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روحیه غالب شریفی
ضــی  یا ر نــم  ا نمی د
خوانده هــای دبیرســتانی 
اآلن با چه ذهنیت و هدفی به 
شریف می آیند. اما می دانم 
اکثــر فارغ التحصیالن این 
روزهای دانشگاه می خواستند »در آزمایشگاها 
و کارگاه هــای خفن شــریف اختــراع کنند«، 
»بــا برتریــن اســتادان و دانشــجویان بهترین 
دانشــگاه های جهان مباحثــه علمی کنند« یا 
»مشکالت صنعت کشور از ایران خودرو گرفته 

تا نفت و... را حل کنند«. 
خیلی طول نکشید تا واقعیت چهره نه چندان 
خوشــایند خود را به آنها نشــان داد و آن همه 
امیــد و انگیزه جای خود را داد به خســتگی و 
ترس. واقعًا هم ترس داشــت »بی نام و نشــان 
مانــدن« و »ترک دنیــا بدون داشــتن فرصت 
 برای ایجاد اثری ماندگار بر آن« برای جماعت 

شریفی.
این شــد که خیلی ها رفتند تا آن سوی آب ها 
مجالی برای صاحب نام شــدن پیدا کنند و در 
آزمایشگاه های خفن شــان اختراع کنند و با 
برترین های رشته شــان مباحثه علمی کنند و 
مشکالت صنعتی جهان را حل کنند. بگذریم 
که واقعیت آن ســوی آب ها چه بود و چقدر با 
شــریف ما فرق دارد؛ می خواهم راجع به آن 
اثر ماندگاری که رویای آن را در سر دارید فکر 
کنید. اگر واقعیت شریف رویای نوجوانی تان 
را از خاطرتــان بــرده، رویــای جوانی تــان را 

بسازید. 
»قرار نیســت همه آینده تان در دانشــگاه رقم 
بخورد.« البته معنی این جمله این نیســت که 
دانشــگاه محل ظهور این اثر ماندگار نیست. 
اینکــه چه بســتری بــرای ایجاد اثــر ماندگار 
شما مناســب تر اســت به روحیه و اهداف تان 
ارتباطــی و  برمی گــردد. دانشــگاه شــبکه 
دوستانی برای شــما مهیا می کند که نظیرش 
در کمتــر جایی یافــت می شــود. همین طور 
منظور از طرح این موضوع این نیست که همه 
باید کارآفرین یا مخترع شــوند. حتمًا شما هم 
موافقیــد اثری که یک کارمند عالی یا اســتاد 
خوب روی دنیا می گــذارد به مراتب ماندگارتر 

از یک کارآفرین ناموفق است. 
اثر ماندگار شــما چیســت؟ بــه آن فکر کنید. 
یــک اختراع خوب؟ یک ســازمان خوب؟ یک 
محصــول فوق العاده؟ یــک خدمت مطلوب؟ 
خودتــان بهتــر می دانید که برای کدام شــان 
ســاخته شــده اید. بعــد از انتخــاب خودتان 
تصمیــم بگیرید که چگونــه آن را خلق کنید. 
همرنگ جماعت نشــوید و بر »نمی شــود«ها 

غلبه کنید. 
یک روز تعدادی از هم سن و سال های خودمان 
ایســتادند در مقابــل تمــام »نمی شــود«ها و 
نتیجه اش شــد فتح خرمشهر. فتحی که هنوز 
هم باور خیلی ها نمی شود و اثری است ماندگار 
در تاریخ. اگر به همان روحیه غالب شریفی ها 
برگردیم، کار هرچه ســخت تر... شیرینی اش 

بیشتر...

سرمقاله

دکتــر جاهد عابــدی دوره کارشناســی را در رشــته 
صفحه  2 مهندسی برق دانشگاه تبریز گذراند ...  

در زمستان سال 96 شاهد یک رویداد استارت آپی بودیم 
صفحه  5 که تنها خانم ها امکان حضور داشتند ...  

یکی از مشکالت بزرگ دانشگاه تامین و وصول بودجه 
صفحه  6 است. البته این فقط مشکل دانشگاه  ...  

به دور از حاشیه، در جست وجوی منابعدست فروشی به سبک یک ارشد شریفامواج گرانشی به دانشکده فیزیک ...

رضا کاردر رستمی

صفحه  3 

فصل چهارم  رادیو شریفهر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
هر هفته جمعه شب

کانال تلگــرام رادیــو  را 
دنبال کنید:

@radiosharif

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

گزارش جلسه 
هم اندیشی 

استادان درباره 
فیلترینگ 

تلگرام

تصویر سازی:  میالد مظفری



 2

کسب وکار آگاه
یکی از خدماتی که مرکز کارآفرینی ارائه می دهد مشاوره حرفه ای کسب و کار است. 
به این منظور افرادی که دســتی در صنعت و کارآفرینی دارند به مراجعه کنندگان 
مشاوره می دهند. مشاوره ها در زمینه های مختلف انجام می شود؛ از جمله مسائل 
حقوقی، مدل کسب و کار، مشاوره سرمایه گذاری و ثبت شرکت. بهره مندی از این 

مشاوره ها برای دانشجویان و فارغ التحصیالن شریفی رایگان است و برای افراد خارج از شریف 20 هزار تومان 
هزینه دارد. اگر فکر می کنید برای ایده خود یا برای شــرکت تان به مشــاوره نیاز دارید، می توانید به آدرس 

karafarini.sharif.ir/consultation مراجعه کنید و به صورت آنالین وقت مشاوره بگیرید.

 رای به ادامه
بیشــتر انتخابات  گروه های مختلف دانشجویی به پایان رسیده و آرا شمرده شده 
و شــورای مرکزی های جدید فعالیت خود را کم کم آغاز کرده اند. در هفته گذشته 
انجمن علمی مستقل آرا را شمارش کرد و علی امام قلی با 239 رای بیشترین رای 
را آورد. جامعه اسالمی هم دو هفته پیش اولین انتخابات را برگزار کرده بود و در آن 

انتخابات امین بهجتی بیشــترین رای را نصیب خود کرد. بیشتر گروه های علمی هم در هفته های گذشته 
انتخابات خود را برگزار کردند و حتی گروه محور دبیر و مســئوالن خود را نیز تعیین کرده اســت. گروه های 
باقیمانده هم در این هفته انتخابات خواهند داشت؛ مثاًل گروه کیمیا فردا و پسفردا انتخابات خواهند داشت.
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دکتر جاهد عابدی دوره کارشناسی  گزارش
را در رشته مهندسی برق دانشگاه نعمت اهلل فرهادی

تبریز گذراند. در کارشناسی ارشد به فیزیک تغییر رشته 
داد و در دکتــری در دانشــگاه شــریف، فیزیک ذرات 
بنیادی را زیر نظر دکتر ارفعی، از اســتادان با ســابقه 
دانشکده فیزیک، برای تحصیل برگزید. دکتر عابدی 
چند ماه پیش از دکتری فارغ التحصیل شد و طبق رویه 
رونــد  در  بی مهری هایــی  مــورد  آموزشــی  نظــام 
فارغ التحصیلــی و پذیرش برای پســادکتری از طرف 
پژوهشــگاه دانش های بنیادی، IPM، قرار گرفت. در 
همیــن حین بــا همکاری دکتــر نیایش افشــردی از 
موسســه پریمیتر کانادا مطالعه جدیــدی روی اثرات 
کوانتومی در افق ســیاه چاله را آغــاز و در مقاله ای که 
اخیرًا منتشــر کرد با تحلیل داده های موجود از امواج 
گرانشی، گزارشی در مورد وجود پژواکی خاص از طرف 
ســیاه چاله ها ارائه داد. این نتایج مورد توجه محققان 
سرتاسر دنیا قرار گرفت و مباحثی در شاخه سیاه چاله 
را آغاز کرد که نتیجه آن پیشنهاد جایگاه پسادکتری از 

موسسه اینشتین در آلمان به دکتر عابدی بود.
دکتــر عابــدی سه شــنبه گذشــته مهمــان گــروه 
کیهان شناســی و ذرات بنیادی دانشکده فیزیک بود 
و در یک جلســه کارهای انجام شده و نتایج اخیر خود 
را با دانشــجویان و استادان فیزیک در میان گذاشت. 

در ادامه به گزارش این جلسه پرداخته شده  است.
در محاسبات قانون نسبیت عام اینشتین، جواب هایی 
که از حل معادالت برای ســیاه چاله به دســت می آید 
وجود یک افق برای ســیاه چاله پیش بینی می کند که 
افق رویــداد نام دارد. افق رویداد یک ویژگی عام برای 
همه ناظرهاســت. به این معنی که برای تمام ناظرها 
افق رویداد وجــود دارد. می دانیم ناظری که در حال 
سقوط آزاد اســت هنگام عبور از افق رویداد احساس 
خاصی نمی کند؛ یعنی تشخیص نمی دهد که در حال 

عبور از افق است. 
استیون هاوکینگ و همکارانش طی سال های گذشته 
در نظریه مشــهور خود نشــان دادند که سیاه چاله ها  
ویژگی هــای ترمودینامیکــی دارند؛ یعنــی می توان 
برای ســیاه چاله دما و آنتروپی که متناسب با مساحت 
ســیاه چاله اســت تعریــف و بــا اســتفاده از قوانین 
ترمودینامیــک این کمیت ها را محاســبه کرد. در این 
صورت ســوالی بــه وجود می آیــد که اگر ســیاه چاله 
دارای آنتروپی اســت، این آنتروپی از چه حالت هایی 
ایجاد می شــود، که پژوهشــگران زیادی در سرتاســر 
دنیا در تالش برای پاســخ به آن هستند. وقتی اثرات 
کوانتومی را با استفاده از نظریه میدان های کوانتومی 
در فضای خمیده برای سیاه چاله های کالسیک در نظر 
می گیریم به این نتیجه می رسیم که سیاه چاله تبخیر 
می شود و این تبخیر توسط تنها یک طیف گرمایی به 
خارج می رسد. در واقع هیچ اطالعات دیگری از درون 
سیاه چاله به خارج درز نمی کند جز یک طیف. بنابراین 
می تــوان این ســوال را مطــرح کرد که آیــا اطالعات 
درون ســیاه چاله از بین رفته است؟ این سوال مبنای 

پارادوکس اطالعات درون ســیاه چاله اســت که اصل 
از بیــن نرفتن اطالعات را مــورد چالش قرار می دهد. 
فیزیکدانان برای حل این مشــکل ناچار به نقض یکی 
از دو اصل مهم فیزیک یعنی هم ارزی و اصل پایستگی 
احتمال یا نظریه میدان های کوانتومی هســتند. اگر 
 )firewall( اصل هم ارزی نقض شود، با مشکل فایروال
روبه رو می شویم؛ یعنی ناظری که سقوط آزاد می کند، 
هنگامی که از افق ســیاه چاله رد می شــود، برخالف 
چیزی که قبل تر گفته شــد، این طور نیســت که هیچ 
احساســی نکند. در واقــع ناظر هنگام عبــور از افق 
با دیواری مواجه می شــود. از طــرف دیگر، با در نظر 
گرفتن فرض باال، پدیده کوانتومی تونل زنی به حالت 
فــازوال در اینجا اتفاق می افتد. از مکانیک کوانتومی 
می دانیم پوســته ای که در حال رمبش است احتمال 
تونل زنی در آن بســیار ناچیز اســت، امــا اگر آنتروپی 
هاوکنیگ وجود داشــته باشــد، احتمال تونل زنی در 
پوســته در حال رمبش که اینجا افق سیاه چاله است 
بسیار باال می رود. در واقع این مساله بیان می کند که 
اثرات کوانتومی را می توان حتی در ســیاه چاله هایی 
به جرم خورشــید هم مشاهده کرد. عابدی و افشردی 
نشان دادند که افت وخیزهای افق سیاه چاله می تواند 
باعث پدید آمدن پژواک های امواج گرانشی شود. البته 
کارهای دیگری هم از طرف محققان انجام شده است، 
مانند نظریه اتر نیایش افشــردی، که نشــان می دهد 
در افق ســیاه چاله اثرات کوانتومــی از مرتبه مقیاس 

پالنک وجود دارد. 
اگــر ســیاه چاله ای را در نظــر بگیریــم، می دانیم که 
خارج از آن یک ســد پتانســیل وجــود دارد. اگر یک 
موج گرانشــی را در داخل سد پتانســیل قرار دهیم، 
در صورت کالســیک بــودن ســیاه چاله، موج جذب 
سیاه چاله می شود و اتفاق خاصی رخ نمی دهد، ولی 

طبق فرض های باال اگر ناظر سقوط آزاد افق سیاه چاله 
را چون دیواری مقابل خود حس کند، موج گرانشــی 
بین دیوار و ســد پتانسیل گیر می افتد. در این صورت 
بخشی از موج با تونل زنی از سد پتانسیل عبور می کند 
و پژواک های گرانشی متعددی در زمانی طوالنی تولید 

می کند که در آسمان قابل مشاهده است.
پــس از انتشــار این مقاله گــروه تحقیقاتی موسســه 
اینشــتین بــه این نتایج نقــد وارد کردنــد. نقد اصلی 
به دقت مشــاهده برمی گشــت، که با اصالح دقت از 
طرف عابــدی و همکاران مجددًا همــان نتایج قبلی 
دریافــت شــد. در مقاله بعــدی که از طرف موسســه 
اینشتین در آلمان منتشر شد محاسبات مشابه انجام 
و احتمال وجود پژواک گرانشی 98 درصد اعالم شد، 
در صورتی که محاسبات پیشین دکتر عابدی احتمال 
99 درصد را نشــان می داد. با این حال آلمانی ها ادعا 
کردند که مشاهدات وجود این پژواک پیش بینی شده 
را نشــان نمی دهد، بلکــه نویز موجود در فضاســت. 
نتیجه این مکاتبات پیشــنهاد جایگاه پســادکتری به 

دکتر عابدی بود.
به عالوه پس از انتشــار این مقاله گروه های دیگری به 
دنبال رصد این پژواک ها در داده های موجود گشتند، 
که تمامًا موفق به این مشاهده شدند که مهم ترین آنها 
گروه الیگو و گروهی از دانشــگاه تورنتو بودند که این 
پژواک را با درجه اهمیت سه سیگما مشاهده کردند. 
همین محاسبات را برای ستاره نوترونی هم انجام دادند 
و وجود پژواک هایی را با اســتفاده از داده های موجود 
گــزارش کردنــد. البته غیر از این گــزارش هنوز هیچ 
پژواکی از ادغام دو ستاره نوترونی توسط هیچ گروهی 
مشاهده نشده است. مشــاده این پژواک ها می تواند 
پنجره جدیدی رو به شــناخت ویژگی های ستاره های 

نوترونی پس از ادغام برای ما باز کند.

 نتیجه مطالعات دکتر جاهد عابدی و دکتر نیایش افشردی روی داده های امواج گرانشی 
و کشف اثر کوانتومی در افق سیاه چاله

امواج گرانشی به دانشکده فیزیک رسیدند
Ó	 امروز بعد از نماز ظهر و عصر و ســخنرانی

ماه رمضان دورهمی، دیدار و تقدیر از 30 
سال خدمت ســید علی حســینی، مدیر 
پشتیبانی دانشــگاه، در مسجد دانشگاه 

انجام می شود.

Ó	 این بــار دختران بــه پیمایش شــبانه غار
می رونــد. گروه کــوه پیمایش شــبانه غار 
»رود افشان« را برای دختران تدارک دیده 
اســت. غار رودافشــان در ارتفــاع 19۴۵ 
متری از ســطح دریا و در ارتفاعات شمال 
شــرقی روســتای رودافشــان در نزدیکی 
شهرستان دماوند واقع است. از مشخصات 
بارز این غار می توان به دهانه با ارتفاع 20 
و طول 29 متر و ستون های استاالگمیت 
و اســتاالکتیت در دهانه غار اشــاره کرد. 
ایــن پیمایــش 10 و 11 خــرداد از اذان 
ظهر پنجشــنبه تا اذان ظهر جمعه برگزار 
می شــود. اولویت با دختران ورودی 9۵ و 
96 اســت. جلســه توجیهی ششم خرداد 
در کالس یک ســاختمان شــهید رضایی 
ساعت 13 برگزار می شود. حضور در جلسه 
توجیهــی برای شــرکت کنندگان این اردو 
الزامی است. گروه کوه کاله ایمنی و کوله 
به امانت می دهد. بــرای ثبت نام به کانال 

تلگرامی sutmcg@ مراجعه کنید.

Ó	 برای نوشتن  wordکارگاه آموزش نرم افزار
پایان نامــه هفتم خرداد ســاعت 12 تا 18 
برگزار می شــود. هزینه ثبت نــام و کتابچه 
آموزشــی 30 هــزار تومان اســت. به ازای 
هــر 10 ثبت نــام دو نفــر کم بضاعــت بــه 
صــورت رایــگان ثبت نام می شــوند. برای 
کسب اطالعات بیشــتر به کانال تلگرامی 

karafarinisharif@  مراجعه کنید.

Ó	 موسســه انتشــارات علمی دانشگاه کتب
جدیدی در حوزه فنی-مهندســی منتشر 
کرد. »سیســتم های اطالعــات مدیریت، 
چشــم انداز یک شرکت دیجیتال جهانی« 
بــه تالیف وامــن.اس جوادیــکار و ترجمه 
مهنــدس نویــد کریــم زاده اســت. فراهم 
آوردن دانشی نظام مند از مدیریت فناوری 
اطالعــات بــه طوری کــه بتــوان آن را در 
کســب وکار و صنعت بــه کار گرفت هدفی 
است که نویسنده در پیشگفتار کتاب ذکر 

کرده است.

Ó	 »کتاب »نقشه کشی صنعتی 1 ویراست دوم
به تالیف مهنــدس محمد مهدی روحانی، 
هیات علمی دانشگاه شریف، کتاب دیگری 
اســت که انتشــارات شــریف منتشر کرده 
اســت. کتاب حاضر نتیجه حدود ۴0  سال 
تجربه مولف در امر آموزش و تدریس گرافیك 
مهندســي به دانشــجویان رشته هاي فني 
ـ مهندســي و علوم پایه است. مطالب این 
کتاب بر اساس سرفصل هاي مصوب وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوري )آموزش عالي 

کشور( براي این رشته  ها تهیه شده است.
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از تحوالت خوابگاه جا نمانید
بازه لیست گیری خوابگاه نزدیک است. دانشجویان در فرایند لیست گیری باید به 
سامانه اسکان دانشجویی به آدرس dorm sharif.ir  مراجعه و اتاق سال آینده خود 
را در سامانه معرفی کنند . افرادی که تمایل دارند سال آینده با یکدیگر هم اتاقی شوند 
باید یک نفر را به عنوان سرلیست انتخاب کنند و سرلیست به سامانه مراجعه و بقیه 

اعضای اتاق را نیز به اتاق خود اضافه کنند. ساکنان خوابگاه های طرشت2، شهید شوریده، شادمان و آزادی از 
ساعت هشت صبح روز ششم خرداد تا 12 شب هفتم خرداد اقدام به لیست گیری کنند. ترمیم لیست های ناقص 
روز هشتم خرداد انجام می شود. در مورد خوابگاه های طرشت3 و احمدی روشن خبری در سامانه موجود نیست.

پایان بالتکلیفی یک پژوهشکده بزرگ
دکتر محمدحســن سعیدی، اســتاد دانشــکده مکانیک، با حکم دکتر فتوحی 
دوشــنبه قبل طی مراســمی به ریاســت پژوهشــکده علوم و فناوری های انرژی 
منصوب شــد. پژوهشــکده انرژی یکی از پژوهشــکده های بزرگ دانشگاه است 
که از ســال 1378 تحت مدیریت فداکارانه و خاص دکتر یدالله ســبوحی، استاد 

دانشــکده انرژی، با کمترین وابستگی مالی به دانشگاه اجرای پروژه های صنعتی و تحقیقاتی زیادی را از 
سمت صنعت عهده دار بوده است. باید دید رویکرد دکتر سعیدی در اداره این پژوهشکده چه خواهد بود: 

حفظ تیم گذشته یا پوست اندازی اساسی؟ شاید هم تقویت تیم قبلی با نظمی جدید.

97 خرداد   5 شنبه    768 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

اولین تجربه های اظهار نظر آســان در دنیای اینترنت را با وبالگ، کلوب و یاهو 360 درجه تجربه کردیم تا اینکه فیس بوک آمد. محیطی جذاب برای حرف  زدن، عکس گذاشتن و خالصه زندگی کردن در فضای مجازی که آن هم دوام زیادی نداشت و خیلی سریع فیلتر شد. توییتر و یوتیوب هم خیلی زود بر ما گزارش
حرام شد. تا قبل از اینستاگرام به هر زوری بود در فیس بوک حضور داشتیم تا اینکه اینستاگرام بدون فیلتر توجهات را برای زندگی در فضای مجازی به خود جلب کرد. اما 
پیام رسان خوبی نبود. وایبر پیام رسان جذاب موبایل های هوشمند و تبلت ها شد ولی آن قدر محتوای بی ربط در آن جابه جا شد که مورد عنایت حکومت قرار گرفت. تا آنکه 
نوبت به تلگرام رسید. استیکرهای جذاب، سرعت بسیار باال در پیام رسانی متن و صوت و ویدئو و باالخره سرویس جذاب کانال باعث شد تلگرام امپراتوری بزرگش را در ایران 
برپا کند، اما نوبت آسیاب فیلترینگ به او نیز رسید. بدجوری هم رسید و طوری فیلتر شد که خسارات زیادی بر اجتماع وارد کرد. استادان دانشگاه با یک نفر از شورای عالی 

فضای مجازی برای بررسی همین موضوع روز سه شنبه هفته قبل دور هم جمع شدند.

جلسه هم اندیشی استادان دانشگاه هفته 
گذشته با موضوع بررسی فیلترینگ تلگرام 
در سالن جلسات شورای دانشگاه با حضور 
قریب به 1۵ اســتاد برگزار شد. مهمان این 
جلسه مهندس حسن انتظاری عضو شورای 
عالــی فضای مجــازی و دانش آموخته برق 
شــریف بود.  انتظاری حرف هــای خود را با 
معرفی نگاه نظام جمهوری اسالمی به مقوله 
فضای مجازی آغاز کرد. ســپس با توسل به 
شــاخص های اقتصادی اهمیت این فضا را 
تشــریح کرد؛ به عنوان مثال نشــان داد سه 
شــرکت اول از لحاظ درآمد بــه ترتیب اپل، 
گوگل و مایکروســافت هستند که هر سه در 
حوزه فناوری اطالعات هســتند. پس از آن 
به ویژگی های ذاتی فضای مجازی اشاراتی 
کرد که از آن جمله تغییرات ســریع و شدید 
فضای مجازی و کندی واکنش صحیح و سالم 

اجتماع به آن را مطرح کرد.
صحبت هــای ابتدایــی انتظــاری از نظــر 
حاضران تا حــد زیادی توضیــح واضحات 
بود. از این رو پیشنهاد شد دالیل فیلترینگ 
تلگرام مطــرح شــود و روی آن بحث کنند. 
دکتر مالئک، استاد دانشکده هوافضا، گفت 
که به نظر می رســد تعبیر فیلترینگ تلگرام 
توســط »نظام« حرف غلطی است زیرا قوه 
قضاییــه و قوه مجریــه در این خصوص یک 
نظر نداشته اند. اگر فرض کنیم که شبکه های 
اجتماعی یک زیرساخت حاکمیتی است، 
پس به نظر می رســد حاکمیت در برابر این 
پدیده دچار ضعف است که آن را فیلتر کرده. 
حاکمیت مثل یک بابای بد است. بابایی که 
می خواهد هر روز کارهای فرزند 18ساله خود 
را بررسی کند و از او می پرسد که آیا مسواک 
زده ای یــا نه؟ نتیجه اش می شــود درگیری 
فرزند بــا او. دکتر راهوار، رئیس دانشــکده 
فیزیک، دغدغه ای دانشگاهی را مطرح کرد 
که خالصه ای از آن را نقل می کنیم: »اثرات 
گسترده فیلترینگ دامن دانشگاه ها را هم 
گرفت. با توجه به اضافه شــدن مشــکل ارز 
به مشــکالت قبلی ســفر به خارج، شرکت 
در کنفرانس ها و مجامع علمی بین المللی 
بسیار دشوار شده است. این در حالی است 
که اکثر ســخنرانی های علمــی در یوتیوب 
بارگذاری شده و قابل دسترسی هستند. ما 

نه تنهــا نمی توانیم خودمان در این مباحث 
مشــارکت کنیم حتی صدا و تصویر از بیرون 
را هم بر خودمان بسته ایم. چرا یوتیوب باید 
برای اســتاد دانشــگاه بسته باشــد؟ کار ما 
شده اســت اینکه این راه های بسته شده را 
دور بزنیم. هر راهی هم پیدا می کنیم بسته 
می شــود. در همین راستا من سالی یک بار 
بــرای تحقیقات به رصدخانه ای در شــیلی 
می رفتم. به دلیل مشکل ارز تصمیم گرفتم 

نــروم و به صورت ریموت این کار را بکنم. اما 
حاال حتی وضعیت فیلترشــکن به گونه ای 
شده که از این کار هم عاجز شده ام.« موضوع 
دیگــری که راهوار به آن اشــاره کرد اعتماد 
مردم به نظام اســت. او گفت در روزگاری که 
دشــمنان کشور هر روز ما را تهدید می کنند 
حکومت باید به دنبال کســب اعتماد مردم 
باشــد نه اینکه با ایجاد موانعی از این دست 

مردم را در تنگنای بیشتر قرار دهد. 

انتظاری در جواب مســاله حاکمیت گفت 
حاکمیت باید به صورت مســتقل مردم را از 
نقطه A به نقطه B برســاند. این کار با آمدن 
شبکه های اجتماعی تغییراتی جدی کرد. ما 
نمی گوییم شبکه های اجتماعی باید از بین 
بروند. بلکه اگر در خدمت مردم و حاکمیت 
بــرای اعمال سیاســت هایش قــرار بگیرد، 
بسیار هم تسهیل گر است. موضوع دیگری 
که بحث فیلترینگ تلگرام را سرعت بخشید 
خبــر عرضه ارز رمز گذاری شــده در بســتر 
تلگرام بود. از آنجا که سرمایه گذار اصلی آن 
در ایران نبود موضوع بســیار خطرناک شد 
و برآوردها نشــان دهنده حدود پنج میلیارد 
دالر خروج پول بود. بنابراین کنترل اقتصاد 
کشــور از ایران خارج می شد و اتفاقی مثل 
موسسه های مالی بدون مجوز می افتاد که 

بار بدهی آنها روی دوش دولت افتاد.
او در پاســخ به نگرانی های اجتماعی گفت 
بازدیدهای تلگرام در 30 فروردین امســال 
حــدود 2/2 میلیارد بازدید بوده اســت که 
امروز به حدود 1/2 میلیارد بازدید رســیده 
اســت. تعداد پست گذاشــتن ها نیز نصف 

شده است. درباره اقبال مردم به پیام رسان  ها 
همین بس که پیش از عید سروش حدود دو 
میلیون کاربر داشت که اآلن به 10 میلیون 
کاربر و  شش و نیم میلیون کاربر فعال رسیده 
اســت؛ یعنی کاری که بچه های سروش در 
دو ماه کردند تلگرام در ســه سال کرده بود! 
خیلی از آنها دانش آموخته همین دانشگاه 
هســتند و باید مایه افتخار شریف باشند. او 
اضافه کرد که فیلترینگ در ایران موثر عمل 
کرده اســت. اگر آپارات رشد کرده است، به 
خاطر فیلترینگ بود و شرکتی شده است که 
همه نیازهای مردم را رفع می کند. همچنین 
نمونه های دیگــر مثل اوبر کــه اگر می آمد 
دیگر اسنپی وجود نداشــت. البته او گفت 
که با فیلترینگ یوتیوب در دانشگاه ها کاماًل 
مخالف اســت. انتظاری اضافه کرد افرادی 
که از خــارج می خواهند در ایــران فعالیت 
کنند بایــد نماینده معرفی کننــد، دفتر در 
ایران داشته باشند و قوانین کشور را بپذیرند.
پس از صحبت هــای انتظاری دکتر مالئک 
مجددًا نکاتی را درباره نظریه سیستم مطرح 
کرد. او گفت روش برخــورد نظام با مردم بر 
اساس Respect است که یکی از ضعیف ترین 
استراتژی هاست. در این روش سیستم سعی 
می کند بگوید »حرف ما را گوش دهید چون 
ما بهتر می فهمیم« و به این ترتیب یک دستور 
را در جامعه جاری کند. وی به انتظاری گفت 
که شــاید در اوایل انقالب می شد این کار را 
انجام داد چون مردم نیز چنین حسی نسبت 
به حاکمیت داشتند، اما به مرور زمان و با باز 
ماندن پرونده های بی شماری چون خاوری 
و... در حافظه تاریخی مردم، احترام نظام به 
عنوان یک نظم عاقل پیش آنها هر روز کاهش 

یافته است.

گزارش جلسه هم اندیشی استادان درباره فیلترینگ تلگرام

پشت میله های فیلتر

دکتر رسول جلیلی یکی از اعضای هیات علمی حاضر در جلسه بود که 
اتفاقًا عضو شورای عالی فضای مجازی نیز هست. آخرین صحبت ها 

را او ارائه داد که اطالعاتی دقیق، قابل فهم و در شأن جلسه بود. 
نکته اصلی بحث پیام رسانی است. تا امروز فقط بعد پیام رسانی تلگرام مطرح 
بود اما کم کم بحث های دیگر مثل تبلیغات و... آغاز شــد. مشکل اصلی با 
تلگرام وقتی شروع شد که تلگرام همکاری خود را با نماینده وزارت ارتباطات 

قطع کرد؛ یعنی آغاز سال 2018. پیش از آن به این ترتیب بود که نماینده ایران در آنجا 
کانال های مجرم را معرفی می کرد و تلگرام پس از بررسی، آن را بالک می کرد. اما وفاق 
اصلی بر سر مقابله با تلگرام وقتی ایجاد شد که اعالم کرد می خواهد وارد اقتصاد شود 
و دیگر از حالت پیام رســانی خارج خواهد شــد. یعنی نظام حتی اتفاقات دی 96 را که 
تلگرام در آن بسیار موثر بود تحمل کرد. دکتر جلیلی در پاسخ به اشکال واردشده مبنی بر 
اینکه حاکمیت با وجود تلگرام چه کاری نمی تواند بکند پاسخ داد حکومت نمی توانست 
با اتهام هایی که در تلگرام مطرح می شــد از حقوق شــهروندان خود دفاع کند. پیش از 
ایــن نماینده ایران این کار را پیگیری می کرد. اما اآلن باید پلیس فتا به اینترپل بگوید، 
اینترپل هم به کشوری بگوید که تلگرام در آنجا آدرس دارد که معمواًل دفتر پاسخگویی 
نیست. اگر گرام هم به این جریان اضافه می شد، این ناامنی بسیار بدتر می شد. موضوع 
دیگــر تامین امنیت ارتباط اســت. شــرایط به گونه ای بود که همــه جریان اطالعات و 
ارتباطات کشور در دستان تلگرام بود که خود یک تهدید امنیتی است.  جلیلی در پاسخ 

به مشکالت مطرح شده از سوی دکتر راهوار گفت معتقد است پهنای باند 
استادان دانشــگاه، پزشکان و جراحان و خبرنگاران باید جدا شود. همین 
امروز امــکان اخذ VPN قانونی وجود دارد. کامــاًل قبول دارم که وضعیت 
فعلی برای دانشــگاهیان اصاًل مناســب نیست. سه ســال است که چنین 
درخواستی را مطرح کرده ایم. اما متاسفانه گاهی فضای جلسات مربوطه 
سیاســی می شود و کاًل مساله گم می شــود. جلیلی قبول کرد که ایرانیان 
در فیس بوک حضور ضعیفــی دارند. همچنین گفت که بهتر بود تولیدکننده محتوای 
مشکل دار حذف شود نه بستر انتقال پیام. دورف هم پذیرفته بود که مطالب ضد دین، 
مروج خشونت و خونریزی و هدایت کننده اغتشاش را حذف کند ولی در دی ماه دیدیم 
که خلف وعده کرد. همه ما معتقد بودیم این تغییر باید نرم تر انجام می شد ولی کار بسیار 
سخت بود. اول از نهادهای دولتی خواستیم مطالب را از این بستر خارج کنند. بسیاری 
از نهادهای دولتی فعالیت های خود را روی تلگرام انجام می دادند که کاری بسیار اشتباه 
و غیرحرفه ای بود. و گفت فیلترینگ سخت ترین راه حل بود که یکی از مهم ترین دالیلش 
قول رئیس جمهوری بر عدم فیلترینگ بود. اما پس از تعطیالت عید رئیس جمهور متوجه 
تهدید بزرگ شــد و دســتور »عدم انحصار« را صادر کرد. این برای شورای عالی فضای 
مجازی به معنای پاالیش اســت. از این رو تالش بســیار شد که به نرمی این کار صورت 
گیرد؛ به عنوان مثال بدل فارسی تلگرام که »هات گرام« و »تالگرام« هستند باز گذاشته 

شدند که می توان از انتشار محتوای مشکل دار آن جلوگیری کرد.

پاسخ هایی در شأن جلسه
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در روزهایی که گذشت یک اسطوره دیگر هم با فوتبال خداحافظی کرد. »جان لوئیجی بوفون«، دروازه بان افسانه ای  گفت وگو
و پرافتخار ایتالیا و یوونتوس، با دنیای فوتبال وداع کرد تا ما را از همیشه بیشتر غمگین و نگران کند؛ نگران اینکه چه ترجمه: سحر بختیاری

زمانی دوباره چنین اسطوره هایی را در دنیای فوتبال خواهیم دید. متن زیر گزیده ای از مصاحبه های او در زمان های مختلف است:

)BBC در مصاحبه با(
پدر و مادر شما هر دو از ورزشکاران حرفه ای 
بودنــد. این موضوع چقدر بر تمایل شــما به 

سمت ورزش تاثیر گذاشت؟
خــب، عالقه ای که بــه فوتبــال پیدا کردم مســتقیمًا 
از تماشــای بازی ها بــود، اما زندگی کــردن در چنین 
خانواده ای قطعًا بی تاثیر نیست. ورزش در این خانواده 
اهمیت بیشــتری دارد و ذهن همــه روی آن متمرکزتر 
اســت. دو خواهرم هم والیبالیست حرفه ای هستند و 
یکی از آنها قهرمانی لیگ قهرمانان والیبال را به دست 
آورد )برعکــس من(. وقتی فوتبال را بــه طور حرفه ای 
شروع کردم ورزشکار بودن خانواده از این لحاظ خوب 
بود که آنها مســائلی را که با آنهــا درگیر بودم بهتر درک 

می کردند و البته همیشه حمایت گر من بودند.

)در مصاحبه دوستانه با پیکه(
اولین تیم حرفه ای تو پارما بود.

درست است.
و در اولیــن بــازی ات برای تیمــت اصاًل گل 

نخوردی. چه حسی داشت؟
یادم است صبح آن روز وقتی از خواب بیدار شدم اصاًل 
احساس ترس نمی کردم. از این بابت به خودم افتخار 
می کنم. تنها حسی که داشتم خوشحالی و سرزندگی 

بود؛ می خواستم به دنیا نشان بدهم بوفون کیست.

)sputnik international در مصاحبه با(
شــما همیشــه بر این عقیده بودید که نقش 
دروازه بان کم دیده می شود، درست است؟

بله، من اعتقاد دارم که نام »بازیکن شماره یک« همیشه 
با بی انصافی در ســایه دیگر اسم ها گم می شود. این را 
نمی شــود نادیده گرفت که »گل« مهم ترین رویدادی 
اســت که در زمین بازی اتفاق می افتــد. هدف بازی، 
هیجان بازی و خالصه همــه  چیز به نوعی بر محوریت 
آن می چرخد. پس طبیعی است که مهاجمان و گل زنان 
بیشتر به چشم تماشاگران خصوصًا پسرها بیایند. من 
اما هرگز از دروازه بان بودنم پشیمان نیستم و هیچ وقت 

هم دوست نداشتم جایم را با دیگری عوض کنم.

)fourfourtwo در مصاحبه با(
حدود ۱0 سال پیش دچار افسردگی شدید. 
چطور بر آن غلبه کردید و چطور با وجود آن 

به بازی ادامه دادید؟
هیچ کــس دربــاره اش نمی دانســت، فقــط خــودم 
می دانســتم و اوایلــش نمی توانســتم دربــاره اش با 
هیچ کــس صحبت کنــم. اما بعــد اوضاع بهتر شــد و 
توانستم با دوستانم، هم تیمی هایم و دیگر کسانی که به 
من نزدیک بودند حرف بزنم و متوجه شدم مشکلی دارم 
که قابل حل اســت و باید برای برطرف شدنش تالش 
کنم. در آن دوران از تیم کناره نگرفتم و حتی مرخصی 
یا وقت استراحت هم درخواست نکردم، چون در قبال 
تیمم، هم تیمی هایم و طرفداران احســاس مسئولیت 
می کردم و دلم نمی خواســت ناامیدشان کنم. ضمن 
اینکه احســاس می کردم بــودن در کنــار تیم و حس 
کردن حمایت آنها و طرفداران خودش به برطرف شدن 

مشکل من کمک خواهد کرد.
بــا توجــه بــه ایــن احســاس مســئولیت و 
تعهد قوی به یوونتــوس و طرفدارانش، چه 
احساســی پیدا کردید وقتی ماجرای تبانی 
اتفاق افتاد و یوونتوس آن قدر ضربه خورد؟

به عنوان بازیکنانی حرفه ای که در دوران اوج خودشان 
بودند گرفته شــدن تمــام آن افتخارات و دســتاوردها 
بســیار ســخت و غیرقابل تحمــل بود. ایــن موضوع 
تمــام موفقیت های قبلی ما را تحت الشــعاع قرار داد و 
موفقیت هایی که می توانســتیم در آینده کسب کنیم 
هم به کلی مبهم شــدند. به همیــن دلیل جام جهانی 
2006 در آلمان برایمان بســیار حیاتــی بود. فرصتی 
بود که خودمان را دوباره ثابت کنیم. البته واقعًا انتظار 
قهرمانی را نداشــتیم و این شیرین ترین اتفاقی بود که 

می توانست بیفتد.

)در مصاحبه کنار زمین بالفاصله بعد از بازی 
یوونتوس-رئال مادرید و گل استثنایی رونالدو(

شما نیز همپای دیگران رونالدو را بعد از این 
گل تشویق کردید.

البته. یــک گل فوق العاده بود. این دردناک اســت که 

می دانیم بازی را واگذار کرده ایم، اما دیدن هنرنمایی 
رونالدو لذت بخش اســت. او را می شود با پله و مارادونا 
مقایسه کرد. او اآلن یک بازیکن فوق العاده است که هر 
روز یک خالقیت جدید اضافه می کند، بیشتر و بیشتر 
رشــد می کند و به نظر می آید نمی توان نهایتی برایش 

متصور بود.

)sputnik international در مصاحبه با(
بــا توجه بــه اینکه امســال در جــام جهانی 
روســیه ایتالیا حضور نــدارد، طرفدار کدام 

تیم خواهید بود؟
قطعًا یک جــام جهانی اســتثنایی خواهد بود، چون 
در دوران حرفه ای بازی من این اولین بار است که در 
جام جهانی حضور نداریم. طرفدار خاص هیچ تیمی 
نیســتم، اما قطعًا دیدن هیچ مســابقه ای را از دست 
نمی دهم؛ چون دوست دارم بازی های خوب ستاره ها 
را ببینــم و از آنهــا یــاد بگیــرم و البته اســتعدادهای 

جوان را.
از حس روزهای خداحافظی بگویید.

قابل وصف نیســت. غرور بســیار و غم بســیار. اما این 
پایانــی نبود کــه می خواســتم. برای خودم متاســف 
نیســتم، بــرای فوتبال ایتالیا متاســف هســتم، ما در 
جایی شکست خوردیم که روی ســطح اجتماعی هم 
تاثیر می گذارد. قطعًا از این  پایان پشیمان خواهم بود. 
کسانی که در این تیم بازی می کردند می دانستند که 
این بازی ها تا چه اندازه مشکل خواهد بود؛ نتوانستیم 
به بهترین شکل خودمان را در بازی نشان دهیم. فاقد 
آرامش برای گل زنی بودیم. سرنوشت پلی آف ها با این 
حوادث و جزئیات مشــخص شــد و همه چیز برخالف 
میل ما پیش رفت. اما ما غرور، قدرت و سماجت داریم. 
مــا می دانیم چگونه دوباره بلند شــویم و همیشــه هم 
این کار را کرده ایم. من تیم ملی ایتالیا را در شــرایطی 
تــرک می کنم که می دانم این تیــم می تواند خودش را 
نشان دهد. همه کسانی را که در این مسیر فوق العاده 
همراهم بودند در آغوش می کشم. سرزنش ها هم باید 
به طور مساوی برای همه باشــد؛ با هم می بریم، با هم 

می بازیم.

مجموعه ای از گفت وگوهای دروازه بان بزرگ تاریخ به مناسبت خداحافظی او

فوتبال بوفون را از دست داد
خب به سالمتی رســیدیم به دوران شیرین 
امتحانــات. شــما را نمی دانیم، ولی ما ســر 
امتحان همه اش در حال بگومگو بودیم با مغز 
عزیز که شاید یک دقیقه چرندیات را ول کند 
و به ما کمک کند. از ما که گذشت؛ امیدواریم 
شما این روزها را با همکاری مغزهای سنگین 

خود با موفقیت پشت سر بگذارید:

نمره  را آخر بهار می شمرند
)امتحان معادالت دیفرانسیل(

من: ایــول، اینو اگه حل کنــم راحت 20 نمره 
می گیرم.

مغز: نمره 20 کالسو... نمی خوام…
مــن: این یه نکته داشــت، چی بود؟ دیشــب 

اینو خوندما.
مغز: این شــبی که می گم شــب نیست... اگه 
شبه مِث اون شب نیست... امشب مث دیشب 

نیست... هیچ شبی مث امشب نیست...
)امتحان فیزیک(

من: انتگرال بار روی حلقه چی میشه؟
مغز: یه حلقه طالیی... اسمتو روش نوشتم...

من: ای خدااا...
مغز: همه چی واســم غریبه... همه چی رنگ 

فریبه... ای خدااا...
)امتحان برنامه نویسی(

دو  ســوال  پیسسســس...فالنی...  مــن: 
دستورش چی بود؟

)فالنی رویش را آن ور می کند(
مغز: آدم فروش... دســت تو رو شــده برام... 

قصه هاتو بلد شدم...
)امتحان ریاضی(

مــن: یــک تابــع یک ضابطــه ای و یــک تابع 
چندضابطه ای...

مغز: یه ریزه… دوریزه… دلم داره می ریزه…
)امتحان زبان تخصصی(

Brain: I like to move it move it…
Me: Get out of my head you [...]! Brain!
Brain: I like tooo...move it!!
Me: Brain!
Brain: What?
Me: What's the synonym of this word?
Brain: I don't know...I don't know about 
you… but I'm feeling 22!
Me: pleaseee!
Brain: No I like to move it move it...
Me: oh my Goooood!

)دقایقی بعد از امتحان آخر، خسته و 
درهم شکسته(

من: [سکوت]
مغز: چشــم من بیا منو یاری بکن... گونه هام 

خشکیده شد کاری بکن...
غیر گریه مگه کاری میشه کرد...

)ســاعاتی بعد از امتحــان آخر، کمــی بهتر و 
امیدوار به ترم بعد(

من: ترم بعد می خونم جبران میشه.
مغز: چه خندون، چه گریون، داره می گذره عمرا... 

خودت رو نرنجوووون، به کامت باشه دنیا...
)در مترو، میان سر و صدای فراوان 

دستفروش ها(
مغز: [سکوت]

من: االن که باید یه چیزی بخونی ساکتی آره؟
مغز: [صدای نوار خالی]

من: یه چیزی بیار خواهشًا.
مغز: [صدای دزدگیر ماشین]

من: بازم از هیچی بهتــره. بیییی بوووو بیییی 
بووووو...

گــــــــــــفت وگـــــــــــو 97 خرداد   5 شنبه    768 شماره  بگو مگو
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هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

شمارش در آخر بهار

س: علی سینا  اسالمی
عک

 مروری بر عملکرد 
مدیریت دانشگاه

نزدیک شدن به پایان دوره  چهار ساله  
مدیریت دانشگاه، فرصت مناسبی فراهم کرده 

 تا به بازخوانی آنچه  گذشت، دستاوردها، 
نقاط قوت و ضعف و نگاه این تیم به آینده 

 پرداخت. در اولین گام، مدیران خود از 
آنچه که کاشتند صحبت می   کنند.

گفت وگو با دکتر آراستی، 
رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع

یک برنامه راهبردی و 
چندین برنامه عملیاتی

گفت وگو با دکتر موحدی، معاون پژوهش و فناوری

نفع شرکت ها به 
اکوسیستم دانشگاه می رسد

گفت وگو با دکتر نجمی، معاون اداری و مالی

 آرزوی ما دانشگاه 
بدون خودرو است

گفت وگو با دکتر سیم چی، مدیر روابط بین الملل

مهم عملیاتی کردن 
تفاهم نامه است

گفت وگو با دکتر وثوقی وحدت، معاون دانشجویی

BOT برون سپاری با مدل

به دنبال جذب و تربیت 
دانشجوی باکیفیت

گفت وگو با دکتر 
 رشتچیان

معاون آموزش

استفاده از خرد جمعی 
برای مدیریت دانشگاه

 گفت وگو با 
 دکتر فتوحی

رئیس دانشگاه
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کم کم به پایان دوره مدیریت چهارساله دکتر فتوحی نزدیک می شویم. اکنون فرصت مناسبی است تا عملکرد این دوره را در حوزه های مختلفی بررسی کنیم. در گفت وگوی پیش رو دکتر فتوحی  از تجربه های تلخ و شیرین این چند سال می گوید. اینکه چه کرده و تیم مدیریتی او چه دستاوردهایی داشته است.گفت وگو

مهم ترین دســتاوردهای مدیریت دانشگاه در این چهار سال را 
چه می دانید؟

مــن اعتقاد به اســتفاده از عقل و خــرد جمعی در دانشــگاه دارم و گمان 
می کنم در این چند سال جایگاه شورای دانشگاه که مرجع تصمیم گیری 
مهمی در دانشگاه است تقویت شده. هیات اجرایی جذب و هیات ممیزه 
دانشگاه را که مدتی از معاونت آموزشی دانشگاه تا حدودی جدا شده بود 
دوباره به همان حوزه برگرداندیم که به نوعی تقویت حوزه آموزشی دانشگاه 
صورت گرفت، چون آن دو جا می تواند به نوعی گلوگاه ارتقا و حفظ کیفیت 
دانشــگاه باشــد. این اقدامات اولیه ای بود که صورت گرفــت، اما یکی از 
مهم تریــن اقداماتی که صورت گرفت و ما از ســال 94 آن را شــروع کردیم 
گرفتن وام از بانک توســعه اسالمی به مبلغ 100 میلیون دالر بود. در سال 
1394 وقتی رئیس بانک توسعه اسالمی به ایران آمده بود، از طریق آقای 
دکتر صالحی اقدام کردیم، خوشــبختانه ایشان هم موافقت کرد. طی دو 
سال برنامه های مختلفی برای انجام این کار صورت گرفت؛ تجهیزات مورد 
نیاز در دانشکده ها و برای زمینه های مختلف، دکتر طباطبایی از دانشکده 
عمران، مهندس موسوی و مهندس بیاتی کارهای خوبی در این زمینه انجام 
دادند. مجوزهای الزم از وزارت اقتصاد و وزارت عتف اخذ شــد و در آخرین 
هفته اســفند سال 1396 شورای اقتصاد مجوز گرفتن این وام را صادر کرد 
که این به نظر من دســتاورد بزرگی نه تنها برای دانشگاه بلکه برای آموزش 

عالی کشور بود که برای اولین بار مجوز چنین وامی را بگیریم. 
بازپرداختش چگونه است؟

یک ســال تنفس دارد و از سال دوم با ســود پایین آغاز می شود. البته طی 
صحبتــی که بــا معــاون اول رئیس جمهور انجــام دادیم قرار شــده دولت 
بازپرداخت وام را انجام دهد و این به تایید شورای اقتصاد نیز رسیده است. 

این مبلغ قرار است چگونه هزینه شود؟
این 100 میلیون دالر در اختیار دانشــگاه قرار می گیرد تا بتواند تجهیزات 
مــورد نیــازش را بگیرد. ما دنبال این هســتیم که هم تجهیــزات مورد نیاز 
دانشــکده ها را بگیریــم و هم اینکه چند آزمایشــگاه جدید در زمینه هایی 
کــه فعاًل در دنیا رویش خوب کار می شــود، ایجــاد و تجهیز کنیم و بتوانیم 
زمینه های جدیدی داشته باشیم، به خصوص حوزه های میان رشته ای که 

دانشگاه دارد اآلن روی آن کار می کند. 
در سایر حوزه ها چه دستاوردی داشته اید؟

ما اکثر پروژه های عمرانی دانشــگاه را که معطل مانده بود به راه انداختیم 
و چند پروژه جدید را هم آغاز کردیم. پروژه دانشــکده مهندسی دانشکده 
علــم و مواد بود که ما موفق شــدیم با خرید و تســطیح بیش از 20 خانه در 
شمال دانشــگاه این پروژه را که عقب افتاده بود آغاز کنیم. این دانشکده 
ابتدا قرار بود در داخل دانشــگاه ساخته شود که ممکن بود سال ها منطقه 
اصلی دانشــگاه را تعطیل کند. خب، چالش بزرگی برای من ایجاد شد که 
هم بخواهم همکاران دانشکده مهندسی مواد را برای رفتن به آنجا قانع کنم 
و هم اینکه دانشــگاه را قانع کنم که چه کاری باید انجام داد و حقیقتًا ورود 
شورای دانشگاه به این مساله خیلی به من کمک کرد تا بتوانیم این مساله را 
به خوبی حل کنیم. فکر می کنم عموم دانشگاه از این تصمیم راضی باشد. 
با خیلی از همکاران دانشــکده مواد هم که صحبت کردم در حال حاضر از 

تصمیم گرفته شده راضی اند.
پروژه ساختمان جدید دانشکده مهندسی عمران را به زودی شروع می کنیم. 
پروژه کالس های درس را که به دلیل کمبود بودجه متوقف شده بود دوباره 

با سرعت خوبی با بودجه ای که ریاست جمهوری در 
اختیار ما گذاشت شــروع کردیم و طبق گزارشی که 
به من ارائه شده، حدود 96 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته اســت و امیدواریم تا قبل از پایان تابســتان 
امسال از این ساختمان بهره برداری کنیم. ساختمان 
دانشــکده مهندســی مکانیــک حــدود 75 درصد 
پیشــرفت داشته اســت. طی این سه سال تعمیرات 
اساسی ای در خوابگاه های دانشگاه انجام داده ایم 
که می توانم بگویم وضعیت خیلی مناسب تری پیدا 
کرده اســت. طبقات ششــم و هفتم دانشکده های 
فیزیک و مهندســی برق و همچنیــن پارک روبه روی 
دانشکده کامپیوتر ساخته شدند. ساخت فودکورت 
)شــریف پالس( نیز یکی دیگــر از کارهایی بود که با 

سرعت و برنامه ریزی خوبی انجام شد. 

در حوزه آموزش پنج زمینه میان رشته ای را مصوب شورای دانشگاه گرفتیم 
که چند تا از آنها را به زودی شروع خواهیم کرد؛ مثل اقتصاد انرژی، مدیریت 
کسب و کار، سیاست گذاری علم و فناوری و اقتصاد و بیواینفورماتیک. تالش 
کردیم برخی حوزه ها را که برای دانشگاه مهم و استراتژیک محسوب می شود 
بیشتر مورد نظر قرار دهیم. حوزه های استراتژیک برای کار در دانشگاه شامل 
انرژی، آب و محیط زیســت و حوزه ســالمت است. در حوزه سالمت اخیرًا 
تفاهم نامه ای با دانشگاه علوم پزشکی ایران امضا کرده ایم تا بتوانیم رشته ای 
به نام کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی و علوم مرتبط با مغز راه اندازی کنیم 
و این رشــته به صورت dual degree در ســطح تحصیالت تکمیلی توسط 
ما و دانشگاه علوم پزشــکی ایران اجرا خواهد شد. اینها شروع زمینه های 
میان رشــته ای است. کمیته ای در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شده 
اســت برای پیگیری زمینه های میان رشته ای در دانشگاه و ساماندهی ای 

که می توانیم در این حوزه داشته باشیم. 
در حوزه پژوهشــی هم فعالیت های بســیار خوبی صورت گرفته است. فاز 
دوم مجتمع خدمات فناوری دانشگاه ساخته شد. مرکز فناوری اطالعات 
دانشــگاه به صورت کامل بازســازی و تجهیز شد. سال گذشته پارک علم و 
فناوری دانشــگاه راه اندازی شد و هم اکنون 30 شرکت دانش بنیان در این 
پارک مســتقرند. الزم اســت در اینجا از حمایت های دکتر ســتاری معاون 
محترم علمی و فناوری ریاســت جمهوری تشکر کنم. تالش شده است که 
بر مبنای برنامه راهبردی دانشگاه به عوض رشد کمی، رشد کیفی مقاالت 
منتشرشده توسط اساتید در دســتور کار قرار گیرد و در این راستا معاونت 
پژوهشی دانشگاه برنامه های متنوعی را در نظر گرفته است؛ مثل هسته های 
برنامه محور، توســعه پژوهش های دانشــجویان پســادکتری و امثالهم که 
بتوانیم کیفیت را باال ببریم. در حال حاضر رشد ارجاع به مقاالت انتشاری 
توســط اساتید دانشگاه نشان دهنده این اســت که دانشگاه روی کیفیت 
وقت خوبی گذاشته. از نظر ارتباط با صنعت، با وجود مشکالت اقتصادی 
کشور طی این چند سال، با ایجاد برنامه بازاریابی فعالی که دانشگاه داشته 

اســت رشــد بســیار خوبی در قراردادهای ارتباط با 
صنعت داشته ایم. در زمینه جذب محققان خارج از 
کشور و دوره های پسادکتری رشد قابل مالحظه ای 
داشته ایم. بحث دیگری که شروع کردیم ساماندهی 
پژوهشــکده ها بود. با وجود اینکه اختالفاتی هم در 
روش انجام کار بود شــورای دانشــگاه به کاری که ما 
تصمیم گرفتیم انجام دهیم اعتماد کرد و اآلن این کار 
در شــرف اتمام است و به زودی نتیجه اش به شورای 

دانشگاه ارائه خواهد شد. 
یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ دانشگاه به نظر من 
تدوین و تصویب برنامه راهبردی دانشــگاه است که 
در سال 95 به تصویب شــورای دانشگاه و در خرداد 
96 به تصویب هیات امنا دانشــگاه رســید. تا جایی 

که من اطالع دارم این اولین برنامه راهبردی دانشــگاه است که هیات امنا 
مصوب می کند. بــه دنبال آن در دی ماه 96 مرکــز برنامه ریزی راهبردی و 
توسعه منابع را تشکیل دادیم تا بتواند جهت گیری ها و اهدافی را که در این 
برنامه پیش بینی شده است ضمن تعامل با دانشکده ها و معاونان دانشگاه 
دنبال کند و از طرفی بتواند پایشی برای این برنامه باشد که چقدر توانسته 
به اهدافی که دنبالش بوده برسد. به نظر من این جزو کارهای مهمی بوده 
که دانشــگاه انجام داده است و ان شــاءالله ماندگار 

خواهد ماند.
در حــوزه مســائل فرهنگــی برنامه هــای مختلــف 
فرهنگــی ای که در دانشــگاه پدید آمــده جو زنده و 
پویایی را در بین دانشــجویان ما ایجاد کرده اســت؛ 
به عنوان مثال در ســال گذشته بیش از 600 برنامه 
فرهنگی، سیاســی و علمی در دانشــگاه اجرا شده 
و این نشــان دهنده فعال بــودن حوزه های مختلف 

دانشجویی در دانشگاه است. 
چه نقدی به عملکرد چهارساله تان دارید؟

بعضی ها به مــن نقد می کنند که چون شــما آدمی 
هســتید که خیلی به عقــل و خرد جمعــی مراجعه 
می کنید، در تصمیمات تان کند عمل می کنید. من 
خودم شخصًا این را نمی پذیرم. بله اوایل شاید کمی 

کند بوده، دلیلش هم این است که آدم وقتی می خواهد تصمیم بگیرد باید 
اول مجموعه را خوب بشناســد و بعد تصمیم بگیــرد. اما فکر می کنم اآلن 
این روند کاماًل تغییر کرده اســت. اگرچه من 9 سال مسئولیت بزرگ ترین 
دانشکده دانشگاه را داشــتم، وقتی مسئولیت رئیس دانشگاه را بر عهده 
گرفتم فکر می کردم اداره دانشــگاه هم مثل اداره دانشکده برق است. اما 
متوجه شدم مسائل دانشگاه بسیار پیچیده تر از یک دانشکده است. به طور 
کلی فکر می کنم مراجعه به نظر و فکر شوراهای قانونی دانشگاه در مسائل 
مهم هم ریســک تصمیم گیــری را کاهش می دهد و 
هم پشتوانه خوبی برای مدیریت دانشگاه در اجرای 

درست و سریع کارهاست.
در سال های آینده تغییری در نسبت دانشجو و 

استاد و کارمند خواهیم داشت؟
بر اســاس برنامه راهبردی تا سال 1405 باید نسبت 
استاد به دانشجو 17 باشد. چیزی که اآلن حدود 25 
است. نسبت کارمند به استاد باید یک باشد، ما یک 

چیزی نزدیک به دو هستیم.
این نسبت ها بلندپروازانه نیست؟

کمــی بلندپروازانه اســت اما به هر حــال باید به این 
ســمت و ســو حرکت کرد. نکته اصلی  این است که 
وقتی شما می خواهید عضو هیات علمی اضافه کنید 
به یکسری زیرساخت ها و امکانات کالبدی نیاز دارید تا این افراد را بتوانید 
استخدام کنید. مرکز مدیریت راهبردی در حال برآورد است که طی این مدت 
چه تعداد از اســاتید بازنشست خواهند شد و چگونه باید جایگزین شوند. 
اینها پروســه ای است که باید پشت سر هم دیده شــود. اآلن فرایند جذب 
استادان با روند خوبی در حال انجام است و ما در سال 96 بیشترین میزان 
جذب را داشــته ایم. موضوع دیگر اینکه ما می خواهیم تعداد پژوهشگران 

دانشگاه را افزایش دهیم. 
منظورتان عضو هیات علمی پژوهشی است؟ 

تعداد بســیار محدودی به عنوان عضو هیات علمی پژوهشــی و بیشتر به 
صورت قراردادی که می توانند در پژوهشــکده ها مستقر شوند. اساس کار 
پژوهشکده ها فعالیت های پژوهشی و فناورانه است نه کار آموزشی، اما باید 
از طریق دانشکده ها به دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای فعالیت های 
پژوهشی دسترسی داشته باشند. در موارد خاص و با مجوز شورای دانشگاه 
یک پژوهشــکده می تواند خود رأســًا برای تعداد دوره مشــخصی اقدام به 
پذیرش دانشــجو کند. ما پژوهشکده های موفقی در دانشگاه داریم و باید 

آنها را تقویت کنیم.
برای اصالح نسبت ها، قوانین چنین اجازه  ای را می دهد؟

در برنامه وزارت علوم و حتی برنامه ششم توسعه این نسبت خیلی جسورانه تر 
دیده اســت؛ مثاًل در برنامه بین المللی سازی دانشگاه ها فکر می کنم این 
نسبت را 12 دیده اند که دست  یافتن به آن مشکل است. تنها بخش مشکل 

گفت وگو با دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه

استفاده از خرد جمعی برای مدیریت دانشگاه

سه  به  باید  همیشه  ما 
زمینه اصلی توجه کنیم؛ 
آمـــوزش،  در  سرآمـــدی 
ســـرآمدی در پــــژوهش 
در  سرآمدی  و  فناوری  و 
باید  اثربخشی اجتماعی 
همیشه سرلوحـه کـار مـا 

قرار گیرد

استراتژیــک  حــوزه های 
بــرای کــار در دانشـــگاه 
شامل انرژی، آب و محیط 
زیست و حــوزه سالمــت 

است
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مرکز برنامه ریزی راهبردی و توســعه منابع از مراکز نوپای دانشــگاه است که با ساختاری کوچک اهدافی بزرگ در  سر دارد. دکتر آراستی در گفت وگویی مکتوب به سواالت روزنامه پاسخ داد.گفت وگو

چارت مرکز برنامه ریــزی راهبردی 
و توسعه منابع تدوین شده است؟

بلــه. ایــن مرکز بر اســاس چارت ســازمانی 
پیشنهادی شامل سه مدیریت است: 

1. مدیریت برنامه ریزی و پایش عملکرد
2. مدیریت تامین منابع و بودجه ریزی

3. مدیریت تحول ســازمانی و ســامانه های 
اطالعاتی

در حال حاضر برای هر یــک از فعالیت های 
ذکرشــده پروژه ای تعریف شده و مسئولیت 
آن به یکــی از همکاران عضــو هیات علمی 
دانشــگاه که قباًل در این زمینه تجربه کاری 
در داخل یا خارج دانشگاه داشته اند واگذار 
شده است. هدف این پروژه ها طراحی نظام 
مربوطه است؛ به عنوان مثال یکی از پروژه ها 
به طراحی نظــام برنامه ریزی و پایش مربوط 
می شــود. پس از طراحی نظام ها و اســتقرار 
آنها در دانشــگاه، مدیران و کارشناسانی که 
باید وظیفــه بهره بــرداری از آن نظام ها را بر 
عهده داشــته باشــند انتخاب خواهند شد. 
مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع در 
نهایت از ساختاری کوچک و چابک برخوردار 
خواهد بود و قرار نیســت کادر زیادی داشته 

باشد.
برنامــه راهبــردی اجــزای مختلف 
دانشــگاه توسط مدیریت راهبردی 

تدوین می شود یا خود واحدها؟ 
برنامه راهبردی دانشگاه واحد است و توسط 
شــورای برنامه ریزی راهبردی تدوین شده و 
به تصویب شــورای دانشــگاه و سپس هیات 
امنای دانشــگاه رسیده اســت. آنچه توسط 
معاونت ها و مدیریت های مختلف تهیه شده یا 
در دست تهیه است برنامه های عملیاتی است 
که در راستای برنامه راهبردی قرار دارند و به 
اجرایی شدن برنامه راهبردی کمک می کنند. 
در نهایت این برنامه های عملیاتی برای اجرا 
به دانشــکده ها، پژوهشــکده ها و نهادهای 
وابسته به دانشگاه ابالغ می شود.  افق برنامه 
راهبردی ســال 1405 است ولی برنامه های 

عملیاتی افق کوتاه تری دارند.
معیارهــای اثربخشــی برنامــه چه 

چیزهایی است؟
معیار اثربخشــی برنامه های عملیاتی میزان 
تحقق اهدافی اســت که در برنامه راهبردی 
مصوب دانشــگاه پیش بینی شده؛ به عنوان 
مثال برای حفظ سرآمدی در آموزش و ارتقای 
اثربخشی اجتماعی دانشگاه مقرر شده است 
کــه طراحی و اجــرای دوره هــای تخصصی 
منتهی بــه گواهینامــه برای دانشــجویان و 
دانش آموختــگان دانشــگاه مــورد توجــه و 
تشــویق بیشــتری قرار گیرد و تا سال 1405 
تعداد این دوره هــا و درآمد حاصل از اجرای 
آنها به حد معینی برســد. بــرای این منظور 
مدیریت آموزش های تخصصی ذیل معاونت 
آموزشــی و تحصیــالت تکمیلی دانشــگاه 
برنامه ای تهیه کرده که در آن به هشــت دوره 
یا بسته آموزشی اشاره شده است. همچنین 
نحــوه برگزاری، نحــوه نظارت بــر کیفیت و 
نحوه مشارکت دانشــکده ها و پژوهشکده ها 
در اجرای دوره های مذکور مشــخص شــده 

اســت. این برنامه برای اجرا به دانشکده ها، 
پژوهشکده ها و نهادهایی که مجاز به برگزاری 

این دوره ها هستند ابالغ شده است.
مرکز برنامه ریزی راهبردی و توســعه منابع با 
همــکاری مدیریت آموزش هــای تخصصی 
و  دانشــکده ها  عملکــرد  اســت  موظــف 
پژوهشــکده ها را در رابطه بــا اجرای برنامه و 
تحقــق هدف مربوطه به طور مســتمر پایش 
و گزارش کند. همین روند در ارتباط با دیگر 
اهــداف برنامــه راهبــردی پیگیری شــده و 
میزان اثربخشــی برنامه های عملیاتی پایش 

و سنجش خواهد شد.
دوره هــای بازبینــی برنامــه تحول 
راهبردی چند وقت یک بار است؟ 

بــرای بازنگری در برنامه راهبردی دانشــگاه 
ســه حلقه بازخــورد و یادگیــری پیش بینی 
شده اســت. حلقه اول به بازنگری در مقادیر 
هــدف مربوط می شــود؛ بــه عنــوان مثال 
پیش بینی شده است که تا سال 1405 تعداد 
دانشــجویان خارجــی به حــدود 10 درصد 
جمعیت دانشــجویی دانشــگاه برسد. این 
هدف به اهــداف ریزتری با افق های کوتاه تر 
شکسته می شود که مشخص می کند مقادیر 
هدف بــرای درصد دانشــجویان خارجی به 
تفکیک دانشــکده ها و پژوهشــکده ها و نیز 
به تفکیک ســال های مختلف تا سال 1405 
چگونه است. حال اگر به هر دلیلی به اهداف 
پیش بینی شده دست پیدا نکنیم یا عملکرد 
دانشــگاه از آن اهداف پیشــی بگیــرد، نیاز 
بــه بازنگری در مقادیر هــدف داریم.  انتظار 
می رود دوره بازبینی مقادیر هدف ســه ماهه 
یا شش ماهه باشد. البته برای پایش عملکرد 
نیازمند یک نظام یکپارچه اطالعات هستیم 
که در دست طراحی است. به محض استقرار 
این نظــام، فرایند پایــش و ارزیابی عملکرد 
را آغــاز خواهیــم کرد. حلقــه دوم بازخورد و 
یادگیــری به بازنگری در نقشــه اســتراتژی 
دانشگاه شامل مجموعه اهداف راهبردی و 
روابط علی میان آنها مربوط می شود که انتظار 
می رود دوره بازبینی آن یک ســاله باشــد. و 
حلقه سوم به بازنگری در چشم انداز دانشگاه 
مربوط اســت که در شــرایط عــادی انتظار 
می رود هر ســه سال یک بار اتفاق بیفتد ولی 
در شرایط ضروری مانند تغییرات محیطی یا 
تغییــر پیش فرض ها می توانــد در زمان های 

کوتاه تری نیز انجام شود.
موضــوع  راهبــردی  برنامــه  در 
درآمدزایی و استقالل مالی دانشگاه 
بســیار پررنــگ اســت. آیــا نگران 
نیســتید که نهادهای غیرپول ساز 
کم کم حذف شوند؟ و از طرف دیگر 
آیا نگران نیستید نهادهای پول ساز 
دانشــگاه قدرتــی بیــش از انــدازه 

بگیرند و سهم خواهی کنند؟ 
در حــال طراحی یــک نظــام بودجه ریزی و 
خرانه داری کل در دانشــگاه هســتیم که در 
صــورت اســتقرار آن تمام منابــع حاصل از 
فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و ارتباط 
با صنعــت، منابع حاصــل از دریافت هدایا، 
وقــف و کمک های مردمی و نیــز درآمدهای 

دانشــگاه از محل منابــع عمومی در یک جا 
تجمیع خواهد شــد. به عبــارت دیگر منابع 
بــه بخش های مختلف دانشــگاه بر اســاس 
برنامه بودجه، که به طور ساالنه تنظیم و اجرا 
می شود، تخصیص داده می شود و نهادهایی 
که در ایجاد این منابع نقش پررنگ تری دارند 
قرار نیست از آن منابع بیش از آنچه در بودجه 

پیش بینی شده است بهره مند شوند.
آیا فکر نمی کنید نظام مالی و اداری 
دانشــگاه زیرساخت مناسبی برای 
ایــن حجــم از تحــول نــدارد؟ مثاًل 
قوانیــن مالــی و اداری دانشــگاه 
قطعًا دانشگاه را در جذب استادان 
برجسته آزار خواهد داد. چه فکری 

برای آن اندیشیده اید؟ 
ناکارآمدی نظام های اداری و مالی و همچنین 
نظام های حکمرانی )Governance( جزئی 
از مســاله اســت. اگر به این دید نگاه شود، 
همزمان با اجرای برنامــه راهبردی طراحی 
نظام هــا و اصالح نظام ها نیز در دســتور کار 
قــرار می گیرد؛ کاری که از اواخر ســال قبل 
آغاز شــده و امیدواریم بخش قابل توجهی از 
آن در سال جاری به اتمام برسد و زمینه را برای 
اجرای برنامه ها و تحقق اهداف آماده تر کند.
یکی از نقدهایی که به کتابچه برنامه 
راهبردی دانشــگاه وارد می کنند، 
نقش کم رنگ فرهنگ در آن است. 
جایگاه فرهنگ در مدل مدنظر شما 

کجاست؟
یکی از شــش تــم اصلــی برنامــه راهبردی 
دانشگاه مرتبط با موضوع فرهنگ است. این 
تم شامل هدف های راهبردی متعددی است 
که عموما به ارتقاء اخالق در جامعه دانشگاه 
صنعتی شریف می پردازد اما  با توجه به اینکه 
هنوز فراینــد تصویب هدف های مرتبط با تم 
فرهنگی در شــورای برنامه ریــزی راهبردی 
طی نشــده، به همین دلیل در کتابچه برنامه 
راهبردی دانشگاه درج نشده است. البته به 
بعضی از اهداف مشــترک میان تم فرهنگی 
و دیگر تم ها اشــاره شــده اســت. امیدوارم 
با همراهــی و همکاری نهادهــای فرهنگی 
دانشگاه، اهداف تم فرهنگی نیز نهایی و در 

مراجع ذیربط تصویب شود.

گفت وگو با دکتر آراستی، رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی و توسعه منابع

یک برنامه راهبردی و چندین برنامه عملیاتی
در قوانین مجوز استخدامی و گرفتن شماره استخدامی از دولت است. فکر 
می کنم این مشــکل قابل رفع باشد چون به هر حال هم برنامه وزارت علوم 

است و هم دانشگاه. 
امیدی به رفع تحریم های اتحادیه اروپا داشته باشیم؟ 

تحریم دانشگاه در ابتدا به ادعای همکاری هسته ای بود. در ادامه در دوره 
محدودی رفع تحریم شــد و بعد بالفاصله بــه بهانه جدیدی تحریم کردند. 
ما پیگیر برنامه مرتبط با تحریم دانشــگاه هستیم. خوشبختانه وزارت امور 
خارجه، هم آقــای ظریف و هم آقای عراقچــی و همچنین دکتر صالحی، 
کمک بسیاری به ما کردند. در اکثر جلسات مذاکرات با اتحادیه اروپا مساله 
تحریم دانشگاه شریف مطرح شده است. آنها قول دادند که این مساله را به 
نوعی حل کنند. خود ما نیز پیگیر هستیم و امیدواریم این مساله حل شود. 
به هر حال دقت کنید که با وجود تحریم ما در روابط بین الملل بهتر از بقیه 
دانشگاه ها عمل کرده ایم و این عمدتًا به دلیل کیفیت باالی دانشگاه است 

که دیگران به ارتباط با دانشگاه عالقه مندند.
پس تحریم کجا خود را نشان می دهد؟

هر کجا که به بحث تبادل پول رســیده ما آنجا به مشــکل برخورده ایم. اگر 
جایی خواســتیم پروژه ای انجام دهیم که نیاز بوده پولی رد و بدل شــود به 
مشکل خورده ایم. پروژه هایی بوده که بعضی همکاران ما در دانشگاه آنها را 
به جای خوبی رسانده اند ولی خب به مساله تحریم دانشگاه شریف خورده 

و انجام نشده است. 
من با دکتر صالحی صحبت کردم و امیدواریم در مذاکرات جدیدی که شکل 
گرفته مساله تحریم شریف حتمًا جزو مسائلی باشد که مطرح می شود. ولی 
اینکه این تحریم ها کی تمام خواهد شــد و به چه نتیجه ای خواهد رسید با 

عدم قطعیت بزرگی روبه روست. 
- یکی از برنامه های جدی دانشــگاه که در برنامه  راهبردی هم 
وجود دارد استقالل مالی دانشگاه است. نگران نیستید که آنها 
در بلندمدت روی governance دانشگاه تاثیر بگذارند و محل 

تصمیم گیری و اعمال سلیقه در دانشگاه بشوند؟ 
در بحث استقالل مالی ما همیشه تاکید کرده ایم که این استقالل به معنی 
استقالل نســبی مالی است. دانشگاه شــریف یک دانشگاه دولتی است 
و یک دانشــگاه دولتی هم باقــی خواهد ماند. عمده بودجه دانشــگاه از 
طریق دولت تامین می شــود. اما توجه داشته باشــید بودجه ای که دولت 
به دانشگاه می دهد، حداقل در این چهار سال که من مسئولیت دانشگاه 
را بر عهده داشــته ام، واقعًا کفاف اداره دانشگاه را نمی دهد. درصد باالیی 
از ایــن بودجه صرف حقوق و امور جاری می شــود؛ به عبارتی هزینه های 
اجتناب ناپذیر. یعنی شــما نمی توانید بگویید من حقوق استاد و کارمندم 
را نمی دهم یا تعمیرات خرد و کالن را انجام نمی دهم و می خواهم پژوهش 
کنــم. باالخره بایــد اول این کار را انجام بدهی و اگر چیــزی در انتها باقی 
ماند بروی سراغ پژوهش. کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که 
دانشگاه باید درآمدی از خدماتی که ارائه می دهد داشته باشد. ما همیشه 
باید به ســه زمینــه اصلی توجه کنیم؛ ســرآمد آموزش، ســرآمد پژوهش و 
فناوری و ســرآمد اثربخشــی اجتماعی باید همیشه حفظ شود. ما از هیچ 
منبعی غیر از خدماتی که ارائه می دهیم قرار نیســت درآمد داشته باشیم. 
اگر قرار باشد درآمد داشته باشیم، باید آن را از راه ارائه خدمت و حل مسائل 

کشور تامین کنیم.
تالش مان بر این است که ارتباط با صنعت را افزایش دهیم. نتیجه افزایش 
ارتباط با صنعت این اســت که یکســری پروژه به داخل دانشــگاه می آید. 
درصــدی از پروژه را دانشــگاه به عنوان درآمد اختصاصــی می گیرد. این 
باالسری را می تواند در جاهای دیگر هزینه کند. خود این پول به دانشکده ها 
وارد می شود و به دست استاد و دانشجو می رسد؛ به نوعی در فعالیت هایی که 
دانشگاه انجام می دهد هم افزایی ایجاد می کند. پس این یک نوع خدماتی 
است که دانشگاه ارائه می دهد. تنها راهی که ما می توانیم درآمدزایی کنیم 
و خدمت ارائه ندهیم اســتفاده از کمک حامیان دانشگاه است. اگرچه به 
صورت پراکنده از خیرین و حامیان دانشگاه استفاده کردیم ولی هیچ وقت 
انسجام خوبی نداشتیم. اآلن ما مجمع حامیان دانشگاه شریف را تشکیل 
داده ایم تا هم از کمک خیرین اســتفاده کنیم و هــم از فارغ التحصیالن. 
دانشگاه نزدیک به 55 هزار فارغ التحصیل دارد. طبیعی است که این افراد 

می توانند خیلی خوب به دانشگاه کمک کنند. 
مــا در وزارت علــوم و جاهــای دیگر پیشــنهاد کردیم نبایــد بودجه دولت 
به دانشــگاه ها بر اســاس سرانه دانشــجو باشــد. باالخره دولت می تواند 
شــاخص هایی تعریف کند و بودجه را با توجه به آن شــاخص ها و بر مبنای 
عملکــرد اختصاص دهد. بنابراین ما اصاًل بــه دنبال قطع ارتباط با بودجه 
دولت نیستیم، چون دانشگاه دولتی است. اما اگر می خواهیم یک دانشگاه 
با کیفیت باال داشته باشیم، نمی توانیم با این بودجه دانشگاه را اداره کنیم. 
کاری که باید انجام شود، همانند کاری که اآلن در معاونت پژوهشی شروع 
کرده ایم و انجام می دهیم، تکمیل زنجیره دانش به ارزش است بدون اینکه 

کوچک ترین کاستی ای در کیفیت دانشگاه رخ دهد. 
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از فــوت نابهنگام مرحوم دکتر میرعمادی دکتر رشــتچیان کــه زمانی مدیر تحصیالت گفت وگو از زمان تاســیس شریف تاکنون همیشه برندش با آموزش سنجیده می شده است. بعد 
تکمیلی معاونت آموزشی بود سکان دار این معاونت حیاتی شد. دکتر رشتچیان به همراه مدیرانش دکتر 

ایزدی و دکتر بنایی با حوصله فراوان به سوال ها پاسخ دادند که خالصه آن را می خوانید:

مهم تریــن دغدغــه معاونــت در ســالی که 
گذشت چه بود؟ 

نظم آموزشی و کیفیت آموزشی دغدغه اصلی ماست. 
بر این مبنا در چند حوزه به صورت فعال وارد شدیم. ما 
فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی و آموزشی دانشکده ها 
از طرف ستاد آموزش و پژوهش را از سال گذشته شروع 
کردیــم. قباًل چنین نظارت هایی بوده اما اکنون مدون 
شده است. در این ارزیابی مواردی مانند نسبت تعداد 
اعضای هیات علمی به تعداد دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلــی، درصد اعضــای هیات علمی بدون کســب 
واحد نسبت به تعداد مدرسان هیات علمی به تعداد کل 
مدرسان، و میانگین درآمدهای حاصل از آموزش های 
تخصصی آمده است. نمودار هر دانشکده بیان می کند 
که شــما در کدام زمینه قوی هســتید و در کدام زمینه 
پتانســیل قوی دارید ولی از پتانســیل خود اســتفاده 

نمی کنید.
همــه دانشــکده ها با یــک مدل ســنجیده 

می شوند؟ 
مدل جمع آوری داده ها یکی اســت ولی ارزش گذاری 
فرق می کند؛ مثاًل در دانشــکده فیزیــک مقاالت باال 
و تعداد ارجاعــات باال داریم اما در دانشــکده ریاضی 
این طور نیست که تعداد مقاالت باال باشد. از دانشکده 
شــیمی انتظــار داریم تعداد مقــاالت بــاال و ارتباط با 
صنعت قوی داشــته باشد. در دانشــکده مدیریت که 
مقاالت کمتری چاپ می شود انتظار داریم آموزش های 

آزادشان قوی باشد. 
موضوع بعدی که ســال گذشــته اجرا شــد 

چه بود؟
در ســال گذشــته ســامانه زیرســاختی مرکز آموزش 
الکترونیکــی راهاندازی شــد. بحث دیگــر ایجاد یک 
مدیریــت اجرایــی در حوزه آی تــی در خــود معاونت 

آموزشی است.
کیفیت ورودی دانشــگاه در این چند ســال 

تغییری نداشته است؟
طی یکی دو سال اخیر موفق بودیم که در هر سه مقطع 
ورودی هــای خوبی را جذب کنیم. ما در کارشناســی، 
چــون از کنکــور سراســری می گیریم و انتخــاب اول 
تعــداد داوطلب های زیــادی اینجاســت و در دکتری 
هــم به دلیل اینکــه در انتخاب داوطلــب نقش داریم، 
باز هم کیفیت مان خوب اســت ولی متاسفانه در دوره 
کارشناسی ارشــد تقریبًا دانشگاه در انتخاب دانشجو 
هیچ نقشی ندارد. سال گذشته ظرفیت پذیرش بدون 

آزمون اندکی اصالح شد و از 20 
به 40 رسید. البته شروطی دارد. 
ایــن کار کمک کــرد اما کماکان 

ناراضی هستیم. 
دوره جدیدی هــم قرار 

است راه اندازی شود؟
سال گذشــته رویکرد ما تشکیل 
دوره هــای بین رشــته ای بــود. 
می دانید که متاسفانه ارتباطات 
بین دانشــکده ای ما خیلی قوی 
نیســت. البته این یــک امر ملی 
اســت. ســعی کردیم این کار را 
بیشتر کنیم؛ مثاًل رشته هایی را به 
عنوان بیوانفورماتیک در مقطع 
کارشناسی ارشــد که مرجعش 
دانشکده کامپیوتر و با همکاری 

دانشــکده های دیگر اســت جا انداختیــم. غیر از آن 
مدیریت انرژی، اقتصاد انرژی و سیاســت گذاری علم 
و تکنولوژی، که اآلن دوتا از اینها تصویب شــده و سال 

دیگر دانشجو خواهند گرفت. 
ما دنبال دوره های میان رشته ای فراتر از اینها هستیم. 
اآلن داوطلبــان زیادی برای کنکور تجربی و پزشــکی 
داریــم و در نتیجــه تعدادی از دانشــجویان خوب آنجا 
می روند. موضوع دوم این است که ما در چند دانشکده 
مهندسی پزشکی داریم. اما به زیرساخت های پزشکی 
نه دسترســی داریم و نه آشــنایی. در نتیجه مهندسی 
پزشــکی ما از بیرون اســتاد مــی آورد. در حال حاضر 
تفاهم نامه خوبی با دانشگاه علوم پزشکی ایران شکل 
گرفته اســت. ما در مقطع ارشــد، و بیشتر دکتری، دو 
دوره را مــد نظــر داریم: یکی کاربــرد هوش مصنوعی 
 dual در پزشــکی و دیگری علوم مربوط به مغــز. اینها

degree خواهند بود.
در مورد نظرســنجی اســتادان یــک نگاهی 
بین دانشــجویان شایع شــده که می گویند 
این نظرها هیچ تاثیری ندارد. واقعیت قضیه 

چیست؟
ما یک احساس داریم و یک واقعیت. واقعیت این است 
که ممکن است این فرم ایراد داشته باشد، اما در ارتقای 
استاد نقشی اساسی دارد و در صورتی که دو بار پشت سر 
هم امتیازش از یک مقداری پایین تر بیاید نمی تواند آن 
درس را تدریس کند. اآلن بر اساس امتیاز دانشجویان 
متوسط ارزشیابی استادان ما باالست. برای من جالب 
است که دانشجویان بر اساس عملکرد نمره می دهند؛ 
یعنــی ما اســتادی داریم که میانگین نمرات درســش 
پایین است اما امتیاز ارزشیابی خودش بسیار باالست. 
ما در حال حاضر مشــغول تدوین طرح نظرســنجی از 
فارغ التحصیالن هستیم. دانشجویی که فارغ التحصیل 
شــده دیدش وســیع تر اســت و می تواند ارزیابی کلی 
مناسبی هم از اســتادان و هم از فرایند دانشکده ارائه 
دهد. ما می توانیم از او بازخورد بگیریم و ارزیابی کنیم. 

این هم یک ارزیابی مدیریتی است.
بــا توجه به نرخ بــاالی تغییراتی کــه در علم 
و فناوری شــاهدیم، چارت درســی را چقدر 

همگام با دنیا می بینید؟ 
در حال حاضر تدوین برنامه های درسی دانشگاه های 
سطح یک به خودشان واگذار شده و می توانند با رعایت 
چارچوب هایی برنامه هایشان را بازنویسی کنند. اآلن 
حداقل دو ســه تا از دانشکده های ما برنامه های کاماًل 
جدیدی تعریف و اجرا کرده اند. 
ایــن از فرم کار. در مــورد محتوا 
دقت کنید که عناوین چارت های 
درســی داخل دانشــگاه ممکن 
اســت عوض نشود، اما محتوای 
درس هــا بــه صــورت مســتمر 
بازبینی می شــود. اگر خودت را 
به روز نکنی، اصاًل دانشجو تحمل 
نمی کند. نکته دیگر اینکه بعضی 
از کتاب های مهندســی مرجع 
است و در دنیا نیز همین کتاب ها 
تدریس می شــود، اما شیوه ارائه 
و نوآوری هایــش اهمیــت یافته 
اســت. روی همیــن اصل طرح 
گرنت آموزشــی به اســتادان در 

دست انجام است. 

در ایــن طــرح اعتباراتی بــه اعضای هیــات علمی به 
منظور انجام فعالیت هایی در زمینه نوآوری در آموزش، 
آینده نگری در زمینه رشــته های تحصیلی و راه اندازی 
دوره های بین رشته ای و بین المللی در حوزه آموزش و 
ارتقای مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان در نظر 

گرفته شده است.
برخی معتقدند برنامه هــای پولی با عدالت 

آموزشی در تضاد است. نظر شما چیست؟ 
ببینید دانشگاه دولتی بودجه دولتی خاصی هم دارد. 
بر مبنای یکســری شرایط و ضوابط به دانشگاه بودجه 
می دهــد. ما باید ایــن بودجه را بهینــه مصرف کنیم. 
واقعیت این اســت که مثاًل برای دانشــجوی ســنواتی 
بودجه ای دیده نشــده اســت و این هزینه بر دانشگاه 
تحمیل می شــود. ما اآلن حدود ســه هزار دانشجو در 
شریف داریم که بر مبنای ضوابط وزارت علوم بودجه ای 
برایشــان دیده نشده اســت. اینجا دیگر بحث عدالت 
اجتماعی مطرح نیســت. شــما اگر بخواهی شــرایط 
یکسانی برای این تعداد ایجاد کنی، مجبوری از بودجه 
دانشــجویان معمــول هزینه کنی. ایــن کار که خالف 

عدالت است.
برخی می گویند دریافت هزینه از دانشجویان 
ســنواتی ممکن اســت باعث شــود کیفیت 
خروجی قابل قبول نباشــد. شما با این نگاه 

موافقید؟
خیــر. اتفاقــًا این قواعــد باعث ایجاد نظم می شــود. 
شــما نگاه کنید در اقتصاد تورم صفــر تنبلی می آورد، 
تورم 45 درصد شــرایط وحشتناکی ایجاد می کند، اما 
تورم منطقی باعث ســرزندگی و بالندگی می شود. در 
دانشگاه های دنیا، جایی که دانشجو تمام وقت است، 
کجا دیده اید که ارشد شش نیم سال طول بکشد؟ ما در 
اکثر دانشــکده ها تعداد واحدهای ارشد را هم از 32 به 
حدود 28 واحد رسانده ایم و انتظار داریم دانشجو با یک 

خروجی قابل قبول کارش را به پایان برساند. 
دقت کنید قانونی از سمت نظام وظیفه از حدود دو سال 
پیــش ابالغ و محدودیت هایی بــرای ترم های تحصیل 
قائل شده است؛ به عنوان مثال می گوید هر دانشجو در 
مقطع کارشناسی تا پنج سال در اختیار دانشگاه است. 
اگر از این پنج ســال بیشتر شود، با شرایط مشخصی و 
با تایید دانشگاه می تواند از سنوات معرفی اش کم کند 
و به تحصیلش ادامه دهد. همین شــرایط برای ارشد و 
دکتر ی اش اســت. دانشــجویان باید به این قانون هم 

توجه کنند. 
معاونــت حمایتــی از فرصــت تحقیقاتــی 

دانشجویان دکتری می کند؟ 
فرصت تحقیقاتی دوره خیلی مفیدی برا ی دانشجویان 
دکتری است. این فرصت تحقیقاتی دو منبع حمایتی 
دارد. اصــل وزارت علوم اســت که دانشــجو تشــکیل 

پرونــده می دهــد و بخشــی از هزینه ســفر را از طریق 
وزارت علوم تامین می کند. برخی از بنیاد نخبگان هم 
حمایت می گیرند. ما در داخل دانشگاه برای شرکت در 
کنفرانس های معتبر یک کمک هزینه سه میلیونی نیز در 
اختیارشان می گذاریم. این مبلغ یک بار در طول دوره 
داده می شود. سال 96 حدود 100 نفر از دانشجویان 
دکتری برای فرصت تحقیقاتی اعزام شدند. شرکت در 
کنفرانس هــای داخلی در ارشــد و دکتری هم حمایت 
می شود؛ دانشجویان ارشد 250 هزار تومان و دکتری 

تا 450 هزار تومان حمایت می شوند. 
پردیس بین المللی تهران و پردیس تهران به 

چه سمتی می رود؟
شورای دانشگاه دو ســال پیش مجوز داد که برای یک 
سال دیگر ادامه یابد و بعد تمدید نکرد و آن تعیین تکلیف 
را به شورای راهبردی سپرد. پردیس تهران مزایا و معایبی 
دارد. سال اول ورودی های بدی داشت اما در سال های 
بعد بهبود پیدا کرد و کم کم فرهنگ ما را گرفتند. با توجه 
به محدودیت منابع مالی، دانشگاه احتیاج به درآمدهای 
اختصاصــی دارد. در مورد پردیــس کیش واقعیت این 
است که تعداد دانشــجویان خوب ما در پردیس کیش 
طی سالیان اخیر به شــدت کاهش یافته. یک دلیلش 
تاسیس مراکز پردیس متعدد در مرکز استان ها و تهران 
اســت و دیگری افت داوطلبان کنکور، و همین روند به 
سمت ارشد می آید.  در مورد بین المللی بودن پردیس 
کیش هم جالب اســت بدانید تا ســال گذشته گرفتن 
دانشــجوی بین المللی در کیش ممنــوع بود. تازه آزاد 
شده و اکنون از کشــورهای دور و بر مانند افغانستان، 
عراق و معدودی از لبنان می آیند. اگر دانشجوی قوی 
بیاید خوب است که البته در خیلی مواقع چنین نیست. 
ظاهرًا قانونی باالدستی است که اگر درس را 
بیفتــی و بعد باالی  14 بیاوری، می توانی آن 
درس را از کارنامه حذف کنی. چرا دانشــگاه 

این کار را انجام نمی دهد؟
وزارت علوم طی چهار سال چندین مدل آیین نامه ابالغ 
کرد و تنوع این آیین نامه ها اعتراض دانشگاه های سطح 
یک را به دنبال داشــت. اآلن به این نتیجه رســیده که 
اختیار بعضی موارد را باید به دانشــگاه های سطح یک 
بدهد تا خودشــان تصمیم بگیرنــد. این تصمیم هم با 
توجه به دانشــگاه های اروپا گرفته شده بود. در حالی 
که رسالت اروپا بر مبنای یادگیری است اما در اینجا بر 
مبنای معدل است. ما در دوره کارشناسی بنا بر مصوبه 
هیات امنا این مورد را انجام نمی دهیم. البته ما در مورد 
کارشناســی ارشد آیین نامه ســال 94 وزارتخانه را اجرا 
می کنیم. این آیین نامه می گوید اگر دانشجو درسی را 
بیفتد و مجددًا همان درس را اخذ و پاس کند، در معدل 
کل نمره پاس شــده اعمال می شــود. نمــره از کارنامه 
حذف نمی شود و جزو مشروطی ها هم به شمار می رود.

گفت وگو با دکتر رشتچیان، معاون آموزش

به دنبال جذب و تربیت دانشجوی باکیفیت

ما در حال حاضر مشغول 
نظرسنجی  طرح  تدوین 
فارغ  التحصیالن  از 
که  دانشجویی  هستیم. 
فارغ التحصیل شده دیدش 
می تواند  و  است  وسیع تر 
هم  مناسبی  کلی  ارزیابی 
از استادان و هم از فرایند 

دانشکده ارائه دهد
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داشته باشد و همچنین منابع مالی قابل توجهی برای دانشگاه ایجاد کند. دکتر موحدی اقدامات مختلف این معاونت را تشریح می کند.گفت وگو معاونت پژوهشــی در نســل های جدید دانشــگاهی نقش خود را روز به روز پررنگ تر می بیند و کارکرد آن هم باعث شــده امتیازهای باالیی از جمله در بخش ارتباط با صنعت در رتبه بندی های معتبر 

مهم ترین دغدغه شــما در سالی که گذشت 
چه بود؟

مهم تریــن دغدغــه ما این اســت که چگونــه با وجود 
محدودیت هــا بتوانیــم در حــوزه پژوهــش و فناوری 
ارتقا پیدا کنیم. به طور خاص در ســال گذشته تمرکز 
کار ما بر توســعه پارک علم و فناوری دانشــگاه بود که 
با کمــک  معاونت علمی ریاســت جمهوری و حمایت 
دانشــگاه تحول جــدی در حوزه پارک بــه وجود آمد. 
از تابســتان سال گذشــته پارک کلید زده شد و خیلی 
ســریع توانســتیم آیین نامه های مربــوط را به تصویب 
شــورای پــارک برســانیم و شــروع به پذیــرش کنیم. 
متقاضــی برای حضور در پارک زیاد اســت و تاکنون با 
توجه به معیارهای ســخت ما و محدودیت فضا، حدود 
30 شرکت توانمند با گردش مالی باال و خوب پذیرفته 
شده اند: در حوزه آی تی و سایر حوزه های مهندسی. 
لزومًا از دانشگاه شریف نیستند. تعدادی هم از بیرون 
شریف هستند. ما به دنبال حل محدودیت های فضای 
فیزیکی هستیم تا بتوانیم شرکت های دانش بنیان در 
اطراف دانشگاه را ســامان دهیم. حضور شرکت ها در 
منطقه فناوری اطراف دانشگاه بسیار زیاد شده است 
و اآلن حدود400 شــرکت در اطراف دانشگاه حضور 
دارند که بیش از نیمی از آنها از شریف نشأت گرفته اند 
و بقیه از جاهای دیگر آمده اند تا از مرکز استعداد کشور 

استفاده کنند.
نســبت دانشگاه با این شــرکت ها چیست؟ 
آیــا از آنها انتفاع مســتقیم در قالب ســهام 

خواهد داشت؟
مدل منتفع شدن دانشــگاه خیلی مهم است که اآلن 
داریــم روی آن کار می کنیــم. در انتفاع غیرمســتقیم 
اینها بسترهایی برای فعال شــدن استاد و دانشجوی 
ماست که ســرریز این فعالیت ها به دانشگاه می رسد. 
نفــع اهمیــت یافتن فنــاوری در اطراف دانشــگاه به 
اکوسیستم دانشــگاه می رسد. اما در خصوص انتفاع 
مســتقیم مدل های همکاری مختلفی مورد بررســی 
قرار گرفته است که هم اکنون در حال جمع بندی مدل 
نهایی هســتیم.  دغدغه دیگر ما تجهیز آزمایشگاه به 
خصوص توسعه آزمایشگاه مرکزی است. در این رابطه 
محدودیت منابع و بحث تحریم دانشــگاه مشــکالتی 
است که با آنها مواجهیم. در این باره دریافت مجوز اخذ 
وام از بانک توسعه اسالمی گام بزرگی است که در سال 
گذشــته مجوزهای آن اخذ شــد. البته فرایند دریافت 
و تخصیــص وام و خریــد تجهیزات پروســه ای زمان بر 
و چندســاله اســت. اما مبلغ وام که 100 میلیون دالر 
اســت، اگر وارد دانشگاه شود، موجب گشایش بسیار 
در تجهیزات آزمایشگاهی خواهد شد. دغدغه اصلی 
در حوزه ارتباط با صنعت این بود که با توجه به شرایط 
سخت مالی کشــور، حجم قراردادها را افزایش دهیم 
که در این خصوص توانســتیم در ســال گذشته حجم 
قراردادها را حدود 40 درصد نسبت به سال قبل از آن 
افزایش دهیم و وصولی های قراردادها هم افزایشــی 
بــوده به گونه ای که حجم قراردادها نســبت به بودجه 
دولتی دانشــگاه قابل توجه اســت و به لحاظ وصولی 
قراردادها، دانشــگاه بــا اختالف قابــل توجهی رتبه 
اول را در ارتباط با صنعت در بین دانشــگاه های کشور 
دارد. البته می دانید که از قراردادها فقط باالسری آن 
مستقیمًا به دانشگاه تعلق می یابد اما 85 درصد بقیه 
نیز صرف امور پژوهش و پرداخت به استاد و دانشجویی 

می شود که بخشی از چرخ دانشگاه را می چرخاند.
چه کارهــای نوآورانــه ای در حــوزه ارتباط با 

صنعت انجام داده اید؟

از سمت عقد قراردادهای کوچک به سمت قراردادهای 
کالن و ملــی حرکت می کنیــم. مورد بعــدی اینکه از 
بازاریابــی غیرفعال به ســمت بازاریابــی فعال حرکت 
کرده ایــم؛ یعنی ســعی کرده ایم دانشــگاه به ســراغ 
صنعــت بــرود و توانمندی های خــود را عرضه کند. با 
ایجاد بخش توســعه بازار به صورت مجزا به این مقوله 
پرداخته شــده اســت. مورد بعدی ایجاد زیرســاخت 
کنتــرل پروژه )PMO( بوده اســت کــه در این بخش 
خدمات گسترده ای به مجریان پروژه در خصوص کلیه 
نامه نگاری ها با کارفرماها و کنترل پروژه ارائه می شود 
که بار زیادی از روی دوش همکاران برخواهد داشت.

در ادامــه مجموعــه خدمــات مالی، مفاصاحســاب 
بیمــه و در یــک کالم تمام خدمات جانبــی قراردادها 
در بخــش ارتباط با صنعت پیگیری می شــود. یکی از 

کارهای بزرگی که در این بخش انجام شد تعامل پویا با 
مجلس برای تثبیت نرخ پنج درصد مالیات بابت کلیه 

قراردادهای ارتباط با صنعت بوده است.
مجتمع خدمات فناوری یکی از اتفاقات بزرگ 
سال های اخیر بوده است. با توجه به تقاضای 
زیادی که برای واحدهای جدید وجود دارد، 
چرا اقدام به ســاخت ســوله ســوم مجتمع 

نمی کنید؟
دل مــان می خواســت آن را اجرا کنیم ولــی به خاطر 
مشــکالتی که برای دانشکده مواد پیش آمد و آنها یک 
ســوله آزمایشگاهی را از دســت دادند دانشگاه سوله 
فعلی را در اختیار آن دانشکده قرار داد. از این رو فعاًل 

این پــروژه امکان پذیر نیســت، 
اما به محض تامین فضا مایل به 
اجرای فاز سوم مجتمع خدمات 

فناوری هستیم.
چــرا مجتمــع خدمات 
فناوری داخل دانشــگاه 
اســت؟ بهتــر نبــود بــا 
توجه بــه افــراد و جنس 
کارهایــی کــه می کنند و 
محدودیت های تردد، این 
مجتمع به بیرون و نزدیک 
دانشگاه منتقل می شد؟
اول بایــد ابهامــی کــه در ایــن 
خصــوص وجــود دارد برطرف 
شود. در مجتمع خدمات فناوری 
ما ســاختار شــرکتی نداریم. به 
عبارت دیگر افــرادی که در این 

دفاتر مســتقرند، عمدتًا دانشجوها و فارغ التحصیالن 
خودمان هستند. پیش از تاسیس مجتمع فعالیت های 
قــراردادی مجریان )اســتادان دانشــگاه( به صورت 
پراکنده در دانشکده ها و فضاهای آزمایشگاهی انجام 
می شــده است که با تاسیس مجتمع همان فعالیت ها 
به صورت متمرکز یک جا جمع شــده اســت. مجتمع 
خدمــات باعث ایجاد شــادابی در میان دانشــجویان 
و پیدایــش امید بــه دلیل وجــود فضــای کاری برای 

دانش آموختگان شده است.
برسیم به حوزه پژوهش. 

در حــوزه پژوهش مــا به دنبال این هســتیم که بتوانیم 
سرعت رشد تحقیقات را در حیطه نظری و عملی افزایش 
دهیم. بخش قابــل توجهی از بودجه هــا و درآمدهای 
معاونت پژوهشــی را به تجهیز آزمایشــگاه ها و تسهیل 

فرایند پژوهش اختصاص داده ایم. الزم به ذکر اســت از 
سال 91 معاونت پژوهشی بر اساس برنامه جامع پژوهش 
و فناوری فعالیت می کند. در واقع سعی در پیاده سازی 
مدل مفهومی زنجیره دانش تا ارزش داشــته ایم. الزمه 
تشــکیل این زنجیره ایجاد برنامه هــای مختلفی بوده 
که در چند ســال گذشــته در معاونت پژوهشی در حال 
اجــرا بوده اســت؛ به عنوان مثــال برنامــه گرنت برای 
جهت دهی بــه تحقیقات انجام شــده در دانشــگاه از 
ســال 93 به اجرا درآمده اســت. در این طرح معاونت با 
مشخص کردن حوزه های استراتژیک اقدام به دریافت 
پروپوزال از استادان عالقه مند به تحقیق در آن حوزه ها 
کرد. در سال های گذشته طرح های بسیار زیادی توسط 
کمیته های تخصصی متشکل از 
خبرگان دانشــگاه مورد بررسی 
قرار گرفت. از خروجی های قابل 
ذکــر آن می توان به پــروژه تولید 
پوســت مصنوعی اشاره کرد. در 
مجموع مبلغ بیش از دو میلیارد 
تومــان بین ســال های 93 تا 95 
گرنت پژوهشــی در نظــر گرفته 
شــد. جالب توجه اســت بدانید 
که بر اســاس آیین نامه، حداقل 
نیمی از مبالغ گرنت به تیم های 
دانشــجویی فعــال در طرح هــا 
اختصــاص می یابــد. در بخش 
پســادکتری از ســال 91 تا سال 
96 تعداد پژوهشگران این حوزه 
به شــش برابر رســیده کــه البته 
بــرای ما مطلوب آن اســت که به 

تعداد اعضای هیات علمی پژوهشگر پسادکتری داشته 
باشیم؛ تا آنجا راه درازی در پیش داریم. برنامه دیگری که 
در سال های اخیر به اجرا درآمده برنامه توسعه و انتقال 
فناوری اســت. ما در این بخش به دنبال تجاری سازی 
طرح های فناوری حاصل از فعالیت استادان دانشگاه 
بوده ایم. باید بپذیریم که در این راه در کشور کار مدونی 
انجام نشده است و به نوعی ما وارد حوزه ای نو شده ایم. 
برای شروع سه سال پیش با اعالم فراخوان به جمع آوری 
طرح ها اقــدام کردیم که حدود صد عنــوان در مرحله 
نخســت طی چند ماه مورد ارزیابی قــرار گرفت. از این 
میان 10 طرح برای تجاری سازی انتخاب شد. در ادامه 
در مواجهه با فضای بازار بازخوردهای مختلفی دریافت 
و تجربیات جدید کســب شد؛ به عنوان مثال طرحی تا 
مرحله عقد قرارداد سرمایه گذاری هم پیش می رفت، اما 
در مرحله نهایی سرمایه گذار منصرف می شد. به هر حال 
در این راستا با تجربیات کسب شده به روش هایی برای 
تجاری ســازی موثر فناوری دست یافته ایم که به تدریج 

باید شهردهی پیدا کند. 
داستان احیای معاون پژوهشی دانشکده ها 

چیست؟
در سال های گذشته معاونت پژوهشی دانشکده ها در 
معاونت تحصیالت تکمیلی ادغام شده بود. با توجه به 
حجم فعالیت های تحصیالت تکمیلی گاه توجه ویژه به 
امر پژوهش در حاشیه قرار می گرفت. بعد از حدود شش 
ماه از احیای معاون پژوهشی دانشکده ها بازخوردهای 
خوبی دریافت کرده ایم و این حاکی از آن است که وجود 
متولی مخصوص پژوهشــی در هر دانشکده می تواند 
در جهت دهی و ارزیابی پژوهش ها بسیار مفید باشد. 
ســال جدید منتظر چه خبرهایی از معاونت 

پژوهشی باشیم؟
ســالی که گذشــت انرژی و زمان بســیار زیادی برای 
افتتاح پارک علم و فناوری دانشــگاه گذاشته شد و در 
سال جدید شاهد پذیرش شرکت های جدید و رشدیافته 
در پارک خواهیم بود. امیدواریم بتوانیم در این بخش به 
توسعه فضای فیزیکی نیز دست یابیم. در سایر حوزه ها 
هم بــا به روزرســانی برنامه جامع پژوهشــی و فناوری 
دانشــگاه کماکان برنامه های حمایتی ادامه و توسعه 
خواهد یافت. در حوزه ثبت پتنت بین المللی از ســال 
گذشته تالش ویژه ای در حوزه مدیریت فناوری آغاز و 
دفتر پتنت دانشگاه فعال شده است. در حوزه اشتغال 
و کارآفرینی برنامه های خود را توسعه خواهیم داد. دور 
دوم طرح مدرسه اشتغال هم اکنون در حال اجراست و 
ما با همکاری وزارت علوم قرار است این مدل را به سایر 
دانشــگاه ها نیز تعمیم دهیم. ان شاءالله امسال سعی 
خواهیم کرد بسته حمایت پژوهشی برای اساتید جدید 

را بهبود ببخشیم. 
نسبت پژوهشــکده ها با دانشگاه چیست؟ 
در خصــوص بهــره وری ایــن واحدهــا چــه 

برنامه هایی دارید؟
یکی از نقاط تمرکز ما در ســالی که گذشت ساماندهی 
وضعیت پژوهشــکده ها بــود. در چند دهه گذشــته ما 
شاهد رشد بدون برنامه مراکز و پژوهشکده ها بوده ایم و 
این امر بهر ه وری مناسبی برای دانشگاه نداشته است. 
بر اساس آیین نامه ساماندهی که سال گذشته به تایید 
شورای دانشگاه رسید، پژوهشــکده هایی که از لحاظ 
ماموریت انطباق کامل با فعالیت یک دانشکده دارند در 
قالب مراکز درون دانشــکده ای سامان خواهند یافت و 
فقط تعداد انگشت شماری پژوهشکده مستقل و توانمند 
عمدتًا در حوزه های میان رشته ای با بهره گیری از توان 

علمی دانشکده های مختلف فعالیت خواهند کرد. 

گفت وگو با دکتر موحدی، معاون پژوهش و فناوری

نفع شرکت ها به اکوسیستم دانشگاه می رسد

حوزه  در  اصلی  دغدغه 
این بود  با صنعت  ارتباط 
شرایط  به  توجه  با  که 
سخت مالی کشور، حجم 
افزایش  را  قراردادها 
دهیم که در این خصوص 
توانستیم در سال گذشته 
حجم قراردادها را حدود 
40 درصد نسبت به سال 

قبل از آن افزایش دهیم
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سقوط آسانسور و تبعاتش باعث شد وقت و هزینه زیادی از معاونت اداری مالی بگیرد.  حاال معاونت توانســته این دوره سخت را ســپری کند و نتیجه اش این می شود که دکتر گفت وگو
نجمی راحت تر و شفاف تر می تواند در مورد آینده و برنامه هایش صحبت کند.

چه معیارهایی برای سنجش عملکرد معاونت 
اداری و مالی وجود دارد؟

معاونت اداری و مالی از پنج مدیریت تشــکیل شــده 
 اســت که شــامل امور اداری، امور مالی، ســاختمان 
و تاسیســات، پشــتیبانی و دفتر حقوقی می شود که 
عملکــرد ایــن معاونت بــه عملکرد این پنــج مدیریت 
برمی گــردد. از زمانی که مســئولیت معاونت اداری و 
مالی را پذیرفته ام هر سال یک گزارش عملکرد کاملی 
را به شــورای دانشــگاه ارائه کرده ام. به یاد دارم وقتی 
در اولین جلســه پس از قبول مسئولیت خدمت آقای 
دکتر فتوحی رســیدم با هم یــک مجموعه از کارهایی 
را نوشــتیم تا ســرلوحه کارهای این معاونت باشــند. 
دو موردی که بســیار بر آنها تاکید داشــتند یکی اتمام 
سردر دانشگاه و دوم راه اندازی فودکورت در دانشگاه 
بود. فودکورت اولین تجربه BOT در دانشــگاه بود که 
به صورت یک همکاری مشترک با معاونت دانشجویی 
شــکل گرفت و با وجود سختی ها در نهایت هماهنگی 

این کار را جلو بردیم. 
از کیفیت این دو پروژه رضایت دارید؟

به نظر من هر دو پروژه با کیفیت خوبی انجام شدند.
طلبــی کــه از پردیس همــراه اول داشــتیم 

وصول شد؟
طــی مالقاتی که در حضور رئیس محترم دانشــگاه با 
مدیرعامل جدید همراه اول داشتیم قول مساعد برای 

کمک به دانشگاه داده شد. 
پروژه هــای عمرانــی در دانشــگاه در چــه 

وضعیتی قرار دارند؟
در مورد بحث عمرانی طی تابستان های 94، 95 و 96 
تعمیرات اساسی در خوابگاه ها انجام شد. تفاوت سال 
96 با دو ســال قبل در این بود که بیشتر به موضوعات 
زیربنایی و موتورخانه ها پرداختیم. در مجموع هشت 
میلیارد تومان طی این ســه ســال هزینه کرده ایم و در 
حال حاضر خوابگاه ها وضعیت مناسبی دارند. پروژه 
دیگر ایجاد فضای سبز جلوی دانشکده کامپیوتر بود 
که سال گذشته اجرا شــد. در کنار سردر و فودکورت، 
اولویت با مجتمع کالس های آموزشــی بود که ســال 
91 کلید خورده بود، اما به دالیل مالی متوقف شــد. با 
تخصیص اعتبار ریاست محترم جمهور، در دی ماه 94 
این پروژه مجددًا آغاز شــد که امیدواریم برای نیم سال 

اول 97-98 کالس ها در این ساختمان برگزار شود.
دلیل تاخیر در این پروژه مسائل مالی است؟
باالخره موضوع تامین منابع مالی همیشه از مشکالت 
همیشــگی پروژه هاست. باید پروژه را با ترکیبی از پول 

ریاســت جمهــوری و اعتبارات 
خود پــروژه پیش ببریــم، اما در 
حال حاضر مشکل مالی جدی 
وجود ندارد. حدود شش درصد 
از پــروژه باقــی مانــده کــه این 
بــاور در ما وجــود دارد و مصمم 
هستیم که برای مهرماه 97 این 
پروژه به صورت عملیاتی تحویل 
داده و معاونت آموزشی پیش از 
مهرمــاه در دو طبقه فوقانی این 

ساختمان مستقر شود.
در ســال گذشــته هــم 
کــه  بودیــد  فرمــوده 
ایــن پــروژه برای ســال 
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عملیاتی می شود.

تصور می کردیم می توانیم در نیم ســال اول 96-97 و 
پس از آن در نیم سال دوم 96-97 آن را تحویل دهیم. 
البتــه اگر بــه صحبت هایــم در آن مصاحبــه مراجعه 
کنید، با این امیدواری فعلی در آنجا سخن نمی گفتم، 
چون شرایط مالی و پیمانکار همه باید دست به دست 
هم می دادنــد. به هر تقدیــر پروژه های ســاختمانی 
مســائل خاص خود را دارد و امیدوارم این بار در تاریخ 
تعیین شده محقق شود. قول هایی هم که ما می دهیم 
عمدتًا بر اساس قول هایی است که به ما داده می شود.

ساختمان تخریب شده بین دانشکده انرژی 
و ساختمان جدید آموزش قرار است به فضای 

سبز تبدیل شود؟
بله. روزی که دانشکده مکانیک و ساختمان کالس های 
آموزشی راه اندازی شود محوطه بین این ساختمان ها 

به فضای سبز مبدل می شود.
دیگر پروژه هــای عمرانی در چــه مرحله ای 

قرار دارند؟
پروژه ســاخت دانشــکده مکانیک در پایان سال 96 با 
مسائل مالی مواجه شد که خوشبختانه در حال حاضر 
این پروژه مشکل مالی ندارد. پیشرفت این پروژه حدود 
70 درصد اســت و طبق قول پیمانکار در پاییز 97 این 
پروژه تحویل داده می شود. پروژه عمرانی دیگر احداث 
دانشــکده مهندسی و علم مواد اســت که در سال 95 
توانســتیم بیش از 20 خانه را تســطیح و بیش از ســه 
هزار متر زمین بــرای این پروژه فراهم کنیم. تخصیص 
بودجه زیــادی برای این پــروژه نداشــتیم. هم اکنون 
پول جداگانــه ای به جز اعتبــارات عمرانی برای ادامه 
کار وجــود ندارد و چنانچــه در آینده تخصیص مالی به 
همین ترتیب انجام شود، این پروژه به یکی از پروژه های 
طوالنی مدت دانشگاه تبدیل خواهد شد. سال گذشته 
توسعه فضای فیزیکی و اجرای آسانسور جدید دانشکده 
فیزیک را هم با حمایت ســازمان انرژی اتمی در دست 
انجام داشتیم. پروژه دیگر ساخت آمفی تئاتر دانشکده 
مدیریت و اقتصاد بود که از ســال 95 کار آن با حمایت 
مجموعــه ای از بنیاد مســتضعفان به طــور جدی آغاز 
شــد و اکنون تنها خریداری سیســتم صوتی آن باقی 
مانده  است. پروژه ســاختمانی دیگر دانشگاه توسعه 
دانشکده مهندسی عمران است که گروه تات انجام آن 
را پذیرفته. پس از پایان سال تحصیلی این پروژه شروع 
می شــود و قرار اســت در تعطیالت تابستانی پیشرفت 
فیزیکی مناسبی داشته باشد. در سال گذشته توسعه 
دانشکده مهندســی برق به اتمام رســید که یک خّیر 
تامین مالی این پروژه را انجام داد و یک طبقه و یک راه پله 
به این دانشکده اضافه شد. پروژه 
دیگری کــه در ســکوت خبری 
انجام شد تعویض کلیه چیلرهای 
جذبی با چیلرهای کمپرسوری 
در دانشکده مهندسی برق بود. 
یکــی دیگــر از کارهایــی که در 
ســال 96 انجام دادیــم این بود 
که بــا حمایت معاونــت علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری یک 
ســاختمان 10 واحــدی را برای 
دانشــگاه خریــداری کردیم که 
10 شــرکت زیرمجموعــه پارک 
علم و فنــاوری در آنجا مســتقر 
شدند. پروژه دیگری که در سال 
گذشــته انجام شــد جابه جایی 
سوله دانشکده هوافضا به طبقه 

منفی یک ساختمان جدید این دانشکده و اختصاص 
فضای سوله به دانشکده مهندسی و علم مواد بود. 

کارگاه کوچک شــمال فضای ســبز روبه روی 
دانشکده کامپیوتر برای چیست؟

این کارگاه مربــوط به آمفی تئاتر دانشــکده کامپیوتر 
است. این پروژه هم به مشکالت مالی برخورده  است، 
خّیــری که تامیــن مالی ایــن پــروژه را پذیرفته بودند 
از تصمیــم خود منصرف شــدند، هرچند بخشــی از 
هزینه ای را که تاکنون انجام شده  است تقبل کرده اند. 
تا وقتی این پروژه تمام نشــود امــکان جمع آوری این 

کارگاه وجود ندارد.
آسانسورهای دانشگاه در چه وضعیتی قرار 

دارند؟
کار بازسازی آسانســورها را پس از آن حادثه ناگوار در 
پاییز 95 شــروع کردیم و کار همه 23 آسانســور تمام 
شــده، اما پنج آسانســور به علت قرار داشتن در نوبت 
بازرســی غیرفعال هستند. قراردادهای نگهداری این 

آسانسور به صورت کاماًل حرفه ای بسته شده  است.
در زمینه ارتقای ایمنی در سطح دانشگاه چه 

اقداماتی انجام شده  است؟
در ســال گذشته کمیته ایمنی رسمًا شروع به کار کرد. 
در حــال حاضر مناطق امن در دانشــگاه شناســایی 
شده اند که نقشه آن تا چند وقت دیگر منتشر می شود. 
یکی از کارهای دیگری که امیدواریم در سال 97 انجام 
شود، قطع کن خودکار شیرگاز است تا در صورت وقوع 
حادثه  گاز کل دانشگاه به طور خودکار قطع شود. اقدام 
دیگر نصب دوربین در موتورخانه هاســت. یکی دیگر 
از کارهایی که در ســال 96 انجام شــد خرید دستگاه 
تولید هیدروژن و حذف خطر استفاده از کپسول های 
هیدروژن در دانشــگاه بود. یکی دیگر از کارهای سال 
96 ســاماندهی تردد خودروها در سطح دانشگاه بود 
که با هماهنگی حراست دانشگاه انجام شد. آرزوی ما 

دانشگاه بدون خودرو است.
پارکینگ در چه وضعیتی قرار دارد؟

شهرداری باید مساعدت هایی در مورد پارکینگ مجاور 
دانشــکده مدیریت و اقتصاد انجام دهد. ما در شرایط 
فعلی انتظار کمک مالی زیادی از شــهرداری نداریم، 
اما در صدور پروانه ها و ســایر امــور مرتبط می تواند به 
دانشــگاه کمک کند. یکی دیگر از همکاری هایی که 
شــهرداری باید انجام دهــد تبدیل خیابان قاســمی 
به پیاده راه اســت کــه در مصاحبه قبلی ام بــا روزنامه 
این موضوع را تمام شــده فرض کردیم، اما نتوانستیم 
موافقت تمام دستگاه های مربوطه را کسب کنیم. اما 
قول مساعد آرام ســازی تردد خودروها در این خیابان 

داده شده تا در مرحله بعدی به پیاده راه تبدیل شود.
تصویب طرح جامع عمرانی دانشگاه به کجا 

رسید؟
طرح جامع دانشــگاه بیــن بزرگراه شــیخ فضل الله و 
خیابــان آزادی با اولویــت پایین خیابــان تیموری در 
دست تهیه است. در مورد منطقه 22 امیدواریم کلنگ 

آن در ســال 97 زده و عملیات آماده ســازی آن شروع 
شود. در مورد زمین قلعه حسن خان هم به دنبال تهیه 
طرح توســعه هســتیم. یکی دیگر از کارهایی که قرار 
است ســال 97 کلنگ آن زده شود ســاخت مجموعه 
استادســرا و خوابگاه متاهالن در منطقه پونک است 
که جزو اولویت هایمان در ســال 97 به شــمار می رود. 
از دیگر اقدامات ســال 97 شناســنامه دار شدن تمام 
ساختمان های شمال دانشگاه بود که یک فایل خدمت 
معاون پژوهشی دانشــگاه ارائه شد که مشخص شده 
چه کسی در کدام ســاختمان مستقر است. در حوزه 
اداری مجوز اســتخدام قراردادی 30 نفر از هیات امنا 
گرفته شد، اما سازمان امور اداری و استخدامی فعاًل با 
استخدام 16 نفر موافقت کرده است. در این خصوص 
مفهوم فرصت های برابــر را به اجرا درآوردیم و با کمک 
سازمان ســنجش اقدام به برگزاری آزمون کردیم و سه 
برابر ظرفیــت مورد نیاز افراد را بــرای مصاحبه دعوت 
کردیم. یکــی دیگر از اقدامات این حــوزه اقدام برای 
تدوین شــیوه نامه نیروهای خرید خدمت در دانشگاه 
اســت.  به توســعه و آموزش توجه زیادی داریم و گواه 
آن در ســال گذشته اضافه شدن یک معاونت با وظیفه 
توســعه و رفاه در دانشــگاه به مجموعــه مدیریت امور 
اداری است. مبحث دیگر ارتقای بیمه درمان گروهی 
در دانشــگاه اســت. در ســال 94 تعداد بیمه شدگان 
دانشگاه 3400 نفر بود که در سال بعد با ارتقای بیمه 
به 4300 نفر و در ســال 96 به 4700 نفر رسید. برای 
اولین بار در سال 96 طرح بیمه بدون سقف اجرا شد. 
در سال گذشته به کارمندان کمک هزینه سفر پرداخت 
شــد. موضــوع دیگر برنامه پایش ســالمت بــود که با 
استقبال خوبی مواجه شد. همچنین در سال گذشته 
با هماهنگی بانک تجارت و ایران خودرو تسهیالت مالی 

خرید خودرو راه اندازی کردیم.
عده ای معتقدنــد بخش عمــده درآمدهای 
اختصاصی به جای امور توسعه ای صرف امور 
جاری و اجرایی دانشگاه می شود که مثاًل در 
صورت توقف قراردادهــای ارتباط با صنعت 
می تواند دانشــگاه را با ریسک باالیی مواجه 

کند. در این باره می توانید توضیحی دهید؟
به واقع این طور نیســت که تمام ایــن پول صرف امور 
جاری شــود. برای امور جاری دانشگاه بودجه دولتی 
وجــود دارد و عمده بودجه اختصاصی صرف توســعه 
می شــود؛ به عنوان مثال برای استادسرا عماًل امکان 

تامین آن از منابع دولتی وجود ندارد. 
در موضوع حقوقی در حال حاضر کمیته ای با 
عنوان کمیته برند داریم یا خیر؟ تصمیم گیری 
در مورد اینکــه موضوعی به برند دانشــگاه 

کمک می کند بر عهده کیست؟
در کنفرانس هایی که نام دانشگاه را استفاده می کنند 
درخواست خود را به معاونت پژوهشی ارائه می دهند. 
به طور کلی موضوع برند و تصمیم گیری در آن وظیفه 

هیات رئیسه دانشگاه است. 

گفت وگو با دکتر نجمی، معاون اداری و مالی

آرزوی ما دانشگاه بدون خودرو است

بین  طرح جامع دانشگاه 
و  فضل الله  شیخ  بزرگراه 
اولویت  با  آزادی  خیابان 
تیموری  خیابان  پایین 
در  است.  تهیه  دست  در 
مورد منطقه 22 امیدواریم 
کلنگ آن در سال 97 زده 
آن  آماده سازی  عملیات  و 

شروع شود
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با معاونت دانشجویی پاسخ داد. او مدل کاری خود را دادن اختیار گفت وگو دکتر وثوقی وحدت با همان لبخند همیشگی به سواالت مرتبط 
کامل بــه مدیرانش معرفی کرد و بر این مبنا گفت وگــوی ما حول مباحث و اهداف 

کلی مرتبط با معاونت شکل گرفت.

مهم ترین دغدغه ســال گذشته 
معاونت دانشجویی چه بود؟

پیشــبرد  کاری  دغدغــه  اصلی تریــن 
برنامه هــای تدوین شــده در حوزه هــای 
مختلــف معاونت دانشــجویی بر اســاس 
برنامــه زمان بندی پیش بینی شــده بوده 

است.
بــه عنــوان نمونــه مــا مســاله مجموعه 
رســتوران های شریف پالس را داشتیم که 
به بهره برداری رسید. به هر حال انجام یک 
پروژه BOT در دانشــگاه ها یک موفقیت 
بــود. اکنــون هــم در مرحله بهبــود ارائه 
خدمات آن قرار داریم و بازخوردهای الزم 
را می دهیــم تا فرایندهایش را اصالح کند 
و آنهــا هم همکاری خوبی دارند. در اینجا 
نقش دانشجوها و خصوصًا شورای صنفی 
مهم اســت. در واقــع می توانیــم بگوییم 
کارفرما هستیم و دانشجوها نیز نمایندگان 
ما هستند. در هر بخشی که نیاز به اصالح 
باشد وارد مذاکره می شــویم و بهبودهای 

الزم را پدید می آوریم.
نمونــه دیگر راه انــدازی »دفتــر خدمات 
دانشجویی« بود که در دانشگاه قباًل بچه ها 
هر کاری داشــتند باید بــه دفاتر مختلف 
این معاونــت می رفتند. اآلن سیســتمی 
یکپارچه طراحی و اجرا می شود که در آن 
دانشــجو کارش را در یــک محل فیزیکی 
بــه انجــام می رســاند و نیازی بــه رفت و 
آمدهای متعدد نیست. البته این موضوع 
تنهــا در بعد »مراجعــه حضوری« خالصه 
نمی شــود بلکه در »بعد مجــازی« نیز زیر 
سیســتم های مرتبط شامل ســامانه های 
»یکپارچــه مدیریت اســکان«، »تغذیه«، 
»رفاه دانشجویان«، »بهداشت و درمان«، 
»پرداخــت یکپارچه« و... نیــز طراحی و 
بخش هایی از آنها پیاده سازی شده  است 
که هر کدام عالوه بر اطالع رسانی بخشی 
از فرایندهــای کاری را که در قالب فضای 
مجــازی قابل عرضه بوده اســت ارائه می 
دهند؛ بــه عنــوان نمونه فراینــد ثبت نام 
خوابگاه های دانشجویی که در سال های 
قبل تر به صورت حضــوری و در تاالرهای 
ثبت نام انجام می شــد و تقریبًا حدود یکی 
دو ساعت از وقت هر دانشجوی متقاضی 
را می گرفــت در حال حاضر و از دو ســال 
گذشــته به طور کامل الکترونیکی انجام 

می شود.
البتــه ایجــاد »درگاه یکپارچــه ورود« به 
ایــن ســامانه ها نیــز در حــال طراحی و 
پیاده سازی اســت و امیدواریم بتوانیم آن 
را همراه با اپلیکیشــن یکپارچه خدمات با 
عنوان »شاخص« تا انتهای سال جاری به 

بهره برداری برسانیم.
گســترده  بازســازی  بعــدی  ع  موضــو
خوابگاه ها بود که با کمک جدی دانشگاه 
انجام شد. این بازسازی مدل وصله پینه ای 
نیست بلکه با شناخت کامل از کلیه مسائل 
کوچــک و بزرگ تاسیســاتی و تعمیراتی و 

تکمیــل آنها با اخذ بازخورد از ســاکنان و 
شــورای صنفی خوابگاه ها بوده است. در 
همین زمینه یک کتابچه تعمیرات اساسی 
و یک کتابچه اقدامات تاسیســاتی تدوین 
شــده که به صــورت فصلی به روزرســانی 
می شود و طی همکاری نزدیک با مدیریت 
امــور ســاختمان و تاسیســات و مدیریت 
امور مالی برای رفع اشــکاالت تاسیساتی 
و انجام تعمیرات اساســی اقدام می شود؛ 
در اینجا الزم به ذکر است که تاکنون پس از 
سه سال حدود 75 درصد پیشرفت داشته 
اســت. البته نگهداری مناسب و مشارکت 
دانشــجویان عزیز خوابگاهــی در این امر 
می تواند باعث حفظ شرایط بهتر و ارتقای 

مداوم وضع موجود شود.
طرحــی هم داشــتیم بــا عنــوان »طرح 
تســهیالت اســکان« که به بچه هــا وام به 
همراه کمک هزینه ماهانه با شرایط مناسب 
بدهیم تا خودشان بروند سراغ زندگی شان 
و از خوابگاه بروند. البته برخی ایراداتی از 
جنس فرهنگی می گیرند که به نظر من اگر 
به جوان هــای خودمان اعتماد کنیم، آنها 
باهوشند و مسیر درست را پیدا می کنند. 
اآلن وام 14 و 16 میلیونــی رســالت را بــا 
شــرایط آسان و کارمزد دو درصد به بچه ها 
می دهیم. تاکنون بالغ بــر 430 نفر از آن 
اســتفاده کرده اند. تصور کنید که اگر این 
تعداد متقاضی خوابــگاه می بودند، الزم 
بود دانشگاه نسبت به اجاره یک خوابگاه 
با ظرفیت حداقــل دو و نیم برابر خوابگاه 
شــادمان – تنها خوابگاه استیجاری فعلی 

دانشگاه- اقدام می کرد.
از اقدامات مهم دیگر انجام شده تعمیرات 
بــرای  آشــپزخانه ها  در  صورت گرفتــه 
بهینه سازی جریان های کاری بخش های 
مختلــف آشــپزخانه و همچنیــن بحــث 
»صنعتی سازی آشپزخانه« بوده است که 
بخش اعظمی از این کار در ســال گذشته 
صــورت گرفــت و در حال حاضــر مراحل 
طبخ برنج و خورش ها و سرخ کردنی ها در 
تجهیزات کاماًل صنعتی انجام می شــوند. 
با صنعتــی کردن آشــپزخانه توانســتیم 
ضمن کاهش مصرف روغن و انرژی شاهد 
دورریز کمتر و ســالمت بیشــتر محصول 
باشیم. البته این کار نیاز به تکمیل دارد که 
امیدوارم امسال بتوانیم بخش باقیمانده را 

به انجام برسانیم.
همین طــور نوســازی کامــل تجهیــزات 
مرکــز بهداشــت و درمــان در بخش های 
آمبوالنس، اتاق CPR و دندانپزشکی بوده 
اســت که در سال گذشته انجام شدند؛ به 
عنوان نمونه ســال گذشته ســه دستگاه 
یونیــت جدید دندانپزشــکی خریداری و 
بخش دندانپزشــکی به طور کامل تعمیر 

و بازسازی شد.
معاونــت دانشــجویی در ســال 

گذشته حسرتی هم دارد؟
شــاید یکی از حســرت های ما تاســیس 

کلینیکــی شــبانه روزی کنار دانشــگاه با 
همین مــدل BOT باشــد که بــا کیفیت 
بســیار باالتر هم به بیرون ســرویس بدهد 

و هم به داخل.
مهم ترین برنامه های سال جاری 

چیست؟
دنبال این هســتیم که بتوانیم بخشــی از 
فرایندها را شبیه مدل BOT برون سپاری 
تعمیــرات خوابگاه هــا،  ادامــه  کنیــم. 
آشــپزخانه - مخصوصًا تهویه ساختمان- 
و ســالن های تربیــت بدنــی، همچنیــن 
راه انــدازی ســامانه یکپارچــه خدمات و 
تداوم بهبودهای الزم در فرایندهای کاری 
و تولید رفاه کارت دانشجویی از مهم ترین 

برنامه های سال جاری به شمار می رود.
رونمایــی و ورود به مرحلــه جذب خیرین 
بــرای صندوق قرض الحســنه امین  نیز از 
برنامه هــای دیگر در ســال جاری اســت. 
این صندوق با هدف کمک به دانشجویان 
نیازمنــد راه انــدازی شــده و در قالــب 
aminfund.stu. الکترونیکــی بــه آدرس
sharif.ir سرویس دهی می کند و خیرین 
محتــرم می توانند نســبت به کمک نقدی 
یــا صرفًا ایجاد اعتبــار وام – با حفظ منابع 
مالی خــود- و تعیین زمینــه کمک )مثاًل 
خوابگاه، تغذیه، ازدواج، درمان و وســایل 
ایــن صنــدوق  کمک آموزشــی و...( در 
مشــارکت کنند. در حال حاضــر بیش از 
صد میلیــون تومان بــه دانشــجویان وام 
قرض الحسنه پرداخت و همچنین بخشی 

نیز در قالب بالعوض هزینه شده است. 
دغدغه بعــدی بحث بودجه ریزی اســت 
که طــرح جامعی در حال تدوین اســت. 
اینکه شــما ندانی رقم بودجه دریافتی ات 
چقدر اســت و باید هر بار با تقال بودجه ای 
بگیــری کار را مشــکل کرده اســت. یکی 
از آرزوهای من این اســت کــه مثاًل رئیس 
دانشکده مســئول بودجه دانشکده باشد 
تا برای هر چیــزی نخواهد چانه بزند. من 
در سیستم خودم این کار را انجام می دهم. 
دســت مدیرم را باز می گذارم. نتیجه اش 
هم این اســت که مدیرانم به کارها خیلی 
مســلط اند. خیلی دوســت دارم این مدل 
در کل دانشــگاه پیــاده شــود. این بحث 
برون سپاری حتی در مورد خوابگاه ها نیز 

قابل انجام است.
مثــاًل خوابــگاه را بــا چــه مدلی 

برون سپاری کنیم؟
فرض کنید یک خوابگاه کوچک را به کسی 
اجــاره می دهید و می گویید هر کســی از 
بچه ها می خواهد برود از ایشان اجاره کند 
و بعد شما به بچه ها وام می دهید. بچه ها از 
او سرویس می خواهند و ما هم یک نظارت 
کلی بر آن مجموعه خواهیم داشت. اآلن 
افراد عالقه مندی به دانشگاه وجود دارند 

که حاضرند این مدل ها را پیاده کنند. 
یا یــک مدل دیگــر می تواند مــدل هیات 

امنایی برای اداره هر خوابگاه باشد. 
وضعیت مرکز مشــاوره را چطور 
ارزیابــی می کنیــد؟ بســیاری از 
دانشجویان یا آن را نمی شناسند 

یا از آن گله دارند.

مرکز مشاوره یکی از پرکارترین بخش های 
معاونت دانشجویی است. متاسفانه بچه ها 
هنــوز فکر می کننــد اگر به آنجــا مراجعه 
کنند، مشــکل روانی حاد دارند. در حالی 
که این طور نیست. به هر حال مرکز مشاوره 
بسیار فعال است و ابتدای سال اطالعات 
مربــوط به ســالمت روان دانشــجویان را 
جمــع می کنــد و تحلیل هایــی روی آن 
انجــام می دهد که به اطالع دانشــکده ها 
و مسئوالن دانشــگاه می رسد. 80 درصد 
دانشــجویان هم از خدمات مرکز مشاوره 
ابــراز رضایت کرده اند. یکی از مشــکالت 
این حوزه این اســت که تمام منابع علمی 

از غــرب آمــده اســت و بعضــًا روش های 
پیشنهادی با فرهنگ ما ناسازگاری دارد. 
حتی بعضی دانشــجویان به همین دلیل 
وقتــی مشــکل روحــی پیــدا می کنند به 
نهــاد مراجعه می کنند. ما هــم با آنها زیاد 
صحبــت می کنیم تا این مســاله را نیز مد 

نظر قرار دهند.
و  زشــی  مو غیرآ ی  ک هــا مال
پژوهشی دانشــجویی تا چه حد 
در انتخــاب دانشــجوی نمونــه 

دخیل است؟
اتفاقًا بســیار مهم اســت؛ یعنــی فعالیت 
ورزشــی، فرهنگــی و دانشــجویی نیز در 
میان مالک ها هســت ولی دانشجویان یا 
از آنها مطلع نیســتند یا وقت نمی گذارند 
تا آنهــا را پر کننــد. البته فراینــد انتخاب 
و معرفــی دانشــجوی برگزیده کشــوری 
نیــز طاقت فرساســت و بــرای هــر مــورد 
بایــد چندیــن ســند آورد! امــا در خــود 
دانشــگاه مــا بــرای انتخاب دانشــجوی 
نمونه دانشــکده ها معاونت دانشجویی و 
فرهنگی دانشــکده ها را تکلیف کردیم تا 
مطابق با آیین نامه مصوب داخلی افراد را 
در زمینه های مختلف شناســایی و از آنها 
تقدیر کنند. در ســال جاری دومین دوره 
تقدیر از دانشجویان برگزیده در زمینه های 
آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و... 
در کلیه دانشکده ها برگزار شد و از بیش از 
450 دانشجو با اهدای لوح و تندیس ویژه 

تقدیر به عمل آمد.
چقدر دانشگاه را محیط مناسبی 

برای زندگی می دانید؟
نکته خوبی است. دانشگاه واقعًا باید جای 
زندگی باشــد. قبول دارم که مشــکالت و 
محدودیت هایی داریم: پارکینگ، مشکل 
اســتراحت و... ولی باید یاد بگیریم که در 
شــرایط مختلف با یکدیگــر زندگی کنیم 
و با شــرایط بســازیم. ضمن اینکه شــاید 
بزرگ ترین مشکل دانشگاه مشکل »فضا« 
اســت کــه مســتقیمًا روی ایــن موضوع 
نیــز تاثیر می گــذارد. یکــی از دالیلی که 
نمی توانیم فعالیت هایی از جنس توســعه 
انجام دهیم همین اســت؛ مثل کلینیک 
شبانه روزی شریف، خوابگاه های متمرکز 

و...

گفت وگو با دکتر وثوقی وحدت، معاون دانشجویی

BOT برون سپاری با مدل

جای  باید  واقعًا  دانشگاه 
زنـــدگی باشـــد. شایـــد 
بـــــزرگ  تــــــرین مشکل 
»فضا«  مـشکل  دانشگاه 
روی  مستقیمًا  که  است 
تاثیـر  نیـز  مـوضوع  ایـن 

می گذارد
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چند سال است که نام روابط بین الملل در داخل دانشگاه پررنگ تر از قبل شده است و هر چند روز شاهد دیدار  رئیس با نماینده دانشگاه های مختلف دنیا هستیم. دکتر سیمچی عملکرد این مرکز در سال گذشته و برنامه های گفت وگو
پیش رو را شرح می دهد. او با افتخار می گوید در سالی که گذشت نرخ عملیاتی سازی بیشتر از نرخ افزایش تفاهم نامه است.

روابط بین الملل چه حوزه هایی را 
شامل می شود؟

تقریبًا در تمام حوزه های فعالیت دانشــگاه 
روابط بین الملل نقش شاخصی ایفا می کند. 
به این معنا می توان گفت که روابط بین الملل 
تمام حوزه های فعالیت دانشگاه را از آموزش، 
پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت در بر 
می گیرد. نکته جالب تر اینجاست که حتی 
در مدیریت های پشتیبانی دانشگاه نیز امور 
بین الملل فعال اســت. برای نمونه پروتکل 
ورود مهمانان خارجی در مدیریت حراست 
دانشگاه، دوزبانه سازی تابلوهای دانشگاه 
توســط مدیریــت پشــتیبانی، و طراحی و 
ساخت خوابگاه برای اساتید و دانشجویان 
بین المللی در این راستا انجام می شود. به 
طور کلی ارتباط-گیری موثــر با نهادهای 
بین المللی درگیر در آموزش عالی در قالب 
امــوری چون پژوهش مشــترک، دوره های 
آموزشــی مشــترک در همه مقاطع، تبادل 
اســتاد و دانشــجو، برگــزاری رخدادهای 
مشــترک، تاسیس مراکز مشــترک، انتشار 
مقاالت مشــترک با پژوهشــگران خارجی، 
قراردادهای بین المللی در زمینه توســعه و 
فروش محصوالت دانش بنیان، بهره گیری 
از دانش و تجربه موسســات بین المللی در 
زمینه توسعه و انتقال فناوری و مواردی از این 
دست در حیطه روابط بین الملل می گنجد. 
البته تمام این موارد نیازمند مقدمات فراوان 
اســت که یکــی از مهم ترین آنهــا دعوت و 
میزبانی از هیات-های بین المللی و مذاکره 
با آنها در زمینه موارد فوق است به نحوی که 
یک بازی برد-برد برای دو طرف پدید آورد. 

حجم تفاهم نامه های منعقدشده 
بــا دانشــگاه های خارجی رشــد 
قابل توجهی داشته است. برخی 
می گویند امضای تفاهم نامه کاری 

بی نتیجه است.
این حرف درست است اگر دانشگاه ها برنامه 
و تالشی برای عملیاتی سازی تفاهم نامه ها 
نداشــته  باشــند. به طور خاص سیاســت 
دانشگاه شریف این است که تفاهم نامه ای 
امضا نکنــد مگر اینکــه برنامه منســجم و 
تعریف شــده-ای برای عملیاتی سازی آن 
داشته  باشــد. این امر در آمار سال گذشته 
مشــخص اســت که 16 تفاهم نامه به امضا 
رســیده، اما 22 تفاهم نامه عملیاتی سازی 
شــده ؛ یعنی نرخ عملیاتی سازی بیشتر از 

نرخ افزایش تفاهم نامه است.
چنــد تفاهم نامــه تــا بــه امــروز 

بسته ایم؟
شــریف تاکنون نزدیک به 120 تفاهم نامه 
امضا کرده است که تقریبًا همه آنها مربوط 
به 20 ســال گذشــته  اســت. از نظر توزیع 
جغرافیایی، عمده این تفاهم نامه ها مربوط 
به کشــورهای اروپایی است که ایتالیا با 13 
تفاهم نامه و فرانســه با هشت تفاهم نامه در 
رأس آن قــرار دارند ولی شــریف همچنین 
تفاهم نامه هایی با دانشــگاه های آمریکای 
شمالی، آسیای شرقی، استرالیا و کشورهای 

منطقه دارد.محتوای تفاهم نامه ها عمومی 
است؛ یعنی موارد عمومی همکاری علمی 
میان دو دانشگاه در آن ذکر می شود و قصد 
طرفین برای گسترش همکاری هایی در این 
زمینه ها مورد تاکید قرار می  گیرد و اجرایی 
 شــدن آنها منوط به امضــای قراردادهای 
مشخص می شــود. از نظر عملیاتی سازی 
تفاهم نامه های شــریف در قالب دوره های 
مــدرک دوگانه دکتری )گرینوبل فرانســه، 
HKUST هنگ کنگ، مکوئری اســترالیا، 
PoliMi و UniMi ایتالیا، ENSAM فرانسه 
و واترلوی کانادا(، تاسیس پژوهشکده های 
مشترک )ملبورن استرالیا، شانگهای چین(، 
دوره های تبادل اســتاد و دانشجو )واسدا و 
توکیــوی ژاپــن، IITB  و  IITM هند، گبزه 
و کوچ و بیلکنت ترکیــه، POSTECH کره 
جنوبــی و...(، انجام کارگاه های مشــترک 
)تریســته ایتالیا و...( عملیاتی سازی شده 
 است. قراردادهای صنعتی نیز گاهی مربوط 
به برآورده کردن نیازهای تخصصی صنایع در 
قالب آموزش کارکنان، استفاده از امکانات 
آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه، و همچنین 
انجام دوره های کارآموزی برای دانشجویان 
است. تمام تفاهم نامه های دانشگاه ضمن 
هماهنگی کامل با معاونت های دانشــگاه 
بــه خصوص معاونت آمــوزش و تحصیالت 
تکمیلی و پژوهش و فناوری امضا و اجرایی 

می شوند.
آیا هیچ یک از دوره های مشــترک 

کلید خورده است؟ 
قطعًا. شــریف ســابقه 22 ســال برگزاری 
موفق دوره مشــترک با دانشــگاه گرینوبل 
را دارد که فارغ التحصیالن آن از اســتادان 
برجســته دانشــگاه های ایــران از جملــه 
شریف هستند. دوره HKUST نیز امسال 
با انتخاب  شــدن شــش نفــر از متقاضیان 

وارد ششــمین دوره خود می شــود. اولین 
دوره مکوئــری نیز امثــال بــرای اولین بار 
عملیاتی سازی شده  است و انتخاب شدگان 
برای شروع تحصیالت خود از پاییز آینده به 
مکوئری معرفی شــده اند. جدا از این ســه 
قــرارداد نهادی موفق، تعداد دانشــجویان 
فارغ التحصیل یا مشــغول بــه تحصیل در 
دوره های مشــترک با دانشگاه هایی چون 
تورینوی ایتالیا، دانشگاه فنی برلین آلمان، 
واترلوی کانادا، پاریس 11 فرانسه و... قابل 
توجه اســت. به طور تقریبی می توان گفت 
شریف تاکنون 50 دانشجوی دکتری خود 
را وارد دوره های مدرک مشترک کرده  است 
که فارغ التحصیالن آن از جمله بهترین ها در 
میان هم دوره-های خود به شمار می روند. 
روی ســیالبس درســی یــا روش 

آموزش تفاهم داریم؟
توافق بــر روش آموزش و ســرفصل دروس 
از اموری اســت که پیش از آغــاز دوره های 
مشــترک بــا همــکاری معاونت آموزشــی 
دانشگاه مورد بررســی و مذاکره دقیق قرار 
می گیرد. در مورد دوره های مدرک مشترک 
دکتــری، دانشــجویان پــس از گذرانــدن 
واحدهــا، گذراندن آزمون جامــع و دفاع از 
پروپــوزال برای انجام پژوهــش مربوط به تز 
خود به دانشــگاه مقصد می روند. در زمینه 
پژوهش، نظام تحقیقاتی دانشــگاه شریف 
تفاوتی بــا دیگر دانشــگاه های برجســته 
جهان نــدارد. وقتی مســاله بــه گذراندن 
واحدهای آموزشی در دانشگاه های خارجی 
می رسد دانشــجویان می بایست فهرست 
دروس مــد نظر و جزئیــات آن را به معاونت 
آموزشــی دانشکده شــان ارائــه دهند و در 
زمینه تطبیق پذیری آنها با دروس اجباری 
و اختیــاری اســتعالم بگیرنــد. هم اکنون 
اســتانداردهای بین المللی برای مشخص 
 کردن و یکسان ســازی واحدهای درســی  
از روی ســاعات تدریس وجــود دارد که در 
زمینه تطبیق دروس در ســطح بین المللی 
کار را بسیار راحت می کند. یکی از اهداف 
دانشگاه این اســت که در آینده ای نزدیک 
این استانداردها را طی هماهنگی با معاونت 

آموزش و تحصیالت تکمیلی اعمال کند.
ســهم مدیریت روابــط بین الملل 
دانشــگاه نســبت به دانشکده ها 
در ایجــاد همکاری بــا خارجی ها 

چقدر است؟
مدیریت روابــط بین الملــل نمی خواهد و 
نمی توانــد همکاری و گســترش تعامالت 
بین المللی را به هیچ دانشــکده یا استادی 
تحمیل کند. وظیفه اصلی روابط بین الملل 
تســهیل کانال های ارتبــاط بین المللی و 
اطالع رسانی آنها به اســاتید، دانشجویان 
و دانشــکده ها و تشــویق آنها به استفاده از 
این فرصت هاســت. در مورد همکاری های 
دانشــکده ها نیز، عمومــًا در همان مراحل 
اولیه، دفتر امور بین الملل توسط دانشکده 
مربوط در جریان قــرار می گیرد. این امر به 
خاطــر این اســت که دانشــکده ها به مرور 

زمان دریافته-اند که دفتر امور بین الملل نه 
تنها مانعی در راه گسترش این همکاری ها 
نیســت بلکه از تمام ظرفیت خــود برای به 
سرانجام  رساندن این همکاری ها استفاده 
می کند. تنظیم و بررسی متن تفاهم نامه ها 
و قراردادهــای بین-المللــی، مذاکــره با 
طرف هــای خارجی از کانال رســمی دفتر 
امور بین الملل، گرفتن استعالم های مورد 
نیــاز از مراکز داخل و خارج دانشــگاه و در 
نهایت به امضا رســاندن تفاهم نامه توسط 
مسوالن دانشگاه از جمله وظایف دفتر امور 
بین الملل است. همچنین عملیاتی سازی 
تفاهم نامه ها و پیگیری مستمر و نظارت بر 
اجرای آنها جزو وظایف دفتر امور بین الملل 
اســت.  البته بایستی خاطرنشــان کرد که 
درصد بسیار کمی از تفاهم نامه و قراردادها 
توسط دانشکده ها امضا می شود و دفتر امور 
بین الملل پس از امضا شــدن یا در مراحل 
نهایی در جریان امــر قرار می گیرد. اگرچه 
این امر می تواند منجر به ناهماهنگی هایی 
شود، اما دفتر بین الملل حتی در این موارد 
نیز سعی می کند تا حد امکان منعطف باشد 
و فرصت به دست آمده را از دست ندهد. اآلن 
حدود 20 تفاهم نامــه از 120 تفاهم نامه از 
کانال دانشــکدها منعقد و پنج تفاهم نامه 
بدون نظارت مستقیم دفتر بین الملل امضا 

شده  است.
موضوعی کــه در این چند ســال 
بین دانشــجویان رایج شده بحث 
کارورزی  و    summer school
بین المللی است. چنین رویه هایی 

چقدر مد نظر شماست؟
در مورد summer school سال گذشته یک 
گروه 20 نفره به روسیه رفتند. این تعداد در 
حال حاضر 40 نفر شده است. اکنون با سایر 
کشورها مانند سوئیس و چین مذاکرات در 
حال جریان اســت. هدف این اســت که ما 
میزبان باشیم و مدرسه تابستانی در شریف 
یا مدرسه زمستانی در پردیس کیش داشته 
باشــیم.  طی ســال گذشــته 36 نفر برای 
کارورزی اقــدام کرده انــد که ایــن تعداد تا 
امروز بالغ بر 70 نفر شده است. این کارورزی 
بین المللی بســیار مفید اســت. دانشــجو 
مهارت تعامل و زندگی را یاد می گیرد. ما اآلن 
سعی می کنیم نامه های کارورزی را طی 24 
ساعت و نهایتًا 48 ساعت تایید کنیم. این کار 
قباًل از طریق وزارت امور خارجه طی فرایندی 
یک ماهه بــا هزینه ای در حــدود 200 هزار 
تومان صورت می گرفت. ما اکنون خودمان 
این فراینــد را بدون هزینه و با کمترین زمان 
انجام می دهیم. البته ما نسبت به محلی که 
می روند حساس هستیم و باید مطمئن شویم 

برای محــل معتبری درخواســت داده اند.
متوجه شدیم که در فضای مجازی 
لینکدین دانشگاه پررونق است و 
گویا مســئولیتش را نیز مدیریت 
روابــط بین الملل بر عهــده دارد. 
برنامه شــما برای فضــای مجازی 

چیست؟
در رتبه بندی ســرفصلی مهم بــه نام وجهه 
بین المللی داریم که یکی از مواردش مرتبط 
با فضای مجازی است. ما در بین شبکه های 
اجتماعــی مختلــف لینکدیــن را انتخاب 
کردیم. بررســی اولیه نشــان داد دانشگاه 
شــریف حدود 12 صفحه داشت که توسط 
افراد مختلــف اداره می شــد. طی مذاکره 
بــا لینکدین ایــن 12 تا تجمیع شــد. اآلن 
صفحه دانشــگاه 50 هزار عضو دارد و فعال 
است. نسخه انگلیسی سایت دانشگاه هم 
از دغدغه های جدی ماست. هر دانشکده با 
سیاست خودش و با رابط کاربری متفاوتی 
صفحه ای را مدیریت می کند. ما دغدغه مان 
را به مرکز فناوری اطالعات منتقل کرده ایم و 
دکتر اسدی در حال توسعه پلتفرم و تمپلیتی 
یکدســت برای تمام واحدهاست. بعد از آن 
فرایند محتواگذاری مناسب انجام می شود. 
اگر این مدل بهینه شود، شاخص وبومتری 
سایت ما رشــد قابل توجهی می کند. البته 
دفتر روابط بین الملل صفحه زبان انگلیسی 

خوبی دارد و کار خود ما را راه می اندازد.
ســرفصل فعالیت های مد نظر در 

سال جاری چیست؟
سال جاری ســال متمایزی برای گسترش 
فعالیت هــای بین الملل دانشــگاه خواهد 
بود. از آنجا که در ابتدای زمســتان 1396 
قرارداد بین المللی سازی دانشگاه با وزارت 
عتف منعقد  شــد، دانشــگاه و دفتــر امور 
بین الملل شــاهد یک خیزش در گسترش 
فعالیت های بین الملل در سال جاری است. 
به طور کلی شــاخص های 43گانه ای برای 
بین المللی سازی دانشگاه در قرارداد مذکور 
وجود دارد که دانشــگاه بایستی طی سال 
جاری در همه آنها رشــد مشخصی داشته 
 باشــد و گزارش آن را بــه وزارت علوم اعالم 
کند. طبق برنامه ریزی انجام شده، افزایش 
تعداد دانشــجویان بین الملل از 25 نفر به 
100 نفــر، افزایش تعداد افــراد اعزامی به 
دوره های مدرک دوگانه دکتری از چهار نفر 
به 15 نفر، افزایش تعداد مهمانان خارجی 
در دانشگاه از 440 نفر به حدود 800 نفر، 
افزایش اعزام دانشــجویان کارورز به خارج 
از 34 به بیش از 70 نفر، جذب 10 اســتاد 
معیــن بین المللی و جذب دو پســادکتری 

بین المللی از جمله این سرفصل هاست. 

گفت وگو با دکتر سیم چی، مدیر روابط بین الملل

مهم عملیاتی کردن تفاهم نامه است

افزایش تعداد دانشجویان 
بین الملل از 25 نفر به 100 
افراد  تعداد  افزایش  نفر، 
اعزامی به دوره های مدرک 
چهار  از  دکتری  دوگانه 
افزایش  نفر،   15 به  نفر 
خارجی  مهمانان  تعداد 
در دانشگاه از 440 نفر به 
افزایش  نفر،   800 حدود 
کارورز  دانشجویان  اعزام 
به خارج از 34 به بیش از 
70 نفر، جذب 10 استاد 
معین بین المللی و جذب 
دو پسادکتری  بین المللی 
از برنامه های امسال است
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در زمستان سال 96 شاهد یک رویداد استارت آپی بودیم که تنها خانم ها امکان حضور داشتند: girlup. این رویداد در سه روز برگزار شد و 10 روز خانم های شرکت کننده فرصت داشتند خود را  در فضای کسب و کار محک بزنند و بعد از آن تا سقف 50 میلیون تومان از برگزیدگان رویداد حمایت مالی شود تا ایده های بلندمدت خودشان را عملی کنند. با این وجود شاید ما شاهد شرکت هایی هزار قلم
خواهیم بود که اعضای آن را تنها خانم ها تشکیل دهند! هرچند این رویداد نوآورانه و عجیب بود، اما سوژه ای عجیب تر از دل آن بیرون آمد؛ یکی از خانم  های شرکت کننده در این دوره مترو را برای فروش محصوالت 
خود انتخاب و سود قابل توجهی هم کسب کرد. فروشندگی یک دختر دانش آموخته مقطع ارشد دانشگاه شریف تجربه عجیبی بود که ارزش خواندن دارد. با او به گفت وگو نشستیم، اما برای اجتناب از قضاوت های 

بی مورد رایج درباره این پدیده به درخواست خود او از آوردن نامش خودداری می کنیم.

نظرت در مورد برنامه Girlup چیست؟
ایده و برنامه جالبی بود و یک تجربه خوب برای من. در 
Girlup بیش از صد خانم که بیشتر مذهبی و چادری 
بودنــد از داخل و خارج دانشــگاه شــرکت کردند، اما 
فضای کسب وکار مردانه است و خوب است که فضای 

فکری آقایان را بشناسیم.
ایده ات برای مسابقه چه بود؟

فروش کتاب و بازی فکری در مترو. مدت ها بود تصمیم 
داشتم فروش در مترو را تجربه کنم. در بین مردم باشم 
و ببینم شــان. فرصت خوبی بود که بازار را هم ببینم و 
با کاســب ها مذاکره کنم. کمی ریســک داشت، برای 

همین تصمیم گرفتم تنها کار کنم.
چطور کار کردید؟

روز اول حــدود 170 هــزار تومــان از یک انتشــارات 
کتاب خریــدم و رفتم مترو. قطــار می  آمد و می رفت و 
من نمی دانستم چطور شــروع کنم. دل را زدم به دریا 
و به قصد فروش وارد قطار شــدم. کتاب ها دســتم بود 
و حرفــی برای گفتن نداشــتم!}خنده{با صدای آرام 
گفتم: »سالم، من کتاب دارم. کتاب بخونیم تو مترو. 
از وقت مون استفاده کنیم.« اما هیچ کس توجه نکرد. 
پیاده شدم تا با خودم کنار بیایم. تصمیم گرفتم قسمتی 
از کتــاب را بخوانم. می رفتــم داخل قطار و یک دقیقه 

کتاب می خواندم. روز اول شش کتاب فروختم.
روز دوم تعــدادی کاغذ تبلیغاتــی تدریس خصوصی 
ریاضــی آماده کــردم و رفتم نزدیک مــدارس ولنجک 
پخش کردم. بعــد رفتم بازار و تعــدادی بازی فکری و 

عروسک انگشتی خریدم.
به سرم زد که از آش نیکوصفت خرید کنم و در دانشگاه 
بفروشــم. رفتم حدود یک ساعت با مسئولش در مورد 
کسب وکار صحبت کردم. او گفت: »برعکس دید مردم 
که فکر می کنند غذا ســود خوبی دارد چنین نیست. 
اگر دقت کنید، خیلی از مغازه های غذافروشی خالی 
اســت. فقط جایی که برند شود خوب است.« من هم 

دیگر بی خیال شدم.
صبح روز سوم مسئوالن Girlup، بعد از اصرار من برای 
شرکت تکی در مسابقه، اطالع دادند فقط حق دارم صد 
تومان ســرمایه اولیه در نظر بگیرم. من هم روز سوم از 
اول کار را شروع کردم و از بازی هایی که داشتم به اندازه 
صد تومان از خودم خرید کردم و از تدریس خصوصی 

و فروش کتاب صرف نظر کردم.
چطــور در متــرو بــازی 
بــازی  می فروختــی؟ 
دارد  توضیــح  فکــری 
و آدم هــا ممکن اســت 

وسطش پیاده شوند.
توضیحات کوتاهی برای بازی ها 
آماده کردم. البتــه اوایل خیلی 
ســخت بود حتی وســط تبلیغ، 
بازی هــا از دســتم می افتــاد! 
جمله هــا نیمه تمــام می ماند و 
مردم کامل می کردند! اوضاعی 
بــود! }خنده{ حتــی مردم بهم 
می گفتند: تو چرا این طور تبلیغ 
می کنی اصال،ً انگار می خواهی 
نفروشــی. گاهــی مردمــی که 
ختند  می شــنا را  ی هــا  ز با
می گفتنــد فالن چیــز را هم در 

مورد فالن بازی بگو. یک نفر هم پیشنهاد داد عروسک 
انگشــتی ها را انگشــتم کنم و نمایش بدهم تا بیشــتر 
بفروشم. کم کم مردم کمک کردند و من شدم فروشنده 

مترو! }خنده{
به مرور بازار را هم بهتر شــناختم. مثاًل یک مغازه پیدا 
کردم که تخفیف خوبی می داد و برایش مســابقه را که 
توضیح دادم حاضر شــد مقداری از پول را اول بگیرد و 
مابقی را بعدًا تســویه کنــم. 100 تومان یا 200 تومان 
برای بــازار پولی نیســت. می رفتم بــازار و هر چه پول 
داشــتم بازی می خریدم. قمارگونه! برای همین اسم 
کانال تلگرامی ام را که برای فروش راه انداختم گذاشتم 
»قمار فکر« که بعدًا اســمش را تغییر دادم. گاهی هم 
از بیــن بازی هایی کــه روز دوم خریده بــودم از خودم 

می خریدم.
در ایــن 10 روز برای فروش به دانشــگاه هم 

آمدی؟
یــک روز با بازی هایم به دانشــگاه آمدم. رفتم مجتمع 
خدمات و همکارانــم تعدادی بازی خریدند. بعد رفتم 
دانشکده ریاضی که به نظرم آمد آنجا طرفداران بازی 
فکری بیشترند. خیلی انرژی گذاشتم اما اصاًل فروش 

خوبی نداشتم.
رفتــار مردم و فروشــنده ها در مترو با شــما 

چطور بود؟
فروشــنده ای بود که وســط حرفم می پرید یا مسخره 
می کرد. فروشنده ای بود که برای اجناسم ذوق می کرد. 
اما مردم؟ مردم عمومًا خسته و ناراحت و اخمو بودند. 
من با خنده و هیجان تبلیغ می کردم اما بیشــتر مردم 
حتی لبخند هم نمی زدند. البته تعدادی هم بودند که 

لبخند می زدند و حتی می خندیدند.
بعضی از مردم با حســرت و افســوس نگاه می کردند. 
گاهــی می آمدنــد جلــو و مثــاًل احســاس همدردی 
می کردنــد و می گفتند ایشــاال موفق باشــید. چقدر 
اوضاع مملکت بده که شما جوان ها باید در مترو بازی 

بفروشید.
یــک بار همان اوایل یکی از بچه هایــی که در مترو کار 
می کرد در مورد محصوالتم پرســید. یک خانم مهربان 
یک بازی برایش خرید اما متاسفانه من قیمت بازی را 
به جای 14 هزار تومان 20 هزار تومان گفتم. البته بعدًا 

به جمعیت امام علی پرداخت کردم.
در مترو بازی 20 هزار تومانی می فروختی؟ 

کارتخوان داشتی؟
گــر  ا نداشــتم.  کارتخــوان 
مشــتری ها پول نقد نداشــتند، 
می گفتم زنگ بزنند روی موبایلم 
تا شماره کارتم را برایشان پیامک 
کنم. این کار چند خوبی داشت: 
اواًل همان موقع زنگ می خورد و 
من مطمئن می شدم که شماره 
خودشان است. دومًا می توانستم 
پیگیری کنم که به حسابم بریزند 
کــه الزم نشــد چون خودشــان 
به موقــع واریز می کردند. مهم تر 
از همــه اینکــه آنها تعــدادی از 
مشــتری های بالقــوه بودنــد و 
مــن شماره هایشــان را ذخیره 
کرده ام. با بعضی هایشــان اآلن 

در ارتباطم.

آیا می دانند دانشجوی ارشد شریف هستی؟
نه. من به هیچ کس نگفتم قضیه چیست.

آیا از دوستانت کسی شما را در مترو دید؟
بله، زیاد. یا برایشان توضیح می دادم داستان چیست 
یــا فقط ســالم علیک می کردیــم و من بــه کارم ادامه 

می دادم. این موضوع برایم مهم نبود.
تخفیف هم می دادی؟

بلــه به راحتی. در کانال تلگرامــی هم بازی ها را حراج 
کردم.

بازی هایی کــه می فروختی ایرانــی بودند یا 
خارجی؟

ایرانی. بازی های خارجی گران هستند.
آیا شده بود که بچه ای در مترو شما را ببیند و 

به مادرش بگوید برایش بازی بخرد؟
بله. زیاد. خیلی ها توجــه نمی کردند و نمی خریدند و 
بین شان دعوا می شد. من باعث دعوای زیادی شدم.
}خنده{ راســتی من در قســمت آقایان هم می رفتم. 
اتفاقًا بیشــتر فروشم مربوط به قسمت آقایان بود. هم 
در روز اول و آخر که کتاب فروختم در واگن های آقایان 
می رفتم و کتاب می خواندم و هم روزهای دیگر که بازی 

فکری می فروختم.
کسی هم مزاحمت ایجاد کرد؟

نه اصاًل. مردم خیلی با احترام برخورد کردند.
شاید چون خیلی محجبه هستی.

شاید.
مسئوالن مترو بهت گیر ندادند؟

نه. شاید چون خیلی محجبه هستم. }خنده{
بــا توجه به تجربیاتت کدام خط بهتر اســت 

برای کار در مترو؟ }خنده{
من همه جا نرفتم. نمی دانم. سمت شمال شهر شاید 

بهتر باشد.
در این 10 روز چقدر سود داشتی؟

داســتان روز آخر خیلی جالب اســت. از مدت ها قبل 
با یکی از دوســتانم قرار داشتیم تئاتر الیور توئیست را 
تماشا کنیم و بلیت مان عصر همان روز بود. هرچه بازی 

و کتاب برایم مانده بــود از خودم خریدم و رفتم بازار تا 
سفارشــات آنالین را تهیه کنم. از بازار خیلی سریع به 
تاالر وحدت رفتم. تئاتر خیلی شلوغ بود. تصمیم گرفتم 
بعد از تئاتر بین جمعیت تبلیغ کنم. رفتم اما هیچ کس 
از من نخرید. خوشحال بودم که قشر فرهنگی جامعه از 
دست فروش نه کتاب می خرند نه بازی. بعد رفتم مترو 

و در سه ساعت 200 هزار تومان فروختم.
من از 100 هزار تومان شروع کردم. که از پول خودم بود 
نه girlup. و در آخر 325 هزار تومان پول داشتم. البته 
من خورد و خوراک و رفت و آمدم را با همین پول حساب 
می کردم. می خواستم یک آزمایش واقعی داشته باشم 
ببینم آیا آدم کسب وکار هستم. دیدم هستم و نیستم. 
بسیار استرس دارد. مدام آدم حساب و کتاب می کند 

که چطور بیشتر سود کند، حتی در خواب.
از طرفی هم موفق بودم. هم تفریحاتم را داشــتم و هم 
برنامه هــای دانشــگاه را. البتــه در آن دو هفته ورزش 

نکردم! دنبال یک لقمه نان حالل بودم.
این خاطرات را بنویس.

خاطراتــم را با جزئیات نوشــته ام. زمانی که از قطاری 
پیاده می شدم اتفاقات آن را می نوشتم.

خانواده ات چه نظری داشتند؟
اول خبر نداشتند. مسابقه که تمام شد برایشان کامل 
توضیــح دادم قضیه چه بــود و چطــور کار می کردم. 

برایشان بسیار جالب بود.
در مسابقه برنده شدی؟

نه. من تکی کار کرده بــودم و برای داوران کار گروهی 
مهم تر بود.

هنوز هم در مترو می روی؟
بعد از عید هم رفتم. می خواستم ببینم آیا علت فروش 
خوبم در آن 10 روز دم عید بودن بود یا نه. اما به صورت 
مرتب نرفتم. فکر نکنم دیگر بروم. نه برایم جذاب است 
و نه به صرفه. تالش می کنم بازی فکری عمومی شود، 

اما نه از راه فروش در مترو.
بازی هــای فکری خیلی جالبــی دارم با قیمت خیلی 

خوب. نشون تون بدم؟  }خنده{

قصه عجیب دست فروشی فارغ التحصیل ارشد دانشگاه در مترو

دست فروشی به سبک یک ارشد شریف

97 خرداد   5 شنبه    768 شماره 

تومان  هزار   100 از  من 
پول  از  که  کردم.  شروع 
 .girlup نه  بود   خودم 
و در آخر 325 هزار تومان 
پول داشتم. می خواستم 
واقعی  آزمایش  یک 
داشته باشم ببینم آیا آدم 
دیدم  هستم.  کسب وکار 
بسیار  نیستم.  و  هستم 

استرس دارد
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یکی از مشــکالت بزرگ دانشــگاه تامین و وصول بودجه اســت. البته این فقط مشکل  دانشگاه نیست بلکه یک مشکل کشوری است و بودجه ها با شرایط بدی تامین می شوند. پرونده
بودجه عمومی دانشــگاه تقریبًا نصف هزینه های کل آن اســت و نصف دیگــر را باید خودش از درآمدهای 
اختصاصی تامین کند. اما آیا این مشــکل قابل حل نیست؟ دانشــگاه یک سازمان بزرگ با پیچیدگی ها و 
امکانات خاصی است که خیلی از اوقات می توان با مدیریت صحیح آن، درآمدهایی برای آن به همراه آورد. 
در ایــن پرونده به یکــی از روش هایی که دانشــگاه خودمان برای حل این مســاله پیش بینی کرده نگاهی 
می اندازیم. بنیاد شریف موسسه ای خصوصی است که بیش از 10 سال پیش تاسیس شد تا بازوی اجرایی 
چابک دانشگاه در حل برخی مسائل باشد. به همین منظور با دکتر غفرانی، مدیرعامل بنیاد، مصاحبه ای 
کردیم و از برنامه هایش پرسیدیم و از نگرانی ها و ابهام های موجود در خصوص بنیاد با او گفت وگو کردیم.

بنیاد شریف به چه دلیل شکل گرفت و وظیفه 
امروز آن چیست؟

من قبل از اینکه به اینجا بیایم مشــاور ســازمان توسعه 
و ســرمایه گذاری دانشــگاه تهران بودم؛ آنجــا ما مدتی 
روی اینکه دانشگاه های نســل چهارم چه کار می کنند 
تحقیقاتی کردیم. تمرکز نسل اول روی آموزش بود، نسل 
دوم روی پژوهش و نسل سوم پرورش کسانی که بتوانند 
در جامعه کار و ثروت ایجاد کنند. نسل چهارم دانشگاه ها 
آنهایی هســتند که روی شــکل گیری آینده جامعه نظر 
می دهنــد. بخــش آمــوزش و پژوهــش را معاونت های 
مربــوط بــه آن در دانشــگاه اداره می کننــد ولی بخش 
کارآفرینی و ثروت آفرینی و همچنین بحث آینده پژوهی 
در دانشــگاه بدون متولی اســت. دانشــگاه های بزرگ 
یک Management Company در کنــار خود دارند که 
این وظیفه را دنبال می کند. بنیاد شریف بر اساس آنچه 
دانشــگاه تعریف کرده چهار ماموریت دارد. یک تعریف 
هم هســت که خودمان از آینده داریم.  دانشــگاه بنیاد 
شــریف را به اصطالح بستر جمع آوری کمک ها، اعانات 
موقوفات و منابع خیریه تعریف کرده اســت. گرچه این 
بدان معنی نیســت که دیگران نمی توانند در این بخش 
فعالیت کننــد، بلکه به معنای ســاماندهی اطالعاتی و 
اداری به فعالیت های این حوزه اســت. متاســفانه یک 
حافظه سازمانی منســجم در این خصوص در دانشگاه 
نداریم، در حالی که بسیاری از امور از همین طریق حل 
شــده اند؛ مثاًل هاروارد توانسته در سال گذشته قریب به 
1/2 میلیارد دالر از محل خیریه و موقوفات منابع جذب 
کند. امور خیرین دانشگاه الزم است مدیریت و ساماندهی 
شود؛ یعنی باید بدانیم چه کســی، چه مقدار و برای چه 
منظوری به دانشــگاه کمک کرده است. همچنین پس 
از آن باید از او تقدیر کنیم، به او گزارش پیشــرفت دهیم و 
ســرویس هایی که معمواًل مغفول می ماند. اآلن هر کس 
بخواهد می تواند از طریق اینترنت هر مبلغی که بخواهد 
به دانشگاه کمک کند و محل اختصاص این کمک را نیز 
ذکر کند. این مدیریت یکپارچه موقوفات باعث می شود 
دیگر یک دفعه 10 نفر با هم سراغ یک منبع خیریه نروند.
ماموریت دومی که برای بنیاد تعریف شده بحث پیگیری 
آموزش های آزاد است. دانشگاه توانمندی های زیادی 
در حوزه آموزش دارد که صنعت می تواند از آنها استفاده 
کند. شناسایی و تجمیع این توانمندی ها و بازاریابی برای 
آنها یکی دیگر از کارهایی است که ما به آن ورود می کنیم.
نسبت بنیاد با آموزش های آزاد چگونه خواهد 
بود؟ آیــا موازی آن خواهد بــود یا زیر نظر آن 
است؟ آیا قرار بر حذف مدیریت آموزش های 

آزاد است؟
ما در واقع زیر نظر معاونت آموزشی و کارگزار آموزش های 
آزاد خواهیــم بــود و تداخلی در وظایف مــا وجود ندارد. 
توانمندی هــای زیادی در این حوزه در دانشــگاه وجود 
دارد که هیچ کس از آنها باخبر نیســت و برای آن مشتری 
پیدا نمی کند. پس آموزش های آزاد نقش محوری خود را 
خواهد داشت و ما بازوی اجرایی آن در بازاریابی، تبلیغات 

و اجرا خواهیم بود.
یعنی بنیاد یــک بازاریابی اکتیــو )فعال( در 
این حــوزه دارد یــا نقش آن پســیو )منفعل( 

خواهد بود؟
نقشش اکتیو خواهد بود. عالوه بر آموزش ما در پژوهش 
نیز افراد بســیار توانمندی داریم کــه می توانند به بیرون 
مشــاوره های پژوهشــی دهند. بحث آموزش و پژوهش 
خدماتی هستند که در قالب ارتباط با صنعت نیز می توان 
تعریف کرد. کار دیگری که در این حوزه انجام می دهیم 
این است که در قراردادهای ارتباط با صنعت ساز و کاری 
حرفه ای تر پیاده خواهیم کرد، به طوری که اگر وسط پروژه 
استاد مربوطه مثاًل به فرصت مطالعاتی برود، جایگزینی 

مناسب برای او پیدا می کنیم تا کار متوقف نشود.
اآلن مثاًل اگر یک گروه دانشــجویی بخواهد 
یــک کارگاه برگــزار کنــد و با مدرســی هم به 
توافق برسد، باید کلیات و جزئیات را به تایید 

بنیاد برساند؟
خیر. هر کس اگر دارد کاری می کند ما ترجیح می دهیم 

به آن ورود نکنیم.
به نظر می رســد یکــی از جذابیت های بنیاد 
بــا توجه بــه خصوصی بودنش این باشــد که 
پول سریع به دست دانشگاه و مجری برنامه 
می رسد. در حالی که در شرایط عادی باید به 

خزانه برود و... تایید می فرمایید؟
بلــه. کاًل چون از قانــون تجارت پیروی می کنیم بســیار 
دســت مان در دخل و خرج بازتر است و این کمک بزرگی 
به دانشــگاه می کند. حتی درآمدهای بنیــاد در بودجه 

اختصاصی هم نیست و کاماًل در اختیار دانشگاه است.
چند درصد از درآمدهای یک برنامه به بنیاد 

می رسد؟
بســته به میــزان خدماتی کــه می دهیم یا از دانشــگاه 
می گیریم رقمی که به دانشــگاه می رسد از 15 درصد تا 
35 درصد متفاوت است. خودمان هم بابت خدماتی که 
می دهیم 12 تا 18 درصد بــرای بنیاد در نظر گرفته ایم؛ 
خدماتی چون بازاریابی، تبلیغات، مدیریت امور مشتری، 
نظارت بر اجــرای برنامه و... یکــی از مهم ترین خدمات 
همین بحث CRM است که معمواًل مغفول می ماند ولی 
ما در خدمات مان دیده ایم. حتی برای تبلیغات گرافیست 
داریم که آن هم خدمت قابل توجهی برای خیلی از افراد 

محسوب می شود.
برویم سراغ ماموریت سوم بنیاد.

ماموریــت ســوم مدیریــت بهره بــرداری اســت، مثــل 
بهره برداری از استخر دانشگاه.

آیا دانشگاه امکانات پول ساز دیگری هم دارد؟
بله. خیلی زیاد. سالن های همایش، رستوران ها، مجموعه 
رفاهی پره سر شــمال و... خیلی از آنها به شکل خدمات 
هستند؛ مثل باغبانی. البته یکسری ممکن است بگویند 
پره سر نیاز به یک علم هتل داری دارد که بنیاد ندار. ما هم 
ادعا نداریم که هتل داری بلدیم، اما کسی را می آوریم که در 

این کار خبره است. درست مثل استخر دانشگاه.
اگر فردا مثاًل یک گروه دانشــجویی بخواهد 
برنامــه ای در ســالن جابر برگــزار کند، و یک 
مشتری خوب برای همان زمان در جابر پیدا 
شود، آیا برنامه دانشجویی تعطیل نمی شود؟ 
درباره پره سر چطور؟ اگر استادان یا کارکنان 
بخواهند استفاده کنند، ولی مشتری بیرون 

پول بیشــتری دهد، آیــا تضــاد منافع پیش 
نمی آید؟

این مســائل در قالب قرارداد قابل حل هستند. می توان 
اولویت بندی تعریــف کرد. اما درباره پره ســر برای مثال 
عماًل ایام ســال خیلی از زمان ها آنجا خالی است. خب 
کاری که ما انجام می دهیم حداقلش این است که برای 
آن ایام خالی اش یک فکری می کنیم؛ برای ایامی که مردم 
هستند یک فکری می کنیم. اینها چالش های کار است. 
وقتی یک جایی خالی است این دعوا پیش نمی آید ولی 
وقتی که پرش می کنی و مشتری پای آن هست، ممکن 
اســت این بحث هایی که می فرمایید پیش آید. اما شما 
نباید ما را یک Business Center ببینید. ما اول در خدمت 
خانواده شریف هســتیم. حتی این کارها نیز در خدمت 
دانشــگاه اســت و مثاًل بنا داریم با درآمدزایی مناسب از 
پره ســر، 12 ویال را به 24 ویال تبدیل کنیم. ضمن اینکه 
همه فعالیت ها در کمیته ای مشترک از اداره مربوطه در 

دانشگاه و ما انجام می شود.
ماموریت چهارم بنیاد چیست؟

موضوع چهارم که در مرکز برنامه ریزی راهبردی دانشگاه 
به ما محول شده است بحث asset management یا همان 

مدیریت دارایی هاست. 
با مدیریت بهره برداری چه فرقی می کند؟

 asset operation management اســت و ایــن  آن 
management. مثاًل دانشگاه اآلن قراردادی با پردیس 
اول دارد، یک شرکتی برای همراه اول هست، قراردادی 
دارد که به صورت مشــترک ما شــرکتی درست کرده ایم 
به نام پردیــس اول کیش. خــب این شــرکت اواًل وقتی 
که ســهامدارش دانشگاه یا یک موسســه دولتی است، 
ســهامش خرید و فروش اینها مشــکل پیدا می شــود. 
ورودش در مناقصات و اینها می گویند که دولت به دولت 
نمی شود و یکسری قوانین وجود دارد که دست و پای این 
شرکت را- که سهامدارش دولت است- می بندد اما برای 
بخش خصوصی این مشکالت وجود ندارد. ضمن اینکه 
ممکن است دانشگاه بخواهد از شرکت های استارت آپی 
خود حمایت کند و در آنجا ســهامدار شــود. در این امور 
ما می توانیم کمــک کنیم. بعد از آن هم مســائلی چون 
مدیریت سهام مطرح خواهد شد که کارهایی تخصصی 

و بزرگ است.
بنیاد شــریف باالخره یک بنــگاه خصوصی 
است. چه تضامینی وجود دارد که اگر روزی 
منافعش بــا منافع دانشــگاه در تعارض بود، 

ارتباطش را با دانشگاه قطع نکند؟
هیات امنای بنیاد در حقیقت خود روسای سابق دانشگاه 
هستند و یکسری از بزرگان ما مثل دکتر سهراب پور، دکتر 
ســتاری، دکتر فتوحی، دکتر صالحی اینها همه هیات 
علمی بودند، رئیس دانشــگاه بودند، البته یکســری از 
خیرین بیرون اند و جزو هیات امنا هستند. اینها همه شان 

برای حمایت از دانشگاه این مجموعه به وجود آمده اند.
این افراد حقیقی هستند یا پست دولتی نیز 
در آنها هســت؟ یعنی اگر رئیس انرژی اتمی 
عوض شود، دکتر صالحی نیز دیگر در هیات 

امنا نخواهند بود؟
خیر. همــه افراد حقیقی و مســتقل از تغییــرات دولت 

هستند.
آیا دانشــگاه می تواند هر ســال یــک عده  را 

تغییر دهد؟
توانســتن که می تواند ولی روال دارد. باید بروی در ثبت 
شــرکت کارهایی را پیگیری کنــی. از آن هیات امنا یک 
جمعی می آیند و می شوند هیات مدیره هفت نفره. خب 
این هیات مدیره باز از طرف دانشــگاه دو تا نماینده دارد 
که یکی دکتر نجمی است و دیگری دکتر مختاری. دکتر 
نجمی در حقیقت رئیس هیات مدیره اســت که از طرف 
دانشگاه به عنوان معاون اینجاست. دکتر مختاری هم به 

عنوان رئیس ارتباط با صنعت اینجاست.
پس یعنی پســت های هیــات مدیره حقوقی 

است؟
حقوقی است و می شــود گفت نظارت عالیه هم هست 
و آن رونــد ارتباطــی نیــز هســت. بقیــه هم معمــواًل از 
فارغ التحصیالن خود دانشــگاه اند کــه باالخره مقامی 

داشتند.
چشم انداز شما برای بنیاد چیست؟

چشم انداز من یک هلدینگ اســت. یک قسمت از این 
هلدینگ کارهای بازاریابی و CRM و... را انجام می دهد 
که به همه این مجموعه ســرویس می دهد. یک قسمت 
معاونت توسعه اســت که متعلق به خود ستاد است. این 
قسمت نگاه می کند درخواست هایی که می آید کدام شان 
شدنی است، کدام شان نیست یا در حوزه های جدید بازار 
را رصد می کند. یک قسمت administration داریم که 
کارهای اداری و مالی خودش را انجام می دهد و الی آخر.
در واقع نگرانی ای که در آینده ممکن اســت 
پیــش آید بحــث انحصــار اســت. آیــا بنیاد 
شریف یک امتیاز انحصاری مثاًل در موضوع 
آموزش هــای آزاد دارد؟ یــا مثــاًل مدیریــت 
بهره بــرداری؟ شــاید شــرکتی بگویــد مــن 
می توانم پره ســر را بهتر بهره بــرداری کنم، 
بعد باید با بنیاد وارد مناقصه شوند یا نه، یک 

انحصاری وجود دارد؟
نه انحصاری وجــود ندارد، اما خب یــک امتیازی وجود 
دارد و آن این است که ما متعلق به خود دانشگاه هستیم 
و منافعش هم برمی گردد به خود دانشــگاه. دانشگاه بر 
ما نظــارت می کند و به هر حال مثــاًل آموزش های آزاد را 
دانشگاه دســت هر کســی نمی دهد. هر جای دنیا هم 
باشــد هر کس بخواهد نماینده شــود باید شاخص ها و 

استاندارد هایی داشته باشد. انحصار نیست.
به نظر شما اگر مثاًل سه چهار بازوی اجرایی 
یــا مشــاوره ای مثل بنیاد شــریف بــا همین 
امتیــازات و برخاســته از دل خود شــریف و 
در رقابت با هم باشــند، فکر نمی کنید برای 

دانشگاه بهتر باشد؟
به هر حال این کاری که می گویید را دانشگاه های دیگر 
انجام ندادند. Management company یکی هست اما 
خود آن بســتر رقابت را فراهم می کند؛ یعنی قرار نیست 
خودم ایــن کارها را انجــام دهم، من می شــوم نماینده 
دانشگاه و خودم سعی می کنم از بین کسانی که می آیند 
برای آنجا بهترین ها را انتخاب کنــم، اما به عنوان بازوی 

اجرایی دانشگاه.

دانشگاه چگونه می تواند درآمدهای جدیدی ایجاد کند؟

به دور از حاشیه، در جست وجوی منابع

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 خرداد   5 شنبه    768 شماره 
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ییل 

موقوفات ییل در سال 2015 بازده 11 و نیم درصدی 
داشته اند و بهره سرمایه گذاری آنها 2/6 میلیارد دالر 
بوده اســت. در طول پنج ســال اخیر میزان موقوفات 
از 15/2 دالر بــه 25/6 دالر رســیده اســت. در 10 
ســال اخیر بازده خالص موقوفات 10 درصد بوده که 
شــاخص های صندوق های نهادی را هم پشــت  سر 
گذاشته اســت. سیاست های هزینه و سرمایه گذاری 
ییل مقادیر قابــل توجهی از جریان پــول نقد را برای 
بودجه عملیاتی محققان فراهم و قدرت خرید موقوفات 
را نیز برای نســل های بعدی حفظ می کند. در ســال 
2015 موقوفات 33 درصد از درآمد عملیاتی دانشگاه 
بوده اند. سایر منابع اصلی درآمد عبارت اند از خدمات 
درمانی )24%(، گرنت ها و قراردادها )20%( شــهریه 
و هزینه خوابگاه )10%( هدایا )5%( و ســایر درآمدها 
)9%(. مبالــغ اهداشــده اهــداف و محدودیت های 
مختلفی دارنــد. حدودًا 84 درصــد از موقوفات ییل 
برای اهــداف طوالنی مدت هســتند. اهداکنندگان 
معمــواًل اهداف خاصی را بــرای هدایای خود تعیین 
می کنند؛ برای مثال موقوفاتی به اســتادی و تدریس 
)24%(، بورســیه ها و جوایز )17%(، نگهداری )%4(، 
کتاب ها )3%( و اهداف دیگر )27%( اختصاص دارند 
و 25 درصد از موقوفات بدون محدودیت هستند. 23 
درصد از موقوفات به نفع تمامی دانشگاه بوده و مابقی 
به واحدهای مشخصی اختصاص دارد. با اینکه برای 
موقوفات هدف و محدویت مشــخصی اعمال شــده 
است، اما همه این موقوفات در یک صندوق مشترک 
با هم ترکیب می شوند و مانند یک صندوق بزرگ عمل 
می کنند. اوراق بهادار هم با دارایی های که نشان دهنده 
بخشی از سرمایه گذاری کل هستند معاوضه می شوند. 
55 درصــد از ســرمایه گذاری های ییل بــه بازارهای 
توســعه یافته خارجــی و 9 درصد آن بــه بازارهای در 
حــال رشــد اختصــاص دارد. در طول یــک دوره 10 
ساله سرمایه گذاری های خارجی بازده ساالنه  13/4 
درصدی داشته اند که دلیل آن اختصاص دارایی ها به 
صورت آگاهانه و انتخاب اوراق بهادار موثر است. ییل 
به طور خاص به سمت دارایی های با درآمد ثابت جذب 
نشده چرا که آنها دارای کمترین بازده پیش بینی شده 
نســبت به انواع دیگر دارایی هستند.  از سال 1975 
کمیته سرمایه گذاری شــرکت ییل مسئول نظارت بر 

موقوفات و به کارگیری سرمایه گذاری ها بوده است. 

 MIT

 هزینه های پژوهشــی دانشگاه MIT 650 میلیون 
دالر در سال است که بخشی از آن به وسیله نهادهای 
دولتی آمریکا همچون وزارت دفاع  و وزارت بهداشت 
و خدمات انســانی تامین می شود. اگر شرکت های 
ایجادشده توسط فارغ التحصیالن این دانشگاه را 
به صورت یک کشــور فرض کنیــم، در یک تخمین 
بدبینانه، مجموع درآمد ســالیانه این شــرکت ها با 
اقتصاد هفدهم دنیــا برابری می کند! همچنین در 
یک نگاه متعادل تر و بر پایه اطالعات و تحلیل های 
این مطالعه ادعا شده است که 25800 شرکت فعال 
)تا پایان سال 2006( توسط فارغ التحصیالن این 
دانشگاه شــکل گرفته که حدود سه میلیون و 300 
هزار نفر را به اشــتغال درآورده و حجم درآمد ساالنه 
آنها حدود دو هزار میلیارد دالر اســت که از این نظر 
با اقتصــاد یازدهم دنیا برابری می کند )بر اســاس 
آمار بانک جهانی و با در نظر گرفتن شــاخص تولید 
ناخالص داخلی، ایران در سال 2012 کشور بیست 

و دوم دنیا بوده است(.
دانشجویان MIT آزمایشــگا ه هایی با فناوری های 
پیشرفته و پیشرو در اختیار دارند که تاسیس شرکت 
را برای آنها آســان کرده اســت. به دلیل وجود اداره 
صدور مجوز فناوری شــمار شرکت هایی که هرساله 
با فناوری خارج نمایشــگاه ها آغــاز به کار می کنند 
مشخص است، زیرا آنها باید از طریق این اداره مجوز 
کار دریافت کنند. شمار این شرک  ها برابر با 20 تا 30 
شرکت در سال است که در مقایسه با دانشگاه های 
دیگر رقمی چشمگیر قلمداد می شود. شرکت هایی 
کــه بــا فنــاوری MIT مجوز شــروع بــه کار خود را 
گرفته اند اهمیت اســتراتژیک باالیی دارند، اما آنها 
فقط بخش کوچکی از موفقیت MIT در کارآفرینی 
را بــه خود اختصاص می دهند؛ چــرا که بالغ بر 90 
درصد از شرکت هایی که فارغ التحصیالن دانشگاه 
MIT تاسیس کرده اند بدون استفاده از فناوری های 
تولیدشــده در آزمایشــگاه های MIT آغــاز به کار 
کرده انــد. دلیل واقعــی موفقیــت MIT  در ایجاد 
شــرکت های جدید، ترکیبی از روح و مهارت است. 
در MIT  فرهنگــی وجــود دارد که افراد را تشــویق 

به راه اندازی شرکت در هر زمان و مکانی می کند.
بــه همین دالیل اســت که کارآفرینــی از مهم ترین 

مراجع کسب درآمد برای MIT به شمار می رود.

هاروارد  

افــراد می تواننــد از راه های مختلفی به دانشــگاه 
هاروارد کمک کنند تا از طریق پژوهش های ســطح 
بــاال و آمــوزش رهبران آینده در حل مســائل کالن 
جهانی نقش داشته باشند و نیز مزایای اقتصادی و 
مالیاتی برای خودشان و خانواده شان به دست آورند. 
طرح هــای مختلفی بــرای ســرمایه گذاری وجود 
دارد. ایــن طرح ها به این صورت هســتند که افراد 
سرمایه های خود را در اختیار شرکت مدیریت هاروارد 
قــرار می دهند تا در پروژه های مربوط به دانشــگاه 
سرمایه گذاری کند. این دارایی ها از مالیات معاف 
هستند، مالیات بر سود سرمایه وجود ندارد. شرکت 
مدیریت هاروارد امور قانونی، حسابداری و مدیریتی 
مربوط را انجــام می دهد و درصدی )با توجه به نوع 
ســرمایه گذاری معمواًل پنج درصد از ارزش سرمایه 
اولیه و بیشــتر( را به عنوان درآمد به فرد می پردازد. 
در یکــی از انواع ســرمایه گذاری راهی برای فراهم 
کردن درآمد در طول دوره بازنشســتگی مهیا شده 
اســت و فرد می تواند تصمیم بگیــرد در چه زمانی 
پرداخت شروع بر اساس گزارش مالی مدرسه کسب 
و کار هاروارد در ســال 2015، درآمدهای عملیاتی 
دانشــگاه هاروارد برابر چهار و نیم میلیارد دالر بوده 
است که 35 درصد آن را موقوفات تشکیل می دادند. 
میزان دارایی های اوقافی تا انتهای سال 2015 برابر 
37/6 میلیارد دالر و ســود حاصل از این موقوفات 

5/8 درصد بوده است. 
شرکت مدیریت هاروارد در سال 1974 تاسیس شد و 
موقوفات و سایر دارایی های نقدی دانشگاه هاروارد 
را مدیریت می کند. تنها ماموریت آن این اســت که 
اطمینان حاصل کند دانشگاه هاروارد دارای منابع 
مالی برای حفظ و گسترش برتری آن در زمینه های 
تدریس، آموزش و تحقیقات برای نسل های بعدی 
باشــد. این شرکت رویکردی ترکیبی دارد که خود را 
ملزم می داند با نسبتی مشخص بین سرمایه گذاری 
و مدیران داخلــی و خارجی عمل کند تا به بهترین 
نحــو بیانگر بیان عقیده های مختلــف و ارتباط آنها 
با فرصت ها باشــد. از مزایای این مدل این است که 
می توان از سراسر دنیا سرمایه گذاران را جذب کرد 
و از دیدگاه های مختلف آنها استفاده کرد. همچنین 
تیم بازارهای عمومی داخلی می تواند به طور پیوسته 

و هماهنگ به شرایط بازار واکنش نشان دهد. 

استنفورد 

شرکت مدیریت اســتنفورد در سال 1991 تاسیس 
شد و نقش آن ســرمایه گذاری و مدیریت موقوفات 
و سایر دارایی های مالی دانشگاه است. هدف این 
شرکت ایجاد تداوم مالی برای تداوم قدرت استنفورد 
است. برای این کار الزم است میان نیازها و تعهدات 
موجــود از راه تنــوع ســرمایه گذاری و رویکردهای 
نوین تعادل ایجاد شــود. هیات مدیره این شــرکت 
شامل متخصصان سرمایه گذاری، ریاست دانشگاه، 
رئیس امور مالی دانشگاه، اعضای هیات متولیان و 
مدیر اجرایی شــرکت مدیریت استنفورد می شود. 
این شرکت به عنوان امانت دار موقوفات نقشی مهم 
در ســاخت و حفظ قوای اقتصــادی برای آموزش، 

یادگیری و امور تحقیقاتی دارد. 
در بخشــش های برنامه ریزی شــده، کــه یکــی از 
برنامه های کمک به اســتنفورد است، فرد می تواند 
از طریق برنامــه اقتصادی یــا وصیت نامه اموال به 
دانشگاه کمک کند. از مزایای ایجاد میراث می توان 
بــه این اشــاره کرد که بــه فرد این حــس رضایت را 
می دهد که در آینده به استنفورد کمک خواهد کرد، 
در حالی که در طــول عمر خود کنترل دارایی های 
خود را دارد و می تواند در صورت تغییر شرایط میراث 
خود را تغییر دهد. همچنین امالک اهداشده معاف 
از مالیات خواهند بود. دانشگاه استنفورد در طول 
ســال 2015، 801 میلیون دالر هدیه نقدی، 622 
میلیــون دالر هدیه هنری و 201 میلیون دالر هدیه 
برای حمایت از دو بیمارستان دانشگاه دریافت کرده 
است. در بودجه دانشگاه میزان بودجه تعیین شده 
از هدایا و دارایی های خالص آزادشده از محدودیت 

310 میلیون دالر مشخص شده است.
با کمک هــای درآمدی افــراد دارایی هــای خود را 
در اختیار اســتنفورد قــرار می دهنــد و برای مدت 
مشــخصی می تواننــد از درآمدهای حاصــل از آن 
اســتفاده کنند. این درآمدها هم معــاف از مالیات 
هســتند. در برخی مــوارد از مالیات بــر درآمد هم 

مقداری کسر می شود.
حدود 14 درصد از موقوفات در امالک و زمین های 
استنفورد که شــامل پارک علم و فناوری استنفورد 
است سرمایه گذاری می شوند. درآمدهای عملیاتی 
خالــص از این امالک نیز هر ســال برای پروژه های 

دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرند. 

مقایسه نمی کنیم، اما یاد می گیریم

مقایسه نمی کنیم، اما یاد می گیریم
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دانشــگاه های برتر دنیا سال هاست که برای افزایش درآمد خود برنامه ریزی کرده اند.  یکی از دالیل اصلی آن شــاید این باشد که آنها خود سازمان هایی خصوصی هستند. پرونده
به هر حال آنچه مشخص است این دانشگاه ها ضمن بهره بردن از موقوفات، با مدیریت دارایی های خود 
و پیش بینی انواع و اقســام مدل های کمک به دانشــگاه توانســته اند منابع میلیارد دالری جذب کنند. 
چهار دانشــگاه بزرگ در آمریکا را با هم بررســی می کنیم. جا دارد از دوستان معاونت پژوهشی برای در 

اختیار قرار دادن اسناد این تحقیق تشکر کنیم.

دانشگاه مشکالت زیادی در تامین بودجه دارد و با مشقت فراوان از لحاظ 
مالی اداره می شود. یکی از شواهد بر این ادعا نیز طوالنی شدن پروژه های 
عمرانی آن اســت که نشان از ضعف در تزریق پول به پروژه دارد. از طرفی 
شریف بخش زیادی از هزینه های ساالنه خود را از درآمدهای اختصاصی و 
فعالیت های خودش تامین می کند که پولی ارزشمند است. اما اینها کافی 
نیست و پتانسیل درآمدزایی سالم برای دانشگاه بسیار باالتر است. بنیاد 

شریف یکی از ابزارهای دانشگاه برای کسب درآمد است که چهار وظیفه 
دارد: مدیریــت و جذب موقوفات، بازاریابــی برای فعالیت های ارتباط با 
صنعت و آموزش های آزاد )همایش، کالس، کارگاه و...(، افزایش بازده 
بهره برداری از امکانات دانشگاه و مدیریت دارایی های دانشگاه. هر چند 
12 سال از تاسیس بنیاد می گذرد، اما تیم جدید با تغییرات زیرساختی 
سازمانی ای که انجام داده است دانشگاه را وارد یک تجربه جدید می کند. 

راه نرفته ای که در آن بنیاد شریف یک شرکت بزرگ در کنار دانشگاه است 
و بر معادالت می تواند بسیار موثر باشد. شاید بزرگ ترین نگرانی گروه های 
دانشجویی، استادان و کارمندان این باشــد که درآمدزایی بنیاد آن قدر 
پررنگ شود که در اولویت قرار گیرد و بسیاری از فعالیت های رایج امروز را 
به حاشیه ببرد. فعالیت هایی که شاید پول ساز نباشند، اما بخشی از شریف 

هستند که خانواده شریف را پرنشاط و سرحال نگه  می دارند.

جمع بندی



صفحـــــــه آخـــــــــر

376...0913: ســالم. ببخشید مي شه دقیقن بگید 
ایــن حرفي که ادامه  هر اس ام اس مي نویســید چیه؟ 
نه جوابه، نه توضیحه نه حتي خنده داره که بگیم مثاًل 
مــزه ریختید. به جای این حرفــاي چرت وپرت تون یه 

اس ام اس بیشتر جا بدید توي کادر.
  حداقل یه پیامک ارزشمندتر می دادی که 

قانع شیم یه جا بیشتر براش بذاریم!

104...0930: مثــل اینکــه مي خــوان نیم طبقــه 
م.شــیمي رو سالن مطالعه  برادر ها کنن و سالن قبلي 
سالن مطالعه  خواهرها بشه. ما واقعًا راضي به این همه 

پیشرفت و ترقي نیستیم.
  واقعًا صحیح نیســت سالن مطالعه برادرا 
این قدر عمومی باشــه. شما فکر کن یهو یه خواهری 

رد بشه چشمش به یه برادری بیفته... 

577...0937: تــو شــماره قبلــي روزنامه نوشــتید 
دانشــگاه واسه جذب دانشــجوي خارجي تابلوها رو 
دوزبانه کرده! بابا شما بیاید اول یکي از این استاداتون 
رو یك زبانــه کنید حرف دانشــجو رو بفهمه، بعد برید 

تابلوها رو دوزبانه کنید.
  نه اصاًل اون که نمی شه! بابا ما استاد داریم با 
النگمن تردد می کنه. اصاًل یه جور وظیفه است انگار.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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کفش هایت را به من بسپار، 
اگر جراتش را داری.

اورجینالش را ببرید
پمپئو، وزیر خارجه ایاالت 
متحده طی سخنرانی ضد 
ایرانی 12 خواسته از ایران 
داشــت که به نظر بنده این 
12 خواســته هم آنطور که 
باید نظر دولتمردان آمریکایی را برآورده نخواهد 
کرد، به همین دلیل پیش بینی می شود پس از 
این 12 خواســته، خواسته های دیگر هم بیان 
شود که در اینجا به چندتا از آنها اشاره می کنیم:

1- بــرای برقراری راحتتر و بهتــر رابطه بین دو 
ملت باید زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی زبان 
اصلی ایران شود که نمایندگان ایران نیز در بیان 

کلماتی مانند FATF با مشکل مواجه نشوند.
2- انــرژی هســته ای که هیچ، موشــک های 
بالســتیک که ابدا، بلکه حتی باید ســیگارت و 
فشفشــه های چهارشنبه سوری را هم از برنامه 
توســعه ســالح های گرمتان خــارج کنید. با 
وضعیتی که شما سال به سال پیش می روید به 
زودی شــعار »هر ایرانی، یک بمب اتم« محقق 

خواهد شد.
3- از این به بعد هر ایرانی به جای خریدن جنس 
چینی بایــد جنس آمریکایی بخریــد، البته ما 
خودمــان جنس چینی می خریم و اصال هم به 

شما ربطی ندارد.
4- میدان آزادی را باید به نام ترامپ کنید. مثال 
بشــود »برج ترامپ«. یکی هم خودمان داریم؛ 

با مال شما بشود دوتا.
5- این رضــا پهلوی را هم دســتش را در ایران 
جایی بند کنید. بیکار افتاده، پدر ما را درآورده! 
یه ُپستی چیزی بدهید بهش. از ژن های خوب 
قبل انقالب بوده. شــاید آنجــا باالخره به یک 

دردی بخورد.
6- اصال ایران به عنوان ایالت 51 ام آمریکا باشد 
که کنترل بهتری روی شما داشته باشیم. قول 
می دهیم که بــه همه وعده های نمایندگانتان 
عمــل کنیم، همانطور که خودشــان عمل می 

کنند تا آب توی دلتان تکان نخورد.
7- باید قول دهید تا اســرار توسعه کسب و کار 
فالفلی هایتــان را در اختیار مــا بگذارید تا در 
رستوران های زنجیره های مک دونالد هایمان 

به کار بندیم.
8- یک پولی هم دســتی بدهید فعال تا ببینیم 
چه می توانیم بکنیم. به دالر 4200 هم حساب 

کنید، سپاس!
9- راستی دو ســه تا اتوبوس هم خواننده لس 
آنجلســی داریم که ســرجهازی توافــق آینده 
خواهد بود. باید همه شــان را تقبــل کنید. به 
جای اینکه کلی خواننده بسازید که ادای اینها 
را در بیاورند، اورجینالشــان را به خودتان پس 

می دهیم.
تکمله: به نظر می رسد با پیشنهاد آخری، اینبار 
ایران اســت که از برجام2 بیــرون خواهد آمد و 
تمامی تحریم های سخت و دشوار را با جان و دل 
خواهد پذیرفت و تمامی مردمان ایران زمین هم 
با دولتمردانشان همسو و همنظر خواهند بود.

خوانندگان عزیز توجــه فرماییــد، خوانندگان عزیــز توجه فرماییــد. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به 
دیوارهایی که هنوز از گلوله سوراخ سوراخ اند. تقدیم می شود به کارون که، با همه مسافران خفته در خود، شاهد 
575 روز اشغال بود. تقدیم می شود به مردمی که هنوز خاطرات شان پر اســت از گلوله و خمپاره. تقدیم می شود 
به شهری که نماد شد، نمادی از مقاومت یک ملت به درازای تاریخ. این شــماره از روزنامه تمام قد تقدیم می شود 
به خرمشهر و مردمش؛ تقدیم می شود به شهیدانی که رفتند تا خرمشــهر و ایران بماند؛ تقدیم می شود به آنی که 

نبود تا ببیند شهر آزاد گشته.

تقدیم می شود به ...
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یک وجب روغن

نیش اشتر نه از ره کین است/ نوشداروی زخم دیرین است

یکی از کرامات شــیخ بزول، دسترســی به معلوماتی است که تا امروز و به رغم تالش همه دانشمندان و محققان هیچ توضیح علمی ای برای 
آنها یافت نشده است. از این پس این بخش را گهگاه در این ستون خواهید خواند: عجیب تر از علم: آنچه تاکنون نمی دانستید!

Ó	 آیــا می دانســتید کــه یک
دانشجوی شریف می تواند در یک 
شــبانه روز )24 ســاعت( بدون پلک بــر هم زدن و 

خوردن و نوشیدن درس بخواند؟ 
Ó	 173 آیا می دانستید یک اســتاد شریف می تواند

روز پیاپی به اتاق خود در دانشکده مراجعه نکند و 
همچنان استاد بماند؟

Ó	 آیا می دانســتید طوالنی ترین زمان رســیدگی به
نامه های اداری در دنیا مربوط به همین دانشگاه 

خودمان است؟
Ó	 آیا می دانستید که باجناق رئیس موسسه الیدن که

رتبه شریف را در کشور 5 اعالم کرده یک دانشجوی 
شریف بوده که ترمودینامیک را سه بار افتاده بوده؟

Ó	 آیا می دانستید آخرین باری که مراسم افطاری در
شریف با حضور دانشجویان دختر و پسر همزمان و 
یکجا برگزار شد تا سه سال خشکسالی نیمه شمالی 

دانشگاه را فرا گرفت؟
Ó	 آیــا می دانســتید بــه زودی تابلوهــای راهنما در

دانشــگاه به زبان های چینی و روسی هم ترجمه 
خواهند شد؟

Ó	 آیا می دانستید اگر عدد بودجه پژوهشی دانشگاه
را بر تعداد دانشــجویان دکتری تقسیم کنیم و در 
عدد نپر ضرب کنیم و بر ثابت پالنک تقسیم کنیم، 
عدد آووگادرو با 11 رقم اعشــار به دســت می آید 
)ایــن را نخســتین بار یک دانشــجوی دکتری که 
کارد به استخوانش رسیده بود کشف کرد و سپس 

از گرسنگی جان سپرد(؟
Ó	 آیا می دانســتید کــه فقط یک دانشــجوی خیلی

شریف می تواند برای 23 دانشگاه همزمان اپالی 
کند و به همه آنها بگوید که من جای دیگری اپالی 

نکرده ام؟
Ó	 آیا می دانســتید کــه خودپرداز بانک کشــاورزی

دانشگاه را قشون عباس میرزا پس از جنگ جهانی 
اول به توپ بسته بودند؟

Ó	 آیا می دانستید که ممکن است یک استاد طوری
برگه امتحان را تصحیح کند که شــما غلط نداشته 

باشید ولی باز هم بیفتید؟
Ó	 آیا می دانستید که رکورد تقلب در آزمون پایان ترم

مربوط به یک دانشجوی شریفی است؟ خانم س. 
م. در ســال 1998 در آزمون پایان ترم درس دکتر 
ش. و. توانسته بود در زیر مقنعه اش 2580 فرمول 

را پنهان کند.
Ó	 آیا می دانید رکورد زیرآبی رفتن در اســتخر شریف

مربوط به یک دانشجوی دکتری ست؟ او پنج سال 
زیر آبی می رفته و سپس از تز خود هم دفاع کرده!

نشانی: خیابان آزادی، روبه روی جگرسرای یاران، 
دانشگاه صنعتی شریف

کالم الکمل )حرف های شتری(
شیخ بزول

حامد تأّملی
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