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انتشار خبر صفر شدن سهيمه دانشكده مديريت : خبرنامه
كنكور كارشناسي دفترچه و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در 

به مشغله ذهني و دغدغه اصلي اهالي  ،امسالارشد و دكتري 
دانشگاه به ويژه اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و 

. يدگردالتحصيالن دانشكده مديريت و اقتصاد تبديل  فارغ
و  ندبسياري از مطبوعات و سايت هاي خبري به آن پرداخت

 .نده هايي را در اين خصوص منتشر كردمصاحبها و  گزارش
ها نيز بيانيه هايي در اين خصوص  بسياري از افراد و گروه

 .منتشر كردندصادر و 
شده است كه در دانشكده  نقلوزارت علوم مسئولين از 

بصورت تك بعدي تدريس  مباحث درسي ،مديريت و اقتصاد
براي صفر كردن خانه وزارتآن بهانه ظاهراً شود و اين نكته  مي

اين منابع  .بوده استامسال سهميه پذيرش دانشجو در كنكور 
نگفته اند كه چطور ميتوان رشته چند تخصصي و ميان 

اي چون مديريت يا اقتصاد را بصورت تك بعدي ارايه   رشته
داير وضعيت صدها رشته ديگر در خصوص سخني نيز نمود و 

 .اند صنعتي شريف بيان نكردهدانشگاه در 
يك دانشكده موفق با فعاليت توان  آيا با چنين استداللي مي

به جامعه  التحصيل فارغ 900ساله را كه تاكنون قريب  13عمر 
دانشگاه صنعتي شريف به سرعت  .متوقف ساختتحويل داده 

ز جمله در زمينه علوم در حال برقراري رشته هاي جديد ا
رشته زبان و زبان شناسي در  1388از سال . انساني است

رئيس دانشگاه آزاد دكتر روستا آقاي . شده است دايردانشگاه 
ارديبهشت ماه به مناسبت بازنشستگي  11در مراسم نيز 

تعدادي از استاتيد مركز گرافيك خبر از تاسيس دو رشته جديد 
 .صنعتي و مهندسي معماري دادند حيطرا از جملهدر دانشگاه 

به ابتكار و كوشش  1378دانشكده مديريت و اقتصاد در سال 
دكتر علينقي مشايخي تاسيس شد و بسياري از صنايع به 

آنها با حمايت مالي مقدمات . حمايت از اين اقدام پرداختند
احداث بناي اين دانشكده را در بخش شمالي دانشگاه فراهم 

ز با احداث دو طبقه جديد بر روي ساختمان اخيراً ني. كردند
قبلي  امكانات و فضاي آموزشي اين دانشكده گسترش يافته 

 .است
اين دانشكده از همان آغاز با استقبال گسترده دانشجويان و 

دهد كه  شاغلين در صنعت مواجه گرديد و اين نشان مي
. تاسيس اين دانشكده خالً بزرگي را جامعه پر كرده است

در دانشگاه صنعتي هاي متعددي  و تخصص اه رشته امروزه
رشته مديريت به منزله نخ تسبيحي و شريف تدريس مي شود 

به بيان ديگر . كند را به هم متصل مي ها رشتهاين است كه 
رشته هاي زمينه بهره برداري و كاربردي شدن رشته مديريت 

 نكته ديگر آن است كه بطور متعارف. كند را فراهم مي مختلف
و حسب نياز بسياري از پست هاي مديريتي و تصميم گيري 

و بسياري از اين  شود ميكشور توسط مهندسين اشغال 
اعم از  يرا با مباحث مديريتو خبرگي الزم مديران آشنايي 

 اوليهبود كه در سالهاي به اين دليل . دارندنكالسيك و مدرن 
به پذيرش و اقتصاد بخشي از سهميه دانشكده مديريت 

ه تاختصاص ياف غيردولتيبخش دولتي و در مديران شاغل 
  .بود

اخيراً با اعالم مسئولين وزارت علوم، تحقيقات و اگرچه 
فناوري مشكل پذيرش دانشجو در كنكور امسال مرتفع 

اما اهميت اين مسئله باعث گرديد بخش  ه است،گرديد
ا اي از مطالب اين خبرنامه را به اخبار و مقاالت مرتبط ب عمده

در نشريه داخلي بسياري اخبار . يابداين مسئله اختصاص 
كشور و سايت هاي خبري منتشر معتبر شريف، روزنامه هاي 

در اين خبرنامه آورده منتخب شده است كه برخي از مطالب 
سعي شده است كه نظرات دو طيف موافق و  .شده است

آورده و اقتصاد عملكرد دانشكده مديريت در خصوص مخالف 
البته مخالفان فعاليت دانشكده خيلي شناخته شده نيستند  .شود

از اين دسته . و از درج نام و مشخصات خود خودداري كرده اند
تقاضا كنيم مطالب و نظرات خود را نيز دانشگاهيان  از هم

  .براي خبرنامه بفرستند
در مجموع صفر شدن سهميه دانشكده مدتها فكر بسياري از 

ندان به دانشگاه و مباحث مديريتي اصحاب دانشگاه و عالقم
به نظر مطالب و نظرات مطروحه . به خود مشغول كردكشور را 

تواند چراع راه آينده در  بسيار روشنگر و آموزنده است و مي
  .باشدجديد بروز رويدادهاي مشابه  هنگام

 پذيرش دانشجو در دانشكده مديريت و اقتصاد رفع محدوديت
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  پر مشغله براي انجمن يبهار فصل
رويدادهاي ها و  ها، مالقات بهار امسال گردهمايي: خبرنامه

در اين شماره به . بسياري در و دانشگاه و انجمن برگزار شد
علت اهميت تحوالت مربوط به دانشكده مديريت و اقتصاد 

. هاي خبري اين فعاليت ها نشد مجال ارايه اخبار و گزارش
عناوين . ها در شماره بعد ارايه خواهد شد اخبار اين فعاليت

  :رويدادها به شرح زير است
فروردين  26لسه هيئت اجرايي امسال انجمن در روز اولين ج

  . برگزار شد
التحصيالن دانشكده مديريت و اقتصاد در روز  گردهمايي فارغ

  .دوم ارديبهشت برگزار شد
اعضاي هيئت اجرايي در روز سوم ارديبشهت ماه به ديدار 
آقاي دكتر روستان آزاد رئيس دانشگاه رفتند و با ايشان 

  .ردندمالقات و گفتگو ك
التحصالن  در روز چهارم ارديبهشت ماه گردهمايي فارغ

  .دانشكده شيمي در سالن جابربن حيان برگزار شد
در روز يازدهم ارديبشهت ماه مراسمي براي قدرداني از 

آمفي تئاتر اعضاي هيئت علمي بازنشسته مركز گرافيك در 
  .مركزي دانشگاه برگزار شد

روز جمعه سيزدهم ارديبشهت ماه نوبت به برگزاري جشن 

التحصيلي دانشجويان دوره اخير دانشگاه رسيد كه در  فارغ
  .سالن تربيت بدني دانشگاه برگزار شد

التحصيالن دانشكده مهندسي و علم مواد در  گردهمايي فارغ
  .هشت ماه در سالن جابرابن حيان برگزار شدارديب 30تاريخ 

گردهمايي منطقه اي اصفهان در روز هشتم خرداد ماه در اتاق 
   .بازرگاني صنايع و معادن استان اصفهان برگزار شد

  برنامه هاي گردشگردي و طبيعت گردي
برنامه گردشگري توسط كميته  6در فصل بهار جمعاً 

مد كه مشخصات آنها به گردشگري برنامه ريزي و به اجرا در آ
  :شرح زير است

ارديبهشت  13و  12 -اوان  اچهيدو روزه قلعه الموت، در سفر
  .انجام شد ماه
 ارديبهشت ماه 19در  يك روزه روستاي هرانده به خُمده سفر

 .برگزار شد
ارديبهشت  19 -كاشان و قمصر يريگ يك روزه گالب سفر
 ماه

يبهشت ماه سفر دو ارد 27و  26در روزهاي پنجشنبه و جمعه 
التحصيالن و  نفر از فارغ 40روزه اي به شهر خوانسار با حضور 

  .همراهان انجام شد
با  خردادماه 15و  14دو روزه قلعه رودخان و ماسوله  سفر

 .التحصيالن و همراهان انجام شد از فارغ 40حضور 
نفر  14با حضور  خردادماه 17الي  14روزه كردستان از  4 سفر

 .انجمن به همراه خانواده برگزار شد از اعضاي

  فعاليت هاي مربوط به جشن چهلمين سال
فعاليت هاي در حال انجام براي برنامه ريزي جشن چهلمين 

التحصيلي دانش آموختگان دوره چهارم كه از آبان  سال فارغ
ا زجمله . ماه سال گذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد

كارگروه هاي اين جشن بطور  جلسات هفتگي ستاد برگزاري و
  . مستمر برگزار شده است

اخيراً ششمين گردهمايي مقدماتي دانش آموختگان دوره 
ارديبهشت ماه در ساختمنان انجمن برگزار  24چهارم در تاريخ 

  .شد و در آن با نفرات حاضر مصاحبه ويديويي به عمل آمد
ري برنامه مصاحبه اي ديگري در اصفهان و همزمان با برگزا

گردهمايي منطقه اي اصفهان در هشتم خرداد ماه برگزار شد 
نفر از دانش آموختگان دوره چهارم مقيم اصفهان  6و در آن با 
  .گفتگو شد

مهرماه برگزار  19تا  17جشن چهلمين سال در روزهاي 
روز نخست اين جشن به برگزاري كنفرانس . خواهد شد

ول تا چهارم ساله دانش آموختگان دوره ا 40دستاوردهاي 
  .اختصاص دارد
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دهكس دانشيير ركتش
دانشگاه ت و اقتصاد يريمد

  تر روستا آزادكاز دشريف 
رش دانشجو در سال يبا توجه به قبول پذ: نشريه داخلي شريف

ارشد  يارشناسكو  MBAدر دو رشته  93-92 يليتحص
 يت و اقتصاد طيريده مدكس دانشيير يتر آراستكد ،اقتصاد
سه دانشگاه يأت رئيتر روستا آزاد و هكمات داز زح يا نامه
 :ن شرح استين نامه به ايمتن ا. ردكر كتش

 شريف يرياست محترم دانشگاه صنعت
 تر روستا آزادكد يجناب آقا

 با سالم و احترام
 يجنابعال يها و حمايتها شاله تكگزارم  ركخداوند بزرگ را ش

ترم و ديگر مسئولين محترم دانشگاه به ويژه مديران مح
تر رشتچيان كو د يتر سعيدكدانشگاه جناب آقايان د يآموزش

 يسال تحصيل يشريف برا يبه ثمر نشست و دانشگاه صنعت
ارشد اقتصاد دانشجو  يارشناسكو  MBAدر دو رشته  92-93
  .پذيرد يم

چه ظرفيت اختصاص داده شده به اين دو رشته با آنچه  اگر
ل سازمان در پورتا 1391رده و در آذر ماه كه دانشگاه تقاضا ك

در مقابل  يدارد ول يف زيادسنجش وارد شده بود، اختال
ده مديريت و كدانش يمر همت به تعطيلكه ك يبدخواهان

  .است ياند، دستاورد بزرگ اقتصاد بسته
بديل آحاد مردم شامل  يوه، حمايت گسترده و ببه عال

ن دانشگاه التحصيال ها، فارغ استادان محترم ديگر دانشگاه
و نيز مديران  يمردم يها و نهادها لكشريف، تش يصنعت

ن ه فارغ التحصيالكمختلف  يو سازمانها ياقتصاد يبنگاهها
ده را در استخدام خود دارند، نشان از محبوبيت و كدانش

اين  يبه راست. ده در جامعه داردكمقبوليت دانشگاه و دانش
 يصنعتدانشگاه  يگرانقدر برا ياجتماع ي سرمايه كحمايتها ي

از طرف ديگر، در جريان اين . روند يشريف به شمار م
محترم هيأت رئيسه دانشگاه  ياعضا ييمات، از پشتيباننامال

دانشگاه،  يمحترم شورا ي، اعضايبه ويژه شخص جنابعال
و دانشجويان عزيز  ياران محترم عضو هيأت علمكهم

ارانم در كاينجانب و هم يه باعث دلگرمكبرخوردار بوديم 
م نظير ك ياين انسجام و همدل. ده مديريت و اقتصاد بودكنشدا
 يدر خانواده شريف، سرمايه اجتماع ) نظير يو شايد ب( 

 . است يسنگ ديگر گران
در طول ساليان گذشته و  ياست اين دو سرمايه اجتماع يبديه

ه جز خدمت به اين مرز و بوم و ك يبه همت مردمان بزرگ
دست  اند، به ردهك يدنبال نم ينام شريف، هدف ديگر ياعتال

ه آن را پاس داشته و كاست نزد ما  ينون امانتكآمده است و ا
 . وشا باشيمكدر تقويت آن 

شريف  يدانشگاه صنعت ياميد است با هدايت و درايت جنابعال
پيش رو فائق آمده و مسير خود را در راه  يبر چالش ها

  .، پيشرفت و خدمت به ميهن ادامه دهديراست

  

رش دانشجو يعتراض به حذف پذا
  ت و اقتصاد يريده مدكدر دانش

پس از اعالم خبر صفر شدن سهميه دانشكده مديريت و 
التحصيالن اين دانشكده بيانيه اي را در اينترنت  فارغ ،اقتصاد

 1467 براي اعتراض به اين موضوع فعال كردند كه تاكنون 
را به  ورمذكبيانه از دانش آموختگان دانشگاه شريف نفر 

اين بيانيه از روز اول ارديبهشت . اند هصورت اينرنتي امضا كرد
  :فعال شده و در نشاني زير قابل مشاهده است 1392

http://www.ipetitions.com/petition/gsme/  
  :مي شود عيناً به نقل از منبع فوق آوردهدر زير متن بيانيه 

 به نام خدا
آموختگان دانشگاه  از دانش ين متن جمعينندگان اك امضا
د خود در رابطه با يشد يلند نگرانيه ماكف هستند يشر يصنعت

ت و اقتصاد يريده مدكرش دانشجو در دانشيت پذيحذف ظرف
 ربط برسانند يف را به اطالع مراجع ذيشر يدانشگاه صنعت

و  يد به حذف ناگهانينندگان، ضمن اعتراض شدك ما امضا
ده، بر كن دانشيا يتراكو دارشد  يارشناسكت يِ ظرف يراصوليغ
ن نهاد يب ايه منجر به تخركم ين تصميه اكم ين باور هستيا

 يو اثربخش نم ير منطقيل زيارزشمند خواهد شد، به دال
 باشد

و علوم  يمهندس يه، فنيپا يها جذب عالقمندان رشته: نخست
 ت يرينه مديار در زمكل و يبه تحص كيپزش

بر  يشور مبنك يم آموزشم بر نظاكخاص حا يبا توجه به فضا
و  كيو پزش يمهندس يها ان برتر به رشتهيثر دانشجوكجذب ا

علوم  يها ل در رشتهيت آنان به تحصيثركعدم عالقه ا
و  يقو يروهاين يافكشور همواره از نداشتن تعداد ك، يانسان

گر در يد ياز سو. ده استيان ديت زيرياثر گذار در حوزه مد
را  يارخانجات صنعتكران يدشور غالبا مك يياجرا يفضا

 يافك ييت آشنايريه با علم مدكدهند  يل مكين تشيمهندس
ت و اقتصاد در دانشگاه يريده مدكس دانشيبا تاس. ندارند
ان با استعداد و ين دانشجويف، تعامل و ارتباط بيشر يصنعت

د يجاد گرديت و اقتصاد ايريبا حوزه مد يفن يها پرتالشِ رشته
ه يحاش يليتحص يبه عنوان رشته ها يزمانه كن رشته ها يو ا
ل يز توجه عالقمندان به تحصكشدند، به مر يسته مينگر يا

ان با استعداد ياز دانشجو ياريل شدند و بسيعلم و دانش تبد
 ردندكدا يل پين رشته ها تمايل در ايبه تحص

 يت چه در فضايريبه مد يو علم يبوم يتوسعه نگاه: دوم
 شورك يياجرا يها و چه در عرصه يكادمكآ

ت و اقتصاد، در توسعه و يري، از جمله مديعلوم انسان يها رشته
از  يو بوم يت ِ علميريدارند و مد ياتيح يشور نقشكبهبود 

د و ياسات. دار استيپا يا به توسعه يابي دست يها ضرورت
 يه با نگاهكاند  ده همواره تالش داشتهكن دانشيان ايدانشجو

ن و ينار استفاده از بهتركدر  يرانيا يّها ت بنگاهيبه واقع يبوم
 يها ت دورهيفكيا، استاندارد يدن ين منابع علميروزتر به
 يفكين نگاه ياثر ا. شور را بهبود دهندكت و اقتصاد در يريمد

 ير دانشگاه هايت و اقتصاد بر تالش سايريبه آموزش مد
تعداد . خود مشهود است يت علميبهبود وضع يشور براك
 يه در دوره كده كن دانشيالن ايز فارغ التحصا ياديز

شور مانند دانشگاه تهران و ك ير دانشگاه هايسا يتراكد
رفته شده يت مدرس پذيو دانشگاه ترب يد بهشتيدانشگاه شه
فارغ  يت بااليفكيرفته شدن يپذ ينشان دهنده  يياند، از سو

ر دانشگاههاست و از يان سايده در مكن دانشيالن ايالتحص
آموزش  يان سطح انتظار از دوره هاين دانشجويگر ايد يسو
ت يفكيش داده اند و به باال رفتن يت و اقتصاد را افزايريمد

 رده اندك كمكشور كن دوره ها در سطح يا يعموم
ت و يريده مدكالن دانشيالتحص فارغ ياثر گذار ياز طرف

. ستيده نيس پوشكچ يشور بر هكشرفت يف بر پياقتصاد شر
ده در كآموختگان دانش ن موضوع، حضور دانشيشاهد بر ا

ع و يشور از جمله وزرات صناكع يها و صنا تكن شريتر بزرگ
مجموعه (رو ي، وزارت ن)درويميسازمان گسترش و ا(معادن 

از  ياريبس( يمي، وزارت نفت و گاز و پتروش)مپنا يها تكشر
ها  ها و ده و ده) شورك يميپتروش يها ها و سازمان شگاهيپاال
ن يران ايبه گواه مد. شور استك يو دولت يازمان خصوصس

روها ين نيده از موثرتركن دانشيالن ايالتحص ها، فارغ مجموعه
 اند  ن سازمان ها بودهيدر رشد و توسعه ا

ن يان عالقمند به ايزه و حق دانشجوين رفتن انگياز ب: سوم
 رشته

 يژن، وقت و انرياز داوطلب يه تعداد قابل توجهكنينظر به ا
 يتراكارشد و د يارشناسك يورود به دوره ها يبرا ياديز

اند،  ردهكف صرف يشر يت و اقتصاد در دانشگاه صنعتيريمد
ن رفتن يل شدن حقوق آنان و از بي، باعث زايم جاريتصم
گذشته تعداد داوطلبان  يها در سال. شان خواهد شديزه ايانگ

از  ياند و تعداد هزار نفر بوده 40ش از ين رشته بيِعالقمند به ا
ل در يسانس با عالقه به ادامه تحصيل ياز ابتدا ين افراد حتيا
رش از ياخذ پذ ين رشته ها، تمام تالش خود را برايا
 يدرخشان، برا يمختلف، از جمله استعدادها يها زميانكم

ان ين دانشجويم، اين تصميبا ا. اند ردهكده كن دانشيورود به ا
 يها دهكدانش يها ن رتبهيبرتره همه از كاستعداد درخشان 
ل يادامه تحص يبرا يگرينه ديچ گزيمختلف هستند، ه

شان به يردن اكم وادار ين تصمينخواهندداشت و در واقع ا
ها  نيهمه ا. باشد يل ميادامه تحص يشور براكخروج از 

در  يم، ظلم بزرگين تصميا يه اعالم ناگهانكنشانگر آن است 
 است  پرشور و شوق روا داشته انيدانشجو ياريحق تعداد بس
مثبت از جمله  يها از گام ياريده، بسكن دانشيت ايحذف ظرف

مختلف به  يها ان پرتالش و عالقمند از رشتهيجذب دانشجو
نظر به . ن خواهد برديرا از ب يتيريمد يها حضور در عرصه

ب و يتر از تخر نهيار پرهزيه همواره ساختن و بنانهادن بسكنيا
ن متن، خواستار ينندگان اكاست، ما امضا شروع از صفر

ت يريده مدكت مناسب جذب دانشجو به دانشيص ظرفيتخص
 ين نهاد آموزشيت از ايف و حمايشر يو اقتصاد دانشگاه صنعت

م و از يشور تعلق دارد هستكن يه به عموم مردم اك يو پژوهش
انقالب  يعال ي، شوراياسالم يوزارت علوم، مجلس شورا

 يشور و تمام مراجع ذكان سنجش آموزش ، سازميفرهنگ
ن رابطه يدر ا يو جد يد نظر فوريربط درخواست توجه و تجد

ن نهاد، ظلم رواداشته يب اياز تخر يريم تا ضمن جلوگيرا دار
 يليتحص يها ن رشتهين و عالقمندان ايشده به داوطلب

   برطرف شود



  

  4  فيشر يالن دانشگاه صنعتيخبرنامه انجمن فارغ التحص

1392 ماه خرداد 31خبرنامه شماره 

رش دانشجو در يموافقت با پذ
و اقتصاد ت يريده مدكدانش
  فيشرنشگاه صنعتي دا

  1392ارديبهشت  24خبرگزاري مهر در تاريخ 
 :خبر داد يل گسترش آموزش عالكريمد
رش يت پذين وضعيآخر يل دفتر گسترش آموزش عالكريمد

ف يشر يدانشگاه صنعتو اقتصاد ت يريده مدكدانشجو در دانش
ف فقط يشر يمقرر شد دانشگاه صنعت: رد و گفتكرا اعالم 

ند تا كرش ياقتصاد دانشجو پذو مديريت دوره در  يك يبرا
 .گرفته شود ييم نهايت آن تصميادامه فعال يبرا
ن يدر گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخر يتر ابوالفضل حسنكد

ده كارشد در دانش يارشناسك يرش دانشجويت پذيوضع
در انتظار نامه : ف گفتيشر ياقتصاد دانشگاه صنعتو مديريت 

ه به دست كنيم به محض ايهست يهنگانقالب فر يعال يشورا
 .مينك يجه را اعالم ميمان برسد نت

 يف فعال فقط برايشر يمقرر شد دانشگاه صنعت: ادامه داد يو
ند تا كرش ياقتصاد دانشجو پذو مديريت دوره در بحث  يك
 .شود يزيت برنامه ريادامه آن فعال يبرا
فترچه ا ديه آكنيدر مورد ا يل دفتر گسترش آموزش عالكريمد
ده در آن صفر كت دانشيه ظرفك 92ارشد  يارشناسكور كنك

بله، : ه خواهد داشت، گفتين مورد اصالحياعالم شده بود در ا
ه كم ينك يرده و اعالم مكه يرا به سازمان سنجش ارا ينامه ا

ت و اقتصاد يريرش دانشجو در مديدوره، پذ يك يتنها برا
 .ف بال مانع استيشر يدانشگاه صنعت

ت يظرف يقات و فناوريزارش مهر، وزارت علوم تحقبه گ
ف را يشر يت دانشگاه صنعتيريده اقتصاد و مدكرش دانشيپذ
تر رضا روستا آزاد كه به گفته دكرده بود كنده صفر يترم آ يبرا
آن را  يف، وزارت علوم علت اصليشر يس دانشگاه صنعتيرئ

و رده كعنوان  يو اجتماع يتب علوم انسانكدر رابطه با م
 كبه صورت ت يج چند بعديترو يه به جاكشده بود  يمدع
  .شود يج ميده تروكن دانشيدر ا يبعد

زمزمه تلخ انحالل دانشكده 
مديريت و اقتصاد دانشكاه 

  صنعتي شريف
 215داخلي شريف شماره از نشريه نقل مطلب زير به : خبرنامه

واحد روابط عمومي دانشگاه  متعلق به 1392هشتم خرداد 
حذف سهميه از جريانات مربوط به نكات مهمي حاوي 

دانشكده مديريت و اقتصاد است كه عيناً پذيرش دانشجو در 
  .نقل مي شود

ها و  شوراي دانشگاه صنعتي شريف توقف پذيرش در رشته
هاي علوم و  مقاطعي كه جاذب افراد مستعد زيادي از دانشكده

  .دانستباشد را عاملي براي پديده فرار مغزها  مهندسي مي
 78دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف در سال 
اين . و به كوشش دكتر علي نقي مشايخي بنيان گذاشته شد

دانشكده اولين دانشكده وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري است كه با هدف آموزش علوم مديريت و اقتصاد با 

و تحصيلي  رويكردي نو و متفاوت از ساير مراكز آموزشي
هايي در خصوص  تاسيس شد اما چندي است كه زمزمه

تصميمي از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در جهت 
منحل كردن دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 

رسد كه نگراني هاي زيادي در پي داشته  شريف به گوش مي
بر همين اساس دانشجگويان دانشگاه صنعتي شريف و . است
ين شوراي دانشگاه به عدم پذيرش دانشجو در دانشكده همچن

  .دانشگاه شريف در ترم آينده اعتراض كردندو اقتصاد مديريت 
در پي اعتراضات، شوراي دانشگاه صنعتي شريف، در جلسه 

پس از بررسي مسئله اعالم ظرفيت صفر براي  21/1/92مورخ 
، كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دكتري MBAرشته هاي 

يريت و دكتري علوم اقتصادي دانشگاه صنعتي شريف، در مد
سازمان سنجش آموزش كشور، نظر به  2دفترچه شماره 

هاي مذكور براي دانشگاه و به ويژه با  اهميت بسيار زياد رشته
هاي  توجه به ضرورت ارتقاء توان علمي براي مقابله با تحريم

ها و  رشته اقتصادي، به اتفاق آراء بر ادامه پذيرش دانشجو در
  .مقاطع ذكر شده در سال جاري تاكيد كرد

شوراي دانشگاه از رئيس دانشگاه و معاون آموزشي درخواست 
نمود تا اجراي اين مصوبه را با مسئولين وزارت علوم، 

شوراي دانشگاه صنعتي . تحقيقات و فناوري پيگيري نمايند
ها و مقاطع مذكور كه جاذب  شريف، توقف پذيرش در رشته

هاي علوم و مهندسي مي باشد  راد مستعد زيادي از دانشكدهاف
رئيس دانشگاه . پديده فرار مغزها دانسترا عاملي براي 

صنعتي شريف دكتر روستا آزاد از مذاكره با وزارت علوم براي 
رفع مشكل و پذيرش دانشجو در دانشكده مديريت و اقتصاد 

ت مكتب وزارت علوم مدعي اس: اين دانشگاه خبر داد و گفت
علوم انساني و اجتماعي در اين دانشكده تك بعدي ترويج 

  .شود مي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري سهميه : روستا آزاد گفت

پذيرش دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف را 
وي با اشاره به دليل صفر . براي ترم آينده صفر كرده است

مساله اصلي : افزود كردن ظرفيت دانشكده مديريت و اقتصاد
در رابطه با مكتب علوم انساني و اجتماعي است كه وزارت 
علوم مدعي است كه به جاي ترويج چند بعدي به صورت تك 

رئيس دانشگاه صنعتي . شود بعدي در اين دانشكده ترويج مي
سال گذشته هم همين بحث مطرح شد و : شريف عنوان كرد

نشجو پذيرش كنيم و با مذاكره مشكل حل شد و توانستيم دا
  .اكنون هم در حال مذاكره هستيم

دكتر علي نقي مشايخي بنيان گذار دانشكده مديريت و اقتصاد 
اگر نيروهاي باهوش و با : در اين خصوص اظهار داشت

ايي كه تصميمات منطقي گرفته نشود ضاستعداد كشور با ف
روبرو شوند و منطق تصميمات را درك نكنند مطمئناً در آن 

از آنجا كه آموزش عالي مركز فرهيختگان . مانند نمي فضا
بايد تصميماتي بگيرد كه بر حسب منطق و باشد  كشور مي

اصول باشد و زمينه را طوري فراهم كند تا نخبگان بدانند كه 
توانند به جامعه خدمت كنند و كارساز باشند، در اين صورت  مي

دانشكده : گفتوي . كنيم تر مي انگيزه ماندن را در آنها محكم
مديريت و اقتصاد نقش مهمي در جلوگيري از مهاجرت 
نخبگان به خارج از كشور داشته و همچنين رضايت بخشي 

هاي اين دانشكده گوياي موفقيت در  صنعت كشور از خروجي
  .تربيت شاگرداني اليق و توانا است

مشايخي به تبعات تصميم وزارت علوم مبني بر صفر شدن 
: اشاره كرد و افزودو اقتصاد ه مديريت پذيرش در دانشكد

اي از جوانان ارزنده كشور كه از استعدادهاي درخشان  عده
هستند با توجه به معدل بااليي كه داشتند از چند ماه پيش 
متقاضي ورود به اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد بدون 

اند اما يك  نفر پذيرفته شده 25ها  كنكور بودند و از بين آن
وزارت علوم تصميم به صفر كردن پذيرش دانشجو در  دفعه

  .اين دانشكده گرفت
دانشجويان نخبه با اطمينان به مقرارت پذيرش استعدادهاي 
درخشان، ديگر در كنكور كارشناسي ارشد شركت نكردند از 

اند بلكه تقاضا براي ادامه تحصيل  اين رو نه تنها كنكور نداده
ها  از همين رو اكنون آناند  در خارج از كشور هم نكرده

  .سرگردان و سرخورده و بسيار عصباني هستند
مشايخي با تاكيد بر اينكه وزارت علوم بايد اين اشتباه خود را 

نهادهاي قانوني و اجتماعي كه ايجاد : اصالح كند، افزود
شود ملك شخصي افرادي كه يك منصبي دارند نيست  مي

همانند اينكه . كنند اي عمل ها بايد بر اساس قاعده بلكه آن
اين بررسي را داشته باشند كه دانشكده مديريت و اقتصاد 

. د و با چه كيفيتيده گاه شريف چه كارهايي انجام ميدانش
متحيرم كه وزارت علوم چرا اين گونه رفتار : وي در آخر افزود

كند چراكه وجود دانشكده مديريت و اقتصاد باعث شده  مي
برجسته خارج از كشور خواستار است كه خيلي از نيروهاي 

بازگشت به كشور باشند و همچنين خيلي از نخبگان كشور را 
  .اند ترك نكرده و مانده
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  التحصيالن فارغگردهمايي 
  دانشكده مديريت و اقتصاد

التحصيالن دانشكده  گردهمايي فارغدر پي ارسال فراخوان، 
نبه دوم در روز دوشمديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف 

دكتر مشايخي دانشكده  ندر سالارديبهشت ماه امسال 
  .مديريت و اقتصاد برگزار شد

و بيش از  گرديداين گردهمايي با استقبال بسيار زياد مواجه 
مديريت و التحصيالن و هيئت علمي دانشكده  نفر از فارغ 200

حضور گسترده يكي از داليل . در آن حضور داشتنداقتصاد 
عالم حمايت از ادامه فعاليت دانشكده در پي االن، التحصي غ فار

امسال خبر صفر شدن سهميه اين دانشكده در كنكور اعالم 
اين گردهمايي فرصت مناسبي براي برقراري و تحكيم  .بود

التحصيالن دانشكده و ايجاد همبستگي براي  غ ارتباط فار
در دانشكده مديريت و اقتصاد اآنان ز حمايت هر چه بيشتر 

  .گرديدنده آي
گردهمايي با صحت دكتر محمد رضا آراستي رئيس اين 

وي در ابتدا آماري را از وضعيت اشتغال . دانشكده آغاز گرديد
ت آنان در مراكز صنعتي يالتحصيالن اين دانشكده و موفق غ فار

اين آمار بر اساس يك پژوهش انجام . و آموزشي ارايه كرد
اشتغال مبين مذكور ار آم. انجام شده است 1389شده در سال 

التحصيالن در مراكز  موفقيت بسيار زياد اين فارغو موثر 
حداكثري آنان در و اشتغال اقامت نكته ديگر . استاي  حرفه

  .داخل كشور است
دكتر آراستي از كوشش هاي به عمل آمده براي رفع 

خبر داد و به محدوديت پذيرش دانشجو در اين دانشكده 

كه به زودي اين محدويت برطرف حاضرين اطمينان داد 
  .خواهد شد

دكتر علينقي مشايخي بنيان گذار اين دانشكده نيز در اين 
وي به قدري از تصميم . پرداختگردهمايي به سخنراني 

گرفته شده براي حذف سهميه متاثر و شگفت زده بود كه 
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براي دقايقي كنترل احساسات خود را از دست داد و قادر به 

بيان شده براي  هاي استداللاو . نبود صحبت با حاضرين
: حذف سهميه را بسيار غير منطقي و نابخردانه خواند و گفت

دانشكده و دانشگاه نهايت كوشش خود را براي بازنگري 
  .وزارت علوم خواهند كرددر تصميم مسئوالن 

برگزاري اين گردهمايي ضمناً فرصتي را فراهم كرد كه 
ده مديريت و اقتصاد نير كه انتخابات كميته تخصصي دانشك

صورت حضوري ه از طريق اينترنتي ميسر نشده بود بقبالً 
  .برگزار شود

در ابتدا خانم فروزنده طبيبي عضو هيئت اجرايي انجمن 
التحصيالن به نمايندگي از طرف انجمن توضيحاتي را در  فارغ

سپس از . يوه برگزاري انتخابات ارايه كردششرايط و مورد 
اين براي  ن به فعاليت در كميته دعوت كرد كهاعالقمند
داوطلبيان آغاز شد و ثبت نام  سپس. داوطلب شوند انتخابات
در ادامه هر يك از . نفر به روي تابلو نوشته شد 17اسامي 

معرفي و برنامه ها و اهداف  راداوطلبان به طور خالصه خود 
  . تشريح كردنددر صورت انتخاب شدن خود را مورد نظر 

هر يك از حاضرين برگه خاتمه راي گيري صورت گرفت و  در
به اين ترتيب با . راي خود را به صندوق انتخابات انداختند

عضو علي البدل اين  2عضو اصلي و  7شمارش آرا تعداد 
  .كميته انتخاب تعيين شدند

در خاتمه گردهمايي نوبت به گرفتن عكس يادگاري 
  .رسيد دستجمعي در محل مجاور سالن گردهمايي

  كميته تخصصي دانشكده مديريت و اقتصاد اعضاي
 تعداد راي  نام و نام خانوادگي  تصوير

  دادرس، افرا
دانشكده  74كارشناسي ورودي 

  مهندسي صنايع
  80كارشناسي ارشد ورودي 

  عضو اصلي

55  

 سيد بابك ،ابراهيمي
  86كارشناسي ارشد ورودي 

  42  عضو اصلي

 امير ،تقي خان تجريشي
دانشكده  76ارشناسي ورودي ك

  مهندسي صنايع
  80كارشناسي ارشد ورودي 

  عضو اصلي

40  

  اسماعيل زاده اصل، محمدعلي
  86كارشناسي ارشد ورودي 

  29  عضو اصلي

 محمد ،معين
دانشكده  83كارشناسي ورودي 

  مهندسي عمران
  88كارشناسي ارشد ورودي 

  عضو اصلي

29  

 مخاطبي اردكاني، محمد
دانشكده  81ي ورودي كارشناس

  مهندسي عمران
  87كارشناسي ارشد ورودي 

  عضو اصلي

28  

  جعفريان ديو كالئي ، ندا
دانشكده  80كارشناسي ورودي 

  علوم رياضي
  87كارشناسي ارشد ورودي 

  عضو اصلي

27  

 

  غفراني ، پيروز
  79كارشناسي ارشد ورودي 

  27  البدل عليعضو 

  جوينده، هادي
دانشكده  63كارشناسي ورودي 

  مهندسي برق
  79كارشناسي ارشد ورودي 

  البدل عليعضو 

21  
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دانش آموختگان آماري اطالعات 

  اقتصاددانشكده مديريت و 
دكتر محمد رضا آراستي رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد در 

هاي  التحصيالن اين دانشكده نتايج پژوهش گردهمايي فارغ
ن دانشكده مديريت التحصيال آماري در خصوص وضعيت فارغ

مربوط  1389اين پژوهش به سال . و اقتصاد را ارايه كرد
اين آمار نشان از ميزان اشتغال حداكثري . شود مي
از نظر كشور محل اقامت . التحصيالن اين دانشكده دارد فارغ
  .درصد آنان در ايران اقامت دارند 72نيز 

تحصيالن ال براي استخراج اين آمار پرسشنامه هايي براي فارغ
نفر به  238دانشكده فرستاده شده است كه از ميان آنان 

  .ها پاسخ داده اند پرسشنامه
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دانشكده مديريت و اقتصاد در 
 شريف چرا؟ يدانشگاه صنعت

 يمشايخ ينقيتر علكد
ه گذار و استاد يپا يخيمشا ينقيتر علكد يآقا: خبرنامه

ه در روزنامه ك يمقاله ا يراً طياخ ت و اقتصاد،يريده مدكدانش
ده به يبه چاپ رس بهشتيارد 12اقتصاد مورخ پنجشنبه  يايدن

ت و يريده مدكجاد دانشيسوال مطروحه در خصوص علت ا
با  يبرخ. ف پاسخ گفته انديشر يدر دانشگاه صنعت اقتصاد
رش دانشجو در يت پذيبودند ظرف ن سئوال در صدديطرح ا
 !نندكده را صفر كدانش
  :خوانيم مير يشان در زيقاله امكامل متن 
 يده و مهميچيمديريت و اقتصاد، رشتههاي پ يهاي علم رشته

با توجه . شور هستندكشرفت يبراي بهبود وضع اقتصادي و پ
شور كت اين رشتهها بايد جوانان نخبه و با استعداد ياهم به

ا بااستعدادترين جوانان درجامعه م. جذب اين رشتهها شوند
هاي باالي  رتبه. شوند يم يو مهندس ينفهاي  جذب رشته

و  ين رشتههاي فنيب يارشناسكآزمون سراسري دوره 
به عنوان مثال . ننديكرا انتخاب م دانشگاههاي معتبر يمهندس

نفر به  99ش از يهر ساله ب يارشناسكنفر اول آزمون  211از 
 .آيند يشريف م يدانشگاه صنعت

هاي  ه دورهك يسانك يمتأسفانه و به جز موارد استثناي
از جمله اقتصاد و مديريت را انتخاب  يعلوم انسان يارشناسك
ه از نظر رتبه آزمون امكان ورود به كهستند  ينند آنهاييكم

. دردانشگاه هاي معتبر را ندارند يو مهندس يهاي فن رشته
جامعه و خانواده ها را در مورد  تيتوان ذهن ينم يبسادگ
و علوم به رشته هاي علوم  يمهندس-يت رشته هاي فنيارجح
 يارشناسكتر براي دوره  دانش آموزان قوي. ر دادييتغ يانسان

بايد با ايجاد . كننديو علوم را انتخاب م يرشته هاي مهندس
در  يهاي علوم انسان رشته يدگيچيت و پيشتر از اهميشناخت ب

آنان بايد  يارشناسكدوره هاي  ين جوانان با استعداد در طيب
هاي مهم علوم  اين رشته ها جذب و راه را به رشته آنها را به

با . ردكارشد براي آنها باز  يارشناسكدر دوره هاي  يانسان
و  يهاي فن شور در رشتهكتوجه به تجمع استعدادهاي برتر 

الزم است رشتههاي مديريت و اقتصاد در جوار اين  يمهندس
آنها  استعدادها برقرار شود تا موجب ايجاد اين شناخت و جذب

 .ارشد شود يارشناسكها در دوره هاي  اين رشته به
س دانشكده مديريت و اقتصاد در يسال از تأس 21ه كنون كا

ه اين كامالً روشن است كگذرد،  يشريف م يدانشگاه صنعت
هاي آن  در جذب استعدادهاي برجسته با مالك رتبه دانشكده

. ستارشد موفق بوده ا يارشناسكو  يارشناسكدر آزمونهاي 
 يارشناسكشدگان به دوره هاي  درصد پذيرفته 91ش از يب

ه رتبه آنها در كارشد در آن دانشكده افرادي هستند 
دوره  يبوده است و در ط يدو رقم يارشناسكهاي  آزمون

هاي  ن افرادي با رتبهيب خود از دانشجويان ممتاز در يارشناسك
 مشابه بودهاند

با  يدانشكده آموزش هكند يكجذب دانشجويان زبده ايجاب م

نجكاو و قوي پذيرفته شدگان كت باال ارائه دهد تا ذهن يفكي
دانشكده و مواد و  يب استاندارد آموزشيبدين ترت. نمايد را ارضا

. شوديبايد با استانداردهاي باال ارائه م يمطالب درس
مستعد همراه با آموزش خوب موجب شده  دانشجويان ورودي

دانشكده زبده و مورد تقاضاي بازار الن يالتحص ه فارغكاست 
از فارغ  99ه ذر سال ك آماري يدر بررس. ار باشندك

در آنها مشغول به  كالن دانشكده به عمل آمد فقط ييالتحص
خود جذب  التياري قبل از اتمام تحصيار نبودند و بسك

ت خوب آموزش و موفق و موثر بودن يفكي. شونديسازمان ها م
افزون  شتر و روزيار موجب جذب بكار الن در بازيفارغ التحص

ت يفكيبدون وجود . جوانان مستعد به دانشكده شده است
رون جوانان نخبه يط بيآن در مح يو اثر بخش يخوب آموزش

ورود به دانشكده  يهستند متقاض يافراد عاقل و با هوش هك
 .شدند ينم

ت رشت هاي مديريت و اقتصاد براي توسعه و يبا توجه به اهم
ت آموزش در اين رشته ها يظرف يفكيشور، توسعه كفت شريپ

ت يفكيبا  يادر هاي آموزشك. است ياتيضروري و ح اريبس
جذب . ت شونديان افراد با استعداد و نخبه تربيبايد از م

آموزش خوب آنها، موجب پذيرششان در  روهاي مستعد وين
ل تا يشور براي ادامه تحصكا و يدانشگاههاي درجه اول دن

سال گذشته دانشگاههاي درجه  در چند. شوديترا مكدمقطع 
و  يلككاگو، نورث وسترن، بري، هاروارد، ش MITر يا نظياول دن

مديريت و اقتصاد شريف در  الن دانشكدهيالتحص لندن از فارغ
در گذشته . اند هاي مديريت و اقتصاد دانشجو پذيرفته رشته

ز درجه اول ا ه آن دانشگاههايكسابقه نداشته است 
 يهاي مديريت و اقتصاد ايران دانشجوي الن رشتهيالتحص فارغ

آزمون  ه شاگرد اولكه گفته شود كجالب است . پذيرفته باشند
ارشد  يارشناسكل دوره يتراي اقتصاد فارغ التحصكدوره د

خود  يارشناسكه كدانكده مديريت و اقتصاد شريف بوده است 
قصد ورود به گذرانده بوده است و به  يدر رشته مهندس را

تراي دانشكده مديريت و اقتصاد امتحان داده و از كدوره د
رده كشور صرفنظر كخارج از يليبورس تحص پذيرش همراه با

ت پذيرش ينون به ناگاه با صفر اعالم شدن ظرفكالبته ا. است
! اقتصاد شريف مواجه شده است ترايكدانشجو در دوره د

ا يي درجه اول دنل جوانان نخبه ايران در دانشگاههايتحص
ه تسلط كخواهد شد  ت دانشمندان توانمندييموجب ترب

هرگونه تحول . نندك يدا ميخود پ يليبه حوزههاي تحص يباالئ

ز مستلزم يشور نكدر  يدر علوم انسان
استعدادهاي برتر در اين علوم و  اشتغال

تسلط به دانش روز بشري در علوم مزبور 
ق از دست يبدون درك عم. است
د است يعلوم بع اي بشر در اينآورده

. بوجود آورد يدر علوم انسان يبتوان تحول
. طلبد يق ذهن هاي قوي را مييا فهم عم

دانشكده  يكس از هدف هاي مهم
شريف  يمديريت و اقتصاد دانشگاه صنعت
ل در اين يجذب نخبگان براي ادامه تحص

 دواريم اين افراديام. رشته ها بوده است
در  يفكيه در آينده ضمن آنكه تحول كبشوند  يدانشمندان

نند، يكدر رشتههاي مديريت و اقتصاد ايجاد م يآموزش عال
ايجاد تحول در علوم مزبور بر اساس ارزشهاي  بتوانند در

 .نندكز ايفا ين يجامعه نقش مهم ياسالم
ت هاي مهم دانشكده مديريت و اقتصاد در ياز فعال ييك

نه مديريت ياري در زميشريف ارائه دروس اخت يدانشگاه صنعت
و  يهاي مهندس رشته يارشناسكدانشجويان دوره  و اقتصاد به

الن با استعداد در يالتحص چون فارغ. علوم پايه بوده است
نند و عموماً بعد از ك يم ليهاي مزبور تحص رشته
رند، يگيهاي اداره صنايع را بر عهده م تيمسئول يليالتحص فارغ
ار كه كند يكم كمك مزبور به آنها علوم يآنها با مبان يآشناي

ه از آن با احتمال يخود را بهتر آغاز نمايند و با اطالع اول
 شتري مطالعات خود را در حوزه مزبور ادامه دهنديب

رسند از دانشهاي  يم يتهاي باالتر مديريتيبه مسئول يو وقت
 اري در حوزهيدروس اخت. مند باشند ز بهرهيشتري نيمربوطه ب

 يارشناسكهاي  د استقبال زياد دانشجويان دورهمديريت مور
شتري از يه تعداد بكدانشگاه واقع شده و موجب شده است 

هاي اقتصاد و مديريت بدست  ه از رشتهك يشناخت آنها با
آورند به اين دو رشته مهم عالقمند شده و براي ادامه  يم

در واقع ايجاد . نندكمديريت را انتخاب  ل اقتصاد ويتحص
شتر يب يه مديريت و اقتصاد در شريف و آشنائدانشكد

ت قابل ارائه در آنها، يفكي دانشجويان آن با اين رشته ها و
ل در اين رشته ها را به طور قابل يان ادامه تحصيمتقاض
اين دو رشته  توان گفت جايگاهيافزايش داده است و م يتوجه
قوي تر باال تر رفته  يلين دانشجويان با سابقه تحصيدر ب

 .ستا
دانشگاه  كنقش مهم ديگري دانشكده مديريت و اقتصاد در ي

تراز اول  يامروزه دانشگاههاي صنعت. ندكتواند ايفا  يم يصنعت
. قات خود هستنديدنبال تجاريسازي نتايج تحق ا بهيدن
ن جهت يشور هم در همكعلم و فناوري  يلكهاي  استيس

فناوري به  يو مهندس يعلوم پايه و فن قات دريه تحقكاست 
براي تجاريسازي نتايج . تبديل شده و تجاريسازي شوند

ضمن  ين صنعتيو محقق نيه مهندسكقات الزم است يتحق
 كوند با افراديكه از ييمديريت و اقتصاد در پ يبا مبان يآشنائ

و از طرف ديگر  دارند يقات صنعتياز تحق يطرف درك خوب
ن منابع، يأم، تيبا دانش مديريت براي برنامهريزي، سازمانده

آشنا  محصول كو فروش و خالصه تجاريسازي ي يبازارياب
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ت الزم را دارند يه قابلكخود را  يقاتيارهاي تحقكهستند نتايج 

 دانشگاه كوجود دانشكده مديريت در ي. نندكتجاري سازي 
ل و تسريع تجاريسازي نتايج يبه تسه يشايان كمك يصنعت
 يجاد دانشكده مديريت وخوشبختانه بدنبال ا. نمايديقات ميتحق

ت هاي قابل توجه يشريف و موفق ياقتصاد در دانشگاه صنعت
ر، علم و صنعت، و يبكرير امينظ يآن، ساير دانشگاه هاي صنعت

مشابه اي رشته مديريت را درخود  ير در اقداماتينص خواجه
ت پذيرش يرده اند و البته، باز هم خوشبختانه، ظرفكايجاد 

 .اعالم نشده استصفر  دانشجو در آنها
باالخره فايده ديگر ايجاد دانشكده مديريت و اقتصاد در شريف 

شور از ك يشتر مديران سازمانهاي صنعتيآنستكه ب
هستند و اينان با  يدانشگاههاي صنعت النيالتحص فارغ

شتري داشته يل خود زبان مشترك بيدانشگاههاي محل تحص
جه دانشكده ينتدر . نندك يم و بهتر و سريعتر رابطه برقرار

درك بهتري از نگرش و  يدانشگاه صنعت كمديريت در ي
. آموزش آنهاست ن داشته و فضاي بهتري براييتفكر مهندس

شريف براي  يه دانشكده مديريت صنعتك يهاي آموزش
ويژه  مدت و وتاهكن در صنعت در دورههاي ين و شاغليمهندس
رار گرفته و نندگان قك تكار مورد استقبال شريدهد بس يارائه م

هاي مزبور توسط دانشكده به شدت رو  تقاضا براي ارائه دوره
 .روز افزايش بوده است به

ه در رابطه با دانشكده مديريت و اقتصاد مطرح كنكته ديگري 
 شود با باورها ويشده است رابطه آنچه در اين دانشكده ارائه م

بر  شتر نظرياينجا ب ه درك يعلوم انسان. است ياعتقادات دين
دا است، دو ياقتصاد و مديريت است، همانطوريكه از اسم آنها پ

شورهاي كه توسط دانشمندان زيادي از كهستند  يعلم رشته
 يط قرن گذشته و باالخص در 9 يمختلف به خصوص در ط

نسبت و رابطه باورها و . اند نون توسعه يافتهك ستم تايقرن ب
توان يز چند زاويه مرا ا يبا اين حوزههاي معرفت ياعتقادات دين
 .مطرح نمود

تواند در يزاويه اول آنستكه اين علوم، مانند هر علم ديگري م
 ياعتقادات دين. ار گرفته شودكبه  يجهت هدفهاي مختلف

ري اين علوم را يارگكهدف و جهت استفاده و به  توانديم
غ اسالم يسازمان با هدف ترويج و تبل كمثالً ي. ندكن ييتع

انداز،  ر چشمينظ يبا مسائل ياسالم غاتيبلمانند سازمان ت
ص منابع، يريزي و تخص ، بودجهياتيهاي عمل استراتژي، برنامه

 يروهاي انسانيتوسعه ن ، جذب و نگهداري ويسازمانده
تواند در جهت اهداف  يمناسب مواجه است و دانش مديريت م

دانش مديريت  همان. د و مؤثر باشديآن سازمان مف ياسالم
با هدفهاي زشت و ناپسند مانند  يدر سازمانهاي ممكن است

غات ضد يتبل هك يشبكه هاي جرم و جنايت و يا سازمان هائ
نه و جهت يزم يلذا اعتقادات دين. ار رودككنند هم به يم يدين

 .كندين مييرا تع يري علوم اقتصادي و مديريتيبكارگ
 كاما از زاويه ديگر، اصول اعتقادي ممكن است در افراد ي

رده باشد و فرهنگ جوامع و نوع رفتار و عالئق كمعه رسوخ جا
ات و يآنگاه بايد فرض. ر قرار داده باشديتحت تأث افراد آنرا

هاي مطرح شده در علوم مزبور را مورد  فرضهاي نظريه شيپ
توسعه نظريه هاي جديدي در علوم  بازنگري قرار داد و به

ته ها در زمره البته باز هم براي آنكه ياف. ور دست يافتكمذ
فرضهاي  شيه با پك ينظريات بايد. رديقرار گ ييافته هاي علم

قرار  ييابند مورد آزمون و اعتبارسنج ير يافته توسعه مييتغ
امور اقتصادي و  سب اعتبار بتوانند در ادارهكرند تا با يگ

 .ارگرفته شوندكبه  يمديريت
و ه باورها و اعتقادات بر علوم اقتصادي كزاويه ديگري 

مرزها،  يرگذار باشد آنستكه اعتقادات دينيتواند تأث يم يمديريت
مانند تحريم . ننديكن مييرا تع يبايدها و نبايدهاي چارچوبها و

چالش مهم توسعه علوم مزبور در  كي. ربا در اسالم
اگر در  ييعن. توسعه اعتقادات است ن شدهييچارچوبهاي تع

اعمال  يعتقادات دينبر اساس ا ياي بايدها و نبايدهاي جامعه
آن بايدها و نبايدها مجبور  شود و افراد آن جامعه در محدوده

ها و  نند، در آن صورت نظريهكباشند و يا بخواهند عمل 
و  يمديريت ه بتواند پديدهكبايد توسعه يابد  يتئوريهاي

اقتصادي را در چارچوب ها و محدوديت هاي اعالم شده 
 نند هر علم ديگري بتواندح دهد و هماين نموده و توضييتب

ز يدر اين حالت ن. ندك ينيب شيپ يز تا حد قابل قبوليآينده را ن
رد يقرار گ يبايد تئوري ها و نظريات مورد آزمون و اعتبار سنج

جه يه در نتكد و با اعتباري ينام يبتوان آن نظريه ها را علم تا
م يكنند در عمل مورد استفاده و راهنماي تصميسب مكآزمون 

 .ردياست گزاران قرار گيس ران ويگ
ار زيادي را كر يها و تئوريها از دو زاويه اخ توسعه نظريه

ق و خوب يهاي موجود را عم ها و تئوري بايد نظريه. طلبد يم
م بر آنها را كحا يفرضها و چارچوبهاي احتمال شيپ د،يفهم

رد، تعارضات آن با اصول اعتقادي را دريافت، و آنگاه كدرك 
 .هاي قابل آزمون جديد پرداخت نظريه تئوري وبه طرح 

را در  يتهاييها فعال نهيدانشكده مديريت و اقتصاد در اين زم
توسط دانشجويان  يهاي رساله. رده استكر شروع يسالهاي اخ

ار كاين  يول. د انجام شده استياسات يبرخ يراهنماي و با
ه كطلبد  يم بوده و منابع و زمان زيادي را ميار عظيبس
دانشكده و افزايش منابع، دانشكده مديريت  دواريم با توسعهيام

عالقمند در  يقاتيز تحقكو اقتصاد شريف با همكاري ساير مرا
شتري يدانشگاه ها بتوانند گامهاي مؤثر ب ه ويحوزه هاي علم

 .ها بردارند نهيدر اين زم
د يد دانشكده مديريت و اقتصاد مانند اساتيدر حال حاضر، اسات

ارهاي يشريف بر اساس مع يهاي دانشگاه صنعت انشكدهساير د
دانشكده پرونده . شونديو اعتقادي انتخاب م ياخالق ،يعلم

كه سوابق يدر صورت. ندك يم يبررس يان را از نظر علميمتقاض
 يو يا خارج يدر دانشگاههاي معتبر داخل يخوب يليتحص

پ چا يالملل نيداشته باشند و حداقل دو مقاله در نشريات ب
ازهاي دانشكده انطباق يآنها با ن يليرده باشند و رشته تحصك

دعوت  ينار علميسم كداشته باشد، از آنها براي ارائه ي
، يد گروه علمياسات نار آنها توسطيد سميدر صورت تأي. شوديم

به عالوه دانشكده . شونديد ميتأي يان از نظر علميمتقاض
اصول و  ي و رعايتا ان را از نظر اخالق و رفتار حرفهيمتقاض

 ياجمال يارزياب كي يط علميمح كاي در ي ارزشهاي حرفه
 آنها ياسينمايد بدون آنكه به نحوه تفكر و يا گرايشهاي س يم
ان از نظر ي، پرونده متقاضيد علميبعد از تأي. اري داشته باشدك

هاي گزينش در دانشگاه و  توسط هسته يات عموميخصوص
ئت يد هسته هاي گزينش عضو هيو با تأي يعلوم بررس وزارت
 يهاي علم تيبنابراين دانشكده صالح. شود ياستخدام م يعلم

هاي گزينش  ند و هستهيكم يبررس اي را و حرفه
ه در دانشكده كدي يتمام اسات. را يهاي عموم تيصالح

 .اند ردهك ياند اين مراحل را ط استخدام شده
لهويه ه با نويسندگان مجهول اياطالع كبر خالف آنكه ي

د دانشكده مديريت و اقتصاد شريف يرده است، اساتكاعالم 
آنچه در دانشكده . ستندين ياسيگرايش س چگونهيمروج ه
هاي مصوب وزارت علوم و با  شود منطبق با برنامهيتدريس م

. ا در موضوع مورد نظر استيمقاالت روز دن تابها وكاستفاده از 
علوم دروس اقتصاد به عنوان مثال اگر در دوره مصوب وزارت 

گنجانده شده است، در  ياقتصادسنج الن ياكخرد و اقتصاد 
ه در ك يتابهاي علمكن دروس و با استفاده از يدانشكده هم

شود آموزش داده  يم ا تدريسيهاي دن بهترين دانشگاه
هاي  چون هدف آموزش علم اقتصاد بر اساس برنامه. شوند يم

ا ياستاندارد روز دن هك تاب هاكالبته تدريس اين . مصوب است
دوارم يه امكن است يدر آموزش اقصاد است براي عده اي سنگ

حوزه اقتصاد  ا دريآموزش علم روز دن ياين موضوع موجب نف
 .و مديريت نشده باشد
ش آمده براي دانشكده مديريت و اقتصاد ينگارنده از مسئله پ

دانشكده مديريت و اقتصاد . ر استيار متأسف و متحيبس
ه انتخاب اول بهترين دانشجويان كشريف  يصنعت شگاهدان

ه كهاست، دانشكدهاي  ل در اين رشتهيتحص يمتقاض
تقاضاي شديد سازمانهاي مختلف  الن آن مورديالتحص فارغ

الن عالقمند به ادامه يالتحص ه فارغكشورند، دانشكدهاي ك
هاي مديريت و  در رشته ايهاي دن لش در بهترين دانشگاهيتحص

شوند و شانه به شانه  يپذيرفته م يليبا بورس تحص اقتصاد
رقابت  ها به ا در اين رشتهيالن دنيالتحص بهترين فارغ

سب كپردازند و سربلندي و افتخار براي ايران و جوانان آن  يم
 هاي مصوب وزارت علوم را با ه برنامهكنند، دانشكدهاي ك يم

ا يخذ روز دنت و با استفاده از بهترين منابع و مأيفكيبهترين 
آن با عشق به  يئت آموزشيه هكند، دانشكده اي ك ياجرا م
ت و محبت جوانان مستعد يميشور و با صمكشرفت يپ و يآبادان

م خود كه با قدمت كدهند، دانشكده اي يجامعه را آموزش م
در عرصه هاي اقتصادي و  يمشهود و قابل توجه اثر گذاري

است، چرا بايد با شور داشته كسازمان هاي بزرگ  يمديريت
  شود؟ اين مشكل مواجه
متر، كبه مراتب  يئت علميبا اعضاي ه يهاي چرا بايد دانشكده

ارهاي آزمون هاي وزارت يبا مع يان و دانشجويانيبا متقاض
و  يمتر روي تفكر مديريتكفتر، و با اثرگذاري يضع علوم

ه البته بايد باشند و رشد و كاقتصادي جامعه پا بر جا باشند، 
ت پذيرش دانشجو در مقبولترين يآنگاه ظرف وسعه يابند، وت

دانشكده مديريت و اقتصاد به لحاظ انتخاب نخبگان در 
 بايد صفر شود؟ يآموزش عال

در اين  يا اشتباهيو  يحتماً سوء تفاهم! چرا؟ "واقعا
ن مسئله حل يمسئول يري رخ داده است و با بررسيگ ميتصم

  .خواهد شد
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  روند ين مام؛ نخبگا زده رتيح
ده اقتصاد كانگذار دانشينگاه بن
 ف به انحالل آنيشر دانشگاه

 1392روز دوم ارديبهشت  1713روزنامه شرق شماره : خبرنامه
انگذار ينگاه بن«با عنوان آقاي دكتر مشايخي  امصاحبه اي را ب

انجام داده » ف به انحالل آنيشر ده اقتصاد دانشگاهكدانش
  .شود است كه در زير نقل مي

 يمسووالن وزارت علوم در اقدام: ين نجاتيمحمدحس
ارشد و  يارشناسك يها رش در دورهيت پذيز ظرفيبرانگ تعجب

ف را صفر يدانشگاه شر» ت و اقتصاديريمد«ده كدانش يتراكد
سال  14 يه طك يگذار ريت و تاثيفكيده با كدانش. ردندك

ن يالن آن جذب بهتريالتحص از فارغ ياديگذشته بخش ز
ع يا و صنايمطرح در دن يها ران، دانشگاهيدر ا يعلم زكمرا

اداره  يها ه آمارك يبه طور. اند شور شدهكگذار در  ريبزرگ و تاث
دهد  يده نشان مكن دانشيف از ايدانشگاه شر يليالتحص فارغ

ز كا جذب مرايده كن دانشيالن ايالتحص درصد فارغ 99ه ك
ل و يامه تحصا در حال ادياند  شور شدهك يو اقتصاد يصنعت
» يخيمشا ينقيعل«ن اساس يبر ا. هستند يعلم يها تيفعال
از تبعات » شرق«وگو با  ده در گفتكن دانشيانگذار ايبن

استاد  يخيمشا ينقيتر علكد. ديگو يده مكن دانشيانحالل ا
ت يريمد يد اچ يآموخته دوره پ ف و دانشيشر يدانشگاه صنعت
وزارت  كمكبا  1378او در سال . است يت يآ دانشگاه ام

 يت دانشگاه صنعتيريده مدكع و سازمان برنامه دانشيصنا
ت كره شريمد اتين عضو هيرد و همچنكس يف را تاسيشر

 يالملل نيس سابق انجمن بيياو عضو و ر. است» سونكي«
 . استيكز آن در آمركه مركستم است يس يها يكناميد
اد دانشگاه ت و اقتصيريده مدكانگذار دانشيتر شما بنكد يآقا  
در  يه امروز مسووالن وزارت علوم سعكد يف هستيشر

ده كن دانشيس ايانحالل آن دارند، در ابتدا از اهداف تاس
 . دييبگو
با  1383ف در سال يت و اقتصاد دانشگاه شريريده مدكدانش

شور، كان نخبه و با استعداد يجذب دانشجو يسه هدف اصل
نه اقتصاد و يمتخصص در زم يانسان يروين نيتام يبرا
 يبه صنعت برا كمكشور، كروز  يها ازيت و پاسخ به نيريمد

 يعلم يبا مبنا يرات اقتصادكارآمد با تفك يروهايجذب ن
درست به  يعلم ياقتصاد با مبنا ياريس اختيدرست و تدر

 . ف بوده استيدر دانشگاه شر يصنعت يها ان رشتهيدانشجو
به اهدافش موفق  دنيرس يده براكن دانشيبه نظرتان چقدر ا

 بوده است؟ 
ر به ياخ يها سال يسال سابقه ط 14ده ما با كد دانشينيبب

ل شده است، به يشور تبدك يها دهكن دانشيتر از موفق يكي
ر يف و سايان برتر دانشگاه شريه استقبال دانشجوك يطور

ن دانشگاه يرش در ايگرفتن پذ يشور براكمطرح  يها دانشگاه
 يها ن آماريهمچن. ت ما بوده استيموفق يل اصلياز دال يكي

الن ما مشغول يالتحص درصد از فارغ يكدهد، تنها  يما نشان م
ستند و ين يو صنعت يت اقتصاديل و فعاليبه ادامه تحص

ل يدرصد هم به دل يكن يه همكدهد  يما نشان م يها يبررس
ه كست ين يارآمدكنا

ار كل و يادامه تحص
نند و بعضا ك ينم
 الت خاصكمش

از . دارند يخانوادگ
از  ياريگر بسيطرف د
 يان ما طيدانشجو

ر قبل از ياخ يها سال
جذب  يليالتحص فارغ
ز بزرگ و كع و مرايصنا
شور كاقتصاد  ياتيح
شوند و بارها با  يم

ران ارشد ياستقبال مد
ز كع و مرايصنا

 يبزرگ برا ياقتصاد
الن يالتحص جذب فارغ

ته كن. ميما مواجه بود

شور سابقه نداشته است ك يات علميه در حكن است يگر ايد
ران جذب ياز ا يالنيالتحص ت و اقتصاد فارغيريه در رشته مدك

ده كن مساله هم در دانشيه اكا شوند يدن يز علمكن مرايبهتر
 . ما وجود داشته است

ل به نظر شما چرا مسووالن وزارت علوم قصد ين تفاصيبا ا
 ده را دارند؟ كن دانشيانحالل ا
به نظرم اگر . رت زده هستميم حين تصميقعا هنوز، از امن وا
د يوزارت علوم وجود دارد با يها يريگ ميدر تصم يعلم يمبنا

ر يسا يبرا ييق شود و به عنوان الگويده تشوكن دانشيا
 يا دهكما دانش. شود يشور معرفك يصنعت يها دهكدانش
ان يتوجه نخبگان و دانشجو يعلم يت بااليفكيه با كم يهست

ه در سال ك يم، به طوريردكشور را به خود جلب كطراز اول 
ل دوره يالتحص شدگان ما فارغ رفتهيدرصد از پذ 34گذشته 

در  100ر يز يها ه عمدتا رتبهكاند  ف بودهيسانس برق در شريل
ور كنك يك يها هاست رتبه گر ساليور داشتند، از طرف دكنك
ده كالن دانشيتحصال شور از فارغكمطرح  يها ترا در دانشگاهكد

ه چرا كدانم  ينون متعجب هستم و نمكا ما بوده و واقعا هم
 . اند ن اقدام زدهيمسووالن وزارت علوم دست به ا

 يف، دانشگاه صنعتيه دانشگاه شركنيدر رابطه با ا ييها بحث
ند، مطرح كس يرا تدر يد دروس علوم انسانياست و نبا

 و درست است؟  يقل چقدر منطين مسايشود، به نظر شما ا يم
نم، يب يل نميها و مسا ن اظهارنظريدر ا يچ منطقيمن ه
» يت يآ ام«ا مانند يدر دن يصنعت يها ن دانشگاهيبهتر
 10م يردك يما بررس. ت و اقتصاد دارنديريمد يها يرسك

اقتصاد و  يها يرسك يا دارايدر دن يدانشگاه برتر صنعت
وزارت . ندارد يعلم يچ مبنايها ه ن بحثيت هستند و ايريمد

ت و اقتصاد را در يريده مدكد دانشيانحالل با يعلوم به جا
 . شور رواج دهدك يصنعت يها گر دانشگاهيد

ل يدخ يريگ مين تصميدر ا يا ياسيل سيه دالكاحتمال دارد 
 باشد؟ 

ار يبس يساز ادركر يسال اخ 14د است، ما در طول يبع يليخ
م و يشور انجام دادكت و اقتصاد يريمد يبرا يو موثر يعلم
مردم  يروز زندگ يها ازيم با نيده يه ما انجام مك يارك

ن يا يبرا يا ياسيل سيچ دليبه نظر من ه. مطابقت دارد
 . توان در نظر گرفت يم نميتصم
ف چه يت شريريده اقتصاد و مدكتر، انحالل دانشكد يآقا

 تواند داشته باشد؟  يم يتبعات
ان ينخبگان و دانشجو يدانه سرگرين قضين تبعات ايشتريب

ش يشور، قطع ارتباط دانشگاه با صنعت و افزاكطراز اول 
از  يارير بسياخ يها ما در طول سال. مهاجرت نخبگان است

ا يطراز اول در دن يز علمكشور را به مراكان نخبه يدانشجو
خواهند به  يه مك ياز آنها درست زمان ياريم و بسيفرستاد

 يينند جاك ينند احساس مكخدمت  شور برگردند و به مردمك
د يبه نظرم وزارت علوم با. شور ندارندك يدر ساختار علم

 . ده داشته باشديم نسنجين تصميدر ا يدنظريتجد
افراد  يشخص كاست و مل يو مل يقانون يدانشگاه نهاد

 يرا در موضوعات مل يشخص يها ميه بتوان تصمكست ين
  . ل دانستيدخ

التحصيالن دوره اخير دانشكده مديريت و اقتصاد در جشن  گروهي از اعضاي هيئت علمي و فارغعكس يادگاري 
  1392التحصيلي سيزدهم ارديبهشت  فارغ
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 ادمديريت و اقتصدانشكده 
  در گذر تاريخشريف 

تاريخ  2916شماره در روزنامه دنياي اقتصاد، : خبرنامه
را با دكتر محمد رضا آراستي رئيس اي مصاحبه  22/2/92

دانشكده مديريت و اقتصاد در خصوص فعاليت اين دانشكده 
  :انجام داده است كه عيناً در پي آيد

بقه نيم، لطفا ساكه ما سواالت مان را مطرح كقبل از اين
ده كفعاليت خود را در دانشگاه صنعتي شريف و در دانش

 .نيدكمديريت و اقتصاد به اختصار بيان 
ه تحصيالتم را در حوزه كپس از اين 1378من در سال 

شور بازگشتم و كنولوژي به پايان رساندم، به كمديريت ت
ده مديريت و كبالفاصله به عضويت هيات علمي در دانش

اراني هستم كه از جمله اولين همكر دارم افتخا. اقتصاد درآمدم
ل گيري و رشد آن نقش كده ملحق شده و در شكه به دانشك
در طول مدت خدمتم در دانشگاه صنعتي . رده امكي ايفا كوچك

ده بوده ام و در حال كشريف، دو دوره معاون آموزشي دانش
 .ده را بر عهده دارمكحاضر مسووليت دانش

 11-12ن دانشكده تقريبا حدود از اينجا شروع كنيم كه اي
درست . سال است كه شروع به جذب دانشجو كرده است

 است؟
 . سال است 14دقيقا 
سال است، ولي فكر مي كنم جذب دانشجو از طريق  14. بله

 .سال است 12-10كنكور سراسري 
وارد شدند  1379اولين سري دانشجويي كه گرفتيم در سال 

. برگزار شد 1378سفند ورشان بهمن يا اكنككه در واقع 
است، ولي اولين سري  78تاسيس دانشكده در سال 

 .وارد شدند 79دانشجوهاي آن در سال 
ه چطور شد كحاالسوالي كه در اينجا مطرح است، اين است 

كه يك دانشگاه صنعتي به رغم اينكه رشته مديريت و اقتصاد 
رد كه را دانشگاه هاي مادر مانند دانشگاه تهران داشتند، فكر ك

بايد يك دانشكده به اين اسم و با ماهيت علوم انساني پديد 
بياورد و فكر مي كرد كه چه تفاوتي مي تواند در اينجا ايجاد 

 كند؟
آقاي . مي به عقب برگرديمكبراي پاسخ به اين سوال بايد 

دانشگاه  كانيكدكتر مشايخي فارغ التحصيل رشته مهندسي م
التحصيلي به عنوان بورسيه پس از فارغ . صنعتي شريف بودند
ه در كرفتند و بر اساس نيازي  MITشريف به دانشگاه 

ه با استادان خود كردند و مشورتي كشور احساس مي ك
بعد از اينكه از . داشتند، در رشته مديريت ادامه تحصيل دادند

در آن . آمريكا برگشتند، به دانشگاه صنعتي اصفهان رفتند
ريف تعهد داشتند كه بعد از زمان بورسيه هاي دانشگاه ش

 . بازگشتشان به اصفهان بروند
ردند كشور احساس مي كچون خالمديريت علمي را در سطح 

ه دانش آموختگان مهندسي مي توانند در پر كو معتقد بودند 
ردن اين خالبيشترين نقش را داشته باشند، در دانشگاه ك

ت ارشناسي ارشد تحكصنعتي اصفهان رشته اي را در مقطع 

راه » مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي«عنوان 
فارغ التحصيالن اين دوره بعدها در سمت هاي . ردندكاندازي 

به عنوان . شور منشا خدمات ارزنده اي شدندكالن كمديريتي 
 .ردندكليدي ايفا كمثال در تدوين برنامه سوم توسعه نقش 

واقع به  تر مشايخي به تهران آمدند و دركه آقاي دكبعدها 
ردند كه كاري كدانشگاه صنعتي شريف منتقل شدند، اولين 

سازمان برنامه و «ه در نياوران موسسه اي وابسته به كاين بود 
موسسه عالي پژوهش در «ردند به نام كراه اندازي » بودجه

ه اين موسسه كردند كر مي كايشان ف» .برنامه ريزي و توسعه
ند و كز تحقيقات كتمربايد هم آموزش بدهد، هم به صورت م

نار سازمان برنامه باشد كري در كانون تفك كهم به عنوان ي
ه در آن محققان فارغ از امور اجرايي و روزمره در زمينه ك

به . نندكشور و موانع توسعه اش تحقيق كمسائل اساسي 
همين دليل پروژه اي براي آن موسسه تعريف شد به نام 

ه ابعاد اقتصادي، جامعه ه بك» بررسي موانع توسعه ايران«
پروژه خيلي خوبي . توسعه مي پرداخت... شناختي، فلسفي و

 .ردندكبود و محققان برجسته اي در آن پروژه تحقيق مي 
موسسه االن در عرصه سياست گذاري جايگاه قبلي را ندارد، 

 درست است؟ 
اگرچه موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه ايجاد 

زي باشد براي آموزش و تحقيق در حوزه هايي كشده بود تا مر
ه مربوط به برنامه ريزي و سياست گذاري است، ولي با تغيير ك

روساي سازمان برنامه، ميزان توجه به اين موسسه نيز تغيير 
تر مشايخي تصميم گرفتند كبه همين دليل آقاي د. ردكمي 

ه چيزي شبيه موسسه را در دانشگاه صنعتي شريف ايجاد ك
 . تا از ثبات بيشتري برخوردار باشد نندك

ده اي كطرح ايجاد دانش 78تا سال  76در واقع ايشان از سال 
ه در آن به بحث هاي مديريت و كردند كجديد را دنبال 

ه ايجاد كنم كيد كدر اينجا مي خواهم تا. اقتصاد پرداخته شود
مديران ارشد از بخش . طرح مطالعه شده بود كده يكاين دانش
ختلف صنعت، مسووالن وقت دانشگاه صنعتي شريف و هاي م

ه ايجاد چنين كوزارت علوم اعتقاد داشتند يا قانع شدند 
. ضرورت است كده اي در دانشگاه صنعتي شريف يكدانش

ه خود از فارغ التحصيالن مهندسي بودند، كمديران صنعت 
نار علم كه توانايي مديريت علمي را در كنياز به افرادي 

مسووالن وقت . ردندكشته باشند، احساس مي مهندسي دا
تر سهراب پور از ايجاد اين كدانشگاه به ويژه جناب آقاي د

ه فارغ كاوالاين. ردندكده دو هدف عمده را دنبال مي كدانش
التحصيالن شريف با مجهز شدن به دانش روز اقتصاد و 

نند و به اين ك كمكشور كمديريت به حل مسائل اساسي 
. شور جلوگيري شودكرت ايشان به خارج از ترتيب از مهاج

رد بسيار كه در رشته هاي مهندسي عملكثانيا دانشگاه شريف 
خوبي داشته است، در رشته هاي اقتصاد و مديريت نيز سرآمد 

نار كه برترين دانشگاه هاي صنعتي دنيا در كباشد؛ همانطور 
ده هاي معتبري را در كده هاي مهندسي و علوم، دانشكدانش
رده اند و جوانان مستعد را كحوزه مديريت و اقتصاد ايجاد دو 

 . نندكبه اين رشته ها جذب مي 
ده كهمزمان با ورودم به دانش 78ه در سال كيادم مي آيد 

مديريت «جديدالتاسيس 
ه بعدها به ك» و سيستم

» مديريت و اقتصاد«
تغيير نام داد، در شرايطي 

ه كرديم كار را آغاز ك
راي حتي جاي مناسبي ب

. ده وجود نداشتكدانش
اعضاي هيات علمي آن 
به تعداد انگشت هاي 

ه در آن دانشجو كاولين رشته اي . دست هم نمي رسيد كي
 1148د كارشناسي ارشد مديريت اجرايي با كگرفتيم، رشته 

ترين  كرديم، چون نزديكمديريت اجرايي را انتخاب . بود
 . ندكجرا ده مي خواست اكه دانشكرشته به آن چيزي بود 

ه رشته مديريت اجرايي كنيد كشما راجع به زماني صحبت مي 
 .در هيچ دانشگاهي اجرا نمي شد

چرا؟ اتفاقا رشته مديريت اجرايي را قبل از ما دانشگاه عالمه 
ولي جوانان . طباطبايي و سازمان مديريت صنعتي داشتند

 . مستعد معموالجذب اين رشته نمي شدند
 ده بود؟كترين رشته به هدف دانشكديچرا مديريت اجرايي نز

ه كشده بود  طراحيرشته مديريت اجرايي به اين منظور 
افرادي را براي اداره علمي و موثر سازمان ها و بنگاه هاي 

ار بعد از كداشتن حداقل سه سال سابقه . ندكاقتصادي تربيت 
 كمكفراغت از تحصيل به عنوان شرط پذيرش در اين رشته 

ي هاي اين رشته را افراد عالقه مند به ه ورودكرد كمي 
به عالوه عالقه و شناختشان . يل دهندكمباحث مديريتي تش

ه چقدر تحصيالت گذشته و تجربه كنسبت به رشته و اين
اري شان به درد اين رشته مي خورد در آزمون مصاحبه مورد ك

يعني . به نظر من خيلي خوب بود . بررسي قرار مي گرفت
 .ردكمي  كمكلي آزمون مصاحبه خي
ده در حال حاضر همين است ديگر؟ كحلقه مفقوده دانش

ه مي پرسند، خيلي كار دارند، سوال هايي كه سابقه كساني ك
سوال هاي پخته و بهتري است و اين كيفيت برگزاري دوره را 

 .بسيار افزايش مي دهد
هم  84ما اين را ادامه داديم و اين آزمون مصاحبه تا سال . بله

از برگزاري آزمون مصاحبه منع  85اشت، ولي سال وجود د
 . شديم

رديد، وزارت كه رشته را در دانشگاه ايجاد كآن سال هايي 
 لي با اين قضيه نداشت؟ كعلوم مش

ه راحت باشد، چون ايجاد رشته هاي علوم كاين طور نبود 
. شور بودكانساني در دانشگاه هاي صنعتي اولين تجربه در 

ه كدانشگاه برتر دنيا  30ه از ميان كديم ولي وقتي توضيح دا
ده كتاي آنها دانش 29در مهندسي رتبه هاي برتر را دارند، 

ردند كار دارند، مسووالن وقت وزارت علوم استقبال كسب و ك
. نيمكار را بكه ما هم اين كه خيلي خوب است كو گفتند 

ه بچه هاي خوب ما جذب كار دارد اين است كه اين كاثري 
ه اين رشته كشور مي خواهيم كه مي شوند و ما در اين رشت

آن موقع پذيرفتند و شوراي عالي گسترش، به . تقويت بشود
ه اين ك) نه مشروط(دانشگاه صنعتي شريف مجوز قطعي داد 
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نيم و ما براي مديريت اجرايي، مجوز قطعي كرشته را برگزار 

 . گرفتيم
 مجوز قطعي و مشروط چه تفاوتي با هم دارند؟   

مدت زمان محدودي اجازه  كدر مجوز مشروط، معموالبراي ي
ادامه . ز آموزشي داده مي شودكبرگزاري دوره به دانشگاه يا مر

پذيرش دانشجو در رشته مورد نظر، مشروط خواهد بود به 
انات مورد نياز براي آموزش و كرد مطلوب يا ايجاد امكعمل

ي ما ول. پژوهش؛ به عنوان مثال جذب اعضاي هيات علمي
 . براي مديريت اجرايي، مجوز قطعي داشتيم

ه از اولين سال برگزاري دوره مديريت اجرايي كبه خاطر دارم 
. در دانشگاه شريف، دانشجويان خوبي جذب اين رشته شدند

برگزار مي  كه با ما مصاحبه مشتركدوستان عالمه طباطبايي 
من معاون آموزشي (ردند، صراحتا آن سال به من گفتند ك
ه دانشگاه شريف بيايد، كه ما تا قبل از اينك) ده بودمكانشد

 . چنين دانشجوهايي را نداشتيم
 جور تخصيص بهتر منابع؛ درست است؟ كي

ده كدانش. ما خيلي خوشحال بوديم. دقيقا همين طور است
 .هاي ديگر مديريت هم از اين قضيه خوشحال بودند

نشگاه ها عينا ه شما ارائه مي داديد، با ساير داكدرس هايي 
 ي بود يا تفاوت هاي زيادي داشت؟كي

ده كببينيد، برنامه درسي مديريت اجرايي قبل از تاسيس دانش
مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تدوين شده و به 

ما هم . تصويب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي رسيده بود
 يفيتكن بود در كمم. رديمكمصوبه وزارت علوم را اجرا مي 

ه درس مي داديم، تفاوتي بين دانشگاه كتبي كتدريس يا در 
 . ها وجود داشته باشد

ه كسال اجراي اين رشته به اين نتيجه رسيديم  2اما بعد از 
شور و تجارب جهاني، تغييراتي را در آن كبايد متناسب با نياز 

الت و كنيم و چون ايجاد اين تغييرات با مشكاعمال 
بود، رشته جديدي طراحي شد با محدوديت هايي روبه رو 

شور و سازگار كمحتوا و مواد امتحاني متفاوت؛ متناسب با نياز 
با توان علمي فارغ التحصيالن رشته هاي مهندسي؛ تحت نام 

ار با نظارت و كالبته اين ). MBA(ارشناسي ارشد مديريت ك
 .تاييد وزارت علوم انجام شد

 يد؟از آن سال، ديگر مديريت اجرايي نمي گير
ديگر از آن سال به بعد در رشته مديريت اجرايي دانشجو 

 . نگرفتيم
. زحمت زيادي را متحمل شديم MBAبراي تدوين دوره 

دوره  كردن يكبود و هم مصوب  كچون هم تعدادمان اند
به هر حال اين دوره را . ار دشواري بودكجديد در وزارت علوم، 

نامه ريزي رديم و به تصويب شوراي بركطراحي و تدوين 
ه من خدمت شما هستم، اين كتا امروز . آموزش عالي رسانديم

دوره در همه دانشگاه ها بر اساس همان طرح اوليه اجرا مي 
در سايت وزارت علوم هم به اين مطلب اشاره شده است . شود
 .ه دوره توسط دانشگاه صنعتي شريف تدوين شده استك

در رشته اقتصاد  81، ما از سال MBAالبته عالوه بر رشته 
ترا در دو رشته كبعد از مدتي نيز در مقطع د. هم فعال شديم

 . اقتصاد و مديريت دانشجو گرفتيم

در اين بين دوره 
ي هم كهاي مشتر

با دانشگاه هاي 
. خارجي داشتيم

دوره اي با دانشگاه 
لگري و دانشگاه ك

انادا و كرويال رودز 
دوره اي با دانشگاه 

س انگلستان كساس
ده كدانش. مداشتي

خيلي فعال و پويا 
ه ك 85بود تا سال 
ل پديد كاولين مش

. ردكحذف  MBAوزارت علوم آزمون مصاحبه را از . آمد
ه تقريبا كنبود، بل MBAالبته اين تصميم منحصر به رشته 

ه آزمون مصاحبه داشتند، مشمول اين كتمام رشته هايي 
 . تصميم شدند

 ست در مصاحبهن اكه مي گويد ممكاين ديدگاهي است 
 اعمال سليقه شود؟

به نظر مي رسد دليل اصلي حذف آزمون مصاحبه . بله
 .جلوگيري از اعمال سليقه باشد

) ت.ت.يا سيستم آ(ه آزمون مصاحبه كاين در حالي است 
نار هوش و استعداد كه در كتجربه موفقي بود و باعث مي شد 

د به دوره تحصيلي، عالقه، آمادگي و انگيزه داوطلبان براي ورو
MBA اگر مساله اي در ارتباط با . مورد بررسي قرار گيرد

مصاحبه در دانشگاهي وجود داشت بايد به صورت موردي با 
ت حذف .ت.لي سيستم آكه بطور كآن برخورد مي شد و نه اين

 .شود
هستم، خاطرم  89ه من ورودي كتر، با توجه به اينكآقاي د
خواندم در مورد اين ور مي دادم، و جايي كنكه وقتي كهست 
نند و اين رشته كه قرار است دانشگاه شريف را حذف كمساله 

خيلي ناراحت شدم، اما بعد اين . را هم ديگر نداشته باشد
ه اولين سال بود، يا سال كاالن نمي دانم . مساله منتفي شد
ه اين مساله شروعش از كمي توانيد بگوييد . قبلش هم بود

 جا بوده؟ك
ه كاي به دانشگاه نوشته شد مبني بر اين، نامه 87سال 

در شوراي  MBAدرخواست شما براي تمديد مجوز دوره 
اين . گسترش آموزش عالي مطرح و مورد تصويب قرار نگرفت

ردم، كه اشاره كهمانطور  اوال. ال قانوني داشتكنامه سه اش
را پس از طراحي به  MBAدانشگاه صنعتي شريف دوره 

زي آموزش عالي رسانده بود و براي تصويب شوراي برنامه ري
اجراي آن از شوراي گسترش آموزش عالي مجوز قطعي 

ه تقاضاي تمديد كدر واقع ما مجوز مشروط نداشتيم . داشت
ه هيچ نامه اي از دانشگاه صنعتي شريف مبني كدوم اين. نيمك

سوم . به وزارت علوم ارسال نشده بود MBAبر تمديد مجوز 
ب پور رييس وقت دانشگاه صنعتي تر سهراكه آقاي دكاين

ه در آن زمان عضو شوراي عالي گسترش نيز بودند، كشريف 
ور هيچ كه شوراي عالي گسترش در تاريخ مذكمعتقدند 

در  MBAمصوبه اي در مورد تمديد مجوز برگزاري دوره 
 . دانشگاه صنعتي شريف ندارد

دانشگاه هاي صنعتي از پذيرش دانشجو ) 1388(در سال بعد 
ار دانشگاه صنعتي كبه ابت. منع شدند MBAرشته  در

 MBE (Master of Businessبير نام رشته به كامير
for Engineers)s  تغيير يافت تا دانشگاه هاي صنعتي

از  MBEبا ايجاد رشته . بتوانند در آن دانشجو بپذيرند
ه مجددا تقاضاي خود را براي اخذ كدانشگاه ها خواسته شد 

ه كاين درحالي بود . نندكوزارت علوم ارسال  مجوز برگزاري به
MBE هنوز طرح مصوب نداشت . 

در . رديمكبه هر حال تقاضاي خود را به وزارت علوم ارسال 
در  MBEبار دوره  كپاسخ به اين تقاضا فقط با برگزاري ي

 1389دانشگاه صنعتي شريف موافقت شد و ما در سال 
، هر سال مجوز نونكاز آن سال تا. گرفتيم MBEدانشجوي 
 . سال ديگر تمديد شده استكما براي ي

به تدريج  1389ه شرايط پذيرش از سال كبه نظر مي رسد 
ه اينجا پيش مي آيد اين است كسوالي . سخت تر شده است

ده داشته است، خيلي كه دانشكرد مثبتي كه با توجه به عملك
رد هر چه بهتر مي شود، اين مساله كه عملكعجيب نيست 

 تر مي شود؟ بزرگ
ده كاوالدانش. ي از داليل تعجب ما همين استكاتفاقا ي

مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در جذب دانشجويان 
درصد از  95بيش از . با استعداد و زبده موفق بوده است

ده را فارغ التحصيالن رشته هاي مهندسي كورودي هاي دانش
رشته هاي  .يل مي دهندكشور تشكاز چند دانشگاه برتر 

ده دقيقا منطبق با مصوبات كاقتصاد و مديريت در اين دانش
به همين . يفيت بسيار خوبي ارائه مي شودكوزارت علوم و با 

ه دانشجويان با استعداد براي ورود به اين كدليل است 
ديگر به رقابت كده عالقه زيادي نشان مي دهند و با يكدانش

نيز به راحتي و به  دهكفارغ التحصيالن دانش. مي پردازند
 . ار مي شوندكسرعت جذب بازار 

 ده داريد؟كآماري از فارغ التحصيالن دانش
ه ببينيم فارغ كپيمايشي انجام داديم  89در سال . بله

اري مشغول هستند؟ چند كجا و به چه كالتحصيالن ما در 
شور هستند و چند درصد براي ادامه كدرصد از آنها داخل 

 خيشي مهد، –مدرس  ديعبدالحم: هيئت علمي گروه مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد از چپ به راستاعضاي 
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1392 ماه خرداد 31خبرنامه شماره 
ه در داخل كآنهايي . رده اندكت تحصيل به خارج عزيم

ه خارج هستند در چه كنند و آنهايي كار مي كشورند، چه ك
نتايج اين تحقيق براي خود ما . نندكدانشگاهي تحصيل مي 

درصد از فارغ  72ه كمشخص شد . ردني بودكهم باورن
درصد در خارج از  28متر از كشور و كالتحصيالن در داخل 

 . شور هستندك
درصد در  كمتر از يكشور هستند، كه داخل كادي از ميان افر

جست وجوي شغل مورد عالقه خود بوده و بقيه جذب صنايع 
آن . بزرگ و سازمان هاي خصوصي و دولتي مهم شده اند

رده اند در معتبرترين كشور عزيمت كه به خارج از كدسته نيز 
دانشگاه هاي بين المللي مشغول به تحصيل هستند؛ دانشگاه 

ه تا قبل از آن هيچ دانشجوي ايراني را در رشته هاي كهايي 
 .رده بودندكاقتصاد و مديريت پذيرش ن

اثرگذاري فارغ التحصيالن چقدر بود؟ يعني عمق اثرگذاري 
ار كسب و كه فارغ التحصيالن در بخش كشان؟ سمتي هايي 

 و نه صرفا بخش دولتي دارند چطور است؟
ده در بنگاه ها كن دانشدرصد از فارغ التحصيال 50اوالبيش از 

در شرايط سخت . نندكار مي كامالخصوصي كو سازمان هاي 
ت ها با مسائل زيادي روبه رو هستند، كه شركاقتصادي 

ده براي مديريت كه از فارغ التحصيالن دانشكسازمان هايي 
علمي فعاليت هاي خود بهره مي برند، بسيار موفق بوده و 

برخي از . نندكت مي كندگي حربهتر از قبل در مسير رشد و بال
اري مستقل براي خود ايجاد كسب وكفارغ التحصيالن نيز 

ده كارآفرين برتر دانشكتابي، سي كه به زودي در كرده اند ك
 . به جامعه معرفي خواهند شد

ه از خانواده كي از سخت ترين تصميمات دانشجو اين است كي
چه ها بروند، ه بكچه نيرويي دارد فشار مي آورد . اش جدا شود

ه عالقه به علم داشته باشند، نظر شما دراين كحاالخارج از اين
 باره چيست؟

شور براي ادامه كنم رفتن بچه ها به خارج از كر مي كمن ف
ه كنيم كاري كبايد . تالش ارزشمند است كتحصيل، ي

شور را كهميشه دغدغه مسائل . شور باشدكهمواره قلبشان با 
بعضي . ه اين دغدغه را دارندكهستم  داشته باشند و من شاهد
ه هنوز درسشان در خارج تمام كده كاز فارغ التحصيالن دانش

شور مي آيند مثالدر كوتاهي به كنشده، وقتي براي فرصت 
الس، كتعطيالت تابستان يا در تعطيالت ژانويه، با برگزاري 

ارگاه آموزشي و نيز مشورت به سازمان و كارائه سخنراني يا 
. نندكشور ادا كي داخلي مي خواهند دين خود را به ت هاكشر
شور و كنند جوانان را به كده سعي مي كارانم در اين دانشكهم

نند و افرادي دلسوز و متعهد به كشور عالقه مند كمسائل 
 . جامعه تحويل دهند

ده خودش را كه دانشكه هست اين است كي از شايعاتي كي
ايد آنجا هيات علمي سي بيكه هر كبسته و اجازه نمي دهد 

 فرآيند جذب را مي توانيد به ما بگوييد؟. شود
اين فرآيند از طرف وزارت علوم تعريف شده است و نه تنها 

ل دانشگاه صنعتي شريف، حتي كه براي كده ما بلكبراي دانش
داوطلبان از . سان استكبراي همه دانشگاه هاي ايران ي

و آن را همراه با ميل كطريق سايت وزارت علوم، فرمي را ت

. نندكي ارسال مي كمدار
متقاضيان در اين فرم سه 

ز آموزشي را كدانشگاه يا مر
به عنوان اولويت محل 

نند و كاستخدام انتخاب مي 
وزارت علوم براساس اولويت 
 ها، فرد را به آن دانشگاه ها

. ندكز معرفي مي كيا مرا
ميته جذب ك كدانشگاه ي

ده ميته ابتدا پرونكاين . دارد
ند و كها را بررسي مي 

 نترل ميكحداقل هايي را 
ند از جمله محل تحصيل ك

و معدل متقاضي در مقاطع 
ارشناسي ارشد كارشناسي، ك

ترا، ميزان تناسب رشته تحصيلي متقاضي با نيازهاي كو د
 ...دانشگاه، تعداد مقاالت پژوهشي و

اگر آن حداقل ها رعايت شده باشد، پرونده متقاضي به 
ارگروه تخصصي ك كده يكدر دانش. ه ارجاع مي شوددكدانش
عضو هيات علمي منتخب  كده، يكل از رييس دانشكمتش

ده و سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب كشوراي دانش
. نندكرياست دانشگاه، پرونده را از منظر علمي بررسي مي 

ه در رشته كاراني كارگروه تخصصي در صورت لزوم از همك
به عبارت . ضي تخصص دارند، مشورت مي گيردتحصيلي متقا

ده، كديگر پرونده را دو يا سه نفر از اعضاي هيات علمي دانش
ارگروه تخصصي كنند و دوباره به كاز لحاظ علمي ارزيابي مي 

در بسياري از اوقات . ندكميته راي صادر كبازمي گردد تا اين 
 ه مطلبي را در جمع اعضايكاز متقاضي درخواست مي شود 

گاهي به وي پيشنهاد مي . ده ارائه دهدكهيات علمي دانش
يا دو ترم درسي را تدريس  كه به صورت آزمايشي يكشود 

 . رد او صورت گيردكند تا ارزيابي دقيق تري از عملك
سي هر اعتراضي نسبت به اين كه هر كنيد كاين ادعا را مي 

 ند؟كفرآيند دارد بتواند بيايد مطرح 
ميته ك. نيمكه از اين فرآيند عمالدفاع مي كتنها ادعا نيست بل

ده بررسي كه در دانشكجذب دانشگاه، مجددا پرونده هايي 
شده اند را مورد مطالعه قرار مي دهد و داليل رد يا قبول 

اگر داليل ارائه شده متقن و . ندكمتقاضي را بررسي مي 
ارگروه تخصصي ارجاع داده مي كمستدل نباشد، پرونده به 

اهش كاين ترتيب خطاي در تصميم گيري به حداقل به . شود
 .مي يابد

آقاي دكتر در انتها اگر حرف يا پيامي داريد كه فكر مي كنيد 
 بايد منتقل شود بيان كنيد؟

رده ايم، زيرا باعث بهبود و كما همواره از نقد منصفانه استقبال 
اما اگر افرادي با . ده مي شودكاصالح فعاليت هاي دانش

ده را مورد حمله قرار كهم و تهمت هاي ناروا دانشعبارات مب
ه ايشان هدفي مقدس در جهت كرد كدهند، نمي توان باور 

ي از بيانيه كبه عنوان مثال در ي. سازندگي و اصالح امور دارند
ده كه اخيرا با امضاي مجهول منتشر شده است، دانشكها 

مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف به بي توجهي به 
ه كاين در حالي است . شور متهم شده استكسائل اساسي م

ده با ارائه مثال هاي عملي و بومي كاران من در دانشكهم
شور كسعي در آشنايي دانشجويان با مسائل و موضوعات روز 

به عالوه . شور دارندكردن ايشان به حل مسائل كو عالقه مند 
ده كدانشدرصد پايان نامه هاي دانشجويان در اين  90بيش از 

شور تمرين كبايد در . شور استكدر ارتباط با مسائل جاري 
افي كه با ادله كنيم و به جوانان اين مرز و بوم آموزش دهيم ك

. نندكنظر خود را بيان و بر اساس دليل و منطق از آن دفاع 
همچنين از قضاوت سريع و تند در مورد افراد، گروه ها و 

گر اين قضاوت آميخته با پيش نند؛ به ويژه اكنهادها خودداري 
ه از كتنها در اينصورت است . ذهن ها و پيش داوري ها باشد

انحراف هاي اخالقي دور شده و راه اعتدال را پيش خواهند 
ه خداوند به آن فرمان مي دهد و پيامبران الهي كراهي . گرفت

يم آن مامور به تالش كو اوليا و بزرگان دين براي ترويج و تح
 .شده اند

شور ما در يك جنگ تمام عيار اقتصادي كه كمطلب ديگر اين
به تحريم ها توجه كنيد و روند آنها و محدوديت . قرار دارد

دشمنان از . هاي مالي كه براي كشور ايجاد كرده اند
هوشمندترين افراد خود براي طراحي اين تحريم ها و 

در مقابل اين هجمه، بايد . نندكمحدوديت ها استفاده مي 
نيم و از جوانان با هوش و زبده كنون هاي تفكر را تقويت كا

ارهاي برون كنار متخصصان با تجربه براي طراحي راهكدر 
ردن فعاليت كدر چنين شرايطي محدود . نيمكرفت استفاده 

ده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف چه كهاي دانش
 تعبيري مي تواند داشته باشد؟ 

اهي اتفاق افتاده است و عالقه مندان ه اشتبكنيم كر مي كما ف
شور و دلسوزان به سرنوشت مردم اجازه نخواهند داد اين كبه 

شور و به جوانان اين كاشتباه صدمات جبران ناپذيري را به 
 .ندكمرز و بوم تحميل 

 .ه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد ممنونمكاز اين
لب ما را به اميدوارم مرور اين مطا. نمكر مي كمن هم تش

  .ندكسمت تصميم گيري درست هدايت 

شيوا زماني، حداد غالمرضا : از چپ به راست -هيئت علمي گروه ااقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد
  ي بركچيان ، جواد عابدينيكشاورز ، فريد كيمرام ، مسعود نيلي ، سيد فرشاد فاطمي اردستاني ، سيد مهد
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  آموزش اقتصاد براي ايران
تاريخ  2916شماره در روزنامه دنياي اقتصاد، : خبرنامه

مصاحبه اي را با دكتر مسعود نيلي رئيس سابق و  22/2/92
استاد اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد در خصوص فعاليت 

  :يناً در پي آيداين دانشكده انجام داده است كه ع
نيم در كسعي مي . ه در اختيار ما قرار داديدكر از وقتي كبا تش

ه در مورد كاين فرصت محدود به محورهاي اصلي مسائلي 
 . ده مديريت و اقتصاد پيش آمده بپردازيمكدانش

ده مديريت و اقتصاد كه در مورد دانشكبخشي از گزاره هايي  
ده مطرح كد اين دانشدر طي بيانيه هاي منتشر شده در مور

ان اثبات يا رد به صورت تواما را ندارد و به كشده است، ام
ز خودمان را روي مسائلي قرار مي دهيم كهمين خاطر ما تمر

ه ما كقبل از اين. ان توضيح در مورد آنها وجود داردكه امك
نيم، نظر خود را در مورد مسائل پيش كسواالتمان را مطرح 

ريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف ده مديكآمده براي دانش
 .و بحث ها و بيانيه هاي مطرح شده پيرامون آن بفرماييد

 . بسم اهللا االرحمن الرحيم
دقت ارزيابي فعاليت نهادهاي مختلف بر مبناي مشاهده 

هر چه ميزان مشاهده پذيري . پذيري فعاليت هاي آنها است
باشد، در اين نهاد و نمود بيروني فعاليت آن بيشتر  كفعاليت ي

صورت آن نهاد را مي توان با دقت باالتري مورد ارزيابي قرار 
ده مديريت و اقتصاد كنهادهاي آموزشي از جمله دانش. داد

ه تمامي كدانشگاه صنعتي شريف، از جمله نهادهايي هستند 
-8طي . فعاليت شان به صورت صد درصد مشاهده پذير است

دانشجو  450-500 سال گذشته در هر مقطع زماني حدود 7
ه اين افراد در رشته هاي كده حضور داشته اند كدر اين دانش

عالوه . الس هاي متفاوت توزيع شده بوده اندكمختلف و در 
بر صالحيت علمي، رفتار، گفتار و حتي ظرايف اساتيد مختلف 

ته سنجي اين افراد قرار گرفته كدر معرض ارزيابي، قضاوت و ن
ده مديريت و كاره هايي در مورد دانشبنابراين ارائه گز. است

ه مستند به شواهدي از اين جنس نباشد، اين كاقتصاد 
ه گويي از دور كده را در زمره نهادهايي قرار مي دهد كدانش

ه كانتظار اين است . مورد ارزيابي و قضاوت قرار گرفته اند
نهاد آموزشي و پژوهشي از روي شواهد خيلي  كفعاليت ي

عالوه بر جنبه آموزشي، . بي قرار گيردروشن مورد ارزيا
به جز  -ده انجام شده است كه در اين دانشكپژوهش هايي 

ار محدوديت هايي خاص براي كه سفارش دهنده كمواردي 
ه كاصرار خود من اين بوده است  -انتشار عمومي داشته است

رده و در معرض نقد كاين پژوهش ها انتشار عمومي پيدا 
ثرا كتي اساليدهاي درسي مورد استفاده، اح. عمومي قرار گيرد

 .قابل دسترس براي عموم است
 -اگر به آن معتقد باشيم –عالوه بر اين اقتضاي روش علمي 

براي مثال . نيمكستند ه نوشته خود را با ارجاعات مكاين است 
ده گفته شود به مطالب كاگر قرار است مطلبي عليه دانش

يا فالن صفحه  الس درس، جزوه درسيكمطرح شده در 
ردم كه من مشاهده كمطالبي . تاب درسي ارجاع داده شودك

فاقد اين ويژگي ها بوده و به همين دليل آسيب پذيري بااليي 
ده يا اين كرده اند در اين دانشكه ادعا كاز افرادي . دارد

شور درس خوانده اند كدانشگاه به عنوان بهترين دانشگاه 
روش قابل قبول  كحداقل از يه در نقد خود كانتظار مي رود 
. نندكر كنند و مصاديق موارد مطرح شده را ذكعلمي تبعيت 

م خيلي قوي كه حكدر غير اين صورت طرح گزاره هايي 
ان ارزيابي و سنجش را ندارند با ارزش هاي كدارند، اما ام

اگر جايي در آموزش درسي ضوابط . اسالمي سازگار نيست
نمي توان به اين دليل  صددرصد اسالمي رعايت نمي شود

. م و تصريح شده اسالمي را زير پا گذاشتكمعيار مح كي
ه طرح اين كند كوجود اين تناقض اين شائبه را ايجاد مي 

مسائل بيشتر جنبه بهانه گيري براي رسيدن به اهداف ديگر را 
 . دارد

ه در آن به سر مي كنوني كه در مقطع كته دوم اين است كن
ار كه روش به كو شبهه اي وجود ندارد  كبريم هيچ گونه ش

شورمان كگرفته شده توسط قدرت هاي بزرگ دنيا عليه 
برخورد از زاويه اقتصاد و تحريم اقتصادي به عنوان جايگزيني 

در اين شرايط اگر نهادي وجود داشته . براي حمله نظامي است
ه ما بهتر بتوانيم برنامه كند در جهت اينك كمكه كباشد 
توان و دانش بيشتري داشته باشيم و بتوانيم با  نيم،كريزي 

نيم اين كم كل پيش آمده، آسيب هاي آن را كمقابله با مش
به . نهاد مانعي براي رسيدن به اهداف قدرت هاي بزرگ است

همين دليل برداشتن و حذف اين چنين نهادي به نظر من 
ه هر آنچه كمنظور من اين نيست . نمي تواند تصادفي باشد

ده مديريت و اقتصاد انجام مي شود در كوزها عليه دانشاين ر
ه من نحوه مواجهه قدرت هاي كاين راستا است، اما زماني 

نم، از كشورمان را از زمان پس از جنگ ارزيابي مي كبزرگ با 
سال گذشته در نحوه برخورد آنها با ما تغيير در روش  2حدود 

ه با كبود  قبالمواجهه آنها به صورتي. نمكرا مشاهده مي 
مثالبه صراحت گفته مي . نش متقابل ما پاسخ داده مي شدكوا

نند و بالطبع مردم كت نكه مردم در راهپيمايي شركشد 

مطمئنا نحوه . نندكت كه بايد در راهپيمايي شركفهميدند  مي
ه كمقابله با ما، در قالب صدها پروژه تحقيقاتي مطالعه شده 

به . شور زياد شودكخل چگونه اثربخشي فعاليت آنها در دا
شورمان به صورتي باشد كه فعاليت هاي آنها عليه كنظرم اين

نش آنها جزئي از راه حل آنها باشد كنش ما در قبال كه واك
در واقع در اين نوع . امل شيوه برخورد آنها استكنوع مت

برخورد به صورت درون زا و با استفاده از انگيزه هاي موجود 
اگر . ال رسيدن به هدف خود هستندشور به دنبكدر داخل 

ه افراد مستعد جذب آن شده و افراد با كنهادي آموزشي باشد 
نار كه در آن مي بينند در كاربردي كاستفاده از آموزش هاي 

نند بتوانند كه در دستگاه سياست گذاري پيدا مي كتجربه اي 
نند قاعدتا ك كمكشور كيفيت تصميم گيري در كبه ارتقاي 
تحقق اهداف آنها به شمار آمده و لذا بايد از ميان مانعي در 

ه اين سوال براي آنها كبنده ترديدي ندارم . برداشته شود
ه اساسا كمطرح بوده و به اين سوال پرداخته شده است، چرا 

. شور نمي توان به چنين سوالي نپرداختك كبراي مقابله با ي
شور كي ه بهترين استعدادهاكه نهاد آموزشي كترديدي نيست 

ده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي كند دانشكرا جذب مي 
ده ها نيز كالبته استعدادهاي برتر در ساير دانش. شريف است

ده ما، در داخل دانشگاه كحضور دارند اما قرار گرفتن دانش
ه كه سبب شده است كي از عواملي است كصنعتي شريف ي

مثال . باشدده ما قوي تر كجذب استعدادهاي برتر در دانش
هاي عملي زيادي از پژوهش هاي دانشجويان و فارغ 

ه مهم ترين مسائل كده وجود دارد كالتحصيالن اين دانش
نهادها و سازمان ها به آنها ارجاع داده شده و با انتشار عمومي 
در معرض نقد عمومي قرار گرفته يا در باالترين سطح تجربه 

بدون استثنا تمامي سازمان در معرض نقد قرار گرفته است و 
ه بنده در جريان بودم از منظر انطباق با كارهاي پژوهشي ك

 5اين افراد اگر . امل قرار گرفته استكمسائل آنها مورد تقدير 
نند در اين صورت كتجربه پيدا  -سال 15يا  10و نه  –سال 

ميزان شناخت، تسلط و توصيه هاي آنها به حدي خواهد بود 
. يفيت تصميمات را ارتقا خواهد دادكو ارساز بوده كه حتما ك
ه چطور مي توان از انگيزه هاي درون مجموعه استفاده كاين
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شور كبه  كمكه اين جريان تربيت افراد براي كرد براي آنك

ه گفته كي از راه هايش اين است كمتوقف شود به نظر من ي
ه كده جدايي دين از سياست يا مسائلي كه در اين دانشكشود 

يعني من . شور نيست تدريس مي شودكنيازهاي  منطبق با
ار كمر به توقف كه از روي نيت خير كنمي دانم اين دوستاني 

رده كر كده بسته اند تا به حال به اين بعد از مساله فكدانش
 اند؟ 

ه اقتصاد و كه در شرايطي كه نظرم اين مساله مهمي است ب
ه توانمندي ما در آنها مي تواند كمديريت دانش هايي هستند 

ز اثربخش و اثرگذار كباعث ايجاد تحول شود، قدرتي عليه مرا
ل كردن آنها شكمرتبط با اين رشته ها در جهت ناتوان 

 .گيرد مي
س جايزه كه هيچ ه اصوالبراي تخريب بكته سوم اين است كن

ه در آن تعطيلي و تخريب باشد كارنامه اي ك. نمي دهند
ت است و ما كاگر جايي در حال حر. ارنامه ارزشمندي نيستك

ي كنيم جاي خطرناكه تصور كبدون شواهد صرفا به دليل اين
ه از كنيم تا خيالمان راحت باشد كت آن را متوقف كاست حر

دستاورد جايزه نمي  خطراتش مصون هستيم، آيندگان به اين
ده كه دانشكه در اين مدت مشخص شد كده اي كدانش. دهند

سي سبب تعطيلي آن كاي با مقبوليت باالاست به نظر من هر 
رده كشود در زندگي حرفه اي خودش نقطه سياهي ايجاد 

 . است
 كده تكي از گزاره هاي مطرح شده در مورد اين دانشكي

 كبراي اين ت. ده استكشبعدي بودن علم اقتصاد در اين دان
ه اين مصاديق را مي توان كبعدي بودن مصاديقي مطرح است 

در دو سطح روش شناسي علم اقتصاد و نيز مفاهيم علم 
ه كدر زمينه روش شناسي گفته مي شود . ردكاقتصاد مطرح 

از طرف ديگر در . ده پوزيتيويستي استكرد اين دانشكروي
ده پايگاه كه اين دانشكزمينه مفاهيم اقتصاد گفته مي شود 

لطفا . اقتصاد بازار بوده و در مقابل جريان نهادگرايي قرار دارد
رد گروه اقتصاد نسبت به كه رويكدر مورد اين دو گزاره و اين

 .نهادگرايي و روش عملي چيست، توضيح دهيد
علم اقتصاد، به معناي جريان اصلي علم اقتصاد  كما اصوالي

الن و كژگان اقتصاد خرد، اقتصاد ه در اين جريان واكداريم 
براي مثال سرفصل هاي . اقتصاد سنجي واژگاني جهاني اند

درصد در تمامي دانشگاه  90الن در باالي كدرس اقتصاد 
ه درستي اين گزاره كسان است كهاي معتبر و غير معتبر دنيا ي

ن است درسي به كمم. ي قابل بررسي استكبا صرف وقت اند
 كه سرفصل هاي يكگونه اي باشد لحاظ حجم مطالب به 

الن كدرس در سه قسمت توزيع شده و تحت عناوين اقتصاد 
ارائه شود يا به دليل حجم زياد مطالب، مدرسي از  3و  2، 1

بنابراين . ندكبين تمامي سرفصل ها مجموعه اي را انتخاب 
تدريس دانشگاهي حوزه هاي اصلي علم اقتصاد واريانس 

ن اصلي علم اقتصاد، شاخه هايي تحت جدا از جريا. مي داردك
تب را ترجمه كاگر م. اتب اقتصادي وجود داردكعنوان م

School of Thought تبي كبدانيم در اين صورت هر م
ه تحت آن تعريف كمبتني بر ويژگي ها و استانداردهايي است 

ننده جريان اصلي علم كاتب اقتصادي نقض كم. مي شود
ه حوزه كهايي از دانش اقتصاد  ه در شاخهكاقتصاد نيستند، بل

ه در آن حق انتخاب فراهم است حوزه هاي كهايي وجود دارد 
ديگر قرار گرفته و تبديل به كنار يكمختلف مي توانند در 

ه البته اين كتب را دهند كم كيل يكه تشكجرياني شوند 
 .رده اندكاتب نيز در طول زمان تغيير و تحول پيدا كم

زه در ساليق نگاه به اقتصاد مشاهده ه ما امروكتفاوت هايي 
 School ofتب به معناي كدام مصداق مكنيم هيچ كمي 

Thought ه اينها كبار گفتم  كنيست به همين خاطر من ي
اين تفاوت ها تفاوت هاي . تب نيستندكهستند و م كمسل
به . توب و مدون نشده استكي اند يعني در جايي مكمسل

. م استكا در حوزه انديشه خيلي ه ارتباط ما با دنيكدليل اين
گزاره هاي ما به زبان بين المللي ترجمه نمي شود و در نتيجه 
در معرض نقد عمومي نيز قرار نمي گيرد و به همين خاطر 

تب ترجمه شده كهستند به م كه ناشي از مسلكتفاوت هايي 
هاي مختلفي مي زنند، در  كه براي لباس ماركو همانطور 

هاي نهادگرايي و ليبرال زده  كد مختلف ماراينجا هم به افرا
 .ه هويتي تعريف شودكمي شود براي اين

رسالت ما . به نظر من دانشگاه نبايد آلوده به اين مسائل شود
در . نيمكه علم اقتصاد را ترويج كدر دانشگاه بايد اين باشد 

برخي از شاخه هاي علم اقتصاد به مانند اقتصاد توسعه ديدگاه 
نم تا االن تنها كر مي كوجود دارد اما من ف هاي مختلفي

ده مديريت و اقتصاد درس اقتصاد توسعه كبار در دانشكي
ده از ابتدا كرد اصلي ما در اين دانشكروي. تدريس شده است

البته ما . نون تدريس جريان اصلي علم اقتصاد بوده استكتا
ه در اينجا اقتصاد توسعه تدريس شود و ديدگاه كعالقه منديم 

هاي مختلف نسبت به توسعه به بحث گذاشته شود، اما 
اگر منظور اين . نون شرايط تدريس آن وجود نداشته استكتا

شور ديدگاه هاي مختلف وجود دارد، در كه در داخل كاست 
دام از اين نگاه ها ديدگاه هاي خود را كه هر كصورتي 

ان كطرح درس درآورده و ام كرده و به صورت يكتوب كم
نيم ولي چه كنند طبيعتا ما هم استقبال مي كيدا تدريس پ

ه در وزارت علوم يا در جاي كسي االن طرح درسي دارد ك
ه كرده و بگويد كديگري تصويب شده يا مقبوليت عمومي پيدا 

 . من مدرس نهادگرايي ام يا اقتصاد ليبرال
تب مورد ارزيابي كه به صورت مكتب نيستند كاين موارد م
راين مي توان در خارج از دانشگاه يا بين فارغ بناب. قرار گيرند

ده ما با ساير فارغ التحصيالن مورد بحث كالتحصيالن دانش
ده مديريت و اقتصاد به كه ما در دانشكاما روشي . قرار گيرد

ه گفتم كنيم همانطور كادر محدودمان دنبال مي كدليل 
 ده ما دو درس اقتصادكدر دانش. جريان اصلي علم اقتصاد است

الن و دو درس اقتصادسنجي و درس كخرد، دو درس اقتصاد 
واحد پايان  6ه با در نظر گرفتن كروش تحقيق ارائه مي شود 

ده فارغ التحصيل مي شود كه از اين دانشكنامه، دانشجويي 
دروس . تنها دو يا سه درس اختياري مي تواند بگذراند

 ده نيز در چارچوب جريان اصلي علمكاختياري اين دانش
براي مثال اگر درس تجارت بين الملل ارائه مي . اقتصاد است

 . هاي رايج اين درس است كست بوكشود بر مبناي ت
ه مي تواند تدريس شود كي نوشته است كست بوكسي تكاگر 

ه نشان داديم كما اينكنيم، كدر اين صورت ما هم استقبال مي 
ته مي شود ه گفكبنابراين اين. رده ايمكار را هم سابقا كو اين 

روش پوزيتيويستي خاص يا چيزهاي  كتب خاص يا يكم كي
االن . ه منظور چيستكنم ك كديگر، من واقعا نمي توانم در

ه نظر اين افراد كسي كنيم و كسي بايد دعوت كما از چه 
جا طرح درس خود را با هويت كبراي تدريس است در 

ه از ايشان دعوت كرده است كامالمشخص و شفاف ارائه ك
ادعاي من . ردهاي متنوع تدريس شودكه رويكشود براي اين

ده ما نه اقتصاد ليبرال نه اقتصاد نهاد كه در دانشكاين است 
ه اين كه جريان اصلي علم اقتصاد تدريس مي شود كگرا بل

گزاره به سادگي با مقايسه شرح درس هاي دانشگاه هاي 
 .ده ما قابل ارزيابي استكديگر دنيا و دانش

به همين دليل . شور هستندكو مديريت علوم اداره اقتصاد 
شور اقتضاي پرداختن كتفاوت هاي نهادي و ويژگي هاي هر 

چه فرقي بين . به مسائل متفاوت يا با وزن متفاوت را دارد
دانشگاه در  كده با يكفارغ التحصيل اقتصاد از اين دانش

 انگلستان در تحليل مسائل اقتصاد ايران وجود دارد؟
فارغ  كده با يكمن بين فارغ التحصيل اين دانش به نظر

 كالتحصيل از دانشگاهي مثالدر انگلستان تفاوت زيادي در در
اين بحث مفصلي . نسبت به مسائل اقتصاد ايران وجود دارد

سه . م بر علم متفاوت استكاربرد علم با اصول حاكه كاست 
ردن كردن علم و اسالمي كاربردي كردن علم، كواژه بومي 

ه گفته مي كمتاسفانه چون مطالبي . لم با هم متفاوت استع
افي برخوردار نيست به تفاوت اين واژگان كشود از عمق 

ردن علم موضوعي عمومي است كاربردي ك. توجهي نمي شود
ردن علم كاما بومي . شورهاي ديگر نيستكو خاص ايران يا 
 شوري را نمي توان شبيهكاقتصاد هيچ دو . خيلي متفاوت است

شور ما كه در كبه طور مثال نظام يارانه اي . ديگر ديدكبه ي
ه در ايران انجام شده كخصوصي سازي  كوجود دارد يا سب
ه در مورد عدالت اجتماعي مطرح مي شود كاست يا مباحثي 
شورمان كردن علم در كه در نحوه پياده كنمي توان گفت 

نحوه  اما اگر نقدي نسبت به. اس اين موارد نبوده استكانع
اجراي اين موارد وجود دارد مي توان اين نقدها را به بحث 

 .گذاشت
شور را دچار كسال پيش نظام يارانه اي  10يا  5اگر فردي 

ال مي دانست با اتهام زير سوال بردن سياست هاي اصلي كاش
درجه تغيير ايجاد شده و  180نون كا. شور مواجه مي شدك

پيشين به دليل  ه سياستكشور اين است كتحليل رسمي 
رانت جويي و افزايش اختالف طبقاتي سياست اشتباهي بوده 

قانون اساسي مبناي اداره بنگاه  44زماني اصل  كي. است
سي سابق بر اين كاگر . شور بوده استكهاي اقتصادي 

ال مي كشور را دچار اشكيت دولتي بنگاه هاي اقتصادي كمال
ديت با آن تعبير دانست به زير سوال بردن قانون اساسي و ض

رده ايم مسير تحليل كه ما همواره دنبال كمسيري . مي شد
شور بر مبناي اصول علمي با در نظر گرفتن كواقعيت اقتصاد 

 . ويژگي هاي اقتصاد ايران بوده است
ليدي اداره اقتصاد كاز مفاهيم پايه اي و  كداميكاز طرفي 

مورد  ه بر مبناي آن گزاره هاي ماكتبيين دقيق شده است 
جا عدالت اجتماعي كبه طور مثال در . ارزيابي قرار گيرد

ه كه بر مبناي آن بررسي شود كتعريف روشن شده است 
اقتصاد بازار معطوف به عدالت اجتماعي است يا نوع ديگري از 
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 . اقتصاد

ده مديريت و اقتصاد كه علم اقتصاد را در دانشكما ادعا داريم 
! اربرد آن در اقتصاد ايران آموزش مي دهيم و الغيركبراي 
ند دانش خود را كسي در خارج از ايران تحصيل مي كاگر 

ما مي . مرتبط با مسائل آنجا مورد استفاده قرار مي دهد
ائل اقتصاد ايران را حل ه مسكنيم كخواهيم افرادي را تربيت 

ه عمدتا روي كنمونه اين مساله پايان نامه هايي است . نندك
شورهاي نفتي تعريف مي كمسائل اقتصاد ايران و مسائل 

ه چاپ مقاله ما در ژورنال هاي بين المللي كعلت اين. شود
ه اگر ما بخواهيم روي كپايين است به همين دليل است 

يم، اين مسائل مورد عالقه نكز كمسائل اقتصاد ايران تمر
نم كر مي كدنيا نيست و فردي مثل من ف كادميكحوزه هاي آ

نم مخالفان هم كر كف. نمكه وقتم را صرف چه موضوعي ك
ه ما مي توانيم همين وقت را بگذاريم و كقبول داشته باشند 

نيم اما من چاپ مقاله در ژورنال كمقاالت خيلي خوب چاپ 
ار روي كارانم در مقايسه با كو همهاي خارجي را براي خودم 

ه كاقتصاد ايران در درجه بعدي اهميت قرار مي دهم، هر چند 
ده ما شدت گرفته و تقويت كنون روند چاپ مقاله در دانشكا

ه بتوانيم روي يارانه ها، واگذاري كولي براي من اين. شده است
هاي صورت گرفته، تعرفه ها و ارتباط اقتصادي ما با دنيا 

 . نيم ارزشمند تر استك پژوهش
ده مديريت كي ديگر از گزاره هاي مطرح شده در مورد دانشكي

شور در مورد نحوه تعامل با دنيا كو اقتصاد، مخالفت با مواضع 
لطفا در . ده استكدر قالب درس هاي ارائه شده در اين دانش

 .اين مورد توضيح دهيد
وزش ده مديريت و اقتصاد علم اقتصاد را آمكما در دانش

مسائل استقالل و . ما در داخل سياست نيستيم. دهيم مي
استقالل به . وابستگي در حوزه سياست تعريف ساده اي دارند

شور كشور در داخل كز تصميم گيري كه مركمعني اين است 
. شور اعمال نظري براي انجام امور نباشدكباشد و از بيرون از 

ده و ظرايف اما در اقتصاد تعريف استقالل پيچيده تر بو
ه ما كآيا استقالل در اقتصاد به معني آن است . ديگري دارد

با دنيا ارتباط نداشته باشيم؟ يعني در حوزه تجارت، حوزه ورود 
نولوژي با دنيا ارتباط نداشته كو خروج سرمايه و نيز حوزه ت

شور چنين حرفي زده كدام سند سياست گذاري در كباشيم؟ 
ه ميزان واردات صفر باشد؟ من كاست؟ آيا به معني اين است 

 .سي چنين حرفي بزندكنم كر نمي كف
اگر منظور از استقالل هر چه بيشتر بودن ميزان صادرات و 

ه حرف ما نيز كواردات و متوازن بودن تراز بازرگاني است 
چه گفتماني در مورد استقالل اقتصادي وجود . همين است

ند؟ اين كرقابت  ه مطرح شدكه بتواند با گزاره هايي كدارد 
ه مفاهيم پايه اقتصاد بين الملل كتب ما نيست بلكگزاره ها م

ه توسعه تجارت با دنيا سبب افزايش رفاه شده و كاست 
ن كمم. سري تراز تجاري مي تواند منجر به بروز بحران شودك

نند اما كاست افرادي در مورد چنين مسائلي شعارهايي مطرح 
الس درس مطرح مي شود بايد كه توسط ما در كهر گزاره اي 

براي آن منبع و ماخذ بياوريم، مقاله مرتبط با آن موضوع را 
به همين دليل . نيم و در نهايت از آنها امتحان بگيريمكمعرفي 

درس تجارت بين . الس درس شعار بدهيمكما نمي توانيم در 

ه در مورد تجارت و كالملل درس شناخته شده اي است 
ند و به كاي و غيرتعرفه اي بحث مي محدوديت هاي تعرفه 

انيزم ها و نحوه اثرگذاري سياست هاي كدنبال شناخت م
در نهايت . مختلف اقتصادي روي متغيرهاي اقتصادي است

ه اگر شما فالن سياست را انجام كهم توصيه اي در مورد اين
االن ما به جاي درس . ندكبدهيد خوب است يا بد است نمي 

الن باز كار بايد انجام دهيم؟يا اقتصاد ك اقتصاد بين الملل چه
– open macroeconomics-  ،در مورد نرخ ارز

الن نرخ ارز بحث مي كصادرات و واردات و اثرات اقتصاد 
سي در داخل كآيا اين مباحث بايد تدريس شود يا نه؟ آيا . ندك
ه اين مباحث به لحاظ علمي غلط كرده است كشور اثبات ك

رده است؟ ما در كيني براي آنها طرح بوده و نظريه جايگز
ه اين مباحث در آن مطرح مي كده به عنوان درسي كدانش

راهنمايي توسط افراد منتقد بايد داده  كنيم؟ يكشود چه بايد 
ما پاسخي براي . اري بايد انجام دهيمكه ما چه كشود 

نيم و نهايتا طرح اين گونه مسائل كسواالت خودمان پيدا نمي 
ده مديريت و اقتصاد كار دانشكبراي توقف بهانه هايي 

 .شود مي
ده مديريت كي ديگر از انتقادهاي مطرح شده در مورد دانشكي

ده و اعمال كو اقتصاد بسته بودن فضاي هيات علمي اين دانش
 كلطفا در مورد مال. سليقه در گزينش اساتيد مختلف است

ده در جذب هيات علمي در گروه اقتصاد توضيح كاين دانش
ه چه فرآيندي براي جذب عضو جديد در اين كدهيد و اين

 .ده طي مي شودكدانش
ده كه در دانشكرديد گفته مي شود كه اشاره كبله، همان طور 

رد افراد كمديريت و اقتصاد جذب هيات علمي بر اساس روي
ده ما كمعيار دانش. اتب اقتصادي انجام مي شودكنسبت به م

ون اين مطالب در جذب هيات علمي مشخص است و چ
ه درخواست استخدامش رد شده كمنتشر مي شود هر فردي 

ه من مطرح مي كه آيا اين معياري كند كمي تواند بررسي 
هاي ديگري دخيل  كنم در مورد آنها اعمال شده يا مالك

ه فرد كمعيار ما در جذب هيات علمي، دانشگاهي . بوده است

نال هاي بين رده يا داشتن دو مقاله در ژوركدر آن تحصيل 
. المللي به عنوان شرط الزم براي ورود به فرآيند بررسي است

رده كده برتر اقتصاد تحصيل كدانش 50اگر فردي در يكي از
ارنامه كه كباشد وارد فرآيند بررسي مي شود به اين معني 

ه گذرانده است، توان تدريس و كتحصيلي وي، دروسي 
چه . ي قرار مي گيردهمچنين توان تحقيق اين فرد مورد ارزياب

ده استخدام هستند و چه ساير كه در اين دانشكاراني كهم
نفر پيدا  كه درخواست استخدام آنها رد شده است يكافرادي 

ده ما آمده كه براي ارائه به دانشكه بگويد در جلسه اي كشود 
ه حتي شائبه اين وجود كاست، سواالتي مطرح شده است 

ه ببينيم نگاه اين فرد به كده ايم ه ما به دنبال اين بوكداشته 
من نه تنها اين را مي گويم . مسائل بحث انگيز چه بوده است

اري با كاري باال، من ديدگاه همكه حتي به دليل حجم كبل
ده را راجع به مسائل بحث كسابقه حضور ده ساله در دانش

ه كه مثالمارگارت تاچر كما فرصت نداريم . انگيز نمي دانم
سي كه چه كنيم و ببينيم كاران بحث كساير هم رده باكفوت 

 ! سي مخالف اوكموافق تاچر است و چه 
 –ي از اين دو شرط مطرح شده كه فردي يكدر صورتي 

ده برتر اقتصاد و داشتن دو مقاله كدانش 50تحصيل در يكي از
ي شده و سميناري را داشته باشد وارد فرآيند بررس -بين المللي
عالوه بر اين بر اساس نظام . ندكمي ده ارائه كرا در دانش

رسمي جذب در وزارت علوم درخواست تمامي افراد براي 
ه در آن نمايندگان كارگروه جذبي كاستخدام بدون استثنا در 

اگر . رييس دانشگاه نيز حضور دارند مورد بررسي قرار مي گيرد
ارگروه مورد تاييد قرار گرفت سپس در هيات كسي در اين ك

بنابراين در اين . ه مورد بررسي قرار مي گيردجذب دانشگا
ده معيار ما براي جذب افراد جديد تنها و تنها و تنها كدانش
يفيت علمي است و اساسا راه اعمال سليقه روي آن بسته ك

 .است
. ه ما عضو ضعيف نمي گيريمكالبته بنده اين را مي گويم 

ه دليل ه ما عضو ضعيف گرفتيم اما بكالبته مواردي بوده است 
اري خود را با كه در زمينه علمي ضعف داشته است همكاين

ه با مبنا قرار كتمام تالشمان اين است . رده ايمكوي قطع 
ه كمطالبي . نيمكها عضو ضعيف استخدام ن كدادن اين مال

در مورد جذب هيات علمي گفته مي شود بي پايه است و 
طرح ه شواهدي وجود داشته باشد اين مطالب مكبدون اين

 . شود مي
ها  كدانشگاه صنعتي شريف به دليل پايبندي به اين مال

ده ما نيز در كشور است و اگر دانشك كادميكبرندي در سطح آ
ه از تاسيس آن گذشته است به برند كوتاهي كعرض مدت 

. ها بوده است كتبديل شده نيز به دليل اعمال اينگونه مال
ما نمي توانست ده كها اعمال نمي شد دانش كاگر اين مال

وزن سنگين و محترم عنوان دانشگاه صنعتي شريف را با خود 
ه حرمت دانشگاه صنعتي كهدف ما اين بوده است . ندكحمل 

 .نيمكده خودمان حفظ كشريف را با دانش
 .نيد بفرماييدكاگر صحبت پاياني داريد لطف 
ده مديريت و اقتصاد كرد دانشكاگر جايي بخواهد منصفانه عمل

تعداد محدود اعضاي هيات علمي مورد ارزيابي قرار دهد را با 
ده كيفيت اين دانشكبه نظر من بايد بابت خروجي هاي با 
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بررسي ضابطه علمي  كاما وقتي مال. ندكر كتقدير و تش

ه ضربه روحي به دانشجويان كنباشد مواضعي مطرح مي شود 
ز تصميم كانتظار ما از مرا. ندكو به خصوص اساتيد وارد مي 

در هر . ز علمي پشتيباني، دلگرمي و حمايت استكگيري و مرا
ه چنين كجاي ديگر از دنيا منابع زيادي خرج مي شود براي اين

 . زي ايجاد شودكمرا
. رده استكخداوند ذات انسان را بر مبناي نياز به تشويق خلق 

ه در وصف پيامبر در قرآن است، تشويق ايشان كآيات زيبايي 
ه منتفع كساني كعمل هر فردي توسط . تاز طرف خداوند اس

چه . شوندگان آن عمل هستند مورد تشويق قرار مي گيرد
ه انجام مي دهيم مورد كارهايي كشور ما را بابت كسي در ك

جا و با كتشويق قرار داده است؟ مگر ما چه انتظاري داريم؟ تا 
ه افراد زيادي كنيم؟ در جايي كت كچه سوختي مي توانيم حر

ده كمي از نهادهاي شبيه دانشكمي روند و تعداد شور كاز 
سي دست ما را كشور وجود دارد، چه كمديريت و اقتصاد در 

گرفته و به ما خسته نباشيد گفته است؟ ما هم انسان هستيم و 
ما هم مثل ساير . جا مي توانيم با اين شرايط ادامه دهيمكتا 

ه امروز كنيم كر مي كافراد، صبح از خواب بلند مي شويم و ف
ه برمي گرديم به كنيم و شب كار مي كجا مي رويم، چه ك

باالخره من تجربه . رديمكار كه امروز چه كنيم كر مي كاين ف
من هميشه نگاهم . مواجهه با اين شرايط را زياد داشته ام
ه وارد اين مسير مي كمعطوف به آينده و جواناني بوده است 
ن كمم. ز اندازه اي داردشده اند ولي به هر حال توان انسان ني

نيم خوشحال كه ما هم خسته شده و رها كاست خيلي ها از اين
ه كمن شخصا به لحاظ سني در موقعيتي قرار دارم . شوند

ده كه وارد دانشكار جواني كشرايطم متفاوت است ولي هم
سال آينده  30يا  20شده است و به افق پيش روي خودش در 

عاليت آتي وي فراهم شده ند چه انرژي براي فكنگاه مي 
در . ندكر مي كبا چه نگاهي به آينده حرف هاي خود ف. است

اهللا  كه به اين فرد باركساني هستند كده چه كاين دانش
ه كبگويند، خسته نباشيد بگويند، بگويند ما اميدمان به توست 

ني، خسته نباشي بابت افراد كشي و تالش مي كزحمت مي 
جا تا به حال اين كردي، كربيت شور تكه براي كتوانمندي 

ه سابقه كحرف را به ما زده است؟ من نوعي مي توانم بگويم 
اران كزيادي در مواجهه با اين گونه مسائل دارم ولي مابقي هم

ه عليه كسي مي خواهد دريابد؟ اين گزاره هايي كرا چه 
شور كاغذ مي آيد و در سطح تصميم گيري كده روي كدانش

ه اينها چه اثراتي كند كر مي كسي فك توزيع مي شود، آيا
ه كه آيا باور داريم كنم كر مي كدارند؟ من بعضي از اوقات ف

ه بايد روزي در جايي پاسخ اعمال كقيامتي هست؟ باور داريم 
ه بتوانيم كدارم  كخود را بدهيم؟ اگر باور داشته باشيم من ش

 حضرت پيامبر. نيمكم راجع به افراد ديگر صحبت كاينطور مح
ارم اخالق را تمام كه مكمي فرمايند من مبعوث شدم براي اين

ه مطرح كاخالق االن چه استفاده اي دارد؟ اين مواردي . نمك
ه حزب يا كمي شود چه طور با اخالقيات سازگار است؟ ما 

گروه سياسي نيستيم، چه دستاوردي مي خواهيم داشته باشيم؟ 
تحت عنوان با بي مرزي در دادن نسبت هاي ناروا آن هم 

 رد؟ كارزش هاي اسالمي چه بايد 
نار هم قرار مي دهيم چيزي جز كوقتي تمامي اين مسائل را 

من . تخريب و عقب افتادگي از داخل آن بيرون نمي آيد
ه چه طور مي توان تورم كند كسي سوال كه كنون نديدم كتا

رد؟ چه كنترل كاري را كرا پايين آورد؟ چه طور مي توان بي
رد؟ چه طور مي توان كوان رشد اقتصادي را زياد طور مي ت

رد و فقر را از بين برد؟ من چند ماه پيش كتوزيع درآمد را بهتر 
رده است مصاحبه كه هنوز انتشار پيدا نكده كبا خبرنامه دانش

معيار را فقيرترين فقرا قرار : ردم، گفتم من پيشنهادي دارمك
اين فرد را ه چه طور مي توان وضع كنيم كدهيم و سوال 
ه راه حل كسي به دنبال حل مساله است كبهبود داد؟ اگر 

ده است مي كسي در داخل دانشكاگر . مساله اينگونه نيست
ه ما مي زنيم كه اين حرف هايي كتوان نشست و در مورد اين

به تحقق ارزش هاي اسالمي، تحقق عدالت اجتماعي از ديد 
 .نيمكث ند يا خير، بحكمي  كمكفقر و توزيع درآمد 

ه مسائلي كما روي مسائل ارزشي ادعا داريم، اين افرادي 
نند چه تصوري در مورد ما كارزشي را عليه ما مطرح مي 

دارند؟ اينها چه افرادي هستند با چه معيارهاي ارزشي، ما چه 
ما به دليل . نمكافرادي هستيم؟ من شخصا از خودم دفاع مي 

ه كنمي زنيم، اما حال معيارهايي حرفي در مورد مسائل ارزشي 
اينگونه مسائل مطرح شده است اين افراد بيايند تا مقايسه 

ه كمن نمي گويم . سي پايبند به اسالم استكه چه كنيم ك
من به دليل . سي پايبند نيست اما خودم را پايبند مي دانمك
نم روي كه خودم را در درگاه الهي مسوول احساس مي كآن

اين . نمكر مي كنم با اسالم فكه مطرح مي كانطباق مسائلي 
. ه با عده اي بي دين و واداده مواجهندكرده اند كافراد گمان 
نند، بيايند كه هويت خودشان را نيز روشن نمي كاين افراد 

ميزان مطالعات اسالمي و پايبندي به ارزش ها را مقايسه 
ه كند اما حاالكاسالم توصيه به سنجش دين افراد نمي . نيمك

 !ئلي مطرح شده است، بسم اهللاچنين مسا

سخنان دكتر نيلي در برنامه 
 شبكه يك سيما پايش

به عنوان مهمان  يليمسعود ن: گروه اقتصاد شبكه يك سيما
را  يدولت بعد ،1392فروردين  25روز  شيويژه برنامه پا

بعد از  يسخت يما دوره ها: دولت دانست و گفت نيدشوارتر
به خاطر تعدد  يلت بعداما دوره دو ميكرد يانقالب سپر

 .خواهد بود يها دوره دشوار مسائل و عمق آن
، ها ارانهي، موضوع يبازار ارز و تالطم ارز تيوضع: افزود وي

 ندهيچالش دولت آ نيتر بودجه و كاهش حجم آن را مهم
 .عنوان كرد

 يرو شيپ يمسائل اقتصاد نيتر برنامه مهم نيدر ا يلين
تالطم (بازار ارز  تيوضع. 1: كرد عنوان گونه نيرا ا ندهيدولت آ

 متيو اصالح ق ها ارانهي. 2، )، نظام چندگانه نرخ ارز يارز
 ي، كسر يخدمات دولت تيفيو ك تيكم( بودجه .  3، يانرژ

 تيوضع( ياقتصاد يها بنگاه يمال نينظام تأم. 4، )بودجه 
 يها اداره بنگاه وهيش. 5)  هيبازار سرما تي، وضع يبانك ستميس

. 6، )انجام شده  يها يكسب و كار ، واگذار طيمح( يداقتصا
.  8 ايتعامل با دن. 7 يعيمنابع طب يو تنگناها ستيز طيمح

 اشتغال.  9تورم 

 يليخ نيو ا ميرا دار ايتورم دن نيما اكنون باالتر: ادامه داد يو
 ايدرصد در دن 20 ياست، اكنون سه تورم باال يمسئله مهم

سه كشور را  نيوئال و بالروس اكه ما در كنار ونز ميدار
كه  نينرخ تورم عالوه بر ا. ميا داده لينرخ تورم تشك نيشتريب

سه درصد  يدهك اول دو ال تورمدارد نرخ  دياثر كاهنده بر تول
 يتورم نقطه به نقطه در برا. از دهك نهم و دهم است شيب

 .درصد است 45دهك اول 
ع اشتغال است موضوع، موضو نيتر مهم نكهيا انيبا ب يلين

صورت مسئله داشته  ياختالف نظر رو دينامزدها نبا: افزود
 9 نيدر ا. ها باشد راه حل يبر رو ديباشند بلكه اختالف نظر با

ها اشتغال  آن نيتر ها اشاره كردم، مهم كه در به آن يعامل
 .ميدار ياسيجنبه س ياست كه عالوه بر جنبه اقتصاد

را در  تياز جمع يقابل توجه شيما افزا: اقتصاد دان گفت نيا
را  ياديباعث شد كه ما مشكالت ز نيو ا ميدهه شصت دار

به مرز  تيجمع نياكنون ا. ميو مدرسه روبرو بشو هيمانند تغذ
در . شود جادياشتغال ا ديها با آن يو برا دهياشتغال رس

 .صفر بود باًيخالص اشتغال ما تقر 90تا  85 يها سال
 14ساالنه  ميرير مركز آمار را مد نظر بگاگر آما: ادامه داد  يو

قابل  زانيبه م يشغل يعنيعمالً  نيشده كه ا جاديهزار شغل ا
اتفاق افتاده كه  يدرست در زمان نيا. نشده است جاديا يتوجه

تا  38از سال . شده است جاديبه مرز اشتغال ا يتيآن موج جمع
صد هشت ارديليم 2كشور  90 الثابت س يها متيبه ق 90سال 

رقم مربوط به  نيا ارديليهزار م. داشته است يهزار درامد ارز
دالر  ارديليم30 باًياست كه متوسط ان تقر 56تا  38 يها سال

 .شود يم
 550 باًيتقر 67تا  57 يها فاصله سال: كرد حيتصر يلين
در مجموع  1383تا  68، ميداشت يدالر درآمد ارز ارديليم

، در فاصله سال ميدالر داشت داريليم 550 باًيشانزده سال تقر
 يعني. دالر بوده است ارديليم 750ما  يدرآمد ارز 90تا   84
و  ميدرآمد داشت بلبرابر كل شانزده سال ق ميدو و ن كينزد
فاصله  نيما در ا ياست كه در آمد ساالنه ارز يبدان معن نيا

 يقبل حدود س يها دالر بوده و در آن سال ارديليم 107
 .است بوده ارديليم
جوان  يرويدرآمد و ن نيبا ا: استاد اقتصاد افزود نيا

 جاديا يها وجود داشته، اشتغال سال نيكه در ا يا كرده ليتحص
روند  رياخ يها در سال زينشده است و درآمد حاصل از شغل ن

وارد آموزش  زياز شاغالن ن يداشته و موجب شده تعداد ينزول
 كارانياز ب يموج ندهيآ يها در سال نيشوند، بنابرا يعال

 .داشت ميخواه كرده ليتحص
 يدرصد 4.2كه رشد  رياخ يها در واقع در سال: ادامه داد يلين

 نينشده و ا جاديشده، اما اشتغال در آن ا جاديدر كشور ا
نداشته  يموضوع موجب شده، تا صاحبان شغل درآمد خوب

رشد اند و در واقع  بازار خارج شده نيهم از ا يا باشند و عده
 .ميا بدون اشتغال در كشور داشته

براساس : گفت 91سال  يدر خصوص رشد اقتصاد يو
كشور در سال گذشته صفر بوده  يرشد اقتصاد ها ينيب شيپ

  .روند كمتر از آن خواهد بود نيبا ا زياست و امسال ن
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 دل دردادداشت نامه ي
آموختگان  از دانش يجمع«يادداشت زير با عنوان  :خبرنامه

بدون درج نام و نشان البته و  »ت و اقتصاديريده مدكشدان
 12در روزنامه ايران شماره روز چهارشنبه امضا كنندگان 
  .آيد كه عيناً در پي ميبه چاپ رسيده  1392ارديبهشت ماه 

ف به عنوان محل تجمع نخبگان يشر يدانشگاه صنعت
الخصوص مقام  ي، عليشور همواره مورد توجه نظام اسالمك

شان نخبگان يه به زعم اكبوده است، چرا  يرهبرمعظم 
دهند و  يدشوار عبور م يها شور را از گردنهكه كهستند 
ن يدر ا. آحاد مردم جامعه هستند يبرا يركف يها شاخص

ن دانشگاه صورت گرفته تا يدر ا يخوب يها ز تالشيها ن سال
 يجمهور يها به نفع اهداف و آرمان يت نخبگانين ظرفياز ا

استفاده مطلوب گردد و روز به روز شاهد بارورتر شدن  ياسالم
رغم  يعل. ميشور هستك يدر فضا ينخبگان يها تين ظرفيا

صورت گرفته و اصالحات انجام شده،  يها تالش  يتمام
خورد  ينقاط ضعف پررنگ به چشم م يمتاسفانه هنوز هم برخ

است  يانين نقاط جرياز ا يكي. دارد ياز به اصالح اساسيه نك
ت و اقتصاد در دوره اصالحات در يريه تحت عنوان گروه مدك
ژه يو يها كمكبا  يشد و پس از مدت يانداز ن دانشگاه راهيا

ارگزاران ك يو معنو يماد يها دولت آن زمان و پشتوانه
. ديف گرديت و اقتصاد شريريده مدكل به دانشيتبد يسازندگ

همواره ده كان مزبور در آن دانشيرد جركم و عملكاصول حا
 يها شور بوده و از راهكدلسوزان و آگاهان  يمورد نگران
ده كز بحث دانشيراً نياخ. ابراز شده است ين نگرانيمختلف ا

 يا رسانه يف در فضايشر يت و اقتصاد دانشگاه صنعتيريمد
 يها ها رسانه ان آنيه در مك(شور ك يخارج يو حت يداخل

ده يز دين و تو نه مبتذل مكو شب يس يب يمسأله دار مانند ب
ه چرا كنجاست يسوال ا. ار داغ شده استيبس) شود يم
ان و ين جريدر دفاع از ا يا ژهيگزارش و يا ماهواره يها هكشب
افتاده  يمگر چه اتفاق. نندك يه ميم وزارت علوم تهيح تصميتقب

ان فوق يت از جريضد انقالب در حما يها ه تمام رسانهكاست 
ارگزاران كوابسته به  يها رسانه زيدر داخل ن.اند ج شدهيبس

ته كن نيد در اياند، شا ان فوق نمودهيت از جريشروع به حما
در  ييها انيجاد جريده باعث اكن دانشيه اكنباشد  كيش
ان به صورت ين جريچ گاه اثرات ايشور شده است، اما هك

ق مورد بحث قرار نگرفته و در مواضع مختلف يشفاف ودق
 يكه صرفا ك نياد با استناد به ات و اقتصيريده مدكدانش
ف، يشر يدارد و با استفاده از برند دانشگاه صنعت يرد علميكرو
ه معمار يلذا با توجه به توص. رده استكفرار  يين پاسخگوياز ا
رد، كف يتعر يا هيد دشمن از قضيديه هرگاه دكر انقالب يبك

از دانش  يد، ما به عنوان جمعينسبت به آن حساس باش
روشن  يم تا برايفه خود دانستيده وظكن دانشين اآموختگا

م كرا در دو بعد اصول حا ياتكآن ن ياساس يها يژگيو يساز
ه جز با ك ياصول(م يآن به استحضار برسان يردهاكاركو 

ها را به  توان آن يدرس نم يها السكحضور سه ساله سر 
 ). مشاهده نمود يسادگ

 م كاصول حا -1

بشر در حوزه علوم  يركفاتب خاص كم يم برخيترس-1
 ) سم خاميويتيپوز(ر يتغيال يبه عنوان علم قطع يانسان

نگرش  يكه در دام كبه علم باعث شده  يا عدم نگاه حرفه
رد يكر روينظ( يبشر يركاتب فكها م خام، آن يستيويتيپوز

ه هم كنند كنند و به صراحت اعالم ك يرا علم تلق) اقتصاد باز
د سرلوحه تمام ين علم باياست و ات علم يرياقتصاد و هم مد

 . ها باشد يزير ها و برنامه يريگ ميتصم
 است ين از علم و سيد يير جداكج تفيترو-2
ده كدروس دانش ير به وضوح در تار و پود محتواكن تفيا

 يو اعمال و عبادات فرد ين به حوزه شخصيد. مشهود است
داند  يماست را مختص به اقتصاددانان يشود، س يل داده ميتقل

است ين هم از علم جداست و هم از سيلذا د. و اقتصاد را علم
هستند و با  يه عمدتا فنكده كن دانشيا يان وروديو دانشجو

سال  يكبه، به سرعت بعد ازگذشت حدود يغر يمباحث انسان
است ين از سيه دكشوند  يجه رسانده مين نتيخود به خود به ا
 . و علم جداست

اداره امور نظام  يبرا يغرب يها مدلج استفاده از يترو-3
  ياسالم

 يها ه در حوزهكبه مسائل وجود ندارد، بل ينينه تنها نگاه د
شور، كاداره  يبرا ينگاه بوم يكر وجود كها من مختلف آن
ف يتال يها تابكها به  آن يتفاكا. ت هستنديرياقتصاد و مد

ه كاست  ييها ا به عنوان نسخهيكامر يها شده در دانشگاه
 . اده شوديشور پكناً در يد عيبا
به عنوان نظام  يبر نفع فرد يم اقتصاد آزاد مبتنيترس-4

 مطلوب بشر 
ن مسأله يدرس ا يها السكدر سر  ييچ اباينون بدون هكا

همان  يبر نفع فرد يه نظام اقتصاد آزاد مبتنكشود  يمطرح م
ت به يله آدام اسمينان به وسيه به زعم اكاست  ينظام مطلوب

ده شده است و تا ما به قواعد يچيبشر پ يوان نسخه دردهاعن
و  يد خالصيام يچ رويم، به هين نظام تن درندهين ايو قوان

 . ستينجات ن
ر كرش و تحمل هرگونه تفيو عدم پذ  يعلم ييگرا يحزب-5

 مخالف 
اند،  بر آن گذاشته  يها خود اسم علم ه آنك يا تنها نسخه

به  ي، حتير مخالفكگونه تفچ يب هين ترتيمشروع است و بد
 . ده نداردكن دانشي، اجازه بروز و ظهور در ايصورت مقطع

منحصراً با استفاده از  ياجتماع يها دهيل اغلب پديتحل-6
 ا يو بعضاً منسوخ شده در دن يبعد يك يردهايكرو

 يبرا يستيبرالين نگاه منسوخ شده ليها از ا ه آنكجالب است 
 يان از بدين ميكنند و در ا يده مها استفا دهيل همه پديتحل

وچه و كتا رفتار شهروندان در  يكوضع حمل و نقل و تراف
ع و يصنا يريپذ ها و ضعف رقابت الت بنگاهكابان تا مشيخ
ل يرد تحليكن رويالن را، همه و همه با همكاقتصاد  يثبات يب
انقالب  يك  يه انقالب اسالمكته كن نياصالً ا. نندك يم

 يازمند انقالب اقتصاديه ما نك نيشتر از ايببود و  يفرهنگ
بر اصالح نظام  يمبتن يانقالب فرهنگ يكازمند يم، نيباش

م در نگاه يهست يفرهنگ ير نهادهايآموزش و پرورش و سا
 . از اعراب ندارد يچ محلينان هيا

  ياسالم يبا مواضع جمهور  يررسميو غ يمخالفت رسم -7
داخل،  يها در حوزه يهبرله مقام معظم ريم شده به وسيترس
 ) يبار جهانكر مبارزه با استينظ(الملل  نيالخصوص ب يعل

ه بعضاً كندارند  ييها ابا برال، آنيجامعه باز و ل يكج يدر ترو
در  يو حت يدرس و عمدتاً در جلسات خصوص يها السكدر 
ته را كن نياند، ا ردهكن يه تدوك يكالن استراتژكاسناد  يبرخ

 يبار غرب راهكا و استيستادن در برابر دنيه اكنند كمطرح 
م، ينكبرقرار ن يونديهم پ يغلط است و ما تا با جامعه جهان

استفاده از . روز خواهد شديشور هر روز بدتر از دكوضع 
در  يمردي، جهاد و پايستادگيوشش، اكر تالش و ينظ يمسائل

ن ردكو باز يندارد و بحث صرفاً از آزاد ييها جا ره لغات آنيدا
 . مرزهاست

) ندك يه ميله را توجيهدف وس( يت ابزاريج نگاه عقالنيترو-8
 به انسان 
 يموجود صرفاً عقالن يكه انسان را ك يت ابزارينگاه عقالن

ن يه اك(ن شده خود ييش تعيبه اهداف از پ يابيدست يه براك
ه نگاه آنان ي، بن ما)رديگ يشه مير يز از نفع شخصياهداف ن

ن نگاه يدر پرتو ا) ا افرادياعم از بنگاه (ينهاداست و رفتار هر 
 .شود يل ميبه انسان تحل

 يها مقاومت و ترس در برابر هرگونه مطرح شدن بحث-9
 درس  يها السكن در ياديو بن ينظر

ته كن نيدروس، همواره ا ين و طراحيدر جلسات مختلف تدو
نجا صرفاً آموزش يه هدف در اكهاست  ن آنيادياز اصول بن

ه كرد كن مسأله توجه يد به ايابزار است و اصالً نبا يرس يك
د يها به صراحت اسات آن. گذرد ين ابزار چه ميه ايدر بن ما

ه كنند، بلك يمنع م يركو ف ينظر يمختلف را از ورود به مبان
ترسند  يم يخود، حت يركف يها هيل ضعف بن مايبه دل

 . ها گردند ن حوزهياشخاص وارد ا
 برال ير لكان تفيجر يفعال برا يم سازيتو  يادر سازك-10

ت حساب شده و آرام كحر يكت و اقتصاد يريده مدكدر دانش
ها  فرستادن آن يبرا كمكافراد نخبه، تالش و ييشناسا يبرا
ا وجود يدن يبرالير لكن نقاط مروج تفيل در بهتريتحص يبرا

، از يده وارد نشويچيه پكن شبيه تا داخل اك يا دارد به گونه
ه اگر در كاست  ين مسأله به نوعيا. بود يخبر خواه يب آن
 يبرا يچ تالشيده از هكه دانشكد، شبيريم قراربگين تيا
د، يم نباشين تيرد و اگر درون اكغ نخواهد يبه شما در كمك

، شما را طرد خواهد يارنامه، معدل و رزومه علمكن يبا بهتر
 . ردك
 ردها كارك. 2

ه كن است يان اين جرياسردمداران  ياصل ياز مدعاها
د بوده يشور مفكار به حال يت و اقتصاد بسيريده مدكدانش

حساس  يها پست يرده و براكشور را جذب كاست و نخبگان 
ت شده يه افراد تربك نياز ا يجدا. رده استكت يترب يتيريمد

 يها پست يجا يرات فوق در جاكبر تف ينان مبتنيله ايبه وس
ده كن دانشيا يردهاكارك يابيارز رده اند،كشور نفوذ كحساس 

 : شود يل به آن پرداخته ميه در ذكطلبد  يم يخود بحث مستقل
  يرد علمكارك. 1

نان و يله ايه به وسكاست  ييارهايبر همان مع يمبتن
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 يها ها و شاخصه يژگيعلم واجد و. شود يج ميدوستانشان ترو

ن يتر يشود و از اصل يده ميله آن سنجيه به وسكاست  يخاص
ه ك يبنر. زان انتشارات و مقاالت استيها، م يژگين ويا

دهد  يتاب را نشان مكده نصب شده صرفاً چند كدرخود دانش
 يتوسعه صنعت يها حاصل مطالعات استراتژ ه عمده آنك
از منظر مقاالت . است) برالير لكفست تفيا همان ماني(شور ك

ISI ت ينه از بين همه هزيم با صرف اين مجموعه عظيا
دست  يكالمال، در طول چند سال گذشته به اندازه انگشتان 

 . نداشته است يخروج
  يات علميجذب ه. 2
بدون توجه به . شفاف است يات علمينش هيار گزيمع
شود و  يس با ما همخوان بود جذب مك، هريعلم يارهايمع
فقط . شود ي، رد م)يبا هر درجه علم(س همخوان نبود كهر
را  يها متفاوت است، برخ آن يبرا ردن افرادكرد  يكتكتا

گران را با ي، ديرا با استناد به مسائل رفتار يم، برخيمستق
... و ) ردياش را پس بگ ه خودش پروندهك(د و ترساندن يتهد

 يانتظار ياسين گروه سياز ا يركف ينيلذا انتظار نقش آفر
 . هوده استيب

  ياسيرد سكارك. 3
رات كانون تفكديدانشگاه با، يبر نگاه مقام معظم رهبر يمبتن
ت و اقتصاد يريده مدكدانش ياسيس ياما خروج. باشد ياسيس

ان يننده از جركت يه حماك يخاص ياسيرسكمعلوم است، تف
ها و  يها، سخنران هيانيبرال باشد تنها مورد قبول است و بيل

 . نها همه آن موضع را نشانه رفته استيا يها ليتحل
 ان يبورس دانشجو. 4
نان بورس يله ايه به وسك يانيست دانشجوياست به ل يافك

نفر  يك يتوان حت يم يبه سخت. انداخته شود ياند نگاه شده
ت يبه وال يبند جدينظام و پا ياز افراد معتقد به اصول اساس

عبه كه ك يس افرادكدا نمود، برعيان آنان پيه را درميفق
 . ان آنان فراوان استيآمالشان غرب است در م

  يرد ملكارك. 5
ده تا كن دانشيا يها يه خروجكن معناست يبه ا يرد ملكارك

عبه كزان غرب را يشور دارندو تاچه مكزان دل در گرو يچه م
وطن  يه جالك يانياد دانشجوياز تعداد ز يجدا. دانند يآمال م

اند، در  ز برنگشتهيشدن ن يات علميبا وعده ه يرده و حتك
ه تا عرصه كر مشهود است كن تفيز اياند ن ه ماندهك يان آنانيم

ا با روانه يافتند  يمت مير عزكشود، همه به ف يسخت م
غرب دم  يها يشور، از خوبكل انتقادات نسبت به يساختن س

 يمعناست و زندگ يردن بكساختن و آباد  يماندن برا. زنند يم
 . يدرد، معنابخش زندگ يمرفه و ب

  يصنف يردهاكارك. 6
ف و ياد شرير بنينظ يين نهادهاا در دست گرفتيس يتاس

، يشغل يها شنهاد فرصتيف و پيالن شريالتحص انجمن فارغ
ان ازجمله ين جريا يبه حلقه درون يا و حرفه يا مشاوره
با توجه .آنان است يرد صنفكاركو  ينگر يصنف يها مصداق

توسط  يقيته تحقيمكگردد  يشنهاد مير، پكالذ به موارد فوق
ق و يدق يل شود و با بررسكيتش يهنگانقالب فر يعال يشورا
  .ديش را ارائه نمايخو يارشناسكق موارد مطروحه نظر يعم

سود تعطيلي دانشكده مديريت و 
 رود؟ اقتصاد شريف كجا مي

 1362دانش آموخته ورودي ( سيدعلي اصغر علوي: نويسنده
  )دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف

 19/2/92به تاريخ  2673د، شماره روزنامه اعتمابه نقل از 
حدود دو سال پيش در يك اقدام 
ناگهاني دو دانشگاه علوم پزشكي 
. و تهران در يكديگر ادغام شدند

انتشار اين خبر تعجب همه دست 
اندركاران آموزش عالي، اعم از 
پزشكي و غيرپزشكي را برانگيخته 

هايي را در مخالفت با  و واكنش
با . داشتتصميم صادره به دنبال 

ي جز پذيرش ا وجود اين چاره
دستور نبود، دو دانشگاه بزرگ پزشكي كشور بدون هيچ دليل 
منطقي و صرفا به خاطر شباهت رشته هاي مورد تدريس در 
. دانشگاه در يكديگر ادغام شدند بدون آنكه شرايط مهيا باشد

اما نتيجه چه شد؟ بعد از صرف هزينه هاي هنگفت كه كمينه 
انداختن تابلوهاي قبلي و نصب تابلوهايي با نام  آن به دور

جديد و چاپ هزاران قطعه سربرگ و نامه و پاكت بود، در 
نهايت به علت غيرمنطقي بودن دستور و آنچه نارضايتي 
استادان و دانشجويان خوانده شد، اجراي آن متوقف و مجددا 

اكنون تصميم . دستور تفكيك دو دانشگاه از يكديگر صادر شد
ابهي و با هدف تعطيل كردن يكي از بهترين واحدهاي مش

آموزشي كشور گرفته شده كه بر اساس آن، ظرفيتي براي 
پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در 
دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در سال 
جاري در نظر نگرفته شده است، هر چند آخرين اخبار حكايت 

سهميه اندكي از دانشجويان به اين مركز دارد، از اختصاص 
. ولي هنوز عمالدانشكده مزبور، كار خود را شروع نكرده است

 .رسد در رابطه با اين تصميم ذكر چند نكته ضروري به نظر مي
دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف براي  -1

. استتامين نيروي مديريتي مورد نياز كشور پايه گذاري شده 
نكته مهم اينكه در كشور ما اغلب پست هاي مديريتي به 

التحصيالن رشته هاي فني واگذار مي شد بدون آنكه اين  فارغ
افراد مطالعاتي در رابطه با علوم انساني و مطالب مديريتي 

اين پنداشت غلط به ويژه در واحدهاي صنعتي و . داشته باشند
خواندن رشته بر اساس اين تصور كه يك مهندس به علت 

درسي فني مي تواند واحد صنعتي را مديريت كند صورت 
 –گرفت و حال آنكه مهندسان در مديريت كارخانجات  مي

ي مواجه ا با مشكالت عديده -بخش هاي فني  البته به غير از
يريت واحدهاي غيرمرتبط شد مد گاه مشاهده مي. شدند مي

شگري كه نظير سازمان هاي فعال در بخش هاي مالي و گرد
هيچ سنخيتي با رشته فني نداشتند نيز به مهندسان واگذار 

شد هم از اين رو بود كه حدود دو دهه پيش اقدامات الزم  مي
ي كه بتواند اين خالرا به ويژه در ا براي پايه گذاري دانشكده

مديران رده باالو مياني پر كند انجام و در نهايت اين دانشكده 
از استادان برجسته كشور شكل  و توسط جمعي 1378در سال 

به عبارتي مي توان گفت اين دانشكده يكي از . گرفت
دستاوردهاي بزرگ آموزش عالي كشور بعد از انقالب است، از 

ي كه از دل اين انقالب بيرون آمده و ا اين رو تعطيلي دانشكده
يكي از افتخارات علمي و برجسته كشور است چنان كه هر 

آرزوي قبولي و ادامه تحصيل در آن را دانشجو و حتي مديري 
دارد به سادگي قابل پذيرش نبوده و حتي مي تواند در آينده 

 .مشكالتي را به وجود آورد
اهميت علم و دانش در اسالم تا حدي باالست كه نياز به  -2

شروع » اقرا«مدرك ندارد همين كه نخستين آيات وحي با 
قطعي در دين مي شود بيانگر ارزش علم و دانش در هر م

بالطبع در چنين شرايطي تعطيلي يك واحد . مبين اسالم است
آموزشي، اگرچه يك مدرسه ابتدايي باشد مورد قبول كسي 
نبوده و واكنش هاي منفي را در پي خواهد داشت چه رسد به 
دانشگاهي كه برنامه اش پرورش مديران برجسته براي 

ا اين حال كشوري است كه از ضعف مديريتي رنج مي برد، ب
اگر به هر دليلي تصميم فوق را قبول كنيم اين پرسش مطرح 
مي شود كه كمترين نتيجه اين كار چيست و جز بيكاري 
استادان، سرگرداني دانشجويان، نگراني خانواده هايشان، 

اعتمادي مردم به نظام آموزش عالي و راكد ماندن سرمايه  بي
ور مي شود؟ هاي مادي و معنوي كشور، چه سودي نصيب كش

آن هم در وضعيتي كه بيكاري، ضعف مديريت و فرار مغزها از 
مسلم اينكه دانشجويان از . اصلي ترين معضالت كشور است

شوند بلكه ناچار به مهاجرتي بدون  ادامه تحصيل منصرف نمي
بازگشت از كشور و ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارج 

 .استخواهد بود كه اين همان مصداق فرار مغزه
بر كسي پوشيده نيست كه دانشگاه صنعتي شريف نه تنها  -3

نقش مهمي در تربيت نيروي متخصص و تحصيلكرده كشور 
دارد بلكه از موقعيت و جايگاهي ممتاز در جهان برخوردار بوده 
چنان كه كمك بزرگي به افزايش سطح و اعتبار علمي كشور 

چه فقط در مي كند، از اين رو صفر كردن پذيرش دانشجو اگر
يكي از دانشكده هاي اين دانشگاه صورت گرفته باشد، 

تواند تاثير منفي بر اعتبار علمي كشور آن هم در سطح  مي
 .المللي بگذارد بين

آنچه مسلم است اينكه دست اندركاران مربوطه بنا به  -4
داليلي كه كمينه براي خودشان قابل قبول بوده چنين 

خص نيست اين چه نوع اقدامي تصميمي را گرفته اند، اما مش
است كه كمتر موافقي داشته و موجب نگراني اغلب دست 
اندركاران دانشگاه اعم از دانشجويان، اعضاي هيات علمي و 

اكنون اين پرسش . فارغ التحصيالن اين دانشگاه شده است
مطرح مي شود كه آيا تصميم گيرندگان نمي توانستند با انجام 

انشكده را حل و از تعطيلي قريب تغييرات، مشكالت اين د
الوقوع آن جلوگيري كنند؟ با وجود اين انتظار مي رود قبل از 

ي مشابه ادغام دانشگاه هاي پزشكي، مسووالن ا تكرار تجربه
اقدامي مناسب انجام داده و نگذارند بعد از گذشت چند سه 
سال و هنگامي كه استادان بي انگيزه و پراكنده شده و چه 

انشگاه هاي خارج از كشور شده باشند به اشتباه بسا جذب د
شان پي ببرند، هرچند با توجه به تغيير دولت در سال جاري به 
احتمال بسيار زياد تصميم گيرندگان فعلي نيز عوض خواهند 

  .شد
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 دانشكده ظرفيت علوم وزارت
 ترم براي را اقتصادمديريت و 

 كرد صفر آينده
  دانشجو رشپذي از شريف اقتصاد دانشكده منع

  1392فروردين  29روزنامه آرمان روابط عمومي تاريخ 
 هايي زمزمه 89 الــس از: ينيــحس روناك -انــآرم

 به شريف گاهــدانش اقتصاد كدهــدانش انحالل درخصوص
 يك شريف صنعتي گاهــدانش كه اين. يدــرس مي گوش
 پايه بر اي دانشكده و است فني و رياضي علوم گاهــدانش

 نشده تعريف فني دانشگاه يك براي انساني علوم تدريس
 اين كار توقف براي ومــعل وزارت كه بود داليلي از ،تــاس

 دانشگاه مديريت و اقتصاد دانشكده. كرد مي مطرح دانشكده
 مشايخي نقي علي دكتر كوشش به و 78 سال در ريفــش

 به تهــوابس دانشكده اولين دانشكده اين«. شد گذاشته بنيان
 آموزش دفــباه كه تــاس فناوري و تحقيقات ،علوم ارتوز

 مراكز ساير از متفاوت و نو رويكردي با اقتصاد و مديريت علوم
 . شد تاسيس تحصيلي و آموزشي
 كه افرادي به كشور مختلف سازمانهاي مبرم نياز احساس
 و مهندسي -فني هاي رشته در خود كاربردي دانش بر عالوه
 و دارند مديريت دانش فراگيري به زنيا ،تجربي هاي رشته

 مي حس مياني هاي رده و باال رده مديران توسط كه خالئي
 اين در MBA تهــرش ايجاد براي اصلي انگيزه ،دــش

 ائلــمس زياد پيچيدگي ،ديگر طرف از. گرديد گاهــدانش
 در اقتصاد روز دانش از استفاده ضرورت و كشور اقتصادي

 راه موجب ،آتي اندازهاي چشم ترسيم و تگذاريــسياس
 هاي سيستم مهندسي و اقتصادي علوم تهــرش اندازي

 كدهــدانش اين در اقتصاد گرايش در اجتماعي اقتصادي
 در شريف اقتصاد و مديريت دانشكده كه اين وجود با» .گرديد
 موفق تكميلي تحصيالت براي مهندسي علوم نخبگان جذب
 و اقتصادي لومع آموزش زمينه در توانسته و كرده عمل

 علمي پشتوانه با التحصيالني فارغ و باشد انــدرخش مديريتي
 هنوز علوم وزارت ظاهرا اما دهد تحويل جامعه به قوي
 موفق آموزشي واحد يك عنوان به را آن وجود تهــنتوانس
 سوي از 90 خرداد دانشكده اين انحالل خبر كه اين با. بپذيرد
 قول و تكذيب يفشر دانشگاه رياست ،روستاآزاد رضا

 »آن بالندگي شرايط ايجاد و مشايخي دكتر يادگار از حفاظت«
 پذيرش سهميه حذف از خبرهايي روزها اين اما دــش داده

 گوش به يــآموزش جديد ترم در دانشكده اين براي دانشجو
 كارشناسي آزمون داوطلبان رتبه هنوز كه اين با. رسد مي
 اين اما است نرسيده تهرش انتخاب زمان و نشده اعالم ارشد

 دانشجويان سهميه از استفاده با كه هستند دانشجوياني ميان
 پذيرفته دانشكده اين در كنكور بدون ،درخشان استعدادهاي

 و اند مانده بالتكليف علوم وزارت تصميم اين با اند دهــش
 . ندارند روشني ديد دانشكده دراين خود دهــآين به بتــنس

 چيست لتشع دانيم نمي دقيقا
 ريفــش اقتصاد و مديريت دانشكد بنيانگذار ايخيــمش دكتر
 جذب براي علوم وزارت جلوگيري از آرمان با گو و گفت در

 مي مشخصي علت گونه هيچ بدون جديد دوره در دانشجو
 كه اين بر مبني پيش هاي سال بهانه كه اين وجود با. گويد
 ولي است دهش رفع فني دانشگاه يك در اقتصاد كدهــدانش

 اين«. شود مي اندازي سنگ دانشكده اين پاي جلوي كماكان
 مديريت و اقتصاد دانشكده نبايد مهندسي هاي گاهــدانش كه
 . است غلط منطق يك ندــباش تهــداش

 براي و باشند داشته اقتصاد دانشكده بايد فني هاي دانشگاه
 زا آرمان هاي جو و پرس» .ايم كرده هم دير موضوع نــاي

 به علوم وزارت اقدام اين علت درخصوص اقتصاد دانشكده
 عدم درخصوص علوم وزارت ظاهرا. رسد نمي قطعي نتايجي

 تهــگذش علت همان دوباره دانشكده اين به ظرفيت تخصيص
 تنها شريف دانشگاه كه است حالي در اين. كند مي مطرح را

 ندك مي ارائه انساني علوم هاي رشته كه نيست فني دانشگاه
 ظرفيت حذف براي وزارتخانه دليل اين اگر رود مي انتظار و

 امر اين با رابطه در ،است جديد سال در اقتصاد دانشكده
 كه چرا. شود اعمال همه درخصوص يكساني هاي تــسياس
 رشته چند يا يك براي تواند مي ديگري فني دانشگاه اگر

 از شريف دانشگاه كه ندارد دليلي ،بگيرد دانشجو انساني علوم
 . شود منع كار اين

 نخبگان جذب در ريفــش اقتصاد كدهــدانش تــموفقي 
 شريف دانشگاه مديريت و اقتصاد كدهــدانش صنفي شوراي

 نقش به آن در و كرده صادر اي بيانيه اتفاق اين درخصوص
 كرده اشاره نخبگان مهاجرت از جلوگيري براي دانشكده اين
 فارغ و نخبگان از شماري كه است آمده بيانيه اين در. تــاس

 در لــتحصي اميد به مهندسي هاي رشته برتر التحصيالن
 منصرف ورــكش از خارج در تحصيل ادامه از كدهــدانش اين
 عمل موفق افراد اين جذب درخصوص دانشكده و شوند مي

 كه گويد مي جدي ضربه از مشايخي دكتر. تــاس كرده
 و اقتصاد هاي تهــرش هب دانشكده اين كار توقف درخصوص
. ودــش مي وارد عالي آموزش طور همين و مديريت

 كنكور در كه شوند مي دانشكده اين وارد انيــكس«
 در و اند كرده كسب را صد زير هاي رتبه عموما يــكارشناس

 رشته برجسته و درخشان دانشجويان از خود تحصيل طول
 ارائه ها رشته اين در دانشكده اين كه كيفيتي. اند بوده شان
 اين ديگر ودــش مختل ها فعاليت اين اگر و باالست دهد مي

 درخصوص افتي امر اين و شد نخواهد ارائه جايي كيفيت
 از همچنين مشايخي» .داشت خواهد دنبال به ها نخبه جذب
 با اما دانشكده اين در علوم وزارت در مصوب هاي درس ارائه

 ها درس اين از كدام هيچ كه اين. گويد مي باالتر كيفيتي
 خصوص اين در را اي بهانه و نيست وزارتخانه برنامه از خارج
 پس كه را جويانيــدانش مارــش مشايخي. پذيرفت توان نمي
 جذب كشور داخل در كدهــدانش اين از التحصيلي فارغ از

 است معتقد و كند مي اعالم درصد 67 ،شوند مي كار محيط

 احساس با و بوده تحصيل دامها براي اند رفته كه هم كساني
 . گردند بازمي مردمشان به خدمت براي كنند مي كه تعهدي
 نيست معلوم كنكور بدون هاي قبولي تكليف

 توانند مي ها كدهــدانش ،عالي وزشــآم قوانين بر اــبن
 جويانــدانش نــبي از را انــهايش ورودي از ديــدرص
 فارغ كارشناسي دوره در باال معدل با كه انــدرخش تعدادــاس

 دوره برتر هاي درصد ده. كنند انتخاب ،اند دهــش التحصيل
 كشوري نمونه جويانــدانش ،تهــرش هر در يــكارشناس هاي

 و يــفاراب ،خوارزمي هاي جشنواره برگزيدگان طور همين و
 مقطع در تحصيل براي كنكور بدون توانند مي رازي

 سال ماه دي. شوند ها دانشگاه جذب ارشد يــكارشناس
 دانشكده ،ارشد كارشناسي كنكور برگزاري از قبل و تهــگذش

 دانشجويان از اي عده سال هر روال به شريف دانشگاه اقتصاد
 اين در تحصيل ادامه متقاضي كه را درخشان استعدادهاي

 اعالم را آنها اسامي و انتخاب ،اند بوده كنكور بدون دانشكده
 تنــنداش سال يك شايد شكدهدان مسئوالن گفته به. كرد

 حذف با اما نكند وارد چنداني خلل آن كار روند در ورودي
 ،جاري سال در شريف مديريت و اقتصاد دانشكده ظرفيت
 و اقتصاد هاي رشته در كنكور بدون كه دانشجوياني تكليف

 دكتر ؟شد خواهد چه اند شده پذيرفته جا آن مديريتي
 اين درخصوص ما: گويد مي آرمان به زمينه اين در مشايخي

 اين براي و هستيم فشار تحت اخالقي نظر از دانشجويان
 كنار كه را علوم وزارت واقعا ولي نگرانيم بسيار جوانان
 ها بچه اين براي خواهند نمي دانشگاه مسئوالن آيا ،بگذاريم
 اين حل براي كه باشند پاسخگو بايد آنها ؟بكنند كاري

 ملي نهادهاي اين كه است اين الهــمس ؟اند كرده چه وضعيت
 كه تندــنيس افراد شخصي ملك ،قانون براساس شده ايجاد
 عملكردي كه مركزي بايد چرا. كنند ارــرفت بخواهند طور هر

 مشكل دچار منطقي و كننده قانع دليل بدون داشته درخشان
 تعيين براي تالش از شريف مديريت و اقتصاد دانشكده ؟شود

 اين و گويد مي كنكور بدون شده يرفتهپذ دانشجويان تكليف
 چرا كند مي مساله اين حل براي را تالشش تمام دانشكده كه
 . دهد تغيير را افراد اين سرنوشت تواند مي ماجرا اين كه
 كرده عمل مستقل دانشكده اين
 اين جويانــدانش بين در آرمان كه جويي و رســپ در

 ،شد پيگير آنها از را ماجرا اين علت و داد انجام دانشكده
 اين داليل از اقتصاد و مديريت دانشكده كردن عمل تقلــمس

 ،ها شنيده اين بنابر. شد عنوان كدهــدانش با علوم وزارت رفتار
 به كدهــدانش انحالل درخصوص 89 سال از كه هايي زمزمه
. دــنباش ربط بي گرفته كه تصميماتي با شايد رسد مي گوش

 براي وزارتخانه سوي از شده تحميل استادهاي نپذيرفتن
 دروس ندادن قرار طور همين و آموزشي كيفيت نيامدن پايين
 دانشجويان كه است هايي علت از سيالبس در شده تكليف
 است رقابتي هم ديگر دليل. كنند مي ذكر تصميم اين براي
 اين دهنده ارائه ديگر هاي دانشگاه و دانشكده اين ميان كه
 دانشكده نبودن هماهنگ چندان كل رد. دارد وجود ها تهــرش

 حفظ براي تالش و دولتي هاي سياست با شريف اقتصاد
 بر عالوه و دهــش ازــس دردسر برايشان انــاستقاللش

 جويــدانش 25-6 دودــح ،جديد سال در ورودي تنــنداش
  .است گذاشته انــدامنش توي هم بالتكليف
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استاد  يتر محمود نحوكد
سي پيشكسوت دانشكده مهند

 كن هستم نه اهل شيقياهل : برق
د ين اساتيتريمياز قد يتر محمود نحوكد: نشريه داخلي شريف

 . ف استيشر يبرق دانشگاه صنعت يده مهندسكدانش
ن دانشگاه يده برق با اكس دانشين سال تأسياز اول يو

 .داشته است ياركهم
برق را  يدورة چهارسالة مهندس 1338در سال  يمحمود نحو

دانشگاه تهران گذراند و پس از دو سال  يده فنكدر دانش
. ا رفتيكل به آمريادامه تحص يبرا يده فنكس در دانشيتدر
ماساچوست  ينولوژكت يتوياز انست يتركد كبا مدر يو

ف يشر يران بازگشت و در دانشگاه صنعتيبه ا MITموسوم به 
از  يو. برق پرداخت يدة مهندسكدانش يس و سازندگيبه تدر

ش يق و صنعت شده بيو تحق يوارد آموزش مهندسه ك يسال
 .دان بوده و هستين ميسال بدون وقفه در ا 55از 

شان در حال حاضر در دانشگاه حضور دارد، يم ايباخبر شد
ار يت بسين شخصيبا ا يمت شمرده مصاحبهايفرصت را غن

 :ديخوانيه در ادامه مكم يانجام داد يمهربان و دوست داشتن
ه كده برق ممنونم كاز دانشگاه و دانش: ديگويدر ابتدا م يو

گذارند و من يارم ميدر اخت يزيم ميĤينجا ميهروقت به ا
 يشرفتهاينم، با پيبياران را مكه همكنيتوانم عالوه بر ايم

 .ز داشته باشميجور سنجش ن يكده آشنا شوم و كدانش
ل شدم و يتهران فارغ التحص يده فنكمن از دانش: گفت يو
ا بروم دو سال در يكل به آمريادامه تحص يبراه كنيش از ايپ

شگاه ين آزمايردم و اولكار ك يأت علميه يآنجا در مقام رسم
ار برد، من در كستور به يه ترانزكران را يدر ا يكترونكال

 . ردمكجاد يدانشگاه تهران ا يدة فنكدانش
 يكران بازگشتم و يا به ايكاز آمر يتركد كپس از اخذ مدر
ه من ك يطياز مح يليه تهران سرزدم اما آنجا خروز به دانشگا

مانند  يرده بود و اشخاصكر ييشناختم فاصله گرفته و تغيم
بودند  كمحر يها ه قوهكو مهندس بازرگان  ياضيمهندس ر
 يمن همان روز به دانشگاه صنعت. ده رفته بودندكاز دانش

ز در همان روز دستور ين يترمجتهدكف آمدم و مرحوم ديشر
 .سنديمن را بنو مكداد ح

د يدانستند وقت را نبايارشان وارد بودند و مكار به يشان بسيا
گر يد من ديم را ندهد شاكه اگر حكدانست  يرد و مكتلف 

 . نجا نمانميا
 يتيف در آن زمان موقعيدانشگاه شر: ديگويم يتر نحوكد
ران يا يخ آموزش مهندسيه به نظر من در تاركرد كجاد يا
 .بقه نداشتر بود و ساينظ يب

ه كداشت  ياتيافت، خصوصين يوكه دانشگاه تك يسال اول 10
ه االن ك ين صورتيف به اينه تنها سبب شد دانشگاه شر

 يها دهكاز دانش يارين دانشگاه بسيه اكل شود بليمكهست ت
ه به ك ياديبا وجود عالقه ز. ز نجات داديگر را نيد يمهندس
ده كه آن دانشكم يبگود يدانشگاه تهران دارم با يده فنكدانش

 . ف استيون دانشگاه شريز مدين

ه دانشگاه ك يانكت
ف به آموزش يشر

ران داده يدر ا يمهندس
سبب شد همه از خواب 

. دار شونديغفلت ب
شه يدانشگاه تهران هم

ه كن تصور بود يدر ا
ده يچون دانشگاه مادر نام

شده است و چون فارغ 
النش در رأس يالتحص

 هستند يصنعت يارهاك
 ينامهاين خود، گواهيا

ست يه الزم نكاست 
 .نندكد بيجد يارك
ه يه االن دروس پاك ياز دروس ياريبس: معتقد است يو

س ياول تأس يران است از همان سالهايبرق در ا يمهندس
ف ارائه شد و ين بار در دانشگاه شرياول يده برق براكدانش
 يفن يها دهكان در دانشياز دانشجو يارين سبب شد بسيهم
هستند پس ما چه  ينها برقياگر ا«ه كردند كگر اعتراض يد

 .»ميهست
ه از كنيده برق با اكاران ما در دانشكهم: گفت يتر نحوكد
ب كيو تر يعلم يگوناگون آمده بودند پختگ يشورهاك

 يسع. بود ياركده جو همكم بر دانشكداشتند و جو حا يمناسب
 يكيد يشود شاارها به نحو احسن انجام ك ي ن بود همهيبر ا

وجود  يافكالزم به اندازه  يه منابع مالكن بود يش ايها از علت
مجبور به رقابت نبودند،  ين افراد به لحاظ ماديداشت، بنابرا

بود و آن  يگريز ديما چ ياركهم ياما به نظر من علت اصل
خواهند يشه ميه همكها  يات بعضيه بر خالف خلقكنيا

ندازند آن زمان يگران جلو بيعقب زدن د يخودشان را به بها
شتر يده بكنند دانشكار كه اگر همه با هم كن بود يرمان اكف

 ينوع هماهنگ يكر در دانشگاه كن طرز تفيا. روديجلو م
ه بخواهند در مورد كنين افراد به وجود آورد بدون ايب يركف

ها دسته يريگ مين همه تصميبنابرا. نندك ينكارشكگر يديك
 . بود يجمع
ل شده و كيهسته تش يكدانشگاه از : متعقد است يوتر نحكد

 يدانشگاه دانشجو يك يوقت. ان هستنديآن هسته دانشجو
 يكيدر تار يسكه كن است يعالقمند نداشته باشد مثل ا

 .نداشته باشد يبرقصد و تماشاچ
ها  نيخوب بودند و بهتر يليما خ يدانشجوها: معتقد است يو

 .نجا آمدنديبه ا
ل شود كين دانشگاه تشيه اكنيقبل از ا: ديوگ يم يتر نحوكد
ادامه  ياز خانوادهها فرزندان باهوش و نخبه را برا ياريبس

دانشگاه  يريل گكفرستادند اما پس از شيل به خارج ميتحص
آمدند و هنوز هم  ينجا ميبه ا يكف دانش آموزان درجه يشر
 .نديآ يم
: و گفتبه زمان انقالب داشت  يدر ادامه اشارها يتر نحوكد

. بودم MITامل استاد كمن در آن زمان با درجه پروفسور 
ران يه به اك ييماين هواپيروز شد با اوليه انقالب پك يزمان

ر كن بود و فكه ممكهم  ييپرواز داشت برگشتم و تا جا
ه احساس ك يردم، تا زمانكار كستادم و يد هستم ايردم مفك يم
 .ان دادميپا نجايارم در اكست، به يد نيارم مفكردم ك
ت يخصوص يكشه خوب است منتها ينجا هميا: ديگو يم يو

ش يد باشم و نامه اعمالم پيخواهم مفيه مكن است يمن ا
ه خداوند، آدم را مسئول قرار داده، تا كباشد چرا  يخودم غن

 يدهم و زمانيانجام دهم انجام م يارك ييبتوانم در جا يوقت
 . شمخواهم عاطل و باطل با يه نتوانم نمك

ات خوب من بعد از انقالب در اثر ناخواسته بسته ياز تجرب يكي
شدن دانشگاهها بود، چون با بسته شدن دانشگاهها جهاد 

روگاهها فرستاده بود و يد را به نيدانشجوها و اسات يسازندگ
اران به كاز هم يكينداشتم با  ياركه در آن زمان كمن هم 
، يهست نه مهندس يالوگاتكه نه كنم حال يرفتم تا بب يآنجا م

ن يا! ننديكار مكروگاهها خوب يه بازهم نكچگونه است 
ه سالها خوانده ك ييزهايار آموزنده بود و تمام آن چيدارها بسيد

 .ميديد يم آنجا به صورت عمليم و درس داده بوديبود
و  يدم در حال حاضر از زندگيپرس يتر نحوكان از ديدر پا
ا ياست  يگرفته است راضش يه در طول زندگك يماتيتصم
امر  يكبودن  يهستم راض يراض: ر و او در پاسخ گفتيخ

در  يرد چه عوامليگ يم مياست و خود آدم تصم يدرون
نها به آدم يند و اكرا رد  يش اثر بگذارد و چه عوامليزندگ

ه ك ييارهاكند، من از كرا انتخاب  يريند چه مسك يم كمك
 .هستم يرده ام راضكتا به امروز 

و من  يهست ينقدر راضيد چرا اياز من پرس يبار شخصيك
ن يقياهل «است  ينم خدا از من راضيكر مكگفتم چون ف

 »كهستم نه اهل ش
 يركت فيامن يكاست  يامر داخل يكآدم عمدتًا  يخوشحال

شود پدر و  يد مكيه تاكنيشود، ا يجاد ميا يه از بچگكاست 
 يل است وقتيدل نيت بدهند به ايشان امنيها مادرها به بچه

د در يالت نترسكرد و از مشكدا يپ يركت فيبچه امن يك
 .دارد يركشه آرامش فيهم يزندگ

 ين موضوع را مد نظر داشته باشند آدمهايه اك يسانك
ل به خدا و با كالت را با توكهستند و مسائل و مش يخوشبخت

  .ردكه به خودشان حل خواهند كيت
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 يآور فن يساز يو تجار يساز يبوم
  يميع نفت، گاز و پتروشيدر صنا

   انيريروز اردشيف
f.ardeshirian@namvaranpt.com  

  ت ناموران پژوهش و توسعهكشرر عامل يمد
 يها از آرمان يهمواره بخش يفن آور يساز يبوم :دهكيچ

ند رشد و يران در فرآيپژوهشگران، مهندسان و صنعت گران ا
، يه گذاران دولتينان و سرمايارآفرك .بوده است يتوسعه مل

 يساز يتجارو  يساز يبه مقوله بوم يو خصوص يمه دولتين
 يريپذ كسيو ر يريت پذيمسئول توام با يبا نگاه يفن آور

ن ير و تحسيرا تقد يفن آور يساز يآنها بوم. نگرند يم
 يرو ييها ين در عمل به آن دسته از فن آوركنند لك يم
 يريپذ كسيو ر دنديقابل خر يه در عرصه جهانكآورند  يم

 يت هاكدر انحصار شر يهائ ين فن آوريچن. دارند يزيناچ
 يآور فن يساز يبر روند بوم ين مقاله مرويدرا .است يخارج
ه كگردد و به آنچه  يران ميا يميع نفت، گاز و پتروشيدرصنا
دارنده دارد اشاره  نقش باز يفن آور يساز ير بوميدر مس

دن به روند يسرعت بخشجهت  ياركان راهيپا و در رود يم
  .گردد يشنهاد ميپ يفن آور يساز يبوم

 (Technology)يبه فن آور يابيدور دست ياز گذشته ها
پژوهشگران، مهندسان  يخواسته، بحث و گفتگو مورد توجه،

با چالش  يفن آور يساز يو صنعت گران بوده است و بوم
ران ه گذايان و سرمايارفرماكنان، يارآفركان يدر م ياديز يها

  .روبرو بوده است يو خصوص يمه دولتي، نيدولت
در بهره  يدارد از جمله فن آور ياديز يشاخه ها يفن آور
، فن  (Operation) يارخانجات صنعتكاز واحدها و  يبردار
 يفن آور ، (Manufacturing) زاتيدر ساخت تجه يآور

 يدر طراح يو فن آور (Construction) در صنعت احداث
  ).Process Technology (  هيپا يراحط  و يمفهوم
 يستيها راه و رسم خود را دارند و با ين فن آوريبه ا يابيدست

ستم ها و روابط  يف منابع، سكيم و كبه  يشتريبا اطالع ب
ل قرار يه و تحليبه آنها مورد تجز يابيدست ياين آنها و مزايب
  .رنديگ

 Operation( يبهره بردار يفن آور يساز يبوم
Technology( تر كات ديه در زمان حكبود  ين فن آورياول

 ياگرچه زمان .دنديازيبه آن دست  يرانيارشناسان اكمصدق 
شگاه آبادان را يرات پااليو تعم يها بهره بردار يسيه انگلك

به  يه ناباوركردند ك يم ياديغات زيعهده دار بودند تبل
 يهمتو  يخود باور. ندكد يرا تشد ين فن آوريبه ا يابيدست
به  يابيبوجود آمد منجر به دست يمل تكن حريادامه ا ه درك

هر واحد  يه راهبرك يشد بگونه ا يبهره بردار يفن آور
 يات بهره برداريحال حاضر عمل م و دريرا بدست گرفت يصنعت
 يارشناسك يروهايتوسط ن يصنعت يه واحدهايلكرات يو تعم

 يايما مزا ياشود و به نوبه خود بر يانجام م يبخوب يرانيا
  .دارد ياديز يو اجتماع ياقتصاد

 Manufacturing) زاتيساخت تجه يفن آور يساز يبوم
Technology)  يكنكساخت و ت يه شامل مهندسك 

ت با كباشد با مشار ين آالت مياستفاده از ابزارآالت و ماش
افتاد  نايدر دهه اول انقالب به جر يخارج يت هاكشر

از  يزات ثابت و بخشياز تجه ياريه در حال حاضر بسيكبطور
  .شود يران ساخته ميزات دوار پروژه ها درايتجه
 يصنعت يات احداث واحدهايدر عمل يفن آور يساز يبوم

(Construction Technology) يه شامل فنون مهندسك 
باشد در چند  يم ياال و نصب و راه اندازكد يو انتخاب و خر

ثر استفاده از توان كن حدام قانويژه پس از تقوير و بويدهه اخ
ه در ك يافت بطوري يبه مرور رشد قابل مالحظه ا يداخل

ا ي  General Contractor بصورت يحال حاضر ارگان هائ
 يازهاياز عمده ن ياركمانيو پ يمهندس يت هاكت شركمشار
توان  يند و ميآ يبرم يبخوب يصنعت يواحدها  EPCاتيعمل

متوسط و بزرگ  ،كوچكت كصد شريكب به يه قركگفت 
  .ت دارندين عرصه فعاليدرا
ه يپا يو طراح يمفهوم يدر طراح يفن آور يساز يبوم

 Process( يميش نفت، گاز و پتروشيپاال يپروژه ها
Technology (ند و ك يم يران طيا خود را در يدوران جوان

ه مانع از رشد آن كباشد  ير ميدرگ ياديز يبا تنگناها
  .شود يم

ن پروژه ها همواره از يه ايپا يطراح و يوممفه يدانش طراح
ه ينان و سرمايارآفركدرگذشته  .گردد ين ميشور تامكخارج از 

زات را ين تجهيو تام يدانش فن يصنعت يگذاران واحدها
نمودند و  يم يداريخر يخارج يت هاكاز شر يكياز  مجموعاً
زات و نصب يد تجهيرا بنام خر يواحد صنعت يكاحداث 
زات يد تجهيدر دل خر يو طراح يفن آور. دندرك يخالصه م

از چشم بدور  يطراح ين رابطه فن آوريا ماند و در يتوم مكم
ران يزات در دهه اول انقالب درايه ساخت تجهكنيتا ا. ماند يم

د ياز مقوله خر يطراح يان افتاد و مقوله فن آوريبه جر
 ين فن آورياز ارزش ا يشتريزات جدا شد و شناخت بيتجه
پروژه ها به  يليتفص يبعد طراح يسال ها در. ود آمدبوج
 Joint & Severalبصورت يو خارج يرانيا يت هاكمشار

Responsibility ه ك) نديسانس فرآيل( يو براساس دانش فن
  .شد يد انجام ميگرد ين ميتام يخارج يت هاكتوسط شر
 يكه دريپا يو طراح) سانسيل( يثر موارد دانش فنكا حال در
 كشود و اسناد و مدار يبسته م يخارج يت هاكبا شر قرارداد

 يا مهندسي يه طراحكرد يگ يقرار م يت هائكار شريآن در اخت
ان كام ين فن آورين اينه تاميهرآ. آنرا بانجام برسانند يليتفص
رسد و ادامه راه  يه گذار به بن بست مير نباشد عمال سرمايپذ
پروژه قفل  "اصطالحا ر نخواهد شد ويان پذكام يو يبرا
  .شود يم
و  يو طراح يمفهوم يطراح يفن آور يساز ياز به بومين

 شد در يشتر احساس ميم بيط تحريست در شراياتالكساخت 
ا يسانس يه گذاران در انتخاب ليسرما /انيارفرماكط ين شرايا

  سندهيدر باره نو
از شهر تهران  1324فيروز اردشيريان طبرسي متولد 

در دبيرستان فيروز  راخود توسطه الت ميتحصوي . است
ور در رشته كنكدر  يو پس از قبوله گذراندتهران بهرام 
ادامه  يالت عاليدانشگاه تهران به تحص ياضيعلوم ر

سال  رد و سپس دركل ين رشته تحصيسال در ا دو .داد
 يدانشگاه صنعت يكانكم ين دوره مهندسيدر اول 1345

از دانشگاه  يليالتحص پس از فارغ .رفته شديف پذيشر
ارخانه ذوب آهن كسال در  2ف به مدت يشر يصنعت

ق مشغول يو ابزاردق يكانكعنوان مهندس مه اصفهان ب
ل به انگلستان رفت و يادامه تحص يسپس برا .ار شدكب

از  يكنترل اتوماتكسانس يموفق به گذراندن دوره فوق ل
 ران دريپس از مراجعت به ا. دانشگاه منچستر شد

ت كن شريا. ران درآمديالورن اك-ت باتلركراستخدام ش
ق گاز يسات تزريخطوط لوله نفت وگاز و تاس يدر طراح
ان كپس از انقالب ام. ت داشتينفت فعال يبه چاهها
از  يد و گروهيسر نگرديت مكن شريت ايادامه فعال

به همراه مهندس ت كن شريا يانيرده م يرانيران ايمد
با سهام صد  يديجدت كس شرياقدام به تاساردشيريان 

 .ندبنام ناموران نمود يرانيدرصد ا
تكميل شد و  يت قبلكمه تمام شرين يابتدا طرحها در

گر از جمله صنعت معادن و يع ديصنا سپس فعاليت در
  .آغاز گرديد يميفلزات و پتروش

به عنوان عضو هيئت  1387مهندس اردشيريان تا سال 
سپس . داشتمديره و مدير عامل شركت ناموران فعاليت 

شركت ديگري را به عنوان ناموران پژوهش و توسعه 
. پايه گذاري نمود كه در زمينه صنعت نفت فعال است

وي هم اكنون مسئوليت مدير عاملي اين شركت را به 
شركت ناموران پژوهش و توسعه در زمره . عهده دارد

شركت هايي است كه به عنوان عضو حقوقي با انجمن 
  .همكاري دارند

التحصيالن  وز اردشيريان از اعضاي فعال انجمن فارغفير
به عنوان عضو هيئت امنا و عضو  1384بوده و از سال 

  .هيئت اجرايي با انجمن همكاري دارد
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قابل دسترس در  يها يند به آن دسته از فن آوريفرآ

  .آوردند يم يرو )ين فن آورينه بهتر( يخارج يبازارها
 يشمار يد بيه فوايو پا يمفهوم يطراح يفن آور يساز يبوم
ارشناسان و صنعتگران كه كد آن است ين فوايازجمله ا. دارد
را  ينيارآفركو شوند يت ميت هدايو خالق ينوآور سمتبه 
 بخشند و يم يشتريد بيه گذار اميبه سرما. دهند يش ميافزا
فن  يساز يبوم. دارند يم بر يگام سودمند ياقتصاد مل در
باشد، از  يت ميو خالق ينوآور نه ها موجديه زميلكدر  يآور

ات ساخت و نصب، ي، درعملينديفرآ زاتيجمله در ساخت تجه
 ياز واحدها يز بهبود بهره برداريو ن يات راه اندازيدر عمل
  .يصنعت

  پژوهش + يمهندس →  يفن آور
    
    

ال در ت و اشتغيار، خالقكه كمحر يروين
ات نصب و يزات، در عمليساخت قطعات و تجه
 راتيو تعم يو نگهدار يساختمان، در راهبر

د درازمدت يبه فوا يتيه گذاران عناينان و سرمايارآفركمعموال 
نند و آن را در زمره ك ينم يفن آور يساز يموضوع بوم

به  يازينه نيهرآ. شمرند يخود بر نم ياجتماع يت هايمسئول
. ندينما يسانس از خارج ميد ليشند اقدام به خرآن داشته با
ل كآن در حد چند درصد از  يه ارزش اقتصادكنظر به آن

آنبه دل  يساز يبوم يبرا يا دغدغه باشد يم يه گذاريسرما
  .دهند يراه نم

آن  يارزش اقتصاد د صرفا بهيرا نبا يا فن آوريو  يدانش فن
  .حساب آوردپروژه بصورت منفرد ب يكا ي يواحدصنعت يك در
 يو طراح يمفهوم يطراح يفن آور يساز يصورت بوم در
 ي ار قابل مالحظهيبس يو اجتماع ياقتصاد يه ارزش هايپا

 در يجاد توان رقابتيدرا. شود يشور مكب يمدت نص دراز
 يمبودهاكن يه در حال حاضر از بزرگترك ين الملليب يبازارها

فت، گاز، در ن يو مهندس يما در امر صادرات خدمات فن
 يتيار با اهميشود نقش بس يمحسوب م يميش و پتروشيپاال
  .فا خواهد نموديا

ش نفت ، گاز و يپاال يدر پروژه ها) سانسيل( يچرا دانش فن
به  يليه هرگاه تماكنيا ايشود و  ينم يران بوميا در يميپتروش
ان يا در ميار و ك يشود در ابتدا يشدن آن نشان داده م يبوم
  .گردد يرت و توقف مار دچار فتك

د يخر يبرا يه مشتركن است يعلت ا
  .ميندار يبوم يدانش فن

د نتوان يرا م يه گذاران بطور عموم دانش فنيسرما /انيارفرماك
نموده و  يدارينه پروژه خريل هزكدرصد 2تا  1با پرداخت  

ه كل پروژه كنه يدرصد هز 4تا  2با پرداخت   ه رايپا يطراح
 يبستگ(ل پروژه كنه يدرصدهز 6تا  3ت  مجموعه را با پرداخ

  .آورند يبدست م )يو مال يفن يها يژگيبه و
 يت هاكه از شريپا يد طراحيو خر) سانسيل( يد دانش فنيخر
و توان انجام  يبدست آوردن دانش فن يبمعن يالملل نيب

جاد يا يبمعن يفن آور يساز يبوم. ستيه نيپا يطراح
ه با كد بليآ يد بدست نمياست و با خر يت و توانمنديخالق

  .ديآ ياربرد آن درصنعت بدست مكو  يپژوهش و مهندس
شه توسط يا و هميار پوياست بس يامر يتوسعه فن آور

را يامل است زكحال توسعه و ت در يفن آور خارج يت هاكشر
،  (Capital Cost) يه  گذارينه سرمايچون هز يعوامل
ست ي، آثار ز (Operation) يو نگهدار ينه بهره برداريهز
 و بهداشت يمني، ا (Environmental Impact) يطيمح

(Safety & Health) يدر انرژ ي، صرفه جوئ (Energy 
Conservation) وني، درجه اتوماس (Automation)  ،

 بازار يازهاين نيو تام (Profitability) يســود آور
(Market Requirement)يب هايرند و فراز و نشيمتغ 

توسعه و  يائيه موجب پوكرات است يين تغيهم .رندخود را دا
  شود يم يامل فن آوركت

 ياجرائ يرا جزء برنامه ها يد فن آوريه تولك يسازمان هائ
 بهبود عوامل فوق يرا برا يخود دارند امر پژوهش و نوآور

 يندهايچندگاه فرآ ه هر ازكنروست ياز ا و رنديگ يار مكر بكالذ
 يالملل نيمتفاوت در بازار ب يها يژگيها و و لكش با يائيميش

ل كا يو  يخود را در تعداد يايدام مزاكه هركشود  يعرضه م
  .اشاره دارند عوامل مورد

 20تا  10مثال پس از (ها در گذر زمان  ياز فن آور ياريبس
بودن خود را از دست  يمحرمانه بودن و انحصار) سال

گزارشات، توان با مراجعه به انواع  يه مك يدهند بطور يم
نگونه  فن يا.  برد يات آن پيتاب ها و نرم افزارها به جزئك

به آن از حالت  يه دسترسكنامند  يم "Open Art" را يآور
توان با اطالعات موجود اقدام به  يخارج شده و م يانحصار

نظر  مورد يواحد صنعت يازهايه متناسب با نيپا يل طراحيمكت
  .نمود

 يازهايموارد ن ياريبس در"Open Art" يها يفن آور
ه ك يسازد  درحال يه گذاران را برآورده ميان و سرمايارفرماك

ه امر توسعه ك يائيبا پو. نه نخواهد بودين گزيبعنوان بهتر بعضاً
از فن  يبرتر يتوان فن آور يشه ميا دارد هميدر دن يفن آور

سانس يو تحت ل ين بصورت انحصاركل"Open Art" يآور
  .دا نموديپ

آنها در  يه فن آوركا يموجود در دن يها Plant از ياريبس
ه فن ك يحال ارند دركحال  باشند در يم Open Art زمره
  .ارندكر در حال يبرتر از آنها ن يآور

  ــافت اتـانيباز ير دانش فنــكنجا به ذيبعنوان مثــال درا
(C2 Recovery) يند براينوع فرآ 20ب به يقر .ميپرداز يم 

 از آن بصورت يميه در نكا وجود دارد در دني آتانافت يباز
"Open Art" هم  با دانش  يمين اند و يحال بهره برداردر

 يحال بهره بردار در يسانس و بصورت انحصاريتحت ل يفن
  .اند

 يواحدها يبراOpen Art يندهايم از فرآيتوان يما م

توجه به تجارت  آنرا با يم و دانش فنينكتان استفاده آافت يباز
ه ك يقابل دسترس و اطالعات يران و نرم افزارهايموجود درا
م و يم توسعه دهيران داريا ند درين فرآياربرد اكدر مورد 

  .مينورز يخارج) سانسيل( يد دانش فنيبر خر ياصرار
ار گرفته كب يميش  نفت و گاز و پتروشيه درپاالك يندهائيفرآ
  :شوند يم يم بندير تقسيشوند به سه دسته ز يم

  
ه يتوان دانش فن آن را با انجام شب يندها مين نوع فرآيدرا
ارگرفت و كموجود ب كو استفاده از اطالعات و مدار يساز

  .بانجام رساند موردنظر كخورا يها برا يمطالعات و طراح

  

Licensed Process 

Open Art Process 

توسعه و 
امل فن كت

يآو

Operation Cost 

Capital Cost Environment Impact 

Profitability Energy Conservation 

Catalyst & Solvent 

Market Requirement 
Automation 

 عوامل متغيري كه به توسعه و تكامل فن آوري پويائي مي بخشد

Safety & Health 
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استفاده  يساز يپكتوان از روش  يندها مين نوع فرآيا در

ن موضوع لحاظ يسانس ايل يه درقراردادهاكنمود مشروط برآن
  .شده باشد

  
 باشند در يل ميمكه در حال توسعه و تكندها ين نوع فرآيا

توان با  يران داشته باشد را ميا در ياربردكه موارد يكصورت
  .بانجام رساند يخارج يت هاكت با شركانجام مشار

ر آمده است يل زكه در شيكهمانطور يفن آور يساز يبوم
. ندك يامل خود را طكتوسعه و ت يعير طبيمس يستيبا

 يستيند ابتدا بايفرما يل مالحظه مكن شيا ه درك يهمانطور
است  يالزمه رشد صنعت يفن آور يساز يه بوكباور داشت 
را  يساز يو تجار ي، فن آورير پژوهش، مهندسيو سپس مس

ه كباعث گردند  ير عواملين مسيا ه دريكدرصورت. دنمو يط
  .داشتم ينخواه يخته شود سرانجامياز هم گس ن رشتهيا

 
 يزيه پژوهش توسط دولت برنامه ركآنست  يانتظار عموم

شود در  يه بابت پژوهش پرداخت مك ينه ايرا هزيشود ز
  .ندك يحاصل  نم يوتاه مدت درامدك
 -ره پژوهش يه زنجك يربه نشان داده است درصورتتج

 يل نباشد توسعه فن آوريمكت يساز يتجار - يمهندس
  .موفق نخواهد بود

  سرانجام ندارد يپژوهش بدون مهندس
  

مجموعه پژوهش و مهندسي بدون 
  .تجاري سازي نيز آينده ندارد

د آن وجود داشته باشد و واحد يخر يبرا يه مشترك يفن آور
بعنوان  رنديقرار گ ياحداث شده و مورد بهره بردار مربوطه

 ياگر ما به فن آور. ديآ يشده بشمار م يتجار يآور فن
شور كا خارج ياستفاده در داخل و  يبرا يمشتر يم وليابيدست

پژوهش  يه براك يوششكم درآن صورت تالش و ينداشته باش
 يمتقاض يستيبا. هوده خواهد بوديده بيصرف گرد يو مهندس

  .دار شود يمعن يساز يوجود داشته باشد تا تجار ين آورف
 يميپتروش ش ويش نفت، گــاز، پااليپاال يپروژه هــا

ن يا يدر موارد .باشند يم ياريبس يها يـازمند فن آورين
بار يكهم  يشوند و در موارد يرار استفاده مكها به ت يآور فن

به  يآت يه در سال هاك يهائ يفن آور يستيبا. مصرف اند
مورد  يساز يبوم يباشند برا ير ميرارپذكم و تيازمنديآن ن

  .ميهدف قرار ده
را  يميش نفت، گاز و پتروشيا واحد پااليران پروژه يا در
 يل باشد و برايمكآن ت يمهندس ه پژوهش وكافت يتوان  ينم

  .عرضه شده باشد يا خارجي يفروش به بازار داخل
ه پروژه يپا يو طراح يمفهوم يطراح يبه فن آور ياگر نگاه

ه يلكه كم نمود يم، مالحظه خواهينك يپارس جنوب يها
نه يدر زم يآنها از خارج وارد شده است و فن آور يآور فن
 يشور ما واحدهاكدر . نشده است يساز يه گاز بوميتصف
سانس از خارج يآنها از نوع ل يارند و فن آوريه گاز بسيتصف
 يساز يپكنا ير نادر عايشده است و در موارد بس يداريخر

  .شده است

و  يساز ينون موفق به بومكبا گذشت سه دهه از انقالب تا
 يميا پتروشي يشگاهيواحد پاال يك يفن آور يساز يرتجا

  :توان از چند جهت مورد توجه قرارداد يعلت را م. مينشده ا
 يدر انتخاب فن آور ياجرائ يه اصوال دستگاه هاكآن يكي
 ين الملليخود را از منابع ب يازهايه نكعمل دارند  يآزاد

  .برآورده سازند
ا يو  يفن آور يساز يپكاستفاده از  يه براكگر آنيد
نشان  ياز خود همت Open Art يفن آور يريارگكب
 يه معموال انحصاركبرتر  يرا همواره فن آوريدهند ز ينم

 يايمزا ياست دارا يخارج يت هاكسانس شرياست و تحت ل
  .دارد Open Art ينسبت به فن آور يشتريب

د يدر خر ياجرائ يه دستگاه هاك يتا زمان
عمل داشته  ياز خارج آزاد ينولوژكت

جهت  يارتقاء توان داخل يبرا يباشند جائ
نخواهد بود يآور د فنيتول  

م هم يط تحريه در شراكم يه توجه داشته باشكجالب است 
 يداريرا از خارج خر يتوانند فن آور يم ياجرائ يدستگاه ها

ن فن يم ايرمستقيه بصورت غكهستند  يت هائكرا شرينند زك
  .بفروشند ياجرائ يها را به دستگاه ها يآور

م و يا سال گذشته داشته 30ه درطول ك يتياگر با همان ذهن
نه يدر زم يم صاحب فن آوريه نتوانستكن شده يحاصل آن ا

م يگر هم نخواهيسال د 30م يه گاز و نفت شويتصف يواحدها
  .ميابيدست  ين فن آوريتوانست به ا

ه ك يطلبد و تا زمان ينه ميو هز كسير يبه فن آور يابيدست
 يبجائ يتوسعه فن آور م درينه نپردازيم و هزينكن كسير

 يت هاك، شريما با داشتن موسسات پژوهش. رسد مينخواه
 ياز واحدها يد در بهره برداريو داشتن تجارب مف يمهندس

 يه حتكمشابه چگونه است  يميو پتروش يشگاهيمتعدد پاال
  .مينك يو تجار يساز يواحد را بوم يك يم فن آورينتوانست

، يموسسات پژوهش(انات مورداشاره كا صرفا با داشتن اميآ
به ) ار مشابهكحال  در ي، واحدهايمهندس يت هاكشر
ه كرا ياست ز يم نمود؟ پاسخ منفيخواه يابيدست يآور فن

دست  يم و به فن آوريانات را داركن اميه اكسالهاست 
  .ميابي ينم

 ياز فن آورارند اعم يا بسيدر دن يفن آور يننده هاكعرضه 
و ) سانسيل(از يتحت امت يها يو فن آور Open Art يها
  .نندك يغ ميخود را تبل يازات فن آوريها و امت يژگيو يكهر

دارد به سراغ  ياز به فن آوريه نكهر وقت  يدستگاه اجرائ
ه كند ك يرود و تالش م ير  مكفوق الذ يننده هاكعرضه 

و  يريپذ كسير به يليند و درعمل تماكن را انتخاب يبهتر
نشان  ازين مورد يفن آور يبرا يداخل ياستفاده از دانش فن

  .دهند ينم
 يهر پروژه و واحد يه براك يتا زمان

سانس يه تحت لك( ين فن آوريبدنبال بهتر
چ يم هيباش) است يخارج يت هاكشر
بدست  يفن آور يساز يبوم يبرا يفرصت

  م آوردينخواه
 نظر بوده است ران مديا در ينولوژكه بعنوان انتقال تكآنچه 

ارشناس كن ياعزام چند"و  "سانسيد ليخر"عبارت بوده از 
 يآور د فنيدر زمان تول "سانسيحضور در دفتر صاحب ل يبرا
ه يپا يبسته طراح يها و دستورالعمل ها هچتابكه بصورت ك

ز همان ين ين راه اندازيدرح. شد يشد بسنده م يحاصل م
شده و  يم يالت راه اندازكمش يسانس پاسخگويصاحب ل

دست آنها بوده  در يز بطور انحصاريست و رفتار آن نياتالك
  .است

 يبوم يبه فن آور يابيدست يما را به سو يرديكچه رو
دادن و  كسيا تن به ريا داشتن باور است؟ آيآ. شاندك يم

 يا نگرش در سمت و سوياست؟ آ يانات داخلكاستفاده از ام
  ت؟اس يفن آور يساز يتجار
ت كهستند و شر يقات، عمدتا دولتيران موسسات تحقيا در
روند  يدام راه خود را مكو هر يعمدتا خصوص يمهندس يها

ران يه گاز درايواحد تصف 50متجاوز از 
ب كيه تركد يواحد جد يك يم و برايدار

آن متفاوت باشد به دنبال  كدر خورا
 يسانس ميصاحب ل يخارج يت هاكشر
  مينك يداريآنرا خر يه دانش فنكم يگرد

 باور

پژوهش يمهندس

يآور فن

 يساز يتجار
 )يمشتر(

Under Development 
Process (Grass Root)
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 ينولوژكار توسعه تكا دست بكه مشتركنيا يبرا يو برنامه ا
  .شود يده نميشوند د

م يل نخواهكه مشكتوان گفت  يم يبه لحاظ سخت افزار
شات و ير آزماينظ(افزار ه بابت سخت ك ينه ايرا هزيداشت ز

ه نتوان كست ين ينه گزافيم هزيبپرداز يستيبا) رهيلوت و غيپا
از  يا ه مجموعهكن است آ ل دركمش. از عهده آن برآمد

را  يمهندس يت هاكو شر يقاتيموسسات تحق يارگروهك
م و يرا در دست دار ياريبس يه نرم افزارهاك يم در حاليندار

 يبراحت يپكم بصورت يط تحريشراه در ك يآنهم نرم افزارهائ
  .در دسترس است
ه بالطبع ك( ين فن آوريبهتر  يپ م و درياگر فرصت ده

 يفن آور يم و بسوينباش) مينك يدارياز خارج خر يستيبا
باز  يبوم يبه فن آور يابيم، باب دستيبرو Open Art يها
  .شود يم
 يمكم يط تحريدر شرا يبوم يد فن آورين است تب تولكمم
فن  يساز يم امر بوميبمحض برداشت تحر ي برود ولباال
 يد از خارج را پيشود و ما همان راه خر يخلع صالح م يآور

  .م گرفتيخواه
را  يفن آور كسيه رك يدرصورت

 يبوم يم به فن آورينكدرعمل تجربه ن
.افتيم يدست نخواه  

 يمنبع گاز ن ذخائر گاز منطقه است و هريشتريب يران دارايا
از به فن يانه راه استخراج نيدر م دوران استخراج و يابتدا در
ان كماكاز ين نيز اينده دور نيه گاز دارد و درآيتصف يآور

 يفن آور يساز يتجار يبرا يبازار خوب يعني .پابرجاست
را به  ياجرائ يتوجه  دستگاه ها يستيبا م ويه گاز داريتصف

 Open يها يجهت استفاده از فن آور ياستفاده از توان داخل
Art  و  يموسسات پژوهش يم و همت جمعيجلب نمائ

  .مينمائ Open Art يها يرا متوجه بهبود فن آور يمهندس
 يساز يبوم يبرا يقانون يه بسترهاكتجربه نشان داده است 

  .ارساز باشدكار يتواند بس يز مين
در  يداخل يروهاين يريارگكمقررات مجوز عدم ساخت در ب

  .نمود يانيشا كمكزات يو ساخت تجه يقطعه ساز
شور در ك يديو تول يثر استفاده از توان صنعتكقانون حدا

 يار مهمينقش بس (EPC) ياجرائ يت هاكبوجود آمدن شر
ت صادرات خدمات را هدف ين قانون در نهايا. فا نموديا

بازار  يت برايدر نها يداخل يرا تـوانمنديقرارداده است ز
  .شود ياشباغ م يداخل

انتخاب و  يعمل برا يه آزادك يفضائ ه دركم ينيب يحال م
 يه بستركاز خارج وجود دارد الزم است  يد دانش فنيخر
 يه دستگاه هاكن شود يتدو يتوسعه فن آور يبرا يقانون
 يبوم يافت فن آوريدر يگر مشتريد يرديكبا رو ياجرائ
  .شوند

در كه  يگوناگونهاي  يآور ه قبال اشاره رفت فنكهمانطور 
الملل  نيدر سطح ب يميش و پتروشينفت، گاز، پاال يها پروژه

 يه انحصاركند وجود دارد يصدها فرآ(ارند يبس اندقابل عرضه 
 يبوم يبرا يتياولو يستيو با) باشند يسانس ميل يو دارا
ران و منطقه يا نده دريتوجه به بازار آ م و باينك يطراح يساز

  .ميبده يساز يبوم يبرا يبرنامه مناسب
ه كرسد  ين بنظر ميها و بازار چن يل فن آوريه وتحليجزدر ت

 يت بندير اولويب زيرا به ترت يورآ فن يساز يبحث بوم
   .مينك

  ه گازيتصف
  

  نفته يتصف
 

  يميپتروش

  يفن آور يساز يت در بومياولو
 ريسا ت دريه خالقكمحر يرويه نكعالوه برآن يبوم يفن آور

ش يافزا يه گذارير سرمارا د يباشد قدرت اجرائ ينه ها ميزم
  .دهند يم

 4توان در مجموعه  يرا م يه گذاريدر سرما يقدرت اجرائ
را  ين عوامل قدرت اجرائير جستجو نمود و مجموعه ايعامل ز

  .خواهد نمود يرقابت
  يليداشتن منابع فس  
  پول/ ه يداشتن سرما 
  يداشتن فن آور  
  )بازار( يمشتر داشتن  

قدرت  يبوم ين آوربه ف يابيتالش جهت دست همت و
ن قدرت يدهد و ا يش ميرا افزا يه گذاريدر سرما ياجرائ
د در صادرات ينما يرا برآورده م ياز داخليه نكضمن آن ياجرائ

ه در حال حاضر با نبود آن مواجه ك يو مهندس يخدمات فن
  .خواهد نمود كمكز يم نيهست
 ينو در بوم يتكجاد حريه جهت اكگردد  يشنهاد ميان پيدرپا
ارشناسان، كان يت باور در ميضمن تقو يفن آور يساز
ر را مورد توجه و عمل يه گذاران موارد زيان و سرمايارفرماك

  .ميقرارده
  .ميجاد نمائيا يفن آور يساز يبوم يبرا يبستر قانون •
سانس  يتحت ل يفن آور يبجا Open Art ياز فن آور •

انجام را در  يداخل يمهندس يت هاكم و شرياستفاده نمائ
  .ميريارگكآن ب هيپا يو طراح يمفهوم يها يطراح

ارائه  يه برايپا يل مهندسيمكرا با ت يپژوهش يپروژه ها •
  .مينكعرضه  يبه مشتر

، ير نم زدائيع گاز نظيرار در صناكه به تك يهائ يفن آور •
از است درصدر يافت گوگرد موردنيگاز و باز يگوگردزدائ
  .ميهقرار د يساز يبوم يبرنامه ها

رار كه تكسانس يتحت ل يها يفن آور يساز يبوم يبرا  •
د يمثال تول(ار محتمل است ين بسيدوره مع يكآن در 

  .مينمائ يزيبرنامه ر )نيالف

Process Technology 

Construction Technology 

Manufacturing Technology 

Operation Technology 

 ؟ يفن آور يساز يقانون بوم

 يثراستفاده ازتوان داخلكقانون حدا

 مجوز عدم ساخت

 شدن صنعت نفت يمل
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ل كمش يمند ضابطه عدم
  ماست يتهاكشر يساختار

د يا ردهك يه طك يليمدارج تحص. دينك يلطفاً خودتان را معرف
  .ديردكجا شروع كه از كن يو ا

را در دبستان برهان  ييابتدا. راز هستميش 1327من متولد
ن يه بزرگتركرستان شاپور يگذراندم و دوره متوسطه را در دب

 يابتدا يراز بود گذراندم و از همان سالهايرستان شيدب
تر از  به طور مشخص. شدم ياجتماع يتهايوارد فعالرستان يدب

را آغاز  يا گسترده ياجتماع يتهايسال دوم متوسطه فعال
ز ين 1348تها با ورود من به دانشگاه در سال ين فعالينمودم و ا

ف به صورت مجزا يور دانشگاه شركنكدر آن زمان . افتيادامه 
 يور سراسركنكجه آن زودتر از يبرگزار و نت يور سراسركنكاز 

ف با رتبه باال در رشته برق يدر دانشگاه شر .ديگرد ياعالم م
و  يت تعاونكدر دوران دانشگاه هم مسئول شر. رفته شدميپذ

 پر يسالها مصادف با سالها  دانشگاه بودم، آن يانجمن اسالم
 يدر مجموعه دانشگاه بود و به لحاظ درس يتحول تنش و پر
  .بودم يمتوسط يدانشجو
ار جوان بودند و در يف در آن دوران بسين دانشگاه شراستادا

ان ين استادان و دانشجويب يجه ارتباط و مناسبات خوبينت
را با توجه به  يميط صميه در حال حاضر آن محكبرقرار بود 

م با دانشگاه دارم در يها ه به واسطه دوستان و بچهك يارتباط
بودنم در  يل شهرستانيالبته من به دل. نمك يدانشگاه حس نم

  .ردمك يم يدگزن يط خوابگاهيمح
و  1351ه داشتم خرداد ماه سال ك ياجتماع يتهايل فعاليبه دل

ر شدم يدستگ يوتاهكمدت  يران برايسون به ايكبعد از ورود ن
ت من يومكالبته دوران مح. و حدود چهار ماه در زندان بودم

ماه  بودن دادگاه چهار يه با توجه به طوالنكماه بود  5/3
ه از زندان آزاد شدم امتحانات ك يزمان. ديبه طول انجام

به خاطر همان روابط و  يده بود وليدانشگاه به اتمام رس
ه برقرار بود استادانم از من امتحان ك يا ط دوستانهيمح

ن اتفاق سبب عقب افتادن من از يجه ايگرفتند و در نت
 ييه معدل باالكن يدروس دانشگاه نشد و با وجود ا

ه درسها يرا افتادم و بق يژل انرينداشتم فقط سه واحد تبد
ز ياز زندان ن يپس از آزاد. ردمكت پاس يرا با موفق

دادم و آن مقطع  يرا دوباره ادامه م ياجتماع يتهايفعال
تر نصر كد. فيت دانشگاه شريرير مدييمصادف بود با تغ
فرهاد  ير آموزش دانشگاه، آقايه مدك ييبه واسطه آشنا

ه كم ينكرا شروع  ييتهاي، با من داشت خواست فعاليحاير
 يتاً منجر به دعوت از آقاياما نها. دارد يداستان طوالن

 1352در مرداد ماه . در دانشگاه شد يسخنران يبرا يمطهر
 يها دانشگاه ياسالم يها وند انجمنيل تالش جهت پيبدل
دوباره  ياسير مسائل سيف، نفت آبادان و تهران و سايشر
مانده از  يباق ياحدهادر آن زمان تعداد و. ر شدميتگدس

به . سال بود 5/3تم يومكن بار دوران محيا. اد نبوديم زيدرسها
هم اضافه شد، تحت عنوان  يتم مدتيومكدوران مح

تشان تمام شده يومكه دوران محك يسانك يعني» يشك يمل«
فشار  55از اواخر سال . بود همچنان در زندان بودند

شروع شد  ياسيان سينزندا يجهت آزاد يالملل نيب يسازمانها
آزاد را تشان تمام شده بود يومكه دوره محك يانيلذا زندان

 يپس از آزاد. ط، آزاد شدميه من هم تابع همان شراكردند ك
ه در كبه خوابگاه برنگشتم بل 55مجدد از زندان در اسفند 

. ردمك مانده را پاس ين شدم و چند واحد باقكجدا سا يا خانه
 يط خانوادگيشدم با توجه به شرا ليالتحص ه فارغكن يپس از ا

ردن كدا يپ ياسيالت سكل مشيبدل يردم ولكبالفاصله ازدواج 
را در آن يز. هم محروم شدم ياز خدمت سرباز. ل بودكار مشك

ت داشتند يومكش از دو سال دوره محيه بك يدوران، افراد
چون . شدند يروم ممح يت، از خدمت سربازيتحت عنوان جنا

 يت خصوصكشر يكوتاه در ك يمدت يار براردم ناچكازدواج 
ار كبود  يمارستانيزات بيار فروش تجهكه در ك كوچك
و  يمارستانيزات بيتجه يردم با سمت مهندس راهبردك يم

ار عالقه كن ياما چون به ا. ار شدمكرات مشغول به يتعم
  .نمكت يفعال يگرينه ديل بودم در زمينداشتم، ما

ر يف بود، وزيس دانشگاه شريه رئكن يتر امكدر آن دوران د
ده كس دانشيرئ يليتر اردبكد يمعادن و فلزات شده بود و آقا

 ين آقايهمچن. ع فوالد شده بودنديرعامل صناي، مديكانكم
ف بود، يشر يه استاد دانشگاه صنعتكهم  يمهندس قاسم

  .ع فوالد اهواز بوديرعامل صنايمد
ع فوالد را يادر صناكشتر ين در آن دوران، بيعالوه بر ا

ن يدادند بنابرا يل مكيتش يالن دانشگاه صنعتيالتحص فارغ
ع فوالد اهواز بشوم و من يدوستان از من خواستند جذب صنا

ع فوالد اهواز يرفتم، به اهواز رفتم و در مصاحبه صنايهم پذ
 مند بودند عالقه يقاسم يه آقاكن يردم و با وجود اكت كشر

نتوانست مجوز الزم  كد ساوايل عدم تائيند بدلكمرا استخدام 
 يات ساختمانيه عملكمانا  ياركمانيت پكرد و لذا از شريرا بگ

شش . نندكداد، خواست تا من را استخدام  يمجتمع را انجام م
  .ت مانا آغاز نمودمكارم را در شركش از انقالب يماه پ

ار كهر مشغول هفت بعدازظ يصبح تا ساعت شش ال 6ساعت 

ه كسال پنجاه و هفت، سازمان گسترش هم ماه  يدر د. بودم
جاد يشور بود، اقدام به اك ير همان تحوالت جاريدرگ

ه سازمان گسترش و از ينمود تحت عنوان اتحاد يا هياتحاد
 يه معرفيرا به اتحاد ييها ندهيوابسته خواست نما يتهاكشر
ط يه در محك يطيو شرا ياسينند و با توجه به سوابق سك
مانا در آن مقطع در اهواز چهارهزار -تم اهواز داش يارگرك
دوازده هزار نفر  يازده اليع فوالد حدود يل صناكارگر و ك
ارگران به سازمان كنده پرسنل و يبه عنوان نما -ارگر داشتك

  .ردمك يت مكه شريشدم و در جلسات اتحاد يگسترش معرف
ره يئت مديه يه اعضاكن ن مضمويرا به ا يا ه مصوبهياتحاد
نان باشند كاركندگان يا دو نفر از نماي يكد يتها حتماً باكشر
ره از خارج از سازمان نباشند را به يئت مديه يهمه اعضا يعني

ط يل شراين مسئله و به دليهمزمان با ا. ب رسانديتصو
ره سازمان انجام يئت مديدر ه يد نظريانقالب، قرار بود تجد

مانا بودم و به  يارگرك يس شورايام من رئدر آن هنگ. رديگ
ره به يئت مدينان در هكاركنده يس شورا و نمايعنوان رئ

شدم و سازمان گسترش به من به  يسازمان گسترش معرف
  .م دادكت مانا حكره شريمد ئت يعنوان عضو ه

. ل بودكت مانا مشكمانند شر ييتهاكت شريريدر آن سالها مد
ت قبول كرعامل شريعنوان مدشنهاد شد به يه پكهمچنان 

ار را در توان خود كن يچون جوان بودم و ا ينم ولكت يمسئول
رفتم و همچنان به عنوان عضو يشنهاد را نپذين پيدم ايد ينم
شورا در آن مقطع با . نده شورا ادامه دادميره و نمايئت مديه

ت يداشت، اما مسئول ياديارات زيرا اختيز. مواجه بود يالتكمش
. رو بود روبه ياديز يالت مالكت مانا هم با مشكشر نداشت و

رد و ك يت ميد صورت وضعيارگر داشت و باكنفر  8000را يز
داشته باشد و چون حجم  يافتيداشت تا بتواند در يرد مكارك
ن ينداشت و بنابرا يافتين بود درييل اعتصابات پايارها بدلك

در آن . دارگران به وجود آمده بوكاز تعهدات به  ياديحجم ز
ت مانا تحت پوشش وزارت كه شركم ير شده بوديگيزمان پ

 يتهاكشتر شريچون ب. رديقرار گ ين و شهرسازكمس
ن و كدر آن مقطع تحت پوشش وزارت مس يساختمان
آن  ين و شهرسازكر مسيبا وز. قرار گرفته بودند يشهرساز

ن يرفتند و علت ايشان نپذياما ا. ب داده شديترت يهنگام قرار
 يستگكدر حال ورش يتهاكه شركن بود يرش هم ايپذ عدم

  .قرار داشت ين شهرسازكر نظر وزارت مسيز ياديز
شد اما تمام  ياداره م يت مانا همواره به صورت خصوصكشر

ران يع ايصنا يسهامداران آن از سازمان گسترش و نوساز
در آن سالها  يسازمان گسترش و نوساز يبه عبارت. بودند

 يتورسازكها، ترا يداشت، مانند خودروسازت كشر 150حدود 

  
آموختگان  در راستاي معرفي هرچه بيتشر دانش: خبرنامه

مهندس عبدالحميد دوره چهارم دانشگاه به مصاحبه اي با 
مبصري دانش آموخته دوره چهارم دانشكده مهندسي برق 
برخورديم كه در جلد سوم كتاب سي كارآفرين از انتشارات 

 .درج شده است 1390مركز كارآفريني شريف در بهار 
توسط حسين مجدفر دانش آموخته ورودي ن مصاحبه يا

در زير اين . دانشكده مكانيك انجام شده است 1374
 .حبه عيناً نقل مي شودمصا
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. بودند يه جزو مجموعه سازمان گسترش و نوسازك... ز و يتبر
 يم بر آنها به صورت ضوابط بخش خصوصكضوابط حا يول
سازمان  58ل سال ياز اوا. تابع قانون تجارت بودند يعني. بود

ه تحت نظرش بودند به كرا  ييتهاكگسترش مجموعه شر
، گروه يوسازرد مانند گروه خودرك يبند ميتقس ييگروهها

ه به ك ييتا جا... ه و كمحر يروين  ، گروهيساختمان يتهاكشر
 يتهاكگروه شر. جاد شده بوديخاطر دارم مجموعاً شش گروه ا

و  يياكس يساز چون مانا، خانه ييتهاكشامل شر يساختمان
) يساختمان يتهاكگروه شر(ن گروه يا. بود... خانه گستر و 

الت كرفع مش يبرا. گروه داشت يره برايئت مديه يك
ئت يس هيرئ. ميردكره گروه مراجعه يئت مديت مانا به هكشر
از . ، بودنديفراهان ييصفا يره گروه در آن هنگام، آقايمد
ت يرعامل، مسئوليه به عنوان مدكم يردكشان درخواست يا

 ين درخواست از آقايعلت ا. رنديت مانا را بر عهده بگكشر
ت كشان قبل از انقالب شريه اكن بود يا يفراهان ييصفا

نمودند و  يت مينه ساختمان فعاليداشتند و در زم يخصوص
قبول  يشان برايشرط ا. نه داشتندين زميدر ا ياطالعات خوب

چون در آن . ندكت يشان حمايه شورا از اكن بود ين پست ايا
ه كطور  ارات در دست شورا بود و همانيباً تمام اختيهنگام تقر

متر قبول كاما . داشتند ياديارات زيردم شوراها اختكاشاره 
ردم ك يم يس شورا سعيردند و من به عنوان رئك يت ميمسئول
ع فوالد يبه عنوان مثال در صنا. نمكرا وضع  ييتهايمسئول

ه ساعت ورود و خروج كم يردكوضع  ياهواز ضوابط انضباط
م و يمه باشير به جرر قادينترل شود و در صورت تأخكارگران ك
چون در اثر . نندكار كت واقعاً كارگران در شركه ك نيز اين

ار كه كدانستند  يارگران حق خود مكاز انقالب،  ياتفاقات ناش
  .انتظار پرداخت حقوق به موقع را داشته باشند يول! نندكن

ره از تهران مجوز يئت مديجه من به عنوان عضو هيدر نت
ت مانا به دفتر تهران ارسال نشود و كشر يه درآمدهاكگرفتم 

م ياز بود درآمد داشته باشيمنتها ن. ت خرج شودكدر خود شر
ش از آن يرا پيز. ردكجاد يرا ا ييت، درآمدزاين مسئوليه اك

ن يارگاه توسط دفتر تهران تأمكنه يه هزكن بود يبحث بر سر ا
رد و درآمد نباشد كاركه ك يه تا زمانكمشخص شد  يوقت. شود
و  ييرد، شورا ضوابط اجرايگ ياخت حقوق هم صورت نمپرد

ارگاه كط ين سبب منظم شدن محيه اكرد كوضع  يانضباط
ه اشاره شد خواهان ك همچنان ييصفا يآقا. شد

داشت،  يشنو شورا بود و چون شورا حرف يريپذ تيمسئول
رعامل يشان به عنوان مديرفته شد و ايشان پذيدرخواست ا

بزرگ در  يها از پروژه يكيآن هنگام در . مانا منصوب شدند
از من . شت و صنعت مغان بودكدست اجرا در مانا پروژه 

شت و صنعت مغان را به عهده كت پروژه يخواسته شد مسئول
ارگاه اهواز مانا كمن معاون  59و  58 يدر حدود سالها. رميبگ

شت و صنعت كر پروژه يبه عنوان مد 59بهشت يبودم و از ارد
  .ار شدمكبه مغان مشغول 

  د؟يار حضور داشتك يشت و صنعت مغان از ابتداكدر 
رده كار كشت و صنعت از قبل از انقالب آغاز به كپروژه ! ريخ

الت كقرارداد قبل بود و مش يمتهايمتها همان قيبود و ق
 يد ناشيه شاكوجود داشت  يز در حوزه منابع انسانين يمتعدد

ل كوآمد را با مش ه رفتكران بود يز اكاد آن تا مرياز فاصله ز
آن هنگام را  ياركط ين وجود شرايبا ا يول. ساخت يمواجه م

ه به عنوان مثال خود من قبل از ك يم و با وجوديرفته بوديپذ

گرفتم  يتومان حقوق م 18600انقالب هنگام استخدام حدود 
ارم گذاشته بودند و يت در اختكن هم از طرف شريماش يكو 

درآمدم را صرف اجاره % 4متر از ك ينعيتومان  600ماهانه 
ز ين يانداز قابل توجه ردم، توانسته بودم پسك يام م خانه يبها

  .داشته باشم
اهش كتومان  12000حقوق ماهانه به  ييرجا يبه دستور آقا

ا يلندرور  ينهايافته بود و به عنوان مسئول پروژه با ماشي
 يعنيچه پاريكريآن هم به صورت غ. ميردك ياتوبوس تردد م

رفتم و  يل و سپس به پارس آباد ميد با اتوبوس ابتدا به اردبيبا
 يدر فضا. شدم يابان منتظر اتوبوس مينار خك يگاه يحت
ن يساخته شده بود و با وجود ا يارگركخانه  يارگاه تعدادك
نترل كل ضرورت يت بودم، بدلكره شريئت مديه عضو هك
  .رده بودمكارگاه در آنها اقامت ك
ت تناوب هم كدر مورد شر. ديار خود گفتك يز ابتداا يمك

  .دييبفرما
 60در سال . ره مانا بودميئت مديعضو ه 61من تا سال 

ن سازمان جهت يل مجمع اكيسازمان گسترش در زمان تش
ه قرار است به كت مانا ، عنوان شد كالن و تراز شريب بيتصو
 يطيد شرايص داده شود و بايتخص ييها طرحها بودجه يبرخ
ن بودجه را يامثال مانا بتوانند ا ييتهاكه شركد يجود آبه و

ل امروز كبه ش يچون در آن هنگام بخش خصوص. نندكجذب 
  .وجود نداشت

ه كنار مطرح شد يت مانا برگزار شد و در سمكدر شر يناريسم
ها  ن پروژهيانجام ا يه متقاضك يسانكه كن است يتنها راه ا

 يكن يپروژه باشند و بنابرا ينفع در اجرا يهستند خودشان ذ
ه به موجب آن در كن شد ينار تدويدر سم يينامه اجرا نييآ

 يه داراك يشد افراد يه به صورت مناقصه برگزار مكها  پروژه
شده، با  ييگروه اجرا يكل به يتجربه و سابقه هستند تبد

نند و در سود كآغاز  يتكرا به صورت شرا ياركت مانا همكشر
را  ين گروهها راهيعمالً ا. داشته باشندت كراان با هم شيو ز
نامه به  نيين آيا. ردندك يباز م يبخش خصوص يفعالساز يبرا

ت مانا كد و در شريئت عامل سازمان گسترش رسيب هيتصو
 يسكه در آن سالها كن است ير اكته الزم به ذكن. مطرح شد

 ياديرا اوالً ثبات زيز. ن حوزه شوديه وارد اكرد ك ينان نمياطم
سوم و از . آن يبهايوجود نداشت و دوم مسائل جنگ و آس

نده يت، در آكشر يه در صورت سود دهكن يتر ا همه مهم
ن سود را بدهد و مصادره يه دولت اكوجود نداشت  ينيتضم

  .متر از حقوق متعارف بودكبه هم  يو حقوق پرداخت! ندكن
 رييغه بعدها به آذر آب تك كارا يساز نيسات ماشيپروژه تأس

ت مانا هم در مناقصه كنام داد به مناقصه گذاشته شد و شر
چون در آن زمان . ميم و برنده مناقصه شديردكت كشر
انجام نداده بود بناچار مجبور بود  يساتيت تأسيت مانا فعالكشر
ا در قالب يند انجام دهد و كار دست دوم واگذار كمانيا به پي

م يردكت مانا قبول كرگر و با شيت لذا من با دو نفر دكمشار
ار كه ك يم، هنگاميار را انجام دادكن يا يتكه به صورت شراك

نفر  يكد و به ناچار يشكناره كنفر از گروه  يكابالغ شد، 
نمود  يريگ نارهكا كاز شر يكيه باز هم كم يردكگر را جذب يد

ار را كره خارج و يئت مديار آغاز شد و من از هكت يو در نها
چهار  يسه ال يمقطع يهم من، برا ياز مدتم پس يردكشروع 

ت كتحت عنوان شر يتكسابق در مانا شر ياركساله با هم
ت يفعال يه در حوزه ساختمانكم يردكس يگسترش صنعت تأس

  
  آشنايي با شركت تناوب

تاسيس و به عنوان پيمانكار  1367شركت تناوب در سال 
طي اين دوره، اجراي . صنعتي فعاليت خود را آغاز نمود

بيش از دهها پروژه ملي در حوزه هاي نيروگاهي، نفت، 
معدني، شركت تناوب را به عنوان گاز، پتروشيمي و صنايع 

يكي از بزرگترين شركت هاي پيمانكار عمومي ايراني 
مطرح نموده است كه توانايي اجراي پروژه هاي بزرگ از 

 .مرحله مهندسي تا مرحله راه اندازي را داراست
گيري از دانش متخصصان كارآزموده و مجرب و  بهره

وليت پافشاري بر رعايت سه اصل تخصص، تعهد و مسو
پذيري ضامن پوياي و موفقيت اين شركت در اجراي 

بر همين اساس همكاري . پروژه هاي صنعتي بوده است
مثمر ثمر با كارفرمايان و جلب رضايت ايشان در طول 
پروژه از نقاط قوت اين شركت محسوب مي گردد كه 
همراهي مشتريان و كارفرمايان در مراحل مختلف اجراي 

ل تمامي اهداف پيش بيني شده در پروژه ها تا تحقق كام
 .آن را به دنبال داشته است

شركت تناوب ارائه خدمات با كيفيت تضمين شده را 
وظيفه خود مي داند و تالش دارد براساس نيازمنديهاي 
كارفرمايان خود با تكيه بر كنترل كيفيت، رعايت اصول 
ايمني و برنامه زمانبندي، پروژه هاي محوله را با كيفيت 

 .وب و در زمان مقرر به پايان رساندمطل
كسب تجربه وسيع در زمينه كاري طي سالها تالش و 
فعاليت، بهره گيري از نيروهاي متخصص در حوزه هاي 
گوناگون و قابليت هاي جامع مديريتي و فني، شركت 
تناوب را قادر به ارائه خدمات وسيع و ماندگار به مشتريان 

همين رهگذر اين شركت و كارفرمايان نموده است كه از 
در صدد است تا همراه با ديگر مجموعه ها سهمي در 
جهت رشد و توسعه صنايع نيروگاهي، نفت ، گاز، 

 .پتروشيمي و صنايع معدني داشته باشد
بهترين روش براي ايجاد موفقيت دراز مدت در صنعت، 
همكاري متقابل و تعامل سازنده با كارفرمايان و شركت 

ينه هاي مختلف و روز آمد كردن توان هاي همكار در زم
مديريتي و تخصصي خود مي باشد كه اين امر، شركت را 
به سمت بهره گيري از تمامي امكانات موجود جهت 

. دهد اعتالي كمي و كيفي خدمات خود سوق مي
سياستهاي موفقيت آميز در پروژه هاي گذشته بوده است 

تناوب كه امروز تبديل به فلسفه فكري و كاري شركت 
 .جهت تضمين موفقيت در پروژه هاي آتي گرديده است
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1392 ماه خرداد 31خبرنامه شماره 
م گرفتم يار شدم و بعد از آن هم تصمكرد و مشغول به ك يم

 يارهاكشتر به يه بكنم كار كخودم  يدر رشته تخصص
ت كن از شريشد و بنابرا يمربوط م يو صنعت ي، برقيكيانكم

ت تناوب را با دو نفر از كگسترش صنعت جدا شدم و شر
  .ميردكس يتأس 66دوستان در سال 

شده بود و اآلن  ف يت تناوب، چگونه تعركدر شر ياركنه يزم
  ست؟ينه چين زميا

برق  يت ساخت تابلوهاكت تناوب در ابتدا به عنوان شركشر
ن يع هم مجوز گرفت و در عيارت صنارد و از وزكار كآغاز به 

ن يبه هم. داد يز انجام ميرا ن يكيانكحال خدمات نصب م 
به مالرد  يكنزد يرا در محل يارگاهكار، كشروع  يل برايدل

ن ياول. ميردكبرق را شروع  يد تابلوهايم و توليردكاجاره 
رمان بود كمس در  يع جانبيت تناوب، پروژه صناكپروژه شر

نگ بود و يليآن يها ورهكداشت و شامل نصب  ينييه حجم پاك
ار را كن يت مانا داشتم، اكه در شرك ياركبا توجه به سوابق 

حجم . انجام دادم يار را به صورت بخش خصوصكرفتم و يپذ
ار كمانيه در ابتدا به عنوان پك يارها باال نبود مثالً قراردادك

خانه نورد ارك يانداز ار نصب و راهكه كم يدست دوم انجام داد
ار با كه كن يبا توجه به ا يول. ون تومان بوديليبود، نه م

سات يت مانا قرارداد اجراء تأسكت در حال انجام بود، شريموفق
ت كون تومان به شريليمس را به مبلغ صدم يع جانبيصنا

ل كع مس هم نصب يصنا يارفرماكتناوب واگذار نمود، 
سال  يكبعد از حدود را به ما واگذار نمود و  يسقف يلهايجرثق
  .ت تناوب مطرح شدكم شريو ن
 شما يتهايت تناوب، فعالكار شركش از شروع به يا تا پيآ
  ز بوده است؟كمتمر يا و مشاوره يتيريمد يها شتر در حوزهيب
 يداشت و حت ييت مانا اساساً حالت اجراكت شريفعال! ريخ
ادر ر قيه اگر مدك يصورت  به. بود ييت اجرايريت هم مديريمد

ارها با كامالً بارز بود و كبود  يالت نمكبه حل و فصل مش
 يبه عنوان مثال، وقت. گرفت يانجام نم يسلسله مراتب ادار
د اگر يشو يد و برنده مناقصه مينك يت مكشما در مناقصه شر

زود ضرر  يليد خيدرست و به هنگام نباش يقادر به اجرا
شود، آن  يم امه ضبطن د شده و ضمانتيرد و خلع كد يخواه

شت و صنعت مغان كچون  ييها ه در پروژهك يطيهم در شرا
ن حال مجبور بودم حدود ير پروژه بودم و در عيه خودم مدك

ارگاه باشم و در خانه كط يسه ماه بصورت مستمر در مح
ارها را كن يتر نييگاه تا سطح پا ينم و حتك يزندگ يارگرك

  .هم انجام دهم
ت در كشر يرنامه و بودجه برابر اساس الزامات سازمان ب

شتر، يم و تناوب بيگرفت يد از آن سازمان، رتبه ميبا يمناقصه م

 يتهايل فعالين دليرا گرفت و به هم يساتيتأس يارهاكرتبه 
ران يبه عنوان مثال، پروژه ا. مينه انجام دادين زميدر ا يمختلف

 يسات برقير در تأسيبكريحان دانشگاه اميچاپ، ساختمان ابور
شد؛  يانجام م ينصب يتهايهم فعال يو البته گاه يكيانكم و

راهبرد مشخص  يكم يردك ياز همان ابتدا سع. ابيمانند فار
 ياول حجم قراردادها: نهيم، در دو زمينكرا انتخاب  يو روشن

و ) ثر و حداقل مبلغ قراردادهاكحدا(م يرا مشخص نمود يارك
م يتصم يعل از مقطين دليبه هم. دهات قراردايدوم ماه

چاپ  رانيا ايحان يمانند پروژه ابور ييتهايم وارد فعاليگرفت
ار كمشغول به  يو صنعت يفن يها نهيشتر در زميه بكم؛ بلينشو
ت كشر يكه كدرست است . بافق يمانند سرب و رو. ميشو

ت كات، شرين تجربيند اما طبق اك يدا ميتجربه پ يپس از مدت
ابد تا رشد سازمان يدست  يتر دهيچيپ يتهايئماً به فعالد دايبا

ت يل چون در حوزه صنعت، فعالين دليبه هم. ندكدا يمفهوم پ
هم  يروگاهين يها م وارد پروژهيم گرفتيم تصميردك يم

روگاه يراً نيو اخ. ، فارس و مشهدكروگاه ارايمانند ن. ميبشو
بود  يملت تناوب و انجام بموقع عاكشر ياركجهرم، رزومه 

ت ما واگذار كرا به شر يروگاهين يها روژهان، پيارفرماكه ك
ت مپنا كشازند، شر يعنوان مثال بعد از پروژه آبرسان به. ندينما

 يسات جانبيو تأس BOP ژنراتور و نصب ينهايبا، نصب تورب
ن يت واگذار نمود و به همكن شريروگاه برق فارس را به اين

 و سپس هم به صورت. مشهدز در يرا ن ييها ب پروژهيترت
EPC  گر يت دكت و دو شركن شريروگاه جهرم به اين

ز يرا ن ييها ن پروژهيهمچن. ار واگذار شده استكبصورت هم
 يا ن پروژهيه اولكبه انجام رسانده  يميدر حوزه نفت و پتروش

 يميد پروژه پتروشيت واگذار گردكنه به شرين زميه در اك
ه ك ت فشار گاز فاروجياه تقوستگيسپس پروژه ا. ه بودياروم

ها  گر پروژهياز د. شد يم يه به سرخس منتهكبود  يا خط لوله
ر و يبكريام يميتوان به پتروش يم يمينه پتروشيدر زم
  .جم اشاره نمود يميپتروش
ه در كن صورت بود يبه ا يميها در بخش پتروش پروژه ياجرا
ق بوده يو برق و ابزار دق يكانكمقطع فقط نصب و م يك

تا  يه از مرحله ساختمانكده يرس يا هنون به مرحلكاست و ا
نه يه در زمكن پروژه يآخر. ار به عهده ماستك ييمراحل نها

 يتهايارون است تمام فعالك يميم پتروشيا داشته يميپتروش
 EPC يتهايد و هم فعاليمربوط به خر يو هم بخش يياجرا

 يوبا حجم قرارداد پروژه يانداز ن تا راهيح زمياز تسط يتيليوتي
بودجه  يسركل يه متأسفانه بدلكورو است يون يليم 75 حدود
  . است متوقف شده است يمدت

ان يارفرماكد و يا د بودهيجد يها شما مدام در حال تجربه حوزه
د مانند رزومه و تجربه يردكر كه ذك يهم با توجه به عوامل

. ردندك يمرده و پروژه را به شما واگذار كنان ي، اطميارك
  د؟يآور يپروژه را چگونه به دست م ياجرا» يدانش فن«

د يه باك ياركه سقف كن است يند، اين پارامتر در فرايتر مهم
ن ينباشد و به هم يه بلندپروازكباشد  يرد در حديانجام گ

و از  يها براساس نفرات و رشد سازمان پروژه يت براكل شريدل
دانش خود تالش بصورت مستمر جهت ارتقاع  گريطرف د

ند لذا، حدود كرا قبول  يتر نيت سنگيتواند مسئولنمود تا ب يم
چ يم و در هيا را به اتمام رسانده يمورد پروژه صنعت 28 يال 27

  .ميا ردهكن كرا ناتمام تر يا پروژه يمورد
  د؟يهست يچه پروژه مشخص يدر حال حاضر در حال اجرا

م عبارتند يانجام آن هسته در حال حاضر در حال ك ييها پروژه
ف است و پروژه طرح و يلكه هنوز بالتكارون ك يميشپترو: از

با دو  EPC ن مورد بصورتيه در اكز يشگاه تبريتوسعه پاال
ه در ك كارا  شگاهيم، پروژه پااليده يگر انجام ميت دكشر

  ه بصورتكظ مس سرچشمه يحال انجام است، پروژه تغل
EPC  گر در حال انجام است و پروژه يت دكبا دو شر
ت كشر يكبا  EPC ه بصورتكس سرچشمه ون ميفلوتاس

 يروگاه گازين پروژه نيباشد و همچن يگر درحال انجام ميد
از  يل شده است و بخشيو تحو يانداز راً راهيه اخكجهرم 
  يپارس جنوب 17و18پروژه 
ن يت به چه صورت است؟ با توجه به اكنده شريآ يها برنامه

  د؟يمند هست د، عالقهيجد يها به تجربه در حوزه ديگفته ك
ع، نفت و گاز و يما در سه بخش صنا ييت اجرايحوزه فعال

ن رده را يت تناوب باالتركه شركباشد  يروگاه ميو ن يميپتروش
ت يماه. در هر سه بخش از سازمان برنامه و بودجه دارد

اما . شوند يف مين سه حوزه تعريت در اكشر يجانب يتهايفعال
ن سه يا يها ر پروژهه دكن يا يه به جاكم يدر تالش هست

 EPC م بصورتيحوزه فقط بخش ساخت را داشته باش
  .ميداشته باش ياركهم
ن چه يارآفركشود و  ين گفته ميارآفرك يسكد شما به چه ياز د
  د داشته باشد؟يبا ييها يژگيو

، ينيارآفركن مسئله در بحث يتر ن و مهمينم اولك ير مكمن ف
ت و كاعتقاد به حرگر، يبه عبارت د. ت استكاعتقاد به حر

در ابتدا . نديآ يو ثبات قدم عوامل مهم به شمار م يماندگار
ران بماند يخواهد در ا يم! ندكف خود را مشخص يلكد تيفرد با

ت را با كعمر شر. ران نباشدير رفتن از اكا نه؟ و دائماً به في
 يشياند افته نخواهد و جهت تداوم آن چارهيان يعمر خود پا

ن يت اگر اكقد به ماندن هستم و تداوم شرمن معت. ندك يم
. بوده است كن آب و خايرده از همكسب ك يت اعتباركشر

نم و كار كد بمانم و يفه حفظ آن را دارم پس بايلذا من وظ
د ينند باك يه همه احساس مكنم كجاد يت اكرا در شر يطيمح
 يتيفه و مسئولين ثبات قدم را دارم و وظيو بنابرا» نندكار ك«
ت است كحر ين عامل برايتر ند مهمك ينسان احساس مه اك

د به دست خود ما صورت يه اصالح ساختار باكو اعتقاد دارم 
 يكشه معترضند و منتظر يه همك يرد و در برابر افراديگ

: هكخوانم  يه را مين آيند، اكالت آنها را حل كتا مش يناج
ه كشود  يند و درست مك ير مييرنوشت ما تغس يزمان«
ت كم درست حريخواه ياگر ما م» .ميما درست شو كت كت
اگر خواهان . مينكت يد فرد فردمان احساس مسئوليم، باينك

د به قانون يما با كت كم، تيها هست وجود قانون در همه عرصه
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ن ين اعتقاد من بر ايبنابرا. مينكاحترام گذاشته، به آن عمل 

ن ياد در يم و بايت هستكن ممليه ما متعلق به اكاست 
  .ميريآن هم بم يم و براينكار كت كممل

بخواهد در  يسكاگر . دييبگوران يا يردن در فضاكار كدرباره 
خود ادامه دهد با چه  يتهايا به فعالين باشد يارآفركن فضا يا

  مواجه است؟ يالتكموانع و مش
رشد و  يبرا ياديار زيانات بسكران، امينم در اك يمن تصور م

وجود دارد  ياريبس يها ران حوزهيدر ا چون. ت وجود داردكحر
ه با كن است يصورت نگرفته است و مهم ا يتيه در آنها فعالك

الت و كه با مشكم يريه بپذيط اوليدر نظر گرفتن همان شرا
 يد حليالت با دكمشم و به يياينار بكموانع موجود در راه، 

م و يقدم باش نم اگر ثابتك يرار مكبازهم ت. ميبنگر
م و من ينكل يدها را به فرصت تبديم تهديتوان ي، م»ميبخواه«

د من رمز ياز د. ام داشته يارين مقوله برخورد بسيخودم با ا
د به يل تهديتبد ييه تواناكن همان است يارآفرك يكت يموفق

را  ياسيد سين تهدينوان مثال، همبه ع. فرصت را داشته باشد
 يتهايابلم و قيم بشناسيم اگر بتوانيه با آن مواجه هستك

شور را ارتقا ك يراسكم و ساختار دمويرا باال ببر ياجتماع
ه كستند بلين ين اتفاقات نه تنها اتفاقات بديم، تمام ايده

ه ظلم كنم ك يدر واقع متأسفم و احساس م. خوب هم هستند
ه سالها درس ك يسكرا يشود؛ ز يبه جوانان وارد م ياديز

چشم  يزندگ يشرده و از همه لحظات خوكخوانده و تالش 
 يعين حق طبيشود ا يل ميالتحص فارغ يده است، وقتيپوش

به . ندكأس نيد داشته باشد و احساس ينده اميه به آكاوست 
ل شدم اجاره يالتحص ه فارغك يعنوان مثال، خود من هنگام

 يلكدرآمد من بود و مش% 4متر از كونت من كمحل س يبها
ردن و كار كر من كجه تمام فين بابت نداشتم و در نتياز ا

گر آن يه امروز دكردم كقبالً هم اشاره . ردن بودكتالش 
ست و امثال من به يفرما ن مكنشاط سابق در دانشگاهها ح

الت كل مشيت دارند اگر نتوانند بدليه مسئولك يعنوان فرد
ه افراد نخبه در كاست  يعينند، طبكشور را جذب كافراد نخبه 

ن ينند و اك يگر مهاجرت ميد يشورهاكمانند و به  يران نميا
 يالتكشود و گاه مش يشدن جامعه از افراد نخبه م يسبب خال

  .شود يجاد ميا
شما  يد برايد، شايردكه به آن اشاره كار كته عدم تعهد در كن
دغدغه  يكد به عنوان يهست ييواحد اجرا يكه مسئول ك

ه به عنوان كوجود دارد  يگريته دكا نيآ. مطرح باشد
  رد؟كبتوان به آن اشاره  ينيارآفرك يها دغدغه

الت كاز مش يكيتها كم بر شركن و نظام حايدر حوزه قوان
 يا پارچهيكه متأسفانه نظام كن است يه وجود دارد اك ياساس

نظم  يساز ادهيپ يبرا يا زهيگر، انگيبه عبارت د. وجود ندارد
ه در ساختار كاست  يلكمش» يمند عدم ضابطه«وجود ندارد و 

ا يت و كشر يكه ك يدر صورت. ما وجود دارد يتهاكشر
شود  يمند م ه نظامك يشور، زمانك يك يا حتيارخانه و ك

جاد شود در آن يبه قانون ا يبنديابد و پاي ياهش مكتنشها 
ه خود ما در ك يالتكاز مش ييك. ابدي يش ميصورت بازده افزا

ن بردن آن ياز ب يم و برايت تناوب با آن مواجه هستكشر
د شما به عنوان ينكفرض . ن مسئله استيم همينك يتالش م

 يكد يد و باينك يمنعقد م EPC قرارداد يكت كشر يك
د و ي، واحد خرين واحد مهندسيب يو نظم مشخص يهماهنگ

د قادر به ير بايبه عنوان مدواحد اجرا وجود داشته باشد و شما 
و برطرف  ييد موانع را شناسايد تا بتوانينظارت بر ساختار باش

شود و  ين مسئله آموزش داده نمي، ايط دانشگاهيدر مح. دينك
داشته باشند  يآشنائ يياجرا يارهاكعت يه با طبك ييسازمانها

. ديآ ين مييجه تنشها باال رفته، بازده پايدر نت. ستندياد نيز
از پروژه ساخته  يد در مرحله خاصيار باكن خوديد اينكفرض 

د يندازيار بكند فراهم شدن خوديابه فر يشده باشد اگر نگاه
ساخت آن  يه براكه شود يد تهيار باكه خودكد يشو يمتوجه م

 ياز به دستورالعمل مهندسيساخت ن ياز است، برايبه زمان ن
 يدارا يبند موارد صرف نظر از مسئله زمان يتمام... است و 

به عنوان . توانند مسئله ساز باشند يه مكاند  ارتباطات دوطرفه
اما واحد . ندك يه ميدستورالعمل ساخت را ته يل، مهندسمثا
خواهد آن را با ماده  يند و مك يدا نميد ماده مورد نظر را پيخر
متعدد  يلذا تعامل و رفت و برگشتها. ندك ين ميگزيجا يگريد

 كيوچكن مسئله يچن يك يم براينيب يم. الزم است
ر به ف نشود منجيه اگر تعركمطرح است  ياديز يتورهاكفا

با ابعاد  يا شود و حال پروژه يم يا لحظه يها يريگ ميتصم
ار ين حالت بسياثرگذار در ا يتورهاكفا. ديريع را در نظر بگيوس
ت وجود يهزار فعال 4، يبند در برنامه زمان يگاه. اد هستنديز

موقع اجرا نشود  ت اگر درست و بهيهزار فعال 4ن يا. دارد
پروژه نخواهد  ير اجرار ديجاد تنش و تأخيجز ا يحاصل
از  يكيو ارتباط معقول » جاد نظميا«ن يبنابرا. داشت
گر، يبه عنوان مثال د. نان استيارآفرك يها ن دغدغهيبزرگتر
چ يش، هيه از لحاظ گنجاكجاد شود يا يد اتوبانينكفرض 
در  ينيد هر نوع ماشينكد مشخص يبا. نداشته باشد يتيدمحدو

ند و با متخلفان چگونه كت كحر يدام باند و با چه سرعتك
 يكه ترافكخواهد بود  ين اتوبان، جاده روانيا. برخورد شود

آن وضع  يبرا يا چ قانون و ضابطهياگر ه يول. هم ندارد
د، ورود ممنوع ينكطرفه و دوطرفه بودن را وضع ن يكد، ينكن

  ديشو يالت مواجه مكد با مشينكف نيرا تعر... و 

ن يا ايسوابق شما داشته است  در يريف تأثيا دانشگاه شريآ
  د؟يدان يت خودتان مياز شخص يدستاوردها را ناش

ه بعد از كنم ك يفراموش نم. دانشگاه، اثرگذار بوده است! بله
ان يشجوبه دان يا ور، از طرف دانشگاه نامهكنكدر  يقبول

دالورود يان جديو دعوت از دانشجو يبر قبول يارسال شد مبن
ن هر يبنابرا. ز شروع دانشگاهش ايت در جلسه پكبه شر
تئاتر دانشگاه دعوت نمود و  يان را در آمفيده، دانشجوكدانش
س يرئ. ردندك يان صحبت ميدانشجو يها برا دهكت دانشيريمد

ه كرد كاشاره  يا تهكشان به نين صحبتهايده برق در حكدانش
ام در ذهن من و همراه من بوده است و آن  يشه در زندگيهم

ن دانشگاه يم و شما به ايا ردهكما از شما دعوت «: هكن يهم ا
ن يجز ا. مياد بدهيبه شما  يزيست چياما قرار ن. ديا آمده

برخورد  يلكد اگر به مشينكد به آن توجه يه شما باك يا تهكن
ل خود را چگونه كد و مشينكجا مراجعه كبه د يد بايد، بدانيردك

ما آموختند را به » روش حل مسئله« يبه عبارت. »دييحل نما
تاب و كبه چه  يدر زندگ يلكه در هنگام مواجهه با هر مشك

م؟ يابيجا بكالت را در كد حل مشيلكم و ينكمراجعه  يا هينشر
ن يا يعني. ح و درست استيدگاه صحيد يكن يبه نظر من ا

ند من به تو آموزش يه به دانشجو بگوكن يا يه جاه بك
را  2×2ه جواب كآموزند  ياست، به تو م 2×2=4ه كدهم  يم
 ياركگر به اعداد، يپس دانشجو د. ينكدا يپ يتوان يجا مك

جا كد به يه باكداند  يل، مكندارد و هنگام مواجه شدن با مش
» روش«ند و در واقع كل خودش را حل كد تا مشيمراجعه نما
آن سالها، دانشگاه به ما  يآموزد و به نظر من ط يرا به او م

م دنبال راه حلها يل بتوانكن با مشه هنگام مواجه شدكآموخت 
د به يل تهدين همان تبديم و اينكدا يم و راه حل را پيبگرد

  .فرصت است
ار بارز و روشن يته بسكن نيا شمال يظاهراً در دوران تحص

ن يبه ا يام و همگ ها گفتگو نموده يليبوده است؛ چون من با خ
نشگاهها دا يفعل ين جو را در فضايته اشاره داشتند و من اكن
  .ام دهيند

د در آن هنگام در دانشگاه، ينكه فرض كن است يعلتش ا
ة وقتش را يس نداشت و بقيشتر تدريساعت ب 6استاد در هفته 

ان و در ارتباط يدانشجو ييدر دانشگاه مشغول پژوهش، راهنما
ه گارد به ك 51به عنوان مثال، سال . ان بوديبا دانشجو

گارد در دانشگاه مستقر شد، رد و بعد از آن كدانشگاه حمله 
ل شود كيتش يته انضباطيمكد يه در دانشگاهها باكابالغ شد 

م شود و قرار شد استادان و يتنظ يضابطه انضباط يكو 
دانشگاه و  يالسهاكحفظ نظم  يان همراه با هم برايدانشجو
 يجلسات. نندك يمساع يكحال ادامه اعتراضات، تشر  نيدر ع
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ان در يشد و استادان و دانشجو يم لكين منظور تشيه به اك

ه ك يداشت و زمان يميار صميبس يطيت داشتند محكآن شر
ن مرا يتر امكه دك يين بار، زندان رفتم از آنجاياول يمن برا

خواست  يست تا به صورت فردشناخت از استادان من خوا يم
رند و آن ترم من حذف نشد و روابط، يتا از من امتحان بگ

ن ياما در حال حاضر، فاصله ب. دوستانه بود مانه ويار صميبس
در حال حاضر، استادان . اد استيار زيان بسياستادان و دانشجو
ه در آن هنگام ك ييتابهاك. مطالعه ندارند ياصالً وقت آزاد برا

سال قبل از  3-2ه كبود  ييتابهاكشد،  يس ميدر دانشگاه تدر
البته . شد يس ميشرفته هم تدريپ يشورهاكا يا يكآن در امر

 يلكانگر جو ينما يدانشگاه تا حدود يدر حال حاضر فضا
ه افراد از هم دور كم ينيب يدر جامعه هم م يعني. جامعه است

  .اند شده
د؟ در حال يدار يدرباره ارتباط صنعت و دانشگاه چه نظر

  د باشد؟يد و چگونه باينيب يحاضر آن را چگونه م
. ف استيار ضعيسدر حال حاضر ارتباط صنعت و دانشگاه ب

قاً به دانشگاه منتقل نشده يصنعت دق يازهايمتأسفانه هنوز ن
صنعت هم  يازهايگاه دانشگاه در رفع نيز جاياست و ن
ه شامل كاز صنعت يمورد ن يروهايست و نيمشخص ن

دهند در هم  يانجام م يقيار تحقكه ك ينها و نفراتينسكت
ه به عنوان مثال، كن است يار، به نظر من اكراه. اند ادغام شده

ت ين تربينسكه فقط تكوجود داشته باشد  يزكا مرايتوها يانست
حوزه  يكا سه ساله در يدو  يها فرد در دوره يعني. دينما

 يقاتيز تحقكگر مراياز طرف د. ندكدا يخاص تخصص پ
 د در حاليو رفع نما ييالت و موانع صنعت را شناساكمش

ا يو  ياركق، جوشيردقه در حوزه ابزاكن ينسكافتن تيحاضر، 
داشته  يعمل يكتئور ييا صنعت مربوطه آشناي يشك لوله

ق ين ابزاردقينسكبه عنوان مثال، ت. ل استكار مشيباشد، بس
ون و نحوه انجام آنها به يراسيالبك يندهايانات فراكد با اميبا

ش انجام داده يرده باشد و آزماكار ك يو تئور يصورت عمل
صله دانشگاه با عمل و اجرا، مهندس ل فاين به دليباشد همچن

د از مرحله آموزش يبا يسابقه نباشد گاه يبرق اگر دارا
  .ديار نماكآغاز به  يخوان نقشه

ه در حال حاضر از ك يانيه دانشجوكن است يپس منظور شما ا
ندارند و مطالب  ييشوند سابقه اجرا يل ميالتحص دانشگاه فارغ

 ياديه تا اجرا فاصله زك اند اد گرفتنهي يكرا به صورت تئور
  دارد؟

ه استخدام ك يون نفريليم يكن يد دولت از بينكفرض 
مدت  وتاهكهزار نفر را به صورت  700ند، حدود ك يم

صرف  يمتركار، هم زمان كن يا. بدهد يتخصص يآموزشها

ار كمثالً جوش و فرد بعد از اتمام دوره يمتركنه يند و هم هزك
را  ياركمانيت پكچ شريخواهد بود و شما ه يكدرجه 

ار ماهر كان مؤسسات معتبر، جوشيه بتواند از مكد ينيب ينم
ت كشر يارگاههاكد و به عنوان مثال در ياستخدام نما
را در عرض سه  ياركار جوشكد يه باك ياركخودمان، جوش

سال و  يكاد گرفته باشد، در عرض يگاهها  ا در آموزشيماه 
اد يارگاه كط يدر مح يباد بصورت تجرينه زيا صرف هزيم ين
  .رديگ يم
ان از يدانشجو» ينده شغليآ«ه كن است ين امر ايد علت ايشا

ه قرار است در كن ياصالً ا. ستيامالً روشن نكل يهنگام تحص
  ر؟يا خيران بماند يا

، آرامش يد به زندگيد اميد دارم فرد باكيه من تأكن است يهم
م قبل يبه رژ ياديانتقادات ز! دينيبب. ديار را احساس نماكو 

ه كرفت يد پذيبا يول. ميز جزو مخالفانش بوديوارد است و ما ن
ن نظم و يشود، ا يشور صنعتكه قرار شد ك 53-52سال 

 يعيه چه صناكن يا. ف شديشور تعركدر  يضابطه به نوع
اما . مييت نمايده، تربيد شود و چگونه افراد آموزش يداريخر
وجود ندارد  يارشناسكار كه كن است يال اكنون اشكا هم
تها يرير هستند، مدييمات بصورت مستمر در حال تغيتصم

ح و يخط و ربط صح يا جايقه يشوند و سل يجابجا م
 يلك يد دور نمايه بايكاست در حال شده را گرفته يارشناسك

ت آن يرعارد و همه ملزم به ين شده مورد عمل قرار گيتدو
  متر خواهدشدكالت به مراتب كمش. شوند

ا يآ. ت ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت شدير مورد وضعد
تان به يازهايردن نكبر طرف  يه براكد يا داشته يا تجربه

  د؟ينكدانشگاه مراجعه 
الت كم رابطه دانشگاه با مشيا ه گفتم هنوز نتوانستهكهمانطور 

  مينك ياز مربوطه را شناسائيورد نار و سازمان مكمانيپ ياجرائ
  ارتان وجود داشته است؟كدر  يآورن مدت، نويا در ايآ

از ين يار ما به نوآوركت يبا توجه به ماه ييار اجراك يبرا
آن  يسم اجرايانكپروژه در گروه م يكان يسود و ز. است

  .پروژه است
  است؟ يار گروهكشتر يار شما بكت يماه

شود،  يآن مطرح م يها يازمنديه بحث سازمان و نكن يعلت ا
ه قرار ك ياست و و زمان يت گروهار به صوركه كن است يا

ان يد ارتباطات مينند، باكار ك ياست افراد به صورت گروه
  .ياركو هم روابط  يهم روابط انسان. ف شوديآنها تعر

  ست؟يآنها چ يار گروهكها و  يرانينظر شما در مورد ا
ن ياز ا يند، بخشك يار نمكخوب  يه اگر فردكمن اعتقاد دارم 

ه كاست  يفرد» ريمد«ك ي. گردد يم باز» من«ل به كمش

ه در كرا  ياركش را بشناسد و يروهايت نيو قابل ييد توانايبا
. د و آموزش الزم بدهديحد توانشان است به آنها ارجاع نما

ا عالقه به كار را من به يار و كچون پشت ين عوامليهمچن
خارج از  يالتكم و مشيجاد نمايد در افرادم اير بايعنوان مد

د يردن تنشها و امكم كن، يت ماست و آن ثبات قوانيفعالحوزه 
  ار و تالش مستمركبه 
 يتهاكر شرينسبت به سا يت شما نقطه قوت خاصكا شريآ

  ارتان دارد؟كهم
د همه شركتها آن را يه باكته قابل توجه به نظر من كن! ديشا

ت ما كه در شركاست  يزير بحث برنامه يكيند يدنبال نما
هر پروژه انجام  ين فاز در ابتدايا يعني. نقطه قوت است يك

به نظر  يعنيبشود؛ » ادهيپ«جاد شده، يكه ا يا شود و برنامه
ز يجاد شود و نيا» يزير فرهنگ اعتقاد به برنامه«د يمن با

 يارتقاع دانش فن يگريو د» نامهآن بر يد بودن به اجرايمق«
  تكدرون شر يو اجرائ

در حال حاضر  يالتكشما، چه مش ياركنه يا زميدر صنعت 
  وجود دارد؟

 يتيريل مدكم مشيه ما با آن مواجه هستك يلكن مشيبزرگتر
بموقع  ين ماليزات و تأميل تجهيه عدم تحوكالن است ك

  .ن آنها استيمهمتر
  ست؟كيست؟ و انسان موفق يت چيف شما از موفقيتعر

باشد و » رو به جلو«ت فرد، كو حر ينم اگر زندگك ير مكمن ف
اش  نباشد موفق است و الزمه يكيروزش با هم يدامروز و 

 يه هم مجموعه شركت و هم خودش در راستاكن است يا
  .هدفش گام بردارند

  .دييبفرما ديدار يگرياگر تكته د
د به آن توجه يارند باكر يه درگك يرانيه همه مدك يا مقوله

 يك، يارك يروهايه ارتباط با نكن است يداشته باشند، ا
ت در قالب كنه فقط حر. شده و منظم باشد فيارتباط تعر

 يكه در ك يزمان» ايارتباط پو«اعتقاد دارم  يعني. ضابطه
ظور از من. گردد يم يشود سبب رشد سازمان يجاد ميمجموعه ا
 يعنياست؛ » ارمندكر با يمد يرابطه انسان«ا همان يارتباط پو

ر در درون شركت، صرفاً به ضوابط بسنده يمن به عنوان مد
ه كبل. مقررات و ضوابط نباشم يساز ادهينم و فقط به دنبال پكن

ج يروها به سازمان باشم و مسائل را تروين يبه دنبال وابستگ
دا يبه سازمان پ يو دلبستگ يروها احساس وابستگيه نكنم ك
 يكدرست مانند . نندكل اجرا يمال مكنند و مقررات را با ك

از به سامانه يد، نشورشان عشق بورزنككشور كه اگر مردم به 
گرند يديكمتردارد و خود مردم ناظر رفتار ك يو مراقبت ينظارت

  .ه در آن ضعف وجود داردكاست  يا ن نكتهيا
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  يميقد يآلبوم عكس ها
آلبوم  متعلق به ي اين صفحه و سه صفحه بعدعكس ها

آموخته دوره چهارم  شخصي آقاي طهمورث الياسي دانش
از . داده انداست كه در اختيار خبرنامه قرار سي شيمي مهند

  .همكاري ايشان تشكر مي كنيم
علمي  -به دو سفر تفريحي مربوطها  عكس
آموختگان دوره سوم مهندسي شيمي به استان فارس  دانش

 1350سالهاي ايام نوروز در است كه به ترتيب و خوزستان 
  انجام شده است 1351و 
  

  1350خت جمشيد شيراز ت: عكس سمت چپ
محمد ، سعيد پورقاسمي سالك محمدي: از راست به چپ

عبدالحسين ثمري ، محمد رضا ميرسيدي، رضا غياثي
محمد تقي ، طهمورث الياسي، داريوش سالحقه، ميبدي

، سعيد معطر علي آبادي، عبدالحسين افكار، سيد احمديان
  ناصر بدري فريمان، مصطفي مشكوت الديني

  محمد رضا ميرسيدي، غالمحسين افكار، محمد تقي سيد احمديان: ايستاده ار راست به چپ -شيراز ، مقابل موزه تخت جمشيد
  بهروز صديق، زنده ياد غالمرضا دليلي، فريمان ناصر بدري ،محمد رضا غياثي، سعيد پورقاسمي سالك محمدي، مصطفي مشكوت الديني، داريوش سالجقهطهمورث الياسي، : نشسته از راست به چپ
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داريوش سالجقه، ، محمد رضا غياثي، محمدرضا ميرسيدي: راست سمتف جلو از ردي: حافظيه شيراز
، عبدالحسين ثمري ميبدي، حسين شهرياري: رديف پشت از راست به چپ -سعيد معطر علي آبادي

 ، فرامرز جوالني، طهمورث الياسيبهروز صديق، )پشت سر(نامشخص ، محمد تقي سيد احمديان

  د رضا ميرسيديمحم، طهمورث الياسي، محمد تقي سيد احمديان، محمد رضا غياثي، مصطفي مشكوت الديني: ردييف جلو از راست به چپ -1351نوروز  -اهواز
ناصر حيدري گاوكاني، ، ناصر بدري فريمان، حسين شهرياري، داريوش سالحقه، گاراپت بوغوس آوانسيانس، غالمحسين ثمري ميبدي، غالمرضا نقره كار، ، زنده ياد غالمرضا دليبلي: رديف پشت ار راست به چپ

  عبدالحسين پور قاسمي سالك محمدي

  1350نوروز  حافظيه شيراز
 ، طهمورث الياسيناصر بدري فريمان، عبدالحسين ثمري ميبدي: راست به چپ
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عبدالحسين ثمري ، طهمورث الياسي، ناصر بدري فريمان: از راست به چپ -:1350نوروز  سعديه شيراز
  محمد رضا ميرسيدي، سعيد معطر علي آبادي، ميبدي

، سعيد پورقاسمي سالك محمدي، : از راست به چپ - 1351قابل ساختمان انكس نوروز آبادان م
 عبدالحسين ثمري ميبدي، محمد تقي سيد احمديان، طهمورث الياسي،سعيد معطر علي آبادي

  ، نامشخصمصطفي مشكوت الديني، سعيد پورقاسمي سالك محمدي  :نشسته از راست به چپ -1350نوروز  -نارنجستان شيراز
  يرسيديمحمد رضا م، طهمورث الياسي، داريوش سالجقه، حسين شهرياري، عبدالحسين افكار، ناصر بدري فريمان  :راستسمت ايستاده جلو از 
  محمد رضا غياثي، گاراپت بوغوس آوانسيانس، فرامرز جوالني، )پشت سر(عبدالحسين ثمري، سعيد معطر علي آبادينامشخص، : ازسمت راست ايستاده پشت
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  1350نوروز  -كارخانه روغن نباتي نرگس شيراز
، سعيد پورقاسمي سالك محمدي: نشسته: از راست به چپ
  داريوش سالجقه، عبدالحسين افكار

محمد تقي سيد ، صديق بهروز: ايستاده از راست به چپ
، سعيد معطر علي آبادي، گاراپت بوغوس آوانسيانس، احمديان

علي حاجي ، ناشناس، محمد رضا غياثي، ناصر بدري فريمان
مصطفي ، )دوره اول مهندسي شيميمربي از ( آقازاده لوحي

عبدالحسين ، طهمورث الياسي، فرامرز جوالني، مشكوت الديني
  محمد رضا ميرسيدي، حميد قوامي كيا، ثمري ميبدي

  1350نوروز  -نقش رستم شيراز
  مصطفي مشكوت الديني: نشسته

گاراپت بوغوس ، بهروز صديق: ايستاده جلو از راست به چپ
 علي حاجي آقازاده لوحي، زنده ياد علي رضا دليلي، آوانسيانس

، محمد رضا ميرسيدي، )مربي از دوره اول مهندسي شيمي(
، سعيد معطر علي آبادي، طهمورث الياسي، محمد رضا غياثي

  سعيد پورقاسمي سالك محمدي، ناصر بدري فريمان
  محمدتقي سيد احمديان داريوش سالجقه،: وسطايستاده 

، فرامرز جوالني، حسين شهرياري: ايستاده رديف آخر
  عبدالحسين ثمري ميبدي، عبدالحسين افكار

  مصطفي مشكوت الدينيطهمورث الياسي، : از راست به چپ:  1349 -سفر شمال

  1351اهواز نوروز   :عكس سمت راست
گاراپت ، محمد رضا غياثي، حسين شهرياري، ناشناس: از راست به چپنشسته  

قاسمي  عبدالحسين پور: ايستاده رديف جلو از راست به چپ -بوغوس آوانسيانس
محمد رضا ، بهروز صديق، سعيد معطر علي آبادي، طهمورث الياسي، سالك محمدي

  ناصر بدري فريمان، محمد تقي سيد احمديان  نامشخص،، ميرسيدي
غالمرضا نقره ، مصطفي مشكوت الديني، كمك راننده، راننده: پشتيستاده رديف ا

  ناصر حيدري گاوكاني، فرامرز جوالني كار، 


