیوفن به 

ترتیب 112 و h-1 89 به دست آمد. 
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بـرق و کامپیوتر



دانشکده فنی

29خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم | شماره 176 تا 178 | بهار 1394

نام دانشجو: سجاد گشن نواز
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
استاد راهنما: دکتر سعید افشارنیا

تاریخ دفاع: 1394/03/30

برداري  بهره  ریزي  برنامه  رساله:  عنوان 
لحاظ  با  فعال  توزیع  از شبکه هاي  بهینه 

نمودن خودترمیمي شبکه

در سالهای اخیر با نفوذ گسترده منابع تولید و نیز پیاده 
مدیریت  های  برنامه  همچون  مفاهیمی  عملی  سازی 
از  برداری  بهره  ریزی  برنامه  مساله  مصرف،  سمت 
دوچندانی  پیچیدگی  و  اهمیت  از  توزیع  شبکه های 
برخوردار گشته است. با توجه به نقش فعال و تاثیر گذار 
شرکت های توزیع در مسائل مختلف فنی و اقتصادی 
ریزی  برنامه  برای  کارآمد  مدلی  ارائه  قدرت،  سیستم 
شبکه ها  این  در  انرژی  بهینه  مدیریت  و  بهره برداری 
بیش از پیش اهمیت یافته است. در این راستا، این رساله 
به ارائه چارچوبی کارآمد جهت برنامه ریزی بهره برداری 
بهینه از شبکه های توزیع فعال پرداخته است. در ابتدا 
ارائه  روش  رو،  پیش  روز  زمانی  افق  گرفتن  نظر  در  با 
شده به تعیین برنامه ریزی بهینه منابع تولید پراکنده و 
نیز تعامل بهینه  بارهای پاسخگوی موجود در شبکه و 
شرکت با بازار برق می پردازد. در ادامه با در نظر گرفتن 
کلیدهای کنترل شده از راه دور در بستر هوشمند شبکه، 
روزانه  ریزی  برنامه  در  موثری  نحو  به  شبکه  بازآرایی 
تلفیق شده و مدلی برای تعیین آرایش بهینه شبکه به 
همراه برنامه ریزی انرژی ارائه می شود. از این طریق 
شرکت توزیع می تواند با انجام بازآرایی شبکه هم سود 
اقتصادی بیشتری به دست آورد و هم از جنبه های فنی 
عملکرد مناسب تری داشته باشد. سپس، مدل ارائه شده 
توسعه داده می شود تا با استفاده از مفهوم توابع چگالی 
قطعیت های  عدم  تصادفی،  ریزی  برنامه  و  احتمال 
موجود در منابع تجدید پذیر و بار شبکه در مساله بهره 
برداری روزانه مدل سازی شود. از این طریق بهره بردار 
شبکه بطور همزمان تعامل بهینه ای با بازارهای انرژی 
و ذخیره داشته و از طریق فراهم سازی مقدار بهینه ای 
از ذخیره، قابلیت اطمینان شبکه را در سطح مطلوبی نگه 
مدل  های  کارکرد  توسعه  منظور  به  انتها  در  دارد.  می 
توجه  مورد  نیز  زمان حقیقی شبکه  ارائه شده، عملکرد 
قرار گرفته و مدل جامعی برای برنامه ریزی بهره برداری 
بهینه از شبکه ارائه شده است. مدل زمان حقیقی تدوین 
برداری  بهره  ریزی  برنامه  به  عادی  عملکرد  در  شده 
دقیق تر شبکه در ساختارهای بهینه می پردازد. این در 
حالی است که در مواقع بروز خطا و وقوع برون رفت ها 
با انجام اقدامات اصالحی و بازآرایی شبکه، هدف اصلی 
کاهش بار قطع شده و افزایش قابلیت خودترمیمی آن 

می باشد. 

نام دانشجو: مهدی فسنقری
دانشکده مهندسی صنایع

عمل  صادق  محسن  دکتر  راهنما:  استاد 
نیک

تاریخ دفاع: 1394/04/10

ارزیابی  الگوی  ارائه  رساله:  عنوان 
دولت  تحقق  با  مرتبط  طرح های 
به  توجه  با  ها  سازمان  در  الکترونیکی 
حاکمیت  سازمانی،  معماری  ارتقای 

فناوری اطالعات و تعامل پذیری
طریق  از  سازمان ها  در  الکترونیکی  دولت  تحقق 
انجام  اطالعات  فناوری  های کالن  پیاده سازی طرح 
می شود. با این وجود، به دلیل هزینه و ریسک باالی 
میزان  از  اطمینان  عدم  و  ها  طرح  این  سازی  پیاده 
ارزیابی  سازمان،  کار  و  کسب  راهبردهای  تحقق 
جمله  از  اطالعات،  فناوری  کالن  طرح های  عملکرد 
دولت  تحقق  جهت  در  الزم  اقدامات  کلیدی ترین 
منشور  چارچوب  از  رساله،  این  در  است.  الکترونیکی 
عملکرد به عنوان رویکردی مناسب در طراحی چارچوب 
است.  شده  استفاده  عملکرد  ارزیابی  شاخص های 
به طور جامعی  را  نیاز  مورد  نشانگرهای  و  شاخص ها 
شناسایی کرده و از معماری سازمانی، تعامل پذیری و 
حاکمیت فناوری اطالعات به ترتیب به عنوان ابزاری 
برای سنجش قابلیت ها و یکپارچگی درون سازمانی، 
و  همکاری  شبکه های  در  سازمانی  برون  یکپارچگی 
راهبردهای  با  طرح  راهبردهای  راستایی  هم  میزان 
کسب و کار سازمان استفاده کرده ایم. سپس، چارچوب 
پیشنهادی با آزمون های آماری و روش تحلیل عاملی 
سنجش  برای  و  گرفته  قرار  سنجش  مورد  تاییدی 
کمی عملکرد، از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها 
بهره برداری گردیده است. با توجه به عدم قطعیت های 
و  ورودی  متغیرهای  گیری،  تصمیم  فرآیند  از  ناشی 
گروهی  گیری  تصمیم  متدلوژی  خروجی ها،  نتایج 
از  استفاده  با  کارایی  ریاضی  های  مدل  و  مناسب 
و  فازی  اعتبار  و  امکان  معیارهای  فازی،  متغیرهای 
رویکردهای بهینه سازی پایدار توسعه داده شده است. 
این مدل ها با استفاده از برنامه ریزی مبتنی بر شانس 
پذیرش،  شاخص  بر  مبتنی  ای  بازه  ریزی  برنامه  و 
در  موجود  قطعیت  عدم  شرایط  تا  اند  شده  داده  ارتقا 
سازی  مدل  مناسب  طور  به  گیری  تصمیم  فضای 
شود. با استفاده از مورد کاوی های انجام شده در این 
رساله، پایداری خروجی ها و کاربرد پذیری چارچوب و 
مدل های ریاضی پیشنهادی را از طریق رویکردهای 
متنوع تحلیل حساسیت مورد ارزیابی قرار داده ایم. از 
بهینه  این رساله، مدل  میان مدل های پیشنهادی در 
سازی پایدار دارای پیچیدگی کمتر و پایداری بیشتر در 

خروجی ها می باشد.
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نام دانشجو: علیرضا لهراسبی
دانشکده مهندسی عمران

استاد راهنما: دکتر محرم دولتشاهی پیروز
تاریخ دفاع: 1394/04/20

اختیاری  بروش  منفرد  موج  ای  مدل شکست شیرجه  رساله:  عنوان 
الگرانژی - اولری

مناطق ساحلی در سراسر جهان بطور فزاینده در حال تبدیل شدن به منابع گرانبها هستند. 
زلزله در دریا، سونامی ایجاد می کند و وقتی این موج به ساحل میرسد، از روی ساحل شیبدار 
باال می رود و نهایتا می شکند. مطالعه این فرایند پر انرژی، با توجه به فاجعه هایی که ایجاد 
نموده است، در تعیین خط ممنوعه ساحلی برای ساخت و ساز، از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. در این تحقیق، برای مدل سازی سونامی از موج منفرد استفاده می گردد و انتشار و 
سپس شکست آن بر مبنی معادالت با دقت باالی ناویر-استوکس به روش المان محدود، 
حل گردیده است. در انتشار امواج با سطح آزاد، در فضای فیزیکی که مرزهای محاسباتی 
شده  استفاده  اولری  الگرانژی  اختیاری  دیدگاه  از  نیستند،  هماهنگ  مختصاتی  خطوط  با 
است. برای ساده سازی محاسبات، نیاز به انتقال معادالت از فضای فیزیکی به یک فضای 
محاسباتی توسط تابع انتقال است. این تابع انتقال، باید قادر به نگاشت اشکال مختلف موج 
از چند جمله ای های درونیاب استفاده شده  لذا  باشد.  در حالت شکست و بدون شکست 
است. تحقیقات گذشته تنها تا رسیدن سطح موج به دیواره قائم ادامه پیدا می کرد که در 
این مدل با استفاده از نگاشت خاصی که بدست آمده، چرخش سطح آزاد آب مدلسازی شده 
است. این نگاشت همچنین می تواند هر نوع شکل بستر را نیز به فضای ساده محاسباتی 
منتقل نماید. برای بررسی اعتبار این روش، مقایسه هایی با نتایج عددی و اندازه گیری های 
آزمایشگاهی به دست آمده توسط سایر محققین صورت گرفته است. این حل، چرخش سطح 
آزاد را در هنگام شکست مدل کرده اما نوک موج به سطح جلویی رویه تماس پیدا نمی کند. 
این مدل تا زمانی که آشفتگی پروفیل سطح آزاد رخ نداده کارایی داشته و برای شکست های 

دیگر کارایی ندارد.
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نام دانشجو: امین علیزاده نایینی
دانشکده مهندسی نقشه برداری

استادان راهنما: دکتر محمد سعادت سرشت - دکتر سعید همایونی
تاریخ دفاع: 1393/12/13

به کمک روش هاي  بندي تصاویر ماهواره اي فراطیفي  عنوان رساله: بهبود خوشه 
محاسبات هوشمند و آماري

در سالهای اخیر پیشرفت فناوری سنجش از دور، امکان جمع آوری داده های تصویری فراطیفی با توان تفکیک 
طیفی باال را فراهم کرده است. یکی از موفقیت آمیز ترین کاربردهای این داده ها، طبقه بندی و تولید نقشه 
پوشش زمین است. طبقه بندی داده های سنجش از دوری، از جمله داده های فراطیفی، را میتوان به دو دسته 
کلی روش های نظارت شده و غیر نظارت شده تقسیم کرد. اگرچه روش های نظارت شده به دقت های باالتری 
در تهیه نقشه های موضوعی منجر خواهند شد ولی به دلیل عدم وجود داده های واقعیت زمینی با کیفیت از 
 curse of با تعداد و توزیع نسبتا باال در داده های فراطیفی به دلیل پدیده نیاز به نمونه هایی  یک طرف و 
dimensionality از طرف دیگر، روش های غیر نظارت شده در این داده ها مورد توجه قرار گرفته اند. در میان 
روش های مختلف طبقه بندی غیر نظارت شده، روش های جزء بندی به دلیل سرعت باالیشان برای خوشه بندی 
داده های فراطیفی مناسب هستند. عملکرد خوشه بندی جزء بندی داده های فراطیفی تابع پنج پارامتر تعداد 
و موقعیت خوشه ها، تعداد و موقعیت باندها و معیار شباهت می باشد. بنابراین می توان به مسئله خوشه بندی 
جزء بندی بصورت یک مسئله ی بهینه سازی نگاه کرد که هدف در آن پیدا کردن موقعیت بهینه پنج پارامتر 
مذکور است. بسته به اینکه کدامیک از این پنج پارامتر در فرآیند بهینه سازی وارد شوند، پنج حالت معنی دار در 
این تحقیق در نظر گرفته شده و هدف پیدا کردن حالتی است که به باالترین دقت در تهیه نقشه های موضوعی 
منجر شود. از میان پنج پارامتر مذکور، در بعضی حاالت نیاز است تا تعداد خوشه ها و باندها از قبل معلوم باشد. 
برای این منظور، در این تحقیق، یک روش نوین هم برای تعداد خوشه ها و هم تعداد باندها مبتنی بر تلفیق 
روش های آماری آنالیز باقیمانده ها و کشف تغییرات ارائه شد. نتایج بر روی یک داده شبیه سازی و دو داده 
العاده روش پیشنهادی در  واقعی شناخته شده به نام Pavia university و Salina-A بیانگر عملکرد فوق 

تعیین تعداد خوشه ها و باندها است. 
بررسی ها بر روی یک مجموعه داده شبیه سازی و دو داده واقعی همچنین نشان دادند که از میان پنج حالت 
 PCA مذکور، حالتی که تعداد باندها در یک مرحله پیش پردازشی توسط خوشه بندی باندها در فضای داده ها یا
در فضای ویژگی کاهش داده می شود منجر به دقت باالتری در تهیه نقشه های موضوعی می شود. از سوی 
دیگر، حالتی که تعداد و موقعیت باندها و موقعیت خوشه ها به عنوان پارامتر در فرآیند بهینه سازی در نظر گرفته 
می شوند، به دلیل وابستگی پارامترها به تابع سازگاری، به پایین ترین دقت منجر خواهند شد. به عالوه نتایج بر 
روی داده های واقعی Pavia university نشان داد که بعد ذاتی یک مسئله وابسته به کاربرد است. به این معنا 

ریکه بسته به هدف و نوع داده ها، بعد ذاتی می تواند مقادیر مختلفی داشته باشد.
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اخبار دانشکده فنی

معرفی رئیس جدید
 دانشكده علوم مهندسی دانشكده فنی

 روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد: با توجه به پیشنهاد رییس دانشکده فنی و 
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه تهران، دکتر دارا معظمی استاد دانشکده علوم 
مهندسی به مدت سه سال، به عنوان »رئیس دانشکده علوم مهندسی«  دانشکده 

فنی منصوب شد.

معرفی 
رئیس جدید 

دانشكده 
مهندسی 

نقشه برداری
دانشکده  عمومی  روابط   
با  داد:  گزارش  فنــــی 
رییس  پیشنهاد  به  توجه 
طی  و  فنی  دانشکده 
رییس  سوی  از  حکمی 
دکتر  تهـــران،  دانشگاه 
دانشیار  صفری  عبدالرضا 
مهندســی  دانشکـــده 
نقشه برداری، به مدت سه 
»رئیس  عنوان  به  سال 
مهندســی  دانشکــده 
دانشکده  نقشــه برداری« 

فنی منصوب شد.
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براساس یک رتبه بندی جدید، دانشكده های فنی دانشگاه تهران، 
رتبه 56 جهان و رتبه اول كشور شد

دانشکده های فنی دانشگاه تهران، براساس رتبه  بندی مؤسسه U.S.News Education، با کسب رتبه 56 جهان در صدر 
دانشگاههای مهندسی ایران قرار گرفت.

روابط عمومی دانشکده فنی گزارش داد: مؤسسه فوق که زیر نظر Thomson Reuter فعالیت می کند، در گزارشی که اخیراً منتشر 
کرده است، رتبه بخش مهندسی دانشگاه تهران، یعنی دانشکده های فنی را، رتبه 56 جهان و رتبه اول در بین دانشگاههای مهندسی 
ایران اعالم نموده است و پس از دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 58، دومین دانشگاه ذکر شده در 

این فهرست است. هم چنین در بخش موضوعی این نظام رتبه بندی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده های فنی، رتبه اول 
کشور و رتبه 100 جهان را کسب نموده است. در بخش کلی نیز، دانشگاه تهران با کسب رتبه 360 جهان و دانشگاه صنعتی شریف با 

کسب رتبه 377، دو دانشگاه برتر ایران در این نظام رتبه بندی هستند. اطالعات بیشتر در این پیوند قابل مشاهده است: 
http://www.usnews.com/education  



دانشکده فنی

خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم |  شماره 176 تا 178 | بهار 1394 34

دانشجوی مهندسی 
صنایع دانشكده فنی، 

دانشجوی برگزیده كشور
به  فنی،  دانشکده  صنایع  مهندسی  دانشجوی 
روابط  شد.  انتخاب  کشور  برتر  دانشجوی  عنوان 
تجلیل  آیین  در  داد:  گزارش  فنی  دانشکده  عمومی 
از دانشجویان برتر کشور که عصر روز 27 مردادماه 
علوم  وزرای  جمهور،  رئیس  اول  معاون  حضور  با 
آموزش  و  درمان  و  بهداشت  و  فناوری  و  تحقیقات 
پزشکی و معاونین و مدیران وزارت علوم و بهداشت 
برگزار شد، از دانشجویان نمونه کشور در پنج گروه 
فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی 

و دامپزشکی و هنر تجلیل شد.
مهندس  کشور،  منتخب  دانشجویان  میان  در 
رشته  در  دکتری  مقطع  دانشجوی  نصراللهی،  میثم 
مهندسی صنایع، در گروه فنی و مهندسی این دوره از 
جشنواره دانشجویان برتر کشور، به عنوان دانشجوی 

نمونه انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
از  تقدیر  آیین  از  دوره  این  در  است  گفتنی 
دکتری،  مقطع  در  نفر   28 کشور،  برتر  دانشجویان 
نفر در مقطع  ارشد و 4  نفر در مقطع کارشناسی   8

کارشناسی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

اسكناس منّقش به 
طرح سردر تاریخی 

دانشگاه تهران در چرخه 
پولی كشور قرار گرفت

طرح   به  منّقش  ریالی  هزار  پنجاه  اسکناس 
سردر تاریخی دانشگاه  از 31 شهریور ماه در چرخه 
پولی کشور قرار گرفت. روابط عمومی دانشگاه تهران 
مدیرکل  خضری،  احمدرضا  سید  دکتر  داد:  گزارش 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، در این 
در  به طرح سر  منقوش  »اسکناس  گفت:  خصوص 
تاریخی دانشگاه تهران که به اهتمام بانک مرکزی  
دارایی،  و  اقتصاد  وزارت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
تأسیس  قانون  به مناسبت هشتادمین سال تصویب 
به  از 31 شهریور 1394،  بود،  منتشر شده  دانشگاه 
مناسبت آغاز سال تحصیلی و در آستانه اعیاد مبارک 
قرار  کشور  پولی  چرخه  در  و  توزیع  غدیر،  و  قربان 

گرفت«.
گفت:  ادامه  در  تهران  دانشگاه  رییس  مشاور 
»طرح سردر تاریخی دانشگاه تهران، به عنوان نماد 
بر  پیش  سال ها  بار  نخستین  کشور،  عالی  آموزش 
اکنون  و  بود  بسته  نقش  پانصدریالی  اسکناس های 
تاسیس  قانون  مناسبت هشتادمین سال تصویب  به 
مزّین  را  هزارریالی  پنجاه  اسکناس های  دانشگاه، 
نظام  ویژه  توجه  و  اهتمام  نشانه  این،  و  کرده است 

به دانش و دانشگاه در کشور است«.
دانشگاه  تأسیس  سال  هشتادمین  ستاد  رییس 
تهران در پایان افزود: »در کشور تا کنون تنها سردر 
تاریخی دانشگاه تهران بر پول رایج ملی درج شده 
ویژه  بسیار  جایگاه  از  نشان  موضوع،  این  که  است 

دانشگاه تهران در نظام آموزش عالی کشور دارد«.

گروه
مهندسی نقشه برداری 

به دانشكده
تغییر ساختار یافت

گروه  تهران،  دانشگاه  اصولی  موافقت  ابالغ  با 
فنی  های  دانشکده  پردیس  برداری  نقشه  مهندسی 
اطالعات  و  برداری  نقشه  مهندسی  »دانشکده  به 

مکانی« تغییر ساختار یافت.
پیرو  داد:  گزارش  فنی  دانشکده  عمومی  روابط 
مصوبات جلسه هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران 
سال  تیرماه  اول  تاریخ  در  دانشگاه  ریاست  تأیید  و 
برداری  نقشه  مهندسی  دانشکده  تأسیس  با   ،1394
فنی  های  دانشکده  پردیس  در  مکانی  اطالعات  و 
ساختار  است.  شده  اصولی  موافقت  2سال  مدت  به 
سازمانی قطعی این دانشکده نیز، پس از طی شدن 

دوره 2ساله مصوب و ابالغ خواهد شد.

دانشگاه تهران
در بین 300 دانشگاه

برتر جهان قرار گرفت
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی نظام رتبه بندی 
در  جهان  دانشگاه های  ارزیابی  بر  مبنی  شانگهای 
دانشگاه  میان 300  در  تهران  دانشگاه  سال 2015، 
معاونت  گزارش  به  است.  گرفته  قرار  جهان  برتر 
بین الملل دانشگاه تهران، در این رتبه بندی، دانشگاه 
تهران در رتبه 201 تا 300 جهان و در جایگاه اول 
ویکتوریا،  چون  معتبری  دانشگاه های  کنار  در  ملی، 
ماریلند  جنوبی،  فلوریدای  اتاوا،  یورک،  واترلو، 
بالتیمور، نوتردام، نبراسکا و اوتاگو قرار گرفته و پس 
از آن، دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه دوم و در 

رتبه 401 تا 500 جهان قرار دارد.  
همچنین، در آخرین ویرایش این رتبه بندی در سال 
2015،  بخش فنی و مهندسی دانشگاه تهران، رتبه 
مشابه  که  است  داده  اختصاص  خود  به  را   75-51
همین    2014 سال  ویرایش  در  کسب شده  جایگاه 

نظام رتبه بندی در بخش فنی و مهندسی است.
از  یکی  شانگهای،  رتبه بندی  نظام  است  گفتنی 
رتبه بندی  برای  بین المللی  نظام های  معتبرترین 
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی است 
نظام  این  است.  شده  راه اندازی   2003 سال  از  که 
از شش شاخص اصلی جهت رتبه بندی دانشگاهها 
و  فارغ التحصیالن  تعداد  جمله  از  کند،  می  استفاده 
های  حوزه  مهم  جوایز  یا  نوبل  جایزه  که  اساتیدی 
پراستناد  محققان  تعداد  اند،  کرده  کسب  را  دیگر 
مشخص  رویترز«  »تامسون  مؤسسه  توسط  که 
مجالت  در  منتشرشده  مقاالت  تعداد  شوند،  می 
در  منتشرشده  مقاالت  تعداد  »نیچر«،  و  »ساینس« 
نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی 
اندازه  گرفتن  نظر  در  با  آموزشی  سرانه  عملکرد  و 
بیش  ساالنه  اساتید.  و  دانشجویان  تعداد  و  مؤسسه 
از 1000 مؤسسه توسط این نظام رتبه بندی میشوند 
وب سایت  روی  بر  برتر  مؤسسه   500 اسامی  که 

موسسه مشخص و منتشر می شوند.
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ارتقای جایگاه
دانشگاه تهران

QS در نظام رتبه بندی
  QS جایگاه دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی
ارتقاء پیدا کرد. روابط عمومی دانشگاه تهران گزارش 
درباره   QS موسسه   2015 گزارش  اساس  بر  داد:  
مؤسسه های  و  دانشگاه ها  بین المللی  رتبه بندی 
جایگاه  در  تهران  دانشگاه  جهان،  عالی  آموزش 
500-600 قرار گرفته و بر این اساس، رتبه دانشگاه 
تهران نسبت به ویرایش پیشین این نظام، نزدیک به 

100 پله ارتقاء یافته است. 
که  رتبه بندی،  نظام  این  اخیر  گزارش  در 
رتبه بندی   2015-2016 سال  گزارش  عنوان  به 
دانشگاه های جهان منتشر شده است، دانشگاه تهران 
عالوه بر ارتقای رتبه کلی، توانسته است در دو حوزه 
کند.  را کسب  توجهی  قابل  رتبه  های  نیز  موضوعی 

دررتبه  تهران  دانشگاه  مدرن«   »زبان های  درحوزه 
بین 151 تا200 و در »مهندسی عمران و سازه« در 

رتبه 251 تا300 را قرار گرفته است.
»ام. دانشگاه های  گزارش،  این  اساس  بر 

»استنفورد«،  »کمبریج«،  »هاروارد«،  آی.تی«، 
جهان  برتر  دانشگاه  پنج  ترتیب  به  و»سی.آی.تی« 
هنگ  دانشگاه   سنگاپور،  ملی  دانشگاه  و  هستند 
نیز  کره  پیشرفته  فناوری  و  علوم  مؤسسه  و  کنگ 
به خود  رتبه بندی  این  در  را  آسیا  تا سوم  اول  رتبه 
رتبه بندی  نظام  است  داده اند. شایان ذکر  اختصاص 
و  »شانگهای«  رتبه بندی  نظام های  کنار  در   .QS
»Times Higher Education«، سه نظام معتبر 

و مهم رتبه بندی دانشگاه ها در جهان هستند.

 800 فهرست  ساله  هر   ،QS رتبه بندی  نظام 
و  رتبه بندی  را  دنیا  برتر  عالی  آموزش  مؤسسه 
گردآوری  برای  نظام  این  مرجع  می کند.  منتشر 
پایگاه  انتشارات،  و  استنادها  به  مربوط  اطالعات 
استنادی »اسکوپوس« است. مواردی چون »اشتهار 
دانشگاه«، »نسبت عضو هیات علمی به دانشجو«، 
»سرانه  صنعت«،  بخش  و  کارفرمایان  »ارزیابی 
هیات علمی«،  اعضای  دستاوردهای  به  استناد 
»نسبت  و  ملی«  به  بین المللی  دانشجویان  »نسبت 
شش  ملی«،  به  بین المللی  علمی  هیات  اعضای 
دانشگاه ها  ارزیابی  برای  نظام  این  اصلی  شاخص 
در  شاخص ها،  این  از  هرکدام  وزن  اگرچه  هستند، 

موضوع های مختلف متفاوت است.
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جشن فارغ التحصیلی 
دانش اموختگان مهندسی 

برق ورودی 90
جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان مهندسی  برق 
ماه  مرداد   31 شنبه  روز  فنی    دانشکده   90 ورودی 
1394 با حضور 200 نفر از دانش آموختگان در آمفی 

تئاتر مرکزی دانشکده فنی برگزار شد.
دانشجویان از ساعت 9:30 صبح روز شنبه در محل 
فارغ التحصیلی  لباس های  با  تهران،  دانشگاه  سردر 
مراسم  پرداختند.  یادگاری  عکس های  گرفتن  به 
و  دانشجویان  همراهی  با   16:00 ساعت  در  نیز 
خانوادهایشان در آمفی تئاتر آغاز شد. این مراسم با 
برگزاری مسابقات دانشجویی و موسیقی و سخنرانی  
ریاست دانشکده برق و کامپیوتر و همچنین اهدای 
لوح یادبود و در پایان با صرف شام در سلف اساتید 
پردیس دانشکده فنی امیر آباد در ساعت 9:30 شب،  
این  در  است  گفتنی  یافت.  خاتمه  از 12 ساعته  بعد 
اسالمی  نماینده  مجلس شورای  تابش  جشن دکتر 
و جمعی  از اساتید از جمله دکتر فرهنگی ، دکتر راشد 
دان حضور  ستاره  دکتر  و  آبادی  شاه  دکتر  محصل، 

داشتند.
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شرکت عطاردیان
مدیر عامل : مهندس  محمدصادق 

الماسی
زمینه فعالیت:  راه سازی  

ساختمان سازی
انتقال آب و فاضالب

آدرس: تهران، استاد مطهري، سلیمان  
 خاطر درفش،

پالک 8- طبقه  3
تلفن:  88834162
فکس: 88829318

ایمیل: 
info@otaredianco.ir 

مهندسان مشاور سانو
مدیر عامل : مهندس بهمن حشمتی

زمینه فعالیت: طراحی و نظارت سازه  
ژئوتکنیک ، بهسازی

آدرس:خیابان ولیعصر، خیابان شهید 
عباسپور)توانیر(

شماره 11
تلفن : 88770173 ) 7 خط (

فکس: 88775520
www.sano.ir

info@sano.ir  :ایمیل

شرکت کیسون
مشاور عالي: مهندس محمدرضا انصاری

زمینه فعالیت: مهندسي، تدارک، ساخت، مدیریت 
پروژه و تامین  مالي پروژه ها؛  در حوزه هاي نفت 
و گاز و صنعت، مسکن، سیویل و ساختمان، آب و 

فاضالب و سیستم هاي حمل و نقل ریلي
آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، 

ساختمان ایران زمین، شماره 2288
تلفن :88072521
فکس: 88072520

 md@kayson-ir.com:ایمیل
 www.kayson-ir.com :وب سایت

شرکت تهران بوستن
مدیر عامل : مهندس اسماعیل مسگرپور 

طوسی
زمینه فعالیت: خدمات مشاوره اي شامل 
مطالعات امکان سنجي، مطالعات بنیادي 
توسعه اي، طراحي اجراي طرح ها و پروژه      

  )BOO.EP.EPC....(
آدرس: تهران، خیابان  دکتربهشتي، 

میدان تختي،  اول خیابان علی 
 اکبری،جنب کوچه مهرداد، 

پالک  119
تلفن :

 88747499-93و88756292
فکس: 88739452

info@tbe.ir :ایمیل

شرکت هگزا
مدیر عامل : مهندس حسین چهرآزاد  سال 

تاسیس:1344
زمینه فعالیت:مشاوره، مطالعات، طراحی، 
نظارت ومدیریت طرح پروژه های راه و راه 
آهن، پل های بزرگ و خاص، سازه های 

زیرزمینی، تونل سازی و قطارشهری
آدرس: خیابان سهروردی شمالی، باالتر از 

خیابان مطهری، خیابان زینالی غربی،خیابان 
 شهید عشوری،

کوچه هشتم، پالک 13
تلفن :88742174-88506230

فکس: 88744900
info@hexa.ir
www.hexa.ir

شرکت مهندسی اردال
ARDAL ENGINEERING CO.
مدیر عامل : مهندس محمدحسین فتاپور

زمینه فعالیت: تهیه، نصب و راه اندازی و آموزش 
سیستم های اعالم و اطفاء حریق، پمپ های 
آتش نشانی، سیستم های حفاظتی و پوشش 

های ضد حریق
آدرس: تهران، خ  خالداسالمبولي،
خ  پنجم   پالک  23، طبقه  همکف

تلفن: 88710809-10
 فکس :88727167

 ardal@dpimail.net: ایمیل
www.ardalengineering.com

www.ardal.co

مهندسین مشاور سیویار
مدیر عامل : دکتر اورنگ فرزانه

زمینه فعالیت:طراحی و نظارت در
 پروژه های تونلهای راه ، راه آهن و 

ایستگاه های زیرزمینی مترو
آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، 

 روبروی بیمارستان قلب، 
خیابان شکراهلل)یکم(، کوچه آذر، پالک 

14،طبقه 2
تلفن: 88355804
 فکس :88355841

www.cvr-co.com  :وب سایت
info@cvr-co.com : ایمیل

مهندسین مشاور کاوشگران
مدیرعامل: مهندس فرزان رفیعا

زمینه فعالیت: زمین شناسی، مهندسی 
معدن،

 صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک
آدرس: تهران، 

 سردار جنگل شمالی، بلوار قدس،
 24 متری زیتون، ارغوان 1، پالک 4

تلفن: 021-44806070 
)خط ویژه(

فکس: 021-44808166
ایمیل :

kce@kavoshgaran-mine.com

شرکت فرعی راه   
مدیر عامل : مهندس علی آزاد

زمینه فعالیت:
راه ، پل، تونل، راه آهن، باند فرودگاه
آدرس: تهران ، میدان  ونک، خیابان 

مالصدرا، خیابان پردیس،کوي  زاینده  
رود شرقی، پالک  16

تلفن : 88880055 - 88881166
فکس: 88884573

ایمیل : 
fareirah@yahoo.com

شرکت نشـرفـن
مدیر عامل : مهندس آیدین ختالن

زمینه فعالیت: آموزش، تحقیقات،خدمات 
فن آوری اطالعات، برگزاری همایش، 

کنفرانس و نمایشگاه
 آدرس: تهران، میدان فاطمی، 

 میدان گلها، خیابان 1/4، پالک109،
طبقه اول

تلفن:88979251-5
فکس: 88971887

ایمیل : 
info@nashrefan.com 

حامیان خبرنامه کانون

کمیته انتشارات در هر شــماره خبرنامه صفحاتی را 
به معرفی مختصر شرکت های اعضا و زمینه فعالیت 
آنها اختصاص می دهد. این صفحات فرصتی است 
تا اعضا عالوه بــر معرفی زمینــه فعالیت خود به 
هم دانشکده ای ها، از انتشــار خبرنامه کانون نیز 

حمایت کنند.
بدینوسیله از اعضای کانون برای ارسال نام، آرم و زمینه 
فعالیت خود به دبیرخانه کانون برای انتشار در خبرنامه 

دعوت می شود.
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شرکت دریاخاک پی
رئیس هیات مدیره : 
دکتر  بهروز گتمیری

زمینه فعالیت: ژئوتکنیک،طراحي و 
نظارت،سازه، سازه هایي زیرزمیني، 

گود هاي عمیق، ژئوتکنیک و سازه هاي 
دریایي

آدرس: تهران، خ ولیعصر، روبروي 
فاطمي کوچه عبده، شماره 46

تلفن :88930501-5
فکس:

 5-88930501 )داخلي 105(
info@daryakhak.com:ایمیل

شرکت صنایع کابل کرمان
مدیر عامل : مهندس علیقلي فرداد

زمینه فعالیت:  :  تولید کننده انواع کابل 
هاي  کواکسیال، 
 مخابرات ،  برق

آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از پارک 
وي کوچه هستي، پالک 18

تلفن : 22669500-510-511
فکس: 22028427

ایمیل:
info@kermancableind.com 

مهندسین مشار رمپ
مدیر عامل: دکتر علي اردکانیان

زمینه فعالیت: راه، فرودگاه، راه آهن، حمل 
و نقل

آدرس:خیابان بهشتي شرقي، اندیشه اصلي، 
اندیشه 5 غربي، پالک 9، طبقه 3

تلفن: 88414030، 88414031 88441880
فکس: 88441879

ایمیل:
ardakanian@yahoo.com

شرکت آبفن
مدیرعامل: مهندس احمد قزل ایاغ

زمینه فعالیت: مهندسین مشاور رسته آب 
،سدسازي،شبکه آبیاري،آب وفاضالب و 

کشاورزی
آدرس : سیدخندان،ابتداي سهروردي 

شمالي،کوچه مهاجر، پالک 25
تلفن : 021-88526903-5
فکس: 021-88511839

infoabfan@gmail.com: ایمیل

شرکت پرلیت
مدیر عامل : 

مهندس علیرضا ناصر معدلی
زمینه فعالیت: آب، حمل و نقل، ساختمان، 

تاسیسات و تجهیزات، 
کاوش های زمینی

 آدرس: تهران،  ایران، میدان ونک، 
خیابان برزیل، بن بست نارنج، شماره 2

تلفن:88784781
فاکس:88796462

info@perlite-co.com:ایمیل

شرکت مشاور فربر
FARBAR Consulting Engineers

مدیر عامل : مهندس مهدی محیط کرمانی
زمینه فعالیت: انجام مطالعات و تهیه طرح و نظارت 

بر اجرای پروژه های راه های فرعی و اصلی ، 
بزرگراهها و آزادراهها، راه آهن شهری و برون 

شهری، پلهای بزرگ و تونل ها و مقاوم سازی پلها
آدرس : تهران ، خ سید جمال الدین اسد آبادی 

خ بیستون،  نبش خ دهم، پ 23
تلفن : 021-88707720
فکس: 88707714 -021

info@farbar-eng.com : ایمیل

شرکت صنایع کابل کاویان
مدیر عامل : مهندس حسین حاجي 

حسینلو
زمینه فعالیت:  تولید کننده انواع

کابل هاي مخابراتي و برق
آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از پارک 

وي کوچه هستي، پالک 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ایمیل : 

  info@kermancableind.com

شرکت آب نیرو 
مدیر عامل : دکتر حسین جاللی

زمینه فعالیت: سد سازی، شبکه های آبیاری 
زهکشی و نیروگاههای برق آبی
آدرس:  خیابان سهروری شمالی،
 پائین  تر از خیابان شهید بهشتی،

کوچه سینک ، پالک 18
 تلفن : 4-88754753 و

88745715-16 
فکس: 88759345

 abniuru.co@gmail.com: ایمیل
info@abniru.com

شرکت مهندسین مشاور ماهر 
و همکاران 

مدیر عامل : مهندس حسین کوشافر
 زمینه فعالیت: طراحی و نظارت بر 

پروژه های ساختمانی بیمارستانی، ورزشی و 
آموزشی. طرح های ساماندهی 

آدرس: خیابان آفریقا، بلوار شهید ستاری، 
پالک 11، طبقه 4

تلفن : 88878875 – 88785825
فکس: 88878876

وب سایت: 
www.mahervahamkaran.com

maher@mahereng.net :ایمیل

شرکت تعاونی مسکن کانون 
مهندسین فارغ التحصیل

دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدیر عامل : مهندس فرشید جلیلوند

زمینه فعالیت:  احداث مجتمع های مسکونی 
برای اعضای کانون و بستگان ایشان

آدرس: تهران ، خیابان کارگرشمالی، کیومرث 
شکراهلل، پالک 133، خانه کانون
 تلفن : 21 و 20 250 333 )026( 

مجتمع مهرشهر
فکس: 21 و 20 250 333 )026(

ایمیل :
tmkanoon@yahoo.com

سایت اینترنتی :
www.tmk-fanni.com

مهندسین مشاور آبران
مدیر عامل : مهندس علی ربوبی 

خبوشانی
زمینه فعالیت : تاسیسات شهری، آب و 

فاضالب
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی ، 

خیابان کشفیان ، پالک 40
تلفن : 88060441-3
فکس :  88047504

tehran@abran.info  : ایمیل
 www.abranco.net: وب سایت

شرکت بسپار پی ایرانیان
مدیرعامل: مهندس روزبه صالح آبادی

زمینه فعالیت: خدمات طرح و اجرای بهسازی 
خاک، پایدارسازی گود با روشهای نیلینگ، 
انکراژ، شمع، دیوار برلنی، بهسازی خاک با 

تکنولوژی میکروپایل، بهسازی خاک با استفاده 
از محصوالت ژئوسنتتیک

آدرس: تهران،بلوار کامرانیه شمالی،شهید 
لواسانی غربی،نبش کوچه شهید کریمی)فروغ( 

پالک 69 
تلفن:  26452414 و 39
فکس:  26452755

info@basparpey.com :ایمیل
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شرکت ساختمانی بتن شانتیه
مدیرعامل: مهندس سید محسن مقدس 

زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار

 آدرس:  چهار راه مطهری،
سهروردی شمالی،کوچه بیشه، پالک 1

تلفن : 88798416-88400099
فکس: 88642004

ایمیل:
info@betonchantier .com

شرکت فنی و ساختمانی کانیو
                             سال تاسیس : 1350  

  
مدیر عامل : مهندس منصور حیدری
زمینه فعالیت: احداث راه ، راه آهن، 

فرودگاه ، سد ، نیروگاه ،موج شکن و . . .
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان 
نارنجستان هفتم، کوی نرگس، پالک 

5 و 7
کدپستی : 1957946611

تلفن :  22295278 - 22280477
فکس: 22290526

info@canivo.com
www.canivo.com

شرکت ساختمانی فیلده
مدیر عامل :

مهندس پیروزکاموری مقدم
 زمینه فعالیت: ساختمان سازی،

 راه سازی
 آدرس: سهروردی شمالی،
 خیابان ابن یمین،پالک 19

تلفن:88735205 و 88741987
فکس: 88764388

p.kamvari@chmail.ir :ایمیل

شرکت مهندسان مشاور دریا بندر
 مدیر عامل : مهندس مرتضی بنی جمالی

زمینه فعالیت: مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، 
طراحی، مدیریت بر اجرای بنادر، سازه های 

دریایی و مجتمع های صنایع دریایی
آدرس: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان 

موسوی، خیابان شهید ضابطی، پالک 9
تلفن: 22516834 و 22516854

فکس: 22516063
 info@daryabandar.com :ایمیل

مدیر عامل: دکتر کامبیز بهنیا
سال تاسیس 1354

زمینه فعالیت: مشاوره، مطالعات و طراحی 
بناهای خاک مسلح، ابنیه نگهبان، پایدارسازی 

گودبرداریها، بهسازی زمین،
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان 
غالمرضا طوسی، شماره 3
تلفن: 50 و 66943249
فکس: 66431176

www.khakemosalah.ir
info@khakemosalah.ir

شرکت پیروز آراد
مدیر عامل : مهندس پرویز ونداد

زمینه فعالیت : طراحی ، تهیه ، ساخت ، 
حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی 
سدها و شبکه های آبیاری ، انواع شیرها و 

تجهیزات صنعتی
 آدرس : تهران، شیخ بهایی شمالی،  

بن بست ولیعصر ،پالک 2، طبقه 2، واحد 4
تلفکس : 88046484 - 88063477  

88602127
piroozarad@yahoo.com

شرکت ساختمانی ویسا

مدیر عامل :مهندس محمد تقی مرادی
زمینه فعالیت: پیمانکار راه و ساختمان 
زیرسازی راه آهن ، پل ، تونل ، گالری

آدرس: تهران، یوسف آباد ، 
خیابان 24 ، پالک 11

تلفن: 88705198-88720360-
88705193

فکس: 88725007
info@waysa.net :ایمیل

 شرکت ساختمانی دنا رهساز
مدیر عامل : مهندس محمد ابوطالبي

زمینه فعالیت: ساخت بزرگراه ، آزادراه ، فرودگاه 
، پل ، تقاطع غیر همسطح ، سد سازي ،آبیاري ، 
زه کشي ، فاضالب ، اجراي خطوط لوله نفت و 

گاز و آب ،  احداث تونل  و ساختمان سازي .
آدرس: تهران،  میدان آرژانتین، بلوار بیهقي، 

کوچه هشتم شرقي، پالک3
تلفن: 021-88757360
فکس: 021-88735079

info@denarahsaz.com:ایمیل
www.denarahsaz.com

مهندسین مشاور طرح بامداد
مدیر عامل : مهندس مجتبی کتیرائی

زمینه فعالیت : 
خدمات مشاوره سازه و معماری

آدرس : یوسف آباد، خیابان جهان آرا،             
انتهای خیابان 51،خیابان 53 ، شماره20، واحد 

اول غربی
تلفن : 88058830  و 88058840

فکس : 88618265
کدپستی : 1436744961

ایمیل:
tarhebamdad@gmail.com

شرکت انتشارات فنی ایران
مدیر عامل :مهندس سیدرضا کروبی

زمینه فعالیت: انتشارات
 آدرس: تهران،خیابان مطهری،

خیابان میرعماد، نبش سفارت هند،پالک 24
تلفن: 88505055
فکس: 88532136

info@entesharat.com :ایمیل 
www.entesharat.com :سایت

شرکت مهندسین مشاور زاویر
   مدیرعامل:مهندس محمدرضا مسعودیه 
زمینه فعالیت: خدمات مهندسي مشاور در 

تخصص صنایع، تولید فلزات اساسي
آدرس: تهران، خیابان مالصدرا، شماره 96

تلفن:
88042414 و88032054- )021(

فکس: 88034894 – )021(
info@zavir-consult.com
www.zavir-consult.com

شرکت نیمرخ
مدیر عامل : مهندس محمدباقر 

حدادزاده هندو
زمینه فعالیت:

راهسازی، راه آهن)زیرسازی(، 
سدسازی،  پل، تونل، فرودگاه

آدرس: بلوار میرداماد،خیابان بهزاد 
حصاری پالک6

تلفن: 22220343-021 )10خط(
فکس: 021-22226048

nimrokh_company@yahoo.com
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شرکت پارس آداک
مدیرعامل: مهندس کامبوزیا پزشک 

نجفی
زمینه فعالیت: مهندسی و اجرای پروژه 
های تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق

آدرس: تهران، خیابان توانیر،
خیابان نظامی گنجوی،شماره 39

تلفــن: 02188772379
فکس: 02188771941

ایمیل: 
pars.adak@hotmail.com 

شرکت آب و انرژی
عضو انجمن صنفی شرکت های پیمانکار 
تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، سال 

تاسیس1364
مدیرعامل: مهندس محمدرضا محمدآبادی 

کمره ای
زمینه فعالیت:طراحی، اجرا و نگهداری و 
تعمیرات تاسیسات و تجهیزات صنعتی و 
خطوط لوله و ایستگاه های آبرسانی و گاز

 آدرس:تهران، خیابان سپهد قرنی،
جنب بیمارستان آپادانا، پالک 125 واحد1

تلفن:88827634
فکس:88491165

شرکت اینترالک
مدیر عامل : 

مهندس محمد شریف زاده بوشهري
زمینه فعالیت :

طراحي،تهیه ،ساخت و نصب خطوط رنگ 
قطعات پالستیکي و فلزي طراحي ، ساخت 

ماشین آالت پوشش خطوط لوله آب و نفت و گاز 
و تجهیزات صنعتي

آدرس: خیابان سهروردي شمالي ، خیابان خلیل 
حسیني، کوچه مریم،پالک 3،واحد3

تلفکس: 88530699-704 
 info@interlock.ir :ایمیل
www.interlock.ir  :سایت

شرکت آرمان مانگ
مدیرعامل: مهندس قاسـم رحمـانـی
زمینه فعالیت: آسـانسـور و پـله بـرقی

آدرس: تهران، کارگرشمالی، پایین تر از 
چهارراه فاطمی، کوچه هما، پالک 4 ، 

طبقه 6 ، واحد 18
تلفن: 88973225-9             

       66572620-3
فکس: 88973200                 66430292

ایمیل:
Info@armanmang.com

سایت: 
www.armanmang.com

شرکت سامان پی
 مدیرعامل: دکتر حمیدرضا الهی

زمینه فعالیت: پایدارسازی گودها به روش 
نیلینگ و انکراژ، بهسازی خاک و تحکیم پی 
ساختمان ها با روش های میکروپایل،  ستون 

شنی، تراکم ارتعاشی و تزریق
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

شهیدکالهدوز)دولت(، نبش خیابان معتقد، 
بن بست بامداد، پالک 2، طبقه 5. 

تلفن: 22002420
فکس: 22602730

info@samanpey.com:ایمیل
www.samanpey.com  :سایت

مدیر عامل : 
مهندس عالءالدین سادات باریکانی

زمینه فعالیت :طرح و اجرای پروژه های 
سازه های آبی ، احداث اسکله ، موج شکن ، 

 تاسیسات ساحلی ، تاسیسات الکترومکانیکال ، 
ابزار دقیق ،  ابنیه و حمل و نقل

آدرس : خ شریعتی بین پل صدر و دولت، کوچه 
ترابی،پالک 5 طبقه اول

تلفن : 22646414/ فکس : 22636944
 Info@parstechno.ir :ایمیل
www.parstechno.ir :سایت

شرکت زالل ایران
مدیر عامل : مهندس امیرمنصور عطائی

سال تاسیس 1363
زمینه فعالیت:

تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی؛ 
یوتیلیتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان منتظری 
نژاد، پالک 42 کد پستی 1948814451

تلفن:27190000
فکس: 22844611

www. zolaliran.com

شرکت میشو داغی
 مدیر عامل :مهندس احمدعلی پیروزفرد

زمینه فعالیت: پیمانکاري
مجري خطوط انتقال نفت و گاز و آب و اجراي 
کلیه کارهاي ساختماني ، تاسیساتي، مجتمع 
هاي مسکوني ، آبرساني و فاضالب و راهسازي

آدرس: تهران ، خیابان ولي عصر ، ابتداي خیابان 
 مطهري ، خیابان منصور ، 

پالک 22، طبقه دوم
تلفن: 88700997-8
فکس: 88722378

ایمیل:
mishodaghi@yahoo.com  

شرکت خمیر مایه و الکل 
رازی)سهامی عام(

مدیرعامل: مهندس علی احتشامی
زمینه فعالیت:

 بزرگترین تولید کننده خمیر مایه خشک 
 فوری)ناب مایه( در بسته بندی های 

کیسه ای و وکیوم و ساشه.  بزرگترین 
تولیدکننده اتانول طبی 96درصد و الکل صنعتی 

)بصورت فله و بشکه(
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان 
برزیل شرقی، بن بست الله، پالک4، طبقه اول

تلفن: 88676723 / فکس: 88782763
afehteshami@yahoo.com :ایمیل

www.ya-razi.org:سایت

شرکت باران خاک و  پی
 

مدیر عامل: دکتر علی جسیم
زمینه فعالیت :

ژئوتکنیک خشکی و دریایی، خدمات 
آزمایشگاهی مکانیک خاک، طراحی و ساخت و 

تعمیر دستگاه های حفاری
آدرس : تهران، خیابان ستارخان، 

خیابان باقرخان، پالک 121، واحد9 
تلفن:66926751  و 66926743   

فکس:66926406
info@bkp.co.ir  :ایمیل
www.bkp.co.ir :سایت

شرکت آسفالت طوس 
مدیر عامل:مهندس علی ناظران

زمینه فعالیت:اجرای امور پیمانی و طرح 
های EPC در پروژه های صنعتی، گاز و 
پتروشیمی، پروژه های صنعتی، معدنی، 

عمرانی و فرودگاهی
آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از 
پارک ساعی، شماره 2225)ساختمان 

ایرانیان(
تلفن:88672636
فکس:88886415

info@asfalt-tous.com
www.asfalt-tous.com
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شرکت بین المللي ارسا ساختمان
مدیر عامل: مهندس علی خطیبی

زمینه های فعالیت:
پروژه های سیویل صنعتی، سد

و سازه های وابسته، شبکه انتقال آب،
احداث راه، پل و تونل، شمع، حفاری و تزریق، 

آماده سازی و گودبرداری تخصصی
Cو PC.EPC در قالب قراردادهای

آدرس: تهران خیابان میرزای شیرازی، کوچه 
شهدا، پالک 17 تلفن: 20 72 71 88

فکس: 47 18 72 88
 www.arsa.ir:سایت
 info@arsa.ir:ایمیل

 شرکت معدنی امالح ایران
)سهامی عام(

مدیرعامل : مهندس علی اکبر ساداتی
زمینه فعالیت: تولید نمک تصفیه )تبلور مجدد( 

ید دار و بدون ید برای مصارف خوراکی ، 
صنایع غذایی و دارویی

سولفات سدیم : برای مصارف پودرهای 
شوینده ، شیشه سازی و صنعتی

آدرس: تهران- خیابان سیدجمال الدین 
اسدآبادی – خیابان 64 پالک 29

تلفن:  88067828 )ده خط(
فاکس: 88037020

info@amlah.com :ایمیل
www.amlah.com :وب سایت

مهندسان مشاور صنعتی نوها
مدیرعامل: مهندس حمید افشار

زمینه فعالیت: ساختمانهای صنعتی، سازه، 
تاسیسات برقی و مکانیکی، صنایع فلزات 

اساسی
آدرس: تهران، قیطریه،
روشنایی، خیابان شهاب،

نبش مهرداد غربی، پالک2
تلفن: 22691060-62
فکس: 22691059

www.knowhow.ir  :سایت
knowhow@neda.net :ایمیل

شرکت مهندسین مشاور ترددراه
مدیر عامل: مهندس عباس قدس

زمینه کاری : انجام خدمات فنی و مشاوره ای، 
طراحی و نظارت برحسن اجرا و انجام خدمات 

مشاوره ای
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح، کوی بخشی 
موقر-پالک 8- کدپستی:  1588834539

تلفن : 88305656 – 88834437 - 
88834510

دورنگار : 88839578
پست الکترونیکی:

info@Taraddod rah.IR 

شرکت ساختمانی گراه
 

مدیر عامل :مهندس حسین فقیهی مقدم 
زمینه فعالیت :پیمانکاری

آدرس: تهران  خیابان شریعتی خیابان داود 
گل نبی میدان کتابی پالک 24 طبقه 3 

تلفن: 22868470-22854796
فکس:22867442 

info@grah.ir :ایمیل

مدیر عامل : مهندس عباس مازوچی
زمینه فعالیت : راهسازی

آدرس : تهران خیابان ولی عصر باالتر 
ازچهارراه طالقانی کوچه فرهنگ حسینی 

پالک 1
تلفن :88947052 - 88945491

فاکس : 88944154
ایمیل :

yahoo.com@parizz2004

شرکت ساختمانی 
پاریز

شرکت مهندسی برسامکو  
)سهامی خاص(

 مدیرعامل : مهندس محمداسماعیل 
منبع چی

زمینه  فعالیت : پایه یک رشته  )ساختمان و 
ابنیه _ تاسیسات و تجهیزات(

آدرس : تهران_  خیابان مالصدرا – شیراز 
جنوبی – خیابان

گرمسار شرقی پالک  36  طبقه 4
تلفن :88611812-15  

    فکس :88611778
info@barsamco.com :ایمیل

     barsamco@yahoo.com           
www.barsamco.com :سایت

شرکت زمین کاوان زمان
مدیر عامل : مهندس محمدجعفر صادقی 

پناه
زمینه فعالیت : بخش معدن و صنایع معدنی 
از  پی جویی و اکتشاف تا استخراج و فرآوری 

مواد معدنی
آدرس : بزرگراه یادگار امامـ  بلوار ایثارگران 

)شمال(ـ  ایثار دومـ  پالک 10
تلفن : 22136256-9
فکس : 22065391

  Info@zaman- co.com : ایمیل
 وب سایت :

   www.zaman-co.com

شرکت ام – ک – بتن
مدیر عامل: مهندس ایرج منصوری

زمینه فعالیت: طرح و اجرای پروژه های بتن 
پیش ساخته و پیش فشرده در صنعت راه و 

ساختمان
آدرس: تهران – فرمانیه غربی – خیابان 

صالحی )ندا( – پالک 5 - زنگ اول
تلفکس: 22241314 – 22241313 - 

22210649
mail@MKBeton.com
www.MKBeton.com

شرکت تولیدی صنعتی 
پارس رادیاتور

مدیر عامل: محمد خداپرست
تولید رادیاتور پانلی منازل

آدرس دفتر مرکزی :تهران خیابان 
مطهری بعد از مفتح شماره 178 ط 1

تلفن :88832014
فکس :88307506

pars-radiator.ir :ایمیل

مهندسان مشاور پاسیلو
مدیرعامل: مهندس حسن زندی نژاد

سال تاسیس:1354
زمینه فعالیت مشاوره، مطالعات، طراحی،

نظارت ومدیریت طرح پروژه های راه وراه 
آهن، قطار شهری وابنیه فنی خاص

آدرس:خیابان مفتح شمالی، کوچه آرام
پالک 37

تلفن:88821884-88838280
فکس:88327628

info@passillo.com
www.passillo.ir

شرکت توسار
مدیر عامل: مهندس عباس غفاری

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت راه، ابنیه، 
تاسیسات زیربنایی، انبوه سازی، زیرسازی راه 

آهن و باند فرودگاه
نشانی: تهران، شهرک غرب، تقاطع 
یادگار امام و شهید دادمان، پالک1 

کدپستی:1468617444
تلفن:88374660
فکس:88370516

tossar@tossar.com :ایمیل
www.tossar.com :سایت
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خانواده
فنـــی

اختصاص  محتوایی  یا  مقاالت  انتشار  به  بخش  این 

یافته که توسط اساتید، دانشجویان یا فارغ التحصیالن 

و  رسیده  ما  دست  به  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده 

مستقیام به دانشکده یا کانون مرتبط نیست. مطالبی 

این  از  مسائلی  و  هرن  جامعه،  مهندسی،  در خصوص 

دست.

مهدی  مهندس  آقای  با  ای  مصاحبه  شامره  این  در 

وجودی، نوشته ای از آقای مهندس پرویز ونداد و نیز 

نوشته ای از آقای دکرت صمد زاد به نظرتان می رسد. در 

انتها نیز اخبار خانواده فنی را می خوانید. 

آقای  از  است که عکسی  این شامره  پایانی  منا، بخش 

مهندس علیرضا نوری را در این بخش می بینید.
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بوترابی: ممنونیــم آقای مهندس وجــودی که در 
این مصاحبه شــرکت کردید. باید خدمت شما عرض کنم 
برای خبرنامه، اینکه واقعًا یــک مطلب جالب توجهی که 
هم در چهارچوب مقررات و محدودیت های خبرنامه ی در 
کانون وجود دارد باشد و هم برای کسانی که این خبرنامه را 
می خوانند که فقط هم توزیع داخلی هم دارد مطلب جالب 
و قابل توجه باشد کمی سخت است. ما چند وقت پیش به 
این فکر افتادیم که برای چند شماره آتی بخشی باز کنیم 
که حالت مصاحبه داشته باشد ولی مصاحبه از حالت های 
عادی که مثاًل سراغ فالن استاد خیلی قدیمی برویم یا فالن 
مهندس خیلی موفق به لحاظ مهندسی، فرق داشته باشد. 
اتفاقًا دیدگاه ما این بود که تعدادی از مهندسین دانشکده 
فنی را که بعد از فارغ التحصیل شدن به هر دلیلی وارد یک 
حیطه ای غیر از کار خیلی مشخص و ناب مهندسی شده اند 
انتخاب کنیم. البته این افراد شاید از زمان دانشجویی هم 
شروع کرده اند. برای شروع هم با آقای مهندس کروبی که 

می توان یک کاری کرد و ماندگار شد

سیویلیکا وبسایت مرجع مقاالت کنفرانس های داخل کشور است. مهندس وجودی این وبسایت را در سال 1384 راه اندازی کرده و این 
مجموعه در حال حاضر از بزرگترین و اصلی ترین مراجع حفظ و انتشار تولیدات علمی داخل کشور است. از مهندس وجودی دعوت کردیم 
تا به ساختمان کانون بیایند تا در خصوص وجوه مختلف کارآفرینی موفق یک فارغ التحصیل سالهای اخیر دانشکده فنی با ایشان صحبت 
کنیم. مصاحبه ای که در پیش رو دارید، با حضور مهندس بوترابی )عمران 1368(، مهندس جلیلی )عمران 80( و مهندس آجورلو )عمران 
88( برگزار شده است. مهندس جلیلی که سابقه همکاری با کمیته انتشارات را هم دارند، از همکالسان مهندس وجودی و کسانی هستند 

که در روزهای شروع کار با مهندس وجودی بوده اند. 

با مهدی وجودی، دانش آموخته سال 1380 مهندسی عمران دانشکده فنی
بنیانگذار سیویلیکا

مصاحبه:
فرهاد بوترابی )عمران 68(

سید هادی جلیلی )عمران 80(
هادی آجورلو )عمران 88(

زحمت چاپ خبرنامه را به ایشان می دهیم شروع کردیم. 
ایشــان پدرپیشــه در کار چاپ بوده اند یعنی چاپخانه ای 
داشتند و بعداً هم آمده اند رشته مهندسی معدن خوانده اند. 
ولی هیچ وقت کار مهندسی معدن انجام نداده است. بعد هم 
نه تنها کار چاپخانه را به شکلی ادامه داد و گسترش پیدا کرد، 
بلکه در همان راستا رفت یک انتشاراتی باز کرد و االن هم 
بسیار موفق است. در این چهارچوب آدم های قابل توجهی 
وجود دارند. حاال بحث عالئق و مسائل شخصی هم  هست، 
بحث کارآفرینی هم هست. به هر حال درگیر کاری غیر از 
دانشجو و مهندس فنی بودن و در آن کار موفق شدن مهم 
است. آقای مهندس وجودی بنده افتخار آشنایی با شما را 
نداشتم یعنی اطالع هم نداشتم ولی مثل خیلی چیزهایی 
جالب و ایده های جدیدی که به هــر حال یک جوان فکر 
می کند که به عقل ما به آن صورت نمی رسد، حضرتعالی 
را به عنوان نمونه ای که صحبت با شــما می تواند خیلی 
جالب باشد و معرفی بشــوید انتخاب کردیم. دیدگاه ما در 

این بخش خبرنامه این است که یک مطلبی داشته باشیم با 
این دیدگاه: بله، ایشان فارغ التحصیل این رشته از دانشکده 
فنی هست، این به کنار، ولی کاری که در پیش گرفته اند و 
کسب و کار یا آن بیزنسی که دارند چی هست. البته همیشه 
این سوال هم برای ما هست که این چهار، پنج سال درس 
فنی خواندن و توی محیط فنی بودن چقدر کمک کرده؟ چه 
ایده هایی داده؟ به هر حال این خانواده فنی هست. ایشان 
هم به هر حال هر کار بخواهند، بکنند ولی آخرش مهندس 

فنی هستند. 
جلیلی: اوال از مهندس وجودی می خواهم که یک 
متنی راجع به معرفی سیویلیکا بدهند که ابتدای مصاحبه 
اضافه کنیم.  بنابراین شــما دغدغه اینکه دقیقًا بخواهید 
سیویلیکا رو معرفی کنید نداشته باشید. ما بیشتر می خواهیم 
که قشر جوان از این مصاحبه لذت ببرند. البته همه مخاطبین 
از این مصاحبه استفاده  خواهند کرد، ولی آن صالحیت های 
اصلی برای قشر جوان هست یا قشــر قدیمی فنی. چون 
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در اینجا هم نوع ســواالت هم جواب دادن ها خیلی فرق 
می کند.

وجودی: آقای مهندس جلیلی بحث جالبی را به من 
گفتند. ایشــان گفتند که مثاًل ایده صحبت کردن با افراد 
موفق فنی، البته کاری ندارم که خود ما موفق هســتیم یا 
نه، که مطرح می شود، همه می گویند اساتید یا مهندسانی 
در فنی بوده اند که کارهای خیلی بزرگ انجام داده اند، اما 
در زمان های قدیم. ما خودمون در دانشــکده فنی که وارد 
شــده بودیم می گفتیم ما که به آن ها نمی رسیم چون آن 
موقع امکاناتشان خیلی مهیا بود. یعنی آن ها را ستاره های 
آسمان می دیدیم که حتی اگر بیوگرافیش هم می خواندیم 
یا چیزی می شنیدیم تأثیری در ما نداشت. چون فازی که 
ایشان کارش را شروع کرده و رسیده بود، با ما خیلی فرق 
داشــت. ما آمدیم و یک مقداری جوان  گرایی کردیم که 
حداقل انگیزه ای بدهیم به دوستان جوانمان که بدانند بله 
در این فضای جدید هم با وجود این همه رقیب، با یه سری 
ایده های جدید، در واقع می شود کاری کرد که آدم حداقل 
از آن لذت ببرد. نمی گویم لزومًا موفق ولی به هر حال می 

توان یک کاری کرد و ماندگار شد.
جلیلی: البته االن نســبت به زمان ما بدتر هم شده. 
یعنی حسی که ما سال 76 داشــتیم قطعاً در سال 86 بدتر 
شده است. ولی وقتی ما یک نمونه ای را معرفی می کنیم که 
سال 84-85 استارت جدیش خورده )ممکن است ایده اش 
از دو سه سال قبل با آن ســایت وجودی دات کام بوده( و 
االن هم در اوج است، می توان نتیجه گرفت که اگر کسی 

بخواهد، خواهد توانست.
بوترابی: من فکر می کنم ما مجبور هســتیم که با 
کســانی که اصواًل با دنیای امروز ســر و کار دارند طرف 
صحبت بشویم. خواه ناخواه برای ما مسائل جدید مطرح 
است. بنابراین لطفًا به ما بگویید که اصاًل این ایده از کجا 

شکل گرفت و چه جوری رشد کرد؟
وجودی: ما همان دوران فنی هم که بودیم، جســته 
و گریخته با کامپیوتر آشــنا بودیم. ولــی وقت خودمان را 
خیلی بیشتر از ســایر همکالســی ها پای کامپیوتر می 
گذراندیم. در واقع رشــته ما عمران بود ولی بیشتر از هم 
دوره ای های خودمان با فضای کامپیوتر ارتباط داشــتیم. 
همین خیلی وقت ها باعث می شد که از درس و مشق عقب 
بمانیم خیلی هم در واقع دانشجوی زرنگ و تاپی حداقل در 
دوره خودمان در تحصیــالت نبودیم به خاطر اینکه وقت 
خود را خیلی می گذاشتیم پای بحث های کامپیوتر. تقریبًا 
عمده وقتم را من توی سایت کامپیوتری فنی بودم. ایده ها 
تقریبًا از آن موقع شکل گرفت. فهمیدیم که بله کامپیوتر 
می تواند تغییراتی را بدهد نسبت به این فضایی که هست 
و در واقع کم کم قوی تر و جدی تر شــد و ایده اولیه اش از 
اینجا شروع شــد. من تمام پروژه هایی که انجام می دادم 
و تحویل اســاتید می دادم تایپ شــده بود. آن موقع جزو 
معدود دانشجویانی بودیم که پروژه ها و گزارش ها را تایپ 
می کردیم. به هر حال یک آرشیوی از این مدارک درست 
کردیم. همچنین، بواســطه ارتباطاتی که با متصدیان و 
مسئوالن آزمایشگاه داشــتیم، می رفتیم از ایشان کمک 
می گرفتیم و می گفتیم گزارش کارهای آزمایش هایی را که 
سال گذشته دانشجویان به دانشگاه تحویل دادند به ما بدهید 
که حداقل ببینیم آنها چکار کرده اند. کنار مطالعه آنها، خودم 
می رفتم ترجمه ای هم انجام می دادم. یک گام باالتر از آن 
چیزی را که اتفاق افتاده بود تحویل استاد می دادم. در نتیجه 
تولیدات خودمان، به صورت فایل های آماده الکترونیکی 
شد. من دقیقًا ســوال ذهنم این بود که چرا افراد همیشه 
باید برای پروژه ها یا گزارش های آزمایشگاه در جا بزنند؟ 
وقتی این پروژه های موجود هست، اساتید باید اینقدر فشار 
بیاورند و حتی گزارش های قبل را هم در اختیار دانشجوها 

بگذارند که سال بعد گزارش ها یک سر و گردن از سال قبل 
باالتر باشد. این طور شد که آمدم و یک سایت شخصی با 
نام خودم تحت عنوان وجودی دات کام راه اندازی کردم و 
توی آن فقط و فقط فایل های پروژه ها را قرار دادم. در آن 
ســایت، پروژه ی متره بود، پروژه ی فوالد بود، پروژه بتن 
بود و غیره. آن موقع نه دید کســب و کار داشتیم، نه اینکه 
اصاًل درآمدی داشتیم. فقط واقعاً به خاطر اینکه دانشجو ها 
استفاده بکنند این کار را کردم. در آن زمان هاست ما یک 
هاست ضعیفی بود و یک پول کمی داده بودیم و فایل ها را 
گذاشته بودیم آنجا. قضیه ی بیزینسی شدن از زمانی شروع 
شد که یک روز آن مسئول سرور سایت ما به من زنگ زد 
و گفت ما دیگر نمی توانیم به شما سرویس بدهیم به خاطر 
اینکه آنقدر دانلودها از روی سایت شما زیاده که سرور ما را 
دارد متوقف می کند. این اتفاق برای خود آنها هم عجیب 
بود. دقیقًا این حرف باعث شد جرقه ای در ذهن من بیفتد 
که وقتی من یکسری محتوای خیلی معمولی را گذاشته ام 
روی سایتی که تنها در حدود 50-60 مگابایت اطالعات و 
این همه طرفدار دارد، پس می توان این کار را گسترش داد 
و بیزینســی اش کرد. هم هزینه اش را گرفت و هم اینکه 
ســرورهای قوی تر برایش در نظر گرفت. پس نیاز را آن 
لحظه من احساس کردم. بنابراین، از مهر 84 با همین دامنه 
سیویلیکا دات کام با نام مرجع مهندسی عمران کار را شروع 
کردیم. اوایل، بیشتر اسناد و محتوای حوزه مهندسی عمران 
شامل مقاالت کنفرانس ها، پروژه ها و دیتای مشابه را در 
این سایت ارائه می کردیم. خیلی هم خوب مورد استقبال 
قرار گرفت. شاید بشود گفت چون در آن زمان، سایت های 
زیادی در این حوزه نبود کار خیلی پیشرفت کرد. البته از آن 
موقع تا االن فراز و نشیب های زیادی را داشته ایم ولی کم 
کم مســیر خودمان را پیدا کرده ایم. دو سال بعد از شروع، 
محتوای غیر از کنفرانس ها را از سایتمان حذف کردیم و فقط 
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و فقط روی حوزه کنفرانس ها 
تمرکز کردیم. در این زمینه، 
غیــر از حوزه عمــران همه 
رشته ها و همه کنفرانس ها را 
سعی کردیم پوشش بدهیم. 
چون خود ما نیاز این موضوع 
را می دیدیم. تمام این هایی 
که من روی سایت سیویلیکا 
گذاشته ام تقریباً ایده هایی بود 
که توی جریان هایی که توی 
دانشــکده فنی با آنها درگیر 
بودیم گرفتیم. مثاًل کنفرانس 
هیدرولیــک برگزار شــد با 
آقای دکتر بنی هاشمی. آنجا 
یکسری چیزهایی یاد گرفتیم 
که مقاالت چه جوری می آید 
و چه اتفاقی می افتد. پنجمین 
کنفرانس تونل بود که آقای 
دکتر فرزانه خودشان رهبری 
کار را داشــتند. آنجا ما یک 
قسمت از کار را که وب سایت 
کنفرانــس بــود راه اندازی 
کردیم. دیدم واقعاً کنفرانسی 
که برگزار می شــود آن همه 
تب و تاب آن همــه انرژی 
که پشتش هســت مقاالت 
نوشته می شود می آید توی 
کنفرانس ارائه می شود. بعد 
هیچی! چند نفر ســی دی 
کنفرانس را می گیرند و همه 
چیز تمام می شود. دیگر هیچ 
کس به هیچ منبعی دسترسی 
ندارد. دسترســی به آن همه 
مقاله ای که تولید شــده از 
بین می رود. بر اســاس این 
موضوع و بــر پایه تجربیاتی 
که در همین دانشــکده فنی 
یاد گرفتیم، و تأکید می کنم 
در فعالیت هــای فوق برنامه 
مان آموخته بودیم کار را جلو 
بردیم. حاال جلوتر می رسیم 
ســر صحبت ها، آن چیزی 
که از دانشــکده توی ذهن 
آدم می مانــد و توی زندگی 
به دردش می خورد، بیشــتر 
فعالیت های فوق برنامه ای 
هست که داشــتیم، همان 
تجربیاتی که از اینجا داشتیم 
و همان ایده های کوچک شد 

که باعث شد متوجه بشــویم که در ایران کنفرانس های 
خیلی زیادی برگزار می شــوند. بعد از برگزاری کنفرانس، 
مقاالت نیست و نابود می شــوند. در جمع آوری مقاالت 
کنفرانس های قبلی، خود آقای دکتر به من کمک کردند. 
کنفرانس برگزار شده و تمام شده و رفته. مقاالتش هیچ جا 
نبود. کمک کردند رفتند از انبار دانشکده مهندسی محیط 
زیست، کامپیوتر دبیرخانه را درآوردند از هاردش مقاالت را 
درآوردند دادند به ما. مقاالتی که قرار بود نابود بشوند مجدد 
در چرخه تولید علم کشور قرار گرفتند. به خاطر همین ما 
دیگر راهمان را پیدا کردیم و گفتیم وظیفه ما این است که 
به کنفرانس هــا آن ارزش و اعتباری را که مقاالتش دارند 
برگردانیم.  االن هم ســایت اصلی ما که سایت سیویلیکا 
است به صورت اختصاصی روی مقاالت کنفرانس ها کار 
می کند. االن توانسته ایم بیش از چهارصد کنفرانس را روی 
سایتمان نمایه کنیم و در واقع ارزش آفرینی مجدد کنیم تا 
در چرخه علم قرار بگیرند. مثاًل مقاله ای که صد یا دویست 
دفعه دانلود شده یعنی صد بار، دویست بار خوانده شده است. 
مقاله ای که قرار بود فقط برود تــوی کتابخانه و نه امکان 
جستجو داشته باشد نه کسی به آن دسترسی داشته باشد، 
االن در حال استفاده اســت. به هر حال راضی هستیم که 
بتوانیم گامی را در این حوزه برداریم و تا اینجا برسانیمش. 

این خالصه ای بود از تاریخچه ای که داشتیم.
جلیلی: در واقع چون مهندس خیلی روش نمی شود از 
سیستمش تعریف کند، اجازه بدهید من کمی بیشتر توضیح 
بدهم. با کار آقای مهندس وجودی، اصاًل یک تحولی ایجاد 
شده است. مستقل از بحث مالی، یک تحول نگرشی ایجاد 
شده است در ساختار آموزش عالی کشور. تا قبل از این استاد 
فکر می کرد که به دانشجو می گوید برو یک تحقیق انجام 
بده راجع به فالن موضوع. دیدگاه این بود که بگذار دانشجو 
خودش برود و مطالب را پیدا کند. استاد این همه پروژه، سند، 
تحقیق و گزارش داشت، ولی به دانشجو نمی داد که دانشجو 
تالش کند و با کاری کی می کند، مطلبی هم اضافه بکند 
به گنجینه دانش موجود. در حالی که درستش این هست 
که استاد همه اطالعات موجود را بدهد به دانشجو و بگوید 
برو یک چیزی اضافه کن و برگــردان. اوایل که مقاالت 
کنفرانسی شروع شد به نشر، اســتادها همه می ترسیدند. 
می گفتند که وقتی این  همه مقاله کنفرانسی فارسی هست 
ما به دانشجو بگوییم هر تحقیقی را بکن، می رود یکی از 
آن ها را برمی دارد می آورد این دیدگاه واقعاً وجود داشت ها!

وجودی: دیدگاهی که همین االن روی پایان نامه ها 
هم همچنان هست و تابوش نشکسته.

جلیلی: دقیقا. در حالی که بعد از دو ســه سال همه 
فهمیدند که وقتی دانشجو به این اطالعات دسترسی دارد، 
استاد هم همان دسترسی را دارد. االن دیگر دانشجو می داند 
که وقتی یک چیزی را از جایی کپی کند و بیاورد، استاد هم 
می تواند به راحتی چک کند. پس اصاًل به طور اتوماتیک 
نگرش آموزش عالی عوض شــد. نگرشی که هنوز الزم 
هست در بعضی سطوح دیگر مثاًل پایان نامه ها هم عوض 
بشود. االن شما می بینید که یک پایان نامه  با یک موضع 

مشترک را صدبار صدتا دانشــجو در صد تا دانشگاه انجام 
داده اند، بدون اینکه از هم خبر داشته باشند. در حالی که اگر 
دسترسی وجود داشته باشد و هر دانشجو، پژوهش نفر قبل 
را ببیند و بخواند، مجبور می شود که یک چیزی اضافه کند. 
بنابراین به نظر من آن سرشت اصلی که سیویلیکا داشته 
این مطلب بوده است. حاال این یک موفقیت خیلی بزرگ 
است که اصاًل کنفرانس های کشور را متحول کرده. یعنی 
شما تا قبل از این اصاًل هیچ کنفرانسی را با کنفرانس دیگر 
نمی تونستید مقایسه کنید. ولی االن سیویلیکا در واقع یک 
نخ تسبیح است که این ها را به هم وصل کرده. به جزء همه 
مزایایی که االن فرصت نیست و به مرور مهندس خواهد 
گفت، به نظرم آن ارزش اصلی که کار ایشان داشته، تحول 
در نگرش آموزش عالی کشور بوده که این حالت بسته بودن 

را باز کرده است.
بوترابی: بله. همین فقر اطالع رسانی مشکل بزرگی 
است. اصاًل این کار می تواند شروعی باشد. همان جوری 
که گفتی نه فقط در مورد مسائل آموزش عالی. ما متأسفانه 
تا مدت ها که هنوز هم فکر کنم علی رغم این باز شــدن 
دانش های اطالعاتی، شــبکه های اطالعاتی که هست، 
هنوز هم آن تفکر که شما می فرمایید در مورد پایان نامه ها 
و اطالعات علمی وجود دارد. یک تفکر خست آمیز در مورد 
دادن اطالعات. یعنی یک کسی که مثاًل یک چند تا مطلب 
دارد، آنها را چنان پهلوی خودش محفوظ نگه می دارد که 
دست هیچ کسی به آن نرســد. در هر زمینه ای. حال اگر 
کسی بتواند کمکی بکند و اگر به جاهای دیگر واقعًا خوب 
معرفی بشود، گام ارزشمندی برداشته است. شما به هر حال 
تجربه ای داشتید و فکر می کنم موفق بوده اید که بتوانید 
االن ادعا بکنید این کاری که ما کردیم جریان را به جلو برد 
و نه برعکس، اینکه مطلبی جعل بشود یا کاری مشابه کپی 

غیر قانونی انجام شود. 
آجورلو: نکته ای که تجربه شخصی بنده در ارتباط با 
سایت سیویلیکا بوده، گذشته از سهولت کاربرد وب سایت، 
امکان استفاده سهل از منابع علمی، امکان جستجوی کامل 
و مفیدی که دارد، و چیزی که یونیک بود در این کار عالوه 
بر آن همه ارزش های دیگری که دارد، این بود که من دیدم 
در وبسایت ســیویلیکا، یکســری از کنفرانس ها را تحت 
این عنوان ذکر کرده اند که این کنفرانس "تحت حمایت 
سیویلیکا" است. همین را در پوسترهایی که از کنفرانس ها 
در سالن برگزاری کنفرانس توزیع و نصب شده بود دیدم. 
به نظرم، این اتفاق ارزش افــزوده خیلی زیادی دارد. خب 
خیلی جالب است که یکی از فنی های امروز توانسته بیایید 
یک مجموعه ای را راه اندازی و  هدایت کند و در طول زمان 
حفظش بکند و پیشــرفتش بدهد که برسد به یک جایی 
که در واقع خودش یک شاخصی باشــد برای اینکه وزن 
کنفرانس های مختلف را بشــود سنجید. برای من سوالی 
که هست این است که چطور می شود به اینجا رسید؟ چه 
ویژگی در این فارغ التحصیل فنی هست که می تواند کار را 
بیاید برساند به اینجا. ببینید االن مشکلی که جوان های ما 
دارند این است که شاید ایده های خوبی داشته باشند ولی 

 آن چیزی که از دانشکده 
توی ذهن آدم می ماند و توی 
زندگی به دردش می خورد، 
بیشتر فعالیت های فوق 
برنامه ای هست که داشتیم. 
همان ایده های کوچک 
باعث شد متوجه بشویم 
که در ایران کنفرانس های 
خیلی زیادی برگزار 
می شوند. بعد از برگزاری 
کنفرانس، مقاالت نیست 
و نابود می شوند. مثال در 
کنفرانس محیط زیست 
کمک کردند رفتند از انبار 
دانشکده مهندسی محیط 
زیست، کامپیوتر دبیرخانه را 
درآوردند از هاردش مقاالت 
را درآوردند دادند به ما. 
مقاالتی که قرار بود نابود 
بشوند مجدد در چرخه تولید 
علم کشور قرار گرفتند. ما 
دیگر راهمان را پیدا کردیم 
و گفتیم وظیفه ما این است 
که به کنفرانس ها آن ارزش 
و اعتباری را که مقاالتش 
دارند برگردانیم.



خانواده فنی
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نمی توانند بیایند این را برسانند به جایی که اواًل یک کسب 
و کار بشود، یک مجموعه بشود، یک شغل بشود، و ثانیاً کار 
را چنان هدایت کنند که بماند، روز به روز پیشرفت بکند و 
ارزش آفرینی کند. در واقع سوالی که من دارم از شما این 
است که فارغ التحصیل های امروز فنی روی کدام بخش از 
وجودشان، که البته مشترک هست بین همه بچه های فنی، 

بیشتر کار بکنند که بیاید و برسد به اینجا.

وجودی: ببینید شاید به جرأت بشود گفت صبوری! 
چون ما تا االن یک بخش کاماًل و صد در صد خصوصی 
هستیم نه از جایی حتی یک ریال وام گرفته ایم و نه حتی از 
وزارت علوم خواسته ایم ما را معرفی بکند. یعنی اگر وزارت 
علوم و آن مصوبه های بخش خصوصیش نبود ما االن خیلی 
بیشتر از این ها رشد می کردیم. االن خود وزارت علوم آمده 
رقیب ما سه نهاد دولتی ایجاد کرده که بودجه بیت المال 
را دارند اســتفاده می کنند. واقعیتش، سال 84 که شروع 
کردیم خیلی از قوانین امروز وجود نداشت.  یعنی ما خودمان 

هم واقعًا با ترس و لرز شروع کردیم. برای نمایه کردن هر 
دیتایی، از بعضی از افرادی که می شــناختیم اجازه اش را 
می گرفتیم. برای بعضی از کنفرانس ها نامه می زدیم و به 
همین منوال. بیشتر کنفرانس ها نامه را که می دیدند، اصاًل 
بدگمان می شدند. در حالی که اگر اطالعات را بدون کسب 
اجازه منتشــر می کردیم، کاری نداشتند! به خاطر همین، 
آن هایی که مقاالتشان را ندادند کاری نداشتیم. صبوری 

کردیم. همان ها دو ســال سه ســال بعد خودشان با نامه 
خواهش و تمنا، مقاالت را فرستادند. صبر کردیم یعنی واقعًا 
صبر کردیم. نخواستیم که مجموعه ناگهانی و با سرعت 
خیلی زیاد رشد کند. من همیشه می گفتم داریم فعاًل با چراغ 
خاموش حرکت می کنیم. آرام آرام مجموعه را جمع کردیم. 
به آن هایی که با ما کار نمی کردند ثابت کردیم که باید با ما 
کار بکنند. بحث دیگر هم این است که باید توجه داشت که 
همه چیز پول نیست. صداقت را توی کارمان داشته باشیم 
حاال صداقت توی بخش علمــی و مقاالت از هر لحاظی 

ممکن بشــود که االن می گویم. متأسفانه این فضایی که 
االن دارد توسعه پیدا می کند، این است که تنها چیزی که 
برای کار آفرین ها تعریف می شود پول است. سریع تر باید 
به آن هدفشــان که در آوردن پول و موفق کردن آن مدل 
کسب و کار است برسند. ما االن ده ســال هست در این 
فضا هستیم و آرام آرام داریم آن شکلی را که می خواستیم 
می گیریم. شاید خیلی سریع تر از این ها اگر می خواستیم 
مثال البی بکنیم جلو می رفتیم. ولی نخواستیم خودمان را 
به جایی وابسته بکنیم. طی این مدت هم نشان دادیم که 
صداقت و اعتدال برایمان خیلی مهم است. ما پشت صحنه 
یکسری مسائل خیلی عجیب و غریبی برایمان پیش می آید 

سر مقاالت.
آجورلو: حاال من می خواستم بپرسم که هزینه های 

این صبر که شما می فرمایید چه بوده است؟ 
وجودی: خوب بی تعارف بگویم. واقعیتش این است 
که به هر حال یکی از امتیازاتی که باعث شد سیویلیکا موفق 
شود این بود که بنیه مالی خانواده من بد نبوده و خوب بوده 
است. من دو سال 84-86 را فقط در سیویلیکا بودم. حداقل 
در آن دو سال من دغدغه مالی نداشتم. همزمان، می دانستم 
که بعد از مدتی، آن پیشرفت اتفاق خواهد افتاد. البته بعد از 
آن دو سال مجبور شدم که یک کار دولتی را هم قبول بکنم. 
رفتم و در پژوهشگاه زلزله مدیر امور آی تی شدم. در واقع در 
آن زمان دورادور این سیستم را هدایت می کردم. بی شک 
این صبوری یک ســری هزینه هایی برای خود فرد دارد. 
ولی من احساس می کنم شاید صبوری بیش از حد ما هم 
هزینه هایی برای جامعه علمی داشت. اگر ما می توانستیم 
یک ذره صبرمان را کم بکنیم و حاال گمانه زنی های خوبی 
را داشته باشیم که حداقل توی من نیست یا من بلد نیستم، 
شاید اگر توسعه سیویلیکا را به سه چهار سال جلوتر شیفت 
می دادیم، منفعتش به کل کشور هم می رسید. ولی خوب 
حداقل در شخصیت من این ها نبود و می خواستم که کار 
کاماًل مستقل باشد و به خاطر همین آرام آرام جلو رفتیم. ما 
االن از نظر مالی به هیچ جایی وابسته نیستیم. البته زمانی 
که در سال 84 این سیستم را راه اندازی کردیم، ریسک های 
خیلی زیادی هم داشتیم. در آن زمان چیزی به نام پرداخت 
اینترنتی نبود، ولی محتوایی که ارائه می دادیم اینقدر خوب 
بود که افراد حاضر بودند به خاطرش بروند بانک و آن 7 هزار 
تومان را واریز کنند و بیایند ثبت نام را انجام بدهند. تازه سال 
85 بود که بانک سامان پرداخت های اینترنتی خودش را 
ایجاد کرد. البته تمام این ها هم براساس اعتمادی بود که در 
دوره یک یا دو سال برپایی سایت شخصی خودم که باز هم 
بدون دید بیزینسی راه اندازی شده بود ایجاد شده بود. بله آن 
صبوری یکسری ضررهایی برای ما دارد. شاید ایران ماندن 
من فقط به خاطر همین است. از هم دوره ای های ما که 95 
نفر ورودی عمران بودیم، به جرأت می توانم بگویم االن 20 

یا 25 نفر در ایران ماندیم بقیه همه رفتند.
جلیلی: از این بیست و پنج نفر اکثراً پشیمان هستند 

به جز تعداد کمی.
وجودی: بله. یا آن ها که مانده اند االن کم کم دارند 
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می روند. واقعیتش این است. عده ای از آنهایی که مانده اند، 
دارند دو مکانه می شوند. خودشان را به یک جایی رسانده اند 
که می گویند حاال که بیزینس ما اینجا راه افتاده، برویم آن 
طرف هم جایگاهی برای خودمان دســت و پا کنیم. من 

واقعیتش فقط به خاطر همین مانده ام.
آجورلو: پا گیر شدید اینجا؟

وجودی: بله. پا گیر شدیم. عدم قطعیت هایی که شما 
در وجود خودتان نسبت به آن کارتان حس می کنید باعث 
این پاگیری می شود. ما هم نمی دانستیم این کار قرار است 
بگیرد یا نه. واقعیتش، داشتیم در یک فضای تاریک پیش 
می رفتیم. ممکن بود هر لحظــه مثاًل حکم و قانونی بیاید 
یک اتفاقی بیافتد که مثاًل بخش خصوصی حق ندارد این 
کار را انجام بدهد. مساله دیگر آن بود که فضای آی تی یک 
فضای تازه بود. شما االن خیلی راحت می توانید پرداخت 
اینترنتی داشته باشید. آن موقع برای هر یک ریال هم باید 

طرف می رفت بانک تا واریز کند.
آجورلو: و اعتمادش هم در مردم وجود نداشت هیچ 

کس اعتماد نداشت پرداخت اینترنتی انجام بدهد.
وجودی: دقیقاً. آن موقع عمده تماس هایی که با دفتر 

برقرار میشد، این بود که زنگ می زدند می گفتند فقط زنگ 
زدیم ببینیم همچین جایی هست یا نه. بعد پول را واریز می 
کردند. یعنی آن اعتماد وجود نداشت. حاال بحث صداقتمان 
را اینجوری بگویم: ما اجازه نمی دهیم مقاله ای شک و شبهه 
دار بشــود خوب ما بخش خصوصی هستیم. خیلی راحت 
می توانیم منافع خودمان را تأمین بکنیم یک نفر می گوید 
مثاًل فالن مقاله را حذف بکنیم! می توانیم بگوییم فالن 
ریال بده مقاله دزدی تو را حذف کنیم که دیگر در سابقه ات 
نباشد. ولی این کار را نمی کنیم. مگر اینکه تهدید های خیلی 
خاصی بشویم مثل موردی که از وزیرهای دوره قبل زنگ 
زدند و ما مجبور بودیم مقاله های مورد نظر را حذف کنیم. 
دنبال حاشیه نیستیم وگرنه له می شویم. ولی خوب تا زمانی 
که این اتفاق ها نیافتد سعی می کنیم که این صداقتمان را 

خیلی محکم پیگیر باشیم.
بوترابی: یک خورده از مصائبتــان برایمان بگویید 
و اینکه چطور توانســتید به آن ها غلبه کنید. البته شــاید 
"مصائب" کلمه درستی نباشد، ولی واقعًا من فکر می کنم 
اینقدر این مشکالت سنگین هســت که بتوان این نام را 

برایش انتخاب کرد. 
وجودی: یکــی از مصائب، بحث هــای مالی بود. 
هر چقدر هم بنیه خانواده خوب باشــد، مشــکالت مالی 
اجتناب ناپذیر هســتند. چون به هر حال من کسی هستم 
که خود را خیلی وابسته نمی کنم. به خاطر همین آن موقع 
خیلی توقعات خودمان را آورده بودیم پایین. مثاًل چون فوق 
لیسانس بنده زلزله است، بعد از زلزله بم ما خیلی زیاد روی 
بحث های زلزله کار کردیم. NGO ای را تشــکیل دادیم. 
مقاالت زیادی در این زمینه می نوشــتیم. یکی از مقاالت 
من که در روزنامه شرق هم چاپ شــده بود، رتبه عملی و 
پژوهشی آورد و چند تا سکه و یکســری جایزه دادند. من 
برای اینکه سیستم جلو برود و حقوق بچه ها را دفتر و منشی 
و تایپست ها را بدهم، آن سکه ها و هر چه داشتم را فروختم. 
یعنی اینجوری نبود که از همان روز اول سیستم بچرخد. 
پس در نتیجه حتی چیزهایی ارزشــمندی را که داشتیم 
فروختیم. چون من روی این فضا سرمایه گذاری کرده بودم، 
به هر حال می دانستم اگر این سیستم شکست بخورد خودم 
سرخورده خواهم شد. غیر از بحث مالی، بحث دیدگاه های 
اطرافیان بود که هنگامی که ایده این کار را شــروع کرده 
بودیم، کسی نبود که ما را تشــویق کند. واقعیتش در اول 
همه یک جوری به حالت تمسخر نگاه می کردند. مثاًل یکی 
می گفت شما دارید هیچی می فروشید. یعنی آن موقع بحث 
الکترونیک "هیچی" بود. یعنی مقاله ای که فایل بود از نظر 
خیلی ها، هیچ نبود. حتی دید خانواده هم منفی بود. نگران 

بودند که من کل زندگیم را روی هیچ بنا کرده باشم.
بوترابی: برو سرکار و زندگی خودت. این همه درس 
خواندی، مهندس شدی که بروی مقاله بفروشی؟ یعنی چه؟
وجودی: دقیقاً. یعنی همیشه بحث این مسائل هست. 
یعنی آن دیدگاه ها بود. یا دیدگاه های همان اطرافیان. به 
اضافه اینکه واقعاً قانون مشخصی نبود. البته واقعیتش من 
بحث نبود قانون را از دسته مصائب نگاه نمی کنم. حداقلش 

باعث شد ما از آن فضا نهایت استفاده را بکنیم. از آن فضایی 
که قانونی برای نشر الکترونیک وجود نداشت. قانونی برای 
دریافت، پرداخت، وجود نداشت. نماد اعتماد نبود. البته ما در 
گرفتن نماد اعتماد خیلی مشکل داشتیم. یک بار جلسه ای 
گذاشتیم گفتیم اعتماد را من باید به شما بدهم! منی که از 
سال 85 دارم الکترونیکی می فروشم و اعتماد را به فضای 
الکترونیکی آورده ام. نه اینکه شما به من نماد اعتماد بدهید. 
به هر حال یک نگرانی هایی هســت. ولی ما سعی کردیم 
حتی جایی که خودمان هم شک داشتیم، حق را به آن کسی 
که خرید را انجام داده بدهیم. بحث دیگر قضیه نرخ پیشرفت 
ما بود. سرعت پیشرفت، چیزی نبود که ما بتوانیم با تزریق 
پول آن را تسریع ببخشیم و به همین جایگاهی برسیم که 
آرم ما زیر همه کنفرانس ها باشــد. االن با وجود جاهایی 
مثل جهاد دانشگاهی، ایرانداک، مرکز منطقه ای علوم و 
غیره، االن خیلی چیزها را ما تعیین می کنیم. مثاًل بعضی 
از کنفرانس ها را دیگر رد می کنیم. می گوییم شــما مورد 
تأیید معیارهای ما نیستید. چون وقتی مثاًل کنفرانسی را ما 
تأیید می کنیم، می خواهیم که افراد با اعتماد و علم به اینکه 
بله این کنفرانس معتبر هست مقاالتشان را ارسال کنند. 
خوب مشکالتی هم پیش آمده که ما متهم شده ایم. مثاًل 
کنفرانسی بوده که برگزار کننده خیلی معتبری هم داشته 
است. همین انجمن علمی فالن جا. پول را گرفته اند و بعد، 
کنفرانس برگزار نشده است. اینجا ما در معرض اتهام قرار 
می گیریم. میگویند شما این را معرفی کردید. ما به اعتبار 
شــما رفتیم و ثبت نام کردیم. ولی خوب یاگر همین االن 
هم بخواهم این کار را شروع بکنم، مطمئن هستم که آن 
فاصله زمانی باید بگذرد تا اعتماد ایجاد بشود. من همیشه 
می گوییم، اعتبار بقال سر کوچه از یک وب سایت مسلمًا 
همین االنش هم خیلی بیشتر است. چون بقال سر کوچه 
می تواند برود وام بگیرد، ولی برای یک سایت دات کام با 
وجود اینکه درآمدش خیلی باالتر از آن هم باشد، هیچ کس 
وام نمی دهد. دیدگاهی که هست، که هنوز هم وب سایت 
را هیچی می دانند. در حالی که مســلماً گردش مالی مثاًل 
دیجی کاال از گردش مالی کل بازار پایتخت باالتر است. من 
امیدوار هستم که کم کم با همین گردش مالی هایی که این 
سایت ها دارند ایجاد می کنند، این دیدگاه هم بهتر بشود و 

وب سایت ها را هیچی حساب نکنند.
بوترابی: این را که فرمودید یک قسمت کار بود که در 
واقع چه جوری به مسائل عدم اعتماد مشتریان غلبه کردید. 
به قول شما که زنگ می زنند که اصاًل ببینند که جایی هست 
که مثاًل پنج هزار تومان پول بفرستند. شاید خود پول هم 
آنقدر مهم نبود. اینکه حس کنند دارند بی خود پول می دهند. 
یک مسئله ای دیگه ای هم که هست من فکر می کنم حتمًا 
آن هم باز به صبوری بدست آمده، ولی می خواهم خواهش 
کنم یک توضیحی هم راجع بــه آن بدهید. اینکه از یک 
طرف چطور اعتماد مشتری ها را به لحاظ علمی توانستید 
جلب کنید و از طرف دیگر کنفرانس های علمی یا کسانی 

که مطلب می دادند این اعتماد را به شما کردند؟
وجودی: ببینید ما وقتی کار را شــروع کردیم بعضی 
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جاها بودند که نامه که می زدیم خیلی خوشحال می شدند 
مقاالتشــان در جایی نمایه شــود. آن موقع هم سایت ما 
خیلی اولیه بود. ولی خوب به هر حال امکانات جستجوی 
خوبی داشــت. بعضی ها واقعاً کمــک کردند. مثل همین 
کنفرانس تونلی که خودمان آنجا بودیم و آمدیم قضیه را 
به اساتید توضیح دادیم. لطف کردند اجازه نشر مقاالت را 
به ما دادند. در نتیجه توانســتیم یکسری از کنفرانس های 
خوب را بیاوریم. روز اولی که ســایت را راه اندازی کردیم، 
سه هزار تا مقاله داشــتیم. االن چهارصد و خورده ای هزار 
مقاله هست. از ســال 1365 ما مقاله داریم تا االن. یعنی 
االن کار به جایی رســیده که اگر کنفرانسی اینجا نباشد 
شرمنده می شــود. برایش افت خواهد داشت. االن خیلی 
از کنفرانس ها هستند که پوســتر نمی دهند. فقط اکتفاء 
می کنند به اینکه فراخوانشان در ســایت ما منتشر بشود. 
از آن جا که بازدید کننده های ســایت ما افرادی هستند 
که دنبال مقاله اند، دانشجوی ســال دوم لیسانس به باال 
هستند که سر و کارشــان با مقاله است. پس بهترین جا و 
بهترین منبع برای اطالع رسانی کنفرانس هاست. در نتیجه 
هزینه اطالع رسانی، چاپ پوستر و نامه نگاری کنفرانس ها 
کم می شود. معمواًل مراوده ما با کنفرانس ها به این ترتیب 
است که خدمات اطالع رسانی را می دهیم، به ایشان تضمین 
می دهیم که تعداد مقاالتی را که مدنظرشان هست به خاطر 
معرفی ما یا ارسال ایمیل های خاصی که به مخاطبان همان 
حوزه ارسال می کنیم، تأمین خواهیم کرد و در قبالش حق 
نشر مقاالت را در فضای اینترنت از ایشان می گیریم. البته 
مسئولین کنفرانس ها خیلی هم راضی هستند. چون به هر 
حال مقاالت کنفرانس با کتاب فرق می کند کسی که کتاب 
را می نویسد، چشم به راه درآمدی است که از کتاب دارد، اما 
چون گردش مالی کنفرانس ها از طریق شرکت کنندگان 
تأمین می شــود و هیچ جایی هم قرار نیست آن مجموعه 
مقاالت را بفروشند و قرار است یک جا خاک بخورد، پس 
آن چیزی که آن ها نیــاز ندارند و اســتفاده نخواهند کرد 
را ما می آییم این طرف زنده می کنیــم. کنفرانس برگزار 
می شود. مقاالت را نمایه می کنیم. چند ماه بعد روی سایت 
می رود. ما تازه آن کنتور درآمدی خودمان را از مقاالت آن 
کنفرانس می اندازیم. در هر صورت، تا همین االن به خاطر 
گستردگی سایتمان و مخاطبانی که داشتیم، معلوم شده که 

کنفرانس ها واقعاً راضی هستند.
بوترابی: خوب کنفرانس چه جور راضی می شــود؟ 
یعنی مثال به این صورت است که شما می روی و می گویی 
ما اینقدر مراجعه کننده داشتیم به فالن مقاله؟ ببخشید من 
این را می پرسم چون اصاًل در مورد مسئله مالی قضیه خیلی 
ســاده بود. یک نفر یک بار پول می فرستاد می دید پولش 
را کســی نخورد. آن مقاله ای هم که می خواست، برایش 
فرستاده شد. آن اعتبار جلب می شود. من می خواهم بدانم 
که کنفرانس چه دلیلی دارد یا چه دلیلی داشــته تا االن؟ 
خوشبختانه شما اینقدر جا افتادید و معروف شدید که اگر 
کســی آنجا نباشد خودش خجالت می کشــد که چرا من 
نیستم. من می خواهم بدانم که این اعتماد چگونه به وجود 

آمد؟
وجودی: خوب ببینید در واقــع خیلی از کنفرانس ها 
بودند که با ما کار نکردنــد. ولی ما تقریباً تمام کنفرانس ها 
را رصد می کردیم هر کنفرانسی داشت برگزار می شد، یک 
نامه ارسال می شــد. خدمات خودمان را به ایشان معرفی 
می کردیم و می گفتیم مــا این اجــازه را می خواهیم که 
مقاالت شما را بعد برگزاری منتشر کنیم. شاید 70 درصد 
کنفرانس ها رد می کردند. ولی ما مجدداً پافشاری کردیم. 
تا زمانی کــه آن 30 درصد که با ما همــکاری می کردند، 
حجمشان زیاد شــد. بقدری که کنفرانس هایی که مثاًل 
دوره اول و دوم را بــا ما کار نکرده بودنــد، عالقه مند می 
شدند. می دیدند که بله یک پنجاه هزار تا اینجا مقاله هست. 
اینا دارند خوب کار می کنند. چه دلیلی دارد ما با ایشان کار 
نکنیم. خیلی از کنفرانس ها بودند که در چندین سری اول 
برگزاری، نامه که می فرستادیم، یا رد کردند یا جواب ندادند. 
دوره بعدی خودشان اعالم کردند که ما می خواهیم با شما 
کار بکنیم. ولی آن هایی که کار نمی کردند خیلی خیلی زیاد 
بودند. بقیه یا ریســک می کردند یا این که کار را به عنوان 
فضای جدید می دیدند. یک سری از انجمن ها یا دوستانی 

هم بودند که ما را می شناختند. مثل کنفرانس های محیط 
زیست که همین آقای مهندس جلیلی برگزار می کردند. 
ایشــان آن موقع در دبیرخانه بودند همین دوستان ما را به 
صورت رودررو به دبیر معرفــی می کردند. دبیر می گفت 
اشکالی ندارد با هم کار کنیم. دفعه بعد که می دیدند ضرر 
نکردند، مشــتاقانه تر می آمدند ســراغ مان. آن تعدادی 
که به خاطر بروکراســی خودشــان اصاًل نمی آمدند و رد 
می کردند، من می گفتم اشــکالی ندارد. صبر کنیم. دوره 
دوم که فراخوانش رســید، دوباره نامه همکاری را ارسال 
می کردیم. دوره دوم هم جــواب نمی دادند. چند دوره بعد 
حتمًا خودشان سراغ ما می آمدند. اینبار ما می گفتیم حاال 
که دوســت دارید کار کنید، مقاالت دوره های قبل را هم 
بفرســتید. به این ترتیب ما کنفرانس های گذشته را هم 

کامل می کردیم.
بوترابی: کار شــما در بحث بازاریابی دیگر به حالت 
"تجاری سازی" رسیده است. می خواهم بدانم که وقتی 
از وجودی دات کام آمدید بیرون و ســیویلیکا شــدید، آیا 
فکر می کنی که "فرهنگ سازی" هم اتفاق افتاد؟ آیا فکر 
می کنی که موفق شدی مردم را قانع بکنی که این برایشان 
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الزم است؟
وجودی: واقعیتش این اســت که ما از نظر تأمین و 
فروش مقاالت، نیاز را ایجاد کردیم. یعنی کسی تا آن لحظه 
به این باور نرسیده بود که برای مقاله باید پول بدهد. تعجب 
می کردند. این دیدگاه را جا انداختن خیلی سخت بود. سال 
84 همه می رفتند کتابخانه دانشــگاه، مجالت را بصورت 
کاغذی ورق می زدند. چون منابعشــان خیلی کم بود ولی 
وقتی حرف پول می آمد، خیلی تعجب می کردند. آرام آرام 
ورق برگشت. استمرار کار ما باعث شد که وقتی فرد چیزی 
را در اینترنت جستجو می کرد و ســیویلیکا می آمد و چیز 
دیگری را جستجو می کرد و دوباره سیویلیکا می آمد، دیگر 
مجبور می شد. می فهمید که بله دیگر برای مقاله باید پول 
داد. االن این مساله دیگر یک چیز base است که شما برای 
مقاله باید پول بدهی. یا دانشگاه باید پول بدهد دسترسی را 
ایجاد بکند یا خودت باید بدهی. یک بحثی هم که بود ما از 
همان اولش احترام گذاشتیم به دبیرخانه ها. نهایت تالش ما 
این بود که هیچ کنفرانسی را بدون اجازه نمایه نکنیم. مثالی 
که در این زمینه در ذهنم است کنفرانس های سازمان بهینه 
سازی مصرف سوخت است. یکسری کنفرانس های خیلی 
خیلی پر زرق و برق که برای بهینه سازی مصرف سوخت 
در صنعت ساختمان برگزار شد. این کنفرانس ها پنج سری 
برگزار شد. آن زمان ما نامه ای فرستادیم و کار خودمان را 
معرفی کردیم. همان اوایل کارمان بود. یعنی دو ماه ســه 
ماه بیشــتر از راه اندازی سایت نگذشــته بود. آن ها خیلی 
دیدشان مثبت بود. نیاز مالی به مقاالت نداشتند. با یک نامه 
که اجازه نشــر را دادند. ما هم مقاالت را نمایه کردیم. این 
کنفرانس ها امروز همچنان جزو کنفرانس های پرطرفدار 
هستند. حدود دو ســال پیش بود که یک مشکل حقوقی 
پیش آمد. رئیس آن مجموعه عوض شد. آمدند ما را متهم 
کردند که چرا شما مقاالت را منتشر می کنید. ما کلی گشتیم 
و آن نامه ای را که فرستاده بودیم و آن ها جواب داده بودند 
اسکن کردیم برایشان فرستادیم. گفتیم خودتان اجازه داده 
اید. یعنی ما می توانستیم خیلی راحت پکیج کنفرانس ها را 
که دست مان می رسید نمایه کنیم. ولی اگر هم بدون اجازه 
می خواســتیم کاری کنیم، حداکثر فقط در حد چکیده. در 
وبسایت می نوشتیم که ما اجازه انتشار اصل مقاله را نداریم. 
یعنی سعی کردیم که به کنفرانس ها بفهمانیم اگر شما به ما 
اجازه ندهید ما مقاالت را منتشر نخواهیم کرد. می دانید که 
کنفرانسی که برگزار می شود، حق نشر مقاالتش در اختیار 
دبیرخانه است. نیازی نیست شــما از تک تک نویسنده ها 
اجازه بگیرید. ما چون ســرلوحه مان این بود، از همان اول 
گفتیم که اگر کسی نیســت قانون نشر الکترونیک ایجاد 
بکند، ما باید با احترامی کــه می دانیم و باید بگذاریم آن را 

ایجاد کنیم.
آجورلو: در خالل صحبت هایتان اشــاره کردید به 
آن روندی که طی می شود که شما مجوزی را می گیرید و 
توافقی را جلب می کنید که مقاالت را منتشر کنید. سوال من 
تا حدودی به این موضوع ربط دارد. می خواهم یک مقدار 
فضا را عوض بکنم. لطفا به ما بفرمائید که مجموعه ای که 

دارید چند نفر هستند. نحوه کار چگونه است و مسائلی از 
این دست. 

وجودی: ببینید ما ســعی کردیــم از همان اولش 
سیستم را بهینه و ســبک در نظر بگیریم. شــما دفتر ما 
بیایید خواهید دید که در آن واحد پنج نفر بیشــتر نیستند. 
هر کسی هم مســئولیت یک بخش را دارد. واقعیتش ما 
کارمان دولتی نیســت که بیاییم یک نظــام بروکراتیک 
بچینیم. مدیر فالن چیز، مدیر بهمان چیز. یک نفر مسئول 
ژورنال هاست. یک نفر مسئول کنفرانس هاست. یک نفر 
مسئول مقاالت دریافت شده اســت. یک نفر که مسئول 
عضویت دانشگاه هاست و من که بیشــتر کارهای اداری 
را انجام می دهم. حدود ده نفر تایپیســت هم داریم که در 
خانه هایشان دورکاری می کنند. چون مقاالتی که می آیند 
باید نمایه و در سایت قابل جستجو بشوند. ما فایل pdf یا 
word را از دبیرخانه ها می گیریــم. ولی اطالعات را باید 
در فرمت استاندارد پایگاه اطالعاتی تبدیل کنیم. در واقع 
اطالعات باید به صورت دســتی وارد شوند. تایپیست ها و 
برنامه نویس های ما خارج از مجموعه هستند. در نمایشگاه 
کتاب از مسئوالن مرکز منطقه ای علوم که مرکزی است 
که از چند سال پیش توسط وزارت علوم ایجاد شده، آمده 
بودند. یک برج 9 طبقه دارند در شیراز با 200 نفر پرسنل. 
ولی تقریباً می شود گفت همان کاری را انجام می دهند که 
ما داریم انجام می دهیم. کارمندانش آمده بودند همچنین 
اطالعاتی را می پرسیدند. می گفتند ما تعجب می کنیم که 
در ساختمان 9 طبقه با آن همه امکانات مالی و با 200 نفر 
پرسنل، باز به پای سیویلیکا نمی توانیم برسیم. این که با این 
سرعت مقاالت نمایه بشوند. من در کارهام روی سازمان 
مجازی کار می کردم. سعی کردیم سبک ترین شکل ممکن 
را در نظر بگیریم که لختی ایجــاد نکنیم. ما در دفتر در آن 

واحد، پنج نفر بیشتر نیستیم.
بوترابی: سمینارها و کنفرانس هایی که شما پوشش 

می دهید، در چه موضوعاتی هست؟
وجودی: ما با همه کنفرانس هایــی را که در ایران 
برگزار بشوند، هیئت داوران داشته باشند و پس از برگزاری 

متن کامل را ارائه بکنند کار می کنیم.
آجورلو: این معیار شماســت بــرای تأیید یا رد یک 

کنفرانس؟
وجودی: معیار ما این است که مقاله یا کنفرانس به 
صورت سخنرانی مدعو نباشد، فراخوان مقاله داشته باشد، 
هیئت علمی مشــخصی داشته باشــد و پس از برگزاری 
متن کامل مقاالت را منتشــر بکند. دلیل اینکه االن ما با 
کنفرانس های پزشکی نمی توانیم کار بکنیم این است که 
هیچ کنفرانس پزشکی در ایران در حین یا بعد از برگزاری، 
اصاًل متن کامل نمی پذیرد. کل کنفرانس پزشکی ایران با 
چکیده شروع می شود با چکیده هم تمام می شود. زمانیکه 
با مسئولین برگزاری این کنفرانس ها می کنیم می گویند، 
ما نمی توانیم استادان بزرگ پزشکی را ملزم کنیم که متن 
کامل  بدهند به همین خاطر است که آمارهای تولید علم، 
در حوزه پزشکی ما غلط است و دوباره کاری های زیادی 

صورت می گیرد. یک مقاله را در کنفرانس های متعددی 
ارائه  می دهند هیچ کس هم نمی تواند پیگیری کند. بنابراین، 
ما اصاًل نمی توانیم رشته های پزشکی  را پوشش بدهیم و 
غیر از حوزه پزشکی روی باقی حوزه ها کار می کنیم. تقریبًا 
در همه کنفرانس های دیگر دادن متن کامل مقاله عرف 
است، ولی در حوزه ی پزشکی ظاهرا در سطح بین المللی 

هم دادن متن کامل مقاله عرف نیست. 
آجورلو: آقای مهندس، سیویلیکا یعنی چه؟

وجودی: اول هدف این بود که ســایتی برای حوزه 
عمران باشد چون رشته ام این بود ، با نام مرجع مهندسی 
عمران. Civil را برداشــتم و با بریتانیکا ترکیب کردم. به 
عنوان یک دایره المعارف مهندسی عمران. بعد از دو سال 
که زیرســاخت هایش را ایجاد کردیم و دیدیم که حجم 
عظیمی از توان ما خالی است. و میتوانستیم بیشتر از حوزه 
عمران را پوشش دهیم لذا تبدیلش کردیم به مرجع دانش و 
با این عنوان که Civilize ریشه لغت تمدن است ، این واژه 

را  ساختم که تاکنون جایی استفاده نشده بود. 
بوترابی: ما هم با دوستان یک سایت تبلیغات و فروش 
کتاب راه انداختیم که بخش خارجی آن االن خیلی موفق 
است. در بخش داخلی به خاطر همین مسئله پرداخت کار 

خیلی سخت بود و ما منصرف شدیم.
وجودی: نسخه فیزیکی کتاب ها را می فروشید؟ 

بوترابی: بلــه. کتاب فیزیکــی. در حــال حاضر 
مشتری های اصلی ما در واقع دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
ایران شناسی و شهرشناسی هستند. و هر کسی بخواهد در 
دنیا از ما خرید کند. خوب این کاری که شما شروع کردید، 
همین جا متوقفش می کنید یا اینکه می خواهید ادامه اش 
بدهید؟ سوالم این است که رشد کیفی  را متوقف می کنید یا 
اینکه نه، فکر می کنید جایی الاقل برای رشد خودتان دارد؟ 
وجودی: ببینید ما نزدیک به 8 سال فقط کنفرانس ها 
را کار کردیم و از ابتدای سال گذشــته ژورنال ها را اضافه 

کردیم و آرام آرام پیش میرویم.
آجورلو: ژورنال های ایرانی؟

وجودی: البته فقط ژورنال های علمی ایرانی که رتبه 
علمی-پژوهشــی و علمی-ترویجی دارند ژورنال های 
آکادمیک، بهتر اســت اینگونه بگویم کــه ژورنال های 
آکادمیک را هم، کم کم داریم پوشش می دهیم، البته باز هم 
آرام آرام ، تقریباً رویکردمان از اوایل امسال، از فضای مقاله 
محور به فضای نویســنده محور تبدیل می شود، براساس 
تغییراتی که دادیم، کم کم افرادی که مقاله نوشته اند، روی 
سایت ما Bold می شوند و کم کم تصویر آن نویسنده مقاله 
کنار مقاله اش می آید و برایش یــک اعتبار ایجاد می کند 
یک Researcher ID به حرف نویسنده داده می شود ولی 
مسئله ای که وجود دارد اینست که ما بیش از یک میلیون 
رکورد نویسنده داریم  و طول می کشد تا این اتفاق بیافتد 
ولی کم کم دارد انجام می شود. شما وقتی به صفحه یک 
نویسنده می روید، سایر مقاالت این فرد را می توانید ببینید 
سمت هایی را که در کنفرانس ها و ژورنال هایی که ما نمایه 
کردیم کم کم می توانید  بیینید و کم کم می خواهیم برویم 



خانواده فنی

51خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم | شماره 176 تا 178 | بهار 1394

به سمت ارزش گذاری دانشــگاه ها، که در حال حاضر هم 
اگر به سایت ما سربزنید، صفحه علم سنجی ما راه اندازی 
شده است و ما داریم مقاالت را به آن افراد و آن جاهایی که 

مقاالت را تولید کرده اند اختصاص می دهیم.
آجورلو: کاری شبیه ریسرچ گیت؟

وجودی: تقریباً. االن ما طبق آماری که داریم و حجم 
عظیمی از آمار مقاالت و نویســندگان را داشتیم که هیچ 
تحلیلی روی آنها انجام نداده بودیــم و کم کم داریم این 

تحلیل ها را اضافه می کنیم.
آجورلو: چگونه این کار را انجــام می دهید؟ منبع 
اطالعاتیتان چه چیزی است؟ به طور مثال اگر نویسنده ای 
ده مقاله روی سایت شما داشته باشد و عالقه مند است که 
در واقع اطالعاتش بیشــتر در اختیار مخاطبان قرار بگیرد 
مثاًل به قول شما عکســش کنار مقاله اش بیاید، باید برود 

پروفایل ایجاد کند؟
وجودی: خیر، در حال حاضر این ها فقط توسط خود 
ما براســاس افرادی که توی کنفرانس ها فعالیت دارند  و 
خاطر حجم زیــاد مقاالتی که دارند، ما شــروع کردیم از 
کمیته علمی ها و به مرور متوجه شدیم که این فرد در فالن 
کنفرانس هیئت علمی بوده و در فالن کنفرانس دبیر بوده، 
یعنی یکسری اطالعات موثقی که خودمان این ها را داریم 
وارد می کنیم و به مرور تا دو ماه آینده که کامل می شود، شما 
هر مقاله ای که روی سایت می بینید، نشان داده می شود که 
این مقاله مثاًل تولید دانشگاه تهران است و در نتیجه مراکز 
تولید کننده علم دارند مشخص تر می شوند. در حال حاضر 
مثاًل 60  درصد مقاالت را ارزیابی کردیم و دانشگاه تهران 
اولی است.و به مرور زمان وقتی برای همه مقاالت این کار را 
کردیم و مرحله اول اختصاص همه مقاالت انجام شد دیگر 
می خواهیم  trend علمی کشــور را  ارائه کنیم. و البته  در 
سه ماهه اول سال 95 دیگر کاری نداریم ممکن است یک 
دانشگاهی که تازه تأسیس شده ، بگوید خوب من هیچ وقت 
نمی توانم با دانشــگاه تهران رقابت کنم ولی میزان تولید 
در بازه های زمانی را می خواهیم به صورت مرتب گزارش 

بدهیم و اینگونه این مسئه را هم مد نظر قرار داده ایم.
آجورلو: سوال بعدی من دقیقاً همین بود که شما روی 
این پایگاه داده ای که دارید، تجزیه و تحلیلی انجام می دهید 
که بتواند اطالعات بیشــتری غیر از خود جسم مقاالت به 

مخاطبان بدهد؟ 
وجودی: تازه شــروع کرده ایم و توافق رسمی هم با 
قطب هسته علمی سنجی دانشگاه شهید بهشتی در قالب 
یک تفاهم نامه ای داشــته ایم که دیگر به صورت مرتب 
دیتاها توسط آنجا تحلیل شود و مشخص بشود که داریم 

به کجا می رویم. 
آجورلو: می شود بفرمایید هدف آن تحلیل ها دقیقًا 

چیست؟
وجودی: ما بدنبال چند هدف هستیم، یکی این که 
مراکزعلمی رتبه بندی شــوند و یک تکانی به خودشــان 
بدهند. در واقع خیلی از مراکز هســتند که دارند ادعاهایی 
می کنند و آمارهایی می دهند ولــی آن بخش خصوصی 

تابحال جرأت وارد شــدن در این فضا را نداشته که بیایند 
ادعا کنند و بگویند ما اینقدر اطالعــات داریم که بتوانیم 
دانشگاه ها را رتبه بندی کنیم. هر حرکتی رخ داده است در 
بخش دولتی بوده که یک جعبه سیاهی   بوده و وزارت علوم 
خودش یک آماری دارد ولی من می گویم این هم اطالعات 
من می خواهید با یک کلیک می توانید  تمام مقاالتی را که 
دانشگاه تهران نوشته است به شــما نشان می دهم و من 
اطالعاتم را بر اساس این ها آنالیز کرده ام . یعنی یک چیز 
کاماًل شــفاف که در واقع هم دانشگاه ها رتبه بندی بشوند 
که تا بحال بحش خصوصی وارد آن نشده بود، و دیگری 
بحث میزان تولید علم است و اگر بتونیم، کار بسیار سختی 
است ولی این دیگر از توان ما خارج است و این بخش را علم 
سنجی انجام خواهد داد، که بگوید بله تولید علمی کشور چه 
بوده. البته  نه از نظر کمیتی، بلکه کیفی. مثاًل دولت این همه 
ادعا می کند ما در عرصه نانو حرفهایی زده ایم. این ادعا باید 
اثبات شود. بیایم مثال بگوییم طی سه ماهه اول سال، 50 
درصد مقاالت در فالن حوزه بوده 20 درصد در بهمان حوزه 
و غیره. حوزه بندی بکند. پس نشان می دهد که با وجود این 
همه مانور و صرف انرژی هنوز یکسری رشته های خاص 
هستند که مقاله زا یا تولید کننده علم هستند. این کار بسیار 
سخت است و اگر درگیرش بشــوید می فهمید که چقدر 
ریزه کاری ها دارد. ولی خوب این چیزی است که در ذهن 
ماست و می خواهیم به عنوان یک بخش خصوصی مستقل 
و شفاف بیاوریمش. این اطالعات را بدهیم. چیزی که تا به 
حال مرکز منطقه علوم می گوید من این کار را انجام می دهم 
و یک لیست می دهد. سوال ما اینست که این لیست را از 
کجا درآورده اید و معیارهایشان  مشخص نیست. هدف ما 
اینست. شفاف و مشخص بگوییم که این ها معیارهای ما 

هستند.
آجورلو: شــما اطالعات تعداد دانلود مقاالت یا یک 
رتبه بندی توی آن دارید؟ مثاًل من شاید بخواهم بروم یکی 
یکی روی مقاله ها کلیک کنم و ببینم که این مقاله چند بار 
دانلود شده. یا ببینم که در حوزه ی عمران مثاًل کدام مقاله 

بوده که بیشترین خریدار را داشته است. 
وجودی: ببینید ما این را بنا به دالیلی از سایت حذف 
کردیم. چون کاربران خیلی بیربط نظر می دادند. اطالعات 
را در پسزمینه داریم. یک پروژه ای داشتیم برای امتیازبندی 
خود کنفرانس ها. مثال وقتی که کنفرانسی نمایه می شود، 
دو سال بعد می توان آن را بر اساس میزان استنادها به آن 
کنفرانس )همــان impact factorی که برای ژورنال ها 
دارند( ارزیابی کرد. واقعیتش هنوز زیرســاخت های این 
پروژه را نتوانستیم آماده بکنیم. آمار دانلودها را داریم ولی 
االن کسی در سایت به عنوان کاربر عادی نمی تواند آن را 
ببیند. یکی از ایده های اصلی ما این هست که همزمان با 
نسخه موبایلمان، شبکه اجتماعی نویسندگان و خوانندگان 
کم کم راه بیافتد. البته نسخه موبایل، کپی از سایت نیست. 
یک سیستم مجزا و ارزش افزوده است. آینده ما این است 
یعنی بیشــتر ســعی کنیم بصورت تعاملی با مخاطبان و 

کاربران ارتباط داشته باشیم. 

بوترابی: جای یــک همچین مراکــز اطالعاتی و 
اطالع رسانی واقعاً چقدر کم است؟  

وجودی: ببینید اواًل ســایت سیویلیکا یکی از سایت 
ماست. ما سایت مرجع کتاب را داریم. چند تا سایت خبری 
داریم مثل بنا نیــوز که در حوزه عمران خبری هســتند. 
سایت های call for papers داریم و غیره. این سایت ها 
عمدتاً تجاری نیستند و در واقع بیشتر، سرویس دهنده های 
زیر مجموعه سیویلیکا هســتند. از طرف دیگر خودمان 
بزرگ شده فضای NGO ها هستیم. من خودم چرا برای 
کمک گرفتن، نرفتم دنبال دولت؟ چون با وزارت علومی ها 
که جلســه می گذاریم، می گویم که وزارت علوم علم را 
دولتی کرده است. حق ندارد همچین کاری بکند. ما یک 
پروژه شکست خورده خودروسازها را داریم. وقتی بخش 
خصوصی هست، چرا باید وزارت علوم بیاید از بیت المال 
هزینه کند و مرکزی بسازد برای نمایه کردن مقاالت؟ امروز 
ایران تشــنه ی بخش های خصوصی است که به صورت 
مستقل، شفاف و بی طرف بیاید آمار بدهد. کم حاشیه ترین 
جایی که می شود آمار داد و به دردسر نیافتاد، بخش علمی 
اســت. در هر حوزه ی مثل بخش اجتماعــی آمار بدهی، 
می آیند خرت را می چســبند. به نظر من این بخش جایی 
است که می شود شروع کرد و این جایگاه را ایجاد کرد. بله. 
بخش خصوصی می تواند بیاید نظر بدهد. ما نباید منتظر 
باشیم که همه آمارها را دولتی ها بدهند. اگر این بخش جا 
بیافتد، کم کم حساسیت ها نسبت به آن کمتر می شود. بعد 
خواهند گفت بخش خصوصــی بیاید در مورد بخش های 
اجتماعی هم آمار بدهد. علت عدم اطمینانی که نسبت به 
آمارهای مختلف بخش های دولت هست هم این هست. 
وقتی دولت خودش مثال وارد فضای ساخت خودرو می شود 
و ذینفع است، پس تمام قوانین و آمارها را می تواند طوری 
اعالم کند که به نفع خودش باشد. البته ارائه آمار برای ما به 
عنوان یک بخش خصوصی فقط هزینه دارد. سود و درآمد 
ما فقط از فروش مقاالت است. دیگر نیازی نداریم خودمان 
را در دردسر بیاندازیم. ولی واقعاً چون احساس نیاز می کنیم 
و می دانیم که نفعش بعداً بصورت غیر مستقیم برمی گردد 
به خود ما، به نظرمان می رســد که ورود به این بخش در 

مجموع خوب خواهد بود. 
آجورلو: البته خود ســیویلیکا در ابتــدا با یک کار 
اطالع رسانی شروع  شد و حاال شما را در جایگاهی قرار داده 
است که می توانید آمار درست را هم بدهید. حاال می تواند 

عیناً در بخش های دیگر هم اتفاق بیفتد.
وجودی: دقیقًا! شــما جایــگاه را گفتید. یک بحث 
دیگری هم هســت ما هنوز خودمان را در جایگاه خیلی از 
چیزها نمی دانیم، یا می ترسیم وارد بشویم. ما االن خیلی 
راحت می توانیم بگوییم که چه کسی کدام مقاله را دزدیده 
است. چه کســی کدام مقاله را کپی کرده است. می توانیم 
لیست بدهیم. ولی مساله اینجاست: به عنوان یک بخش 
خصوصی می ترسیم وارد این فضا بشویم. االن سایت ما را 
ببینید. طی ده سال گذشته ما هیچ بنر تبلیغاتی نداشته ایم 
غیر از اطالع رســانی کنفرانس ها. نیازی نداریم که چشم 
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کاربر را با یک تبلیغی که دائم 
برق می زنــد اذیت کنیم. آن 
اسلوب کاری را سعی کردیم 
از اول مراعــات کنیم. هیچ 
تبلیغی نمی گیریــم و وارد 
حاشیه نمی شــویم. ما االن 
می توانیم لیستی از افرادی 
که مقاله می دزدند تهیه کنیم 
بدهیم وزارت علوم تا بروند 
در لیست ســیاه. دیگر مقاله 
از ایشــان پذیرفته نشود که 
اعتبار علمی ایران هم اینقدر 
پایین نیاید. خوب هیچ کس یا 
جرأتــش را نمی کند یا اصاًل 
برایش مهم نیست. چندین بار 
برای وزارت علوم نامه زدیم 
که ما آماده ایم این اطالعات 
را بدهیم شما منتشر کنید ولی 

جوابی نگرفتیم.
بوترابــی: کار بزرگی 
که سیویلیکا کرده این است 
که الاقل برای یک عده ای 
خیلی روشن شــده که چه 
کسانی مقاله دزدی می کنند، 
حداقل برای کســانی که در 
ســیویلیکا کار می کنند یا در 

ارتباط با سیویلیکا هستند. 
آجورلــو: در ایــن 
صحبت های آخر شــما دو 
تا نکته و مســئله بود که من 
تصمیم داشتم از شما بپرسم. 
اول اینکه اشاره ای کردید به 
بحثNGOها. ما االن توی 
اتاق دبیر کانون مهندســین 
فارغ التحصیل دانشکده فنی 
دانشگاه تهران هستیم. این 
کانون چیزی حدود بیست و 
پنج سال سابقه فعالیت دارد. 
فکر می کنم که قدیمی ترین 
و ریشــه دارترین کانــون 
فارغ التحصیلی کشور است. 
در وهله اول می خواهم ببینم 
که ارتباط شما با این کانون 
چگونه بوده است. ثانیًا، اگر 
ارتباطی داشتید نقد یا پیشنهاد 
و نظر شما چیست؟ اگر ارتباط 
نداشتید، توقع شما چیست؟ 
فرض بفرمایید که تازه متوجه 
شــدید که یــک همچنین 

کانونی هســت، اگر بفرض از امــروز می خواهید ارتباط 
داشته باشــید، توقع دارید که این کانون چه خدماتی را به 

اعضایش بدهد؟ 
وجودی: ما از زمان دانشجویی عضو بودیم و ارتباط 
داشتیم چون خودمان هم با آقای دکتر فرزانه ارتباط خیلی 
نزدیکی داشتیم. یادم هست وقتی که می خواستند سالنامه 
منتشر کنند، ما می آمدیم اینجا می نشستیم و ویرایش انجام 
می دادیم. هیچ وقت یادم نمی رود دکتر گفت که هر کسی 
هر غلطی پیدا بکند مثاًل ما اینقــدر جایزه می دهیم. ما دو 
سه نفری نشستیم و اینقدر غلط پیدا کردیم که دکتر گفت 
با این حساب، من ورشکست می شوم. این ارتباطات بود. 
ولی بعدش به خاطر مشــغله کاری یا شخصیت خود من، 
االن دیگر واقعیتش خیلی به ندرت می توانم در فعالیت ها 
اجتماعی شــرکت بکنم. من حتی در فضای مجازی مثل 
فیس بوک هم همین اواخر به زور یک عضویت ایجاد کردم. 
چون می گویم من کارم در فضای اینترنت پشت کامپیوتر 
هســت. اگر تفریحم را هم بخواهم بیاورم آنجا که دیگر 
بدبخت خواهم شد. ولی اعتقاد شخصی ام این است که اگر 
قرار باشد کار خوب و بزرگی انجام بشود و آدم های بزرگی 
پرورش داده بشوند، از همینNGOهاست. چه NGO فارغ 
التحصیالن فنی باشد چه NGO مثاًل زلزله یا محیط زیست 
یا هر چیز دیگری. ولی معلوم است که جایی مثل کانون هم 
خیلی دست و بالش باز نیست نتیجه اش این است که وقتی 
NGOها از بین بروند یک زنجیره ی ارتباطی با عموم مردم 
از دست می رود. کار تخصصی ما در یکی از این NGOها 
بحث بحران زلزله بود. دیدیم یک آمار عمومی در این زمینه 
هست مبنی بر اینکه ناجی 80 درصد افرادی که بعد از زلزله، 
از زیر آوار نجات پیدا می کنند، افراد محلی هستند. ما افراد 
محلی را رها کرده ایم و دولت را بزرگتر می کنیم. کانون هم 
از نظر من یک مقدار ارتباطش با دوران دانشجویی ضعیف 
است. یعنی کسی که فارغ التحصیل نشده را خیلی زیاد جزو 
خودش نمی داند فقط تنها کاری که می کند این است که 
یک فرمی می دهد که دانشجو می تواند رایگان عضو شود. 
من نمی دانم بحث های سیاست گذاری کانون به چه ترتیبی 
است. ولی اگر دانشجوها مقداری بیشتر در این فضا دخیل 

بشوند، بیشتر آن را مال خود خواهند دانست. 
بوترابی: من هم فکر می کنم اگر اشــکالی هست 

همین اینهاست. نمی توانیم بگوییم علت خاصی دارد.
وجودی: حداقل تجربه ی خاص خود من این است. 
نگاهی که آن موقع بچه ها داشتند این بود که کانون یک 
فضایی هست که یکسری پیر و پاتال های فنی هستند و 
کلی هم به جایی رسیده اند و شرکت های موفقی هم دارند. 

حاال یک پاتوق برای خودشان درست کرده اند. 
آجورلو: حاال، طرح شما چیســت؟ فرض بفرمایید 
که به شــما بگویند برای این کانون سیاست گذاری کنید. 
می خواهم نظر شــما را با توجه به تجربه ای که شما دارید 
با توجه به شناختی که از جامعه امروز دارید، شناختی که از 
بعد علمی و همچنین حرفه ای در جامعه امروز دارید، بدانم. 
در واقع بخش دیگر ســوال من در خصوص جوان هاست. 

این که شما فضای امروز را برای جوانان چگونه می بینید؟ 
یکی از مسائلی که ما همیشــه در کانون با آن درگیر بوده 
ایم، این بوده که کانون چــه کاری باید انجام بدهد؟ االن 
کانون یک فعالیت هایی دارد انجام می دهد. عده ای بر این 
معتقد هستند که کانون باید یکسری فعالیت های صنفی یا 
حرفه ای یا تخصصی انجام بدهد. خدماتی ارائه بدهد که 
خیلی تخصصی و حرفه ای و جدی باشد. ولی یک عده دیگر 
می گویند نه. باید کانون جایی باشد برای استراحت، برای 
ارتباط گرفتن، برای تفریح داشتن، برای همان فعالیت های 
بعد از حرفه. به بیان دیگر کانون باید یک کلوپی باشد که 
بتوانند فضایــی را ایجاد کند تا اعضا بیایند و اگر دوســت 
داشتند با دوستانشان آنجا شطرنج بازی بکنند، یک قهوه 
بخورند و با هم ارتباطشان را بیشتر کنند. مثاًل یک تئاتری 
با همدیگر بروند، یک جایی جمع بشوند و از آنجا بروند مثاًل 
ورزش بکنند و فعالیت هایی نظیر این. البته این وسط یک 
مقایسه ای هست بین کانون، خدماتی که کانون می دهد 
با خدماتی که کانون های دانشــجویی مشابه در کشورها 
یا دانشــگاه های دیگر می دهند. نظر شما چیست؟ کانون 

چگونه باید باشد؟
وجودی: آن خدمات باید به هر کســی براساس آن 
نیاز خودش ارائه داده بشود، خوب افرادی که خیلی پیشتر 
فارغ التحصیل شدند یک مجموعه ای دارند، درآمدی دارند 
و دنبال تفریح هستند. اما مسلماً دانشجو در زندگی روزمره 
اش و با دوستان خودش آنقدر آنقدر شیطنت و تفریح دارد 
که دنبال تفریح بیشتر نیست. دنبال یک سری از نیازهای 
خاص خودش اســت. حداقل چیزی که من همین االن 
می توانم به شما پیشنهاد کنم این است: کانون بیاید مشکل 
کارآموزی بچه ها را حل کنــد. بهترین جایی که از طرفی 
ارتباط خوبی با صنعت دارد و یکسری شرکت های موفق 
این طرف هســتند، و از طرف دیگر هم دانشجوهایی می 
شناسد که دنبال کارآموزی هســتند، همین کانون است. 
خود من مشکل داشتم. من از شهرستان از تبریز آمده بودم 
اینجا، نه آشنایی داشتم نه کسی را داشتم که بروم پیشش. 
کارآموزی، حداقل برای من، کابوس بود. آخرش هم یک 
دوره بدردنخوری شــد که اصاًل هیچ چیزی به ما نیفزود. 
ببینید وقتی دانشجو خدماتی را از این فضا می گیرد، دیگر به 
آن وابسته می شود. با خودش می گوید من کارآموزی ام را از 
طریق کانون رفته ام یک شرکت خوب. بنابراین یک مدت 
بعد که خودش بزرگتر شد و شرکت تاسیس کرد، می گوید 
که من وابسته کانون هســتم. می آید و کارآموز می گیرد. 
گاهی شرکت ها یکسری پتانسیل هایی دارند و مثال مدیر 

عامل یا مسئول می گوید ما کم کم باید این را یاد بدهیم. 
بوترابی: معلوم اســت مهندس وجودی از بچگی با 
کانون بوده است. از دوره ی دانشجویی می گوید. خیلی هم 
پیشنهادات مشخص و روشن دارد. وگر نه این سوال را ببری 
در هیئت مدیره 25 ساعت وقت فلسفه بافی هست. جواب 
خیلی روشن دارد. می گوید دانشجوها را به کانون نزدیک 
تر کنیم که از بچگی اینجا بزرگ بشــوند. واقعیت همین 
هست. می گوید نیاز آدم فرق می کند. نیاز دانشجویی که به 

من فرضم این است: حس 
شما وقتی مثبت باشد، هر 
چیزی که می آید هم می تواند 
در شما ادغام بشود و کارتان 
را تداوم ببخشد.
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شما وابسته است با نیاز آقای فالنی که هفتاد سالش هست 
دوست دارد بیاید اینجا یک شامی باشد و یک کسی یک 
آوازی بخواند متفاوت است. بی خود اینها را یکی نکنیم. من 
به عنوان سوال آخر یک سوال کیفی دارم. شما این بیزینسی 
که راه انداختی به لحاظ مالی فکر می کنی بیزینس موفقی 
بوده؟ در مقایسه با مثال بساز بفروشی، رانتخواری و از این 

دست کارها، آیا به صبوریش می ارزید؟ جواب داد؟
وجودی: بله. خیلی ارزشــمند بود. بــه صبوریش 

می ارزید. البته پنج سال اول نه .
بوترابی: به نظر من این جملــه خیلی امیدوارکننده 

است برای یک جوان. 
آجورلو: اتفاقاً سوال من هم همین است در واقع حسن 
ختام این بحث به نظر من می تواند این باشد که آن جوانی 
که مصاحبه را می خواند و از اتفاقاتی که برای شما گذشته 
مطلع می شود. سریعًا خودش را در آینه این ماجرا می بیند. 
می گوید من کجا هستم؟ آیا می تواند یک همچین اتفاقی 
برای من هم بیافتد؟ مملکت ما یک همچین پتانسیلی دارد 
که من بتوانم یک کار کارآفرینانه موفق را انجام بدهم. علی 
الخصوص فارغ التحصیل های فنی همه اشان این پتانسیل 
را دارند. به نظر شما من چکار باید بکنم؟ شمایی که در واقع 

این تجربه را داشتید جواب بدهید.
وجودی: من وقتی با یکسری از بچه هایی که از این 
دانشــکده های کارآفرینی می آیند صحبت می کنم، یک 
حرص عجیبی برای رســیدن به پول را در آن ها می بینم. 
همین باعث می شود که یکسری اخالقیات را زیر پا بگذارند. 
به خاطر همین عرض می کنم هیچ بیزینســی نیست که 
خیلی سریع به نتیجه برسد. برای مثال دیجی کاال چندین 
سال دارد کار می کند ولی دو سال بیشتر نیست اسمش بر 
سر زبان ها افتاده است. یک کار اساسی و درست اگر با پایه 
درست پیش برود، معمواًل بعد از دو سال می تواند یر به یر 
کند. دو سه ســالی دیگر هم زندگی کارمندی را می تواند 
برایش ایجاد بکند. تازه اگر موفق باشــد بعد از آن شروع 

خواهد شد.
بوترابی: حاال همه این ها به شرطی هست که طراحی 
اول ایده اولیه اش درست باشــد. اگر اصاًل به خطا برود که 
خوب آن یک بحث دیگر اســت. زندگی قدیمی تر های 
موفق را بخوانید، بعد از فارغ التحصیلی یا استخدام شرکت 
نفت شده اند، یا استخدام برق خوزستان و موارد مشابه. همه 
از اینجا شروع کردند. یعنی رفتند کار یاد گرفتند، بعد یواش 
یواش فهمیدند شرکت داری چی هست. آن یکی پیمانکار 
شــده، آن یکی مشــاور و غیره. االن همه انتظار دارند از 
دانشگاه که آمدند بیرون بعد از یکسال بشوند میلیاردر. من 
خیلی خوشحال هستم که این مسئله را می شنوم که شما از 
نظر مالی الحمداهلل موفق بوده اید. این باعث امیدواری است. 
اصاًل برای نسل جدید که بدانند کسی کار بکند، درست کار 
بکند و کار درست بکند به نتیجه خواهد رسید.  سوالی را که  
قبال باید می کردم، االن در پرانتز می پرسم. این بیزینس، 
یکی از مسائل خیلی مهمش همان E )الکترونیک( هست. 
شما به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در ایران مشکلی 

ندارید؟
وجودی: نه خــوب. اگر می 
خواســتیم منتظر فراهم شــدن 
زیرساخت ها بشــویم، باید دو سه 
ســال منتظر می مــی ماندیم تا 
پرداخت آنالین راه بیافتد. ما ریسک 
کردیم. همین االن هم سرورهای 
ما در ایران نیست. سرورهایمان در 

فرانسه است. 
آجورلو: هک هم شدید؟

وجودی: هک به آن معنا نه. 
یک بار اقدام به هک شدیم که به 
همه دوستان می گویم امام زمان 
نجاتمــان داد. جــدی می گویم. 
پنجشنبه بود. بعد از ظهر بود. خیلی 
اتفاقی، نگاه می کردم، دیدم تعداد 
ویزیت باالست. ســایت را سریع 
بستم. به هر حال خدا را شکر پلیس 
فتا دســتگیرش کرد. یکســری 
دسترسی پیدا کرده بودند به پایگاه 
داده. خوب یا بد نمی دانم چه بگویم. 
وقتی شما حستان مثبت است خود 
به خود همه چیز به صورت مثبت 
درمی آیــد. در این ده ســال هیچ 
اتفاقی نیفتاده تا همین االن. همان 
یک موردی هم که پیش آمد، االن 
یکی از همــکاران خیلی نزدیک 
و بنیانگــذاران یکی از بخش های 

خیلی مهم سایت ماست. 
آجورلو: چه جوری شــد که 

ایشان آمدند؟
وجودی: دیدیم بله ایشــان 
هم دانشجویی بوده، به کارش وارد 
است. چرا شــکایت کنیم؟ قضیه 
داشت به سوء ســابقه نزدیک می 
شد. در حدی شد که من رفتم پیش 
قاضی از ایشان دفاع کردم. گفتم 
ایشان توانمندی دارد. دیدیم ایشان 
توانمندی اینگونــه دارند، آوردیم. 
من فرضم این اســت: حس شما 
وقتی مثبت باشــد، هر چیزی که 
می آید هم می تواند در شما ادغام 

بشود و کارتان را تداوم ببخشد.
بوترابی: ممنون از حضور شما 

در این مصاحبه.
وجودی: همین که شــما ما 
را قابل دانســتید، برای ما بســیار 

ارزشمند است.



خانواده فنی

خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم |  شماره 176 تا 178 | بهار 1394 54

معرفی سیویلیکا

ســیویلیکا یــا مرجع 
دانش یک پایگاه تخصصی 
اســت که به نمایه ســازی 
و نشــر مقاالت ژورنال ها، 
همایش ها و کنفرانس های 
داخل کشور ایران می پردازد. 
در حال حاضر ایــن پایگاه 
دارای بیــش از 410 هــزار 

عنوان مقاله است. 
حدود 150 دانشگاه و 
ســازمان مختلف در سراسر 
کشور، عضو سیویلیکا هستند 
و دسترسی آزاد و رایگان به 
ســیویلیکا دارند. این پایگاه 
توسط تعدادی از دانشگاه ها 
و کنگره های ایران به عنوان 
مرجع پایــگاه تخصصی و 
بانک مقــاالت تخصصی 

معرفی می شود.
معرفی سیویلیكا

واژه civil از ریشــه 
التیــن civilis اســت که 
به »ســکونت در شهرهای 
متمدن« در مقابل »زندگی 
روستایی« اشاره دارد. واژه 
civilization بــه معنای 
تمدن نیز از همین ریشــه 
 civilica مشتق می شود. نام
با الهام از کلمــه بریتانیکا، 
بزرگتریــن دائرةالمعــارف 

جهان، انتخاب شده است. 
ســیویلیکا، در ســال 
1384 آغاز به فعالیت نموده 
و مقاالت کلیه رشــته های 
علمی در ســه طبقه بندی 
اصلــی »علــوم فیزیکی و 

مهندسی«، »علوم زیســتی« و »علوم اجتماعی« و به 
تازگی مقاالت رشته های علوم پزشکی ژورنالهای علمی 

کشور را نیز ارائه می نماید.
پایگاه سیویلیکا عضو کنسرســیوم محتوای ملی 
است و در این کنسرسیوم ملی، تنها تأمین کننده داده های 
کنفرانس ها و همایش های تخصصی کشور ایران است.

نحوه دسترسی و استفاده از منابع
در حال حاضر اکثر مراکز علمی و دانشگاهی ایران، 
با ایجاد دسترسی به منابع ســیویلیکا، امکان استفاده از 
مقاالت کنفرانس های کشــور را برای پژوهشگران و 
دانشجویان خود فراهم آورده اند که شامل بیش از 150 
مرکز دانشگاهی و علمی ایران می شود. امکان دسترسی 
به بخش جستجو، و مشاهده چکیده و اطالعات مقاالت 
به صورت رایگان فراهم اســت و دسترســی به اصل 
مقاالت نیازمند دریافت اشــتراک است. پژوهشگران 
مراکز عضو، به صورت IP و خودکار، امکان دریافت اصل 
مقاالت را دارند و سایر پژوهشــگران به صورت خرید 
عضویت و یا خرید تک مقاله، می توانند اصل مقاله مورد 

نیاز خود را دریافت نمایند.
امکان جستجوی کامل بر اساس عنوان مقاالت، 
نام نویسندگان، کلمات کلیدی و چکیده مقاالت در این 
مرجع فراهم است و پس از برگزاری هر کنفرانس مقاالت 

آن نمایه سازی و از طریق این مرجع منتشر می شود.
محتوای سیویلیكا

قدیمی ترین مقاله موجود در این پایگاه مربوط به 
سال 1365 است و مقاالت کنفرانس  های جدید به فاصله 
اندکی در این مجموعه نمایه و به صورت عمومی منتشر 
می شــوند. در بخش اطالعات کتاب  شناختی مقاالت، 
اطالعات نحوه استناد به مقاله نیز ارائه می شود. سیویلیکا 
به نمایه سازی و انتشــار مقاالتی می پردازد که تأییدیه 
داوران کنفرانس را داشته باشند و به عنوان پذیرفته شده 
در همایش از سوی دبیرخانه کنفرانس جهت نمایه سازی 

ارسال شوند.
تاریخچه سیویلیكا

عملیات اجرایی و راه اندازی ســایت ســیویلیکا، 
به عنوان اولین زیر مجموعه ســایت های تأمین کننده 

مــدارک و اطالعات علمی، 
از اوایل تابستان 1384 آغاز 
گردید و از شهریورماه همان 
ســال به صورت آزمایشی و 
برای رفع معایــب و تکمیل 
اطالعات، به صورت محدود 
راه اندازی شد. از 16 مهرماه 
1384، این سایت فعالیت خود 
را به صورت رسمی فقط در 
حوزه مهندسی عمران آغاز 
نمود؛ که در لحظه راه اندازی 
حــدود 3000 مقاله در بانک 
مقاالت تخصصی آن موجود 
بود. سیویلیکا از مهرماه 1386 
با تغییرات عمــده ای که در 
بخش ساختاری و نرم افزاری 
ســایت ایجاد گردیــد، به 
صــورت بانــک تخصصی 
مقاالت در حوزه های اصلی 
علوم دور جدید فعالیت خود 
را آغــاز نمــود. در مهرماه 
1387 همزمــان بــا آغــاز 
چهارمیــن ســال فعالیت، 
طراحی ظاهری وبسایت بر 
اساس آخرین تکنولوژی ها و 
معیارهای روز تغییر یافت. در 
مهرماه سال 1388 همزمان 
با آغاز پنجمین سال فعالیت، 
زیر مجموعه بانک مقاالت 
خارجــی  کنفرانســهای 
راه اندازی شد. در سال 1389، 
با افزوده شدن زیر مجموعه 
ارائه کتابهــای الکترونیکی، 
فعالیت ایــن مجموعه وارد 

مرحله تازه ای گردید.
www.civilica.com
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حدوث و وقوِع هر پدیده، مستلزم مهّیا شدِن عوامل 
و شرایِط هماهنگ و زمینه ایست که وقوِع آن پدیده 
را ناگزیر یا امکان پذیر می نماید: برای این که دانه 
ای در خاک، به گیاهی تبدیل شود هماهنگی شرایط 
ویژه ای از نظر نور، رطوبت، حرارت و غیره ضروری 
عوامل،  این  از  یک  هر  شدِن  نامساعد  با  و  است 
کیفیت میوه، گل و ... آن دست خوِش اِختالل می 
شود. یعنی نحوه رویش و کیفیِت محصول و شادابی 
برای  الزم  شرایِط  ترکیِب  چگونگی  حاصِل  گیاه 
رویِش گیاه است. به زباِن دیگر هر محصول نیازمنِد 
شرایطی  مجموعه  هر  و  است  شرایطی  مجموعه  

محصوِل خود را دارد.
رفتاِر یک  و  ها  ُکنش  و  ها  َمنش  ترتیب  به همین 
باورها و هنجارهاِی آن  نیز حاصِل مجموعه  جامعه 
جامعه است و مثل جسمی که تحت تاثیر نیروهاِی 
نیروها  آن  برآینِد  تابع  رفتارش  گیرد،  قرار  مختلفی 
است. پس برای حصول به یک رفتار یا نتیجه دلخواه 
باید مولفه ها را طوری تنظیم کرد که برآینِد مناسب 

حاصل شود.
اگر کشوِر آلمان یا ژاپن، بعد از جنِگ جهانی دوم، با 
آنهمه خرابی و استیصال، توانستند اقتصاد و صنعِت 
مجموعه  وجوِد  خاطِر  به  دهند،  سروسامان  را  خود 
صنعت  آمدِن  بوجوِد  که  بود  باورهایی  و  هنجارها 
برعکس  بود.  پذیر  امکان  آن  در  قدرتمند  اقتصاد  و 
کشوِر ما، به دلیِل نوِع نگرش و باورهایش با آن همه 
درآمد نفت، درایجاِد صنعت و سر و سامان دادن به 

اقتصادش موفق نبود.

سیر اندیشه
پرویز ونداد )مكانیک 54(

اشاره:  بیست و یکی دو سال پیش، به دعوت کانون، دوتن از صاحب نظراِن حوزه ِی ادبیات ایران، در گرد هم آیی های آخِر ماه، سخنرانی 
کردند. موضوِع سخنرانی، توجه به علم، دانش و عقالنیت، در ادبیات ایران بود. در آن زمان نقدی بر مطالب عنوان شده نوشتم که در 

البالی نوشته ها دور از دسترس ماند و چندی پیش، هنگام سروسامان دادِن دست نوشته ها پیدا شد.
موضوع این نوشتار، به نحوی با گفتمان »سّنت و مدرنیته« مربوط است و اصل موضوع ، به لحاظ زمانی، تازه و باب گفتگو هم چنان 

باز است.
مقاله حاضر با اندکی تلخیص و حذف پاره ای از مباحِث ادبی و صرفًا فّنی، مثل َعروض و قافیه، آن نوشته ارایه می گردد. به هنگام 
ویرایش و بازنگری، این امکان وجود داشت که برخی اظهار نظرها و داوری ها تعدیل و به زبان مالیم تری نوشته شود. ولی از آن جا 
که عمیقًا معتقدم که این مقوله نیازمنِد مطرح شدن، واکاوی، تضارب آرا و به چالش کشیده شدن است، ترجیح دادم که به همان سبک و 
سیاق ارایه شود تا انگیزه بیشری برای پاسخ گویی ایجاد کند. امری که تنها با مشارکِت ذهنی و قلمی دوستان کانون و خوانندگان گرامی 

محقق می شود.

باید  تولید  و  صنعت  اقتصاد،  به  دادن  سامان  برای 
ها  مولفه  و  آورد  بوجود  را  الزم  باورهاِی  مجموعه 
نمود.  هماهنگ  نظر  مورِد  برآینِد  حصوِل  برای  را 
در  بازنگری  تولید،  و  شدن  صنعتی  راِه  در  بنابراین 
مسائِل فرهنگی جامعه و بررسی و توضیِح اثر متقابِل 
فرهنگ، و علم و اقتصاد از اولویِت خاّصی برخوردار 
جایگاه  باره  در  مالحظاتی  سبب،  همین  به  است. 
اندیشه و تعّقل در فرهنگ و ادبی را که میراث داِر 

آنیم به نظر می رساند:
حدوِد  به  بیش،  و  کم  بشری  اندیشه  ُمدّوِن  تاریِخ 
بیست و پنج شش قرن قبل و به یونان، جزایِر دریاِی 
اِژه و بخشی از ترکیه ِی امروز باز می گردد. مسلّمًا 
اندیشه و اندیشیدن، آن طور که منظوِر ماست، یعنی 
فلسفه و علوم، نه آن تفّکری که فقط ممّیز انسان و 
حیوان است، قبل از آن نیز می بایستی وجود داشته 
باشد. صاحب نظران شواهدی را در سومر، اکد، بابل، 

چین و هند عنوان می کنند.
در مورد ایران نیز به مطالب پراکنده و ضد و نقیضی 
تحصیل  برای  دموکریتوس،  مثال،  خوریم.  برمی 
دانش، به ایران سفر کرد یا، فیثاغورس، پس از سفر 
به  معلوماِت خود  تکمیل  و  ایران  و  هند  و  به مصر 
غربیان  و  یونانیان  دیگر،  از طرف  باز گشت.  یونان 
جنگ هاِی ایران با روم و یونان را جنِگ بدویت و 
تمدن می نامند و شکست ایران در جنِگ »ماراتن« 
را به خاطر شکسِت بدویت جشن می گرفتند. حتی 
امروز هم مسابقات ماراتن به نشانِه همین پیروزی و 
بزرگداشِت قاصدی که پیاده خبر شکست ایرانیان را 

از ماراتن به آتن رسانید و همانجا جان سپرد، با همان 
مسافت، برگزار می شود. یا سرزمین ایونی، تا قبل از 
تسخیرش به دست داریوش، از لحاِظ علم و فرهنگ، 
مهمترین بخش تمدن یونانی بود و عامِل تباهی این 
تمام  یونانیان  اصواًل،  بود.  ایرانی  بدویِت  فرهنگ، 
بَربَر  را  ِهلِنی  تمّدِن  و  فرهنگ  از  خارج  هاِی  ملّت 

می نامیدند.
حکایت  موجود  منابِع  و  است  مسلم  آنچه  بهرحال 
دارد این است که یونانیان در آن زمان برای اولین 
مدارسی  تاسیِس  و  مقوالت  تقسیِم  و  تدوین  با  بار، 
برای آموزش و تبادِل اندیشه و ارایه ِی حاصِل تفکر، 
دوراِن نوین و درخشانی از تاریِخ اندیشِه بشری را بنا 
نهادند. بسیاری از یافته هاِی آنان، هنوز معتبر و جزِو 

متون درسی امروِز مدارس و دانشگاه ها است.
با گرایش افراد به دانش و اقباِل عمومی، اندیشیدن، 
و  بحث  و  گذشتگان  و  دیگران  آثاِر  بررسی  و  نقد 
یونان  فلسفی،  و  علمی  مختلِف  مقوالِت  در  جدل 
بطوری  گردید  بشری  اندیشه  و  دانش  فلسفه،  مهِد 
که کلمه یونان با فلسفه و اندیشه ورزی مترادف شد.

یعنی  فیلسوف  و  دوستی  علم  یعنی  فلسفه  اصوال 
فیلوس  یونانی  ریشه  از  و  علم  دار  دوست  و  طالب 
خرد  و  فرزانگی  معنی  به  سوفوس  و  دوست  یعنی 
است. گویا اولین بار فیثاغورس از این لغت استفاده 
کرد که با فروتنی می گفت چیزی نمی دانیم فقط 

طالِب دانستن هستیم.
با استیالی روم بر یونان، فلسفه، تعّقل و اندیشه  ورزی 
به روم و متصرفاتش نفوذ نمود و گسترِش بیشتری 
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پایاِن قرون وسطی را چه 
فتِح قسطنطنیه توسِط 
ُعثمانی ها در اواسِط قرِن 
پانزدهم بدانیم، چه کشِف 
قارِه آمریکا دردهه آخِر این 
قرن، اندیشه و فلسفه، 
هزار سال پویایی خود 
را از دست داد و رسالِت 
توجیه و تطبیِق مسیحیت 
و اندیشه هاِی یونانی را به 
عهده گرفت.

با مقدماتی که ُرنسانس 
فراهم آورد و نیز کشفیاِت 
کپرنیک، ِکپلر و گالیله 
که باعِث فروپاشی 
هیاِت بطلمیوسی گردید، 
پندارهاِی قرون وسطایی 
شکاف برداشت

به آن اندیشه نیاز داریم 
که به آدم بی کفش بگوید، 
این همه انسان صاحِب 
کفش هستند، بکوش تا 
صاحِب کفش شوی. نه 
این که برای فرار از تالش 
و تن دادن به رخوت و 
سستی، بین هزاران آدم، 
دنبال شخص بی پایی 
بگردد.   

یافت. این دوران درخشان 
سال  هزار  حدود  اندیشه 
ششِم  قرِن  اوایِل  تا  یعنی 
طی  یافت.  ادامه  میالدی 
موشکافی،  با  مدت  این 
استدالل و بحث، هر فکر 
و  نقد  مورد  ای  اندیشه  و 

بررسی قرار گرفت.
خصلِت  به  توجه  با   
و  استدالل  با  که  اندیشه 
است،  همراه  چرا  و  چون 
بر  مسیحیت  استیالِی  با 
طالیی  دوراِن  این  روم، 
گرفت  قرار  تهدید  مورد  
اوایِل قرِن  و سرانجام، در 
ششم، ژوستینین، امپراطوِر 
یا  بیزانس،  شرقی،  روم 
اش  کاره  همه  همسِر 
حکمی  تئودورا،  ملکه 
»فلسفه  که  کرد  صادر 
با  و  است«  ضاللت  مایه 
بساِط  ها  آکادمی  بستِن 
متفکران  برچید.  را  فلسفه 
یا  شدند  ساکت  یا  نیز 
مهاجرت کردند. بی شک، 
درباِر ساسانی می توانست 
این  تجمِع  مراکز  از  یکی 
باشد  مهاجر  اندیشمنداِن 
مبهم،  اشارات  جز  ولی 
این  از  چندانی  قرایِن 
نیست.  دست  در  تجمع 
می  گمان  صورت  هر  به 
رود ِفترت و ضعِف اندیشه 
عامل  این  نتیجه  بیشتر 
عنوان  که  آنطور  تا  باشد 
اقوام  تسلط  شود،  می 
واندال ها،  شمالی،  بَربَر 
بر  ها،  ژرمن  و  ها  گوت 
اخیر،  برداشِت  غربی.  روِم 
تقارِن  از  ناشی  شاید، 
زمانی حدوِث این دو واقعه 
بدانیم   است  جالب  باشد. 
که آغاِز قرون وسطی، که 
آگوستوس  را شکست  آن 
روِم  فروپاشی  و  رمولوس 
این  با  اند  گفته  غربی 
تقریبًا،  ژوستینین،  فرماِن 

هم زمان است.
گریز  عصِر  وسطی،  ُقرون 

از اندیشه، انکیزیسیون، تفتیِش عقاید و کتاب سوزان 
قسطنطنیه  فتِح  چه  را،  وسطی  قرون  پایاِن  است. 
توسِط ُعثمانی ها در اواسِط قرِن پانزدهم بدانیم، چه 
و  اندیشه  قرن،  این  آخِر  دردهه  آمریکا  قارِه  کشِف 
فلسفه، هزار سال پویایی خود را از دست داد و رسالِت 
را  یونانی  اندیشه هاِی  توجیه و تطبیِق مسیحیت و 

به عهده گرفت.
نیز کشفیاِت  ُرنسانس فراهم آورد و  با مقدماتی که 
هیاِت  فروپاشی  باعِث  که  گالیله  و  ِکپلر  کپرنیک، 
بطلمیوسی گردید، پندارهاِی قرون وسطایی شکاف 
برداشت و فرانسیس بیکن با بیاِن اینکه با مشاهده 
پدیده ها و تکراِر آن »تجربه« و ثبت نتایِج تکرارها 
معرفت  و  شناخت  نتایج،  این  از  منطقی  استنتاِج  و 
بوجود می آید، مکتب اصالِت تجربه را اعتال بخشید 
که توسط هم عصرانش، جان الک، دیوید هیوم و 
... پی گیری شد و نیز دکارت با تالیِف کتاِب »روِش 
معرفت  حصول  برای  َروشی  عقل«،  ُدُرست  کاربرِد 
را  موروثی  و  وسطایی  قرون  باورهای  و  نمود  ارایه 
به چالش کشید و مکتِب اصالِت عقل را به جایگاه 
الیبنیتز،  بوسیله  نیز  مکتب  این  رسانید.  بلندی 

اسپینوزا .....دنبال شد.
شاید بشود گفت که کانت با کتاِب »نقِد خرِد ناب« و 
بیاِن این مطلب که ِوجدان و معرفت، حاصِل ترکیِب 
را  جریان  دو  این  حّدی  تا  است،  تجربه  و  ذهنّیات 
بهم گره زد و مربوط کرد. از آن پس فلسفه و تعّقل 
سیِر خود را تا سطح امروزی ادامه داد. نتایج َعَملی و 
شکوفایی ِی مجّدِد فلسفه و علم گرایی، انقالب هاِی 
بشریت  فعلی  تمدِن  و  قروِن وسطی  از  بعد  صنعتی 

است.
از سیِر اندیشه در ایراِن قبل از اسالم شواهد و قرایِن 
چندانی در دست نیست. بجز چند نهضِت دینی مثل 
میتراییسم، مانوّیت، زروانی، مزدکی و افرادی  مثل 
برزویه  طبیب و بزرگمهر، که از مبانی اندیشه هاِی 
آن ها آگاهی درستی نداریم و نیز اشاراتی در مورِد 
دانشگاِه ُگندی شاپور، از افراد یا مکاتِب دیگر تقریبا 

اطالعاِت قابل توّجهی وجود ندارد.
در دوران پس از اسالم گرایِش عقلی در بین معتزله 
ترجمه  با  و  داشت  وجود  بیش  و  کم  اسماعیلیه  و 
این  پرداختند.  می  عقلی  مباحِث  به  یونانی،  متون 
عباس،  بنی  اوِل  خلفاِی  حمایِت  با  عقلی،  گرایش 
بخصوص مامون، خلیفه دانشمنِد عباسی که سلطاِن 
با  مامون  یافت.  بیشتری  رونِق  بود،  خردمندی 
با  و  بیزانس  از  کتاب  آوردن  و  بیت الحکمه  توسعِه 
ترجمه، کتاب  برای  نستوریاِن سوری  از  بهره گیری 
تعداد  با  را  کنزالحکمه«  یا  »خزانه الحکمه  خانه 
اغراق آمیز چهارمیلیون جلد کتاب، وسعت داد. ولی 
از آن جا که این گرایش عقلی با تفکِر دیگران، مثِل 
عقل  دسِت  ُدور،  و  شد  حذف  داشت  تباین  اشاعره 
ستیزان افتاد. ابن صالح شهرزوری فتوا می دهد که 

بیاموزد،  دیگران  به  یا  بخواند  فلسفه  که  کس  هر 
باید بین شمشیر و ترک فعل خود، یکی را انتخاب 
کند و منطق را نیز مشمول این حکم قرار می دهد. 
به  و  نویسد  الفالسفه می  تهافه  غزالی،  امام محمِد 
فلسفه و منطق حمله می برد و ریاضی را مایه فساد 
تلبیس  کتاِب  جوزی،  ابوالفرج  داند.  می  گمراهی  و 
ابلیس را می نویسد و شهاب الدین عمر سهروردی، 
به دنباِل غزالی، کشف قبایح یونانیه را. اگر مولوی در 
دفتر چهارم مثنوی هندسه، نجوم، طّب و فلسفه را 
علم بناِی آُخور و مربوط به بقای گاو و ُشتر می داند، 
نظِر غزالی را تکرار می کند و گرنه، این علوم با عقِل 
فاصله  کارانه،  کاسب  اندیشه  و  بازاری  و  گر  حیله 

زیادی دارد.
پیامد این حکم ها آن می شود که حکیِم طوس به 
اتهام رفض و اعتزال، پس از مرگ، اجازه ِی دفن در 
گورستاِن مسلمانان را نیابد. و  ناصر خسرو خود را به 

دّرِه یمگان تبعید کند و بنالد؛
بگذر ای باد دل افروز خراسانی / بر یکی مانده به 

َیمگان َدره زندانی
عین القضات جوان به همین بهانه به دسِت ابوالقاسم 
بر  به آتش کشیده می شود و خیام فریاد  َدرَگزینی 

آورد؛
که  داند  ایزد   / فلسفیم  من  که  گفت  بغلط  دشمن 

آنچه او گفت نَِیم
با محدودیتی که برای اندیشه و تعقل بوجود آمد و 
مباحِث  بررسی  و  بحث  آشکار،  و  ممنوعیِت ضمنی 
نکرد  پیدا  کافی  رواِج  عقلی  مقوالِت  و  فکری 
اطالع  مقوالت  این  از  بیش  و  کم  که  آن هایی  و 
مثال  شدند.  خود  افکاِر  کتماِن  به  مجبور  داشتند، 
خاقانی قصیده ترسائیه را می سراید و معلوم می شود 
از تفکر یونانی آگاهی دارد ولی در دیگر سروده ها، 

اندیشه یونانی را نکوهش می کند:
»قفل اسطوره ارسطو را / بر در احسن الملل منهید«

و  ها  سروده  تفکر،  و  اندیشه  بازاِر  شدِن  کاسد  با 
و  شد  تهی  عقلی  مقوالِت  از  بیش  و  کم  نوشته ها 
سرایندگان و نویسندگان به راهی دیگر رفتند. خیِل 
پیشه  را  ُحّکام  و  اُمرا  مداحی  شغِل  آنان  از  عظیمی 
را  مرزها  و  َممدوحاِن خود حد  ستایش  در  و  کردند 
شکستند و از این راه به مال و مکنتی رسیدند. مثل 
محمود  دربار  در   ... و  فرخی  عسجدی،  عنصری، 
قصیده ای  در  خسرو  ناصر  حکیم  که  غزنوی، 
از  دسته  این  به  خطاب  دانش  و  علم  ستایش  در 

سرایندگان می گوید؛
صفت چند گویی ز شمشاد و الله / رِخ چون مه و 

ُزلفِک عنبری را 
به علم و به گوهر کنی مدحت آنرا / که مایه است َمر 

َجهل و بد گوهری را
قیمتی  این  َمر   / نریزم  پاِی خوکان  در  آنم که  من 

ُدٌرِ لفِظ َدری را
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اگر دنیا را َدنی بدانیم و 
منزل گاهی که چند روز در 
آن مهمانیم یا سیه کاسه 

ای بدانیم که نانی می دهد و 
جانی می ستاند، دیگر جایی 

برای تالش و کوشش و 
برگزاری سمینار بهره وری 

باقی نمی ماند.

نشستیم و »صفت شمشاد و 
الله« و »رخ چون َمه و ُزلفِک 

عنبری« گفتیم و به علم و 
فلسفه توهین کردیم و به 

این روز افتادیم.

با  فردوسی خردمند، حتی  که  است  دربار  در همین 
دربار  همین  در  نیز  و  شود  می  طرد  محمود،  مدح 
به  و  گردانند  می  سیرت  ها  »بوریحان  که  است 
سلطنِت  به  نه  گویند  می  سخن  محمود  سلطنِت 
دانِش خود« و باز درهمین دربار است که برای یک 
شعِر تملّق آمیز، دهاِن ُعنصری ها از طال ُپر می شود 
بزنند«.  طال  از  خوان  آالِت  و  نقره  از  »دیگدان  تا 
داند  می  که   درباِر محمود،  گوِی  مدیحه  ُعنصری، 
احمد  َمهِد خردمندان است و در مدح خواجه  یونان 

بن حسِن میمندی وزیر می گوید:
از خردمندان که بر درگاِه تو گرد آمد / ُتربِت حضرت 

همی چون ُتربِت یونان کنی
از  بزرگ  بسیار  گروِه  این  فکری  اشتغاالت  بیان 
و  عسجدی  سمرقندی،  سوزنی  مثل  سرایندگان، 
بخش  طلبد.  می  دیگری  نگارنده  و  دیگر  جایی   ...
جلد  در  توان  می  را  اشتغاالت  این  از  توجهی  قابل 
محقق   قدر  گران  اثر  ایران،  اجتماعی  تاریِخ  هفتِم 
قریب  »اکثِر  تصریح  با  راوندی،  مرتضی  گرامی 
بخود  توان  می  یا  نمود.  پیدا  شاعران«  اتفاِق  به 
کرد  مراجعه  عنصرالمعالی  قابوسنامه  مثل  کتاب ها، 
و قضاوت نمود؛ این کتاب، که حاوی نصایح مولف 
به فرزندش گیالنشاه است، القا کننده کدام اندیشه 
است و نصایح کدامند. اگر امیری در کودکی با این 
اندیشه ها پرورش یابد، در بزرگی سلطان محمود و 
مسعود نخواهد شد که بخاطر طغرل بخواهد برادرش 
را بکشد یا بخاطر ایاز عنصری را؟ بخت یاری این 
مطرح  ای  جامعه  در  که  است  جهت  این  از  گروه 
هستند که سرانه مطالعه اش یک دقیقه در روز است 
میلیونی   چند  و  جمعیت شصت  برای  کتاب  تیراژ  و 

سه هزار تا. آن هم چه کتاب هایی!
گروه دیگری از سرایندگان و نویسندگان به تصّوف 
و  رفت،  ملت  این  بر  که  شدایدی  با  که  گراییدند، 
و  یغماگری مغول  و  تاریخی، مثل کشتار  وقایع  نیز 
مصایِب پیامِد آن، زمینه ِی مناسبی هم یافت. این 
گروه آلوده دامنی کمتری دارند و صاحب شهرت و 
آنان  آنجا که مشرِب فکری  از  آبرویی هستند. ولی 
و  است  »عقل«  مقابل  در  »عشق«  به  دادن  بها 
می گویند »العقُل ِعقال«، چشِم عقل گرایی داشتن 

از آنها انتظاری عبث است.
دانشکده  در  سخنرانی  یک  در  نامی،  صاحب  استاِد 
تازد،  به عقل می  گاهی  مولوی  اگر  فرمودند:  فّنی، 
منظورش، عقِل بازاری و تفّکِر کاسبکارانه است. ولی 

مولوی می گوید:
آویختم اندیشه را کاندیشه هشیاری دهد / زاندیشه 

بیزاری کنم زاندیشه ها پژمرده ام
عقل تا َمست نشد ُچون و چرا پَست نشد / آنکه او 

َمست شد از ُچون و چرا َرست کجاست
مالحظه می فرمایید که منظور مولوی از عقل، آن 
چراَگر  و  ُچون  و  تدبیرجو  دهنده،  هشیاری  اندیشِه 

اول  دفتر  از  علم،  درخت  داستان  مورد  در  است. 
مثنوی، که همین استاِد صاحب نام، با اشاره به آن 
فرمودند که »علم می شود هندسه، می شود مهندس 
و می شود دانشکده فنی،« باید دید که، اساسًا علم از 

نظر مولوی کدام است.
مولوی در دفتر چهارم مثنوی می گوید که مخلوقات 
سه دسته اند: اّول فرشتگان، که عقل محض هستند 
در  علف  از  و  تهی  دانش  »از  که  حیوانات،  دّوم  و 
فربهی« و از »شقاوت و شرف غافل«  و این هر دو 

دسته »از جنگ و حرب آسوده« هستند. اما:
این سوم هست آدمی زاد و بََشر / نیم او زافریشته، 

نیمیش َخر
نیم اول »نقش آدم لیک معنی جبرییل« / نیم دیگر  

»قسم دیگر با َخران ُملحق شدند«
او ز حیوان ها ُفزون تر جان َکَند / در جهان باریک 

کاری ها ُکَند
خرده کاری هاِی علِم هندسه / یا نجوم و علِم طب 

و فلسفه
این همه علم بناِی آخور است / که عماِد بوِد گاو و 

اُشتر است
این  کردند  آن  نام   / روز  چند  حیوان  استبقای  بهر 

گیجان ُرُموز
نجوم،  مولوی هندسه،  نظر  از  فرمایید  مالحظه می 
طب و فلسفه علم نیست و باید گفت، نخیر، درخِت 
ندارد. ویژگی و اهمیت  این میوه ها  از  علم مولوی 
موالنا را در ساحِت دیگری باید جستجو کرد نه در 

ِعلم گرایی. 
دویست  در  خارج  جهاِن  با  مراوده  باب  شدن  باز  با 
از  حاصل  هاِی  پیشرفت  مشاهده  و  گذشته  سال 
پا گرفت که  ایران  عقل گرایی، نگرِش جدیدی در 
نهصت  مثل  واجتماعی  فکری  تحوالت  ساز  زمینه 
مشروطیت گردید. همراِه این تحوالت، بازنگری در 
عباس  گرفت.  قرار  توجه  مورد  نیز  ادب  و  فرهنگ 
میرزا، بزرگ مرِد ناکاِم قاجار، و میرزا فتحعلی آخوند 
اولین  جزو  کرمانی  آقاخان  میرزا  ازآنها  پس  و  زاده 
اند.  گفته  سخن  باب  این  در  که  هستند  کسانی 
تقریبا  خردمند،  فردوسی  از  غیر  به  آقاخان  میرزا 
همه شاعران را با یک چوب می راند. به بخشی از 

نوشته هایش توجه فرمایید:
باِغ سخنوری  نهالی که شعراِی ما در  باید دید   ...«
بخشیده  ای  نتیجه  چه  و  داد  ثمری  چه  اند  نشانده 
دروغ  ساختن  مرکوز  اغراق،  و  مبالغه  آنچه  است؟ 
مداهنه  مدح  آنچه  است.  بوده  مردم  ساده  طبع  در 
کرده اند اثرش تشویق وزرا و ملوک به انواع رذایل 
و سفاهت شده است. آنچه عرفان و تصوف سروده 
اند، ثمری جز تنبلی و کسالت حیوانی و تولید گدا و 
بلبل  نداده است. آنچه تغزل گل و  قلندر و بی عار 
ساخته اند حاصلی جز فساد اخالق جوانان نبخشوده 
رواج فسق  اند جز  بافته  آنچه هزل مطایبه  و  است 

همه  اند.  نکرده  فجور  و 
فرخی،  و  عنصری  قصاید 
عراقی  شیخ  عرفانی  اشعار 
انوری  مداهنات  مغربی،  و 
کمال  و  رشید  و  ظهیر  و 
و  سعدی  عاشقانه  ابیات  و 
مطایبات  و  هزلیات  همام، 
است   ... وسنایی  سوزنی 
فاسد  را  ملتی  اخالق  که 
را  فضیلت  ُحِبّ  و  گردانیده 
محو  ایران  بزرگان  طبع  از 
جمع  در   ... است.  کرده 
نفر  یک  ایران  شاعران 
استثنا است  و خدمت ایران 
فردوسی  او  و  است  کرده 

پاکزاد است ...«
ها  سال  همان  در  تقریبا 
ای  مراغه  العابدین  زین 
ابراهیم  نامه  »سیاحت  در 
یحیی  بعدها  و  بیک« 
کتاب  در  آبادی  دولت 
و  کم  یحیی«  »حیاِت 
برداشت  همین  بیش 
جهانگیر  میرزا  دارند.  را 
و  صوراسرافیل،  شیرازی، 
کار  دنباله  کسروی  احمد 
آقاخان  میرزا  و  آخوند زاده 

را پی گیری نمودند.
این  اخیر  های  دهه  در 
صراحِت  و  شّدت  انتقادها 
علی  یافت؛  بیشتری 
بر  »ُعقال  مقاله  در  دشتی 
و  مقاالت  و  َعقل«  خالف 
که  مختلف  اظهار نظرهای 
تفریط  و  افراط  با  گهگاه 
هایی نیز همراه بود و پاسخ 
هایی به مراتب شدیدتر در 
پی داشت. اخیرا مقاله آقای 
در  فرزاد  عبدالحسین  دکتر 
نشریه ادبستان، که شعرای 
ما اسمشان را از سعد زنگی 
و خاقان اکبر می گرفتند و 
در بحبوحه ترکتازی مغول، 
بود  بخت خوش  را  سعدی 
زیان  بی  اندرزهای  جز  و 
مطرح  چیزی  رنگ  کم  و 
در  مقاالتی  و  نمی کردند 
حمل  مجلِّه  و  فردا  ایراِن 
روی  انتقادها  این  نقل.  و 
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ما به فرهنِگ موثر نیازمندیم، 
نه فرهنِگ انفعالی و متاثر از 
زمانه. ما به فرهنگی دوران 
ساز احتیاج داریم. ما به 
فرهنگی نیاز داریم که روحیه 
تالش و کوشش را در جامعه 
ایجاد کند، و این تالش 
و کوشش را یک فضیلت 
بشمارد نه این که ِجّد و َجهِد 
انسان را حرص و آز بداند.

بردباری  عقل ستیزی، 
زور،  برابِر   در  تسلیم  و 
از  بریدن  گوشه گیری و 
دنیا، مداحی و در خدمِت 
فرهنگ  بودِن  زورمندان 
انگشت  ما  ادب  و 

می گذارد.
این  به  پاســـخ  در 
ی  هـــا ض  ا عتر ا
و  کم  و  اوج گیرنده 
از  برخی  منطقی،  بیش 
پاسداراِن فرهنگ و ادِب 
شّدِت  و  تخطئه  به  ملّی 
شوند؛  می  متوسل  عمل 
در سمیناری، استاد شاعر 
نامی  صاحب  ادیب  و 
کس  هر  که  فرمودند 
که از سعدی ایراد بگیرد، 
جواب،  و  سوال  بدون 
تیمارستان  در  جایش 
است )نقل به مضمون(. 

بفرمایید،  مالحظـــه 
خاتون،  تَرکان  سعدی 
ابوبکر،  ابن  سعد  همسِر 
و  فارس  سلغریان  از 
را  هالکو،  حمایِت  مورد 
تَرکان  گوید.  می  مدح 
شوهر،  مرگ  از  پس 
آزاد  زندان  از  را  سلجوق 
و  نمود  فارس  حاکم  و 
با  مدتی  اندک  از  پس 
وی ازدواج کرد. سلجوق 
تَرکان خاتون را ُکشت و 
کمی بعد، از بیِم هالکو، 
فارس  خلیج  سواحِل  به 
سرانجام  و  گریخت 
دسِت  به  کازرون  در 
کشته  هالکو  لشکریاِن 
قصیده  چند  سعدی  شد. 
مدح سلجوق  در  غزل  و 
سلجوق  از  پس  و  دارد 
ترکان  دختر  مدح  به 
و  پردازد  می  هالکو  و 
دیروز  تا  که  را  سلجوق 
»َسِر  اعظم«،  »اتابک 
ملوِک جهان« و »خسرو 
که  نامید  می  عادلی« 
به  میش  و  »گرگ 
توفیقش هم آواز بودند« 

و نیز گفته بود:
»دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی / ااّل دعای 

دولت سلجوق شاه را« 
امروز، در مدح هالکو، سلجوق را »روباهی« می داند 
که با »شیر پنجه در انداخته« و »گنجشکی است که 

دانه روزیش تمام شده« و
به  سر  گر   / روزگار  نکردیش  نیزه  سنان  بر  »سر 

بندگیت بسودی بر آستان!!« 
جالب است بدانیم از زماِن رهایی سلجوق از زندان تا 
ازدواج و کشتِن تَرکان خاتون و فرار کردن و کشته 
شدنش، بنا بقوِل عالمه قزوینی، در حدود پنج-شش 
ماه طول کشید و این همه َمدح و َذم دراین پنج-
شش ماه سروده شد. پس می شود گفت، سعدی هم 
یک ِقّدیس نیست و مثل هر کِس دیگر، نقاِط ضعف 
و قابل انتقادی  دارد و شایسته نیست بی سئوال و 

جواب هر منتقدی را به تیمارستان فرستاد.
ادبیات و هنر در تکامل و پیشرفِت اجتماعی ضرورتی 
انکار ناپذیر دارد و زمینه ساز هر نوع تحوِل فکری و 
اجتماعی است. مخصوصًا برای جوامعی که از زمان 
شکوفایی مجدد اندیشه، رنسانس، از ملل پیشرفته و 
بخش مولّد فرهنگ صنعتی، عقب افتاده اند و براِی 
رسیدِن به آن ها به جهش نیاز دارند. این جوامع پا 
در گذشته خود و رو به فرهنگ ملل پیشرفته دارند 
و مجموعه باورهایشان ملغمه ای از گذشته و حال 

است و به یک خانه تکانی فکری نیاز دارند.
به آن فرهنگی نیازمندیم که روحّیه خردگرایی، تعّقل 
و فراگیری دانش و فن را به جامعه بدهد، نه این که 
به علم، دانش، هندسه.....طب و فلسفه توهین کند. 
به آن فرهنگ نیاز داریم که روِح تفّکر و اندیشه را در 
کالبِد جامعه بَدَمد تا برای هر کاری، قبل از تصمیم 
گیری و اجرا، تفّکر و اندیشه کافی نماید. نه با این 

باور که:
عقل تا جوید شتر از بهر حج / رفته باشد عشق تا 

هفتم سما
یا عاقل بکنار آب تا پل می جست / دیوانِه پا برهنه 

از آب گذشت
ما به باورهایی نیاز داریم، که روحیه تالش و کوشش 
و غبطه را در جامعه ایجاد کند که با روحیه قلندری، 
پیرهن«  نخواهی  تا  کن  رها  »تن  و  گری  صوفی 
سازگاری ندارد. به آن اندیشه نیاز داریم که به آدم بی 
کفش بگوید، این همه انسان صاحب کفش هستند، 
بکوش تا صاحب کفش شوی، نه این که برای فرار 
از تالش و تن دادن به رخوت و سستی، بین هزاران 
روحیه  به  ما  بگردد.  پایی  بی  شخص  دنبال  آدم، 
مسئولیت پذیری و اولویت دادن به منافع جمعی نیاز 
داریم. آیا مسئولیت گریزی، بی عملی و رخوِت ما، 
ریشه در همین باورها ندارد؟ اگر نگوییم همه، دست 
این  از  ناشی  ما  مشکالت  از  ای  عمده  بخش  کم، 

باورهای التقاطی ماست.

تفاوِت تاریخی ما با غربیان در این است که آن ها 
از  آن ها  اِشراق.  اهل  ما  و  هستند  استدالل  اهِل 
ما  و  گرفتند  را  َمّشاء  و  استداللی  بخِش  ابن سینا 
عصِر  هم  متفکِر  دو  از  ها  آن  آنرا.  شناسی  فرشته 
آندلسی، دنبال ابن رشد رفتند، ما دنبال ابن عربی. ما 
تهافه الفالسفه غزالی را پذیرفتیم و از تهافه التهافه 
عمل  ما  عکس  بر  ها  آن  کردیم،  غفلت  رشد  ابن 
کردند. آن ها به فلسفه، علم و تعقل پرداختند ما به 

عرفان و شعر و شاعری.
علِم  پدِر  خوارزمی،  محمد  جعفر  ابو  بفرمایید،  توجه 
جبر، که کلمه »الگوریتم Algorithm« بر گرفته از 
نام اوست و جرج سارتن، پدر تاریخ علم، قرن نهم 
هجری را »قرن خوارزمی« نام گذاری کرد، چقدر در 
الدین  نزد ما غیاث  میان ما شناخته شده است؟ در 
جمشید کاشانی، مولف زیج خاقانی، مهم تر است یا 
با  را  قاآنی؟ خیاِم ریاضی دان  دهلوی، منوچهری و 
رباعیات » دم غنمت است« می شناسیم نه منجمی 
که تقویم جاللی را تنظیم کرد. نشستیم و »صفت 
ُزلفِک عنبری«  و  َمه  شمشاد و الله« و »رخ چون 
این  به  و  کردیم  توهین  فلسفه  و  علم  به  و  گفتیم 

روز افتادیم.
ما به فرهنِگ موثر نیازمندیم، نه فرهنِگ انفعالی و 
متاثر از زمانه. ما به فرهنگی دوران ساز احتیاج داریم. 
ما به فرهنگی نیاز داریم که روحیه تالش و کوشش 
را در جامعه ایجاد کند، و این تالش و کوشش را یک 
فضیلت بشمارد نه این که ِجّد و َجهِد انسان را حرص 
و آز بداند. اگر دنیا را َدنی بدانیم و منزل گاهی که 
چند روز در آن مهمانیم یا سیه کاسه ای بدانیم که 
برای  نانی می دهد و جانی می ستاند، دیگر جایی 
تالش و کوشش و برگزاری سمینار بهره وری باقی 

نمی ماند.
دوره  لیوان  یک  که  طور  همان  باورم،  این  بر  البته 
هخامنشی یا ساسانی، چه طالیی چه سفالی، فرقی 
ندارد، هویت تاریخی و مایه افتخار ما است نه برای 
نیز هویت  ما  و هنری  ادبی  مفاخر  روزمره،  استفاده 
ملی و مایه مباهات ما هستند. ولی پذیرش دربست 
باورهایشان صحیح نیست. زیرا دست کم،  تجلیات 

و جلوه های نظام اجتماعی دیگری است.
این ُدرست است که درخِت فرهنِگ هر جامعه ریشه 
در گذشته ِی آن جامعه دارد ولی این درخت احتیاج 
به َهَرس، تغذیه، به روز رسانی و آبیاری دارد تا بارور 
استاداِن  کار  و  خواهد  می  ص  تخصُّ کار  این  شود. 
فرهنگی  مسایِل  به  که  ماست  اندیشمنِد  و  گرامی 

اشراف دارند. 
خدایان  بهمراِه  را  وادیبان  شاعران  کارالیل  توماس 
است  معتقد  و  داند  می  جامعه  معماراِن  پیامبران،  و 
شاعران و ادیبانی وجود دارند که بر زمانه اثر دارند 
چنین  به  ما  سازند.  می  را  خود  زمانه  اندیشه  و 

اندیشمندانی نیاز داریم.
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فارسی، زبان علم؟!
دكتر مهدی صمد زاد )عمران 84(

میراث  فارسی  زبان 
که  است  گران سنگی 
رسیده  ما  دست  به 
بر  تنها  نه  امروز  است. 
بر  که  فارســـــی زبانان 
جهانیان نیز پوشیده نیست 
که فارسی تا چه اندازه در 
بیان سخن ادبی رسا بوده 
است. به ویژه پس از آنکه 
مردم دیگر کشورها با آثار 
پارسی سرا  ادیبان  بلندپایه 
چون سعدی، حافظ، موالنا 
)رومی( و خیام آشنا شدند. 
به گمانم ایرانی ای نتوان 
زبان  گذشته  به  که  یافت 
از  سخنی  و  نبالد  خود 
حافظ  یا  بزرگ  سعدی 
یا  موالنا  یا  فردوسی  یا 
و  نسپارد  به خاطر  نظامی 

نام ایشان را بزرگ ندارد.
زبان  نکویـــی  که  حال 
گفتم  خویـــش  مادری 
دانشگاهیان،  به  روی 
مهندسان  و  پژوهشگران 
سال  چند  می کنم.  جوان 
پیش که دانشجو بودم، در 
کالسی، استادی گفت که 
و  است  ادب  زبان  پارسی 
بیان  به  نیست.  علم  زبان 
زبان سخن  فارسی  دیگر، 
گفتن  موزون  و  مسجع 
گل  با  بلبل  سخن  به  و 

بیان  زبان  نه  با شمع گوش سپردن است.  پروانه  و 
سخن سنجیده و دقیق، نتیجه پژوهش و تحقیق و 
دارای منطقی عمیق. این سخن او بر من که شیفته 
زبان مادری خویش بودم گران آمد. در آن اندیشیدم 
نتوانستم  آخر  در  و  رفتم،  فراوان  کلنجار  خود  با  و 
این  در  برآنم که  ندهم.  استاد کمی حق  آن  به  که 
گفتار اندکی در این موضوع درنگ کنم و چرایی های 
دشواری نوشتن و خواندن متن علمی به فارسی را 
ارزیابی نمایم. این گفتار فتح بابی است برای دعوت 
از اندیشه ورزان تا در این موضوع ورود کنند و رایزنی 
نمایند وگرنه نگارنده نه ادیب و زبان شناس است، نه 

دانشمند و کارشناس.
اصطالح  به  متن  یک  آید  می  آنچه  توجه:  توجه 
نیست.  بداریم«  پاس  را  »فارسی  جنس  از  ارشادی 
زیبا  و  درست  را  فارسی  برای  توصیه  بیان  هدف 
گفتن و نوشتن نیست. هدف وابینی دالیل دشواری 
خواندن و نوشتن متن علمی به زبان فارسی است. 
آنها  رعایت  بدون  است که  توصیه هایی  بیان  هدف 
فارسی به مرور توانایی اش برای بیان متن علمی را 

از دست می دهد.
توجه توجه: سزاوار نیست که این متن با گزاره هایی 
برای  تالش  یا  زدایی«  عربی  برای  »تالش  مانند 
انگلیسی زدایی ارزیابی شود که هدف به هیچ روی 
مبارزه با واژگان وام گرفته شده از سایر زبانها نیست. 
فارسی واژه وام گرفته شده فراوان دارد، چه از عربی، 
چه از ترکی، یا هندی و البته انگلیسی و فرانسه. نه 
شایسته است نه بایسته است که داد و ستد واژه میان 
واژه  فارسی  از  هم  عربی  کنیم.  نکوهش  را  زبانها 
گرفته است و گاهی نتیجه این داد و ستدها چیزهای 
جالبی است که از آب در آمده. برای نمونه »گوهر« 
در  است »جوهر«.  و شده  به عربی  رفته  فارسی  از 
آنجا جمع مکسر بسته شده و شده »جواهر«. حال 

ما هم »گوهر« را در فارسی 
و  را،  »جوهر«  هم  داریم، 
»جواهر«  و  »جواهر«  هم 
کار  به  مفرد  معنای  به  را 
می بریم و که جمع آن می 
دیگر  »جواهرات«.  شود 
که  نمی آورد  یاد  به  کسی 
»گوهر«  همان  »جوهر« 
اصل  در  »جواهر«  و  بوده 
 ،..... و  است  جمع »گوهر« 
برای  است  پندی  این  و 
را  نو  واژگان  که  کسانی 
یا  می پذیرند  سختی  به 
گویی  نمی پذیرند،  کل  به 
واژگان کنونی زبان فارسی، 
فیل  دماغ  از  روزگاری 

افتاده اند!!
نگارنده  که  شده  بسیار 
پس از خواندن ترجمه یک 
به  شده  نوشته  علمی  متن 
را  خود  فرنگی،  زبان  یک 
متن  به  مراجعه  از  ناگزیر 
اصلی یافته است که ترجمه 
فارسی نارسا بوده است و پر 
ابهام. چرا در فارسی اینگونه 
متن  که  حالی  در  است 
انگلیسی  زبان  در  علمی 
خواندن  و  است  روان 
زبان شناسان  آسان؟  آن 
در  فارسی  که  می گویند 
گروه زبانهای هند و اروپایی 
با  آن  زبان  دستور  و  است 
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با  بسیار،  تفاوتهای  وجود 
زبانهای اروپایی هماهنگ 
نمی رسد  نظر  به  است. 
فارسی  زبان  نارسایی  که 
به  علمی  سخن  بیان  در 
جمله بندی،  ساختار  سبب 
صرف  زمانهای  تعداد  یا 
فعل، یا بی تفاوتی نسبت 
به مذکر و مونث و خنثی 
چرا  باشد  واژگان  بودن 
از  علمی  اساسا سخن  که 
ساختارهای  بردن  کار  به 
دوری  زبانی  پیچیده 
می رسد  نظر  به  می کند. 
که مشکل از دایره واژگانی 
و  خواندن  برای  که  است 
نوشتن متن علمی فارسی 
در  ما  است.  ما  اختیار  در 
و  داریم  کم  واژه  فارسی 
که  را  همان هایی  البته 
کار  به  خوب  هم  داریم 
ساختار  وگرنه  نمی بریم. 
با  فارسی  در  سازی  واژه 
یکسان  اروپایی  زبانهای 
از  جدید  واژه  است: 
واژه  به  وندها  پیوستن 
در  می شوند.  ساخته  دیگر 
بیان  به  فهرست وار  ادامه 

چند نکته می پردازیم:
در  بندوباری  بی   -1
جلسه  در  واژگان:  ترجمه 
دفاع از پیشنهاد پایان نامه 
پژوهشگر  دکترایـــــی، 
 ”survivability“ جـوان 
»پایــــــــــداری«،  را 
 ”r o b u st n e s s “
)سپس  »پایایی«  را 
استواری( ترجمه کرده بود. 
به او گفتم که پایداری را 
برابر  که  سالهاست  ما 
»پایایی«  و   ”stability“
 ”durability“ برابر  را 
واژه ای  می بریم.  کار  به 
 ”robustness“ مثل 
دقیق  بسیار  معنایی 
و  آمار  در  افتاده  جا  و 
نحوی  به  دارد  احتماالت 
 ،”robust“ بگویید  تا  که 
را  شما  منظور  مخاطب 

در می یابد. حال اگر بگویید مدل پایا یا مدل استوار 
که  نیست  تضمینی  هیچ   ..... یا  ثبات  با  مدل  یا 
مخاطب مفهوم دقیق علمی “robust” را برداشت 
نهایت  در  دقیق  خواننده  که  می شود  اینگونه  کند. 
انگلیسی  اصلی  متن  به  مراجعه  از  ناچار   را  خود 
ترجمه   در  ندارد  حق  علمی  متن  نویسنده  می یابد. 
و  بیابد  معنی  هم  واژه  یک  و  کند  شخصی  تفسیر 
به  هرگز  زبانان  انگلیسی  که  همانطور  برد.  کار  به 
یک مدل آماری “robust” نمی گوید “stable”یا 
از  اینها  یا “storng” در حالی که همه   ”sturdy“
نظر واژه نامه ای مانند “Oxfrod“، ”Webster”یا 
اینها  اند. می فرمایید که  “Longman”  هم معنی 
واژه نامه های عمومی اند و باید از واژه نامه تخصصی 
استفاده کرد؟ می گویم دقیقا، و اگر هم چنین کنیم 
معنی هایی  از   robust“ برای  که  نمیبینیم  هرگز 
باشد  شده  استفاده   stable“ یا   ”strong“ مثل 
آن  مفهوم  که  وار  دانشنامه  می یابیم  توصیفی  بلکه 
به  دقیقا  دقیق عددی روشن می کند.  مثالهای  با  را 
یک  را   robust“ فارسی  در  نمی توان  دلیل  همین 
ثبات ترجمه کرد.  با  یا  و  استوار  بار دیگر  و  پایا  بار 
آن  از  جانانه  و  برگزید  واژه ای  آن  برای  باید  بلکه 
دفاع کرد و جز آن واژه را در این معنا به کار نبرد 
متن  در  را  آن  صراحت  به  زبان  فارسی  خواننده  تا 
وقتی  کند.  برداشت  را  دقیق  معنای  و  شناسد  باز 
یک  به  یک  نهاده ای  برابر  باید  فرنگی  علم  مولف 
در فارسی داشته باشد چنان که بتوان متن فارسی را 
به دقت و به صورتی یکتا به متن اصلی فرنگی اش 
به  سازه  چون  واژگانی  خوشبختانه،  داد.  نسبت 
 pavement“ روسازه به جای ، ”structure”جای
جای  به  تنش   ،”strength“ جای  به  مقاومت   ،
از  راحتی  به  و  افتاده اند  جا  نظر  این  از   ”stress
فارسی به انگلیسی یا از انگلیسی به فارسی ترجمه 
می شوند ولی دایره واژگان تعیین تکلیف نشده هنوز 
 accident“ واژه  دیگر  مثال  است.  گسترده  بسیار 
ولی  است  شده  ترجمه  تصادف  معموال  که  است 
آیا  منظور  نمی دانیم  تصادفی  بارگذاری  بگوییم  اگر 
 accidental“ یا  است   ”random loading“
loading”. هرگاه هر دو در متنی بیابند چه کنیم؟ 
کنیم  معنی  تصادفی  همان  را   ”random“ باید  یا 
را   ”random“ آنکه  یا  اتفاقی.  را   accidental و 
احتماالتی معنی کنیم و “accidental” را تصادفی 
که به هر حال سبب ابهام است مگر آنکه در پاورقی 
به  باید  را  علمی  واژه  پس  بیاوریم.  را  آن  انگلیسی 
یک معنی اختصاص داد و از تنوع پرهیز کرد. متن 
اللفظی  تحت  ترجمه  یا  رای  به  تفسیر  جای  علمی 
نیست. حتی در زبان عامیانه هم، با اینکه نیرو، زور، 
توان یا قدرت از نظر یک واژه نامه عمومی فارسی 
هم معنی اند، هیچ کس به نیروگاه نمی گوید توان گاه، 
زورخانه  به  هم  هیچ کس  و   .... قدرت گاه،  زورگاه، 

نمی گوید نیروخانه، توان خانه، قدرت خانه، ..... .
2- بی توجهی به دستگاه واژه سازی فارسی: برای 
واژه  این  بگیرید.  نظر  در  را  »دانشگاه«  واژه  نمونه 
پسوند »گاه« ساخته  و  پیوستن »دانش«  به هم  از 
شده است. ساختار واژه سازی زبان فارسی می تواند 
با همین الگو واژگان هم خانواده فراوان بسازد، مانند 
»دانش+سرا=دانشسرا«،  دانشجو«،  »دانش+جو= 
دانشمند،  دانش پژوه،  دانشکده  دانش پژوه،  دانشکده، 
دانش بنیان، دانش اموز. به کار گیری درست دستگاه 
واژگان  تا  می دهد  امکان  فارسی  زبان  سازی  واژه 
معنایی  گروه  یک  در  تنها  نه  که  بسازیم  فراوانی 
شبیه اند.  تلفظ  و  نظر شکل  از  بلکه  می گیرند،  قرار 
خانواده هایش:  هم  با  است  دادگاه  واژه  دیگر  نمونه 
دادسرا، دادخواست، دادیار، دادستان، دادگر، دادگستر. 
گرفته  وام  دیگر  زبان  از  واژگان  این  بود  قرار  اگر 
دست  به  تناسب  و  زیبایی  اینهمه  هرگز  شوند 
 import،“ انگلیسی  واژگان  نمونه  برای  نمی آمد. 
 ”export“، ”transport، ”deport“، ”report
در  بردن  مفهوم  با  همگی  که  بگیرید  نظر  در  را 
 port“ واژه  به  پیشوند  یک  پیوستن  از  و  ارتباط اند 
نزدیک  و  وزن  هم  زیبا،  نتیجه  در  اند  شده  ساخته 
می گوییم   ”import جای  به  ولی  ما  اند.  معنا  در 
صادرات  می گوییم   ”export“ جای  به  واردات، 
نقل،  و  حمل  می گوییم   ”transport“ جای  به 
جای  به  و  اخراج  می گوییم   ”deport“ جای  به 
خود  در:  )مثال  کردن  معرفی  می گوییم    ”report
را به پادگان معرفی کردن( که واژگانی ناهمخوان و 
بی تناسب اند. این در حالی است که زبان ما می تواند 
برای این واژگان زیبا و برابر بسازد و حتی در مورد 
transport” ساخته است. “transport از پیوستن 
است  شده  ساخته   port“ واژه  به   trans“ پیشوند 
که “trans” را ترا ترجمه کرده اند )مانند ترا+نهاده 
ترابری  ترا+بری=  یا   ،”transpose“ جای  به 
دستگاه  هم  واژه ها  آن  سایر  مورد  در  کرد.  ترجمه 
واژه سازی فارسی فادر به واژه سازی می بود اگر به 
آن میدان و مجال داده می شد. حتی با وجود همین 
واژه زیبای ترابری هنوز حمل و نقل استفاده بیشتری 
است که که همین  آن  انگیزتر  آن حزن  از  و  دارد. 
تا  واژه ترابری را درست به دست زبان نمی سپاریم 
ترا  واژه  کار  مثال  و  کند  استفاده  آسودگی  به  آن  از 
بردن را بسازد تا به جای کاال را حمل کردم بگوییم 
ترا  بگوییم  حمل  قابل  جای  به  یا  بردم  ترا  را  کاال 
بردنی. می فرمایید چه اشکالی دارد که از واژگان وام 
گرفته شده مانند واردات، صادرات، .... استفاده کنیم؟ 
می گویم ایرادش این است که فرنگی زبان از آنجا 
زبان است،  سازی  واژه  ساختار  پایه  بر  واژگانش  که 
یا  پیشوند  یک  کردن  کم  و  اضافه  با  سادگی  به 
یا  ترجمه اش  برای  ما  ولی  می سازد  نو  واژه  پسوند 
باز باید برویم سراغ عربی و یا واژه دیگری بسازیم 

ما در فارسی واژه کم 
داریم و البته همان هایی را 
که داریم هم خوب به کار 
نمی بریم. وگرنه ساختار 
واژه سازی در فارسی با 
زبان های اروپایی یکسان 
است.
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خانواده هایش  هم  سایر  با  تناسب  بی  هم  باز  که 
بگیرید.  نظر  در  را   transistor“ واژه  بود.  خواهد 
از  برساخته  را  واژه  این   ”wiktionary“ نامه  واژه 
دو واژه “transductance” و “resistor می داند. 
به دومی  اولی می گوییم هدایت و  به  ما  فارسی  در 
ترکیب شان  هم  با  نمی توان  که  مقاومت  می گوییم 
جا  فارسی  در  ترانزیستور  همان  بنابراین  و  کرد 
 ”transductance“ به  اگر  اما  است.  افتاده 
می گفتیم   resistor“ به  و  تراگذردهی  می گفتیم 
گذربند )به جای مقاومت( آنگاه خیلی راحت ما هم 
می توانستیم آنها را با هم ترکیب کنیم و مثال به جای 
نیست  این  تراگذربند! هدف  بگوییم    ”transistor
که خدای ناکرده گذردهی یا گذربندی یا تراگذربند 
و   resistor“ و   transductance“ جای  به  را 
که  است  این  هدف  کنیم.  پیشنهاد   transistor“
واژه سازی  دستگاه  در  برساخته  واژگان  دهیم  نشان 
خود زبان چقدر روان و آسان گسترش می یابندو باهم 
 conductance“ می آمیزند تا واژگان نو سازند. واژه
الکتریکی و  مثال خوبی است: آن را بعضی هدایت 
بعضی رسانایی الکتریکی ترجمه کرده اند. اگر به آن 
هدایت گفتیم، برای “conductor” هم باید بگوییم 
دستگاه  در  شده  ساخته  هادی  و  الکتریکی  هادی 
واژه سازی عربی است، ولی اگر گفتیم رسانایی آنگاه 
حال  هر  به  رسانا.  می گوییم  هم   conductor“ به 
افتاده است  برده اند و جا  به کار  را  هدایت و هادی 
ولی مسئله می تواند از این هم پیچیده تر شود. مثال 
اگر عربی آن  به جای واژه “ageing” در سازه ها، 
 aged“ برای  است،  کهولت  که  ببریم  کار  به  را 
کاهل  بگوییم  باید  عربی  واژه سازی  دستگاه  طبق 
با  که معنی کامال متفاوتی در فارسی دارد و بیشتر 
تنبل هم معنی است. به جای آن مجبوریم بگوییم 
کهولت یافته. اما اگر از اول به “ageing” بگوییم 
سالخورده.  “aged” هم می شود  آنها  سالخوردگی، 
خالصه کالم آنکه اگر در چهارچوب خود زبان واژه 
بسازیم بعدها که واژه های دیگر آمد و نیاز به ترجمه 

داشت دستمان خیلی بازتر است. 
و   ”effective“ و   effect“ واژه های   -3
نظر  در  را  انگلیسی  زبان  در   ”effectiveness“
که  تاثیر  یا  اثر  می گوییم   effect برای  ما  بگیرید. 
به  می  توانیم   effective“ برای  حال  عربی اند. 
از  و  کنیم  بسنده  آمده  عربی  از  که  ریشه  همان 
اینجا به بعد را از دستگاه واژه سازی فارسی استفاده 
برای  آنگاه  اثرگذار.  یا  اثربخش  بگوییم  و  کنیم 
“effectiveness هم می توانیم بگوییم اثربخشی 
را  مناسب  واژگان  راحتی  به  فارسی  اثرگذاری.  یا 
خودش می سازد. اما اگر به “effective بگوییم موثر 
 effectiveness“ در  که  چرا  می شود  کارخراب 
و  بودن  موثر  بگوییم  باید  یا  و  می افتیم  گیر  دیگر 
یا  کارایی  مثل  بسازیم  دیگری  ریشه  از  را  واژه  یا 

 effect ابتدا اگر به از  کارآمدی. شاید بهتر بود که 
 ”effectiveness“ و   ”effective“ به  اثر،  گفتیم 
اثربخشی. همین در مورد  هم می گفتیم اثربخش و 
خانواده واژه “economy” هم درست است. برای 
کردیم  استفاده  اقتصاد  عربی  از   ”economy“
برای  و  اقتصادی  گفتیم   ”economic برای  و 
برای  ولی  اقتصادسنجی  گفته ایم   econometric“
گرفتار   ”economixing“ یا   »economize“
بگوییم صرفه جویی و  می شویم. و مجبور می شویم 
و  اقتصادورزی  بگوییم  مثال  بود  بهتر  شاید  مقتصد. 

اقتصادورز که از این دست مثالها فراوان است.
4- خجالتی بودن فارسی زبانان: فرنگیان در به کار 
نمونه،  برای  ندارند.  رودربایستی  واژه هایشان  بردن 
واژه “flip-flop” را در نظر بگیرید. اگر به واژه نامه 
مراجعه کنید، “flip” را تلنگر و “flop” را افتادن با 
صدای تلق معنی کرده است. خود “flip-flop” هم 
به نوعی دمپایی الستیکی گفته  می شود که هنگام 
مهندسان  اما  تلق-تولوق می دهد.  رفتن صدای  راه 
از  گروه  یک  توصیف  برای  را  واژه  این  الکترونیک 
مدارهای دیجیتال به کار می برند که مانند االکلنگ 
به وضعیت  بسته  دارد و می تواند  پایدار  دو وضعیت 
ورودی، خروجی خود را در هر یک از آن دو حالت به 
صورت پایدار حفظ کند. انگار یکی وضعیت تلق باشد 
و دیگری تولوق. بنابراین یک مهندس انگلیسی زبان 
هر بار که می گوید “flip-flop احتماال باید خنده اش 
بگیرد که نمی گیرد ولی مهندس فارسی زبان اگر به 
جای “mouse” بگوید موش همه به او می خندند 
و این را نشان بی سوادی او می دانند و با اعتماد به 
آموزش  را  ماوس  درست  تلفظ  او  به  کامل  نفس 
دیده  را  مو  فقط  یکی  این  اینکه  از  غافل  می دهند 
آن  و  خورده(  گوشش  به  واژه  تلفظ  تنها  که  )چون 
یکی پیچش مو را هم دیده است )چرا که معنی واژه 
در زبان اصلی را هم می داند(. باالخره کاربر انگلیسی 
زبان وقتی می گوید ماوس واقعا باید یاد یک موش 

در زبان خودش بیفتد دیگر، جز این است؟!
هر  که  می دانیم  آزاد  را  خود  ما  خارج:  به  نگاه   -5
جا واژه ای نداشتیم، انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی یا 
روسی و یا .... آن را به کار بریم. اما انگلیسی زبان جز 
زبان خود به ندرت به جای دیگر نگاه می کند پس 
“flip-flop” را هم به کار می برد و به آن نمی خندد و 
به یاد دمپایی نمی افتد و افزون بر این، واژه خودش را 
در زبان علمی سایر مردمان هم وارد می کند. یعنی ما 
ایرانیان در زبان خودمان چیزی که از جنس دمپایی 
تلق- تولوقی نداشتیم که حال دمپایی خارجی ها را 
 mouse“ باید به کار بریم!؟ یا مثال وقتی می گوید
واقعا این واژه به همان معنی موش است ولی استفاده 

می کنند و مشکلی پیش نمی آید.

نتیجه گیری:
به نظر می رسد که اگر زبان 
انتقال  در  ما  امروز  فارسی 
است،  نارسا  علمی  سخن 
زبان  گردن  به  نه  آن  گناه 
زبانان  فارسی  گردن  به  که 
توانایی  زبان  فارسی،  است. 
در  توانایی  این  اما  است، 
که  است  برده شدن  کار  به 
احتماال  می شود.  شکوفا 
نبود  بزرگ  فردوسی  اگر 
می گفتند فارسی زبان رزم و 
حماسه نیست و زبان بزم و 
گل گشت است. و ای کاش 
ابوریحان  و  پورسینا  که 
بیرونی و صدرالدین شیرازی 
کتابهای  ما  دیگر  بزرگان  و 
نوشته  فارسی  به  را  خود 
صورت  آن  در  که  بودند 
فلسفه  زبان  هم  فارسی، 
پزشکی،  زبان  هم  می شد، 
هم زبان ستاره شناسی و هم 

زبان ریاضیات و ....
امیدوار  عمیقًا  نویسنده 
کرده  بیان  آنچه  که  است 
نگردد  جدل  دستمایه  است 
قلب  با  را  آن  خواننده  و 
ایرادهای  و  بخواند  سلیم 
و  ببخشد  را  نوشته اش 
شاید  یابد.  در  را  او  انگیزه 
علم  زبان  روزی  فارسی 
دست  به  راستی  این  و  شد 
این  زبانمان  به  که  ماست 
توانایی را ببخشیم. نویسنده 
از خواننده دعوت می کند که 
اگر می خواهد، به هر میزان 
که می خواهد، از واژگان وام 
زبانها  سایر  از  شده  گرفته 
شرط:  دو  به  کند  استفاده 
برای  پاورقی  از  آنکه  یکم 
واژه  انگلیسی  برابر  بیان 
آنکه  دوم  نکند،  استفاده 
لختی به ترجمه متن خود از 
فارسی به انگلیسی فکر کند 
کار  این  که  کند  تضمین  و 
بدون ابهام زایی و دشواری 

انجام می پذیرد. 
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اخبار خانواده فنی
دکتر محمود کمره ای؛ سرپرست 

دانشکده علوم وفنون نوین 
دانشگاه تهران

حکم  با  داد:  گزارش  فنی  دانشکده  عمومی  روابط 
کمره ای  محمود  دکتر  تهران،  دانشگاه  رییس 
وظایف  حفظ  با  فنی،  دانشکده  )برق58(رییس 
فنی،  دانشکده  در  اجرایي  و  پژوهشي  آموزشي، 
نوین  فنون  و  علوم  دانشکده  »سرپرست  عنوان  به 

دانشگاه تهران« منصوب شد.

موفقیت ورزشی مهندس 
محمدحسین فتاپور در مسابقات 

جهانی شنا

مهندس محمدحسین فتاپور )مکانیک59( توانست در 
مسابقات جهانی شنای بزرگساالن کازان در روسیه و 
در رقابت های رده سنی 60 تا 64 سال و در ماده 50 
ثانیه،  96 صدم  و  ثانیه   35 زمان  ثبت  با  پروانه  متر 
رکورد  ثانیه ای  صدم   48 و  ثانیه   5 کاهش  ضمن 
قرار  جهان  هفدهم  مقام  در  ایران،  بزرگساالن  ملی 
با ثبت  پروانه  گیرد. همچنین وی در ماده 100 متر 
زمان یک دقیقه و 40 ثانیه و 98 صدم ثانیه در رده 

چهاردهم جهان ایستاد.
شنای  رقابت های  داد،  گزارش  ایلنا  خبرنگار 
از  پس  بالفاصله  جهان)پیشکسوتان(  بزرگساالن 
با  باال  به  سال   25 سنی  رده  در  جهانی  رقابت های 
روسیه  کازان  در  جهان  کشور   100 از  بیش  شرکت 
برگزار شد.رکوردهای ثبت شده توسط مهندس فتاپور 
جهانی  مسابقات  در  شده  کسب  رده بندی  باالترین 

توسط شناگران ایرانی بوده است.

کیسون در میان 100 پیمانکار برتر بین المللی دنیا قرار گرفت

 برای نخستین بار در تاریخ صنعت ساخت و ساز کشور، یک شرکت ایرانی سهامی عام از بخش خصوصی در 
جمع 100 پیمانکار برتر بین المللی این صنعت در جهان قرار گرفت.

شرکت کیسون در رقابت با 250 پیمانکار برتر جهان در سال 2015 )بر اساس عملکرد سال 2014(، با 19 
رتبه بهبود نسبت به سال قبل، رتبه 99 را در فعالیت های برون مرزی در بازارهای بین المللی و با 5 رتبه 
بهبود نسبت به سال قبل، رتبه 207 را در مجموع فعالیت های درون مرزی و برون مرزی کسب نموده است. 

این شرکت همچنین بر اساس آخرین رتبه بندی اعالم شده، رتبه 7 انبو ه سازان برتر جهان را کسب نمود.
این موفقیت ها در شرایطی حاصل شده است که در سال های اخیر، محدودیت های زیادی در اثر تحریمهای 

بین المللی برای فعالیت های شرکت های ایرانی در خارج از ایران ایجاد شده بود.
موسسه ENR با بیش از 130 سال سابقه در این زمینه، از چند دهه پیش اقدام به رتبه بندي شرکت ها در 
زمینه هاي پیمانکاري،  طراحي و ... نموده است. اکثر قریب به اتفاق بزرگان صنعت ساخت و ساز دنیا در این 
رتبه بندی ها شرکت دارند. مجموع درآمد 250 شرکت برتر دنیا در سال 2014 با حدود 3.4 درصد افزایش 
نسبت به سال پیشین به بیش از 909 میلیارد دالر رسیده است که در این میان سهم شرکت کیسون حدود 

909 میلیون دالر بوده است.
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تجدید دیدار 
دانش اموختگان 
ورودی 1347 
دانشکده فنی

از  تعدادی  دیدار  تجدید 
ورودی  دانش آموختگان 
سال 47، همزمان با سالگرد 
فنی  دانشکده  به  ورودشان 
روز پنجشنبه 22 مرداد ماه 

1394 برگزار شد.
امینی  باقر  مهندس 
بهم  بانی  که  دهکردی 
از  همدوره ای  ها  پیوستن 
اجتماعی  طریق شبکه های 
خوشامدگویی،  ضمن  بود، 
از اینکه تعدادی از دوستان 
کشور  و  تهران  از  خارج 
نتوانستند در مجلس حضور 
تاسف  ابراز  باشند،  داشته 

کرد.
بیاد همدوره ای هایی  سپس 
که دار فانی را وداع گفتند، 
همه به پا خواستند و برای 
آنان طلب آمرزش و مغفرت 

کردند.
این برنامه با ذکر خاطراتی 
به  دوستان  و  اساتید  از 
در  ناهار  صرف  همراه 
گرفتن  و  دانشگاه  باشگاه 
مقابل  در  یادگاری  عکس 
به  فنی  دانشکده  سردر 

پایان رسید.

این  در  حاضران  اسامی 
گردهمایی عبارت است از:

هرمز  وزیری،  علیرضا  برق: 
عامری  علی  محمد  دژگشا، 
صدری،  ابوالحسن  مهاباد، 
انصاری،  زاده  قلی  حمید 
محمد بلوریان، محمد مهدی 

موحدی، علیرضا نخجیری
عزیز  ساختمان:  و  راه 
بهرام  صابر،  دار  حوصله 
رحیم  رودسری،  فدوی 
مهدی  میرزا،  سعید  واعظی، 
شکوهی،  احمد  باطنی، 
حمید  نوبر،  محمودی  بهزاد 
رستگار، محمدمهدی باطنی، 
علی  راد،  صارمی  فرامرز 
محمود  نژاد(،  )کارگر  نیکخو 

حکمیان
امینی  باقر  سید  شیمی: 
قاسمزاده،  مهدی  دهکردی، 

اصغر رستمی
مفاخری،  فرامرز  متالورژی: 

بیژن فرهنگ
ایرج  رفیعا،  فرزان  معدن: 

هورزد
اقتصاد،  امیرحسین  مكانیک: 
محمد  علی  روشن،  محمد 
جوادی، هوشنگ دستگیری، 
کریم  سید  دیانت،  شهریار 
راغمی  حسین  کریمیان، 
آذر، محمود کالنکی، حسین 
خمامی،  حسن  آسودگی، 
محمود  صدرائی،  مهدی 

قاجاریه، حسین ماهرو



خانواده فنی

خبرنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فني دانشگاه تهران | سال بیست و پنجم |  شماره 176 تا 178 | بهار 1394 64

نما
س و متن از

عک
س علیرضا نوری

مهند
عمران 87

خسته برگشته بودم که ماشینم رو بردارم و از سر کار به خونه برم. لکه لکه روی ماشینم پر شده بود از کثیفی فضله کبوتر هایی که روی درختها بودند. فقط بلد بودند که وقتی ماشینم رو میشورم روی ماشینم خرابکاری 
گ باالی شاخه ها نشسته بود و ناگهان به شدت ماشین من رو مورد عنایت قرار داد ... وای ... از حرصم چند تا 

کنند. این واقعا غیر قابل تحمل بود. همون وقت که من ایستاده بودم و ماشینم رو نگاه میکردم یه کبوتر بزر
س دیگه ای هم لگد زدن من به درخت رو دیده بود. تو 

لگد به درخت زدم و کبوتر که متوجه من شده بود پرید و رفت. صدای بسته شدن پنجره ای از ساختمون همسایه من رو به خودم آورد. احتماال غیر از اون کبوتر ک
ش تمیز باشه ...

س باید همیشه ماشین
ش به تمیزی ماشینم فکر میکردم و اینکه کجا ماشین رو بذارم که با فضله این پرنده های لعنتی کثیف نشه ... خیلی مهم بود ... یه مهند

راه هم
ک 

گذشت و کمی هوا سردتر شد و شهر توی دود ماشین های تمیز فرو رفت ... یه روز که داشتم سمت اداره میرفتم رادیو میگفت که سطح آلودگی شهر به مرز هشدار رسیده ... به نزدیکی اداره که رسیدم ماشینم رو پار
کردم و پیاده شدم و به باالی ماشینم نگاه کردم ... چند تا شاخه باالی سر ماشینم تو ارتفاع قرار داشت و باز ممکن بود پرنده های لعنتی روی ماشینم کثیف کاری کنند ... یکمی ماشینم رو عقب تر بردم که این اتفاق نیفته 
ش رو بیرون آورده بود. احتماال قبال اون بود که لگد زدن من به درخت رو 

و پیاده شدم و با رضایت نسبی نگاهی به درخت انداختم که ناگهان صدایی من رو به خودم آورد. پیرزنی بود که از تنها پنجره ساختمون مجاور سر
ش داشت با من صحبت میکرد. پسرم اینقدر سخت نگیر ... دیگه پرنده ای نمونده با این آلودگی هوا که بخواد ماشینتو کثیف کنه ... یه سریشون مهاجرت کردن و یه سریشون هم 

دیده بود و از باال و از پنجره خونه قدیمی
مثل این بیچاره مردن ... و به کبوتر مرده ای که کنار پنجره افتاده بود اشاره کرد ... دیگه هم به درخت لگد نزن ... سرم رو پایین انداختم و گفتم بعله حاج خانم، چشم ... و رفتم سمت اداره ...

چند روزی میگذشت و هر روز اخبار آلودگی هوا رو از رادیو میشنیدم و گاهی هم به کبوتر مرده فکر میکردم و به خودم دلداری میدادم که از آلودگی نمرده و این سرنوشت محتوم ما آدمها هم نیست و ما بدنمون فرق داره 
و از این فکرها ... ولی نکته تاسف آور این بود که بدنمون با بدن کبوترها اونقدر فرق نداشت ... تاسف بار تر این بود که تو این روزهای آلوده ماشینم با فضوالت پرنده ها کثیف نمیشد ... تاسف آور بود و دائم به فکر فرو 

س کبوترها رو آلوده می کردم ...
می برد من رو ... این کبوترها نبودند که ماشین من رو آلوده میکردند ... من بودم که نف


