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  سرمقاله

بيست سال از تأسيس كانون گذشت. پرسش به جايي است كه مهم ترين دستاورد اين تالش بيست ساله چه بوده 
است. 

انديشمندان متأخر علوم اجتماعي در دهه هاي اخير مفهوم جديد جامعه مدني را تعريف كرده اند و كوشيده اند نشان 
دهند كه مفاهيمي چون رشد اجتماعي، پيشرفت فرهنگي و ارتقاي شعور جامعه و به تبع آنها دستاوردهاي مهمي هم 
چون دمكراسي، ثبات سياسي، توسعه پايدار اقتصادي و حتي حفظ محيط زيست، بر پايه همين جامعه مدني شكل 

مي گيرند.
جامعه مدني مجموعه اي از تشكل هاي صنفي، موسسات اجتماعي، مطبوعات و امثال آن است كه از طرفي به عنوان 
يک نهاد مستقل از دولت، هم پيوندي جامعه و آحاد آن را با دولت و حكومت بوجود مي آورد و از طرف ديگر ضمن 

بيان خواست ها و توقعات مردم از دولت يا حكومت، امكان نقد و پاسخگويي را براي طرفين مهيا مي كند .
با توجه به اين مفاهيم، كانون به عنوان بخشي از جامعه مدني ايران، در جايگاه يک نهاد پيشرو در اين زمينه عمل 

كرده و موفق بوده است.
كانون، حضور جمعي و داوطلبانه مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران است كه براي اهدافي اجتماعي، 

كه در اساسنامه آن آمده است، گردهم آمده اند .
كانون، به لحاظ مالي و اجرايي، مستقل و متكي به خود است. بسياري از مشكالت مالي را در سالهاي گذشته پشت سر 
گذاشته و به پشتوانه حمايت اعضاي خود، بدون استعانت از نهادهاي دولتي و يا غير دولتي ديگر، بر پا ايستاده است.

كانون در اين مدت، تنها اهداف اساسنامه اي خود را دنبال كرده و ضمن آن كه با هشياري نسبت به مسايل سياسي 
اين، يكي  نكرده است.  اهداف خود داشته، عمل  و  برنامه  از آن چه كه در  اما خارج  نگريسته،  اجتماعي جامعه  و 

ازدستاوردهاي بزرگ كانون، به عنوان يک نهاد مدني، در جامعه اي سياست زده هم چون جامعه ايران است.
استمرار حيات كانون، در بيست سال گذشته به همت، توان و تالش اعضاي آن و مرهون كار داوطلبانه فردي يا جمعي 

اعضاي كانون بوده است، مگر در مواردي از امور اداري كه توسط همكاران معدود دبير خانه صورت مي گيرد.
اين، نشانگر آن است كه كانون، نه هم چون بسياري از نهادهاي ديگر كه با اتكا به كار استخدامي يا تزريق مالي به 

حيات خود ادامه مي دهند كه به نيروي اعتقاد و عالقه اعضاي آن پابرجا مانده است.
تداوم حيات كانون، بدون وابستگي به هر نهاد مالي، دولتي يا غير دولتي ديگر نشانه استقالل رأي آن است. اين يكي 

ديگر از ويژگي هاي يک نهاد مدني غير وابسته و تكامل يافته است.
داليل و نشانه هاي بسياري هست كه كانون، جزو اولين و شايد بتوان گفت معدود نهادهاي اجتماعي است كه در 

سالهاي گذشته در ايران شكل گرفته و مطابق مفهوم نوين »جامعه مدني«  عمل كرده و باقي مانده است.
جا دارد كه اعضاي كانون به اين مولود مبارک مفتخر باشند، مولودي كه اكنون بر آمده و برازنده شده و در آستانه 

سومين دهه زندگي خود، نام و نشان خود را نه تنها بر جامعه مهندسي، كه بر كل جامعه ايران زده است.
كانون را، چه به لحاظ زمينه، تاريخچه و روند تشكيل آن، چه از جنبه ساختاري و چه با نگاه عملكردي، مي توان نمونه 

موفقي از يک نهاد مدني كه بدنه جامعه مدني را در كشور ما تشكيل مي دهند، ارزيابي كرد. 
مهندسين دانشكده فني، نشان داده اند كه در آنچه كه مي كنند و مي سازند، مهر و نشان بهترين را مي زنند. كانون 

دليل بزرگي بر اين ادعاست.

فرهاد تركمان بوترابی
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فنی  دانشكده  التحصيل  فارغ  مهندسين  كانون 
پنج شنبه اول ارديبهشت ماه ميزبان اعضای فعال 
كميته های مختلف اين كانون بود. اين مهمانی 
شام به منظور تقدير و تشكر از فعاالن كانون، در 
سرسرای دانشكده جديد برق در پرديس 2 فنی 
برگزار شد. اعضای كميته های مختلف كانون،  
اعضای هيات مديره و اعضای شورای عالی كانون 

از جمله مهمانان اين مراسم بودند. 
در اين مراسم مهندس اسماعيل مسگرپور، دبير 
فعاليت های  درباره  كوتاهی  سخنانی  در  كانون 
»كميته های  گفت:  گذشته  سال  در  كانون 
متعددی در كانون تشكيل شده كه فعاليت های 
ساليانه  جشن  همايش،  كميته  دارد.  مختلفی 
كانون را برگزار ميكند. كميته بازديد، بازديدهای 
مختلفی را برای اعضا هماهنگ می كند. كميته 
كميته  و  ورزش  كميته  انتشارات،  كميته   ،IT

پايدار  توسعه 
در  كدام  هر 
گذشته  سال 
به  را  فعاليت هايی 
اند  رسانده  ثمر 
هيات  از طرف  كه 
اعضای  از  مديره 
اين كميته ها تشكر 
وی  كنم.«  می 
سپس از نمايندگان 
كميته های مختلف 
به  تا  كرد  دعوت 
های  فعاليت  شرح 
معرفی  و  خود 
آتی  های  برنامه 

بپردازند. 
مهندس  ابتدا  در 
ضا  ر محمد
ی  د با آ محمد

همايش  كميته  رييس   ،)51 كمره ای)مكانيک 
اين  تالش های  چگونگی  در خصوص  )تجليل( ، 
كه  كانون  سالگرد  برگزاری جشن  برای  كميته 
به  تاسيس  سال  بيستمين  مناسبت  به  امسال 
شكل ويژه ای برگزار شد، سخن گفت. وی جشن 
را به يک فيلم توصيف كرده و توضيح  ساليانه 
داد: »اين جشن هم مانند يک فيلم چند ساعت 

است، اما پشت صحنه چندين ماهه دارد.«
وی ادامه داد: »6 ماه اول سال فعاليت ها تراكم 
كمتری دارد. اما در نيمه دوم سال، كميته تقريبا 
هفته ای يک بار جلسه تشكيل می دهد كه اين 

جلسات سه شنبه ها برگزار می شود.« 
مهندس كمره ای افزود: »كارگروه ها با توجه به 
حجم كاری، جلسات خود را از نيمه دوم سال 
از  فيلم  تهيه  قبل  سال  چند  از  می كنند.  آغاز 
شده  اضافه  ساليانه  جشن  به  پيشكسوتان 

است.« 
وی با درخواست از اعضا برای طرح پيشنهادات 
آينده،  سال  جشن  بهتر  برگزاری  برای  خود 
گفت:» امسال جمع جديدی به كميته ما اضافه 
شده است، اما با وجود اين، بسيار خوب از عهده 
وظايف محوله برآمدند.« وی ابراز اميدواری كرد 
اعالم  فعاليت هايی  چنين  برای  جوان ترها  كه 

آمادگی كنند. 
هيات  رييس  كانون،  دبير  از  كمره ای  مهندس 
تشكر  كانون  دبيرخانه  و  مديره  هيات  مديره، 

كرد. 
سپس مهندس رضا ميهمی)معدن 80(، از كميته 
بازديد در شرح برنامه های اين كميته گفت: »در 
كه  دارند  حضور  نفر   24 حدود  بازديد  كميته 
روزه  تا چند  يک  برنامه  آنان 15  با كمک های 
در سال گذشته برگزار شده است. اين برنامه ها 
بوده  خودگردان 
به  را  هزينه ای  و 
تحميل  كانون 
حتی  نمی كند. 
تراز مالی برنامه ها 
 8 تا   6 حدود 
مثبت  درصد 
بوده است. كميته 
قبل  سال   3 از 
فردمحوری  از 
 5 با  و  درآمده 
اداره  اصلی  عضو 

می شود.«
داد:  ادامه  وی 
حاضر  حال  »در 
كميته  برنامه های 
صورت  به  بازديد 
فصلی هماهنگ و 
تصويب می شود و 

مهمانی شام فعاالن کانون برگزار شد
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اطالعات آن در اختيار اعضا قرار می گيرد. به اين 
برای  را  وقت خود  بهتر می توانند،  اعضا  ترتيب 

شركت در برنامه تنظيم كنند.«
انتشارات  كميته  اعضای  غياب  در  ادامه  در 
از  خالصه ای  كانون  دبير  مسگرپور،  مهندس 
كرد.  بيان  را  انتشارات  كميته  فعاليت های 
كميته  همت  به  گذشته  سال  از  وی  گفته  به 
انتشارات كار انتشار خبرنامه كانون از سر گرفته 
شد. اين كميته هر يكشنبه به طور منظم جلسه 
داشته و تا كنون موفق به انتشار 4 خبرنامه شده 
با 5  به گفت و گو  است كه آخرين شماره آن 
اختصاص داشت.  كانون  دبير دوره های مختلف 
در  توضيحاتی  همچنين  مسگرپور  مهندس 
خصوص انتشار پيام نامه و كتاب بيستمين سال 

تاسيس كانون ارايه داد.
به  نيز   )82 ختالن)معدن  آيدين  مهندس 
نمايندگی از طرف كميته توسعه پايدار به شرح 
»كميته  گفت:  وی  پرداخت.  آن  های  فعاليت 
توسعه پايدار از يک سال و نيم قبل با برنامه ای 
منسجم كار خود را آغاز كرده است. با اين حال 
كشور  از  خارج  به  كميته  رييس  سفر  دليل  به 
فعاليت اين كميته با همان انسجام ادامه نيافت. 
با اين حال سال گذشته برنامه های اين كميته، 
پروژه های متنوعی را در پی داشت. از آن جمله 
سينما  فنی،  دانشكده  سرود  پروژه  به  می توان 
آزاد  بحث  كالس های  و  عكاسی  مشق  تک، 

انگليسی اشاره كرد.«
در  مستند  فيلم های  »نمايش  افزود:  وی 
محصول  می توان  نيز  را  ماهيانه  گردهمايی 
فعاليت های كميته توسعه پايدار دانست.« وی از 

اعضای عالقه مند به موسيقی دعوت كرد، برای 
توسعه  به كميته  موسيقی  برگزاری كالس های 
فعال  دوباره  را  كميته  و  كنند  مراجعه  پايدار 

كنند.
كلور)عمران  حداد  حسين  مهندس  آن  از  پس 
اين  پرداخت.  ورزش  كميته  معرفی  به   ،)79
كميته پس از مدت ها، به تازگی فعاليت خود 
از سر گرفته است. وی توضيح داد: »كميته  را 
ورزش با اينكه خيلی جوان است، ريشه قديمی 
دارد. در اين چند ماهه فعال شدن اين كميته 
و  تنيس  آموزش  كالس های  شديم،  موفق 
پينگ پونگ را برای اعضای عالقه مند راه اندازی 
است  قرار  تصويب  صورت  در  همچنين  كنيم. 
انجمن  فوتسال  تيم  با  فنی  كانون  فوتسال  تيم 
بدهد.«  مسابقه  شريف  دانشگاه  فارغ التحصيلی 
معاونت  با  جلساتی  برگزاری  از  همچنين  وی 
و  تهران  دانشگاه  بدنی  تربيت  دانشكده  اداری 

دريافت امكاناتی از اين دانشكده خبرداد.
به  موفق  خود  فعاليت  مدت  در  كميته  اين 
دارت شده  پرتاب  و  مسابقات شطرنج  برگزاری 

است. 
 )77 يوسفی)عمران  رضا  مهندس  ادامه  در 
گفته  به  داد.  شرح  را   IT كميته  فعاليت های 
می كند  فعاليت  حوزه  سه  در  كميته  اين  وی 
دبيرخانه  به  كه  از:خدماتی  است  عبارت  كه 
ارايه می دهد. خدمات به كميته ها مانند آرشيو 
و خدمات به تمام اعضا در قالب وب سايت كانون. 
به گفته مهندس يوسفی اين كميته در نظر دارد، 
ترتيبی اتخاذ كند تا به زودی اعضا با شناسه خود 
بتوانند وارد سايت شده و از خدمات آن بهره مند 

شوند. 
توضيحات  در  سليمی  حاجی  مهندس  سپس 
خود درباره كالس مثنوی خوانی گفت: »كار ما 
با بقيه كميته ها متفاوت است. ما در كار ترويج 
اصلی  محور  با  مثنوی خوانی  كالس  عشقيم. 
در  سه شنبه  هر  موالنا  انديشه های  با  آشنايی 
دبيرخانه كانون برگزار می شود. به تازگی برنامه 
جديد تمركز و مديتيشن و موسيقی عرفانی به 
سخنان  وی  است.«  شده  افزوده  كالس ها  اين 

خود را با شعری از موالنا به پايان برد. 
هر كه را جامه ز عشقی چاک شد                   

او ز عيب و حرص كلی پاک شد 
بود،  خواسته  ها  كميته  از  مديره  هيات  امسال 
يک نفر از اعضای خود را به عنوان عضو برگزيده 

معرفی كنند. 
برگزيده هر  اعضای  از  ادامه مراسم  بنابراين در 
شد.  تقدير  كانون  برگزيده  يار  عنوان  با  كميته 
 ،)86 خانی)عمران  تقی  اميرحسين  مهندس 
 ،)86 هوبخت)متالورژی  يار  مهدی  مهندس 
مهندس   ،)88 آجورلو)عمران  هادی  مهندس 
پدرام  مهندس  و   )82 ساعدی)معدن  سهند 
های  كميته  از  ترتيب  به   )88 مسعودی)معدن 
همايش، بازديد، انتشارات، توسعه پايدار و ورزش 
در  شدند.  معرفی  كانون  برگزيده  يار  عنوان  به 
انتها از تمامی اعضای كميته ها با تقديم هدايايی 

تقدير شد.
 اين هدايا توسط مهندس مسگرپور و مهندس 

عطارديان به اعضا تقديم شد. 
در پايان اعضا شام را با يكديگر صرف كردند. 
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نخستين گردهمايی اعضای كانون در سال جديد عالوه بر ديد و بازديد 
اختصاص  ندارد«  انار  »تهران  موزيكال  مستند  فيلم  نمايش  به  نوروزی 
تاالر  در  فروردين   31 چهارشنبه  عصر  كه  گردهمايی  اين  در  داشت. 
رجب بيگی دانشكده فنی برگزار شد، مهندس آيدين ختالن)معدن 82(، 
به معرفی مسعود بخشی، كارگردان  ابتدا  عضو هيات مديره كانون فنی 
به  حاضران  برای  ندارد،  انار  تهران  فيلم  پرداخت. سپس  او  آثار  و  فيلم 
نمايش درآمد. در انتها نيز كارگردان به سواالت و انتقادات حاضران پاسخ 

داد. 
مسعود بخشی از سال 1371 روزنامه نگاری را با نقد فيلم آغاز كرد. پيش 
از آن نيز يک دوره عكاسی و فيلمسازی در انجمن سينمای جوان ديده 
بود. وی كه دانش آموخته رشته مهندسی كشاورزی است، يک دوره آزاد 
سينما را نيز در شهر رم گذرانده است. وی پيش از ساخت فيلم تهران انار 
ندارد، چند مستند كوتاه ساخته است. فيلم تهران انار ندارد، از تاريخ 3 
تير 1388 در ايران به روی پرده سينماها رفت. تهران انار ندارد با دوربين 

35 ميليمتری فيلمبرداری شده و با لحنی انتقادی، تحليلی و طنزآلود به 
روايت حال و گذشته شهر تهران می پردازد، از اين رو بخش هايی از فيلم 

را تصاوير آرشيوی تشكيل داده اند. 
اين فيلم كانديد دريافت جايزه بهترين مستند سال از مركز مستقل فيلم 
از  شمالی  آمريكای  مستند  مهمترين جشنواره های  در  و  بوده  نيويورک 
انار  تهران  آمد.  نمايش در  به  آمريكا  فريم  فول  و  كانادا  جمله هات داكز 
ندارد از ماه سپتامبر 2009 در كانادا و لهستان نيز روی پرده سينماها 
آمريكای  در  پخش كننده اش  كمپانی  توسط  فيلم  اين  همچنين  رفت. 
شمالی، به عنوان نخستين فيلم مستند سينمای ايران به هشتاد و دومين 

مراسم آكادمی هنرها و علوم سينمايی اسكار معرفی  شد.
اين فيلم برنده جوايزی چون، بهترين كارگردانی از جشن خانه سينمای 
ايران، بهترين كارگردانی از جشنواره فجر، لوح سيمين جايزه بزرگ شهيد 
آوينی، جايزه تماشاگران جشنواره سينما حقيقت و كانديد دريافت جايزه 

بهترين مستند سال از مركز مستقل فيلم نيويورک شده است. 

اعضای کانون در سال جدید به تماشای 
»تهران انار ندارد« 

نشستند
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سفر 5 روزه اعضای کانون به قشم 
30  نفر از اعضای كانون و همراهانشان در سفر تفريحی پنج روزه جزيره 
قشم شركت كردند. همسفران پنج شنبه 28 بهمن 1389، با قطار از تهران 
راهی بندرعباس شده و سپس با اتوبوس دريايی به قشم رفتند و پس از 5 
روز، دوشنبه 2 اسفند، با هواپيما به تهران بازگشتند. شركت كنندگان در 
اين سفر از ژئوپارک قشم، تنگه چاهكوه، بندر الفت، چاه های طال، جزيره 

هنگام، دره ستاره ها، غارهای خربس و نمكدان، سواحل ناز و شيب دراز، 
كارگاه لنج سازی، جنگل حرا و بازارهای شهر قشم و درگهان بازديد كردند. 
آنان همچنين به تماشای گونه های جانوری متعددی از جمله دلفين ها و 
پرندگان مختلف نشستند و در ميان بوميان جزيره، غذاهای دريايی صرف 
كردند. سرپرستی اين برنامه را  مهندس رضا يوسفی )از اعضای كميته 

بازديد كانون( بر عهده داشت.

گردش در یک روز برفی 
كميته بازديد برنامه ای تفريحی را برای اعضای كانون در 21 بهمن ترتيب 
داد. در اين برنامه 31 نفر از اعضای كانون به اتفاق همراهانشان از روستای 
برغان و مجتمع تفريحی عسل بازديد كردند. اين برنامه شامل بازديد از 
چناركهنسال و حسينيه برغان، مجتمع عسل، تفريح و گردش در هوايی 
برفی بود. سرپرستی اين برنامه به عهده مهندس كيوان اصفهانی )شيمی 

86(، از اعضای كميته بازديد بود.

کسب عنوان نخست شنای پیشکسوتان توسط 
عضو کانون

مهندس محمدحسين فتاپور )مكانيک 59( موفق به كسب عنوان نخست 
در مسابقات شنای پيشكسوتان كشور شد. به گزارش فدراسيون شنای 
كشور، مهندس فتاپور در گروه سنی 55 تا 59 سال در شنای 50 متر 
پروانه توانست با ركورد 34 ثانيه و 23 صدم ثانيه نفر اول گروه خود شود. 
وی همچنين در بخش شنای مختلط انفرادی نيز در همين گروه سنی، 

نفر نخست شد. 
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نخستین دوره مسابقات شطرنج کانون 
برگزار شد 

كميته   همت  با  كانون،  شطرنج  مسابقات  دوره  نخستين 
برگزار   1389 بهمن  چهارم  تا  دوم  هفته های  در  ورزش 
التحصيالن در دو  فارغ  از  نفر  رقابت ها، هشت  اين  شد. در 
گروه چهار نفره به صورت دوره ای به رقابت پرداختندكه در 
نتيجه، مهندس جعفر تنگسيری فرد )شيمی 88( موفق به 
)متالورژی  خيرخواه  محمد  مهندس  شد.  اول  مقام  كسب 
69( مقام دوم و مهندس محمد رضا سيدآبادی )عمران 89( 
نيما رشيدی )عمران 81( مشتركا مقام سوم را  و مهندس 
مهندس  مسابقات  اين  برگزاری  كردند. مسئول  آن خود  از 

پدرام مسعودی )معدن 88( از اعضای كميته ورزش بود. مهندس حسين حداد كلور )عمران 79( ، مهندس بيژن ايزديان )عمران 68( ، 
مهندس رضا يوسفی )عمران 77( و مهندس پدرام مسعودی )معدن 88( ديگر شركت كنندگان حاضر در اين رقابت ها بودند.

کتاب تالیفی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد کتاب برتر دانشگاهی کشور شد 

كتاب »فلزات استراتژيک«، تاليف دكتر ناصر توحيدی، استاد دانشكده مهندسی متالورژی و مواد، كتاب برتر دانشگاهی كشور شد. اين كتاب كه از 
سوی انتشارات دانشگاه تهران در نوزدهمين دوره انتخاب كتب برتر دانشگاهی سال 1388 شركت داده شده بود، توانست عنوان كتاب برتر شاخه 

مهندسی در رشته مهندسی مواد را به خود اختصاص دهد.

از  زاده)عمران 80(،  عالی  اهلل  روح  و دكتر  پوريا قدس)عمران 80(  دكتر 
سوی مركز پژوهش و نوآوری اوتاوای كانادا )OCRI( به ترتيب به عنوان 
دانشجوی كارآفرين سال و دانشجوی محقق سال برگزيده شدند. مراسم 

 7 آنان  جوايز  اعطای 
با  همزمان   2011 آوريل 
در   1390 فروردين   18
 Hilton Lac-Leamy

اوتاوای كانادا برگزار شد.
دكتر روح اهلل عالی زاده كه 
سوی  از  اوتاوا  دانشگاه  از 
برگزيده شده،  موسسه  اين 
نكات  بعضی  زمينه  در 
كليدی دانش سيمان و بتن 
طبيعی  های  »اليه  مانند 
سيليكات  خصوصيات  و 

كلسيم هيدراته )CSH( و نقش مكانيكی آب در اين اليه ها« به تحقيق 
پرداخته است.

اين تحقيقات، در آينده صنعت ساخت و ساز و ساخت های بتنی پايدار 
بسيار موثر است.

قرار  توليدكنندگان  از  بسياری  توجه  مورد  تحقبق  اين  با  مرتبط  مزايای 

گرفته است و از دكتر عالی زاده دعوت شده است درباره اين موضوع در 
كنفرانس هايی در آمريكا و اروپا سخنرانی كند. دكتر عالی زاده متجاوز از 

20 مقاله ISI در مجالت معتبر علمی منتشر كرده است. 
دانشگاه  از  قدس  پوريا  دكتر 
كارلتون، تحقيقی در خصوص 
و  عددی  يكپارچه  های  روش 
اندازه گيری ارائه داده است كه 
سازه های  وضعيت  ارزيابی  به 
ها  پی  ها،  پل  مانند  بتنی 
ديوارهای نگهبان كمک می كند 
مديريت  برای  روش  اين  و 
تعميرات و نگهداری آن كمک 

شايانی به حساب می آيد. 
كاربرد تجاری عمده اين تحقيق 
بازرسی از بتن مسلح پل هايی 

است كه ممكن است توسط عوامل خورنده يا مهاجم آسيب ديده باشند.
مركز پژوهش و نوآوری اوتاوای كانادا )OCRI( هر سال اقدام به انتخاب 
پژوهش،  و  تحقيق  نوآوری،  و  اختراعات  زمينه  در  برگزيده  دانشجويان 
مديريت، كسب و كار و تكنولوژی در منطقه اوتاوا می كند. جوايز اين مركز 

از اعتبار ويژه ای برخوردار است.

دکتر قدس و دکتر عالی زاده برنده جایزه مرکز OCRI کانادا شدند



8

13
90

ت 
هش

ديب
 ار
.139-1

37
ره 

شما
 و يكم. 

ت
يس

ل ب
سا

 تهران. 
گاه

نش
 دا

ني
ه ف

كد
نش

 دا
يل

حص
 الت

رغ
 فا

ين
دس

هن
ن م

انو
ه ك

نام
خبر

تازه ها 

جشن ساالنه فارغ التحصیالن فنی در اروپا 
فروردین 1390 

جشن ساالنه فارغ التحصيالن دانشكده فنی در اروپا غروب روز شنبه دوم آوريل در هتل 
»Crowne Plaza« پاريس با حضور 65 نفر از فارغ التحصيالن دانشكده فنی مقيم 
اروپا برگزار شد. شركت كنندگان از كشورهای مختلف اروپا در اين گردهمايی حضور 
يافته بودند؛ از جمله، فرانسه، سوئيس، هلند، آلمان، اتريش، يونان و كشورهای ديگر 
اروپايی. بخشی از اين برنامه به ديد و بازديد نوروزی و مراسم ويژه سال نو اختصاص يافت.

در اين مراسم گزارشی از فعاليت های كانون در سال گذشته ارائه شد. همچنين دكتر 
بهروز گتميری و مهندس ميرعليرضا مهنا در خصوص برنامه های بيستمين سالگرد 
كانون توضيح دادند. همچنين لوح تقدير و شال گردن های ياران و ياريگران كانون 
حاضر در جمع به آنان تقديم شد. در اين مراسم ايرج پزشک زاد، خالق اثر ماندگار 
يافته و سخنانی  اثر حضور  اين  انتشار نسخه فرانسوی  ناپلئون به مناسبت  دايجان 
كوتاه درباره اين اثر ايراد كرد. در پايان حاضران شام را با يكديگر صرف كردند. اين 
مراسم در آغاز سال نوی خورشيدی، برای هفتمين سال متوالی در پاريس برگزارشد.

تعدادي از یاران کانون در سال 1390
فعاليت هاي كانون با تالش اعضاي كميته هاي مختلف آن در سال 1390 
به ثمر نشست. اسامي اعضاي كميته هاي مختلف در پي مي آيد. قابل توجه 
آن كه اسامي اعضاي كميته همايش )تجليل( در بخش گزارش ويژه جشن 

بيستمين سالگرد تاسيس كانون درج شده است.

کمیته بازدید 
سرپرست كميته مهندس رضا ميهمی

اعضا
انديشه  مهندس   - لكستانی  مهندس خاطره   - هوبخت  مهديار  مهندس 
مهندس   - عليزاده  رضا  مهندس    - يوسفی  رضا  مهندس   - صفابخش 
زينب نعمت الهی - مهندس زهرا جواهری -  مهندس ژيال مشايخی راد- 
مهندس محمد علی ديبايی - مهندس  نگار عيوضی - مهندس مجتبی 
ايمانی - مهندس حسن فرمانی - مهندس كيوان اصفهانی - مهندس امير 
حسين نيكو فرد - مهندس مهسا باخرد - مهندس وحيد معين الدين - 
مهندس سعيد جواليی  - مهندس راحله راثی مرز آبادی - مهندس الهام 
فتاپور- مهندس عاطفه عبدالعلی - مهندس پريسا ربانی - مهندس حسين 

ميرزائی - مهندس حسين حداد كلور.

IT کمیته
مهندس   - قدم  ثابت  خيرخواه  محمد  مهندس   - يوسفی  رضا  مهندس 
 - مهريار  محمد  مهندس   - ماهيار  عليرضا  مهندس   - سرمست  عباس 

مهندس سيد علی ميرپور- مهندس مير عليرضا مهنا

کمیته توسعه پایدار 
روشنک  مهندس   - ساعدی  سهند  مهندس   - ختالن  آيدين  مهندس 
مهندس   - مهنا  عليرضا  مير  مهندس   - محمد  آيسن  مهندس   - قندی 

رضا يوسفی

کمیته انتشارات 
سرپرست كميته دكتر اورنگ فرزانه

اعضا 
تركمان  مهندس   - زاده  عالم  عليرضا  مهندس   - آجورلو  هادی  مهندس 

بوترابی - مهندس حميدرضا فريدونی - مهندس مير عليرضا مهنا

کمیته ورزش
سرپرست كميته مهندس حسين حداد كلور

اعضا
 مهندس پدرام مسعودی- مهندس رضا يوسفی- مهندس علی فيضی

مدیر جدید امور پژوهشی دانشکده فنی منصوب شد 
 

دكتر عباس بحرودی، طی حكمی از سوی دكتر محمود كمره ای، رييس دانشكده   فنی، به عنوان مدير پژوهشی 
دانشكده فنی منصوب شد. دكتر بحرودی، عضو هيات علمی دانشكده مهندسی معدن بوده و با اين حكم، جايگزين 

دكتر غالمعلی حسين زاده در حوزه معاونت پژوهشی دانشكده فنی شد. 
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 گزارش تدارک جشن
 بیستمین سالگرد تاسیس کانون

 گفت و گو با دکتر جبه دار ، مهندس 
عطاردیان ، دکتر نژادحسینیان

 مهمانی شام پیشکسوتان فنی و 
یاریگران کانون  
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جشن بیست سالگی کانون برگزار شد

جشن بيست سالگی كانون عصر چهارشنبه چهارم اسفند در ميان حضور پرشور و استقبال بی نظير 
خانواده فنی در دانشكده فنی برگزار شد. جمعی كثيری از اعضای كانون و خانواده های آنان از ساعتی 
پيش از شروع رسمی مراسم در دانشكده فنی حضور يافته بودند. برخی از هم دانشكده ای ها پس از 
سال ها يكديگر را مالقات می كردند و اشتياق و ابراز احساسات آنان، گويا اين مردان و زنان ميانسال 

را به دوره جوانی برده بود. 
آنچه كه اين مراسم را از جشن های سال های قبل متمايز كرده بود. تقارن آن با بيست سالگی كانون 
و برنامه های ويژه اين مناسبت بود. از ماه ها قبل مديران كانون درصدد برآمدند تا با جستجوی سابقه 
فعاليت اعضايی كه در طول 20 سال به هر شكلی با كانون همكاری كرده يا آن را حمايت مالی كرده 
بودند، از آنان قدردانی كنند. اعضايی كه به اختصار آنان را ياران و يارايگران كانون ناميده اند. به همين 
منظور گواهی نامه هايی مشتمل بر همكاری آن عضو در كميته های مختلف و شال گردن های آبی 
مزين به آرم اين جشن تهيه شد و اعضای جوان كميته تجليل مسئوليت پذيرش و تقديم اين مجموعه 
را به عهده گرفتند. خبرنامه كانون نيز كه به گزارشی درباره فعاليت بيست ساله كانون اختصاص يافته 

بود، منتشر و عصر چهارشنبه بين اعضای حاضر در جشن توزيع شد.
حضور ياران و ياريگران كانون با شال گردن های مخصوص جشن، جلوه ويژه ای به آن بخشيده بود. 
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به خصوص آن كه بازديد از نمايشگاه عكس حاشيه جشن به خوش و بش های معمول اعضا افزوده 
شده بود.  

نمايشگاه عكس جشن ساليانه امسال در دو بخش شكل گرفته بود. بخش او ل به روال چند سال گذشته 
به مرور خاطرات فارغ التحصيالن 50 سال قبل دانشكده فنی اختصاص داشت. اما جشن بيستمين سال 
تاسيس كانون در اين بخش هم بی تاثير نبود. بخش ديگر نمايشگاه عكس، گزارشی از فعاليت های 
20 ساله كانون را در معرض ديد بازديدكنندگان می گذاشت. فعاليت هايی نظير جشن های ساليانه، 
بازديدهای علمی و تفريحی، كوهنوردی، گردهمايی های ماهيانه و .... اين بخش با استقبال اعضای 

كانون روبه رو شد. 

آغاز مراسم رسمی

مراسم رسمی راس ساعت 18 عصر با حضور رييس 
و استادان دانشكده فنی و جمعی كثيری از اعضای 
كانون و خانواده های آنان، در تاالر شهيد چمران 
شهيد  تاالر  كه  اين  گو  شد.  آغاز  فنی  دانشكده 
رجب بيگی نيز به صورت آن الين با تاالر چمران 
برای  مستقيم  طور  به  را  مراسم  و  شده  مرتبط 
تاالر  و  تاالر چمران  كرد.  می  پخش  عالقه مندان 
رجب بيگی از همان ساعات ابتدايی پر از جمعيت 

شده بود و بسياری از مدعوين ناچار ايستاده مراسم را دنبال كردند. بالغ بر 1300 نفر از اعضا در اين 
مراسم حضور يافته بودند. عالوه بر بخش های معمول هر سال، بخشی از برنامه نيز به طور ويژه به 

بزرگداشت بيستمين سالگرد تاسيس كانون اختصاص يافته بود.
پس از پخش سرود ملی و تالوت قرآن، برنامه با سخنان مهندس محمد عطارديان رييس هيات مديره 
كانون آغاز شد. مهندس عطارديان در سخنان خود ضمن خير مقدم به حاضران از كسانی تشكر كرد كه 
از 20 سال قبل سنگ بنای كانون را گذاشته و در اين مدت پشتيبانی و حمايت خود را از كانون قطع 

نكرده اند. وی افزود: »كانون در حال حاضر بيش از 8 هزار و 500 عضو دارد.«
مهندس عطارديان با ارائه آماری از فعاليت های كانون در 20 سال گذشته، گفت: »در اين مدت هيات 
مديره كانون تقريبا در همه هفته ها جلسه داشته؛ شورای عالی نيز هر ماهه جلسات خود را برگزار 
كرده است. همچنين در اين مدت، 20 دوره مجمع عمومی داشتيم. حدود 200 گردهمايی برگزار 
كرديم. برگزاری بيش از 200 برنامه گلگشت و كوه نوردی و بيش از 100 برنامه علمی و بازديد از ديگر 

فعاليت های كانون در اين مدت است.«
وی در بخش ديگری از سخنانش ضمن اشاره به 
روابط صميمانه دانشكده فنی و كانون گفت: »ما 
فارغ التحصيالن دانشكده فنی دلمان نمی خواهد 
ما  كند.  تغيير  دانشگاه  به  فنی  دانشكده  نام 

می خواهيم همين نام باقی بماند.«
وی افزود: »ما اميدواريم حرمت دانشكده هميشه 

حفظ شده و سطح علمی آن هر روز باالتر رود.«
به  اشاره  با  ادامه  در  كانون  مديره  هيات  رييس 
ايجاد تشكل های مشابه كانون در خارج از كشور 
گفت: »هم دانشكده ای های ما در خارج از كشور 
نيز دور هم جمع شده و سعی كرده اند با كانون 

نيز در تماس باشند.« 
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»فنی« کافی است

در ادامه دكتر محمود كمره ای رييس دانشكده 
فنی ضمن ارائه گزارشی مختصر از فعاليت های 
از  يكی  عنوان  به  فنی گفت: »من هم  دانشكده 
فارغ التحصيالن دانشكده فنی فكر می كنم فقط 
كافی است بگوييم فنی. چرا كه فنی نام خاصی 
در كشور ماست. ما دو تا فنی نداريم. فقط يک 

فنی داريم.«
دكتر كمره ای افزود: »دانشكده فنی امروز بيش از 
7 هزار و 700 دانشجو دارد. از اين تعداد 700 نفر 
دانشجوی دوره دكتری هستند و 2 هزار و 500 
دانشكده  ارشد.  كارشناسی  دوره  دانشجوی  نفر 
فنی 300 نفر عضو هيات علمی دارد و 8 دانشكده 

و 3 گروه آموزشی.«
علمی  وضعيت  از  مختصری  شرح  سپس  وی 
افزود:  و  كرد  بيان  را  جهان  در  فنی  دانشكده 
»بر اساس يكی از نظام های رتبه بندی جهانی، 
دانشكده فنی در رتبه 231 دنيا قرار دارد و در 
همين رتبه بندی، دومين دانشگاه بعد از دانشكده 
فنی، دانشگاه تهران با رتبه 331 است. در عرصه 
در  خوبی  دستاوردهای  ايم  توانسته  المللی  بين 
كسب  علمی  المپيادهای  مختلف  های  شاخه 

كنيم.«
»ارتباطات  كرد:  اضافه  فنی  دانشكده  رييس 
صميمانه دانشكده فنی با كانون منجر به عقد يک 
تفاهم نامه شد كه زمينه های مختلف همكاری را 

در پی داشت.«
وی همچنين از ايده راه اندازی موزه فنی خبر داد 
و گفت: »به خاطر حفظ سابقه تاريخی فنی، در 
حال احداث موزه فنی هستيم. به همين منظور 

اقالم بسياری را گردآوری كرده ايم.«
دكتر كمره ای در بخش ديگری از سخنان خود 
به همكاری كانون، بنياد و دانشكده اشاره كرده و 
ادامه داد: »حاصل اين همكاری احداث ساختمان 
برق در پرديس 2 دانشكده فنی بود. در اين زمينه 
فومن  فنی  دانشكده  احداث  به  بايد  همچنين 

توسط مهندس موسوی رهپيما اشاره كرد.«
وی گفت: »دانشكده فنی به حمايت دوستداران 
به  دارد. چه  نياز  بسيار  التحصيالن خود  فارغ  و 
طور مستقيم، چه از طريق كانون و چه از طريق 

بنياد.«

یک عمر آموزش

بازنشسته  استادان  از   برنامه  بعدی  بخش  در 
توسط  بخش  اين  شد.  تقدير  فنی  دانشكده 
دكتر  كانون؛  دبير  مسگرپور،  اسماعيل  مهندس 
دكتر  و  فنی  دانشكده  رييس  ای،  كمره  محمود 

منصور نيكخواه بهرامی، استاد دانشكده فنی انجام شد. عالوه بر قرائت متن لوح تقدير، شرح كوتاهی از 
سوابق آموزشی استادان بازنشسته نيز بيان شد.

در اين بخش از دكتر پرويز جبه دار ماراالنی، دكتر عبدالمجيد جوهرزاده، دكتر بهمن دولتشاهی، دكتر 
كاظم سيدامامی، دكتر حسن سيد رضی، دكتر سيد حسن فاطمی و دكتر احمد كهرباييان تقدير شد.

دكتر جبه دار،رييس شورای عالی كانون، از چهره های ماندگار كشور بوده و رييس فرهنگستان علوم 
مهندسی كشور است. 

50 سال گذشت

اين بخش مهندس محمدرضا  انجام شد. در  برنامه  از مهندسان پيشكسوت در بخش بعدی  تجليل 
كمره ای با توضيحاتی در خصوص شناسايی دانش آموختگان 50 سال قبل )مهندسان پيشكسوت(، آنان 

را برای دريافت تنديس يادبود پنجاهمين سال دانش آموختگی به سن فراخواند. 
وی گفت:»برای دست يابی به فارغ التحصيالن سال 1339، با تالش های چند ماهه، توانستيم رزومه 
54 نفر را كامل كنيم. از فارغ التحصيالن اين دوره 23 نفر فوت كرده اند و با وجود پيگيری های بسيار 

موفق نشديم با تعدادی از اين فارغ التحصيالن ارتباط بگيريم.«
مهندس كمره ای ادامه داد: »چهار نفر از فارغ التحصيالن سال 1339، خانم هستند و 3 نفر نيز تا مقطع 

دكترا ادامه تحصيل داده اند.«
وی در پايان از زحمات اعضای كميته تجليل و كسانی كه در دست يابی به مهندسان پيشكسوت به اين 

كميته كمک كرده اند، تشكر كرد. 
در اين بخش فيلم كوتاهی به نمايش درآمد؛ در اين فيلم مهندسان پيشكسوت در كالس درس 50 سال 
قبل خود حضور يافته و به بيان خاطرات خود پرداختند. سپس مهندس تيمور لكستانی دانش آموخته 
دوره اول دانشكده فنی و دكتر جبه دار، تنديس های پيشكسوتان را به آنان اهدا كردند. مهندسان 
پيشكسوت نيز با يكديگر عكس يادگاری گرفتند. سپس مهندس احمد آل ياسين، مهندس  محمد 
شريف زاده و مهندس ميرناصر خورسند از مهندسان پيشكسوت، خاطراتی كوتاه را از دوره تحصيل 
خود بيان كردند.  مهندس آل ياسين در بخشی از سخنان خود گفت: »در اين 50 سال خاطره استادان 
دانشكده فنی همواره در ذهن من نقش بسته است. خاطره استادانی همچون مهندس رياضی كه الگوی 

من در مهندسی بوده اند.«

آنان که رفتند

خانواده فنی به سنت هر ساله از درگذشتگان فنی نيز ياد كرد. امسال خانواده فنی، در سوگ برخی از 
اعضای خود نشست. پروفسور كارو لوكس )برق و الكترونيک 52(، مهندس هارطون پورباغداساريان)راه و 
ساختمان 35(، مهندس غالمرضا شيخ زين الدين)الكترومكانيک 38(، مهندس عبدالرضا عادلی)شيمی81( 

و مهندس هوشنگ كبير)الكترومكانيک 37( در سال گذشته از ميان خانواده فنی رخت بربستند.
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20سال فعالیت

بخش ويژه برنامه به مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد تاسيس كانون اختصاص يافت. در اين بخش 
ابتدا فيلمی از روند شكل گيری و فعاليت های كانون در 20 سال گذشته به روايت دبيران دوره های 
مختلف به نمايش درآمد. سپس مهندس ميرعليرضا مهنا، مسئول اين پروژه و دبير دوره های ششم و 
هفتم، توضيحاتی در خصوص شكل گيری اين ايده و فعاليت های انجام شده به اين منظور را ارائه داد. 
وی گفت: »تدارک اين برنامه كه از تابستان آغاز شد، ما را با چند مساله مواجه كرد. نخستين مساله 
يافتن كسانی بود كه در اين مدت با صرف وقت و پشتيبانی مالی كانون را همراهی كرده اند. در اين 20 
سال چرخ كانون با تالش های تعداد زيادی از اعضا به حركت درآمده است. در اين زمينه حدود 500 
نفر از اعضای فعال كانون كه آنان را ياران ناميده ايم، با صرف وقت فراوان، كانون را همراهی كرده اند. 
همچنين تعداد قريب به 500 نفر نيز با پشتيبانی های مالی خود كانون را برای تحقق ايده هايش ياری 

كرده اند كه آنان را ياريگران كانون ناميده ايم.«
وی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به سرمايه بزرگ فنی كه همانا شبكه اجتماعی گسترده آن 
است گفت: »بسياری از فعاليت هايی كه در كانون انجام می شود، حتی برای برخی از انجمن های فارغ 
التحصيلی مطرح دنيا ايده و ابتكار قابل توجهی محسوب شود. برای مثال، سنت تجليل از دانش آموختگان 

50 سال قبل.«
مهندس مهنا از پايبندی كانون به ميثاق خود سخن گفت و افزود:»كانون می تواند به اين مساله افتخار 
كند كه به ميثاق خود مبنی بر كمک به دانشكده همواره وفادار بوده است. همچنين به مناقشات سياسی 
ورود نكرده و بر مبنای اساسنامه خود از فعاليت اقتصادی پرهيز كرده است و از همه مهم تر توانسته در 

انتقال فرهنگ »فنی« به نسل های ديگر و زنده نگه داشتن اين فرهنگ نقش موثری داشته باشد.«
نمايش فيلمی ديگر بخش بعدی برنامه بود. اين فيلم فعاليت های كانون از قبيل، مراسم جشن های 

ساليانه، گردهمايی ها، بازديدها و برنامه های ديگر را به تصوير كشيده بود.
مهندس اسماعيل مسگرپور، دبير كانون سخنران بعدی بود. وی در سخنانش به تالش های كانون 
در زمينه فرهنگ سازی اشاره كرده و گفت: »ما در كانون تالش می كنيم، فرهنگ خانواده فنی را از 
نسلی به نسل ديگر منتقل كنيم. در اين مورد فعاليت های قابل توجهی هم انجام شده است. درست 
است بسياری از اين خدمات و فعاليت ها در خارج از كانون نيز ارائه می شود، اما در اينجا اين خدمات 
فرصتی را فراهم می آورد تا اعضای جوان تر كانون دوشادوش اعضای مسن تر با فرهنگ خانواده بزرگ 

فنی آشنا شوند.«
مهندس مسگرپور سپس اعضای شورای عالی 10 دوره كانون را كه در سالن حضور داشتند، به سن 

دعوت كرد تا به نمايندگی از همه ياران كانون تقدير شده و عكس يادگاری بگيرند.
در ادامه دكتر جبه دار، رييس شورای عالی  از دست اندكاران جشن سپاسگذاری كرد. دبيران ادوار 

مختلف كانون، نيز هر كدام سخنانی كوتاه ايراد 
كردند.

دوم  و  اول  های  دوره  دبير  فرزانه،  اورنگ  دكتر 
با اشاره  به همت عالي اعضايي  در سخنان خود 
كه كمک مالي قابل مالحظه اي را براي برگزاري 
كه  اين  گفت: »ضمن  كردند  اعطا  جشن حاضر 
از  را  خود  قدردانی  نهايت  عضو  يک  به عنوان 
حمايت مالی اين اعضا تقديم می كنم، از همه اعضا 
به ويژه اعضای جوان تر دعوت مي كنم به كانون 
بيايند و با صرف وقت بيشتر، فعاليت های جديدی 

را آغاز كنند.«
دكتر مرتضی زاهدی دبير دوره های دوم و سوم 
نيز از نسل جوان خواست كانون را كه با زحمت 

چندين ساله پا گرفته، حفظ كنند.
مهندس هرمز ناصرنيا، دبير دوره پنجم نيز بهترين 
خاطرات خود را زمانی دانست كه دبير كانون بوده 

و در اين نهاد خدمت می كرده است.
غنيمت  را  فرصت  مسگرپور  مهندس  ادامه  در 
دانسته و از تعدادی از ياريگران كانون با اهدای 
لوح، تقدير كرد. مهندس عباس موسوی رهپيما، 
عليقلی  مهندس  مقدم،  كاموری  ايرج  مهندس 
فرداد، مهندس حسين حاجی حسينلو و مهندس 
عباس غفاری ياريگرانی بودند كه به آنان لوح اهدا 
شد. همچنين مهندس مسگرپور از تعداد ديگری 
از ياريگران و اعضای كميته تجليل كه امور اجرايي 

جشن با همت آنان شكل گرفته بود، تشكر كرد.
بخش  آمد.  عمل  به  پذيرايی  حاضران  از  سپس 
پايانی اين مراسم به اجرای موسيقی سنتی توسط 
اين  داشت.  اختصاص  گروهش  و  عقيلی  ساالر 
با استقبال بسيار مخاطبان همراه بود. به  بخش 
طوری كه اغلب حاضران تا پايان جشن در سالن 

ماندند.
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سپری می شدند و زمان جشن فرا می رسيد و بايد از اين نسخه های رقومي گزيده ای كوتاه برای روز 
جشن آماده می شد. گزيده ای كه هم نشانگر تالش های 20 ساله باشد و هم در طاقت وقت اندک 
جشن. عالوه بر هيات مديره، اعضای كميته های برگزاری جشن بيستمين سال و تجليل، اعضای 
فعال كانون نيز هر كدام فراخور توانايی و زمان خود، در به ثمر رسيدن اين برنامه ها موثر بودند. 
باالخره از 20 سال فعاليت، فيلمی 15 دقيقه ای تهيه شد كه هر چند نمی توانست به طور كامل 

بيانگر فعاليت های 20 ساله باشد، اما مشتی بود نمونه خروار. 
كانون گرد هم  دبير 10 دوره  نشد؛ هر 5  بسنده  اين 15 دقيقه  به  اين جشن  برای  اين همه  با 
آمدند. دكتر اورنگ فرزانه، دكتر مرتضی زاهدی، مهندس هرمز ناصرنيا، مهندس مير عليرضا مهنا 
و مهندس اسماعيل مسگرپور طوسی، برای بيستمين سال برنامه ريزی كردند و در نهايت هر كدام 
ديدگاه خود را از اين نهاد بيان كردند. از سال های مسئوليت خود گفتند و پيشنهاداتی برای آينده 
كانون. اين گفت و گو خود دستمايه فيلم كوتاه ديگری شد برای جشن بيستمين سال. دبيران 
كانون در اين فيلم كوتاه، تاريخچه مختصری از فعاليت های كانون را بيان كردند. هر دوی اين 

فيلم ها در بخش ويژه جشن به نمايش درآمد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
برپايی نمايشگاه عكس در حاشيه جشن ساليانه بخش ديگری از برنامه های امسال بود. گو اين 

اما  شود،  می  برپا  سال  هر  نمايشگاه  اين  كه 
افزوده  بخش  اين  به  نيز  ديگری  بخش  امسال 
از  كانون  ساله   20 خاطرات  يادآوری  بود.  شده 
دريچه لنز دوربين، بخش دوم اين نمايشگاه بود. 
اين نمايشگاه امسال نيز به همت مهندس حامد 

يغماييان ترتيب يافت.

داستان یک کتاب 

خوبی  فرصت  كانون  تاسيس  سالگرد  بيستمين 
فراهم آورد تا ضمن بازنگری به عملكرد اين 20 
ساله، روند تاسيس، شكل گيری، بقا و دوام اين 
نهاد مورد بررسی قرار گيرد. پروژه نگارش كتابی 
برای مستندسازی تاريخچه 20 ساله كانون تحت 
سرپرستي مهندس مهنا به تصويب رسيد و كار 
و  گزارش ها  و  شد  شروع  اطالعات  آوری  جمع 
با دقت ورق زده شد؛  مدارک 20 سال گذشته 
را  اتفاقات  روند  بتوان  مدارک  اين  ميان  از  تا 

هر سال با نزديک شدن به نيمه سال، كميته همايش 
يا همان تجليل فعاليت های مستمر خود را آغاز 
می كند و هر چه روزها به پايان سال و جشن 
ساليانه نزديک تر می شود، اين فعاليت شدت 
پيش  آخر  هفته  گاهی  كه  آنجا  تا  گيرد.  می 
همدلی  با  شب  از  پاسی  تا  كميته  جشن،  از 
بيند.  می  تدارک  را  جشن  مقدمات  نظير  بی 
ماه های  همان  از  كانون  مديره  هيات  امسال 
آغازين سال 1389 تصميم گرفت، به مناسبت 
را  جشن  كانون،  تأسيس  سالگرد  بيستمين 
همين  به  كند.  برگزار  خاصی  هوای  و  حال  با 
مناسبت برنامه های ويژه ای را در نظر گرفت. 
برنامه هايی كه ساماندهی آن نياز به صرف وقت 
بيشتری داشت. بنابراين پروژه بيستمين سالگرد 
آغاز  مهنا  مهندس  مديريت  به  كانون  تاسيس 
مهندس  سرپرستی  به  نيز  تجليل  كميته  شد. 
آغاز   1389 تابستان  از  را  خود  كار  ای،  كمره 
كرد. كانون تصميم گرفته بود، پيش از هر چيز 
كاری  كند.  مستند  را  خود  ساله   20 تاريخچه 
كه هر چند ابتدا ساده می نمود، اما به تدريج 
با شروع مراحل اوليه سخت تر و سخت تر شد. 

20 سال در 10 دقیقه  

تاسيس  سالگرد  بيستمين  های  پروژه  از  يكی 
های  گزارش  ساماندهی  و  آوری  جمع  كانون، 
در  كه  بود  كانون  فعاليت  سال   20 تصويری 
قالب فيلم و عكس ضبط شده بود. گزارشی از 
گردهمايی های ماهيانه، جشن های ساليانه و 
اسناد  تمام  ابتدا  ديگر.  های  برنامه  و  بازديدها 
تصويری به رقومی تبديل شد. اين فرآيند بيش 
از دو ماه به طول انجام انجاميد. روزها رفته رفته 

گزارشی از روند تدارک جشن بیستمین سالگرد تاسیس کانون

داستان 9 ماه تالش
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استخراج كرد. نگارش اين كتاب با وجود تالش های شبانه روزی گروه تا زمان جشن ساليانه به 
اتمام نرسيد. هرچند با كمک تعدادي از اعضا سرانجام در انتهای سال 89 خاتمه يافت و كار چاپ 

آن آغاز شد. 

هفته آخر

كميته تجليل هفته های پايانی تا شروع جشن، روزهای پركاری را می گذراند. سفارش و تحويل 
تنديس های مربوط به پايان 50 سال دانش آموختگی، تدارک و برنامه ريزی بخش های مختلف 
جشن، انتخاب مجری و گروه موسيقی و دعوت از آنان، دعوت از مهندسان پيشكسوت، برنامه ريزی 
برای حضور آنان در كالس های درس دانشكده فنی؛ همه از فعاليت هايی است كه هر سال بخش 
عمده وقت كميته تجليل را به خود اختصاص می دهد. امسال وظايف ديگری به اين فهرست اضافه 
شد. كانون تصميم گرفته بود، با تهيه و ارائه گواهی نامه ای به فعاالن و حاميان 20 ساله خود كه 
نام يار و ياريگر را بر آنان نهاده بود، سندی مكتوب از فعاليت های اين اعضا به آنان تقديم كند. 
اين سند با لوح تقدير همراه شد تا يادگاری باشد از بيستمين سالگرد تاسيس كانون. سفارش و 
تهيه شال گردن هايی با آرم بيستمين سال از ديگر فعاليت های كميته تجليل بود. كميته تجليل 
همچنين برای هر كدام از كميته های كانون ميزی را در جشن تدارک در نظر گرفته بود تا به 

معرفی فعاليت های خود بپردازند.
خبرنامه كانون عصر سه شنبه سوم اسفند، باالخره از چاپخانه تحويل دفتر كانون شد. خبرنامه ای 
كه با تالش های كميته انتشارات تهيه شده و به انعكاس مشروح ديدگاه های دبيران دوره های 

مختلف كانون اختصاص يافته بود. 
سه شنبه سوم اسفند، ساعت 18، كانون از همه روزهای سال شلوغ تر بود. همه اعضای كميته 
تجليل، هيات مديره، دبير كانون و اعضای ديگر كه عضو كميته هم نبودند، در دفتر كانون حضور 
با گلدوزی آرم  داشتند. آخرين هماهنگی ها صورت می گرفت. شال گردن های آبی روشن كه 
كانون و آرم بيستمين سالگرد تاسيس آن مزين شده بود، آماده بود. گواهی نامه ها به تدريج آماده 
كانون رسيد.  به دفتر  ها  تنديس  كانون، مهندس مسگرپور.  دبير  امضای  نوبت  و منتظر  می شد 
همچنين بسته های پذيرايی. لوح های تقدير نيز از راه رسيد. همه به نوعی در تكاپو بودند از اعضا 
گرفته تا دبيرخانه كانون. گروه بايد از همه جهات نسبت به برگزاری بی كم و كاست جشن مطمئن 
می شد و اين امر اعضا را تا بعد از نيمه شب در دفتر كانون نگه داشت. باالخره روز چهارشنبه 4 
اسفند از راه رسيد و يک بار ديگر جشن ساليانه كانون، اين بار بسيار باشكوه تر برگزار شد. در زير 

اسامي اعضاي كميته تجليل مي آيد.

کمیته تجلیل 

مهندس محمدرضا محمدآبادی كمره ای، سرپرست كميته 
مهندس بهنوش فرزان، دبير كميته 

اعضا:

مهندس مهديه غالمی 
مهندس منا مدنی

مهندس گلريز فرمانی 
مهندس فاطمه زهرا قرائی بخش 

مهندس فاطمه امير پورسعيد
مهندس فائزه مسعوديان
مهندس عاطفه عبدالعلی
مهندس سعيده يادگاری

مهندس سحر فرح بخش 
مهندس سپيده شمخانی
مهندس سپپيده كركوتی

مهندس پريسا سرمدی
مهندس پريسا ربانی

مهندس اكرم شوركشتی
مهندس آناهيتا نورمحمدی

مهندس آزاده محمدزاده روحانی
مهندس آرام شاهين فرد

مهندس  آزاده سعيدی
مهسا ستوده

مهندس انديشه صفابحش
مهندس سهند صحت پور
مهندس يوسف گل احمر

مهندس وحيد دهقان
مهندس محمدرضا مرتضوی

مهندس محمدحسين يعقوبی
مهندس كاميار شيروانی مقدم

مهندس علی عنصری
مهندس سيدعلی متوليان سجادی

مهندس سيدحسن ميرپور
مهندس سعيد اسرافيلی

مهندس زمزم گل محمدی
مهندس زالل ايازپور

مهندس رضا ابراهيمی
مهندس حسين پورهمتی

مهندس حامد ناظری
مهندس ايمان عباس زاده
مهندس امين سلمان زاده

مهندس اميرحسين نيكخواه
مهندس اميرحسين تقی خانی

مهندس اميرحسين پاک سرشت
مهندس اميراسماعيل حسن پور

مهندس ارسطو داس مه
مهندس  طارق رياضی
مهندس حسين شهابی

مهندس حسين ميرزائی
مهندس خورشيد سرحدی
مهندس حسين طالب پور
مهندس روزبه صالح آبادی

مهندس ميرعليرضا مهنا
مهندس سيدعلی ميرپور



16

13
90

ت 
هش

ديب
 ار
.139-1

37
ره 

شما
 و يكم. 

ت
يس

ل ب
سا

 تهران. 
گاه

نش
 دا

ني
ه ف

كد
نش

 دا
يل

حص
 الت

رغ
 فا

ين
دس

هن
ن م

انو
ه ك

نام
خبر

گزارش ويژه 

پيشكسوت  مهندسان 
همراه  به  فنی سال 1339 
شورای  اعضای  ياريگران، 
عالی، هيات مديره و جمعی 
از اعضای كانون يک شنبه 
هم  گرد  بهمن   17 شب، 
سال  هر  كانون  آمدند. 
در  ساليانه  جشن  از  پيش 
مهمانی شامی از مهندسان 

پذيرايی  قبل،  سال   50 التحصيل  فارغ  مهندسان  سال،  آن  پيشكسوت 
می كند. اين مراسم عالوه بر روال هر سال به منظور اطالع رسانی درباره 
روند تدارک جشن بيستمين سالگرد كانون ترتيب يافته بود. در اين مراسم 
از  كانون شرح مختصری  دبير  اسماعيل مسگرپور طوسی،  مهندس  ابتدا 
انديشه شكل گيری جشن بيستمين سالگرد كانون ارائه و توضيحات كامل 

درباره اين جشن را به مهندس ميرعليرضا مهنا، مسئول جشن سپرد.
مهندس مهنا نخست درباره انتخاب عنوان »ياريگر« برای حاميان مالی كانون 

فنی گفت:»از امشب حاميان مالی كانون را »ياريگران كانون« می ناميم.«
سپس در توضيح اقدامات انجام شده برای اين جشن ادامه داد: »از تابستان 
كانون تصميم گرفت، تيمی را مامور تهيه گزارشی از 20 سال فعاليت خود 
كند. در اين امر تعداد زيادی از اعضای به ويژه اعضای جوان كمک كردند. 
همچنين مقرر شد، بخشی از جشن تجليل ساليانه كانون نيز به مرور »20 
سال كانون« اختصاص يابد. برای اين بخش دو فيلم تهيه می شود. كتابی 
نيز برای مستندسازی فعاليت های كانون در دست تدوين است.«  وی در 
بخش ديگری از سخنانش به فعاليت كسانی اشاره كرد كه با كار بی وقفه 
خود در قسمت هايی نطير شورای عالی، هيات مديره و كميته های مختلف 
سبب بالندگی كانون در اين 20 سال شده اند. وی اضافه كرد:» حدود 500 
نفر مجموعه كسانی بوده كه در طول 20 سال چرخ كانون را به حركت 
درآورده اند. برخی از دوستان بالغ بر هفته ای 15 ساعت وقت گذاشته اند. 

اين بخش از دوستان را 
كانون«  »ياران  عنوان  با 
از  بيش  ايم.  ناميده 
500 نفر از دوستان هم 
اند و  بوده  ياريگر كانون 
خود  مالی  كمک های  با 
به  حيات  ادامه  امكان 
البته  اند.  داده  را  كانون 
در  دوستان  از  بسياری 

هر دو عرصه فعاليت كرده اند.«
عضو هيات مديره كانون تقدير از مهندسان پيشكسوت را يكی از اقدامات 
مشابه  های  تشكل  در  »وقتی  داد:  توضيح  و  برشمرد  كانون  پسنديده 
دانشگاه های خارج از كشور از اين سنت سخن گفتيم، بسيار مورد توجه 
قرار گرفته و مسئوالن آنها برای الگو گرفتن از اين سنت، ياددا شت برداری 

كرده اند.«
مهندس مهنا در ادامه آماری از فعاليت های 20 ساله كانون ارائه داد و گفت: 
»در اين مدت بيش از 200 گردهمايی در كانون برگزار شده و 120 نفر 
از افراد برجسته كشور در عرصه های مختلف به اين گردهمايی ها آمده و 
سخنرانی داشته اند. بيش از 250 برنامه گلگشت و كوهنوردی و 150 برنامه 

بازديد برگزار شده است.« 
در ادامه مراسم، مهندس روزبه صالح آبادی خزانه دار كانون، به شرح شرايط 

مالی كانون پرداخت. 
وی گفت:»هزينه اجرای بخش های مختلف پروژه بيستمين سال كانون 
بالغ بر 100 ميليون تومان ارزيابی شده است.« مهندس صالح آبادی ادامه 
داد: »كانون بيش از چند منبع تامين درآمد ندارد. اولين منبع، حق عضويت 
ساليانه است كه درآمد چندان بزرگی نيست. دوم چاپ سالنماست كه از 
سال های اول شكل گرفت و منبع سوم كمک و همياری اعضاست. تا كنون 
جمع زيادی از فارغ التحصيالن با كمک های خود كانون را ياری كرده اند. 

مهمانی شام 
پیشکسوتان فنی و یاریگران کانون  
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رشد كانون ممكن نبوده است مگر با كمک اعضا.« 
وی در بخش ديگری از سخنانش به فعاليت هايی كه در دوره دهم كانون 
پونک  اشاره كرد و گفت:»عمليات ساختمان كانون در زمين  انجام شده 
كه مدت ها بود، متوقف شده بود، در اين دوره از سر گرفته شد. همچنين 
خبرنامه كانون با همت دكتر فرزانه مجددا منتشر شد. در بخش دريافت 
حق عضويت نيز رشدی 30 درصدی داشتيم. با اين حال حق عضويت كفاف 
هزينه های كانون را نمی دهد. به همين دليل كانون در حال حاضر در يک 
تنگنای مالی قرار گرفته كه اميدواريم با ياری دوستان ياريگر از اين تنگنا 

نيز خارج شويم.«
مهندس محمد عطارديان، رييس هيات مديره كانون، سخنرانی بعدی بود. 
وی با بيان كمک های هميشگی ياريگران كانون به كانون و بنياد فنی، از 

آنان خواست اين بار نيز كانون را در عبور از اين بحران كمک كنند. 
وی گفت:»ساختمان برق پرديس 2 با 6 هزار متر وسعت از محل كمک های 
موسوی  مهندس  حاميان،  ميان  در  همچنين  شد.  تامين  بنياد  ياريگران 

رهپيما را داريم كه يک دانشكده ساخت و وقف دانشكده فنی كرد.«
سپس حاميان مالی كانون بخش عمده هزينه های جشن ساليانه را تعهد 

كردند. 
در پايان حاضران شام را با يكديگر صرف كردند. اين مهمانی در رستوران 

نويد برگزار شد.

یاریگران جشن بیستمین سالگرد کانون 
ياريگران كانون مانند سال های گذشته با كمک های بی دريغ خود، امكان 

برگزاری جشن ساليانه كانون را فراهم آوردند كه نام آنان در پی می آيد.

1- مهندس ايرج كاموری مقدم 
2- مهندس عباس موسوی رهپيما )شركت فومن شيمی(

3- مهندس حسين حاجی حسينلو)شركت صنايع كابل كاويان(
4- مهندس عليقلی فرداد )شركت صنايع كابل كرمان(

5- مهندس عباس غفاری )شركت ساختمانی توسار(
6- مهندس محمد عطارديان

7- مهندس عباس طاهری قراگزلو )شركت استراتوس(
8- مهندس عطاءاله كرمانی نژاد

9- مهندس علی آزاد
10- مهندس غالمرضا حميدی اناركی )شركت باريت فالت ايران- شركت 

آجين(
11- مهندس محمد باقر گلبن

12- مهندس محمد صادق درويش
تهران  مهندسين  )شركت  طوسی  مسگرپور  اسماعيل  مهندس   -13

بوستن(
14- مهندس حسين عظيمی

15- مهندس طبيب زاده نوری
16- مهندس فيروز سليمی خليق

17- مهندس محمد رضا انصاری  )شركت كيسون(
18- مهندس محمد رضا فراش باشی )شركت مجتمع معادن چينی نی 

ريز(
19- مهندس آنا آخوندی

20- مهندس احمد قزل اياغ
21- مهندس احمد جهان آرا

22- مهندس سيروس پشوتن ) شركت سی پی دی(
23-  مهندس كاظم كريمی
24- مهندس ماشااله شريف

25- مهندس محمد باقر حداد زاده ) شركت نيمرخ(
26- مهندس محمد خيرخواه )شركت ذره گستر پويا(

27- مهندس عباس مازوچی
28- مهندس جهانگير عصر آزاد
29- مهندس منصور چرخه چی

30- مهندس موسی انوری تهرانی
31- مهندس باقر ابطحی

صنعتی  های  شبكه  توسعه   ( محمدی  آقا  صادق  محمد  مهندس   -32
ايران(

33- مهندس اكبر دانشگر
34- مهندس بهمن صحت پور ) شركت كانرود سازه(

35- مهندس اردشير امانت
36- مهندس ارسالن شكيبی) شركت ساختمانی كانرود سازه(

37- مهندس علی ربوبی خبوشانی
38- مهندس محمد شريف زاده بوشهری

39- مهندس محمد صادق الماسی
40- مهندس مرتضی بنی جمالی ) مهندسين مشاور دريا بندر(

41- مهندس منصور حيدری
42- مهندس ايرج منصوری

43- مهندس علی اكبر ساداتی ) شركت معدنی امالح ايران(
44- مهندس فرزاد شيرانی

45- مهندس سيروس محسنين
46- مهندس حسين چهرآزاد

47- مهندس سيدرضا رفيعی طباطبائی ) شركت مهندسين مشاور انرژی( 
48- مهندس محمدرضا مسعوديه

49- مهندس منوچهر احتشامی ) شركت اتحاد راه (
50- مهندس محمد تقی مرادی )شركت ويسا(

51- مهندس محمد حسين فتاپور
52- مهندس هوشنگ بقائی
53- مهندس جعفر مصباح

54- مهندس اردوان تاشک 
55- مهندس امير رعيت نظری

56- مهندس يوسف يشمی
57- دكتر محمد حامد امام جمعه زاده

58- مهندس حسن آقا تابش
59- دكتر روشنک عمرانی

60- دكتر علی اصغر اردكانيان
61- مهندس مرسده صارم پور
62- مهندس نورالدين سبحانی
63- مهندس احمدرضا قوامی

64- مهندس عزيز حوصله دار صابر
65- مهندس همايون رشيدی
66- مهندس حسن زندی نژاد
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دفتر کانون؛ شب پیش از جشن
دفتر كانون شب پيش از جشن تا حدود نيمه شب مملو از اعضای فعال كانون بود كه 
در قالب هيات مديره و كميته های مختلف به تدارک جشن می پرداخت. كاركنان 
تا جشن در تدارک  باقيمانده  اعضای كانون در ساعات  با  نيز همراه  دبيرخانه كانون 
آماده سازی آن بود. كميته انتشارات نيز با حضور در دفتر كانون، گزارش تصويری از 

اين تالش تهيه كرد.
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جشن بیستمین سال تاسیس کانون

 به روایت تصویر
نظير  بی  استقبال  ميان  در  كانون  تاسيس  سالگرد  بيستمين  جشن 
تاالر  بر  عالوه  شد.  برگزار   1389 اسفند   4 چهارشنبه  كانون  اعضای 
شهيد چمران و تاالر شهيد رجب بيگی، راهروهای دانشكده فنی نيز 
از جمعيت پر بود. جمعيتی كه تا پايان، برنامه های جشن را با اشتياق 

دنبال كرد.
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دكتر پرويز جبه دار ماراالنی )برق 1342( در حال حاضر رييس شورای عالی 
كانون فنی است. وی از همان ابتدای تاسيس كانون به عنوان عضو شورای 
عالی انتخاب شد و از نخستين دوره، به جز يک بار در همه دوره ها در اين 
شورا عضويت داشته است. دكتر جبه دار، استاد دانشكده فنی بوده و امسال 
بازنشسته شد. وی همچنين چندين سال رياست دانشكده مهندسی برق و 
كامپيوتر را بر عهده داشته است. دكتر جبه دار عضو فرهنگستان علوم ايران و 
چهره ماندگار مهندسی برق است. گفت و گويی كوتاه درباره كانون و عملكرد 
آن بهانه ديدار ما با دكتر جبه دار دردفتر ايشان در دانشكده فنی است. وی 

در همان آغاز سخن پيش از هر چيز از آشنايی خود با كانون می گويد.

چنين  نقش  از  اطالع  به  توجه  با  كانون  تاسيس  زمان  همان  از  من   
كانون هايی، عالقه مند عضويت در كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده 
فنی شدم و خوشبختانه از همان دوره اول به عنوان يكی از اعضای شورای 
عالی كانون انتخاب شدم. در اين مدت 20 سال، فقط يک دوره شخصا 
داوطلب انتخاب در شورای عالی نبودم كه دليلش را خواهم گفت. به جز 
اين يک دوره من عضو شورای عالی كانون بودم و در دوره های هفتم و 
هشتم نايب رييس شورا بودم. در دوره های نهم و دهم هم رييس شورای 
عالی كانون هستم. همكاری من با كانون از همان ابتدا گسترده بوده است. 
مدتی به عنوان عضو كميته انتخاب مهندس برجسته در انتخاب مهندس 

گفت و گو با دکتر پرویز جبه دار ماراالنی، رییس شورای عالی:

باید از همه رشته های دانشکده فنی در 
شورای عالی عضو باشند
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برجسته با كانون همكاری می كردم. مدتی كه كانون به دنبال برگزاری 
كالس های آموزشی بود، كميته ای به عنوان كميته آموزش داشت. من 
در آن كميته همكاری می كردم. بنابراين در اين مدت همكاری پيوسته ای 

با كانون داشتم. 

 به اعتقاد شما کانون باید به چه نوع فعالیت هایی بپردازد تا بتواند 
افراد بیشتری را جذب کند؟

 به نظر من كانون به تعداد الزم كميته های سرويس دهی خدماتی و 
از يک سوم  بيشتر  نتوانسته  هنوز  ليكن  است.  كرده  ايجاد  را  تسهيالتی 
نشان  مساله  اين  كند.  جذب  را  فنی  دانشكده  آموخته  دانش  30هزار 
می دهد، يک جای كار اشكال دارد. پس اين خدماتی كه داده، كافی نيست. 

شايد اعضا فكر كنند، بابت عضويت در كانون، چه سرويس هايی دريافت 
می كنند و آيا در كانون عضو شوند يا خير؟ با تجربه ای كه من در اين 
20 سال در كانون دارم، هميشه تعداد اعضای كانون چندين برابر كسانی 
بوده كه حق عضويت می پرداختند. معنی اين مساله اين است كه كانون 
نتوانسته انتظارات اعضا را برآورده كند. من از طريق يكی از دوستانم كه 
عضو كانون فارغ التحصيالن دانشگاه شيراز است، از فعاليت های آن كانون 
اطالع پيدا كردم. كانون شيراز هر هفته به تمام اعضای خود ايميلی شامل 
اطالعات روز در زمينه هايی نظير كاريابی، بهداشتی، علم روز و اطالعات 
بسيار گسترده می فرستد. به نظر من اين حركت بسيار خوبی است. كانون 
ما هم می تواند، كميته هايی را برای جمع آوری اطالعات ضروری و مفيد 
اختصاص دهد و هر هفته اين اطالعات را برای اعضا بفرستد. می توان برای 
اطالع از نحوه كار كانون شيراز به نحوی به سايت آنان مرتبط شد. اين اقدام 

در جذب اعضا بسيار موثر خواهد بود. 
نكته ديگر اين كه در اين مدت اعضای شورای عالی اصال تغيير نكردند. من 
نسبت به اين مساله نقد دارم. گرچه افراد بسيار با تجربه و توانمندی در اين 
مدت عضو شورا بوده اند، اما اين مساله جا را برای ورود اعضای جديد تنگ 
می كند. من به همين دليل يک دوره كانديد عضويت در شورا نشدم. چون 
معتقدم كه ما بايد به تناوب يا طبق فرمولی يک دوره يا دو دوره كانديد 
نشويم تا جا برای ورود اعضای جوان تر باز شود. شايد كارايی و توانمندی 
آنها به مراتب از امثال من بيشتر باشد. با آن كه يک دوره كانديد نشدم، 
ديدم وضعيت فرقی نكرد. چون بقيه اعضا بودند. ديدگاهم را در كانون هم 

مطرح كردم، خيلی مورد توجه قرار نگرفت. 
از طرف ديگر دانشكده فنی در بيش از 8 رشته فارغ التحصيل دارد، اما 
التحصيل مهندسی عمران هستند. اين  بيشتر اعضای شورای عالی فارغ 
التحصيالن  فارغ  تعداد  حتی  حاضر  حال  در  دارد.  اشكال  يک  خودش 
رشته های مختلف ديگر از رشته عمران بيشتر است. برای مثال بيشترين 
از  است.  برق  مهندسی  رشته  به  مربوط  فنی  دانشكده  التحصيل  فارغ 
فارغ التحصيالن رشته مهندسی كامپيوتر هم كه يكی از رشته های نو و 
امروزی است، هيچ عضوی در شورای عالی حضور ندارد. همينطور رشته 

مهندسی صنايع يا رشته هايی از اين دست. يک زمان من اين مساله را 
در شورای عالی مطرح كردم كه برای اعضای شورای عالی سقف بگذاريم 
تا حداقل از هر رشته يک نفر در اين شورا عضو باشد. اكنون حدود 14 
نفر از اعضای شورای عالی فارغ التحصيل رشته مهندسی عمران هستند. 
می توان زمان انتخابات از آخر ليست از فارغ التحصيالن عمران حذف كرد 
تا فارغ التحصيالن رشته های ديگر نيز وارد شورای عالی شوند. من فكر 
می كنم، اين مساله خيلی مهم است. االن در وزارت علوم انجمن های علمی 
هيات رييسه دارند. وزارت علوم از انجمن هايی كه هيات رييسه شان دو 
دوره متوالی تغيير نكند، حمايت نمی كند. من نايب رييس انجمن برق و 
ايران بودم. آنجا هم اين مساله را مطرح كردم كه نمی شود  الكترونيک 
من هميشه كانديد شده و انتخاب شوم و بقيه بگويند شما چرا مقررات را 
نقض می كنيد. در دوره گذشته، آنجا هم كانديد نشدم. اين كار من باعث 
شد، 3 نفر ديگر از اعضای ماندگار هيات رييسه كانديد نشوند و تحولی در 
هيات رييسه ايجاد شود. به نظر من در اينجا هم بهتر است، چنين الگويی 

رعايت شود.
 

 اما اساسنامه چنین محدودیتی برای اعضای شورای عالی قائل 
نشده است.

  می توان اساسنامه را به نحوی بازنگری كرد كه عضويت اعضای شورای 
اساسنامه گنجاند كه  عالی محدود شود. همچنين می شود ماده ای در 
عضويت اعضای شورای عالی چنان باشد كه حداقل از هر يک از رشته های 
فنی يک فارغ التحصيل در شورای عالی داشته باشيم تا مدافع منافع صنفی 
آن رشته باشد و اين طور نباشد كه از رشته عمران 14 نفر باشند و بعضی 

رشته ها اصال نباشند. 

  با توجه به طول دوره ها که 2 سال است فکر نمی کنید، دوره ها 
باید طوالنی تر باشد تا یک گسست مدیریتی پیش نیاید؟

 مثال می شود در اساسنامه بگذارند كه هيچكس مجاز نيست بيشتر از 
5 دوره متوالی يا 4 دوره متوالی عضو شورا باشد. به اين ترتيب مديريت 
گسسته نمی شود. چون االن افرادی هستند كه هر 10 دروه عضو شورای 
البته هم سرشناس هستند و هم مدير. حضورشان خوب  اند.  عالی بوده 
است، اما از آن طرف باعث می شود كه شورای عالی كانون از افراد جوان تر 
كه انرژی بيشتری دارند، كمتر بهره ببرد. بنابراين پيشنهاد من اين است 

كه در شورای عالی يا هيات مديره كانون اين مساله بحث شده و به يک 
سقفی برسيم. مثال اعضای شورای عالی بيش از 4 دوره يا 3 دوره، انتخاب 
نشوند. يک دوره كانديد نشوند و دوره بعد می توانند دوباره كانديد شوند. 
االن انجمن برق و الكترونيک از من قول گرفته كه دوره بعد كانديد شوم. 
من هم اين كار را خواهم كرد. به اين ترتيب آن گسست چندان احساس 
نمی شود و بقيه هم فرصت حضور در شورای عالی كانون را خواهند يافت.

 

کانون می تواند اعضای موفق خود را  با برگزاری جلسات 
سخنرانی به دانشجویان معرفی کند و آنان از تجربیات سال ها 

مهندسی برای دانشجویان سال سوم و چهارم سخن بگویند

من معتقدم همچنان که کانون برای برگزاری جشن سالیانه هزینه 
می کند، برای کالس های آموزشی هم هزینه کند. کالس هایی 

که به تدریس درس های غیرکالسیک اختصاص یابد
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 عالوه بر فعالیت های کنونی به نظر شما کانون در چه زمینه های 
دیگری می تواند فعالیت کند؟ 

 نكته ای كه به نظر می رسد، كانون كمتر به آن پرداخته است، معرفی 
فارغ التحصيالن موفق به دانشجويان دانشكده فنی است. بسياری از اعضای 
كانون، فارغ التحصيالن بسيار موفقی هستند، مديران شركت های موفق، 
آنان  موفقيت  راز  دانند  می  نه  و  شناسند  می  را  آنان  نه  دانشجويان  اما 
چيست. گر چه ما هر ماه يک گردهمايی ماهيانه داريم و يک نفر در اين 
برای  است.  اعضا  مخصوص  جلسه  اين  اما  كند،  می  صحبت  گردهمايی 
ايجاد عالقه مندی برای عضويت در كانون بايد از زمان دانشجويی تالش 
كنيم. بهترين راه اين است كه اعضايی مانند آقای مهندس انصاری يا آقای 
مهندس زنگنه در جلسات سخنرانی از تجربيات سال ها مهندسی برای 
دانشجويان سال سوم و چهارم سخن بگويند. مشكالت حرفه مهندسی را 
برای دانشجويان تشريح كنند و راه حل های اين مشكالت را هم بيان كنند. 
راه ها و چاه ها را به دانشجويان نشان دهند و آنان را به عضويت در كانون 
التحصيالن بسيار بسيار برجسته ای در كانون  عالقه مند كنند. ما فارغ 
داريم كه گنجينه ای از تجربيات مهندسی خوب دارند. معتقدم مهندسان 
برجسته ما بر حسب رشته سالی يک يا دو كنفرانس برای دانشجويان سال 
سوم و چهارم همان رشته برگزار كنند، تا آنان با نحوه فعاليت های شغلی 
مهندسی بيشتر آشنا شوند. اشتغال و كارشان را به آنان توضيح دهند كه 
اگر آنها هم روزی مهندس موفق شوند بتوانند به اين روند ادامه دهند و 

تجربيات را به نسل های بعدی انتقال دهند. 

 پس این می تواند بخش دیگری از فعالیت های کانون باشد که 
بابش باز شود؟

 بله كانون در اين زمينه فعال نبوده. اما می تواند با اين فعاليت، اعضا را 
بيشتر جذب كرده و نگرانی فارغ التحصيالن را در خصوص برخی از مسايل 

برطرف كند. چرا كه از اول راه های موفقيت را به آنان نشان می دهد.
 

مورد  از  غیر  فرمودید.  اشاره  اساسنامه  در  بازنگری  لزوم  به   

تا  کانون  فعالیت  برای  اساسنامه  آیا  کاندیداتوری،  در  محدودیت 
در  دیگری  تغییرات  باید  یا  کند  می  کفایت  اهدافش  به  رسیدن 

اساسنامه و ساختار کانون ایجاد شود؟
البته شايد ماده به ماده آن پياده   اساسنامه كانون بسيار جامع است. 
نشده؛ اگر پياده شود كانون توانمندی های خوبی دارد. به نظرم مشكل 

چندانی از اين بابت وجود ندارد. 

 چه پیشنهادی برای کانون در سال های آتی دارید؟
  زمانی كانون مايل بود كميته آموزش داشته باشد و كالس های آموزشی 
بگذارد. البته در اين زمينه چندان موفق نبود. حتی از خارج از كانون هم 
افرادی را دعوت كرد. من معتقدم همچنان كه كانون برای برگزاری جشن 
ساليانه هزينه می كند، برای اين كالس ها هم بايد هزينه كند. نبايد توقع 

چند  در  خصوص  به  درآورند؛  را  خودشان  هزينه  ها  كالس  اين  داشت، 
سال اول. در ميان فارغ التحصيالن فنی مديران برجسته بسياری وجود 
دارد كه می توانند در اين كالس ها، اصول مديريت، اصول برنامه ريزی، 
اقتصاد مهندسی، مديريت مهندسی و كارآفرينی را به عالقه مندان، چه 
فارغ التحصيالن جوان و چه اعضا، آموزش دهند. گرچه حق الزحمه آن 
مديران به مراتب باالتر است. اما هم آنان مالحظه كنند و هم كانون هزينه 
كند. حيف است، ما افراد توانمندی داشته باشيم و از وجود آنان استفاده 
از  بعضی  و  نيست  كالسيک  های  درس  ها،  درس  اين  از  بعضی  نكنيم. 
اينها در امتحاناتی كه از اين به بعد در جريان خواهد بود، سوال می شود. 
امتحاناتی مثل امتحان مهندسی حرفه ای كه چندين سال است، انجمن های 
مهندسی روی آن كار می كنند و چند دوره آن را برگزار كرده اند. مطالبی 
در اين امتحان سوال می شود كه ممكن است همه دانشجويان در كالس ها 
نگذرانده باشند. از جمله اقتصاد مهندسی؛ رشته هايی مثل صنايع اقتصاد 
دارند، اما رشته كامپيوتر، رشته برق و امثال آن درس اقتصاد ندارند. حداقل 
می توان، اصول و مبنای اقتصاد مهندسی را برای آن كه بتوانند، در امتحان 
موفق باشند، تدريس كرد. درس ديگری كه برای حرفه مهندسی بسيار 
الزم است، اخالق مهندسی است. يعنی وظايفی كه يک مهندس اخالقمند 
بايد در حرفه خودش رعايت كند. مثال منافع جمع را بر منافع خودش 
ترجيح دهد و كارهای گروهی را بر كارهای فردی ترجيح بدهد. كتاب های 
خوبی در اين زمينه وجود دارد و يكی از مواد آزمون مهندسی حرفه ای 
است كه در حال حاضر در دانشكده ارائه نمی شود، اما مهندسان باتجربه 
و موفق و خوش نام فارغ التحصيل دانشكده فنی اين اطالعات را به تجربه 
دريافته اند. چه بهتر است كه در اين كالس هايی كه پيشنهاد می كنم، 
اخالق مهندسی را هم درس دهند تا داوطلبان عالقه مند به شركت در 

آزمون مهندسی حرفه ای بتوانند اطالعات اوليه را كسب كنند.

با  یا  امر آموزش شود   پیشنهاد می دهید کانون مستقیما وارد 
کمک دانشکده فنی؟

بیشتر اعضای شورای عالی فارغ التحصیالن رشته مهندسی 
عمران هستند و بعضی رشته ها هیچ نماینده ای در شورای عالی 

ندارند. برای این موضوع باید راه حلی پیدا کنیم
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 بعضی از درس ها، درس های كالسيک نيست. مثل اخالق مهندسی 
كه در دانشكده درس داده نمی شود. اما در همه انجمن های مهندسی 
مطرح است و در آزمون های مهندسی حرفه ای خارج از كشور هم وجود 
دارد. بنابراين چون مهندسان خوش نام فارغ التحصيل فنی به اين نكات 
برخورد كرده و به آن اعتقاد پيدا كرده اند، بهتر است كه در چند جلسه 
اين نكات را تدريس كنند. دانشجويان را نيز در اين رابطه آگاه كنند تا آنان 
بتوانند از عهده امتحانات برآيند. در واقع بيشتر نظرم اين است كه كانون 
كالس هايی را برگزار كند كه امكان برگزاری آنها در دانشكده وجود ندارد. 
از طرفی دانشكده وقتی كالسی برگزار می كند، جنبه انتفاعی دارد. كانون 
برای اين كه بتواند قابليت جذب اعضا را بيشتر كند، بايد مساله شهريه را 
به نحوی در سال های اول حل كند. شكر خدا فارغ التحصيالن خوب فنی 
هر وقت كانون نياز مالی داشته، نيازش را رفع كرده اند و می توانند در 
اين زمينه هم به كانون كمک كنند. مدرسان اين كالس ها نيز می توانند 
فارغ التحصيالن برجسته فنی باشند و افراد ديگری كه فارغ التحصيل فنی 
نيستند ولی در اين زمينه شناخته شده اند. البته ممكن است، شهريه ای 
كه از داوطلبان گرفته می شود، پاسخگوی حق الزحمه كالس ها نباشد. اما 
بعضی از اين كالس ها بسيار ضروری است. مثال كارآفرينی. دانشجويانی 
كه تازه فارغ التحصيل می شوند اصال نمی دانند كه بايد چكار كنند. آيا بايد 
حتما جايی استخدام شوند يا می توانند در گروه های چند نفری يک گروه 
تخصصی تشكيل داده و كاری انجام دهند. فارغ التحصيالن موفق كانون 

می توانند اين تجربيات را به دانشجويان انتقال دهند. 

 در این مدت 20 سال چه رویدادی در کانون به عنوان خاطره ای 
ماندگار در ذهن شما نقش بسته است؟ 

 يكی از فعاليت های بسيار خوب كانون در اين سال ها برگزاری مراسم 
پنجاهمين سال فارغ التحصيلی هر دوره است. وقتی افرادی كه با زحمت 
بسيار شايسته مهندس كمره ای، بعد از چند سال يكديگر را پيدا كرده و 
در اين مراسم شركت می كنند، لحظات بسيار شادی پديد می آيد. افرادی 
كه گاهی از 50 سال قبل يكديگر را نديده بودند. اين برخورد و لحظات شاد 
نه تنها برای آنان بلكه برای بقيه هم لذت بخش است. من فارغ التحصيل 
سال 42 هستم و 3 سال ديگر در جشن 50 سالگی فارغ التحصيلی شركت 
می كنم. بعضی از هم دوره ای ها را در اين 50 سال نديده ام. اين يكی از 
كارهای بسيار بسيار مثبت كانون است و از همان خاطرات به يادماندنی. 

خاطره ديگر مربوط به آن سالی است كه مهندس بازرگان هنوز زنده بودند 
و در مراسم جشن ساليانه كانون شركت كردند. اين آخرين حضور ايشان 
در جمع بود و روز بعد به رحمت ايزدی پيوستند. در مراسم بيستمين سال 
كانون، فيلمی از فعاليت های 20 ساله كانون ساخته شده بود، بسيار جالب 
بود و نشان می داد كه چه افرادی پيش از اين در كانون بوده و به جشن ها 
می آمدند، اما حاال نيستند. اين خود خاطره ها را زنده می كند و حس 
می كنم، كانون واقعا يک خانواده است. وقتی كه به فعاليت های گذشته 

اين خانواده نگاه می كنم، بعضی خاطرات زنده می شود. مراسمی كه در 
نيز يک تجليل  برگزار شد،  قاليبافيان  برای مرحوم دكتر  چند سال قبل 
ماندگاری بود. هر چند بايد از افراد در زمان حياتشان تجليل كرد. اما مراسم 
دكتر قاليبافيان الحق و االنصاف كار بسيار خوبی بود. البته فارغ التحصيالن 
نباشند.  كانون  اند كه ممكن است عضو  برجسته ديگری هم فوت كرده 
ايشان تجليل  از  بايد در مراسم بيستمين سال  مثل دكتر لوكس. كانون 

می كرد. 
جشن های ساليانه هم بسيار خاطره انگيز است. به خصوص كه اين گونه 
جشن ها مستند می شود. يكی از فعاليت های خوب كانون اين است كه 
اين جشن ها را مستند می كند. در واقع تاريخ فعاليت های كانون است 

كه ضبط می شود.

 و به عنوان خاتمه اگر نکته دیگری به نظرتان می رسد، بفرمایید.
انتخابات اعضا   يک مساله ديگر كه می خواستم عرض كنم گاهی در 
خوشنام و برجسته ای انتخاب می شوند كه به علت مشغله كاری نمی توانند 
در جلسات شركت كنند و اكثر مواقع جلسات به حد نصاب نمی رسد. اغلب 
بايد يک ربع، 25 دقيقه صبر كنيم تا باالخره يكی از راه رسيده و جلسه 
به حدنصاب برسد. من فكر می كنم كه يک جايی، كار بايد جدی باشد. 
يا نه كه اعضای شورای عالی كه چند  نمی دانم در اساسنامه آورده شده 
جلسه در سال در جلسه شورای عالی شركت نمی كنند، عضويتشان ملغی 
شود و علی البدل جای آنها را بگيرد. اگر نيست، من توصيه می كنم، اين 
نكته لحاظ شود. چون ما عمال در هر جلسه مدتی وقتمان تلف می شود. 
چند نفر از اعضا واقعا شايسته هستند، اما اغلب وقت شركت در جلسات را 
ندارند. بهتر است وقتی نمی توانند كانديد نشوند. يا يک ماده در اساسنامه 
داشته باشيم كه اگر جلسات عدم حضور از يک حدی باالتر رفت، علی البدل 
انجام  به  به خوبی  فعاليت های كانون  باعث می شود  اين  جايگزين شود. 
برسد. قطعا اين اعضا چون به كانون عالقه مندند، اگر عضو شورای عالی هم 
نباشند، آنجا كه الزم است همكاری خواهند كرد. اما به اين شكل شورای 

عالی كانون كمی می لنگد.

 بابت وقتی که گذاشتید، بسیار متشکرم. 

اعضای شورای عالی هرچند افراد بسیار با تجربه و توانمندی 
هستند، اما باید هر چند دوره یک بار تغییر کنند تا برای ورود 

اعضای جدید باز شود. من به همین دلیل یک دوره کاندید 
عضویت در شورا نشدم 

از راست به چپ: دكتر محمود نيلي احمدآبادي، پروفسور لطفي زاده، دكتر پرويز جبه دار
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ساختمان  و  )راه  عطارديان  محمد  مهندس 
وی  است.  كانون  مديره  هيات  رييس   )1338
تا كنون عهده دار اين سمت در  از دوره پنجم 
هيات مديره كانون و از دوره چهارم عضو شورای 
های  كميته  در  اين  بر  عالوه  است.  بوده  عالی 
پونک  ساختمان  گذاری،  سرمايه  پيمانكاران، 
مهندس  است.  داشته  فعاليت  داوری  شورای  و 
عطارديان از جمله اعضای موثر كانون به حساب 
می آيد. وی در حال حاضر در چندين شركت 
يا رييس هيات  به عنوان مدير عامل  خصوصی 
دارد.  اشتغال  عمرانی  های  فعاليت  به  مديره 
مهندس عطارديان همچنين دبيركل كانون عالی 
انجمن های صنفی كارفرمايی ايران است. وی در 
بنياد حاميان دانشكده فنی نيز حضور فعال دارد 
و عالوه بر عضويت در هيات امنا و هيات مديره، 
در سمت خزانه دار فعاليت می كند. برای اطالع 
از نقطه نظرات وی در خصوص كانون و عملكرد 
از  از ايشان  ابتدا  آن پای سخنان وی نشستيم. 

شروع فعاليتش در كانون سوال كرديم.

 جناب مهندس بفرمایید کی و چگونه با کانون آشنا شدید و از چه زمانی همکاری خود را 
با کانون آغاز کردید؟

التحصيالن  فارغ  التحصيل شدم. در آن سال ها جامعه  فارغ  دانشكده فنی  از   من سال 1338 
دانشكده فنی دانشگاه تهران فعال بود كه من هم عضو آن بودم. البته مثل كانون ما فعاليت نداشت. هر 
از چندی يک بار اعضا را دعوت می كرد و با هم ناهار می خوردند. فعاليتش مستمر نبود. اعضا معموال 
در باشگاه دانشگاه دور هم جمع می شدند. در سال 1358 نيز گروهی با مشاركت آقايان مهندس 
صادق زاده و مهندس مالكی و دوستانشان تشكيل شد كه آن هم ادامه پيدا نكرد. با آن گروه هم آشنا 
و همراه بودم. در سال 1369 كه اين كانون راه اندازی شد، با آن هماهنگ شدم. در جلسه مجمع 
موسس هم كه اسفند 1369 تشكيل شد، حضور داشتم و رای دادم. البته عضو هيات مديره و شورای 
عالی نشدم. داوطلب هم نبودم. بنابراين در جريان تشكيل كانون بودم و كسی مرا مطلع نكرد. پيغامش 

از دوستان و هم دانشكده ای ها به من می رسيد. آشنايی من با كانون به اين شكل بود. 

 کی به عضویت شورای عالی درآمدید؟ و چه زمانی فعالیت شما به عنوان عضو کانون 
گسترده تر شد؟

 از همان آغاز كار يعنی از اول تاسيس كانون، عضو كانون شدم. بعد يادم نيست، كدام دوره بود كه 
به عنوان بازرس داوطلب شدم. اول به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدم و بعد بازرس اصلی. بعد 
هم عضو شورای عالی و هيات مديره شدم. من فكر می كنم، طوالنی ترين دوره رياست هيات مديره 
كانون را دارم. تقريبا از اول يک عضو فعال بودم. بعد هم به عنوان بازرس و عضو شورای عالی. بعد 

رييس هيات مديره  شدم. در شورای عالی هم چند دوره نايب رييس بوده ام.

 از آنجا که چندین دوره رییس هیات مدیره اید، حتما از نزدیک با فعالیت های کانون آشنا 
هستید. فعالیت های کانون را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا کانون به نقطه ایده آل خود 

رسیده یا رسیدن به این نقطه نیازمند تالش بیشتر است؟
 بالطبع االن در نقطه ايده آل نيستيم. چون هر چقدر جلو برويم، نقطه ايده آل از ما فاصله می گيرد. 
زيرا ايده آل های ما تغيير می كند. به نظر من ما با توجه به موقعيت فعلی كشور و در مقايسه با 
ساير كانون های فارغ التحصيلی از همه منسجم تر و جلوتر هستيم. اما اين كافی نيست. بالطبع 
بايد فعاليت هايمان را سازماندهی كنيم و بتوانيم روزبه روز بهتر باشيم. فكر كنم اگر از تشكل های 
فارغ التحصيلی خارج از كشور الگو بگيريم، مناسب تر است. هر چند بسياری از اين تشكل های خارج 
از كشور از ما عقب ترند. برخی هم جلوترند. ما می توانيم از آنها الگو بگيريم. اطالعاتشان را بگيريم و 
استفاده كنيم. اما در عين حال بد نيست به عنوان يک پيشنهاد، فعاليتمان را به عنوان يک سازمان 
مردم نهاد با اصول جديد مديريت منطبق كنيم. در اين صورت شايد پيشرفتمان بيشتر باشد. نظير 
ايزو. بايد از اين گونه روش ها الگو بگيريم و سازماندهی كنيم. اگر شيوه های جديد مديريت در كانون 

گفت و گو با مهندس محمد عطاردیان، رییس هیات مدیره کانون فنی:

کانون به اصول مدیریت 
جدید نیاز دارد
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پياده شود، به نظر من پيشرفتمان بهتر و منسجم تر می شود. 

 به نظر شما فعالیت ها و خدماتی که کانون به اعضایش می دهد از چه جنسی باید باشد؟
 فعاليت های ما جنبه اقتصادی ندارد. بنابراين جاذبه مالی ندارد. مثال در انجمنی نظير انجمن 
شركت های ساختمانی پای منافع صنفی اعضا در ميان است. اعضا از منافع صنفی خود دفاع می كنند. 
اما كانون كلوپ يا باشگاهی است كه ما دور هم جمع می شويم. فقط آنچه كه ما را پيوند می دهد، 
اين است كه همه از يک دانشكده فارغ التحصيل شده ايم. كليه عقايد سياسی، عقايد مذهبی و اقوام 

و مليت ها و طيف های مختلف در اين باشگاه وجود دارند و اگر بخواهيم از اين رويكرد تجاوز كنيم و 
وارد جهت گيری های خاص شويم، تشكيالتمان كيفيت خود را از دست می دهد. آنچه كه كانون ما را 
جذاب می كند، خاطرات ما و وابستگی های ما به دانشكده است. بايد اين وابستگی را دائما حفظ كنيم 
و بتوانيم انگيزه ای در داخل كانون به وجود بياوريم. همان طور كه شما با فاميل رفت و آمد داريد و 
در خانواده احساس راحتی و وابستگی عاطفی می كنيد، در كانون نيز بايد به همين شكل باشد. افراد 
بايد با اين انگيزه عاطفی دور هم جمع شوند. وقتی دور هم جمع می شوند، اين احساس عاطفی و 

وابستگی به دانشكده برايشان تشديد شود و آنان را بيشتر با هم پيوند می دهد. 

 کانون چقدر در به وجود آوردن این حس عاطفی موفق بوده است؟

بوده  موفق  زيادی  مقدار  به  گفت  می توان    
كه  است  بزرگی  های  جشن  آن  نمونه  است. 
برگزار  سال  هر  بهمن  آخر  يا  اسفند  اوايل  در 
جمع  اعضا  از  بسياری  دعوت  يک  با  می كنيم. 
می شوند. معموال هر سال برخی از مدعوين پس 
از پايان برنامه های اصلی سالن را ترک می كنند، 
اما امسال تا آخرين لحظه سالن پر بود و بسياری 
ايستاده بودند. اين نشان می دهد كه در ايجاد 
چنين فضای عاطفی موفق بوده ايم. البته من از 
سالن ديگر يعنی رجب بيگی كه با تلويزيون مدار 
بسته با سالن اصلی ارتباط داشت، خبر ندارم كه 

چقدر پر بود. 

 پر بود. 
 اين استقبال نشان می دهد كه ما به مقدار 
اما دانشكده فنی حدود  ايم.  زيادی موفق شده 
25 هزار نفر فارغ التحصيل دارد و حدود 7 هزار 
دانشجو. چند سال ديگر اين دانشجويان نيز به 
تعداد فارغ التحصيالن افزوده می شوند و ما هنوز 
نتوانسته ايم همه فارغ التحصيالن را جذب كنيم. 
ايم كه خودش  شايد 30 درصد را جذب كرده 
موفقيت بزرگی است. بايد ترتيبی بدهيم كه همه 
فارغ التحصيالن دانشكده فنی عضو كانون شوند. 

آن وقت بهتر موفق شده ايم. 

کانون باشگاهی است که ما را دور هم جمع می کند. تمام عقاید سیاسی، عقاید مذهبی و 
طیف های مختلف در این باشگاه وجود دارند. تنها چیزی که ما را در اینجا پیوند می دهد، 

این است که همه از یک دانشکده فارغ التحصیل شده ایم
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 فارغ از جشن های سالیانه، گردهمایی های ماهیانه کمتر مورد استقبال قرار می گیرد. آنها 
را چطور می توان توجیه کرد؟

 البته اين طبيعی است. هر چند وقتی يک كنسرت يا تئاتر يا سينما می گذاريم، استقبال بيشتر 
است. در اين جلسات نيز انتظار نداريم بيشتر از 400 نفر شركت كنند. اغلب اين جلسات عادی آخر 
ماه با 100 يا 150 نفر تشكيل می شود و هنوز به آمار 300 نفر نرسيده ايم. هر چند وقتی تئاتر يا 
سينما باشد، تعداد شركت كنندگان بيشتر می شود. چرا كه مردم بيشتر به كارهای هنری عالقه مندند 
تا سخنرانی ها. اين طبيعی است. از طرفی همه برنامه ها نيز نمی تواند برنامه هنری باشد. چند دفعه 
در سال بد نيست. به نظرم همين سيستم را بايد پيش ببريم. ابن كه استقبال كم و زياد می شود، 

اشكالی ندارد. اما چراغ گردهمايی های ماهيانه كانون را بايد روشن نگه داريم.
 

چه  با  داد.  ارتقا  را  کانون  مدیریت  باید  که  کردید،  اشاره  کیفیت  مدیریت  به  بخشی   
روشی؟ 

 روش هايی نظير ايزو.

نظرتان  مد  کانون  در  مدیریتی  نوع  چه  دقیقا  که  بفرمایید  تر  مصداقی  کمی  می شود   
است؟ 

 من يک مثال می زنم. مثال سخنرانی هايی انجام می شود. اعضا مراجعه می كنند و می خواهند 
فيلم آن را داشته باشند. به عنوان مثال من سخنرانی كردم. DVD آن را هم خودم تهيه كردم و به 
كانون داده ام. با اين حال آن را در گردهمايی ها عرضه نكردند. حتی در جشن ساليانه نيز نياوردند. در 
حالی كه من با چه عجله و فشاری آن را رساندم. اين نشان می دهد مديريت ما ضعف دارد. دبيرخانه 
ما ضعيف است. ما مدت های مديدی گشتيم تا ميزان كمک های اعضا را در سال های قبل پيدا كنيم. 

مستندسازی ما ضعيف است. بايد به اين مشكالت فائق شويم. اجرای مستندسازی شيوه و روش دارد. 
با اين روش كه شخصی مثل عطارديان بيايد اينجا و دبيرخانه را اداره كند و اين شيوه ها را نداند، 
مشكالت حل نمی شود و نواقص اين چنينی پيش می آيد. به نظر من بايد روی اين روش ها كار 
كرد و آگاهی داد و بر اساس اين استانداردها حركت كرد تا همه چيز پيش رود. مثال در حال حاضر 
اگر پرونده ای را بخواهيم، اغلب با زحمت بسيار پيدا می كنيم. بسياری از مدارک در كامپيوترها از 
بين رفته اند. برای جشن بيستمين سال نيز پيشنهاد كرديم كه تاريخچه كانون مستند شده تا اسناد 
حفظ شود. البته اين مستندسازی نياز به پول و سرمايه دارد و شاهد بوده ايد كه فارغ التحصيالن 
با كمک های خود هميشه مشكالت كانون را بر طرف كرده اند. كانون در حال حاضر مقدار زيادی 
مقروض است كه اگر اين كمک ها جمع آوری شود، می توانيم اين قرض ها را فعال بپردازيم. اما اين 
شيوه ها مقطعی است و دوام ندارد و اگر شيوه درستی نداشته باشيم، دوباره مقروض می شويم. اگر 
مديريت كيفيت خوبی نداشته باشيم، با مشكالت روبه رو می شويم. امروز غير از من هيات مديره 
توانمندی داريم كه كانون را اداره می كنند و همه آنان انگيزه و عشق به دانشكده دارند. فردا اينها 
نيستند. يک عده ديگر هستند. آيا آنها هم همين قدر می خواهند با غيرت كار كنند يا بايد يک شيوه 
پيش رويشان باشد تا بتواند با آن شيوه كار كنند و كيفيت كار پايين نيايد. اگر شيوه مدون داشته 
باشيم، آن شيوه كار را جلو می برد. ضمن اين كه غيرت و حميت هم به آن اضافه می شود. اما االن 

اگر آن غيرت نباشد، همه چيز از هم می پاشد. 

  االن شما بزرگترین بحران کانون را نداشتن آن شیوه ارزیابی می کنید؟
 بله. البته آقای مهندس مسگرپور با درايت مسائل را پيش می برند. آقای مهندس مهنا نهايت تالش 
خود را می كنند. آقای مهندس صالح آبادی و بقيه اعضای هيات مديره، به غير از من كوشش وافری 
در كانون دارند. اما هميشه اين افراد نيستند و بايد مديريت كيفيت پياده شود تا مديريت درست 

پايدار بماند. البته هنوز در اين مورد اقدام موثری 
نشده است.

 
تغییر  کانون هم  آیا الزم است ساختار    

کند؟
 وقتی مديريت كيفيت پياده شود، ساختار هم 
خود به خود شكل می گيرد. اين هم وابسته به 
آن می شود. اگر ساختار كافی باشد، می ماند و 

اگر الزم به تغيير باشد، تغيير می كند. 

 حتی ممکن است اساسنامه هم دستخوش 
تغییر شود؟

 بله .

هیات  رییس  عنوان  به   
اقدام  کنون  تا  آیا  مدیره 

کرده اید یا پیشنهادی 
داده اید؟

پيشنهاد  بله    
داده ايم. يک 

مه  نا بر

تژيک  ا ستر ا
كه  داشتيم  هم 

قبل  دوره  دو  طی 
يک  و  كرديم  شروع 

نوشتيم  و رسالت هم  آرمان 
تدوين  را  استراتژيک  برنامه  اما 

تهيه  هم  برنامه  اين  بايد  ايم.  نكرده 
تنظيم  آن  اجرايی  های  شيوه  و  شود 

شود و به اجرا درآيد. به نظر من از اين لحاظ 
عقبيم. 

تامین  کانون  مشکالت  از  بخشی  یک   
مالی  منابع  شما  نظر  به  است.  مالی  منابع 

کانون باید از چه طریق تامین شود؟
تشكل ها  تمام  است.  عضويت  حق  كه  اول   
اغلب  البته  هستند.  مالی  ضعف  دچار  هميشه 
به كمک های  ارائه می دهند  برای خدماتی كه 
اعضا متكی هستند. ما همه خدماتمان را مجانی 
ارائه می دهيم. البته خدمات زيادی هم نداريم. 
می توانيم خدمات متنوع ديگری را ارائه دهيم. 
كه  است  مشكلی  اين  كنيم.  گذاری  سرمايه 
از  نهاد است.   مبتالبه همه سازمان های مردم 
اين  اند،  توانسته  بهتر  ها  بعضی  كانون.  جمله 

مدیریت ما ضعف دارد. مستندسازی ما ضعیف است. باید روی روش های مدیریت کار 
کرد و آگاهی داد و بر اساس استانداردها حرکت کرد تا همه چیز پیش رود
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 به نظر شما می توان از رسم و عادتی در کانون نام برد که الزم است به عنوان یک سنت 
نیکو حفظ شود؟

 مساله ای كه فكر می كنم الزم است به عنوان يک ارزش حفظ شود، رسمی است كه از قديم 
بين دانشجويان دانشكده فنی وجود داشته و  آن رسم اين است. كسانی كه جلوتر فارغ التحصيل 
شده اند، هميشه مورد احترام كسانی هستند كه بعد فارغ التحصيل شده اند. مواردی آنقدر حرمت 
قائل می شوند كه حتی از حقوق خودشان می گذرند. اين ارزش بايد به نسل های بعدی منتقل شود. 

همه فارغ التحصيالن بايد حرمت فارغ التحصيالن را نگه دارند. من هميشه اين مساله را رعايت كرده 
ام. حتی در يک جدال اجتماعی كه در مورد كانون عالی كارفرمايی داشتم، رييس تشكيالتی كه من با 
آن جدال داشتم، فارغ التحصيل قديمی دانشكده فنی است. با اين كه آن تشكيالت را منحل كرديم، 
اما هميشه حرمت آن شخص را نگه داشتيم. چون از فارغ التحصيالن قديمی فنی است. هر وقت او 
را ديدم به او احترام گذاشتم. در جدال هميشه سعی كردم، بر دامن كبريايی او گردی ننشيند. ضمن 
اين كه با كارش كامال مخالف بودم. در يكی از دوره های هيات مديره كانون يكی از دوستان رييس 
هيات مديره شد و من نايب رييس. او از وسط كار به داليل شخصی نيامد. هيات مديره گفت شما نايب 
رييسی، رياست را بر عهده بگير. من مخالفت كردم و تا آخر دوره به عنوان نايب رييس جلسه را اداره 
كردم. هيچ وقت حاضر نشدم، رييس شوم. به نظر من اين فرهنگ مال بچه های دانشكده فنی است. 
زير پای همديگر را خالی نمی كنند. حرمت همديگر را نگه می دارند. ضمن اين كه آن شخص بعد از 
من فارغ التحصيل شده بود. با اين همه تا پايان دوره حرمت او را حفظ كردم. اين مساله ای است كه 
عاطفه را در كانون گسترش می دهد. به نظرم اين ارزش را بايد حفظ كنيم و آن را به عنوان يكی از 
سنت ها نگه داريم و در سطح كانون اشاعه دهيم. به خصوص به جوانترها؛ ما سعی كرديم در محدوده 
شورای عالی و هيات مديره اين سنت را رعايت كنيم. بنابراين ممكن است يک جوانی زير پای يكی را 

خالی كند؛ به يكی رای بدهد؛ به يكی ندهد. بايد كاری كنيم كه اين طور نشود. 

 و به یاد ماندنی ترین خاطره شما از کانون؟
 ضمن اين كه خاطره به ياد ماندنی بسياری دارم؛ يكی از زيباترين خاطراتم مربوط به مهندس 
رياضی است. ايشان استاد ما و رييس دانشكده فنی بود. مهندسی مملكت و دانشكده فنی بسيار 
مديون ايشان است. سختگيرترين و شايد بدعنق ترين استاد دانشكده فنی بود، اما سطح دانشكده را 
بسيار باال برد. ايشان بدون اين كه شخصی سياسی باشد، در زمان شاه او را رييس مجلس شورای ملی 
كردند. بعد از آن يک مدت هم تدريس می كرد و بعد به دليل مشغله سياسی دانشكده را رها كرد. 
بعد از انقالب او را اعدام كردند، در حالی كه مستحق اين كار نبود. آن قدر شخص ساده ای بود كه با 
آن كه زمان انقالب خارج از كشور بود، پس از انقالب به ايران برگشت تا امالكش را بفروشد. هر چند 
ثروتمند هم نبود. همان زمان اعدام شد. من برای ايشان خيلی احترام قائلم. حاال هر گرايش سياسی 
داشت، ما كه سياسی نيستيم. در جشن هفتادمين سال ايشان معرفی شد و فارغ التحصيالن دانشكده 
فنی با اشتياق و شور فراوان ايشان را تجليل كردند. اين قدرشناسی فارغ التحصيالن فنی از چنين 
مقامی برای من خاطره بسيار شيرينی بود. دكتر قاليبافيان نيز يک استاد به تمام معنا بود. با وجود 
همه اجحافی كه در دانشكده به وی شده بود و حتی تا آخر سمت استادی را به او ندادند و دانشيار 
باقی مانده بود. آخر سر هم بازنشسته اش كردند. شما حتما در مراسمش بوديد و ديديد كه چطور از 
او تجليل شد. اين نيز برای من خاطره بسيار شيرينی بود. چرا كه نشان داد فارغ التحصيالن دانشكده 
فنی خدمتگزاران واقعی خود را می شناسند و صرف نظر از جنبه های سياسی به خاطر دانشكده فنی 

از چپ چپ تا راست راست از آنان تجليل می كنند. 

 از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، بسیار متشکرم.

مشكالت را حل كنند. مثال انجمن شركت های 
ساختمانی بهتر توانسته مشكالتش را حل كند. 
البته آن هم گرفتاری ها و ضعف های خودش 

را دارد.

 سازو کار خاصی برای آن داشته اند؟
 بله در انجمن برنامه استراتژيكی برای اين موضوع 
داريم. با اعضا مكاتبه می كنيم. مثال اعالم می كنيم 
كه 300 طرح ترافيک گرفتيم و می خواهيم آن 
را بين اعضا تقسيم كنيم؛ كسانی كه می خواهند 
مراجعه می كنند و بابت گرفتن هر طرح مبلغی را 
به انجمن می پردازند. اين خود يک كمک محسوب 
می شود. مثل كانون از همان برنامه های جذب 
كمک داريم و از اعضا كمک جمع می كنيم. 
در اين زمينه تجربه های فراوانی هست 
كه در كانون هم توانسته ايم اين 
انجام دهيم. همچنين  را  كار 
سالنما چاپ می كنيم و 
می فروشيم. از طرفی 
شايد  كانون  در 
 10 فقط 
صد  ر د

عضا  ا
حق 

يت  عضو
در  اما  بپردازند؛ 
اعضا  انجمن 70 درصد 
حق عضويتشان را می دهند. 
برای آن كه مساله منافع خودشان 
ما كار دارند.  با  مطرح است و دائما 
سوال می كنند. رتبه بندی می خواهند. 
بنابراين به ما نياز دارند. وقتی مراجعه می كنند، 

اول از آنان می خواهيم حق عضويشان را بپردازند 
بايد چنين  نيز  انجام دهيم. كانون  را  تا كارشان 
خدماتی را در دست داشته باشد كه ارائه آن را به 

اعضا موكول به پرداخت حق عضويت كند.

آنچه که کانون ما را جذاب می کند، 
خاطرات ما و وابستگی های ما به دانشکده 
است. باید این وابستگی را دائما حفظ کنیم

فارغ التحصیالن دانشکده فنی خدمتگزاران واقعی خود را می شناسند و صرف نظر از 
جنبه های سیاسی به خاطر دانشکده فنی از چپ چپ تا راست راست از آنان تجلیل می کنند
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و  )راه  نژادحسينيان  هادی  محمد  دكتر 
ساختمان 1349(، مدير مسئول خبرنامه كانون 
است. وی چندين دوره عضو شورای عالی بوده 
و از دوره اول تا دوره سوم رياست اين شورا را 
با  گو  و  گفت  ادامه  در  است.  داشته  عهده  بر 
روسای دوره های مختلف شورای عالی كانون، 
از  تا  نژادحسينيان نشستيم  پای سخنان دكتر 

زبان وی بيشتر با كانون آشنا شويم.

  از حضورتان در کانون بفرمایید؟ چطور 
با کانون آشنا شدید؟

التحصيالن  فارغ  از  تعدادی   در سال 1369 
دانشكده فنی دور هم جمع شدند و اين فكر را 
مطرح كردند كه تشكلی را در كنار هم داشته 
فوايد  دانشگاه  از  داشتن چنين تشكلی  باشند. 

مختلفی از جوانب مختلف دارد. يكی از جنبه های 
آن اين است كه فارغ التحصيالن هر ماهه دور 
شدن ها  جمع  اين  طی  و  شوند  می  جمع  هم 
خيلی از مشكالت بين شركت ها و دستگاه های 
اجرايی حل می شود. يعنی آنان هر كدام از يک 
دستگاه و شركت هستند و به خاطر دوستی كه 
از سابق با هم داشتند، وقتی كنار هم می نشينند 
و با يكديگر شام می خورند و صحبت می كنند، 
بسياری از مشكالت كه حل آن به غير از اين 
طريق شايد ماه ها طول بكشد، حل خواهد شد و 
كمک می كند. در مهمانی هايی كه شركت های 

وضعيت  نيز  دارند  ها  سازمان  و  المللی  بين 
چندان  رسمی  جلسه  است.  شكل  همين  به 
فايده ای ندارد. فقط يک عده می آيند و مواضع 
كلی را اعالم می كنند و می روند. اما وقتی دور 
هم می نشينند و شام می خورند و گپ می زنند، 
اين روش كارايی بيشتری دارد. به هر حال نفس 
و  گفت  و  يكديگر  با  التحصيالن  فارغ  آشنايی 
شنودشان با يكديگر در اجرای كارهايی در سطح 
ملی، منطقه ای و دانشگاهی بسيار موثر است. 
وجود  به  وقتی  تشكل  اين  كه  اين  دوم  نكته 
آيد، می تواند به دانشكده كمک كند. می تواند 
يک بال و پشتوانه برای دانشكده باشد كه اگر 
دانشكده به بودجه و امكانات نياز داشت، بتواند 
از فارغ التحصيالن كمک بگيرد. آن تشكل هم 
با برنامه ريزی جلسات مناسب كمک می كند 

گفت و گو با دکتر محمد هادی نژاد حسینیان،مدیر مسئول خبرنامه کانون:

اهداف کانون واقعی تر شود
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كه اين كار انجام شود. اين فايده چنين تشكلی 
تاريخچه  در  اتفاقا  است.  فنی  دانشكده  برای 
دانشكده فنی مدتی عده ای در انجمن اسالمی 
وارد شدند كه سختگيری می كردند و در نتيجه 
برگزار  صنعتی  مديريت  سازمان  در  جلسات 
می شد. دانشكده و فارغ التحصيالن توانستند به 
ميزان زيادی از تندروی هايی كه در دانشكده 
كمک  قضيه  اين  كنند.  جلوگيری  شد،  می 
كرد كه كانون از هم پاشيده نشود و دانشكده 
كارهايی  بخورد.  ها  تندروی  از  كمتری  لطمه 
كه توسط كانون برای دانشكده فنی انجام شد، 
فنی نمود خوبی داشت. از جمله آن ساختمانی 
كه در پرديس دو ساخته شد كه با كمک هايی 
سرانجام  به  بود،  آمده  دانشگاه  از  خارج  از  كه 
رسيد. كامپيوترهايی كه برای دانشكده خريده 
شد و زمينی كه به كانون سپرده شد، همه از 

كمک های فارغ التحصيالن بود. 
های  برنامه  به  ها  تشكل  اين  ايجاد  همچنين 
اجرايی دولت و برنامه هايی كه بايد در كشور 
اجرای  البته  كند.  می  كمک  شود،  پياده 
برنامه های فرهنگی و صنعتی به سياست دولت 
تاسيس كانون  ابتدای  از  تا مدتی  برمی گردد. 
موجود  صنعتی  مختلف  های  تشكل  به  دولت 
در كشور اهميت می داد و به حرف های آنان 
متاسفانه  بعد  از چند سال  اما  كرد.  گوش می 
از  نبود و متاسفانه فعاليت برخی  اينطور  ديگر 
تخصصی  كميته  جمله  از  كانون  های  كميته 
اين  كه  در حالی  متوقف شد.  و صنعت  معدن 
كميته ها بسيار می توانست به دولت و كشور 
دقت  و  عالقه  با  هم  مهندسان  كند.  كمک 

گزارش  و  كرده  برگزار  را  جلسات  اين  زيادی 
تهيه می كردند. اما وقتی دولت برخورد سردی 
داشت و اهميتی به حرف های آنان نمی داد، 
شد.  تعطيل  جلسات  و  شدند  دلسرد  هم  اينها 
های  فعاليت  برای  افت  يک  اين  من  نظر  به 
كرد،  می  پيدا  ادامه  روش  آن  اگر  بود.  كانون 
يک شخصيت حقوقی خوب و كمک خوب برای 
دولت بود. من فكر می كنم كه وجود كانون و 
و  است  خير  كشور  برای  همه  كانون  جلسات 
نفع و خيرش  البته ميزان  به نفع كشور است. 
برمی گردد به عوامل خارج از كانون. دانشكده 
فنی خصوصيتی دارد كه فارغ التحصيالن آن با 
همديگر خيلی گرم و صميمی هستند. در ابتدا 
نيز در عين حال كه مشكالت وجود داشت، اين 
تشكل خوب شكل گرفت و وقتی من آن را با 
صنعتی  مانند  ديگر  های  دانشگاه  های  تشكل 
و دانشگاه های ديگر مقايسه می كنم،  شريف 
می بينم كانون فارغ التحصيالن دانشكده فنی 

از همه بهتر است. 

 آقای دکتر چند سالی است فعالیت شما 
در کانون کمرنگ تر شده است. در حالی 
کانون  در  پررنگی  حضور  این  از  پیش  که 
داشتید؟ آیا این مساله ناشی از مشکالت 
شخصی است یا نقدی بر عملکرد و رویکرد 

کانون دارید؟
 خوشبختانه كانون خودش را از نظر سياسی 
حفظ كرده است. زمانی كه ما در كانون بوديم، 
چند تن از وزرای كشور هم عضو شورای عالی 
بهانه  سياسی  نظر  از  توانستند  نمی  و  بودند 
تشكيالت  يک  كانون  بگيرند.  كانون  برای  ای 
نظرات  اين  از  لذا  ماند.  باقی  فارغ التحصيلی 
كه  كردم  می  احساس  من  نبود.  مشكلی 
تا  شود،  می  كانون  جمعی  كار  وارد  كس  هر 
مدتی فكر و پيشنهادات خوب دارد. اما بعد از 
شخص  نباشد،  آماده  بيرون  شرايط  اگر  مدتی 
كند،  ارائه  جديدی  پيشنهاد  نتواند  ديگر  نيز 
است  بهتر  و  است  وقت  كردن  تلف  حضورش 
بيايند.  جديد  های  ايده  با  جديد  گروه  يک 
كانون  ساختمان  خواست،  می  دلم  خيلی  من 
برای  بسيار خوبی  تمام می شد. چون سرمايه 
كانون بود. اما فكر كنم بيش از 5 سال در هر 
شد  می  مطرح  كانون  ساختمان  مساله  جلسه 
اگر  بگيرد.  تصميم  نبود،  حاضر  كسی  هنوز  و 
خود من به تنهايی مسئول بودم، شايد تصميم 
می گرفتم. اين خيلی بد است. من از اين قضيه 

ناراحت بودم. می شد، اين زمين را فروخت و 
كردم  می  احساس  خريد.  ملک  ديگری  جای 
غير از نشستن دور هم و سوال و جواب و گرد 
را  خودش  خاص  های  جذابيت  كه  هم آمدن 
اين  شايد  ندارد.  ای  فايده  ديگر  كانون  دارد، 
احساس به دليل سياست های دولت يا مسايل 
فكر كردم، شايد  بود. در حقيقت  جانبی ديگر 
جوان  التحصيالن  فارغ  و  برويم  كنار  ما  اگر 
انتخاب شوند، بهتر باشد. چون تا ما بوديم، به 
دادند. من حتی  رای می  ما  به  داليل مختلف 
چند نوبت در مجمع عمومی هم اين مساله را 
عنوان كردم كه بگذاريم جوان ها انتخاب شوند. 
كار  نتيجه  از  دلسردی  تا حدودی  هر حال  به 

عامل اين قضيه بوده است. 

با توجه به شرایط فعلی    فکر می کنید 
تا  کند  مسیری حرکت  در چه  باید  کانون 
به اهدافش برسد؟ اهدافی که تحت عنوان 

بیانیه رسالت و آرمان نگاشته شده است.
كانون  از  را  انتظارمان  اگر  كنم  می  فكر   
واقعی تر كنيم، بهتر به اهداف می رسيم. ببينيم 
با وضعيت فعلی كانون چه كاری می تواند بكند 
و ما در كانون چه كار می توانيم انجام دهيم. 
و  داد  افزايش  را  كانون  های  فعاليت  توان  می 
گوييد،  می  وقتی  مثال  كرد.  تر  دلگرم  را  اعضا 
هم  شيرپال  تا  اگر  توچال،  برويم  می خواهيم 
ساعت   8 از  است؛  خوب  گويند،  می  برسيد 
بگوييد  اگر  اما  را آمده است.  زيادی  راه بخش 
می خواهيم برويم توچال و تا عبداهلل خان برويد 
اين بد است. يعنی هدف را خيلی باال گرفتيد و 
اين باعث دلسردی  پايينی رسيديد.  به جايگاه 
می شود. البته بعضی دچار دلسردی نمی شوند. 
يک  عنوان  به  كند.  می  فرق  هم  با  ها  روحيه 
و  بپذيريم  را  واقعيت های موجود  اگر  سازمان 
بگوييم كانون كارش اين است كه ماهی يک بار 
يا  بدهد  شام  و  كند  دعوت  را  فارغ التحصيالن 
ناهار را با هم بخورند و فعال برای ساختمانش 
اين است كه چندين  از  بهتر  ندارد،  ای  برنامه 
نتيجه  به  اما  هست،  برنامه  بگوييد  مرتب  ماه 
نرسد. كانون از جهات مختلف فايده دارد و اگر 
انتظاراتمان را واقعی تر و محدودتر كنيم افراد 

با همان هدف واقعی می آيند. 

 از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، بسیار 
متشکرم.
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رونمایی از 
»غزال ایرانی2«

خوردروی خورشيدی غزال ايرانی 2 كه توسط محققان دانشكده فنی دانشگاه 
تهران ساخته شده، صبح يكشنبه 21 فروردين رونمايی شد.

دكتر كارن ابری نيا مجری طراحی خودروی خورشيدی غزال 2 در حاشيه 
مراسم رونمايی از اين خودرو در جمع خبرنگاران گفت: اين خودرو نسبت 
بهينه شده و وزن آن حدود 100  به خودروی خورشيدی غزال 1 بسيار 

كيلوگرم سبك تر شده و وزن فعلی اين خودرو 150 كيلوگرم است.
وی ادامه داد: بر اساس تستی كه در جاده انجام داده ايم اين خودرو قادر به 
حركت با سرعت 120 كيلومتر بر ساعت است، اما ما فكر می كنيم كه سرعت 
آن می تواند به 150 كيلومتر هم برسد. دكتر ابری نيا افزود: موتوری كه در 

اين خودرو استفاده شده، موتور dc براشلس مغناطيسم دايمی است كه راندمان آن 97 درصد است يعنی انرژی كمی را از دست می دهد. 
وی اظهار داشت: سلول های خورشيدی كه در خودرو استفاده شده حدود 22 درصد راندمان دارد و در طول روز اگر آفتاب باشد، می تواند 600 كيلومتر با 

سرعت متوسط 80 كيلومتر حركت كند. 
مجری اين طرح افزود: در اين خودرو باتری های ليتيوم به وزن 20 كيلوگرم استفاده شده كه اين خودرو را قادر به حركت در حدود 2 تا 3 ساعت بدون 

آفتاب می كند. 
محققان دانشكده فنی دانشگاه تهران پس از حدود چهار سال تالش پياپی موفق به ارتقای خودرو خورشيدی غزال ايرانی و ساخت نمونه پيشرفته اين 

خودرو در قالب خودرو خورشيدی غزال ايرانی 2 شده اند كه نخستين نمونه پيشرفته از نسل خودروهای خورشيدی در كشور محسوب می شود. 
»غزال ايرانی 1«  اولين خودروی خورشيدی ايران و خاورميانه بود كه توسط تيمی ازدانشجويان و اساتيد بخش مهندسی مكانيك دانشكده فنی دانشگاه 

تهران در سال 84 طراحی و رونمايی شد. 
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جرقه اوليه اين كار به اوايل سال تحصيلی 82 بر می گردد، در واقع آغاز 
سال تحصيلی دوم برای دانشجويان مكانيك 81.

دانشكده  دانشجويان  جمله  از  دانشجويان  اكثر  برای  تحصيل  دوم  سال 
آشنا  بيشتر  خود  رشته  تخصصی  دروس  با  كه  جهت  اين  از  مكانيك 
می شوند، حال و هوايی ديگر دارد و برخی دانشجويان مانند گروه غزال 

ايرانی عالقه مند می شوند كه عالوه 
بر دروس دانشگاهی، در زمينه های 
فعاليت  نيز  خود  رشته  با  مرتبط 

های عملی داشته باشند.
دانشكده   81 دوره  های  بچه 
مكانيك نيز كه اين عالقه را در خود 
می ديدند در ابتدای سال 82 تصميم 
از  تعدادی  با  مشورتی  تا  گرفتند 
استادان انجام دهند تا موضوع هايی 
برای انجام فعاليت های عملی پيدا 
به  دانشجويان  از  نفر  سه  كنند، 
سراغ دكتر ابری نيا رفتند و او هم 
به  را  خورشيدی  خودروی  ساخت 
آنها پيشنهاد كرد ولی عمال تا اوايل 
سال تحصيلی 83 كه يكی از بچه ها 
مجددا به سراغ دكتر ابری نيا رفت 
و او هم مجددا همان پروژه را به او 

پيشنهاد كرد، 
اين  از  بعد  انجام نشد.  كار خاصی 
بچه ها  از  تعدادی  مجدد  پيشنهاد 
باالخره  و  شدند  جمع  هم  دور 
تصميم گرفتند كه اين كار را شروع 
كنند و كار تقريبا از آذر سال 83 

شروع شد.
اعضای اين گروه را محمد همتی، 
رامين آقابابايی، مصطفی پويان فر، 
مجيد سياوشی، حميدرضا شيرين 
عليرضا  سركارفرشی،  آراز  كامی، 

شيخ جعفری، آرمين وشكينی به سرپرستی دكتر كارن ابری نيا تشكيل 
می دهند.

و  به خودروی خورشيدی  نسبت  پيدا كردن ديد كلی  برای  سپس گروه 
برآورد هزينه و امكانات مورد نيازشان تقريبا يكی دو ماه به جستجو در 
و  خودرو  مختلف  اجزای  عملكرد  نحوه  با  مرتبط  های  كتاب  و  اينترنت 

مشورت با استادان پرداختند. 
اين  اينجا  در  توجه  قابل  نكته 
است كه اكثر بچه های گروه ديد 
نحوه  با  كمی  بسيار  آشنايی  يا 
عملكرد خودرو يا ساخت خودروی 
ادامه  عامل  و  داشتند  خورشيدی 
اين مسير را نمی توان چيزی جز 
دانست.  آنها  پشتكار  و  خودباوری 
چيزی كه متاسفانه به نظر می رسد 
در دانشجويان هر دوره نسبت به 

دوره قبلی كمتر می شود.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه 
بنابه گفته آنان، گروه های مشابه 
خودروی  زمينه  در  كه  ديگری 
های  دانشگاه  در  خورشيدی 
و  استراليا  جمله  از  دنيا  مختلف 
به  مشغول  آمريكا  عمدتا  و  اروپا 
كار هستند به هيچ وجه در تبادل 
گذاشتن  اختيار  در  و  اطالعات 
اين  در  خود  علمی  های  تجربه 
اينترنت  از طريق مكاتبه و  زمينه 
سواالتی  همه  و  نكردند.  كوتاهی 
بی  آنها می پرسيد،  از  گروه  را كه 
می گفتند  پاسخ  محدوديتی  هيچ 
در  كه  می دهد  نشان  اين  و 
مرزبندی ها  امروز،  علم  دنيای 
به  گذشته  انحصارطلبی های  و 

شدت كمرنگ شده است.

داستان ساخت غزال ایرانی در دانشکده فنی:

باور کنیم می توانیم تا بتوانیم
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برخی  از  استفاده  و  و جستجو  تالش  ماه   2 يكی  از  پس  گروه  خالصه، 
yahoo در زمينه خودروی خورشيدی و كمك علمی  گروه های علمی 
گروه های خودروی خورشيدی دانشگاه های سراسر دنيا به ديدی كلی در 
زمينه طراحی و ساخت خودروی خورشيدی دست يافت و هزينه اوليه ای 
به دو  بود. سپس بچه ها  تومان  برآورد كرد در حدود 120 ميليون  كه 
گروه طراحی شاسی و طراحی بدنه تقسيم شدند و همچنان با مشورت با 

استادان و جستجو در اينترنت و استفاده از كتاب های مختلف در زمينه 
را  خود  آگاهی  و  ،اطالعات  موازی  صورت  به  خودرو  ساخت  و  طراحی 
افزايش می دادند. يكی از كتاب هايی كه گروه استفاده زيادی از آن كرد، 
كتاب نوشته يكی از استادان دانشگاه ميسوری آمريكا در زمينه طراحی 
خودروی خورشيدی بود كه خود سرپرست تيم خودروی خورشيدی آن 

دانشگاه نيز هست.
در ضمن، طراحی بعضی قسمت های خودروی خورشيدی، مانند بخش 
فرمان خودروی  يا   ).  .  . و  ها  باالنس چرخ  و  فنر  )كمك  تعليق خودرو 
مكانيك  مطالعه  با  كه  است  معمولی  خودروهای  به  شبيه  خورشيدی، 

ماشين های معمولی، گروه به اين اطالعات دست يافت.
خارجی  منابع  از  بيشتر  نيز  آن  آيروديناميك  و  بدنه  طراحی  زمينه  در 

استفاده شد.
بچه ها  و  بود  انجام شده  ها  ايرفويل  تعدادی  باد، روی  تونل  قبال تست 
كردند.  انتخاب  بدنه  برای  را   NACA استاندارد  ايرفويل  يك  ابتدا  در 
)شكل بدنه خودرو مانند يك ايرفويل است.( سپس با استفاده از تجربيات 
گروه های ديگر در زمينه بهينه سازی شكل ايرفويل و اعمال اين نكات بر 

روی ايرفويل، به طراحی نهايی بدنه رسيدند.
طراحی   ،Flnent برنامه  وسيله  به   CFD تست  از  استفاده  با  سپس 
در  پسا(،  )نيروی  درگ  نيروی  بودن  كم  بر  عالوه  تا  كردند  ارزيابی  را 
سرعت های باال نيروی ليفت )باال برنده( وارد به بدنه نيز از مرتبه صفر 

باشد، يعنی ماشين از روی زمين بلند نشود.
گروه در ضمن جستجوهای خود در اينترنت در اوايل كار، متوجه شده بود 
كه مسابقات بين المللی خودروهايی با سوخت پاک، هر دو سال يكبار در 
استراليا انجام می شود كه آن موقع می شد  اواخر شهريور 84. در نتيجه 
دانشجويان با انگيزه ای مضاعف، هدفشان را رسيدن به اين مسابقات و 
شركت در آن قرار دادند و در طراحی خودرو نيز، استانداردهای مربوط به 

اين مسابقات را اعمال كردند.
خودروهای خورشيدی، خودروهای تجاری نيستند و در حال حاضر بيشتر 
جنبه استفاده از انرژی پاک در آنها مهم است و در حال حاضر هزينه تمام 

شده آنها به نسبت باالست.
تمامی مراحل آن سخت  ترين قسمت های كار، گرچه  از سخت   يكی 
بود، بخش جذب حمايت مالی بود كه بايد به موازات كار طراحی پيش 
می رفت. متاسفانه در كشور ما، حمايت از اين نوع كارها، چنانكه همگان 
از  نيز  مختلف  های صنعتی  معموال شركت  و  است  كم  بسيار  معترفند، 
اين نوع پروژه ها حمايت مالی نمی كنند. زيرا اصال باور نمی كنند كه 
دانشجويان بتوانند كاری مثل ساخت خودروی خورشيدی را انجام دهند، 
اما در نهايت شركت ايران خودرو و شركت بهينه سازی مصرف انرژی، از 

اين طرح حمايت كردند.
 SolidWorks, CATIA طراحی شاسی با نرم افزارهای مختلف مانند

و ... انجام شد.
در واقع هر يك از بچه ها با هر نرم افزاری كه راحت تر بودند كار خود را 
انجام می دادند و سپس بخش های مختلف را در كنار هم قرار می دادند. 
از نرم افزارهايی مانند Visual nastran , Adams هم برای بررسی 
محاسبات  برای    Ansys از  و  هم  با  مختلف  های  بخش  كار  مكانيزم 
مربوط به تعديل نيرو، انتخاب جنس قطعات و بررسی مقاومت و شكست 
آنها استفاده شد. بعد از طی اين مراحل، سرانجام كار شبيه سازی روی 
كامپيوتر كه تقريبا می توان گفت 85درصد كار است، اواسط تيرماه 84 

به پايان رسيد.
نكته ای كه شايد اينجا گفتنش الزم باشد. اين است كه در اين مدت، 
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درس  از  ها  بچه 
زدند  می  هم  خود 
وقت  پروژه  روی  و 
مسلما  می گذاشتند، 
وقت  صرف  بدون 
گذاشتن  و  طوالنی 
و  انرژی  و  فكر 
مستمر  پيگيری 
كردن  محدود  و 
ديگر،  های  فعاليت 
های  فعاليت  حتی 
به  گروه  درسی، 
موفقيت  اين  كسب 

نايل نمی آمد.
ايران خودرو  به  برای ساخت خودرو  گروه  مرحله طراحی،  اتمام  از  بعد 
با  تمام مراحل ساخت،  ايران خودرو در  رفت. مركز تحقيقات و پرسنل 

گروه همكاری كامل و همه جانبه ای داشت.
قطعات براساس نوع شكل و نوع كار با يك ماشين كاری و عمليات خاص، 
 CNC ساخته می شدند و بدنه و شاسی نيز به وسيله دستگاه هايی مانند
ساخته شدند. به موازات اينكه كار ساخت در ايران خودرو پيش می رفت؛ 

گروه در دانشكده، اصالحات جزئی در طراحی، انجام می داد.
كار ساخت خودرو، از اواسط تيرماه تا 24 شهريور 84 به طول انجاميد، 
قطعات  كردن  وارد  و  خريداری  مشكل  مدت  اين  در  مشكل  بيشترين 
مختلف خودرو از خارج و مشكل گمرک در داخل بود كه كمی باعث كند 

پيش رفتن كار می شد ولی سرانجام،خودرو ساخته شد. 

غزال ایرانی

 خودروی غزال ايرانی يك خودروی تك سرنشين به طول 5 متر، عرض 
1/8 متر و ارتفاع 1 متر از سطح زمين است و برای حركت با سرعت بيش 
از 100 كيلومتر در ساعت طراحی شده است. خودرو دارای يك چرخ در 
عقب و دو چرخ در جلو بوده و چرخ عقب چرخ محرک است. روی سطح 
بااليی خودرو تماما با سلول های خورشيدی راندمان باال به مساحت كلی 
سلول ها  اين  طريق  از  خورشيد  انرژی  شده است.  پوشيده  مترمربع   7/5
داخل  پليمر(   - ليتيم  نوع   )از  قابل شارژ  باطری های  در  و  جذب شده 
ماشين ذخيره می شود. اين انرژی موتور الكتريكی تعبيه شده داخل رينگ 
به  فراوان  نياز  به  توجه  با  آورد.  به حركت در می  را  چرخ عقب خودرو 
استفاده حداكثر از انرژی دريافتی از خورشيد، جنس بدنه و شاسی اين 
خودرو به نحوی انتخاب شده كه ضمن برخورداری از مقاومت باال، دارای 
در  سرنشين(  )بدون  خودرو  نهائی  وزن  طوريكه  به  هستند.  كمی  وزن 

حدود 300 كيلوگرم است.

اطالعات فنی
طراحی بخش های مختلف خودروی خورشيدی را از دو جنبه تقسيم بندی 

می كنيم:
آن  خريد  يا  ساخت  توان  می  را  نظر  مورد  بخش  كه  نظر  اين  از  الف( 

ضروری است.
1- طراحی و مدل سازی و تهيه نقشه برای ساخت.

ميان  از  انتخاب   -2
اجناس موجود در بازار 

و خريد.
ب(از اين نظر كه بخش 
طراحی  به  نظر  مورد 
يا  دارد  نياز  مكانيكی 

الكتريكی.
1-بخش های مكانيكی.
2بخش های الكتريكی.

و  طراحی  الف-1( 
تهيه  و  مدل سازی 

نقشه برای ساخت:
 

طراحی آیرودینامیك: اين بخش شامل طراحی و مدل سازی بدنه و 
كالهك و پوشش دور چرخ ها است، به گونه ای كه در نهايت خودرو دارای 
باالبرنده  باشد و نيروی  با هوا  نيروی مخالف حركت )نيروی پسا( كمی 
در  كه  باشد  گونه ای  به  يعنی  باشد؛  صفر  مرتبه  از  آن  ليفت(  )نيروی 
سرعت طراحی نيروی ليفت خودرو را از سطح زمين بلند نكند و اختاللی 
استاندارد  ايرفويل  يك  از  منظور  اين  به  نكند.  ايجاد  تعليق  سيستم  در 
NACA استفاده شد و با اعمال تغييرات الزم شكل هسته بدنه به دست 
مناسب  ايرفويل های  از  نيز  چرخ  پوشش  و  كالهك  بخش های  در  آمد. 
افزار  نرم  به وسيله   CFD از تست  استفاده  با  نهايت  و در  استفاده شد 

FLUENT نتيجه بررسی و تاييد شد.
1- طراحی سیستم تعلیق: در مورد غزال ايرانی )با دو چرخ فرمانپذير 
در جلو و يك چرخ محرک در عقب( سيستم تعليق به دو بخش سيستم 
تعليق چرخ های جلو و سيستم تعليق چرخ عقب تقسيم می شود. سيستم 
اين سيستم  )Double A-Arm( است.  نوع دو جناقی  از  تعليق جلو 
اندازها به صورت عمودی  به گونه ای طراحی شده كه چرخ ها در دست 
اين  نكند.  تجاوز  1درجه  از  آنها  در   Chamber زاويه  و  شوند  جابه جا 
سيستم توانايی اتصال به سيستم فرمان را دارد و از طرفی سيستم توپی 
هر چرخ بر روی آن سوار می شود. همچنين كاليپر ترمز بر روی سيستم 
طراحی  گونه ای  به  هم  عقب  تعليق  سيستم  می شود.  سوار  جلو  تعليق 
شده است كه موتور بر روی آن سوار می شود. به دليل تاثير مخرب زوايه 
سيستم  ليفت خطرناک،  نيروی  توليد  و  خودرو  آيروديناميك  در  حمله 
نگاه  افقی  كامال  در حالت  را  گونه ای طراحی شده كه خودرو  به  تعليق 

می دارد.
2- طراحی سیستم ترمز: مالک طراحی ترمز اين است كه بتواند برای 
2  ايجاد كند. به دليل اهميت حفظ 

50 s/mg. توقف خودرو شتاب ترمز 
سالمتی راننده، بر روی اين خودرو دو سيستم ترمز كامال مستقل نصب 
كار  ديگربه  سيستم  آنها  از  يكی  افتادن  كار  از  صورت  در  تا  شده است 
گرفته شود. ترمزها از نوع هيدروليكی ديسكی هستند. با فشار پای راننده 
بر روی پدال اين فشار از طريق لوله های ترمز به كاليپر منتقل می شود 
و كاليپر فشار را از طريق لنت ها روی ديسكی كه به توپی چرخ متصل 
است، اعمال می كند و در اثر گشتاور ناشی از نيروی اصطكاک بين لنت ها 
و ديسك ها، خودرو متوقف می شود. شايان ذكر است كه در اين خودرو از 

سيستم ترمز يك موتورسيكلت سنگين استفاده شده است.
3- طراحی سیستم فرمان: طراحی سيستم فرمان را می توان به سه 
و  نيرويی  تحليل  ب(  فرمان.  مكانيزم  طراحی  الف(  كرد.  تقسيم  بخش 
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جانمايی مكانيزم. ج( طراحی ميل فرمان و غربيلك. 
 Rack & سيستم  از  خودرو  اين  در   : فرمان  مكانيزم  طراحی  الف( 
Pinion   استفاده شده است. مكانيزم فرمان بايد به گونه ای باشد تا در 
هنگام دور زدن كمترين خوردگی در چرخ ها ايجاد شود و مكانيزمی كه 
مشهور بهAckerman  است اين هدف را ارضاء می كند. به اين صورت 
كه در هنگام دور زدن چرخ داخلی بايد بيشتر از چرخ خارجی بچرخد و 

به مقدار مشخصی اختالف زاويه با چرخ خارجی داشته باشد. 
ب( تحليل نيرويی و جانمايی مكانيزم: سيستم فرمان به سيستم تعليق 
كه  شود  طراحی  طوری  بايد  فرمان  سيستم  بنابراين  می شود.  متصل 
نيروهايی كه از طريق چرخ ها به سيستم تعليق و از آنجا به سيستم فرمان 
منتقل می شوند سبب ايجاد شكست در آن نشوند. جانمايی سيستم فرمان 
هم بايد به گونه ای باشد كه با سيستم های ديگر )ترمز، تعليق، بخش های 

الكتريكی و...( و بدن راننده تداخل نداشته باشد.
ج( طراحی ميل فرمان و غربيلك : ميل فرمان و غربيلك بايد به صورتی 
جانمايی شوند كه فضای كمی را اشغال كنند و راننده بتواند به راحتی و 
با تسلط كامل بر روی فرمان در زمان مقتضی عكس العمل مناسب نشان 
دهد و ضمنا قطر غربيلك نبايد از مقدار معينی كوچك تر باشد تا راننده 

بتواند گشتاور الزم برای چرخاندن چرخ ها را ايجاد كند.
چرخ  به  كه  است  آن  سيستم  اين  وظيفه  توپی چرخ ها:  4- طراحی 
اجازه دهد در عين حالی كه به خودرو متصل است بتواند حول محورش 
بچرخد و در ضمن ديسك ترمز نيز به آن متصل شده است. به اين منظور 
از دو عدد بلبرينگ در آن استفاده شده كه بين محور متصل به سيستم 
تعليق و توپی امكان چرخش ايجاد می كند. بر روی توپی نيز سوراخ های 

الزم برای اتصال چرخ به خودرو تعبيه شده است.
اجزاء  تمام  كه  شد  طراحی  گونه ای  به  شاسی  شاسی:  طراحی   -5
ماشين بر روی آن سوار می شوند. شاسی توانايی تحمل نيروهای مختلف 
فضای الزم  و همچنين  دارد  را   ... و  تند  پيچ های  ترمز، دستانداز،  نظير 
از  ناشی  وزن  شاسی  می كند.  فراهم  مختلف  بخش های  اتصال  برای  را 

راننده، باتری ها و بدنه و ساير سيستم ها را تحمل كرده و 
جلوگيری  بدنه  حد  از  بيش  انعطاف پذيری  از 

می كند.

به  نسبت  خودرو  اين  ضخامت  كه  آنجايی  از  ارگونومی:  6-طراحی 
خودروهای تجاری بسيار كم است )در بيشترين نقطه؛  ( بنابراين صندلی 
به  آن  جانمايی  و  كند  تامين  را  راننده  راحتی  كه  شد  طراحی  طوری 
گونه ای باشد كه راننده دارای ديد كافی باشد و بتواند به خوبی از سيستم 

فرمان و ترمز و گاز استفاده كند.
الف-2( انتخاب از ميان اجناس موجود در بازار و خريد شامل بخش های 

زير است:
اين  به  شد.  استفاده    in-Wheel موتور  يك  از  كنترلر:  و  موتور   -1
معنی كه پوسته خارجی موتور به داخل چرخ عقب و توپی آن به تعليق 
عقب متصل می شود. با ايجاد حركت نسبی بين پوسته و توپی، ماشين به 
حركت در می آيد. اين موتور كه قابليت ايجاد گشتاور زياد را دارد و دارای 

بازده 97درصد است، از شركت NGM خريداری شد.
بوده    Silicon Single-Crystal نوع  از  2- سلول های خورشیدی: 
و دارای بازده 18 درصد هستند. از حدود 720 سلول در سطح ماشين 
ماشين  سطح  به  دوطرفه  چسب  واسطه  به  سلول ها  شده است.  استفاده 

چسبيده ند.
 Li-lon, Ni-Cd مانند  مختلفی  انواع  دارای  باتری ها  باتری ها:   -3
Lead-Acid, و Li-Polymer هستند. باتری های ليتيم-پليمر دارای 
از حدود 5 كيلووات  بنابراين  بيشترين ظرفيت هستند.  و  كمترين وزن 
ساعت باتری ليتيم-پليمر استفاده شد كه از شركت Kokam خريداری 

شدند.
جريان  و  ولتاژ  كنترل  با  كه  است  وسيله ای   MPPT: MPPT  -4
خروجی از سلول ها توان توليدی سلول ها را در مقدار حداكثر نگه می دارد. 
بازده مناسبی باشد. سه شركت Biel ،  Brusa و  بايد دارای   MPPT
 MPPT .توليد می كنند  MPPT برای خودروهای خورشيدی AERL
MPPTهای  و  است  بازده  بيشترين  دارای   MPPT به شركت  مربوط 

موردنياز در خودرو از اين شركت خريداری شدند.
5- چرخ و الستیك: الستيك بايد دارای اصطكاک غلتشی كمی باشد 
 Brideston، شركت  سه  رود.  هدر  اصطكاک  طريق  از  كمی  انرژی  تا 
Michelin و IRC  الستيك هايی توليد می كنند كه ويژه خودروهای 
خورشيدی طراحی شده اند و دارای اصطكاک غلتشی بسيار كمی هستند. 
الستيك های غزال ايرانی از شركت IRC خريداری شده است و برای اين 

الستيك ها چرخ آلومينيومی مناسب انتخاب شده است.
سرانجام بعد از اين همه تالش از آذر 83 تا 24 شهريور 84 و ساخت 

خودرو، گروه به مسابقات استراليا نرسيد، چرا؟؟؟
فقط و فقط به دليل مشكل حمل خودرو 

به وسيله هواپيما 
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به استراليا، بسيار تاسف انگيز است كه بگوييم دليل شركت نكردن غزال 
ايرانی در مسابقات استراليا فقط و فقط اين بود كه هواپيما برای حمل اين 

خودرو و در اين ابعاد در ايران نداشتيم!!!
بچه ها همه كارها از ثبت نام در مسابقه تا ارسال فرم های مختلف الزم را 
برای شركت در مسابقه در طول مدت ساخت و حتی گرفتن ويزا و بليط 

هواپيما را نيز انجام داده بودند، اما.......
از  استفاده  فرهنگ  اشاعه  فستيوالی سمبليك جهت  مانند  مسابقه،  اين 
انرژی پاک است و هدف گروه اين بود كه نشان دهد فناوری ايرانی هم 
توان گفت،  واقع می  يابد. در  تكنولوژی دست  از  اين سطح  به  می تواند 
و  ملی  افتخار  يك  ايجاد  جهت  آنها  پيگيری  و  پشتكار  و  گروه  انگيزه 

همچنين يك تجربه خوب علمی و عملی در دانشگاه بود.
ارضا  وجه  هيج  به  صرف،  تئوری  درس  با  كه  بودند  دانشجويانی  اينها 
نمی شدند. می دانستند چه می خواهند و چه كار می كنند. مفيد بودن 
برای خود يك بحث است و مفيد بودن برای كشور و مردم خود بحثی 

ديگر.
بعد از اين ماجرا، دانشجويان تصميم گرفتند در جشنواره جوان خوارزمی 
شركت كنند. اين جشنواره در دی ماه 84 برگزار شد. همه چيز خوب 
پيش می رفت و به بچه ها اطالع داده بودند كه رتبه اول جشنواره جوان 
اما ناگهان به آنان اطالع دادند كه از  خوارزمی را آنها كسب می كنند، 

مسابقه حذف شده اند، چرا؟؟!!
مسئوالن جشنواره اطالع دادند كه طرح همين خودرو با همين نقشه ها 
و همين عكس ها و حتی همين نام)غزال ايرانی(، توسط شخص ديگری 
در مسابقه شركت داده شده و از آنجا كه دو طرح يكسان است، آنان را 

حذف كرده اند!!!
بعدا معلوم شد كه يكی از تكنسين های ايران خودرو كه در مدت ساخت 
ايران خودرو در جريان كار بوده و نقشه ها و عكس های خودرو را  در 

داشته، اين كار را كرده و همين طرح را در جشنواره شركت داده است.
حال، دليل كار او چه بوده است يا چه كسی او را مامور به اين كار كرده 

و .... ما نمی دانيم!!!
بعد از اين ماجرا، سرانجام، خودرو را ثبت اختراع كردند، تا امتيازش برای 

گروه محفوظ باشد و ديگر كسی نتواند چنين ادعايی كند.
يك  ساخت  برای  دالری  ميليون  يك  ای  پروژه   ،MIT دانشگاه  اخيرا 
خودروی هيبريدی )دوگانه سوز( Solar & Human Power تعريف 
كرده است و می خواهد اين پروژه را در تابستان امسال يعنی 2006 
انجام دهد، به همين منظور از 20 تيم برتر خودرو خورشيدی در 

سراسر دنيا دعوت به شركت در اين مسابقات كرده است. 
رييس برگزاری مسابقات استراليا براساس طرح هايی كه بچه ها فرستاده 
بودند و طی مصاحبه هايی كه با سايت رسمی مسابقات و خبرگزاری ها 
كه  خودرويی  برای  خودرو  اين  طرح  بود،  كرده  اعالم  بود،  داده  انجام 
اولين خودروی  اين  است.  العاده  فوق  می شود،  بار طراحی  اولين  برای 
 MIT خورشيدی در ايران و خاورميانه است. همين انگيزه دعوت دانشگاه
از تيم غزال ايرانی به عنوان يكی از 20 تيم شركت كننده در اين پروژه 
از سراسر دنيا شد. MIT دعوت كرده كه بچه ها، 20 خرداد، آنجا باشند 
عزيمت  كارهای الزم جهت  و  دنبال گذرنامه  به  در حال حاضر گروه  و 

است.
20 تيم دعوت شده، قرار است در آنجا به 4 تيم جداگانه كه هر تيم تمام 
تخصص های الزم جهت طراحی خودرو را داشته باشند، تقسيم شوند و 
روی 3 طرح مجزا طی مدت 3 ماه كار كنند و هر كدام به يك طرح كامل 
برسند. MIT امكانات فوق العاده ای از جمله امكانات صنعتی و بازديد از 
خودروسازی های بزرگ و دانشگاه ها و شركت های ساخت سلول های 
از مديرعامالن  فراهم كرده است. همچنين  برای گروه ها  را  خورشيدی 
 General Motor, Honda, مانند  بزرگ خودروسازی  های  شركت 

Ferrari, Ford و ... نيز دعوت كرده است.
اين فرصتی فوق العاده برای گروه جهت كسب تجربه و باال بردن سطح 

علمی شان است. 
تا  بگذارند،  ايران  در  هم  عمومی  نمايش  يك  خواستند  می  دانشجويان 
خودرو جهت اشاعه فرهنگ استفاده از سوخت پاک در معرض ديد عموم 
قرار گيرد. كنفرانس ساليانه مكانيك، 26 ارديبهشت 1385 در اصفهان 
برگزار شد. گروه نيز با در نظر گرفتن اين موقعيت و هوای مناسب جهت 
مختلف  های  ارگان  با  هماهنگی  از  پس  و  خورشيدی  خودروی  با  سفر 
فرهنگی  ميراث  و  راه  پليس  ها،  شهرداری  رانندگی،  و  راهنمايی  مانند 
و گرفتن خودروی اسكورت، هتل و كانتينر حمل خودرو تصميم گرفت 
سفری به اصفهان داشته باشد. اين سفر با موفقيت انجام شد و بچه ها 
به تست خودرو در شرايط واقعی و جاده و اطالع بيشتر از نقاط ضعف و 

قوت خودرو دست يافتند.
در پايان، ضمن قدردانی از اين دانشجويان كه با خودباوری و پشتكارشان، 
نشان دادند دانشجو قادر است هر كار محالی را ممكن سازد، از مسئوالن و 
مديران صنعتی كشور عزيزمان تقاضا می كنيم، آنها نيز دانشجويان را باور 
كنند و همكاری خود را با دانشگاه بيشتر سازند، چنانكه تجربه نشان داده 
است  همكاری صنعت و دانشگاه نتيجه ای جز پيشرفت و ارتقای كيفيت 
سطح صنعت و دانشگاه و در نتيجه اقتصاد كشور 

ندارند و نخواهد داشت.
خودروی  تيم  باالخره 
ايرانی  غزال  خورشيدی 
رالی  در  شركت  منظور  به 
تايوان   2006 خورشيدی  خودروهای 
نتوانست در  اعزام شد. هر چند  اين كشور  به 
نمايش  تايوان  خورشيدی  خودروهای  مسابقات 
تمام عيار و مطلوبی از قابليت هايش داشته باشد. 
طراحی  را  ايرانی2  غزال  و  داد  ادامه  را  كارش  تيم 
غزال  ساخت  در  كه  دانشجويانی  بيشتر  كه  اين  گو  كرد. 
ايرانی1 مشاركت داشتند با پايان تحصيالتشان تيم را ترک كردند و 

دانشجويانی تازه نفس طرح خودرو خورشيدی غزال را پی گرفتند. 
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اولین و آخرین دانش آموخته فنی در یک سالن

فنی ضمن  دانشكده  رييس  ای   كمره  محمود  دكتر  مراسم،  ابتدای  در 
خير مقدم به حضور مهندس لكستانی در جشن اشاره كرده و گفت:»اين 
موقعيت ويژه ای است كه اولين و آخرين فارغ التحصيل دانشكده در يك 

سالن حضور دارند.« 
وی در ادامه افزود: »دانشكده فنی دانشگاه تهران، مهد مهندسی كشور 
بنابراين حفظ جايگاه مهندسی  اولين دانشكده مهندسی كشور است.  و 
كارهای  دارد،  توقع  شما  از  جامعه  دارد.  بسياری  اهميت  فنی  دانشكده 

بزرگی انجام دهيد.«
اين  فنی  دانشكده  التحصيالن  »فارغ  داد:  ادامه  فنی  دانشكده  رييس 
دانشگاه را به عنوان محل تحصيل و خانه دوم خود به خاطر داشته باشند 
و  توسعه  از  را  ارزشمند خود  ارتباط مستقيم، حمايت  استمرار  و ضمن 
كانون  با  همكاری  جمله  از  ممكن،  روش  هر  به  آن  جانبه  همه  تعالی 
به  فنی  دانشكده  حاميان  بنياد  فنی،  دانشكده  فارغ التحصيل  مهندسين 

عنوان دو نهاد مستقل، يا به شكل مستقيم با دانشكده دريغ نكنند.«
وی ادامه داد: »ما برای سهولت ارتباط فارغ التحصيالن با دانشكده فنی، 
سايتی راه اندازی كرده و به هر يك از فارغ التحصيالن يك اكانت اختصاص 

می دهيم تا به اين شكل ارتباطشان را با دانشكده حفظ كنند.«
اين  »در  افزود:  فنی  دانشكده  وضعيت  از  آماری  ارائه  با  ای  كمره  دكتر 
مراسم 1354 نفر از دانشكده فنی فارغ التحصيل می شوند كه 56 نفر در 
مقطع دكتری، 570 نفر در مقطع كارشناسی ارشد و 728 نفر در مقطع 

كارشناسی هستند.«
وی با بيان اينكه در دانشكده فنی دانشگاه تهران 53 درصد دانشجويان 
مقاطع تحصيالت تكميلی هستند، گفت: »از ميان 39 قطب علمی فنی 
و مهندسی كشور 10 قطب در دانشكده فنی فعال است. 280 نفر هيات 
علمی در دانشكده فنی مشغول به كارند و دانشكده فنی دارای 14 موسسه 

پژوهشی است.«
از 3 هزار  بيش  در  را  رتبه 178 جهان  فنی  اضافه كرد: »دانشكده  وی 
دانشگاه فنی به خود اختصاص داده و بيش از 30 هزار نفر دانش آموخته 

دارد.«
تحقيقاتی  های  پروژه  به  سخنانش  از  ديگری  بخش  در  ای  كمره  دكتر 
انجام شده در دانشكده فنی اشاره كرده و گفت: »ربات سورنای2، خودروی 
از  انرژی  مصرف  كاهنده  سامانه  و  هيبريدی  خودروی  خورشيدی2، 
موفقيت های دانشكده فنی دانشگاه تهران در سال اخير به شمار می روند.«

دانشکده فنی نخستین، دانشگاه آکادمیک مهندسی 
کشور

نخبگان  ملی  بنياد  مقام  قائم  پور،  سهراب  سعيد  دكتر  بعدی  بخش  در 
ابتدا  در  دانشگاه صنعتی شريف سخن گفت. وی  رييس سابق  و  كشور 
از خاطرات دوره دانشجويی خود در دانشكده فنی ياد كرد و گفت: »به 
ياد دارم كه قبال جای اين سالن )تاالر شهيد چمران( زمين واليبال بود 
و ما ظهرها در اينجا بازی می كرديم. پشت اين سالن هم كارگاه دكتر 

ابتكار بود.« 
وی افزود: »دانشكده فنی دانشگاه تهران، اولين دانشگاه كشور برای تربيت 
مهندسان به روش مدرن است. به همين جهت مهد مهندسی كشور نام 
اين  از  گرفته است. در مدت حيات دانشكده فنی، دانشجويان شاخصی 
دانشكده فارغ التحصيل شده اند. افرادی همچون دكتر زاده، دكتر رضا و 
دكتر چمران. يا استادانی همچون دكتر جبه دار كه از دوران دانشجويی 

دكتری در خارج از كشور با ايشان دوست هستم.«
فنی  دانشكده  طوالنی  سابقه  خاطر  »به  كرد:  اضافه  پور  سهراب  دكتر 
التحصيالن  فارغ  از  است.  وسيعی  طيف  شامل  آن  فارغ التحصيالن 

سالخورده تا جوانان.« 
وی در فرازی از سخنانش بر لزوم بازنگری و اصالح برنامه ها و روش های 
آموزش مهندسی دانشكده های مهندسی تاكيد كرده و گفت: »مهندسان 
آينده بايد اطالعات كافی از علوم انسانی مانند، اقتصاد، مديريت و احاطه 

به زبان خارجی داشته باشند.« 
قائم مقام بنياد ملی نخبگان كشور گفت: »از چندين سال قبل به اين فكر 
افتاديم كه بيشتر مديران كشور مهندسان بوده اند، اما چون تحصيالت 

هفتادمین دوره دانش آموختگی 
دانشکده فنی برگزار شد

جشن هفتادمين دوره دانش آموختگی دانشكده فنی دانشگاه تهران 18 اسفند در تاالر شهيد چمران اين دانشكده برگزار شد. در اين مراسم عالوه بر 
دكتر كمره ای)برق 58(، رييس دانشكده فنی، معاونان دانشكده و تعدادی از روسای ديگر دانشكده های فنی، دكتر سهراب پور)مكانيك 44(، قائم مقام 
بنياد ملی نخبگان كشور، دكتر پرويز جبه دار)برق و الكترونيك 42(، رييس شورای عالی كانون فنی، مهندس اسماعيل مسگرپور، دبير كانون، تعدادی 
از اعضای هيات مديره كانون و مهندس تيمور لكستانی، دانش آموخته مهندسی برق نخستين دوره دانشكده فنی نيز حضور داشتند. در اين مراسم، 

1354 دانشجو در مقاطع مختلف كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا فارغ التحصيلی خود را جشن گرفتند.
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آكادميك مديريت ندارند، كارها را با سعی و خطا انجام می دهند. نتيجه 
اين مساله تاسيس دانشكده مديريت و اقتصاد بود كه بيشتر ورودی های 
وزارت علوم مخالفت می كند. در  البته متاسفانه  آن مهندسان هستند. 
حالی كه اين مساله در دنيا مسبوق به سابقه است. مثال بهترين رشته های 

علوم انسانی در دانشگاه MIT تدريس می شود.«
دكتر سهراب پور همچنين به فعاليت های انجمن آموزش علوم مهندسی 
اشاره كرد و گفت: »با حمايت دكتر جبه دار در تدارک تاسيس سازمان 
ارزشيابی آموزش مهندسی هستيم. اين سازمان به صورت NGO فعاليت 

كرده و سطح آموزش دانشكده های مهندسی را تعيين می كند.«
قائم مقام بنياد ملی نخبگان كشور بر لزوم انجام پژوهش های كاربردی 
در دانشگاه ها تاكيد كرده و گفت: »هر چند انجام اين پژوهش ها مهم 
است، اما توجه به پژوهش های بنيادی نيز ضروری است. چرا كه در غير 
اين صورت دانشگاه و استادان آن از علم روز دنيا عقب می افتند.« وی 
همچنين توجه به كيفيت مقاالت علمی و تعداد ارجاعات به اين مقاله ها 
را مهم تر از نگاه كميتی صرف دانست و افزود: »برای مثال رتبه ايران 
در توليد مقاله علمی به لحاظ تعداد، 22 است. اما اگر كيفيت و تعداد 

ارجاعات را نيز در نظر بگيريم، رتبه ايران، 168 می شود.«
دكتر سهراب پور بخش ديگری از سخنانش را به به بحث اخالق مهندسی 
اختصاص داده و از تهيه سوگندنامه مهندسی در فرهنگستان علوم خبر 

داد.
وی همچنين به دانش آموختگان پيشنهاد داد، همواره خود را به لحاظ 
فراموش  را  بازآموزی  های  دوره  در  شركت  و  داشته  نگه  روز  به  علمی 

نكنند.

فرهنگ »بچه فنی« را زنده نگه می داریم

در بخش بعدی پس از پخش كليپ سرود دانشگاه تهران، مهندس مسگرپور 
دبير كانون به معرفی كانون پرداخت.  وی گفت: »ما در كانون ميزبان شما 
را  با همكالسی هايتان  بتوانيد خاطرات شيرين دوره تحصيل  تا  هستيم 

حفظ كنيد.« 
وی بخشی از وظايف كانون را حفظ فرهنگ »بچه فنی« دانست و ضمن 
تشويق دانش آموختگان به عضويت در كانون گفت: »شما وقتی در فعاليت 

عام المنفعه شركت می كنيد، تجربيات مغتنم بسياری كسب می كنيد.«
مهندس مسگرپور همچنين به انجمن های فارغ التحصيلی دانشكده فنی 
خارج از كشور اشاره كرده و گفت: »بخشی از دانش آموختگان فنی كه راهی 
خارج از كشور می شوند، نيز می توانند در اين انجمن ها دور هم جمع شده 

و فعاليت كنند.«

سوگند می خورم ...

در بخش ديگری از مراسم دانش آموختگان همراه با يكديگر سوگند ياد 
كردند كه در تمام مراحل زندگی حرفه ای متعهد باشند. 

از ادای سوگند، بخش اهدای جوايز با حضور دكتر كمره ای، دكتر  پس 
لكستانی، دكتر  دار، مهندس مسگرپور، مهندس  پور، دكتر جبه  سهراب 
نايينی، رييس دانشكده عمران و دكتر راشد، رييس دانشكده برق برگزار 

شد. 
در اين بخش مهندس لكستانی سخنان كوتاهی ايراد كرد كه با استقبال 
بسيار پرشور حاضران روبه رو شد. وی گفت: »دانشكده فنی، پس از مشهد، 
دومين زيارتگاه و مكان مقدس من است. اين دانشكده برای من حكم آغوش 

مادری را دارد. بنابراين با زبان آذری می گويم، ياشاسين دانشكده فنی.«
در اين بخش عالوه بر هدايای دانشكده فنی، شركت كيسون به مدير عاملی 
موسوی  مهندس  عاملی  مدير  به  شيمی  فومن  گروه  و  انصاری  مهندس 

رهپيما، جوايزی برای دانش آموختگان برتر در نظر گرفتند. 
كانون فنی نيز با اهدای كامپيوتر نوت بوک و سكه بهار آزادی به دانش 
آموختگان حايز رتبه های برتر و پذيرفته شدگان برتر كنكور كارشناسی 
ارشد و همچنين دانش آموختگان موفق در المپياد دانشجويی تقدير كرد. 

نظر  در  تحصيلی  بورس  برتر  دانشجويان  از  بخشی  برای  نيز  فنی  بنياد 
گرفت.

همراه  به  آموختگان  دانش  توسط  يادگاری  های  گرفتن عكس  با  مراسم 
يكديگر يا به همراه خانواده هايشان پايان يافت. 
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 آيا تا كنون عكسی گرفته ايد 
قهوه ای  خيلی  آبی،  خيلی  كه 

يا بيش از حد زرد يا نارنجی شده 
باشد؟ اگر پس از عكاسی متوجه شده ايد 

كه رنگ عكس شما در كل مطابق با رنگ های 
از  است  بهتر  نيست،  ديديد  محيط  در  آنچه  و  واقعی 

طريق امكانات دوربين يا برخی روش ها )كه در اين مقاله مورد بحث قرار 
می گيرند( اصالحاتی را در كار خود اعمال كنيد. به اين كار تنظيم تراز 
سفيدی يا White Balance و به اختصار WBگفته می شود. پيش از 
بررسی روش های مختلف تنظيم تراز سفيدی عكس، مقدمه ای در اين 
به صورت سياه و سفيد چاپ  كانون  زمينه مطالعه كنيد. چون خبرنامه 
می شود، و بحث تراز سفيدی مستقيما با رنگ ها سروكار دارد، امكان ارائه 

تصاوير نمونه در اين مقاله وجود ندارد.
سه رنگ اصلی موجود در طبيعت عبارتند از آبی، قرمز و سبز. باقی رنگ ها 
تركيبی از اين سه رنگ با درصد مشخص هستند. اگر سه رنگ فوق با نسبت 
كامال يكسان با هم تركيب شوند، رنگ سفيد ايجاد می شود. با تغييری كم 
در هر يک از اين رنگ ها، رنگ سفيد حاصله، كمی متمايل به آن می شود. 
مثال، در يک نور سفيد ممكن است طيف سبز حجم بيشتری داشته باشد. 
در نور سفيد ديگری، ممكن است طيف آبی بيشتر باشد و به همين ترتيب. 
بنابراين، در محيط های مختلف كه ما در آنها زندگی می كنيم )و بالطبع از 
آنها عكس می گيريم(، اين اختالف وجود دارد. نكته اساسی اينجاست كه 
چشم و ذهن انسان مكانيزمی جبرانی دارد كه به محض تشخيص نسبت 
رنگ های فوق، وارد عمل شده و تصوير دريافتی را ويرايش می كند تا همه 
چيز به رنگ طبيعی خود ديده شود. به عنوان مثال وقتی به يک المپ 
مهتابی نگاه می كنيم، همگی را به رنگ سفيد متعادل می بينيم. يا مثال 
در زير نور نارنجی رنگ المپ های تنگستن چشم به صورت خودكار رنگ 
آبي را افزايش می دهد تا همه چيز طبيعي به نظر برسد. ذهن نورهای 
اينجا شروع می شود كه  از  سفيد را متعادل و جبران می كند. اختالف 
دوربين های عكاسی مكانيزم فوق را ندارند. بنابراين بايد به روشی ويژه، نور 

شناسايی شده و حجم رنگ اضافی محتمل پيدا و 
حذف يا تعديل شده و به رنگ سفيد خنثی برسيم. 

لرد كلوين دانشمند ايرلندی
 قرن هجدهم طی يكسری آزمايشات با 

قرار دادن يک فلز تيره در معرض حرارت متوجه شد كه هرچه حرارت باال 
می رود، فلز از تيرگی به ترتيب به رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، آبی و نهايتا 
سفيد مايل به آبی در می آيد. بنابراين به عنوان قانون اول، به هر درجه 
حرارتی، رنگی را اختصاص داد. در مرحله بعد، صفحه فلزی تيره با روزنه 
كوچكی را روی منبع نور رنگی قرار داد و صبر كرد تا نور عبوری با منبع 
نور رنگ يكسان پيدا كند. در اين لحظه، درجه حرارت را اندازه گيری و 
ثبت كرد. به عنوان قانون دوم، اعالم كرد كه هر طيف رنگی، درجه حرارت 
خاص خود را دارد. در گام انتهايی واحد اندازه گيری كلوين را پيشنهاد كرد. 
صفر مطلق كلوين درجه انجماد گاز هليوم يعنی 273- درجه سانتيگراد 
است. با مقياس كلوين، نور يک شمع، حدود 2000 درجه حرارت دارد. 
درجه حرارت رنگی المپ تنگستن حدود 3200، مهتابی يا المپ فلورسنت 
تقريبا 4000، نور روز آفتابی حدود 5500، فالش عكاسی 6000، روز ابری 
يا سايه 6000 و آسمان آبی و صاف چيزی در حدود 10000 تا 20000 

درجه كلوين است.
گرم و سرد در مقياس كلوين بر خالف تعابير گرم و سرد در روانشناسی 
است. در روانشناسی رنگ های طبقه قرمز را گرم و رنگ های طبقه آبی را 
سرد می خوانند. در بيان كلوين، رنگ های طيف آبی متمايل به سفيدی 
گرم ترين رنگ طبيعت و رنگ های تيره سردترين رنگ ها هستند. در 
عكاسی از يک جشن تولد در محيط بسته و نور المپ های تنگستن يا 
فلورسنت، در هوای ابری يا آفتابی، زير نور خورشيد يا ماه و ... درجه حرارت 

رنگی متفاوت است.
همانطور كه گفته شد، دوربين های عكاسی مكانيزم جبرانی چشم را در 
حالت معمولی ندارند. بنابراين در كنار تعبيه قابليت های ويژه در دوربين ها، 
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تكنيک هايی هم برای كنترل رويداد مورد نظر در عكاسی وجود دارد. البته 
روش های متعادل سازی تراز سفيدی در عكاسی آنالوگ و ديجيتال با هم 
متفاوتند. در عكاسی آنالوگ، چند روش برای تنظيم تراز سفيدی وجود 

دارد:

)الف( استفاده از فيلم خام متناسب با حرارت نور محيط: در اين زمينه 4 
گونه فيلم وجود دارد. گونه اول يا Type Bبرای k˚3200، گونه دوم يا 
يا Daylightبرای   Type D يا Type A برای k˚3400 و گونه سوم 
k˚5500 تنظيم شده است. گونه چهارم Type Gاست كه اتوماتيک بوده 
و از k˚3200 تا k˚5500 را پوشش می دهد. فيلم های آماتوری از دسته 
آخر بوده و عكاسان حرفه ای از سه دسته اول استفاده می كنند. به عنوان 
مثال، وقتی از فيلم Type D استفاده می شود، می دانيم كه عكس گرم 
است. پس فيلم از فيلتری استفاده می كند كه آبی های اضافی عكس را كم 

كرده سفيدی عكس تراز شود. 
)ب( استفاده از فيلترهای مخصوص

)پ( استفاده از برخی تكنيک ها در زمان ظهور
)ت( تركيبی از روش های فوق

چون موارد اخير بحث را از حالت كاربردی خارج می كنند، مورد بررسی 
قرار نمی گيرند.

ديجيتال  عكاسی  در 
های  روش  نيز 
تنظيم  برای  مختلفی 
عكس  سفيدی  تراز 
اين  دارد.  وجود 
روش ها بسته به نوع و 
تكنولوژی دوربين، در 
شوند.  می  تعبيه  آن 
دوربين  است  ممكن 
استفاده  قابليت  شما 
از  تعدادی  تنها  از 
اين روش ها را فراهم 

كند:
WB الف( استفاده از(

 Auto( اتوماتيک 
White Balance-

AWB(: اگر دوربينی 

هيچگونه گزينه ای برای تنظيم WBنداشته باشد، به اين معناست كه يا 
بدون تغيير در نور ورودی آن را ثبت و ارائه می كند و يا اينكه به صورت 
اتوماتيک، اين تنظيمات را انجام می دهد. به هر حال، در دوربين هايی كه 
امكان تنظيم WBرا دارند، اين تنظيم معموال تنظيم پيش فرض دوربين 
 )Firmware( است. الگوريتم های پيچيده كه دورن برنامه داخلی دوربين
برنامه ريزی شده اند به دوربين در تشخيص رنگ سفيد كمک می كند. در 
بيشتر حاالت اين الگوريتم دقت خوبی دارد، ولی بهترين نتيجه اين گزينه 
در فضای آزاد و شرايط نوری درخشان است. زير يک آسمان ابری غالبا تراز 
سفيدی خودكار دوربين ها چندان خوب عمل نمی كند و تصويری با سايه ای 
از رنگ آبی روی آن ايجاد می كند.البته اين روش در برخی حاالت خاص 
ديگر هم به مشكل بر می خورد. يكی از اين حاالت خاص وقتی است كه 
عكسی از سوژه با رنگ قالب مثال قرمز گرفته شود )فرض كنيد از يک سبد 
انار(. دوربين در اين حالت به اشتباه تصور می كند كه رنگ غالب به خاطر 
غلبه يک منبع نور با حرارت كم است. بنابراين در جبران، آبی عكس را 
افزايش می دهد! اين اشتباه دوربين، عكس شما را فاقد قرمز اصلی خواهد 
كرد. از ديگر موقعيت هايی كه تنظيم اتوماتيک تراز سفيدی ممكن است 
كمی خطا داشته باشد، شرايطی است كه منابع نوری با درجه حرارت متضاد 
در عكس باشد )مثل عكس روبرو كه نور گرم ماه و نور سردتر تنگستن 
فضای داخلی را به صورت توام دارد(. تنظيم اتوماتيک در اين كادر، دمای 
رنگی متوسطی به كل صحنه می دهد. اين گزينه وقتی جسمی با نور سفيد 
يا بدون رنگ اما درخشان در كادر باشد، بهتر شده و در غياب آن دوربين را 
به اشتباه می اندازد. ميزان دقت تنظيم اتوماتيک تراز سفيدی با كيفيت )و 

بالطبع قيمت( دوربين رابطه مستقيم دارد.

)ب( استفاده از تنظيمات از قبل تعريف شده )presetها(: اكثر دوربين ها 
مجهز به اين تكنولوژی هستند كه برای برخی شرايط خاص تراز سفيدی را 
با اعالم عكاس تنظيم كنند. گزينه هايی كه معموال به صورت از قبل تنظيم 
 Daylight، Fluorescent، شده در اختيار كاربر قرار می گيرند عبارتند از
Cloudy، Sunsetو ... . برای عكاسی در نور روز، زير نور المپ فلورسنت، 
هوای ابری يا نور طلوع خورشيد به ترتيب از گزينه های فوق استفاده كنيد 
تا دوربين تنظيم الزم را در نور محيط اعمال كند. تعداد و نوع اين گزينه ها 
در دوربين های مختلف متفاوت است. با مطالعه دفترچه راهنمای دوربين 
می توانيد از شرايط كار با هريک از presetهای خاص دوربين خود آگاه 
شويد. دقت و كيفيت كار در اين روش نيز وابسته به كيفيت دوربين است. 
احتماال، سريع ترين و آسان ترين روش و مرحله تنظيم تراز سفيدی عكس، 
همين مرحله باشد و دقت در آن می تواند تا حد بااليی خروجی كار شما 

WB روش
اتوماتيک

دستی
اعمال درجه حرارت مورد نياز
تنظيم برای منبع نور المپ 

تنگستن
تنظيم برای منبع نور المپ مهتابی

تنظيم برای نور خورشيد
تنظيم برای فالش

تنظيم برای هوای ابری

توضیح نماد
Auto White Balance

Custom
Kelvin

Tungsten
Fluorescent

Daylight
Flash

Cloudy
Shade

   
گی 

 رن
ای

دم
ش 

زاي
اف

نماد
AWB

چشم و ذهن انسان مکانیزمی جبرانی دارد که به محض تشخیص 
عدم تعادل در طیف نور، وارد عمل شده و تصویر دریافتی را 
ویرایش می کند تا همه چیز به رنگ طبیعی خود دیده شود. 

اختالف از اینجا شروع می شود که دوربین های عکاسی مکانیزم 
فوق را ندارند. بنابراین باید به روشی ویژه، نور شناسایی شده و 

حجم رنگ اضافی محتمل پیدا و حذف یا تعدیل شود
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را تنضمين كند. نكته ديگر آن است كه هميشه می توانيد از سوژه مورد 
با تنظيمات متفاوت گرفته و نتيجه كار را  نظرتان چند عكس آزمايشی 
قبل از گرفتن عكس نهايی امتحان كنيد. همچنين توجه داشته باشيد كه 
هميشه قبل از شروع به عكاسی، تنظيم دوربين را برای WBچک كنيد 
كه در چه وضعيتی است. از آنجا كه هر بار كه تنظيمی در دوربين های 
ديجيتال اعمال می شود، در آن باقی می ماند، ممكن است الزم باشد برای 

هر عكاسی در فضای جديد، تنظيمات تغيير كنند.
جدول زير برخی گزينه های موجود در دوربين های ديجيتال برای تنظيم 

تراز سفيدی را نشان می دهد.
 )meter color( استفاده از ابزار تشخيص درجه حرارت نور محيط )پ(

و تنظيم دوربين
)ت( WBدستی با استفاده از كارت خاكستری )كه دو مورد اخير توسط 
عكاسان حرفه ای انجام شده و در كاربری های معمولی استفاده نمی شود. 

بنابراين در مورد آنها بحث نمی شود.(
)ث( عكاسی با فرمت RAW: برخی دوربين ها عالوه بر ذخيره عكس با 
فرمت jpg، مجهز به عكاسی با فرمت خام يا RAWهستند. يعنی پسوند 
فايل عكس ذخيره شده.rawيا .cr2است. به طور معمول، دوربين در ثبت 
اطالعات در زمان باز بودن ديافراگم يا پس از آن يكسری اصالحاتی روی آنها 
و بسته به تنظيمات دوربين انجام داده و بعد از آن عكس را ذخيره می كند. 
اين اصالحات عمدتا مربوط به تنظيمات WBدوربين است. حال اگر عكس 
به صورت خام ذخيره شود، امكان اعمال اين تنظيمات پس از عكاسی و 
پشت رايانه ممكن می شود. عكس های خام ذخيره شده، عكس هايی با 
حجم چند برابر معمول هستند كه به شما اين امكان را می دهند كه بدون 
تخريب بافت عكس، يكسری اصالحاتی )كه معموال قبل از عكاسی بايد در 
مورد آنها تصميم گرفت( را بعد از عكاسی عملی و ممكن می كنند. در واقع 
عكس خام تمام زمينه هاي رنگي را دارد و بدون تخريب بافت مي توان آن را 
به راحتي وايت باالنس كرد. مثال اگر دوربين شما گزينه های از قبل تنظيم 
شده )presetهايی( چون ابری، المپ تنگستن، آفتابی و ... را داشته و نيز 
قابليت عكاسی خام را هم داشته باشد، می توانيد بدون ريسک كردن، عكس 
خام گرفته و بعدا پشت رايانه و با فراغ بال، تنظيمات را روی عكس خود 
اعمال كنيد. مشكل اين كار حجم بااليی است كه اين فايل ها از ديسک 

سخت شما اشغال می كنند.
)ج( اصالح نرم افزاری پس از عكاسی: فارغ از اينكه دوربين شما چه امكاناتی 
دارد، هميشه می توان فايل عكس ديجيتال را توسط برخی نرم افزارهای 
ويرايش عكس ويرايش كرد. Adobe Photoshop و ACD See دو نرم 
Google شركتPicasa افزار معروف در اين زمينه هستند. اخيرا نرم افزار

هم قابليت های مناسب و ساده )user friendly( ای را برای اين كار در 
اختيار كاربران قرار داده است. نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است 
كه بافت عكس های معمولی )با فرمت .jpg( با اين ويرايش ها تا حدودی 
تخريب می شود. بنابراين در كنار اين كه هميشه امكان تنظيم تراز سفيدی 
در رايانه وجود دارد، بايد در استفاده از آن احتياط كرد. در اين زمينه، بهتر 
است قبل از هرگونه تغيير، نسخه پشتيبانی از عكس تهيه شود تا اصل 

عكس بدون تغيير در دسترس باشد. 
به هر حال يكی از تنظيمات مهمی كه بايد قبل از عكاسی بايد توسط شما 
به عنوان عكاس صورت گيرد، تنظيم تراز عكاسی است. استفاده از حالت 
اتوماتيک يا presetها دو راه آسان و سريع در تنظيم WBهستند. ساير 
روش ها بسته به اهميت يا عالقه و نيز امكانات در دسترس شما قابل استفاده 
هستند. مباحث اين مقاله سعی در كمک به افزايش دانش شما از مبانی 

بحث دارند تا با علم بيشتر در مورد تراز سفيدی عكس هايتان تصميم گيری 
و عمل كنيد.

با توجه به مقاله پيشين در مورد درجه حساسيت سنسور دوربين به حجم 
نور ورودی)يا تنظيمات ISO( و نيز مطالب اين مقاله، تا كنون آموخته ايد 
بايد در مورد ISOو WBخاص هر لوكيشن عكاسی  كه قبل از عكاسی 
تصميم گرفته و تنظيمات مربوط به آن را در دوربين انجام دهيد. گاهی 
كه  شود  می  باعث  عكاسی  از  قبل  تنظيمات  اين  كردن  فراموش  اوقات، 
دوربين، كه در همان settingقبلی قرار دارد، عكس نامناسبی را ثبت كند. 
اين حالت وقتی كه شما از محل دور شده ايد يا به هر دليلی امكان عكاسی 
مجدد از همان سوژه )ها( وجود ندارد به عكس شما آسيب جبران ناپذيری 
خواهد رساند. كنترل های قبل از عكاسی شامل موارد ديگری هم می شود 

كه به مرور در همين بخش آموزش داده خواهد شد.

 درياچه نمک، كوير مركزی ايران. عكس از نگارنده
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مقدمه : 

منو اكسيد كربن يا گاز CO گازی است بدون بو بدون مزه ، بدون رنگ و 
بدون آثار تحريكی. اين گاز حاصل سوختن تركيبات هيدرو كربن )ذغال( 

است.
غلظت جوی منو اكسيد كربن معموال كمتر از 0،001 درصد )يک هزارم 
درصد( است . ولی در محيط های بسته و هوای شهری و آلوده افزايش پيدا 
می كند. اين گاز بعد از استنشاق وارد جريان خون شده به هموگلوبين 
خون كه رنگين دانه خون و عامل انتقال ملكول های اكسيژن از ريه ها 
 )CO Hb( به بافت های بدن است، تركيب و ايجاد كربوكسی هموگلوبين
می كند. در نتيجه موجب كاهش انتقال اكسيژن به بدن و كاهش مصرف آن 
در بافت های بدن ميشود. از آنجا كه ميل تركيبی منو اكسيد كربن خيلی 
بيشتر از اكسيژن نسبت به هموگلوبين است )حدود 240 برابر(، توليد و 
انتشار آن در محيط های زيستی می تواند موجب مسموميت های حاد و 

مزمن و ايجاد عوارض حاد يا مزمن در انسان شود .
CO همچنين ميتواند موجب پديده های التهابی پيشرونده ای در بدن شود 
كه نتيجه آن peroxidation پراكسيداسيون ليپيد در سيستم عصبی 

مركزی و ايجاد عوارض ديررس و ماندگار عصبی است.
در اين مقاله مروری بر روند مسموميت با منو اكسيد كربن، عالئم بالينی، 

تشخيص و درمان و راه های پيشگيری و كنترل آن خواهد شد. 

اپیدمیولوژی : 

مسموميت با منو اكسيد كربن يک مساله جهانی است كه شيوع آن در 
مناطق سرد سير و فصول سرد بيشتر است. در آمريكا هر ساله بيش از 
40000 ويزيت بخش اورژانس مربوط به مسموميت با منو اكسيد كربن 
است كه رقمی بين 5 تا 6 هزار مرگ را سبب می شود كه يكی از شايع ترين 
علل مرگ ناشی از مسموميت ها است. ميزان واقعی آن شايد تا 10 برابر 
بيشتر از آن چيزی باشد كه گزارش می شود. ميزان پذيرفته شده در هوای 
شهری، گاز منواكسيد كربن تا ppm17 است. با اين ميزان در هوای تهران 

از ppm50 نيز تجاوز می كند كه عامل مسموميت مزمن انسانی است.
ميزان بروز مرگ در مسمويت با منو اكسيد كربن از صفر تا 31 درصد موارد 
گزارش شده است. در ايران ميزان تلفات انسانی در 5 ماه آخر سال افزايش 

می يابد و تا روزی 9 نفر نيز گزارش شده است. 
عوارض ناشی از اين مسموميت كه عمدتا عوارض عصبی مثل كاهش حافظه 
و اختالالت ادراكی )Neuro cognitive( را شامل ميشود تا 40  درصد 

موارد بعد از بروز مسموميت اوليه مدت ها ادامه می يابند. 
Smoke inhalation يا استنشاق دود يا هوای آلوده مهمترين راه بروز 

مسموميت است. منابع توليد گاز CO متنوع اند. 
) خودروها ( عامل انتشار 95 درصد منواكسيد كربن در هوای تهران هستند 
كه در شرايط وارونگی هوا به ويژه يكی از آالينده های خطرناک در هوای 

شهر است. برخی از منابع توليد گاز CO عبارتند از:
وسايل گرمازای ذغال سوز، سيستم های گرمايشی ديگر كه به ويژه بد كار 
می كنند، وسايل توليد بادگرم و سوزان مثل: وسايل نفت سوز، گازوئيل سوز، 
بنزين سوز، گازسوز و ديگر سوخت های فسيلی در سيستم های حرارتی 

مثل بخاری ها ، شومينه، آبگرمكن، موتورخانه ها، خودروها، پكيج ها. 
Kerosene heaters   بخاری های نفتی 

Charcoal grills   كباب پزهای ذغالی
Camping stoves  اجاق های سفری

  Gasoline- powered electrical generators motors vehicles
كه در هوای با شرايط بد كار می كنند. 

انبارها   warehouses  – پاتيناژ  يا  اسكيت  زمين   lce rinks نظير 
ها 0000  كشتی  و  ها  قايق  موتور  توسط  حتی  و   parking Gages-
و  متروها  در  هستند،  كربن  منواكسيد  توليد  مهم  منابع  از  باز  هوای  در 

مسمومیت با منو اکسید کربن 
Carbon Monoxide Poisoning

 دکتر غالمحسین امیری
 متخصص بیماري هاي عفوني
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undergroundها گرما و آتش ايجاد شده توسط كابل های الكتريكی 
تواند هوای فضاهای  آنها می  انتشار  زيادی Co هستند كه  مولد مقادير 
مجاور و ساختمان های اطراف آن را مسموم كند. حتی افزايش منو اكسيد 

كربن بالفاصله بعد از فرو نشستن گردبادها گزارش شده است.
دی كلرو متان يا Methylene chloride يک حالل صنعتی است كه 
برای جذب رنگ ها به كار می رود. استنشاق يا تغذيه اين ماده با متابوليزه 
شدن در كبد، ايجاد مسموميت CO می كند، لذا در كارگاه هائی كه اين 
ماده استفاده ميشود خطر كربوكسی هموگلوبين های مزمن نزد كاركنان 
نظام  سيستم  آمريكا  متحده  اياالت  در  علت  همين  به  است.  شايع  آن 
مراقبت بهداشتی حد مجاز آن را از 500 به ppm 25 كاهش داده است.    

)ppm=parts per million(

پاتوفیزیولوژی :

آلوده CO به سرعت در طول راه های تنفسی  از تنفس در محيط  بعد 
 Heme منتهی به خانه های ششی وارد جريان خون شده به قسمت آهن يا
هموگلوبين و ديگر پورفيرين ها اتصال می يابد . با تقريبا 240 برابر ميل 

تركيبی بيشتر از اكسيژن.
كربوكسی هموگلوبين پيوند با ثباتی است كه خيلی بيشتر از تركيب اكسی 
هموگلوبين ) پيوند اكسيژن با هموگلوبين ( دوام می يابد . لذا در اين پروسه 
ميزان ملكول های آزاد هموگلوبين به سرعت كاهش می يابد و در حضور 
اكسيژن مناسب در محيط نيز نمی تواند رقابت متعادلی را در جذب اين دو 
در خون سبب شود . شدت كربوكسی هموگلوبين بستگی به نسبت مقدار 
Co به اكسيژن در محيط تنفسی و مدت زمان تنفس در آن و تعداد تنفس 

در دقيقه دارد. 
نزد افراد غير سيگاری به طور معمول ميزان كربوكسی هموگلوبين خون 
محيطی تا 3 درصد است. اين ميزان نزد سيگاری ها بين 10 تا 15 درصد 
و نزد كسانيكه قليان می كشند خيلی بيشتر است. )حدود 15 برابر( نزد 
بيماران قلبی ريوی مزمن )COPD( نيز اين درصد خيلی افزايش می يابد.

هر اتصال يک مولكول CO به هم جای 3 مولكول اكسيژن را اشغال می كند 
تا 15 درصد كربوكسی هموگلوبين خون به نسوج  . به عالوه حدود 10 
بينابينی و خارج عروقی انتشار پيدا می كند، لذا در آنجا نيز مصرف اكسيژن 
يا اكسی هموگلوبين به شدت كاهش می يابد ) خفگی نسجی (، در خارج از 
محيط خون عروق ) فضای بين بافتی (- ملكول CO به مولكول های ديگر 
مثل ميوگلوبين، سيتوكروم اكسيد از NADPH REDUCTASE كه 
نيمه عمر طوالنی تری نسبت به كربوكسی هموگلوبين دارند تبديل و در 
نتيجه ميزان مصرف اكسيژن در بافت ها به ويژه در عضله قلب كاهش يافته 
)ايسكمی ميوكارد( به صورت كم اكسيژنی نسجی  و عوارض مسموميت 
)ايسكمی( بروز می كند، اين هيپوكسی در مغز نيز موجب بروز ضايعات 

مغزی تاخيری و عوارض عصبی ديررس و ماندگار می شود. 
از  ناشی  ديده  صدمه  نسجی  های  كانون  در  سفيد  های  گلبول  تجمع 

هيپوكسی موجب بروز سكل های عصبی و نسجی بعدی می شود.
CO همچنين موجب كاهش واكنش های اكسيد اتيو فسفريالسيون در 
ميتوكندری ها )عناصر داخلی سلولی موجد متابوليسم سلولی( شده اين 
اختالل ميتوكندری ها به وسيلهCO  به ويژه در قلب اثرات جدی داشته 
و موجب بروز نشانه های تعجب برانگيز مثل تغييرات ريتم قلبی، ايسكمی 

قلبی، حتی در حضور اكسيژن كافی باعث مرگ قلبی می شود.
CO همچنين همراه مسموميت سيانيد )سيانور( نقش تشديد كننده يا 

سينرژستيک دارد.
خوبی  به  اگرچه  ماندگار  و  ديررس  عصبی  عوارض  ايجاد  در   CO نقش 
 lipid peroxidation با CO مشخص نيست ولی احتماال ناشی از تداخل
به وسيله Toxicoxygene species ايجاد شده از گلبول های سفيدی 

است كه به سلول های آندوتليانی آسيب ديده اتصال يافته اند. اين عوارض 
بعد از فاز بهبودی مسموميت و متعاقب تجويز اكسيژن با فشار زيادی ممكن 

است ايجاد شوند. 
CO-Kinetics از طريق آندوتليوم مويرگ های منتشر در سطح خانه های 
شش سريعا جذب می شود – كه حذف آن بستگی به سطح اكسيژناسيون و 
تعداد تنفس در دقيقه دارد. اين مقدار در حضور فضای معمولی اطاق تقريبا 
300دقيقه و در حضور جريان باالی اكسيژن حدود 90 دقيقه و در حضور 

اكسيژن هيپرباريک 100درصد تقريبا 30 دقيقه است.

عالیم بالینی :

هرگاه غلظت كربوكسی هموگلوبين خون از ده درصد افزايش يافته و به 20 
تا 30 درصد برسد عاليم بالينی بروز می كند. اگر اين غلظت بين 30 تا 50 
درصد برسد عاليم شديدتر و بين 50 تا 60 درصد موجب از دست دادن 
هوشياری و تا 30 دقيقه موجب مرگ ميشود و غلظت 80 درصد مرگ و 

مير را سبب می شود.
تا حدود  بالينی مسموميت منو اكسيد كربن خيلی متنوع و  نشانه های 

زيادی غير اختصاصی اند. 

در فرم های مالیم و متوسط :

سر درد )شايع ترين نشانه بالينی(، احساس فشار در سر و سوزش چشم، 
اختالالت شناختی يا  بيقراری، تهوع و استفراغ، سرگيجه يا بی تعادلی– 
ادراكی، ضعف، بهت زدگی، خواب آلودگی ... قرمزی Red Cherry در 

لب ها و پوست بيمار و ضربان نامنظم قلب.
در فرم های شديد: تشنج – سنكوپ و كما عاليم قلبی عروقی مثل اختالل 
در ريتم و ضربان قلب نارسايی و عاليم سكته قلبی بروز نارسايی قلبی ريوی 
حاد و اختالالت متابوليک مثل اسيدوز و پايين افتادن PH خون، تغييرات 

....ECG نوار قلب

ضایعات قلبی :

در  يا  به طور حاد  مير  و  افزايش مرگ  با  CO همراه  از مسموميت  بعد 
يک پروسه زمانی طوالنی است. در يک بررسی در 230 بيمار كه به علت 

مسموميت يا گاز CO به مراكز درمانی ويژه ارجاع شده اند.
تظاهرات ايسكمی قلبی )تغييرات ECG و افزايش آنزيم های قلبی( در يک 

سوم موارد گزارش شده اند.
در پيگيری 7/6 ساله اين بيماران 24 درصد آنها به علت استمرار عوارض 
قلبی فوت كرده اند. اين رقم در بيماران مشابه بدون سابقه مسموميت نصف 

اين ميزان بوده است.

عوارض عصبی روانی تاخیری:

Delayed neuropsychiatric syndrome)DNS(  در 40 درصد 
اين بيماران و بين 20 تا 24 روز بعد از بهبودی از مسموميت Co عارض 

می شوند كه شامل وارد زير هستند. 
Cognitive deficits اختالالت ادراكی -

Personality Changes اختالالت شخصيتی -
Movememt Disorders اختالالت حركتی -

Focal Neurologic deficits نقائص عصبی موضعی -
 Co اين عوارض می توانند در طول ماه ها يا سال ها بعد از مسموميت

استمرار يابند.
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تشخیص:

عمدتا بر مبنای شک بالينی و دانستن تاريخچه بيمار و آگاهی از محيط بروز 
عاليم در اتباط با گاز منواكسيد كربن، است. 

مسموميت  تشخيص  لذا  ندارد.  وجود  استانداری  تشخيصی–  های  تست 
منو اكسيد كربن خيلی مشكل است.

عاليم بالينی مسموميت همراه با تعيين سطح خونی كربوكسی هموگلوبين 
با پالس اكسی متر تشخيص كمک می كند. سطح خونی PO2 معموال 

طبيعی است ولی سطح اكسی هموگلوبين پايين است.
تغييرات ECG منبع ايسكمی و يا اختالل ريتم ... غير اختصاصی اند.

مراقبت های درمانی :

اساس درمان اكسيژن تراپی است. 
انتقال يافته در صورت وجود اختالل  بيمار بايد سريعا به مراكز اورژانس 
هوشياری و قلبی ... بايد هر چه زودتر تحت درمان اكسيژن با فشار باال 
آندوتروكئال و تجويز  لوله گذاری  با ماسک صورت و در صورت ضرورت 
اكسيژن توسط ونتيالتوربا فشار 100درصد قرار گيرد. در صورت تغييرات 
قلبی و ECG مشاوره قلبی و در صورت عاليم تشنجی و نورولوژيک مشاوره 

پسكونورولوژی انجام شود.
اكسيژن 100 درصد بدون ماسک حتی در عدم امكان اندازه گيری كربوكسی 
هموگلوبين توصيه می شود. )اندازه گيری COHB با پالس اكسيمتر 8 

موج امكان پذير است.( 
در اين موارد الزم است بيمار به مراكز مراقبت های ويژه انتقال يابد. 

- مسموميت شديد و اختالالت منتال نظير تشنج 
- خواب آلودگی زياد و كما 

- تغييرات الكترو كارديوگرافی و ايسكمی قلبی
نزد  افراد معمول و 20 درصد  باالتر در 25 درصد در   COHb - وجود 

خانم های حامله 
- وجود PH=7.1 يا اسيدوز در خون محيطی

اثر بخشی درمان زمانی است كه هر چه زودتر انجام شود و بعد 
از 12 ساعت  از مسموميت به ويژه بعد  از گذشت ساعت ها 
از وقوع آن درمان بيفايده است. به ويژه برای كاهش عوارض 

عصبی.
بروز  عصبی  عوارض  يا  قلبی  عوارض  كه  بيمارانی  در 

می كند– ادامه مراقبت های تشخيصی درمانی الزم 
است. 

در  ميوكارد  ايسكمی  شامل:  حاد  قلبی  عوارض 
شديد  و  متوسط  های  مسموميت 

قل  ا در يک سوم موارد حد
وجود 

دارد. مرگ و مير اين بيماران حداقل دو برابر بيماران ديگر است كه اين 
عاليم را ندارند .

در سندرم های عصبی روانی تاخيری كه در 40 درصد بيماران با مسموميت 
بروز  بروز مسموميت  از  تا 240 روز  CO عارض می شود بين روز سوم 
می كند. ولی غالبا ظرف مدت تا 20 روز خودشان را نشان می دهند ولی 
می توانند تا سال ها يا هميشه دوام يابند. اغلب اين بيماران در مرحله حاد 

مسموميت دچار حالت بيهوشی يا از دست دادن آگاهی شده اند. 
درمان اوليه با اكسيژن هيپرباريک 100درصد نسبت به اكسيژن نورموباريک 

موجب كاهش عوارض ديررس عصبی می شود. )46 در مقابل 25درصد (

پیشگیری:

Home Carbon Monoxide)CO( خانگی  مانيتورهای  از  استفاده 
Monitors كه دارای )Alarms( باشند اقدام نسبتا ارزان و مناسبی اند. 
كه می توانند در سطح گسترده مورد استفاده قرار گيرند و بسيار حيات بخش 
 Us Consumer product هستند. در اياالت متحده Life saving
safety commission)CPSC( برای همه منازل اين مانيتور آالرم دار 

را توصيه می كند. 
نظارت و كنترل بر منابع آلوده كننده محيط و مولدی گاز co در مراكز 
صنعتی شهری و كارگاه های توليدی ...و نظارت بركار صحيح مولدين و 
موتورهای توليد انرژی و گرما ... اثرات تاثير گذار بر پيشگيری در مسموميت 

CO خواهد داشت.
- مراكز آتش نشانی بايد دپارتمان های ويژه برای مراقبت از سطح co در 

محيط های مشكوک و اقدام و كنترل های متناسب داشته باشند.
توسعه شهرها موجبات افزايش خطرات آتش سوزی های مهيب را ايجاد 
كرده است كه بهبودی اقدامات كنترل و پيشگيری از آتش سوزی ها و 
عوارض غير مترقبه آن را می طلبد. امكانات آتش نشانی مستقر در مراكز 
مربوطه و اجباری كردن وجود وسايل اطفاء حريق در ساختمان ها و مراكز 
زسيتی و گارگاهی برای كاهش خطرات ضروريست.

- اغلب مرگ های ناشی از آتش سوزی ها به علت 
Smoke inhalation است و نه سوختن. به 
از  ناشی  مرگ  موارد  در 77درصد  عالوه 
 smoke( هر دوی آنها
inhalation( و 
سوختن است. 
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)سال 2011(  جاری  سال  مارس  تاريخ 11  در 
نزديكی  در  ريشتر  به قدرت 9  ای شديد  زلزله 
سندای در استان مياگی در شمال شرقی ژاپن رخ 
داد. مركز سطحی زمين لرزه در 130 كيلومتری 
شرق شبه جزيره اوشيكا ناحيه توهوكو با عمق 
كانونی 24 كيلومتر گزارش شده است. زمين لرزه 
موجب شد تا در تمامی مناطق ساحلی ژاپن در 
اقيانوس آرام هشدار سونامی و درخواست  كنار 
تخليه اين مناطق اعالم شود. اين هشدار دست 
آمريكای  در  ديگر  ساحلی  منطقه   20 در  كم 
ارتفاع سونامی  اعالم شد.  نيز  و شمالی  جنوبی 
اين زمين لرزه در سواحل ژاپن تا 15 متر گزارش 

شده است.
خسارات  آن  شدت  به  توجه  با  لرزه  زمين  اين 
شديدی به جاده ها و راه آهن ژاپن وارد كرده و 
موجب ايجاد آتش سوزی در برخی مناطق ژاپن 
شده است. در اثر لرزش ها و همچنين سونامی 
تعداد زيادی از ژنراتورهای الكتريكی از كار افتاده 

و برق برخی نقاط به طور كلی قطع شده است.
يكی از اثرات فاجعه بار اين زلزله و سونامی آسيب 
وارده به نيروگاه های هسته ای بوده است. الزم به 
ذكر است كه تمامي نيروگاههاي هسته اي مجهز 
به سيستم تشخيص زلزله و قطع كنندة واكنش 
اضطراري  شات-داون  سيستم  يا  اي  زنجيره 
از  استفاده  با  كه  هستند  زلزله  وقوع  هنگام  در 
ميله هاي كنترل، واكنش زنجيره اي را متوقف و 
رآكتور را خاموش مي كند. در تمامي واحدهاي 
تحت تأثير زلزله اين اتفاق به درستي انجام شد. 
اما با توجه به وجود حرارت باقيمانده در رآكتور 
راكتور  تا  تخليه می شد  راكتور  از  بايد حرارت 
cold shut-( خاموش سرد  ايمن  وضعيت  به 

سونامی ؛ دالیل و واقعیت ها

 دکتر محمدرضا منصوري
عضو هیات علمي دانشگاه علوم و تحقیقات

ŵȵǠȹɀȅ ǯǟɀȵǟ ȳɀǲȽ :Č Ȱůȉ

down( برسد كه معموال با استفاده از برق شبكه ديزل ژنراتورهاي اضطراري اين وضعيت محقق 
می گردد. با توجه به سونامي در برخي از واحدهاي هسته اي ژاپن برق به صورت كامل قطع شده و 
منجر به ايجاد حادثه گرديد. در اثر اين حوادث حداقل سه رآكتور هسته ای در پی انباشته شدن گاز 
هيدروژن منفجر شده اند. اين انفجارات موجب تخليه تمام مناطق در شعاعی از نيروگاههای هسته ای 

به منظور جلوگيری از اثرات راديو اكتيو شده است.
فارغ از موارد فوق، آسيب های سازه ای اين زمين لرزه بزرگ با توجه به ساخت مقاوم سازه ها در ژاپن 
و فاصله نسبتاً زياد كانون زلزله از نقاط مسكونی، اندک بوده است. اما آنچه كه اين زلزله را فاجعه بار 
كرده، آسيب های وارده به سواحل ژاپن به دليل سونامی شديد اين زلزله بوده است كه احتماالً تعداد 
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تلفات را به 25 هزار تن نيز رسانده است. شكل 1 ورود امواج مرگبار را به 
ساحل در اين سونامی نشان می دهد.

پيش از اين در سال 2004 نيز زمين لرزه ای با بزرگی 9 ريشتر در غرب 
سواحل سوماترای اندونزی اتفاق افتاده كه موجب ايجاد سونامی عظيم در 
پيش از 10 كشور اطراف اقيانوس هند شامل اندونزی، سريالنكا، هند و 

تايلند شده و حدود 230000 كشته بر جای گذاشته است.
اين دو سونامی مخرب كه هر دو در ساليان اخير رخ داده نشان می دهد كه 
بايد با اين پديده به طور جدی تری برخورد نمود و ضمن ايجاد سيستم های 
اثرات  كاهش  جهت  تهميداتی  سونامی،  مستعد  سواحل  در  خطر  اعالم 

تخريبی آن بر روی سازه ها و تأسيسات اين مناطق ايجاد كرد.

سونامی چیست؟

سونامی ) Tsunami( يک واژه ژاپنی به معنی » موج بندرگاه« است . بر 
مبنای تعاريف )Lapidus )1960 سونامی يک سيستم امواج جاذبه ای 
است كه به دنبال يک اختالل كوتاه مدت ولی با مقياس بزرگ در سطح 
آزاد آب ايجاد می شوند. اين اختالل می تواند مربوط به فرايندهای زمين 
شناسی نظير زلزله، لغزش، فوران آتش فشان بوده و يا عوامل ديگری نظير 
سقوط سنگهای فضايی، انفجارات زير آب نظير انفجارات هسته ای ايجاد 

شده توسط بشر و يا حتی اثر ستاره دنباله دارباشد.
اطراف  به  امواج  از  به صورت يک سری  آن  ايجاد  از محل  يک سونامی 
حركت می كند. سرعت اين امواج در اقيانوس های عميق بسيار زياد بوده 

و تا 600 مايل بر ساعت می رسد. فاصله قله هر يک از اين امواج با موج 
كناری )طول موج( در مناطق عميق تا 95 مايل نيز می رسد . برخالف 
سرعت و فاصله امواج، ارتفاع امواج در نقاط عميق بسيار كوچک است و به 
سختی به يک متر می رسد بطوريكه تأثير مخربی بر روی كشتی های شناور 
در اقيانوس ندارد. اما وقتی اين امواج به سواحل قاره ها نزديک می شدند 
از سرعت و طول موج آنها كاسته شده و به ارتفاع آنها افزوده می شود، به 
گونه ای كه ممكن است ارتفاع آنها به 30 متر نيز برسد. بديهی است اين 
ارتفاع عظيم آب تا عمق زيادی از ساحل را تحت تأثير قرار داده و قدرت 

ايجاد آسيب فراوان را دارد.
سونامی هر چند پديده نادری است ولی با توجه به پتانسيل آسيب رسانی 
آن به عنوان يک تهديد جدی در مناطق ساحلی نزديک اقيانوس ها به ويژه 
اقيانوس آرام مطرح است .در اين ميان كشور ژاپن به دليل همسايگی با 
اقيانوس آرام و موقعيت آن شاهد سونامی های متعددی بوده كه سونامی 

سال جاری به عنوان فاجعه بارترين آنها در قرون اخير مطرح می باشد.

تاریخچه و توزیع جهانی سونامی

سونامی های مختلفی در طول تاريخ از 2000 سال پيش از ميالد مسيح 
تاكنون در سراسر جهان مشاهده شده اند. بررسی های آماری نشان می دهد 
كه بيشتر از 71درصد سونامی ها در اقيانوس آرام رخ داده اند. پس از آن 
به ترتيب دريای مديترانه با 11درصد ، اقيانوس اطلس و دريای كارائيب 
با 9درصد ، اقيانوس هند با 6 درصد و دريای سياه با 3درصد قرار دارند. 

تلفات

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

40000

28000

27

170

-

-

2

2300

122

2

200

هزاران نفر

230000

علت سونامی

برخورد سنگ آسمانی

فوران آتش فشان سانتورينی

زلزله 9 ريشتری

فوران آتش فشان كراكاترا

نامعلوم

زلزله 7/2 ريشتری

زلزله 7/8 ريشتری

زلزله 8/2 ريشتری

زلزله 8/3 ريشتری

زمين لغزه

زلزله 8/3 ريشتری

زلزله 8/4 ريشتری

زلزله 2/ 7 ريشتری

زلزله 7 ريشتری

زمين لغزه زير آب

زلزله 9 ريشتری

مکان

مكزيک

يونان ) دريای اژه (

ژاپن)اقيانوس آرام(

اندونزی

ژاپن)هانشو(

كانادا)اقيانوس آرام(

آالسكا)اقيانوس آرام(

روسيه )اقيانوس آرام(

آالسكا)اقيانوس آرام(

آالسكا)خليج ليتويا(

شيلی) اقيانوس آرام(

آالسكا ) اقيانوس آرام(

هاوايی)اقيانوس آرام(

نيكاراگوئه )اقيانوس آرام(

گينه نو)پاپوا(

اندونزی )اقيانوس هند(

تاریخ سونامی

65ميليون سال پيش

1490قبل از ميالد

26 ژانويه1700

26آگوست1883

15ژوئن1896

18نوامبر1929

1 آوريل 1946

4 نوامبر1952

9 مارس 1957

9ژوئيه1958

22 می 1960

28 مارس1964

29نوامبر1975

1و17سپتامبر 1992

17ژوئيه 1998

26 دسامبر 2004
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از حدود 9600 نقطه زمين كه تأثير سونامی در آنها ديده شده، حدود 
82درصد در اقيانوس آرام، 9درصد در اقيانوس هند، 6درصد در اقيانوس 
اطلس، 3درصددر دريای مديترانه و تعداد كمی نيز در دريای سرخ و سياه 

بوده است.
بررسی های تاريخی نشان می دهدكه در حدود 2000 سال پيش از ميالد 
مسيح در سواحل سوريه يک سونامی رخ داده كه می توان آن را به عنوان 
نخستين سونامی ثبت شده توسط بشر ناميد. از سال 1900 كه آغاز ثبت 
زمين لرزه ها بوده سونامی های متعددی رخ داده اند كه بيشتر آنها در 
سواحل ژاپن، پرو، شيلی، گينه نو و جزائر سليمان بوده است. جدول زير 
برخی از بزرگترين سونامی های پديد آمده در طول تاريخ را همراه با محل، 

علت وقوع و تلفات انسانی آنها نشان می دهد.

عوامل ایجاد سونامی

همانطور كه ذكر شد يک سونامی می تواند به دليل هر گونه اختالل در 
اقيانوس كه حجم وسيعی از آب را از حالت تعادل خود خارج می كند، رخ 
دهد . عوامل ايجاد كننده اين اختالل متعدد می باشند كه در ادامه به طور 

خالصه ذكر می شوند.

الف : زلزله
زلزله مهمترين عامل ايجاد كننده سونامی است. به عبارت ديگر با در نظر 
گرفتن مجموع دو فاكتور احتمال وقوع و شدت سونامی ايجاد شده، می توان 
زلزله را به عنوان نخستين عامل نام برد. هنگام وقوع زلزله در بستر دريا، به 
دليل تغيير شكل ناگهانی پوسته، حجمی از آب در جهت قائم به سمت باال 
حركت می كند. اين حجم آب كه از حالت تعادل خود خارج شده تمايل به 
رسيدن به حالت پايدار اوليه را دارد كه اين عامل موجب پديد آمدن امواجی 
در سطح دريا می شود. اگر حجم جا به جا شده آب قابل توجه باشد امواج 

ايجاد شده منجر به سونامی در ساحل می شوند.
حركت عمودی پوسته زمين می تواند در مرز هر گسل در بستر دريا رخ 
دهد ولی سونامی های بزرگ معموالً در اثر راندگی پوسته اقيانوسی به زير 
پوسته قاره ای در محدوده خشكيهای اطراف اقيانوس رخ می دهند. دليل 
اقيانوسی نسبت به  اين حركت فرو رانش عمدتاً وزن سنگين تر پوسته 
پوسته قاره ای و اينكه ضخامت پوسته اقيانوسی بين شش تا هشت كيلو 
متر و ضخامت پوسته قاره ای متغير ) تا حدود 70 كيلومتر ( است . شكل 2 
چگونگی حركت پوسته اقيانوس را به زير پوسته قاره ای و تغيير شكل آب 

و ايجاد سونامی را در اثر اين پديده نشان می دهد.
اقيانوس آرام كه سطح وسيعی از كره زمين را در برگرفته يكی از كانون های 
ايجاد اين فرو رانش می باشد. دليل اين امر باز شدگی رشته كوههای ميان 
اقيانوسی وسط اين اقيانوس می باشد كه به نوبه خود موجب رانده شدن 
پوسته اقيانوس به سمت شرق و غرب و فشار آوردن به حاشيه های ساحلی 
اطراف اين اقيانوس می شود. در اين صورت مكانيزم ارائه شده در شكل 2 
در سواحل اين اقيانوس به وقوع می پيوندد. با توجه به اين موارد اقيانوس 
آرام مولد بيشترين سونامی ها و زمين لرزه هاست و كشور ژاپن با توجه به 
موقعيت ويژه خود و قرار گيری در حاشيه اقيانوس كه بيشترين فشار را از 
جانب پوسته اقيانوسی تحمل می كند، يكی از مناطق پر خطر جهان هم 
از لحاظ زمين لرزه و هم از لحاظ سونامی ايجاد شده از اين زمين لرزه ها 
می باشد. الزم به ذكر است كه بطور عمومی كليه سواحل اقيانوس آرام ) از 

شكل 2: مراحل مختلف حركت پوسته اقيانوسی و تشكيل سونامی
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شكل 3 : افزايش ارتفاع امواج سونامی در بخش های كم عمق

آمريكای شمالی گرفته تا آمريكای جنوبی در غرب تا روسيه، ژاپن، فيليپين، 
اندونزی، و نيوزلند در شرق ( از اين پتانسيل خطرزا برخوردار هستند.

ب : زمین لغزه
يكی ديگر از عوامل ايجاد سونامی زمين لغزه ها هستند. بطور كلی دو نوع 
زمين لغزه موجب ايجاد سونامی می شود؛ يكی زمين لغزه های ساحلی 
كه در اثر ناپايداری شيبها به داليل مختلف به وقوع می پيوندد و موجب 
سرازير شدن حجم وسيعی از سنگها و ماسه ها به سمت اقيانوس شده كه 
اين يورش ناگهانی به سمت آب می تواند موجب ناپايداری سطح آب و در 
نتيجه ايجاد موج و سونامی گردد . نوع دوم زمين لغزه ها، زمين لغزه های 
موجود در دامنه كوههای داخل آب هستند كه در اثر عوامل مختلف نظير 
زلزله، فوران آتش فشان و فرسايش داخل آب پديد آمده و در اثر حركت 

ناگهانی موجب ناپايداری آب و ايجاد سونامی می شوند.

پ : فوران های آتش فشانی
فوران های آتش فشانی نيز در صورتيكه وارد آب شوند می توانند سونامی 
ايجاد كنند. هر چند اصلی ترين اين سونامی ها ناشی از فوران آتش فشانی 
زير آب هستند كه عالوه بر حركت سريع مواد در شيب، آزاد شدن گاز آنها 

نيز می تواند سونامی ايجاد كند.

ت : برخورد های آسمانی
زمين همواره در معرض برخورد با سنگهای آسمانی است . اگر اين سنگها 
روی اقيانوس ها فرود آيند می توانند شديدترين سونامی ها را ايجاد كنند. 
اقيانوس  به  تا 2 كيلومتر كه  با قطر 200 متر  برای سنگهای  بطور كلی 
برخورد می كنند، سونامی جدی ترين خطر ايجاد شده است. خطر ناشی 
از سقوط اين سنگها بر روی اين آب به حدی است كه مثاًل اگر سنگی به 
قطر 5 كيلومتر به وسط اقيانوس اطلس برخورد كند می تواند سونامی ايجاد 
نمايد كه دو سوم سواحل شرقی اياالت متحده را در بر گيرد. البته با توجه به 
احتمال كم برخورد سنگهای بزرگ به زمين، اين عامل ايجاد سونامی جزء 

عوامل تعيين كننده نيست.

ث : سایر عوامل سونامی
عوامل متعدد ديگری نظير آزمايش های هسته ای زير آب و نيز تغييرات 

جوی شديد نيز می توانند موجب پديد آمدن سونامی گردند.

رفتار سونامی

يک سونامی به طور كلی می تواند به سه مرحله يا فاز تقسيم بندی شود : 
مرحله اول شكل گيری سونامی در محل ايجاد آن در اثر يک عامل ناپايدار 
كننده سطح آب می باشد . مرحله دوم حركت امواج حاصل از اين ناپايداری 
به سمت ساحل و مرحله سوم عبور اين امواج در خط ساحلی در برخورد با 

ساختمان ها و تجهيزات ساحلی است .
وقتی يک سونامی در اقيانوس شكل می گيرد نظير انداختن يک سنگ در 
آب موجب ايجاد امواج هم مركز می شود. سرعت حركت اين امواج بر طبق 
كه در اين رابطه g شتاب ثقل و  gdV = قوانين سياالت برابر است با : 
d عمق اقيانوس در محل موج است. حال وقتی اين امواج به سوی سواحل 
حركت كرده و به نقاط كم عمق می رسند چند اتفاق رخ می دهد. نخست 
اينكه سرعت اين امواج با توجه به رابطه فوق كاهش می يابد. با فرض صرف 
نظر كردن از استهالک انرژی در صورتيكه مقدار انرژی امواج را در محل 
تشكيل و محل ساحل يكسان بگيريم، با توجه به وابستگی انرژی به دو 

فاكتور سرعت و ارتفاع موج، ارتفاع موج در محل ساحل افزايش می يابد.
به همين دليل امواج كم ارتفاع سونامی )كمتر از 1 متر( در نواحی عميق 
كه با سرعت های باال تا حدود 600  مايل در ساعت در حركت هستند، به 
امواج غول آسايی به ارتفاع تا حدود 40 متر و سرعتی در حدود 50 مايل بر 
ساعت تبديل می شوند كه پتانسيل آسيب رسانی بسيار بااليی دارند. شكل 
3 جمع شدگی و افزايش ارتفاع امواج را در اثر رسيدن سونامی به بخش 

های كم عمق نشان می دهد .

مقیاس شدت سونامی

همانند زمين لرزه ، تالش های گوناگونی جهت تعيين مقياس برای شدت 
سونامی صورت گرفته است تا بتوان سونامی های مختلف را با هم مقايسه 
رابط   . نمود  تعيين  دقيقتر  به صورت  را  آنها  از  ناشی  تخريبهای  و  نمود 
مختلفی جهت تخمين شدت سونامی ارائه شده كه از ميان آنها می توان 
رابطه Imamura-Lida را ذكر كرد كه برای اقيانوس آرام ارائه و توسط 
Soloviev اصالح شده است. بر طبق اين رابطه شدت سونامی برابر است 
avHI كه در اين رابطه  Havميانگين ارتفاع امواج سونامی به  2log

2
1
+= با: 

متر در نزديكترين ساحل می باشد. اين رابطه به عنوان معروفترين رابطه 
شدت سونامی در مطالعات و گزارش ها به كار گرفته می شود.
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ایمن سازی در برابر زلزله 
تجربه ژاپن 2011

از كشورهای  را  پيشرفته  با سوانح طبيعی جوامع  برخورد  نحوه  آنچه در 
درحال توسعه منفک می سازد، تنها پيشروی آنها در علم و فناوری نيست. 
به طور مسلم شرايط اجتماعی، اقتصادی در كنار آموزش همگانی و آگاهی 
مردم از ريسک بروز اين سوانح خاصه زلزله، در شكل گيری شيوه واكنش 

جامعه نقش مهمی را ايفاد می كند.
بر خالف آنچه در كشور ما معمول شده و به طور عام تدوين آيين نامه های 
جديدتر و وضع قوانين ساختمانی سخت گيرانه تر در ساخت و ساز به عنوان 
راه حل اصلی جلوگيری از بروز عوارض ناشی از رخداد زمين لرزه قلمداد می 
شود، در حال حاضر با دانسته های روز، تمام علوم مرتبط در اين زمينه با 

ديدگاه های متفاوت به جنبه های مختلف ايمن سازی پرداخته اند.
با اين ديدگاه ريسک زلزله در سكونتگاه های بشری، تركيبی است از لرزه 
خيزی محلی كه احتمال وقوع زلزله های با مقياس بزرگ را نشان می دهد 
به همراه ساخت و ساز قديمی، در حال ساخت و آتی. به عبارتی كيفيت 
ساخت و ساز اعم از كالن آن شامل نحوه شهرسازی، عبور شريانهای حياتی 
شامل راه های دسترسی، خطوط انرژی و .......... و ساخت و سازهای معمول 
شهری در طول زمان به همراه پتانسيل لرزه خيزی منطقه می تواند آسيب 

پذيری و ريسک ناشی از بروز زلزله در آن منطقه را تعيين كند.
با نگاهی ديگر با بروز زلزله، خسارت ها وارد می شود كه عماًل جبران بخش 

مادی آنها نيازمند پرداخت هزينه است.
در صورتی كه جامعه از ابتدا آمادگی الزم را داشته اين هزينه به مراتب 
كمتر است و تلفات نيز متقابال كاهش می يابد. بخشی از اين آمادگی به 
شيوه امداد و نجات مربوط می شود و قسمت مهمتر آن به زيرساخت ها 
بستر موجود جامعه از نقطه نظر پيش بينی جهت ساخت و ساز مناسب 

مرتبط است.
جامعه توانمند و آماده حتی در بازسازی مناطق آسيب ديده، از اقدامات 

عجوالنه پرهيز می كند و از قبل برنامه تدبير الزم را انديشيده است.
گروه های مختلف جامعه توانمند، جهت نقش الزم و روش های مناسب 
برای حفاظت افراد و بالطبع آن خود جامعه توسط گروهای مختلف آموزش 
ديده است و سازمان های مربوط با دستور كار الزم برنامه هايی قبل، حين 

و پس از وقوع زلزله را در دستوركار داند.
با اين مقدمه و ديدگاه جديد به زلزله اخير ژاپن پرداخته می شود.

 تهیه کنندگان:
علیرضا عالم زاده، سحر درخشاني
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زلزلۀ توهوکو:

زمين لرزة توهوكوی ژاپن با بزرگای 9/0، بزرگترين 
زلزله ای است كه تاكنون در ژاپن به وقوع پيوسته 
و چهارمين زلزلۀ بزرگ دنياست. اكنون پس از 
گذشت نزديک به چهار هفته از  زمان وقوع زلزله 
می توان ديد كه عظمت و زرق وبرق ژاپن تاحدی 
كمرنگ شده است. اغلِب چراغ های شهرهای ژاپن 
و حتی توكيو برای صرفه جويی در مصرف برق و 
انرژی خاموش هستند و فصل جشن شكوفه های 

گيالس در تاريكی و غم فرورفته است.

وقوع زمین لرزه:

به  اين زلزله روز 11 مارس در ساعت 14:46   
وقت ژاپن )5:46 به وقت گرينويچ( در نزديكی 
شهر سندای در استان مياگی در شمال شرقی 
 130 فاصلۀ  در  زمين لرزه  كانون  داد.  رخ  ژاپن 
كيلومتر دورتر از ساحل اقيانوس آرام در منطقۀ 
كانونی  عمق  و   )E o142  ،N o38( توهوكو 
گسلش  نوِع  از  زمين لرزه  نوع  بود.  متر   24 آن 
در مرز صفحات بوده و زلزله بر روِی يا نزديِک 
ژاپن  اقيانوسی  گوداِل  در  فرورانش  منطقۀ 
واكنش  پيوست.  وقوع  به   )Japan Trench(
دولت در برابر وقوع زلزله بسيار سريع بود، زيرا 
و  داد  رخ  روز  كارِی  ساعات  در  زمين لرزه  اين 
به  آن،  از  و سونامِی پس  زلزله  دربارة  اطالعات 
نزديک شدِن  يافت. تصاوير زندة  انتشار  سرعت 
شهرهای  با  آن  برخورِد  و  مهيب  سونامِی  اين 
ساحلی و روستاييان در تلويزيون ها پخش شدند. 
در ساعت 14:49 سيستم J-ALERT هشدار 
در  و  كرد  مخابره  شهرداری های  به  را  سونامی 
تشكيل شده  بحران  اولين جلسۀ ستاد   14:50
و در آن، نخست وزير راهبردهای اصلی را تعيين 
كرد. هشدار سونامی و درخواست تخليۀ مناطق 
شد  منتشر  سرعت  به  آرام  اقيانوس  حاشيۀ  در 
نواحی  به سرعت  از مردم درخواست شد كه  و 
نزديک دريا را تخليه كرده و مناطق مرتفع پناه 
ببرند. در ساعت 15:14 »پايگاه های ستاد بحران 
و امداد در شرايط اضطراری« تشكيل شدند و در 
16:54 مصاحبه مطبوعاتی با نخست وزير پخش 
شد. اقدامات ضروری ديگر نيز به سرعت در پيش 
بازرسی  گرفته شدند و در ساعت 18:42 گروه 
سريِع دولتی از توكيو با هليكوپتر حركت كرد و 

در 21:05 به استان مياگی رسيد.

خسارت ها:

طبق برآوردها تخريب زيرساخت های اجتماعی، 
مسكن و تاسيسات همگانی هزينه ای بين 16 تا 

25 تريليون يِن دربرداشته است )برآورد دفتر وزيران(. بيشترين ميزان تلفات و خسارات گزارش شده 
مربوط به سه استان ايواته، مياگی و فوكوشيماست. اكنون با گذشت بيش از يک ماه از زمان وقوع 
سانحه، آمار نشان می دهد كه بيش از 13000 نفر در سونامی كشته شدند و حدود 14000 نفر هم 

هنوز مفقود هستند.

ویژگی های اصلی زلزلۀ 11 مارس:

مناطق تخريب شده بر اثر وقوع زلزله و سونامی در كنارة ساحل اقيانوس آرام، جزِو مناطق آسيب پذير 
در برابر سونامی محسوب می شوند و چندين بار سونامی در اين مناطق روی داده است. در سال های 
1611، 1896 و 1933 زلزله های بزرگی در همين منطقۀ فرورانش اتفاق افتاده اند، كه وقوِع هريک از 

آنها با سونامی های مهيبی در ساحل همراه بوده است.
طبق پيش بينی های قبلی، احتمال وقوِع زمين لرزه های ميان-صفحه ای در اين منطقه، در يک دورة 
سی ساله 99درصد و بزرگای آن بين 7/5 تا 8/0 بود. وليكن زلزلۀ 11 مارس بسيار بزرگتر از مقدار 
پيش بينی شده است، بزرگای ثبت شدة آن برابر با 9/0 و منطقۀ گسيختگی دارای 500 كيلومتر طول 
و 200 كيلومتر عرض است. برخی از كارشناسان معتقدند كه اين زلزله از نوع زمين لرزه های با دورة 

بازگشت هزار سال بوده است.

تلفات: 

تعداد تلفات همچنان در حال افزايش است. دولت تا تاريخ 26 مارس، تعداِد 10102 كشته را تاييد 
كرد. اين تعداد بيشتر از آمار زلزلۀ بزرِگ هانشين آواجی )كوبه( است. باالترين تعداد تلفات در اثر 
وقوع سونامی متعلق به دو شهر اوتسوچی و مينامی-سانريكو است. آمارِ گم شدگان تنها بازگوی تعداد 
افرادی است كه توسط خانواده يا آشنايان به پليس اعالم شده اند و احتمال دارد كه هنوز هزاران 
نفر از گم شدگان، در اين شمارش ها به حساب نيامده باشند. در روزهای پس از وقوع سانحه، تعداد 
پناهندگان به بيش از 30هزار نفر هم رسيد، ولی با پايداری شرايط و خدمات و بازسازی تدريجی 

تاسيسات از ميزاِن آنها كاسته شد.

تعداد افراد نجات یافته:

نيروهای دفاع  و  نيروهای آتش نشانی، گارِد ساحلی  پليس،  از  تركيبی  امداد و نجات دولتی،  گروه 
شخصی، تا 26 مارس،  نزديک به 16646 نفر را نجات دادند. اين اقدامات همچنان ادامه دارد.

فهرستی از غذاها و وسایل اهدایی توسط نیروهای امداد:

حجم كل مواد رسيده )تا 26 مارس(
- غذا و آب

   نان: 3298705 بسته
   نوِدل آماده: 1185146 بسته

   كيک برنجی و ...: 1642897 بسته برنج: 2322731 گونی
   غذای كنسروی و...: 1377510 بسته

   آب: 3986671 بطری

استان
ايواته
مياگی

فوكوشيما
ديگر استان ها

تعداد كل

کشته شدگان
3092
6097
855
58

10102

گم شدگان
4878
6237
5934

4
17053

پناهندگان
43728
86927
86308
29146
246109
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- تسهيالت ديگر
   دستمال توالت: 295136 بسته

   پوشک: 258505 بسته
   دارو: 187960 جعبه

   ماسک صورت: 2216222 دانه
- سوخت      9572000 ليتر

منبع: پايگاه های امداد اضطراری در سوانح )26 مارس(
 نكته: از اين تعداد 1302 نفر توسط نيروهای پليس و آتش نشانی به طور مشترک نجات يافتند

ارزیابی خسارت ها و نیازها:

كارشناسان مركز كاهش سوانح آسيا ADRC و مركز بين المللی بازتوانی IRP، به منظور ارزيابی 
سريع خسارت و نيازها، در روزهای 21 تا 24 مارس از مناطق آسيب ديده بازديد كردند كه بخش های 

از گزارش های نهايی آنها به طور خالصه در زير بيان شده اند:

»شهر ایشینوماکی )22 مارس 2011(

شهر ايشينوماكی با جمعيتی در حدود 160هزار نفر، دومين شهر بزرگ در استان مياگی است. از نظر 
اقتصادی، به ماهيگيری و محصوالت دريايی، كشتی سازی و صنايع كاغذسازی و توليد خميركاغذ 

وابسته است. در اين استان 2127 نفر كشته شده و 2720 نفر مفقود شده اند )استان مياگی(.
منطقۀ كادوسكی، كه يكی از مناطق صنعتی نزديِک بندر است و يک رودخانه از كنار آن می گذرد، 
توسط سونامی شسته شده و سپس در آتش سوزی های بعد از زلزله به طور كامل سوخته است. بر 

خالِف اين منطقه، خانه های قرارگرفته بر روی يک تپه، سالم به نظر می رسند.
اغلِب خانه ها در منطقۀ كادوسكی فروريخته اند. با يک نگاه دقيق به اين ويرانه ها می توان دريافت كه 

عکس ها از شهر ایشینوماکی

آنها نه تنها بر اثر وقوع سونامی تخريب شده اند، 
بلكه در آتش هم سوخته اند.

مناطق مركزی شهر ايشينوماكی را آب فراگرفته 
)1 تا 3 متر( و بسياری از ساختمان ها )مغازه ها، 
رستوران ها، آپارتمان ها( به شدت آسيب ديده اند. 
كشتی ها، ماشين ها و آوار هنوز به صورت پراكنده 

در همه جای منطقه ديده می شود.

شهر اوناگاوا )22 مارس 2011(

با  ماهيگيری  كوچک  شهر  يک  اوناگاوا،  شهر 
با  مقايسه  در  كه  است،  نفر  10هزار  جمعيت 
شهر ايشينوماكی نمای متفاوتی را نشان می داد، 
زيرا آوارها در دو سوی خيابان ها گردآوری شده 
و بسياری از ساختمان ها فروريخته يا به شدت 

آسيب ديده بودند.
سه  ساختمان  يک  بام  پشِت  روی  ماشين  يک 
از  بسياری  شهر  سراسر  در  و  بود  افتاده  طبقه 
به  يا  فروريخته  نيز  مسلح  بتن  ساختمان های 
شدت تخريب شده بودند، كه نشان دهندة شدت 

تاثير سونامی بود.
يک تپه در پشت بندر، كه يک بيمارستان عمومی 
در آنجا قرار دارد، به عنوان منطقۀ تخليه انتخاب 
ساختمان  درون  حتی  آب  چاله های  بود.  شده 
روی  آشغال ها  و  آوار  می شود.  ديده  بيمارستان 
سونامی  می دهد  نشان  كه  شده،  پخش  زمين 
به باالی تپه، كه تقريباً 16 متر ارتفاع دارد، نيز 

رسيده بوده است.

شهر مینامی-سانریکو )23 مارس 2011(

در شهر مينامی-سانريكو اغلِب بناهای روستا به 
جز چند مورد، بر روی زمين های مرتفع ساخته 
كه  است  شهرهايی  از  يكی  شهر  اين  شده اند، 
يكسان  خاک  با  و  شده  شسته  كامل  طور  به 
شده اند. آوارها تا بيش از 2/0 كيلومتر دورتر از 
خط ساحلی كشيده شده اند. جمعيت اين شهر 
پيش از وقوع سونامی 17800 نفر بوده است كه 
در حدود نيمی از اهالی شهر بر اثر وقوع سانحه 

مفقود شده اند.
در بيمارستان شيزوگاوا كه در كنار ساحل قرار 
دارد )در فاصلۀ 200 متری(، نشانه هايی از رسيدِن 
سونامی به طبقۀ چهارم ساختمان )در حدود 16 
بام  پشت  به  مردم  و  ديده می شود  ارتفاع(  متر 
است  از عالمت ها مشخص  بودند.  برده  پناه  آن 
عنوان  به  كنار ساحل  آپارتمان های  از  يكی  كه 
يک ساختمان مقاوم برای پناه گرفتن در زمان 
وقوع سونامی طراحی شده است، اما می توان ديد 
كه سونامی به طبقۀ چهارِم آن هم رسيده بوده 

است.

پلیس
32
397
1631
448
1183
27
29
2

3749

آتش نشانی
3

610
3725
238
2
-
-
2

4580

گارد ساحلی
4

207
22
16
24
24
-

22
319

نیروهای دفاع 
شخصی

حدود 19300

حدود 19300

تاریخ
11 مارس
12 مارس
13 مارس
14 مارس
15 مارس
16 مارس
17 مارس

18-25 مارس
تعداد كل
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ورزشگاه  در  )پناهگاه(  تخلیه  مرکز 
مدرسه ای در مینامی-سانریکو 

ساختمان سه طبقۀ مركز مديريت سوانِح شهر 
برای مقاومت در برابر سونامی و به عنوان پناهگاه 
ساخته شده بود. در زمان وقوع سونامی، حدود 
سی نفر از مسووالن شهرداری به پشت باِم اين 
زنده  آنها  از  نفر  فقط 10  اما  رفتند،  ساختمان 
ماندند. يكی از مسووالن كه خانم جوانی بود و 
پيام های تخليه را تا آخرين لحظه ها به روستاييان 

می رسانده هنوز پيدا نشده است.

اولین پاسخ دهندگان:

امدادرسانی  واحدهای  ملی:  پليس  آژانس   -
اورژانس درون منطقه با 10301 پليس جابه جا 
در  پليس  نيروی   4585 مارس،   26 تا  شدند. 

عمليات شركت دارند.
نشانی: حدود  آتش  و  سوانح  مديريت  آژانس   -
نشانی  آتش  امدادی  نيروهای  از  واحد   19300
انتقال داده شدند. تا 26 مارس، حدود 2629 نفر 

در 690 واحد مشغول به كار هستند.
 19 و  گشت  قايق   54  : ژاپن  ساحلی  گارد   -

هواپيما به كار گرفته شده اند.
- وزارت دفاع )نيروی دفاع شخصی(: حدود 107 
پليس شركت دارند )نيروی زمينی 7000، نيروی 

دريايی 15200 و نيروی هوايی 21300(
- وزارت بهداشت، كار و خدمات درمانی : 109 
گروه از پزشكان و 105 گروه از پرستاران در اين 

عمليات فعاليت دارند.

کمک های بین المللی:

- نيروهای آمريكايی در ژاپن 20 ناو و كشتی و 
حدود 160 فروند هواپيما را انتقال دادند و حدود 

20 هزار پليس را به كار گرفتند.
 131 ژاپن  دولت  المللی:  بين  كمک های   -
پيشنهاد كمک از كشورهای ديگر و يک استان 
دريافت كرد. نيروهای امداد و نجات از 21 كشور 
فعاليت  چين(  در  تايوان  )استان  استان  يک  و 
به  مشغول  آنها همچنان  از  مورد  دو  و  داشتند 

كارند. دولت كمک های اهدايی از 23 كشور و يک استان را قبول كرد.

پایگاه های امدادرسانی در سوانح

پايگاه های امدادرسانی در سوانح در استان های مياگی، ايواته و فوكوشيما احداث شدند. دولت مركزی 
نيز پايگاه های صحرايی خودش را برپا ساخت. بنابراين، هماهنگی بين دولت مركزی و استان ها در 
محل انجام می گرفت، و در صورت لزوم، درخواست ها به وزيران و آژانس های مستقر در توكيو ابالغ 
كه  بود  ژاپن  ديگِر  استان های  حمايِت  امدادرسانی،  تالش های  مثبت  جنبه های  از  يكی  می شدند. 
مسووالن دولتی را برای كمک به مناطق آسيب ديده ترغيب می كردند. برای مثال، از هيوگو مسووالنی 

به استان مياگی فرستاده شدند و در سطح شهری، شهر كوبه مسووالنی را به شهر سندای فرستاد.

مرکز تخلیه یا پناهگاه )23 مارس 2011(

مركز تخليه در ورزشگاه يک دبستان در شهر مينامی-سانريكو )شكل پايين سمت چپ( به خوبی اداره 
می شد. مردم به يكديگر كمک می كردند و هماهنگی الزم توسط رهبران هر جمع صورت می گرفت. 
بنابر گزارش های موجود، بيشتر مواد غذايی اوليه به محل رسيده بود. با اين وجود، اين مركز بسيار 
شلوغ بود و مردم به دليل كمبود وسايل گرمايشی در سرما به سر می بردند. نيروهای دفاع شخصی 
از اوكيناوا در اين مركز مستقر شده بودند تا غذا و خدمات ديگر را مهيا سازند. به طور معمول، افراد 
بی خانمان در چند هفتۀ اول در اين مراكز اضطراری زندگی می كنند. پس از آن، دولت واحدهای 
اسكان موقت يا جايگزين را فراهم می سازد. البته، در اين مورِد خاص، ساخِت خانه های موقت بيشتر 

از ميزان معمول، زمان خواهد برد.

مشاهدات اولیه 

مناطق حاشيۀ ساحل اقيانوس آرام در استان ايواته و بخش های شمالی استان مياگی، در برابر سونامی 
آسيب پذيرند. اين مناطق به طور مكرر در معرض سونامی های مهيبی قرار گرفته اند. پيش از سونامِی 
11 مارس، اقدامات مختلفی مانند احداث سپرهای حفاظتی با ارتفاع 10متر، ساختمان های تخليه در 
زمان سونامی و پناهگاه ها، راه های تخليه، تمرين های تخليه و روش های ديگر انجام شده بود. از سوی 
ديگر، مناطق ساحلی فوكوشيما و بخش جنوبی استان مياگی، جزو مناطق با خطرپذيری باال در برابر 

سونامی شناخته نمی شدند.
وقوع زمين لرزه های ميان-صفحه ای بزرگ در اطراف اين منطقه، با احتمال 99درصد در سی سال 
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پيش بينی شده بود و بزرگای آن بين 7/5 تا 8/0 تخمين زده می شد، اما زلزلۀ 11 مارس بسيار بزرگتر 
از مقدار پيش بينی شده بود. زمين لرزة 11 مارس، با بزرگای ثبت شدة 9/0، چهارمين زلزلۀ قوی ثبت 
شده در تاريخ دنياست. برخی معتقدند كه وقوع اين نوع زمين لرزه ها و سونامی دارای دورة بازگشت 

هزار سال است.
با ارتفاع 10 تا 15 متر به خطوط ساحلی برخورد كردند،  بنابر گزارش های موجود امواج سونامی 
كه بيشترين مقدار ارتفاع آنها 23 متر ثبت شده است. مساحت منطقۀ غرق شده، طبق محاسبات 

مسووالن پايگاه اطالعات مكانی و جغرافيايی ژاپن در حدود 400 كيلومتر مربع می باشد.
بنا بر برآورد دفتر وزيران، تخريب زيرساخت های اجتماعی، مسكن و تاسيسات عمومی در اين مناطق، 
هزينه ای بين 16 تا 25 تريليون يِن دربرخواهد داشت. اين تخمين ها فقط خسارت وارد به سازه ها را 
نشان می دهند و خسارت ناشی از قطع فعاليت های اقتصادی پس از وقوع زلزله، سونامی، قطع برق و 

اتفاقات نيروگاه هسته ای را بيان نمی كنند.«

مشکالت و پیچیدگی های مدیریت شرایط پس از گذشت یک ماه

بر مبنای آمار منتشر شده توسط پليس ژاپن، وقوع سانحه در 11 مارس به ويرانِی 47776 ساختمان 
منجر شد و تعداد 11030 ساختمان ديگر هم نيمه ويران شده اند. 84 ساختمان در آتش سوخت و 
2736 ساختمان از سطح طبقۀ همكف به باال با آب شسته و برده شده اند. پس از گذشت يک ماه از 
زمان وقوع سونامی، زيرساخت ها توسط دولت ترميم شده اند، جاده ها پاكسازی شده و بندرها دوباره 
باز شده و چراغ های خيابان ها دوباره روشن شده اند. ولی مشخص است كه پنج تا ده سال الزم است 
تا منطقه بازسازی شود. خانواده ها در پناهگاه ها با مشكالت زيادی روبه رو هستند و به اين زودی و يا 
شايد هيچ وقت به خانه هايشان باز نمی گردند. بيشتِر زمين های حاشيۀ ساحل كوهستانی بوده و زمين 

مسطح كافی برای ساخت خانه های موقت برای تمام بازماندگان و آوارگان وجود ندارد.
بسياری از بازماندگان كاری برای انجام دادن ندارند. تجربۀ زندگی در يک محيط بسته و شلوغ در يک 
مدت زمان طوالنی برای بسياری از مردم تحمل ناپذير است. بسياری از مردم هنوز در حال عزاداری و 
انتظار برای بازگشت عزيزانشان هستند. با گذشت يک ماه از زمان وقوع زلزله، مراكز تخليه و پناهگاه 
ها از مكانی كه مردم می توانستند در آنها بمانند به مكانی كه مردم دوست دارند هرچه زودتر آنها را 
ترک كنند تبديل شده اند. در برخی مراكز، فعاليت های تفريحی و فرهنگی برای كاهش فشار عصبی 

و يكنواختی، به خصوص برای سالمندان، در نظر گرفته شده است. 
اغلب سرپناه ها اكنون مجهز به سيستم گرمايش و آبرسانی و سه وعده غذايی در روز هستند. اما فضای 
خصوصی، محلی برای سوگواری يا فرصتی برای آغاز بازسازی وجود ندارد. يک مشكل اين است كه 
فقط تعداد اندكی از بی خانمان ها جايی برای رفتن پيدا كرده اند. مراكز تخليۀ )پناهگاه های( يامادا 

در مدرسه ها بنا شده اند و سازمان CARE دوبار 
در روز غذای گرم برای آوارگان فراهم می كند، 
ولی مدارس در چند هفتۀ آينده بايد باز شوند و 
اين امر به يک مشكل ديگر می انجامد. نيروهای 
امداد نگران شرايط بهداشتی و افزايش فشارهای 
عصبی هستند. مسووالن دولت محلی نگران اين 
هستند كه خانه های پيش ساخته به سرعت به 
محل نمی رسند. آوارگان نگراِن ماه های آينده و 
جستجو برای خانه های جديد هستند. به طور 
)مياگی،  شديد  خسارت  دارای  مناطق  در  كل 
ايواته و فوكوشيما( 60000 خانۀ پيش ساخته 
برای  مناسب  زمين  تاكنون  و  شده  درخواست 

8000 خانه فراهم شده است.
آغاز  سرعت  به  بايد  كامل  بازتوانی  و  بازسازی 
بسياری  مسايل  بايد  شروع  از  پيش  اما  گردد، 
روشن شوند، از جمله اينكه: 1( آيا بايد شهرها 
را در محل قبلی شان كه در سونامی شسته شده 
آنها را به مكانی جديد و  بايد  يا  بنا كرد  است، 
امن تر منتقل كرد؛ 2( اگر در محل قبلی ساخته 
در  حفاظتی  و  امنيتی  اقدامات  نوع  چه  شوند، 
اين مناطق الزم است؛ 3( اگر در مكان جديدی 
دارای  زمين های  مشكل  چگونه  شوند،  ساخته 
مالک خصوصی در محل قبلی را حل كرد؛ 4( 
چه كسی بايد اين برنامه های بازسازی را طراحی 
كند و چگونه بايد با جوامع محلی هماهنگ شد.

بازسازی و بازتوانی چندين سال به طول خواهد 
انجاميد. بنابراين حمايت از قربانيان برای بازسازی 
خانه هايشان و بازگشت به روال معمول زندگی 
كه  انديشيد  چاره ای  بايد  و  است  حياتی  بسيار 

حقوق شان را در سال های آينده دريافت كنند.
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از نگاهي ديگر

تخليه  مراكز  در  آوارگان  نامعمول،  موارد  در 
)پناهگاه( برای چند هفته می مانند و سپس به 
خانه های موقتی كه دولت محلی خواهد ساخت، 
نقل مكان می كنند و چند سال در آنجا زندگی 
به  چه  دايم  مسكن  يک  نهايت  در  تا  می كنند 
صورت شخصی و چه به صورت گروهی بيابند. 
اين برنامه شايد به آسانی انجام نشود، زيرا تعداد 
افرادی كه خانه هايشان را از دست داده اند بسيار 
زياد است و دولت نمی تواند خانه های موقت را 
به تعداد كافی بسازد. وزارت مسكن، زيرساخت، 
دارد 8800  تصميم  جهانگردی  و  نقل  و  حمل 
واحد در ايواته، 10000 واحد در مياگی، 14000 
افراد  واحد در فوكوشيما )ساخت و ساز توسط 
محلی( بسازد. ساخت 632 واحد در ايواته و 235 
واحد در فوكوشيما از هم اكنون آغاز شده است.

در  ديده  آسيب  كوچک  شهرهای  از  بسياری 
تهيه  ماهيگيری،  به  عمده  طور  به  سونامی، 
دارند.  اشتغال  جهانگردی  و  دريايی  محصوالت 
از  پيش  لزوماً  آنها، كه  اقتصادی  فعاليت  اساِس 
آسيب  به شدت  اكنون  است،  نبوده  قوی  زلزله 
منفی  تاثير  سونامی  و  زمين لرزه  است.  ديده 
شديدی را بر پايۀ سست صنعت اين مناطق به 
جا گذاشته اند. بنابراين، چگونگِی ترميم پايه های 
صنعتی اولويت داشته و برای بسياری از شهرها و 

جوامع يک دغدغۀ اساسی است.
روند حفظ  كِل  در  بايد  ميان جوامع  پيوستگی 
مراحل  در  بايد  مردم  همچنين،  و  شود  داشته 
كنند.  ايفا  را  اصلی  نقش  بازتوانی  و  بازسازی 
بنابراين، نحوة قدرت بخشيدن به آنها دشوار ولی 

مهم است.
و  ژاپنی  غيردولتی  گروه های  مشابه،  طور  به 
به  كمک رسانی  راستای  در  بايد  بين المللی 
اظهار  دولت  كنند.  اقدام  دولت  فعاليت های 
اقدامات مرحلۀ  داشته است كه در حال حاضر 
امداد و نجات همچنان در مناطق آسيب ديده 
فقط  مناطق  اين  به  دسترسی  و  داشته  ادامه 
برای كاركنان گروه های امدادرسانی مقدور است. 
بنزين به طور موقت در مناطق آسيب ديده ناياب 
شده است و بنابراين توصيه می شود كه نيروهای 
NGO بين المللی/خارجی تا زماِن بهبود شرايط 
صبر كنند، تا بتوانند فعاليت های خود را بدون 
نياز به بخش های ديگر انجام دهند. به دليل آنكه 
ژاپن تجربۀ محدودی دربارة كار با NGOهای 
بين المللی/خارجی در ژاپن دارد، هماهنگی دولت 

با آنها نيز اهميت دارد.

درس هایی از زلزلۀ توهوکو

در كتاب ها و مراجع همواره به اين موضوع اشاره می شود كه ساخت سازه های مقاوم به تنهايی برای 
جلوگيری از اثرات فاجعه بار باليای طبيعی كافی نيست. اين سونامی اهميت سيستم های هشدار 
و كاهش خطر را آشكار ساخت، زيرا اگر اين امكانات وجود نداشت، تعداد تلفات بسيار بيشتر می 
شد. البته اگرچه تدابير و اقدامات امنيتی پيشين و همپنين اعالم هشدارها و مديريت خوب شرايط 
اضطراری پس از وقوع زلزله به كاهش چشمگير ميزان تلفات و خسارات در مناطق زلزله زده انجاميد، 
تجربه و دانش فراوان متخصصان ژاپنی دربارة مقابله با سوانح طبيعی و به خصوص زلزله و سونامی، 
نتوانست از وقوع اين سانحۀ مهيب جلوگيری كند. به عنوان يک نمونه از اقدامات محافظتی كه موفق 
نبود، می توان به ديوار محافظ در برابر سونامی در يامادا اشاره كرد. اين ديوار محافظ در برابر سونامی با 
ارتفاع 7 متر و با درهای فوالدی ضخيم به تازگی ساخته شده بود. اين ديوار جديد در برابر ضربه های 
اوليه مقاومت كرد، اما امواج سونامی توانستند بخش های قديمی تر را تخريب كرده و از گوشه ها شهر 

را در بر بگيرند و سپس هنگام برگشت امواج به دريا، بخش هايی از اين ديوارِ جديد نيز تخريب شد.
طراحی محافظ های جديد مانند علم كامپيوتِر نوين است، و هم به سخت افزار و هم به نرم افزار نياز 
دارد. بايد مشخص شود كه ديوارها در چه مناطقی بايد بلندتر و ضخيم تر ساخته شوند. همچنين بايد 
بازسازی هوشمندانه تر صورت بگيرد و راه های آسان تری برای تخليه درنظر گرفته شود و برج های 
قوی و بلندتری برای پناه گرفتِن مردم ساخته شود. به عالوه در نحوة همكاری مردم و دولت در زمان 

تخليه و برنامه ريزی برای مقابله با سوانح نيز بايد اصالحاتی صورت بگيرد.
بی شک ايمنی كامل در برابر باليای طبيعی نيازمند افزايش آگاهی مسووالن، مهندسان، مديران و 
عموم مردم است. همانگونه كه در زلزلۀ توهوكو ديده شد، آگاهی مردم و مديريت مناسب می تواند 
ميزان خسارات و تلفات را كاهش دهد. بديهی است كه نمی توان از وقوع سوانح طبيعی جلوگيری 
كرد ولی می توان با برنامه هايی كارا از شدت خسارات و پيامدهای پس از آن كاست. در اين ديدگاه 
جديد »ايمن سازی در برابر زلزله« به مقوله ای فراتر از ساخت و ساز ايمن يا مقاوم سازی ساختمان 
های قديمی و موجود اطالق می شود. تمام مراحل آماده سازی جامعه، مديريت شرايط اضطراری پس 
از وقوع زلزله، ارزيابی ساخت و سازهای موجود، سازمان دهی جهت ساخت و سازهای ايمن و نقش 
سازمان های ذی ربط در راهكارهای ايمن سازی مانند شركت های بيمه و ... از جمله مواردی هستند 
كه در فرآيند ايمن سازی يک جامعه در برابر زلزله بايد مورد توجه قرار گيرند. عالقه مندان برای اطالع 
بيشتر می توانند به برگردان كتاب مرجع » ايمن سازی در برابر زلزله« كه توسط نويسنده معروف در 
اين زمينه نگاشته شده و به تازگی توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده است، رجوع كنند.
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چکیده

بر پايه دو انقالب بزرگ علمی، نظام دانشگاهی عالوه بر ماموريت آموزشی 
است.  شده  علمی  كارآفرينی  و  فناوری  پژوهشی،  های  ماموريت  دارای 
صنعت،  ـ  دانشگاه  ـ  دولت  جانبه  سه  پيچش  الگوی  پايه  بر  همچنين، 
كاركردهای دولت، دانشگاه و صنعت متحول و انتظار از نظام دانشگاهی 
برای فناوری، كارآفرينی علمی و جريان سازی و تغذيه نظام ملی نوآوری 
مضاعف شده است. در اين مقاله وضعيت گروه فنی ـ مهندسی كشور بر 
اساس مدل سايبرنتيك نظام علم و فناوری در سه حوزه ظرفيت، كارايی 
و اثربخشی با دو رويكرد اسنادی و پيمايشی بررسی و تحليل شده است. 
بر پايه تحليل های اين پژوهش ظرفيت، كارايی و اثربخشی گروه فنی ـ 
مهندسی با يكديگر متوازن و متناسب نيست. به طوری كه ظرفيت گروه 
فنیـ   مهندسی باالتر از كارايی و كارايی آن باالتر از اثربخشی است. از اين 
رو، بايد اثربخشی و كارايی گروه فنی ـ مهندسی بيش از ظرفيت آن پايش 
شود و افزايش يابد و نظام علمی در گروه فنی ـ مهندسی با توجه همزمان 

به اصول ظرفيت، كارايی و اثربخشی سياست گذاری و مديريت شود. 

مقدمه

و  است  دانش  بر  مبتنی  نهادهای  و  اقتصادها  جوامع،  عصر  حاضر  عصر 
توسعه ملی و ارتقای جايگاه كشورها در رقابت های جهانی در گرو توليد 
و به¬كارگيری دانش است¬. از منظر ديگر، توليد علم  سطح مشخص و 
معينی ندارد و برای دستيابی به منافع و فوايد رقابتی آن به حداقل سطح 
كمی به نام مقدار بحرانی توليد علم نياز است تا كيفيت مورد انتظار از 
درون كميت حاصل شود. در هرحال، واقعيت حاكی از آن است كه برای 
دستيابی به توسعه پايدار ملی به سطحی از توليد علم نياز است كه اين 

سطح بسيار باالتر از سطح كنونی توليد علم در ايران باشد.
برخی شواهد و داليل اين امر اين است كه 1- ايران با دارا بودن حدود 
يك درصد جمعيت جهان، حدود نيم درصد در توليد علم جهانی مشاركت 
دارد. 2- متوسط هزينه های تحقيق و توسعه در ايران طی سال های اخير 
حدود 5 درصد توليد ناخالص داخلی است؛ در حالی كه متوسط اين نسبت 

در كشورهای توسعه يافته، حدود 2.5 درصد است؛ 3- عمده محصوالت 

صادراتی كشورهای پيشرفته كاالهای دانش پايه و فناورانه است، ولی عمده 
محصوالت صادراتی ايارن منبع پايه نظير نفت و فرآورده های نفتی بوده 
ابتدايی است. بنابراين نگرانی از  و نقش دانش و فناوری در آنها در حد 
توليد علم و لزوم افزايش سطح آن در كشور حداقل بايد به اندازه نگرانی 

از كاربرد علم باشد.

روش پژوهش 

روش پژوهش دارای ماهيت تركيبی شامل مطالعه اسنادی، فراتحليل كيفی 
مطالعات قبلی، ترازيابی محدود، پيمايش و توصيفی- تحليلی است¬. در 
اين مقاله منظور از گروه فنی ـ مهندسی آن دسته از رشته¬های علمی، 
طراحی  حوزه  به  آنها  فعاليت  و  كار  نتايج  كه  است  فناوری  و  پژوهشی 
صنعتی، طراحی مهندسی، ساخت و توليد صنعتی، تجهيزات صنعتی و 
نظاير آن مربوط می شود. همچنين مراكز پژوهشی شامل دانشگاه های 
صنعتی، گروه های فنی ـ مهندسی، مراكز پژوهشی و واحدها و شركت 
های مستقر در مراكز رشد و پارك ها و شهرك علمی و تحقيقاتی زير 

مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری پوشش داده شده است. 

مدل سایبرنتیک نظام علم و فناوری

بايد در سه  فناوری، نظام علمی  بر اساس مدل سايبرنتيك نظام علم و 

تحلیل وضعیت گروه فنیـ  مهندسی کشور 
بر پایه مدل سایبرنتیک نظام علم و فناوری

 رضا مهدی
دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
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حوزه )بخش( ظرفيت، كارايی و اثربخشی به طور متناسب و همزمان برنامه 
ريزی، كنترل، حمايت و مديريت شود.

برای تحليل وضعيت نظام علمی در گروه فنی ـ مهندسی از الگوی مدل 
الگو،  اين  براساس  است.  شده  استفاده  فناوری  و  علم  نظام  سايبرنتيك 
وضعيت گروه فنی ـ مهندسی در سه حوزه ظرفيت، كارايی و اثربخشی 

بررسی می شود.

وضعیت گروه فنی ـ مهندسی کشور بر پایه اسناد 

در اين پژوهش منظور از تحليل وضعيت گروه فنی ـ مهندسی، مطالعه 
و شناخت وضعيت خرده نظام گروه فنی ـ مهندسی و تحليل كارايی و 
اثربخشی به صورت كل نگر است. بر اساس مبانی نظری و مدل سايبرنتيك 
نظام علم و فناوری، وضعيت گروه فنی ـ مهندسی در سه حوزه ظرفيت، 

كارايی و اثربخشی بررسی و تحليل شده است.

وضعیت توانایی 

 يكی از ابعاد تحليل نظام توليد علم، تعيين موقعيت و ظرفيت اين نظام 
است. در اين نوع ارزيابی صرفا در زمينه منابع و دروندادهای نظام توليد 
علم مطالعه می شود. با اين نوع ارزيابی نمی¬توان كارايی و اثربخشی نظام 
توليد علم را سنجش و تحليل كرد. مهم ترين شاخصهای تعيين وضعيت 
نظام توليد علم شامل شاخصهای منابع نظير پژوهشگران، اعتبارات و هزينه 
های پژوهشی است. تصويری از توان و ظرفيت نظام توليد علم در گروه 
فنی ـ مهندسی طی سال های 1377 تا 1386 در بخش نيروی انسانی به 

شرح جدول 1 است.

جدول1: وضعیت منابع انسانی گروه فنی ـ مهندسی 

بر اساس قوانين بودجه ساالنه كشور، تصويری از توان و ظرفيت نظام توليد 
علم طی سال های 1377 تا 1388 با تأكيد بر گروه فنی ـ مهندسی در 

بخش منابع مالی به شرح جدول 2 است.

جدول2: وضعیت منابع مالی نظام تولید علم در ایران

طی سال های 1382 تا 1388 هر چند اطالعات رسمی دقيقی از ميزان 
اعتبارات پژوهشی منتشر نشده است، ليكن در بهترين شرايط، متوسط 
است.  درصد  نيم  حدود  داخلی  ناخالص  توليد  به  اعتبارات  اين  نسبت 
درصورتی كه متوسط اين نسبت در كشورهای توسعه يافته )اتحاديه اروپا، 
اياالت متحده، ژاپن( حدود 2.5 درصد است. وضعيت منابع مالی پژوهشی 
كشور ايران پايين است. همچنين، مشاركت بخش خصوصی و بنگاه های 
كسب و كار در تأمين هزينه های پژوهشی ناچيز است. اين در حالی است 
كه در كشورهای توسعه يافته مشاركت بخش غيردولتی در تامين هزينه 

های پژوهشی بيش از سه برابر دولت است.
همچنين، براساس گزارش ملی آموزش عالی كشور، 57 انجمن علمی و 
تخصصی در گروه فنی ـ مهندسی )32درصد كل انجمن های علمی غير 
پزشكی ايران( فعال است و بيش از 51 مجله علمی )22درصد كل مجالت 
علمی غير پزشكی ايران( به گروه فنی ـ مهندسی تعلق دارد. گروه فنی 
ـ مهندسی دارای 39 قطب علمی )36درصد كل قطب های علمی غير 
پزشكی ايران( است. در اين گروه بيش از 36 مجوز برای تأسيس مؤسسات 
آموزش عالی غير دولتی )37درصد كل مجوزهای صادر شده برای تأسيس 
مؤسسات غير دولتی( صادر شده است. برخی از ابعاد گروه فنیـ  مهندسی 

در سال 1385به شرح جدول 3 است.

جدول3: وضعیت دانشجویان در گروه فنی ـ مهندسی 

همچنين، تعداد دانشمندان و مهندسان، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری، 
تعداد واحدهای پژوهشی، تعداد مراكز رشد و پارك های علم و فناوری در 

سال86 به شرح جدول 4 است. 

 با دقت در شاخص ها و وضعيت منابع نظام توليد علم در بخش پژوهش 
و فناوری می توان در باره توانايی و ظرفيت نظام توليد علم در گروه فنی ـ 

مهندسی قضاوت كرد. 
خواسته های برنامه چهارم توسعه كشور نشان می دهد كه نظام علمی 
كشور و به تبع آن، نظام پژوهش و توليد علم در گروه فنیـ  مهندسی فعال 
در حال شكل گيری و ايجاد نهادها، ساختارها و نظام های مورد نياز است. 

از اين رو، از نظامی كه به زعم و اذعان سياستگذاران و
برنامه ريزان ارشد كشور در حال شكل گيری است، توقع زيادی نمی توان 

داشت. 

شاخص

تعداد پژوهشگران
 گروه فنی ـ مهندسی

نسبت پژوهشگران فنی ـ مهندسی
 به كل پژوهشگران همه گروه ها

دانش آموختگان دكتری
 فنی ـ  مهندسی 

در يك ميليون نفر جمعيت 

1377

4558

36

0/92

1379

6285

42

1

1381

3485

28

1/3

1386

11071

32

4/5

شاخص

نسبت اعتبارات پژوهشی به 
توليد ناخالص داخلی

1382-88   1381    1379   1377    

 
         0/5  0/29   0/29     0/3        

 

شرح 

پذيرفته شدگان دانشگاهها

دانشجويان دانشگاهها

دانش آموختگان دانشگاهها

اعتبارات مصوب آموزشی 
)ميليارد ريال(

پژوهشگران تمام وقت 

اعضای هيئت علمی دولتی 
تمام وقت

میزان
 

223000

771600

150300

 946

11071

5013

نسبت به کل 
گروهها

29درصد

27درصد

33درصد

3/6درصد 

27درصد

18درصد
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جدول4: وضعیت امکانات نظام تولید علم در ایران )1386(

از سوی ديگر ساختار نظام علمی در كشور دارای انسجام اجرايی و سياست 
گذاری نبوده و حتی شايد با احتياط می توان استنتاج كرد كه مديريت 
اين نظام در كل بدنه اجرايی و سياسی كشور مشروعيت الزم را ندارد. آنچه 
كه امروزه به عنوان محصول نظام علمی كشور در سطوح مختلف، ظهور و 
بروز می كند، صرفا بر اساس نيازها و انگيزه های فردی پژوهشگران، علما، 
اعضای هيات علمی، دانشگاه ها و مراكز و سازمان های علمی، پژوهشی 

و فناوری است.
همچنين، در حوزه ظرفيت سازی نظام علمی در سال های اخير سرمايه 
گذاری مناسبی در زيرساخت های مهم علم و فناوری نظير ايجاد و توسعه 
بيش از 76 شهرك، پارك و مركز رشد علم و فناوری، ايجاد دفاتر كارآفرينی 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  تمركز  نخبگان،  ملی  بنياد  تأسيس  دانشگاهی، 
فناوری و شورای عتف بر موضوع فناوری و ايجاد شش صندوق غيردولتی 
پژوهش و فناوری انجام شده است. انتظار می رود در سال های  آينده 

بركات و نتايج اين اقدامات قابل ارزيابی باشد. 

وضعیت کارایی

در حوزه كارايی، كارايی نظام علمی گروه فنیـ  مهندسی با توجه به ميزان 
انتشارات و نتايج فعاليت های علمی و محصوالت ارزيابی می شود. منظور 
است.  علم  توليد  نظام  نهايی  محصوالت  و  ها  خروجی  ميزان  كارايی  از 
طرح پژوهشی و مقاله علمی از مهم ترين محصوالت نظام توليد علم تلقی 
می شود. برای سنجش كارايی نظام علمی بايد نسبت ميزان خروجی های 
حاصل از فعاليت های علمی به  ورودی های نظام توليد علم تعيين شود. 
خروجی های نظام علمی شامل كتاب، مقاله، گزارش طرح های پژوهشی، 
نظريه علمی جديد و ... است. بر اساس گزارش جهانی علم، منظور از كارايی 
نظام توليد علم شاخص ميزان انتشارات علمی پژوهشی است. تصويری از 
كارايی )محصوالت( نظام توليد علم در گروه فنی ـ مهندسی در جدول 5  

نشان داده شده است.
بر اساس جدول 5 كه وضعيت توليد علم در گروه فنیـ  مهندسی را بر پايه 

آمار پايگاه ESI -موسسه اطالعات علمی طی دوره 1977 تا 2007 نشان 
می دهد، رتبه جهانی توليد علم در گروه فنی ـ مهندسی كشور طی 10 
سال گذشته 28 است كه اين رتبه پايين تر از رتبه كشوركره جنوبی )رتبه 
9( و باالتر از ساير كشورهای مورد مطالعه است. اين مقايسه مبين وضعيت 
مناسب توليد علم در گروه فنیـ  مهندسی كشور نسبت به ساير كشورهای 
منطقه است. همچنين، در گروه فنی ـ مهندسی رتبه استناد به هر توليد 
علمی كه به نوعی نشان دهنده كيفيت و ارزشمندی توليدات علمی است، 
79 است كه اين رتبه پايين¬تر از كشورهای تركيه )رتبه 50(، مصر )رتبه 
)رتبه 70( و كره جنوبی)رتبه 58(  )رتبه 74(، عربستان  پاكستان   ،)69
است. پايين بودن رتبه استناد به توليدات علمی كشور عالمت خوبی برای 
اين توليدات نيست. رتبه استناد به توليدات علمی در گروه فنیـ  مهندسی 

كشور بيش از 2.8 برابر از رتبه جهانی تعداد توليدات 

براساس  مهندسی  ـ  فنی  گروه  در  علم  تولید  وضعیت  جدول5: 
ESI

مقايسه  منظر  از  است كه حداقل  آن  گويای  امر  اين  است.  علمی كمتر 
رتبه های تعداد توليد و ميزان استناد، كميت بر كيفيت غالب شده است. بر 
اساس جدول 5 اين وضعيت در كل توليدات علمی كشور با شدت بيشتری 
وجود دارد. به طوری  كه رتبه جهانی توليد علم در كشور ايران 40 است، 

کشور )گروه علمی(

ايران )گروه مهندسی(

ايران )كل حوزه ها(

تركيه )گروه مهندسی(

تركيه )كل حوزه ها(

مصر )گروه مهندسی(

 مصر )كل حوزه ها(

پاكستان )گروه مهندسی(

پاكستان )كل حوزه ها(

عربستان )گروه مهندسی(

عربستان )كل حوزه ها(

 كره ج. )گروه مهندسی(

كره ج. )كل حوزه ها(

تعداد اسناد 
علمی 

نمایه شده

5074

32050

10219

101843

4219

29138

741

9606

2719

15799

26867

203637

رتبه جهانی 
در استناد     

به هر سند 
علمی

79

136

50

137

69

125

74

130

70

126

58

96

رتبه جهانی 
در تعداد 

اسناد علمی

28

40

18

23

32

41

61

57

38

50

9

14

شرح 

تعداد دانشمندان و مهندسان به 
ميليون نفر جمعيت 

سهم اعتبار پژوهش و فناوری از 
  توليد ناخالص داخلی

تعداد واحدهای پژوهشی دولتی 

تعداد واحدهای پژوهشی غيردولتی 
 

تعداد مراكز رشد علم و فناوری 

تعداد پاركهای علم و فناوری 

تعداد واحدهای فناور

میزان

  
1411

0/56

271

114
 

56

20

1395
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در حالی كه رتبه استناد به هر توليد علمی 136 بوده كه دارای بيش از 3 
برابر اختالف با رتبه جهانی تعداد توليدات علمی است. 

بر اساس جدول 6 كه نرخ رشد توليد علم در گروه فنی ـ مهندسی را بر 
مؤسسه اطالعات علمی طی   ¬SCIE و  ¬WOS پايگاه های آمار  پايه 
حدود  ايران  علمی  توليدات  رشد  دهد،  می  نشان  و 2006  سال 2007 
34درصد  است كه به طور محسوسی باالتر از ميزان رشد توليدات علمی 
كشورهای مورد مطالعه و منطقه است. همچنين، بر پايه اطالعات مركز 
در سال  علمی كشور  توليدات  فناوری،  و  علوم  رسانی  اطالع  ای  منطقه 

2008 همچنان دارای رشدی بيش از 30درصد است. 

 SCIE و WOS جدول6: رشد تولید علم در گروه مهندسی در

وضعیت اثربخشی

در حوزه اثربخشی، اثربخشی نظام توليد علم با توجه به پيامدها و تأثيرات 
های  فعاليت  سياسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  نوآورانه،  فناورانه، 
علمی ـ پژوهشی ارزيابی می صشود. بر اساس نظريه و مفهوم نظام ملی 
نوآوری، توليدات علمی يك كشور به خودی خود نشانه دستيابی به اهداف 
و تحقق رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن كشور نيست. در نظام توليد 
علم، كارايی و اثربخشی به طور همزمان بايد بررسی شوند. اثربخشی به 
عنوان پيامدهای نظام توليد علم در ارتباط با تأثيرات آن در ساير نظام 
های جامعه نظير نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، فنی، 
صنعتی، آموزشی و ... است. بر اساس گزارش جهانی علم )يونسكو(، يكی 
از نمادهای اثربخشی نظام توليد علم شاخص ميزان ثبت اختراعات است. 
تصويری از اثربخشی نظام علمی در گروه فنی ـ  مهندسی طی سال های 

1375 تا 1381 به شرح جدول 7  است. 
كره جنوبی طی  و  ايران  در كشورهای  اختراع  ثبت  تعداد  در جدول 7، 
1963 تا 2004 مقايسه شده است. اين جدول نشان می¬دهد كه طی 
سال های 1963 تا 1980 تعداد ثبت اختراع در كشورهای ايران و كره 
جنوبی قابل مقايسه بوده است. )تعداد ثبت اختراع در كره جنوبی 1/7 برابر 
ايران بوده است.( پس از گذشت حدود 25 سال )ربع قرن( مقايسه تعداد 

جدول7: تعداد ثبت اختراع کشورهای ایران و کره جنوبی 

ثبت اختراع در كشورهای ايران و كره جنوبی بی معنا شده است، چرا كه 
در اين دوره تعداد ثبت اختراع در كشور كره جنوبی بيش از 500 برابر 
كشور ايران شده است. نكته مهم و تأمل برانگيز اينكه در سال های اخير، 
داشته  چشمگيری  رشد  ايران  مهندسی(  مقاالت  )تعداد  علمی  توليدات 
است، ولی ركود در بخش اختراعات و نوآوری همچنان ادامه دارد. در حالی 
كه كشور كره جنوبی در سال 2004 به ازای 24825 مقاله علمی، تعداد 
4428 اختراع به ثبت رسانده )هر 5/6 مقاله يك اختراع(، كشور ايران به 
ايران  بود  قرار  اگر  نكرده است.  ثبت  را  اختراعی  مقاله هيچ  ازای 3851 
مطابق الگوی كره جنوبی عمل كند، بايد حدود 687 اختراع ثبت می¬كرد 
)يعقوبی و ديگران، 1385(. تعداد درخواست های ثبت اختراع در سازمان 

جهانی مالكيت فكری به شرح جدول 8  است.

جهانی  سازمان  در  اختراع  ثبت  های  درخواست  تعداد  جدول8: 
مالکیت فکری

جدول9: تعداد ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و عالمت تجاری 
آمریکا 

کشور

ايران

تركيه

مصر

پاكستان

عربستان

كره جنوبی

متوسط

WOS درصد رشد

34

10

11

28

13

2

16.3

SCIE درصد رشد

34

10

10

30

13

2

16.5

سال

ايران

كره جنوبی 

1963-8٠

48

85

1981

2

17

2٠٠4

0

4428

مجموع

67

33865

2٠٠٠

0

3314

کشور / سال

ايران

تركيه

مالزی

2٠٠2

0

85

18

2٠٠3

2

111

31

2٠٠4

0

115

45

مجموع

4

485

131

2٠٠5

2

174

37

کشور / سال

ايران

تركيه

مالزی

كره جنوبي

2٠٠٠

0

4

42

3314

2٠٠1

2

11

39

3538

2٠٠3

0

37

50

3944

2٠٠2

0

15

55

3786

2٠٠4

0

4

80

4428

1963 تا 2٠٠4

67

149

436

33865
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مقايسه وضعيت ثبت اختراع در كشورها نشان می دهد كه كشورهای توسعه 
يافته سهم بسيار بااليی در اختراعات جهانی دارند و سهم كشورهای كمتر 
توسعه يافته نظير ايران در اين عرصه ناچيز است. بر اساس آمار مراكز مهم 
ثبت اختراع در جهان )دفتر ثبت اختراع آمريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا( طی 
سال های 2004 تا 2008 ايران دارای رتبه 75 در ثبت اختراع و اكتشافات 
علمی خارجی بوده كه نسبت به قبل از سال 2004 دو پله صعود داشته 
است. در اين سال ها كشورهای ژاپن دارای رتبه نخست، سوئيس رتبه2، 
تركيه رتبه 52، مالزی رتبه 31 و الجزاير رتبه 76 بوده است. در حالی كه بر 

اساس جدول 5   رتبه جهانی كشور ايران در توليد علم 40 است. 
بررسی داده ها حاكی از آن است كه بيشترين تعداد ثبت اختراع در سطح 
جهان توسط بنگاه های عمدتاً خصوصی انجام می شود )جدول نمونه 15(. 
از اين  منظر، توسعه توليد علم و ارتباط آن با منافع ملی در كشور ايران 
فاصله زيادی با كشورهای پيشرفته دارد. واقعيت اين است كه بنگاه ها بايد 
برای محافظت و بهره برداری از نوآوری ها آنها را ثبت كنند. راه طوالنی بين 

اختراع و تجاری سازی وجود دارد كه بنگاه ها از عهده آن بر می آيند.
نبود ارتباط مناسب  بين دانشگاه و صنعت و  تجاری سازی نشدن نتايج 
انديشمندان نظام علمی و  پژوهش ها كه مورد تاكيد همه متخصصان و 
مراكز پايش نوآوری است، از عاليم پايين بودن اثربخشی نظام توليد علم در 
گروه فنی ـ مهندسی است. به رغم تالش های چندين ساله، هنوز ارتباط 
رضايت بخشی بين دانشگاه و صنعت در كشور بر قرار نشده است. در ايران به 
سبب نبود مشاركت بين بخش خصوصی و صنعت در فعاليت های پژوهشی، 
دانشگاه های فنی و مهندسی نقش عمده ای در پژوهش و فناوری دارند. 
و  است  خارجی  فناوری  به  وابسته  مختلف  جنبه¬های  از  كشور  صنعت 

همين امر با وجود تاسيس مراكز تحقيقاتی مختلف در وزارتخانه ها و سازمان 
های تابعه، مانع رشد تحقيقات و فناوری در صنعت شده است. 

جمع بندی وضعیت گروه فنی ـ مهندسی بر پایه 
اسناد 

بر پايه مطالعه اسنادی مشخص می شود كه ظرفيت، كارايی و اثربخشی 

شرکت

فيليپس

زيمنس

بوش

سوني

هاني ويل

شرکت

ماتسوشيتا

نوكيا

موتوروال

باير

3M

کشور

هلند

آلمان

آلمان

ژاپن

آمريكا

کشور

ژاپن

فنالند

آمريكا

آلمان

آمريكا

تعداد 
تقاضا

2362

1296

710

572

412

تعداد 
تقاضا

711

805

578

475

595
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تر  پايين  آن  اثربخشی  و  كارايی  و  نيست  متوازن  ـ مهندسی  فنی  گروه 
از كارايی آن است.  تر  پايين  اثربخشی گروه  از ظرفيت است. همچنين، 
بنابراين، بايد در سياست گذاری ها و مديريت نظام علمی در گروه فنی ـ 
مهندسی به توسعه و ارتقای همزمان و متناسب ظرفيت، كارايی و اثربخشی 

با معيارهای ملی و جهانی توجه شود. 

وضعیت گروه فنی ـ مهندسی کشور بر پایه 
پیمایش  

ـ مهندسی در سه  فنی  پژوهش، وضعيت گروه  اساس روش شناسی  بر 
با  آماری  جامعه  های  ديدگاه  پايه  بر  اثربخشی  و  كارايی  ظرفيت،  حوزه 
استفاده از آزمون t تك نمونه ای با ارزش آزمون معادل 2 )حد متوسط( و 

سطح معنا داری 0/05، به شرح زير جمع بندی و تحليل شده است.
تحليل ظرفيت گروه فنی ـ مهندسی: جامعه آماری با 95درصد اطمينان 

معتقد است كه گروه فنی ـ مهندسی از نظر ظرفيت و موقعيت باالست.
تحليل كارايی گروه فنی ـ مهندسی: جامعه آماری با 95درصد اطمينان 

معتقد است كه كارايی گروه فنی- مهندسی در حد متوسط است.
تحليل اثربخشی گروه فنیـ  مهندسی : جامعه آماری با 95درصد اطمينان 
معتقد است كه اثربخشی گروه فنی ـ مهندسی پايين تر از حد متوسط 

است.

جمع بندی تحلیل وضعیت گروه فنی ـ مهندسی 
بر پایه پیمایش

بر اساس آزمون t با 95درصد اطمينان، از ديدگاه های جامعه آماری نتيجه 
متوسط،  از حد  باالتر  مهندسی  ـ  فنی  گروه  ظرفيت  كه  می شود  گيری 
كارايی گروه در حد متوسط و اثربخشی گروه پايين تر از حد متوسط است. 
از اين رو، ظرفيت گروه فنی ـ مهندسی باالتر از كارايی و كارايی اين گروه 

باالتر از اثربخشی آن ارزيابی می شود )نمودار1(. 

و  کارایی  )توانایی(،  ظرفیت  وضعیت  میانگین  مقایسه  نمودار1:   
اثربخشی گروه فنی ـ مهندسی 

جمع بندی و نتیجه گیری 

نقش  و  جايگاه  دارای  فناوری(  و  مهندسی  )علوم  مهندسی  ـ  فنی  گروه 
برجسته و حياتی در نظام ملی نوآوری است كه هدفمندی و قدرتمندی 
آن در پژوهش و توليد علم می تواند توسعه فناوری و نوآوری ملی را به 
همراه داشته باشد. در اين پژوهش براساس الزامات دو انقالب بزرگ علمی، 
سبك های توليد دانش، نظام ملی نوآوری، الگوی پيچش سه جانبه دولت 
ـ دانشگاه ـ صنعت و رويكرد سيستمی، وضعيت گروه فنی ـ مهندسی بر 
فناوری در سه حوزه ظرفيت، كارايی  نظام علم و  پايه مدل سايبرنتيك 
و اثربخشی با دو روش مطالعه اسنادی و پيمايش بررسی و تحليل شد. 
بر پايه اين تحليل ها ظرفيت، كارايی و اثربخشی گروه فنی ـ مهندسی 
ـ  فنی  به طوری كه ظرفيت گروه  نيست،  و متناسب  متوازن  يكديگر  با 
مهندسی باالتر از كارايی و كارايی آن باالتر از اثربخشی است. از اين رو، 
اثربخشی و كارايی گروه فنی ـ مهندسی بيش از ظرفيت آن مورد  بايد 

پايش قرار گيرد و افزايش يابد.
برنامه ريزی، تخصيص  راهبردسازی،  به عالوه، الزم است سياستگذاری، 
منابع و مديريت نظام علمی در گروه فنی ـ مهندسی با توجه همزمان به 
معيارهای بومی و جهانی حوزه های ظرفيت، كارايی و اثربخشی نظام علم 

و فناوری به دور از هر گونه سطحی نگری انجام شود. 
بر اساس ميزان توليدات علمی كشورهای ايران و جهان )جدول 5(، روابط 
با جهان علم و مجامع علمی بايد بسيار گسترده تر از وضعيت موجود باشد. 
بر اساس مبانی ترازيابی اين ارتباطات بايد با كشورهای پيشرفته نيز به 
اندازه كشورهای در حال توسعه نظير كشورهای اسالمی و منطقه مورد 
توجه و دقت نظر رهبران علمی كشور باشد. علی رغم اهميت ارزيابی و 
سازكار بازخورد، در فرآيند جمع آوری داده های پژوهش مشخص شد كه 
وضعيت گروه های علمی كشور به طور عام و وضعيت گروه فنیـ  مهندسی 
كشور به طور خاص، مورد ارزيابی و بازنگری قرار نمی¬گيرد. پيشنهاد می 
شود كه وضعيت گروه فنیـ  مهندسی با استفاده از يك روش مشاركتی به 

طور مستمر ارزيابی و بازنگری شود.
كار  و  كسب  های  بنگاه  توسط  اختراع  ثبت  وضعيت  بررسی  همچنين، 
)جدول 10( نشان می دهد كه بخش صنعت و بنگاه ها نسبت به وضعيت 
جهانی سهم ناچيزی در پژوهش و توليد علم و فناوری دارند. پيشنهاد می 
شود كه مديريت نظام علمی تالش بيشتری برای جلب مشاركت بنگاه های 

كسب و كار در پژوهش و توليد علم و فناوری انجام دهد.  2.50

2.00
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0.00
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با توجه به اثربخشی پايين گروه فنی ـ مهندسی و به تبع آن نبود رابطه 
قوی و مناسب بين صنعت و دانشگاه، پيشنهاد می شود كه سازكارها و 
ابتكارهای جدی برای جلوگيری از صادرات مواد خام و فرآوری نشده به 
خارج، با توجه به توانمندی های فنی ـ مهندسی داخلی، طراحی و اجرا 
شود تا فرصت های پژوهش و توسعه فناوری برای گروه فنی ـ مهندسی 
كشور فراهم شود. با توجه به اهداف توليد دانش چگونگی و توسعه فناوری 
در گروه فنی ـ مهندسی، پيشنهاد می شود از صادرات كاال با دانش فنی 
بنگاه های  تا  باال به خارج به صورت ويژه حمايت شود  و فناوری سطح 
توليدی برای استفاده از فناوری سطح باال و ايجاد فرصت های پژوهش 
ترغيب شوند. به عالوه، با توجه به سطح اثربخشی پژوهش و توليد علم و 
فناوری در گروه فنیـ  مهندسی، پيشنهاد می¬شود از تجاری¬سازی يافته 
های پژوهشی و فناوری و ورود نتايج پژوهش های آزمايشگاهی و نمونه 

سازی شده به فرآيند تحقيقات نيمه صنعتی حمايت 
شود. همچنين، خريداران دانش فنی و نتايج 

پژوهش های موفق فنی ـ مهندسی نيز 
مورد تشويق قرار گيرند. 
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