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ﮔﺎﻣﺎ ،ﺷﻤﺎره ی  ،٢۴زﻣﺴﺘﺎنِ ١٣٨٩

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب راﻫﻮار
 1ﻣﻌﺮﻓ
ﺳﻬﺮاب راﻫﻮار ،داﻧﺸﯿﺎرِ ﻓﯿﺰﯾ

ِ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ یِ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻣﺘﻮﻟﺪِ  (1974) ١٣۵٢اﺳﺖ .در ١٣٧١

) (1992از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنِ ﺷﻬﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ یِ ﺗﺒﺮﯾﺰ دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ و واردِ داﻧﺸ ﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ .در  (1996) ١٣٧۵از اﯾﻦ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎلِ ﺑﻌﺪ واردِ دوره یِ ﻓﻮقِﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾ

داﻧﺸ ﺎه ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾ

ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪنِ اﯾﻦ دوره واردِ دوره یِ دﮐﺘﺮا یِ ﻓﯿﺰﯾ
اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎه دﮐﺘﺮا یِ ﻓﯿﺰﯾ

در داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ یِ ﺷﺮﯾﻒ

در اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎه ﺷﺪ ،و در  (2001) ١٣٨٠از

ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﻬﻤﺎن در داﻧﺸ ﺎه ﭘﺎرﯾﺲ  ١١ﮔﺬراﻧﺪ.

وی از  (2002) ١٣٨١ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮِ ﻫﯿﺌﺖِ ﻋﻠﻤ یِ داﻧﺸ ﺪه یِ ﻓﯿﺰﯾ

در داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ یِ ﺷﺮﯾﻒ

اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﮋوﻫﺸ ﺮِ ﭘﮋوﻫﺸ ﺎه داﻧﺸﻬﺎ یِ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ .ﺳﻬﺮاب راﻫﻮار در ﺳﺎل (2002) ١٣٨١
ﺑﺮﻧﺪه یِ ﺟﺎﯾﺰه یِ ﺟﺸﻨﻮاره یِ ﺟﻮانِ ﺧﻮارزﻣ ﺷﺪ.

 2ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
• اﻧﮕﯿﺰه ی ِ ﺷﻤﺎ از ﻓﯿﺰﯾ

ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻪ ﺑﻮده؟

◦ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮم آﻣﺎﺗﻮری ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪی اول آن

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدرم در ذﻫﻦ ﻣﻦ زده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از دورهی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷ ﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اداﻣﻪ دارد .در دوره ی اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺻﺪ آﺳﻤﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺑﻌﻀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻧﺠﻮم ﻣﺜﻞ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻮﭼ

ازﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺷﻤﺴ را اﻧﺠﺎم ﻣ دادم .ﯾﺎدم ﻣ ﯾﺎد در ﮐﻼس اول

دﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ
در ﺳﺮ ﮐﻼس ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم .در دوره ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾ

ﮐﺮهی اﻃﻠﺲ و ﯾ

ﺳﯿﺐ

رﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادم و آن ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ﻫﺎﻟ در ﺳﺎل  ١٩٨۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دوره ی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم
ﻧﺠﻮم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾ

ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﯿﺰﯾ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در دورهی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ درس ﻓﯿﺰﯾ

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه

و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ وارد داﻧﺸ ﺎه ﺷﻮم.
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• آﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ی ِ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻋﻮض ﺷﺪه؟
◦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﺮدم و ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﯿﺰﯾ

را درﺳﺖ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ

ﺑﺎ وﻟ ﺧﺎﺻ دوﺳﺖ دارم اﯾﻦ ﺧﻼءﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﻢ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺻﻠ ﻓﯿﺰﯾ

آدﻣ ﯾ

ﻋﻤﺮ ﻧﻮح ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• اﺳﺘﺎدﻫﺎ ی ِ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎن ی ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺑﻪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد ی ﮐﻪ داﺷﺘﯿﺪ ﮐ ﺑﻮد؟
◦ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻦ در داﻧﺸ ﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره از ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﺬراﻧﺪم ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺮﺳﻨﺪم .ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﻋ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ داﺷﺖ .از ﻃﺮف
دﯾ ﺮ ﻣﺎ در داﻧﺸ ﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺑﯽ ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ .اﺳﺎﺗﯿﺪ دورهی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻦ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون
راﺑﻂ ،دﮐﺘﺮ داوود ﺟﺴﻮر ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﮐﻼﻓ  ،دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﺗﺠﻠ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ ﺟﻌﻔﺮﯾﺰاده ... ،و اﺳﺘﺎد
داﻧﺸ ﺪه رﯾﺎﺿ آﻗﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﯿ ﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎ دارد ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون راﺑﻂ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺪو ورود ﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه و در ﻫﻤﺎن درس ﻓﯿﺰﯾ
ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣ داد در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﺎﯾﻪی  ١اﻧﮕﯿﺰه زﯾﺎدی را در ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ اﯾﺠﺎد

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ

وﺳﺎﯾﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪه ی درک ﻣﻦ از ﻓﯿﺰﯾ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه ﻓﯿﺰﯾ

ﺟﺪﯾﺪ دﮐﺘﺮ

راﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
در دورهی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾ

روﯾﻪی ﺟﺪﯾﺪی در داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ روﺑﺮرو ﺷﺪم .در اﯾﻦ

ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺠﻢ دروس ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻻک ﭘﺸﺘ ﻓﯿﺰﯾ

ﻣ ﺧﻮاﻧﺪم ،در ﺑﺪو ورود

ﮐﻤ دﭼﺎر ﻣﺸ ﻞ ﺷﺪم .در داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺎﺗﯿﺪم دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮری ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮔﻠﺸﻨ  ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد
اردﻻن ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ وﺳﺎﻗ  ،دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﺻﻤﯿﻤ و  ...ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ از دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮری ،ﮐﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ ﻫﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﻼن ﻓﮑﺮی و ﺟﺮات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دور از ﻫﻢ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺟﺎزه
دادم ﺑﺮ روی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎر و ﮐﺪر ﻫﻢ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﺮات ﭘﺮش ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺪﻫﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎری وﺳﻮاﺳﺎﻧﻪ در ﻓﯿﺰﯾ

دور ﺷﻮم .از دﮐﺘﺮ ﺻﻤﯿﻤ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺑﯽ ادﻋﺎ ،دﻗﯿﻖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﮐﺎر ﻋﻠﻤ

در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی از اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دروس دﮐﺘﺮ ﮔﻠﺸﻨ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در دوره ی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ  ،دوﺳﺖ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ دﮐﺘﺮ Marc
 Moniezدر ﻣﻦ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻋﻤﺪهی ﺗﺰ دﮐﺘﺮﯾﻢ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﺬراﻧﺪم .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﺪ وﺟﻬ ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﯾﺸﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﯾ

ﻓﯿﺰﯾ

دان ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

آﻣﻮﺧﺘﻪی ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن و درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد و رﻗﻢ اﺳﺖ.
• آﯾﺎ از ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪ ﺑﻮدن راﺿ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

◦ ﺑﻠﻪ
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• اﮐﻨﻮن در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﺎر ِ ﭘﮋوﻫﺸ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
◦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ دو زﻣﯿﻨﻪ ی اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾ
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﺗﺎرﯾ
ﺗﺎرﯾ

و ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد .در زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳ روی

ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻢ .ﺳﻌ ﻣﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﺎده و اﻧﺮژی

را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺤﯿﺢ در ﮔﺮاﻧﺶ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﯾﻨﺎﻣﯿ
ﮐﺎر ﺑﻌﺪی ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ی اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾ

ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ی رﺻﺪی دارد .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤ ﺮاﯾﯽ

ﮔﺮاﻧﺸ  ،ﺳﯿﺎرات ﻓﺮاﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
• ﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ِ ﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ِ ﺧﻮد ِ ﺗﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
◦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎره ﺑﺮ روی ﺳﺘﺎرهی ﻣﺎدر در ﻫﻤ ﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﻧﺸ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺳﯿﺎراﺗ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ده ﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎرﺳ
از ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤ ﺎرم دﮐﺘﺮ  Martin Dominikاز داﻧﺸ ﺎه ﺳﻨﺖ اﻧﺪروز
اﺳ ﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٩در ﻣﺠﻠﻪی  MNRASﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺳﯿﺎرات ﻓﺮاﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻫﻤ ﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﻧﺸ ﺑﺎ دورهی ﮔﺬر ﻃﻮﻻﻧ اﯾﻦ
روش ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
• ﮐﺎر ِ ﺟﻤﻌ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ِ ﻓﺮدی را؟
◦ ﮐﺎر ﺟﻤﻌ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم.
• ارزﯾﺎﺑﯽ ی ِ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎ ی ِ ﭘﮋوﻫﺸ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾ

ﯾﺎ دو دﻫﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﺎر را ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﻣ داﻧﻢ.
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• آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ی ﮐﺎرﻫﺎ ی ِ ﭘﮋوﻫﺸ را ”ﻫﺪاﯾﺖ“ ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ؟
◦ ﺷﺨﺺ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ،ﯾ

ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻻزﻣﻪی راه ﺑﺮد ﯾ

ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻢ ﯾ

ﺗﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺰ ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺸﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ روش درﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟ ی ِ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ِ ﺧﻮد را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ؟ اﮔﺮ
ﻧﻪ ،اﺷ ﺎل ِ ﮐﺎر ِ ﺷﺎن ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟
◦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ را ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺸ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد
و اﯾﻦ ﻧﻮع آژاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ روﯾﻪی ﭘﮋوﻫﺶ در دﻧﯿﺎ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎز
ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ِ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده اﯾﺪ؟
◦ ﺳﻌ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ.
• آﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﻗﺪر؟
◦ اﻟﺒﺘﻪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ وﻗﺘﻢ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﻒ‐ﻧﺼﻒ ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﻢ.
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ وﻗﺘﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻢ.
• ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ داﻧﺶﺟﻮ ی ِ دﮐﺘﺮا و ﭼﻨﺪ داﻧﺶﺟﻮ ی ِ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ی ِ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ؟
◦ ﭼﻬﺎر داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺰﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی دارم.
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ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ده ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ِ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

• ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ ﻧﻈﺎم ِ ﮐﻨﻮﻧ ی ِ آﻣﻮزش ِ ﻓﯿﺰﯾ

◦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﺪون درک
درﺳﺖ از ﻣﻄﻠﺐ وارد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ دﻗﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮردن ﻏﺬای
ﻣﻘﻮی و ﮐﻢ ﺣﺠﻤﻪ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺟﻮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ زﯾﺎد در آزﻣﺎﯾﺸ ﺎه در ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .داﺷﺘﻦ ﯾ

ﭘﺮوژهی درﺳ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ

ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
◦ ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻢ درس ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫ وﺑﻼگ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ.
• اﺳﺘﺎد ِ راهﻧﻤﺎ ی ِ ﺷﻤﺎ ﮐ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ِ او ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
◦ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮری و دﮐﺘﺮ ﻣﺎرک ﻣﻮﻧﯿﻪ .
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮده در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﺷﺪه .ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮری،
اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺳﻌ در ارﺗﺒﺎط دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ دور از ﻫﻢ
اﺳﺖ .از دﮐﺘﺮ ﻣﺎرک ﻣﻮﻧﯿﻪ ﻫﻢ دﻗﺖ در ﮐﺎر و ﮐﻢ و دﻗﯿﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
• آﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎ ی ِ ﻏﯿﺮِﻓﯿﺰﯾ

ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﭼ ؟

◦ ﺑﻠﻪ .رﻣﺎن و اﺧﺒﺎر
• ﭼﻪ ﻗﺪر ورزش ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
◦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻨﺎ ﻣ ﮐﺮدم و ﺳﺎل ﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدم ،وﻟ ﻧﺰدﯾ

ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ورزش ﻣ ﮐﺮدم .در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ راه اﻓﺘﺎدن اﺳﺘﺨﺮ داﻧﺸ ﺎه دوﺑﺎره ﯾ

ﭘﺎی

ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪم و ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ.
• ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ ﺳﺎﺧﺘﺎر ِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ی داﻧﺶﮔﺎهﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ اﺧﺘﯿﺎرات داﻧﺸ ﺎه ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾ

ﺟﻮ رﻗﺎﺑﺘ ﺳﺎﻟﻢ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ

ﻃﺮف دار ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺸ ﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻ اداره ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺧﻞ
ﺧﺮج ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮﯾﻪ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ  ،و ﮐﻤ

ﻫﺎی ﻣﺮدﻣ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ

در ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ در اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎﻫﺎ و
آزﻣﺎﯾﺸ ﺎهﻫﺎ ﮐﻤ

ﮐﻨﺪ.

• ﮐﺎر ِ ﺗﺪرﯾﺲ را از ﮐ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ؟
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◦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دورهی دﮐﺘﺮی و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎرم در داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ.
• ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪﻫﺎ ی ِ ﻧﺴﻞ ِ ﻗﺒﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ارزﯾﺎﺑﯽ ی ِ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎ ی ِ آﻣﻮزﺷ  ،ﭘﮋوﻫﺸ ،

و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ی ِ آنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
◦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ) ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮت ﻫﺎی ﻓﻌﻠ ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾ

دورهی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﯿﺸﻪﻫﺎ را

ﺟﻨﮓ و ﻣﺸ ﻼت ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﺮاغ ﻋﻠﻢ را در ﮐﺸﻮر روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪی ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.
• راﺑﻄﻪ ی ِ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻃﻮر اﺳﺖ؟

◦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮت ﻫﺎ راﺑﻄﻪی ﺧﻮﺑﯽ دارم .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻣ ﮔﺬارم ،و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ.
• ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺘﺐ ِ ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﯿﺰﯾ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ

را ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣ ﺘﺐ ِ ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟

◦ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﯾ
• آﯾﺎ در اﯾﺮان ﻣ ﺘﺐ ِ ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸ

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ

.

ی ﻫﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮان در اﯾﺮان ﻣ ﺘﺐ ِ

ﺳﺎﺧﺖ؟

◦ ﻣﻦ ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﺧﺎﺻ را در اﯾﺮان ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ .ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﻞ

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣ ﺘﺐ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻤ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ و اﺧﺘﻼف آن را ﺑﺎ آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯽ،
روﺳ و ﯾﺎ ﺣﺘ ژاﭘﻨ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ درک ﮐﻨﻢ .در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﯿﺰﯾ
ﺑﯿﺮون در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣ ﺧﻮدﻣﺎن ﯾ

داﻧﻬﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎی

ﻧﻮع ﻣ ﺘﺐ در آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺷ ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﺴ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ

ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﺳﺮ و ﺗﻪی ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀ از داﻧﺸ ﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﺧﻮب در ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟ ﻮ در
ﺷ ﻞ ﮔﯿﺮی ﻣ ﺘﺐ ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﮐﻤ

• ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ی ِ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ی ِ ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی را ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در ﯾ

ﺟﺪول درج ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻠ ﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻬﻢ و ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺖ.
در دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮل ﻣﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪه ای را
١واژهی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن در ﯾ

از ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ

در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮری

ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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اراﺋﻪ داد ﺗﺎ در ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻠ ﺧﺎﺻ را ﺑﺮای آن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻦ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﯾ

آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳ  ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ده ﻫﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر درﮔﻮﺷﻪ و

ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﻻﺑﯽ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﯾ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ،ﭘﺲ از

ﮐﻠ دوﻧﺪﮔ دوﻟﺖ را راﺿ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪی ﻻزم را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷ ﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در اﯾﺮان ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ
ﺣﺮﻓﻪای آن ﺷ ﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ .از ﻃﺮف دﯾ ﺮ ،دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻘﻮق ﺑ ﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﻣﻦ و اﻣﺎﻧﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮع رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
• ﺑﺮخ ی از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ی ِ ﻓﯿﺰﯾ

در اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارد) .آﯾﺎ را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣ ﺗﻮان

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را در اﯾﺮان راه اﻧﺪاﺧﺖ؟
◦ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻌﯿﻒ در اﯾﺮان اﺳﺖ .راه ﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ
ﻋﺪهای ﺑﺮوﻧﺪ در ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ آن رﺷﺘﻪ را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
• آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻤﺖﻫﺎ ی ِ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
◦ ﺑﺨﺸ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮده:
،

 .١دو ﺳﺎل ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸ ﺪهی ﻓﯿﺰﯾ

 .٢دو ﺳﺎل ﻣﻌﺎون ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ داﻧﺸ ﺪهی ﻓﯿﺰﯾ

،

 .٣ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ی داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ،
 .۴ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ارﺗﻘﺎء داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ،
 .۵ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی اﺳﺘﺨﺪام داﻧﺸ ﺪهی ﻓﯿﺰﯾ

،

 .۶ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ،
 .٧ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه رﺻﺪﺧﺎﻧﻪی ﻣﻠ اﯾﺮان.
• آﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ی ِ ﻓﺎرﺳ ی ِ ﻓﯿﺰﯾ

را ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﮐﺪامﻫﺎ را؟ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ ﻣﺠﻠّﻪ ی ِ ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ ﺑﻪ ﻧﺪرت .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﺠﻠﻪی ﮔﺎﻣﺎ را ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،وﻟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻋﺠﯿﺒﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
آﺳﺘﯿ ﻤﺎﺗﯿﺴﻢ دارﻧﺪ ﮐﻤ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮ درد ﻣ ﮔﯿﺮم.
• ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ ﺗﺸ ّﻞﻫﺎ ی ِ ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﯿﺰﯾ

ﭘﯿﺸﻪﻫﺎ ی ِ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ اﻧﺠﻤﻦ ِ

ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻼ آﯾﺎ ﻋﻀﻮ ِ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
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◦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺒﻮﺗ در ﯾ

ﺟﻠﺴﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ

i

 ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از اﻧﺠﻤﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻇﺎﻫﺮاً اﻻن ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از آﻏﺎز ﺗﻼش ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﻣﺪت ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪی آن ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸ ﯿﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤ وﺟﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔ ﻓﯿﺰﯾ

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ

ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﺮح و ﺣﻞ ﺑﺸﻮد ،و ﻫﻢ ﻣﺮﺟﻌ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد و ﯾﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای رﻓ ﻣﺸ ﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾ
آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻢ .در ﯾ

 .ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾ

رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و

ﻻزم اﺳﺖ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران آن ﺗﺸ ﺮ ﮐﺮد.
• ﻧﻈﺮ ِ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ِ اﻟﻤﭙﯿﺎد ِ ﻓﯿﺰﯾ

ﭼﯿﺴﺖ؟

◦ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣ ﮐﻪ در آن ﻋﺪهای از ﺟﻮان ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی ﻏﺮﺑﺎل ﮐﻨﺪ ،از دو ﺟﻨﺒﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .داﺳﺘﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ .در درﺟﻪی اول ،ﺧﻮد ﺷﺨﺺ
را ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻏﺮوری ﮐﺎذب در ﺑﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾ ﺮان آزار دﻫﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .در درﺟﻪی ﺑﻌﺪ ،ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻻن او در ﺳﺮ ﮐﻼس ﻫﺎی درس داﻧﺸ ﺎه ﻫﻤﻮاره در ﭘﯿﺶ ﯾ
اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﺳﺮﺧﻮردﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﯾ

اﻟﻤﭙﯿﺎدی

ﻗﺪم از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮده و ﮐﻠ از ﻣﻄﺎﻟﺐ را از

ﻗﺒﻞ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻃﻮل دورهای ﮐﻪ ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸ ﺪه ﺑﻮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﺮای دﯾ ﺮان ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ
ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﭘﯿﻨﮕ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ،در ﮐﻞ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻠﻤ
و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ
روﯾﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ رخ دﻫﺪ .از داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾ

آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ و

ﻧﻔﺮات ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﻮراﻧﺪن ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺰﯾ

دورهی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺮای ﺟﻮان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ

در ﯾ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ را ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎر را در ﮐﻞ ،ﻇﻠﻢ در ﺣﻖ ﯾ
ﻣ داﻧﻢ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤ و روﺣ  ،ﯾ
ﻫﺎ ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾ

ﺟﻮان

ﺟﻮان ﭘﺮ ادﻋﺎﯾﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل

ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

• ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ١٨ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وارد ِ داﻧﺶﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ِ ﻓﯿﺰﯾ

ﮐﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ در آن ﻣﻮﻗ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ِ اﻣﺮوز را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ی در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺗﺎن ﻣ دادﯾﺪ؟
◦ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی.
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