برگ دوم ـ گزارش « جشن پایان تحصیلی دانشــکده فنـی»
نوشته :باقر سیداحمدیان ،دبیر و رئیس دفتر دانشکده فنی
منبع :نشریه دانشکده فنی ،شماره  2ـ اسفند ماه 1329

در این نوشتار آقای باقر سیداحمدیان با باریک بینی تام به واکاوی اهمیت برگزاری جشن سالیانه در دانشکده فنی که نقش مهمی در معرفی این
دانشکده به جامعه به عنوان یکی از نهادهای نوپای مدرنیزاسیون در ایران و ایجادگر فضائی موثر جهت نقد و بررسی عملکرد آن پرداخته است.

جشن پایان تحصیلی دانشکده فنی
هر موسسه باید وظائف خود را که بمرور انجام میدهد بوسائلی در معرض افکار و انظار قرار دهد و کامیابیها و پیشرفتهای تدریجی دستگاه خود را
ارائه دهد و اگر احیاناً بنواقصی برخورد کرد و یا معایبی در کار مالحظه نمود در آینده آنها را رفع نماید و مراحل کاملتری را بپیماید .در موسسات
فرهنگی بخصوص دانشکدهها یکی از آن وسائل که مورد استفاده قرار میگیرد دائر کردن جشنهای سالیانه میباشد بنابر همین اصل در دانشکده
فنی مجالس جشن سالیانه از سابق بوده و اخیرا ً توسعه یافته است.

چند عکس و نمونه کارها و پروژه های دانشجویان شعبه راه و ساختمان

این جشنها یک مرتبه در سال تحصیلی ( 1327-28عصر روز پنجشنبه  )28/1/25و دیگری در سال تحصیلی ( 1328-29عصر روز پنجشنبه
 )29/2/7با حضور جمعی از آقایان وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا ـ رئیس و استادان دانشگاه ـ مهندسین ـ بازرگانان و سایر رجال
برپا گردیده و در یک محیط صمیمانه گرمی از طرف استادان و کارمندان دانشکده از آنها پذیرائی بعمل آمد دانشکده فنی از آن جهت مبادرت
بچنین عملی کرد که ضمن تشویق و ارائه زحمات دانشجویان و استادان رفع اشتباه از کسانیکه تصور میکنند دانشگاه تهران مهندس نظری تربیت
مینماید بشود.

غرفه مهندسین دانشکده در بنگاه راه آهن

ب ترتیب داده شده بود مورد تحسین مدعوین قرار گرفت در یک غرفه
جشن سال تحصیلی  29ـ  28مخصوصاً چند نمایشگاه که بطرزی بسیار جال 
نمایشگاه عکسها و نمونههای خدمات  12دوره مهندسین فارغالتحصیل دانشکده که در کارهای آزاد و دولتی اشتغال دارند بمعرض نمایش گذارده
شده بود و در نمایشگاه دیگر عملیات دانشجویان یعنی ماشینها و اسبابها و محصوالتیکه در کارگاهها و آزمایشگاههای دانشکده ساخته شده بود
و پروژهها و نقشههائی که کشیدهاند بانضمام عکسهای خندانی که از مسافرتها و عملیات صحرائی آنها جلب نظر واردین را میکرد دیده میشد .
آقای رئیس دانشگاه در افتتاح جشن در آمفی تآتر دانشکده عالقه مخصوص دانشگاه را بجوانترین فرزند خود خاطر نشان ساخته و ترقیات درخشانی
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را که دانشکده فنی در مدت  14سال عمر کوتاه در نتیجه زحمات مادی خارج از یکطرف و عالقمندی و کوشش استادان از طرف دیگر احراز کرده
است تقدیر نمودند.

غرفه شیمی
نمونه مواد شیمیایی ساخت دانشجویان در آزمایشگاه های دانشکده

سپس رئیس دانشکده از حضار تشکر نموده اظهار داشتند خوشبختانه دانشکده فنی مورد استقبال و عالقه کامل جامعه بوده همکاری صمیمانه از
همه طرف دریافت میدارد .پس از آن اشکاالت مخصوص تعلیمات عالیه را در ایران تشریح نموده نشان دادند که وظائف یک مدرسه مهندسی در
ایران بمراتب از وظائف مدارس مشابه اروپا و آمریکا سنگینتر است زیرا که تنوع و توسعه صنعت در کشور ما بجائی نرسیده است که اشخاص بتوانند
تخصص محدود معینی را برای خود برگزینند و اوضاع کشور چنین ایجاب مینماید که یکنفر مهندس مسئول دستگاه در عین آشنائی کامل بشعب
فنی مختلف در انجام وظائف کارگران نیز نظارت نزدیک نماید بنابراین ما مجبوریم بدانشجویان خود هم تعلیمات نظری و فنی وسیعی بدهیم و هم
تمرینهای عملی متنوع در برنامه بگنجانیم .در خاتمه آقای مهندس بازرگان اظهار داشتند که آرزوی دانشگاهیان و دانشکده فنی این است که
جامعه ایرانی ما را به عنوان یکدستگاه خدمتگذار مفید بشناسد و ما را بیشتر دوست بدارد و بمهندسین فارغالتحصیل کار بیشتر و مهمتر رجوع
نمایند تا بتوانند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بمنصه ظهور برساند و برای خدمت بکشور مجهزتر گردد.

منظره عمومی نمایشگاه عملیات دانشجویان

آقای دکتر بازرگان معاون دانشکده فنی در ضمن معرفی دستگاههای سینمائی متعددی که تجهیزات دانشکده را تکمیل مینماید از تاثیر آموزشی
فیلمهای کالسیک و نقشی که دانشکده در تعلیمات خود بآن داده و خواهد داد اظهاراتی نمودند ،بعنوان یادگاری کتابچه کوچکی بین مدعوین
توزیع شد که در ان اطالعات مختصر راجع بدانشکده فنی و سیر تکاملی آن از سال ( 1313سال تاسیس) تا سال  1329داده شده بود.

