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دانشگاه صنعتی شریف
این نام برای ما دوست داشتنی است. سال هاست که به رنگ قرمز آجرهایش 
دل بسته ایم. شریفی بودنمان را با افتخاری پنهان نشدنی فریاد کشیده ایم و 
غرور تحصیل در آن را در قلبمان محکم کرده ایم. حاال این احساس عمری به 
درازای نیم سده دارد که هنوز در مقایســه با عمر طوالنی دانشگاه های طراز 
اول جهان کوتاه است. شریف هنوز جوان اســت و آن قدر تجربه دارد که حاال 
سرعتی بیش از همیشه از او انتظار می کشیم. توانســته نام و نشانی درخور 

برای خود بیابد، اما هنوز برای رســیدن به باالی لیســت راه زیادی دارد. به 
آنچه هســتیم باید افتخار کرد اما بســنده کردن به آن خطای بزرگی است. 
مجتهدی ها و امین ها در زمانی کوتاه دانشــگاهی ساختند که گوی سبقت 
را از رقبای داخلی اش ربــود. اما آن ها و ما آرزوهای بزرگ تری برای شــریف 
داشته و داریم.  یادمان باشد که شریف را آدم هایش شریف کرده اند، استادها 
و دانشــجوها و کارمندها. روزی توانســتند از دل زمین های کشاورزی یک 
روستا دانشگاهی بســازند که برای ورود به آن رقابت و افتخار اولین کلمه ها 
باشد. حاال نوبت ماست که راه گذشته را با قوت بیشتر بپیماییم، نوبت همه ما.  
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 ژومله  دانشگاه صنعتی آریامهر 
با دانشگاه های معتبر

شریف یا صنعتی آریامهر آن روزها، اولین دانشگاهی 
بود که هر کدام از رشته های مهندسی در دانشکده ا ی 
تخصصی تدریس می شد و اولین دانشگاهی بود که 
برنامه های آموزشــی همه دانشکده ها با برنامه های 
آموزشــی یکــی از دانشــکده های مطــرح در دنیا 
هماهنگ یا به اصطــاح ژومله )دوقلو( شــده بود. 
پیش از آن، نظام آموزشــی دانشــگاه پهلوی شیراز 
برای پیشبرد اهداف آموزشی و تحقیقاتی بر مبنای 
الگوی دانشــگاه پنســیلوانیا در آمریکا تدوین شده 
بود. دکتر مجتهــدی با آنکه همواره تکــرار می کرد 
دانشــگاه طبق فرمان شاه باید دانشــگاهی از نوع 
ام آی تی بشــود، تأکید داشــت هر دانشــکده آن با 
معتبر ترین دانشکده  دانشــگاه های خارجی ژومله 
شــود. دکتر می گفت در ایران کار تحقیقاتی انجام 
نمی شــود و اســتادان دانشــکده های فنی کشور 
دروس چهل پنجاه سال پیش دانشگاه های اروپایی 
را تدریس می کنند و دانشــجویان ما از علوم روز دنیا 
که به سرعت در حال پیشرفت اســت، دورند و به روز 
نیســتند. تنظیم برنامه های آموزشی هر دانشکده 
با یکی از دانشکده های معتبر دنیا و ارتباط مستمر 
بینشان باعث می شد دانشجوها با به روزترین صنایع و 
فناوری های دنیا آشنا شوند و از جدیدترین روش های 
علمــی در صنایع اســتفاده کننــد. امــکان ادامه 
تحصیل دانشجوی هر رشــته در بهترین دانشکده 
آن رشــته در دنیا هم با این کار راحت تر می شــد. با 
ژومله کردن دانشکده ها، استادها باید طبق برنامه با 
دانشکده های میزبان  در ارتباط بودند و با روش های 
آموزشی نوین آشنا می شدند.  مجتهدی این طرح را 
در دانشکده  پلی تکنیک هم اجرا کرده بود. به همین 
دلیل، در بدو تشکیل دانشگاه این موضوع را با شاه 
مطرح و نظرش را جویا شد. دکتر مجتهدی در پاسخ 
به پرسش شــاه مبنی بر ژومله کردن کل دانشگاه با 
یکی از دانشــگاه های خارجی، دالیل خود را شرح 
داد. شاه پیشــنهاد دکتر مجتهدی را پذیرفت و به او 
اختیار تام داد. دکتر مجتهدی در اولین ســفرش به 
کشــورهای اروپایی و آمریکایــی، هم زمان با دعوت 
از دانشــجویان و اســتادان ایرانی خارج از کشور، با 

دانشگاه های مختلف وارد مذاکره شد و در سفر دوم 
با آن ها قــرارداد امضا کرد. البته همه دانشــکده ها 
اروپایی بودند. دانشــگاه های اروپایــی در ازای این 
قرارداد، مبلغی را به عنوان کمــک به بخش آموزش 
و تحقیــق دانشــگاه می دادنــد، اما دانشــگاه های 
آمریکایی در ازای خدماتشان، مبلغ زیادی هم دریافت 
می کردند. دکتر مجتهدی با دانشــگاه های امپریال 
کالج لندن، دانشکده فنی آخن آلمان، پلی تکنیک 
لوزان، گرنوبل، سوربن فرانسه و زوریخ آلمان قرارداد 
همکاری امضا و هر یک از دانشکده های دانشگاه را با 
یکی از دانشکده های مطرح اروپایی ژومله کرد. چون 
هر دانشکده با یکی از دانشکده های معتبر دنیا ژومله 
شده بود، دانشجویان هر رشــته باید زبان دانشکده 
میزبان را هم می آموختند تــا بتوانند از منابع علمی 
آن دانشکده اســتفاده کنند. بعد از امضای قرارداد، 
اســدالله علم، وزیر دربار وقت، در یکی از جلســات 
هیئت امنای دانشگاه پیشنهاد کرد دانشگاه با یکی 
از دانشــگاه های معتبر دنیا ژومله شــود. مجتهدی 
آهسته به علم گفت: »شاه در این باره فرمان ویژه ای 
داده اند و بهتر اســت قبــل از طرح موضــوع درباره 
آن با شــما صحبت کنم«. علم بــدون توجه به حرف 
دکتر مجتهدی موضوع را پشــت بلندگو مطرح کرد. 
مجتهدی به ناچار طرح ژومله کردن دانشــکده های 
دانشگاه با دانشکده های معتبر دنیا را تشریح و اضافه 
کرد شخص شــاه با این موضوع موافقت کرده و به او 
اختیار تام داده است. اما علم کوتاه نیامد و از اعضای 
هیئت امنا خواست کســانی که موافق اند دانشگاه 
صنعتی آریامهر با یک دانشگاه معتبر دنیا ژومله شود، 
دست باال کنند. برخاف انتظار او، هیچ کس به نظر 

علم رأی مثبت نداد. 

دکتر سهراب پور / زمین چیتگر
اینجا دانشــگاهی بوده که مرحــوم دکتر مجتهدی 
به عنــوان جای موقــت در نظر گرفته بــود، تا بعد آن 
پردیس عظیم را در اصفهان بســازند. موقع انقاب 
اســتادها نمی رونــد و دولــت برای این ها دانشــجو 
نمی گیرد. دانشگاه هم خودش کنکور برگزار می کند 
و دانشجو می گیرد. حقوق اســتادها قطع می شود 
و... داستانش مفصل اســت. باالخره شریف امامی 
می آیــد، می خواهد همه چیــز را آرام کند، می گوید 
اگر شما نمی روید عیبی ندارد، ما آنجا یک دانشگاه 
دیگر درست می کنیم. شما هم اینجا بمانید. آرم دو 
دانشــگاه هم دقیقًا مثل هم بمانــد. در نتیجه اینجا 
به جهت فیزیکی جای کوچکی می شود. همان موقع، 
وقتی که راحت می توانستند توسعه دهند، این دوروبر 
تمام بیابان بوده؛ اما چون می گفتند می رود اصفهان، 
دنبال ایــن بیابان هــا نرفتند. زمانی کــه من معاون 
عمرانی وزیر بودم، آقای دکتر صالحی رئیس دانشگاه 
بود. ایشان دنبال طرح توسعه رفت. ما هم در معاونت 
عمرانی طرحــش را تصویب کردیــم و بردیم برنامه و 

بودجه که دانشــگاه بتواند اراضی اطرافش را بخرد. 
زمان آقای دکتر اعتمادی زمین چیتگر را از مســکن 
و شهرســازی خریدند. منتها این عزیــزان که رفتند 
زمین را تصاحب کنند، بــا مقاومت نیروی انتظامی 
روبه رو شــدند و این ها را راه ندادنــد. حاال بعضی ها 
می گویند تفنگ را گرفتند و راه ندادند. گفتند اینجا 
میدان تیر ما بوده و مسکن و شهرسازی نمی توانسته 
به شما بدهد. در زمان آقای دکتر اعتمادی مکاتبات 
زیادی با ریاســت جمهوری و شــهربانی شــده بود. 
من که آمدم این مکاتبات را دیــدم. به من گفتند که 
نظامی ها از رئیس جمهور هم حرف شــنوی ندارند 
و فقط از فرماندهی کل قوا دســتور می گیرند. ما هم 
وقتی دانشــجوهای المپیــادی را می بردیم خدمت 
مقام معظم رهبری یک نامه ای هم بردیم و ایشان هم 
دستور دادند که این زمین ها باید به دانشگاه شریف 
داده شود. تمام این زمین مال آن ها بود، دیوارشان را 
تا آنجا که می شد از سمت شرق بردند به سمت غرب 
و اینجا تقریبًا شصت هکتار به ما دادند. البته قرارداد 
ما با مسکن و شهرسازی 100 هکتاری بود. به محض 
اینکه این کار را کردند، ادعاها شروع شد. چون تا این 
نظامی ها بودند کسی جرئت نمی کرد مدعی شود. 
به ما گفتند که دانشگاه عامه طباطبایی که پایینش 
زمین دارد، رفته در دولت تصویب کرده که این زمین ها 
را از دانشگاه شریف بگیرند و بدهند به دانشگاه عامه 
طباطبایی. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم 
اســتاد دانشــگاه عامه طباطبایی بود. شش هفت 
جلسه با مهندس بیاتی رفتیم ریاست جمهوری دعوا! 
گفتم دستور رهبری است مگر می توانید؟ خاصه با 
اینکه برده بودند در دولت تصویب کرده بودند، ما این 

را به هم زدیم و نتوانستند بگیرند. 

دکتر انواری / ساخت خوابگاه طرشت ۳ 
یادم می آید وقتی دانشجویان خوابگاه ها در جلسات 
گفت وشنود خود از مشکات خوابگاه ها می گفتند، 
خیلی دلم می خواســت کاری اساســی برای آن ها 
انجام دهم. خوابگاه های دانشــگاه غیر از خوابگاه 
زنجان اغلــب اجــاره ای و قدیمی بودنــد. دخترها 
معمواًل از موش و سوســک شــکایت داشتند. اغلب 
حمام ها و دستشــویی ها خراب بود. اطاق هایی که 
در زیرزمین بودند، بعضًا نمناك و تاریک بودند. خط 
تلفن به اندازه کافی نداشتند. آشپزخانه یا نداشتند 
یا مجهــز نبود. همــه این ها مشــکات فراوانی را در 
مسیر درس خواندن بچه ها ایجاد می کرد. روزی که 
خوابگاه طرشت ۳ را افتتاح کردم، آن قدر خوشحال 
بودم که حد نداشــت. اطاق های تمیز موکت شــده 
و نقاشی شــده با تجهیزات کافی. واقعًا از اینکه یک 
مســئله اساســی دانشــگاه به صورت بنیادی حل 
شده بود، خیلی خوشحال بودم. اضافه شدن تعداد 
۲۷0  اطاق بــه واحد خوابگاه در ظرف دو ســال کار 
کمی نبود. اما ســاختمان خوابگاه طرشــت غیر از 
مسائل مالی و اجرایی مسائل دیگری را هم به همراه 
داشــت. زمین خوابگاه متعلق به دانشگاه بود، ولی 
سال ها اهالی محل و جوانان همسایه از آن به عنوان 
زمین ورزشــی اســتفاده می کردند. خود دانشگاه 
هم بازی های فوتبال خود را آنجــا انجام می داد. اما 

اهالی محل در این ســال ها احساس مالکیت کرده 
بودند. وقتی متوجه شــدند این زمیــن می خواهد 
خوابگاه شود، مشــکات فراوانی را ایجاد کردند. از 
فردا عکس شهدای محل روی دیوار ورزشگاه نصب 
شد. تعدادی زن و بچه و جوان با دخالت خود جلوی 
کارهای ساختمانی را می گرفتند. حتی یادم می آید 
وقتی برای تخریب آنجا از لودر اســتفاده می شــد، 
اهالی جلوی لــودر روی زمین خوابیدند. کار خیلی 
باال گرفت و به مراجع قضایی و نیروی انتظامی کشید. 
ولی باز هم مرتفع نشــد. اولین لودری که توانســت 
خاک برداری را انجام دهد، لودری بود که یک افســر 
نیروی انتظامــی بر فراز آن ایســتاده بود و دســتور 
پیشروی می داد. همین مســئله ساده دو ماه شروع 
عملیات ســاختمانی را به تعویق انداخت. خیلی از 
استادان دانشگاه برای آرام کردن اهالی محل کمک 
کردند و حتی یکی از آن ها که فکر می کنم مرحوم دکتر 
خیر بود، به مسجد محل آمد و برای مردمی که در آنجا 
برای شکایت به امام جماعتشان جمع شده بودند، 

صحبت کرد و استدالل های دانشگاه را بیان نمود.

دکتر حصارکی /   اعتصاب در دانشگاه
اردیبهشــت ماه سال 55 در دانشــگاه یک اعتصاب 
دانشــجویی به راه افتاد که طوالنی شــد. چند روزی 
پلیس بیرون دانشگاه مستقر بود. روز 1۲ اردیبهشت، 
روزکارگر، شــعارهای تندی در دانشــگاه داده شد و 
باالخره پلیس وارد دانشگاه شد. ۳۲۲ دانشجو و چند 

نفر از هیئت علمی را بازداشــت کردند و با خودشان 
بردند. بعضی از دانشجوها در اتاق های اساتید پناه 
گرفته بودند. با این حال پلیس ها بــه زور وارد اتاق ها 
می شدند و دانشجوها را دستگیر می کردند. اعتراض 
اســتاد هم موجــب توهین یــا ضرب و شــتم و حتی 
بازداشت توســط پلیس می شــد. آن روز آقای دکتر 
امین حال بسیار بدی داشت. برای اینکه پلیس ها به 
دانشجویان صدمه نزنند، دنبال پلیس ها اتاق به اتاق 
می رفت. تنها کسی که همراه ایشان بود، آقای دکتر 
مهنا بود. دکتر مهنا استاد شیمی عالی بود. شخص 
بسیار متینی که اگر ایشــان آن روز همراه دکتر امین 
نبود، بعید نبود که آقای دکتر امین نتوانند آن مصیبت 
را تحمل کنند. آن روز دست آقای دکتر گریگوریان هم 
شکست و سر آقای دکتر اردبیلی جراحت برداشت. 
چند نفر از اساتید دیگر و دانشجویان جراحت جزئی 
برداشــتند. تمام ماجرا در مدت 4 ساعت انجام شد. 
چه 4 ســاعت پراضطرابی. نتیجه نهایی این روز هم 
تغییر دکتر امین بود. فردا یا پس فردا به طور غیررسمی 

محمدعلی مجتهدی گیالنی
 دانشگاه لیل

مهندسی مکانیک

فضل اهلل رضا
 دانشگاه کلمبیا

تئوری شبکه و اطالعات

محمدرضا امین
 دانشگاه کالیفرنیا

فیزیک

سید حسین  نصر
 ام آی تی

فیزیک

مهدی  ضرغامی
 دانشگاه ایلینوی

مهندسی ساختمان

علیرضا  مهران
 دانشگاه ژنو
بیوفیزیک

حسینعلی  انواری
 انستیتو ملی تولوز

مهندسی برق

علی محمد  رنجبر
 امپریال کالج لندن

مهندسی برق

دورۀ 
مسئولیت

نایب التولیه )رئیس(
محل اخذ دکترا
رشته

۱۳۴۴
۱۳۴5

۱۳۴6
۱۳۴7

۱۳۴7
۱۳5۱

۱۳5۱
۱۳5۴

۱۳5۴
۱۳56

۱۳56
۱۳57

۱۳57
۱۳58

۱۳58
۱۳59
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تاریخ دانشگاه پر است از خاطرات تلخ و شــیرین. گزینش از میان انبوه خاطرات تاسیس و توسعه 
و ثبات دانشگاه کار دشــواری اســت. در این دو صفحه تالش کرده ایم چند برش کوتاه از توسعه 
دانشگاه در مقاطع زمانی مختلف را برای شما انتخاب کنیم. این نگاه کوتاه، مختصر و گذرا از البه الی 

کتاب های خاطرات دانشگاه انتخاب شده است.
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تایم الین  تأسیس دانشکده ها گفتند جلســه در الف 5 فعلی جهت مشاوره تشکیل 
می شــود. دانشــگاه بیش از 1۲۲ نفر هیئت علمی 
داشت. از هیئت رئیســه دانشگاه کسی نبود. حدود 
یک ربعی در سکوت گذشــت. همه منتظر بودند که 
کسی چیزی بگوید. آقای دکتر اردالن رفت جلو تخته 
کمی قدم زد و شــروع به صحبت کرد. حرف هایشان 
مؤدبانه ولی نکته دار بود. در انتها راه حل اســتعفای 
دسته جمعی هیئت علمی را پیشنهاد کردند تا موضوع 
رسیدگی شود. اســتاد دیگر دانشکده فیزیک به نام 
دکتر پیمــان در مخالفت با اســتعفا صحبت کرد. بار 
دیگر آقای دکتر اردالن صحبت کرد و گفت جایگزین 
دیگری برای اعتراض، بهتر از استعفا نیست. قرار شد 
استعفا انجام شود. آقای دکتر ریاحی، معاون آموزشی 
و دانشــجویی وقت متنــی همراه با دکتــر ضرغامی 
تهیه کردند. خودشــان امضا کردند و از عاقه مندان 
خواســتند برای امضا به دفتر معاون آموزشی بروند و 
امضا کنند. نامه را به نخست وزیری فرستادند. فردای 
آن روز هیئت رئیســه به نخست وزیری دعوت شدند و 
از دکتر امین دلجویی شــد. بعد قرار شد طی نامه ای 
اســتعفاها پس گرفته و کاس ها تشــکیل شود. بعد 
از تشــکیل کاس ها عمده دانشــجویان سر کاس 
نیامدند. شاید حدود ده دوازده درصد آمدند. قرار شد 
برای کسانی که کاس نیامدند، حذف ترم انجام شود. 

کامپیوتر
دانشــگاه صنعتی آریامهر از نخستین مراکز علمی 
کشــور بود که به کامپیوتر بزرگ آی بی ام۳۶0 مجهز 
شد. دانشجویان برای برنامه نویسی از سیستم کارتی 
استفاده می کردند. برنامه را روی کارت مخصوصی 
پانــچ کــرده و ایــن کارت ها را بــه مرکز محاســبات 
می دادند. تعداد کارت های مرکز محاسبات محدود 
بود و تهیه آن مشکات و ضوابط مخصوصی داشت. 
دانشگاه فقط همین یک دستگاه کامپیوتر را داشت. 
گاهی مراجعه هم زمــان دانشــجویان باعث ایجاد 
شــلوغی و ازدحام در مرکز محاســبات می شد. اگر 
حرف یا عددی اشتباه وارد کارت می شد، کامپیوتر 
نمی توانســت آن را بخواند و در این صورت دانشجو 
باید همــه مراحــل را از اول تکرار می کــرد. فعالیت 
مرکز محاســبات، محدود به ارائه دروس کامپیوتر و 
برنامه نویســی نبود. نتایج نهایی کنکور از سال 4۷ 
به بعد، در دانشــگاه و با اســتفاده از کامپیوتر مرکز 
محاســبات به صورت مکانیزه اســتخراج می شــد. 
به تدریــج فعالیت های مرکز محاســبات گســترش 
یافــت و پــس از آن، حقــوق اســتادان و کارکنــان 
دانشــگاه در این مرکز محاســبه و از طریق بانک به 
کارکنان پرداخت می شــد. موفقیــت فعالیت های 
مرکز محاســبات، مورد توجه سازمان ها و مؤسسات 
دولتی و غیردولتی خارج دانشــگاه نیز قرار گرفت و 
سفارش های زیادی به مرکز محاسبات ارسال شد. با 
انجام پروژه های محاسباتی، اجاره بهای کامپیوتر از 

محل دریافتی های این مرکز تأمین می شد. 
پیش از تشــکیل وزارت خانه علــوم و آموزش عالی، 
دانشــگاه ها هر ســال با برگزاری کنکــوری مجزا، 
دانشجویان را پذیرش می کردند. آزمون های  ورودی 
مجزا، فراینــد انتخاب دانشــجو را با بی نظمی های 

بســیاری همراه  و انتخاب رشــته و دانشگاه را برای 
دانش آمــوزان مشــکل می کــرد. به همیــن خاطر 
کمیته کنکور تشکیل شد و مسئولیت اجرای کنکور 
به صــورت هماهنگ به نماینده  دانشــگاه صنعتی 
آریامهر، دانشــگاه تهران و نماینده  دانشگاه شیراز 
و نمایندگانــی از وزارت علــوم واگــذار شــد. دکتر 
خالصی زاده اعام آمادگی کرد که نتایج را با استفاده 
از کامپیوتر مرکز محاسبات دانشگاه مشخص کند. 

اعضای کمیته کنکور با پیشنهاد دکتر خالصی زاده 
مخالفت کردند. با آنکه نتایج دو سال گذشته کنکور 
دانشگاه با کامپیوتر مرکز محاسبات استخراج شده 
بود، اعضای کمیته کنکور، تردید داشــتند که این 
مرکز بتواند نتایج کنکور همه دانشــگاه ها را تعیین 
کند. تعــداد متقاضیان ورود به دانشــگاه، کمتر از 
۶هزار نفر بود، در حالی که تعداد متقاضیان کنکور 
سراســری به بیش از ۷0  هزار نفر می رســید. دکتر 
خالصــی زاده اصرار داشــت کــه مرکز محاســبات 
دانشگاه از پس این کار برخواهد آمد و اعضای کمیته 
را متقاعد کرد که نیازی به ورود شرکت های خارجی 
نیست.  مقامات دربار در نامه ای به دکتر امین نوشتند 
کار با اشــکال مواجه خواهد شــد و مدیریــت او زیر 
سؤال خواهد رفت. دکتر امین، نگرانی درباریان را به 
دکتر خالصی زاده منتقل کرد و نامه ای را که شرکت 
آی بی ام برای دربار فرســتاده بود، به او نشــان داد. 
شرکت آی بی ام نوشته بود خطرات احتمالی این کار 
خیلی باالست و با دستگاه مرکز محاسبات نمی توان 
نتایــج کنکور را مشــخص کرد. دکتــر خالصی زاده 
بــه دکتر امیــن اطمینــان داد مرکز از پــس این کار 
برخواهد آمد و دکتر امین با قبول به مخاطره افتادن 
موقعیتش، به وزارت علوم تعهد داد مرکز محاسبات 
دانشگاه مسئولیت این کار را خواهد پذیرفت. پس 
از تاش بســیار دکتر خالصــی زاده و حمایت های 
دکتر عالیخانی، رئیس دانشــگاه تهران، پس از یک 
ماه اعضای کمیته کنکور موافقت کردند سؤال های 
کنکور برای اولین بار به صورت تستی طراحی شود.

با وجود همه تردیدهــا و مخالفت ها، باالخره کنکور 
سراســری برگزار شــد. دکتــر خالصی زاده و ســایر 
اعضای گروه به محض دریافت پاســخ نامه ها دست 
به کار شــدند و اطاعات بیش از ۷0هزار برگه را وارد 
کامپیوتر کردند. آن ها 4۸ ســاعت بعد کار تصحیح 
پاسخ نامه ها را به اتمام رسانده و نتایج نهایی کنکور را 
اعام کردند. شرکت آی بی ام 1۸جوالی1۹۷0 نامه 
دیگری به دانشگاه نوشت و در آن از مرکز محاسبات 
دانشگاه تشکر کرد که چنین کار بزرگی را با آی بی ام 

11۳0 این شرکت انجام داده است.
تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه تا امروز

)واحد: نفر(

     کارشناسی
     کارشناسی ارشد

     دکتری

28 6۳8

۱8 00۳

۱ ۴28

     تعداد دانش آموختگان سال 9۴-9۳  
                 ) 5 درصد از کل دانش آموختگان (

1287

990

134

سال

13۴5
13۴6
13۴7

1350

1365

137۴

1378

1385

دانشکده مهندسی برق
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی شیمی
دانشکده مهندسی و علم مواد

دانشکده ریاضی
دانشکده فیزیک

دانشکده شیمی
دانشکده مهندسی صنایع

دانشکده مهندسی هوافضا
دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه فلسفه علم

دانشکده مهندسی انرژی

عباس  انواری
 دانشگاه چالمرز

فیزیک

علی اکبر  صالحی
 ام آی تی

مهندسی مکانیک

عباس  انواری
 دانشگاه چالمرز

فیزیک

علی اکبر  صالحی
 ام آی تی

مهندسی مکانیک

محمد  اعتمادی
 دانشگاه کالیفرنیا

الکترونیک

خطیب االسالم صدرنژاد
 ام آی تی

مهندسی متالورژی

سعید  سهراب پور
 دانشگاه کالیفرنیا
مهندسی مکانیک

رضا  روستاآزاد
 دانشگاه واترلو

مهندسی شیمی

محمود فتوحی فیروزآبادی
 دانشگاه ساسکاچوان

مهندسی برق

۱۳59
۱۳6۱

۱۳6۱
۱۳6۳

۱۳6۳
۱۳68

۱۳68
۱۳72

۱۳72
۱۳7۴

۱۳7۴
۱۳76

۱۳76
۱۳89

۱۳89
۱۳9۳

۱۳9۳
تاکنون
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گفت وگو با دکتر فتوحی رئیس دانشگاه

سنگ بنای محکم
بدون شک رئیس دانشگاه مؤثرترین فرد در پیشبرد اهداف دانشگاه است. دکتر فتوحی هفدهمین رئیس دانشگاه و پانزدهمین  کسی است که مسئولیت ریاست شریف به او سپرده شده است. دکتر دوران کارشناسی را هم در شریف گذرانده و االن قریب گفت وگو
به دو دهه است که استاد دانشکده برق است. با ایشان درمورد اهداف و برنامه های دانشگاه در پنجاه سالگی اش گفت وگو کردیم و پرسیدیم آیا 

شریف به هدف تأسیسش رسیده یا نه. کمی هم از زندگی شخصی و علمی دکتر جویا شدیم. 

عامل موفقیت شریف را در طول این پنج دهه چه می دانید؟
 حاال که با مطالعه تاریخ دانشــگاه بــه عقب برمی گــردم مهم ترین عامل 
پیشگامی دانشــگاه را ســنگ بنایی می دانم که مرحوم دکتر مجتهدی در 
زمان تأسیس این دانشــگاه به درستی بنیان گذاشــت. از بین همه عوامل 
و پارامترهایی کــه در موفقیت و الگو بودن این دانشــگاه نقش ایفا کرده اند، 
به نظرم دو عامل از همه کلیدی تر بوده و هســت. یکی اینکه این دانشــگاه 
تالش کرده از بدو تأســیس بهترین دانشــجویان را جذب کند و دوم اینکه 
در جذب و استخدام استادان مجرب بســیار وسواس به خرج داده و می دهد. 
در نتیجه همــت و فداکاری مدیران و اســتادان دانشــگاه و همفکری آنان 
در اصرار به اعتالی دانشــگاه و حفظ ســطح علمی و ایجاد و اجرای مقررات 
آموزشی پژوهشی، دانشگاه ما توانست در مدت کوتاهی سرآمد دانشگاه های 
کشور شــود و فارغ التحصیالن آن در داخل و خارج کشــور از اعتبار ویژه ای 

برخوردار شوند.
فکر می کنید روند فعالیت های دانشگاه در 

جهت اهداف اولیه تأسیس است؟ وضعیت 
فارغ التحصیــالن را چگونــه ارزیابی 
می کنید؟ درمورد رابطه اســتادان  با 

دانشجویان وضعیت چگونه است؟

همان طور که در خاطرات مرحــوم دکتر محمد علی مجتهدی نقل شــده، 
تأسیس این دانشگاه با دو هدف تربیت مهندسان و متخصصان کارآمد و زبده 
برای صنایع نوین در حال تأسیس کشور در دهه های چهل و پنجاه شمسی و 
ایجاد یک دانشگاه هم طراز با مؤسســات معتبر بین المللی بوده است. اکنون 
دانشگاه عالوه بر تربیت مهندســان و متخصصان صنعتی کارآمد به تربیت 
محققان، اســتادان و پژوهشــگران پرداخته، تولید علم و فناوری را نیز جزء 
اهداف خود قرار داده اســت. اگرچه فعالیت های دانشــگاه در ماهیت با آنچه 
که در بدو تأســیس در دهه 40 شمســی بود، تفاوت کــرده، ولی به نظر من 
با توجه به تداوم موفقیت های دانشــگاه در ســال های اخیر، چه از نظر جذب 
دانشجویان نخبه و چه از نظر ارتقای شاخص های پژوهشی حاکی از انطباق 
فعالیت های دانشگاه با اهداف اولیه آن در جهت داشتن یک دانشگاه پیشگام و 
الگو بوده است. دانش آموختگان دانشگاه ما اکنون در رده های باالی تولید علم 
و فناوری در کشــور فعالیت دارند، ضمن آنکه بخش مهمی از کادر هیئت 
علمی دانشگاه های طراز اول کشــور را تأمین می کنند. درخشش 
فارغ التحصیالن دانشــگاه در مجامع بین المللی و کسب جوایز 
مختلف و حضور دانشــجویان در مســابقات علمی داخلی و 
جهانی )نظیــر ACM و مســابقات بین المللــی ریاضی 
دانشــجویی جهان، مســابقات IEEEXtreme( حاکی 
از توان و ظرفیت آنان اســت. رابطه اســتادان و دانشجویان 
مناسب بوده و انتخاب این دانشــگاه برای تحصیل از طرف 
دانشــجویان در تمامی مقاطع حاکی از مطلوب بودن این 
رابطه اســت، اگرچه جای بهبــود دارد. نکته ای که الزم 
اســت یادآوری کنم و به آن اعتقاد دارم اینکه دانشگاه 
نباید جوالنگاه جناح های سیاســی شود تا هر 
کدام بخواهنــد دانشــگاه را در جهت منافع 
سیاســی خود مصادره کنند و به عبارتی 
منافع سیاسی  شــان به منافع دانشگاه 
ارجحیت پیدا کند. البته دید سیاسی 
داشتن با سیاسی شدن دانشگاه 
کاماًل متفاوت اســت. همه 
ما یک دیدگاه سیاســی 
خــاص داریم، ولی 
منافع  وقتی 

دانشگاه در میان باشد، نباید با هیچ چیز عوض شود. سیاست زدگی به رابطه 
استادان و دانشــجویان صدمه می زند و باعث می شود بســیاری از استادان و 

دانشجویان در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود دلسرد شوند.
نقاط قوت و ضعف دانشــگاه از بعد آموزشی، علمی، اجرایی و 

پژوهشی را چه می دانید؟ 
واضح است که بزرگ ترین نقطه قوت دانشگاه صنعتی شریف سرمایه انسانی 
آن، اعم از دانشجویان، اســتادان و کارکنان آن است. نظام آموزشی منسجم 
و منضبط از دیگر نقاط قوت دانشگاه اســت. در سال های اخیر افزایش توان 
پژوهشی و اجرایی دانشــگاه به نقاط قوت آن افزوده است، اما این همه مانع 
از آن نیست که بگوییم منابع دانشگاه به نسبت استعدادهای آن قلیل است. 
شــاید تعجب کنید اگر بگویم منابع مالی دانشــگاه صنعتی شریف  نسبت 
به یک دانشــگاه هم رتبه و هم انــدازه بین المللِی قابل قیاس بــا آن، کمتر 
از یک دهم اســت! البته باید افــزود این نقیصه در کل آموزش عالی کشــور 

عمومیت دارد.
همچنین گســترش روابط بین المللی و پتانسیل دانشــگاه در این زمینه از 
نقاط قوت دانشگاه به حســاب می آید. حضور مقامات علمی، رؤسا و استادان 
دانشــگاه های مختلف جهان نظیر آلمان، ایتالیا، فنالند و آمریکا و... حاکی از 
توجه به نقاط قوت این دانشگاه است و ارتقای رتبه علمی آن در سال های اخیر 

نشان دهنده تحول چشمگیر آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.
به نظر شما مهم ترین کار برای دانشگاه در آستانه پنجاه سالگی 
تدوین یک برنامه راهبردی و سند چشــم انداز است. چنین 

کاری در دانشگاه انجام شده است؟
من از همان اوایل قبول مسئولیت، شورایی را تحت عنوان شورای راهبردی 
دانشگاه تشکیل دادم تا برنامه ها و جهت گیری آینده دانشگاه را به خصوص 
بعد از نیم قرن فعالیت دانشگاه مشخص کنیم. این شــورا کارهای خوبی را 
تا به حال انجام داده و اولویت های دانشگاه را در حوزه های مختلف آموزشی، 
پژوهشــی و فناوری و فرهنگی دانشــجویی اســتخراج کرده است. اگرچه 
دانشگاه در حوزه های یادشده تالش کرده و برنامه هایی را در دست اجرا دارد، 
ولی به منظور انسجام بخشی و هم راســتایی با اهداف و رسالت تعریف شده 
برای دانشــگاه الزم اســت برنامه جامعی که در برگیرنده این اهداف باشد، 
تدوین شــود. قرار اســت مرحله به مرحله برنامه های تدوین شــده ابتدا به 
تصویب شورای دانشــگاه رسیده و ســپس برای اجرا به حوزه های مختلف 
دانشگاه ابالغ شــود. از دیگر فعالیت ها تعیین ترکیب اعضای هیئت امنای 
دانشگاه و تشکیل دو جلســه بعد از پذیرش مسئولیتم است. جلسه سوم نیز 
همین هفته هم زمان با برگزاری مراســم پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه 
تشــکیل خواهد شــد. همان گونه که قباًل هم گفتم، یکی از عوامل مهم در 
موفقیت یک دانشــگاه تالش و دقت نظر در جذب و استخدام اعضای هیئت 
علمی و همچنین نظارت بر عملکرد آن ها در آن دانشــگاه اســت. لذا هیئت 
جذب و هیئت ممیزه دانشگاه می توانند نقش مهم و اساسی داشته باشند که 
در این مورد هم ترکیب دو هیئت تغییراتی کردند که به حمداهلل کار خود را 

خیلی خوب به پیش می  برند. 
مشــکالت و موانع تحقق این برنامه را در دانشگاه چه چیزی 

می بینید؟ 
خوب باید بگویم مشکالت مدیریتی فعلی را می توان دو دسته شامل 
کمبود منابع مالی از یک ســو و عدم وجود اســتقالل عملیاتی در 
دانشگاه دانست. در مورد اول یک دانشــگاه برای اینکه بتواند به 
اهداف خود برســد، باید از زیرســاخت الزم که مهم ترین آن ها 
فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی اســت، برخوردار باشد. 
دانشــگاه ما تقریباً برای ســه دهه رشــد قابل توجهی را 
پشت سر گذاشته است. نسبت به سی سال پیش، 
جمعیت دانشجویی آن تقریباً چهار برابر شده، 

اعتقاد دارم آموزش و پژوهش در دانشگاهی همچون دانشگاه شریف باید در سطح عالی بوده و هم افزایی ایجاد کنند. اگر صرفاً 
به آموزش توجه کنیم، حداکثر می توانیم یک دبیرســتان درجه یک باشــیم. اگر به آموزش اهمیتی ندهیم و پایه و علم الزم 
برای یک محقق خوب شدن را نداشته باشیم، بیش از یک هنرستان خوب نمی توانیم ادعایی داشته باشیم. لذا در دانشگاهی 

همچون دانشگاه شریف باید این دو مقوله در عالی ترین سطح خود انجام شود. 
اجازه دهید درمورد هرکدام از دو حوزه آموزش و پژوهش مختصری توضیح دهم. همان گونه که عرض کردم، یکی از عواملی 
که جایگاه دانشگاه صنعتی شــریف را در کشــور و جهان ممتاز و پرافتخار ســاخته، توجه به نخبگی در امر آموزش و حفظ 
کیفیت باالی آموزش بوده است. شهرت دانشگاه ما در کشــور و جهان بیش از هرچیز مدیون کیفیت باالی آموزشی و وجود 
دانش آموختگان ممتاز آن و همچنین رعایت قوانین و انضباط آموزشی بوده اســت. توجه علمی و ضابطه مند به امر آموزش 
موجب شده است تا این دانشــگاه به عنوان یک دانشگاه پیشرو و مرجِع علمی در کشــور و همچنین یک دانشگاه تأثیرگذار 
در سیاست گذاری های آموزش عالی کشور، مایه  اقتدار و سربلندِی ایران و عزت ملی باشــد و در جهان نیز از جایگاه ویژه ای 
برخوردار شود. لذا باید تالش کنیم راهبردهایی را برگزینیم تا ضمن حفظ این جایگاه در کشور و جهان، آموزش در جهت رفع 
نیازهای کشور باشد. دانشگاه توانسته در موارد متعددی نقش اساسی در تصمیم گیری ها و سیاست های آموزش عالی داشته 

باشد. ما نه تنها باید در استخدام استادان دقت الزم را به خرج دهیم، بلکه باید استخدام ها در هر دانشکده بر مبنای برنامه آتی 
آن دانشکده باشــد. ما باید تالش کنیم ضمن ارتقای کیفیت آموزش به بازنگری در دروس و به روز کردن منابع درسی اقدام 
کنیم. ایجاد دوره های فرعی بخصوص در زمینه های مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی که استقبال خوبی هم از طرف دانشجویان 
شده را باید گسترش دهیم. ما باید تالش کنیم تا تعداد بیشتری از اســتعدادهای برتر را به خصوص در دوره های تحصیالت 
تکمیلی پذیرش کنیم. کار روی زمینه های بین رشته ای به خصوص موضوعات مورد نیاز کشور از دیگر فعالیت هایی است که 
معاونت آموزشی شروع کرده و در حال تدوین برنامه های آن جهت ارائه به مراجع تصمیم گیری در دانشگاه هستیم. عالوه بر 
این، دانشگاه در نظر دارد آموزش های آزاد به خصوص برای مدیران و کارشناسان صنعت را توسعه دهد و از این طریق نه تنها در 
به روز کردن اطالعات کارشناسان و مدیران صنعت کمک کند و کارایی آن ها را افزایش دهد، بلکه در برقراری ارتباط دانشگاه 

با صنعت نیز کمک کند. 
پژوهش در ارتقای دانشگاه نقش اساســی دارد و خوشبختانه این مســئله برای همکاران ما در دانشــگاه پذیرفته شده که 
پژوهش همراه با آموزش به عنــوان دو پایه اصلی فعالیت یک عضو هیئت علمی باید تداوم یابــد. در حوزه پژوهش و فناوری، 
جهت گیری ها و سیاست هاِی پژوهشِی دانشگاه نه تنها در جهت انجام پژوهش های اصیل و بنیادی و حرکت در مرزهای دانش 

آموزش یا پژوهش؟
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معلمی را دوست داشتم 
من محمود فتوحــی فیروزآبــادی، در دی ماه 1338 در روســتای 
فیروزآباد یزد به دنیا آمدم. دوران دبســتان را در دبستان شرف الدین 
فیروزآباد گذراندم. عالقه بســیار زیادی به مدرســه و درس خواندن 
داشــتم، به طوری که معمــوالً صبح ها تقریباً یک ســاعت زودتر به 
مدرســه می رفتم. پس از اتمام دوره دبســتان، دوره راهنمایی را در 
مدرســه راهنمایی تربیت مجومرد )رضوان شهر فعلی( که روستایی 
در 1/5 کیلومتری فیروزآباد اســت، شروع کردم. ســه سال دوران 
دبیرستان را در مدرسه ای شبانه روزی در اصفهان تحصیل کردم. به 
دلیل دوری از خانواده و در ســن پایین دوران نسبتاً سختی را داشتم. 
مجبور شدم در سال چهارم به یزد برگردم. سال چهارم را در دبیرستان 
اسالمی زرگران یزد گذراندم و پس از اخذ دیپلم در دانشگاه صنعتی 
شریف پذیرفته شدم. پدرم یک کشاورز بســیار سخت کوش بود و از 
آدم تنبل بسیار بدش می آمد و بســیار ما را به درس خواندن تشویق 
می کرد. هر زمانی که وقت آزاد داشــتیم باید به او در کار کشــاورزی 
کمک می کردم و تکیه کالمش این بــود که »اگر درس ندارید، به من 

کمک کنید«. 
زمانی که وارد شریف شدم، دانشــگاه کمتر از 3هزار دانشجو داشت. 
مقطع کارشناســی ارشد در حد 3 رشته داشــت و هیچ دانشکده ای 
مقطع دکتری نداشــت. بعد از ورود به دانشــگاه و تحصیل دو ترم، 
دانشــگاه ها با هدف انقالب فرهنگــی تعطیل شــد و در طول زمان 
تعطیلی در آموزش و پرورش یزد مربی تربیتی بودم. پس از بازگشایی 
دانشــگاه ها، دوباره به تهــران بازگشــتم. در دانشــگاه، معروف به 
دانشجویی سختکوش بودم و خیلی وقت ها پشت میز مطالعه ام خواب 
می رفتم. شکر خدا توانستم در بهمن ماه 1364 به عنوان رتبه اول در 
رشته مهندسی برق )قدرت( فارغ التحصیل شــوم. با توجه به عالقه 
خاصی که به شغل معلمی داشتم، بسیار عالقه مند به ادامه تحصیل 
بودم و دوست داشتم حتماً استاد دانشگاه شوم. در آن موقع دانشکده 
برق کارشناسی ارشــد نمی گرفت و من در امتحان ورودی دانشکده 
فنی دانشگاه تهران شــرکت کردم و همان جا کارشناسی ارشد را به 

اتمام رساندم.
بهمن 1368 با بورس تحصیلی به کانادا رفتم. اگرچه پذیرش از چند 
دانشگاه داشتم، با دکتر احسان و دکتر رنجبر که هر دو از استادانم در 
دوره کارشناسی بودند، تماس داشــتم و هر دو توصیه کردند که اگر 
پروفسور بیلینتون قبول کند که با او کار کنی، فکر رفتن به جای دیگر 
را نکن. توصیه این دو استاد را پذیرفتم و به دانشگاه ساسکاچوان در 
شهر ساســکاتون کانادا رفتم و کارم را با ایشان شروع کردم. او فردی 
بسیار منضبط و سختگیر بود و به عنوان فرد اول دنیا در زمینه قابلیت 
اطمینان در سیستم های قدرت شناخته می شد. از اینکه ایشان را به 
عنوان استاد راهنمای خود انتخاب کردم، بسیار خوشحالم. با وجود 
اینکه کارشناسی ارشد از ایران داشتم ولی استادم از من خواست که 
یک کارشناسی ارشد دیگر بگیرم و اگر چه برایم این کار مشکل بود، 
ولی چون تصمیم اســتاد راهنما بود، پذیرفتم و اتفاقاً نتیجه خوبی 
هم در برداشــت. در سال 1993 میالدی کارشناســی ارشد را تمام 
کرده و دکتری را شروع کردم. موفق شدم پس از اتمام بورس وزارت 
علوم، از دانشگاه ساسکاچوان بورس بگیرم. در سال 1995 میالدی 
فارغ التحصیل شدم ولی چون همسرم نیز در آنجا تحصیل می کرد، 
چند سالی ماندم تا درس ایشان تمام شود. سه سال دوره پسادکتری 
و یک سال اســتادیار دانشکده برق در دانشــگاه ساسکاچوان کانادا 
بودم. در ســال 1381 به ایران بازگشــتم و به عنــوان هیئت علمی 
دانشــکده برق پذیرفته شــدم. با توجه به اینکــه وضعیت پرونده 
استخدامی ام نسبتاً خوب بود و یک سال هم در دانشگاه ساسکاچوان 
استادیار بودم، بعد از یک سال دانشــیار شدم و چهار سال بعد استاد 
تمام دانشکده برق در گروه قدرت شــدم. در سال 1382 به مدت دو 
سال مدیر گروه قدرت شــدم. در ســال 1384 به ریاست دانشکده 
انتخاب شــدم و در 5 دوره دوساله این مســئولیت تمدید شد. قصد 
داشتم که بعد از این دوره به فرصت مطالعاتی بروم که نیمی از دوره 

پنجم گذشته بود که به ریاست دانشگاه انتخاب شدم. 
در سال 1393 که کمیته جســت وجو برای تعیین رئیس دانشگاه از 
طرف شورای دانشگاه تشکیل شد، در لیست این کمیته قرار گرفتم 
و اگر چه اصرار داشــتم که اسمم از لیست حذف شــود و دیگر به کار 
اجرایی نپردازم، مورد قبول اعضای کمیته که از پیشکسوتان دانشگاه 
بودند قرار نگرفت و در نهایت به شورای دانشگاه و سپس به وزارت خانه 
معرفی شــدم. البته برای بنده باعث افتخار است که منتخب شورای 
دانشگاه هستم و امیدوارم که بتوانم هر آنچه که در شأن این دانشگاه 

بزرگ و پر آوازه و به اعتقاد خودم یک سرمایه ملی است انجام دهم.

زیربناهای آن تقریباً ســه برابر شــده، تعداد اعضای هیئت علمی هم تقربیاً 
سه و نیم برابر شده است. اکنون زمان آن رسیده که درمورد برنامه های رشد 

کمی و رشد فیزیکی بیشتر دقت کنیم. 
برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه هم برنامه ای پیش بینی 

شده است؟ 
یکی از مشــکالت فعلی ما کمبود فضای فیزیکی پردیس اصلی دانشــگاه 
است که در ابتدا برای یک دانشگاه 2500 تا 3000 نفری در نظر گرفته شده 
بود اما اکنون 11000 تــا 12000 نفر از آن اســتفاده می کنند. البته ما هم 
اکنون طرح های توسعه خوبی را به تصویب رسانده و در دست اجرا داریم. ما 
در خصوص توسعه فیزیکی دانشگاه دو موضوع را پیگیر هستیم. یکی طرح 
ساماندهی دانشگاه در شمال دانشــگاه و همچنین یک زمین بسیار مناسب 
در شمال غربی منطقه 22 برای توســعه آینده دانشگاه در مالکیت داریم که 
انشاءاهلل برخی برنامه های توســعه فیزیکی در آن اجرا خواهد شد. به دنبال 
تهیه طرح جامعی برای آنجا هســتیم تا به تصویب شورای عالی شهرسازی 

برسانیم. 
بحث دیگری که داریم دنبــال می کنیم، طرح ســاماندهی پردیس فعلی 
است که قصد داریم انشاءاهلل توسعه دانشــگاه تا میدان تیموری را زودتر به 
انجام برسانیم. مجوز احداث پارک علم و فناوری را هم اخذ و در سال 1395 
در هیئت امنــا در قانون بودجه، اعتبار آن تصویب شــده اســت. همچنین 

پروژه های عمرانی نظیر دانشــکده های مهندســی 
مکانیک، هوافضــا و همچنیــن کالس های درس 
تکمیل خواهد شــد و پروژه های مصوب دانشــکده 
مهندسی مواد، دانشکده عمران و پژوهشکده شهید 
رضایی آغاز می شــود. به طور کلــی در زمینه منابع 
مالی، توجه به جلب کمک خیرین و فارغ التحصیالن، 
اخذ وام برای خرید تجهیزات، افزایش سهم دانشگاه 
از منابع پژوهشی کشور و توسعه برنامه های فناوری 
از کارهای مهم دانشــگاه اســت. لذا جهــت ادامه 
 فعالیت دانشگاه با توجه به وضع اقتصادی کشور باید 

در راستای تنوع بخشیدن به منابع مالی باشیم.
مهم ترین اقدامات انجام شــده توســط 
جناب عالی در زمان تصدی مســئولیت 
در دانشگاه جهت پیشــبرد امور و بهبود 

وضعیت چه بوده است؟ 
درمورد برنامه های دانشــگاه در حوزه های آموزش 
و پژوهــش توضیحاتی دادم. بــه مطالب دیگری که 
شاید الزم باشد خالصه خدمتتان عرض کنم و شاید 

فراموش کردم اشاره ای می کنم. 
همان طور که می دانید بنده حدود بیســت ماه است 
که مسئولیت ریاست دانشــگاه را بر عهده گرفته ام. 

برنامه های توسعه دانشــگاه از نظر فیزیکی ساماندهی شــمال دانشگاه در 
جنوب میــدان تیموری و غــرب و همچنین جنوب خیابان آزادی اســت. 
همچنین اقدامات مربوط به زمین دانشــگاه در منطقه 22 و شــهر قدس 
پیگیری می شود. سال گذشــته زیرســاخت های مهمی در حوزه فناوری 
اطالعات دانشــگاه نوسازی و ایجاد شده اســت. این امر زمانی حائز اهمیت 
می شود که زیرساخت های این حوزه بسیار فرســوده و جهت رشد و بهبود 
وضیعت فناوری اطالعات در دانشــگاه جوابگو نبودند. مرکز داده دانشگاه 
از نظر زیرساختی شاهد تحوالت عمده ای شده اســت. بازسازی مرکز داده 
دانشگاه بعد از تأسیس آن در 40 سال پیش و همچنین تجهیز آن با تابلو های 
برق مدرن، سیســتم برق پشتیبان، سیســتم اعالم و اطفای حریق و دیگر 
تجهیزات مورد نیاز یکی از اقدامات اساســی در این حوزه بوده اســت. یکی 

دیگر از اقدامات مهم توســعه شبکه فیبر نوری دانشــگاه به شمال دانشگاه 
اســت که عالوه بر اتصال پژوهشــکده انرژی و خوابگاه های دانشگاه امکان 
اتصال ساختمان های جدید دانشگاه را در شــمال محدوده فعلی دانشگاه 

امکان پذیر می نماید.
همین طور دانشگاه مجوز احداث پارک علم و فناوری را اخذ و در سال 1395 
در هیئت امنا در قانون بودجه، اعتبار آن تصویب شــده اســت. پروژه های 
عمرانی نظیــر دانشــکده های مهندســی مکانیک، هوافضــا و همچنین 
کالس های درس تکمیل خواهد  شــد و پروژه های مصوب مهندسی مواد، 
عمران، پژوهشــکده شــهید رضایی که در شرف حذف شــدن بودند آغاز 
خواهد شد. یک کمیته عمرانی منتخب شورای دانشگاه را تشکیل داده ایم تا 

از این پس با دقت و وسواس بیشتری به طرح های توسعه دانشگاه بپردازیم. 
در بحث تعمیرات، کارهای گسترده و اساســی انجام شده که من به برخی 
از آن ها اشــاره می کنم: انجام تعمیرات اساســی در خوابگاه ها و بازســازی 
کامل تعدادی از بلوک ها، بازسازی محوطه ها و فضاهای عمومی، تعمیرات 
اساسی در چیلرها و دیگ های بخار موتورخانه مرکزی، بازسازی و تعمیرات 
انجام شده در دانشکده ها و بازســازی تعدادی از آزمایشــگاه ها، تعمیرات 
اساسی در سلف سرویس، تعمیرات در کتابخانه مرکزی، تعمیرات اساسی 
ســالن ورزش جباری، تعمیــرات و تغییرات معاونــت  فرهنگی، تعمیرات 
تاالرهای درس و مرکز گرافیک، تعمیرات و توسعه آزمایشگاه های مرکزی 
و کارگاه آموزشی ماشــین ابزار، تعمیرات اساسی در 

آمفی تئاتر جابربن حیان.
با تصویب شورای دانشــگاه، یک شورای برنامه ریزی 
راهبردی تشــکیل داده ایم که بیش از یک سال است 
روی موضوعات توسعه همه جانبه دانشگاه مطالعه و 
بررسی می کند و انشــاءاهلل به زودی نتایج کار آن ارائه 

خواهد شد.
حضور رئیس جمهــور محتــرم در روز 16 آذر )روز 
ملی دانشجو( و استماع مشــکالت عمده دانشگاه در 
جمع اعضای هیئت امنا و اســتادان برجسته و قول و 
اقدام برای رفع آن از دستاوردهای مهم دانشگاه است. 
تشــکیل هیئت ممیزه دانشــگاه، هیئت امنا، هیئت 
جذب با اعضای برجسته و شاخص علمی و مدیریتی 
از دستاوردهای مهم است. اثر عملکرد این عزیزان در 

سال های بعد مشاهده خواهد شد.
تداوم موفقیت های دانشــگاه از نظر حضور داوطلبان 
برجسته آزمون سراسری و کســب جوایز و افتخارات 
مختلف توســط اســتادان و فارغ التحصیالن، کسب 
بیش از 17 رتبــه علمی در مســابقات المپیاد علمی 
سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1394، کسب 
رتبه برتر پژوهش های نانو در اســفند ماه سال 1394 

)برای هشتمین بار( در بین کلیه دانشگاه ها، مثالی از این موفقیت ها است.
همچنین دوره هــای جدیــدی ماننــد بیوانفورماتیک و اقتصــاد انرژی 
در دانشگاه برنامه ریزی شــده و به تصویب شورای دانشــگاه رسیده است. 
برنامه های آموزشی پژوهشــی ای هم در زمینه علوم اعصاب و توانبخشی در 
دست مطالعه داریم و تأسیس یک دانشــکده جدید در زمینه فناوری های 
نوین و گرایش های میان رشته ای در دست بررسی است که پیشنهاد آن به 

مرجع تصمیم گیری در دانشگاه داده خواهد شد. 
همچنین دومین مجتمع تحقیقاتی ساخته شد. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
در فضای خوبی تأسیس شده و آغاز به کار کرده و هم اکنون در حال تکمیل 
تجهیزات اســت. البته پیگیر گرفتن یک وام هم بــرای تکمیل تجهیزات 

آزمایشگاهی هستیم.

بوده بلکه به انجام پژوهش های کاربردی و حل مسائل بزرگ و اساسی کشور اهتمام داشته و دارد. در این راستا 
دانشــگاه برنامه جامع ارتقای  پژوهش، ارتباط با صنعت و فناوری را تدوین کرده و برنامه های مختلفی را برای 

نیل به آن اهداف طراحی کرده است. 
برنامه های پژوهش و فناوری بــا امکانات و زیربناهای جدیــدی که تدارک دیده ایم، با ســرعت ادامه دارد و 
اعتبارات قابل توجهی از طریق قراردادها جذب می شــود. ما تالش می کنیم تا پروژه هــای بزرگ را از طریق 
معاونت پژوهشی و معرفی پتانسیل های دانشگاه اخذ کرده و تعداد بیشتری از استادان و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی را وارد این پروژه ها کنیــم. به عنوان مثــال تفاهم نامه های اخیر که با خودروســازان، وزارت نفت و 
همچنین در حوزه ســالمت امضا کرده ایم. همچنین دانشــگاه تالش می کند تا راهکاری را بیابد تا ایده های 
خلق شده توسط استادان و دانشجویان را از طریق ســرمایه گذاری بخش خصوصی به محصول تبدیل کند. 
البته این بدان معنا نیست که دانشــگاه وارد حوزه های اقتصادی شــود، بلکه صرفاً بتواند از دانش ایجاد شده 
در دانشــگاه بهره برده و مالکیت فکری خود را حفظ کند. این می تواند به ایجاد یک درآمد پایدار برای دانشگاه 

منجر شود بدون اینکه دانشگاه را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کند.  

حضور  فتوحــی:  دکتر 
مقامات علمی، رؤســا و 
اســتادان دانشگاه های 
مختلــف جهــان نظیر 
آلمان، ایتالیــا، فنالند و 
آمریکا و... حاکی از توجه 
به نقاط قوت دانشــگاه 
اســت و ارتقــای رتبه 
علمی آن در ســال های 
اخیر نشان دهنده تحول 
و  آموزشی  چشــمگیر 
پژوهشی دانشگاه است

آموزش یا پژوهش؟

95 اردیبهشت   28 چهارشنبه    697 شماره  ویژه نامه پنجاهمین سال تاسیس 
دانشگاه صنعتی شریف
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در زمان ریاســت دکتر امین، مرکز فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تشکیل می شود. حاال 
نوبت گروه های مختلف هنری است تا خودی نشان دهند. گروه های مختلف موسیقی شکل می گیرد 
و حتی برای دانشگاه سرود هم می ســازند. تئاتر، ادبیات و سینما هم که بین دانشجو ها محبوب اند، 

بازار فعالیتشان داغ می شود.
بعد از انقــاب، آرمان مبــارزه جایش را به آبادانی و تاش برای ســاخت کشــور 
می دهد. حتی خیلی از دانشــجوهای ایرانی خارج از کشور تا دفاع از تز هم صبر 
نمی کنند و برای کار و تاش بازمی گردند. دانشــجوهای فعــال دنبال خدمت و 
کار عملی اند. نهادهای انقابی هم تازه تأســیس می شــوند و محلی برای جذب 
دانشجوها در نهادهایی مثل سپاه، جهاد سازندگی و جهاددانشگاهی هستند.  

 
با اینکه انقاب شده بود، اما همان گروه ها و سازمان های سیاسی همچنان فعال 
و پرجنب و جوش اند. البته حاال خیلی جدی مســلح شده اند. ردپای این گروه ها 
که هسته اصلی شان دانشجوها هستند، در مناقشات منطقه ای و قومی هم دیده 

می شود. 

خیلی ها را به خودش جذب می کند.رزمی و مهندسی جنگ می شوند. آموزش خانواده ها و بچه های روستاها و شهرهای محروم هم کشــور گرم کارند. در همین زمان، جنگ هم شروع می شود و خیلی ها عازم بخش های مختلف دانشجوها از فرصت به دست آمده اســتفاده می کنند و باتوجه به عاقه شان در جاهای مختلف سیاسی دانشگاه بکند. طبیعتًا در دوره تعطیلی دانشگاه ها فعالیتی هم در دانشگاه نیست. ولی تصمیــم می گیرد برای مدتی دانشــگاه را تعطیل کنــد تا فکری برای فضــای غیرعلمی و کامًا آش سیاسی شدن دانشگاه و مسلح شــدن گروه های دانشجویی حسابی شور می شود و کشور 

هم زمان هسته های اولیه گروه های سیاسی در دانشگاه شکل می گیرند. مبارزات علیه شاه راهش 

را به دانشگاه آرام و مخفیانه باز می کند، گروه های سیاسی از دانشجوها عضو می گیرند و تشکیات 

مخفی زیرزمینی در دانشگاه ریشــه می زند. با باال گرفتن جو مبارزه و تشکیل گروه هایی مخفی 

از مجاهدین خلق و چریک های فدایی گرفته تا انجمن های اسامی در دانشگاه های مختلف، 

دانشگاه آریامهر هم بر خاف اسمش به خیل مبارزان می پیوندند. از سال پنجاه یعنی تنها پنج 

سال بعد از تأسیس دانشگاه رنگ و بوی فعالیت های دانشجویی دانشگاه کاماً سیاسی است. 

حتی فعالیت های معمولی دانشجوها هم راهی است برای جذب نیرو و سازماندهی و رساندن پیام. 

خاصه هدف اصلی همه گروه ها مبارزه اســت. حتی دفترچه شعرهای گروه کوه هم بی نصیب 

نمی مانند. کم کم همه فعالیت های فرهنگی هنری هم جذب کارهای سیاسی و مبارزه می شوند 

و تنوع فعالیت های دانشجویی کمتر می شــود.  این فضای آرمانی تا دوره انقاب ادامه دارد و در 

سال های 5۶-5۷ تقریبًا تمام فضای عمومی کشور را می گیرد. حاال هسته اصلی مبارزات همه 

مردم دانشگاه ها و دانشجوها هستند. 

 از همان سال تأسیس دانشگاه  فعالیت های دانشجویی هم آرام آرام شروع شد. تعداد دانشجوها  کم بود و این 

فعالیت ها به تدریج تنوع پیدا کرد. سال های اول ورزش حرف اول و آخر را برای دانشجوهای فعال می زد.  تربیت 

بدنی آن روزها محل اصلی تجمع دانشجوها بود و مهندس مقدسیان مدیر تربیت بدنی و کسانی مثل مرحوم 

جباری به خوبی از عهده کار برمی آمدند. اینکه قدیمی ترین گروه دانشجویی امروز دانشگاه گروه تربیت بدنی 

است، حکمتش همین شروع فعالیت های دانشــجویی از تربیت بدنی است. مسئوالن تربیت بدنی تیم های 

ورزشی را سامان می دهند و مسابقات بین دانشگاهی جدی ترین برنامه فوق برنامه دانشگاه بود. کم کم سروکله 

فعالیت های فرهنگی و هنری هم پیدا می شود.

نگاهی به فعالیت های دانشجویی شریف در گذر زمان

از ورزش تا کار علمی
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کم کم دانشجوها به سمت کارهای بزرگ تر و تازه هم می روند. سمینار در موضوعاتی که 
آن روزها داغ است هم به دانشگاه راه پیدا می کند. وحدت حوزه و دانشگاه در میانه دهه 
شصت و بررسی مسائل و مشــکات نسل جوان بافاصله پس از جنگ که هنوز فضای 
جنگ حاکم بود. سمینار با موضوع جوان چند دوره ادامه پیدا می کند تا سازمان ملی 

جوانان بعدها از دل این حرکت بیرون می آید. 
اردوهای بزرگ دانشــجویی هم از همان ســال های ۶4-۶5 شــروع به مقصد مشهد یا 
گاهی شــهرهای توریستی انجام می شــود. برگزاری اردو و ســمینار با امکانات آن روز 
دانشــگاه البته کار ساده ای نیســت و نشان از جدیت فعاالن دانشــجویی دارد.  بعد از 
جنگ و شروع دوران سازندگی دانشگاه ها از تنگ دستی دوره جنگ خارج شدند و فضای 
عمومی کشور دستخوش تغییر شد. نشســتن دانشجوهایی که دوران انقاب و جنگ 
را از دانشگاه دور بودند در کنار جوان های نوزده بیست ساله، اتفاقی است که کمتر در 
شریف رخ داده است. حضور این دانشــجوها که فعالیت های مبارزاتی را هم در سابقه 
تحصیلشان دارند، فعالیت های فرهنگی و سیاسی دانشگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. 

ریاســت دکتر اعتمادی با تأکید او روی مســائل فرهنگی همراه است. حضور چهره 
جدید در دفتر نمایندگی  هم در مدیریت فضای فرهنگی مؤثر است. مدیریت دانشگاه 
زیرســاخت ها و بستر توســعه فعالیت های فرهنگی و دانشــجویی را فراهم می کند. 
مدیریــت فوق برنامــه از تربیت بدنی جدا می شــود و مدیریت فرهنگــی در معاونت 
دانشــجویی شــکل می گیرد. فضای جدید باعث گســترش گروه های دانشجویی 
می شــود، گروه های هنری، فرهنگــی، مطالعاتی و فوق برنامــه علمی. مجله های 
دانشکده ها که با عمران شروع شده بود، گسترش پیدا کرده و در قالب مجله همایش، 

اردو، بازدید، نشست و سمینارهای علمی هم برگزار می شود. 

با شروع دهه هفتاد در زمان ریاست دکتر صالحی ردپای تنوع در فعالیت های 
دانشجویی دیده می شود. دفتر مطالعات فرهنگی با هدایت دکتر باستانی 
شــروع به کار می کند. عمرانی ها هم بــه همت دکتر عرب مجلــه عمران را 
راه اندازی می کنند تا همه دانشــکده ها با این الگو صاحب مجله شوند. در 
زمان دکتر صالحی اتفاق دیگری هم افتاد. جهاد دانشــگاهی از دانشــگاه 
بیرون رفت و مجموعه ای مستقل از دانشگاه شد و این یعنی حذف یک بازیگر 
فرهنگی در دانشــگاه و باز شدن فضا برای دانشجوها. کانون قرآن دانشگاه 

هم در همین زمان شکل می گیرد. 

نمایندگی و انجمن اسامی در این دوره از نظر نگاه سیاسی و فرهنگی همگراست و همه به بدنه از برنامه ریزی ها در خوابگاه زنجان انجام می شود. بیشــتر فعالیت های جهاد دانشگاهی، دفتر دفتر تحکیم است. شریفی ها در جریان تســخیر النه جاسوسی هم فعال اند. حتی بخش بزرگی اتحادیه تشــکیل می دهند و دفتر تحکیم وحدت شــکل می گیرد. شــریف از دانشگاه های فعال انجمن های اسامی دانشگاه های مختلف که قبل از انقاب مخفیانه کار می کردند بعد از انقاب شکل می گیرد. گروه های ادبی، شعر، موسیقی و... . کارها اســت. در جهاد دانشگاهی عاوه بر مراسم ها و برنامه های مذهبی فعالیت های هنری هم این دفتر از جنس برنامه های مذهبی، برنامه های مطالعاتی، اردو، برگزاری مراسم و از این دست که بعد از حذف این پست تبدیل به نهاد نمایندگی رهبری می شود. بیشتر فعالیت های فرهنگی دفتر نمایندگی قائم مقام رهبری هم در شریف به عنوان یکی از اولین دانشگاه ها تشکیل می شود تربیت بدنی است و بدنه اداری بسیار کوچکی دارد. گروه های دانشــجویی اتفاق نیفتاده است. واحد فوق برنامه دانشگاه هنوز زیرمجموعه مدیریت از همین فضاســت. میانه دهه شــصت دهه فعالیت فرهنگی جهاد دانشگاهی است.  هنوز تکثر ادامه پیدا کردن جنگ هم دانشــگاه را تحت تأثیر جدی قرار داده است. بخش فرهنگی هم متأثر فرهنگی و سیاسی هم دوباره شــروع می شود. فضای آرمانی دهه شــصت همچنان گرم است و دفتر و تشکیات در دانشگاه ندارند. مدیریت دانشگاه ها هم استقرار پیدا می کنند و فعالیت های مهر۶۲ دوباره دانشجوها وارد دانشگاه می شوند. حاال دیگر خبری از سازمان های مسلح نیست و 
انقاب تعلق دارند. 

این روند چند سالی ادامه داشت و فعالیت های فرهنگی دانشجویی حسابی بالغ شدند. ریاست 

دکتر ســهراب پور همراه بود با حفظ حمایت از گروه های دانشــجویی و فعالیت های جدید مثل 

مسابقات روباتیک. فعالیت های دانشجویی علمی در همین دوره شکل گرفت که بعدها مستقل 

شدند و در کنار دانشگاه به فعالیت های جدی پرداختند، مثل دفتر مطالعات تکنولوژی.

یک ساختمان با مجموعه امکاناتی که مورد نیاز مجموعه های دانشجویی باشد؛ ساختمان شهید رضایی
این ایده شــکل گیری ســاختمانی بود که امروز محل تجمع گروه های فرهنگی 
دانشــگاه اســت. فضایی برای کار، ارائه کارها و نمایشــگاه، جلسه ها، کاس و 
دسترســی آســان به مســئوالن فرهنگی و اجرایی دانشــگاه.  بعد از جابه جایی 
را برای دانشجوها و گروه های فرهنگی فراهم کند. کتابخانه سعی شد این ساختمانی که یونیون هم خوانده می شد، همه این فضاها 
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

دانشگاه ما چطور تأسیس شــد؟ چه کسانی برای 
راه اندازی و ادامــه کار دانشــگاه در این پنج دهه 
زحمت کشیده اند؟ چه مشــکالتی برای دانشگاه 
در این سال ها پیش آمده و شــریف چه خطرات، 
بحران ها و ماجراهایی را پشت سر گذاشته است؟ 
داســتان اینکه در زمین های روســتای طرشت و 
کنار خیابان آیزنهاور دانشــگاهی صنعتی ساخته 

شد که نام شاه کشــور را یدک می کشــید و بعدها با رأی استاد و 
دانشجو نامش شریف شد، داستان جذابی است. 

حتماً شما هم دوست دارید داستان شریف را بدانید. داستانی که 
تا همین چند وقت پیش فقط در صحبت با اســتادهای قدیمی و 
شــریفی هایی که حاال مو ســپید کرده اند، می توانستید بشنوید. 
برای بزرگداشــت پنجاهمین ســال تأسیس دانشــگاه عده ای 
تصمیم گرفته اند تاریخ دانشــگاه را از شــفاهی بــودن و پراکنده 
بودن میان خاطــرات و مصاحبه های ریز و درشــت خارج کنند، 

شــروع به مصاحبه های مفصل کردند. اســناد را 
زیر و رو کردند، به آرشــیو روزنامه  ها و مجالت سر 
زدند و داستان شریف را از ســینه راویانش بیرون 

کشیدند. 
حاال اولیــن جلد از کتــاب روزگار شــریف برای 
دوستداران شریف مهیاســت. کتابی که داستان 
تأســیس دانشــگاه تا انقالب فرهنگی را روایت 
می کند. داســتانی جذاب که چیزهای زیادی برای آموختن دارد، 
از احترام به کسانی که همه تالششان را برای اعتالی دانش در این 
کشــور کردند تا داستان مبارزات دانشــجویی؛ از داستان رفتن و 
نرفتن شــریف به اصفهان تا برگزاری کنکور اختصاصی دانشگاه؛ 
از همبستگی اســتادها و دانشجوها؛ از  جذب اســتادهای جوان 
از گوشه و کنار دنیا تا اعتبار نام شــریف. اگر دوست دارید بدانید 
شریف چطور شریف شد، کتاب روزگار شریف را از دست ندهید و 

منتظر جلدهای بعدی آن باشید.  

ستاد پنجاهمین سال دانشگاه که تأسیس 
شد، مســئولیتش تقریباً دو سال پیش به 
مهندس میرزایی، معاون ســابق فرهنگی 
دانشگاه سپرده شــد. تیم اجرایی تصمیم 
گرفتند اسناد و خاطرات گذاشته دانشگاه 
را جمع کنند تا دانشگاه سوابق تاریخی اش 
را از دســت ندهد. ســتاد تصمیم گرفت 
چیزی به نــام گنجینه دانشــگاه صنعتی 
شــریف را راه اندازی کند. گنجینه ای که 
بنا بود بخش ثابت ســاختار دانشگاه باشد 
و از این بــه بعد دانشــگاه را همراهی کند. 
جایی برای جمــع آوری همه چیزهایی که 
تاریخ و افتخار دانشــگاه اســت، از اسناد و  
جوایز دانشگاه تا نشــریات و آرشیو عکس 

دانشگاه. 

گنجینه دانشگاه سایت هم دارد و می توانید 
آن را در سایت دانشگاه ببینید. همین االن 
فایل کتاب هایی مثل شریف به روایت رؤسا 
و شریف به روایت اســتادها را می توانید در 
آن ببینید و دانلود کنید. گنجینه  می تواند 
منبع اصلی تاریخ شفاهی، مکتوب و اسناد 
دانشگاه بشود تا وقتی سنش از یک قرن هم 
گذشت، دانشــجوهایش و هر کس دیگری 
که بخواهد، تصویری ســریع از گذشــته 

شریف را ببیند. 
شــما هم اگر می خواهید نوه هایتان وقتی 
شریفی شــدند عکس یا مطلبی از شما در 
شــریف ببینند، هر چه داریــد به گنجینه 
تحویل بدهید، از عکس و نشــریه تا سند 

و خاطره. 
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