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مهندس بابا !
ِ

حیدر [بچه محلمان است  ،به همه حتی من میگوید که
دانشجوی اخراجی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران است و
اصرار دارد مهندس صدایش کنند  ،دیپلم فنی – حرفه ای دارد
"مهندس بابا" خطاب میکن ،
 ،در باربری پدرش نزدیک پایانه کار میکند و پدرش هم حیدر را
ِ
تخصص عجیبی در گند زدن دارد  ،خجالت هم نمی کشد]

خانم خدادادی [ یکی از همکالسی های کالس  officeمن و حیدر که بخاطر لش بازی های
بی اندازه ی ناقص العقل معرفی شده  ،مناسبات بیش از حد معمولی با ما دارد .پدرش کارخانه
های متعددی دارد و خودش هم طراحی داخلی می خواند ]
پیرو آیه ی شریفه ی " و لوالدینا احسانا  " ...نشسته بودم روی اپن  ،به موازات ال سی دی
پنجاه و چهار اینچمان  ،پیاز های همایونی والده ی معظم را رنده نموده و بصورت همزمان از
ویژگی های آروما ولت  ،سر بر جیب مراقبت فرو برده بودم  .سر انجام مکالمه ی طویل مامانی
با والده ی کبیر الشان شان  ،بی هیچ نتیجه ای به پایان رسید و پس از تعیین موعد بعدی
مذاکرات و قبل از انفجار تلفن ختم بخیر گردید  .مادر به نیت شریف سرخ نمودن سیب زمینی
وارد آشپزخانه گشته و بنده نیز با علم بر اعتقاد مادر  ،مبنی بر اینکه خیلی چیزها  /من جمله
انواع گلها  /پشت و رو ندارند  ،صرفا به کمی اظهار ادب از پشت بسنده نموده و دنباله ی وظیفه
ی محوله را گرفتم  .با خویشتن مسابقه ای گزارده بودم بدین شرح که  ،پیازها را چنان رنده کنم
که تا آخرین لحظه  ،از قالب خویش خروج نکرده و نظم برگ های پیاز برهم نریزد  .دو – یک
جلو بودم که ناگهان تَق تلفن همراه بنده در رفت و پیامکی که حاوی تبریک پیشاپیش روز
پلی بازی را نادیده گرفت و شدیم دو  -دو مساوی و
مهندس از سوی خانم خدادادی بود  ،فیر ِ
دیگر پیاز سالمی هم باقی نمانده بود  .درادامه ی پیام فوق الذکر عنوان شده بود که بابای خانم
خدادادی می خواهد بمناسبت روز مهندس  ،از یکی از مهندس های عالی رتبه و مجرب یکی
از کارخانه هایش تجلیل کند و از آنجایی که مهندس مذکور پا به سن گزارده و تصمیم گرفته
دوران بازنشستگی را آغاز کند  ،از تمام مهندسان عالقه مند دعوت بعمل آمده است که در
دوره ای که به ریاست مهندس بازنشسته برگزار می شود شرکت کنند تا در نهایت  ،به انتخاب
ایشان  ،یک نفر کلیه ی وظایف و اختیاراتشان را عهده دار شود  .سلول به سلول بدنم بندری
می رقصید .نمی دانم چرا برایم مثل روز روشن بود که من حائز این پست شده ام .بصورت کامال
وحشیانه باقی مانده ی پیاز را از سوراخ درشت رنده رد نموده و محموله را به مادر تحویل دادم .
دو دستی گوشی را چسبیدم و پس از مکاتبه ی چندین پیامک کل ماجرا دستم آمد  .یک روز تا
مراسم ثبت نام وقت داشتم و کلی کار .برنامه ها ریختم برای کالس آفیس بعد از ظهر تا تمام
ملزومات را از زیر زبان خانم خدادادی بکشم بیرون .اصال نفهمیدم ناهار را چطور خوردم  .ذهنم
حسابی درگیر فردا بود  .چشم باز کردم دیدم سر کالس آفیس نشستم  ،اما نه از خانم خدادادی
خبری بود نه از حیدر  .اصال نمی توانستم سر کالس بنشینم  .به خودم گفتم حاال که خبری از
خانم خدادادی نیست بروم به سرو وضعم برسم  .از کالس زدم بیرون به مقصد آرایشگاه  .توی
راه به خودم گفتم سراغی از حیدر بگیرم  ،این شد که شماره اش را گرفتم .بعد از مدت نسبتا
زیادی گوشی را برداشت با حالت نا مناسبی فغان بر آورد که زیر بار است و بعدا تماس می گیرد
.یک فحش با کالس بهش دادم و او هم بدون اینکه به راه راست هدایت شود توضیح داد که
از آن طرف خیابان مرا دیده و می خواسته شوخی ای کرده باشد  .پرسیدم از اینکه برای اولین
بار به آرایشگاه آمده ای چه حسی داری ؟؟ که ناگهان گوشی اش زنگ زد  .اول سرخ شد و بعد
گوشی را برداشت و با همان کله ی نصفه کاره اش رفت بیرون  .کاغذ را صرف تشریح شعور
این موجود مزخرف نمی کنم و به همین بسنده می کنم که پس از چند دقیقه قیل و قال با
شخص پشت خط  ،آمد داخل آرایشگاه و سر ِ قیمت سلمانی به تفاهم نرسید و با کله ی نیمه
تراشیده رفت خانه اشان  .فردای آن روز  ،وقتی برای ثبت نام به کارخانه ی آقای خدادادی رفتم
 ،گفتند که آن مهندس عالی رتبه و مجرب در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان بستری
شده و فعال قضیه ی استخدام منتفی ست  .بعد ها  ،از خانم خدادادی شنیدم که حیدر  ،از قضیه
ی استخدام بو برده بوده ،هوس زرنگی به سرش زده  .رفته بوده کارخانه  ،خودش را بعنوان یکی
از آشناهای خانم خدادادی معرفی کرده بوده و می خواسته با ترک مراسم تشریفاتی استخدام ،
با اتکا بر توانمندی هایش «یه همچین غلطایی» خودش را جایگزین آن آقای مهندس بکند .
مهندس بازیش گل کرده و به بهانه ی تست خط تولید  ،ماشین ها را دستکاری کرده که نتیجه
ماندریل لق  ،در
اش این بوده که ماندریل یکی از آنها شل شده و بعد از چند ساعت  ،همان
ِ
رفته و خورده توی سر همان مهندس عالی رتبه و ضربه مغزی شده رفته پی کارش .
ادامه دارد...
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مهندس واژه ای فراتر از هجی الفبایی است که
بچه های محل به هنگام گل کوچیک نثار هم
میکنند»،پاس بده مهندس» یا مردمی که بعد از
سالم و احوال پرسی می گویند»:راستی دیگه چه خبر
مهندس؟» حتی ممکن است خواهر کوچکمان هم به
ما بگوید»:اینجوری که عسک نمیگیرن ،مهندس!!»
ما مهندسین بخشی از تمدن بشریت هستیم ،قسمتی
از آنچه که برای نسل آینده به یادگار گذاشته می
شود.سازندگان اهرام ثالثه مصر بی شک مهندسین
معماری و عمران بوده اند.قبل از میالد مسیح
مردمانی که”إستون هنج”(  )stone hengeرا با
آن معماری ساده اما کاربردی پیچیده بناکردند،
در خون خود بی شک گلبول های مهندسی داشته
اند.حتی همین تخت جمشید خودمان با قدمت سه
هزار ساله ش ،یادگار مهندسی است.
مهندسي يعني ساخت هندسه ي زندگي بشري...
ما در مهندسي پزشكي وسايل و تجهيزات اتاق
عمل را طراحي كرده و مي سازيم .حتي دندان
هاي كارگذاشته در دهان پدربزرگ هايمان ،توسط
ابزاري ساخته شده اند كه اختراع ماست.فاصله
ي دلتنگي ها را مهندسين مخابرات به يك تماس
كاهش داده اند.اينترنت ،شبكه هاي اجتماعي
مجازي دست آورد مهندسين نرم افزاري است،
كه تماس هاي صوتي را به تصويري ارتقا داده اند.
وقتي پاي سنگ و كوه در ميان باشد ،مهندسين
معدن عاشق تر از فرهاد ،سنگ ها را عقب مي
زنند .الياف لباس مشاغل مختلف حاصل تحقيقات و
علم مهندسين نساجي و مواد است و در لباس آتش
نشانان اهميت آن مشهود مي شود .مهندسي شيمي،
با آن همه قاعده و استثنا ،با زندگي روزمره ي ما
عجين شده است.ما حتي براي كشاورزان عزيز و
زحمت كش مرز و بوممان برنامه ريزي مي كنيم
تا با پياده سازي طرح هاي مهندسيمان از حداقل،
حداكثر را درو كنند .حاصل تالش و خالقيت
مهندسين برق و الكترونيك كه در جاي جاي
زندگيمان از وسايل الكترونيكي كوچك و درون
منزل گرفته تا پااليشگاه ها و وسايل نقليه و  ...به
چشم مي آيد.مهندسين مكانيك زندگي زميني مان
را رونق مي بخشند و مهندسين هوا و فضا آسمان
ها را مي شكافند ...در نهايت اين مهندسين صنايع
هستند كه همچون نخي نامرئي مهندسي ها را به
هم پيوند مي دهند و چرخ هاي صنعت اين مملكت
را مي چرخانند و هر كجا نياز به اصالح و بهبود
باشد،برنامه ريزي مي كنند و بحران ها را مديريت.
بیایید تواضع و فروتنی را بگذاریم برای۳۶۴روز
دیگر سال ،امروز روز ماست ،روز مردمانی با فکر
بکر ،صاحبان راهکار های عالی با ذهن های خالق
و راهگشا.

ویژه نامه روز مهندس
اسفندماه92
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هزار راه رفته !...

ٌ

هدیه ای بهتر از گنجینه ی تجربیات اساتید عزیزمان نیافتیم تا در روز مهندس از شما مهندسین گرامی
قدردانی کرده باشیم .امیدواریم پس از مطالعه ی مطالب پیش رو راه خود را از میان هزارراه زندگی بدست
کسانی که بهترین راهها را برگزیده اند پیدا کنید.

ٌٌدکتر محمدحسین ابویی
رئیس دانشکده صنایع
کارشناسی  :دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی ارشد :دانشگاه امیرکبیر
دکتری  :دانشگاه امیرکبیر
متولد 1344 :
ٌ

ر
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دکتر خداکرم غریبی
دانشکده معدن
کارشناسی :دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکتری :دانشگاه شاهرود
متولد 1339 :
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دکتر امیر سیف الدینی
عضو هیئت علمی دانشکده مواد
کارشناسی  :دانشگاه علم وصنعت
کارشناسی ارشد :دانشگاه تهران
دکتری:دانشگاه تهران
متولد1360:

دکتر منصور رفیعیان
عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک
کارشناسی  :دانشگاه صنعتی
اصفهان
کارشناسی ارشد :دانشگاه امیر کبیر
دکتری :دانشگاه صنعتی اصفهان
متولد1346 :

ویژه نامه روز مهندس
اسفندماه92

چرا شما اعتقاد دارید که دانشجویان
باید حتما در حین تحصیل به کار
بپردازند؟

مهندس صنایع باید همیشه در محیط کار
باشد چون نفس وشاکله مهندسی صنایع
بوسیله مدیریت کردن،رهبری کردن وتجربه
شکل میگیرد ودانشجو باید برود در محیط
کار،حتی هفته ای یک روز،ببیند شرایط چه
طوری است،این خیلی مهم است و ان وقت
هست که میتواند توانمندی های خودش را
بشناسد،همین رفتن ودرگیر شدن با عث
میشود دانشجو یک قدم بسیار بزرگی را
بردارد،او باید از همه کمک بگیرد،بیاید یقه
استاد را بگیرد واز وی به هر نحوی استفاده
کند و این شرط موفقیت او است .
معموال دانشجویان ترم درنحوه ارتباط
خود با اساتید مشکل دارندواین باور را
ندارند که درب اتاق اساتید به روی انها
باز است،نظر شما چیست؟

پیشتازاند ولی درانگیزه ،پشتکار واراده ،ابدا
با ما قابل مقایسه نیستند ما ساعت4صبح
بیدار میشدیم وساعت 5.5از خانه خارج
میشدیم،االن این خبرها است؟اصال.....و به
نظر من این تفاوت ناشی از عدم احساس نیاز
دانشجویان فعلی است چون فضا،آن چنان
برای انها راحت و ارام بوده است که هیچ
ترس ویا نگرانی برای آنها نبوده است که در
جهت رفع ان برایند ونقش خانواده در این
امر بسیار حساس ومهم است تا در آنها ایجاد
انگیزه کنند و آنها را توجیه کنند وراه منطقی
ودرست را به آنها نشان بدهند.

بچه های مهندسی صنایع را آدم های بسیار
بالقوه قابلی میدانم،بسیار بالقوه قابل.وقتی که
شمامیتوانید اثربخش باشیدومحیط پیرامون
خودتان را تحت تاثیر قرار دهید چرا این کار
را نکنید؟من برای این هست که میگویم حیف
که زمان گذشت،وگرنه گیرم من ماشینم را
بنز کردم چه اتفاقی می افتد؟این که ارزش
نیست،ارزش این است که تو چقدر توانستی
اثر بگذاری بر جامعه پیرامون خودت،چقدر از
تو به نیکی یاد میکنند.در رابطه با رفاه،بدانید
که خودش ایجاد می شود،شما گندم را بکارید
برای گندمش،کاه همراهش می اید،وقتی
شما بروید به سمت توانمند شدن ،پول و رفاه مهارت های حداقلی که هردانشجو ی
همراهش می اید.هدف نباید پول باشد ابدا مهندسی صنایع برای ورود به فضای
نگاهتون،نگاه رفاه مادی نباشد ،ابدا
صنعت باید کسب کند چیست؟

سماجت ،اعتقاد چیست عزیز جان،سماجت.
بروید نیاز هایتان را با استاد مطرح کنید،اگر
استاد توجهی نکرد پافشاری کنید،باالخره چهار
بار که رفتید استاد به اشتیاق شما پاسخ خواهد
داد،نه فقط استاد،فالن صنعت گر،فالن کاسب
توانمند،فالن تاجر.سماجت کردن،کسی قرار
نیست دست شما را بگیرد،مگر اینکه خودتان
به این نتیجه برسیدکه الزم هست وباید تالش
کنید،تقریبا ما این را نداریم،دانشجو سماجت
نمیکند.
آیا شما معتقید که شرایط کار وموثر
شما بارهاگفتید که":کاش می شد برگردم بودن در ایران فراهم است؟
به دوران شما"دلیل اصلی این حرف شما فوق العاده  ،فوق العاده،بیش از حد
چیست؟
انتظارتون،بعضی ها فکر میکنند که برای
بله.....االن هم میگویم،دلیل اصلی آن هم کسب درآمد و آسایش بیش تر بهتر است به
این است که با این نگرش وشناختی که االن خارج از کشور بروند،ولی آنجا همه در سطح
دارم،خیلی بیش تر تالش میکردم.هرچند اگر باالیی از کارایی و تخصص قرار دارند ولی
مقایسه کنیم من انسان پرتالشی بودم،ولی با این پارامتر در ایران بسیار بسیار ضعیف تر
این حال،خیلی بیش تر تالش می کردم،خیلی است آنجا فرد باید دو شیفت کار کند تا به
بیش تر،......و خیلی زودتر می رفتم برای اینکه اندازه یک شیفت کاری در ایران حتی کم
روی پاهای خودم بایستم،من سال83به طور تر درآمد کسب کند.نمونه آن هم مقایسه
جدی شروع به فعالیت کردم،یعنی10سال صنعت خودرو ایران و ژاپن است که اگر
پیش که باید این کار را18سال پیش انجام کمی فکر کنیم می بینیم این قیاس،قیاس
میدادم2.سال کار کردن وکسب تجربه کافی مع الفارق است،این جا فضا برای کار خیلی
زیاد است ورقابت بسیار راحت ولی در انجا
بود.
رقبای ما ادم های بسیار توانمند وقادری
(با توجه به اهمیت بحث رفاه درذهن هستند وکار بسیار دشوار تر است.
دانشجویان)این نکته رابرای مباحث
مالیش مطرح میکنید یا برای کسب میتوانید تفاوت دانشجویان فعلی وزمان
خودتان را بفرمایید؟
تجربه بیش تر؟
نه اصال....بحث مالی ابدا مطرح نیست،اصال،من از لحاظ هوش وذکاوت دانشجویان االن
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اولین مهارتی که همه جا به آن نیاز دارند این
است که شما بلد باشید با نرم افزار کار کنید،بلد
باشید که مثال زمان بندی کنید،بلد باشید که
سیستم های اطالعاتی را مدیریت کنید،بلد
باشید در بحث فروش کمک کنید،این ها چیز
هایی است که همه جا نیاز دارند،زمان سنجی
را تقریبا همه جا نیاز دارند نرم افزار های
آماری مثل ورد،مینی تب،اس پی اس اس
و اکسل را همه جا نیاز دارند.

.به عنوان اخرین سوال پیشنهاد شما به
دانشجویان چیست؟

آن چیزی که در وهله اول اهمیت دارد این
است که این انگیزه را در خودتان ایجاد کنید
وباور داشته باشید که میتوانید بی چون و
چرا،اصال هم هیچ استثنایی وجود ندارد.در
ثانی تالش موثر بکنید،تالش بی اثر مثل
اون اسب آسیابی است که تالش میکند ولی
دور خودش می چرخد.تالش موثر یعنی
هدف داشته باشید،یعنی برنامه داشته باشید
و در این راستا الزم است که مطالعه کنید
واز دیگران مشورت بگیرید،مشورت گرفتن
بسیار بسیار مهم است،بسیار مهم.در این
راستا توجه به مدیریت زمان خیلی اهمیت
دارد،ثروت زمان برای همه یکسان است،یک
نفر استفاده میکند و میشود ادم توانمند وقادر
ویک نفر هم استفاده نمیکند میشود ادمی که
همیشه به خودش بدهکار است.کاری بکنید
که یکپارچه شور ونشاط باشید.
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بیوگرافی؟

بنده متولد  1339در شهر برازجان استان
بوشهر هستم .در سال  1357وارد دانشکده
فنی دانشگاه تهران شدم .و از سال  57تا 67
دانشجو بودم که این طوالنی شدن دوران
تحصیل به دلیل انقالب فرهنگی و بقیه مسائل
بود .در سال  67از دانشگاه تهران در رشته
فوق لیسانس استخراج معدن فارغ التحصیل
شدم .سربازی را در معدن مهدی آبادگذراندم
البته در سال  65در وزارت معادن و فلزات
استخدام شدم و تا سال  67در ستاد مرکزی
وزارت خانه تهران بودم .سال  71هم وارد
دانشگاه یزد شدم و از سال  71تا االن استاد
دانشگاه یزد هستم
.

چگونه به عنوان یک استاد شناخته
شدین؟

در سال 1357با وجود محدودیت های
10رشته ای دانشگاه 6رشته را در کل انتخاب
کردم که از میان آن6رشته 3مورد آن رشته
ی مورد عالقه ام یعنی مهندسی معدن بود به
علت انقالب فرهنگی به مدت 10سال مدرک
کارشناسی ارشد خود را گرفته و وارد صنعت
معدن شدم در سال 71به توصیه ی دوستان
وارد دانشگاه یزد شده ومشغول به کار تدریس
شدم ولی در عین تدریس نیز ارتباط خود را با
معدن قطع نکردم .در سال1386نیاز به ادامه
تحصیل را در خودم احساس کرده بنابراین
وارد مقطع دکتری شدم ودر آخر در اوایل
سال 92فارغ التحصیل شدم

اگر توجه کنید در سالهای اخیر اسم "وزارت
فرهنگ و آموزش عالی" به "وزارت علوم
تحقیقات و فناوری" تغییر کرد .و این دقیقا
ضرورتی بود که احساس میشد .یعنی این علوم
اگه بر مبنای تحقیقات تبدیل به تکنولوژی
نشود صرفا کتاب هایی است که تو قفسه ها
چیده شده و زمانی این علوم می تواند تبدیل
به یک تکنولوژی برای رفع نیاز بشر بشود
که یک ذهن خالق و آدم آچار به دست که
از سختی و فیزیک کار نترسد وارد میدان
بشود که الحمدا ..روند به این سمت است و
ان شاءا ..به زودی این ارتباط برقرار بشه و
شکاف از بین برود.
نقش صنعت در این ارتباط؟

تا زمانیکه مدیران متخصص در بخش صنعت
و معدن روی کار نیایند ضرورت حضور
دانشمندان و صاحبان علم را در صنعت
احساس نمی کنند و تا این نیاز احساس نشود
این ارتباط هم شکل نمی گیرد .شاید اولین
قدم و کلید کار وجود مدیران متخصص در
رأس صنایع و معادن است.

پیشنهاد برای آنها که دنبال موفقیت
هستند؟

بنظر من باید هرکسی به دنبال یک الگوی
مناسب برای خودش باشد .کسی که از نظر
اخالقی،روحی،روانی و عقیدتی با خودش

.

فاصله ی بین صنعت و دانشگاه به چه
علت زیاد می باشد راه حل چیست؟

بنظر من  2عامل بزرگ عامل این جدایی شده
 .1متخصص نبودن مدیران ما در صنعت و بی
مهری آنها نسبت به صنعت چون فرض کنید
معدنی که مدیر آن متخصص معدن نیست
از نظر روانی از اینکه با متخصصان این رشته
مشورت کند ترس دارد بنابراین این مشکل
از طرف برخی مدیران صنعتی ما وجود
دارد .2 .عامل بعدی به قول معروف دست به
آچار نبودن اساتید دانشگاه است .اساتید ما
متاسفانه چون تجربه صنعتی ندارند و عمدتا
متکی به محفوظات و دانش فنی خودشون
هستند پارامترهایی ک در اجرا و توسعه علم
وجود دارد را نمی شناسند و بنظر بنده این
دو عامل اصلی باعث بروز شکاف بین صنعت
و دانشگاه شده است.
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مطابقت داشته باشد و بر مبنای اون الگو
برای خودش برنامه ریزی کند و اگر این کار
را انجام دهد عمل به کار خوب برایش یه
عادت میشه و شاید اولش سخت باشه ولی
انتهای خوبی دارد.
تفاوت دانشجوی قدیم با دانشجوی
امروزی در چیست؟

بنده همیشه حتی به صورت مستقیم به بچه
ها میگم یک تفاوت فاحش بین دانشجویان
االن و قدیم شاید این باشد که در دانشجویان
زمان ما یک بلوغ فکری وجود داشت که االن
کمتر دیده میشه .این تفکر و روحیه دبیرستانی
متاسفانه از قبل همراه دانش آموز به دانشگاه
اومده و دانشجو به جای اینکه احساس کند
دانشجوست احساس میکند دانش آموز است
و تفاوت حتی در ساختار این دو کلمه هم
وجود دارد .دانش آموز درحال آموختن ولی
دانشجو درحال جست و جو کردن است .مثال
درس استخراج معدن رو در نظر بگیرید،
دانشجو توقع دارد تمام مباحث این درس
در یک کتاب یا جزوه بهش تحویل بدهند
درحالیکه در زمان ما اصال همچین توقعی
وجود نداشت .در حقیقت مبحث مطرح بود و
دانشجو خودش باید میرفت میگشت کتاب و
جزوه و مقاله و پژوهش و اینها رو گیر میاورد
و بعد انتظار نداشت سوالی که استاد میده
حتما باید تو جزوه باشه و استاد از مبحث
سوال میده نه از جزوه!

انگیزه وپویایی در تحصیل چگونه شده
است؟

در قدیم دانشجو می توانست فقط از بین
10رشته ،رشته ای را انتخاب کند بنابر این
اجبارا به سمت عالقه ی خود راهنمایی
میشد اما امروزه ما نزدیک به 100رشته را در
اختیار فرد قرار میدهیم که این خود موجب
کمی سر در گمی میشود بنابر این فرد باروی
آوردن به شانس رشته ای را انتخاب میکند .
رشته ای که با شانس انتخاب شود انگیزه ی
چندانی را در دانشجو به وجود نمی آورد و از
آنجا که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق
می آورد بنابر این اساتید هم انگیزه ی کمتری
نسبت به قبل برای انتقال مفاهیم پیدا میکند.
اهدافی که هنگام تدریس آنرا دنبال
میکنید چیست؟

خدا این توفیق رو به بنده داد که در صنعت
باشم و بعد وارد دانشگاه بشوم بنابراین وقتی
میام سر کالس صرفا وظیفه خود نمیدونم
که اون درس رو توضیح بدم بلکه باید اصول
مدیریت و همون بحث الگو ،یعنی الگوی
زندگی بهش بدم ،نحوه برخورد رو بهش یاد
بدم ،احترام متقابل رو بهش یاد بدم.

زیر زمینی که خطر در هرلحظه وجود دارد
دانشجو بدون داشتن شرایط الزمه واردکار
شود .قطعا غیر منطقعی است پس همه چیز
باید در چارچوب اصول باشد حال با وجود
دروس کارآموزی دانشجو در چارچوب اصول
وارد صنعت میشود که در این مرحله از او
انتظار میرود نهایت استفاده را از موقعیت
خود انجام دهد.

است هیچ صنعتی بدون مواد اولیه نمیتواند
باشد بنابر این اصل هر چیزی به معدن بر
میگردد ولی متاسفانه به علت بی توجهی به
این رشته برخی از معادن مهم کشور تعطیل
شده وبرای تامین نیاز های صنعت روی به
واردات آورده شده است .

تعریف شما از یک دانشجوی واقعی؟

قبل از تعریف دانشجوی واقعی بایست از انسان
کامل تعریفی داشته باشیم انسان کامل کسی
است که دانش و اخالق و انسانیت و سالمت
فکری او در اوج باشد .بنابراین دانشجو در
چارچوب این بستری که برایش فراهم شده
به سمت این الگو حرکت کند .و در جهت
کسب دانش باید تالشش فوق العاده باشد .در
شادی کردن باید تالشش فوق العاده باشد.
در عبادت باید تالشش فوق العاده باشد و اگر
اینها رو رعایت کند همیشه یه دانشجوی
ایده آل هست ..

کاری که پشیمان شدید؟

آیا کار در معدن پر مخاطره
میباشد؟

من همیشه به دانشجوها گفتم که خطر پیاده
روی در خیابان خیلی بیشتر از خطر کار در
معدن است .بر خالف نظر مردم اگر مدیریت
صحیح اعمال شود نکات ایمنی و اصول کار
رعایت شود کار در معدن نیز بی خطر خواهد
بود اما باید در نظر داشت که کار در معدن
بسیار سنگین ودارای سختی های مخصوص
به خود میباشد.
توصیه به دانشجویان؟

بله ،بله حتما ،بنده یک افراط در مهربانی
داشتم که در صنعت همیشه جواب نمیده
یعنی قاطعیت همراه با مهربانی رو در کارهام
نداشتم که اگر برگردم اون رو درست میکنم.
انتظاری که از دانشجو دارید؟ شرایط قدیم با االن چه تفاوتی دارد؟
من همیشه به خودم اینجوری القاء کردم که همینطور که قبال گفتم زمانی که بنده انتخاب
این دانشجوی سرشار از نیروی جوانی است رشته کردم فقط سه رشته معدن در ایران
باید شاد باشد و شاد بودن و سرزنده بودن در وجود داشت ولی االن هر گوشه و کنار کشور
عین احترام متقابل و حسن برخورد چیزی موسسه ای درحال تدریس معدنه .یعنی از
است که بنظر من ایده آله .بارها و بارها بزرگترین تفاوت های شرایط االن و قدیم
دانشجو درحال رد شدن بوده که بهش سالم رشد سریع و مهار نشدنی جمعیت دانشجویی
کردم و باهم صحبت کردیم و خندیدیم.
ماست در حالی که در خیلی موارد امکانات
آموزشی ما این رشد رو نداشته و این یک
قانون در طبیعت است که با افزایش کمیت
دانشجو فقط به تحصیل بپردازد؟
کیفیت کاهش می یابد.
توقع رو بیاریم در حد معقول .ورود به صنعت
معدن چه گره ای را میتواند از صنعت باز
مسلتزم یه سری شرایط میباشد مثال ایمنی
کند؟
و  ...قطعا نباید توقع داشت در یک معدن
صنعت مانند یک طفل شیر خواره ای می ماند
که نیاز به شیره ی معدن دارد الزم به ذکر
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باز همان تعریفی که از انسان کامل داشتم،
یک انسان کامل را با تمام خصوصیاتی که
عرض کردم الگوی خود قرار دهند و حرکت
به سمت یک انسان کامل رو از همین االن
شروع کنید.
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حمید رضا اسدی مقدم
مهدی مالیی
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چطور به عنوان استاد یا صنعتگر شناخته
شدید؟

همه ی رشته ها دنیایی از چیزهای جدید
وناشناخته هستندکه در ابتدا من شناخت
کاملی از رشته ی متالوژی نداشتم.و حتی در
فکر تغییر رشته بودم اما مجبور شدم یک ترم
را در رشته ی قبولی خود در دانشگاه علم و
صنعت بگذرانم و همین یک ترم مرا به رشته
ی خودم عالقه مند کرد .در دوران ما اشتیاق
زیادی به ادامه تحصیل در مقاطع باال تر نبود
اما از آن جا که انسان در هر فضایی قرار بگیرد
با آن فضادر یک راستا حرکت میکند،من نیز
در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل دادم.
انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با صنایع
نظامی در دوره ی فوق لیسانس و قرار گرفتن
در محیط کار صنعتی باعث شناخت بیشتر من
نسبت به خود و عالقه مند شدن به کارهای
تحقیقاتی و محیط آکادمیک شد.بنابراین
در مقطع دکتری در دانشگاه تهران ادامه
تحصیل دادم .سال دوم دکتری در دانشگاه
آزاد و سراسری یزد مشغول به تدریس شدم.
یکی از علت های اصلی این که به کارهای
دانشگاهی روی آوردم،این بود که در سالهای
آخر کارشناسی و اوایل کارشناسی ارشد با
کار در صنایع نظامی متوجه شدم در صنعت
همیشه ترمزهایی وجود دارد که ممکن است
مانع حرکت سریعتان شود و این با روحیه
من سازگار نبود.در کار دانشگاهی می توانید
از اندوخته های علمی خود استفاده بیشتری
کنید و همزمان با انجام پروژه های صنعتی
مشکالت صنعت را در یک محیط آکادمیک
رطرف کنید.دلیل دیگری که من را به سمت
دانشگاه کشاند فضای تحقیق و پویایی است
که به شکل پررنگ تری در دانشگاه وجود
دارد و به شما احساس پویایی می دهد.

ر
ا
هب
8

رد

چه رابطه ای بین صنعت ودانشگاه میباشد؟ داشتن شناختی دقیق ودر گیر کردن خود
در کشور های جهان سوم فاصله بین با رشته ی مورد نظر قبل از ورود به دانشگاه
صنعت ودانشگاه بسیار زیاد است اما کشور می باشد.
ما خوشبختانه در حال توسعه می باشد تعریفی که ازیک دانشجوی واقعی
وسعی داردکه این فاصله را کم کند.متاسفانه دارید؟
در تکنولوژی و صنایع وارداتی نیاز کمتری دانشجوی واقعی فعاالنه به دنبال علم و یاد
به علم و دانش بومی در صنعت حس می گیری بوده نه صرفا مدرک عالوه بر آن باید
شود.اگر بتوانیم ارتباط صنعت و دانشگاه را رو.ابط اجتماعی خود را قوی کند و کار گروهی
تقویت کرده و مشکالت و نیازهای صنعت را را به خوبی بیاموزد
به صورت پروژه های تحقیقاتی به دانشگاه
شرایط دانشجوی قدیم با االن چه
ها منتقل کنیم باعث پیشرفت در زمینه ی
تفاوتی دارد؟
علمی و هم صنعتی کشور و شاهد کم شدن
فاصله بین صنعت و دانشگاه خواهیم بود.
امروزه ارتباطات در سطح وسیع تری انجام
دانشجویانی که وارد صنعت میشون فقط شده وکارهای تحقیقاتی را تسهیل نموده اما
وظیفه ی نگهداری وترمیم تکنولوژی را مشکالت درآمدی ،؛پیدا کردن شغل واینکه
گاهی دانشجو در کنا درس مجبور به کار
دارند یا میتوانند آنرا ارتقا دهند؟
کردن می باشد انگیزه ی توجه کامل به درس
بستگی دارد که صنعت از فرد چه بخواهد .در را از بین میبردهمچنین باال بردن ظرفیت های
اغلب صنعت های ما کار به صورت نظارتی دانشگاه با توجه به اینکه فرصت های شغلی
بوده بنابر این مدرک کارشناسی هم برای این مناسب برای فارغ التحصیالن ایجاد نمیشود
موارد اکتفا میکند .البته اگر فرد وارد صنعت کار درستی نمی باشد زیرا شان و کالس کاری
پویا شود صنعتی که خودش مشکلش را مهندس خدشه دار میشود واینگونه هست که
حل میکند یا پروژه ای را ترتیب می دهد دانشجویان امروز از انگیزه ی کمتری نسبت
که مشکلش ریشه یابی شود وضعیت کامال به دانشجویان قدیم بر خوردار هستند
متفاوت است در اینجا مدرک کارشناسی
مواد در صنعت چه نقشی دارد؟
ارشد از کارشناسی کاراتر می باشد زیرا دروس
کارشناسی ارشد شیوه درست مدیریت یک رشته ی مهندسی مواد مانند مادر همه ی
پروژه را به دانشجو آموزش میدهند.
رشته ها بوده وپایه وبنیادمحسوب میشود،زیرا
پویایی ونشاط علمی بین دانشجویان را وظیفه استخراج،فرآوری و ساخت مواد اولیه و
چگونه ارزیابی میکنید؟ در بعضی موارد قطعه نهایی را بر عهده دارد
و این رشته را فوق العاده کاربردی نشان می
دانشجو باید انگیزه داشته باشد و به خوبی دهد.
حس کند کاری را که انجام میدهد برایش
مفید خواهد بود در اصل با ایجاد اشتغال مهمترین نکته ای که در دوران دانشجویی
و همچنین ایجاد شور وهیجان در بین خود رعایت نمودید؟
دانشجویان پویایی ونشاط علمی را میتوان انسان باید هدف مشخص داشته باشد و با
افزایش داد زیرا این پویایی نسبت به دوران توجه به هدفش به جلو حرکت کند ودر
های قبل کمرنگ تر شده است و این اصل دوران کارشناسی نباید تک بعدی بوده وفقط
تحقق نمی یابد مگر همه عوامل برای ایجاد پژوهش های علمی را در نظر داشت بلکه باید
این شور و هیجان دست به دست هم دهند .در این دوران طالیی که فرصت آزاد بسیار
چه انتظاراتی از یک دانشجو دارید؟ زیاد است درس زندگی را در کنار دروس
علمی پاس کرد ونهایت استفاده را از این
همانطور که از نام دانشجو مشخص است دوران نمود.
انتظار میرود خود به دنبال دانش برود و با
انتخاب ومیل خود بر سر کالس حاضر شود توصیه ی آخر:
اگر دانشجویی بی انگیزه وبدون عالقه بر سر زندگی تک بعدی نیست پس همه ی جنبه
کالس حاضر شود شوق استاد را برای انتقال های آن را باهم پیش ببرید هدفتان را مشخص
دانسته ها از بین خواهد برد .به نظر من کنید و برای هدفتان برنامه ریزی داشته باشید
دانشجو باید به دنبال عالقه اش برود وتوجهی آن موقع هست که موفق خواهید شد
به بازار کار نداشته باشد اما در عالقه ی خود
بهترین باشد و الزمه ی پیدا کردن عالقه
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تا چه اندازه صنعت از مقاطع مختلف
تحصیلی استفاده میکند ؟

صنعت امروزی برای صرفه جویی در میزان
حقوقی که به کارمندان خود میدهد کمتر از
حد مورد انتظار از قشر تحصیل کرده استفاده
میکند تا سود خود را به حداکثر برساند .به
نظر من دانشجوی مقطع کارشناسی ،مانند
فردی است که الفبا را یاد گرفته است ولی
هنوز نیاز به تکمیل دارد زیرا مهندسی فراتر
از حد تصور می باشد و دانشگاه فرصت
محدودی دارد که همه ی توانایی ها را یاد
بدهد.بنابراین دانشجوی فارغ التحصیلی که
وارد صنعت میشود ،نیاز به آموزش دارد تا
تجربه ی صنعتی کافی راپیدا کند.الزم به
ذکر است هدف اصلی مقطع کارشناسی ارشد
پرورش پژوهشگر می باشد که در قسمت
پژوهشی صنعت ،به آن نیاز دارند اما متاسفانه
صنعت امروزی توانایی استخراج
پاسخ مناسب از پژوهش های
انجام شده را ندارد.
دلیل اصلی اینکه صنعت
امروزه نمی تواند از قسمت
های پژوهشی نهایت استفاده
را ببرد،چیست؟

برای این امر سه دلیل کلی وجود
دارد:اول اینکه نیروی انسانی
کافی برای این کار در صنعت
ها وجود وجود ندارد دلیل دیگر
نیروی انسانی ضعیف می باشد
ومهم ترین دلیلی که در اخر می
توانم نام ببرم این است که در
اصل صنعت ما نمیداند که چه
می خواهد؟وچه کار می خواهد
انجام دهد.

شما به چه اندازه صنعت در صنعت تجربه
دارید؟

من به صنعت بسیار عالقمند بودم به گونه
ای که هنوز یک سال از ورود به دانشگاهم
نگذشته بود که به واسطه برادرم وارد شرکت
گاز شدم ودر قسمت کارگاه مشغول به کار
شدم که تجربه ی بسیار عالی برای من بود.
حتی سال بعد به پیشنهاد برادر دیگرم در
نیروگاه به عنوان کاراموز مشغول به کار شدم.
در انجا با یک شرکت روسی اشنا شدم که
مسئول قسمتی از نیرگاه بودند.برای برطرف
شدن بعضی از ابهامات مالی که در ذهن من
بود،سواالتم را از انها پرسیدم،اما متاسفانه
پاسخگوی من نبودند به همین دلیل انگیزه
من برای تالش دوچندان شد.

دانشجویان برای ورود به صنعت جرات بهترین روش زندگی را به ما نشان میدهد با
و جسارت کافی را ندارند پیشنهاد شما توجه به اینکه وقت انسان محدود است پس
باید نهایت استفاده را از زمان ببریم شخصا
چیست؟
برای بهره برداری درست از زمان دو یا سه کار
ورود به هر مقطعی برای اولین بار ترس دارد،اما
را به صورت موازی و کنار هم انجام میدهم.
اگر دانشجو ها می دانستند چقدر لذت بخش
است که با دانسته های خود مشکلی را هر وظیفه اساتید نسبت به دانشجویان
چند کوچک حل کنند و به ثمر نشستن ان را چیست؟ به نظر من اساتید وظیفه ی بسیار
سنگینی نسبت به دانشجویان دارند،نه تنها
ببینند دیگر ترس را فراموش می کردند.
باید اساتید به فکر بهترین روش انتقال
مفاهیم علمی باشند بلکه باید همانند پدری
به چه دلیل به استادی روی آوردید؟
دلسوز برای آنها باشند .
در زمان من صنایع کمی خسته کننده بود و نظر شما نسبت به مهاجرت دانشجویان
امکان رشد و تعالی نداشت و همچنین فضایی چیست؟
برای پرورش خالقیت و دانش در آن زمان نبود
اگر کشور را دوست دارم باید خودمان را
بنابراین جذابیت کافی را برای من نداشت اما
درگیرش کنیم.اگر واقعا فکر می کنیم
امروزه به علت مشکالت تحریم شور و هیجانی
وضعیت امروز نابسامان است در کنار آن هم
خاص در صنعت ایجاد شده است.
باید فکر کنیم که ما باید آن
را بسازیم.اگر ما دست به کار
نشویم که وضعیت امروز را تغییر
دهیم پس چه کسی ایران ما
را می سازد.باید در نظر داشت
وابستگی به کشورهای دیگر در
شان یک ایرانی نمی باشد.البته
رفتن به خارج از کشور نیاز به
فکر در مورد شرایط موجود دارد.
اگر فردی فکر می کند در خارج
از کشور می تواند پیشرفت کند
و به هدفش برسد باید دنباله
روی هدف خودش باشد.
پیشنهاد شما برای ایجاد
انگیزه در دانشجویان چیست؟

انتظار شما از دانشجویان چیست؟

بنظر من دانشجو باید سر کالس از آمادگی
کافی برخوردار باشد و با سواالت خود استاد
را به چالش بکشاند .شخصا از سوال هایی که
نمی توانم پاسخ دهم خیلی خوشحال می
شوم زیرا معتقدم هنوز چیزهای زیادی برای
یاد گرفتن وجود دارد و انتظار دیگری که از
یک دانشجو می رود ،خوب گوش دادن است،
هنگامی که استاد درس را به او ارائه میدهد .
سبک زندگی شما به عنوان یک الگو
برای دانشجویان چگونه است؟

در تصمیم گیری ها وسبک زندگی مهم ترین
چیز ایدئولوژی ونگرش فرد نسبت به جهان
می باشد وبا توجه به هدفی که انسان دنبال
میکند .تصمیم گیری های زندگی جهت دار
میشود اما در کل دستورات وقوانین دین
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به نظر من با بازدیدهای صنعتی
و نشان دادن مشکالت و خوبی های صنعت
می توان تلنگری را به دانشجوها زد که
این صنعت به دانش امروزی شما نیازمند
است،وباید به دنبال کارآفرینی با هدف از
بین بردن مشکالت جامعه باشید.عالوه بر
آن باید باور به خود و اعتماد به نفس را در
دانشجو تقویت کرد.توصیه من این است که
سعی کنید به اطرافیان خود وابسته نباشید
و مستقل عمل کنید و در همه حال چه در
ثروت و چه در فقر قناعت پیشه باشید.

مسعود جعفری
رضا منصوری فر

را

هبرد
9

ٌ

گام هایی در صنعت...
شرکت فیبر نوری شهید قندی

تاریخچه :

کارخانه شهید قندی در ابان ماه سال  1363در شهر یزد تاسیس شد
.در سال  1369تولید کابل های مخابراتی مسی را شروع نموده وبه
منظور افزایش ظرفیت تولید وخودکفا شدن صنعتی تاسال 1384
طی سه مرحله توسعه یافت.هدف اصلی شرکت حفظ کیفیت در حد
استانداردهای جهانی و برآورده کردن انتظار مشتریان وبهبود بخش
صنعتی واقتصادی وحذف وابستگی میباشد.
مهندس فوالدی
متولد شهرستان زاهدان
کارشناسی :
مکانیک دانشگاه نیکبخت
زاهدان
سابقه فعالیت در صنعت :
 18سال
سابه فعالیت در شرکت قندی :
 2سال
سمت  :مدیر تولید

این فرصت را یافتیم تا دقایقی را در فضای
صنعت و خارج از محیط دانشگاه به پای
صحبتهای یک صنعتگر نشسته و از تجربیات
ایشان بعنوان کسی که سالهاست در صنایع
کشور مشغول ب فعالیت میباشد و با
مشکالت این بخش آشنایی کاملی دارد ،بهره
الزم را ببریم.

به عنوان اولین سوال:نقش مهندسین در فرآیند تولید شهید
قندی (فیبر نوری)چیست؟

هر کارخانه روند تولید خاص خودش را دارد ،که بر اساس آن از
مهندسین مختلف برای رفع نیازهایش در تولید بهره می برد.
در این کارخانه ،برای تولید فیبر های نوری ما ،از مهندسین طراحی
کابل (صنایع)،مکانیک،آزمایشگاه(مهندسین مواد ،شیمی وصنایع) و
برق استفاده میشود.
مهندسین مکانیک بیشتر در بخش تعمیرات دستگاه های خطوط
تولید و قطعات فعالیت دارند .

ر
ا
هب
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مهندسین برق هم ،در زمینه ی تعمیرات دستگاه های الکترونیکی
خط تولید و همچنین در برنامه ریزی سیستم ها به کمک مهندسین
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صنایع نقش خود را ایفا میکنند.
همچنین درآزمایشگاه ،از مهندسین شیمی و مواد ،برای تست کیفیت
مواد اولیه ی کارخانه بهره میگیرند.
وظیفه اصلی مهندسین صنایع برنامه ریزی تولید  ،کنترل موجودی
انبار ها ،کنترل کیفیت مواد اولیه ،تولیدات نهایی و دستگاه ها می
باشد که تمام این کار ها در واحدی مجزا به اسم پشتیبانی وخدمات
انجام میگیرد.
البته بسته به نوع تولید کارخانه ،واحد کنترل کیفیت می تواند از
مهندسین مختلف مثل مکانیک وبرق کمک بگیرد .
برای مونتاژ و نصب ماشین آالت خط تولید از مهندسین برق ،مکانیک
و صنایع به صورت گروهی استفاده میشود.
بعنوان یک صنتگر نیاز صنعت به مهندسین را چگونه ارزیابی
میکنید؟

امروزه به همه ی مهندسین در بخش صنعت نیاز داریم ،ولی آنچه
که اهمیت دارد ،کیفیت کاری مهندسین و بار علمی وعملی آنها
میباشد.

به نظر من که سابقه ی  18ساله ی حضور در صنایع را دارم ،پرسنل
خدماتی هم می تواند در هر جایی که هست مفید واقع شود.
متاسفانه در زمان حال ،خروجی هایمان زیاد است ولی کیفیت آن
بسیار پایین تر از کمیت آن است.
شرایط استخدام در شرکت شما بعنوان یک واحد صنعتی
چگونه است؟

نزدیک به  24سال از عمر این کارخانه می گذرد ،پس طبیعتا شرایط
استخدام آن با دیگر کارخانجات فرق میکند.این کارخانه یک سری
از مسائل را از ابتدا برنامه ریزی کرده و درآن شاخه ها آموزش های
الزم را داده است و حال فقط بعضی از نقص های کوچکی را که دارد،
با استخدام افراد مورد نیاز برطرف میکند.ما معموال برای تولید،رشته
های فنی مانند دیپلم ریاضی،برق و گاها هنرستان را جذب میکنیم،
برای کارهای سرپرستی سالن ها سعی می کنیم بیشتر از تکنسین
ها بهره ببریم و برای کارشناسی و نظارت بر خطوط تولید هم از فارغ
التحصیالن مقطع کارشناسی استفاده میکنیم.
در هنگام استخدام تجربه ی شخص را بیشتر مورد توجه
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قرار داده اید یا به تازه کارها هم اعتماد
میکنید؟

عمل با آن روبرو میشویم دارد .صنعت هم
باید بر حسب نیازش به دانشگاه رجوع کند...

برای ورود به کارخانه تجربه مهم است ،ولی ما
با افراد بی تجربه هم کار کرده ایم.در کل همه
چیز به جسارت وهنر فردی که به کارخانه
وارد می شود بر میگردد.

البته در دانشگاه های ما افراد باکیفیت کم
نیستند ولی بعلت نبودن پل ارتباطی مناسب
از آنها بهره چندانی برده نمی شود.

من شخصا ،تا سه سال اول کارم ،اگر روزی
8ساعت کار می کردم روزی 12ساعت در پی
یادگیری بودم و هنوز هم در صنعت به دنبال
یادگیری بیش تر هستم.

چه راهکاری را برای ایجاد این ارتباط و
بهتر کردن آن پیشنهاد می کنید؟

در صنعت فضا برای یادگیری زیاد است ،منتها
جوانان امروزی ،هم انتظارات باالیی دارند و
هم میلی به یادگیری بیش تر ندارند.
همه ما مثل هم نیستیم،ولی باید فعالیت
کنیم،تالش کنیم تا یاد بگیریم.
به نظر شما دانشجویان در دوره کارآموزی
باید چه کارهایی را انجام دهند ،تا بیش
ترین بهره را از آن ببرند؟

نخست باید مکانی که قصد گذراندن کار
آموزی خود را در آن دارند،درست انتخاب
کنند،سپس باید این دوره را خیلی جدی
بگیرند و بیشتر به فکر یادگیری باشند.
من با اینکه در زاهدان سکونت داشتم،دوره
کارآموزیم را در شرکت واگن پارس اراک
گذراندم.بدون اینکه آشنایی داشته باشم ،به
آنجا رفتم.با مسوولین آنجا صحبت کردم و بعد
از یک هفته به سختی توانستم یک خوابگاه
بگیرم ،ولی هنگامی که دوره کارآموزیم به
اتمام رسید ،از من خواستند  45روز دیگر هم
بمانم،به اینصورت هم من کار یاد گرفتم،هم
یک کار آماری برای آن شرکت انجام دادم.

عرض کردم هر دو طرف باید مشتاق به
برقراری این ارتباط باشند.دانشجویان می
توانند بازدیدهایشان را از مراکز صنعتی زیاد
کنند و از همان ابتدای ورود به دانشگاه نیز
باید این کار را آغاز کنند.زیرا باعث می شود
دانشجویی که وارد دانشگاه می شود از همان
ابتدا یک دید کلی و کاربردی پیدا کند و هم
در حین تحصیل می تواند مسیرش را هرچه
زودتر انتخاب کرده و بر استعدادها و توانایی
های خود اشراف پیدا کنند.
کاربرد دروس تئوری در صنعت چگونه
است؟

از نظر من دروس دانشگاهی در باز کردن افکار
و افزایش قدرت تجزیه و تحلیل می تواند
کمک بسزایی داشته باشد و گاها اکثریت
دروس به صورت کاربردی در مراکر علمی
ارائه می شوند،که موجب ایجاد پیش زمینه
ای در ذهن دانشجو بوده و این همان نقطه
قوت یک دانشجوی فارغ التحصیل نسبت به
دیگران می باشد.

به نظر شما ارتباط بین دانشگاه و صنعت
به چه صورتی است؟

ارتباط بین دانشگاه و صنعت یک مسئله
دوطرفه میباشد .دانشگاه وظیفه دارد که
خودش را به صنعت نزدیک کند و ارتباطش
را بهبود بخشد،به گونه ای که در حال حاضر،
از نظر سطح علمی در جایگاه مناسب قرار
دارد ،اما از لحاظ عملی در سطح مطلوبی
قرار ندارد .حتی بعضی از اساتید علی رغم
برخورداری از معلومات تئوری و دانش علمی،
نمیتوانند به اندازه یک صنعتگر باتجربه
مشکالت صنعت را برطرف کنند .همچنین
آن چیزی که بصورت تئوری در دانشگاهها
آموزش داده میشود ،تفاوت زیادی با آنچه در
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آمار بدست آمده ازاین قسمت گویای این مطلب است که
اکثر قریب به اتفاق ما دانشجویان و مهندسین یقین داریم
که با تحصیل در رشته ی خود میتوانیم به اهدافی که برای
آینده داشته ایم جامه ی عمل پوشانده و به رویاهایی که
بعضا در سر میپروراندیم دسترسی پیدا کنیم  .اما این تنها
نیمه ی پر لیوان میباشد  .اگر کمی واقع بینانه تر به این
موضوع بنگریم متوجه میشویم که فضای دانش محور و
نشاط علمی مطلوبی را که شایسته ی یک دانشجوی واقعی
و مهندسی که باید گره گشای مشکالت فردا باشد به اندازه
ی کافی در میان دوستان و هم دوره ای های خود احساس
نمی کنیم  .اگر بخواهیم علت امر را جویا شویم تنها باید به
خودمان رجوع کنیم و مطمئنا با چند پرسش و پاسخ ساده
به این نتیجه میرسیم که خودمان را باور نداریم و نسبت
به توانایی های بالقوه خود بی تفاوت هستیم .حتما همین
االن در حال تکذیب حرفهای گفته شده هستید و با خود
میگویید که بارها خودم را باور داشتم و یا خواسته ام ،ولی
نتوانستم ویا نشده است .باید توجه داشت عامل مهمی که
نیروی محرکه ما در مسیر اهدافمان است ،انگیزه انجام
کار میبادشد که به طرز آشکاری با میزان عالقه به رشته
تحصیلی و در کل اهدافمان در ارتباط است.
عالوه بر این از دیگر آمار بدست آمده از میزان رضایت
عملکرد فردی دانشجویان ،در وهله ی اول چنین برمی آید
که درصد زیادی از دانشجویان از عملکرد فردی در طول
دوران تحصیل رضایت کافی دارند که بنظر خوب میرسد،
اما اگر بخواهیم تحلیلی دیگر بر این نمودار داشته باشیم و
از زاویه ای دیگر اطالعات بدست آمده را مورد بررسی
قرار دهیم ،اولین سوالی که شاید به ذهنمان خطور کند
این است که علی رغم وجود چنین رضایتمندی مطلوبی
چرا فضای تحقیق و پژوهش و آن پویایی و نشاط علمی
را به همان میزان احساس نمیکنیم  .شاید خود شما نیز
بعنوان یکی از مخاطبان این نوشته تا االن به پاسخ این
مساله رسیده اید ،باید گفت رضایت از عملکرد فردی در
چنین شرایطی به صورت غیر مستقیم نداشتن باور به
توانایی های شخصی و یا نبود انگیزه برای رسیدن به
شرایط ایده آل را بیان میکند ،کما اینکه اگر به توانایی
های خود ایمان داشته باشیم و برای رسیدن به هدفی که در
پی تحصیل بدنبال آن هستیم سراسر انگیزه باشیم ،محیط
بیرون و وضعیت فعلی را با شخصیت درونی خود تقریبا
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بیگانه می بینیم .بگذارید کمی روشن تر و بی پرده
حرف هایم را ادامه دهم ،متاسفانه وضعیتی که در آن
دانشجو بودن هزار و یک معنای جدیدی که از معنای
حقیقی آن بدور است پیدا کرده است همان شرایط
فعلی می باشد  .از صرف داشنت کارت دانشجویی گرفته
تا تالش برای گرفتن نمره ی بیشینه کالس به هر طریق
ممکن!

بپردازم کما اینکه مساله برای من و شمایی که در چنین
محیطی روزگار میگذرانیم و عمیقا با آن در ارتباط هستیم
کامال روشن هست .همچنین میدانیم که تنها مقصر دانستن
دانشجو در پیدایش وضع موجود بدور از منطق است ولی
باید اقرار کنیم که  %90مسیر را خودمان باید طی کنیم و
آن هنگام است که میتوانیم از ایده آل نبودن شرایط برای
پیمودن مابقی مسیر سخن بگوییم.

در بهترین شرایط به خودمان خرده میگیریم و میگوییم
دانشجوی واقعی نیستیم! حقیقت این است که دانشجو،
دانشجو است،واقعی وغیرواقعی ندارد ،دانشجو یعنی
جستجو کننده دانش .همینوبس .جوینده ای که بدنبال
دانشی است که باور داردهم میتواند از آن تاثیر بپذیرد
و نهایت استفاده را ببرد و هم میتواند در آینده تاثیراتی
هرچند کوچک به روی آن بگذارد و در راستای آن
خدمتی را به جامعه عرضه کند .واضحتر بگویم
دانشجو یعنی کسی که شب امتحانش با دیگر شبهایش
تفاوت چندانی نداشته باشد ،کسی که روزها در پی
کسب تجربه و پژوهش بوده و شب هایش را با مطالعه
و اندوختن دانش سپری میکند.

در ابتدا بر آن بودیم تا با انجام این پژوهش اطالعاتی
را صرفا جهت اگاهی در اختیار شما دانشجویان گرامی
قرار دهیم اما پس از روشن شدن نتایج و تحلیل و بررسی
آنهابهانه ای یافتیم تا به بیان مشکالت خودمان بپردازیم
وبه قول معروفی،جواالدوزی به خودمان زده باشیم .در
ضمن الزم است به اطالع شما دوستان عزیز برسانم که
از بیان مشکالت موجود فقط و فقط به صدا درآوردن
زنگ خطر و برانگیختن شعله های انگیزه و خودباوری
در میان دانشجویان عزیز مقصود بوده است وگرنه بنده
حقیر بعنوان یک جوان معمولی نه اهل نصیحت هستم و نه
در آن جایگاهی که بتوانم راه حلی را ارایه دهم و بهمین
خاطر پیشنهاد میکنم از تجربیاتی که اسااتید بزرگوار از
خودشان در اختیارمان گذاشته اند و در بخش های بعدی
مفصال به آنها پرداخته شده است نهایت استفاده را ببرید.

بیایید با چند سوال
آسان تا حدودی
را
خودمان
ارزیابی کنیم :
روزها با چه
هدف و نیتی به
سمت دانشگاه
حرکت میکنیم؟!
آیا با انگیزه و نشاط علمی بر سر کالسهای درسی
حاضر میشویم؟! روزانه تا چه حد برای مطالعه ی
کتب تخصصی و غیر درسی وقت میگذاریم؟!
تا چه حد با اساتید دانشکده در ارتباط هستیم و از آنها
کمک میگیریم ؟!

امیدوارم همگی تمام تالشمان را بکنیم که در این جامعه بر
دوشمان به عنوان یک دانشجو گذاشته شده است که حتی
میتوان بعنوان یک شغل آنرا تلقی کرد به نحو احسنت به
انجام برسانیم .
از این مباحث که بگذریم نوبت به اساتید گرامی می رسد
.درابتدا آگاهی از نظر دانشجویان در مورد اساتید جالب بنظر
میرسد  .که در زیر نتایج مربوط به تحقیقات انجام شده در
این زمینه در قالب نمودار اورده شده است و نشان می دهد
که اساتید دانشگاهمان از مقبولیت و محبوبیت قابل قبولی

و ده ها سوال دیگر...
واقعیت این است که یک دانشجو و به تعبیری اشتباه
دانشجوی واقعی! از جانب گرفتن نمره ی خوب و یا
تیک خوردن و یا نخوردن اسمش در لیست حضورغیاب
نگران نیست بلکه در راستای دانشی که بدنبال آن
هست پیوسته در پی یادگیری است و یکی از مهمترین
دغدغه هایش یافتن پاسخ برای پرسش های زیادی
است که در ذهن دارد...
به هیچ عنوان قصد یک سویه کردن مطلب را ندارم
و نمی خواهم بیتشر از این به توضیح وضع موجود
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در نظر دانشجویان برخوردار هستند و البته کمتر از این هم از اساتید
اما طرح این سوال هم بدور از واقعیت نیست که آیا
انتظار نمی رود.
این سطح مقبولیت بیشتر از این نمیتواند باشد؟ بهمین بهانه میخواهم
بعنوان یک دانشجو تا جایی که اجازه دارم و البته تا جایی که آن را حق
خود وسایر دانشجویان می دانم ،ضعف هایی را که از جانب اساتید بعضا
توسط دانشجویان مطرح می شود را بازگو کنم .

ٌ

اولین مساله ای که شاید بتوان آنرا بعنوان مهمترین خواسته و نیاز
دانشجویان از استید خود مطرح نمود ،مساله ی کم توجهی به دانشجویان
مقطع کارشناسی میباشد که نسبت دوره های تحصیالت تکمیلی از اهمیت
کمتری در نظر اساتید برخوردار است .این موضوع را می توان از میل
کمتر اساتید در ارتباط با دانشجویان مقطع کارشناسی تا تصمیمیاتی
که در سطح کالنتر اتخاذ می شود به طور محسوسی درک نمود.

مسئله دیگر افزایش کمیت دانشجویان در سال های اخیر وعدم ارتقا و
بهبود امکانات آموزشی به اندازه نیاز محصلین می باشد که طبیعتا کاهش سطح کیفی و علمی اساتید را به دنبال دارد.

باز هم جا دارد این نکته را بازگو نمایم که بیان چنین ایراداتی صرفا از نظر دانشجویی که با نظرات و افکار دانشجویان دیگر
آشنایی دارد و خود نیز به عنوان یک دانشجو چنین کمبود
هایی را احساس کرده است مطرح می شود.

بنظر ،دیگر بیان ایراد و مشکالت کافی به نظر می رسد پس
بگذارید جنبه های دیگر این پرسشنامه را با هم بررسی
کنیم:
اول از همه سراغ بحث داغ محبوبیت میرویم تا ببینیم به
قول معروف پرچم کدام رشته ها باالست و همانطورکه در
نمودار روبرو مشاهده میکنید دانشجویان رشته مکانیک رتبه

از دیگر نکات قابل توجه نتایج حاصل شده می توان به
عالقه دانشجویان به تحصیل در رشته صنایع بطور همزمان
و بعنوان رشته دوم اشاره نمود که با گسترده بودن حیطه
ی علمی این رشته و همچنین کارایی های گوناگون آن
ارتباط نزدیک دارد.

همچنین در نظرسنجی که از دانشجویان درمورد سطح علمی
دانشکده های مهندسی در سطح کشور به انجام رسیده است،
دانشکده ی معدن با توجه به شرایطی که در استان یزد با
وجود معادن زیاد فراهم اسنت در رتبه ی اول قرار دارد.
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نهایتا در این صفحه می توانید سایر نتایج حاصله ازاین پژوهش را مشاهده فرمایید .
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