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ساختمان مصادره شده کانون مهندسین ایران



کانون مهندسین ایران
در فروردین ماه سال 1321 گروهی از مهندسان پرشور و عالقمند که اکنون اکثریت قریب به اتفاق آنان در بستر خاک غنوده اند 
و رحمت خدای تعالی نصیبشان باد، کانون مهندس��ین ایران را به منظور خدمت به میهن و کمک به کادر فنی و صنایع کشور 
به وجود آوردند. محلی در خیابان سعدی اجاره کردند. سپس با پول و کمک مهندسان در خیابان جنوبی پارک شهر به احداث 
ساختمانی اقدام کردند. زمین این ساختمان را شهرداری در اختیار کانون قرار داده بود. پس از افزایش تعداد اعضا، کانون این 
ساختمان کوچک را فروخت و زمین ونک را خریده و ساختمان ونک را ساخت. این ساختمان ملک عام بود و پس از انقالب به 

مصادره درآمد.
اعضای نخس��تین هی��ات مرک��زی کان��ون مهندس��ین به ش��رح زی��ر بوده ان��د:1- مهن��دس فریور)ریی��س( 2- مهندس 
حسیبی)صندوقدار(3- مهندس احمد زنگنه -4- مهندس ش��هیدی 5- مهندس مهدی بازرگان)منشی( 6-مهندس احمد 
حامی)نایب رییس(7- مهندس اعتبار 8- مهندس ابوذر 9- مهندس پناهی 10- مهندس زیرک زاده)نایب رییس( 11- مهندس 

صفی اصفیا 12- مهندس  آخوندزاده 13- مهندس قراگوزلو)مدیرداخلی( 14- مهندس نیرنوری
در همان زمان کانون ها و جامعه ها و احزاب مختلفی به وجود آمد که اکثریت آنها عمرش��ان اندک بود، حفظ موجودیت کانون 
مهندسین شاید بزرگترین افتخاری باشد که نصیب طبقه مهندس ایرانی شد. باید اذعان کرد که واقع بینی و روش معتدل و خالی 

از افراط و تفریط هیات های مرکزی کانون در ادوار مختلف ضامن اصلی بقا و حیات کانون بوده است.
اداره کنندگان کانون با وجود سلیقه های گوناگون و شاید هم عقاید شخصی متضاد، به هیچ وجه نظرات شخصی خود را به محیط 
کانون وارد نکردند و تنها هدف های مندرج در اساسنامه را در نظر داشتند و همه کوشش می نمودند که فعالیت های کانون در راه 
خودش که دفاع از حقوق حقه مهندسان و اعتالی نام مهندس باشد، به جلو برده شود. ولو این پیشروی به کندی انجام پذیرد و 

سرعت مورد انتظار را هم نداشته باشد.
از ابتدا فعالیت های کانون آن چنان برجسته نبود که همه نظرها را به سوی خود جلب کند. الکن از حرکت هم بازنایستاد، بلکه 
با طمانینه و احتیاط  قدم های محکمی به سوی آینده به جلو برداش��ت و در خدمت به جامعه ایرانی و طبقه مهندس و صنعت 

مملکت، اقداماتی را شروع و به انجام رسانید که همه و همه در ارتقا دادن شان مهندس ایرانی بود. 
تعداد اعضای کانون در سال اول تاسیس کمتر از صد نفر و بیست بود. سال بعد به حدود 1600 نفر بالغ شد و در سال 1357 به 
بیشتر از هشت هزار نفر رسید. به طوری که گفته شد به همت اعضای کانون ساختمانی برای کانون ساخته شد که در حقیقت ملک 
عام بود. سال 1357 در طوفان انقالب، کانون تعطیل شد و ساختمان آن به مصادره درآمد. تاریخچه مختصر کانون مهندسین 
ایران از بدو تاسیس تا زمان مصادره آن توسط نگارنده در دس��ت تهیه است که قسمت اول آن در شماره حاضر خبرنامه تقدیم 

می شود. امید است با همت مهندسان این مرز و بوم، این کانون دوباره با ساختاری جدید شروع به کار کند.
منوچهر احتشامی

سرمقاله
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س��ال های جنگ جهان��ی دوم بود و کش��ور در 
اش��غال متفقین. در همین س��ال ها مهندسان 
کشور به فکر تشکیل انجمنی افتادند تا این قشر 

را گرد هم آوردند.
در آن روزه��ا روزنامه ها هر چه می خواس��تند، 
می نوشتند. روزنامه ای بیشتر خریدار داشت که 
بیشتر انتقاد می کرد. زنده یاد محمدعلی فروغی 
سکان این کشتی طوفان زده را در دست داشت، 
اما روزنامه ها حرمت این مرد دانشمند و خدوم 
و وطن پرس��ت را هم نگاه نمی داش��تند. مردی 
بنام محمدعلی روشن، سنگ بر پیشانی او زد و 

روزنامه ای نوشت:  
فروغی با کلوخ کهنه خویش

سرملت شکست و گفت جنگ است
حریفی بر سرش سنگی زد و گفت                              

کلوخ انداز را پاداش سنگ است
وکالی مجلس یک دم او را راحت نمی گذاشتند. 
کانون مهندسین در این اوضاع متشنج کار خود 

را آغاز کرد. 
نخس��تین هیات مرکزی کانون پس از تشکیل 
آن در س��ال 1321، انتخ��اب ش��د و اعضای و 
س��مت های آنان به این ش��رح معرفی ش��دند: 
مهندس غالم عل��ی فریور)ریی��س(؛ مهندس 
کاظم حس��یبی)صندوقدار(؛ مهن��دس احمد 
زنگن��ه؛ مهندس ش��هیدی؛ مهن��دس مهدی 
احم��د  مهن��دس  4(؛  بازرگان)منش��ی()
حامی)نایب رییس(؛ مهن��دس بهمن؛ مهندس 
اعتبار؛ مهندس ابوالحسن ابوذر؛ مهندس اصغر 
پناهی؛ مهندس احمد زیرک زاده )نایب رییس(؛ 
مهن��دس محمدعل��ی صفی اصفی��ا؛ مهندس 
آخوندزاده؛ مهن��دس محم��د قراگوزلو)مدیر 

داخلی(؛ مهندس هوشنگ نیرنوری.
مهندس��ین جوانی که در آن روزگار به تاسیس 
کانون مهندس��ین پرداختند، اکنون اغلب روی 
در بس��تر خاک نهاده و اکثرا چشم از جهان فرو 

بسته اند. آنها همه می خواستند به کشور خود و 
جامعه مهندسان ایران خدمت کنند. روحشان 

شاد و یادشان جاودان باد. 

اساسنامه کانون مهندسین
اساسنامه نخستین جمع صنفی مهندسین ایران 
با دقت تنظیم ش��ده بود. متن این اساسنامه در 

زیر می آید.
ماده یک- کانون مهندسین که برای خدمت به 
کشور تاسیس می شود و شخصیت حقوقی اتخاذ 

می نماید، دارای منظورهای اصلی زیر است:
الف: هدایت کار طبق اصول فنی و علمی. 

ب: کوشش و فداکاری در بهبودی وضع معنوی و 
مادی صنف مهندس و کشاورز و طبقه کارگر.

ج: تامین وحدت و همکاری بین مهندسین.
د: توسعه و تش��ویق کارهای فنی و علمی مفید 

در ایران.
ماده 2- برای انجام منظورهای باال فعالیت های 
کانون از انواع ذیل اس��ت: طبع و توزیع مجله و 
نشریات علمی، فنی و صنعتی - ایراد کنفرانس 
و خطابه - مطالعات آماری و تهیه مقررات و نرم 
و غیره – س��رویس های کاریابی و راهنمایی - 

تاریخچه مختصر کانون مهندسین ایران

از بدو تاسیس تا مصادره 
)بخش اول(

هنوز تابلوی کوچکی در یکی از کوچه های میرداماد غربی، از سال ها قبل به جا مانده تا 
به رهگذران با زبان بی زبانی یادآوری کند، روزگاری این کوچه و خیابان ابهتی داش�ت 
برای خودش. روزگاری به عمر یک نسل که شاهد آمد و ش�د بزرگ ترین و نام آورترین 
مهندسان این مرز و بوم بود. حاال از آن همه شکوه و جنب و جوش مهندسان، یک پالک 
کوچک رنگ و رو رفته در گوشه باالی یک کوچه باقی مانده و ساختمانی که حاال مایملک 
وزارت کشور به حساب می آید. هر چند از همان ابتدا مهندسان بارها به مصادره خانه شان 

اعتراض کردند. 
کانون مهندسین ایران، احیای آن و بازپس گیری خانه آنان از مواردی است که اساسنامه 
کانون بس�یار به آن توجه کرده و آن را از اهداف خود به حس�اب آورده است. هر چند با 
وجود گذشت بیش از 20 سال و پاره ای کوشش های انجام ش�ده در سطح باال، هنوز گام 

چشمگیری در این رابطه به جلو نرفته است. 
کمیته انتشارات از همان اوایل از سرگیری فعالیت خود، در صدد بود تا گزارشی در این 
رابطه تهیه کند که تهیه این گزارش به خاطر ضیق مدارک و اس�ناد در دس�ترس هر بار 
به تاخیر می افتاد. در این زمینه از اعضایی چون آقایان مهندس مهدی محیط کرمانی، 
مهندس حسن ایزدی، مهندس منوچهر احتشامی و بعضی دیگر از پیشکسوتان دانشکده 
فنی ، کمک خواس�تیم. در نهایت با زحمات این گرانقدران به ویژه مهندس احتشامی، 
تاریخچه مختصری از کانون از بدو ش�کل گیری آن تا هنگام مص�ادره، به قلم مهندس 

احتشامی، تهیه شد. حاصل این گزارش را در زیر می خوانید.

 مهندس منوچهر احتشامی
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تشکیل مجالس جش��ن و نمایش و مهمانی 
و غیره - تهیه وس��ایل ورزش و بازی - تبادل 
افکار و اخذ تصمیم ه��ای تخصصی در اجرای 

مفاد ماده یک. 
ماده 3- کلیه مهندس��ین ایران��ی که دارای 
شرایط عضویت باشند، می توانند عضو رسمی 

کانون باشند.
ماده 4- شرایط عضویت رسمی کانون به قرار 

زیر است: 
الف: داش��تن گواهینامه مهندسی که وزارت 
فرهنگ صحت آن را تصدی��ق و ارزش آن را 

الاقل عالی شناخته باشد.
ب: معرفی دو نفر از اعضای سابق و تصویب در 

هیات مرکزی.
ج: پرداخت مبلغ ورودی و حقوق ماهانه طبق 

آیین نامه.
د: قب��ول مواد اساس��نامه و رعای��ت مقررات 
کان��ون و حف��ظ ش��رافت و حیثی��ت صنف 

مهندس.
ماده 5- کان��ون دارای یک مجم��ع عمومی 
می باش��د، مرکب از کلیه اعضای رس��می که 
طبق آیین نامه، س��الی چهار بار در ابتدای هر 
فصل به طور عادی تشکیل می شود و در مواقع 

مقتضی به طرز فوق العاده.
م��اده 6- اداره کان��ون به عهده ی��ک هیات 
مرکزی می باش��د، مرکب از 15 نفر از اعضای 
رسمی کانون که برای مدت یک سال انتخاب 

می شوند.
ماده 7- هیات مرکزی از میان خود پنج نفر را 
به عنوان هیات عامل برای رس��یدگی و انجام 
کارهای داخلی و جاری کانون با تعیین شغل 
هر یک انتخاب می نماید. هیات عامل می تواند 
بعضی از اعضای داوطلب کانون را به طور ثابت 
یا موقت برای کمک به عنوان مسئول مستقیم 

قسمتی از کارهای داخلی تعیین نماید.
ماده 8- هر گونه اصالح یا تفس��یر اساسنامه 
حاضر موکول ب��ه تصویب اکثری��ت اعضای 

کانون می باشد.
ماده 9- این اساس��نامه متضم��ن 9 ماده در 
مجمع عمومی کانون مورخ 18 فروردین ماه 

1322 به اتفاق آرا تصویب شد.«
به طوری ک��ه مالحظ��ه می ش��ود، کان��ون 
مهندس��ین یک کانون فنی اس��ت ک��ه باید 
حافظ منافع مهندس��ان و کارگ��ران بوده و 

هیچگونه جنبه سیاسی ندارد.

یک سال بعد، انتخابات عمومی هیات مرکزی 
سال 1322 برگزار شد و اعضای هیات مرکزی 

برای یک سال بعد انتخاب شدند. 

اعتصاب مهندسان
اعتصاب مهندسان 14 اردیبهشت 1322  آغاز شد. در این روز جمع کثیری از مهندسان و عده ای از استادان 
دانشگاه در سالن دانشسرای عالی گرد آمدند و پس از اعتراض شدید به وضع حقوقی و اداری خود تصمیم به 
اعتصاب گرفتند. مهم ترین اعتراض آنها این بود که در حالی که قضات دادگستری با داشتن لیسانس از اشل 
حقوقی تقریبا سه برابر پایه های اداری استفاده می کنند و استادان دانشگاه نیز حقوق و مزایای چندین برابر 
پایه های اداری دارند، چرا مهندسان با داشتن لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکتری باید با پایه های اداری 

استخدام شوند. 
مهندسان می گفتند اگر کار قضات و استادان تخصصی است و به این علت اشل حقوقی خاصی دارند، کار 
مهندسان تخصصی تر است و دلیلی ندارد که با حقوق ناچیز اداری که کفاف زندگی آنان را نمی دهد، به کار 
ادامه دهند. ناگفته نماند که در این هنگام بیشتر کارخانه ها دولتی بودند و هنوز بخش خصوصی مهمی جز 
کارخانه های پارچه بافی اصفهان وجود نداشت. بنابراین مهندسان عموما کارمند دولت بودند. در پی این جلسه 
و آغاز اعتصاب مهندسان، استادان دانشگاه از آن پشتیبانی کردند و به عنوان همبستگی با مهندسان به اعتصاب 
پیوستند. اکثر کالس های دانشگاه تعطیل شد. این نشانه بینش گرانقدری در میان استادان دانشگاه بود. آنها 
در حقیقت طرف اعتراض مهندسان بودند ولی به جای مخالفت با آنها یا بی تفاوتی، به عکس از آنان جانبداری 

کردند و نشان دادند به منافع مشترک خود با مهندسان و روشنفکران دیگر آگاهند.
روز 25 اردیبهشت جلسه کانون حقوق با حضور لیسانسه ها و دانشجویان حقوق تشکیل شده و لزوم اتحاد و 

یگانگی بین عموم روشنفکران تایید و تلگرافی به شاه در پشتیبانی از استادان و مهندسان ارسال شد. 
کم کم جنبش به دبیران و معلمان نیز سرایت کرد. آنها نیز که اکثرا لیسانسه بودند، خواستار ترمیم حقوق خود 
شدند. تعطیلی دانشگاه در نیمه دوم اردیبهشت و هنگام امتحانات دانشجویان فشار خاصی بر دولت وارد کرد. 
حتی سهیلی، نخست وزیر وقت، ناگزیر در مجلس اعتراف کرد که "چون استادان بعضی از دانشکده ها برای 
امتحانات حاضر نشده اند، دانشجویان سرگردان و دانشجویان شهرستانی در زحمت اند. )روزنامه اطالعات 

مورخ 11 خرداد 1322(
سهیلی روی موافق با اعتصابیون نشان داد و اظهار امیدواری کرد که مشکل به زودی حل شود. زنده یاد الهیار 
صالح، وزیر دارایی و عضو کمیته مرکزی حزب ایران، نیز با تقاضای مهندسان موافق بود و از آن دفاع می کرد. 
چون مهندس فریور دوست و همکار او در حزب ایران از گردانندگان اصلی اعتصاب بود. سایر اعضای حزب ایران 
از جمله مهندس حسیبی، مهندس زیرک زاده، مهندس بیانی و بسیاری از اعضای حزب همگی در اعتصاب 
شرکت داشته و اعتصاب را رهبری می کردند. تنها مخالف جدی اعتصاب دکتر میلیسپو، رییس کل دارایی و 
سرپرست مستشاران آمریکایی بود. وی اعالمیه ای بر رد تقاضای مهندسان انتشار داد و با کلمات موهن از آنان 

یاد کرد. )روزنامه اطالعات به تاریخ 12خرداد 1322(
این امر بر عصبانیت اعتصاب کنندگان افزود و روزنامه ها به شدت به او اعتراض کردند. به خصوص روزنامه" رهبر" 
ارگان حزب نو، با نهایت قدرت از اعتصاب کنندگان دفاع و به شدت به دولت و میلیسپو حمله کرد و سرمقاالتی 
از استادان دانشگاه یا مهندسان در دفاع از اعتصاب چاپ کرد و چنان تندروی کرد که روز 20 اردیبهشت ماه 

یعنی یک هفته پس از اعتصاب توقیف شد. 
روزنامه "جبهه" ارگان حزب ایران و سایر روزنامه های ملی نیز صمیمانه اعتصاب کنندگان را یاری می کردند. 
سرانجام پس از یک ماه مبارزه اعتصاب به پایان رسید. روز 15 خرداد شاه، نمایندگان مهندسان و استادان را 
همراه با سهیلی به حضور پذیرفت و پس از شنیدن شکایات نمایندگان مزبور دستور داد به مطالبات حقه آنان 

توجه شود و آنان نیز پذیرفتند که اعتصاب را پایان بخشند. 
روز بعد استادان و مهندسان در کانون مهندسین مصاحبه ای با نمایندگان مطبوعات انجام دادند و تذکر دادند 
که اعتصاب صنفی بوده نه سیاسی و اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، مسئول عواقب امر خواهند بود.  

ضمنا قطعنامه زیر را به مناسبت پایان اعتصاب صادر کردند. 
"دوستان عزیز نخستین مرحله مبارزه ای که به یاری یکدیگر و با اتکا به درستی و حق بر ضد جهل و فساد آغاز 
کرده بودیم، به کامیابی و پیروزی پایان یافت.  پایداری و شهامتی که از جانب شما در این اقدام ابراز شد، موجب 
کمال خرسندی و امیدواری عموم روشنفکران گردیده است. اکنون که ادایی موکد به هیات دولت صادر شده 
که کلیه تقاضاهای ما را برآوردند و رییس دولت اجرای تام و تمام این مقاصد را صریحا تقبل کرده و بر عهده 
گرفته است، هیات نمایندگان معلمین دانشگاه و مهندسین اطمینان یافتند که نیات مشترک ما اعم از مادی 
و معنوی به زودی انجام خواهد یافت. از کلیه همکاران عزیز درخواست می کند از روز 16 خرداد به کار بپردازند. 
تجربه ای که از این مبارزه به دست آمد، ثابت کرد به نیروی همکاری و یک رنگی با اتکا به حق و صالح حصول 
موفقیت دشوار نیست." با موفقیت در این اعتصاب بود که کانون مهندسین توانست تعداد زیادی از مهندسان 

را جذب نماید و با سرافرازی به خدمات خود در سال های آینده ادامه دهد.
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انتشار مجله صنعت
در فروردین س��ال 1322 ش��ماره یک مجله 
"صنعت" به نام نشریه کانون مهندسین انتشار 
یافت. مهندس��ان سرش��ناش جامعه آن روز 
از جمله مهن��دس علی قلی بیان��ی؛ مهندس 
فضل اله رضا؛ مهندس مه��دی بازرگان؛ دکتر 
یداله سحابی؛ مهندس خلیل ارجمند؛ مهندس 

احمد حامی؛ مهندس احمد رضوی.
صاحب امتی��از و مدیر مجل��ه مهندس مهدی 
بازرگان و سردبیر آن مهندس فضل اله رضا بود 
و اعضای هیات تحریریه مجله عبارت بودند از 
مهندس صفی اصفیا، مهندس علی قلی بیانی، 
مهندس عباس پرخیده، مهندس احمد حامی 

و مهندس کاظم حسیبی.
با بررسی نویسندگان مجله مشخص می شود 
که مجله به گروه چپ که در آن زمان بس��یار 
فعال بود، ارتباطی ندارد و نویسندگان عموما 

رجال ملی و مذهبی بودند. 
در سرآغاز نش��ریه می خوانیم: »پس از سپاس 
بی انتها بر صانع یکتا که اس��اس عالم را بر نظم 
و حساب اس��توار نموده و درود بر فرستاده او 
که علم را س��رلوحه دین و عدل را ضامن ملک 
قرار داد، کانون مهندسین خوشوقت است که 
ش��ماره اول "مجله صنعت" را به هم وطنان و 

همکاران عزیز تقدیم نماید.
در کش��ور ما نامه های صنفی تخصصی کمتر 
انتش��ار می یابد، دردهای عموم��ی که گاهی 
اوقات ب��ا اغراض سیاس��ی نیز توام می ش��ود، 
فرص��ت الزم ب��رای عنایت ب��ه مباحث علمی 
تخصصی ندارد و ش��اید این س��بب نیز بی اثر 
نباشد که همیش��ه اظهار نظر در مطالب کلی 
آس��ان اس��ت و جوالنگاهی برای یاوه سرایان 
می باش��د. در صورتی که موشکافی های جزیی 
و چاره جویی های اختصاصی امری اس��ت بس 
دش��وار و محتاج به مای��ه و کار. آنچ��ه به نظر 
می رسد، شرط الزم و کافی برای تامین سعادت 
یک جامعه سالمت افراد و کفایت طبقات است. 
روزی که هر فرد یا صنف وظیفه خود را از روی 
عشق و با درستی انجام  داد، تمام کشور بدون 
آنکه احتیاج ب��ه قاید توانا یا س��ازمان مفصل 
داشته باشد، روبه راه خواهد بود. یکی از طبقات 
که به فراخور خود در تامین رفاه ملت و تقویت 
استقالل مملکت سهم سنگینی به عهده دارد، 
طبقه فنی یعنی صنف مهندس و کارگر است 

که به نام آنها این مجله منتشر می گردد.
"مجله صنعت" که از طرف کانون مهندس��ین 
اداره می ش��ود، برای جواب مس��ایل بی شمار 
و مبارزه با موانع بس��یار به دنی��ا می آید که به 

طور کل��ی مربوط ب��ه دو موضوع ذیل اس��ت: 
1-احتیاجات فنی کشور 2-احتیاجات صنفی 

مهندسین.« 
و در خاتم��ه اضاف��ه می کن��د: »مجله صنعت 
که بنا به اش��اره س��ابق الذکر ب��رای جواب به 
مس��ایل مربوطه به دو موضوع نامبرده قلم در 
دایره مطبوعات می گذارد و تنها با همکاری و 
پشتیبانی عالقمندان علم و فن می تواند ادامه 
حیات دهد، نمایش��گاهی خواهد بود از افکار و 
اعمال محققین و مهندسین ایرانی و آینه ایست 
که باید نقش فنی ایران با مقیاس کوچکی در 

آن منعکس شده به تدریج رسم گردد.
در عین حال الزم اس��ت دوربینی باشد که از 
پشت جبال البرز و از فراز اقیانوس های بیکران 
به میدان های وسیع دنیای غرب انداخته شده، 
خالصه اکتش��افات و نتیجه اختراع��ات را به 

هموطنان نشان دهد. 
کانون مهندسین و کارکنان مجله که به منظور 
خدمت گ��ذاری به صنعت کش��ور ای��ن مجله 
را تقدیم جامع��ه می نماین��د امیدوارند تحفه 
ناقابل آنها سزاوار توجه عموم و مورد استفاده 

مخصوص ارباب علم و فن قرار گیرد.«

ماجرای درگذشت مهندس ارجمند
مجله صنعت به مطال��ب متنوعی در خصوص 
مسایل مختلف مبتالبه مهندسان می پرداخت. 
در ش��ماره 4 و 5 مجل��ه صنعت در فهرس��ت 
نویس��ندگان، نویس��ندگان جدیدی به جمع 
نویس��ندگان مجل��ه اضافه ش��دند: مهندس 
صفی اصفیا و س��یدمحمود طالقانی. از جمله  
ماجرای درگذش��ت مهندس خلیل ارجمند، 
استاد دانشکده فنی. در این رابطه می خوانیم: 
مهندس خلیل ارجمند به قصد سرکش��ی به 
چاه آبی که به دس��تور او در نزدیکی کارخانه 
برای احداث ی��ک رخت ش��ویی خانه عمومی 
حفر می کردند، وارد چ��اه گردید و اتفاقا چون 
بندهای کابل دستگاه باالبر در محل اتصال به 

جعبه تدریجا گسیخته شده بود، کابل ناگهان 
پاره شده و مهندس ارجمند به عمق 36 متری 

سقوط کرد. 
مهندس فریور، رییس کانون و مهندس بازرگان 
در جلس��ه ای که به همین منظور برگزار شده 
بود، س��خنرانی کردند. در زمانی که مهندس 
بازرگان رییس دانشکده فنی بود، دستور داد، 
مجسمه نیم تنه ای از مهندس ارجمند تهیه و 
در کتابخانه دانشکده فنی نصب شود. سال های 
س��ال این مجس��مه در کتابخانه دانش��کده، 
دانش��جویان را نظاره می کرد. تا آنکه در زمان 
ریاست مهندس ریاضی مجسمه به آزمایشگاه 

مکانیک منتقل شد. 
در ش��ماره 4 و 5 مجله مقاله آی��ت ا... محمود  
طالقانی در مورد کتاب ش��فای بوعلی س��ینا، 

قسمت طبیعیات به چشم می خورد. 
در این زمان آب شرب مردم تهران از چند قنات 
تهیه می شد که در بش��که های فلزی به وسیله 
گاری های اسبی حمل و با س��طل به در خانه 
آورده می ش��د. در زمانی که نگارنده بیاد دارد، 
س��ال های 30 و 31 قیمت هر سطل آب که به 
آب شاهی معروف بود، 1/5 ریال بود. از جمله 
 قنات های معروف آن زمان، قن��ات فرمانفرما

- قنات س��فارت روس یا اتابک – قنات پشت 
شهربانی و قنات زرگنده را می توان نام برد. 

در مجله صنع��ت مقاالت مفصل��ی درباره آب 
آشامیدنی توسط اس��تادان زمان درج می شد. 
از جمله "آب جنوب تهران" ب��ه قلم مهندس 
خلیل ارجمند، "آبیاری ش��هر تهران و دشت 
اطراف آن" به قلم مهندس احمد حامی و "یک 
قدم در راه بهبود وضع آب شهر تهران" به قلم 

مهندس علی قلی بیانی. 

تشکیل کمیسیون کار
کان��ون مهندس��ین اوض��اع اقتص��ادی ایران 
را از نزدی��ک مراقب��ت می کرد. کان��ون بدون 
هیاه��و و ب��دون تظاهر، ب��ه مطالع��ه بحران 

 مهندس زنگنه
عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس حسیبی
عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس مهدی بازرگان
عضو هیات مرکزی کانون
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آن روزها مش��غول ش��د. در 15 ش��هریور سال 
1322 کمیس��یونی به ن��ام "کمیس��یون کار" 
مامور مطالعه در اطراف بیکاری احتمالی بعد از 
جنگ شد. اعضای کمیسیون کار عبارت بودند 
از: مهندس ابوالحس��ن بهنی��ا، مهندس عباس 
پرخیده، مهندس کاظم حسیبی، مهندس احمد 

زیرک زاده، مهندس احمد مصدق.
عالوه بر آقایان فوق که اعضای دایم کمیسیون 
بودند، آقایان مهندس مهدی بازرگان، مهندس 
کاظم جفرودی، مهندس جهانگیر حق شناس، 
مهندس باقر مس��توفی و مهن��دس ارجمند در 
کمک به اعضای کمیس��یون نهایت همکاری را 

نمودند. 
در ش��ماره 6 مجله صنعت که به صورت شماره 
مخصوص در مهر ماه 1324 انتشار یافت، آمده 
است: "هنوز استالین گراد قیافه جنگ را تغییر 
نداده بود، هن��وز متفقین به ب��ازوی کارگران و 

کش��اورزان ایران محتاج بودند. هنوز بیکاری و 
قحطی پیش نیامده بود که کمیسیون کار کانون 

مهندسین تشکیل شد." 

نگاهی به وضعیت جاده های آن زمان 
کمیسیون کار همه ابعاد بیکاری را در کارخانجات 
و معادن و کارهای س��اختمانی بررس��ی نموده و 
راهکارهای مناس��بی ارایه داد. از مباحث بس��یار 
جالبی که در این گزارش آمده ایج��اد کار در امر 
راه سازی است. برای مقایسه قیمت ها بهتر است 

این بررسی مورد توجه قرار گیرد.
راه اصفهان - دمنه به طول 120 کیلومتر، برآورد 
هزینه 7 میلیون ریال، تعداد کارگر 700 نفر به 

مدت شش ماه - 4200 کارگر ماه. 
دمنه – ازنا به طول 120 کیلومتر، برآورد هزینه 

36 میلیون ریال. 
آبعلی- آب گرم 50 کیلومتر، ب��رآورد هزینه 5 

میلیون ریال. 
گچسر – گاجره- شمشک به طول 25 کیلومتر، 

برآورد هزینه 30 میلیون ریال.
این مبالغ برای تعمیر و آماده نمودن مسیر و در 

حقیقت نگهداری راه های فوق بوده است.

راه های جدید پیشنهادی کانون

برآورد هزینه طولراه 

_100/64)میلیون ریال(

    30    140 کیلومتر   زنجان - بیجار               

بردآباد 
به اسالم - بندرانزلی  

6030 کیلومتر                

8024 کیلومتر                  زنجان - منجیل               

550300 کیلومتر                اصفهان - اهواز              

17070 کیلومتر              فیروزآباد- بوشهر              
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البت��ه راه ها جاده شوس��ه ب��وده و در آن زمان 
از آس��فالت در راه ه��ا خبری نبوده اس��ت. در 
س��ال های اخیر براب��ر فهرس��ت های موجود 
برای هر کیلومتر راه بدون آس��فالت این مبالغ 
مورد نیاز اس��ت: ب��رای دش��ت  1/2 میلیارد 
 تومان؛ برای تپه ماهور 2 میلی��ارد تومان؛ برا ی 
راه های کوهستانی 3 میلیارد تومان؛ این مبالغ 
برای مقابس��ه با قیمت های سال 1323 آورده 

می شود.
جالب این است که گفته می شد، متفقین برای 
احتیاجات خود قسمتی از راه های شوسه کشور 
را آس��فالت نموده اند. خطوط آس��فالت شده و 

طول هر یک به قرار زیر است:
قزوی��ن- س��رحد خس��روی 617 کیلومت��ر؛ 
همدان-مالیر-بروجرد-اهواز و خرمشهر 1050 
کیلومتر؛ قزوین رشت – پهلوی- آستارا 237 
کیلومتر؛ تهران به کهریزک 21 کیلومتر؛ قم به 
طرف اراک 17 کیلومت��ر؛ تهران به طرف کرج 
33 کیلومتر؛ راه های مازن��دران 43 کیلومتر؛ 

درجمع 2018 کیلومتر می شود.

تدوین اساسنامه جدید
به مناسبت گذشتن پنج سال از تشکیل کانون 
مهندسین ایران، کانون اساسنامه جدید خود 
را در خ��رداد ماه س��ال 1326 منتش��ر کرد و 
اعالم داشت: »با بررس��ی هایی که انجام شده، 
اساسنامه س��ابق وافی به مقصود نیست و باید 
با توجه به ش��رایط زمان و خواسته مهندسان 
اساسنامه جدیدی که منویات همه مهندسان 
را در برداش��ته باش��د، تهیه و تدوی��ن گردد و 
به صورت س��اده تری ک��ه قابل قب��ول عموم 
مهندس��ین باش��د در آورد. از این لحاظ هیات 
مرکزی دست به کار شد و اساسنامه دیگری را 
تدوین کرد و برای همه فرس��تاد. در نهایت در 
روز سه شنبه س��ی ام مهر ماه 1325 که مجمع 
فوق العاده کانون مهندسین تشکیل شده بود، 

اساسنامه جدید به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده یک-کانون مهندس��ین از لحاظ خدمت 
به کشور تاسیس شده اس��ت، جمعیتی است 
فرهنگی و فن��ی ک��ه دارای منظورهای اصلی 

زیر می باشد:
الف: ایجاد مرجع صالحیت دار برای اظهارنظر 

در امور فنی کشور. 
ب: س��عی در توسعه و تش��ویق کارهای فنی و 
علمی مفید و پیش بینی ط��رق اصالح و اتخاذ 
تدابیر الزم جهت جلوگیری از اموری که باعث 

انحطاط و تخریب صنایع کشور بشود.
ج: دفاع از شئون مهندس��ین و سعی در بهبود 

وضع آنها.

د: ایجاد وح��دت و همکاری بین مهندس��ین                         
کشور.

ه: تدوین آیین نامه های صنعتی و مقررات فنی و 
پیشنهاد آن به مراجع صالحیت دار.

م��اده 2- ب��رای نی��ل ب��ه منظوره��ای ب��اال 
فعالیت های کانون بدین منوال خواهد بود.
الف: انتشار مجله و مطبوعات علمی و فنی.

ب: ترتیب مجامع سخنرانی.
ج: برق��راری ارتباط و تش��ریک مس��اعی بین 

جمعیت های فنی داخلی.
ماده 3- عضویت کانون بر سه قسم است.
ماده4-5-6- مربوط به امور داخلی است.

ماده 7- هیات مرکزی از 15 نفر عضو اصلی و 5 
نفر عضو علی البدل از اعضای رسمی کانون که 
برای مدت یک سال از طرف مجمع عمومی به 

رای کتبی انتخاب می گردد، تشکیل می شود.
تبصره1- هیات مرکزی از بی��ن خود، پنج نفر 
را به عنوان هیات عامل انتخ��اب می نماید که 
در مقاب��ل هیات مرکزی مس��ئول اداره کانون 

می باشد.«

استخراج فیروزه
از مقاالت جالب توجه در شماره7، مقاله ایست 
به قلم مهندس عباس پرخیده از مدیران ارشد 
ش��رکت نفت که قیمت های روز را مش��خص 
می نماید: مص��رف س��االنه بنزین در کش��ور 
120 میلیون لیتر، نرخ متوس��ط یک متر مربع 

آسفالت 40 ریال، عرض راه ها 6 متر. 
در همین شماره مقاله ای از مهندس سبحانی، 
در مورد فیروزه نوشته شده که اطالعات  جالب 

توجهی به دست می دهد: 
»در چهل و هشت کیلومتری شمال شهرستان 
نیش��ابور آبادی کوچکی به نام معدن می باشد 
که در ش��مال آن کوه��ی به ن��ام میرزایی که 
س��نگ های آن از نوع آتش فش��انی اس��یدی 
می باش��د، ق��راردارد. در قدیم آب ه��ای نافذ، 
س��نگ های پیریت ای��ن کوهس��تان را تجزیه 

و رگه هایی به قط��ر 2 تا 5 س��انتیمتر فیروزه 
دارد. با ترکیب فس��فات آلومینیم هیدراته که 
رنگ فیروزه آن نیز مدیون مس موجود در آن 
می باشد، درس��ت نموده است. وزن مخصوص 
فیروزه بین 2/6 تا 2/8 و س��ختی آن متغیر و تا 

درجه 6 می رسد.
فیروزه این معدن از بهترین انواع فیروزه دنیا و 
از 800 س��ال پیش به این طرف شناخته شده 
و به دست اشخاص محلی استخراج می گردید. 
تا آن ک��ه در حوالی س��ال 1300 دولت ایران 
درصدد برآمد انحصار معادن فیروزه را به خود 
اختصاص دهد و مسئولیت اداره استخراج آن 
را به ژنرال هوتم شیندلر که اصال آلمانی و تبعه 
انگلیس بود و در س��ال 1924 به عنوان رییس 
اداره تذکره به ایران آم��ده بود واگذار کند. این 
شخص توانست در مدت یکسال مبلغ 200 هزار 

ریال به دولت ایران فایده برساند.
از این تاریخ به بعد معدن در دست دولت باقی 
مانده اس��ت. طریقه اس��تخراج فیروزه بسیار 
قدیمی و نامنظم می باش��د و هر کجا رگه های 
فیروزه و به هر نحوی امتداد پیدا کرده اس��ت، 
کارگران هم ب��ه دنبال آن رفته ان��د. به طوری 
که فعال اس��تخراج در اعم��اق غارهایی انجام 
می گیرد ک��ه دارای عمق 100 مت��ر و متجاوز 
از آن بوده و به وس��یله پله های نامنظمی باال و 

پایین می روند. 
وس��ایل تهویه طبیعی و بس��یار بد و روشنایی 
به وس��یله چراغ های روغنی و پی س��وز تامین 
می گ��ردد. حف��ر چاه ها به ش��کل دس��تی و 

آتش کاری با باروت انجام می گیرد. 
دسته های کارگران از سه نفر تجاوز نمی نماید 
و سنگ های استخراج شده را در کیسه های سه 
کیلویی در محل استخراج پر نموده و به وسیله 
ضابط الک و مهر ش��ده از غارها خارج می شود 
و بقیه خرده سنگ ها اس��تخراجی با سبدهای 
کوچک به وسیله اطفال خردس��ال که بر روی 
پله های غار ایستاده اند دست به دست به دهنه 

 مهندس احمد زیرک زاده
عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس احمد حامی
عضو هیات مرکزی کانون

 پروفسور فضل ا... رضا
عضو هیات مرکزی کانون
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غار رس��یده و در آنجا تحت نظر یک نفر ضابط 
س��نگ جوری، فیروزه های آن در کیسه هایی 
جم��ع آوری و الک و مه��ر می ش��ود و در آخر 
وقت کارگران به وسیله ضابطین و ضابطین به 
وسیله سرضابط تفتیش شده، در غارها را قفل 
می نمایند. یکی از کارهای مشکل بهره برداری، 
همین موضوع تفتی��ش کارگران اس��ت. زیرا 
گذشته از اینکه دانه های فیروزه قیمتی را به هر 
نحوی که ممکن است، مخفی می نمایند، مثال 
بعضی از کارگران به اندازه ای مهارت دارند که 
فیروزه را در گلوی خ��ود بدون آنکه اثری از آن 

دیده شود، مخفی می نمایند. 
کارگ��ران مع��دن چ��ون همگی اه��ل آبادی 
می باشند، معتقدند که کوه متعلق به آنهاست و 
دولت آن را غصب نموده. پس شرعا مسئولیتی 
در قبال دزدی فیروزه برای خود قایل نیستند. 
بعضی کارگران قطعات فی��روزه را می خورند. 
در محل خروج ی��ک نگهبان یک یک کارگران 
را نظاره می کند و از قیافه آنها یا با حس ششم 
می فهمد ک��ه آن کارگر یک قطع��ه فیروزه را 
خورده است. این جاس��ت که به دو نفر محافظ 
دستور می دهد، کارگر را گرفته و با زور و کتک 
به او یک فنجان روغن چراغ می خورانند و او را 
با طناب بسته و به گوشه ای دور می برند. عموما 

نظر نگهبان صحیح بوده و فیروزه خورده شده 
دفع و کارگ��ر مذکور با کت��ک و فحش اخراج 

می شود.«

عضویت در کنگره بین المللی فنی
در س��ال 1325 ای��ران ب��ه عضوی��ت کنگره 
بین المللی فنی پذیرفته شد و کانون مهندسین 
از عموم جمعیت های متشکل مهندسین دعوت 
کرد تا نمایندگان آنان برای تنظیم اساسنامه و 
انتخاب کمیته محلی جمع شوند. اولین جلسه 
در تاریخ 1325/10/23 تش��کیل و موارد زیر 

مورد قبول واقع شد.
1- کمیت��ه محلی باید مرکب از بیس��ت نفر از 

مهندس��ین صنوف مختلفه باش��د. در جلسه 
دوم م��ورخ 1/17/ 26 اعض��ای کمیته محلی 
برای س��ال 1326 به قرار زیر تعیین گردیدند: 
مهندس صفی اصفیا، مهندس مهدی بازرگان، 
مهندس عباس��قلی باللی، مهندس ابوالحسن 
بهنیا، مهندس علی قلی بیانی، مهندس عباس 
پرخیده، مهندس محمود پزشکیان، مهندس 
کاظ��م حس��یبی، مهن��دس عب��اس دواچی، 
مهندس محمود رخش��انی، مهن��دس احمد 
رضوی، مهندس عبداله ریاضی، مهندس احمد 
زنگنه، مهن��دس احمد زی��رک زاده، مهندس 
ابوالقاس��م ش��یوا، مهندس علی صادق، دکتر 
رحیم صف��وی، مهندس بدرالدین مرعش��ی و 

مهندس حشمت اله نیایش.
در بخشی از اخبار مندرج در ش��ماره 6 مجله 
صنعت آمده اس��ت: »کانون مهندسین ایرانی 
ترقی صنایع مملکت را در س��رلوحه اساسنامه 
خود قرار داده اس��ت و از روز تشکیل کانون تا 
به امروز همیشه متذکر گش��ته است که ترقی 
صنعت و اصالح ام��ور اقتصادی ای��ران روزی 
میس��ر خواهد بود ک��ه در هر قس��مت کار به 

کاردان سپرده شود. 
بدبختانه دولت های وقت نه تنها به این تذکرات 
توجهی نکردند، بلکه آن عده ای از مهندس��ین 

را که مقامش��ان طوری بود که می توانس��تند 
تاثیری در سرنوشت ایران داشته باشند، یکی 
بعد از دیگری از کار برکنار نمودند. تا باالخره در 
همین چند روز قبل آقای گلشائیان جناب آقای 
مهندس احمد زنگنه، معاون فنی وزارت پیشه 
و هنر و آقای مهندس معظمی، رییس کارخانه 

سیمان را از کار دور نمود.
کانون مهندس��ین برای دف��اع از صنایع ایران 
موظف اس��ت، اعتراض ش��دید خود را نسبت 
به ای��ن عمل ک��ه محققا منظ��وری جز عملی 
کردن نقشه های ش��وم و مخالف صنعت جوان 
ایران ندارد، ابراز دارد و یک بار دیگر زمامداران 
و جامع��ه ایران��ی را متذکر می س��ازد که فقط 

مهندس��ین مطلع و پاکدامن می توانند صنعت 
ایران را اداره کرده، ترقی دهند.«

توضیح این که از آقایان فوق در ش��ورای عالی 
کانون مهندس��ین ایران در سال 1325 آقایان 
زیر حضور داش��تند. مهندس زنگنه، مهندس 

زاوش، مهندس جفرودی و مهندس ریاضی.

ایده خرید خانه کانون 
بعد از گذش��ت چند سال از تاس��یس کانون، 
هیات مرکزی به فکر خرید خانه ای برای کانون 
افتاد. این ایده در مجله صنعت، نش��ریه کانون 

مهندسین، به اطالع اعضا رسید. 
مجله صنعت در سرمقاله شماره12 خود اعالم 
می دارد: »نزدیک به دوازده سال است که کانون 
مهندسین ایران تاسیس شده است. کسانی که 
در بدو شروع کار کانون محوطه باغ و سالن های 
متع��دد آن را دیده اند، به خوب��ی می دانند که 
کانون از لحاظ مح��ل کار، چه فرق فاحش��ی 
نموده است. در آن روز تعداد مهندسین کشور 
ش��اید از هزار نفر تجاوز نمی نمود. در حالی که 
امروز تعداد آنها از هزاران نفر بیش��تر است و با 
این حال محل پیشین بسیار آبرومندتر از محل 

فعلی بوده است.
تع��داد اعضای کان��ون در س��ال های اخیر هر 
چن��د افزایش حاص��ل نموده اس��ت. ولی این 
افزایش متناس��ب با افزایش تعداد مهندسین 
کشور نیس��ت. علت این امر را باید در طرز کار 
کانون و روحیه مهندس��ین جس��تجو کرد. در 
شرایط سال های اخیر کشور ما، کمتر موسسه 
اجتماعی است که دوازده سال توانسته باشد، 

آبرومندانه به فعالیت خود ادامه دهد. 
هر چند که عده ای از همکاران ما نسبت به طرز 
کار کانون و عدم فعالی��ت کافی آن انتقاد دارند 
و حتی قسمتی از انتقادات آنها هم به جاست، 
ولی غیر از خود مهندس��ین آیا کسان دیگری 
هم عضو کانون هستند؟ اگر کانون آنطوری که 
شایسته بوده اس��ت فعالیت نداشته، تقصیر از 

کیست؟ 
آیا تصور نمی کنید عدم رفت و آمد مهندسین 
در کان��ون و در نتیجه عدم همبس��تگی کافی، 

تحرک کانون را بطئی نموده باشد؟
باید تصدیق نمود هم��کاران ما هم زیاد در این 
باره تقصیر ندارند. چ��ه موقعی که کانون محل 
مناسبی نداشته باش��د، تا موقعی که برای دید 
و بازدید همکاران گرامی و مطالعه آنها س��الن 
و کتابخانه ای وجود نداش��ته باشد، طبعا رفت 
و آمد مهندسین کمتر می ش��ود و از همین رو 

ریشه های کانون سست تر می گردد.
نداش��تن مح��ل آبرومن��د ب��رای اجتماعات 

 مهندس منصور رشیدی
عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس صفی اصفیا
عضو هیات مرکزی کانون

 مهندس حسن ایزدی
عضو هیات مرکزی کانون
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مهندسین از دیر زمانی ایست که به عموم واضح 
گردیده است. ولی متاسفانه به علت عدم بضاعت 
مالی هر موقع که مساله تهیه محل مناسب برای 
کانون مطرح می ش��ود، این فکر با عدم موفقیت 

مواجه می گردید.
اخیرا بر اثر پیش��نهاد یکی از همکاران ما آقای 
مهندس شریف امامی و پشتیبانی بقیه اعضای 
هی��ات مرکزی این موض��وع از مرحل��ه فکر به 

مرحله عمل وارد گردید.
در جلسه عمومی سوم آبان 1332 طبق دعوت 
هیات مرکزی ع��ده کثیری از هم��کاران ما در 
محل کانون حض��ور به هم رس��انیدند و پس از 
مذاکرات مفصل عموما این فکر را تایید و عده ای 
فی المجلس مبلغ��ی پرداخت و ع��ده ای تعهد 
نمودند که به منظور س��اختمان محل مناسبی 
برای کانون مبالغی پرداخت نمایند. از هم اکنون 
جمع پرداختی و تعهدات از چندین ده هزار ریال 
تجاوز می نماید. هیات مرک��زی در نظر دارد با 
وس��ایل مقتضی به جمع آوری اعانات به میزان 
کافی ادامه دهد و از هیچ گون��ه فعالیت در این 

راه دریغ ننماید.
ما از هم��کاران گرامی انتظ��ار داریم برای تهیه 
محل آبرومندی که شایس��ته کانون مهندسین 
باشد، از هرگونه مس��اعدتی کوتاهی نفرمایند. 
مخصوصا از هم��کاران مقیم شهرس��تان ها که 
دسترسی به آنها کمتر مقدور است، تقاضا داریم 
در این قسمت با مهندسین مقیم مرکز همکاری 

بیشتر نمایند.
وجوه پرداختی به حس��اب مخصوص در بانک 
ملی ایران جمع آوری می شود و از آن فقط برای 
تهیه خانه مهندسین استفاده خواهد شد. کانون 
متعلق به عموم مهندسین است و محل آن خانه 

همه آنهاست.«
 این نوش��ته ضمن آن که فعالیت ه��ای کانون 
مهندسین ایران و پیش��رفت های فنی کشور را 
شرح می دهد، هدف دیگری را نیز دنبال می کند 
و آن تهیه خانه مهندس��ین است که در آخر نیز 

مصادره شد.
کانونی که موس��س مجله آن زنده یاد مهندس 
مهدی بازرگان بوده است و اکثر قریب به اتفاق 
هیات ه��ای مرک��زی آن از مهندس��ان به نام و 
خدمتگزاران ب��ه این آب و خ��اک بوده اند و در 
جامعه مهندسین کشور از آنها و خدمات آنها به 
نیکی یاد می شود. در زمان نخست وزیری همان 
مهندس بازرگان و با داشتن بیش از هشت نفر 
مهندس در کابینه و پیش از ده ها نفر مهندس 
در مقامات مختلف مملکت، از جمله ش��هردار 
تهران، قایم مقام شهردار و استانداران و معاونان 
وزارت خانه های مختلف و مدیران کل مهندس، 

20000ریالمهندس محمود معارضه 

5000ریالمهندس ابوالقاسم وزیری 

3000ریالمهندس جعفر شریف امامی

3000ریالمهندس کاظم جفرودی

3000ریالمهندس هوشنگ سمیعی

2000ریالمهندس مرتضی آزاد

2000ریالمهندس خان بابا ایروانی

2000ریالمهندس ابوالحسن ابوذر

2000ریالمهندس ناصر انصاری

2000ریال مهندس مهدی بازرگان

2000ریالمهندس اصغر پناهی

2000ریال مهندس هوشنگ نیرنوری 

1500ریالمهندس محمود رخشانی 

1000ریالمهندس محمد ابراهیمی 

1000ریالمهندس دربان اکلن 

1000ریالمهندس علی انتظام

1000ریالمهندس مرتضی انواری 

1000ریالمهندس ابوالحسن بهنیا 

1000ریالمهندس امیر پایور 

1000ریالمهندس علی پناهی 

1000ریالمهندس احمد توکلی 

1000ریالمهندس نصراله خادم 

1000ریالمهندس عبدالحسین خلیلی

1000ریالمهندس کمال دری

1000ریالمهندس ابوالحسن راجی 

1000ریالمهندس محمدرضا رجالی 

1000ریالمهندس رحمت اله رفعتی 

1000ریالمهندس محمد زاوش 

1000ریالمهندس اسماعیل زنجانی 

1000ریالمهندس منوچهر سالور 

1000ریالمهندس صالح الدین سالور 

1000ریالمهندس حسن سدهی

1000ریالمهندس مصطفی طباطبایی 

1000ریالمهندس منصور طبیب زاده

1000ریالمهندس قباد ظفر 

1000ریالمهندس محسن عطایی 

1000ریالمهندس احمد غفرانی

1000ریالمهندس عزت اله قایم مقامی 

1000ریالمهندس محمد قراگوزلو 

1000ریالمهندس عباس گزیده پور

1000ریالمهندس تقی گرجی

1000ریالمهندس باقر مستوفی 

1000ریالمهندس محمدعلی مشیری 

1000ریالمهندس مرتضی میرجهانگیر

1000ریالمهندس فتح اله نفیسی

1000ریالمهندس اسماعیل نعمت الهی

500ریالمهندس جالل تاراجی 

500ریالمهندس ذبیح اله دبیر 

500ریالمهندس علی اصغر رازانی  

500ریالمهندس ولی اله رادپور 

500ریالمهندس قهرمان شمس 

500ریالمهندس عباس شیردل 

500ریالمهندس حسین طالب زاده 

مهندس شمس الدین 
500ریالشریعت زاده

500ریالمهندس شیرزاد مهندس 

500ریالعبدالحسین قایم مقامی

500ریالمهندس رضا کریست

500ریالمهندس مسعود مبینی

500ریالمهندس رضا نیازمند

500ریالدکتر احمد نجم آبادی

400ریالمهندس کامل رسولیان

300ریالمهندس احمد بلوری

200ریالمهندس ابوالفتح تجلی زاده

200ریالمهندس حبیب حبشی

200ریالمهندس ناصر غضنفری

100ریالمهندس بهمن سهراب

100ریالمهندس روح اله فروزان

)کلیه شیشه های ساختمان(مهندس محسن نیک پور

جمع مبلغ گردآوری شده تا تاریخ 
105000ریال1332/10/20 

وجوه پرداختی برای خرید خانه
با توجه به آنچه گفته شد، خانه مهندسین با پول مهندسان ساخته شده است. قسمتی از مبالغی که 
در سال 1332 برای ساختمان خانه مهندسین از طرف مهندسان پرداخت شده؛ به شرح زیر است.

خانه مهندسان کشور مصادره می شود و هیچ کس از بزرگان سخنی نمی گوید.
در تاریخ 32/2/21 به منظور جمع آوری وجوه برای س��اختمان -محلی برای کانون مهندس��ین- 

موافقت شد و حسابی به اسم "خانه مهندسین" در بانک ملی افتتاح گردد.



گزارش ویژه 

خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فني دانشگاه تهران  سال بیست و سوم  شماره 163 – 161  پاییز 1392 10

به طوری که مالحظه می ش��ود مهندسان کشور 
از مبلغ 200ریال تا 20000ریال در س��ال 32 
برای ساختن خانه مهندسین کمک نموه اند. تا 
این تاریخ 68نفر از مهندس��ان در این کار خیر، 
ش��رکت داش��ته اند. از جمله زنده ی��اد مهندس 
مهدی بازرگان 2000ریال کمک نموده اس��ت. 
آیا همه این 68نفر راض��ی به مصادره ملک خود 
بود ه اند؟ و یا همه ش��رایط مصادره ش��دن ملک 

مشاع خود را داشتند؟

کانون بعد از کودتا
شماره 13 مجله صنعت در آذر ماه 1332 یعنی 
پس از کودتای 28 مرداد س��ال 1332 انتش��ار 
یافت.از مطالب مجله برمی آید که کودتا بر جامعه 
مهندسی نیز تاثیرات خاص خود را گذاشته است. 
در این شماره می خوانیم مهندس شریف امامی و 
مهندس ایروانی از هیات تحریریه خارج شده و 
مهندس ولی اله رادپور و مهندس باقر مستوفی 

اضافه شده اند. 
در این شماره در مورد خانه مهندسین می خوانیم 
که مهندس احمد زنگنه پیش��نهاد نموده است 
که چون کانون مهندس��ین یکی از موسس��ات 
عام المنفعه اس��ت. خوب است از ش��هرداری یا 
بانک س��اختمانی در خواست شود، زمینی برای 
ساختمان محل کانون در اختیار کانون بگذارد و 
این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شده و اقدامات 
جهت تهیه زمین در این زمینه انجام می پذیرد. 

همچنین مشخص می شود که مهندس معظمی، 
مهن��دس حق ش��ناس، مهندس زی��رک زاده و 
مهندس حسیبی از شرکت در جلسات معذرت 
خواسته و مهندس حامی از عضویت هیات مرکز 

استعفا نموده است.
درتاری��خ 1333/1/16 اعض��ای هیات عامله به 
شرح زیر انتخاب ش��دند: مهندس احمد زنگنه، 
رییس؛ مهندس حسن س��میعی،مدیرداخلی؛ 
مهندس تق��ی گرجی، دبیر؛ مهن��دس منوچهر 
سالور، خزانه دار و مهندس محمد زاوش، مسئول 
انتش��ارات. ضمن��ا مهندس��ان زاوش، رادپور، 
بازرگان، خلیلی و مس��توفی ب��ه عضویت هیات 

تحریریه مجله صنعت انتخاب شدند.
همچنین طب��ق دعوتی که به عم��ل آمده بود، 
مهندسان ظفر، فروغی، اعلم، خورسند، مشیری، 
ک��ورس، گوهری��ان، ص��ادق و ناص��ر در محل 
کانون حضور یافته و تقب��ل نمودند، کمک های 
ذی قیمت��ی برای س��اختمان خانه مهندس��ین 
به عمل آورند. عالوه بر ای��ن مهندس بدرالدین 
مرعشی پیش��نهادی به کانون ارسال داشت که 
حاضر اس��ت 510 متر مربع زمی��ن در انتهای 
خیابان باشگاه افسران لشکر 2 در جاده شمیران 
در اختیار کانون برای ساختمان خانه مهندسین 

بگذارد.
همچنین در این ش��ماره می خوانی��م که کانون 
مهندس��ین نامه ای به نخست وزیر ارسال داشته 
و توضیح می ده��د که در پیش��نهادات مناقصه 

مربوط به خرید ماشین آالت، مشخصات صحیح 
ماشین در اوراق مناقصه وجود ندارد و لهذا امکان 
آنکه جنس خریداری شده با آنچه خواسته شده 
مطابق نداشته باشد، وجود دارد و پیشنهاهایی 

جهت رفع این مشکل ارایه نموده است.
در ضمن در مورد آنکه مهندس��ین چه می کنند 
مشخص می ش��ود که: مهندس حبیب نفیسی 
س��مت معاونت نخس��ت وزیر، مهن��دس احمد 
حامی سمت معاونت وزارت راه و مهندس عبداله 
ریاضی ریاست دانشکده فنی و مهندس سالمت 
به عضویت هیات نظارت سازمان برنامه انتخاب 
گردیدند. همچنین مهندس اش��رافی به سمت 
قایم مقام مدیرعامل س��ازمان برنامه و مهندس 
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گنجه به معاونت وزارت پست و تلگراف منصوب 
شدند. نیز مهندس عبدالحسین خلیلی، مهندس 
مهدی بازرگان، مهندس عطایی و مهندس انتظام 

استادان دانشگاه منتظر خدمت گردیدند.

تفکیک رشته های مختلف در کانون
در مجم��ع عمومی کانون مهندس��ین در تاریخ 
1336/12/19، اعضای هیات مرکزی کانون به 
این شرح انتخاب ش��دند: مهندس احمد زنگنه، 
مهندس مه��دی ب��ازرگان، مهندس س��یف اله 
معظمی، مهندس محمد زاوش، مهندس کمال 
دری، مهندس عباس نیکومنش، مهندس جعفر 
شریف امامی، مهندس محمود رخشانی، مهندس 

منوچهر س��الور، مهندس عبدالحسین خلیلی، 
مهندس تق��ی گرج��ی، مهندس ول��ی رادپور، 
مهن��دس حاجی اصغ��رزاده، مهن��دس عباس 

پرخیده و مهندس حسن سدهی.
 و اعضای علی الب��دل عبارتند از: مهندس کاظم 
جفرودی، مهندس علی اصغر لواسانی، مهندس 
کاظم حس��یبی، مهن��دس محم��د قراگوزلو و 

مهندس رضا فالح.
در اولین جلس��ه هی��ات مرک��زی، هیات عامله 
کانون به ش��رح زیر انتخاب گردیدند: مهندس 
زنگنه)ریی��س(، مهن��دس حاجی اصغ��رزاده و 
مهن��دس محم��ود رخش��انی)نواب  رییس(، 
مهندس کمال دری)دبی��ر(، مهندس منوچهر 

س��الور)خزانه دار( و مهن��دس محم��د زاوش 
)مسئول انتشارات، مدیر مجله صنعت(.

کانون از این سال، کمیته های رشته های مختلف 
را تشکیل داد و از طرف هیات مرکزی برای این 
رشته ها نیز مسئول تعیین ش��د که به این شرح 

است.
1-رش��ته راه و س��اختمان و معماری: مهندس 

عبدالحسین خلیلی.
2-رش��ته صنایع ش��یمیایی: مهندس محمود 

رخشانی.
3- رشته معدن و ذوب فلزات: مهندس زاوش.

4-رشته صنایع نفت: مهندس سیف اله معظمی.
5-رش��ته برق و ماش��ین: مهن��دس علی اصغر 
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لواسانی.
6-رشته کشاورزی: مهندس رحمت اله رفعتی.

7-رشته آبیاری: مهندس علی قلی بیانی.
پس از تش��کیل جلس��ات عمومی رش��ته های 
مختلف این اعضا نیز به عن��وان هیات مدیره هر 

رشته انتخاب شدند. 
1-راه و س��اختمان و معم��اری: مهن��دس 
عبدالحس��ین خلیل��ی؛ مهندس عبدالحس��ین 
ابراهیم��ی؛ مهندس اصغ��ر پناه��ی؛ مهندس 

ارسالن افخمی؛ مهندس محمود هندسی. 
2-صنایع شیمیایی: مهندس محمود رخشانی؛ 
مهن��دس علی اصغر رازان��ی؛ مهن��دس مظفر 
عامری؛ مهندس محمدقلی باس��تانی؛ مهندس 

محمدتقی سیاه پوش. 
3-معادن و ذوب فلزات: مهندس محمد زاوش؛ 
مهن��دس نصراله محمودی؛ مهندس س��لیمان 
سهرابی؛ مهندس حس��ن طباطبایی سلطانی؛ 

مهندس بدرالدین مرعشی.
4-صنای��ع نفت: مهن��دس س��یف اله معظمی؛ 
مهن��دس ابوالحس��ن راجی؛ مهن��دس عباس 
زاهدی؛ مهندس شمس الدین سجادی؛ مهندس 

باقر مستوفی.
5-صنایع ب��رق و مکانیک: مهن��دس علی اصغر 
لواسانی؛ مهندس علی اکبر عدالت پور؛ مهندس 
ابوالقاسم شیوا؛ مهندس تقی صباحی؛ مهندس 

حسن امام وردی.
6-کش��اورزی: مهن��دس رحمت ال��ه رفعت��ی؛ 
مهندس غالم علی بنان؛ مهندس امیرحس��ین 
امیرپرویز؛ مهن��دس منوچهر معرفت؛ مهندس 

حسین میرحیدر.
مجله صنعت نیز به تبع کانون به تفکیک رشته ها 
برای هیات تحریری��ه در هر بخ��ش اعضایی را 
انتخاب کرد که به شرح زیر است: رشته معدن: 
مهندس نصراله خادم؛ رش��ته راه و س��اختمان: 
مهندس محمد ابراهیمی؛ رش��ته کش��اورزی: 
مهندس حس��ین سپاسگزاریان؛ رش��ته برق و 
ماشین: مهندس حسن امام وردی؛ رشته صنایع 

نفت: مهندس جالل توانا.

عضویت اعضای جدید در کانون 
کانون به تدریج توانست مهندسان بنام دیگری 
را جذب کند. از جمله افرادی که در این سال ها 
به عضویت کانون درآمدند عبارتند از: مهندس 
مصطفی کتیرایی؛ مهن��دس علی اکبر معین فر؛ 
مهن��دس عزت اله س��حابی؛ مهندس یوس��ف 
طاهری قزوینی؛ مهندس مهدی مینا؛ مهندس 
ابراهیم گوهریان؛ مهندس هوش��نگ سیحون؛ 
مهندس ابوالقاس��م محلوجی؛ مهندس حسین 
سپاسگزاریان؛ مهندس غالم علی بنان و چندین 

ده نفر دیگر. 
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شرکت های عامل نفت ایران 315000ریال؛ شرکت ملی نفت ایران 210000ریال؛ شرکت ملی نفت ایران 200000ریال؛ کانون مهندسین آبادان 
100000ریال؛ شرکت کامپاکس 100000ریال؛ شرکت آسفالت راه 100000ریال. 

ش��رکت ایران راه 50000ریال؛ شرکت عام با مس��ئولیت محدود 50000ریال؛ مهندس شیوا 50000ریال ش��رکت ایران رز 50000ریال؛ شرکت 
پرسزیون 50000ریال؛ شرکت آسفالت راه 50000ریال و شرکت پوست و پشم و پنبه 50000ریال.

شرکت مثلث 40000ریال؛ شرکت الک ندرجاشیدیان 40000ریال؛ شرکت تکوین 40000ریال.
شرکت نسبی مهندس عبدالمجید اعلم و شرکا 30000ریال؛ مهندس بزروکه و شریک 30000ریال؛ ش��رکت راپل 30000ریال؛ شرکت اکباتان 

30000ریال؛ شرکت پلور 30000ریال.

شرکت سنتاب 20000ریال؛ مهندس احمد امینی 20000ریال؛ شرکت پیسا 20000ریال؛ مهندس نبوی 20000ریال؛ شرکت احد صفوی 
20000ریال؛ شرکت ندکو 20000ریال؛ شرکت ادمیرا 20000ریال؛ شرکت ایرانکار 20000ریال؛ شرکت ارج 20000ریال؛ شرکت بتا 
20000ریال؛ شرکت آبادان 20000ریال؛ شرکت اتکو 20000ریال؛ شرکت پیروز 20000ریال؛ مهندس نسبی اصغرزاده 20000ریال؛ 

شرکت ارمه 20000ریال؛ شرکت کندوان 20000ریال؛ شرکت نوید 20000ریال؛ شرکت ستمو 20000ریال؛ شرکت تکنیک 20000ریال؛ 
شرکت ماب 20000ریال؛ شرکت مهک 20000ریال؛ شرکت مجم 20000ریال؛ شرکت کا-ژ-ت 20000ریال؛ شرکت رادسا 20000ریال؛ 

دکتر جمشید یگانگی 20000ریال.

مهندس ابونصر عضد 15000ریال.

دکتر فالح 10000ریال؛ شرکت پاد 10000ریال؛ مهندس طالقانی 10000ریال؛ شرکت ساختمانی سد 10000ریال؛ شرکت سافیر 10000ریال؛ 
شرکت لوشان 10000ریال.

مهندس واسق آودومیان 7500ریال.

مهندس شریف امامی 5000ریال؛ مهندس لشکری 5000ریال؛ مهندس حسیبی 5000ریال؛ مهندس قراگوزلو 5000ریال؛ شرکت فلش 5000ریال؛ 
مهندس قیائی 5000ریال؛ مهندس عدالت پور 5000ریال.

مهندس فروغی 4500 ریال.

مهندس میکده 40000ریال؛ مهندس منصور روحانی 4000ریال؛ مهندس محمد ظهیری 40000ریال.

مهندس سعیدی 3000ریال؛ مهندس خس��رو هدایت 3000ریال؛ مهندس راجی 3000ریال؛ مهندس ابوالقاسم هاشمی 30000ریال؛ مهندس 
عبدالحسن دیلمانی 30000ریال؛ مهندس عزیزاله کهکشان 30000ریال.

مهندس عباس گزیده پور 2000ریال؛ مهندس رخشانی 2000ریال؛ مهندس محمد آذرمنش 2000ریال؛ مهندس پرویز فردین 2000ریال؛ مهندس 
ایروانی 2000ریال؛ دکتر شهمنش 2000ریال.

مهندس عباس زاهدی 1500ریال. 

مهندس پرخیده 1150ریال. 

اتمام ساختمان خانه کانون
خانه مهندسین باالخره ساخته شد و این خبر در شماره 18 مجله صنعت به اطالع مهندسان رسید. 

ساخت خانه مهندسین از جمله کارهایی اس��ت که با همکاری و تعاون در کش��ور ما انجام پذیرفته و بیش از سه 
میلیون ریال هزینه آن از اعانه آقایان مهندسین و ش��رکت های پیمانکاری، شرکت عامل نفت ایران و شرکت ملی 
نفت ایران تامین گردیده است. مهندس زنگنه رییس کانون که بیش از همه در این راه فعالیت نموده ، مورد تقدیر 

و قدردانی قرار گرفت.
مجددا این اعضا به ساختمان کانون کمک کردند.



گزارش ویژه 

خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فني دانشگاه تهران  سال بیست و سوم  شماره 163 – 161  پاییز 1392 14

دکتر بیانی 1000ریال؛ مهندس حس��ین علی گیالن پور 1000ریال؛ مهندس قدیمی 1000ریال؛ مهندس اکلین دربان 1000ریال؛ دکتر روح اله 
فروزان 1000ریال؛ مهندس اصفیا 1000ریال؛ مهندس کمالی 1000ریال؛ مهن��دس ناصر 1000ریال؛ مهندس امین 1000ریال؛ مهندس صبور 
1000ریال؛ دکتر صادق آهی 1000ریال؛ مهندس زنجانی 1000ریال؛ شرکت ساختمانی رادپی 1000ریال؛ مهندس بهرامی 1000ریال؛ مهندس 
جهانگیر جهانبانی 1000ریال؛ مهندس هادی قوامیان 1000ریال؛ مهندس مهدی قلی طیبی 1000ریال؛ مهندس معظمی 1000ریال؛ مهندس 
بازرگان 1000ریال؛ مهندس تقی گرجی 1000ریال؛ مهندس عبدالحسین خلیلی 1000ریال؛ مهندس یعقوب مالمد 1000ریال؛ خانم مهندس 
حجازی 1000ریال؛ مهن��دس امیرمنصور باللی 1000ریال؛ مهندس علی فتوح��ی 1000ریال؛ مهندس باقر س��ینا 1000ریال؛ مهندس عبداله 
تهرانچی 1000ریال؛ مهندس رضا بنی اسد 1000ریال؛ مهندس یوسف موسی پور 1000ریال؛ مهندس اکبر بداخشان 1000ریال؛ خانم مهندس 
امیرزاده غضنفری 1000ریال؛ مهندس منوچهر بیگدلی 1000ریال؛ مهندس عبداله ایزدی 1000ریال؛ مهندس سیروس برمال 1000ریال؛ مهندس 

امیرحسین شکیب 1000ریال؛ مهندس امیرسلیمانی 1000ریال؛ دکتر توانا 1000ریال. 
مهندس عباس پرخیده 850ریال. 

مهندس علی قلی بیانی 750ریال. 

مهندس رضا فخرایی 500ریال؛ مهندس غالم علی مهاجر 500ریال؛ مهندس سلیمان صدیقی 500ریال؛ مهندس جلیل وفایی 500ریال؛ مهندس 
علی اصغر زاهدی 500ریال؛ مهندس افخم ابراهیمی 500ریال؛ مهن��دس جلیل خلیلی 500ریال؛ مهندس رضی قرابی 500ریال؛ مهندس امان اله 
جعفری 500ریال؛ مهندس علی ایرانی 500ریال؛ مهندس منوچهر فرمان زاده 500ریال؛ مهندس حشمت اله بزرگ نیا 500ریال؛ مهندس محمد 
حس��ابی 500ریال؛ مهندس رضا کلهر 500ریال؛ مهندس مخبر فرهمند 500ریال؛ مهندس حس��ن رهنما 500ریال؛ مهندس ناصری 500ریال؛ 
مهندس مجید احمدی 500ریال؛ مهندس امیر معزی 500ریال؛ مهندس لطف علی قریش��ی 500ریال؛ مهندس نادر پیمایی 500 ریال؛ مهندس 
کیخسرو س��المت 500ریال؛ مهندس الیاس فرمیان 500ریال؛ مهندس منوچهر فرمان آرا 500ریال؛مهندس صدقیانی 500ریال؛ شرکت نسبی 

شایگان 500ریال؛ مهندس حسن پور 500ریال مهندس ارشادیر افتاندلیان 500ریال.
دکتر مهربان هورمزدی 300ریال؛ مهندس پزشک 300ریال؛ مهندس قندچی 300ریال؛ مهندس داد فرمانفرمائیان 300ریال؛ مهندس 

ولی افشار 300ریال؛ مهندس باقر پزشکیان 300ریال؛ مهندس احمد فرهی 300ریال؛ مهندس غفار وزیری تبار 300ریال؛ مهندس تیرانداز 
مزدیسنی 300ریال.

مهندس منوچهر حکیمی 200ریال؛ مهندس موجدی 200ریال؛ مهندس محمدرضا نجات 200ریال.

مهندس ماطاووس میناسیان 150ریال.

مهندس جواد پوستی 100ریال؛ مهندس ویسه تهرانی 100ریال؛ مهندس مدبر مسیحایی 100ریال و مهندس طرفه 100ریال.

ب��ا توج��ه ب��ه کمک هایی ک��ه مهندس��ان و 
شرکت های ساختمانی و راه س��ازی نمودند و 
به خصوص کمک های جنبی ک��ه پیمانکاران 
دادن��د، کار س��اختمان در خیاب��ان جنوب��ی 
پارک ش��هر س��ر و س��امانی یافت و مهندسان 

دانستند که صاحب خانه ای شده اند.
ش��اید خوانن��دگان فرهیخته تعج��ب نمایند 
که چرا ش��رح جزییات وجوهات پرداختی در 
این نوشته آمده اس��ت. این مهندس��ان و این 
شرکت ها، صاحب این ملک مش��اع بودند و در 
حقیقت این ملک، ی��ک ملک عام بود و صاحب 
مش��خصی نداش��ت که گناهی کرده باش��د تا 

مستوجب عقوبتی باشد.

تاسیس شعبه آبادان
شعبه کانون مهندسین ایران در آبادان در سال 
1338 توسط مهندس��ان شرکت نفت تاسیس 

شده و به همین مناسبت جشن بزرگی در آذر ماه برگزار شد. ش��ماره 19 مجله صنعت به تشریح از 
این جشن نوشت.

 بر این اساس قرار بوده مهندس احمد زنگنه در این جشن سخنرانی کند که بنا به عللی مسافرت وی 
انجام نشد. ولی متن سخنرانی او در مجله شماره 19 درج گردیده است و در پی می آید:

»برای اینکه بتوانیم نقش مهندسین را در ساختن ایران نوین درک کنیم، قبل از هر چیز الزم است 
نش��ان دهیم که چه تفاوت هایی بین ایران امروز و ایران قدیم وجود دارد. بی شک تبدیل کردن یک 
جامعه قدیمی به یک جامعه مدرن غیر از تبدیل کردن روش های تولید، باالبردن س��طح تولید و در 

نتیجه افزایش درآمد ملی چیز دیگری نمی تواند باشد.
عامل تبدیل کننده نیز از لحاظ تکنیکی جز عناصر فنی که در راس آنها مهندسین و تکنسین ها قرار 
دارند، چیز دیگری نیست. بنابراین هر نوع تغییر و تبدیلی در ش��رایط زندگی ایرانی به وجود آمده 
است، قسمت اعظم آن مرهون زحمات شبانه روزی تکنس��ین ها که هدایت آن در دست مهندسین 

بوده است و می باشد.«
در خاتمه مقاله مهندس زنگنه اضافه می کند: »بدیهی است که تعداد کادرهای ما نسبت به احتیاجات 
آن بسیار کم اس��ت. در تمام مدتی که دانشکده های ما برای تربیت مهندس��ین فعالیت می کنند و 
همچنین با توجه به مهندسین فارغ التحصیل کش��ورهای خارجه، در حال حاضر تعداد مهندسین 

کشور ما از 4000نفر کمتر است.
برای اینکه مقایسه ای به دست آید به آمار تعداد تکنسین های کشورهای دیگر توجه می کنیم. جدول 
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زیر فارغ التحصیالن ساالنه کشورها را در هر سال در رشته نظری و علوم مهندسی نشان می دهد، این 
اعداد مربوط به سال 1954 می باشد. اعداد بین پرانتز نسبت را به میلیون نفر نشان می دهد.

علوم مهندسیعلوم نظری

)127(22500آمریکا)144( 23500

)280(60000شوروی)56(12000

)57(2811انگلستان)105(50200

)86(4450آلمان غربی)117(2450

)170(2988فرانسه)41(1760

)82(399سویس)44(215

)45(2200ایتالیا)50(2336

هند که خود یک کش��ور کم رش��د از لحاظ اقتصادی است، در برنامه پنج س��اله دوم خود پیش بینی 
می کند که 300 هزار نفر مهندس تربیت خواهد کرد که اگر آن را ساالنه به طور دقیق حساب کنیم، 
در طی پنج س��ال برای هر یک میلیون نفر جمعیت هند به اندازه ای مهندس تربیت می شود که ما از 

ابتدای اقدام تاکنون به این اندازه نداریم.
مالحظه می کنیم که اگر روزگاری اهمیت کشور را با اندازه گیری نیروی سرباز می سنجیدند، امروز به 

جایی رسیده ایم که به جای آن نیروی مهندسین و تکنسین مالک قدرت عمل است.«
در همین ش��ماره آماری مربوط به س��ال 1957 درباره محصول فوالد کش��ورهای جهان و سیستم 
مالکیت های عمومی و خصوصی داده ش��ده که از لحاظ مقایس��ه با 55 س��ال بعد قابل توجه به نظر 

می رسد.

عمومی به میلیون تنخصوصی به میلیون تنکشور

_100/64آمریکا

23/041/08آلمان غربی

18/862/28انگلستان

13/760/12فرانسه

_12/37ژاپن

5/381/30ایتالیا

_6/18بلژیک

_4/50کانادا

در همین شماره مهندس مهدی بازرگان طرحی برای حل مشکل عبور و مرور در خیابان های تهران 
داده که درآن اس��تفاده از تقاطع های روگذر و زیرگذر و تقاطع های شبدری و لوزی پیشنهاد گردیده 

است.
مجمع عمومی س��ال 1337 در تاریخ 25 اسفند ماه سال 1336 تش��کیل و انتخابات هیات مرکزی 

جدید شروع گردید.

الیحه قانون استخدام مهندسین
در سال 1337، الیحه قانون استخدام مهندسین در کانون مطرح گردید. تا آن زمان قانون مشخصی 

برای استخدام مهندسین در کارهای دولتی وجود نداشت.
در این الیحه حقوق مهندسان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا مشخص و خدمات مهندسین دارای ده 
پایه بوده و مدت توقف برای پایه های یک، دو، سه و چهار، دوسال و برای بقیه پایه ها سه سال تعیین 

شد.

به مناس��بت تصویب قانون استخدام مهندسین 
و همچنین ب��ه منظور قدردان��ی از مقاماتی که 
در تصویب قانون مجاه��دت نمود ه اند، مجلس 
جشنی در تاریخ سوم اسفند ماه 1338 در محل 

کانون برپا شد.
در این جلسه نخست وزیر؛ رییس مجلس شورای 
ملی و وزیران و نمایندگان مجلس حضور داشته 
و از طرف کانون پذیرای��ی گرمی از آنان به عمل 

آمد. 
در این جلس��ه مهن��دس زنگنه، ریی��س کانون 
ضمن سخنانی اعالم داشت: »مهندسین ایرانی 
خوش��وقتند که اولیای امور به همت این طبقه 
که قدرت تولیدی کش��ور را در دست دارند، پی 
برده اند و می دانند که مقام یک کش��ور با مقدار 
مواد تولی��دی آن و برت��ری یک ملت ب��ا تعداد 
دانشمندان آن رابطه مستقیم دارد و کشورهای 
جهان ه��ر روز آم��اری از تعداد مهندس��ین که 
س��الیانه از دانش��گاه های خ��ود فارغ التحصیل 
می شوند، منتشر نموده و نسبت کلیه مهندسین 
را به جمعیت کش��ور به اطالع عموم می رسانند. 
این نسبت که در ممالک مترقی بین 200 تا 400 
تغییر می کند، در کش��ور ما 6500 اس��ت. روی 
همین اصل است که مملکت باید هر چه بیشتر به 

تعداد مهندسان خود بیافزاید.« 
در خاتمه مهندس زنگنه اضاف��ه نمود: »کانون 
مهندسین خوشوقت اس��ت که پس از 18 سال 
که از عمر آن می گذرد، توانس��ته است بیش از 
ربع مهندسین کشور را متش��کل نماید و امروز 
تعداد اعضای کانون از 1200 نفر متجاوز است.« 
وی همچنین از شهرداری تهران نیز تشکر نمود 
که زمین را در اختیار کانون گذاشته است. او از 
همه کس��انی که با کمک مادی خ��ود موجبات 
س��اختمان این بنا را فراهم نموده اند، قدردانی 

و تشکر کرد.
س��پس دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیر وقت، 
گفت: »قبال از کانون مهندسین و آقای مهندس 
زنگنه رییس کانون اظهار تشکر می کنم، ضمنا 
می خواهم عرض کنم، بنده وقتی افتخار ریاست 
دانشگاه را داش��تم، یکی از دانش��کده هایی که 
فوق العاده مورد توجه قرار گرفته بود، دانشکده 
فنی بود و خوشبختانه در اثر مساعی و مجاهدت 
دولت و اولیای دانش��گاه، تعداد دانشجویان این 
دانشکده که در س��ال گذش��ته صد نفر بوده با 
توجه به اهمیتی که رش��ته مهندسی در کشور 
ما داشته اند، یک مرتبه به 200نفر فزونی یافت 
و چون مملکت م��ا در چند س��ال اخیر احتیاج 
مبرمی به طبقه مهندس��ین ک��ه بی اندازه موثر 
هس��تند پیدا نموده اس��ت، وجود این طبقه به 
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پیشرفت مملکت کمک شایان توجه خواهد کرد.«
شماره 20 مجله صنعت در بهمن ماه سال 1339 انتشار یافت. در این شماره سرمقاله قانون استخدام 
مهندس��ین مورد مداقه قرار داده و اعالم شد: »بیش از یکسال اس��ت که از تصویب قانون استخدام 
مهندس��ین می گذرد و متاس��فانه هنوز این قانون کامال به مرحله اجرا در نیامده است و هنوز بعضی 

موسسات دولتی در اجرای آن تردید دارند و برخی دیگر فقط قسمتی از آن را اجرا نموده اند.«
همچنین اعالم شده، طبق آمار سازمان ملل متحد، جمعیت دنیا در سال 1338 معادل 2/5 میلیارد 
نفر بدین شرح برآورد شده است: اروپا 621میلیون نفر؛ آلمان غربی 51/6میلیون نفر؛ آلمان شرقی 
16/8میلیون نفر؛ برلی��ن 3/3میلیون نفر؛ اس��پانیا 29/1میلیون نفر؛ انگلس��تان 51/2میلیون نفر؛ 
ایتالیا 38/3میلیون نفر؛ لهستان 38/2میلیون نفر؛ شوروی 200/2میلیون نفر؛ ترکیه 23/8میلیون 
نفر؛ آفریقا 216/9میلیون نفر؛ آمریکای ش��مالی 244/7میلیون نفر؛ کانادا 16/6میلیون نفر؛ آس��یا 

1362/3میلیون نفر؛ استرالیا  8/4میلیون نفر.
جدول دیگری که در صفحه 29 از ش��ماره 20 مجله صنعت آمده است، بسیار جالب و برای مقایسه 
حقوق مهندسان در سال 1958 به دالر درج شده که مشخص می شود، حقوق مهندس در 55 سال 
پیش در دنیا چه میزان بوده و حقوق مهندس در آن رمان در ایران و هم اکنون به چه اندازه می باشد.

متوسط حقوق ساالنه مهندسان دنیا در سالیان قبل )به ریال(               
                         

             

سال میالدی ورود به 
خدمت

مهندس مهندس برقمهندس عمران
مکانیک

مهندس 
شیمی

  19585750    000

19576040679065006500

19566520688065000

19556280736000

19546930800074200           

در تاریخ 1338/12/23 مجمع عمومی کانون مهندسین ایران تشکیل و آقایان زیر به عضویت مرکزی 
سال 1339 انتخاب شدند: مهندس احمد زنگنه، مهندس س��یف اله معظمی، مهندس کمال دری، 
مهندس مهدی بازرگان، مهندس رضا فالح، مهندس هوش��نگ جاللی، مهندس عباس نیکومنش، 
مهندس محمد زاوش، مهندس کاظم حسیبی، مهندس حسین دفتریان، مهندس عبداالحد معرفت، 
مهندس ولی اله رادپور، مهندس کاظم جفرودی، مهندس جعفر شریف امامی، مهندس تقی گرجی، 
مهندس ابراهیم گوهریان، مهندس منوچهر سالور، مهندس حسن سدهی، مهندس رحمت اله رفعتی 

و مهندس محمود رخشانی.
در اولین جلسه هیات مرکزی در تاریخ 1339/1/22 اعضای هیات عامل کانون به شرح زیر انتخاب 
ش��دند: مهندس احمد زنگنه: رییس؛ مهن��دس رضا فالح و مهندس کاظم جف��رودی: نایب رییس؛ 
مهندس عباس نیکومنش: خزانه دار؛ مهندس کم��ال دری: دبیر؛ مهندس محمد زاوش: مدیر مجله 

صنعت و مسئول انتشارات. همچنین مهندس هوشنگ جاللی به سمت بازرس مالی انتخاب شد.
در شماره 23 مجله صنعت هیات تحریریه و موسسین خود را اعالم می دارد: موسس: مهندس مهدی 
بازرگان؛ صاحب امتیاز: مهندس احمد بازرگان؛ مدیر: مهندس حسن ایزدی؛ اعضای هیات تحریریه: 
مهندس محمد زاوش، مهندس عباس علی بختیار، مهندس حسین سپاسگزاریان، مهندس محمود 
رخشانی، مهندس حس��ن ایزدی، مهندس فخرالدین زاقی، مهندس حس��ن امام وردی و مهندس 

غالم علی باصری.

20 سالگی کانون
در شماره 23 مجله صنعت مقاله جالبی تحت عنوان "بیست س��ال بر کانون مهندسین گذشت" به 

چاپ رسیده که قسمتی از آن در زیر آورده می شود:
»در فروردین سال 1321 به همت و پایمردی گروهی از مهندسین پرشور و عالقمند به مملکت کانون 
مهندسین ایران به منظور خدمت به میهن و کمک به کادر فنی و صنایع کشور به وجود آمد. اکنون 

بیست سال از آن تاریخ می گذرد و چرخ های کانون همچنان به گردش عادی خود ادامه می دهد.

بیس��ت س��ال هر چند در عمر یک کشور مدت 
ناچی��زی اس��ت، اما در عم��ر ی��ک جمعیت به 

خصوص در کشور ما مدت درازی است. 
در مملک��ت م��ا ک��دام کان��ون و ی��ا جامعه را 
می شناسید که بیست س��ال متوالی را پشت سر 
گذاشته باشد، بدون اینکه از بین برود و یا الاقل 

در اساس آن دگرگونی حاصل نشده باشد.
در کشوری که در ظرف بیس��ت سال گذشته ما 
ناظر تش��کیل و تعطیل صدها کانون، جمعیت و 
موسسه رنگارنگ و گوناگون در آن بوده ایم و عمر 
پاره ای از ای��ن اجتماعات حتی ب��ه چند ماه هم 
نرسیده است، حفظ موجودیت کانون مهندسین 
شاید بزرگترین افتخاری باشد که نصیب طبقه 

مهندس ایرانی گردیده است.
باید اذعان نمود ک��ه واقع بینی معتدل و خالی از 
افراط و تفریط هیات های مرکزی کانون در ادوار 
مختلف ضامن اصلی بقا و حیات کانون در بیست 
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م: عضو هیات مرکزی     ع: عضو هیات عامل      ت: عضو تحریریه   ر: عضو فعال در رشته ها

سال گذشته بوده است.
آری اداره کنندگان کانون در این مدت با وجود داشتن سلیقه های گوناگون و شاید هم عقاید شخصی 
متضاد در محیط کانون به هیچ وجه نظرات ش��خصی را وارد نکرده و موقع��ی که به عنوان یک عضو 
هیات مرکزی در جلسات مربوطه شرکت می کردند، تنها هدف های مندرج در اساسنامه کانون را در 
نظر داشتند و همه باالتفاق، کوشش و مجاهدت می نمودند که کانون در راه خودش جلو رود. ولو این 
پیشرفت به کندی انجام پذیرد و سرعت مورد انتظار را هم نداشته باشد. هر چند کانون در این مدت 
فعالیت های آنچنان برجسته  و مشعشعانه ای نداشته که همه نظرها را به سوی خود جلب نماید. لکن از 
حرکت هم باز نایستاده، بلکه با طمانینه و احتیاط قدم های محکمی را به سوی آینده به جلو برداشت 

و در خدمت به جامعه ایرانی و طبقه مهندس و صنعت مملکت اقداماتی را شروع و به انجام رسانید.
1-تعداد اعضای کانون که در سال اول تاس��یس کمتر از صدنفر بود در حال حاضر به 1600 نفر بالغ 

شده است.
2-شعب کانون در آبادان، مسجد سلیمان و مشهد تشکیل گردید.

3-به همت اعضای کانون در خیابان جنوب پارک شهر ساختمانی برای کانون به وجود آمد که در حال 
حاضر نیازمندی های کانون را از نظر کتابخانه، قرائت خانه، سالن کنفرانس، اطاق هیات مرکزی، دفتر 

کانون و غیره مرتفع می نماید.
4- رشته های تخصصی، برق، ماش��ین، راه و ساختمان، نفت، صنایع ش��یمیایی، معدن، کشاورزی، 

ارتباطات و آبیاری تشکیل گریده است.
5- آخرین اقدام برجسته را که کانون در سال جاری شروع و به انجام رسانید، ساختمان قریه زلزله زده 
حاجی آباد بود. س��اختمان این این ده نمونه دیگ��ری از میزان همت و مراتب فت��وت اعضای کانون 

مهندسین می باشد.«
کانون مهندس��ین در س��ال 1341 بعد از گذشت 20 س��ال توانس��ت س��رپا بماند و خانه ای را در 

جنوب پارک شهر برای خود بسازد. خانه ای که در 
س��ال های بعد به خانه بزرگ کانون در میرداماد 

غربی تبدیل شد.

فهرست اعضای کانون مهندسین صاحب پست در 
سازمان برنامه

احمد زنگنه: عضو شورای عالی
فتح اله نفیسی: معاون فنی مدیرعامل

ابوالحسن ابوذر: رییس قسمت صنایع و معادن
خان بابا ایروانی: رییس قسمت نقشه برداری

احمد حامی: رییس قسمت ارتباطات 
ابوالحسن راجی: رییس قسمت آبیاری
هوشنگ نیرنوری: رییس قسمت برق

محمود رخش��انی: مدی��ر عامل ش��رکت مصالح 
ساختمانی

منوچهر سالور: عضو هیات مدیره شرکت مصالح
محسن عطایی: عضو هیات مدیره شرکت نساجی
محمد قراگوزلو: عضو هیات مدیره شرکت زنجان

جهانگیر حق ش��ناس: ب��ازرس ش��رکت مصالح 
ساختمانی

نصراله خادم: بازرس بنگاه بهره برداری معادن
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13221324132513261328132913301331 1321نام
ممهندس آخوندزاده

ممهندس ابوالحسن ابوذر
ممهندس حاجی اصغرزاده

ممهندس اعتبار
م تممهندس خان بابا ایروانی
م تمممتممم عم  عمهندس مهدی بازرگان
تمهندس احمد بازرگان

مممهندس بهمن
مممهندس عباس قلی باللی
مم عمهندس ابوالحسن بهنیا 

ممتممهندس علی قلی بیانی
ممهندس امیر پایور

ممممتم  عم عممهندس عباس پرخیده
ممهندس اصغر پناهی

مممهندس محمود پوزشی
ممهندس تاراس

م عمهندس کاظم جفرودی
ممممم  عمهندس احمد حامی

ممممتم عم عم عم  عمهندس کاظم حسیبی
مممممهندس جهانگیر حق شناس
م تمهندس عبدالحسین خلیلی

ممممهندس ابوالحسن راجی
ممم عم عمهندس محمود رخشانی
تم عمهندس فضل اله رضا
ممم عمهندس احمد رضوی

مممهندس عبداله ریاضی
م تمممهندس محمد زاوش
ممممممممهندس احمد زنگنه

ممممم  عمهندس احمد زیرک زاده
م تممم عمهندس منوچهر سالور

ممهندس علی اکبر سبحانی
م تممهندس جعفر شریف امامی

ممهندس ایرج شمس
ممهندس شهیدی

مممهندس ابوالقاسم شیوا
مممتمم عممهندس محمدعلی  صفی اصفیا

م عممهندس محسن عطایی
مم عم  عمهندس فریور

ممممهندس رضا فالح
مم  عمهندس محمد قراگوزلو
ممهندس موید قریشی
ممهندس حسین کرمانی

مممم عممهندس عباس گزیده پور
ممهندس علی اصغر لواسانی
ممهندس بدرالدین مرعشی

مممهندس احمد مصدق
ممهندس امیرمعزی

مممممهندس سیف اله معظمی
ممم عم عمهندس نظام الدین موحد
ممممممهندس فتح اله نفیسی

مممهندس حشمت اله نیایش
مممهندس هوشنگ نیرنوری
مممهندس عباس نیکومنش

 م: عضو هیات مرکزی                 ع: عضو هیات عامل                        ت: عضو تحریریه

اعضای فعال در ارکان کانون مهندسین ایران و نشریه صنعت از سال 1321 تا 1331



گزارش ویژه 

19خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فني دانشگاه تهران  سال بیست و سوم  شماره 163 – 161  پاییز 1392
م: عضو هیات مرکزی     ع: عضو هیات عامل      ت: عضو تحریریه   ر: عضو فعال در رشته ها

اعضای فعال در ارکان کانون مهندسین ایران و نشریه صنعت از سال 1332 تا 1341
13321333133613381339نام

رمهندس عبدالحسین ابراهیمی
م عم عمهندس حاجی اصغرزاده
رمهندس ارسالن افخمی

ترمهندس حسن امام وردی
ررمهندس امیرحسین امیرپرویز

تمهندس حسن ایزدی
م تممتتمهندس مهدی بازرگان
تتتمهندس احمد بازرگان

ررمهندس محمدقلی باستانی
تمهندس غالم علی باصری
تمهندس عباس علی بختیار

رمهندس بهبودی
ررمهندس غالم علی بنان 
رمهندس علی قلی بیانی
ممهندس عباس پرخیده
رمهندس اصغر پناهی

م عممتمهندس کاظم جفرودی
م عممهندس هوشنگ جاللی
رمهندس محمد حسابی
ممممهندس کاظم حسیبی

م رم رتمهندس عبدالحسین خلیلی
مممتتمهندس ولی اله رادپور

م عم عم عمهندس کمال دری
مرمهندس حسین دفتریان

رمهندس ذهنی 
رعمهندس ابوالحسن راجی
رمهندس علی اصغر رازانی
م تم ع رم ع رعمهندس محمود رخشانی
مم ررمهندس رحمت اله رفعتی
تمهندس فخرالدین زاقی
ررمهندس عباس زاهدی
م ع تم ع رم ع رع تع ت مهندس محمد زاوش
م عم عم ععمهندس احمد زنگنه

مم عم عععمهندس منوچهر سالور
تمهندس حسین سپاسگزاریان

ممممهندس حسن سدهی
رمهندس شمس الدین سجادی

عمهندس حسن سمیعی
رمهندس سلیمان سهرابی

ر مهندس محمدتقی سیاه پوش
مممعمهندس شریف امامی

رمهندس ابوالقاسم شیوا
رمهندس تقی صباحی 

ررمهندس حسن طباطبایی سلطانی
ررمهندس مظفر عامری 

رمهندس علی اکبر عدالت پور
رمهندس علی اکبر غروی

مممعمهندس تقی گرجی
ممهندس ابراهیم گوهریان
مم رتمهندس علی اصغر لواسانی

رمهندس فرود
م عمممهندس رضا فالح

ممهندس محمد قراگوزلو
ررمهندس نصراله محمودی

رتتمهندس باقر مستوفی
ررمهندس بدرالدین مرعشی
ممهندس عبداالحد معرفت
ررمهندس منوچهر معرفت 
ممم رمهندس سیف اله معظمی
رمهندس حسین میرحیدر
م عم عممهندس عباس نیکومنش
رمهندس محمود هندسی



دكتر محمد رحیمیان متولد سال 1331 در شهرضای اصفهان، سال 
1350 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و در سال 1356، به 
اخذ درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان از این دانشکده 
نایل آمد.  فرصتی دست داد تا با دكتر رحیمیان در دفتر كارش در 
دانشکده فنی به گفت و گو بنشینیم. وی ابتدا خاطر نشان می كند 
سال  كه  فرزانه  دكتر  خاطر  به  اما  نیست  اهل صحبت  چندان  كه 
باالیی وی بوده و بر او ارشدیت دارد، گفت و گو را پذیرفته است. 

مشروح این گفت و گو در پی می آید. 

گفت و گو
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دکتر رحیمیان، نقش پررنگی برای دکتر بهنیا و 
دکتر مهرآذین در اعزامش به فرانسه قایل است. 
»دکتر بهنیا و دکتر مهرآذین استاد مستقیم من 
و رابط بین فنی و مدرسه پل و راه پاریس بودند. 
سوای این دکتر بهنیا یکی از اساتیدی هستند که 
من همیشه به شاگردی ایشان  افتخار کرده ام. در 

آن دوران ایشان تازه به فنی آمده بودند.«
وی در خصوص بازگشت دوباره اش به فنی پس 
از اتمام تحصیالت در فرانسه می گوید: »سال 60 
به ایران بازگش��تم. آن زمان دانشگاه ها تعطیل 
بود. بنابراین حدود 4سال کار اجرایی می کردم. 
آبان 64 به دانشکده فنی آمدم و رییس دانشکده 
فنی ش��دم. آن موقع 33 س��اله ب��ودم. بنابراین 
جوان ترین رییس دانشکده فنی تاکنون هستم. 
از سال 64 تا 67 رییس فنی بودم. البته به موازات 
ریاست فنی، معاون پژوهشی دانشگاه هم بودم. 
منتها در دانش��کده فنی مستقر بودم و همکاران 
دیگر زحمت معاونت را داش��تند. دکتر ربانی از 
همکاران عزیز دانشگاهی بیشتر این زحمات را بر 
عهده داشت. از سال 67 تا 72 هم رییس دانشگاه 
تهران بودم. بعد از آن هم به گروه خودمان آمدم و 
مشغول فعالیت های علمی و پژوهشی شدم. البته 
در یک دوره زمانی از سال 76 تا 84 یعنی زمان 
ریاس��ت جمهوری آقای خاتمی، دکتر خلیلی و 
دکتر فرجی دانا ریاست دانشگاه تهران را بر عهده 
داشتند و من هم معاون پژوهشی دانشگاه بودم. 
در 8سال گذش��ته هم فقط در بخش آموزشی و 

پژوهشی مشغول به کار هستم.«
دکتر رحیمی��ان 5 کتاب با هم��کاری همکاران 
دیگرش )دکتر اسکندری، دکتر قربانی تنها، دکتر 
برگی و مرحوم فرهاد علمی( تالیف و ترجمه کرده 
اس��ت. وی تاکنون بیش از 60 مقاله در نشریات 

خارجی و داخلی ارایه داده است.
در ادام��ه گف��ت و گو ب��ا دکت��ر رحیمی��ان را 

می خوانید.

  آقای دكتر! با توجه به این كه از س�ال ها 
قب�ل ارتباطتان با دانش�کده فنی ش�روع 
ش�د و تاكنون به صورت  دانشجو، استاد و 
ریاست دانش�کده فنی و معاونت دانشگاه 
ادامه داش�ته، در این سال ها رشد و توسعه 
دانش�کده فنی را چطور ارزیابی می كنید؟ 
آیا مدرس�ه فنی اول ایران در این س�ال ها 

توانسته همگام با علم روز دنیا پیش رود؟
من از سال 50 تاکنون با دانشکده فنی در ارتباط 
بوده ام )یعنی 42 س��ال(.در این زمان دانشکده 
وجه های مختلف��ی از خود بروز داده اس��ت. اما 
در مجموع روند رو به رش��د داش��ته اس��ت. در 
سال های دانش��جویی ما دانش آموزان نمونه به 
فنی می آمدند و بهترین رشته هم ساختمان بود. 
البته بعد از انقالب رش��ته های دیگ��ر نیز مطرح 
ش��د. هرچند برخ��ی از روی عالقه رش��ته های 
دیگری را انتخاب می کردن��د. در آن زمان اولین 
دانشکده، دانش��کده فنی بود. بعد از انقالب هم 

تا سال ها همچنان دانش��کده فنی اول بود. مثال 
همان سال های ریاست من ش��اگرد اول کنکور 
)آقای زبیری( را در دانشکده فنی داشتیم. در 10 
نفر اول کنکور حدود 5 نفر به فنی آمده و عمران 
را انتخاب کرده بودند. هرچند متاسفانه شرایط 
طوری بود که آنها به خارج از ایران رفتند، دکترا 
گرفتند و آنجا کار می کنند. اخیرا شرایطی پیش 
آمده که ش��اگردان اول به فن��ی نمی آیند. اما به 
نظر من س��طح آموزش به شکلی است که همان 
دانش آموزان بسیار مستعد و ممتاز که وارد فنی 
می ش��وند، فنی را در س��طح باال نگه داشته اند. 
از نظر من دانش��کده فنی همان دانش��کده فنی 
سابق قبل از انقالب هس��ت. البته قبل از انقالب 
شرایط سیاسی خیلی نمود بیشتری داشت. بعد 
از انقالب به ویژه س��ال های اخیر دانشکده نمود 
سیاسی کمتری پیدا کرده اس��ت. اما این دلیل 
نمی ش��ود که س��طح آموزش فرق کرده باشد. 
 روش آم��وزش فنی ب��ه قوت خود باقی اس��ت و 
موفقیت  های زیادی داش��ته و داریم. افرادی که 
تربیت می ش��وند مهندس��ین موثری در جامعه 

هستند و همان تاثیرگذاری را داشته و دارند.«

  م�وردی را اش�اره فرمودید ك�ه دغدغه 
مسئوالن فنی شده است. این كه بر عکس 
س�ال های قبل دانش آموزان رتبه های زیر 
10 كنکور، دانشگاه های دیگر را برای ادامه 
تحصیل انتخاب می كنند. چه سیاست هایی 

گفت و گو با دکتر محمد رحیمیان:

دانشکده فنی، جایگاه آموزش منش مهندسی است
دكتر رحیمیان با یاد روزهای ورود به دانشکده فنی توضیح می دهد: »انتخاب اولم راه و ساختمان فنی بود. آن زمان فنی در هر سال 
80 دانشجو می گرفت. االن هم تعداد دانشجویان در دوره لیسانس تقریبا 80 نفر است. البته چندسالی افزایش پیدا كرد. دوره تحصیلم، 
فوق لیسانس پیوسته بود. یعنی باید دوره را 5 ساله تمام می كردیم. اما به دلیل اعتصابات یک ترم اضافه شد و من سال 1356 فارغ التحصیل 
شدم.« وی پس از فارغ التحصیلی به كشور فرانسه عزیمت كرد. در سال 1357 موفق به اخذ درجه DEA از مدرسه پل و راه فرانسه شد. 
در سال 1360 درجه دكتری خود را در مهندسی راه و ساختمان با گرایش مکانیک ساختمان از مدرسه پل و راه فرانسه دریافت كرد. دكتر 

رحیمیان هم اكنون عضو هیات علمی و استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران است. 
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را می توان اتخاذ كرد تا رونق به دانشکده فنی بازگردد؟ با 
توجه به این كه شما در سال هایی، ریاست فنی را بر عهده 

داشتید.
به نظر من این مسایلی که گفته می شود که دانش آموزان ممتاز 
به کدام دانشگاه می روند، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. افرادی که 
در دبیرستان هستند نه چندان اطالعی از روش آموزش دارند و 
نه از شرایط دانشکده های مختلف. در یک جوی قرار می گیرد و 
دانش��گاهی را انتخاب می کنند. از دیدگاه من این مساله اهمیت 
زیادی ن��دارد. اف��رادی که در ایران خودش��ان را ب��رای ورود به 
دانشگاه آماده می کنند، همه در رتبه های باال هستند؛ همه افراد 
توانمند و بااستعدادی هستند. نمی شود با تفاوت زدن یک تست 
مقایس��ه صددرصدی کرد. این موضوع نیز کیفیت دانش��گاه را 
تعیین نمی کند. کیفیت دانش��گاه را بیشتر نوع آموزش اساتید و 
جو آموزشی و پژوهشی دانش��گاه تعیین می کند. به نظر من جو 
آموزشی دانشکده فنی، جو دانشگاهی است. از گذشته هم بوده 
است. جو دبیرستانی نیست. روش آموزشی که در دانشکده فنی 
هست، دانش��جویان را در تحصیل تا حدودی آزاد گذاشته است. 
در این دانش��کده یک احترام متقابل بین استاد و دانشجو وجود 
دارد. که این فراتر از سیستم دبیرستانی هست و کمتر در جایی 
دیده می شود. ممکن است کم و بیش در بعضی دانشگاه ها باشد، 
اما به نظر من این سیس��تم احترام متقابل استاد و دانشجویی در 
دانش��کده فنی در مرتبه خیلی خوبی وجود دارد. به نظر من این 
احترام متقابل باالتری��ن ارزش را دارد. ارزش این احترام و رابطه 
بس��یار باالتر از رتبه کنکور اس��ت. چیزی که دانش��کده فنی را 
متمایز می کند رتبه کنکور نیست. ما در دانشکده اساتید بسیار 
شایسته ای داریم که شاید در ایران نمونه باشند. تعداد زیادی از 

اساتید را می توان نام برد. 
در کمتر دانشکده ای چنین اساتیدی با قابلیت های آموزشی 
باال تدریس می کنند. باالتر از آن منش مهندسی است. 
درست است که درسی به نام منش مهندسی نداریم. 
اما ناخودآگاه کس��ی که در دانش��کده فنی تحصیل 
می کند یک منش خاصی پی��دا می کند. به نظر من این 
مساله قابل قیاس با مسایل آموزشی نیست. تربیت مهندس خوب 
آن چیزی است که قبل از انقالب هم بوده و همین طور ادامه پیدا 
کرده و االن هم هست. بنابراین این موضوع چندان به ورود نفرات 
اول کنکور یا نفرات وسط دخالت ندارد. این نکته بسیار شایسته 
توجه هست. هر چند ممکن اس��ت در بقیه دانشکده ها هم کم و 
بیش وجود داش��ته باشد، اما در فنی بس��یار شاخص است و این 

بسیار باارزش است. 
از طرف دیگر در اغلب رتبه بندی های علمی جهانی اکثریت قریب 
به اتفاق رشته های مهندسی در دانشکده فنی در سطح علمی در 

مقام اول قرار دارد.

  از این جهت این س�وال را مطرح كردم كه بس�یاری از 
مسئوالن دانشکده فنی نگران هس�تند كه به تدریج در 

سال های آتی سطح دانشجویان ورودی پایین بیاید. 
ما یک برندی داریم که این برند، برند تربیت خوب اس��ت. عالوه 
بر این که یک س��ری تعلیمات مهندس��ی به مهندس می دهیم، 
یک من��ش و احترام متقابل ه��م به مهن��دس می دهیم که این 
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 بسیار مهم و باالتر از آموزش صرف است و باعث 
می ش��ود فردی که در جامعه به عنوان مهندس 
کار و فعالیت می کند، بتواند با صمیمت با مردم 
ارتباط برقرار کند. این اتفاق ارزش خیلی باالیی 
دارد که اگر ما در این زمینه تا حاال موفق بوده ایم 
و انشاال آینده هم موفق باشیم، از مرتبه آموزشی 

ارزش و اهمیت باالتری دارد. 
در اینج��ا الزم می دان��م چن��د نکت��ه را درباره 
خصوصیات مهندس خ��وب بیان کنم. مهندس 
خوب عالوه ب��ر این ک��ه باید در زمین��ه تفکر و 
طراحی مهندسی صاحب ایده و خالقیت باشد، 
باید تواضع علمی نیز داش��ته باش��د. یعنی خود 
را کسی نداند که آس��مان باز ش��ده و او تنها بر 
زمین افتاده اس��ت. این بیش��ترین آسیب برای 
تربیت شدگان دانشگاه است. مهندسین هرچند 
باالترین تاثیرگذاری را هم داش��ته باش��ند، اما 
نباید خودشان را منشا اثر بدانند. باید در جامعه با 

دیگران تعامل داشته باشند. 

مهندس خوب، مهندس��ی اس��ت که آزادمنش 
باشد. به سلیقه ها و نظرات دیگران احترام بگذارد. 
این خیلی مهم است. معموال کسی که علم ناقصی 
پیدا می کند به نظرات دیگران اهمیت نمی دهد و 
این مهم است که مهندس از جایی فارغ التحصیل 
ش��ود که به نظرات دیگران احت��رام می گذارند. 
خسارتی که خود مهندس می بیند و به دیگران 
می زند، ناشی از خودبینی و خودبرتربینی است. 
اما وقتی یک مهندس در جایی بزرگ می ش��ود 
که این خصوصیات منفی را ندارد، شخصیتش هم 

همانطور شکل می گیرد.
این که کس��ی فکر کند نظرات و ایده های من از 
همه بهتر اس��ت و علم من از همه بیش��تر است، 
از باالترین خسارت هاس��ت. خس��ارتی که از این 
نگاه می بینیم شاید از هیچ چیز دیگر نبینیم. آیا 
مهندس خوب برای به دست آوردن خانه و ماشین 

خوب زحمت می کشد یا برای رفاه مردم؟

  متاسفانه االن اغلب مردم برای مورد اول 
زحمت می كشند.

این خیلی مهم است که آموزش متوسطه و عالی 
ما به ش��کلی باش��د که یک مقدار از خود بیرون 
بیاییم. آفرین بر آن مهندس��ی که خود را برای 
رفاه دیگران به زحم��ت می اندازد. این مهندس، 
مهندس خوب است. یعنی اگر ما موفق به تربیت 
چنین مهندسی ش��ویم، بیشترین موفقیت را به 
دست آورده ایم. برترین بودن به این برند است که 

مهندسی تربیت کنیم که خودبین نباشد. 
معیار دیگر برای مهندس خ��وب این که از روی 
صداقت در حد کم��ال کار کن��د. صداقت نکته 
بسیار مهمی است. ممکن است شخص به خاطر 
صداقت، برخی از عواید مالی را نیز از دست بدهد. 
اما مهندس خوب صداقت خود را نمی فروشد. او 
صداقت خ��ود را برای به دس��ت آوردن مال و به 
دست آوردن خوشگذرانی های ظاهری از دست 
نمی دهد. مهندسان اغلب با مال مردم سر و کار 
دارند، هرچند گاهی نیز با جان مردم س��ر و کار 

دارند.
مهندس خوب برای مهندس��ینی که زیردست 
او هستند، برای تکنس��ین ها و کارگران، احترام 
قایل اس��ت و خود را از آنها برت��ر نمی داند. البته 
در کارش ج��دی اس��ت و همه باید مس��ئولیت 
خود را به طور کامل اجرا کنند. با این حال خود 
را باالتر و برتر از آنه��ا نمی داند. بنابراین در عین 
حالی که ضوابط را به طور کامل رعایت می کند 
اما آن را با چاشنی دوس��تی و محبت می آمیزد 
و محی��ط کار را ب��ه محیط��ی آرام و لذت بخش 
تبدیل می کند که در آن خس��تگی وجود ندارد. 
خیلی از خس��تگی های محل کار بر اثر تنش ها 
و مس��ایل جنبی و حاش��یه هایی اس��ت که در 
 متن وجود ن��دارد. مهندس خوب وارد حاش��یه 
نمی ش��ود و به متن می پردازد. مت��ن هم یعنی 
مهندس دنبال آن باش��د که کار به بهترین نحو 

انجام شود و گره گشایی کند. 
بنابرای��ن محیط دانش��گاه، فقط ح��اوی جنبه 
آموزشی و علمی نبوده و آموزش دیگرخواهی و 
دیگردوستی هم به موازات آن هست. جانم فدای 
مهندس��ی که منافع دیگران را بر منافع خویش 
ترجیح دهد. چنین مهندس��ی ه��م در محیط 
خانواده، ه��م در اجتماع و ه��م در محیط کار و 
کارگاه با عزت و احترام اس��ت. چنین مهندسی 
با وجدان��ی برتر و عال��ی حقیقتا س��عادتمند و 
خوشبخت است. سعادت به مال و ثروت نیست. 
سعادت به این اس��ت که با مردم رفتاری خوب 
داشته باشی و آنان را بندگان خدا بدانی و عزیز و 

محترم بشماری.

  برای نیل به این موارد كه ش�اید بتوان 
گفت مهندس�ی اخالق گرا، آموزش باید 
به چه ش�کل ص�ورت بگیرد؟ آی�ا درس 
دیگری را در كنار دروس معمول پیشنهاد 

می كنید؟ 
به نظر م��ن این موضوعی نیس��ت ک��ه بتوان 
با درس انتق��ال داد. البت��ه درس های اخالق 
مهندسی وجود دارد که خیلی هم عالی است. 
اگر یک موقع ظرفیت دروس اجازه دهد، ممکن 
اس��ت چنین مفاهیم��ی به عن��وان یک واحد 
درسی در آموزش قرار بگیرد. هر چند در بعضی 
دانشگاه ها به صورت اختیاری تدریس می شود. 
اما این موارد بیشتر جنبه الگوبرداری از اساتید 
و افرادی را دارد که دانش��جویان آنها را الگوی 

خود قرار می دهند. 
در نتیجه احترام متقابلی که عرض کردم بین 
استاد و دانش��جو در دانشکده فنی وجود دارد، 
یک محبتی به وجود می آید. آن دانشجو دوست 
دارد که از اس��تادش الگوبرداری کند. بنابراین 
اگر استاد چنین خصوصیاتی داشته باشد قطعا 
به دانشجو منتقل می شود. بعضی خصوصیات 
هست که ما با درس به دیگران منتقل می کنیم 
و بعضی دیگر با روش و منش خودمان منتقل 

می کنیم. 
این خصوصیات جنبه آموزشی نداشته و جنبه 
الگوبرداری دارند و تا خودمان به چنین صفاتی 
نرسیدیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم که به 

دانشجویان برسد. 
بنابراین اس��تادان قابل و اخالق مداری که در 
دانش��کده فنی تدریس می کنند تا االن الگوی 
خوبی برای دانشجویان بوده اند و امیدوارم در 

آیند هم بهتر باشند. 

ما یک برندی داریم که این برند، 
برند تربیت خوب اس�ت. عالوه 
بر ای�ن که یک س�ری تعلیمات 
مهندسی به مهندس می دهیم، 
یک منش و احت�رام متقابل هم 
به مهندس یاد می دهیم که این 
بس�یار مهم و باالت�ر از آموزش 

صرف است 
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  آقای دكتر شاید در هر دانشکده ای،جدای 
از آم�وزش، كارای�ی دانش آموختگان آن 
پ�س از فارغ التحصیلی نی�ز دغدغه بزرگ 
مسئوالن باشد. بارها مطرح می شود كه باید 
ارتباط مناس�بی بین عل�م و صنعت برقرار 
شود و دانش�جویان بعد از فارغ التحصیلی 
بدانن�د ك�ه می خواهند چ�کار كنن�د. آیا 
دانش�کده فنی تاكنون در این قضیه موفق 
بوده اس�ت؟ چه راهی را باید برای موفقیت 

بیشتر در پیش بگیرد؟
م��ا تقریب��ا در عم��ران در کش��ورمان خودکفا 
هستیم و بس��یاری از س��ازه ها را که پیش از این 
نمی توانس��تیم طراحی ک��رده و بس��ازیم، االن 
می سازیم. مثال در بخش سدسازی ممکن است 
یک ش��رکت خارجی هم در بخش��ی فعال باشد 
اما بیش��تر کار توس��ط خودمان انجام می شود. 
در بقیه بخش ها هم همینطور. در سیلوس��ازی 
 یا س��ازه های دریایی که اکنون در کش��ور اجرا 
می شود، به دس��ت مهندس��ان ایرانی انجام می 
ش��ود. تمام س��ازه های پیچیده ای که در کشور 
انج��ام ش��ده یا در ح��ال انجام اس��ت، توس��ط 
فارغ التحصیالن دانش��کده های داخلی اس��ت. 
البته ای��ن در ارتباط ب��ا عمران اس��ت. در مورد 
بقیه رشته ها هم کمابیش همینطور بوده است. 
من ترجی��ح می دهم بیش��تر امی��دواری بدهم. 
البته توانایی علمی ما بسیار بیش��تر از آن است 
که اس��تفاده کرده ایم. بس��یاری از توانایی های 
ما از دس��ت ما خ��ارج می ش��وند. مث��ال ببینید 
آزمایشگاه ها و دانش��گاه های معروف خارجی پر 
اس��ت از فارغ التحصیالن موفق ایران��ی، به ویژه 
فارغ التحصی��الن فنی که این باعث س��ربلندی 
ماست. این اتفاق البته یک چیز را هم می رساند 
که ما نتوانس��ته ایم از س��رمایه هایمان به خوبی 
استفاده کنیم. زمانی هس��ت که سرمایه را راکد 
می گذاریم. زمانی هس��ت ک��ه آن را از دس��ت 
می دهیم و به دیگران واگذار می کنیم. گاهی نیز 
از آن استفاده می کنیم. ما قدرت این را نداشتیم 
که از این س��رمایه های علمی خودم��ان به نحو 
شایسته اس��تفاده کنیم. نتوانسته ایم محیط کار 

مناسبی را برای آنها فراهم کنیم. 

  آیا این كوتاهی صنعت است كه نتوانسته 
از این توان بالقوه علمی بهره بگیرد؟

به طور کلی وقتی اقتصاد سالم نباشد، نمی تواند 
از آن توانایی های خودش بهره درستی ببرد. مثال 
می روید یک کاالیی را از بازار بخرید می بینید هم 
کاالی خارجی و هم کاالی داخل��ی وجود دارد. 
کاالی خارجی را می خرید. در حالی که اگر نگاه 
درستی داشته باش��یم، کاالی داخلی می خریم. 

اگر اقتصاد سالم نباش��د یک چنین ناهماهنگی 
به وجود می آید. مثال فردی را که تا فوق لیسانس 
اینجا خوانده، زحمت کشیده و جزو شاگردهای 
ممتاز ب��وده به راحتی از دس��ت می دهیم. حتی 
بعضی وقت ها تا دکت��را هم خوانده ام��ا ما توان 
جذب آن را نداریم. منظورم از جذب این نیست 
که بیاید در یک دستگاه دولتی دست به کار شود. 
به طور کلی جایگاهی داش��ته باش��د که بتواند 
فعالیت کند و با آرامش زندگی خود را پیش ببرد 
و به جامعه خود خدمت کند. سوال شما چی بود 

که به اینجا کشیده شد؟
  ارتباط بین صنع�ت و علم، ك�ه به اینجا 
رس�ید كه ما داریم توان علمی خ�ود را در 

برخی از مواقع از دست می دهیم. 
البته قس��متی از توان علمی را داریم از دس��ت 
می دهیم، اما در عین حال در برخی از رش��ته ها 
مثل عمران بسیار مثبت عمل کرده ایم و بسیاری 
از سازه های پیچیده کشور را مهندسان خودمان 

طراحی و اجرا کرده اند. 
استادان دانش��گاه هم در آن نقش بسیار مهمی 

ایفا کرده اند. 
مثال بسیاری از استادان که در رشته طراحی کار 
می کنند، خدمات بسیار مفید و شایسته ای انجام 
می دهند یا ممکن است از طریق دانشگاه کاری 
بگیرند و انج��ام دهند، یا از طریق ش��رکت های 
مهندسی خودش��ان پروژه ها را انجام داده و این 

خدمات علمی خود را به کشور ارایه می دهند. 
  پس این مورد را مثب�ت ارزیابی می كنید 

كه استادان به غیر از كار علمی، كار اجرایی 
نیز داش�ته باش�ند؟ چون برخی می گویند 
استاد فقط باید در دانش�گاه بنشیند و كار 

پژوهشی انجام دهد. 
صد در صد. البته کار بنده کار پژوهش های علمی 
صرف و پایه ای است. در مهندسی هم باالخره یک 
بخش کار، کار علمی صرف است اما عموما کسی 
که در دانشکده فنی استاد می شود حتما باید با 
کارهای بیرون سر و کار داشته باشد. باید مسایل، 
مش��کالت و نواقص صنعت را بشناس��د و برای 
دانشجویان تعریف کند و متقابال مسایل علمی را 
به صنعت ببرد. استاد دانشکده فنی باید یک رابط 
بین صنعت و دانشکده فنی باشد. البته تا حدودی 
این وجود دارد، اما ما می توانیم موقعیت را از این 

هم باالتر ببریم. 

  پی�رو بحث ارتباط دانش�گاه ب�ا صنعت، 
بخ�ش عم�ده ای از فارغ التحصی�الن فنی 
صاحبان صنایع بزرگ در ایران هستند. از 
طرفی كانون مهندس�ین هم این صاحبان 
صنایع را گرد هم آورده اس�ت. به نظر شما 
دانشکده چگونه می تواند از این عده برای 
راهنمایی دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی 

استفاده كند؟
به نظر من بهتری��ن روش همین مجموعه کانون 
فارغ التحصیالن است که چندین سال سابقه دارد 
و بهترین ارتباط را همین مجموعه می تواند برقرار 
کند. ارتباط فارغ التحصیالنی که امروز مجموعه 
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بزرگ یا کوچکی را مدیریت می کنند با مجموعه 
اساتید و دانشجویان در دانشگاه. االن هم به نظر 
من کانون خوب عمل کرده است. شاید ما کمتر 
مجموعه فارغ التحصیلی را داشته باشیم که مثل 
مجموعه کانون فارغ التحصیالن دانش��کده فنی 
عمل کرده باش��د. ممکن اس��ت اف��رادی که در 
مجموعه کانون هستند، انتظارات خیلی بیشتری 
داشته باشند. این که مثال کانون باید بسیاری از 
زمینه های ارتباط با صنعت را گسترش داده باشد. 
اما همین مق��دار که از طریق برقراری جلس��ات 
کانون، دادن پیام نامه، ماهنام��ه و مجله با اعضا 

ارتباط برقرار کرده است، بسیار مهم است. 
در چند س��ال اخیر بنیاد فنی هم تشکیل شده 
اس��ت که بنیان گذار آن کانون فارغ التحصیالن 
فنی اس��ت. ارتباط بین بنیاد و کانون و دانشکده 
برقرار شده است و امکاناتی برای توسعه دانشکده 
فنی ج��ذب می کند. به نظر م��ن خیلی کارهای 

مهمی انجام شده است.
بعضی اف��راد و اس��اتید بزرگ��وار و مهندس��ان 
عالیقدری هس��تند ک��ه می آیند. همین نش��ان 
می ده��د که ای��ن دانش��کده چق��در در جامعه 
مهندسی کش��ور تاثیرگذار بوده اس��ت. افرادی 
مثل مهندس معین فر و مهندس کتیرایی، مثل 
مهندس رهپیما و مهندس انصاری. این نش��ان 
می دهد که چقدر دانشکده فنی در صنعت کشور 
و مس��ایل اجرایی کش��ور تاثیرگذار بوده است. 
همی��ن االن در مجموعه هیات وزی��ران پنج نفر 

فارغ التحصیل فنی هستند. 

مهندس زنگن��ه، دکتر آخون��دی، دکتر دهقان 
و دکت��ر فانی که برای وزارت آم��وزش و پرورش 
معرفی ش��د و دکتر فرجی دانا که ب��رای وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد. دولتی که 
می خواهد با برنامه و اصول و تعقل و تفکر کار کند، 
پنج نفر از فارغ التحصیالن فن��ی را به کار گرفته 
است. البته در دولت قبلی کسی را نداشتیم. اینها 
همه نشانه هایی است. در دولت آقای خاتمی هم 
فارغ التحصیالن فن��ی در باالترین مناصب فعال 
بودند. از باالترین مناصب بگیرید تا کارخانجات. 
اینها نش��ان می دهد فارغ التحصیالن فنی فعال 
بوده اند. به نظر من تاثیرگذاری فارغ التحصیالن 

فنی بی رقیب بوده و بی رقیب هست. 

  شما یک دوره ای در سطح شورای عالی با 
كانون همکاری داشتید. چطور شد تصمیم 
گرفتید دیگر همکاری نکنید؟ آیا مواردی 
بود كه اجرا نش�د و ش�ما دیگ�ر در كانون 

فعالیت نکردید؟ 
در آن دوره که من بودم، مس��ئولیت اجرایی هم 
داشتم. واقعیت این است که دیدم نمی رسم که 
در کانون فعالیت کنم. واقعیت هم این اس��ت که 
برای کانون باید افرادی با فکر و ایده و تفکر و تدبر 

فعالیت کنند. 
همان زمان افراد بسیار باکفایت و توانمند فکری 
در کان��ون بودن��د و فعالیت آن��ان االن هم ادامه 
دارد. واقعیت این اس��ت که من دیدم نمی توانم 
خدمتی بکن��م و بع��د از آن ه��م درگیری های 

اجرایی اجازه نداد که بتوانم کمکی بکنم. مضاف 
به این که اس��اتیدی بودند که قابلیت بیش��تری 
داشتند. ممکن است یک فردی نگاه کند و بگوید 
اینها سنشان باال رفته اس��ت اما به نظر من اینها 
پتانسیل هایی هستند که به این سادگی به دست 
نخواهند آمد. چقدر باید چرخ بچرخد تا افرادی 
مثل مهندس کتیرایی و مهندس معین فر بیایند. 
بنابراین کانون و دانش��جویان و فارغ التحصیالن 
باید قدر این شخصیت هایی را که در راس کانون 
هس��تند بدانند. بعضی از اس��تادان دانشگاه هم 
هستند که قابلیت باالیی دارند. باید قدر این افراد 

نیز دانسته شود.  
بعضی اوقات مساله جوان گرایی مطرح می شود. 
بله. جوان گرایی خیلی خوب است. اما آن جوان 
هم باید مراتب کاری خ��ود را در طول زمان طی 
کند. در طول زمان است که انسان صاحب اندیشه 
تجربه و س��کون و وق��ار می ش��ود. بنابراین این 
افرادی ک��ه در کانون هس��تند، جای��گاه کانون 
 را ارتق��اء داده اند. چ��ون گهگاه می بین��م انتقاد 
می شود که چرا همیش��ه چهره های یکسانی در 

کانون هستند. 
این اتفاقا ج��زو نقاط قوت کانون اس��ت. ممکن 
است کسی که جوان است، دوس��ت دارد کارها 
و فعالیت ه��ا افزایش یابد. اما با توجه به ش��رایط 
موجود، من این نکته را بس��یار خ��وب و مثبت 
ارزیابی می کنم.  بنابراین ارتباطی که بین کانون 
و دانشکده هست، تا حاال منافع بسیار خوبی برای 

دو طرف داشته و انشاال بیشتر هم خواهد شد. 
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  قصد ندارید مجدد در كانون فعالیت كنید؟ 
البته این که بگویم اصال قصد ندارم درس��ت نیست. اما 
می بینم افرادی قابل و توانا هس��تند ک��ه  خوب انجام 
وظیفه می کنند. اگر واقعا من یک ایده خاصی داش��تم 
که بتوانم ی��ک کار یا زمینه فک��ری در آنجا ایجاد کنم، 
دریغ نمی کردم. چون می بینم که شخصیت های باتجربه 
و توانمندی هس��تند که دارند کانون را اداره می کنند. 
ممکن است شرایط اجازه کار بیشتر را ندهد ولی آنها به 
نحو احسن کار می کنند. بنابراین من هم در همین حدی 
که همکاری لفظی یا در مواردی همکاری معنوی داشته 

باشم اکتفا می کنم.

  آقای دكتر! از دوره ریاس�ت خودتان بفرمایید. 
با توجه به این ك�ه جوان ترین رییس دانش�کده 
فنی بودی�د. دوره خاصی ه�م ب�ود. دوره بعد از 
انقالب، تعطیلی و بازگشایی دانشگاه. بفرمایید چه 
اهدافی را در آن زمان دنبال كردید و چه اموری به 

سرانجام رسید؟
آن زمان بیشتر توسعه دانش��گاه در اولویت بود، چه به 
لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ تحصیلی و تحقیقی. ما در 
آن زمان در دانش��کده دوره دکترا نداشتیم. چه قبل از 
انقالب و چه بعد از انقالب. ش��روع کردیم دوره دکتری 
را ایجاد کنیم و دوره فوق لیس��انس را گسترش دهیم. 
بیشترین همت ما در زمینه آموزشی این بود که دوره های 
دکتری ایجاد کنی��م. بعضا مقاومت هایی هم می ش��د. 
چون از این موضوع اطمینان نداشتند که این حرف ها، 
کمک رسانی هایی هم به دنبال داشته باشد. در آن زمان تا 
جایی که در توان داشتیم کارها انجام شد و کمک رسانی 

هم تا مدتی صورت گرفت. 
در دوره های بعدی کار تکمیل ش��د و ت��ا االن هم ادامه 
دارد. درس��ت اس��ت که نواقصی در ای��ن زمینه وجود 
دارد. اما مث��ال دوه کارشناسی ارش��د ما قابل مقایس��ه 
است با دانشگاه های معتبر دنیا. البته غیر از زمینه های 
تجربی. چون زمینه های تجربی با دستگاه و آزمایشگاه 
س��ر و کار دارد، نمی توانم بگویم قابل مقایسه است. اما 
در زمینه های تئوری و عددی قابل مقایس��ه با بهترین 
دانشگاه های دنیا هس��تیم. بنابراین بیشترین هم و غم 
ما در زمینه گس��ترش دوره های دکتری بود. در زمینه 
پژوهش هم، برنامه این بود ک��ه پژوهش را دامن بزنیم. 
همین که دوره دکتری نبوده، نقص پژوهش بود. باالخره 
باید دانش��جوی دوره فوق لیس��انس و دکتری باشد که 
پژوهش انجام شود. چون استاد دست تنها می ماند. یعنی 
اگر یک استاد بخواهد دس��ت تنها پژوهش کند، خیلی 
ش��عاع عمل ندارد.  بنابراین وقتی دوره ها افزایش پیدا 
کرد، پژوهش دانشگاه هم افزایش پیدا کرد. متعاقب آن 
مقاالت علمی و پژوهش ما افزایش پیدا کرد. االن مقاالتی 
که در نشریه های معتبر دنیا به چاپ می رسد و ایندکس 
بین المللی می شود، در ایندکس های خیلی خوب نمایه 

می شود، سال به سال افزایش پیدا می کند.

  آقای دكتر شما 42 س�ال در دانش�کده فنی به عنوان دانشجو، استاد و 
رییس دانشکده حضور داش�ته اید. می توانید خاطره شاخصی از این دوره 

را بیان كنید؟
البته این دوران برایم پر از خاطره است. اما ممکن است خیلی مفید فایده نباشد. اگر 
اجازه دهید، چند موردی را که یادداش��ت کرده ام بیان کنم. این که دیدگاه اصلی در 
دانشگاه چه باید باشد. به نظر من باید در دانشگاه، دیدگاه دانشگاهی و علمی باید غلبه 

داشته باشد. باید دیِد علمی حاکم باشد. 

  در مقابل چه دیدی؟
به این معنی که تمام هم و غم دانشگاه آموزش و پژوهش باشد. تمام امکانات دانشگاه 
صرف آموزش و پژوهش شود. تمام تصمیمات دانشگاه حول محور آموزش و پژوهش 

باشد.
مثال فرض کنید بگویند این کالس را برمی داریم. چون اتاق کم داریم. 10 قس��مت 
می کنیم. در حالی که در دید علمی می گوید ما فضای غیرآموزش��ی را برمی داریم، 
کالس می کنیم. دید علمی این اس��ت ک��ه می گوید کالس و آزمایش��گاه برای من 
 مهم است. کارگاه برای من مهم است. در رش��ته هنر، آتلیه مهم است. در دید علمی 
استاد محور است. دانشجو، استاد، کالس و آموزش محور است. اگر دید علمی داشته 
باشیم. پذیرش دانشجو نیز با محور دید علمی است. در دانشگاهی که واقعا علم حاکم 
است. آنچه که مهم است این است که بهترین دانشجو را بگیرد. دنبال بهترین دانشجو 

می رود. دانشجو را از روی امتیازات علمی انتخاب می کند. 
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  مگر در حال حاضر چیزی غیر از امتیازات علمی مالک انتخاب 
دانشجویان است؟

اخیرا از دو س��ال قبل به این طرف کنکور دکت��ری را متمرکز کرده اند. در 
حالی که بهترین روش این است که خود دانشگاه، 
دانش��جوی دوره دکتری را انتخاب کند. دانشکده 
فنی و مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی در چند 
سال آخر به این نتیجه رسیده بودند که ما با روش 
کارنامه علمی دانشجویان دوره دکتری را بگیریم. 
مثال یک فارغ التحصیل دوره فوق لیسانس می آمد 
مقاالت خود و کاری را که ک��رده بود، کتابی که در 
این دوره نوشته بود و معدل های خود اعم از دیپلم 
و لیسانس و فوق لیس��انس را به دانشکده می داد و 
آن وقت دانش��کده در گروه آموزشی آن را بررسی 
می کرد و دانش��جو برای دوره دکت��ری یا انتخاب 
می ش��د و یا رد می ش��د. بعد آمدند آن را متمرکز 
کردند. به این دلیل که ممکن است در دانشگاه حب 
و بغضی باشد. در حالی که بهترین انتخاب، انتخابی 

است که خود گروه آموزشی انجام دهد و سایر مسایل غیرعلمی نباید مورد 
توجه قرار بگیرد. 

یکی از مس��ایلی که در چند س��ال اخیر اتفاق افتاده، گرفتن دانشجویان با 
استعداد درخشان است. 

خیلی عالی است اما نباید به این صورت عمل کرد که امسال بیشتر از یکی یا 
دو نفر نمی توانید بگیرید. اگر قرار است بهترین افراد را از طریق دانشجویان 
بااس��تعداد جذب کنیم، باید در تعداد آزاد باشیم. بنابراین 
اگر در دانش��گاهی دیدگاه علمی باشد، 

می آید و می گوید من دانشجوی بااستعداد را اگر گروه آموزشی قبول کرد، 
می گیرم. حتی ممکن است در سال های بعد استادی بگوید من این دانشجو 
را می گیرم و دوره دکترای ما مثل دانشگاه های خارج از کشور شود. در دوره 
دکترای دانشگاه های خارج کشور استاد به دانشجو 
پذیرش می  دهد. قبال در دانشکده ما پردیس پذیرش 
می داد، آمدند آن را متمرکز کردند. یکی از مواردی 
که دانشگاه خسارت می بیند، همین موضوع است. 
اگر بخواهد دانشگاه علمی اداره شود باید پذیرش در 
دوره دکترا برگردد و به خود گروه علمی سپرده شود. 

  به غیر از پذیرش دوره های دكترا چه نکات 
دیگری در آموزش ممکن است به سطح علمی 

دانشکده آسیب برساند؟
یک س��ری مقررات دس��ت و پا گیر است که جنبه 
علمی ندارد. مثل طول دوره آموزش. اشکال ندارد 
طول دوره آموزش محدود باشد، اما این مساله نباید 
برای پروژه هایی که تولید علمی دارند باعث اجبار 
دانش��جو ش��ود به عجله در دفاع. در نتیجه، آن تولید علمی نتواند به بروز 
برسد. اصال تمام این دوره برای تولید علم است، ولی ما می آییم طوری عمل 
می کنیم که دانشجو مجبور است با عجله دفاع کند. به ویژه در دوره دکترا.

در صورتی که فردی ک��ه واحدهای خود را گذرانده اس��ت اصال از امکانات 
دانشگاه استفاده نمی کند. حاال ممکن است بگویند علت این است که افراد 
بی دلیل تحصیل خود را طوالنی نکنند. خیلی خوب! باید با تشویق و تنبیه 
طول دوره آموزشی را محدود کنیم. این که یک زمان حداکثری قرار دهیم و از 
آن زمان به بعد اجازه ادامه تحصیل را به آن فرد ندهیم، روش علمی نیست.  

توانایی علمی ما بسیار بیشتر از 
آن است که اس�تفاده کرده ایم. 
بسیاری از توانایی های ما از دست 
ما خارج می ش�وند. مث�ال ببینید 
آزمایش�گاه ها و دانش�گاه های 
مع�روف خارج�ی پ�ر اس�ت از 
فارغ التحصیالن موف�ق ایرانی، 

به ویژه فارغ التحصیالن فنی 
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  آقای دكتر مطالبی در خصوص استقالل 
دانش�گاه مطرح می ش�ود. به نظر شما این 

استقالل دانشگاه چیست؟
برخی فکر می کنند استقالل یعنی این که دانشگاه 
کال باید از دولت مستقل باشد. نه! معنی آن این 
نیست که باید به کلی از دولت مستقل باشد. بلکه 
دانش��گاه در داخل خود یک هیات امنایی دارد. 
هیات امنا دانش��گاه باید مس��تقل و دانشگالهی 
باشد. دانش��گاه را بشناس��د و بتواند خودش به 

صورت مستقل تصمیم گیری کند.
بعضی وقت ها یک دانش��گاه توانایی های خاصی 
دارد. آن توانایی ه��ا، در این اس��تقالل به ظهور 
می رسد. اما اگر بخواهیم همه دانشگاه ها را مثل 
 هم اداره کنیم، هی��ات امنای دانش��گاه صوری 

می شود. 
دانشگاه باید در زمینه استخدام اعضای علمی و 
بازنشستگی آنها اس��تقالل داشته باشد. البته در 
مورد بازنشس��تگی ضوابط خوبی تصویب ش��ده 
است. اما بعضی از اس��تادیاران قابلی هستند که 
به دالیلی دانشیار یا استاد نش��ده باشند، اگر به 
صورت ماش��ینی بخواهیم عمل کنی��م و آنها را 
بازنشسته کنیم، ای بسا دانشگاه لطمه بخورد. اگر 
مسایل غیرعلمی هم باعث بازنشستگی شخص 
ش��ده باش��د، آن هم به دانش��گاه لطمه می زند. 
بازنشس��تگی های زودرس غیرعلمی به دانشگاه 
لطمه می زند. به هر حال اگر قرار باشد در دانشگاه 
جو علم��ی حاکم باش��د، بای��د تجدیدنظرهایی 

صورت گیرد.

  نظرتان در مورد انتخاب مدیران دانشگاه 
چیست؟

از جمله مواردی که در زمینه اس��تقالل دانشگاه 
مطرح است، این اس��ت که اعضای هیات علمی 
خودش��ان مدیر دانش��گاه را انتخ��اب کنند. در 
دوره آقای خاتم��ی که اتفاقا آق��ای دکتر معین 
و آقای دکتر توفیقی وزیر آم��وزش عالی بودند، 
آیین نامه هایی در ح��ال تصویب بود که مدیریت 
دانشگاه به صورت انتخابی باشد، حاال آن انتخاب 
یا توسط شورای دانشگاه یا توسط دانشکده های 
مختلف یا به صورت مس��تقیم از طرف اس��اتید. 

مدیریت دانش��گاه باید به صورت انتخابی باشد و 
در رده های پایین تر در پردیس ها و دانشکده ها نیز 
باید انتخابی باشد. در چند سال گذشته دانشگاه 
از این حیث لطمه دید. اصال در دانشگاه بهترین 
ش��یوه مدیریت، انتخاب مدیریت توس��ط خود 
اساتید است. اگر فردی که انتخاب می شود، استاد 

دانشگاه است پس توانایی و لیاقت آن را دارد که 
با نظر همکارانش مدیریت دانش��گاه را به عهده 
گیرد؛ اگر مورد اس��تقبال و انتخاب اساتید است 

پس حتما شایستگی دارد. 

  ش�اید در حال حاضر یکی از مش�کالت 
دیگر دانش�گاه ها ع�الوه بر بازنشس�تگی 
اعضای هیات علمی، ج�ذب اعضای جدید 
و تازه نفس برای هیات علمی باش�د. به نظر 
شما در این مورد چه نکاتی باید مد نظر قرار 

بگیرد؟
در مورد ج��ذب اعضای هیات علمی، اس��تادی 
باید به دانش��گاه بیای��د که توانای��ی علمی دارد. 
یعنی توانایی علمی باید ح��رف اول را بزند. البته 
صالحیت اخالقی هم خیلی مهم اس��ت. اما اگر 
ما صالحیت اخالقی را با س��لیقه های سیاس��ی 
قاطی کنیم حتما متضرر می شویم. یعنی افرادی 
که توانایی علمی و صالحیت اخالق��ی دارند را، 
به خاطر س��لیقه متفاوت سیاسی شان با سلیقه 
سیاس��ی مصاحبه کنن��ده، به راحتی از دس��ت 

می دهیم. 
در مورد سازوکار اجرایی این کار هم نظر من این 
است که باید در اختیار دانشگاه باشد. االن جذب 
اعضای هیات علمی متمرکز ش��ده است. یعنی 
همه افرادی که جذب می شوند باید از کانال دفتر 

جذب متمرکز بگذرند. 
در صورتی که در گذشته این از اختیارات دانشگاه 
بوده است، اما در چند سال اخیر این اختیار را از 
دانشگاه ها گرفته اند. دانشگاهی که نتواند خودش 
هیات علمی مورد نیازش را جذب کند، نمی توان 
به معنای واقعی اسم دانشگاه را روی آن گذاشت. 

جوان گرایی خیلی خوب اس�ت. 
ام�ا آن جوان ه�م بای�د مراتب 
کاری خ�ود را در طول زمان طی 
کن�د. در ط�ول زمان اس�ت که 
انسان صاحب اندیشه تجربه و 
سکون و وقار می شود. بنابراین 
افراد باتجربه ای ک�ه در کانون 
هستند، جایگاه کانون را ارتقاء 
داده ان�د و این اتفاق�ا جزو نقاط 

قوت کانون است
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  در س�ال های اخی�ر چند دانش�کده در 
دانش�گاه تهران تاس�یس ش�د ك�ه مورد 
اعتراض مس�ئوالن دانش�کده فن�ی قرار 

گرفت، در این مورد توضیح می فرمایید؟ 
بله مواردی هست که جای بررسی و تجدید نظر و 
تجزیه و تحلیل دارد. دانشکده هایی مثل دانشکده 
علوم و فنون که اخیرا در دانشگاه تاسیس شده اند، 
هر چند این کار توسط دانشکده فنی و دانشکده 
علوم و بسیاری از دلس��وزان مورد اعتراض واقع 
ش��د. اما باید بررس��ی ش��ود که چرا با این همه 
مخالفت صریح اس��تادان و دلسوزان دانشگاه باز 
این دانشکده تاسیس شد. ما علوم و فنون جدید و 
قدیم نداریم. باید بررسی شود که جریان بعضی از 
واحدهایی که ایجاد شده اند تا به صورت شهریه ای 
دانشجو بپذیرند، مثل پردیس البرز یا ...، چیست؟ 
چرا در زمینه تاسیس این واحدها با اعضای هیات 
علمی و پردیس ها و دانشکده ها مشورت نشده و 
در مواردی که اعالم نظ��ر کرده اند جدی گرفته 

نشده است.
یک زمانی ممکن است دانشگاه علمی نگاه کند 
و بگوید من سهمی در تربیت دانشجویان در کل 
کشور دارم و فارغ التحصیالن دبیرستان تعدادشان 
زیاد است. بنابراین باید بار و سهم خودم را بپذیرم. 
مشخصا این دید، دید علمی است نه این که دید 
به دس��ت آوردن امکانات مالی حاکم باشد. برای 
دانشگاه های دولتی به ویژه دانشگاه تهران که یک 
دانشگاه مادر و دانش��گاه اول کشور است، چنین 
دیدگاهی صحیح نیست. برای دانشگاه مادر باید 

مبنا دید آموزشی، پژوهشی و علمی باشد. 
بنابراین اگر در دانشگاه تهران هم مجبور شدیم 
سهمی بگیریم، به ش��کلی انجام دهیم که از دید 
علمی چیزی را کم نکنیم. با مشورت خود استادان 
و با مشورت دانشکده ها این کار را انجام دهیم. هر 
کدام از آن دانشکده ها و واحدهایی که جدای از 
دانشکده و واحد اصلی باشد به نظر من باید درباره 
آنها یک بررسی و تجدیدنظر جدی صورت گیرد 

و راه درست انتخاب شود. 

  گویا در خص�وص خوابگاه ها نیز نکاتی را 
در نظر داشتید؟ 

در دانش��گاه تهران ی��ک امکاناتی داری��م که به 
درستی از آن استفاده نمی کنیم. ما از خوابگاه های 
کوی دانشگاه که نام و آوازه و برگ برنده دانشگاه 
ته��ران و بهتری��ن محیط ب��رای دانش��جویان 
شهرستانی اس��ت، درست اس��تفاده نمی کنیم. 
متاس��فانه آن را برای دانشجویان س��ال اول در 
نظر نمی گیریم. یک��ی از خوابگاه هایی که ارزش 
چندانی ن��دارد، در یک��ی از خیابان های داخل 
شهر به آنها می دهیم و از ابتدا رنجیده خاطرشان 
می کنیم. البته نمی دانم این تصمیم گیری بر چه 

اساسی بوده، اما هر چه هست آثار منفی در روحیه 
دانشجویان سال اول دارد. 

باید به س��متی برویم که دانش��جویان بتوانند از 
همه امکانات ش��بانه روز اس��تفاده کنند. باید از 
کتابخانه ها به صورت شبانه روزی استفاده کنند. 
باید ارتباطی بین کوی دانشگاه و کتابخانه باشد 

که اصال تعطیل نشود. 
البته در خ��ود پردیس امیرآباد واح��د کامپیوتر 
دانشکده برق به صورت شبانه روزی کار می کند. 
ساعت 9شب تعطیل می ش��ود، ساعت 12شب 
دوباره نگهب��ان می آید؛ بعضی ها ت��ا صبح آنجا 
هستند. ممکن اس��ت در دوره هایی دانشجو نیاز 
داشته باشد شبانه روزی از امکانات استفاده کند. 

یا پنج ش��نبه و جمعه و تعطیالت. برای ما افتخار 
اس��ت که نماز جمعه در دانش��گاه تهران اس��ت 
اما این نباید سبب شود که دانش��جو از امکانات 
استفاده نکند. در عین برگزاری نماز باید دانشجو 
بتواند بیاید سرکشی کند و استفاده خود را هم از 

امکانات دانشگاه ببرد.
اس��تفاده از امکانات دانش��گاه در تعطیالت و به 
عنوان مثال تعطیالت نوروزی باید برای استادان 
و دانشجویان آزاد باش��د. محدودیت استفاده از 
امکانات در تعطیالت آسیب رسان است. در حال 
حاضر همه دانش��جویان باید تابستان خوابگاه را 
تخلیه کنند. بروند و بعد از 3 ماه بیایند وسایلشان 
را از انبار بگیرند. آن زمان که ما دانش��جو بودیم 

اینطور نبود. 
همیش��ه خوابگاه در اختیار دانش��جو بود. شاید 
ش��رایطی دیگری هس��ت که بنده در جریان آن 
نیستم. مثال تعمیرات، مس��اله تعمیرات را باید 
به ش��کل بهتری حل کرد. باید با روش خاص و 
درس��تی حل ش��ود که لطمه به روحیه دانشجو 
نخورد. دانشجو ممکن اس��ت در طول تابستان 
یکی دو بار بیاید تهران و مش��کلش را به شکلی 
حل و فصل کند، اما اعتمادش از ما سلب می شود. 
ما روحیه امیدواری و اعتماد را نباید از دانش��جو 

بگیری��م. این ک��ه نمی گذاریم ط��رف بیاید و به 
خوابگاه برود یک جور عدم اعتماد است. یا این که 
در تعطیالت نوروز برای استفاده از امکانات باید 
اسم داده شود، یعنی به شما اعتماد نداریم. اگر از 
این طرف اعتماد نباشد، دانشجو هم به ما اعتماد 

نخواهد کرد. استاد هم همینطور.

  تحصی�ل در دانش�گاه تهران ب�ه عنوان 
دانش�گاه جام�ع، چ�ه امتی�ازی ب�رای 

دانشجویان دارد؟
در خصوص دانشگاه جامعی مثل دانشگاه تهران 
که همه رش��ته ها را مثل ادبیات، کش��اورزی و 
دانش��کده های دیگر دارد، باید در این دانشگاه، 
مزایای��ی ب��رای دانش��جو در نظر گرف��ت. یک 
دانش��جو باید بتواند درس های اختیاری خود را 
در دانش��کده های دیگر بگیرد. مثال شخصی به 
موسیقی عالقمند اس��ت یا گرافیک باید بتواند 
دروس اختیاری خود را در آنج��ا بگذراند. یعنی 
باید به شکلی عمل کنیم که دانشجویان دانشگاه 
جامع از جامع بودن هم اس��تفاده بکنند، نه این 
که واحدهای کامال جدا از هم فقط کنار هم قرار 

بگیرند. 
یعنی دانش��کده ها باید یک حس وحدت و یکی 
بودن داشته باشند. البته پژوهش های مشترکی 
هم وجود دارند که الزم اس��ت مش��ترک انجام 
شوند، اما در مورد آموزش هم پیشنهادم این است 

که ارتباط باشد.

  آقای دكتر از فرزندانتان كس�ی در فنی 
هست؟

من یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کارشناسی و 
کارشناسی ارشد در دانشکده فنی رشته کامپیوتر 
س��خت افزار ب��ود. در مقط��ع کارشناس ارش��د 
فارغ التحصی��ل ش��د، ام��ا در دوره دکت��ری در 
دانش��گاه امیرکبیر قبول ش��د و در آنجا در حال 

ادامه تحصیل است. 
دخترم هم دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران 
است. در دوره کارشناسی رشته مدیریت صنعتی 
را انتخاب کرد. االن هم در رشته مدیریت  IT  در 
مقطع کارشناسی ارش��د تحصیل می کند و چند 

ماه آینده از پایان نامه اش دفاع می کند.

  آقای دكتر اگر مورد دیگری را نظر دارید، 
بفرمایید. 

خیر. خیلی سرتان را درد آوردم.

  بسیار متشکرم از وقتی كه به ما اختصاص 
دادید.

بنده هم از مسئوالن خبرنامه کانون به ویژه همکار 
عزیز جناب آقای دکتر فرزانه سپاسگزارم.

برخ�ی فک�ر می کنند اس�تقالل 
یعنی این که دانشگاه کال باید از 
دولت مستقل باشد. نه! استقالل 
این اس�ت که دانشگاه در داخل 
خود ی�ک هی�ات امنای�ی دارد. 
هیات امنا دانشگاه باید مستقل 
و دانش�گالهی باش�د و مستقل 

تصمیم گیری کند



حامیان خبرنامه کانون

شركت عطاردیان
مدیر عامل : مهندس  محمدصادق 

الماسی
زمینه فعالیت:  راه سازی  

ساختمان سازی
انتقال آب و فاضالب

آدرس: تهران، استاد مطهري، 
 سلیمان  خاطر درفش،

پالک 8- طبقه  3
تلفن:  88834162
فکس: 88829318

ایمیل: 
info@otaredianco.ir 

مهندسان مشاور سانو
مدیر عامل : مهندس بهمن حشمتی

زمینه فعالیت: طراحی و نظارت سازه  
ژئوتکنیک ، بهسازی

آدرس:خیابان ولیعصر، خیابان شهید 
عباسپور)توانیر(

شماره 11
تلفن : 88770173 ) 7 خط (

فکس: 88775520
www.sano.ir

info@sano.ir  :ایمیل

شركت كیسون
مشاور عالي: مهندس محمدرضا انصاری

زمینه فعالیت: مهندسي، تدارک، ساخت، 
مدیریت پروژه و تامین  مالي پروژه ها؛  در 

حوزه هاي نفت و گاز و صنعت، مسکن، سیویل 
و ساختمان، آب و فاضالب و سیستم هاي 

حمل و نقل ریلي
آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران 
زمین، ساختمان ایران زمین، شماره 2288

تلفن :88072521
فکس: 88072520

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

شركت تهران بوستن
مدیر عامل : مهندس اسماعیل 

مسگرپور طوسی
زمینه فعالیت: خدمات مشاوره اي 
شامل مطالعات امکان سنجي، 

مطالعات بنیادي توسعه اي، طراحي 
اجراي طرح ها و پروژه      
  )BOO,EP,EPC,...(

آدرس: تهران، خیابان  دکتربهشتي، 
میدان تختي،  اول خیابان علی 
 اکبری،جنب کوچه مهرداد، 

پالک  119
تلفن :

 88747499-93و88756292
فکس: 88739452

info@tbe.ir :ایمیل

شركت هگزا
مدیر عامل : مهندس حسین چهرآزاد  

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

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

باالتر از خیابان مطهری، خیابان زینالی 
 غربی،خیابان شهید عشوری،

کوچه هشتم، پالک 13
تلفن :88742174-88506230

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

شركت مهندسی اردال
.ARDAL ENGINEERING CO

مدیر عامل : مهندس محمدحسین فتاپور
زمینه فعالیت: تهیه، نصب و راه اندازی و 

آموزش سیستم های اعالم و اطفاء حریق، 
پمپ های آتش نشانی، سیستم های 

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

تلفن: 88710809-10
 فکس :88727167

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

www.ardal.co

مهندسین مشاور سیویار
مدیر عامل : دکتر اورنگ فرزانه

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

ایستگاه های زیرزمینی مترو
آدرس: تهران، خیابان کارگرشمالی، 

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

پالک 14،طبقه 2
تلفن: 88355804
 فکس :88355841

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

مهندسین مشاور كاوشگران
مدیرعامل: مهندس فرزان رفیعا
زمینه فعالیت: زمین شناسی، 

مهندسی معدن،
 صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک

آدرس: تهران، 
 سردار جنگل شمالی، بلوار قدس،

 24 متری زیتون، ارغوان 1، پالک 4
تلفن: 021-44806070 

)خط ویژه(
فکس: 021-44808166

ایمیل :
kce@kavoshgaran-mine.com

شركت فرعی راه   
مدیر عامل : مهندس علی آزاد

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

زاینده  رود شرقی، پالک  16
تلفن : 88880055 - 88881166

فکس: 88884573
ایمیل : 

fareirah@yahoo.com

شركت نش�رف�ن
مدیر عامل : مهندس آیدین ختالن

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

کنفرانس و نمایشگاه
 آدرس: تهران، میدان فاطمی، 

 میدان گلهاخیابان 1/4، پالک109،
طبقه اول

تلفن:88979251-5
فکس: 88971887

ایمیل : 
info@nashrefan.com 

حامیان خبرنامه کانون

كمیته انتشارات در هر شماره خبرنامه صفحاتی 
را به معرفی مختصر ش�ركت های اعض�ا و زمینه 
فعالیت آنه�ا اختصاص م�ی دهد. ای�ن صفحات 
فرصتی اس�ت ت�ا اعضا ع�الوه بر معرف�ی زمینه 
فعالی�ت خود ب�ه هم دانش�کده ای ها، از انتش�ار 

خبرنامه كانون نیز حمایت كنند.
بدینوسیله از اعضای كانون برای ارسال نام، آرم و 
زمینه فعالیت خود به دبیرخانه كانون برای انتشار 

در خبرنامه دعوت می شود.

مهندسین مشاور رمپ



حامیان خبرنامه کانون

شركت دریاخاک پی
رئیس هیات مدیره : 
دکتر  بهروز گتمیری

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

گود هاي عمیق، ژئوتکنیک و 
سازه هاي دریایي

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

تلفن :88930501-5
فکس:

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

شركت صنایع كابل كرمان
مدیر عامل : مهندس علیقلي فرداد
زمینه فعالیت:  :  تولید کننده انواع 

کابل هاي  کواکسیال، 
 مخابرات ،  برق

آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارک وي کوچه هستي، پالک 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ایمیل:

info@kermancableind.com 

مهندسین مشار رمپ
مدیر عامل: دکتر علي اردکانیان

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

آدرس:خیابان بهشتي شرقي، اندیشه 
اصلي، اندیشه 5 غربي، پالک 9، طبقه 3
تلفن: 88414030، 88414031 

88441880
فکس: 88441879

ایمیل:
ardakanian@yahoo.com

شركت آبفن
مدیرعامل: مهندس احمد قزل ایاغ

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

وفاضالب و کشاورزی
آدرس : سیدخندان،ابتداي سهروردي 

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

infoabfan@gmail.com: ایمیل

شركت پرلیت
مدیر عامل : 

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

ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، 
کاوش های زمینی

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

تلفن:88784781
فاکس:88796462

info@perlite-co.com:ایمیل

شركت مشاور فربر
FARBAR Consulting Engineers
مدیر عامل : مهندس مهدی محیط کرمانی

زمینه فعالیت: انجام مطالعات و تهیه طرح و 
نظارت بر اجرای پروژه های راه های فرعی و 
اصلی ، بزرگراهها و آزادراهها، راه آهن شهری 
و برون شهری، پلهای بزرگ و تونل ها و مقاوم 

سازی پلها
آدرس : تهران ، خ سید جمال الدین اسد آبادی 

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

info@farbar-eng.com : ایمیل

شركت صنایع كابل كاویان
مدیر عامل : مهندس حسین حاجي 

حسینلو
زمینه فعالیت:  تولید کننده انواع

کابل هاي مخابراتي و برق
آدرس: تهران، ولي عصر، باالتر از 
پارک وي کوچه هستي، پالک 18
تلفن : 22669500-510-511

فکس: 22028427
ایمیل : 

  info@kermancableind.com

شركت آب نیرو 
مدیر عامل : دکتر حسین جاللی

زمینه فعالیت: سد سازی، شبکه های 
آبیاری زهکشی و نیروگاههای برق آبی

آدرس:  خیابان سهروری شمالی،
 پائین  تر از خیابان شهید بهشتی،

کوچه سینک ، پالک 18
 تلفن : 4-88754753 و

88745715-16 
فکس: 88759345

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

شركت مهندسین مشاور ماهر 
و همکاران 

مدیر عامل : مهندس حسین کوشافر
 زمینه فعالیت: طراحی و نظارت بر 
پروژه های ساختمانی بیمارستانی، 

ورزشی و آموزشی. طرح های ساماندهی 
آدرس: خیابان آفریقا، بلوار شهید ستاری، 

پالک 11، طبقه 4
تلفن : 88878875 – 88785825

فکس: 88878876
وب سایت: 

www.mahervahamkaran.com
maher@mahereng.net :ایمیل

شركت تعاونی مسکن كانون 
مهندسین فارغ التحصیل

دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدیر عامل : مهندس فرشید جلیلوند
زمینه فعالیت:  احداث مجتمع های 

مسکونی برای اعضای کانون و بستگان ایشان
آدرس: تهران ، خیابان کارگرشمالی، 

شکراهلل، پالک 133، خانه کانون
 تلفن : 21 و 20 250 333 )026( 

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

ایمیل :
tmkanoon@yahoo.com

سایت اینترنتی :
www.tmk-fanni.com

مهندسین مشاور آبران
مدیر عامل : مهندس علی ربوبی 

خبوشانی
زمینه فعالیت : تاسیسات شهری، 

آب و فاضالب
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی ، 

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

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

شركت بسپار پی ایرانیان
مدیرعامل: مهندس روزبه صالح آبادی
زمینه فعالیت: خدمات طرح و اجرای 

بهسازی خاک، پایدارسازی گود با روشهای 
نیلینگ، انکراژ، شمع، دیوار برلنی، بهسازی 

خاک با تکنولوژی میکروپایل، بهسازی 
خاک با استفاده از محصوالت ژئوسنتتیک
آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، 

باالتر از تقاطع مالصدرا، خیابان عرفی 
شیرازی، پالک 36

تلفن: 88610242-3
فکس: 88037652

info@basparpey.com :ایمیل



شركت ساختمانی بتن شانتیه
مدیرعامل: مهندس سید محسن 

مقدس زاده
زمینه فعالیت: پیمانکار

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

تلفن : 88798416-88400099
فکس: 88642004

ایمیل:
info@betonchantier .com

شرکت فنی و ساختمانی کانیو
                             سال تاسیس : 1350  

  
مدیر عامل : مهندس منصور حیدری
زمینه فعالیت: احداث راه ، راه آهن، 
فرودگاه ، سد ، نیروگاه ،موج شکن 

و . . .
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، 
خیابان نارنجستان هفتم، کوی 

نرگس، پالک 5 و 7
کدپستی : 1957946611

تلفن :  22295278 - 22280477
فکس: 22290526

info@canivo.com
www.canivo.com

شركت ساختمانی فیلده
مدیر عامل :

مهندس پیروزکاموری مقدم
 زمینه فعالیت: ساختمان سازی،

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

تلفن:88735205 و 88741987
فکس: 88764388

p.kamvari@chmail.ir :ایمیل

شركت مهندسان مشاور دریا بندر
 مدیر عامل : مهندس مرتضی بنی جمالی
زمینه فعالیت: مطالعات توجیه فنی و 
اقتصادی، طراحی، مدیریت بر اجرای 
بنادر، سازه های دریایی و مجتمع های 

صنایع دریایی
آدرس: تهران، پاسداران، میدان هروی، 
خیابان موسوی، خیابان شهید ضابطی، 

پالک 9
تلفن: 22516834 و 22516854

فکس: 22516063
 info@daryabandar.com :ایمیل

مدیر عامل: دکتر کامبیز بهنیا
سال تاسیس 1354

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

پایدارسازی گودبرداریها، بهسازی زمین،
پروژه های راه و راه آهن

آدرس: تهران، خیابان جمالزاده شمالی، 
خیابان غالمرضا طوسی، شماره 3

تلفن: 50 و 66943249
فکس: 66431176

www.khakemosalah.ir
info@khakemosalah.ir

شركت پیروز آراد
مدیر عامل : مهندس پرویز ونداد

زمینه فعالیت : طراحی ، تهیه ، ساخت ، 
حمل و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی 

سدها و شبکه های آبیاری ، انواع 
شیرها و تجهیزات صنعتی

 آدرس : تهران، شیخ بهایی شمالی،  
بن بست ولیعصر ،پالک 2، طبقه 2، 

واحد 4
تلفکس : 88046484 - 88063477  

88602127
piroozarad@yahoo.com

شركت ساختمانی ویسا

مدیر عامل :مهندس محمد تقی مرادی
زمینه فعالیت: پیمانکار راه و ساختمان 

زیرسازی راه آهن ، پل ، تونل ، گالری
آدرس: تهران، یوسف آباد ، 

خیابان 24 ، پالک 11
تلفن: 88705198-88720360-

88705193
فکس: 88725007

info@waysa.net :ایمیل

 شركت ساختمانی دنا رهساز
مدیر عامل : مهندس محمد ابوطالبي

زمینه فعالیت: ساخت بزرگراه ، آزادراه ، 
فرودگاه ، پل ، تقاطع غیر همسطح ، سد 

سازي ،آبیاري ، زه کشي ، فاضالب ، اجراي 
خطوط لوله نفت و گاز و آب ،  احداث تونل  

و ساختمان سازي .
آدرس: تهران،  میدان آرژانتین، بلوار 
بیهقي، کوچه هشتم شرقي، پالک3

تلفن: 021-88757360
فکس: 021-88735079

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

مهندسین مشاور طرح بامداد
مدیر عامل : مهندس مجتبی کتیرائی

زمینه فعالیت : 
خدمات مشاوره سازه و معماری

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

واحد اول غربی
تلفن : 88058830  و 88058840

فکس : 88618265
کدپستی : 1436744961

ایمیل:
tarhebamdad@gmail.com

شركت انتشارات فنی ایران
مدیر عامل :مهندس سیدرضا کروبی

زمینه فعالیت: انتشارات
 آدرس: تهران،خیابان مطهری،
خیابان میرعماد، نبش سفارت 

هند،پالک 24
تلفن: 88505055
فکس: 88532136

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

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

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

تلفن:
88042414 و88032054- )021(

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

شركت نیمرخ
مدیر عامل : مهندس محمدباقر 

حدادزاده هندو
زمینه فعالیت:

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

آدرس: بلوار میرداماد،خیابان بهزاد 
حصاری پالک6

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

nimrokh_company@yahoo.com

حامیان خبرنامه کانون



شركت پارس آداک
مدیرعامل: مهندس کامبوزیا پزشک 

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

نیروی برق
آدرس: تهران، خیابان توانیر،

خیابان نظامی گنجوی،شماره 39
تلف��ن: 02188772379
فکس: 02188771941

ایمیل: 
pars.adak@hotmail.com 

شركت آب و انرژی
عضو انجمن صنفی شرکت های پیمانکار 

تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، 
سال تاسیس1364

مدیرعامل: مهندس محمدرضا 
محمدآبادی کمره ای

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

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

تلفن:88827634
فکس:88491165

شركت اینترالک
مدیر عامل : 

مهندس محمد شریف زاده بوشهري
زمینه فعالیت :

طراحي،تهیه ،ساخت و نصب خطوط رنگ 
قطعات پالستیکي و فلزي طراحي ، ساخت 
ماشین آالت پوشش خطوط لوله آب و نفت 

و گاز و تجهیزات صنعتي
آدرس: خیابان سهروردي شمالي ، خیابان 
خلیل حسیني، کوچه مریم،پالک 3،واحد3

تلفکس: 88530699-704 
 info@interlock.ir     

www.interlock.ir

شركت آرمان مانگ
مدیرعامل: مهندس قاس�م رحم�ان�ی
زمینه فعالیت: آس�انس�ور و پ�له ب�رقی
آدرس: تهران، کارگرشمالی، پایین تر 
از چهارراه فاطمی، کوچه هما، پالک 4 

، طبقه 6 ، واحد 18
تلفن: 88973225-9             

       66572620-3
فکس: 88973200                 

66430292
ایمیل:

Info@armanmang.com
سایت: 

www.armanmang.com

شركت سامان پی
 مدیرعامل: دکتر حمیدرضا الهی

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

ستون شنی، تراکم ارتعاشی و تزریق
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 
شهیدکالهدوز)دولت(، نبش خیابان 

معتقد، بن بست بامداد، پالک 2، طبقه 5. 
تلفن: 22002420
فکس: 22602730

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

مدیر عامل : مهندس عالءالدین سادات 
باریکانی

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

 الکترومکانیکال ، 
ابزار دقیق ،  ابنیه و حمل و نقل

آدرس : تهران، خیابان آفریقا ، بسمت 
شمال ، بعد از پل همت، نبش بن بست 

زاگرس، پالک 11 واحد7
تلفن : 88886648/ فکس : 88784035

 Info@parstechno.ir :ایمیل
www.parstechno.ir :سایت

شركت زالل ایران
مدیر عامل : مهندس امیرمنصور عطائی

سال تاسیس 1363
زمینه فعالیت:

تصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتی؛ 
یوتیلیتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

منتظری نژاد، پالک 42 کد پستی 
1948814451

تلفن:27190000
فکس: 22844611

www. zolaliran.com

شركت میشو داغی
 مدیر عامل :مهندس احمدعلی پیروزفرد

زمینه فعالیت: پیمانکاري
مجري خطوط انتقال نفت و گاز و آب و 

اجراي کلیه کارهاي ساختماني ، تاسیساتي، 
مجتمع هاي مسکوني ، آبرساني و فاضالب 

و راهسازي
آدرس: تهران ، خیابان ولي عصر ، ابتداي 

 خیابان مطهري ، خیابان منصور ، 
پالک 22، طبقه دوم

تلفن: 88700997-8
فکس: 88722378

ایمیل:
mishodaghi@yahoo.com  

شركت خمیر مایه و الکل 
رازی)سهامی عام(

مدیرعامل: مهندس علی احتشامی
زمینه فعالیت:

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

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

صنعتی )بصورت فله و بشکه(
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، 

خیابان برزیل شرقی، بن بست الله، پالک4، 
طبقه اول

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

www.ya-razi.org:سایت

شركت ارجان پی
 

مدیر عامل: مهندس آرش روغنی
زمینه فعالیت :

اجرای دیوار آب بند ، شمع درجا ، نیلینگ ، 
میکروپایل و پرده آب بند

آدرس : تهران،  بزرگراه جالل آل احمد، 
بین شهر آرا و پاتریس لومومبا، شماره 34

تلفن:88285385
فکس:88265764

www.arjanpay.com

شركت آسفالت طوس 
مدیر عامل:مهندس علی ناظران

زمینه فعالیت:اجرای امور پیمانی 
و طرح های EPC در پروژه های 

صنعتی، گاز و پتروشیمی، پروژه های 
صنعتی، معدنی، عمرانی و فرودگاهی

آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، 
باالتر از پارک ساعی، شماره 
2225)ساختمان ایرانیان(

تلفن:88672636
فکس:88886415

info@asfalt-tous.com
www.asfalt-tous.com

حامیان خبرنامه کانون



دانش�جویان تازه وارد دانشکده فنی مثل هر س�ال اوایل مهر میهمان 
مس�ئوالن دانش�کده بودن�د و در جش�نی باش�کوه ورود آن�ان ب�ه 
دانشکده فنی دانشگاه تهران گرامی داش�ته  شد. این جشن عالوه بر 
خوشامدگویی، مقدمه ای برای آشنایی بیش�تر دانشجویان تازه وارد 
با بخش های مختلف دانشکده فنی اس�ت. گزارش این جشن را در پی 

می خوانید.

دانشکده
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جشن ورودی های مهر مطابق روال هرساله با حضور 
دانش��جویان تازه وارد، رییس دانشکده فنی، دبیر 
کانون و جمعی از استادان دانشکده فنی روز 3 مهر 

1392 در تاالر چمران دانشکده فنی برگزار شد.
مهندس محمدحسین طالب پور)عمران 92( ضمن 
تبریک به دانشجویان و خانواده های آنان، به عنوان 
مجری، قسمت های مختلف این مراسم را معرفی 
کرد. در آغاز مراسم گروه دومینوی دانشکده فنی 
دانش��گاه تهران معرفی ش��د. این گروه از سال 89 
تشکیل ش��د و توانس��ت طی این مدت افتخارات 
زیادی را کسب کند. یک گروه 5 نفره نیز از روز قبل 
بدون فوت وقت مش��غول کار بودند تا بتوانند برای 
این مراسم دومینویی را به نمایش بگذارند. مراسم 
با سخنان دکتر محمود کمره ای، رییس دانشکده 

فنی ادامه یافت.
 دکتر کمره ای ورود دانشجویان را به مهد مهندسی 
کشور تبریک گفت. وی به ورودی های جدید نکاتی 
را یادآوری کرد که مهم ترین آنها تغییر ش��رایط از 
دانش آموزی به دانشجویی بود. وی گفت: »شما از 
این زمان دیگر دانشجو شده اید و نسبت به جامعه 
خویش مسئولیت دارید و جایی که شما وارد شده اید 

پرافتخارترین دانشکده کشور است. 
ش��ما در دوران دانش��جویی باید ب��ه دنبال هویت 
خویش باش��ید و همچنی��ن بتوانید ی��ک برنامه 
طوالنی مدت را برای خودتان برنامه ریزی کنید که 
بعد از 4 سال آیا می خواهید ادامه تحصیل دهید یا 

وارد بازار کار شوید.«  رییس دانشکده فنی در ادامه 
سخنانش به معرفی دانشکده فنی پرداخت.

در ادام��ه برنام��ه از دکت��ر عل��ی افضلی کوش��ا، 
معاون آموزش��ی دانش��کده و دکتر سیدعلی اصغر 
اکبری موس��وی، معاون دانشجویی دانشکده برای 

ایراد سخنرانی دعوت به عمل آمد. 
س��پس آقای جعفری، نماینده نه��اد رهبری نیز 
به س��خنرانی پرداخت و ضمن خوش��امدگویی به 
دانش��جویان درخصوص فعالیت ه��ای مذهبی و 

فرهنگی دانشکده توضیحاتی ارایه داد. 
دکتر محمد شکرچی زاده)عمران 65(، دبیر کانون 
مهندسین فارغ التحصیل دانش��کده فنی دانشگاه 
تهران و دکتر رضا فرجی دانا)برق 65(، رییس هیات 
مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی سخنرانان بعدی 
این مراسم بودند. دبیر کانون، ورود دانشجویان را به 
دانشکده فنی تبریک گفت و دانشجویان را تشویق 

به عضویت در خانواده فنی کرد. 
وی گفت: »دانشکده فنی اولین دانشکده ای است 
که جامعه فارغ التحصیلی را ایجاد کرده است و امروز 
کانون بزرگترین جامعه فارغ التحصیلی در س��طح 
کشور اس��ت و تا امروز افتخار داریم که این کانون 

نزدیک به 8 هزار نفر عضو دارد.
 من به عنوان دبیر کانون به شما دانشجویان توصیه 
می کنم که خود را به این کانون نزدیک کنید و در 
فعالیت های آن به خصوص جشن 80 سال دانشکده 

فنی که پیش رو است، شرکت کنید.«

 دکتر ش��کرچی زاده همچنی��ن توضیحاتی را در 
خصوص پروژه تاریخ ش��فاهی دانشکده فنی برای 

ورودی های جدید ارایه داد.
در ادامه دکتر فرجی دانا ب��ه توضیح مختصری در 
خصوص فعالیت های بنیاد عام المنفعه دانش��کده 
فنی پرداخت. وی گفت: »بنیاد حامیان در س��ال 
85 به همت کان��ون و فارغ التحصیالن دانش��کده 
فنی دانشگاه تهران تاسیس شد و تاکنون بیش از 8 
میلیارد تومان از طریق فارغ التحصیالن و دوستداران 
دانش��کده توس��ط بنیاد حامیان به دانشکده فنی 
کمک شده است و الزم به ذکر است که 55درصد 
از این کمک ها از طریق دوستداران دانشکده فنی 

بوده است.«
رییس هیات مدیره بنیاد در ادامه سخنانش به هزینه 
کمک تحصیلی دانشجویان اشاره کرد که به صورت 
وام در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و دانشجویان 
موظف هستند بعد از 2 سال از فارغ التحصیلی این 

هزینه را به بنیاد برگردانند.
برنامه با س��خنرانی دکتر نوابی، اس��تاد دانشکده 
مهندس��ی برق و کامپیوتر خاتمه یاف��ت. وی نیز 
از خاطرات خود در دانش��کده فن��ی گفت و ضمن 
بیان استانداردهای دانشکده فنی دانشجویان را به 
خدمت به کش��ور ترغیب کرد.دبیرخانه کانون نیز 
مطابق روال هر ساله با اهدای جوایز به سهم خود به 
ورودی های جدید تبریک گفت و در حاشیه برنامه 

اقدام به عضوگیری دانشجویان کرد.

آشنایی با دانشکده فنی
دانشجویان تازه وارد در مراسمی یک روزه حضور یافتند
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نشست علمی مشترک انستیتو مصالح ساختمانی پردیس دانشکده های 
فنی دانشگاه تهران و موسس��ه تحقیقاتی EMPA سوئیس همزمان با 

کنفرانسSMAR2013  در استانبول برگزار می شود.
در این نشست که با موضوع »دوام بتن در محیط های خورنده« برگزار خواهد 
شد، متخصصان از کش��ورهای مختلف مقاالت علمی خود را ارایه خواهند 

کرد. موسسه تحقیقاتی EMPA از معتبرترین مراکز تحقیقاتی سوئیس 
محسوب می ش��ود که عالوه بر داش��تن همکاری های علمی مختلف با 
دانش��کده فنی از س��ال1382  تاکنون، میزبان تعدادی از دانش��جویان 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران جهت انجام پروژه های 

تحقیقاتی آنان در آزمایشگاه های مجهز خود نیز، بوده است.  

در برنامه توسعه سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کش��ور بر پاس��خگویی مراکز علمی، 
پژوهش��ی و آموزش��ی به تقاضاهای اجتماعی، 
فرهنگی و صنعتی تاکید ش��ده است. از این رو، 
ایج��اد ارتباط بی��ن صنعت و دانش��گاه اهمیت 
بس��یاری یافت��ه اس��ت. یک��ی از ضرورت های 
پژوهش ه��ای علم��ی نی��ز برخ��ورداری از 
آزمایش��گاه های تجربی مجهز و مدرن اس��ت. 
دانش��گاه تهران یکی از مراکز علم��ی فعال در 
این زمینه اس��ت ک��ه توانس��ته با دای��ر کردن 
آزمایش��گاه های م��درن، پاس��خگوی نیازهای 
مختلف محقق��ان صنعت برق باش��د و پردیس 
دانشکده های فنی با داشتن 5 آزمایشگاه منحصر 
به فرد مرتبط با صنعت ب��رق، بزرگترین مرجع 
انجام مطالعات و آزمایش های صنعتی کش��ور 
محسوب می ش��ود. در همین راس��تا، مهندس 
حائ��ری، مدیرعامل ش��رکت توانی��ر از مراحل 
پیش��رفت طرح احداث نخس��تین آزمایش��گاه 
جریان قوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
پردیس دانشکده های فنی، بازدید کرد. به گفته  
دکتر محسنی، استاد دانشکده مهندسی برق و 
کامپیوتر پردیس و مجری طرح آزمایشگاه جریان 
قوی که با حمایت ش��رکت توانی��ر در مجاورت 
آزمایشگاه فشار قوی دانشکده مهندسی برق و 
کامپیوتر در دست ساخت است؛ می تواند گامی 
موثر در جه��ت ایجاد آزمایش��گاه های بزرگ تر 
در کشور باش��د که ضمن تحکیم هرچه بیشتر 
استقالل صنعتی کشور در تربیت دانشجویان و 

فعالیت های علمی آنها مثمرثمر خواهد بود.  

برگزاری نشست علمی مشترک دانشکده فنی و موسسه
 EMPA سوئيس

مراسم آشنایی رتبه های 1 تا 100 ریاضی فیزیک کنکور سراسری س��ال 1392 با دانشکده فنی روز 
سه شنبه 15 مرداد ماه 1392 به دعوت دانشکده فنی و کانون قلم چی در تاالر چمران دانشکده فنی 
دانشگاه تهران برگزار شد.  در این مراسم رییس دانشکده فنی، تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون و 
کاظم قلم چی حضور داشتند. در این مراسم که جهت آشنایی بیشتر رتبه های زیر صد کنکور با رشته های 
فنی و مهندسی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شده بود، دکتر محمود کمره ای، رییس 
دانشکده فنی، کاظم قلم چی و مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی)مکانیک 59(، رییس هیات مدیره 
کانون  به ایراد س��خنرانی پرداختند.  کاظم قلم چی حول محور انتخاب دانشگاه برتر با دانش آموزان 
صحبت کرد. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که خوب است این دانش آموزان تجربیات خود را 
در اختیار دیگر مدارس قرار دهند. در این برنامه سه دانشکده از پردیس دانشکده فنی معرفی شد. دکتر 
پرویز جبه دار ماراالنی، از چهره های ماندگار مهندسی برق ایران، دکتر قوامی، دکتر جلیل راشدمحصل و 
دکتر محمود شاه آبادی)برق 69( از اعضای گروه دانشکده مهندسی برق از سوی دانشکده مهندسی برق و 
کامپیوتر در این مراسم حضور داشتند. دکتر محمود شاه آبادی به معرفی دانشکده مهندسی برق دانشکده 
فنی دانشگاه تهران پرداخت.  دکتر اخوان، دکتر منصور نیکخواه بهرامی، از چهره های ماندگار مهندسی 
مکانیک ایران و دکتر امیر نجات از اعضای گروه دانشکده مهندس��ی مکانیک، نیز  از سوی دانشکده 
مهندسی مکانیک در این مراسم حضور یافتند. دکتر امیر نجات به معرفی دانشکده مکانیک دانشگاه 
تهران پرداخت. همچنین دکتر محمدعلی بنی هاش��می، دکتر محمد شکرچی زاده و دکتر سیدتقی 
امیدنائینی از سوی دانشکده مهندسی عمران در این مراسم شرکت داشتند که دکتر بنی هاشمی به ارایه 
توضیحاتی در خصوص دانشکده و رشته مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران پرداخت. در پایان 
مراسم جلسه پرسش و پاسخ با حضور رییس دانشکده فنی، روسای دانشکده های فنی و رتبه های زیر 
صد کنکور برگزار شد. همچنین از طرف کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران 
جوایزی به رتبه های 1 تا 100 کنکور اهدا شد. کمیته ارتباط با مدارس کانون و روابط عمومی دانشکده 

فنی مسئول برگزاری این همایش بودند.  

حضور رتبه های 1 تا 100 کنکور 
در دانشکده فنی  دانشگاه تهران

دانشکده فنی بزرگترین 
مرجع انجام مطالعات و 

آزمایش های صنعتی کشور 
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دانشکده فنی دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی ملی 
تایوان، به عنوان برترین دانشگاه فنی مهندسی ایران 
معرفی شده است. دکتر محمود کمره ای)برق 58(، 
در این باره گف��ت: »نظام رتبه بندی مل��ی تایوان از 
جمله نظام های نوظهور بین المللی است که به معرفی 
300 دانش��گاه برتر دنیا در ش��ش حوزه موضوعی 
می پردازد.«  وی با بیان اینکه در حوزه فنی مهندسی 
آخرین ویرایش نظام رتبه بندی ملی تایوان نام چهار 

دانشگاه ایرانی به چشم می خورد، تصریح کرد: »در 
این رتبه بندی دانشگاه تهران با کسب مجموعا 19.65 
توانسته است رتبه اول ملی و رتبه 123 بین المللی را 
به دست آ ورد.«  دکتر کمره ای افزود: »پس از دانشگاه 
تهران، دانش��گاه های صنعتی امیرکبی��ر، صنعتی 
شریف و علم و صنعت به ترتیب توانسته اند رتبه های 
بعدی ملی و جایگاه 129، 148 و 201 بین المللی را 
در حوزه فنی – مهندسی کسب کنند.«  وی اضافه 
کرد: »در رتبه بندی موضوع��ات جزیی تر این نظام، 
دانش��گاه تهران در موضوعات علوم رایانه، مهندسی 
برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی 
عمران در جایگاه نخست کشور و جلوتر از دیگران قرار 
دارد. اما در موضوع علوم مواد دانشگاه صنعتی شریف 
در جایگاه اول و دانشکده فنی دانشگاه تهران در رتبه 
دوم قرار دارند.  همچنین در این رتبه بندی دانشگاه 
MIT و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی رتبه های اول و 

دوم جهان را کسب کرده اند.« 

  فنی كماكان رتبه اول آموزش مهندس�ی در 
ایران

بهبود وضعیت علمی دانشگاه های ایران در نظام های 
رتبه بندی، عن��وان یکی از خبرهای روزنامه ش��رق 
بود. در این خبر به جایگاه دانش��کده فنی دانش��گاه 
تهران و دانش��گاه ش��ریف در نظام های رتبه بندی 
شانگهای، یورپ، تایوان و رتبه بندی ESI پرداخته 

شده است.  به نقل از این خبر، در رتبه بندی »کیو-
 اس« در سال 2012، در حوزه علوم فنی- مهندسی 
و فناوری، فقط نام دو دانش��گاه ایرانی در فهرس��ت 
300 دانش��گاه برتر دنیا دیده می ش��ود: دانش��گاه 
تهران و دانشگاه صنعتی شریف. دانش��گاه تهران با 
کسب رتبه 272 جهانی و دانش��گاه صنعتی شریف 
با کس��ب رتبه 280 جهانی در این نظام رتبه بندی، 
توانس��ته اند جایگاه خود را در فهرست دانشگاه های 
برتر دنیا تثبیت کنند.   همچنین در نظام رتبه بندی 
شانگهای، دانش��گاه تهران تنها دانشگاه ایرانی است 
که در فهرس��ت 500 دانش��گاه برتر دنیا قرار دارد. 
دانشگاه تهران در سال های 2009 تا 2012 توانسته 
اس��ت به ترتیب رتبه های »401 تا 500«، »401 تا 
500«، »301 تا   400«، و »301 تا 400« را کسب 
کند.  در آخری��ن ویرایش این رتبه بندی در س��ال 
2012 و در حوزه موضوعی علوم رایانه دانشگاه های 
صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تهران توانسته اند 
به ترتیب رتبه های »101 تا 150«، »151 تا 200« و 

»151 تا 200« را به خود اختصاص دهند. 
قابل توجه آن که دانش��گاه اس��تنفورد و دانشگاه 
MIT در رتبه ه��ای اول و دوم این فهرس��ت قرار 
دارند. جهت اطالع از نظام های رتبه بندی می توانید 
به مقاله زیر در روزنامه شرق مراجعه کنید. بررسی 
نظام ه��ای مختلف رتبه بن��دی، روزنامه ش��رق 7 

شهریور 1392-شماره   1819 

 دانشکده  فنی؛ 
برترین دانشگاه  فنی 

مهندسی ایران 

برگزاری جشن ساليانه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 
انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، روز یکشنبه 
5 آبان ماه 1392 جشن سالیانه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی را برگزار 
كرد. در این مراسم حدود 200 نفر از دانش�جویان دانشکده فنی و تعدادی از 
استادان دانشکده مهندس�ی متالورژی ش�ركت كرده بودند. برنامه با پخش 
كلیپ طنز، ساخته صفا كام دیده از دانشجویان متالورژی آغاز شد. این كلیپ 
در خصوص اعالم نتایج كنکور، قبولی در دانشگاه و رویاهای دانشجویی بود. 
سپس بنا به رای دانشجویان استادان برتر دانشکده متالورژی معرفی شدند.  
دكتر عباس زارعی، دكتر فرشته رشت چی، دكتر ابوالقاسم عطایی، دكتر رضا 

سلطانی و دكتر فرشید كاشانی، در این بخش به عنوان برترین استادان معرفی 
شدند.  همچنین صندلی داغی برای دكتر كاشانی تدارک دیده شده بود كه به 

سواالت دانشجویان پاسخ داد. 
اجرای موسیقی زنده توسط دانش�جویان فارغ التحصیل س�ال 84 و اجرای 
مسابقه شعر توسط دانش�جویان از دیگر برنامه های این مراسم بود. حامیان 
این برنامه كانون مهندسین فارغ التحصیل دانش�کده فنی دانشگاه تهران و 
شركت میهن بودند. كانون طبق روال هرساله با حضور در این جشن اقدام به 

عضوگیری دانشجویان كرد.  
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یک روز با دانشکده فنی
كمیته اجرایی و فنی همایش، روز یکشنبه 
20 مرداد ماه 1392 از ساعت 7 صبح مقدمات 
برگزاری مراسم »یک روز با دانشکده فنی« 
را فراهم كرد. از ساعت 8:30  فرآیند پذیرش 
ثبت نام كنن�دگان و نی�ز ثبت ن�ام حضوری 
از افرادی كه به هردلیل موف�ق به پرداخت 
هزینه شركت در مراسم نش�ده بودند و نیز 
اهدای بس�ته یادبود مراس�م )شامل پوشه، 
خودكار، دفترچه یادداش�ت، همگی با آرم 
دانشگاه، دانشکده و كانون، بروشور معرفی 
رش�ته ها، برگه معرفی جایگاه دانشکده از 
لحاظ علمی(، آغازشد. در این مراسم 353 
نف�ر از داوطلبان ورود به دانش�گاه در گروه 
ریاضی و فنی با رتبه ه�ای زیر 2500 منطقه 
حضور داشتند كه 148 نفر در محل همایش 

ثبت نام كردند.
با توجه به جمعیت قابل توجه شركت كنندگان 
مراسم در ساعت 9:15 با پخش آیاتی چند از 
كالم ا.. مجید و نیز س�رود جمهوری اسالمی 
ایران در سالن شهید چمران آغاز شد. سپس 
دكتر محمود كمره ای، رییس دانشکده فنی 
به سخنرانی پرداخت و توضیحاتی در ارتباط 
با جایگاه علمی دانشکده فنی در كشور و دنیا 
و لزوم تحقیق و انتخاب صحیح محل تحصیل 
ارایه داد. در ادامه محمدرضا تقی دخت، مدیر 

روابط عمومی دانشکده فنی در سخنانی به 
توضیح فعالیت های مختلف در دانشکده فنی 
و امکانات مختلف آن خصوصا از بعد فرهنگی 

و اجتماعی پرداخت. 
در بخش بع�دی كلیپ كوتاهی كه توس�ط 
كمیته در خصوص معرفی انجمن های علمی 
دانشکده ها تهیه شده بود، پخش شد. اجرای 
موسیقی سنتی به صورت بداهه نوازی توسط 
گروه دو نفره دانشجویان فنی برنامه بعدی 
مراس�م بود كه با اس�تقبال حض�ار مواجه 
ش�د. س�خنران بعدی مهندس اس�ماعیل 
مسگرپورطوسی، رییس هیات مدیره كانون 
مهندس�ین فارغ التحصیل دانش�کده فنی 
دانش�گاه تهران ب�ود كه توضیحات�ی را در 

ارتباط با كانون و فعالیت های آن ارایه كرد. 
در بخش بعدی كلیپ دوم در راستای معرفی 
نوارخانه پخش شد و در ادامه نماینده گروه 
IAESTE ای�ران توضیحات�ی در مورد این 

مجموعه و فعالیت های آن ارایه داد.
بع�د از توضیحات كوتاه وی كلیپ س�وم در 
خصوص معرفی گروه كوهنوردی دانشکده 
پخش ش�د و طناز تنهای�ی، از اعضا كمیته 
ارتباط ب�ا م�دارس، توضیح�ات مختصر و 
كوتاهی در ارتباط با اهمیت انتخاب رش�ته 
و توجه به قابلیت های رش�ته های مختلف و 

نیز برنامه كارگاه ها ارایه داد. بخش ابتدایی 
مراسم در س�اعت 11 به پایان رسید و حضار 
ب�رای پذیرای�ی و آمادگی برای ش�ركت در 
كارگاه ه�ا از س�الن ش�هید چم�ران خارج 

شدند.
كارگاه اول ك�ه ش�امل س�ه گ�روه عل�وم 
مهندس�ی و معدن، عمران-نقش�ه برداری 
و مواد بود، س�اعت 11:15 ش�روع و س�اعت 
11:40 خاتم�ه یاف�ت. به ترتیب س�ه كارگاه 
بعدی نیز در بازه های نیم س�اعته تش�کیل 
شدند. كارگاه های نوبت دوم تا چهارم تمام 
رشته های فنی را پوشش دادند. همه كارگاه ها 
به جز كامپیوتر در كالس های اطراف س�الن 
شهید چمران برگزار شد. كارگاه كامپیوتر در 
سالن رجب بیگی دایر بود. در طول كارگاه ها 
انجمن علمی دانش�کده ب�رق و كامپیوتر از 
حضار برای شركت در بازدید از این دانشکده 
و آزمایشگاه های پردیس 2 ثبت نام كرد. این 
بازدید بعد از ظهر روز مراسم و صبح دوشنبه 

21 مرداد برگزار شد.
پس از برگزاری كارگاه ها ش�ركت كنندگان 
برای ناهار به سلف دانشکده هدایت شدند. 
پس از صرف ناهار س�خنرانان رش�ته ها در 
محل كارگاه ها به سواالت داوطلبان در مورد 

رشته های مختلف پاسخ گفتند.  
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مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی 
برق و کامپیوتر دانش��کده فنی دانش��گاه تهران، 
چهارشنبه 27 شهریور ماه 1392 با حضور دکتر 
محمود کمره ای)برق 58( رییس دانش��کده فنی، 
دکت��ر پرویزجبه دارماراالنی)ب��رق 42( ریی��س 
اسبق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و رییس 
ش��ورای عالی دوره دوازده��م کانون مهندس��ین 
فارغ التحصی��ل دانش��کده فنی دانش��گاه تهران، 
دکتر رضا فرجی دانا)برق 65( و جمعی از استادان، 
کارکنان و دانش��جویان در آمفی تائتر دانش��کده 

مهندسی برق برگزار شد.
برنامه با سخنرانی دکتر جلیل راشدمحصل)برق 
54(، رییس دانشکده مهندسی برق آغاز شد. دکتر 
راشدمحصل چکیده ای از عملکرد 3 سال گذشته 
دانشکده مهندس��ی برق و کامپیوتر ارایه داد. وی 
گفت: »بسیار دشوار اس��ت برای کسی که موانع و 
مشکالت را با وجود محدودیت هایی که وجود دارد 
بخواهد رفع کند و من بسیار خوشحال هستم که 
کیفیت و اعتبار دانشکده مهندسی برق همچنان 

پابرجاست.«
وی در ادامه در خصوص ایجاد رش��ته های جدید 
توضیحات��ی ارای��ه دادند.ای��ن رش��ته ها ش��امل 
سیس��تم های دیجیتال )کارشناس��ی(، گرایش 
مخابرات )کارشناسی ارش��د( و گرایش مخابرات 
شبکه )کارشناسی ارشد(هستند که در طول دوره 
ریاست ایجاد شده اند. از دیگر اقدامات انجام شده 
در زمان ریاست دکتر راشدمحصل، بهبود وضعیت 
آزمایشگاه ها، گسترش فضاها و امکانات دانشکده و 
افزایش اعضای هیات علمی از 63 نفر به 81 نفر بود 

که وی در این موارد توضیح داد. 
وی همچنین از برگزاری کنفرانس ها، مسابقات 

و مراسم مختلف در این دوره سخن گفت.
دکتر راشدمحصل با اشاره به تدوین برنامه پنج ساله 
دانشکده و اعالم آن به پردیس دانشکده های فنی، 
گفت: »پیشنهاد بنده برای برنامه های آتی دانشکده 
در چند بخش خالصه می ش��ود ک��ه عبارتند از 
جلب همکاری برای بازسازی س��اختمان شماره 
1، اجرای طرح کتابخانه س��ابق ساختمان شماره 
1 برای رفع مش��کل کمبود فضا، اصالح و تکمیل 
چارت سازمانی دانشکده، تداوم و گسترش روابط 
بین المللی دانش��کده و تجهیز دانشگاه ها در قالب 

پروژه های مرتبط با صنعت.«
وی همچنین از هیات رییس��ه دانش��گاه، اعضای 
شورای دانشگاه، کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران، بنیاد حامیان دانشکده 
فنی، اس��تادان، کارکنان و دانش��جویان تشکر و 
قدردانی ک��رده و به دکتر ش��اهرخ فرهنگی )برق 
52( ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را 

تبریک گفت.
سپس دکتر فرهنگی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی 
سخنان خود را در چهار بخش مطرح کرد. آموزش، 

تحصیالت تکمیلی، پژوهش، مالی و اداری. 
وی گف��ت: »بح��ث آم��وزش در اولویت اس��ت. 
ما در دوره کارشناس��ی ش��خصیت حرفه ای این 
دانش��جویان را ش��کل می دهیم و اگر بتوانیم در 
شکل گیری این ش��خصیت، یک مهندس مفید و 
باوجدان کاری و اخالق مهندس��ی تربیت کنیم، 
کار بزرگی را انجام داده ایم. یک��ی از آرزوهای من 

ایجاد انگیزه در ورودی های جدید دانشکده است و 
دانشجویان می توانند کمک بسیار بزرگی را در این 
امر انجام دهند. بحث تحصیالت تکمیلی دانشکده 
بسیار پیچیده اس��ت و ما باید رقابت را نه تنها در 
دانشگاه های داخل کش��ور بلکه در خارج از کشور 
داشته باش��یم و هدفمان را خیلی بزرگ تر ببینیم 
و در رده های بین المللی رقیبانمان را نگاه کنیم. در 
بخش پژوهشی خیلی به پروژه های دانشگاه انتقاد 
شده است و باید در این قسمت خالصانه و پاک عمل 
کنیم. چرا که استادان 40 سال از عمرشان را در این 
دانشکده گذرانده اند تا دانشگاه تهران معتبر باقی 
بماند. در آخرین بخش بحث مالی و اداری است. به 
اعتقاد من باید استقالل مالی وجود داشته باشد تا 

بتوانیم بهتر عمل کنیم.«
دکتر فرهنگ��ی در آخر از دکتر راش��دمحصل نیز 

قدردانی و تشکر کرد.
رییس دانشکده فنی س��خنران بخش پایانی این 
مراس��م بود، دکتر کمره ای گفت: »ح��رف آخر را 
اول بگویم تش��کر صمیمانه از دکتر راشدمحصل  
که فردی دلسوز و زحمتکش هستند و خیرمقدم 
به دکتر فرهنگ��ی که خدمات ارزن��ده ای تاکنون 
انجام داده اند و در حال حاضر نیز ریاست دانشکده 

مهندسی برق و کامپیوتر را بر عهده دارند.«
دکتر کمره ای همچنین پیرامون سخنرانی دکتر 
فرهنگی در خصوص واگذاری بخش��ی از کارها به 

دانشکده ها توضیحاتی ارایه داد.
در آخر مراس��م اهدای لوح به دکتر راشدمحصل 
انجام شد. کانون نیز با اهدای لوحی از زحمات دکتر 

راشدمحصل قدردانی و تشکر کرد. 

مراسم تودیع و معارفه 
رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار شد
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جش��ن فارغ التحصیلی دانشجویان 
مهندس��ی برق ورودی 87 و 88 در 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
پردی��س دانش��کده های فن��ی، در 
تاریخ 23 مرداد م��اه 1392 برگزار 
ش��د. برنامه ریزی این جشن که از 
بزرگترین جش��ن های برگزار شده 
دانشجویی بود، از 2 ماه قبل شروع 
شد و در هفته های آخر به اوج خود 

رسید.
ب��ا توج��ه ب��ه برگ��زاری جش��ن 
فارغ التحصیلی دانش��کده فنی در 
اس��فند ماه و حضور نیافت��ن اکثر 
دانشجویان در آن زمان این جشن به 

همت دانشجویان برگزار شد.
مراحل ثبت نام، دریافت وجه و غیره 
با پشتیبانی و کمک ش��ایان توجه 
شاخه دانشجویی IEEE دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر و به صورت 
کامال الکترونیکی انجام شد، که به 
نوبه خود تاکنون در برگزاری چنین 

برنامه هایی بی نظیر بوده است.
تعداد دانش��جویان ثبت نامی 158 
نفر و همراهان شرکت کننده 145 
نفر بوده است که با حضور استادان 
و مس��ئوالن تعداد حاضران در این 

جشن به حدود 350 نفر رسید.
کمیت��ه برگزاری جش��ن ش��امل 

دانش��جویانی از دو ورودی 87 و 
88 مهندس��ی ب��رق و چن��د تن از 
دانش��جویان ورودی 90 دانشکده 
ب��وده ک��ه کاره��ای برنامه ریزی و 

اجرایی جشن را بر عهده داشتند.
هزینه های انجام ش��ده در جش��ن 
به ص��ورت عم��ده از جان��ب خود 
دانشجویان تامین شد، عالوه بر این 
کان��ون مهندس��ین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران، شاخه 
دانش��جویی IEEE و تنی چند از 
اس��تادان فنی نیز از حامی��ان این 

برنامه بودند.
برنامه ه��ای داخ��ل س��الن ب��ه دو 
بخش تقسیم ش��ده بود. بخش اول 
ش��امل قرآن و س��رود، س��خنرانی 
ریاست دانش��کده مهندسی برق و 
کامپیوتر، دکتر راشدمحصل )برق 

54( و پس از آن اجرای موس��یقی،  
»ترین ه��ای« دوره ها، س��خنرانی 
دکتر ش��کرچی زاده )عمران 65(، 
دبی��ر کانون، توضی��ح فعالیت های 
دانش��جویی توس��ط محمدصادق 
شفیعی، پخش کلیپ این فعالیت ها 
و درنهای��ت مس��ابقه عکس بچگی 
دانشجویان بود. پس از آن پذیرایی 

مفصل انجام شد.
بخش دوم با قرار گرفتن دانشجویان 
در محل های از پیش تعیین شده و 
شروع منظم جهت اهدای تندیس 
آغاز ش��د. در این بخش به تک تک 
دانشجویان حاضر در برنامه تندیسی 
از جانب استادان دانشکده برق اهدا 
شد. از اس��تادان حاضر می توان به 
دکتر محمد طاه��ری، دکتر الفت، 
دکتر ش��اه منصوری، دکت��ر مهام، 

دکتر اخایی، دکتر راش��دمحصل، 
دکتر فیض، دکتر مهاجرزاده و دکتر 
ربیعی اشاره کرد. تندیس اهدا شده 
به دانشجویان تمثال سردر دانشگاه 

تهران بود. 
پس از اهدای تندیس، دانشجویان 
حاض��ر ب��ر روی س��ن ب��ا یکدیگر 

عکس های یادگاری گرفتند.
س��پس در اقدامی به یاد ماندنی با 
حضور تمامی دانش��جویان بر روی 
س��ن و در مقابل آن، س��وگندنامه 
مهندس��ی خوان��ده ش��د و هم��ه 

دانشجویان آن را تکرار کردند.
کلیپ ه��ای  قس��مت  ای��ن  در 

دانشجویان 87 و 88 پخش شد.
در بخش پایانی فراز هرسینی چند 
قطعه را ب��ا پیانو اجرا ک��رد. اجرای 
آهنگ های پرخاط��ره بچه ها مثل 
کاله قرمزی، خون��ه مادربزرگه و... 
توسط وی زینت بخش قسمت پایانی 

موسیقی بود.
در انتها با اه��دای هدایایی از جمله 
یک اوریگامی از کاله فارغ التحصیلی 
که درون آن ق��راری ب��رای مرداد 
1400 وج��ود داش��ت مراس��م 
پایان یافت. س��پس دانش��جویان و 
خانواده های آنان برای صرف شام به 

باشگاه کارکنان دانشگاه رفتند. 

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان 
مهندسی برق
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پس از حدود سه سال تالش و پیگیري هاي مکرر مسئولین بنیاد، دانشکده فني و 
دانشگاه تهران، کمک یاریگران بنیاد تا سقف 20 درصد از درآمد مشمول مالیات، 
از پرداخت مالیات معاف ش��د. به گزارش دبیرخانه بنیاد، موضوع این معافیت که 
پس از انجام مکاتبات متعدد از س��ال 1389 در دس��ت پیگیري بود، سرانجام در 
س��ال 1391 و با تایید وزراي مربوطه، به صحن هیات دولت رفت و پس از حضور 
مسئولین بنیاد در دو جلسه کمیسیون اقتصاد هیات دولت و ارایه توضیحات الزم 
پیرامون اه��داف و فعالیت هاي بنیاد، در تاریخ 91/11/21 و طي مصوبه ش��ماره 
 228071 به تصویب رس��ید و با امض��اي معاون اول رییس جمه��ور براي اجراء 
ابالغ گردید. با این مصوبه، بنیاد حامیان دانش��کده فني، اولین بنیاد دانش��گاهي 
کشور اس��ت که کمک هاي اشخاص حقیقي و حقوقي به آن تا سقف 20 درصد از 
درآمد مشمول مالیات، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و یاریگران ارجمند بنیاد 

مي توانند با ارایه مصوبه ابالغي، از این معافیت برخوردار شوند. 

سایت جدید بنیاد، با هدف ارتباط دو سویه با یاریگران و دوستداران آماده شده 
و به زودی نسخه نهایی آن روی شبکه جهانی اینترنت قرار می گیرد. به گزارش 
دبیرخانه بنیاد، این سایت که توس��ط دانش آموختگان جوان دانشکده فنی و 
بر اساس طرح سایت قبلی در حال نهایی س��ازی است، با نرم افزارهای به روزتر 
طراحی و آماده سازی شده و عالوه بر در اختیار گذاشتن اخبار، فعالیت های بنیاد 
را نیز معرفی و امکان ارتباط یاریگران با بنیاد را در سطحی بهتر و سهل تر فراهم 
 ir.org.fannifoundation  :کرده است. نسخه نهایی این سایت، با نشانی

مهرماه  1392روی شبکه جهانی قابل رویت خواهد بود. 

در راستای پاسداشت نیت خیر یاریگران و در ادامه روال متعارف قبلی بنیاد، با 
تصویب هیات مدیره، تمام کمک های بنیاد به دانشکده فنی از محل کمک های 

یاریگران، در بخش های عمرانی و سرمایه ای هزینه خواهد شد.
هیات مدیره بنیاد در جلس��ه 91/10/02 خود مقرر کرد با توجه به اینکه عموم 
سرمایه بنیاد از محل کمک یاریگران تامین می شود، جهت پاسداشت نیت خیر 
آنها و نیز تقویت جایگاه بنیاد، تمام کمک ها به دانشکده فنی در مواردی صورت 
گیرد که عمرانی یا سرمایه ای است و برای تمام پروژه های دانشکده که از محل 

این کمک ها هزینه آن تامین می شود، پالک یادمان به نام بنیاد تهیه شود. 

صندوق حمایت از اعضاي هیات علمي دانشکده فني، با مصوبه هیات مدیره بنیاد 
تاسیس و آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت آن به تصویب رسید. به گزارش دبیرخانه 
بنیاد، پس از تجربه موفق تاس��یس صندوق قرض الحسنه دانشجویي در بنیاد که 
مسئولیت حمایت از دانشجویان مستعد واجد شرایط را بر عهده داشت و فعالیت 
موفق پنجساله آن، در سال 1392 و بنابر ارزیابي نیازهاي جدي اعضاي هیات علمي 
دانشکده فني، »صندوق حمایت از اعضاي هیات علمي دانشکده فني« تاسیس و 
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت آن نیز به تصویب رسید. این صندوق که براساس 
پیش��نهاد برخي یاریگران و ارزیابي ضرورت وجود آن تاسیس شد، وظیفه اعطاي 
تس��هیالت و حمایت مالي از فعالیت اعضاي هیات علمي دانشکده فني را بر عهده 
خواهد داشت. قرار است منابع صندوق نیز که هم اکنون محدود است، از محل کمک 
یاریگران به این صندوق با هدف حمایت از اعضاي هیات علمي تامین شود و در قالب 
 تسهیالت قرض الحس��نه و یا کمک هاي بالعوض در اختیار اعضاي هیات علمي، 
به خصوص اعضاي جدید االستخدام قرار گیرد. هدف اصلي این صندوق نیز آن است 
که با ارایه این نوع حمایت ها، دانشکده فني بتواند نخبه ترین اعضاي هیات علمي را 
جذب و در سیستم آموزشي خود به کار گیرد که گامي بزرگ در اعتالي آموزشي 

دانشکده فني خواهد بود. 

مصوبه هیات دولت درباره بنیاد
کمک یاریگران به بنیاد فني از مالیات 

معاف شد
سایت جدید بنیاد 

 به زودی 
راه اندازی می شود

هزینه کمک های بنیاد 
در بخش های عمرانی دانشکده فنی

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد ساختمان جدید 
دانشکده مکانیک را می سازد

صندوق حمایت از اعضاي هیات علمي 
دانشکده فني تاسیس شد

اخبار بنیاد 

طی توافقی که بین دانشکده فنی و بنیاد فرهنگی مصلی نژاد صورت گرفته است، 
بنیاد مصلی نژاد ساخت و تجهیز کامل این پروژه را بر عهده گرفته و قرار است این 
پروژه طی 18 ماه ساخته و تحویل دانشکده فنی شود. ساختمان جدید دانشکده 
مهندسی مکانیک در زمینی به مساحت حدود 2500 متر در جنب دانشکده فعلی 
 مهندس��ی مکانیک در پردیس2 دانشکده فنی ساخته می ش��ود. بنیاد فرهنگی 
مصلی نژاد، پیش از این نیز در ساخت بلوک B طرح توسعه پردیس2، مبلغ 2 میلیارد 

تومان به بنیاد حامیان دانشکده فنی کمک کرده بود.  

میزان وام اعطایي ماهیانه به دانشجویان مس�تعد واجد شرایط دانشکده 
فني از محل صندوق قرض الحس�نه بنیاد، از ابتداي مهرماه 1392 افزایش 
مي یابد. به گزارش دبیرخانه بنیاد، با توجه به تورم عمومي و افزایش میزان 
هزینه هاي دانشجویان، دریافت كنندگان وام از محل صندوق قرض الحسنه 
بنیاد، از ابتداي مهرماه، ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال دریافت خواهند كرد. 

این افزایش كه بنا به درخواست ریاست دانشکده فني و تصویب هیات مدیره 
 بنیاد صورت گرفته اس�ت، در راس�تاي بهبود وضعیت و پوشش بخشي از 
هزینه هاي دانشجویاني است كه از این وام بهره مند هستند. گفتني است 
سرمایه این صندوق از محل كمک خیرخواهانه برخي یاریگران كه كمک خود 

را صرفاً به همین منظور اختصاص داده اند تامین مي شود. 

وام قرض الحسنه دانشجویان افزایش یافت
با تصویب هيات مدیره
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یادی از احمد شاملو 
)1304-1379(

جواد فرید
مهندس راه و ساختمان

دانش آموخته  سال 1355 دانشكده  فنی

مهندس فرید از اعضای دس�ت به قلم كانون است. 
ایشان عالوه بر نگارش مقاله های تخصصی در زمینه 
مهندسی، در خصوص مطالب ادبی نیز قلم فرسایی 
می كن�د. وی حت�ی از صاحب نظران ح�وزه ادبیات 
به حس�اب می آید. این س�ابقه كمیته انتشارات را 
بر آن داش�ت تا از مهندس فرید خواهش كند تا در 
زمینه های مذكور با خبرنامه همكاری كند. ایش�ان 
نیز با استقبال از پیشنهاد كمیته انتشارات مقاله زیر 
را جهت انتشار در خبرنامه برای كمیته ارسال كرد. 
هر چند استاد شاملو چندین سال قبل بدرود حیات 
گفته است اما خواندن از این استاد بزرگ شعر فارسی 

خالی از لطف نیست.

از نگاهی ديگر
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با بامداد
چند سال از مرگ بامداد گذشته است؟

در كدامین جهان آرمیده است او؟
در كدامین زمان؟

گرداگردش همه پرندگان زیبا درگذرند.

بگو آهسته بخواند
آهسته بخواند و به نجوا

آخرین دعاهای شب نامنتظر را
و آرام بر آرد

دستان نوازش گرش را
به فراز سرها و دل هامان

بی قرار و بی سامان.

بر سرش هنوز
هاله ای از عشق می درخشد

چمنزاران پیكرش را در آغوش گرفته اند
ماهیان از تاالب ه�ای نقره گون�ش تا ماه 

می پرند
و ترانه های�ش را ب�ه زمزم�ه در ب�اد 

می پراكنند.

واپسین رویاهایش بر لبانمان جاری است
گیسوانش بسترهای اشک آلوده را جاروب 

می كشند
و دس�تانمان از خ�ون كاوه های�ش ترانه 

می سرایند.

چند سال از مرگ بامداد گذشته است؟
هیچ!

1384/5/22

دوم مرداد ماه امس�ال، دقیقا سیزده سال 
از م�رگ جس�می احم�د ش�املو، بامداد 
شاعر می گذرد. درباره بامداد شاعر بسیار 
نوشته اند، چه پیش و چه پس از درگذشتش. 
مرا اینجا سر بازگویی آن سخن ها و نوشته ها 
نیست. ش�اید هم چندان ضروری نباشد تا 
بگویم من هم مانند بسیاری از هم نسالنم با 
شعر احمد شاملو بزرگ شده ام. در كودكی 
و نوجوانی ب�ا پریای خط خط�ی و دخترای 
ننه دریای�ش و درجوان�ی ب�ا س�رود یاران 
ناش�ناخته و در سال دیدگی با ش�بانه ها و 
عاشقانه ها و عاقبت با مرگ اندیشی هایش 
پیش از آن كه ش�ادمانه و ش�اكر از آستانه 
اجبار در گذرد و این همه ش�عر و س�رود و 
نوش�ته كه هم�اره در هاله ای از عش�ق به 
انسان و انسانیت و دغدغه عدالت پیچیده 
شده اس�ت. متنی را كه در زیر می خوانید، 
هیج�ده روز پس از درگذش�ت بام�داد در 
یک نیمه ش�ب بی خواب�ی با گری�ه و اندوه 
بسیار نوشتم و بعد در بازخوانی آن دیدم كه 
بخشی از تعابیری كه در شعرها و نوشته های 
آن زنده یاد آمده، ناخودآگاه در این نوشته 
كوتاه متجلی شده است. تعابیری كه الجرم 
بخشی از فرهنگ معاصر ما نیز شده است. 
شعر با بامداد تاریخ دیرتری را زیر پای خود 
دارد و نشانگر آن است كه یاد و یادگارهای 
این غ�ول زیبا هنوز در اندرون نس�ل ما در 

ترنم است. 

  روزگار غمینی است نازنین!
خبر می آورند كه بامداد روشن شعر معاصر 
ای�ران، ای�ن بی بقای خ�اک را پس پش�ت 

گذاشته و در گذشته است.
من مرگ او را ب�اور نمی كنم. او كه چراغش 
هماره در این خانه س�وخت، او كه با مردم 
اعماق جوشید و بسان سوزنی فرو رفت و بر 
آمد و لحاف پاره های آسمان نامتحد را به هم 
دوخت؛ او كه از مهتابی به كوچه خم ش�د و 
به جای همه نومیدان گریست. او كه شادی، 
سوک، شكست و پیروزی ما را سرود. سرود 
یاران ناشناخته، اختران سوخته و كاوه های 
اعماق را. او كه برای خاكسترنشینان نوشت، 
برای مردم بی لبخند و به خاطر برهنگان و به 

خاطر نوزاد دشمنش. او كه از دهكده تقدیر 
ما سخن گفت و از كاشفان فروتن شوكران. 
نه! این غول زیبا كه شعله عصیان ها و فریاد 
توفان ها در او تنوره می كشید، این شوریده 

بر دوزخ نابكاری ها، نمرده است.
ما ب�ا او هوای ت�ازه را نفس كش�یدیم. با او 
نازلی، آیدا، باغ، درخ�ت، خنجر و خاطره، 
آیینه ه�ا و ش�بانه ها تجلی جاودان�ه پیدا 
كردند، همچنان كه دوست داشتن و دوست 
داشته ش�دن تعبیر انس�انی خود را. ما در 
كتاب و در عتاب او شكفتیم و با او دانستیم 
كه شعر، رهایی است، نجات است و آزادی... 

با او كه خود درد مشترک بود.
نه! بامداد نمرده اس�ت. او همچنان كه خود 
سروده است فقط از آس�تانه اجبار گذشته 
است، شادمانه و ش�اكر. و داوری كه در آن 
سوی در نشس�ته اس�ت با ذاتی از درایت 
و انصاف و هیاتی از زم�ان، خاطره اش را تا 
جاودان جاویدان در گ�ذرگاه ادوار، داوری 
خواهد كرد. حض�ورش هماره محس�وس 
و مانوس اس�ت. در ش�عرهای زیبایش، در 
نواره�ای صدای گرم�ش، در نوش�ته های 
بی بدیلش، در ترجمه های گرانقدرش و در 

فرهنگ سترگ كوچه اش...
حضورش حرمت آموخ�ت و غیابش اینک 
حضور قاطع اعجاز است. نام بلندش تداعی 
كننده بخش عمیق�ی از فرهن�گ و تاریخ 
ماست. به او س�الم می كنیم و پیش پایش 

بر می خیزیم.
1379/5/20

با یاد احمد شاملو



دستت را به من بده 
اشک رازیست

لبخند رازیست
عشق رازیست

اشک آن شب لبخند عشقم بود
 

قصه نیستم كه بگویی
نغمه نیستم كه بخوانی
صدا نیستم كه بشنوی 

یا چیزی چنان كه ببینی
یا چیزی چنان كه بدانی

من درد مشتركم مرا فریاد كن
 

درخت با جنگل سخن می گوید
علف با صحرا

ستاره با كهكشان
و من با تو سخن می گویم

نامت را به من بگو
دستت را به من بده
حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده

 

من ریشه های تو را دریافته ام
با لبانت برای همه لب ها سخن گفته ام
و دست هایت با دستان من آشناست

در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان
و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را

زیرا كه مردگان این سال عاشق ترین زندگان بوده اند
 

دستت را به من بده
دست های تو با من آشناست

ای دیریافته با تو سخن می گویم
بسان ابر كه با توفان

بسان علف كه با صحرا
بسان باران كه با دریا
بسان پرنده كه با بهار

بسان درخت كه با جنگل سخن می گوید
زیرا كه من ریشه های تو را دریافته ام

زیرا كه صدای من با صدای تو آشناست

احمد شاملو
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نمـا
طبیعت داماش، استان گیالن، خرداد 1392، 
  ajorlou@ut.ac.ir    عكس: هادی آجورلو



عصر روز چهارشنبه 16 مرداد است. اواخر ماه رمضان و گردهمایی ماهیانه 
کانون. هر چند این گردهمایی به دالیلی زودت�ر از موعد یعنی پایان ماه 
برگزار شده است، اما از همیشه شلوغ تر است؛ حتی از ضیافت  افطار سال 
قبل. به خصوص حضور جوانان کانون که بس�یار چش�مگیر است. هنوز 
به در ورودی تاالر غذاخوری پردیس 2 در امیرآباد ش�مالی نرس�یده ای، 
گروهی از جوانان فعال در کمیته های مختلف کانون را می بینی که منتظر 

اعضای جوان دیگر هستند تا آنان را با 
خود همراه کنند. امروز، روز انتخابات 
دوازدهمین دوره شورای عالی کانون 
مهندس�ین فارغ التحصیل دانشکده 

فنی دانشگاه تهران است. 

تازه ها
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حضوری پرشـور
دوازدهمین دوره انتخابات شورای عالی کانون برگزار شد

انتخابات دوازدهمین دوره شورای عالی کانون، چهارش�نبه 16 مرداد سال 1392 همزمان 
با گردهمایی ماهیانه کانون و ضیافت افطار س�الیانه برگزار ش�د. هر چند براساس تصمیم 
مجمع عمومی، سه روز برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده بود. در این دوره انتخابات 
کامال به شیوه الکترونیکی برگزار ش�د و رای دهندگان می توانستند در سه روز 14، 15 و 16 
مرداد با مراجعه به سایت کانون داوطلبان مورد نظر خود را انتخاب کنند. ساعت 22:30 روز 
چهارشنبه، انتخابات پایان یافت و نتایج آن بالفاصله با حضور نماینده ریاست مجمع عمومی 

و اعضا هیات اجرایی انتخابات استخراج شد.

رونقی نسبی بعد از چند سال 
تعداد حاضران در این مراسم بسیار بیشتر از رقم 
برآورد شده توسط دبیرخانه کانون بود. به نحوی 
که بسیاری از حاضران به ویژه ترتیب دهندگان 
گردهمایی، مجبور شدندایستاده افطار را صرف 
کنند. این تعداد حاضران بالطبع بر تعداد آرا به 

نسبت دوره قبل تاثیر داشت. 
در این دوره در مجم��وع 278 رای به صندوق 
الکترونیک کانون ریخته شد. هر چند این تعداد 
نیز به نسبت جمعیت 7هزار نفری اعضای کانون 
و بی��ش از 700 عضوی که به ط��ور مرتب حق 
عضویت خود را پرداخت می کنند، بسیار ناچیز 
است. با این همه این رقم نس��بت به 155 رای 
دوره قبل بسیار چشمگیر است. به نظر می رسد، 
اگر روند مشارکت اعضای جوان در فعالیت های 
کانون افزایش یاب��د، می توان امی��دوار بود در 
دوره های بعدی ش��اهد افزایش بیش��تر تعداد 
رای دهندگان و در نتیجه مشارکت کنندگان در 

امور کانون بود.
حاصل آرا این دوره در اطالعیه هیات رییسه مجمع 

عمومی اعالم شده است که در پی می آید.

لیست انتخاباتی جوانان
یکی از تفاوت های این دوره از انتخابات با دوره های 
پیش، )حداقل چند دوره قبل( حضور فعال جوانان 
و ارایه لیست انتخاباتی توس��ط آنان بود. اعضای 
کمیته ه��ای بازدید، تجلیل و دیگ��ر کمیته های 
فعال که اغلب از جوانان کانون هس��تند، فعالیت 
گسترده ای را در این دوره آغاز کرده بودند. تعدادی 
از اعضای این کمیته ها نی��ز داوطلب عضویت در 
شورای عالی بودند که با حمایت های دوستانشان 
برخی نیز موفق ش��دند رای الزم را کسب کنند. 
هر چند تعداد جوانان راه یافته به شورای عالی در 
مقایسه با اعضای جوان کانون بسیار اندک است. از 
چند ماه قبل که در میزگ��رد جوانان فعال کانون، 
نقطه نظرات جوانان طرح شد، برخی از آنان مصمم 

شدند تا با ورود به شورای عالی، راه را برای تحقق 
برخی از خواسته های جوانان فراهم کنند. با ترکیب 
جدید شورای عالی امید می رود، برنامه های تازه ای 

در کانون به منصه ظهور برسد.

حضور پررنگ پیشکسوتان
ش��ور و حال جوان��ان در ای��ن دوره از انتخابات، 
پیشکسوتان را نیز به وجد آورده بود. به شکلی که 
بسیاری از پیشکسوتان کانون در این دوره برای 
حضور در شورای عالی داوطلب شده بودند. به تبع 
این عالقمندی، رای دهندگان نیز با عالقمندی 
بیشتری رای خود را به صندوق الکترونیک کانون 
ریختند. حاصل این رای ها، ترکیب نسبتا جدیدتر 

شورای عالی بود. 
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انتخاب اعضای هیات مدیره 
ش��ورای عالی کان��ون پس از 
برگزاری انتخاب��ات داخلی، 
در دومین جلس��ه خ��ود که 
در تاریخ 28 شهریور 1392 
برگزار ش��د، اعض��ای هیات 
مدیره را به ترتی��ب زیر برای 

مدت 2 سال برگزید.
مهندس روزب��ه صالح آبادی، 
میرعلیرض��ا  مهن��دس 
مهن��ا، مهن��دس محمدرضا 
محمدآبادی کمره ای، مهندس 
علی امام، مهندس اسماعیل 
مسگرپورطوس��ی، مهندس 
حس��ین شهابی ش��همیری و 
مهندس علیرضا عالم زاده به 

عنوان اعضای اصلی و مهندس 
امیرحسین نیکخواه و مهندس 
هرمز ناصرنیا به عنوان اعضای 

علی البدل.

انتخابات داخلی هیات مدیره 
کانون برگزار شد 

پس از انتخاب اعضای هیات 
مدیره توسط ش��ورای عالی 
کانون، روز یکش��نبه 7 مهر 
مش��ترک  1392 جلس��ه 
هیات مدی��ره دوره یازدهم 
و دوزادهم به ریاس��ت سنی 
دکتر پرویز جبه دارماراالنی، 
رییس ش��ورای عالی کانون 
برگزار ش��د. در این جلس��ه 

ع��الوه ب��ر مراس��م تودیع و 
معارفه اعضای هیات مدیره، 
انتخابات داخل��ی نیز برگزار 
ش��د. در این دوره مهندس 
میرعلیرضا مهنا ب��ه عنوان 
دبی��ر کان��ون، مهن��دس 
اس��ماعیل مسگرپورطوسی 
به عنوان رییس هیات مدیره، 
مهندس عل��ی امام به عنوان 
نایب ریی��س هی��ات مدیره، 
مهندس علیرض��ا عالم زاده 
به عنوان خزانه دار و مهندس 
حس��ین شهابی شهمیری به 
عنوان منش��ی هیات مدیره 
ب��رای ی��ک دوره دو س��اله 

انتخاب شدند.

انتخابات داخلی شورای عالی کانون 
در پی برگزاری انتخابات شورای عالی کانون 
مهندس��ین فارغ التحصی��ل دانش��کده فنی 
دانش��گاه تهران در تاریخ 16 م��رداد 1392، 
انتخابات داخلی ش��ورا در اولین جلس��ه آن 
در تاری��خ 31 مرداد م��اه برگزار ش��د و دکتر 
پرویز جبه دارماراالنی، به عنوان رییس شورا، 
مهندس حبیب ال��ه بیطرف به عن��وان نایب 
رییس اول، مهندس محمد عطاردیان به عنوان 
نایب رییس دوم و مهندس روزبه صالح آبادی به 

عنوان منشی برگزیده شدند.
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اطالعیه هیات رییسه مجمع عمومی- نتایج انتخابات دوازدهمین دوره شورای عالی و هیات بازرسان

انتخابات دوازدهمین دوره شورای عالی و هیات بازرسان کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران طبق مصوبه 
مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم مورخ 92/04/19 در ساعت22:30 روز چهارشنبه 1392/05/16 به پایان رسید و بالفاصله با 
حضور نماینده ریاست مجمع عمومی و اعضا هیات اجرایی انتخابات استخراج شد. کل تعداد رای دهندگان 278 نفر بود که بر 
مبنای آن 25 نفر اول به عنوان اعضا اصلی شورای عالی کانون و 5 نفر بعد به عنوان اعضا علی البدل معرفی می شوند. همچنین سه 

نفر اعضای هیات بازرسان به شرح ذیل اعالم می شوند.) جدول صفحه بعد(
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خرداد ماه 1392
 Linkedin مقرر شد کانون صفحه ای در سایت 
باز کند و با هم��کاری آقایان مهندس س��یدعلی 
میرپور)برق 69( و مهندس آیدین میالنی)مکانیک 

85( صفحه مزبور را مدیریت کنند.
 مبلغ30 میلیون ریال به برگزاری سمینار معلمان 

ریاضی در دانشکده فنی کمک مالی انجام شود.
 گزارش پروژه سالنمای 92 در هیات مدیره ارایه شد.

 عملکرد پروژه تسهیالت کانون در 6 ماه گذشته 
مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات و تغییرات 

جدیدی برای ادامه انجام این پروژه مطرح شد.
 موافقت شد که تفاهم نامه ای با کرسی یونسکو در 

آموزش مهندسی منعقد شد.
 تهیه لیس��ت پیش��نهادی اعضای مادام العمر و 
افتخاری در دستورکار قرار گرفته تا با نهایی شدن 

آن در جلسه آتی شورای عالی مطرح کند.

 در ج��واب به نام��ه دانش��کده فن��ی مبنی بر 
همکاری در پ��روژه ارزیابی برنامه های درس��ی 
دانشکده، مقرر شد کانون مبلغ 100 میلیون ریال 
برای انجام بخشی از این پروژه در دو گرایش این 

اختصاص دهد.
 مبلغ 5 میلیون ریال کمک مالی برای برگزاری 
به جشن فارغ التحصیلی دانشکده مهندسی برق و 

کامپیوتر مصوب شد.

اعضاء اصلی شورای عالی

تعداد راینام و نام خانوادگیردیفتعداد راینام و نام خانوادگیردیف

143دکتر پرویز جبه دار ماراالنی  21514مهندس بیژن نامدار زنگنه1

139دکتر محمد شکرچی زاده18615مهندس محمد عطاردیان         2

131مهندس محمد حسین فتاپور18416دکتر اورنگ فرزانه 3

123مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی18117دکتر عباس احمد آخوندی4

مهندس افسانه صدر18118مهندس حبیب اله بیطرف5  121

120دکتر بهروز گتمیری17219مهندس محمد رضا انصاری 6

102دکتر سعید سهراب پور16520مهندس روزبه صالح آبادی  7

91مهندس آذر خورشیدی کاشانی16021مهندس محمد رضا محمد آبادی کمره ای8

91مهندس هرمز ناصرنیا15822مهندس علی اکبر معین فر  9

90مهندس امیر حسین نیکخواه15823مهندس میر علیرضا مهنا10

90مهندس حسین شهابی شهمیری14524مهندس عباس موسوی رهپیما11

88مهندس عباس غفاری14525دکتر محمود کمره ای12

 143مهندس مصطفی کتیرائی13

اعضاء علی البدل شورای عالی

تعداد راینام و نام خانوادگیردیفتعداد راینام و نام خانوادگیردیف

75مهندس محمد خیرخواه ثابت قدم8529مهندس حسین حداد کلور26

73مهندس مهدیار هوبخت8330مهندس علیرضا عالم زاده27

 82مهندس علی امام28

اعضای بازرسان

تعداد راینام و نام خانوادگیردیفتعداد راینام و نام خانوادگیردیف

88مهندس سید علی میرپور16333مهندس فرزان رفیعا31

70مهندس محمد رضا نجفی ساروکالئی )علی البدل(10334مهندس رضا یوسفی32

الزم به ذکر است چنانچه هر یک از کاندیداها اعتراضی نسبت به حسن انجام انتخابات داشته اند می توانند، شکایت خود را ظرف مدت یک هفته کتبا یا توسط 
پست الکترونیکیinfo@energy-cons.ir   به رییس مجمع عمومی اعالم نمایند.

نظر به اینکه تعداد آرا آقایان آیدین ختالن و مهدی یار هوبخت مساوی بوده، در حضور هیات رییسه مجمع و هیات اجرایی بین این دو نفر قرعه کشی شد و 
آقای مهدی یار هوبخت به عنوان پنجمین عضو علی البدل شورای عالی انتخاب شد. 

سیدرضا رفیعی طباطبائی )رییس مجمع(، علی اصغر گواهی )ناظر مجمع(، محمدباقر عراقی )ناظر مجمع(، خاطره لکستانی ) منشی مجمع(

خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون 
هیات مدیره کانون در ماه های گذشته طبق روال معمول هر یک شنبه جلسه داشت و در این 

جلسات تصمیماتی اخذ کرد که خالصه این تصمیمات در ماه های گذشته در پی می آید.
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 به هیات اجرایی انتخابات کانون پیشنهاد داده شد تا با ارسال پیامک و ایمیل 
اعضا انتخابات به اعضا یادآوری شود. مقاالت و نظرات اعضا نسبت به کانون 
و اهمیت انتخابات نیز که قبال طی فراخوانی در یافت شده بود در سایت نیز 

انتشار یابد.
 به مناسبت سالروز تولد دکتر قالیبافیان گردهمایی شهریور ماه کانون در 
تاریخ 92/6/27 به برگزاری س��میناری با محور اخالق مهندسی اختصاص 
داده شد. جامعه مهندسان مش��اور، انستیتو مصالح ساختمانی، انجمن بتن 

ایران، انجمن آموزش مهندسی و انجمن مهندسان محاسب نیز در برگزاری 
این سمینار با کانون همکاری خواهند کرد.

 مقرر ش��د کانون در برنامه دعوت از رتبه های زیر 100 کنکور با دانشکده 
فنی همکاری کند.

 پیام نامه کان��ون در هیات مدی��ره مورد بررس��ی قرار گرفت. با تش��کر از 
دست اندرکاران تهیه پیام نامه، هیات مدیره نظرات و پیشنهادات خود مطرح 

نمود که مقرر شد از شماره آتی مورد توجه قرار گیرد. 

 با توجه به موافقت شورای عالی مفاد قرارداد 
خرید 3000 نسخه از مجموعه نفیس »هفت 
هزار سال ش��کوه مهندس��ی ایرانی« منعقد 
شد این مجموعه به پیشنهاد کانون و با طرح 
محتوایی م��ورد توافق طرفین به مناس��بت 
هشتادمین سال تاسیس دانشکده فنی تهیه 

می شود.
 از آقایان دکتر حسین نعمت الهی )معدن 49(، 
مهندس محمدحسین مهاجرین آریایی )راه و 
ساختمان 44(، مهندس پرویز ونداد)مکانیک 
54(، دکت��ر مه��دی چینی)عم��ران 80( و 
مهندس امیراسماعیل حسن پور )مکانیک 89( 
دعوت شد تا به عنوان هیات اجرایی، انتخابات 

شورای عالی دوره 12 را برگزار کند.

 آیین نامه جایزه طرفه تهیه ش��د. این جایزه 
به دانش��جویان برت��ر مقطع دکت��ری تقدیم 
خواهد ش��د که هزینه های آن توس��ط بنیاد 
علمی فرهنگی مهندس مس��عود طرفه )راه و 
ساختمان 22( به نمایندگی سرکار خانم هما 
افضل همسر شادروان مهندس مسعود طرفه 

تقبل شده است.
 ایجاد دپارتمانی برای نگهداری و ساماندهی 

آرشیو صوتی و تصویری کانون مصوب شد.
 مقرر ش��د ویژه نامه ای برای انتخابات تهیه 
ش��ود. مطابق ب��ا اطالعیه های ایمیل ش��ده 
ویژه نام��ه مذک��ور به چ��اپ نظ��رات اعضا و 
نامزدهای انتخابات پیرامون کانون اختصاص 

داده خواهد شد.

تیر ماه 1392

مرداد ماه 1392

 موضوع گردهمایی ه��ای مهر و آبان نهای��ی و درباره 
جزییات  آنها صحبت شد.

 برای تسریع در پروژه تاریخ شفاهی مقرر شد نیروهای 
اجرایی در پروژه مزبور افزایش یابند.

 درباره تعداد سالنمای سال 93 و قطع های مختلف آن 
بحث و بررسی شد. مصوب شد به مناسبت هشتادمین 
سال تاسیس دانشگاه تهران، سالنمای این سال با کیفیت 

باالتری نسبت به سال های گذشته اجرا شد.
 با مذاکرات انجام ش��ده پرفس��ور رضا نگارش یکی از 

مقدمه های کتاب شکوه مهندسی را تقبل کردند.
 به منظور بهسازی دیتابیس اطالعات اعضا تغییراتی 

مصوب و اجرا شد.
 پنج میلیون ریال کمک مالی به جشن فارغ التحصیلی 

دانشکده شیمی و پلیمر مصوب شد.

شهریور ماه 1392
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در این مراسم که شامگاه چهارشنبه 29 آبان 1392 
در تاالر چمران دانش��کده فنی برگزار ش��د، باوجود 
بارش شدید باران و سرمای نسبی هوا، سالن شهید 
چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران از ساعتی قبل 
از شروع مراسم مملو از جمعیت مشتاق دانشجویان 
و دانش��گاهیان بود. در این مراسم همچنین رییس 
و اعضای شورای عالی کانون، رییس، دبیر و اعضای 
هیات مدیره به عن��وان میزبان حضور داش��تند. در 
جمع پرشمار استادان، مسئوالن و چهره های علمی 
و فرهنگی حاضر در مراس��م، دکت��ر فرجی دانا)برق 
65(، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر محمدرضا 
عارف)برق 54(، رییس شاخه مهندسی فرهنگستان 
علوم؛ دکتر رضا روستاآزاد، رییس دانشگاه صنعتی 
ش��ریف؛ دکتر فرهاد رهبر، رییس دانش��گاه تهران؛ 
دکتر س��هراب پور، رییس سابق دانش��گاه صنعتی 
شریف؛ دکتر کمال خرازی، وزیر اسبق امور خارجه؛ 
استاد باستانی پاریزی؛ استاد اسالمی ندوشن؛ دکتر 

احمد س��میعی گیالنی از برجس��تگان زبان و ادب 
فارس��ی؛ حجت االسالم و المس��لمین سید محمود 
دعایی، سرپرست موسسه اطالعات؛ حجت االسالم و 
المسلمین حجتی کرمانی؛ دکتر امراللهی؛ مهندس 
حبیب ال��ه بیطرف)عمران 65(؛ دکت��ر محمد تقی 
بانکی)راه و ساختمان 47(؛ دکتر رحیمیان، رییس 
اسبق دانشگاه تهران؛ دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ 
دکتر محمد شکرچی زاده)عمران 65(، رییس مرکز 
تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی و تنی چند از 
چهره های ماندگار علمی کشور در رشته های مختلف 
از جمله دکتر پرویز جبه دار ماراالنی)برق  42( و دکتر 
منصور نیکخواه بهرامی از استادان برجسته دانشکده 
فنی به چشم می خورد. سهیل محمودی که اجرای این 
برنامه را بر عهده داشت، در ابتدا ضمن خوشامدگویی 
به پروفس��ور رضا و مدعوین، وی را مرد دانش، مرد 
دانایی، مرد فرهنگ و مرد اندیشه همراه با تخصصی 

که نیاز اصلی این سرزمین است، معرفی کرد.

نکوداشت در زمان حیات 
این مراسم با سخنرانی دکتر محمود کمره ای)برق 

58(، رییس دانشکده فنی ادامه یافت.
دکت��ر محمود کم��ره ای ریی��س دانش��کده فنی 
دانشگاه تهران در سخنانی گفت: »برگزاری چنین 
نکوداشت هایی باید از این پس بیشتر صورت گیرد و 
در زمانی انجام شود که دانشمندان و نخبگان ما در 
قید حیات هستند.« وی افزود: »احترام به علم و عالم 
وظیفه همه ما اس��ت و باید آنقدر که در شان علم و 

دانشمند است این بزرگان بزرگ شمرده شوند.«
دکتر کمره ای سپس به تاریخچه زندگی پروفسور 
رضا اش��اره کرد و گفت: »ایشان متولد سال 1293 
هستند و ما در آستانه 100 سالگی ایشان هستیم. 
پروفس��ور رض��ا ورودی س��ال 1313 همزم��ان با 
تاسیس دانشکده فنی و در سال 1317 جزو اولین 
فارغ التحصیالن دانشکده فنی هستند. پروفسور رضا 
در مطلبی فرمودند که وارستگی و آراستگی فردی 
و ملی ما این است که در صف اول علم و فرهنگ قرار 
بگیریم که ای��ن هم امکان پذیر اس��ت.« وی افزود: 
»پروفسور رضا معتقد است ما باید خردگرا باشیم. از 
احساسات خام دوری کنیم و از فناوری و تکنولوژی 
غرب در کنار سنت خود استفاده کنیم.« او ادامه داد: 
»امروز، استقالل کشورها در گرو استقالل فرهنگی 

است و دیگر به معنای قدیم آن مفهومی ندارد.«

پرفسور رضا، سهم ایران در تولید علم
دکتر پرویز جبه دارماراالنی، رییس ش��ورای عالی 
کانون، عضو فرهنگس��تان علوم و چه��ره ماندگار، 
سخنران بعدی مراس��م بود که در سخنانی به مرور 
فرازهایی از زندگ��ی و خدمات علم��ی و فرهنگی 

پروفسور رضا پرداخت.
وی گفت: »خانواده بزرگ دانش��کده فنی 80 سال 
است که جوانان متعهدی را برای کشور تربیت می کند 
که بسیاری پس از پایان تحصیل در کشور مانده و در 
جهت توسعه و عمران کشور گام برداشته اند و گروهی 
هم که از کشور رفته اند، همیشه در فکر ایران بوده اند 
و با مشارکت در توسعه فناوری های روز، مایه افتخار 
و اعتبار کشور بوده اند. پروفس��ور رضا از چهره های 
برجسته این گروه هس��تند که همواره دلبستگی 
عمیقی به ایران داشته اند. این موضوع در سفرهای 

مکررشان به ایران مشهود است.«

نکوداشت مقام علمی و فرهنگی 
پروفسور فضل اله رضا

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کرد:

پروفس�ور فضل اله رضا، دانش آموخته نخستین دوره دانش�کده فنی دانشگاه تهران در 
آستانه صد سالگی به تهران آمد تا بزرگداشت سده زندگیش را در زادگاهش جشن بگیرد. 
 وی بامداد روز یکشنبه 26 آبان ماه 1392 وارد تهران شد و مورد استقبال ویژه دوستداران 
به خص�وص فارغ التحصی�الن جوان دانش�کده فنی ق�رار گرفت. در این س�فر مهندس 
میرعلیرضا مهنا، دبیر کانون، پروفسور رضا را از فرانکفورت تا تهران همراهی کرد.  این سفر 
به دعوت کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام شده و کانون 
در مدت اقامت پروفسور رضا میزبان اوست. به همین مناسبت گردهمایی ماهانه کانون به 

مراسم »نکوداشت مقام علمی و فرهنگی پروفسور فضل اله رضا« اختصاص یافت. 
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وی اضافه کرد: »پروفسور رضا، اندیشمند و دانشمند 
برجس��ته ایرانی، بیش از 65 س��ال از عمر پربرکت 
خود را صرف تدریس و تحقیقات علمی کرده که در 
پیشبرد علوم در جهان موثر بوده است. پروفسور رضا 
در دوران تحصیالت خود در آمریکا با دانش��مندان 
بزرگی چون وبر، فاس��تر، والش و وین��ر همکاری 
داش��ته و رس��اله دکتری خود را زیرنظر پروفسور 
فاستر و پروفسور وینر به حل یکی از مسایل بنیادی 
مخابرات اختصاص داده بود. وی با تایید و توصیه نامه 
این دو اس��تاد برجس��ته برای تدریس و تحقیق به 
دانش��گاه MIT رفت و پس از پنج سال فعالیت در 
این دانشگاه از س��ال 1334 در دانشکده مهندسی 
برق دانشگاه س��یراکیوس به تدریس پرداخت که 
این همکاری تا س��ال 1347 ادامه داشت. وی طی 
س��ال های 1346 تا 28 رییس دانشگاه های تهران 
و صنعتی شریف بود که در این مدت 150 استاد و 
دانشمند به دعوت ایشان برای تدریس در دانشگاه  از 
خارج به ایران آمدند که نقش موثری در مدرن شدن 

برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها داشت.«
دکتر جبه دار با اشاره به اینکه او چهار کتاب به زبان 
انگلیسی و 12 کتاب به زبان فارسی نوشته است و 
بیش از یکصد مقاله علمی دارد، گفت: »پروفس��ور 
رضا عالوه بر این کتاب ها در نوش��تن فصل هایی از 
کتاب های دانش��مندان بزرگ جهان نیز مشارکت 

داشته است.«

دو دانشجو، استاد و رییس دانشگاه تهران
در ادامه حض��ار دقایقی پای س��خنان دکتر عارف 
نشستند. دکتر عارف، رییس اسبق دانشگاه تهران، 
دانش آموخته و استاد مهندسی برق دانشکده فنی 
نیز در س��خنانی با تقدیر از برگزارکنندگان مراسم 
نکوداشت پروفس��ور رضا اظهار داش��ت: »افتخار 
می کنم از دانشکده ای فارغ التحصیل شده ام که 37 
سال قبل پروفس��ور رضا از آن فارغ التحصیل شده 
بود و در همان رش��ته و تخصصی تحصیل کرده ام 
که استاد تحصیل کرده بود و ریاست دانشگاهی را 
برعهده داشتم )دانش��گاه تهران( که 25 سال قبل 
پروفس��ور رضا عهده دار ریاس��ت آن بود. در پاییز 
1355 زمانی که در دانش��کده استنفورد تحصیل 
می کردم، منشی دانشکده به من مراجعه کرد و گفت 
استادی ایرانی از کانادا به دانشگاه آمده و مایل است 
دانشجویان ایرانی را ببیند. در آن موقع شاید تنها 10 
دانشجوی ایرانی در دانشگاه بودیم و در واقع اولین 
 MIT گروهی بودیم که به توصیه استادان به جای
به اس��تنفورد رفته بودیم. زمانی که وارد کتابخانه 
شدم، پروفسور رضا از من درباره زمینه تحصیلی ام 
سوال کردند که پاس��خ دادم پردازش سیگنال های 
تصادفی و احتماال نظریه اطالعات را برای ادامه کار 
انتخاب می کنم. پروفسور رضا من را به کار در زمینه 
نظریه اطالعات توصیه کردند که من هم دانشجوی 

حرف شنویی بودم.« کمال خرازی، وزیر اسبق امور 
خارجه و استاد حوزه علوم شناختی و تربیتی، دیگر 
سخنران این مراسم بود که با اشاره به تجربه همکاری 
خود با پروفس��ور رضا در دوران تصدی مسئولیت 
نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد گفت: »در 
زمان اقامت در آمریکا تالش داش��تم زمینه حضور 
استادان ایرانی مقیم آمریکا را در کشور فراهم کنم 
که در همین ارتباط، آکادمی علوم ایرانیان را تشکیل 
داده بودیم که زمینه رفت و آمد بسیاری از استادان را 
به ایران فراهم کرد.« وی در ادامه با اشاره به آشنایی 
با پروفسور رضا در دوره نمایندگی در سازمان ملل 
گفت: »پروفسور رضا شخصیتی رضامند و قانع بدون 
هرگونه وابستگی هس��تند که قناعت و پاکدستی 

ایشان مثال زدنی و اسوه گونه است.«

استادی که تابعیت آمریکا را نپذیرفت
حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی، مدیر 
مسئول موسسه اطالعات از دیگر سخنران این مراسم 
بود. وی که به واسطه  انتشار شماری از آثار استاد رضا 
با وی آشنایی و ارتباط دیرینه ای دارد، پیش از رفتن 
به جایگاه سخنرانی متواضعانه بر دستان »پروفسور 
رضا« بوسه زد. دعایی در س��خنان خود با اشاره به 
فروتنی و بزرگواری که در جریان انتشار آثار استاد 
رضا از ایشان دیده اس��ت، اظهار داشت: »پروفسور 
رضا عواید م��ادی تمامی آنچه در اختیار داش��ته، 
دارند و خواهند داش��ت را به امور خیریه اختصاص 
دادند. به طوری که از ما خواس��تند حق التالیف آثار 
ایشان را به مدرسه ای که برای دختران کم بضاعت 
در مش��هد راه اندازی کرد ه اند و موسسه خیریه ای 
که برای بزرگساالن در زادگاهشان تاسیس کردند، 
واگذار کنیم.« مدیر مسئول موسسه اطالعات خاطر 
نشان کرد: »پروفسور رضا باوجود بیش از نیم قرن 
افتخار آفرینی علمی در آمریکا درخواست آن کشور 
برای گرفتن پاس��پورت آمریکای��ی را نپذیرفتند و 
تا امروز به عنوان یک ایرانی س��فر کرده اند. این که 
دانشمندی در این سطح علمی جهانی درخواست 
آمریکا برای دریاف��ت پاس��پورت را نپذیرفته مایه 
افتخار ماس��ت.« مدیر مس��ئول موسسه اطالعات 
تصریح کرد: »وقتی امثال پروفسور رضا را می بینم از 
این همه فروتنی و عشق به ایران از کسانی که در این 
حد از علم و فرهنگ هستند، در برابر آنها احساس 
کوچکی می کنم و افتخار می کنم که به دست چنین 

انسان بزرگی بوسه بزنم.«

دقایقی با استاد ادبیات
دکتر سعید سهراب پور )الکترومکانیک 44( عضو 
شورای عالی کانون و عضو فرهنگستان علوم و رییس 
سابق دانش��گاه صنعتی شریف، س��خنران بعدی 

مراسم بود. 
وی با تاکی��د بر ای��ن نکته ک��ه پروفس��ور رضا از 

بنیانگذاران دانشگاه شریف بوده است، گفت: »یکی از 
خصوصیاتی که تنها ویژه پروفسور در تمام دنیاست، 
این است که ایش��ان تنها فارغ التحصیل دوره اول 
دانشکده فنی در جمع ماست و خوشحالم از برگزاری 
این مراسم. چرا که ایش��ان نقش اساسی در تحول 
آموزش عالی داشتند و این نقش بر روی کل آموزش 

عالی کشور اثر گذاشت.«
وی با اشاره به جایگاه واالی شعر و ادبیات در فرهنگ 
ایرانی اظه��ار داش��ت: »عالقه  به فرهن��گ و ادب 
فارسی از ویژگی های پروفس��ور رضا است و از این 
جهت بسیار به ایشان مدیونیم.« سهیل محمودی، 
مجری برنامه در معرفی دیگر سخنران مراسم، دکتر 
باستانی پاریزی گفت: »دانش��کده ادبیات دانشگاه 
تهران روزهای دوش��نبه با صدای گرم استادی در 

عرصه تاریخ و ادبیات همراه است.« 
سپس دکتر باس��تانی به دعوت محمودی دقایقی 
برای جمع س��خن گفت. وی در س��خنانش به دو 
واقعه ای که در سال 1313 اتفاق افتاد، اشاره کرد و 
گفت: »یکی از آنها ساخت بنای دانشگاه تهران در 
15 بهمن 1313 بود که باعث تضمین آینده ایران 
شد و دومی مراسمی بود که در همان سال برای هزاره 
فردوسی طوسی گرفته شد.«  وی در ادامه به بیان 
ماجرای جالب لوح های تاریخی تاس��یس دانشگاه 
تهران پرداخت و گفت: »دانش��گاه تهران در پانزده 
بهمن ماه 1313 با کارگذاش��تن یک لوح تاریخی 
در پایه های دانشگاه تهران رسما تاسیس شد. این 
لوح ابتدا از طال بود، ولی ش��اه با ابراز این نگرانی که 
ممکن است برخی برای به دست آوردن این لوح طال 
س��اختمان را تخریب کنند دستور داد لوح دیگری 
مش��ابه آن از جنس فلز غیرقیمت��ی جایگزین این 
لوح شود و لوح طال به موزه جواهرات منتقل شد.« 
برنامه با شور و اشتیاق حضار و سخنرانی های دکتر 
محمدحسین حلیمی و دکتر مس��عود بروجردی 

ادامه یافت.

جایزه ای به نام پروفسور رضا
سپس مهندس میرعلیرضا مهنا)معدن 67(، دبیر 
کانون با اعالم دو خبر به حض��ار، گفت: »برای من 
سخت است که در حضور پرافتخارترین دانش آموخته 
دانشکده فنی صحبت کنم. من می خواهم دو خبر 
مهم را اعالم کن��م. خبر اول اینک��ه به یمن حضور 
پروفس��ور برای دوس��تان عالقمند به زندگینامه، 
تالیفات و آثار ایش��ان س��ایتی به نام پروفسور رضا 
)www.fazlollahreza.com( راه اندازی شده 
اس��ت. در خصوص خب��ر دوم، در روزهای قبل که 
به اتفاق آقای پروفس��ور رضا در فرانکفورت با آقای 
دکتر مس��عود بروجردی تماس گرفته شد، اطالع 
پیدا کردیم که جامعه پزشکی چند سالی است که 
جایزه ای را به نام پروفسور به بزرگان عرصه پزشکی 

تقدیم می کنند.« 



تازه ها
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سایت رسمی پروفسور فضل اله رضا راه اندازی شد
سایت رسمی پروفسور فضل اله رضا، دانش آموخته دوره نخست دانشکده فنی دانشگاه تهران 
به همت کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران راه اندازی شد. این سایت 
به آدرس www.fazlollahreza.com، از روز چهارشنبه 29 آبان 1392 همزمان با مراسم 
نکوداشت وی برای عالقمندان قابل دسترسی است. در این سایت بازدیدکنندگان می توانند به 

زندگینامه، مقاالت، آلبوم عکس و عناوین کتاب های پروفسور رضا دسترسی پیدا کنند.
الزم به ذکر است این سایت طی چند روز گذشته نزدیک به 5000 بازدیدکننده داشته است.

آزادگی دانشی، ویژگی پرفسور رضا
سپس مهندس مهنا از دکتر بروجردی دعوت کرد تا 

در این خصوص توضیحات بیشتری را ارایه دهد.
دکتر بروجردی ب��ا خواندن متنی ک��ه برگرفته از 
سخنان پروفسور رضا بود علت ارتباط جامعه پزشکی 
و جامعه مهندسی را توضیح داد. دکتر بروجردی با 
تقدیر از جایگاه علمی و فرهنگی برجسته  پروفسور 
رضا، آزادگی  دانشی و مردمی  دانشی استاد را مورد 
توجه قرار داد و گفت: »پروفس��ور رض��ا در دوران 
تصدی ریاست دانش��گاه تهران با لغو برخی قوانین 
فرصت س��وز که مانع از خدم��ت دانش آموختگان 
دانشگاه های خارج از کش��ور در دانشگاه های ایران 
می ش��د، به امپراتوری های علمی صوری در حوزه 
پزشکی کشور پایان داد. استاد قریب به 100 نفر از 
کسانی که به خاطر وضع سیاسی، ریاست دانشکده ها 
و بیمارستان ها را برعهده داشته و بیمارستان را ملک 
مطلق خویش می پنداشتند برکنار و اساتید برجسته 

پزشکی را جایگزین آنها کرد.« 
وی تصریح کرد: »اگ��ر امروز چراغی در پزش��کی 
کشور روش��ن است، به واس��طه  چراغ  فروزی امثال 
پروفسور رضا است. به همین دلیل جایزه ای در حوزه 
گوش، گلو و جراحی پالس��تیک در حاشیه  کنگره 
خاورمیانه ای رینولوژی و جراحی پالستیک به نام 
»پروفسور رضا« به پزشکان برگزیده  ایرانی و خارجی 
اعطا می شود. استاد فضل اله رضا خود عصاره فضل ها 

و در یک کالم چشم ماست.«
س��پس مهندس مهنا در ادامه س��خنانش از دو 
نهاد پشتیبان دانش��کده یعنی کانون مهندسین 
فارغ التحصیل دانش��کده فنی دانش��گاه تهران و 
بنیاد حامیان دانش��کده فنی سخن گفت که این 
دو نهاد محل اتصال خانواده بزرگ فنی هس��تند. 
وی گفت: »به یمن حضور پروفسور رضا در آستانه 
هشتادمین س��ال دانش��کده فنی، جایزه ای را به 
نام ایش��ان و بر اس��اس اساس��نامه ای که توسط 
خود پروفس��ور تهیه می شود، از س��ال آینده به 

برگزیدگان اهدا خواهد ش��د.«
در ادامه این مراسم، دکتر محمدحسین علیمی از 
استادان دانشکده هنر که اثری حجمی )شمسه( را 
برای تقدیم به استاد با کمک دو هنرمند دیگر تهیه 

کرده به بیان توضیحاتی درباره این اثر پرداخت.
پایان بخش این مراسم نیز اعطای لوح یادبود دانشکده 
فنی یک اثر حجم��ی و یک اثر تذهی��ب نفیس به 
انتخاب استاد آیدین آغداشلو به »پروفسور رضا« با 
حضور تنی چند از چهره های علمی و فرهنگی حاضر 

در مراسم و سخنرانی استاد فضل اله رضا بود.
همچنین لوح یادبودی از س��وی دانش��کده فنی و 
یک هدیه نفیس هنری از سوی کانون توسط  دکتر 
محمود کمره ای، دکتر منصور نیکخواه بهرامی، دکتر 
کمال خرازی، مهندس عباس موسوی رهپیما، دکتر 
باس��تانی پاریزی، دکتر اسالمی ندوش��ن، مهندس 
محمد عطاردیان، دکتر جبه دار ماراالنی، دکتر سعید 

سهراب پور، دکتر محمد رحیمیان، دکتر فرهاد رهبر، 
حجت االسالم سیدمحمود دعایی و حجت االسالم 

حجتی کرمانی به پروفسور رضا اهدا شد.

گپ خودمانی استاد با حاضران
سپس پروفسور رضا به ایراد سخنرانی پرداخت. وی 
گفت: »اگر تاکید می کنم که باید دنیا را بشناسیم 
برای این اس��ت ک��ه بدانیم چطور می ت��وان با دنیا 

صحبت کرد.«
پروفس��وررضا گفت: »تفاوت ایران ام��روز با ایران 
70سال پیش در این است که ایران اکنون در صحنه 
جهانی حضور شناخته ش��ده ای دارد و ما باید این 

حضور را پررنگ تر کنیم.«
وی با اشاره به این که برای ایجاد جهان بینی پشتوانه 
خرد الزم است که آن را باید دانشگاه ها فراهم کنند، 
افزود: »دانشگاه ها باید طوری رفتار کنند که حضور 
ما در جه��ان پررنگ تر و آینده بهت��ری برای مردم 
شکل بگیرد.« وی گفت: »اگر می خواهید درس های 
جدید را برای پرواز معنوی فرا بگیرید باید به تاریخ 
و قدمت اندیشه ها در فرهنگ ایرانی نگاه کنید که 
در این زمینه فرهنگ ایران و زبان فارس��ی، بسیار 
گرانبها و غنی است.« چهره ماندگار کشور با بیان این 
که استقالل آینده ایران در گرو وحدت ملی است؛ 
تصریح کرد: »خدمت به مردم یکی از وظایف اصلی 
ماست.« پروفسور رضا در بخش دیگری گفت: »امروز 
رسانه ها و اینترنت کار را آسان کرده است. طوری که 
امروز کلید دانش ها در دست آنهاست و دانشجویان 
می توانند از این طریق با دنیا در ارتباط باشند و برای 
کارهای علمی خود از اینترنت استفاده کنند.« این 
دانشمند ایرانی گفت: »البته برای کارهای جهانی و 
سیاسی باید جهان شناسی طوری باشد که آنچه را 
دانشجویان می ش��نوند و می خوانند بتوانند تفسیر 
کنند، زیرا معم��وال میان آن مطالبی که رس��انه ها 

منتشر می کنند و حقایق، فاصله بسیاری است.«
پروفسور رضا با بیان این که امروز رسانه ها قوی ترین 
عامل جهان شناسی محدود هستند،گفت: »محدود 
از این نظر که رسانه های هر کشور فقط به نفع کشور 
خود صحبت می کنند، بنابراین شما باید بتوانید در 
عین گرفتن اخبار، داوری هم کنید که این داوری از 

خردگرایی آغاز می شود.«
پروفس��ور رضا اضافه کرد: »این که مرا مفتخر و این 

برنامه را برگزار کردید، برای من گواراتر است از این که 
مرا یک��ی از نمایندگان اهل دانش ایران محس��وب 
کنی��د.« وی اضافه کرد: »آقای س��هیل محمودی 
مطالب خودشان را با سخنی آغاز کردند که زیبا بود و 
اشارات خوب داشت که اگر حمل بر خودنمایی نباشد 
یکی از آنها درباره من صادق است. گفتند: من فقیری 

بی نیازم، مشربم این است و بس.«
پروفس��ور رضا افزود: »در این هشتاد سال دانشگاه 
تهران قدم های بزرگی برداش��ته اس��ت. و اگر زنده 
ماندم در فرصتی دیگر خواهم گفت که جوانان نباید 
آنقدر دلتنگ باشند. البته مقداری ناشکیبایی برای 
جوانان است، اما جوانان باید ایستادگی کنند. جوانان 
ما رس��انه ها را زیاد گوش می دهن��د و می خوانند و 
رسانه های کشورهای پیش��رفته کارشان این است 
که کارهایش��ان را بزرگ جلوه دهند. برخی از اینها 
درست و برخی دیگر صور خیال است.« وی گفت: 
»هر کشوری که بخواهد در جهان صاحب نام باشد 
باید جهان شناس باش��د ولی جهان شناسی آسان 
نیست. یک فاصله ای بین حقیقت است و آن چه که 
به ما می نمایانند، باید جهان شناس باشیم. بزرگترین 
زیانی که من از رفتن به آمریکا متحمل شدم، این بود 
که آمریکا را نمی شناختم. دانشگاه ها را نمی شناختم 
و برای همین اگر کسی می خواست مرا بشناسد باید 
مرا در کتابخانه ها پیدا می کرد.« پروفسور رضا افزود: 
»بزرگی ایران در معنویت و عرفان اس��ت، در غرب 
مدیریتی ایجاد شده است و کاری می کنند برای 10 
هزار نفر و کسی که از نظر عاطفی به شما نزدیک باشد 

خیلی کم است.«
پروفسور رضا با اش��اره به این که شما اگر بخواهید 
پیشرفت کنید باید معنویت و انس��انیت را تقویت 
کنید، اف��زود: »در تذکره االولیا، ش��یخ می گوید با 
مریدها می رفتیم تا به آس��یابی رسیدیم از مریدها 
پرس��یدم می دانید آس��یاب چه می گوید، گفتند: 
نمی دانیم، گفتم:  آسیاب می گوید چیزهای درشت 
را می گیرم و نرم پس می دهم شما اگر بتوانید درشت 
بگیرید و نرم پس بدهید، کار درست انجام داده اید.«

پروفسور رضا در پایان سخنانش از تمامی حضاری که 
در مراسم حضور داشتند، قدردانی و تشکر کرد.

در این مراس��م همچنی��ن کتابچه ای ب��ا موضوع 
زندگینامه پروفسور رضا که توسط کانون تهیه شده 

بود، بین حاضران توزیع شد.
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 نگاهی به زندگی پروفسور رضا  
پرفسور فضل اله رضا )متولد 1293 در رشت( مهندس 
برق، استاد دانشگاه و سفیر ایرانی است. او دومین رییس 
دانشگاه صنعتی شریف، رییس  اسبق دانشگاه تهران و 

سفیر سابق ایران در یونسکو و کانادا بوده است. 
وی فرزند »شیخ اس��داله رضا« است که در سال 1293 
خورشیدی در رشت به دنیا آمد. نام خانوادگی اش منسوب 
به حاجی آقا رضاست که از مجتهدین عالیقدر گیالن بوده 
است. وی تحصیالت ابتدایی را در همان شهر به پایان برد 
و دیپلم را در تهران و لیسانس خود را در رشته مهندسی 
برق از دانشگاه تهران گرفت. او در زمره فارغ التحصیالن 
نخستین دوره دانشکده فنی دانشگاه تهران در 1317 
است. در س��ال 1324 مدرک فوق لیس��انس خود را از 
دانش��گاه کلمبیا در آمریکا و دکترای خود را در رش��ته 
مهندسی برق از دانشگاه موسسه تکنولوژی نیویورک 
)دانش��گاه نیویورک فعل��ی( دریافت ک��رد. وی پس از 
محمدعلی مجتهدی به عنوان دومین رییس دانشگاه 
صنعتی شریف انتخاب شد. وی هم اکنون ساکن اوتاوا 
در کانادا اس��ت. پروفسور رضا طی س��ال های 1329 تا 
1334 عضو گروه مهندس��ی برق دانش��کده مهندسی 
دانشگاه کاتولیک آمریکا و سپس دانشگاه » ام آی تی« 
در بوستون آمریکا بود و بین سال های 1333 تا 1347 
در گروه مهندسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک 
عضویت داش��ت. پروفسور رضا در س��ال های 1340 تا 
1353 استاد مهمان در دانشگاه های مرکزی سوییس، 
کپنهاک دانمارک و دانش��گاه کلرادو در بولدر آمریکا و 
پاریس بوده است. رضا در سال 1965 به دلیل مشارکت در 
 نظریه شبکه و اطالعات به عنوان عضو پیوسته مادام العمر 
 Life Fellow(  IEEE( برگزیده ش��د. پروفسور رضا 
از سال 1357 تاکنون استاد دانشگاه های کنکوردیا در 
مونترئال در کبک کانادا و دانش��گاه مک گیل مونترئال 
است. او همچنین رییس افتخاری کنفرانس مهندسی 
برق ایران، اس��تاد افتخ��اری دانش��گاه تربیت مدرس، 
رییس انجمن علمی ایرانیان در آمریکای شمالی، رییس 
گس��ترش زبان و ادب فارسی و مش��اور و همکار فعال 
موسسات علمی و ادبی فراوانی بوده است. پروفسور رضا 
یکی از پایه گذاران نظریه اطالعات و مخابرات در جهان 
است و تحقیقات گسترده ای در زمینه ظرفیت شانون و 
ارسال حداکثر اطالعات در کانال های مخابراتی نویزدار، 
نظریه اطالعات و فرآیندهای تصادفی، سیس��تم های 
خطی آنالیز عمومی، نظریه سیستم ها و مدارها، نظریه 
کنترل سیس��تم های پوی��ا، فضاهای خط��ی، انتقال و 
تلفات انرژی در شبکه های n دهانه ای انجام داده است.  
وی عالوه بر این تحقیقاتی نیز در زمینه ادب فارس��ی 
داشته و کتاب هایی را به رشته تحریر درآورده است. از 
جمله آن می توان به این عنوان ها اشاره کرد: پژوهشی 
در اندیشه های فردوس��ی، برگ بی برگی، مهجوری و 
مش��تاقی، نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، نگاهی به 

شاهنامه و حدیث آرزومندی. 
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گردهمایی مهر ماه کانون به نمایش فیلم »... و آسمان 
آبی« اختصاص داشت. این مراسم روز چهارشنبه اول 
آبان 1392 با حضور 400 نفر از اعضای کانون، برخی از 
اعضای شورای عالی، رییس دانشکده فنی و جمعی از 
هنرمندان از جمله پیشکسوت سینمای ایران عزت اله 
انتظامی، خسرو سینایی کارگردان و مستندساز سینما، 
کیومرث ملک مطیعی، غزاله سلطانی کارگردان فیلم و 
دکتر حمیدرضا شعیری، منتقد فیلم، در تاالر چمران 
دانشکده فنی دانش��گاه تهران برگزار شد. مراسم در 
ابتدا با نوازندگی پیانو توسط نریمان اسالمی یکی از 

دانشجویان دانشکده فنی آغاز شد.  مهندس مژگان 
درخشش)شیمی 75(، مجری برنامه ضمن قدردانی 
از شرکت حضار، در آغاز مراسم از مهندس میرعلیرضا 
مهنا، دبیر کانون جهت ایراد سخنرانی دعوت به عمل 
آورد. دبیر کانون نی��ز با ابراز خرس��ندی از برگزاری 
نخس��تین گردهمایی دوره دوازدهم کانون در کنار 
اصحاب هنر به حاضران خوشامد گفت. سپس مجری 
برنامه گوشه ای از فعالیت های هنری استاد عزت اله 
انتظامی را برای حضار یادآوری کرد. در ادامه فیلم "... و 
آسمان آبی" برای حضار به نمایش درآمد. اواسط فیلم 
نیز استاد عزت اله انتظامی وارد سالن چمران شدند و به 
احترام این هنرمند تمامی حضار به پا خواستند و وی 

را تشویق کردند.
فیلم مستند "... و آس��مان آبی" در خصوص زندگی 
عزت اله انتظامی از سال های نخست فعالیت هنریشان 
ساخته شده است. در این فیلم عالوه بر فعالیت های 
هنری به گوشه هایی از زندگی خصوصی وی نیز اشاره 

شده بود.
بعد از اکران فیلم از غزاله سلطانی، کارگردان فیلم  و 
دکتر حمیدرضا شعیری دعوت شد تا در خصوص فیلم 

توضیحاتی را به حضار ارایه دهند.

دکتر ش��عیری که در زمین��ه نشانه شناس��ی و نقد 
هنری ادبی فعالیت می کند، ضمن تش��کر از کانون 
فارغ التحصیالن دانشکده فنی و غزاله سلطانی گفت: 
»فیلم ... و آس��مان آبی از جمله فیلم هایی است که 
بس��یار جذاب بوده و جذابیت آن در این است که ما 
با یک اثر هنری و یک اثر مس��تند سینمایی رو به رو 
هستیم. این فیلم تنها یک فیلم مستند نیست. رسانه 
در فیلم، عکس در فیلم، فیل��م در عکس، واقعیت در 
فیلم، فیلم در واقعیت و در همه آنها عزت حضور دارد. 
عزت اله انتظامی در این فیلم به جای آنکه نقش بازی 

کند خودش را به دوش می کشید و این بار خود واقعی 
عزت به نمایش در آمد.« س��پس دکتر ش��عیری در 
خصوص علت انتخاب نام فیلم از غزاله سلطانی پرسید. 
وی گفت: »... و آس��مان آبی، چرا که من معتقد بودم 
عزت اله انتظامی همانند یک آسمان آبی باشکوه در 
سینمای ایران می ماند و این عنوان یک عنوان هنری و 

شاعرانه برای این فیلم بود.«
در ادامه دکتر شعیری یکی از نکته های قابل توجه در 
این فیلم را صحنه ای دانست که عزت اله انتظامی در آن 
با خرس عروسکی خود صحبت می کند. صحنه ای که 
فلسفه وجودی انتظامی با حرف زدن با ساتو نشان داده 
می ش��ود. در توضیح این نکته سلطانی گفت: »آقای 
انتظامی در این فیلم با خرس ارتباط نزدیکی را برقرار 
می کند. این عروس��ک از طرف دانشجویان ژاپنی به 

آقای انتظامی هدیه داده شده است.«
دکتر شعیری همچنین یکی دیگر از خصوصیات خوب 
این فیلم را نداش��تن توقف طوالنی در فیلم دانست. 
همچنین به گفته وی، انتخاب به جای صحنه ها و به 
موقع تمام شدن آن، یکی دیگر از نقاط قوت فیلم است. 
همین طور در هیچ جای این فیلم انتظامی یک جور 
نیست و با یک نحوه بیان، سخن نمی گوید و این تنوع 

در ذات شخصیت انتظامی است.
کارگردان فیلم همچنین به کتابی اش��اره کرد که در 
حال چاپ است. این کتاب در خصوص زندگی عزت اله 
انتظامی بوده و مکمل این فیلم است. چرا که به گفته 
وی به تصویر کشیدن تمام زوایای زندگی این هنرمند 

در 75 دقیقه فیلم ناممکن بود.
س��لطانی همچنین در خصوص آغاز کار تهیه فیلم 
توضیحاتی را ارای��ه داد. وی گفت: »از س��ال 1385 
کار آغاز ش��د، قبل از اجرای پروژه ایشان آرشیوی از 
روزنامه ها و فیلم ها داش��تند که زمانی را برای مرتب 
ک��ردن آنها گذاش��تیم و صداهایی ک��ه در این فیلم 
استفاده شده از همان آرشیو آقای انتظامی است که 
اگر به آنها رسیدگی نمی شد، تمامی آن فیلم ها از بین 
می رفت.« سلطانی در ادامه گفت: »کار با آقای انتظامی 
لذت بخش بود و من همیشه نگران بودم که ایشان از 
ادامه کار خسته شوند، ولی در تمام این مدت ایشان 
کوچک ترین بدرفتاری با ما نداشتند و ما خیلی چیزها 
از ایشان یاد گرفتیم  و با این همه تجربه ای که داشتند، 
هیچ کجای کار به دست اندرکاران اجبار یا محدودیتی 

اعمال نمی کردند.«
دکتر شعیری در پایان سخنانش به احساس عزت اله 
انتظامی از دیدن این فیلم اش��اره کرد. س��لطانی در 
توضیح این نکته گفت: »آقای انتظامی بارها و بارها این 
فیلم را دیده و هر زمان که مجددا به تماشای این فیلم 
می نشیند، اشک در چشمانش جمع می شود. من فکر 
می کنم آقای انتظامی یک ارتباط خیلی قوی با این 
فیلم دارد و من همیشه تشکر می کنم به خاطر فرصتی 

که در اختیار من گذاشتند.«
در آخ��ر دکتر محم��ود کمره ای)ب��رق 58(، رییس 
دانشکده فنی با اهدای هدایا و لوح از غزاله سلطانی و  
دکتر شعیری قدردانی کرد. سپس لوح استاد عزت اله 
انتظامی نیز توسط رییس شورای عالی کانون، دکتر 

پرویز جبه دار ماراالنی)برق 42( به وی اهدا شد.
در انتها خسرو سینایی طی سخنان کوتاهی اشاره کرد: 
»رسیدن به قله و باال رفتن از آن سخت است و سخت تر 
از آن ماندن در قله است، عزت اله انتظامی به قله رسید 

و در قله برای همیشه ماند.«
این گردهمایی با تالش ها و هماهنگی های مهندس 
محمدحسین طالب پور)عمران 92( و جمعی از اعضای 
داوطلب تدارک دیده ش��ده بود. با توجه به همزمانی 
پنجاهمین سالروز تاسیس شرکت عطاردیان با این 
مراسم، هزینه های پذیرایی گردهمایی به همت وی 
تدارک دیده شده بود. کانون مهندسین فارغ التحصیل 
دانشکده فنی با سپاس فراوان، آرزوی دوام و ماندگاری 

پایدار برای شرکت عطاردیان را دارد.

گردهمایی مهرماه کانون به تقدیر از عزت اله انتظامی اختصاص داشت:

نمایش فیلم » ... و آسمان آبی« 
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در میزگرد گردهمایی شهریور ماه کانون مطرح شد:

بررسی اخالق مهندسی

توصیه های ناکارآمد اخالقی
دکتر فراستخواه با یادآوری رویکردهای مختلف به 
مقوله اخالق در تش��ریح این رویکردها گفت: »سه 
نوع رویکرد به مقول��ه اخالق وج��ود دارد. رویکرد 
وظیفه مدار یعنی نگاه به اخالق همچون یک وظیفه. 
رویکرد فضیلت مدار، نگاه ب��ه اخالق همچون یک 
فضیلت و رویک��رد مطلوبیت م��دار. در این رویکرد 
اخالق همچون یک مطلوبیت، منفعت و لذت تصویر 
می شود. در س��طح عموم جامعه رویکرد اول و دوم 
نمی تواند توضیح دهنده رفتار اخالقی مردم باش��د. 
یعنی جامعه بای��د به اخالق به دی��د یک منفعت و 
لذت نگاه کند.« وی ادام��ه داد: »به باور من، اخالق 
وقتی اتفاق می افتد که لذت های ما پاالیش شده و 
استعال یابد. به عبارتی یاد بگیریم، درست لذت ببریم. 
لذت های پایدار داشته باشیم. وقتی ابتهاج و سرور ما 

پاالیش شود، همان جا اخالق اتفاق می افتد.«
وی با این تعریف به تشریح اخالق مهندسی پرداخته 
و گفت: »اخالق مهندسی، کشف خود به عنوان یک 
انسان حرفه ای است. به عبارتی وقتی هستی خود را 
پیدا می کنیم، اخالق متولد می ش��ود و وقتی خود 
را بعد از انس��ان بودن به عنوان یک حرفه ای درک 
می کنیم، اخالق حرفه ای متولد می ش��ود. اخالق 
مهندس��ی یک خودفهمی حرفه ای است. مهم این 
است که کار خود را پیدا کرده و اضالع هستی خود 
را خوب کشف کنیم.«  دکتر فراستخواه با اشاره به 
زندگی حرفه ای دکتر قالیبافیان تاکید کرد: »ایشان 

به خوبی این اخالق و کار خود را پیدا کرده است.«
وی ادامه داد: »در عرفان هم می بینیم که گفته اند 
سبحانی ما اعظم شانی. یعنی من چقدر بزرگ هستم 
و شانم بزرگ است. این فراتر از خودخواهی های رایج 

است و با آن تفاوت دارد.« 
این جامعه شناس س��خنانش را در بخش حرفه ای 

به این ترتی��ب ادامه داد: »در بخش سیس��تمیک، 
اخالق در درجه صفر به وجود نمی آید. در خال اتفاق 
نمی افتد. نباید به اخالق مهندس��ی ن��گاه انتزاعی 
داشت. بلکه یک بحث جمعی است. به خصوص در 
جامعه ما که عادت به یک الگوی انسان کامل دارد. 
این در حالی است که به جای انس��ان کامل باید به 
دنبال یک جامعه خوب بود. اخالق مهندسی به این 
معناس��ت که جامعه بزرگ مهندسی چگونه اصول 
اخالقی را رعایت می کند. رعایت این اصول نیز نیاز به 

محیط و بسترهای مناسب دارد.« 
دکتر فراستخواه ادامه داد: »اخالقی بودن در ایران 
مشکل داشته است. بس��یاری از مشکالت ما از این 
سبب نیست که مشکلی در اخالق فردی وجود دارد. 
بلکه ره هموار نیست. ما باید دنبال جامعه ای باشیم 
که باهوش متوسط دنبال رفتارهای اخالقی و پاکیزه 
باشند و نیاز به ریاضت های خاص نداشته باشد. لذت 
بردن از کار یکی از این موارد است. مثال من در کالس 

احساس کنم از تدریس لذت می برم. 
ما نمی توانیم ریشه های اخالقی را ببینیم. به محض 
این که پای اخالق به میان می آید، بس��یار انتزاعی 
فکر می کنیم. در بحث اخالق تا بحث می ش��ود در 
جامعه ما روش ه��ای کالمی مس��تقیم و تبلیغات 
کالمی به ذهن متبادر می شود. مجموع باید و نباید. 
کوچه و خیابان ما پر اس��ت از کالم.آی��ا جامعه ای 
وجود دارد که مثل ما لفاظی اخالقی و مقدس مآبی 
داشته باشد؟ بس��یار به روش های کالمی مستقیم 
 متوس��ل می ش��ویم. این ش��یوه از کودکی شروع 
می ش��ود تا آموزش و پرورش و بعد از آن رس��انه ها. 
انواع گفتارهایی که رسانه های ما تولید می کنند که 
من اسمش را گذاشته ام نصحیت نامه های اجتماعی. 
غافل از این که اندرز چون به س��ه س��طر می شود 
طوالنی می شود. علمای این بخش درک کرده اند که 

گردهمایی شهریور ماه کانون که همزمان 
با زادروز دکتر قالیبافیان برگزار شد، این 
مناس�بت را بهانه قرار داد تا به بررس�ی 
"اخ�الق مهندس�ی" بپ�ردازد. دکت�ر 
قالیبافیان با تدوین سوگندنامه مهندسی 
یکی از مروجان اخالق مهندسی به شمار 
می رود. این مراس�م به شکل پنل اخالق 
مهندسی، روز چهارش�نبه 27 شهریور 
با حضور تع�دادی از اعضای انجمن بتن، 
جامعه مهندسان مشاور ایران، انستیتو 
مصالح ساختمانی دانشگاه تهران و بیش 
از یکصد نف�ر از اعضای کان�ون در تاالر 

رجب بیگی دانشکده فنی برگزار شد. 
در این مراس�م دکتر مقصود فراستخواه 
جامعه شناس و مدرس دانشگاه، مهندس 
محمدرضا انصاری )راه وساختمان 47(، 
مدیرعامل شرکت کیس�ون، دکتر علی 
مق�داری، عضو هی�ات علمی دانش�گاه 
صنعتی شریف و مهندس مرتضی حقوقی 
نماینده جامعه مهندسان مشاور درباره 
این موضوع س�خنرانی کردن�د. در ابتدا 
مهندس اس�ماعیل مسگرپورطوس�ی، 
ریی�س هی�ات مدی�ره کانون ب�ا قرائت 
س�وگندنامه زنده ی�اد دکت�ر مه�دی 
قالیبافیان مراس�م را آغاز کرد. س�پس 
مهندس محمد عطاردیان شرح مختصری 
از زندگی دکتر قالیبافیان، دوست و همراه 
سال های دانشجویی و کار حرفه ای خود 

را ارایه داد.
در ادام�ه دکتر فراس�تخواه ب�ه دعوت 
مهندس مس�گرپور  به ایراد س�خنرانی 

پرداخت. 
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روش های کالمی مستقیم ناکارآمدترین بخش تدریس 
اخالقی است. مخصوصا اگر جامعه ای باشد که همه این 
کالم ها از طرف دولت صادر شود. یعنی دولت عالوه بر 
کارهای خود متولی اخالق و معلم ناخوانده اخالق شده 
است و چه معلم بدی. تنها کاری که از دست دولت بر 
نمی آید نصیحت و تربیت اخالقی است. نصیحت کار 
دانشمند، صنف، حرفه، کانون ها و انجمن هاست. دولت 
باید ظرفیت سازی کند؛ از نهادهایی حمایت کند که 

می توانند دیده بان اخالق جامعه باشند.«
وی مثال امروز جامعه ایرانی را مثال رطب خوردگانی 
دانس��ت که منع رط��ب می کنند و چ��ون به خلوت 
می روند، کار دیگر می کنند و خاطر نش��ان کرد: »در 
جامعه ما چیزی به وجود آمده اس��ت که من اسمش 
را گذاشتم ایدئولوژی های اخالقی. این ایدئولوژی ها، 
نسخه امروزی تری اس��ت از اخالق محتسبین. ما در 
تاریخ چنین اخالقی داشتیم که حافظ با آن درگیر شده 
است. که جز ریا و دغل چیزی تولید نمی کند و انسان ها 
را از درون نابود می کند. ما برای اخالق مهندسی نیاز 
داریم ک��ه از این مفاهیم عبور کنی��م.« وی ادامه داد: 
»مثال یک اصطالح داریم به اسم وجدان حرفه ای که 
در دنیا روی این کار شده است. "دورکه" روی وجدان 
جمعی مطالعه کرده اس��ت. تا وجدان جمعی نباشد، 
اخالق مهندسی متبلور نمی ش��ود. اینجا فردگرایی 
خودمختار تبدیل به فردگرایی نهادینه می شود. مثال 
قصاب گوشت خوب می دهد چون می خواهد از منافع 

درازمدت بهره مند شود.« 
وی همچنین مثال��ی از تئوری های جامعه شناس��ی 
مارک��س آورد و گف��ت: »"مارکس" جامعه ش��ناس 
بحث بیگانگی از ابراز را تعریف کرده است. می گویند 
اخالق وقتی اس��ت که افراد جامعه نس��بت به ابزار و 
تاسیسات ش��هر و جامعه بیگانه نباشند. اگر بیگانگی 
به سرزمین وجود داشته باشد و ش��هروند تصور کند 
که از فرصت هایی که در س��رزمین تولید می ش��ود 
چیزی عاید او نمی ش��ود، بیگانگی ب��ه وجود می آید. 
اگر فارغ التحصیل با سرزمین خود بیگانه باشد چگونه 
می تواند اخالقی باش��د؟ "هومنز" در تئ��وری مبادله 
اجتماعی، اخالق را از طریق مبادله اجتماعی توضیح 
داده است و این نظریه مشهور است. وقتی فردی عملی 
را در موقعیتی انجام می دهد و پاداش می گیرد، احتمال 
این که دوباره این کار را انجام دهد بیش��تر است.« به 
گفته این جامعه شناس: »جامعه ای که صدف با خضف 
فرقی نمی کن��د معیارهای اخالقی چ��ه معنی دارد؟ 
حتی گاهی پدر و مادرها بچه هایشان را نسبت به رفتار 
اخالقی تنبیه می کنند. شجاعت یکی از بهترین فضایل 
اخالقی است. آیا سیستم آموزش ما شجاعت را تقویت 
می کند یا سر به زیری را؟ شکست در دریافت پاداش 
منشا عصبانیت آدم ها می شود، در حالی که اخالق در 
یک محیط آرام رشد می کند.« این استاد دانشگاه در 
بخش دیگری از س��خنانش گفت: »آلبرت باندورا در 
نظریات خود در خصوص اخالق مهندسی، معتقد است 
ما اخالق را اجتماعی ی��اد می گیریم. وگرنه در کالس 

اخالق را یاد نمی گیریم. باندورا یک بحث دارد به اسم 
خوداثربخشی. می گوید کافی نیست که چون این رفتار 
نتایج خوبی دارد، باید انجام شود. یک شرط اصلی این 
است که باید باور داشت که می توان این کار را انجام داد. 
نه فقط برای آن ارزش قایلم بلکه باور دارم که می شود 
این کار را انجام داد. مثال وقتی در جلسه ای شرح حال 
کسی گفته می شود، پس می توان این کار را انجام داد.« 
دکتر فراس��تخواه همچنین به پدیده خوداثربخشی 
اشاره کرد و ادامه داد: »متاس��فانه شرایط موجود در 
ایران به گونه ای اس��ت که خوداثربخش��ی م��ا را از ما 
می گیرد. می گوید شما که کاری نمی توانی بکنی. شما 
کاره ای نیستی. زمانی این ناتوانی به مغول و اسکندر 
نسبت داده  می شد و زمانی دیگر به روسیه و انگلیس. 
چون ما اصوال تفکر علّی را از دست داده ایم. باید برای 
مهندسان جوان تفکر علّی ایجاد شود. این تفکر هم به 

شکل مستقیم ایجاد نمی شود.«
بخش دیگری از سخنان وی به مقایسه شاخصه های 
کار در ایران و دیگر کش��ورها اختصاص داش��ت. وی 
گفت: »چطور می شود یک کارگر ژاپنی 11 برابر ایرانی 
بهره وری دارد؟ کار مفید در ایران در روز کمتر از یک 
ساعت است. داده ها از 2006 تا 2011 محیط های کار 
در ایران به این شکل است. مثال در زمینه انتقال سند 
ملکی، ایران در میان 185 کش��ور رتبه 165 را دارد. و 

سایر شاخصه ها مانند "سهولت کسب و کار".«  
دکتر فراس��تخواه با بیان بخش��ی از پایان نامه یکی از 
دانشجویانش ادامه داد: »یکی از دانشجویانم که دیروز 
از پایان نامه خود دفاع کرد. عنوان پایان نامه وی بررسی 
عوامل اجتماعی موثر بر وجدان کاری است. ایشان با 
تحلیل مسیر به این نتیجه رسید که وجدان کار )اخالق 
مهندس��ی( به ترتیب با این متغیرها وابسته است. 1. 
بیگانگی در سازمان هر چقدر این عامل بیشتر باشد، 
وجدان کمتر است. 2. رضایت شغلی 3. عدالت سازمانی 
4. مشارکت، هر چقدر مشارکت نهادینه شود، وجدان 

کاری بیشتر است. 5. سبک رهبری«
وی با اش��اره به این گفته پیامبر اکرم ک��ه برای اتمام 
اخالق مبعوث شده اند، گفت:»این در حالی است که 
اخالق از دین مستقل اس��ت. دین می تواند اخالق را 
خراب کند و یا می تواند به اخالق کمک کند. رس��ول 
اکرم مبعوث شده است که پروژه اخالق را کمک کند. 
همین پیامبر به قسط و عدالت تاکید دارد. عدالت به 
معنای کامل ن��ه فقط توزیع فرصت ه��ا، بلکه عدالت 
همه جانبه. در چنین جامع��ه ای می توان اخالقیات را 

رعایت کرد.« مهندس محمدرضا انصاری س��خنران 
بعدی این مراسم بود. وی ضمن تش��کر از سخنرانی 
دکتر فراس��تخواه گفت: »وجود بس��تر مناسب برای 
کس��ب اخالق مهم ترین عامل ایجاد آن است. خوب 
اس��ت که به موضوع پاداش در خصوص اخالق بیشتر 
ارزش داده ش��ود. زیرا در جامعه ای که پاداش��ی برای 
اخالق در نظر گرفته می ش��ود به موضوع اخالق نیز 
بیش��تر بها داده می ش��ود.« وی همچنین با اشاره به 
ارتباط نزدیکش با دکتر قالیبافیان گفت: »زمانی که در 
دانشکده درس می خواندم و شاگرد ایشان بودم و بعد از 

دانشکده دوست ایشان شدم.« 
مهندس انصاری ادامه داد: »اخالق در ذات انسان هاست 
و جزو نیازهای طبیعی بش��ر اس��ت. اخ��الق موجب 
شکوفایی یک جامعه می ش��ود. حتی اگر جامعه یک 
خانواده باش��د. وقتی ای��ن خانواده به یک ش��رکت یا 
موسس��ه گس��ترش پیدا می کند، اگر اخالق نباشد 
بیگانگی و نارضایتی اتفاق می افتد و باعث گسیختگی 
می شود. در جوامعی که انسان ها بردار مشترک دارند و 
همسو می شوند، اشخاص به کشورشان فکر می کنند. 
چون بستر فراهم است. قوانین پاداش می دهد. اما در 
محیط های آشفته است که رانت خواری و فساد وجود 
دارد، اف��راد به س��مت تالش ف��ردی و منفعت فردی 
میل می کنند. در مفاهیم جدید تجارت یک اصطالح 
وجود دارد به نام "برد، برد" که دو نفر اگر با هم شریک 
می ش��وند، هر دو برد می کنند. اما ی��ک مفهوم دیگر 
هست با عنوان "برد، برد، برد" به این معنا که عالوه بر 

این دو فرد جامعه و نسل آینده هم برد می کنند.«  
»اگر در یک موسس��ه و ش��رکت نش��اط حاکم باشد 
این "برد، برد، ب��رد" حاصل می ش��ود. البته معتقدم 
بسترس��ازی باید از باال باش��د و مدیران شرکت آن را 
فراهم کنند. در این صورت بردارها موازی می ش��ود و 
اگر این بردار موازی با منافع کش��ور و در نهایت منافع 
انسان همسو شود، بسیار عالی است. البته این بستگی 
به قدرت ما دارد. بعضی فقط توانمندی حل مس��ایل 
خود را دارند.«  مهندس انصاری با اش��اره به فرازهایی 
از سوگندنامه دکتر قالیبافیان افزود: »دکتر قالیبافیان 
همیشه به سوگندنامه خود پایبند بود و این باعث شد 

شکست ناپذیر زندگی کند.«

آیین اخالق حرفه ای
مهندس مرتضی حقوقی نیز دقایق��ی را در خصوص 
آیین اخالق حرفه ای در جامعه مهندسان مشاور سخن 
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گفت. وی با اش��اره به تهیه این آیین توسط جامعه 
مهندسان مش��اور گفت: »جامعه مهندسان مشاور 
متشکل از گروهی از مهندسان مشاور است. بیش از 
800 عضو دارد. مهندس��ان مشاور طراح پروژه های 
عمرانی کش��ور هس��تند. پروژه هایی که خوب  و بد 
آن در معرض دید همه اس��ت. در جامعه مهندسان 
مشاور این صحبت پیش آمد که برای این گروه که 
چنین مس��ئولیتی را از نظر محیط  زیست و منافع 
کشور برعهده دارد، آیا نباید یک دستورالعمل برای 
عمل داش��ته باشند؟ پیرو آن در س��ال 83 گروهی 
برای تدوین آیین نامه انتخاب ش��د که من هم جزو 
آن گروه بودم. این آیین، آنان را مکلف و یا تش��ویق 
به رعایت اصول می کند. در ظرف دو سال با استفاده 
از فیدیک و مش��ورت مش��اورین تدوین شد. به این 
منظور بیش از 10 هزار پرسشنامه بین اعضا توزیع 
ش��د. در این زمینه از تجربه های بقیه نیز اس��تفاده 

کردیم. این آیین در سال 85 تهیه و تصویب ش��د.«
وی همچنی��ن بخش های��ی از ای��ن آیی��ن را قرائت 
کرد که به ش��رح زی��ر اس��ت: »ای��ن آیین نامه حول 
 پن��ج محور اساس��ی تدوین ش��ده ک��ه عبارتن��د از:

1. تعهدات مهندس��ان مشاور نس��بت به منافع ملی، 
محیط زیست و فرهنگ.

2. تعهدات مهندسان مشاور نسبت به کارفرمایان.
3.تعهدات مهندسان مشاور نسبت به حرفه مهندسی مشاور.

4. تعهدات مهندسان مشاور نسبت به یکدیگر.
5.  تعهدات مهندس��ان مشاور نس��بت به کارکنان و 

سهامداران خود.
همچنین در این آیین اخالقی فصل��ی برای ارزش ها 
در نظر گرفته شده است که عبارت است از: این فصل 
شامل هشت ارزش تنظیم کننده است که معیارهای 
عمل در حوزه  عملکردی مهندس��ان مشاور را تعیین 
می کنند. ای��ن هش��ت ارزش عبارتن��د از: صداقت و 
درستکاری، بی طرفی، امانت داری، صالحیت حرفه ای، 
مراقبت حرفه ای، رفتار حرفه ای، پایبندی به منافع ملی 

و محیط زیست و در نهایت صرفه جویی.«

رابطه رنج و گنج
دکتر علی مقداری، اس��تاد دانش��گاه صنعتی شریف  
آخرین س��خنران برنامه بود. وی موض��وع اثرگذاری 
محیط را بر روی اخالق عامل مهمی دانس��ت و گفت: 
»من اولین چیزی که یاد گرفتم این بود که شهروند کره 
زمین باشم و بعد ایرانی باشم، بعد تهرانی باشم و بعد 

شهروند منطقه 22 و شهرک دانشگاه شریف.« 
وی با یادآوری دوران کودکی خود ادامه داد: »اعتقاد 
زیادی به ضرب المثل ها دارم. مادرم همیشه می گفت 
نابرده رنج گنج میسر نمی شود؛ مزد آن گرفت جان 
برادر که کار کرد. اما چه ش��ده که اینها را از دس��ت 
داده ایم؟ آیا جامعه ایرانی همیش��ه این طوری بوده 

است. آیا در ایران باستان وجدان کاری نبوده است؟ 
یکی دیگر از توصیه های مادرم این بود که ش����مِع 
بزِم مح���فِل ش������اهان ش��دن ذوقی ندارد؛ ای 
خوشا شمعی که روشن می کند ویرانه ای را. به خاطر 
همین توصیه پ��س از تحصیل به ایران بازگش��تم.« 
وی در خصوص اخالق مهندس��ی گفت: »مهم ترین 
ش��اخص اخالقی برای یک مهندس این اس��ت که 
کاری را که بلد نیست یا نمی تواند انجام دهد، نپذیرد. 
آیا ما این مس��اله را بین خودمان جا انداخته ایم. یک 
مهندس بای��د منافع جمع را به مناف��ع خود ترجیح 
ده��د. کامل ترین و بهترین منش��ورهای اخالقی در 
ایران نوشته شده، اما به نظرم یک جایی این اصول را 
گم کردیم. ای کاش آنها را برجسته کنیم. الزم نیست 
از منشورهای غربی کد بدهیم.  در این چند سال اخیر 
چه کس��انی بدون کوچکترین رنجی گنج به دست 
آورده اند؟ البت��ه نه تنها گنج م��ادی، بلکه گنج های 
معنوی مانند مس��ئولیت و حتی درج��ه علمی. این 
بسیار بد است. باید رابطه عمیق رنج و گنج به جامعه 
برگردد. دکتر مقداری ریاست قطب طراحی، رباتیک 
و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد. 
برنامه با اهدای لوح به سخنرانان توسط دکتر محمود 
کمره ای)برق 58(، رییس دانشکده فنی و دکتر پرویز 
جبه دارماراالنی)برق 42(، رییس شورای عالی کانون 

به پایان رسید.  

نخستین گردهمایی کانون فارغ التحصیالن دانشکده 
فنی کاسپین بعد از گذشت هفده سال در روزهای 9 
و 10 آبان ماه 1392 بر گزار شد. در این مراسم دکتر 
محمود کمره ای رییس دانش��کده فنی، حمیدرضا 
امام پناهی فرماندار رضوانش��هر، محمود ش��کری 
نماینده شهرستانهای تالش، ماسال و رضوانشهر در 
مجلس شورای اسالمی، اکبر تطهیری مقدم مدیر 
اجرایی صنایع استان گیالن، پرویز گلریز مدیر عامل 
شرکت چوب و کاغذ ایران )چوکا( به همراه معاونین، 
سعید زربخش مدیر عامل شرکت جنگل شفارود و 
اعضای کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه 
تهران به همراه مهندس میرعلیرضا مهنا دبیرکانون 
و اساتید و اعضای هیات علمی این دانشکده حضور 
یافتند. همچنین حدود 400 نفر از فارغ التحصیالن 
و دانش��جویانی که در عرصه های مختلف صنعت و 
آموزش و پژوهش مش��غول به کار هستند، از دیگر 

مهمانان این مراسم بودند.
سخنرانی مس��ئوالن، اهدای تندیس به میهمانان، 
 تجلیل از اس��اتید، اجرای موس��یقی زنده توس��ط 
فارغ التحصیالن با همراهی امی��د زندگانی، پخش 
کلیپ، خاطره گویی، تجلی��ل از کارمندان منتخب 

فارغ التحصیل و اهدای تندیس به فارغ التحصیالن، 
از برنامه های ویژه این روز بود.

 همچنی��ن دبی��ر کان��ون ط��ی س��خنانی از 
ف��ارغ التحصیالن و دانش��جویان دعوت ک��رد تا به 
عضویت کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی دانش��گاه تهران در آیند.  صرف صبحانه، نهار و 
شام فارغ التحصیالن این دانشکده در کنار مسئوالن و 
اساتید و برپایی نمایشگاه های مختلف صنایع دستی 
و میراث فرهنگی گیالن و نمایشگاه صنایع غذایی 
استان گیالن از دیگر برنامه هایی بود که با استقبال 
حاضرین مواجه شد. این دانشکده ابتدا با نام پردیس 

3 دانشکده های فنی دانشگاه تهران با اخذ مجوز از 
وزارت آموزش عالی و براس��اس توافق نامه ای بین 
دانشکده فنی و س��ازمان صنایع ملی ایران تاسیس 
شد و در مهر ماه سال 1375 فعالیت های آموزشی و 

پژوهشی خود را آغاز کرد.
در ح��ال حاض��ر تع��داد 115 دانش��جو در مقطع 
کارشناسی و 96 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 

در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.
 در ای��ن مراس��م، کان��ون اق��دام ب��ه عضوگی��ری 
 ف��ارغ التحصی��الن و دانش��جویان ک��رد و نیمی از 

شرکت کنندگان به عضویت کانون درآمدند. 

گردهمایی فارغ التحصیالن 
دانشکده فنی کاسپین
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دکتر عب��اس احمدآخون��دی )عم��ران70( وزی��ر راه و شهرس��ازی، طی حکمی 
دکت��ر محم��د ش��کرچی زاده )عم��ران 65( را ب��ه عن��وان رییس جدی��د مرکز 
تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی منص��وب کرد. دکت��ر ش��کرچی زاده دارای 

دکت��رای رش��ته بت��ن از دانش��گاه فرانس��ه اس��ت. وی 
همچنین دانش��یار دانشکده مهندس��ی عمران دانشکده 
فنی دانشگاه تهران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی 
و آزمایش��گاه مصالح س��اختمانی دانش��گاه تهران است. 
دکتر شکرچی زاده از سال 1384 عضو شورای عالی کانون 

مهندس��ین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه 
تهران و در دوره یازدهم، دبیری کانون را بر عهده 
داشت )س��ال های 1391 و 1392(.  عالوه بر 
این، وی در سه دوره عضو هیات مدیره انجمن 
بتن ایران و خزانه دار انجمن آموزش مهندسی 
بوده اس��ت. کتاب تخصصی تکنولِوژی بتن 
به ن��ام "راهنم��ای کاربردی بت��ن آماده" و 
کتاب ه��ای "بتن س��بکدانه"، "بتن س��بک 

سازه ای"، "سیمان پرتلند"، "بتن خودتراکم" و 
"بتن ریزی در هوای گرم"  از تالیفات وی می باشد. 

کانون مهندس��ین فارغ التحصیل دانشکده فنی 
دانشگاه تهران کسب این مقام را تبریک و آرزوی 

موفقیت های روزافزون برای ایشان دارد. 

پاک سرش��ت امیرحس��ین   مهن��دس 
)متالورژی 82( دانشجوی دکترای پژوهشگاه 
مواد و انرژی، موفق به ساخت کاتالیست پایه 
 آهن سنتز آمونیاک ش��د. خبرگزاری ایسنا 
گفت  وگوی کوتاه��ی در این خصوص با وی 

ترتیب داده است که در پی می خوانید.
 مهندس پاک سرشت در خصوص این طرح 
که مجری آن است،  گفت: »کاتالیست های 
سنتز آمونیاک قلب واحد آمونیاک محسوب 

می ش��ود که تعیین کننده فش��ار و دمای عملیاتی، می��زان جریان گاز 
برگشتی و مقدار تولید آمونیاک است.« 

وی اضافه کرد: »این کاتالیست مستقیما روی خلوص گاز مصرفی، هزینه 
سرمایه گذاری و انرژی مصرفی برای تولید آمونیاک و درجه خلوص آن اثر 
دارد. ازکاربردهای مهم آمونیاک می توان به تولید محصوالت شیمیایی، 
دارویی، پزش��کی پاک کننده ها، صنای��ع کاغذی، صنای��ع متالورژی و 

استخراج فلزات اشاره کرد.«
وی درادامه گفت: »در روش های س��نتز آمونیاک برای افزایش بازدهی 
واکنش باید از یک کاتالیزور مناسب استفاده کرد؛ در صورت عدم استفاده 
از کاتالیزور بازدهی تولید آمونیاک بس��یار کم اس��ت و در دمای باال نیز 
احتمال تجزیه شدن آمونیاک سنتز شده وجود دارد، از این رو برای این 
که واکنش با سرعت قابل قبول انجام شود به استفاده از کاتالیزور مناسب 

نیاز دارد.«
این محقق تشریح کرد: »تاثیر کاتالیزور به این صورت است که گازهای 
هیدروژن و نیتروژن را در سطح جذب می کند و مولکول آنها را به یکدیگر 

نزدیک می کند و آنها را وادار به واکنش می کند.«
مهندس پاک سرش��ت گفت: »کاتالیس��ت س��اخته ش��ده در مقیاس 
آزمایشگاهی به خوبی قادر به سنتز آمونیاک با بازدهی مشابه نمونه های 
خارجی بوده است و در حال حاضر نیز ادامه آزمایش ها در مقیاس نیمه 

صنعتی و صنعتی در حال انجام است.«
در ادامه دکتر رحیم یزدانی راد عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی و 
مسئول اجرای این پروژه گفت: »برای ساخت این کاتالیست ها روش های 
متفاوتی نظیر گداختن رسوبی پالسما و ترکیبی از آنها کشف و توسعه 

یافته اند.«
وی اضافه کرد: »در این پروژه از روش ذوب مواد اولیه استفاده می شود.«

دکتر یزدانی راد خاطر نشان کرد: »برای افزایش بازدهی کاتالیست پایه 
آهن و باال بردن اکتیویته آن م��واد افزودنی دیگری نیز باید به آن اضافه 
کرد که این مواد ب��ا توجه به فرمول ها و واکنش ه��ای ترمودینامیکی و 
سینیتیکی محاسبه شده که کم و زیاد بودن این مواد به شدت بر روی 

بازدهی سنتز آمونیاک اثرگذار خواهد بود.«
وی در پای��ان گفت: »در س��ال های اخیر به دلی��ل افزایش تحریم های 
بین المللی بر کشورمان کمبود این نوع کاتالیست در صنایع پتروشیمی 
بسیار مشهود است.« در این پروژه مشترک که در پژوهشگاه مواد و انرژی 
و با مس��ئولیت دکتر رحیم یزدانی راد و با همکاری مهندس امیرحسین 
پاک سرشت و شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی اجرا گردید، ساخت 

کاتالیست سنتز آمونیاک با موفقیت انجام شد. 

نرم افزار طراحی شده Open Sees که توسط دانشگاه برکلی کالیفرنیا تهیه و در 
سایت این دانشگاه قرار داش��ت و به دلیل اشکاالت برنامه اجرایی آن، قابل استفاده 
نبود، توسط مهندس محمدرضا آزادی کاکاوند دانشجوی مهندسی عمران دانشکده  
فنی تکمیل و قابل اجرا شد و به نام وی و دانش��گاه تهران در سایت این دانشگاه به 
ثبت رسید.  موضوع پایان نامه وی در خصوص "بررسی فرآیند تخریب پیش رونده در 
ساختمان های بتن مسلح" بود، که باید جهت انجام بررسی های مورد نیاز از برنامه 
 Open Seesکه توسط دانشگاه برکلی کالیفرنیا ارایه شده، استفاده می  کرد. در این 
برنامه بر روی مصالح دارای منحنی حدی )Limit State Material( کار می کرد 
که مجبور شد به مثال موجود در سایت OpenSees.Berkeley.edu مراجعه کند. 
در مورد مصالح ذکر شده، در این برنامه یک مثال توسط پروفسور الوود، فارغ التحصیل 
دانشگاه برکلی و استاد فعلی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا وجود داشت،  اما به علت 
برخی اشکاالت فنی برنامه قابل اجرا نبود. طی مکاتباتی که مهندس آزادی کاکاوند 
با مسئول فنی سایت داشت، درخواست کرد مش��کل برنامه را در صورت توان حل 
کند و در صورت انجام این کار، برنامه با اس��م و نام دانشگاه و کشور ایران در سایت 
مزبور وارد شود.  مهندس آزادی کاکاوند پس از تحقیقات گسترده، عالوه بر حل این 
مشکل، فایل آنالیز دینامیکی ناشی از زلزله را به دو فایل آنالیز استاتیکی اضافه کرده  
و اصالحیه برنامه را با نام دانش��گاه و کشور ایران در سایت دانشگاه برکلی کالیفرنیا 
ثبت کرد.  کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران این موفقیت 

را به وی تبریک می گوید. 

اصالح نرم افزار دانشگاه برکلی 
توسط دانشجوی فنی

دکتر محمد شکرچی زاده به سمت ریاست مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد

موفقیت فارغ التحصیل فنی 
در ساخت کاتالیست پایه آهن سنتز آمونیاک
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کمیت��ه  ورزش ه��ای کوهس��تانی در تاریخ 29 
شهریور ماه 1392، برنامه دوچرخه سواری بلیران 
را در جنگل های شهر آمل با موفقیت برگزار کرد. 
این برنامه به عنوان اولین برنامه کوهستانی کمیته 
با حضور 10 نفر از دوچرخه س��واران عالقمند به 
مرحله اجرا در آمد. جه��ت آمادگی برای اجرای 
این برنامه، دو جلسه تمرینی عالوه بر یک برنامه 

اعضای کانون به بندر نوشهر و روستای دلیر سفر کردند

کمیت��ه بازدید پنجش��نبه 21 ش��هریور 1392 
برنامه ای برای بازدید از بندر نوشهر و روستای دلیر 
به سرپرس��تی مهندس خاطره لکستانی)شیمی 
73( ترتی��ب داد. ای��ن برنامه با حض��ور 25 نفر 
برگزار شد که حاضران ترکیبی از اعضای کانون، 

دانشجویان، استادان و همراهان آنان بودند. مطابق 
روال همیش��گی برنامه با حرکت از مقابل سر در 
دانشکده فنی )امیرآباد شمالی( آغاز شد و گروه 

مسیر خود را به سمت بندر نوشهر ادامه داد. 
حجم غیرقاب��ل پیش بینی ترافیک جاده س��بب 

کندی حرکت میدل باس شده و با تماس های پی 
در پی از مسئوالن محترم بندر درخواست می شد 
ک��ه منتظ��ر ورود بازدیدکنندگان بمانن��د. زیرا 
ساعت کاری بندر روزهای پنجشنبه تا نیمه روز 
بود. سرانجام گروه حدود ساعت 13 به بندر رسیده 
و با استقبال مسئوالن بندر روبه رو شدند و نخست 
با توضیحات  ش��فاهی و سپس با پخش فیلمی از 
فرآیند ساخت اس��کله و خدمات بندر اطالعات 
مفیدی در اختیار حاضران قرار گرفت. سپس گروه 
به بازدید موزه و گشت دریایی با یدک کش دریایی 

ولشت پرداخت. 
روز بعد نیز به گردش در محیط زیبای روس��تای 
دلیر با چشم اندازی دل انگیز از جنگل و کوهستان 
در شمال قله زرینه کوه در کنار رودی زالل گذشت.  
س��رانجام اعضا حوالی س��اعت 4 بعد از ظهر راه 
بازگش��ت را در پیش گرفتند و طبق زمان بندی 
از پیش تعیین شده، سفر با رسیدن به محل آغاز 

خود در ساعت 21 به پایان رسید. 

شناسایی مسیر در تاریخ 6 ش��هریور توسط تیم 
دوچرخه س��واری برنامه ریزی و اجرا شده بود که 
یکی از جلس��ات تمرینی در تاریخ 22 ش��هریور 
در پ��ارک س��رخه حصار، جهت آم��وزش مبانی 
دوچرخه س��واری، متعلق��ات دوچرخ��ه و نحوه 
اس��تفاده از آن و قوانین دوچرخه سواری توسط 

یداله کاظمی برگزار شد.

 زیبای��ی منطق��ه ب��ه هم��راه مس��یر ج��ذاب 
دوچرخه س��واری روزی خاطره انگیز را رقم زد و 
ش��رکت کنندگان را برای حض��ور در برنامه های 
بعدی تیم مصمم  کرد. یداله کاظمی سرپرست این 
برنامه توانست با وجود نقص فنی دوچرخه دو نفر 
از شرکت کنندگان، برنامه را در زمان پیش بینی 

شده به نحوه احسن به پایان برساند. 

دوچرخه سواری در جنگل بلیرانکمیته ورزش های کوهستانی برگزار کرد
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کمیته بازدید برای 14 و 15 ش��هریور ماه 1392 برنامه ای دو روزه به مقصد 
شهر خوش آب و هوای شهمیرزاد تدارک دیده بود. این برنامه با حضور 9 نفر 
برگزار شد. متاسفانه علی رغم استقبال اولیه و چشمگیر در زمان اعالم برنامه، 
چند روز پیش از برگزاری آن تعدادی از حضور در برنامه انصراف دادند که این 
امر باعث شد تا برنامه با این تعداد اندک برگزار شود. روز اول برنامه با حرکت 
از تهران آغاز شد و پس از توقفی کوتاه در نزدیکی شهر گرمسار به قصد صرف 
صبحانه، ادامه مسیر به سمت شهر مهدی شهر )سنگسر سابق( دنبال شد. در 
نزدیکی مهدی شهر و در شمال غربی این شهر غاری آهکی موسوم به غار دربند 
قرار دارد که یکی از جاذبه های توریستی این منطقه است. گروه بعد از بازدید از 
غار یاد شده و صرف ناهار در همان حوالی )هتل تازه تاسیس دربند( به سمت 
مقصد نهایی، شهر شهمیرزاد، رهس��پار شد. با تقسیم اتاق ها در محل اقامت، 

هتل خانه گل، خانه ای قدیمی و زیبا و مجهز به تمامی تسهیالت 
و امکانات رفاهی الزم برای یک هتل چند س��تاره، اس��تراحتی 
کوتاه کردند و با خنک تر ش��دن هوا به سمت شهر حرکت کردند 
تا گش��تی در خنکای هوای عصرگاهی زده باش��ند.  گروه در روز دوم، پس از 
صرف صبحانه به سمت چشمه های ش��گفت انگیز باداب سورت حرکت کرد. 
رسیدن به چشمه ها مس��تلزم پیاده روی کوتاهی بود . بازدیدکنندگان پس از 
توقفی کوتاه در کنار چشمه ها به سمت وسیله نقلیه بازگشتند. حوالی ساعت 
4 عصر به شهر دامغان رسیدند و توانستند، ناهار را در مهمانسرای جهانگردی 
این شهر بخورند. اعضا پس از صرف ناهار از مسجد تاریخی شهر که جزو اولین 
مسجدهای ساخته شده در ایران است، بازدید کردند. بازدید از مسجد و خرید 
سوغات دامغان )پسته تازه( زیاد طول نکشید و پس از آن گروه مسیر تهران را در 
پیش گرفت. همانند همیشه، برنامه با رسیدن به نقطه آغازین، سر در دانشکده 
فنی )امیرآباد شمالی(، پایان یافت. این برنامه به سرپرستی مهندس مهدی یار 

هوبخت )متالورژی 86( برگزار شد.  

جلسه تجدید دیدار مهندس��ان معدن دانش��کده فنی با حضور جمعی از استادان بازنشسته 
سال های مختلف دانشکده، روز سه شنبه 16 مهر 1392 از ساعت 19 به صرف شام در رستوران 

شمعدان برگزار شد.
در این گردهمایی که با هماهنگی مهندس محمدجعفر صادقی پناه)معدن 56( و به میزبانی 
مهندس محمود نوریان)معدن 58( برگزار شده بود، قریب به 70 نفر شرکت کردند. همچنین 

از استادان پیشکسوت و بازنشسته دانشکده فنی نیز با تقدیم هدایایی تقدیر به عمل آمد.
با توجه به استقبال به عمل آمده و عالقمندی حاضران مقرر شد این برنامه های تجدید دیدار 
سالی 2 بار برگزار شده و کانون مهندسین فارغ التحصیل دانش��کده فنی دانشگاه تهران نیز 

مسئولیت هماهنگی و اطالع رسانی آن را بر عهده بگیرد. 

تجدید دیدار جمعی از دانش آموختگان
 رشته مهندسی معدن

سفر به چشمه های شگفت انگیز باداب سورت
 و منطقه ییالقی شهمیرزاد
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کمیته بازدید این بار برنامه ای متفاوت ارایه داد

بر فراز قلعه عقاب، قلعه الموت

گلگشت در روستای هرانده
کمیت�ه بازدید پنج ش�نبه 18 مه�ر 92 برنامه  ای را ب�رای بازدید 
روستای هرانده و رود نمرود ترتیب داده بود. این برنامه با حضور 
قریب به 19 نفر برگزار ش�د که حاضران ترکیبی از اعضای کانون 
و همراهان آنها بودند. برنامه با حرکت از مقابل س�ر در دانشکده 
فنی )امیرآباد شمالی( آغازشده و پس از حدود یک ساعت گروه 
برای صرف صبحانه توقف کرد. سپس گروه با حرکت دوباره مسیر 

خود را از سمت روستای هرانده ادامه داده و پس از رسیدن، گروه 
پیاده روی را آغاز کرد. این پیاده روی حدود یک ساعت و نیم طول 
کشیده و سپس گروه در کنار رودخانه اطراق کرده و عالوه بر صرف 
ناهار با چای هیزمی ای دلچسب از آنها پذیرایی به عمل آمد. برنامه 
در ساعت 20 به پایان رسید. این برنامه به سرپرستی خانم خاطره 

لکستانی )شیمی 73( برگزار شد. 

کمیته بازدید پنج شنبه هفتم شهریور 1392 برنامه ای را برای 
بازدید از قلعه الموت و دریاچه اوان ترتی��ب داد. این برنامه با 
حضور قریب به 27 نفر برگزار شد که حاضران ترکیبی از اعضای 
کانون و همراهان آنان بودند. مطابق روال همیشگی برنامه با 
حرکت از مقابل سر در دانش��کده فنی )امیرآباد شمالی( آغاز 
شد. گروه پس از حدود دو س��اعت برای صرف صبحانه توقف 
کرد. صبحانه ای کامل و دلچسب در محیطی آرام و دلنشین. 
گروه با حرکت دوباره مسیر خود را به سمت قلعه حسن صباح 
ادامه داد و بعد از دو توقف کوتاه، حوالی ساعت 12 ظهر به نقطه 
شروع صعود رس��ید.  صعود به فراز قلعه حدود یک ساعت به 
طول انجامید و پس از َدمی استراحت و برگزاری مراسم معارفه 
و بازدید از بقایای به جا مانده از قلعه، گروه به سمت وسیله نقلیه 
خود بازگشته و مس��یر دریاچه اوان را در پیش گرفت. اطراف 
دریاچه جمعیتی زیادی به چش��م می خورد، گروه حدود یک 
س��اعت و نیم در این محل اطراق کرد و عالوه بر صرف ناهار با 
چای زغالی و هندوانه ای شیرین و دلچسب از آنان پذیرایی به 
عمل آمد. از آنجا که بهتر بود مسیر بازگشت در روشنایی روز 
سپری شود، گروه حوالی ساعت 5:30 بعد از ظهر راه بازگشت 
را در پیش گرفت و طبق زمان بندی از پیش تعیین شده برنامه با 
رسیدن به محل آغاز خود در ساعت 22:30 به پایان رسید.  این 

برنامه به سرپرستی مهندس مهدی یار هوبخت برگزار شد.  
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  برنامه غارنوردی در غار رودافشان روز پنج شنبه 13 تیر 92 با حضور 
20 نفر از اعضای کانون به همراه خانواده هایشان برگزار شد. حرکت 
در ساعت 5:50 صبح از مقابل سر در دانشکده فنی واقع در امیرآباد 
شمالی صورت گرفت. گروه جهت صرف صبحانه در  ساعت 7:15 در 
ابتدای شهر دماوند توقف کرد. س�پس با پیمودن مسیری پر پیچ و 

خم در ساعت 9:15 به پارکینگ غار رسیدند. 
پ�س از یک س�اعت غارن�وردی، همگی چ�راغ قوه ه�ا را خاموش 
کردند تا از تاریکی و سکوت محیط لذت ببرند. با توجه به خستگی 
شرکت کنندگان اعضا تصمیم به بازگشت گرفتند. توقف بعدی برای 
صرف ناهار  در ساعت 12:45 در باغی در کنار غار صورت گرفت. گروه 
عالوه بر صرف ناهار به استراحت پرداختند. سرانجام در ساعت 4:15 
شرکت کنندگان به اتوبوس بازگش�ته و خود را برای بازگشت آماده 
کردند. برنامه با رس�یدن به مقابل سر در دانش�کده فنی در ساعت 
7 بعد از ظهر پایان یاف�ت. این برنامه به سرپرس�تی مهراد انصاری 
)دانشجوی مهندسی شیمی ورودی 89( و کمک سرپرستی مهندس 

مهدی یار هوبخت )متالورژی 86( انجام شد.  

  تی��م دوچرخه س��واری کان��ون در تاری��خ 10 آبان م��اه 92 
برنامه عمومی کوهستان امسال را تحت عنوان دوچرخه سواری 
در جنگل کیاس��لطان، با موفقیت به اج��را در آورد. این برنامه 
با سرپرس��تی نرگس صالحی و ش��رکت 4 نف��ر از عالقمندان 
در طبیعت زیبای پاییزی منطقه آمل برگزار ش��د. مس��یر تپه 
ماهوری جنگل در ابتدا با افزایش 500متر ارتفاع و سپس طی 
سراشیبی و سرباالیی های متعدد در س��اعت 3:30 با رسیدن 
به روس��تای همصفا به پایان رس��ید.  تیم دوچرخه موفق شد، 
پس از 40کیلومتر رکاب زنی در جنگل و جاده روستایی برنامه 
را در ساعت 5بعد از ظهر به پایان برس��اند. طبق اصول اجرای 
برنامه های عمومی تیم، شناسایی مسیر توسط دو نفر از اعضای 

کمیته در تاریخ 7 مهرماه انجام شده بود. 

دوچرخه سواری در جنگل کیا سلطان

سفر به آبشار شاهاندشت، مرتفع ترین 
آبشار استان مازندران

غارنوردی اعضای کانون 
در غار رودافشان

نخس��تین برنامه کمیته بازدید در پاییز سال 92 س��فری یکروزه به مقصد 
آبشار شاهاندشت استان مازندران بود. این برنامه با حضور 38 نفر از اعضای 
کانون که بیش از نیمی از آنها را دانشجویان و فارغ التحصیالن جوان تشکیل 
می دادند، برگزار شد. آبشار شاهاندشت در منطقه امیری از بخش الریجان 
اس��تان مازندران قرار دارد. گروه حوالی س��اعت 7:30 در میانه مسیر 120 
کیلومتری خود تا روستای شاهاندشت در رستوران آدم و حوا واقع در منطقه 
پلور، صبحانه خود را صرف کردند و حوالی ساعت 10 با رسیدن به محل توقف 

وسیله نقلیه، پیاده روی خود برای رسیدن به آبشار آغاز کردند. 
حاضرین پس از حدود 2 س��اعت پیاده روی از میان کوچه باغ ها و روستای 
شاهاندشت، به محل آبشار رسیدند. این آبش��ار با ارتفاعی در حدود 50 متر 
از جمله مرتفع ترین آبشارهای اس��تان مازندران است که قلعه ملک بهمن 
الریجانی در باالی آبشار خودنمایی می کند. گروه حدود 3ساعت در منطقه 
به استراحت و تفریح پرداختند، در این بین با چای زغالی نیز از آنها پذیرایی 
شد. ساعت 17 مسیر بازگشت در پیش گرفته شد. سرپرستی این برنامه به 

عهده مهندس مهدی یار هوبخت )متالورژی 86( بود. 


